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บทสรุปผู้บริหาร 
 
“การจดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทศัน์ตน้แบบ ส าหรับเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว จดัท าแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการส่งเสริม ก  ากบั
ดูแล การเฝ้าระวงั ให้มีการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
ศึกษาแนวทางการสร้างสรรคแ์ละผลิตรายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับกลุ่มน้ี   การศึกษาน้ีเป็นวิจยั
ผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสาร เทปรายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทยและต่างประเทศ  การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัแหล่งขอ้มูล
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ผูก้  าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมและการ
ก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว 2) เครือข่ายและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งกับส่ือและสิทธิเด็ก และเยาวชน 3) ผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทศัน์ / ผูผ้ลิตรายการ
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ 4) นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และนักจิตวิทยาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว  

คณะผูว้ิจยัไดน้ าระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณคือการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามกบันักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และการสนทนากลุ่ม จ านวน 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูป้กครอง
เด็กเลก็ อาย ุ3 – 5  ปี 2) กลุ่มผูป้กครองเด็กและเยาวชน 3) กลุ่มเด็กวยัเรียนตอนตน้อายุ 6 – 9 ปี 4) 
กลุ่มเด็กวยัเรียนตอนปลาย อาย ุ10 – 12 ปี 5) กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ อายุ 13 – 15 ปี และ  
6) กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย อายุ 16 – 18 ปี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชม และความ
ตอ้งการรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ผลการวิจยัพบว่า  
1)  ลกัษณะการก ากับดูแลรายการโทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ใน

ต่างประเทศ ไม่มีการจดัท ามาตรฐานจริยธรรมหรือแนวปฏิบติัโดยเฉพาะเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน 
แต่ใช้วิธีการก าหนดกรอบจริยธรรมอย่างกวา้ง เป็นลกัษณะการก ากบัดูแลกันเอง ควบคู่กับการ
ก ากบัดูแลร่วมกนั ส าหรับการก ากบัดูแลเร่ืองน้ีในประเทศไทย ผูป้ระกอบกิจการและผูผ้ลิตรายการ
จะใชคู่้มือจริยธรรมและการก ากบัดูแลกนัเอง ท่ี กสทช. จดัท าข้ึนเป็นแนวทางปฏิบติั ซ่ึงก  าหนด
หน้าท่ีและขอบเขตอย่างกวา้งขวางเร่ืองเด็ก เยาวชนและครอบครัว การก ากับดูแลจะท าทั้ง 3 
ลกัษณะคือ ก  ากบัดูแลโดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ก  ากบัดูแลร่วมกนั และก ากบั
ดูแลตนเอง ทั้งน้ีพบว่า ทั้ งยูนิเซฟ คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และสมาคมวิทยุและส่ือ เพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้
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จดัท ามาตรฐานจริยธรรมและแนวทางปฏิบติั ท่ีมีขอบเขตคลา้ยคลึงกนั คือ ให้ความส าคญัในการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ขอ้เท็จจริง สาระความรู้ต่อการพฒันาเด็ก เยาวชน และความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว มุ่งสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมอนัดีงาม ปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี พฤติกรรมท่ีเป็นอนัตราย การใชภ้าษาไม่
สุภาพ หยาบคาย ส่อเสียด คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล ใหค้วามส าคญัในการรักษาความลบัและเคารพ
สิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ค  านึงถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ของเด็ก และเยาวชน  

2) การจัดท ามาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทย จึงน าหลกัการสากลดา้นจริยธรรมในต่างประเทศและ
ประเทศไทยมาปรับใช ้คือการส่งเสริมและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ในกลไกการ
ส่งเสริมไดค้  านึงถึง พฒันาการทางกาย อารมณ์ สงัคม ปัญญา ของเด็กตามช่วงวยั การสร้างทกัษะใน
การด าเนินชีวิต สิทธิการรับรู้ข่าวสารโดยถูกต้องชัดเจน และการมีส่วนร่วมทางสังคมในฐานะ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมอนัดี
งาม และการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีในครอบครัว ส าหรับกลไกการคุม้ครองนั้น ควรผลิตรายการท่ี
คุม้ครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาและภาพในเร่ืองทางเพศ ความรุนแรง การใชภ้าษาไม่สุภาพ 
หยาบคาย ส่อเสียด และคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความเป็นส่วนตวั และไม่
สร้างสรรคร์ายการท่ีท าลายความสมัพนัธใ์นครอบครัว 

ส่วนแนวปฏิบติัในการน าเสนอรายการโทรทศัน์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมวิชาชีพส าหรับ 
เด็ก เยาวชน และครอบครัว แบ่งตามขั้นตอนการผลิตรายการโทรทศัน์ คือ 1) ขั้นตอนการวางแผน
และการเตรียมการก่อนการผลิต ต้องค านึงถึงคุณลกัษณะเด็กตามจิตวิทยาพฒันาการ ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สถานการณ์เด็กและครอบครัวในศตวรรษท่ี 21 จริยธรรม
คุม้ครองเด็ก บริบทดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สภาพครอบครัว สงัคม ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละความ
เป็นดิจิทลัเนทีฟ ในดา้นการเตรียมการก่อนการผลิต ค  านึงถึงการก าหนดวตัถุประสงค์ การเขียน
โครงสร้างรายการและบทโทรทศัน์  การประชุมทีมงานผลิตรายการ และการประสานงาน การ
คดัเลือกผูด้  าเนินรายการ และนกัแสดง การเตรียมความพร้อม ไดแ้ก่ ฉาก แสง ภาพและเสียง การ
แต่งกาย 2) ขั้นตอนการผลิตรายการ ค  านึงถึงกระบวนการท างานกบัเด็ก ผูป้กครอง การท างานของ
ทีมงาน 3) ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการโทรทศัน์ ค  านึงถึงการตดัต่อ ล  าดบัภาพ เสียง ความต่อเน่ือง
ของรายการ และการท ากราฟฟิก 

3) การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย รวมถึงผลการสมัภาษณ์ พบว่า รูปแบบรายการ วิธีการน าเสนอเพื่อ
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ดึงดูดความสนใจ และหลกัการสร้างสรรคร์ายการ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการเด็ก ตาม
ช่วงวยั แบ่งเป็นเด็กเล็ก เด็กวยัเรียน เยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่น รายการจะเสริมสร้างความรู้และทกัษะ
จ าเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลก การพฒันา
ความสามารถทั้ง 6 ดา้น คุณธรรม จริยธรรม ในขณะท่ีวิธีการน าเสนอสามารถดึงดูดความสนใจของ
เด็กในแต่ละช่วงวยัได ้รายการครอบครัว ควรเป็นรายการท่ีสามารถรับชมร่วมกนัได ้มีเป้าหมายคือ
มุ่งเสริมสร้างการยอมรับและความสมัพนัธอ์นัดีในครอบครัว เทคนิคและวิธีการน าเสนอ ควรมีทั้ง
การใหค้วามรู้ควบคู่กบัความสนุก ทั้งน้ีผูผ้ลิตควรตระหนักในเร่ืองน้ีในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่
การวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การด าเนินการผลิต และกระบวนการหลงัการผลิต  

ดา้นความตอ้งการรายการโทรทศัน์ของเด็ก เยาวชนและผูป้กครอง  พบว่า พฤติกรรมการ
รับชมรายการโทรทศัน์ของเด็กและเยาวชน แตกต่างไปตามพฒันาการของแต่ละช่วงวยั อย่างเห็น
ไดช้ดั โดยเด็กเลก็ พ่อแม่ ผูป้กครอง จะเป็นผูก้  าหนดช่วงเวลา ลกัษณะรายการ และระยะเวลาใน
การรับชม  เด็กจะตั้งใจดูรายการท่ีชอบอยา่งจดจ่อ และสามารถจดจ าส่ิงท่ีชอบไดดี้ ดา้นเด็กวยัเรียน
ตอนตน้ (6 – 12 ปี) จะดูรายการพร้อมกบัผูใ้หญ่ท่ีบา้น แต่ถา้มีโอกาสจะเลือกรับชมรายการท่ีช่ืน
ชอบเองทั้งจากส่ือโทรทศัน์ หรือจากช่องทางส่ือใหม่อ่ืนๆ รายการท่ีช่ืนชอบคือการ์ตูน เด็กผูช้าย
ชอบความตลกและต่ืนเตน้ ผจญภยั เด็กหญิง สนใจเร่ืองตลก และความรักโรแมนติก เยาวชนท่ีเป็น
วยัรุ่น (13 – 18 ปี) พบว่า เลือกรับชมรายการท่ีช่ืนชอบด้วยตนเอง แมจ้ะดูโทรทัศน์ร่วมกับ
ผูป้กครองแต่ก็ไม่ใส่ใจเท่ากบัรายการท่ีเลือกชมเอง จะใชอุ้ปกรณ์มือถือแสวงหารายการท่ีตอ้งการ
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ชอบรายการเรียลลิต้ี และซีร่ียเ์ร่ืองราวของวยัรุ่น สนใจรายการท่ีตลก ต่ืนเตน้ มี
เง่ือนง า ผูห้ญิงยงัสนใจเร่ืองรักโรแมนติก ดาราดงัและเน็ตไอดอล ตอ้งการเน้ือหาเร่ืองการงานอาชีพ
ชดัเจน รองลงมาคือ เทคโนโลย ีและปัญหาชีวิตวยัรุ่น  

4) จากขอ้มูลการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบท่ี
ตอ้งค านึงถึงในการสร้างสรรค์รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 6 ประการคือ ช่วงวยัของเด็ก 
จิตวิทยาพฒันาการเด็กและเยาวชน การเรียนรู้ในหมวดวิชาการเรียนรู้ และทกัษะความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยในศตวรรษท่ี 21 การพฒันาความสามารถ 6 ด้าน คุณธรรมจริยธรรม 
รูปแบบรายการ และส่ิงดึงดูดความสนใจของเด็ก จากนั้นจึงออกแบบและผลิตเป็นรายการโทรทศัน์
ตน้แบบ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ  านวน 11 รายการ ประกอบดว้ย รายการส าหรับเด็ก
เล็ก 2 รายการ รายการละ 15 นาที และรายการส าหรับเด็กวยัเรียนตอนตน้ (6 – 9 ปี) 2 รายการ 
รายการส าหรับเด็กวยัเรียนตอนปลาย (10 – 12 ปี) 2 รายการ รายการส าหรับเยาวชนวยัรุ่นตอนตน้ 
(13 – 15 ปี) 2 รายการ เยาวชนวยัรุ่นตอนปลาย (16 – 18 ปี) 2 รายการ และรายการส าหรับครอบครัว 
1 รายการ ทั้งหมดรายการละ 30 นาที  



ง 
 

5) ขอ้เสนอแนะการส่งเสริมการก ากบัดูแลกนัเอง และการเฝ้าระวงัรายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ กสทช. ใชอ้  านาจท่ีมีในการก ากบัดูแลรายการโทรทศัน์  ท่ีไม่ได้
ปฏิบติัตามมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยา่งเคร่งครัดและทนัต่อ
สถานการณ์ ควรเร่งส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรวิชาชีพดา้นส่ือ
โทรทศัน์และวิทยุเพื่อการก ากับดูแลกนัเอง ส่งเสริมกลไกการก ากบัร่วมจากองค์กรภาคประชา
สังคมท่ีเก่ียวกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว และภาคประชาชน  เพื่อเสริมพลงัการรู้เท่าทนัส่ือ 
รวมถึงการร่วมกนัเฝ้าระวงัรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว    

ขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ควรมี
การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพฒันาเด็กและเยาวชนของประเทศให้ชดัเจนร่วมกนั  และ
ส่งเสริมความเขา้ใจเร่ืองคุณลกัษณะของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีค  านึงถึงพฒันาการ
เด็กตามช่วงวยั ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาความสามารถดา้นต่างๆ สร้างทกัษะท่ีเหมาะสมไป
พร้อมกบัคุณธรรม จริยธรรม ควรก าหนดการใชส้ัญลกัษณ์แสดงความเหมาะสมของรายการเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวใหช้ดัเจนข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู ่ ส่งเสริมความรู้และทกัษะให้ผูผ้ลิตรายการและผู ้
ประกอบกิจการโทรทศัน์ เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพการผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไป
พร้อมกบัการสร้างผูผ้ลิตรายการเด็ก ในหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนดา้น
วิทยแุละโทรทศัน์  ส่งเสริมใหภ้าคประชาสงัคม ประชาชน ประชาคมเด็ก และเยาวชน มีส่วนร่วม
ในกระบวนการสร้างสรรคร์ายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไดเ้อง จากการสนับสนุนการผลิต
รายการประเภทน้ี ผา่นกองทุนส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์ 

  



บทคัดย่อ 
 
“การจดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทัศน์ต้นแบบ ส าหรับเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว” มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ 
ครอบครัว จดัท าแนวทางการปฏิบตัิที่เก่ียวกบัมาตรการส่งเสริม ก ากบัดูแล การเฝ้าระวงั ให้มีการผลิตรายการ
โทรทศัน์ที่เหมาะสมส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบรายการโทรทศัน์ที่เหมาะสม 
และผลิตรายการโทรทัศน์ต้นแบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  การศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ประกอบดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสาร เทปรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูก้  าหนดนโยบาย เครือข่ายและองค์กรที่เก่ียวข้อง  
ผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทศัน์ ผูผ้ลิตรายการ นักวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และนักจิตวิทยา เก่ียวกับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว และการสนทนากลุ่มผูป้กครอง เด็กและเยาวชน ร่วมกับการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามเด็กและเยาวชนจ านวน 400 ชุด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ และความ
ตอ้งการรายการโทรทศัน์ตามช่วงวยั ผลการวจิยัพบวา่  

การก ากบัดูแลรายการโทรทศัน์ ส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว ในตา่งประเทศไม่ไดมี้การจดัท า
มาตรฐานจริยธรรมหรือแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ แต่เป็นการก าหนดกรอบจริยธรรม
อย่างกวา้ง ควบคู่กับการก ากับดูแลตนเองและก ากับร่วมกัน  ส่วนการก ากับดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์
ส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทย มีทั้ง 3 รูปแบบคือ ก ากับดูแลโดยหน่วยงานรัฐ ก ากับดูแล
ร่วมกนั และก ากบัดูแลตนเอง  

การก าหนดมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวน้ีใช้
หลกัการสากลและประเทศไทยภายใตแ้นวคิด “มาตรฐานจริยธรรมที่ส่งเสริมและคุม้ครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว” และแนวปฏิบัตินั้ นได้ถูกก าหนดขึ้นภายใตแ้นวคิด “คู่มือที่เป็นมิตรกับผูผ้ลิต และผูป้ระกอบ
กิจการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว” โดยไดแ้บ่งแนวปฏิบตัิตามขั้นตอนการผลิตรายการ
โทรทศัน์ คือ 1) ขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการก่อนการผลิต 2) ขั้นตอนการผลิตรายการ และ 3) 
ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการโทรทศัน์  

การวิเคราะห์เน้ือหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการโทรทศัน์ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว พบองคป์ระกอบการสร้างสรรคร์ายการที่ตอ้งค  านึงถึงคือ การก าหนดคุณลกัษณะของเด็กและ
เยาวชนตามหลกัจิตวทิยาพฒันาเดก็ตามช่วงวยั รูปแบบรายการโทรทศัน์ วธีิการน าเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของเดก็ เยาวชน และครอบครัว และเน้ือหารายการ ไดแ้ก่ ทกัษะการเรียนรู้และการใชชี้วติ คุณธรรมจริยธรรม 
ทกัษะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21  การเสริมสร้างความฉลาด 6 แบบ ทั้งน้ี
มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบตัิ รวมถึงการวเิคราะห์เน้ือหา รูปแบบและวธีิการน าเสนอรายการโทรทศัน์ที่
เหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ไดจ้ากการวิจยั ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นกรอบในการสร้างสรรค์
รายการโทรทศัน์ตน้แบบ ที่เหมาะสมส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว 11 รายการ 



ABSTRACT 
 
The objectives of “The Codes of Conduct Creation and the Production of Television Program 

Prototype for Children, Youths and Family” are to specify the ethical codes of practice and set up the 
practical guidelines for promoting, regulating and monitoring child, youth and family TV program 
production, as well as to analyze appropriate TV program formats for child, youth and family audiences. 
Qualitative methodology is applied in this project, including documentary analysis from related 
document, samples of child, youth and family TV program, both local and international sources; in-depth 
interview with a group of policy maker, concerned network and organization, TV broadcaster, TV 
producer, scholar in field of communication and child and family psychologist; focus group discussion 
with parents, children and youths; along with quantitative methodology by surveying 400 children and 
youths for their TV watching behavior and need of TV program by age. The result shows that 

There is neither specified ethical standard nor guideline for child, youth and family TV program 
production among oversea countries. However, in these areas, self-regulation and co-regulation are used 
under the general outline of codes of conduct, while 3 different regulatory patterns which are public 
regulation, co-regulation and self-regulation are found in Thailand. 

The creation of codes of conduct for child, youth and family TV production employs both 
universal and Thai media ethical standards, under the notion of “Child, Youth and Family Supportive and 
Protective codes of practice”, whereas the practical guidelines are designed by the concept of “Child, 
Youth and Family TV Broadcasters and TV Producers’ Friendly Manual”, in which are broken down 
into 3 stages of TV production process; 1) preproduction, 2) production and 3) postproduction.   

According to the analysis of content, format and presentation of qualified TV programs for 
child, youth and family audiences, the research finds that the sensible elements of TV program creation 
should contribute to characteristics of child and youth’s psychological development, format of TV 
program, appeal of presentation that attracts theses audiences, while the content should be extracted from 
learning and living skills, morals and ethics, democratic citizen skills in 21st century, plus strengthened 
skills of 6 quotients. The crafted ethical codes of conduct and the practical guidelines, together with the 
analyzed content, format and presentation of proper TV programs are conceptualized for the creation of 
11 television program prototypes for children, youths and family.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. 1 ควำมเป็นมำ                   

 ในพ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดใ้ห้สัตยาบนัอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the 
rights of the child) ซ่ึงเป็นสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ท่ีทุกประเทศในโลกไดใ้ห้
สตัยาบนั (ยกเวน้ประเทศโซมาเลีย ซูดานใต ้และสหรัฐอเมริกา) ทั้งน้ีไดร้ะบุรายละเอียดของสิทธิขั้น
พ้ืนฐานต่าง ๆ ว่า เด็กตอ้งไดรั้บประกนัสิทธิในประเทศ รวม 4 ดา้นคือ สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บการพฒันา สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง และสิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
แสดงออก และตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัตนเอง  

 ในดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ระดบัชาติดา้นการพฒันาเด็กในระยะ 5 ปี (2555 – 2559) ได้
ให้ความส าคญักบัยุทธศาสตร์ดา้นส่ือมวลชน ท่ีควรส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงส่ือมวลชนท่ีมีคุณภาพ 
สร้างสรรค์และส่งเสริมสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม ให้เ ด็กมีส่วนร่วมในการผลิต 
วิพากษว์ิจารณ์ เฝ้าระวงั ติดตามงานของส่ือมวลชน และมีกลไกในระดบัปฏิบติัการ พฒันา เฝ้าระวงั 
ตรวจสอบ และติดตามงานส่ือท่ีเก่ียวกบัเด็ก (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 
2556) 

 อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั เร่ืองรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวในทศวรรษท่ีผา่นมา ทั้งเชิงประวติัศาสตร์ พฒันาการรายการ สถานีและผูผ้ลิตรายการ 
เน้ือหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ พฤติกรรมการบริโภคส่ือโทรทศัน์ของเด็กและเยาวชน 
รวมถึงบทบาทและอิทธิพลของทีวีจอตูต่้อผูช้มวยัเยาว ์โดยสรุปพบว่า รายการโทรทัศน์ท่ีเด็กดู   
ส่วนใหญ่ไม่ใช่รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก ปัจจยัดา้นการเศรษฐกิจและการตลาดมีอิทธิพลอย่างสูง
ต่อผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทศัน์และผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ พบว่าการก าหนดสัดส่วนและเวลา
การออกอากาศรายการเด็กและเยาวชนทางโทรทศัน์มีจ  านวนน้อย ปรับเปล่ียนเวลาบ่อยคร้ัง และ
ออกอากาศในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม กระบวนการผลิต การสร้างสรรคเ์น้ือหาและรูปแบบรายการเดก็
และเยาวชนส่วนใหญ่ไม่เอ้ือต่อพฒันาการดา้นจิตวิทยาของเด็กในแต่ละช่วงวยั ทั้งดา้นกาย อารมณ์ 
สงัคมและสติปัญญา ขณะท่ีครอบครัวไทยยงัใชส่ื้อโทรทศัน์ในการเล้ียงดูบุตร ท าให้เด็กไทยใชเ้วลา
กบัการรับชมรายการโทรทศัน์มากถึง 6 ชัว่โมงต่อวนั (ลกัษมี คงลาภ และอปัสร เสถียรทิพย,์ 2556) 
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จากกฎหมายส่ือมวลชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองเด็กและเยาวชน อาทิ พระราชบญัญัติ
องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ฯ ปี 2553 ท่ีก  าหนดให้
ผูรั้บใบอนุญาตต้องจัดสรรเวลาท่ีเหมาะสม ส าหรับรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชน 
(พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคม, 2553) ประกาศ กสทช.ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัผงัรายการท่ีผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทศัน์ตอ้งมีการออกอากาศรายการส าหรับเด็กและเยาวชน และหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาระดบัความเหมาะสมของเน้ือหารายการ (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [กสทช.], 2556) ประกาศ กสทช. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข วิธีการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิทลัเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีตอ้งไม่มีเน้ือหาใน
ประเด็น เพศ – ภาษา – ความรุนแรง – ภาพตวัแทน (S – L – V – R) (กสทช., 2556) รวมถึงแนวทาง
ปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องเด็กและเยาวชน จากเน้ือหาท่ีมีความ
เส่ียงและเด็กท่ีปรากฏในส่ือ (หนงัสือคู่มือจริยธรรมการก ากบัดูแลกนัเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์, 2557) ไดส้ะทอ้นถึงความตระหนกัในบทบาทและอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ท่ีมีต่อ
กลุ่มเป้าหมายน้ี และใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมจริยธรรมการผลิต และน าเสนอรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

อยา่งไรก็ตาม จากผลการวิจยัล่าสุดปี 2558 ของมีเดียมอนิเตอร์ เร่ืองจริยธรรมส่ือโทรทศัน์
กบัผลกระทบต่อพฒันาการของเด็ก ยงัตอกย  ้าว่าส่ือโทรทศัน์น าเสนอรายการโดยไม่ไดป้ฏิบติัตาม
หลกัจริยธรรมท่ีควรมีต่อเด็กและเยาวชน รายการจ านวนมากน าเสนอเน้ือหาในประเด็น เพศ-ภาษา-
ความรุนแรง-ภาพตวัแทน (S – L – V - R) อนัอาจก่อให้เกิดผลกระทบแง่ลบต่อพฒันาการของเด็ก
และเยาวชน และเสนอแนะให้จัดท ากลไกเพื่อการส่งเสริมและพฒันาระบบการก ากบัดูแลตนเอง 
และมาตรฐานหลกัจริยธรรมส่ือ (มีเดียมอนิเตอร์, 2558) 

ดงันั้นจึงไดเ้สนอโครงการ “จดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทศัน์ตน้แบบ 
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว” เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการก ากบัดูแลกนัเองของ      
ผูป้ระกอบกิจการและผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งยงัเสริมสร้าง
มาตรฐานการผลิตรายการส าหรับเด็ก ท่ีค  านึงถึงหลกัจริยธรรมวิชาชีพ และแนวทางการผลิตรายการ
เชิงคุณภาพท่ีเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย อนัเป็นอนาคตส าคญัของประเทศชาติต่อไป   
 

1.2 ค ำถำมน ำวจิยั 
1)                                                                    ควร

เป็นอยา่งไร 
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2) แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการส่งเสริม ก  ากบัดูแล การเฝ้าระวงั ให้มีการผลิต
รายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ควรเป็นอยา่งไร 

3)                     ส าหรับ                        ควรเป็นอยา่งไร 
4) รายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 

1.3              
 1)                                                                           
             
 2)                            เก่ียวกบัมาตรการส่งเสริม ก ากบัดูแล การเฝ้าระวงั ให้มีการ
                  ท่ีเหมาะสม                               

3)                                              ส าหรับ                        
 4) เพื่อ ลิต                                                   
 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) อันประกอบด้วย เอกสารวิชาการ 

วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจยั เทปรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบริการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบรูปแบบรายการโทรทศัน์ ศึกษาจริยธรรม รูปแบบการก ากบัดูแล และแนวทางปฏิบติัใน
การผลิตและน าเสนอรายการโทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

2) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
- ผูก้  าหนดนโยบาย / ผูบ้ริหารระดับสูงระดับชาติท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดมาตรฐาน

จริยธรรมและการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว  
- เครือข่ายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง / ศึกษา เก่ียวกบัส่ือและสิทธิเด็ก และเยาวชน  
- ผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทศัน์ / ผูผ้ลิตรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
- นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ / ส่ือสารมวลชน และนกัจิตวิทยาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
3) การส ารวจดว้ยการแจกแบบสอบถามกบันกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

และการสนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน 6 กลุ่ม คือ  
- กลุ่มผูป้กครองเด็กเลก็    อาย ุ3 – 5 ปี  
- กลุ่มผูป้กครองเด็ก และเยาวชน   อาย ุ6 – 18 ปี  
- กลุ่มเด็กวยัเรียนตอนตน้   อาย ุ6 – 9 ปี  
- กลุ่มเด็กวยัเรียนตอนปลาย   อาย ุ10 – 12 ปี  
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- กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้   อาย ุ13 – 15 ปี  
- กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ16 – 18 ปี  
ทั้งน้ี การแบ่งกลุ่มแหล่งขอ้มูลเป็นไปตามแนวคิดจิตวิทยาพฒันาการเด็ก และแหล่งขอ้มูล

ทั้ง 6 กลุ่มอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1) การก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ หมายถึง การควบคุมการท างานของผูป้ระกอบกิจการและ

ผูป้ระกอบวิชาชีพวิทยุโทรทศัน์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานท่ีมี
อ  านาจหนา้ท่ี การก ากบัดูแลร่วมกนัโดยหน่วยงานและผูป้ระกอบกิจการ และการก ากบัดูแลกนัเอง
ในกลุ่มผูป้ระกอบกิจการและผูป้ระกอบวิชาชีพ 

2) มาตรฐานจริยธรรม หมายถึง หลกัจริยธรรมท่ีผูป้ระกอบอาชีพนักส่ือสารมวลชนสร้าง
ข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางประกอบการปฏิบติังาน การใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุผลใน
การพฒันา คดัเลือก และผลิตรายการ ตามพนัธกิจความรับผดิชอบในวิชาชีพส่ือมวลชนต่อสงัคม   

3) การผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายถึง การสร้างสรรค์
รายการท่ีออกอากาศผ่านส่ือโทรทัศน์โดยมีการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่ือสาร ตาม
เป้าประสงคไ์ปยงักลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว แบ่งเป็น ขั้นตอนการวางแผน และการเตรียมงาน
ก่อนการผลิตรายการ (Pre - production) ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) และขั้นตอนหลงัการ
ผลิตรายการ (Post – production)   

4) รายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายถึง รายการท่ีเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว สามารถรับชมไดเ้พียงล  าพงั โดยไม่มีพิษภยั รายการท่ีส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมหรือปฏิสมัพนัธข์องเด็กในรายการและผูช้ม รายการท่ีรับชมไดท้ั้งครอบครัว ช่วยส่งเสริม
ทั้งตวัเด็กเอง และความสมัพนัธใ์นครอบครัว  

5) เด็ก หมายถึง กลุ่มเป้าหมายการรับชม โดยในงานวิจัยน้ีได้แบ่งช่วงอายุเป็น 3 ช่วง  
ไดแ้ก่ เด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 – 5 ปี เด็กวยัเรียนตอนตน้ ช่วงอายุ 6 – 9 ปี และเด็กวยัเรียนตอนปลาย  
อาย ุ10 – 12 ปี ตามแนวทางการศึกษาจิตวิทยาพฒันาการเด็ก  

6) เยาวชน หมายถึง กลุ่มเป้าหมายการรับชมท่ีพฒันามาจากวยัเด็ก ในงานวิจยัน้ีจะหมายถึง 
เยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้อายุ 13 – 15 ปี และเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย อายุ 16 – 18 ปี ตาม
แนวทางการศึกษาจิตวิทยาพฒันาการวยัรุ่น 

7) ครอบครัว หมายถึง กลุ่มเป้าหมายการรับชมท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ เด็ก 
เยาวชน พ่อแม่ และ / หรือ ผูป้กครองท่ีมีเด็กและเยาวชนในความอุปถมัภ์ 



บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและการทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษา “โครงการจดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว” ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม มาเป็นแนวทางเพื่อ
ใชเ้ป็นกรอบแนวคิดและแนวทางส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 
 

2.1 แนวคดิเร่ืองจติวทิยาพฒันาการเด็ก 
 1) ความหมายของ “จิตวิทยาพฒันาการ” 
 2) จิตวิทยาพฒันาการวยัเด็กตอนตน้ (Early Childhood) 
 3) จิตวิทยาพฒันาการวยัเด็กตอนปลาย (Late Childhood) 
 4) จิตวิทยาพฒันาการวยัรุ่น (Adolescence) 
2.2 แนวคดิ ทฤษฎีเร่ืองผลกระทบของส่ือโทรทัศน์ 
 1) ผลกระทบต่อพฒันาการของเด็กและเยาวชน 
 2) การเรียนรู้ปัญญาทางสงัคม (Social Cognitive Theory) 
 3) แนวคิดท่ีเก่ียวกบัเด็กในฐานะผูบ้ริโภค (Children as Consumer) 
2.3 แนวคดิ ทฤษฎีเร่ืองการก ากบัดูแลส่ือโทรทัศน์เพ่ือเด็ก  

 1) ความหมายของการก ากบัดูแล     
 2) รูปแบบการก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ 
 3) การก ากบัดูแลส่ือโทรทศัน์เพื่อเด็ก 
 4) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ 
 5) ตวัช้ีวดัเพศ – ภาษา – ความรุนแรง – ภาพตวัแทน (S – L – V – R) 
 6) นโยบายท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวกบัเด็ก 

7) ภาพรวมการคุม้ครองเด็กในหลกัการการก าหนดจริยธรรมและแนวปฏิบติัของผูป้ระกอบ
 วิชาชีพโทรทศัน์ 

 8) ความรับผดิชอบของส่ือต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 9) การปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงและเด็กท่ีปรากฏในส่ือ 
2.4 แนวคดิรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
 1) ท่ีมารายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก  
 2) ปัญหาของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กในประเทศไทย 
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 3) บทบาทของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 4) รูปแบบและเน้ือหาของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
2.5 การทบทวนวรรณกรรม  
 1) วรรณกรรมในประเทศ 

2) วรรณกรรมต่างประเทศ 
2.6 กรอบวธิีการวจิยั 
 
2.1 แนวคดิเร่ืองจติวทิยาพฒันาการเด็ก 

 1) ความหมายของ “จติวทิยาพฒันาการ” 
 อปัสรสิริ เอ่ียมประชา (2557) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของ “จิตวิทยา” และ “พฒันาการ” ไวด้งัน้ี
 จิตวิทยา เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย ์โดยมีการศึกษา
พฤติกรรมหรือการกระท าของสตัว ์เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาดงักล่าวมาประยุกต์ใชแ้ละเปรียบ 
เทียบกบัลกัษณะการกระท าของมนุษยต่์อไป นอกจากนั้น จุดมุ่งหมายของจิตวิทยาท่ีส าคัญอีก
ประการหน่ึง คือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลไดง่้ายข้ึน และสามารถน าเอา
ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นไดม้ากท่ีสุด 
 พฒันาการ ในความหมายทั่วไป หมายถึง ความเจริญงอกงามและการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึน 
 จิตวิทยาพฒันาการ เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะและการกระท าต่าง ๆ  ของ
มนุษยใ์นด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงนั้นจะ
เกิดข้ึนตลอดเวลา โดยเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผนและมีล  าดับขั้นตอน ซ่ึงเป็นการท างานตาม
หนา้ท่ีและโครงสร้างของร่างกาย  
 Breckenridge and Vincent (1968 อา้งถึงใน อปัสรสิริ เอ่ียมประชา, 2557) ให้ความหมายไว้
ว่า หมายถึง การเพ่ิมพูนความสามารถในแต่ละดา้นของบุคคล ท าให้บุคคลสามารถกระท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ไดก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 
 Hurlock (1972: 321 อา้งถึงใน นฤมล ป่ินดอนทอง, 2544: 21) อธิบายว่า พฒันาการ 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงถึงความเจริญกา้วหน้าอย่างมี
ขั้นตอนมากกว่าจะใชก้บัความเส่ือมถอย 
  ถวิล ธาราโภชน์ และศรันย ์ด  าริสุข (2541) อธิบายว่า พฒันาการ หมายถึงกระบวนการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ของมนุษยอ์ย่างมีระเบียบแบบแผนอย่างต่อเน่ือง เป็นไปตามล าดบัขั้น 
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เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีกา้วหนา้ทางดา้นคุณภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสมอง พร้อม
ทั้งแนวทางท่ีเส่ือมถอยดว้ย 
 สุชา จนัทน์เอม (2542) หมายถึง การเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างของร่างกายและแบบแผน
ของร่างกายทุกส่วน การเปล่ียนแปลงน้ี จะกา้วหนา้ไปเร่ือย ๆ เป็นขั้นตอน จากระยะหน่ึงไปอีกระยะหน่ึง 
ท าใหเ้ด็กมีลกัษณะและความสามารถใหม่ ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงมีผลท าให้เจริญกา้วหน้าตามล าดบัทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 
 ทิพยภ์า เชษฐเ์ชาวลิต (2541 : 1) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของพฒันาการว่า เป็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีเป็นไปอยา่งมีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นเจริญเติบโตงอกงามและ
ถดถอย และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลรวมของวุฒิภาวะและประสบการณ์  
 ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ ์(2550) อธิบายว่า พฒันาการ หมายถึง กระบวนการเจริญเติบโตและ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ของบุคคล ซ่ึงรวมทั้งการเปล่ียนแปลงด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น 
พฒันาการทางร่างกาย พฒันาการทางภาษา พฒันาการทางดา้นสติปัญญา และพฒันาการทางดา้น
บุคลิกภาพ เป็นตน้ 
 Papalia, Feldman, & Martorell (2014); Santrock (2013) กล่าวว่า จิตวิทยาพฒันาการ เป็น
ศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการกระท าของมนุษยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมรีะเบียบ
แบบแผน และมีล  าดบัขั้นตอนทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์จิตใจ และสงัคมตลอดเวลา โดย
ไม่มีส่ิงใดคงท่ี ซ่ึงพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ อาจมี
การพฒันาในทางดีข้ึน หรืออาจเส่ือมถอยลงได ้ 
 ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการของมนุษย ์ไดแ้ก่ (1) การเจริญเติบโต (Growth) คือ การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเก่ียวกบัขนาด น ้ าหนัก สัดส่วน ส่วนสูง กระดูก 
กลา้มเน้ือ รูปร่าง เป็นการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ (2) วุฒิภาวะ (Maturation) คือ การเจริญเติบโต
ของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย เกิดข้ึนตามล าดบัขั้นและเป็นไปตามธรรมชาติ มีผลท าใหบุ้คคลนั้นเกิด
ความพร้อมท่ีจะกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับวยั (3) การเรียนรู้ (Learning) คือ การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งค่อนขา้งถาวร โดยอาศยัการฝึกฝน ฝึกหดั หรือประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่
ยิง่มีการฝึกหดัมาก การแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะเกิดความเช่ียวชาญช านาญมากข้ึนเท่านั้น โดย 
วุฒิภาวะมีความส าคญัต่อพฒันาการมากกว่าการเรียนรู้ เพราะถา้ร่างกายของบุคคลยงัไม่เกิดการ
เจริญเติบโตท่ีสูงสุดเต็มท่ี จนท าให้มีวุฒิภาวะท่ีจะท ากิจกรรมใด ๆ ไดแ้ลว้ ไม่ว่าจะเรียนรู้ ฝึกฝน 
และฝึกหดัเท่าไร พฒันาการย่อมจะเกิดข้ึนไม่ไดอ้ย่างเด็ดขาด แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถึงแมจ้ะไม่มี
การเรียนรู้ พฒันาการดา้นต่าง ๆ ก็สามารถเกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติ เพียงแต่จะไม่มีทกัษะความ
ช านาญในพฒันาการนั้น ๆ 
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 ส่ิงหน่ึงท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลยในการผลิตส่ือโทรทศัน์และรายการต่าง ๆ เพื่อเด็ก
และเยาวชน นัน่ก็คือ การตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของพฒันาการในแต่ละช่วงวยั ซ่ึงแต่ละวยันั้น
จะมีประเด็นของพฒันาการท่ีโดดเด่นต่างกนัไป ทว่าหากกล่าวกนัอยา่งแทจ้ริงแลว้ พฒันาการในแต่
ละช่วงวยันั้นเป็นทั้งในรูปแบบของพฒันาการท่ีต่อเน่ือง และพฒันาการบางอย่างอาจเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
รอใหถึ้งช่วงวยัหน่ึง จึงจะมีพฒันาการเกิดข้ึน  
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการพฒันาตน้แบบของส่ือท่ีเหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน ดงันั้นการท า
ความเขา้ใจพฒันาการเด็กและเยาวชนในช่วงวยัดงักล่าวจึงเป็นส่ิงจ  าเป็น ทั้งน้ีจึงใคร่ขอศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เป็นไปตามช่วงวยัดงัน้ี 1) พฒันาการในวยัเด็กตอนตน้ 2) พฒันาการในวยัเด็กตอนกลางและ
ตอนปลาย และ 3) พฒันาการในวยัรุ่น ตามล าดับ โดยจะกล่าวถึงพฒันาการในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
พฒันาการทางกาย พฒันาการทางอารมณ์ พฒันาการทางสังคม พฒันาการทางสติปัญญา และ
พฒันาการทางบุคลิกภาพ 
 
 2) จติวทิยาพฒันาการวยัเด็กตอนต้น (Early Childhood) 
 ทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต (2541: 79-80); สุชา จนัทน์เอม (2540: 129-130); Hockenberry; 
(2010) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของวยัเด็กตอนตน้ (early childhood) หรือวยัก่อนเรียน (pre-school age) 
เป็นวยัท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 3 – 6 ปี วยัน้ีพฒันามาจากวยัทารก มีการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลิกภาพและมี
พฒันาการดา้นจริยธรรมอยา่งชดัเจน พฒันาการของวยัเด็กตอนตน้ แบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  2.1) พัฒนาการทางกาย การเจริญเติบโตจะเป็นไปในลกัษณะเพื่อให้อวยัวะต่าง ๆ 
สามารถท างานไดเ้ต็มท่ีตามหน้าท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอตัราการเจริญเติบโตทางดา้นน ้ าหนักและ
ส่วนสูง การเพ่ิมของน ้ าหนกัเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกและกลา้มเน้ือ ลกัษณะร่างกายและ
สัดส่วนจะเปล่ียนแปลงอย่างชดัเจน กล่าวคือ ช่องทอ้งบางลง หน้าอกและไหล่กวา้งและใหญ่ข้ึน 
แขนขายาวออกไป ศีรษะไดข้นาดกบัล  าตัว มือและเท้าใหญ่ข้ึน โครงกระดูกแข็งข้ึน กลา้มเน้ือ
เติบโตแข็งแรงข้ึน มีการเพ่ิมความสูงอยา่งสม ่าเสมอ 3 น้ิวต่อปี และน ้ าหนักเพ่ิมสม ่าเสมอปีละ 1.5 - 
2 กิโลกรัม และในช่วงปลายของวยัน้ีจะมีฟันแทข้ึ้น 1-2 ซ่ี  
  เด็กวยัน้ีเร่ิมมีทกัษะการเคล่ือนไหวและสามารถใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน ระบบ
กลา้มเน้ือและประสาทสัมผสัท าหน้าท่ีไดส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน ดงันั้นเด็กจะชอบช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั เช่น การป้อนขา้วเอง แต่งตวั ใส่รองเทา้ อาบน ้ า หวีผม เขียนหนังสือ การ
หยบิจบัต่าง ๆ ชอบเล่นกบักลุ่มเพื่อน ๆ สามารถเดิน วิ่ง กระโดด หอ้ยโหนอยา่งคล่องแคล่ว และไม่
รู้จกัเหน่ือย เพราะการไดเ้ล่นกบัเพ่ือนจะช่วยใหเ้ด็กรู้สึกอบอุ่น ไม่ถูกทอดท้ิง (Santrock, 2013) 
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  2.2) พัฒนาการทางอารมณ์  จะมีพฒันาการการแสดงออกด้านอารมณ์ท่ีชัดเจน 
เปิดเผย อิสระ ทั้งอารมณ์พึงพอใจและไม่พึงพอใจ อารมณ์ในทางลบท่ีแสดงออกจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อ
เด็กตอ้งเขา้สังคมในกลุ่มเพ่ือน อย่างไรก็ตาม เด็กวยัน้ีสามารถสร้างความรักและความผูกพนักับ
บุคคลอ่ืนได ้เช่น เพ่ือนสนิท ผูเ้ล้ียงดู เพ่ือให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ ส าหรับลกัษณะ
อารมณ์เด่น ๆ ท่ีมกัเกิดข้ึนในเด็กวยัน้ี ไดแ้ก่ (1) โกรธ จะโกรธง่ายจากการตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง 
เกิดเม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตอ้งการแสดงออกโดยการร้องไห้ กร๊ีด ทุบตีส่ิงของ ท าร้าย
ตวัเอง เป็นตน้ (2) รัก รักบุคคลท่ีใหก้ารตอบสนองในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ แสดงอย่างเปิดเผย เช่น การ
กอดจูบบุคคลหรือส่ิงของท่ีรัก (3) กลวั เกิดจากการไดพ้บส่ิงแปลกใหม่ หรือกลวัในส่ิงท่ีจินตนาการ
ไปเอง เช่น ความมืด ผ ีและมกัเลียนแบบความกลวัจากผูใ้หญ่ท่ีใกลชิ้ด แสดงออกโดยการหลบซ่อน 
วิ่งหนี วิ่งเขา้หาผูใ้หญ่ และจะลดลงหากไดรั้บการอธิบายและใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกคุน้เคยกบัส่ิงนั้น ๆ  
(4) อยากรู้อยากเห็น เป็นวยัช่างซกัถาม เด็กจะสงสัยทุกเร่ืองและถามไดต้ลอดเวลา ไม่ส้ินสุด หาก
ไม่ไดรั้บการตอบสนองท่ีถูกตอ้งจะท าให้ความอยากรู้อยากเห็นลดลงน้อยกว่าเด็กวยัเดียวกนั (5) 
อิจฉาริษยา มกัจะเกิดข้ึนเม่ือรู้สึกว่าตนดอ้ยกว่าผูอ่ื้น หรือก าลงัสูญเสียความสนใจท่ีตนเคยไดรั้บ ถูก
แบ่งปันใหบุ้คคลอ่ืน เช่น การมีนอ้งใหม่ อิจฉาพี่นอ้งคนอ่ืน มกัแสดงออกคลา้ยกบัอารมณ์โกรธ เช่น 
ปัสสาวะรดท่ีนอน การดูดมือ ด้ือดึง ร้องไห ้งอแง เป็นตน้ (6) ร่าเริง ดีใจหรือสนุกสนาน เกิดข้ึนเม่ือ
ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการทนัเวลา สม ่าเสมอ หรือประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ แสดงออกดว้ยการหัวเราะ ปรบมือ กระโดดโลดเตน้ เป็นตน้ (Denhham, Bassette, Wyatt, 
2007); (Cole et al., 2009) 
  2.3) พัฒนาการทางสังคม เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ชดัเจน เด็กจะชอบการเขา้สงัคม การ
พบปะพูดคุยกบัผูค้น การมีเพ่ือน การเล่นรวมกลุ่มกบัเพ่ือนทั้งเพศเดียวกนัและต่างเพศ มีความคิด
และการเล่นท่ีอิสระ ไม่ชอบกฎเกณฑ์ พยายามปรับตวัให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มซ่ึงอาจแสดงออก
โดยการแบ่งปันส่ิงของใหก้บัผูอ่ื้น ใหค้วามร่วมมือ ยอมรับฟัง แสดงออกถึงความเป็นผูน้  า ชอบเล่น
บทบาทสมมติ เป็นพ่อ-แม่ คุณครู–นกัเรียน ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเพศ รู้แลว้ว่าตนเป็น
เพศอะไร สามารถระบุเพศของตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงเด็กสามารถเลือกของเล่นท่ี
เหมาะสมกบัเพศของตนเอง จะพยายามช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลืองานบา้น เช่น เก็บของ ลา้ง
จาน ปิด-เปิดไฟ พดัลม โทรทศัน์ไดจ้ากการสงัเกตผูใ้หญ่และลองกระท าเอง นอกจากน้ีจะเรียนรู้การ
เข้าสังคมในกลุ่มท่ีมีอายุต่าง ๆ กัน รู้จักปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นทั้งวยัเดียวกันและวยัต่างกนั เรียนรู้
มารยาทการไหวท้กัทาย พูดคุย จะพยายามเรียนรู้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ตลอดจนเรียนรู้ท่ีจะ
ระมดัระวงัคนแปลกหนา้ (Bem, 1981) 
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  2.4) พัฒนาการทางสติปัญญา ในช่วงวยัน้ีเด็กมีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนจากวยัทารก โดยจะเห็นไดจ้ากการแสดงออกซ่ึงความจ า ทั้งระบบความจ าระยะสั้น (Short-  term  
memory) และระบบความจ าระยะยาว (Long-term memory) ท่ีเด็กจะมีความจ าท่ีเพ่ิมมากข้ึน เป็นวยั
ท่ีชอบแก้ปัญหาตามความคิดและวิธีการของตนเอง ชอบอิสระ แสวงหาวิธีการต่าง  ๆ จากการ
ทดลองปฏิบติัผดิถูก การซกัถาม การเปรียบเทียบ การคิด การเจริญทางสติปัญญาสามารถสังเกตได้
จากพฤติกรรมการแสดงออกทางการเล่น จ  าส่ิงของหรือบุคคลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สามารถบอก
ความเหมือน ความต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ใช้ภาษาได้ดีข้ึน เข้าใจภาษา 
ความหมายของค าใหม่ ๆ อ่านและเขียนไดดี้ข้ึน (Hockenberry, 2010) 
  นอกจากน้ีเด็กในช่วงวยัน้ียงัมีพฒันาการทางสติปัญญาในแง่ของการรู้จกัวางแผน
การกระท าของตนเอง การคงไวซ่ึ้งความใส่ใจ จดัการกบัพฤติกรรมของตนเองในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน นอกจากน้ีเด็กในวยัน้ีจะเร่ิมแสดงความสนใจต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตวัและ
พยายามคน้หาค าตอบหรือเหตุผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีเด็กในวยั
น้ีมกัจะมีค  าถามว่า “ท าไม” อยูต่ลอดเวลา เช่น “ท าไมแม่ถึงมีหนู” “ท าไมพระอาทิตยต์อ้งข้ึน” “หนู
เกิดมาไดอ้ยา่งไร” เป็นตน้ เด็กวยัน้ียงัมีจินตนาการท่ีดี สามารถใชส้ญัลกัษณ์แทนวตัถุจริง ซ่ึงสังเกต
ได้จากการท่ีเด็กเล่นบทบาทสมมติได้ เช่น เอากลว้ยมาเล่นเป็นปืน เอากล่องดินสอมาเล่นเป็น
โทรศพัท ์เป็นตน้ ในทางกลบักนัเด็กมกัคิดว่าวตัถุทุกอย่างมีชีวิต เช่น ถา้เด็กเดินสะดุดเกา้อ้ีลม้ลง 
เด็กอาจคิดว่าเก้าอ้ีแกลง้ นอกจากน้ีเด็กยงัมีความล าเอียงบางประการคือ เด็กมกัยึดตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง ดงันั้นการคิดแกปั้ญหาต่าง ๆ เด็กยงัมองท่ีมุมมองของตนเองเท่านั้น 
  ในส่วนของพฒันาการทางสติปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางภาษา พบว่า 
เด็กในวยัเด็กตอนตน้มีความเขา้ใจดา้นภาษามากข้ึน รู้จกัการใชค้  าท่ีถูกตอ้งตามกาลเทศะ รู้ว่าค  าพูด
แบบใดเหมาะสมกบัสถานการณ์ใดหรือบุคคลระดบัใด ถึงแมว้่าเด็กอาจจะยงัไม่สามารถพูดเป็น
ประโยคไดก้็ตาม และเม่ืออายมุากข้ึนการใชค้  าและประโยคก็จะมีความถูกตอ้งตามวฒันธรรมและ
หลกัไวยากรณ์ตามล าดบั 
  2.5) พัฒนาการทางบุคลิกภาพ วยัเด็กตอนต้น เป็นวยัท่ีมีพฒันาการและมีการ
เปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นบุคลิกภาพซ่ึงจะเด่นชดัท่ีสุด กล่าวคือเด็กวยัน้ี
จะมีความตอ้งการเป็นตวัของตวัเองสูง ชอบช่วยเหลือตนเองใหม้ากท่ีสุด ปฏิเสธความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้น ขณะเดียวกันเด็กวยัน้ีจะเร่ิมเรียนรู้ในการมีเหตุผล และมีความสามารถในการคิดทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ดงันั้น การเล้ียงดูท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กวยัน้ีจะช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการและมีวุฒิ
ภาวะท่ีเหมาะสมต่อไป (Santrock, 2013) 
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 3) จติวทิยาพฒันาการวยัเด็กตอนปลาย (Late Childhood) 
 ทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต (2541: 79-80); สุชา จนัทน์เอม (2540: 129-130); Hockenberry; 
(2010) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของวยัเด็กตอนปลายว่ามีอายุอยู่ในช่วง 7-12 ปี เป็นคาบเก่ียวกบัระยะ
ก่อนวยัรุ่น ลกัษณะพฒันาการท่ีเกิดข้ึนในวยัน้ีคือ “การเตรียมตัว” เพื่อเติบโตเป็นเด็กวยัรุ่นและ      
วยัผูใ้หญ่ท่ีพร้อมจะเผชิญและรับผิดชอบต่อตนเองในทุก ๆ ดา้น พฒันาการของวยัเด็กตอนปลาย 
แบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  3.1) พัฒนาการทางกาย ค่อยเป็นค่อยไปอย่างชา้ ๆ สม  ่าเสมอ มีการเปล่ียนแปลง
ของกลา้มเน้ือและระบบประสาทซ่ึงท างานประสานกนัไดดี้ข้ึน การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ
อวยัวะภายในเกือบทุกระบบ การเปล่ียนแปลงดา้นน ้ าหนกั การเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน และ
การขยายออกของร่างกายซ่ึงเปล่ียนไปในดา้นส่วนสูงมากกว่าส่วนกวา้ง โดยความสูงจะเพ่ิมข้ึน 2 - 3 
น้ิวต่อปี สดัส่วนร่างกายใกลเ้คียงผูใ้หญ่มากข้ึน เด็กผูห้ญิงจะมีการเจริญเติบโตทั้งดา้นร่างกายและ
วฒิุภาวะเร็วกว่าเด็กผูช้ายประมาณ 1 - 2 ปี โดยมีการเปล่ียนแปลงของทั้งสองเพศ ซ่ึงอธิบายได ้ดงัน้ี 
(Munakata, Casey, & Diamond, 2004) 
  เด็กผูห้ญิงช่วงอายุ 8 - 12 ปีจะมีลกัษณะเพศขั้นท่ีสองปรากฏข้ึน ได้แก่ ตะโพก
ขยายออก ทรวงอกขยายโตข้ึน มีขนข้ึนท่ีบริเวณรักแร้และอวยัวะเพศ นอกจากน้ีเด็กวยัน้ีจะเร่ิมมี
ประจ าเดือนคร้ังแรกในช่วงอายุ 11 - 12 ปี การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท าให้เด็กรู้สึกวิตกกงัวลกบั
ภาพลกัษณ์ของตน ความคิดและความสนใจจะจดจ่อกบัลกัษณะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
  เด็กผูช้ายจะมีการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ไหล่กวา้งข้ึน มือและเทา้ใหญ่ข้ึน 
มีขนข้ึนท่ีรักแร้และอวยัวะเพศ และมีการหลัง่อสุจิเร่ิมเกิดข้ึนคร้ังแรกในช่วงอาย ุ12 – 16 ปี ซ่ึงแสดง
ถึงการมีวุฒิภาวะทางเพศเจริญเต็มท่ี  
  จากลกัษณะการเจริญเติบโตทางดา้นร่างกาย ท าให้เด็กวยัน้ีเร่ิมให้ความสนใจกบั
รูปร่างหนา้ตา อยากรู้อยากเห็นในเร่ืองราวทางกายของเพศตรงขา้ม อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตท่ี
เกิดข้ึนทุกดา้นของเด็กวยัน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ลกัษณะทางพนัธุกรรม การเล้ียงดูเอา
ใจใส่ทั้งจากครอบครัว และตวัเด็กเอง เช่น การรับประทานอาหาร การออกก าลงักาย การมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง เป็นตน้  
  3.2) พัฒนาการทางอารมณ์ มีลกัษณะเป็นกลาง ๆ คือ ไม่ดีหรือร้ายจนเกินไป มี
ความคิดท่ีละเอียดอ่อนมากข้ึน เขา้ใจอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นไดดี้ข้ึน ควบคุมอารมณ์ของตนได ้
เรียนรู้ท่ีจะแสดงอารมณ์ไดเ้หมาะสมในรูปแบบท่ีสังคมยอมรับได ้ไดแ้ก่ (1) โกรธ ควบคุมและ
ระงบัความโกรธไดดี้ข้ึน ไม่โกรธง่ายและหายเร็วนัก การแสดงออกจะเปล่ียนไป จะเป็นการคิดแก้
แคน้ในใจแต่ไม่ท าจริงดงัท่ีคิด หรือหลีกเล่ียงจากสถานการณ์ท่ีไม่พึงใจในทนัที ไม่มีพฤติกรรมแบบ
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ต่อสูโ้ดยใชก้  าลงั (2) รัก แสดงออกดว้ยการมีน ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี ระมดัระวงั
ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเสียใจหรือกระทบกระเทือนใจ โดยเฉพาะขณะอยู่ในกลุ่มเพื่อน สังคม ตอ้งการความ
รัก ความอบอุ่นมัน่คงในครอบครัวและหมู่คณะ (3) กลวั เลิกกลวัส่ิงท่ีไม่มีตัวตน พิสูจน์ไม่ได ้
อารมณ์กลวัจะเกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีไดรั้บมา ส่ิงท่ีเด็กวยัน้ีกลวัมากท่ีสุดคือ กลวัไม่เป็น
ท่ียอมรับของกลุ่ม กลวัไม่มีเพื่อน ไม่ชอบการแข่งขนั ไม่ตอ้งการเด่นหรือดอ้ยกว่ากลุ่ม ชอบการ   
ยกยอ่งแต่ไม่ชอบการเปรียบเทียบ นอกจากน้ีเด็กยงักลวัอนัตรายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนและบุคคล
ท่ีรัก การตอบสนองความกลวัจะเป็นลกัษณะการต่อสู ้การถอยหนี และการท าตวัให้เขา้กบัส่ิงนั้น ๆ 
ความกลวัจะเร่ิมลดลงเร่ือย ๆ พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย เด็กจะเปล่ียนจากความกลวัเป็น
ความกงัวลเร่ืองรูปร่างของตนเองแทน คือ กงัวลจากความตอ้งการใหต้นมีรูปร่างท่ีแข็งแรงสวยงาม 
(Denhham, Bassette, Wyatt, 2007); (Cole et al., 2009) 
  3.3) พัฒนาการทางสังคม จะให้ความส าคญัต่อสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ทั้งต่อ
บุคคลใกลชิ้ดและบุคคลอ่ืน ทั้งวยัเดียวกนัและต่างวยักนั จะแสวงหาเพ่ือนท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัใน
ดา้นของบุคลิกลกัษณะ ความชอบ และเป็นเพ่ือนท่ีสามารถไวว้างใจได ้เขา้ใจกนั มกัยึดมัน่กบักลุ่ม
เพื่อน สงัคมรอบขา้ง มีความรู้สึกผกูพนั เป็นเจา้ของและซ่ือสตัยต่์อกลุ่ม มีพฤติกรรมการแสดงออก
ทางกาย วาจา และการแต่งกายท่ีเหมือนกลุ่ม สังคมของเพื่อนมกัเป็นสังคมเฉพาะของเพื่อนเพศ
เดียวกนั และเด็กผูช้ายจะรักษาความสนใจท่ีมีต่อกลุ่มไดม้ากกว่าเด็กผูห้ญิง (Bem, 1981) 
  3.4) พัฒนาการทางสติปัญญา จะสามารถคิด วิเคราะห์ และแกปั้ญหาไดช้ดัเจนมาก
ข้ึน รู้จกัการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา รับผิดชอบและตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง รับฟังคนอ่ืนมากข้ึน 
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับเพียงพอต่อการแกปั้ญหา การเสนอความ
คิดเห็นและการมีบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่ม ตลอดจนสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน พฤติกรรม
ดงักล่าวจะน ามาซ่ึงความรู้สึกเช่ือมัน่และภาคภูมิใจในตนเอง ส าหรับความสนใจจะสนใจในเร่ือง
ของธรรมชาติ การท่องเท่ียวสถานท่ีต่าง ๆ ดูภาพยนตร์ เล้ียงสัตว ์โดยทัว่ไปเด็กผูช้ายจะสนใจเร่ือง
การพิสูจน์ ทดลอง ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ส่วนเพศหญิงจะสนใจเร่ืองการครัว 
เยบ็ปักถกัร้อย การอ่านหนงัสือต่าง ๆ ท่ีใหค้วามรู้สึกอ่อนโยน เป็นตน้ 
  3.5) พัฒนาการทางบุคลิกภาพ เด็กจะตอ้งประเมินคุณค่าของตนเองโดยรวม (Self - 
esteem) และความสามารถท่ีตนเองรับรู้ในแต่ละดา้น (Self - concept) นั้นมีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัระดบัความส าเร็จท่ีตนไดรั้บดงันั้นนอกจากประเด็นส าคญัทั้งสองแบบท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ เด็กจ าเป็นตอ้งมีความเช่ือเก่ียวกบัศกัยภาพของตนเอง (Self - efficacy) การรู้จกัจ  ากดัและ
ควบคุมการกระท าของตนเอง (Self-regulation) เพื่อตอบสนองต่อโอกาสและการเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึง
หากเด็กมีความเช่ือว่าตนเองมีศกัยภาพ มีกลวิธีก  ากบัตนเองท่ีดี รับรู้และประเมินตนเองโดยรวม 
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หรือแต่ละดา้นดี ก็จะท าใหเ้ด็กมีความมัน่ใจในตนเอง น่าเช่ือถือ เป็นท่ีพ่ึงพาได ้มองเห็นคุณค่าของ
ตนเอง มองโลกในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ เช่นเดียวกบัท่ีนกัจิตวิทยานาม Erickson (1959) กล่าวไวว้่า
ในช่วงพฒันาการน้ีจะเป็นพฒันาตวัตน (Self) ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นพฒันาการสองขั้วท่ีแตกต่างกนั 
หากเป็นไปตามทฤษฎีของ Erickson (1959) โดยท่ีเด็กวยัน้ีจะเขา้กลุ่ม 1 ใน 2 ของพฒันาการทาง
บุคลิกภาพ คือ ดา้นความมุ่งมัน่กบัดา้นความรู้สึกดอ้ยซ่ึงหากเด็กมีความโนม้เอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง
ก็จะส่งอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็ก หากเด็กมีแนวโนม้มาทางความมุ่งมัน่ เด็กจะสนใจว่าส่ิงต่าง ๆ 
เกิดข้ึนหรือท ามาจากอะไร ส่ิงต่าง ๆ มีกลไกและมีการท างานอย่างไร หากเด็กไดรั้บการสนับสนุน
ตรงจุดน้ี เช่น ต่อโมเดล ซ่อมจกัรยาน เด็กจะพฒันา sense of industry หากเด็กมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการไปทางมีความรู้สึกดอ้ย เด็กก็จะมีบุคลิกภาพไปในทางตรงกนัขา้ม หากไม่ไดรั้บการดูแล 
สนบัสนุน และถูกปล่อยปละละเลย เด็กอาจหมดความสนใจง่าย แค่ท าใหร้กเท่านั้น 
  วยัเด็กตอนปลายเป็นวยัเตรียมพร้อมท่ีจะเขา้สู่วยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ กล่าวโดยสรุปคือ
เด็กมีพฒันาการดา้นต่าง ๆ ซบัซอ้นและเพ่ิมมากข้ึนจากวยัเด็กตอนตน้ และมีพฒันาการดา้นอารมณ์ 
สงัคม และบุคลิกภาพหลาย ๆ ดา้นเกิดข้ึนในช่วงน้ี ซ่ึงพฒันาการในส่วนน้ีจะส่งต่ออิทธิพลไปถึง
อนาคตของเด็ก นัน่คือเม่ือเด็กกา้วเขา้สู่การเป็นวยัรุ่น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่
และเขา้ใจพฒันาการเป็นส าคญัเช่นกนั 
 
 4) จติวทิยาพฒันาการวยัรุ่น (Adolescence) 
 Papalia and Olds (1995); ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2538); Cole (อา้งถึงใน สุชา จนัทน์เอม, 
2536) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของวยัรุ่น (Adolescence) ว่าเป็นวยัท่ีมีพฒันาการปรับเปล่ียนจากวยัเด็ก
เขา้สู่วยัผูใ้หญ่ เร่ิมตั้งแต่ช่วงอายุ 12 หรือ 13 ปี จนกระทัง่ถึงอายุประมาณ 20 ปี มีการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นร่างกายเป็นสญัญาณส าคญัท่ีบอกถึงการพน้ระยะการเป็นเด็ก การแบ่งระยะของวยัรุ่น ออก
ไดเ้ป็น 3 ระยะดงัน้ี 

ตาราง 2.1 ระยะของวยัรุ่นในแต่ละช่วงอาย ุ
 

ระยะของวยัรุ่น เพศหญิงอายุ (ปี) เพศชายอายุ (ปี) 
วยัรุ่นตอนตน้ 13 – 15 15 – 17 
วยัรุ่นตอนปลาย 16 – 18 17 – 19 

  

 พฒันาการของวยัรุ่น แบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
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  4.1) พัฒนาการทางด้านร่างกาย Secondary Sex Characteristic (ลกัษณะทางเพศ
หรือลกัษณะทุติยภูมิทางเพศ) คือลกัษณะท่ีแบ่งแยกความเป็นชายหนุ่ม ความเป็นหญิงสาวท่ีเพ่ิงเร่ิม
เจริญเติบโตเต็มท่ีในวยัแรกรุ่น การเจริญเติบโตของลกัษณะทางเพศมีพฒันาการ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
(1) Pre–pubescence เป็นระยะลกัษณะทางเพศส่วนต่าง ๆ เร่ิมพฒันา เช่น สะโพกเร่ิมขยาย เตา้นม
ของเด็กหญิงเร่ิมเจริญ เสียงของเด็กชายเร่ิมแตกพร่า แต่อวยัวะสืบพนัธุ์ (Productive organs) ยงัไม่
เร่ิมท าหนา้ท่ี (2) Pubescence เป็นระยะท่ีลกัษณะทางเพศส่วนต่าง ๆ ยงัคงมีการเจริญต่อไป อวยัวะ
สืบพนัธุ์เร่ิมท าหน้าท่ีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ เด็กหญิงเร่ิมมีประจ าเดือน เด็กชายเร่ิมสามารถผลิตเซลล์
สืบพนัธุไ์ด ้(3) Post-pubescence หรือ Puberty เป็นระยะท่ีลกัษณะทางเพศทุกส่วนเจริญเติบโตเต็มท่ี 
อวยัวะสืบพนัธุท์  าหนา้ท่ีได ้มีวุฒิภาวะทางเพศสามารถมีบุตรได ้จึงถือเป็นระยะท่ีเด็กย่างเข้าสู่วยัรุ่น
ท่ีแทจ้ริง (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2538) 
  4.2) พัฒนาการทางอารมณ์ จะอยูใ่นขั้นพอใจในการรักเพศตรงขา้ม (Genital stage) 
ความพึงพอใจและความสุขต่าง ๆ เป็นแรงขบัมาจากวุฒิภาวะทางเพศ เร่ิมสนใจเพศตรงข้าม มี
แรงจูงใจท่ีจะรักผูอ่ื้น ต้องการอิสระจากพ่อแม่มากข้ึน เด็กชายจะเลียนแบบพ่อ เด็กหญิงจะ
เลียนแบบแม่ (ทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต, 2541) อารมณ์ของวยัรุ่นเป็นอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงง่าย 
อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ มีอารมณ์รุนแรง การควบคุมอารมณ์ยงัไม่สู้ดี บางคร้ังเก็บกด บางคราว
มัน่ใจสูง บางคร้ังพลุ่งพล่าน ลกัษณะอารมณ์เหล่าน้ีเรียกกนัว่า พายุบุแคม (Strom and stress) ( สุชา 
จนัทน์เอม, 2536 ; ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2538) เพราะลกัษณะอารมณ์แบบน้ีจึงมีความคิดเห็นขดัแยง้
กบัผูใ้หญ่ไดง่้าย ท าใหว้ยัรุ่นจึงคิดว่าผูท่ี้เขา้ใจตนเองดีท่ีสุดคือเพื่อนในวยัเดียวกนั เน่ืองจากมีความ
คิดเห็นท่ีเป็นไปทางเดียวกนั ยอบรับกนัและกนั การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีมีผลมาจาก
หลายปัจจยัประกอบกนั เช่น การปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย การปรับพฤติกรรม
การแสดงออกจากการเป็นเด็ก เขา้สู่การเรียนรู้บทบาทของการเป็นผูใ้หญ่ สงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ (Erickson, 1959) 
  4.3) พัฒนาการทางสังคม ด้านความมีเอกลกัษณ์ประจ าตัวหรือความสับสนใน
บทบาทของตนเอง (Identity vs. Identity diffusion) เป็นวยัท่ีพฒันาเอกลกัษณ์ของตนเอง มี
จุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง สงัคมของเด็กคือกลุ่มเพื่อน จะยดึแบบจากกลุ่มเพื่อนและบุคคลท่ีตรง
กบัอุดมคติ อาจจะเกิดความขดัแยง้ดา้นสมัพนัธภาพกบัผูใ้หญ่ และเกิดความสบัสนทางจิตใจ หากไม่
สามารถแกไ้ขความสบัสนน้ีได ้เด็กจะเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพสบัสน ไม่มัน่คง (Marcia, 1966) 
  ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อน จะมีความตอ้งการเป็นท่ียอมรับของเพื่อนและสังคม
รอบ ๆ  ตวั มีการรวมกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกนั ซ่ึงส่วนใหญ่มีความคิดหรือท าอะไรคลา้ย ๆ  กนั ช่วยเหลือกนั 
มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัเม่ืออยูใ่นกลุ่ม กลุ่มเพ่ือนน้ีจะมีอิทธิพลมากต่อทศันคติ 
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ความสนใจ และการแสดงออก มกัมีความคิดว่าความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ไม่มีความส าคญัเท่ากบั
ความเห็นของกลุ่ม และมีความตอ้งการใหผู้ใ้หญ่ยอมรับกลุ่มเพื่อนของตนดว้ย  
  ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ เมื่อเด็กอายุประมาณ 13 – 14 ปี เด็กหญิงเร่ิม
สนใจเด็กชายและพยายามท่ีจะเรียกร้องความสนใจจากเด็กชาย แต่เด็กชายยงัไม่มีความรู้สึกน้ี เม่ือ
เด็กชายอายปุระมาณ 14 – 16  ปี จะเร่ิมสนใจเพศตรงขา้มและบางคนเร่ิมแยกตวัไปสนิทสนมกบัเพศ
ตรงขา้ม วยัรุ่นหญิงจะพิถีพิถนัเร่ืองการแต่งกายอย่างมาก เอาใจใส่เร่ืองรูปร่างความสวยงามของ
หนา้ตาเช่นเดียวกนัวยัรุ่นชายก็มีพฤติกรรมท่ีมุ่งให้วยัรุ่นหญิงสนใจตนเอง เช่น แซวหรือหยอกลอ้ 
เม่ือวยัรุ่นชายและหญิงมีความสนใจซ่ึงกนัและกนั ทั้งสองฝ่ายเร่ิมให้ความส าคญัต่อการแสดงออก
ของบทบาททางเพศ ความสนใจและความสนิทสนมกบัเพ่ือนต่างเพศน้ีอาจย ัง่ยนืไปจนกระทัง่มีการ
แต่งงานเกิดข้ึนในวยัผูใ้หญ่ต่อไป 
  4.4) พัฒนาการทางสติปัญญา ว ัยน้ีจะมีการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มท่ี 
พฒันาการทางดา้นสติปัญญาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมได ้มีความคิด
กวา้งไกล พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มีจินตนาการ มีความเช่ือมัน่ในความคิดของตน ตามแนวคิด
ของเพียเจท์ (Piaget, 1958 cited in Lefrancois, 1996) เด็กวยัรุ่นพฒันาความคิดจากความคิดแบบ
รูปธรรม (Concrete) มาจากวยัเด็กมาสู่กระบวนการพฒันาความคิดแบบเป็นเหตุผล เป็นรูปแบบ
ชดัเจน (Cognitive thought phase หรือ Formal operation period ) ซ่ึงมีลกัษณะเด่น คือ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผลโดยไม่ใชว้ตัถุเป็นส่ือ มีการคิดแบบใชต้รรกะจากเง่ือนไขท่ีก  าหนด การคิดแบบใช้
เหตุผลเชิงสัดส่วน การคิดแบบแยกตัวแปรเพื่อสรุปผล การคิดแบบใช้เหตุผลสรุปเป็นองค์รวม 
คาดการณ์อนาคตไดโ้ดยมองยอ้นอดีต (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2538 ; ทิพยภ์า เชษฐเ์ชาวลิต, 2541)  
  ความคิดแบบตวัเองเป็นศูนยก์ลางในวยัรุ่น (Adolescent egocentrism) คือจะคิดว่า
พฤติกรรมของตนถูกเฝ้ามองจากบุคคลอ่ืน ใหค้วามใส่ใจอยา่งมากต่อค าวิพากษว์ิจารณ์ของบุคคลอ่ืน 
(The imagination audience) โดยเฉพาะในเร่ืองการแต่งกาย ทรงผม และรูปร่างของตน วยัรุ่นมกั
คาดหวงัว่าส่ิงท่ีตนแสดงออกว่าสนใจ ชอบ บุคคลอ่ืนจะตอ้งรู้สึกเช่นนั้นดว้ย และวยัรุ่นมีความคิด
ฝัน มีจินตนาการว่าตนเป็นคนเก่ง (hero) และมีโลกส่วนตวั (The personal fable) 

 4.5) พัฒนาการทางบุคลิกภาพ (Macia, 1979) ไดก้ล่าวว่าในช่วงวยัรุ่นน้ีเด็กจะตอ้ง
พบเจอกบัช่วงหวัเล้ียวหวัต่อมากมาย รวมไปถึงการเรียนรู้และท ากิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งประสบทั้ง
ความลม้เหลวและความส าเร็จ เจอเร่ืองท่ีท าได้และยงัท าไม่ได้ วยัรุ่นจะเกิดการประเมินตนเอง
ตลอดเวลาและพยายามค้นหาตวัตนของตนเองว่าเขาหรือเธอนั้นสามารถอยู่จุดใดของสังคมได ้       
มีตวัตนในดา้นต่าง ๆ อยา่งไรบา้ง ซ่ึง Maciaไดแ้บ่งลกัษณะการคน้หาตวัตนออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
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  (1) แบบบรรลุซ่ึงตัวตนของตนเอง (Achieved identity) เกิดจากการท่ี
วยัรุ่นเผชิญกบัปัญหาและความทา้ทายอนัเน่ืองมาจากตวัเองพยายามหาทางเลือก แลว้สามารถท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตนเลือกได ้

  (2) แบบยึดมัน่ในตวัตน (Foreclosed identity) เกิดจากการท่ีวยัรุ่นไม่เคย
เผชิญปัญหาหรือความท้าทายในระหว่างท่ีก  าลังค้นหาตนเอง และตัวเองก็สามารถประสบ
ความส าเร็จไดด้ว้ย จึงอาจยงัไม่คน้พบตวัตนท่ีแทจ้ริง 

   (3) แบบ Moratorium identity ในกรณีน้ีหมายถึงวยัรุ่นเผชิญกบัปัญหาและ
ความทา้ทายในระหว่างคน้หาตนเองแลว้ แต่วยัรุ่นยงัไม่สามารถกา้วขา้มปัญหาและความทา้ทายนั้น
สู่ตวัตนท่ีแทจ้ริงได ้

(4) แบบสับสนในตวัตน (Identity diffusion) หมายถึง วยัรุ่นไม่เคยเผชิญ
ปัญหาหรือความทา้ทายใด ๆ เลย แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถกา้วขา้มและคน้หาตวัตนส าเร็จได้ 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบตวัตนตามแนวคิดของ Macia ยงัส่งอิทธิพลต่อวยัรุ่นในแง่
พฒันาการละเอียดมากข้ึน รูปแบบทั้ง 4 สามารถส่งผลต่ออารมณ์ การแสดงออกทางสังคม และ
บุคลิกภาพของวยัรุ่นโดยในแบบท่ี 1 จะมีพฒันาการทางบุคลิกภาพในทางท่ีดี มีอารมณ์ทางบวก
มากกว่าทางลบ ในขณะท่ีแบบท่ี 5 อาจก่อใหเ้กิดบุคลิกภาพทางลบมากกว่าทางบวก บุคคลขาดความ
มัน่ใจในตนเอง และแปลกแยกออกจากสงัคมท่ีสุด 
 
 5) โทรทัศน์กบัพฒันาการของเด็ก และเยาวชน 
 พรรณพิมล วิปุลาการ (2555: 45-47) กล่าวว่า พฒันาการของเด็กในช่วงอายุ 0 - 18 ปี เป็น
ช่วงของการเจริญเติบโตทั้งดา้นร่างกายจิตใจและทกัษะทางสงัคม ในแต่ละช่วงวยัมีโอกาสของการ
พฒันาด้านต่าง ๆ หากปล่อยปละละเลยเร่ืองส่ือท่ีเด็กได้รับจะส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองของ
พฒันาการท่ีควรจะเป็นและอาจเกิดการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะกบัวยั  พฒันาการของเด็กกบัการเปิดรับ
และใชป้ระโยชน์จากโทรทศัน์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ช่วง คือ  
 0 - 2 ปี เป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัของพฒันาการทางสมองท่ีสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ท่ีดีใหก้บัเด็ก 
กิจกรรมท่ีเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก  คือการใช้ประสาทสัมผสัทุกด้าน คน้ควา้เรียนรู้ส่ิงท่ีอยู่
รอบตวัดว้ยการเคล่ือนไหวร่างกาย สมัผสั จดัการเรียนรู้ผา่นความสมัพนัธท่ี์ใกลชิ้ดจากผูเ้ล้ียงดู และ
กระท าการเรียนรู้ซ ้ า ๆ จนเกิดการบันทึกจดจ า หัวใจการเรียนรู้อยู่ท่ีการใช้สัมผสัทุกด้าน การ
เคล่ือนไหว การเข้ากลุ่ม ซ่ึงเป็นแบบท่ีมีการโตต้อบ ไม่ใช่การนั่งรับชม และตอ้งมีเวลาในการ
พกัผอ่นท่ีเพียงพอ ในวยัน้ีจึงไม่แนะน าให้เด็กรับชมโทรทศัน์หรือส่ือเคล่ือนไหวแบบต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน เน่ืองจากโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ดึงให้เด็กจ้องมองท่ีหน้าจอท่ีมีแสงสว่าง มีการ
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เคล่ือนไหวภาพท่ีรวดเร็ว เด็กไม่มีโอกาสเรียนรู้แบบโตต้อบกบัส่ิงท่ีรับเขา้มา และยงัมีความเส่ียงกบั
แสงสว่างท่ีวาบเขา้มาเป็นระยะ รวมทั้งการไม่ไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
 3 - 5 ปี เร่ิมพฒันาการเรียนรู้จากการเล่นแบบสมมติ ชอบการทดลอง การเลียนแบบ มี
พฒันาการดา้นภาษา สามารถรับรู้อารมณ์ไดม้ากข้ึน ระบบคิดจะยงัไม่สามารถแยกระหว่างความจริง
กบัจินตนาการ การรับรู้ผา่นส่ือจะรับรู้ขอ้มูลแบบซึมซบัว่าเป็นจริง เลียนแบบพฤติกรรมท่ีเห็น ไม่
สามารถตดัสินใจแยกแยะไดด้ว้ยตนเองถึงอนัตรายท่ีจะตามมา การรับชมภาพท่ีน่าหวาดกลวัจะสร้าง
ความต่ืนตระหนก และมองว่าส่ิงแวดลอ้มภายนอกน่ากลวั วยัน้ีเป็นวยัท่ีเร่ิมสร้างรูปแบบพฤติกรรม
สุขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพท่ีเช่ือมโยงในชีวิตประจาวนั ส่ือมีโอกาสสร้างทั้งรูปแบบ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม 
 นอกจากน้ีการรับชมท่ีมากเกินไปท าใหร้บกวนการพฒันาดา้นสมาธิ การท่ีเด็กนัง่น่ิงหนา้จอ 
ไม่ไดห้มายความว่าเด็กมีสมาธิ ในทางตรงขา้มเป็นการกระตุน้เร้าสมองดว้ยภาพท่ีมีความเร็วสูง เด็ก
มกัจะหงุดหงิดง่าย ขาดสมาธิในการท ากิจกรรมดว้ยตนเอง และมีความเขา้ใจผดิว่าเด็กจะพฒันาทาง
ภาษาไดดี้ กลบัพบว่าเด็กท่ีอยูก่บัส่ือประเภทโทรทศัน์นานเกินไปมีปัญหาเร่ืองพฒันาการภาษา 
 6 - 12 ปี จะมีความอยากรู้อยากเห็น มีประสบการณ์ทางสงัคมเพ่ิมมากข้ึน เป็นวยัท่ีสร้างการ
เรียนรู้ การมีวินัยและความรับผิดชอบ แยกแยะการใช้เวลาเล่นกับการเรียนรู้ ยงัมีลกัษณะการ
เลียนแบบสูง เน่ืองจากระบบคิดยงัอยู่ในช่วงการพฒันาความเป็นเหตุเป็นผล การแยกแยะขอ้มูลท่ี
ไดรั้บว่ามีความหมายเช่นไร มีแนวโน้มสูงท่ีจะทดลองดว้ยการเลียนแบบพฤติกรรมโดยไม่เขา้ใจ
ความหมายของพฤติกรรมนั้น ๆ และยงัสร้างค่านิยมต่อพฤติกรรมท่ีรับรู้ผ่านส่ือว่าเป็นค่านิยมท่ี
ยอมรับทางสงัคม การรับรู้ขอ้มูลท่ีดูเหมือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีใชส่ื้อเป็นการรับรู้อย่าง
กระตุน้ส าหรับเด็กวยัน้ี เด็กมกัรับขอ้มูลท่ีถูกตอกย  ้าเขา้มาเป็นแบบแผนวิธีคิดไดโ้ดยง่าย 
 13 - 18 ปี เป็นวยัท่ีมีการพฒันาระบบคิด การรับรู้ การแยกแยะ การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ               
มีประสบการณ์ทางสงัคมเพ่ิมมากข้ึนตามวยั ตอ้งการการยอมรับและเลือกรับส่ิงท่ีเป็นกระแสหลกั
ไดง่้าย เป็นวยัท่ีมีการแสวงหาตน้แบบทางอุดมคติ นกัร้อง นกัดนตรี ดารา เป็นตน้แบบ  

ในการเลียนแบบของเด็กวยัรุ่น โดยเฉพาะการน าเสนอท่ีสร้างภาพลกัษณ์ สร้างความรู้สึกร่วม 
จะมีอิทธิพลมากต่อความคิดและพฤติกรรมของวยัรุ่น นอกจากน้ีเด็กจะมีความตอ้งการเป็นแบบผูใ้หญ่ 
อยากแสดงพฤติกรรมเลียนแบบผูใ้หญ่เพื่อแสดงว่าตนเองโตแลว้  

 

 จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองจิตวิทยาพฒันาการเด็ก ตั้งแต่ในช่วงวยัเด็กจนถึงวยัรุ่น พบว่ามี
ความแตกต่างของการรับรู้ ลกัษณะพฒันาการ และรูปแบบความคิดของแต่ละช่วงวยั การผลิตส่ือ
โทรทัศน์เพื่อเด็ก และเยาวชน จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในความเหมือนและความต่างของ
พฒันาการเสียก่อน จะส่งผลใหก้ารผลิตส่ือนั้นเหมาะสมกบัแต่ละช่วงวยั และสามารถดึงความสนใจ
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ในกิจกรรมท่ีปรากฏในส่ือมากยิง่ข้ึนกว่าเดิม จากนั้นจึงน ามาเป็นทางแนวทางก าหนดช่วงอายุของเด็ก 
และเยาวชน การออกแบบเน้ือหา และการน าเสนอใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของแต่ละช่วงวยัดว้ย 
 
2.2 แนวคดิ ทฤษฎีเร่ืองผลกระทบของส่ือโทรทัศน์ 

 ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เร่ืองผลกระทบของส่ือโทรทศัน์ต่อเด็กและเยาวชน พบแนวคิด
ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การเรียนรู้ปัญญาทางสังคม (Social cognitive theory) และเด็กในฐานะผูบ้ริโภค 
(Children as Consumer) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) การเรียนรู้ปัญญาทางสังคม (Social cognitive theory) 
 Bandara (1977 อา้งถึงใน ภทัรธิรา ผลงาม. 2554) มีความเช่ือในทฤษฎีน้ีว่าพฤติกรรมของ
คนเราส่วนใหญ่นั้น เกิดข้ึนจากการสงัเกต (Observational learning) เกิดจากการท่ีบุคคลสังเกตการ
กระท าของผูอ่ื้นแลว้พยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคม สามารถพบไดใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น การออกเสียง การขบัรถยนต์ การเล่นกีฬาประเภท
ต่าง ๆ เป็นตน้ สงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบในสภาพแวดลอ้ม ตวัแบบในสภาพแวดลอ้ม สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ ตวัแบบท่ีเป็นชีวิตจริง (Live model) ท่ีเผชิญในชีวิตจริง เช่น พ่อ แม่ญาติ
พี่นอ้ง ครู เพื่อน เป็นตน้ ตวัแบบอีกชนิดหน่ึงคือ ตวัแบบสัญลกัษณ์ (Symbolic model) ท่ีเห็นโดย
ผา่นส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ ทีวี หนังสือพิมพ ์การ์ตูน นิยาย เป็นตน้ ตวัแบบทั้ง 2 ชนิดน้ี   
มีผลต่อการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั และมีผลในวงกวา้งกว่า เน่ืองจากตวัแบบท่ีมนุษยต์อ้งเผชิญอยู่นั้น
มีมากมาย ตวัแบบบางตวัมีอิทธิพลต่อบางคนมากกว่าอีกบางคน ข้ึนอยูท่ี่กระบวนการลอกเลียนแบบ 
มีอยูด่ว้ยกนั 4 กระบวนการ คือ 
  1.1) กระบวนการสนใจ (Attention process) คือ ผูส้งัเกตจะตอ้งมีความสนใจใน  
ตวัแบบเสียก่อน จึงจะมีความคิดอยากลองเลียนแบบ ซ่ึงตวัแบบจะตอ้งมีลกัษณะเด่น มีช่ือเสียง 
น่าสนใจหรือมีลกัษณะคลา้ยกบัผูส้งัเกต อีกทั้งเป็นตวัแบบท่ีแสดงออกแลว้ไดรั้บการเสริมแรง หรือ
การลงโทษจะไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษ ตวัแบบท่ีไดรั้บการเสริมแรงจะท าใหผู้ส้งัเกตอยากท าตาม 
แต่ในทางกลบักนั ตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมแลว้ถูกลงโทษ ผูส้งัเกตก็จะไม่อยากลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมนั้น นอกจากตวัลกัษณะของตวัแบบแลว้ สภาวะของผูส้งัเกตก็มีผลต่อการใหค้วามสนใจ
ในตวัแบบดว้ย ถา้ผูส้งัเกตอยูใ่นสภาวะต่ืนตวัก็จะใหค้วามสนใจในตวัแบบ แต่ถา้เพลียหรือง่วงนอน
ก็จะไม่สนใจตวัแบบ นอกจากน้ีผูส้งัเกตจะตอ้งไม่ถูกส่ิงเร้าอ่ืน ๆ ดึงดูดความสนใจ 
  1.2) กระบวนการจดจ า (Retention process) เมื่อผูส้งัเกตพฤติกรรมของตวัแบบแลว้ 
การท่ีจะเรียนรู้จากตวัแบบไดดี้ จะตอ้งสามารถจดจ าพฤติกรรมท่ีตวัแบบแสดงออกได ้ซ่ึงการท่ีจดจ า
ไดดี้นั้น ลกัษณะของตวัแบบจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีมีความคุน้เคย หรือไม่ก็จะตอ้งเห็นบ่อย ๆ และจะช่วย
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B 

P 

E 

ใหก้ระบวนการจดจ านั้นเป็นไปไดด้ว้ยดี ก็ควรจะตอ้งมีการซกัซอ้มในการแสดงออกจริง ๆ หรือ
ซกัซอ้มในความคิดก็ได ้
  1.3) กระบวนการท าตาม (Reproduction process) คือ หลงัจากท่ีผูส้ังเกตจดจ า
พฤติกรรมของตวัแบบไดดี้แลว้ ก็จะเขา้สู่กระบวนการท าตามตวัแบบ กระบวนการน้ีจะท าไดดี้ถา้มี
การใหข้อ้มูลป้อนกลบั เม่ือลองท าตามพฤติกรรมของตวัแบบ อีกทั้งยงัข้ึนอยู่กบัความสามารถเดิมท่ี
ผูส้งัเกตมีอยู ่เช่น การท่ีมีพ้ืนฐานทางดา้นการเล่นเทนนิส เมื่อดูนักเทนนิสระดบัโลกแข่งกนัก็สามารถ
จดจ าท่าต่าง ๆ ไดง่้าย และสามารถท าตามไดง่้ายกว่าผูท่ี้ไม่มีพ้ืนฐานทางดา้นการเล่นเทนนิสมาก่อน 
  1.4) กระบวนการแรงจูงใจ (Motivation process) เป็นกระบวนการสุดทา้ยท่ีจะท า
ใหผู้ส้งัเกตตดัสินใจท าตามพฤติกรรมของตวัแบบนั้น คือ ผูส้งัเกตจะพิจารณาดูว่าในสภาพการณ์ใด 
ท่ีแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบแลว้ไดรั้บการเสริมแรง การท่ีคาดว่าจะไดรั้บเสริมแรงน้ีเองท าให้เป็น
แรงจูงใจท่ีท าใหผู้ส้งัเกตแสดงพฤตกรรมตามตวัแบบท่ีตนเองลอกแบบมา  

หลกัพ้ืนฐานของการเรียนรู้ปัญญาสงัคม มี 3 ประการ คือ 
 (1) กระบวนการเรียนรู้ตอ้งอาศยัทั้งกระบวนการทางปัญญา และทกัษะการตดัสินใจ 
 (2) การเรียนรู้เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ 3 ประการ ระหว่าง ตัวบุคคล 
(Person) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) และพฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อกนัและกนั 

 
 
 
 
    B = พฤติกรรม (Behavior) 
    P = ตวับุคคล (Person) 
    E = ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 

ภาพ 2.1 แสดงองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องการเรียนรู้ปัญญาสงัคม 
ท่ีมา : Bandara 1977 อา้งถึงใน ภทัรธิรา ผลงาม, 2544 

 (3) ผลของการเรียนรู้กบัการแสดงออกอาจจะแตกต่างกัน ส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้อาจไม่มีการ
แสดงออกก็ได ้เช่น ผลของการกระท า (Consequence) ดา้นบวก เมื่อเรียนรู้แลว้จะเกิดการแสดง
พฤติกรรมเลียนแบบ แต่ผลการกระท าดา้นลบ อาจมีการเรียนรู้แต่ไม่มีการเลียนแบบ 
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 พฤติกรรมเลียนแบบของเด็ก (Bandura, 1977 - 1986) แห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 
สหรัฐอเมริกา มีแนวคิดว่า พฤติกรรมของบุคคล เรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
(Observational or modeling learning) โดยส่ิงแวดลอ้มและตวัผูเ้รียนมีความส าคญัเท่า ๆ กนั ผูเ้รียน
และส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกันและกัน เน่ืองจากการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้ม 
พฤติกรรมของมนุษยห์ลายอยา่งจึงเกิดจากการเรียนรู้ทางสงัคม 
 ดงันั้น การเลียนแบบเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมอย่างหน่ึงของเด็ก โดยการสังเกต
และกระท าตามอย่างบุคคลใกล้ชิดท่ีชอบหรือพอใจ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู เพื่อน ตลอดจน
ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั เช่น ส่ือต่าง ๆ โดยเด็กในช่วงทารกถึง 2 ปี จะเลียนแบบในดา้นพฤติกรรม
และบทบาททางเพศ เห็นอยา่งไรจะท าตามอยา่งนั้น ส่วนช่วง 2 - 6 ปี จะเลียนแบบทั้งทางดา้นสังคม
และจริยธรรม 
        กระบวนการเลียนแบบมีล าดบัขั้น ดงัน้ี 
    (1) Attention ความตั้งใจท่ีจะมอง สงัเกตหาตวัแบบจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
         (1.1) ตวัแบบ (Model) ตอ้งมีบุคลิกลกัษณะเป็นท่ีน่าสนใจ ช่ืนชอบของเด็ก มีความ
คลา้ยกบัตวัเด็ก 
         (1.2) บุคลิกลกัษณะของเด็กส่งผลต่อความตั้งใจ มีความสามารถในการรับรู้มากนอ้ย
แค่ไหน ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ท่ีมีอยู่ก่อนดว้ยว่า ขดัแยง้หรือสอดคลอ้งกนั และยงัข้ึนอยู่กบัระดบัการ
กระตุน้เร้าหรือการไดรั้บแรงเสริม 
    (2) Retention การจดจ าตวัแบบ สามารถจดจ าไดถึ้งบุคลิกลกัษณะ การกระท าของตวัแบบ
และสามารถทบทวนส่ิงท่ีจดจ ามาได ้
    (3) Motor reproduction สมรรถภาพในการแสดงพฤติกรรมออกมา จะมีการสังเกตตนเอง
และส่ิงแวดลอ้ม ถา้เจอสภาพแวดลอ้มคลา้ยกบัตวัแบบ ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาหรือมีแรงจูงใจ 
ไดรั้บแรงเสริมในทางบวก เช่น มีความภาคภูมิใจ ก็จะเกิดการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ ถา้ไดรั้บ
แรงเสริมในทางลบก็มีแนวโนม้ท่ีจะไม่แสดงพฤติกรรมเลียนแบบ การเลียนแบบสามารถเกิดข้ึนได้
ทนัทีหรือภายหลงัจากนั้น หากเด็กอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะกบัการเลียนแบบ 
      กล่าวไดว้่า ส่ือส่งผลกระทบต่อเด็กไดใ้นหลายลกัษณะ ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาหรือเกิดข้ึนไดใ้น
ปัจจุบนัทนัที และส าหรับเด็กแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็จะไดรั้บอิทธิพลแตกต่างกนั 

 2) แนวคดิที่เกีย่วกบัเด็กในฐานะผู้บริโภค (Children as Consumer)  
 การศึกษาเด็กในฐานะผูบ้ริโภคส่ือน้ี ประกอบดว้ย 3 ประเด็นคือ การวิเคราะห์สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของสงัคมเด็กในฐานะผูช้มกลุ่มพิเศษและการรู้เท่าทนัส่ือ และกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อ
การเรียนรู้ของเด็กในฐานะดิจิทลัเนทีฟ (Digital ative) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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  2.1) การวิเคราะห์ Social Economic Status (SES)  
  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล (SES: socio economic status) ท่ีว่า
ฐานะต าแหน่งทางสังคมเป็นส่ิงส าคญัในการก าหนดความแตกต่างในพฤติกรรมของคนมาใชใ้น
การศึกษาพฤติกรรมการเมือง ฐานะต าแหน่งดงักล่าวอาจไดม้าโดยก าเนิด เช่น เพศ ตระกูล หรือ
ได้มาจากการกระท าข้ึนมาในภายหลงั เช่น ความร ่ ารวย ระดับการศึกษา ฯลฯ ซ่ึงในสังคมจะ
ประกอบด้วยชนชั้นทางสังคมท่ีแตกต่าง ทั้งน้ี บุคคลต่างชนชั้นกันจะมีแบบแผนพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนั (ฑิตยา สุวรรณะชฏม, 2527: 37) 
  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูบ้ริโภคประกอบกบัการศึกษาจากต าราและบทความต่าง ๆ  
(พลกฤษณ์ ไพรสานฑว์ณิชกุลม, 2549, ออนไลน์) สรุปการจดัชนชั้นทางสังคมของประเทศไทยไว้
ดงัน้ี 
   (1) ผูบ้ริโภคกลุ่ม A1: ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจดัอยู่กลุ่มท่ีมีฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจสูงติดอนัดบับนของประเทศไทยหรือท่ีเรารู้จกัในนามของกลุ่มชนชั้นสูง ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี
มกัมีชาติตระกูลท่ีดี การศึกษาสูง อาชีพการงานเป็นท่ียอมรับในสังคม ใชชี้วิตร ่ ารวย หรูหรา อย่าง
เงียบ ๆ 
   (2) ผูบ้ริโภคกลุ่ม A2: ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูง
ไม่ต่างจากกลุ่ม A1 แต่มีความแตกต่างกนัท่ีรูปแบบวิถีการใชชี้วิตท่ีออกงานสังคมมากกว่า มีความ
หรูหรา เป็นหน้าเป็นตาในสังคม และมีข่าวคราวให้สังคมเห็นบ่อย เป็นผูน้  าสมยัในการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สมอ   
   (3) ผูบ้ริโภคกลุ่ม B1: ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัจะเป็นท่ีรู้จกัในนามของเศรษฐีใหม่ 
ลกัษณะเด่นของกลุ่มน้ี คือ ประสบความส าเร็จทางธุรกิจและอาชีพการงาน มีช่ือเสียงทางธุรกิจ 
ร ่ ารวยจากรากฐานของธุรกิจส่วนตวั และมีภาพของความใกลชิ้ดกบักลุ่มการเมืองของประเทศ 
   (4) ผูบ้ริโภคกลุ่ม B2: ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีลักษณะเด่น คือ เป็นกลุ่ม
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่รวมถึงนายต ารวจนายทหารชั้นผูใ้หญ่ นักการเมืองกลุ่มต่างๆ ระดบัการศึกษา
ค่อนขา้งหลากหลาย และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีค่อนขา้งอนุรักษนิ์ยม 
   (5) ผูบ้ริโภคกลุ่ม C1: เป็นผูบ้ริโภคกลุ่มชนชั้นกลางตามหวัเมืองใหญ่ต่าง ๆ  
อาทิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ โคราชและหาดใหญ่ เป็นต้น มีวิถีชีวิตทันสมยั 
ส่วนมากจบปริญญาตรีออกมาแลว้ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และเจา้ของธุรกิจ SMEs พฤติกรรม
การบริโภคค่อนข้างมีเหตุผล แต่ใจถึงในเร่ืองก่อหน้ีสินเช่ือส่วนบุคคล เช่น บ้าน รถยนต์และ      
บตัรเครดิต 
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   (6) ผูบ้ริโภคกลุ่ม C2: เป็นผูบ้ริโภคกลุ่มชนชั้นกลางในชนบท ใชชี้วิต 
เรียบง่ายไม่ทนัสมยั แต่ก็ไม่ตกยคุ ค่อนขา้งมีภาวะเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพตามความถนัด
ของทอ้งถ่ิน 
   (7) ผูบ้ริโภคกลุ่ม D เป็นผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ท่ีมีจ  านวนประชากรมากท่ีสุด
ของประเทศ ส่วนมากมีการศึกษานอ้ยกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพทัว่ไป เช่น คา้ขาย รับจา้ง และ
เป็นพนกังานโรงงานตามชุมชนต่าง ๆ รายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกว่าทุกกลุ่มท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่อยู่ไดอ้ย่าง
ไม่ล  าบาก บางกลุ่มอาจจะมีมาตรฐานการบริโภคสูงกว่าระดบัรายได้ จึงจ  าเป็นตอ้งซ้ือแบบผ่อน
ช าระ 
   (8) ผูบ้ริโภคกลุ่ม E เป็นผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยท่ีสุดเน่ืองจาก
ส่วนมากเป็นกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน กลุ่มหาเชา้กินค ่า ราคาคือประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
  2.2) เดก็ในฐานะผู้ชมกลุ่มพิเศษและการรู้เท่าทันส่ือ  
  นกัวิจยั ผูว้างนโยบายและองคก์ารต่าง ๆ จดัใหเ้ด็กเป็นผูช้มกลุ่มพิเศษ เน่ืองจากเด็ก
ยงัขาดทกัษะต่าง ๆ ท่ีจะเขา้ใจถึงกระบวนการและเน้ือหาท่ีส่ือสร้างข้ึน Potter (2015: 74-81) เสนอ
ว่าการท่ีเด็กถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีมีลกัษณะพิเศษนั้น เกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ  
   (1) การขาดวุฒิภาวะ (Lack of maturity) ในมุมมองของการรู้เท่าทนัส่ือนั้น 
การขาดวุฒิภาวะในเด็กเกิดไดใ้น 3 ประเด็นดงัน้ี  
    (1.1) พฒันาการการเรียนรู้ 
    (1.2) พฒันาการทางอารมณ์  
    (1.3) พฒันาการทางศีลธรรม  
   (2) การขาดประสบการณ์ทางโลก จากการขาดวุฒิภาวะท่ีไดก้ล่าวไปใน
ขา้งตน้จึงท าใหน้กัวิจยัผูว้างนโยบายและองคก์ารต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ต่างผลกัดนั และ
ขบัเคล่ือน เพ่ือการปกป้องเด็กจากรายการโทรทศัน์ท่ีเสนอเน้ือหาในเชิงลบ 
  การเสพขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโดยขาดการคิด วิเคราะห์ และความรู้เท่าทนัส่ือท าให้
เด็กและเยาวชนซึมซับแบบแผนการใช้ชีวิต พฤติกรรม ค่านิยม วฒันธรรมต่างชาติ กระแสการ
บริโภคนิยม ส่งผลต่อทศันคติ ความคิด และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ผา่นส่ือ
ท่ีไม่ไดเ้กิดจากประสบการณ์จริง หรือไม่ไดอ้ยู่บนพ้ืนฐานของความจริงในสังคม ซ่ึงไม่สามารถ
ป้องกนัส่ือท่ีสร้างผลกระทบดา้นลบกบัชีวิตของเด็กและเยาวชนได ้
  หลายฝ่ายตระหนักถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากเน้ือหาโทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสมต่อเด็ก 
พยายามแกปั้ญหาเหล่าน้ีร่วมกนั จึงไดผ้ลกัดนัให้มีการปลูกฝังการรู้เท่าทนัส่ือข้ึน (Media literacy) 
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ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล ดงัไดร้ะบุไวใ้นยุทธศาสตร์การด าเนินงานดา้น
ส่ือสารมวลชนขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) (พรทิพย ์เยน็จะบก, 2556: 9) อย่างไรก็ดี อุษา บ้ิก
ก้ินส์ (2555: 150-151) เสนอว่า การรู้เท่าทนัส่ือตอ้งมีการน าไปปรับใชใ้น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
  (1) การเขา้ถึง เป็นไปในลกัษณะท่ีมีการเคล่ือนไหวและเป็นกระบวนการทางสงัคม
ท่ีมีความต่อเน่ือง เมื่อประชาชนสามารถเขา้ถึงส่ือไดแ้ลว้ ความสามารถในการรู้เท่าทนัส่ือ ก็จะมีการ
พฒันาไปเร่ือย ๆ ท าใหผู้บ้ริโภคส่ือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง และมีความรู้เก่ียวกบัส่ือมากข้ึน  
  (2) การวิเคราะห์ผูบ้ริโภคส่ือ เมื่อเขา้ถึงส่ือไดแ้ลว้ก็ตอ้งมีทกัษะหรือความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ส่ือและความหมายท่ีส่ือสารออกมาดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือโทรทศัน์ ผูช้มมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจนับตั้งแต่ตวัแทนผูผ้ลิตรายการ หมวดหมู่ประเภทรายการ เทคโนโลยี ภาษา 
กลุ่มตวัแทนท่ีส่ือสะทอ้นใหเ้ห็น รวมถึงประเภทของกลุ่มผูช้ม  
  (3) การประเมิน ในส่วนของการเข้าถึงหรือการวิเคราะห์นั้น จ  าเป็นต้องมีการ
ประเมินส่ือไปพร้อม ๆ กนั ในขั้นตอนของการประเมิน เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยากในการตดัสิน ทั้งน้ี 
เน่ืองมาจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ เช่น นโยบายของรัฐ ข้อก  าหนด กฎหมาย หรือเกณฑ์ในการ
ประเมินต่าง ๆ แมแ้ต่ขอบเขตและวตัถุประสงคใ์นการประเมินเอง ก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีบางคร้ังค่อนขา้ง
จะขดัแยง้กนั  
  (4) การสร้างสรรคเ์น้ือหา ถา้พิจารณาทกัษะ 3 ดา้นเบ้ืองตน้ ทกัษะในขอ้น้ีหรือการ
สร้างสรรค์เน้ือหาถือเป็นทกัษะท่ีเสริมเขา้มา กล่าวคือผูบ้ริโภคส่ือจ าเป็นจะตอ้งมีทกัษะ 3 ขอ้ คือ 
ความสามารถในการเขา้ถึง วิเคราะห์ และประเมินส่ือ ขณะท่ีผูผ้ลิตหรือผูส้ร้างส่ือจ าเป็นจะตอ้งมี
ทกัษะหรือความสามารถทางดา้นการสร้างสรรค์เน้ือหา ยกตวัอย่างเช่น การเรียนรู้กระบวนการใน
การสร้างขอ้ก  าหนดต่าง ๆ การผลิตส่ือท่ีแสดงออกมาในเชิงสญัลกัษณ์ ความเขา้ใจอนัลึกซ้ึงเก่ียวกบั
ขนบธรรมเนียมและจริยธรรมในการผลิตส่ือแบบมืออาชีพ 
  2.3) กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ของเดก็ในฐานะดิจิทัลเนทีฟ 
  ยุคดิจิทัลเป็นยุคแห่งขอ้มูลข่าวสาร ความรู้มีมากมายหลากหลายระดับ แต่ทว่า 
ยงัคงส่งขอ้มูลต่าง ๆ ใหต้รงกบักลุ่มผูรั้บสารท่ีไดจ้ากการวิจยั แบบพ้ืนผิว (Peripheral) การคดักรอง
ขอ้มูลใหเ้หมาะสมเป็นเพียงวิธีการท่ีท าข้ึนเพ่ือปกป้องเจา้ของขอ้มูล จากการท าผดิทางกฎหมายหรือ
สนบัสนุนเจา้ของขอ้มูลในเชิงพาณิชย ์ปัจจุบนัมีการใหค้  าจ  ากดัความอยา่งมากมายเพื่ออธิบายถึงเด็ก
รุ่นใหม่ท่ีถูกเล้ียงดูในส่ิงแวดลอ้มท่ีอุดมไปด้วยความเป็นดิจิทัล ค  าว่า "ดิจิทัลเนทีฟ" (Digital 
natives) ถูกบญัญติัโดย Marc Prensky (2001 อา้งใน Jones, 2011:5) เน่ืองจากการเป็นคนดิจิทลัโดย
ก าเนิดนั้นมกัมีลกัษณะและทกัษะการใชชี้วิตในโลกดิจิทลัไดอ้ย่างช านาญ เปรียบเสมือนลกัษณะ
ของความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาแม่ของมนุษย ์หรือท่ีเรียกว่า native speaker คนดิจิทลัโดยก าเนิดมี
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ความแตกต่างกบัคนในยุคก่อน หรือท่ีเรียกว่า “ดิจิทลัอิมิแกรนท์” (Digital immigrants) ซ่ึงเป็นคน
รุ่นท่ีตอ้งพฒันาทั้งทศันคติ ความสามารถในการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ ใหม่ในยุคดิจิทลั การเกิดข้ึน
ของคนดิจิทลัโดยก าเนิดนั้น สร้างการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เน่ืองจากคนรุ่นน้ี มีวิธีการคิดท่ีแตกต่าง
จากคนรุ่นก่อน ๆ โดยส้ินเชิง ความแตกต่างทางวิธีคิดเกิดจากกระบวนการการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลย ีซ่ึงมีผลกระทบทางตรงท่ีท าใหค้นรุ่นน้ีมีความแตกต่างทางกายภาพจากคนรุ่นก่อน 
  Digital native มีความสนใจส่ิงต่าง ๆ ชัว่คร้ังชัว่คราว ส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้จะตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัตวัเองและมีประโยชน์เฉพาะเวลาท่ีตอ้งการเรียนรู้เท่านั้น ยิง่ไปกว่านั้นลกัษณะของส่ิงท่ี
จะเรียนรู้ ตอ้งดูน่าสนุกสนานและบนัเทิงใจ จากจุดน้ีจึงใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการออกแบบกลยุทธ์การ
ส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ จึงเป็นลกัษณะ "Infortainment" คือ เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีให้ความรู้และความ
บนัเทิงไปพร้อม ๆ กนั การออกแบบกลยทุธเ์พื่อการส่ือสาร ใหเ้หมาะกบัผูเ้รียนกลุ่มน้ี ให้สอดคลอ้ง
กบัรูปแบบการเรียนรู้ของ Fleming& Baume (2006: 4-7) ดงัน้ี 
  Visual: ส่ิงท่ีสามารถสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้ คือ ภาพ เน่ืองจาก Digital 
native มีความสนใจในขอ้มูลท่ีหลากหลายท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะเวลาอนัสั้น การใชภ้าพจึงเหมาะสมกบั
การเรียนรู้ และเขา้ใจขอ้มูลต่าง ๆ ในเวลาอนัสั้น และเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีนิยมหาขอ้มูลข่าวสารจาก
แหล่งท่ีหลากหลาย การใชส่ื้อ Multimedia จะช่วยใหส้นบัสนุนการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 
  Auditory: การเรียนรู้จากการไดย้ินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอส าหรับกลุ่ม Digital 
native จะตอ้งมีการพูดคุยหรือมีปฏิกิริยาโตต้อบดว้ย ดงันั้นการเช่ือมต่อและการมีปฏิสัมพนัธ์จึงถือ
เป็นกลยทุธท่ี์เหมาะสมกบัคนกลุ่มน้ี 
  Kinesthetic: การเคล่ือนไหวท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ส าหรับ Digital native เกิดจาก
การท ากิจกรรมหลาย ๆ อยา่งควบคู่ในเวลาเดียวกนั จะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งการปลูกฝังได ้
แต่ลกัษณะของกิจกรรมนั้ นต้องมีระยะเวลาสั้ น และต้องเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนกลุ่มน้ีรู้สึกว่า 
ได้รับรางวลัตอบแทนในทนัที จึงจะเกิดการตระหนักในการเรียนรู้ ดงันั้นแนวคิดเชิงเกมจึงถูก 
น ามาประยุกต์ใชใ้นการสร้างเน้ือหา และรูปแบบการส่ือสารกบัคนกลุ่มน้ี กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อ 
การเรียนรู้ของเด็กในฐานะดิจิทัลเนทีฟน้ี สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางเพื่อการออกแบบรายการ 
โทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 แนวคิดเก่ียวกบัเด็กในฐานะผูบ้ริโภคส่ือ  ผูว้ิจยัจะน าส่วนของการวิเคราะห์สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของบุคคล และการศึกษาเด็กในฐานะผูช้มกลุ่มพิเศษและการรู้เท่าทนัส่ือ มาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อคดักรองกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ไดก้ลุ่มเด็ก 
และเยาวชน ท่ีแตกต่างและหลากหลาย ทั้งในระดบัของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ระดบัการรู้เท่าทันส่ือ ทั้งน้ี การศึกษาความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์จากเด็ก และ
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เยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง ในฐานะท่ีเป็นผูช้มในยุคดิจิทลั เพื่อการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ตน้แบบ 
อนัพึงประสงคใ์หแ้ก่เด็ก และเยาวชน ซ่ึงเป็นดิจิทลัเนทีฟ และใชก้ลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กในฐานะผูบ้ริโภคส่ือ 
 แนวคิด ทฤษฎีเร่ืองผลกระทบของส่ือโทรทศัน์ ผูว้ิจยัจะน ามาใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ในเร่ืองผลกระทบต่อพฒันาการ การเรียนรู้ทางปัญญา และทางสังคม 
พฤติกรรมการเลียนแบบ อิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ การบริโภคส่ือ การรู้เท่าทนัส่ือ และลกัษณะ
เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีพึงประสงคก์บัเด็ก เยาวชน และครอบครัวในยคุดิจิทลั จากนั้นจะน ามาใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบค าถามในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ในการ       
                เ ก่ียวกับมาตรการส่งเสริม ก  ากับดูแล และการเฝ้าระวัง ให้มีการ     
              ท่ีเหมาะสม และผลิตรายการตน้แบบ                                   ต่อไป 
 
2.3 แนวคดิ ทฤษฎี เร่ืองการก ากบัดูแลส่ือโทรทัศน์เพ่ือเด็ก 

 1) ความหมายของการก ากบัดูแล  

 Cave และ Baldwin (2553 อา้งถึงใน ชนัญสนา อรนพ ณ อยุธยา, 2556 : 16) ไดส้ ารวจ
ความหมายของการก ากบัดูแล พบว่ามีความหมายท่ีหลากหลาย อาทิ การก ากบัดูแลเป็นการควบคุม
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีต่อเน่ืองและมุ่งเนน้เป้าหมายในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น 
ตามความเห็นของ Selznick (1985 อา้งถึงใน ชนัญสนา อรนพ ณ อยุธยา, 2556 : 16) มีความหมาย
เป็นการออกค าสัง่เป็นการเฉพาะท่ีมีผลผกูพนัและบงัคบัใชโ้ดยองคก์รท่ีด  าเนินการเพ่ือวตัถุประสงค์
ดงักล่าวตามความเห็นของ Baldwin, Scott และ Hood (1988 อา้งถึงใน ชนัญสนา อรนพ ณ อยุธยา, 
2556 : 17) หรือท่ี Cave และ Baldwin (1999 อา้งถึงในชนัญสนา อรนพ ณ อยุธยา, 2556: 17) ไดร้ะบุว่า 
การก ากบัดูแลมีความหมายท่ีกวา้งและครอบคลุมการด าเนินการทั้งหมดของรัฐไม่เฉพาะแค่การออก
ค าสัง่ แต่รวมถึงการใชอิ้ทธิพลอ่ืน ๆ เช่น แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ดา้นภาษี หรือเงินอุดหนุน การให้
สิทธิพิเศษ เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมพฤติกรรมอุตสาหกรรมหรือของสังคม นอกจากน้ี การก ากบั
ดูแลยงัหมายถึงการควบคุมหรือสร้างอิทธิพลทางสงัคมทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรม ไม่ว่า
จะเป็นกลไกจากภาครัฐหรือจากแหล่งอ่ืน ๆ อีกดว้ย  

 2) รูปแบบการก ากบัดูแลกจิการกระจายเสียงกจิการโทรทัศน์ 

 Plazer and Scheuer (2003 อา้งถึงใน พธันนัท ์ฉุยกรม, 2556) ไดก้  าหนดรูปแบบท่ีใชใ้นการ
ก ากับดูแลส่ือออกเป็น 3 รูปแบบหลกั ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกับมหาวิทยาลยัราชภัฎอุตรดิตถ์ (2556) 
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กล่าวคือ กรอบการก ากบัดูแลเน้ือหาในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์โดยหลกันั้นจะประกอบ
ไปดว้ยการควบคุมเน้ือหาท่ีผิดกฎหมาย เน้ือหาท่ีเป็นอนัตราย เน้ือหาท่ีควรส่งเสริม (มหาวิทยาลยั
ราชภัฎอุตรดิตถ์, 2556: 3) ซ่ึงองค์ประกอบการก ากบัดูแลมี ๓ รูปแบบ ได้แก่ ก  ากบัดูแลโดยรัฐ 
ก  ากับดูแลกันเอง และก ากับดูแลตนเองซ่ึงทุกประเทศจะใช้ผสมผสานกันโดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี (Plazer and Scheuer, 2003 อา้งถึงใน พธันนัท ์ฉุยกรม, 2556)  
 (1) การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ี (Public regulation) โดยหน่วยงานท่ีมี
อ  านาจใชก้ฎหมายหรือกฎเกณฑก์ารก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ สามารถใชเ้พื่อควบคุมให้
เป็นไปตามท่ีก  าหนด หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นการก ากบัดูแลแบบเขม้ขน้มาก  
 (2) การก ากบัดูแลร่วมกนั (Co-regulation) โดยหน่วยงานก ากบัดูแลและผูป้ระกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทศัน์ ตอ้งมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแล หรืออาจเรียกว่าเป็นการ
ก ากบัดูแลแบบเขม้ขน้ปานกลาง  
 (3) การก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) หมายถึง ภาคอุตสาหกรรมหรือผูป้ระกอบ
วิชาชีพ สามารถก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกันเอง เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของ 
ภาคอุตสาหกรรมและร่วมรับผดิชอบในการควบคุมดูแลกนัเอง หรืออาจเรียกว่าเป็นการก ากบัดูแล
ในแบบเขม้ขน้นอ้ย 
 นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก ากบัท่ีหลากหลาย เช่น การจดัระดบัความเหมาะสม
ของเน้ือหา (Content rating) การแบ่งช่วงเวลาการน าเสนอ (Time zone) และการใชเ้ทคโนโลยี
กลัน่กรองเน้ือหา เช่น ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลซ่ึงจะมีตัวบ่งช้ีลักษณะเน้ือหา (Content 
descriptor) คอยกลัน่กรอง นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เช่น ส่งเสริมความรู้เท่าทนัส่ือ ให้ขอ้มูล
และการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเขม้แข็งกบัภาคประชาชนในการรับส่ือเป็นตน้ (พิรงรอง รามสูต, 
2556 อา้งถึงในมหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ,์ 2556: 3)  

 3) การก ากบัดูแลส่ือโทรทัศน์เพ่ือเด็ก 

 ตามยทุธศาสตร์ท่ี 5.2 ในแผนแม่บทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ปี 2555 – 
2559 เก่ียวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตให้ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งจดัเวลาให้แก่
รายการท่ีมีเน้ือหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน และค านึงถึงความ
รับผดิชอบต่อเด็กและหลกัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีนั้น “หมวดหมู่เด็ก เยาวชน 
และครอบครัว” หมายความว่า การให้บริการโทรทัศน์ท่ีน าเสนอรายการ ส่งเสริมการเรียนรู้ 
การศึกษาในวิทยาการสาขาต่าง ๆ รวมถึงรายการสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริมความสมัพนัธอ์นัดีของสมาชิกในครอบครัว โดยท่ีเน้ือหารายการและ
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เวลาออกอากาศรายการจะตอ้งมีความปลอดภยัและเหมาะสมส าหรับเด็ก และเยาวชน และตอ้งไม่มี
เน้ือหาท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง ผดิศีลธรรม หรือใชภ้าษาท่ีหยาบคาย และค านึงถึงความเท่าเทียม
และโอกาสของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มในสงัคม 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ องคก์รส่ือ เจา้ของส่ือ องคก์รวิชาชีพ 
ตอ้งมีความตระหนกัในการก ากบัดูแลกนัเองภายใตม้าตรฐานจริยธรรมวิชาชีพเพื่อเป็นหลกัประกนั
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือ การแสดงความรับผิดชอบของส่ือต่อสาธารณะ ท าให้
ผูป้ระกอบการส่ือแน่ใจได้ว่าตนเองและเพื่อนสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ จะพึงยึดถือกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งเกียรติยศ และศกัด์ิศรี ตลอดจนคุณภาพของข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีคุณภาพท่ีประชาชนพึงไดรั้บ 
 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพส่ือท่ีต้องมีกรอบหลักการ
จริยธรรมก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ เพื่อการก ากบัดูแลกนัเอง
และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์น้ี ส านักงาน กสทช. จึงไดส้นับสนุนให้มีแนวปฏิบติัการท า
หนา้ท่ีส่ือในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและธ ารงไวซ่ึ้งคุณค่า
และบรรทดัฐานวิชาชีพส่ือ และประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริม
ความสมัพนัธอ์นัดีของสมาชิกในครอบครัว 

 4) หลกัเกณฑ์การพจิารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้
ประกาศแนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ โดยก าหนดการพิจารณาระดบั
ความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ ประกอบดว้ย 2 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี (ส านกังาน กสทช., 2556: 3) 
 (1) หลักเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเน้ือหาที่ควรมีการจ ากัด  พิจารณาจากภาพ เสียงและ 
เน้ือหาในรายการ ประกอบกบัเจตนาในการผลิต การจดัท าวตัถุประสงค ์และวิธีการในการน าเสนอ
ภาพหรือเสียง น ้ าหนกัของการด าเนินเร่ือง รวมทั้งมุมกลอ้งของการถ่ายท าท่ีท าให้ผูช้มรับรู้ในทางท่ี
ไม่เหมาะสม และอาจมีผลต่อการพฒันาค่านิยมและพฤติกรรมในดา้นลบ พิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 
  (1.1) พฤติกรรมและความรุนแรงพิจารณาจากภาพเสียงและเน้ือหาท่ีอาจท าให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสมในเร่ืองพฤติกรรมท่ีรุนแรงหรือน าไปสู่ความรุนแรงและอันตราย
ประกอบดว้ย 
   (1.1.1) การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งการน าเสนอท่ีก่อหรือ
ชกัน าให้เกิดผลรุนแรงต่อจิตใจของผูช้มท าให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเศร้า 
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ความเครียด ความสะเทือนใจอยา่งรุนแรง รวมตลอดถึงองคป์ระกอบของรายการท่ีท าให้ผูช้มตกใจกลวั 
ความน่าเกลียด สยดสยอง และขยะแขยง 
   (1.1.2) การใชค้วามรุนแรงกระท าต่อตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวิต และวตัถุ
   (1.1.3) การใชอ้าวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท าความผิดใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเน้ือหาท่ีขดัต่อศีลธรรมและความสงบสุขของสงัคม 
   (1.1.4) การน าเสนอท่ีก่อหรือชกัน าให้เกิดอคติ การเลือกปฏิบติั อนัน ามา
ซ่ึงการต่อตา้น หรือล่วงละเมิดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึงการส่งเสริมการสร้างทศันคติความเช่ือ 
การชกัจูงใจให้เกิดการล่วงละเมิด หรือการต่อตา้นการดูหม่ินเหยียดหยาม การลดทอนหรือการ
ละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการส่งเสริมหรือชกัจูงให้เกิดการ
ต่อตา้น ดูหม่ิน สร้างทศันคติเชิงลบ การลอ้เลียนให้เกิดความอายกลายเป็น “ตวัตลกในสังคม” ท่ีมี
ผลต่อตวับุคคล กลุ่มบุคคลทั้งในประเด็นของเช้ือชาติ สญัชาติ ชาติพนัธุ ์เพศ รสนิยมทางเพศ ชนชั้น
สถานะสภาพทางเศรษฐกิจ อาย ุศาสนา สีผวิ โรคหรือภาวะสุขภาพ ความพิการทั้งทางร่ายกาย จิตใจ
และสติปัญญา 
  (1.2) เร่ืองทางเพศ พิจารณาจากภาพ เสียง และเน้ือหา ท่ีอาจท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
ไม่เหมาะสมในดา้นการแต่งกาย การแสดงออกทางเพศ การแสดงท่าทางหรือกิริยาท่ีไม่เหมาะสม
ในทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การสนทนาหรือใชค้  าพูดเก่ียวกับเน้ือหาทางเพศท่ีล่อแหลม
หรือไม่เหมาะสม การสร้างทศันคติทางลบเก่ียวกบัเน้ือหาทางเพศในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเหยียด-
เพศ เป็นตน้ 
  (1.3) ภาษา พิจารณาจากภาพ เสียง และเน้ือหา ท่ีอาจท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีไม่
เหมาะสมในเร่ืองการใชภ้าษาไวยากรณ์ การใชภ้าษาท่ีล่อแหลมหม่ินเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ
รวมถึงการใชภ้าษาท่ีกา้วร้าว ดูหม่ิน น ามาซ่ึงการลดทอนศกัด์ิและศรีของผูฟั้ง 
 

 (2) หลกัเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเน้ือหาที่ควรมกีารส่งเสริม พิจารณาเน้ือหาของรายการ 
โทรทศัน์ท่ีสนบัสนุนดา้นการศึกษา และการพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยใชเ้กณฑ์ดา้น 
การศึกษาและการเรียนรู้ 6 ประเด็น เป็นตวัช้ีวดั ดงัน้ี  
  (2.1) เน้ือหาท่ีส่งเสริมใหเ้กิดระบบวิธีคิด กล่าวคือใหคิ้ดเป็นตามความสามารถของ
สมองในแต่ละวยั ตลอดจนการส่งเสริมดา้นพฒันาการทางสมองและสติปัญญา ให้สามารถมีความรู้ 
มีความเขา้ใจ มีความสามารถในการประยกุตว์ิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินผลไดอ้ย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท าใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การวางแผน การตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหา
อยา่งเป็นระบบ 
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  (2.2) เน้ือหาท่ีส่งเสริมความรู้ในเร่ืองวิชาการ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
ให้สามารถเรียนรู้วิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนศาสตร์ประยุกต์และศาสตร์ในเชิง
บูรณาการ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้เช่น ความรู้ในดา้นภาษาศาสตร์ ตรรกะ
และคณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ตลอดจนความรู้ในดา้นวิชาชีพ รวมถึงการสร้างความรักในการเรียนรู้ 
  (2.3) เน้ือหาท่ีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิดการ
เรียนรู้และเขา้ใจถึงคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเกิดความรู้สึกนึกคิดและความเช่ือ แรงบนัดาลใจ
ท่ีจะประพฤติปฏิบติัตามคุณธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานของความเป็นมนุษย ์   
  (2.4) เน้ือหาท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับทกัษะชีวิต ให้รู้จักและเรียนรู้
เก่ียวกบัทกัษะในการใชชี้วิตในสงัคมท่ีเหมาะสมกบักาลและเทศะ สามารถน าทกัษะดงักล่าวไปใช้
ในชีวิตของตนเองได ้ตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาในชีวิตอยา่งเหมาะสมได ้
  (2.5) เน้ือหาท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ยอมรับ เขา้ใจ และช่ืนชมความหลากหลาย
ในสงัคม ทั้งในเร่ืองของสงัคม วฒันธรรม เช้ือชาติ สญัชาติ ภาษา สถานะทางสงัคม เพศ และวยั เป็นตน้ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในความแตกต่างหลากหลาย และสามารถอยู่ร่วมกันกับความแตกต่าง
หลากหลายนั้นไดอ้ยา่งสนัติ ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้อนัเกิด
จากความแตกต่างหลากหลายนั้นได ้
  (2.6) เ น้ือหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในความสมัพนัธท่ี์ดีของคนในครอบครัว ทั้งเรียนรู้
และเขา้ใจกนัและกนัของคนในครอบครัว ตลอดจนท าให้เกิดศรัทธาและแรงบนัดาลใจในสถาบนั
ครอบครัว 

แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 

ตาราง 2.2 แนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ 

ระดับความเหมาะสม สัญลักษณ์ เสียงประกอบ 
พฤติกรรม 
และความ
รุนแรง 

ภาษา 
เร่ือง 

ทางเพศ 

“ป” 
(3 – 5 ปี) 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการ
ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลิตข้ึน
ส าหรับผูช้มในวยั 3 – 5 ปี 

0 0 0 

“ด” 
(6 – 12 ปี) 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการ
ส าหรับเด็ก ผลิตข้ึนส าหรับ
ผูช้มในวยั 6 – 12 ปี 

0 1 0 
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ตาราง 2.2 (ต่อ) แนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ 

ระดับความเหมาะสม สัญลักษณ์ เสียงประกอบ 
พฤติกรรม 
และความ
รุนแรง 

ภาษา 
เร่ือง 

ทางเพศ 

“ท” 
(ทุกวยั) 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการ
ทัว่ไป สามารถรับชมไดทุ้กวยั 

1 1 1 

“น 13” 
(นอ้ยกว่า ๑๓ ควร
ไดรั้บค าแนะน า) 

 

รายการต่อไปน้ีเหมาะส าหรับ
ผูช้มที่มีอาย ุ13 ปีข้ึนไป อาจมี 
ภาพ เสียง หรือเน้ือหา ท่ีตอ้ง
ใช้วิจารณญาณในการรับชม 
ผู ้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี 
ควร ไดรั้บค าแนะน า 

2 2 1 

“น 18” 
(นอ้ยกว่า 18 ควร
ไดรั้บค าแนะน า) 

  

รายการต่อไปน้ีเหมาะส าหรับ
ผู ้ชมที่ มีอายุ  18 ปี ข้ึนไป  
อาจมี ภาพ เสียง หรือเน้ือหา 
ที่ไม่เหมาะสมดา้นพฤติกรรม 
ความรุนแรง เพศ และการใช้
ภาษา ซ่ึงตอ้งใชว้ิจารณญาณ 
ในการรับชม ผู ้ชมที่ มีอายุ
น้อ ยกว่ า  18 ปี ค ว ร ได้ รั บ 
ค  าแนะน า 

2 2 2 

 “ฉ” 
(เฉพาะผูใ้หญ่) 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการ
เฉพาะผูใ้หญ่ อาจมีภาพ เสียง 
หรือเ น้ือหา ท่ีไม่เหมาะสม
ดา้น พฤติกรรม ความรุนแรง 
เพศ และการใชภ้าษา เดก็และ
เยาวชนไม่ควรรับชม 

3 3 3 

   
 



31 
 

  

ข้อแนะน าในการผลิตรายการโทรทัศน์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ไดเ้สนอขอ้แนะน าในการผลิตรายการโทรทศัน์ โดยเสนอใหผู้ผ้ลิตรายการควรระมดัระวงั 
และใส่ใจเป็นพิเศษในการน าเสนอประเด็นต่างๆ ในรายการระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายการระดบั “ป” “ด” และ “ท” ดงัต่อไปน้ี (ส านกังาน กสทช., 2556) 

(1) การน าเสนอเร่ืองเก่ียวกบัความรุนแรง โดยเฉพาะการแสดงถึงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่
อนัตรายและเด็กสามารถเลียนแบบได ้เช่น การพยายามท าร้ายตวัเองและผูอ่ื้น การฆ่าตวัตาย  การ
เลียนแบบกีฬาท่ีเป็นการต่อสู ้การใชไ้มขี้ดไฟ ฯลฯ รวมทั้ง การท าร้ายสตัว ์และการใชห้รือดดัแปลง
ส่ิงของท่ีหาไดง่้าย ใกลต้วั หรืออุปกรณ์ท่ีหาไดใ้นบา้นเป็นอาวุธ เช่น มีดในครัว คอ้น ตะปู ขวดน ้ า 
แจกัน กรรไกร ฯลฯ ทั้งน้ี ผูผ้ลิตควรพิจารณาใช้เทคนิคพิเศษเพื่อลดความรุนแรงในกรณีท่ีไม่
สามารถหลีกเล่ียงการน าเสนอได ้เช่น การลดความชดัเจนของภาพ (Blur) การเพ่ิมความเร็วของภาพ 
(Fast speed) การลดโทนสี ฯลฯ     

(2) การน าเสนอเร่ืองเก่ียวกบัความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ (Fantasy violence) 
ส าหรับรายการในระดับ ป ซ่ึงมีพฤติกรรมและความรุนแรง เป็น 0 ผูผ้ลิตสามารถน าเสนอเร่ือง
เก่ียวกบัความรุนแรงได ้เฉพาะในกรณีท่ีตวัละครเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงดงักล่าว ไม่ใช่มนุษยห์รือ
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมนุษยเ์ท่านั้น ทั้งน้ี ตอ้งไม่เป็นเน้ือหาหลกัของเร่ืองในการน าเสนอ และตอ้ง
ไม่น าเสนอในลกัษณะช้ีน าหรือชกัจูงดว้ย หากตวัละครท่ีมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงเป็น
มนุษย ์หรือมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมนุษยไ์ม่ควรจดัอยูใ่นระดบั ป ผูผ้ลิตจะตอ้งพิจารณาประเด็นของ
ความรุนแรงท่ีน าเสนอว่าควรอยู่ใน ระดบั “ด” หรือ “ท” แมต้วัละครท่ีมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรุนแรง จะไม่มีลกัษณะเป็นมนุษยห์รือคลา้ยคลึงกบัมนุษย ์แต่ประเด็นความรุนแรงท่ีน าเสนอ 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องระดบั ป โดยอาจมีการใชค้วามรุนแรงต่อตนเองหรือต่อผูอ่ื้น หรือเป็น
เน้ือหาหลกัของเร่ืองหรือของการน าเสนอ หรือน าเสนอในลกัษณะช้ีน าชกัจูง ผูผ้ลิต ควรจะพิจารณา
ประเด็นของความรุนแรงท่ีน าเสนอว่าจะอยูใ่นระดบั “ด” หรือ “ท” เช่นเดียวกนั  

(3) รายการการ์ตูนส าหรับเด็กไม่ควรน าเสนอความรุนแรงเป็นเน้ือหาหลกัของเร่ือง และ
ควรหลีกเล่ียงการเสนอความรุนแรงท่ีอาจเลียนแบบได ้ 

(4) การน าเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงทางจิตใจและความปลอดภยัของเด็ก เช่น 
ประเด็นความขดัแยง้ในครอบครัว ความตาย อาชญากรรม ฯลฯ  

(5) การน าเสนอภาพความรุนแรงท่ีสมจริงสมจงั ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเขา้ใจว่า การใช้
ความรุนแรงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหา หรือความขดัแยง้  
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(6) การน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นการชกัจูงหรือสนับสนุนวิธีการแกปั้ญหาท่ีมอมเมา หรือขดั
ต่อหลกัเหตุผลท่ีเป็นจริงและศีลธรรมอนัดีของสังคม เช่น การท าแท้ง การมีเพศสัมพนัธ์ ท่ีไม่
ปลอดภยั  

(7) การน าเสนอภาพความรุนแรงท่ีสมจริงสมจังท่ีอาจมีผลกระทบ ทั้งกรณีท่ีเด็กและ
เยาวชนเป็นเหยือ่ และเป็นผูก้ระท า 

(8) การสัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชน รวมถึงการให้เด็กท่ียงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ร่วมรายการ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากพ่อแม่ หรือผูป้กครองก่อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การสมัภาษณ์
ในประเด็นท่ีละเอียดอ่อน เด็กไม่ควรตอ้งตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเกินความสามารถท่ีจะตอบได้
อยา่งเหมาะสม  

(9) การร่วมรายการของเด็ก ไม่ควรส่งผลกระทบต่อเด็กในทางเสียหายในภายหลงั เช่น ถูก
ท าโทษ กลัน่แกลง้ ท าร้ายร่างกายหรือลอ้เลียนใหอ้บัอาย ฯลฯ  

(10) การน าเสนอภาพหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเส่ียงอนัตราย หรือบาดเจ็บ ตอ้งมีค  าเตือน
ถึงอนัตรายจากการเลียนแบบ โดยไม่มีผูเ้ช่ียวชาญดูแลใกลชิ้ด เช่น การใชเ้คร่ืองออกก าลงักาย การ
ปีนป่าย การขบัข่ีรถยนต ์จกัรยานยนต ์ฯลฯ  

(11) การน าเสนอท่ีท าใหเ้กิดทศันคติในดา้นลบเก่ียวกบับุคคล เช่น ต ารวจ พระภิกษุ และ
สถานท่ีท่ีควรจะปลอดภยั เช่น บา้น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ  

12) การใชค้  าหรือภาษาท่ีไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ ค  าสบถเก่ียวกบัเร่ืองเพศ ถอ้ยค า ท่ีเหยยีดเช้ือชาติ 
เผา่พนัธุ ์ค  าท่ีเก่ียวกบัการคุกคามทางเพศ หรือลดทอนความเท่าเทียมของแต่ละเพศ การลอ้เลียนเร่ือง
การเจ็บป่วย ความพิการ รสนิยมทางเพศ และความเช่ือทางศาสนา รวมทั้ง การน าค  าทางศาสนามาใช้
ในลกัษณะดูหม่ิน  

(13) การแต่งกายของพิธีกร ผูด้  าเนินรายการ และผูร่้วมรายการในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทาง
ศาสนา เช่น วดั โบสถว์ิหาร หรือสถานท่ีเฉพาะ เช่น พระราชวงั พระท่ีนั่ง รวมถึงการร่วมกิจกรรม
บางประเภท เช่น งานศพ ท าบุญใส่บาตร เวียนเทียน  

(14) การผลิตรายการประเภทปกิณกะ (Variety) หรือ Talk show ผูผ้ลิตควรก าหนดระดบั
ความเหมาะสมของรายการท่ีชัดเจนเป็นระดับเดียว  ตลอดอายุการออกอากาศของรายการ ตาม
จุดประสงค ์และกลุ่มเป้าหมายก่อนการผลิต แมว้่าแต่ละตอนท่ีออกอากาศ (Episode) หรือแต่ละช่วง 
(Segment) ของรายการในตอนนั้น ๆ อาจมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั โดยผูผ้ลิตตอ้งควบคุมภาพ เสียงและ
เน้ือหาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องระดบัความเหมาะสมท่ีก  าหนดดว้ย  

(15) การน าเสนอข่าวในลกัษณะพูดคุย วิเคราะห์ วิจารณ์ มีการแสดงความคิดเห็นของ
พิธีกรหรือผูร่้วมรายการ ซ่ึงอาจมีการช้ีน า ชกัจูง โน้มน้าวให้ผูช้มคลอ้ยตามหรือขดัแยง้ หรือมีการ
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พาดพิงถึงบุคคลท่ีสาม ขอใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานี ฯ ว่าสมควรตอ้งเป็นรายการท่ีตอ้งมีการจดั
ระดบัความเหมาะสมหรือไม่  

(16) การพิจารณาก าหนดความเหมาะสมระดบั “ด” และ “ท” ผูผ้ลิตควรค านึงถึงจุดประสงค์
ของรายการ เน้ือหาหลกัท่ีน าเสนอ และกลุ่มเป้าหมายของผูช้มประกอบกนั ทั้งน้ี ผูผ้ลิตควรค านึงว่า 
การน าเสนอภาพ เสียงและเน้ือหาในรายการระดบั ท จะตอ้งให้ผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชนสามารถ
รับชมไดต้ามล าพงัอยา่งปลอดภยัดว้ย เช่น รายการท่ีมีเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มวยัรุ่น 
หรือผูช้มท่ีมี อาย ุ12 ปีข้ึนไป และมีประเด็นดา้นพฤติกรรมและความรุนแรง ดา้นภาษา และเร่ืองเพศ
ในระดบั 1 ควร จดัอยูใ่นระดบั “ท” เป็นตน้  

(17) การพิจารณาก าหนดความเหมาะสมของรายการแต่ละระดับ ต้องพิจารณาถึง
องค์ประกอบในทุกประเด็น โดยให้ถือระดบัท่ีสูงท่ีสุดของประเด็นใดประเด็นหน่ึงเป็นหลกั เช่น 
รายการท่ีมีประเด็นดา้นพฤติกรรมและความรุนแรงในระดบั 1 ประเด็นดา้นภาษาในระดบั 2 และ
ประเด็นเร่ืองเพศในระดบั 1 จะตอ้งจดัความเหมาะสมอยู่ในระดบั “น๑๓” เน่ืองจากประเด็นดา้น
ภาษาระดบั 2 จดัอยูใ่นระดบั “น๑๓” แมว้่าประเด็นดา้นพฤติกรรมและความรุนแรง และเร่ืองเพศจะ
อยูใ่นระดบั 1 เท่ากบัรายการในระดบั “ท” ก็ตาม  

(18)  การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัค่านิยมเร่ืองเพศท่ีไม่เหมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย 
เช่น การนอกใจคู่สมรส การมีภรรยาหลายคน การมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัหลายคนในช่วงเวลา
เดียวกนั หรือการมีความสมัพนัธท์างเพศก่อนเวลาและวยัอนัควร ในรายการระดบั “ท” และ “น๑๓” 
ซ่ึงสามารถน าเสนอไดใ้นกรณีท่ีเป็นไปตามบริบทของเร่ือง หรือเคา้โครงเร่ืองเดิมท่ีไม่อาจหลีกเล่ียง
ไดน้ั้น ผูผ้ลิตตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษท่ีจะไม่น าเสนอในลกัษณะช้ีน า ชกัจูง และเป็นองคป์ระกอบท่ี
พบบ่อย โดยควรพิจารณาวิธีในการน าเสนอ และพยายามหลีกเล่ียงการน าเสนอภาพ และเสียงท่ี
แสดงถึงพฤติกรรมเก่ียวกบัค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม ประกอบกบัการแสดงออกถึงการมีสัมพนัธภาพ
ทางเพศ หรือกิริยาท่าทางท่ีส่ือความหมายทางเพศดว้ย เช่น ประเด็นการนอกใจคู่สมรส ผูผ้ลิตอาจส่ือ
ใหผู้ช้มเขา้ใจดว้ยบทสนทนา หรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของตวัละครแทน เช่น นั่งรถไปดว้ยกนั จูงมือ 
เดินเขา้ห้อง ฯลฯ โดยไม่มีภาพการแสดงออกถึงการมีสัมพนัธภาพทางเพศท่ีจะส่งผลให้ผูช้มเกิด
ความรู้สึก เช่น การโอโ้ลม ลูบไลห้รือกอดจูบ เป็นตน้  

(19) ในการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการ ผูผ้ลิตควรค านึงถึงผลกระทบ พฒันาการ 
และประโยชน์สุขของผูช้มเป็นหลกั โดยเฉพาะผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชน หากเน้ือหาท่ีน าเสนอใน
รายการมีประเด็นท่ีอาจล่อแหลม หรือเส่ียงต่อประโยชน์สุข และความปลอดภยัทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และศกัด์ิศรีของเด็กและเยาวชน ผูผ้ลิตควรพิจารณาจดัความเหมาะสมของรายการนั้น ใน
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ระดบั “น๑๓” “น๑๘” หรือ “ฉ” เพื่อให้ผูช้มและผูป้กครองระมดัระวงั คอยให้ค  าแนะน าและไม่
ปล่อยใหเ้ด็กและเยาวชนรับชมตามล าพงั  

(20) รายการบนัเทิงท่ีมีความยาวไม่เกิน 5 นาที ไม่ว่าจะเป็นประเภทสาระความรู้หรือ
บันเทิง ผูผ้ลิตและสถานีควรพิจารณาถึงรูปแบบ เน้ือหาของรายการ ตลอดจนภาพและเสียงท่ี
น าเสนอว่า จ  าเป็นตอ้งมีการจดัระดบัความเหมาะสมหรือไม่ หากเป็นรายการท่ีมีเน้ือหา ภาพหรือ
เสียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูช้ม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนควรมีการก าหนดระดบัความเหมาะสม 
ทั้งน้ี โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานีฯ   

ข้อแนะน าเพ่ิมเติมส าหรับผู้ผลิตรายการระดับ “ป” และ “ด” (ประกาศ กสทช., 2556) 

(1) ไม่ควรใชเ้ทคนิคพิเศษ เช่น ภาพซ ้า (Repeat) ภาพชา้ (Slow) เอฟเฟ็กต ์(Effect) รวมทั้ง
เสียงประกอบเพ่ือเพ่ิมความต่ืนเตน้ ระทึกขวญั สยองขวญั เช่น เสียงดนตรีเร่งเร้าอารมณ์ ก่อนการท า
ร้าย เสียงระเบิด ฯลฯ  

(2) ไม่ควรน าเสนอเน้ือหาและภาพเก่ียวกบัความรุนแรงในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิต
จริง หรือในลกัษณะท่ีท าใหเ้ห็นว่าเป็นเร่ืองปกติ สนุกสนาน หรือตลกขบขนั รวมถึง เหตุการณ์ท่ีเด็ก
หรือผูห้ญิงตกเป็นเหยือ่ เช่น ความรุนแรงภายในครอบครัว ตวัละครท่ีมีบุคลิกลกัษณะคลา้ยกบั พ่อ
แม่ ความรุนแรงต่อสตัวเ์ล้ียง การบนัดาลโทสะในท่ีสาธารณะ ฯลฯ  

(3) ไม่ควรแสดงใหเ้ห็นขั้นตอนวิธีการกระท าในฉากท่ีใชค้วามรุนแรง หรือการกระท าผดิ  
(4) ไม่ควรน าเสนอภาพการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และการใชส้ารเสพติด 

 5) ตวัช้ีวดัเพศ – ภาษา – ความรุนแรง - ภาพตวัแทน (S – L – V – R) 

 Gerbner (1980, อา้งถึงใน มีเดียมอนิเตอร์, 2558) ไดก้  าหนดลกัษณะเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมท่ี
ปรากฏในรายการโทรทศัน์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  (1) เพศ (Sex) หมายความถึง การแสดงออกทางเพศท่ีไม่เหมาะสม โดยค านึงถึงมุมกลอ้ง 
ท่ีส่ือไปในทางเพศ และความสมัพนัธท่ี์ไม่เหมาะสม 
  (2) ภาษา (Language) หมายความถึง การใชภ้าษาท่ีไม่เหมาะสม มีความรุนแรง 
หยาบคาย ดูหม่ิน เหยยีดหยาม และรวมถึงภาษาท่ีส่ือทางเพศ 
  (3) ความรุนแรง (Violence) หมายความถึง ความรุนแรงต่อร่างกาย ความรุนแรง 
ต่อจิตใจ ความรุนแรงต่อวตัถุส่ิงของ และความรุนแรงทางเพศ นอกจากน้ี ยงัรวมถึงภาพท่ีเสนอ
ความรุนแรงอยา่งโหดเห้ียม เช่น การท าลายลา้ง และการฆ่าฟัน 
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  (4) ภาพตวัแทน (Representation) หมายความถึง การใชภ้าพตวัแทนซ่ึงเป็นการ
แสดงความดูหม่ิน เหยียดหยาม ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือแบ่งแยกในด้านเช้ือชาติ ชนชั้น  
ชาติพนัธุ ์อาย ุคนพิการ และเพศ 
 มีเดียมอนิเตอร์ (2558) ไดอ้า้งอิงงานศึกษาของ Gerbner (1980) โดยนับจ านวนความถ่ีของ
ลกัษณะ S – L – V – R ท่ีปรากฏในรายการโทรทศัน์ โดยเสนอว่าความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจะเป็นการตอกย  ้า
ท าใหผู้ช้มเกิดความรู้สึกชินชาและเห็นว่าประเด็น S – L – V – R เป็นเร่ืองธรรมดา 
 อยา่งไรก็ตาม มีเดียมอนิเตอร์ (2558) ไดเ้พ่ิมเติมในเร่ืองการใชก้ารวดัระดบัความเขม้ขน้ใน
ประเด็น S – L – V – R นอกเหนือไปจากการวดัความถ่ี ในแบบของ Gerbner โดยมีระดบัความ
เขม้ขน้ 10 ระดบัไล่เรียงไป เช่น S-Sex มีความเขม้ข้น 10 ระดบัตั้งแต่ระดับแรกคือ ความรักใน 
อุดมคติ ไปจนถึงระดบั 10 ซ่ึงมีความเขม้ขน้สูงสุด ไดแ้ก่ เพศสมัพนัธ ์อนาจาร เป็นตน้ 

 6) นโยบายที่เกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการโทรทัศน์ที่เกีย่วกบัเด็ก 

 เพื่อให้ผูป้ระกอบกิจการโทรทัศน์ผลิตรายการท่ีมีเน้ือหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อเด็กและหลกัสิทธิมนุษยชน กสทช. จึงได้
ก  าหนด “หลกัการจริยธรรมวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทศัน์” ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 
(ส านกังาน กสทช., 2556) 
  (1) หลกัการจริยธรรมขององคก์รกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ องคก์ร
ในกิจการโทรทศัน์ คือ หน่วยงาน บริษทั องคก์ร สถาบนั ท่ีด  าเนินกิจการโทรทศัน์ ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อสาธารณะและมีส่วนรับผดิชอบกบัสงัคมอยา่งมาก เพ่ือใหก้ารบริหารงานใหอ้งคก์รส่ือนั้น ๆ 
เป็นไปอยา่งมีคุณธรรมและประสิทธิภาพ องคก์รในกิจการโทรทศัน์ ควรยดึถือหลกัการจริยธรรม 8 ขอ้ 
คือ 
   (1.1) หลกัผลประโยชน์สาธารณะ องค์กรตอ้งตระหนักถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคญั ดว้ยการน าเสนอข่าว เร่ืองราว หรือประเด็นขอ้ถกเถียงท่ีก  าลงัอยู่ใน
ความสนใจของประชาชน หรือท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น 
อาชญากรรม การทุจริตคอรัปชัน่ การใชอ้  านาจในทางมิชอบ พฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐท่ีละเลย
ต่อหนา้ท่ี จนท าใหป้ระชาชนเสียประโยชน์ การขูดรีด การคา้มนุษย ์ฯลฯ ไม่ควรให้ผลประโยชน์
ขององคก์รขดัแยง้กบัผลประโยชน์สาธารณะ พึงตระหนกัถึงความรับผดิรับชอบต่อสงัคม   
   (1.2) หลกัความเป็นอิสระ องคก์รตอ้งด าเนินงานบริหารองคก์รส่ืออยา่งไม่
ตกเป็นเคร่ืองมือ หรือกลุ่มกดดนัทางการเมืองใด ๆ มิยอมให้อ  านาจทุนเขา้มาครอบง าความอิสระ
ขององคก์รในการน าเสนอข่าวสารขอ้มูลท่ีประชาชนควรรับรู้  
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   (1.3) หลกัสิทธิมนุษยชน องคก์รตอ้งใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่
บนหลกัสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เห็นความส าคัญของความแตกต่าง
หลากหลายของผูค้น ไม่เหยยีดหยาม แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบติั เพราะความแตกต่างในดา้นเช้ือชาติ 
อาย ุภาษา วฒันธรรม เพศ ความพิการ สุขภาพ ฐานะทางการเงิน ศาสนา การศึกษา และความคิดเห็น
ทางการเมืองท่ีไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ  
   (1.4) หลกัความสุจริต ซ่ือสตัย ์องคก์รตอ้งไม่อยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคล
หรือผลประโยชน์ท่ีมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต  
   (1.5) หลกัความโปร่งใส องค์กรต้องด าเนินกิจการอย่างถูกกฎหมาย 
ซ่ือสตัยท์ั้งในระดบันโยบายขององคก์รและการปฏิบติังาน  
   (1.6) หลกัการยอมรับการตรวจสอบ องค์กรต้องยอมรับกระบวนการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงในการปฏิบติังานส่ือ ทั้งจากภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร  
   (1.7) หลกัธรรมาภิบาล องค์กรตอ้งยึดถือการด าเนินงานโดยใชห้ลกัการ  
ธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน ทั้งในการบริหารจดัการองคก์ร การผลิตและเผยแพร่รายการ และการ
แสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม  
   (1.8) หลกัความคุม้ค่า องค์กรตอ้งยึดถือการใชท้รัพยากรเพื่อการด าเนิน
กิจการอยา่งคุม้ค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคุม้แก่งบประมาณในการด าเนินงาน  
  (2) หลกัการจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทศัน์ ผูป้ระกอบ
วิชาชีพ หมายถึง ผูรั้บใบอนุญาต ผูบ้ริหาร กรรมการ เจ้าของส่ือ ผูป้ระกอบกิจการ พนักงาน 
ผูป้ฏิบัติงานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยหลกัการ 14 ข้อ
ดงัต่อไปน้ี  
   (2.1) จริยธรรม ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งประกอบวิชาชีพดว้ยสุจริต บริสุทธ์ิ 
ยึดกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพส่ือมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ เป็นแนวทาง
เกียรติภูมิ ศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ  
   (2.2) ความเป็นอิสระ ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งปฏิบติังานอย่างมีความเป็น
อิสระทางวิชาชีพ โดยไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ใด ตอ้งไม่ละเวน้การ
น าเสนอข่าว รายงาน ผลิตรายการในเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีสาธารณชนตอ้งรับรู้ สมควรไดรั้บรู้ แม้
การน าเสนออาจส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก็ตาม  
   (2.3) สิทธิมนุษยชน ผูป้ระกอบวิชาชีพต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เห็นคุณค่าและความส าคญัในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย ์ไม่เหยยีด
หยาม ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ 
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ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไม่ขดัต่อ
รัฐธรรมนูญ  
   (2.4) ความทัว่ถึง ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งค านึงถึงประชาชนคนส่วนมาก 
เพื่อใหป้ระชาชนส่วนมากไดเ้ขา้ถึงบริการของส่ือ และเพื่อประโยชน์ของส่ือท่ีถูกใชป้ระโยชน์ดว้ย
ประชาชนจ านวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับขอ้มูลข่าวสารอย่าง     
เท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นทางสงัคมหรือรายได ้ 
   (2.5) หลกัความเท่าเทียม ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งค านึงถึงความเสมอภาค 
ในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของประชาชนทั้งในระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน ชนบทห่างไกล คนพิการท่ี
มีขอ้จ  ากดัในการเขา้ถึงส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ กลุ่มเด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ โดยไม่
เลือกปฏิบติัต่อประชาชนท่ีมีความแตกต่างทางกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม   
   (2.6) ความหลากหลาย ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งค านึงถึงความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ทศันคติ รสนิยม พ้ืนท่ี ภูมิล  าเนา เช้ือชาติ ในการน าเสนอข่าวสาร สาระ บนัเทิง ทั้ง
ในแง่เน้ือหารายการ และกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ควรมีการส่งเสริมกลุ่มผูผ้ลิตอิสระขนาดเล็ก 
กระจายตวั ไม่ผกูขาด เพื่อเป็นทางเลือกในการน าเสนอรายการวิทยแุละโทรทศัน์ท่ีตอบสนอง ความ
สนใจท่ีหลากหลายในสงัคม   
   (2.7) การพฒันา ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งพฒันายกระดบัคุณภาพของวิชาชีพ 
ทั้งในแง่ของการผลิตและน าเสนอรายการ ใหค้วามส าคญักบัการวิจยัและการพฒันารายการและผูช้ม
ผูฟั้ง ใหค้วามส าคญักบัการรับฟังเสียงสะทอ้นจากผูบ้ริโภคส่ือ ส่งเสริมให้มีเกิดการมีส่วนร่วมของ
คนดู คนฟังอยา่งกวา้งขวาง  
   (2.8) หลกัพ้ืนท่ีสาธารณะ ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกของประชาชนทุกกลุ่ม เปิดพ้ืนท่ีใหมี้การวิพากษท์างความคิดอยา่งอยา่งสรรค ์ 
   (2.9) หลกัความถูกตอ้งเท่ียงตรง ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งน าเสนอหรือเป็น
ส่ือกลางของขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ไม่บิดเบือนแต่งเติม มีการจ าแนก 
ใหผู้รั้บสารเขา้ใจว่าเป็นรายการข่าวท่ีประกอบดว้ยขอ้เท็จจริง หรือเป็นรายการท่ีประกอบดว้ยความ
คิดเห็นส่วนตวัของผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือ  
   (2.10) วตัถุวิสัย ผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือต้องน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่าง
เท่ียงตรง ต่อสภาวะเหตุการณ์ตามขอ้เท็จจริง โดยเฉพาะในการรายงานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั 
ตอ้งไม่แสดงหรือสอดแทรกความคิดเห็นของตนเองลงไปในรายงานข่าว ตอ้งตรวจสอบแหล่งท่ีมา
ของขอ้มูลก่อนน าเสนอ  



38 
 

  

   (2.11) หลกัความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งเสนอรายงานข่าว 
เหตุการณ์ปัจจุบนั หรือรายการทัว่ไป โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่าง
ตรงไปตรงมาตามสภาพขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ ไม่อคติ เอนเอียง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี หรือย ัว่ยุให้เกิด
ความเกลียดชงัระหว่างกนั  
   (2.12) ความสมดุลเป็นธรรม ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งให้ความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่ายท่ีถูกพาดพิง กล่าวหา หรือมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองราวนั้น ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น เปิด
โอกาสใหแ้หล่งข่าวในการช้ีแจงหรือปฏิเสธ และอภิปรายโตเ้ถียงบนฐานของขอ้มูล ความจริง และ
เหตุผล โดยเสมอหนา้กนับนหลกัการประชาธิปไตย  
   (2.13) ผลประโยชน์สาธารณะ ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งนึกถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติและสงัคมเป็นส าคญั ไม่ว่าผูป้ระกอบวิชาชีพจะถือใบประกอบกิจการเพื่อ
บริการธุรกิจ บริการชุมชน หรือบริการสาธารณะ ไม่ควรให้ผลประโยชน์ส่วนตวัหรือขององค์กร
ส าคญัสูงสุดเหนือผลประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะในกรณีสถานการณ์วิกฤต เหตุการณ์ความไม่
สงบ จลาจล สงคราม หรือความแตกแยกของผูค้นในสังคม ควรยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นส่ิง
ส าคญัสูงสุด  
   (2.14) เกียรติยศ ศกัด์ิศรี ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่ประพฤติปฏิบติัการใดๆ 
อนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติ ศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ ตอ้งไม่อวดอา้งหรืออาศยัต าแหน่งหน้าท่ี 
เพื่อเรียกร้องสิทธิ หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรม ตอ้งละเวน้การรับอามิสสินจา้งอนัมีค่าหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระท าการหรือไม่กระท าการใดอนัจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้
ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้งรอบดา้น 
 
 7) ภาพรวมการคุ้มครองเด็กในหลกัการการก าหนดจริยธรรมและแนวปฏิบัตขิองผู้ประกอบ
วชิาชีพโทรทัศน์ 
 นโยบายท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวกบัเด็กไว้
กบัการก าหนดจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานและแนวปฏิบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทศัน์
ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีหลกัการจริยธรรมขั้นต ่า ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์อยา่งนอ้ย 8 หลกัการ ดงัน้ี  
 (1) ขอ้มูลข่าวสารท่ี ถูกตอ้ง เท่ียงตรง ครบถว้น สมดุล และเป็นธรรม  
 (2) สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศช่ือเสียงขอ้มูลส่วนตวั  
 (3) ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผดิชอบต่อสงัคม ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค  
 (4) เคารพในลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญา  
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 (5) ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพื่อ
สร้างสรรคส์งัคม ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 (6) ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงและเด็กท่ีปรากฏในส่ือ  
 (7) การใหพ้ื้นท่ีสาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะท่ีส าคญั  
 (8) การส่ือสารท่ีสร้างความเกลียดชงั 
 อยา่งไรก็ดีหากพิจารณาทั้ง 8 หลกัการ พบว่ามีการเช่ือมโยงกบัเด็กและเยาวชนดว้ยเช่นกนั 
กล่าวคือ ในหลกัการท่ี 1 ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง ครบถว้น สมดุล และเป็นธรรม
มีการก าหนดใหก้รณีท่ีผูร่้วมรายการเป็นเด็กและเยาวชน ควรแน่ใจว่าไดรั้บค าอนุญาต ยินยอม จาก
พ่อแม่ ผูป้กครองของเด็ก หรือบุคคลท่ีเด็กไวว้างใจ หรือกรณีข่าวนั้นๆ เป็นเร่ืองท่ีส่งผลกระทบทาง
จิตใจ หรือตวัเด็กในทางลบจะตอ้งไม่น าเสนอใหท้ราบถึงช่ือตวั อตัลกัษณ์ของตวัเด็กโดยเด็ดขาด 
 ในส่วนของหลกัการท่ี 2 ท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว 
เกียรติยศ ช่ือเสียง และขอ้มูลส่วนตวันั้น ไดมี้การก าหนดแนวทางในการน าเสนอ ข่าวสารรายการ ท่ี
ไม่แสดงถึงการจ าแนกความแตกต่างในเร่ืองใด ๆ ในสงัคม ท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเช้ือชาติ ชาติพนัธุ ์
เด็ก เยาวชน สตรี กลุ่มเพศหลากหลาย คนดอ้ยโอกาสทางสงัคม เช่น ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ สีผิว ภาษา 
เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
 นอกจากนั้น ในหลกัการท่ี 3 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ไดม้ีการก าหนดแนวทางใหพ้ิจารณาอย่างถ่ีถว้นถึงผลกระทบต่อผูช้ม
ผูฟั้งในการเสนอเน้ือหาเก่ียวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ การใช้เวทย์มนต์ คาถาอาคม 
โดยเฉพาะรายการส าหรับเด็กและเยาวชน หรือในช่วงเวลาออกอากาศท่ีมีเด็กและเยาวชนเป็นผูช้ม 
 ในส่วนของการโฆษณาสินคา้ บริการนั้น ตอ้งควรระมดัระวงัการน าเสนอภาพ พฤติกรรม
ความรุนแรงท่ีไม่เหมาะสม พึงระมดัระวงัการเลียนแบบ และการตีความ โดยเด็ก และเยาวชน ตอ้ง
ค านึงถึงความรุนแรงทางจินตนาการท่ีอาจเป็นอนัตรายส าหรับเด็ก นอกจากนั้นยงัตอ้งระมดัระวงั 
การโฆษณาโดยใชจิ้นตนาการท่ีเด็ก และเยาวชน เกิดความเขา้ใจผิดจนน าไปสู่การเลียนแบบใน  
ชีวิตจริง และการโฆษณาจะตอ้งไม่ใชเ้ด็ก และเยาวชน ในทางท่ีผดิ เช่น 
 (1) เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ โป๊ เปลือย      
 (2) น าเสนอภาพความรุนแรง พฤติกรรมอนัตราย หรือท่ีเป็นภยัต่อตา้นสงัคม 
 (3) ละเมิดสิทธิเด็กในการไดรั้บความคุม้ครองจากความปลอดภยัและการดูแล 
 (4) การเรียกร้องความน่าสงสาร ความสมเพช ความน่าเห็นใจ 
 (5) อนัตรายท่ีอาจเกิดแก่สุขภาพกายและจิตใจต่อตวัเด็ก และเยาวชน 
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 ท่ีส าคญัควรหลีกเล่ียงการโฆษณาแฝง โดยเฉพาะในรายการท่ีเน้นขอ้เท็จจริง เช่น ข่าวสาร
คดีข่าว หรือรายการเด็ก สารคดีความรู้ รายการสาระประโยชน์ หรือรายการท่ีเนน้ขอ้เท็จจริงอ่ืน ๆ 
 ในหลกัการ 5 ซ่ึงเก่ียวกบัการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชาติ เพื่อสร้างสรรค์สังคมตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้น ได ้
ก  าหนดแนวปฏิบติัท่ีเนน้รายการเชิงวฒันธรรมท่ีสามารถเสพรับไดอ้ยา่งเขา้ใจไดง่้าย สอดคลอ้งปรับ
ประยกุตเ์ขา้กบัความรับรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจในรากแก่นท่ีมาของ
วฒันธรรม 
 
 8) ความรับผดิชอบของส่ือต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 อิทธิพลหรือผลกระทบของส่ือไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ต่เพียงจากสารท่ีส่งผา่นส่ือออกมา แต่ยงัรวม
ไปถึงกระบวนการผลิตอนัมีเด็กเป็นองคป์ระกอบของรายการ หรือเป็นแหล่งข่าว เพราะเด็กท่ีมีส่วนร่วม
ในกระบวนการผลิต ก็นบัว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์อีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงหากประสบการณ์นั้น
ทรงอิทธิพลมาก ก็มีแนวโน้มท่ีจะสามารถหล่อหลอมให้เด็กเติบโตไปในทิศทางนั้ น ๆ ด้วย 
อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กจึงมีมาตราท่ีจะคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิเด็กในดา้น 
 -  การมีส่วนร่วมของเด็กในส่ือ (Children’s participation in the media) 
 -  การปกป้องเด็กจากอนัตรายท่ีมาจากอิทธิพลของส่ือ (Protection of the child against 
harmful influences through the media) 
 -  การเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเด็กในการรายงานข่าวเก่ียวกบัเด็ก (Respect 
for the integrity of the child in media reporting) 
 
 9) การปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาที่มคีวามเส่ียงและเด็กที่ปรากฏในส่ือ 

 จากหลกัจริยธรรม 8 หลกัการของส านักงาน กสทช. มีหลกัจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก
โดยตรงปรากฎอยูใ่นส่วนของหลกัการ 6 ท่ีว่าดว้ย การปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความ
เส่ียงและเด็กท่ีปรากฏในส่ือ โดยส่ือต้องตระหนักและให้ความส าคญักบักลุ่มผูช้ม ผูฟั้งท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชน ดว้ยการเลง็เห็นถึงอิทธิพลและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัเด็กจากการไดรั้บชมเน้ือหาส่ือ
ท่ีอาจแฝงไปดว้ยเน้ือหาความรุนแรง พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม การแสดงออก และทศันคติท่ีมีต่อ
เร่ืองเพศ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีต่อตา้นกฎหมาย ภยัสังคม กระทัง่ตระหนักถึงความสามารถในการ
แยกแยะความจริงกับจินตนาการท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหาส าหรับเด็กเยาวว์ยั ฉะนั้น จึงเป็นภาระความ
รับผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือ ท่ีจะตอ้งปกป้องเด็กและเยาวชนท่ีไดเ้สพรับเน้ือหาส่ือหรือ
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ปรากฏอยู่ในส่ือ จากการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ มีการก าหนดช่วงอายขุองผูช้ม ไวด้งัน้ี (ส านกังาน กสทช., 2558) 
 เด็ก  คือ บุคคลท่ีมีอายยุงัไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์   
 เยาวชน คือ บุคคลท่ีมีอายเุกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์   
 ผูใ้หญ่  คือ บุคคลท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป  

 การก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ี
เก่ียวกับเด็กและเยาวชนนั้น ไดมี้การแบ่งเป็นหลกัการย่อย และแนวทางปฏิบัติดังน้ี (ส านักงาน 
กสทช. 2556) 
  (1) การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีมีความรุนแรง การกระท าผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาหยาบคาย มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
   (1.1) ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งใชว้ิจารณญาณในการน าเสนอภาพ ภาษา 
ถ้อยค า และน ้ าเสียงให้เหมาะสม โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เร่ืองเพศ เพศวิถี หรือ
เพศสมัพนัธ ์และเร่ืองท่ีเสียหายต่อสถาบนัครอบครัวหรือเร่ืองท่ีมีความอ่อนไหวอ่ืน ๆ  
   (1.2) ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งค านึงถึงการน าเสนอเน้ือหา ภาษา ภาพ เสียง ท่ี
อาจท าให้ผูช้มผูฟั้งท่ีเป็นเด็กและเยาวชนเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เช่น 
รายการท่ีมีเน้ือหารุนแรง ภาษาหยาบคาย กิจกรรมท่ีเส่ียงอนัตราย อบายมุข และการกระท าผิด
กฎหมาย  
   (1.3) ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่ออกอากาศหรือตีพิมพภ์าพและขอ้มูลท่ีอาจ
มีผลเสียต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนหรือความสมัพนัธข์องครอบครัว  
   (1.4) ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่น าเสนอภาพเด็ก เยาวชน ท่ีถูกท าร้าย ถูก
ทารุณ ถูกคุกคาม ทางเพศ ตกเป็นผูต้อ้งหา ผูต้ ้องสงสัย รวมถึงไม่น าเสนอภาพ ข้อมูล ขอ้ความ 
สญัลกัษณ์ท่ีจะสามารถบ่งบอกถึงเด็กและเยาวชนผูต้กเป็นข่าวได ้เวน้แต่จะท าไปเพื่อประโยชน์ของ
เด็กหรือเยาวชนคนนั้นเอง  
   (1.5) การรายงานข่าวหรือการน าเสนอรายการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและ
เยาวชน ตอ้งค านึงถึงการปกป้องศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชน  
  (1.6) ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งค านึงถึงแหล่งข่าวหรือผูร่้วมรายการท่ีเป็นเด็ก เยาวชน
และ บุคคลท่ีก  าลงัมีความทุกขห์รือผูท่ี้มีความบกพร่องทางสมองเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาอาจไม่ได้
นึกถึงผลกระทบท่ีจะตามมาหลงัจากการใหส้มัภาษณ์หรือเขา้ร่วมรายการ    
  (1.7) ในกรณีท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์อาชญากรรม การกระท าช าเรา การคา้แรงงานเด็ก 
ตอ้งไม่เปิดเผยช่ือ อตัลกัษณ์ หรือขอ้มูลแวดลอ้มอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตวัเด็ก  



42 
 

  

 (2) การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการน าเสนอเหตุร้ายแรงท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ มีแนว
ปฏิบติัดงัน้ี 
  (2.1) ไม่ออกอากาศหรือตีพิมพภ์าพและขอ้มูลท่ีอาจจะมีผลเสียต่อพฒันาการดา้น
ศีลธรรม ด้านกายภาพ และด้านสติปัญญาของเด็ก  และเยาวชน หรือมีผลเสียหายต่อสถาบัน
ครอบครัว  
  (2.2) กรณีภาพข่าวท่ีมีความรุนแรง เช่น ข่าวอุบติัเหตุร้ายแรง ภาพข่าวอาชญากรรม 
ภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ สงคราม ควรค านึงถึงระดับความรุนแรงของภาพและ
ช่วงเวลาท่ีจะน าเสนอ หลีกเล่ียงการน าเสนอในช่วงเวลาของรายการเด็ก ยกเวน้ประกาศหรือเตือนภยั
ฉุกเฉิน    
  (2.3) หลีกเล่ียงการน าเสนอภาพข่าวรุนแรงหรืออาจกระทบกระเทือนจิตใจเด็กและ 
เยาวชนในช่วงรายการข่าวหวัค ่า เพราะเด็กและเยาวชนอาจก าลงันัง่รับชมพร้อมกบัผูใ้หญ่ได ้ 
  (2.4) ตอ้งระมดัระวงัการน าเสนอเน้ือหา ภาพ เสียง ท่ีอาจชกัจูงผูช้มผูฟั้งท่ีเป็นเด็ก 
และเยาวชนไปในทางท่ีผิด เช่น การเสนอรายการท่ีมีเน้ือหา ความรุนแรง การย ัว่ยวนทางเพศ 
กิจกรรมเส่ียงภยัต่อร่างกายท่ีเด็กเยาวชนอาจลอกเลียนแบบ  
  (2.5) ตอ้งประกาศเตือนหรือแสดงขอ้ความ (label) เพื่อให้ผูช้มผูฟั้งพิจารณา ว่า
เน้ือหาของรายการเหมาะสมกบัตนเองหรือเด็กเยาวชนในบา้นของตนหรือไม่  
  (2.6) ตอ้งระมดัระวงัการใชภ้าษา ถอ้ยค า และน ้ าเสียงให้เหมาะสม โดยเฉพาะใน 
การน าเสนอเน้ือหาความรุนแรง เร่ืองเก่ียวกบัเพศสมัพนัธ์ การน าเสนออย่างเลือกปฏิบติั เพราะเหตุ
แห่งความต่างของสภาพร่างกาย เพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา ชนชั้น หรือฐานะทางเศรษฐกิจ สงัคม เร่ือง
ท่ีมีผลเสียหายต่อสถาบนัครอบครัว และเร่ืองท่ีมีความอ่อนไหวอ่ืน ๆ  
  (2.7) ตอ้งระมดัระวงัในการน าเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการด่ืมสุรา สูบบุหร่ี การเสพยา 
พฤติกรรมอนัธพาลท่ีตอ้งไม่ส่อไปในทางสนบัสนุนใหเ้ห็นว่าเป็นเร่ืองโกเ้ก๋ ทั้งตอ้งไม่มีรายละเอียด 
หรือชกัน าใหเ้กิดการลอกเลียนแบบ  
 (3) การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถึงความรุนแรงการกระท าผิด 
กฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรม มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  (3.1) ตอ้งชัง่น ้ าหนักระหว่างการท าหน้าท่ีในฐานะส่ือมวลชนกบัหน้าท่ีในการ
ปกป้อง คุม้ครองเด็กและเยาวชนจากรายการวิทยแุละโทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสมกบัวยั  
  (3.2) ต้องค านึงถึงสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงออกของความคิดเห็น 
ความตอ้งการ ทกัษะ ความสามารถ จินตนาการ ฯลฯ ของเด็กและเยาวชน  
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  (3.3) ก าหนดเวลาการออกอากาศรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว แยก
จากรายการเฉพาะผูใ้หญ่ หมัน่ตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของเน้ือหารายการ ในช่วงเวลาส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเพศ การเลือกเพศ เพศสัมพนัธ์ ภาษาหยาบคาย 
เน้ือหาท่ีเสนอความรุนแรง และเน้ือหาท่ีแสดงอคติหรือปฏิบัติต่อกลุ่มคนใดในสังคมอย่างไม่
เหมาะสม  
  (3.4) ค านึงว่าเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว และดอ้ยประสบการณ์ โดยปกป้องเด็ก 
และเยาวชนจากเน้ือหาและการน าเสนอท่ีไม่เหมาะสม เช่น เน้ือหารายการท่ีมีความรุนแรง ดว้ยการ
ประกาศเตือนหรือแสดงขอ้ความ เพื่อให้ผูช้ม ผูฟั้งพิจารณาว่าเหมาะสมกบัตนเอง หรือเด็ก และ
เยาวชนในครอบครัวหรือไม่  
  (3.5) การเชิญเด็กและเยาวชนมาร่วมในการบนัทึกเทปหรือออกอากาศสด ตอ้งแจง้
เหตุผล เน้ือหา และรูปแบบรายการอย่างชดัเจนต่อเยาวชนท่ีมีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ส าหรับเด็กอาย ุ
ต  ่ากว่า 18 ปี ผูป้ฏิบติังานตอ้งแจง้พ่อแม่ ผูป้กครอง เพื่อยินยอมให้เด็กและเยาวชนมาให้สัมภาษณ์
หรือร่วมรายการ  
  (3.6) ในการผลิตรายการตอ้งไม่ท าใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีร่วมรายการ มีความกดดนั 
เครียด หรือวิตกกงัวล ไม่ควรตั้งค  าถามท่ียากจนเกินไป หรือเป็นค าถามท่ีซบัซอ้น ยิง่เด็กและเยาวชน 
มีอายนุอ้ยเท่าไหร่ ผูป้ฏิบติังานตอ้งระมดัระวงัมากเท่านั้น  
  (3.7) การให้เด็กและเยาวชนมาสัมภาษณ์หรือร่วมรายการ ตอ้งไม่ เสนอเงินหรือ
ส่ิงของเป็นการตอบแทน ยกเวน้แต่การดูแลค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าใชจ่้ายการเดินทาง ค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 
  (3.8) การชกัชวนใหเ้ด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในรายการ เช่น การส่งขอ้ความสั้น
ทางโทรศพัท ์(เอสเอม็เอส) ตอ้งแจง้ค่าใชจ่้ายในการโทรศพัท ์และควรแนะน า ใหเ้ด็กขออนุญาตพ่อ
แม ่ผูป้กครองก่อน  
  (3.9) ควรให้รายละเอียดถึงผลกระทบท่ีอาจตามมา หลงัจากท่ีไดร่้วมรายการไป
แลว้กบัเด็ก และเยาวชนท่ีมาร่วมรายการ  
  (3.10) ในรายการท่ีเป็นการตีแผปั่ญหาครอบครัว และปัญหาสงัคมท่ีซบัซอ้น ควรมี 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเด็กหรือนกัจิตวิทยาเด็กมาใหค้  าปรึกษาดว้ย และอาจตอ้งเชิญพ่อ แม่ ผูป้กครองของ
เด็ก และเยาวชนท่ีร่วมรายการมารับรู้ระหว่างการผลิตหรือการออกอากาศสด เพราะเด็กและเยาวชน
อาจไม่ไดใ้ส่ใจถึงผลในระยะยาวท่ีอาจเกิดข้ึน  
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  (3.11) บางคร้ังเด็กและเยาวชนท่ีร่วมรายการบางคน อาจพูดถึงข่าวลือหรือกล่าวอา้ง 
โดยไม่ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงก่อน ผูป้ฏิบติังานหรือผูรั้บผดิชอบการผลิตรายการตอ้งพยายามสร้าง
ความสมดุลระหว่างการแสดงออกและความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหา  
 (4) การถ่ายท าและสมัภาษณ์เด็กหรือเยาวชนในรายการข่าว/รายการทัว่ไป แนวปฏิบติัมีดงัน้ี 
  (4.1) ขออนุญาตพ่อแม่ ผูป้กครอง หรือผูดู้แลเด็กหรือเยาวชน ตั้งแต่ก่อนการถ่ายท า 
และสมัภาษณ์ ไปจนถึงขั้นตอนก่อนออกอากาศ กรณีท่ีมีการเปล่ียนใจภายหลงัและขอให้ยกเลิกการ
น าเสนอข่าว ตอ้งเคารพสิทธิโดยไม่น าข่าวนั้นออกอากาศ  
  (4.2) แจง้เหตุผล ประเด็นเน้ือหา รูปแบบการน าเสนอข่าวอย่างละเอียดชดัเจนต่อ
เด็ก หรือเยาวชน และพ่อแม่ ผูป้กครอง หรือผูดู้แล  
  (4.3) ประเมินและแจง้ผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาวท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลงัจากข่าวออกอากาศไปแลว้ให้เด็กหรือเยาวชน และพ่อแม่ ผูป้กครอง 
หรือ ผูดู้แลทราบอยา่งละเอียด กรณีท่ีประเมินแลว้ว่า ถา้เปิดเผยภาพใบหน้าของเด็กหรือเยาวชนใน
ข่าวไปแลว้ อาจมีผลกระทบทางสงัคมตามมา แมว้่าเด็กหรือเยาวชนจะยินยอมดว้ยความสมคัรใจ ก็
ไม่ควรเปิดเผยภาพใบหนา้ของเด็กหรือเยาวชนนั้น  
  (4.4) ในกรณีการน าเสนอข่าวเด็กท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรม ควรใชค้  า
เรียก เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิ ตามขั้นตอนการด าเนินคดี ดงัน้ี ขั้นตอน 1 ก่อนแจง้ความ 
ด าเนินคดี ค  าเรียกท่ีใช้ คือ “เด็ก/เยาวชนผูต้ ้องสงสัย” ขั้นตอน 2 หลงัแจ้งข้อกล่าวหาระหว่าง
สอบสวนและพิจารณาคดี ค  าเรียกท่ีใช ้คือ “เด็ก/เยาวชนผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผิด” ขั้นตอน 3
หลงัศาลตดัสินว่ามีความผดิจริง ค าเรียกท่ีใช ้คือ “เด็ก/เยาวชน ท่ีกระท าความผดิ” 
  (4.5) ไม่เสนอส่ิงตอบแทน ทั้งท่ีเป็นเงินหรือส่ิงของให้กบัเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของการท าข่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
  (4.6) ไม่ท าใหเ้ด็กหรือเยาวชนตกอยูใ่นภาวะกดดนั เครียด หรือวิตกกงัวล  
  (4.7) ไม่ตั้งค  าถามซบัซอ้นหรือล่อหลอกเพ่ือใหไ้ดค้  าตอบ 
  (4.8) กรณีการน าเสนอข่าวเร่ืองเพศศึกษาส าหรับเด็กหรือเยาวชน ตอ้งไม่น าเสนอ 
ภาพจริงและภาพเชิงสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงอวยัวะเพศและการมีเพศสมัพนัธ์ 
 (5) การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  (5.1) ตอ้งไม่ลงเปิดเผยช่ือ ช่ือสกุล หรือต าบลท่ีอยู่ของผูห้ญิงและเด็กท่ีถูกละเมิด
ทางเพศ รวมทั้งช่ือ ช่ือสกุลและต าบลท่ีอยู่ของญาติของผูเ้สียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือส่ิงท่ีท าให้รู้
หรือสามารถรู้ไดว้่าผูห้ญิงและเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศเป็นใคร  
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  (5.2) ในกรณีท่ีผูห้ญิงและเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศไดรั้บอนัตรายถึงแก่ชีวิต ตอ้งไม่ 
เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูเ้สียชีวิต ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียงเกียรติคุณ หรือ
สิทธิประโยชน์อ่ืนใดของครอบครัวผูเ้สียชีวิต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น
โดยมิชอบ  
  (5.3) การพาดหวัข่าวในรายการข่าวหรือการโปรยข่าวหรือการน าเสนอรายละเอียด
ของเน้ือหาข่าวผูห้ญิงและเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศ จะตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั ทั้งในเร่ืองการ
ใชภ้าษาและ การค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนและไม่ตอกย  ้า ให้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัทศันคติ
เร่ืองเพศอนัเน่ืองมาจากการละเมิดทางเพศนั้น  
  (5.4) ตอ้งไม่เปิดเผยภาพข่าวของผูห้ญิงและเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศไม่ว่ากรณีใด ๆ 
และไม่ว่าผูท่ี้ถูกละเมิดทางเพศนั้นจะเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม      
  (5.5) ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกละเมิดทางเพศไดรั้บอนัตรายถึงแก่ชีวิต อาจ 
เผยแพร่ภาพหน้าตรงของผูเ้สียชีวิตขณะมีชีวิตได้ ทั้ งน้ี ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ 
ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของครอบครัวผูเ้สียชีวิต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์
ส าหรับตนเองหรือ ผูอ่ื้นโดยมิชอบ  
  (5.6) ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ ตอ้งค านึงมิให้ล่วงละเมิดศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยข์องบุคคลท่ีตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิ
มนุษยชนของเด็ก ตอ้งไม่เป็นการซ ้าเติมความทุกข ์หรือโศกนาฏกรรมอนัเกิดแก่เด็กไม่ว่าทางใดทางหน่ึง  
 (6) การสืบข่าวรายงานข่าวเด็กและเยาวชนจากการจดัแถลงข่าวของเจา้หน้าท่ีต  ารวจ โดยมี
แนวปฏิบติั ดงัน้ี  
  (6.1) ในกรณีท่ีมีการจดัแถลงข่าวท่ีมีเด็กอยูใ่นคดีความอาชญากรรม เพศ ยาเสพติด 
หรือความรุนแรงอ่ืน ๆ และผูส่ื้อข่าวไปสืบข่าวจากสถานท่ีแถลงข่าว และคน้พบว่ามีการน าเอาตวัเด็ก 
มาเก่ียวขอ้งปรากฏในพ้ืนท่ีของการแถลงข่าว ให้หลีกเล่ียงการถ่ายบนัทึกภาพเด็กและเยาวชนนั้น 
เพราะกฎหมาย พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 
2553 ไดก้  าหนด ให้ความคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนเอาไว ้ไม่อนุญาตให้บนัทึกภาพหน้าหรือ
อวยัวะส่วนใดท่ีท าใหท้ราบถึง ช่ือ อตัลกัษณ์ท่ีสามารถระบุตวับุคคลได ้ 
  (6.2) ไม่บนัทึกภาพ หรือบนัทึกเสียง หรือเผยแพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชน ซ่ึง 
ตอ้งหาว่ากระท าความผดิหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงอยู่ในกระบวนการสอบสวน
ของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาล ท่ีอาจท าใหบุ้คคลอ่ืนรู้จกัตวั 
ช่ือตัว หรือช่ือสกุลของเด็กและเยาวชนนั้น หรือเปิดเผยขอ้มูลประวติัการกระท าความผิด หรือ
สถานท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน หรือ สถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้นโดยเด็ดขาด 
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 จากการทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลส่ือโทรทศัน์เพื่อเด็ก พบว่า ในประเทศไทย
มีการก าหนดกรอบจริยธรรมการน าเสนอเน้ือหา และข่าวท่ีเป็นการคุม้ครอง และปกป้องเด็กจาก
ความรุนแรง และความไม่เหมาะสมต่าง ๆ และการเสนอแนะการน าเสนอเน้ือหารายการโทรทศัน์
ใหต้รงตามระดบัความเหมาะสม ทั้งน้ียงัไม่มีการก าหนดกรอบจริยธรรมและแนวทางการปฏิบติัใน
การผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวโดยเฉพาะ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชแ้นวคิด
เก่ียวกบัการก ากบัดูแลส่ือโทรทศัน์เพ่ือเด็กน้ี เป็นแนวทางในการจดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการ
ผลิตรายการโทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้ไดร้ายการโทรทศัน์ต้นแบบท่ี
สอดคลอ้ง กบั ยุทธศาสตร์การจดัสรรเวลาให้แก่รายการท่ีมีเน้ือหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน และค านึงถึงความรับผดิชอบต่อเด็กและหลกัสิทธิมนุษยชน 
 
2.4 แนวคดิรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 1) ที่มารายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 นารากร ติยายน (2536 อา้งถึงใน อุษา บ้ิกก้ินส์ 2551: 27 - 19) ไดอ้ธิบายท่ีมารายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ว่าเร่ิมตน้ข้ึนในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) รายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็กและคุณประโยชน์ของโทรทศัน์ดา้นต่าง ๆ เกิดแรงดึงดูดอยา่งมากใหค้รอบครัว
ซ้ือโทรทศัน์ ในปี 2494 (ค.ศ. 1951) มีรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กถึง 27 ชัว่โมง เหมือนกบัรายการ
โทรทศัน์ส่วนมากท่ีน าเสนอรายการส าหรับเด็ก และเยาวชน เป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาสาระส าคญัต่อเน่ือง   
มาจากเร่ืองการผจญภยัในรายการวิทยแุละออกอากาศในช่วงสาย และตอนเยน็ ภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกบั
การด าเนินชีวิต เช่น The lone ranger, Sky king หรือ Lassie ถูกทอนเวลาให้เหลือเพียงคร่ึงชัว่โมง 
ในขณะท่ีรายการท่ีเก่ียวกบัสตัว ์เช่น Howdy doody and Kukl, Fran และ Olli มีการออกอากาศมากข้ึน 
ช่วงทศวรรษ 1950 รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กได้เวลาออกอากาศตอนเชา้วนัเสาร์ คร่ึงชั่วโมง 
สปัดาห์ละคร้ัง 
 ระหว่างช่วงทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503) รายการส าหรับเด็กส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบ 
อนิเมชัน่ และน าเสนอตวัการ์ตูนส าหรับเด็กอยา่งเด่นชดั ปรับเปล่ียนตารางออกอากาศ และการ์ตูน
ส าหรับเชา้วนัเสาร์กลายเป็นเหมือนสถาบนัหน่ึงอยา่งชดัเจน และกลายเป็นเครือข่ายท่ีท าก  าไรอย่าง
ไม่น่าเช่ือ ยงัรวมถึงรายการยอดนิยม เช่น The Flintstones, The Jetsons, Bullwinkle และ Space 
Ghost ในช่วงทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513) เป็นช่วงการเสนอในรูปแบบของวิดีโอเทป ซ่ึงมีความยาว
ตอนละ 60-90 นาที โดยเป็นเร่ืองของ The new super friends hour หรือ Scooby Laff-a-Lympics 
รายการเหล่าน้ีท าใหมี้ผูช้มติดตามอยา่งลน้หลามในช่วงเวลาออกอากาศในตอนเชา้ รายการโทรทศัน์
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ส าหรับเด็กในช่วงทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523) เป็นการปฏิวติัของโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเติบโตของ
ระบบเคเบิลทีวี VCR และการร่วมทุนระหว่างประเทศ เร่ิมท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต 
การ์ตูนยงัคงเป็นรายการมาตรฐานส าหรับเด็ก แต่รายการเก่ียวกบัชีวิตจริงเร่ิมเพ่ิมจ านวนมากข้ึน 
เครือข่ายรายการทางเคเบิล เช่น Nickelodeon และ Disney ให้ความส าคญักบัเด็กเป็นอนัดบัแรก 
เช่นเดียวกบัเครือข่ายเคเบิลทีวี เช่น Discovery, Learning channel, USA, TBS, The family channel 
และ Lifetime ไดท้ดลองรายการส าหรับเด็กอย่างครอบคลุมเช่นเดียวกนั เครือข่ายเหล่าน้ีไดผ้ลิต
รายการท่ีเก่ียวกบัชีวิตจริงในรูปแบบของเกมโชว ์การแสดงของสตัวเ์ล้ียง ข่าวท่ีน าเสนอในรูปแบบ
ของนิตยสารและรายการวาไรต้ีต่าง ๆ และรายการท่ีเก่ียวกบัชีวิตจริงในรูปแบบของละคร รายการ
การผจญภยัไดผ้สมผสานความเช่ือถือในพระเจา้สร้างใหเ้ป็นเร่ืองเป็นราว 
 ในช่วงทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533) เกิดพระราชบญัญติัรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก ท าให้มี
รายการท่ีเก่ียวกบัการศึกษาเกิดข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น การมอบรางวลัส าหรับรายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็ก Peabody awards รางวลัจะตกเป็นของรายการท่ีเก่ียวกบัความรู้และการศึกษา ในขณะเดียวกนั
รายการโทรทัศน์ท่ีเด็กดูเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก ซ่ึงการผลิตรายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็กเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ รายการส าหรับเด็กนั้นมีลกัษณะท่ีเฉพาะ รายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กซ่ึงผูช้มส่วนใหญ่เป็นเด็กนั้น จะออกอากาศตอนเชา้วนัเสาร์ รายการพวกน้ีมกัมีผลก าไร 
เน่ืองจากว่าผูช้มท่ีเป็นเด็กมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และเด็ก ๆ ก็ไม่สนใจว่ารายการท่ีดูนั้นจะ
เปล่ียนแปลงอยา่งไร จึงมีการเปล่ียนรูปแบบรายการ 4 ปี ต่อคร้ัง ซ่ึงเป็นปัจจยัจากการลดตน้ทุนการ
ผลิตโดยไม่กระทบต่อการน าเสนอรายการและผลก าไร ยิ่งไปกว่านั้นกิจการทางการตลาด อย่าง
เขม้แข็งของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กท่ีอยูน่อกเครือข่ายก็สร้างผลก าไรเช่นเดียวกนั 
 จากเหตุผลดงักล่าวเหล่าน้ี เครือข่ายหลกั ๆ จึงใชป้ระโยชน์อย่างกวา้งขวางในการควบคุม
การผลิตของบริษทัส่ือ 5 - 6 แห่ง ท่ีพวกเขาเป็นลูกคา้ประจ า แต่ละเครือข่ายจะมีรองประธานของ
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก และมีท่ีปรึกษา มีการท าวิจยัทางการตลาด การอบรมเชิงปฏิบติัการ
รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก และเครือข่ายเคเบ้ิลของ Nickelodeon ทั้งผูซ้ื้อและผูผ้ลิตรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก  ด  าเนินกิจการโดยตั้ งสมมติฐานเก่ียวกับผูช้มท่ีเป็นเด็กว่า แม้จะมีการ
เปล่ียนแปลง แต่ตอ้งใหค้วามส าคญัไว ้ยกตวัอยา่งเช่น ความแตกต่างระหว่างเพศ ซ่ึงมีการอนุมานขอ้
สนันิษฐานท่ีส าคญัคือ ในขณะท่ีเด็กหญิงจะดูรายการของเด็กผูช้าย แต่เด็กผูช้ายจะไม่ดูรายการของ
เด็กผูห้ญิง ขอ้สันนิษฐานท่ีว่าเด็กโตกว่าจะมีอิทธิพลในการดูรายการโทรทศัน์ซ่ึงสัมพนัธ์กบัสูตร 
ท่ีว่าเด็กเลก็จะดูรายการของเด็กโต แต่เด็กโตจะไม่ดูรายการของเด็กเลก็ ขอ้สนันิษฐานท่ีว่าเด็ก ๆ จะ
ใหค้วามสนใจในช่วงระยะเวลาท่ีสั้น การน าเสนอซ ้า ๆ เป็นหวัใจท่ีส าคญัของการให้การศึกษาและ
ความบนัเทิง และเด็กจะจดจ าบุคลิกของตวัละครและเน้ือเร่ือง (อุษา บ้ิกก้ินส์, 2551) 
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 ร่างพระราชบญัญติัเก่ียวกบัเน้ือหาของรายการโทรทศัน์เกิดข้ึนมาจากแนวทางดา้นเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม และตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับรายการเด็กตั้งแต่ทศวรรษ 1950 
เป็นต้นมา เน่ืองจากว่า เด็กเป็นชนชั้นหรือกลุ่มท่ีพิเศษ ซ่ึงเด็กคือพลเมืองและผูช้ม จึงเกิดความ
ห่วงใยกนัมากในการพฒันาส่ือเด็ก ดว้ยเหตุดงักล่าว ความกงัวลในประเด็นของเด็กกบัโทรทศัน์จึง
กลายเป็น “ปัญหาสังคม” ของกลุ่มคนจ านวนมาก มีการวิจยัของสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่  
ท่ีด  าเนินการวิจัยผูป้ระกอบกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการอธิบาย
ความสมัพนัธร์ะหว่างเด็กกบัโทรทศัน์ สภาคองเกรส สภานิติบญัญติั กลุ่มท่ีปรึกษา และเครือข่าย
โทรทศัน์ มีความพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการคน้ควา้ขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บจากการวิจยั ความรับผดิชอบ
ต่อสาธารณะ การตอบสนองต่อความนิยม และการตดัสินใจในนโยบายท่ีส าคญัท่ีด  าเนินมาอย่าง
ต่อเน่ืองอยูบ่นพ้ืนฐานดงักล่าว และอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ (มีเดียมอนิเตอร์, 2558) 
 
 2) ปัญหาของรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กในประเทศไทย 
 ลกัษมี คงลาภ และอัปสร เสถียรทิพย์ (2557 หน้า 47-54) ได้สรุปปัญหาของรายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็กในประเทศไทย ไวด้งัน้ี 
  2.1) ปัญหาการเข้าถึงส่ือโทรทัศน์ของเดก็และเยาวชน ในปัจจุบนั เป็นไปอย่างไม่
ทัว่ถึงและไม่เท่าเทียมกนั ไดแ้ก่ 
             (1) ความแตกต่างทางดา้นครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเล้ียงดู ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของครอบครัว ส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนบางกลุ่มไม่สามารถเขา้ถึงส่ือได้
เท่าท่ีควร 
     (2) เน้ือหาและรูปแบบรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กในปัจจุบนัไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของเด็ก และเยาวชนได ้ท าให้เด็กหลีกเล่ียงท่ีจะเปิดรับ พ้ืนฐานทางจิตวิทยาของ
เด็กนั้น อยู่ในพฒันาการแห่งการเรียนรู้ แสวงหาส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ซ่ึงส่ิงดึงดูดใจ และกระตุน้เร้า
ความสนใจของเด็ก ตอ้งสามารถเขา้ถึงพ้ืนฐานความคิด ความฝัน และจินตนาการของพวกเขา การ
ผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กตอ้งกา้วตามให้ทนั มีความน่าสนใจ สนองความตอ้งการพ้ืนฐาน
และการเปล่ียนแปลงทางสังคม พบว่า รายการโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไม่
สามารถคงอยูอ่ยา่งยาวนานและมัน่คง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงส่ือโทรทศัน์ของเด็กคือ การท่ีเน้ือหา
และรูปแบบรายการ ในแต่ละรายการท่ีผลิตนั้น ไม่ตอบโจทยต์ามความตอ้งการของพวกเขา อีกทั้งยงั
มีการเปล่ียนแปลงผูผ้ลิตรายการซ่ึงไม่มีความต่อเน่ือง ท าใหก้ารพฒันารายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
เป็นไปอยา่งไม่มีเสถียรภาพ 
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          (3) ช่วงเวลาการออกอากาศรายการโทรทศัน์ ส าหรับเด็กไม่สอดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาว่างท่ีแทจ้ริงของเด็ก และเยาวชน ท าให้ไม่สามารถเปิดรับส่ือในช่วงเวลาท่ีก  าหนดไวไ้ด้
ปัจจยัท่ีท าใหเ้ด็กเขา้ถึงส่ือไดไ้ม่เต็มท่ี ส่วนหน่ึงเกิดจากช่วงเวลาการน าเสนอ รายการโทรทศัน์ของ
เด็กไม่มีความสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาของชีวิตจริง เด็กในเมืองมีชีวิตบนทอ้งถนนและการเรียนพิเศษ 
ท าใหก้ารกลบับา้นไม่ตรงเวลา และยงัมีส่ืออ่ืน ๆ จูงใจไดม้ากกว่า เช่น การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ การ
ใชโ้ทรศพัทม์ือถือตลอดเวลา และเด็กส่วนใหญ่จะเลือกส่ือไดด้ว้ยตนเอง จึงมกัดูรายการโทรทศัน์
ทัว่ไปท่ีเป็นประเภทรายการของผูใ้หญ่โดยไม่ไดมี้การเลือกชมตามเรตต้ิงรายการ 
     (4) การขาดอุปกรณ์/เทคโนโลย ีท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงท าใหเ้ด็กบาง
กลุ่มขาดโอกาสในการเปิดรับส่ือ การเข้าถึงส่ือโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนบางก ลุ่มท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ การมองเห็น เด็กพิเศษ ตลอดจนเด็กชาติพนัธุ ์จะเขา้ถึงส่ือไดไ้ม่เท่าเทียมเด็ก
ปกติ เน่ืองจากอุปกรณ์ แ ละเทคโนโลย ียงัไม่มีการปรับส าหรับเด็กเหล่าน้ีมากนัก เช่น ภาษามือใน
โทรทศัน์ไม่ไดมี้ทุกรายการ ทุกช่วงเวลา ยิ่งในรายการเด็กและเยาวชนแทบจะไม่มีให้เห็นปรากฏ
ทางหนา้จอ หรือเด็กท่ีมีความพิการทางสายตา รับรู้ไดเ้พียงทางเสียง จ  าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษช่วย 
เด็กชาติพนัธุไ์ม่สามารถเขา้ถึงภาษาไดอ้ยา่งชดัเจน หรือแมก้ระทัง่เด็กพิเศษซ่ึงตอ้งมีลกัษณะพิเศษ
ของส่ือท่ีจะส่ือสารกบัพวกเขาใหเ้ขา้ใจ จึงยงัไม่สามารถท าใหก้ารเขา้ถึงส่ือเป็นไปอย่างเท่าเทียมใน
กลุ่มเด็กเหล่าน้ี 
         (5) เด็กและเยาวชนจะเปิดรับเน้ือหาส่ือตามความสนใจเฉพาะของตนเป็น
หลกั และความสนใจของเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย เปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอ้มและ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ท าให้การเขา้ถึงส่ือโทรทศัน์ของเด็กและเยาวชนเป็นไป
อยา่งคาดเดาไดย้าก 
   (6) สดัส่วนพ้ืนท่ีส่ือส าหรับเด็กทางส่ือโทรทศัน์มีไม่เพียงพอท าให้โอกาส
ในการท่ีเด็กและเยาวชนจะไดเ้ปิดรับส่ือท่ีเหมาะสมกับวยัจึงลดน้อยลง รายการส าหรับเด็กและ
เยาวชนมีสดัส่วนท่ีนอ้ยมาก หากเทียบกบัรายการของผูใ้หญ่ ไม่อาจปฏิเสธไดว้่า รายการโทรทศัน์
ในปัจจุบนัเป็นส่ือเพ่ือผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูบ้ริโภคหลกั ดงันั้น วงการโทรทศัน์จึงเป็นส่ือธุรกิจท่ีมีมูลค่า
มหาศาล รายการต่าง ๆ จึงตอ้งตอบสนองความตอ้งการส่วนใหญ่ของผูช้ม รายการส าหรับเด็กและ
เยาวชนในช่องทางโทรทศัน์จึงเป็นรายการท่ีมีผูผ้ลิตรายการสนใจน้อย รายการจึงไม่สามารถคงอยู่
ไดย้าวนาน ประกอบกบัมีปัจจยัดา้นค่าเช่าสถานี ค่าผลิตรายการ การหาผูส้นับสนุนรายการดว้ย ท า
ใหก้ารขยายรายการเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นไปไดย้าก จนถึงตอ้งมีการประกาศกฎระเบียบก าหนด
สัดส่วนรายการส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีส่ือให้กบัเด็กและเยาวชน เม่ือพ้ืนท่ีส่ือน้อย 
โอกาสการเขา้ถึงส่ือก็จะยิง่นอ้ยลงไปดว้ย 
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  2.2) ปัญหาและอุปสรรคการใชป้ระโยชน์จากส่ือของเด็กและเยาวชน ไม่สามารถ
ใชป้ระโยชน์จากส่ือโทรทศัน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ีอนัเน่ืองมาจาก 

  (1) เด็กและเยาวชน ตลอดจน ครอบครัว ขาดทกัษะและความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือ ท าใหเ้ด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลทางลบจากส่ือมากกว่า จะได้
ใชป้ระโยชน์จากส่ือ  

  (2) เน้ือหารายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก ไม่ตอบสนองต่อพฒันาการตาม
ช่วงวยัของเด็กและไม่ครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่มเด็ก และเยาวชน ท าให้ไม่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้จากส่ือ การใช้ประโยชน์จากส่ือของเด็กไม่หลากหลาย เน้ือหาของส่ือจึงเป็นไปเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของเด็ก เมื่อเด็กเปิดรับส่ือโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมท าให้ไดป้ระโยชน์ในดา้น
ความบนัเทิง ความรู้ การชกัจูงใจ และข่าวสารต่างๆ 

  (3) การขาดกิจกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน
น าเน้ือหาจากส่ือท่ีเปิดรับมาใชป้ระโยชน์ การเรียนรู้ของเด็กท่ีไดรั้บจากส่ือโทรทศัน์นับไดว้่าเป็น
เพียงส่วนหน่ึงของชีวิตจะมากหรือน้อยย่อมเป็นไปตามพ้ืนฐานของครอบครัวและส่ิงแวดลอ้ม ใน
เร่ืองการใชป้ระโยชน์จากส่ือโทรทศัน์ของเด็ก และเยาวชน พบว่า กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สามารถ
บูรณาการกบัส่ือโทรทศัน์ไดอ้ยา่งกลมกลืน ส าหรับในประเทศไทยนโยบายภาครัฐ รวมถึงผูผ้ลิตส่ือ
ไม่ไดม้ีการใชส่ื้อเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ของเด็กอยา่งชดัเจน 

 
 3) บทบาทของรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก  
 งามพิศ สตัยส์งวน (2532: 101) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมท่ีคาดหวงัส าหรับผูท่ี้อยูใ่นสถานภาพ
ต่าง ๆ ว่าจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร เป็นบทบาทท่ีคาดหวงัโดยกลุ่มคนหรือสังคม เพื่อท าให้คู่สัมพนัธ์มี
การกระท าระหว่างกนัทางสังคมได ้รวมทั้งสามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยลกัษณะ
ทัว่ไปของบทบาทนั้นเป็นการท าตามสิทธิ และหน้าท่ีของผูท่ี้อยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ คือ หน้าท่ีท่ีตอ้ง
ท าในฐานะท่ีครองต าแหน่งนั้น ๆ อยู่ ส่วนสิทธิ หมายถึง ส่ิงท่ีพึงได้รับตอบแทนจากการปฏิบัติ
หนา้ท่ีตามต าแหน่งนั้น ๆ  
 โสภา ชูพิกุลชยั (2522: 45) ไดก้ล่าวว่า บทบาทจึงเป็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีท าในต าแหน่งท่ีครองอยู ่
โดยถือเอาฐานะและหนา้ท่ีทางสงัคมของบุคคลนั้นเป็นมูลฐาน เป็นตน้ว่า บทบาทของพ่อ แม่ ของ
ลูก สามี หรือภรรยาบทบาทน้ี ท าใหค้นในสงัคม สามารถท่ีจะคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน รู้ว่า
บุคคลอ่ืนตอ้งการอะไรจากตน ซ่ึงท าให้เกิดประโยชน์ในการท่ีจะท างานรวมกนัเป็นทีม บุคคลท่ี
ละเมิดบทบาทของตนในสงัคม ถือเป็นการละเมิดกฎของสังคม ผลคือ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือ
บุคคลนั้นไม่อาจอยูใ่นสงัคมนั้น ๆ ได ้ 
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   นอกจากน้ี สงวนศรี วิรัชชยั (2527: 23-24) ยงัไดแ้ยกบทบาทออกเป็น 5 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   (1) บทบาทตามท่ีก  าหนด หมายถึง บทบาทท่ีสังคม กลุ่ม หรือองค์การก าหนดไวว้่า เป็น
รูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสงัคม กลุ่ม หรือองคก์ารนั้น ๆ 
   (2) บทบาทท่ีผูอ่ื้นคาดหวงั หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมท่ีผูเ้ก่ียวข้อง
คาดหวงัว่าผูอ้ยูใ่นต าแหน่งจะถือปฏิบติั 
  (3) บทบาทตามความคิดของผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลผูอ้ยู่
ในต าแหน่ง คิดและเช่ือว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่ 
   (4) บทบาทท่ีปฏิบติัจริง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูอ้ยู่ในต าแหน่งไดป้ฏิบติัหรือแสดงออกมา
ใหเ้ห็น ซ่ึงมกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทตามความคิดของผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง 
   (5) บทบาทท่ีผูอ่ื้นรับรู้ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นไดรั้บทราบเก่ียวกบัการปฏิบัติ
บทบาทของผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง ซ่ึงมกัจะมีการเลือกรับรู้และรับรู้ท่ีผดิไปจากความเป็นจริงได้ 

 กาญจนา แกว้เทพ (2552: 186-187) ไดก้ล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนต่อสังคมว่า 
ร่างกายของมนุษยจ์ะมีส่วนต่าง ๆ ท างานอย่างเป็นระบบ โดยถือว่า ส่ือมวลชนนั้นเป็นเพียงระบบ
ยอ่ยระบบหน่ึงของสงัคมเท่านั้น ซ่ึงระบบยอ่ย ๆ จะคอยท าหนา้ท่ีท่ีมีความเก่ียวพนัติดต่อถึงกนัอยา่ง
มีเสถียรภาพ (Stability) และสมดุล (Equilibrium) หากระบบย่อย ๆ ท าหน้าท่ีได้อย่างดี ระบบ
ทั้งหมดก็จะมีเสถียรภาพ แต่หากมีระบบย่อยใดท าหน้าท่ีไม่ดีหรือท าหน้าท่ีท่ีเป็นอนัตรายต่อ
ส่วนรวม ก็จะลดระดับเสถียรภาพของระบบทั้งหมด ดงันั้น ส่ือมวลชนจึงพยายามท่ีจะสนองต่อ
ความตอ้งการของสมาชิกในสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนในการน าเสนอ
ข่าวสารหรือแมก้ระทัง่การท าตวัให้เป็นกลางระหว่างคนในสังคม เพ่ือเป็นการรักษาระบบความ
สมดุลของสงัคมเอาไว ้

 Lasswell & C.R. Wright (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2556: 197-203) ไดแ้บ่งหน้าท่ีย่อย
ของส่ือมวลชนไวด้งัน้ี 
     (1) หนา้ท่ีสอดส่องดูแล (Surveillance) เป็นการใหข้อ้มูลข่าวสารและคอยตรวจตรา ติดตาม
เหตุการณ์ว่ามีอะไรเกิดข้ึนบา้งและจะไดมี้ปฏิกิริยาตอบโตอ้ย่างถูกตอ้ง โดยเฉพาะเหตุการณ์ร้าย ๆ 
ท่ีมกัจะเป็นเหตุการณ์ท่ีบ่อนท าลายเสถียรภาพของสงัคมเป็นหลกั 
     (2) หนา้ท่ีสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสังคม (Correlation) เป็นหน้าท่ีท่ีมากข้ึน
กว่าการรายงานข่าว โดยมีการเพ่ิมการตีความ การให้ค  าอธิบายและช้ีแนะ เพ่ือให้ทุกส่วนเส้ียวของ
สงัคมท่ีส่ือมวลชนสามารถเขา้ถึงมีความเขา้ใจและมีการกระท าท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 



52 
 

  

     (3) หน้าท่ีสืบทอดวฒันธรรมของสังคม (Cultural transmission) เน่ืองจากวฒันธรรมเป็น
สมบติัส่วนรวมของสงัคมท่ีจะตอ้งสืบทอดใหเ้กิดความต่อเน่ืองยาวนานจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีก
รุ่นหน่ึง ในการน้ีส่ือมวลชนไดรั้บมอบหมายบทบาทใหช่้วยพิทกัษรั์กษามรดกของสังคมให้มีความ
ยงัยนืต่อไปหลาย ๆ ชัว่อายคุน 

 จากกรอบพ้ืนฐานของ Lasswell ไดว้างเอาไวน้ี้ C.R. Wright ไดน้ ามาขยายหน้าท่ีย่อย ๆ 
ต่อมา คือ เพ่ิมในเร่ืองของความบนัเทิง และยงัไดแ้บ่งระดบัของเป้าหมายท่ีส่ือมวลชนไดท้ าหน้าท่ี
ออกเป็น 4 ระดบัคือ 
            (1) ระดบัสงัคม 
            (2) ระดบัปัจเจกบุคคล 
            (3) ระดบักลุ่มยอ่ยในสงัคม 
            (4) ระดบัวฒันธรรม 

 จากแนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนท่ีไดก้ล่าวมา จะเห็นไดว้่าบทบาทของส่ือนั้น
เปรียบเสมือนพฤติกรรมของคนหรือบุคคลท่ีเกิดข้ึนโดยมีต าแหน่ง หน้าท่ี ความรับผิดชอบและ
สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง เป็นตวัก  าหนดบทบาท ว่าควรจะกระท าการส่ิงใดหรือไม่ควรกระท าการส่ิงใด 
เพราะการท างานของส่ือมวลชนนั้นมีบทบาทท่ีส าคญัต่อความคิด พฤติกรรมของคนในสงัคม 

 นอกจากน้ี อุษา บ้ิกก้ินส์ (2551: 32-36) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก
ไว ้ดงัน้ี 
 (1) โทรทศัน์กบัการพฒันาการรับรู้  
 ความสนใจของเด็กกบัโทรทศัน์บ่อยคร้ังท่ีเป็นลกัษณะของ “ความกระตือรือร้น” ตรงกนัขา้ม
กบั “ความเฉ่ือยชา” แนะน าว่า เด็กจะเปล่ียนแปลงอยูใ่นภวงัคใ์นขณะท่ีดูโทรทศัน์ แต่แนวคิดน้ีการ
ท าวิจยัยงันอ้ย อยา่งไรก็ตาม การยอมรับอยา่งหน่ึงว่าการดูโทรทศัน์ของเด็กถูกควบคุมโดยภาพท่ีมี
ความเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว ซบัซอ้น ตดัต่อ ขยาย และระยะใกล ้ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลสะทอ้นกลบั 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการดูโทรทศัน์มีผลต่อความกระตือรือร้น ดงันั้น เม่ือภาพและเสียงท่ีแสดง
อยูใ่นเน้ือหาของโทรทศัน์แนะน าใหผู้ช้มอายนุอ้ยเห็นว่าไดส้ร้างข้ึนมาเพ่ือเด็ก ๆ ความสนใจก็จะไป
อยูท่ี่นัน่ เม่ือไม่สามารถท าความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ กลายเป็นความน่าเบ่ือหน่าย หรือบิดเบือน ความ
สนใจก็จะหนัเหออกไป รูปแบบความสนใจของเด็กไดรั้บการสนบัสนุนและมีขั้นตอนท่ีแน่ชดั ความ
สนใจโทรทศัน์เกิดข้ึนอยา่งไม่ปะติดปะต่อก่อนช่วงอาย ุ2 ขวบ ความสนใจในภาพเร่ิมมีมากข้ึนเมื่ออยู่
ในวยัอนุบาล และไปสู่ความสนใจท่ีมากข้ึนภายใน 24 - 30 เดือนต่อมา บ่อยคร้ังท่ีความสนใจใน
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ภาพท่ีเห็นในโทรทศัน์ลดลงเมื่ออายปุระมาณ 8 ขวบ สนันิษฐานว่าภาพท่ีส่ือออกมากลายเป็นความ
เคยชิน และความสนใจเหล่าน้ีก็จะคลา้ยคลึงกนัเม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ 
 ในการค านึงถึงการรับรู้และการประเมินผลเน้ือหาของโทรทศัน์ การปฏิบติัต่อเด็ก ๆ มีมิติท่ี
แตกต่างกับผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตส่ือ ความเข้าใจของรายการโทรทัศน์ตอ้งก  าหนดความซบัซ้อน
ส าหรับเด็กๆ รวมทั้งการคดัเลือกอย่างใส่ใจในเน้ือหาท่ีน าเสนอ จดัระเบียบของเน้ือหา และท าให้
ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอเป็นไปอย่างออ้ม ๆ การวิจยัท่ีทดสอบในเร่ืองของค าพูด การส่ือสาร และภาพ 
สรุปว่า ความเขา้ใจ เป็นหน้าท่ีทั้งการพฒันา การการรับรู้ และประสบการณ์ เด็กเล็กจะท าความ
เขา้ใจในเน้ือหาของรายการโทรทศัน์ไดย้าก แยกแยะหวัใจส าคญัออกจากภาพรวม ความเขา้ใจล าดบั
ของเน้ือเร่ือง การจดจ าเหตุการณ์และเน้ือหาเป็นตอน ๆ และความเขา้ใจในเหตุผล เป็นไปไดย้าก ใน
ท านองเดียวกนัเป็นการยากท่ีเด็ก ๆ จะสรุปเน้ือหาท่ีมีการตดัต่อภาพเคล่ือนไหว ภาพต่อเน่ือง หรือ
ประเมินว่าความเป็นจริงหรือตวัละครเป็นอย่างไร ความซบัซ้อนของเน้ือหาและภาพสั้น ๆ หรือ
ยอ้นกลบัไปกลบัมา จึงเป็นภาพท่ีเด็กในช่วงทศวรรษแรก ๆ ไม่สามารถเขา้ใจ 
 (2) โทรทศัน์กบัครอบครัว 
 หลายกรณีท่ีการดูโทรทัศน์กับพฒันาการด้านทักษะท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวมาจาก
กิจกรรมต่าง ๆ และข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล โดยเฉล่ียแลว้เด็กดูโทรทศัน์กว่า 4 ชัว่โมงต่อวนั เด็กอาย ุ
12 ปี จะดูโทรทศัน์มากท่ีสุดและค่อย ๆ ลดลงเมื่อเขา้สู่วยัรุ่น เด็กใชเ้วลาดูโทรทศัน์ในวนัธรรมดา 
10% ของเวลาในการดูโทรทศัน์ตอนเชา้วนัเสาร์และอาทิตย ์การดูโทรทศัน์แตกต่างกนัตามเพศ และ
เช้ือชาติ ผูท้  างานใชส้มองดูโทรทศัน์นอ้ยกว่าผูใ้ชแ้รงงาน และคนผิวด าดูโทรทศัน์มากกว่าคนผิวขาว 
โทรทศัน์อยูเ่บ้ืองหลงัในการเจริญเติบโตโดยมีการศึกษาพบว่า เด็ก ๆ มกัเล่น กิน ท าการบา้น พูดคุย 
และดูโทรทัศน์ไปดว้ย การดูโทรทัศน์ไม่ใช่เป็นการดูเพียงล  าพงั ลูก  ๆ และพ่อแม่จะดูโทรทศัน์
ดว้ยกนัและท ากิจกรรมต่าง ๆ ไปดว้ยในขณะท่ีดูโทรทศัน์ ครอบครัวจะก าหนดว่าสมาชิกคนใดจะ
เป็นผูต้ดัสินว่าจะดูรายการอะไร พี่นอ้งหรือพ่อแม่ จะทะเลาะกนัในการเลือกรายการโทรทศัน์ และ
การตั้งกฎข้ึนมาในการดูโทรทศัน์ ถึงแมว้่าจะปรากฏรายงานเพียงเลก็นอ้ยในการก าหนดกฎในการดู
โทรทัศน์ของครอบครัว แต่ก็อาจมีเง่ือนไขท่ีซ่อนอยู่ หรือกฎโดยตรงท่ีน าโทรทัศน์มาใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ เป็นตน้ว่าเด็ก ๆ อาจไม่ไดรั้บอนุญาตใหดู้โทรทศัน์จนกว่าจะท างานส าคญั เช่น การบา้น
หรืองานบา้นเสร็จ หรืออาจก าหนดว่าตอ้งปิดโทรทศัน์ตามเวลาท่ีตกลงกนั เมื่อพ่อแม่บอกเล่าให้
ทราบ พวกเขาจะควบคุมเวลาท่ีใชใ้นการดูโทรทศัน์ของลูกเล็ก และเด็กโตพวกเขามีกฎในการดู
โทรทศัน์อะไรบา้ง 
 บ่อยคร้ังท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขโดยการน ากระบวนการไตร่ตรองจนกลายเป็นบทบาทของ
ปฏิสมัพนัธใ์นสงัคมมีความสมัพนัธก์บัการใชป้ระโยชน์และผลกระทบจากโทรทศัน์ท่ีมีอยู่ภายใน
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ครอบครัว บางคร้ังรายการโทรทศัน์ก็มีผลต่อการไตร่ตรองและเจตนาของพ่อแม่โดยตรง บางคร้ังกมี็
ผลทางออ้ม ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะเก่ียวกบัการเลือกกิจกรรม การพูดคุยในประเด็นทางสังคม หรือ
เร่ืองส่วนบุคคล ในเน้ือหาท่ีส่ือได้น าเสนอ และพูดคุยในเน้ือหาอย่างกวา้ง ๆ อธิบายเน้ือหาหรือ
ขอ้ความ หรือพูดคุยในเร่ืองศีลธรรมหรือพฤติกรรมท่ีควรกระท า 
 จากผลดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นชดัในความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นกบัแนวทางปฏิบติัในการดู
โทรทัศน์ ปฏิสัมพนัธ์กับพ่อแม่ในระหว่างท่ีดูโทรทัศน์เกิดจากความเข้าใจและการเรียนรู้จาก
โทรทศัน์ ในวยัเด็ก การดูโทรทศัน์ร่วมกบัเพื่อนและพี่น้องมีผลต่อการพูดคุยเร่ืองท่ีไดเ้ห็นและการ
กระท าท่ีแสดงอยูใ่นโทรทศัน์ การวิพากษ์วิจารณ์ในเร่ืองท่ีส าคญั ๆ ความถูกตอ้งและสัมพนัธภาพ
เม่ือเป็นพ่อแม่อาจเกิดมาจากในช่วงวยัน้ี 
 (3) จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ ได้กล่าวถึง ลกัษณะการใช้ส่ือโทรทัศน์ ของ
ครอบครัวไทย (อา้งถึงในอุษา บ้ิกก้ินส์, 2551) ครอบครัวท่ีมีการเล้ียงลูกแบบสมยัใหม่จะมีการเล้ียง
ลูกตามกระแสส่ือต่าง ๆ ในสังคม เช่นถา้ส่ือพูดถึง E.Q. หรือ M.Q. กนัมาก พ่อแม่ก็จะไปหาซ้ือ
หนงัสือ หรือเขา้ฝึกอบรมเก่ียวกบัความรู้เหล่าน้ีเพ่ือน ามาเล้ียงลูก เป็นตน้ มีการเลือกส่ือส าหรับลูก
ว่าควรดูรายการโทรทศัน์อะไร ฟังเพลงหรือเลือกส่ือเพื่อพฒันาการส าหรับเด็ก 
     ครอบครัวไทยใชโ้ทรทศัน์เป็นส่ือในการสร้างเสริมพฒันาการของเด็ก  มีพ่อแม่จ  านวนไม่
มากท่ีอ่านหนงัสือใหลู้กฟังหรือดูหนงัสือกบัลูกท่ีมอีาย ุ6 เดือน ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาและไม่เคยชิน แต่
กลบัพบว่า ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ดูโทรทศัน์กบัเด็กเป็นประจ า เพราะคิดว่าโทรทศัน์ให้
ความบันเทิงและส่งเสริมพฒันาการเด็กไปด้วย อีกทั้งเป็นความเคยชินของผูเ้ล้ียงดู ท่ีมกัจะหา
กิจกรรมอ่ืน ๆ มาท าระหว่างเล้ียงดูเด็กมากกว่าการใหค้วามสนใจดูแลเด็กเพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ี
ยงัพบอีกว่าเด็กอาย ุ1 ปีจะดูโทรทศัน์เฉล่ียประมาณ ½ - 1 ชม./วนั ซ่ึงเด็กจะมีพฤติกรรมในระหว่างดู
โทรทศัน์แตกต่างกนั รวมถึงพฤติกรรมของผูเ้ล้ียงดูต่อการดูโทรทศัน์ของเด็กดงัน้ี 
  - เด็กดูโทรทศัน์ขณะท่ีกินนมก่อนนอนหรือขณะร้องไห ้โดยผูเ้ล้ียงดูเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ 
หรือผูเ้ล้ียงดูหลกัเป็นคนเปิดโทรทัศน์ให้เด็กดูเอง เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจเด็ก ให้เด็กไม่
ร้องไหโ้ยเย ถา้เด็กมีอาการไม่ยอมหรือไม่ใหค้วามร่วมมือ ผูเ้ล้ียงดูจะเบ่ียงเบนความสนใจเด็ก โดยช้ีชวน
ใหเ้ด็กดูโทรทศัน์ 
  - เด็กดูโทรทศัน์เหมือนการฟังเพลงในวิทย ุคือ ผูเ้ล้ียงดูจะเปิดโทรทศัน์ใหเ้ด็กดู เด็กจะดูสกัพกั
แลว้ไปเล่น จากนั้นจะคอยฟังเสียงและเล่นไปดว้ย เม่ือมีรายการท่ีตนเองชอบ เด็กจึงจะกลบัมาสนใจ
อีกคร้ัง 
  - เด็กดูโทรทศัน์เพราะชอบดู พบว่าเด็กอายุ 1 ปี ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ สามารถเปิดโทรทศัน์ดู
ได้ด้วยตนเอง โดยท่ีผูเ้ล้ียงดูหลกัไม่ได้ตั้ งใจเปิดให้เด็กดู ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เลือกรายการ
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โทรทศัน์ส าหรับเด็ก หากจะเลือก ก็จะเลือกรายการท่ีก  าลงัเป็นกระแสนิยม เช่น การ์ตูนชุดสุดสาคร  
         ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ิงแวดลอ้มในครอบครัวท่ีสามารถเขา้มาสู่ทุกมิติของการใชชี้วิตประจ าวนั
ได้ ลกัษณะการใช้เป็นความเคยชินมากกว่าความตั้งใจใช้เพ่ือวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง 
ประกอบกบัความรู้เก่ียวกบัส่ือของพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กยงัไม่เพียงพอ ท่ีจะตระหนักรู้ถึงอิทธิพล
ในด้านบวก ด้านลบ จนสามารถใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ได้อย่างแท้จริง ข้อแก้ตัวของส่ือท่ี
ตอ้งการเสรีภาพในการผลิตรายการโดยละเลยต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว 
ดว้ยการผลกัภาระให้เป็นหน้าท่ีของผูดู้แลเด็ก  จึงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้นขณะน้ี แมพ่้อแม่จะมี
ความรู้มากข้ึน แต่สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีท าให้ตอ้งออกไปท างานนอกบา้นจนแทบไม่มีเวลาอยู่กบัลูก 
ยงัเป็นเง่ือนไขส าคญั ท่ีส่ือน่าจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กและเยาวชนทั้ง
โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม 
 
 4) รูปแบบและเน้ือหาของรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
 รูปแบบของรายการหมายถึงรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กท่ีมีการวางรูปแบบรายการไวเ้ป็น
ลกัษณะเฉพาะ ได้แก่ รายการท่ีเป็นการแสดงออกของเด็ก รายการวาไรต้ี รายการละคร หรือ
ภาพยนตร์ รายการตอบปัญหาหรือเกม รายการสารคดี และรายการการ์ตูนหรือภาพยนตร์แนวการ์ตูน 
ลกัษณะเน้ือหาโดยรวมของรายการ แบ่งเป็น 10 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ความรู้ท่ีเป็นสาระวิชา 2) การ
แสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี 3) ศิลปะวฒันะธรรม 4) การออกก าลงักายและกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 5) การท่องเท่ียวในลกัษณะการแนะน าสถานท่ีต่าง ๆ 6) หลกัค าสอนของศาสนาและ
จริยธรรม 7) การรักษาสุขภาพและความรู้ดา้นโภชนาการ 8) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 9) ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และ 10) ผูใ้หญ่หรือเด็กท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี  (มีเดีย
มอนิเตอร์, 2549)  

อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2558) ไดส้รุปลกัษณะของส่ือโทรทศัน์ (The characteristics of 
television) ไวด้งัน้ี 
  4.1) โทรทัศน์เป็นส่ือท่ีเข้าถึงได้ง่าย (Accessibility) 
  นอกจากโทรทัศน์จะเป็นส่ือท่ีมีทั้งภาพและเสียงปรากฏให้ผูช้มทุกรุ่นทุกวยัได้
เขา้ใจไดง่้ายแลว้ ผูช้มบางคนไม่ไดต้ั้งใจจะชมรายการทางโทรทศัน์ แต่พอเปิดดูบางทีก็จะเต็มอก 
เต็มใจชมรายการนั้นโดยตลอด อีกอย่างหน่ึงนั้นก็คงเป็นเพราะความสะดวกสบาย เพราะการไปดู
ภาพยนตร์ หรือละครนอกบา้นจะตอ้งแต่งตวั นั่งรถไปยงัโรงภาพยนตร์ หรือโรงละคร และเสียค่าชม 
ดงันั้นการดูโทรทศัน์อยู่ก ับบ้านจึงสะดวกสบายกว่าและไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดว้ย แต่ผูช้มจะไม่
คาดหวงัมากจนเกินไปว่าเขาจะไดรั้บความบนัเทิงโดยสมบูรณ์จากส่ิงท่ีไดดู้ทางโทรทศัน์ 
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  4.2) ความรวดเร็ว (Immediacy) 
  รายการสดไดเ้ปรียบมากท่ีสุดในแง่ของความเร็ว คือสามารถน าเสนอเหตุการณ์ได้
ทนัที ทนัควนัในขณะท่ีเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน ผูช้มจะไดเ้ห็นทั้งภาพและเสียงพร้อมกนั ท าใหผู้ช้มเกิด
ความสนใจไดอ้ย่างฉับพลนั และท าให้มีความรู้สึกร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นดว้ย เม่ือผูช้มทราบว่า
ก  าลงัดูรายการสดอยู่เขาจะคิดถึงความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ท่ีจะด าเนินต่อไป และผลของ
เหตุการณ์นั้นอาจจะมีส่ิงท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนได ้ดว้ยเหตุน้ีเองท าให้ผูช้มต่ืนเตน้ อยากรู้ อยากเห็น   
อึดอดั คาดการณ์ล่วงหนา้ความคิดและความรู้สึกอ่ืน ๆ  ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะไม่แสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา
จากสีหนา้ท่าทางของผูช้ม แต่อยู่ในความนึกคิด และอาจจะเกิดความสนุกสนานและความบนัเทิง 
จากความส าเร็จของผูช้มในการท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
  4.3) ความใกล้ชิด (Intimacy) 
  ปรากฏการณ์ท่ีโทรทศัน์สามารถน าภาพไปเสนอใหก้บัผูช้มถึงบา้น สร้างความรู้สึก
ใกลชิ้ดใหก้บัผูช้มเป็นส่วนตวัเป็นคร้ังแรก เป็นเหมือนกบัเร่ืองโกหกอย่างมาก ความคุน้เคยหรือเคยชินน้ี
เป็นเพียงความรู้สึกของผูช้มจ านวนหน่ึง แต่ส าหรับผูช้มท่ีเป็นแฟนภาพยนตร์และละครเวที 
สถานการณ์เช่นน้ีไม่สามารถลบความรู้สึกนิยมชมชอบท่ีเขามีต่อภาพยนตร์และละครเวทีไดเ้ลย 

ส่ือโทรทศัน์ถือเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก จากการรับชมรายการท่ีให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) ความบันเทิง 
(Entertainment) การศึกษา (Education) และส่งเสริมความเข้าใจอนัดี (Good understanding) ให้
เกิดข้ึนในสงัคม โทรทศัน์จึงมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารและการให้บริการประชาชนในหลาย ๆ 
ดา้น การจดักลุ่มรายการโทรทศัน์สามารถจ าแนกไดห้ลายวิธี เช่น การจ าแนกตามวตัถุประสงค์ ตาม
กลุ่มเป้าหมาย และตามเน้ือหารายการ การน าเสนอรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยนิยมน าเสนอ
หลายรูปแบบ มีทั้งประเภทดั้งเดิมและประเภทท่ีประยกุตข้ึ์นใหม่ดว้ยการผสมผสานประเภทหน่ึงกบั
อีกประเภทหน่ึง จนเกิดเป็นประเภทรายการใหม่ข้ึนมา โดยสามารถแบ่งประเภทของรายการได้
ออกเป็น 19 ประเภท ดงัน้ี (อา้งถึงใน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หน่วย
ท่ี 1-5, 2550: 45-49) 
  (1) รายการข่าว (News) เป็นรายการท่ีมุ่งเนน้การใหข้อ้มูลข่าวสาร เหตุการณ์ความ
เคล่ือนไหวต่าง ๆ ในสงัคม มีพ้ืนฐานตั้งอยูบ่นขอ้เท็จจริง ความถูกตอ้ง แม่นย  า ไม่เน้นการให้ความ
บนัเทิง 
  (2) รายการสารคดี (Documentary) เป็นรายการท่ีน าเสนอขอ้เท็จจริงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เพียงเร่ืองเดียว ดว้ยวิธีการน าเสนอท่ีหลากหลายและน่าสนใจ ให้ความเพลิดเพลินในการรับชม ไป
พร้อมกบัการไดรั้บสาระความรู้ต่าง ๆ 
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  (3) รายการละคร (Drama) เป็นรายการท่ีมุ่งเน้นการให้ความบนัเทิงแก่ผูช้ม ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองจริงเสมอไป อาจเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนหรือจินตนาการข้ึนมาก็ได ้มีหลกัส าคญัอยู่ท่ี
กลวิธีการ วางโครงเร่ือง การผูกปมเร่ือง การสร้างความขดัแยง้ การทวีความขดัแยง้จนน าไปสู่จุด
ไคลแมกซข์องเร่ืองและคล่ีคลายในท่ีสุด ท าใหเ้ร่ืองราวสนุกสนาน ไดอ้รรถรสในการชม 
  (4) รายการเกม (Game) เป็นรายการท่ีมุ่งเน้นการแข่งขนัของผูร่้วมเล่นเกมใน
รายการเน้นการใช้ทกัษะร่างกายเป็นส าคญั โดยการแข่งขนัภายใตเ้ง่ือนไขของสถานการณ์ท่ีถูก
ก าหนดข้ึนภายในเวลาอนัจ ากดั รายการประเภทน้ี ผูช้มจะมีส่วนร่วมดว้ยการเชียร์หรือลุน้ผูเ้ล่นเกม
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท าใหเ้กิดความสนุกสนาน 
  (5) รายการตอบค าถาม (Quiz) เป็นรายการท่ีมุ่งเนน้การแข่งขนัคลา้ยกบัรายการเกม 
แต่ต่างกนัตรงท่ีรายการตอบค าถามจะเนน้การแข่งขนักนัโดยอาศยัความรู้ ไหวพริบและสติปัญญา
ของผูเ้ล่นเกมมากกว่าการใชท้กัษะร่างกาย 
  (6) รายการพูด (Talk show) เป็นรายการท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการพูดโดยพิธีกร
จะพูดคุย ซกัถามแขกรับเชิญ 
  (7) รายการวาไรต้ี (Variety) เป็นรายการท่ีผสมผสานรูปแบบรายการท่ีหลากหลาย 
ไม่จ  ากดั แต่โดยมากมกัมีส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญั คือ ดนตรีและเพลง ความตลกขบขนั การ
สนทนากบัแขกรับเชิญ 
  (8) รายการดนตรี (Music) เป็นรายการท่ีมุ่งให้ความบนัเทิงเริงรมยแ์ก่ผูช้มใน
อรรถรสของการบรรเลงดนตรี การขบัร้องเพลง 
  (9) รายการกีฬา (Sport) เป็นรายการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มุ่งเน้นการแข่งขันใน
เกมกีฬาประเภทใดประเภทหน่ึง ส่วนใหญ่เป็นรายการถ่ายทอดสดและมีการน าเทปบันทึกการ
แข่งขนักีฬามาประยกุตเ์ป็นรายการใหม่ข้ึนมา 
  (10) รายการถ่ายทอดสด (Live) เป็นรายการท่ีน าเสนอภาพขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ 
โดยผูช้มจะไดรั้บชมไปพร้อมกนัในเวลาเดียวกนักบัท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ 
  (11) รายการสารคดีเชิงข่าว (News documentary) เป็นรายการท่ีน าประเด็นข่าวมา
น าเสนอใหม่ โดยใชรู้ปแบบรายการสารคดีมาน าเสนอ 
  (12) รายการวิจารณ์ข่าว (News commentary) เป็นรายการท่ีน าประเด็นข่าวมา
พูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ดว้ยมุมมองของผูด้  าเนินรายการเองหรือมุมมองของแขกรับเชิญ ผูเ้ช่ียวชาญ
ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อแสดงทศันะความคิดเห็นต่อประเด็นเร่ืองท่ีเป็นข่าว 
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  (13) รายการพูดคุยสนทนาเชิงวิเคราะห์ข่าว (News and talk) เป็นรายการท่ีหยิบยก
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจมาพูดคุย ซ่ึงมีทั้งแบบด าเนินรายการคนเดียว พูดคุยกบัผูฟั้ง หรือผูด้  าเนิน
รายการสองคนข้ึนไปพูดคุยกนั 
  (14) รายการสารละคร (Docu-Drama) เป็นรายการท่ีน าเร่ืองราวขอ้เท็จจริงมาเสนอ
ในรูปแบบละคร มีตวัละครเป็นผูถ่้ายทอดเร่ืองราวผา่นการแสดงท่าทางและการพูด แทนท่ีจะใชภ้าพ
และเสียงบรรยายดงัเช่นรายการสารคดี 
  (15) รายการวาไรต้ีทอลก์โชว ์(Variety talk show) เป็นรายการท่ีน ารูปแบบการ
พูดคุยมาผสมกบัรายการวาไรต้ี กล่าวคือ มีการพูดคุยกบัแขกรับเชิญเป็นหลกั แต่จะมีการน าเสนอ
รูปแบบความบนัเทิงชนิดอื่น ๆ ผสมเขา้มาเพ่ือสร้างความน่าสนใจ เช่น การเพ่ิมส่วนท่ีเป็นการแสดง
ความสามารถพิเศษของแขกรับเชิญหรือการเพ่ิมการแสดงตลกเขา้ไปในรายการ ซ่ึงตามปกติรายการ
พูดคุยมกัไม่น าเสนอ 
  (16) รายการวาไรต้ีเกมโชว ์(Variety game show) เป็นรายการท่ีน าเสนอรูปแบบ
เกมมาผสมกบัรูปแบบวาไรต้ี กล่าวคือ มีพ้ืนฐานอยูท่ี่การเล่นเกมการแข่งขนัของผูร่้วมรายการ แต่จะ
ผสมผสานความบนัเทิงรูปแบบอ่ืน ๆ เขา้ไป เช่น การเพ่ิมส่วนการแสดงตลก 
  (17) รายการข่าวบริการ (Service) เป็นการน าเสนอข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งการประชาสมัพนัธห์รือเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ 
  (18) รายการโฆษณา (Advertising) เป็นรายการประกาศสินค้าหรือบริการท่ี
ตอ้งการใหป้ระชาชนโดยทัว่ไปทราบจุดประสงคเ์พ่ือใหค้นทัว่ไปรู้จกัสินคา้หรือการบริการนั้น 
  (19) รายการประชาสมัพนัธ ์(Public relation) เป็นรายการท่ีแสวงหาความสัมพนัธ ์
ความร่วมมือ การสนบัสนุน การยอมรับจากประชาชน เพื่อให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
กระบวนการนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละความเคล่ือนไหวของสถาบนัหรือหน่วยงาน 

  กาญจนา แกว้เทพ (2554) แบ่งกระบวนการพิทกัษป์กป้องเด็ก/เยาวชนจากอิทธิพล
ของส่ือ เป็น 2 ระดบั คือ กระบวนการ/กลไกตั้งแต่ระดบัตน้ทาง คือการสกดักั้นก่อนท่ีส่ือจะเผยแพร่
ไปถึงตวัเด็ก ตวัอยา่งรูปธรรมท่ีชดัเจนท่ีสุดก็คือ การจดั Rating อีกกระบวนการหน่ึงเป็นปลายทาง 
คือ การป้องกนัเด็กเมื่อส่ือไดเ้ผยแพร่แลว้ เช่น มีการเพ่ิมตวัแปรของ “พ่อแม่” ให้เขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการเปิดรับส่ือร่วมกบัเด็ก ๆ หรือแนวคิดเร่ืองการติดตั้งความสามารถเร่ือง “การรู้เท่าทนัส่ือ” 
(Media literacy) คือ การท่ีเด็กจะสามารถคิด วิเคราะห์ วิพากษ ์ส่ือท่ีเปิดรับไดอ้ย่างมีเหตุผล การใช้
ประโยชน์จากส่ือของเด็กและเยาวชนท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา 
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  การรู้เท่าทนัส่ือเป็นทั้งศาสตร์ (Knowledge) และทกัษะชีวิต (Life skill) ท่ีส าคญั 
หมายถึงการท าให้ผูรั้บสารมีความรู้ ความเข้าใจและมีทกัษะในการรับ เลือก วิเคราะห์ ประเมิน 
แยกแยะ ตอบโตแ้สดงความคิดเห็นต่อส่ืออย่างมีเหตุผล รู้ถึงผลกระทบของเน้ือหาส่ือว่าส่งผลต่อ
พฤติกรรมได้อย่างไร การรู้เท่าทันส่ือเป็นการช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ส่ือ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงควรมีการเตรียมความพร้อมตั้ งแต่ว ัยเด็ก พบว่า นักวิชาการส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักับการเพ่ิมบทเรียนเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือในทุกระดบัชั้น นอกจากเด็กแลว้ ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน ต่างตอ้งเรียนรู้เร่ืองการเท่าทนัส่ือเช่นกนั เพื่อให้ความเขา้ใจเร่ืองส่ือเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั (สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ, 2551) 

  อิทธิพล ปรีติประสงค ์(2555: 21) ไดก้ล่าวว่า ในการพฒันารายการโทรทัศน์ท่ีตอ้ง
ค านึงถึงเน้ือหาสาระ และระดบัคุณค่าของเน้ือหาสาระของรายการท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบั
เด็กท่ีรับชมรายการโทรทัศน์ อีกทั้ง การพฒันารูปแบบของรายการท่ีตอบสนองต่อกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กในแต่ละประเด็นแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึง ความสนุกเพื่อสร้างความน่าสนใจและเกิดการ
ติดตามรายการโทรทศัน์ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นความรู้อนัเป็นแนวทางของการพฒันารายการ
โทรทศัน์ในเชิงประเด็นซ่ึงประกอบดว้ยค าส าคญั (Keyword) 3 ค  าส าคญั กล่าวคือ 
         ก. ประเด็นท่ีเด็กตอ้งรู้ หมายถึง ระดบัคุณค่าของเน้ือหาสาระของรายการ โดย
นอกจากจะเป็นการใหข้อ้มูลพ้ืนฐานส าคญัในแต่ละประเด็นแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาในประเด็นของการ
สร้างทกัษะพ้ืนฐานส าคญัท่ีเด็กจ  าเป็นตอ้งมี เพื่อท าให้เด็กสามารถจดัการต่อสถานการณ์ในแต่ละ
ประเด็นไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งในเร่ืองของการป้องกนัไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ และการแกไ้ข หรือการ
เยียวยา หากเด็กได้รับผลกระทบจากประเด็นต่าง  ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
          ข. ประเด็นท่ีเด็กควรรู้ หมายถึงเน้ือหาสาระของรายการโทรทศัน์สอดคลอ้งกับ
พฒันาการและกระบวนการเรียนรู้ตามช่วงวยัของเด็ก 
          ค. ประเด็นท่ีเด็กอยากรู้ หมายถึงเน้ือหาสาระหรือรูปแบบของรายการท่ีปรากฏใน
รายการโทรทศัน์ ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของเด็กท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ โดย
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสนใจหรือความตอ้งการของเด็ก สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 เร่ือง กล่าวคือ 1) เด็ก
สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์จริงในชีวิตประจ าวนัเขา้กบัเน้ือหารายการท่ีปรากฏได ้และ 2) การ
สร้างพ้ืนท่ีในการส่ือสารหรือพูดคุยกบัเด็ก ทั้งเด็กท่ีร่วมในรายการ และการสร้างพ้ืนท่ีในการส่ือสาร
หรือพูดคุยกบัเด็กท่ีรับชมรายการโทรทศัน์   
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  Nikken & Voort (1999: 11-12) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพรายการส าหรับเด็กไว ้ดงัน้ี 
             (1) ความเขา้ใจง่าย (Comprehensibility) ความสามารถในการเขา้ใจไดง่้ายในทุกดา้น 
ไดแ้ก่ ความชดัเจน ใชถ้อ้ยค าท่ีเด็กสามารถเขา้ใจไดง่้าย ง่ายต่อการติดตาม สามารถเขา้ใจไดส้ าหรับ
เด็กทุกคน 
         (2) คุณภาพดา้นสุนทรียะ (Aesthetic quality) ประกอบดว้ยภาพ การผลิต ดนตรี 
แสง เสียง ฉาก ท่ีงดงาม สร้างบรรยากาศท่ีดี 
             (3) การมีส่วนร่วม (Involvement) สามารถท าให้เด็กมีส่วนร่วม กระตุน้ให้เด็ก
สามารถอภิปรายร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
             (4) ความบนัเทิง (Entertainment) มีอารมณ์ขนั สนุก ท าใหเ้ด็กมีความสุข 
             (5) ไม่มีอนัตราย (Innocuousness) ตอ้งไม่ท าใหเ้ด็กรู้สึกกลวั ไม่มีถอ้ยค าหยาบคาย 
ลามก ไม่ท าใหเ้ด็กรู้สึกเศร้าโศก ไม่มีฉากรุนแรง ไม่ใชเ้ด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการคา้ 
             (6) น่าเช่ือถือ (Credibility) สร้างความสมดุลในภาพความเป็นจริง มีความถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือ ซ่ือสตัย ์
             (7) น าเสนอภาพบุคคลตวัอยา่ง (Presence of role model) น าเสนอภาพบุคคลท่ีเป็น
แรงบนัดาลใจใหเ้ด็ก สามารถเป็นแบบอยา่งใหเ้ด็กไดเ้อาเป็นตวัอยา่ง 
             (8) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Originality) น่าสนใจ มีการริเร่ิมส่ิงใหม่ ไม่จ  าเจ 
             (9) ความสงบผ่อนคลาย (Restfulness) สร้างความรู้สึกสบายให้กบัเด็ก สามารถ
เขา้ใจได ้อยา่งง่ายโดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม 
             (10) กระตุ้นความคิด (Thought provocation) ท าให้เด็กมีความกระตือรือร้น 
สามารถคิดไดอ้ยา่งลึกซ้ึง สร้างจินตนาการใหเ้ด็ก 
             (11) บทท่ีมีคุณภาพ (Quality of script) มีบทท่ีดี มีเร่ืองราวท่ีดี 
             (12) จงัหวะความเร็วการน าเสนอท่ีเหมาะสม (Having the right pace) 
             (13) มีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ (Informativeness) มีการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีมีเหตุผล 
             (14) ความสอดคลอ้งกบัประสบการณ์และความสนใจของเด็ก (Attunement to the 
child’s world of experience) 
  (15) เนน้ใหเ้ด็กเป็นตวัเด่นในรายการ (Featuring children) 
            (16) การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดท้ าในส่ิงท่ีตั้งใจ (Taking children seriously) 
            (17) คุณภาพของการแสดงและการน าเสนอ (Quality of acting/presentation) 
            (18) สร้างความสนใจใหผู้ช้มท่ีเป็นผูใ้หญ่ (Appeal to adults) 
            (19) มีอิสระโดยปราศจากการบงัคบั (Freedom from constraint) 
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  วรัชญ ์ครุจิต และคณะ (2555) ไดส้รุปคุณลกัษณะของรายการเด็กท่ีดี นอกเหนือจาก 
ลกัษณะตามมาตรฐานท่ีควรเป็น เช่น การไม่มีเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมเร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรง และ
การใช้ภาษาท่ีถูกต้อง ไม่ดูถูกเหยียดหยามตัวเด็ก ฯลฯ ท่ีสามารถวดัผล ไดใ้นระยะสั้น 6 ประการ
ดงัต่อไปน้ี  
           (1) สนุก ดึงดูดความสนใจใหติ้ดตามไดจ้นจบรายการ 
            (2) มีเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงวยัของผูช้ม ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นสาระทางวิชาการ อาจเป็นเน้ือหาท่ีเอ้ือต่อการพฒันาบุคลิกภาพ การปรับตวัของช่วงวยั (แต่
รายการส่งเสริมการเรียนรู้ควรมีระดบัเน้ือหาท่ีสูงกว่าช่วงวยัเลก็นอ้ย และไม่ดอ้ยกว่าช่วงวยัท่ีรับชม) 
            (3) ก่อใหเ้กิดความคิดในเชิงบวก มีความสุข มีความภูมิใจในตวัเอง 
            (4) ก่อใหเ้กิดจินตนาการ เกิดแรงบนัดาลใจ 
            (5) กระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม การลงมือท า เกิดปฏิสัมพนัธ์ ทั้งกบัรายการ และ
กบัผูท่ี้ชมร่วมกนั เช่น พ่อแม่ โดยเฉพาะการใชป้ระสาทสมัผสั ท่ีมากกว่าแค่การรับชมและรับฟัง 
            (6) กระตุน้ใหเ้กิดการต่อยอดการเรียนรู้หลงัชมรายการ 
 
  ในแต่ละขั้นตอนของการผลิตรายการโทรทศัน์นั้น มีความส าคญัเท่า ๆ กนัโดยมี
รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

(1) ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) ในขั้นตอนน้ีคือจุดเร่ิมตน้ของ
การท างาน หากมีการวางแผนเตรียมงานไวดี้  มีรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการท างานชดัเจน แมจ้ะ 

ตอ้งใช้งบประมาณใช้เวลามากกว่าขั้นตอนอ่ืนก็คุ ้มค่า เพราะจะท าให้การท างานในขั้นตอนอ่ืน  
สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวขอ้ดงัน้ี (อศัรินทร์  
นนทิหทยั, 2551) 

   (1.1) การวางแผน (Plan) คือการก าหนดทิศทางขั้นตอนในการท างานว่าจะ
ท าอะไร จะท า อย่างไร โดยมีหัวข้อไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค์รายการ  การก าหนดวิธีการ
ท างาน การก าหนดเวลา การก าหนดสถานท่ีในการถ่ายท า การก าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละขั้นตอน 
และ การก าหนดงบประมาณ  

(1.2) การจัดท าเน้ือหา (Content) เน้ือหาส าหรับใช้เขียนบทท่ีมีความ
ถูกตอ้งชดัเจนและมีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยเน้ือหาจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบในทางท่ี
เส่ือมเสียต่อสงัคม มีสาระท่ีใหข้อ้คิดท่ีดี มีประโยชน์ต่อผูช้มโดยมีท่ีมาของแหล่งขอ้มูลดว้ยวิธีต่าง ๆ 



62 
 

  

ไดแ้ก่ การรวบรวม คน้ควา้ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือจดัท าเน้ือหา การเรียบเรียงเน้ือหาเพ่ือการ
เขียนบท   

(1.3) การเขียนบท (Script) บทเป็นเสมือนแผนท่ีเดินทางหรือแบบแปลน
การก่อสร้าง หากมีรายละเอียดชดัเจนอ่านแลว้เขา้ใจ ก็จะท าให้การถ่ายท าสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
โดยมีล  าดับดังน้ีคือ การสร้างสรรค์รูปแบบการน าเสนอ (Creation) การก าหนดแก่นของเร่ือง 
(Theme) การก าหนดเคา้โครงเร่ือง (Plot/Treatment) การเขียนบทร่าง (Outline script) การเขียนบท
สมบูรณ์ (Full script, Shooting script, Screenplay) การตรวจแกไ้ขก่อนน าไปใชถ่้ายท า  

(1.4) การประสานงาน (Co-ordinate) การท างานเป็นกลุ่ม เร่ืองการ
ประสานงานเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ตอ้งให้ทุกคนในกลุ่มรู้และเขา้ใจตรงกนั การส่ือความหมายตอ้ง
ชดัเจนไม ่คลุมเครือ ก  าหนดนดัหมาย ประชุมวางแผน ขั้นตอนการท างาน  

 
(2) การผลิตรายการ (Production stage)  
ในการถ่ายท านั้นควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกบัรูปแบบของรายการ 

ตามลกัษณะของการถ่ายท าดงัน้ี  
(2.1) การถ่ายท าในสถานท่ี (Studio) มีขอ้ไดเ้ปรียบคือสามารถ ควบคุมแสง 

เสียง และจดัตกแต่งฉากไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลกบัสภาพดินฟ้าอากาศ สามารถควบคุมได้ ทั้งหมดถ่าย
ท าไดร้วดเร็ว เพราะมีกลอ้งมากกว่าหน่ึงตวัจึงท าใหถ่้ายท าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากหลายมุมมอง  

(2.2) การถ่ายท านอกสถานท่ี (Outdoor) แบ่งออกเป็น 3 แบบคือ 
    (2.2.1) แบบใชก้ลอ้งเด่ียวเรียกว่าชุด ENG. (Electronic News 

Gathering) ลกัษณะท่ีตัวกล้องกับเคร่ืองบันทึกเทปประกอบติดกันทั้งแบบท่ีถอดแยกส่วนได ้
(Dockable) และแบบท่ีประกอบเป็นช้ินเดียวกนั (One-piece หรือ Camcorder) จึงเหมาะส าหรับงาน
ถ่ายท าข่าวและสารคดี ท่ีตอ้งการความคล่องตวัสะดวกรวดเร็วในการท างาน ใชที้มงานไม่มากเพียง
สองถึงสามคนก็ได ้

(2.2.2) แบบใชก้ลอ้งมากกว่า หน่ึงตวั เรียกว่าชุด EFP. (Electronic 
Field Product) ใชอุ้ปกรณ์คลา้ยกบัในห้อง Studio มีกลอ้งตั้งแต่สองกลอ้งข้ึนไปต่อสาย Cable จาก
กลอ้งเช่ือมไปเขา้ เคร่ืองผสมสัญญาณภาพ (Vision Mixer) สามารถเลือกไดจ้ากหลายกลอ้งและ
หลายมุมมองถ่ายท า กิจกรรมไดอ้ย่างต่อเน่ือง แต่ไม่ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ตายตวั สามารถเคล่ือนยา้ย
ติดตั้งไดต้ามโอกาส และสภาพการใชง้านเหมาะกบัรายการสนทนา สาธิต อภิปรายฯ ท่ีมีการถ่ายท า
นอกสถานท่ีตามเหตุการณ์จริง จึงมีลกัษณะการท างาน 
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(3) หลงัการผลิตรายการ (Post-production)  
ในขั้นตอนน้ีจะประกอบดว้ยสองส่วนหลกัดวัยกนั คือ  

(3.1) การตดัต่อภาพ (Editing) เป็นการตดัต่อส่วนท่ีเกิน หรือไม่ตอ้งการออก 
ใหมี้ความน่าติดตาม มีการใชเ้ทคนิคการตดัต่อมาช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน จะเป็น
หนา้ท่ีรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีตดัต่อ มีผูก้  ากบัรายการใหค้วามเห็นและตรวจสอบงานร่วมกนั งาน
ตดัต่อช่วยส่งเสริมใหร้ายการใหดี้ข้ึนได ้เน่ืองจากรายการโทรทศัน์เป็นจินตนาการของผูเ้ขียนบท และ
การตดัต่อใหร้ายการท าใหเ้กิดความกระชบั ต่อเน่ืองและด าเนินไปอยา่งราบร่ืนน่าสนใจ  

(3.2) การลงเสียงและดนตรี (Sound and music) เป็นขั้นตอนต่อเน่ืองจาก
การตดัต่อภาพ การลงเสียงและดนตรี เปรียบเสมือนการตกแต่งงานลงรายละเอียดขั้นสุดทา้ยก่อนส่งงาน
เตรียมแพร่ภาพออกอากาศ คือหลงัจากการตดัต่อภาพสมบูรณ์ทุกอย่างเล่าเร่ืองไดค้รบตามตอ้งการ 
หนา้ท่ีของเสียงเพลงดนตรีประกอบและเสียงประกอบ จะช่วยเสริมสร้างอารมณ์ให้กบัแต่ละช่วงให้
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน ผูช้มท่ีไดช้มภาพและเสียงท่ีสมบูรณ์จะไดท้ั้งการลงเสียงและดนตรีประกอบ 
จะตอ้งค านึงถึงความสมดุลของเสียง ความใกล-้ไกลของเสียงและความส าคญัระหว่างเสียงกบัภาพ  

  จากการศึกษาแนวคิดรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบว่า 
บทบาทของโทรทศัน์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฒันาการของเด็กและเยาวชนสูงมาก ส่ือมวลชน
ในต่างประเทศไดใ้หค้วามส าคญักบัการผลิตส่ือส าหรับเด็กเป็นอนัดบัแรก ขณะท่ีสงัคมไทยยงัใชส่ื้อ
โทรทศัน์เป็นส่ือหลกัในการเสริมสร้างพฒันาการใหก้บัเด็ก แต่ยงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อเสริมสร้างพฒันาการ
การเรียนรู้อย่างจริงจงั ดา้นส่ือมวลชนไทยก็ยงัไม่ให้ความส าคัญกบัรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก
เท่าท่ีควรและยงัพบว่าส่ือมวลชนไทยยงัขาดองคค์วามรู้ในการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็กให้มีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ตามพฒันาการของแต่ละช่วงวยัของเด็ก ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใช้
แนวคิดดงักล่าวเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการตน้แบบท่ีมีเน้ือหาสร้างสรรค์ เหมาะสมต่อ
พฒันาการการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวยัของเด็กและเยาวชน 

2.5 การทบทวนวรรณกรรม 
 

 1) วรรณกรรมในประเทศ 
 

 มนัสวนิี จันทะเลิศ (2548) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลและผลกระทบของส่ือมวลชนต่อเด็กและ
เยาวชน” ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลและผลกระทบของส่ือมวลชนพฒันาไปตามบริบทสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมยั จากยุคแรกท่ีเช่ือในอิทธิพลและพลงัของส่ือ สู่ยุคท่ีสองท่ี
อ  านาจของส่ือถูกทา้ทาย เมื่อคน้พบว่ายงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท างานร่วมกบัพลงัของส่ือดว้ย และกลบัมาสู่



64 
 

  

ยคุท่ีเช่ือในพลงัของส่ืออีกคร้ัง ในยุคสุดทา้ยก็เช่ือว่าส่ือมีอิทธิพลและผลกระทบในวงกวา้ง เพราะ
เป็นยคุวฒันธรรมโทรทศัน์ท่ีแทบทุกครัวเรือนมีเคร่ืองรับโทรทศัน์อยูใ่นบา้น 
 ส าหรับอิทธิพลและผลกระทบของส่ือมวลชนในบริบทสังคมไทย โดยในช่วงแรกราว
ทศวรรษ 2510 มีการศึกษาเร่ืองอิทธิพลและผลกระทบของส่ือมวลชนอย่างกวา้งขวาง โดยมุ่งท่ี
ผลกระทบดา้นลบเป็นหลกั ยุคต่อมาจึงเร่ิมตระหนักถึงอิทธิพลทั้งดา้นบวกและลบ จึงมีการศึกษา
อิทธิพลทางด้านบวกมากข้ึน และในขณะน้ีประเด็นเร่ืองผลกระทบด้านลบของส่ือมวลชนใน
สงัคมไทยเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนอีกคร้ังหน่ึง จากปรากฏการณ์แฟนคลบัไปเฝ้าดูอาการนักร้องยอด
นิยม การสกัยนัตต์ามแบบภาพยนตร์ เป็นตน้ 
 ลกัษณะการเขา้ไปมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนของส่ือมวลชน เป็นไปในลกัษณะของการ
เลียนแบบ ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อยา่งหน่ึงของเด็ก ผูท่ี้เปิดรับชมโทรทศัน์มาก มีแนวโน้มท่ีจะ
เช่ือตามส่ิงท่ีโทรทศัน์น าเสนอ ไดรั้บการปลูกฝังทศันคติและค่านิยมความเช่ือจากโทรทศัน์ 
 ลกัษณะการใชโ้ทรทศัน์เหมือนเป็นส่ิงแวดลอ้มในบา้น เปิดดูดว้ยความเคยชิน เด็กส่วนมาก
ดูรายการของผูใ้หญ่ และดูแทบทั้งวนั โดยไม่ไดรั้บค าแนะน าจากพ่อแม่ผูป้กครอง จึงเช่ือได้ว่า
ส่ือมวลชน โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์มีบทบาทต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวค่อนขา้งสูง 
 ความจ าเป็นในการจดัสรรพ้ืนท่ีส่ือให้แก่เด็กจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานท่ีเด็กตอ้งไดรั้บการคุม้ครองตามอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ซ่ึงเด็กทุกคนมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสม พร้อม ๆ กบัมีสิทธิไดรั้บการปกป้องจากขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่
เหมาะสม ท่ีส าคญัคือ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการใชส่ื้ออยา่งเท่าเทียมกบัผูใ้หญ่ 
 

 เกจ็มณ ีวรรธนะสิน (2550) ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก: กรณีศึกษากลุ่มบูรพาเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า (1) เด็กชอบดู
รายการโทรทศัน์ทางช่อง 3 วนัจนัทร์-ศุกร์ จะดูช่วงเวลา 16.00-17.00 น. วนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์จะดู
ช่วงเวลา 8.00-10.00 น. ดูวนัละ 15-30 นาที โดยดูจนจบรายการและดูกบัพ่ีนอ้ง ส่วนใหญ่ผูป้กครอง
มีส่วนร่วมหรือใหค้  าแนะน า (2) ผูป้กครองมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูป้กครองชอบใหร้ายการโทรทศัน์มีการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม รองลงมา
ชอบดา้นเน้ือหาสาระของรายการดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการใชเ้ทคนิคพิเศษ ดา้นผูด้  าเนินรายการ 
หรือพิธีกร และดา้นรูปแบบการน าเสนอ ดา้นวนั-เวลาในการน าเสนอ และด้านความยาวในการ
ออกอากาศตามล าดบั (3) ผูป้กครองท่ีมีเพศ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุของเด็กในอุปการะ
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กโดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยะส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 แต่ผูป้กครองท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา และจ านวนเด็กในอุปการะต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กโดยรวมแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อศัรินทร์ นนทิหทัย (2551) ท าการศึกษาเก่ียวกบั การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน
เพื่อการพฒันารายการโทรทศัน์ TK Teen และศึกษาประสิทธิภาพของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม
ของเยาวชนของรายการโทรทศัน์ TK Teen โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัวิจยัเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยวิธีการศึกษาเอกสาร จากผงัรายการ บทรายการ เทปรายการ และการวิเคราะห์เน้ือหา
รายการ การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั การสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมในลกัษณะการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการท างาน และการจัดกลุ่มสนทนา กบัเยาวชนผูเ้ข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ TK Teen โดยผลการวิจยัพบว่า 1) เยาวชนมีส่วนร่วมในฐานะ
ผูรั้บสาร ไดแ้ก่ การรับชมรายการดว้ยตนเองรวมถึงแนะน าให้คนรู้จกัร่วมชมรายการ และการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางรายการจดัข้ึน 2) เยาวชนมีส่วนร่วมในฐานะผูส่้งสาร ในขั้นตอนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ ดังน้ี ขั้นก่อนการผลิต ได้แก่ เยาวชนได้เลือกประเด็นหัวข้อ หาข้อมูล เขียนบท และ
คดัเลือกตวัแสดง ขั้นการผลิต ไดแ้ก่ การจดัเตรียมสถานท่ี เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการถ่ายท า 
เป็นผูแ้สดง พิธีกรหลกัและพิธีกรภาคสนาม ส่วนขั้นตอนหลงัการผลิตนั้น เยาวชนยงัไม่มีส่วนร่วม
ในขั้นตอนน้ี 3) การมีส่วนร่วมในระดบับริหารงาน ซ่ึงถือว่าเป็นระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วมนั้น 
เยาวชนยงัไม่มีส่วนร่วมในระดับน้ี ในขณะท่ีประสิทธิภาพของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของ
เยาวชนของรายการโทรทศัน์ TK Teen พบว่าการใชก้ารส่ือสารแบบมีส่วนร่วม เป็นการพฒันา
ศกัยภาพของเยาวชน น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และตดัสินใจในการท างาน ก่อให้เกิดการไหลเวียน
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างเยาวชนและผูผ้ลิตรายการ และเกิดการสร้างสรรค์รายการ
โทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกบัเยาวชน 
 

 อุษา บิก้กิน้ส์ (2551) ศึกษาเร่ือง “บทบาทรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กกบัการสร้างจิตส านึก
สาธารณะ” ผลการวิจยั พบว่า ลกัษณะเน้ือหาของรายการโทรทศัน์ท่ีสัมพนัธ์กบัการสร้างจิตส านึก
สาธารณะใหแ้ก่เยาวชน ส่วนใหญ่รายการเด็กจะสร้างจิตส านึกสาธารณะใน 2 ประเด็นหลกั คือ การ
สนบัสนุนส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัสาธารณชน โดยเนน้ความสามคัคี และการให้อภยักนั รวมทั้งการ
ช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกว่า โดยไม่หวงัผลตอบแทน  
 บทบาทรายการโทรทัศน์ในการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้แก่เยาวชน ผูผ้ลิตรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็กเน้นบทบาทรายการในการสอนให้เด็กเรียนรู้ทักษะชีวิตเป็นหลกั โดยให้
ความเห็นว่า จิตส านึกสาธารณะควรถ่ายทอดผ่านรายการการ์ตูน และให้ เด็กท ากิจกรรมท่ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดีต่อสงัคม 
 ทศันะของเยาวชนท่ีมีต่อการส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะในรายการโทรทศัน์ส าหรับเยาวชน 
เด็กนกัเรียนจะเห็นว่า รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก ส่วนใหญ่มีการปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะในดา้น
การช่วยเหลือผูอ่ื้น แบ่งปันความรู้ใหแ้ก่กนั ส่วนเด็กวยัรุ่น เห็นว่ารายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กส่วนใหญ่ 
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สอนใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้การอยูร่่วมกนั ช่วยเหลือกนั และช่วยกนัแกปั้ญหาในครอบครัว เด็กวยัรุ่นจะมี
ทศันะเก่ียวกบัจิตส านึกสาธารณะท่ีหลากหลายข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละคน 
  

 นิษฐา  หรุ่นเกษม (2555) “งานวิจยัเร่ือง "รูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทศัน์
เด็กจากส่ือสาธารณะท่ีประสบความส าเร็จเพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์เด็กและเยาวชนของ  
ไทยพีบีเอส" เจาะจงเลือกกลุ่มตวัอยา่งรายการจากสถานีโทรทศัน์สาธารณะในต่างประเทศ เป็นการ
สุ่มตวัอยา่งรายการโดยอาศยัหลกัเครือข่าย เพื่อใหค้  าแนะน ารายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กท่ีน าเสนอ
ผา่นโทรทศัน์สาธารณะ ผลการวิจยัพบว่า 
 [1] กฎและกติกาเบ้ืองตน้ในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก ประกอบดว้ย การคิดแบบเดก็
และน าเสนอแบบเด็ก การใช ้“ความใหม่” เป็นปัจจยัส าคญัในการน าเสนอ การสอดแทรกการ
น าเสนอกฎในการส่ือสารของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก ๆ ผ่านเร่ืองราวการใชภ้าษา และเทคนิค
กลอ้ง (ขนาดของภาพ การตดัต่อภาพ การล าดบัภาพ) เพื่อใหเ้ด็ก ๆ ผูช้มรายการไดเ้รียนรู้และพฒันา
ตวัเองในการรับส่ือดว้ย ต้องใช้ “วจันภาษา” ให้น้อยท่ีสุด และควรมีความรู้ท่ีจ  าเป็นโดยเฉพาะ
ความรู้ทางดา้นจิตวิทยาเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างเพศและอายขุองเด็ก 
 [2] เทคนิคในการน าเสนอรายการส าหรับเด็ก  ไดแ้ก่ หลกัการดา้นความสนุกสนานและ
บนัเทิง (Comedy) หลกัการดา้นความซ ้ า (Repetition) และหลกัการดา้นความจดจ าไดแ้ละสามารถ
ระลึกไดข้องเน้ือเร่ืองและบุคลิกลกัษณะของตวัละครในเร่ือง (Recognizable stories and character) 
 [3] เทคนิคในการสร้างเร่ืองหรือเน้ือหาในรายการส าหรับเด็ก ไดแ้ก่ ควรสร้างเร่ืองราวท่ีมี
ความเป็นรูปธรรมสูง ดูแลว้สามารถตีความไดท้นัที ล  าดบัของเร่ืองราวควรง่าย ๆ ตรงไปตรงมา ไม่
ควรด าเนินเร่ืองเร็วเกินไปนกั เพื่อท่ีเด็กจะได ้“คิด” คาดเดาเร่ือง หรือนึกตามเร่ืองไดท้นั ในกรณีของ
เด็กเลก็ควรใชห้ลกั “Simple three-act” ส าหรับการเล่าเร่ืองใน 1 เหตุการณ์ และควรมีพล็อตย่อย ๆ
ไม่เกิน 2 - 3 พลอ็ต อย่างไรก็ตาม หากเป็นรายการส าหรับเด็กโตอาจใชค้วามขดัแยง้เป็นแก่นของ
เร่ืองและเน้ือหามีความเป็นนามธรรมได ้นอกจากนั้น” เร่ืองราว สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และตวัละคร 
ควรท าใหเ้ด็ก ๆ สามารถเอาตวัเองเขา้ไปเปรียบหรือเทียบเคียงได ้ ภาษาและค าพูดท่ีใชค้วรพิจารณา
ถึงช่วงอายหุรือวยัเป็นหลกั 
 [4] Education benefits ของรายการเด็ก พบว่ามีการสอดแทรกความรู้และสาระต่าง ๆ ท่ีจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับเด็ก ทั้งน้ี ส่ิงท่ีสอดแทรกเขา้ไปนั้น ขอ้มูลจากการวิจยัพบว่าเป็นเน้ือหาทัว่ไป 
ทักษะชีวิต ทักษะทางอารมณ์ และเน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ในขณะท่ีวิธีการสอนหรือ
สอดแทรกลงไปในรายการ พบว่า มี 3 รูปแบบ คือ การสอนแบบตรง ๆ สอนแบบออ้ม ๆ และสอน
แบบไม่ไดส้อน ในลกัษณะของการเชิญชวนใหเ้ล่นเกมส์หรือช่วยกนัคิดและตอบค าถามแทน 
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 [5] “การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองส าคญั” พบว่า การมีส่วนร่วมนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ การมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ ในกรณีน้ีอาจมีส่วนร่วมในลกัษณะของการเป็นผู ้
ร่วมด าเนินรายการหรือพิธีกร หรือเขา้ร่วมในการถ่ายท าแต่อยู่ในสถานะของแขกรับเชิญในห้องส่ง
เท่านั้น และการมีส่วนร่วมในแบบของการเป็นผูช้มรายการ (Active audience) 
  

 ลักษมี  คงลาภและคณะ (2555) จดัท า “โครงการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความ
ตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์เพื่อ
บริการสาธารณะไทยพีบีเอส” โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus group) กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ
ระหว่าง 12 - 22 ปี ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีความสนใจในวฒันธรรมต่างกลุ่มกนั 
จะมีความสนใจและรูปแบบการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่เห็นว่า ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด ดว้ยเหตุผลคือ ความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่เห็นว่ารายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชน ควรเป็นรายการท่ี
สนุกสนาน แต่มีสาระแฝง ดูง่าย ๆ เหมาะส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี สถานีโทรทศัน์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กและเยาวชน คือ สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ เน่ืองจากมีรายการส าหรับเด็กมาก มี
การ์ตูนเยอะ มีสาระ และมีการสอนเด็ก รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีส่วนใหญ่ชอบดู
มากท่ีสุด คือ รายการการ์ตูน  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่จะเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก
และเยาวชนช่วงเชา้วนัเสาร์-อาทิตย ์ 
 ภาพลกัษณ์ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ มองว่าเป็น
สถานีของผูใ้หญ่ หรือผูสู้งว ัยท่ีมีความเป็นไทย สุขุม มีความรู้ มีบ้างท่ีมองว่าสถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอสว่าเป็นสถานีของวัยรุ่นท่ีมีความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างเลือก  เมื่อพูดถึง
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส พบว่า มีการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสสปัดาห์ละ 2 - 3 คร้ัง ส่วนใหญ่บุคคลใกลต้วัเป็นผูแ้นะน าใหดู้ โดยนึกถึง
รายการสารคดี และรายการข่าวมากท่ีสุด   
 รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชนรายการทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสท่ีถูก
กล่าวถึงมากท่ีสุด คือรายการ English breakfast และรายการทา้ใหอ่้าน รองลงมาคือรายการขนมไทย 
อะไรเอ่ย และรายการกล่องนกัคิด  
 รูปแบบรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนของสถานีโทรทศัน์สาธารณะไทยพีบีเอสท่ี
ส่วนใหญ่อยากใหม้ีมากท่ีสุด คือ รายการประเภทซิทคอม รองลงมาคือ รายการเกมโชว ์รายการการ
แสดงออกของเด็ก ส่วนเน้ือหารายการท่ีตอ้งการคือเนน้ความสนุกสนานและตลก  มีสาระไม่มากนกั  
เทคนิคการผลิตรายการท่ีเสนอคือ สีสนัสดใส ภาพสวย เทคนิคเหมือนจริง ตอ้งการใหเ้ด็กมีส่วนร่วม 
และเชา้วนัเสาร์ อาทิตยเ์ป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับรายการเด็ก 
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  ผลสรุปในการอภิปรายผล คือ อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มใหค้วามส าคญั
มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนดูรายการของสถานีไทยพีบีเอสเพราะผูป้กครองแนะน า กลุ่ม
วฒันธรรมยอ่ยบางกลุ่มตอ้งการการยอมรับจากส่ือและตอ้งการพ้ืนท่ีส่ือสร้างสรรค์ส าหรับกลุ่มตน 
เช่น กลุ่มเพศทางเลือก รูปแบบรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก และเยาวชน ท่ีส่วนใหญ่อยากให้มีมาก
ท่ีสุด คือรายการประเภทซิทคอม โดยตอ้งการชมรายการโทรทศัน์เพื่อความบนัเทิงเป็นหลกั ตอ้งการ
ใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในรายการโทรทศัน์ รวมทั้งดาราท่ีมีช่ือเสียงเป็นปัจจยัส าคญัใน
การดึงดูดความสนใจของกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 

 วรัชญ ครุจิต (2555) จัดท า “โครงการศึกษากลุ่มความคิดใหม่และข้อเสนอแนะเชิง 
บูรณาการ เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อรูปแบบเน้ือหารายการโทรทศัน์ ส่ือส าหรับเด็กและเยาวชน
ในอนาคตของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” เสนอต่อสถาบนัวิชาการส่ือสาธารณะ (สวส.) และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นการวิจัยดว้ยวิธีการ
สมัภาษณ์เชิงลึก รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กและ
เยาวชน ผลการวิจยั สามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
 [1] การน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์การประเมินรายการ สามารถประมวลคุณลกัษณะของรายการ
เด็กท่ีดี 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) สนุก ดึงดูดความสนใจ ให้ติดตามไดจ้นจบรายการ 2) มีเน้ือหาสาระท่ี
เป็นประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงวยัของผูช้ม ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสาระทางวิชาการ อาจเป็นเน้ือหา
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาบุคลิกภาพ การปรับตวัของช่วงวยั 3) ก่อใหเ้กิดความคิดในเชิงบวก มีความสุข มี
ความภูมิใจในตวัเอง 4) ก่อใหเ้กิดจินตนาการ เกิดแรงบนัดาลใจ 5) กระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม การ
ลงมือท า เกิดปฏิสมัพนัธท์ั้งกบัรายการ และกบัผูท่ี้ชมร่วมกนั 6) กระตุน้ใหเ้กิดการต่อยอดการเรียนรู้
หลงัชมรายการ 
 จากคุณสมบัติทั้ ง 6 ประการน้ี สามารถน าไปพฒันาและปรับใช้กับเกณฑ์การประเมิน
รายการส าหรับเด็ก ควบคู่ไปกบัคะแนนในส่วนของคุณภาพทางเทคนิคของการผลิต  
 [2] การสร้างสญัลกัษณ์ส าหรับรายการเด็ก ใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงวยั
ของผูช้ม อย่างไรก็ตาม ผูช้มอาจไม่ทราบว่า รายการท่ีตนรับชมอยู่นั้นเหมาะส าหรับช่วงวยัของ
ตนเองหรือไม่ ซ่ึงสัญลกัษณ์ระบุระดบัความเหมาะสมของรายการส าหรับเด็ก 15 ก็ยงัไม่มีความ
ละเอียดเพียงพอ และรายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ก็ไม่มีการระบุสัญลกัษณ์ ดงักล่าวดว้ย 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าสถานีโทรทศัน์แต่ละช่อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
สามารถท่ีจะรวมตวักนัเพื่อสร้างสญัลกัษณ์อีกชุดหน่ึงส าหรับใชก้บัรายการเด็กโดยเฉพาะ ซ่ึงควรจะ
มีความละเอียดและระบุกลุ่มวยัท่ีเป็นเป้าหมายของรายการอยา่งนอ้ย 4 – 5 ช่วงวยั ใหล้ะเอียดมากข้ึน 
ดงัเช่นการจดัเรตต้ิงของต่างประเทศ แทนท่ีจะมีเพียงระดบั ป๓+, ด๖+, ท, และ น๑๓+ นอกจากนั้น 
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อาจสามารถเพ่ิมสัญลกัษณ์เข้าไปได้ว่า รายการน้ีมีเน้ือหาท่ีส่งเสริมลกัษณะท่ีพึงประสงค์ หรือ
เน้ือหาการเรียนรู้ในดา้นใดบา้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าดึงดูดใจในการรับชม (ซ่ึงจะมีผลต่อการหา
ผูส้นบัสนุนรายการดว้ย) 
 [3] งบประมาณสนบัสนุน อุปสรรคท่ีส าคญัของการพฒันารายการเด็ก คือ เร่ืองของความ
ล าบากในการหาผูส้นับสนุนรายการ ซ่ึงมาจากการไดเ้วลาออกอากาศท่ีไม่ดี และมีผูช้มน้อย ใน
ประเด็นน้ี ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะผูผ้ลิตรายย่อย และหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส จึงควรรวมตวักนัเรียกร้องใหภ้าครัฐ คือ กสทช. ไดอ้อกนโยบาย
ท่ีเอ้ือต่อการได้ช่วงเวลาออกอากาศท่ีดีข้ึน และช่วยกันติดตามผลกัดันกองทุนส่ือปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ให้ผ่านออกมาเป็นร่างพระราชบญัญติั นอกจากนั้น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาจ
พิจารณาอนุญาตใหร้ายการเด็กมีผูส้นบัสนุนไดโ้ดยท่ีปรับรูปแบบการสนบัสนุนใหไ้มเ่ป็นไปในเชิง
การค้ามากเกินไป และไม่มีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบัตัวผลิตภัณฑ์ (ท่ีเป็นรูปแบบของโฆษณาแฝง) 
เพื่อใหผู้ผ้ลิตมีโอกาสท ารายการใหมี้คุณภาพสูงข้ึน 
 [4] รายการเด็กท่ีไม่ใช่เร่ืองของเด็ก รายการท่ีเด็กรับชม ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองของเด็ก หรือ
เก่ียวกบัเด็ก แต่อาจเป็นรายการส าหรับทุกคนในครอบครัวท่ีไดก้ารพฒันาเด็กในแง่ของการท่ีผูใ้หญ่
ชวนเด็ก หรือเด็กชวนผูใ้หญ่มาดูดว้ยกนั ซ่ึงความสุขและความสนุกท่ีเกิดข้ึน จะมาจากการได้ดู
โทรทัศน์ร่วมกัน การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างผูช้ม ซ่ึงบางคร้ังอาจส่งผลดีกว่าการดู
รายการเด็กอยู่คนเดียวของเด็กดว้ยซ ้ า ดังนั้น ผูผ้ลิตรายการเด็ก สามารถผลิตรายการท่ีรับชมได ้ 
ทั้งครอบครัวในรูปแบบอ่ืน ท่ีมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัคุณสมบัติของรายการเด็กท่ีดี  ซ่ึงจะเป็น 
การช่วยส่งเสริมทั้งตวัเด็กเอง และความสัมพนัธ์ในครอบครัว และเพ่ิมโอกาสท่ีรายการจะไดเ้วลา
ออกอากาศท่ีดี ซ่ึงจะน ามาสู่การสามารถหาผูส้นบัสนุนรายการไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 [5] เทคนิคการเรียนรู้ดว้ยจิตใตส้ านึก เด็กสามารถเรียนรู้ดว้ยจิตใตส้ านึก และยิง่มีการใช ้
อยาตนะ หรือประสาทสมัผสั ในการเรียนรู้มากเท่าใด ก็จะยิง่เรียนรู้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและย ัง่ยืนกว่าการ
รับชมและรับฟังตามปกติ ดงันั้น ผูผ้ลิต โดยเฉพาะสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ สามารถน าเทคนิคน้ีไป
ปรับใชก้บัการออกแบบรายการ เขียนบทพูดหรือวางพลอ็ตใหมี้การตอกย  ้าเร่ืองเดิม ๆ ซ ้ า ๆ หลาย ๆ
คร้ัง โดยทางสถานี สามารถก าหนดแนวคิดหลกั (Theme) ท่ีตอ้งการส่งเสริม แลว้แจง้ต่อผูผ้ลิตให้
ผลิตรายการให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัน้ี เพ่ือให้ผลิตรายการออกมาในแนวทางเดียวกัน ควร
ออกแบบรายการให้มีการใชอ้ยาตนะในการรับมากท่ีสุด นอกเหนือจากการชมและฟัง และควร
กระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมต่อยอด และมีขอ้แนะน าใหก้บัพ่อแม่ผูป้กครอง ในเร่ืองของการช่วยสอนย  ้า
แนวคิดหลงัชมรายการดว้ย 
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 [6] บทบาทของไทยพีบีเอสในความเป็นผูน้  าดา้นส่ือเพื่อเด็ก  ผูว้ิจยัเห็นว่า สถานีโทรทศัน์
ไทยพีบีเอส ตอ้งยกระดบัความเป็นผูน้  าดา้นส่ือของเด็กข้ึนไปอีกขั้น โดยทุ่มเทและใส่ใจกบัคุณภาพ
ของรายการเด็กท่ีจะสามารถสร้างผลกระทบต่อผูช้มไดจ้ริง ๆ โดยเร่ิมจากการพฒันาความน่าสนใจ
ของรายการใหมี้มากยิง่ข้ึน ควรมีการท าส ารวจความพึงพอใจต่อรายการส าหรับเด็ก โดยมีเป้าหมาย
ท่ีจะสร้างรายการท่ีสามารถ "ครองใจ" เด็ก และเป็นท่ีพูดถึงกนัในทุกแวดวง และควรจะตั้งเป้าหมาย
ในการสร้างรายการท่ีสร้างช่ือเสียงในระดบันานาชาติดว้ย นัน่คือสามารถส่งออกไปยงัประเทศอ่ืน ๆ 
นอกจากนั้น ควรพิจารณาปรับระยะเวลาการทดลองออกอากาศจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน เพื่อใหเ้กิด 
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และอาจใหร้างวลัแก่รายการท่ีไดรั้บความนิยม ดว้ยการช่วยโปรโมต และ
เล่ือนเวลาออกอากาศใหไ้ดเ้วลาดีข้ึน และสามารถด าเนินการทางการคา้ต่อยอดจากรายการท่ีไดรั้บ
ความนิยม นอกจากนั้น จะตอ้งให้ความส าคญักบัความโปร่งใสในการคดัเลือก  โดยหากมีเกณฑ์ท่ี 
แน่ชดัและเป็นธรรม เช่น การมีเกณฑป์ระเมินรายการท่ีเป็นมาตรฐานจากกลุ่มต่าง ๆ ก็จะสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บัผูผ้ลิตท่ีสนใจจะส่งรายการเขา้มาร่วมคดัเลือกได ้
  

 อุษา บิ้กกิ้นส์ (2555) ศึกษาเร่ือง “การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ” ว่าได้ระบุไว้ใน
ยทุธศาสตร์การด าเนินงานดา้นส่ือสารมวลชน ขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ว่าการรู้เท่าทนัส่ือท่ี
จะตอ้งมีการ น าไปปรับ ใชใ้น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
 [1] การเขา้ถึง เป็นไปในลกัษณะท่ีมีการเคล่ือนไหวและเป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีมีความ
ต่อเน่ือง เมื่อประชาชนสามารถเขา้ถึงส่ือไดแ้ลว้ ความสามารถในการรู้เท่าทนัส่ือก็จะมีการพฒันาไป
เร่ือย ๆ ท าใหผู้บ้ริโภคส่ือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง และมีความรู้เก่ียวกบัส่ือมากข้ึน  
 [2] การวิเคราะห์ ผูบ้ริโภคส่ือทุกวนัน้ี เมื่อเข้าถึงส่ือไดแ้ลว้ก็จะตอ้งมีทักษะหรือความ 
สามารถ ในการวิเคราะห์ส่ือและความหมายท่ีส่ือสารออกมาดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือโทรทศัน์ 
ผูช้มมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจนับตั้งแต่ตวัแทนผูผ้ลิตรายการ หมวดหมู่ประเภท
รายการ เทคโนโลย ีภาษา กลุ่มตวัแทนท่ีส่ือสะทอ้นใหเ้ห็น จนกระทัง่ประเภทของกลุ่มผูช้ม  
 [3] การประเมิน ในส่วนของการเขา้ถึงหรือการวิเคราะห์นั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีการประเมินส่ือ
ไปพร้อม ๆ กนัดว้ย แต่ในขั้นตอนของการประเมินน้ี เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยากในการตดัสิน ทั้งน้ี 
เน่ืองมาจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ เช่น นโยบายของรัฐ ข้อก  าหนด กฎหมาย หรือเกณฑ์ในการ
ประเมินต่าง ๆ แมแ้ต่ขอบเขตและวตัถุประสงคใ์นการประเมินเอง ก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีบางคร้ังค่อนขา้ง
จะขดัแยง้กนั  
 [4] การสร้างสรรค์เน้ือหา ถา้พิจารณาทักษะหรือความสามารถ 3 ด้านท่ีกล่าวมาแล้ว 
เบ้ืองตน้ทกัษะในขอ้น้ี หรือการสร้างสรรคเ์น้ือหานั้น จะเป็นทกัษะท่ีเสริมเขา้มา กล่าวคือผูบ้ริโภคส่ือ 
จ  าเป็นจะตอ้งมีทกัษะ 3 ขอ้ คือ ความสามารถในการเขา้ถึง วิเคราะห์ และประเมินส่ือ ขณะท่ีผูผ้ลิต
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หรือผูส้ร้างส่ือจ าเป็นจะต้องมีทักษะหรือความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์เน้ือหาด้วย 
ความสามารถในการสร้างสรรคท่ี์ผูผ้ลิตจะตอ้งมี ยกตวัอยา่งเช่น การเรียนรู้กระบวนการในการสร้าง
ข้อก าหนดต่าง ๆ การผลิตส่ือท่ีแสดงออกมาในเชิงสัญลกัษณ์ ความเข้าใจอนัลึกซ้ึงเก่ียว กับ
ขนบธรรมเนียมและจริยธรรมในการผลิตส่ือแบบมืออาชีพ 
 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (2555) ศึกษา
เร่ือง “รูปแบบเน้ือหาและการน าเสนอรายการโทรทศัน์เด็กจากส่ือสาธารณะท่ีประสบความส าเร็จ
เพื่อพฒันารายการโทรทศัน์เด็กและเยาวชนของไทยพีบีเอส” ดว้ยการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์
เน้ือหาจากรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก จากการเจาะจงเลือกกลุ่มตวัอยา่งรายการจากสถานีโทรทศัน์
สาธารณะในต่างประเทศ การสุ่มตัวอย่างรายการอาศยัหลกัเครือข่ายให้แนะน ารายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กท่ีน าเสนอผ่านโทรทัศน์สาธารณะ เพื่อน ามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ 
สถานีโทรทศัน์ BBC (CBeebies) ไดแ้ก่รายการ Mister Maker รายการ Bob the Builder รายการ 
Chugginton สถานีโทรทศัน์ ABC for kids ไดแ้ก่ รายการ HI-5 รายการ The Fairies รายการ Play 
School และ สถานีโทรทศัน์ PBSKIDS ไดแ้ก่ รายการ Dora the explorer รายการ Go Diego GO! 
รายการ Blue’s clue ผลการวิจยัพบว่า กฎกติกาเบ้ืองตน้ในการน าเสนอ ใช้การคิดแบบเด็กและ
น าเสนอแบบเด็ก ใชเ้ทคนิคในเร่ืองของภาษา มุมกลอ้ง และการล าดบัภาพ โดยใชว้จันภาษาให้น้อย
ท่ีสุด ในขณะท่ีเทคนิคในการน าเสนอจะใชห้ลกัการความสนุกสนาน และความบนัเทิง (Comedy) 
หลกัการซ ้าความ (Repetition) และ หลกัการจดจ าความได ้และความสามารถระลึกถึงตวัละคร และ
เน้ือเร่ืองได ้(Recognizable stories and character) ในส่วนของการสร้างเน้ือหานั้น จะตอ้งสร้าง
เน้ือหาท่ีเป็นรูปธรรม ตรงไปตรงมา เขา้ใจไดท้นัทีขณะรับชม มีการสอดแทรกความรู้ และ สาระท่ี
เป็นประโยชน์ ทั้งน้ีไดเ้สนอใหส้ร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก ทั้งการร่วมผลิตรายการ และการมีส่วน
ร่วมในการชมรายการ (Active audience) 
 

 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2556) ศึกษาเร่ือง “การก ากบัดูแลเน้ือหารายการท่ีอาจเป็นภยั 
ในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพื่อคุ ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะส่ือหลอมรวม ” 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบนิยามและขอบเขต ของเน้ือหารายการท่ีอาจเป็นภยั
และบทเรียนการก ากับดูแลเน้ือหารายการท่ีอาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ของต่างประเทศกับ
ประเทศไทย  และเพื่อแสวงหาแนวทางการพฒันา และปรับปรุงการก ากบัดูแลเพื่อคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะส่ือหลอมรวม ดว้ยวิธีการการวิเคราะห์เอกสารของ
ต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์และสหพนัธรัฐ
เยอรมนี ร่วมกบัการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยัพบว่า เน้ือหารายการท่ีอาจ
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เป็นภยัในกิจการโทรทศัน์ เป็นเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์ในเชิงลบ 
ความคิดและการใชเ้หตุผลของเด็กและเยาวชนท่ีเปิดรับ ทั้งน้ีขอบเขตท่ีเป็นสากลในการก ากบัดูแล
ไดแ้ก่ เพศ ความรุนแรง ภาษาหยาบคายและการเลือกปฏิบติั  ทั้งน้ีในต่างประเทศท่ีศึกษา ส่วนใหญ่
จะใชก้ารก ากบัดูแลร่วมกนัในการคุม้ครองเด็กและเยาวชนในกิจการโทรทศัน์ อีกทั้งไดป้รับปรุงการ
ก ากบัดูแล อาทิ การแสวงหาความร่วมมือจากผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งหลายภาคส่วน การส่งเสริมความรู้ 
เท่าทันส่ือเพื่อรับมือกับความท้าทายจากภาวะส่ือหลอมรวม ส่วนพฒันาการของการก ากับดูแล
เน้ือหารายการท่ีอาจเป็นภยัในกิจการโทรทศัน์ไทยหลงัการปฏิรูปส่ือ แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนมี 
กสทช. (พ.ศ.2540 - 2554) ท่ีริเร่ิมการใชเ้คร่ืองมือการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการ ตาม
แนวทางการใหข้อ้มูลเน้ือหาภายใตก้ารก ากบัดูแลตนเองของผูใ้หบ้ริการโทรทศัน์ ประกอบกบัแนว
ทางการส่งเสริมเน้ือหาในเชิงบวก และช่วงของ กสทช. (พ.ศ.2554 - ปัจจุบนั) ท่ีเน้นการก ากบัดูแล
โดยหน่วยงานผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย ตามแนวทางการจ ากดัการเขา้ถึง แนวทางการใหข้อ้มูลเน้ือหา
และแนวทางการส่งเสริมเน้ือหาในเชิงบวก งานวิจัยเสนอแนะให้ประเทศไทยควรพฒันาและ
ปรับปรุงการก ากบัดูแลในภาวะส่ือหลอมรวม ดว้ยการจดัให้มีนโยบายการส่ือสารในระดบัชาติ  ท่ี
สามารถปรับตามสภาวะส่ือหลอมรวมได ้เพื่อคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชนโดยใชห้ลกัการ
แสวงหาความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายภาคส่วน และเนน้ท่ีแนวทางการส่งเสริมเน้ือหาใน
เชิงบวก กบัแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการรณรงคผ์ลกัดนั รวมถึงการน าเอาระบบการก ากบั
ดูแลร่วมกนัมาใชก้  ากบัดูแลเน้ือหารายการท่ีอาจเป็นภยัในกิจการโทรทศัน์ท่ี กสทช. ก ากบัดูแล 

 มรรยาท อัครจันทโชติ (2556) วิจัยเร่ือง “การก าหนดช่วงเวลารายการส าหรับเด็ก  
และเยาวชนในประเทศไทย: จากนโยบายของ กสทช. สู่การปฏิบัติจริงของสถานีวิทยุและ
สถานีโทรทศัน์” ในโครงการพฒันาคุณภาพการส่ือสารผ่านส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างมีสุขภาวะ 
สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลการวิจยัพบว่า การ
ออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชน มีสัดส่วนท่ีน้อยมากในช่วงเวลา
รายการส าหรับเด็กและเยาวชน คือ 16.00 - 18.00 น. ของทุกวนั คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียต่อหน่ึงสถานี
เพียงร้อยละ 3.10 หรือเท่ากบั 5 นาทีต่อวนัเท่านั้น ส่วนรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชน มี
เพียงร้อยละ 24.35 ต่อหน่ึงสถานี หรือประมาณ 37 นาทีต่อวนั จากเวลาท่ี กสทช.ก  าหนดทั้งหมด วนั
ละ 2 ชัว่โมง 
 

 ลกัษม ีคงลาภ และอปัสร เสถียรทิพย์ (2556) ศึกษาเร่ือง “การเขา้ถึงและการใชป้ระโยชน์
จากส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ของเด็กและเยาวชน” ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิต การสร้างสรรค์
เน้ือหาและรูปแบบรายการ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่เอ้ือต่อพฒันาการดา้นจิตวิทยาของเด็กในแต่
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ละช่วงวยั และเด็กไทยใชเ้วลากบัการรับชมรายการโทรทศัน์มากถึง 6 ชัว่โมงต่อวนั ดา้นปัญหาและ
อุปสรรคการเขา้ถึงส่ือของเด็กและเยาวชน ไดแ้ก่ ความแตกต่างทางดา้นครอบครัวในดา้นต่าง  ๆ 
เน้ือหาและรูปแบบรายการสาหรับเด็กในปัจจุบันไม่สามารถดึงดูดความสนใจเด็กได้ และความ
สนใจของเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย สดัส่วนพ้ืนท่ีส่ือส าหรับเด็กมีไม่เพียงพอ ช่วงเวลาใน
การออกอากาศไม่สอดคลอ้งกับช่วงเวลาว่างท่ีแท้จริงของเด็ก และเด็กบางกลุ่มขาดอุปกรณ์  /
เทคโนโลยท่ีีเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึง ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการใชป้ระโยชน์จากส่ือของเด็ก
และเยาวชน ไดแ้ก่ การขาดความรู้เร่ืองการเท่าทนัส่ือของเด็กและครอบครัว เน้ือหารายการส าหรับ
เด็กไม่ตอบสนองต่อพฒันาการตามช่วงวยัของเด็ก ไม่ครอบคลุมความหลากหลายของเด็ก และการ
ขาดกิจกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการน าเน้ือหาจากส่ือท่ีเปิดรับมาใชป้ระโยชน์ 
 แนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวจ าเป็นตอ้งพิจารณาทั้งกระบวนการส่ือสาร 
กล่าวคือ กล่าวคือผูผ้ลิตรายการ (Source) ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีจ  านวนผูผ้ลิตรายการ
ท่ีมีคุณภาพส าหรับเด็กเพ่ิมมากข้ึน เน้ือหารายการ (Message) ควรมีรายการส าหรับเด็กท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและเหมาะสมกบัพฒันาการแต่ละช่วงวยัของเด็ก ดา้นช่องทางการส่ือสาร 
(Channel) ควรเพ่ิมช่องทางในการออกอากาศในการเขา้ถึงและการใชป้ระโยชน์จากส่ือ ผูรั้บสารท่ี
เป็นเด็กและเยาวชน (Receiver) ควรมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงส่ือและเป็นผูท่ี้มีทักษะ 
ความรู้ ความเขา้ใจในการใชป้ระโยชน์จากส่ือ 
 ทั้งน้ี กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลกัในการสร้างมาตรฐานหรือแนวทาง (Guidelines) ดา้น
ส่ือท่ีเก่ียวกบัเด็กท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่างๆ มาท างานร่วมกนั 
 ส่วนผูผ้ลิตรายการควรไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการผลิตรายการส าหรับเด็กและ
เยาวชนจากกองทุนวิจยัและพฒันา กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ มีการพิจารณาการ
มอบรางวลัและการประกาศเกียรติคุณเพ่ือการพฒันาคุณภาพรายการอยา่งย ัง่ยนื รวมไปถึงการจดัตั้ง
สถาบนัหรือองคก์รท่ีเป็นส่ือกลางการรวมตวัของผูผ้ลิตรายการวิทยุและโทรทศัน์ส าหรับเด็ก มีการ
ร่วมมือกบัสถาบนัวิชาการให้มีหลกัสูตรเก่ียวกบัการผลิตรายการส าหรับเด็ก และให้โควตาผูผ้ลิต
รายการส าหรับเด็กดอ้ยโอกาส เด็กพิการและกลุ่มชาติพนัธุ์ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณการผลิตส่ือ 
รวมถึงจดัสรรช่วงเวลาใหผู้ผ้ลิตรายการส าหรับเด็กในราคาถูก 
 ด้านเน้ือหารายการ ควรสร้างระบบวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เร่ืองส่ือกับเด็ก (Media 
Research) โดยจดัตั้งหน่วยงานพฒันาองคค์วามรู้เร่ืองการพฒันาเน้ือหาส่ือส าหรับเด็ก ควรก าหนด
หลกัเกณฑก์ารโฆษณาในรายการส าหรับเด็กและช่องรายการเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการ
ควบคุมการโฆษณาแฝงควรก าหนดใหม้ีสปอตใหค้วามรู้กบัเด็ก 
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 ส าหรับช่องทางการส่ือสาร กสทช. ควรก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองสัดส่วนรายการส าหรับ
เด็ก ให้มีสัดส่วนรายการท่ีเพียงพอและตอบสนองการเขา้ถึงของเด็กไดม้ากข้ึน และควรก าหนด
สดัส่วนรายการส าหรับเด็กกลุ่มต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เช่น กลุ่มเด็กพิเศษ เด็กชาติพนัธุ์ มีการจดัสรรเวลา 
จดัผงัรายการท่ีเนน้เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อเด็ก แต่มีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ รวมทั้งจดัสรรพ้ืนท่ี
ในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินและก าหนดเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัเด็กในปริบทต่าง ๆ มีการสนับสนุน
ใหม้ีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับผูพ้ิการทางสายตาและเด็กดอ้ยโอกาส 
และหากมีการประมูลทีวีดิจิทลัช่องรายการส าหรับเด็กตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บมากกว่า
ผลประโยชน์เชิงธุรกิจ 
 ดา้นผูรั้บสาร ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ดว้ยการสนับสนุนมาตรการ สร้างหลกัสูตร
และกระบวนการรู้เท่าทนัส่ือและเร่ืองเรตต้ิง ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดบัชั้น มีการสร้าง
แนวทางการใหข้อ้มูลความรู้ใหพ้่อแม่มีส่วนร่วมรับผดิชอบการจ ากดัเวลาการเขา้ถึงส่ือของเด็ก การ
รู้เท่าทนัส่ือ และหาแนวทางการสร้างจิตสานึกให้พ่อแม่ ครู ส่งเสริมให้มีเครือข่ายของพ่อแม่ท่ีเท่า
ทนัส่ือ และปกป้องเด็กมากข้ึน  
 
 

 มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ (2556) ไดศ้ึกษาและเสนอแนะเก่ียวกบั “แนวทางและกลไก
การก ากบัดูแลท่ีเหมาะสมสาหรับประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์คือ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัญหาดา้น
จริยธรรมของส่ือในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ในปัจจุบนั 2) ศึกษาแนวทางและกลไก
การก ากบักนัเองในต่างประเทศกรณีศึกษาประเทศองักฤษ ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศอาเซียน 3) 
ศึกษาแนวทางและกลไกการก ากบักนัเองท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย และ 4) ศึกษาแนวปฏิบติั
ในการน าเสนอรายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
จดัท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการก ากบัดูแลกนัเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ (Guideline for broadcasting self-regulation) โดยผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาดา้น
จริยธรรมของส่ือในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ในปัจจุบนัเป็น 2 แนวทางคือ 1) ปัญหา
จริยธรรมในกลุ่มของผูป้ระกอบวิชาชีพพบว่า ผูป้ระกอบการขาดความรับผิดชอบต่อการประกอบ
วิชาชีพ สมาชิกขององค์กรไม่ตระหนักหรือเห็นความส าคัญของการมีมาตรฐานทางจริยธรรม  
ขาดความรู้ความเข้าใจท่ีลึกซ่ึงในฐานะของตนเอง และการใช้หลกัการก ากับดูแลกันเองให้มี
ประสิทธิภาพ สมาชิกไม่ยอมรับและเคารพกติกาท่ีก  าหนด 2) ปัญหาจริยธรรมในการน าเสนอเน้ือหา
และการโฆษณา ท่ีพบจากการร้องเรียนมากท่ีสุดคือ การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ขายสินค้าท่ีไม่มี
ขอ้มูลความจริงหรือเกินความจริง การน าเสนอเน้ือหาหรือภาพข่าวท่ีล่อแหลมล่วงละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลและสิทธิมนุษยชน  ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการก ากบักนัเองในต่างประเทศ พบว่า มี
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ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัรูปแบบการปกครอง ในประเทศท่ีมีการปกครองโดยมีรัฐเป็น
ศูนยก์ลางจะมีรูปแบบการก ากบัดูแลส่ือโดยภาครัฐ ไดแ้ก่ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนามและ
ลาว ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียและไทยมีรูปแบบการก ากบักนัเอง การก ากบัดูแลร่วมกนัและการ
ก ากบัดูแลโดยภาครัฐ ส่วนประเทศองักฤษและประเทศออสเตรเลียมีรูปแบบการก ากบัดูแลร่วมกนั
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการก ากบักนัเองท่ีเหมาะสม
ส าหรับประเทศไทย ควรใชแ้นวทางการก ากบัดูแลร่วมกนั (Co-regulation) โดยมีองค์ประกอบคือ  
1) องคก์รท่ีไม่ใช่ภาครัฐ ประกอบดว้ยการสร้างองคก์ร กฎระเบียบ หรือกระบวนการเฉพาะข้ึน เพ่ือ
รับผดิชอบในการสร้างกฎท่ีใชค้วบคุมตนเอง การน ากฎนั้นไปใช ้และมีกระบวนการบงัคบัใชก้ฎให้
บรรลุผลไดจ้ริง 2) จุดเช่ือมโยงทางกฎหมายระหว่าง กสทช. และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม  
3) การกระจายอ านาจในการตัดสินใจจากองค์กรก ากับดูแลภาครัฐให้คณะกรรมการควบคุม
จริยธรรม 4) มาตรการรองรับจากภาครัฐ (Regulatory backstop) ในกรณีท่ีการก ากบัดูแลกนัเอง
ลม้เหลว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตาม Code of conduct องค์กรวิชาชีพ 5) คณะกรรมการ
อุทธรณ์ (Appeal board) คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพท่ีท าหน้าท่ีเสมือนเกราะป้องกนั
อ  านาจจากภาครัฐ และช่วยใหก้ารก ากบัดูแลกนัเองมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 กานต์ เชาวน์นิรัติศัย (2557) ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบจากการบริโภคส่ือท่ีมีต่อเด็ก”  
ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์ของส่ือท่ีมีต่อเด็ก เด็กทุกคนสามารถเขา้ถึงส่ือไดอ้ย่างง่ายผ่าน  
Smart phone และ Tablet เด็กยงัไม่สามารถแยกแยะเน้ือหาท่ีดีและไม่ดีได ้ผูป้กครองจึงตอ้งดูแล
อยา่งใกลชิ้ด เน้ือหาปัจจุบนัถูกน าเสนอ แบบก่ึงส าเร็จรูป มีความรวดเร็ว แต่เน้ือหากลบัมีคุณภาพต ่า 
รวมถึงส่ือยงัน าเสนอความรุนแรงผา่นเร่ืองตลก ในส่วนเน้ือหาของส่ือในปัจจุบนักลุ่มตวัอยา่งทุกคน
มองว่าผลกระทบในปัจจุบนัอยูใ่นขั้นวิกฤต จ  านวนประชากรเด็กมีสูง แต่รายการท่ีมีสาระมีน้อย ซ่ึง
ผลจากการบริโภคส่ือในแง่ของพฤติกรรมนั้น จะท าให้เด็กมีพฒันาการท่ีขาดช่วง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น
เพราะกฎหมายการควบคุมส่ือในเด็กและเยาวชนของประเทศไทยท่ีไม่เขม้ขน้ ประกอบกบัส่ือใหม่ท่ี
เด็กสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ท าใหข้าดการไตร่ตรองในการรับสาร เปรียบกบัคล่ืนสึนามิ (Tsunami) ท่ี
ถาโถมเขา้ใส่เด็ก ส่ิงท่ีท าไดดี้ท่ีสุดคือผูป้กครองตอ้งปรับตวัให้ทนักบัส่ือใหม่ ๆ ใชส่ื้อให้เป็นและ
เขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเด็ก รวมถึงสอนวิธีความคิดไปพร้อม ๆ กบัการรับชม 
 

 สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน (2557) ศึกษาเร่ือง คู่มือผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
“Kidchen” สูตรเด็ดรายการเด็ก พบว่า การรวมพลงัสร้างรายการเด็กตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก  
ทุกฝ่าย เป็นการจดัการองค์ความรู้ ทั้งผูผ้ลิตรายการเด็ก นักจิตวิทยาและนักพฒันาการเด็ก ครู นัก
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โฆษณา นกัการตลาด ฝ่ายวิชาการ ผูป้กครอง โดยเอาเด็กและเยาวชนเป็นท่ีตั้ง จากทศันะของผูผ้ลิต
รายการเด็ก คนผลิตส่ืออ่ืน ๆ และ ผูบ้ริหารส่ือ พบประเด็นชวนคิดเก่ียวกบัการผลิตรายการเด็ก ดงัน้ี  
 [1] การวิจยัคน้ควา้ขอ้มูลจากเด็กเป็นส่ิงส าคญั แลว้น ามาผสมผสานกบัส่ิงท่ีผูผ้ลิตอยากท า 
ประยุกต์สองอย่างน้ีเข้าดว้ยกนั ควรท ารายการท่ีเด็กอยากดู โดยออกไปพูดคุยกบัเด็ก ฟังเด็กคิด 
สงัเกตปฏิกิริยาท่ีเด็กมีต่อรายการต่าง ๆ  มาใชใ้นการท าหรือปรับปรุงรายการ ในการท าวิจยัท่ีเก่ียวกบั
รายการเด็กอาจไม่ตอ้งวิจยัภาพใหญ่ แต่วิจยักบัจุดยอ่ยท่ีมีเป้าหมายเฉพาะ เช่น การทดสอบเร่ืองการ
มุ่งมัน่ทางจิตและความเห็นอกเห็นใจจากเด็กท่ีดูรายการหน่ึง ๆ ว่าไปถึงเป้าหมายน้ีหรือไม่ อยา่งไร  
 [2] การท ารายการเด็กไม่จ  าเป็นตอ้งสอนในกรณีของเด็กเล็ก เมื่อเทียบกบัส่ือต่างประเทศ
แลว้ พบว่า จะเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวเพื่อใหเ้ด็กไดส้มัผสักบัเร่ืองท่ีทา้ทายจินตนาการ กบัตวัละคร
ประหลาดท่ีไม่เคยเห็น ให้ความรู้สึกสนุกสนาน มีความสุข ได้พบและรู้จักกบัโลกท่ีเป็นอยู่ ตาม
ความเป็นจริง ส าหรับเด็กอาย ุ7 ปีข้ึนไป ท่ีเร่ิมมีความคิดและท่าทีเป็นผูใ้หญ่ข้ึน และเร่ิมโตเ้ถียง การ
สอนควรให้ลึกซ้ึง แนบเนียน โดยการสอนเร่ืองหน่ึงดว้ยการเล่าเร่ืองอีกเร่ืองหน่ึง เป็นตน้ เด็กจะ
สามารถเขา้ใจไดเ้องจากการเรียงร้อยบทเรียนชีวิตท่ีผา่นมา 
 [3] จุดอ่อนของเน้ือหารายการเด็กในไทยคือ บท ทั้งการเล่าเร่ือง คนเล่าเร่ืองเด็ก ท่ียงัไม่
เขา้ใจว่าเด็กตอ้งการอะไร โดยไม่จ  าเป็นตอ้งโลกสวย รายการเด็กควรเสนอค าตอบหรือกระบวนการ
อะไรบางอยา่งว่าส่ิงท่ีเด็กอยากไปหา มีทางเลือกอย่างไรบา้ง การวิจยัน่าจะช่วยหาค าตอบเร่ืองการ
น าเสนอคุณลกัษณะตวัละคร บทสนทนา เน้ือเร่ือง วิธีการเล่าเร่ือง มากกว่าเร่ืองทางกายภาพ สี และ
รูปทรง ส าหรับเด็กเร่ิมโต 7 ปีข้ึนไป ในต่างประเทศจะเลือก การเล่น การคุย การอ่าน มาสร้าง
กิจกรรมในพ้ืนท่ีของส่ือแลว้เช่ือมโยงใหเ้กิดพฒันาการ  
 [4] คนท ารายการเด็กควรเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีลงลึกมากข้ึน เป็นอีกหน่ึงงานวิชาชีพท่ี
เล้ียงตนเองได ้ 
 [5] การผลิตรายการเด็กมีแนวคิดและทฤษฏีท่ีน ามาใช้ได ้ทั้งทฤษฏีอีคิว ไอคิว ทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาพฒันาการเด็ก เน้ือเร่ือง วิธีการเล่าเร่ือง รายการเด็กเหมือนสูตรอาหาร ตอ้งมี
ปัจจยัปลีกยอ่ยอีกมากมาย  
  [6] ปัญหาของงบประมาณรายการท่ีขาดโฆษณาและผูส้นับสนุนรายการ ท าให้รายการเด็ก
เมืองไทยมีขอ้เสียเปรียบเมื่อเทียบกบัต่างประเทศ ควรไดรั้บการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐหรือ
เอกชน โดยสร้างแรงจูงใจจากการหกัภาษีได ้

 แพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ ไดแ้นะน าขอ้ควรรู้และระวงัส าหรับคนท ารายการเด็ก 
คือ 1) คนท ารายการเด็กตอ้งท าความเขา้ใจว่าก  าลงัส่ือสารกบัเด็กวยัใดและส่ือสารให้เหมาะสม เช่น 
วยั 3 – 5 ปี รายการทีวีควรช่วยเสริมพฒันาการเรียนรู้ ช่วยใหส้มองพฒันาเต็มศกัยภาพ จากการเห็น 
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คิด ต่อ วิเคราะห์ สงัเกต ท าใหก้ารท างานของสมองสมบูรณ์มากข้ึน ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของเด็กวยัน้ี คือ 
จินตนาการ รองลงมาคือการรู้จกัตนเอง คือเร่ิมรู้จกัอารมณ์และวิธีการจดัการตนเอง คนอ่ืน เพื่อน 
สงัเกตตนเอง และคนอ่ืน รายการควรใชภ้าษาส่ือสารกบัเด็กให้เขา้ใจ เด็กวยัเรียน ส่ิงท่ีรายการใน
ประเทศไทยขาดคือ การฝึกสงัเกต การคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ชกัชวนใหเ้ด็กมีส่วนร่วม คิดต่อยอด 
ชวนเด็กออกไปผจญภยั สงัเกตธรรมชาติ ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการน าเสนอคือตั้งค  าถามแลว้ให้เด็กไปหา
ค าตอบเอง การให้ผูใ้หญ่เป็นคนตดัสินจะปิดกั้นการเรียนรู้ส าหรับเด็ก  ทั้งน้ีรายการท่ีมีอยู่ในไทย    
ดูเหมือนยงัแบ่งกลุ่มเด็กไม่ชดั คือมีรายการช่วงวยัเด็กเลก็ แลว้ก็เด็กโตเลยซ่ึงมีอยูม่าก ผูผ้ลิตรายการ
ควรมีความเขา้ใจว่า ถา้ตอ้งการท ารายการเพื่อเด็ก ควรมีเลนส์ของเด็กอยู่ดว้ย คือการมองเด็กอย่าง
เขา้ใจ และเขา้ใจวิธีการส่ือสารไปยงัเด็กอีกระดบัหน่ึง 2) ค  านึงถึงความเหมาะสมของเด็กในการ
เปิดรับรายการทีวี ท่ีเด็กเลก็ต ่ากว่า 2 ขวบไม่ควรดู อาย ุ3 -5 ควรดูไม่เกิน 1 ชัว่โมง เด็กโตในวยัเรียน
ล าดบัถดัมาไม่ควรเกิน 1 – 2 ชัว่โมง รายการในช่องเด็กควรสามารถส่งเสริมการพฒันาและเติบโต 
หรือการเรียนรู้ของเด็กได ้รายการท่ีไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและมีผลกระทบมากท่ีสุดคือรายการท่ีมี
ภาษาและเน้ือหาไม่เหมาะสม รายการท่ีมีความรุนแรงและมีการส่ือสารเร่ืองเพศมากไป เร็วเกินไป มี
โอกาสสูงท่ีเด็กจะเลียนแบบ การ์ตูนบางเร่ืองส่ือสารกบัผูใ้หญ่ เช่นการใชเ้สียงของตวัร้ายในเร่ือง ไม่
เหมาะสมกบัเด็กเลก็ท่ีอาจมีการเลียนแบบเสียง การพูดและท่าทางได ้ภาษาและรูปแบบการน าเสนอ
ก็ส าคญั เด็กเลก็ควรใชภ้าษานอ้ย การพากยห์รือใชเ้สียงสูงต ่า ข้ึนลงมากไป เสียงดงั เบาหรือแหลม
เกินไป สร้างความรู้สึกอึดอดั จะเป็นการเร้าอารมณ์และไม่เหมาะสมกบัเด็กเล็ก ทั้งน้ีรวมถึงสีสันท่ี
ฉูดฉาดเกินไป การมีตวัอิจฉาในรายการยงัไม่เหมาะสมกบัช่วงวยัน้ี ถา้จะมีตวัร้ายควรเล่ียงเป็นการ
ใชส้ตัวจ์ะดีกว่า  ขณะท่ีการส่ือสารกบัเด็กโต การใชภ้าษาและค าพูดสามารถน าเสนอให้โตข้ึน หรือ
ใกลเ้คียงกบัผูใ้หญ่ได ้3) รายการท่ีมีการสัง่สอนมากไปจะเหมือนกบัรายการสอน ไม่เปิดให้เด็กคิด
เอง รายการทีวีควรใช้การเรียนรู้แบบใหม่คือใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วย ไม่ควรตีกรอบ
ความคิด เปิดโลกใหก้วา้งข้ึน ไม่ตอ้งสรุปหรือสอน สนบัสนุนใหเ้ด็กคิดเอง 4) รายการประเภทเกม 
การแข่งขนั ควรอิงอยูก่บัเด็ก เอาธรรมชาติของเด็กมาน าเสนอเป็นหลกั โดยเด็กไดป้ระโยชน์ เน้ือหา
หรือค าถามเหมาะกบัช่วงวยั การมีความคิดเห็นต่างควรเปิดโอกาสให้มีการอธิบาย ไม่ควรตดัสิน
ถูกผดิ บางรายการพบว่าน าเอาเด็กมาแข่งขนัหรือเล่นเกมในรายการแต่ไม่ให้ประโยชน์ต่อเด็ก กลบั
เป็นรายการใหผู้ใ้หญ่ดู ส่วนการแข่งขนัในรายการเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดม้ีส่วนร่วม เกิดความ
ภาคภูมิใจ แต่ไม่ควรเสนอในลกัษณะว่าการแพเ้ป็นส่ิงแยแ่ละไม่ดี และควรดูความเหมาะสมของช่วง
วยัดว้ย ไม่ควรมีการแข่งขนัและตดัสินในรายการส าหรับเด็กเล็ก 5) การโฆษณาคัน่รายการควรมี
สินคา้ท่ีหลากหลาย ไม่ควรเป็นลกัษณะเชิญชวนมากเกินไป การมีป้ายในโฆษณาสามารถท าไดบ้น
ความพอเหมาะพอดี ไม่ควรให้ตวัเอกหรือพิธีกรเชิญชวนหรือทานขนมให้ดู เด็กเล็ก  3 – 8 ขวบ มี
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แนวโนม้ท่ีจะท าตาม และยงัควบคุมความยบัย ั้งชัง่ใจไม่ได ้เด็ก 11 ปีข้ึนไป จะรู้จกัยบัย ั้งใจไดบ้า้ง 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเล้ียงดูของผูป้กครองดว้ย  
 จากการถอดสูตรการน าเสนอของรายการเด็กในต่างประเทศ พบว่ามีสูตรส าคญัดงัน้ี 1) 
ความยาวรายการมีความเหมาะสมกบัความสนใจตามช่วงวยั และในการวางผงัรายการส าหรับเด็ก
ควรใหมี้การผสมผสานรายการหลายแบบดว้ยกนั ทั้งเกม การ์ตูน เพลง ละคร เป็นตน้ โดยจดักลุ่ม
เน้ือหาในธีมเดียวกนั 2) น าเสนอเน้ือหารายการใหเ้ห็นความเช่ือมโยง ให้เด็กคิดในลกัษณะของการ
ตั้งค  าถาม ว่าจะเป็นอะไรไดบ้า้ง การไดดู้ซ ้า ๆ ก็จะสามารถเช่ือมไปเป็นสารคดีสตัวส์ั้น ๆ ไดโ้ดยไม่
ตอ้งมีการบรรยาย 3) เน้ือหา ภาษา และภาพ คือการเอาของใกลต้วัมาใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ ตั้งแต่ส่ิงท่ีเป็น
พ้ืนฐานของชีวิต การส่ือสารดว้ยภาพและภาษา ให้ผูผ้ลิตคิดตลอดว่าก  าลงัส่ือสารกบัเด็ก จะท าให้
เห็นภาพกวา้ง และหยบิส่ิงต่าง ๆ มาใชอ้ยา่งมีเป้าหมาย 4) การสอนในรายการเด็ก ควรเป็นการสอน
เพื่อการเรียนรู้ โดยผูผ้ลิตคิดต่อว่าเด็กท่ีดูจะได้เรียนรู้อะไร จากอะไร และสามาร ถเช่ือมโยง 
การเรียนรู้จากตนเอง ไปสู่ส่ิงต่างภายนอก ทั้งคนในครอบครัว คนรอบข้าง ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ และ
สภาพแวดลอ้ม 5) การเอาตวัของผูผ้ลิตไปนัง่ในสถานะเดียวกบัเด็ก ค  านึงถึงจิตวิทยาและพฒันาการ
เด็กในช่วงวยัต่าง ๆ และไม่ควรเอาแต่ความสนุกเป็นท่ีตั้ง แต่ควรสร้างรายการให้มีคุณค่าแก่เด็กใน
ดา้นต่าง ๆ ไปพร้อมกนั 6) ท าความเขา้ใจและรู้ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 7) รสนิยมตอ้งสร้าง
หนา้จอในรายการเด็ก ทั้งเร่ืองสีท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งฉูดฉาด เลอะเทอะ รูปทรงต่าง ๆ และการใชเ้สียงท่ี
ควรพูดเป็นปกติใหช้ดัเจนก็พอ 9) เด็กโตตอ้งการความสมจริง มีความจริงจงัในเร่ืองต่าง ๆ สามารถ
สอดแทรกเร่ืองราวความหลากหลายเขา้ไปได ้10) การตั้งค  าถามเร่ืองความรู้สึกอย่างไร ดูแลว้นึกถึง
อะไร คิดอะไรต่อไดอี้ก เวลาท่ีดูรายการเด็กอ่ืน ๆ และเมื่อท ารายการเองก็ให้ค  านึงถึงเด็กท่ีเป็นคนดู
ว่า รู้สึก-นึก-คิด อยา่งไร จากรายการ 11) เร่ิมตน้ดว้ยส่ิงใด ให้จบดว้ยส่ิงนั้น เช่นเร่ิมตน้ดว้ยค าถาม 
จบดว้ยขอ้สรุป เร่ิมตน้ดว้ยของเล่น จบท่ีของเล่น เร่ิมตน้ดว้ยแฟนตาซี ก็จบลงท่ีโลกแฟนตาซีเช่นกนั  
 ส่ิงท่ีนกัสร้างสรรค ์(creative) รายการทีวีส าหรับเด็กควรค านึงถึง ประกอบดว้ย 1) พฒันาการ
และธรรมชาติของเด็ก 2) การมีท่ีปรึกษาเร่ืองเด็กท่ีเหมาะสมกบัรายการ 3) ควรท ารายการตวัอยา่งให้
เด็กดูเพื่อทดสอบความสนใจของเด็กต่อรายการและน ามาพฒันารายการต่อไป 4) ไอเดียรายการอาจ
มาจากความตอ้งการและประสบการณ์ในวยัเยาว ์5) ควรเคารพผลงานสร้างสรรคข์องผูอ่ื้นโดยมีการ
อา้งอิงเป็นนิสยั 6) การหาขอ้มูลกบัเด็กจริง ๆ หรือทดลองท าในส่ิงท่ีคิดก่อน 7) เสนอรายการให้เป็น
รูปธรรม เขา้ใจง่าย 8) เปิดรับค าวิจารณ์ของผูดู้รายการ 9) ไม่ยดึติดกบัวิธีท่ีใชแ้ลว้ไดผ้ล    
 

 มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา (2558) ไดศ้ึกษาเรือง“จริยธรรมส่ือโทรทศัน์กับผลกระทบต่อ
พฒันาการของเด็ก : ศึกษาเปรียบเทียบโทรทศัน์ดิจิตอลช่องท่ีไดรั้บความนิยมช่วงตุลาคม 2557 และ 
มกราคม 2558”  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสมหรือเขา้ข่ายละเมิดจริยธรรมวา่
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อาจส่งผลกระทบต่อเด็ก และเพื่อจดัท าขอ้เสนอต่อ กสทช.ในการก ากบัดูแลเน้ือหารายการโทรทศัน์ 
และการปฏิบติัตามแนวทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัดชดัเจน เพื่อปกป้องคุม้ครองผูช้มกลุ่มเด็กจาก
เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมกบัพฒันาการตามวยั ซ่ึงรูปแบบรายการท่ีศึกษาคือ 1) รายการส าหรับเด็กและ
การ์ตูน 2) กลุ่มละครและภาพยนตร์ 3) กลุ่มบนัเทิงท่ีไดรั้บความนิยมในกลุ่มเป้าหมาย อายุ 10-14 ปี 
รูปแบบละ 3 อนัดบั (โดย AC Nielsen) ผลการศึกษาพบว่า พบว่ารายการประเภทละคร (ไทย) มี
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเพศ     (7 รายการ) ภาษา ส่อทางเพศและภาษาหยาบคาย (10 รายการ) และความรุนแรง 
(18 รายการ) มากกว่ารายการประเภทอ่ืน ๆ ส่วนรายการประเภทการ์ตูนมีเน้ือหาความรุนแรง
ค่อนขา้งมาก(12รายการ) ในขณะท่ีกลุ่มรายการบนัเทิงอ่ืนๆ พบเน้ือหาเก่ียวกบัอคติและการเลือก
ปฏิบติัผา่น ภาพตวัแทน (5 รายการ) มากกว่ากลุ่มรายการประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเด็กใน 5 
ดา้นไดแ้ก่ กระบวนการคิด (Cognitive - type effects) ทศันคติหรือความเช่ือ (Belief - type effects) 
ดา้นพฤติกรรม (Behavioral - type effects) การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional - type effect ) และ
ทางดา้นกายภาพร่างกาย (Physiological - Type Effects) ผูป้ระกอบการส่ือโทรทศัน์ทุกช่องจึงควร
ตรวจสอบการน าเสนอเน้ือหารายการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ กสทช. อย่างค านึงถึงจริยธรรม
ส่ือมวลชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีส าคญัคือผลกระทบต่อพฒันาการของเด็ก รวมถึงควรจัด
ระดบัความเหมาะสมของเน้ือหารายการต่าง ๆ อยา่งเป็นจริง ตามประกาศของ กสทช. ผลการศึกษา
ผงัและเน้ือหารายการทีวีดิจิตอลช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 สถานี ไดแ้ก่ 1) ช่อง 3 Family    
2) MCOT Family และ 3) Loca ระหว่างวนัท่ี 5-12 มิถุนายน 2557 พบรายการส าหรับกลุ่มผูช้มทัว่ไป
มากถึง 65%  รายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวพบเพียง 35%  ไม่พบรายการเรตต้ิง “ป” ใน
ทุกช่องสถานี ( “ป” เน้ือหาเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั 3-5 ปี) ส่วนเรตต้ิง “ด” พบน้อยมาก (“ด” 
เน้ือหาเหมาะสมส าหรับเด็กวยั 6-12 ปี) ผลการศึกษาคร้ังน้ีไม่ต่างจากผลการศึกษาเม่ือปี 2550 
 ส่วนเน้ือหาท่ีส่งเสริมพฒันาการ ตามช่วงวยั 4 ดา้น (สงัคม – สติปัญญา – จิตใจ และอารมณ์ 
– ร่างกาย) นั้นยงัขาดเน้ือหาท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย ทั้งพบเน้ือหาท่ีอาจไม่เหมาะสมในเร่ือง 
เพศ ภาษา ความรุนแรง การพนันและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ขณะท่ีเกณฑ์การจดัระดบัเน้ือหาของ 
กสทช. ยงัไม่ครอบคลุมเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม เร่ืองการพนนั บริโภคนิยม ศาสนา ความเช่ือ และเร่ือง
เกินจริง เมื่อพิจารณาตามแนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของโทรทศัน์ตามประกาศ กสทช . 
ควบคู่กบัหลกัเกณฑ์ของ Ofcom พบว่าประกาศ กสทช. ยงัไม่ครอบคลุมเน้ือหาท่ีห้ามน าเสนอใน
รายการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือผูช้มท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี ตามหลกัเกณฑ์ของ Ofcomในประเด็น
ความเช่ือเร่ืองผีสาง คาถาอาคม และเร่ืองเกินจริง เน้ือหาท่ีขดัต่อสวสัดิภาพทางร่างกายจิตใจและ
ศกัด์ิศรีของผูร่้วมรายการท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี วิธีการประกอบอาชญากรรมท่ีน ามาเป็นตวัอย่างได ้
และ รายการทางศาสนาท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากความอ่อนไหวของผูช้ม 
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 2) วรรณกรรมต่างประเทศ 
 Schramm, W., Lyle, J., & Parker E. B. (1961) ไดศ้ึกษาเร่ือง “Television in the lives of 
our children” สรุปไวว้่า ส าหรับเด็กบางกลุ่มภายใตเ้ง่ือนไขบางอย่าง โทรทศัน์บางรายการก็เป็น
อนัตราย แต่ส าหรับเด็กคนอ่ืน ๆ ภายใต้เง่ือนไขเดียวกัน หรือแมเ้ป็นเด็กกลุ่มเดียวกันน้ีภายใต้
เง่ือนไขอ่ืน รายการโทรทศัน์นั้นก็อาจเป็นประโยชน์ได ้และส าหรับเด็กส่วนใหญ่โดยปกติแลว้ ก็ไม่
อาจยนืยนัไดว้่ารายการโทรทศัน์ ส่วนมากจะไม่มีโทษหรือไม่เป็นประโยชน์เสียทีเดียว เพราะใน
ปัจจุบันแมผ้ลกระทบจากส่ือท่ีปรากฏให้เห็นก็ยงัไม่ได้เกิดกับเด็กทั้งหมดทุกคนทุกกลุ่มในวยั
เดียวกนั 
 

 George Gerbner (1966) ศึกษาเร่ือง “On defining communication everyday encounters” 
ซ่ึงกล่าวว่า ส่ือมวลชนโดยเฉพาะโทรทศัน์ไดป้ลูกฝังป้ันแต่งความคิดของผูรั้บสารเก่ียวกบัความเป็น
จริงของโลก สมมติฐานน้ีพฒันาข้ึนมาจากการศึกษาเก่ียวกบัการเปิดรับเน้ือหารุนแรงทางโทรทศัน์
และการรับรู้ของประชาชนต่อภัยอาชญากรรมในสังคมอเมริกัน โดยเปรียบเทียบว่าผูท่ี้เปิดรับ
โทรทศัน์มาก (Heavy viewer) จะรับรู้ว่าสังคมมีภัยอาชญากรรมมากเหมือนเช่นท่ีน าเสนอใน
โทรทัศน์หรือไม่ และผูท่ี้เปิดรับน้อย (Light viewer) จะรับรู้ว่าสังคมมีภยัอาชญากรรมน้อยกว่า
หรือไม่ หรือผูดู้โทรทศัน์นอ้ยจะรับรู้ภยัอาชญากรรมตรงตามสถิติของหน่วยงานราชการไดม้ากกว่า
ผูดู้โทรทศัน์มากหรือไม่ เน่ืองจากว่าโทรทศัน์มกัน าเสนอภาพของภยัอาชญากรรมอยา่งโดดเด่นมาก 
ปรากฏว่าไดผ้ลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ผูท่ี้เปิดรับโทรทศัน์น้อยจะรับรู้
ภยัอาชญากรรมไดต้รงตามสถิติของหน่วยงานราชการมากกว่าผูท่ี้เปิดรับโทรทศัน์มาก ในขณะท่ีผูท่ี้
เปิดรับโทรทศัน์มากจะรับรู้ว่าสงัคมมีภยัอาชญากรรมมากเกินกว่าความเป็นจริง ทั้งน้ีเพราะโทรทศัน์
มกัน าเสนอภยัอาชญากรรมอยา่งโดดเด่นเขม้ขน้จนดูมากเกินความเป็นจริง  
 ผลการศึกษาของเกิร์บเนอร์ ไดช้ี้ถึงบทบาทในลกัษณะ 3 Bs ของโทรทศัน์ท่ีน าไปสู่การ
ปลูกฝังความจริง ดงัน้ี (Baran, S.J. & Davis, D.K., 1995:310)  
 [1] Blurring หมายถึง โทรทศัน์มีบทบาทในการค่อย ๆ ลบภาพหรือลบแบบแผนการมอง
โลกแบบดั้งเดิมท่ีคนเคยมีใหจ้างหายไป ภาพท่ีน าเสนอทางโทรทศัน์ผา่นรูปแบบและเน้ือหารายการ
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรายการละคร มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์ รายการเรียลลิต้ีโชว ์
ส่งผลให้ค่านิยมหรือวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมของสังคมเลือนหายไป เช่น การรักนวลสงวนตัวของ
ผูห้ญิง ขณะเดียวกันคนในสังคมได้ซึมซบัแบบแผนการมองโลกและค่านิยมใหม่  ๆ เข้ามาแทน 
โดยเฉพาะค่านิยมแบบตะวนัตกท่ีเขา้มาอนัเน่ืองจากความกา้วหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร เช่น 
ค่านิยมในเร่ืองของการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการแต่งงาน จะเห็นไดช้ัดจากวยัรุ่นในยุคสมยัใหม่น้ีมี
แบบแผนการด าเนินชีวิตในเร่ืองของคู่ครองเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก ภาพหรือข่าวของดารา
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นกัแสดงหลาย ๆ คนท่ีเขา้สู่พิธีวิวาห์ในขณะท่ีตั้งครรภ์ก่อนแลว้ไดส้ะทอ้นถึงแบบแผนชีวิตใหม่ท่ี
ไดซึ้มซบัมาจากส่ือมวลชน  
 [2] Blending หมายถึง โทรทศัน์มีบทบาทในการผสมความเป็นจริงของคนใหเ้ขา้กบัค่านิยม 
หรือวัฒนธรรมหลักท่ีปรากฏอยู่ในโทรทัศน์  เช่น ค่านิยมในการใช้สินค้าแบรนด์เนมจาก
ต่างประเทศเพื่อบ่งบอกสถานภาพทางสงัคม  
 [3] Bending หมายถึง โทรทัศน์มีบทบาทโน้มน าให้ผูช้มเกิดค่านิยมท่ีตอบสนอง
ผลประโยชน์ของสินคา้ท่ีโฆษณาทางโทรทศัน์ เช่น ค่านิยมความผอม ค่านิยมการมีผิวขาว ซ่ึงงาน
โฆษณาสินคา้เก่ียวกบัการลดความอว้นมกัสะทอ้นภาพของความน่าตลกขบขนัของคนท่ีมีรูปร่าง
อว้น ท าใหเ้ด็กวยัรุ่นสมยัน้ีนิยมมีรูปร่างผอมบาง หรือโฆษณาสินคา้เคร่ืองประทินผวิไดท้ าใหผู้ห้ญิง
ยคุใหม่น้ีนิยมมีผวิขาวมากข้ึน 
 จากการศึกษาดงักล่าวสรุปไดว้่า โทรทศัน์มีอิทธิพลในการ “ปลูกฝัง” หรือ “สร้างโลก” 
หรือสร้างทศันะของบุคคลต่อโลกรอบตวั ซ่ึงบางคร้ังอาจจะเป็นทศันะท่ีเบ่ียงเบนผิดเพ้ียนหรือไม่
ตรงกบั “โลกแห่งความเป็นจริง” 
 

 Lull (อ้างถึงใน ประภาวดี ธานีรนานนท์, 2540, หน้า 42) ไดท้ าการศึกษาส่ือของวยัรุ่น 
พบว่า เด็กวยัรุ่นมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้และค้นหาจุดยืนของตนเอง การติดต่อส่ือสารกับ
ครอบครัวลดลง ในขณะท่ีเพ่ิมความสมัพนัธก์บัเพื่อน สงัคมและส่ืออ่ืน ไดแ้ก่ วิทย ุภาพยนตร์ ดนตรี
มากข้ึน นอกจากน้ีเด็กเลือกท่ีจะใช้เวลารับชมรายการโทรทัศน์กับพ่ีน้องหรือชมเพียงคนเดียว
มากกว่า 
 

 McGrath (1981, p.3845) ไดท้ าการศึกษาความตระหนกัของผูป้กครองถึงการใชโ้ทรทศัน์
ท่ีมีต่อนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อศึกษาผูป้กครองของนักเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่า
ผูป้กครองตระหนกัถึงอิทธิพลของโทรทศัน์ท่ีมีต่อเด็กและยอมรับขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเวลาท่ีเด็กใชใ้น
การชมโทรทศัน์ และอิทธิพลทัว่ไป และผูป้กครองควรมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กในปกครองของตนใน
การรับชมรายการต่าง ๆ 
 

 Palmer (1986, p. 125) ไดศ้ึกษารายการวิทยุโทรทศัน์ส าหรับเด็กเพื่อส ารวจลกัษณะการ
เลือกชมรายการโทรทศัน์และความแตกต่างของเด็กในแต่ละระดบั ในการเลือกรับชมรายการวิทยุ
โทรทศัน์ โดยศึกษาในกลุ่มนกัเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมธัยมศึกษา นอกจากน้ียงัไดส้ัมภาษณ์
ความคิดเห็นของครูและผูป้กครองเก่ียวกบัรายการวิทยโุทรทศัน์ ผลการวิจยั สรุปไดด้งัน้ี 
 [1] เด็กชั้นประถมศึกษาชมรายการวิทยโุทรทศัน์สปัดาห์ละ 16 ชัว่โมง และมีแนวโนม้ว่าจะ
สูงข้ึนในปีต่อไป ในขณะท่ีเด็กมธัยมศึกษาชมรายการวิทยโุทรทศัน์สปัดาห์ละ 21 ชัว่โมง 
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 [2] เด็กประถมศึกษาชอบชมรายการประเภทลึกลบั โลดโผน ผจญภยั เช่น รายการนักสืบ 
รองลงมาชอบการ์ตูน ส่วนเด็กมธัยมชอบชมรายการละครและภาพยนตร์ คติสอนใจ 
 [3] เด็กมธัยมศึกษาจะเลือกชมรายการโทรทศัน์เฉพาะรายการท่ีสนใจเท่านั้น รสนิยมและ
ความสนใจในการชมรายการวิทยโุทรทศัน์ของเด็กมธัยมระหว่างชายกบัหญิงจะแตกต่างกนั 
 [4] เด็กส่วนใหญ่สนใจรายการวิทยโุทรทศัน์เพื่อการศึกษาไม่มากเท่าท่ีควร 
 

 Wright, John C และ Huston, Aletha C (1986) ท าการศึกษาเร่ือง  “A matter of form: 
Potentials of television for young viewers” โดยศึกษาองค์ประกอบพิเศษในรายการโทรทศัน์ และ 
ศึกษาผลกระทบ ท่ีมีต่อการเรียนรู้และทกัษะทางสังคมของเด็ก ทั้งน้ีองค์ประกอบพิเศษในรายการ
โทรทศัน์ประกอบดว้ย การต่อสู้ จงัหวะในการเคล่ือนไหว เทคนิคภาพ (เช่น การซูม การตดัต่อ และ 
special effect) และทางเสียงในรายการ (เช่น เพลง บทพูด และ เสียงประกอบ) ทั้งน้ีพบว่า รายการ
โทรทศัน์ของเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ รายการท่ีเป็นการ์ตูนจะประกอบดว้ยองค์ประกอบพิเศษน้ี
ในระดบัสูง (การออกท่าทางต่าง ๆ จงัหวะการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว และองค์ประกอบพิเศษทั้งภาพ
และเสียงท่ีอยูใ่นระดบัสูง) ในขณะท่ีรายการเพ่ือการศึกษานั้นจะใชอ้งคป์ระกอบพิเศษชนิดเดียวกนั
ในบางประเภท แต่จะเพ่ิมในส่วนของภาษาและองคป์ระกอบพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีกระตุน้กระบวนการคิด
ของเด็ก อยา่งไรก็ดีความสนใจของเด็กจะถูกกระตุน้โดยองค์ประกอบพิเศษเหล่าน้ี โดยเด็กจะให้
ความสนใจกบัแอนิเมชัน่ เสียง ส่วนท่ีมีความตลกขบขนั และการออกท่าทางหรือการต่อสู้ ทั้งน้ี
องคป์ระกอบพิเศษจะเป็นส่ิงท่ีใชก้  าหนดประเภทและเน้ือหารายการโทรทศัน์ องค์ประกอบเหล่าน้ี
จะเป็นไวยากรณ์ของรายการและเป็นวิธีการแสดงขอ้มูล เด็กจะใชรู้ปแบบรายการโทรทศัน์ในการ
เรียนรู้เน้ือหารายการ ผูผ้ลิตควรใชอ้งค์ประกอบเหล่าน้ีอย่างระมดัระวงั เพ่ือช่วยให้เด็กเขา้ใจถึง
เน้ือหารายการ นอกจากนั้น ยงัพบว่าการต่อสู้และจงัหวะเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วยงัมีผลกระทบทาง
อารมณ์ท่ีแตกต่างต่อเด็กอีกดว้ย 
 

 Lillard AS&Peterson J. (2011) ศึกษาเร่ือง “The immediate impact of different types of 
television on young children's executive function” โดยศึกษาผลกระทบแบบฉับพลนัของรายการ
โทรทศัน์ท่ีแตกต่างท่ีมีต่อพฒันาการดา้นการของเด็กเลก็ในดา้นการจดัการตวัเอง (เช่น การควบคุม
ตวัเอง และการท างานของระบบความจ า) การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาโดยการทดลองใหเ้ด็กอาย ุ4 ปี จ  านวน 
60 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อชมรายการ ความยาว 9 นาที ท่ีต่างกนัคือ รายการโทรทศัน์ ประเภท
การ์ตูนท่ีน าเสนอภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวดว้ยความรวดเร็ว รายการการ์ตูนเพื่อการศึกษา และรายการ
ท่ีใช้ภาพวาด จากนั้นให้เด็กท าแบบทดสอบเก่ียวกับการจัดการตัวเอง และให้ผูป้กครองท าแบบ
ส ารวจความสนใจของเด็ก ผลการวิจยัพบว่า เด็กกลุ่มท่ีชมการ์ตูนท่ีน าเสนอภาพท่ีมีการเคล่ือนไหว 
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ดว้ยความรวดเร็วจะมีพฒันาการดา้นการจดัการตวัเองชา้กว่าอีก 2 กลุ่ม การ์ตูนท่ีน าเสนอภาพท่ี
เคล่ือนไหวดว้ยความรวดเร็ว จะมีผลกระทบต่อพฒันาการดา้นการของเด็กเล็กในดา้นการจดัการ
ตวัเองอยา่งฉบัพลนั  
 

 Padilla-Walker, Coyne, Collier, และ Nielson (2015)ไดท้ าการศึกษาระยะยาวเพื่อหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างรายการโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหามุ่งเน้นให้คนมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ (Prosocial TV) 
กบัพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ (Prosocial behavior) และพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive behavior) ของ
ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัวยัรุ่นจ านวน 441 คน (อายเุฉล่ีย = 13.31 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.06; เพศหญิง = 
52%; เพศชาย = 48%) โดยงานวิจยัน้ี เก็บขอ้มูลเป็นจ านวน 5 ช่วงเวลาดว้ยกนั ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจะตอ้ง
ระบุรายการโทรทศัน์ท่ีตนเองช่ืนชอบมา 3 รายการ ในช่วงการเก็บขอ้มูลช่วงท่ี 2 จากนั้นผูว้ิจยัจะ
เก็บข้อมูลอีก 3 คร้ังในช่วงเวลา 2 ปี ผลการวิจัยพบว่า เน้ือหาของรายการโทรทัศน์ท่ีมุ่งให้มี
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือในการเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี 3 มีความสมัพนัธท์างลบกบัพฤติกรรมกา้วร้าวของวยัรุ่นท่ี
เขา้ร่วมงานวิจยัใน 2 ปีถดัมา ส่วนพฤติกรรมกา้วร้าวก็มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัเน้ือหารายการ
โทรทศัน์ท่ีมีความกา้วร้าว นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี 3 ยงัแสดงใหเ้ห็นว่า วยัรุ่น
ท่ีเขา้ร่วมงานวิจยัจะมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบัคนแปลกหนา้ได ้และพฤติกรรมดงักล่าวมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกับขอ้มูลท่ีเก็บในคร้ังท่ี 4 และคร้ังท่ี 5 เร่ืองพฤติกรรมการเข้าอกเขา้ใจผูอ่ื้น (Empathic 
concern) และการก ากับตนเอง (Self-regulation) อีกด้วย กล่าวไดโ้ดยสรุปคือ เน้ือหาและความ
ยาวนานในการน าเสนอของส่ือโทรทศัน์มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมของเยาวชน หากเยาวชนไดดู้
ส่ือโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาท่ีส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเป็นเวลามากข้ึน เยาวชนก็อาจมีพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน แมก้ระทัง่ต่อคนแปลกหนา้ แต่หากเยาวชนไดดู้ส่ือโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหารุนแรงและ
กา้วร้าวเป็นเวลาต่อเน่ือง โอกาสท่ีเยาวชนจะมีพฤติกรรมกา้วร้าวก็สูงข้ึนเช่นกนั จึงเป็นหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่ ผูป้กครอง และผูผ้ลิตส่ือจักต้องค านึงถึงความส าคญัในแง่เน้ือหาท่ีน าเสนอและโอกาสท่ี
เยาวชนจะไดรั้บส่ือต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในอนาคต 
 

 การทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดท่ีไดเ้ลือกมานั้น ประกอบดว้ยประเด็นท่ีเก่ียวกับความ
ตอ้งการในการรับชมรายการโทรทศัน์ของเด็กเน้ือหา รูปแบบรายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 
ผลกระทบของเน้ือหารายการท่ีไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก จริยธรรมและแนวทางการก ากบัดูแลการ
ผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก ไดแ้สดงใหเ้ห็นเห็นถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิง่ส า รับการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็กต่อไป 
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2.6 กรอบวธิีการวจิยั 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกับ
จิตวิทยาพฒันาการเด็ก แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัผลกระทบของส่ือโทรทศัน์ แนวคิดเก่ียวกบัการก ากบั
ดูแลส่ือโทรทัศน์เพื่อเด็ก และแนวคิดเก่ียวกบัรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก อนัจะน ามาสู่กรอบ
วิธีการวิจัยเพื่อการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการส่งเสริมก ากบัดูแลให้มีการผลิต
รายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และผลิตรายการโทรทศัน์ตน้แบบ
ส าหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 ในการจดัท าแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการส่งเสริมก ากบัดูแล ให้มีการผลิตรายการ
โทรทศัน์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้
มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเอกสาร แนวทางในการสร้างค าถามเพื่อการสมัภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคู่มือปฏิบติัการและขอ้เสนอแนะในการก ากบัดูแล ซ่ึงเป็นแนวทางเชิง
จริยธรรมในการผลิตรายการต้นแบบส าหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งน้ีในการผลิต
รายการต้นแบบนั้น ผูว้ิจ ัยจะใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กท่ีอยู่ภายใต้
กรอบแนวคิดเก่ียวกบัจิตวิทยาพฒันาการเด็ก แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัผลกระทบของส่ือโทรทศัน์  
และแนวคิดเก่ียวกับการก ากบัดูแลส่ือโทรทศัน์เพื่อเด็กเป็นหลกั  ผูว้ิจัยได้ท ามาสร้างเป็นกรอบ
วิธีการวิจยั ดงัภาพ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 2.2 กรอบวิธีการวิจยั 

แนวคดิเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 

แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับผลกระทบของ
ส่ือโทรทัศน์ 

แนวคดิเกี่ยวกับการก ากับดูแลส่ือ
โทรทัศน์เพ่ือเด็ก 

แนวคดิเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 

คู่มือปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ 
ในการก ากับดูแล 

รายการโทรทัศน์ต้นแบบ
ส าหรับเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัว จ านวน 11 ตอน 



บทที่ 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษา “โครงการจดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว” ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน และตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ผูว้ิจยั
จึงไดใ้ชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group interview) และ
การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
3.1 แหล่งข้อมูล 

 เน่ืองจากโครงการน้ีแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey research) และการผลิตรายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ผูจ้ดัท าโครงการไดจ้  าแนกแหล่งขอ้มูลตามเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ การศึกษา
เอกสาร (Documentary analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) การสนทนากลุ่ม 
(Focus group interview) และการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ดงัน้ี 
 

1) การศึกษาเอกสาร (Documentary analysis) แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ เอกสาร
วิชาการ วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจยั เทปรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบริการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือวิเคราะห์
และเปรียบเทียบรูปแบบรายการโทรทัศน์ ศึกษาจริยธรรม รูปแบบการก ากับดูแล และแนวทาง
ปฏิบติัในการผลิตและน าเสนอรายการโทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

 

2) การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In – depth interview) แหล่งขอ้มูลการศึกษา ไดจ้ากการคดัเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาและก าหนดมาตรฐานจริยธรรม ข้อเสนอแนะ แนว
ทางการก ากบัดูแลกนัเอง และแนวทางการผลิตรายการโทรทศัน์เชิงคุณภาพ ส าหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  (1) ผูก้  าหนดนโยบาย / ผูบ้ริหารระดับสูงระดับชาติท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนด
มาตรฐานจริยธรรมและการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
จ านวน 4 คน 
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  (2) เครือข่ายและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง / ศึกษา เก่ียวกบัส่ือและสิทธิเด็ก และเยาวชน 
จ านวน 6 คน 

  (3) ผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทศัน์  / ผูผ้ลิตรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว จ  านวน 9 คน 

  (4) นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ / ส่ือสารมวลชน และนกัจิตวิทยาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว จ  านวน 5 คน  

 โครงสร้างค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลกึ  
 กฎและกติกาส าหรับการผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

o ปัจจยัภายในองคก์ร 
o ปัจจยัภายนอกองคก์ร 

 รูปแบบรายการท่ีเหมาะสมส าหรับรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 การสอดแทรกเน้ือหาท่ีเป็นความรู้สอดคลอ้งกลุ่มเป้าหมายรายการ 
 เทคนิคการน าเสนอท่ีมีผลต่อการรับรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 การมีส่วนร่วมของผูรั้บชมกลุ่มเป้าหมาย  
 ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันารายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 ขอ้เสนอต่อการก ากบัดูแลรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 

3) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ถึงพฤติกรรมการรับชมและความตอ้งการรายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งส้ิน 400 ชุดโดยแบ่งเป็น 

(1) เด็กว ัยเรียนตอนต้น คือนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นปีท่ี  1 – 3  
อาย ุ6 – 9 ปี 
  (2) เด็กวยัเรียนตอนปลาย คือนักเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4 – 6  
อาย ุ10 – 12 ปี 
  (3) เยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ คือนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 1 – 3  
อาย ุ13 – 15 ปี 
  (4) เยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย คือนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4 – 6 
อาย ุ16 – 18 ปี 
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4) การสนทนากลุ่ม (Focus group interview) แบ่งออกเป็นกลุ่มผูป้กครอง และกลุ่มเด็ก
และเยาวชน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ และความตอ้งการรายการโทรทศัน์
ส าหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงแนวทางการก ากับดูแล และเฝ้าระวงั ให้มีรายการ
คุณภาพต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประกอบดว้ย 6 กลุ่มยอ่ย คือ 

(1) กลุ่มผูป้กครองเด็กเลก็ อาย ุ3 – 5 ปี    จ านวน 5 คน 
(2) กลุ่มผูป้กครองเด็กวยัเรียนและเยาวชน อาย ุ13 – 18 ปี จ านวน 5 คน 
(3) กลุ่มเด็กวยัเรียนตอนตน้ อาย ุ6 – 9 ปี   จ านวน 8 คน 
(4) กลุ่มเด็กวยัเรียนตอนปลาย อาย ุ10 – 12 ปี   จ านวน 8 คน 
(5) กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ อาย ุ13 – 15 ปี   จ านวน 8 คน 
(6) กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ16 – 18 ปี  จ านวน 5 คน 

 เกณฑ์การคดัเลือกและโครงสร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม 
(1) และ (2) กลุ่มผูป้กครองของเด็กเล็ก และเด็กวยัเรียนถึงเยาวชน เป็นผูรั้บสารท่ีมีความ

กระตือรือร้น คือ เป็นผูเ้ลือกเปิดรับข่าวสาร คดักรองและใหค้  าแนะน าหรือบอกต่อกบักลุ่มเครือข่าย 
มีลกัษณะเป็นผูน้  าทางความคิดในกลุ่ม โดยใชค้  าถามคดักรองเพื่อคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม
ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 ค าถามคดักรอง 
       พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของลกู 

 ความถ่ีต่อสปัดาห์ 
 จ านวนชัว่โมงต่อวนั 
 รายการท่ีชมและความช่ืนชอบท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ 

      พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ร่วมกันกับลกู 
 การควบคุมเน้ือหาใหลู้ก 
 การจดัตารางการรับชมรายการโทรทศัน์ใหลู้ก 
 การใหค้  าแนะน าระหว่างการรับชมรายการโทรทศัน์แก่ลูก 
 การสนบัสนุนและส่งเสริมใหรั้บชมรายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัลูก 

 โครงสร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม  
 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 ความตอ้งการท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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 (3) และ (4) กลุ่มเด็กวยัเรียนตอนตน้ และเด็กวยัเรียนตอนปลาย ตามช่วงอายุท่ีระบุ โดยใช้

ค  าถามคดักรองเพื่อคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ตามประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 ค าถามคดักรอง 

 ความถ่ีในการรับชมรายการโทรทศัน์ 
 โครงสร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม  

 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ของเด็ก และครอบครัว 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ของเด็ก และครอบครัว 
 ความตอ้งการท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ของเด็ก และครอบครัว 

 
(1) และ (6) กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ และกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย ตาม

ช่วงอายท่ีุระบุ โดยใชค้  าถามคดักรองเพื่อคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 ค าถามคดักรอง 

 ความถ่ีในการรับชมรายการโทรทศัน์  
 การมีส่วนร่วมต่อการรับชมรายการโทรทศัน์  
 การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ต่อเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีไดรั้บชม  
 การมีส่วนในการกระจายเน้ือหาท่ีไดรั้บชมรายการโทรทศัน์  

 โครงสร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม  

 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ของเยาวชน และครอบครัว  
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ของเยาวชน และครอบครัว  
 ความตอ้งการท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ของเยาวชน และครอบครัว  
 ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ของเยาวชน และครอบครัว  

 
(4) การอภิปรายกลุ่มเพ่ือการประเมนิคู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการผลติรายการโทรทศัน์

ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และแนวคิดรายการโทรทัศน์ต้นแบบเพ่ือเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว (Group discussion) 

การอภิปรายในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ โดยคดัเลือกผูร่้วมอภิปรายแบบเจาะจง จากกลุ่มผูป้ระกอบ
กิจการสถานีโทรทศัน์ ผูผ้ลิตรายการ เครือข่ายองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือและสิทธิเด็ก นกัวิชาการดา้น
ส่ือมวลชน นกัวิชาการดา้นจิตวิทยาเด็ก ท่ีค  านึงถึงหลกัจริยธรรมและการปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ตวัแทนกลุ่มผูป้กครองเด็ก และกลุ่มเยาวชน รวมจ านวน 8 คน ไดแ้ก่ 
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 (1) คุณสุวิทย ์สาสนพิจิตร์ รองผูอ้  านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

(2) คุณภทัรจารีย ์อยัศิริ ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
(3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ณาณัฏฐ์ธญั วงศบ์้านดู่ นักวิชาการดา้นส่ือมวลชน คณะ

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(4) รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ริยเดว ทรีปาตี ผูอ้  านวยการสถาบนัแห่งชาติเพื่อ

การพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล 
(5) อาจารย ์ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการดา้นส่ือสารองค์กร สถาบนั

แห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล  
(6) คุณอญัญาอร พานิชพ่ึงรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวงัและสร้างสรรค์

ส่ือและครอบครัว  
(7) คุณนรากร อมรฉตัร ตวัแทนจากกลุ่มผูป้กครองเด็ก 
(8) คุณชวิน ลิขิตเจริญพงษ ์ตวัแทนจากกลุ่มเยาวชน 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 

 (1) การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview)  
 ผูว้ิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) เพื่อให้ไดข้้อมูล
เก่ียวกบัรูปแบบรายการโทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มาตรฐานจริยธรรม การก ากบั
ดูแล และแนวทางการปฏิบติัในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

 (2) การสนทนากลุ่ม (Focus group interview) 
 ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ ความคิดเห็นและความตอ้งการรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ขอ้เสนอแนะเร่ืองการเฝ้าระวงัในการผลิตรายการส าหรับกลุ่มเป้าหมายน้ี 

(3) การอภิปรายกลุ่มเพ่ือการประเมนิ (Group discussion) 
 ผูว้ิจยัใชแ้นวค าถามเปิดประเด็นการอภิปราย เพื่อการประเมินคู่มือมาตรฐานจริยธรรมและ
การผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และแนวคิดรายการโทรทศัน์ตน้แบบ
เพือ่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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(4) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ การมีส่วนร่วม
และการรู้เท่าทนัส่ือโทรทศัน์ ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชม
โทรทศัน์ และเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ และความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการ
โทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์จ  าแนกตามเพศ และระดบัชั้นท่ีก  าลงัศึกษาใน
ปัจจุบันของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง นักเรียนในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก  การ
สนทนากลุ่มยอ่ย และการอภิปรายกลุ่มเพื่อการประเมิน ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการจ าแนกชนิด
ขอ้มูล (Typological analysis) โดยการจดัระเบียบ ตีความ และสรุปผลการศึกษา ในรูปแบบการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ในประเด็นท่ีก  าหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์
 การรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประมวลผลขอ้มูลดว้ย
โปรแกรม SPSS และสรุปผลการศึกษา ในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ในประเด็นท่ีก  าหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์
  
3.4 แผนการด าเนินงาน          

 แผนการด าเนินงานสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1  
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและรายการโทรทศัน์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม น าไป (ร่าง) มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบติัการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ท่ีค  านึงถึงหลกัจริยธรรมและการปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ของผูป้ระกอบการสถานีและผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ร่าง
ขอ้เสนอแนะการก ากบัดูแลกนัเองของผูผ้ลิตรายการ และแนวคิดการผลิตรายการโทรทศัน์ตน้แบบ 
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 ขั้นตอนท่ี 2  
 น า (ร่าง) มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบติัการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ไปพฒันา (ร่าง) ขอ้เสนอแนะการก ากบัดูแล และโครงร่างรายการโทรทศัน์ตน้แบบ
เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากนั้นน าเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือประเมินคู่มือจริยธรรมและ
แนวคิดรายการตน้แบบ  

 ขั้นตอนท่ี 3  
 น าผลการประเมินไปปรับเป็นมาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบติัการผลิตรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีค  านึงถึงหลกัจริยธรรมและการปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว รวมถึงขอ้เสนอแนะการก ากบัดูแล และการปรับโครงร่างรายการ เพื่อน าไปผลิตรายการ
โทรทัศน์ตน้แบบส าหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Prototype TV Program Production) 
จ านวน 11 ตอน ความยาวตอนละ 15 นาที จ  านวน 2 รายการ และความยาวตอนละ 30 นาที จ  านวน 
9 รายการ ดงัภาพประกอบ 3.1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพ 3.1 แผนการด าเนินการโครงการจดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 
22

 
ระยะที่ 1  

ระยะท่ี 3 

 
การสัมภาษณ์ 

เชิงลึก 

การศึกษา
เอกสาร 

การสนทนา
กลุ่ม 

 (ร่าง) มาตรฐานจริยธรรม
และแนวปฏิบติั 

(ร่าง) ขอ้เสนอแนะการ
ก ากบัดูแล 

โครงร่างรายการโทรทศัน์
ตน้แบบ 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

คูมื่อมาตรฐาน
จริยธรรมและแนว

ปฏิบติั 

รายการโทรทศัน์
ตน้แบบ 
11 ตอน 



บทที่ 4 
การก ากับดูแลและมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ 

  ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 
 การวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “การจดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการ 
โทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว”  ในบทน้ีเป็นการรายงานผลการวิจยัซ่ึงไดจ้ากการ 
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ 
เครือข่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงนกัวิชาชีพ ทั้งน้ีไดน้ าเสนอผลการวิจยั
ตามล าดบัดงัน้ี 4.1 ภาพรวมการก ากบัดูแลและมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์ ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัวในต่างประเทศ 4.2 ภาพรวมการก ากบัดูแลและมาตรฐานจริยธรรมการ
ผลิตรายการโทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทย 4.3 แนวทางการก ากบัดูแล
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ 4.4 ขอ้แนะน าเก่ียวกบัมาตรการส่งเสริม 
การก ากบัดูแล การเ้้าระวงั และรายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
    
4.1 ภาพรวมการก ากบัดูแลและมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ในต่างประเทศ 

 การศึกษามาตรฐานจริยธรรมและการก ากบัดูแลรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ 
ครอบครัวในต่างประเทศคร้ังน้ี เป็นการเลือกศึกษาเฉพาะหลกัการจริยธรรมขององค์กรกิจการการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์สาธารณะ หรือสถานีโทรทศัน์สาธารณะ เน่ืองจากในต่างประเทศ
นั้น สถานีโทรทศัน์สาธารณะเป็นสถานีท่ีมีการก ากบัดูแลรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน  และ
ครอบครัว มีวิสยัทศัน์ / พนัธกิจ นโยบาย และการก ากบัดูแล เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแทจ้ริง 
มีประสบการณ์ในการก ากบัดูแลและสร้างมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก
เยาวชนมาเป็นเวลายาวนาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) องค์กรกจิการการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์สาธารณะในต่างประเทศ 

ในการศึกษาองคก์รกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์สาธารณะในต่างประเทศ 
คร้ังน้ี จะท าการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน วิสัยทศัน์ / พนัธกิจ นโยบาย และการก ากบัดูแล  ของบรรษทั
การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งบริเตนหรือบีบีซี (BBC: British Broadcasting Corporation) 
ประเทศสหราชอาณาจกัร บริการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะหรือสถานีโทรทศัน์สาธารณะ
พีบีเอส (PBS: Public Broadcasting Service) ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรษทัการกระจายเสียง  และ
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แพร่ภาพแห่งออสเตรเลียหรือเอบีซี (ABC: Australian Broadcasting Corporation) ประเทศออสเตรเลีย 
และบรรษทัการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญ่ีปุ่น (Japan Broadcasting Corporation) หรือเอ็นเอชเค 
(NHK: Nippon Hoso Kyokai หรือ Nibon Hoso Kyokai) ประเทศญ่ีปุ่น รวมถึงการสรุปประเด็น
เน้ือหาจริยธรรมการผลิตและการเผยแพร่รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก และการการเ้้าระวงัรายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็ก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1) บรรษัทการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งบริเตนหรือบีบีซี (BBC: British 
Broadcasting Corporation) 
 
 
 

ภาพ 4.1 สญัลกัษณ์บรรษทัการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งบริเตน หรือบีบีซี 

1.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน  
British Broadcasting Company Ltd. เป็นองค์กรเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง

แห่งชาติตั้งข้ึนเมื่อ 18 ตุลาคม ค .ศ.  1922 โดยกรมไปรษณียข์ององักฤษ  )British General Post Office 
- GPO)และกลุ่มบริษทัโทรคมนาคม Marconi, Radio Communication Company, Metropolitan-
Vickers, General Electric, Western Electric และ British Thomson Houston เพื่อแพร่สัญญาณเสียง 
ปัจจุบนั BBC เป็นองคก์รแพร่สัญญาณวิทยุโทรทศัน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ให้บริการสาธารณะอย่าง
เป็นอิสระโดยไม่ต้องข้ึนกบัหน่วยราชการใด เก็บค่าธรรมเนียมบริการรายปี  )annual television 
license fee) จากผูช้มในสหราชอาณาจกัร  ซ่ึงรัฐบาลและสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูก้  าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมใน แต่ละปี ส่วน BBC World Service ให้บริการแพร่สัญญาณนอกสหราชอาณาจกัร 
แมจ้ะใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์บางอยา่งร่วมกบัส่วนบริการในประเทศ โดยเฉพาะเร่ืองการรายงานข่าว
และเหตุการณ์ปัจจุบนั แต่ BBC World Service นั้นมีผูอ้  านวยการใหญ่  )Managing director) คนละคน
กนักบัของ BBC ทั้งน้ีค่าด าเนินการจะใชเ้งินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาล โดยพิจารณาแยกต่างหาก
จากค่าธรรมเนียมบริการในประเทศ งบประมาณของ BBC World Service ไดจ้ากกระทรวงการ
ต่างประเทศ  )The Foreign and Commonwealth Office หรือมกัเรียกกนัว่า the Foreign Office หรือ 
the FCO) ซ่ึงมีหน้าท่ีส่งเสริมผลประโยชน์ของสหราชอาณาจกัรในต่างแดน  นอกจากรายรับจาก
ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินอุดหนุน BBC World Service แลว้ BBC ยงัมีรายไดจ้ากกิจการในเครือ 
BBC คือ BBC World Ltd. ซ่ึงขายรายการนิตยสารและส่ือส่ิงพิมพข์อง BBC รวมทั้งรายไดจ้ากการ
ขายบริการดา้นการผลิตรายการ โดย BBC Studios and Post Productions Ltd. ดงัแสดงในภาพ 4.2 
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ภาพ 4.2  รูปแบบส่ือภายใตบ้รรษทัการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งบริเตนหรือบีบีซี 
 

ทั้งน้ี BBC มีการผลิตรายการน าเสนอทั้งในรูปแบบสถานีภายในประเทศ และ BBC 
World Service โดยน าเสนอไปทัว่โลก 4 ช่อง ไดแ้ก่ BBC One, BBC Two, ช่องดิจิทลั และช่อง
รายการเด็ก ประกอบดว้ย CBBC และ CBeebies ดงัแสดงในภาพ 4.3 

 

 
 

ภาพ 4.3 รายการโทรทศัน์ท่ีน าเสนอผา่นทางช่อง BBC 
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 1.1.2) วสัิยทัศน์  พนัธกจิ / นโยบาย 

- วสัิยทัศน์ )Vision)  

การเป็นองคก์รท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (To be the most creative organization 
in the world.)  

- พนัธกจิ )Mission)  

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผูช้มดว้ยการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร  ให้
การศึกษาและให้ความบนัเทิง )To enrich people's lives with programs and services that inform, 
educate and entertain.)  

- นโยบาย (Policy)  

ก. ผดุงความเป็นพลเมืองและประชาสังคม  )Sustaining citizenship and civil 
society.( 

ข. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ (Promoting education and learning. 
ค. กระตุ้นความสร้างสรรค์และความเป็นเลิศทางวฒันธรรม  )Stimulating 

creativity and cultural excellence.( 

ง. เป็นเสมือนตวัแทนของสหราชอาณาจกัรชาติต่างๆ ภูมิภาคและชุมชนต่างๆ 
ของสหราชอาณาจกัร )Representing the UK, its nations, regions and community) 

จ. น าพาสหราชอาณาจักรไปสู่โลกและน าพาโลกมาสู่สหราชอาณาจักร 
(Bringing the UK to the world and the world to the UK.( 

ฉ. ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สาธารณะจากเทคโนโลยีและบริการด้านการ

ส่ือสารใหม ่ๆ โดยรับหนา้ท่ีเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลงไปสู่โทรทศัน์ดิจิทลั 

 1.1.3) การก ากบัดูแล  

-  การก ากบัดูแลโดยองค์กร  

ก. ก  ากบัดูแลโดยองคก์รก ากบักิจกรรมบีบีซีหรือ BBC Trust 

BBC เป็นบรรษัทท่ีเป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐบาล โดยไดรั้บการ
รับรองตามพระบรมราชานุญาต กิจกรรมต่าง ๆ ก  ากบัดูแลโดยองคก์รก ากบักิจกรรมบีบีซีหรือ BBC 
)ประกอบดว้ย คณะกรรมการก ากบักิจการ Trust the trustees หน่วยก ากบักิจการและ   (  (The Trust 
Unit) ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อก  ากบัดูแลให้บุคลากรของ BBC ท าหน้าท่ีอย่าง
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เหมาะสม องคก์รมีอ  านาจมาก โดยใชอ้  านาจแทนประชาชน และหากจ าเป็นก็จะด าเนินการรวดเร็ว
เด็ดขาดเพ่ือประโยชน์ของประชาชน องคก์รวางยทุธศาสตร์และงบประมาณระดบัสูงสุดของ BBC 
แต่งตั้งกรรมการบริหารระดบัสูงและผูอ้  านวยการใหญ่ ก  ากบัดูแล BBC ให้มีมาตรฐานเหมาะสม
และมีรายการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้ดงัแสดงในภาพ 4.4 

 
 

ภาพ 4.4 โครงการสร้างการบริหารงานและการก ากบัดูแล 
 

คณะกรรมการก ากบักิจการหรือ BBC Trust แต่งตั้งโดยพระราชินีประเทศ
องักฤษตามค าแนะน าท่ีคณะรัฐมนตรีถวาย มีจ  านวน 12 คน ท าหนา้ท่ีโดยมีหน่วยก ากบักิจการ  (The 
Trust Unit) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีอาชีพในวงการต่าง ๆ คอยสนับสนุน เพ่ือให้มัน่ใจว่า BBC ฟังเสียง
ประชาชนและปฏิบติัหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด คุม้ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ คณะกรรมการน้ีมีพนัธกิจใน
การสนบัสนุนความเป็นอิสระของ BBC พระบรมราชานุญาตและขอ้ตกลงใหอ้  านาจ คณะกรรมการ
ก ากบักิจกรรมวางยทุธศาสตร์ของบีบีซี อนุมติังบประมาณระดบัสูงสุด และพินิจทบทวนมาตรฐาน
ต่าง ๆ ของบีบีซีอยา่งสม ่าเสมอ  
  ส่วนหน่วยก ากบักิจการ )The Trust Unit) มีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและสนับสนุน
การบริหารงาน ในฐานะผูช้  านาญการท่ีเป็นอิสระ สมาชิกหน่วยก ากบักิจการรายงานต่อคณะกรรมการ
ก ากบักิจการ ไม่ไดร้ายงานต่อคณะผูบ้ริหาร BBC เมื่อมีต  าแหน่งว่างในหน่วยก ากบักิจการก็จะมีการ
ลงประกาศรับสมคัรในเวบ็ไซตข์อง BBC  
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 ทั้งน้ีองคก์รก ากบักิจกรรมบีบีซีหรือ BBC Trust จะอาศยักลไกการก ากบัดูแล
หลากหลาย ดงัน้ี  
 (1) พระบรมราชานุญาต  )The Royal Charter) พระบรมราชานุญาต เป็น
พ้ืนฐานทางกฎหมายส าหรับ BBC ระบุเป้าประสงคส์าธารณะ ประกนัความเป็นอิสระ และก าหนด 
หนา้ท่ีขององคก์รก ากบักิจการและคณะกรรมการบริหารบีบีซี พระบรมราชานุญาตฉบบัน้ีมีอายุไป
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
 (2) ความตกลง (The Agreement) ความตกลงจะให้รายละเอียดประเด็น ต่าง 
ๆ ในพระบรมราชานุญาต และรายละเอียดเร่ืองการใหทุ้นและหนา้ท่ีควบคุมดูแล 
 (3) เกณฑ์วิธี (Protocols) เกณฑ์วิธีเป็นเอกสารทางการ ระบุว่าองค์กรก ากบั
กิจการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัท่ีก  าหนดไวใ้นพระบรมราชานุญาตและกรอบความ
ตกลง เกณฑ์วิธีจะระบุกระบวนการท างานขององค์กรก ากับกิจการ ตลอดจนบทบาทความ
รับผดิชอบอ่ืน ๆ ขององคก์รก ากบักิจการและคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย เป้าประสงค์ต่อ
สาธารณะ มาตรฐานและยุทธศาสตร์ การให้บริการ ภาระรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบติัและการ
ควบคุมดูแลและปฏิบติัการขององคก์รก ากบักิจการ 
 (4) แนวทางการทดสอบคุณค่าต่อสาธารณะ  )Public value examination) ซ่ึง
ถือเป็นหลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรม ใชป้ระกอบการตัดสินใจขององค์กรก ากบักิจการในการอนุมติั
หรือไม่อนุมติัใหอ้งคก์รเร่ิมใหบ้ริการอยา่งใหม่หรือเปล่ียนแปลงบริการปัจจุบนั  
 (5) การทบทวนบริการต่าง ๆ (Service review) องค์กรจะพิจารณาการ
ให้บริการต่าง ๆ อย่างน้อยทุก  5 ปีโดยพิจารณาจากผลการวิจัยผูช้ม (Audience research) เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ  
 (6) การอนุญาตให้บริการ (Service licences) ซ่ึงองค์กรก ากับกิจการจะ
อนุญาตใหจ้ดับริการแต่ละอยา่งได ้โดยจะตั้งเป้าความคาดหวงัส าหรับบริการนั้น ๆ ไวด้ว้ย  
 (7) เป้าประสงค์สาธารณะ (Public purposes) ประกอบดว้ย เป้าประสงค์ 6 
ประการ รวมทั้งการส ารวจประเมินผลว่าองคก์รไดด้  าเนินงานบรรลุเป้าประสงคเ์หล่านั้น หรือไม่  
 (8) บริการใหม่   )New services) องค์กรต้องขออนุญาตจากองค์กรก ากับ
กิจการหากจะเร่ิมบริการใหม่ โดยจะท าการทดสอบ public value test ก่อนทุกคร้ัง  
 (9) การหารือ (Consultations) องค์กรก ากับกิจการจะหารือกับสาธารณชน
โดยตรง เพ่ือช่วยใหก้ารตดัสินใจมีขอ้มูลท่ีรอบดา้น ทั้งน้ี ประชาชนสามารถส่ือสารเพื่อให้ขอ้มูลกบั
บีบีซีผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้ 
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 (10) นโยบายและจรรยาบรรณ (Policy and codes of conduct) ประกอบไป
ดว้ยนโยบายและจรรยาบรรณหลายประการ อาทิ นโยบาย จรรยาบรรณ และแนวทางการด า เนิน
กิจการ นโยบายการคา้ท่ีเป็นธรรม นโยบายการขายข่าวและขอ้มูลจรรยาบรรณดา้นการเงินทางเลือก
นโยบาย และการหารือ เป็นตน้ 
 

 - การก ากบัดูแลตนเอง  
ก. การร้องเรียน )Complaints) ประชาชนสามารถร้องเรียน้่ายบริหารของบี

บีซีได ้หากเห็นว่ามีการบกพร่องในมาตรฐาน  
ข. ความหลากหลายและความเสมอภาค ซ่ึงบีบีซีมีการประกนัโอกาสท่ีเท่า

เทียมในการท างาน มีแผนปฏิบติัเพื่อบรรลุความเสมอภาค และมีการประเมินผลความเสมอภาคใน
การบริการแก่สาธารณะ  

ค. กจิกรรมอ่ืน ๆ  อาจมีหลกัการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
ง.  จรรยาบรรณการปาิบัติงาน  บีบีซียึดถือหลกัแห่งความมีศกัด์ิศรี ความ

เท่ียงธรรม และความเป็นกลาง พร้อมท่ีจะตอบรับ และตอบสนองต่อความเห็นหรือขอ้เรียกร้องของ
ผูจ่้ายค่าบริการ  

จ. คณะกรรมการต่าง ๆ นอกจากคณะกรรมการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ บีบีซียงัมี
การท างานโดยคณะกรรมการยอ่ยซ่ึงจะรายงานผลต่อคณะกรรมการใหญ่ ไดแ้ก่ คณะกรรมการผูช้ม
และผลการปฏิบติังาน คณะกรรมการสภาผูช้ม คณะกรรมการมาตรฐานการบรรณาธิการ คณะกรรมการ
การเงินและกฎระเบียบ คณะกรรมการพิจารณาแผนยทุธศาสตร์ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และการแต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนทัว่ไป  
   

 - การก ากบัดูแลโดยผู้ชม  
 ก. สภาผู้ชม )Audience council) ประกอบดว้ยผูช้มโทรทศัน์ ผูฟั้งรายการวิทย ุ
และผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ ซ่ึงไดจ้ากอาสาสมคัรหลากหลายกลุ่มอายุ ประสบการณ์ และภูมิภาค ยกเวน้   
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองในระดบัสูงกว่า Parish Council และลูกจา้งพนักงานของบีบีซีหรือ
องคก์รส่ืออ่ืน ๆ สมาชิกสภาผูช้มเป็นองคก์รอิสระ มีหนา้ท่ีใหค้  าวิจารณ์รายการ บริการ และนโยบาย
ขององคก์รบีบีซี ซ่ึงองคก์รก ากบักิจการจะตอ้งหารือกบัสภาผูช้มก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจเร่ืองส าคญั ๆ 
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  1.2) บริการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ หรือสถานีโทรทัศน์สาธารณะ 
พบีีเอส (PBS: Public Broadcasting Service) 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.5 สญัลกัษณ์สถานีโทรทศัน์สาธารณะพีบีเอส 
 

  1.2.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 

PBS เป็นองค์กรเอกชนท่ีไม่แสวงก าไร ตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1969 โดยมีสมาชิกคือ 
สถานีโทรทศัน์สาธารณะต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นสถานีเครือข่ายสมาชิกของ PBS มีทั้งหมด 
356 สถานี  จดัรายการกว่า 2,000 ชัว่โมง  และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งหลายพนัหน้า  ผ่านทาง National 
Program Service, PBS Plus, PBS Fundraising และ pbs.org โดย PBS จะให้สมาชิกน าชุดรายการ
หลกั (National Programming Service NPS) ไปออกอากาศ ประกอบดว้ย รายการเด็ก วฒันธรรม 
การศึกษา ประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ ข่าว กิจสาธารณะ และวิทยาศาสตร์ รายการใน NPS ผลิตโดย
สถานีของ PBS ผูผ้ลิตอิสระ โดยท่ี PBS ไม่มีนโยบายผลิตรายการเอง ดงัแสดงในภาพท่ี 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.6 ประเภทรายการท่ีน าเสนอผา่นทางพีบีเอส 
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รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเว็บไซต์ส าหรับเด็กของ PBS ช่ือ pbskids.org ไดรั้บความเช่ือถือ
จากผูป้กครองและครูว่าใหแ้รงบนัดาลใจและหล่อหลอมใหเ้ด็กอยากรู้อยากเห็นและรักในการเรียนรู้ 
และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผูผ้ลิตในการผลิตรายการส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น 
รายการ Super Why แต่ละตอน จะเขียนบทโดยนักการศึกษาและตรวจบทก่อนการผลิตโดยนัก
การศึกษา  แลว้ยงัมีผูท้  างานดา้นการศึกษาปฐมวยัและการอ่านออกเขียนไดเ้ป็นผูส้ ารวจผลงานเมื่อ
ออกอากาศแลว้ 

แหล่งเงินทุนของ PBS มาจาก Corporation for Public Broadcasting (CPB) 
ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง สถานีโทรทัศน์สมาชิก และเงินบริจาคจากบรรษทัหรือองค์กรธุรกิจ 
ผูช้ม และมูลนิธิ การท่ี PBS เป็นองคก์รท่ีไม่มุ่งการคา้ ไม่แสวงก าไร ท าให้สามารถรักษาค ามัน่เร่ือง
การจดัหารายการท่ีมีคุณภาพ มีเน้ือหาสาระใหม่ ๆ ท่ีดีเด่นอยูเ่สมอ ตรงกบัท่ีไดป้ระกาศพนัธกิจไว ้

  1.2.2) วสัิยทัศน์ / พนัธกจิ นโยบาย   

- พนัธกจิ (Mission( 

เพื่อใหข้อ้มูล  แรงบนัดาลใจใจ และใหก้ารศกึษา )To inform, inspire and educate( 

- นโยบาย (Policy( 

นโยบายของพีบีเอส ใชม้าตั้งแต่ปี ค  .ศ .  1972 และทบทวนเมื่อปี ค.ศ.  1987 
โดยคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานการบรรณาธิการ (Editorial Standards Review Committee) 
ก  าหนดมาตรฐานส าคญัประการหน่ึงของพีบีเอส คือแนวทางและเน้ือหาตอ้งมีความโปร่งใส ทั้งน้ีมี
การขยายขอ้ก  าหนดว่า นโยบายดงักล่าวใหค้รอบคลุมไปถึงส่ืออินเตอร์เน็ตของพีบีเอสดว้ย  

  
 1.2.3) การก ากบัดูแล 

 - การก ากบัดูแลตนเองโดย PBS 

 พีบีเอสรับผิดชอบดูแลเร่ืองการทบทวนรายการและผลการปฏิบติัการ การ
จดัซ้ือจดัหา การจดัจา้ง การใหทุ้นการผลิต การก าหนดผงัและตารางเวลา การส่งเสริมการชมรายการ 
และการกระจายเน้ือหาของรายการ โดยพีบีเอสมุ่งสนับสนุนการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ ส าหรับ
รายการท่ีพีบีเอสกระจายไปยงัสถานีสมาชิกซ่ึงผลิตโดยบุคคลภายนอกและพีบีเอสไม่มีอ  านาจสั่งการ
โดยตรง ผูผ้ลิตตอ้งรับผดิชอบต่อการตดัสินใจการผลิต ส่วนพีบีเอสจะรับผดิชอบในการวินิจฉัยและ
ตดัสินใจว่าควรรับงานมากระจายไปยงัสถานีสมาชิกหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาว่าสมควรกระจายไป
เมื่อใด โดยจะพิจารณาว่าผลงานหรือรายการนั้น ๆ ตรงตามมาตรฐานและนโยบายของพีบีเอสหรือไม่ 
และสมควรกระจายเพ่ือการเผยแพร่ไปทัว่เครือข่ายระดบัประเทศหรือไม่ ทั้งน้ีการวางสัญลกัษณ์
หรือโลโกข้อง PBS ไวต้อนจบรายการ แสดงถึงการยอมรับผลงานหรือรายการและเน้ือหาท่ีเผยแพร่ 
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ซ่ึงการวินิจฉยัรายการจะมุ่งประเด็นความหลากหลายในหวัขอ้ มุมมอง รูปแบบ เทคนิค กลวิธีการผลิต
และการน าเสนอ ตลอดจนแหล่งขอ้มูล   
 ดังนั้ นพีบีเอสจึงมีความรับผิดชอบในการแจ้งให้ผูผ้ลิตรายการทราบถึง
นโยบายและมาตรฐานการผลิตรายการ รวมทั้งแนวทางหลกัของพีบีเอสเก่ียวกบัการผลิตและการให้
ทุน ไม่ว่าจะเป็นทุนจากพีบีเอสหรือทุนจากท่ีอ่ืน ๆ โดยก าหนดว่าผูผ้ลิตจะรับทุนจากท่ีใดไดห้รือ
ไม่ไดห้รือในกรณีใด และหา้มผูใ้หทุ้นผลิตมีเง่ือนไขบงการครอบง าผูผ้ลิต 
 นอกจาก น้ี พีบี เอสย ัง มีผู ้ตรวจการ (Ombudsman)  ถือว่ า เป็นกลไก ท่ีมี
ประสิทธิผล เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส พร้อมตอบสนองต่อค าถาม ข้อสงสัย และขอ้เรียกร้อง ตามท่ี
องคก์ารส่ือสารมวลชนสมยัใหม่จ  าเป็นตอ้งมี ผูต้รวจการมีวาระตลอดจนมีความน่าเช่ือถือ 2 ปี และ
อาจต่อวาระไดอี้ก 1 หรือ 2 ปี แลว้แต่การตกลงร่วมกนั ซ่ึงผูต้รวจการมีสญัญาชดัเจนเร่ืองความเป็น
อิสระ คือ สญัญาจา้งระบุชดัว่าผูต้รวจการจะไดท้ าหนา้ท่ีโดยปราศจากการแทรกแซงหรือการไม่ใส่
ใจฟังจาก้่ายบริหารของพีบีเอส และเป็นอิสระจากการปิดกั้น การตอบโตห้รือการเลิกจา้ง เหตุ
เพราะปฏิบติังานตามปกติอนัเป็นธรรมชาติในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว โดยผูต้รวจการมีหน้าท่ีเป็น
เสียงหน่ึงท่ีเป็นเอกเทศเมื่อมีปัญหาเร่ืองเน้ือหารายการ บรรณาธิการรายการ หรือปัญหาว่า 
พีบีเอสปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีไดต้ั้งไวห้รือไม่ โดยผูต้รวจการจะทบทวน พินิจ วินิจฉยั ค  าเสนอแนะ 
วิจารณ์ ติชมจากผูช้ม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนและภารกิจของ  
พีบีเอส เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูผ้ลิตของพีบีเอสไดรั้บทราบและตระหนกัร่วมกนั รวมทั้งรวบรวมค าอธิบาย
ต่าง ๆ เพ่ือตอบผูช้มและด าเนินการประเมินคุณภาพอยา่งเป็นอิสระเม่ือเกิดประเด็นโตแ้ยง้กนั ทั้งน้ี
ผูต้รวจการจะพินิจงานของพีบีเอสแบบเดียวกบัผูช้ม คือ พิจารณาในฐานะผูช้มรายการโทรทศัน์และ
ผูช้มเว็บไซต์รายการออนไลน์ โดยจะไม่เก่ียวข้องกับรายการท่ีออกอากาศและการท าเน้ือหา
ออนไลน์ก่อนท่ีรายการและเน้ือหาดงักล่าวจะออกอากาศและเผยแพร่ออนไลน์ 
 

  - การก ากบัดูแลร่วมกนั 

 ก. ผู้ผลติรายการ 

การผลิตรายการเพื่อกระจายผ่านทางเครือข่ายพีบีเอสจะผลิตโดยกลุ่มต่าง ๆ 
รวมทั้งสถานีโทรทศัน์สาธารณะ องค์กรต่าง ๆ ผูผ้ลิตเอกชน ผูผ้ลิตต่างชาติ และองค์กรโทรทศัน์
วิทยุต่างชาติ หรือบุคคลและองค์กรท่ีปกติไม่ไดอ้ยู่ในธุรกิจผลิตเน้ือหารายการ ซ่ึงผูผ้ลิตจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบเน้ือหาสาระ เน่ืองจากอยู่ในฐานะท่ีควบคุมการผลิตไดเ้ต็มท่ี พีบีเอสจะไม่คาดเดาการ
ตดัสินใจต่าง ๆ ของผูผ้ลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิต แต่เคารพการให้อิสระแก่ผูผ้ลิตในการท างาน
เพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเต็มท่ี ผูผ้ลิตจึงตอ้งรับผดิชอบในการคดัสรรเน้ือหาเพ่ือเผยแพร่
ดว้ยความซ่ือสตัย ์ความซ่ือตรงต่อจรรยาบรรณ ทกัษะความสามารถและความสุจริต รวมทั้งตอ้งรับรู้
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และเคารพมาตรฐานและนโยบายของพีบีเอสในการผลิตรายการและในการให้ทุนการผลิตถือเป็น
การก ากบัดูแลร่วมกนัระหว่างพีบีเอสและผูผ้ลิตรายการ 

ข. สถานโีทรทัศน์สาธารณะประจ าท้องถิ่น 

 สถานีโทรทศัน์สาธารณะท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมาธิการกลางดา้น
การส่ือสาร (FCC - Federal Communications Commission) จะตอ้งรับประกนัว่ารายการท่ีออกอากาศ
เป็นไปตามพนัธะตามกฎหมายในฐานะเป็นผูเ้ผยแพร่สัญญาณวิทยุโทรทศัน์พีบีเอส รวมทั้งองค์กร
อ่ืน ๆ อาจตอ้งช่วยสถานีทอ้งถ่ินในการปฏิบติัตามพนัธะดงักล่าว แต่ความรับผดิชอบสุดทา้ยในเร่ือง
คุณภาพและความซ่ือตรงต่อจรรยาบรรณของบริการแพร่สญัญาณวิทยโุทรทศัน์ยอ่มข้ึนอยู่กบัสถานี
แต่ละแห่ง ดงันั้น แมว้่าพีบีเอสจะยอมรับรายการและอนุญาตใหก้ระจายรายการแก่สถานีสมาชิกได ้
แต่สถานีนั้น ตอ้งตดัสินใจเองว่าควรเผยแพร่สัญญาณหรือไม่และควรเผยแพร่เมื่อใด ดงันั้น การท่ี   
พีบีเอสปฏิเสธไม่กระจายรายการใด จึงไม่ไดห้มายความว่ารายการนั้นไม่มีโอกาสออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์สาธารณะทอ้งถ่ิน การแพร่สัญญาณรายการของสถานีโทรทศัน์สาธารณะประจ า
ทอ้งถ่ิน จึงอาจถือเป็นการก ากบัดูแลร่วมกนัระหว่างพีบีเอสและสถานีโทรทศัน์สาธารณะประจ า
ทอ้งถ่ินเช่นกนั 
 

 - การก ากบัดูแลโดยองค์กร 

องค์กรท่ีก  ากบัดูแล PBS คือ Corporation for public broadcasting  )CPB ( เป็น
องคก์รเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร จดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย  Public Broadcasting Act ปี 1967 โดย CPB 
ไดแ้หล่งเงินทุนจากรัฐบาลกลาง ท าหนา้ท่ีก  ากบัดูแลเร่ืองคุณภาพและการพฒันาคุณภาพของรายการ
โทรทศัน์และวิทยสุาธารณะของอเมริกาท่ีใชเ้งินภาษีของประชาชน โดยจะกระจายทุนท่ีจดัสรรโดย
สภาคองเกรสใหแ้ก่สถานีโทรทศัน์สาธารณะประจ าทอ้งถ่ินต่างๆ พีบีเอส และผูก้ระจายและผูผ้ลิต
รายการสาธารณะ ทั้งน้ี CPB ถือเป็นแหล่งทุนส าหรับการแพร่สญัญาณวิทยุโทรทศัน์และให้เงินทุน
เพื่อสนบัสนุนการผลิตรายการแก่ PBS โดยตรง 

CPB มีคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน แต่งตั้งโดย
ประธานาธิบดีสหรัฐและรับรองโดยสมาชิกวุฒิสภา โดยห้ามประธานาธิบดีแต่งตั้งกรรมการจาก
พรรคการเมืองใดมากกว่า 4 คน และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งนาน 6 ปี ทั้งน้ีหา้มมิให ้CPB เป็นเจา้ของหรือ
ด าเนินกิจการสถานีโทรทศัน์สาธารณะ หา้มผลิตและห้ามกระจายรายการโทรทศัน์สาธารณะ  เพื่อ
ปกป้องผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์สาธารณะและผูก้ระจายรายการให้พน้จากอิทธิพลทางการเมืองโดย
กฎหมายการแพร่ภาพสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ The Public Broadcasting Act บัญญัติให้ CPB 
เอ้ืออ  านวยการพฒันาโทรคมนาคมสาธารณะ อนัประกอบด้วยรายการท่ีสูงด้วยคุณภาพ ความ
หลากหลาย  ความคิดสร้างสรรค์  ความเป็นเลิศ และนวตักรรม ซ่ึงไดจ้ากแหล่งผลิตท่ีหลากหลาย
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และมีไวใ้หแ้ก่องคก์รโทรคมนาคมสาธาณะน าไปใช ้โดยยึดมัน่อยา่งเคร่งครัดในความเป็นภาววิสัย 
)objectivity( และดุลยภาพของรายการ อนัอาจมีลักษณะโต้แยง้กันระหว่างความคิดท่ีแตกต่าง
นอกจากน้ี กฎหมายดงักล่าวยงัก  าหนดให้ CPB ปฏิบติัการให้บรรลุเป้าประสงค์ ปฏิบติัหน้าท่ี จดั
กิจกรรมในวิถีทางอนัจะประกนัเสรีภาพอย่างสูงสุดของสถานีโทรทศัน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดจากการแทรกแซงหรือการควบคุมเน้ือหารายการ 

 
 1.3) บรรษัทการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งออสเตรเลีย หรือเอบีซี   )ABC: 
Australian Broadcasting Corporation( 
 

 
ภาพ 4.7 สญัลกัษณ์บรรษทัการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งออสเตรเลียหรือเอบีซี 

   

1.3.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 Australian Broadcasting Corporation ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1929 ในช่ือ Australian 
Broadcasting Company และแปรสถานะมาเป็นองคก์รของรัฐ เมื่อ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1932 ภายใตช่ื้อ 
Australian Broadcasting Commission และเปล่ียนช่ือคร้ังสุดทา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รกระจายเสียง
ออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1983 

แมจ้ะเป็นหน่วยงานรัฐ และด าเนินงานดว้ยงบประมาณของรัฐ แต่กฎหมายแพร่

สญัญาณออกอากาศฉบบัท่ี 1983 มีขอ้ความระบุประกนัความเป็นอิสระเชิงเน้ือหาของ ABC ไวอ้ยา่ง
ชดัเจน  ทั้งน้ี ABC จะไดรั้บงบประมาณรายปี 1.13 พนัลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อให้บริการวิทยุ
โทรทศัน์ online และ mobile ครอบคลุมทัว่ประเทศและนอกประเทศ ในนาม Australian Network 
และ Radio Australia นอกจากน้ียงัมีรายไดจ้ากการขายรายการใหก้บัภาคธุรกิจในต่างประเทศ  และ
การเปิดร้านขายปลีกทัว่ประเทศ และ online อีกดว้ย 

  ABC TV ให้บริการแพร่ภาพแบบปลอดโฆษณา 2 ช่อง ไดแ้ก่ ABC1 และ ABC2
ออกอากาศรายการประเภทละคร และดนตรี โดย ABC2 ส่งสญัญาณในระบบดิจิทลั ดงัภาพท่ี 4.8 
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ภาพ 4.8 การบริการของ ABC TV 
 

  1.3.2) วสัิยทัศน์ / พนัธกจิ นโยบาย   

 - วสัิยทัศน์ (Vision( 

วิสยัทศัน์ของเอบีซี คือ การใหบ้ริการเน้ือหาท่ีมีคุณภาพและเป็นบริการท่ีมีคุณค่า
กบัสังคมในแง่ของความน่าเช่ือถือและความคิดสร้างสรรค์ (The ABC’s vision is to provide high 
quality content and services that will ensure the ABC is valued by the community as Australia’s 
most trusted and creative media organization.( 

- พนัธกจิ )Mission/Purpose( 

เป้าประสงค์หลักคือ การปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎบตัรเอบีซี (The ABC’s purpose is to fulfil the functions set out in the ABC 
Act, particularly the ABC Charter.( 

- นโยบาย (Policy( 

นโยบายหลกัคือ การส่ือสารสองทางกบัผูช้ม ให้บริการ Multiplatform เน้นการ
มีส่วนร่วม ส่งเสริมใหม้ีรายการคุณภาพเชิงสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้สาธารณชนไดเ้ขา้ถึงงาน
ศิลปะ   
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 1.3.3) การก ากบัดูแล 

 - ก ากบัดูแลโดยองค์กร 

 คณะกรรมการก ากบักิจการของเอบีซีจะไดรั้บการแต่งตั้งโดยรัฐบาล  ซ่ึงมกัจะมี
การวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอว่าเป็นการแต่งตั้งท่ีแ้งผลประโยชน์ทางการเมือง  ประธานกรรมการ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมี 5 คน ท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผลพวงจากเสน้สายทางการเมืองของผูม้ีอ  านาจ
ในการแต่งตั้ง   

1.4) บรรษัทการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ ปุ่น  (Japan Broadcasting 
Corporation )หรือ เอน็เอชเค ( NHK: Nippon Hoso Kyokai หรือ Nibon Hoso Kyokai( 
 

 
 

ภาพ 4.9 สญัลกัษณ์บรรษทัการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญ่ีปุ่น  (KHN)  
 
 1.4.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 

  สถานีวิทยใุนนามของ Tokyo Broadcasting Station เร่ิมกระจายเสียงต่อสาธารณะ
เป็นคร้ังแรก เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม ค.ศ. 1925 จากนั้นไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Nippon Hoso Kyosai )Japan 
Broadcasting Corporation( โดยรวมกบัสถานีโอซากาและนาโงย่า และมีสถานี BBC ขององักฤษ

เป็นต้นแบบ  จนกระทั่งขยายบริการกระจายเสียงในขอบเขตทั่วประเทศเป็นคร้ังแรกในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1928 ท างานภายใตก้ระทรวงส่ือสารคมนาคม ต่อมา NHK ไดพ้ฒันามาสู่การเป็น
สถานีโทรทัศน์ NHK ในปี ค.ศ. 1953 จากนั้นไดผ้ลิตและปรับปรุงรายการเร่ือยมา จนพฒันาสู่
โทรทศัน์เพื่อการศึกษาในปี ค.ศ. 1959 และออกอากาศโทรทศัน์สีในปี ค.ศ. 1960 ปัจจุบนั NHK มี
การออกอากาศในประเทศและต่างประเทศทัว่โลก แสดงดงัภาพ 4.10 
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ภาพ 4.10 การเผยแพร่ของ NHK 
 

NHK มีรายรับจากระบบค่ารับชมรายการ เป็นเงินสนับสนุนการปฏิบติังานของ 
NHK ทั้งองคก์ร ไม่ใช่เงินท่ีจ่ายใหเ้ฉพาะรายการท่ีผูช้มเลือกรับ กล่าวคือ กฎหมายระบุให้ครัวเรือน
และบริษทัหา้งร้านท่ีมีเคร่ืองรับโทรทศัน์ตอ้งจ่ายเงินรายเดือนหรือรายปี 
 
 1.4.2) วสัิยทัศน์/พนัธกจิ นโยบาย   

- วสัิยทัศน์ )Vision( 

ความพยายามท่ีจะท าให้ NHK เผยแพร่และบริการดว้ยมาตรฐานระดบัสูงจาก
เทคโนโลยีระดบัแนวหน้า  )NHK endeavors to provide broadcasting and services of the world’s 
highest standards, utilizing leading edge technologies.( 

- นโยบาย )Policy( 

ก. การรายงานท่ีถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้  เน้ือหาตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีหลากหลาย )Accurate reporting people can rely on; a wide range of fulfilling content.( 

ข. น าเสนอความเป็นญ่ีปุ่นใหโ้ลกรับรู้ )Presenting Japan to the world.( 
ค. การเผยแพร่และบริการใหม่ๆ )Creating broadcasting and services that 

open up new possibilities.( 
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ง. พยายามท าให้แน่ใจว่าประชาชนไดรั้บผลประโยชน์จากค่าบริการมาก
ท่ีสุด )Maximum effort to ensure that receiving fees are borne fairly.( 

จ. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และผลงานท่ีมีคุณภาพ )Further enhancing 
creativity and efficiency.( 

 

1.4.3) การก ากบัดูแล 

- การก ากบัดูแลโดยองค์กร 

กฎหมายว่าดว้ยการออกอากาศซ่ึงมีผลบงัคับใชต้ั้งแต่ ค.ศ.  1950 ส่งผลให้การ
ท างานของ NHK ในฐานะองค์กรส่ือสาธารณะและองค์กรส่ือภาคธุรกิจอยู่ร่วมกนัในบริบทการ
แข่งขนัเชิงสร้างสรรค ์ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของการออกอากาศโดยรวม หลกัการส าคญัของ 
NHK คือ ความเป็นอิสระในการด าเนินงานและโครงสร้างองคก์ร 

การตดัสินใจในนโยบายส าคญั ๆ ดา้นการปฏิบติังาน การพิจารณางบประมาณ 
แผนปฏิบติังาน และนโยบายดา้นรายการ ข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการนโยบาย )Board of Governor( ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ 12 คน แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี มีสภาผูแ้ทนและวุฒิสภาเป็นผูใ้หค้วาม
เห็นชอบในการแต่งตั้ง ประกอบดว้ยประธาน  รองประธานบริหาร และกรรมการ 10 คน ท าหนา้ท่ี
คอยดูแลใหก้ารด าเนินงานของ NHK เป็นไปตามแนวทางท่ีกรรมการนโยบายก ากบั  

กฎหมายจะระบุให้ครัวเรือนและบริษัทห้างร้านท่ีมีเคร่ืองรับโทรทัศน์ต้อง
จ่ายเงินรายเดือนหรือรายปีใหก้บั NHK เป็นค่าบริหารงานองค์กร จึงส่งผลให้ NHK เป็นองค์กรส่ือ
สาธารณะท่ีสามารถออกอากาศไดอ้ยา่งเท่ียงธรรมไม่เอนเอียง และมีคุณภาพ เพราะไม่ตอ้งอยู่ภายใต้
อิทธิพลของรัฐบาลหรือองคก์รเอกชน 

- การก ากบัดูแลโดยผู้ชม 

NHK ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ทั้งดา้น
การจัดรายการ การจัดสรรงบประมาณ ปัญหาดา้นเทคนิคการแพร่ภาพและเสียง กิจกรรมด้ าน
การศึกษา และการให้บริการอ่ืน ๆ ผ่าน Call Center ซ่ึงจะคอยรับฟังความเห็นจากผูช้ม ผูฟั้ง และ
ตอบสนองอย่างทนัท่วงที โดยแจง้ให้แผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นเหล่านั้นไดรั้บทราบเพ่ือน าไป
พิจารณาและปรับปรุงต่อไป 

นอกจากน้ียงัมีการพบปะผูช้มตามสถานีย่อยท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ  เพื่อรับฟัง
ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากผูช้มโดยตรง ซ่ึงผลจากการรับฟังความคิดเห็นจากผูช้มผูฟั้งน้ี  มีการ
เปิดเผยผ่านรายการประชาสัมพนัธ์ของ NHK เว็บไซต์ และรายงานประจ าปี ในบทท่ีว่าดว้ยการ
ใหบ้ริการผูรั้บชมรับฟังอยา่งสม ่าเสมอ   
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  จากการศึกษาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ
สาธารณะในต่างประเทศ ทั้ง 4 สถานีขา้งตน้ พบว่าประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาจริยธรรมการ
ด าเนินงานในกิจการโทรทศัน์ประเภทบริการสาธารณะ ท่ีทุกประเทศให้ความสนใจ ไดแ้ก่ ความ
เป็นมืออาชีพ เช่น ไม่ขโมยความคิด ติดสินบน หรือบีบบงัคบั ทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตน ลิขสิทธ์ิ
หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา เน้ือหาความถูกตอ้งแม่นย  า ยุติธรรม เป็นกลางและสมดุล เคารพศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์และความแตกต่างของบุคคล เช่น เช้ือชาติ เพศสภาพ และประเด็นเน้ือหาจริยธรรม
การผลิตและการเผยแพร่รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กโดยตรง คือ จะตอ้งไม่น าเสนอเน้ือหาท่ีกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชน เช่น โป๊เปลือย ความรุนแรง ภาษา และสารเสพติด ฯลฯ ดงัแสดงในตาราง 
 
ตาราง 4.1     สรุปเน้ือหาจริยธรรมการด าเนินงานในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทศัน์  ประเภทบริการสาธารณะในต่างประเทศ 
 

ประเด็น PBS ABC NHK BBC 
1. ก  าหนดแหล่งท่ีมาของรายไดแ้ละผลประโยชน์อ่ืนทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

   / 

2.  การโฆษณาแ้ง การน าเสนอสินคา้หรือผลิตภัณฑ์ )Product or 
brand placement) 

   / 

3. การขายข่าวหรืออนุญาตให้น าเน้ือหาไปเผยแพร่โดยยกเน้ือหา
ส าหรับส่ือสาธารณะและส่ือพาณิชย ์

   / 

4. อิสระในการด าเนินงานจากการเมืองและแหล่งทุน /   / 
5.  การปฏิบติังานในองค์กรส่ือตอ้งยุติธรรม  เท่าเทียม เคารพสิทธิ  
ไม่เลือกปฏิบติั ไม่คุกคามทางเพศ 

  /  

6. การบริหารส่ือตอ้งบริหารอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม อยู่ภายใต้
กฎหมายและตรวจสอบได ้

  /  

7.  สภาพแวดล้อมการท างานต้องมีความปลอดภัยและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

  /  

8. มาตรฐานการท างานตอ้งเขา้ใจง่าย ประหยดั มีประสิทธิภาพ และ
โปร่งใส 

  / / 

9. รับฟังความคิดเห็นและการสะทอ้นจากผูช้ม /  / / 
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ประเด็น PBS ABC NHK BBC 
10. การรับเร่ืองร้องเรียนจากผูช้ม    / 
11. ไม่บิดเบือนเน้ือหา จดัฉาก หลอกลวงผูช้ม การใชแ้ฟ้มภาพ หรือ
กระตุน้เร้าอารมณ์ใหเ้กิดความรุนแรง 

/ /  / 

12. มีความเป็นเมืออาชีพ เช่น ไม่ขโมยความคิด ติดสินบน บีบบงัคบั 
ทุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญา 

/ / / / 

13.  นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเน้ือหา รูปแบบ และ
เทคนิคการน าเสนอ 

/  / / 

14.  การได้สินค้าหรือบริการฟรี การลดราคา หรือการได้รับการ
สนบัสนุนรางวลัต่าง ๆ 

   / 

15.  การท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน  
หรือองคก์รไม่แสวงหาก าไร 

   / 

16. ระมดัระวงัไม่เป็นเคร่ืองมือในการรณรงคจ์าก้่ายใด้่ายหน่ึง    / 
17. เน้ือหาความถูกตอ้งแม่นย  า ยติุธรรม เป็นกลางและสมดุล / / / / 
18. เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และความแตกต่างของบุคคล เช่น 
เช้ือชาติ เพศสภาพ 

/ / / / 

19. เคารพความเป็นส่วนตวั  /  / 
20.  ไม่น าเสนอเน้ือหาที่กระทบต่อเด็กและเยาวชน เช่น โป๊เปลือย  
ความรุนแรง  ภาษา สารเสพตดิ 

/ / / / 

 
2) การเฝ้าระวงัการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กในต่างประเทศ 
จากการศึกษาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ

สาธารณะในต่างประเทศ ทั้ง 4 สถานีขา้งตน้พบว่า  การเ้้าระวงัการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็กในต่างประเทศแบ่งเป็นระบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

2.1) ระบบก าหนดช่วงเวลา   
ระบบก าหนดช่วงเวลา เป็นการใชช่้วงเวลาเป็นจุดแบ่งประเภท หรือลกัษณะเน้ือหาท่ี

น าเสนอ รวมทั้งก  าหนดแผนผงัรายการท่ีพึงประสงค์ อาทิ ระบบ Watershed ของประเทศองักฤษ 
ก าหนดช่วงเวลาก่อน 21.00 น. ในฟรีทีวี และก่อน 22.00 น. ในโทรทัศน์บอกรับสมาชิกให้เป็น
ช่วงเวลาในการน าเสนอเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัผูช้ม รวมถึงเด็ก โดยเน้ือหาท่ีน าเสนอจะตอ้งปลอด
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จากการแสดงออกทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และความรุนแรงในการใชภ้าษาท่ีหยาบคาย Safe Harbor 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ก  าหนดช่วงเวลาออกอากาศใหก้บัรายการโทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสมส าหรับ
เด็กอายตุ  ่ากว่า 14 ปี TV-M ให้ออกอากาศไดห้ลงั 21.00 น. และรายการผูใ้หญ่ออกอากาศไดต้ั้งแต่
เวลา 22.00 น. เป็นตน้ไป 

P Propgram และ C Program ของออสเตรเลีย ก  าหนดว่า P Program คือ รายการท่ีเหมาะ
กบัเด็กก่อนวยัเรียน ซ่ึงฉายในช่วงเช้าระหว่าง 08.30-09.30 น. ของวนัธรรมดา และห้ามมีการ
โฆษณาใด ๆ ทั้งส้ิน  ส่วน C Program คือ รายการท่ีเหมาะสมกบัเด็กในชั้นประถมศึกษา ซ่ึงฉาย
ในช่วงบ่าย ระหว่าง 16.00-16.30 น.   ของวนัธรรมดา  สามารถโฆษณาได้  5 นาที ในทุก ๆ 30 นาที
ของการน าเสนอรายการ และการโฆษณานั้นจะตอ้งน าเสนออยา่งชดัเจน ไม่ท าใหเ้ด็กเกิดแรงกดดนั
หรือชกัจูงใหเ้ด็กร้องขอผูป้กครองหรือคนอ่ืน ๆ ใหช่้วยซ้ือสินคา้หรือบริการ 

 

2.2) ระบบการแบ่งเน้ือหาออกเป็นระดับตามวยัของผู้ชมหรือระดับวจิารณญาณของผู้ชม 
ระบบการแบ่งเน้ือหาออกเป็นระดบัตามวยัของผูช้มหรือระดบัวิจารณญาณของผูช้มท่ี

แปรตามวยั อาทิ ระบบการแบ่งผูช้มออกเป็น U - ทัว่ไป, Uc - ทัว่ไป + เด็ก,  PG ผูใ้หญ่ดูร่วมและให้
ค  าแนะน ากบัเด็กในการรับชม, 15 - ผูช้มอายุ 15 ปีข้ึนไป, 18 -  ผูช้มอายุ 18 ปีข้ึนไป และ 18R -  
ผูช้มอายุ 18 ปีข้ึนไปและฉายในท่ีเฉพาะท่ีใชใ้นองักฤษ ระบบการแบ่งผูช้มออกเป็น TV - Y เด็ก
ทัว่ไป, Y7 / TV7 -  เด็กอาย ุ7 ปีข้ึนไป, G - TV - ทัว่ไป, PG - TV - ผูใ้หญ่ดูร่วมและใหค้  าแนะน าแก่
เด็กในการรับชม, TV - 14 - ผูช้มอายุ 14 ปีข้ึนไป และ TV - M - ผูช้มอายุ 17 ปีข้ึนไป ท่ีใชใ้น
ประเทศออสเตรเลีย และระบบการแบ่งผูช้มออกเป็น P - เด็กก่อนวยัเรียน , G – ทัว่ไป , PG -ผูใ้หญ่
ควรดูร่วมและให้ค  าแนะน าแก่เด็กในการรับชม  , M – MA - ผูช้มอายุ 15 ปีข้ึนไปและมีเน้ือหา
เก่ียวกบัเพศ ความรุนแรง และภาษาท่ีหยาบคายกว่า M และ AV - ผูช้มอายุ 15 ปีข้ึนไปแต่มีความ
รุนแรงท่ีใชใ้นสหรัฐอเมริกา 

 

2.3) ระบบการประมวลทั้งสองแบบข้างต้นเข้าด้วยกนั 
คณะกรรมการว่าดว้ยการแบ่งประเภทเน้ือหาในภาพยนตร์ของประเทษศองักฤษ  British 

Board of Film Classification หรือ BBFC  ได้รวมเอาทั้งสองระบบเขา้ดว้ยกนั เพ่ือแบ่งประเภท
เน้ือหาภาพยนตร์ส าหรับออกอากาศทางโทรทศัน์  คือ เรตต้ิง  “12 ” ไม่เหมาะสมส าหรับผูช้มอายุต  ่า
กว่า 12 ปี ไม่ควรออกอากาศก่อน 20.00 น. บริการโทรทศัน์ทุกประเภท เรตต้ิง  “15 ” ไม่เหมาะสม
ส าหรับผูช้มอายตุ  ่ากว่า 15 ปี )ไม่ควรออกอากาศก่อน 21.00 น. หรือก่อน 20.00 น. ในบริการบอกรับ
สมาชิกแบบขั้นสูง( เรตต้ิง “18” ไม่เหมาะสมส าหรับผูช้มอายุต  ่ากว่า 18 ปี )ไม่ควรออกอากาศก่อน 
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22.00 น. ในบริการทุกประเภท( และรายการท่ีไม่ไดรั้บการจดัประเภท / เรตต้ิง เน้ือหาจาก BBFC 
ไม่ควรออกอากาศทางโทรทศัน์ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม 

 

(2.4) ระบบใช้การตดิป้ายหรือสัญลกัษณ์ควบคู่กบัระบบเรตติง้ 
ระบบใชก้ารติดป้ายหรือสัญลกัษณ์ควบคู่กบัระบบเรตต้ิง เป็นการแสดงระดบัเน้ือหา

รายการให้เห็นก่อนการน าเสนอรายการ โดยอาจใชส้ัญลกัษณ์อย่างรูปแบบท่ีใชใ้นสหรัฐอเมริกา
และองัฤษ ไดแ้ก่  V = Violence คือ เน้ือหาท่ีมีนัยยะความรุนแรง, S = Sex คือ เน้ือหาท่ีมีนัยยะทาง
เพศ,  L = Language คือ เน้ือหาท่ีใชภ้าษาไม่เหมาะสม หรืออาจใชรู้ปแบบขอ้ความแสดงรายการนั้น 

 

(2.5) ระบบใช้เทคโนโลยกีลัน่กรองเน้ือหา 
ระบบใชเ้ทคโนโลยกีลัน่กรองเน้ือหาซ่ึงใชใ้นสหรัฐอเมริกา โดยมีการใชเ้ทคโนโลยี V-

Chip มาใชค้วบคู่กบัเรตต้ิง กล่าวคือผูป้กครองสามารถตั้งโปรแกรมควบคุมไวท่ี้เคร่ืองรับโทรทศัน์
ตามระดบัเน้ือหารายการ ท าใหส้ามารถควบคุมการชมรายการโทรทศัน์ของเด็กได ้
 
4.2) ภาพรวมการก ากบัดูแลและมาตรฐานจริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์ ส าหรับ เด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ในประเทศไทย   

การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทย เป็นการศึกษาโดยเร่ิมตน้จากภาพรวมของการ 
ก  ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทย และการสังเคราะห์
มาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ท่ีก  าหนดโดยองค์กร
ต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าแนวปฏิบติัในการน าเสนอรายการโทรทศัน์โดย
ค านึงถึงหลกัจริยธรรมวิชาชีพส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมรีายละเอียดดงัน้ี  

 1) การก ากบัดูแลการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว ในประเทศไทย 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าการก ากบัดูแลในภาพรวมนั้นไม่ไดมี้ มาตรการหรือ
แนวทางเฉพาะเพื่อการดูแลเร่ืองเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ส่วนมากจะมีคู่มือจริยธรรมหรือแนวทางปฏิบติั (Code of Ethics) ซ่ึงก  าหนดหน้าท่ี และ
ขอบเขตอย่างกวา้ง ๆ โดยครอบคลุมไปถึงเร่ืองเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซ่ึงบรรจุรวมอยู่ใน 
มาตรฐานคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัรายการโทรทศัน์ทัว่ไป  
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อยา่งไรก็ดีจากการศึกษาพบว่า ลกัษณะการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ ในประเทศ
ไทย ท่ีครอบคลุมไปถึงการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับผูช้มกลุ่มเหล่าน้ีไวอ้ย่างกวา้งนั้น สามารถ
จ าแนกรูปแบบการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ไดอ้อกเป็น 3 ลกัษณะคือ การก ากบัดูแล โดย
หน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย (Public regulation) การก ากบัดูแลร่วมกนั (Co-regulation) 
และการก ากบัดูแลตนเอง )Self-regulation) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1) การก ากบัดูแล โดยหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Public regulation) 
 การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจใชก้ฎหมายหรือกฎเกณฑก์ารก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบว่าในประเทศไทย ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลโดย
หน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ี ตามกฎหมายประกอบไปดว้ย 2 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 

1.1.1) กฎหมายการคุ้มครองเด็ก และ เยาวชนที่เกีย่วข้องกบัส่ือ  
  ในส่วนของกฎหมายการคุม้ครองเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือนั้น สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบัดงัน้ี 

ก. กฎหมายระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการผลิต รายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

องคก์รระดบันานาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลการผลิตรายการ โทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวไดแ้ก่ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (Unicef) 
ซ่ึงท างานโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนและปกป้องสิทธิของเด็ก โดยยึดแนวทางปฏิญญาสากล
ว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและสนธิสญัญาว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก เพื่อ
รวบรวมเป็นกฎหมายระหว่างประเทศในรูปของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก  (Convention on the 
rights of the child = CRC) เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ  .ศ .  2532  และมีผลบงัคบัใชใ้นฐานะเป็น
กฎหมายระหว่างประเทศเมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1990 หรือ พ  .ศ .  2533 ซ่ึงเป็นสัญญาดา้นสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศท่ีได้รับความเห็นชอบมากท่ีสุดในโลก โดยทุกประเทศ ในโลกไดใ้ห้
สตัยาบนั ยกเวน้ประเทศโซมาเลียและสหรัฐอเมริกา ในส่วนของประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิก
อนุสญัญาน้ีเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม ค.ศ. 1992 หรือ พ  .ศ .  2535 และมีผลใชบ้งัคบักบัประเทศไทยในฐานะ
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน ค.ศ. 1992 หรือ พ .ศ.  2535 (ยนิูเซฟ ประเทศไทย, 
อา้งถึงในพิรงรอง รามสูตร, 2557 น. 5( 

อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กมีหลกัการส าคญัว่า เด็กทุกคนมีสิทธิต่างๆ ติดตวัมา
ตั้งแต่เกิดเป็นสิทธิท่ีเท่าเทียมกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผูใ้หญ่ซ่ึงในอนุสัญญา ฯ ไดก้  าหนด
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พนัธกรณีใหป้ระเทศภาคีสมาชิกคุม้ครองสิทธิเด็ก โดยแยกออกเป็นสิทธิ 4 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  
(ยนิูเซฟ ประเทศไทย, ออนไลน์( 

(1) สิทธิในชีวิตและการอยู่รอด (Survival Rights) เด็กท่ีเกิดมาแลว้ตอ้งไดรั้บ
การดูแลใหร้อดชีวิตเล้ียงดูใหเ้จริญเติบโต ดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน มีสนัติภาพและความปลอดภยั 

(2) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา (Development Rights) เด็กมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
พฒันาทางกาย จิตใจ และสติปัญญา มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีมาตรฐานเพียงพอท่ีจะพฒันาศกัยภาพ
ดา้นต่าง ๆ ไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม 

(3) สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง (Protection Rights) เด็กย่อมไดรั้บสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บความคุม้ครองใหร้อดพน้จากการท าร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ การถูกล่วงละเมิดในทุก ๆ ดา้น 
(อนัหมายรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ) การถูกทอดท้ิงและการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ เช่น
การใชแ้รงงานเด็ก เป็นตน้ 

(4) สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Rights) เด็กมีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเสรี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับตนเอง มีช่องทางในการ
แสวงหาขอ้มูลข่าวสารตลอดจนสามารถส่งต่อความคิดและขอ้มูลข่าวสารไดเ้อง 

ในการท างานร่วมกบัรัฐบาลไทยและกลุ่มภาคี เพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย
ใหร้อดพน้จากภยัคุกคามนั้น ยูนิเซฟไดก้  าหนดกรอบการด าเนินงาน ภายใตค้วามร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายใตส้หประชาชาติและรัฐบาลไทย เป็นขอ้ตกลงท่ีมีอายุ 5 ปี  ปัจจุบนัอยู่ในโครงการปี 
2555 – 2559 ทั้งน้ี การท างานจะเน้นไปท่ีการด าเนินโครงการท่ีพฒันาระดบัชาติ ระบบกฎหมาย 
และนโยบายส าหรับเด็ก โดยมีแนวคิดหลกั 2 ประการ คือ เด็กมีสิทธิทุกประการเช่นเดียวกบัท่ีมนุษย์
คนอ่ืน ๆ พึงมี แต่เด็กมีสิทธิท่ีพิเศษกว่า  

 ในส่วนของสิทธิเด็กท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการโทรทศัน์นั้น มีมาตราท่ีใช้
เป็นแนวทางในการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ทั้งส้ิน 5 มาตรา ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี (พิรงรอง 
รามสูตร, 2557 น. 39-42) 

 - มาตรา 14 – เสรีภาพในการแสดงออก  
(1) เด็กจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงมีเสรีภาพท่ีจะแสวงหา 

ไดรั้บ หรือถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร และความคิดทุกลกัษณะโดยไม่ถูกจ ากดั ไม่ว่าโดยวาจา ลายลกัษณ์
อกัษร หรือการตีพิมพ ์ในรูปศิลปะหรือผา่นส่ืออ่ืนใดตามท่ีเด็กเลือก  

(2) การใช้สิทธิดังกล่าวน้ีอาจอยู่ภายใตข้อ้จ  ากดับางประการ ตามท่ีกฎหมาย
บญัญติัและจ าเป็น คือ ก) เพื่อการเคารพต่อสิทธิและช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน หรือ ข) เพื่อการรักษา
ความมัน่คงแห่งชาติ หรือความเรียบร้อย หรือสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน 
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-  มาตรา 16 – สิทธใินความเป็นส่วนตวั 
เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ในความเป็น

ส่วนตวั ครอบครัว บา้น หรือหนังสือโตต้อบ รวมทั้งจะไม่ถูกกระท าโดยมิชอบต่อเกียรติ ช่ือเสียง 
และมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมายจากการแทรกแซงหรือการกระท าดงักล่าว 

- มาตรา 17 – สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมส่ือมวลชน ใน
การผลติ และเผยแพร่ส่ือที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก 

รัฐภาคียอมรับในหน้าท่ีอนัส าคัญของส่ือมวลชน และประกนัว่าเด็กสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและวสัดุจากแหล่งต่าง ๆ กนั ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ขอ้มูลข่าวสารและวสัดุท่ีมุ่งส่งเสริมความผาสุก ทั้งทาง สงัคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจน
สุขภาพกายและจิตของเด็ก เพ่ือการน้ีรัฐภาคีจะ 
 (1) ส่งเสริมใหส่ื้อมวลชนเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและวสัดุ ท่ีจะมีประโยชน์ทั้ง
ทางสงัคม และวฒันธรรมแก่เด็ก 
 (2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิต แลกเปล่ียน และเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารและวสัดุดงักล่าว จากแหล่งขอ้มูลทางวฒันธรรมทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ  
 (3) ส่งเสริมการผลิต และเผยแพร่หนงัสือส าหรับเด็ก 
 (4) ส่งเสริมให้ส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัความจ าเป็นทางดา้น
ภาษาของเด็กท่ีเป็นสมาชิกของชนกลุ่มนอ้ย หรือชนพ้ืนเมือง  
 (5) ส่งเสริมการพฒันาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการป้องกนัเด็กจากขอ้มูล
ข่าวสารและวสัดุท่ีเป็นอนัตรายต่อความอยูดี่กินดีของเด็ก 

-  มาตรา 30 – สิทธิในการนับถือและปาิบัติตามศาสนาและ ใช้ภาษาท้องถิ่น /
พ้ืนเมือง 

ในรัฐท่ีมีชนกลุ่มน้อยทางชาติพนัธุ์  ศาสนา และภาษา หรือกลุ่มชนพ้ืนเมือง 
ดั้งเดิมอาศยัอยู ่เด็กท่ีมาจากชนกลุ่มนอ้ยนั้น หรือท่ีเป็นชนพ้ืนเมืองจะตอ้งไม่ถูกปฏิเสธซ่ึงสิทธิ ท่ีจะ
ปฏิบติัตามวฒันธรรม ท่ีจะนบัถือและปฏิบติัทางศาสนา หรือสิทธิท่ีจะใชภ้าษาของตนในชุมชน กบั
สมาชิกอ่ืนในกลุ่มเดียวกนั  

   - มาตรา 36 – สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์  
                   รัฐภาคีจะคุม้ครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบอ่ืนทั้งหมดท่ี
เป็นผลร้ายต่อสวสัดิภาพของเด็กไม่ว่าในดา้นใด  
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ข. กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการคุ้มครองเด็ก และ เยาวชน จากการละเมิดโดยส่ือ
ในประเทศไทย 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการละเมิดโดยส่ือใน
ประเทศไทย ไดก้  าหนดข้ึนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก และกฎหมายระหว่าง
ประเทศเก่ียวกบัสิทธิเด็ก ตามแนวทางการท างานร่วมกนักบักองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ โดยใน
ส่วนของการก ากับดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัวนั้น กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองเด็ก และเยาวชน จากการละเมิดโดยส่ือในประเทศไทย ประกอบดว้ย  

-   พระราชบัญญัตคุ้ิมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

หมวด 2 การปฏิบติัต่อเด็ก 
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางส่ือมวลชนหรือส่ือสาร 

สนเทศประเภทใดซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็กหรือผูป้กครอง โดยเจตนาท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายแก่
จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก   หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส าหรับ
ตนเอง หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
 หมวด 9 บทก าหนดโทษ 

มาตรา 79 ผูใ้ด้่า้ืนมาตรา 27 มาตรา 50 หรือมาตรา 61 ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี   เยาวชน  และ
ครอบครัว พ .ศ .  2553 

หมวด 6 การสอบสวนคดีอาญา 
มาตรา 76 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงต้องหาว่ากระท า 

ความผดิ หา้มมิใหเ้จา้พนกังานผูจ้บักุมเด็กหรือเยาวชนหรือพนักงานสอบสวนจดัให้มี หรืออนุญาต
ใหม้ี หรือยนิยอมใหม้ีการถ่ายภาพหรือบนัทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิด เวน้
แต่เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน 

หมวด 10 การพิจารณาคดีอาญา 
มาตรา 130 ห้ามมิให้ผูใ้ดบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพรู์ป หรือบันทึกเสียง 

แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิดหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือโฆษณา
ขอ้ความ ซ่ึงปรากฏในทางสอบสวนของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการหรือในทางพิจารณาคดี
ของศาลท่ีอาจท าให้บุคคลอ่ืนรู้จักตวั ช่ือตัวหรือช่ือสกุลของเด็กหรือเยาวชน นั้น หรือโฆษณา
ขอ้ความเปิดเผยประวติัการกระท าความผดิ หรือสถานท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน หรือสถานศึกษาของเด็ก
หรือเยาวชนนั้น  
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ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การกระท าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
โดย ไดรั้บอนุญาตจากศาลหรือการกระท าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

หมวด 11 การพิพากษาคดีอาญา 
มาตรา 136 ในการโฆษณาไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซ่ึงค าพิพากษา 

หรือค าสัง่ของศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หา้มมิใหร้ะบุช่ือ หรือแสดงขอ้ความ 
หรือกระท าการดว้ยประการใดๆ อนัจะท าให้รู้จักตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงเป็นจ าเลย เวน้แต่ไดรั้บ
อนุญาต จากศาล 

มาตรา 153 เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกล่ียคดีครอบครัว  เมื่อศาลเห็น 
สมควรหรือเมื่อคู่ความ้่ายใด้่ายหน่ึงร้องขอ ศาลจะสั่งให้ด  าเนินการเป็นการลบัเฉพาะต่อหน้าตวั
ความทุก้่ายหรือ้่ายใด้่ายหน่ึง โดยจะให้มีทนายความอยู่ดว้ยหรือไม่ก็ได้ ในการโฆษณา ไม่ว่า
ดว้ยวาจา เป็นหนังสือ เผยแพร่ทางส่ือมวลชน ส่ือสารสนเทศ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดซ่ึงค าคู่ความ 
ขอ้เท็จจริง  หรือพฤติการณ์ใดๆ ในคดีหรือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดี
ครอบครัว หรือการไกล่เกล่ียคดีครอบครัว ห้ามมิให้แพร่ภาพ แพร่เสียงระบุช่ือหรือแสดงขอ้ความ
หรือกระท าการดว้ยประการใดๆ อนัอาจท าใหรู้้จกัตวัคู่ความหรือท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง
เกียรติคุณของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถูกกล่าวถึงในคดีเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากศาล 

หมวด 18 บทก าหนดโทษ 
มาตรา 192 ผูใ้ด้่า้ืนมาตรา 130 มาตรา 136 หรือมาตรา 153 ตอ้งระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
- พระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้บริโภค 

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีหนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคโดยตรง คือ 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 ไดก้  าหนดใหผู้บ้ริโภคมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมาย 5 ประการดงัน้ี (ส านกังาน กสทช., ออนไลน์( 

- สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารรวมทั้งค  าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 

- สิทธิท่ีจะไดอิ้สระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ 
- สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ 
- สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสญัญา 
- สิทธิท่ีจะไดก้ารพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
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หลกัทัว่ไปของการบงัคบัใชก้ฎหมาย คือ เมื่อมีกฎหมายฉบบัใดให้อ  านาจใน
การคุม้ครองผูบ้ริโภคไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ก็ตอ้งบงัคบัตามกฎหมายฉบบันั้น ทั้งน้ีนอกจากจะมี
สิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคแลว้ ผูบ้ริโภคส่ือวิทยุ - โทรทศัน์ ยงัมีสิทธิ
เฉพาะ 7 ขอ้ ดงัน้ี 

(1) สิทธิในการไดรั้บข้อมูลข่าวสารครบถว้น เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดย
ขอ้มูลนั้นตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นจริง ไม่ก่อใหเ้กิดความร าคาญต่อผูบ้ริโภค 

(2) สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ 

(3) สิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองในการเขา้ถึงส่ือท่ีไม่เหมาะสม 
(4) สิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองในขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาไวซ่ึ้งความ

เป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภค 
(5) สิทธิในความเท่าเทียมในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากส่ือ 
(6) สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการส่ือ 
(7) สิทธิในการไดรั้บการเยยีวยาความเสียหายเมื่อไดรั้บความเสียหาย 

  1.1.2) องค์กรของรัฐที่เกีย่วกบัการก ากบัดูแลการผลติรายการโทรทัศน์ ส าหรับเด็ก
เยาวชนและครอบครัว 

องค์กรของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวนั้นมี 2 องคก์รหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแล คือ )1)  องค์กรคุม้ครองเด็ก
ของรัฐ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์โดยออ้ม และ (2) คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ )กสทช.( ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์โดยตรงโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก.  องค์กรคุ้มครองเด็กของรัฐ 
องคก์รของรัฐเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. คุม้ครองเด็ก ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

คุ้มครองเด็กแห่งชาติ  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กประจ าจังหวดั   คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการเหล่าน้ีมีอยู่ภายใตก้ระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีในการคุม้ครองเด็กในทุกกรณี ซ่ึงรวมถึงการคุม้ครองเด็กในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ส่ือดว้ย มีการประสานงานร่วมกนั ลกัษณะการท างานคือ )พิรงรอง รามสูตร, 2557 น.1) ท าหน้าท่ี
เป็นส านกัเลขานุการ ประเมินติดตามการด าเนินงาน วิเคราะห์ วิจยั สรุป และประเมินผลองคก์ร 
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 ข. คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ  โทรคมนาคม 
แห่งชาต ิ(กสทช.( 
  ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2.5   (ส านักงาน กสทช ., 2555 น. 11) ในแผนแม่บทในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ปี 2555 –2559 เก่ียวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  การ
อนุญาตใหผู้รั้บใบอนุญาตตอ้งจดัเวลาใหแ้ก่รายการท่ีมีเน้ือหาสร้างสรรคส์งัคม หรือรายการ ส าหรับ
เด็กและเยาวชน และค านึงถึงความรับผดิชอบต่อเด็กและหลกัสิทธิมนุษยชน  คณะกรรมการ  กิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไดก้  าหนดนโยบายในการ
ก ากบัดูแลเน้ือหาโดยมุ่งไปท่ีการคุม้ครอง เด็ก เยาวชน และครอบครัวไว้ 5   ดา้นคือ นโยบายการ
ส่งเสริมใหมี้พ้ืนท่ีส่ือส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และนโยบายการพิจารณาการก ากบัดูแล
เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

(1) นโยบายในการก ากบัดูแลเน้ือหาโดยมุ่งไปที่การคุ้มครอง เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

 (1.1  )  นโยบายการส่งเสริมให้มีพ้ืนท่ีส่ือส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ไดแ้ก่การก าหนดสดัส่วนรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในกิจการโทรทศัน์
ทัว่ไป และ จดัสรรคล่ืนความถ่ีในกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลัส าหรับผูช้มกลุ่มดงักล่าว ซ่ึงเป็นแบบ
ธุรกิจ 3  ช่อง และแบบบริการสาธารณะ 1   ช่อง โดยจะตอ้งน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว  ซ่ึงในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีนั้น  “หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว” 
หมายความว่า การใหบ้ริการโทรทศัน์ท่ีน าเสนอรายการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาในวิทยาการ
สาขาต่างๆ รวมถึงรายการสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต  ของเด็ก เยาวชน หรือ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีของสมาชิกในครอบครัว โดยท่ีเน้ือหารายการและ  เวลาออกอากาศ
รายการจะตอ้งมีความปลอดภยัและเหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน และตอ้งไม่มีเน้ือหาท่ีแสดงออ 
ถึงความรุนแรง ผดิศีลธรรม หรือใชภ้าษาท่ีหยาบคาย และค านึงถึงความเท่าเทียมและโอกาสของเด็ก 
และเยาวชน ทุกกลุ่มในสงัคม ดงัประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัท าผงัรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศ กสทช., ออนไลน์(    " ข้อ 7 ให้ผู้ รับใบอนุญาตท่ีใช้คล่ืน
ความถีต้่องจัดให้มกีารออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและ
เยาวชน อย่างน้อยวันละหกสิบนาที ระหว่างช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน และระหว่าง
ช่ว ง เว ลา  07.00 – 09.00 น . ในวัน เสา ร์และวันอา ทิต ย์  ในระหว่ าง ช่ว ง เวล า  
18.00 – 22.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีจ านวนผู้ รับชมสูง ซ่ึงเด็ก และเยาวชน อาจรับชมอยู่ ด้วย ให้
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ออกอากาศรายการท่ีมเีนือ้หาท่ีมคีวามเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนา ท้ังในด้านสติปัญญา 
อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจประกาศก าหนด หรือแก้ไข
เปลีย่นแปลงสัดส่วนและช่วงเวลาออกอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับรายการดังกล่าวเพ่ิมเติมได้ รายการ
ท่ีมเีนือ้หาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเดก็และเยาวชนตามวรรคแรก จะต้องเป็นรายการท่ีมี
ระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ป หรือ ด หรือ ท ตามภาคผนวก ก หรือตามท่ีคณะ 
กรรมการประกาศก าหนด” 

 (1.2) นโยบายการพิจารณาการก ากบัดูแลเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสม
กบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ ให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 (ประกาศ กสทช., ออนไลน์( “ข้อ 11 เพ่ือคุ้มครองเด็ก และเยาวชน 
ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าผงัรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการ และก าหนด
ช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท ดังนี ้ 

(ก) รายการท่ีมรีะดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น13+ ห้ามมิให้ออก 
อากาศ ในช่วงเวลาก่อน 20.30 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น.ของวันถดัไ 

(ข) รายการท่ีมรีะดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น18+ หรือรายการ
ท่ีมี ลักษณะตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด ห้ามมิให้ออกอากาศในช่วงเวลาก่อน 22.00 น. 
ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถดัไป 

(ค) รายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ฉ ห้ามมิให้
ออกอากาศ ในช่วงเวลา ก่อน 24.00 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวัน
ถดัไป โดยให้รวมถึงรายการดังต่อไปนีด้้วย  
   (1) มีการกระท าซ่ึงอาจเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือยั่วยุทางเพศ หรือ
แสดงถึง ความรุนแรงทางเพศหรือการล่วงละเมิดทา งเพศ หรือกระตุ้ นให้เกิดพฤติกรรม 
ลอกเลยีนแบบในทางเพศ หรือมเีนือ้หาทางเพศ หรือการแต่งกายท่ีล่อแหลมหรือไม่เหมาะสม ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ภาพ เสียง เนือ้หาและพฤติกรรมต่าง ๆ  
   (2) การใช้ภาษา หรือมพีฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่
ความรุนแรง ทารุณโหดร้าย ท่ีก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง  
   (3) การน าเสนอท่ีก่อให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติ การกระท าอันขัดต่อ
หลกัมนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
   (4) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมท่ีขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และ  
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติ  
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   (5) มีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เช่ือว่าบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใด 
กลุ่มหน่ึงมอี านาจพิเศษ หรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ  
   (6) ชีน้ าหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพ่ือจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการ
เล่นการพนัน ท้ังนี ้การออกอากาศรายการท่ีมลีกัษณะดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้ รับใบอนุญาตด าเนินการ
จัดท าเนือ้หารายการโดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการอาจก าหนดการจัดท าผัง
รายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการ และก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศตาม
ความเหมาะสมของรายการในแต่ละประเภทกิจการเพ่ิมเติมได้” 
 จากประกาศข้างตน้ กสทช. ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาระดบัความ
เหมาะสม ของรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีการก าหนดไว้ 2 
หลกัเกณฑส์ าคญัคือ หลกัเกณฑข์องระบบการจ าแนกเน้ือหาท่ีควรมีการจ ากดัพิจารณาจากภาพ เสียง 
และเน้ือหาใน รายการ และหลกัเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเน้ือหาท่ีควรมีการส่งเสริมพิจารณา
เน้ือหาของรายการ โทรทศัน์ท่ีสนบัสนุนดา้นการศึกษาและการพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี )ส านกังาน กสทช., 2556, น. 1 – 3)    

 (1.2.1) หลกัเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเน้ือหาท่ีควรมีการจ ากดั  พิจารณา
จากภาพ เสียงและ เน้ือหาในรายการ ประกอบกบัเจตนาในการผลิตและการจดัท าวตัถุประสงค์และ
วิธีการในการน าเสนอภาพหรือเสียง น ้ าหนกัของการด าเนินเร่ือง รวมทั้งมุมกลอ้ง  ของการถ่ายท าท่ี
ท าใหผู้ช้มรับรู้ในทางท่ีไม่เหมาะสม และอาจมีผลต่อการพฒันาค่านิยมและ  พฤติกรรมในดา้นลบ 
โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ  

 พฤตกิรรมและความรุนแรง  
พิจารณาจากภาพเสียงและเน้ือหาท่ีอาจท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสมใน

เร่ืองพฤติกรรมท่ีรุนแรงหรือน าไปสู่ความรุนแรงและอนัตรายประกอบดว้ย 
 (1) การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมรวมทั้งการน าเสนอท่ีก่อหรือชกัน าให้
เกิดผลรุนแรงต่อจิตใจของผูช้มท าใหเ้กิดความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ความเศร้าความเครียด 
ความสะเทือนใจอย่างรุนแรง รวมตลอดถึงองค์ประกอบของรายการท่ีท าให้ผูช้มตกใจกลวั ความ  
น่าเกลียด สยดสยอง ขยะแขยง 
 (2) การใชค้วามรุนแรงกระท าต่อตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวติ และวตัถุ 
 (3) การใชอ้าวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท าความผดิในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมถึงเน้ือหาท่ีขดัต่อศีลธรรมและความสงบสุขของสงัคม 
 (4) การน าเสนอท่ีก่อหรือชกัน าใหเ้กิดการอคติ การเลือกปฏิบติั อนัน ามาซ่ึง
การต่อตา้น หรือล่วงละเมิดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึงการส่งเสริมการสร้างทศันคติ ความเช่ือ 
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การชกัจูงใจให้เกิดการล่วงละเมิด หรือการต่อตา้น การดูหม่ินเหยียดหยาม การลดทอน หรือการ
ละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการส่งเสริมหรือชกัจูงให้เกิดการ
ต่อตา้นดูหม่ินสร้างทศันคติเชิงลบการลอ้เลียนใหเ้กิดความอายกลายเป็น “ตวัตลกในสังคม” ท่ีมีผล
ต่อตวับุคคล กลุ่มบุคคลทั้งในประเด็นของเช้ือชาติ สัญชาติ ชาติพนัธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ ชนชั้น 
สถานะ สภาพทางเศรษฐกิจ อาย ุศาสนา สีผวิ โรคหรือภาวะสุขภาพ ความพิการทั้งทางร่ายกายจิตใจ
และสติปัญญา 

 เร่ืองทางเพศ   
 พิจารณาจากภาพเสียงและเน้ือหาท่ีอาจท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสมใน

ดา้นการแต่งกาย การแสดงออกทางเพศ การแสดงท่าทางหรือกิริยาท่ีไม่เหมาะสมในทางเพศ การ
ล่วงละเมิดทางเพศ การสนทนาหรือใชค้  าพูดเก่ียวกบัเน้ือหาทางเพศท่ีล่อแหลมหรือไม่เหมาะสม 
การสร้างทศันคติทางลบเก่ียวกบัเน้ือหาทางเพศในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเหยยีดเพศ เป็นตน้ 

 ภาษา  
 พิจารณาจากภาพเสียงและเน้ือหาท่ีอาจท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสม 
ในเร่ืองการใชภ้าษาไวยากรณ์ การใชภ้าษาท่ีล่อแหลมหม่ินเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ รวมถึงการ
ใชภ้าษาท่ีกา้วร้าวดูหม่ินน ามาซ่ึงการลดทอนศกัด์ิและศรีของผูฟั้ง  

 ส านักงาน กสทช. ไดก้  าหนดแนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมเน้ือหา
ตามประเด็นความรุนแรง ภาษา และ เพศ โดยก าหนดระดบัท่ีสามารถเผยแพร่ไดใ้นรายการโทรทศัน์
ไวต้ามความเหมาะสมของผูช้มดงัน้ี     

- ระดบั 0  หมายถึง ไม่อนุญาตใหม้ีประเด็นดงักล่าว  

- ระดบั 1 หมายถึง มีไดบ้า้งตามปริบทของเร่ือง  

- ระดบั 2 หมายถึง มีไดต้ามปริบทของเร่ือง   

- ระดบั 3 หมายถึง มีไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎระเบียบ กฎหมาย และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้ ง น้ีสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู ้ชม 
ประกอบดว้ยรูปภาพ สี และตวัอกัษร รวมทั้ง เสียงประกอบ และความเหมาะสมของผูช้ม กบัระดบั
ประเด็นความรุนแรง ภาษา และ เพศ สามารถสรุปไดด้งัตาราง 4.2 
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ตาราง 4.2 สญัลกัษณ์ระบุความเหมาะสมของรายการกบักลุ่มผูช้ม 

ระดับความ
เหมาะสม 

สัญลกัษณ์ เสียงประกอบ 
พฤตกิรรม 
และความ
รุนแรง 

ภาษา 
เร่ือง 

ทางเพศ 

“ป” 
(3 – 5 ปี) 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการ
ส าหรับเด็กปฐมวัย  ผลิตข้ึน
ส าหรับผูช้มในวยั 3 – 5 ปี 

0 0 0 

“ด” 
(6 – 12 ปี) 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการ
ส าหรับเด็ก ผลิตข้ึนส าหรับ
ผูช้มในวยั 6 – 12 ปี 

0 1 0 

“ท” 
(ทุกวยั) 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการ
ทัว่ไป สามารถรับชมไดทุ้กวยั 

1 1 1 

“น 13” 
(นอ้ยกว่า ๑๓ ควร
ไดรั้บค าแนะน า)  

รายการต่อไปน้ี เหมาะส าหรับ
ผูช้มท่ีมี อายุ 13 ปีข้ึนไป อาจมี 
ภาพ เสียง หรือเน้ือหา ท่ีตอ้งใช้
วิจารณญาณในการรับชม ผูช้ม
ท่ีมีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควร 
ไดรั้บค าแนะน า 

2 2 1 

“น 18” 
(นอ้ยกว่า 18 ควร
ไดรั้บค าแนะน า) 

  

รายการต่อไปน้ี เหมาะส าหรับ
ผูช้มท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป อาจมี 
ภาพ เสียง หรือเน้ือหา ท่ีไม่
เหมาะสมดา้นพฤติกรรม ความ
รุนแรง เพศ และการใช้ภาษา 
ซ่ึงต้องใช้วิจารณญาณในการ
รับชม ผูช้มท่ีมีอายุน้อยกว่า 18 
ปีควรไดรั้บค าแนะน า 

2 2 2 
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ตาราง 4.2 )ต่อ( สญัลกัษณ์ระบุความเหมาะสมของรายการกบักลุ่มผูช้ม 

ระดับความ
เหมาะสม 

สัญลกัษณ์ เสียงประกอบ 
พฤตกิรรม 
และความ
รุนแรง 

ภาษา 
เร่ือง 

ทางเพศ 

“ฉ” 
(เฉพาะผูใ้หญ่) 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการ
เฉพาะผูใ้หญ่ อาจมีภาพ เสียง 
หรือเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมดา้น 
พฤติกรรม ความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภ าษา  เด็ กและ
เยาวชนไม่ควรรับชม 

3 3 3 

 
 (1.3) หลกัเกณฑ์ของระบบการจ าแนกเน้ือหาท่ีควรมีการส่งเสริมพิจารณา
เน้ือหาของรายการโทรทศัน์ท่ีสนบัสนุนดา้นการศึกษาและการพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
โดยใชเ้กณฑด์า้นการศึกษาและการเรียนรู้ 6 ประเด็นเป็นตวัช้ีวดั ดงัน้ี  
 (1.3.1) เน้ือหาท่ีส่งเสริมให้เกิดระบบวิ ธีคิด กล่าวคือให้คิดเป็นตาม
ความสามารถของสมองในแต่ละวยั ตลอดจนการส่งเสริมดา้นพฒันาการทางสมองและสติปัญญาให้
สามารถมีความรู้ มีความเขา้ใจ มีความสามารถในการประยกุตว์ิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล
ได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การ
ตดัสินใจ และการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
 (1.3.2( เน้ือหาท่ีส่งเสริมความรู้ในเร่ืองวิชาการตลอดจนความรู้ในศาสตร์
สาขาต่างๆใหส้ามารถเรียนรู้วิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนศาสตร์ประยุกต์และศาสตร์
ในเชิงบูรณาการท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้เช่น ความรู้ในดา้นภาษาศาสตร์ 
ตรรกะและคณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ตลอดจนความรู้ในดา้นวิชาชีพ รวมถึงการสร้างความรักในการ
เรียนรู้ 
 (1.3.3) เน้ือหาท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาดา้นคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิด
การเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเกิดความรู้สึกนึกคิดและความเช่ือ แรง
บนัดาลใจท่ีจะประพฤติปฏิบติัตามคุณธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานของความเป็นมนุษย ์ 
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 (1.3.4) เน้ือหาท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับทกัษะชีวิตให้รู้จกัและ
เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะในการใชชี้วิตในสงัคมท่ีเหมาะสมกบักาลและเทศะ สามารถน าทกัษะดงักล่าว
ไปใชใ้นชีวิตของตนเองไดต้ลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาในชีวิตอยา่งเหมาะสมได ้
 (1.3.5) เน้ือหาท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ยอมรับเขา้ใจและช่ืนชมความ
หลากหลายในสงัคมทั้งในเร่ืองของสงัคมวฒันธรรม เช้ือชาติ สัญชาติ ภาษา สถานะทางสังคม เพศ
และวยั เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ในความแตกต่างหลากหลาย และสามารถอยู่ร่วมกนักบัความ
แตกต่างหลากหลายนั้นไดอ้ยา่งสนัติ ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้
อนัเกิดจากความแตกต่างหลากหลายนั้นได ้
 (1.3.6) เน้ือหาท่ีส่งเสริมการพฒันาความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในความสมัพนัธท่ี์ดีของคนในครอบครัวทั้งเรียนรู้
และเข้าใจกันและกนัของคนในครอบครัว ตลอดจนการท าให้เกิดศรัทธาและแรงบันดาลใจใน
สถาบนัครอบครัว 

1.2) การจดัการในการก ากบัดูแลเน้ือหาโดยส านักงาน กสทช.  

 ในกระบวนการการจดัการการก ากบัดูแลเน้ือหาโดยส านักงาน กสทช. ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัวนั้น ประกอบดว้ย  

  1.2.1) การเปิดใหม้ีค  าร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ  

  ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัวนั้น ส านกังาน กสทช. เปิดให้
มีการร้องเรียนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

- ค าร้องเก่ียวกบัเน้ือหารายการและผงัรายการในกิจการกระจายเสียงและจดัการ
โทรทศัน์ 

- ค าร้องเรียนการใชก้ารโฆษณาอนัมีลกัษณะเป็นการค้าก  าไรเกินควรหรือ
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน ร าคาญในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบผูบ้ริโภค 

- ค าร้องเรียนเก่ียวกบัการออกอากาศท่ีเป็นเท็จ หรือละเมิดสิทธิ  เสรีภาพ ภาพ
เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลท่ีไดรั้บความเสียหาย 

ในการร้องเรียนนั้นสามารถติดต่อส านักงาน กสทช. ผ่านทางช่องทางการ
ส่ือสาร ทุกประเภท รวมถึงแอพพลิเคชั่นส าหรับการร้องเรียน Mobile NBTC1200  โดยเมื่อ
ผูรั้บผดิชอบไดรั้บค าขอหรือค าร้องเรียนท่ีถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จะมีการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ
ในการพิจารณา พร้อมรายช่ือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ และติดต่อเป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าร้องเรียนทราบ 
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เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบตรวจสอบ และรวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ และให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียน 
และพิจารณาและจดัการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

  1.2.2) การสนับสนุนทุนเก่ียวกบัการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว  

 กองทุนพฒันาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน
พฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 โดยไดรั้บการจดัสรรเงินจากกองทุนวิจยัและพฒันา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีภารกิจ 
ดงัน้ี (สสย., ออนไลน์(  

1.2.2.1) รณรงค ์ส่งเสริม และสนบัสนุนการพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์

1.2.2.2) ส่งเสริมใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของผูผ้ลิตส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์

1.2.2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัว มีทกัษะ ในการรู้เท่าทนัส่ือ เ้้าระวงัส่ือท่ีไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้

ส่ือในการพฒันาตนเอง ชุมชน และสงัคม 

1.2.2.4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกวา้งขวาง 

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์

1.2.2.5) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจยั อบรม พฒันาองค์ความรู้และการสร้าง

นวตักรรม ดา้นส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์

1.2.2.6) ส่งเสริมบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รสาธารณประโยชน ์

ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีด  าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัส่ือให้มีการผลิตและ

พฒันา ส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์

1.2.2.7) ด าเนินการและส่งเสริมให้มีส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ีทุกคน

สามารถเขา้ถึง และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งทัว่ถึง      

1.3) การก ากบัดูแลร่วมกนั )Co-regulation)         

 เป็นการก ากบัดูแลโดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ภาคอุตสาหกรรมและ
เครือข่ายท่ีเป็นภาคี ในการดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  เช่น 
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยนิูเซฟ (Unicef) สถาบนัส่ือเด็กและเยาวชน )สสย.( สมาคม
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วิทยแุละส่ือเพื่อเด็กและเยาวชน )สสดย.(  โครงการมีเดียมอนิเตอร์  ฯลฯ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการก ากับดูแล ต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก ากับดูแล ทั้ งน้ี บทบาทของเครือข่าย ท่ี
เก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทยนั้น มี 
3 ลกัษณะ คือ 
  (1.3.1) จดัท ามาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว  
  (1.3.2) จดัการอบรมและสมัมนา หรือผลิตส่ือเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ในประเด็น
ท่ีเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ เพ่ือใหผู้ช้มมีภูมิคุม้กนัต่อเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกนั ยงัมีการ
ปลูก้ังเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบวิชาชีพกระจายเสียง และ โทรทศัน์ องค์กรส่ือ 
เจา้ของส่ือ ผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือ ซ่ึงท าควบคู่ไปกบัการปลูก้ังใหค้  านึง ถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
และหลกัสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
  (1.3.3) เ้้าระวงั และเป็นตัวแทนผูช้มในการร้องเรียนเมื่อพบการผลิตรายการ
โทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสม  

ทั้งน้ีในการก ากับดูแลร่วมกันนั้น พบว่าเครือข่ายส่วนใหญ่มีช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีเป็นทางการ ได้แก่ การเปิดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน เช่น โทรศพัท์ การเขียน
จดหมายหรืออีเมลก์ระทูใ้นเวบ็ไซต ์แต่อยา่งไรก็ดีส่วนใหญ่จะไม่มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน
ไดรั้บทราบถึงช่องทางดงักล่าว นอกจากน้ีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชนโดยตรง 
ส่วนใหญ่จะใชช่้องทางการรับเร่ืองร้องเรียนแบบไม่เป็นทางการ เช่น โทรศพัท์ หรือบอกกล่าวกบั
หวัหนา้องคก์รโดยตรง เพราะมีความใกลชิ้ดกบัเครือข่ายผูป้กครอง ผูช้ม และหวัหนา้องคก์รมกัเป็น
ผูด้  าเนินการเอง 

 
1.4) การก ากบัดูแลตนเอง )Self-regulation)  

 ภาคอุตสาหกรรมหรือผูป้ระกอบวิชาชีพ หรือองคก์รส่ือสามารถก าหนดหลกัเกณฑ์  การ
ก ากบัดูแตนเอง และก ากบัดูแกนัเอง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ ภาคอุตสาหกรรมในกา  ร่วม
รับผดิชอบในการควบคุมดูแลกนัเอง โดยรูปแบบและแนวทางการก ากบัดูแลกนัเองของผูป้ระกอบ
วิชาชีพกระจายเสียงและโทรทศัน์ องคก์รส่ือ เจา้ของส่ือ ผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือ ตอ้งมีความตระหนัก
ในการก ากบัดูแลกนัเองทางวิชาชีพ ดว้ยเป็นหลกัประกนัว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ส่ือนั้น จะไดรั้บการพิทกัษป์กป้องดว้ยความรับผดิชอบของส่ือต่อสงัคมสาธารณะ ดงันั้น การก ากบั
กนัเองทางจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการส่ือแน่ใจไดว้่าตนเอง และ
เพื่อนร่วมสมาชิกวิชาชีพ จะพึงยึดถือกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ  ด  ารงไวซ่ึ้ง
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เกียรติยศ และศกัด์ิศรี ตลอดจนคุณภาพของขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพท่ีประชาชนพึงไดรั้บ  เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของภาคอุตสาหกรรมในการร่วมรับผิดชอบในการควบคุมดูแล กนัเอง และ
ควบคุมตนเอง พิรงรอง รามสูตร (2557) ไดเ้สนอมาตรการการก ากบัดูแลตวัเองไว้ 3  ดา้น คือ 

 - มาตรการทางนโยบาย 
 สถานีโทรทศัน์หลายแห่ง จะมีการมอบหมายนโยบายต่อหวัหนา้งานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในเร่ืองต่างๆ อยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงจะมีการช้ีแจงและท าความเขา้ใจถึงกฎหมาย ขอ้บงัคบัและ
กฎเกณฑใ์หม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นจากส านกังาน กสทช. หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

 -  มาตรการทางเทคนิค 
 องค์กรส่ือมวลชนประเภทโทรทศัน์ มีวิธีการในการป้องกนัการละเมิดสิทธิเด็กในส่ือ
ดว้ยมาตรการท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยส่วนมากจะใชว้ิธีการท าภาพเบลอท่ีใบหน้าเด็กท่ีปรากฏใน
โทรทศัน์ และใชช่ื้อสมมติ เป็นตน้ 

 - มาตรการในการก ากบัดูแลตวัเอง 
 ส่ือโทรทศัน์หลายแห่ง มีการตั้งหน่วยตรวจสอบและกลัน่กรองเน้ือหา ซ่ึงมกัถูก  เรียกว่า

หน่วยเซนเซอร์ข้ึนมา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหา โดยแต่ละสถานีจะใชว้ิธี
ก  ากบัดูแลกนัเอง โดยจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา ทั้งในดา้นการละเมิดรวมไปถึง
การแสดงทศันคติทางการเมือง เช่นในการผลิตรายการข่าว ส่ือโทรทศัน์บางแห่ง จะมีการใชน้ักข่าว
ประจ ารายการช่วยตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงเม่ือผา่นขั้นตอนของการผลิตรายการมาแลว้ โดยยดึหลกัว่า 
หากมีเหตุผลอะไรก็ตามท่ีเป็นลบกบัเด็กท่ีตกเป็นข่าวจะไม่น าเสนอ 

 กล่าวโดยสรุป ภาพรวมการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในประเทศไทยนั้น มีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 3 ลกัษณะ คือ การก ากบัดูแล โดยหน่วยงานท่ี
มีอ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  )Public regulation) การก ากบัดูแลร่วมกนั  )Co-regulation) และ การ
ก ากบัดูแลตนเอง )Self-regulation) ซ่ึงสามารถสรุปรูปแบบการก ากบัดูแล และบทบาทในการก ากบั
ดูแล ไดด้งัตาราง 
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ตาราง 4.3 รูปแบบและบทบาทของการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย 

รูปแบบการก ากบัดูแล 
บทบาทของหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ตาม

กฎหมาย 
บทบาทของเครือข่ายในการก ากบัดูแล

กนัเองทีไ่ม่ใช่ภาครัฐ 
บทบาทสถานโีทรทัศน์ 

การก ากับดูแลโดยหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

ก าหนดกฎเกณฑ์และโทษตามกฎหมายตาม
แนวทางการจ ากดัการเขา้ถึง ความเหมาะสม
ของรายการ การส่งเสริมเน้ือหาในเชิงบวก
และการก าหนดการน าเสนอเน้ือหาโดยมี
พ้ืนฐานมาจาก  

1) แผนแม่บทในกิจการกระจายเสียง
และกิจการ โทรทศัน์ ปี 2555 –2559 

2) พรบ. เ ก่ียวกับเด็ก  เยาวชน และ 
ครอบครัว 

3) แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
4) อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก 

- - 

การก ากบัดูแลร่วมกนั ก าหนดนโยบายการส่งเสริมในเร่ืองต่างๆ
เก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว โดย 
 

ก ากบัดูแลร่วมกนัโดย 
1) ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมและ

แนวทางปฏิบั ติ ใน การผ ลิต
รายการโทรทศัน์ 
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ตาราง 4.3 )ต่อ( รูปแบบและบทบาทของการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย 

รูปแบบการก ากบัดูแล 
บทบาทของหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ตาม

กฎหมาย 
บทบาทของเครือข่ายในการก ากบัดูแล

กนัเองทีไ่ม่ใช่ภาครัฐ 
บทบาทสถานโีทรทัศน์ 

การก ากบัดูแลร่วมกนั )ต่อ( 1) การรวมกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อการ
คุม้ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
2) การส่งเสริมการจดัท ามาตรฐานจริยธรรม
การผลิตรายการโทรทศัน์ 
3) การใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาวิจยั 

2) จัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

3) เ้้าระวงั และร้องเรียนเมื่อพบ
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
เด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีไม่
เหมาะสม 

- 

การก ากบัดูแลตนเอง - - ผู ้ประกอบการและผู ้ผ ลิ ตรา ยกา ร
โทรทัศน์จัดระดับความเหมาะสมของ
เน้ือหาเองตามประกาศ กสทช. โดยใช้
มาตรการทางนโยบาย ทางเทคนิค และ
การก ากบัดูแลตนเอง 
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  อย่างไรก็ดี ในการก ากับดูแลโดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย (Public 
regulation) นั้น มีพ้ืนฐานการก ากบัดูแลจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว แผนแม่บทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ปี 2555 – 2559 และ อนุสัญญาว่า
ดว้ยสิทธิเด็ก ทั้งนี้ข้อกฎหมายต่าง ๆ ไม่ได้มีการก าหนดในลักษณะที่แยกตัวออกเป็นบทเฉพาะ 
ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว หากแต่จะอยู่ในลักษณะที่เป็น
หมวดย่อยที่บรรจุอยู่ในปริบททางกฎหมายข้ออ่ืน ๆ ดังนั้นการจดัท าฐานข้อมูลฉบับรวมที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวจึงเป็นส่ิงส าคัญต่อการ
ก ากับดูแลร่วมกัน  )Co-regulation) การก ากับดูแลตนเอง  )Self-regulation) และ การจัดท า
จริยธรรมและแนวทางการผลติรายการโทรทัศน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
  ในส่วนของการก ากับดูแลร่วมกัน  )Co-regulation) และการก ากับดูแลตนเอง (Self-
regulation) นั้น มีพ้ืนฐานมาจากแนวทางการก ากบัการก ากบัดูแลโดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจ  หน้าท่ี
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีจากการศึกษาเอกสารพบว่า ลักษณะการก ากับดูแลทั้ง 2  ประเภทนี้มี
ลกัษณะซ ้าซ้อน เน่ืองจากไม่ได้มกีารก ากบัดูแลร่วมกนัในแบบบูรณาการทางข้อมูล ดังนั้น การก ากบั
ดูแลร่วมกนัในมาตรการการจดัการข้อมูลที่เกีย่วกบัการก ากบัดูแลการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัวจงึเป็นส่ิงส าคญั เพ่ือการคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ สูงสุดของผู้ชมที่
เป็นเด็ก และเยาวชน และเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวด้วยเน้ือหาที่อยู่ในรายการ
โทรทัศน์ 

  2) มาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและ  ครอบครัว ใน
ประเทศไทย  

  จากการศึกษาเอกสารพบว่า ภาพรวมมาตรฐานจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัในการผลิต
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทยนั้น มีองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเด็ก เยาวชนและครอบครัว และ องคก์รท่ีเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ ไดจ้ดัท ามาตรฐาน
จริยธรรมและแนวทางปฏิบติัไว ้อยา่งไรก็ดี เพื่อใหส้อดคลอ้ง และเป็นแนวทางในการผลิตรายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะผูว้ิจัยจึงขอสรุปมาตรฐาน จริยธรรมและแนว
ทางการผลิตรายการโทรทศัน์ โดยจดัหมวดตามขั้นตอนการผลิตรายการโทรทศัน์ ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (pre-production) 2) ขั้นผลิตรายการ (production) และ 3) ขั้น
หลงัการผลิตรายการ (post-production) โดยแบ่งมาตรฐานจริยธรรมและแนวทางการผลิตรายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็กเยาวชน และครอบครัวท่ีก  าหนดโดยองคก์รต่างๆ ในระยะเวลาตั้งแต่การก่อตั้ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.( 
)2554 – ปัจจุบัน( โดยผูว้ิจัยจะน ามาตรฐานจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการผลิตรายการ
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โทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทย มาประกอบเพื่อจดัท าเป็นมาตรฐาน
จริยธรรม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 2.1) มาตรฐานจริยธรรมและแนวทางการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวที่ก าหนดโดยกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาต ิหรือยูนิเซฟ (Unicef) 

กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาตหิรือ ยูนิเซฟ (Unicef) มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และปกป้องสิทธิของเด็ก โดยยึดแนวทาง ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาว่า
ดว้ยสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ โดยเฉพาะอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ดังนั้นมาตรฐานจริยธรรมและแนว
ทางการผลติรายการโทรทัศน์ที่ก าหนดโดยยูนิเซฟนั้น จะมพ้ืีนฐานมาจากการคุ้มครองสิทธิเด็กทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ 1) สิทธิในชีวิตและการอยู่รอด (Survival Rights) 2) สิทธิท่ีจะได้รับการพฒันา 
(Development Rights) 3) สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง (Protection Rights) และ 4) สิทธิในการมี
ส่วนร่วม (Participation Rights) ทั้งน้ีจากการศึกษาพบว่า การก าหนดมาตรฐานจริยธรรมนั้นเน้น
เร่ืองการรายงานข่าวที่เกีย่วกบัเด็ก โดยพฒันามาตรฐานจริยธรรมขึ้น และจัดอบรมให้แก่บุคคลใน
สายการผลิตข่าว โดยร่วมมือกับส านักข่าวอิศรา ซ่ึงในการผลิตข่าวนั้นจะตอ้งค านึงถึงหลักการที่
ส าคญั 5 ประการ ได้แก่ 

ก. ด ารงไว้ซ่ึงหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางวชิาชีพ 

ข. ส่งเสริมให้สังคมเกดิการตระหนักในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ค. รายงานเม่ือเกดิการละเมดิสิทธิเด็ก 

ง. เคารพในความเป็นส่วนตวัของเด็ก 

จ. เข้าใจความเปราะบางของเด็ก 

 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาตามกระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน์ ยูนิเซฟ ได้ก  าหนด
แนวทางปฏิบติัในการรายงานข่าวเก่ียวกบัเด็กไวด้งัน้ี (ส านักข่าวอศิรา, ม.ป.ป.) 

 - ขั้นวางแผนก่อนการผลติรายการ (Pre-production)  

 ก. การพฒันาแนวคดิ 
 จากการถอดบทเรียนจากเอกสารการอบรมแนวทางในการปฏิบติัในการรายงานข่าว
เก่ียวกับเด็กพบว่า ในการพฒันาแนวคิดในการท าข่าวนั้นต้องค านึงถึงข้อมูลท่ีอาจสร้างความ
เสียหายแก่เด็ก โดย “หลีกเลี่ยงข้อมลูที่ก่อให้เกดิความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อเด็ก”  
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ข. งบประมาณ 
 นอกจากนั้นต้องไม่ตั้งงบประมาณเป็นเงินค่าตอบแทนการมีส่วนร่วม โดย “ ให้
โอกาสเด็กได้เข้าถงึส่ือเพือ่ให้เด็กได้แสดงความคดิเห็นของตนเองโดยปราศจากการจ่ายค่าตอบแทน
ใดๆ” และ “ไม่จ่ายเงินเพือ่ให้ได้ข้อมลูหรือภาพของเด็ก ยกเว้นว่าเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของเด็ก 

 ค. การประชุมเตรียมการ  
 ในส่วนของการประชุมเตรียมงาน ต้องมวีาระการประเมนิผลกระทบที่เกดิขึน้กบัเดก็ 

ซ่ึงต้อง “พจิารณาถงึผลที่อาจเกดิขึ้นจากการน าเสนอ ลดอันตรายที่อาจเกดิกบัเด็ก” 

 ง. การค้นคว้าข้อมูล  
 ในการเตรียมข้อมูลข่าวนั้นจะต้องค านึงถึงความถูกต้องต่างๆ และได้รับอนุญาตโดย

ผู้ปกครองโดยต้อง“มีความเป็นเลิศในความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล มีความละเอียดอ่อนต่อ
อารมณ์ ความรู้สึกของเด็ก” “ตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับจากเด็ก โดยระมัดระวังไม่ท าให้ เด็กต้องตก
อยู่ในอันตราย” “ตรวจสอบความมีอยู่จริง และความน่าเช่ือถือขององค์กรต่างๆ ที่ให้ข้อมูลในนาม
ของเด็ก” “วธีิการที่จะให้ได้มาซ่ึงภาพถ่ายของเด็กต้องได้มาอย่างเป็นธรรม เปิดเผย ตรงไปตรงมา  
ถ้าเป็นไปได้ ควรได้รับอนุญาตจากเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ” 

 จ. การเขียนโครงสร้างรายการและบทโทรทัศน์ 
 ในการเขียนบทเพ่ือการท าข่าวนั้นต้องปราศจากอคติ และการเร้าอารมณ์ โดย

“หลีกเลี่ยงการอ้างความคดิ ความเช่ือที่ไม่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการน าเสนอที่เน้นความตื่นเต้นเร้าใจ” 

 - ขั้นผลติรายการ (Production)   
 ไม่มีขอ้จริยธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกบัส่ือ 

 - ขั้นหลงัการผลติรายการ (Post-production) 
ในขั้นตัดต่อภาพและเสียงเพ่ือออกอากาศนั้น ตอ้งคุม้ครองเด็ก และเยาวชน จากการ

เปิดเผยอตัลกัษณ์ต่างๆ และน าเสนอภาพท่ีเหมาะสม โดย  “ไม่เปิดเผยตัวตนของเด็ก เว้นแต่จะ
พสูิจน์ได้ว่าเป็นการแสดงออกเพือ่ประโยชน์สาธารณะ” และ “ไม่น าเสนอภาพเด็กที่ส่อในเร่ืองเพศ” 

 
กล่าวโดยสรุป จากเอกสารการอบรมการปฏิบติัการรายงานข่าวของยูนิเซฟและส านัก

ข่าวอิศราพบว่า จริยธรรมมุ่งเนน้ไปท่ีเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิเด็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตราท่ี 13, 16, 17, 30 
และ 36 ในอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก โดยเนน้ไปท่ีการท าข่าวท่ีเก่ียวกบั เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ซ่ึงยงัครอบคลุมรายการโทรทัศน์ท่ีเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนประเภทอ่ืน ๆ และยงัไม่มีการ
เช่ือมโยงกบักระบวนการการผลิตรายการโทรทศัน์อยา่งชดัเจน 
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  2.2) มาตรฐานจริยธรรมและแนวทางการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวที่ก าหนดโดยคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ)กสทช.( 

 ผูรั้บใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ และผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการท่ีเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการโทรทศัน์อยู่ดว้ยกนั 2 ระดบั คือ 1) การ
รับผดิชอบท่ีตอ้งท าหรือไม่ท าตามท่ีกฎหมายก าหนด และ 2) ส่ิงท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด
เป็นเร่ือง ของมาตรฐานทางจริยธรรม 

 ในทางกฎหมาย ส่ือจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลขององค์กร
อิสระ คือ กสทช. ในส่วนของจริยธรรมนั้นเป็นเร่ืองท่ี กสทช. จะตอ้งส่งเสริมให้ผูรั้บใบอนุญาต 
ผูผ้ลิต รายการ และผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ รวมกลุ่มกนั เป็นองคก์รในรูปแบบต่างๆ เพื่อท าหน้าท่ีจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมของ
การ ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกนัเอง  ภายใต้
มาตรฐาน ทางจริยธรรมนั้นดว้ย 

 กสทช. ไดก้  าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์  จริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน และแนวปฏิบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทศัน์ใน
ท่ีเก่ียวกับเด็กภาพรวม โดยก าหนดให้มีหลกัการจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน ในการประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์อยา่งนอ้ย 8 หลกัการ ดงัน้ี 

 (1) ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง ครบถว้น สมดุล และเป็นธรรม  

 (2) สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ขอ้มูลส่วนตวั  

 (3) ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผดิชอบต่อสงัคม ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค  

 (4) เคารพในลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญา  

 (5) ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  เพื่อ

สร้างสรรคส์งัคม ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 (6) ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงและเด็กท่ีปรากฏในส่ือ  

 (7) การใหพ้ื้นท่ีสาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะท่ีส าคญั  

 (8) การส่ือสารท่ีสร้างความเกลียดชงั 

 อย่างไรก็ดีหากพิจารณาทั้ง 8 หลกัการ พบว่ามีการเช่ือมโยงกับเด็กและเยาวชนดว้ย
เช่นกนั กล่าวคือ ในหลกัการท่ี 1 ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง ครบถว้น สมดุล และ
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เป็นธรรมมีการก าหนดให้กรณีท่ีผูร่้วมรายการเป็นเด็กและเยาวชน ควรแน่ใจว่าไดรั้บค าอนุญาต 
ยินยอม จากพ่อแม่ ผูป้กครองของเด็ก หรือบุคคลท่ีเด็กไวว้างใจ หรือกรณีข่าวนั้น ๆ เป็นเร่ืองท่ี
ส่งผลกระทบทางจิตใจ หรือตวัเด็กในทางลบจะตอ้งไม่น าเสนอให้ทราบถึงช่ือตวั หรืออตัลกัษณ์
ของตวัเด็กโดยเด็ดขาด 
 ในส่วนของหลกัการท่ี 2 ท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว 
เกียรติยศ ช่ือเสียง และขอ้มูลส่วนตวันั้น ไดมี้การก าหนดแนวทางในการน าเสนอ ข่าวสารรายการ ท่ี
ไม่แสดงถึงการจ าแนกความแตกต่างในเร่ืองใดๆ ในสังคมท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเช้ือชาติ ชาติพนัธุ ์
เด็ก เยาวชน สตรี กลุ่มเพศหลากหลาย คนดอ้ยโอกาสทางสงัคม เช่น ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ สีผิว ภาษา 
เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
 นอกจากนั้น ในหลกัการท่ี 3 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอ  ต่อ
สงัคม ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ไดม้ีการก าหนดแนวทางใหพ้ิจารณาอยา่งถ่ีถว้นถึงผลกระทบต่อผูช้ม
ผูฟั้งในการเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ การใชเ้วทยม์นต์ คาถาอาคม โดยเฉพาะ
รายการส าหรับเด็กและเยาวชน หรือในช่วงเวลาออกอากาศท่ีมีเด็กและเยาวชนเป็นผูช้มผูฟั้ง 
 ในส่วนของการโฆษณาสินค้า และบริการนั้น ต้องควรระมดัระวงัการน าเสนอภาพ 
พฤติกรรมความรุนแรงท่ีไม่เหมาะสม พึงระมดัระวงัการเลียนแบบ และการตีความโดยเด็ก  ๆ และ
เยาวชน ตอ้งค านึงถึงความรุนแรงทางจินตนาการท่ีอาจเป็นอนัตรายส าหรับเด็ก นอกจากนั้นยงัตอ้ง
ระมดัระวงั การโฆษณาโดยใชจิ้นตนาการท่ีเด็ก ๆ เกิดความเขา้ใจผิดจนน าไปสู่การเลียนแบบใน
ชีวิตจริง และการโฆษณาจะตอ้งไม่ใชเ้ด็กในทางท่ีผดิ เช่น 
 (1) เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ โป๊ เปลือย       

 (2) น าเสนอภาพความรุนแรง พฤติกรรมอนัตราย หรือท่ีเป็นภยัต่อตา้นสงัคม 

 (3) ละเมิดสิทธิเด็กในการไดรั้บความคุม้ครองจากความปลอดภยัและการดูแล 

 (4) การเรียกร้องความน่าสงสาร ความสมเพช ความน่าเห็นใจ 

 (5) อนัตรายท่ีอาจเกิดแก่สุขภาพกายและจิตใจต่อตวัเด็ก 

 ท่ีส าคญัควรหลีกเล่ียงการโฆษณาแ้ง โดยเฉพาะในรายการท่ีเน้นขอ้เท็จจริง เช่น ข่าว 
สารคดีข่าว หรือรายการเด็ก สารคดีความรู้ รายการสารประโยชน์ หรือรายการท่ีเนน้ขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ 

 ในหลกัการ 5 ซ่ึงเก่ียวกบัการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชาติ เพ่ือสร้างสรรคส์งัคมตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้น ไดก้  าหนด
แนวปฏิบติัท่ีเนน้รายการเชิงวฒันธรรมท่ีสามารถเสพรับไดอ้ยา่งเขา้ใจไดง่้าย สอดคลอ้งปรับประยุกต์
เขา้กบัความรับรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจในรากแก่นท่ีมาของวฒันธรรม 
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 (2.2.1) หลกัจริยธรรมในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาที่มีความเส่ียงและ
เด็กที่ปรากาในส่ือ 

 จากหลกัจริยธรรมทั้ง 8 หลกัการน้ี กสทช. ไดก้  าหนดหลกัจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เด็กโดยตรงไวใ้นส่วนของ "หลักการ 6 ที่ว่าด้วย การปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาที่มีความ
เส่ียงและเด็กที่ปรากาในส่ือ โดยส่ือต้องตระหนักและให้ความส าคญักบักลุ่มผู้ชม ผู้ฟังที่เป็นเดก็และ
เยาวชน ด้วยการเลง็เห็นถึงอทิธิพลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจากการได้รับชมเน้ือหาส่ือที่
อาจแฝงไปด้วยเน้ือหาความรุนแรง พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม การแสดงออก และทัศนคตทิี่มต่ีอเร่ือง
เพศ ตลอดจนพฤติกรรมที่ต่อต้านกฎหมาย ภัยสังคม กระทั่งตระหนักถึงความสามารถในการ
แยกแยะ ความจริงกบัจนิตนาการที่เกดิขึน้ในเน้ือหาส าหรับเด็กเยาว์วยั ประกอบด้วยหลกัการย่อย 6 
หลกัการได้แก่  
 หลักการย่อยที่ 1 การคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีมีความรุนแรง การ

กระท าผดิกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาหยาบคาย   

 หลกัการย่อยที่ 2 การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการน าเสนอเหตุร้ายแรงท่ีกระทบ 

กระเทือนจิตใจ 

 หลักการย่อยที่ 3 การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถึงความ

รุนแรงการกระท าผดิ กฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรม  

 หลกัการย่อยที่ 4 การถ่ายท าและสมัภาษณ์เด็กหรือเยาวชนในรายการข่าว  /รายการ

ทัว่ไป 

 หลกัการย่อยที่ 5 การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศ และ 

  หลกัการย่อยที่ 6 การสืบข่าวรายงานข่าวเด็กและเยาวชนจากการจดัแถลงข่าวของ

เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ     

ฉะนั้น จึงเป็นภาระความรับผดิชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือท่ีจะตอ้งปกป้องเด็ก
และเยาวชนท่ีได ้เสพรับเน้ือหาส่ือหรือปรากฏอยูใ่นส่ือ  

 ทั้งน้ีในส่วนของการการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนนั้น กสทช. มีการแบ่งเป็นหลกัการย่อย และแนวทาง
ปฏิบติัโดยผูว้ิจยัไดส้รุปหลกัการยอ่ยทั้งหมด ตามกระบวนการการผลิตรายการโทรทศัน์   3   ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) ขั้นการผลิตรายการ )Production) ขั้นหลงั
ผลิตรายการ (Post-production) ไวด้งัน้ี  
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หลกัการย่อยที่ 1 การคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีมีความรุนแรง การกระท าผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาหยาบคาย   

  -  ขั้นวางแผนก่อนการผลติรายการ (Pre-production)    
 เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีมีความรุนแรง การกระท าผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาหยาบคายนั้น ในขั้นตอนการพฒันา แนวความคดิรายการ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งค านึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ
ความสมัพนัธข์องครอบครัว ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 1.3 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ออกอากาศหรือ
ตีพิมพ์ภาพและข้อมูลท่ีอาจมีผลเสียต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและเ ยาวชนหรือ
ความสัมพันธ์ของครอบครัว" 

 นอกจากนั้น การก าหนดแนวทางการผลิตรายการจะตอ้งปกป้องสวสัดิภาพและ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 1.5 การรายงานข่าวหรือการน าเสนอรายการ
ใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเดก็และเยาวชน ต้องค านึงถึงการปกป้องศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสวัสดิภาพ 
ของเดก็และเยาวชน" 

ในส่วนของการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือผลิตรายการจะตอ้งค านึงผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัเด็ก เยาวชน ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 1.6 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องค านึงถึงแหล่งข่าวหรือผู้ ร่วม
รายการท่ีเป็นเดก็ เยาวชน และบุคคลท่ีก  าลงัมคีวามทุกข์หรือผู้ท่ีมคีวามบกพร่องทางสมองเป็นพิเศษ 
เพราะพวกเขาอาจไม่ได้นึกถึงผลกระทบท่ีจะตามมาหลงัจากการให้สัมภาษณ์หรือเข้าร่วมรายการ" 

 การเขียนโครงสร้างรายการและบทโทรทัศน์ จะตอ้งใช้ภาษาท่ีไม่กระทบต่อ
สถาบนั ครอบครัว และภาษาท่ีก่อให้เกิดการเลียนแบบ ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 1.1 ผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องใช้วิจารณญาณในการน าเสนอภาพ ภาษา ถ้อยค า และน ้าเสียงให้เหมาะสม โดยเฉพาะ
เนือ้หาท่ีมคีวามรุนแรง เร่ืองเพศ เพศวิถี หรือเพศสัมพันธ์ และเร่ืองท่ีเสียหายต่อสถาบันครอบครัว
หรือเร่ืองท่ีมีความอ่อนไหวอ่ืน ๆ”   และ “ข้อท่ี 1.2  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องค านึงถึงการน าเสนอ
เนื้อหา ภาษา ภาพ เสียง ท่ีอาจท าให้ผู้ชมผู้ ฟังท่ีเป็นเด็กและเยาวชนเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิด
พฤติกรรมลอกเลียนแบบ เช่น รายการท่ีมีเนื้อหารุนแรง ภาษาหยาบคาย กิจกรรมท่ีเส่ียงอันตราย 
อบายมขุ และการกระท าผิดกฎหมาย” 

- ขั้นการผลติรายการ (Production)       
  จริยธรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัการดา้นการคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีมีความ
รุนแรง การกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาหยาบคาย ไดแ้ก่ การบันทึกเทป 
(On videotape) โดยต้องคุ้มครองจากการเปิดเผยอตัลกัษณ์ต่างๆ เมื่อเก่ียวขอ้งกบัคดีต่างๆ  ซ่ึง
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ก าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 1.7 ในกรณีท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์อาชญากรรม การกระท าช าเรา การค้าแรงงาน
เดก็ ต้องไม่เปิดเผยช่ือ อัตลกัษณ์ หรือข้อมลูแวดล้อมอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตัวเดก็”  

- ขั้นหลงัผลติรายการ (Post-production) 

 ในขั้นตดัต่อภาพและเสียง เพ่ือออกอากาศนั้น ตอ้งคุม้ครองเด็ก และเยาวชนจาก
การเปิดเผยอตัลกัษณ์ต่างๆ เมื่อเก่ียวขอ้งกบัคดีต่างๆ  ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 1.4 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ต้องไม่น าเสนอภาพเดก็ เยาวชน ท่ีถูกท าร้าย ถูกทารุณ ถูกคุกคาม ทางเพศ ตกเป็นผู้ต้องหา ผู้ ต้อง
สงสัย รวมถึงไม่น าเสนอภาพ ข้อมูล ข้อความ สัญลักษณ์ท่ีจะสามารถบ่งบอกถึงเด็กและเยาวชนผู้
ตกเป็นข่าวได้ เว้นแต่จะท าไปเพ่ือประโยชน์ของเดก็หรือเยาวชนคนน้ันเอง" 

 
 หลักการย่อยที่ 2 การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการน าเสนอเหตุร้ายแรงท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจ 

- ขั้นวางแผนก่อนการผลติรายการ (Pre-production) การปกป้องเด็กและเยาวชน
จากการน าเสนอเหตุร้ายแรงท่ีกระทบกระเทือนจิตใจนั้น ในการเขียนโครงสร้างรายการและบท
โทรทัศน์ ตอ้งระมดัระวงัการน าเสนอขอ้มูลภาพ เสียงและการใชภ้าษาท่ีมีผลเสียต่อเด็ก เยาวชนและ
สถาบนัครอบครัว ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

(1) พัฒนาการด้านศีลธรรม ด้านกายภาพ และด้านสติปัญญา และสถาบัน
ครอบครัว ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 2.1 ไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและข้อมลูท่ีอาจจะมผีลเสียต่อ
การพัฒนาการด้านศีลธรรม ด้านกายภาพ และด้านสติปัญญาของเด็กเยาวชน หรือมีผลเสียหายต่อ
สถาบันครอบครัว" 

 (2) เน้ือหาภาพ เสียง ท่ีอาจชกัจูงผูช้มผูฟั้งท่ีเป็นเด็ก และเยาวชนไปในทางท่ีผิด 
ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี  2.4 ต้องระมัดระวังการน าเสนอเนื้อหาภาพ เสียง ท่ีอาจชักจูงผู้ชมผู้ฟังท่ี
เป็นเดก็ และเยาวชนไปในทางท่ีผิด เช่น การเสนอรายการท่ีมเีนื้อหา ความรุนแรง การยั่วยวนทาง
เพศ กิจกรรมเส่ียงภัยต่อร่างกายท่ีเดก็เยาวชนอาจลอกเลยีนแบบ”  

(3) ภาษาท่ีน าเสนอความรุนแรง เพศ และเลือกปฏิบติัดว้ยเพราะความแตกต่าง  ซ่ึง
ก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 2.6 ต้องระมดัระวังการใช้ภาษา ถ้อยค า และน า้เสียงให้เหมาะสม โดยเฉพาะใน 
การน าเสนอเนือ้หาความรุนแรง เร่ืองเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การน าเสนออย่างเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ
แห่งความต่างของสภาพร่างกาย เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ชนช้ัน หรือฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม เร่ือง
ท่ีมผีลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว และเร่ืองท่ีมคีวามอ่อนไหวอ่ืนๆ”  
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(4) เน้ือหาท่ีส่อไปในทางสนบัสนุนอบายมุขต่างๆ ซ่ึงก าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 2.7 ต้อง
ระมดัระวังในการน าเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการด่ืมสุรา สูบบุหร่ี การเสพยา พฤติกรรมอันธพาลท่ี
ต้องไม่ส่อไปในทางสนับสนุนให้เห็นว่าเป็นเร่ืองโก้เก๋ ท้ังต้องไม่มีรายละเอียด หรือชักน าให้เกิด
การลอกเลยีนแบบ" 

- ขั้นการผลิตรายการ (Production) ไม่มีขอ้จริยธรรมท่ีสอดคลอ้งในหลกัการท่ี
เก่ียวกบัการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการน าเสนอเหตุร้ายแรงท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ 

- ขั้นหลงัผลติรายการ (Post-production) 

ในการประเมินในแง่ความถูกต้องด้านเน้ือหาสาระ ตามความเหมาะสมด้าน
รูปแบบรายการ คุณภาพทางเทคนิค และการขดัต่อระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัศีลธรรม
ความดีงามพบว่า ข้อจริยธรรมท่ีปกป้อง เด็กและเยาวชนจากการน าเสนอเหตุร้ายแรง ท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจ ไดแ้ก่  

 (1)  ระดับความรุนแรงของภาพข่าว และ เวลาท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ ซ่ึง
ก  าหนดไว้ใน “ข้อท่ี 2.2 กรณีภาพข่าวท่ีมีความรุนแรง เช่น ข่าวอุบติเหตุร้ายแรง ภาพข่าว
อาชญากรรม ภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ สงคราม ควรค านึงถึงระดับความรุนแรงของ
ภาพและช่วงเวลาท่ีจะน าเสนอ หลีกเลี่ยงการน าเสนอในช่วงเวลาของรายการเด็ก ยกเว้นประกาศ
หรือเตือนภัยฉุกเฉิน" 

 (2) น าเสนอภาพข่าวในเวลาหัวค ่า   ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 2.3 หลีกเลี่ยงการ
น าเสนอภาพข่าวรุนแรงหรืออาจกระทบกระเทือนจิตใจเด็กและ เยาวชนในช่วงรายการข่าวหัวค า่ 
เพราะเดก็และเยาวชนอาจก าลงัน่ังรับชมพร้อมกับผู้ใหญ่ได้" 

  (3 )  การประกาศเตือนเน้ือหารายการท่ีไม่เหมาะสม  ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 2.5 
ต้องประกาศเตือนหรือแสดงข้อความ (label) เพ่ือให้ผู้ชมผู้ ฟังพิจารณาว่าเนื้อหาของรายการ
เหมาะสมกับตนเองหรือเดก็เยาวชนในบ้านของตนหรือไม่ "  

หลักการย่อยที่ 3 การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถึงความ
รุนแรงการกระท าผดิ กฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรม 

- ขั้นวางแผนก่อนการผลติรายการ (Pre-production) 

   ในการคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถึงความรุนแรงการกระท า
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ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมนั้น ในการพัฒนาแนวความคิดเพ่ือสร้างสรรค์รายการ จะต้อง
ค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี    

(1) หนา้ท่ีส่ือมวลชนและการปกป้องเด็กและเยาวชน ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 3.1 
ต้องช่ังน า้หนักระหว่างการท าหน้าท่ีในฐานะส่ือมวลชนกับหน้าท่ีในการปกป้อง คุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากรายการวิทยแุละโทรทัศน์ท่ีไม่เหมาะสมกับวัย"  

  (5  ) สิทธิในความเป็นเด็กและเยาวชนกับส่ือ ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี  3.2 ต้อง
ค านึงถึงสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงออกของความคิดเห็น ความต้องการ ทักษะ 
ความสามารถ จินตนาการ ฯลฯ ของเดก็และเยาวชน" 

 ในส่วนของการวิเคราะห์ผู้ชมเป้าหมาย ต้องค านึงถึงความอ่อนไหว และด้อย
ประสบการณ์จากผูช้มเป็นหลกั ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 3.4 ค านึงว่าเดก็และเยาวชนมคีวามอ่อนไหว 
และด้อยประสบการณ์ โดยปกป้องเดก็ และเยาวชนจากเนือ้หาและการน าเสนอท่ีไม่เหมาะสม เช่น 
เนือ้หารายการท่ีมคีวามรุนแรง ด้วยการประกาศเตือนหรือแสดงข้อความเพ่ือให้ผู้ชมผู้ฟังพิจารณาว่า
เหมาะสมกับตนเองหรือเดก็ และเยาวชนในครอบครัวหรือไม่" 

  ส าหรับการจัดท างบประมาณเพ่ือการผลิตรายงานนั้น จะตอ้งไม่จดัสรรเงินเป็น
การตอบแทนแก่เด็ก และเยาวชนท่ีมาร่วมรายการ ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 3.7 การให้เด็กและ
เยาวชนมาสัมภาษณ์หรือร่วมรายการ ต้องไม่เสนอเงินหรือส่ิงของเป็นการตอบแทน ยกเว้นแต่การ
ดูแลค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม เป็นต้น"   

 อยา่งไรก็ดีการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือการผลติรายการนั้น ตอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงท่ี
ไดจ้ากเด็กและเยาวชนท่ีใหข้อ้มูลก่อน ซ่ึงก าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 3.11 บางคร้ังเด็กและเยาวชนท่ีร่วม
รายการบางคน อาจพูดถึงข่าวลือหรือกล่าวอ้าง โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ รับผิดชอบการผลิตรายการต้องพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการแสดงออกและความ
ถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา” ในขณะท่ีบางกรณี ในการก าหนดวิธีในการผลิตรายการจะต้องมี
กลไกการใหผู้ป้กครองและนกัจิตวิทยาเขา้มาเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีเน้ือหารายการมีความซบัซอ้น ซ่ึง
ก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 3.10 ในรายการท่ีเป็นการตีแผ่ปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมท่ีซับซ้อน 
ควรม ีผู้เช่ียวชาญด้านเดก็หรือนักจิตวิทยาเดก็มาให้ค าปรึกษาด้วย และอาจต้องเชิญพ่อแม่ผู้ปกครอง
ของเดก็ และ เยาวชนท่ีร่วมรายการมารับรู้ระหว่างการผลิตหรือการออกอากาศสด เพราะเด็ก  และ
เยาวชนอาจไม่ได้ใส่ใจถึงผลในระยะยาวท่ีอาจเกิดขึน้" 
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 นอกจากนั้น ในการประชุมทีมงานผลิตรายการ ตอ้งมีวาระเก่ียวกบัการขอความ
ยนิยอมจากผูป้กครองหากเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีมาร่วมรายการ และ ช้ีแจงผลท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเด็กและ
เยาวชนหลงัจากร่วมรายการ ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 3.5 การเชิญเด็กและเยาวชนมาร่วมในการ
บันทึกเทปหรือออกอากาศสด ต้องแจ้งเหตุผล เนือ้หา และรูปแบบรายการอย่างชัดเจนต่อเยาวชนท่ี
มีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ส าหรับเด็กอายุ ต  า่กว่า 18 ปี ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพ่ือ
ยินยอมให้เดก็และเยาวชนมาให้สัมภาษณ์หรือร่วมรายการ  "และ “ข้อท่ี 3.9 ควรให้รายละเอียดถึง
ผลกระทบท่ีอาจตามมาหลงัจากท่ีได้ร่วมรายการไปแล้วกับ เดก็และเยาวชนท่ีมาร่วมรายการ" 

- ขั้นการผลติรายการ (Production)  
ในการบันทึกเทป (On videotape) ควรระมดัระวงั ไม่กดดนัเด็ก และเยาวชนท่ี

มาร่วม รายการซ่ึงก าหนดไวใ้น “ข้อท่ี  (3.6) ในการผลิตรายการต้องไม่ท าให้เดก็ และเยาวชนท่ีร่วม
รายการ มีความกดดัน เครียด หรือวิตกกังวล ไม่ควรตั้งค าถามท่ียากจนเกินไป หรือเป็นค าถามท่ี
ซับซ้อน ยิ่งเดก็และเยาวชน มอีายนุ้อยเท่าไหร่ ผู้ปฏิบัติงานต้องระมดัระวังมากเท่าน้ัน" 

- ขั้นหลงัผลติรายการ (Post-production) 
  เมื่อก  าหนดเวลาการออกอากาศให้เหมาะกบัผูช้มแลว้ ควรประเมินรายการ และ
ตรวจสอบความเหมาะสมเสมอ เพื่อการคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถึงความ
รุนแรง  การกระท าผิดกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรมซ่ึงก าหนดไวใ้น  “ข้อท่ี  3.3) ก าหนดเวลาการ
ออกอากาศรายการส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว แยกจากรายการเฉพาะผู้ใหญ่ หมัน่ตรวจสอบ 
ดูแลความเหมาะสมของเนือ้หารายการ ในช่วงเวลาส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะ
เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเพศ การเลือกเพศ เพศสัมพันธ์ ภาษาหยาบคาย เนื้อหาท่ีเสนอความรุนแรงและ
เนือ้หาท่ีแสดงอคติหรือปฏิบัติต่อกลุ่มคนใดในสังคมอย่างไม่เหมาะสม" 

 หลกัการย่อยที่ 4 การถ่ายท าและสมัภาษณ์เด็กหรือเยาวชนในรายการข่าว  /รายการ
ทัว่ไป 

-  ขั้นวางแผนก่อนการผลติรายการ(Pre-production) 
  การจดัท างบประมาณ ในการท ารายการข่าวกบัเด็กและเยาวชนนั้นตอ้งไม่จดัสรร
งบประมาณเพื่อตอบแทนการท าข่าว ซ่ึงก  าหนดไวใ้น  “ข้อท่ี  4.5 ไม่เสนอส่ิงตอบแทน ท้ังท่ีเป็น
เงินหรือส่ิงของให้กับเดก็หรือเยาวชน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการท าข่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิน้ "  

 การก าหนดวธิีในการผลิตรายการข่าวจะตอ้งมีกลไกการขออนุญาตผูป้กครองใน
การให้เด็กเป็นแหล่งข่าว และมีสิทธิยกเลิกไดห้ากเปล่ียนใจ และตอ้งแจง้สาเหตุและรูปแบบการ
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น าเสนออยา่งละเอียด ซ่ึงก าหนดไวใ้น  “ข้อท่ี 4.1 ขออนุญาตพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กหรือ
เยาวชน ตั้งแต่ก่อนการถ่ายท า และสัมภาษณ์ ไปจนถึงขั้นตอนก่อนออกอากาศ กรณีท่ีมีการเปลี่ยน
ใจภายหลังและขอให้ยกเลิกการน าเสนอข่าว ต้องเคารพสิทธิโดยไม่น าข่าวน้ันออกอากาศ  "และ 
 "ข้อ 4.2 แจ้งเหตุผล ประเด็นเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอข่าวอย่างละเอียดชัดเจนต่อเด็ก หรือ
เยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล " 

 ในการเขียนบทโทรทัศน์ และบทสัมภาษณ์นั้น จะตอ้งไม่ตั้งค  าถามแบบหลอกล่อ
ใหต้อบ และ ไม่ใชภ้าพท่ีส่ือถึงเร่ืองเพศในข่าวเร่ืองเพศ  ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 4.7 ไม่ตั้งค าถาม 
ซับซ้อนหรือล่อหลอกเพ่ือให้ได้ค าตอบ” และ “ข้อท่ี 4.8 กรณีการน าเสนอข่าวเร่ืองเพศศึกษา
ส าหรับ เดก็หรือเยาวชน ต้องไม่น าเสนอภาพจริงและภาพเชิงสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงอวัยวะเพศและการ
ม ีเพศสัมพันธ์” 
  นอกจากนั้น ในการประชุมทีมงานผลิตรายการข่าว ต้องมีวาระเก่ียวกับการ
ประเมินและ  แจง้ผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ให้แก่ผูป้กครอง ซ่ึงก  าหนดไวใ้น   “ข้อท่ี 4.3 ประเมิน
และแจ้งผล กระทบในแง่มุมต่างๆ ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ท้ังในระยะส้ัน และระยะยาวท่ีอาจจะ
เกิดขึน้หลงัจาก ข่าวออกอากาศไปแล้วให้เดก็หรือเยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแลทราบ
อย่างละเอียด กรณีท่ีประเมินแล้วว่า ถ้าเปิดเผยภาพใบหน้าของเดก็ หรือเยาวชนในข่าวไปแล้ว อาจมี
ผลกระทบ ทางสังคมตามมา แม้ว่าเดก็หรือเยาวชนจะยินยอมด้วยความสมคัรใจกไ็ม่ควรเปิดเผยภาพ
ใบหน้าของเดก็หรือเยาวชนน้ัน” 

- ขั้นการผลติรายการ (Production)  
จริยธรรมท่ีเก่ียวกับหลกัการด้านการถ่ายท าและสัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชนใน

รายการข่าว รายการทัว่ไป ไดแ้ก่ การบันทึกเทป (On videotape) กล่าวคือ ควรระมดัระวงัการใชค้  า
เรียกเด็ก และ เยาวชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรม ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 4.4 ในกรณีการ
น าเสนอข่าวเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ควรใช้ค าเรียกเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท า
ความผิดตามขั้นตอนการด าเนินคดี ดังนี ้ขั้นตอน 1 ก่อนแจ้งความด าเนินคดี ค าเรียกท่ีใช้ คือ “เด็ก/
เยาวชนผู้ต้องสงสัย” ขั้นตอน 2 หลงัแจ้งข้อกล่าวหาระหว่างสอบสวนและพิจารณาคดี ค าเรียกท่ีใช้ 
คือ “เดก็ / เยาวชนผู้ถกูกล่าวหาว่ากระท าความผิด” ขั้นตอน 3 หลังศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง ค า
เรียกท่ีใช้ คือ “เด็ก / เยาวชนผู้กระท าความผิด”นอกจากนั้น ในขณะบนัทึกเทปตอ้งไม่กดดนัเด็ก
หรือเยาวชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนยุติธรรม ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 4.6 ไม่ท าให้เด็กหรือเยาวชน
ตกอยู่ในภาวะกดดัน เครียด หรือวิตกกังวล" 
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- ขั้นหลงัผลติรายการ (Post-production)  
  ไม่มีขอ้จริยธรรมท่ีสอดคลอ้งในหลกัการท่ีเก่ียวกบัการถ่ายท าและสัมภาษณ์เด็ก
หรือเยาวชนในรายการข่าวรายการทัว่ไป 

 หลกัการย่อยที่ 5 การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศ 

- ขั้นวางแผนก่อนการผลติรายการ(Pre-production) 
  ในการเสนอข่าวและภาพข่าว เด็ก ท่ี ถูกละเมิดทางเพศนั้ น ในการพัฒนา
แนวความคดิเพ่ือสร้างสรรค์รายการ จะตอ้งค านึงถึงประเด็นการละเมิดศกัด์ิศรี ความเป็นมนุษยข์อง
เด็กหรือเยาวชนท่ีตกเป็นข่าว ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ ข้อท่ี 5.6 ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ ต้องค านึงมิ
ให้ล่วงละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลท่ีตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความ
คุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก ต้องไม่เป็นการซ ้า เติมความทุกข์ หรือ
โศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เดก็ไม่ว่าทางใดทางหน่ึง" 

 ในการเขียนโครงสร้างรายการและบทโทรทัศน์นั้น ตอ้งระมดัระวงัภาษาท่ีใชแ้ละ
ค านึงถึง หลกัสิทธิมนุษยชนในการเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศ   ซ่ึงก  าหนดไวใ้น 
“ข้อท่ี 5.3 การพาดหัวข่าวในรายการข่าวหรือการโปรยข่าวหรือการน าเสนอรายละเอียดของเนื้อหา
ข่าวผู้หญิงและเดก็ท่ีถูกละเมิดทางเพศจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ท้ังในเร่ืองการใช้ภาษา
และการค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนและไม่ตอกย  า้ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทัศนคติเร่ืองเพศ 
อันเน่ืองมาจากการละเมิดทางเพศน้ัน" 

  -  ขั้นการผลติรายการ (Production)  

  จริยธรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัการเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศอยู่ใน
ขั้นตอน การบันทึกเทป (On videotape) โดยขณะถ่ายท ารายการหรือรายงานข่าวตอ้งรักษาขอ้มูล
ส่วนตวัของเด็กท่ีตกเป็นเหยือ่การล่วงละเมิดทางเพศ ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 5.1 ต้องไม่ลงเปิดเผย
ช่ือ ช่ือสกุล หรือต าบลท่ีอยู่ของผู้หญิงและเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศ รวมท้ังช่ือ ช่ือสกุล และต าบลท่ี
อยู่ของญาติของผู้ เสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือส่ิงท่ีท าให้รู้หรือสามารถรู้ได้ว่าผู้หญิงและเด็กท่ีถูก
ละเมิดทางเพศ เป็นใคร”  และ “ข้อท่ี 5.2 ในกรณีท่ีผู้หญิงและเดก็ท่ีถกูละเมิดทางเพศได้รับอันตราย
ถึงแก่ชีวิต ต้องไม่เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับตัวผู้เสียชีวิตซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียง 
เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของครอบครัวผู้ เสียชีวิต หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส าหรับ
ตนเอง หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ" 
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- ขั้นหลงัผลติรายการ (Post-production) 

  ในขั้นตัดต่อภาพและเสียง เพื่อเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศ 
ออกอากาศนั้น ตอ้งไม่เผยภาพข่าว แต่อาจเผยภาพหน้าตรงของเด็กท่ีถูกล่วงละเมิดจนเสียชีวิตได ้
แต่ตอ้งไม่กระทบกระเทือนใจครอบครัว ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 5.4 ต้องไม่เปิดเผยภาพข่าวของ
ผู้หญิงและเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่ว่าผู้ ท่ีถูกละเมิดทางเพศน้ัน จะเสียชีวิต
หรือไม่กต็าม”  และ “ข้อท่ี 5.5 ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกละเมิดทางเพศได้รับอันตรายถึงแก่
ชีวิต อาจ เผยแพร่ภาพหน้าตรงของผู้เสียชีวิตขณะมชีีวิตได้ ท้ังนี ้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของครอบครัวผู้ เสียชีวิต หรือเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ส าหรับตนเอง หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ" 
 
 หลกัการย่อยที่ 6 การสืบข่าวรายงานข่าวเด็กและเยาวชนจากการจดัแถลงข่าวของ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ  

- ขั้นวางแผนก่อนการผลติรายการ (Pre-production) 

  ไม่มีขอ้จริยธรรมท่ีสอดคลอ้งในหลกัการท่ีเก่ียวกบัการสืบข่าวรายงานข่าวเด็กและ
เยาวชนจากการจดัแถลงข่าวของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ  
 

- ขั้นการผลติรายการ (Production)  
  จริยธรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัการการสืบข่าวรายงานข่าวเด็กและเยาวชนจากการจัด
แถลงข่าว ของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจอยูใ่นขั้นตอน การบันทึกเทป (On videotape) โดยขณะแถลงข่าว ให้
หลีกเล่ียง การถ่ายบนัทึกภาพ และเสียง เด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่นคดีความ ซ่ึงก าหนดไวใ้น “ข้อท่ี 6.1 
ในกรณีท่ีมกีารจัดแถลงข่าวท่ีมเีดก็อยู่ในคดีความอาชญากรรม เพศ ยาเสพติด หรือความรุนแรงอ่ืนๆ 
และผู้ส่ือข่าวไปสืบข่าวจากสถานท่ีแถลงข่าว และค้นพบว่ามีการน าเอาตัวเด็กมาเกี่ยวข้องปรากฏ 
ในพืน้ท่ีของการแถลงข่าว ให้หลกีเลีย่งการถ่ายบันทึกภาพเดก็และเยาวชนน้ัน เพราะกฎหมาย พรบ. 
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ก  าหนด ให้ความ
คุ้มครองสิทธิเดก็และเยาวชนเอาไว้ ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหน้าหรืออวัยวะส่วนใด  ท่ีท าให้ทราบ
ถึง ช่ือ อัตลกัษณ์ท่ีสามารถระบุตัวบุคคลได้”  และ  “ข้อท่ี 6.2 ไม่บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียง หรือ
เผยแพร่เสียงของเดก็หรือเยาวชน ซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิด หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง หรือเปิดเผย
ข้อมลูซ่ึงอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในทางพิจารณา
คดีของศาล ท่ีอาจท าให้บุคคลอ่ืนรู้จักตัว ช่ือตัว หรือช่ือสกุล ของเดก็และเยาวชนน้ัน" 
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- ขั้นหลงัผลติรายการ (Post-production) 
  ไม่มีขอ้จริยธรรมท่ีสอดคลอ้งในหลกัการท่ีเก่ียวกบัการสืบข่าวรายงานข่าวเด็กและ
เยาวชนจากการจดัแถลงข่าวของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ 

  (2.2.2) ข้อแนะน าในการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2556) ไดเ้สนอขอ้แนะน าในการผลิตรายการโทรทศัน์ โดยเสนอให้ผูผ้ลิต
รายการควรระมดัระวงั และใส่ใจเป็นพิเศษในการน าเสนอประเด็นต่างๆ ในรายการระดบัต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายการระดบั “ป” “ด” และ “ท” โดยสามารถสรุปและจ าแนกขอ้แนะน าตาม
กระบวนการการผลิตรายการโทรทศัน์ได ้ดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตาราง 4.4 ขอ้แนะน าในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวจ าแนกตามกระบวนการการผลิตรายการโทรทศัน์ 
 

ขั้นตอนการผลติรายการ
โทรทัศน์ 

ประเด็นแนะน า รายละเอยีดข้อแนะน า 

1. ขั้นวางแผนก่อนการ 
ผลติรายการ 

 (Pre-production) 

  
 

- การเขียนโครงสร้าง 
รายการและบท
โทรทัศน์ 

การน าเสนอประเด็น
ความรุนแรง 

 

ข้อ 2 การน าเสนอเร่ืองเก่ียวกบัความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ )Fantasy violence) ส าหรับรายการใน
ระดับ ป ซ่ึงมีพฤติกรรมและความรุนแรง เป็น 0 ผูผ้ลิตสามารถน าเสนอเร่ืองเก่ียวกบัความรุนแรงได้
เฉพาะในกรณีท่ีตวัละคร  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงดงักล่าว ไม่ใช่มนุษยห์รือมีลกัษณะคลา้ยคลึงกับ
มนุษยเ์ท่านั้น ทั้งน้ี ตอ้งไม่เป็นเน้ือหาหลกัของเร่ืองของการน าเสนอ และตอ้งไม่น าเสนอในลกัษณะช้ีน า
หรือชกัจูงดว้ย หากตวัละครท่ีมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงเป็นมนุษย ์หรือมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัมนุษย ์ไม่ควรจดัอยูใ่นระดบั ป ผูผ้ลิตจะตอ้งพิจารณาประเด็นของความรุนแรงท่ีน าเสนอว่าควรอยู่ใน 
ระดบั ด หรือ ท แมต้วัละครท่ีมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง จะไม่มีลกัษณะเป็นมนุษยห์รือ
คลา้ยคลึงกบัมนุษย ์แต่ประเด็นความรุนแรงท่ีน าเสนอไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของระดบั ป โดยอาจมี
การใช้ความรุนแรงต่อตนเองหรือต่อผูอ่ื้น หรือเป็นเน้ือหาหลกัของเร่ือง  หรือของการน าเสนอ หรือ
น าเสนอในลกัษณะช้ีน าชกัจูง ผูผ้ลิตควรจะพิจารณาประเด็นของความรุนแรงท่ีน าเสนอ ว่าจะอยูใ่นระดบั 
ด หรือ ท เช่นเดียวกนั 
ข้อ 3 รายการการ์ตูนส าหรับเด็กไม่ควรน าเสนอความรุนแรงเป็นเน้ือหาหลกัของเร่ือง และควรหลีกเล่ียง
การเสนอความรุนแรงท่ีอาจเลียนแบบได ้
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ขั้นตอนการผลติรายการ
โทรทัศน์ 

ประเด็นแนะน า รายละเอยีดข้อแนะน า 

1. ขั้นวางแผนก่อนการ 
ผลติรายการ  

(Pre-production) )ต่อ( 

การน าเสนอประเด็น
ความรุนแรง (ต่อ( 
 

ข้อ 4 การน าเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงทางจิตใจและความปลอดภยัของเด็ก เช่น ประเด็น
ความขดัแยง้ในครอบครัว ความตาย อาชญากรรม ฯลฯ  
ข้อ 5 การน าเสนอภาพความรุนแรงท่ีสมจริงสมจงั ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจว่า การใชค้วามรุนแรงเป็น
วิธีท่ีด ท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหา หรือความขดัแยง้  

- การเขียนโครงสร้าง 
รายการและบท
โทรทัศน์ )ต่อ( 

 
 

ข้อ 6 การน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นการชกัจูงหรือสนบัสนุนวิธีการแกปั้ญหาท่ีมอมเมา หรือขดัต่อหลกัเหตุผล
ท่ีเป็นจริง และศีลธรรมอนัดีของสงัคม เช่น การท าแทง้ การมีเพศสมัพนัธท่ี์ไม่ปลอดภยั  
ข้อ 7 การน าเสนอภาพความรุนแรงท่ีสมจริงสมจงัท่ีอาจมีผลกระทบ ทั้งกรณีท่ีเด็กและเยาวชนเป็นเหยื่อ 
และเป็นผูก้ระท า 

  ข้อ 2 ไม่ควรน าเสนอเน้ือหาและภาพเก่ียวกบัความรุนแรงในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริง หรือใน
ลกัษณะท่ีท าให้เห็นว่าเป็นเร่ืองปกติ สนุกสนาน หรือตลกขบขนั รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเด็กหรือผูห้ญิงตก
เป็นเหยือ่ เช่น ความรุนแรงภายในครอบครัวตวัละครท่ีมีบุคลิกลกัษณะคลา้ยกบั พ่อแม่ ความรุนแรงต่อ
สตัวเ์ล้ียง การบนัดาลโทสะในท่ีสาธารณะ ฯลฯ* 
ข้อ 3 ไม่ควรแสดงใหเ้ห็นขั้นตอนวิธีการกระท าในฉากท่ีใชค้วามรุนแรง หรือการกระท าผดิ* 
ข้อ 4 ไม่ควรน าเสนอภาพการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และการใชส้ารเสพติด* 
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หมายเหตุ * ขอ้แนะน าเพ่ิมเติมส าหรับผูผ้ลิตรายการระดบั “ป” และ “ด” 
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ขั้นตอนการผลติรายการ 
โทรทัศน์ 

ประเด็นแนะน า รายละเอยีดข้อแนะน า 

1. ขั้นวางแผนก่อนการ
ผลติรายการ  

(Pre-production) )ต่อ( 

  

- การเขียนโครงสร้าง 
รายการและบท
โทรทัศน์ )ต่อ( 

การน าเสนอบุคคลและ
สถานที ่

ข้อ 11 การน าเสนอท่ีท าใหเ้กิดทศันคติในดา้นลบเก่ียวกบับุคคล เช่น ต ารวจ พระภิกษุ และสถานท่ีท่ีควร
จะปลอดภยั เช่น บา้น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ  

 การใช้ภาษา ข้อ 12 การใชค้  าหรือภาษาท่ีไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ ค  าสบถเก่ียวกบัเร่ืองเพศ ถอ้ยค า ท่ีเหยยีดเช้ือชาติ เผา่พนัธุ ์
ค  าท่ีเก่ียวกบัการคุกคามทางเพศ หรือลดทอนความเท่าเทียมของแต่ละเพศ การลอ้เลียนเร่ืองการเจ็บป่วย 
ความพิการ รสนิยมทางเพศ และความเช่ือทางศาสนา รวมทั้ง การน าค  าทางศาสนามาใชใ้นลกัษณะดูหม่ิน 

 การน าเสนอประเด็น 
เร่ืองเพศ 

ข้อ 18  การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัค่านิยมเร่ืองเพศท่ีไม่เหมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย เช่น การ
นอกใจคู่สมรส การมีภรรยาหลายคน การมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัหลายคนในช่วงเวลาเดียวกนั หรือ
การมีความสมัพนัธท์างเพศก่อนเวลาและวยัอนัควร ในรายการระดบั ท และ น13 ซ่ึงสามารถน าเสนอได้
ในกรณีท่ีเป็นไปตาม  บริบทของเร่ือง หรือเค้าโครงเร่ืองเดิมท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้นั้น ผูผ้ลิตต้อง
ระมดัระวงัเป็นพิเศษท่ีจะไม่น าเสนอ  ในลกัษณะช้ีน า ชกัจูง และเป็นองค์ประกอบท่ีพบบ่อย โดยควร
พิจารณาวิธีในการน าเสนอ และพยายามหลีกเล่ียง  การน าเสนอภาพ และเสียงท่ีแสดงถึงพฤติกรรม
เก่ียวกบัค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม ประกอบกบัการแสดงออกถึงการมีสมัพนัธภาพทางเพศ หรือกิริยาท่าทาง  
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ขั้นตอนการผลติ
รายการโทรทัศน์ 

ประเด็นแนะน า รายละเอยีดข้อแนะน า 

1. ขั้นวางแผนก่อนการ 
ผลติรายการ  

(Pre-production) )ต่อ( 
  

- การเขียนโครงสร้าง 
รายการและบท
โทรทัศน์ )ต่อ( 

การน าเสนอประเด็น
เร่ืองเพศ (ต่อ( 

ท่ีส่ือความหมายทางเพศดว้ย เช่น ประเด็นการนอกใจคู่สมรส ผูผ้ลิตอาจส่ือใหผู้ช้มเขา้ใจดว้ยบทสนทนา 
หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ของตวัละครแทน เช่น นั่งรถไปดว้ยกนั จูงมือ เดินเขา้ห้อง ฯลฯ โดยไม่มีภาพการ
แสดงออกถึงการมีสมัพนัธภาพทางเพศท่ีจะส่งผลใหผู้ช้มเกิดความรู้สึก เช่น การโอโ้ลม ลูบไลห้รือกอด
จูบ เป็นตน้ 

- การก าหนดวธิีในการ
ผลติรายการ 

การสัมภาษณ์ ข้อ 8 การสมัภาษณ์เด็กหรือเยาวชน รวมถึงการใหเ้ด็กท่ียงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดร่้วมรายการ ตอ้ง
ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผูป้กครองก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสัมภาษณ์ในประเด็นท่ี
ละเอียดอ่อน เด็กไม่ควรตอ้งตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเกินความสามารถท่ีจะตอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- การประชุมทีมงาน
ผลติรายการ 

การประเมนิผลกระทบ
ที่เกดิกบัเด็กหลงัร่วม

รายการ 

ข้อ 9 การร่วมรายการของเด็ก ไม่ควรส่งผลกระทบต่อเด็กในทางเสียหายแก่เด็กในภายหลงั เช่น ถูกท า
โทษ กลัน่แกลง้ ท าร้ายร่างกายหรือลอ้เลียนใหอ้บัอาย ฯลฯ 

- การจดัเตรียมเคร่ืองแต่ง
กาย 

การแต่งกายพธิีกร ข้อ 13 การแต่งกายของพิธีกร ผูด้  าเนินรายการ และผูร่้วมรายการในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา เช่น วดั 
โบสถ ์วิหาร หรือสถานท่ีเฉพาะ เช่น พระราชวงั พระท่ีนัง่ รวมถึงการร่วมกิจกรรมบางประเภท เช่น งาน
ศพ ท าบุญ ใส่บาตร เวียนเทียน 149 
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ขั้นตอนการผลติรายการ
โทรทัศน์ 

ประเด็นแนะน า รายละเอยีดข้อแนะน า 

2. ขั้นการผลติรายการ 

(Production)  
- - 

3. ขั้นหลงัผลติรายการ 
(Post-production) 

  

        - การตดัต่อ การตดัต่อเพ่ือหลกีเลีย่ง
ความรุนแรง 

ข้อ 1 การน าเสนอเร่ืองเก่ียวกบัความรุนแรง โดยเฉพาะการแสดงถึงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่อนัตราย  และเด็ก
สามารถเลียนแบบได ้เช่น การพยายามท าร้ายตวัเองและผูอ่ื้น การฆ่าตวัตายการเลียนแบบกีฬาท่ีเป็นการ
ต่อสู้ การใชไ้มขี้ดไฟ ฯลฯ รวมทั้ง การท าร้ายสัตว ์และการใชห้รือดดัแปลงส่ิงของท่ีหาไดง่้ายใกลต้ัว 
หรืออุปกรณ์ท่ีหาไดใ้นบา้นเป็นอาวุธ เช่น มีดในครัว คอ้น ตะปู ขวดน ้ า แจกนั กรรไกร ฯลฯ ทั้งน้ี ผูผ้ลิต
ควรพิจารณาใชเ้ทคนิคพิเศษ เพื่อลดความรุนแรงในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงการน าเสนอได ้เช่น การ
ลดความชดัเจนของภาพ )Blur) การเพ่ิมความเร็วของภาพ )Fast speed) การลดโทนสี ฯลฯ 

- การควบคุมคุณภาพและ 
ความเหมาะสม 

การขึน้ค าเตือนเม่ือมี
เน้ือหาเกีย่วกบัการเส่ียง

อนัตราย 

ข้อ 10 การน าเสนอภาพหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการเส่ียงอนัตราย หรือบาดเจ็บ ต้องมีค  าเตือนถึง 
อนัตรายจากการเลียนแบบ โดยไม่มีผูเ้ช่ียวชาญดูแลใกลชิ้ด เช่น การใชเ้คร่ืองออกก าลงักาย การปีนป่าย 
การขบัข่ีรถยนต ์จกัรยานยนต ์ฯลฯ 
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ขั้นตอนการผลติรายการ
โทรทัศน์ ประเด็นแนะน า รายละเอยีดข้อแนะน า 

3. ขั้นหลงัผลติรายการ  
(Post-production) 

  

- การควบคุมคุณภาพและ 
ความเหมาะสม )ต่อ( 

การควบคุมความ
เหมาะสมของเน้ือหาใน
รายการข่าวและรายการ

ทั่วไป  

ข้อ 14 การผลิตรายการประเภทปกิณกะ)Variety) หรือ Talk show ผูผ้ลิตควรก าหนดระดบัความเหมาะสม 
ของรายการท่ีชดัเจนเป็นระดบัเดียวตลอดอายกุารออกอากาศของรายการ ตามจุดประสงค ์และ
กลุ่มเป้าหมายก่อนการผลิต แมว้่าแต่ละตอนท่ีออกอากาศ (Episode) หรือแต่ละช่วง )Segment) ของ 
รายการในตอนนั้นๆ อาจมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั โดยผูผ้ลิตตอ้งควบคุมภาพ เสียงและเน้ือหาใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องระดบัความเหมาะสมท่ีก  าหนดดว้ย 
ข้อ 15 การน าเสนอข่าวในลกัษณะพูดคุย วิเคราะห์ วิจารณ์ มีการแสดงความคิดเห็นของพิธีกรหรือผูร่้วม
รายการซ่ึงอาจมีการช้ีน า ชกัจูง โนม้นา้วใหผู้ช้มคลอ้ยตามหรือขดัแยง้ หรือมีการพาดพิงถึงบุคคลท่ีสาม 
ขอใหอ้ยูใ่น ดุลยพินิจของสถานีฯ ว่าสมควรตอ้งเป็นรายการท่ีตอ้งมีการจดัระดบัความเหมาะสมหรือไม่  
ข้อ 16 การพิจารณาก าหนดความเหมาะสมระดบั ด และ ท ผูผ้ลิตควรค านึงถึงจุดประสงค์ของรายการ 
เน้ือหาหลกัท่ีน าเสนอ และกลุ่มเป้าหมายของผูช้มประกอบกนั ทั้งน้ี ผูผ้ลิตควรค านึงว่า การน าเสนอภาพ 
เสียงและ เน้ือหาในรายการระดบั ท จะตอ้งใหผู้ช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชนสามารถรับชมไดต้ามล าพงัอย่าง
ปลอดภยัดว้ย เช่น รายการท่ีมีเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มวยัรุ่น หรือผูช้มท่ีมี อายุ 12 ปีข้ึนไป 
และมีประเด็น ดา้นพฤติกรรมและความรุนแรง ดา้นภาษาและเร่ืองเพศในระดบั 1 ควรจดัอยู่ในระดบั ท 
เป็นตน้  

ตาราง 4.4 )ต่อ( ขอ้แนะน าในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวจ าแนกตามกระบวนการการผลิตรายการโทรทศัน์ 
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151 

ขั้นตอนการผลติรายการ
โทรทัศน์ ประเด็นแนะน า รายละเอยีดข้อแนะน า 

3. ขั้นหลงัผลติรายการ 
(Post-production) )ต่อ( 

  

- การควบคุมคุณภาพและ 
ความเหมาะสม )ต่อ( 

การควบคุมความ
เหมาะสมของเน้ือหาใน
รายการข่าวและรายการ

ทั่วไป )ต่อ( 

ข้อ 17 การพิจารณาก าหนดความเหมาะสมของรายการแต่ละระดบั ตอ้งพิจารณาถึงองค์ประกอบในทุก
ประเด็น โดยให้ถือระดบัท่ีสูงท่ีสุดของประเด็นใดประเด็นหน่ึงเป็นหลกั เช่น รายการท่ีมีประเด็นดา้น
พฤติกรรมและความรุนแรงในระดับ 1 ประเด็นดา้นภาษาในระดบั 2 และประเด็นเร่ืองเพศในระดบั 1 
จะตอ้งจดัความเหมาะสม อยูใ่นระดบั น13 เน่ืองจากประเด็นดา้นภาษาระดบั 2 จดัอยูใ่นระดบั น13 แมว้่า
ประเด็นดา้นพฤติกรรม และความรุนแรง และเร่ืองเพศจะอยูใ่นระดบั 1 เท่ากบั รายการในระดบั ท ก็ตาม 

  ข้อ 19 ในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ผูผ้ลิตควรค า นึงถึงผลกระทบ พฒันาการ และ
ประโยชน์สุขของผูช้มเป็นหลกั โดยเฉพาะผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชน หากเน้ือหาท่ีน าเสนอในรายการมี
ประเด็นท่ีอาจล่อแหลม หรือเส่ียงต่อประโยชน์สุข และความปลอดภยัทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
ศกัด์ิศรีของเด็กและเยาวชน ผูผ้ลิตควรพิจารณาจดัความเหมาะสมของรายการนั้น ในระดบั น13 น18 หรือ 
ฉ เพื่อใหผู้ช้มและผูป้กครอง ระมดัระวงั คอยใหค้  าแนะน าและไม่ปล่อยใหเ้ด็กรับชมตามล าพงั 
ข้อ 22 รายการบนัเทิงท่ีมีความยาวไม่เกิน 5 นาที ไม่ว่าจะเป็นประเภทสาระความรู้หรือบนัเทิง ผูผ้ลิตและ
สถานีควรพิจารณาถึงรูปแบบ เน้ือหาของรายการ ตลอดจนภาพและเสียงท่ีน าเสนอว่าจ  าเป็นตอ้งมีการจดั
ระดับความเหมาะสมหรือไม่ หากเป็นรายการท่ีมีเน้ือหา ภาพหรือเสียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูช้ม 
โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ควรมีการก าหนดระดบัความเหมาะสม ทั้งน้ี โดยข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทาง
สถานีฯ 
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ขั้นตอนการผลติรายการ
โทรทัศน์ 

ประเด็นแนะน า รายละเอยีดข้อแนะน า 

3. ขั้นหลงัผลติรายการ 
(Post-production) )ต่อ( 

  

- การควบคุมคุณภาพและ 
ความเหมาะสม )ต่อ( 

การควบคุมความ
เหมาะสมของ เน้ือหาใน
รายการข่าวและ รายการ

ทั่วไป )ต่อ( 

ข้อ 1 ไม่ควรใช้เทคนิคพิเศษ เช่น ภาพซ ้ า )Repeat) ภาพชา้  )Slow) เอฟเฟ็กต์  )Effect) รวมทั้งเสียง
ประกอบ เพ่ือเพ่ิมความต่ืนเตน้ ระทึกขวญั สยองขวญั เช่น เสียงเร่งเร้าอารมณ์ เสียงระเบิด ฯลฯ* 
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หมายเหตุ * ขอ้แนะน าเพ่ิมเติมส าหรับผูผ้ลิตรายการระดบั “ป” และ “ด” 
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จากตาราง 4.4 พบว่า ข้อแนะน าในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก  เยาวชนและ
ครอบครัว ก  าหนดโดย กสทช.นั้น เม่ือมีการจ าแนกตามกระบวนการการผลิตรายการโทรทศัน์แลว้
จะพบว่าไม่มีขอ้แนะน าในขั้นตอนการผลิต แต่มีข้อแนะน าในขั้นการวางแผนก่อนการผลิตและ
ขั้นตอนหลงัการผลิต นอกจากนั้นยงัมีขอ้แนะน าส าหรับการท าข่าวและรายการทัว่ไปอย่างกวา้ง 
ทั้งน้ีสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า จากคู่มือจริยธรรมการก ากบัดูแลกนัเองในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทศัน์ โดยส านกังานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) มีการพูดถึง หลกัการปกป้องคุม้ครองเยาวชนในหลกัการ 6 การปกป้องเด็ก และ
เยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงและเด็กท่ีปรากฏในส่ือ พบว่าขอ้จริยธรรมนั้น เก่ียวขอ้งกบัประเด็น
หลกัๆ คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกบั เพศ )Sex) ภาษา )Language) ความรุนแรง )Violence) และภาพตวัแทน 
)Representation) โดยเนน้ไปท่ีการท าข่าวท่ีเก่ียวกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว ยงัครอบคลุมรายการ
โทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนประเภทอ่ืนๆ แต่ยงัไม่มีการเช่ือมโยงกบักระบวนการการ
ผลิตรายการโทรทศัน์ตามขั้นตอนต่างๆ อยา่งชดัเจน 
 
 2.3) มาตรฐานจริยธรรมและแนวทางการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวที่ก าหนดโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย )ส.ส.ท.( 

  2.3.1) ข้อบังคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง  ประเทศไทย ว่า
ด้วยจริยธรรมของวชิาชีพเกีย่วกบัการผลติและการเผยแพร่รายการ พ .ศ. 2552 

  องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย )ส.ส.ท.(   หรือใน
นาม  ไทยพีบีเอส (Thai PBS)  เป็นส่ือท่ีก่อเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ และตามมาตรา 42 
แห่งพระราชบญัญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ  .ศ .  2551 
ก าหนดคณะกรรมการนโยบายขององค์กรจดัท าขอ้บงัคับจริยธรรมวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและ
เผยแพร่รายการ ดงันั้น ไทยพีบีเอสจึงไดป้ระกาศใช ้ขอ้บงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการ 
พ .ศ.  2552 อยา่งไรก็ตาม ในขอ้ท่ีมุ่งคุม้ครองเด็กซ่ึงมีขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชนโดยตรง
เป็นการมุ่งคุ้มครองสิทธิเด็กร่วมกับการป้องกันการน าเสนอเน้ือหาท่ีอาจมีผลกระทบต่อเด็ก 
โดยเฉพาะนั้นอยูใ่นขอ้ 8 ซ่ึงมีเน้ือหา ดงัน้ี 

 ข้อ 8 จริยธรรมด้านการคุ้มครองเด็ก และเยาวชน จากรายการที่แสดงออกถึงความ
รุนแรง การกระท าอนัผดิกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาอนัหยาบคาย ทั้งน้ีประกอบดว้ย 
มาตรฐานจริยธรรมอีก 8 ขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 
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  ขอ้ยอ่ยท่ี 8.1 ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชว้ิจารณญาณในการน าเสนอภาพ การใชภ้าษาไทย 
และน ้ าเสียงใหเ้หมาะสม โดยเฉพาะเน้ือเร่ืองในการน าเน้ือหาความรุนแรง อตัลกัษณ์ทางเพศ เพศวิถี 
เพศสภาพ รวมทั้งเร่ืองท่ีมีผลเสียหายต่อสถาบนัครอบครัวและเร่ืองท่ีมีความอ่อนไหวอ่ืน 

  ขอ้ย่อยท่ี  8.2 ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชว้ิจารณญาณในการน าเสนอเน้ือหา ภาษา ภาพ 
เสียง ท่ีอาจชักจูงผูช้มผูฟั้งท่ีเป็นเด็กและเยาวชนให้เห็นผิดเป็นชอบ หรือกระตุน้พฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบ เช่น รายการท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงการย ัว่ยวนทางเพศ การใช้ภาษาหยาบคาย 
กิจกรรมท่ีเส่ียงภยัต่อร่างกาย อบายมุข การกระท าท่ีผดิกฎหมายท่ีขดัต่อศีลธรรม 

  ขอ้ย่อยท่ี  8.3 ผูป้ฏิบัติงานตอ้งไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพ และขอ้มูลท่ีอาจมี
ผลเสียต่อพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  หรือมีผลเสียต่อบทบาทหน้าท่ี และ
สมัพนัธภาพของสถาบนัครอบครัว 

  ขอ้ยอ่ยท่ี 8.4 ผูป้ฏิบติังานตอ้งหลีกเล่ียงการน าเสนอภาพเด็ก เยาวชน ท่ีถูกท าร้าย 
ถูกกระท าทารุณ ถูกคุกคามทางเพศ ตกเป็นผูต้อ้งหา ผูต้อ้งสงสยั ทั้งน้ีหมายรวมถึง  การไม่น าเสนอ 
ภาพ ขอ้มูล ขอ้ความ และสญัลกัษณ์ใด ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงเด็ก และเยาวชนท่ีตกเป็นข่าว ท่ีถูก
กระท า ท่ีเป็นผูต้อ้งหา ผูต้อ้งสงสยั เวน้แต่กระท าไปเพ่ือประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนั้นเอง 

  ขอ้ยอ่ยท่ี 8.5 การรายงานข่าวหรือการน าเสนอรายการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก และ
เยาวชน ตอ้งด าเนินการอยา่งค านึงถึงการปกป้องศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสวสัดิภาพ ของเด็กและ
เยาวชน 

  ขอ้ยอ่ยท่ี 8.6 ขอ้บงัคบัดา้นจริยธรรมเพื่อการคุม้ครองเด็กและเยาวชน ท่ีก  าหนด ใน
ขอ้ 8 น้ี ใหค้รอบคลุมถึงส่ือทุกประเภทในองคก์ร  
 

2.3.2)   แนวทางปาิบัติเพ่ือธ ารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการ
เผยแพร่ รายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

  ตามนิยามของ ส.ส.ท.นั้น เด็ก คือผูท่ี้มีอายุต  ่ากว่า 13 เยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นคือผูท่ี้มี
อายุระหว่าง 13 – 18 ปี และผูใ้หญ่คือผูท่ี้มีอายุ 18 ปีข้ึนไป อย่างไรก็ดี เพ่ือการน าเสนอเน้ือหา
รายการโทรทศัน์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประโยชน์ต่อการพฒันาผูช้ม
ท่ีเป็นเด็กและเยาวชน และประโยชน์ในการสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว ส.ส.ท. แบ่งประเภท
การน าเสนอเน้ือหารายการเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน ไดด้งัน้ี (ไทยพีบีเอส: ออนไลน์( 
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 2.3.2.1) ข่าวเด็กและเยาวชน แบ่งลกัษณะการน าเสนอเน้ือหาได ้2 รูปแบบคือ  
  ก. เด็กและเยาวชนเป็นผูก้ระท าในข่าว โดยเป็นการกระท าในเชิง
สร้างสรรคต่์างๆ หรือ การเป็นผูต้อ้งหา หรือ ประผดิเบ่ียงเบนจากบรรทดัฐาน หรือจารีตสงัคม 
  ข. เด็กและเยาวชนเป็นผูถู้กกระท า โดยตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรง การ
ล่วงละเมิดทางเพศ หรือไดรั้บผลกระทบจากนโยบายดา้นต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบ 

 2.3.1.2) รายการเพ่ือเด็กและเยาวชน 
 สสท. แบ่งลกัษณะรายการเพ่ือเด็กและเยาวชนออกเป็นรายการ ท่ีผลิตข้ึนเอง 
และรายการลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศโดยแบ่งเป็นรายการเพ่ือเด็กและเยาวชนใน ประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
 ก. รายการบนัเทิงต่างๆ เช่น การ์ตูน ละครหุ่น ละคร แอนนิเมชัน่ 

ข. รายการส่งเสริมความรู้ จินตนาการ และกิจกรรมเพื่อสนบัสนุนพฒันาการ
ในแต่ละช่วงวยั 

ค. รายการส่งเสริมการเรียนรู้  “ทกัษะชีวิต” ของเด็กและเยาวชนในต่าง
บริบทแวดลอ้มทางสงัคม และวฒันธรรม  

ง. รายการแข่งขนัความรอบรู้ต่างๆ ของเด็กและเยาวชน 

 นอกจากนั้น ส.ส.ท. ไดม้ีการก าหนดแนวปฏิบติัเพื่อธ ารงจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อการ
ผลิต การจดัหา และการเผยแพร่รายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวไวใ้น “แนวทางปฏิบติั
เพื่อธ ารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิตการจดัหา และการเผยแพร่รายการองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย คู่มือการท างานของผูป้ฏิบติั” หรือ “งานดา้นการผลิต จดัหา และ
เผยแพร่” โดยมีแนวปฏิบติัในส่วนท่ีส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ซ่ึงก  าหนดไวใ้น “ข้อ 8 แนวทาง
ปาิบัตเิพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 
หรือขัดต่อศีลธรรม"  ทั้งน้ีหากพิจารณาตามกระบวนการการผลิตรายการโทรทศัน์ สามารถจดัแนว
ปฏิบติัไดด้งัน้ี 
 

- ขั้นวางแผนก่อนการผลติรายการ (Pre-production) 
  ในขั้นตอนการพฒันาแนวความคิดรายการ ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งค านึงถึงหน้าท่ี 
ในการน าเสนอส่ิงท่ีเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวยัและตระหนักถึงสิทธิในการรับ
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการของด็กและเยาวชนดว้ย ซ่ึงก  าหนดไวใ้นขอ้ย่อยท่ี 
“8.1) ต้องช่ังน า้หนักระหว่างการท าหน้าท่ีในฐานะส่ือมวลชนกับภารกิจในการปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจากรายการวิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทัศน์ท่ีไม่เหมาะสมกับวัยของพวกเขา” และ 
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ขอ้ยอ่ยท่ี  “8.2) ต้องตระหนักถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน ในการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงออก
ของความคิดเห็น ความต้องการ ทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ฯลฯ” 

 อยา่งไรก็ดีการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือการผลติรายการนั้น ตอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงท่ี
ไดจ้ากเด็กและเยาวชนท่ีใหข้อ้มูลก่อน ซ่ึงก าหนดไวใ้นขอ้ยอ่ยท่ี “8.11) บางคร้ังเดก็และเยาวชนบาง
คนอาจพูดถึงข่าวลือหรือเร่ืองกล่าวอ้างโดยปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้รับผิดชอบการผลิตรายการต้องพยายาม สร้างความสมดุลระหว่างการสนับสนุนการแสดงออกและ
การตรวจทานความถกูต้อง เหมาะสมของเนือ้หา ท่ีเดก็และเยาวชนน าเสนอ” 
 ในการก าหนดวธิีในการผลติรายการจะตอ้งมีกลไกการขออนุญาตผูป้กครองในการให้เด็ก
เป็นเขา้ร่วมรายการ และตอ้งแจง้สาเหตุและรูปแบบการน าเสนออย่างละเอียดซ่ึงก  าหนด ไวใ้นขอ้
ย่อยท่ี “8.5) การเชิญเด็ก และเยาวชนมาร่วมในการบันทึกเทปหรือการออกอากาศสด ต้องแจ้ง
เหตุผล เนือ้หาและรูปแบบรายการอย่างชัดแจ้งต่อเยาวชนท่ีมีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ส าหรับเด็กท่ีมี
อายตุ  า่กว่า 18 ปี ผู้ปฏิบัติงานการผลิตรายการ ควรแจ้งพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เพ่ือให้ยินยอมก่อนให้
เดก็และเยาวชนมาให้สัมภาษณ์หรือร่วมรายการ” และ  ขอ้ย่อยท่ี  “8.10) ในรายการท่ีเป็นการตีแผ่
ปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมท่ีซับซ้อน ควรมนัีกสหวิชาชีพด้านเดก็ หรือนักจิตวิทยาเดก็ มาให้
ค าปรึกษาด้วย และอาจต้องเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน  ท่ีร่วมรายการมาร่วมรับรู้
ระหว่างการผลิตหรือการออกอากาศสดด้วย เพราะเดก็และเยาวชนอาจไม่มวิีจารณญาณเพียงพอท่ีจะ
ประเมินผลสะท้อนท่ีอาจเกิดขึน้ในระยะยาว” 

ในการเขียนโครงสร้างรายการและบทโทรทัศน์ ต้องระมดัระวงัการน าเสนอขอ้มูลภาพ 
เสียงและการใชภ้าษาท่ีมีผลเสียต่อเด็ก เยาวชนและสถาบนัครอบครัว ซ่ึงก  าหนดไวใ้นข้อย่อยท่ี  
“8.4) ตระหนัก มคีวามอ่อนไหวและได้ประสบการณ์ชีวิตของเดก็และเยาวชน โดยปกป้องเด็กและ 
เยาวชนจากเนือ้หาและการน าเสนอท่ีไม่เหมาะสม เช่น เนือ้หารายการท่ีมีความรุนแรงหรือสะเทือน
อารมณ์ หรือหากโนมน้าวให้เด็กและเยาวชนเกิดการเลียนแบบด้วยการประกาศเตือน หรือแสดง
ข้อความเพ่ือให้ผู้ชมผู้ฟังพิจารณาว่าเหมาะสมกับตนเองหรือเดก็และเยาวชนและครอบครัวหรือไม่” 

ส าหรับการจัดท างบประมาณเพ่ือการผลิตรายงานนั้น จะตอ้งไม่จดัสรรเงินเป็นการตอบ
แทนแก่เด็ก และ เยาวชนท่ีมาร่วมรายการ ซ่ึงก  าหนดไว้ใน ข้อย่อยท่ี “8.7) ไม่ใช่วิธีเสนอ
ผลตอบแทนแก่เดก็และเยาวชนเป็นเงินหรือส่ิงของ เพ่ือการยินยอมให้สัมภาษณ์ หรือมาร่วมรายการ 
ยกเว้นการดูแลค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมท้ังการ
มอบของขวัญหรือของรางวัล หรืออ่ืนใดท่ีค านึงถึงประโยชน์และความเหมาะสมต่อเดก็และเยาวชน 
เป็นส าคัญ” 
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นอกจากนั้น ในการประชุมทีมงานผลิตรายการข่าว ตอ้งมีวาระเก่ียวกบัการประเมินและ 
แจง้ผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ใหแ้ก่ผูป้กครอง ซ่ึงก าหนดไวใ้น  ขอ้ย่อยท่ี “8.9) ควรให้รายละเอียด
และแง่มมุต่างๆ ต่อเดก็และเยาวชนท่ีมาร่วมรายการถึงผลกระทบท่ีอาจตามมา หลังจากการเผยแพร่
รายการออกไปแล้ว” 
 

- ขั้นผลติรายการ (Production) 
การบันทึกเทป (On videotape) ควรระมดัระวงั ไม่กดดนัเด็ก และเยาวชนท่ีมาร่วม 

รายการซ่ึงก  าหนดไวใ้นขอ้ย่อยท่ี   “8.6) ในการผลิตรายการต้องไม่ท าให้เด็กและเยาวชนท่ีร่วม
รายการ ตกอยู่ในภาวะกดดันมคีวามเครียดหรือวิตกกังวล ไม่ควรตั้งค าถามท่ีเกินขีดความสามารถใน
การตอบของเด็กและเยาวชน รวมท้ังค าถามท่ีมีความซับซ้อนและประเด็นท่ีอ่อนไหว ยิ่งเด็กและ
เยาวชนมอีายนุ้อยเท่าไรผู้ปฏิบัติงานยิ่งต้องมคีวามระมดัระวังมากขึน้เท่าน้ัน” 

 
- ขั้นหลงัผลติรายการ (Post-production) 
ในการประเมนิความนิยมของรายการนั้น จะตอ้งช้ีแจงค่าใชจ่้ายในการมีส่วนร่วม

ให้แก่เด็ก เยาวชน และผูป้กครองทราบซ่ึงก าหนดไวใ้นขอ้ย่อยท่ี“8.8) การชักชวนให้เด็ก และ
เยาวชนมส่ีวนร่วมในรายการ เช่น การส่งข้อความส้ัน ต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ และ
ควรแนะน าให้เดก็และเยาวชนขออนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครองก่อน” 

เมื่อก  าหนดเวลาการออกอากาศให้เหมาะกับผูช้มแลว้ ควรประเมินรายการ และ
ตรวจสอบความเหมาะสมเสมอ เพื่อการคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถึงความ
รุนแรง การกระท าผดิ กฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรมซ่ึงก าหนดไวใ้น   

ข้อย่อยท่ี “8.3) ก าหนดเวลาการออกอากาศรายการส าหรับเด็กเยาวชนและ
ครอบครัวจากเวลารายการเฉพาะผู้ใหญ่ ประเมินตรวจสอบดูแลความเหมาะสมของเนื้อหารายการ 
ในช่วงเวลาส าหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะเนื้อหาเร่ืองเกี่ยวกับเพศ  เพศวิถ ี
เพศสัมพันธ์ ภาษาท่ีหยาบคาย เนือ้หาท่ีเสนอความรุนแรง เนื้อหาท่ีแสดงถึงอคติ หรือการปฏิบัติต่อ
กลุ่มคนในสังคมอย่างไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรม”  
 กล่าวโดยสรุป ส.ส.ท. ไดม้ีการก าหนดกรอบจริยธรรมและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั
การผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็กและเยาวชนไว้ขอ้ 8 จริยธรรมดา้นการคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
ทั้งน้ีกรอบจริยธรรมและแนวปฏิบัตินั้นมีในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนก่อนการผลิต )Pre-
production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และ ขั้นตอนหลงัการผลิต (Post-production) และเน้ือหา
กรอบจริยธรรมและแนวปฏิบติันั้นมีลกัษณะคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน และปกป้องเด็กและ
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เยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงและเด็กท่ีปรากฏในส่ือ  โดยพบว่าขอ้จริยธรรมและแนวปฏิบติัจะ
เก่ียวขอ้งกับประเด็น หลกัๆ คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกับ เพศ )Sex) ภาษา )Language) ความรุนแรง 
)Violence) และภาพตวัแทน )Representation) โดยจ าแนกรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน
ท่ีเก่ียวกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซ่ึงยงัครอบคลุมการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชน
ประเภทอ่ืนๆ และมีการเช่ือมโยงกบักระบวนการการผลิตรายการโทรทศัน์ แต่ไม่ได ้มีการจดัแนว
ปฏิบติัเหล่าน้ีตามขั้นตอนการผลิตอยา่งชดัเจน 
 
  2.4) มาตรฐานจริยธรรมและแนวทางการผลติรายการวทิยุเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่
ก าหนดโดยสมาคมวทิยุและส่ือเพ่ือเด็กและเยาวชน )สสดย.( 

  2.4.1) หลกัการส าคญัของการเป็นส่ือวทิยุเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

  สมาคมวิทยุและส่ือเพื่อเด็กและเยาวชน )สสดย.( ได้ก  าหนด  มาตรฐานจริยธรรม
การปฏิบัติ  งานในวิชาชีพส่ือมวลชนของวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยตอ้งยึดมัน่ใน
หลกัการในการเป็นส่ือท่ีมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี )สสดย., ออนไลน์( 

หลกัการท่ี 1   เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณภาพ ครบถว้น เพื่อประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว )รู้เท่าทนัส่ือ(หลกัการท่ี 2 ส่งเสริม
การแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี ของเด็ก และเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย  

หลกัการท่ี 3 ช้ีน าสังคมไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่  เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว  
   หลกัการท่ี 4 ปกป้องและคุม้ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพื่อให้  รอดพน้จาก
การถูกล่วงละเมิด ละเลย การน าไปขาย การใชแ้รงงานเด็ก  และการแสวงประโยชน์  โดยมิชอบ  ใน
รูปแบบอ่ืน ๆ 
  หลกัการท่ี 5 สร้างจิตส านึกท่ีดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ด  าเนินชีวิต   อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 
 
  2.4.2) แนวปาิบัติเพ่ือธ ารงจริยธรรมวิชาชีพ การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ 
เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย สมาคมวทิยุและส่ือเพ่ือเด็กและเยาวชน )สสดย.( 

 วตัถุประสงค์ของแนวปฏิบัติ คือ ให้ผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ผลิตรายการ หรือ
พนกังานของสถานีวิทยกุระจายเสียง มีแนวทางเพื่อใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะส่ือมวลชน ท่ีดี มี
คุณภาพ โดยมีแนวปฏิบติัเพื่อคุม้ครองสิทธิเด็กในส่ือ ปรากฏในแนวปฏิบติัเพื่อให้เกิด   การเคารพ
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สิทธิเสรีภาพ คุ้มครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตวั  )พิรงรอง  
รามสูตร, 2557)  ทั้งน้ี สสดย. ไดเ้สนอแนวปฏิบติัเพื่อการผลิตและการเผยแพร่รายการ ดงัน้ี 

ก. แนวปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดการเคารพสิทธิเสรีภาพ คุม้ครองศกัด์ิศรี  ความเป็นมนุษย ์

สิทธิส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตวั  

  ข. แนวปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการคน้หาและรายงานขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง 

ค. แนวปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความเป็นอิสระของวิชาชีพและมีความเป็นธรรม 

  ง. แนวปฏิบติัเพื่อแสดงถึงความมีศีลธรรมและความรับผดิชอบ 

จ. แนวปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการคน้หาหรือเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลและวิธีการรายงาน 

  ฉ. แนวปฏิบติัเพื่อเป็นส่ือท่ีสร้างสุขภาวะทางการส่ือสารท่ีดี 

  ช. แนวปฏิบติัดา้นการปกป้องและการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน 

  ฌ. แนวปฏิบติัดา้นการปกป้องและการคุม้ครองสิทธิครอบครัว 

  จากแนวปฏิบติัขา้งตน้ สสดย. ไดม้ีการก าหนดแนวปฏิบติัย่อยท่ีเก่ียวกบัการผลิต 
รายการวิทยุซ่ึงสอดคลอ้งกบัจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็กและ
เยาวชนท่ีก  าหนดโดยองคก์รต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน  และปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงและเด็กท่ีปรากฏในส่ือ โดยพบว่าขอ้จริยธรรมและแนวปฏิบติัจะ
เก่ียวข้องกบัประเด็น หลกัๆ คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกบั เพศ  )Sex) ภาษา (Language) ความรุนแรง 
)Violence) และ ภาพตวัแทน  )Representation) ทั้งมีการเช่ือมโยงกบักระบวนการการผลิตรายการ
วิทยุแต่ไม่ได ้มีการจัดแนวปฏิบัติเหล่าน้ีตามขั้นตอนการผลิตอย่างชดัเจน ทั้งน้ีสามารถสรุปเป็น
มาตรฐานจริยธรรมได ้ดงัตาราง 
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ตารางที่ 4.5 แสดงขอบเขตมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่ อเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 
 

 

4.3 แนวทางการก ากบัดูแลรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว   

 จากการสมัภาษณ์เชิงลึก )In-Depth Interview) ผูก้  าหนดนโยบาย หรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมและการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว เครือข่ายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาเก่ียวกบัส่ือและสิทธิเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ หรือผูผ้ลิตรายการ ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน และนักจิตวิทยาพฒันาการเด็ก คณะผูว้ิจยั
ไดผ้ลจากการศึกษา พบว่า การก ากบัดูแลรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มี
หลายระดบั ตั้งแต่การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ การก ากบัร่วมกนั และการก ากบัดูแลกนัเอง 
โดยท่ีมีรัฐเป็น้่ายใชก้ฎหมาย และควบคุม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (1) การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ (Public regulation) โดยคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม )กสทช.( ไดก้  าหนดนโยบายในการก ากบั
ดูแลเน้ือหาโดยมุ่งไปท่ีการคุม้ครอง เด็ก เยาวชน และครอบครัว คือ ส่งเสริมให้มีพ้ืนท่ีส่ือ และการ
พิจารณาการก ากบัดูแลเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มดงักล่าว โดยมีแนวทางในการ

มาตรฐานจริยธรรม ยูนิเซฟ กสทช. สสท. สสดย. 
1( มุ่งน าเสนอขอ้มูลข่าวสารขอ้เท็จจริง สาระความรู้ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาเด็ก เยาวชน และความ สมัพนัธใ์น
ครอบครัว 

/ / / / 

5( มุ่งสร้างจิตส านึก ปลูก้ังคุณธรรม จริยธรรม และ 
วฒันธรรม อนัดีงาม 

 / / / 

3( ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาเส่ียง (S,L,V,R) / / / / 
4( คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลขอ้มูลส่วนบุคคล / / / / 
2( เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ / / / / 
6) ค านึงถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และ
เยาวชน 

/ / / / 
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ก ากบัดูแล คือ เป็นอิสระ โปร่งใส และมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ตอบสนองต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
และความต้องการของสังคม มีความเป็นกลาง ก  ากับดูแลในระดับท่ีเหมาะสม ด้านเน้ือหาของ
รายการโทรทศัน์ ตอ้งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจกบัการรักษาประโยชน์ของสาธารณชน โดย
วตัถุประสงคห์ลกัของการก ากบัดูแลก็เพ่ือการปกป้องคนกลุ่มน้อย ดอ้ยโอกาสหรือปกป้องศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์เป็นการคุม้ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว คือการคงไวซ่ึ้งความแตกต่างทาง
วฒันธรรม นอกจากน้ี ยงัไดป้ระเด็นในเร่ืองการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการกบักลุ่มผูช้ม
ทัว่ไป )ท( ท่ีก  าหนดว่าเด็ก เยาวชน และคนในครอบครัว สามารถรับชมตามล าพงัไดโ้ดยไม่มีพิษภยั 
พบว่า ยงัไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม )กสทช.( ท่ีเห็นว่าระดบัความเหมาะสมของรายการกบักลุ่มผูช้มทัว่ไป )ท( ใน
บางกรณีไม่เหมาะสมกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

 “กสทช. มกีารก ากับดูแลช่องเดก็ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การ
จัดเรตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในขณะท่ีรายการส่วนใหญ่จัดระดับท่ีท่ัวไป เนื้อหาบาง
รายการยงัจัดระดับไม่ถูกต้อง รวมท้ังพบว่าสถานียังไม่มีการลงทุนเพ่ือหารายการท่ีมีคุณภาพและ
ส่งเสริมเดก็ เยาวชน และครอบครัวมาออกอากาศ แม้เจ้าของช่องรายการได้มกีารผลิตรายการท่ีตอบ
โจทย์ความเป็นช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยู่ บ้าง แต่อยากส่งเสริมให้ผู้ผลิตทุกสถานีผลิต
รายการท่ีจัดอยู่ในระดับ ป3+ และ ด6+ ให้มากขึน้กว่าปัจจุบัน หรือควรจัดให้มี “ท” เฉพาะกลุ่ม 
ภาคพิเศษส าหรับเดก็ดี” )คุณสุภิญญา กลางณรงค:์ สมัภาษณ์ 8 กนัยายน 2558(  

 “กฎระเบียบจากการก ากับของ กสทช.มีช่องโหว่อยู่  ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม อย่างเร่ือง
รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว บางช่องก็อาจตีความว่ารายการละคร ก็คือรายการครอบค รัว 
นอกจากนี้ก็คือไม่ได้มีการน ามาบังคับอย่างจริงจัง” )คุณปัณณพงศ ์วงศภู์มิดิษฐ์: สัมภาษณ์ 23 
ธนัวาคม 2558(   

 (2) การก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) เป็นการก ากับดูแลโดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจ
หนา้ท่ีตามกฎหมายร่วมกบัองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ท่ีเป็นภาคีกบัคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม )กสทช.( ในการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยภาครัฐจะท าหนา้ท่ีสนบัสนุนหรือสร้างแรงจูงใจ ทั้งอ  านาจ
ทางกฎหมายหรือการสนบัสนุนเงินทุน เพ่ือให้การก ากบัดูแลร่วมกนัท างานเพื่อปกป้องผลประโยชน์
สาธารณะไดดี้ข้ึน จากการสัมภาษณ์ เครือข่ายและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง / ศึกษา เก่ียวกบัส่ือและสิทธิ
เด็ก เยาวชน ไดแ้ก่ ตวัแทนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ (Unicef) สถาบนัส่ือ
เด็กและเยาวชน )สสย.( สมาคมวิทยุและส่ือเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.( โครงการมีเดียมอนิเตอร์ 
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สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยั มหิดล และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแล เป็นการก ากบัดูแลโดยมีการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส าหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อป้องกนัการถูกแทรกแซง องค์กรเหล่าน้ีจะรวมตวักนัเพื่อจัดการเสวนา 
ร่วมกนัตรวจสอบส่ือ และเ้้าระวงั มีแนวทางในการก ากบัดูแลดา้นมาตรฐานจริยธรรมการผลิต
รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีการร่วมกนัจดัการอบรมและสัมมนา ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ การปลูก้ังเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม การปลูก้ังให้ค  านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก และ หลกัสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ให้แก่ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการผลิตส่ือ รวมทั้งคอยเ้้าระวงัและเป็นตวัแทนของผูช้มในการร้องเรียนเมื่อพบการ
ผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสม โดยมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเป็นทางการ 

 “ทางเราร่วมกับองค์กรส่ืออ่ืนๆ ร่วมกันจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
ส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการ ช่อง สถานี รวมท้ังนักวิชาการท้ัง
ทางด้านส่ือ ด้านจิตวิทยาเดก็ แนะน า และให้ความรู้ มาร่วมกันคิด แลกเปลีย่นความคิดเห็น ท าความ
เข้าใจร่วมกัน ชีแ้จงข้อเท็จจริง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ กสทช. เพ่ือท่ีจะได้แนวทางในการ
ก ากับดูแลร่วมกัน และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง” )ผศ.ดร. เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์: สัมภาษณ์ 
58 ตุลาคม 2558( 

 “พืน้ท่ีส่ือส าหรับเดก็น้ัน สสย. ได้มกีารผลักดันเร่ืองนีม้านาน แต่สุดท้ายก็มีเพียงไม่กี่ช่อง 
หรือแทบจะไม่มเีลย เพราะด้วยกลไกทางธุรกิจ ขณะเดียวกันการท ารายการเด็กให้เหมาะสมกับเด็ก
จริงๆ ยิ่งเดก็เลก็กย็ิ่งท ารายการยาก เร่ืองรายการเด็ก พืน้ท่ีส่ือส าหรับเด็กแม้จะมีการพูดถึงกันบ่อย 
พยายามให้มใีห้มากแต่ต้องยอมรับว่าเป็นเร่ืองใหม่ของสังคมไทย เพราะสังคมไทยไม่มีบทเรียน ไม่
มอุีดมการณ์ในการส่งเสริมการจัดรายการเดก็ ทางเราจึงพยายามให้เกิดการก ากับดูแลร่วมกับองค์กร
หลายๆ ส่วน ดึงนักวิชาการ ผู้มคีวามรู้ ความเข้าใจในเร่ืองเดก็ มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น หาทาง
ออกร่วมกัน และคอยตรวจสอบส่ือ” )คุณเข็มพร วิรุณราพนัธ:์ สมัภาษณ์ 19 พฤศจิกายน 2558) 

 “สสดย.มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างเนื้อหาและ
รูปแบบท่ีมคุีณภาพเหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัย ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมและ
ร่วมผลักดันให้เกิดพลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้เลง็เห็นและตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช้ส่ือเพ่ือการพัฒนาและสร้างสุขภาวะทางสังคมอย่างแท้จริง” )ดร. ธีรารัตน์ 
พนัทวี วงศธ์นะอเนก: สมัภาษณ์ 31 ตุลาคม 2558( 
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 “เครือข่ายของเรา ร่วมกับเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสร้างสรรค์ส่ือ จะคอยเฝ้าระวังและรับ
เร่ืองร้องเรียนจากผู้ชมในส่ิงท่ีเขาเห็นไม่สมควร เช่น กรณีของน้องสิทธัตถะ เอมเมอรัล ท่ีมีความ
ผิดปกติทางจิตกม็กีารร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสม ขัดต่อหลกัจริยธรรม หรือจรรยาบรรณ เหยียด
หยามศักด์ิศรี คนท่ีได้รับผลกระทบคือตัวน้องเขา ท่ีกลายเป็นตัวตลก หรือต่อผู้ปกครองท่ีมลีกูหลาน
ญาติเป็นผู้ ท่ีมีความต้องการพิเศษ หรือเป็นกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างในสังคม และยังมีผลกระทบ
ความรู้สึกต่อคนดูท่ัวไปท่ีมองว่าเร่ืองนี้ค่อนข้างแรง ซ่ึงรายการและช่องไม่สมควรให้น้องเขา
ออกอากาศแต่แรก เราได้มกีารช่วยในการด าเนินการเยยีวยาจิตใจและเรียกความเป็นธรรมให้แก่น้อง
เขาค่ะ” (คุณฐาณิชชา ล้ิมพานิช: สมัภาษณ์ 20 สิงหาคม 2558( 

 (3) การก ากบัดูแลกนัเอง )Self-regulation( เป็นการรวมตวักนัเองของภาควิชาชีพ เพื่อหา
แนวทางการก ากบัดูแลเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ ดว้ยการใชจ้รรยาบรรณทางวิชา ชีพตาม
ความสมคัรใจ และอยูบ่นมาตรฐานทางเทคนิค จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทศัน์ 
และผูผ้ลิตรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบว่า มีการจัดระดบัความเหมาะสมของ
รายการโทรทศัน์เองตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม )กสทช.( มีแนวทางในการก ากบัดูแลเป็นสากล เป็นท่ียอมรับของนักวิชาชีพ มีการ
ด าเนินงานท่ีมีความน่าเช่ือถือต่อบุคคลภายนอก มีการก าหนดจรรยาบรรณทางวิชาชีพซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล และปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง ค  านึงถึงสิทธิเด็ก และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความ
เท่ียงตรง ฉับไว และมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว สามารถส่งขอ้ร้องเรียนได ้ 

 “ทางช่องเราก ากับดูแลกันเองค่ะ จะมกีองตรวจพิจารณารายการเอง ตรวจเร่ืองคุณภาพกับ
เนือ้หาเทคนิคของภาพและเสียงท่ีเกี่ยวข้องจริยธรรม มคู่ีมือของส่วนกลาง พระราชบัญญัติหลายตัว
รองรับเกี่ยวกับสิทธิเด็ก เราก็จะต้องรู้ ทางเซ็นเซอร์จะดูแลในเร่ืองของจริยธรรม ละเมิด เนื้อหา
รุนแรง เร่ืองเพศ คล้ายๆ กับพระราชบัญญัติท่ีถกูบังคับอยู่ค่ะ” )คุณวิไลภรณ์ จงกลวฒันา: สัมภาษณ์ 
13 สิงหาคม 2558( 

 “เร่ืองของความเหมาะสมทางทีมงานจะดูแล้วค่ันหน่ึง ต้องตรวจดูก่อน ช่องไทยพีบีเอ
สไม่มกีารก าหนดเรตติง้เพราะดูได้หมดแต่จะรู้กันเองว่าน่ีคือรายการเด็กเลก็ หรือเด็กโต เด็กเลก็จะ
ไปดูของเดก็โตกไ็ม่มคีวามรุนแรง เราใช้แนวทางของต่างประเทศจากการท่ีไปร่วมงานมา เรายึดมั่น
ในหลกัจรรยาบรรณ รู้ว่าอะไรควรท า อะไรท ามาแล้วมผีลกระทบต่อเด็ก เราจะเลี่ยง เราใส่ใจในจุด
นีม้ากค่ะ” )คุณอิษฎา อยัศิริ: สมัภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558) 
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4.4 ข้อแนะน าเกีย่วกบัมาตรการส่งเสริม การก ากบัดูแล การเฝ้าระวัง และรายการโทรทัศน์ต้นแบบ
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 จากการสมัภาษณ์ ผูก้  าหนดนโยบาย / ผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบัชาติ เครือข่ายและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง / ศึกษา เก่ียวกบัส่ือและสิทธิเด็ก เยาวชน ผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทศัน์ / ผูผ้ลิตรายการ 
นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์และส่ือสารมวลชน รวมถึงนกัจิตวิทยาเด็ก ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
มาตรการส่งเสริม การก ากบัดูแล การเ้้าระวงั ในรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
เป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 (1) ขอ้แนะน าเก่ียวกบัมาตรการส่งเสริมรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
สถานการณ์ดา้นจริยธรรมของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวใน

ประเทศไทย มีปัญหาในการน าเสนอเน้ือหาไม่ถูกตอ้ง รุนแรง ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การไม่ปฏิบติั
ตามหรือละเมิดจริยธรรมของส่ือมวลชน มีสาเหตุมาจากการไม่มีเกณฑ์ด้านจริยธรรมท่ีชดัเจน 
รวมถึงขาดการใส่ใจด้านจริยธรรมอย่างจริงจังของหน่วยงานส่ือและผูผ้ลิตรายการ  ดังนั้น ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ควรให้ความส าคญัในเร่ืองน้ี โดยอาจจดัอบรมมาตรฐานจริยธรรม
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้แก่ส่ือมวลชนและผูผ้ลิตรายการ หรืออาจ
เชิญผู ้เ ช่ียวชาญ ผู ้มีประสบการณ์ทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ มารวมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กนั โดยมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ )กสทช.( เป็นผูด้  าเนินการและสนบัสนุน  

แมว้่าปัจจุบนัจะมีการจดัท ามาตรฐานจริยธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือจดัอบรมอยู่แลว้ 
แต่ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง เน่ืองด้วยความไม่น่าสนใจ ไม่ชัดเจนและการไม่เอาจริงของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งควรส่งเสริมใหม้ีการจดัท ามาตรฐานจริยธรรมรายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อใชเ้ป็นหลกัการและแนวปฏิบติัขององค์กรส่ือท่ีเหมาะสม เป็นท่ี
ยอมรับร่วมกนัของผูป้ระกอบวิชาชีพและเจา้ขององคก์รส่ือ   

“ผู้ผลิต ควรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ มีการศึกษาดูต้นแบบ การเวิร์คช็อปจาก
ต่างประเทศ” (คุณธาม เช้ือสถาปนศิริ: สมัภาษณ์ 11 สิงหาคม 2558)  

“อยากได้รับการส่งเสริมค่ะ จัดให้มกีารอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญผู้ เช่ียวชาญ
จากต่างประเทศมา เรายินดีเป็นส่ือกลาง เป็นผู้ ติดต่อให้ เพราะเราก็ท ากันอยู่แล้ว ผู้ผลิตเราเดินทาง
ไปดูงาน ไปเอาความรู้จากผู้เช่ียวชาญมาใช้ในงานของเราจริง ซ่ึงพวกเขาซัพพอร์ทค่าใช้จ่ายกันเอง 
ถ้าทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยเหลือ ส่งเสริม พ่ีว่าผู้ผลิตท่ีได้รับการฟังจากผู้ เช่ียวชาญ จะมีความคิด
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เกี่ยวกับรายการเดก็ท่ีเปลีย่นไปในทางท่ีดีขึน้แน่นอนค่ะ” (คุณวิไลภรณ์ จงกลวฒันา: สัมภาษณ์ 13 
สิงหาคม 2558) 

“การจัดท ามาตรฐานจริยธรรมรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว เป็น
ส่ิงท่ีดีมากค่ะ แต่เมื่อท าแล้วกต้็องน ามาใช้จริง ให้ส่ือ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตรายการ น าไปทดลองใช้ 
ร่วมกันหาแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับร่วมกันค่ะ” )ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง: สัมภาษณ์ 
23 กนัยายน 2558(  

นอกจากน้ี ควรส่งเสริมให้มีกองทุนพฒันารายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยระดมทุนจากภาครัฐ เอกชน ส่ือมวลชน ประชาชน รวมถึงควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการลดภาษีสัมปทาน มีการสร้างแรงจูงใจ จัดท าแนวทางการจัดซ้ือ การจดัหา 
รายการโทรทศัน์ เพ่ือช่วยใหร้ายการขนาดเลก็อยู่รอดไดแ้ละผลิตเน้ือหาให้มีคุณภาพปลอดภยัและ
สร้างสรรคต่์อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

“ผู้ท่ีมอี  านาจควรส่งเสริมรายการเดก็มากกว่านีค่้ะ ทุกวันนีไ้ม่มีใครอยากท ารายการเด็ก 
เพราะท าไปก็ไม่ได้รับการสนับสนุน ท้ังจากภาครัฐท่ีไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าท่ีควร รวมถึง
ผู้ประกอบการสถานีท่ีไม่สนับสนุน เพราะรายการเด็กมันท าแล้วได้ก  าไรน้อยกว่ารายการประเภท
อ่ืน เขากไ็ม่อยากลงทุน ควรจัดท ากองทุน หรือลดภาษีสัมปทาน ผู้ผลิตขนาดเลก็จะได้อยู่ รอดค่ะ” 
)คุณวรินทร์เนตร ศิริโชติช านาญ: สมัภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558) 

(2) ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการก ากบัดูแลรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
การก ากับดูแลโดยกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

)กสทช.( สุ่มเส่ียงต่อการปิดกั้นดา้นเสรีภาพของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
จึงเกิดการก ากบัดูแลกนัเองข้ึน แต่เท่าท่ีผ่านมาการก ากบัดูแลกนัเองยงัท าไดไ้ม่ครบถว้น ทั้งท่ีมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพส่ือท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมอยู่แลว้ และเป็นขอ้ก  าหนดท่ีมาจาก
การประชุมร่วมกนัหลายภาคส่วน โดยหวงัจะใชม้าตรฐานน้ีในการก ากบัดูแลกนัเอง  

“ระบบการก ากับดูแลรายการโทรทัศน์ เป็นลกัษณะก ากับดูแลร่วม คือ กสทช.มีอ านาจ
น้ันจริงแต่จะไม่ใช้อ านาจน้ันก่อน หากปรากฏกรณีการกระท าผิดของส่ือ กจ็ะต้องมกีารร้องเรียนไป
ท่ีสมาคมวิชาชีพส่ือก่อน และหากองค์กรวิชาชีพไม่สามารถก ากับดูแลได้ ค่อยเป็นหน้าท่ีของ 
กสทช. ดังน้ันหากผู้ประกอบการรายใดไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ ก็ต้องมีความเส่ียงท่ีจะถูก
ก ากับดูแลโดยตรงจาก กสทช.” )คุณสุภิญญา กลางณรงค:์ สมัภาษณ์ 8 กนัยายน 2558) 
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“น่าจะถึงเวลาท่ีจะเกิดความร่วมมือในระหว่างส่ือด้วยกัน เลิกแข่งขันกัน มาท าให้เป็น
มาตรฐานก่อน ต่อไปพอเข้าระบบ ทุกช่องใครกระท าผิดก็โดนเหมือนกันหมด ไม่ได้โดนจากคนท่ี
เกลยีดชัง ไม่ได้โดนเพราะเร่ืองส่วนตัว แต่โดนโดยกฏหมาย เราอยากเห็น ถ้าท าได้มันก็มีแต่ผลดี” 
(ผศ.ดร. เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์: สมัภาษณ์ 28 ตุลาคม 2558) 

 
“รัฐมีการก ากับดูแลส่ือมวลชนอยู่แล้ว แต่ในบางเร่ืองก็สุ่มเส่ียงต่อการปิดกั้นเสรีภาพ

ของเขา ส่ือเลยก ากับดูแลกันเอง แต่กย็งัไม่ได้ผลเพราะกฏหมายท่ีบังคับใช้ในเร่ืองรายการโทรทัศน์
ส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัวยังไม่ชัดเจน” )คุณธนิดา กิจบ ารุง: สัมภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2558)
  

“กสทช. ต้องเร่งให้มีประกาศส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรวิชาชีพทางด้านส่ือ
โทรทัศน์ เพ่ือมาท าหน้าท่ีก  ากับดูแลกันเอง จะได้เกิดความชัดเจนว่า อะไรท่ี กสทช.ไม่ควรมาก้าว
ล่วง เพราะเป็นเร่ืองของวิชาชีพและจริยธรรม” )ดร. ธีรารัตน์ พนัทวี วงศธ์นะอเนก: สัมภาษณ์ 31 
ตุลาคม 2558( 

การก ากับดูแลโดยกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
)กสทช.( พบปัญหาในการเปิดเผยขอ้มูล การก าหนดนโยบาย การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การ
จดัการเร่ืองร้องเรียน การรับผดิชอบต่อสงัคมภายนอกท่ีเพียงพอ กีดกนัการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง
จากกลุ่มประชาชนผูบ้ริโภค และไม่มีอ  านาจในการควบคุม มีเพียงอ  านาจลงโทษหลงัจากท่ีรายการ
ออกอากาศไปแลว้ และพบว่ากระท าผิด ตอ้งมีอ  านาจในการตดัสินใจและห้ามการออกอากาศภาพ
และขอ้มูลท่ีอาจมีผลเสียต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนหรือความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัว รวมถึงไม่มบีงัคบัใชเ้ร่ืองเวลาการออกอากาศรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ให้ได้จริง ควรหมัน่ตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของเน้ือหารายการ ในช่วงเวลาส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

“กสทช. มกีารเปิดรับร้องเรียนกจ็ริงค่ะ อย่างกรณีท่ีเจอคือ น้องเอเมอรอล ไทยแลนด์ก็อต
ทาเล้นท์ น้องเขามคีวามบกพร่องทางด้านสติปัญญา เมื่อรายการออกอากาศ เขาได้ผลกระทบ โดน
เพ่ือนล้อ ครอบครัวเขากไ็ด้ผลกระทบทางจิตใจ ทางเราก็เลยเป็นส่ือกลางร้องเรียนไปให้ รายการก็
โดนปรับค่ะ กจ็บไป แต่เขาไม่ได้เข้าไปช่วยเยยีวยาน้องและครอบครัวน้อง ท้ังท่ีเขาควรจะมีวิธีการ
จัดการกับเร่ืองร้องเรียนท่ีดีกว่านีค่้ะ” )คุณฐาณิชชา ล้ิมพานิช: สมัภาษณ์ 20 สิงหาคม 2558)   
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“ต้องยอมรับว่า กสทช. ไม่มีอ านาจก าหนดว่า รายการเด็กต้องท างานอย่างไร ไม่มี
อ านาจท่ีจะเล่นบทบาทก ากับดูแลว่าคนท ารายการเด็กต้องผลิตเนื้อหาอย่างไร ซ่ึงเป็นอ านาจเข้ามา
ควบคุมในขั้นตอนการผลิตก่อนเผยแพร่ กสทช. มเีพียงอ านาจส่ังลงโทษเจ้าของสถานีท่ีออกอากาศ
รายการท่ีมเีนือ้หาต้องห้าม ซ่ึงเป็นการลงโทษภายหลงั ซ่ึงรายการออกอากาศไปแล้วและตรวจสอบ
พบว่าเป็นความผิด” )คุณเข็มพร วิรุณราพนัธ:์ สมัภาษณ์ 19 พฤศจิกายน 2558) 

นอกจากน้ี พบปัญหาว่าภาคประชาชนไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะขาดช่องทางเขา้มามีส่วนร่วม และขาดความรู้เท่าทนัส่ือ ดงันั้น ควรมีการ
จดัตั้งหน่วยงานอิสระเพ่ือการมีส่วนร่วมก ากบัดูแลโดยภาคประชาชนและส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือ มี
การก ากบัดูแลท่ีรักษาความเป็นอิสระของส่ือมวลชน มีขอบเขตการคุม้ครองเสรีภาพ และการก ากบั
ดูแลจริยธรรมส่ือ ใชว้ิธีการประสานสมัพนัธก์บัองคก์รภาคประชาชน และองคก์รก ากบัดูแลของรัฐ
ท่ีเป็นอิสระ อีกทั้งเช่ือมโยงกบัองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการ
ก ากบัดูแลกนัเองดา้นจริยธรรมของส่ือมวลชน  

“ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ชม เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแล ควรส่งเสริมให้
ประชาชนรู้เท่าทันส่ือ อาจใช้เป็นสภากลาง ซ่ึงมหีน้าท่ีก  าหนดมาตรฐาน คอยให้ความรู้ทางวิชาการ 
สร้างแรงจูงใจ เช่น ฝึกอบรม ให้ความรู้ประชาชนให้เท่าทันส่ือ” )คุณณัฐฐา กีนะพนัธ์: สัมภาษณ์ 3 
ธนัวาคม 2558)  

“สถาบันการศึกษา กเ็ป็นองค์กรหน่ึงท่ีสามารถเข้ามามส่ีวนในการก ากับดูแล อาจจะเป็น
แง่ในทางวิชาการ เช่น การศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมลูเกี่ยวกับการพัฒนาเดก็ ควรปลูกฝังให้เด็กท่ี
ก  าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัเข้าใจจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการผลิตรายการส าหรับเดก็ เยาวชน และ
ครอบครัว” (คุณธาม เช้ือสถาปนศิริ: สมัภาษณ์ 11 สิงหาคม 2558) 

(3) ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการเ้้าระวงัในรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
รายการโทรทศัน์ท่ีเด็กและเยาวชนรับชมตอ้งมีความเหมาะสมกบัวยัและการเรียนรู้ มี

ความหลากหลายท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การเ้้าระวงั
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ผูป้กครองและเด็กสามารถ
กลัน่กรอง เลือกรายการตามพฒันาการตามช่วงวยัของตนเอง ส่งเสริมให้เด็กไดป้ระโยชน์ รวมถึง
เป็นแนวทางในการสร้างความเขา้ใจใหผู้ป้กครองสามารถเป็นผูใ้หค้  าแนะน ากบัเด็ก ในเน้ือหาท่ีตอ้ง
ผา่นการพูดคุยแลกเปล่ียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีส าหรับเด็ก 
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จากการสมัภาษณ์ พบว่า เหตุผลส าคญัท่ีท าให้เกิดการตระหนัก และให้ความส าคญักบั
การเ้้าระวงัรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เกิดจากปัญหาการเสพส่ือท่ีมีความ
รุนแรงซ่ึงส่งผลต่ออิทธิพลดา้นทศันคติและพฤติกรรมของเด็ก รวมถึงรายการโทรทศัน์ท่ีมีอยู่ไม่
ส่งเสริมพฒันาการของเด็ก  เด็กดูรายการโทรทัศน์ท่ีไม่เหมาะสม แต่เข้าถึงเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวไดง่้ายและใกลชิ้ด 

การเ้้าระวงัรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว คือการปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากส่ือท่ีไม่เหมาะสม ควรมีการจดัระบบการเ้้าระวงัรายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมส าหรับ
เด็กและเยาวชน ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของเด็กและอยู่ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
รวมถึงรายการท่ีเด็กและเยาวชนตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากผูป้กครอง ซ่ึงมีการก าหนดช่วงเวลา และ
ลกัษณะเน้ือหาท่ีน าเสนอออกเป็นระดบัตามวยัของเด็ก หรือวิจารณญาณของผูช้มท่ีแปรผลตามวยั 

“ควรตระหนักและให้ความส าคัญกับเดก็ เยาวชน และครอบครัว ด้วยการค านึงถึงช่วง
วัยของเดก็ อิทธิพลและผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีแฝงไปด้วยเนือ้หาความ
รุนแรง พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และการแสดงออกเร่ืองเพศ” )รศ.ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร:
สมัภาษณ์ 13 สิงหาคม 2558) 

รวมทั้งควรค านึงถึงการน าเสนอเน้ือหา ภาษา ภาพ เสียง ท่ีอาจท าให้ผูช้มท่ีเป็นเด็กและ
เยาวชนเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เช่น เน้ือหารุนแรง ภาษาหยาบคาย 
กิจกรรมท่ีเส่ียงอนัตราย อบายมุข และการกระท าผดิกฎหมาย และการจดัระดบัความเหมาะสมของ
รายการกบักลุ่มผูช้มทัว่ไป )ท( ในบางกรณีไม่เหมาะสมกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 การเ้้าระวงัโดยการจดัตั้งหน่วยงาน คณะกรรมการ จดัระดบัความเหมาะสมของส่ือ จดั
ระดบัความเหมาะสมของรายการท่ีออกอากาศในแต่ละช่อง ควรมีการจดัตั้งองค์กรกลางในการเ้้า
ระวงัท่ีครอบคลุมส่ือ เป็นอิสระจากรัฐและทุน มี้่ายก ากบันโยบาย บริหารกองทุน รับเร่ืองร้องเรียน
ท่ีมีระบบการพิจารณาท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ซ่ึงอาจส่งต่อมาจากองคก์รวิชาชีพส่ือ 
หรือภาคประชาชน ซ่ึงองค์กรกลางตอ้งถูกเลือกข้ึนมาอย่างรอบคอบ ทั้งทางดา้นกฎหมายรองรับ 
และการคดัสรรคน ตอ้งมีการวางแผนในการบริหารจดัการ ความสมัพนัธก์บัองค์กรต่างๆ เป็นอย่าง
ดี เพื่อรองรับบทบาทในฐานะท่ีพึ่งพาของส่ือมวลชนและประชาชน 

“อยากให้ กสทช. มีการจัดตั้งอค์กรกลางในการเฝ้าระวังรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก
โดยเฉพาะ อาจจะคัดเลือกผู้ท่ีมคีวามเช่ียวชาญ มคีวามช านาญ ไม่ขึน้ตรงกับรัฐหรือนายทุน มวิีธีการ
คัดเลือก คัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม” (คุณนิรมล เมธีสุวกุล: สมัภาษณ์ 8 กนัยายน 2558) 
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นอกจากน้ี ควรจดัใหม้ีระบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของส่ือ เพื่อช่วยสะทอ้นผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่ือ และการก ากบัดูแลกนัเองของส่ือ รวมถึงควรมี
การประเมินและแจ้งผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลงัจาก
รายการออกอากาศไปแลว้ใหเ้ด็ก เยาวชน และผูป้กครอง ทราบอยา่งละเอียด 

“ควรให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนารายการเดก็ให้ครอบคลมุ โดยการเปิดโอกาส
ให้มส่ีวนร่วมในทุกขั้นตอนคือ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมิน และร่วมรับประโยชน์ 
โดยมาจากความรู้สึกเป็นเจ้าของด้วย จะก่อให้เกิดความศรัทธาเช่ือมั่นว่ารายการเด็กเป็นสมบัติของ
ประชาชน” (ผศ.ดร. เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์: สมัภาษณ์ 28 ตุลาคม 2558) 

“เราอยากให้มกีารจัดท าการประเมินและให้ประชาชนมส่ีวนร่วมสามารถแจ้งผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้จากการชมรายการโทรทัศน์ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่ารายการท่ีออกอากาศไปน้ันมีผลดี 
หรือผลเสียอย่างไรกับเด็กบ้าง ถ้าไม่สอบถามจากผู้ ได้ รับผลกระทบจริงๆ ”  ) คุณเข็มพร  
วิรุณราพนัธ:์ สมัภาษณ์ 19 พฤศจิกายน 2558)  

  
 



 
บทที่ 5 

การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว   
 

 การวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “การจดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการ 
โทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว”  ในบทน้ีเป็นการรายงานผลการวิจยั ซ่ึงไดจ้ากการ 
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ เครือข่ายต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว และนกัวิชาชีพ รวมถึงการสนทนากลุ่ม และการส ารวจความ
ตอ้งการในการรับชมรายการโทรทศัน์จากกลุ่มผูช้มท่ีเป็นเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง อนัจะน าไปสู่
การจดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งน้ี
ไดน้ าเสนอผลการวิจยัตามล าดบั ดงัน้ี 5.1 การถอดรหัสรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของต่างประเทศ 5.2 การถอดรหัสรายการโทรทศัน์ท่ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของประเทศไทย 5.3 แนวทางการสร้างสรรค์
รายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 5.4 ความตอ้งการรายการโทรทศัน์ของ
ผูรั้บสารท่ีเป็นเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง และ 5.5 ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 
5.1 การถอดรหัสรายการโทรทัศน์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของ
ต่างประเทศ 

 คณะผูว้ิจยัไดท้ าการถอดรหัสรายการ ศึกษารูปแบบ และเน้ือหารายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในต่างประเทศ ดงัน้ี 

   (1) รายการ Sid The Science Kid ช่อง PBS 
   (2) รายการ Super Why ช่อง PBS 
   (3) รายการ Semme Street ช่อง PBS 
   (4) รายการ Show Me Show Me ช่อง CBeebies 

   (5) รายการ Gigglebiz ช่อง CBeebies 
   (6) รายการ The Dog Ate My Homework ช่อง CBBC 
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(1) รายการ Sid The Science Kid ช่อง PBSKid ตอน Getting a Shot: You can do it! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. รูปแบบรายการ 

รูปแบบรายการ อธิบาย 
- ละคร 
 

 

- น าเสนอเร่ืองราวของตัวละครหลกัท่ีเป็นเด็กชายอายุประมาณ 3 - 5 ปี  
ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น เร่ิมตั้ งแต่เช้าต่ืนนอน รับประทานอาหารเช้า  
ไปโรงเรียน และเขา้นอน   

- เพลงและดนตรี - ใชเ้พลงประกอบในช่วงต่างๆ ท่ีตอ้งการเนน้ย  ้าเน้ือหาใหเ้กิดการจดจ า   
- ข่าว 

 
- การให้ตวัละครหลกัในเร่ือง สัมภาษณ์เร่ืองราวท่ีน าเสนอในแต่ละตอนกับ
เพื่อนๆ ในลกัษณะของการรายงานข่าว 

- สาธิต/ทดลอง 
- สถานการณ์จ าลอง 

 

- การสร้างเร่ืองราวให้ตวัละครแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับการป้องกนัไวรัส
ดว้ยวคัซีน เพ่ือเนน้ย  ้าเน้ือหา 
- การแทรกภาพเคล่ือนไหว (VDO) เพื่อสาธิตในประสบการณ์จริงของเด็กท่ี
ไดรั้บวีคซีน 
- การน าเสนอภาพกราฟฟิกท่ีผสมผสานกับสถานการณ์ เพื่อสาธิตให้เห็นถึง
สถานการณ์ท่ีเด็กๆ จะไดรั้บเช้ือไวรัส 
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2. วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

วธิีการน าเสนอ อธิบาย 
- Comedy 

 
- การใชค้วามตลกขบขนัของการสนทนา และการละเล่นของเด็กท่ีเป็นตวัละคร
ซ่ึงมีความน่ารักทั้งในกริยาท่าทาง และบทสนทนา 

- Excited 
 

- การน าเสนอเร่ืองราวท่ี ต่ืนเต้นและน่าเรียนรู้เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวนัใหเ้ด็กๆ ไดเ้รียนรู้   

 
3. หลกัการผลติรูปแบบ  เน้ือหา  และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.1 กฎและกตกิา
เบ้ืองต้นในการผลติ
รายการโทรทัศน์ 
ส าหรับเด็ก 

- น าเสนอเสมือนว่าตนเองเป็นเด็ก 
 
 
 
 
 

- น าเสนอเน้ือหาในรายการ จะเห็นว่า
มีการน าเสนอโดยผา่นมุมมองของเด็ก
ทั้งความคิดและการแสดงออก เช่น 
ความสงสัยในเ ร่ืองการฉีดวัคซีน  
การหลงลืมระเบียบ การเล่นบทบาท
สมมุติ 

- ใช้ความใหม่  (novelty)  ในการ
น าเสนอ 
 
 
- น า เสนอด้ว ยภาพ ส่ิ ง ต่า งๆ ท่ี
สามารถมองเห็นได้ในรายการดว้ย
สีสนัสดใสสะดุดตา 
 
- ใชว้จันภาษานอ้ย 
 
 
 
- จังหวะในการน าเสนอช้า  และมี
การท าซ ้าในรูปแบบต่างๆ 
 
 

- ใชค้วามใหม่ในการน าเสนอเน้ือหา
วิทยาศาสตร์ท่ีเด็กควรจะเรียนรู้ใน
ชีวิตประจ าวนั แตกต่างกนัออกไปทุก
ตอน 
- น า เสนอด้วยภาพท่ีมองเ ห็นได้
ชัด เจน ด้วยสีสันสดใส สะดุดตา  
โดยเฉพาะภาพของเช้ือไวรัสท่ีจ  าลอง
เป็นตวัการ์ตูน 
- ใช้อวจันภาษา ได้แก่ ภาพน่ิง และ
ภาพเคล่ือนไหวแทนวจันภาษา เมื่อ
ตอ้งการอธิบายในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
เช่น การติดเช้ือไวรัส  
- จงัหวะในการน าเสนอชา้ และมีการ
ท าซ ้ าในรูปแบบของการใชเ้พลงเพ่ือ
ทบทวนเน้ือหา 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
- เน้ือหาง่ายเหมาะสมส าหรับวยัของ
เด็กๆ ในแต่ละช่วงอาย ุ
 
- ใช้วิธีการบอกตรงๆ เมื่อต้องการ
สอดแทรกความรู้ 
 
- ใชว้ิธีการน าเสนอซ ้าๆ เม่ือตอ้งการ
ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในรายการ 
 
 
- สอดแทรกกฎในการส่ือสารของ
รายการผ่านเร่ืองราว การใช้ภาษา  
และเทคนิคกลอ้ง เช่น การสร้างกฎ
เก่ียวกบัการน าเสนอเร่ืองราวในอดีต
ดว้ยลกัษณะภาพแบบต่างๆ 

- เร่ืองวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนัท่ี
ง่าย และเหมาะกบัเด็ก 3-5 ปี 
 
- มีการใช้วิธีการบอกตรงๆในการ
สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัไวรัส การ
ติดเช้ือไวรัส รวมทั้งการฉีดวีคซีน 
- น าเสนอประสบการณ์ของตวัละคร
ในการให้พบเห็นการฉีดวคัซีนซ ้ าๆ 
เพื่อให้เด็ก มีส่วนร่วมในการคิดถึง
ประสบการณ์ของตนเอง 
- การสอดแทรกกฎเก่ียวกับการ
ส่ือสาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สมจริงด้วยการใชป้ระสบการณ์จริง
ร่วม 

3.2 ความรู้ด้านจติวทิยา
ที่ผู้ผลติรายการ

โทรทัศน์ส าหรับเด็ก
ต้องน าเสนอ 

- ช่วยเหลือตนเอง 
 

- เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นการน าเสนอถึง
ส่ิงท่ีเด็กควรจะท า และวิธีการท า ใน
การช่วยเหลือตนเอง เช่น การลา้งมือ  

- เรียนรู้การเขา้สงัคม 
 

- การเข้าสังคมกับเพื่อนและครูใน
โรงเรียน   

- วิ่งกระโดดสนุกสนาน 
 

- ความสนุกสนานจากการร้องเพลง
และกิจกรรมเขา้จังหวะท่ีสอดแทรก
ในเร่ืองราว 
- การน าเสนอการเคล่ือนไหว และการ
ทรงตัวของเด็กๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญ
ส าหรับเด็กในช่วงวยัดงักล่าว โดยให้
ตวัละครเด็กเคล่ือนไหว และทรงตัว
ในหลากหลายรูปแบบ 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
3.3 เทคนิคในการ
น าเสนอรายการ 
ส าหรับเด็ก 

- หลกัการดา้นความสนุกสนานและ
บนัเทิง (comedy) 
 

- เทคนิคในการน าเสนอรายการมีทั้ง
การสร้างความสนุกสนานและบนัเทิง
ผา่นเสียงเพลงและเร่ืองราวท่ีน าเสนอ 

- หลกัการดา้นความซ ้า (repetition) 
 
 
 
 
 

 - การใชค้วามซ ้า โดยถามค าถามซ ้ าๆ 
และใช้ค  าพูดท่ีต้องการเน้นย  ้ าซ ้ าๆ 
เช่น การใหต้วัละครเด็กบางคนลืมลา้ง
มือ เพื่อท่ีครูจะไดถ้ามว่า ตวัละครนั้น
ไดท้ าขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ การลา้งมือ  
การถูสบู่ การเช็ดมือ การท้ิงกระดาษ
ลงในถึงขยะแลว้หรือยงั  

- หลักการด้านความจดจ าได้และ
สามารถระลึกได้ของเ น้ือ เ ร่ื อง
บุคลิกลักษณะตัวละครในเ ร่ือง 
(recognizable stories and character) 

- การใชต้วัละครหลกัเป็นการ์ตูนเด็ก
ในวยั 3-5 ปี เพื่อสร้างการจดจ าและ
สามารถระลึกได้ของเน้ือเร่ืองและ
บุคลิกตัวละครท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัเด็ก 

3.4 เทคนิคการสร้าง
เร่ืองหรือเน้ือหาใน
รายการโทรทัศน์ 
ส าหรับเด็ก 

- เร่ืองราวท่ีมีความเป็นรูปธรรมสูง 
เด็กๆ ตีความไดท้นัที 
 
 
 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไป ตรงมา 
 
 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป  เด็ก
สามารถติดตามเร่ืองราวคิดหรือนึก
ตามเร่ืองไดท้นั 
- วิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ ในเด็กเล็ก 
เพ่ิมความซบัซอ้นมากข้ึนในเด็กโต 
 

- เร่ืองราวเก่ียวกบัการฉีดวีคซีนท่ีเด็ก 
มีประสบการณ์ ชีวิตประจ าวนั จึงมี
ความเป็นรูปธรรมสูง และเด็กตีความ
ไดท้นัทีสามารถน าไปเปรียบเทียบกบั
สถานการณ์ของตนเองได ้
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา เป็นการ
บอกเล่าเร่ืองราวผ่านการเรียนรู้ของ
เด็กในโรงเรียน 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็ว มีการน าเสนอ
เน้ือหาเดิมซ ้ าหลายรอบเพ่ือให้เด็ก
ตามไดท้นั 
-ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ เช่น การถาม
ตอบ การยกภาพประกอบ การแสดง
บทบาทสมมุติ เหมาะกบัเด็กเลก็ 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
- ท าซ ้ าๆ เพ่ือตอกย  ้าและให้คาดเดา
เร่ืองได ้
- เร่ืองราว สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและ
ตวัละคร เด็กๆ สามารถเอาตวัเองเขา้
ไปเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงได ้
- ภาษาและค าพูดแสดงให้เห็นถึง
การพิจารณาถึงช่วงอายุหรือวยัเป็น
หลกั 
- ลักษณะของการตัดต่อภาพและ
จังหวะของการใช้เสียงของเร่ือง  
แสดงให้ เ ห็นว่ ามี ก า รค า นึ ง ถึ ง
พฒันาการของเด็ก 
- เนน้เร่ืองการมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
- ภาษาและค าพูดเป็นภาษาท่ีง่ายแสดง
ใหเ้ห็นถึงการพิจารณาอายหุรือวยัของ
เด็ก 
- ลกัษณะการตดัต่อภาพท่ีมีการตดัต่อ
ภาพแบบตามล าดบัเวลา แสดงให้เห็น
ว่ามีการค านึงถึงพฒันาการของเด็กท่ี
ยงัไม่สามารถล าดบัเร่ืองท่ีซบัซอ้น 
 -เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กในการ
น าเสนอเร่ืองราว 

3.5 สาระที่ต้องการ
สอดแทรกผ่านเน้ือหา
และรูปแบบรายการ 

เน้ือหาทั่วไป 
- Art 
- Society 
- Humanity 
 

- การสอดแทรกผ่านเน้ือหาของ
รายการมีทั้งการสอนตรงๆ เก่ียวกับ
เน้ือหาวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั อาทิ การลา้งมือ  การ
ฉีดวคัซีน   
- การสอนแบบอ้อมๆ โดยการ
น าเสนอกิจกรรมท่ีตวัละครท าในเร่ือง 
อาทิ การวาดภาพ การพูดคุย  การท า
กิจกรรมร่วมกนั  
- การสอน แบบไม่สอน คือการใช ้ 
ตวัแบบผา่นตวัละครในเร่ือง 

 เน้ือหาด้านทักษะชีวติ/ทักษะ
อารมณ์ (Content 21st Century 
Skill) 
- Global Awareness:Health 
Literacy, Environment Literacy, 
Civic Literacy 

- การน าเสนอเน้ือหาทกัษะชีวิตและ
ทักษะอารมณ์  มีทั้ งการให้ความรู้
เก่ียวกบัสุขภาพในการลา้งมือและการ
ป้องกนัโรคดว้ยการฉีดวคัซีน   
- ทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วม กับ
เพื่อนของเด็กๆ ว่าจะต้องมีความ
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

- Life Skill: Social & Cross-
Cultural Skill, Flexibility & 
Adaptability, Leadership & 
Responsibility 

รับผดิชอบ อาทิ ตอ้งดูแลตวัเองไม่ให้
ติดเ ช้ือไวรัส เพราะเม่ือได้รับเช้ือ
ไวรัสแลว้ท าใหแ้พร่เช้ือไปยงัผูอ่ื้นได ้

 เน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- กตญัญู 

 
- ตอนท่ีศึกษาเป็นตอนท่ีตวัละครเด็ก
ท่ี เ ป็นตัวละครหลัก  แสดงความ
ภาคภูมิใจท่ีย่า ซ่ึงเป็นพยาบาลจะมา
ฉีดวีคซีนให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน 
และการให้เด็กๆ แสดงความขอบคุณ
กับผู ้ท่ีมาให้ความ รู้และให้ความ
ช่วยเหลือในการฉีดวคัซีน  แสดงถึง
การปลูกฝังความกตญัญูใหก้บัเด็ก 

3.6 การมส่ีวนร่วม - ร่วมเป็นผูช้มรายการ (active audience) 
โดยมีการ เรียก ร้องอย่างสูงจาก        
ผูด้  าเนินรายการหรือตวัละครหลกั
ของเร่ืองให้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น 
ช่วยตอบค าถาม หรือท าตามส่ิงท่ี    
ผูด้  าเนินรายการบอก 

- รายการสร้างการมีส่วนร่วมโดย
เรียกร้องให้ผูช้มรายการตอบค าถาม
เดียวกับ ท่ีตัวละครเด็กได้ถามกับ
เพื่อนๆ ในแต่ละตอนถึงประสบการณ์
ของตนเอง 

 
4. จริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

4.1พฤตกิรรมและความ
รุนแรง 

 

- การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
รวมทั้งการน าเสนอท่ีก่อหรือชกัน า
ให้เกิดผลรุนแรงต่อจิตใจของผูช้ม
ท าใหเ้กิดความรู้สึกทางจิตใจ 
- การใช้ความรุนแรงกระท าต่อ
ตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวิต และวตัถุ 
- การใช้อาวุธยาเสพติดการแสดง
ภาพของการกระท าความผิดใน

-ไม่พบการน าเสนอเน้ือหาและภาพท่ี
แสดงถึงพฤติกรรมและความรุนแรง 
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รูปแบบต่างๆ รวม ถึงเน้ือหาท่ีขดัต่อ
ศีลธรรมและความสงบสุขของ
สงัคม 
- การน าเสนอท่ีก่อหรือชกัน าให้เกิด
การอคติ 
- เร่ืองเพศท่ีอาจท าให้เกิดการเรียนรู้
ท่ีไม่เหมาะสม 
- ภาษาท่ีอาจท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
ไม่ เหมะสมในเร่ืองการใช้ภาษา
ไวยากรณ์ การใช้ภาษาท่ีล่อแหลม
หม่ินเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ
รวมถึงการใชภ้าษาท่ีกา้วร้าวดูหม่ิน
น ามาซ่ึงการลดทอนศกัด์ิและศรีของ
ผูฟั้ง 

4.2 เทคนิคการน าเสนอ
เร่ืองราวเกีย่วกบัความ

รุนแรง 
 

- การลดความชดัเจนของภาพ (Blur) 
- การเพ่ิมความเร็วของภาพ (Fast 
speed) 
- การลดโทนสี 

-ไม่พบการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ
ความรุนแรง 
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(2) รายการ Super Why ช่อง PBSKid ตอน Mystery 
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1. รูปแบบรายการ 

รูปแบบรายการ อธิบาย 
- ละคร 
 
 

- การน าเสนอเร่ืองราวของตวัละครหลกัอายปุระมาณ 6-9 ปี ในรูปแบบการ์ตูน
แอนิเมชัน่ ซ่ึงเป็นกลุ่ม super reader ท่ีจะร่วมกนัท าภารกิจตามหาการ์ตูน 
(commics) และโนต้เพลง (Music book) ท่ีหายไป 

- เกม หรือการตอบ
ปัญหา 
 

- การใชว้ิธีการเล่นเกมเก่ียวกบัค าศพัท ์เพื่อใหผู้ช้มตอบค าถามเก่ียวกบัค าศพัท์
ท่ีตวัละครน าเสนอเพื่อกระตุน้ความสนใจ โดยน าเสนอภาพกราฟฟิคเพื่อแสดง
ใหเ้ห็นค าศพัทอ์ยา่งชดัเจน 

- เพลงและดนตรี 
 

- การใชเ้พลงประกอบซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัภารกิจในตอนนั้นๆ เพ่ือสร้างความ
สนุกสนานและการใชเ้พลงเพ่ือตอกย  ้าค  าศพัทท่ี์สอน 

 
2. วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

วธิีการ
น าเสนอ 

อธิบาย 

- Comedy 
 

- การใชค้วามตลกขบขนัของตวัละครเด็ก และตวัละครนกัร้องท่ีชอบร้องเพลงแมว้่าอยู่
ในสถานการณ์ใด ตอ้งการพูดหรือเห็นส่ิงใดก็ตาม 

- Excited 
 

- การน าเสนอเร่ืองราวท่ีต่ืนเตน้เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาเพ่ือคน้หาส่ิงของท่ีหายไป และ
ความต่ืนเตน้น่าสนใจเก่ียวกบัค าศพัทใ์หม่ๆ ท่ีผูช้มไดเ้รียนรู้  

- Fantasy 
 

- การน าเสนอตัวละครเด็กท่ีมีพลงัวิเศษ ประกอบไปดว้ย super reader 5 ตัวละคร  
ไดแ้ก่ ABC Power, Word Power, Spelling Power, Read Power และ Dictionary Power 
ซ่ึงช่วยท าใหภ้ารกิจแต่ละอยา่งส าเร็จลุล่วง  เป็นการน าเร่ืองราวเหนือจินตนาการมาใช้
เพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก  โดยในตอนน้ีเด็กๆ ได้ท่องไปในโลกของหนังสือ 
เร่ืองราวเก่ียวกบั Roxie’s Missing Music Book.  และร่วมกนัไขปริศนาจากหนังสือ
ดนตรี (Music book) ของร็อกซ่ีท่ีหายไปเหมือนกบัท่ีหนงัสือการ์ตูน (Commics book) 
ของไวน์ท่ีเป็นหน่ึงใน super reader หายไปด้วยพลงัวิเศษและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
รวบรวมตวัอกัษรท่ีใชใ้นการไขปริศนาใหค้รบ 
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3. หลกัการผลติรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.1 กฎและกตกิา
เบ้ืองต้นในการผลติ
รายการโทรทัศน์ 
ส าหรับเด็ก 

- น าเสนอเสมือนว่าตนเองเป็นเด็ก 
 
 
 
 
- การใช้ความใหม่ (novelty) ในการ
น าเสนอ 
 
- น าเสนอด้วยภาพหรือส่ิงต่างๆ ท่ี
สามารถมองเห็นได้ในรายดว้ยสีสัน
สดใสสะดุดตา 
 
 
- จงัหวะในการน าเสนอชา้และมีการ
ท าซ ้าในรูปแบบต่างๆ 
 
 
 
- เน้ือหาง่ายเหมาะสมส าหรับวยัของ
เด็กๆ ในแต่ละช่วงอาย ุ
 
- ใช้วิธีการบอกตรงๆ เมื่อต้องการ
สอดแทรกความรู้ 
- ใชว้ิธีการน าเสนอซ ้ าๆ เม่ือตอ้งการ
ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในรายการ 
 
- การสอดแทรกกฎในการส่ือสารของ
รายการผ่านเร่ืองราว  การใช้ภาษา  
และเทคนิคกล้อง (ขนาดของภาพ  

- การน าเสนอเน้ือหาในรายการจะ
เ ห็นว่ ามี ก า รน า เ สนอโดยผ่ าน
มุมมองของเด็กทั้งความคิดและการ
แสดงออก เช่น ความหมายของ
ค าศพัท ์  
- การใช้ความใหม่ของค าศพัท์ใน
การน า เสนอเพื่อเรียก ร้องความ
สนใจจากเด็ก 
- น าเสนอดว้ยภาพท่ีมองเห็นไดด้ว้ย
สีสันสดใส สะดุดตา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแสดงค าศพัท์ให้เห็นถึง
รูปแบบไวยากรณ์ท่ีแตกต่างโดยใช้
การแบ่งแยกสีใหช้ดัเจน 
- จงัหวะในการน าเสนอชา้มีการรอ
จงัหวะเพื่อใหผู้ช้มคิดตาม และมีการ
ท าซ ้ าในรูปแบบของการใช้เพลง  
และใช้ภาพกราฟฟิคแสดงค าศพัท์
เพือ่ทบทวนเน้ือหา 
- เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองค าศพัท์
ง่ายๆ ท่ีควรเรียนรู้ เหมาะสมส าหรับ
เด็กวยั 6-9 ปี  
- มีการใชว้ิธีการบอกตรงๆ ในการ
สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์ 
- น าเสนอโดยการถามค าถามซ ้ า
เก่ียวกบัค าศพัท์เมื่อตอ้งการให้ผูช้ม
มีส่วนร่วม 
- การสอดแทรกกฎเก่ียวกับการ
ส่ือสารด้วยการให้ตัวละครแปลง
ร่างและข้ึนพาหนะไปยงัอีกโลก



181 
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การตัดต่อภาพ  การล าดับภาพ)เช่น 
การสร้างกฎเก่ียวกับการน าเสนอ
เร่ืองราวในอดีตดว้ยลกัษณะภาพแบบ
ต่างๆ 

ห น่ึ ง เพื่ อ แ สด ง ให้ เ ห็น ว่ า เ ป็ น
เร่ืองราวในจินตนาการ 

3.2 ความรู้ทางด้าน
จติวทิยาที่ผู้ผลติรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก

ต้องน าเสนอ 

- ความสามารถแยกความแตกต่างของ
เพศ 
 
 

- เน้ือหาท่ีน าเสนอมีการก าหนดให้
ตวัละครมีทั้งเพศชาย เพศหญิง  และ
สัตว์ เพื่อให้เด็กสามารถแยกความ
แตกต่างของเพศได ้ 

- สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 
 
 

- สร้างความเช่ือมั่นในตนเองให้
ผูช้มดว้ยการแสดงให้เห็นถึงภารกิจ
ท่ีท าว่ าสามารถแก้ไขได้หากมี
ความรู้ในเร่ืองค าศพัทเ์ป็นอยา่งดี  

- ความต่ืนเตน้  ทดลองในเด็กชาย 
 
 
 

- สร้างความต่ืนเต้นและต้องการ
ทดลองในเพศชาย  ท่ีจะเห็นไดจ้าก
ตวัละครเพศชายจะคิดแก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัค าศพัทท่ี์ไดม้า   

- ความอ่อนหวาน ละมุนละไมใน
เด็กหญิง 
 

- ความอ่อนหวาน ละมุนละไมใน
เพศหญิง โดยการให้ตวัละครหญิง
เป็นตัวแทนของเจ้าหญิงในเทพ
นิยาย 

3.3 เทคนิคในการ
น าเสนอรายการ 
ส าหรับเด็ก 

- หลกัการดา้นความสนุก สนานและ
บนัเทิง (comedy) 
 
 
- หลกัการดา้นความซ ้า (repetition) 
 
 
 
- หลกัการด้านความจดจ าได้และ
สามารถระลึกไดข้องเน้ือเร่ืองบุคลิก 
ลัก ษณ ะ ข อ ง ตั ว ล ะ ค ร ใ น เ ร่ื อ ง 

 -เทคนิคในการน าเสนอของรายการ
มีทั้งการสร้างความสนุกสนานและ
บนัเทิงผ่านเสียงเพลง และเร่ืองราว
ความต่ืนเตน้จากการแกไ้ขปัญหา 
- การใชค้วามซ ้าโดยถามค าถามซ ้ าๆ 
ใชค้  าพูดท่ีต้องการเน้นย  ้าซ ้ าๆ และ
ใชภ้าพกราฟฟิคเน้นย  ้าถึงค  าศพัท์ท่ี
สอน 
- การใช้ตวัละครหลกัเป็นการ์ตูน
เด็กในวยั 6-9ปี เพื่อสร้างการจดจ า
และสามารถระลึกได้ของเน้ือเร่ือง
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(recognizable stories and character) และบุคลิกตัวละครท่ีมีลักษณะ

คลา้ยคลึงกับเด็ก รวมถึงการสร้าง
สถานการณ์เพื่อให้ super readerไป
แกไ้ขปัญหาใหม้ีความสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ท่ี ตัว ละค รพบ เจอ  
เพื่อให้ผูช้มจดจ าเร่ืองราวท่ีมีความ
สอด คลอ้งและสามารถเช่ือมโยงกบั
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัได ้

3.4 เทคนิคการสร้าง
เร่ืองหรือเน้ือหาใน
รายการโทรทัศน์ 
ส าหรับเด็ก 

- เร่ืองราวในเร่ืองมีความเป็นรูปธรรม
สูง เด็กๆ ตีความไดท้นัที 
 
 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป  เด็ก
สามารถติดตามเร่ืองราวและคิดหรือ
นึกตามเร่ืองไดท้นั 
- ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ ในเด็กเล็ก 
เพ่ิมความซบัซอ้นมากข้ึนในเด็กโต 
- ท าซ ้ าๆ เพ่ือตอกย  ้าและให้คาดเดา

- เร่ืองราวเก่ียวกบัค าศพัท ์โดยแสดง
ให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยกราฟฟิค
แสดงค าศพัทแ์ละเร่ืองราวท่ีสามารถ
อธิบายความหมายได ้
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไป ตรงมา ตั้งแต่
ปัญหาท่ีเกิดคือหนังสือหาย วิธีการ
แก้ไขปัญหาด้วยการกลับไปหาท่ี
เดิม จนกระทั่งแก้ไขปัญหาได้คือ
สามารถหาหนังสือท่ีหายไปเจอ ซ่ึง
รายการโทรทศัน์มีการเล่าโครงเร่ือง
อย่างคร่าวๆ แต่ละตอนท่ีน าเสนอ
ตอนต้น เ ร่ื อง  เ ช่น  บอก เ ล่ า ว่ า
เร่ืองราวในตอนน้ีจะเ ร่ิมต้นจาก 
Roxie’s Missing Music Book. ซ่ึง
ผูช้มไดเ้รียนรู้ค  าศพัท์ใหม่  และการ
แกไ้ขปัญหาของเหล่า super reader  
- การด าเนินเร่ืองไม่ เร็ว  มีการ
น าเสนอเน้ือหาเดิมซ ้ าหลายรอบ
เพื่อให้เด็กตามได้ทันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน าเสนอและทบทวน
ค าศพัท ์
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เร่ืองได ้
- เร่ืองราว  สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและ
ตวัละคร  เด็กๆ สามารถเอาตวัเองเขา้
ไปเรียบเทียบหรือเทียบเคียงได ้
 
 
 
- ภาษาและค าพูดแสดงให้เห็นถึงการ
พิจารณาถึงช่วงอายหุรือวยัเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
- ลักษณะของการตัดต่อภาพและ
จังหวะของการใช้เ สียงของเ ร่ือง  
แสด ง ให้ เ ห็ น ว่ า มี ก า รค า นึ ง ถึ ง
พฒันาการของเด็ก 
 
 
 
 
 
- เนน้เร่ืองการมีส่วนร่วม 

 
- เร่ืองราว สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบั
ตัวละครเป็นเร่ืองของการค้นหา
ส่ิงของท่ีหายไป ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวนัของเด็ก ท าให้เด็ก
สามารถเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ
หรือเทียงเคียงได ้
- ภาษาและค าพูดเป็นการพยายาม
สอดแทรกความรู้เก่ียวกับค าศพัท ์ 
การสะกดค า การเทียบเคียงค า ท่ี 
มีความหมายใกล้เคียง  และการ
ประกอบประโยค ซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่ามีการค านึงถึงพฒันาการของเด็ก
ในช่วงวัยท่ีจะต้องเรียนรู้ในเร่ือง
ดงักล่าว 
- ลกัษณะการตดัต่อภาพท่ีมีการตัด
ต่อภาพแบบตามล าดบัเวลา แต่มีการ
สลับภาพระหว่ า ง เห ตุก าร ณ์  2 
เหตุการณ์ท่ีมีความใกล้เคียง คือ  
การท่ีการ์ ตูนของไวน์หาย  และ
โน้ตเพลงของร็อกซ่ีหาย แสดงให้
เห็นว่ามีการค านึงถึงพฒันาการของ
เด็กในวยั 6-9 ปี ท่ีสามารถท าความ
เขา้ใจเร่ืองราวท่ีซบัซอ้นข้ึนได ้
- เนน้การมีส่วนร่วมของเด็กในการ
น าเสนอเร่ืองราว โดยการใชเ้ทคนิค
ภาพกราฟฟิคเก่ียวกับค าศพัท์ท่ีท า
ให้ เด็กสามารถเ รียน รู้ค  าศัพท์ ท่ี
น าเสนอพร้อมกบัตวัละครได ้
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.5 สาระที่ต้องการสอด 
แทรกผ่านเน้ือหาและ
รูปแบบรายการ 

เน้ือหาทั่วไป 
- Language  
 

- การสอดแทรกผ่านเน้ือหาของ
รายการมีการสอนตรงๆ ในเร่ืองของ
ภาษา ไดแ้ก่   
1.  การแสดงภาพให้เ ห็นถึงการ
สะกดค า ท่ีถูกต้องของค าศัพท์ ท่ี
ตอ้งการน าเสนอในตอนนั้นพร้อม
ทั้งอธิบายความหมาย เช่น Mystery  
2. การสอนเทคนิคการสะกดค าโดย
ให้จดจ าตัวอกัษรข้ึนตน้จากเคร่ือง
ดนตรีชนิดต่างๆ เช่น P-piano, X-
xylophone, T-tuba   
3. การสอนรูปแบบการถามตอบ
ประโยค เช่น you found the music 
book?- If you fond you say=OK   
4. การสอนให้รู้จักตัวอักษร เช่น 
grow ประกอบด้วยตัวอกัษร g, r, 
o,w โดยการสอนให้ออกเสียงทีละ
ตวัอกัษร  และออกเสียงรวมกนัโดย
ออกเสียง เกรอ-เออะ=โกร  หมายถึง 
over  
5. การเสนอค าท่ีออกเสียงใกลเ้คียง
ในชุดเดียวกนั เช่น glow, bow, slow  
6. การสอนค าท่ีมีความหมายตรง
ขา้ม เช่น grow-low  
7. การสอนค า ท่ีมีความหมาย
ใกลเ้คียง เช่น grow-high   
8. การสอนความหมายของค าเพื่อ
เช่ือมโยงความคิดจากส่ิงหน่ึงไปยงั
ส่ิงหน่ึงจากสถานท่ีใกลเ้คียงหรือใช้
แทนกนัได ้stage - garden  
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9. การสอนการประสมประโยค เช่น 
Roxie runs to the stage. – Roxie 
runs to the garden.  
10. การสอนให้ผู ้ชมคาดเดา
ตวัอกัษรท่ีหายไป เช่น_ _  _ _ _ _ 
ค่อยๆ เพ่ิมเป็น _o _ _ _ K – GO B 
_CKและผสมเป็น GO BACK ซ่ึง
เป็นปริศนาของการแกปั้ญหา 
-การสอนแบบไม่สอน  คือ การสอน
ให้คิดอย่างมีเหตุผล  และแกปั้ญหา
อย่างเป็นระบบ  เพื่อให้สามารถหา
ส่ิงของท่ีหายได้เหมือนอย่างตัว
ละคร โดยใหผู้ช้มคิดเองจากการชม
เร่ืองราวทั้งหมดของตัวละครท่ีใช้
วิธีการคิดอย่างมีเหตุผลว่าส่ิงของท่ี
หายควรอยูท่ี่ใด  และแกปั้ญหาทีละ
ขั้ น ต อ น จ น ก ร ะ ทั่ ง ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ 

 เน้ือหาด้านทักษะชีวิต/ทักษะอารมณ์ 
(Content 21st Century Skill) 
- Global Awareness:Health 
Literacy, Environment Literacy, 
Civic Literacy 
- Life Skill: Social & Cross-Cultural 
Skill, Flexibility & Adaptability, 
Leadership & Responsibility 
- Learning & Innovative Skill: 
Information & Technology Literacy, 
Creativity & Innovation, Critical 
Thinking & Problem Solving, 
Collaboration) 

-การน าเสนอเน้ือหาทกัษะชีวิตและ
ทกัษะอารมณ์  มีทั้งการแกไ้ขปัญหา
ด้วยความรู้เ ก่ี ยวกับค าศัพท์และ
วรรณกรรม  
 - ทกัษะการใชปั้ญญาแกไ้ขปัญหา
มากกว่าการใชอ้ารมณ์และการเป็น
ผู ้น าในการแก้ไขปัญหาของตัว
ละครทุกตวั ท่ีจะผลดักนัเป็นผูน้  าใน
ส่วนของการคน้หาค าตอบท่ีตนเอง
มีความถนดั 
 - การน าเสนอนวตักรรมต่างๆ ซ่ึง
กลุ่มเด็กใช้ในการแกปั้ญหาซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยใีนอนาคต 
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 เน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- กตญัญู 
- ใฝ่รู้  รอบรู้ 
 

 
- สอนให้ผู ้ชมแก้ปัญหาจาก
ตวัอกัษรและความรอบรู้ในเร่ืองราว
เก่ียวกับตัวอกัษรและการอ่าน การ
สอนใหเ้ด็กมีความใฝ่รู้และรอบรู้  
- นอกจากน้ียงัมีการสอดแทรกความ
กตญัญู  ซ่ึงเป็นคุณธรรมจริยธรรมท่ี
เด็กได้เรียนรู้จากรายการโทรทัศน์
ในช่วง 3-5 ปี ไดแ้ก่ การให้นักร้อง
ขอบคุณ super reader ท่ีช่วยหา 
music book ใหเ้ธอจนพบอีกดว้ย 

3.6 การมส่ีวนร่วม - ร่วม เป็นผู ้ชมรายการ  ( active 
audience) โดยมีการเรียกร้องอย่างสูง
จากผูด้  าเนินรายการหรือตวัละครหลกั
ของเร่ืองใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม เช่น ช่วย
ตอบค าถาม หรือท าตามส่ิงท่ีผูด้  าเนิน
รายการบอก 

 

- รายการสร้างการมีส่วนร่วมโดย
เรียกร้องให้ผูช้มรายการร่วมตอบ
ค าถามในกิจกรรมต่างๆ ท่ีตวัละคร
ท า เช่น การถามช่ือผูช้มหลงัจาก
แนะน าช่ือตัวละครแต่ละตัวแล้ว
หยุดรอค าตอบ การให้ผู ้ชมตอบ
ค าถามถึงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีน าหน้า
ด้วยตัวอักษรท่ีต้องการ การถาม
ผูช้มว่าสามารถมองเห็นตัวอกัษรท่ี
หายไปเช่นเดียวกบัตวัละครหรือไม่  
การให้ผูช้มสะกดตัวอกัษรตามตัว
ละคร การให้ผูช้มตอบค าถามว่า
สถานท่ีไหนจะใช้แทน stage ได ้ 
ระหว่าง garden, bathroom, sky และ
การถามผูช้มว่าเห็นหนงัสือการ์ตูนท่ี
หายไปของไวน์หรือไม่ 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
4.1 พฤตกิรรมและ 

ความรุนแรง 
 

- การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
รวมทั้งการน าเสนอท่ีก่อหรือชกัน าให้
เกิดผลรุนแรงต่อจิตใจของผูช้มท าให้
เกิดความรู้สึกทางจิตใจ 
- การใชค้วามรุนแรงกระท าต่อตนเอง 
บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวิต และวตัถุ 
- การใชอ้าวุธยาเสพติดการแสดงภาพ
ของการกระท าความผิดในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงเน้ือหาท่ีขดัต่อศีลธรรม
และความสงบสุขของสงัคม 

- ไม่พบการน าเสนอเน้ือหาและ
ภาพท่ีแสดงถึงพฤติกรรมและ
ความรุนแรง 

4.2 เทคนิคการน าเสนอ
เร่ืองราวเกีย่วกบั 
ความรุนแรง 

 

- การลดความชดัเจนของภาพ (Blur) 
- การเพ่ิมความเร็วของภาพ (Fast 
speed) 
- การลดโทนสี 

- ไม่พบการน าเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกบัความรุนแรง 
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(3) รายการ Semme Street ช่อง PBSKid ตอน Elmos’s World: Play Ball! 
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1. รูปแบบรายการ 

รูปแบบรายการ อธิบาย 
- การพดูหรือบรรยาย
คนเดียว 

- การน าเสนอเร่ืองราวโดยการพูดหรือบรรยายคนเดียวของหุ่นมือ ประกอบกบั
การน าเสนอกราฟฟิคภาพวาด วตัถุจริง วีดีโอเหตุการณ์จริง การใชแ้อนิเมชัน่  

- การสนทนา  - การสนทนาระหว่างหุ่นมือกบัมนุษยห์รือหุ่นมือดว้ยกนั 
- เพลงและดนตรี - การใชเ้พลงในตอนตน้เร่ืองและทา้ยเร่ืองเพื่อสร้างความสนุกสนาน 
- สาธิต/ทดลอง - การสาธิตโดยบุคคล 

 
2. วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

วธิีการน าเสนอ อธิบาย 
- Comedy 

 
- การใชค้วามตลกขบขนัของตวัตลกท่ีมาสาธิตการรับลูกบอลและหุ่นมือ Elmo 
ท่ีมกัประสบอุบติัเหตุเลก็ๆ นอ้ยๆ เสมอ 

- Excited 
- Suspense 

 

- การดึงดูดความสนใจดว้ยความต่ืนเตน้และใจจดใจจ่อกบัส่ิงต่างๆ ท่ีจะหลุด
ออกมาจากประตูหรือล้ินชกัท่ี Elmo เปิดในแต่ละคร้ัง หรือภาพท่ีปรากฏบน
จอภาพวาดทีวี 

 

3. หลกัการผลติรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
3.1 กฎและกตกิาเบ้ืองต้น

ในการผลติรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

- น าเสนอเสมือนว่าตนเองเป็นเด็ก 
 
 
 
 
 
 
- การใชค้วามใหม่ (novelty) ในการ
น าเสนอ 
 
- น าเสนอดว้ยภาพหรือส่ิงต่างๆ ท่ี

- การน าเสนอเน้ือหาในรายการจะ
เห็นว่ามีการน าเสนอโดยผ่านมุมมอง
ข อ ง เ ด็ ก ทั้ ง ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ก า ร
แสดงออก เช่น การน าเสนอภาพวาด
กราฟฟิคของฉากซ่ึงเป็นภาพอย่าง
หยาบๆ ไม่ประณีตและไม่เหมือนจริง  
เสมือนภาพวาดของเด็ก 
- การใช้ความใหม่ของรูปแบบการ
น าเสนอด้วยหุ่นมือผสมผสานกับ
เทคนิคต่างๆ  
- น าเสนอดว้ยภาพท่ีมองเห็นไดด้ว้ย
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สามารถมองเห็นไดใ้นรายดว้ยสีสัน
สดใสสะดุดตา 
- จงัหวะในการน าเสนอชา้และมีการ
ท าซ ้าในรูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
- เน้ือหาง่ายเหมาะสมส าหรับวยัของ
เด็กๆ ในแต่ละช่วงอาย ุ
 
 
- ใช้วิธีการบอกตรงๆ เมื่อต้องการ
สอดแทรกความรู้ 
 
 
- ใชว้ิธีการน าเสนอซ ้าๆ เม่ือตอ้งการ
ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในรายการ 
 
- การสอดแทรกกฎในการส่ือสาร
ของรายการผ่านเร่ืองราว  การใช้
ภาษา  และเทคนิคกลอ้ง (ขนาดของ
ภาพ การตดัต่อภาพ การล าดบัภาพ)
เช่น สร้างกฎเก่ียวกับการน าเสนอ
เร่ืองราวในอดีตด้วยลักษณะภาพ
แบบต่างๆ 

สีสนัสดใสสะดุดตา โดยเฉพาะหุ่นมือ 
Elmo ท่ีเป็นสีแดงสดใส 
- จงัหวะในการน าเสนอเน่ืองจากเป็น
การน าเสนอเด็กโต จึงมีลกัษณะการ
พูดท่ีค่อนขา้งเร็ว แต่ก็มีการท าซ ้ าใน
ลักษณะของการน าเสนอเน้ือหาท่ี
ใกล้เคียงให้เปรียบเทียบ เช่น การ
น าเสนอเร่ืองราวของบอลเหมือนกัน
แต่ใชใ้นกีฬาต่างชนิดกนั 
- เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองของการ
นับจ านวน และการเรียนรู้เ ก่ียวกับ
ลกัษณะของส่ิงของรอบตวั เหมาะสม
กบัเด็ก 6-9 ปี  
- มีการใชว้ิธีการบอกตรงๆ ในการ
สอดแทรกความรู้เก่ียวกับส่ิงของท่ี
แตกต่างกบับอลและชนิดของบอลท่ี
ใชใ้นกีฬาต่างๆ  
- น าเสนอโดยการถามค าถามซ ้ า
เก่ียวกบัวิธีการรับบอลเมื่อตอ้งการให้
ผูช้มมีส่วนร่วม 
- การสอดแทรกกฎเก่ียวกับการ
ส่ือสารด้วยการใช้วิธีการเปิดประตู
ภาพวาด  เมื่อตอ้งการแสดงให้เห็นว่า
ส่ิงท่ีอยู่ข้างหลังประตูคือของจริง
ไม่ใช่จินตนาการ 

3.2 ความรู้ทางด้าน
จติวทิยาที่ผู้ผลติรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็กต้อง

น าเสนอ 

- สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 

- สร้างความเช่ือมัน่ในตนเองให้กับ
ผูช้ม ด้วยการการสาธิตวิธีการรับลูก
บอลดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการรับ
ลูกบอลท่ีเด็กแต่ละคนมาสาธิต ซ่ึงใน
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คร้ังแรกๆ เด็กๆ หรือคนท่ีสาธิตจะไม่
สาม า รั บ รั บบอลไ ด้  แ ต่ เ มื่ อ รั บ
บ่อยคร้ังด้วยความช านาญจะท าให้
สามารถรับบอลได้ เป็นการสร้าง
ความเช่ือมั่นในตนเองให้กับผู ้ชม
ไม่ ให้ ล ะค ว ามพย า ย ามหาก ไ ม่
สามารถท าส่ิงใดไดใ้นคร้ังตอน 

3.3 เทคนิคในการน าเสนอ
รายการส าหรับเด็ก 

- หลกัการดา้นความสนุกสนานและ
บนัเทิง (comedy) 
 
 
 

- เทคนิคในการน าเสนอของรายการมี
ทั้ งการสร้างความสนุกสนานและ
บันเทิงผ่านเสียงเพลง และเร่ืองราว
ความต่ืนเตน้จากการน าเสนอเร่ืองราว
ดว้ยเทคนิคท่ีแตกต่างหลากหลาย 

- หลกัการดา้นความซ ้า (repetition) 
 
 
 

- การใช้ความซ ้ าโดยการน าเสนอ
เ ร่ื องราวของบอลผ่ าน เทค นิค ท่ี
แตกต่างหลากหลาย ทั้ งภาพวาด  
แอนิเมชัน่ ภาพจริง เป็นตน้ 

- หลกัการด้านความจดจ าได้และ
ส า ม า ร ถ ร ะ ลึ ก เ น้ื อ เ ร่ื อ ง แ ล ะ
บุคลิกลกัษณะของตวัละครในเร่ือง 
(recognizable stories and character) 

- การใชภ้าพเหตุการณ์จริงของเด็กกบั
ประสบการณ์ในการใช้บอลท า
กิจกรรมต่างๆ และการน าเสนอภาพ    
แอนิเมชัน่ของกีฬาท่ีใชบ้อล และการ
น าเสนอบุคลิกของ Elmo ท่ีมีลกัษณะ
ลีลาการพูดท่ีโดดเด่น จะท าให้ผูช้ม
สามารถจดจ าและระลึกไดใ้นเน้ือเร่ือง
และบุคลิกของตวัละคร 

3.4 เทคนิคการสร้างเร่ือง
หรือเน้ือหาในรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

- เ ร่ืองราวในเร่ืองมีความเป็น
รูปธรรมสูง เด็กๆ ตีความไดท้นัที 
 
 
 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา 

- เร่ืองราวท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบับอล ซ่ึงมีการน าเสนอภาพให้
เห็นชดัเจนทั้งภาพวาด แอนิเมชัน่และ
ของจริง จึงมีความเป็นรูปธรรมสูง  
เด็กๆ สามารถตีความไดท้นัที 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา โดยทั้ง



192 
 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
 
 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป  เด็ก
สามารถติดตามเร่ืองราวและคิดหรือ
นึกตามเร่ืองไดท้นั 
 
 
 
 
- เร่ืองราว สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและ
ตวัละคร เด็กๆ สามารถเอาตวัเองเขา้
ไปเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงได ้
 
 
- ภาษาและค าพูดแสดงให้เห็นถึง
การพิจารณาถึงช่วงอายุหรือวยัเป็น
หลกั 
 
 
 
- ลกัษณะของการตัดต่อภาพและ
จังหวะของการใช้เสียงของเร่ือง  
แสดงให้ เ ห็นว่ ามี ก า รค า นึ ง ถึ ง
พฒันาการของเด็ก 
 
 
 
 
- เนน้เร่ืองการมีส่วนร่วม 

ตอนเป็นการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบั
ลูกบอลเพียงอยา่งเดียว 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็ว แมหุ่้นมือท่ีท า
หนา้ท่ีด  าเนินรายการหลกัจะมีลีลาการ
พูด ท่ี ค่อนข้าง เ ร็ว แ ต่การใช้ภ าพ 
ประกอบด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย 
และการน าเสนอเพียงเร่ืองลูกบอล
ประเด็น เดียว  ท าให้ผู ้ชมสามารถ
ติดตามเร่ืองไดท้นั  
- เร่ืองราวท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ลูกบอลซ่ึงเด็กๆ ในวยั 6-9 ปี จะตอ้ง
เคยสัมผ ัส  ดังนั้ น จึง เป็นเ ร่ือง ท่ี
สามารถเอาตวัเองไปเปรียบเทียบหรือ
เทียบเคียงได ้
- ภาษาและค าพูดเป็นแมจ้ะเป็นการ
พูดท่ีค่อนข้างเร็ว แต่เมื่อพิจารณา 
ช่วงวัยของผูช้มคือ 6-9 ปี ก็ถือว่า
เหมาะสม  เน่ืองจากเป็นวยัท่ีเรียนรู้
ค  าศพัทไ์ดม้ากแลว้ และจะตอ้งฝึกพูด
และฟังเป็นประโยคท่ียาวข้ึน 
- ลกัษณะการตดัต่อภาพท่ีมีการตดัต่อ
ภาพแบบตามล าดบัเวลา แต่มีการสลบั
ภาพระหว่างเทคนิคท่ีหลากหลาย  
แสด ง ให้ เ ห็น ว่ า มี ก า ร ค า นึ ง ถึ ง
พฒันาการของเด็กในวยั 6-9 ปี ท่ี
สามารถท าความเข้าใจเ ร่ืองราวท่ี
ซับซ้อนและรูปแบบการน าเสนอท่ี
แตกต่างได ้
- เนน้การมีส่วนร่วมของเด็กในการให้
นบัเลข ถามวิธีการรับบอลท่ีเด็กๆ เคย
มีประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั 
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3.5 สาระที่ต้องการ
สอดแทรกผ่านเน้ือหาและ

รูปแบบรายการ 

เน้ือหาทั่วไป 
- Art 
- STEM 
- Language  
- Culture 
 

- การสอดแทรกผ่านเน้ือหาของ
รายการมีการสอนตรงๆ ไดแ้ก่   
1.  STEM ได้แก่  ความ รู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์  คือ การนับเลขจาก
จ านวนคร้ังท่ีบอลกระทบผนงั 
2. ภาษาท่ีใชเ้รียกส่ิงท่ีมีความแตกต่าง
กับ ลูกบอล ท่ี เ ม่ื อตก พ้ืนแล้ว ไ ม่
กระดอน เช่น ไข่ เด็กท่ีนัง่บนเบาะนั่ง 
สมุดโทรศพัท ์เคก้วนัเกิด  
3. วฒันธรรมการละเล่น โดยน าเสนอ
กีฬาท่ีใชลู้กบอลในการเล่น 
- การสอนแบบไม่สอน คือสอดแทรก
ทกัษะทางดา้นศิลปะโดยใชก้ราฟฟิค
ภาพวาดอย่างหยาบๆ เป็นฉากใน
ร า ยก า ร  แ ละ คว ามสัมพัน ธ์ ใ น
ครอบครัวท่ีสามารถท าไดจ้ากการใช้
บอลเป็นอุปกรณ์   

 เน้ือหาด้านทักษะชีวติ/ทักษะ
อารมณ์ (Content 21st Century 
Skill) 
- Global Awareness:Health 
Literacy, Environment Literacy, 
Civic Literacy 
- Life Skill: Social & Cross-
Cultural Skill, Flexibility & 
Adaptability, Leadership & 
Responsibility 

- การน าเสนอทกัษะชีวิตเร่ืองเก่ียวกบั
สุขภาพท่ีจะไดจ้ากการออกก าลงักาย
ท่ีมีลูกบอลเป็นอุปกรณ์  
- ทกัษะทางดา้นสงัคมและการส่ือสาร
ขา้มวฒันธรรม โดยจะเห็นว่าจากการ
น าเสนอการสาธิตของเด็กๆ และ
วีดีโอสาธิตการรับลูกบอลและการ
เล่นลูกบอกนั้ น มีการพยายามเลือก
น าเสนอเด็กท่ีมีความหลากหลายทาง
ชาติพนัธุ ์
 - เรียนรู้การนับเลข และกีฬาท่ีใชลู้ก
บอลเป็นอุปกรณ์ 

 เน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- กตญัญู 

- การสอนให้ผูช้มมีความกตญัญูโดย
รู้จกัขอบคุณจากการท่ีผูด้  าเนินรายการ
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- ใฝ่รู้  รอบรู้ 
 

หลกั คือ หุ่นมือขอบคุณผูท่ี้มาร่วม
สาธิต ปลาท่ีเป็นสตัวเ์ล้ียง และหุ่นลูก
บอล 
- การสอนใหผู้ช้มมีความใฝ่รู้และรอบ
รู้เพื่ อท่ีจะให้สามารถตอบค าถาม
เก่ียวกับความรู้รอบตวั เช่น ความรู้
เก่ียวกบัลูกบอลได ้

3.6 การมส่ีวนร่วม - ร่วมเป็นผูช้มรายการ  (active 
audience) โดยมีการเรียกร้องอย่าง
สูงจากผูด้  าเนินรายการหรือตวัละคร
หลกัของเร่ืองให้เข้ามามีส่วนร่วม 
เช่น ช่วยตอบค าถาม หรือท าตามส่ิง
ท่ีผูด้  าเนินรายการบอก 

- รายการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ผลิตรายการโดยมีการใหเ้ด็กๆ มาร่วม
กิจกรรม เช่น สาธิตการรับลูกบอล 
- รายการสร้างการมีส่วนร่วมโดย
เรียกร้องให้ผูช้มรายการร่วมนับเลข
และร่วมตอบค าถามเก่ียวกบัวิธีการรับ
ลูกบอลของผูช้ม 

 

4. จริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

4.1 พฤตกิรรมและความ
รุนแรง 

 

- การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
รวมทั้งการน าเสนอท่ีก่อหรือชกัน า
ให้เกิดผลรุนแรงต่อจิตใจของผูช้ม
ท าใหเ้กิดความรู้สึกทางจิตใจ 
- การใช้ความรุนแรงกระท าต่อ
ตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวิต และวตัถุ 
- การใช้อาวุธยาเสพติดการแสดง
ภาพของการกระท าความผิดใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงเน้ือหาท่ีขดัต่อ
ศีลธรรมและความสงบสุข 

- ไม่พบการน าเสนอเน้ือหาและภาพ
ท่ีแสดง ถึงพฤติกรรมและความ
รุนแรง 

4.2 เทคนิคการน าเสนอ
เร่ืองราวเกีย่วกบัความ

รุนแรง 

- ลดความชดัเจนของภาพ (Blur) 
- เพ่ิมความเร็วของภาพ (Fast speed) 
- การลดโทนสี 

- ไม่พบการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบั
ความรุนแรง 
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 (4) รายการ The Dog Ate My Homework ช่อง CBBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. รูปแบบรายการ 

รูปแบบรายการ อธิบาย 
- เกม  หรือการตอบ
ปัญหา 

- เป็นรายการเกมและตอบปัญหาของผูเ้ขา้แข่งขนัจากทางบา้น โดยมีพิธีกรหลกั
ด าเนินรายการ 1 คน และมีหุ่นมือสุนขัร่วมสร้างบรรยากาศในการแข่งขนั 1 ตวั  

- ละคร 
 

- นอกจากน้ียงัมีการแทรกละครหรือมุขตลกสั้นๆ เพ่ือสร้างความสนุกสนานของ
นกัแสดงประจ าของรายการหรือหุ่นมือดว้ย 

 
2. วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

วธิีการน าเสนอ อธิบาย 
- Comedy - ใชค้วามตลกขบขนัของพิธีกร นกัแสดงประจ ารายการ หุ่นมือ และผูเ้ขา้แข่งขนั 
- Conflict 
- Suspense 

- ใชค้วามขดัแยง้ในการแข่งขนัระหว่างทีมของผูเ้ขา้แข่งขนัทั้ง 2 ทีม ท่ีมีจิตใจ 
จดจ่ออยูก่บัการแข่งขนั 

- Reward - ของรางวลัท่ีไดรั้บจากการแข่งขนัเป็นการดึงดูดความสนใจ 
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3. หลกัการผลติรูปแบบ  เน้ือหา  และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
3.1 กฎและกตกิาเบ้ืองต้น

ในการผลติรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

- น าเสนอเสมือนว่าตนเองเป็นเด็ก 
 

- การใชค้  าถามท่ีเด็กสามารถตอบได้
หรือช่วยคิดหาค าตอบได ้

- การใชค้วามใหม่ (novelty) ในการ
น าเสนอ 

- การใชค้วามใหม่ของเกมท่ีแตกต่าง
ออกไปในแต่ละเทป  

- น าเสนอดว้ยภาพหรือส่ิงต่างๆ ท่ี
สามารถมองเห็นไดใ้นรายดว้ยสีสัน
สดใสสะดุดตา 
 

- น าเสนอดว้ยภาพท่ีมองเห็นไดด้ว้ย
สีสันสดใสสะดุดตา โดยใช้อุปกรณ์
การแข่งขันท่ีผู ้เข้าชมการแข่งขัน
สามารถมองเห็นไดใ้นระยะไกล 

- เน้ือหาง่ายเหมาะสมส าหรับวยัของ
เด็กๆ ในแต่ละช่วงอาย ุ
 
 

- เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นเกมท่ีสามารถ
ใช้ความ รู้รอบตัวและค วาม รู้ใน
บทเรียนมาใชต้อบค าถามไดจึ้งเหมาะ
ส าหรับเด็กโตตั้ งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
รวมทั้งผูป้กครองหรือบุคคลทัว่ไป 

- ใช้วิธีการบอกตรงๆ เมื่อต้องการ
สอดแทรกความรู้ 

- มีการใช้วิธีการบอกตรงๆ ในการ
สอดแทรกความรู้เน่ืองจากเป็นการ
ถาม-ตอบค าถามเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป
และความรู้ในบทเรียนของเด็ก  

3.2 ความรู้ทางด้าน
จติวทิยาที่ผู้ผลติรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็กต้อง

น าเสนอ 

- - เน่ืองจากเป็นการน าเสนอรายการ
โทรทัศน์กับผูช้มในช่วงอายุท่ีกวา้ง  
จึงไม่พบเน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นว่า
ผูผ้ลิตท่ีการใชค้วามรู้ดา้นจิตวิทยามา
ใชใ้นการน าเสนอรายการส าหรับคน
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.3 เทคนิคในการน าเสนอ
รายการส าหรับเด็ก 

- หลกัการดา้นความสนุกสนานและ
บนัเทิง (comedy) 
 
 
 
 
 
 
- หลกัการดา้นความจดจ าไดแ้ละ
สามารถระลึกไดข้องเน้ือเร่ืองและ
บุคลิกลกัษณะของตวัละคร
(recognizable stories and character) 

- เทคนิคในการน าเสนอของรายการมี
ทั้ งการสร้างความสนุกสนานและ
บันเทิงผ่านการเล่นเกม และความ
ตลกผ่านละครสั้นหรือมุกตลกของ
นักแสดงประจ ารายการและหุ่นมือ  
ซ่ึงเร่ืองของการแข่งขนัและความตลก
ขบขนัเป็นส่ิงท่ีคนทุกเพศและทุกวยั
ช่ืนชอบ 
- การใชพ้ิธีกรท่ีมีบุคลิกโดดเด่น หุ่น
มือตัวเดิม  และนักแสดงประจ าท่ี
แต่งตวัแบบเดิมในทุกตอนท าให้ผูช้ม
สามารถจดจ าและระลึกรายการได ้  

3.4 เทคนิคการสร้างเร่ือง
หรือเน้ือหาในรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

- เ ร่ืองราวในเร่ืองมีความเป็น
รูปธรรมสูง เด็กๆ ตีความไดท้นัที 

- เร่ืองราวท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกับการแข่งขันและการตอบ
ค าถามท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรม 

- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา 
 

- การล าดบัเร่ืองราวของรายการง่ายๆ 
และตรงไปตรงมา คือ มีล  าดับช่วง
ของรายการชดัเจน 

- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป เด็ก
สามารถติดตามเร่ืองราวและคิดหรือ
นึกตามเร่ืองไดท้นั 
 
 

- การด าเนินรายการแมจ้ะมีความเร็ว
เพราะเป็นการแข่งขนั  แต่เป็นระดับ
ความเร็วท่ีไม่ เ ร็วเกินไป  เด็กโต
สามารถคิดหาค าตอบตามและติดตาม
เกมการแข่งขนัได ้

- ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ ในเด็กเล็ก 
เพ่ิมความซบัซอ้นมากข้ึนในเด็กโต 
 

- เกมการแข่งขนัและค าถามมีความ
ซับซ้อนมากข้ึนในระดับท่ีเด็กโต
สามารถท าความเขา้ใจได ้

- เร่ืองราว สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและ
ตวัละคร เด็กๆ สามารถเอาตวัเองเขา้
ไปเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงได ้

- ค าถามท่ีใช้ในรายการ  เด็กๆ 
สามารถเอาไปเทียบเคียงกบับทเรียน
ของตนเองได ้
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
- ภาษาและค าพูดแสดงให้เห็นถึง
การพิจารณาถึงช่วงอายุหรือวยัเป็น
หลกั 
 

- ภาษาและค าพูดเป็นแมจ้ะเป็นการ
พูดท่ีค่อนขา้งเร็ว แต่เมื่อพิจารณาช่วง
วัย ข อ งผู ้ช ม คื อ  เ ด็ ก โ ต ก็ ถื อ ว่ า
เหมาะสม 

- เนน้เร่ืองการมีส่วนร่วม - เนน้การมีส่วนร่วมของผูช้มในห้อง
ส่งและผูเ้ขา้แข่งขนัจากทางบา้น 

3.5 สาระที่ต้องการ
สอดแทรกผ่านเน้ือหาและ

รูปแบบรายการ 

เน้ือหาทั่วไป 
- Art 
- Society 
- Humanity 
- STEM 
- Language  
- Culture 
- ASEAN 
- Region 
- World 
- Media Skill 
- Communication 
- Work 
- Life 

- การสอดแทรกผ่านเน้ือหาของ
รายการมีการสอนตรงๆ ในเน้ือหา
ทุกๆ ดา้น  เน่ืองจากผูเ้ขา้แข่งขนัจาก
ทางบ้านมีทั้ งเด็กโตและผูป้กครอง  
ซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุค่อนขา้งกวา้ง  และมี
ความรู้ความสามารถท่ีครอบคลุม  -
การสอนแบบไม่สอน  คือ สอดแทรก
ทักษะการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคม
และกา รส ร้ า งคว ามสัมพันธ์ ใน
ครอบครัว 

 เน้ือหาด้านทักษะชีวติ/ทักษะอารมณ์ 
(Content 21st Century Skill) 
- Global Awareness:Health 
Literacy, Environment Literacy, 
Civic Literacy 
- Life Skill: Social & Cross-
Cultural Skill, Flexibility & 
Adaptability, Leadership & 
Responsibility 
- Learning & Innovative Skill: 

 
 
- เน่ืองจากรายการเป็นการแข่งขัน
ของเด็กโตและผูป้กครอง  ดังนั้ น
เน้ือหาในการน าเสนอรายการจึงมีทั้ง
การน า เสนอทักษะด้านชีวิตและ
ทกัษะดา้นอารมณ์อย่างรอบดา้น เช่น 
ทักษะทางด้าน ร่างก ายและการ
น าเสนอทกัษะความเป็นผูน้  าในการ
แข่งขนั หรือทกัษะดา้นความรู้ในการ
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
Information & Technology 
Literacy, Creativity & Innovation, 
Critical Thinking & Problem 
Solving, Collaboration) 

ตอบค าถาม  
 

 เน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- อดทน เขม้แข็งทั้งกายใจ 
- มีวินยั 
 

- เน้ือหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม สร้าง
ความอดทนและความเขม้แข็งทั้งกาย
และใจให้กับเด็กและผูป้กครองใน
การแข่งขนัและการยอมรับความพ่าย
แพ ้ รวมถึงความมีวินยัในการแข่งขนั
ท่ีตอ้งท าตามกติกาของการแข่งขนั 

3.6 การมส่ีวนร่วม - ร่วมในการผลิตรายการ 
(sender/receiver)เช่น ร่วมเป็นพิธีกร  
ร่วมเป็นผูช้ม  ร่วมกิจกรรม 
 

- สร้างการมีส่วนร่วมในการผลิต โดย
ใหเ้ด็กๆ และผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
การผลิตรายการ คือ ร่วมเป็นผูเ้ข้า
แข่งขนัและร่วมเป็นผูช้มในหอ้งส่ง  

 
4. จริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
4.1พฤตกิรรมและความ

รุนแรง 
 

- การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
รวมทั้งการน าเสนอท่ีก่อหรือชักน า
ให้เกิดผลรุนแรงต่อจิตใจของผูช้ม
ท าใหเ้กิดความรู้สึกทางจิตใจ 
- การใช้ความรุนแรงกระท าต่อ
ตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวิต และวตัถุ 
- การใช้อาวุธยาเสพติดการแสดง
ภาพของการกระท าความผิดใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงเน้ือหาท่ีขดัต่อ
ศีลธรรมและความสงบสุขของสงัคม 

- ไม่พบการน าเสนอเน้ือหาและภาพท่ี
แสดงถึงพฤติกรรมและความรุนแรง 

4.2 เทคนิคการน าเสนอ
เร่ืองราวเกีย่วกบัความ

รุนแรง 

- ลดความชดัเจนของภาพ (Blur) 
- เพ่ิมความเร็วของภาพ (Fast speed) 
- การลดโทนสี 

- ไม่พบการน าเสนอเน้ือหาและภาพท่ี
แสดงถึงพฤติกรรมและความรุนแรง 
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 (5) รายการ Show Me Show Me ช่อง CBeebies ตอน Legs & Straws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รูปแบบรายการ 

รูปแบบรายการ อธิบาย 
- การสนทนา 
 
 
 
 

-  การน าเสนอเร่ืองราวโดยการสนทนาระหว่างพิธีกรหลกั 2 คน ไดแ้ก่ Chris 
Jarvis และ Pui Fan Lee นอกจากน้ียงัมีการน าตุ๊กตามาใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการ
ด าเนินรายการ ไดแ้ก่Mo Mo Bot- a robot, Stuffy- a squishy cube, Toddler 
Tom- a felt doll, Miss Mouse- a knitted mouse, Teddington- a teddy และ
Penelop- a blue koala 

- สาธิต/ทดลอง - การใช้รูปแบบการสาธิตในบางตอน เช่น การสาธิตการใช้หลอดเพื่อดูด
กระดาษ  เป่ากระดาษ  และเป่าฟองในน ้ า  
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2. วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

วธิีการน าเสนอ อธิบาย 
- Comedy - การใชค้วามตลกขบขนัของพิธีกรมาดึงดูดความสนใจของผูช้ม 
- Excited - การดึงดูดความสนใจดว้ยความต่ืนเตน้กบัการเรียนรู้เร่ืองราวใหม่ๆ  

 
3. หลกัการผลติรูปแบบ  เน้ือหา  และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
3.1 กฎและกตกิาเบ้ืองต้น

ในการผลติรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

- น าเสนอเสมือนว่าตนเองเป็นเด็ก 
 
 
 
 
 

- การน าเสนอเน้ือหาในรายการพิธี
การมีการพูดและแสดงท่าทางคลา้ย
กับเด็ก นอกจากน้ียงัมีการพากย์
เสียงและการจับตุ๊กตาให้แสดง
อาการท่าทางเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตา
อีกดว้ย 

- การใชค้วามใหม่ (novelty) ในการ
น าเสนอ 
 
- น าเสนอดว้ยภาพหรือส่ิงต่างๆ ท่ี
สามารถมองเห็นไดใ้นรายดว้ยสีสัน
สดใสสะดุดตา 
- ใชว้จันภาษานอ้ย 
 
 
 
 
- จงัหวะในการน าเสนอชา้และมีการ
ท าซ ้าในรูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 
- เน้ือหาง่ายเหมาะสมส าหรับวยัของ

- การใชค้วามใหม่ของเร่ืองราวการ
ผจญภัยหรือการเรียนรู้เ ร่ืองราว
ใหม่ๆ ในทุกๆ ตอน  
- น าเสนอดว้ยภาพท่ีมองเห็นไดด้ว้ย
สีสนัสดใสสะดุดตา โดยเฉพาะฉาก
และกราฟฟิdต่างๆ  
- พิธีกรใชก้ารแสดงท่าทางและการ
ลงมือทดลองมากกว่าการอธิบาย
ดว้ยค าพูด รวมทั้งการใชภ้าพในการ
บรรยายความคิดของเด็กท่ีมีต่อขา
แทนการอธิบาย 
- จังหวะในการน าเสนอเป็นกา
น าเสนอด้วยจังหวะท่ีค่อนข้างช้า
และมีการท าซ ้ าโดยการให้ เด็ก
หลายๆ คนกล่าวถึงขาและการ
ทดลองให้หลอดท ากิจกรรมต่างๆ 
ซ ้าหลายๆ คร้ัง 
- เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองของการ
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
เด็กๆ ในแต่ละช่วงอาย ุ
 
 
 
- ใช้วิธีการบอกตรงๆ เมื่อต้องการ
สอดแทรกความรู้ 
 
- ใชว้ิธีการน าเสนอซ ้าๆ เม่ือตอ้งการ
ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในรายการ 
 
- การสอดแทรกกฎในการส่ือสาร
ของรายการผา่นเร่ืองราว ภาษา  และ
เทคนิคกล้อง  เช่น การสร้างกฎ
เก่ียวกบัการน าเสนอเร่ืองราวในอดีต
ดว้ยลกัษณะภาพแบบต่างๆ 

เรียนรู้กบัส่ิงของรอบตวั การเรียนรู้
ผ่านการเล่น การเรียนรู้ค  าศัพท ์ 
และการนบัเลข ซ่ึงเหมาะกบัเด็กวยั 
3-5 ปี   
- มีการใชว้ิธีการบอกตรงๆ ในการ
สอนค าศพัท์และการใช้หลอดท า
กิจกรรมต่างๆ   
- พิธีกรถามค าถามและเวน้จงัหวะ
ให้ผูช้มทางบา้นตอบ เช่น การถาม
ว่าขาของคุณใชท้ าอะไรไดบ้า้ง 
- การสอดแทรกกฎเก่ียวกับการ
ส่ือสารดว้ยการใชแ้อนิเมชัน่การ์ตูน
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยผึ้งบินวนท าให้เกิด
กลุ่มควนัเป็นวงกลมเพื่อแยกภาพ
ระหว่างในห้องส่งกับภาพเด็กๆ ท่ี
ตดัต่อร่วมกบักราฟฟิก 

3.2 ความรู้ทางด้าน
จติวทิยาที่ผู้ผลติรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็กต้อง

น าเสนอ 

- การช่วยเหลือตนเอง 
 
 

- สร้างการช่วยเหลือตนเองโดยการ
หัด ให้ เด็ ก ใช้ ส่ิ งของ ต่ างๆ  ใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น การใชห้ลอด 

- การวิ่งกระโดดสนุกสนาน 
 
 
 

- สร้างให้เด็กอยากเคล่ือนไหว
ร่างกายโดยการท่ีพิ ธีกรเ ดิน วิ่ ง  
กระโดด  เพ่ือสาธิตว่าขาใหท้ าอะไร
ไดบ้า้ง 

- ความอยากรู้อยากเห็น 
 

- สร้างความอยากรู้อยากเห็นด้วย
การชกัชวนให้ผูช้มน าส่ิงของต่างๆ 
มาทดลองใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น 
หลอดดูด 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.3 เทคนิคในการน าเสนอ
รายการส าหรับเด็ก 

- หลกัการดา้นความสนุกสนานและ
บนัเทิง (comedy) 
 
 
- หลกัการดา้นความซ ้า (repetition) 
 
 
 
 
- หลกัการดา้นความจดจ าไดแ้ละ
สามารถระลึกไดข้องเน้ือเร่ืองและ
บุคลิกลกัษณะของตวัละคร
(recognizable stories and character) 

- เทคนิคในการน าเสนอของรายการ
มีทั้งการสร้างความสนุกสนานและ
บันเทิงผ่านพิธีกร  รวมถึงตุ๊กตา
ต่างๆ และกิจกรรมทดลอง 
- การใชค้วามซ ้าโดยการน าเสนอ 
เร่ืองราวของประโยชน์ของขาและ
การเช่ือมโยงเร่ืองขากับส่ิงต่างๆ 
โดยให้เด็กหลายๆ คนท่ีถ่ายท ามา
แสดงความคิดเห็น 
- การใช้ตุ๊กตาท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลายและการใชท้ั้งพิธีกรชาย
และพิธีกรหญิงท่ีมีท่าทางเป็นมิตร
ใจดี  ผูช้มสามารถจดจ าตวัละครได ้

3.4 เทคนิคการสร้างเร่ือง
หรือเน้ือหาในรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

- มีความเป็นรูปธรรมสูง เด็กๆ 
ตีความไดท้นัที 
 
 
 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา 
 
 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป เด็ก
สามารถติดตามเร่ืองราวและคิดหรือ
นึกตามเร่ืองไดท้นั 
 
 
- ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ ในเด็กเล็ก 
เพ่ิมความซบัซอ้นมากข้ึนในเด็กโต 
- ท าซ ้ าๆ เพ่ือตอกย  ้าและให้คาดเดา
เร่ืองได ้

- เร่ืองราวท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองราว
เก่ียวขาและการใช้ประโยชน์จาก
หลอด  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูช้มรู้จกัและเคย
เห็น จึงมีความเป็นรูปธรรมและ
ผูช้มสามารถตีความไดท้นัที 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา โดยทั้ง
ตอนเป็นการน าเสนอเร่ืองราวเพียง
เร่ืองเดียวในหน่ึงตอน 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป ผูช้ม
สามารถติดตามเร่ืองราวและคิดหรือ
นึกตามได้ทัน เพราะมีการเน้นย  ้ า
หรือตอกย  ้าในประเด็นเดิมๆ หลาย
รอบ    
- เ ร่ืองราวท่ีน าเสนอเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัขาและหลอดซ่ึงเด็กๆ ในวยั 
3-5 ปี จะต้องรู้จักและเคยเห็น  
ดังนั้ นจึงเป็นเ ร่ืองท่ีสามารถเอา
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
- เร่ืองราว สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและ
ตวัละคร เด็กๆ สามารถเอาตวัเองเขา้
ไปเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงได ้
- ภาษาและค าพูดแสดงให้เห็นถึง
การพิจารณาถึงช่วงอายุหรือวยัเป็น
หลกั 
 
- เนน้เร่ืองการมีส่วนร่วม 

ตั ว เ อ ง ไ ป เ ป รี ย บ เ ที ย บ ห รื อ
เทียบเคียงได ้
 
- ภาษาและค าพูดเป็นภาษาง่ายๆ 
ประกอบด้วยการส่ือสารเป็นค าๆ 
หรือประโยคสั้นๆ ซ่ึงเหมาะกบัเด็ก
เลก็วยั 3-5 ปี 
- เนน้การมีส่วนร่วมของเด็กในการ
ให้ผูช้มตอบค าถาม และการถาม
ความคิดเห็นของเด็กน ามาเสนอ
ผา่นรายการ 

3.5 สาระที่ต้องการ
สอดแทรกผ่านเน้ือหาและ

รูปแบบรายการ 

- Humanity 
- Language  
 

- การสอดแทรกผ่านเน้ือหาของ
รายการมีการสอนตรงๆ ไดแ้ก่   
1. การเคล่ือนไหวร่างกาย 
2. ภาษาท่ีใช้เรียกส่ิงต่างๆ และค า
หรือกริยาท่าทางท่ีเก่ียวขอ้ง  
- การสอนแบบไม่สอน  คือ 
สอดแทรกให้ผูช้มระวงัตัวในการ
เคล่ือนไหวร่างกาย 

 เน้ือหาด้านทักษะชีวติ/ทักษะอารมณ์ 
(Content 21st Century Skill) 
- Global Awareness:Health 
Literacy, Environment Literacy, 
Civic Literacy 
- Life Skill: Social & Cross-
Cultural Skill, Flexibility & 
Adaptability, Leadership & 
Responsibility 
- Learning & Innovative Skill: 
Information & Technology 
Literacy, Creativity & Innovation, 

 
 
- การน าเสนอทักษะชีวิตเ ร่ือง
เ ก่ียวกับสุขภาพท่ีจะได้จากการ
เคล่ือนไหวร่างกายดว้ยขา  
- ทักษะทางด้านสังคมและการ
ส่ือสารขา้มวฒันธรรม โดยจะเห็น
ว่าจากการน าเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับของของเด็กๆ นั้ น มีการ
พยายามเลือกน าเสนอเด็กท่ีมีความ
หลากหลายทางชาติพนัธุ ์
- การน าเสนอทกัษะการเรียนรู้ โดย
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
Critical Thinking & Problem 
Solving, Collaboration) 

การใหผู้ช้มเช่ือมโยงความรู้ในส่ิงท่ี
น าเสนอว่ามีความคิดเห็นอยา่งไร 

 เน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ใฝ่รู้  รอบรู้ 
 

- การสอนให้ผูช้มมีความใฝ่รู้และ
รอบรู้ เพื่ อ ท่ีจะให้สามารถตอบ
ค า ถ าม เ ก่ี ย ว กับ ส่ิ ง ต่ า งๆ  และ
กระตือรือร้นในการทดลอง 

3.6 การมส่ีวนร่วม - ร่วมในการผลิตรายการ เช่น ร่วม
เป็นพิธีกร ผูช้ม ร่วมกิจกรรม 
- ร่ ว ม เ ป็นผู ้ช มร า ยก า ร  ( active 
audience) โดยมีการเรียกร้องอย่าง
สูงจากผูด้  าเนินรายการหรือตวัละคร
หลักของเร่ืองให้เข้ามามีส่วนร่วม 
เช่น ช่วยตอบค าถาม หรือท าตามส่ิง
ท่ีผูด้  าเนินรายการบอก 

- รายการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ผลิตรายการ โดยมีการให้เด็กๆ 
มาร่วมแสดงความคิด เ ห็นของ
ตนเองต่อส่ิงท่ีรายการน าเสนอ 
- รายการสร้างการมีส่วนร่วมโดย
เรียกร้องให้ผูช้มรายการร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อส่ิงต่างๆ และร่วม
ทดลองไปพร้อมกนั 

 

4. จริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
4.1พฤตกิรรมและความ

รุนแรง 
 

- การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
รวมทั้งการน าเสนอท่ีก่อหรือชกัน า
ให้เกิดผลรุนแรงต่อจิตใจของผูช้ม
ท าใหเ้กิดความรู้สึกทางจิตใจ 
- การใช้ความรุนแรงกระท าต่อ
ตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวิต และวตัถุ 
- การใช้อาวุธยาเสพติดการแสดง
ภาพของการกระท าความผิดใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงเน้ือหาท่ีขดัต่อ
ศีลธรรม ความสงบสุขของสงัคม 

-ไม่พบการน าเสนอเน้ือหาและภาพ
ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมและความ
รุนแรง 

4.2 เทคนิคการน าเสนอ
เร่ืองราวเกีย่วกบัความ

รุนแรง 

- ลดความชดัเจนของภาพ (Blur) 
- เพ่ิมความเร็วของภาพ (Fast speed) 
- การลดโทนสี 

-ไม่พบการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบั
ความรุนแรง 
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(6) รายการ Gigglebiz ช่อง CBeebies ตอน Milkshake Jake & Packed Lunch Pete, Arthur 
Sleep and Gail Force 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. รูปแบบรายการ 

รูปแบบรายการ อธิบาย 
- ละคร 

 
- การน าเสนอเร่ืองราวโดยเสนอในรูปแบบละครตลกขนาดสั้นท่ีจะน าเสนอ
เร่ืองราวต่างๆ โดยนกัแสดงประจ าท่ีเปล่ียนแปลงบทบาทการแสดงแตกต่างไป
ในแต่ละตอน 

 

2. วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

วธิีการน าเสนอ อธิบาย 
- Comedy 

 
- การใชค้วามตลกขบขนัของนักแสดงท่ีแสดงเป็นตวัละครต่างๆ ในตอนนั้นๆ 
เป็นหลกั 
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3.  หลกัการผลติรูปแบบ  เน้ือหา  และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.1 กฎและกตกิาเบ้ืองต้นใน
การผลติรายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็ก 

- น าเสนอเสมือนว่าตนเองเป็นเด็ก 
 
 
 
- การใชค้วามใหม่ (novelty) ในการ
น าเสนอ 
- น าเสนอดว้ยภาพหรือส่ิงต่างๆ ท่ี
สามารถมองเห็นไดใ้นรายดว้ยสีสัน
สดใสสะดุดตา 
 
 
- ใชว้จันภาษานอ้ย 
 
 
- เน้ือหาง่ายเหมาะสมส าหรับวัย
ของเด็กๆ ในแต่ละช่วงอาย ุ
 

- การน าเสนอเน้ือหาในการแสดงมี
การน าเสนอมุกตลกท่ีเด็กโตสามารถ
เข้าใจได้ นอกจากน้ีคนทั่วไปย ัง
สามารถเขา้ใจไดอี้กดว้ย  
- การใช้ความใหม่ของมุกตลกท่ี
เปล่ียนแปลงไปในทุกตอน 
- แมจ้ะเป็นการน าเสนอโดยใชล้ะคร
ตลก แต่ก็ยงัมีความพยายามใช้การ
แต่งกายของตวัละครท่ีมีสีสันสดใส
สะดุดตา  เพื่อดึงดูดความสนใจของ
เด็ก  
- พิธีกรใช้การแสดงสีหน้าและ
ท่าทางมากกว่าการใช้ค  าพูดเพื่อ
ก่อใหเ้กิดความตลกขบขนั 
- เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองของมุก
ตลกท่ีเด็กๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กโต  อีกทั้งคน
ทัว่ไปก็สามารถเขา้ใจไดด้ว้ย   

3.2 ความรู้ทางด้านจติวทิยา
ที่ผู้ผลติรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กต้องน าเสนอ 

- อารมณ์ท่ีแปรปรวน 
 

- การน าเสนอมุกตลกส่วนใหญ่จะ
เ ป็ น มุ ก ต ลก ท่ี ตั ว ล ะ ค ร ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการกระท าของคนอ่ืน 
ส่ิงแวดลอ้ม  หรือธรรมชาติ  ทั้งโดย
ตั้งใจและไม่ไดต้ั้ งใจ  แต่จะเห็นว่า
ตัวละครไม่ได้แสดงอารมณ์โกรธ 
ในเหตุการณ์เหล่านั้ นแต่อย่างใด 
 เป็นการสร้างการควบคุมอารมณ์ท่ี
แปรปรวนใหก้บัเด็กโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในช่วงวยัรุ่นไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.3 เทคนิคในการน าเสนอ
รายการส าหรับเด็ก 

- หลกัการดา้นความสนุกสนานและ
บนัเทิง (comedy) 

- เทคนิคในการน าเสนอด้วยความ
ตลกเป็นหลกั 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
- หลกัการด้านความจดจ าได้และ
สามารถระลึกไดข้องเน้ือเร่ืองและ
ด้านบุคลิกลักษณะของตัวละคร
(recognizable stories and character) 

- การใช้นักแสดงประจ าท่ีแม้จะ
เปล่ียนแปลงบทบาทไปในทุกตอน  
แต่ด้วยบุคลิกภาพและการแสดง
ท่าทาง ท่ีมี เอกลักษณ์ท าให้ผู ้ชม
สามารถจดจ าตวัละครได ้

3.4 เทคนิคการสร้างเร่ือง
ห รือ เ น้ื อห า ในร ายก า ร
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

- มีความเป็นรูปธรรมสูง เด็กๆ 
ตีความไดท้นัที 
 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา 
 
 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป  เด็ก
สามารถติดตามเร่ืองราวและคิด
หรือนึกตามเร่ืองไดท้นั 
 
- ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ ในเด็กเล็ก 
เพ่ิมความซบัซอ้นมากข้ึนในเด็กโต 
 
 
- ภาษาและค าพูดแสดงให้เห็นถึง
การพิจารณาถึงช่วงอายุหรือวยัเป็น
หลกั 
- ลกัษณะของการตดัต่อภาพและ
จังหวะของการใช้เสียงของเร่ือง  
แสดงให้ เ ห็นว่ ามี ก ารค า นึ ง ถึง
พฒันาการของเด็ก 

- เร่ืองราวท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองราวมุก
ตลกท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาไม่
ตอ้งอาศยัจินตนาการหรือการตีความ 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
จากจุดเร่ิมต้นของเหตุการณ์ไปยงั
จุดส้ินสุด 
- การด าเนินเร่ืองไม่เ ร็วเกินไป  
เน่ืองจากในการน าเสนอมุกตลกแต่
ละมุกนั้นจะใชเ้วลาพอสมควร ท าให้
ผูช้มสามารถท่ีจะติดตามได ้   
- เร่ืองราวท่ีน าเสนอมุกตลกมีความ
ซับซ้อนมากข้ึน โดยบางอย่างต้อง
อาศัยประสบการณ์ของผู ้ชมเข้า
มาร่วมดว้ย 
- ภาษาและค าพูดท่ีใชจ้ะเป็นภาษา
ง่ายๆ โดยจะเน้นการแสดงออกทาง
สีหนา้และท่าทางตวัละครมากกว่า 
- ลกัษณะการตดัต่อภาพและจงัหวะ
การน าเสนอท่ีมีการเวน้จังหวะทา้ย
ของมุกตลก  แสดงให้เห็นว่ามีการ
ค านึงถึงพัฒนาการของเด็กโต ท่ี
สามารถจะประมวลเหตุก าร ณ์
ทั้ งหมดและมองเห็นมุมมองของ
ความตลกขบขนัไดเ้อง 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.5 สาระที่ต้องการ
สอดแทรกผ่านเน้ือหาและ

รูปแบบรายการ 

เน้ือหาทั่วไป 
- Communication 
- Work 
- Life 

- สอนแบบไม่สอน คือ สอดแทรก
ให้ผู ้ชมเรียนรู้จากการส่ือสารกับ
ผูอ่ื้น การท างาน และการใช้ชีวิต 
ท่ีผิดของตัวละครจนท า ให้ เ กิ ด 
ความตลกขบขัน เพื่อท่ีผูช้มจะได้
ระมัดระวังไม่ให้ เ กิด เหตุการ ณ์
เช่นนั้นข้ึน 

 เ น้ื อหา ด้ านทั กษ ะชีวิ ต /ทั กษ ะ
อารมณ์ (Content 21st Century 
Skill) 
- Global Awareness:Health 
Literacy, Environment Literacy, 
Civic Literacy 
- Life Skill: Social & Cross-
Cultural Skill, Flexibility & 
Adaptability, Leadership & 
Responsibility 
- Learning & Innovative Skill: 
Information & Technology 
Literacy, Creativity & Innovation, 
Critical Thinking & Problem 
Solving, Collaboration) 

- การน าเสนอทักษะชีวิตเร่ืองการ
รู้เท่าทันส่ิงแวดล้อมเพ่ือไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในการอยู่ ร่วมกับ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ   
- ทักษะทางด้านการส่ือสารข้าม
วฒันธรรมเมื่อจะตอ้งส่ือสารกบัผูท่ี้
มีวฒันธรรมแตกต่างกันเพื่อไม่ให้
เกิดความผดิพลาด 
- การน าเสนอทกัษะการเรียนรู้ โดย
การให้ผูช้มรู้จัก เรียนรู้การแก้ไข
ปัญหาค ว ามขัด แย ้ง จ า กคว า ม
ผดิพลาด 

 เน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- มีสติพอเพียงและมีภูมิคุ ้มกนัใน
การใชชี้วิต 

- การสอนให้ผูช้มมีสติพอเพียงและ
มีภูมิคุ ้มกันในการใช้ชีวิต จึงจะไม่
ท าให้อารมณ์โกรธเข้าครอบง าเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 

3.6 การมส่ีวนร่วม  -ไม่พบการมีส่วนร่วม 
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4. จริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

4.1พฤตกิรรมและความรุนแรง 
 

 -ไม่พบการน าเสนอเน้ือหาและ
ภาพท่ีแสดงถึงพฤติกรรมและ
ความรุนแรง 

4.2 เทคนิคการน าเสนอ
เร่ืองราวเกีย่วกบัความรุนแรง 

 -ไม่พบการน าเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกบัความรุนแรง 

  

5.2 การถอดรหัสรายการโทรทัศน์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ของ
ประเทศไทย 

 จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้มูลรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กในประเทศไทยท่ีเป็นท่ีน่าสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะผูว้ิจยัไดท้ าการถอดรหัส
รายการ และศึกษารูปแบบและเน้ือหารายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กในประเทศไทย ดงัน้ี 

  (1) รายการ ขบวนการ Fun น ้านม ช่อง Thai PBS 
  (2) รายการคิดวิทยช่์อง Thai PBS 

   (3) รายการ ซีรีย ์Hormones วยัวา้วุ่นSeason 3 ช่อง GTH ตอน Oxytoxin
ฮอร์โมนผกูรัก 

  (4) รายการ ซิทคอม บา้นน้ีมีรัก ช่อง One ตอน คุณพ่อกะทนัหนั
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(1) รายการ ขบวนการ Fun น า้นม ช่อง ThaiPBS ตอน ราชา 

            

               

 
 

1. รูปแบบรายการ 

รูปแบบรายการ อธิบาย 
- ละคร 
- การพดูหรือบรรยายคนเดียว 
- การสนทนา 
- เพลงและดนตรี 
- สถานการณ์จ าลอง 

- การน าเสนอเร่ืองราวของตวัหลกัท่ีเป็นการ์ตูนสญัลกัษณ์ (mascot) เป็นสัตว์
ชนิดต่างๆ 3 ตวั ไดแ้ก่ แหลมคม (เม่น) ว่องไว (กระต่าย) และนุ่มน่ิม (น่ิม) 
โดยเล่าประวติัและพระราชกรณียกิจของพระราชาของประเทศไทย  
- การน าเสนอเร่ืองเป็นละครผา่นการ์ตูนแอนิเมชัน่  
- สนุกกบัราชา เป็นเร่ืองราวท่องไปในโลกแห่งดาวดาว  
- การใชเ้พลงและดนตรีประกอบในช่วงต่างๆ ท่ีตอ้งการเนน้ย  ้าเน้ือหาใหเ้กิด 
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การจดจ า   
- รูปแบบการพูดหรือบรรยายคนเดียว ในช่วงหนูนอ้ยนักสะกด โดยผูด้  าเนิน
รายการเป็นเด็กหญิงอายปุระมาณ 3-5 ปี มาสอนสะกดค าว่า เตน้ร า ซ่ึงมาจาก
การ์ตูนแอนิเมชัน่ในรายการก่อนหนา้น้ี 
-  การสร้างเร่ืองราวให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติโดยการเตน้ร า เพ่ือเน้นย  ้า
เน้ือหา 
- ใชผู้ด้  าเนินรายการท่ีเป็นวยัรุ่น ในช่วงวาดเร่ืองราวใหเ้ป็นรูปแสนสนุก โดย
วาดเป็นรูปทรงอยา่งง่าย เช่น วงกลม ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม เส้นตรง เส้นโคง้ 
มาวาดเป็นสาวนอ้ยเตน้ร า 
- การใหเ้ด็กทางบา้นมีส่วนร่วมกบัทางรายการโดยการโทรศพัทพ์ูดคุย ใหเ้ดก็
มีส่วนช่วยในการช่วยเลือกสีเส้ือและกระโปรงของสาวน้อยเต้นร า และ
เช่ือมโยงกบั การ์ตูนแอนิเมชัน่ สนุกกบัราชา และเพลงพระราชนิพนธ์ (เพลง
ชะตาชีวิต) 
- ช่วงแสดงผลงานการวาดรูปของเด็ก น ามาเล่าเป็นเร่ืองราวโดยมีการแสดง
สถานการณ์จ าลอง 
- จากนั้นก็ถึงเวลาเตน้สนุกกบัครูหนุ่ม นุ่มน่ิม และเพ่ือนๆ ราชา โดยเป็นเด็ก
ท่ีสมคัรเขา้มาร่วมสนุกกบัทางรายการมาร่วมเตน้ร าตามจงัหวะเพลง และให้
แสดงบทบาทตามโจทย ์เช่น เป็นราชาผลไมทุ้เรียน เด็กๆ ก็จะแสดงบทบาท
ออกมาตามจินตนาการ 
- สะกดค าว่าราชาเป็นภาษาองักฤษ และดดัแปลงตวัอกัษรเป็นรูปสิงโต 
- ปิดท้ายด้วยการสนทนาของการ์ตูนสัญลักษณ์ (mascot) และผูด้  าเนิน
รายการวยัรุ่น  

 

2. วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

วธิีการน าเสนอ อธิบาย 
- Excited 
 

- เร่ืองราวท่ีต่ืนเตน้และน่าเรียนรู้เก่ียวกบัราชา ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ราชา
แห่งดวงดาว และราชาแห่งสตัวป่์า 

- Suspense 
 

- การใชค้วามน่าสนใจในเร่ืองท่ีเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั ทนัเหตุการณ์ ท าให้เด็ก
เกิดความใจจดใจจ่อรอคอย 

- Fantasy - ใชค้วามแฟนตาซี สีสนั การผสมผสานระหว่างเหตุการณ์จริงกบัเหตุการณ์ท่ีสร้างข้ึน 

รูปแบบรายการ        อธิบาย 
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3. หลกัการผลติรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
3.1 กฎและกตกิาเบ้ืองต้นใน
การผลติรายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็ก 

- น าเสนอเสมือนว่าตนเองเป็นเด็ก 
 
- การใช้ความใหม่ (novelty) ใน
การน าเสนอ 
 
 
- น าเสนอดว้ยภาพหรือส่ิงต่างๆ ท่ี
สามารถมองเห็นได้ในรายด้วย
สีสนัสดใสสะดุดตา 
- ใชว้จันภาษานอ้ย 
 
 
- จังหวะในการน าเสนอช้าและมี
การท าซ ้าในรูปแบบต่างๆ 
- เน้ือหาง่ายเหมาะสมส าหรับวยั
ของเด็กๆ ในแต่ละช่วงอาย ุ
 
- ใชว้ิธีการบอกตรงๆ เมื่อตอ้งการ
สอดแทรกความรู้ 
 
 
 
- การสอดแทรกกฎในการส่ือสาร
ของรายการผ่านเร่ืองราว การใช้
ภาษา  และเทคนิคกลอ้ง (ขนาดของ
ภาพ  การตัดต่อภาพ  การล าดับ
ภาพ) เช่น การสร้างกฎเก่ียวกบัการ
น า เสนอเ ร่ื องราวในอดีตด้ว ย
ลกัษณะภาพแบบต่างๆ 

- น าเสนอโดยผ่านมุมมองของเด็กทั้ง
ความคิดและการแสดงออก  
- การใชค้วามใหม่ในการน าเสนอท่ีเขา้
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั ทันเหตุการณ์ 
เ ป็ น เ ร่ื อ ง ท่ี เ ด็ ก ค ว ร จ ะ เ รี ย น รู้ ใ น
ชีวิตประจ าวนัแตกต่างกนัออกไป 
 - น าเสนอดว้ยภาพท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน
ดว้ยสีสนัสดใสสะดุดตา จ  าลองเป็นตวั
การ์ตูน การ์ตูนสญัลกัษณ์ (mascot) 
- ใช้อว ัจนภาษา ได้แก่  ภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหวแทนอวจันภาษาเมื่อ
ตอ้งการอธิบายในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  
- จังหวะในการน าเสนอช้าและมีการ
ท าซ ้า เพ่ือทบทวนเน้ือหา 
- เ น้ือหา ท่ีน า เสนอเ ป็นเ ร่ืองใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีง่ายและเหมาะกบัเด็ก 
3-5 ปี 
- มีการใช้วิ ธีการบอกตรงๆ ในการ
สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัราชา 
- น าเสนอประสบการณ์ในการพบเห็น
ของการ์ตูนสัญลกัษณ์ (mascot) และผู ้
ด  าเนินรายการ 
- การสอดแทรกกฎเก่ียวกบัการส่ือสาร
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมจริงด้วย
การใชป้ระสบการณ์จริงร่วม 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.2 ความรู้ทางด้านจติวทิยา
ที่ผู้ผลติรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กต้องน าเสนอ 

- การวิ่งกระโดดสนุกสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ความอยากรู้อยากเห็น 
 
- การเรียนรู้การเขา้สงัคม 
- การสร้างเหตุผล 

- ความสนุกสนานจากการร้องเพลงและ
กิจกรรมเข้าจังหวะท่ีสอดแทรกใน
เร่ืองราว 
- การน าเสนอการเคล่ือนไหวและการ
เต้นร าของเด็ กๆ ซ่ึ ง เ ป็น ส่ิงส าคัญ
ส าหรับเด็กในช่วงวยัดงักล่าวโดยให้ตวั
ละครเด็กเคล่ือนไหวและเต้นร าใน
หลากหลายรูปแบบ 
- สอนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น 
อยากท าตาม 
- การเขา้สงัคมกบัเพื่อนร่วมรายการ   
- สอนในเร่ืองคุณธรรมในเร่ืองการเป็น
เด็กดี 

3.3 เทคนิคในการน าเสนอ
รายการส าหรับเด็ก 

- หลกัการด้านความสนุกสนาน
และบนัเทิง (comedy) 
- หลกัการดา้นความซ ้า (repetition) 
 
- หลกัการด้านความจดจ าได้และ
สามารถระลึกได้ของเน้ือเร่ืองและ
บุคลิกลกัษณะของตวัละครในเร่ือง  

- การสร้างความสนุกสนานและบนัเทิง
ผา่นเสียงเพลงและเร่ืองราวท่ีน าเสนอ   
- ใช้ค  าพูดท่ีต้องการเน้นย  ้ าซ ้ าๆ เช่น 
เร่ืองการเตน้ร า 
- ใช้การ์ตูนสัญลกัษณ์ (mascot) เป็นผู ้
ด  าเนินรายการหลกั สร้างการจดจ าและ
ระลึกเน้ือเร่ืองไดแ้ละบุคลิกท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัเด็ก 

 - การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา 
 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป  เด็ก
สามารถติดตามเร่ืองราวและคิด
หรือนึกตามเร่ืองไดท้นั 
- ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ ในเด็กเล็ก 
และเพ่ิมความซับซ้อนมากข้ึนใน
เด็กโต 
 

- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา เป็นการ
บอกเล่าเร่ืองราวผา่นการเรียนรู้ของเด็ก 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็ว  มีการน าเสนอ
เน้ือหาเดิมซ ้ าหลายรอบเพ่ือให้เด็กตาม
ไดท้นั 
- ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ เช่น การยก
ภาพประกอบ  การแสดงบทบาทสมมุติ  
เหมาะกบัเด็กเลก็ 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
- ภาษาและค าพูดแสดง ถึงการ
พิจารณาช่วงอายหุรือวยัเป็นหลกั 
- ลกัษณะของการตัดต่อภาพและ
จังหวะของการใช้เสียงของเร่ือง  
แสดงให้ เ ห็นว่ ามี การค า นึ ง ถึง
พฒันาการของเด็ก 
 
 
- เนน้เร่ืองการมีส่วนร่วม 

- ภาษาและค าพูดเป็นภาษาท่ีง่ายแสดง
ใหเ้ห็นถึงการพิจารณาอายหุรือวยั  
- ลกัษณะการตัดต่อภาพท่ีมีการตัดต่อ
ภาพแบบตามล าดับเวลา แสดงให้เห็น
ว่ามีการค านึงถึงพฒันาการของเด็กท่ียงั
ไม่สามารถล าดบัเร่ืองท่ีซบัซอ้น และ
การน าเสนอภาพกราฟฟิคท่ีผสมผสาน
กบัสถานการณ์ 
- เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กในการ
น าเสนอเร่ืองราว 

3.5 สาระที่ต้องการ
สอดแทรกผ่านเน้ือหาและ

รูปแบบรายการ 

เน้ือหาทั่วไป 
- Art 
- Society 
- Humanity 
- Language  
 

- การสอดแทรกผา่นเน้ือหาของรายการ
มีทั้งการสอนตรงๆ เก่ียวกบัราชา  
- การสอนแบบออ้มๆ โดยการน าเสนอ
ผ่านกิจกรรม อาทิ การวาดภาพ การ
พูดคุย การท ากิจกรรมร่วมกนั ภาษา 
- การสอนแบบไม่สอน คือการใช้ตัว
แบบผา่นตวัละครในการ์ตูนแอนิเมชัน่ 

 เ น้ื อหา ด้ านทั กษะชีวิต /ทั กษะ
อารมณ์ (Content 21st Century 
Skill) 
- Global Awareness:Health 
Literacy, Environment Literacy, 
Civic Literacy 
- Life Skill: Social & Cross-
Cultural Skill, Flexibility & 
Adaptability, Leadership & 
Responsibility 

- การน าเสนอเน้ือหาทักษะชีวิตและ
ทักษะอารมณ์   มีทั้ งการให้ความ รู้
เก่ียวกบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
การเป็นเด็กดี   
- ทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับ
เพื่อนของเด็กๆ การท ากิจกรรมร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

 เน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 

- รายการน าเสนอเก่ียวกับพระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวของประเทศไทย 
น าเสนอไดด้า้นพระราชกรณียกิจ  



216 
 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.6 การมส่ีวนร่วม - ร่วมในการผลิต (sender/receiver) 
เช่น ร่วมเป็นพิธีกร ร่วมเป็นผูช้ม 
ร่วมกิจกรรม 
- ร่วมเป็นผู ้ชมรายการ (active 
audience) โดยมีการเรียกร้องอย่าง
สูงจากผู ้ด  า เนินรายการหรือตัว
ละครหลกัของเร่ืองให้เขา้มามีส่วน
ร่วม เช่น ช่วยตอบค าถาม หรือท า
ตามส่ิงท่ีผูด้  าเนินรายการบอก 

- รายการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการ
ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมใน
รายการ 
- รายการสร้างการมีส่วนร่วมโดยผูช้ม
รายการมีส่วนร่วม เช่น ช่วงโทรศพัท์
พูดคุย ใหเ้ด็กไดม้ีส่วนในการช่วยเลือก
สีเส้ือและกระโปรงของสาวนอ้ยเตน้ร า 

 
4. จริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

4.1 พฤตกิรรมและความ
รุนแรง 

 

- การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมรวมทั้งการน าเสนอท่ีก่อ
หรือชักน าให้เกิดผลรุนแรงต่อ
จิตใจของผูช้มท าให้เกิดความรู้สึก
ทางจิตใจ 
-  การใชค้วามรุนแรงกระท าต่อ
ตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวิต และ
วตัถุ 
- การใชอ้าวุธยาเสพติดการแสดง
ภาพของการกระท าความผิดใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงเน้ือหาท่ีขัด
ต่อศีลธรรมและความสงบสุขของ
สงัคม 

- ไม่พบการน าเสนอเน้ือหาและภาพท่ี
แสดงถึงพฤติกรรมและความรุนแรง 

4.2 เทคนิคการน าเสนอ
เร่ืองราวเกีย่วกบัความรุนแรง 
 

- ลดความชดัเจนของภาพ (Blur) 
- เพ่ิมความเร็วของภาพ (Fast 
speed) 
- การลดโทนสี 

-ไม่พบการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ
ความรุนแรง 
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(2) รายการ คดิวทิย์ (Science Yard) ช่อง ThaiPBS ตอน น า้แข็งแห้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. รูปแบบรายการ 
รูปแบบรายการ อธิบาย 

- การสนทนา 
- การอภิปราย 
- สาธิต/ทดลอง  

- สถานการณ์จ าลอง 
- โตว้าที 

- การด าเนินเร่ืองราวโดยเด็กอายุประมาณ 6-12 ปี และมีผูด้  าเนินรายการท่ีเป็น
ผูใ้หญ่คอยให้ความรู้เพ่ิมเติม เป็นรูปแบบการสนทนากลุ่มมีทั้ งการสนทนา
ระหว่างเด็กดว้ยกนัเอง และการสนทนาร่วมกบัผูใ้หญ่ เป็นการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกนั 
- การให้เด็กร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามความคิดของตวัเอง และให้
ผูใ้หญ่อภิปรายเพ่ิมเติมในส่ิงท่ีถูกตอ้ง โดยการอธิบายรายละเอียด 
- รายการสาธิต ทดลอง เป็นเร่ืองของวิทยาศาสตร์ โดยท าการทดลอง และสามารถ
หาเหตุผลให้กับส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว อีกทั้งยงัรู้จักใช้จินตนาการเพ่ือเช่ือมโยง
ความรู้ในสมองไปสู่การคิดคน้ ทดลอง และประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ ในอนาคตได ้และ
หากการทดลองอนัตรายก็จะตอ้งอยูใ่นการควบคุมของผูใ้หญ่เสมอ 
- การเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์แก่เด็กให้ได้ฝึกฝนและพฒันาสติปัญญา ใช้
ความคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล รู้จกัตั้งค  าถาม แลว้ลองปฏิบติัจริง  
- การทดลองจริงผ่านสถานการณ์จ าลอง โดยให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ 
ทดลองท าตาม โดยแทรกภาพเคล่ือนไหว (VDO) เพื่อสาธิตในประสบการณ์จริง 
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2. วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

วธิีการน าเสนอ อธิบาย 
- Excited 
 
- Suspense 

 

- การน าเสนอเร่ืองราวท่ี ต่ืนเต้นและน่าเรียน รู้เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวนัใหเ้ด็กๆ ไดเ้รียนรู้   
- การน าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นล าดับขั้นตอน มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ พบเจอในชีวิตประจ าวนั ท าให้เด็กๆ รู้สึกใจจดใจจ่อ รอคอยกบัผลท่ี
ตามมาจากการทดลอง 

 

3. หลกัการผลติรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.1 กฎและกตกิาเบ้ืองต้นใน
การผลติรายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็ก 

- เสมือนว่าตนเองเป็นเด็ก 
 
 
 
 
 
- การใช้ความใหม่ (novelty) ใน
การน าเสนอ 
 
 
- น าเสนอดว้ยภาพหรือส่ิงต่างๆ ท่ี
มองเห็นได้ในรายการด้วยสีสัน
สดใสสะดุดตา 
- เน้ือหาง่ายเหมาะสมส าหรับวยั
ของเด็กๆ ในแต่ละช่วงอาย ุ
- ใชว้ิธีการบอกตรงๆ เมื่อตอ้งการ
สอดแทรกความรู้ 
 
 
 

- การน าเสนอเน้ือหาในรายการจะ
เห็นว่ามีการน าเสนอโดยผ่านมุมมอง
เด็ก ทั้งความคิดและการแสดงออก 
เช่น ความสงสยั ความแปลกใจ ความ
มหศัจรรย ์ของน ้ าแข็งแหง้  
- การใช้ความใหม่ในการน าเสนอ
เน้ือหาวิทยาศาสตร์ท่ีเด็กควรจะเรียนรู้
ในชีวิต ประจ าวนัแตกต่างกนัออกไป 
 
 
- ภาพท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน สะดุดตา  
 
 
- เร่ืองวิทยาศาสตร์ในชีวิต ประจ า
วนัท่ีง่ายและเหมาะกบัเด็ก 6-12 ปี 
- มีการใช้วิธีการบอกตรงๆ ในการ
สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัน ้ าแข็งแห้ง 
การน าไปใช้ประโยชน์ โทษท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
- การสอดแทรกกฎในการส่ือสาร
ของรายการผ่านเร่ืองราว  การใช้
ภาษา  และเทคนิคกลอ้ง (ขนาด
ของภาพ  การตัดต่อภาพ  การ
ล าดับภาพ)  เ ช่น  การสร้างกฎ
เก่ียวกับการน าเสนอเร่ืองราวใน
อดีตดว้ยลกัษณะภาพแบบต่างๆ 

- สอดแทรกกฎเก่ียวกับการส่ือสาร
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมจริงดว้ย
การใชป้ระสบการณ์จริงร่วม 

3.2 ความรู้ทางด้านจติวทิยา
ที่ผู้ผลติรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กต้องน าเสนอ 

- ความอยากรู้อยากเห็น 
- การเรียนรู้การเขา้สงัคม 
 
- สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 
 
 
- ความต่ืนเตน้ ทดลองในเด็กชาย 
 
- การแสวงหาความจริง 
 

- ความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง  
- การเขา้สังคมกบัเพื่อนและผูด้  าเนิน
รายการท่ีเป็นผูใ้หญ่   
- เช่ือมัน่ในตัวเองในการแสดงความ
คิดเห็น การตั้งค  าถาม การตอบค าถาม 
และสามารถหาเหตุผลให้กับส่ิงท่ี
เกิดข้ึนรอบตวั 
- แปลกตา แปลกใจกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จากการทดลอง มีการแสดงออกถึง
ความต่ืนเตน้ 
- อยากแสวงหาความจริง ผ่านการ
เรียนรู้อยา่งสนุก และการทดลอง 

3.3 เทคนิคในการน าเสนอ
รายการส าหรับเด็ก 

-หลักการด้านความสนุกสนาน
และบนัเทิง (comedy) 
 
- หลกัการดา้นความจดจ าไดแ้ละ
สามารถระลึกไดข้องเน้ือเร่ืองและ
บุคลิกลักษณะของตัวละครใน
เร่ือง (recognizable stories and 
character) 

- การสร้างความสนุกสนานและ
บนัเทิงผ่านเสียงเพลงและเร่ืองราวท่ี
น าเสนอ   
- การใชผู้ด้  าเนินรายการหลกัเป็นเด็ก
ในวยั 6-12 ปี เพื่อสร้างการจดจ าและ
สามารถระลึกได้ของเน้ือเร่ืองและ
บุคลิกผูด้  า เนินรายการ ท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกบัเด็ก 

3.4 เทคนิคการสร้างเร่ืองหรือ
เน้ือหาในรายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็ก 

- มีความเป็นรูปธรรมสูง เด็กๆ 
ตีความไดท้นัที 
 
 

- เร่ืองราวเก่ียวกับน ้ าแข็งแห้ง เด็กๆ 
เคยพบเห็นในชีวิตประจ าวนั มีความ
เป็นรูปธรรมสูงและเด็กๆ ตีความได ้
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดบั
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไป ตรงมา 
 
 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป  
เด็กสามารถติดตามเร่ืองราวและ
คิดหรือนึกตามเร่ืองไดท้นั 
- ใช้วิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ ในเด็ก
เลก็ และเพ่ิมความซบัซอ้นมากข้ึน
ในเด็กโต 
- ภาษาและค าพูดแสดงให้เห็นถึง
การพิจารณาถึงช่วงอายหุรือวยัเป็น
หลกั 
- ลกัษณะของการตดัต่อภาพและ
จังหวะของการใช้เสียงของเร่ือง 
แสดงให้ เห็นว่ ามีการค านึง ถึง
พฒันาการของเด็ก 
- เนน้เร่ืองการมีส่วนร่วม 

- การวางโครงเ ร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไป ตรงมา เป็นการ
บอกเล่าเร่ืองราวผ่านการเรียนรู้ของ
เด็ก 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็ว เด็กเขา้ใจได้
ในทนัที 
 
- ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ เช่น การถาม
ตอบ ภาพประกอบ การทดลองให้
เห็นจริง ประโยชน์ของการทดลอง 
- ภาษาและค าพูดเป็นภาษาท่ีง่ายแสดง
ใหเ้ห็นถึงการพิจารณาอายหุรือวยัของ
เด็ก 
- ลกัษณะการตดัต่อภาพท่ีมีการตดัต่อ
ภาพแบบตามล าดบัเวลา แสดงให้เห็น
ว่ามีการค านึงถึงพฒันาการของเด็ก 
  
- เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กในการ
น าเสนอเร่ืองราว 

3.5 สาระที่ต้องการสอดแทรก
ผ่านเน้ือหาและรูปแบบ

รายการ 

- Language  
- Region 
- World 
- Media Skill 
- Communication 

- ผ่านเน้ือหาของรายการ ภาษาสอน
ตรงๆ เน้ือหาวิทยาศาสตร์อยา่งง่ายๆ  
- ความเป็นไปของโลก ความกา้วหน้า
ในดา้นต่างๆ เช่น การน าน ้ าแข็งแห้ง
มาใชใ้นการแช่แข็งปลา หรือเน้ือสัตว์
อ่ืนๆ ไอศกรีม นม ไส้กรอก ผกัและ
ผลไม้ เพื่อให้มีความสดเป็นระยะ
เวลานานๆ หรือเพื่อยืดอายุ รวมถึงใช้
ในการท าหมอก ควนั ในคอนเสิร์ต 
ถ่ายท าภาพยนตร์หรือการแสดงต่างๆ 
ทั้งในระดบัประเทศ และระดบัโลก 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
- ทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์ สติปัญญา มี
ความคิดสร้างสรรค์ และการส่ือสาร
อยา่งมีเหตุมีผล  

 เน้ือหาด้านทักษะชีวติ/ทักษะ
อารมณ์ (Content 21st Century 
Skill) 
- Global Awareness:Health 
Literacy, Environment Literacy, 
Civic Literacy 
- Life Skill: Social & Cross-
Cultural Skill, Flexibility & 
Adaptability, Leadership & 
Responsibility 
- Learning & Innovative Skill: 
Information & Technology 
Literacy, Creativity & Innovation, 
Critical Thinking & Problem 
Solving, Collaboration) 

- การน าเสนอเน้ือหาทกัษะชีวิต มีทั้ง
การให้ความรู้เ ก่ียวกับน ้ าแข็งแห้ง 
ประโยชน์และโทษ การน าไปใช ้
- ทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับ
เพื่อนและผู ้ใหญ่ ว่าจะต้องมีความ
รับผิดชอบ รู้จักการปรับตัว ความ
อ่อนนอ้ม  
- มีการเรียนรู้ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรคแ์ละคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
รู้จกัการแกปั้ญหา การท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

 เน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ใฝ่รู้  รอบรู้ 
- อดทน เขม้แข็งทั้งกายใจ 

- สอนใหเ้ด็กเป็นผูใ้ฝ่รู้ รอบรู้  
- สอนให้เด็กอดทน รู้จักการรอคอย 
ใจเยน็  

3.6 การมส่ีวนร่วม - ร่วมผลิตรายการ (sender / 
receiver) เช่น ร่วมเป็นพิธีกร ร่วม
เป็นผูช้ม ร่วมกิจกรรม 
- ร่วมเป็นผูช้มรายการ (active 
audience) เข้ามามีส่วนร่วม เช่น 
ช่วยตอบค าถาม หรือท าตามส่ิงท่ีผู ้
ด  าเนินรายการบอก 
 
 

- รายการใหเ้ด็กมีส่วนร่วนในการผลิต 
โดยการร่วมเป็นพิธีกร และการท า
กิจกรรมร่วมกนั 
- รายการสร้างการมีส่วนร่วมโดย
เรียกร้องให้ผูช้มรายการตอบค าถาม
เดียวกบัท่ีผูด้  าเนินรายการเด็กไดถ้าม
กับเพื่อนๆ ถึงประสบการณ์ของ
ตนเอง 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
- อ่ืนๆ เช่น การโหวตรายการใน
ดวงใจ การจดัเวทีสญัจร 

- มีการจดัเวทีสัญจรไปตามโรงเรียน 
ให้เด็กได้มี ส่วนร่วมในการท าการ
ทดลอง 

 
4. จริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
4.1 พฤตกิรรมและความ

รุนแรง 
 

- การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมรวมทั้งการน าเสนอท่ีก่อ
หรือชักน าให้เกิดผลรุนแรงต่อ
จิตใจของผูช้มท าให้เกิดความรู้สึก
ทางจิตใจ 
-  การใชค้วามรุนแรงกระท าต่อ
ตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวิต และ
วตัถุ 
- การใชอ้าวุธยาเสพติดการแสดง
ภาพของการกระท าความผิดใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงเน้ือหาท่ีขัด
ต่อศีลธรรมและความสงบสุขของ
สงัคม 

-ไม่พบการน าเสนอเน้ือหาและภาพท่ี
แสดงถึงพฤติกรรมและความรุนแรง 

4.2 เทคนิคการน าเสนอ
เร่ืองราวเกีย่วกบัความรุนแรง 

 

- ลดความชดัเจนของภาพ (Blur) 
- เพ่ิมความเร็วของภาพ (Fast 
speed) 
- การลดโทนสี 

-ไม่พบการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ
ความรุนแรง 
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(3) รายการ ซีรีย์ Hormones วยัว้าวุ่น Season 3 ช่อง GTH ตอน Oxytoxin ฮอร์โมนผูกรัก 
 

 
 

1. รูปแบบรายการ 

รูปแบบรายการ อธิบาย 
- ละคร 
- สถานการณ์จ าลอง 
 

- การน าเสนอเร่ืองราวโดยเสนอในรูปแบบละครซีรียท่ี์จะน าเสนอเร่ืองราว
ต่างๆ โดยตัวละครประจ า ท่ีเร่ืองราวเปล่ียนแปลง  แตกต่างไปตาม
สถานการณ์จ าลองในแต่ละตอน 

 

2. วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

วธิีการน าเสนอ อธิบาย 
- Excited 
- Romantic 
- Conflict 
- Sadly 
 

- ความต่ืนเตน้ในเร่ืองราว ในตอนนั้นๆ เป็นหลกั เช่น เร่ืองเก่ียวกบัเพื่อน 
ท่ีรักมาก แต่ก็เกลียดมาก จึงมีความต่ืนเตน้สอดแทรกอยู่ในตวัละครนั้น 
- ความโรแมนติก รักในวยัเรียน มีทั้งท่ีผูป้กครองรับรู้ รับได ้ไม่รับรู้ หรือ
รับไม่ได ้
- ความขดัแยง้กบัเพื่อนในเร่ืองความอิจฉาริษยา ความนอ้ยใจ  
- ความเศร้าในเร่ืองความผดิหวงัจากความรัก ผดิหวงัในตวัเพื่อน  
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3. หลกัการผลติรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็ 
 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
3.1 กฎและกตกิา
เบ้ืองต้นในการผลติ
รายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็ก 

- การใชค้วามใหม่ (novelty) ใน
การน าเสนอ 
 
 
- น าเสนอดว้ยภาพหรือส่ิงต่างๆ ท่ี
สามารถมองเห็นได้ในรายด้วย
สีสนัสดใสสะดุดตา 
 
 
- เน้ือหาง่ายเหมาะสมส าหรับวยั
ของเด็กๆ ในแต่ละช่วงอาย ุ
 
- ใชว้ิธีการบอกตรงๆ เมื่อตอ้งการ
แทรกความรู้ 
- สอดแทรกกฎในการส่ือสารของ
รายการผา่นเร่ือง ราว การใชภ้าษา  
และเทคนิคกลอ้ง (ขนาดของภาพ 
การตัดต่อภาพ การล าดับภาพ) 
เช่น สร้างกฎเก่ียวกบัการน าเสนอ
เร่ืองราวในอดีตดว้ยลกัษณะภาพ
แบบต่างๆ 

- การน าเสนอเน้ือหาท่ีสดใหม่ เขา้กบั
สถานการณ์ในปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนจริง
ในขณะนั้นๆ เปล่ียนแปลงไปในทุก
ตอน 
 - แมจ้ะเป็นการน าเสนอโดยใชล้ะคร
ซีรีย ์ แต่ก็ยงัมีความพยายามใช้การ
แต่งกายของตวัละครใหเ้หมาะกบัช่วง
วยั สะดุดตา ช่วยในเร่ืองการดึงดูด
ความสนใจ  
- เ น้ื อห า เ ข้ า กับ ช่ ว ง วัย  เ ป็ น
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในโรงเรียน
ของเด็ก ท าใหเ้ด็กรู้สึกถึงการเขา้ถึง 
 - บอกอย่างตรงไปตรงมาในเร่ืองท่ี
ตอ้งการสอดแทรกความรู้ 
- มีการใชเ้ทคนิคในการล าดบัเร่ืองราว
ของเร่ือง การใชภ้าษาท่ีเป็นเร่ืองจริง 
การตัดต่อ การล าดบัภาพ รู้ท่ีมาท่ีไป 
เขา้ใจในทนัที 
 

3.2 ความรู้ทางด้าน
จติวทิยาที่ผู้ผลติ
รายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็กต้องการ

น าเสนอ 

- การเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อน 
 
 
 
- สร้างอตัลกัษณ์ 
 
 

- โดยตัวละครท่ีเป็นคนดี จะได้การ
ยอมรับจากเพื่อน แต่ก็มีในลักษณะ
ตรงกนัขา้ม คือตวัละครท่ีดูแรง เพื่อน
ก็จะไม่ยอมรับและต่อตา้น 
- การสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัตัวละคร 
ซ่ึงอาจไปตรงกบัชีวิตของเด็กจริง ท า
ใหเ้ด็กรู้สึกเขา้ถึงไดง่้าย 
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- การแสวงหาความจริง 
 
 
- ภาวะทางเพศท่ีเปล่ียนแปลง 
 
 
 
- อารมณ์ท่ีแปรปรวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตดัสินใจโดยยดึตนเองเป็นหลกั 
 
 
- ความรู้ในการควบคุมความคิด
และอารมณ์ทางเพศ 
 
- การพูดคุยเร่ืองเพศกบัครอบครัว 
 
 
 
- การเติบโตในสงัคมท่ีไม่สมบูรณ์ 

- การแสวงหาความจริง ความถูกตอ้ง 
โดยการลองผิดลองถูก  สอบถามจาก
ผูรู้้ หรือ  หลกัการของเหตุและผล   
- ภาวะทางเพศท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
ช่วงวัยน้ี คือมีความรู้สึกและความ
ต้องการทาง เพศ  ละครมี วิ ธีก าร
น าเสนอท่ีพิจารณามาอยา่งถ่ีถว้นแลว้ 
- ตัวละครหลักในตอนน้ีมีอารมณ์
แปรปรวน มองภาพลกัษณ์ของคนอ่ืน
ในเชิงลบ แสดงออกโดยการโกหก 
เรียกร้องความสนใจ ให้คนอ่ืนเห็นใจ 
แต่ผลสุดทา้ยท่ีออกมาคือเพื่อนทุกคน
ไม่ยอมรับ เป็นการสร้างการควบคุม
อา ร ม ณ์ ท่ี แ ปรปร วน ให้ กับ เ ด็ ก
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงวยัรุ่นไดเ้ป็น
อยา่งดี 
- การตดัสินใจโดยคิดว่าความคิดของ
ตวัเองดีท่ีสุด แต่เมื่อเกิดขอ้ผดิพลาด ก็
พร้อมจะยอมรับและแกไ้ข 
- ละครสอดแทรกความรู้ในการฝึก
การควบคุมอารมณ์ต่างๆ พร้อมบอก
วิธีแกไ้ข 
- ตัวละครหลกับางตัวมีการปรึกษา
ความรักเก่ียวกบัเพื่อนต่างเพศ รวมถึง
การปรึกษาความรักในเพศเดียวกนักบั
ครอบครัว 
- ตวัละครบางตวัเกิดจากครอบครัวท่ี
ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ละครจะน าเสนอ
ในมุมท่ีดี ยอมรับครอบครัวตวัเองได ้
และการใช้ชีวิตได้เหมือนครอบครัว
ปกติทัว่ไป 
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3.3 เทคนิคในการ
น าเสนอรายการ
ส าหรับเด็ก 

- ใชห้ลกัการด้านความสนุกและ
บนัเทิง (comedy) 
- ใชห้ลกัการดา้นความจดจ าได้
และสามารถระลึกไดข้องเน้ือเร่ือง
และตวัละคร(recognizable stories 
and character) 

- เทคนิคในการน าเสนอดว้ยความเป็น
จริงเป็นหลกั 
- การใช้นักแสดงประจ า บุคลิกภาพ
และการแสดงท่าทางท่ีมีเอกลกัษณ์ท า
ใหผู้ช้มสามารถจดจ าตวัละครได ้

3.4 เทคนิคการสร้าง
เร่ืองหรือเน้ือหาใน
รายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็ก 

- มีความเป็นรูปธรรมสูง เด็กๆ 
ตีความไดท้นัที 
 
 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดบั
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไปตรงมา 
 
 
- ใช้วิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ ในเด็ก
เลก็ และเพ่ิมความซบัซอ้นมากข้ึน
ในเด็กโต 
 
- เร่ืองราว สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
และตัวละคร  เด็กๆ สามารถเอา
ตัว เองเข้าไปเปรียบเทียบหรือ
เทียบเคียงได ้
- ภาษาและค าพูดแสดงให้เห็นถึง
การพิจารณาถึงช่วงอายหุรือวยัเป็น
หลกั 
- ลกัษณะของการตดัต่อภาพและ
จังหวะของการใช้เสียงของเร่ือง 
แสดงให้ เห็นว่ ามีการค านึง ถึง
พฒันาการของเด็ก 

 

- เร่ืองราวท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองราวใน
ชีวิตประจ าวนัมองเห็นไดด้้วยตาไม่
ตอ้งอาศยัจินตนาการหรือการตีความ
มากนกั 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
จากจุดเ ร่ิมต้นของเหตุการณ์ไปย ัง
จุดส้ินสุด 
- เร่ืองราวท่ีน าเสนอในแต่ละตอนมี
ความซับซ้อนมากข้ึน โดยบางอย่าง
ตอ้งอาศยัประสบการณ์ของผูช้มเข้า
มาร่วมดว้ย 
- เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงวยัของ
ก ลุ่ม เป้าหมาย จึงสามารถน าไป
เปรียบเทียบกบัชีวิตจริงได ้
 
- ภาษาและค าพูดท่ีใช้จะเป็นภาษา
ง่ายๆ โดยจะเน้นการแสดงออกทางสี
หนา้และท่าทางตวัละครมากกว่า 
- ลกัษณะการตดัต่อภาพและจงัหวะ
การน าเสนอท่ีมีการเวน้จงัหวะ แสดง
ให้เห็นว่ามีการค านึงถึงพัฒนาการ
ของเด็กโต ท่ีสามารถจะประมวล
เหตุ ก า ร ณ์ทั้ ง หมดและมอง เ ห็น
มุมมองของซีรียไ์ดเ้อง 
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3.5 สาระที่ต้องการ
สอดแทรกผ่านเน้ือหา
และรูปแบบรายการ 

- Media Skill 
- Communication 
- Life 

- การสอนอย่างตรงไปตรงมาในเร่ือง
การใชชี้วิตท่ีถูกตอ้ง หนา้ท่ีท่ีควรท า  
- การสอนแบบไม่สอน สอดแทรกให้
ผูช้มเรียนรู้จากการส่ือสารกับผูอ่ื้น 
และการใชชี้วิตท่ีผิดของตัวละครจน
ท าใหเ้กิดความผดิพลาด เพื่อท่ีผูช้มจะ
ได้ระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เช่นนั้นข้ึน 

 เน้ือหาด้านทักษะชีวติ/ทักษะ
อารมณ์ (Content 21st Century 

Skill) 
Life Skill: Social & Cross-
Cultural Skill, Flexibility & 
Adaptability, Leadership & 
Responsibility 
Learning & Innovative Skill: 
Information & Technology 
Literacy, Creativity & Innovation, 
Critical Thinking & Problem 
Solving, Collaboration) 

 - ทักษะทางด้านการส่ือสารข้าม
วฒันธรรมเมื่อจะตอ้งส่ือสารกบัผูท่ี้มี
วฒันธรรมแตกต่างกันเพื่อไม่ให้เกิด
ความผดิพลาด  
- การน าเสนอทกัษะการเรียนรู้ โดย
การให้ผู ้ชม รู้จัก เรียน รู้การแก้ไข
ปัญหาความขดัแยง้จากความผดิพลาด 

 เน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- อดทน เขม้แข็งทั้งกายใจ 
- มีวินยั 
- มีประชาธิปไตย 
- จิตสาธารณะ 

- การสอนให้ผูช้มมีความอดทน อด
กลั้ น ใน ส่ิงท่ีอาจก่อให้ เ กิดความ
รุนแรง หรือความผดิพลาด 
- การสอนให้มีวินัย ในเร่ืองการเรียน 
รวมถึงการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น เล่น
กีฬา เล่นดนตรี 
- การสอนให้มีประชาธิปไตย เคารพ
การตดัสินใจของคนส่วนมาก 
- การสอนให้มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 



228 
 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 

3.6 การมส่ีวนร่วม  - ไม่พบการมีส่วนร่วม 
 

4. จริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
4.1พฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ
ความรุนแรง 
 

- การแสดงพฤติกรรม ท่ีไม่
เหมาะสมรวมทั้งการน าเสนอท่ีก่อ
หรือชักน าให้ เ กิดผลรุนแรงต่อ
จิตใจของผูช้มท าให้เกิดความรู้สึก
ทางจิตใจ 
- การใช้ความรุนแรงกระท าต่อ
ตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวิต และ
วตัถุ 

- การพูดจากับพ่อแม่โดยใช้ภาษา
หยาบคาย เป็นลักษณะของการ
ตะคอก การพูดจาดูถูก การใส่ร้าย
ผูอ่ื้น 
 
- มี ก ารใช้คว ามรุนแรงในการ
แกปั้ญหา 

4.2 เทคนิคการ
น าเสนอเร่ืองราว

เกีย่วกบัความรุนแรง 
 

- ลดความชดัเจนของภาพ (Blur) 
 
- เ พ่ิมความเร็วของภาพ (Fast 
speed) 
 

- ใช้เทคนิคการน าเสนอภาพโดย
การเบลอในส่วนท่ีไม่เหมาะสม 
- ภาพท่ีไม่เหมาะสมจะไม่แช่ไว้
นาน มีเพื่อให้เขา้ใจเร่ืองราว แต่ไม่
เน้นใส่รายละเอียดในความรุนแรง
นั้น 
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(4) รายการ ซิทคอม บ้านนีม้รัีก ช่อง One ตอน คุณพ่อกะทันหัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. รูปแบบรายการ 

รูปแบบรายการ อธิบาย 
- ละคร 
- สถานการณ์จ าลอง 

 

- การน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัวๆ หน่ึง โดยเสนอในรูปแบบ
ละครซิทคอมขนาดสั้นจบในตอน น าเสนอเร่ืองราวต่างๆ โดยนักแสดง
ประจ า และนกัแสดงรับเชิญท่ีเปล่ียนแปลงแตกต่างไปตามสถานการณ์
จ าลองในแต่ละตอน 

 
2. วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 
วธิีการน าเสนอ อธิบาย 

- Comedy 
- Romantic 
- Conflict 
- Nostalgia 
 

- การใชค้วามตลกขบขันของนักแสดงท่ีแสดงเป็นตวัละครต่างๆ ใน
ตอนนั้นๆ เป็นหลกั 
- ความโรแมนติกจากความรักท่ีเกิดข้ึน มีทั้งความรักแบบแม่ลูก หนุ่ม
สาว สามีภรรยา พี่นอ้ง เจา้นายลูกนอ้ง  
- ความขัดแยง้ภายในครอบครัว การท างาน เพื่อน ซ่ึงอาจเกิดความ
ขดัแยง้จากความจริง หรือความเขา้ใจผดิ  
- ความคิดถึง ใส่ใจ เอาใจใส่กนั ของคนในครอบครัว 
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ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
3.1 กฎและกตกิา
เบ้ืองต้นในการผลติ
รายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็ก 

- การใชค้วามใหม่ (novelty) ใน
การน าเสนอ 
 
 
- น าเสนอดว้ยภาพหรือส่ิงต่างๆ 
ท่ีสามารถมองเห็นไดใ้นรายดว้ย
สีสนัสดใสสะดุดตา 
 
 
- เน้ือหาง่ายเหมาะสมส าหรับวยั
ของเด็กๆ ในแต่ละช่วงอาย ุ
 
- การบอกตรงๆ เมื่อต้องการ
สอดแทรกความรู้ 
- การสอดแทรกกฎในการส่ือสาร
ของรายการผ่านเร่ืองราว การใช้
ภาษา และเทคนิคกลอ้ง (ขนาด
ของภาพ การตัด ต่อภาพ การ
ล าดับภาพ) เช่น  การสร้างกฎ
เก่ียวกับการน าเสนอเร่ืองราวใน
อดีตดว้ยลกัษณะภาพแบบต่างๆ 

- การน าเสนอเน้ือหาท่ีสดใหม่ เข้า
กบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน
จริงในขณะนั้นๆ เปล่ียนแปลงไปใน
ทุกตอน 
 - เป็นการน าเสนอโดยใช้ละคร 
ซิทคอม แต่ก็ยงัมีความพยายามใช้
การแต่งกายของตวัละครให้เหมาะ
กบัช่วงวยั สะดุดตา ช่วยในเร่ืองการ
ดึงดูดความสนใจ  
- เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใน
โรงเรียนของเด็ก ท าให้เด็กรู้สึกถึง
การเขา้ถึง 
 - บอกอย่างตรงไปตรงมาในเร่ืองท่ี
ตอ้งการสอดแทรกความรู้ 
- มี ก ารใช้ เทค นิคในการล าดับ
เร่ืองราวของเร่ือง การใชภ้าษาท่ีเป็น
เร่ืองจริง การตดัต่อ การล าดบัภาพ รู้
ท่ีมาท่ีไป เขา้ใจในทนัที 
 

3.2 ความรู้ทางด้าน
จติวทิยาที่ผู้ผลติ
รายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็กต้องน าเสนอ 

- การช่วยเหลือตนเอง 
 
- ความอยากรู้อยากเห็น 
 
 
- การเรียนรู้การเขา้สงัคม 
 
 

- สอนเร่ืองการช่วยเหลือตวัเอง การ
เอาตวัรอด การแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง 
- สอนให้มีความอยากรู้ในเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ และมีการขวนขวาย
ขอ้มูลเพ่ิม 
- การเรียนรู้การเข้าสังคมของทุก
ช่วงวยั เพื่อช่วยใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นได ้
- สอดแทรกคุณธรรมต่างๆ  
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- สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 
 
 
 
- สร้างการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม
เพื่อน 
- สร้างอตัลกัษณ์ 
 
- การแสวงหาความจริง 
 
 
- อารมณ์ท่ีแปรปรวน 
 
 
- การพฒันาศกัยภาพในอนาคต 
 
 
- เติบโตในสงัคมท่ีไม่สมบูรณ์ 

- มีเร่ืองความแตกต่างของเพศ ซ่ึง
เด็กดูแลว้สามารถแยกไดท้นัที  
- มีการสอนเร่ืองความเช่ือมัน่ทั้งใน
เร่ืองการเรียน การท างาน การปฏิบติั
ตวั แต่ตอ้งเช่ือมัน่อยูบ่นพ้ืนฐานของ
ความเหมาะสมและไม่ท าให้ใคร
เดือดร้อน 
- สอนเร่ืองการปฏิบัติตัวให้เป็นท่ี
ยอมรับของคนอ่ืน 
- สร้างอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างของตัว
ละครแต่ละตวั เพื่อความน่าสนใจ  
- การแสวงหาความจริงในเร่ืองท่ี
สงสัย และหากมีปัญหาตามมาก็
พร้อมจะแกไ้ข  
- อารมณ์แปรปรวนตามช่วงวยั แต่ก็
มีคนในครอบครัวท่ีพร้อมจะเขา้ใจ 
- มีการเห็นการพฒันาศกัยภาพของ
คนในครอบครัว การเรียน ท างาน 
การท าธุรกิจ  
- ครอบครัวในเร่ืองเป็นครอบครัวท่ี
ขาดพ่อ มีแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว
ท่ีสามารถดูแลลูกหลานได้อย่างดี 
สะทอ้นให้เห็นว่า แมค้รอบครัวจะ
ไม่ไดส้มบูรณ์แบบก็สามารถใช่ชีวิต
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติ 

3.3 เทคนิคในการ
น าเสนอรายการ 
ส าหรับเด็ก 

- หลกัการดา้นความสนุกสนาน
และบนัเทิง (comedy) 
 
 
 
 

- เทคนิคในการน าเสนอด้วยความ
เป็นครอบครัว 
- การน าเสนอมุกตลกส่วนใหญ่จะ
เ ป็ น มุ ก ต ลก ท่ี ตั ว ล ะ ค ร ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการกระท าของคนอ่ืน 
ส่ิงแวดลอ้ม หรือธรรมชาติ ทั้งโดย
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- หลกัการดา้นความจดจ าไดแ้ละ
สามารถระลึกได้ของเน้ือเร่ือง
และละคร (recognizable stories 
and character) 

ตั้งใจและไม่ได้ตั้ งใจ แต่จะเห็นว่า
ตวัละครไม่ไดแ้สดงอารมณ์โกรธใน
เหตุการณ์เหล่านั้นแต่อย่างใด เป็น
การสร้างการควบคุมอารมณ์ ท่ี
แปรปรวนใหก้บัเด็กโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในช่วงวยัรุ่นไดเ้ป็นอยา่งดี 
- การใช้นักแสดงประจ าท่ีแม้จะ
เปล่ียนแปลงบทบาทไปในทุกตอน 
แต่ด้วยบุคลิกภาพและการแสดง
ท่าทาง ท่ีมี เอกลักษณ์ท าให้ผู ้ชม
สามารถจดจ าตวัละครได ้

3.4 เทคนิคการสร้าง
เร่ืองหรือเน้ือหาใน
รายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็ก 

- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดบั
เร่ืองราวง่ายๆ ตรงไป ตรงมา 
 
 
 
 
 
 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป  
เด็กสามารถติดตามเร่ืองราวและ
คิดหรือนึกตามเร่ืองไดท้นั 
- ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ ในเด็ก
เล็ก และเพ่ิมความซับซ้อนมาก
ข้ึนในเด็กโต 
 
- ภาษาและค าพูดแสดงให้เห็นถึง
การพิจารณาถึงช่วงอายุหรือวัย
เป็นหลกั 
 
 

- เร่ืองราวท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองราวใน
ครอบครัวท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ย
ตาไม่ตอ้งอาศยัจินตนาการหรือการ
ตีความ 
- การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับ
เร่ืองราวเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
จากจุดเร่ิมต้นของเหตุการณ์ไปยงั
จุดส้ินสุด 
- การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป ค่อย
เป็นค่อยไป เป็นล าดบัๆ 
 
- เร่ืองราวท่ีน าเสนอบางอยา่งมีความ
ซบัซ้อนมากข้ึน  โดยบางอย่างอาจ
ตอ้งอาศยัประสบการณ์ของผูช้มเขา้
มาร่วมดว้ย 
- ภาษาและค าพูดท่ีใช้จะเป็นภาษา
ง่ายๆ โดยจะเน้นการแสดงออกทาง
สีหนา้และท่าทางตวัละครมากกว่า 
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- ลกัษณะของการตดัต่อภาพและ
จงัหวะของการใชเ้สียงของเร่ือง 
แสดงให้เห็นว่ามีการค านึงถึง
พฒันาการของเด็ก 

- มีการเว ้นจังหวะ มีการค านึงถึง
พฒันาการของเด็กโตท่ีสามารถจะ
ประมวลเหตุการณ์ทั้ งหมดและ
มองเห็นมุมมองของครอบครัว 

3.5 สาระที่ต้องการ
สอดแทรกผ่านเน้ือหา
และรูปแบบรายการ 

เน้ือหาทั่วไป 
- Society 
- Humanity 
- Culture 
- Media Skill 
- Communication 
- Work 
- Life 

- สอดแทรกผ่านเน้ือเร่ือง การสอน
การใชชี้วิต สงัคม วฒันธรรม  
- การสอดแทรกให้ผูช้มเรียนรู้จาก
การส่ือสารกบัผูอ่ื้นจากตวัละคร จาก
การท างาน และการใชชี้วิตท่ีถูกหรือ
ผิดของตัวละคร เพื่อท่ีผูช้มจะได้
น าไปใช้หรือระมดัระวงัไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ท่ีไม่ดีข้ึน 

 เน้ือหาด้านทักษะชีวติ/ทักษะ
อารมณ์ (Content 21st Century 

Skill) 
- Global Awareness:Health 
Literacy, Environment Literacy, 
Civic Literacy 
- Life Skill: Social & Cross-
Cultural Skill, Flexibility & 
Adaptability, Leadership & 
Responsibility 
- Learning & Innovative Skill: 
Information & Technology 
Literacy, Creativity & 
Innovation, Critical Thinking & 
Problem Solving, Collaboration) 

- การสอดแทรกความเป็นไปของ
โลก ความรู้ สุขภาพ  
- ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต  สั ง ค ม 
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง การปรับตัว 
ความเป็นผูน้  า และความรับผดิชอบ 
- การเรียนรู้และความสามารถดา้น
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุมีผล การรู้จักแก้ปัญหา 
และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
 

 เน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
- กตญัญู 

- สอดแทรกเน้ือหา โดยกระจายไป
แต่ละตอน ทั้ งในเร่ืองการรักชาติ 
ความกตัญญูต่อผูม้ีพระคุณ ความ
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- ซ่ือสตัย ์
- เสียสละ  แบ่งปัน 
- มีศีลธรรม 
- ใฝ่รู้  รอบรู้ 
- รักษาวฒันธรรมอนัดี 
- อดทน เขม้แข็งทั้งกายใจ 
- มีวินยั 
- มีประชาธิปไตย 
- จิตสาธารณะ 

ซ่ือสตัย ์รู้จกัเสียสละ แบ่งปันให้กบั
คนท่ีดอ้ยกว่า 
- สอดแทรกเร่ืองการเป็นคนดี มี
ศีลธรรม มีความใฝ่รู้ รอบรู้ 
- ส อด แท ร ก ให้ เ ป็ น คนอ ยู่ ใ น
วฒันธรรมท่ีดีงาม มีความอดทน 
- การสอนให้ผูช้มมีวินัย เคารพการ
ตัดสินในร่วมกัน มีสติพอเพียง มี
ภูมิคุม้กนัในการใชชี้วิต และมีจิตใจ
ท่ีพร้อมจะช่วยเหลือผูอ่ื้น  

3.6 การมส่ีวนร่วม  -ไม่พบการมีส่วนร่วม 
 
4. จริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย อธิบาย 
4.1พฤตกิรรมและความ

รุนแรง 
 

- พฤติกรรมท่ีไม่ เหมาะสม
รวมทั้ งการน าเสนอท่ีก่อหรือ
ชกัน าใหเ้กิดผลรุนแรงต่อจิตใจ
ท าใหเ้กิดความรู้สึกทางจิตใจ 
- ความรุนแรงกระท าต่อตนเอง 
บุคคลอ่ืน ส่ิงมีชีวิต และวตัถุ 
- ภาษาท่ีอาจเกิดการเรียนรู้ท่ีไม่
เหมะสมในเร่ืองการใช้ภาษา
ไวยากรณ์ ใช้ภาษาท่ีล่อแหลม
หม่ินเหม่ ส่ือความหมายในเชิง
ลบรวมถึงการใชภ้าษาท่ีกา้วร้าว
ดูหม่ินน ามาซ่ึงการลดทอนศกัด์ิ
และศรีของผูฟั้ง 

- มีพฤติกรรมการพูดจาหยาบคาย ไม่
สุภาพ 
- การใช้ความรุนแรง แมจ้ะเป็นการ
แสดงออกเพื่อความสนุกสนาน เพื่อ
ความบนัเทิงของผูช้มเท่านั้น 
- การใชภ้าษาท่ีล่อแหลมในเร่ืองเพศ 
ดูหม่ินผูอ่ื้น ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

4.2 เทคนิคการน าเสนอ
เร่ืองราวเกีย่วกบัความ

รุนแรง 

 -ไม่พบเทคนิคการน าเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกบัความรุนแรง 
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5.3 แนวทางการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ต้นแบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

 (1) รูปแบบและเทคนิค วธิีการน าเสนอที่เหมาะสมกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
รูปแบบและเทคนิควิธีการน าเสนอของรายการโทรทศัน์ท่ีดี  จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

ตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายและเน้ือหารายการใหเ้หมาะสมกบัช่วงวยั สร้างความเขา้ใจในพฒันาการ
ของแต่ละวยัท่ีแตกต่างกนั ไม่เป็นรายการเฉพาะกลุ่ม หากเป็นรายการท่ีมีผูช้มเฉพาะกลุ่มตอ้งท าให้
เกิดความเช่ือมโยงหรือเห็นผลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้ง สะทอ้นมุมมองท่ีหลากหลาย ไม่จ  ากดัอยู่
แต่ความคิดความเขา้ใจในบริบทของ “เมือง” หรือ “ชนบท” เท่านั้น ตอ้งเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันา
เด็กทั้งประเทศ เด็กสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได  ้เน้นการผลิต
เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์และสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหก้บัเด็ก โดยมีแนวคิดในเร่ืองส่ิงท่ีพึงระมดัระวงัใน
การน าเสนอต่างกนัไป  เช่น  เร่ืองของธรรมชาติในความเป็นเด็ก ความเป็นตวัของตวัเอง ส่ิงท่ีจะ
กระทบอารมณ์ความรู้สึกในจิตใจของเด็ก แมก้ระทัง่รายการท่ีเป็นการแข่งขนั ตอ้งใหเ้ด็กเรียนรู้ชีวติ
มากกว่าการเอาชนะ หลีกเล่ียงการน าเสนอความรุนแรง ส่ิงส าคญัคือ การสร้างจิตส านึกในใจให้เด็ก
คิดและน าไปใชใ้นชีวิต 

“ต้องเป็นรายการท่ีมีเนื้อหาสะท้อนว่าผู้ผลิตท าการบ้านเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ลึกซึ้งเน่ืองจากเด็ก เยาวชนแต่ละวัยจะมีความสนใจในรูปแบบเนื้อหาของส่ือท่ีแตกต่างกัน  ต้อง
เข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็ก ซ่ึงมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย เป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อนมาก มข้ีอควรค านึง และพึงระวังมากมายท่ีต้องรู้” (คุณสุภิญญา กลางณรงค์: สัมภาษณ์ 
8 กนัยายน 2558) 

“ควรจะฝังไปเลยว่ารายการนี้กลุ่มเป้าหมายคือใคร แบ่งไปเลยว่าอันนี้ส าหรับเด็ก  
3 - 5 ปี อันนี ้6 -12 จริงๆ เดก็ยงัแบ่ง 6 - 10 10 - 12 เพราะว่าเดก็ตอนปลาย ทักษะและประสบการณ์
กจ็ะเยอะกว่าเดก็ตอน ต้น ประสบการณ์ต่างกัน ถ้าท าแล้วเราตีความออกมาเป็นแค่เร่ืองพืน้ๆ ไม่ใช่
เชิงวิชาการ เป็นแค่ทักษะ ประสบการณ์ การเรียนรู้ ดูได้หมด ถ้าเป็นความรู้ท่ีเน้นการอ่าน 
วิทยาศาสตร์ ภาษา ต้องต่างกัน เดก็เลก็ควรส้ันๆท าที 5 -10 นาที และทุกๆ 15- 20 นาที ต้องมกีารให้
เดก็เปลีย่นแปลงอิริยาบถ” (คุณวิไลภรณ์ จงกลวฒันา: สมัภาษณ์ 13 สิงหาคม 2558) 

รายการโทรทศัน์ควรมีนกัจิตวิทยาเด็ก ผูท่ี้มีความรู้ ให้ค  าแนะน า เพื่อให้รายการท่ีผลิต
ออกมาเป็นรายการท่ีดีมีประโยชน์ มีคุณภาพ และเหมาะสมกบัเด็กแต่ละช่วงวยั เพื่อให้รายการมี
ลกัษณะตามขอ้ก าหนดในใบอนุญาต ท่ีระบุว่า “ตอ้งมีเน้ือหาส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน ทั้งส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีของสมาชิกในครอบครัว” 
ขณะเดียวกนัตอ้งผลิต ดว้ยความระมดัระวงั เช่น เน้ือหาของวยัรุ่นก็ตอ้งค านึงว่าอาจมีกลุ่มเด็กเขา้ไป
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ดูดว้ย การ์ตูนทุกเร่ืองไม่ใช่เหมาะส าหรับเด็กเสมอไป ตอ้งดูท่ีเน้ือหาดว้ย และฝากใหร้ะมดัระวงัการ
น าเสนอโฆษณาอาหารและเคร่ืองด่ืมในรายการส าหรับเด็ก 

“รายการเด็ก หรือรายการท่ีมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรมีนักจิตวิทยาด้านเด็ก ด้าน
พัฒนาการเดก็เป็นท่ีปรึกษา พี่เห็นด้วยอย่างยิ่ง รู้สึกว่าก็มีบางช่อง บางรายการท่ีใช้วิธีนีเ้หมือนกัน 
ควรท ารายการเดก็ท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ภาษา พัฒนาการทางสติปัญญา สังคม อารมณ์
และจิตใจ” (คุณวิไลภรณ์ จงกลวฒันา: สมัภาษณ์ 13 สิงหาคม 2558) 

“ต้องมนัีกจิตวิทยา มท่ีีปรึกษา อะไรท่ีเราไม่มั่นใจเราปรึกษา แล้วก่อนท ารายการเรามี
คนมาพูดภาพรวมให้เราฟัง เรามนัีกวิชาการในแต่ละเร่ือง เราท ารายการเด็กเลก็ เราก็จะมีท่ีปรึกษา
เร่ืองเดก็เลก็ เราท ารายการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จะมอีาจารย์มาเตม็ห้องจะบอกว่าถูกไม่ถูก ใช่ไม่ใช่ 
คือเรารู้ว่าเราอยู่แต่ไหน เราคือผู้ผลิตแต่เราไม่ใช่ผู้รอบรู้ในทุกด้าน ดังน้ันเมื่อเราจะท าอะไร เรา
ปรึกษาคนท่ีรู้มากกว่าเรา และน าเอาส่ิงท่ีนักวิชาการรู้มาท าเป็นสารท่ีแปลงให้เข้าใจได้ง่าย เพราะว่า
น่ัน คืออาชีพ เร า  เอาความ รู้มา ผ่านกระบวนการผลิตให้ผู้ ชม เ ข้ า ใจ ง่ าย ”  (คุณวิว ัฒน์  
วงศภ์ทัรฐิติ: สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2558)  

นอกจากน้ี ตอ้งเป็นรายการส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ใน 6 ดา้น คือ ส่งเสริม
ระบบคิด วิชาการ คุณธรรม การใชชี้วิตในสงัคม การเขา้ใจยอมรับความแตกต่างท่ีหลากหลาย และ
ความสมัพนัธใ์นครอบครัวและควรระมดัระวงัเน้ือหาท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง ผิดศีลธรรม ผิด
กฎหมาย หรือใชภ้าษาท่ีหยาบคาย ไม่ควรมีเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม การแกลง้และ/หรือรังแกกนั การ
ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจ การก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ การใชเ้วลาในทางท่ีไม่สร้างสรรค ์การกระท า
ผดิกฎหมาย และการก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาเป็นวงกวา้ง ไม่ว่าจะเป็น
สุขภาพร่างกาย การขาดปฏิสมัพนัธแ์ก่คนรอบขา้งและการแสดงพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย
ไดจ้ากเกิดการเลียนแบบ 

“เนือ้หารายการท่ีเป็นข้อมลูจริง ต้องระมดัระวังเร่ืองค า เพศ วัย ส่งเสริมเนื้อหาในเร่ือง
ครอบครัว มกีารเรียนรู้ร่วมกับคนในครอบครัว เป็นรายการท่ีครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน” (ผศ.
ดร. เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์: สมัภาษณ์ 28 ตุลาคม 2558) 

“การมเีดก็ในรายการไม่ได้หมายถึงว่าเป็นรายการเด็ก การเอาเด็กเข้าไปอยู่ในรายการ 
แล้วมอีะไรสนุกๆ อาจจะมีการแกล้งเด็ก เด็กอาจจะร้องไห้ เด็กโดนหลอก ซ่ึงมันคือความบันเทิง
ของผู้ใหญ่ รายการพวกน้ันส่วนใหญ่คนดูจะเป็นพ่อแม่ ท่ีเขาสนุกกัน เราต้องถามว่าส่ิงท่ีท าเด็กได้
อะไร คนดูได้อะไร ถ้าตอบไม่ได้ หรือส่ิงท่ีตอบมาไม่ใช่เราก็ไม่ท า” (คุณวิวฒัน์ วงศ์ภัทรฐิติ: 
สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2558)  
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ดา้นรายการส าหรับครอบครัว ตอ้งเป็นรายการท่ีใครดูก็ได ้มีความหลากหลาย สร้างการ
เรียนรู้ สร้างคุณค่า สร้างพลงัให้กบัครอบครัว ไม่ควรก าหนดเน้ือหาดว้ยเหตุผลว่ากลุ่มผูช้มทัว่ไป 
คือ รายการส าหรับครอบครัว เพราะรายการส าหรับครอบควัตอ้งมีเน้ือหามุ่งสร้างความสมัพนัธอ์นัดี
ในครอบครัว   

“รายการครอบครัวอาจท่ีเป็นรายการชุดความรู้ของพ่อแม่ สามารถรู้ได้ว่าจะดิวกับลูก
ยงัไง แล้วถ้าลกูยงัไม่ถึงวัยไหน ถ้าลกูถึงวันน้ันพ่อแม่จะรู้เลยว่า เตรียมตัวเลยว่า จะมีลักษณะยังไง 
แล้วกจ็ะมนัีกวิชาการมาแนะน าว่า ถ้ากรณีแบบนีท้ าอย่างไร” (ดร. นนทสรวง กลีบผึ้ง:สัมภาษณ์ 23 
กนัยายน 2558) 

ดา้นเทคนิควิธีการน าเสนอคือ ตอ้งมีความรู้ ควบคู่กบัความสนุก พิธีกร ผูด้  าเนินรายการ
ตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี มีการน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นรายการท่ีส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ของเด็ก 
การใชด้นตรี กราฟฟิค แอนิเมชัน่ การน าเสนอดว้ย แสง สี เสียง ตามประเภทของรายการ เสนอ
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรคท่ี์สุนทรี มีรสนิยม ตามค่านิยมและวฒันธรรมอนัดี รวมทั้งการท่ีให้
เด็กเขา้มามีส่วนร่วม หรือการสร้างรูปแบบใหม่จากปัญหาสงัคมท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น การทอ้งไม่พร้อม 
มีวิธีการตดัสินใจ การแกปั้ญหาอยา่งไร การพนัน ยาเสพติด เป็นตน้ เพราะถา้สร้างในรูปแบบเดิม 
เด็กจะชาชิน รู้สึกเป็นเร่ืองธรรมดาจากการเห็นซ ้าๆ ใชว้ิธีการสอนดว้ยภาพ เป็นการสอนอย่างแยบ
ยล ต้องรู้เทคนิคท ารายการให้สนุก อาจไม่ต้องมีตัวตลก แต่ต้องน่าดูและน่า ติดตาม และต้อง
สอดแทรกสาระ มีมุมมองในการน าเสนอท่ีสร้างสรรค ์

“มมุมองของภาพท่ีจะน าเสนอในรายการเดก็ คือต้องศึกษาโจทย์ว่า จะท าให้ใครดู ต้อง
เอาชนะเดก็ให้ได้ ท าอย่างไรให้เดก็สนใจและดูต่อเน่ือง ควรท ารายการอย่างตั้งใจ อย่าคิดว่ารายการ
เดก็ท าอย่างไรกไ็ด้ และควรท าให้เหนือกว่ารายการของผู้ใหญ่ อย่าให้เดก็เป็นตัวตลก อย่ามคีวามสุข
บนความทุกข์ของเดก็ ตั้งใจท าให้ดีท่ีสุด สร้างกระบวนการให้เดก็ได้เรียนรู้ รู้ว่าเดก็ชอบอะไร และมี
วิธีเล่นกับเดก็อย่างไร และห้ามคิดแทนเดก็” (คุณอิษฎา อยัศิริ: สมัภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558) 

 “เทคนิคการน าเสนอท่ีมผีลต่อการรับรู้ของเดก็ และเยาวชน คือการตลาด / Cross Media 
สร้างความเช่ือ ความสัมพันธ์ การเช่ือมโยงกิจวัตรประจ าวันของเด็ก ไม่ยาวมาก กระชับ เข้าใจง่าย 
การเข้าถึงในเร่ืองของเวลาท่ีต่างกัน platform ต่างกัน ช่องทางการส่ือสารท่ีสะดวก ค้นหาเจอง่าย 
รับชมได้สะดวก” (คุณธาม เช้ือสถาปนศิริ: สมัภาษณ์ 11 สิงหาคม 2558) 

 “ความแฟนตาซี เดก็ต้องรู้ว่าคือแฟนตาซี เดก็ต้องสนุก คิดสร้างสรรค์ไปอย่างแฟนตาซี 
เพราะแฟนตาซีคิดสร้างสรรค์ไปได้เยอะแยะ สร้างความขยนั สร้างความอดทน แฟนตาซีให้รสชาติ 
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ให้เร่ืองท่ีก้าวไกล เร่ืองเหนือจินตนาการ มนัดี แต่สมยันีผ้สมกับความรุนแรง เซ็กส์ เร่ืองเพศ มนัก็
ก้าวไม่ผ่านอคติเร่ืองนี”้ (รศ.ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร: สมัภาษณ์ 13 สิงหาคม 2558) 

ดา้นแนวทางการท างานกบัเด็กตอ้งรู้จกัเด็กอยา่งแทจ้ริง มีหลายวิธีการ เช่น การท าวิจยั 
การพูดคุย การไปพบปะ รู้พฤติกรรม การให้เด็กลงมือท า รวมถึงการศึกษาหาขอ้มูล ดูต้นแบบ
เพ่ิมเติมจากต่างประเทศ  

“ต้องดูว่าตอนนีโ้ลกไปถึงไหนแล้ว พัฒนาเป็นอย่างไร รายการทีวีต่างประเทศเขาท า
อะไรกัน ก็พยายามเปิดกว้างเปิดรับ ศึกษาเร่ืองราวท่ีเป็นวิวัฒนาการของโลกท้ังทีวี ท้ังส่ิงท่ีอยู่
รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ในการท ารายการ” (คุณวรินทร์เนตร ศิริโชติ: สมัภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558) 

“ถ้าต้องการให้เด็กเรียนรู้ ต้องพาเด็กออกไปท า ไปท าท่าต่าง ไปแสดง ไปประดิษฐ์ 
ระบายสี ป้ันโคลน เลีย้งควาย เราต้องการให้เขาตระหนักตรงนีว่้าท าได้ การเรียนรู้ของเราถูกจ ากัด 
เพราะเราจับเดก็ให้อยู่ในห้อง น่ังน่ิงๆ ฟังครูอ่านนิทาน” (รศ.ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร: สัมภาษณ์ 
13 สิงหาคม 2558) 

“รายการในแต่ละช่วงวัย ควรต้องคุยกับเด็ก คืออาจจะคุยแบบไม่ได้ถามตรงๆ ว่าชอบ
รายการแบบไหน แต่ว่าคุยว่าไลฟ์สไตล์เป็นยงัไง แนวทาง วิธีท่ีชอบ วิถท่ีีเป็น อะไรคือส่ิงท่ีเขาอยาก
เห็น ทีวีปัจจุบันเป็นยงัไง อะไรคือส่ิงท่ีทีวีท่ีชอบ ลองจับมา เป็นส่ิงท่ีอยากท า เราไม่ได้ท ารายการท่ี
อยากให้เดก็ดูอย่างเดียว แต่เราท ารายการท่ีเด็กอยากดูด้วย” (คุณวิวฒัน์ วงศภ์ทัรฐิติ: สัมภาษณ์ 25 
กนัยายน 2558)  

รูปแบบและเทคนิควิธีการน าเสนอนบัไดว้่าเป็นหน่ึงในทกัษะท่ีผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์
ควรตอ้งมี เป็นศาสตร์และศิลป์ส าหรับการถ่ายทอดความคิดต่างๆ ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
การน าเสนอท่ีดีจึงตอ้งค านึงถึงการเลือกรูปแบบ เทคนิควิธีการและขั้นตอนของการน าเสนอให้
เหมาะสม นอกจากน้ีผูผ้ลิตเองก็นบัเป็นอีกองคป์ระกอบส าคญั ท่ีจะส่งผลให้กระบวนการน าเสนอ
ไปสู่ความส าเร็จ เทคนิควิธีการของผูผู้ผ้ลิตจะมีอิทธิพลต่อการโน้นน้าวชกัจูงให้เกิดความสนใจ  
ความไวว้างใจ ให้เกิดการยอมรับและเช่ือถือ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมัน่ การตรึงพฤติกรรม
ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวใหค้ลอ้ยตามไปกบัเร่ืองราวของการน าเสนอ ดงันั้นการน าเสนอท่ีดี 
ก็จะเป็นส่วนเสริมใหน่้าสนใจและมีคุณค่าสูงสุด 
 
 (2) เน้ือหาที่เหมาะสมกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 (2.1)  เน้ือหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้  
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 เน้ือหาท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้เด็ก และเยาวชน เรียนรู้ดว้ยตนเองจาก
ประสบการณ์จริง ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ สร้างความคิด 
จินตนาการ ความหวงัและความเช่ือมัน่ในการด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม การประยกุตน์ าความรู้มาใช้
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความถนดั ความสนใจ ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้ือหารายการควรส่งเสริมใหเ้ด็ก และเยาวชน มีระบบวิธีคิด ให้ความรู้
ในวิทยาการสาขาต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ วฒันธรรม ชุมชน นวตักรรม ส่งเสริมความเขา้ใจใน
หลกัธรรมตามศาสนาต่างๆ การใชชี้วิตท่ีแตกต่างของกลุ่มคนท่ีหลากหลายเช้ือชาติ และต่างภูมิภาค 
ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัทบ์นความแตกต่าง เปิดโอกาสใหเ้ด็ก และเยาวชนท่ีคิดหรือท า
ต่าง ไดแ้สดงแนวคิด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลายต่อการตดัสินใจเลือกเรียน
หรือการใชชี้วิตในสงัคม การใชส่ื้อเพื่อการเรียนรู้ใหห้ลากหลายรูปแบบ การรู้เท่าทนัส่ือ การใชส่ื้อ
อย่างสร้างสรรค์ รายการท่ีช่วยให้เด็กเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้ม 
สงัคมและการเมือง รวมถึงรายการความรู้ใหม่ๆ เพื่อกา้วทนัโลกให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจในการใช้ชีวิต ควรส่งเสริมซ่ึงช่วยในการสร้างอตัลกัษณ์  ส าหรับเด็ก และเยาวชนใน
แนวทางท่ีสร้างสรรค ์

 “รายการท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจระหว่างเด็กต่างเชื้อชาติ ต่าง
ศาสนา ต่างวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค สร้างความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของความแตกต่าง 
หลากหลายแห่งวิถีชีวิต ค่านิยม วัฒนธรรมของกลุ่มคน ชุมชนต่างๆ ท้ังในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ” (คุณสุภิญญา กลางณรงค:์ สมัภาษณ์ 8 กนัยายน 2558) 

 “ควรส่งเสริมการใช้ส่ือท่ีสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เด็กเข้าถึงพื้นท่ี ส่ือดี ท่ี
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เด็กเยาวชนมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูล
มากกว่าการท่องจ า เช่น การส่งเสริมการอ่าน การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ เช่ียวชาญด้านต่างๆ” (คุณ
ธาม เช้ือสถาปนศิริ: สมัภาษณ์ 11 สิงหาคม 2558) 

 “เนือ้หารายการควรส่งเสริมให้มกีารจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกทางความคิดของเดก็ๆ 
เสมือนเป็นเวทีทางความคิด โดยมุ่งเน้นในการท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว ท่ีจะรักษาไว้
ซ่ึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทยมากขึน้” (ดร. นนทสรวง กลีบผึ้ง: สมัภาษณ์ 23 กนัยายน 2558) 

 (2.2) เน้ือหาที่สอดแทรกคุณธรรม ศีลธรรม 
  การพัฒนาด้านคุณธรรม รวมทั้งศีลธรรมให้แก่เด็ก และเยาวชน ให้ประสบ
ความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้รายการโทรทศัน์จะมีหน้าท่ีเป็นตวัแทนสังคมในการหล่อ
หลอมเด็ก และเยาวชน ใหม้ีความรู้คู่คุณธรรมโดยปลูกฝังจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรม และทศันคติ
ท่ีดีแก่เด็ก และเยาวชน โดยเน้ือหารายการโทรทศัน์ควรสอดแทรกในเร่ืองความรักชาติ ศาสนา 
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พระมหากษตัริย ์ครอบครัว ความพอดี ซ่ือสัตย ์มีน ้ าใจ มีวินัย การเคารพการตดัสินใจของผูอ่ื้น มี
สติสัมปชญัญะ เพราะรายการโทรทัศน์จะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริม  คุณธรรมและจริยธรรม 
ส่งเสริมคุณค่าอนัดีงามของวฒันธรรมไทย  การนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตวั  

   “รายการโทรทัศน์ควรสอดแทรกคติธรรมและจริยธรรมแก่วัยรุ่นให้มากกว่านี้ 
เพราะส่ือรายการโทรทัศน์ สามารถเข้าถึงตัวเดก็ ๆ ได้มากและเร็วกว่าทางอ่ืน จึงมีผลต่อพฤติกรรม 
ควรสนับสนุนพลังบริสุทธ์ิของเด็กเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสันติและสร้างสรรค์ เช่น จิต
อาสาช่วยเหลือสังคม หรือการมส่ีวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ของบ้านเมือง” (คุณธนิ
ดา กิจบ ารุง: สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2558) 

  “การสอนเร่ืองวินัยและการเรียนรู้กติกาท่ีจะอยู่ ร่วมกันในครอบครัวก็เป็นเร่ือง
ส าคัญ เช่น การหัดให้เดก็ได้จัดการกิจวัตรประจ าวันของตัวเองตามวัย เช่น การพับผ้าห่ม เกบ็ท่ีนอน 
ต่ืนเป็นเวลา เข้านอนเป็นเวลา ไม่ดูทีวีในห้องนอน กินให้เป็นเวลา ไม่เล่นไปกินไป หัดช่วยเหลือ
งานเลก็ๆ น้อยๆ” (คุณฐาณิชชา ล้ิมพานิช: สมัภาษณ์ 20 สิงหาคม 2558) 

  “รายการควรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น เชิงธรรมะ หรือทางวัฒนธรรมไทย 
เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมแบบไทย เช่น การ แต่งกาย 
การละเล่นแบบไทย พร้อมท้ังจัดเวทีแสดงออกท่ีเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยมากขึน้” (รศ.
ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร: สมัภาษณ์ 13 สิงหาคม 2558) 

  “การสอดแทรกสังคมประชาธิปไตยท่ีเป็นธรรม สันติ สมานฉันท์ และด ารงชีวิต
ร่วมกัน ในสังคมด้วยความเข้าใจ อดทน อดกลัน้ เสียสละ แบ่งปันและเกือ้กูล เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงแทรกคุณภาพชีวิต การใช้ชีวิตท่ีพอเพียง 
ส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ” (คุณภทัราพร สงัขพ์วงทอง: สมัภาษณ์ 28 สิงหาคม 2558) 

 (2.3) เน้ือหาที่เสริมสร้างทักษะ 
  รายการโทรทศัน์ควรมีการเสริมสร้างทกัษะทางดา้นสติปัญญา  เชาวน์ไหวพริบ  
ดา้นอารมณ์ ใหเ้ด็กและเยาวชนมีความสามารถในการระงบัอารมณ์ เพื่อใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข มีทักษะสร้างสรรค์ มีจิตนาการ ควรเปิดโอกาสให้เด็กและได้ท ากิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การวาดรูป การท างานศิลปะ การลงมือประดิษฐ์ส่ิงของ ด้านศีลธรรม 
จริยธรรม ใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตใจดี คิดดีต่อผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตย ์มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จกัการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น รวมทั้งการเรียนรู้จากการเล่น สามารถพฒันาการทางดา้นร่างกาย ความเฉลียวฉลาด
ทั้งทางอารมณ์และสงัคม และทกัษะทางดา้นการเผชิญปัญหาหรือความสามารถท่ีจะเผชิญกบัความ
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ยากล าบาก ไม่ย่อทอ้ ไม่ถอดใจอะไรง่ายๆ นอกจากน้ี ควรเสริมสร้างทกัษะความรู้เร่ืองสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการตามช่วงวยั สติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ การใชชี้วิตประจ าวนั ความสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้น รวมทั้งความเขา้ใจในเร่ืองเพศ 

  “รายการโทรทัศน์ควรให้มมุมองท่ีหลากหลายต่อการส่งเสริมทักษะชีวิต สร้างแรง
บันดาลใจ กระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ให้ความรู้ และวิทยาการสาขาต่างๆ ท่ีมคุีณค่า 
น่าสนใจเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับสภาพสังคมส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย 4 
ด้าน คือ สังคม สติปัญญา จิตใจ และอารมณ์-ร่างกาย โดยต้องค านึงถึงความเท่าเทียมและโอกาส
ของเดก็และเยาวชนทุกกลุ่มในสังคม” (คุณวิไลภรณ์ จงกลวฒันา: สมัภาษณ์ 13 สิงหาคม 2558) 

  “การสอนทักษะชีวิตง่ายๆ ให้เด็กก็เป็นเร่ืองส าคัญ เช่น การป่ันจักรยาน ว่ายน ้า 
การฝึกท่ีจะแก้ปัญหา หรือการท่ีเด็กถูกขัดใจบ้าง จะท าให้เด็กได้เรียนรู้ท่ีจะจัดการความรู้สึกเวลา
ไม่ได้ดั่งใจ ท าให้เป็นคนไม่เอาแต่ใจตนเอง ปฏิเสธเป็น คิดเป็น ซ่ึงส่ิงเหล่านีจ้ะเป็นเกราะป้องกันให้
เดก็เป็นอย่างดี” (คุณวรินทร์เนตร ศิริโชติช านาญ: สมัภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558) 

  “ควรเสริมสร้างเร่ืองการพัฒนาทักษะชีวิต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ถ้าเด้ฌกโต
หน่อยก็สามารถเสริมสร้างความเข้าใจในเร่ืองเพศและความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เพ่ือการเป็นท่ีมี
คุณภาพและมีความสุขท้ังสามารถสร้างและแบ่งปันความสุขให้ผู้ อ่ืน” (ดร. นิปัทม ์พิชญโยธิน: 
สมัภาษณ์ 24 กนัยายน 2558) 

 (3) การสร้างสรรค์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรม 
 การผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง
ค านึงถึงหลกัจริยธรรม เพราะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ถือเป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหว ทางดา้น
การรับรู้ การเรียนรู้ และพฒันาการดา้นอารมณ์ความรู้สึก กล่าวคือ ตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจในเร่ืองสิทธิ
ของเด็ก เยาวชน และสิทธิมนุษยชนก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิบติังานดา้นการผลิตรายการโทรทศัน์  การให้
ขอ้มูลกับเด็กและเยาวชนต้องไม่มีวตัถุประสงค์อ่ืนๆ แอบแฝง เช่น การโฆษณาชวนเช่ือ หรือ
โฆษณาทางการคา้ ใชว้ิจารณญาณอยา่งรอบคอบในการน าเสนอภาพ ขอ้ความ หรือสัญลกัษณ์ ของ
สินคา้ บริการ ใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งเท่ียงตรง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ไม่เสียดสีบุคคล กลุ่มบุคคล 
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ ภาษา การศึกษา สถานภาพ อายุ สภาพ
ร่างกายหรือสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม เน้ือหาตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม ในการ
น าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศ อย่างมีเหตุมีผล เน้ือหาท่ีน าเสนอต้องไม่เป็นเร่ืองน่ากลวั น่า
หวาดเสียว สยองขวญั หรือเร้าอารมณ์เกินไปกว่าวยัของเด็กและเยาวชน เป็นเร่ืองท่ีเด็กและเยาวชน
รับฟังไดโ้ดยไม่มีพิษมีภยั และไม่เป็นการท าร้ายไม่ว่าทางดา้นร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ความรู้สึก 
ตอ้งตระหนักถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนในการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น 
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ความต้องการ ทกัษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ตอ้งใชว้ิจารณญาณในการ
น าเสนอเน้ือหา ท่ีอาจเป็นการชกัจูงเด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ไม่น าเสนอขอ้มูล
ท่ีอาจมีผลเสียต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน หรือกระทบต่อบทบาทหน้าท่ีและ
สมัพนัธภาพของสถาบนัครอบครัว 
 ในการเชิญให้เด็กหรือเยาวชนมาให้สัมภาษณ์หรือเขา้ร่วมในรายการ ตอ้งได้รับการ
ยนิยอมอยา่งเป็นทางการจากพ่อแม่ หรือผูป้กครอง ตอ้งแจง้ให้เด็ก เยาวชน พ่อแม่ หรือผูป้กครอง 
ทราบและเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเน้ือหารายการท่ีเด็กจะเขา้ร่วมในรายการ 
 นอกจากน้ีตอ้งไม่หลอกล่อหรือหยิบยื่นผลตอบแทนท่ีเป็นเงินหรือส่ิงของเพ่ือแลกกบั
การยนิยอม หรือการตอบรับเขา้ร่วมรายการของเด็กและเยาวชน ยกเวน้การชดเชยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทาง ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

 “ตระหนักในคุณค่าของความแตกต่าง หลากหลายแห่งวิถีชีวิต ค่านิยม วัฒนธรรมของ
กลุ่มคน ชุมชนต่างๆท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ เช่น เดก็ออทิสติก เดก็ท่ีมคีวามผิดปกติใน
ร่างกาย ให้ข้อมลูแหล่งเรียนรู้ หรือแนวทางท่ีสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือพัฒนาศักยภาพครอบครัว เป็น
รายการท่ีส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเด็ก ตามหลักสิทธิมนุษยชน” (คุณนิรมล เมธีสุวกุล: สัมภาษณ์ 8 
กนัยายน 2558) 

  “สร้างโอกาสในการแสดงออกตามวัยอย่างเหมาะสม ไม่ส่งเสริมให้เด็กเลียนแบบหรือ
แสดงออกส่ิงท่ีไม่เหมาะสมกับวัย เช่น รายการท่ีมเีนื้อหาสนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรง การ
กลัน่แกล้งการยัว่ยวนทางเพศ การใช้ภาษาหยาบคาย กิจกรรมท่ีเสียงภัยต่อร่างกาย การกระท าท่ีผิด
กฎหมาย หรือท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม” (คุณณัฐฐา กีนะพนัธ:์ สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2558) 

 “ปกป้องข้อมลูของเด็ก คุ้มครองเด็ก ปกป้องอัตลักษณ์ การเลียนแบบพฤติกรรม และ
สิทธิเดก็ท่ีน ามาออกรายการหรือข่าว ไม่น าเสนอเดก็ในลกัษณะท่ีเบี่ยงเบน ท าให้เด็กสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างรอดปลอดภัย อย่างมศัีกด์ิศรีความเป็นมนุษย์  หรือสิทธิท่ีเดก็ควรได้รับตามวัยของเขา 
นึกถึงส่วนรวม ร่วมรับผิดชอบสังคม นึกถึงผลดี หรือผลกระทบท่ีตามมาเสมอ” (ผศ. มรรยาท อคัร
จนัทโชติ: สมัภาษณ์ 19 สิงหาคม 2558)  

5.4 ความต้องการรายการโทรทัศน์ของผู้รับสารที่เป็น เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 
 5.4.1 แบบสอบถามพฤตกิรรมการรับชมและความต้องการรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กและ
เยาวชนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมธัยมศึกษาปีที่ 6 
 ผลการศึกษาในส่วนน้ี เป็นผลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับชมและความ
ต้องการรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในการน าเสนอผลการวิเคราะห์
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ขอ้มูล และการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลน้ี คณะผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของ
ตารางประกอบค าอธิบาย โดยเรียงล าดบัหวัขอ้เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมและการรู้เท่าทันส่ือโทรทัศน์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการ
รับชมโทรทศัน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ และความ
คิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทัศน์และความต้องการในการรับชมโทรทัศน์จ  าแนกตามเพศ และ
ระดบัชั้นท่ีก  าลงัศึกษาในปัจจุบนั ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 
6 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 413 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัชั้นท่ีก  าลงัศึกษาในปัจจุบนั อาศยัอยู่กบั อาชีพบิดา อาชีพมารดา อาชีพผูป้กครอง 
(กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดา มารดา) และจ านวนเงินท่ีไดม้าโรงเรียนในแต่ละวนั สรุปไดด้งัตาราง 

ตาราง 5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 413) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
ชาย 161 39.0 
หญิง 252 61.0 
2. อาย ุ
6 – 8 ปี 53 12.8 
9 – 12 ปี 126 30.6 
13 – 15 ปี 141 34.1 
16 – 18 ปี 93 22.6 
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ตาราง 5.1 (ต่อ) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 413) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. ระดับช้ันทีก่ าลงัศึกษาในปัจจุบัน 
    ประถมศึกษาปีท่ี  – 3  112 27.1 
    ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  66 15.9 
    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  132 32.1 
    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  103 24.9 
4. อาศัยอยู่กบั 
   ทั้งบิดาและมารดา 310 75.1 
    บิดาคนเดียว 14 3.4 
    มารดาคนเดียว 41 9.9 
    ผูป้กครอง(กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดา มารดา) 48 11.6 
5. อาชีพบดิา 
   รับราชการ 67 16.2 
   ท างานบริษทัเอกชน 74 17.9 
   ท าธุรกิจส่วนตวั 104 25.2 
   รับจา้ง 107 25.8 
   ท าการเกษตร 6 1.6 
พ่อบา้น 6 1.6 
   อ่ืนๆ 19 4.4 
   ไม่ไดร้ะบุ 30 7.3 
6. อาชีพมารดา 
   รับราชการ 47 11.4 
   ท างานบริษทัเอกชน 73 17.7 
   ท าธุรกิจส่วนตวั 92 22.3 
   รับจา้ง 92 22.3 
   ท าการเกษตร 4 1.0 
   พ่อบา้น 77 18.6 
   อ่ืนๆ 12 2.9 
   ไม่ไดร้ะบุ 16 3.9 
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ตาราง 5.1 (ต่อ) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 413) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

7. อาชีพผู้ปกครอง (กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดา มารดา) 
   รับราชการ 12 2.9 
   ท างานบริษทัเอกชน 24 5.8 
   ท าธุรกิจส่วนตวั 35 8.5 
   รับจา้ง 32 7.7 
   ท าการเกษตร 4 1.0 
   พ่อบา้น 16 3.9 
   อ่ืนๆ 9 2.2 
   ไม่ไดร้ะบุ 281 68.0 
8. จ านวนเงนิที่ได้มาโรงเรียนในแต่ละวนั  
    1-50 บาท 118 28.6 
    51-100 บาท 176 42.6 
    101-150 บาท 55 13.3 
    151-200 บาท 30 7.3 
    201-250 บาท 6 1.5 
    251-300 บาท 10 2.4 
    301-350 บาท 4 1.0 
    ไม่ไดร้ะบุ 14 3.4 

 
 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู ้ตอบแบบสอบถาม คือนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการแจกแจง
เป็นจ านวนและค่าร้อยละ สามารถสรุปผลโดยจ าแนกเป็นรายขอ้ได ้ดงัน้ี 
 เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 และเพศชายจ านวน 151 
คนคิดเป็นร้อยละ 39.0 มีอายอุยูใ่นช่วง 13-15 ปี 141 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาคืออายุ 9 -12 
ปี 126 คน, 16-18 ปี 93 คน และ 6-8 ปี 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6, 22.6 และ 12.8 ตามล าดบั  
 ระดับช้ันที่ก าลงัศึกษาในปัจจุบัน พบว่าเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 จ านวน 112 
คน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 จ  านวน 132 คน และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จ  านวน 103 คนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11, 32.1, 24.9 และ 15.9 ตามล าดบั 
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 อาศัยอยู่กบัทั้งบิดาและมารดาจ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1 รองลงมาคือ อาศยัอยูก่บั
ผูป้กครอง จ  านวน 48 คน, อาศยัอยู่กบัมารดาคนเดียว จ  านวน 41 คน 9.9 และอาศยัอยู่กบับิดาคน
เดียว จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6, 9.9 และ 3.4 ตามล าดบั 

อาชีพของบิดา ส่วนใหญ่คือ อาชีพรับจา้งจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาคือ
ท าธุรกิจส่วนตวัจ านวน 104 คน, ท างานบริษทัเอกชนจ านวน 74, รับราชการจ านวน 67 คน, ไม่ได้
ระบุ จ  านวน 30 คน, ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 19 คน, และท าการเกษตรและพ่อบา้นมีจ  านวน
เท่ากนัคือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2, 17.9, 16.2, 7.3, 4.4 และ 1.06 ตามล าดบั 

อาชีพของมารดา ประกอบธุรกิจส่วนตวัและรับจา้งมีจ  านวนเท่ากนัคือ 92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.3 รองลงมาคือ แม่บ้าน จ  านวน 77 คน, ท างานบริษัทเอกชนจ านวน 73 คน, รับราชการ
จ านวน 47 คน,ไม่ไดร้ะบุ จ  านวน 16 คน, ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 12 คน และท าการเกษตร 
จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6, 17.7, 11.4, 3.9, 2.9 และ 1.0 ตามล าดบั 

อาชีพของผู้ปกครอง (กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดา มารดา) ไม่ไดร้ะบุ จ  านวน 281 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.0 รองลงมาคือ ท าธุรกิจส่วนตวั จ านวน 35 คน, รับจา้ง จ านวน 32 คน,ท างานบริษทัเอกชน
จ านวน 24 คน, เป็นแม่บา้นจ านวน 16 คน, รับราชการ จ านวน 12 คน, ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 
9 คน และท าการเกษตร มีจ  านวน ภ คน คิดเป็นร้อยละ 8.5, 7.7, 5.8, 3.0, 2.9, 2.2 และ 1.0 ตามล าดบั  

จ านวนเงินที่ได้มาโรงเรียนในแต่ละวนัพบมากสุด คือ 51-100 บาท จ  านวน 176 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.6 รองลงมาคือ 1-50 บาท จ  านวน 118 คน, 101-150 บาท จ  านวน 55 คน, 151-200 บาท 
จ  านวน 30 คน,ไม่ไดร้ะบุ จ  านวน 14 คน, 251-300 บาท จ  านวน 10 คน, 201-250 บาท จ  านวน 6 คน 
และ 301-350 บาท จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6, 13.3, 7.3, 3.4, 2.4, 1.5 และ 1.0 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตาราง 5.2 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของข้อมูลพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

พฤตกิรรมการรับชมโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การรับชมรายการโทรทัศน์ในวนัธรรมดา 
   วนัจนัทร์ 41 9.9 
    วนัองัคาร 22 5.3 
    วนัพุธ 47 11.4 
    วนัพฤหสับดี 22 5.3 
    วนัศุกร์ 258 62.5 
    ไม่ไดร้ะบุ 23 5.6 
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ตาราง 5.2 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

พฤตกิรรมการรับชมโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. ช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ในวนัธรรมดา 
    ช่วงเชา้ (5.00-8.00 น.) 11 2.7 
    ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.) 11 2.7 
    ช่วงเยน็ (16.01-18.30 น.) 84 20.3 
    หวัค  ่า (18.31-20.30 น.) 100 24.2 
    ช่วงหลงัข่าว (20.31-22.30 น.) 146 35.4 
    ช่วงดึก (หลงั 22.31 น.) 48 11.6 
    ไม่ไดร้ะบุ 13 3.1 
3. การรับชมรายการโทรทัศน์ในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 
    วนัเสาร์ 231 55.9 
    วนัอาทิตย ์ 98 23.7 
    ไม่ไดร้ะบุ 84 20.3 
4.ช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 
    ช่วงเชา้ (5.00-8.00 น.) 56 13.6 
    ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.) 96 23.2 
    ช่วงเยน็ (16.01-18.30 น.) 55 13.3 
    หวัค  ่า (18.31-20.30 น.) 40 9.7 
    ช่วงหลงัข่าว (20.31-22.30 น.) 88 21.3 
    ช่วงดึก (หลงั 22.31 น.) 67 16.2 
    ไม่ไดร้ะบุ 11 2.7 
5. ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ 
    นอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง 68 16.5 
    1 - 3 ชัว่โมง 214 51.8 
    3 - 6 ชัว่โมง 89 21.5 
    มากกว่า 6 ชัว่โมง 34 8.2 
    ไม่ไดร้ะบุ 8 1.9 
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ตาราง 5.2 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

พฤตกิรรมการรับชมโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

6. พฤตกิรรมการรับชมโทรทศัน์ร่วมกบั 
    บิดา มารดา หรือ ผูป้กครอง 189 45.8 
   ญาติผูใ้หญ่ 11 2.7 
   พี่ นอ้ง 58 14.0 
   พีเ่ล้ียง 2 0.5 
   ดูคนเดียว 148 35.8 
   ไม่ไดร้ะบุ 5 1.2 
7. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมกีารแนะน า หรือออกกฎในการชมโทรทัศน์ 
   มี 172 41.6 
   ไม่มี 237 57.4 
   ไม่ไดร้ะบุ 4 1.0 

 
จากตารางท่ีแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยการแจกแจงเป็นจ านวนและค่าร้อยละ สามารถสรุปผลโดยจ าแนกเป็นรายขอ้ได ้
ดงัน้ี 

การรับชมรายการโทรทัศน์ในวันธรรมดาพบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์ในวนัศุกร์ คิด
เป็นร้อยละ 62.5รองลงมาคือรับชมโทรทศัน์ในวนัพุธ, วนัจนัทร์, ไม่ไดร้ะบุวนั วนัองัคารและวนั
พฤหสับดี จ  านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 11.4, 9.9, 5.6, 5.3 ตามล าดบั  
 ช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ในวันธรรมดาพบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์ใน
ช่วงเวลาหลงัข่าว (20.31-22.30 น.) คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาคือ ช่วงเวลาหัวค ่า (18.31-20.30 
น.), ช่วงเยน็ (16.01-18.30 น.), ช่วงดึก (หลงั 22.31 น.), ไม่ไดร้ะบุ, ช่วงเชา้ (05.01-08.00 น.) และ
ช่วงบ่าย (13.01-16.00 น.) จ  านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 24.2, 20.3, 11.6, 3.1 และ 2.07 ตามล าดบั  

การรับชมรายการโทรทัศน์ในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์ในวนั
เสาร์ คิดเป็นร้อยละ 55.9 วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 23.7 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 20.3 

ช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ในวันเสาร์ อาทิตย์พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์
ช่วงเวลาบ่าย (13.00 – 16.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมาคือ ช่วงหลงัข่าว (20.31-22.30 น.), 
ช่วงดึก (หลงั 22.31 น.), ช่วงเชา้ (5.00-8.00 น.), ช่วงเยน็ (16.01-18.30 น.), ช่วงหัวค ่า (18.31-20.30 
น.) และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 21.3, 16.2, 13.6, 13.3, 9.7 และ 2.7 ตามล าดบั  
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 ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์วนัละ 1 - 3 ชัว่โมง 
คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาคือ 3 - 6 ชัว่โมง, นอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง, มากกว่า 6 ชัว่โมง และไม่ไดร้ะบุ 
คิดเป็นร้อยละ 21.5, 16.5, 8.2 และ 1.9 ตามล าดบั 
 การรับชมโทรทัศน์ร่วมกับบิดา มารดา หรือ ผูป้กครองคิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ
รับชมโทรทศัน์คนเดียว, พี่ นอ้ง, ญาติผูใ้หญ่, ไม่ไดร้ะบุ  และรับชมโทรทศัน์กบัพ่ีเล้ียง คิดเป็นร้อย
ละ 35.8, 14.0, 2.7, 1.2 และ 0.5 ตามล าดบั 
 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมกีารแนะน า หรือออกกฎในการชมโทรทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่
รับชมโทรทศัน์โดยไม่มีบิดา มารดา หรือผูป้กครองแนะน า หรือออกกฎคิดเป็นร้อยละ 57.4 รับชม
โทรทศัน์โดยมีบิดา มารดา หรือผูป้กครองแนะน า หรือออกกฎคิดเป็นร้อยละ 41.6 และไม่ไดร้ะบุ 
คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมและการรู้เท่าทนัส่ือโทรทศัน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตาราง 5.3 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลการมีส่วนร่วมและการรู้เท่าทนัส่ือโทรทศัน์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

การมส่ีวนร่วมและการเรียนรู้เท่าทนัส่ือโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ต่างๆในรายการโทรทัศน์ 
เคย 103 24.9 
ไม่เคย 307 74.3 
ไม่ไดร้ะบุ 3 0.7 
2. การตดิต่อเพ่ือขอเข้าร่วมรายการโทรทัศน์ 
เคย 48 11.6 
ไม่เคย 362 87.7 
    ไม่ไดร้ะบุ 3 0.7 
3. การเข้าร่วมรายการโทรทัศน์ 
เคย 66 16.0 
ไม่เคย 344 83.3 
ไม่ไดร้ะบุ 3 0.7 
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ตาราง 5.3 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลการมีส่วนร่วมและการรู้เท่าทนัส่ือโทรทศัน์
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

การมส่ีวนร่วมและการเรียนรู้เท่าทนัส่ือโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. รู้ว่าเร่ืองไหนเป็นเร่ืองจริง เร่ืองที่แต่งขึน้ หรือ เป็นความคดิเหน็ 
ใช่ 201 48.7 
ไม่ใช่ 40 9.7 
ไม่แน่ใจ 167 40.4 
ไม่ไดร้ะบุ 5 1.2 
5. การแชร์ หรือแนะน ารายการโทรทศัน์ทีไ่ด้รับชมให้ผู้อ่ืนได้ชมต่อไป 
ใช่ 188 45.5 
ไม่ใช่ 144 34.9 
ไม่แน่ใจ 76 18.4 
ไม่ไดร้ะบุ 5 1.2 
6. เม่ือแชร์แล้วมัน่ใจว่าเน้ือหาเหล่านั้นมปีระโยชน์ และไม่เกดิโทษกบัผู้อ่ืน 
ใช่ 184 44.6 
ไม่ใช่ 82 19.9 
ไม่แน่ใจ 143 34.6 
ไม่ไดร้ะบุ 4 1.0 
 
จากตารางท่ีแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมและการรู้เท่าทนัส่ือโทรทศัน์ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงเป็นจ านวนและค่าร้อยละ สามารถสรุปผลโดยจ าแนกเป็นราย
ขอ้ได ้ดงัน้ี 
 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆในรายการโทรทัศน์พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคย
แสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 74.3 เคยแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 24.9 และไม่ไดร้ะบุ 
คิดเป็นร้อยละ 0.7 

 การติดต่อเพ่ือขอเข้าร่วมรายการโทรทัศน์ พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อเพื่อขอเข้าร่วม
รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.7 เคยติดต่อเพื่อขอเขา้ร่วมรายการ คิดเป็นร้อยละ 11.6 และไม่ไดร้ะบุ คิด
เป็นร้อยละ 0.7 

 การเข้าร่วมรายการโทรทัศน์พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมรายการคิดเป็นร้อยละ 83.3 เคย
เขา้ร่วมรายการคิดเป็นร้อยละ 16.0 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 0.7 
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 รู้ว่าเร่ืองไหนเป็นเร่ืองจริง เร่ืองที่แต่งขึ้น หรือ เป็นความคิดเห็นพบว่าส่วนใหญ่รู้ว่าเร่ือง
ไหนเป็นเร่ืองจริง เร่ืองท่ีแต่งข้ึน หรือเป็นความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละ 48.7 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 
40.0 ไม่รู้ คิดเป็นร้อยละ 9.7 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 1.2 

 การแชร์ หรือแนะน ารายการโทรทัศน์ที่ได้รับชมให้ผู้อ่ืนได้ชมต่อไปพบว่า ส่วนใหญ่มีการ
แชร์ใหผู้อ่ื้นไดรั้บชมต่อไป คิดเป็นร้อยละ 45.5 ไม่มีการแชร์ คิดเป็นร้อยละ 34.9 ไม่แน่ใจ คิดเป็น
ร้อยละ 18.4 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 1.2 

 เม่ือแชร์แล้วมัน่ใจว่าเน้ือหาเหล่านั้นมปีระโยชน์ และไม่เกิดโทษกับผู้ อ่ืนพบว่า ส่วนใหญ่มี
การแชร์ใหผู้อ่ื้นไดรั้บชมต่อไปแลว้มัน่ใจว่าเน้ือหาเหล่านั้นมีประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 44.6ไม่แน่ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 34.6 ไม่มีการแชร์ คิดเป็นร้อยละ 19.9 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชม
โทรทศัน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตาราง 5.4 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความ
ตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

พฤตกิรรมการรับชมโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมเีพยีงพอกบัเด็กและเยาวชน 
พอ 174 42.1 
ไม่พอ 138 33.4 
ไม่แน่ใจ 99 24.0 
ไม่ไดร้ะบุ 2 0.5 
2.รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมคุีณภาพดี เหมาะสมกบัเด็กและเยาวชน 
ดี 178 43.1 
ไม่ดี 63 15.3 
ไม่แน่ใจ 165 40.0 
ไม่ไดร้ะบุ 7 1.7 
จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความ

ตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ ของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงเป็นจ านวนและค่าร้อยละ 
สามารถสรุปผลโดยจ าแนกเป็นรายขอ้ได ้ดงัน้ี 

รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมีเพียงพอกับเด็กและเยาวชนพบว่า ส่วนใหญ่คิดว่ารายการ
โทรทศัน์ในปัจจุบนัมีเพียงพอ กบัเด็กและเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 42.1ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 
33.4 ไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 24.0 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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 รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมคุีณภาพดี เหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนพบว่า ส่วนใหญ่คิดว่า
รายการโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีคุณภาพ ดี เหมาะสมกบัเด็กและเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 43.1ไม่แน่ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 40.0 ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 15.3 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ และความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการ
โทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์จ  าแนกตามเพศ และระดบัชั้นท่ีก  าลงัศึกษาใน
ปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ และความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการ
โทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบ, รายการ
โทรทศัน์ท่ีชอบ, ส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ, ดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ี
ช่ืนชอบ, ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึน และเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีนกัเรียนคิดวา่
ควรเพ่ิมข้ึนจ าแนกตามระดบัชั้นท่ีก  าลงัศึกษาในปัจจุบนั ของผูต้อบแบบสอบถามสรุปไดด้งัน้ี 

 5.1) การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์และความคิดเห็นท่ีมีต่อ
รายการโทรทศัน์และความต้องการในการรับชมโทรทศัน์ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3   
  5.1.1) สถานีโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

ตาราง 5.5 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ ด้าน
สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 
117) 

สถานีโทรทศัน์ที่ชอบ ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ช่อง 7 2 4 6 
ช่องวนั 6 3 9 
ช่องโมโน 2 - 2 
ช่องเวิร์คพอยท ์ 2 2 4 
ช่องจีเอม็เอม็ - 1 1 
ช่องบูมเมอแรง 1 10 11 
ช่องบีบีอาร์ ทีวี (BBR TV- online tv) 2 2 4 
ช่องทูนามิ (Toonami- ดาวเทียม ) 3 - 3 
ช่อง ฟ๊อก แฟมิล่ี(Fox Family-online tv) 1 - 1 
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ตาราง 5.5 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้น
สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 
117) 

สถานีโทรทศัน์ที่ชอบ ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ช่องนิค เจอาร์ (Nick JR-online tv) 1 - 1 
ช่อง ไอเพลยบ์๊อกซ์(I Play Box- online tv) 1 - 1 
ดาวเทียม - 7 7 
เคเบ้ิล - 4 4 
ช่องการ์ตูน 4 - 4 
ยทููป 3 17 20 
ไม่ไดร้ะบุ 29 88 

 
 ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านสถานีโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่า ช่ืนชอบสถานีโทรทศัน์ ดงัน้ี ช่อง
ยทููป จ  านวนรวม 20 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 17 คน ช่อง บูมเมอแรง จ  านวนรวม 11 คน เป็น
ชาย 1 คน และหญิง 10 คน ช่อง วนัจ  านวนรวม 9 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 3 คน  ช่อง 3 จ  านวน    
8 คนเป็นชาย 1 คน และหญิง 7 คน ดาวเทียมจ านวน 7 คน เป็นหญิง 7 คน ช่อง 7 จ  านวน6 คน เป็น
ชาย 2 คน และหญิง 4 คน  ช่อง เวิร์คพอยทจ์  านวน 4 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 2 คน ช่องบีบีอาร์ 
ทีวี จ  านวน4 คน เป็น ชาย 2 หญิง 2 ช่องเคเบ้ิล จ  านวน 4 คน เป็นหญิง 4 คน และ ช่องการ์ตูนอ่ืนๆ 
จ านวน4 คน เป็นชาย 4 คน  ช่อง ทูนามิ จ  านวน 3 คน เป็นชาย 3 คน  ช่อง 5 จ  านวน2 คน เป็นชาย 1 
คน หญิง 1 คน และ ช่อง โมโนเป็นชาย 2 คน ช่อง จีเอม็เอม็เป็นหญิง 1 คน ช่อง ฟ๊อกแฟมิล่ีเป็นชาย 
1 คน ช่อง นิค เจอาร์เป็นชาย 1 คน และ ช่องไอ เพลยบ์๊อกซ ์เป็นชาย 1 คน 

  5.1.2) รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

ตาราง 5.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นรายการ
โทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 117) 

ช่อง รายการโทรทัศน์ที่ชอบ ชาย (คน) หญิง (คน) ผลรวม 
ช่อง 3HD ละครสองหวัใจน้ีเพ่ือเธอ - 11 11 
ช่อง 3HD ละครบา้นน้ีผไีม่ปอบ 1 5 6 
ช่อง 3HD ละครสะใภจ้า้ว 2 2 4 
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ตาราง 5.6 (ต่อ) แสดงจ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้น
รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 
117) 

ช่อง รายการโทรทัศน์ที่ชอบ ชาย (คน) หญิง (คน) ผลรวม 
ช่อง 3HD ละครหอ้งหุ่น - 2 2 
ช่อง 3HD ละครกลกิโมโน - 1 1 
ช่อง 3SD ละครสามีตีตรา - 2 2 
ช่อง 3SD ละครดาวเรือง 1 4 5 
ช่อง 3HD เร่ืองเล่าเชา้น้ี - 1 1 
ช่อง 5 การ์ตูนไลน์ ทาวน์ เพื่อนรัก - 1 1 
ช่อง 7 ละครสาวนอ้ยออ้ยควัน่ - 11 11 
ช่อง 7 ละครคนละโลก - 10 10 
ช่อง 7 ละครรักลน้ดอย - 7 7 
ช่อง 7 ละครตะพดโลกนั - 5 5 
ช่อง 7 ละครคู่ปรับฉบบัหวัใจ - 3 3 
ช่อง 7 ละครจุมพิตพยคัฆส์าว  - 2 2 
ช่อง 7 ละครสาวนอ้ยซอยรจนา - 1 1 
ช่อง 7 ละครสุสานคนเป็น 1 1 2 
ช่อง 7 ตกสิบหยบิลา้น - 6 6 
ช่อง 7 ดาราเฮโย - 1 1 
ช่อง 7 ดีสนียค์ลบั - 1 1 
ช่อง เวิร์คพอยท ์ พระพุทธเจา้ 3 6 9 
ช่อง เวิร์คพอยท ์ ปริศนาฟ้าแลบ 1 6 7 
ช่อง เวิร์คพอยท ์ ชิงร้อยชิงลา้น 4 - 4 
ช่อง เวิร์คพอยท ์ ตลก 6 ฉาก 2 - 2 
ช่อง จีเอม็เอม็ แฉแต่เชา้ - 1 1 
ช่อง โมโน  ภาพยนตร์  1 - 1 
ช่องวนั ละครผูห้ญิงคนนั้นช่ือบุญรอด - 1 1 
ช่อง วนั งานเขา้ท่ีเลา้เป็ด - 1 1 
ช่อง วนั ซิทคอมบา้นน้ีมีรัก 2 - 2 
ช่อง บูมเมอแรง การ์ตูนสไปร์เดอร์แมน 2 - 2 
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ตาราง 5.6 (ต่อ) แสดงจ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้น
รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 
117) 

ช่อง รายการโทรทัศน์ที่ชอบ ชาย (คน) หญิง (คน) ผลรวม 
ช่อง บูมเมอแรง การ์ตูน ราชสีห์กบัหนู 1 - 1 
ช่อง บูมเมอแรง การ์ตูนทอมแอนดเ์จอร่ี 1 2 3 
ช่อง บูมเมอแรง การ์ตูนสกู๊ดป้ีดู - 1 1 
ช่อง บีบีอาร์ ทีวี บีบีอาร์ (คลิป แคสเกมส์) 2 2 4 
ช่อง ทูนามิ การ์ตูน ทูนาม ิ 5 - 5 
ช่องนิค เจอาร์ การ์ตูนสปองบ๊อบ 1 - 1 
ช่องนิค เจอาร์ การ์ตูน เกด เบส 1 - 1 
ช่อง เอม็ชาแนล ภาพยนตร์ 3 1 4 
ช่อง สบายดี ทีวี สบายดี ทีว ี 1 3 4 

รวม    136 
 
 ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรายการโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่า  
 ช่ืนชอบ ช่อง 3HD และ 3SD ไดแ้ก่อนัดบัหน่ึง ละครสองหัวใจน้ีเพ่ือเธอ 11 คน เป็นหญิง 
11 คนอนัดับสอง ละครบ้านน้ีผีไม่ปอบ 6 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 5 คน อนัดบัสามละคร
ดาวเรือง 5 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 4 คน อนัดบัส่ี ละครสะใภจ้า้ว 4 คน เป็นชาย 2 คน และ
หญิง 2 คน อนัดบัหา้ละครหอ้งหุ่น 2 คน เป็นหญิง 2 คน อนัดบัหก ละครสามีตีตรา 2 คน เป็นหญิง 
2 คน อนัดบัเจ็ด เร่ืองเล่าเชา้น้ีช่อง 3HD 1 คน เป็นหญิง 1 และละครกลกิโมโน 1 คน หญิง 1 คน 
 ช่อง 5 ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง การ์ตูนไลน์ ทาวน์ เพื่อนรัก 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
 ช่อง 7 ไดแ้ก่อนัดบัหน่ึง ละครสาวนอ้ยออ้ยควัน่ 11 คน เป็นหญิง 11 คน อนัดบัสอง ละคร
คนละโลก 10 คน เป็นหญิง 10 คนอนัดบัสาม ละครรักลน้ดอย 7 คนเป็นหญิง 7 คนอนัดบัส่ี รายการ
ตกสิบหยบิลา้น 6 คน เป็นหญิง 6 คน อนัดบัหา้ ละครตะพดโลกนั 5 คน เป็นหญิง 5 คน อนัดบัหก 
ละครคู่ปรับฉบบัหวัใจ 3 คน เป็นหญิง 3 คน อนัดบัเจ็ด ละครจุมพิตพยคัฆส์าว 2 คน เป็นหญิง 2 คน 
และ ละครสุสานคนเป็น 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง อนัดบัแปด ละครสาวน้อยซอยรจนา  1 คน 
เป็นหญิง 1 คน รายการดาราเฮโย 1 คน เป็นหญิง 1 คน และ ดีสนียค์ลบั 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
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 ช่อง เวิร์คพอยท ์ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง พระพุทธเจา้ 9 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 6 คน อนัดบั
สองรายการปริศนาฟ้าแลบ 7 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 6 คนอนัดบัสาม รายการชิงร้อยชิงลา้น4 
คน เป็นชาย 4 คน และ อนัดบัส่ี รายการตลก 6 ฉาก 2 คน เป็นชาย 2 คน 
 ช่องวนั ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง ซิทคอมบา้นน้ีมีรัก 2 คน เป็นชาย 2 คน อนัดบัสอง ละครผูห้ญิง
คนนั้นช่ือบุญรอด 1 คน เป็นหญิง 1 คน และรายการงานเขา้ท่ีเลา้เป็ด 1 คน เป็นหญิง 1 คน  
 ช่อง บูมเมอแรงไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง การ์ตูนทอมแอนดเ์จอร่ี 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 
คนอนัดบัสอง การ์ตูนสไปร์เดอร์แมน 2 คน เป็นชาย 2 คนอนัดบัสาม การ์ตูน ราชสีห์กบัหนู 1 คน 
เป็นชาย 1 คนและการ์ตูนสกู๊ดป้ีดู 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
 ช่อง บีบีอาร์ ทีวี ไดแ้ก่ บีบีอาร์ (คลิป แคสเกมส์) 4 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 2 คน 
 ช่อง ทูนนามิ ไดแ้ก่ การ์ตูน ทูนามิ 5 คน เป็นชาย 5 คน 
 ช่องนิค เจอาร์ไดแ้ก่ การ์ตูนสปองบ๊อบ เป็นชาย 1 คนและการ์ตูน เกด เบส เป็นชาย 1 คน 
 ช่อง เอม็ชาแนล ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ 4 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 1 คน 
 ช่อง สบายดี ทีวีไดแ้ก่ รายการสบายดี ทีวี 4 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 3 คน 

  5.1.3) ส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้น
การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

ตาราง 5.7 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นส่ิงท่ี
ดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี  
1 – 3 (n = 117) 
ส่ิงที่ดงึดูดในรายการ

โทรทัศน์ 
ชาย (คน) หญิง(คน) ผลรวม 

ความตลก 41 50 91 
ความต่ืนเตน้ผจญภยั 16 27 43 
ความรักโรแมนติก 5 15 20 
ความมีเง่ือนง าชวนสงสยั 8 8 16 
ความเศร้า สงสาร 6 17 23 
ความขดัแยง้ 8 1 9 
โชคลาภ รางวลั 7 11 18 
ดารา ผูม้ีช่ือเสียง 6 15 21 
ความสวยงาม 6 20 26 
เร่ืองยอ้นยคุ 13 18 31 

รวม 116 182 298 
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 ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของ
ผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่า ส่ิงดึงดูดในรายการ
โทรทัศน์ อนัดบัหน่ึงเร่ืองความตลก 91 คน เป็นชาย 41 คน และหญิง 50 คน อนัดบัสอง ความ
ต่ืนเตน้ผจญภยั 43 คน เป็นชาย 16 คน และหญิง 27 คนอนัดบัสาม เร่ืองยอ้นยุค 31 คน เป็นชาย 13 
คน และหญิง 18 คน อนัดบัส่ี ความสวยงาม 26 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 20 คน อนัดบัห้า ความ
เศร้า สงสาร 23 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 17 คน อนัดบัหก ดารา ผูม้ีช่ือเสียง 21 คน ชาย 6 คน 
และหญิง 15 คน อนัดบัเจ็ด ความรักโรแมนติก 20 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 15 คน อนัดบัแปด 
โชคลาภ รางวลั 18 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 11 คน อนัดบัเกา้ ความมีเง่ือนง าชวนสงสัย 16 คน 
เป็นชาย 8 คน และหญิง 8 คน และ อนัดบัสิบ ความขดัแยง้ 9 คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 1 คน 

  5.1.4) ดารา นักแสดง ตัวละคร หรือ เ น็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

ตาราง 5.8 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นดารา 
นักแสดง ตัวละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 117)  

ดารา นักแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ณเดช คูกิมิยะ 2 13 15 
มาริโอเ้มาเร่อ 7 5 12 
เจมส์ จิราย ุ 2 6 8 
เจมส์มาร์ - 3 3 
หมาก ปริญ - 2 2 
เบิร์ด ธงไชย - 1 1 
หม ่า 3ช่า 1 - 1 
โหน่ง 3ช่า 1 - 1 
เท่ง 3 ช่า 1 - 1 
กนั นภทัร - 1 1 
ดีเจพุฒ - 1 1 
ป๋อ ณัฐวุฒิ - 1 1 
ต่อ ฮอนโมน 1 - 1 

ญาญ่า - 13 13 
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ตาราง 5.8 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้น
ดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 117)  

ดารา นักแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
อั้ม พชัราภา - 8 8 
แพนเคก้ - 2 2 
คิม เบอร์ล่ี - 1 1 
แอน ทองประสม - 1 1 
เกรซกาญจน์เกลา้ - 1 1 
ใหม่ ดาวิกา - 1 1 
ปู ไปรยา - 1 1 
ยุย้ จิรนนัท ์ - 1 1 
ทบัทิม - 1 1 
พลอย เฌอมาลย ์ 1 1 2 
ม้ินชลิดา - 1 1 
เวสป้า อาร์สยาม 1 - 1 
ไมเคิลโอเว่น 2 - 2 
แกว้หนา้มา้ 4 5 9 
พระป่ินทอง 4 4 8 
กระสือ 3 2 5 
การ์ตูน 2 3 5 
สไปเดอร์แมน 2 - 2 
นางสาวทองสร้อย - 1 1 
มิกก้ีเมา้ส์ 1 - 1 

รวม   115 
 
 ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล
ท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่า 
 ช่ืนชอบ ดารา / นกัแสดงชาย ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง ณเดช คูกิมิยะ 15 คน เป็นชาย 2 คน และ
หญิง 13 คนอนัดบัสองมาริโอเ้มาเร่อ 12 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 5 คนอันดับสาม เจมส์จิราย ุ            
8 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 6 คนอนัดบัส่ีเจมส์มาร์เป็นหญิง 3 คนอนัดบัหา้ หมาก ปริญเป็นหญิง 
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2 คน และ อนัดบัหก เบิร์ด ธงไชย เป็นชาย 1 คน หม ่า 3 ช่า เป็นชาย 1 คน เท่ง เป็นชาย 1 คน โหน่ง 
เป็นชาย 1 คนกนั นภทัร เป็นหญิง 1 คน ดีเจพุฒเป็นหญิง 1 คน และป๋อ ณัฐวุฒิ เป็นหญิง 1 คน 
 ดารา / นกัแสดงหญิง อนัดบัหน่ึง ญาญ่าเป็นหญิง 13 คนอนัดบัสองอั้มพชัราภาเป็นหญิง 8 
คนอนัดบัสาม แพนเคก้เป็นหญิง 2 คนและ พลอย เฌอมาลย  ์2 คน เป็นชาย 1 คนหญิง 1 คนและ 
อนัดบัส่ี คิม เบอร์ล่ี เป็นหญิง 1 คนแอน ทองประสม เป็นหญิง 1 คนเกรซกาญจน์เกลา้ เป็นหญิง 1 
คนใหม่ ดาวิกา เป็นหญิง 1 คน  
 ตวัละคร / การ์ตูน ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง แกว้หน้ามา้ 9 คน เป็นชาย 4 คนหญิง 5 คน อนัดบั
สอง พระป่ินทอง 8 คน เป็นชาย 4 คนหญิง 4 คน อนัดบัสาม กระสือ 5 คน เป็นชาย 3 คนหญิง 2 คน 
และ การ์ตูน 5 คน เป็นชาย 2 คนหญิง 3 คน อนัดบัส่ี สไปเดอร์แมนเป็นชาย 2 คนอนัดบัหา้ นางสาว
ทองสร้อยเป็นหญิง 1 คนและมิกก้ีเมา้ส์เป็นชาย 1 คน 

  5.1.5) ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึนของผูต้อบแบบสอบถามใน
ระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

ตาราง 5.9 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความ
ต้องการในการรับชมโทรทัศน์ด้านประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึน ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 117) 

ประเภทรายการโทรทศัน์ ชาย (คน) หญิง(คน) ผลรวม 
รายการการ์ตูน 35 50 85 
รายการเพลง/คอนเสิร์ต 15 23 38 
รายการสารคดี 15 24 39 
รายการเล่านิทาน 14 30 44 
รายการน าเท่ียว 6 11 17 
รายการเกมส์โชว ์ 17 13 30 
รายการเรียลลิต้ี 7 16 23 
รายการตลก 16 38 54 
ละคร 10 40 50 
ละครซิทคอม 8 13 21 
รายการกีฬา 8 12 20 
รายการแสดงความสามารถพิเศษ 6 10 16 
รายการข่าวของเด็กและเยาวชน 6 8 14 

รวม   451 
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 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ดา้น
ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึน ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่าควรเพ่ิมรายการประเภทการ์ตูน เป็นชาย 35 คน และหญิง 50 คน, 
รายการเพลง/คอนเสิร์ต เป็นชาย 15 คน และหญิง 23 คน, รายการสารคดี เป็นชาย 15 คน และหญิง 
24 คน, รายการเล่านิทาน เป็นชาย 14 คน และหญิง 30 คน, รายการน าเท่ียว เป็นชาย 6 คน และหญิง 
11 คน, รายการเกมส์โชว ์เป็นชาย 17 คน และหญิง 13 คน, รายการเรียลลิต้ี เป็นชาย 7 คน และหญิง 
16 คน, รายการตลก เป็นชาย 16 คน และหญิง 38 คน, ละคร เป็นชาย 10 คน และหญิง 40 คน, ละคร
ซิทคอม เป็นชาย 8 คน และหญิง 13 คน, รายการกีฬา เป็นชาย 8 คน และหญิง 12 คน,รายการแสดง
ความสามารถพิเศษ เป็นชาย 6 คน และหญิง 10 คน และรายการข่าวของเด็กและเยาวชน เป็นชาย 6 
คน และหญิง 8 คน 

  5.1.6) เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึนของผูต้อบแบบสอบถามใน
ระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

ตาราง 5.10 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความ
ต้องการในการรับชมโทรทัศน์ด้านเน้ือหารายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึนของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 117)  

เน้ือหารายการโทรทศัน์ ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน 15 10 25 
แนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ 4 2 6 
ชีวิตดารา คนดงั 5 2 7 
ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น 2 6 8 
วิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจท่ีเขา้ใจง่าย 1 2 3 
ข่าวสารเทคโนโลย ี - 4 4 
อาชีพและการศึกษาต่อ 7 4 11 

รวม   64 
 
 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ดา้น
เน้ือหารายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึน ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่าอนัดบัหน่ึง รายการการ์ตูน 85 คน เป็นชาย 35 คน และหญิง 50 คน 
อนัดบัสอง รายการเล่านิทาน 44 คน เป็นชาย 14 คน และหญิง 30 คน อนัดบัสาม รายการสารคดี 39 
คน เป็นชาย 15 คน และ หญิง 24 คน อนัดบัส่ี รายการเพลง/คอนเสิร์ต 38 คน เป็น ชาย 15 และหญิง 
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23 คน อนัดับห้า รายการน าเท่ียว 17 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 11 คน อนัดับหก อาชีพและ
การศึกษาต่อ 11 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 4 คน อนัดบัเจ็ด ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น 8 คน เป็นชาย 2 
คน และหญิง 6 คน อนัดบัแปด ชีวิตดารา คนดงั 7 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 2 คน อนัดบัเกา้ 
แนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ 6 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 2 คน อนัดบัสิบข่าวสารเทคโนโลยี 4 
คน เป็นหญิง 4 คน และ อนัดบัสิบเอด็ วิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจท่ีเขา้ใจง่าย  เป็น 3 คน ชาย 1 
คน และหญิง 2 คน 

 5.2) การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์และความคิดเห็นท่ีมีต่อ
รายการโทรทศัน์และความต้องการในการรับชมโทรทศัน์ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

  5.2.1) สถานีโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

ตาราง 5.11 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ ด้าน
สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4-6 (n = 81) 

สถานีโทรทศัน์ที่ชอบ ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ช่อง 3 4 8 12 
ช่อง 7 2 2 4 
ช่องเวิร์คพอยท ์ - 1 1 
ช่องวนั - 1 1 
ช่องบูมเมอแรง 2 - 2 
เคเบ้ิล 1 4 5 
การ์ตูน 1 1 2 
สคิส ทีวี (SKIZZ TV –cartoon online tv ) 1 - 1 
ยทููป 10 6 16 

รวม   49 
 
 ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านสถานีโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 พบว่าอนัดบัหน่ึง ยูทูป จ  านวน 16 คน 
เป็นชาย 10 คน และหญิง 6 คน อนัดบัสอง ช่อง 3 จ  านวน 12 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 8 คน 
อนัดบัสาม ช่องดาวเทียมจ านวน 5 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 4 คน และ ช่องเคเบ้ิลจ านวน 5 คน 
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เป็นชาย 1 คน และหญิง 4 คน อนัดบัส่ี ช่อง 7 จ  านวน 4 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 2 คน อนัดบัหา้ 
ช่อง บูมเมอแรง จ  านวน 2 คน เป็นชาย 2 คน และ ช่องการ์ตูนอ่ืนๆ จ านวน 2 คน เป็นชาย 1 คน และ
หญิง 1 คนอนัดบัหก ช่อง เวิร์คพอยทเ์ป็นหญิง 1 คน ช่อง วนัเป็นหญิง 1 คน และ สคิส ทีวี (รายการ
การ์ตูน ออนไลน์ทีวี) จ  านวน เป็นชาย 1 คน 

  5.2.2) รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

ตาราง 5.12 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ ด้าน
รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4-6 (n = 
81) 

ช่อง รายการโทรทัศน์ ชาย (คน) หญิง (คน) ผลรวม 
ช่อง 3HD เปาบุน้จ้ิน 4 - 4 
ช่อง 3HD ละครสองหวัใจน้ีเพ่ือเธอ 1 1 2 
ช่อง 3HD ละครบา้นน้ีผไีม่ปอบ 1 2 3 
ช่อง 3HD ละครสะใภจ้า้ว 1 2 3 
ช่อง 3HD เร่ืองเล่าเชา้น้ี 1 2 3 
ช่อง 3HD 3 แซ่บ 1 1 2 
ช่อง 3HD ละครหอ้งหุ่น - 1 1 
ช่อง 7 ดาราเฮโย - 7 7 
ช่อง 7 ละครรักลน้ดอย 2 3 5 
ช่อง 7 ละครสาวนอ้ยออ้ยควัน่ - 2 2 
ช่อง 7 ละครตะพดโลกนัต ์ - 2 2 
ช่อง 7 ละครคู่ปรับฉบบัหวัใจ - 3 3 
ช่อง 7 ตกสิบหยบิลา้น - 1 1 
ช่อง 7 ละครสาวนอ้ยซอยรจนา - 1 1 
ช่อง 9 โดเรม่อน 1 - 1 
ช่อง 9 โทริโกะ 1 - 1 
ช่อง วนั ซีรียฮ์อร์โมน 2 10 12 
ช่อง วนั ซิทคอมเป็นต่อ 1 1 2 
ช่องวนั ละครรักนะเป็ดโง่ - 1 1 
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ตาราง 5.12 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้น
รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4-6 (n = 
81) 

ช่อง รายการโทรทัศน์ ชาย (คน) หญิง (คน) ผลรวม 
ช่อง วนั งานเขา้ท่ีเลา้เป็ด - 1 1 
ช่อง วนั 4 โพด า - 1 1 

ช่องเวิร์คพอยท ์ ตลก 6 ฉาก 1 6 7 
ช่องเวิร์คพอยท ์ ชิงร้อยชิงลา้น 1 3 4 
ช่องเวิร์คพอยท ์ ปริศนาฟ้าแลบ 3 3 6 
ช่องเวิร์คพอยท ์ พระพุทธเจา้ - 1 1 
ช่อง เวิร์คพอยท ์ คนอวดผ ี 2 - 2 
ช่อง บูมเมอแรง การ์ตูน 3 - 3 
ช่อง บูมเมอแรง เบนเทน (Ben Ten) 2 - 2 
ช่อง สบายดี ทีวี สบายดี ทีว ี - 1 1 

 สคิส ทีวี(รายการการ์ตูน ออนไลน์) 4 1 5 
ยทููป ฟู้ดทราเวลทีวี(Food Travel TV-

รายการสอนท าอาหาร ออนไลน์) 
- 2 2 

ยทููป Zbing(online game casting) 2 1 3 
ยทููป Jedz (online game casting ) 2 - 2 
ยทููป Xcros 7 (online game casting) 1 - 1 
รวม    97 

 
 ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรายการโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่า  
 ช่ืนชอบ ช่อง 3HD ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง เปาบุน้จ้ิน 4 คน เป็นชาย 4 คน อนัดบัสอง ละครบา้น
น้ีผไีม่ปอบ 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน ละครสะใภจ้า้ว 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน 
และ รายการ 3 แซ่บ 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน อนัดบัสาม ละครสองหวัใจน้ีเพ่ือเธอ 2 คน 
เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 และรายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน และ อนัดบั
ส่ี ละครหอ้งหุ่น 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
 ช่อง 7 ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง รายการดาราเฮโย 7 คน เป็นหญิง 7 คน อนัดบัสอง ละครรักลน้
ดอย 5 คนเป็นชาย 2 คน และหญิง 3 คนอนัดบัสาม ละครคู่ปรับฉบบัหัวใจ 3 คน เป็นหญิง 3 คน
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อนัดบัส่ี ละครสาวนอ้ยออ้ยควัน่ 2 คน เป็นหญิง 2 คน และ ละครตะพดโลกนั 2 คน เป็นหญิง 2 คน 
และ อนัดบัห้า รายการตกสิบหยิบลา้น 1 คน เป็นหญิง 1 คน และละครสาวน้อยซอยรจนา 1 คน 
เป็นหญิง 1 คน 
 ช่อง เวิร์คพอยท ์ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง ตลก 6 ฉาก 7 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 6 คนอนัดบั
สอง ปริศนาฟ้าแลบ 6 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 3 คนอนัดบัสาม ชิงร้อยชิงลา้น 4 คน เป็นชาย 1 
คน และหญิง 3 คนอนัดบัส่ี คนอวดผ ีเป็นชาย 2 คน และอนัดบัหา้ พระพุทธเจา้ เป็นหญิง 1 คน 
 ช่องวนั ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง ซีรียฮ์อร์โมน 12 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 10 คน อนัดบัสอง 
ซิทคอมเป็นต่อ 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน และอนัดบัสาม ละครรักนะเป็ดโง่ 1 คน เป็น
หญิง 1 คน รายการงานเขา้ท่ีเลา้เป็ด 1 คน เป็นหญิง 1 คน และรายการ4โพด า 1 คน เป็นหญิง 1 คน  
 ช่อง ยูทูปไดแ้ก่อนัดบัหน่ึง สคิส ทีวี (รายการการ์ตูน ออนไลน์ ทีวี) 5 คน เป็นชาย 4 คน 
และหญิง 1 คน อนัดับสอง zbing 3 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 1 คน อนัดบัสาม jedzเป็นชาย 2 คน 
และอนัดบัส่ี ฟู้ดทราเวลทีวี (รายการสอนท าอาหาร ออนไลน์) หญิง 1 คน และ Xcros 7 ชาย 1 คน 

  5.2.3) ส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้น
การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  

ตาราง 5.13 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นส่ิงท่ี
ดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 
– 6 (n = 81)  

ส่ิงที่ดงึดูดในรายการโทรทัศน์ ชาย (คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ความตลก 26 29 55 
ความต่ืนเตน้ผจญภยั 18 12 30 
ความรักโรแมนติก 10 11 21 
ความมีเง่ือนง าชวนสงสยั 11 11 22 
ความเศร้า สงสาร 6 7 13 
ความขดัแยง้ 4 9 13 
โชคลาภ รางวลั 2 1 3 
ดารา ผูม้ีช่ือเสียง 2 8 10 
ความสวยงาม 6 7 13 
เร่ืองยอ้นยคุ 7 6 13 

รวม   193 
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 ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของ
ผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่า ส่ิงดึงดูดในรายการ
โทรทัศน์ อนัดบัหน่ึงเร่ืองความตลก 55 คน เป็นชาย 26 คน และหญิง 29 คน อนัดบัสอง ความ
ต่ืนเตน้ผจญภยั 30 คน เป็นชาย 18 คน และหญิง 12 คนอนัดบัสาม ความมีเง่ือนง าชวนสงสัย 22 คน 
เป็นชาย 11 คน และหญิง 11 คน อนัดบัส่ี ความรักโรแมนติก 21 คน เป็นชาย 10 คน และหญิง 12 
คน อนัดบัหา้ ความเศร้า สงสาร 13 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 7 คน ความขดัแยง้ 13 คน เป็นชาย 
4 คน และหญิง 9 คน ความสวยงาม 13 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 7 คน และเร่ืองยอ้นยุค 13 คน 
เป็นชาย 7 คน และหญิง 6 คน อนัดบัหก ดารา ผูม้ีช่ือเสียง 10 คนชาย 2 คน และหญิง 8 คน และ 
อนัดบัเจ็ด โชคลาภ รางวลั 3 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 1 คน 

 5.2.4) ดารา นักแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามใน
ระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

ตาราง 5.14 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นดารา 
นักแสดง ตัวละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (n = 81)  

ดารา นักแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
มาริโอ ้เมาเร่อ 2 4 6 
แบงคฮ์อร์โมน 1 5 6 
ต่อ ฮอร์โมน - 2 2 
เท่ง 3ช่า - 2 2 
หม ่า 3ช่า 2 - 2 
ดาว ข ามิน 2 - 2 
กนั นภทัร - 1 1 
เจมส์ จิราย ุ - 1 1 
ดีเจพุฒ 1 - 1 
หมาก ปริญ 1 - 1 
โหน่ง 3ช่า - 1 1 
แจ็ค แฟนฉนั 1 - 1 
บอล เชิญยิม้ - 1 1 
พอลวอลก์เกอร์ 2 - 2 
วิน ดีเซล 2 - 2 
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ตาราง 5.14 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้น
ดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (n = 81)  

ดารา นักแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ตา้หนิง ฮอร์โมน - 3 3 
แพรวา ฮอร์โมน - 3 3 
ญาญ่า - 2 2 
พลอยชมพ ู - 2 2 
ทบัทิม - 2 2 
ใหม่ ดาวิกา - 1 1 
มาร์ก้ีราศรี - 1 1 
มิวนิษฐา - 1 1 
กระแต อาร์สยาม - 1 1 
เนยม์าร์ (นกัฟุตบอลบราซิล) 3 1 4 
โนบิตะ 1 - 1 

รวม   52 
 

 ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล
ท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่า 
 ช่ืนชอบ  ดารา / นักแสดงชาย ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง มาริโอเ้มาเร่อ 6 คน เป็นชาย 2 คน และ
หญิง 4 คนและ แบงค์ฮอร์โมน 6 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 5 คนอนัดบัสอง ต่อ ฮอร์โมน เป็น
หญิง 2 คน เท่ง 3 ช่าเป็นหญิง 2 คน หม ่า 3 ช่า เป็นชาย 2 คน ดาว ข  ามินเป็นชาย 2 คน พอลวอลก์
เกอร์ เป็นชาย 2 คน และวิน ดีเซล เป็นชาย 2 คน และ อนัดบัสาม กนั นภทัร เป็นหญิง 1 คน เจมส์จิ
รายุ เป็นหญิง 1 คนดีเจพุฒ เป็นชาย 1 คน หมาก ปริญ เป็นชาย 1 คน โหน่ง 3ช่า เป็นหญิง 1 คน 
บอล เชิญยิม้ เป็นหญิง 1 คน และแจ๊ค แฟนฉนั เป็นชาย 1 คน 
  ดารา / นักแสดงหญิง ไดแ้ก่อนัดบัหน่ึง ตา้หนิง ฮอร์โมน  เป็นหญิง 3 คน และแพรวา 
ฮอร์โมน เป็นหญิง 3 คน อนัดบัสอง ญาญ่าเป็นหญิง 2 คน พลอย ชมพู เป็นหญิง 2 คน และทบัทิม
เป็นหญิง2 คน และ อนัดับสาม ใหม่ ดาวิกาเป็นหญิง 1 คน มาร์ก้ีราศรี  และมิวนิษฐา เป็นหญิง 1 คน 
 ไอดอล ผูท่ี้มีช่ือเสียง ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง และเนยม์าร์ 4 คน เป็นชาย 3 คนและหญิง 1 คน 
และอนัดบัสอง กระแต อาร์สยามเป็นหญิง 1 คน  
 ตวัละคร / การ์ตูน ไดแ้ก่ โนบิตะเป็นชาย 1 คน 
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  5.2.5) ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึนของผูต้อบแบบสอบถามใน
ระดบัชั้นการศึกษาประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6 
 
ตาราง 5.15 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความ
ต้องการในการรับชมโทรทัศน์ด้านประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึน ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (n = 81)  

ประเภทรายการโทรทศัน์ ชาย (คน) หญิง(คน) ผลรวม 
รายการการ์ตูน 21 20 41 
รายการเพลง/คอนเสิร์ต 13 21 34 
รายการสารคดี 21 14 35 
รายการเล่านิทาน 7 10 17 
รายการน าเท่ียว 10 12 22 
รายการเกมส์โชว ์ 18 18 36 
รายการเรียลลิต้ี 2 9 11 
รายการตลก 24 27 51 
ละคร 15 24 39 
ละครซิทคอม 3 10 13 
รายการกีฬา 14 10 24 
รายการแสดงความสามารถ
พิเศษ 

9 8 17 

รายการข่าวของเด็กและเยาวชน 8 10 18 
อ่ืนๆเช่น การศึกษา 1 4 5 

รวม   363 
 
 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ดา้น
ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึน ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่าอนัดบัหน่ึง รายการตลก 51 คน เป็นชาย 24 คน และหญิง 27 คนอนัดบั
สอง รายการประเภทการ์ตูน 41 คน เป็นชาย 21 คน และหญิง 20 คน อนัดบัสาม ละคร 39 คน เป็น
ชาย 15 คน และหญิง 24 คน อนัดบัส่ี รายการเกมส์โชว์ 36 คน เป็นชาย 18 คน และหญิง 18 คน 
อนัดบัหา้ รายการสารคดี 35 คน เป็นชาย 21 คน และหญิง 14 คน อนัดบัหก 34 คน รายการเพลง/
คอนเสิร์ต เป็นชาย 13 คน และหญิง 21 คน อนัดบัเจ็ด 24 คน รายการกีฬา เป็นชาย 14 คน และหญิง 
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10 คน อนัดบัท่ีแปด 22 คน รายการน าเท่ียว เป็นชาย 10 คน และหญิง 12 คน อนัดบัท่ีเกา้ 18 คน 
รายการข่าวของเด็กและเยาวชน เป็นชาย 8 คน และหญิง 10 คน อนัดบัท่ีสิบ รายการเล่านิทาน 17 
คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 10 คน และ รายการแสดงความสามารถพิเศษ 17 คน เป็นชาย 9 คน 
และหญิง 8 คน อนัดบัท่ีสิบเอ็ด ละครซิทคอม 13 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 10 คน อนัดบัท่ีสิบ
สอง รายการเรียลลิต้ี 11 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 9 คน และ อนัดบัท่ีสิบสาม รายการอ่ืนๆ ไดแ้ก่     
รายการการศึกษา 5 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 4 คน  

  5.2.6) เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึนของผูต้อบแบบสอบถามใน
ระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

ตาราง 5.16 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความ
ต้องการในการรับชมโทรทัศน์ด้านเน้ือหารายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึนของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (n = 81)  

เน้ือหารายการโทรทศัน์ ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน 3 9 12 
แนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ 1 9 10 
ชีวิตดารา คนดงั 1 5 6 
ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น 1 7 8 
วิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจท่ีเขา้ใจง่าย 1 5 6 
ข่าวสารเทคโนโลย ี 2 7 9 
อาชีพและการศึกษาต่อ 4 14 18 

รวม   69 
 
 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ดา้น
เน้ือหารายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึน ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่าอนัดบัหน่ึงอาชีพและการศึกษาต่อ 18 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 14 
คนอนัดบัสอง เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน 12 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 9 คน อนัดบัสาม แนะน า
แฟชัน่และบุคลิกภาพ 10 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 9 คน อนัดบัส่ี ข่าวสารเทคโนโลยี 9 คน เป็น
ชาย 2 คน และหญิง 7 คน อนัดบัหา้ ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น 8 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 7 คน และ 
อนัดบัหก ชีวิตดารา คนดงั 6 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 5 คน และวิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจ
ท่ีเขา้ใจง่าย 6 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 5 คน 
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 5.3) การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์และความคิดเห็นท่ีมีต่อ
รายการโทรทศัน์และความต้องการในการรับชมโทรทัศน์ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

  5.3.1) สถานีโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

ตาราง 5.17 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ ด้าน
สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 
137) 

สถานีโทรทศัน์ที่ชอบ ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ช่อง 3 10 29 39 
ช่อง 7 2 4 6 
ช่องวนั 3 6 9 
ช่องโมโน 1 1 2 
ช่องเวิร์คพอยท ์ 4 4 8 
ช่องจีเอม็เอม็ 1 4 5 
ช่องจีทีเอช 4 6 10 
ช่อง ทรู 1 3 4 
ช่องบูมเมอแรง - 2 2 
ดาวเทียม 1 2 3 
เคเบ้ิล 1 1 2 
การ์ตูน 1 1 2 
ฟ๊อกไทย 1 4 5 
ช่อง เอ เอก็ซ ์เอน็(AXN -รายการ หนงั
ต่างประเทศ ทาง ทีวี ออนไลน์) 

- 1 1 

สคิส ทีวี (SKIZZ TV – cartoon tv online ) 1 - 1 
ช่อง ฮาร์ดร็อคเกอร์ (Heart Rocker) 
(รายการวีดีโอคลิปเกมส์ ออนไลน์) 

- 1 1 

ยทููป 10 12 22 

รวม   125 
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 ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านสถานีโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่า ช่ืนชอบสถานีโทรทศัน์ ดงัน้ี 
อนัดบัหน่ึง ช่อง 3 จ  านวน 39 คน เป็นชาย 10 คน และหญิง 29 คน ยูทูปจ านวน 22 คน เป็นชาย 10 
คน และหญิง 12 คนช่องจีทีเอช จ านวน 10 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 6 คน ช่องวนั จ  านวน 9 คน 
เป็นชาย 3 คน และหญิง 6 คน ช่อง เวิร์คพอยท์ จ  านวน 8 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 4 คน ช่อง 7 
จ  านวน 6 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 4 คน ช่องจีเอ็มเอ็มจ านวน 5 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 4 
คน และ ฟ๊อกไทย จ  านวน 5 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 4 คน ช่อง ทรู จ  านวน 4 คน ชาย 1 คน 
และหญิง 3 คน ช่องดาวเทียมจ านวน 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน ช่องโมโนจ านวน 2 คน 
เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน ช่องบูมเมอแรง จ  านวน 2 คน เป็นหญิง 2 คน ช่องเคเบ้ิล จ  านวน 2 
คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน และ ช่องการ์ตูนอ่ืนๆ จ านวน 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน 
ช่องไลน์ ทีวี เป็นหญิง 1 คน ช่อง เอม็ชาแนล เป็นหญิง 1 คน ช่อง เอ็น บี เอ เป็นหญิง 1 คน ช่อง เอ 
เอก็ซ ์เอน็ เป็นหญิง 1 คน สคิส ทีวี เป็นชาย 1 คน และ ช่อง ฮาร์ดร็อคเกอร์เป็นหญิง 1 คน 

 5.3.2) รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 – 3  

ตาราง 5.18 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ ด้าน
รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 
137) 

ช่อง รายการโทรทัศน์ ชาย (คน) หญิง (คน) ผลรวม 
ช่อง 3HD เดอะ เฟส ไทยแลนด ์ 4 31 35 
ช่อง 3HD เดอะวอ๊ยซ ์ 2 15 17 
ช่อง 3HD เร่ืองเล่าเชา้น้ี 5 6 11 
ช่อง 3HD 3 แซ่บ - 3 3 
ช่อง 3HD ละครหวัใจน้ีเพ่ือเธอ - 2 2 
ช่อง 3HD เร่ืองเด่นเยน็น้ี - 2 2 
ช่อง 3HD ละครสะใภจ้า้ว - 1 1 

ช่อง 3 5 7 9 11 คืนความสุขใหป้ระชาชน 2 - 2 
ช่อง 5 ไลน์ ทาวน ์ 1 - 1 
ช่อง 7 เชฟกะทะเหลก็ - 2 2 
ช่อง 7 คู่ปรับฉบบัหวัใจ - 2 2 
ช่อง 7 ดีสนีย ์คลบั - 1 1 
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ตาราง 5.18 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้น
รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 
137) 

ช่อง รายการโทรทัศน์ ชาย (คน) หญิง (คน) ผลรวม 
ช่อง 9 กบนอกกะลา - 3 3 
ช่อง 9 โดเรม่อน - 1 1 
ช่อง 9 ต่ืนมาคุย - 1 1 

ช่อง โมโน  โมโน 2 1 3 
ช่อง วนั ฮอร์โมน 5 21 26 
ช่อง วนั  เทยเท่ียวไทย 1 2 3 
ช่อง วนั บา้นน้ีมีรัก 1 - 1 
ช่องวนั เป็นต่อ 1 1 1 
ช่อง วนั ซุปตาร์ ปาร์ต้ี - 1 1 

ช่องเวิร์คพอยท ์ ปริศนาฟ้าแลบ 5 4 9 
ช่องเวิร์คพอยท ์ ชิงร้อยชิงลา้น 5 3 8 
ช่องเวิร์คพอยท ์ ตลก 6 ฉาก 2 - 2 
ช่องเวิร์คพอยท ์ คนอวดผ ี 5 4 9 
ช่อง ทรูฟอร์ย ู คิสมี แกลง้จุ๊บใหรู้้ว่ารัก - 2 2 
ช่อง จีเอม็เอม็ รักนะเป็ดโง่ - 1 1 
ช่อง บูมเมอแรง การ์ตูน - 4 4 
ช่อง บูมเมอแรง การ์ตูน คลบั 1 2 3 
ช่อง ฟ๊อกแคม ฟ๊อก แคม (Fox Cam –รายการ

หนงัต่างประเทศทางทีวี 
ออนไลน์) 

2 1 3 

ช่อง เอม็ชาแนล ภาพยนตร์  1 - 1 
ยทููป Zbing(คลิป game casting) 1 - 1 
รวม    162 

 
 ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรายการโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่า  



272 
 

 ช่ืนชอบ ช่อง 3HD ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง เดอะ เฟส ไทยแลนด ์34 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 
31 คน อนัดบัสองเดอะวอยซ ์17 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 15 คน อนัดบัสาม รายการเร่ืองเล่าเชา้
น้ี 11 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 6 คน อนัดบัส่ี รายการ 3แซ่บ 3 คน เป็นหญิง 3 คน อนัดบัห้า 
ละครสองหวัใจน้ีเพ่ือเธอ 2 คน เป็นหญิง 2 คน และเร่ืองเด่นเยน็น้ี 2 คน เป็นหญิง 2 คน และอนัดบั
หก ละครสะใภจ้า้ว 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
 ทุกช่อง ไดแ้ก่รายการคืนความสุขใหป้ระชาชน 2 คน เป็นชาย 2 คน 
 ช่อง 5 ไดแ้ก่ การ์ตูนไลน์ ทาวน์ เพื่อนรัก 1 คน เป็นชาย 1 คน 
 ช่อง 7 ไดแ้ก่อนัดบัหน่ึง รายการเชฟกระทะเหล็ก 2 คน เป็นหญิง 2 คน และ ละครคู่ปรับ
ฉบบัหวัใจ 2 คน เป็นหญิง 2 คน และอนัดบัสอง รายการดิสนีย ์คลบั 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
 ช่อง 9 ไดแ้ก่อนัดบัหน่ึง กบนอกกะลา 3 คน เป็นหญิง 3 คน และ อนัดบัสอง โดเรม่อน 1 
คน เป็นหญิง 1 คน และต่ืนมาคุย 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
 ช่อง โมโน ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ 3 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 1 คน 
 ช่องวนั ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง ซีรียฮ์อร์โมน 26 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 21 คนอนัดบัสอง 
รายการเทยเท่ียวไทย 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน อนัดบัสาม ซิทคอมเป็นต่อ 2 คน เป็นชาย 1 
คน และหญิง 1 คน และ อนัดบัส่ี ซิทคอมบา้นน้ีมีรัก 1 คน เป็นชาย 1 คน และรายการซุปตาร์ ปาร์ต้ี
1 คน เป็นหญิง 1 คน  
 ช่อง เวิร์คพอยท ์ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง ปริศนาฟ้าแลบ 9 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 4 คนและ
คนอวดผ ี9 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 4 คน อนัดบัสอง ชิงร้อยชิงลา้น 9 คน เป็นชาย 5 คน และ
หญิง 3 คนและอนัดบัสาม ตลก 6 ฉากเป็นชาย 2 คน 
 ช่อง ทรูฟอร์ย ูไดแ้ก่ คิสมี แกลง้จุ๊บใหรู้้ว่ารัก 2 คนเป็นหญิง 2 คน, 
 ช่อง จีเอม็เอม็ ไดแ้ก่ รักนะเป็ดโง่ 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
 ช่อง บูมเมอแรงไดแ้ก่ การ์ตูน 4 คนเป็นหญิง4คน 
 ช่อง ฟ๊อกแคมไดแ้ก่ ฟ๊อก แคม (รายการหนังต่างประเทศ ทีวี ออนไลน์) 3 คน เป็นชาย 2 
คน และหญิง 1 คน 
 ช่อง เอม็ชาแนล ไดแ้ก่ ภาพยนตร์เป็นชาย 1 คน 
 ช่อง ยทููป ไดแ้ก่ zbing 1 คน เป็นชาย 1 คน 

  5.3.3) ส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้น
การศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
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ตาราง 5.19 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นส่ิงท่ี
ดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 
3 (n = 137) 

ส่ิงที่ดงึดูดในรายการโทรทัศน์ ชาย (คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ความตลก 42 55 97 
ความต่ืนเตน้ผจญภยั 32 36 68 
ความรักโรแมนติก 11 33 44 
ความมีเง่ือนง าชวนสงสยั 55 33 88 
ความเศร้า สงสาร 10 17 27 
ความขดัแยง้ 9 12 21 
โชคลาภ รางวลั 6 5 11 
ดารา ผูม้ีช่ือเสียง 9 33 42 
ความสวยงาม 6 21 27 
เร่ืองยอ้นยคุ 12 8 20 

รวม   445 
 
 ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของ
ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่า ส่ิงดึงดูดในรายการโทรทศัน์
อนัดบัหน่ึงเร่ืองความตลก 97 คน เป็นชาย 42 คน และหญิง 55 คน อนัดบัสอง ความมีเง่ือนง าชวน
สงสยั 88 คน เป็นชาย 55 คน และหญิง 33 คนอนัดบัสาม ความต่ืนเต้นผจญภยั 68 คน เป็นชาย 32 
คน และหญิง 36 คน อนัดบัส่ีความรักโรแมนติก 44 คน เป็นชาย 11 คน และหญิง 33 คน อนัดบัห้า 
ดารา ผูม้ีช่ือเสียง 42 คน ชาย 9 คน และหญิง 33 คน อนัดบัหก ความเศร้า สงสาร 27 คน เป็นชาย 10 
คน และหญิง 17 คน และ ความสวยงาม 27 คนเป็นชาย 6 คน และหญิง 21 คน อนัดับเจ็ด ความ
ขดัแยง้ 32 คน เป็นชาย 9 คน และหญิง 12 คน อนัดบัแปด เร่ืองยอ้นยุค 20 คน เป็นชาย 12 คน และ
หญิง 8 คน และ อนัดบัเกา้ โชคลาภ รางวลั 11 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 5 คน 

  5.3.4) ดารา นักแสดง ตัวละคร หรือ เ น็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
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ตาราง 5.20 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นดารา 
นักแสดง ตัวละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 137)  

ดารา นักแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
มาริโอ ้เมาเร่อ 3 4 7 
เอก ฮอร์โมน 1 2 3 
บอย ปกรณ์ 1 1 2 
หมาก ปริญ - 2 2 
ณเดช คูกิมิยะ - 2 2 
บ้ี เดอะสตาร์ 2 - 2 
แบงค ์ธิติ 2 1 3 
เจมส์ จิราย ุ - 1 1 
แจ็ค แฟนฉนั 1 - 1 
หม ่า 3ช่า 1 - 1 
เจมส์มาร์ - 1 1 
ลูกเกด เมธินี 2 3 5 
พิมฐา - 4 4 
คิม เบอร์ร่ี - 1 1 
พลอยชมพ ู 1 - 1 
พลอย เฌอมาลย ์ - 1 1 
อั้ม พชัราภา - 1 1 
แป้งโก๊ะ 1 - 1 
ญาญ่า - 1 1 
เอม็ม่า วตัสนั - 1 1 
ป๋อมแบ๋ม 1 1 2 
นอ้งมนัแกว 2 - 2 
ไซตามะ 2 - 2 

รวม   47 
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ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล
ท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่า 
 ช่ืนชอบ  ดารา / นักแสดงชาย ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง มาริโอเ้มาเร่อ7 คน เป็นชาย 3 คน และ
หญิง 4 คนอนัดบัสอง เอก ฮอร์โมน 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คนและ แบงค์ ธิติ 3 คน เป็น
ชาย 2 คน และหญิง 1 คนอนัดบัสามบอย ปกรณ์ 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คนหมาก ปริญ 
เป็นหญิง 2 คน ณเดช คูกิมิยะ เป็นหญิง 2 คน และ บ้ี เดอะสตาร์ เป็นชาย 2 คนอนัดบัส่ีเจมส์ จิราย ุ 
เป็นหญิง 1 คน แจ๊ค แฟนฉนั  เป็นชาย 1 คน หม ่า 3ช่า เป็นชาย 1 คน และเจมส์มาร์ เป็นหญิง 1 คน 
 ไอดอล ดารา / นกัแสดงหญิง ไดแ้ก่อนัดบัหน่ึง ลูกเกด เมธินี 5 คน เป็นชาย 2 คนและหญิง 
3 คน, อนัดบัสอง พิมฐาเป็นหญิง 4 คนและ อนัดบัสาม คิมเบอร์ร่ีเป็นหญิง 1คนพลอยชมพูเป็นชาย 
1 คน อั้ม พชัราภา หญิง 1 คน ญาญ่า หญิง 1 คน เอม็ม่า วตัสนั หญิง 1 คน และแป้งโก๊ะ ชาย 1 คน 
  5.3.5) ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึนของผูต้อบแบบสอบถามใน
ระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

ตาราง 5.21 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความ
ต้องการในการรับชมโทรทัศน์ดา้นประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึน ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 137)  

ประเภทรายการโทรทศัน์ ชาย (คน) หญิง(คน) ผลรวม 
รายการการ์ตูน 27 38 65 
รายการเพลง/คอนเสิร์ต 17 39 56 
รายการสารคดี 28 37 65 
รายการเล่านิทาน 9 10 19 
รายการน าเท่ียว 13 22 35 
รายการเกมส์โชว ์ 23 22 45 
รายการเรียลลิต้ี 12 31 43 
รายการตลก 26 23 49 
ละคร 11 19 30 
ละครซิทคอม 12 23 35 
รายการกีฬา 20 12 32 
รายการแสดงความสามารถพิเศษ 14 15 29 
รายการข่าวของเด็กและเยาวชน 17 14 31 
อ่ืนๆ การศึกษา 5 3 8 

รวม   542 
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 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ดา้น
ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึน ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่าอนัดบัหน่ึง รายการประเภทการ์ตูน 65 คน  เป็นชาย 27 คน และหญิง 38 
คนและ รายการสารคดี 65 คน เป็นชาย 28 คน และหญิง 37 คนอนัดบัสอง รายการเพลง/คอนเสิร์ต 
56 คน เป็นชาย 17 คน และหญิง 39 คน อนัดบัสาม รายการตลก 49 คน เป็นชาย 26 คน และหญิง 23 
คน อนัดบัส่ี รายการเกมส์โชว ์45 คน  เป็นชาย 23 คน และหญิง 22 คน อนัดบัห้า รายการเรียลลิต้ี 
43 คน เป็นชาย 12 คน และหญิง 31 อนัดบัหก รายการน าเท่ียว 35 คน เป็นชาย 13 คน และหญิง 22 
คน และ ละครซิทคอม 35 คน เป็นชาย 12 คน และหญิง 23 คน อนัดบัเจ็ด รายการกีฬา 32 คน  เป็น
ชาย 20 คน และหญิง 12 คน อนัดบัแปด รายการข่าวของเด็กและเยาวชน 31 คน เป็นชาย 17 คน 
และหญิง 14 คนอนัดบัเกา้ ละคร 30 คน เป็นชาย 11 คน และหญิง 19 คน อนัดบัสิบ รายการแสดง
ความสามารถพิเศษ 29 คน  เป็นชาย 14 คน และหญิง 15 คน อนัดบัสิบเอด็ รายการเล่านิทาน 19 คน 
เป็นชาย 9 คน และหญิง 10 คน อนัดบัท่ีสิบสองรายการอ่ืนๆ รายการการศึกษา 8 คน เป็นชาย 5 คน 
และหญิง 3 คน 

  5.3.6) เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึนของผูต้อบแบบสอบถามใน
ระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

ตาราง 5.22 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความ
ต้องการในการรับชมโทรทัศน์ด้านเน้ือหารายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึนของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (n = 137)  

เน้ือหารายการโทรทศัน์ ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน 7 22 29 
แนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ 11 35 46 
ชีวิตดารา คนดงั 6 14 20 
ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น 27 49 76 
วิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจท่ี
เขา้ใจง่าย 

8 8 16 

ข่าวสารเทคโนโลย ี 22 13 35 
อาชีพและการศึกษาต่อ 17 49 66 
อ่ืนๆ ระบุรายการอาหาร 2 2 4 

รวม   292 
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 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ดา้น
เน้ือหารายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึน ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พบว่าอนัดบัหน่ึง ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น 76 คน เป็นชาย 27 คน และหญิง 49 
คนอนัดบัสอง อาชีพและการศึกษาต่อ 66 คน เป็นชาย 17 คน และหญิง 49 คน อนัดบัสาม แนะน า
แฟชัน่และบุคลิกภาพ 46 คน เป็นชาย 11 คน และหญิง 35 คนอนัดบัส่ี ข่าวสารเทคโนโลยี 35 คน 
เป็นชาย 22 คน และหญิง 13 คน อนัดบัหา้ เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน 29 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 
22 คน อนัดบัหก ชีวิตดารา 20 คน คนดงั เป็นชาย 6 คน และหญิง 14 คน อนัดบัเจ็ด วิเคราะห์
การเมืองและเศรษฐกิจท่ีเขา้ใจง่าย 16 คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 8 คน และ อนัดบัแปด อ่ืนๆ เช่น 
รายการอาหาร 4 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 2 

 5.4) การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์และความคิดเห็นท่ีมีต่อ
รายการโทรทศัน์และความต้องการในการรับชมโทรทศัน์ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

  5.4.1) สถานีโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

ตาราง 5.23 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ด้าน
สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 (n = 109) 

สถานีโทรทศัน์ที่ชอบ ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ช่อง 3 9 14 23 
ช่อง 5 1 - 1 
ช่อง 7 2 3 5 
ช่องวนั 2 7 9 
ช่องโมโน 2 2 4 
ช่องเวิร์คพอยท ์ 1 - 1 
ช่องจีเอม็เอม็ - 3 3 
ช่องบูมเมอแรง - 1 1 
ช่องไลน์ ทีวี  2 2 
ช่องจีทีเอช 1 2 3 
ช่อง ทรูฟอร์ย ู 1 1 2 
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ตาราง 5.23 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้น
สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 (n = 109) 

สถานีโทรทศัน์ที่ชอบ ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ช่องฟ๊อกไทย 2 2 4 
ดาวเทียม - 2 2 
เคเบ้ิล 1 5 6 
ยทููป 13 14 27 

รวม   93 
 
 ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านสถานีโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 พบว่า ช่ืนชอบสถานีโทรทศัน์ ดงัน้ี ยูทูป
จ านวน 27 คน เป็นชาย 13 คน และหญิง 14 คน ช่อง 3 จ  านวน 23 คน เป็นชาย 9 คน และหญิง 14 
คน ช่อง วนั จ  านวน 9 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 7 คน ช่องเคเบ้ิล จ  านวน 6 คน เป็นชาย 1 คน 
และหญิง 5 คน ช่อง 7 จ านวน 5 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 3 คน  ช่องโมโน จ านวน 4 คน เป็น
ชาย 2 คน และหญิง 2 คน และ ช่องฟ๊อกไทย จ  านวน 4 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 2 คน ช่องจีเอ็ม
เอม็จ านวน 3 คน เป็นหญิง 3 คน และ ช่องจีทีเอช จ านวน 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน ช่อง
ไลน์ ทีวี จ  านวน 2 คน เป็นหญิง 2 คน ช่อง ทรูฟอร์ยู จ  านวน 2 คนเป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน 
และ ช่อง ดาวเทียม เป็นชาย 2 คน และ ช่อง 5 เป็นชาย 2 คน ช่อง เวิร์คพอยท์ เป็นชาย 1 คน และ
ช่อง บูมเมอแรง เป็นหญิง 1 คน 

  5.4.2) รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

ตาราง 5.24 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ ด้าน
รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 (n = 
109) 

ช่อง รายการโทรทัศน์ ชาย (คน) หญิง (คน) ผลรวม 
ช่อง 3 เดอะเฟสไทยแลนด ์ 2 26 28 
ช่อง 3 เดอะวอยซ ์ 5 19 24 
ช่อง 3 3 แซ่บ - 1 1 
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ตาราง 5.24 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้น
รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 (n = 
109) 

ช่อง 3 เป้าบุน้จ้ิน - 3 3 
ช่อง 3 เร่ืองเล่าเชา้น้ี 4 1 5 
ช่อง 7 ตกสิบหยบิลา้น - 1 1 
ช่อง 7 ดีสนีย ์คลบั - 2 2 
ช่อง 7 เชฟกะทะเหลก็ 1 - 1 
ช่อง 9 กบนอกกะลา - 1 1 
ช่อง วนั 4 โพด า - 1 1 
ช่อง วนั ซุปตาร์ปาร์ต้ี - 3 3 
ช่อง วนั บา้นน้ีมีรัก 1 - 1 
ช่องวนั ฮอร์โมน - 13 13 
ช่อง วนั เป็นต่อ 1 2 3 
ช่องวนั งานเขา้ท่ีเลา้เป็ด - 3 3 

ช่อง โมโน  ฟอร์เอฟเวอร์ 1 1 2 
ช่อง เวิร์คพอยท ์ ปริศนาฟ้าแลบ 1 1 2 
ช่อง เวิร์คพอยท ์ คนอวดผ ี 1 2 3 
ช่อง เวิร์คพอยท ์ ตลก 6 ฉาก 1 - 1 
ช่อง จีเอม็เอม็ คลบั ฟรายเดย ์ 1 3 4 

ยทููป สคิส ทีวี 2 - 2 
ยทููป ฟ๊อกไทย - 2 2 
รวม    106 

 
 ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรายการโทรทัศน์ท่ีชอบ ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่า  
 ช่ืนชอบ ช่อง 3HD ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง เดอะเฟสไทยแลนด์ 28 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 
26 คนอนัดบัสอง เดอะวอยซ ์24 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 19 คน อนัดบัสาม รายการเร่ืองเล่าเชา้
น้ี 5 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 1 คน อนัดบัส่ี เปาบุน้จ้ิน 3 คน เป็นหญิง 3 คน และอนัดบัห้า 
รายการ 3แซ่บ 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
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 ช่อง 7 ไดแ้ก่อนัดบัหน่ึง รายการดิสนีย ์คลบั 2 คน เป็นหญิง 2 คน และ อนัดบัสอง รายการ
ตกสิบหยบิลา้น 1 คน เป็นหญิง 1 คน และรายการเชฟกะทะเหลก็ 1 คน เป็นชาย 1 คน 
 ช่อง 9 ไดแ้ก่กบนอกกะลา เป็นหญิง 1 คน 
 ช่องวนั ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง ซีรียฮ์อร์โมน 13  คน เป็นหญิง 13 คนอนัดบัสอง รายการซุปตาร์
ปาร์ต้ี 3 คน เป็นหญิง 3 คน ซิทคอมเป็นต่อ 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน และ รายการงานเขา้
ท่ีเลา้เป็ด 3 คน เป็นหญิง 3 คน และ อนัดบัสาม รายการ 4 โพด า 1 คน เป็นหญิง 1 คน และ ซิทคอม
บา้นน้ีมีรัก 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
 ช่อง เวิร์คพอยท์ ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง คนอวดผี 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน อนัดบั
สอง ปริศนาฟ้าแลบ 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน และ อนัดบัสาม ตลก 6 ฉาก1 คน เป็นชาย 
1 คน 
 ช่อง จีเอม็เอม็ไดแ้ก่ รายการคลบัฟรายเดย ์2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1คน 
 ช่อง ยทููปไดแ้ก่สคิส ทีวีเป็นชาย 2 คน และฟ๊อกไทย เป็นหญิง 2 คน 

  5.4.3) ส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้น
การศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6   

ตาราง 5.25 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นส่ิงท่ี
ดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 
6 (n = 109)  

ส่ิงที่ดงึดูดในรายการ
โทรทัศน์ 

ชาย (คน) หญิง(คน) ผลรวม 

ความตลก 34 51 85 
ความต่ืนเตน้ผจญภยั 22 33 55 
ความรักโรแมนติก 15 18 33 
ความมีเง่ือนง าชวนสงสยั 15 26 41 
ความเศร้า สงสาร 8 3 11 
ความขดัแยง้ 5 4 9 
โชคลาภ รางวลั 2 2 4 
ดารา ผูม้ีช่ือเสียง 16 18 34 
ความสวยงาม 9 9 18 
เร่ืองยอ้นยคุ 8 8 16 

รวม   306 
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 ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีชอบ ของ
ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่า ส่ิงดึงดูดในรายการโทรทศัน์
ในเร่ืองความตลก เป็นชาย 34 คน และหญิง 51 คน, ความต่ืนเตน้ผจญภยั เป็นชาย 22 คน และหญิง 
33 คน, ความรักโรแมนติก เป็นชาย 15 คน และหญิง 18 คน, ความมีเง่ือนง าชวนสงสัย เป็นชาย 15 
คน และหญิง 26 คน, ความเศร้า สงสาร เป็นชาย 8 คน และหญิง 3 คน, ความขดัแยง้ เป็นชาย 5 คน 
และหญิง 4 คน, โชคลาภ รางวลั เป็นชาย 2 คน และหญิง 3 คน, ดารา ผูม้ีช่ือเสียง ชาย 16 คน และ
หญิง 18 คน, ความสวยงาม เป็นชาย 9 คน และหญิง 9 คน และเร่ืองยอ้นยคุ เป็นชาย 8 คน และหญิง 
8 คน 

  5.4.4) ดารา นักแสดง ตัวละคร หรือ เ น็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 

ตาราง 5.26 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นดารา 
นักแสดง ตัวละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (n = 109)  

ดารา นักแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
ฌอห์ณ จินดาโชติ - 3 3 
มาริโอเ้มาเร่อ - 2 2 
กนั นภทัร - 2 2 
ดีเจพุฒ - 2 2 
ป๋อ ณัฐวุติ 2 - 2 
ณเดช คูกิมิยะ - 2 2 
ต่อ ฮอร์โมน 1 - 1 
เคน ธีรเดช 1 - 1 
ดาว ข ามิน 1 - 1 
บ้ี เดอะสตาร์ 1 - 1 
เพชร กรุณ - 1 1 
พอลวอลก์เกอร์ 1 1 2 
วิน ดีเซล 2 - 2 
ชมพู่อารยา - 5 5 
 



282 
 

ตาราง 5.26 (ต่อ) แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้น
ดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษา
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (n = 109)  

ดารา นักแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
มาร์ก้ีราศรี - 1 1 
อั้ม พชัราภา 1 - 1 
เนย โชติกา - 1 1 
พลอยชมพ ู 1 - 1 
แพนเคก้ - 1 1 
ปันปัน ฮอร์โมน - 1 1 
พิมฐา - 1 1 
เทเลอร์สวิฟท์ 1 1 2 
นอ้งมนัแกว 1 - 1 
เอก ฮาร์ดร๊อค 1 1 2 
โน็ต อุดม 1 1 2 

รวม   41 
  
 ขอ้มูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอล
ท่ีช่ืนชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่า 
 ช่ืนชอบ  ดารา / นักแสดงชาย ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง ฌอห์ณ จินดาโชติ เป็นหญิง3คนอนัดบั
สอง มาริโอ ้เมาเร่อ เป็นหญิง 2 คน กนั นภทัร เป็นหญิง 2 คน ดีเจพุฒเป็นหญิง 2 คน ป๋อ ณัฐวุติเป็น
ชาย 2 คน ณเดช คูกิมิยะ เป็นหญิง 2 คน วิน ดีเซลเป็นชาย 2 คน และ พอลวอลก์เกอร์ 2 คน เป็นชาย 
1 คน หญิง 1 คนและ อนัดบัสาม ต่อ ฮอร์โมน เป็นชาย 1 คนเคน ธีรเดช เป็น คน ชาย 1 คน ดาว ข  า
มิน เป็นชาย 1 คน บ้ี เดอะสตาร์เป็นชาย 1 คน และเพชร กรุณ เป็นหญิง1คน 
  ดารา / นักแสดงหญิง ได้แก่อนัดับหน่ึง ชมพู่อารยา 5 คน เป็นหญิง 5 คน อนัดบัสอง  
เทเลอร์สวิฟท ์2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน และ อนัดบัสาม มาร์ก้ีราศรีเป็นหญิง 1 คนอั้ม พชัรา
ภา เป็นชาย 1 คน เนย โชติกาเป็นหญิง 1 คน พลอย ชมพู เป็นชาย 1 คน แพนเคก้ เป็นหญิง 1 คน 
ปันปัน ฮอร์โมนเป็นหญิง 1 คน และพิมฐาเป็นหญิง 1 คน 
 ไอดอล ผูท่ี้มีช่ือเสียง ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง เอก ฮาร์ดร๊อคและโน็ต อุดม 2 คน เป็นชาย 1 คน
และหญิง 1 คน และ อนัดบัสอง นอ้งมนัแกว เป็นชาย 1 คน 
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  5.4.5) ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึนของผูต้อบแบบสอบถามใน
ระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

ตาราง 5.27 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความ
ต้องการในการรับชมโทรทัศน์ด้านประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึน ของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (n = 109)  

ประเภทรายการโทรทศัน์ ชาย (คน) หญิง(คน) ผลรวม 
รายการการ์ตูน 18 35 53 
รายการเพลง/คอนเสิร์ต 10 17 24 
รายการสารคดี 17 34 51 
รายการเล่านิทาน 2 4 6 
รายการน าเท่ียว 5 25 30 
รายการเกมส์โชว ์ 9 24 33 
รายการเรียลลิต้ี 9 29 38 
รายการตลก 12 25 37 
ละคร 3 18 21 
ละครซิทคอม 5 21 26 
รายการกีฬา 10 11 21 
รายการแสดงความสามารถพิเศษ 5 13 18 
รายการข่าวของเด็กและเยาวชน 6 14 20 
อ่ืนๆ  - - 0 

รวม   358 
 
 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ดา้น
ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรมีมากข้ึน ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่าอนัดบัหน่ึง รายการประเภทการ์ตูน 53 คน เป็นชาย 18 คน และหญิง 35 
คนอนัดบัสอง รายการสารคดี 51 คน เป็นชาย 17 คน และหญิง 34 คน อนัดบัสาม รายการเรียลลิต้ี 
38 คน เป็นชาย 9 คน และหญิง 29 คนอนัดบัส่ี รายการตลก 37 คน  เป็นชาย 3 คน และหญิง 18 คน 
อนัดบัหา้ รายการเกมส์โชว ์33 คน เป็นชาย 9 คน และหญิง 24 คน อนัดบัหก รายการน าเท่ียว 30 
คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 25 คน อนัดบัเจ็ด ละครซิทคอม 26 คนเป็นชาย 5 คน และหญิง 13 คน 
อนัดบัแปด รายการเพลง/คอนเสิร์ต 24 คน เป็นชาย 10 คน และหญิง 17 คน อนัดบัเกา้ ละคร 21 คน 
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เป็นชาย 3 คน และหญิง 18 คน และ รายการกีฬา 21 คน เป็นชาย 10 คน และหญิง 11 คน อนัดบัสิบ 
รายการข่าวของเด็กและเยาวชน 20 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 14 คน อนัดบัสิบเอด็ รายการแสดง
ความสามารถพิเศษ 18 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 13 คน และอนัดบัสิบสอง รายการเล่านิทาน 6 
คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 4 คน 

  5.4.6) เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึนของผูต้อบแบบสอบถามใน
ระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 
ตาราง 5.28 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความ
ต้องการในการรับชมโทรทัศน์ด้านเน้ือหารายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึนของผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัชั้นการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (n = 109)  

เน้ือหารายการโทรทศัน์ ชาย(คน) หญิง(คน) ผลรวม 
เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน 9 14 23 
แนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ 14 37 51 
ชีวิตดารา คนดงั 3 11 14 
ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น 17 34 51 
วิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจท่ีเขา้ใจง่าย 11 9 20 
ข่าวสารเทคโนโลย ี 18 15 33 
อาชีพและการศึกษาต่อ 21 42 63 

รวม   255 
 
 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ดา้น
เน้ือหารายการโทรทัศน์ท่ีคิดว่าควรเพ่ิมข้ึน ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับชั้นการศึกษา
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่าอนัดบัหน่ึง อาชีพและการศึกษาต่อ 63 คน เป็นชาย 21 คน และหญิง 42 
คน อนัดบัสอง แนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ 51 คน เป็นชาย 14 คน และหญิง 37 คน และ ชีวิตและ
ปัญหาวยัรุ่น 51 คน เป็นชาย 17 คน และหญิง 34 คน อนัดบัสาม เทคโนโลยี 33 คน เป็นชาย 18 คน 
และหญิง 15 คน อนัดบัส่ี เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน 23 คน เป็นชาย 9 คน และหญิง 14 คน อนัดบัห้า 
วิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจท่ีเขา้ใจง่าย 20 คน เป็นชาย 11 คน และหญิง 9 คน, ข่าวสารและ 
อนัดบัหก ชีวิตดารา คนดงั 14 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 11 คน 
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สรุปผลแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน ท่ีเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ี 
1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปเป็น 5 ส่วนไดด้งัน้ี  

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอย่าง ด้านเพศ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.0 
และเพศชายจ านวน คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีอายุอยู่ในช่วง 13-15 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.1 
รองลงมาคือ อายุ 9-12 ปี อายุ 16-18 ปี และ 6-8 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.6, 22.6 และ 12.8 ตามล าดับ  
ระดับช้ันที่ก าลังศึกษา พบว่ามากท่ีสุดเป็น นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 รองลงมาคือ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 คิดเป็นร้อยละ 32.1, 
27.1, 24.9 และ 15.9 ตามล าดบั  การอาศัยอยู่กับครอบครัว พบว่า อาศยัอยู่กบัทั้งบิดาและมารดา 
มากท่ีสุดร้อยละ 75.1 รองลงมาคือ อาศยัอยู่กบัผูป้กครอง อาศยัอยู่กบัมารดาคนเดียว และอาศยัอยู่
กบับิดาคนเดียว ตามล าดบั อาชีพของบิดา พบว่า ประกอบอาชีพรับจา้ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
25.8  รองลงมาคือ ท าธุรกิจส่วนตวั ท างานบริษทัเอกชน รับราชการ ไม่ไดร้ะบุ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
ท าการเกษตรและพ่อบา้นท่ีมีจ  านวนเท่ากนัคือ 6 คน ตามล าดบั อาชีพของมารดา พบว่า ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวและรับจ้าง มีจ  านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  22.3 รองลงมาคือ แม่บ้าน ท างาน
บริษทัเอกชน รับราชการ ไม่ไดร้ะบุ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ และท าการเกษตร ตามล าดบั อาชีพของ
ผู้ปกครอง (กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดา มารดา) ไม่ไดร้ะบุมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.0  รองลงมาคือ ท า
ธุรกิจส่วนตวั รับจา้ง ท างานบริษทัเอกชน เป็นแม่บา้น รับราชการ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน และ
ท าการเกษตร ตามล าดบั  จ านวนเงินที่ได้มาโรงเรียนในแต่ละวัน พบมากสุด คือ 51-100 บาท คิด
เป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาคือ 1-50 บาท, 101-150 บาท, 151-200 บาท, ไม่ไดร้ะบุ, 251-300 บาท, 
201-250 บาท และ 301-350 บาท ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของตัวอย่าง มีลกัษณะดังน้ี การรับชม
รายการโทรทัศน์ในวันธรรมดา  พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ในวันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ62 
รองลงมาคือ รับชมโทรทศัน์ในวนัพุธ, วนัจนัทร์, ไม่ไดร้ะบุวนั วนัองัคารและวนัพฤหสับดี จ  านวน
เท่ากนั ตามล าดบั  ช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ในวันธรรมดา  พบว่า ส่วนใหญ่รับชม
โทรทศัน์ในช่วงเวลาหลงัข่าว (20.31-22.30 น.) คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาคือ ช่วงเวลาหัวค ่า 
(18.31-20.30 น.), ช่วงเยน็ (16.01-18.30 น.), ช่วงดึก (หลงั 22.31 น.), ไมไ่ดร้ะบุ, ช่วงเชา้ (5.00-8.00 
น.) และช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.) จ  านวนเท่ากนั ตามล าดบั การรับชมรายการโทรทัศน์ในวันเสาร์
และวนัอาทิตย์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์ในวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 55.9 วนัอาทิตย ์คิดเป็น
ร้อยละ 23.7 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 20.3 ช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ในวันเสาร์ 
อาทิตย์  พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ช่วงเวลาบ่าย (13.00-16.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 23.2 
รองลงมาคือ ช่วงหลงัข่าว (20.31-22.30 น.), ช่วงดึก (หลงั 22.31 น.), ช่วงเชา้ (5.00-8.00 น.), ช่วง



286 
 

เยน็ (16.01-18.30 น.), ช่วงหวัค ่า (18.31-20.30 น.) และไม่ไดร้ะบุ ตามล าดบั ระยะเวลาในการรับชม
รายการโทรทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์วนัละ 1 - 3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมา
คือ 3-6 ชัว่โมง, นอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง, มากกว่า 6 ชัว่โมง และไม่ไดร้ะบุ ตามล าดบั การรับชมโทรทัศน์
ร่วมกับบิดา มารดา หรือ ผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือรับชมโทรทศัน์คนเดียว, พี่ 
นอ้ง, ญาติผูใ้หญ่, ไม่ไดร้ะบุ  และรับชมโทรทศัน์กบัพ่ีเล้ียง ตามล าดบั บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมี
การแนะน า หรือออกกฎในการชมโทรทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์โดยไม่มีบิดา มารดา 
หรือผูป้กครอง แนะน า หรือออกกฎ คิดเป็นร้อยละ 57.4 รับชมโทรทัศน์โดยมีบิดา มารดา หรือ
ผูป้กครอง แนะน า หรือออกกฎ คิดเป็นร้อยละ 41.6 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมและการรู้เท่าทนัส่ือโทรทศัน์ของตวัอยา่ง มีลกัษณะดงัน้ี การมส่ีวน
ร่วมในการแสดงความคดิเห็นต่างๆ ในรายการโทรทัศน์ พบว่า ไม่เคยแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ร้อยละ 74.3 เคยแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 24.9 และไม่ไดร้ะบุ ร้อยละ 0.7 การติดต่อเพ่ือขอเข้า
ร่วมรายการโทรทัศน์ พบว่า ไม่เคยติดต่อเพื่อขอเขา้ร่วมรายการมากท่ีสุด ร้อยละ 87.7 เคยติดต่อเพื่อ
ขอเขา้ร่วมรายการ ร้อยละ 11.6 และไม่ไดร้ะบุ ร้อยละ 0.7 การเข้าร่วมรายการโทรทัศน์ พบว่า ไม่
เคยเขา้ร่วมรายการมากท่ีสุด ร้อยละ 83.3 เคยเขา้ร่วมรายการ ร้อยละ 16.0 และไม่ไดร้ะบุ ร้อยละ 0.7 
รู้ว่าเร่ืองไหนเป็นเร่ืองจริง เร่ืองที่แต่งขึน้ หรือ เป็นความคดิเห็น พบว่า ส่วนใหญ่รู้ว่าเร่ืองไหนเป็น
เร่ืองจริง เร่ืองท่ีแต่งข้ึนหรือเป็นความคิดเห็น ร้อยละ 48.7 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 40.4 ไม่รู้ ร้อยละ 9.7 
และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 1.2  การแชร์ หรือแนะน ารายการโทรทัศน์ที่ได้รับชมให้ผู้ อ่ืนได้ชม
ต่อไป พบว่า ส่วนใหญ่มีการแชร์ใหผู้อ่ื้นไดรั้บชมต่อไป ร้อยละ 45.5 ไม่มีการแชร์ร้อยละ 34.9 ไม่
แน่ใจ ร้อยละ 18.4 และไม่ไดร้ะบุ ร้อยละ 1.2 หลงัแชร์แล้วมัน่ใจว่าเน้ือหาเหล่านั้นมปีระโยชน์ และ
ไม่เกดิโทษกบัผู้อ่ืน พบว่า ส่วนใหญ่มีการแชร์ใหผู้อ่ื้นไดรั้บชมต่อไปแลว้มัน่ใจว่าเน้ือหาเหล่านั้นมี
ประโยชน์ ร้อยละ 44.6 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 34.6 ไม่มีการแชร์ ร้อยละ 19.9 และไม่ไดร้ะบุ ร้อยละ 1.0 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ ของ
ตวัอยา่ง มีลกัษณะดงัน้ี รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมเีพยีงพอกับเด็กและเยาวชน พบว่า มีเพียงพอ 
กบัเด็กและเยาวชน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.1 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 33.4 ไม่แน่ใจ คิดเป็น
ร้อยละ 24.0 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 0.5 รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมคุีณภาพดี เหมาะสมกับ
เด็กและเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่คิดว่ามีคุณภาพดี เหมาะสมกบัเด็กและเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 43.1 
ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 40.0 ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 15.3 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ส่วนที่  5 เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์  ความคิดเห็นท่ีมี ต่อ 
รายการโทรทศัน์ ความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ จ าแนกตามเพศ และระดบัชั้นท่ีก  าลงัศึกษา 
ของตวัอยา่ง สามารถสรุปแยกตามระดบัชั้นปีการศึกษาดงัน้ี 
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 5.1) พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ และความ
ตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ ของตวัอยา่งในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3   
  5.1.1) สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบของตวัอยา่ง พบว่า ช่ืนชอบการใช ้ช่องยทููป มากท่ีสุด 
จ  านวน 20 คน รองลงมาคือช่อง บูมเมอแรง ช่องวัน ช่อง 3 ช่องดาวเทียมทัว่ไป ช่อง 7 อนัดบัเจ็ด 
ช่อง เวิร์คพอยท์ ช่องบีบีอาร์ทีวี (ทีวีออนไลน์) ช่องการ์ตูน และช่องเคเบ้ิล มีจ  านวนผูช้มเท่ากัน 
อนัดบัแปด ช่องทูนามิ ช่อง 5 และช่อง โมโน (Mono) จ านวนผูช้มเท่ากนั อนัดบัเกา้ ช่องจีเอ็มเอ็ม 
(GMM)  ช่องออนไลน์ทีวี ฟ็อก แฟมิล่ี  ช่อง นิค เจอาร์ และช่องไอ เพลย ์บ๊อกซ ์จ  านวนผูช้มเท่ากนั 
และท่ีไม่ไดร้ะบุสถานีโทรทศัน์ท่ีช่ืนชอบจ านวน 29 คน สถานีโทรทศัน์ท่ีตวัอย่างเพศชายชอบมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ช่องวัน ช่องการ์ตูน และ ยทููป สถานีท่ีตวัอยา่งเพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อบั
ดบัแรกคือ ยทููป มากท่ีสุด รองลงมาช่องดาวเทียมและช่อง 3 ในจ านวนเท่ากนั และอนัดบัสามช่อง 7  
  5.1.2) รายการโทรทศัน์ท่ีตวัอย่างช่ืนชอบ พบว่า รายการท่ีชอบมากท่ีสุด 5 อนัดบั
แรก คือ ละครสองหัวใจน้ีเพ่ือเธอ (ช่อง3) และละครสาวน้อยออ้ยควัน่ (ช่อง7) มากท่ีสุดเท่ากัน  
รองลงมาคือ ละครคนละโลก (ช่อง7)  ละครพระพุทธเจา้ (ช่องเวิร์คพอยท)์ อนัดบัส่ี ละคร รักลน้ดอย 
(ช่อง7) และเกมส์โชว ์ปริศนาฟ้าแล่บ (ช่องเวิร์คพอยท)์ จ  านวนเท่ากนัคือ 7 คน รายการท่ีตวัอย่างเพศ
ชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การ์ตูนทูนามิ รายการชิงร้อยชิงลา้น และภาพยนตร์ช่องเอ็ม
ชาแนล ตามล าดบั รายการท่ีตวัอย่างเพศหญิงชอบมากท่ีสุดอนัดบัหน่ึงคือ ละครสองหัวใจน้ีเพ่ือเธอ 
และละครสาวนอ้ยออ้ยควัน่ จ  านวนเท่ากนั ละครคนละโลกจ านวน และละครรักลน้ดอย ตามล าดบั  
  5.1.3) ส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทัศน์ท่ีตัวอย่างชอบ  พบว่า ส่ิงดึงดูดท่ีชอบ
ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ความตลก ความต่ืนเตน้ผจญภยั เร่ืองยอ้นยุค ความสวยงาม ความ
เศร้าสงสาร ดาราผูม้ีช่ือเสียง ความรักโรแมนติก โชคลาภรางวลั ความมีเง่ือนง าชวนสงสัย และ
ความขดัแยง้ ส่ิงดึงดูดท่ีเพศชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความตลก ความต่ืนเตน้ผจญภยั และ
ความยอ้นยุค ส่ิงดึงดูดท่ีเพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความตลก ความต่ืนเตน้ผจญภยั 
และความสวยงาม   
  5.1.4) ดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีตวัอย่างช่ืนชอบ  ประกอบดว้ย 
ดารา นักแสดง รวม 26 คน นักกีฬาต่างประเทศ 1 คน (ไมเคิล โอเว่น) และ ตวัละคร 7 ตวั ดารา 
นักแสดง ท่ีตัวอย่างช่ืนชอบ 5 อนัดบัแรก คือ ณเดชน์ คูกิมิยะ ญาญ่า อุรัสยา มาริโอ ้เมาเร่อ และ 
เจมส์ จิราย ุกบัอั้ ม พชัราภา ตามล าดับ โดยเจมส์ และอั้ม มีผูเ้ลือกเท่ากนัคือ 8 คน ตัวละครท่ี
ตวัอย่างช่ืนชอบ 5 อนัดบัแรกคือ แกว้หน้ามา้ พระป่ินทอง กระสือและการ์ตูน ท่ีมีผูเ้ลือกเท่ากัน 
และสไปเดอร์แมน ตามล าดับ ดารา นักแสดง ตวัละคร ท่ีเพศชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
 มาริโอ ้อนัดบัสองคือ แกว้หนา้มา้และพระป่ินทองจ านวนเท่ากนั และอนัดบัสามคือ กระสือ ดารา 
นกัแสดง ตวัละคร ท่ีเพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ณเดชน์ ญาญ่า จ  านวนเท่ากนั 13 คน 
รองลงมาคือ เจมส์ จิราย ุและ มาริโอ ้ตามล าดบั 
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  5.1.5) ประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีตวัอย่างคิดว่าควรมีมากข้ึน 5 อนัดบัแรกคือ 
รายการการ์ตูน รายการตลก ละคร รายการเล่านิทาน รายการสารคดี ตามล าดบั รายการท่ีถูกเลือก
น้อยท่ีสุด 5 อนัดับ โดยเรียงจากน้อยท่ีสุด ได้แก่ รายการข่าวเด็กและเยาวชน รายการ แสดง
ความสามารถพิเศษ รายการน าเท่ียว รายการกีฬา และรายการละครซิทคอม ประเภทรายการท่ีเพศ
ชายคิดว่าควรมีมากท่ีสุด 3 อนัดับแรกคือ รายการการ์ตูน รายการเกมส์โชว์ และรายการตลก 
ประเภทรายการท่ีเพศหญิง คิดว่าควรมีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ รายการการ์ตูน ละคร และ รายการ
ตลก  
  5.1.6) เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีตวัอยา่งคิดว่าควรมีเพ่ิมข้ึน เรียงตามล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ยคือ เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน อาชีพและการศึกษาต่อ ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น ชีวิตดาราคนดงั 
แนะน าแฟชั่นและบุคลิกภาพ ข่าวสารเทคโนโลยี และวิเคราะห์การเมืองเศรษฐกิจท่ีเขา้ใจง่าย 
เน้ือหารายการท่ีเพศชายคิดว่าควรมีเพ่ิมข้ึน 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน อาชีพและ
การศึกษาต่อ ชีวิตดาราคนดงั ส าหรับ เน้ือหารายการท่ีเพศหญิงคิดว่าควรมีเพ่ิมข้ึน 3 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น อาชีพและการศึกษาต่อและข่าวสารเทคโนโลย ี
ในจ านวนท่ีเท่ากนั  

 5.2) พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ และความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และ
ความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ ของตวัอยา่งในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6   
  5.2.1) สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบของตวัอยา่ง พบว่า ช่ืนชอบการใช ้ช่องยทููป มากท่ีสุด 
จ  านวน 16 คน รองลงมาคือช่อง3  อันดับสาม ช่องเคเบิล้และดาวเทียม จ านวน 5 คนเท่ากนั  ช่อง 7 
จ านวน 4 คน ช่องบูมเมอแรงและช่องการ์ตูน จ  านวน 2 คนเท่ากนั และช่องวนั ช่องเวิร์คพอยท์ และ 
สคิส ทีวี (การ์ตูนออนไลน์ ทีวี) จ  านวน 1 คนเท่ากนั  สถานีโทรทศัน์ท่ีตวัอย่างเพศชายชอบมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ยูทูป ช่อง 3 ส่วนช่อง7 และช่อง บูมเมอแรง จ  านวนเท่ากัน  สถานีฯท่ี
ตวัอยา่งเพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อบัดบัแรกคือ ช่อง 3 ยูทูป และ ช่องดาวเทียมและช่องเคเบิล้ ใน
จ านวนเท่ากนั  
  5.2.2) รายการโทรทศัน์ท่ีตวัอยา่งช่ืนชอบ พบว่า รายการท่ีชอบมากท่ีสุด 5 อนัดบั
แรก คือ ซีรียฮ์อร์โมน (ช่อง วนั)  อนัดบัสอง รายการตลก 6 ฉาก (ช่องเวิร์คพอยท)์ และรายการดารา
เฮโย (ช่อง 7)  จ  านวนเท่ากนั  อนัดบัสาม เกมส์โชวป์ริศนาฟ้าแล่บ (ช่องเวิร์คพอยท)์ อนัดบัส่ี ละคร
รักลน้ดอย (ช่อง 7)และ สคิสทีวี (การ์ตูนออนไลน์) จ  านวนเท่ากนั  รายการท่ีตวัอย่างเพศชายชอบ
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เปาบุน้จ้ิน (ช่อง 3) และ สคิสทีวี จ  านวนสูงสุดเท่ากนั รองลงมาคือ
ปริศนาฟ้าแล่บ และรายการการ์ตูน รายการท่ีตัวอย่างเพศหญิงชอบมากท่ีสุดคือ ซีรียฮ์อร์โมน 
รายการดาราเฮโย และ รายการตลก 6 ฉาก 
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  5.2.3) ส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทัศน์ท่ีตัวอย่างชอบ พบว่า ส่ิงดึงดูดท่ีชอบ
ตามล าดบัจ านวนมากไปหาน้อย คือ ความตลก ความต่ืนเต้นผจญภยั ความมีเง่ือนง าชวนสงสัย 
ความรักโรแมนติก ส่วนส่ิงดึงดูด เร่ืองยอ้นยุค ความสวยงาม ความเศร้าสงสาร ความขดัแยง้ มีผู ้
เลือกเท่ากนัเป็นล าดบั 5 รองลงมาคือดาราผูมี้ช่ือเสียง และน้อยท่ีสุดคือโชคลาภรางวลั ส่ิงดึงดูดท่ี
เพศชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความตลก ความต่ืนเต้นผจญภยั และความมีเง่ือนง าชวน
สงสยั  ส่ิงดึงดูดท่ีเพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความตลก ความต่ืนเตน้ผจญภยั และความ
รักโรแมนติกและความมีเง่ือนง าชวนสงสยั มีผูเ้ลือกเท่ากนัเป็นล าดบั 3   
  5.2.4) ดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีตวัอย่างช่ืนชอบ  ประกอบดว้ย 
ดารา นกัแสดง รวม 24 คน นกักีฬาต่างประเทศ 1 คน คือ เนยม์าร์ และ ตวัละคร 1 ตวั คือ โนบิตะ  
ดารา นกัแสดง ท่ีตวัอย่างช่ืนชอบ 3 อนัดบัแรก คือ มาริโอ ้เมาเร่อ  และ แบงค์ ฮอร์โมน มีผูเ้ลือก
สูงสุดเท่ากนั รองลงมาคือ เนยม์าร์ (นกักีฬา) อนัดบัสาม  ตา้หนิง ฮอร์โมน และแพรวา ฮอร์โมน มีผู ้
เลือกเท่ากนั   ดารา นกัแสดง ตวั ละคร ท่ีเพศชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ เนยม์าร์ อนัดบัสอง 
มาริโอ ้ หม  ่า 3 ช่า  ดาว ข ามิน  วิน ดีเซล  พอล วอลก์เกอร์ จ  านวนเท่ากนั ดารา นกัแสดง ตวัละคร ท่ี
เพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ แบงค ์ฮอร์โมน  มาริโอ ้และอนัดบัสาม  ตา้หนิง ฮอร์โมน 
และแพรวา ฮอร์โมน จ านวนเท่ากนั 
  5.2.5) ประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีตวัอย่างคิดว่าควรมีมากข้ึน 5 อนัดบัแรกคือ 
รายการตลก รายการการ์ตูน ละคร รายการเกมส์โชว ์รายการสารคดี ตามล าดบั รายการท่ีถูกเลือก
น้อยท่ีสุด 5 อนัดบั โดยล าดบัจากน้อยท่ีสุด ได้แก่ รายการการศึกษาและอ่ืนๆ  รายการเรียลลิต้ี 
รายการละครซิทคอม รายการข่าวเด็กและเยาวชน และรายการเล่านิทาน กับรายการแสดง
ความสามารถพิเศษ ท่ีมีผูเ้ลือกเท่ากนั  ประเภทรายการท่ีเพศชายคิดว่าควรมีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก
คือ รายการตลก อนัดบัสอง รายการการ์ตูนและรายการสารคดี ท่ีมีผูเ้ลือกเท่ากนั และอนัดบัสาม 
รายการเกมส์โชว ์ประเภทรายการท่ีเพศหญิง คิดว่าควรมีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ รายการตลก 
ละคร และ รายการเพลง/คอนเสิร์ต ตามล าดบั 
  5.2.6) เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีตวัอยา่งคิดว่าควรมีเพ่ิมข้ึน เรียงตามล าดบัจากมาก
ไปหาน้อยคือ อาชีพและการศึกษาต่อ  เน้ือหาเก่ียวกับบทเรียน แนะน าแฟชั่นและบุคลิกภาพ  
ข่าวสารเทคโนโลยี ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น และชีวิตดาราคนดงั และวิเคราะห์การเมืองเศรษฐกิจท่ี
เขา้ใจง่าย ในจ านวนท่ีเท่ากนั  เน้ือหารายการท่ีเพศชายคิดว่าควรมีเพ่ิมข้ึน 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ อาชีพ
และการศึกษาต่อ เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน ข่าวสารเทคโนโลย ีเน้ือหารายการท่ีเพศหญิงคิดว่าควรมี
เพ่ิมข้ึน 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ อาชีพและการศึกษาต่อ เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนและแนะน าแฟชัน่และ
บุคลิกภาพ ในจ านวนท่ีเท่ากนั   
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 5.3) พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ และความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และ
ความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ ของตวัอยา่งในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3   
  5.3.1) สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบของตวัอย่าง พบว่า ช่ืนชอบการใช ้ช่อง 3 มากท่ีสุด 
จ  านวน 39 คน รองลงมาคือ ช่องยทููป จ  านวน22 คน ช่องจีทีเอช จ านวน 10 คน   ช่องวนั  จ านวน 9 
คน ช่องเวิร์คพอยท ์จ  านวน 8 คน ช่อง 7 จ  านวน 6 คน ช่องจีเอ็มเอ็ม และช่องฟ๊อก ไทย  จ านวน 5 
คนเท่ากนั ช่องทรู  จ านวน 4 คน ช่องดาวเทียม 3 คน ช่องท่ีมีจ  านวนผูช้มเท่ากนั 2 คน ไดแ้ก่ ช่องโม
โน ช่องบูมเมอแรง ช่องการ์ตูน ช่อง เคเบ้ิล ช่องท่ีมีจ  านวนผูช้มเท่ากนั 1 คนไดแ้ก่ ช่องไลน์ทีวี 
ช่องเอม็แชนแนล ช่องเอน็บีเอ ช่องเอ เอก็ซ ์เอน็ (ช่องหนงัต่างประเทศ ออนไลน์) ช่องสคิสทีวี และ
ช่องฮาร์ดร๊อคเกอร์ สถานีโทรทศัน์ท่ีตวัอย่างเพศชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ยูทูป และ
ช่อง 3 จ านวนเท่ากนั รองลงมาคือ ช่องเวิร์คพอยท ์และช่อง จีทีเอชจ านวนเท่ากนั  สถานีฯท่ีตวัอยา่ง
เพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อบัดบัแรกคือ ช่อง 3  ยทููป และ ช่องวัน และช่องจีทีเอช ในจ านวนเท่ากนั  
  5.3.2) รายการโทรทศัน์ท่ีตวัอยา่งช่ืนชอบ พบว่า รายการท่ีชอบมากท่ีสุด 5 อนัดบั
แรก คือ เดอะเฟส (ช่อง 3) ซีรียฮ์อร์โมน (ช่อง วนั) เดอะว๊อยซ์ (ช่อง 3) เร่ืองเล่าเชา้น้ี (ช่อง3) และ
อนัดบัหา้ เกมส์โชวป์ริศนาฟ้าแล่บ และคนอวดผ ี(ช่องเวิร์คพอยท)์ จ  านวนเท่ากนั รายการท่ีตวัอยา่ง
เพศชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี ซีรียฮ์อร์โมน ปริศนาฟ้า
แล่บ คนอวดผแีละ ชิงร้อยชิงลา้น (ช่องเวิร์คพอยท)์ จ  านวนเท่ากนั อนัดบัสอง เดอะเฟส อนัดบัสาม 
เดอะว๊อยซ์ รายการช่องโมโน ตลก6ฉาก รายการคืนความสุขให้ประชาชน และ รายการหนัง
ต่างประเทศช่อง ฟรอกแคม จ านวนเท่ากนั  รายการท่ีตวัอยา่งเพศหญิงชอบมากท่ีสุดคือ เดอะเฟส  ซี
รียฮ์อร์โมน และ เดอะวอ๊ยซ ์ตามล าดบั  
  5.3.3) ส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทัศน์ท่ีตัวอย่างชอบ พบว่า ส่ิงดึงดูดท่ีชอบ
ตามล าดบัจ านวนมากไปหาน้อย คือ ความตลก ความมีเง่ือนง าชวนสงสัย ความต่ืนเตน้ผจญภัย 
ความรักโรแมนติก ดาราผูม้ีช่ือเสียง ล  าดบัหก ความสวยงาม และความเศร้าน่าสงสาร มีจ  านวน
เท่ากนั ล  าดบัเจ็ด ความขดัแยง้ เร่ืองยอ้นยคุ และนอ้ยท่ีสุดคือโชคลาภรางวลั ส่ิงดึงดูดท่ีเพศชายชอบ
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความมีเง่ือนง าชวนสงสัย ความตลก ความต่ืนเตน้ผจญภยั มากท่ีสุด ส่ิง
ดึงดูดท่ีเพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความตลก ความต่ืนเตน้ผจญภยั และ ความมีเง่ือนง า
ชวนสงสยั ความรักโรแมนติกและดาราผูม้ีช่ือเสียง มีผูเ้ลือกเท่ากนัเป็นล าดบั 3   
  5.3.4) ดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีตวัอย่างช่ืนชอบ  ประกอบดว้ย 
ดารา นกัแสดง รวม 20 คน เน็ตไอดอล 2 คน คือ ป๋อมแป๋ม และ มนัแกว และตวัละคร 1 ตวั คือไซ
ตามะ ดารา นกัแสดง ท่ีตวัอย่างช่ืนชอบ 3 อนัดบัแรก คือ มาริโอ ้เมาเร่อ ลูกเกด เมธินี  และพิมฐา   
ดารา นกัแสดง ตวั ละคร ท่ีเพศชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ มาริโอ ้ อนัดบัสอง บ้ี เดอะสตาร์ 
แบงค ์ธิติ ลูกเกด เมธินี มนัแกว และตวัละครไซตามะ จ านวนเท่ากนั ดารา นกัแสดง ตวัละคร ท่ีเพศ
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หญิงชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ มาริโอ ้และพิมฐา จ  านวนเท่ากนั อนัดบัสอง ลูกเกด เมธินี และ
อนัดบัสาม เอก ฮอร์โมน หมาก ปริญ และณเดชน์  จ  านวนเท่ากนั 
  5.3.5) ประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีตวัอย่างคิดว่าควรมีมากข้ึน 5 อนัดบัแรกคือ 
รายการการ์ตูน และรายการสารคดี จ  านวนเท่ากนั อนัดบัสอง รายการเพลง/คอนเสิร์ต รายการตลก 
รายการเกมส์โชว ์รายการเรียลลิต้ี ตามล าดบั รายการท่ีถูกเลือกน้อยท่ีสุด 5 อนัดบั โดยล าดบัจาก
น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่  รายการอ่ืน เช่น การศึกษา รายการเล่านิทาน รายการแสดงความสามารถพิเศษ 
รายการข่าวเด็กและเยาวชน และ รายการกีฬา ประเภทรายการท่ีเพศชายคิดว่าควรมีมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรกคือ รายการสารคดี รายการการ์ตูน และรายการตลก ตามล าดบั ประเภทรายการท่ีเพศ
หญิง คิดว่าควรมีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ รายการเพลง/คอนเสิร์ต รายการการ์ตูน และรายการสาร
คดี ตามล าดบั 
  5.3.6) เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีตวัอยา่งคิดว่าควรมีเพ่ิมข้ึน เรียงตามล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ยคือ ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น อาชีพและการศึกษาต่อ  แนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ  ข่าวสาร
เทคโนโลยี เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน ชีวิตดาราคนดงั และวิเคราะห์การเมืองเศรษฐกิจท่ีเขา้ใจง่าย 
ตามล าดบั  และพบการตอบอ่ืนๆระบุว่าเป็นรายการท าอาหาร เน้ือหารายการท่ีเพศชายคิดว่าควรมี
เพ่ิมข้ึน 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น ข่าวสารเทคโนโลย ีอาชีพและการศึกษาต่อ เน้ือหา
รายการท่ีเพศหญิงคิดว่าควรมีเพ่ิมข้ึน 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่  ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น และ อาชีพและ
การศึกษาต่อ มีจ  านวนเท่ากนั แนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ และ เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน ตามล าดบั  

 5.4) พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ และความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์และ
ความตอ้งการในการรับชมโทรทศัน์ ของตวัอยา่งในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   
  5.4.1) สถานีโทรทศัน์ท่ีชอบของตวัอยา่ง พบว่า ช่ืนชอบการใช ้ช่องยทููป มากท่ีสุด 
จ  านวน 27 คน รองลงมาคือ ช่อง3  จ  านวน 23 คน ช่องวนั  จ านวน 9 คน  ช่องเคเบ้ิล จ  านวน 6 คน 
ช่อง 7 จ  านวน 5คน ช่องโมโน และช่องฟ๊อกไทย จ  านวน 4 คนเท่ากนั ช่องจีเอม็เอม็ และช่องจีทีเอช  
จ านวน 3 คนเท่ากัน และ ช่องท่ีมีจ  านวนผูช้มเท่ากัน 2 คน ไดแ้ก่ ไลน์ทีวี ช่องทรูฟอร์ยู ช่อง
ดาวเทียม ช่องท่ีมีจ  านวนผูช้มเท่ากนั 1 คนได้แก่ ช่อง 5 ช่องเวิร์คพอยท์ และช่องบูมเบอแรง 
สถานีโทรทศัน์ท่ีตวัอยา่งเพศชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ยทููป ช่อง 3 และอนัดบัสาม ช่อง 
7 ช่องวนั ช่องโมโน ช่องฟ๊อกไทย จ  านวนเท่ากนั  สถานีฯท่ีตวัอยา่งเพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อบัดบั
แรกคือ ช่อง 3 และ ช่องยทููป จ านวนเท่ากัน รองลงมา ช่องวัน และช่องเคเบิล้ ตามล าดับ  
  5.4.2) รายการโทรทศัน์ท่ีตวัอยา่งช่ืนชอบ พบว่า รายการท่ีชอบมากท่ีสุด 5 อนัดบั
แรก คือ เดอะเฟส (ช่อง 3) เดอะวอ๊ยซ์ (ช่อง 3) ซีรียฮ์อร์โมน (ช่อง วนั) เร่ืองเล่าเชา้น้ี (ช่อง3) และ
อนัดบัหา้ ซีรียค์ลบัฟรายเดย ์(ช่องจีเอ็มเอ็ม) รายการท่ีตวัอย่างเพศชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึง เดอะว๊อยซ์ รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี อนัดบัสาม รายการเดอะเฟส กบั ช่องสคิสทีวี  
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จ านวนเท่ากนั รายการท่ีตวัอยา่งเพศหญิงชอบมากท่ีสุดคือ เดอะเฟส เดอะว๊อยซ์ และซีรียฮ์อร์โมน 
ตามล าดบั  
  5.4.3) ส่ิงท่ีดึงดูดในรายการโทรทัศน์ท่ีตัวอย่างชอบ พบว่า ส่ิงดึงดูดท่ีชอบ
ตามล าดบัจ านวนมากไปหานอ้ย คือ ความตลก ความต่ืนเตน้ผจญภยั ความมีเง่ือนง าชวนสงสยั ดารา
ผูม้ีช่ือเสียง ความรักโรแมนติก ความสวยงาม เร่ืองยอ้นยุค ความเศร้าน่าสงสาร ความขดัแยง้ และ
น้อยท่ีสุดคือโชคลาภรางวลั ส่ิงดึงดูดท่ีเพศชายชอบมากท่ีสุด 3 อนัดับแรกคือ ความตลก ความ
ต่ืนเตน้ผจญภยั และดาราผูม้ีช่ือเสียง ตามล าดบั ส่ิงดึงดูดท่ีเพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
ความตลก ความต่ืนเตน้ผจญภยั และ ความมีเง่ือนง าชวนสงสยั ตามล าดบั   

 5.4.4) ดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอลท่ีตวัอย่างช่ืนชอบ  ประกอบดว้ย 
ดารา นกัแสดง รวม 22 คน เน็ตไอดอล และผูม้ีช่ือเสียง 3 คน คือ มนัแกว เอก ฮาร์ดร๊อค และโน้ต 
อุดม  ดารา นกัแสดง ท่ีตวัอย่างช่ืนชอบ 3 อนัดบัแรก คือ ชมพู่ อารยา  ณอห์ณ จินดาโชติ  อนัดบั
สามจ านวนเท่ากนัคือ มาริโอ ้กนั นภทัร ดีเจพุฒ ป๋อ ณัฐวุฒิ ณเดชน์ เทเลอร์ สวิฟท์  เอก ฮาร์ดร๊อค 
และโนต้ อุดม ดารา นกัแสดง ตวั ละคร ท่ีเพศชายชอบมากท่ีสุด อนัดบัแรกคือ ป๋อ ณัฐวุฒิ และวิน 
ดีเซล จ านวนเท่ากนั อนัดบัสอง ไดแ้ก่ ต่อ ฮอร์โมน เคน ธีรเดช ดาวข ามิน  บ้ี เดอะสตาร์ พอล วอร์ค
เกอร์ อั้ม พชัราภา พลอยชมพู เทเลอร์ สวิฟท ์ มนัแกว เอก ฮาร์ดร๊อค และโนต้ อุดม ดารา นักแสดง 
ตวัละคร ท่ีเพศหญิงชอบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ชมพู่ อารยา ณอห์ณ จินดาโชติ และอนัดบัสาม 
จ  านวนเท่ากนั คือ มาริโอ ้ กนั นภทัร ดีเจพุฒ และ ณเดชน์  
  5.4.5) ประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีตวัอย่างคิดว่าควรมีมากข้ึน 5 อนัดบัแรกคือ 
รายการการ์ตูน รายการสารคดี รายการเรียลลิต้ี รายการตลก รายการเกมส์โชว ์ตามล าดบั รายการท่ี
ถูกเลือกน้อยท่ีสุด 5 อนัดับ โดยล าดับจากน้อยท่ีสุด ได้แก่  รายการเล่านิทาน รายการแสดง
ความสามารถพิเศษ รายการข่าวเด็กและเยาวชน อนัดับส่ี รายการกีฬาและละคร จ  านวนเท่ากัน 
อนัดบัหา้ รายการเพลง/คอนเสิร์ต  ประเภทรายการท่ีเพศชายคิดว่าควรมีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
รายการการ์ตูน รายการสารคดี และ รายการตลก ตามล าดบั  ประเภทรายการท่ีเพศหญิง คิดว่าควรมี
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ รายการการ์ตูน และรายการสารคดี และรายการเรียลลิต้ี ตามล าดบั 
  5.4.6) เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีตวัอยา่งคิดว่าควรมีเพ่ิมข้ึน เรียงตามล าดบัจากมาก
ไปหาน้อยคือ อาชีพและการศึกษาต่อ อนัดับสอง ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น และ แนะน าแฟชัน่และ
บุคลิกภาพ จ  านวนเท่ากนั  ข่าวสารเทคโนโลย ี เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน วิเคราะห์การเมืองเศรษฐกิจ
ท่ีเขา้ใจง่าย  ชีวิตดาราคนดงั ตามล าดบั เน้ือหารายการท่ีเพศชายคิดว่าควรมีเพ่ิมข้ึน 3 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ อาชีพและการศึกษาต่อ ข่าวสารเทคโนโลยี ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น เน้ือหารายการท่ีเพศหญิง
คิดว่าควรมีเพ่ิมข้ึน 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่  อาชีพและการศึกษาต่อ  แนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ ชีวิต
และปัญหาวยัรุ่นชีวิต ตามล าดบั  
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 การสนทนากลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง พฤตกิรรมการรับชม ความช่ืนชอบและความ
ต้องการรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามช่วงวยั ดงัน้ี 
 (1) วยั 3-5 ปี จากการสนทนากลุ่มผูป้กครอง 

 - พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ 
 การรับชมรายการโทรทศัน์ของเด็กเล็กจะข้ึนอยู่กบั พ่อ แม่และผูป้กครอง ท่ีเลือก

เปิดรายการใหลู้กดู ท าใหเ้ด็กรู้จกัโทรทศัน์ หรืออุปกรณ์ในการรับชมอ่ืน เช่น แทปเลด็ คอมพิวเตอร์ 
หรือมือถือ จากนั้น เด็กจะสามารถเรียนรู้การเขา้ถึงรายการผา่นช่องทางท่ีเคยไดรั้บการแนะน าไดเ้อง 
ในบางกรณีผูป้กครองจึงตั้งค่าลอ็คการเขา้ถึงไดเ้ฉพาะรายการท่ีเหมาะสม การรับชมจึงมีทั้งท่ีดูจาก
โทรทศัน์ และ จากช่อง youtube เด็กสามารถจดจ าเลขช่อง และองค์ประกอบรายการได ้เช่น Logo 
ช่ือรายการ ตวัละครและเพลงท่ีช่ืนชอบได ้เด็กจะเลือกชมรายการท่ีอยากดูจาก  youtubeอย่างไรก็
ตามผูป้กครองมกัก าหนดเวลาการรับชมรายการของเด็ก ประมาณคร้ังละ 10 นาที แต่ไม่เกินคร่ึง
ชัว่โมง และถา้มีโอกาสดูอยูด่ว้ยก็จะสอนเด็กไปพร้อมกนั 
 เด็กในวยัน้ีจะดูการ์ตูนเป็นหลกั ทั้งทางทีวี และ Youtube ไดแ้ก่ รายการ cartoon 
Disney ทางช่อง true , Hi 5, Boomerang, Disney Junior 34,  มดเอก๊ซ ์มดแดง , mask rider, dinosaur 
ก็อง  

 รายการประเภทอ่ืนทาง youtube ท่ีช่วยเสริมทกัษะต่างๆ เช่น ภาษาองักฤษ การ์ตูน 
barnie ,teletubbieเด็กจะเลือกดูรายการท่ีเด็กชอบเองไดเ้ม่ือเร่ิมคุน้เคยกบัอุปกรณ์แลว้ 

 รายการทางโทรทศัน์เด็กมกัจะไดดู้ตามท่ีผูใ้หญ่เปิด เช่นละครเยน็ทางช่อง 3 ท่ีเป็น
เร่ืองเด็กสนใจ คือ บุรัมปรัมปรา ละครเชา้เสาร์ อาทิตย ์คือ แกว้หน้ามา้ รายการโฆษณาสามารถดึง
ความสนใจของเด็กไดเ้ด็กจะจดจ าเพลง และร้องตามไดแ้ม่นย  า เด็กสามารถจ าพิธีกรรายการท่ีตน
สนใจได ้ 

 เวลาในการดูรายการจะเป็นช่วงเชา้ก่อนไปโรงเรียน และเยน็หลงัเลิกเรียนวนัหยุด
เสาร์อาทิตยจ์ะดูช่องการ์ตูนไดน้านถา้ไม่ถูกจ ากดัเร่ืองเวลา ในตอนเยน็ราว 6 โมงเป็นตน้ไป ผูใ้หญ่
จะเป็นผูก้  าหนดช่องและรายการทีวีท่ีอยากดู และเด็กจะร่วมดูอยู่ดว้ย ซ่ึงอาจสนใจหรือไม่ตามแต่
ธรรมชาติของเด็ก เสียงจะดึงความสนใจของเด็กเลก็ไดดี้ สามารถจดจ าและสนใจท าตามเช่น เพลง 
บทสวดคาถา เด็กจะเขา้ใจเร่ืองราวจากภาพในเร่ืองท่ีตนสนใจ เช่นเด็กชายจะชอบเร่ืองการต่อสู้ จะ
จ าการใชอุ้ปกรณ์ตามท่ีเห็นในละครทีวีเร่ืองท่ีชอบ และตอ้งการใหผู้ป้กครองจดัหาให ้(เด็กจะดูและ
หาของมาเล่นตามท่ีเห็นในทีวี เช่นอุปกรณ์จากตะพดโลกนัตร์ คมแฝก) 

 

- รายการท่ีเด็กเลก็ชอบ 
 เด็กก่อนเขา้เรียน สามารถเรียนรู้จากส่ือการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งการพฒันาทกัษะ

จากเพลงของเด็ก รายการHi5 ท่ีมีการประกอบของเล่นทีละช้ิน การใชส่ื้อวีดิทศัน์ภาษาองักฤษ สอน
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คณิตศาสตร์ เป็นวิธีท่ีดีในการเรียนรู้ ทั้งศพัทแ์ละส าเนียง ซ่ึงพบว่ารายการจากyoutubeหลายรายการ
สามารถช่วยเร่ืองพฒันาการของเด็กได ้เพราะน่าสนใจดึงดูดเด็กได ้มีสีสันสวยงาม มีการซ ้ าทวน มี
เพลง สนุกสนาน ไม่เชยและชา้แบบส่ือในอดีตท่ีเรียนมาข้อสังเกตจากผูป้กครองพบว่ารายการท่ี
สืบคน้ไดท้าง Youtube ควรอยูใ่นทีวี เพราะจอใหญ่ และพ่อแม่ร่วมดูไดด้ว้ย เน่ืองดว้ยตระหนักว่า
การดูผา่นจอเลก็จะท าใหดู้ไดไ้ม่นาน และเสียสุขภาพ  

เด็กวยั 5-6ขวบ ชอบรายการ ซุปเปอร์จ๋ิว ท่ีทา้ใหเ้ล่น ชอบตอบค าถาม ไดท้ดลอง มี
ส่วนร่วมกบัรายการทีวีดว้ย เด็กผูช้ายจะชอบความสนุก ชอบรถ และตวัต่อlego เด็กผูห้ญิงชอบการ
ท าอาหาร การประดิษฐ ์เช่นรายการสอนเด็กท าอาหาร (ท า “สลาม”) ช่องทรู การท่ีเด็กสนใจเร่ืองใด 
ท าให้เด็กอยากรู้ต่อและส่งเสริมให้ไปหาข้อมูลต่อได้อีกจากอุปกรณ์ipadช่องอาหารท าให้เด็ก
สามารถไปหยบิแป้งป้ันโดมาท าอาหาร 

ตวัละครท่ีเดก็ชอบจะมาจากการ์ตูนต่างประเทศท่ีช่ืนชอบ ไดแ้ก่ โดเรมอน บาร์บ้ี 
บาร์น่ี (ไดโนเสาร์สีม่วง) ยอดมนุษย ์เช่น อุลตราแมน มดเอก็ซ ์มดด า มดแดง เจา้หญิงเอลซา ราพนั
เซล ตวัละครจากรายการเทเลทบับ้ี กลว้ยหอมจอมซน ทั้งน้ีการมีค  าพูดซ ้าในรายการท าใหเ้ด็กจดจ า
ถึงเวลาได ้เช่น ค  าท่ีใชป้ระจ าในรายการเทเลทบับ้ี คือ ถึงเวลาสนุกแลว้ หรือหมดเวลาสนุกแลว้ เป็น
ตน้ จากตวัละครดงักล่าวไดม้กีารต่อยอดไปสู่รายการ review ของเล่นหรือตุก๊ตาท่ีปรากฏในรายการดว้ย  

ทั้งน้ีเม่ือเด็กดูรายการแลว้ บางส่วนอยากไปร่วมกบัรายการภายใตก้ารสนับสนุน
ของผูป้กครอง เช่น ร่วมแข่งขนัในรายการคิดซ่าส์ ทางช่อง 3บางส่วนก็สนใจวาดภาพตามรายการ
ทีวี หรือ การติดตามโชวข์องรายการนอกสถานท่ี 

 

- ความตอ้งการรายการใหก้บัเด็กเลก็ 
 ผูป้กครองตอ้งการให้รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กเล็กมากข้ึน ลกัษณะรายการท่ี

ตอ้งการ ไดแ้ก่ 
ก. รายการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ทั้งทกัษะแนววิชาการ ดา้นปัญญา อารมณ์ 

และสงัคม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐาน ตามวยัของเด็ก โดยการน าเสนอในภาพและเสียงท่ี
เด็กสนใจ อยากติดตาม 

ข. รายการสอนทักษะด้านต่างๆในแบบท่ีโรงเรียนอนุบาลท่ีมีช่ือเสียงสอน 
เช่ือมโยงจากโรงเรียนมาสู่บา้น เป็นการทบทวนบนจอทีวี ให้พ่อแม่ผูป้กครองเขา้ใจการสอนของ
โรงเรียน แลว้เอาเช่ือมโยงกบัการสอนท่ีบา้น หรือต่อยอดเพ่ิมเติมได ้ 

ค. รายการแบบส่ือการสอนท่ีปรากฏใน youtube ท่ีสอนทกัษะดา้นต่างๆ มาอยู่บน
ทีวี ท าใหไ้ม่ตอ้ง ซ้ือส่ือการสอนแพงๆ  

ง. รายการท่ีมีเพลง มีจงัหวะดนตรี ภาพกราฟฟิกสวยๆ 
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จ. รายการท่ีสอนวินยั คุณธรรม ก็จ  าเป็นส าหรับเด็กเล็กท่ียงัอยู่ในวยัเช่ือฟังพ่อแม่
มาก รายการทีวีสามารถเสนอภาพและเร่ืองราวในมุมบวก มุมดีงามของคนและสังคมได ้ เช่น 
ชุมชนนิมนตย์ิม้  การเล่านิทานทางทีวีท่ีท าใหเ้ด็กสนใจ การใชส่ื้อเพลงดีๆมาช่วย  

 ฉ. รายการสารคดีสตัว ์ดูไดพ้ร้อมผูใ้หญ่ เป็นรายการครอบครัวได ้และควรให้เกิด
การมีส่วนร่วมหนา้จอ เช่นตอบค าถาม รายการท่ีผสมผสานของภาพจริงกบัภาพเสมือน และให้เกิด
การกระตุน้ความคิดและมีกิจกรรมร่วมไปดว้ย เป็นสารคดีสัตวแ์บบเด็ก ภาพสวย สนุก ไม่มีเร่ือง
โหดร้าย พ่อแม่มีส่วนร่วมได ้เช่นพาไปเท่ียวสวนสตัว ์ 

ช. รายการครอบครัว มีความสุข ไม่หยาบคาย สอนลูกไปพร้อมกนัได ้นัง่ดูร่วมกนั 
ช่วยกนัร่วมกนัตอบได ้เช่น หลานปู่กูอี้จู ้ 

ซ. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการติดตามรายการดว้ยเช่นกนั ควร
อยูช่่วงเชา้มากกว่าช่วงเยน็  เพราะเด็กจะต่ืนตอนเชา้และมีเวลาดูวนัธรรมดา ราว 7-8 น. และ ตอน
เยน็เวลา 17-19 น. เพราะพ่อแม่กลบับา้นมาทนัดูโทรทศัน์กบัลูก ส่วนวนัเสาร์อาทิตย ์ควรมีรายการ
เด็กตอนเชา้ตั้งแต่ 6 น. เป็นตน้ไป เพราะเด็กจะต่ืนเชา้มาดูโทรทศัน์ และมีรายการเด็กหรือรายการ
ครอบครัวในช่วงเวลาบ่ายถึงเยน็บา้ง เพราะปรากฏว่ามีรายการเด็กน้อยมากในปัจจุบนั ถา้เทียบกบั
รายกายพูดคุยดารา รายการผูใ้หญ่บนัเทิง ท่ีมีจ  านวนมาก 

เมื่ อน ารายการ เด็กมาออกอากาศในช่วงเวลาท่ี เหมาะสม สถานีควรมีการ
ประชาสมัพนัธร์ายการ วนั เวลาออกอากาศทางช่องใหรั้บทราบดว้ย เพื่อใหรู้้ว่ามีรายการเด็ก และจะ
ไดติ้ดตามถูก 

ช่องส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในเวลาน้ียงัไม่ใช่รายการเด็กและครอบครัว ไม่
ตอบโจทยข์องผูป้กครองท่ีจะให้ดูรายการเพ่ือเด็ก ขณะท่ีมีช่องดิจิทลัจ  านวนมากข้ึน แต่กลบัหา
รายการเด็กไดน้อ้ยลงเมื่อเทียบกบัอดีต ท่ีมีช่องจ านวนไม่มากแต่พบรายการเด็กท่ีดีมีมากกว่าเช่น 
รายการเจ้าขุนทอง รายการผึ้งน้อย เป็นต้น ดงันั้นควรมีรายการเด็กให้มากข้ึนในช่องฟรีทีวีเดิม 
(6ช่องเดิม) ดีกว่าเพ่ือง่ายในการรับรู้และเขา้ถึงของผูป้กครอง จากนั้นควรมีการประชาสัมพนัธ์ใน
ช่องใหถ่ี้ข้ึนเก่ียวกบัรายการ หรือการใชช่้องฟรีทีวีประชาสมัพนัธร์ายการเด็กใหก้บัช่องเด็กไดด้ว้ย  

 

 (2) เด็กวยั 6-9 ปี จากการสนทนากลุ่มนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดับางบอน 
- พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ 

 ส่วนใหญ่ผูป้กครองหรือพี่ จะเป็นคนเปิดและเลือกรายการโทรทศัน์เด็กจึงไดดู้ทีวี
กบัผูป้กครอง โดยมีโอกาสกดรีโมทบ้างแต่น้อย ส่วนใหญ่ผูใ้หญ่จะคุมจอทีวี ท าให้ไดดู้รายการ
โทรทศัน์ท่ีผูใ้หญ่ดู เช่นละครแกว้หน้ามา้ หรือละครตอนเยน็ ในขณะท่ีดูดว้ยกนัก็มีทั้งท่ีถูกสอน
และไม่เคยถูกสอนโดยผูป้กครอง เวลาท่ีดูทีวีส่วนใหญ่เป็นเวลาเยน็ราว 6 โมง หลงัท าการบา้นเสร็จ
แลว้ ส่วนใหญ่เป็นเวลาละครเยน็และหลงัข่าว แต่อาจดูไม่จบเพราะตอ้งเขา้นอน ในวนัเสาร์อาทิตย์
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จะไดต่ื้นเชา้ดูโทรทศัน์ไดน้านข้ึนบางคนต่ืนมาติดตาม my craft เป็นการ์ตูนท่ีสามารถสร้างส่ิงต่างๆ 
ไดต้ามจินตนาการ รายการการ์ตูน ของ Disney club และละครแกว้หนา้มา้เด็กส่วนนอ้ยไดดู้รายการ
ทาง youtube โดยดูร่วมกบัผูใ้หญ่ เช่น ดูหนงัผเีร่ือง อาปัติ 

 

- รายการท่ีเด็กติดตามและช่ืนชอบ 
 ช่องท่ีชอบและดูประจ าคือ ช่อง 7 ดู หนัง starwar5ทุ่มวนัอาทิตย ์เน่ืองจากชอบ

เร่ืองการต่อสู ้ดูละครแกว้หนา้มา้ ละครเยน็และละครค ่า ท าให้ชอบละครท่ีก  าลงัฉายอยู่ในขณะนั้น
และจดจ าได ้เช่น ละครรักเร่ บา้นทรายทอง แกว้หนา้มา้ ช่ืนชอบดาราท่ีน าแสดงเช่น แพนเคก้ หรือ
พ่ีไก่จ๋า ในละครแกว้หนา้มา้ และจดจ าเร่ืองราวของละครได ้นอกจากน้ียงัมีละครช่อง 3 เช่น เร่ือง
ไฟลา้งไฟ สองหัวใจน้ีเพ่ือเธอ จดจ าลกัษณะละครว่าเป็นแบบตบจูบ ช่ืนชอบมาริโอ ้ในบทละคร
เร่ืองน้ี เพราะตวัละครมีพลงั อิทธิฤทธ์ิ ปล่อยพลงั ดูรายการเพลง the voice  ช่องworkpointดูรายการ
ปริศนาฟ้าแล่บ ท่ีแมน้จะตอบค าถามไม่ได ้แต่ก็สนุกและใหค้วามรู้บา้ง 

ช่องการ์ตูนทางดาวเทียมท่ีเด็กสามารถจดจ าเลขช่องได ้แต่จ  าช่ือไดไ้ม่แม่นย  านัก 
และติดตามประจ าคือ ช่อง บูมเมอแรง ชอบเร่ือง ช่อง tom and jerry, pony การ์ตูนเร่ือง ben ten ทาง
ช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์คการ์ตูนBatman และโดเรมอน 

เด็กชายจะช่ืนชอบการ์ตูนสัตวน่์ารัก เหมือน ทอมและเจอร์ร่ี หรือเร่ืองต่อสู้ ผจญ
ภยัเหมือนสตาร์วอร์ ละครท่ีมีเวทยม์นต ์พระเอกและลูกพระเอกมีพลงั เช่นเดียวกบัมาริโอใ้น สอง
หวัใจน้ีเพ่ือเธอ การมีพลงั อ  านาจพิเศษ เช่นสุดสาครในละคร บุรัมปรัมปรา 

เด็กหญิงชอบเร่ืองราวแบบในละครท่ีมีความเร้าใจ น่าสงสาร อย่างบา้นทรายทอง 
ละครสนุกแนวตบจูบ หรือละครแบบมีเวทยม์นต์ เช่นสาวน้อยออ้ยควัน่ ท่ียงัถูกสอนเร่ืองการเป็น
คนดีมีน ้ าใจ การช่วยเหลือตนเอง ไม่ตอ้งพ่ึงพาคนอ่ืน ชอบเร่ืองราวน่ารัก อย่างรักนะเป็ดโง่ ท าให้
ชอบพุฒ 

ทั้งเด็กชายและหญิง ส่วนใหญ่ชอบดูรายการผี โดยเฉพาะท่ีแฝงความตลกไวด้ว้ย 
สามารถจ าช่ือและเร่ืองราวของผต่ีางๆเช่นผีนางนาค ผีนางตะเคียน ผีปอบ เด็กสามารถเขา้ใจความ
แตกต่างระหว่างเร่ืองราวในหนงักบัความเป็นจริง   

เด็กส่วนน้อยเคยร่วมโหวตในรายการทีวี มีอยู่สองคนท่ีสนใจอยากร่วมโชว์
ความสามารถในรายการคิดซ่าส์ ทางช่อง3 โดยไม่เสียใจถา้ตกรอบเพราะจะมาเมื่อไหร่ก็ได ้ขณะท่ี
บางคนก็ไม่อยากไป ทั้งหมดอยากใหมี้รายการโทรทศัน์มาถ่ายท าท่ีโรงเรียน และยนิดีมีส่วนร่วมใน
รายการทีวี  

 

- ความตอ้งการรายการของเด็ก 
เด็กกลุ่มน้ีตอ้งการรายการใหมี้รายการโทรทศัน์ในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

  ก. อยากใหม้ีรายการเวทยม์นต ์มีแม่มด 
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 ข. รายการนิทาน เร่ืองเล่า ใหค้วามรู้ เช่นนิทานอิสปเช่น ราชสีห์กบัหนู แม่ไก่กบั
แม่เป็น กระต่ายกบัเต่า หมาป่ากบัหนู กระต่ายต่ืนตูม  

 ค. อยากไดล้ะครเร่ือง สองหัวใจน้ีเพ่ือเธอภาคสอง ให้เป็นเร่ืองของลูกท่ีมีเวทย์
มนต ์มีเร่ืองยอ้นอดีต โดยใชเ้คร่ืองยอ้นอดีต ท าใหไ้ดรู้้ท่ีมีเร่ืองของสมยัก่อน 

 ง. สตัวท่ี์เด็กช่ืนชอบมีแตกต่างออกไป เด็กชายจะชอบสุนขั ร็อตไวเลอร์ ตวัใหญ่ ดุ 
สีด  าน ้ าตาล ไวก้ดักบัคนแปลกหนา้ มีปลอกคอหนาม หมาป่าและ ตวัดว้งสีด า ทีหนวดยาว ขณะท่ี
เด็กหญิงชอบกระต่าย แมวน่ารัก สีขาว/สม้ ขนปุย น่ารัก มุง้ม้ิงและหมาปอม ตวัเล็กสีท่ีชอบจะเป็น
สีสว่าง เห็นเด่นชดัไดแ้ก่ สีฟ้า แดง สม้ สีทอง สีเขียว  

 
 (3) เด็กวยั 10-12 ปี จากการสนทนากลุ่มนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดับางบอน 

- พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ 
 เด็กจะใชเ้วลากบัการชมโทรทศัน์มากในวนัธรรมดาและยาวนานกว่าในวนัหยุด 

โดยวนัธรรมดามกัจะดูในตอนเยน็ หลงัเลิกเรียนราว 4 ถึง 5 โมงเยน็ ส่วนใหญ่เลือกช่องและรายการ
ดูเอง จึงสามารถจดจ าตวัเลขช่องและช่ือรายการท่ีชอบได ้ซ่ึงมีทั้งช่องฟรีทีวีและช่องดาวเทียม และ
ดูทีวีอีกคร้ังในช่วงค ่ากบัครอบครัวซ่ึงมกัเป็นละครหลงัข่าว และเขา้นอนในเวลาประมาณ 3-5 ทุ่ม
ในวนัเสาร์และอาทิตยเ์ด็กต่ืนแต่เชา้ตรู่และเปิดดูรายการทีวียาวถึงช่วงสาย และกลบัมาดูทีวีอีกคร้ัง
ในช่วงบ่ายถึงค ่า ใชเ้วลาราว 5-7 ชัว่โมง ส่วนใหญ่ในวนัหยุดช่วงเชา้ เด็กไม่ค่อยไดดู้ทางyoutube
เน่ืองจากดูไม่สนุกและตอ้งขอโทรศพัทจ์ากผูป้กครอง ผูป้กครองจะปล่อยให้ดูเด็กดูทีวีเอง และเด็ก
จะเห็นฉากไม่ดีบา้ง เช่น การตบตี ลกัขโมย เล่นการพนัน ชกต่อย ยิงปืนและฆ่ากนั ผูป้กครองบาง
คนจะไม่ไดบ้อกอะไร แต่บางคนจะบอกว่าไม่ควรท า เด็กจะไม่เลือกดูหนังโป๊เพราะทราบว่าไม่
เหมาะสมหรือหนงัผทีางทีวีเพราะกลวั และจะเปล่ียนช่อง รายการคสช.ตอนเยน็ 6 โมง ท าให้เด็กได้
ออกมาเล่นขา้งนอกเพราะไม่ชอบดู และท าให้นอนเร็วในวนัศุกร์เพราะละครเร่ิมชา้เน่ืองจากการ
ถ่ายทอดรายการคืนความสุขใหป้ระเทศไทย 
 

- รายการท่ีเด็กติดตามและช่ืนชอบ 
 เด็กจะชอบดูรายการจากช่องการ์ตูนหลกั 2 ช่องคือ boomerang และtoonamiซ่ึง

เป็นช่องดาวเทียม เช่นเร่ือง superman, cartoon dinosaur gong, tom and jerryเป็นตน้ และการ์ตูน
จากช่องฟรีทีวีคือช่อง 7 และช่อง 9 เช่น Disney club กลว้ยหอมจอมซน sofiatransformer ben ten ดู
ละครหลงัข่าว ช่อง 7 และ 3เช่นเร่ือง แกว้หนา้มา้ รักลน้ดอย บา้นทรายทอง หอ้งหุ่น ดูสารคดีช่อง 9 
ตอนเช้าเร่ือง ชุด โลกของเรา รายการตลก สนุก ทางช่อง 7 คือ คดีเด็ด ช่อง 3 คือ strawberry 
cheesecake 
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รายการท่ีเด็กชอบจะเป็นการ์ตูน เด็กผูช้ายจะชองเร่ืองการต่อสูผ้จญภยั จากการ์ตูน
เร่ือง ben ten , mcot kid club cartoonชินจงั ชอบรายการคดีเด็ด เพราะสนุกและตลก เด็กผูห้ญิงชอบ
รายการประกวดร้องเพลง ท่ีผูร้้องเป็นเด็กและใส่เป็นชุดนักเรียน เน่ืองจากเห็นแต่ผูใ้หญ่ประกวด 
หรือท่ีเป็นเด็กก็แต่งตวัมาก การ์ตูน shower ใหเ้ด็กท า ผูใ้หญ่หา้มพูด  

ช่ืนชอบดาราท่ีเป็นนกัแสดง ช่อง 7 และ 3 เพราะความสวย น่ารัก เก่ง เท่ห์ ไดแ้ก่ 
ใหม่ ดาวิกา แพนเคก้ เวียร์สกุลวฒัน์ อั้ม พชัราภา ณเดชน์ ญาญ่า ม้ิน ชลิดา  

 

- ความตอ้งการรายการของเด็ก 
 เด็กตอ้งการรายการท่ีมีความหลากหลาย แต่มกัไดรั้บอิทธิพลจากรายการผูใ้หญ่ท่ี

เด็กดู และเป็นท่ีมาของการอยากดูรายการผูใ้หญ่ แต่ผลิตให้เพื่อเด็ก หรือถา้เป็นรายการเด็กก็จะ
คิดถึงรายการการ์ตูน ดงัน้ี 

 ก. การ์ตูนเร่ืองท่ีชอบ แต่เป็นตอนใหม่ๆ  
 ข. รายการสอนท าอาหาร ท่ีเป็นการแข่งขนั หรือใหท้ าตามท่ีผูใ้หญ่สอน 

  ค. รายการท่ีแข่งขนัประกวดกนัเร่ืองอาชีพ แบบรายการดาวประดบัเมือง แต่เป็น
ภาคของเด็ก รายการวาไรต้ี แบบ สตอเบอร่ีชีสเคก้ ในแบบเพ่ือเด็ก เกมส์โชว ์ปริศนาฟ้าแล่บแบบ
เด็ก มีค  าถามท่ีเด็กตอบได ้และชอบการเล่ือนข้ึนลงของผูเ้ล่นแต่ให้เบากว่าผูใ้หญ่ ประดิษฐ์ส่ิงของ 

รายการตกหยบิสิบลา้น ในแบบเพื่อเด็ก  
  ง. รายการสารคดีโลก เร่ืองของสตัว ์เสนอเหมือนรายการท่องเท่ียว ให้ผูใ้หญ่หรือ
พิธีกรพาไป เป็นผูช้ายรักสตัว ์หรือเป็นดารา 
  จ. พิธีกรรายการควรเป็นเด็ก ท่ีไม่ตอ้งเป็นดาราเด็กก็ได ้ 
 

 (4) เด็กวยั 10-12 ปี จากการสนทนากลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 

- พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ 
เด็กโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทั้งท่ีดูรายการทีวีและไม่ดู แต่จะ

ดูรายการท่ีช่ืนชอบจากช่อง youtubeโดยมีสัดส่วนคร่ึงต่อคร่ึง กลุ่มท่ีดูรายการโทรทศัน์จะดูกับ
ผูป้กครอง เช่น รายการฟุตบอล หนังจีนเปาปุ้นจ้ิน รายการทา้ให้อ่าน ทาง TPBS กลุ่มท่ีดูจากช่อง 
youtubeจะเลือกรายการท่ีตนช่ืนชอบ ซ่ึงมีทั้งรายการcast game หนัง เกมส์โชว์ running man 
รายการญ่ีปุ่น ท าซูชิ หนงัแฟนตาซี เช่น starwar,  harry potter รายการเกมส์my craft   

การดูทีวีในวนัธรรมดา จะใชเ้วลาราววนัละราว 1-2 ชัว่โมง หลงัจากท าการบา้น

หรือภารกิจอ่ืนเสร็จส้ิน แต่ผูป้กครองจะไม่ปล่อยให้ดูทีวีหรือyoutubeยาวนาน เด็กจะมีเวลาดูทีวี
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หรือyoutubeในวนัหยุดเสาร์อาทิตยม์ากกว่าราว 3-5ชั่วโมงต่อวนั  บางคนดูยาวทั้งคืนเพราะดู
รายการยาวต่อเน่ืองทาง youtube ในช่วงปิดเทอมก็จะใชเ้วลาในการดูยาวนานข้ึนเช่นกนั  การดูทีวี
หรือyoutubeของเด้กจะไม่เสียการเรียนเน่ืองจากเด็กทราบเง่ือนไขในการดู และพ่อแม่ดูแลเร่ือง

ดงักล่าว ในบางคนผูป้กครองจะก าหนดเง่ือนไขว่าห้ามดูการ์ตูนเน่ืองจากเป็นการน าให้น้องดูตาม
ไปดว้ย ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการดูโทรทศัน์คือ วนัเสาร์ อาทิตย ์ตอนเยน็ช่วง 5 โมงเยน็ไปแลว้ 
ไม่ควรเป็นช่วงเท่ียงท่ีติดเรียนพิเศษ ส่วนวนัธรรมดา ควรเป็นเวลาหลงัเลิกเรียนตั้งแต่ 1ทุ่มถึง 2 ทุ่ม 

 

- รายการท่ีเด็กติดตามและช่ืนชอบ 
 ผูช้ายจะชอบดูหนังสยองขวญั และชอบตวัละครเช่น ชคัก้ี หรือ เจสัน หนังเร่ือง 

the saw และ รายการcast game cartoon oaky (แมวกบัแมลงสาบ) โดเรมอน football boxing หนัง
จีน เปาปุ้นจ้ิน 

ผูช้ายจะชอบดูละครเปาปุ้นจ้ินโดยสนใจเร่ืองวิธีการสอบสวน ท าให้ไดต้ั้งค  าถาม
ไปดว้ยชอบเร่ือง โดเรมอน ในเร่ืองการสร้างจินตนาการ รายการตลก เช่นคลิปของ บ้ี the scarคลิป
ชุด react รายการfedfaeท่ีเกรียน มีลกัษณะเฉพาะแบบแนวอินด้ีท่ีแฝงพฤติกรรมชัว่ร้ายบา้ง และ
การ์ตูนตลกoaky ท่ีเป็นเร่ืองของแมวกบัแมลงสาบ นอกจากน้ียงัชอบรายการ hard rocker ท่ีเป็นแนว 
cast game  ท่ี ช่วยสอนการเล่นเกมส์และตลกด้วยรายการกีฬาท่ีชอบ คือการ์ตูนฟุตบอลท่ีให้
จินตนาการท่ีแตกต่างจากการเล่นฟุตบอลจริง ท่ีความจริงไม่สามารถเล่นได ้และการถ่ายทอดกีฬา
ฟุตบอลจริง  หนงัท่ีช่ืนชอบเป็นแนวต่ืนเตน้ ผจญภยั สืบสวนสอบสวน สนุก แฝงจินตนาการ มีเร่ือง
พ่อมดและแม่มด เช่น แฮร่ี พอตเตอร์และ Hawai 5 0 (ฮาวาย ไฟว ์โอ) 

ผูห้ญิงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีชอบเร่ืองแปลกใหม่ เห็นความรุนแรง เร่ืองต่ืนเตน้ 
สนุก เร้าใจ เช่น เกมส์running man เร่ืองต่อสู ้เห็นการฆ่า ความตาย กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
เช่น CSI การ์ตูนโคนนัresidence evil เร่ืองแฟนตาซี สร้างจินตนาการเช่น แฮร์ร่ี พอตเตอร์ สตาร์วอร์
เร่ือง Alice in wonderland 

เด็กผูห้ญิงอีกกลุ่มหน่ึง จะช่ืนชอบการ์ตูนญ่ีปุ่นหรือซีรียแ์นวรัก โรแมนติก เร่ือง
ชายและหญิง อาจมีเร่ืองเวทมนตม์าเก่ียวขอ้ง หรือเร่ืองราวท่ีผสมผสานกนัทั้งความสัมพนัธ์ของคน
กบัอมนุษย ์มีการต่อสู ้ต่ืนเตน้ แฝงดว้ยเร่ืองราวเชิงอารมณ์โรแมนติก เช่น การ์ตูน bloody mary 

แมน้เด็กกลุ่มน้ีจะดูรายการท่ีออกแนวรุนแรง แต่ให้เหตุผลว่าเพ่ือท าให้เขา้ใจโลก
แห่งความโหดร้าย ท่ีปรากฏแต่เพียงในส่ือ ขณะท่ีชีวิตจริงทุกอย่างยงัคงเป็นปกติท่ีด  าเนินต่อไป 
และตั้งข้อสังเกตว่า เพ่ือนในห้องท่ีเป็นคนเรียบร้อยตั้งใจ มกัชอบเสพส่ือท่ีสร้างความต่ืนเต้น 
ตรงกนัขา้มกบัคนท่ีไม่เรียบร้อยแต่มกัดูหนงัท่ีเรียบง่ายไม่หวือหวา 

 

- ความตอ้งการรายการของเด็ก 
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 เด็กไดเ้สนอแนะทั้งเน้ือหา และรูปแบบการน าเสนอ และการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
 เนือ้หารายการ 
ก. รายการท่ีใหแ้ง่คิด เร่ืองใกลต้วั และเร่ืองของคนวยัเดียวกนั เช่นเร่ืองการโกง

ขอ้สอบ หรือรายการท่ีได้พิสูจน์ความจริงดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเช่ือตามค าบอกของผูใ้หญ่ไป
ทั้งหมด 

ข. รายการท่ีสนุก ผ่อนคลายความเครียด เช่นตอบปัญหาแบบตลกTeletubbie 
กลว้ยหอมจอมซน sponge รายการมีความแปลก ตลก สนุก น่ากลวั สร้างความจดจ าได ้ 

ค. รายการมีสาระท่ีสอดแทรกการรักษาวฒันธรรมไทย ความรู้ หรือข่าวสาร แต่
การน าเสนอตอ้งไม่ธรรมดา หรือน่าเบ่ือ  

ง. รายการท่ีมีการทดลอง ค้นควา้ ค้นหา ผสมผสานระหว่ างความสนุกกับ
ความรู้ ในการทดลอง เกิดปฏิกิริยาน่าต่ืนเตน้ ตกใจ เป็นการทดลองท่ีไม่ธรรมดาเกินไป แปลกใหม่ 
ไม่ซ ้าเดิมอาจเป็นรายการท าขนมสูตรใหม่ ท่ีมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ร่วมดว้ย ไม่ชอบรายการ
ท ากบัขา้วธรรมดาทัว่ไป 

จ. รายการสารคดีสัตวโ์ลก มีความเป็นธรรมชาติ เร่ืองราวแปลกท่ีไม่ค่อยมี
โอกาสไดดู้ 

ง. รายการเกมส์โชว ์ควรยกตวัอยา่งค าถามแลว้ใหต้อบตามได ้โดยตอนจบควร
ท้ิงทา้ยปริศนาไวใ้หติ้ดตามต่อในคร้ังต่อไป เพ่ือจะไดมี้อะไรใหติ้ดตามดู 

 การน าเสนอและการมส่ีวนร่วม 
ก. การน าเสนอในรายการควรมีหลายช่วง แต่ละช่วงควรมีรูปแบบ ลีลาการ

น าเสนอท่ีแตกต่างกนัออกไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการไดห้ลากหลาย แต่ไม่ชอบการน าเสนอท่ี

มีคนมาคัน่กลางเร่ือง  
ข. ชอบพิธีกร น่าตาตลก ท าใหส้นุก มีเอกลกัษณ์น่าจดจ า ขบขนั ไม่ชอบพิธีกร

วยัเด็กกว่าตนเอง แลว้ท าเป็นผูรู้้ มาพูดมาสอน ไม่สนใจการน าคนมาผสมกบัตวัละคร ในลกัษณะ
ของหุ่นมือ หรือ หุ่นคน 

ค. ชอบรายการท่ีออกนอกสถานท่ี มากกว่าในสตูดิโอชอบฉากของห้องท่ีสีสัน
สดใส ไม่ชอบความมืดมน และผูช้มสามารถมองเห็นไดโ้ดยรอบ เช่นรายการท่ีเราสามารถเห็นได้

ในจอทั้งซา้ย ขวา เคร่ืองเล่นประเภทหน่ึง เม่ือมองไปทางไหนจะหลอกใหดู้ตาม 
ง. ควรเปิดโอกาสให้ผูช้มไดม้ีส่วนร่วมในรายการ เช่นน าดารากบัแฟนคลบั

มาร่วมในรายการเดียวกัน ร่วมท ากิจกรรมมากกว่าแค่การตอบค าถาม หรือเปิดช่องทางท่ีง่าย ไม่
ซบัซอ้นกบัการตอบค าถามในรายการเช่นทางเฟสบุ๊ค 
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 (5) เด็กวยั 13-15 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
- พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ 

 ส่วนใหญ่จะดูรายการโทรทศัน์กบัผูใ้หญ่ และไม่ได้เป็นผูเ้ลือกรายการทางช่อง
โทรทศัน์เอง แต่ดูตามพ่อแม่หรือผูป้กครอง จึงดูแบบสนใจบา้งไม่สนใจบา้ง ถา้ไม่สนใจก็จะใช้
โทรศพัท์มือถือในขณะท่ีดูโทรทัศน์ เวลาท่ีชมรายการโทรทัศน์ร่วมกันจะเป็นเวลาเย็นดูกับ
ครอบครัว บางครอบครัวก็ไม่ไดจ้ริงจงักบัการดู แต่เปิดโทรทศัน์ไวเ้ป็นเพื่อนให้มีเสียงแกเ้หงา  ใน
เวลาดึกอาจแยกกันดูกรณีท่ีเด็กมีโทรทศัน์ในห้องนอน หรือผูป้กครองข้ึนนอนแลว้ ถา้บ้านท่ีมี
โทรทศัน์ในหอ้งนอน สิทธ์ิขาดในการดูจะอยู่ท่ีพ่อแม่ ปฏิสัมพนัธ์ในระหว่างการดูจะเป็นลกัษณะ
ชวนเล่น ชวนคุย ชวนดูหนงัผ ีสารคดี หรือข่าว อาจมีเตือนบา้งกรณีท่ีมีข่าวไม่ดี กรณีท่ีเด็กอยากดู
รายการท่ีช่ืนชอบแต่ไม่ไดดู้ทางทีวี ก็จะติดตามทาง youtube 
  เด็กจะติดตามดูรายการท่ีช่ืนชอบแบบเฉพาะเจาะจง เช่นซีรียฮ์อร์โมน การแข่งขนั
ฟุตบอล รายการอ่ืนๆท่ีไดส้นใจก็ดูไดแ้บบผา่นแต่ไม่ไดใ้หค้วามสนใจ และจดจ า ไม่ชอบดูรายการ
ข่าวสาร จะมีเวลาดูทีวีวนัละประมาณ 2-3 ชัว่โมง ตอนรับประทานอาหารเยน็ ในวนัธรรมดา ส่วน
วนัเสาร์ อาทิตย ์กลางวนัจะไม่ไดดู้เน่ืองจากเรียนพิเศษ ถา้มีเวลาว่างจะเปิดทีวีไปเร่ือยอย่างไม่ มี
จุดหมาย จะหยดุเม่ือรายการน่าดู ถา้ไม่มีอะไรดูก็จะอยูก่บัโทรศพัทมื์อถือ ทั้งน้ีมีเด็กบางคนไม่ค่อย
ไดดู้ทีวี แต่จะติดการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงเป็นมาตั้งแต่ชั้น ประถมปลาย 

 

- รายการท่ีเด็กติดตามและช่ืนชอบ 
 การชมรายการโทรทศัน์ของเด็กจะแบ่งเป็นการดูแบบเฉพาะเจาะจง กบัการดูแบบ

ไม่เจาะจง รายการท่ีชอบดูแบบเจาะจงจะเป็นรายการภาพยนตร์ฆาตกรรม สยองขวญัสืบสวน
สอบสวน ทางช่องfox Thai , ช่องทีวีดิจิทลัmono ช่อง GTH รายการประเภทอ่ืนท่ีช่ืนชอบคือ the 
face  ซีรีย ์ฮอร์โมนซีรียเ์กาหลี ช่องทรูรายการท่ีดูแบบไม่เจาะจง คือจะติดตามหรือไม่ก็ได ้เป็นการ
ดูตามๆกนัไปพร้อมกบัครอบครัว หรือเพื่อเป็นเพื่อนแกเ้หงา ไดแ้ก่ ละครหลงัข่าว ทางช่อง3และ 7
แต่ไม่ชอบดูรายการข่าวกรณีของเด็กชายจะดูรายการกีฬาฟุตบอล และดูหนงัโป๊โดยแอบผูป้กครอง 
ทางทีวีดิจิทลัและช่องดาวเทียม รายการข่าวสนใจแต่ข่าวกีฬาท่ีช่ืนชอบ  

 เหตุผลท่ีเด็กหญิงชอบดูรายการ The face เพราะความแรงของความขดัแยง้กนั เป็น
รายการ reality ท่ีมีความเป็นละคร มีการแข่งขนั และการตดัสินโดยเฉพาะในห้องด า ท่ีตอ้งคดัคน
ออก ส่วนละครซีรียฮ์อร์โมน จะเป็นเร่ืองใกลต้วัของเด็ก สะทอ้นสังคมของวยัรุ่น ชอบตวัละครท่ี
หนา้ตาดี เช่น ต่อ สไปร์สเจ ส่ิงท่ีชอบในละครเกาหลีคือ เร่ืองราวของคู่รัก คู่จ้ินความสัมพนัธ์ชาย
หญิง และชายชาย รายการของเกาหลีจะมีเพลงแปลกใหม่ สนุก มีประกวด และการแสดงโชวส์ดท่ี
น่าสนใจ ติดตามส าหรับเด็กชายท่ีชอบดูกีฬาฟุตบอล เพราะความน่าต่ืนเตน้ ชวนติดตามในการ
แข่งขนั การติดตามข่าวสารกีฬาเพื่อทราบความเคล่ือนไหวของทีม และการแข่งขนั 
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 เด็กกลุ่มน้ีไม่เคยเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกบัรายการท่ีดู แต่อาจน าไปพูดคุยกนัใน
กลุ่ม เหตุผลท่ีไม่ค่อยอยากเขา้ร่วมเพราะคุณสมบติั ไม่สอดคลอ้งกบัท่ีรายการตอ้งการ เลยดูเฉยๆ 
เช่น รายการ the face หลงัจากดูรายการจบก็ไม่ไดน้ าไปพูดคุยต่อในพ้ืนท่ีส่ือสังคมออนไลน์ เขา้ใจ
ว่าเร่ืองราวและภาพเสนอในละครฮอร์โมนเป็นเร่ืองปกติ และรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรท า การดู
เร่ืองท่ีด่าว่าในรายการ the face ท าให้เกิดความสนุก เร้าใจ แต่รู้ว่าเป็นการแสดง หรือเร่ืองกรณี
เด็กชายท่ีชอบติดตามเร่ืองฟุตบอล ก็รู้ว่าการพากษท่ี์เกิดในเกมส์ไม่เป็นกลาง   

 

- ความตอ้งการรายการของเด็ก 
 เด็กมีทศันะว่ารายการบนัเทิงของประเทศไทยยงัท าไดไ้ม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดความ

สนใจเท่ารายการต่างประเทศ มกัแยกสาระออกจากความบนัเทิง และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  ก. รายการบนัเทิงสามารถสอดแทรกความรู้ลงไปใหดู้ง่าย และสร้างความเขา้ใจได ้

ชอบสาระท่ีอยูใ่นโลกของความเป็นจริงทีปรากฏในละคร ไม่มีความเป็นละครมากเกินไป  เช่นกรณี
การเสนอเร่ืองเอดส์ ในซีรียฮ์อร์โมน ท่ีท าออกมาไดน่้าสนใจ  

  ข. ไม่ไดมี้รายการเก่ียวกบัเร่ืองเพศให้เหมาะสมกบัช่วงวยัน้ีในเวลาท่ีเขา้ถึงได ้จึง
ไม่ไดดู้รายการเช่น ชูรักชูรส 

  ค. รายการอาหาร ท่ีสอนกระบวนการ ทกัษะ การท าอาหารเพื่อไดเ้รียนรู้น าไปใชไ้ด ้
  ง. รายการแข่งขนัวิทยาศาสตร์ ท่ีมีความสนุก ใหลุ้น้ตาม 
  จ. รายการเพลง ท่ีมีการเตน้เป็นกลุ่ม เนน้ทีมเวิร์ค เช่น ก๊วนในโรงเรียน 
  ฉ. รายการสารคดี เร่ืองสตัว ์หรือรายการท่องเท่ียวแนะน าสถานท่ีท่ีรับความนิยม 

ตามกระแส มีความน่าสนใจ ไปใช้บริการและถ่ายรูป เช่น แนะน าร้านกาแฟน่ารัก ตาม  
เทรนดห์รือสารคดีสืบสวนสอบสวนท่ีแสดงใหเ้ห็นกระบวนการสืบสวน สอบสวน ไม่ใช่การตีแผ่
แบบเร่ืองจริงผา่นจอ 

  ช. ดารา ผูม้ี ช่ือเสียง พิธีกร ท่ีช่ืนชอบ ได้แก่  ศรีริต้า เจนเสน ต่อ เจ สไปร์ส 
ฮอร์โมน ดีเจตน้หอม วินดีเซล สไปร์ เจมส์มาร์ เคท่ี เพอร์ร่ี จสัติน บีเบอร์  ศิลปินเกาหลีเอ็กซ์โซ 
เอสเจ นกัฟุตบอล 

 

(6) เด็กวยั 16-18 ปี โรงเรียนราชวินิต บางแกว้ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
- พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ 

  เด็กมธัยมปลายโรงเรียนราชวินิต บางแกว้ มีพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ 
2 ลกัษณะคือ การดูร่วมกับพ่อแม่ ผูป้กครอง ซ่ึงมกัเป็นเวลาช่วงหัวค ่ายาวไปจนถึงดึก อาจมี
ช่วงเวลาข่าวตอนเชา้บางคน เด็กอาจมีความสนใจหรือไม่สนใจรายการท่ีผูป้กครองเปิดชม แต่ก็ดูได้
เร่ือยๆ ส่วนรายการท่ีสนใจและตอ้งการดู ถา้ไม่มีโอกาสไดดู้ทางโทรทศัน์ ก็จะรับชมยอ้นหลงัผ่าน
youtube กรณีท่ีเด็กดูทีวีเอง ก็จะเลือกเปิดในเวลาท่ีออกอากาศ จึงเป็นเวลาท่ีไม่สามารถระบุได้
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แน่นอน เด็กจะเลือกดูเฉพาะรายการท่ีชอบ บางคนสนใจแต่การเล่นเกมส์ จะไม่ค่อยดูรายการ
โทรทศัน์ กรณีเด็กท่ีไม่ชอบเล่นเกมส์ กรณีท่ีเด็กไม่ชอบเล่นเกมส์ จะเลือกรอดูรายการท่ีชอบทาง
โทรทัศน์ หรือดูยอ้นหลงัทางออนไลน์ ผ่านช่องyoutubeเป็นหลกั หรือเลือกท ากิจกรรมอย่างอ่ืน
นอกบา้น  
  ในขณะท่ีดูรายการโทรทศัน์ ผูป้กครองก็จะมีบอกสอนบา้ง ในเวลาดูรายการข่าว ท่ี
บอกว่าอะไรไม่สมควรท า แต่ไม่ไดบ้งัคบัหรือวางกฎเกณฑอ์ะไร 

 

- รายการท่ีเด็กติดตามและช่ืนชอบ 
เด็กวยัน้ีมีความหลากหลายในการดูรายการท่ีชอบ ทั้งรายการข่าว ซ่ึงมกัเป็นช่วง

เชา้ ช่อง 3 รายการสารคดี เช่น national geography ภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่นภาพยนตร์แนว
สืบสวน สอบสวน สยองขวญัผจญภยั บางคนระบุว่าไม่ชอบแนวชีวิตโรแมนติกละคร ไดแ้ก่ แกว้
หนา้มา้ และซีรียเ์ร่ืองของวยัรุ่นหรือเร่ืองรักโรแมนติก ทางช่อง ONE GMM GTH ไดแ้ก่ ฮอร์โมน  
ละครซิทคอม ไดแ้ก่ เป็นต่อ รายการประเภทโชว ์ไดแ้ก่The voice รายการเรียลลิต้ี ไดแ้ก่ The Face 
Thailand สงครามนางงาม  และ Casting Project ในปีท่ี 2  รายการDiary of Tootsyรายการวาไรต้ี
บนัเทิงไดแ้ก่ รายการแก็งค์เมน้ท์ จิกหน้าจอ และรายการพูดคุยเร่ืองบนัเทิง รายการเพลงทางช่อง
เพลงสากล  
  กรณีของเด็กท่ีสนใจเล่นเกมส์มากกว่าดูทีวี จะสนใจเกมส์ประเภท Casting game 
แนว MOBA หรือดูการ์ตูน อนิเมะ ของญ่ีปุ่น เป็นตน้  
  สาเหตุในความช่ืนชอบดูรายการแต่ละประเภทจะแตกต่างกนั ดงัน้ี การติดตาม
รายการละครซีรียว์ยัรุ่น เช่นฮอร์โมน ท าใหเ้ขา้ใจชีวิตวยัรุ่นท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสภาพการเล้ียง
ดูของครอบครัว หรือการดูละครเร่ืองต่างๆก็มกัจะไดข้อ้คิดเร่ืองความรัก ครอบครัว ท่ีสามารถน าไป
ปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้เช่นซิทคอม เป็นต่อ รายการประเภทเรียลลิต้ี ท าให้ไดเ้ห็นคนในหลาย
รูปแบบและลกัษณะ และช่ืนชอบบทบาทของผูว้ิจารณ์และตดัสิน (Commentator) รายการข่าวและ
สารคดีท าใหรั้บรู้ความจริง และความเคล่ือนไหวของสงัคมและบา้นเมือง บางคร้ังเป็นประโยชน์ใน
การเรียน   
  ความสนใจในการดูโทรทศัน์ของเด็กวยัน้ีจะสอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลแ์ละเป้าหมาย
อนาคตเร่ืองการเรียน และอาชีพการงาน โดยไดป้ระโยชน์จากความช่ืนชอบในรายการโทรทศัน์แต่
ละประเภท ไดแ้ก่ ผูส้นใจอาชีพไกด์และแอร์โฮสเตท จะได้เร่ืองภาษาต่างชาติ จากการชมซีรีย ์
ต่างประเทศ หรือทีวีและรายการทางเวบ็ไซดต่์างประเทศ ชอบรายการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เด็กท่ี
อยากเป็นเชฟหรือการโรงแรม ก็จะสนใจรายการอาหาร เช่น เชฟกระทะเหล็ก VRZO cookingหรือ
ความสนใจในการเรียนนิเทศศาสตร์ มาจากการดูรายการประเภทต่างๆทางโทรทศัน์เป็นประจ า   
 

- ความตอ้งการรายการของเด็ก 
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 ก. รายการเก่ียวกบัการงาน อาชีพท่ีตนสนใจ จบในตอน เป็นแนวเรียลลิต้ี ท่ีเป็น
ความจริงมากกว่าจะจดัฉากหรือบท เพราะตอ้งการทราบว่าความจริงท่ีตอ้งเผชิญในโลกความเป็น
จริงมีเหตุการณ์ใดบา้ง มีทั้งมุมท่ีดีและไม่ดี ของแต่ละอาชีพ  

ข. รายการเรียลลิต้ีทัว่ไปท่ีเขา้ใจง่าย ไม่เครียด และมีความเป็นจริงมากท่ีสุด ไม่
อยากใหเ้นน้ความรดทด (drama) ไม่มีบทใหห้รือถา้มีก็ใกลเ้คียงกบัความจริงท่ีคนดูจบัไม่ได ้ 

ค. รายการการ์ตูน ท่ีมีแอนิเมชัน่ (animation) น่ารัก  
ง. รายการท่ีท าให้เข้าใจเร่ืองการเข้ามหาวิทยาลยั ว่าไม่จ  าเป็นต้องเลือก

มหาวิทยาลยัของรัฐ ดว้ยการยดึติดกบัภาพลกัษณ์เดิม   
จ. รายการท่ีสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ ไม่ซ ้ากบัรูปแบบรายการอ่ืนท่ีมีอยูแ่ลว้ ดูแลว้ไม่

เครียด 
ฉ. รายการท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ แบบตลกและเกรียน 
ช. รายการท่ีมีการพูดปะทะกนั เป็นการแข่งขนัท่ีไดรั้บรางวลัใหญ่ เช่นการ

ท าศลัยกรรม 
ซ. พิธีกรไม่จ  าเป็นต้องเป็นดาราหรือคนดัง แต่ขอให้มีทักษะ พูดเก่ง เข้าใจ

วยัรุ่น แต่งกายตามสบาย เรียบง่าย ไม่จ  าเป็นตอ้งแต่งเต็มท่ีใหแ้ตกต่างจากปกติ  
ฌ. รายการควรมีการโฆษณา และประชาสมัพนัธร์ายการ 

 

(7) กลุ่มผูป้กครอง ของนกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี  
- พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ของเด็กและผูป้กครองและทศันะท่ีต่อรายการ

โทรทศัน์ 
ผูป้กครองยอมรับว่าการเลือกรายการโทรทศัน์กบับุตรหลานตามการจดั 

เรตต้ิงรายการท่ีเหมาะสมตามช่วงวยัเป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เด็กจะดูรายการ
เดียวกบัท่ีผูใ้หญ่ดูและดูร่วมกนัในบา้น ส าหรับบางครอบครัวใหเ้ด็กดูรายการโทรทศัน์ตามล าพงั ท า
หนา้ท่ีเสมือนเป็นพ่ีเล้ียงลูก ขณะท่ีผูป้กครองท างานอยา่งอ่ืน เพราะคิดว่าน่าจะปลอดภยักว่าการให้
เด็กออกไปท ากิจกรรมนอกบา้น  

เด็กโตก็จะเลือกดูรายการท่ีช่ืนชอบและอยากดูมากกว่า หรือรายการท่ีเป็นกระแส
สงัคมเพื่อใหพู้ดคุยกบักลุ่มรู้เร่ือง เด็กจะไม่ติดทีวีแลว้ โดยอาจไปท ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่ืนชอบ หรือ 
เรียนพิเศษ หรือเลือกดูรายการทีวีท่ีตอ้งการผา่นโทรศพัทม์ือถือ ไปพร้อมกบัการพูดคุยกบัเพื่อนทาง
ช่องทางออนไลน์ เล่นเกมส์ และกิจกรรมอ่ืนท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีผูป้กครองมองว่าเด็กสามารถเรียนรู้เอง
ไดแ้ลว้ถึงความชอบ ความเหมาะสม และส่ิงท่ีควรกระท า แต่ก็ยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมการ
เปิดรับส่ือของเด็กทางโทรศพัทม์ือถือได ้ขณะท่ีการดูทีวีสามารถควบคุมไดง่้ายกว่า  
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ผูป้กครองลว้นแต่มองว่ารายการโทรทศัน์มีทั้งท่ีเป็นคุณและเป็นโทษ รายการท่ีมี
ประโยชน์จะเป็นตวัอยา่งท่ีดีทั้งดา้นภาษา มารยาทและความคิดสร้างสรรค์ เช่นรายการเจา้ขุนทอง 
รายการทุ่งแสงตะวนั ตรงกนัขา้มรายการท่ีไม่ดีจะเป็นแบบอยา่งเร่ืองการพูด การใชภ้าษาหยาบคาย 
กริยาและการพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่นความกา้วร้าว รุนแรง และพบว่ารายการท่ีดีปัจจุบนัมี
น้อยมากเม่ือเทียบกับรายการละครน ้ าเน่า และเกมส์โชว์เด็กจึงซึมซับลกัษณะพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมจากทีวี เน่ืองจากไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร อะไรถูกหรือผิด จะ
ติดตามส่ิงท่ีสนุก น่าสนใจ และจ าไปเลียนแบบ ผลกระทบท่ีเห็นคือการใชภ้าษากา้วร้าว หยาบคาย 
พฤติกรรมท่ีรุนแรง หรือค่านิยมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม  

ทั้งน้ีผูป้กครองก็มีการสอนดว้ยการเตือนบ่น หรืออาจห้ามในบางกรณี ว่าส่ิงใดท่ี
ควรกระท าและไม่ควรกระท าตาม เช่นเร่ืองการพนนั การแสดงโป๊เปลือย หรือการเลือกคู่ หรือควร
เลือกดูรายการท่ีไดส้าระมากกว่าน้ี บางครอบครัวจะพูดคุยกบัเด็กไปดว้ยขณะท่ีดู ในเชิงสอบถาม
ความเห็น ตามสาระรายการท่ีดู และสอนไปพร้อมๆกนั แต่แบบไม่เป็นทางการ บางท่านอาจอธิบาย
ให้เขา้ใจลกัษณะของรายการว่าไม่ใช่เป็นชีวิตจริง แต่เป็นการแสดงซ่ึงไม่เหมาะสม เช่น รายการ 
The Face Thailand ผูป้กครองตระหนักว่าการห้ามปรามเด็กเป็นเร่ืองยากในยุคท่ีเด็กสามารถ
แสวงหารายการดูไดห้ลายช่องทาง ก็จะใชก้ารสอนระหว่างท่ีดูทีวี และแอบติดตามพฤติกรรม ความ
สนใจของเด็กเพ่ือเขา้ใจความสนใจของเด็กในขณะนั้น  

 

- ความตอ้งการรายการเด็กของผูป้กครอง 
 ก. รายการท่ีสนุกสนาน บนัเทิง เบาสมอง แต่แฝงสาระให้เด็กเรียนรู้ไปพร้อมกนั 

สามารถส่งเสริมส่ิงดีงามเร่ืองธรรมะ ว ัฒนธรรมไทยการรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลก 
เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้ม สงัคมและการเมือง เป็นตน้  

 ข. รายการการ์ตูน ท่ีสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม ศีลธรรม ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต 
หรือการสร้างการ์ตูน หรือตวัละคร ในเร่ืองราวเก่ียวกบัการเป็นนักกีฬา การแข่งขนักีฬา ท าให้มี
ความสนุก น่าต่ืนเตน้ ไปพร้อมกบัสอดแทรกจริยธรรมไดห้ลายประการ ตลอดเร่ืองราวของอาชีพ
นกักีฬา ทั้งยงัสามารถสร้างตน้แบบ (idol) จากตวัละครนั้นๆดว้ย 

 ค. รายการทดลองท่ีฝึกพฒันาการดา้นต่างๆของเด็ก ใหส้ามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
 ง. รายการท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพนัธ์ของเด็ก กระตุน้ให้ลงมือท า 

หรือการแข่งขนัเชิงสร้างสรรค ์ท่ีแสดงธรรมชาติของเด็กปราศจากการปรุงแต่ง 
 จ. รายการท่ีสอนเด็กไปในรายการว่าส่ิงใดดี ไม่ดี ควรและไม่ควรท า เป็นการสรุป

ท้ิงทา้ย 
 ฉ. พิธีกรรายการควรเป็นเด็กในวยัเดียวกนัหรือโตข้ึนมาอีกวยัหน่ึง สามารถบอก

หรือสอนเด็กได ้เป็นคนมีลูกเล่น สร้างความบนัเทิงได ้ 
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 ช. พิธีกรวยัรุ่นควรเลือกคนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีกบัเด็กรุ่นน้องหรือในวยัเดียวกนั 
ทั้งเร่ืองความประพฤติปฏิบติัในชีวิตจริง ค  าพูด กริยา มารยาท การแต่งตัวท่ีสุภาพเรียบร้อย ไม่
ล่อแหลม  

- ความหมายรายการครอบครัวและความตอ้งการรายการครอบครัวของผูป้กครอง 
 ผูป้กครองมองว่ารายการครอบครัวคือรายการท่ีทุกคนในครอบครัวสามารถดูได ้

ดว้ยความเพลิดเพลิน แฝงแง่คิดใหท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่ เห็นแนวทางปฏิบติัการท าให้ครอบครัวอบอุ่น  
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ไปพร้อมกบัขอ้คิด ควรเป็นรายการตลก สร้างความบนัเทิง เพื่อดึงดูดให้
เด็กสนใจ เช่นละครเร่ืองบางรักซอย 9 บา้นน้ีมีรัก รายการ The Voice ชุมชนนิมนต์ยิ้ม หรือเป็น
รายการส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัวทั้งเร่ืองการกิน และการท่องเท่ียว เช่น รายการเปร้ียวปาก 
รายการสารคดี รายการเนวิเกเตอร์ นอกจากน้ี รายการละครทัว่ไป บางเร่ืองบางตอน บางเร่ืองราว 
ไม่เหมาะกบัเด็ก หรือละครเชา้วนัเสาร์ อาทิตย ์แมน้ว่าจะดูไดท้ั้งครอบครัว แต่ก็มองว่ายงัไม่มีสาระ
สมกบัความเป็นรายการครอบครัว  

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบัการน าเสนอรายการสาระ ให้เด็กและครอบครัว ควรเป็น 
วนัธรรมดาช่วงเยน็หลงัเลิกเรียน 6 โมงเยน็ถึง 3 ทุ่ม หรือวนัสุดสปัดาห์ในเวลาเชา้ 

ผูป้กครองทั้ งหมดต้องการเห็นรายการเด็กและครอบครัวท่ีสร้างคุณค่าด้าน
จริยธรรม คุณธรรม ท่ีมีลดนอ้ยลงไปกว่าเดิมมาก ส่วนรายการเด็กท่ีดีก็หายไป หรืออยูใ่นช่วงเวลาท่ี
ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกนัก็เขา้ใจว่ารายการเด็กอยูไ่ดย้ากในเชิงธุรกิจ พร้อมเสนอแนะใหภ้าครัฐเขา้
มาช่วยผูผ้ลิตรายการดีเพ่ือเด็กเหล่าน้ี ให้สามารถผลิตรายการต่อไปได ้ในช่องทางท่ีเหมาะสม ไม่
กระจดักระจายจนเกินไป  
 
5.5 ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 ผลการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
การถอดรหัสรายการโทรทัศน์ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของ
ต่างประเทศและในประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึกแหล่งข้อมูลในกลุ่มผูก้  ากับดูแล ผูบ้ริหาร
สถานีโทรทศัน์ ผูผ้ลิตรายการ เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และนักจิตวิทยาเด็ก และการส ารวจพฤติกรรม
การรับชมรายการโทรทศัน์ ความช่ืนชอบ และความตอ้งการรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว และการสนทนากลุ่มเด็กและผูป้กครองในประเด็นท่ีสอดคลอ้งกนั เพื่อเป็นแนวทาง
ในการผลิตรายการตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมวิชาชีพ 
สามารถอธิบายองคป์ระกอบการผลิตรายการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 5.5.1 รูปแบบรายการที่เหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 จากการศึกษาพบรูปแบบรายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
โดยจ าแนกตามประเภทของรายการโทรทศัน์ ดงัน้ี 

  1) ละคร (Drama) 
  ละคร สถานการณ์และบทบาทสมมติ เป็นรูปแบบรายการท่ีเด็กๆให้ความสนใจ 
เพราะเขา้ใจง่าย มีความเป็นรูปธรรมชดัเจน สร้างการจดจ าดว้ยบทบาท เหตุการณ์ บทสนทนา และ
อารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร จากการสนทนากลุ่มพบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยงัให้ความ
สนใจกับละครและบทบาทของตวัละคร อาทิ ละครตอนเยน็ ละครหลงัข่าวท่ีมีนักแสดงท่ีไดรั้บ
ความนิยม ของช่อง 3 และช่อง 7 ละครแสดงอิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหารbย ์เวทมนตร์  เช่น แกว้หน้ามา้ บุร า
ปร าปรา หรือภาพยนตร์แฮร่ีพอตเตอร์ เป็นตน้ 

  2) วรรณกรรม (Literature) 
  การใชนิ้ทาน เร่ืองเล่า บทกลอนสัมผสั หรืออาขยาน เป็นรูปแบบการน าเสนอท่ี
ช่วยสร้างเสริมพฒันาการทางภาษาไดดี้ เน่ืองจาก เด็กวยั 3-5 ปี จะเป็นเป็นวยัแห่งการพฒันาเรียนรู้
และจดจ าเร่ืองราวต่างๆรอบตวั รวมไปถึงภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัดว้ย ดงันั้นผูผ้ลิตรายการ
สามารถสร้างเสริมการเรียนรู้ทางภาษาผ่านรูปแบบการเล่านิทาน เร่ืองเล่าท่ีสร้างเสริมจินตนาการ 
และบทกลอนสมัผสั หรืออาขยานท่ีสร้างการจดจ า 

  3) ความหลากหลาย (Variety)  
  รูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัพฒันาการ และช่วงวยัของเด็กท่ียงั
มีสมาธิจดจ่อไม่มากนัก เช่น วยั 3-5 ปี วยั 6-9 ปี ความหลากหลายของการน าเสนอจะช่วยดึงดูด
ความสนใจ ส่งผลใหเ้ด็กยงัคงจดจ่อกบัเร่ืองราวบนหน้าจอโทรทศัน์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง และอีกทั้งยงั
เป็นการเปล่ียนบรรยากาศ ไม่ใหเ้กิดความน่าเบ่ือ ถือเป็นการสร้างความเคล่ือนไหวในการน าเสนอ 
(Dynamic of Presentation) ทดแทนการใชก้าร์ตูนเพื่อเรียกความสนใจของเด็กเพียงอยา่งเดียว 

4) นิตยสาร (Magazine)  
  รูปแบบนิตยสาร คือการน าเสนอท่ีบรรจเน้ือหาท่ีหลากหลาย ภายใตร้ายการเดียว 
โดยจะน าเสนอเน้ือหาต่างๆอย่างสั้นๆ เหมาะสมกบัรายการท่ีไม่ตอ้งการน าเสนอเน้ือหาเชิงลึก
จนเกินไป เนน้ความหลากหลายของเน้ือหามากกว่าท่ีจะน าเสนอเน้ือหาเดียวดว้ยรูปแบบเดียว  

5) ความจริง (Reality)  
  เรียลลิต้ีเป็นรูปแบบการน าเสนอท่ีเน้นการสร้างความเป็นจริง มากกว่าท่ีจะปรุง
แต่งสถานการณ์จนมากเกินไป ดังนั้นรูปแบบรายการน้ีจึงเหมาะกับเด็กโตท่ีสามารถแยกแยะ
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เร่ืองราวสมมติ ออกจากเร่ืองจริง สถานการณ์จริงได ้และเด็กท่ีเร่ิมเขา้สงัคม มีกลุ่มเพ่ือน เรียนรู้การ
ใชเ้หตุผล การตดัสินใจ และการแข่งขนัการเปรียบเทียบ  

6) ตอบค าถาม (Quiz Show)  
เด็กโตเป็นเด็กท่ีช่ืนชอบสถานการณ์การแข่งขนั ท่ีสร้างความต่ืนเตน้ ทา้ทาย การ

ลองผดิ ลองถูก จากสถานการณ์ต่างๆ ความสนุกของรายการแข่งขนัตอบค าถาม คือ ความทา้ทาย
และความลุน้ระทึก ดงันั้นในด้านของผูร่้วมสนุกต่อโจทยปั์ญหาท่ีได้รับ โดยผูร่้วมสนุกต้องใช้
ทกัษะความรู้ท่ีมีวิเคราะห์ และตอบค าถาม โดยมีเวลาหรือคะแนนเป็นตวัก  าหนด ในดา้นของผูช้ม
จะไดร่้วมตอบค าถามไปกบัผูร่้วมเล่น และยงัไดเ้ห็นถึงกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อตอบค าถาม
ของผูเ้ล่นดว้ย ในขณะเดียวกนัยงัรู้สึกต่ืนเตน้ ลุน้ไปกบัการแข่งขนัอีกดว้ย ดงันั้นผูผ้ลิตรายการจึง
ควรเปิดโอกาสใหผู้ช้มไดร่้วมคิดไปกบัผูร่้วมเล่นในรายการ เมื่อเฉลยควรแสดงค าตอบและเหตุผล
หรือการคิดวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้งให้กับผูช้มดว้ย จึงถือเป็นการไดเ้รียนรู้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ไป
พร้อมกบัความต่ืนเตน้เร้าใจ  

7) แสดงความสามารถ (Talent Show)  
  การแสดงความสามารถ คือ การเปิดพ้ืนท่ีในการแสดงออกของเด็กโตและเยาวชน 
เป็นช่วงวยัท่ีมีความพร้อมของพฒันาการดา้นร่างกาย และยงัเป็นช่วงวยัท่ีเร่ิมหล่อหลอมบุคลิกภาพ
ของตนเอง ประเมินคุณค่าตนเอง (Self-esteem) และความสามารถของตนเอง (Self-concept) และ
น าไปสู่การสร้างอตัลกัษณ์ เด็กโตและเยาวชน จึงเป็นวยัท่ีมีพลงัมาก ดงันั้นการสร้างพ้ืนท่ีในการ
แสดงออกอยา่งสร้างสรรคจ์ะน าไปสู่การหล่อหลอมอตัลกัษณ์ท่ีพึงประสงคใ์นอนาคต แต่การแสดง
ความสามารถของเด็กนั้น จะตอ้งค านึงถึงการความเช่ือมัน่ของเด็ก เพราะการตดัสินผลแพช้นะ อาจ
ท าให้เด็กรู้สึกเสียความเช่ือมัน่ อาจกลายเป็นปมดอ้ย หรือบาดแผลในชีวิต กลายเป็นการปฏิเสธ
ความสามารถท่ีเคยมี การสบัสนตนเอง ในท่ีสุด 

8) สารคดี (Documentary) 
  สารคดีเป็นรูปแบบการน าเสนอท่ีเน้นการให้สาระอยู่แลว้ แต่การน าเสนอสารคดี
ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน ควรสอดแทรกความรู้ หรือแฝงสาระประโยชน์ โดยเนน้ความสนุก ต่ืนเตน้ใน
รูปแบบบนัเทิง เพราะธรรมชาติของเด็กโต จะเลือกรับส่ือจากความสนุกบนัเทิงเป็นหลกั เช่น เร่ือง
ตลก เร่ืองต่ืนเตน้ เหตุการณ์ทา้ทาย ลุน้ระทึก แต่หากความบนัเทิงเหล่านั้นแฝงความรู้ไวอ้ย่างแยบ
ยล เด็กๆจะไดรั้บทั้งความรู้สาระประโยชน์ในขณะท่ีสนุกสนานกบัการรับชมไปดว้ย 
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9) ข่าวและการพูดคุย (News &Talk) 
  รูปแบบการน าเสนอของข่าว คือ การน าเสนอความจริง เด็กท่ีเร่ิมใหค้วามสนใจกบั
ส่ิงท่ีเป็นจริงมากกว่าส่ิงท่ีเป็นจินตนาการ คือ เด็กโต อายุ 10 ปีข้ึนไป เน้ือหาท่ีน่าสนใจและ
เหมาะสมกบัช่วงวยัของเด็ก คือ ธรรมชาติรอบตวั การคน้หาความจริง เช่นการสืบสวน สอบสวน 
การติดตามท่ีมา หรือตน้ตอของเร่ืองราวต่างๆ บนโลกแห่งความเป็นจริง  

(10) เพลง (Music) 
  เสียงเพลง และดนตรี เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีส าคญัและสร้างแรงดึงดูดของเด็กๆ 
โดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะเด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อไดย้ินจงัหวะ เสียงเพลงหรือเสียงดนตรี 
จากการศึกษารายการตวัอยา่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า รายการท่ีเด็กๆใหค้วามสนใจจะ
เป็นรายการท่ีน าเสนอเร่ืองราวต่างๆผา่นบทเพลงและเสียงดนตรี ผูผ้ลิตจึงสามารถสอดแทรกเน้ือหา
สาระส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเน้ือเพลง ดว้ยวิธีการทวนซ ้าเพ่ือเนน้การจดจ า 

5.5.2 แนวทางเน้ือหาที่เหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
การผลิตรายการโทรทศัน์นอกจากตอ้งมีรูปแบบรายการท่ีเหมาะสมแลว้ เน้ือหารายการยงั

เป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัมาก จากการศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ของเด็ก
แต่ละช่วงวยั พบว่า ในครอบครัวท่ีกระตือรือร้นในการรับส่ือของเด็กเล็ก ผูป้กครองจะมีบทบาท
ส าคญัในการเลือกรับส่ือ การรับชมรายการโทรทศัน์ร่วมกบัผูป้กครอง บางครอบครัวผูป้กครองให้
ความสนใจในการใหค้  าแนะน าระหว่างการรับชมรายการโทรทศัน์ ในขณะท่ีผูป้กครองบางส่วนก็
ไม่ไดแ้นะน าอะไร และการเปิดรับชมรายการต่างๆในบา้น พบว่า ผูป้กครองมีอิทธิพลต่อการเลือก
เปิดรับ และยงัพบว่าเด็กโตไปจนถึงวยัรุ่น มีอุปกรณ์การส่ือสารเป็นของตนเอง จึงใหค้วามสนใจกบั
เน้ือหาท่ีอยู่ในอุปกรณ์เหล่านั้น โดยท่ีเน้ือหาท่ีปรากฏมีทั้งเกมส์ชนิดท่ีรุนแรงและไม่รุนแรง ส่ือ 
ยูทูป (Youtube) ท่ีสามารถเลือกรับชมไดต้ามความสนใจ จดจ าลกัษณะเน้ือหาท่ีรับชมและจดัหา
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัมาเสนอใหรั้บชมดว้ย และยงัรวมไปถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีท า
ใหเ้ด็กรู้จกัเรียนรู้วิถีชีวิต สงัคม วฒันธรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย ทั้งดีและไม่ดีไดอ้ยา่งง่ายดาย 

จะเห็นไดว้่า เด็กแต่ละช่วงวยัจะมีพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีแตกต่างกนัดว้ย
ปัจจยัหลายประการ ผูผ้ลิตรายการควรตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมในปัจจุบนัท่ีมี
ผลมาจากส่ือและเทคโนโลย ีรวมไปถึงความหลากหลายของผูรั้บสารท่ีแตกต่างกนัดว้ยปัจจยัท่ีได้
กล่าวในข้างต้น ดังนั้น การน าเสนอเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงต้อง
สามารถส่งเสริมและพฒันาใหเ้ด็กและเยาวชน เติบโตอยา่งสมบูรณ์ รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงและ
พร้อมเผชิญปัญหาสถานการณ์ต่างๆได ้ 

จากการศึกษาผูว้ิจยัไดจ้  าแนกเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
ตามวตัถุประสงคข์องการส่งเสริมพฒันาดงัน้ี 
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  1) เน้ือหาที่เสริมสร้างพฒันาการการเรียนรู้และทักษะชีวติในอนาคต 
รายการโทรทศัน์มีส่วนช่วยเสริมสร้างพฒันาการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ และเสริมสร้าง

ทกัษะท่ีจ  าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงของอนาคต โดยใชห้ลกัการเสริมสร้างความฉลาดทั้ง 6 ดา้นและ 
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน 
  การเสริมสร้างพฒันาการการเรียนรู้ดว้ย ความฉลาดทั้ง 6 ดา้น ไม่ได้

หมายถึงความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
ค านวณการใชเ้หตุผล รับรู้เขา้ใจอารมณ์ตนเองและผูอ่ื้น  สามารถควบคุมอารมณ์และยบัย ั้งชัง่ใจ
ตนเองและแสดงออกอยา่งเหมาะสม มีความคิดจินตนาการรวมถึงความคิดเห็นใหม่ๆซ่ึงในการท า
ส่ิงต่างๆสามารถสร้างนวตักรรมหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆได ้มีความประพฤติดีรู้จกัผิดชอบชัว่ดีมี
ความซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเผชิญกบัอุปสรรคต่างๆ หรือความยากล าบาก
ต่างๆ ในการด าเนินชีวิตดา้นต่างๆ กนัได ้ความฉลาดทั้ง 6 ดา้นน้ี จะเป็นภูมิคุม้กนัในการใชชี้วิต
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสงัคมไดดี้ยิง่ข้ึน และมีวุฒิภาวะท่ีเหมาะสมในอนาคต ไดแ้ก่ (กรม
สุขภาพจิต, 2553) 

- ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ) 
- ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Quotient: EQ)  
- ความฉลาดในการริเร่ิมสร้างสรรค ์ (Creativity Quotient: CQ) 
- ความฉลาดทางศีลธรรมจริยธรรม  (Moral Quotient: MQ)  
- ความฉลาดทางพลานามยั  (Physical Quotient : PQ)  
- ความฉลาดในการแกไ้ขปัญหา  (Adversity Quotient : AQ) 

 ทักษะในศตวรรษที่ 21 (สรวงมณฑ ์สิทธิสมาน, 2555) 
     ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 คือทกัษะท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวติ 
โดยทกัษะท่ีจ  าเป็นสามารถเสริมสร้างผ่านการน าเสนอของรายการโทรทศัน์ สามารถจ าแนกเป็น
หมวดใหญ่ ไดด้งัน้ี 

- ความรู้เก่ียวกบัโลก (Global Awareness) ประกอบไปดว้ย ความรู้เท่าทนั
เร่ืองสุขภาพพลานามยัตนเอง การเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) และการตระหนักถึงความ
เปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Literacy) 

- ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม จะเป็นตวัก  าหนดความพร้อมของ
นกัเรียน เขา้สู่โลกการท างานท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความริเร่ิมสร้างสรรค์และ
นวตักรรม การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา การส่ือสารและการร่วมมือ 
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- ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบนัให้
ประสบความส าเร็จ เด็กและเยาวชนในอนาคตจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความยดืหยุ่น
และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตวัของตวัเอง ทกัษะสังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม 
การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต (Productivity) และความรับผดิชอบเช่ือถือได ้(Accountability) ภาวะผูน้  า
และความรับผดิชอบ (Responsibility)  

2) เน้ือหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จากผลการศึกษา ความตอ้งการเน้ือหารายการโทรทศัน์ของเด็กและเยาวชนในสาม
อนัดบัแรก พบว่า นักเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ตอ้งการเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน อาชีพและ
การศึกษาต่อ ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น นักเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลายตอ้งการเน้ือหาเก่ียวกบั 
อาชีพและการศึกษาต่อ เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียน และแนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ นักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ตอ้งการเน้ือหาดา้นชีวิตและปัญหาวยัรุ่น อาชีพและการศึกษาต่อ แนะน าแฟชัน่
และบุคลิกภาพ และนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายต้องการให้มีเน้ือหาเก่ียวกบัอาชีพและ
การศึกษาต่อ ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น และแนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนไม่ไดค้าดหวงักบัรายการโทรทศัน์เพียงแค่สร้างความบนัเทิงเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการ
ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ดว้ย  

แมว้่ารายวิชาท่ีเด็กตอ้งเรียนในโรงเรียนจะมีแยกย่อยไปหลายวิชา แต่หากจ าแนก

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะสามารถจ าแนกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี 

- กลุ่มศิลปะ สงัคม และความเป็นมนุษย ์ 

- กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

- กลุ่มภาษาและวฒันธรรม  

- กลุ่มอาเซียน ศาสนาและโลกศึกษา  

- กลุ่มส่ือสารสนเทศและทกัษะการส่ือสาร  

- กลุ่มการงาน การอาชีพ  

ผูผ้ลิตรายการสามารถบูรณาการสาระเรียนรู้จากในโรงเรียนให้มีความสนุกสนาน โดย
อาศยัรูปแบบและวิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัความสนใจและพฒันาการตามช่วงวยั และน าเสนอ
สาระความรู้อยา่งไม่ตั้งใจ คือ สอนแบบไม่สอน แต่น าเสนอควบคู่ไปกบัความบนัเทิง หรือสร้างส่ิง
ดึงดูดใจใหก้ลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกว่าก  าลงัเรียนหนังสือจากโทรทศัน์ แต่เป็นการกระตุน้ให้เด็กเกิด
ทศันคติว่า สาระความรู้ก็สามารถเกิดความสนุกสนานไดเ้ช่นกนั ตวัอยา่งเช่น รายการสาธิตป้ันแป้ง
สีต่างๆ เพ่ือเลียนแบบ ส่ิงของในบา้น เป็นการสอนศิลปะส าหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี รายการแข่งขนั
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ท าอาหารโดยฝึกการชัง่ ตวง วดั ตามสูตรท่ีก  าหนด หรือการก าหนดงบประมาณในการจ่ายตลาด 
เป็นการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และสงัคม ส าหรับเด็กวยัเรียนตอนตน้ อายุ 6-9 ปี รายการเรียลิต้ี
ท่องเท่ียวของเด็กประถมปลายในช่วงปิดเทอมท่ีตอ้งเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิตและวฒันธรรม 
หรือการบูรณาการกลุ่มการเรียนรู้วฒันธรรมศึกษาและโลกศึกษาส าหรับเด็กวยัเรียนตอนปลาย อาย ุ
10-12 ปี รายการแข่งขนัผลิตส่ือสร้างสรรค์เพื่อสังคม บูรณาการกลุ่มการเรียนรู้ทกัษะส่ือและการ
ส่ือสาร ส าหรับเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ อายุ 13-15 ปี รายการเรียลลิต้ีทดลองฝึกงานอาชีพท่ี
ใฝ่ฝันโดยมีภารกิจก าหนดให้ใน 1 วนั เป็นการเรียนรู้ทกัษะการประกอบอาชีพ รวมถึงแนวทาง
การศึกษาต่อในอนาคต ส าหรับเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ16-18 ปี 

3) เน้ือหาที่สอดแทรกคุณธรรม ศีลธรรมอนัดีงาม 
   เด็กคือเมล็ดพนัธุ์ท่ีจะเติบโตในอนาคต ดงันั้น การปลูกฝังค่านิยมท่ีดี คุณธรรม 
จริยธรรมอนัดีงาม จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติในอนาคต  
หลายหน่วยงานจะมกีารรณรงคเ์ร่ืองคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ดงันั้น การสอดแทรก
เน้ือหาคุณธรรม จริยธรรมในการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ จึงบูรณาการขอ้มูลจากหลายส่วน 
อาทิ คุณธรรม จริยธรรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กและเยาวชน การปลูกฝังความเป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย และการรู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร ส่ือและเทคโนโลย ีน ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบับริบทสังคม และยุคสมยั มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยสรุป
ประเด็นส าคญัดงัน้ี 

- รู้จกัสิทธิ บทบาทหน้าท่ี ต่อตนเอง และสังคม ปลูกฝังให้เด็กรู้จกัหน้าท่ี การ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ตามความเหมาะสมกับช่วงวยั ซ่ึงสามารถสอนให้รับผิดชอบต่อ
ตนเองไดต้ั้งแต่เด็กเลก็ เช่น การ ต่ืนนอนแลว้พบัผา้ ปิดไฟ ปิดน ้ า ทุกคร้ังท่ีไม่ใช ้ท้ิงขยะลงถงัขยะ 
เป็นตน้  

- ซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน สอนให้เด็กมีซ่ือสัตย ์และความเมตตาต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น  รู้จกัท่ีจะท าตามกติกา แข่งขนัเกมดว้ยความซ่ือสตัย ์ฝีกใหเ้คยชินว่าเมื่อเห็นคนล าบากกว่าตอ้ง
ช่วยเหลือ แบ่งปัน โดยส่งเสริมช่ืนชมผูท่ี้เสียสละ และแบ่งปันผูอ่ื้น 

- เคารพและยอมรับในความแตกต่าง  การใช้ชีวิตท่ามกลางความแตกต่าง 
หลากหลายของผูค้น ในอนาคต ควรปลูกฝังใหเ้ด็กเคารพ  เห็นถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียม
กนั และให้เกียรติกนั ไม่มองเร่ืองเพศชายเหนือกว่าหญิง ไม่ให้ความส าคัญกบัคนจากฐานะทาง
การเงิน การศึกษา เพื่อสร้างสงัคมท่ีสนัติสุขในอนาคต ขา้มพน้เร่ืองการแบ่งแยก แตกต่าง 

- มีส่วนร่วมและแสดงออกตามแนวทางประชาธิปไตย นอกเหนือจากการยอมรับ
ความแตกต่างแลว้  การฝึกใหเ้ด็กรู้จกัยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ถือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างการ
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มีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย เช่น การเปิดโอกาสให้เด็กไดพู้ด ไดแ้สดงออกทางความคิด 
เหตุและผล อยา่งสร้างสรรค ์และมองความเห็นส่วนรวมมากกว่าความคิดเห็นส่วนตน  

- มีสติ มี ภูมิ คุ ้มกันในการใช้ชีวิต  เด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลเนทีฟ จะมี
กระบวนการคิดและการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการส่ือดิจิทลัรอบตวัเด็ก จึงส่งผลให้
เด็กตดัสินใจโดยขาดการคิด ทบทวน ไตร่ตรองใหร้อบคอบ ถือเป็นการสร้างสติ และมีภูมิคุม้กนัใน
การด ารงชีวิต ในอนาคตท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสงัคม 

- ขยนั อดทน พากเพียร รายการโทรทศัน์สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้สนใจ 
ไขว่คว้า และยงัสามารถกระตุ้น ให้เกิดการฝึกฝน ลงมือท า สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
นอกจากนั้นยงัสะทอ้นใหเ้ห็นความทุ่มเท การบากบัน่ พากเพียร เพื่อขบัเคล่ือนให้เยาวชนเกิดการ
สร้างสรรค ์พฒันาส่ิงใหม่ๆได ้ในอนาคตได ้

- จิตส านึกสาธารณะ จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ สามารถปลูกฝังไดต้ั้งแต่เด็กเล็ก 
โดยเร่ิมตน้อยา่งง่ายๆ เช่น เห็นส่ิงรอบตวัท่ีไม่เขา้ท่ี ไม่เหมาะสม แลว้ไม่น่ิงดูดาย กระตุน้ให้เด็กๆ
กลา้ท่ีจะลงมือท า เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ น ามาสู่ความภาคภูมิใจ ลดทอนตัวตนของเด็ก 
เยาวชนในยคุดิจิทลัเนทีฟ 

- รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร ส่ือ และเทคโนโลยี ท่ามกลางการเติบโตของเด็กยุค
ดิจิทัลเนทีฟ ท่ีขอ้มูลข่าวสาร และเทคโนโลยีต่างๆเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว จึงจ  าเป็นตอ้งสร้าง
ภูมิคุม้กนัในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เขา้ใจคุณลกัษณะของส่ือ และตระหนกัถึงผลกระทบจากการใช้
ส่ือโดยขาดการไตร่ตรองและย ั้งคิด  

แต่อย่างไรก็ดี การผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีน าเสนอเน้ือหาคุณธรรม จริยธรรม 
ผูผ้ลิตตอ้งค านึงถึงความน่าสนใจของรายการตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยแต่ละช่วงวยั
ตอ้งใชส่ิ้งดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีแตกต่างกนั และการน าเสนอท่ีเป็นรูปธรรมเขา้ใจง่าย โดย
สามารถสอดแทรกหรือสร้างตวัละคร สถานการณ์เพื่อให้เด็กไม่รู้สึกว่าก  าลงัถูกสอนคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดการหลีกหนีการรับชมได้ ยกตัวอย่างเช่น เรี ยลลิต้ีการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชนของลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาส าหรับเด็กอาย ุ6-9 ปี การท่องเท่ียวในช่วง
ปิดเทอมของนกัเรียนประถมปลายจากในเมืองหลวงสู่การไปเรียนรู้วฒันธรรมใหม่ การกินอยู่อย่าง
พอเพียง และมีกฎเกณฑใ์นการใชจ่้าย การผลิตส่ือสร้างสรรคเ์พื่อสงัคมของเด็กมธัยมศึกษาตอนตน้ 
การสร้างสถานการณ์ในการตดัสินใจดว้ยเหตุและผลของตวัละคร เพ่ือยบัย ั้งอารมณ์ชัว่วูบ ในละคร
ซีรียว์ยัรุ่น   

5.5.3 วธิีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก และ เยาวชน และครอบครัว 

จากการศึกษา ส่วนประกอบในการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว นอกจากรูปแบบรายการ และแนวทางเน้ือหาท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัมีส่วนประกอบท่ีส าคญั
อีกก็คือ วิธีการน าเสนอท่ีดึงดูดความสนใจของเด็ก และ เยาวชน และครอบครัว ประกอบดว้ย 
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1) ความตลกขบขัน (Comedy)  
  จากการศึกษารายการเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ พบว่าความตลกขบขัน เป็น
ส่ิงดึงดูดในรายการโทรทัศน์อนัดบัแรกท่ีผูผ้ลิตจะน าเสนอ สอดคลอ้งกับกลุ่มตัวอย่างเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทยพบว่า ส่ิงดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวยัให้ความ
สนใจคือ ความตลกขบขนั เพราะผูช้มมกัคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความบนัเทิงและความเพลิดเพลินจาก
การรับชมรายการโทรทัศน์  และความตลกขบขันก็เป็นความบนัเทิงอนัดบัต้นๆท่ีผูช้มให้ความ
สนใจ โดยเฉพาะประเทศไทย ความตลกขบขนัในรายการโทรทศัน์สามารถน าเสนอไดห้ลากหลาย
รูปแบบ เช่น ความสนุกสนานเป็นกนัเองของพิธีกร ความตลกจากบุคลิกของตวัละคร ตวัการ์ตูน 
ความเป็นมิตรของการ์ตูนสัญลกัษณ์ของรายการ (Mascot) บทสนทนาท่ีสอดแทรกมุขตลก หรือ
เสียงประกอบช่วยเสริมบรรยากาศให้ดูชวนหัวมากข้ึน แต่อย่างไรก็ดี ผูผ้ลิตควรค านึงถึงหลกั
จริยธรรมในการน าเสนอความตลกขบขนัว่าจะตอ้งไม่ตลกจากการท าร้ายร่างกายหรือจิตใจ หรือน า
ความผดิพลาด บกพร่องมาลอ้เลียน เป็นตน้ 

2) ความต่ืนเต้น (Excited) 
  ความต่ืนเตน้ หรือ ต่ืนตาต่ืนใจ เป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ทั้งเด็กเล็กอาย ุ
3-5 ปี และเด็กโต 6-9 ปี แต่ลกัษณะความต่ืนเตน้นั้นอาจมีความแตกต่างกนัตามพฒันาการในการ
รับรู้ เช่น เด็ก 3-5 ปี เป็นช่วงวยัแห่งการเรียนรู้ เร่ืองราวต่างๆรอบตวัคือเร่ืองใหม่ท่ีน่าต่ืนเตน้ จึงง่าย
ต่อการน าเสนอเน้ือหาให้ดูน่า ต่ืนตาต่ืนใจ ด้วยวิ ธีการน าเสนอผ่านบทพิธีกรท่ีส่ือถึงความ
กระฉบักระเฉง บทเพลง ฉาก กราฟิกสีสันสดใส ส่วนเด็ก 6-9 ปี เร่ิมสามารถรับรู้เหตุผล และการ
เรียนรู้ท่ีรวดเร็วข้ึน สามารถน าเสนอสาระความรู้การทดลองท่ีต่ืนเตน้ น่าต่ืนตาต่ืนใจ และสร้าง
เสริมการสังเกต การตั้งค  าถาม อนัเป็นกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) เพื่อ
ฝึกฝนการคิดเช่ือมโยงส่ิงต่างๆรอบตวั 

3) สร้างจนิตนาการ (Fantasy)  
  ความแฟนตาซีเหนือจินตนาการ เป็นส่ิงดึงดูดท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยัเด็กอายุ 3-5 ปี 
ไปจนถึง วยั 6-9 ปี เพราะเด็กวยัน้ีจะชอบเร่ืองราวท่ีเหนือกฎเกณฑธ์รรมชาติ ปาฏิหารย ์เวทยม์นตร์ 
จากการศึกษา รายการต่างประเทศและในประเทศไทย นิยมใชค้วามแฟนตาซี เพื่อสร้างความต่ืนตา
ต่ืนใจของเร่ืองราว เหตุการณ์ ง่ายต่อการสอดแทรก สาระความรู้ ดงันั้น ผูผ้ลิตสามารถน าเสนอ
ความแฟนตาซีโดยบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้ เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์กบัเวทยม์นต์ มายา 
เป็นตน้ 
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4) เร่ืองย้อนอดีต (Nostalgia) 
  การน าเสนอเร่ืองยอ้นยุค ยอ้นอดีต เป็นส่ิงดึงดูดท่ีเด็กๆวยั 6-9 ปี ให้ความสนใจ 
ตัวอย่างเช่น ละครเร่ืองสองหัวใจน้ีเพ่ือเธอ ท่ีมีฉากการยอ้นอดีตของตัวละคร ละครเร่ืองบุร า
ปรัมปรา ละครเร่ืองแก้วหน้ามา้ ความน่าสนใจของเร่ืองยอ้นอดีต ยอ้นยุค คือการได้เห็นส่ิงท่ี
แตกต่างจากความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน เด็กๆจะได้เรียนรู้ภาษา วฒันธรรม ความเป็นอยู่ผูค้นท่ี
แตกต่าง รวมไปถึง เวทยม์นต ์ อิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหาริยเ์หนือจินตนาการ  

5) เง่ือนง า (Suspense)  
  ความมีเง่ือนง าชวนสงสัย เป็นส่ิงดึงดูดท่ีน าไปสู่การติดตาม คน้ควา้ คน้หาความ
จริง จึงเป็นหลกัการหรือกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหน่ึง จากการศึกษาพบว่า เด็ก
ประถมศึกษาตอนปลายจะเร่ิมสนใจรายการโทรทศัน์ท่ีน าเสนอเร่ืองเง่ือนง าชวนสงสัย และเป็นส่ิง
ดึงดูดท่ีเด็กชายมธัยมศึกษาตอนตน้ใหค้วามสนใจเป็นอนัดบัตน้ๆ ดงันั้น การสืบสวนสอบสวน การ
คน้หาความจริงท่ีถูกปิดบงั อยา่งซีรียต่์างประเทศจึงเป็นส่ิงท่ีเด็กมธัยมศึกษาตอนตน้ให้ความสนใจ 
ผูผ้ลิตสามารถน าเสนอความมีเง่ือนง าสงสยั ผา่นรายการสารคดี โดยน าเสนอเร่ืองราวใหช้วนติดตาม 
สร้างการตั้งค  าถาม คาดเดา การหาค าตอบ เหตุผลหรือหลกัฐานสามารถบ่งช้ีความจริงได ้ 

6) ความมช่ืีอเสียง (Famous) 
  ความมีช่ือเสียง หมายถึงการใชส่ิ้งดึงดูดในรายการจากดารา ศิลปิน ผูมี้ช่ือเสียง ใน
การสร้างความน่าสนใจให้กับรายการ แต่อาจรวมถึงบุคคลตน้แบบ หรือไอดอล ของเด็กๆ จาก
การศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งพบว่า นอกจาก ศิลปินดาราท่ีโด่งดงัแลว้ เด็กเลก็ จะช่ืนชอบหรือใหค้วาม
สนใจ ตวัละครทั้งในเกมส์ การ์ตูนท่ีรับชม หรือ มาสคอท เด็กโตจะเร่ิมชอบตวัละครจากละคร หรือ 
ซีรีย ์และวยัรุ่น ช่ืนชอบเน็ทไอดอล หรือ บุคคลท่ีมีความโดดเด่น หรือมีลกัษณะเฉพาะท่ีไดรั้บการ
กล่าวถึงจากในโลกออนไลน์ด้วย ดังนั้ น การใช้ส่ิงดึงดูดด้วยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ผูผ้ลิตต้อง
ท าการศึกษากลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์อย่างลึกซ้ึงถึงบุคลิกภาพ คุณลกัษณะท่ีน่าปฏิบติัตามของ
บุคคลเหล่านั้นควบคู่ไปดว้ย 

7) โชคลาภ รางวลั (Reward)  
  โชคลาภ รางวลั เป็นส่ิงดึงดูดหน่ึงท่ีน ามาใชใ้นรายการโทรทศัน์ แต่จากการศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งของเด็กและเยาวชน พบว่า โชคลาภ รางวลั จะเป็นส่ิงท่ีเด็กๆให้ความสนใจเป็นล าดบั
ทา้ยๆ ยกเวน้ เด็กวยั 6-9 ปี ท่ีสนใจการแข่งขนั ประกวด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษารายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ ไม่พบการใชส่ิ้งดึงดูดประเภทของรางวลัเป็นส่ิงจูงใจในการ
รับชมรายการ จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า รูปแบบรายการแข่งขนั ประกวด รางวลัอาจไม่ใช่ส่ิงจูงใจของ



316 
 

การเขา้ร่วมรายการ และการรับชมเสมอไป แต่ผูผ้ลิตรายการสามารถน าเสนอความพยายาม ความ
อดทน  ประสบการณ์ การแข่งขนักบัตวัเอง เป็นส่ิงส าคญัท่ีเด็กควรจะไดรั้บ 

8) เร่ืองรักใคร่ชวนฝัน (Romantic)  
  ความรักโรแมนติก เป็นส่ิงดึงดูดสอดคลอ้งกบัพฒันาการตามช่วงวยั โดยเฉพาะ
เด็กหญิงเมื่อกา้วเขา้สู่วยั 10-12 ปี จะเร่ิมสนใจความรัก ความโรแมนติก เด็กๆจะเร่ิมจินตนาการถึง
ความรักของตัวละคร เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อน ละมุนละไมได้ และจะเร่ิมพฒันา
อารมณ์เหล่าน้ีไปจนถึงวยัรุ่น จากการศึกษาการชมรายการโทรทศัน์พบว่า เด็กหญิงวยัประถมศึกษา
ตอนปลายเร่ิมสนใจดูละคร จินตนาการไปกบัตวัละครบทบาทพระเอก นางเอก แต่ยงัไม่เขา้ใจถึง
กระบวนการทางเพศหรือแรงขบัทางเพศของตนเอง จนกว่าจะกา้วเข้าสู่วยัรุ่น ดังนั้น ผูผ้ลิตจะ
สามารถน าเสนอความรักโรแมนติก หรือความรักมุมมองเชิงบวกให้กบัเด็กหญิงชั้นประถมศึกษา
ตอนปลายได้ สามารถสอดแทรกเน้ือหาเพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าแห่งความรักและการ
คุณค่าแห่งความเป็นหญิง ผา่นสถานการณ์การตดัสินใจของตวัละครได ้

9) ความขัดแย้ง (Conflict)  
  จากการศึกษารายการโทรทศัน์ต่างประเทศ จะเลือกน าเสนอความขดัแยง้กบัเด็กโต
ข้ึนไป เน่ืองจากเด็กโต เป็นวยัท่ีสามารถรับรู้เหตุผล การน าเสนอความขดัแยง้อย่างออ้มๆ ผ่าน
สถานการณ์การแข่งขนัท่ีผูแ้ข่งขนัตอ้งจดจ่อและลุน้ระทึก ส่วนรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย 
รายการท่ีไดรั้บความนิยมของวยัรุ่น มกัจะมีการน าเสนอความขดัแยง้จากสถานการณ์ ความขดัแยง้
ระหว่างตวัละคร ความขัดแยง้ในตัวเอง เป็นต้น การน าเสนอความขัดแยง้มีหลายระดับ ผูผ้ลิต
สามารถเลือกน าเสนอตามความเหมาะสมของช่วงวยัตามพฒันาการในการรับรู้เหตุผล เช่น การ
ตดัสินใจเลือกส่ิงหน่ึง ไม่เลือกส่ิงหน่ึง ถือเป็นความขดัแยง้ในเหตุผลในระดบัตน้ เด็กจะไดเ้รียนรู้
การใชค้วามคิดวิจารณญาณจากเหตุผล และความถูกตอ้ง   

10) ความโศกเศร้า (Sadly)  
  ความโศกเศร้าน่าสงสาร เป็นอรรถรสหน่ึงท่ีเด็กไทยมกัได้รับอิทธิพลจากการ
รับชมละครโศกนาฏกรรม (Melodrama) ร่วมกบัผูป้กครอง แต่ความโศกเศร้าน่าสงสาร สะเทือนใจ
ก็ยงัเป็นส่ิงดึงดูดในการรับชมโทรทศัน์ของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นละคร หรือ โฆษณา ดงันั้นหาก
ผูผ้ลิตตอ้งการน าเสนอส่ิงดึงดูดในรายการดว้ยความโศกเศร้าน่าสงสาร สะเทือนใจ อาจตอ้งค านึงถึง
พฒันาการตามช่วงวยั เพื่อสอดแทรกบทเรียนแห่งการสูญเสีย ผิดหวงั พลดัพราก ว่ามีท่ีมาจากการ
กระท าบางอยา่ง อยา่งไรก็ดี ตามพฒันาการช่วงวยัรุ่น ท่ีเด็กเร่ิมเห็นความเป็นจริงของโลกว่า โลก
แห่งความเป็นจริงไม่ไดมี้แค่ความสุขเท่านั้น การน าเสนอหว้งเวลาแห่งความโศกเศร้า จึงมีคุณค่าต่อ
การเผชิญหนา้กบัโลกแห่งความเป็นจริงของเยาวชนได ้



บทที่ 6 
สรุปผล อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 
“การจดัท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทศัน์ตน้แบบ ส าหรับเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิจยั วิเคราะห์รูปแบบรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว รวมถึงศึกษาและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และ ครอบครัว เพื่อก  าหนดมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และ ครอบครัว และจดัท าแนวทางการปฏิบติั เก่ียวกบัมาตรการส่งเสริม ก  ากบัดูแล การเฝ้า
ระวงั ใหม้ีการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวโดยใชก้ารวิจยั
เชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) อนัประกอบด้วย เอกสารวิชาการ 
วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจยั เทปรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบริการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้อง เพื่อวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบรูปแบบรายการโทรทศัน์ ศึกษาจริยธรรม รูปแบบการก ากบัดูแล และแนวทางปฏิบติัใน
การผลิตและน าเสนอรายการโทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

นอกจากนั้นคณะผูว้ิจยัไดท้ าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กบัแหล่งขอ้มูล
ต่างๆท่ีไดจ้ากการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งออกเป็น 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ผูก้  าหนดนโยบาย / 
ผูบ้ริหารระดบัสูงระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมและการก ากบัดูแลการผลิต
รายการโทรทศัน์ส าหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว 2) เครือข่ายและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง / ศึกษา 
เก่ียวกบัส่ือและสิทธิเด็ก และเยาวชน 3) ผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทศัน์ / ผูผ้ลิตรายการส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว และ 4) นักวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ / ส่ือสารมวลชน และนักจิตวิทยาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว  

อย่างไรก็ดีการศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ และความต้องการรายการ
โทรทศัน์ส าหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัวนั้น เป็นส่วนประกอบหน่ึงของวิธีการด าเนินการวิจยั 
ทั้ งน้ีคณะผูว้ิจัยได้การส ารวจด้วยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มผูป้กครองเด็กตอนตน้และตอนปลาย และกลุ่มเด็กตอนปลายและเยาวชนจ านวน 6 
กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูป้กครองเด็กเล็ก อายุ 3 - 5  ปี 2) กลุ่มผูป้กครองเด็กและเยาวชน อายุ 6 - 18 ปี 3) 
กลุ่มเด็กวยัเรียนตอนตน้อาย ุ6 - 9 ปี 4) กลุ่มเด็กวยัเรียนตอนปลาย อายุ 10 - 12 ปี 5) กลุ่มเยาวชนท่ี
เป็นวยัรุ่นตอนตน้ อายุ 13 - 15 ปี และ 6) กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย อายุ 15 - 18 ปี ทั้งน้ี
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ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาในขา้งตน้นั้น ผูว้ิจ ัยได้น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อผลิตรายการ
โทรทศัน์ตน้แบบส าหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 

สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 
 

6.1 สรุปผลการก ากับดูแลและมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว  

6.1.1 ลกัษณะการก ากบัดูแลรายการโทรทัศน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย 
 ในการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและมาตรฐานจริยธรรมการผลิต รายการ
โทรทศัน์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในต่างประเทศทั้งบรรษทัการกระจายเสียงและแพร่
ภาพแห่งบริเตนหรือบีบีซี (BBC: British Broadcasting Corporation) ของสหราชอาณาจกัร บริการ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ  หรือสถานีโทรทัศน์สาธารณะพีบีเอส (PBS: Public 
Broadcasting Service)   ของสหรัฐอเมริกา บรรษทัการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งออสเตรเลีย  
หรือเอบีซี    ( ABC: Australian Broadcasting Corporation) ของออสเตรเลีย และบรรษทัการกระจาย
เสียงและแพร่ภาพแห่งญ่ีปุ่น (Japan Broadcasting Corporation) เอ็นเอชเค (NHK: Nippon Hoso 
Kyokai หรือ Nibon Hoso Kyokai) พบว่าการก าหนดกรอบจริยธรรมและการเผยแพร่โทรทศัน์
ส าหรับเด็กนั้น มีการก าหนดไวเ้พียงกวา้งๆ เท่านั้น เน่ืองจากส่วนใหญ่พบว่าการก าหนดกรอบอย่าง
กวา้งๆ จะช่วยในการตีความ เมื่อมีขอ้ขดัแยง้เก่ียวกับจริยธรรมการผลิตและการเผยแพร่รายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็กไดค้รอบคลุมมากกว่าการก าหนดอย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ี การก าหนดกรอบ
กวา้งๆ นั้น สามารถสรุปประเด็นไดว้่าได ้ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ทั้ง 4 ประเทศ จะตอ้งไม่น าเสนอ
เน้ือหาท่ีกระทบต่อเด็กและเยาวชน ในประเด็นต่างๆ เช่น โป๊เปลือย ความรุนแรง ภาษา และสารเสพ
ติด ฯลฯ  
 ส าหรับการด าเนินงานในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ประเภท
บริการสาธารณะในต่างประเทศ จะใชก้ารก ากบัดูแลเพื่อดูแลเร่ืองจริยธรรมการผลิต และการผลิต
รายการโทรทศัน์เป็นหลกั ทั้งการก ากบัดูแลโดยภาครัฐ การก ากบัดูแลตนเองโดยสถานีโทรทศัน์ 
การก ากบัดูแลร่วมกนัของสถานีโทรทศัน์และผูผ้ลิตรายการ และการก ากบัดูแลโดยผูช้ม โดยส่ิงท่ีแต่
ละสถานีต่างใหค้วามส าคญัคือการก าหนดให้สถานีโทรทศัน์หรือคณะกรรมการก ากบัดูแลไม่เป็น
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับการเมืองและมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับการผลิตและการเผยแพร่
รายการโทรทศัน์ 



319 
 

นอกจากน้ี การเฝ้าระวงัรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนจากส่ือท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือ
ปกป้องดว้ยทั้งระบบก าหนดช่วงเวลา ระบบการแบ่งเน้ือหาออกเป็นระดับตามวยัของผูช้มหรือ
ระดบัวิจารณญาณของผูช้ม ระบบการประมวลทั้งสองแบบขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั ระบบใชก้ารติดป้าย
หรือสญัลกัษณ์ควบคู่กบัระบบเรตต้ิง และระบบใชเ้ทคโนโลยกีลัน่กรองเน้ือหา ก็ยงัเป็นอีกแนวทาง
ท่ีน่าสนใจในการจดัระบบการเฝ้าระวงัรายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนเช่นกนั 
 ดงันั้น จากกรณีศึกษาดงักล่าวขา้งตน้จึงอาจสรุปไดว้่า การก าหนดกรอบจริยธรรมและการ
ด าเนินงานในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ประเภทบริการสาธารณะใน
ต่างประเทศนั้น ไม่มีการจัดท ามาตรฐานจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติโดยเฉพาะเก่ียวกับเด็กและ
เยาวชน แต่จะใชว้ิธีการก าหนดกรอบจริยธรรมอย่างกวา้งๆ ควบคู่กบัการใชว้ิธีการก ากบัดูแลจาก
หลากหลายภาคส่วนโดยปราศจากอ านาจครอบง า  ร่วมกบัการเฝ้าระวงัรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก
เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากส่ือท่ีไม่เหมาะสมดว้ยระบบต่างๆ ท่ีเหมาะสม การก ากับดูแลใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีแตกต่างกนันั้น ไม่มีตวัแบบใดใดของประเทศไหนท่ีจะ
น ามาปรับใชใ้หเ้ขา้กบับริบทของประเทศไทยได ้แต่สามารถใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

ส าหรับในประเทศไทยนั้ นพบว่าการก ากับดูแลในภาพรวมนั้นไม่ได้มีมาตรการหรือ
แนวทางเฉพาะเพื่อการดูแลเร่ืองเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ส่วนมากจะมีคู่มือจริยธรรมหรือแนวทางปฏิบติั (Code of ethics) ซ่ึงก  าหนดหน้าท่ี และ
ขอบเขตอย่างกวา้งๆ โดยครอบคลุมไปถึงเร่ืองเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซ่ึงบรรจุรวมอยู่ใน 
มาตรฐานคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัรายการโทรทศัน์ทัว่ไป ซ่ึงสามารถจ าแนกรูปแบบการ
ก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์ได้ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ การก ากบัดูแล  โดยหน่วยงานท่ีมี
อ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย (Public regulation) การก ากบัดูแลร่วมกนั (Co - regulation) และการ
ก ากบัดูแลตนเอง (Self - regulation)  

ทั้งน้ีการก ากบัดูแลโดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย (Public regulation) นั้น มี
พ้ืนฐานการก ากับดูแลจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว แผน
แม่บทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ปี 2555 – 2559 และอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก 
ทั้งน้ีขอ้กฎหมายต่างๆ ไม่ไดม้ีการก าหนดในลกัษณะท่ีแยกตวัออกเป็นบทเฉพาะ ส าหรับการผลิต
รายการโทรทศัน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว หากแต่จะอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นหมวดยอ่ยท่ีบรรจุอยู่
ในปริบททางกฎหมายขอ้อ่ืนๆ ดงันั้นการจดัท าฐานขอ้มูลฉบบัรวมท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการผลิต
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวจึงเป็นส่ิงส าคัญต่อการก ากับดูแลร่วมกัน 
(Co-regulation) การก ากบัดูแลตนเอง  (Self - regulation) และ การจดัท าจริยธรรมและแนวทางการ
ผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
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 ในส่วนของการก ากบัดูแลร่วมกนั  (Co - regulation) และ การก ากบัดูแลตนเอง (Self -
regulation) นั้น มีพ้ืนฐานมาจากแนวทางการก ากบัการก ากบัดูแลโดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจ  หน้าท่ี
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีจากการศึกษาเอกสารพบว่า ลกัษณะการก ากับดูแลทั้ง 2  ประเภทน้ีมี
ลกัษณะซ ้ าซอ้น เน่ืองจากไม่ไดม้ีการก ากบัดูแลร่วมกนัในแบบบูรณาการทางขอ้มูล ดงันั้น การ
ก ากับดูแลร่วมกนัในมาตรการจัดการข้อมูลท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลการผลิตรายการ โทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวจึงเป็นส่ิงส าคญั เพ่ือการคุม้ครองสิทธิ และประโยชน์สูงสุดของ
ผูช้มท่ีเป็นเด็ก และเยาวชน และเพื่อการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว  โดยเน้ือหาท่ีอยู่ใน
รายการโทรทศัน์ 

นอกจากนั้นภาพรวมมาตรฐานจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัในการผลิตรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทยนั้น มีองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว และ องคก์รท่ีเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ ไดจ้ดัท ามาตรฐานจริยธรรมและแนวทาง
ปฏิบติัไวศ้ึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบักรอบมาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบติัในการผลิตรายการเพื่อ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้ง ยนิูเซฟ กสทช. ส.ส.ท. (ไทย พีบีเอส) และสสดย. พบว่า มีขอบเขตท่ี
คลา้ยคลึงกนัในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 1) มาตรฐานจริยธรรมส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในการก าหนดเร่ืองมาตรฐานจริยธรรม ใน
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ขอ้เท็จจริง สาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็ก เยาวชน และ
ความสมัพนัธใ์นครอบครัว 
 2) มุ่งสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมอนัดีงาม 
 3) การปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเส่ียง ส่วนใหญ่ระบุในมาตรฐาน
จริยธรรมเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีท่ีไม่ควรน าเสนอ เพื่อเป็นการปกป้อง
เด็กและเยาวชน อาทิขอ้มูลลามกอนาจาร และความรุนแรง 
 4) การปกป้องเด็กจากพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตราย การใชภ้าษาไม่สุภาพ หยาบคาย ส่อเสียดไม่
รักษาวฒันธรรม ในการใชภ้าษา 
 5) การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยระบุในมาตรฐานจริยธรรมให้คุ ้ม     
ครองหรือเคารพสิทธิในครอบครัวหรือความเป็นส่วนตวัของบุคคลอ่ืน รวมถึงใหค้วามส าคญัในการ
รักษาความลบัและเคารพสิทธิส่วนบุคคล 
 6) สิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์น าเสนอขอ้มูลข่าวสารดว้ยความระมดัระวงั
เพื่อคุม้ ครองสิทธิเด็ก เคารพสิทธิเด็ก ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่ซ ้าเติมความทุกข์ของผูต้กเป็นข่าว
หลีกเล่ียงการดูถูกเหยยีดหยามผูอ่ื้นอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อช่ือเสียงร่างกายจิตใจ 
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 7) ค านึงถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และเยาวชน โดยให้โอกาสเด็กไดแ้สดง 
ความคิดเห็นต่างๆ 

ในส่วนของการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงลกัษณะการก ากบัดูแลรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว พบว่ามีหลายระดบั ดงัน้ี 
  (1) การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ (Public regulation) โดยคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ไดก้  าหนดนโยบายโดยมุ่ง
ไปท่ีการคุม้ครอง เด็ก เยาวชน และครอบครัว คือ ส่งเสริมใหมี้พ้ืนท่ีส่ือ และดูแลเน้ือหาใหเ้หมาะสม 
โดยมีแนวทางในการก ากบัดูแล คือ เป็นอิสระ โปร่งใส ตอบสนองต่อความตอ้งการของเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว และสังคม มีความเป็นกลาง ดา้นเน้ือหาต้องเป็นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจกบัการ
รักษาประโยชน์ของสาธารณชน โดยวตัถุประสงค์หลกัก็เพื่อการปกป้องคนกลุ่มน้อย ดอ้ยโอกาส
หรือปกป้องศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์การคงไวซ่ึ้งความแตกต่างทางวฒันธรรม  

นอกจากน้ี ยงัไดป้ระเด็นในเร่ืองการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการกบักลุ่ม
ผูช้มทัว่ไป (ท) ท่ีก  าหนดว่าเด็ก เยาวชน และคนในครอบครัว สามารถรับชมตามล าพงัไดโ้ดยไม่มี
พิษมีภยั จากการสมัภาษณ์ พบว่า ยงัไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ท่ีเห็นว่าระดบัความเหมาะสมของรายการ
กบักลุ่มผูช้มทัว่ไป (ท) ในบางกรณีไม่เหมาะสมกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

(2) การก ากบัดูแลร่วมกนั (Co-regulation) เป็นการก ากบัดูแลโดยหน่วยงานท่ีมี
อ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมายร่วมกบัองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ท่ีเป็นภาคีกับคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในการก ากับดูแลภาครัฐจะท า
หนา้ท่ีสนบัสนุนหรือสร้างแรงจูงใจ ทั้งอ  านาจทางกฎหมายหรือสนับสนุนเงินทุน เพ่ือให้การก ากบั
ดูแลร่วมกนัท างานเพ่ือปกป้องผลประโยชน์สาธารณะไดดี้ข้ึน  

เครือข่ายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง / ศึกษา เก่ียวกบัส่ือและสิทธิเด็ก เยาวชน มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแล โดยมีการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อ
ป้องกนัการถูกแทรกแซง องคก์รเหล่าน้ี จะรวมตวักนัเพ่ือจดัการเสวนาร่วมกนัตรวจสอบส่ือ และเฝ้า
ระวงั โดยจะมีแนวทางการก ากบัดูแลดา้นมาตรฐานจริยธรรม การร่วมกนัจดัการอบรมและสัมมนา 
ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ การปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม การปลูกฝังใหค้  านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก และหลกัสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ให้แก่ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งคอยเฝ้าระวงัและ
เป็นตวัแทนของผูช้มในการร้องเรียนเมื่อพบการผลิตรายการท่ีไม่เหมาะสม โดยมีช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีเป็นทางการ 
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(3) การก ากบัดูแลกนัเอง (Self-regulation) เป็นการรวมตวักนัเองของภาควิชาชีพ 
เพื่อหาแนวทางการก ากบัดูแลเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ ดว้ยการใชจ้รรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตามความสมคัรใจ และอยู่บนมาตรฐานทางเทคนิค มีการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์เองตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช.) มีแนวทางในการก ากบัดูแลเป็นสากล เป็นท่ียอมรับของนักวิชาชีพ มีการ
ด าเนินงานท่ีมีความน่าเช่ือถือต่อบุคคลภายนอก มีการก าหนดจรรยาบรรณทางวิชาชีพซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล และปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง ค  านึงถึงสิทธิเด็ก และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความ
เท่ียงตรง ฉับไว และมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว สามารถส่งขอ้ร้องเรียนได ้

 
6.1.2 มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทย 
จากการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  
- มาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือเดก็ เยาวชน และครอบครัว 
มาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัวน้ี

ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวข้องเพื่อ
น ามาใชเ้ป็นแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมในการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ทั้งน้ีหลกัการส าคญัเพ่ือการผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตของเด็ก และ เยาวชน และส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีของสมาชิกในครอบครัวนั้น 
ส่ือมวลชนควรมุ่งน าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง สาระความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็ก 
เยาวชน และความสัมพนัธ์ในครอบครัว และมุ่งสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ 
วฒันธรรมอนัดีงาม โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยแ์ละเคารพในความแตกต่าง คุม้ครอง
สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนตามหลกัการในอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก  นอกจากนั้ นส่ือมวลชนยงัควรค านึงถึงความเปราะบางของเด็ก เยาวชนและ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว โดยปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงทั้งความรุนแรง  
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม การแสดงออกและทศันคติท่ีมีต่อเร่ืองเพศ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีต่อตา้น
กฎหมายภยัสงัคม มาตรฐานจริยธรรมน้ีเป็นมาตรฐานจริยธรรมท่ีมีกรอบอย่างกวา้ง เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ได้น าไปปรับใช้กับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในรูปแบบและปริบทท่ีแตกต่างกัน โดยมาตรฐานน้ีมีกลไกส าคญัคือ การส่งเสริมและ
คุม้ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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ในส่วนของกลไกการส่งเสริมนั้ น ผูผ้ลิตควรผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีส่งเสริม
พฒันาการตามช่วงวยั ซ่ึงควรครอบคลุมถึงพฒันาการทางกาย อารมณ์ สังคม ปัญญาของผูช้มท่ีเป็น
เด็กและเยาวชน อีกทั้งการสร้างทกัษะในการด าเนินชีวิต สิทธิของเด็กและเยาวชนในการรับรู้
ข่าวสารโดยถูกตอ้งชดัเจนและการมีส่วนร่วมทางสงัคมในฐานะพลเมืองโดยไม่เลือกปฏิบติั และไม่
แบ่งแยกความแตกต่าง หลากหลายในประเด็นต่างๆ นอกจากนั้นยงัควรส่งเสริมการสร้างจิตส านึก 
และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และวฒันธรรมอนัดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน และควรส่งเสริมการ
สร้างความสมัพนัธอ์นัดีในครอบครัว 

ส าหรับกลไกการคุม้ครองนั้น ผูผ้ลิตควรผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนจากจากเน้ือหาและภาพท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองทางเพศ ความรุนแรง หรือเน้ือหาและภาพท่ี 
ขดัต่อศีลธรรมอนัดี การใชภ้าษาไม่สุภาพ หยาบคาย ส่อเสียด และท าลายวฒันธรรมไทย และควร
คุม้ครองสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และความเป็นส่วนตวัของเด็ก เยาวชน และไม่ควร
สร้างสรรคร์ายการท่ีท าลายความสมัพนัธใ์นครอบครัว 

- แนวปฏิบัติในการน าเสนอรายการโทรทัศน์โดยค านึงถึงหลักจริยธรรมวิชาชีพ
ส าหรับ เดก็ เยาวชน และครอบครัว 

แนวปฏิบติัในการน าเสนอรายการโทรทศัน์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมวิชาชีพ  
ส าหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัวน้ีสามารถแบ่งตามขั้นตอนการผลิตรายการโทรทศัน์ 3 ขั้นตอน
หลกั ไดด้งัน้ี 

(1) ขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการก่อนการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
(1.1) การวางแผนก่อนการผลิตรายการ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั และยากท่ีสุด หาก

วางแผนไม่ดี หรือผดิพลาด ก็ยากจะส าเร็จไดด้ว้ยเช่นกนั ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ 
   - คุณลกัษณะเด็ก ตามจิตวิทยาพฒันาการของเด็ก  

เด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มีการพฒันาดา้นร่างกาย เร่ิมมีทกัษะการเคล่ือนไหว 
สามารถใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ข้ึน ชอบช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั มี
อารมณ์ท่ีชัดเจน เปิดเผย อิสระ ทั้งพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ชอบเข้าสังคม พบปะพูดคุย เล่น
รวมกลุ่มกบัเพ่ือนทั้งเพศเดียวกนัและต่างเพศ มีความคิด การเล่นท่ีอิสระ สามารถจ าส่ิงของหรือ
บุคคลต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง สามารถบอกความเหมือน ความต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ กลา้แสดงออก 
น าเอาส่ิงท่ีมีอยูม่าสมัพนัธก์นั เรียนรู้ในการมีเหตุผล และสามารถคิดทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
   เด็กวยัเรียนตอนตน้ อายุ 6-9 ปี และเด็กวยัเรียนตอนปลาย อายุ 10-12 ปี 
เร่ิมใหค้วามสนใจกบัรูปร่างหนา้ตา อยากรู้อยากเห็นในเร่ืองราวทางกายของเพศตรงขา้ม ความคิด
ละเอียดอ่อนมากข้ึน เขา้ใจอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นไดดี้ข้ึน ควบคุมอารมณ์ของตนได ้เรียนรู้ท่ีจะ



324 
 

แสดงอารมณ์ไดเ้หมาะสม ใหค้วามส าคญัต่อสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ทั้งท่ีใกลชิ้ดและบุคคลอ่ืน 
ทั้งวยัเดียวกนัและต่างวยั ตอ้งการเพ่ือนมาก จะแสวงหาเพื่อนท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั สามารถคิด 
วิเคราะห์ การใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา รับผดิชอบและตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง รับฟังคนอ่ืนมากข้ึน 
และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
   เยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ อายุ 13-15 ปี และเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอน
ปลาย อาย ุ16-18 ปี ไม่แตกต่างกนั มีการพฒันาทางดา้นร่างกายท่ีแบ่งแยกความเป็นชายหนุ่ม ความ
เป็นหญิงสาวท่ีเพ่ิงเร่ิมเจริญเติบโตเต็มท่ีในวยัแรกรุ่น พอใจในการรักเพศตรงขา้ม สนใจเพศตรงขา้ม 
มีแรงจูงใจท่ีจะรักผูอ่ื้น ตอ้งการอิสระจากพ่อแม่ อารมณ์เปล่ียนแปลง อ่อนไหวง่าย อารมณ์รุนแรง 
ควบคุมอารมณ์ยงัไม่ดี มีจุดมุ่งหมายในชีวิต สงัคมคือกลุ่มเพื่อน ยึดแบบจากกลุ่มเพื่อนและบุคคลท่ี
ตรงกบัอุดมคติ ตอ้งการท่ีจะเป็นท่ียอมรับของเพื่อนและสังคมรอบๆ ตวั มีการรวมกลุ่มเพื่อนรุ่น
เดียวกนั แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนั มีอิทธิพลมากต่อทศันคติ ความสนใจ และพฤติกรรมการ
แสดงออก คิดอยา่งมีเหตุผลโดยไม่ใชว้ตัถุเป็นส่ือ มีการคิดแบบใชเ้หตุผลเชิงสดัส่วน ใชเ้หตุผลสรุป
เป็นองคร์วม คาดการณ์อนาคตไดโ้ดยมองยอ้นอดีต 

- นโยบายภายในประเทศจากภาครัฐบาล โดยให้สถานีหรือผูผ้ลิตรายการ
ยึดหลกัในเร่ืองค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายจากส่วนอ่ืนๆ ทั้ง
ภาคเอกชน ควรใหก้ารส่งเสริม สนับสนุน ส่ือท่ีปลอดภยัและสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ดา้นกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบนัการศึกษาควรเขา้มาเก่ียวขอ้งและสนับสนุนการ
พฒันาการเรียนการสอน หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสามารถร่วมลงทุนกับผูผ้ลิต หรือลงทุน
ให้เกิดการผลิตส่ือสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และหากเกิดผลก าไรจากการประกอบการผลิตก็น าเงิน
ส่วนท่ีเป็นผลก าไรนั้นเขา้เป็นเงินในหน่วยงาน 

- ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Citizenship -
DC) เด็กและเยาวชน จะเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของประเทศนั้น ต้องตระหนักถึง 
บทบาท หน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรม วฒันธรรม ประเพณี และรัฐธรรมนูญท่ี
ก  าหนดไว ้รวมทั้งบทบาททางสงัคมในตามแต่ละช่วงวยั เม่ือเด็กและเยาวชนสามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ไดอ้ย่างถูกต้องสมบูรณ์ ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและประเทศ การเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ต้องเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาต่างๆ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลกั ในการ
ด าเนินชีวิตอยา่งสงบสุข 
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   ผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชน จึงควรค านึงถึงหลัก
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา สอดแทรกหลกัการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต สอนให้
เด็กและเยาวชนปฏิบติัตามกฎหมาย  ด  ารงตนเป็นประโยชน์ โดยมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดการพฒันาสังคมและประเทศ ให้เป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลัก
ประชาธิปไตย  

- สถานการณ์เด็กและครอบครัวในศตวรรษท่ี 21 โลกในปัจจุบนัเปล่ียนไป
เป็นโลกไร้พรมแดน เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้ก็ตอ้งเปล่ียนไปดว้ย ส่ิงจ  าเป็นส าหรับเด็กใน
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ  าเป็นตอ้งมี 4 ขอ้ ไดแ้ก่ มีทกัษะชีวิต มีทกัษะในการเรียนรู้ให้เท่าทนั 
บริโภคส่ือใหเ้ป็น และมีจิตส านึก ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชน ควรค านึงถึงและ
ให้การสนับสนุน การพฒันาความฉลาดทั้ง 6 ดา้น (6 Quotients – 6Q) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ศกัยภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม ทกัษะทางสังคม มุ่งมัน่ และเผชิญ
ปัญหาอุปสรรคอยา่งไม่ทอ้ถอย 

   - สิทธิเด็ก / จริยธรรมคุม้ครองเด็ก การละเมิดสิทธิเด็กยงัเป็นส่ิงท่ีพบบ่อย
ในส่ือโทรทศัน์ และเป็นส่ิงท่ีตอ้งค าถึงอยา่งมาก ตอ้งเคารพ ค านึง และระมดัระวงัสิทธิของเด็ก อย่า
ให้เด็กเป็นตัวตลก อย่ามีความสุขบนความทุกข์ของเด็ก มีความตั้งใจท าให้ดีท่ีสุด รู้จักสร้าง
กระบวนการใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ เขา้ใจเด็ก มีวิธีเล่นกบัเด็ก และไม่ควรคิดแทนเด็ก 
   ผูป้ระกอบการสถานี ควรมีกองตรวจพิจารณารายการเอง ตรวจเร่ือง
คุณภาพกับเน้ือหา เทคนิคของภาพและเสียงให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรม รวมถึงการมีคู่มือของ
ส่วนกลาง พระราชบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิเด็กรองรับ ดูแลในเร่ืองของจริยธรรม การละเมิดสิทธิเด็ก 
ความเหมาะสม เน้ือหาท่ีรุนแรง และเร่ืองเพศ  

- บริบทดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก ดงัน้ี 
   ก. สภาพครอบครัว สภาพครอบครัวไทยในปัจจุบนัไม่ค่อยมีความใกลชิ้ด
กนัมากนัก เพราะตอ้งออกไปหารายไดน้อกบา้น มาช่วยจุนเจือครอบครัว ลูกตอ้งจา้งคนอ่ืนเล้ียง 
หรือให้ญาติดูแล ความผูกพัน เอาใจใส่กันลดลง รวมส่ิงแวดล้อมภายนอก คือ กลุ่มเพ่ือนมี
ความส าคัญมากกว่าครอบครัว  ขาดการดูแลจากคนในครอบครัว รวมถึงการบริโภคส่ือท่ีไม่
เหมาะสมทั้งเร่ืองของความรุนแรง เร่ืองเพศ อบายมุข และการพนนัในรูปแบบต่างๆ การหาทางออก 
คือ เสริมสร้างความเขม้แข็งของสถาบนัและองคก์รส่ือ จดัสรรพ้ืนท่ีส่ือทางเลือก สนับสนุนการผลิต
ส่ือโดยกลุ่มเยาวชน และมีการผลกัดนัใหม้ีกฎหมายควบคุมส่ือส าหรับเด็ก และเยาวชน  
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ข. สภาพสงัคม เด็กและเยาวชนเร่ิมสนใจอยากเรียนรู้โลกภายนอกมากข้ึน 
ตอ้งการอิสระ อยากเป็นตวัของตวัเอง มีความรู้สึกต่ืนเตน้ท่ีจะไดรู้้จกั และเรียนรู้กบัส่ิงใหม่ๆ ใน
ชีวิต รวมถึงปัญหาทางสังคมทางด้านพฤติกรรมการเลียนแบบ ท่ีเกิดจากการใชส่ื้อท่ีไม่ถูกต้อง 
ฉะนั้น การเป็นแบบอย่างท่ีดีผ่านส่ือโทรทศัน์นั้นส าคญัยิ่งส าหรับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
เพราะพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนจะไปในทางดา้นบวกหรือลบ สงัเกตไดจ้ากการท่ีเขาคุน้เคยกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และส่ือโทรทศัน์แบบใด 

ค. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละดิจิทลัเนทีฟ (Technology and Digital 
Natives) เด็กและเยาวชนกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญส าหรับการท าการส่ือสารผ่านโทรทศัน์
ดิจิตอลในอนาคต เน่ืองจากโทรทัศน์ยงัมีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัและดารา นักแสดง ตัว
ละคร หรือเน็ตไอดอล ยงัคงเป็นกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อเด็กกลุ่มน้ี     
   ส่ือโทรทศัน์ควรตอบสนองความตอ้งการของเด็กและเยาวชนให้ตรงจุด 
ความสะดวกและรวดเร็ว ขั้นตอนไม่เยอะ ผลกัดนัใหต้ราสินคา้ปรากฏอยู่ในสายตา โดยใชช่้องทาง
หลกัๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในโลกออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ยทููป อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ รวมไปถึงพนัทิพ
และการแชร์ความเห็นต่างๆ ผ่านกลุ่มเพื่อน เป็นตน้ ควรสร้างเน้ือหาให้แปลกใหม่ ไม่ซ ้ าใคร และ
ควรมีการปรับเปล่ียนกลยทุธใ์หเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยใีนโลกปัจจุบนั 

 (1.2) การเตรียมการก่อนการผลิต (Pre – production) หากมีการเตรียมงานไวดี้ มี
รายละเอียดขั้นตอน วิธีการท างานชดัเจน ท าใหส้ะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ส่ิงท่ี
ตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ 

- การก าหนดวตัถุประสงค ์ตอ้งก าหนดใหแ้น่นอนว่า ตอ้งการให้อะไรแก่
เด็ก เยาวชน และครอบครัว และดูกลุ่มเป้าหมาย ในเร่ืองเพศ ช่วงอาย ุการศึกษา สถานภาพทางสงัคม 
และสถานภาพทางเศรษฐกิจ จากนั้นจึงก  าหนดรูปแบบของรายการใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลา รวมถึง
การน าเสนอท่ีตอ้งมีความสนุก น่าสนใจ หรือการเรียนรู้ผา่นเพลง เป็นตน้ 

- การเขียนโครงสร้างรายการและบทโทรทศัน์ โดยค านึงถึงแนวคิดของ
รายการ (Concept) ความส าคญัของประเด็นต่างๆ การวางโครงรายการตอ้งมีแก่น (Theme) ท่ีชดัเจน 
มีความเช่ือมโยงของแต่ละประเด็นท่ีร้อยเรียงกันให้เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ น าเสนอด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย ใชอ้ยา่งเหมาะสม จะช่วยท าใหร้ายการมีมิติน่าติดตาม  
   ดา้นการเขียนบทโทรทศัน์ ตอ้งคิดถึงดา้นภาพเสมอว่าสามารถเล่าเร่ืองได ้
และค านึงถึงการใชภ้าษา ถอ้ยค า ภาษาท่ีส่ือความหมายอย่างตรงไปตรงมา ไม่ซบัซอ้น ส่ืออารมณ์



327 
 

ความรู้สึกและกระตุน้ความสนใจของเด็กได ้หลีกเล่ียงเน้ือหาท่ีฉายภาพความชดัเจนเร่ืองเพศ ความ
รุนแรง และภาษาหยาบคาย   

- การประชุมทีมงานผลิตรายการ และการประสานงาน เป็นการระดม
สมอง การแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจร่วมกนั การท างานเป็นทีมเวิร์ก เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางแผน ตรงกบัวตัถุประสงค ์การก าหนดทิศทาง การแบ่งงานตามหนา้ท่ีใหก้บั
ทีมงาน เพื่อจะไดด้  าเนินงานไดท้นักบัเวลาท่ีก  าหนด   
   การประสานงาน นอกจากจะประสานงานกนัในหน่วยงานแลว้  ยงัตอ้ง
ประสานงานกบัเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง หรือหน่วยงานท่ีติดต่อขออนุญาตถ่ายท าอย่างเป็น
ทางการ ขอความอนุเคราะห์ นัดหมายเวลา  การพูดคุยอย่างคร่าวๆ  เก่ียวกบัประเด็นท่ีตอ้งการ
น าเสนอ  เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ เพื่อใหทุ้กคนรู้บทบาทหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบและขอบเขตการท างานของตนเอง  

นอกจากน้ี ทีมงานผูผ้ลิตรายการจะตอ้งเขา้ใจเด็ก เขา้ใจพ้ืนฐานจิตวิทยา
พฒันาการเด็ก ดา้นผูป้กครองหรือคุณครูท่ีพาเด็กเขา้ร่วมรายการ จะมีการช้ีแจงรายละเอียด ซ่ึงถา้
เป็นเด็กเลก็ จะมีความห่วงและใส่ใจเป็นพิเศษ ทีมงานจะตรวจสอบความเหมาะสมก่อนเสมอ ดา้น
วยัรุ่นก็ตอ้งมีการพูดคุยท าความเขา้ใจโดยเฉพาะฉากท่ีเส่ียงอนัตราย ฉากรัก ฉากโป๊ เป็นตน้ และ
หากผูป้กครองไม่ยอมรับ ทางทีมงานก็ตอ้งหาวิธีแกไ้ข ให้ผูป้กครองยอมรับขอ้ตกลงก่อนถึงไปสู่
ขั้นตอนต่อไป 

  - การคดัเลือกผูด้  าเนินรายการ และนักแสดง ผูด้  าเนินรายการหรือพิธีกร 
ตอ้งมีการซกัซอ้ม ท าความเขา้ใจกบับทหรือขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ก่อนออกอากาศหรือบนัทึกเทป 
ตอ้งน าเสนอเน้ือหารายการตามรูปแบบและวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้ 

การคัดเลือกนักแสดง หากเด็กเขา้มามีส่วนร่วมกบัรายการ จะมีทั้งการ
คดัเลือกโดยการเปิดรับสมคัร จากทางโรงเรียนและโมเดลล่ิง (modeling) โดยดูจากความสามารถ 
ไหวพริบ การกลา้แสดงออก การใชภ้าษาไทยไดดี้ เป็นแบบอยา่งท่ีดี เน่ืองจากเป็นผูม้ีอิทธิพลแก่เด็ก
และเยาวชนท่ีมกัเลียนแบบส่ิงท่ีตนช่ืนชอบ นอกจากน้ี ยงัใชว้ิธีการ Workshop  ทั้งนักแสดงหน้า
ใหม่ท่ีต้องการฝึกในเร่ืองพ้ืนฐานก่อนกา้วเขา้มาเป็นมืออาชีพ หรือนักแสดงอาชีพแลว้ท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัเร่ืองบท ตอ้งการแสดงบทบาทใหเ้หมาะกบับทท่ีไดรั้บมา ส่วนใหญ่แลว้นักแสดงจะไม่รู้จกั
กนั ตอ้งมาพูดคุย ซอ้มบทคร่าวๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจในวนัท่ีถ่ายท าจริง 
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   - การเตรียมความพร้อมในการบนัทึกรายการ 
   ก. การเตรียมฉาก ความประทับใจแรกของเด็กก็คือฉาก ฉากท่ีมีการ
ออกแบบท่ีดีไดผ้ลในการส่ือความหมายของรายการ มุ่งหมายให้เกิดบรรยากาศท่ีดีอาจจะมีอุปกรณ์
ประกอบฉากเขา้มาดว้ย โดยฉากจะมีทั้งท่ีถ่ายท าจากสถานท่ีจริง ฉากท่ีอยูใ่นหอ้งท่ีจะบนัทึกรายการ 
มีการตกแต่งข้ึนมา และฉากแบบใช ้Blue Screen หรือ Green Screen โดยมีองค์ประกอบสองส่วน 
คือ ส่วนแรกเรียกว่าฉากหน้ากลอ้ง เป็นภาพของพิธีกรท่ีอยู่ดา้นหน้าฉาก ส่วนท่ีสองเรียกว่า ฉาก
หลัง เป็นภาพเคล่ือนไหวจากวิดีทัศน์ หรือจากกล้องอีกตัวหน่ึง  ซ่ึงบางรายการอาจจะมีการ
ผสมผสานฉากทั้งสามแบบก็ได ้

ข. แสง จุดมุ่งหมายในการจดัแสงก็เพื่อให้กลอ้งรับภาพไดอ้ย่างสมจริง
เป็นธรรมชาติ เพื่อลบเงา เพื่อให้ไดสี้ท่ีถูกตอ้งและสวยงาม สร้างอารมณ์ให้กบัภาพ การบอกเวลา
และสถานท่ี เช่น กลางวนั กลางคืน โดยการใชค้วามแตกต่างในเร่ืองความสว่างความมืดของแสง 
ช่วยใหภ้าพมีมิติ คือ มีความลึก ความต้ืนในภาพ ให้มีความแตกต่างของจุดมืดและจุดสว่างท่ีสมดุล 
สามารถถ่ายทอดภาพออกมาได ้

ค. ภาพและเสียง จะท างานควบคู่กบัการสร้างฉากเสร็จแลว้จึงติดตั้งแสง 
วางระบบเสียง ดา้นของภาพตอ้งตรวจเช็คสญัญาณสีและระดบัของสญัญาณภาพจากกลอ้งว่าไดภ้าพ
ท่ีดีและสมบูรณ์แบบ เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบในดา้นลบต่อเด็ก ส่วนเสียงตอ้งมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหา ท าใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกร่วม สนใจ อยากรู้ เสียงท่ีเปล่งออกมาตอ้งมีความชดัเจนแจ่มใส 
ร่าเริง น ้ าเสียงแสดงออกถึงความมัน่ใจปราศจากความลงัเลใจหรือไม่แน่ใจ 

ง. การแต่งกาย ทั้งของผูด้  าเนินรายการ และเด็กท่ีเขา้มีส่วนร่วมในรายการ
โทรทศัน์ ตอ้งระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก เพราะเด็กอาจจะเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ควรแต่งกาย
ใหเ้หมาะสมกบัรายการและช่วงวยัของเด็ก 

 
  (2) ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) อาจมีการเดินทางไปถ่ายท าไปยงัสถานท่ี
ต่างๆ หรือแกไ้ขหลายคร้ังจนเป็นท่ีพอใจ จ าเป็นตอ้งเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศทัว่ไป ภาพเฉพาะมุม
เพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการขยายความใหเ้ด็กไดเ้ห็นและเขา้ใจรายละเอียดมากยิง่ข้ึน ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง ใน
ขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ 

   -  กระบวนการท างานกบัเด็ก เยาวชน รวมถึงเด็ก เยาวชนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ ตอ้งใหเ้ด็กสนใจท่ีจะฟัง ใชค้  าพูดท่ีง่าย สั้น ชดัเจน ส่ิงท่ีตอ้งการตอ้งเป็นส่ิงท่ีเด็กท าได ้ลงมือ
ท าจริง เช่ือมัน่ตวัเด็ก อยา่สัง่หรือคาดหวงัให้ท าในส่ิงท่ีเกินความสามารถ ถา้ในรายการมีเด็กหลาย
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คนตอ้งเปิดโอกาสใหพู้ดคุยกนัได ้เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายในการท างาน ไม่จ  าเป็นตอ้งพูด
ถึงเร่ืองงานตลอดเวลา ท าใหเ้ด็กรู้สึกผอ่นคลายและท างานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน บางเวลาตอ้ง
เด็ดขาดเวลาเด็กต่อตา้น และเมื่อเด็กเช่ือฟัง ท าตามท่ีบอก ควรให้ค  าชม หรือแสดงความช่ืนชมโดย
การกอด ลูบหวั เป็นตน้ พูดดว้ยน ้ าเสียงท่ีราบเรียบ นุ่มนวล ให้โอกาสเด็กไดเ้ลือกส่ิงท่ีตอ้งการท า 
แต่ส่ิงท่ีท าตอ้งเป็นส่ิงท่ียอมรับได ้  

   ระหว่างการถ่ายท า จะมีเทคนิคการเรียกช่ือเด็กซ ้าๆ ช่วยดึงความสนใจของ
เด็ก หลีกเล่ียงค าว่าอยา่ ไม่ หา้ม พูดแต่ในส่ิงท่ีตอ้งการให้เด็กท า ควรสบตาเม่ือส่ือสารกบัเด็ก ตอ้ง
กม้ลงหรือนั่งลงให้อยู่ในระดบัเดียวกับเขา ส าหรับเด็กเล็ก มกัมีปัญหาในการท าตามค าสั่งท่ีมาก
เกินไปในคร้ังเดียว ตอ้งใชค้วามอ่อนโยนแต่หนกัแน่นมัน่คง 

- กระบวนการท างานกบัผูป้กครอง ในขั้นตอนผลิตรายการผูป้กครองตอ้ง
เป็นคนพาเด็กมาเข้าร่วมรายการ ทีมงานจะช้ีแจงรายละเอียดให้ผูป้กครองฟัง ในขณะท่ีถ่ายท า
รายการ บางรายการจะไม่ใหง้อยูใ่นสถานท่ีถ่ายท า จะมีทีมงานค่อยดูแลและมีการถ่ายทอดสดมาให้
ดู หากส่ิงไหนเห็นว่าไม่สมควรกบัเด็ก สามารถแจง้ทีมงานและขอให้เด็กพกัหรือยกเลิกการถ่ายท า
ไดท้นัที เพราะหากเด็กเห็นผูป้กครองอาจจะรู้สึกเกร็ง ขาดความเป็นธรรมชาติ และกลวัโดนต าหนิ 

- กระบวนการท างานของทีมงาน มีลกัษณะ “การท างานเป็นทีม” และมี
การแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชดัเจน มีการสร้างหลกัให้กับการท างาน เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน ไม่เสียเวลาไปกับส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ เม่ือเข้าใจทิศทางของการท างานอย่างถูกต้อง
ครบถว้นเหมือนกนัแลว้ ท าให้การท างานง่ายและสะดวกมากข้ึน มีการสร้างความรู้สึกร่วม มีแรง
บนัดาลใจในการท างาน รับผดิชอบร่วมกนั โดยสร้างภาวะผูน้  าใหก้บัทุกๆ คน และดึงความสามารถ
ท่ีตนเอง นอกจากน้ีรายการส าหรับเด็กอาจต้องมีนักจิตวิทยาเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้รายการ
เหมาะสมกบัเด็กแต่ละช่วงวยั 

(3) ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการโทรทศัน์ (Post – production) ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง 
ไดแ้ก่ 
   - การตดัต่อ / ล  าดบัภาพ ส่ิงท่ีตอ้งค านึงเป็นอย่างมากคือเร่ืองสิทธิของเด็ก 
และจริยธรรมคุม้ครองเด็ก เพราะเด็กยงัไม่มีความสามารถแยกแยะมากนักว่าอะไรดี ไม่ดี ตอ้งใช้
ภาพท่ีเด็กสนใจ อยากรู้ อยากดูต่อเน่ือง เหมาะสมกบัช่วงวยั เทคนิคในการตดัต่อภาพคือเลือกภาพท่ี
ดีท่ีสุด น าภาพมาร้อยเรียงให้มีการเช่ือมโยงกนั ภาพแต่ละภาพไม่จ  าเป็นตอ้งส าคัญเท่ากัน อาจ
ลดหลัน่ลงไปตามเน้ือหา ควรใหมี้องคป์ระกอบภาพท่ีสมเหตุสมผลและเป็นท่ียอมรับไดป้รากฏอยู ่ 
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   การตดัต่อภาพจะท าให้เด็กถูกกระตุ้นความรู้สึกข้ึน แลว้ความรู้สึกนั้น
ค่อยๆ ลดลง จนกระทัง่มีการตดัภาพใหม่อีกคร้ังหน่ึง ถา้ความยาวของภาพพอเหมาะ อารมณ์ของเด็ก
จะถูกกระตุน้ตามจงัหวะ ถา้ความยาวของภาพมากไป อารมณ์ของเด็กจะราบเรียบไม่ต่ืนเตน้ 

- การตดัต่อเสียง เสียงเป็นการเตรียมใหเ้ด็กเตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียน
ฉาก สถานท่ี ควรมีรูปแบบของเสียงท่ีต่อเน่ืองหรือพฒันาการของเสียง เสียงและภาพนั้นคือส่วนท่ี
เสริมซ่ึงกนัและกนั เสียงในท่ีน้ีรวมถึง เช่น เสียงบรรยาย เสียงพากย ์เสียงประกอบต่างๆ เสียงดนตรี  
ซ่ึงอาจเป็นการท าดนตรีข้ึนมาใหม่โดยนักแต่งเพลง ลกัษณะรายการท่ีตอ้งการดนตรีเฉพาะ เรียบ
เรียงเสียงประกอบ หรืออาจใชด้นตรีประกอบท่ีไดท้ าไวแ้ลว้ และอีกส่วนส าคญัส่วนหน่ึงคือเพลง
ประกอบ ท่ีบอกเร่ืองราวต่างๆ ในรายการ ช่วยสร้างสรรค ์และกล่อมเกลาจิตใจของเด็ก  

- ความต่อเน่ืองของรายการ ควรมีความต่อเน่ืองของเน้ือหา ความต่อเน่ือง
ของการเคล่ือนไหว ทิศทางการเคล่ือนไหว ต าแหน่งผูม้ีส่วนร่วมในรายการหรือบุคคลในฉาก ความ
ต่อเน่ืองของเสียง และสดัส่วนของเสียงเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก ถา้การกระท าก  าลงัเกิดข้ึนในท่ีเดียวกนั
และเวลาเดียวกนั เสียงจะตอ้งต่อเน่ืองจากภาพหน่ึงไปยงัภาพต่อไป 
   ส่ิงท่ีควรพึงระวงัในเร่ืองความต่อเน่ืองของรายการคือ การตดัภาพมุมท่ี
คลา้ยกนัหรือขดักนั มีความซบัซอ้น ควรใชภ้าพแทรกเพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนไดเ้ห็นภาพชดัเจนข้ึน 
ค  านึงความเป็นจริง มีความถูกตอ้งตามเน้ือหาขอ้เท็จจริง ไม่บิดเบือน และมีคุณธรรม รับผิดชอบใน
ฐานะของส่ือมวลชน  

- การท ากราฟฟิก ควรสอดคลอ้งกับแก่นรายการ กลุ่มเป้าหมาย ต้อง
กระตุน้ใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดความสนใจในตวักราฟิกผา่นการออกแบบ โทนสี พ้ืนผิว แสง การจดั
วางองคป์ระกอบ ควรสร้างก าหนดทิศทางกราฟฟิกให้ชดัเจน หากเป็นงานแอนิเมชัน่ควรก าหนด
จงัหวะการเขา้ออกของกราฟฟิก การซอ้นภาพกราฟิกกบัภาพเคล่ือนไหวควรเสมือนจริง และเขา้กนั 
จะปรับปรุงกราฟฟิกต่างๆ ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ตวัอกัษรใหม้ีความแปลกตา สวยงาม โดยเน้นความ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ การก าหนดสีตอ้งท าให้สะดุดตา สร้างสรรค์ โดดเด่น เหมาะกบั
กลุ่มเป้าหมาย รายการจะใช้สีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์มากท่ีสุด และการจัดวางต าแหน่งต้อง
ค านึงถึงจุดเด่นท่ีควรเนน้ ความสมดุลต่างๆ ความสบายตาในการมอง  
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6.2 อภิปรายผลการก ากับดูแล มาตรฐานจริยธรรม และแนวปฏิบัติการผลิตรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

จากสรุปผลการวิจยัขา้งตน้ สามารถอภิปรายผลว่าในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและครอบครัวนั้น ควรมีมาตรฐานจริยธรรม และแนวปฏิบติัในการผลิตรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เน่ืองจาก พบว่า ผูป้ระกอบกิจการโทรทัศน์ยงัขาดความ
รับผดิชอบต่อการประกอบวิชาชีพ สมาชิกขององค์กรไม่ตระหนักหรือเห็นความส าคญัของการมี
มาตรฐานทางจริยธรรม ขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในฐานะของตนเอง และการใชห้ลกัการก ากบั
ดูแลกนัเองให้มีประสิทธิภาพ สมาชิกไม่ยอมรับและเคารพกติกาท่ีก  าหนด และจริยธรรมในการ
น าเสนอเน้ือหาและการโฆษณา ท่ีพบจากการร้องเรียนมากท่ีสุดคือ การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ขาย
สินค้าท่ีไม่มีขอ้มูลความจริงหรือเกินความจริง การน าเสนอเน้ือหาหรือภาพข่าวท่ีล่อแหลม ล่วง
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน (มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์, 2556) การศึกษาเพื่อการ
สร้างสรรค์มาตรฐานจริยธรรมน้ี จึงไดมี้ข้ึนเพ่ือเป็นขอบเขตให้ส่ือมวลชนใชเ้ป็นเคร่ืองมือก ากับ
ดูแลกนัเองในการใหบ้ริการโทรทศัน์ ซ่ึงมีหน้าท่ีน าเสนอรายการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา ใน
วิทยาการสาขาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริม 
ความสัมพนัธ์อนัดีของสมาชิกในครอบครัว เพื่อการสร้างภูมิคุม้กนัในการด ารงชีวิตของเด็กและ
เยาวชน และใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บการพฒันาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคมและมีพฤติกรรม
เหมาะสมตามวยั ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ท่ีแทจ้ริงส าหรับประชาชน โดยมีประเด็นอภิปรายผลการศึกษา
ดงัน้ี 

 ในการด าเนินการก ากับดูแลโดยกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช.) ควรส่งเสริมให้มีนโยบายการสนับสนุนการพฒันาโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว โดยระดมทุนจากภาครัฐ เอกชน ส่ือมวลชน ประชาชน เพื่อช่วยให้รายการ
โทรทศัน์สามารถผลิตเน้ือหาท่ีมีคุณภาพปลอดภยัและสร้างสรรค์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ดงัเช่นท่ี ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2556) ไดเ้สนอแนะให้ประเทศไทยพฒันาและปรับปรุงการ
ก ากบัดูแลในภาวะส่ือหลอมรวม ดว้ยการจดัให้มีนโยบายการส่ือสารในระดบัชาติ  ท่ีสามารถปรับ
ตามสภาวะส่ือหลอมรวมได ้เพื่อคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชนโดยใชห้ลกัการแสวงหาความ
ร่วมมือจากผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งหลายภาคส่วน และเน้นท่ีแนวทางการส่งเสริมเน้ือหาในเชิงบวก กบั
แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการรณรงคผ์ลกัดนั  

นอกจากนั้น การก ากบัดูแลของ กสทช. ยงัอยูใ่นลกัษณะปิดกั้นดา้นเสรีภาพของผูผ้ลิตและ
ผูป้ระกอบการ กล่าวคือ ยงัคงรักษาวฒันธรรมในการก ากบัดูแลแบบดั้งเดิม ท่ีมุ่งเน้นการก ากบัดูแล
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โดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายตามแนวทางการจ ากดัการเขา้ถึง ซ่ึงกระบวนการออก
กฎหมายนั้นมีความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ในกิจการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในประเทศไทย (ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา, 2556) และยงัพบปัญหาในการเปิดเผยขอ้มูล 
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การจดัการเร่ืองร้องเรียน การรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกท่ีไม่
เพียงพอ และขาดการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงจากกลุ่มประชาชนผูบ้ริโภค ซ่ึงมีผลเสียต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริม ความสมัพนัธอ์นัดีของสมาชิกในครอบครัว ประกอบกบั 
ปัญหาจริยธรรมในกลุ่มของผูป้ระกอบวิชาชีพยงัขาดความรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพ โดย
สมาชิกขององคก์รไม่ตระหนักหรือเห็นความส าคญัของการมีมาตรฐานทางจริยธรรม ขาดความรู้
ความเข้าใจท่ีลึกซ่ึงในฐานะของตนเอง และการใช้หลกัการก ากบัดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพ 
สมาชิกไม่ยอมรับและเคารพกติกาท่ีก  าหนด (มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2556) 

ดงันั้น จึงควรน าเอาระบบการก ากบัดูแลร่วมกนัมาใชก้  ากบัดูแลเน้ือหารายการท่ีอาจเป็นภยั
ในกิจการโทรทศัน์ท่ี กสทช. ก ากบัดูแล และควรส่งเสริมใหม้ีการจดัท ามาตรฐานจริยธรรมรายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อใชเ้ป็นหลกัการและแนวปฏิบติัขององค์กรส่ือท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ี กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลกัในการสร้างมาตรฐานหรือแนวทาง (Guidelines) 
ดา้นส่ือท่ีเก่ียวกบัเด็กท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่างๆ มาท างานร่วมกนั (ลกัษมี คงลาภ และอปัสร เสถียร
ทิพย,์ 2556) โดยควรเป็นมาตรฐานจริยธรรมอยา่งกวา้ง เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตไดน้ าไปปรับใชก้บั
การผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวในรูปแบบและบริบทท่ีแตกต่างกนั  

อย่างไรก็ดี มาตรฐานจริยธรรมน้ี ควรเป็นมาตรฐานท่ีมีกลไกส าคัญคือ ส่งเสริม และ 
คุม้ครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยเน้ือหาท่ีควรส่งเสริม ควรเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัพฒันาการ 
ตามช่วงวยั 4 ดา้น (กาย อารมณ์ สังคม ปัญญา) เน่ืองจากยงัขาดเน้ือหาท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย (มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา, 2558) และ เน้ือหาและความยาวนานในการน าเสนอของส่ือ
โทรทศัน์จะมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมของเยาวชน หากเยาวชนไดดู้ส่ือโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาท่ี
ส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเป็นเวลามากข้ึน เยาวชนก็อาจมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน แต่หาก
เยาวชนได้ดูส่ือโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหารุนแรงและก้าวร้าวเป็นเวลาต่อเน่ือง โอกาสท่ีเยาวชนจะมี
พฤติกรรมกา้วร้าวก็สูงข้ึนเช่นกนั จึงเป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่ ผูป้กครอง และผูผ้ลิตส่ือจกัตอ้งค านึงถึง
ความส าคัญในแง่เน้ือหาท่ีน าเสนอและโอกาสท่ีเยาวชนจะได้รับส่ือต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในอนาคต (Padilla-Walker, Coyne, Collier, และ Nielson, 2015) 

นอกจากนั้น ควรส่งเสริมความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 โดยค านึงถึงสิทธิของเด็กและ
เยาวชนในการรับรู้ข่าวสาร ดงัเช่น มนสัวินี จนัทะเลิศ (2548) เสนอว่าการจดัสรรพ้ืนท่ีส่ือให้แก่เด็ก
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มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีเด็กตอ้งไดรั้บการคุม้ครองตามอนุสัญญาว่าดว้ย
สิทธิเด็ก ซ่ึงเด็กทุกคนมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสม พร้อมๆ กบัมีสิทธิ
ไดรั้บการปกป้องจากขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่เหมาะสม ท่ีส าคญัคือ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อ
อยา่งเท่าเทียมกบัผูใ้หญ่ ทั้งน้ีควรสร้างสรรคเ์น้ือหาท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนโดย
ไม่เลือกปฏิบติั และไม่แบ่งแยกความแตกต่าง หลากหลายในประเด็นต่างๆ และสร้างจิตส านึก และ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอนัดีงามใหแ้ก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งควรส่งเสริมการปลูกฝัง และอนุรักษ์
วฒันธรรมอนัดีงามของไทยใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนควรไดรั้บการคุม้ครองจากเน้ือหาและภาพท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองทางเพศ 
การใชภ้าษาและความรุนแรงหรือเน้ือหา และภาพท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดี เน่ืองจาก รายการท่ีมีสาระ
นั้นมีนอ้ย ซ่ึงผลจากการบริโภคส่ือในแง่ของพฤติกรรมนั้น จะท าใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีขาดช่วง ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นเพราะกฎหมายการควบคุมส่ือในเด็กและเยาวชนของประเทศไทยท่ีไม่เขม้ขน้ ประกอบ
กบัส่ือใหม่ท่ีเด็กสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ท าใหข้าดการไตร่ตรองในการรับสาร และยงัพบเน้ือหาท่ีอาจ
ไม่เหมาะสมในเร่ือง เพศ ภาษา ความรุนแรง การพนันและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (กานต์ เชาวน์
นิรัติศยั, 2557) และ จากการวิจยัของอุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ และคณะ (2543) พบว่า ยงัคงมีปัญหาใน
การเสนอข่าวทางโทรทศัน์ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กท่ีตกเป็นข่าว ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแนวการ
ปฏิบติัทางวิชาชีพในองคก์รส่ือแต่ละองค์กร มีลกัษณะไม่เอ้ือต่อการคุม้ครองสิทธิเด็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งมีการถกเถียงและหาทางออกร่วมกนั ดงันั้นมาตรฐานจริยธรรมน้ีจึงควรคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
และความเป็นส่วนตวัของเด็ก เยาวชนและครอบครัว คุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่ผลิต
รายการท่ีกระทบต่อช่ือเสียงร่างกาย จิตใจ ของเด็ก และเยาวชน  

ดา้น                                                                  สาเหตุ
หน่ึงท่ีท าใหผู้ผ้ลิตรายการโทรทศัน์น ามาตรฐานทางจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็กและ
เยาวชนและครอบครัวไปใชแ้ต่ไม่ประสบความส าเร็จนั้นไดแ้ก่ การขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซ่ึง
ในฐานะของตนเอง และการใชห้ลกัการก ากบัดูแลกนัเองให้มีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์, 2556)  แนวปฏิบัติน้ีจึงถูกสร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือเป็นข้อแนะน าในการน าเสนอรายการ
โทรทศัน์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรม ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีเป็นมิตรกบัผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์และผูป้ระกอบการกิจการโทรทศัน์ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในแต่ละขั้นตอน
การผลิตรายการโทรทศัน์ เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยจ าแนกตามแนวทางในการปฏิบติัตาม
กระบวนการการผลิตรายการโทรทศัน์ 3 ขั้นตอน (อศัรินทร์ นนทิหทยั, 2551) ไดแ้ก่ การวางแผน
ก่อนการผลิตรายการ (Pre – Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นตอนหลงัการผลิต
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รายการ (Post - Production) ทั้งน้ีผูป้ฏิบติังานสามารถน าแนว ปฏิบติัน้ี ไปใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการ
ให้บริการโทรทัศน์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และส่งเสริม
ความสมัพนัธอ์นัดีของสมาชิกในครอบครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre – Production)  
ในการวางแผนเพื่อการสร้างสรรค์รายการส าหรับเด็กเยาวชน และครอบครัว

ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ ประโยชน์สูงสุดของเด็ก เยาวชน และ การสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
ซ่ึงเช่ือมโยงถึงนโยบายต่างๆ ทั้งทางการก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์และทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ือมวลชน เด็กและเยาวชน และ การคุม้ครองผูบ้ริโภค นอกจากนั้น ตอ้งค านึงถึงจิตวิทยาพฒันาการ
ของเด็กตามช่วงวยัโดยแบ่งเป็น ผูช้มท่ีเป็นเด็กเล็กอายุ 3 – 5 ปี ผูช้มท่ีเป็นเด็กวยัเรียนตอนต้น  
อาย ุ6 – 9 ปี ผูช้มท่ีเป็นเด็กวยัเรียนตอนปลาย อายุ 10 – 12 ปี ผูช้มท่ีเป็นเยาวชนวยัรุ่นตอนตน้ อาย ุ 
13 – 15 ปี และผูช้มท่ีเป็นเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย อายุ 16 – 18 ปี (ทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต 
(2541); สุชา จนัทน์เอม (2540); Hockenberry; (2010)) เน่ืองจากประเด็นของพฒันาการในแต่ละวยั
นั้นโดดเด่นต่างกนัไป การเปล่ียนแปลงน้ี จะกา้วหน้าไปเร่ือยๆ เป็นขั้นตอน จากระยะหน่ึงไปอีก
ระยะหน่ึง ท าใหเ้ด็กมีลกัษณะและความสามารถใหม่ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงมีผลท าใหเ้จริญกา้วหนา้ตามล าดบั
ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา (สุชา จนัทน์เอม, 2542) ดงันั้นจึงควรสร้างเน้ือหา
ท่ีเขา้ถึง และเป็นประโยชน์ต่อพฒันาตามวยัของผูช้มเหล่าน้ี และควรมีนักจิตวิทยาเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อสร้างสรรค์รายการให้เหมาะสม โดยวางแผนเพื่อการสร้างสรรค์
รายการบนพ้ืนฐานของมาตรฐานจริยธรรม                                             
         

อยา่งไรก็ดี ในขณะท่ียงัมีการน าเสนอเน้ือหาและการโฆษณา ท่ีพบจากการ
ร้องเรียนมากท่ีสุดคือ การโฆษณาท่ีผดิกฎหมาย ขายสินคา้ท่ีไม่มีขอ้มูลความจริงหรือเกินความจริง
นั้น (มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2556) การโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ ในรายการ ควรคดัเลือก
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็ก  เยาวชน และความสัมพนัธ์ในครอบครัว และควร
ค านึงถึงการไม่ช้ีน าไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ โดยไม่เน้นย  ้าสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ของเพื่อการ
โฆษณา 

 
(2) ขั้นผลิตรายการ (Production)  

ในขั้นตอนน้ี ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงคือกระบวนการการท างานกบับุคคล 3 ฝ่าย 
ไดแ้ก่ เด็ก ทั้งน้ีครอบคลุมถึงเด็กท่ีมีลกัษณะพิเศษดว้ย โดยจะตอ้งสร้างความมัน่ใจให้แก่เด็ก และ
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ค านึงถึงสวสัดิภาพและความปลอดภยัให้แก่เด็ก นอกจากจากนั้นจะตอ้งค านึงถึงการส่ือสารกับ
ผูป้กครองให้เข้าใจในรายละเอียดการถ่ายท าและ ทราบถึงผลท่ีจะได้รับหลงัจากถ่ายท า อีกทั้ง
ทีมงานการถ่ายท า ยงัถือเป็นกลุ่มส าคญัท่ีจะควรเขา้ใจมาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบติัในการ
ผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว และควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่เด็ก และเยาวชน
ท่ีร่วมงานดว้ย 

 
(3) ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ (Post - Production) 

เพ่ือให้ไดภ้าพและเสียง และเน้ือหารายการท่ีมีคุณภาพ อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริมความสมัพนัธอ์นัดีของสมาชิกในครอบครัว ส่ิง
ท่ีตอ้งค านึงถึงคือการตดัต่อ และการควบคุณคุณภาพรายการเพื่อให้เหมาะสมกบัผูช้มตามช่วงวยั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดต่อ ในเร่ืองการเคล่ือนไหว ทั้ งน้ีผูผ้ลิตควรใช้องค์ประกอบเหล่าน้ี 
อย่างระมดัระวงั เพ่ือช่วยให้เด็กเขา้ใจถึงเน้ือหารายการ เน่ืองจากจงัหวะเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วมี
ผลกระทบทางอารมณ์ท่ีแตกต่างต่อเด็ก (Wright, John C และ Huston, Aletha C, 1986) และ
Lillard AS&Peterson J. (2011) เสนอว่า ผลกระทบแบบฉบัพลนัของรายการโทรทศัน์ท่ีแตกต่างท่ีมี
ต่อพฒันาการดา้นการของเด็กเลก็ในดา้นการจดัการตวัเอง (เช่น การควบคุมตวัเอง และการท างาน
ของระบบความจ า) เด็กกลุ่มท่ีชมการ์ตูนท่ีน าเสนอภาพท่ีมีการเคล่ือนไหว ดว้ยความรวดเร็วจะมี
พฒันาการดา้นการจดัการตวัเองชา้กว่าอีก 2 กลุ่ม การ์ตูนท่ีน าเสนอภาพท่ีเคล่ือนไหวดว้ยความ
รวดเร็ว จะมีผลกระทบต่อพฒันาการของเด็กเลก็ในดา้นการจดัการตวัเองอย่างฉับพลนันอกจากนั้น 
ควรมีการข้ึนค าเตือน หรือน าเสนอถึงความไม่เหมาะสม หรืออนัตรายต่างๆ จากการเลียนแบบ
เน้ือหาท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ เน่ืองจากพฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่นั้น เกิดข้ึนจากการสังเกต 
(Observational learning) เกิดจากการท่ีบุคคลสังเกตการกระท าของผูอ่ื้นแลว้พยายามเลียนแบบ
พฤติกรรมนั้น ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มทางสังคม ลกัษณะการเขา้ไปมีอิทธิพล
ต่อเด็กและเยาวชนของส่ือมวลชน เป็นไปในลกัษณะของการเลียนแบบ ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้
อยา่งหน่ึงของเด็ก ผูท่ี้เปิดรับชมโทรทศัน์มาก มีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือตามส่ิงท่ีโทรทศัน์น าเสนอ ไดรั้บ
การปลูกฝังทศันคติและค่านิยมความเช่ือจากโทรทศัน์ (Bandara, 1977 อา้งถึงใน ภทัรธิรา ผลงาม, 
2554)  

กล่าวโดยสรุป การก ากับดูแล                และแนวทาง              
                                       นั้น เป็นแนวทางอย่างกวา้งท่ีใชใ้นการก ากับดูแล
กนัเอง โดยมีหลกัการส าคญัเพื่อการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของเด็ก และ เยาวชน และส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีของสมาชิกในครอบครัว มุ่งน าเสนอขอ้มูล 
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ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง สาระความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็ก เยาวชน และความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว และ มุ่งสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ วฒันธรรมอนัดีงาม โดยค านึงถึง
ศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยแ์ละเคารพในความแตกต่าง คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน 

 
6.3 สรุปการศึกษาและวเิคราะห์รูปแบบรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

6.3.1 การถอดรหัสรายการโทรทัศน์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของรายการเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ของต่างประเทศและในประเทศไทย 

- รายการโทรทศัน์ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัวของ
ต่างประเทศ   

แหล่งขอ้มูลใหส้มัภาษณ์ว่าเป็นแบบอยา่งท่ีดี จ  านวน 6 รายการคือ รายการ Sid The 
Science Kid ช่อง PBS, รายการ Super Whyช่อง PBS, รายการ Semme Street ช่อง PBS, รายการ 
Show Me Show Me ช่อง CBeebies, รายการ Gigglebiz ช่อง CBeebies และรายการ The Dog Ate 
My Homework ช่อง CBBC ปรากฏผลการศึกษา รูปแบบ วิธีการน าเสนอ  และหลกัการผลิตรูปแบบ
และวิธีการน าเสนอของรายการดงักล่าวต่อไปน้ี  

  (1) รูปแบบ 

  จากการศึกษาพบว่า  ในการผลิตรายการเด็กส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี และเด็กวยั
เรียน อาย ุ6-12 ปี ในรายการหน่ึงจะประกอบไปดว้ยรูปแบบรายการท่ีน าเสนอหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อสร้างความสนใจให้กับเด็กเล็กท่ีมีสมาธิค่อนข้างสั้น  การท าให้จดจ่อกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
จ  าเป็นตอ้งอาศยัเทคนิคในการน าเสนอท่ีหลากหลาย อาทิ การน าเสนอในรูปแบบละครดว้ยการ์ตูน
แอนิเมชั่น การน าเสนอด้วยหุ่นมือ  การใชพ้ิธีกรด าเนินรายการ หรือพูดคุย  น าเสนอกราฟฟิค 
ภาพวาด  วตัถุจริง  วีดิโอเหตุการณ์จริง  การสาธิตโดยบุคคล  การทดลอง  เป็นตน้ ส่วนการผลิต
รายการส าหรับเด็กโต  ตั้งแต่ 13 ปีข้ึนไปจะมีรูปแบบท่ีค่อนขา้งชดัเจน  เน่ืองจากเด็กในช่วงอายุ
ดงักล่าวเร่ิมมีสมาธิกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดเ้ป็นเวลานาน  รูปแบบรายการจึงสามารถใชพิ้ธีกรด าเนิน
รายการหรือการใชน้กัแสดงประจ าเพียงไม่ก่ีคนน าเสนอเร่ืองราวได ้

  (2) วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

  จากการศึกษาพบว่า ส่วนมากรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กไม่ว่าจะในช่วงอายเุท่าใด
จะใชค้วามตลกขบขนัเพื่อดึงดูดความสนใจของผูช้มเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นความสนใจท่ีตรงกบัช่วง
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วยัของเด็กตามทฤษฎีทางจิตวิทยาพฒันาการ นอกจากน้ียงัใชค้วามต่ืนเตน้ และใชเ้ร่ืองราวเหนือ
จินตนาการ ในการดึงดูดความสนใจเพ่ิมเติมบา้ง ส่วนเด็กโตจะมีการเพ่ิมการดึงดูดความสนใจดา้น
ความขดัแยง้ การจดจ่อกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง และของรางวลัเพ่ิมเติมข้ึนมา เน่ืองจากเป็นวยัท่ีสามารถ
แยกแยะส่ิงต่างๆไดม้ากข้ึน การใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้การแข่งขนัและยอมรับชยัชนะ หรือความพ่ายแพจึ้ง
เป็นวิธีการดึงดูดความสนใจท่ีเหมาะสมกบัการน ามาใชไ้ดก้บัเด็กในช่วงวยัดงักล่าว   

  (3) หลกัการผลติรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

  จากการศึกษาพบว่า รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก มีการผลิตรูปแบบ เน้ือหา และ
การน าเสนอรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก ไดแ้ก่ 

  (3.1) กฎและกติกาเบ้ืองตน้ในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
  ประเด็นของกฎและกติกาเบ้ืองตน้ในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก

นั้น  พบว่าส่วนใหญ่มีกฎกติกาการผลิตรูปแบบ  เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็ก ไดแ้ก่ผลิตเสมือนว่าตนเองเป็นเด็ก การใชค้วามใหม่ การเสนอดว้ยภาพหรือส่ิงต่างๆท่ีมองเห็น
ดว้ยสีสนัสดใสสะดุดตา การใชว้ิธีการบอกตรงๆ เม่ือตอ้งการสอดแทรกความรู้ ใชก้ารเสนอซ ้ าเม่ือ
ตอ้งการใหเ้ด็กมีส่วนร่วม การส่ือสารผา่นเร่ืองราว การใชภ้าษาและเทคนิคมุมกลอ้ง การตดัต่อและ
ล าดบัภาพ รวมถึงการน าเสนอเร่ืองราวในอดีตดว้ยลกัษณะภาพแบบต่างๆ  จะเห็นว่ารายการส าหรับ
เด็กเลก็ส่วนใหญ่จะใชห้ลกัการผลิตดงักล่าวเป็นหลกั   

ยกเวน้รายการท่ีผลิตส าหรับเด็กโตและคนทัว่ไป ท่ีจะใชว้จันภาษามากข้ึน 
และการน าเสนอค่อนขา้งเร็ว ไม่ค่อยเสนอซ ้ าและย  ้าทวน ทั้งน้ีเพราะความสามารถในการท าความ
เขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเน่ืองจากเป็นรายการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้แข่งขนั
ท่ีมาจากทางบา้นและผูช้มในห้องส่ง  จึงไม่มีการน าเสนอซ ้ าๆ เพ่ือตอ้งการให้ผูช้มทางบา้นมีส่วน
ร่วม รวมถึงการเป็นรายการบนัทึกการแข่งขนัท่ีตอ้งบนัทึกอย่างต่อเน่ืองเป็นส่วนใหญ่จึงไม่มีการ
สอดแทรกกฎในการส่ือสารของรายการผ่านเร่ืองราว การใชภ้าษา และเทคนิคกลอ้ง ช่วยในการ
ส่ือสารมากนกั  

นอกจากน้ีเน้ือหาในการน าเสนอจะมีความง่ายและไม่ซบัซอ้นในรายการท่ี
น าเสนอเด็กเล็ก  ส่วนรายการส าหรับเด็กโตและคนทัว่ไปเน้ือหาจะมีความซับซอ้นมากกว่า การ
น าเสนอล าดบัภาพท่ีแตกต่างระหว่างการน าเสนอภาพตามล าดบัเวลาในรายการส าหรับเด็กเลก็ 3 – 5 
ปี รายการส าหรับเด็กวยัเรียนตอนตน้ อายุ 6-9 ปี มีการน าเสนอภาพท่ีสลบัเหตุการณ์ระหว่าง 2 
เหตุการณ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัในรายการ หรือเหตุการณ์ท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย แสดงใหเ้ห็น
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ว่าผูผ้ลิตมีความใส่ในใจในการใชเ้ทคนิคการสร้างเร่ืองหรือเน้ือหาในรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กท่ี
พฒันาการแตกต่างกนั โดยเด็กท่ีมีอายมุากกว่าจะสามารถเขา้ใจเร่ืองราวท่ีมีความซบัซอ้นไดม้ากกว่า  

(3.2) ความรู้ทางด้านจิตวิทยาท่ีผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กตอ้ง
น าเสนอ 

  จากการศึกษาพบว่า รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กส่วนใหญ่มีการใชค้วามรู้
ด้านจิตวิทยามาใช้ในการผลิต โดยจะพบว่ารูปแบบและเน้ือหาของรายการท่ีน าเสนอมีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นจิตวิทยาของเด็กในช่วงวยัต่างๆ ท่ีรายการตอ้งการน าเสนอ ยกเวน้
รายการ ท่ีน าเสนอใหผู้ช้มในช่วงอายท่ีุกวา้งถึงผูใ้หญ่ จึงไม่พบเน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นว่าผูผ้ลิตท่ีการ
ใชค้วามรู้ดา้นจิตวิทยามาใชใ้นการน าเสนอรายการ  

  (3.3) เทคนิคในการน าเสนอรายการส าหรับเด็ก   
  จากการศึกษาพบว่า รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กโดยส่วนมากใชห้ลกัการ

ดา้นความสนุกสนานและบนัเทิง และใชห้ลกัการดา้นความจดจ าไดแ้ละสามารถระลึกไดข้องเน้ือ
เร่ืองและบุคลิกลกัษณะของตวัละคร  ปรากฏเพียงบางรายการท่ีไม่ใชห้ลกัการผลิตดา้นย  ้าซ ้าทวน ใน
รายการท่ีผลิตส าหรับเด็กโตและคนทัว่ไป       

  (3.4) เทคนิคการสร้างเร่ืองหรือเน้ือหาในรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
   จากการศึกษาพบว่า รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กส่วนมาก มีเทคนิคการ

สร้างเร่ือง หรือวางโครงเร่ืองเพื่อใหตี้ความไดท้นัที เร่ืองราวมีความเป็นรูปธรรมสูง ล  าดบัเร่ืองอย่าง
ง่าย ตรงไปตรงมา การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป เด็กสามารถติดตามเร่ืองราว และนึกตามเร่ืองไดท้นั 
ขณะท่ีการสร้างเร่ืองส าหรับเด็กโตจะเร่ิมมีความซบัซอ้นข้ึน มีการใชเ้ร่ืองราว สถานการณ์และตวั
ละครท่ีเด็กสามารถคาดเดาเร่ืองได้ หรือเปรียบเทียบเคียงกบัเร่ืองของตนได้ การใชภ้าษา ค  าพูด 
เป็นไปตามความเหมาะสมกบัช่วงวยั รวมถึงการใชภ้าพ การตดัต่อและจงัหวะเสียงตามพฒันาการ
การรับรู้ของเด็ก ท่ีเป็นผูช้มรายการ แสดงใหเ้ห็นว่าผูผ้ลิตมีการค านึงถึงการใชเ้ทคนิคการการสร้าง
เร่ืองและเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กในแต่ละช่วงอาย ุ

  (3.5) สาระท่ีตอ้งการสอดแทรกผา่นเน้ือหาและรูปแบบรายการ 
  จากการศึกษาพบว่า การผลิตรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการ

โทรทศัน์ส าหรับเด็กทุกรายการมีการสอดแทรกสาระท่ีตอ้งการผ่านเน้ือหาและรูปแบบรายการได้
สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวยั ทั้งเน้ือหาทัว่ไป เน้ือหาดา้น
ทกัษะชีวิต/ทกัษะอารมณ์ และเน้ือหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทั้งการสอนแบบตรงๆ เช่น การสอน
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เก่ียวกบัค าศพัท์ การนับจ านวน การเคล่ือนไหวร่างกาย และการสอนแบบออ้ม เช่น ความกตญัญู 
การท างาน การใชชี้วิต หรือการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น   

  (3.6) การมีส่วนร่วม 
  จากการศึกษาพบว่า การผลิตรูปแบบ เน้ือหา การน าเสนอ รายการ

โทรทศัน์ส าหรับเด็กส่วนใหญ่เนน้การมีส่วนร่วมของเด็ก ทั้งในลกัษณะการร่วมผลิต เช่นร่วมเป็น
พิธีกร ร่วมเป็นผุช้ม ร่วมกิจกรรม และลกัษณะการร่วมเป็นผูช้มท่ีมีความกระตือรือร้น ตอบสนอง
การเชิญชวนจากผูด้  าเนินรายการ หรือตวัละครหลกัของเร่ือง ให้เขา้มามีส่วนร่วม เช่น ช่วยตอบ
ค าถาม หรือท าตามท่ีผูด้  าเนินรายการบอก    

   (3.7) จริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 

   จากการศึกษาพบว่า ไม่ปรากฏการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กท่ีขดั
ต่อจริยธรรม ทั้งดา้นพฤติกรรมและความรุนแรง จึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการน าเสนอเน่ืองราว

เก่ียวกบัความรุนแรงแต่อยา่งใด 

6.3.2) การถอดรหัสรายการโทรทัศน์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของรายการเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ของประเทศไทย 

แหล่งข้อมูลให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี จ  านวน 4 รายการคือ รายการ 
ขบวนการ Fun น ้านม ช่อง Thai PBS, รายการคิดวิทยช่์อง Thai PBS, รายการ ซีรียฮ์อร์โมน วยัวา้วุ่น 
Season 3 ช่อง GTH ตอน Oxytoxin ฮอร์โมนผกูรัก และรายการ ซิทคอม บา้นน้ีมีรัก ช่อง One ตอน 
คุณพ่อกะทนัหนัปรากฏผลการศึกษา รูปแบบ วิธีการน าเสนอ  และหลกัการผลิตรูปแบบและวิธีการ
น าเสนอของรายการดงักล่าวต่อไปน้ี 

(1) รูปแบบ 
  จากการศึกษาพบว่า การผลิตรายโทรทศัน์ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี ใชรู้ปแบบ

ละครและแอนิเมชัน่ เพ่ือสร้างเร่ืองราว โดยมีตวัการ์ตูนสัญลกัษณ์ (Mascot) ใชบ้ทเพลงและดนตรี
ประกอบเพ่ือสร้างการจดจ าเน้ือหา ใชผู้ด้  าเนินรายการท่ีเป็นวยัรุ่น พาเด็กๆวาดรูปสร้างสรรค์งาน
ศิลปะอยา่งง่ายๆเหมาะสมกบัวยั เช่ือมโยงการวาดรูปสู่การเขียนตวัอกัษรแลว้พฒันาไปสู่การสะกด
ค า และปิดทา้ยดว้ยการสอนเร่ืองคุณธรรม ดา้นเด็กวยัเรียนอายุ 6-12 ปี เน้นทกัษะการสังเกต คิด 
ทดลอง หาเหตุผลตามหลกัวิทยาศาสตร์ ผ่านรูปแบบการทดลองโดยผสมผสานจินตนาการสู่การ
ทดลองวิทยาศาสตร์ และบูรณาการไปสู่การคิดประดิษฐข์องในอนาคต เน้นการลงมือท า สาธิตจริง 
และยงัฝึกใหเ้ด็กตั้งค  าถาม แลว้ลองปฏิบติัจริง 
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  ด้านรายการโทรทัศน์ท่ีเยาวชนให้ความสนใจ ซีรียฮ์อร์โมนเป็นการน าเสนอ
เร่ืองราวโดยเสนอในรูปแบบละครซีรีย ์โดยเป็นตวัละครในโรงเรียนมธัยม มีความโดดเด่นท่ีการน า
คุณลกัษณะของเด็กวยัรุ่นมาสร้างจุดขดัแยง้น าไปสู่ปัญหามากมายในเร่ืองท่ีชวนใหผู้ช้มติดตาม  

 

  (2) วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 
  จากการศึกษาพบว่า รายการขบวนการ Fun น ้านม ส าหรับเด็กเลก็ อาย ุ3-5 ปี ดึงดูด

ความสนใจด้วยความแฟนตาซีเหนือจินตนาการ สอดแทรกความชวนสงสัยไปพร้อมกับความ
ต่ืนเตน้ กบัเร่ืองราวท่ีเด็กๆไม่เคยไดเ้รียนรู้ ดา้นรายการ คิดวิทยก์็ยงัเนน้ความต่ืนเตน้ น่าต่ืนตาต่ืนใจ 
กบัการเรียนรู้เร่ืองราววิทยาศาสตร์โดยผสานกบัจินตนาการ และฝึกใหเ้ด็กเกิดความสงสยั ตั้งค  าถาม 
น ามาสู่การคิดทดลอง 

  ดา้นซีรียฮ์อร์โมน ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายเยาวชนดว้ยการน าเสนอความ
ขดัแยง้ของตวัละคร ความโศกเศร้าเสียใจ จากความขดัแยง้เหล่านั้น แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัน าเสนอ
มุมมองความรักโรแมนติก ของตวัละครภายใตค้วามขดัแยง้ต่างๆ  

  (3) หลักการผลิตรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก
เยาวชนและครอบครัว 

  จากการศึกษาพบว่า รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว มีการผลิต
รูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กท่ีถูกตอ้ง  ไดแ้ก่ 

  (3.1) กฎและกติกาเบ้ืองตน้ในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
  ประเด็นของกฎและกติกาเบ้ืองตน้ในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก

ท่ีเลือกศึกษานั้น  พบว่าส่วนใหญ่มีการผลิตรูปแบบ  เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็กการน าเสนอเสมือนว่าตนเองเป็นเด็กเป็นไปตามกฎกติกา  ทั้งการใช้ความใหม่ การ
น าเสนอดว้ยภาพลกัษณะต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็นไดใ้นรายการ ดว้ยสีสันสดใสสะดุดตา ใชว้ิธีการ
บอกแบบตรงไปตรงมา เม่ือตอ้งการสอดแทรกความรู้ ใชว้ิธีการน าเสนอซ ้ าๆ เม่ือตอ้งการให้เด็กมี
ส่วนร่วมในรายการ และการสอดแทรกกฎในการส่ือสารของรายการผ่านเร่ืองราว  การใช้ภาษา  
และเทคนิคกลอ้ง ภาพขนาด  การตดัต่อภาพ  การล าดบัภาพ เช่นการสร้างกฎเก่ียวกบัการน าเสนอ
เร่ืองราวในอดีตดว้ยลกัษณะภาพแบบต่างๆ สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กเลก็ 3 – 5 ปี  

แต่รายการส าหรับเด็กอาย ุ6 ปีข้ึนไป สามารถใชว้จันภาษาส่ือสารได ้และ
เด็กมีความสามารถในการท าความเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ เป็นกิจกรรมการทดลองซ่ึงเด็กจะใช้ทกัษะ
การสงัเกต คิดวิเคราะห์ แต่ยงัมีการอธิบายใหเ้ด็กทราบถึงขั้นตอนวิธีการเพ่ือน าไปใชท้ดลองไดด้ว้ย
ตนเอง 
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ดา้นรายการส าหรับเยาวชน เน้ือหาเขา้กบัช่วงวยั เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จริงในโรงเรียน ท าให้เด็กเขา้ถึงและเขา้ใจ บอกอย่างตรงไปตรงมาในเร่ืองท่ีต้องการสอดแทรก
ความรู้ และใชเ้ทคนิคในการล าดบัเร่ืองราว การใชภ้าษาท่ีเป็นเด็กใชอ้ยู่จริง การตดัต่อ การล าดบั
ภาพ รู้ท่ีมาท่ีไป เขา้ใจในทนัที  

ดา้นเน้ือหาของรายการส าหรับเด็กเลก็จะน าเสนอเร่ืองง่าย ไม่ซบัซอ้น ซ่ึง
ต่างจากรายการของเด็กโตและวยัรุ่นจะมีเน้ือหาซบัซอ้นกว่า เพ่ือชวนใหติ้ดตาม  

 

   (3.2) ความรู้ทางดา้นจิตวิทยาท่ีผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
  รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กส่วนใหญ่มีการใชค้วามรู้ดา้นจิตวิทยามาใช้

ในการผลิต โดยจะพบว่ารูปแบบและเน้ือหาของรายการท่ีน าเสนอ มีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการดา้นจิตวิทยาของเด็กในช่วงวยัต่างๆ ท่ีรายการตอ้งการน าเสนอ โดยเฉพาะซีรีย ์ฮอร์โมน ท่ี
น าเสนอลกัษณะตวัละครท่ีเป็นสภาวะทางอารมณ์และความคิดของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งน่าสนใจ  

  (3.3) เทคนิคในการน าเสนอรายการส าหรับเด็ก   
   รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กโดยส่วนมากใชห้ลกัการดา้นความสนุกสนาน
และบนัเทิง และใชห้ลกัการดา้นความจดจ าไดแ้ละสามารถระลึกไดข้องเน้ือเร่ืองและบุคลิกลกัษณะ
ของตวัละครในเร่ือง   

   (3.4) เทคนิคการสร้างเร่ืองหรือเน้ือหาในรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
   รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กส่วนมากมีเทคนิคการสร้างเร่ืองหรือเน้ือหา
ในรายการโดยเร่ืองราวมีความเป็นรูปธรรมสูง การวางโครงเร่ืองหรือการล าดับเร่ืองเข้าใจง่าย 
ตรงไปตรงมา การด าเนินเร่ืองไม่เร็วเกินไป  เด็กสามารถติดตามเร่ืองราวและคิดตามเร่ืองไดท้นั 

รายการส าหรับเด็กเลก็ จะใชว้ิธีการเล่าเร่ืองง่ายๆ แต่จะเพ่ิมความซบัซอ้น
มากข้ึนในรายการส าหรับเด็กโตมีการท าซ ้ าๆ เพ่ือตอกย  ้ าและให้คาดเดาเร่ืองได้จากเร่ืองราว
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและตวัละคร  เด็ก สามารถเอาตนเองเขา้ไปเปรียบหรือเทียบเคียงไดภ้าษาและ
ค าพูดแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาถึงช่วงวยัอายุและวยัเป็นหลกั  ลกัษณะของการตดัต่อภาพและ
จงัหวะการใชเ้สียงของเร่ือง  แสดงให้เห็นว่ามีการค านึงถึงพฒันาการของเด็ก เพื่อเน้นเร่ืองการมี
ส่วนร่วม 

  (3.5) สาระท่ีตอ้งการสอดแทรกผา่นเน้ือหาและรูปแบบรายการ 
  การผลิตรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กทุก

รายการมีการสอดแทรกสาระท่ีตอ้งการผ่านเน้ือหาและรูปแบบรายการไดส้อดคลอ้งกบัจิตวิทยา
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวยั ทั้ งเน้ือหาทัว่ไป เน้ือหาดา้นทักษะชีวิต/ทกัษะ
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อารมณ์ และเน้ือหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดว้ยวิธีการสอนหลายแบบ ทั้งการสอนแบบตรงๆ การใช้
ตวัแบบผ่านตวัละคร หรือผ่านการ์ตูนแอนิเมชัน่การน าเสนอเน้ือหาจะสอนทกัษะชีวิตและทกัษะ
อารมณ์ การเป็นเด็กดี ทกัษะทางสงัคมในการอยูร่่วมกบัเพื่อนของเด็กๆ การท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น
ทกัษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกบัเพื่อนและผูใ้หญ่ ว่าจะตอ้งมีความรับผิดชอบ รู้จกัการปรับตัว 
ความอ่อนนอ้ม มีการเรียนรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์และ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักการ
แกปั้ญหา การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นสอนให้เด็กเป็นผูใ้ฝ่รู้  รอบรู้ เด็กเกิดความสนใจและอยากคน้หา
ขอ้มูลต่อไปสอนใหเ้ด็กอดทน รู้จกัการรอคอย ใจเยน็ 

ดา้นรายการส าหรับเยาวชน โดดเด่นในดา้นการน าเสนอทกัษะการเรียนรู้
โดยการให้ผูช้ม รู้จกัเรียนรู้การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้จากความผิดพลาด สอนความอดทน อด
กลั้น ในส่ิงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความรุนแรง หรือความผดิพลาด การสอนให้มีประชาธิปไตย เคารพการ
ตดัสินใจของคนส่วนมาก  

   (3.6) การมีส่วนร่วม 
  จากการศึกษาพบว่า การผลิตรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการ

โทรทศัน์ส าหรับเด็กเลก็ และเด็กโต เนน้การมีส่วนร่วมของเด็ก ทั้งในลกัษณะการร่วมในการผลิต
รายการ เช่น ร่วมเป็นพิธีกร ร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นผูช้มรายการ โดยมีการเรียกร้องอย่างสูงจาก 
ผูด้  าเนินรายการหรือตวัละครหลกัของเร่ืองใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม เช่น ช่วยตอบค าถาม หรือท าตามส่ิง
ท่ีผูด้  าเนินรายการบอก โดยเฉพาะซีรียฮ์อร์โมนน าไปสู่การเปิดประเด็นสนทนากนัในโลกออนไลน์
เก่ียวกบัพฤติกรรมของตวัละคร  

  (3.7) จริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
   จากการศึกษารายการส าหรับเด็กเลก็ และเด็กโต พบว่า ไม่ปรากฏการผลิต

รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กท่ีขดัต่อจริยธรรม ทั้งดา้นพฤติกรรมและความรุนแรง จึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใชเ้ทคนิคการน าเสนอ เพื่อแกปั้ญหาเร่ืองเก่ียวกบัความรุนแรงแต่อย่างใด แต่ในรายการส าหรับ
เยาวชนอยา่ง ซีรียฮ์อร์โมนท่ียงัพบพฤติกรรมความรุนแรง เช่น มีการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
การพูดจากบัพ่อแม่โดยใชภ้าษาหยาบคาย ลกัษณะของการตะคอก การพูดจาดูถูก การใส่ร้ายผูอ่ื้น มี
การใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา แต่ผูผ้ลิตไดใ้ชก้ารแกปั้ญหาเร่ืองความรุนแรง ดว้ยเทคนิคการ
น าเสนอภาพเบลอในส่วนท่ีไม่เหมาะสม จะไม่แช่ภาพเหล่านั้นไวน้าน มีเพ่ือใหเ้ขา้ใจเร่ืองราว แต่ไม่
เนน้ใส่รายละเอียดในความรุนแรงนั้น 

ทั้งน้ีสามารถสรุปจุดร่วมของรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวของ
ต่างประเทศและประเทศไทยไดด้งัตาราง 6.1 
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ตาราง 6.1 จุดร่วมของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนของต่างประเทศและประเทศไทย 

ลกัษณะรายการเดก็และ
เยาวชนในต่างประเทศ/ไทย 

เด็กเลก็  
อายุ 3-5 ปี 

เด็กวยัเรียน  
อาย ุ6-12 ปี 

เยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่น 
อาย ุ13-18 ปี 

รูปแบบรายการ รูปแบบหลากหลายทั้ง 
ละคร เพลง ดนตรี 
สาธิต ทดลอง ข่าว  
 

ละคร เพลง ดนตรี 
สาธิต ทดลอง ข่าว 
รายการเกมส์ตอบปัญหา 
เกมส์โชว ์การแข่งขนั 

รูปแบบละคร เรียลลิต้ี  

เทคนิคการเล่าเร่ือง การ์ตูน หุ่นมือ ภาพวาด 
กราฟฟิก การ์ตูน พิธีกร 
สถานการณ์จ าลอง  

เทคนิคการเล่าเร่ืองท่ี
หลากหลาย ใชพ้ิธีกร / 
นกัแสดงไมก่ี่คน 

ตวัละครเป็นเดก็มธัยม 

วิธีการเสนอเพื่อดึงดูด ตลกขบขนั ต่ืนเตน้ เร่ือง
เหนือจินตนาการ ชวน
สงสยั 

เหมือนปฐมวยั แต่เพ่ิม
ความขดัแยง้ ของรางวลั 
การแข่งขนั 
 

ขดัแยง้ชดัเจน  
ตลกจากสถานการณ์
(situation comedy)  
รักโรแมนติค เศร้า ต่ืนเตน้ 

กฎกติกาเบ้ืองตน้ในการ
ผลิต 

- เสนอเสมือนว่าเป็นเด็ก 
- ใหม่ในการน าเสนอ 
- เสนอดว้ยภาพสีสนั 
- วจันภาษานอ้ย 
- จงัหวะน าเสนอชา้และ
ท าซ ้าในรูปแบบต่างๆ 
- บอกตรงไปตรงมาเมื่อ
สอดแทรกความรู้ 
- เน้ือหาง่ายไม่ซบัซอ้น 
- เสนอซ ้าๆ เมื่อตอ้งการ
ใหม้ีส่วนร่วม 
- ส่ือสารผา่นภาษา 
กลอ้ง (อวจันภาษา) 
- ล าดบัภาพตามล าดบั
เวลา 

(รายการส าหรับเด็กอายุ
6-9 ปี มีกติกาการผลิต
ไม่ต่างจากรายการเด็ก
เลก็) รายการเด็ก 10 ปี
ข้ึนไปจะแตกต่างกนั 
- ใชว้จันภาษามากข้ึน 
สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 
- เน้ือหาซบัซอ้น 
- เสนอค่อนขา้งเร็ว 
- ไม่ย  ้าซ ้าไปมา 
- การมีส่วนร่วม 
- เสนอภาพสลบั 2 
เหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึง
กนั หรือมีรูปแบบท่ี
แตกต่างหลากหลาย 

- เน้ือหาตรงกบัช่วงวยั 
- เน้ือหาตรงกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั  
- สอดแทรกสาระ ความรู้  
- ภาษาท่ีพดูในชีวิตจริง 
- ภาษาภาพในการเล่าเร่ือง 
- ล าดบัเร่ืองราวสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์จริง มีความ
ซบัซอ้น ชวนติดตาม 
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ตาราง 6.1 (ต่อ) จุดร่วมของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนของต่างประเทศและประเทศไทย 

ลกัษณะรายการเดก็และ
เยาวชนในต่างประเทศ/ไทย 

เด็กเลก็ 
อายุ 3-5 ปี 

เด็กวยัเรียน 
อาย ุ6-12 ปี 

เยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่น 
อาย ุ13-18 ปี 

ความรู้ทางดา้นจิตวิทยา   - การช่วยเหลือตวัเอง  
- การท ากิจกรรม
กลางแจง้  
- การเรียนรู้เขา้สงัคม  
- ความอยากรู้อยากเห็น  
- การสร้างเหตุผล ท่ี
ส่งผลต่อการคิดทาง
คุณธรรม 
 

- สามารถแยกความ
แตกต่างทางเพศ  
- สร้างความเช่ือมัน่  
- ต่ืนเตน้ น่าแสวงหา
ทดลองในเด็กชาย  
- อ่อนหวานในเด็กหญิง 
- แสวงหาความจริงดว้ย
หลกัทางวิทยาศาสตร์ 
- การเป็นท่ียอมรับใน
กลุ่มเพื่อน 
- สร้างอตัลกัษณ์ 

- ภาวะทางเพศท่ี
เปล่ียนแปลง 
 - อารมณ์แปรปรวน 
- การตดัสินใจท่ียดึตนเอง 
- การควบคุมอารมณ์และ
ความคิดทางเพศ 
- การพดูคุยเร่ืองเพศกบั
ครอบครัว 
- การเติบโตในสงัคมท่ีไม่
สมบูรณ์ 

เทคนิคน าเสนอรายการ สนุก เสนอเนน้ย  ้า ตวั
ละคร เร่ืองราวท่ีสร้าง
ความจดจ า ระลึกไดง่้าย
เพราะคลา้ยคลึงกบัเดก็ 

ความสนุกสนาน หลกั
ดา้นการจดจ าและระลึก
ไดข้องเน้ือเร่ืองและ
บุคลิกตวัละคร  

ความสนุกสนาน หลกัดา้น
การจดจ าและสามารถระลึก
ไดข้องเน้ือเร่ืองและบุคลิก
ตวัละคร 

เทคนิคดา้นเน้ือหา - เป็นรูปธรรมสูง เด็ก
สามารถเขา้ใจทนัที 
- ตรงไปตรงมา 
- ด าเนินเร่ืองไม่เร็วนึก
ตามทนั 
- ท าซ ้าเพ่ือตอกย  ้า 
- เร่ืองราวท่ีเทียบเคียง
กบัเด็ก 
- ภาษา ค  าพูดตามวยั 
- ตดัต่อ จงัหวะเสียงชา้
ชดัเจน 
- เนน้การมีส่วนร่วม 

- รูปธรรม เด็กตีความได ้
- ด าเนินเร่ืองไม่เร็ว 
- เร่ืองง่ายในเด็กเลก็และ
ซบัซอ้นข้ึนในเด็กโต 
- ท าซ ้า หรือคาดเดาได ้
- เร่ืองราวท่ีเทียบเคียง
กบัเด็กตามช่วงวยั 
- ภาษา ค  าพูดตามช่วงวยั 
- การตดัต่อ จงัหวะการ
ใชเ้สียง ค านึงถึง
พฒันาการตามช่วงวยั 
- เนน้การมีส่วนร่วม 

- เป็นรูปธรรม เดก็สามารถ
ตีความได ้
- โครงเร่ืองซบัซอ้นข้ึน 
- เร่ืองราวท่ีเทียบเคียงกบั
เด็กตามช่วงวยั 
- ภาษา ค  าพูดตามวยั 
- การตดัต่อ จงัหวะการใช้
เสียง ค านึงถึงพฒันาการ
ตามช่วงวยั 
- เนน้การมีส่วนร่วม 
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ตาราง 6.1 (ต่อ) จุดร่วมของรายการโทรทศัน์ส าหรับเดก็และเยาวชนของต่างประเทศและประเทศไทย 
 

ลกัษณะรายการเดก็และ
เยาวชนในต่างประเทศ/ไทย 

เด็กเลก็ 
อายุ 3-5 ปี 

เด็กวยัเรียน 
อาย ุ6-12 ปี 

เยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่น 
อาย ุ13-18 ปี 

สาระท่ีสอดแทรก 
  1. เน้ือหาทัว่ไป 
  2. เน้ือหาดา้นทกัษะชีวิต/
ทกัษะอารมณ์ 
  3. เน้ือหาดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 
  4. การมีส่วนร่วม 

 
1) ศิลปะ สงัคม ความ
เป็นมนุษย ์ภาษา  
2) global awareness 
(ทกัษะการเรียนรู้เร่ือง
สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม 
เรียนรู้ตนเองและความ
เป็นพลเมือง) และ life 
skills (ทกัษะดา้นสงัคม
และการขา้มวฒันธรรม 
ความยดืหยุน่และการ
ปรับตวั ความเป็นผูน้  า
และมีความรับผดิชอบ)   
3) คุณธรรมความ
กตญัญู  
4) ร่วมในการชม
รายการและผลิตรายการ 

 
1) เพ่ิมเติมเร่ืองภาษา 
วฒันธรรม STEM เร่ือง
โลก ภูมิภาค อาเซียน   
2)  global awareness, 
life skills, learning and 
innovative skills (ทกัษะ
ดา้นเท่าทนัข่าวสารและ
เทคโนโลย ีการ
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม ความคิดเชิง
วิพากษแ์ละการ
แกปั้ญหา และการ
ท างานร่วมกนั)  
3) คุณธรรม ดา้นความ
กตญัญู ความใฝ่รู้ รอบรู้
ความอดทน เขม้แข็งทั้ง
กายและใจ  มีวินยั 
4) ร่วมในการชม
รายการและผลิตรายการ 

 
1) เพ่ิมเติมเร่ืองทกัษะดา้น
ส่ือและการส่ือสาร ดา้นการ
งานและชีวิต 
2) global awareness, life 
skills, learning and 
innovative skills 
3) สอนเร่ืองความมีวินยั 
ความเป็นประชาธิปไตย 
และจิตสาธารณะ 
4) ร่วมในการชมรายการ
และผลิตรายการ 
 

จริยธรรมการผลิต ไม่พบ  ไม่พบ  พบพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม มีการใชค้วาม
รุนแรง แต่มีการใชเ้ทคนิค
ความเร็วภาพและการลด
ความชดัเจน (กรณีซีรีย ์
ฮอร์โมน) 



   346 

 
 ส่วนรายการส าหรับครอบครัวในประเทศไทย จากการศึกษา รายการซิทคอมบ้านน้ีมีรัก  
พบคุณลกัษณะของการสร้างสรรค์ เป็นละครซิทคอม หรือ ตลกขบขนัจากสถานการณ์ ท่ีเป็นเหตุการณ์
ในครอบครัว โดยมีตัวละครต่างวยักนั ท าให้เกิดจุดขัดแยง้และความตลกขบขันไปพร้อมกัน เป็น
เหตุการณ์ท่ีจบในตอน แต่ตวัละครยงัด าเนินต่อไป มีวิธีการน าเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจ กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเป็นครอบครัว ดว้ยความตลกขบขนัเป็นหลกั เสนอความขดัแยง้ของตวัละครดว้ย ความแตกต่างของวยั 
วุฒิภาวะ บุคลิก การเล้ียงดูของครอบครัว การเติบโตของตวัละครตามช่วงวยั และความผิดพลาดของตวั
ละคร รวมถึงการขา้มผา่นปัญหาดว้ยความรักความอบอุ่นในบา้น  

ซิทคอมบา้นน้ีมีรัก มีกฎกติกาเบ้ืองตน้ในการผลิตรายการ คือการน าเสนอเน้ือหาท่ีสดใหม่ เขา้
กบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะนั้นๆ เปล่ียนแปลงไปในทุกตอน แมจ้ะเป็นการน าเสนอ
โดยใชล้ะครซิทคอม แต่ก็มีความพยายามใชก้ารแต่งกายของตวัละครใหเ้หมาะกบัช่วงวยั สะดุดตา ช่วย
ในเร่ืองการดึงดูดความสนใจ และมีการใชเ้ทคนิคในการล าดับเร่ืองราว ด้วยการน าเสนอเหตุการณ์
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง และใชภ้าษาทัว่ไปในชีวิต เน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย จบในตอน เน้นการสร้าง
อารมณ์ของตวัละคร เพื่อใหค้นดูรู้สึกร่วมไปกบัตวัละครจริง เทคนิคการตดัต่อ ล  าดบัภาพ อย่างง่ายท า
ใหรู้้ท่ีมาท่ีไป และเขา้ใจไดใ้นทนัที  

ความรู้ดา้นจิตวิทยาในการน าเสนอให้สอดคลอ้งกับช่วงวยั ไม่พบเน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นว่า
ผูผ้ลิตไดน้ าความรู้ดา้นจิตวิทยามาใชใ้นการน าเสนอรายการส าหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะอาจ
เพราะเน้ือหามุ่งน าเสนอกลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้ง ดูไดท้ั้งครอบครัว โดยสอดแทรกเน้ือหาดา้นความกตญัญู
ต่อผูม้ีพระคุณ ความซ่ือสตัย ์รู้จกัเสียสละ แบ่งปันให้กบัคนท่ีดอ้ยกว่า การเป็นคนอยู่ในวฒันธรรม ท่ีดี
งาม มีความอดทน มีวินยั เคารพการตดัสินใจร่วมกนั มีสติพอเพียงมีภูมิคุม้กนัในการใชชี้วิต และมีจิตใจ
ท่ีพร้อมจะช่วยเหลือผูอ่ื้น ซิทคอมเร่ืองน้ีเป็นรายการส าหรับครอบครัว ไม่มีการน าเสนอในเกิดการมี
ส่วนร่วมในแง่ของกิจกรรม แต่ในแง่ลกัษณะบทและตวัละคร เปิดให้ผูช้มไดม้ีความรู้สึกร่วมไปกบัตวั
ละครด้วย รายการน้ีพบการพูดท่ีใช้ภาษาไม่เหมาะสมหยาบคาย รายการส าหรับครอบครัวก็พบ
พฤติกรรมและความรุนแรง เช่นการพูดคาย ไม่สุภาพการการแสดงออกเพื่อความสนุกสนาน เพื่อความ
บนัเทิงของผูช้มเท่านั้นการใชภ้าษาท่ีล่อแหลมในเร่ืองเพศ ดูหม่ินผูอ่ื้น ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ไม่พบ
ความรุนแรงในดา้นเทคนิคการน าเสนอ  
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6.4 สรุปผลแนวทางการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ต้นแบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
จากการศึกษาพบว่า รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว มีแนวทางการ

สร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ตน้แบบ ไดแ้ก่ 
(1) รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบ

ประเด็นส าคญัคือ  
  (1.1) การค านึงถึงกลุ่มเด็กท่ีรับชมรายการเป้าหมาย โดยน าเสนอรูปแบบ

รายการและเน้ือหารายการให้เหมาะสมกบัพฒันาการของช่วงวยั รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ควรเป็นรายการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวยั ใน 6 ด้านคือระบบคิด วิชาการ 
คุณธรรมจริยธรรม การใช้ชีวิตในสังคม การยอมรับความแตกต่างอย่างเขา้ใจ และความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว และควรระวงัเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมคือเร่ืองเพศ ความรุนแรง และภาษาท่ีหยาบคายหรือไม่
เหมาะสม พฤติกรรมท่ีไม่ควรส่งเสริมในสังคม หรือการแสดงท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการ
ลอกเลียนแบบ ดงันั้นแนวทางการท างานกบัเด็ก ผูผ้ลิตรายการควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็ก และ
หมัน่หาความรู้ในเร่ืองดงักล่าวสม ่าเสมอเพ่ือเท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

  (1.2) เน้ือหารายการควรแสดงความเช่ือมโยงกบัสงัคม หรือแสดงผลกระทบท่ี
เกิดต่อสงัคมในวงกวา้ง ควรสะทอ้นความหลากหลายของสงัคมในหลายรูปแบบทั้ง เพศ การศึกษา เช้ือ
ชาติ สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ  

  (1.3) เกิดประโยชน์ทั้งต่อจิตส านึกและการกระท าท่ีเด็กสามารถน าไปใชไ้ด ้
ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสงัคม และสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหก้บัเด็กและเยาวชน  

  (1.4) ระมดัระวงัการน าเสนอทั้งรูปแบบและเน้ือหาท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก ทั้ง
ทางกาย อารมณ์ ปัญญา และสงัคม ดงันั้นในการผลิตรายการส าหรับเด็กจึงตอ้งใชค้วามเขา้ใจ และความ
ละเอียดอ่อน จึงควรมีผูรู้้และผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองเด็ก เช่น นกัจิตวิทยาเด็ก เป็นท่ีปรึกษาในการสร้างสรรค์
รายการ  

  (1.5) รายการครอบครัว ควรเป็นรายการท่ีสมาชิกในครอบครัวสามารถรับชม
ร่วมกันได้ เพื่อช่วยสร้างการเรียนรู้ คุณค่า และพลังให้กับสมาชิกในครอบครัว มีเป้าหมายคือมุ่ง
เสริมสร้างการยอมรับและความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว ในยุคแห่งความแตกต่างหลายหลาย และ
ความเป็นสงัคมประชาธิปไตย  
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  (1.6) เทคนิคและวิธีการน าเสนอรายการเด็กและเยาวชน ควรมีทั้ งการให้
ความรู้ควบคู่กบัความสนุก (Edutainment) พิธีกรควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้เด็ก การใชอ้งค์ประกอบดา้น
ศิลปะต่างๆในการสร้างสรรค์รายการเพื่อส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ รสนิยม 
ค่านิยมและวฒันธรรมอนัดีให้แก่เด็ก ในการให้ความรู้สอดแทรกควรท าอย่างแยบยลเพื่อให้ชวนสนุก
และติดตาม ใหเ้ด็กไดม้ีส่วนร่วมในรูปแบบท่ีหลากหลายกบัรายการ  

(2) เน้ือหาที่เหมาะสมในรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประกอบด้วย  
(2.1) เน้ือหาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้และการใชชี้วิต ของเด็กและเยาวชน 

คือ เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การสร้างความคิด จินตนาการและ
ความเช่ือมัน่ในการด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม สามารถประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ใหค้วามรู้สหวิทยาการดา้นต่างๆทั้งศาสตร์และศิลป์ ส่งเสริมความเขา้ใจหลกัธรรมของศาสนาและการ
ใชชี้วิตกบักลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์ดว้ยสันติวิธีบน
ความแตกต่าง มีพ้ืนท่ีใหเ้ด็กแสดงทศันะ ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมการ
ใชส่ื้ออย่างรู้เท่าทนัและสร้างสรรค์ รายการท่ีช่วยให้เด็กเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก เทคโนโลยี
สารสนเทศ และดิจิทลั ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และอ่ืนๆ เพ่ือใหมี้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจชีวิต
ตนเอง ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในทิศทางท่ีสร้างสรรค ์  

(2.2) เน้ือหาท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม หมายถึงคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีเด็ก
และเยาวชนควรพฒันาไปตามช่วงวยั ทั้งเร่ืองความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ความมีวินัย ซ่ือสัตย ์
มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อดทนเขม้แข็ง เสียสละ แบ่งปัน มีคุณธรรม เคารพการตดัสินใจของผูอ่ื้น การ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนเอง  

(2.3) เน้ือหาท่ีเสริมสร้างทกัษะ หมายถึง การเสริมสร้างทักษะดา้นอารมณ์ 
ดา้นจิตใจ ด้านปัญหาการเรียนรู้ ดา้นสังคมและการใชชี้วิต ดา้นการใชส่ื้อ ขอ้มูลสารสนเทศ และส่ือ
ดิจิทลัต่างๆ ดา้นความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21  

(2.4) การสร้างสรรค์รายการโดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมในการผลิตรายการ 
ทั้งน้ีผูผ้ลิตควรตระหนกัในเร่ืองน้ีในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต 
ในด าเนินการผลิต และกระบวนการหลงัการผลิต โดยเรียนรู้และเขา้ใจเร่ือง สิทธิเด็กและเยาวชน สิทธิ
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มนุษยชน  หลกัจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์ เร่ืองการใชเ้ด็กเป็นเคร่ืองมือทางการคา้ใดๆ การ
โฆษณาชวนเช่ือ การน าเสนอเร่ืองและภาพของเด็กและเยาวชน การไดรั้บความยินยอมจากพ่อแม่ หรือ
ผูป้กครอง โดยแจง้ใหท้ราบรายละเอียดรายการอยา่งชดัเจน การค านึงถึงความปลอดภยัดา้นต่างๆ การให้
ค่าตอบแทนเป็นส่ิงจูงใจ เป็นตน้ ในการถ่ายท าผูผ้ลิตควรใชว้ิจารณญาณอยา่งรอบคอบในการเสนอภาพ 
ขอ้ความ สญัลกัษณ์ การใหข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ค  านึงถึงความแตกต่างดา้นต่างๆ 
การเสนอเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมทั้งดา้นเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนต่างๆ ผูผ้ลิตควรใช้
วิจารณญาณในการน าเสนอเน้ือหาท่ีอาจท าใหเ้กิดการลอกเลียนแบบ ส่งผลเสียต่อพฒันาการ การเรียนรู้ 
หรือกระทบต่อบทบาทหนา้ท่ีและสมัพนัธภาพของครอบครัว  

6.5 สรุปความต้องการรายการโทรทัศน์ของผู้รับสารที่เป็นเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง 
(1) แบบสอบถามพฤติกรรมการรับชมและความต้องการรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กและ

เยาวชนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 400 คน ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปเป็น 5 ส่วนไดด้งัน้ี  

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง ดา้นเพศ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.0 และ
เพศชายจ านวน คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีอายอุยูใ่นช่วง 13-15 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาคือ 
อายุ 9 -12 ปี  อายุ 16 - 18 ปี  และ 6-8 ปี ระดับชั้นท่ีก  าลงัศึกษา พบว่ามากท่ีสุดเป็น นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 รองลงมาคือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 และชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 – 6  การอาศยัอยู่ก ับครอบครัว  พบว่า อาศยัอยู่กบัทั้งบิดาและมารดา มากท่ีสุดร้อยละ 75.1 
รองลงมาคือ อาศยัอยูก่บัผูป้กครอง อาศยัอยู่กบัมารดาคนเดียว และอาศยัอยู่กบับิดาคนเดียว ตามล าดบั 
อาชีพของบิดา พบว่า ประกอบอาชีพรับจา้ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.8  รองลงมาคือ ท าธุรกิจส่วนตวั 
ท างานบริษทัเอกชน รับราชการ ไม่ไดร้ะบุ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ท าการเกษตรและพ่อบา้นท่ีมีจ  านวน
เท่ากนั  ตามล าดบั อาชีพของมารดา พบว่า ประกอบธุรกิจส่วนตวัและรับจา้ง มีจ  านวนเท่ากนั คิดเป็น
ร้อยละ 22.3  รองลงมาคือ แม่บา้น ท างานบริษทัเอกชน รับราชการ ไม่ไดร้ะบุ  ประกอบอาชีพอ่ืนๆ และ
ท าการเกษตร ตามล าดบั อาชีพของผูป้กครอง (กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดา มารดา) ไม่ไดร้ะบุมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 68.0  รองลงมาคือ ท าธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง ท างานบริษัทเอกชน เป็นแม่บ้าน รับราชการ 
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน และท าการเกษตร ตามล าดบั  จ  านวนเงินท่ีไดม้าโรงเรียนในแต่ละวนั พบ
มากสุด คือ 51-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.6  รองลงมาคือ 1-50 บาท 101-150 บาท 151-200 บาท ไม่ได้
ระบุ 251-300 บาท  201-250 บาท และ 301-350 บาท ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 2  พฤตกิรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของตัวอย่าง มีลกัษณะดงัน้ี การรับชมรายการ
โทรทัศน์ในวนัธรรมดา พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ในวนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ 
รับชมโทรทศัน์ในวนัพุธ วนัจนัทร์ ไม่ไดร้ะบุวนั วนัองัคารและวนัพฤหัสบดี จ  านวนเท่ากนั ตามล าดบั  
ช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทศัน์ในวนัธรรมดา พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์ในช่วงเวลาหลงั
ข่าว (20.31-22.30 น.) คิดเป็นร้อยละ 35.4  รองลงมาคือ ช่วงเวลาหัวค ่า (18.31-20.30 น.) ช่วงเย็น 
(16.01-18.30 น.) ช่วงดึก (หลงั 22.31 น.) ไม่ไดร้ะบุ ช่วงเชา้ (5.00-8.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00-16.00 
น.) จ  านวนเท่ากนั ตามล าดบั การรับชมรายการโทรทศัน์ในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์พบว่า ส่วนใหญ่
รับชมโทรทศัน์ในวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 55.9 วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 23.7 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็น
ร้อยละ 20.3 ช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทศัน์ในวนัเสาร์ อาทิตย ์พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์
ช่วงเวลาบ่าย (13.00-16.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมาคือ ช่วงหลงัข่าว (20.31-22.30 น.) ช่วงดึก 
(หลงั 22.31 น.) ช่วงเชา้ (5.00-8.00 น.) ช่วงเยน็ (16.01-18.30 น.) ช่วงหวัค ่า (18.31-20.30 น.) และไม่ได้
ระบุ ตามล าดบั ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทศัน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์วนัละ 1 - 3 
ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาคือ 3 - 6 ชัว่โมง น้อยกว่า 1 ชัว่โมง มากกว่า 6 ชัว่โมง และไม่ได้
ระบุ ตามล าดบั การรับชมโทรทศัน์ร่วมกบับิดา มารดา หรือ ผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ
รับชมโทรทศัน์คนเดียว พี่ น้อง ญาติผูใ้หญ่ ไม่ไดร้ะบุ  และรับชมโทรทศัน์กบัพ่ีเล้ียง ตามล าดบั บิดา 
มารดา หรือผูป้กครองมีการแนะน า หรือออกกฎในการชมโทรทศัน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์โดย
ไม่มีบิดา มารดา หรือผูป้กครอง แนะน า หรือออกกฎ คิดเป็นร้อยละ 57.4 รับชมโทรทศัน์โดยมีบิดา 
มารดา หรือผูป้กครอง แนะน า หรือออกกฎ คิดเป็นร้อยละ 41.6 และไม่ได้ระบุ คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 การมส่ีวนร่วมและการรู้เท่าทันส่ือโทรทัศน์ของตวัอย่าง มีลกัษณะดงัน้ี การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในรายการโทรทศัน์ พบว่า ไม่เคยแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด ร้อยละ 
74.3 เคยแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 24.9 และไม่ไดร้ะบุ ร้อยละ 0.7 การติดต่อเพื่อขอเขา้ร่วมรายการ
โทรทัศน์ พบว่า ไม่เคยติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมรายการมากท่ีสุด ร้อยละ 87.7  เคยติดต่อเพื่อขอเข้าร่วม
รายการ ร้อยละ 11.6 และไม่ได้ระบุ ร้อยละ 0.7 การเขา้ร่วมรายการโทรทัศน์ พบว่า ไม่เคยเข้าร่วม
รายการมากท่ีสุด ร้อยละ 83.3 เคยเขา้ร่วมรายการ ร้อยละ 16.0 และไม่ไดร้ะบุ ร้อยละ 0.7 รู้ว่าเร่ืองไหน
เป็นเร่ืองจริง เร่ืองท่ีแต่งข้ึน หรือ เป็นความคิดเห็น พบว่า ส่วนใหญ่รู้ว่าเร่ืองไหนเป็นเร่ืองจริง เร่ืองท่ี
แต่งข้ึนหรือเป็นความคิดเห็น ร้อยละ 48.7  ไม่แน่ใจ ร้อยละ 40.4  ไม่รู้ ร้อยละ 9.7 และไม่ไดร้ะบุ คิด
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เป็นร้อยละ 1.2  การแชร์ หรือแนะน ารายการโทรทศัน์ท่ีไดรั้บชมใหผู้อ่ื้นไดช้มต่อไป พบว่า ส่วนใหญ่มี
การแชร์ใหผู้อ่ื้นไดรั้บชมต่อไป ร้อยละ 45.5  ไม่มีการแชร์ร้อยละ 34.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.4 และ ไม่ได้
ระบุ ร้อยละ 1.2 หลงัแชร์แลว้มัน่ใจว่าเน้ือหาเหล่านั้นมีประโยชน์ และไม่เกิดโทษกับผูอ่ื้น พบว่า  
ส่วนใหญ่มีการแชร์ให้ผูอ่ื้นไดรั้บชมต่อไปแลว้มัน่ใจว่าเน้ือหาเหล่านั้นมีประโยชน์ ร้อยละ 44.6  ไม่
แน่ใจ ร้อยละ 34.6 ไม่มีการแชร์ ร้อยละ 19.9 และไม่ไดร้ะบุ ร้อยละ 1.0 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นที่มีต่อรายการโทรทัศน์และความต้องการในการรับชมโทรทัศน์  ของ
ตวัอยา่ง มีลกัษณะดงัน้ี รายการโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีเพียงพอกบัเด็กและเยาวชน พบว่า มีเพียงพอ กบั
เด็กและเยาวชน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.1 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 33.4 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 
24.0 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 0.5  รายการโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีคุณภาพดี เหมาะสมกบัเด็กและ
เยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่คิดว่ามีคุณภาพดี เหมาะสมกบัเด็กและเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 43.1 ไม่แน่ใจ คิด
เป็นร้อยละ 40.0 ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 15.3 และไม่ไดร้ะบุ คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ส่วนท่ี 5 เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชม ความคิดเห็น และความต้องการรายการโทรทัศน์ 
ประกอบดว้ยสถานีโทรทศัน์ รายการโทรทศัน์ ส่ิงดึงดูดในรายการโทรทศัน์ ดารา นักแสดง ตวัละคร 
หรือเน็ตไอดอล ท่ีช่ืนชอบ และความตอ้งการประเภทรายการ และเน้ือหารายการโทรทศัน์ จ าแนกตาม
ระดบัชั้นท่ีก  าลงัศึกษาของตวัอยา่ง จากผลการวิจยัเชิงส ารวจสามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 

ตาราง 6.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชม ความคิดเห็น และความตอ้งการรายการโทรทศัน์ของเด็ก
และเยาวชน จ าแนกตามช่วงอาย ุและระดบัชั้นการศึกษา 

การรับชม  
ความคดิเหน็  
ความต้องการ 

อายุ 6-9 ปี 
(ประถมศึกษาปีที1่-3) 

อายุ 10-12 ปี 
(ประถมศึกษาปีที4่-6) 

อายุ 13-15 ปี 
(มธัยมศึกษาปีที1่-3) 

อายุ 16-18 ปี 
(มธัยมศึกษาปีที4่-6) 

1. สถานีโทรทศัน์ท่ี
ช่ืนชอบ 5 ล  าดบั
แรก 

1) ช่องยทููป 
2) ช่องบูมเมอแรง 
3) ช่อง one 
4) ช่อง 3  
5) ช่องดาวเทียมทัว่ไป 

1) ช่องยทููป 
2) ช่อง 3 
3) ช่องดาวเทียม/
เคเบ้ิล 
4) ช่อง 7 
5) ช่องบูมเบอร์แรง 

1) ช่อง 3 
2) ช่องยทููป 
3) ช่องGTH 
(ดาวเทียม) 
4) ช่อง one  
5) ช่องworkpoint 

1) ช่องยทููป 
2) ช่อง 3 
3) ช่อง One 
4) ช่องเคเบ้ิล 
5) ช่อง 7 
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ตาราง 6.2  (ต่อ) เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชม ความคิดเห็น และความตอ้งการรายการโทรทศัน์ของ
เด็กและเยาวชน จ าแนกตามช่วงอาย ุและระดบัชั้นการศึกษา 

การรับชม  
ความคดิเหน็  
ความต้องการ 

อายุ 6-9 ปี 
(ประถมศึกษาปีที1่-3) 

อายุ 10-12 ปี 
(ประถมศึกษาปีที4่-6) 

อายุ 13-15 ปี 
(มธัยมศึกษาปีที1่-3) 

อายุ 16-18 ปี 
(มธัยมศึกษาปีที4่-6) 

2. รายการโทรทศัน์
ท่ีช่ือชอบ 5 อนัดบั
แรก 

1) ละครสองหวัใจน้ี
เพื่อเธอ (ช่อง 3) 
และละครสาวนอ้ย
ออ้ยควัน่ (ช่อง 7)  
2) ละครคนละโลก 
(ช่อง 7) 
3) ละครพระพุทธเจา้ 
(ช่องworkpoint)   
4) ละครรักลน้ดอย 
(ช่อง 7) 
5) เกมส์โชวป์ริศนาฟ้า
แล่บ (ช่องworkpoint)  

1) ซีรียฮ์อร์โมน(ช่อง
one) 
2) รายการตลก 6 ฉาก 
(ช่องworkpoint) และ
รายการดาราเฮโย 
(ช่อง 7) 
3) เกมโชวป์ริศนาฟ้า
แล่บ (ช่องworkpoint) 
4) ละครรักลน้ดอย 
(ช่อง 7) 
5) สคิสทีวี (ช่อง
การ์ตูนออนไลน)์ 

1) เดอะเฟส (ช่อง3) 
2) ซีรียฮ์อร์โมน(ช่อง
one) 
3) เดอะวอ๊ยส์(ช่อง3) 
4) เร่ืองเล่าเชา้น้ี  
(ช่อง 3) 
5) เกมส์โชวป์ริศนา
ฟ้าแล่บ/ คนอวดผ ี
(ช่องworkpoint) 
 

1) เดอะเฟส (ช่อง 3) 
2) เดอะวอ๊ยส์(ช่อง3) 
3) ซีรียฮ์อร์โมน(ช่อง
one) 
4) เร่ืองเล่าเชา้น้ี 
(ช่อง 3) 
5) ซีรียค์ลบัฟรายเดย์
(ช่องGMM) 
 

3. ส่ิงดึงดูดใน
รายการโทรทศัน์ 5 
อนัดบัแรก 

1) ความตลก 
2) ความต่ืนเตน้ผจญ
ภยั 
3) เร่ืองยอ้นยคุ 
4) ความสวยงาม 
5) ความเศร้าสงสาร 

1) ความตลก 
2) ความต่ืนเตน้ผจญ
ภยั 
3) เง่ือนง าสงสยั 
4) ความรักโรแมนติก 
5) ความเศร้าสงสาร/ 
ยอ้นยคุ /สวยงาม /
ขดัแยง้ (เลือกเท่ากนั) 

1) ความตลก 
2) เง่ือนง าสงสยั 
3) ต่ืนเตน้ผจญภยั 
4) ความรักโรแมน
ติก 
5) ดารา ผูม้ีช่ือเสียง 
 
 

1) ความตลก 
2) ความต่ืนเตน้ผจญ
ภยั 
3) เร่ืองเง่ือนง าสงสยั 
4) ดารา ผูม้ีช่ือเสียง 
5) ความรักโรแมน
ติก 
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ตาราง 6.2  (ต่อ) เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชม ความคิดเห็น และความตอ้งการรายการโทรทศัน์ของ
เด็กและเยาวชน จ าแนกตามช่วงอาย ุและระดบัชั้นการศึกษา 

การรับชม  
ความคดิเหน็  
ความต้องการ 

อายุ 6-9 ปี 
(ประถมศึกษาปีที1่-3) 

อายุ 10-12 ปี 
(ประถมศึกษาปีที4่-6) 

อายุ 13-15 ปี 
(มธัยมศึกษาปีที1่-3) 

อายุ 16-18 ปี 
(มธัยมศึกษาปีที4่-6) 

4. ดารา นกัแสดง 
ตวัละครหรือเน็ต
ไอดอลท่ีช่ืนชอบ  
3-5 อนัดบัแรก 

1) ณเดชน ์
2) ญาญ่า 
3) มาริโอ ้
4) เจมส์ จิราย ุ 
5) อั้ม พชัราภา 

1) มาริโอ/้แบงค ์
ฮอร์โมน 
2) เนยมาร์ (นกักีฬา) 
3) ตา้หนิงและแพรวา 
ฮอร์โมน 

1) มาริโอ ้
2) ลูกเกด เมธินี 
3) พิมฐา (เน็ต
ไอดอล) 
 

1) ชมพู่ อารยา 
2) ฌอร์ณ จินดาโชติ 
3) มาริโอ/้ ณเดชน์/ 
กนั นภทัร /ป๋อ ณัฐ
วุฒิ/ ดีเจ พุฒ 

5. ประเภทรายการ
โทรทศัน์ท่ีคิดว่า
ควรมีมากข้ึน 5 
อนัดบัแรก 
 
 

1) รายการการ์ตูน 
2) รายการตลก 
3) รายการละคร 
4) รายการเล่านิทาน 
5) รายการสารคดี 

1) รายการตลก 
2) รายการการ์ตูน 
3) รายการละคร 
4) รายการเกมส์โชว ์
5) รายการสารคดี 

1) รายการการ์ตูน/
สารคดี 
2) รายการเพลง 
3) รายการตลก 
4) รายการเกมส์โชว ์
5) รายการเรียลลิต้ี 

1) รายการการ์ตูน 
2) รายการสารคดี 
3) รายการเรียลลิต้ี 
4) รายการตลก 
5) รายการเกมส์โชว ์

6. เน้ือหารายการ
โทรทศัน์ท่ีคิดว่า
ควรมีมากข้ึน 5 
อนัดบัแรก 

1) บทเรียน 
2) อาชีพและการศึกษา
ต่อ 
3) ชีวิตและปัญหา
วยัรุ่น 
4) ชีวิตคนดงั 
5) แฟชัน่และ
บุคลิกภาพ 

1) อาชีพและ
การศึกษาต่อ 
2) บทเรียน 
3) แฟชัน่และ
บุคลิกภาพ 
4) ข่าวสารเทคโนโลย ี
5) ชีวิตและปัญหา
วยัรุ่น 
 

1) ชีวิตและปัญหา
วยัรุ่น 
2) อาชีพและ
การศึกษาต่อ 
3) แฟชัน่และ
บุคลิกภาพ 
4) ข่าวสาร
เทคโนโลย ี
5) บทเรียน 

1) อาชีพและ
การศึกษาต่อ 
2) ชีวิตและปัญหา
วยัรุ่น/ แฟชัน่และ
บุคลิกภาพ 
3) ข่าวสาร
เทคโนโลย ี
4) บทเรียน 
5) วิเคราะห์การเมือง
และเศรษฐกิจอยา่ง
ง่าย 
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(2) การสนทนากลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ถึงพฤตกิรรมการรับชม ความช่ืนชอบ
และความต้องการรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ าแนกตามช่วงอายแุละระดบัชั้น
ท่ีก  าลงัศึกษา ของผูใ้หข้อ้มูล สามารถสรุปผลเปรียบเทียบตามช่วงอายแุละระดบัชั้นการศึกษา เป็นตาราง
ไดด้งัน้ี 

ตาราง 6.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชม ความช่ืนชอบและความตอ้งการรายการโทรทศัน์ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว จ าแนกตามช่วงอายแุละระดบัชั้นการศึกษา 

 อายุ 3-5 ปี อายุ 6-9 ปี อายุ 10-12 ปี อายุ 13-15 ปี อายุ 16-18 ปี 

พฤตกิรรม
การดูทีว ี

- ผูป้กครอง
เลือกรายการ
และก าหนดเวลา 
- ดูรายการ
ผูใ้หญ่กบั
ผูป้กครอง 
พร้อมกบัเล่น
อยา่งอ่ืนไปดว้ย 

- ดูรายการผูใ้หญ่
กบัผูป้กครอง 
อยา่งสนใจ 
- เลือกรายการเอง
ถา้มีโอกาส 
 

- ดูรายการพร้อม
ผูป้กครอง 
- เลือกรายการเอง
ทางทีวี 
- เล่นเกมส์ 
- ดูรายการช่อง 
ยทููป 

- ดูรายการพร้อม
ผูป้กครองไปเร่ือยๆ 
- ดูรายการท่ีชอบ
ทางทีวี/ยทููป 
- เล่นเกมส์ หรือ
กิจกรรมอ่ืน 

- ดูรายการพร้อม
ผูป้กครองและ
เล่นโทรศพัท ์
- ดูรายการท่ีชอบ
ทางทีวี/ยทููป 
- เล่นเกมส์และ
มือถือ 

เวลา เชา้/เยน็/หวัค ่า 
เชา้/เยน็ (ส-อ) 

เชา้/ หวัค  ่า/ ดึก 
เชา้/บ่าย (ส-อ) 

หวัค ่า/ดึก 
เชา้/บ่าย (ส-อ) 

หวัค ่า/ดึก 
 

หวัค ่า/ดึก 

ระยะเวลา 10-15 นาที 1-3 ชัว่โมง 2-3 ชัว่โมง 1-3 ชัว่โมง ไม่แน่นอน 
ทัศนะต่อ
การดู/
รายการ
ทีว ี

- จะหยดุฟัง ดู
ช่วงสั้น จะตั้งใจ
ดูถา้ชอบ แต่ไม่
นาน  
- จดจ าในส่ิงท่ี
ชอบ ท าตาม 

- สนใจดูรายการ
ท่ีชอบและ
รายการท่ีดูกบั
ผูใ้หญ่  
- แสวงหารายการ
จากทีวีเป็นหลกั 

- เลือกดูรายการท่ี
ชอบ /แสวงหา
รายการท่ีชอบจาก
ช่องทางออนไลน์  
- ยงัคงดูทีวีกบั
ผูใ้หญ่บา้ง หรือไม่
ดูทีวีเลย 

- เลือกดูรายการท่ี
ชอบทางช่องทาง
อ่ืนๆท่ีสะดวก
นอกจากทีว ี
- เปิดทีวีเป็นเพื่อน
แต่ไม่สนใจจริงจงั 
ท ากิจกรรมอ่ืน 

- เลือกดูรายการท่ี
ชอบ/ตามกระแส
ทางทีวี/มือถือ 
- ไม่มีเวลา
แน่นอนดูทีวี /ดู
พร้อมเล่นมือถือ
ไปดว้ย 
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ตาราง 6.3 (ต่อ) เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชม ความช่ืนชอบและความตอ้งการรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ าแนกตามช่วงอายแุละระดบัชั้นการศึกษา 

 อายุ 3-5 ปี อายุ 6-9 ปี อายุ 10-12 ปี อายุ 13-15 ปี อายุ 16-18 ปี 

สถานีทีดู่ ตามท่ีผูใ้หญ่
ก าหนดและ
อุปกรณ์ดูวีดิโอ  

ช่องยทููป ช่อง
การ์ตูน ช่อง 3 7 
ONE,(Workpoint)  
ช่องหนงั เกมส์
ออนไลน์ 

ช่องยทููป ช่อง 3 7 
WP ช่องการ์ตูน 
ช่องออนไลน์เร่ือง
เกมส์ หนงั กีฬา 
การ์ตูน 

ช่อง 3 ช่องยทููป 
ช่อง GTH ,ONE 
WP, GMM, 
TRUE, ช่องการ์ตูน 
เกมส์ และหนงั 

ช่องยทููป ช่อง3 
ONE, GMM, 
GTH,ช่องหนงั 

ประเภท
รายการที่
ชอบ 

การ์ตูน/รายการ
เด็ก/โฆษณา/ 
วีดิโอส่ือการ
สอน 

ช- การ์ตูน เกมส์
โชวท่ี์สนุก หนงั 
ญ.-ละคร เกมส์
โชว ์

ช-สืบสวน การ์ตูน 
เกมส์โชว ์ตลก  
ญ-ละคร รายการ
ตลก  
*ดูซีรียฮ์อร์โมน 
เร่ืองราวต่ืนเตน้ 
ลุน้ระทึก หรือรัก
โรแมนติกแนว
เกาหลี 

ช-การเล่าข่าว ซีรีย ์
วยัรุ่น เรียลลิต้ีโชว ์
ตลก และหนงั 
ญ-รายการเรียลลิต้ี
และซีรีย ์
*ชอบดูเดอะเฟส 
เดอะวอ๊ยซ ์และซี
รียฮ์อร์โมน 

ช-รายการเรียล
ลิต้ีแข่งขนั เล่า
ข่าว เกมส์
ออนไลน์  
ญ-เรียลลิต้ีและซี
รีย ์ 
*ชอบดูรายการ
เดียวกบัวยั13-15 

ส่ิงดึงดูด
แบ่งตาม
เพศ 

เสียง ภาพสดใส 
ความสนุก  
กราฟฟิคสวยๆ  

ช- ตลก ต่ืนเตน้ 
ยอ้นยคุ  
ญ- ตลก ต่ืนเตน้ 
สวยงาม 
*ชอบเร่ืองต่ืนเตน้ 
มีอิทธิฤทธ์ิ  

ช-ตลก ต่ืนเตน้ 
เง่ือนง า เช่น
เดียวกบัญ. แต่
เพ่ิมเติมเร่ืองรักโร
แมนติก 

ช-เง่ือนง า ตลก 
ต่ืนเตน้  
เช่นเดียวกบัญ แต่
เพ่ิมรักโรแมนติก 
และดาราดงัใน
รายการ/ละคร 

ช- ตลก ต่ืนเตน้ 
ดาราท่ีดงั  
ญ-ตลก ต่ืนเตน้ มี
เง่ือนง า 

นักแสดง 
ตวัละคร 

ตวัการ์ตูน และ
หุ่น (mascot) 

ดาราละคร นกั
ฟุตบอล และตวั
ละครการ์ตูน 
ละครจกัรๆวงศ์ๆ  

ดาราละครท่ี
ติดตาม นกักีฬา 
และตวัละครท่ีช่ืน
ชอบ 

ดาราในรายการ/
ละครทั้งไทยและ
เทศ/ เน็ตไอดอล 
  

ดาราในละครทั้ง
ไทยและเทศ/ 
เน็ตไอดอล  
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ตาราง 6.3 (ต่อ) เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชม ความช่ืนชอบและความตอ้งการรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ าแนกตามช่วงอายแุละระดบัชั้นการศึกษา 

 อายุ 3-5 ปี อายุ 6-9 ปี อายุ 10-12 ปี อายุ 13-15 ปี อายุ 16-18 ปี 

รายการที่
อยากให้ม ี
แบ่งตาม
เพศ 

- สอนทกัษะ
ดา้นศาสตร์และ
ศิลป์ วินยั 
คุณธรรม  
 

ช- การ์ตูน เกมส์
โชว ์ตลก 
ญ- เกมส์โชว ์
ตลก และละคร 
สนใจสารคดีนิทาน 

ช- ตลก การ์ตูน 
สารคดี เกมส์โชว ์
ญ-ตลก ละคร 
เพลง/คอนเสิร์ต 

ช-สารคดี การ์ตูน 
ตลก  
ญ-เพลง การ์ตูน 
สารคดี 

ช-การ์ตูน สารคดี 
ตลก 
ญ-การ์ตูน สาร
คดี เรียลลิต้ี 

เน้ือหาที่
อยากให้ม ี

ความรู้ ทกัษะท่ี
เหมาะสมกบั
ช่วงวยั และดู
สนุก 

เน้ือหาบทเรียน 
ชีวิตและปัญหา
วยัรุ่น อาชีพ
การศึกษา และ
ชีวิตดาราวยัรุ่น  

อาชีพ การศึกษา 
เน้ือหาบทเรียน 
ข่าวสาร
เทคโนโลย ีแฟชัน่
บุคลิกภาพ 

ชีวิตและปัญหา
วยัรุ่น ข่าวสาร
เทคโนโลย ีอาชีพ
การศึกษา แฟชัน่
บุคลิกภาพ 

อาชีพ การศึกษา 
ข่าวสาร แฟชัน่ 
เทคโนโลย ีชีวติ
ปัญหาวยัรุ่น 
บุคลิกภาพ 

ความ
ต้องการ
รายการ 
 
 
 
 
 
 
 

- เร่ืองเล่าเชา้น้ี 
- เพลง 
- สารคดีสตัว ์
- สอนหนงัสือท่ี
บา้น ส่งเสริม
พฒันาการเด็ก 
- ครอบครัว 

- เร่ืองเวทยม์นต ์
แม่มด 
 - นิทานอิสป ไม่
ชอบผ ีชอบสตัว์
สีสนัต่างๆ  เช่น 
หมาร็อตไวเลอร์ 
ดว้งสีด า กระต่าย 
แมว เป็นตน้ 
 

- แข่งขนั/ประกวด  
- น าเสนอเพื่อเด็ก 
- สารคดีสตัว ์
- ใหแ้ง่คิดใกลต้วั 
มีสาระและตลก 
- ทดลองส่ิงแปลก
ใหม่ไม่ธรรมดา 
- พิธีกรมีบุคลิก
น่าสนใจจดจ า ไม่
เป็นผูใ้หญ่เกิน 
- ชอบการถ่ายท า
นอกสถานท่ี แต่
เป็นแบบ 3 มิติ 
- ผูช้มมีส่วนร่วม 

- บนัเทิงสอดแทรก
ความรู้ดูไม่วิชาการ 
ไม่สอนใหน่้าเบ่ือ 
- แข่งขนั/สอนเร่ือง
อาหาร 
วิทยาศาสตร์  
- สารคดีเร่ืองจริงท่ี
ไม่เคยพบเห็น 
- เพลงท่ีเนน้
กิจกรรมกลุ่ม 
- ชอบการน าดารา 
นกัแสดง หรือผูม้ี
ช่ือเสียงมาร่วม/เป็น
พิธีกร 

- เก่ียวกบังาน
อาชีพ ไม่อิงบท  
- เก่ียวกบั
สถานศึกษา
มหาวิทยาลยั 
- ท่องเท่ียวตลก
และเกรียน 
- แข่งขนัชิง
รางวลัใหญ่ท่ี
สร้างสรรคไ์ม่ซ ้า 
- พิธีกรไม่ตอ้ง
เป็นคนดงั 
แต่งตวัตามปกติ 
และเขา้ใจวยัรุ่น 



   357 

6.6 สรุปผลส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ต้นแบบส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

จากผลการวิจัยรูปแบบรายการ และแนวทางเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว รวมถึงวิธีการน าเสนอท่ีดึงดูดความสนใจของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผูผ้ลิตจะเห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ท่ีส่งเสริม
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรม และพฒันาการตามช่วงวยั ผูว้ิจัยได้รวบรวมรูปแบบวิธีการ
น าเสนอ ส่ิงดึงดูดส าหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงเน้ือหาท่ีควรส่งเสริมสร้างสรรคใ์นหลากหลายมิติสู่การ
ออกแบบส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดงัตาราง 6.3 
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ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Module) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จิตวิทยาพัฒนาการ 

การพัฒนา
ความสามารถ  

ทักษะในศตวรรษที่ 21 
หมวดหมู่ 
การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
รูปแบบ
รายการ 

ส่ิงดึงดูด 

3 – 5 ปี 

- ช่วยเหลือตนเอง             - วิ่งกระโดดสนุกสนาน 
- อยากรู้อยากเห็น             - เรียนรู้การเขา้สังคม 
- สร้างเหตุผลส่งผลต่อความสามารถในการคิดทาง 
  คุณธรรม 

พลานามยั (PQ) 
สุขภาพ 

Global Awareness 

ศิลปะ 
มนุษยชาติ 
สังคม 

รู้จกัสิทธิ บทบาท หนา้ที่
ต่อตนเองและสังคม 

ละคร 
นิทาน 

ตลกขบขนั 

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน การสาธิต 
ต่ืนเตน้ ต่ืนตา 

ต่ืนใจ 

6 – 9 ปี 
- สามารถแยกความแตกต่างของเพศได  ้
- เช่ือมัน่ในตนเอง            - แยกกลุ่ม ก๊วน 
- ชาย (ต่ืนเตน้ ทดลอง) / หญิง (อ่อนหวาน, ละมุน) 

ศีลธรรม 
จริยธรรม (MQ) 

การรู้หนงัสือ สเตม็ศึกษา 
เคารพและยอมรับใน

ความแตกต่าง 
ความ

หลากหลาย 

รักโรแมนติก 
สังคม วฒันธรรม 

ทกัษะ Life Skill 

ภาษาและ
วฒันธรรม 

ขดัแยง้ 

10 – 12 ปี 
- ตอ้งการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 
- คน้หาอตัลกัษณ์ของตนเอง 
- แสวงหาความจริง  - กงัวลการ เปลี่ยนแปลงทางเพศ 

อารมณ์ (EQ) 
ความยดืหยุน่ และ

การปรับตวั 
อาเซียน และ 

โลก 

มีส่วนร่วมและแสดงออก
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

นิตยสาร มีเง่ือนง าชวน
สงสัย 

ผูน้  า และรับผิดชอบ ความจริง 

13 – 15 ปี 

- ภาวะทางเพศเปลี่ยนแปลง     
-  ขาดความรู้การควบคุมความคิดและอารมณ์ทางเพศ 
- พูดคุยเร่ืองเพศกบัครอบครัว 
- อารมณ์แปรปรวน 
- ตดัสินใจโดยยดึตนเองเป็นหลกั 
- พฒันาศกัยภาพในอนาคต 
- การเติบโตในสังคมที่ไม่สมบูรณ์ 

สติปัญญา (IQ) 

ขอ้มูลและ 
เทคโนโลย ี

Learning & Innovative Skill 

ทกัษะดา้นส่ือ
และการ
ส่ือสาร 

มีสติ 
มีภูมิคุม้กนั 
ในการใชชี้วิต 

การแข่งขนั 
โศกเศร้า  
น่าสงสาร 

คิดสร้างสรรค ์และ
นวตักรรม ขยนั อดทน พากเพียร 

แสดง
ความสามารถ 

แฟนตาซีเหนือ
จินตนาการ 

16 – 18 ปี 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

(CQ) 
มีวิจารณญาณ และ 
การแกปั้ญหา 

ชีวิตการ
ท างาน 

จิตส านึกสาธารณะ สารคดี มีช่ือเสียง 

ครอบครัว 

- ความรักความอบอุ่น 
- ความเขา้ใจในความแตกต่างของช่วงวยั 
- การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั 

การแกไ้ขปัญหา 
(AQ) 

การส่ือสาร และการ
ท างานร่วมกนั 

ครอบครัว 
รู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร 
ส่ือและเทคโนโลย ี

ข่าว และการ
พูดคุย 

โชคลาภ รางวลั 

เพลง ยอ้นยคุ ยอ้นอดีต 
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ตาราง 6.4 ภาพรวมส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
(Module) 
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จากภาพ 6.3 จะเห็นไดว้่ามีการแบ่งส่วนประกอบ หรือส่วนผสมในการสร้างสรรค์รายการให้มี
ความน่าสนใจ และหมวดหมู่การเรียนรู้ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีจะสร้างเสริมใหก้บักลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวยั 
โดยส่วนประกอบ หรือส่วนผสมในการสร้างสรรคร์ายการใหม้ีความน่าสนใจ ไดแ้ก่ รูปแบบรายการ ส่ิง
ดึงดูดในรายการ การพฒันาความสามารถทั้ง 6 ดา้น และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูผ้ลิตสามารถเลือกใช้
ได้ตามอิสระข้ึนอยู่ก ับกลวิธีหรือเทคนิค และยงัสามารถเลือกไดม้ากกว่าหน่ึง เพ่ือบูรณาการความ
หลากหลายของการน าเสนอหรือเน้ือหา 

ดา้นเกณฑ์ในการวดั หรือจ าแนก หมวดหมู่ของรายการได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย หมวดหมู่การ
เรียนรู้ จิตวิทยาพฒันาการตามช่วงวยั และรวมไปถึงการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยในภาพจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงระดบัของอายุท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ และพฒันาการทางดา้นจิตวิทยาท่ี เหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ และสอดคลอ้งไปถึงคุณธรรมจริยธรรมท่ีควรปลูกฝังในแต่ละช่วงวยัดว้ยเช่นกนั  

จากผลการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับชม ความสนใจ และความตอ้งการรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  คณะผูว้ิจัยได้น ามาสังเคราะห์และน ามาสู่การออกแบบส่วน
ประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ เพื่อเป็นรายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวท่ีค  านึงหลกัจริยธรรม โดยแบ่งตามแต่ละช่วงอาย ุดงัน้ี 
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ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Module) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จิตวิทยาพัฒนาการ 

การพัฒนา
ความสามารถ  

ทักษะในศตวรรษที่ 21 
หมวดหมู่ 
การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
รูปแบบ
รายการ 

ส่ิงดึงดูด 

3 – 5 ปี 

- ช่วยเหลือตนเอง             - วิ่งกระโดดสนุกสนาน 
- อยากรู้อยากเห็น             - เรียนรู้การเขา้สังคม 
- สร้างเหตุผลส่งผลต่อความสามารถในการคิดทาง    
  คุณธรรม 

พลานามยั (PQ) 
สุขภาพ 

Global Awareness 

ศิลปะ 
มนุษยชาติ 
สังคม 

รู้จกัสิทธิ บทบาท หนา้ที่
ต่อตนเองและสังคม 

ละคร 
นิทาน 

ตลกขบขนั 

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน การสาธิต 
ต่ืนเตน้ ต่ืนตา 

ต่ืนใจ 

6 – 9 ปี 
- สามารถแยกความแตกต่างของเพศได  ้
- เช่ือมัน่ในตนเอง            - แยกกลุ่ม ก๊วน 
- ชาย (ต่ืนเตน้ ทดลอง) / หญิง (อ่อนหวาน, ละมุน) 

ศีลธรรม 
จริยธรรม (MQ) 

การรู้หนงัสือ สเตม็ศึกษา 
เคารพและยอมรับใน

ความแตกต่าง 
ความ

หลากหลาย 

รักโรแมนติก 
สังคม วฒันธรรม 

ทกัษะ Life Skill 

ภาษาและ
วฒันธรรม 

ขดัแยง้ 

10 – 12 ปี 
- ตอ้งการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 
- คน้หาอตัลกัษณ์ของตนเอง 
- แสวงหาความจริง  - กงัวลการ เปลี่ยนแปลงทางเพศ 

อารมณ์ (EQ) 
ความยดืหยุน่ และ

การปรับตวั 
อาเซียน และ 

โลก 

มีส่วนร่วมและแสดงออก
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

นิตยสาร มีเง่ือนง าชวน
สงสัย 

ผูน้  า และรับผิดชอบ ความจริง 

13 – 15 ปี 

- ภาวะทางเพศเปลี่ยนแปลง     
-  ขาดความรู้การควบคุมความคิดและอารมณ์ทางเพศ 
- พูดคุยเร่ืองเพศกบัครอบครัว 
- อารมณ์แปรปรวน 
- ตดัสินใจโดยยดึตนเองเป็นหลกั 
- พฒันาศกัยภาพในอนาคต 
- การเติบโตในสังคมที่ไม่สมบูรณ์ 

สติปัญญา (IQ) 

ขอ้มูลและ 
เทคโนโลย ี

Learning & Innovative Skill 

ทกัษะดา้นส่ือ
และการ
ส่ือสาร 

มีสติ 
มีภูมิคุม้กนั 
ในการใชชี้วิต 

การแข่งขนั 
โศกเศร้า  
น่าสงสาร 

คิดสร้างสรรค ์และ
นวตักรรม ขยนั อดทน พากเพียร 

แสดง
ความสามารถ 

แฟนตาซีเหนือ
จินตนาการ 

16 – 18 ปี 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

(CQ) 
มีวิจารณญาณ และ 
การแกปั้ญหา 

ชีวิตการ
ท างาน 

จิตส านึกสาธารณะ สารคดี มีช่ือเสียง 

ครอบครัว 

- ความรักความอบอุ่น 
- ความเขา้ใจในความแตกต่างของช่วงวยั 
- การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั 

การแกไ้ขปัญหา 
(AQ) 

การส่ือสารและการ
ท างานร่วมกนั 

ครอบครัว 
รู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร 
ส่ือและเทคโนโลย ี

ข่าว และการ
พูดคุย 

โชคลาภ รางวลั 

เพลง ยอ้นยคุ ยอ้นอดีต 

ตาราง 6.5  ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศันส์ าหรับเด็กเลก็ อาย ุ3 – 5 ปี 
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ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Module) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จิตวิทยาพัฒนาการ 
การพัฒนา

ความสามารถ  
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

หมวดหมู่ 
การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
รูปแบบ
รายการ 

ส่ิงดึงดูด 

3 – 5 ปี 

- ช่วยเหลือตนเอง             - วิ่งกระโดดสนุกสนาน 
- อยากรู้อยากเห็น             - เรียนรู้การเขา้สังคม 
- สร้างเหตุผลส่งผลต่อความสามารถในการคิดทาง    
  คุณธรรม 

พลานามยั (PQ) 
สุขภาพ 

Global Awareness 

ศิลปะ 
มนุษยชาติ 
สังคม 

รู้จกัสิทธิ บทบาท หนา้ที่
ต่อตนเองและสังคม 

ละคร 
นิทาน 

ตลกขบขนั 

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน สาธิต 
ต่ืนเตน้ ต่ืนตา 

ต่ืนใจ 

6 – 9 ปี 
- สามารถแยกความแตกต่างของเพศได  ้
- เช่ือมัน่ในตนเอง            - แยกกลุ่ม ก๊วน 
- ชาย (ต่ืนเตน้ ทดลอง) / หญิง (อ่อนหวาน, ละมุน) 

ศีลธรรม 
จริยธรรม (MQ) 

การรู้หนงัสือ สเตม็ศึกษา 
เคารพและยอมรับใน

ความแตกต่าง 
ความ

หลากหลาย 

รักโรแมนติก 
สังคม วฒันธรรม 

ทกัษะ Life Skill 

ภาษาและ
วฒันธรรม 

ขดัแยง้ 

10 – 12 ปี 
- ตอ้งการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 
- คน้หาอตัลกัษณ์ของตนเอง 
- แสวงหาความจริง  - กงัวลการ เปลี่ยนแปลงทางเพศ 

อารมณ์ (EQ) 
ความยดืหยุน่ และ

การปรับตวั 
อาเซียน และ 

โลก 

มีส่วนร่วมและแสดงออก
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

นิตยสาร มีเง่ือนง าชวน
สงสัย 

ผูน้  า และรับผิดชอบ ความจริง 

13 – 15 ปี 

- ภาวะทางเพศเปลี่ยนแปลง     
- ขาดความรู้การควบคุมความคิดและอารมณ์ทางเพศ 
- พูดคุยเร่ืองเพศกบัครอบครัว 
- อารมณ์แปรปรวน 
- ตดัสินใจโดยยดึตนเองเป็นหลกั 
- พฒันาศกัยภาพในอนาคต 
- การเติบโตในสังคมที่ไม่สมบูรณ์ 

สติปัญญา (IQ) 

ขอ้มูลและ 
เทคโนโลย ี

Learning & Innovative Skill 

ทกัษะดา้นส่ือ
และการ
ส่ือสาร 

มีสติ 
มีภูมิคุม้กนั 
ในการใชชี้วิต 

การแข่งขนั 
โศกเศร้า  
น่าสงสาร 

คิดสร้างสรรค ์และ
นวตักรรม ขยนั อดทน พากเพียร 

แสดง
ความสามารถ 

แฟนตาซีเหนือ
จินตนาการ 

16 – 18 ปี 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

(CQ) 
มีวิจารณญาณ และ 
การแกปั้ญหา 

ชีวิตการ
ท างาน 

จิตส านึกสาธารณะ สารคดี มีช่ือเสียง 

ครอบครัว 

- ความรักความอบอุ่น 
- ความเขา้ใจในความแตกต่างของช่วงวยั 
- การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั 

การแกไ้ขปัญหา 
(AQ) 

การส่ือสารและการ
ท างานร่วมกนั 

ครอบครัว 
รู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร 
ส่ือและเทคโนโลย ี

ข่าว และการ
พูดคุย 

โชคลาภ รางวลั 

เพลง ยอ้นยคุ ยอ้นอดีต 

ตาราง 6.6 ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กวยัเรียนตอนตน้ อาย ุ6 – 9 ปี 
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ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Module) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จิตวิทยาพัฒนาการ 
การพัฒนา

ความสามารถ  
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

หมวดหมู่ 
การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
รูปแบบ
รายการ 

ส่ิงดึงดูด 

3 – 5 ปี 

- ช่วยเหลือตนเอง             - วิ่งกระโดดสนุกสนาน 
- อยากรู้อยากเห็น             - เรียนรู้การเขา้สังคม 
- สร้างเหตุผลส่งผลต่อความสามารถในการคิดทาง    
  คุณธรรม 

พลานามยั (PQ) 
สุขภาพ 

Global Awareness 

ศิลปะ 
มนุษยชาติ 
สังคม 

รู้จกัสิทธิ บทบาท หนา้ที่
ต่อตนเองและสังคม 

ละคร 
นิทาน 

ตลกขบขนั 

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน การสาธิต 
ต่ืนเตน้ ต่ืนตา 

ต่ืนใจ 

6 – 9 ปี 
- สามารถแยกความแตกต่างของเพศได  ้
- เช่ือมัน่ในตนเอง            - แยกกลุ่ม ก๊วน 
- ชาย (ต่ืนเตน้ ทดลอง) / หญิง (อ่อนหวาน, ละมุน) 

ศีลธรรม 
จริยธรรม (MQ) 

การรู้หนงัสือ สเตม็ศึกษา 
เคารพและยอมรับใน

ความแตกต่าง 
ความ

หลากหลาย 

รักโรแมนติก 
สังคม วฒันธรรม 

ทกัษะ Life Skill 

ภาษาและ
วฒันธรรม 

ขดัแยง้ 

10 – 12 ปี 
- ตอ้งการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 
- คน้หาอตัลกัษณ์ของตนเอง       - แสวงหาความจริง  
- กงัวลการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 

อารมณ์ (EQ) 
ความยดืหยุน่ และ

การปรับตวั 
อาเซียน และ 

โลก 

มีส่วนร่วมและแสดงออก
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

นิตยสาร มีเง่ือนง าชวน
สงสัย 

ผูน้  า และรับผิดชอบ ความจริง 

13 – 15 ปี 

- ภาวะทางเพศเปลี่ยนแปลง     
- ขาดความรู้การควบคุมความคิดและอารมณ์ทางเพศ 
- พูดคุยเร่ืองเพศกบัครอบครัว 
- อารมณ์แปรปรวน 
- ตดัสินใจโดยยดึตนเองเป็นหลกั 
- พฒันาศกัยภาพในอนาคต 
- การเติบโตในสังคมที่ไม่สมบูรณ์ 

สติปัญญา (IQ) 

ขอ้มูลและ 
เทคโนโลย ี

Learning & Innovative Skill 

ทกัษะดา้นส่ือ
และการ
ส่ือสาร 

มีสติ 
มีภูมิคุม้กนั 
ในการใชชี้วิต 

การแข่งขนั 
โศกเศร้า  
น่าสงสาร 

คิดสร้างสรรค ์และ
นวตักรรม ขยนั อดทน พากเพียร 

แสดง
ความสามารถ 

แฟนตาซีเหนือ
จินตนาการ 

16 – 18 ปี 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

(CQ) 
มีวิจารณญาณ และ 
การแกปั้ญหา 

ชีวิตการ
ท างาน 

จิตส านึกสาธารณะ สารคดี มีช่ือเสียง 

ครอบครัว 

- ความรักความอบอุ่น 
- ความเขา้ใจในความแตกต่างของช่วงวยั 
- การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั 

การแกไ้ขปัญหา 
(AQ) 

การส่ือสารและการ
ท างานร่วมกนั 

ครอบครัว 
รู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร 
ส่ือและเทคโนโลย ี

ข่าว และการ
พูดคุย 

โชคลาภ รางวลั 

เพลง ยอ้นยคุ ยอ้นอดีต 

 

ตาราง 6.7 ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กวยัเรียนตอนปลาย อาย ุ10 – 12 ปี 
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ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Module) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จิตวิทยาพัฒนาการ 
การพัฒนา

ความสามารถ  
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

หมวดหมู่ 
การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
รูปแบบ
รายการ 

ส่ิงดึงดูด 

3 – 5 ปี 

- ช่วยเหลือตนเอง             - วิ่งกระโดดสนุกสนาน 
- อยากรู้อยากเห็น             - เรียนรู้การเขา้สังคม 
- สร้างเหตุผลส่งผลต่อความสามารถในการคิดทาง    
  คุณธรรม 

พลานามยั (PQ) 
สุขภาพ 

Global Awareness 

ศิลปะ 
มนุษยชาติ 
สังคม 

รู้จกัสิทธิ บทบาท หนา้ที่
ต่อตนเองและสังคม 

ละคร 
นิทาน 

ตลกขบขนั 

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน การสาธิต 
ต่ืนเตน้ ต่ืนตา 

ต่ืนใจ 

6 – 9 ปี 
- สามารถแยกความแตกต่างของเพศได  ้
- เช่ือมัน่ในตนเอง            - แยกกลุ่ม ก๊วน 
- ชาย (ต่ืนเตน้ ทดลอง) / หญิง (อ่อนหวาน, ละมุน) 

ศีลธรรม 
จริยธรรม (MQ) 

การรู้หนงัสือ สเตม็ศึกษา 
เคารพและยอมรับใน

ความแตกต่าง 
ความ

หลากหลาย 

รักโรแมนติก 
สังคม วฒันธรรม 

ทกัษะ Life Skill 

ภาษาและ
วฒันธรรม 

ขดัแยง้ 

10 – 12 ปี 
- ตอ้งการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 
- คน้หาอตัลกัษณ์ของตนเอง       - แสวงหาความจริง  
- กงัวลการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 

อารมณ์ (EQ) 
ความยดืหยุน่ และ

การปรับตวั 
อาเซียน และ 

โลก 

มีส่วนร่วมและแสดงออก
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

นิตยสาร มีเง่ือนง าชวน
สงสัย 

ผูน้  า และรับผิดชอบ ความจริง 

13 – 15 ปี 

- ภาวะทางเพศเปลี่ยนแปลง     
- ขาดความรู้การควบคุมความคิดและอารมณ์ทางเพศ 
- พูดคุยเร่ืองเพศกบัครอบครัว 
- อารมณ์แปรปรวน 
- ตดัสินใจโดยยดึตนเองเป็นหลกั 
- พฒันาศกัยภาพในอนาคต 
- การเติบโตในสังคมที่ไม่สมบูรณ์ 

สติปัญญา (IQ) 

ขอ้มูลและ 
เทคโนโลย ี

Learning & Innovative Skill 

ทกัษะดา้นส่ือ
และการ
ส่ือสาร 

มีสติ 
มีภูมิคุม้กนั 
ในการใชชี้วิต 

การแข่งขนั 
โศกเศร้า  
น่าสงสาร 

คิดสร้างสรรค ์และ
นวตักรรม ขยนั อดทน พากเพียร 

แสดง
ความสามารถ 

แฟนตาซีเหนือ
จินตนาการ 

16 – 18 ปี 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

(CQ) 
มีวิจารณญาณ และ 
การแกปั้ญหา 

ชีวิตการ
ท างาน 

จิตส านึกสาธารณะ สารคดี มีช่ือเสียง 

ครอบครัว 

- ความรักความอบอุ่น 
- ความเขา้ใจในความแตกต่างของช่วงวยั 
- การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั 

การแกไ้ขปัญหา 
(AQ) 

การส่ือสารและการ
ท างานร่วมกนั 

ครอบครัว 
รู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร 
ส่ือและเทคโนโลย ี

ข่าว และการ
พูดคุย 

โชคลาภ รางวลั 

เพลง ยอ้นยคุ ยอ้นอดีต 

 

ตาราง 6.8 ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ อาย ุ13 – 15 ปี 
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ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Module) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จิตวิทยาพัฒนาการ 
การพัฒนา

ความสามารถ  
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

หมวดหมู่ 
การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
รูปแบบ
รายการ 

ส่ิงดึงดูด 

3 – 5 ปี 

- ช่วยเหลือตนเอง             - วิ่งกระโดดสนุกสนาน 
- อยากรู้อยากเห็น             - เรียนรู้การเขา้สังคม 
- สร้างเหตุผลส่งผลต่อความสามารถในการคิดทาง    
  คุณธรรม 

พลานามยั (PQ) 
สุขภาพ 

Global Awareness 

ศิลปะ 
มนุษยชาติ 
สังคม 

รู้จกัสิทธิ บทบาท หนา้ที่
ต่อตนเองและสังคม 

ละคร 
นิทาน 

ตลกขบขนั 

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน การสาธิต 
ต่ืนเตน้ ต่ืนตา 

ต่ืนใจ 

6 – 9 ปี 
- สามารถแยกความแตกต่างของเพศได  ้
- เช่ือมัน่ในตนเอง            - แยกกลุ่ม ก๊วน 
- ชาย (ต่ืนเตน้ ทดลอง) / หญิง (อ่อนหวาน, ละมุน) 

ศีลธรรม 
จริยธรรม (MQ) 

การรู้หนงัสือ สเตม็ศึกษา 
เคารพและยอมรับใน

ความแตกต่าง 
ความ

หลากหลาย 

รักโรแมนติก 
สังคม วฒันธรรม 

ทกัษะ Life Skill 

ภาษาและ
วฒันธรรม 

ขดัแยง้ 

10 – 12 ปี 
- ตอ้งการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 
- คน้หาอตัลกัษณ์ของตนเอง       - แสวงหาความจริง  
- กงัวลการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 

อารมณ์ (EQ) 
ความยดืหยุน่ และ

การปรับตวั 
อาเซียน และ 

โลก 

มีส่วนร่วมและแสดงออก
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

นิตยสาร มีเง่ือนง าชวน
สงสัย 

ผูน้  า และรับผิดชอบ ความจริง 

13 – 15 ปี 

- ภาวะทางเพศเปลี่ยนแปลง     
- ขาดความรู้การควบคุมความคิดและอารมณ์ทางเพศ 
- พูดคุยเร่ืองเพศกบัครอบครัว 
- อารมณ์แปรปรวน 
- ตดัสินใจโดยยดึตนเองเป็นหลกั 
- พฒันาศกัยภาพในอนาคต 
- การเติบโตในสังคมที่ไม่สมบูรณ์ 

สติปัญญา (IQ) 

ขอ้มูลและ 
เทคโนโลย ี

Learning & Innovative Skill 

ทกัษะดา้นส่ือ
และการ
ส่ือสาร 

มีสติ 
มีภูมิคุม้กนั 
ในการใชชี้วิต 

การแข่งขนั 
โศกเศร้า  
น่าสงสาร 

คิดสร้างสรรค ์และ
นวตักรรม ขยนั อดทน พากเพียร 

แสดง
ความสามารถ 

แฟนตาซีเหนือ
จินตนาการ 

16 – 18 ปี 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

(CQ) 
มีวิจารณญาณ และ 
การแกปั้ญหา 

ชีวิตการ
ท างาน 

จิตส านึกสาธารณะ สารคดี มีช่ือเสียง 

ครอบครัว 

- ความรักความอบอุ่น 
- ความเขา้ใจในความแตกต่างของช่วงวยั 
- การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั 

การแกไ้ขปัญหา 
(AQ) 

การส่ือสารและการ
ท างานร่วมกนั 

ครอบครัว 
รู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร 
ส่ือและเทคโนโลย ี

ข่าว และการ
พูดคุย 

โชคลาภ รางวลั 

เพลง ยอ้นยคุ ยอ้นอดีต 

ตาราง 6.9 ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ16 – 18 ปี 
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ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Module) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จิตวิทยาพัฒนาการ 
การพัฒนา

ความสามารถ  
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

หมวดหมู่ 
การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
รูปแบบ
รายการ 

ส่ิงดึงดูด 

3 – 5 ปี 

- ช่วยเหลือตนเอง             - วิ่งกระโดดสนุกสนาน 
- อยากรู้อยากเห็น             - เรียนรู้การเขา้สังคม 
- สร้างเหตุผลส่งผลต่อความสามารถในการคิดทาง    
  คุณธรรม 

พลานามยั (PQ) 
สุขภาพ 

Global Awareness 

ศิลปะ 
มนุษยชาติ 
สังคม 

รู้จกัสิทธิ บทบาท หนา้ที่
ต่อตนเองและสังคม 

ละคร 
นิทาน 

ตลกขบขนั 

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน การสาธิต 
ต่ืนเตน้ ต่ืนตา 

ต่ืนใจ 

6 – 9 ปี 
- สามารถแยกความแตกต่างของเพศได ้
- เช่ือมัน่ในตนเอง            - แยกกลุ่ม ก๊วน 
- ชาย (ต่ืนเตน้ ทดลอง) / หญิง (อ่อนหวาน, ละมุน) 

ศีลธรรม 
จริยธรรม (MQ) 

การรู้หนงัสือ สเตม็ศึกษา 
เคารพและยอมรับใน

ความแตกต่าง 
ความ

หลากหลาย 

รักโรแมนติก 
สังคม วฒันธรรม 

ทกัษะ Life Skill 

ภาษาและ
วฒันธรรม 

ขดัแยง้ 

10 – 12 ปี 
- ตอ้งการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 
- คน้หาอตัลกัษณ์ของตนเอง       - แสวงหาความจริง  
- กงัวลการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 

อารมณ์ (EQ) 
ความยดืหยุน่ และ

การปรับตวั 
อาเซียน และ 

โลก 

มีส่วนร่วมและแสดงออก
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

นิตยสาร มีเง่ือนง าชวน
สงสัย 

ผูน้  า และรับผิดชอบ ความจริง 

13 – 15 ปี 

- ภาวะทางเพศเปลี่ยนแปลง     
- ขาดความรู้การควบคุมความคิดและอารมณ์ทางเพศ 
- พูดคุยเร่ืองเพศกบัครอบครัว 
- อารมณ์แปรปรวน 
- ตดัสินใจโดยยดึตนเองเป็นหลกั 
- พฒันาศกัยภาพในอนาคต 
- การเติบโตในสังคมที่ไม่สมบูรณ์ 

สติปัญญา (IQ) 

ขอ้มูลและ 
เทคโนโลย ี

Learning & Innovative Skill 

ทกัษะดา้นส่ือ
และการ
ส่ือสาร 

มีสติ 
มีภูมิคุม้กนั 
ในการใชชี้วิต 

การแข่งขนั 
โศกเศร้า  
น่าสงสาร 

คิดสร้างสรรค ์และ
นวตักรรม ขยนั อดทน พากเพียร 

แสดง
ความสามารถ 

แฟนตาซีเหนือ
จินตนาการ 

16 – 18 ปี 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

(CQ) 
มีวิจารณญาณ และ 
การแกปั้ญหา 

ชีวิตการ
ท างาน 

จิตส านึกสาธารณะ สารคดี มีช่ือเสียง 

ครอบครัว 

- ความรักความอบอุ่น 
- ความเขา้ใจในความแตกต่างของช่วงวยั 
- การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั 

การแกไ้ขปัญหา 
(AQ) 

การส่ือสารและการ
ท างานร่วมกนั 

ครอบครัว 
รู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร 
ส่ือและเทคโนโลย ี

ข่าว และการ
พูดคุย 

โชคลาภ รางวลั 

เพลง ยอ้นยคุ ยอ้นอดีต 

ตาราง 6.10 ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศันส์ าหรับครอบครัว 
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จากตาราง 6.4 – 6.9 เป็นการแสดงส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ แบ่ง
กลุ่มเป้าหมายเป็น อายุ  3 – 5 ปี, อายุ 6 – 9 ปี, อายุ 10 – 12 ปี, อายุ 13 – 15 ปี, อายุ 16 – 18 ปี และ
ครอบครัว โดยผสมผสานระหว่างส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ เพื่อให้รายการน่าสนใจและการ
น าเสนอเน้ือหาท่ีส่งเสริมความรู้และสอดแทรกคุณธรรมท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยั 

 

6.7 อภิปรายผลแนวทางการสร้างสรรค์ ความต้องการรายการโทรทัศน์ของผู้ รับสารที่เป็นเด็ก 
เยาวชนและผู้ปกครอง และส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ต้นแบบส าหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 

จากผลการวิจยัการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ตน้แบบ และความตอ้งการรายการโทรทศัน์ของ
ผูรั้บสารท่ีเป็นเด็ก เยาวชนและผูป้กครอง ในการสร้างสรรค์รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว มี
ประเด็นท่ีนกัวิชาการ เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูผ้ลิตรายการและสถานีโทรทศัน์ ตระหนัก และสอดคลอ้ง
กบัการวิเคราะห์และถอดรหัสรายการเด็กท่ีมีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถ
อภิปรายผลแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของเน้ือหา และส่วนของวิธีการผลิตและการน าเสนอ ดงัน้ี 

 การสร้างสรรค์เน้ือหารายการเด็กและเยาวชน พบว่าตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการตามช่วงวยั 
ตามหลกัจิตวิทยาพฒันาการท่ีแบ่งเป็น วยัเด็กตอนตน้ วยัเด็กตอนปลาย และวยัรุ่น ส่ิงท่ีตอ้งส่งเสริม
ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ คุณธรรมจริยธรรม และเน้ือหาเพ่ือ
เสริมสร้างทกัษะดา้นต่างๆ และพบว่าเป็นสาระท่ีสอดแทรกในรายการเด็กท่ีเลือกมาศึกษาทุกรายการ 
แบ่งเป็น 3 ดา้นคือ เน้ือหาการเรียนรู้ทัว่ไป เน้ือหาดา้นทกัษะการใชชี้วิตและทางอารมณ์ และเน้ือหาดา้น
คุณธรรมจริยธรรม รายการเด็กจะเปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วม ทั้งลกัษณะการร่วมผลิตรายการเช่นเป็น
พิธีกร ร่วมกิจกรรม และร่วมในฐานะเป็นผูช้มรายการท่ีมีความกระตือรือร้น เช่นท าตามท่ีผูด้  าเนิน
รายการบอก ตอบค าถามของรายการ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันารายการโทรทศัน์เชิงประเด็น 
(อิทธิพล ปรีติประสงค์ 2555:21) ตอ้งค านึงถึงคือเน้ือหาและระดบัคุณค่าของเน้ือหา ท่ีมีค  าส าคัญคือ 
ประเด็นท่ีเด็กตอ้งรู้ คือทกัษะพ้ืนฐานส าคญัท่ีเด็กจ  าเป็นตอ้งมี ประเด็นท่ีเด็กควรรู้ คือเน้ือหาท่ีสอดคลอ้ง
กบัพฒันาการการเรียนรู้ตามช่วงวยั และประเด็นท่ีเด็กอยากรู้ คือเน้ือหาท่ีตรงกบัความสนใจและความ
ตอ้งการของเด็กกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถเช่ือมโยงเน้ือหารายการกบัประสบการณ์จริง และเปิดโอกาส
ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมกบัรายการในลกัษณะต่างๆ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาคุณลกัษณะของรายการเด็กท่ีดี 
(วรัชญ์ ครุจิตและคณะ (2555) ระบุว่าหน่ึงในคุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ นอกจากความสนุกท่ีดึงดูดให้
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ติดตามแลว้ รายการเด็กควรมีเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกับช่วงวยั เอ้ือต่อการพฒันา
บุคลิกภาพ และการปรับตัวของช่วงวยั ก่อให้เกิดความคิดเชิงบวก และความภูมิใจในตัวเอง เกิด
จินตนาการและแรงบนัดาลใจ กระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดปฏิสัมพนัธ์กบัทางรายการและผูท่ี้ชม
ร่วมกัน และกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้หลงัชมรายการ นอกจากน้ีในการศึกษาเพ่ือหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างรายการโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาเนน้ให้คนมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือและพฤติกรรมกา้วร้าว 
ของ Walker et al (2015) พบว่า เน้ือหาของรายการและพฤติกรรมในการรับชมรายการอย่างยาวนาน
ต่อเน่ืองทางโทรทศัน์ มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมของเยาวชน หากเยาวชนไดดู้เน้ือหาทางโทรทศัน์ท่ี
ส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมาก ก็อาจท าใหมี้พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนต่อคนแปลกหนา้ ในทางตรงกนั
ข้ามถา้เยาวชนเสพส่ือโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงและก้าวร้าวต่อเน่ือง โอกาสท่ีเยาวชนจะมี
พฤติกรรมกา้วร้าวก็สูงข้ึนเช่นกนั 

 รูปแบบและเทคนิคในการน าเสนอรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชน ก็มีความส าคญัไม่
ดอ้ยไปกว่าการน าเสนอเน้ือหา เพราะจะเป็นส่ิงดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจรับชมและติดตามรายการ 
ในการสร้างสรรคร์ายการจึงตอ้งค านึงถึงพฒันาการของเด็กในช่วงวยัท่ีแตกต่างกนัดว้ย งานวิจยัน้ีพบว่า
การผลิตรายการเด็กเลก็และเด็กวยัเรียนใชรู้ปแบบรายการท่ีหลากหลายประกอบกนั ขณะท่ีเด็กวยัเรียน
ตอนปลายและเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่น (อายุ 9 ปีข้ึนไป) จะมีรูปแบบท่ีชดัเจนอย่างหน่ึงอย่างใด ใชพ้ิธีกร
ด าเนินเร่ืองได ้เพราะเด็กเร่ิมมีสมาธิกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นเวลานานข้ึน ส่วนการสร้างความสนใจจาก
วิธีการน าเสนอ มกัใชค้วามตลกขบขนั ความต่ืนเตน้ เป็นหลกั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเพื่อพฤติกรรม
การเปิดรับและความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์เพื่อเด็กและเยาวชนของสถานี
ไทยพีบีเอส (ลกัษมี คงลาภและคณะ 2555) ท่ีพบว่ารายการโทรทศัน์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายน้ีควรเป็น
รายการท่ีสนุกสนาน แต่แฝงสาระ และดูง่าย เน้ือหารายการท่ีตอ้งการคือเนน้ความตลก สนุกสนาน  
 ในการผลิตรายการโทรทศัน์ใหเ้ด็กและเยาวชน มีกฎกติกาเบ้ืองตน้ท่ีพบคือ การน าเสนอเสมือน
ว่าเป็นเด็ก มีความใหม่ เสนอด้วยภาพและส่ิงต่างๆท่ีมีสีสันสะดุดตา ใชก้ารบอกตรงไปตรงมาเม่ือ
ตอ้งการแทรกความรู้ เสนอซ ้าทวนเม่ือตอ้งการย  ้าเนน้ส าหรับเด็กเลก็ ใชภ้าษาภาพ การตดัต่อ การล าดบั 
เทคนิคพิเศษ เพื่อการส่ือสารเร่ืองราว ใชภ้าษาพูดท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง ทั้งน้ีงานวิจยัของ Wright 
and Huston (1986) พบว่าจงัหวะการเคล่ือนไหวดว้ยเทคนิคภาพและองค์ประกอบทางเสียงในรายการ 
จะกระตุ้นความสนใจของเด็ก ในการผลิตรายการถา้ใช้ไวยากรณ์รายการแสดงขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ี
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ตอ้งการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและระมดัระวงั เด็กจะใชรู้ปแบบรายการในการในการเรียนรู้เน้ือหา
รายการไปดว้ย  
 อยา่งไรก็ตามการน าเสนอองคป์ระกอบดา้นภาพและเสียงในรายการส าหรับเด็กเลก็จะพบว่า จะ
ใชว้จันภาษาหรือภาษาพูดนอ้ย และจงัหวะเวลาในการน าเสนอใหช้า้ มีการย  ้าและซ ้าในเน้ือหาท่ีตอ้งการ
ตอกย  ้า แต่ท าในรูปแบบต่างๆ และท าซ ้าเม่ือตอ้งการให้เด็กมีส่วนร่วม การล าดบัภาพท าตามล าดบัเวลา 
ล  าดบัเร่ืองราวอยา่งง่าย ตรงไปตรงมา เพื่อความเขา้ใจง่าย ซ่ึงเป็นการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการ
ของเด็กเล็ก ตามผลวิจยัของ Lillard and Peterson (2011) ท่ีพบว่า รายการการ์ตูนเพื่อการศึกษา และ
รายการท่ีใชภ้าพวาด ท่ีมีจงัหวะการน าเสนอและภาพเคล่ือนไหวท่ีชา้ จะมีผลกระทบต่อพฒันาการของ
เด็กเล็ก ด้านการควบคุมตวัเองและการท างานของระบบความจ า น้อยกว่ารายการการ์ตูนทัว่ไป ท่ี
น าเสนอภาพเคล่ือนไหวดว้ยความรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลใหพ้ฒันาการดา้นดงักล่าวของเด็กเล็กไม่สอดคลอ้ง
ตามช่วงวยั  
 เทคนิคของการน าเสนอรายการเด็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค านึงถึงหลกัการดา้นความ
สนุกสนานและบนัเทิง หลกัการดา้นความซ ้า และการสร้างความจดจ าได ้และความสามารถระลึกถึงเน้ือ
เร่ืองและลกัษณะบุคลิกตวัละครได ้ในการสร้างเร่ืองราวหรือเน้ือหารายการส าหรับกลุ่มเป้าหมายน้ีจึง
ควรมีรูปธรรมสูง สามารถตีความไดท้นัที เพ่ือใหเ้ด็กตามเร่ืองราวไดท้นั ส าหรับเด็กโตก็จะมีเน้ือหาเป็น
นามธรรมไดเ้พราะจะเทียบเคียงกบัประสบการณ์ของตนเองหรือคนรอบตวั การใชภ้าษาให้เหมาะกบั
ช่วงวยั และเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดม้ีส่วนร่วมในรายการและนอกรายการรูปแบบต่างๆ และเปิดโอกาสให้
เด็กไดมี้ส่วนร่วมทั้งในและนอกรายการในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงการใชก้ารส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการ
ผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กโต เป็นการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และ
ตดัสินใจในการท างาน ก่อให้เกิดการไหลเวียนแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างเยาวชนและผูผ้ลิต
รายการ และเกิดการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกับเยาวชน (อศัรินทร์ 
 นนทิหทยั, 2551) ท่ีส าคญัรายการเด็กควรมีคุณค่าดา้นการเรียนรู้ตามช่วงวยั คือสอดแทรกเน้ือหาทัว่ไป
ท่ีควรเรียนรู้ ทกัษะดา้นต่างๆทั้งดา้นชีวิต อารมณ์ สงัคม ส่ือ เทคโนโลย ีสงัคม สภาพแวดลอ้ม  และการ
จดัการกบัปัญหาเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข รวมถึงเน้ือหาเชิงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกบั
ช่วงวยั เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ นิษฐา หรุ่นเกษม (2555) เร่ืองลกัษณะรูปแบบ เน้ือหา และการ
น าเสนอรายการโทรทศัน์เพื่อเด็กท่ีประสบความส าเร็จของส่ือสาธารณะ การศึกษาของ  Nikken and 
Voort (1999:11-12) เร่ืองมาตรฐานคุณภาพรายการส าหรับเด็ก นอกจากน้ีการศึกษาเร่ืองบทบาทรายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็กกบัการสร้างจิตส านึกสาธารณะ ของ อุษา บ้ิกก้ินส์ (2551) ยงัพบว่ารายการเด็กจะ



   369 

สร้างจิตส านึกสาธารณะใน 2 ประเด็นคือสนบัสนุนส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัสาธารณะ และการช่วยเหลือผู ้
อ่อนแอกว่า โดยไม่หวงัผลตอบแทน ผา่นเน้ือหาท่ีสอดแทรกการเรียนรู้เร่ืองทกัษะชีวิตเป็นหลกั  
 ส าหรับการสร้างสรรค์รายการครอบครัวทั้งดา้นเน้ือหาและรูปแบบ เทคนิควิธีการน าเสนอ
พบว่า จะเป็นเร่ืองราวความสมัพนัธใ์นครอบครัว ท่ีมีสมาชิกในช่วงวยัท่ีแตกต่างกนั น าเสนอในรูปแบบ
ของละครซิทคอม ท่ีใชค้วามตลกขบขนั และความขดัแยง้ เป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของผูช้ม คุณค่าของ
รายการน้ีคือการสอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ ทกัษะดา้นการใชชี้วิต
และการอยูร่่วมกนับนความแตกต่างของคนช่วงวยัต่างๆ เช่น ความกตญัญูต่อผูม้ีพระคุณ ความซ่ือสัตย ์
รู้จักเสียสละ แบ่งปันให้กับคนท่ีด้อยกว่า การเป็นคนอยู่ในวฒันธรรมท่ีดีงาม มีความอดทน มีวินัย 
เคารพการตดัสินใจร่วมกนั มีสติพอเพียงมีภูมิคุม้กนัในการใชชี้วิต และมีจิตใจท่ีพร้อมจะช่วยเหลือผูอ่ื้น 
เป็นตน้ คุณลกัษณะรายการน้ีสอดคลอ้งกบั คุณลกัษณะรายการท่ีเก่ียวกบัเด็ก (วรัชญ ครุจิต 2555) ว่าอาจ
เป็นรายการส าหรับทุกคนในครอบครัว ท่ีใหส้มาชิกในครอบครัวมาดู และมีปฏิสมัพนัธร่์วมกนั เป็นการ
เรียนรู้อีกลกัษณะหน่ึงใหก้บัเด็ก ไปพร้อมกบัส่งเสริมความสมัพนัธใ์นครอบครัว  
 การมีรายการครอบครัวท่ีส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
สอดคลอ้งกับพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของครอบครัว (อุษา บ้ิกก้ินส์, 2551:32-36) ท่ีพ่อแม่ 
ผูป้กครองจะเป็นผูก้  าหนดและควบคุมการรับชมรายการโทรทัศน์ของลูก การมีปฏิสัมพนัธ์กันใน
ครอบครัวโดยใชร้ายการโทรทศัน์เป็นส่ือเพื่อโยงไปสู่ประเด็นบุคคลหรือสังคม สามารถน าไปสู่การ
เรียนรู้เร่ืองศีลธรรมหรือพฤติกรรมท่ีควรกระท าได ้ 
 อยา่งไรก็ตามรายการละครซิทคอม บา้นน้ีมีรัก ยงัมีปัญหาเร่ืองการใชภ้าษาไม่เหมาะสม หยาบ
คาย ครอบครัวก็พบพฤติกรรมการใชภ้าษาท่ีล่อแหลมในเร่ืองเพศ ดูหม่ินผูอ่ื้น ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซ่ึง
ยงัเป็นปัญหาส าคญัท่ีผูผ้ลิตรายการส าหรับครอบครัวยงัขาดความระมดัระวงัในการสร้างสรรค์รายการ
ประเภทน้ี สอดคลอ้งกับผลวิจยัของ มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา (2558) พบว่า รายการประเภทละครมี
เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมเก่ียวกบัเพศ ภาษา และความรุนแรงมากกว่ารายการประเภทอ่ืน ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อเด็กใน 5 ดา้นคือ กระบวนการคิด ทศันคติความเช่ือ พฤติกรรม การแสดงออกทางอารมณ์ 
และการแสดงออกทางกายภาพ  
  ด้านความต้องการรายการโทรทัศน์ของผูรั้บสารท่ีเป็นเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง พบว่า 
พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทศัน์ของเด็กและเยาวชนจะแตกต่างไปตามพฒันาการของแต่ละช่วง
วยัอยา่งเห็นไดช้ดั การรับชมรายการโทรทศัน์ของวยัเด็กเลก็ ยงัอยูใ่นความดูแลของพ่อแม่ ผูป้กครอง ท่ี
เป็นผูก้  าหนดช่วงเวลา ลกัษณะรายการ และระยะเวลาในการรับชม  เด็กจะตั้งใจดูรายการท่ีชอบอย่างจด
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จ่อ และสามารถจดจ าส่ิงท่ีชอบไดดี้ ซ่ึงมกัเป็นรายการท่ีสนุก มีภาพและสีสันสดใส มีเสียงเพลงหรือ
ดนตรีท่ีไพเราะดึงดูด แมน้เด็กมีการจดจ าในช่วงสั้น แต่ก็พร้อมจะท าตามในส่ิงง่ายๆท่ีสนใจ รายการท่ี
เด็กช่ืนชอบมกัเป็นรายการขนาดสั้น ทั้งการ์ตูน รายการเด็ก โฆษณา และส่ือการเรียนการสอน และเป็น
วยัท่ีผูป้กครองตอ้งการใชส่ื้อเพ่ือสอนทั้งดา้นทกัษะ ความรู้ ศิลปะ และคุณธรรมจริยธรรม  สอดคลอ้ง
กบัพฒันาการของวยัเด็กตอนตน้ (3-6ปี) เร่ิมมีทกัษะการเคล่ือนไหวและช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั  มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีชดัเจน เป็นวยัท่ีช่างซกัถามอยากรู้อยากเห็นใส่ใจส่ิง
ต่างๆรอบตวั  พยายามคน้หาค าตอบ  เขา้ใจดา้นภาษามากข้ึน ในวยัน้ีพฒันาดา้นบุคลิกภาพจะเด่นชดั
ท่ีสุด เร่ิมเรียนรู้การมีเหตุผล สามารถคิดดา้นคุณธรรมจริยธรรมได ้(ทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต, 2541: 79-80, 
สุชา จนัทร์เอม 2540: 129-130)  ทั้งน้ีการรับรู้ผา่นส่ือจะซึมซบัขอ้มูลว่าเป็นจริง เลียนแบบพฤติกรรมท่ี
เห็น และเร่ิมแยกแยะได้ การชมภาพท่ีน่าหวาดกลวัจะสร้างความตระหนักและมองว่าส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกน่ากลวั ส่ือจึงมีโอกาสสร้างรูปแบบพฤติกรรมทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม (พรรณพิมล วิปุลา
การ, 2555:45-47)  

อยา่งไรก็ตามผูป้กครองของเด็กช่วงวยัน้ี มองว่า ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการ
ติดตามรายการด้วยเช่นกัน ควรอยู่ช่วงเช้ามากกว่าช่วงเยน็ เพราะเด็กจะต่ืนตอนเช้าและมีเวลาดูวนั
ธรรมดา เวลาประมาณ 7.00 – 8.00 น. และตอนเยน็เวลา 17.00-19.00 น. เพราะพ่อแม่กลบับา้นมาทนัดู
โทรทศัน์กบัลูก ส่วนวนัเสาร์อาทิตย ์ควรมีรายการเด็กตอนเชา้ตั้งแต่ 6.00 น. เป็นตน้ไป เพราะเด็กจะต่ืน
เชา้มาดูโทรทศัน์ และมีรายการเด็กหรือรายการครอบครัวในช่วงเวลาบ่ายถึงเยน็บา้ง เพราะปรากฏว่ามี
รายการเด็กนอ้ยมากในปัจจุบนั ถา้เทียบกบัรายกายพูดคุยดารา รายการผูใ้หญ่บนัเทิง ท่ีมีจ  านวนมาก 

สถานีส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในเวลาน้ียงัไม่เสนอรายการเด็กและครอบครัว ท่ีตอบ
โจทยข์องผูป้กครองท่ีจะใหเ้ด็กดูรายการเพ่ือเด็ก ขณะท่ีมีช่องดิจิทลัจ  านวนมากข้ึน แต่กลบัมีรายการเด็ก
ไดน้อ้ยลงเมื่อเทียบกบัอดีต ท่ีมีช่องจ านวนไม่มากแต่พบรายการเด็กท่ีดีมีมากกว่าเช่น รายการเจา้ขุนทอง 
รายการผึ้งนอ้ย เป็นตน้ ดงันั้นควรมีรายการเด็กใหม้ากข้ึนในช่องฟรีทีวีเดิม (6 ช่องเดิม) เพื่อง่ายในการ
รับรู้และเขา้ถึงของผูป้กครอง จากนั้นควรมีการประชาสมัพนัธใ์นช่องให้ถ่ีข้ึนเก่ียวกบัรายการ หรือการ
ใชช่้องฟรีทีวีประชาสัมพนัธ์รายการเด็กให้กบัช่องเด็กไดด้ว้ย สอดคลอ้งกบัปัญหารายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กในประเทศไทย (ลกัษมี คงลาภ และอปัสร เสถียรทิพย ,์ 2557: 47-54) ท่ีพบว่าเน้ือหาและ
รูปแบบรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก รวมถึงช่วงเวลาการออกอากาศยงัไม่สามารถดึงดูดความสนใจของ
เด็ก รายการยงัไม่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และเวลาการออกอากาศยงัไม่สอดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาว่างท่ีแทจ้ริงของเด็กและเยาวชน   
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 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์และความตอ้งการรายการของวยัเด็กตอนปลาย (7-12 ปี) 
จะดูรายการพร้อมกบัผูใ้หญ่ท่ีบา้น แต่ถา้มีโอกาสจะเลือกรับชมรายการท่ีช่ืนชอบเองทั้งจากส่ือโทรทศัน์ 
หรือจากช่องทางอ่ืนๆ เช่น ยูทูป หรือเลือกท ากิจกรรมอ่ืนเช่นเล่นเกมส์ เล่นกีฬา เป็นตน้ รายการท่ีช่ืน
ชอบส่วนใหญ่เป็นการ์ตูน ชอบความตลกและต่ืนเตน้ การเลือกรับชมรายการจะแตกต่างตามลกัษณะเพศ 
โดยเพศชายจะถูกดึงดูดดว้ยความต่ืนเตน้ ลึกลบั ผจญภยั เพศหญิง สนใจเร่ืองราวความรัก โรแมนติก 
ดาราดงัจากละครและนกักีฬาเป็นบุคคลท่ีช่ืนชอบ  ส่วนความตอ้งการรายการจะเร่ิมแตกต่างตามช่วงวยั
และระดบัชั้น นกัเรียนชั้นมธัยมตน้ตอ้งการเน้ือหาดา้นการเรียนชีวิตและปัญหาวยัรุ่น ขณะท่ีนกัเรียนชั้น
มธัยมปลายตอ้งการทราบเร่ืองการงานอาชีพ การศึกษาต่อ และบุคลิกภาพ ความสวยงาม มีความตอ้งการ
รายการเก่ียวกบัการแข่งขนั การประกวด รายการสารคดีท่ีหาดูไดย้าก หรือรายการทดลองส่ิงแปลกใหม่ 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของวยัเด็กตอนปลาย (ทิพยภ์า เชษฐเ์ชาวลิต,2541: 79-80, สุชา จนัทร์เอม, 2540: 
129-130) ท่ีพบว่าพฒันาการทางกายของเด็กวยัน้ีจะเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วโดยเด็กหญิงจะเติบโตดา้น
ร่างกายและวุฒิภาวะเร็วกว่า เมื่อถึงวยัเจริญพนัธ์จะสนใจกบัการเปล่ียนแปลงและวิตกเร่ืองภาพลกัษณ์ 
เด็กจะกลวัการไม่เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ต่อมาจะเปล่ียนเป็นความกงัวลเร่ืองรูปร่างของตนเองแทน 
ในช่วงน้ีจะเป็นการพฒันาตวัตน และพฒันาสติปัญญา การรู้จกัใชเ้หตุผล การแกปั้ญหา การสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่จึงสนใจเร่ืองธรรมชาติรอบตวั เด็กชายจะสนใจเร่ืองการทดลอง เด็กหญิงจะสนใจเร่ืองการอ่าน
หนงัสือ งานครัว เป็นตน้ และพรรณพิมล วิปุลาการ (2555:45-47) มองว่าเด็กวยัน้ีใชส่ื้อเพ่ือการรับรู้เชิง
กระตุน้ น าขอ้มูลท่ีถูกตอกย  ้ามาเป็นแบบแผนวิธีคิด มีแนวโนม้สูงท่ีจะทดลองเลียนแบบพฤติกรรมโดย
ไม่เขา้ใจความหมายพฤติกรรม และสร้างค่านิยมว่าพฤติกรรมท่ีรับรู้ผา่นส่ือเป็นท่ียอมรับทางสงัคม  
 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์และความตอ้งการรายการของเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่น (13-18 
ปี) พบว่าจะเลือกรับชมรายการท่ีช่ืนชอบดว้ยตนเอง แมน้จะดูโทรทศัน์ร่วมกบัผูป้กครองแต่ก็ไม่ใส่ใจ
เท่ากบัรายการท่ีเลือกชมเอง เยาวชนจะใชอุ้ปกรณ์มือถือ ในการแสวงหารายการท่ีตอ้งการหรือกิจกรรม
อ่ืนๆบนมือถือ เวลาในการดูโทรทศัน์จึงไม่แน่นอน มีพฤติกรรมเสพส่ือหลายหน้าจอ ชอบรายการ  
เรียลลิต้ี และซีรียเ์ร่ืองราวของวยัรุ่น สนใจรายการท่ีตลก ต่ืนเตน้ มีเง่ือนง า ส่วนผูห้ญิงยงัสนใจเร่ืองรัก
โรแมนติก ดาราดงัและเน็ตไอดอลเป็นกลุ่มคนท่ีเยาวชนให้ความสนใจ ตอ้งการเน้ือหาเร่ืองการงาน
อาชีพชดัเจน รองลงมาคือเทคโนโลยี และปัญหาชีวิตวยัรุ่น สอดคลอ้งกบัพฒันาการของช่วงวยัท่ีวุฒิ
ภาวะทางเพศเป็นแรงขับของความพึงพอใจและความสุขต่างๆ ต้องการอิสระจะพ่อแม่ อารมณ์
แปรปรวนเปล่ียนแปลงง่าย เร่ิมพฒันาอตัลกัษณ์ของตนเอง สังคมคือกลุ่มเพ่ือน และต้องการเป็นท่ี
ยอมรับของเพื่อนและสังคมรอบตัว มีความเจริญเติบโตของสมองเต็มท่ี ทีจินตนาการมากและแสวง



   372 

ความรู้ใหม่ๆขณะท่ีจะใหค้วามใส่ใจต่อค าวิพากษข์องผูอ่ื้น และพยายามคน้หาตวัตนในสังคม ซ่ึงส่งผล
ต่อบุคลิกภาพได ้เด็กวยัน้ีจึงแสวงหาตน้แบบทางอุดมคติจากดารา นักร้อง ไอดอลดา้นต่างๆ และเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ (พรรณพิมล วิปุลาการ, 2555: 45-47) การเขา้ถึงส่ือโทรทศัน์ของเยาวชนมากกว่า
หน่ึงช่องทางและพฤติกรรมการรับส่ือหลายหน้าจอ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของรายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็กในยคุดิจิทลัท่ีมีความเฉพาะและหลายหลายเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอ้ม ท าใหย้ากต่อการ
คาดเดาพฤติกรรม เยาวชนเสพรายการส าหรับผูใ้หญ่ในชีวิตประจ าวนั เพราะสัดส่วนรายการโทรทศัน์
เป็นส่ือเพื่อผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูบ้ริโภคเป็นหลกั กอปรกบัการท่ีเด็กและเยาวชนขาดทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ ท า
ใหไ้ดรั้บอิทธิพลทางลบมากกว่า (ลกัษมี คงลาภ และอปัสร เสถียรทิพย,์ 2557:47-54) 
 จากพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนในงานวิจัย น้ีย ังพบว่า 
แหล่งขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเด็กรุ่นใหม่ท่ีถูกเล้ียงดูในส่ิงแวดลอ้มความเป็นดิจิทลั หรือท่ีเรียกว่า ดิจิทลัเน
ทีฟ (Jones, 2011:5) มีความสนใจส่ิงต่างๆชัว่คร้ังชัว่คราว ส่ิงท่ีเรียนรู้จะเก่ียวกบัตนเองและมีประโยชน์
เฉพาะเวลาท่ีตอ้งการ ส่ิงท่ีเรียนรู้ตอ้งสนุกสนานและบนัเทิงใจ ขณะท่ีสามารถแฝงขอ้มูลข่าวสารท่ีให้
ความรู้ไปพร้อมกนัได ้ขณะเดียวกนัผลวิจยัยงัพบว่าระดบัของการมี ส่วนร่วมและการรู้เท่าทนัส่ือของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเด็กและเยาวชนยงัอยู่ในระดบัน้อยถึงปานกลาง สะทอ้นว่าเด็กและเยาวชนยงัอยู่ใน
ภาวะเส่ียงอนัเกิดจากการเสพเน้ือหาทางส่ือโทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงเด็กจดัอยู่ในกลุ่มผูช้มกลุ่มพิเศษ 
(Potter, 2015:74-81) เน่ืองจากการขาดวุฒิภาวะในประเด็นดา้นพฒันาการเรียนรู้ พฒันาการทางอารมณ์ 
และพฒันาการทางศีลธรรม และการขาดประสบการณ์ทางโลก ท าให้ผูว้างนโยบายและองค์กรต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ต่างใหค้วามสนใจผลกัดนั และขบัเคล่ือนการปกป้องเด็กจากรายการโทรทศัน์ท่ีเสนอเน้ือหา
ในเชิงลบท่ีอาจสร้างผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนได ้ดว้ยการปลูกฝังความรู้เท่าทนัส่ือ 
 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าครอบครัวประกอบดว้ย พ่อ แม่ หรือญาติผูใ้หญ่ในบา้น ผูป้กครองมีบทบาท
สมัพนัธก์บัการรับชมรายการโทรทศัน์ของเด็กทุกช่วงวยัตามผลการศึกษา สอดคลอ้งกบับทบาทของ
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กกบัครอบครัว (อุษา บ้ิกก้ินส์, 2551: 32-36) ท่ีพ่อ แม่ จะดูโทรทศัน์ และท า
กิจกรรมต่างๆขณะรับชมรายการ มีบทบาทในการตั้งกฎในการรับชมและควบคุมเวลาในการใช้
โทรทศัน์ของลูก บางคร้ังในการรับชมรายการเกิดจากความตั้งใจของพ่อแม่ในการเลือกกิจกรรม หรือ
การพูดคุย ดงันั้นความเขา้ใจและการเรียนรู้จากโทรทศัน์มีความสัมพนัธ์กบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัพ่อแม่
ในระหว่างท่ีดูโทรทัศน์ดว้ย และ การศึกษาของจนัทร์เพ็ญ ชุประภาวรรณและคณะ (2555) ท่ีพบว่า
ครอบครัวไทยยงัใชโ้ทรทศัน์เป็นอีกส่ือในการเสริมสร้างพฒันาการเด็ก มีการเลือกส่ือส าหรับลูก แต่ใน
บางครอบครัวจะใชส่ื้อโทรทศัน์ตามความเคยชินมากกว่าความตั้งใจเปิดให้เด็กรับชม สอดคลอ้งกบัผล



   373 

วิจยัน้ีท่ีพบว่าผูป้กครองเด็กปฐมวยัท่ีสนใจเร่ืองพฒันาการเด็กจะเลือกรายการโทรทศัน์ให้ลูก ถา้ไม่มีก็
จะแสวงหาคลิปวีดิโอ จากส่ือออนไลน์หรือส่ือการเรียนรู้อ่ืนๆให้ลูกดู ขณะท่ีครอบครัวท่ีมีญาติผูใ้หญ่
และเป็นผูใ้ชโ้ทรทศัน์เป็นหลกั ก็จะเปิดรายการท่ีตนช่ืนชอบในขณะท่ีเด็กปฐมวยัท ากิจกรรมอ่ืนๆไป 
และจะหนัมาดูรายการโทรทศัน์ท่ีมีเสียงเพลง หรือดนตรีท่ีดึงดูด ในระยะเวลาสั้นๆ  

เด็กในวยัเรียนเป็นผูใ้ช้โทรทัศน์ได้เอง และเลือกเปิดดูช่องรายการท่ีช่ืนชอบด้วยตัวเอง 
โดยเฉพาะในช่วงเช้าวนัหยุด เสาร์และอาทิตย ์ และวนัธรรมดาในช่วงเย็นกลบับ้านหลงัเลิกเรียน 
รายการท่ีช่ืนชอบคือการ์ตูน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเก็จมณี วรรธนะสิน (2550) และ ลกัษมี คงลาภ
และคณะ (2555) ส าหรับเด็กโตและวยัรุ่น ท่ีเขา้ถึงส่ือออนไลน์ผ่านเคร่ืองมืออิเลคโทรนิคส์ประเภท
ต่างๆ จะแสวงหารายการท่ีตนช่ืนชอบดว้ยตวัเอง การดูรายการโทรทศัน์กบัครอบครัวซ่ึงมกัเป็นช่วง
หวัค ่า มกัเป็นเพียงวิถีปฏิบติัของครอบครัว แต่ไม่ไดใ้หค้วามสนใจดูอย่างจริงจงัถา้รายการท่ีครอบครัว
เลือกเปิดรับชมไม่ตรงกบัความช่ืนชอบหรือทศันะของตนเอง และมกัใชเ้วลาว่างหรือเวลาท่ีสะดวกเลือก
ดูรายการท่ีช่ืนชอบเอง พฤติกรรมน้ีเป็นลกัษณะพฒันาการของช่วงวยั ท่ี Lull (อา้งถึงใน ประภาวดี 
ธานีรนานนท์ 2540:42) ไดศึ้กษาส่ือของวยัรุ่นและพบว่าเด็กวยัน้ีจะตอ้งการการเรียนรู้และแสวงหา
จุดยนืของตนเอง จะส่ือสารกบัครอบครัวนอ้ยลง ขณะท่ีเพ่ิมความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน สังคม และส่ืออ่ืนๆ
มากข้ึน โดยจะเลือกเสพส่ือโทรทศัน์คนเดียวหรือกบัพ่ีนอ้งมากกว่า อีกทั้งสถานการณ์การบริโภคส่ือท่ี
เปล่ียนไปของเด็กในยคุเทคโนโลยดิีจิทลั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเร่ือง ผลกระทบจากการบริโภคส่ือท่ีมี
ต่อเด็ก ของกานต ์เชาวนิ์รัติศยั (2557)  

 
ทั้งน้ีข้อมูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัได้น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือผลิต

รายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดงัตาราง 6.11 
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ตาราง 6.11 สรุปเคา้โครงรายการโทรทศัน์ส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว   

ช่วงวัย ช่ือรายการ ผู้ผลิต ความยาว จ านวน แนวคดิรายการ รูปแบบ วิธีการน าเสนอ การส่งเสริมพัฒนา 
3 – 5 ปี ยิม้แฉ่ง 

  
บริษทั 

มิราเคิล มชัรูม 
 

15 นาท ี

1 เทป 

กิจกรรมยามเชา้ วาไรต้ี เพลง  
ดนตรี  

กราฟฟิก 

ความรับผิดชอบตนเอง  
การเรียนรู้และเขา้สังคม  
การสร้างเหตุผล 

3 – 5 ปี ฝันหวาน บา้นชมดาว 
    

บริษทั ผองผล จ ากดั 15 นาท ี ส่งเดก็เขา้นอน วาไรต้ี เล่านิทาน 
หุ่นมือ 

ความรับผิดชอบตนเอง  
การเรียนรู้และเขา้สังคม  
การสร้างเหตุผล 

6 – 9 ปี เดก็กลา้ทะลุมิติ  บริษทั บี อเมซซ่ิง 
เอด็ดูเทนเมน้ท ์จ ากดั 

30 นาท ี 1 เทป เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วฒันธรรม ดว้ย
ภารกิจขา้มมิติ 

สาธิต 
ทดลอง 

ต่ืนเตน้  
จินตนาการ 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง  
การท างานเป็นทีม  
มีเหตุผล 

6 – 9 ปี ตวันิดจิตอาสา   วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
 

30 นาท ี 1 เทป ภารกิจจิตอาสา 
ของลูกเสือ 

บ าเพญ็ประโยชน์
ชุมชน 

เรียลลิต้ี ต่ืนเตน้  
ทา้ทาย 

ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ 
ตระหนกัหนา้ที่พลเมือง 
เรียนรู้สภาพแวดลอ้ม 
การปรับตวั 

10 – 12 ปี 
 

ปิดเทอม เดอะซีรีย ์ 
 

บริษทั ทโมนไทย 
จ ากดั 

 

30 นาท ี 1 เทป การเรียนรู้คน สังคม 
วิถีวฒันธรรมที่

แตกต่าง 

เรียลลิต้ี ต่ืนเตน้  
อุปสรรค ปัญหา 

ปรับทศันคติใหเ้ขา้ใจผูอ้ื่น 
ลดทอนตวัตน  
การใชเ้ทคโนโลย ี

10 – 12 ปี 
 

ทุ่งหญา้ต าราเรียน บริษทั จนัทร์จา้ ทีว ี
 

30 นาท ี 1 เทป การเรียนรู้นอก
หอ้งเรียนของครู 

นกัเรียน และชุมชน 

สารคดี สนุกสนาน   
ชวนติดตาม 

ปรับทศันคติใหเ้ขา้ใจผูอ้ื่น 
ลดทอนตวัตน  
การใชเ้ทคโนโลย ี

 374 
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ตาราง 6.11 (ต่อ) สรุปเคา้โครงรายการโทรทศัน์ส าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว   

ช่วงวัย ช่ือรายการ ผู้ผลิต ความยาว จ านวน แนวคดิรายการ รูปแบบ วิธีการน าเสนอ การส่งเสริมพัฒนา 
13 – 15 ปี รักก  าเริบ  

Love Contest 
วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

30 นาท ี 1 เทป สร้างความเขา้ใจ 
เร่ืองรักและทศันคติ 

ที่พึงประสงค์ 

เกมส์
โชว ์

สนุกสนาน 
รักโรแมนติก 

รางวลั 
ผูมี้ช่ือเสียง 

เขา้ใจสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ตระหนกัถึงคุณค่าความเป็นมนุษย  ์
เคารพ ใหเ้กียรติเพศตรงขา้ม 

13 – 15 ปี แข่งคิดผลิตส่ือ 
Child Social 

Responsibility  
 

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

30 นาท ี 1 เทป การสร้างส่ือ  
เพื่อรณรงคส์ังคมให้
เดก็คิด ผลิต และ 
เดก็ตดัสินงาน 

เรียลลิต้ี สนุกสนาน 
อุปสรรคปัญหา 

รางวลั 
ผูมี้ช่ือเสียง 

รู้จกัตนเอง  
ลดตวัตน  
เขา้ใจคนรอบขา้ง  
มีมุมมองในการสร้างสังคมที่ดี 

16 – 18 ปี Lesson one นายณัฐพชัร์ สุขวงษศ์ิลป์ 
นายพสธร ธีรฤทธ์ิเฉลิม 
นายฌฐัพร อยูสุ่วรรณ 
นายนคริน แซ่ตนั 

30 นาท ี 1 เทป ประสบการณ์จริง 
ของชีวิตวยัรุ่น ใน
โลกของความจริง 

ละคร ความเศร้า 
ความขดัแยง้ 

รู้จกัตนเอง  
ลดตวัเองเป็นจุดศูนยก์ลาง  
เขา้ใจความต่างของมนุษย ์ 
มีสติยบัย ั้งอารมณ์และความคิด   
มีวุฒิภาวะทางเหตุผล 

16 – 18 ปี สักวนัฉันจะเป็น 
Wanna be Someday 

RSU Media 30 นาท ี 1 เทป เรียนรู้ประสบการณ์
จากอาชีพในฝัน 
ก่อนตดัสินใจ 

เรียลลิต้ี สนุกสนาน 
ต่ืนเตน้ 

มีเป้าหมายต่อชีวิต  
พฒันาศกัยภาพต่อการท างานใน
อนาคต 

ครอบครัว ต่าง...เขา้ใจ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

30 นาท ี 1 เทป ครอบครัวที่แตกต่าง เรียลลิต้ี สนุกสนาน 
ความรัก 
อบอุ่น 

เปิดใจพูดคุยกนั  
สร้างความสัมพนัธ์ที่ดีผ่านการ
พูดคุยและกิจกรรมต่างๆ 
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 ทั้งน้ี จากการผลิตรายการโทรทศัน์ ตามเคา้โครงรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ขา้งตน้น้ี คณะผูว้ิจยัไดท้  าการถอดบทเรียนรายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว มีรายละเอียด ต่อไปน้ี 
 
 6.8 การถอดบทเรียนรายการโทรทัศน์ต้นแบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว แสดงผลดงั
ตาราง 6.12 
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ตาราง 6.12 การถอดบทเรียนรายการโทรทศันต์น้แบบส าหรับเด็กเลก็ อาย ุ3 – 5 ปี  
 

รายการ เน้ือหา วิธีการน าเสนอ 
การน าไปต่อยอดของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ยิม้แฉ่ง 
 

- สอดแทรกความรู้เช่ือมโยงกบักิจกรรมที่เดก็ชอบ - การมีเดก็ในรายการ แสดงถึงการมีส่วนร่วม ดึงดูดให้
เดก็ดู  

- ออกแบบรายการให้คิดต่อถึงการเสนอ
เร่ืองราวในคร้ังต่อไป 
- ออกแบบรายการควรคิดถึงความเช่ือมโยง
ไปกบัผลิตภณัฑ์ที่คาดว่าจะเป็นผูส้นับสนุน
รายการได ้
- การใชต้ัวสัญลกัษณ์ หรือหุ่น สามารถต่อ
ยอดการส่งเสริมรายการไปสู่ส่ืออื่นได ้

ฝันหวาน  
บ้านชมดาว 

 

- แบ่งเน้ือหาเป็นช่วงสั้นๆ เนน้ย  ้าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใน
แต่ละช่วง 
- เน้ือหาดา้นศิลปะทั้งดนตรี บทกลอน ภาพวาด เน้ือ
ร้องและท านองเพลง เสริมสร้างรสนิยมที่ดีใหเ้ดก็ 
- เน้ือหาดา้นการวาดรูปแบ่งเป็น 2 แบบคือ เพื่อให้
เด็กวาดตาม และเพื่อให้เด็กไดซึ้มซับความงามของ
ภาพวาด 
- การเล่าเร่ืองอย่างช้าๆ ตอกย  ้า ซ ้ าทวนให้สามารถ
จดจ า ท  าตามได ้

- วิ ธีการน าเสนอที่หลากหลาย ทั้ งนิทาน เพลง ตัว
สัญลกัษณ์ (mascot) หุ่น 
- โทนสีพาสเทลที่สดใส 
- เพลง และกราฟฟิก ช่วยสร้างจินตนาการ ส่งเสริมการ
เล่าเร่ือง ชวนติดตาม 
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ตาราง 6.13 การถอดบทเรียนรายการโทรทศันต์น้แบบส าหรับเด็กวยัเรียนตอนตน้ อาย ุ6 – 9 ปี 
 

รายการ เน้ือหา วิธีการน าเสนอ 
การน าไปต่อยอดของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

เด็กกล้า
ทะลุมิติ 

 

- ออกแบบการเรียนรู้ผสมผสานเร่ืองวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมเขา้ดว้ยกนัโดยใชแ้ก่นเร่ืองเดียวกนั 
- การมีเน้ือหาท่ีให้ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมในอดีตใน
รูปแบบของการภารกิ จ เ ป็นการให้คว าม รู้โดย 
ไม่ยดัเยยีด 
- การท าภารกิจไม่ส าเร็จ สามารถยอมรับได ้โดยเสนอ
จุดผิดพลาดใหเ้รียนรู้ เพื่อน าไปปรับใชต่้อไป 

- น าเสนอในรูปแบบเกมส์การแข่งขนั ทั้ งในสตูดิโอ 
และนอกสตูดิโอ เพราะเ ป็ นช่วงวัย ท่ี เ ร่ิม เ รียน รู้
ประสบการณ์ชีวิต และชอบการแข่งขนั 
- เดก็ที่ร่วมรายการไม่จ าเป็น ตอ้งอายเุท่ากลุ่มเป้าหมาย 
สามารถโตกว่าได ้แต่ดูแลว้ไม่แตกต่างกบัเด็กช่วงวยัน้ี
มาก 
- การเลือกเด็กควรให้มีบุคลิก ลกัษณะนิสัย รูปลกัษณ์
ภาย นอก และเพศที่แตกต่างกนั 
- ควรเสนอเร่ืองราวดว้ยภาพขนาดต่างๆ เสียงของเด็ก
ในสถานการณ์ ให้ทราบวิธีคิด การแก้ปัญหา การ
ท างานร่วมกนั ในภารกิจที่มอบหมาย 

- การใหข้องรางวลัในการแข่งขนัที่ไม่ใชเ้งิน 
แต่เป็นการให้เหรียญ การประกาศเกียรติคุณ 
เคร่ืองเรียน อุปกรณ์การ ศึกษากบัโรงเรียน 
เป็นแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ส่วนรวม ลดปัญหาผลกระทบจากการแข่งขนั 
และต่อยอดไปสู่ผูส้นบัสนุนรายการได ้

ตัวนิด 
จิตอาสา 

 

- ภารกิจสะทอ้นแนวคิดจิตอาสา ผ่านรูปแบบของค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี เป็นเร่ืองใหม่ น่าสนใจ 
- การออกแบบภารกิจให้เด็กท า ไม่ควรซับซ้อนและ
มากเกินไป ควรเนน้ที่การแกไ้ขสถานการณ์ การเรียนรู้
จากการท าภารกิจ 

- เด็กที่ร่วมในรายการไม่ควรมีมากเกินไป อาจท าให้
เสนอคุณลกัษณะเดก็ไม่ครบถว้น จ านวน 3-4 คน ก าลงั
พอดีในการจัดการเร่ืองการผลิต และสามารถสร้าง
ความจดจ าคนดู 
- การตดัต่อไม่ควรเร็วเกินไป ไม่ตอ้งใชเ้ทคนิคพิเศษ
มาก เล่าตามล าดับ เห็นช่วงหยุดคิดบา้ง เพื่อให้คนดู
เขา้ใจขั้นตอนกระบวนการคิด การตดัสินใจ 
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ตาราง 6.14 การถอดบทเรียนรายการโทรทศันต์น้แบบส าหรับเด็กวยัเรียนตอนปลาย อาย ุ10 – 12 ปี 
 

รายการ เน้ือหา วิธีการน าเสนอ 
การน าไปต่อยอดของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ปิดเทอม 
เดอะซีรีย์ 

 
 
 
 
 
 

ทุ่งหญ้า
ต าราเรียน 

 

-   การออกแบบรายการเน้นเน้ือหาไปท่ีการเรียนรู้
ทกัษะการใชชี้วิตและความหลากหลายในสังคม ของ
เดก็ในเมือง  
- ลกัษณะภารกิจในรายการเรียลลิต้ี เหมาะสมกบัช่วง
วยั ทั้งสถานท่ี ลกัษณะการเดินทาง ภารกิจท่ีเรียนรู้เร่ือง
สัตว์ ขนมและอาหารไทย ไปพร้อมกับการจัดการ
ตวัเองและค่าใชจ่้าย   
 
-   การออกแบบรายการเน้นเน้ือหาไปท่ีการเรียนรู้
ทกัษะการใชชี้วิตและความหลากหลายในสังคม ของ
เดก็ต่างจงัหวดั  
- การเสนอเร่ืองราวของเด็กในต่างจังหวัด ที่มีการ
เรียนรู้ร่วมกนัของบา้น โรงเรียน และชุมชน ในพื้นที่
ธรรมชาติ สร้างความภูมิใจใหก้บัเดก็ต่างจงัหวดั 
- การออกแบบรายการเด็ก ควรชูเด็กเป็นคนเดินเร่ือง
หลกั ให้ครูและชุมชนเป็นองค์ประกอบรอง เน้นไปที่
กระบวนการเรียนรู้เร่ืองวิทย ์ตามวิถีชาวบา้นเพียงเร่ือง
เดียว 

- รายการเรียลลิต้ีน าเสนอการปฏิบติัภารกิจในวนัหยุด 
เพื่อสอดคลอ้งกบัความอยากรู้อยากเห็นโลกตามความ
จริงของช่วงวยัน้ี 
- การคดัเลือกเด็กที่ปฏิบติัภารกิจให้มีบุคลิก ความคิด
ความสามารถ และเพศที่แตกต่างกนั ท าใหเ้ขา้ใจการอยู่
ร่วมกนั การปรับตวัเขา้หากนั ไปพร้อมกบัความสนุก 
- รายการเรียลลิต้ีไม่สามารถก าหนดทุกอย่างตายตวัได ้
ควรใหเ้น้ือหา ยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
เพื่อความใหม่ สด และสนุกของการเล่าเร่ือง 
- น าเสนอภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของสถานที่ถ่าย
ท า วิถีชีวิต และผู ้คน ในงานสารคดีสามารถกระตุ้น
ความสนใจใหติ้ดตาม 
- เด็กที่ไม่เคยออกรายการโทรทศัน์ ทีมงานควรแจ้ง
วัตถุประสงค์ ขั้ นตอนการท างาน และสร้างความ 
คุน้เคยกบัเดก็ก่อน 
- การขอความร่วมมือการถ่ายท าเร่ืองราวของครูและ
เด็ก ควรท าเร่ืองผ่านผูอ้  านวยการโรงเรียน ขออนุมัติ
อย่างเป็นทางการ เพื่อความสะดวก ราบร่ืนในการ
ท างานและการรับรองสวสัดิภาพความปลอดภยัแก่เดก็ 

- แนวคิดของทั้ งสองรายการสามารถน าไป
ต่อยอดเป็นรายการปฏิบติัภารกิจแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้วิถีชีวิต วฒันธรรม ระหว่างเดก็ในเมือง 
กบัเดก็ต่างจงัหวดัได ้
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ตาราง 6.15 การถอดบทเรียนรายการโทรทศันต์น้แบบส าหรับเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ อาย ุ13 – 15 ปี 
 

รายการ เน้ือหา วิธีการน าเสนอ 
การน าไปต่อยอดของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

รักก าเริบ 
Love 

Contest 
 

- การน าเน้ือหาเร่ืองเพศและความสัมพนัธ์ในวยัเรียน 
เสนอในรูปแบบกึ่งเกมส์โชว ์เปิดพื้นท่ีให้วยัรุ่นไดคิ้ด 
และพูดคุยเร่ืองเพศ ภายใตก้ารแนะน าจากนักจิตวิทยา 
เป็นความคิดที่ดี และควรมีรายการแบบน้ีเกิดข้ึน 
- เน้ือหาท่ีน าเสนอในรายการมีท่ีมาจาก หลกัสูตรสุข
ศึกษาในโรงเรียน น ามาเสนอเป็นสถานการณ์จ าลอง 
ใหน้กัเรียนเลือก สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ตามวยั 
- ควรน าค  าถามที่ใชใ้นการส ารวจความเห็นของเดก็
ในโรงเรียน มาเสนอใหท้ราบผลการเลือกของเดก็ดว้ย  
- เน้ือหาภาคบนัเทิงท่ีเป็นการแสดงตอนทา้ย ควรเป็น
ส่วนประกอบปิดรายการที่สร้างความประทบัใจตอน
จบเพียงสั้นๆ   

- รายการเร่ืองเพศศึกษาและความสัมพนัธ์ของวยัรุ่น
ควรน าเสนอเป็นรายการเกมโชว์ ในพื้นท่ีปิดมากกว่า
ในโรงเรียน เพื่อให้เด็กมีอิสระในการแสดงความคิด
ไดม้ากข้ึน 
- การน าดารา และผูมี้ช่ือเสียงมาเป็นพิธีกร หรือแขก
รับเชิญ ในรายการ สามารถดึงดูดความสนใจวยัรุ่นที่
ร่วมรายการและคนดูได ้

- การพูดเร่ืองเพศศึกษาในโรงเรียน ในพื้นท่ี
เปิด อาจเป็นข้อจ ากัดเร่ืองการพูดคุย ตอบ
ค าถามเร่ืองน้ีของเดก็วยัรุ่นในโรงเรียน 
- รายการแข่งขันเพื่อการผลิตส่ือ สามารถ
ขยายเป็นความยาวกว่า 30 นาทีได ้เพราะ
รายการน าเสนอกระบวนการเรียนรู้และการ
ท างานของเด็กหลายขั้นตอน และควรขยาย
ส่วนของการถ่ายท ารายการแต่ละทีมให้
เข้าใจถึงวิธีคิด การวางแผน กระบวนการ
ท างาน ปัญหาและอุปสรรค ในการผลิตส่ือ 

 

แข่งคดิผลิตส่ือ 
Child Social 

Responsibility 

- การออกแบบรายการที่ใหเ้ดก็ไดแ้สดงความสามารถ
ในการผลิตส่ือ ตามโจทย์ และเสนอให้กับเด็กวัย
เดียวกนัดู สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและความรู้เท่า
ทนัส่ือใหก้บัวยัรุ่นได ้

- รายการกึ่ งเรียลลิต้ี ให้เด็กท าภารกิจ เป็นขั้นและ
เสนอให้ดู จนถึงขั้นตอนสุดทา้ย เหมาะกบัเด็กวยัรุ่น 
ท่ีก  าลงัแสวงหาตวัตน ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ สนใจส่ือ
และเทคโนโลย ีการตดัต่อภาพและเสียง เทคนิคพิเศษ
ต่างๆ สามารถย่นระยะเวลาเหตุการณ์ให้เร็วข้ึน เพื่อ
ความกระชบั น่าติดตาม สอดคลอ้งกบัความสนใจตาม
วยั 
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ตาราง 6.16 การถอดบทเรียนรายการโทรทศันต์น้แบบส าหรับเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ16 – 18 ปี 
 

รายการ เน้ือหา วิธีการน าเสนอ 
การน าไปต่อยอดของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

Lesson one 
 

- เน้ือหารายการละครสั้นส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทนัส่ือ 
สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้โซเชียลมีเดียของ
เยาวชน 

- การน าเสนอชีวิตเยาวชนในรูปแบบ ภาพยนตร์สั้ น 
โดยตวัละครในช่วงวยัเดียวกนั ดว้ยบทและการแสดง
ที่สมจริง การก  ากบั การถ่ายและล าดบัภาพ เหมาะกบั
ความสนใจของช่วงวยั 

- รายการที่เน้นให้เยาวชนคน้หาตวัตนจาก
งานอาชีพที่ ช่ืนชอบ ไม่ค่ อยปรากฏใน
รายการโทรทศัน์ สามารถพฒันาต่อยอดเป็น
รายการจริงได้ ถ้าใช้เทคนิคการน าเสนอ
เน้ือหารายการท่ีสร้างแรงบันดาลใจ ไป
พร้อมกบัความสนุก รายการยงัต่อยอดไปสู่
ผูส้นบัสนุนรายการที่เป็นสถาบนัการศึกษา
ภาครัฐและเอกชนไดอ้ีกมาก 
- รายการภาพยนตร์สั้นสามารถต่อยอดเป็นซี
รีย ์เสนอเร่ืองราวภาคต่อไปของตวัละครทั้ง
สามคน ที่อาจวางให้มีความสัมพนัธ์กนัใน
ตอนต่อๆไป โดยคงโครงเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัชีวิต
เยาวชนในยุคส่ือโซเชียลมีเดียและการรู้เท่า
ทนัส่ือ 

สักวันฉันจะ
เป็น Wanna 
be someday 

- การออกแบบรายการให้เยาวชนได้เ รียนรู้ความ
ตอ้งการดา้นอาชีพของตนเองก่อนการตดัสินใจจริงใน
ระดับอุดมศึกษาสามารถสร้างความเข้าใจการงาน
อาชีพใหก้ลุ่มเป้าหมายได ้  

- รายการควรเสนอภาพและเสียง แสดงกระบวนการ
เรียนรู้ของเยาวชนที่ร่วมรายการเป็นหลกั เสนอการ
เผชิญหนา้กบัสถานการณ์ การเรียนรู้ การพฒันาทกัษะ 
ความยากล าบาก การแก้ไขปัญหาที่ เผ ชิญ และ
บทเรียนที่ไดจ้ากการร่วมรายการ 
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ตาราง 6.17 การถอดบทเรียนรายการโทรทศันต์น้แบบส าหรับครอบครัว 
 

รายการ เน้ือหา วิธีการน าเสนอ 
การน าไปต่อยอดของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ต่าง...เขา้ใจ - น าวิถี ชีวิต การเลี้ ยงดู  ของภาพตัวแทนแต่ละ

ครอบครัวที่แตกต่างกนั ท าให้เห็นความหลากหลาย
ของสภาพครอบครัวในยุคปัจจุบนั ของคนธรรมดาที่
ไม่ใช่เป็นผูมี้ช่ือเสียง   
- สภาพความจริงท่ีเกิดข้ึนกบัหลายครอบครัวท าให้
ผูช้มเกิดการเรียนรู้ เขา้ใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือ
สร้างแรงบนัดาลใจ ในการดูแลครอบครัว 

- เล่าในรูปแบบสารคดีที่เรียบง่าย เหมาะสมกบัการ
สะท้อนชีวิตของคนธรรมดา ที่ มีสภาพครอบครัว
แตกต่างกนั 

- อ าจปรับ เปลี่ ยน เ ป็นก าร เ สนอ เพี ย ง
ครอบครัวเดียว แต่ฟังจากหลายมุมมองของ
สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เป็นรายการที่
สะท้อนหลายทศันะจากหลายบทบาทของ
คนในครอบครัว 
- เป็นรายการท่ีเอื้อกบัการต่อยอดเน้ือหา ให้
คนดูมีส่วนร่วมส่งเร่ืองให้รายการน าเสนอ 
รวมถึงการหาผู ้สนับส นุนรายการ  ได้
หลากหลาย 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 6.9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม การก ากับดูแล และการเฝ้าระวังรายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

6.9.1 ข้อเสนอแนะด้านการก ากับดูแลรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว  

(1) การก าหนดหลกัการก ากบัดูแลรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
การศึกษาพบว่าหลกัการท่ีเป็นสากลและใชป้ฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลเก่ียวกบัเร่ืองเด็กและเยาวชนใน
ประเทศ ลว้นแลว้เป็นหลกัการท่ีสอดคลอ้งกนั จึงเสนอหลกัการท่ีควรใชใ้นการก ากบัดูแลรายการเด็ก 
เยาวชน รวมทั้งรายการครอบครัวตามหลกัการ ดงัน้ี  

(1.1) มาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริมเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

- ส่งเสริมพฒันาการของผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชนตามช่วงวยั ซ่ึงครอบคลุม
ถึงพฒันาการทางกาย อารมณ์ สงัคม ปัญญา 

- ส่งเสริมการสร้างทกัษะในการด าเนินชีวิตโดยพฒันาให้เด็กและเยาวชนเป็น

พลเมืองท่ีสมบูรณ์ 
- ส่งเสริมสิทธิของเด็กและเยาวชนในการรับรู้ข่าวสารโดยถูกตอ้งชดัเจนและ

การมีส่วนร่วมทางสงัคมในฐานะพลเมือง 
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนโดยไม่เลือกปฏิบติั และไม่แบ่งแยก

ความแตกต่าง หลากหลายในประเด็นต่างๆ 

- ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์
วฒันธรรมอนัดีงาม 

- ส่งเสริมความสมัพนัธอ์นัดีของครอบครัว 
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(1.2) มาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการคุ้มครองเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

- คุม้ครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาและภาพท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองทางเพศ 
ความรุนแรงหรือเน้ือหาและภาพท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดี 

- คุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการใชภ้าษาไม่สุภาพหยาบคายส่อเสียด และ
ท าลายวฒันธรรมไทย 

- คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตวัของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
- คุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่ผลิตรายการท่ีกระทบต่อช่ือเสียง

ร่างกาย และจิตใจของเด็กและเยาวชน 
- คุ ้มครองความเป็นครอบครัว โดยสร้างสรรค์เน้ือหารายการท่ีไม่ท าลาย

ความสมัพนัธค์รอบครัว 

(2) การส่งเสริมการก ากบัดูแลกนัเองในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน
และครอบครัว การศึกษาพบว่าในต่างประเทศจะใชรู้ปแบบการก ากบัดูแลกนัเองในการผลิตรายการเพื่อ
ไม่ให้เกิดการปิดกั้นด้านเสรีภาพ โดยใช้หลกัปฏิบติักวา้งๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ท่ีผ่านมาใน
ประเทศไทย การก ากบัดูแลกนัเองยงัไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาดา้นการผลิตและน าเสนอรายการท่ี
ขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณ การจดัการเร่ืองร้องเรียนของ กสทช. ท าไดเ้พียงปลายเหตุ คือลงโทษ
ภายหลงั เมื่อพบผลเสียหายแลว้ และขอ้บงัคบัเร่ืองเวลาการออกอากาศ ของรายการเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว ยงัไม่ถูกบงัคบัใชอ้ย่างจริงจงั  เพื่อส่งเสริมให้การก ากบัดูแลร่วมกนั  พฒันาไปสู่การก ากบั
ดูแลกนัเองในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีขอ้เสนอดงัน้ี 

(2.1) กสทช. ควรเร่งส่งเสริมการรวมกลุ่มขององคก์รวิชาชีพดา้นส่ือโทรทศัน์
และวิทยุ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งในการก ากบัดูแลกนัเอง อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเคร่ืองมือ
ท่ีกสทช. สนบัสนุน เช่น คู่มือมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว หรือคู่มือ
ปฏิบติัการต่างๆท่ีองคก์รวิชาชีพฯไดส้ร้างข้ึน  

(2.2) กสทช. ควรใชอ้  านาจท่ีมีในการก ากบัดูแลรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ท่ีถูกร้องเรียนว่าไม่เหมาะสมและขดัต่อระเบียบขอ้ปฏิบติัในการออกอากาศ ว่า
ดว้ยรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ตามล าดบัขั้นตอน อยา่งเท่าทนัสถานการณ์ 
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(2.3) กสทช. ควรใหเ้วลาผูป้ระกอบกิจการ สถานีโทรทศัน์ในการปฏิบติัตาม
ระเบียบข้อบังคบั ในกรณีท่ีประกาศใชข้้อบังคบัใหม่เก่ียวกับผงัรายการ การผลิตและการน าเสนอ
รายการ  

(2.4) กสทช. ควรสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมของภาค
ประชาชน ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก  ากบัดูแลการผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งน้ีพบ
ปัญหาว่าภาคประชาชน ผูช้มรายการโทรทศัน์ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเท่าทนัส่ือ และขาดการ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือสะทอ้นปัญหา การสร้างพ้ืนท่ีร่วมกนัของภาคประชาชนน้ี เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเขา้ใจ สร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้นและเกิดผลในเชิงรูปธรรม     

 
6.9.2 ข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว   
(1) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ เพื่อวางทิศทางการ

ส่งเสริมการด าเนินงานสถานีโทรทศัน์และการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
การศึกษาพบว่าทิศทางการผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวของสถานีโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ยงัไม่มีความชดัเจน และไม่ไดน้ าเสนอรายการเพ่ือกลุ่มเป้าหมายน้ีอย่างแทจ้ริง 
ขณะท่ีผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ก็ประสบปัญหาความยากล าบากในการด าเนินการเน่ืองจากไม่
สามารถหาโฆษณาและผูส้นับสนุนรายการได้ จนประสบปัญหาขาดทุนต่อเน่ือง ผลการส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายรายการพบว่าไม่ไดดู้รายการของสถานีดงักล่าวเลย จึงนับว่าเป็นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่าใน
ทุกดา้น จึงมีขอ้เสนอดงัน้ี 

(1.1) องค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน ภาคประชาสังคม และ 
กสทช. ควรร่วมก าหนดเป้าหมายการพฒันาเด็กและเยาวชนของประเทศ เพื่อวางทิศทางการใช้ส่ือ
โทรทัศน์ และส่ืออ่ืนๆ ในการสร้างเด็ก และเยาวชน ไปสู่การเป้าหมายเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในศตวรรษท่ี 21 อยา่งมีทิศทางท่ีชดัเจน  

(1.2) บูรณาการทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการและการผลิต
รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมกบั กสทช. เปิดเวทีพูดคุยเพื่อวางแนวทางการประกอบกิจการ
ของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
พฒันาเด็กและเยาวชนของชาติ พฒันารายการของสถานีใหเ้กิดประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมาย 
และสังคม พร้อมทั้งร่วมแสวงหาวิธีการท่ีสามารถอยู่รอดได้ในทางธุรกิจ และส่ิงท่ีต้องการรับการ
สนบัสนุนภายใตก้ลไกของ กสทช. หรือหน่วยงานภาคส่วนอ่ืนๆ  
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(2) การส่งเสริมความเข้าใจเร่ืองคุณลักษณะของรายการเด็ก และเยาวชน การศึกษา
พบว่า การใหนิ้ยามรายการเด็ก รวมถึงการก าหนดอายขุองเด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์รายการยงั
ไม่ตรงกนั จึงเสนอใหส่้งเสริมความเขา้ใจเร่ืองคุณลกัษณะรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ร่วมกนั
อยา่งเป็นเอกภาพ ดงัน้ี 

(2.1) ควรมีการแบ่งรายการเด็กและเยาวชนตามช่วงวยัเป็น 3 ช่วงวยั คือ เด็ก
ปฐมวยั  (3-5 ปี)  เด็กวยัเรียน (6-12 ปี) แบ่งเป็น ชั้นประถมศึกษาตอนตน้ (6-9 ปี) และประถมศึกษาตอน
ปลาย (10-12 ปี) และเยาวชน (13-18 ปี) แบ่งเป็น ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (13-15 ปี) และชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (16-18 ปี) เพื่อใหก้ารสร้างสรรคร์ายการส าหรับเด็กและเยาวชนของผูผ้ลิตรายการ สอดคลอ้ง
ตามพฒันาการช่วงวยัของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการส่งเสริมให้ชัดเจน และสอดคลอ้งกบัการก าหนด
สญัลกัษณ์ระบุความเหมาะสมของรายการท่ีมีทั้งระดบั “ป3+”  “ด6+”   

(2.2) ควรส่งเสริมให้ก  าหนดสัญลกัษณ์ความเหมาะสมของรายการส าหรับ
เยาวชนดว้ย เช่น “ย13+” เน่ืองจากพบว่ายงัขาดสัญลกัษณ์ของรายการท่ีเหมาะสมส าหรับเยาวชน (13-
18) มีเพียงแต่ก  าหนด สญัลกัษณ์รายการท่ีแนะน าส าหรับช่วงวยัน้ีคือ “น13+” และ “น18+” งานวิจยัน้ีจึง
พบว่ามีรายการท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กในช่วงวยัน้ีน้อยมาก และเด็กในวยัน้ีไดรั้บชมรายการผูใ้หญ่
ทดแทน  

(2.3) ควรส่งเสริมความเขา้ใจเร่ืองคุณลกัษณะของรายการครอบครัวให้ชดัเจน 
มีความแตกต่างจากรายการทัว่ไป ท่ีก  าหนดสัญลกัษณ์ “ท” โดยก าหนดกรอบนิยามรายการและอาจ
ก าหนดสัญลกัษณ์ระบุใหม่ เช่น “ค” ว่าเป็นรายการส าหรับครอบครัว สามารถรับชมไดทุ้กวยั เพื่อ
เสริมสร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธอ์นัดีของสมาชิกในสถาบนัครอบครัว  

(3) การส่งเสริมความรู้และทักษะให้ผู้ผลติรายการและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือ
สร้างมาตรฐานวชิาชีพการผลติรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว งานวิจยัน้ีพบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ส าคญัท่ีท าให้มีรายการส าหรับกลุ่มน้ีน้อยมาก ทั้งท่ีหลายฝ่ายเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการมี
รายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว เน่ืองจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ การขาดผูส้นับสนุนรายการ และปัจจยั
ดา้นบุคคลากร ท่ียงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ ในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงสามารถเสริมสร้างไดห้ลาย
แนวทาง ไดแ้ก่  

(3.1) การจดัระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน 
ทั้งองคก์รก ากบัดูแล สถานีโทรทศัน์ กลุ่มผูผ้ลิตรายการ สมาคมวิชาชีพโฆษณา องคก์รผูบ้ริโภค องค์กร
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ท่ีไม่แสวงหาก าไร ตวัแทนภาคประชาสังคม ท่ีขับเคล่ือนเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ
นกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชน และดา้นการตลาด เพื่อแสวงหาแนวทางการสนับสนุนการผลิตรายการ
เด็ก เยาวชน และครอบครัวในดา้นการตลาดและการแสวงหารายได ้ภายใตก้รอบมาตรฐานจริยธรรม
การผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

(3.2) พฒันาบุคลากรนักสร้างสรรค์รายการเด็ก และเยาวชน ผ่านการอบรม 
การท ากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม ให้มีความรู้ ความเขา้ใจและ
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวทางการสร้างสรรค์รายการตามหลกัจริยธรรม 
แนวทางการออกแบบรายการท่ีสามารถหารายไดจ้ากการโฆษณาภายใตก้รอบจริยธรรม แหล่งเงินทุน
และผูส้นับสนุนรายการจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร หลกัการบริหารจัดการ
งบประมาณการผลิตรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

(3.3) การสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางการผลิตรายการเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ในประเทศไทย การวิจัยพบว่ามีกลุ่มผูผ้ลิตรายการเด็ก และสถานีโทรทัศน์  
ไทยพีบีเอส สนใจศึกษาดูงานแสดงรายการเด็กในต่างประเทศบ่อยคร้ัง และเชิญผูผ้ลิตจากต่างประเทศ
มาอบรมใหก้บัผูผ้ลิตคนไทย ท าให้เกิดการเรียนรู้จากการแลกเปล่ียน จนพฒันาเป็นผูผ้ลิตรายการเด็ก
และเยาวชนมืออาชีพ รวมถึงพฒันาช่องรายการเด็กออนไลน์เผยแพร่ในปัจจุบนั จึงควรสนับสนุนให้มี
การจดัเวทีลกัษณะดงักล่าวข้ึนในประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูผ้ลิตรายใหม่ หรือผูท่ี้สนใจ ไดร่้วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มผูม้ีประสบการณ์ และขยายโอกาสดา้นการสร้างสรรค์ การหาผูส้นับสนุน
รายการ รวมถึงดา้นอ่ืนๆ ต่อยอดออกไปดว้ย 

(3.4) การสร้างผูผ้ลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในหลกัสูตรของ
สถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนดา้นวิทยแุละโทรทศัน์ จากการวิจยัพบว่าบางสถาบนัการศึกษาได้
มีการสอนเร่ืองการผลิตรายการเด็กบา้งแลว้ แต่ยงัไม่มีรูปธรรมท่ีชดัเจนนัก จึงควรสนับสนุนให้น าองค์
ความรู้การผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้าไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นรายวิชาเรียน เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีความสนใจดา้นน้ีโดยเฉพาะ 
ผา่นการสอนหลกัการสร้างสรรคร์ายการ การปลูกฝังจิตส านึกดา้นจริยธรรมการผลิตรายการ การเรียนรู้
เร่ืองตน้ทุน และโฆษณา การสร้างสรรค์และส่งเสริมรายการเด็กและเยาวชน ในส่ือหลกัและส่ือสังคม
ออนไลน์ประเภทอ่ืน  
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(4) ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม ประชาชน ประชาคมเด็ก และเยาวชน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างสรรค์รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผลการศึกษาพบว่ามีระบบการส ารวจและ
ประเมินรายการจากประชาชน เก่ียวกบัการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนน้อยมาก พบเพียบบทบาทผูช้มมี
ส่วนร่วมในรายการตามท่ีผูผ้ลิตตอ้งการ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนทางการตลาดเป็นส่วนใหญ่ จึง
เสนอแนะ ดงัน้ี 

(4.1) สร้างโอกาส พ้ืนท่ี และเงินทุน ให้ภาคประชาชนหรือประชาสังคม 
รวมถึงประชาคมเด็ก สามารถเขา้ถึงและมีส่วนร่วมในการพฒันารายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย
ให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทั้งร่วมคิดออกแบบ ร่วมวางแผน ร่วมผลิต ร่วมประเมิน และร่วมรับ
ประโยชน์ เพ่ือก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเป็นเจา้ของและเช่ือมัน่ว่ารายการเด็กเป็นของประชาชน 

 
6.9.3 ข้อเสนอแนะด้านการเฝ้าระวังรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว   
(1) การสร้างกลไกการร้องเรียนรายการที่ละเมดิข้อบังคบั กสทช. หรือไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ผลการวิจยัพบว่ายงัมีรายการเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว รวมถึงรายการโทรทัศน์โดยทั่วไปท่ีไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายน้ี  โดย
ปราศจากการเฝ้าระวงัจากครอบครัว กลไกทางกฎหมาย และกลไกทางสังคม ท าให้เด็กเสพส่ือท่ีไม่
เหมาะสมกบัช่วงวยัและส่งผลต่อความคิด ความเขา้ใจ และการกระท าลอกเลียนแบบ จึงมีขอ้เสนอเพื่อ
สร้างกลไกการร้องเรียนรายการท่ีไม่เหมาะสมกบัเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดงัน้ี 

(1.1) กสทช. ควรสนบัสนุนการจดัตั้งองคก์รกลางในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อ
การเฝ้าระวงัรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวโดยเฉพาะ โดยคดัเลือกผูม้ีความ
เช่ียวชาญ มีความรู้ ความช านาญดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งรอบดา้นเก่ียวกบัรายการเด็ก รวมถึงภาคประชาชน 
มาร่วมเป็นกรรมการจัดระบบการเฝ้าระวงัอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม สร้างคณะท า งานเฝ้าระวงั
รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีมีเน้ือหา การน าเสนอ หรืออยู่ในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมตาม
ระเบียบขอ้บงัคบั  พร้อมรับขอ้ร้องเรียนจากผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูป้กครอง เด็ก และเยาวชน โดยองค์กรน้ีจะ
ท าหนา้ท่ีทั้งประเมินรายการ ปกป้องเด็กและเยาวชนจากส่ือท่ีไม่เหมาะสม ไปพร้อมกบัการร่วมสร้าง
กลไกการเรียนรู้เท่าทนัส่ือส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดว้ย  

(1.2) องค์กรภาคส่วนต่างๆร่วมสร้างกลไกการเสริมสร้างการรู้เท่าทัน
ส่ือมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือดิจิทัล ไปพร้อมกับทักษะความเป็นพลเมืองในระบอบ



   389 

ประชาธิปไตย ใหก้บัเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว เพื่อการเติบโตและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
ท่ีแตกต่างหลากหลายอยา่งมีคุณภาพ  

(2) สร้างกลไกการสนับสนุนรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้มาตรฐาน
จริยธรรม มีคุณค่าส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย ผลการศึกษาพบว่าการส่งเสริมให้มีรายการ
ประเภทน้ีควรท าไปพร้อมกบัการสนับสนุน สร้างคุณค่า ให้กบัทั้งรายการ ผูผ้ลิตและสถานีโทรทศัน์ 
เพ่ือเป็นก าลงัใจ และเป็นแบบอยา่งในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

(2.1) องคก์รวิชาชีพ องค์กรผูบ้ริโภค หรือองค์กรภาคประชาชน จดัประเมิน
คุณค่าของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยน าหลกัเกณฑ์จากคู่มือมาตรฐานจริยธรรมและแนว
ปฏิบติัในการน าเสนอรายการโทรทัศน์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมวิชาชีพส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว จดัประเมินกันเอง โดยผูท้รงคุณวุฒิ โดยภาคประชาชน หรือ โดยเด็ก เยาวชน และกลุ่ม
ผูป้กครอง แลว้จัดมอบรางวลั ประกาศเกียรติคุณ ให้กับรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีได้
มาตรฐานดา้นจริยธรรม มีคุณค่าสูงตามเกณฑป์ระเมิน และไดรั้บความนิยม การแบ่งประเภทรายการเด็ก
ตามช่วงวยัท่ีชดัเจน จะท าใหท้ราบดว้ยว่า รายการเด็กประเภทใด เน้ือหาอย่างไร ท่ีขาดหายไปในสังคม 
และทราบทิศทางในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

(2.2) น าคู่มือมาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการน าเสนอรายการ
โทรทศัน์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมวิชาชีพส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และคู่มือตรวจสอบการ
ผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัวโดยค านึงถึงหลกัจริยธรรม มาใชคู่้กบัการ
พิจารณาทุนของกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ต่อไป 

 
6.10 ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ต้นแบบส าหรับเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว 

6.10.1 ข้อเสนอแนะในการน าเสนอเน้ือหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอ รายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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 ในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว นั้น ผูผ้ลิตรายการควรมีความรู้ 
ความเขา้ใจ องคป์ระกอบต่างๆ เพ่ือการออกแบบเน้ือหารายการให้เกิดความสนุกสนานและการเรียนรู้ 
เกิดประโยชน์ และมีคุณค่า ไปพร้อมกนั ดงัน้ี 

(1) ผู้ผลติควรมคีวามเข้าใจคุณลกัษณะเด็ก และจติวทิยาพฒันาการเด็กท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละช่วงวยั แบ่งเป็นเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี เด็กวยัเรียน อายุ 6 – 12 ปี ซ่ึงแบ่งย่อยเป็นวยัเรียนตอนต้น  
(6 – 9 ปี) และวยัเรียนตอนปลาย (10 – 12 ปี) และเยาวชนอายุ 13 – 15 ปี แบ่งย่อยเป็นเยาวชนท่ีเป็น
วยัรุ่นตอนตน้ (13 – 15 ปี) และเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย (16 – 18 ปี) 
  (2) ผู้ผลติควรมคีวามเข้าใจส่ิงที่เด็กต้องการการพัฒนา เพ่ือการเรียนรู้และทักษะชีวิต
ในอนาคต ได้แก่ ความฉลาดทั้ง 6 ดา้น คือ ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ ทางการริเร่ิมสร้างสรรค์ ทาง
ศีลธรรมจริยธรรม ทางพลานามยั และทางการแกไ้ขปัญหา ต่อมาคือทกัษะของความเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ ความรู้เก่ียวกบัโลก ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ 
กลุ่มอาเซียนและโลกศึกษา กลุ่มส่ือสารสารสนเทศและทกัษะการส่ือสาร และกลุ่มการงานและอาชีพ 
  (3) ผู้ผลติควรมีความเข้าใจและสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ศีลธรรมที่
ควรปลูกฝัง ประกอบด้วย ความรู้เร่ืองสิทธิและบทบาทหน้าท่ีตนเองและต่อสังคม ความซ่ือสัตย ์
เสียสละและแบ่งปัน ความขยนั อดทนและพากเพียร ความเคารพและยอมรับในความแตกต่าง การมี
ส่วนร่วมและแสดงออกตามแนวทางประชาธิปไตย การมีสติและมีภูมิคุ ้มกันในการใช้ชีวิต การมี
จิตส านึก การรู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร ส่ือและเทคโนโลย ี 

(4) ผู้ผลิตควรมีความเข้าใจเน้ือหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ี
แบ่งเป็น 6 หมวดใหญ่คือ กลุ่มศิลปะ สงัคม และความเป็นมนุษย ์กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
ภาษาและวฒันธรรม  
  (5) ผู้ผลติควรมคีวามเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของรายการโทรทัศน์ ท่ีสามารถน ามาใชใ้น
การผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้ง ละคร การเล่านิทาน วาไรต้ี นิตยสาร 
เรียลลิต้ี การแข่งขนัตอบค าถาม การแสดงความสามารถ สารคดี ข่าวและพูดคุยข่าว และรายการเพลง
เป็นตน้  
  (6) ผู้ผลติควรมคีวามเข้าใจวธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว ซ่ึงมีหลายวิธีการประกอบดว้ย ความตลกขบขนั ความต่ืนเตน้ ความเหนือจินตนาการ เร่ือง
ยอ้นยคุ ความมีเง่ือนง าชวนสงสยั ความมีช่ือเสียง การใหร้างวลั ความรักโรแมนติก ความขดัแยง้ ความ
โศกเศร้าน่าสงสาร  
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  (7) ผู้ผลติควรมีความเข้าใจสถานการณ์ของครอบครัวที่เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปในสังคม
โลก ลกัษณะของครอบครัวยคุใหม่จะมีความแตกต่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งลกัษณะทางเพศ อายุ และ
การอยูร่่วมกนั การเสริมสร้างความสมัพนัธใ์นครอบครัวยคุใหม่ จึงตอ้งเร่ิมท่ีการเปิดใจ เรียนรู้ ยอมรับ 
พูดคุยส่ือสาร และพร้อมปรับตวัใหอ้ยูร่่วมกบัสมาชิกในครอบครัว และคนอ่ืนในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  

6.10.2 ข้อเสนอแนะในการผลติรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
  ในกระบวนการผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จะเหมือนกบัลกัษณะการผลิต
รายการโทรทศัน์โดยทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการผลิต 
และกระบวนการหลังการผลิต รวมถึงการประเมินผลรายการ หากส าหรับการผลิตรายการเพื่อ
กลุ่มเป้าหมายน้ี มีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีผูผ้ลิตรายการควรค านึงถึง ในดา้นจริยธรรมการท างานกบัเด็ก
และเยาวชน และการผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดงัน้ี 
  (1) ผู้ผลิตควรเตรียมการผลิตรายการเป็นอย่างดี โดยการเตรียมการท างานนั้นจะ
เก่ียวข้องกับ การส่ือสารกับเด็ก การส่ือสารกับทีมงาน และ การสร้างสรรค์เน้ือหารายการ โดยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

(1.1) การส่ือสารกบัเด็ก 
   -  ผูผ้ลิตควรส่ือสารกบัเด็กและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเด็กถึงกระบวนการท างานและ
ไดรั้บการยนิยอมจากพ่อ แม่ หรือผูป้กครอง การท างานกบัเด็กตอ้งส่ือสารให้เด็ก และเยาวชน พ่อ แม่ 
หรือผูป้กครอง หรือครูผูรั้บผิดชอบไดท้ราบวตัถุประสงค์ และรายละเอียดในการท างาน พร้อมไดรั้บ
ความยนิยอมตามเง่ือนไขของวนัและเวลาท างานท่ีไม่กระทบการเรียนและกิจกรรมส าคญัของเด็ก  

- ผูผ้ลิตควรให ้พ่อ แม่ หรือผูป้กครองสามารถร่วมสงัเกตการณ์ถ่ายท ารายการ 
ในลกัษณะและพ้ืนท่ี ท่ีผูผ้ลิตจัดการให้ตามความเหมาะสมกบัประเภทของการถ่ายท ารายการ และ
อนุญาตให้ผูป้กครองสามารถงดการถ่ายท าและไม่ให้เทปนั้นออกอากาศไดใ้นกรณีท่ีเห็นว่าจะเกิด
ผลกระทบกบัเด็กและเยาวชน   

- ผูผ้ลิตควรคดัเลือกเด็กท่ีมาร่วมรายการจากธรรมชาติของเด็กและเยาวชน ท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละแนวคิดของรายการ โดยใหที้มงานแนะน าตนเองกบัเด็ก แจง้ให้ทราบถึง
วตัถุประสงคต์ามสมควร ใหเ้ด็กไดท้ ากิจกรรมสนุกสนานไปพร้อมกบัการบนัทึกภาพและเสียง  

   (1.2) การส่ือสารระหว่างทีมงาน  
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   -  ทีมผูผ้ลิตรายการควรเตรียมการผลิตรายการของทีมงานให้พร้อมมากท่ีสุด
ก่อนการถ่ายท าจริง เร่ิมตั้งแต่การประชุมแบ่งงานตามความรับผิดชอบ การส ารวจพ้ืนท่ีการถ่ายท า
รายการ และการซกัซอ้มเสมือนจริงก่อนเร่ิมถ่ายรายการ ทั้งน้ีการเตรียมการผลิตท่ีดีและความพร้อมของ
ทีมงาน มีความส าคญัมากในการผลิตรายการกบัเด็กและเยาวชน เพื่อใชเ้วลาการถ่ายท าจริงให้น้อยท่ีสุด 
แต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่กระทบต่อภาวะทางร่างกายและอารมณ์ของเด็กในระหว่างการถ่ายท า 

   (1.3) การเตรียมเน้ือหาในการผลิตรายการ  
- ผูผ้ลิตควรออกแบบรายการด้วยความละเอียดอ่อน เป็นขั้นตอน เพื่อให้

รายการท่ีออกแบบเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็กแต่ละช่วงวยัใหม้ากท่ีสุด รายการเด็กและเยาวชนท่ีดี
จึงควรผา่นการศึกษาหาขอ้มูล คน้ควา้วิจยั  หาตวัอย่างอา้งอิง เพื่อน ามาออกแบบแนวคิดรายการ และ
เขียนบทรายการ ซ่ึงจะพฒันาจากบทร่าง เป็นบทสมบูรณ์ในวนัผลิตจริง ทั้งน้ีถา้ติดขดัหรือมีปัญหาไม่
แน่ใจถึงความเหมาะสมก็ควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองเด็กหรือการผลิตรายการเด็ก นกัจิตวิทยาพฒันาการ
หรือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเร่ืองพฒันาการเด็ก  
   - ผูผ้ลิตควรออกแบบรายการดว้ยความระมดัระวงัเร่ืองความปลอดภยัทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจมาเป็นอนัดบัตน้ ควรปรึกษาพูดคุยกบัทีมงานในการออกแบบรายการถึงภารกิจท่ีให้
เด็กท า ว่าไดต้อบโจทยส่ิ์งท่ีตอ้งการเสริมสร้างใหเ้ด็กหรือไม่อย่างไร ไม่หวงัผลความสนุกหรืออารมณ์
ของคนดูเป็นท่ีตั้ง ไม่ออกแบบภารกิจท่ีสุ่มเส่ียงต่อการสร้างภาวะบาดเจ็บทางกายใดๆ หรือสร้างภาวะ
บีบคั้นทางอารมณ์ท่ีท าใหเ้ด็กและเยาวชน ไม่สบายใจ  
 

(2) ผู้ผลติรายการควรสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยทางกายและอารมณ์ ให้เด็กและเยาวชน  ใน
การระหว่างการผลิตรายการโทนทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชน โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
   (2.1) พ้ืนท่ีปลอดภยัทางกายและอารมณ์ 

- ผูผ้ลิตควรสร้างบรรยากาศการถ่ายท ารายการท่ีก่อให้เกิดความเป็นมิตรและ
ปลอดภยั เร่ิมตน้จากการสร้างความคุน้เคยกบัสถานท่ีถ่ายท ารายการทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีถ่าย
ท า สร้างความคุน้เคยกบัรายการ อุปกรณ์การถ่ายท า แนะน าพ้ืนท่ีตามล าดบัขั้นตอนการถ่ายท ารายการ 
ขอ้ตกลงหรือกติกาในการท างาน แนะน าทีมงาน พิธีกร และผูร่้วมรายการ ไม่ควรให้พ่อ แม่ หรือ
ผูป้กครองเขา้มาอยูก่บัทีมงานผลิตรายการ เน่ืองจากเด็กอาจเกิดความกงัวลในการถ่ายท ารายการ ทั้งหมด
น้ีเพ่ือสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงของรายการ ใหก้บัเด็กและเยาวชนท่ีร่วมรายการ 
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- ผูผ้ลิตควรมีความละเอียดอ่อน และระมดัระวงัอย่างสูง เก่ียวกบัเร่ืองของ
ความปลอดภยัของเด็กและเยาวชน ทั้งทางกายและอารมณ์ โดยใหพ่ี้เล้ียงเด็ก หรือทีมงานถ่ายท ารายการ 
เฝ้าระวงั สงัเกต พูดคุย หรือ ตกัเตือนอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยความเป็นมิตร การส่ือสารกบัเด็กควรท าดว้ยท่าที
ท่ีผอ่นคลาย ใชค้  าพูด สั้น ง่าย ชดัเจน ใหเ้ด็กเขา้ใจและสนใจฟัง  
   -  ผูผ้ลิตควรค านึงถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการถ่ายท ารายการ ให้เหมาะสมกับ
สภาพร่างกาย จิตใจ และความพร้อม ของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวยั ควรถ่ายท าใหเ้สร็จในช่วงเวลา
ท่ีก  าหนด ขณะเดียวกนัก็ควรหยุดพกัการถ่ายท าเป็นระยะๆ เพ่ือให้เด็กได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและ
อารมณ์  
   (2.2) พ้ืนท่ีแห่งความสนุกและการสร้างสรรค ์   
   -  ผูผ้ลิตควรมีเกมส์หรือกิจกรรมใหเ้ด็กท่ีร่วมรายการ การมีเกมส์หรือกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม นอกจากจะช่วยท าใหเ้ด็กไม่เบ่ือระหว่างรอถ่ายท ารายการ ยงัช่วยสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
ระหว่างเด็กท่ีมาร่วมรายการ ท าใหเ้ด็กรู้สึกสนุก มีความต่ืนตวั พร้อมปฏิบติัภารกิจถ่ายท าในรายการกบั
เพ่ือนใหม่ในทีม นอกจากน้ีเด็กยงัรู้สึกใกลชิ้ดกบัทีมงานพ่ีเล้ียง และเร่ิมรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของทีมผลิต
รายการ  ยงัช่วยสนบัสนุนการท างานร่วมกนัเป็นทีม การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น การปรับตวัเขา้
กบัผูอ่ื้น ความสามารถในการเป็นผูน้  าหรือผูต้ามท่ีดี เกิดความสนุก และน าไปปรับใชก้บัภารกิจระหว่าง
การถ่ายท ารายการได ้    
   -  ผูผ้ลิตควรสร้างแรงบนัดาลใจให้เด็กไปพร้อมกบัความสนุกในระหว่างการ
ถ่ายท ารายการ ผูผ้ลิตรายการเด็กควรเขา้ใจธรรมชาติของเด็ก ไม่ควรตดัสินถูกหรือผดิ โดยใชต้วัตนของ
ความเป็นผูใ้หญ่ ควรใชก้ารตั้งค  าถามให้เด็กไดแ้สดงความคิด และเหตุผลของตนเอง ซ่ึงผูผ้ลิตควรให้
ความเคารพความคิดและการตดัสินใจของเด็ก การน าเสนอทกัษะการคิด วิเคราะห์ และตดัสินใจลงมือ
ท า ทดลอง และเห็นผลท่ีเกิดข้ึนเองของเด็ก เป็นการน าเสนอกระบวนการคิด และกระบวนการท า 
มากกว่าผลลพัธ ์คือการแพห้รือชนะหรือการแสดงออกทางโทรทศัน์ เหล่าน้ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหเ้ด็กรู้จกัคิด ไปพร้อมกบัธรรมชาติความสนุกสนานท่ีมีอยูใ่นตวัเด็ก    

(2.3) แรงหนุนจากทีมงาน  
- ผูผ้ลิตควรอธิบายท าความเข้าใจด้วยเหตุและผล ถึงการปฏิบัติภารกิจใน

รายการ ใหเ้วลาเด็กและเยาวชน ในการคิด การสัมผสั ลงมือปฏิบติัจริง สร้างความทา้ทาย ดว้ยการตั้ง
ค  าถาม และขอ้สังเกต หากท าไดก้็ควรกล่าวค าช่ืนชม กรณีท่ีท าไม่ได ้ก็ช่วยแนะน ากระบวนการ ให้



   394 

ก าลงัใจ และใหเ้วลาในการท าใหม่อีกคร้ัง ทีมงานไม่ควรท าหรือสาธิตใหเ้ด็กท าตาม เพราะท าให้เด็กไม่
เกิดความสนุกและภาคภูมิใจท่ีไดท้ าดว้ยตวัเอง      

- ควรจดัทีมงานส าหรับการดูแลเด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะ ตลอดเวลา เพื่อ
เป็นพ่ีเล้ียง ให้ค  าปรึกษา ให้ความเขา้ใจกระบวนการถ่ายท า และผ่อนคลายความต่ืนเตน้ หรืออารมณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดร้ะหว่างการถ่ายท า ใหก้  าลงัใจหรือค าชมเชยในความพยายามอยา่งจริงใจ  

- ผูด้  าเนินรายการควรสร้างความคุน้เคยกบัเด็ก ท าใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ว่านอกจาก
กลุ่มเพื่อนในวยัใกลเ้คียงกนั และทีมงานแลว้ ยงัมีผูด้  าเนินรายการท่ีจะเป็นเจา้ของรายการ และส่ือสาร
กบัเด็กในการท าภารกิจต่างๆในรายการ รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นต่างๆ คือการวางตวั การพูด การ
ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม การมีวินยัและรับผดิชอบในการท างาน 

- นักแสดงท่ีสวมใส่ตัวสัญลกัษณ์ของรายการ (mascot) ไม่ควรถอดชุดตัว
สญัลกัษณ์รายการและเปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริงต่อสาธารณชน เพราะจะเป็นการท าลายจินตนาการของเด็ก 
และเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี ไม่เช่ือมัน่ในความเป็นตวัตนของสญัลกัษณ์รายการอีกต่อไป 

- ผูผ้ลิตควรดูแลเร่ืองอาหาร ใหเ้ด็กและเยาวชน ไดท้านตามเวลา จดัเคร่ืองด่ืม 
ของว่างให้เด็ก ให้รับประทานเป็นระยะๆ เพ่ือบรรเทาความเหน่ือยลา้ และความเครียด ทั้งน้ีควรเป็น
เคร่ืองด่ืมและของว่างท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ทางโภชนาการกบัเด็กและเยาวชนดว้ย   

- ผูผ้ลิตและทีมงานควรเป็นแบบอย่างท่ีดีและเปิดโลกทศัน์ใหม่ๆให้กบัเด็ก
และเยาวชน ธรรมชาติของเด็กท่ีมีความอยากรู้ อยากเห็น อยากเล่น อยากทดลอง ช่างสังเกต มีความ
กระตือรือร้น เมื่อไดรู้้จกัคุน้เคยกบัทีมงานผลิตรายการ มีความรู้สึกท่ีดี ช่ืนชอบและจะมองเป็นแบบอยา่ง
ไดง่้าย ทีมงานผลิตรายการทุกคนจึงควรแสดงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางการแต่งกาย การแสดงกริยา
ท่าทางและอารมณ์ท่ีเหมาะสม ใช้ภาษาพูดคุยกับเด็กและคนอ่ืนๆอย่างสุภาพ ระมดัระวงัการแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและอาจเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดีต่อเด็กและเยาวชน  
 

(3) การส่งเสริมและปกป้องเน้ือหาจากการเล่าเร่ือง  ในกระบวนการหลงัการผลิต เป็น

ขั้นตอนส าคญัในการตดัต่อ ตกแต่ง เพ่ิมเติม เพ่ือเสริมย  ้า หรือในทางตรงข้ามคือลดทอน เน้ือหาและ
วิธีการน าเสนอรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวได ้ดงัน้ี 

(3.1) การส่งเสริมการเล่าเร่ือง  
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- ผูผ้ลิตควรส่ือสารวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการผลิตรายการ ให้กบัผูต้ดั
ต่อรายการได้ทราบอย่างชดัแจง้หรืออาจร่วมในกระบวนการตัดต่อดว้ย  เพื่อให้การเลือกภาพ ตดัต่อ 
ล  าดบัภาพและเสียง รวมถึงการใชเ้ทคนิคภาพและเสียง งานกราฟฟิกต่างๆ สนับสนุนการเล่าเร่ืองให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มผูช้มรายการเด็ก และ
เยาวชน ตามช่วงวยัดว้ย 

- ผูผ้ลิตควรใช้เทคนิคและจงัหวะการตดัต่อ ล  าดบัภาพ ความต่อเน่ือง ภาพ
กราฟฟิก และองคป์ระกอบดา้นเสียงต่างๆ ดึงดูดใหผู้รั้บชมรายการตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมกบัรายการ
ในรูปแบบ และลกัษณะต่างๆได ้ 

(3.2) การปกป้องเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม 
- ผูผ้ลิตควรค านึงถึงหลกัการสร้างความสมดุลระหว่าง ศิลปะ จริยธรรม และ

การสร้างความนิยมของรายการ การตดัต่อ ล  าดบัภาพและเสียงในรายการ ทั้งน้ีตอ้งใชว้ิจารณญาณโดย
เอาหลกัจริยธรรมการผลิตรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และ ครอบครัวเป็นท่ีตั้ง  

- ผูผ้ลิตควรใช้หลกัการตัดต่อ เพ่ิมเติมภาพและเสียง และอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริม
ภาพลกัษณ์และตวัตนของเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว 

- การประเมินผลรายการ เป็นขั้นตอนส าคัญ สุดท้ายท่ีผูผ้ลิตรายการเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวควรใหท้ าเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการต่อไป ไดด้งัน้ี 

 การประเมินผลรายการจากการประชุมทีมงาน เพื่อระดมขอ้ความคิดเห็นต่อ
การท างาน และผลงานท่ีปรากฏหนา้จอโทรทศัน์ 

 การประเมินผลรายการจากผู้ชมรายการ โดยน ารายการไปเปิดให้กบัผูช้ม
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บชม และสงัเกตปฏิกิริยาท่ีมีต่อรายการ สามารถท าไดก้บักลุ่มขนาดเล็ก เหมาะสมกบั
กรณีรายการท่ีเป็นกลุ่มเด็กเลก็ และเด็กวยัเรียน ถา้เป็นกลุ่มเยาวชนและครอบครัวสามารถใชก้ารวดัเชิง
ปริมาณดว้ยแบบสอบถาม หรือเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์กลุ่ม 

 การประเมินผลรายการจากการวัดความนิยมรายการ (Rating) ซ่ึงสามารถ
วดัไดใ้นภาพกวา้ง เพื่อน าผลมาประกอบการตดัสินใจ กบัการประเมินผลในลกัษณะอ่ืน   

 
ทั้งน้ี คณะผูว้ิจัยได้สรุปข้อมูลการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ในรูปแบบ Info graphic เพื่อเป็นแนวทางท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการผลิตรายการให้กบัผูผ้ลิต
รายการอยา่งง่าย และสามารถเผยแพร่ทางออนไลน์ได ้



¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 6Qª‹Ç§ÍÒÂØ

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¤Ø³̧ ÃÃÁ

ÃÙ»áººÃÒÂ¡ÒÃ

ÊÔ่§·Ṍ่Ö§́Ù́ã¹ÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹�

1 2

3 4

5 6

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ÈµÇÃÃÉ·Õ่ 21
 • ÊØ¢ÀÒ¾
 • ÊÔ่§áḈÅŒÍÁ
 • ¡ÒÃÃÙŒË¹Ñ§Ê×Í
 • ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹̧ÃÃÁ 
 • ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ
  • ¼ÙŒ¹Ó áÅÐÃÑº¼ỐªÍº
 • à·¤â¹âÅÂÕ
 • ¤ỐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
 • ÇÔ̈ÒÃ³ÞÒ³ ¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒ
 • ¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

ËÁḈËÁÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
 • ÈÔÅ»Ð Á¹ØÉÂªÒµÔ ÊÑ§¤Á
 • Êàµ็ÁÈÖ¡ÉÒ
 • ÀÒÉÒáÅÐÇÑ²¹̧ÃÃÁ
 • ÍÒà«ÕÂ¹ áÅÐ âÅ¡
 • ·Ñ¡ÉÐ́ŒÒ¹Ê×่ÍáÅÐ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ
  • ªÕÇÔµ¡ÒÃ·Ó§Ò¹
 • ¤ÃÍº¤ÃÑÇ

• ÊÔ·̧Ô º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õ่µ‹ÍÊÑ§¤Á

• «×่ÍÊÑµÂ� àÊÕÂÊÅÐ áº‹§»̃¹

• à¤ÒÃ¾áÅÐÂÍÁÃÑºã¹¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§

• áẾ§ÍÍ¡µÒÁá¹Ç·Ò§»ÃÐªÒ̧Ô»äµÂ

• ÁÕÊµÔ

• ÁÕÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ

•• ¢ÂÑ¹ Í́·¹ ¾Ò¡à¾ÕÂÃ

• ̈ÔµÊÓ¹Ö¡ÊÒ̧ÒÃ³Ð

• ÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ Ê×่ÍáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

 • ÅÐ¤Ã ¹Ô·Ò¹
 • ¡ÒÃÊÒ̧Ôµ
 • ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ
 • ¹ÔµÂÊÒÃ
 • ¤ÇÒÁ̈ÃÔ§
 • ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
  • áẾ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
 • ÊÒÃ¤́Õ
 • ¢‹ÒÇáÅÐ¡ÒÃ¾Ù́¤ØÂ
 • à¾Å§

 • ¤ÇÒÁµÅ¡

 • ¤ÇÒÁµ×่¹àµŒ¹¼̈ÞÀÑÂ

 • ¤ÇÒÁÃÑ¡âÃáÁ¹µÔ¡

 • ¤ÇÒÁÁÕà§×่Í¹§ÓªÇ¹Ê§ÊÑÂ

 • ¤ÇÒÁàÈÃŒÒ Ê§ÊÒÃ

 • âª¤ÅÒÀ ÃÒ§ÇÑÅ

  • ́ÒÃÒ ¼ÙŒÁÕª×่ÍàÊÕÂ§

 • ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁ

 • àÃ×่Í§ÂŒÍ¹ÂØ¤

• ÍÒÃÁ³� (EQ)
• ÊµÔ»̃ÞÞÒ (IQ)
• ÃÔàÃÔ่ÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� (CQ)
• ¡ÒÃá¡Œä¢ (AQ)
• ÈÕÅ̧ÃÃÁ (MQ)
• ¾ÅÒ¹ÒÁÑÂ (PQ)

• 3-5 »‚
• 6-9 »‚
• 10-12 »‚
• 13-15 »‚
• 16-18 »‚

Í§¤�»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÃÒÂ¡ÒÃ

à́ç¡ àÂÒÇª¹ áÅÐ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ



จิตวิทยาพัฒนาการ
3 - 5 »‚

6 - 9 »‚

13 - 18 »‚

10 - 12 »‚

• ª‹ÇÂàËÅ×Íµ¹àÍ§            

• ÇÔ่§¡ÃÐấ́Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹

• ÍÂÒ¡ÃÙŒÍÂÒ¡àË็¹  

• àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃà¢ŒÒÊÑ§¤Á

• ÊÃŒÒ§àËµØ¼ÅÊ‹§¼Åµ‹Í¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¤ỐàªÔ§¤Ø³̧ ÃÃÁ

• áÂ¡¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¢Í§à¾Èä́Œ

• àª×่ÍÁÑ่¹ã¹µ¹àÍ§  

• áÂ¡¡ÅØ‹Á ¡�Ç¹

• ªÒÂ (µ×่¹àµŒ¹ ·́ÅÍ§)

• ËÞÔ§ (Í‹Í¹ËÇÒ¹, ÅÐÁØ¹)

• µŒÍ§¡ÒÃà»š¹·Õ่ÂÍÁÃÑº¢Í§¡ÅØ‹Áà¾×่Í¹

• ¤Œ¹ËÒÍÑµÅÑ¡É³�¢Í§µ¹àÍ§

• áÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁ̈ÃÔ§ 

• ¡Ñ§ÇÅ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§·Ò§à¾È

• ÀÒÇÐ·Ò§à¾Èà»ÅÕ่Â¹á»Å§    

• ÍÒÃÁ³�á»Ã»ÃÇ¹

• µÑ́ÊÔ¹ã̈ấÂÂÖ́µ¹àÍ§à»š¹ËÅÑ¡

• ¢Ò́¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁ¤ỐáÅÐÍÒÃÁ³�·Ò§à¾È

• ¾Ù́¤ØÂàÃ×่Í§à¾È¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇ

• ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹Í¹Ò¤µ

•• ¡ÒÃàµÔºâµã¹ÊÑ§¤Á·Õ่äÁ‹ÊÁºÙÃ³�



Casting
(¡ÒÃ¤Ñ́àÅ×Í¡)

Coaching
(¡ÒÃ½ƒ¡ÊÍ¹)

Communication
(¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ¡Ñºà́็¡áÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§)

Crew
(àµÃÕÂÁ§Ò¹¢Í§·ÕÁ)

• ¾Ô̧Õ¡Ã́Óà¹Ô¹ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐºØ¤ÅÔ¡µÃ§

  ¡ÑºÃÒÂ¡ÒÃ ãªŒÀÒÉÒä·Â¶Ù¡µŒÍ§ 

  áẾ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁà»š¹áººÍÂ‹Ò§·Ṍ่Õ

• à́็¡·Õ่à¢ŒÒÃ‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ 

  äËÇ¾ÃÔº ¡ÅŒÒáẾ§ÍÍ¡ Ê×่ÍÊÒÃä́Œ

  ªÑ́à̈¹ ãªŒÀÒÉÒä·Âä́Œ́Õ

• ¡ÒÃ¤Ñ́àÅ×Í¡à́็¡́Ù¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ • ¡ÒÃ¤Ñ́àÅ×Í¡à́็¡́Ù¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 

  ¾ÃŒÍÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ àÅ×Í¡à́็¡ãËŒÁÕ¤ÇÒÁ

  áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹

• ¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ¢Í§¾Ô̧Õ¡ÃáÅÐà́็¡¤ÇÃ

  ÊÁÇÑÂ

• á¹Ð¹ÓãËŒÃÙŒ̈Ñ¡¡Ñ¹ ·Ó¡Ô̈¡ÃÃÁ 

  àÅ‹¹à¡ÁÊ� à¾×่ÍÅÐÅÒÂ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ 

• àÅ×Í¡¡Ô̈¡ÃÃÁ·Õ่Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ

  ¶‹ÒÂ·ÓÃÒÂ¡ÒÃ 

• ¼ÙŒ½ƒ¡ÊÍ¹ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ¡Ñºà́็¡

   ã¹áµ‹ÅÐª‹Ç§ÇÑÂ

• ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã̈¡Ñºà́็¡ áÅÐ ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§

  µŒÍ§ä́ŒÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁãËŒÃ‹ÇÁ¶‹ÒÂ·Ó

  ÃÒÂ¡ÒÃä́Œ 

• ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·ÓÃÒÂ¡ÒÃà́็¡áÅÐàÂÒÇª¹¤ÇÃ

  à»š¹ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ·Õ่äÁ‹¡ÃÐ·º¡ÒÃàÃÕÂ¹ 

• ¡Ã³Õ·Ṏ่Óà»š¹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂàÂÒÇª¹

  ã¹©Ò¡·Õ่ÊØ‹ÁàÊÕ่Â§µ‹ÍÍÑ¹µÃÒÂ·Ò§¡ÒÂ   ã¹©Ò¡·Õ่ÊØ‹ÁàÊÕ่Â§µ‹ÍÍÑ¹µÃÒÂ·Ò§¡ÒÂ 

  ËÃ×ÍàÊÕÂÀÒ¾ÅÑ¡É³�µŒÍ§ªÕ้á̈§ãËŒ

  àÂÒÇª¹áÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÂÍÁÃÑº¡‹Í¹ 

• »ÃÐªØÁ·ÕÁ§Ò¹ ÃÐ́ÁÊÁÍ§ ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ

  ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ áº‹§Ë¹ŒÒ·Õ่¡ÒÃ·Ó§Ò¹

• ¡ÒÃµÃÇ̈ÊÍºÍØ»¡Ã³�¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Ó·Ñ้§ÃÐºº

  ÀÒ¾ áÅÐàÊÕÂ§

• ·ÕÁ§Ò¹¤ÇÃ«Ñ¡«ŒÍÁ¡ÒÃ¼ÅÔµÃÒÂ¡ÒÃáºº

  àÊÁ×Í¹̈ÃÔ§¡‹Í¹àÃÔ่Á¶‹ÒÂ·Ó 

• àµÃÕÂÁ©Ò¡áÅÐÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡ÍºãËŒÊÍ́• àµÃÕÂÁ©Ò¡áÅÐÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡ÍºãËŒÊÍ́

  ¤ÅŒÍ§¡Ñºº· ̈ÐÊ×่Í¤ÇÒÁËÁÒÂÃÒÂ¡ÒÃä́Œ

• ¡ÒÃ̈Ñ́áÊ§ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§ÍÒÃÁ³�ãËŒ¡ÑºÀÒ¾ 



¡ÓË¹́ª‹Ç§ÇÑÂ áÅÐá¹Ç¤ỐÃÒÂ¡ÒÃãËŒªÑ́à̈¹
à¾×่ÍãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐ áÅÐ/ËÃ×Í»ÅÙ¡½̃§ÍÐäÃ 

àÅ×Í¡ÃÙ»áºº¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í·Õ่Ê¹Ø¡áÅÐàËÁÒÐÊÁ
àª‹¹ ËØ‹¹ à¾Å§ ¹Ô·Ò¹ ÊÓËÃÑºà́็¡àÅ็¡ à¡ÁÊ� ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ ÊÓËÃÑºà́็¡âµ

ÇÒ§â¤Ã§ÃÒÂ¡ÒÃµÒÁá¹Ç¤Ố  ÁÕá¡‹¹àÃ×่Í§ã¹áµ‹ÅÐµÍ¹
ÁÕ¤ÇÒÁàª×่ÍÁâÂ§µÅÍ́·Ñ้§ÃÒÂ¡ÒÃ

 

à¢ÕÂ¹º·â·Ã·ÑÈ¹�¤Çº¤Ù‹ä»¡ÑºÀÒ¾¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ ¶ŒÍÂ¤ÓÊ×่Í¤ÇÒÁËÁÒÂ
µÃ§ä»µÃ§ÁÒäÁ‹«Ñº«ŒÍ¹ Ê×่ÍÍÒÃÁ³� ¡ÃÐµØŒ¹¤ÇÒÁÊ¹ã̈à́็¡

ËÅÕ¡àÅÕ่Â§ÀÒÉÒËÂÒº¤ÒÂ à¹×้ÍËÒ·Õ่¹ÓàÊ¹Í¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§
áÅÐà¾ÈÍÂ‹Ò§ªÑ́à̈¹

 

ÍÍ¡áººÍ§¤�»ÃÐ¡Íº́ŒÒ¹ÀÒ¾ ÊÕÊÑ¹ ÃÙ»·Ã§ àÊÕÂ§à¾Å§ ́¹µÃÕ 
àÊÕÂ§»ÃÐ¡ÍºµÒÁ¤ÇÒÁÊ¹ã̈¢Í§ª‹Ç§ÇÑÂà́็¡áÅÐÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ÃÒÂ¡ÒÃ

¤ÇÃÁÕ·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞàÃ×่Í§à́็¡ ËÃ×Í ¡ÒÃ¼ÅÔµÃÒÂ¡ÒÃà́็¡ 
ËÃ×Í¹Ñ¡̈ÔµÇÔ·ÂÒ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà́็¡  

¢Ñé¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·â·Ã·ÑÈ¹�
ÃÒÂ¡ÒÃà́ç¡ 



·ÕÁ§Ò¹ªÕ้á̈§ÃÒÂÅÐàÍÕẤ

ãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¿̃§ÍÕ¡¤ÃÑ้§ 

ÍÒ̈ÁṎÍ¶‹ÒÂ·Í́¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ÀÒ¾

Ò̈¡ÊµÙ́ÔâÍãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÃÑºªÁ

¡ÒÃ¶‹ÒÂ·ÓÃÒÂ¡ÒÃÁÑ¡äÁ‹ãËŒ

à́็¡ÍÂÙ‹¡Ñº¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§

â»Ã́ÔÇà«ÍÃ�
à»š¹¼ÙŒÊ×่ÍÊÒÃ¡Ñºà́็¡à»š¹ËÅÑ¡

¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹·Ṍ่Õ
áÅÐ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¢Í§·ÕÁ§Ò¹

ËÅÑ§¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Ó·Ø¡¤ÃÑ้§ãËŒµÃÇ̈ÊÍº
¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÀÒ¾áÅÐàÊÕÂ§

¾Ô̧Õ¡Ã¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ
ã¹¡ÒÃ́Óà¹Ô¹ÃÒÂ¡ÒÃ

ÍÒ̈ÁÕ¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞ́ ŒÒ¹à́็¡
à¾×่ÍãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡Ñº¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ ã¹ÇÑ¹¶‹ÒÂ·ÓÃÒÂ¡ÒÃ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§·ÕÁ§Ò¹ ã¹ÇÑ¹¶‹ÒÂ·Ó

KIDS



2

3

4

5
6

8

7 8 à¤Å็́ÅÑº
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡Ñºà́็¡

ãËŒà́็¡·Õ่Ã‹ÇÁã¹ÃÒÂ¡ÒÃ

ä́Œ¾Ù́¤ØÂ
»ÃÖ¡ÉÒ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§

¶‹ÒÂ·ÓÃÒÂ¡ÒÃ

¼ÙŒ¼ÅÔµ¤ÇÃàÃÕÂ¡ª×่Íà́็¡«้Óæ
ÊºµÒÊ×่ÍÊÒÃ¡Ñºà́็¡

ã¹ÃÐ́Ñºà́ÕÂÇ¡Ñ¹ 

ËÅÕ่¡àÅÕ่Â§¡ÒÃ¾Ù́¤ÓÇ‹Ò 

“ÍÂ‹Ò” “äÁ‹” “ËŒÒÁ” 
áÅÐ¤Ó¾Ù́àªÔ§µÓË¹ÔµÔàµÕÂ¹ 

·ÓãËŒÍÑºÍÒÂ  

ãªŒ¤Ó¾Ù́ã¹àªÔ§ºÇ¡ 

·ÓãËŒà́็¡ÁÑ่¹ã̈
àÁ×่Íà́็¡àª×่Í¿̃§ 

¤ÇÃãËŒ¤ÓªÁã¹·Ñ¹·Õ 

ãËŒà́็¡ä́Œ¤ỐáÅÐ·Ó

àÃÕÂ¹ÃÙŒ µÑ้§¤Ó¶ÒÁ
àª×่ÍÁÑ่¹ã¹µÑÇà́็¡  

Ù́áÅàÃ×่Í§

ÍÒËÒÃ ¹้Ó́×่Á áÅÐ¢Í§Ç‹Ò§   

¶‹ÒÂ·ÓÃÒÂ¡ÒÃãËŒàÊÃ็̈µÒÁ

àÇÅÒ

1
Ê×่ÍÊÒÃ¡Ñºà́็¡́ŒÇÂ¤Ó¾Ù́ 

ÊÑ้¹ §‹ÒÂ ªÑ́à̈¹ 
ºÍ¡ÊÔ่§·Õ่µŒÍ§¡ÒÃ̈ÐãËŒ·Ó 



¢ŒÍ¤Ó¹Ö§́ŒÒ¹à¹×้ÍËÒ 

¡ÒÃµÑ́µ‹ÍÃÒÂ¡ÒÃµŒÍ§¤Ó¹Ö§àÃ×่Í§ÊÔ·̧Ôà́็¡ 

áÅÐÁÒµÃ°Ò¹̈ÃÔÂ̧ÃÃÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à́็¡

àÂÒÇª¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ  

¡ÒÃàÅ×Í¡ÀÒ¾·Õ่à́็¡Ê¹ã̈ ÍÂÒ¡ÃÙŒ 

àËÁÒÐÊÁª‹Ç§ÇÑÂ

àª×่ÍÁâÂ§ ÊÁàËµØÊÁ¼Å

¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§ÀÒ¾·Õ่µÑ́µ‹Í¾ÍàËÁÒÐ
¾Í́Õ¡ÑºÍÒÃÁ³�à́็¡

¤ÇÒÁ¾Í́Õ¢Í§¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� 
ËÅÑ¡¡ÒÃàªÔ§̈ÃÔÂ̧ÃÃÁ 

¡ÃÒ¿�¤¤ÇÃÊÍ́¤ÅŒÍ§¡Ñºá¡‹¹ÃÒÂ¡ÒÃ
àÊÃÔÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ÃÒÂ¡ÒÃ ÊÍ́¤ÅŒÍ§¡Ñº
¤ÇÒÁÊ¹ã̈áÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã̈¢Í§à́็¡
áµ‹ÅÐª‹Ç§ÇÑÂ àÊÃÔÁ¤ÇÒÁËÁÒÂãËŒÀÒ¾
àÃ‹§àÃŒÒ¡ÒÃµÍºÊ¹Í§ËÃ×Í¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ 

¡ÒÃãªŒà·¤¹Ô¤¹ÓàÊ¹ÍÃÒÂ¡ÒÃ

àÊÕÂ§ áÅÐà¾Å§ àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¢ŒÒã̈¢Í§à́็¡

à¡Ố¤ÇÒÁ¤ỐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� áÅÐ¡Å‹ÍÁà¡ÅÒ

Ô̈µã̈à́็¡  

 

ÀÒ¾áÅÐàÊÕÂ§¤ÇÃàÊÃÔÁä»́ŒÇÂ¡Ñ¹ 

 

¡ÒÃ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁµ‹Íà¹×่Í§¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ

·Ñ้§ÀÒ¾¡ÒÃáẾ§ãËŒà́็¡áÅÐàÂÒÇª¹à¢ŒÒã̈

àÃ×่Í§ÃÒÇä́ŒªÑ́à̈¹

 

¡ÒÃÅÓ́Ñº¤ÇÒÁµ‹Íà¹×่Í§ ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁà»š¹̈ÃÔ§

¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§¢Í§à¹×้ÍËÒ äÁ‹ºỐàº×Í¹ 

 

¡ÒÃ¹ÓàÊ¹ÍÀÒ¾áÅÐÊÕÊÑ¹¢Í§¡ÃÒ¿¿�¡

ÊÓËÃÑºÃÒÂ¡ÒÃà́็¡áµ‹äÁ‹¤ÇÃÁÒ¡à¡Ô¹ä» 

ÁÕ¤ÇÒÁÊÁ́ØÅ àËÁÒÐÊÁ¡Ñºª‹Ç§ÇÑÂ 
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การสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 ผู้ก าหนดนโยบาย / ผู้บริหารระดับสูง ระดับชาต ิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมาตรฐาน
จริยธรรมและการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 1. คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) / ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากบัดูแลกนัเอง (กสทช.) /
ประธานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ (กสทช.)
วนัท่ีสมัภาษณ์ 8 กนัยายน 2558 
 2. คุณวิไลภรณ์ จงกลวฒันา ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านักรายการ ดา้นผลิตและจดัหารายการ 
ThaiPBS [องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)] วนัท่ีสัมภาษณ์ 
13 สิงหาคม 2558 
 3. คุณธนิดา กิจบ ารุง รักษาการผูจ้ดัการช่อง 3 Family ช่อง 13 วนัท่ีสัมภาษณ์ 3 ธนัวาคม 
2558 
 4. คุณปัณณพงศ ์วงศภู์มิดิษฐ์ รักษาการผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์ MCOT family วนัท่ี
สมัภาษณ์ 23 ธนัวาคม 2558 

 เครือข่ายและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง / ศึกษา เก่ียวกบัส่ือและสิทธิเด็ก เยาวชน  
 1. คุณฐาณิชชา ล้ิมพานิช ผูจ้ดัการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว วนัท่ีสัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 
2558 
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 2. ดร. นนทสรวง กลีบผึ้ง อาจารย ์/ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กรสถาบนัแห่งชาติ
เพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล วนัท่ีสมัภาษณ์ 23 กนัยายน 2558 
 3. ผศ. ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผูอ้  านวยการมีเดียมอนิเตอร์วนัท่ีสัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 
2558 
 4. ดร. ธีรารัตน์ พนัทวี วงศ์ธนะอเนก นายกสมาคมวิทยุและส่ือเพื่อเด็กและเยาวชน 
(สสดย.) วนัท่ีสมัภาษณ์ 31 ตุลาคม 2558 
 5. คุณเข็มพร วิรุณราพนัธ ์ผูจ้ ัดการสถาบันส่ือเด็กและเยาวชน (สสย.) วนัท่ีสัมภาษณ์ 19 
พฤศจิกายน 2558 
 6. คุณณัฐฐา กีนะพนัธ์ ผูช่้วยฝ่ายสารนิเทศ งานส่ือมวลชน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 
วนัท่ีสมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2558 

 ผู้ประกอบกจิการสถานีโทรทัศน์ / ผู้ผลติรายการ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 1. คุณวรินทร์เนตร ศิริโชติช านาญ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บีอเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเมน้ท ์
จ  ากดั / ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ รายการคิดวิทย,์ ขบวนการนกัอ่าน ช่อง ThaiPBS ผูผ้ลิตรายการ Quiz 
Click , Food Fun  ช่อง YouTube (Choc Chip Channel) วนัท่ีสมัภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558 
 2. คุณอิษฎา อยัศิริ ผูผ้ลิตและผูด้  าเนินรายการโทรทศัน์ รายการขบวนการ Fun น ้ านม ช่อง 
ThaiPBS / ผูผ้ลิตและผูด้  าเนินรายการอ๊ะ อ๊ะ อะไรเอ่ย, Kids Comment เด็กปากโป้ง ช่อง YouTube 
(Choc Chip Channel) วนัท่ีสมัภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558 
 3. คุณภทัราพร สังข์พวงทอง ผูส้ร้างสรรค์และผูด้  าเนินรายการ กบนอกกะลา บริษทั ทีวี
บูรพา จ  ากดั วนัท่ีสมัภาษณ์ 28 สิงหาคม 2558 
 4. คุณเกียรติสุดา ภิรมย ์ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ผองผล จ  ากดั / ผูผ้ลิตรายการ เจา้ขุนทอง 
วนัท่ีสมัภาษณ์ 6 กนัยายน 2558 
 5. คุณนิรมล เมธีสุวกุล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ป่าใหญ่ครีเอชัน่ จ  ากดั / ผูผ้ลิตรายการทุ่ง
แสงตะวนั วนัท่ีสมัภาษณ์ 8 กนัยายน 2558 
 6. คุณวิวฒัน์ วงศภ์ทัรฐิติ กรรมการบริหาร บริษทั ซูเปอร์จ๋ิว จ  ากดั และบริษทั ซูเปอร์จ๋ิว  
อีเวนต์ จ  ากดั / ผูผ้ลิตและผูด้  าเนินรายการซูเปอร์จ๋ิว, วิตามินข่าว, ทา้ให้อ่าน วนัท่ีสัมภาษณ์ 25 
กนัยายน 2558 
 7. คุณอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชัน่ จ  ากดั / 
ผูผ้ลิตรายการนอ้งใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ วนัท่ีสมัภาษณ์ 8 ตุลาคม 2558 
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 8. คุณเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผูอ้  านวยการ หัวหน้าสายงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย /
ผูอ้  านวยการผลิตโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม / ผูส้ร้างสรรค์รายการโทรทศัน์สามเณร ปลูก
ปัญญาธรรม วนัท่ีสมัภาษณ์ 31 สิงหาคม 2558 
 9. คุณพิชย จรัสบุญประชา ผูก้  ากบัร่วมซีร่ียฮ์อร์โมน วยัวา้วุ่น ฤดูกาลท่ี 1 – 3 วนัท่ีสมัภาษณ์ 
18 ธนัวาคม 2558 

 นักวชิาการด้านนิเทศศาสตร์ 
 1. ผศ. มรรยาท อคัรจนัทโชติ อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วนัท่ีสมัภาษณ์ 19 สิงหาคม 2558 

 นักวชิาการด้านส่ือสารมวลชน 
 1. คุณธาม เช้ือสถาปนศิริ นกัวิชาการ สถาบนัวิชาการส่ือสาธารณะ (สวส.) วนัท่ีสัมภาษณ์ 
11 สิงหาคม 2558 
 2. คุณชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต ผูอ้  านวยการมูลนิธิหนงัไทย วนัท่ีสมัภาษณ์ 10 ธนัวาคม 2558 

 นักจติวทิยาเด็ก 
 1. รศ. ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร นกัวิชาการอิสระ ดา้นพฒันาการเด็ก / ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเด็ก 
และครอบครัว / ผูอ้  านวยการผลิตรายการ ป.ปลา ตากลม วนัท่ีสมัภาษณ์ 13 สิงหาคม 2558 
 2. ดร.นิปัทม ์พิชญโยธิน อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั วนัท่ีสมัภาษณ์ 24 กนัยายน 2558 
 
การสนทนากลุ่ม 
 ผู้ปกครอง เด็กอาย ุ3-6 ปี 
 1. คุณจนัทนา วงวิไลเกษม 
 2. คุณพชัราพร อรุณพฒันชยั 
 3. คุณอรอุมา พูนสวน 
 4. คุณอภิชยา จกัรแกว้ 
 5. คุณณัฐนพินท ์วงศจิ์รัชยา 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่1 - มธัยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 
 1. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดับางบอน อาย ุ6-9 ปี 
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 2. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดับางบอน อาย ุ10-12 ปี 
 3. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
อาย ุ10-12 ปี 
 4. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
อาย ุ10-12 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี อาย ุ13-15 ปี 
 5. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชวินิต บางแกว้ อาย ุ16-18 ปี 
 
การประเมินคู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว และแนวคดิรายการโทรทัศน์ต้นแบบเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

1. คุณสุวิทย ์สาสนพิจิตร์ รองผูอ้  านวยการองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

2. คุณภทัรจารีย ์อยัศิริ ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ณาณัฏฐธ์ญั วงศบ์า้นดู่ นกัวิชาการดา้นส่ือมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ริยเดว ทรีปาตี ผูอ้  านวยการสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันา

เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล 
5. ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการดา้นส่ือสารองค์กร สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการ

พฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล  
6. คุณอญัญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวงัและสร้างสรรค์ส่ือและ

ครอบครัว  
7. คุณนรากร อมรฉตัร ตวัแทนจากกลุ่มผูป้กครองเด็ก 
8. คุณชวิน ลิขิตเจริญพงษ ์ตวัแทนจากกลุ่มเยาวชน 
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คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัต ิ
ในการน าเสนอรายการโทรทัศน์ 

โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมวชิาชีพส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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 มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการน าเสนอรายการโทรทัศน์ ส าหรับ เด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 

เน่ืองดว้ยประเทศไทยมีพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบ
กิจการวิทยกุระจายเสียงวิทยโุทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยมุ่งเนน้การด าเนินการ
จดัสรร คล่ืนความถ่ีและก ากบัดูแลกิจการฯบนหลกัพ้ืนฐานการใชท้รัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะประกอบกับการมีนโยบายและแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดา้นสิทธิเด็กยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างภูมิคุม้กนัในการด ารงชีวิตของเด็กและ
เยาวชนโดยหน่ึงในเป้าประสงค์หลกัของ พ.ร.บ. และนโยบายและแผนพฒันาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติน้ีคือการให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกายใจสติปัญญาอารมณ์สังคมและมี
พฤติกรรมเหมาะสมตามวยั (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, ออนไลน์) ส่ือมวลชนในกิจการโทรทศัน์
จึงมีหน้าท่ีหลกัในการให้บริการโทรทัศน์ท่ีน าเสนอรายการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา ใน
วิทยาการสาขาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริม 
ความสมัพนัธอ์นัดี ของสมาชิกในครอบครัว ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ท่ีแทจ้ริงส าหรับประชาชน 

มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบติัในการน าเสนอรายการโทรทศัน์ ส าหรับ เด็ก เยาวชน 
และครอบครัวน้ี มีหนา้ท่ีเป็นขอบเขตใหส่ื้อมวลชนใชเ้ป็นเคร่ืองมือก ากบัดูแลกนัเอง โดยไดก้  าหนด
ข้ึนจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 
มาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว และส่วนท่ี 2  
แนวปฏิบติัในการน าเสนอรายการโทรทศัน์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมวิชาชีพ  ส าหรับ เด็ก เยาวชน 
และครอบครัวดงัน้ี 

 
ส่วนที่ 1 (ร่าง) มาตรฐานจริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

 มาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัวน้ีเกิดจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวคิด
ในการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมในการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งน้ี 
หลกัการส าคญัเพื่อการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก และ 
เยาวชน และส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีของสมาชิกในครอบครัวนั้น ส่ือมวลชนควรมุ่งน าเสนอ
ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง สาระความรู้ ท่ี เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ความสมัพนัธใ์นครอบครัว และ มุ่งสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมอนัดี
งาม โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยแ์ละเคารพในความแตกต่าง คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล



416 
 

  

และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนตามหลกัการในอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก1 
นอกจากนั้นส่ือมวลชนยงัควรค านึงถึงความเปราะบางของเด็ก เยาวชน และความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว โดยปกป้องเด็ก และเยาวชน จากเน้ือหาท่ีมีความเส่ียงทั้งความรุนแรง พฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม การแสดงออกและทศันคติท่ีมีต่อเร่ืองเพศ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีต่อตา้นกฎหมายภยัสงัคม 
 อยา่งไรก็ดี จากการศึกษาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมในการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยเป็น
มาตรฐานจริยธรรมอยา่งกวา้ง เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตไดน้ าไปปรับใชก้บัการผลิตรายการโทรทศัน์
เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวในรูปแบบและปริบทท่ีแตกต่างกนั โดยมาตรฐานนีม้กีลไกส าคัญคือ 
การส่งเสริม และ คุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดงัต่อไปน้ี 

 หลกัการที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมการผลติรายการโทรทัศน์เพ่ือการส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

 ข้อที่ 1.1 ผูป้ฏิบติัควรค านึงถึงพฒันาการของผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชนโดยผลิต
รายการโทรทศัน์ ให้เหมาะสมกบัพฒันาการตามช่วงวยัซ่ึงควรครอบคลุมถึงพฒันาการทางกาย  
อารมณ์ สงัคม ปัญญาของผูช้ม 

 ข้อที่ 1.2 ผูป้ฏิบติัควรค านึงถึงการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อการสร้างทกัษะในการ
ด าเนินชีวิตโดยพฒันาใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ์ 
                                                        

1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีหลกัการส าคญัว่า เด็กทุกคนมีสิทธิต่างๆ ติดตวัมาตั้งแต่เกิดเป็นสิทธิที่เท่า
เทียมกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผูใ้หญ่ซ่ึงในอนุสัญญาฯ ได้ก  าหนดพันธกรณีให้ประเทศภาคีสมาชิก
คุม้ครองสิทธิเดก็ โดยแยกออกเป็นสิทธิ 4 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ (ยนิูเซฟ ประเทศไทย, ออนไลน์) 

 (1) สิทธิในชีวิตและการอยู่รอด (Survival Rights) เด็กที่เกิดมาแลว้ตอ้งไดรั้บการดูแลให้รอด
ชีวิตเลี้ยงดูใหเ้จริญเติบโตดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานมีสันติภาพและความปลอดภยั 

 (2) สิทธิที่จะไดรั้บการพฒันา (Development Rights) เด็กมีสิทธิที่จะไดรั้บการพฒันาทางกาย
จิตใจและสติปัญญามีครอบครัวที่อบอุ่นมีมาตรฐานเพียงพอที่จะพฒันาศักยภาพด้านต่างๆไดรั้บการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 

 (3) สิทธิที่จะไดรั้บการคุม้ครอง (Protection Rights) เด็กย่อมไดรั้บสิทธิที่จะไดรั้บความ
คุม้ครองให้รอดพน้จากการท าร้ายทั้งร่างกายและจิตใจการถูกล่วงละเมิดในทุกๆดา้น (อนัหมายรวมถึงการล่วง
ละเมิดทางเพศ) การถูกทอดท้ิงและการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบเช่นการใชแ้รงงานเดก็เป็นตน้ 

 (4) สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Rights) เดก็มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบกับตนเองมีช่องทางในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารตลอดจน
สามารถส่งต่อความคิดและขอ้มูลข่าวสารไดเ้อง 
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 ข้อที่ 1.3 ผูป้ฏิบติัควรผลิตรายการโทรทศัน์โดยค านึงถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน
ในการรับรู้ข่าวสารโดยถูกตอ้งชดัเจนและการมีส่วนร่วมทางสงัคมในฐานะพลเมือง 

 ข้อที่ 1.4 ผูป้ฏิบติัควรผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก และ
เยาวชนโดยไม่เลือกปฏิบติั และไม่แบ่งแยกความแตกต่าง หลากหลายในประเด็นต่างๆ 

 ข้อที่ 1.5 ผูป้ฏิบติัควรผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอนัดีงามใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 

 ข้อที่ 1.6 ผูป้ฏิบัติควรผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อส่งเสริมการปลูกฝัง และอนุรักษ์
วฒันธรรมอนัดีงามของไทยใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 

 ข้อที่ 1.7 ผูป้ฏิบัติควรผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีของ
ครอบครัว 

 หลักการที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการคุ้มครองเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 
  ข้อที่ 2.1 ผูป้ฏิบติัควรผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหา
และภาพท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองทางเพศความรุนแรงหรือเน้ือหาและภาพท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดี 
  ข้อที่ 2.2 ผูป้ฏิบติัควรผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการใช้
ภาษาไม่สุภาพหยาบคายส่อเสียด และท าลายวฒันธรรมไทย 

 ข้อที่ 2.3 ผูป้ฏิบติัควรผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและความเป็น
ส่วนตวัของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
  ข้อที่ 2.4 ผูป้ฏิบติัควรผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดย
ไม่ผลิตรายการท่ีกระทบต่อช่ือเสียงร่างกาย และจิตใจของเด็กและเยาวชน 

 ข้อที่ 2.5 ผูป้ฏิบติัควรผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อคุม้ครองความเป็นครอบครัว โดย
สร้างสรรคเ์น้ือหารายการท่ีไม่ท าลายความสมัพนัธค์รอบครัว 

 
ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัตใินการน าเสนอรายการโทรทัศน์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมวชิาชีพ  ส าหรับ เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

 แนวปฏิบติัน้ีเป็นขอ้แนะน าในการน าเสนอรายการโทรทัศน์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรม 
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีไดก้  าหนดไวใ้นขา้งตน้ โดยจ าแนกตามแนวทางในการปฏิบติั
ตามกระบวนการการผลิตรายการ โทรทศัน์ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre 
– Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และ ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ (Post - Production) 
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ทั้งน้ีผูป้ฏิบติังานสามารถน าแนว ปฏิบติัน้ี ไปใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการให้บริการโทรทศัน์ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และส่งเสริมความสมัพนัธอ์นัดีของสมาชิกใน
ครอบครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 1. แนวปฏิบัตใินขั้นวางแผนก่อนการผลติรายการ (Pre – Production) 
 ผูป้ฏิบติังานควรยึดหลกัการในการน าเสนอรายการโทรทศัน์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรม
วิชาชีพส าหรับ เด็ก เยาวชนและครอบครัว เพื่อการปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนของการเตรียมการผลิต
รายการโทรทศัน์ ดงัน้ี 
  1.1 ขั้นการพฒันาแนวคดิ 
  ผูป้ฏิบติังานดา้นการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ควร
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก และเยาวชน และความสัมพนัธ์ของครอบครัว โดยพิจารณาถึง
ประเด็นต่อไปน้ี 
  1.1.1) นโยบายต่างๆ ของชาติท่ีเก่ียวกบัการพฒันาและการปกป้องเด็กและเยาวชน
และ การสร้างความสมัพนัธอ์นัดีในครอบครัว 
  1.1.2) สิทธิเด็ก / จริยธรรมคุม้ครองการเด็ก 
  1.1.3) การสร้างทักษะ และสร้างภูมิคุ ้มกันให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองท่ี
สมบูรณ์2ของชาติ  

  1.1.4) การไม่แบ่งแยกความแตกต่างหลากหลาย 

 

                                                        
2 พลเมืองทีสมบูรณ์ หมายถึง ผูท้ี่มีทกัษะ และภูมิคุม้กนัในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงจะตอ้งมีความรู้ ทกัษะ
และ เจตคติ เพื่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพที่ดีต่อสังคม และตอ้งรู้จกัที่จะเรียนรู้และเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณี  ค่านิยม
ที่แตกต่างโดยไม่แบ่งแยก รู้จกักฎหมาย และบทบาทของความเป็นพลเมืองท่ีดี เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง นอกจากนั้นจะตอ้งมีภูมิคุม้กนัท่ีดีเพื่อสามารถรับมือกบัปัญหาและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทั้งน้ีพลเมืองท่ีสมบูรณ์นั้นควรไดรั้บการปลูกฝังทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก ทั้งในดา้นความรู้สาระ
วิชาหลกั (ครอบคลุมถึงความรู้รอบตวัอื่นๆ) การมีทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ การมีทกัษะการเรียนรู้และสร้าง
นวตักรรมใหม่ (ครอบคลุมถึงทกัษะแห่งความร่วมมือ 4 ประการคือ ทกัษะทางการส่ือสาร (Communication) 
ความร่วมมือกนั (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ การคิดวิเคราะห์(Critical Thinking)) และ 
การมีทกัษะดา้นการรู้เท่าทนัส่ือ สารสนเทศ ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยี (Media and Information and Digital 
Literacy) 
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  1.2 การก าหนดประโยชน์จากการสร้างสรรค์เน้ือหา 
  การก าหนดประโยชน์จากการสร้างสรรค์เน้ือหาท่ีเด็ก เยาวชน และครอบครัวจะ
ไดรั้บนั้น ควรเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีควรเป็นประโยชน์ต่อพฒันาการทางกาย อารมณ์ สงัคม 
และปัญญา ของเด็กและเยาวชน และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว โดยค านึงถึงประเด็น
ต่างๆ ดงัน้ี 
 
   1.2.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
   เด็ก และเยาวชน มีทกัษะ พฒันาการและความสนใจท่ีแตกต่างกนัตามช่วง
วยั ดงันั้นเพ่ือใหเ้กิดการเขา้ถึงเน้ือหาท่ีตรงกลุ่มผูช้มเป้าเหมาย อนัจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก และเยาวชน ผูป้ฏิบติัควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายของรายการโทรทศัน์โดยแบ่งตามช่วงอายุได ้
ดงัน้ี 
   ผูช้มท่ีเป็นเด็กเลก็    อาย ุ3 – 5 ปี 
   ผูช้มท่ีเป็นเด็กวยัเรียนตอนตน้  อาย ุ6 – 9 ปี 
   ผูช้มท่ีเป็นเด็กวยัเรียนตอนปลาย  อาย ุ10 – 12 ปี 
   ผูช้มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้  อาย ุ13 – 15 ปี 
   ผูช้มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย  อาย ุ16 – 18 ปี 

 นอกจากนั้นในการสร้างสรรค์รายการเพ่ือให้เกิดการเขา้ถึงเน้ือหาท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มผูช้มท่ีเป็นครอบครัว ผูผ้ลิตควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยการพิจารณาจากการสร้างสรรค์
เน้ือหาท่ีน าเสนอความสัมพนัธ์อนัดี หรือเน้ือหาท่ีสร้างความสัมพนัธ์อนัดีขณะรับชมพร้อมกนัใน
ครอบครัว 
   1.2.2 การก าหนดประเภทรายการ 
   การก าหนดประเภทของรายการท่ีเหมาะสมกบัผูช้มท่ีเป็นเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ทั้งท่ีเป็นรายการท่ีผลิตเอง หรือรายการท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ ควรจะเป็นรายการ
ประเภทต่างๆ ท่ีให้สาระความบันเทิง ส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้และทักษะชีวิต และสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดีในครอบครัว 

   1.2.3 การก าหนดผู้สนับสนุนรายการ (การตลาด)  
   ในการก าหนดผูส้นบัสนุนรายการ ทั้งในรูปแบบการเป็นผูส้นับสนุนหลกั 
หรือการโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ ผูป้ฏิบติัควรก าหนดผูส้นับสนุนรายการท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือให ้
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บริการสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาเด็ก เยาวชน และความสัมพนัธ์ในครอบครัว โดยค านึงถึง
สิทธิของเด็ก เยาวชนและสมาชิกในครอบครัวในฐานะผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 
 
  1.3 การสร้างสรรค์รายการ   
  การสร้างสรรค์รายการท่ีเหมาะสมกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัวจะไดรั้บนั้น ผู ้
ปฏิบติั ควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

   1.3.1 การหาข้อมูลเพ่ือผลติรายการ   
   การคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ือผลิตรายการทั้งรายการข่าวและรายการประเภท
อ่ืนๆ ผูป้ฏิบติัควรค านึงถึงประเด็นต่างๆดงัน้ี 
   ก. ความเป็นส่วนตวัของเด็ก และเยาวชน  
   ข. ความสมคัรใจของเด็ก และเยาวชนในการใหข้อ้มูล 
   ค. ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

จ. การสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กในการสร้างสรรคเ์น้ือหารายการ โดย  
    พิจารณาตามความเหมาะสม 
ง. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัวหลงัร่วมรายการ  

   1.3.2 การพฒันาโครงสร้างรายการและบทโทรทัศน์ 
   การพฒันาโครงสร้างรายการและบทโทรทศัน์ทั้งรายการข่าวและรายการ
ประเภทอ่ืนๆผูป้ฏิบัติควรค านึงประโยชน์สูงสุดและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็กเยาวชนและ
ครอบครัวโดยจะปฏิบติัดงัน้ี 
   ก. สร้างสรรคร์ายการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็ก เยาวชน และความ 
สมัพนัธใ์นครอบครัวโดยมีพ้ืนฐานจากการพฒันาแนวคิดในขอ้ 1 
   ข. สร้างสรรคบ์ทโทรทศัน์ท่ีปกป้องเด็กจากเน้ือหาและภาษาท่ีเป็นภยัต่อ 
พฒันาการ และการด าเนินชีวิต  
   ค. สร้างสรรคบ์ทโทรทศัน์ท่ีมีความเป็นธรรมชาติ มีความพอดี และไม่เร้า
อารมณ์จนเกินไป 
   ง. สร้างสรรคบ์ทโทรทศัน์โดยมีนกัจิตวิทยาเด็ก เยาวชนและครอบครัวเขา้
มามีส่วนร่วม เพื่อสร้างสรรคร์ายการใหเ้หมาะสม ทั้งน้ีถา้ไม่มีนกัจิตวิทยาเขา้ร่วม ผูผ้ลิตควรก าหนด
วิธีการทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมีการประยกุตใ์ชห้ลกัจิตวิทยาพฒันาการเด็ก เยาวชน และจิตวิทยาเก่ียวกบั
ครอบครัว (เช่น การใช้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัจิตวิทยาเด็ก เยาวชนและจิตวิทยาเก่ียวกบัครอบครัวจาก
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แหล่งท่ีมาต่างๆ ประกอบ การใชผ้ลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัจิตวิทยา เด็ก เยาวชนและจิตวิทยาเก่ียวกับ
ครอบครัวต่างๆ หรือการอา้งอิง (Reference) ตัวอย่างรายการท่ีมีนักจิตวิทยาเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว เยาวชนเขา้มามีส่วนร่วม เป็นตน้) 
   จ. สร้างสรรค์บทโทรทศัน์ในส่วนของการโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ 
ควรคดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็ก เยาวชน และความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
และ ควรค านึงถึงการไม่ช้ีน าไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบโดยไม่เนน้ย  ้าสรรพคุณผลิตภณัฑข์องเพ่ือการ
โฆษณา 

  1.4 การประสานงาน และการคดัเลือกนักแสดงหรือผู้ร่วมรายการ 
        การประสานงาน และการคดัเลือกผูด้  าเนินรายการและนกัแสดง หรือผูร่้วมรายการ 
เพื่อการสร้างสรรคร์ายการท่ีเหมาะสมกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผูป้ฏิบติัควรค านึงถึงประเด็น
ต่างๆ ต่อไปน้ี 
   1.4.1 ความสมคัรใจของเด็ก และเยาวชน รวมถึงเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ (ในท่ีน้ีหมายรวมถึงเด็ก และเยาวชน)3 ในการร่วมรายการ 
   1.4.2 ผูด้  าเนินรายการและนกัแสดง หรือผูร่้วมรายการอายตุ  ่ากว่า 18 ปีและ
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครองในการร่วมรายการ 
   1.4.3 ผูด้  าเนินรายการ พิธีกร หรือนกัแสดง ควรเป็นบุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีใหแ้ก่ผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชน  
   1.4.4 กรณีท่ีเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็น
แหล่งขอ้มูล ไม่ควรเสนอเงินเพื่อหลอกล่อให้เข้าร่วมรายการหรือให้ข้อมูล ควรให้แหล่งขอ้มูล
ค านึงถึงประโยชน์ของสาธารณะในการร่วมมือกบัรายการเป็นส าคญั 
 

                                                        
3 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs) หมายถึง เดก็ที่มีความตอ้งการทางการศึกษาที่แตกต่างไปจากปกติ
ทัว่ไป ทั้งในดา้นเน้ือหา วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล และเคร่ืองมืออุปกรณ์การสอน ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจาก
สภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จ าเป็นตอ้งไดรั้บการกระตุน้ช่วยเหลือ การบ าบดั
ฟ้ืนฟูและใหก้ารเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและความตอ้งการของเดก็ กระทรวงศึกษาธิการไดแ้บ่งเดก็ที่
มีความตอ้งการพิเศษออกเป็น 10 ประเภท โดยเป็นเดก็พิการที่ตอ้งการการจดัการศึกษาพิเศษ 9 ประเภท และเป็น
เดก็ที่มีความสามารถพิเศษ 1 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เดก็ที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 2) เดก็ที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น 3) เดก็ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) เดก็ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 5) เดก็ที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ 6) เดก็ที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 7) เดก็ที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 8)เดก็ออที
สติก 9) เดก็ท่ีมีความบกพร่องซ ้ าซ้อนหรือพิการซ้อน และ 10) เดก็ปัญญาเลิศ 
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 2. แนวปฏิบัตใินขั้นตอนการผลติรายการ (Production) 
 ผูป้ฏิบติังานควรยึดหลกัการในการน าเสนอรายการโทรทศัน์โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรม
วิชาชีพส าหรับ เด็ก เยาวชนและครอบครัว เพื่อการปฏิบัติงานในขั้นตอนของการผลิตรายการ
โทรทศัน์ โดยแบ่งกระบวนการท างานกบักลุ่มท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี 

  2.1 กระบวนการท างานกบัเด็กและเยาวชน และ เด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ 
       จากหลกัการการค านึงถึงสิทธิและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยน์ั้น การสร้างความ
มัน่ใจให้แก่เด็กในการร่วมรายการและการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารกับเด็กและเยาวชนจึงเป็นส่ิง
ส าคญั ทั้งน้ีรวมถึงเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยควรปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปน้ี  

2.1.1 การสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กที่มีความ
ต้องการพเิศษในการร่วมรายการ    

ในกระบวนการท างานกับเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ ผูป้ฏิบติัสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 

ก. ควรอธิบายขั้นตอนการท างานร่วมกบัเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เพื่อใหเ้กิดการท างานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

ข. ควรส่ือสารผลท่ีเด็กและเยาวชน  รวมถึงเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษจะได้รับในทั้ งขั้นก่อนและหลังจากร่วมรายการ ทั้ งน้ี
หลงัจากท่ีระบุผลท่ีอาจไดรั้บหลงัจากร่วมรายการจ าเป็นตอ้งมี
กระบวนการสะทอ้นความคิดของเด็ก และเยาวชน รวมถึงเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ (Debriefing) และตรวจสอบสภาวะจิตใจ
ของเด็กและเยาวชน แต่ละคนเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถด าเนินชีวิต
ตามปกติไดโ้ดยไม่มีผลเสียจากการเขา้ร่วมรายการมาคุกคาม
หรือส่งผลกระทบต่อตวัเด็ก และเยาวชน รวมถึงเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ หากประเมินแลว้ว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นยงัไม่
สามารถจดัการกบัความตึงเครียดและปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบ
ต่างๆ จากการร่วมรายการได ้มีความจ าเป็นตอ้งส่งเด็กเขา้พบ
นกัจิตวิทยาหรือจิตแพทยท์นัที 
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ค.  หลีก เ ล่ีย งก ารใช้ค  าสั่ งหรือคาดหวังให้ท าใน ส่ิ ง ท่ี เ กิน
ความสามารถของ เด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ    

ง. ควรเปิดโอกาสให้พูดคุยกนัได ้เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย
ในการท างาน     

จ. ควรแสดงการช่ืนชมเมื่อเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษท าไดดี้ และหลีกเล่ียงการใชอ้ารมณ์เมื่อไม่
สามารถท าไดต้ามตอ้งการ 

ฉ. ควรใหโ้อกาสเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีมีความ   
ตอ้งการพิเศษไดเ้ลือกส่ิงท่ีตอ้งการท าอยา่งเหมาะสม 

 

   2.1.2 การใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารกบัเด็กและเยาวชนในการท างาน 

   ในกระบวนการท างานกบัเด็ก ผูป้ฏิบติัสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 

   ก. ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย สั้น และชดัเจน เมื่อส่ือสารกบัเด็ก และเยาวชน 

ข. ควรหลีกเล่ียงค าว่า “อย่า” “ไม่” “ห้าม” เพราะอาจท าให้เด็กกลวั ควร
พูดแต่ในส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้ด็กท า     
 

   2.1.3 สวสัดิภาพ และความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน  
   ผูป้ฏิบติัควรค านึงช่วงเวลา และชัว่โมงในการท างานกบัเด็ก และเยาวชน
อยา่งเหมาะสมตามช่วงวยั ในกรณีท างานร่วมกบัเด็กและเยาวชนอายตุ  ่ากว่า 18 ปี ควรหลีกเล่ียงการ
ท างานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตาม
มาตรา 47 วรรคหน่ึง4   ทั้งน้ีควรจดัเวลาใหเ้ด็กพกัผอ่นตามสมควร นอกจากนั้น ควรค านึงถึงสวสัดิ
ภาพ และความปลอดภยัของเด็กและเยาวชน ในทุกขั้นตอนการถ่ายท า โดยมีการทดสอบและ
                                                        
4 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 47 หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นเด็กอายุต  ่ากว่าสิบแปดปี
ท างานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้ง
อธิบดีมอบหมาย นายจา้งอาจใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นเด็กอายุต  ่ากว่าสิบแปดปีและเป็นผูแ้สดงภาพยนตร์ ละครหรือการ
แสดงอย่างอื่นที่คลา้ยคลึงกนัท างานในระหว่างเวลาดงักล่าวได้ ทั้งน้ี ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กนั้นได้
พกัผ่อนตามสมควร 
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ซกัซอ้มกระบวนการและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการถ่ายท า และมีแผนป้องกันอนัตรายต่างๆ เพื่อ
มัน่ใจว่าเด็กและเยาวชนจะไดรั้บความปลอดภยัในการร่วมรายการ 

2.1.4 ข้อปฏิบัติในการท างานร่วมกับเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการ 
พเิศษ 

   ผูป้ฎิบัติควรรับทราบและเข้าใจถึงประเภทและลักษณะของเด็กและ
เยาวชนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีไดร่้วมท างานดว้ยเป็นอย่างดี นอกจากนั้นควรรู้วิธีการส่ือสารและ
วิธีปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนลกัษณะน้ีท่ีถูกตอ้ง และควรมีนกัจิตวิทยา หรือผูป้กครองอยู่ในระหว่าง
การท างาน เพ่ือช่วยดูแล ส่ือสาร และสร้างความมัน่ใจให้กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเขา้ร่วม
รายการ ทั้งน้ีในการเปิดเผยช่ือและใบหน้าของเด็กและเยาวชนนั้น ควรจะไดรั้บความยินยอมจาก
ผูป้กครองอย่างถูกต้อง ซ่ึงการเปิดเผยน้ีควรเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กและเยาวชนเอง และเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม นอกจากนั้น ผูป้กครองควรไดรั้บการแจง้ขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด รวม
ไปถึงผลกระทบท่ีอาจได้รับหลงัจากท่ีน าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมาร่วมรายการ และแจ้ง
ผลกระทบจากการเปิดเผยช่ือ-นามสกุล และใบหนา้ของเด็กและเยาวชนท่ีร่วมรายการดว้ย 
 
  2.2 กระบวนการท างานกบัผู้ปกครอง     
  ผูป้กครอง หมายถึง พ่อ แม่ หรือบุคคลท่ีเด็กไวว้างใจซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากพ่อแม่ 
และสามารถพูดคุยกบัเด็กได ้มีความเขา้ใจเด็ก และเด็กเช่ือฟัง เช่น ญาติ หรือ ครู ในกระบวนการ
การท างานกบัผูป้กครอง สามารถปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปน้ี  

2.2.1 ช้ีแจงและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดการถ่ายท าให้ผูป้กครอง
รับทราบและยนิยอมใหเ้ด็กเขา้ร่วมการถ่ายท า     

2.2.2 ในกรณีท่ีผูป้กครองไม่สามารถอยูใ่นสถานท่ีถ่ายท าไดเ้น่ืองจากอาจ
มีผลต่อการแสดง หรือการร่วมรายการของเด็ก  ผูป้ฏิบติัควรเป็นผูดู้แลเด็ก และมี
การจดัสถานท่ีใหก้บัผูป้กครองร่วมสงัเกตการณ์การถ่ายท า   
 2.2.3 ผูป้กครองสามารถแจง้ยกเลิกหรือพกัการถ่ายท าไดท้นัที ในกรณีท่ีว่า
เห็นว่าไม่เหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนท่ีร่วมรายการ 

2.2.4 ช้ีแจงและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวหลงัจากร่วมรายการ 
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  2.3 กระบวนการท างานร่วมกนัของทีมงาน     
  ทีมงานควรรับรู้ร่วมกนั และเขา้ใจตรงกนัถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์รายการ 
และด ารงไว ้ซ่ึงมาตรฐานจริยธรรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อ
การให้บริการโทรทศัน์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน และส่งเสริม
ความสมัพนัธอ์นัดีของสมาชิกในครอบครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และในระหว่างการถ่ายทีมงาน
ท าควรปฏิบติัตวัใหเ้หมาะสมและเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัเด็กและเยาวชนท่ีร่วมรายการ 
 
 3. แนวปฏิบัตใินขั้นตอนหลงัการผลติรายการ (Post - Production) 
 ผูป้ฏิบัติงานควรยึดหลกัการในการน าเสนอรายการโทรทัศน์ โดยค านึงถึงมาตรฐาน
จริยธรรมการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้ไดภ้าพและเสียง และ
เน้ือหารายการท่ีมีคุณภาพ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีของสมาชิกในครอบครัว โดยในขั้นตอนหลงัการผลิตรายการโทรทัศน์ควร
ปฏิบติัดงัน้ี 
 
  3.1 การตดัต่อ 

ในการตดัต่อนั้น นอกเหนือจากความสามารถทางเทคนิคต่างๆ แลว้ ผูต้ดัต่อควรมี
ความเขา้ใจในพฒันาการของเด็กและเยาวชนและปฏิบติัดงัน้ี   

 3.1.1 การตดัต่อ / ล าดับภาพ    
ในการตดัต่อและล าดบัภาพควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  
 ก. การเลือกใชภ้าพท่ีเด็กสนใจเหมาะสมกบัช่วงวยั   
 ข. สิทธิของเด็ก และจริยธรรมคุม้ครองเด็ก    
 ค. ความรุนแรงของภาพท่ีอาจกระทบกระเทือนจิตใจเด็ก   
ง. ภาพท่ีไม่เหมาะสมท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการเลียนแบบ   

   3.1.2 การตดัต่อเสียง  
    เสียง หมายถึงเสียงท่ีปรากฏในรายการทั้งหมด เช่น เสียงบรรยาย เสียง
พากย ์เสียงประกอบต่างๆ เสียงดนตรี  ซ่ึงอาจจะเป็นการท าดนตรีข้ึนมาใหม่โดยนักแต่งเพลง 
ลกัษณะรายการท่ีตอ้งการดนตรีเฉพาะ เรียบเรียงเสียงประกอบ หรืออาจจะใชด้นตรีประกอบท่ีไดท้ า
ไวแ้ลว้  ในการตดัต่อเสียงควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี     
   ก. เลือกรูปแบบของเสียงท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก  
   ข. ไม่ควรใชร้ะดบัเสียงท่ีมีอาจกระทบกระเทือนจิตใจเด็ก 
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  3.2 การประเมนิการตอบรับจากผู้ชมและการควบคุมคุณภาพ 
   แนวปฏิบัติในการประเมินการตอบรับจากผู ้ชมและการควบคุมคุณภาพมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
   3.2.1 การประเมนิความนิยม     
   ในการประเมินความนิยมดว้ยการชกัชวนใหเ้ด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมใน
รายการ เช่น การส่งขอ้ความสั้น หรือการร่วมรายการเพื่อประเมินความนิยมผา่นส่ือต่างๆ จะดว้ยการ
มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม ผูป้ฏิบัติควรเปิดเผยรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ให้ครบถว้น อาทิ 
ค่าใชจ่้ายในการใชโ้ทรศพัท ์และควรแนะน าใหเ้ด็กและเยาวชนขออนุญาตจากพ่อแม่ผูป้กครองก่อน 

   3.2.2 การควบคุมคุณภาพ      
   ในการควบคุมคุณภาพรายการ ควรประเมินรายการและตรวจสอบความ
เหมาะสมเสมอเพื่อการคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากรายการโดยเฉพาะเน้ือหาไม่เหมาะสมในเร่ือง
เพศ ภาษาท่ีหยาบคาย เน้ือหาท่ีเสนอความรุนแรง เน้ือหาท่ีแสดงถึงอคติหรือการปฏิบติัต่อกลุ่มคน
ในสงัคมอยา่งไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม การกระท าผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรม ทั้งน้ี ผูป้ฏิบติั
ควรค านึงถึงการตดัต่อเพื่อการควบคุมคุณภาพรายการใหเ้หมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว เม่ือมีการน ารายการไปเผยแพร่ในส่ืออ่ืนๆ เช่น ส่ือออนไลน์ นอกจากนั้น 
ควรมีการใหผู้ป้กครองร่วมประเมินรายการท่ีไดต้ดัต่อสมบูรณ์แลว้ก่อนออกอากาศจริงดว้ย 

   3.2.3 การขึน้ค าเตือน  
   ในกรณีท่ีไม่สามารถ หลีกเล่ียงการน าเสนอภาพหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเส่ียงต่างๆ ได ้ทั้งเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม หรือการเส่ียงอนัตราย ผูป้ฏิบติัสามารถน าเสนอเน้ือหา
เหล่านั้นหากเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว
ทั้งน้ีควรมีการข้ึนค าเตือน หรือน าเสนอถึงความไม่เหมาะสม หรือ อนัตรายต่างๆ จาก การเลียนแบบ
เน้ือหาเหล่านั้ นด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น การแนะน าหรือสอดแทรกเน้ือหาท่ีท าให้เห็นโทษจากการ
เลียนแบบ การแนะน าไม่ให้เด็กและเยาวชนท าตามโดยล าพงั หรือสามารถท าตามได้แต่ต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญดูแลใกลชิ้ด  
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ภาคผนวก ข 

เค้าโครงรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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รายการส าหรับเด็กเลก็อายุ 3 – 5 ปี 

 รายการ    ยิม้แฉ่ง 
     ตอน   ต่ืนแล้วพบัผ้า  

ความยาวรายการ  15 นาที 
ออกอากาศ  วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 05:30 นาที 

แนวคดิ 

ตวัแทนแห่งความสดใสในเชา้วนัใหม่รับหนา้ท่ีในการปลุกใหเ้ด็กๆต่ืนนอนตอนเชา้เพื่อท า
กิจกรรมท่ีความสนุกสดใสตั้งแต่เชา้ตรู่  

รูปแบบรายการ 

รูปแบบรายการวาไรต้ีด  าเนินรายการดว้ยเพลงและดนตรี มีกิจกรรมสนุกสนานสอดแทรก
การเรียนรู้ดา้นสุขภาพพลานามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัในยามเชา้ รวมไปถึงกิจกรรมท่ีกระตุน้
ใหเ้ด็กๆท ากิจวตัรประจ าวนัส่วนตวัอยา่งสนุกสนาน  

วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

การใชด้นตรีและเสียงเพลงดึงดูดสร้างความสนใจของเด็กๆ รวมถึงกราฟฟิกสีสันสดใส
น่ารักสะดุดตา ส่งผลใหเ้ด็กๆมีความเบิกบานร่าเริงพร้อมท่ีจะเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆของรายการ 

เน้ือหารายการ 

ช่วง “ต่ืนไดแ้ลว้” 

ปลุกใหต่ื้นนอนดว้ยเสียงเพลง เน้ือเพลงไม่ยาว ไม่ซบัซอ้น ปลูกฝังวินัยและการท าหน้าท่ี
ของตนเองในเวลาเชา้  

ช่วง “สองมือเรา” 

การใชส้ถานการณ์เป็นจุดขดัแยง้เล็กๆ น าไปสู่การเรียนรู้หรือแกไ้ขปัญหา เช่น การปลูก
ตน้ไม ้เพื่อนไม่ต่ืนนอนเพราะไม่สบาย  
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ช่วง “ขบัขาน อ่านเขียน” 

เรียนรู้ตวัอกัษรไทยจากแอนิเมชัน่สีสันสดใส วนัละ 3-4 ตวัอกัษร เน้นการยกตวัอย่างให้
เห็นการใชง้านของตวัอกัษรอยา่งเป็นรูปธรรม มีเพลงและท านองน่ารักชวนใหร้้องตาม 

 ช่วงสุดทา้ย ส่งเด็กๆ เตรียมตวัไปโรงเรียน ส่ือใหเ้ห็นว่าการไปโรงเรียนเป็นเร่ืองสนุกสนาน  

เทคนิคในการส่ือสารกบัเด็ก 

 การใชภ้าษาจะเน้นเขา้ใจง่ายและทวนซ ้ าเพ่ือสร้างการจดจ ามีกราฟิคตวัอกัษรขนาดใหญ่
เหมาะสมประกอบรายการเพื่อสร้างความเขา้ใจด าเนินรายการดว้ยพิธีกร และแมสคอทสีสันสดใส
น่ารัก เป็นฮีโร่ของเด็กๆมีตวัแทนเด็กๆวยั  3-6 ปี เป็นพิธีกรร่วม 

การสร้างเสริมทักษะ พฒันาการ และการเรียนรู้ 
รูปแบบรายการ Variety and Music 

วธิีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Comedy and Excited 
ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

ความฉลาดทางพลานามยั (PQ)  
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (Health and Environment 

Literacy) 
ส่งเสริมพฒันาการด้านจติวทิยา การช่วยเหลือและความรับผดิชอบตนเอง การเรียนรู้และเขา้

สงัคม การสร้างเหตุผล 
สาระการเรียนรู้ ศิลปะ สงัคม และความเป็นมนุษย ์
คุณธรรมที่ปลูกฝัง สร้างวินยัและความรับผดิชอบต่อตนเอง 
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รายการส าหรับเด็กเลก็อายุ 3 – 5 ปี 
 รายการ    ฝันหวาน...บ้านชมดาว 

ตอน   ความดี 
ความยาวรายการ  15 นาที 
ออกอากาศ  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 20:15 นาที 

แนวคดิ 

 สร้างสรรคจิ์นตนาการ และปลูกฝังทศันคติ พฤติกรรมท่ีดีให้กบัเด็กในช่วงค ่า ก่อนส่งเขา้
นอน เนน้การสร้างบรรยากาศเพื่อใหเ้ด็กคลอ้ยตาม สร้างบรรยากาศท่ีดีก่อนเขา้นอนท าให้เด็กนอน
หลบัไดส้นิท ซ่ึงมีผลต่อการสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) และมีผลดีต่อการ
สร้างเซลลส์มองน าไปสู่พฒันาการทางสติปัญญาดว้ย 

รูปแบบรายการ 

รูปแบบ Art & Literature Variety คือ การน าเสนอรายการผ่านงานศิลปะและบทประพนัธ ์
ดว้ยวิธีการน าเสนอท่ีหลากหลาย สร้างสรรค์จินตนาการ สอดแทรกการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก 
คุณธรรม และวินยัต่อสงัคมเบ้ืองตน้  

วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

ตุ๊กตาหุ่นมือและเทคนิคการเล่านิทาน สร้างบรรยากาศอารมณ์ให้เกิดความคลอ้ยตาม 
น าไปสู่การปลูกฝังและบ่มเพาะ เนน้การสร้างบรรยากาศเพื่อเสริมจินตนาการท าใหเ้ด็กๆมีความรู้สึก
คลอ้ยตามไปกบับรรยากาศและเน้ือหาท่ีเรียนรู้ผา่นรายการ 

เน้ือหารายการ 

ช่วง “วาดฝัน” 

พิธีกรเด็กอายปุระมาณ 10-12 ปี (พี่คนรอง) และพิธีกรร่วม อายุประมาณ 5-8 ปี  (น้องคน
เลก็) ชวนนอ้งๆหยบิกระดาษดินสอมาวาดรูประบายสี ดว้ยรูปทรงเรขาคณิตพ้ืนฐานอย่างง่ายๆ แต่
สามารถประกอบเป็นตัวการ์ตูนตามจินตนาการได้ พิธีกรจะพาน้องค่อยๆวาดท่ีละช้ินอย่างชา้ๆ 
เพื่อใหน้อ้งๆสามารถวาดไดท้นั แลว้ระบายสี ฝึกให้น้องเรียนรู้เฉดสีต่างๆ และอธิบายว่าสีต่างๆให้
ความรู้สึกอยา่งไร   
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ช่วง “คลอ้งจอง คลอ้งใจ” 

ตุ๊กตาหุ่นมือตวัแทนพี่คนโตในบา้นชวนนอ้งๆร้องเพลงค าไทยท่ีเป็นค าคลอ้งจอง ลกัษณะ
อาขยาน โดยมีฉากหลงัเป็นกราฟิกน่ารักมีค  าใหน้อ้งอ่านตาม ท่องตาม เน้ือหาของเพลงเป็นวินัยใน
บา้น คุณธรรม มีเพลงบรรเลงประกอบเพื่อใหเ้กิดความคลอ้ยตามไปกบัดนตรี  

คุณดวงดาว เล่านิทานสอนใจใหน้อ้งๆฟังก่อนเขา้นอน ทอดเสียงตามอารมณ์ของตวัละคร 
มีภาพนิทานในลกัษณะ 2D Motion เคล่ือนไหวเพียงเล็กน้อยคลา้ยกบัภาพในหนังสือนิทานแต่
สามารถขยบัเคล่ือนไหวได ้มีเพลงบรรเลงประกอบเพื่อใหเ้กิดอารมณ์คลอ้ยตาม ตอนทา้ยเร่ืองสรุป
ค าสอนจากนิทาน ใชก้ารลดแสงและเพลงบรรเลงจะชา้ลง เพ่ือท าให้เด็กรู้สึกเคล้ิมก่อนจะส่งเข้า
นอนอยา่งชา้ๆ และกล่าวค าว่า “ราตรีสวสัด์ิ” 

เทคนิคการส่ือสารกบัเด็ก 

พิธีกรมีลกัษณะเป็นครอบครัว น้องเล็ก พี่คนกลาง พี่คนโต ให้เด็กรู้สึกเป็นครอบครัวกบั
รายการ ใชค้  าคลอ้งจองเหมาะกบัการออกเสียง พูดตามและสร้างการจดจ า ส่งเสริมการใชภ้าษาไทย 
การอ่านออกเสียงอยา่งถูกตอ้งสอดแทรกคุณธรรมและวินัยอย่างเหมาะสมสอนเร่ืองคุณธรรมอย่าง
ง่ายๆ ผ่านนิทานท่ีมีตัวละครไม่มาก ไม่ซับซ้อน แต่น่าสนใจด้วย เทคนิคการเล่า และการใช้
ภาพประกอบท่ีดูเหมือนสมุดนิทาน 

การสร้างเสริมทักษะ พฒันาการ และการเรียนรู้ 
รูปแบบรายการ Variety and Literature 
วธิีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Comedy and Fantasy 
ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดทางอารมณ์(EQ) 

ความฉลาดทางคุณธรรม( MQ) 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (Health and Environment 

Literacy) 
ส่งเสริมพฒันาการด้านจติวทิยา การช่วยเหลือและความรับผดิชอบตนเอง การเรียนรู้และเขา้

สงัคม การสร้างเหตุผล  
สาระการเรียนรู้ ศิลปะ สงัคม และความเป็นมนุษย ์
คุณธรรมที่ปลูกฝัง สร้างวินยัและความรับผดิชอบต่อตนเอง 
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รายการส าหรับเด็กวยัเรียนตอนต้น อายุ 6 – 9 ปี 

 รายการ    เด็กกล้าทะลุมติ ิ 
ความยาวรายการ  30 นาที 
ออกอากาศ  วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 18:30 - 19:00 น. 

แนวคดิ 

ตวัแทนเด็กกลา้ฝ่าด่านเกมการแข่งขนับนกฎเกณฑเ์หนือจินตนาการขา้มมิติแห่งเวลา เรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มดว้ยภารกิจสุดทา้ทายตามล่าหาผลึกดาว ท่ีจะเปล่ียนเป็น
ของขวญั แด่ทุกๆคนในโรงเรียน 

รูปแบบรายการ 

รายการสาธิต ทดลองท่ีเปิดโอกาสให้เด็กๆจากโรงเรียนต่างๆสมคัรเข้ามาร่วมสนุกใน
รายการ โดยเด็กๆจะตอ้งจบัคู่กนัเพื่อขา้ม 2 มิติเวลา ทีมละ 3 คน 2 ทีม (รวมทั้งส้ิน 6 คน) ไปปฏิบติั
ภารกิจใหส้ าเร็จ เพื่อน าผลึกดาวมาแลกกบัของขวญัให้โรงเรียนของตนเอง โดยแต่ละมิติเวลาจะมี
ภารกิจทา้ทาย และมีเวลาเป็นตวัก  าหนด นอ้งๆจะตอ้งท าภารกิจใหเ้สร็จสมบูรณ์ตามเวลา  

วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

การใชเ้กมการทดลองและแข่งขนักบัเวลา เพ่ือสร้างความน่าต่ืนเตน้ นอกจากน้ี ยงัน าเสนอ 
ความแฟนตาซีตามจินตนาการของเด็กด้วยการข้ามมิติเวลาไปยงัมิติต่างๆ เพื่อให้เด็กไดเ้ปล่ียน
บรรยากาศเรียนรู้สภาพแวดลอ้มของเหตุการณ์ท่ีแปลกแตกต่างจากปกติ โดยมีรางวลัเป็นแรงบนัดาล
ใจ 

เน้ือหารายการ 

 ช่วงท่ี 1 เปิดรายการ แนะน านอ้งๆ แนะน ากติกา แบ่งทีม พร้อมรับภารกิจ 
 ช่วงท่ี 2 ตะลุยมิติ : มนตราวิทยาศาสตร์ 

ผูเ้ช่ียวชาญในมนตราแห่งเคมีและการทดลองสุดต่ืนเตน้ แนะน าให้เด็กๆท าการทดลอง
วิทยาศาสตร์ใกลต้วัแต่น่าต่ืนตาต่ืนใจ โดยศาสตราจารยจ์ะท าให้ดูและอธิบายเพียงรอบเดียวเท่านั้น 
และหลงัจากนั้นเด็กๆจะตอ้งร่วมกนัทดลองให้ส าเร็จ โดยมีก  าหนดเวลากลบัคืนสู่มิติ และทุกอย่าง 
จะตอ้งเรียบร้อย พร้อมกบัไดผ้ลึกดาวกลบัมาจึงจะถือว่าภารกิจสมบูรณ์ 
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 ช่วงท่ี 3 ตะลุยมิติ : ความลบัต ารับไทย 
น าเด็กๆยอ้นอดีตสู่ห้องเคร่ืองในราชส านักสมยักรุงศรีอยุธยา “คุณทา้วทองกีบมา้” ผูเ้ป็น

เลิศในศิลปะการอาหารท่ีไม่มีใครเทียบได้ จะแนะน าสูตรอาหารต ารับโบราณ ความลบัแห่งราช
ส านกั ดงันั้น เด็กๆจะตอ้งช่วยกนัประกอบอาหารใหส้ าเร็จตามท่ีคุณทา้วตอ้งการ หากรสชาติเป็นไป
อยา่งท่ีคุณทา้วตอ้งการ คุณทา้วจะมอบผลึกดาวให ้
 ช่วงท่ี 4 สรุปภารกิจ ส่งมอบผลึกดาว และ มอบรางวลั 

เทคนิคการส่ือสารกบัเด็กตามช่วงวยั 

เป็นการฝึกฝนใหเ้ด็กเรียนรู้จากการท าตามตวัอยา่ง ฝึกฝนการสงัเกต คาดคะเน ทดลอง และ
คิดอยา่งมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) ฝึกการก าหนดปริมาณ ตวง วดั ตาม
หลกัคณิตศาสตร์ 

เรียนรู้และมีประสบการณ์จากการลงมือท าดว้ยตนเอง และในขณะเดียวกนัก็ยงัมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

เรียนรู้การเป็นผูน้  า ผูต้าม เมื่อถึงสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เรียนรู้สภาพแวดลอ้มและปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ การไดร้างวลัอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีส าคญัเท่ากบัประสบการณ์ท่ีไดล้งมือท า 

ผลึกดาวทั้ง 6 คือ ตวัแทนแห่งทกัษะท่ีนอ้งๆจะไดรั้บการฝึกฝน 
- ผลึกดาวแห่งการคิดเชิงวิทย ์  -  ผลึกดาวแห่งการตั้งค  าถาม 
- ผลึกดาวแห่งการแม่นย  า เท่ียงตรง  -  ผลึกดาวแห่งการประณีต บรรจง 
- ผลึกดาวแห่งการความจ า   -  ผลึกดาวแห่งการแกปั้ญหา 

การสร้างเสริมทักษะ พฒันาการ และการเรียนรู้ 
รูปแบบรายการ Demonstration  
วิธีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Comedy/ Excited /Fantasy/Reward/Nostalgia 

ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ความฉลาดในการริเร่ิมสร้างสรรค ์(CQ) 
ความฉลาดในการแกปั้ญหา(AQ) 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเขา้ใจวฒันธรรมและความแตกต่างวฒันธรรม รู้จักยืดหยุ่นและปรับ
ใช ้

ส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตวิทยา เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง การท างานเป็นทีม มีเหตุผล 

สาระการเรียนรู้ STEM (Science+Technology+Engineering+Mathematic)  
ภาษาและวฒันธรรม 

คุณธรรมที่ปลูกฝัง ซ่ือสัตย ์มีความเป็นผูน้  าและผูต้ามที่ดี ใฝ่รอบรู้ รักษาศิลปวฒันธรรม 
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รายการส าหรับเด็กวยัเรียนตอนต้น อายุ 6 – 9 ปี 

 รายการ    ตวันิด จติอาสา The Scout Volunteer 
ความยาวรายการ  30 นาที 
ออกอากาศ  วนัเสาร์ เวลา 09:00-09:30น. 

แนวคดิ 
 วชิา “ลูกเสือ” เป็นวิชากิจกรรมสัมพนัธ์ท่ีอยู่คู่กบัเด็กไทยมานาน ภายใตก้ารเรียนรู้ในวิชา
ลูกเสือ มีการบูรณาการทักษะชีวิตท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต เป็นส่ือกลาง
ถ่ายทอดการเรียนรู้ ส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างความตระหนักถึงการมี
จิตอาสาต่อชุมชนและสงัคม  

รูปแบบรายการ 
รายการตวันิดจิตอาสาเป็นสารคดีการปฏิบติัภารกิจจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 

หลกัการด ารงชีพ อนัเป็นวินัยเบ้ืองตน้ของการเป็นพลเมืองในอนาคต อา้งอิงรูปแบบกิจกรรมจาก
วิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ซ่ึงเป็นกิจกรรมในระดับประถมศึกษา น าเสนอดว้ยรูปแบบ 
เรียลิต้ีเกม  

วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 
 คดัเลือกตวัแทนลูกเสือเนตรนารีจากสองโรงเรียนมาร่วมรายการ และปฏิบติัภารกิจบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เด็กๆจะไดใ้ชท้กัษะการเป็นนกัสืบ การแกะรอย การใชแ้ผนท่ี ถือเป็นส่ิงทา้ทายส าหรับ
เด็กวยัน้ี ในขณะเดียวกนั เด็กๆอีกกลุ่มจะไดส้นุกสนานกบัหลกัการด ารงชีพดว้ยตนเองในรูปแบบ
ของเกมส์การแข่งขันในสตูดิโอท่ีมีสีสันน่าต่ืนเตน้ และยงัเปิดเวทีให้ตัวแทนโรงเรียนได้แสดง
ความสามารถ  

เน้ือหารายการ 
 ช่วง “ทั้งหมดแถว...ตรง” 
 เปิดรายการด้วยการโชว์ความมีระเบียบวินัยอย่างสดใสน่ารักของเหล่าลูกเสือน้อยใน
โรงเรียน พิธีกรทกัทายพูดคุยแนะน าโรงเรียน ตวัแทนลูกเสือรุ่นพี่ของโรงเรียนน าน้องๆปฏิญาณ
ดว้ยความมุ่งมัน่ 
 
 



435 
 

  

 ช่วง “ตวันิด จิตอาสา” 
 มอบโจทยภ์ารกิจใหก้บัอาสาสมคัรพิทกัษชุ์มชนโดยเปิดภาพสถานท่ี หรือร่องรอย  จากนั้น
อาสาสมคัรออกเดินทางไปรอบๆชุมชน ซ่ึงน้องๆจะต้องใชแ้ผนท่ีคน้หาเส้นทาง เพื่อไปเจอกับ
ภารกิจบ าเพญ็ประโยชน์ใหก้บัชุมชน เก็บคะแนนจากการปฏิบติัภารกิจของเด็กๆ 
 ช่วง “ทา้ประลอง ลูกเสือเนตรนารีส ารอง พร้อมลุย” 
 เกมส์การแข่งขนัทา้ประลองดว้ยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เช่น แข่งขนัผกูเง่ือนเชือก จุดเตา
ไฟ ปริศนาเข็มทิศ สร้างเคร่ืองกรองน ้ า เป็นตน้ 
 ช่วง “เล่นรอบกองไฟ” 
 กิจกรรมสนัทนาการสร้างความสามคัคีของหมู่คณะดว้ยการแสดงโชวข์องตวัแทนลูกเสือ
เนตรนารีประจ าโรงเรียน จากนั้ นครูใหญ่จะสรุปภารกิจว่าส าเร็จหรือไม่ เม่ือภารกิจส าเร็จ
อาสาสมคัรและกองหนุนจะไดรั้บเหรียญกลา้หาญ และเพ่ือนๆทั้งโรงเรียนจะไดป้ระดบัดาว พร้อม
เสบียง 

เทคนิคการส่ือสารกบัเด็กตามช่วงวยั 
ความสนุกต่ืนเตน้ ทา้ทาย และการเผชิญกบัสถานการณ์จริง ฝึกฝนการสังเกต สะกดรอย 

เช่ือมโยงส่ิงต่างๆรอบตวั เพ่ือเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขสถานการณ์  

การสร้างเสริมทักษะ พฒันาการ และการเรียนรู้ 
รูปแบบรายการ Reality and Talent show 

วิธีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Comedy/ Excited /Conflict/Reward 

ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดในการริเร่ิมสร้างสรรค(์CQ) ความฉลาดในการแกปั้ญหา
(AQ) ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม (MQ) 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเขา้ใจวฒันธรรมและความแตกต่างวฒันธรรม รู้จักยืดหยุ่นและ
ปรับใช ้

ส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตวิทยา ความภาคภูมิใจในการเป็นตวัแทนของโรงเรียนเพื่อปฏิบติัภารกิจ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองใน
อนาคต เรียนรู้สภาพแวดลอ้มและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้สร้างประสบการณ์ ลงมือท าดว้ยตนเอง 
เรียนรู้การเป็นผูน้  า ผูต้าม เม่ือถึงสถานการณ์ที่เหมาะสม 

คุณธรรมที่ปลูกฝัง ซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน อดทน รอบรู้ มีวินยั  
มีประชาธิปไตย 
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รายการส าหรับเด็กวยัเรียนตอนปลาย อายุ 10-12 ปี 
 รายการ    ปิดเทอม เดอะซีรีย์ 

ความยาวรายการ  30 นาที 
ออกอากาศ   วนัเสาร์ เวลา 10:00-10:30 น. 

แนวคดิ 
การทัศนศึกษารูปแบบใหม่เพื่อเปิดประสบการณ์ โลกทัศน์ การเรียนรู้ ความแตกต่าง 

หลากหลายของโลก ปรับทศันคติใหเ้ขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน ลดทอนตวัตน ลดทอนการใชส่ื้อเทคโนโลย ี
เพ่ิมการเรียนรู้ส่ิงรอบตวั เรียนรู้สงัคม วฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีแตกต่าง เพื่อเป็นบทเรียนในช่วงปิด
เทอม 

รูปแบบรายการ 
 รายการเรียลลิต้ีน าเสนอตวัแทนเด็กประถมศึกษาตอนปลายท่ีไปท่องเท่ียวกบัทีมงาน เพื่อ
เปิดประสบการณ์ใหม่ๆใหก้บัชีวิต ด  าเนินเร่ืองโดยตวัแทนกลุ่มเด็กประถมศึกษาตอนปลาย  3 คน 
ต่างครอบครัว ต่างโรงเรียน  

วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ 
 คดัเลือกเด็กประถมศึกษาตอนปลายท่ีตอ้งการความทา้ทายในชีวิต เดินทางท่องเท่ียวและใช้
ชีวิตโดยปราศจากผูป้กครองดูแล แต่ไดรั้บการดูแลจากทีมงานอย่างใกลชิ้ด แรงดึงดูดส าคญัของ
รายการน้ี คือ การเรียนรู้ความแตกต่างของผูค้น วิถีชีวิตและบริบท รวมถึงการฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์ 
เทคโนโลยกีารส่ือสารเท่าท่ีจ  าเป็น 

เน้ือหารายการ 
 วนัแห่งการตดัสินใจ  

น าเสนอการตดัสินใจในการออกเดินทางของเด็กและผูป้กครอง รวมถึงน าเสนอการเตรียม
ความพร้อมในการออกเดินทาง และความคาดหวงัของเด็กในการไปเปิดประสบการณ์ใหม่ 
 วนัออกเดินทาง 
 การท าความรู้จกัของเด็กๆท่ีเพ่ิงจะเร่ิมตน้รู้จกักนั รวมไปถึงการออกเดินทางโดยปราศจาก 
ผูป้กครองเป็นคร้ังแรกในชีวิตดว้ยรถไฟ เด็กๆจะไดท้ าความรู้จกักนัและท าความเขา้ใจกติกาในการ
ออกเดินทางในคร้ังน้ีร่วมกนั คือ สถานท่ีท่ีจะไปจะไม่มีสัญญาณ Wi-Fi และตลอดการเดินทางมี 
Power Bank ให้คนละ 1 อนั แต่จะขอแลกกบัท่ีชาร์ทแบตเตอร่ี นั่นแปลว่าเด็กๆจะใชอุ้ปกรณ์การ
ส่ือสารไดแ้ค่ 1 รอบของ Power Bank เท่านั้น และใชจ่้ายไดเ้พียงแค่ 1,000 บาท   
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ปรับเปล่ียนการใชชี้วิตกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ 
 เด็กๆจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะท าอะไรดว้ยตนเอง โดยไม่มีผูป้กครองคอยก าหนด ไม่สามารถกิน
อย่างท่ีเคยกิน ไม่สามารถท าอะไรตามใจตวัเองอย่างท่ีเคยท าได้ และต้องเร่ิมปรับตวักับการใช้
อุปกรณ์การส่ือสารเท่าท่ีจ  าเป็น  
เรียนรู้วิถีผูค้น สงัเกต ตั้งค  าถาม หาค าตอบ 
 เม่ือเร่ิมปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ไดแ้ลว้ เด็กๆตอ้งศึกษาส่ิงต่างๆรอบตวัโดยท่ีไม่มีคุณครู
มาคอยก ากบัว่าตอ้งมองอย่างนั้นอย่างน้ี แต่ตอ้งสังเกตเองแลว้ตั้งค  าถาม พร้อมกบัหาค าตอบจาก
ผูค้น หรือส่ิงรอบตวั ฝึกการจดบนัทึกดว้ยตวัหนังสือ แทนการถ่ายรูปเพียงอย่างเดียว และเร่ิมสนุก
กบัส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้ 
ถอดบทเรียนจากสายตา สมองและการจดบนัทึก ฝึกแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
 บทเรียนท่ีคุณครูไม่ได้ยดัเยียดให้ การเรียนรู้ท่ีไม่ได้ก  าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
กลายเป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีเด็กๆตอ้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั จากการตั้งวงสนทนา เมื่อบริบทเปล่ียน 
พฤติกรรมเปล่ียน ส่ิงท่ีไดรั้บยอ่มแตกต่างไปจากเดิม 
มองเห็นตวัเอง เขา้ใจคนอ่ืน โลกใบใหญ่ข้ึน 
 วนัสุดทา้ยของการเดินทางท าใหเ้ด็กๆ มีมุมมองเปล่ียนไปเช่นไร มองเห็นส่ิงรอบตวัอยา่งไร 
และสะทอ้นตวัเองไดอ้ยา่งไร ตกตะกอนความคิดในโลกทศัน์ว่าอยา่งไร 

เทคนิคการส่ือสารกบัเด็กตามช่วงวยั 
เด็กวยั 10-12 ปี ท่ีใชชี้วิตในสังคมเมือง เร่ิมสนใจในโลกแห่งความเป็นจริง และช่ืนชอบ

ความทา้ทาย ผจญภยั หรือสถานการณ์ท่ีตอ้งใชก้ารแกปั้ญหา รายการปิดเทอมเดอะซีรียจึ์งเน้นการ
น าเสนอการเผชิญกบัโลกความเป็นจริง เพื่อกา้วขา้มขีดจ ากดัเดิมๆของเด็กในวยัน้ี และหลกัการเอา
ตวัรอดในการออกเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีเด็กไม่คุ ้นเคย ดว้ยกติกาบางอย่างท่ีส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรม ในขณะเดียวกนั เด็กวยัน้ีเป็นวยัท่ีก  าลงัเสริมสร้างอตัลกัษณ์ 
ตวัตน การไดเ้รียนรู้อตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายกบัผูค้นท าให้การหล่อหลอมอตัลกัษณ์ของเด็กเป็นไป
อยา่งสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
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การสร้างเสริมทักษะ พฒันาการ และการเรียนรู้ 
รูปแบบรายการ Reality and Documentary 
วธิีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Comedy/ Excited /Conflict/Suspense 
ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดในการแกปั้ญหา(AQ) 

ความฉลาดทางศึลธรรม จริยธรรม (MQ) 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเข้าใจวัฒนธรรมและความแตกต่างวัฒนธรรม รู้จัก

ยดืหยุน่และปรับใชว้ิถีชีวิตท่ีแตกต่างเปิดโลกทศัน์ เปิดหัวใจ
เรียนรู้ ความแตกต่าง หลากหลายของโลกกวา้ง 

ส่งเสริมพฒันาการด้านจติวทิยา ปรับทศันคติให้เข้าใจผูอ่ื้นมากข้ึน ลดทอนตวัตน การใชส่ื้อ
เทคโนโลย ี 

สาระการเรียนรู้ เพ่ิมการเรียนรู้ ส่ิงรอบตัว สังคมท่ีแตกต่าง ว ัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง   

คุณธรรมที่ปลูกฝัง ซ่ือสัตย์ เสียสละ แบ่งปัน อดทนเข้มแข็งทั้ งกายใจ มีสติ 
พอเพียง มีภูมิคุม้กนัในการใชชี้วิต 
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รายการส าหรับเด็กวยัเรียนตอนปลาย อายุ 10-12 ปี 
 รายการ    ทุ่งหญ้า ต าราเรียน  

ความยาวรายการ  30   นาที 
ออกอากาศ  วนัเสาร์ เวลา 08:00-8:30 น. 

แนวคดิ 
 มิติการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีชุมชนเป็นพ้ืนท่ีลงสนามแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ และ
คุณครูบูรณาการกิจกรรมการเรียนสู่แบบฝึกหดัจากส่ิงแวดลอ้มจริงในชุมชน น าเสนอความสัมพนัธ์
ระหว่างครู และนกัเรียน โรงเรียนและชุมชน  

รูปแบบรายการ 
 รูปแบบสารคดีน าเสนอมิติการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน โดยมีคุณครูและเด็กๆในโรงเรียนเป็น
กลไกขบัเคล่ือนองคค์วามรู้ของชุมชนผา่นกิจกรรมสร้างสรรคร์ะหว่างโรงเรียนและชุมชน 

วธิีการน าเสนอ 
 ด าเนินรายการโดยพิธีกรท่ีพาไปสัมผสักบักิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน คุณครู และ
ชุมชน เล่าเร่ืองจากกิจกรรมท่ีไดท้ าผา่นมุมมองของเด็กๆ คุณครูและชาวบา้น 

เน้ือหารายการ 
 ณ ทุ่งหนา้ผนืกวา้ง ไร่สวนผสม หรือพ้ืนท่ีทางธรรมชาติของชุมชน คือห้องเรียนธรรมชาติ 
ท่ีบูรณาการความรู้สู่เร่ืองจริง คุณครูผูท้ราบอาชีพผูป้กครอง และความเป็นอยู่ของเด็กๆเป็นอย่างดี 
สร้างสรรคกิ์จกรรมการเรียนรู้เป็นภารกิจท่ีท าร่วมกนั 
 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีลงสนามธรรมชาติจริง เด็กๆไดเ้ห็นและใชค้วามรู้ท่ีครูได้สอนใน
หอ้งเรียนมาใชฝึ้กฝนการสังเกต จดบนัทึก ติดตามผลอย่างนักวิทยาศาสตร์ เป็นแลปทดลองท่ีเปิด
โล่งไม่มีเพดานและผนงัมาจ ากดัการเรียนรู้ 
 คุณครูมอบหมายการบา้น โดยมีเป้าหมายสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน การบา้นท่ีไม่ไดมุ้่งเป้าตอบค าถามเอาความรู้ แต่เป็นการบา้นท่ีเปิดโอกาสให้
เด็กๆเรียนรู้ชุมชน วิถีครอบครัว สงัคมและวฒันธรรมรอบตวั 
 การวดัผลท่ีไม่ได้ใช้ข้อสอบเป็นเคร่ืองมือ แต่เป็นการวดัผลจากความเข้าใจของเด็กๆ 
ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชน สามารถใช้ความรู้ท่ีมีเพื่อการเขา้ใจเร่ืองราวรอบตวั และ
น าไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ใหก้บัชุมชนต่อไป เป็นการเรียน และสอบท่ีไม่มีล  าดบัชั้น และไม่มีวนั
ส้ินสุด 
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เทคนิคการส่ือสารกบัเด็กตามช่วงวยั 
เด็กวยั 10-12 ปี ท่ีอาศยันอกเขตเมืองตอ้งการเสริมสร้างความมัน่ใจ และความภาคภูมิใจต่อ

วิถีชีวิต เด็กบางส่วนอาจไม่สนใจกบัการเรียนในหอ้งเรียนจึงน ามาสู่การสร้างภาพใหม่ใหก้บัเด็กๆวา่ 
การเรียนรู้สามารถท าไดท้ั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเล่นสนุกตามทุ่งนาก็อาจกลายเป็น
ความรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้ในขณะเดียวกนั เด็กวยัน้ีเป็นวยัท่ีก  าลงัเสริมสร้างอตัลกัษณ์ตวัตน 
การไดเ้รียนรู้อตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายกบัผูค้น ท าให้การหล่อหลอมอตัลกัษณ์ของเด็กเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์และถูกตอ้ง 

การสร้างเสริมทักษะ พฒันาการ และการเรียนรู้ 
รูปแบบรายการ Documentary /Magazine/Talk 
วธิีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Comedy/ Excited /Conflict/Suspense 
ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดในการแกปั้ญหา(AQ) 

ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม (MQ) 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเข้าใจวัฒนธรรมและความแตกต่างวัฒนธรรม รู้จัก

ยดืหยุน่และปรับใชว้ิถีชีวิตท่ีแตกต่างเปิดโลกทศัน์ เปิดหวัใจ 
เรียนรู้ความต่าง 

ส่งเสริมพฒันาการด้านจติวทิยา ปรับทัศนคติให้เข้าใจผูอ่ื้นมากข้ึน ลดทอนตัวตน การใช้
เทคโนโลย ี

สาระการเรียนรู้ เพ่ิมการเรียนรู้ส่ิงรอบตัว สังคมท่ีแตกต่าง ว ัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง   

คุณธรรมที่ปลูกฝัง 
 

ซ่ือสตัย ์เสียสละ แบ่งปัน อดทนเขม้แข็งทั้งกายใจ  
มีสติ พอเพียง มีภูมิคุม้กนัในการใชชี้วิต 
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รายการส าหรับเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนต้น อายุ 13-15 ปี 
 รายการ    รักก าเริบ Love Contest 

ความยาวรายการ  30 นาที 
ออกอากาศ  วนัอาทิตย์ เวลา 13:00 นาที 

แนวคดิ 
 วยัรุ่นอาย ุ13-15 ปี เป็นวยัท่ีมกัใหค้วามสนใจเร่ืองความรักเป็นส าคญั ดงันั้น การสร้างความ
เขา้ใจในการมีความรักท่ีถูกตอ้งจึงเป็นภูมิคุม้กนัท่ีส าคญัในการสร้างทศันคติเร่ืองเพศท่ีพึงประสงค์ 

รูปแบบรายการ 
 เกมโชวเ์ร่ืองความรักและเร่ืองเพศ ลงพ้ืนท่ีไปยงัโรงเรียนเพ่ือคน้หาทูตแห่งความรักประจ า
โรงเรียน และเป็นการสร้างความสนุกสนานผา่นการเรียนรู้เร่ืองเพศและความรักอยา่งถูกตอ้ง 

วธิีการน าเสนอเพ่ือความดึงดูดใจ 
 การลงพ้ืนท่ีไปยงัโรงเรียนมธัยมต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหเ้ด็กวยัรุ่นไดมี้ส่วนร่วมกบัรายการ 
เพื่อเฟ้นหานกัรัก หรือฑูตแห่งความรักประจ าโรงเรียน โดยใหน้อ้งๆไดร่้วมท าแบบทดสอบความรัก 
ท่ีไม่จ  าเป็นต้องเรียนเก่ง แต่ตอ้งรักให้เป็น และสนทนาเร่ืองความรักอย่างเขา้ใจ ท าให้การเรียนรู้
ความรัก และเพศเป็นเร่ืองสนุก ตลก แต่น าไปสู่การไดรั้บทกัษะการตดัสินใจอยา่งมีภูมิคุม้กนั 

เน้ือหารายการ 
Love Audition คน้หานกัรัก บททดสอบความรักจาก 10 สถานการณ์ความรักท่ีนักรักตอ้ง

เรียนรู้ใชท้กัษะเหตุผลและความเขา้ใจ โดยแยกแบบทดสอบของชายและหญิง แต่ละตวัเลือกจะได้
ค่าระดบัคะแนนไม่เท่ากนั นกัรักท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 คนจะไดเ้ขา้สู่รอบสุดทา้ย เพื่อเฟ้นหาฑูตแห่ง
ความรักประจ าโรงเรียน 

Love Poll ผลจากการท าแบบทดสอบแห่งรัก จะน ามาสรุปเป็นผลวิเคราะห์วิธีคิดของวยัรุ่น
นักรักในโรงเรียน ท่ีคุณครูตอ้งเปิดใจยอมรับ เขา้ใจ และเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีนักจิตวิทยาวยัรุ่น 
อาจารยใ์นโรงเรียน และพิธีกรร่วมสนทนากนัอยา่งสนุกสนานและเป็นกนัเอง มีช่วง Phone in แทรก
เขา้มาเพื่อใหน้กัจิตวิทยาตอบค าถาม เนน้ความสนุกสนานและเสียงหวัเราะ 

Love Scene สถานการณ์ความรักท่ีตอ้งใชว้ิจารณญาณอย่างสุดขีด นักรัก 3  คน จะตอ้ง
วิเคราะห์ สถานการณ์ และหาทางแกไ้ขท่ีสร้างสรรค์และไม่ท าร้ายใคร คณะกรรมการจะโหวต
ค าตอบท่ีโดนใจ โดยไม่เปิดเผยว่าค  าตอบใดเป็นของใคร โดยทีมคณะกรรมการจะมาจาก อาจารยใ์น
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โรงเรียน ไอดอลของเด็กๆ คณะกรรมการนักเรียน นักจิตวิทยา และทีมงานในรายการ รวม 10 คน 
10 โหวต 
Love is all around 
 ความรักลอ้มรอบตวัเรา ศิลปิน หรือไอดอลของนอ้งๆจะมาแสดงแง่มุมดีๆของความรัก การ
รักอย่างสร้างสรรค์ และความรักท่ีท าให้เรามีแรงบันดาลใจ พร้อมมินิคอนเสิร์ตเพลงรัก โดยให้
นอ้งๆไดร่้วมเล่นดนตรีไปพร้อมกนั และประกาศผลทูตแห่งความรักประจ าโรงเรียน 

เทคนิคการส่ือสารตามช่วงวยั 
 พูดจาภาษาวยัรุ่น ท าใหเ้ด็กวยัรุ่นรู้สึกเหมือนก าลงัคุยกบัเพื่อนหรือรุ่นพี่ มากกว่าจะเป็นครู 
หรือนกัจิตวิทยามาบรรยายให้ฟัง และมีเพลงหรือมินิคอนเสิร์ตให้เด็กๆร่วมสนุก และน าไปสู่การ
ติดตามรายการเมื่อรายการออกอากาศ หรือชมรายการยอ้นหลงั และเป็นแฟนรายการในอนาคต 

การสร้างเสริมทักษะ พฒันาการ และการเรียนรู้ 
รูปแบบรายการ Drama /Variety/Quiz show/Music 
วธิีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Comedy/ Romantic /Conflict/Famous 
ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  

ความฉลาดทางพลานามยั (PQ) 
ความฉลาดในการริเร่ิมสร้างสรรค(์CQ) 
ความฉลาดในการแกปั้ญหา(AQ) 
ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม (MQ) 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความรับผิดชอบเช่ือถือได้ รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยี คิดสร้างสรรค์อย่างมีนวตักรรม และวิเคราะห์
ผลเสียพร้อมแกปั้ญหา 

ส่งเสริมพฒันาการด้านจติวทิยา เขา้ใจสภาวะทางอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของตนเอง ตระหนัก
ถึงคุณค่าในความเป็นมนุษยข์องตนเอง เคารพและให้เกียรติ
เพศตรงขา้ม  

สาระการเรียนรู้ ความ เข้าใจใน เพศ สภาวะอารมณ์  มีคว ามรักอย่า ง
สร้างสรรค ์การตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล รู้จกัตน เขา้ใจผูอ่ื้น 

คุณธรรมที่ปลูกฝัง มีภูมิคุม้กนัในการใชชี้วิต เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
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รายการส าหรับเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนต้น อายุ 13-15 ปี 
 รายการ    แข่งคดิผลติส่ือ Child Social Responsibility 

ความยาวรายการ 30 นาที 
ออกอากาศ  วนัอาทิตย์ 13:30-14:00 น. 

แนวคดิ 
 Child-to-Child Process กระบวนการสร้างสรรค์ส่ือเพื่อการรณรงค์สร้างสรรค์สังคม โดย
เยาวชน เพื่อเยาวชน บทเรียนกา้วแรกก่อนเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตท่ีจะตอ้งท างานแข่งกบัแวลา ความ
ตอ้งการคนอ่ืน และส่ือสารเพื่อคนอ่ืน โดยตอ้งรู้จกัตนเอง เขา้ใจเพื่อน จบัมือสร้างสรรค ์เพื่อมวลชน
วยัรุ่น โดยมีพ่ีเล้ียง (Mentor) และคณะกรรมการให้ค  าแนะน า (Commentator) เพื่อสร้างความ
สนุกสนานและต่ืนเตน้ 

รูปแบบรายการ 
 เรียลลิต้ีการผลิตส่ือสร้างสรรค์เพ่ือสังคมและมวลชนวัยรุ่น ตามติดกระบวนการคิด
สร้างสรรค ์คน้ควา้ คน้หาค าตอบ การผลิตผลงานเพื่อตอบโจทยท่ี์ไดรั้บ ตดัสินผลงานดว้ยการโหวต 
ไม่ใชก้ารตดัสินจากผูใ้หญ่เพียงอยา่งเดียว 

วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดใจ 
 การแข่งขนัเรียลลิต้ีท่ีไม่เนน้การสะเทือนอารมณ์แต่สะเทือนความคิด กระบวนการผลิตส่ือ
ท่ีท าให้โดนใจวยัรุ่น ถึงจุดท่ีคิดเท่าไรก็ไม่ใช่สักที และยงัต้องควบคุมอารมณ์ในการท างานกับ
เพื่อนๆท่ีตอ้งจบัมือกนัเดินให้ถึงเส้นชยัท่ีหวงัไว ้ในขณะเดียวกนั เปิดโอกาสให้น้องๆไดพ้บกบัพี่
เล้ียงท่ีเป็นไอดอล และพบกูรูท่ีจะใหค้  าแนะน า 

แนวทางเน้ือหาการรณรงค์ 

 ต่อตา้นการคอรัปชัน่ 
 รณรงคสิ์ทธิเด็ก 
 การรู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ 
 การส่ือสารเพื่อผูด้อ้ยโอกาส 

เทคนิคการส่ือสารตามช่วงวยั 
 การเผชิญปัญหาจริง มีพ้ืนท่ีแสดงความในใจ ความรู้สึกนึกคิด เรียนรู้ความผิดพลาด สร้าง
มุมมองว่าความผดิพลาดคือ การเรียนรู้ท่ีส าคญัในชีวิต แต่ประสบการณ์จะท าใหไ้ม่กา้วพลาด 
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การสร้างเสริมทักษะ พฒันาการ และการเรียนรู้ 
รูปแบบรายการ Reality /Documentary 
วธิีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Comedy/Excited/Conflict/Famous 
ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  

ความฉลาดทางพลานามยั (PQ) 
ความฉลาดในการริเร่ิมสร้างสรรค(์CQ) 
ความฉลาดในการแกปั้ญหา(AQ) 
ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม (MQ) 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เขา้ใจการท างานเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบเช่ือถือได ้
รู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลย ีคิดสร้างสรรค์อย่างมี
นวตักรรม และวิเคราะห์ผลเสียพร้อมแกปั้ญหา 

ส่งเสริมพฒันาการด้านจติวทิยา รู้จกัตนเอง ลดตวัเองเป็นจุดศูนยก์ลาง เขา้ใจคนรอบขา้ง มี
มุมมองในการสร้างสงัคมท่ีดี  

สาระการเรียนรู้ ทกัษะการใชส่ื้อ และการส่ือสาร การท างานจริง 
คุณธรรมที่ปลูกฝัง มีจิตสาธารณะ ฝึกฝนการท างานเป็นทีม ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น 
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รายการส าหรับเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลาย อายุ 16-18 ปี 
 รายการ    Lesson one 

ความยาวรายการ  30  นาที 
ออกอากาศ  วนัอาทิตย์ เวลา 22:00-22:30 น. 

แนวคดิ 
 วยัรุ่นคือวยัเร่ิมตน้แห่งการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง เพราะความ
ผดิพลาด คือ บทเรียนท่ีมีค่าท่ีสุดในชีวิต  

รูปแบบรายการ 
 ละครซีรียว์ยัรุ่นจบในตอน น าเสนอตวัละครท่ีมีความน่าสนใจ สะทอ้นปัญหา ส่ิงท่ีไดพ้บ
เจอ หรือการเติบโตจากสังคม ครอบครัว และน าไปสู่สถานการณ์บางอย่างท่ีสร้างบทเรียนส าคัญ
ให้กับชีวิต และพบกับไอดอลของวยัรุ่นท่ีถอดบทเรียนประเด็นจากในละครมาพูดคุย สู่แง่มุม
ความคิด เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการใชชี้วิตในอนาคต 

วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดใจ 
 ละครซีรียท่ี์น าเสนอแบบวยัรุ่น บทสนทนา เร่ืองราว หรือสถานการณ์ท่ีหลายคนอาจเคยได้
พบเจอ  และไม่น าเสนอในลกัษณะให้เห็นผลของการกระท าเพียงอย่างเดียว แต่สะท้อนแง่มุม
ความคิดของตวัละครท่ีไม่อาจตดัสินถูกผดิ แต่ไดเ้รียนรู้เหตุผลในความเป็นมนุษยบ์นสงัคมท่ีมีความ
หลากหลายเพื่อเขา้ใจความเป็นมนุษยท่ี์แทจ้ริง และเปิดโอกาสให้ผูช้มไดม้ีโอกาสส่งเร่ืองราวชีวิต
ตนเองเพื่อน ามาเป็นบทละคร โดยจะไม่มีการเปิดเผยตวัตนผูน้ าเสนอ 

แนวทางเน้ือหา 

 การเติบโตจากความรุนแรงในครอบครัว 
 เยาวชนท่ีสร้างอตัลกัษณ์ตนเองจากความไร้ตวัตนในสงัคม 
 จุดเปล่ียนของความสมัพนัธใ์นครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กวยัรุ่น 
 ภาพลกัษณ์บนส่ือเทคโนโลยท่ีีท าใหใ้ครบางคนไม่กลา้ยนืบนโลกแห่งความเป็นจริง 

เทคนิคการส่ือสารตามช่วงวยั 
 ด าเนินเร่ืองและเน้ือหาตามความสนใจของวยัรุ่น อิงความเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ไม่
แยกตัวละคร ดี-ร้าย และไม่ตัดสินถูกผิด แต่เสนอเหตุผลและท่ีมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจความ
แตกต่างของผูอ่ื้น 
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การสร้างเสริมทักษะ พฒันาการ และการเรียนรู้ 
รูปแบบรายการ Drama and Talk 
วธิีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Sadly and Conflict 
ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  

ความฉลาดในการริเร่ิมสร้างสรรค(์CQ) 
ความฉลาดในการแกปั้ญหา(AQ) 
ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม (MQ) 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้ความหลากหลายของผูค้น เคารพในศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์และมีความรับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน 

ส่งเสริมพฒันาการด้านจติวทิยา รู้จกัตนเอง ลดตวัเองเป็นจุดศูนยก์ลาง เขา้ใจความต่างของ
มนุษย ์มีสติยบัย ั้งอารมณ์และความคิด และ มีวุฒิภาวะทาง
เหตุผลเพียงพอ 

สาระการเรียนรู้ ทกัษะการใชชี้วิต 
คุณธรรมที่ปลูกฝัง มีภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



447 
 

  

รายการส าหรับเยาวชนทีเ่ป็นวยัรุ่นตอนปลาย อายุ 16-18 ปี 
 รายการ    สักวนัฉันจะเป็น Wanna be someday 

ความยาวรายการ  30 นาที 
ออกอากาศ  วนัเสาร์ เวลา 22:00-22:30 น. 

แนวคดิ 
 อาชีพในฝันในวยัเด็กจะเป็นความจริง กบัหน่ึงวนัในการทดลองท าอาชีพท่ีใฝ่ฝัน อาชีพท่ีใช่ 
กบัการคน้หาความใช่ในตวัเอง เพ่ือเป็นการตดัสินใจก่อนเขา้สู่ร้ัวมหาวิทยาลยั 

รูปแบบรายการ 
 เรียลลิต้ี เรียนรู้อาชีพในฝันกบัภารกิจการฝึกฝน ทดลองท างานอาชีพท่ีวยัรุ่นฝันจะเป็นใน
อนาคต  

แนวทางเน้ือหา 

 ทกัษะและทศันคติท่ีจ  าเป็นในการท างาน 
 การท างานดว้ยการแข่งกบัเวลา 
 ความละเอียดอ่อนของการท างานท่ีเป็นส่ิงส าคญัของการท างาน 
 การประเมินตวัเองจากการทดลองการท างาน 1 วนั 

เทคนิคการส่ือสารตามช่วงวยั 
 วยัน้ีเป็นวยัท่ีเร่ิมมองอนาคตของตนเอง ทั้งดา้นการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา และการ
ท างานในอนาคต นอกจากนั้นแลว้ครอบครัวยงัคาดหวงัต่อการเรียนและการท าอาชีพในอนาคตดว้ย 
จึงกลายเป็นความกดดนัต่อเป้าหมายในอนาคต รายการน้ีจึงน าเสนอการไดส้ัมผสัการท างานจริง 1
วนั เพ่ือเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเรียนต่อและเลือกเป้าหมายในอนาคต แต่เปล่ียนจากความเครียด
กดดนั ใหก้ลายเป็นเร่ืองสนุกสนาน แต่ไดมุ้มมองการท างานจริง 
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การสร้างเสริมทักษะ พฒันาการ และการเรียนรู้ 
รูปแบบรายการ Variety and Reality 
วธิีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Comedy and Excited 
ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  

ความฉลาดในการริเร่ิมสร้างสรรค(์CQ) 
ความฉลาดในการแกปั้ญหา(AQ) 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการด้านจติวทิยา มีเป้าหมายต่อชีวิต พฒันาศกัยภาพต่อการท างานในอนาคต 
สาระการเรียนรู้ ทกัษะการใชชี้วิต การท างานในอนาคต 
คุณธรรมที่ปลูกฝัง ใฝ่รู้ รอบรู้ มีสติ ควบคุมอารมณ์ บนความกดดันของการ

ท างานจริง 
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รายการส าหรับครอบครัว 
รายการ    ต่าง...เข้าใจ 
ความยาวรายการ  30  นาที 
ออกอากาศ  วนัอาทิตย์ 18:30-19:00 น. 

 จากการสนทนากลุ่มผูป้กครอง ความคิดเห็นส่วนใหญ่มองว่าช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับ
รายการครอบครัวคือช่วงเวลาหลงั 18.00 น. โดยผูว้ิจยัเลือกเวลาดงักล่าวเพราะจะเป็นเวลาท่ีคนใน
บา้นจะอยูพ่ร้อมหนา้กนัเพื่อรับประทานอาหารร่วมกนั 

แนวคดิ 
ครอบครัวคือพ้ืนท่ีท่ีรวมความแตกต่างของผูค้น ช่วงวยั อารมณ์ สังคม บทบาท และความ

สนใจ ดงันั้นการเรียนรู้ความแตกต่างจึงน ามาสู่การปรับตวัเพ่ืออยูร่่วมกนัภายใตห้ลงัคาเดียวกนั 

รูปแบบรายการ 
 3 เร่ืองราวจาก 3 ครอบครัว ท่ีเป็นตวัอย่างของการเรียนรู้ปรับตวั ดว้ยการสัมภาษณ์พูดคุย
และเฝ้าสงัเกตการณ์การอยูร่่วมกนัอยา่งแตกต่างแต่สร้างความเขา้ใจ   

วธิีการน าเสนอเพ่ือดึงดูดใจ 
 3 ครอบครัวท่ีบทบาทและการท าหนา้ท่ีในบา้นแตกต่างกนัออกไป เต็มไปดว้ยความรัก และ
ความอบอุ่นของแขกรับเชิญท่ีมีวิธีการเรียนรู้ดูแลกนัไดน่้าสนใจ  

เน้ือหารายการ 
ครอบครัวที่ 1 คุณแม่มือใหม่ 
คุณแม่วยัรุ่นท่ีเพ่ิงจะจบปริญญาตรี แต่มีลูกโดยยงัไม่ทนัไดว้างแผน หนุ่มสาวคุณพ่อคุณแม่

มือใหม่ จึงตอ้งเรียนรู้การมีลูก การเล้ียงดู เปิดต าราหาขอ้มูลอยา่งจริงจงัตั้งใจ จากลูกคนแรก สู่ลูกคน
ท่ีสอง  ปรับวิธีการใช้ชีวิต ทัศนคติการมองโลก มองลูกเร่ิมเข้าท่ี และเป็นไปอย่างธรรมชาติ 
ทา้ยท่ีสุดการมีลูกคือของขวญัท่ีมีค่าท่ีสุดในชีวิต คือส่ิงท่ีท าใหชี้วิตเต็มไปดว้ยเร่ืองราวสนุกสนาน มี
รอยยิม้ 

ครอบครัวที่ 2 คุณย่าคนเก่ง 
ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีคุณยายวยัเกษียณจะเรียนรู้ใชชี้วิตกบัหลานไดอ้ย่างเขา้ใจ ความมีระเบียบ

เรียบร้อย แบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบของวยัเกษียณ กบัการเอาใจใส่ในทุกย่างกา้วของ
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การเติบโตของหลานชายทั้งสองคน โลกใบก่อนของคนรุ่นเก่ากบัโลกใบใหม่ของวยัดิจิตอลจะ
ประสานกนักลายเป็นโลกใบเดียวกนัท่ีสร้างสรรคม์าจากความรักความอบอุ่นของคนในบา้น 
 ครอบครัวที่ 3 คุณพ่อลุยเดี่ยว 

คุณพ่อเล้ียงเด่ียว กบัลูกสาว อาย ุ9 ปี ท่ีก  าลงัจะเรียนรู้ความเป็นวยัรุ่น และลูกชายอายุ 13 ปี 
ท่ีเร่ิมมีโลกส่วนตัว เม่ือต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวกัน จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายในการท าหน้าท่ี
ผูป้กครอง และความต่างของช่วงวยับวกกบัการเปล่ียนแปลงความสนใจของลูกตามช่วงวยั ท าให้
การท าหนา้ท่ี “พ่อ” มีความยากข้ึน แต่กลบักลายเป็นเร่ืองสนุกท่ีคุณพ่อเล้ียงเด่ียวจะไดเ้รียนรู้ความ
แตกต่าง เฝ้าดูการเติบโตของลูกอยา่งมีความสุขและเป็นธรรมชาติ 

การสร้างเสริมและพฒันา 
รูปแบบรายการ Reality Talk 
วธิีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ Comedy / Romantic / Conflict 
ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ความฉลาดในการริเร่ิมสร้างสรรค(์CQ) 

ความฉลาดในการแกปั้ญหา(AQ) 
ส่งเสริมพฒันาการด้านจติวทิยา เปิดใจ และส่งเสริมความสมัพนัธอ์นัดีในครอบครัว 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



451 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสคริปต์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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ภาพ เสียง 
Title รายการ เพลงเปิดรายการ 
พระอาทิตย ์ปรากฏตามจงัหวะเน้ือร้องและดนตรี เสียงไก่ขนั  

เสียงพระอาทิตยห์าว 
ต๊ืน ต้ืน ต๊ืน ต่ืน 
ต๊ืน ต้ืน ต๊ืน ต่ืน 

พระอาทิตยม์าปลุกเดก็ๆ ที่หนา้ต่าง แลว้พาพบัผา้ห่ม  
แปรงฟัน 

เชา้เชา้อากาศสดช่ืน 
มามะรีบต่ืนมาเจอกนั 
ยดื 
บิดซ้าย บิดขวา  
ซ้าย ขวา ซา้ย ขวา 
โปรยประกายความสุขทัว่ตวั 
ป๊ิง 
แลว้กม็าพบั 
พบั พบั พบั เกบ็จดัที่นอน 
ป๊ิง  
เก่งจงั 
แลว้กล็า้งหนา้แปรงฟัน 
แปรงฟันบน 
แปรงฟันล่าง 
ใหฟั้น ขาวสะอาด     สดช่ืน สดช่ืน 
ป๊ิง 
ยิม้แฉ่ง 

ช่วงจ๊ะเอ๋ 
พระอาทิตยs์kipอยูใ่นสวนอยา่งร่าเริง 
มองโน่นมองน่ีตามทาง 

พระอาทิตย์   ลาลาลา......(ฮมัเพลง) 
       จ๊ะเอ๋ ผมคือพระอาทิตยก์ลม้ กลม  
       เรียกผมสั้นๆวา่กลมกไ็ดค้รับ 
        จ๊ะเอ๋ คุณตน้ไม ้
        จ๊ะเอ๋ คุณดอกไม ้
        จ๊ะเอ๋ คุณกอ้นอึ 

รายการ ยิม้แฉ่ง 
ความยาว  15 นาที 
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ3-5 ปี 
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ภาพ เสียง 

หอยทากที่คล้ายๆกับก้อนอึขยบัๆแล้วโผล่หัวออกมา หอยทาก        เอ๊ะมีกอ้นอึอยูแ่ถวน้ีหรือ 
พระอาทิตย์   กค็ุณน่ีไง กอ้นอึ 
หอยทาก       ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่กอ้นอึนะ 
พระอาทิตย์   อา้ว แลว้คุณคือตวัอะไรหรอครับ 

งอนหดเข้าเปลือก 
 
 
 
 
โผล่มา 
 
 
 
 
 
ภาพเล่ือนเป็นความคดิของหอยทาก 
แอนิเมช่ันล้วน 
 
 
 
กว้างมาเห็นว่าทางจริงๆมันไม่ได้ไกล คืออยู่ใกล้ๆน่ันเอง 
เข้าคลิปเด็กช่วยคดิวิธีท าให้คุณหอยทากมีก าลังใจ 
กลับมาที่หอยทากหน้าตาปล้ืมปร่ิม 

หอยทาก       เราคือ หอยทาก ไง โธ่ น่ีเธอไม่รู้จกัหอย
ทากเหรอเน่ียเศร้าใจ 
พระอาทิตย์   อยา่เสียใจไปเลย ตอนน้ีทุกคนกรู้็จกัคุณ
หอยทากแลว้ 
จ๊ะเอ๋คุณหอยทาก จ๊ะเอ๋คุณหอยทาก 
หอยทาก       จ๊ะเอ๋ 
พระอาทิตย์   เย ้
หอยทาก       ถอนหายใจ 
พระอาทิตย์   ยงัไม่หายเศร้าเหรอครับ 
หอยทาก       คือเชา้น้ีเราเจอเร่ืองมาเยอะ 
พระอาทิตย์   เร่ืองอะไรเหรอครับ 
หอยทาก      วนัน้ีเรามีนดักบัหอยทากสุดสวย เรา
อุตส่าห์ต่ืนแต่เชา้ ออกเดินทาง แต่จนป่านน้ีเรายงัไปไม่
ถึงไหน เฮอ้ 
พระอาทิตย์   แลว้หอยทากสุดสวยอยูท่ี่ไหน 
หอยทาก      อยูไ่กลแสนไกลสุดขอบเนิน 
พระอาทิตย์   อืม.....อีกไม่ไกล คุณหอยทากอยา่เพิ่งทอ้ 
พวกเรามาช่วยกนัคิด ท าอยา่งไรใหคุ้ณหอยทากร่าเริงดี 
หอยทาก      ขอบคุณเดก็ๆทุกคน 
พระอาทิตย์   คุณหอยทากพร้อมเดินทางต่อหรือยงัครับ 
หอยทาก      พร้อมที่สุดเลย 
พระอาทิตย์   ผมจะคอยใหก้  าลงัใจ 
พร้อมกัน       ลุย 
 

เป็นภาพslow motion แบบท าให้ดูว่าเป็นการเดินทางที่
ยากล าบาก 

 
พร้อมกัน      เย ้
หอยทาก      ขอบคุณท่ีเป็นก าลงัใจใหเ้รานะคุณกลม 
พระอาทิตย์   ยนิดีจา้ 
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ภาพ เสียง 

เข้าstop motion /ถ่าย/+graphicส่ิงของที่คล้ายหอยทาก
ต่อเติมหน้าตา 
ท าแซนวิช แล้วห่ันต่อเติมเป็นหอยทากแล้วคลานออก 

 

ช่วงวาดรูป 
 
หอยทากคลานมาข้างๆ 
กว้างเห็น2 แล้วแคบเห็นหอยทาก 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟิกลากเส้นตามค าพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลม             จะว่าไป คุณหอยทาก กรู็ปร่างคลา้ยๆกบั
กลมนา้ สงสัยละซิวา่คลา้ยอยา่งไร 
กลมตวัใหญ่ แต่คุณหอยทากตวัเลก็ 
กลมมีแขนมีขา แต่คุณหอยทากไม่มี 
กลม นั้นตวักลมกลม แต่คุณหอยทากก็ 
กลมเหมือนกนัน่ีนา 
เราคลา้ยกนั เพราะ เรากลมเหมือนกนั 
มาวาดคุณหอยทากจาก วงกลมกนัครับ 
เร่ิมจาก วงกลมวงใหญ่ๆ  
วาดเส้นโคง้มว้นมว้นขา้งใน 
ใส่ประตูบานใหญ่เขา้ไป 
และใกล้ๆ กว็าดสามเหลี่ยม 
ขีดเส้นตรงสองเส้น 
พร้อมวงกลมเลก็ๆสองวง 
เติมจุดขา้งในวงกลม เติมอีกหน จนกลายเป็น ตา 
เส้นโคง้เลก็ๆซักหน่อย 
หอยทากตวันอ้ยจะได ้ยิม้แฉ่ง 
อ่าฮ่า วากคุณหอยทากเสร็จแลว้ 
เพื่อนๆที่น่ารักวาดตามทนัหรือเปล่าครับ 
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เร่ืองวาด กลมชอบอยูแ่ลว้ 
 มาวาดกนัอีกรอบ 
วงกลมวงใหญ่ๆ  
วาดเส้นโคง้มว้นมว้นขา้งใน 
ใส่ประตูบานใหญ่เขา้ไป 
และใกล้ๆ กว็าดสามเหลี่ยม 
ขีดเส้นตรงสองเส้น 
พร้อมวงกลมเลก็ๆสองวง 
เติมจุดขา้งในวงกลม  
เติมอีกหน จนกลายเป็น ตา 
เส้นโคง้เลก็ๆซักหน่อย 
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ภาพ เสียง 

 หอยทากตวันอ้ยจะได ้ยิม้แฉ่ง 
ระบายสีคุณหอยทากตามใจชอบเลย 
แลว้ส่งมาใหก้ลมดูหน่อยนะครับ 

เข้าgraphic/ การเดินทางของหอยทาก 
 
graphic crop หอยทากคลานตามหา เพ่ือน 
คลานมาเจอ อมยิม้ 
 
เดินหนี กว้างเห็นเด็กยืนร้องไห้ท าอมยิ้มตก 
คลานมาเร่ือยๆ เจอกะลา คดิว่าเป็นหอยทาก 
กบเปิดกะลามา 

หอยทาก       เม่ือกี้คลานเล่นอยูดี่ดี พลดัหลงกบัสุดสวย
ซะแลว้ เดก็ๆ ช่วยหอยทากตามหาหน่อยสิครับ 
โอ ้อยูน่ัน่ไง  
สุดสวยตามหาตั้งนาน 
อา้ว ไม่ใช่ หนา้แตกเลยเรา 
อยูน่ี่เอง  ...........ก๊อกๆ จ๊ะเอ๋ เรามาแลว้นา้ 
เสียงกบ 
โอว้ ขอโทษครับ ไม่รบกวนแลว้ครับ 
เฮอ้ จะเจอกนัไหมเน่ีย  นัน่ไง กใ็หใ้ชน้ะคราวน้ี 
เย ้เจอซักท ี

ช่วงเต้น กลม คนเก่งทั้งหลายตอนน้ีกลมอยากเตน้จงั 
เตน้กบัใครดี  
 เตน้กบัเพื่อนๆไดไ้หมครับ 
 ขอบคุณครับ พวกเรามาเตน้ดว้ยกนั 
 มา มะ มา เรามาเตน้ดว้ยกนั 
 เธอกบัฉัน เตน้ดว้ยกนั 
 มา มะ มา มาตบมือดว้ยกนั 
 เธอกบัฉัน ตบมือกนั 
 มา มะ มา มากระโดดดว้ยกนั 
 เธอกนัฉัน กระโดดดว้ยกนั 
 มา มะ มา มาเป็นหอยทากดว้ยกนั 
 เธอกบัฉัน เป็นหอยทากกนั 
 แอบในเปลือก ยดืตวัออก 
 มาขา้งนอก ยิม้ใหก้นั จ๊ะเอ๋ 
กลม สนุกจงัเลย ที่ไดเ้จอกบัเพื่อนๆ 
 ไวพ้วกเรามาเจอกนัใหม่ ทุกๆเชา้ 
 มองหาพระอาทิตยก์ลม้กลมนะครับ 
 ขอใหว้นัน้ีเพื่อนๆยิม้แฉ่งทั้งวนันะครับ 
 สวสัดีครับ บา้ยบาย 

end credit เป็นคลิปหอยทากจริงๆอยู่ด้านข้าง 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

เปิดรายการ 
 0/1 จากฟ้าท่ีค่อยๆ มืดลงๆ ดาวเร่ิมปรากฏ* กลอ้งเหมือนเลื่อน

ต ่าลงๆจนมาเจอหนา้ต่าง 
ของหอ้งใตห้ลงัคาที่มีแสงไฟสลวัลอดออกมา  ...เคลื่อน

ใกลเ้ขา้ๆ จนวุบบบบบ เขา้ไปในหอ้ง) ...เสียงบรรยายเร่ิม
ตรงน้ี ...ภาพเป็นไปตามบรรยาย (หอ้งใตห้ลงัคา เป็นที่เกบ็

ของน่ารักเช่น ตุ๊กตา )ที่มีในเร่ืองดว้ย (หีบ โป๊ะไฟ กล่อง
โน่นน่ี ของแต่งบา้นกระจุ๋มกระจิมม หนงัสือเก่าเป็นห้ิง กระ
เปาเส้ือผา้แบบเก่าๆ เกา้อี้ armchair แสนสบายแต่เก่าแลว้ 
ฯลฯ) 
 

 
เพลงกรุ๋งกริมงๆ ในตอนเปิดฉากฟ้ามืด และดวงดาว
ปรากฏ เฟดไปเม่ือเร่ิมบรรยาย 
 

-  
บรรยาย  :หอ้งใตห้ลงัคาเป็นหอ้งเลก็ๆ  
อยูสู่งท่ีสุดในบา้น หอ้งน้ีไวเ้กบ็ของหรือเปล่านะ ...
หรือเป็นที่ท่ีเดก็ๆ ชอบมาเล่นกนั   

..หนา้ต่างบานใหญ่ของหอ้งใตห้ลังคา  
มกัจะเปิดกวา้งเห็นทอ้งฟ้า  ...และแน่ล่ะ  ในคืนที่ฟ้ามืด
สีเขม้จะเห็นดาวพร่างพราว 
 วิบวบั วบัวาว )เสียงกรุ๋งกริมง ...(เวลาแสนสบายอยา่งน้ี

มกัมีเร่ืองราวสนุกๆ เกิดข้ึน....ยงัไม่มีใครง่วงนะ ...  

0.30 
นาท ี

0/2 จากหนา้ต่างที่เห็นดาว /ตดัมาที่มา้หมุน carousel ที่วาง
อยูห่นา้หนา้ต่าง (หลงัเบลอ) มีสัตวด์งัที่ร้องในเพลง 
แมว แกะ กวาง  กบ ชา้ง เม่น /พอถึงกระต่าย เห็นลาย
ดาวนัง่ตาแป๋วอยูข่ยบัตวันิดๆ /ตดัมาเป็นลายดาวบน
เตียงขยบัตวัไปมาแบบยงัไม่อยากนอน/ เอา้ทอ์อกมา
เห็นหุ่นอื่นๆ ยนืพร้อม/ กลอ้งค่อยๆ  
CG 
ดึงออกจนหลุดออกไปนอกหนา้ต่าง มองกลบัมาเห็น
แสงไฟสลวัจากหนา้ต่างและ ดาวบนฟ้า  
ขึ้นช่ือ “ฝันหวาน บ้านชมดาว”  

)ฮมั...(   
เพลงไตเต้ิลรายการ 
(ฮมั)... ค ่าคืนน้ีมีแสงดาว ส่องแวววาว วบัวามเบ้ืองบน  
แมว แกะ กวาง กบ ชา้ง เม่น บ่น ว่า กระต่ายจอมซน 
ไม่ยอมนอน  
 กล่อมดว้ยเพลงไพเราะละมุน  และใหห้นุน หมอน
แพรน่ิมดี   นอนเถิดนอน... อ๊ะ... ไม่อยากนอนหรือน่ี... 
มาสนุกกนัซี... เร่ียวแรงเหลือเฟือ... ฮา... ฮา... (เสียง
เปียโนดุ๊งด๊ิง)          

 

0.30 
นาท ี

Break 1 
วาดฝัน 

 
 

รายการ ฝันหวาน บ้านชมดาว 
ความยาว  15 นาที 
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ3-5 ปี 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
1/1 Jingle  : แตม้สี ระบายฝัน 

กระดาษวาดรูปสีขาว ดินสอ พู่กนั อุปกรณ์วาดอยูร่อบๆ... 
มือกระต่าย (ลายดาว) ยืน่เขา้มา ฟรีส) 
 
 CG     โลโก้ ช่วง “วาดฝัน”        

 

BKT เพลง มือนอ้ยฯ 0.15 
นาท ี

1/2 แสงดาววาบเลก็ๆ* ไม่จา้มาก กวา้งออกมาเป็น
หนา้ต่างกระจกบานนั้น ท่ีเห็นดาวภายนอกท่ามกลาง
ฟ้าหม่นมืด เห็นหูตุ๊กตาสองตวัคือกระต่านลายทาง
และกระต่ายลายดาวเอนเขา้หากนัเหมือนกม้ดูอะไร
อยู ่

 

ตุ๊งต๊ิงต่อเน่ือง...เพลงมือนอ้ย.. (เขา้ออกเบาค่อยตาม
เหมาะสม)         
บรรยาย  : ค ่าแลว้ กระต่ายลายทางและกระต่ายลาย
ดาวยงัไม่นอน เขาดูอะไรอยูน่ะ  

 
 ลายดาว           น่ารักอะ         
 ลายทาง           ใคร         
 ลายดาว           สัตวป์ระหลาดพวกน้ีไง         
 ลายทาง           รู้มั้ยวาดยงัไง         
 ลายดาว          (มองวิเคราะห์)  อืม....        
(เพลงมือนอ้ย) 
  ....ตอ้งมีกระดาษ  
 ลายทาง           กระดาษ ใช่ๆ         
 ลายดาว           สี...         
 ลายทาง           รู้แลว้ล่ะ แต่ท  ายงัไง   
 วาดยงัไงล่ะ?         
 ลายดาว           ก่อนอื่น....จะวาดรูปตอ้งใจเยน็ๆ 
สบายๆ... หายใจเขา้ หายใจออกชา้ๆ ..ยิม้ดว้ย...อยา่ง
ที่พี่ดวงดาวบอกไว.้.แต่วาดยงัไง...ไม่รู้
เหมือนกนัอะ.......         

1 
นาที
  

1/3 CG แสงวาบ เรืองๆ ดาวปรากฏ  
 
 
 
ภาพ : TOP DOWN กระดาษ โต๊ะวาดเขียน และมือ วาด
รูปตามค าบรรยาย 
 

ดาวกระแอม ยิม้... จากนั้นตามบรรยาย 
ดาว :เวลาจะวาดรูป เราตอ้งใจเยน็ๆ หายใจเขา้และ
ออกชา้ๆ ..ยิม้.. พร้อมแลว้  
เร่ิมตดัภาพไปท่ีกระดาษ 
เรากห็ยบิกระดาษหน่ึงแผ่น ... ฟองน ้าช้ินส่ีเหลี่ยม
เลก็ๆ 1 ช้ิน  แลว้ท าอยา่งน้ีไงคะ...  
 (ท่ีมือจุ่มฟองน ้าในน ้าแลว้บีบน ้าออก)         

5 
นาท ี
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ภาพ ลายดาว ลายทางตดัสลบั 
 
 
 
 

 ดาว  : ฟองน ้าชุบน ้าจนชุ่ม แลว้บีบน ้าออก  ป้ายๆๆ 
บนกระดาษจนกระดาษช้ืนทัว่กนั         
 (ที่หนา้ดาว ชูพู่กนัอนัใหญ่)         
 ดาว  : แลว้ใชพู้่กนัอว้นๆ จุ่มสีที่ชอบ... (สีน ้าสี
เหลือง  และสีส้มอิฐ  เอาพู่กนัจุ่มสีเหลืองก่อนและ
ป้ายบนกระดาษช้ืน สีเหลืองแลว้จึงสีส้มอิฐ) ...เป็น
ทอ้งฟ้า.. กบัพื้นบนดาวแห่งนึง....         
 (ท่ีดาวชูพู่กนัข้ึน)         
 ดาว : ทีน้ีกใ็ชพู้่กนัสะอาดๆ จุ่มสีตวัสัตวป์ระหลาด 
ระบายลงไป         
 (ที่กระดาษ วาดรูปร่างสัตวสี์เหลืองเขม้ ตวัรีๆ แลว้
เติมจุด)         
 ดาว : น่ีคือตวั... มีลายเป็นจุด จุด จุด  และน่ีอีกตวั 
ระบายสีลงไป เติมลาย เป็นเส้น เส้น เส้น         
 (ที่ภาพ ตุ๊กตากระต่ายชะโงกดู)         
 ลายทาง           กอ้นสองกอ้น         
 ลายดาว           กน่็ารักดีดี แต่เป็นตวัอะไรล่ะ
ครับ  มนั... มนัดูเหมือนไข่เลย         
 ดาว           ยงัไม่เสร็จค่ะ  มาวาดต่อนะ         
 (ปากกาวาดลายเส้น)         
 ดาว         ขั้นต่อไปสนุกและง่ายมากเลยค่ะ ...ใช้
ปากกาหมึกด า  วาดหนา้ตาลงไป สนุกกนัใหญ่วาด
สัตวป์ระหลาด บา้งมีฟันแหลมนยัน์ตาโตโต  บา้ง
หางแหลมและตวัเยโ้ย  ้ กลมบา้ง เหลี่ยมบา้ง หรือว่า
รีเป็นไข ่ ทั้งหมดวาดตามใจ           
อยา่งที่ใจนึก ! 
 (ที่กระต่ายลายดาวและลายทาง กบัภาพที่เสร็จแลว้
ซ้อนใหเ้ห็นชดั)         
 ดาว                ลองอีกคร้ังนึงค่ะ สัตวป์ระหลาด
เพื่อนของเรา (เพลงมือนอ้ย)         
 (ภาพทวนการวาด ตดัท่ีเป็นดาวออก เสร็จแลว้ท้ิง
ภาพสัตวส์องตวัที่จะป๊อบออกมาเป็นหุ่น)         
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ภาพดาวสนทนากบักระต่ายทั้งสอง 
 
 
 
ภาพกระดาษวารูปตดัเส้นดว้ยหมึกด า 
 
 
 Montage  ภาพ ยอ้นทวนทั้งหมดอีกคร้ัง ตามความยาว
ของเพลงมือนอ้ยฯ 

Break 2 
คลอ้งจอง คลอ้งใจ 

2/1 หูกระต่ายสองตวัหนัหลงัใหก้ลอ้ง โยกซ้ายขวาตามจงัหวะ
เพลง ฉากหลงัเป็นหนา้ต่างมีดาว  
CG   โลโก้ ช่วง “คล้องจอง คล้องใจ” 

เพลง twinkle twinkle little star 0.15 
นาท ี

2/2 ที่กระดาษที่วาดไว ้สัตวป์ระหลาดขยบัเป็น  stop 
motion ดุ๊กด๊ิกๆ แลว้กระโดดออกจากกระดาษเหมือน
พลุบหายไปหลงัหนังสือหรืออะไรสักส่ิง แลว้...สง้ีบ 
สเง้ิบปรากฏตวั... 
 ตดัภาพสลบั สง้ีบ สเง้ิบ โดยไปโผล่ในจุดต่างๆของหอ้ง  
 

 
 
 
 สง้ีบ       - โผล่โผล่โผล.่...         
 สเง้ิบ       - ออกจากกระดาษ         
สง้ีบ - โผล่โผล่โผล.่... 
สเง้ิบ - ออกจากกระดาษ 
สง้ีบ - เราสามารถขยบัแขนขา 
สเง้ิบ - ออกก าลงัใหห้ายเฉ่ือยชา 
สง้ีบ - กเ็พราะว่า เราแขง็แรงจงั 
สเง้ิบ - เขาเรียกพวกเรา สัตวป์ระหลาดพิลึก 
สง้ีบ - เพราะว่าเขานึกช่ือเราไม่ได ้
สเง้ิบ - เราไม่เหมือนลิง แพะ แมว กระต่าย 
สง้ีบ - และไม่เหมือนควาย หรือเสือ สิงโต 
สเง้ิบ - แต่เรากห็ล่อ 
สง้ีบ - หล่อแบบประหลาดประหลาด 
สเง้ิบ - เราไม่เคยขาด เร่ืองสนุกชวนฝัน 
สง้ีบ - กลอนคลอ้งจอง มาอ่านเล่นกนั 
สง้ีบ - ไหน ไหน นัน่ นัน่.. 
สเง้ิบ - เล่มนั้นนัน่ไง (เห็นหนงัสือยกัษว์างอยู)่  

0.30 
นาท ี
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2/3 หนงัสือยกัษ ์
ภาพ - ที่หนงัสือยกัษ ์เปิดมา  หวัตุ๊กตากระต่าย  
โผล่มาดู ดาวและหมู่ดาวในหนา้หนงัสือ  *เป็นกราฟิก น่ารักๆ  ...)ตอนอ่าน

กลอน ซ้อนตวัหนงัสือเป็นสีสันสวยและชดัเจน เหมือน
ดิสน่ีย ์ซิงอะลอง ซอง( ) 

 

บรรยาย   - ในหนงัสือนั้นมีอะไรนะ (หนงัสือค่อยๆ เปิดชา้ๆ เจอ
หนา้ที่เป็นดาวเตม็ไปหมด) 
 
วิบวบั พราว  แสงของดาว  
วบัวาว นยัน์ตา 
 สงสัยจริง เจา้คืออะไร  
สวยพร้ิงพราย ดงัเพชรนภา  
สว่าง วิบวบั วิบวบั พราว      
แสงของดาว วบัวาว นยัน์ตา... 

  Twinkle twinkle little star, 
  How I wonder what you are. 
  Up above the world so high,  
  Like a diamond in the sky. 
  Twinkle twinkle little star, 

 How I wonder what you are. 

1 
นาท ี

2/4 )ที่หนงัสือพลิกหนา้ต่อไป(  
 
หมู่ดาวจระเข ้และหมู่ดาวสุนขั  หมู่ดาวมา้บิน หมู่ดาวแมง
ป่อง )ภาพประกอบ(  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพเป็นดาวเคลื่อนไปมา กลายเป็นรูปสัตวด์ว้ยการโยง
เส้น  2 – 3 ตวั(  

บรรยาย  :แลว้มาดูซิ ...ดาวหลายๆ ดวงบนทอ้งฟ้า ดูไปดู
มาเหมือนอะไรบา้ง  
กระต่ายทั้ง 2 ) :ร้องลัน่ (จระเข้ ! 
ดาว ) :หวัเราะเบาๆ แบบเอน็ดู--ตดัไปท่ีดาวยิม้และ
พูดเสียงกลั้วหวัเราะ(  
เสียงดาว ไม่ตอ้งตกใจกลวั เขาเปรียบจระเขเ้ป็นดาว
เท่านั้นแหละ?????? 
ดาว          นัน่คือ หมู่ดาวจระเข ้และหมู่ดาวสุนขั หมู่ดาว
มา้บิน หมู่ดาวแมงป่อง (ภาพประกอบ) 
 
ลองมองบนทอ้งฟ้าสิ  ...เม่ือเห็นดาวกะพริบวิบวบั เรานึก
ถึงอะไรบา้ง...  

)เพลงทั้งไทยและองักฤษ – เพลงเน้ือองักฤษ - ไทย ..  

2 
นาท ี

2/5 ดาวและกระต่าย พร้อมหุ่นตุ๊กตาหลายตวั กองๆ อยูข่า้งๆ 
ดาวที่เป็นคนแสงเรืองนิดๆ ในหอ้งไม่สว่างมาก เฉพาะจุด
ท่ีดาวอยูเ่ท่านั้น โป๊ะไฟหนา้เป็นสัตวเ์ปิดอยูข่า้ง armchair( 
เสียงดาว 

บรรยาย  :วาดรูประบายสีแลว้  
ร้องเล่นเป็นค ากลอนเพลินๆ 
กเ็พิ่งจบไป ..เดีมยวเรากม็าเขา้มุมสบายๆ  
ขดตวัตรงท่ีท่ีนุ่มน่ิมๆ 
และสะอาดพร้อมเพื่อนๆ  ...และรอ...  
รอแป๊บนึงนะ ) ...เสียงนุ่มๆ เบาๆ(  

0.15 
นาท ี
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Break 3 
นิทาน นิทรา 

3/1 Jingle : นิทาน นิทรา 
ภาพ - มุมหน่ึงเห็นเกา้อี้อาร์มแชร์ โป๊ะไฟ ส่องลงบน โต๊ะเลก็ท่ี

มีหนงัสือวางเปิดอยู ่ขา้งๆ มีหนงัสือสองสามเล่ม หยอด
ไฟลงตรงเกา้อี้  นอกนั้นสลวั เห็นหนา้ต่างหอ้งใตห้ลงัคา
ดว้ย  ...ภาพดา้นนอก ดาวดวงหน่ึงกะพริบวิบๆ วบั  
CG โลโก ้ “นิทาน  นิทรา ” 

เพลงกล่อมเดก็เบาๆ มาจากที่ไกลๆ เช่นของบรามส์ 
 
 
 
 
 
SFX วิ้งงงงง 

0.15
นาท ี

3/2 ภาพวาดเล่าตามเร่ือง  
 eeee 1  
กระท่อมกลางป่า  
แม่และลูกสาว 
 
 
 
 
Scene 2 
อากาศร้อน การเดินทางของลูกสาวเพื่อไปล าธาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 3 
เดก็หญิงพบกระต่ายขาวและยืน่น ้าให ้
 
 
 

บรรยาย 
กาลคร้ังหน่ึงมีแม่ลูกอยูใ่นกระท่อมกลางป่าลึก  แม่ป่วย
กระเสาะกระแสะ  ลูกสาวตวันอ้ยๆ คอยดูแล แต่ล  าบาก
มากเพราะกระท่อมอยูใ่นป่าเดินทางไปไหนๆไม่สะดวก 
 
คืนวนัหน่ึงอากาศร้อนมาก ผูเ้ป็นแม่กระหายน ้า ลูกสาว
จึงน ากระบวยไปตกัที่ล  าธาร ซ่ึงอยูไ่กลมาก  
หนทางไปล าธาร ล  าบากและมืดดว้ย   
เดก็หญิงตกัน ้าแลว้เดินกลบั พอมาไดค้ร่ึงทาง  เธอพบ
สัตวต์วัหน่ึง มนัคือกระต่ายขาว  กระต่ายขาวบอกว่า แม่
ของมนัไม่สบาย กระหายน ้ามากขอน ้ากินบา้งไดไ้หม 
เดก็หญิงสงสาร จึงใหน้ ้ากระต่ายไป 
เธอจึงตอ้งเดินกลบัไปท่ีล  าธาร เพื่อตกัน ้าใส่กระบวยใหม่
เป็นเที่ยวที่สอง 
 
แลว้เดก็หญิงกรี็บเดินกลบับา้น พอมาไดค้ร่ึงทาง ที่
เดียวกบัท่ีเจอกระต่าย 
 เดก็หญิงเจอหมาจ้ิงจอกแก่ๆ ขากะเผลก  หมาจ้ิงจอกร้อง
ขอน ้ากิน   
 เดก็หญิงสงสาร จึงใหน้ ้าไปเป็นคร้ังท่ีสอง 
แน่ละ  เธอตอ้งกลบัไปตกัน ้าอีกคร้ัง เป็นคร้ังท่ีสาม 
 
อากาศเร่ิมหนาวเยน็เม่ือเธอเดินกลบัมาเจอหญิงชรานัง่
อยูต่รงท่ีเธอเจอกระต่ายและ หมาจ้ิงจอก หญิงชราขอน ้า
ด่ืม นางบอกว่าเดินไม่ไหวแลว้  เดก็หญิงจิตใจดีกใ็ห ้

4 
นาท ี
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Scene 4 
เดก็หญิงพบหมาจ้ิงจอก และยืน่น ้าให ้
 
 
Scene 5 
เดก็หญิงพบหญิงชรา ยืน่น ้าให ้
หญิงชราแปลงกายเป็นนางฟ้า และกล่าวช่ืนชม 
 
 
 
 
Scene 6  
นางฟ้าเนรมิตใหแ้ม่ของเดก็หญิงหายป่วยและเนรมิต
ส่ิงของใหส้องแม่ลูก  
เสกกระบวยตกัน ้าใหก้ลายเป็นหมู่ดาว 
 
 
ตดัภาพดาว 
 
ดาวหนัไปมองตุ๊กตาตวัอื่นๆที่หาว 

และพาไปพกัในถ ้าใกล้ๆ  
หญิงชราเป็นนางฟ้าแปลงมา  เธอปรากฏกายใหเ้ห็น และ
บอกว่า เธอมาเพื่อทดสอบดว้ยการแปลงเป็น กระต่าย 
หมาจ้ิงจอก  เดก็หญิงเลก็ๆ ไดพ้ิสูจน์ตนเองแลว้ว่า เป็น
เดก็กตญัญูต่อคุณแม่ มีจิตใจเอื้อเฟ้ือ เมตตากรุณาต่อผูอ้ื่น 
ไม่ว่าจะเป็นสัตวเ์ลก็ สัตวร้์ายเธอกช่็วยเหลือ และดีต่อ
หญิงชราดว้ยทั้งๆ ท่ีตนเองเม่ือยและเหน่ือยท่ีตอ้งไปตกั
น ้าถึงสามคร้ัง  
 
นางฟ้าจึงช่วยรักษาแม่ของเธอใหห้ายเป็น ปรกติและ
เนรมิตส่ิงของกบัอาหารท่ีจ าเป็นแก่สองแม่ลูก 
และเสกใหก้ระบวยตกัน ้านั้นเป็นหมู่ดาวเพื่อทุกคนไดรู้้
ถึงความดีของเดก็หญิงผูน้ั้น 
 
ดาว: เวลาเราท าความดี เรามกัไดรั้บค าชม ไดค้ะแนน ได้
ดอกไม ้ไดข้องขวญั แต่น่ีไดรั้บการประกาศความดีเป็น
หมู่ดาว เชียวนะคะ   
นัน่คือนิทานจากดวงดาว เล่าสอนใหทุ้กคนเป็นคนดี...
   
(เสียงหาว) 
บรรยาย : ใครหาวนะ? 
(ที่ตุ๊กตากระต่ายหาว ตวัอื่นๆ หาวๆๆๆ แลว้เขา้ที่ดาวบน
อาร์มแชร์)                              

3/3 ภาพหอ้งใตห้ลงัคา บรรยากาศ ไฟสลวั 
 
 
 
 
 
 
CG ท้องฟ้าท่ามกลางดวงดาว ดาวกระพริบ 

บรรยาย : ใตห้ลงัคาแห่งน้ี มีดาวใจดี ยามราตรีเป็นเวลา
พกัผ่อน... 
ดาวมาส่งใหเ้ดก็ๆ เขา้นอน  หนุนนะหนุนหมอน  น่ิมนุ่ม 
หลบัตา... 
นอนหลบัเสียอ่อนเพลียทั้งวนั นอนหลบัฝันเห็นดวง
ดารา มาร่ายมาร าคมข าโสภา พอต่ืนข้ึนมาเป็นเวลาของ
วนัใหม่..... 
บรรยาย : ส าหรับคืนน้ีเพื่อนเพื่อนขอลา.... และ กระซิบ
บอกว่า ฝันดีๆๆๆๆๆๆๆ 
(จากที่ไกลๆ) 
ราตรีสวสัด์ิ   พบกนัใหม่พรุ่งน้ีนะคะเดก็ๆ 

0.30 
นาท ี

Eed Credit 



463 
 

  

 

 
 
 
 
 

ภาพ ตัวละคร เสียง 
 
Jingle เปิดรายการ  
ภาพ Animation ลายเส้นง่ายๆ เห็นววิฒันาการ
ของมนุษย ์จากยคุหิน                      ใชก้อ้นหิน
ใหติ้ดไฟ จนกลายเป็นมนุษย ์ยคุปัจจุบนัใชมื้อ
ถือ และกลายเป็นมนุษย ์            ท่ีนัง่ยานอวกาศ
ในอนาคต  บอกเล่าถึงววิฒันาการของ
วิทยาศาสตร์  ผ่านกาลเวลา   

  
(ดนตรีสนุก น่าสนใจ) 

 
 

Logo รายการเป็น Transition  

ซ้อนภาพมาเป็นฉาก  ทางเข้าชานชลาทะลุมิติ 
ประตูสถานีเปิดออก นายสถานี(พิธีกร) เดินเข้า

มาพูดทักทายกับกล้อง 
 
 
 

Cut เปล่ียนมุม นายสถานีเดินเข้ามาที่รางรถไฟ
ทะลุมิติ  มียานจอดรออยู่ 
นายสถานีช้ีมือไปด้านข้าง 

ประตูสถานีเปิดออก น้องทั้งสามวิ่งเข้ามา 
เก๊กท่าประจ าตัว มุมเท่ห์ๆ 

CG Dire-cut หน้าน้องเด้งขึ้นมา                          
ขึ้นช่ือแนะน า ที่ละคน 

Cut เข้าน้องๆ บอกช่ือทีม ช่ือโรงเรียน              
พูดสโลแกนประจ าทีม มุมสนุกๆ 

Cut กว้าง นายสถานีเข้ามาพูดคุยกับน้อง 
 

 
 
 

นายสถานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้องๆ 
 

นายสถานี 

(ดนตรีสนุกๆ ประจ ารายการ) 
(SFX วืบ) 

สวัสดีครับ....ขอต้อนรับเด็กกล้า คนเก่ง เข้าสู่ สถานีมิติเวลา ที่
จะผ่านน้องๆเดินทางทะลุมิติ ผจญภัยไปเรียนรู้เร่ืองราวน่าทึ่ง

และทดลองท าส่ิงที่ 
สร้างสรรค์น่าสนใจ!!โดยมีพี่....... เป็นนายสถานี รอต้อนรับ

น้องๆครับ 
วันน้ีเรามีเด็กกล้าสามคน ที่พร้อมจะออกเดิน   ไปตะลุยโลก

อนาคต และย้อนกลับไปในยคุอดีต       มารอพวกเราอยู่แล้ว ไป
พบกับพวกเขากันเลย!! 
(SFX วืบเปิดประตู) 
(ดนตรีสนุกต่ืนเต้น) 

 
(ดนตรีประจ าช่วงแนะน าตัวผู้เข้าแข่งขัน) 

พวกเราทีม.................. จากโรเรียน................. 
(น้องพูดสโลแกน หรือค าขวัญของทีมส้ันๆ) 

โอ้โห!!....เสียงดังฟังชัดมากๆ เตรียมตัวมากพร้อมกันแค่ไหน 

บทโทรทัศน์ฉบับสมบูรณ์ 
รายการ   เด็กกลา้ทะลุมิติ  
ตอน    ไข่ไก่  AAP 
ความยาว 30 นาที 
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ6-9 ปี 
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ภาพ ตัวละคร เสียง 
Pan มาท่ีนอ้งๆตอบอยา่งมัน่ใจ 
 
 

นอ้งๆ 
นายสถานี 

ครับ? 
(ปล่อยเสียงนอ้ง ตอบแสดงความมัน่ใจ ตามจริง) 
ยอดเยีย่มมาก!!....ก่อนจะไปข้ึนยานทะลุมิติ ไปฟังกติกากนั
ก่อนครับ  

Text CG “กติกาทะลุมิติ” วิ่งเขา้มาในเฟรม 
CG ท าภาพ Animation สไตล ์Pop-art อธิบาย
กติกาของรายการ  มีลายเส้นสอดคลอ้งกบั 
Animation เปิดรายการ 
 
 
 
Cut  CG ผลึกดาววิ่งเขา้มาจดัเรียงในเฟรม 
 
Di-cut  ของรางวลัเลื่อนเขา้มาในเฟรม CG  
 
 
 

Vo.                  
นายสถานี 

กติกาทะลุมิติ!!                                                                              
เกมส์การแข่งขนัของเรา จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยเดก็

กลา้ทั้งสามคน จะตอ้งเดินทางทะลุมิติเวลาไปในโลกอนาคต 
เพื่อพิชิตโจทยก์ารทดลองวิทยาศาสตท์ี่ทา้ทาย  จากนั้นพวกเขา
ทั้งสามจะตอ้งยอ้นเวลากลบัไปในอดีต เพื่อท าโจทยส์ าคญัใน
วนัประวติัศาสตร์ 

โดยในการแข่งขนัแต่ละรอบ หากนอ้งๆพิชิตโจทยไ์ด้
ส าเร็จ กจ็ะไดผ้ลึกดาวแห่งปัญญา เพื่อน ามาแลกของรางวลัทาง
การศึกษาใหก้บัโรงเรียนของนอ้งๆเอง ซ่ึงในวนัน้ีของรางวลั
ส าหรับ 1 ดาว เป็นหนงัสือการ์ตูนความรู้จ านวน 60   เล่ม และ
ของรางวลัส าหรับ 2 ดาว คือ ชุดสไลเดอร์สนามเดก็เล่น 
ส าหรับนอ้งๆ อนุบาล 1 ชุดครับ 

(SFX วิ้งๆต่ืนเตน้น่าลุน้)  
Cut เปลี่ยนมุม มาที่นายสถานีพูด 
 
รับนอ้งๆตอบกระฉับกระเฉง 
ตดักลบัมาท่ีนายสถานีผายมือเชิญนอ้งๆข้ึ 
นยาน 
Cut ภาพกวา้ง นอ้งๆวิ่งข้ึนไปนัง่บนยาน ท าท่า
พร้อม ประตูยานปิดลง  
แลว้ยานทะลุมิติ กพ็ุ่งออกไปจากเฟรม 

นายสถานี 
 
 
 
 
 
 

Vo.ยาน 
(เสียงโรบอท)  

และนัน่กคื็อกติกาของการแข่งขนัในวนัน้ี  เอาล่ะเดก็กลา้ทั้ง 3 
ของเราพร้อมจะออกเดินทางกนัรึยงั  
พร้อมแลว้ค่ะ/ครับ  
เอาล่ะ...ไดเ้วลาข้ึนยานทะลุมิติ !! 
 

(SFX  เสียงประตูยานเปิด) 
(ดนตรีต่ืนเตน้เร้าใจ) 

ยานทะลุมิติ พร้อมไปสู่โลกอนาคต !! 
(SFX วืบ ยานวิ่งออกไป) 

ยานทะลุมิติ Transition เข้าช่วงใหม่ 

Transition ประตูมิติเปิดข้ึน ที่โลกอนาคต 
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ภาพ ตัวละคร เสียง 
ซ้อนเขา้มาที่หอ้งทดลองของดอ็กเตอร์              
ในโลกอนาคต  
ที่โต๊ะทดลอง มีหลอดทดลองสีๆ และควนั
น ้าแขง็แหง้ 
ดอ็กเตอร์ว๊าบตวัเขา้มาดา้นหลงัโต๊ะ แลว้ท าการ
ทดลอง  
 
 
Insert อุปกรณ์ที่มีอยู่บนโต๊ะ  
Cut ภาพใกล ้มือดอ็กเตอร์ ท าการทดลอง 
ตามเสียงบรรยาย  ถ่ายมุมใกล้ๆ ดูต่ืนเตน้ 
 
 
Insert ใกล ้ไข่ถูกจุ่มลงไปในแกว้เป็นสีเงิน 
Cut มาท่ีนอ้งๆยนือยูด่า้นขา้งริมฉากเหมือนเพิ่ง
มาเห็น พูดพร้อมกนั อยา่งต่ืนเตน้ แลว้ค่อยๆเดิน
เขา้มาดูใกล้ๆ   
ตดักลบัมาที่ด๊อกเตอร์  
Insert ใกล ้ดา้นหนา้แกว้ เห็นเขม่าบนไข่จุ่มลง
น ้าแลว้เปลี่ยนไปเป็นสีเงิน  
ตดัสลบั กบัหนา้นอ้งๆ ดูการทดลองสนุกๆ 
  

 
 

 
 
 

ดอ็กเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอ้งๆ 
 
 

ดอ็กเตอร์ 
 
 
 

นอ้งๆ 

 
(ดนตรีต่ืนเตน้) 

 
 
 
ขอตอ้นรับเดก็กลา้ทุกคน เขา้สู่หอ้งทดลอง แห่งอนาคต!ของ ด็
อกเตอร์..............   
ด๊อกเตอร์ก  าลงัจะ ปลี่ยนไข่ไก่ธรรมดาๆใบน้ี  ใหก้ลายเป็นไข่
ที่น่าทึ่ง!!......   

(ดนตรีต่ืนเตน้เร้าใจ) 
เพียงแค่เอาไข่ไก่ธรรมดาๆ ไปลนไฟ ใหเ้ปลือกไข่โดนเขม่าสี
ด าเคลือบไวจ้นทัว่ แลว้เอาไข่ท่ีเคลือบดว้ยเขม่าควนัน้ีไปใส่ใน
น ้าเปล่า  มนักจ็ะกลายเป็น.... 

(SFX วิ้งๆ ชวนต่ืนเตน้) 
ไข่ไก่สีเงิน!!.....                                                             
 
 
น่าท่ึงใช่มั้ยล่ะ!! เขม่าควนัที่เคลือบอยูบ่นเปลือกไข่  มี
คุณสมบติักนัน ้าได ้จึงท าใหเ้ปลือกไข่ไม่เปียกน ้า และสีด าจาก
เขม่าควนั กจ็ะสะทอ้นกบัผวิน ้า ท  าใหเ้รามองเห็นเหมือนกบัว่า
ไข่ใบน้ี กลายเป็นไข่สีเงิน!! 
 
วา้วววว/โอโ้ห!!!  

Cut เปลี่ยนมุม หนา้โต๊ะทดลองตรง 
ดอ็กเตอร์ พูดคุยถามความรู้สึกนอ้งๆ 
 
Pan มารับนอ้งๆตอบค าถาม 
 
Cut กลบัมาที่ด๊อกเตอร์พูดต่อ 
 
 
Zoom-in เร็วๆไปที่หนา้ดอ็กเตอร์                            
ดอ็กเตอร์พูดช้ีมือมาท่ีกลอ้ง 

ด๊อกเตอร์ 
 
 

นอ้งๆ 
 

ด๊อกเตอร์ 
 
 

 
 

เป็นยงัไงเดก็กลา้ทั้งหลาย รู้สึกยงัไงกบัการทดลองน้ี  
 
 
 (ปล่อยเสียงนอ้งๆ ตอบความรู้สึก เกี่ยวกบั                    การ
ทดลองตามจริง)  
ยอดเยีย่มมากทุกคน และแน่นอนโจทยก์ารทดลองในวนัน้ีตอ้ง
เกี่ยวขอ้ง กบัไข่ไก่ วตัถุธรรมดา ท่ีไม่ธรรมดาน้ีแน่นอน  

 (ดนตรีต่ืนเตน้เร้าใจ) 
โจทยก์ารทดลองในวนัน้ีคือ!!  
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ภาพ ตัวละคร เสียง 
ซ้อนเขา้ CG โจทยก์ารทดลอง เป็นภาพ 
Animation pop-art ตามสไตลข์องรายการ 
 
 
 
CG กอ้นอิฐลอยข้ึนไปตั้งบนเปลือกไข่ 

Vo.ด๊อกเตอร์ ใหอ้อกแบบสร้างฐานรับน ้าหนกักอ้นอิฐขนาดใหญ่ โดยวสัดุท่ี
ส าคญักค็ือเปลือกไข่!!  เดก็กลา้ทั้งหลาย จะออกแบบเป็น
รูปทรงลกัษณะใดกไ็ด ้แต่ฐานรับน ้าหนกัท่ีสร้างข้ึนตอ้ง 
รองรับน ้าหนกัของกอ้นอิฐ ใหไ้ดท้ั้งหมด 5 กอ้น และมีไข่ไก่
ใหเ้พียง 1 โหลเท่านั้น !!! 

Cut รับปฏิกิริยาหนา้นอ้งๆ ที่ไดฟั้งโจทย ์
Pan มาที่ด๊อกเตอร์พูดเร่ืองก าหนดเวลา  
 
 
CG ท าผลึกดาวลอยเขา้มาอยูข่า้งๆ 2 ดวง 
 
 
Out เร็วออกจากด๊อกเตอร์ พูดเร่ิมกิจกรรม 
 
นอ้งๆ วิ่งไปท่ีโต๊ะทดลองดา้นขา้ง   
Cut มาที่โต๊ะทดลองของนอ้งๆ เอาไข่ไก่ 
กบักอ้นอิฐทั้งหา้กอ้นมาวางท่ีโต๊ะ  
จากนั้น นอ้งปรึกษากนั ออกแบบวาด            
ฐานรับน ้าหนกักอ้นอิฐลงในกระดาษ  
กลอ้ง Insert เกบ็ภาพส่ิงท่ีนอ้งพูดถึง 
ตดัสลบักบัสีหนา้นอ้ง พูดคุยปรึกษากนั 
 
Cut เปลี่ยนมุมกลบัมาที่นอ้งๆ ปรึกษากนัเสร็จ 
ช่วยกนัสรุปวิธีท่ีจะใชพ้ิชิตโจทยน้ี์ 
Out กวา้ง เสียงนกหวีดหมดเวลาดงัข้ึน 
กลอ้งถือถ่าย ตามด๊อกเตอร์มาพูดกบันอ้งๆ 
CG ข้ึนนาฬิกาเร่ิมจบัเวลา 5 นาท ี
 
Cut เปลี่ยนมุม มาที่โต๊ะทดลองของนอ้งๆ 
มีโต๊ะอุปกรณ์รวมตั้งอยูข่า้ง กลอ้งถือถ่ายเขา้ไป
คลุกวงในกบันอ้ง ระหว่างที่นอ้งท า 
 
Cut เปลี่ยนมุม ภาพใกลต้รงเปลือกไข่ 

 
ด๊อกเตอร์ 

 
 
 

 
เดก็ๆ 

ด๊อกเตอร์ 
 

นอ้งๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอ้งๆ 

 
 

ด๊อกเตอร์ 
 
 
 

นอ้งๆ 
 
 

(ปล่อยเสียงนอ้งๆ ปฏิกิริยาของนอ้งๆ ตามจริง) 
ด๊อกเตอร์มีเวลาใหน้อ้งๆ คิดวางแผน  2 นาที   และมีเวลาลงมือ
ท า โจทยก์ารทดลองขอ้น้ี 5 นาที ถา้ท าส าเร็จ รับผลึกดาวไป
เลย 2 ดวง!! 

(SFX วิ้งๆ ต่ืนเตน้) 
พร้อมมั้ยครับ  
พร้อมค่ะ/ครับ  
ถา้พร้อมแลว้ก ็ถึงเวลาพิชิตโจทยเ์ดก็กลา้ !!! 

(ดนตรีสนุกๆ) 
(ปล่อยเสียงนอ้งๆ พูดคุยปรึกษากนั ตามจริง) 

- สังเกตดูเปลือกไข่ กบักอ้นอิฐ 
- ออกแบบฐานรับน ้าหนกั โดยวาดเป็นโครงร่าง

ออกมาใหเ้ห็นภาพ 
- เลือกหยบิอุปกรณ์ ที่จะใชท้  าการทดลอง 

 
 
 

(ดนตรีสนุกๆ) 
( นอ้งๆช่วยกนัสรุป วิธีการสร้างฐานรับน ้าหนกั) 

(SFX เสียงนกหวีด หมดเวลา) 
 
หมดเวลาระดมสมอง  เร่ิมลงมือท า!!                             จบัเวลา 
5 นาท!ี!  
 
 (ปล่อยเสียงนอ้งๆ สร้างฐานเปลือกไข่ตามจริง) 

- เอาเปลือกไข่มาตดั เป็นรูปทรงตามที่วางแผนเอาไว ้ 
แลว้วางเป็นฐาน 

- ทดลองเอากอ้นอิฐข้ึนไปวางดู 
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ภาพ ตัวละคร เสียง 
กบักอ้นอิฐ นอ้งทดลองเอากอ้นอิฐไปวาง 
ปรากกฎว่าเปลือกไข่แตก  กอ้นอิฐเอียง 
Cut มาที่ด๊อกเตอร์ แอบดูนอ้งๆอยู่ดา้นขา้งด๊อก
เตอร์บรรยาย สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
Cut กลบัมาที่นอ้งๆ ปรึกษากนัแกไ้ขงานท าฐาน
เปลือกไขใหม่ กลอ้งถ่ายคลุกวงใน 
ตามนอ้งๆไป จนนอ้งท าเสร็จ  
Insert ผลงานของนอ้งท่ีท าเสร็จ                          
Outรับด๊อกเตอร์ เดินเขา้มาพูดคุยกบันอ้งๆ 
 
 
Pan มาที่นอ้งๆ ช่วยกนัอธิบายผลงาน 
Cut มาที่ด๊อกเตอร์พูด ทดสอบผลงานนอ้ง  
 
 
Insert ภาพใกล ้ที่ฐานเปลือกไข่กบักอ้นอิฐ  
ตดัสลบักบัสีหนา้นอ้งๆ ต่ืนเตน้ลุน้ๆ  
Cut ปานกลาง ด๊อกเตอร์ วางอิฐกอ้นสุดทา้ยลง
ไปส าเร็จ  Tilt รับด๊อกเตอร์พูด 
CG ผลึกดาวลอยเขา้มาประทบัลง ไปในภาพ  
 
 
 
 
 
กลอ้ง Pan ตามนอ้งๆเดินข้ึนยานทะลุมิติ  ประตู
ยานปิดลง  
ยานพุ่งบินออกไปจากฉากหอ้งทดลอง  

 
 
 

ด๊อกเตอร์ 
 

 
นอ้งๆ 

 
 
 

ด๊อกเตอร์ 
 
 
 

นอ้งๆ 
ด๊อกเตอร์ 

 
 
 
 

นอ้งๆ 
 

ด๊อกเตอร์ 
 

นอ้งๆ  

(ดนตรีต่ืนเตน้รัวกลอง) 
 

(SFX แป่วลม้เหลว) 
(ด๊อกเตอร์ พูดบรรยายสถานการณ์ ตามจริง) 
 
 
(ปล่อยเสียงนอ้งๆ แกไ้ขผลงาน ตามจริง) 
 

(ดนตรีสนุกต่ืนเตน้) 
(SFX เสียงนกหวีดหมดเวลา) 

หมดเวลา!!.... ก่อนที่เราจะมาทดสอบความแขง็แรงของฐาน
เปลือกไข่ ด๊อกเตอร์อยากจะใหเ้ดก็กลา้ทั้ง 3  ช่วยอธิบาย
ผลงานที่ท  าออกมาก่อนครับ!  
(ปล่อยเสียงนอ้งๆ อธิบายผลงาน ตามจริง) 
เป็นผลงานท่ีสร้างสรรคม์ากๆ คราวน้ีกไ็ดเ้วลาวางกอ้นอิฐทั้ง 5 
กอ้นที่ด๊อกเตอร์เตรียมไว ้                  ลงไปบนฐานเปลือก
ไข่!!!   

(ดนตรีต่ืนเตน้รัวกลอง) 
(ปล่อยเสียงนอ้งๆ ต่ืนเตน้ลุน้ๆ ตามจริง) 

(SFX วิ้งๆ ประสบความส าเร็จ) 
ทีม............ ท  าไดส้ าเร็จ  รับผลึกดาวไป  2 ดวง!! 
สามารถเดินทางไปสู่ด่านต่อไป ไดเ้ลย!!   
เย ้ๆ ..... ขอบคุณค่ะ/ครับด๊อกเตอร์  
 
(ในกรณีที่ท  าไม่ส าเร็จ ด๊อกเตอร์อาจจะมอบผลึกดาวให ้ 1 ดวง 
เป็นดาวส าหรับความสามคัคี หรือลกัษณะที่โดดเด่นของทีม 
เป็นรางวลัปลอบใจ) 

 (SFX วิ้งๆประสบความส าเร็จ) 
(ดนตรีสนุกๆ) 

(SFX เสียงยานบินวืบออกไป) 
ซ้อนเขา้ CG อธิบายการทดลอง  
เป็นภาพ Foot ยอ้นการทดลอง  
ประกอบCG  Info-graphics ตามเสียงVo. 
 

 
 
 
 

(ดนตรีสนุกๆ) 
เปลือกไข่ธรรมดาๆ รับน ้าหนกัของกอ้นอิฐทั้งหา้กอ้นได้
อยา่งไร? ความลบัซ่อนอยูท่ี่ตรงน้ี!!   
ที่ส่วนโคง้ของเปลือกไข่!!  ความโคง้ ช่วยกระจายน ้าหนกัของ 
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ภาพ ตัวละคร เสียง 
 
 
 
ภาพแม่ไข่นัง่กกไข่ 
 
Slide-show ภาพการออกแบบหลงัคาทรงโคง้
สวยๆ เลื่อนเขา้มาประกอบเสียงVo.  
ประตูมิติวาบข้ึนมา ยานทะลุมิติพุ่งออกมา 

Vo.ด๊อกเตอร์ วตัถุ ท่ีทบัอยูบ่นเปลือกไข่ลงสู่พื้น ท าใหน้ ้าหนกัไม่กดลงท่ีจุด
จุดเดียว  เปลือกไข่จึงไม่แตก  และสามารถรองรับน ้าหนกั 
มากๆได ้เช่นเดียวกบัท่ีตอ้งรับน ้าหนกัของแม่ไก่ เวลาท่ีนัง่กก
ไข่  
วิศวกรใชห้ลกัความโคง้เพื่อกระจายน ้าหนกัน้ี มาสร้างเป็น
หลงัคาโดม ซ่ึงถือว่า เป็นโครงสร้างของหลงัคาที่แข็งแรง
ที่สุด!!  

Transition ยานทะลุประตูมิติ มาที่ยคุอดีต 
 
ซ้อนเขา้มาที่ฉากบา้นเรือนไทย  ยคุอดีต 
Pan อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ  
แลว้ค่อย Pan มาเห็นหนา้ของคุณทา้วนัง่ท  าขนม  
ตดัสลบัอุปกรณ์ และมือที่ท  าขนม กบัคร่ึงตวัคุณ
ทา้ว  CGข้ึนช่ือ “ทา้วทองกีบมา้(มารี กีมาร์)”   
Cutใกลม้ากๆ มือคุณทา้วตอกไข่ แยกเอาไข่แดง 
มาตีผสมกนัลงในชาม กรองดว้ยผา้ขาวบาง  
Present ส่ิงท่ีคุณทา้วท า  จากนั้นเดก็ๆวิ่งมาเขา้มา
นัง่ดูอยา่งสนใจ  ตดัสลบัหนา้คุณทา้ว มุมสวยๆ 
ดูน่าสนใจ  
Pan มาจบท่ีจานขนมทองหยบิ ทอดหยอด 
ฝอยทอง ที่จดัไวอ้ยา่งสวยงาม สุดทา้ย Pan มาจบ
ที่ไข่ในชามและมีไข่ท่ียงัไม่ไดต้อก วางไวใ้กล้ๆ   

 
 

Vo.คุณทา้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (ดนตรีไทย) 

ท่ีแห่งน้ีคือ.....หอ้งครัวของฉัน  
 
ฉันมีช่ือจริงว่า มารี กีมาร์ หรือที่เรียกกนัว่า คุณทา้วทองกีบมา้ 
ฉันเป็นลูกคร่ึง ญ่ีปุ่ น-โปรตุเกส อาศยัอยูใ่นยคุกรุงศรีอยธุยา
ตอนปลาย  เม่ือประมาณ 400 ปีก่อน ฉันไดน้ าสูตรขนมจาก
ประเทศโปรตุเกส มาดดัแปลงโดยใชว้สัดุที่มีอยูใ่นกรุงศรี
อยธุยา ท าใหเ้กิดขนมไทยตระกูลทองต่างๆข้ึน  ไม่ว่า  จะเป็น 
ทองหยบิ ทองหยอด  ฝอยทอง ซ่ึงขนมเหล่าน้ี กมี็
ส่วนประกอบหลกัท่ีท าใหข้นมคงรูปไวก้คื็อ ไข่นัน่เอง !!  

(SFX วิ้งๆดูน่าท่ึงสวยงาม) 

 
Tilt จากจานขนม ข้ึนรับหนา้คุณทา้วพูด 
ตดัสลบัหนา้เดก็  
 
 
คุณทา้วยก ชามไข่ที่ผสมเอาไวม้าใหน้อ้งดู 
 
Insert เน้ือไข่ในชามขนม 
Pan ต่อเน่ืองมาท่ีกะทะน ้าตาลท่ีก  าลงัเดือด 
Cut กวา้ง คุณทา้วชวนนอ้งๆหยอดขนมดู 

 
 

คุณทา้ว 
 
 
 
 
 
 
 

 (SFX วิ้งๆดูน่าท่ึงสวยงาม) 
สวสัดีจ๊ะเดก็กลา้ทั้งหลาย ยนิดีตอ้นรับทุกคนนะจ๊ะ  
นานๆจะมีเดก็ๆกลา้มาที่น่ีซักที เรามาท าอะไรสนุกๆกนัหน่อย
ดีกว่า !! 

(ดนตรีสนุกๆชวนสงสัย) 
ขนมท่ีฉันผสมไวใ้นชามน้ี  ประกอบดว้ย ไข่แดงของไข่ไก่ 
และไข่เป็ด ท่ีเอามาตีผสมกนัแลว้กรองใหเ้น้ือละเอียด  เม่ือ
หยอดเน้ือไข่ ลงไปในกระทะตม้น ้าตาลท่ีเดือดอยู ่ เรากจ็ะได้
ขนมทองหยอดแสนอร่อย  มาลองท ากนัดูสิจ๊ะ  

(ดนตรีไทยสนุกๆ) 
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กลอ้งเคลื่อนเขา้ไปถ่ายคลุกวงใน ขณะที่ 
คุณทา้วสอนนอ้งๆ หยอดขนมทองหยอด 
Insert ขนมที่นอ้งๆท าออกมาตามจริง 
Out กวา้ง นอ้งๆชิมขนมที่ตวัเองท า 
Pan ต่อเน่ืองมาที่คุณทา้ว พูดเขา้โจทย ์
 
 

 
นอ้งๆ 

 
 

คุณทา้ว 
 

(ปล่อยเสียงนอ้ง ลองท าขนมทองหยอด ตามจริง) 
(ดนตรีไทยสนุกๆ) 

(SFX สนุกๆตามสถานการณ์) 
เก่งมาจ๊ะเดก็ๆ.....คราวน้ีกถ็ึงเวลาของโจทยภ์ารกิจสุดทา้ทาย ท่ี
พวกเธอจะตอ้งพิชิตใหไ้ด!้! 

(ดนตรีสนุกต่ืนเตน้ข้ึน) 

ซ้อนเขา้ CGโจทยภ์ารกิจท าขนม  เป็นภาพ 
Animation ลายเส้นไทย ตามสไตลร์ายการ 
 
Insert ภาพเคร่ืองครัว ในครัวของคุณทา้ว  
 
CG ท าภาพฝอยทอง 5 จบั ตกลงไปในจาน 
 
ข้ึนText เวลา “ 5 นาที ” 

Vo.คุณทา้ว 
 

ถา้อยากท าใหส่้วนผสมของเน้ือไข่ ในชามน้ี  กลายเป็นเส้น
ขนม  ที่เรียกว่า “ขนมฝอยทอง”  จะตอ้งท าอยา่งไร?   เดก็ๆ
สามารถส ารวจครัวของฉัน และน าเอาเคร่ืองครัว มาใชส้ร้าง
เส้นฝอยทองได ้ อยา่งไม่จ ากดัวิธีการ แต่ตอ้งท าขนมฝอยทอง
ใหไ้ดจ้  านวน 5 จบั ใส่ในจานน้ีใหเ้ตม็ ฉันมีเวลาใหพ้วกเธอ 
คิด และท าภารกิจน้ีใหส้ าเร็จเป็นเวลา  5 นาท!ี 

Cutหนา้นอ้ง จบัปฏิกิริยาหลงัจากฟังโจทย ์
Pan มาที่คุณทา้ว ถามความพร้อม  
เดก็ๆตอบอยา่งมัน่ใจ  
คุณทา้วใหส้ัญญาณเร่ิมท าภารกิจ 
Cut ภาพกวา้ง เปลี่ยนมุม นอ้งๆวิ่งเขา้ไปส ารวจ
เลือกเอาอุปกรณ์ใน ครัว มาท าภารกิจ กลอ้งถือ
ถ่ายคลุกวงในตามนอ้ง  
 
Insert ภาพใกลอุ้ปกรณ์ที่นอ้งเลือกใช ้ 
และวิธีการท าที่นอ้งเลือกท า  ใหเ้ห็นชดัๆ 
Cut เปลี่ยนมุม มาท่ีกระทะน ้าตาล  
นอ้งๆลองเอา อุปกรณ์ที่เลือกใช ้ 
มาท าเส้นฝอยทอง หยดลงไปในกระทะ 
Insert ภาพใกล ้เส้นขนมท่ีนอ้งท าข้ึนมา  
Cut ใกล ้นอ้งๆปรึกษากนั วเิคราะห์ดูผลงานของ
ตวัเอง  คิดว่าเป็นอยา่งไร 
 
เสียงสัญญาณช่วงเวลาพิเศษดงัข้ึน  

 
คุณทา้ว  
นอ้งๆ 
คุณทา้ว 

 
 

นอ้งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปล่อยเสียงเดก็ๆ ต่ืนเตน้กบัโจทย ์ตามจริง) 
พร้อมกนัมั้ย เดก็กลา้ทั้งหลาย  
พร้อมค่ะ/ครับ 
เร่ิมท าขนมฝอยทอง พิชิตโจทยเ์ดก็กลา้ใน เวลา 5 นาที!! 

(ดนตรีสนุกต่ืนเตน้) 
(ปล่อยเสียงนอ้งๆ เร่ิมส ารวจอุปกรณ์ ในครัว) 

- เลือกอุปกรณ์ที่จะใช ้ 
- เอาอุปกรณ์มาทดลอง ตกัน ้าขนมดู 
- เลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุด ไปทดลองท าเส้นขนมใน

กระทะน ้าตาล ดูจริงๆ 
 

(ดนตรีสนุกๆ) 
 

(SFX สนุกๆ ตามสถานการณ์) 
(ปล่อยเสียงนอ้งๆ วิเคราะห์ดูเสน้ขนม ตามจริง) 
 
 

(SFX วิ้งๆช่วงเวลาพิเศษ) 
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คุณทา้วเดินถือต าราค าใบ ้เขา้มาหานอ้งๆ 
Zoom-in ไปที่ต  าราในมือคุณทา้ว ซ้อนเขา้CG 
อธิบายวิธี การแลกผลึกดาวกบัค าใบ ้  
Animation ลายเส้นไทย ตามสไตลร์ายการ 
 
Cut กลบัมาที่นอ้งๆ ปรึกษากนัตดัสินใจ 
ว่าจะแลกค าใบห้รือไม่  
Cut กลอ้งถ่ายตามสถานการณ์  ถา้นอ้งแลก CG 
ท าภาพผลึกดาวที่นอ้งสะสมมากลายเป็นค าใบ ้ 
ซ้อนมาอยูใ่นมือนอ้ง 
 
Cut เปลี่ยนมุม นอ้งท าภารกิจต่อ  
Insert ใกลมื้อนอ้งท า ตดัสลบักบัหนา้นอ้ง  
 
Insert เส้นฝอยทองที่นอ้งๆท า 
Panต่อเน่ืองมาที่นอ้ง ท าภารกิจต่อจนเสร็จ  
Insertใกลม้าก ฝอยทองที่นอ้งท า มุมสวยๆ 

 
Vo.พิธีกร 

 
 
 

นอ้งๆ 
 

ช่วงเวลาพิเศษ ผลึกดาว แลกค าใบ!้!  
เดก็ๆสามารถเอาผลึกดาว ที่สะสมไว ้1 ดวง  มาแลกกบัต าราค า
ใบ ้ที่จะช่วยบอกเคลด็ลบั ในการท าภารกิจน้ีใหส้ าเร็จ จะแลกก็
ได ้หรือไม่แลกกไ็ด ้ ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของเดก็ๆเอง 
 
(ปล่อยเสียงนอ้งๆ ปรึกษากนั ตดัสินใจในการใชต้วัช่วย  ตาม
สถานการณ์จริง)  
 

(ดนตรีสนุกๆ) 
(SFX วิ้งๆ ตามสถานการณ์) 

 
(ปล่อยเสียงนอ้ง  ท  าภารกิจ ตามสถานการณ์จริง) 

- ค านวณปริมาณเน้ือไข่ในชาม ใหพ้อดี 
ท าฝอยทองได ้5 จบั  

- หาวิธีท  าใหเ้ส้นฝอยทองกลายเป็นจบั 
 (ปล่อยเสียงนอ้ง ช่วยกนัท าฝอยทอง ต่อจนเสร็จ) 

(SFX วิ้งๆท าส าเร็จ) 

 
Cut กวา้งเปลี่ยนมุม มาที่โต๊ะกลางครัว 
Pan เขา้คุณทา้วพูดถามนอ้งๆ 
 
 
 
Pan มาที่นอ้งๆ ช่วยกนัอธิบายวิธีท  าขนม 
Out คุณทา้วพูด เร่ิมตรวจคุณภาพฝอยทอง 
Cut ภาพใกล ้ มือคุณทา้วตรวจดูฝอยทองของ
นอ้งๆ ตดัสลบักบัหนา้นอ้งๆ ต่ืนเตน้ 
Cut ภาพใกล ้คุณทา้วพูดอธิบายคุณภาพของ
ฝอยทองที่นอ้งท า  และบอกจ านวนผลึกดาวที่
นอ้งๆท าได ้ 
Cut ปานกลาง นอ้งๆดีใจ 
ผลึกดาวลอยเขา้มาประทบัลงไปในภาพ  
กลอ้ง Pan ตามนอ้งๆเดินข้ึนยานทะลุมิติ  ประตู 

 
 

คุณทา้ว 
 
 

นอ้งๆ 
คุณทา้ว 

 
 

คุณทา้ว 
 
 
 
 

นอ้งๆ  

 
(ดนตรีสนุกต่ืนเตน้) 

ไดเ้วลาตรวจสอบ คุณภาพของขนมฝอยทอง!!  
ขนมจะผ่านมาตรฐานของฉันหรือไม่  พวกเธอช่วยอธิบาย
วิธีการ ท าฝอยทองของเธอทั้งสาม  ใหฉ้ันฟังหน่อยไดไ้หมจ๊ะ?  
(ปล่อยเสียงนอ้ง อธิบายวิธีการท าขนม ตามจริง) 
เก่งมากจ๊ะ....มาดูขนมฝอยทองกนัเลย!!  

 
(ดนตรีต่ืนเตน้รัวกลอง) 

ขนมเรียงตวัเป็นเส้น มีจ านวน 5 จบั วางเตม็จาน 
ตามโจทยภ์ารกิจ ทีม...........................ท  าส าเร็จ 
รับผลึกดาวไป 2 ดวง!!  
 
 
เย ้ๆ ..... ขอบคุณค่ะ/ครับคุณทา้ว 
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ยานปิดลง  
ยานพุ่งบินออกไป จากฉากบา้นเรือนไทย  

 
 
 

 

(ในกรณีที่ท  าไม่ส าเร็จ คุณทา้วอาจจะมอบผลึกดาวให ้ 1 ดวง 
เป็นดาวส าหรับความสามคัคี หรือลกัษณะที่โดดเด่นของทีม 
เป็นรางวลัปลอบใจ) 

 (SFX วิ้งๆประสบความส าเร็จ) 
(ดนตรีสนุกๆ) 

(SFX เสียงยานบินวืบออกไป) 
 
Slide-show ภาพขนมไทยสวยๆ 
 
ซ้อนเขา้ภาพ CG Animation ลายเส้นไทย 
เล่าเร่ืองประวติัขนมไทย  ขนมโปรตุเกส 
ตามเสียงVo.บรรยาย 
 
 
 
Slide-show ภาพขนมไทย เปรียบเทียบกบัขนม
โปรตุเกส ตามเสียงVo.                    
 
 
 
ประตูมิติวาบข้ึนมา ยานทะลุมิติพุ่งออกมา 

 
Vo.พิธีกร 

(ดนตรีไทยสนุกๆ ประจ าช่วง) 
ประเทศโปรตุเกส เป็นชาติตะวนัตก ชาติแรกๆที่เดินทางดว้ย
เรือส าเภา เขา้มาท าการคา้กบักรุงศรีอยธุยา จนมีการตั้งหมู่บา้น
ของชาวโปรตุเกสข้ึนในตวัเมือง วฒันธรรมโปรตุเกส 
โดยเฉพาะเร่ืองอาหาร จึงหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียว กบัวิธีการ
ท าขนมของไทย  และน่ีคือรูปร่างหนา้ตา ของขนมโปรตุเกส ที่
ถูกดดัแปลง กลายมาเป็นขนมไทย ตั้งแต่สมยัอยธุยา 
Broinhas : ขนมผิง 
Tigelada : ขนมหมอ้แกง 
Bolo de toco : สังขยา 
Quenijada de troimbra : ขนมบา้บ่ิน 
น่าประหลาดใจใช่มั้ยล่ะ?? 

(ดนตรีสนุกๆ) 

Transition ยานทะลุประตูมิติ กลับไปที่สถานี 
 
ซ้อนเขา้มาที่สถานี ยานร่อนลงมาจอด 
ประตูยานเปิดออก นอ้งๆวิ่งออกมา 
นายสถานี เดินเขา้มาตอ้นรับคุยกบันอ้งๆ 
Cut เขา้นายสถานีพูดสรุป จ านวนผลึกดาวที่นอ้ง
สะสมมาได ้ 
 
 
 
ซ้อนเขา้ CG ผลึกดาวของนอ้งๆวิ่งเขา้มาเรียงใน
เฟรม กลายเป็นชุดของรางวลั  

 
 
 
 

นายสถานี 
 
 
 
 
 

นายสถานี 

 
(SFX เสียงยานลงจอด ประตูยานเปิด) 

 
(ดนตรีสนุกๆ) 

ขอตอ้นรับเดก็กลา้ทั้งสาม กลบัสู่สถานีทะลุมิติ 
จากการท าภารกจิทั้งสอง นอ้งๆทีม...................สะสมผลึกดาว
ไดท้ั้งหมด........................ดวง!! 
และของรางวลั ที่พวกเขาสามารถแลก กบัไปใหโ้รงเรียนได ้ก็
คือ!!   

(ดนตรีต่ืนเตน้รัวกลอง) 
(ช่ือของรางวลั).......... ยอดเยีย่มมากครับ!! 
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Cut ใกล ้นอ้งๆดีใจ ตามสถานการณ์จริง 
 
 
Cut เปลี่ยนมุม นายสถานีพูดถามนอ้งๆ 
 
 
 
 
 
Cut มาท่ีนอ้งช่วยกนัตอบ สั้นๆไดใ้จความ 
Cut ร่วมเฟรม นายสถานีกบันอ้ง                     
 
 
 
Pan มารับนอ้งๆ พูดพร้อมกนัอยา่งร่าเริง Cut 
เปลี่ยนมุม มาที่นายสถานี พูดลาจบ 
 
Cut กวา้ง นอ้งๆและนายสถานีสวสัดี  
Transition ประตูมิติวาบข้ึนเป็นแสงจา้จบ 

นอ้งๆ 
 
 

นายสถานี 
 
 
 
 

นอ้งๆ 
นายสถานี 

 
 
 

นอ้งๆ 
นายสถานี 

 
ทั้งหมด 

 

(ปล่อยเสียงนอ้งๆ ดีใจ ตามสถานการณ์จริง) 
(SFX วิ้งๆประสบความส าเร็จ) 

 
เป็นยงัไงบา้งครับนอ้งๆ เดินทางทะลุมิติไปในโลกอนาคต ท า
การทดลองกบัดอกเตอร์........ 
แลว้ยงัไดย้อ้นอดีต ไปท าขนมกบัทา้วทองกีบมา้ประทบัใจ
อะไรกนับา้งครับ?? 
 
(ปล่อยเสียงนอ้งตอบ ตามความรู้สึกของตวัเอง)   
การเรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีตและวิทยาศาสตร์ที่จะน าพาเรา
ไปสู่ความกา้วหนา้ในอนาคต เป็นส่ิงท่ีเร่ืองท่ีสนุกและมี
ประโยชน์อยา่งคาดไม่ถึงเลยนะครับ และน่ีคือหนา้ที่ของพวก
เรา!! 
เดก็กลา้ทะลุมิติ!!  
วนัน้ีนายสถานี.............  และเดก็กลา้ทั้งสามตอ้งขอตวัลาไป
ก่อน  พบกนัใหม่คราวหนา้ 
สวสัดีครับ/สวสัดีค่ะ   บา๊ย.......บาย  
 

(ดนตรีสนุกๆประจ ารายการ) 

End Tillie จบรายการ 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
1 เปิดรายการดว้ย Establishing บรรยากาศในค่าย

ตวันิด 
เพลงประจ ารายการ 

1 เปิดตวัพิธีกร 
 

Voice over เกร่ินน าเขา้สู่รายการ 
Voice over: กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะครับกบัความสนุกสนาน
และความรักของลูกเสือตัวนิด ที่จะมาพิชิตภารกิจกับรายการ 
“ตวันิดจิตอาสา” กบั พี่แมก็ซ์ ลูกเสือรุ่นพี่ 
และในวนัน้ี เหล่าผูก้ลา้ตวันิดของเรานั้นจะมีใครกนับา้ง ไปพบ
กบัพวกเขากนัเลย 

2 เปิดตวันอ้งๆหมู่กระต่าย แนะน านอ้งทีละคนดว้ย
กราฟฟิก 

 นอ้งจ๊ิกซอว ์
 นอ้งชมพู่ 
 นอ้งเจนน่ี 
 นอ้งเปรม 

เปิดตวัลูกเสือตวันิดหมู่ที่ 1 เดินออกมาจากปากเสือ 
 
Voice over: 

- ลูกเสือตวันิดคนแรกนั่นก็คือ “น้องจ๊ิกซอว์” ที่มาพร้อมกับ
ความสุขมุนุ่มลึกและปฏภาณไหวพริบท่ีดีเยีย่ม 

- “น้องชมพู่” มาพร้อมกับความรอบรู้ และความมัน่ใจท่ีเต็ม
เป่ียม 

- “น้องเจนน่ี” มาพร้อมกับรอยยิ้มท่ีสดใส และบุคลิกแห่ง
ความเป็นผูน้  า 

- และคนสุดทา้ยของฝ่ายหญิงนั่นก็คือ “น้องเปรม” มาพร้อม
กบัความใสซ่ือบริสุทธ์ิ และจิตใจที่โอบออ้มอารี 

และน่ีกค็ือ “ทีมกระต่ายนอ้ย” 
3 
 
 
 
 
 
 

เปิดตวัน้องๆหมู่กวาง แนะน าน้องทีละคนดว้ย
กราฟฟิค 

 นอ้งพีท 
 นอ้งลูกหมู 
 นอ้งกร 
 นอ้งบาส 

 

เปิดตวัลูกเสือตวันิดหมู่ที่ 2 เดินออกมาจากปากเสือ 
 
Voice over: เม่ือเรามีฝ่ายหญิงแลว้ เรามาพบกบัฝ่ายชายกนับา้ง
ดีกว่าครับ 

- คนแรกนั่นก็คือ “น้องพีท” น้องเล็กของค่าย ที่มาพร้อมกับ
ความน่ารักน่าเอน็ดู 
 

บทรายการฉบับสมบูรณ์ 
รายการ   ตวันิด จิตอาสา The Scout Volunteer  
ความยาว 30 นาที 
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ6-9 ปี 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
  - “นอ้งลูกหมู” ที่มาพร้อมกบัความกระชบักระเฉง และความ

มัน่ใจท่ีเตม็เป่ียม 
-  “นอ้งกร” มาพร้อมกบับุคลิกผูน้  ามาดกวน 
- และลูกเสือตวันิดคนสุดทา้ยของเรานั่นก็คือ “น้องบาส” ผูมี้
ความสุขมุนุ่มลึก และจิตใจที่ดีงาม 

และพวกเขาคือ “ทีมสิงโต” 
เอาล่ะครับ เม่ือเหล่าลูกเสือมากนัพร้อมหนา้พร้อมตากนัแลว้ เรา
ไปพบกบัท่านนายพลกนัเลย 

4 นายพลเดินออกมาจากปากเสือ กล่าวอุดมการณ์
ของค่าย 

เปิดตวันายพลประจ าค่ายตวันิด 
นายพล: เราช่ือ “เอวิน” เราเป็นนายพลประจ าค่ายตวันิดแห่งน้ี
ขอใหลู้กเสือทุกคนจงจ าอุดมการณ์ของค่ายตวันิดจิตอาสาเอาไว ้ 

1. เหล่าลูกเสือทุกคนจะต้องมีความสามคัคี อีกทั้งยงัตอ้งมี
ความเอื้ออารี และจ าเป็นจะตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบ 

2. เหล่าลูกเสือเนตรนารีทุกคนที่ไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรียน
ในการท าภารกิจต่างๆ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของ
โรงเรียน 

3. เหล่าลูกเสือเนตรนารีทุกคนจะไดรั้บเหรียญกลา้หาญ เพื่อ
เป็นสัญลกัษณ์ของการท าความดี 

5 พิธีกรน าเขา้สู่ช่วง ทา้ประลองฯ 
รับหนา้นอ้งๆ ท่าทางคร้ืนเครง 

พิธีกรน าเขา้สู่ช่วง  “ทา้ประลอง ลูกเสือเนตรนารีส ารอง พร้อม
ลุย” 
พิธีกร: ในช่วงน้ีคือช่วงทา้ประลอง เราจะมีบททดสอบท่ีมีช่ือว่า 
“เคร่ืองกรองประลองยทุธ์” โดยที่น้องๆจะตอ้งใชค้วามสามารถ
และความสามคัคีกนัในหมู่ของน้องๆนะครับ น้องๆทั้งสองหมู่
พร้อมกันหรือยงัครับ (น้องๆตอบรับ) ถ้าพร้อมแล้ว เราไปฟัง
กติกากนัเลย  

6 กราฟฟิคอธิบายการเล่นเกมเคร่ืองกรองประลอง
ยทุธ ์

Voice over: กติกาเกม “เคร่ืองกรองประลองยทุธ์” 
น้องๆทั้ งสองหมู่จะต้องแข่งขันกันท าภารกิจกรองน ้ าให้ได้
ปริมาณน ้ามากที่สุดในเวลาที่ก  าหนด โดยน้องคนแรกจะตอ้งตกั
น ้าจากบ่อเพื่อไปให้กบัเพื่อนคนท่ี2 หลงัจากนั้นน้องท่ี2จะตอ้ง
เดินหาบน ้าจากสะพานไมข้นาดเลก็ เพื่อไปส่งต่อให้กบัเพื่อนคน
ที3่ท่ีรออยูป่ลายทาง เพื่อท่ีจะน าน ้ าไปใส่เคร่ืองกรองน ้ าของแต่
ละหมู่ หมู่ไหนกรองน ้าไดม้ากท่ีสุดในเวลาที่ก  าหนดจะเป็นฝ่าย
ชนะ ถา้พร้อมแลว้ ลุย!!! 



475 
 

  

ล าดับ ภาพ เสียง 
7 นอ้งๆแข่งขนั ตดัสลบันอ้งๆทั้ง 2 ทีม ลูกเสือทั้งสองหมู่ แข่งขนัพร้อมกนั และ สรุปการแข่งขนั 

Voice over:  
- ทั้ ง 2 ทีมก็ได้แยกยา้ยกนัไปท างานอย่างรวดเร็ว มาดูที่ทีม
กระต่ายน้อยกนัก่อนนะครับ ดูเหมือนจะมีการตกลงหน้าที่
กนัไวเ้ป็นอยา่งดี 

- ทีมกระต่ายนอ้ยไดเ้ร่ิมผูกเง่ือนแลว้ล่ะครับ  
- ทีมสิงโตเองกรี็บผูกเง่ือนแลว้เหมือนกนั 
- ทีมกระต่ายนอ้ยผูกเชือกใกลเ้สร็จแลว้นะครับ 
- ทางทีมสิงโตเองกไ็ล่ตามกนัมาติดๆแลว้ 
- เร่ิมหาบน ้าไปข้ึนท่อนไมแ้ลว้ ระวงัดว้ยนะครับเด็กๆ อย่าให้
ตกล่ะ 

- ทีมสิงโตก าลังเจอปัญหาแล้วล่ะครับ เพราะตอนน้ี ทีม
กระต่ายนอ้ยก าลงัน าไปไกลแลว้ล่ะ 

- ทีมสิงโตไดเ้ร่ิมตกัน ้ าแลว้ล่ะครับ แต่เอ๊!! น่ีทีมกระต่ายน้อย
ก าลงัจะเร่ิมท าไมห้าบอนัท่ี 2 แลว้หรอเน่ีย รวดเร็วกนัจริงๆ
นะครับ 

- ทีมสิงโตเร่ิมหาบน ้ากนัแลว้ล่ะครับ 
- เดินระวงัๆกนัดว้ยนะครับเดก็ๆ 
- ทีมกระต่ายน้อยเร่ิมเทน ้ าลงในขวดเป็นรอบท่ี2 กนัแลว้ล่ะ
ครับ 

- ทีมสิงโตเองก็ไดเ้ร่ิมเทน ้ าแลว้เช่นกนั ไม่มีใครยอมใครกัน
เลยจริงๆ 

- น ้าของทีมกระต่ายนอ้ยกเ็ร่ิมใกลจ้ะเตม็เหยอืกแลว้ 
- ทีมสิงโตพึ่งจะมาท าไมห้าบท่ี2เอง จะไล่ตามไหมล่ะครับเน่ีย 
เร่งมือกนัหน่อยครับทีมสิงโต 

- แลว้เวลากไ็ดห้มดลงแลว้ครับ 
8 Key Scene  ช่วง “ภารกิจ จิตอาสา” Voice over น าเขา้สู่ช่วงต่อไปของรายการ 

Voice over: ไม่รอชา้เราไปพบกบัภารกิจต่อไปกนัเลยครับ 
ในช่วง “ภารกิจจิตอาสา” 

9 VTR ภารกิจจิตอาสา นอกสถานที่ ตดัสลบั
นอ้งๆทั้ง2ทีม พร้อมกราฟฟิกและภาพประกอบ
อธิบายภารกิจ 
 

Voice over อธิบายกติกาและบรรยากาศภารกจิ 
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(นอ้งๆทั้งสองทีมอ่านค าใบแ้ละปรึกษากนั ก่อน
จะเดินสะกดรอยตามค าใบน้ั้นไป) 
กราฟฟิคภาพถังขยะด้านที่1 
 
 
(นอ้งๆทั้งสองทีมเขา้ไปส ารวจพื้นท่ีและตามหา
ค าใบ)้ 
(นอ้งๆทีมเนตรนารีช่วยกนัเกบ็ขยะ ส่วนนอ้ง
ลูกเสือไม่ไดเ้กบ็) 
 
 
กราฟฟิคบอกค าใบ้ที่2 
 
(นอ้งๆทั้ง 2 ทีมวิ่งตามหาสถานท่ีในภารกิจท่ี2) 
 
ภาพห้องสมุด 
 
(นอ้งๆทั้ง 2 ทีมเขา้ไปในหอ้งสมุด พูดคุยและรับ
ภารกิจจากบรรณารักษ)์ 

 
(นอ้งๆทั้ง 2 ทีม ช่วยกนัเก็บหนังสือให้เขา้ที่บน
ชั้นหนงัสือ) 
 
(ภาพภารกิจจัดเรียงธงให้ตรงกับแผนที่ของ
ประเทศต่างๆในอาเซียน น้องๆทั้ง 2 ทีมช่วยกนั
จัดเรียงธงกันอย่างจริงจัง และเม่ือท าส าเร็จก็
ไดรั้บค าใบใ้นภารกิจต่อไป) 
 
 
 

Voice over: ช่วงภารกิจจิตอาสา เรามาบุกโรงเรียนวิภารัตน์ เพื่อ
มาดูกันว่าน้องๆลูกเสือเนตรนารีจะสามารถผ่านบททดสอบ
สะกดรอย และบททดสอบจิตอาสาหรือไม่ โดยน้องๆจะตอ้ง
สะกดรอยตามค าใบเ้พื่อไปยงัด่านที่1 
 
 
Voice over: ดา้นที่1 เตม็ไปดว้ยขยะท่ีท้ิงไม่ลงถงั แต่นอ้งๆ
จะตอ้งคน้หาค าใบป้ริศนาใหเ้จอ มาดูซิว่านอ้งๆจะช่วยกนัเกบ็
ขยะลงถงัไดห้รือไม่ 
Voice over: เจอค าใบแ้ลว้ครับ แต่จะเกบ็ขยะไหมนะ 
 
Voice over: โอโ้ห นอ้งๆเนตรนารีกไ็ม่น่ิงดูดาย ช่วยกนัเกบ็ขยะ
ด้วย เยี่ยมมากครับ แต่หนุ่มน้อยคงมุ่งมั่นกับภารกิจมากไป
หน่อยเลยลืมเก็บขยะ แต่ไม่เป็นไรครับ ไปภารกิจต่อไป ไปฟัง
ค าใบก้นัเลย 
Voice over: ห้องแห่งความรู้ มีตู้หนังสือ มีคนคอยดู ครู
บรรณารักษไ์ง หอ้งอะไรนะ นอ้งๆลองทายดูสิครับ 
Voice over: ใช่แล้วครับ ห้องแห่งความรู้ก็คือ “ห้องสมุด” 
นัน่เอง ซ่ึงหอ้งสมุดเป็นหอ้งท่ีนอ้งๆจะสามารถคน้ควา้หาความรู้
ได ้เพราะมีหนงัสืออยู่มากมาย แต่เม่ือเขา้ไปใชน้้องๆไม่ควรส่ง
เสียงดงั และเกบ็หนงัสือใหเ้ขา้ที่ดว้ยนะครับ 
Voice over: เก่งมากๆเลยครับ การเก็บหนังสือให้เขา้ที่เป็นการ
ท าความดีอยา่งง่ายๆ ที่นอ้งๆทุกคนท าไดค้รับ 
 
Voice over: อีกหน่ึงบททดสอบจากห้องสมุด น้องๆทั้ง 2 หมู่
จะตอ้งจดัเรียงธงให้ตรงกบัแผนที่ของประเทศต่างๆในอาเซียน 
ซ่ึงจะตอ้งใชไ้หวพริบและการจดจ า ลองดูครับ 
 
Voice over: เอาล่ะครับ ก็ถึงสถานการณ์ส าคญัที่จะทดสอบจิต
อาสาของนอ้งๆ มาดูกนัสิว่าพวกเขาจะท าอยา่งไร 
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แบบทดสอบจิตอาสา (ทีมกระต่ายน้อย) 
น้องๆเนตรนารีทีมกระต่ายน้อยออกมาจาก
หอ้งสมุดกพ็บกบัคนก าลงัจะเป็นลมและร้องขอ
ความช่วยเหลือ นอ้งๆกไ็ม่รอชา้รีบเขา้ไปช่วยพดั
และน าน ้ามาใหก้ิน จนเธอเร่ิมมีอาการดีข้ึนจึงให้
ค  าใบ้ในภารกิจสุดท้ายแก่น้องๆเป็นการตอบ
แทน 
แบบทดสอบจิตอาสา (ทีมสิงโต) 
ขณะท่ีนอ้งๆลูกเสือทีมสิงโตก าลงัเร่งรีบวิ่งไปหา
ภารกิจสุดท้าย ก็พบกับคนต่างด้าวพูดไม่ชัด
หาทางไปห้องน ้ า จึงมาขอความช่วยเหลือกับ
เดก็ๆ แต่นอ้งๆท่ีเหลือวิ่งตรงไปยงัสนามเด็กเล่น
เพื่อตามหาค าใบสุ้ดท้าย มีเพียงน้องบาสที่หยุด
ช่วยเหลือและพาคนต่างดา้วไปเขา้ห้องน ้ า ดว้ย
การท าความดีของน้องบาสคนต่างดา้วจึงให้ค  า
ใบด่้านสุดทา้ยแก่นอ้งบาสเพื่อเป็นการตอบแทน  
 
 
 
(นอ้งๆวิ่งตามค าใบไ้ปยงัสนามเดก็เล่น) 

 
กราฟฟิคบอกค าใบ้ที่3 
 
 (ในสนามเดก็เล่นมีทั้งเขม็มุด ของแหลมคม และ
ขยะมากมาย น้องๆทั้ง 2 ทีมจึงช่วยกนัเก็บกวาด
ทุกอยา่งใหเ้รียบร้อยเพื่อความปลอดภยั) 
 
 
(นอ้งๆทีมกระต่ายน้อยพบกบัค าใบแ้ละหลงเขา้
ไปในตึกซ่ึงไม่ใช่ที่ที่ธงถูกซ่อนไวอ้ยู่ น้องๆต่าง
ก็พยายามลองเปิดห้องแต่ก็พบว่าห้องถูกล็อค
ทั้งหมดจึงตอ้งออกมาท่ีสนามเด็กเล่นอีกคร้ังเพื่อ
หาค าใบท้ี่ยงัขาดไป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voice over: และในที่ สุดฮีโร่ของเราก็ไม่น่ิงดูดาย อาสา
ช่วยเหลือคนที่อยูใ่นสถานการณ์ล าบาก เป็นตวัอย่างที่น่าช่ืนชม 
ไปดูนอ้งๆที่ด่านสุดทา้ยกนัเลยครับ 
 
Voice over: และด่านสุดทา้ยก็มีค  าใบด้งัน้ี “สุขหรรษา ชิงชา้พา
เพลิน พวกเรารีบเดินไปสนาม...” สนามอะไรนะ ถูกตอ้งแล้ว
ครับสนามเดก็เล่น 
 
Voice over: แต่เอ๊ะ ดูเหมือนว่าจะมีส่ิงท่ีดูเป็นอนัตรายกบัเด็กๆ
อยูน่ะ มาดูกนัว่านอ้งๆจะท าอยา่งไร 
 
นอ้งๆเกบ็ส่ิงอนัตรายลงถงัขยะเรียบร้อยแลว้ แต่ตอ้งมาลุน้กนันะ
ว่านอ้งๆจะหาธงประจ าหมู่ทนัไหม 
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(นอ้งๆทีมสิงโตกพ็บค าใบแ้ละในตอนแรกก็หลง
ไปหาธงผิดที่เช่นกนั) 
 
(น้องๆทั้ ง 2 ทีมต่างก็พบธงประจ าหมู่ของตน 
และท าการเสียบธงท่ีปลายไมง่้าม หลงัจากนั้นก็
รีบวิ่งไปท่ีหน้าเสาธงเพื่อเป็นการบอกว่าน้องๆ
ไดท้  าภารกิจส าเร็จลุล่วงแลว้) 
 
(ประมวลภาพบรรยากาศในภารกิจ) 
 
 
 
 
 
(ทีมงานเขา้ไปคุยกบัน้องๆทีมสิงโตหลงัจากท า
ภารกิจเสร็จเร่ืองที่น้องๆลืมเก็บขยะในภารกิจ
แรก) 
 

 
(นอ้งๆทีมสิงโตช่วยกนัเกบ็ขยะให้ลงถงักนัอย่าง
สามคัคี) 

 
 
 
 
Voice over: เจอแล้วครับ ก็ถือว่าน้องๆได้ท  าภารกิจเสร็จ
สมบรูณ์ 
 
 
Voice over: เก่งมากครับ นอ้งๆทั้ง 2 หมู่จะตอ้งใชค้วามสามคัคี
และไหวพริบในการสะกดรอย เพื่ อ ไปยัง จุ ดหมา ย  ใน
ขณะเดียวกนักต็อ้งช่วยเหลือผูอ้ื่น ซ่ึงน่าช่ืนชมมากๆเลยนะครับ 
ดงันั้นเด็กๆทุกคนควรจะช่วยเหลือผูอ้ื่นตามอุดมการณ์แห่งตัว
นิดจิตอาสา 
 
ทีมงานเข้าไปคุยกับน้องๆทีมสิงโตหลงัจากท าภารกิจเสร็จ 
ทีมงาน: ถา้เกิดว่าคราวหนา้เราเจอขยะอยู่นอกถงัเราจะเก็บไหม
ครับ 
น้องๆทีมสิงโต: เกบ็ครับ 
 
Voice over: และแมว้่าทีมลูกเสือจะลืมเก็บขยะ แต่หลงัจากจบ
เกมลงเดก็ๆกข็อโอกาสไปเกบ็ขยะอีกคร้ัง ซ่ึงน่าช่ืนชมมากๆเลย
นะครับ 
 

End Tillie จบรายการ 
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ล าดับที่ / สถานที่ รายละเอียด 
 
- CG เปิดรายการ 
- สถานีรถไฟ 
หวัล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มอบหมายภารกิจที่ 1 
- สถานีรถไฟ 
หวัล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title / ดนตรีเปิดรายการ 
Vo. หลงัจากที่เดก็ๆ ตอ้งทุ่มเทกบัการเรียนกนัอยา่งขมกัเขม่นเป็นเวลาหลายเดือนนะ
ครับ กถ็ึงเวลาปิดเทอมท่ีเดก็ๆหลายคนตั้งตารอกนัแลว้ล่ะครับ บางคนกไ็ปเท่ียวกบั
ครอบครัว ท ากิจกรรมสนุกสนานต่างกนัไป และน่ีกเ็ป็นอีกหน่ึงความสนุกในแบบ ปิด
เทอมเดอะซีรียค์รับ          
- เปิดตวัเดก็ 3 คน     นอ้งต่วยเมง้ / นอ้งแกรนด้ี / นอ้งชีชี        
ปิดเทอมเดอะซีรียใ์นวนัน้ี กจ็ะพาเดก็ๆ ใชเ้วลาปิดเทอมอนัมีค่าของพวกเขาทั้ง 3 คน 
มาร่วมท ากิจกรรมที่จะเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เดก็ๆหลายคนอาจจะยงัไม่เคย
สัมผสัมาก่อน และน่ีล่ะครับคือความรู้คู่ความสนุกในช่วงปิดเทอม ที่รับรองว่าเดก็ๆ 
ตอ้งชอบกนัอยา่งแน่นอนครับ 
ภารกิจที่ 1 ( เดินทางไปอยธุยาดว้ยรถไฟ ขบวน 111 รถออกเวลา 7.00 น. ) 
เดก็ๆ 3 คน :  สวสัดีครับ 
ทีมงาน :  วนัน้ีเราพร้อมท่ีจะไปท าภารกิจกนัหรือยงั 
เดก็ๆ 3 คน :  พร้อมแลว้ครับ 
ทีมงาน : รู้หรือยงัว่าเราจะไปกนัที่ไหน 
เดก็ๆ 3 คน : ไม่รู้ครับ / ไม่รู้ค่ะ 
ทีมงาน : เราจะไปกนัที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ต่วยเมง้ : เมืองเก่าของเรา 
ทีมงาน : ถูกตอ้ง ใครมีเคร่ืองมือส่ือสารอะไรติดตวัมาหรือเปล่า 
เดก็ๆ 3 คน : ไม่มีครับ / ไม่มีค่ะ  กใ็หไ้ปหมดแลว้ (หวัเราะ) 
ทีมงาน : พร้อมที่จะรับภารกิจที่ 1 หรือยงั 
เดก็ๆ 3 คน : พร้อมแลว้ครับ 
ทีมงาน : รับไปเลย 
* เดก็ๆรับซองภารกิจ ตอ้งเดินทางไปอยธุยาดว้ยรถไฟ โดยมีค่าใชจ่้ายรวมกนั 3 คน 
1000 บาท และไม่สามารถพกเคร่ืองมือส่ือสารใดๆไปดว้ย และจะมีภารกิจยอ่ยดงัน้ี 
       -  จดจ าช่ือสถานที่รถไฟที่เดินทางผ่านก่อนถึงที่หมายใหไ้ดทุ้กสถานี   
       -  ตอ้งซ้ือน ้าเปล่าคนละ 1 ขวด พร้อมกบัขา้วเหนียวหมูป้ิงคนละ 1 ชุด      

บทรายการฉบับสมบูรณ์ 
รายการ   ปิดเทอมเดอะซีรีย ์
ตอน   ข้ึนรถไฟ...ไปอยธุยา             
ความยาว   30 นาที 
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ10-12 ปี 
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- สถานีรถไฟ 
หวัล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
- CG การเดินทาง 
 
- บนรถไฟ สาย  
หวัล าโพง – เด่นชยั 
 
 
- สถานีรถไฟอยธุยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CG การเดินทาง 
 
 
 

       -  หา้มท าตัมวรถไฟหายโดยเดด็ขาดก่อนถึงที่หมาย 
ทีมงาน : เดก็ๆแบ่งหนา้ที่กนัเสร็จหรือยงั 
เดก็ๆ 3 คน : เสร็จแลว้ครับ / ค่ะ 
ทีมงาน : พร้อมที่จะไปกนัหรือยงั 
เดก็ ๆ 3 คน : พร้อมแลว้ครับ / ค่ะ 
ทีมงาน : ถา้พร้อมแลว้กไ็ปกนัเลย 
Vo. และแลว้เราเดก็ๆกต็อ้งเร่ิมภารกิจกบัการเดินทางไปอยธุยากนัครับ ระหว่างทางกมี็
ภารกิจยอ่ยใหท้  ากนัดว้ย เร่ืองราวจะเป็นอยา่งไร เดก็ๆจะเจออะไรกนับา้ง เราเดินทาง
ไปกบัพวกเขากนัเลยครับ 

*ทีมงานดูแลความปลอดภยัตลอดการท าภารกิจ 
- เดก็ ๆ 3 คน ท าภารกิจยอ่ยบนรถไฟ 
- สัมภาษณ์ความรู้สึกกบัการไดเ้ดินทางดว้ยรถไฟ โดยไม่มีผูป้กครองมาดว้ย  
- เดก็ๆ เดินทางมาถึงสถานีรถไฟพระนครศรีอยธุยา 
ต่วยเมง้ :เรามาถึงแลว้อยธุยา แลว้เราจะตอ้งท าอะไรกนัต่อ 
ชีชี : ตอ้งไปรับซองภารกิจที่ 2 นะ 
ต่วยเมง้ : งั้นเราไปกนัเลยดีกว่า 
- เดินไปรับภารกิจที่ 2 
ทีมงาน : เป็นอยา่งไรบา้งเดก็ๆ 
เดก็ๆ 3 คน : สนุกมากครับ / ค่ะ  นัง่จนปวดกน้เลย (หวัเราะ) 
ทีมงาน : ตอนน้ีเดก็ๆจะไดรั้บซองภารกิจท่ี 2 เราจะเดินทางไปที่เพนียดคลอ้งชา้ง 
เดก็ๆ 3 คน : วา้ว 
ทีมงาน : และพวกเราจะไดท้  าอะไรบา้งนั้น มีอยูใ่นซองภารกจิท่ี 2 พร้อมหรือยงั 
เดก็ๆ 3 คน : พร้อมแลว้ครับ / ค่ะ 
- เดก็ๆรับภารกิจที่ 2 
ภารกิจที่ 2 ( ช่วยงานเจา้หนา้ที่ดูแลชา้ง ) 
* เดก็ๆรับซองภารกิจ ทั้ง 3 คนตอ้งช่วยเจา้หนา้ที่ท่ีดูแลชา้งตามแต่ที่จะไดรั้บ
มอบหมายโดยตอ้งท าภารกิจยอ่ยดงัน้ี 
        - ช่วยขนอาหารชา้ง ( เปลือกขา้วโพด ตน้สับปะรด ตน้กลว้ย ) ไปวางใหช้า้ง 
        - สมทบทุนอาหารชา้งคนละ 50 บาท พร้อมกบัถ่ายรูปคู่ชา้งน้อย 1 ตวั คนละ 1 
รูป 
      ภารกิจน้ีจะท าส าเร็จกต่็อเม่ือเดก็ๆ เขา้ไปขอบคุณท่ีไดร่้วมท ากิจกรรมกบัเจา้หนา้ท่ี
แลว้เจา้หนา้ที่คนใดคนหน่ึงบอกว่า “ปิดเทอมน้ีเด็กๆทุกคนท าความดีกันเก่งมาก” 
จากนั้นตอ้งจดจ าช่ือเจา้หนา้ท่ีคนนั้นไวใ้หไ้ด ้
ทีมงาน : พร้อมกนัหรือยงั 
เดก็ๆ 3 คน : พร้อมแลว้ครับ / ค่ะ 
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- CG การเดินทาง 
 
 
 
 
 
- เพนียดคลอ้งชา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพนียดคลอ้งชา้ง 
 
 
 
 

ทีมงาน :  พร้อมแลว้กไ็ปกนัเลย 
- เดินทางไปยงั “เพนียดคลอ้งชา้ง” เพื่อท าภารกิจที่ 2  

*เดินทางดว้ยรถตูท้ีมงานเพื่อความปลอดภยั* 
Vo. ในที่สุดกเ็ดินทางมาถึงอยธุยาและรับภารกิจที่สองเป็นที่เรียบร้อยครับ และภารกิจ
ท่ีสองน้ีกดู็เหมือนจะตอ้งออกแรงกนัซะหน่อย แลว้พวกเขาจะไหวกนัรึเปล่า ตามไปดู
กนัครับ 

*ทีมงานดูแลความปลอดภยัตลอดการท าภารกิจ 
- เดก็ๆ 3 คนเดินทางถึงเพนียดคลอ้งชา้ง 
- เดก็ๆ 3 คนเร่ิมท าภารกิจ 
      * ซ้ืออาหารใหช้า้งคนละ 50 บาท 
- ทั้ง 3 คนใหอ้าหารชา้ง 
- สัมภาษณ์ความรู้สึกเดก็ๆ ทั้ง 3 คน 
     * ช่วยกนัเอาอาหารไปใหช้า้ง 
ทีมงาน : เดก็ๆเห็นกองสับปะรดหรือเปล่า 
เดก็ๆ 3 คน : เห็นครับ / ค่ะ 
ทีมงาน : นัน่คือส่ิงท่ีเราตอ้งท า เราตอ้งช่วยกนัเอาไปใหช้า้ง พร้อมไหม 
เดก็ๆ 3 คน : พร้อมครับ / ค่ะ 
ทีมงาน : พร้อมแลว้ก ็ลุย 
- เดก็ๆ 3 คนช่วยกนัขนอาหารไปใหช้า้ง 
                                * เดก็ๆ 3 คนสัมภาษณ์เจา้หนา้ที่ดูแลชา้ง * 
เจา้หนา้ที่ดูแลชา้ง : ปิดเทอมน้ีเดก็ๆท าความดีกนัเก่งมากค่ะ.. 
เดก็ๆ 3 คน : ขอบคุณครับ / ค่ะ 
- เดก็ๆ ถ่ายรูปกบัชา้งนอ้ยคนละ 1 รูป 
ต่วยเมง้ : ตอนน้ีเรามีเร่ืองหนกัใจเกิดข้ึนครับ ผมท าตงัคห์าย 
- เดก็ๆ 3 คนช่วยกนัหาซองเงิน 
- เจา้หนา้ที่ดูแลชา้งเจอซองเงินแลว้เกบ็ไวใ้ห้ 
- เดก็ๆไปขอรับซองเงินที่ท  าหาย  แลว้โดนท าโทษ 
ทีมงาน : เม่ือกี้ เกิดอะไรข้ึน 
ต่วยเมง้ : เจอตงัคแ์ลว้ครับ จากผูมี้พระคุณของเรา (หวัเราะ) 
ทีมงาน : ทีน้ีพี่จะมีบทลงโทษ คือท าภารกิจน้ีไม่ส าเร็จ เพราะว่าเราท าตงัคห์าย 
ชีชี : หนูไม่ไดท้  า พี่ต่วยเมง้แหละท าตงัค์หาย หนูเห็นอยูว่่ามนัวางอยูต่รงนั้น 
ทีมงาน : พี่ใหโ้อกาสแกต้วั จะกูคื้นภารกิจน้ีได ้ทั้ง 3 คนตอ้งเตน้เพลงชา้ง 
เดก็ๆ 3 คน : โอเค / ชีชี ท  าไมอ่ะ 
ทีมงาน : พร้อมไหม จะท าหรือไม่ท า 
เดก็ๆ 3 คน : ท  า 
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- เพนียดคลอ้งชา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CG การเดินทาง 
 
 
- หนา้โรงพยาบาล 
- ร้านโรตีสายไหมแม่ชูศรี 
 

ทีมงาน :พร้อมนะ ร้องเพลงชา้งดว้ย เร่ิม... 
- เดก็ๆ 3 คนเตน้และร้องเพลงชา้ง 
ทีมงาน : ต่อไปจะเป็นภารกิจที่ 3 อยากรู้ไหมว่าตอ้งท าอะไร 
เดก็ๆ 3 คน : อยากรู้ครับ / ค่ะ 
ทีมงาน : ถา้พร้อมแลว้กรั็บซองภารกิจไปเลย 
- เดก็ๆ รับซองภารกิจที่ 3 
ภารกิจที่ 3 ( เรียนรู้การท าโรตีสายไหม ) 
* เดก็ๆรับซองภารกิจ ทั้ง 3 คนตอ้งช่วยกนัจดจ าวิธีการท าโรตีสายไหมและวตัถุดิบ
ต่างๆในการท า พร้อมกบัซ้ือโรตีสายไหมร้านนั้น 1 ชุด ราคาใดกไ็ด ้โดยตอ้งท าภารกิจ
ยอ่ย 1 อยา่ง ดงัน้ี 
        - ทั้ง 3 คนตอ้งคลึงแป้งโรตีดว้ยมือใหไ้ด ้
ภารกิจน้ีจะส าเร็จไดก้ต่็อเม่ือแม่คา้บอกว่า “ปิดเทอมน้ีเด็กๆทุกคนท าความดีกันเก่ง
มาก” จากนั้นตอ้งจดจ าช่ือแม่คา้คนนั้นไวใ้หไ้ด ้ 
ทีมงาน : เอาล่ะ พร้อมกนัหรือยงั ขอเสียงหน่อย 
เดก็ๆ 3 คน : พร้อมแลว้ เย.้.. 
ทีมงาน : พร้อมแลว้กไ็ปกนัเลย... 
- เดินทางไปยงั “ร้านโรตีสายไหมแม่ชูศรี” เพื่อท าภารกิจที่ 3    

*เดินทางดว้ยรถตูท้ีมงานเพื่อความปลอดภยั* 
Vo. มาถึงภารกิจที่สามกนัแลว้ล่ะครับ และดูเหมือนจะถูกใจเดก็ๆกนัมากเลยครับ 
เพราะเป็นเร่ืองกินครับ แหม ว่าแต่จะผา่นภารกิจน้ีรึเปล่า ไปลุน้กนัครับ 

*ทีมงานดูแลความปลอดภยัตลอดการท าภารกิจ 
ต่วยเมง้ : มาถึงภารกิจที่ 3 ครับ เรามาที่ร้านโรตีแม่ชูศรีกนันะครับ เราไปหาแม่คา้กนั
ดีกว่าครับ 
เดก็ๆ 3 คน : สวสัดีครับ / ค่ะ 
แม่คา้ : สวสัดีค่ะ 
ต่วยเมง้ : ก  าลงัท าอะไรกนัอยูห่รือครับ 
แม่คา้ : ก  าลงัท าแป้งโรตีค่ะ 
แกรนด้ี : วนัน้ีเราจะมาท าภารกิจคือตอ้งคลึงแป้งโรตีครับ 
ชีชี : พอเราคลึงแป้งเสร็จแลว้เรากจ็ะซ้ือโรตีดว้ย 1 ชุดค่ะ 
แม่คา้ : ไดค้่ะ เดีมยวเราไปใส่ถุงมือก่อนนะ 
- เดก็ๆ ใส่ถุงมือกนัเป้ือน 
- เร่ิมท าภารกิจคลึงแป้งโรตี 
ทีมงาน : เดก็ๆครับ ไดล้องท าการคลึงแป้งโรตีแลว้คิดว่าท าไดไ้หม 
เดก็ๆ 3 คน : ไม่ไดเ้ลยครับ / ค่ะ (หวัเราะ) 
ทีมงาน : พี่ใหเ้วลาอีก 5 นาที ใหท้  าภารกิจน้ีใหผ้า่น และมีภารกิจพิเศษใหอ้ีก ถา้วนัน้ี
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- ร้านโรตีสายไหมแม่ชูศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้านโรตีสายไหมแม่ชูศรี 
 
 
- CG การเดินทาง 
 

ท าทั้ง 4 ภารกิจของเราผ่าน เงินท่ีเหลือทั้งหมดใหแ้บ่งกนั 
เดก็ๆ 3 คน : เย.้.. ถา้ท าไม่ผ่านล่ะครับ 
แม่คา้ : ถา้ท าไดใ้หก้ินฟรี 1 ชุด 
ทีมงาน : ถา้ไม่ผ่านกไ็ม่ไดแ้บ่งเงินกนัครับ พร้อมไหม ถา้พร้อมแลว้จบัเวลา 5 นาที 
เร่ิม... 
- เดก็ๆ เร่ิมท าภารกิจคลึงแป้งโรตีใหไ้ดใ้นเวลา 5 นาท ี

* จบัเวลาเดก็ๆคลึงแป้งใหไ้ดใ้นเวลา 5 นาที * 
ทีมงาน : หมดเวลา เดก็ๆท าภารกิจส าเร็จไหม 
เดก็ๆ 3 คน : ส าเร็จครับ / ค่ะ 
ทีมงาน : ส าเร็จตรงไหน (หวัเราะ) เดีมยวเราจะใหแ้ม่คา้เป็นคนตดัสินว่าผ่านหรือไม่ 
เดก็ๆ 3 คน : ใหผ้่านเถอะครับ ขอร้อง... 
แม่คา้ : โอเค ผา่น.... 
ทีมงาน : โอเค งั้นกถ็ือว่าภารกิจน้ี ส าเร็จ... 
เดก็ๆ 3 คน : เย.้.. 
Vo. แหม...ภารกจิน้ีอาจจะดูทุลกัทุเลกนัไปหน่อย แต่เดก็ๆกอ็อ้นจนผ่านภารกิจน้ีไป
ไดแ้ถมไดข้องฟรีมาอีกต่างหาก เก่งกนัไม่เบาเลยนะครับเดก็ๆ 
แม่คา้ : ปิดเทอมน้ีเดก็ๆท าความดีกนัเก่งมากค่ะ.. 
เดก็ๆ 3 คน : ขอบคุณครับ / ค่ะ 
Vo.และแลว้กผ็่านไปอีกหน่ึงภารกิจครับ มาถึงภารกิจที่ส่ี ตอ้งบอกก่อนว่าอาจจะดู
เหมือนง่าย แต่จะเอาตวัรอดกนัไดรึ้เปล่า ตามไปดูพวกเขากนัครับ 
- เดินทางไปยงั “รอยมณีเฮาท์” เพื่อท าภารกิจที่ 4 

*เดินทางดว้ยรถตูท้ีมงานเพื่อความปลอดภยั* 
- เดก็ๆ3 คนรับซองภารกิจที่ 4  
ภารกิจที่ 4 ( เขา้ครัวท ากบัขา้ว / สรุปภารกิจ ) 
     * เดก็ๆรับซองภารกิจ ทั้ง 3 คนตอ้งเขา้พกัที่รอยมณีเฮาท์เป็นเวลา 1 คืน โดยตอ้ง
ต่อรองราคาท่ีพกัใหไ้ดถู้กท่ีสุดจากค่าใชจ่้ายท่ีเหลืออยู ่จากนั้นตอ้งท าอาหารเยน็
ช่วยกนั 
ตามเมนูท่ีก  าหนด โดยภารกิจยอ่ยดงัน้ี 
      - ช่วยกนัท าอาหารเยน็ตามเมนู ( แกงจืดเตา้หูห้มูสับ / ไข่เจียว / บวัลอย ) 
    ภารกิจน้ีจะส าเร็จกต่็อเม่ือเจา้ของที่พกับอกว่า “ปิดเทอมน้ีเด็กๆทุกคนท าความดีกัน
เก่งมาก” จากนั้นตอ้งจดจ าช่ือเจา้ของท่ีพกัใหไ้ด ้

*ทีมงานดูแลความปลอดภยัตลอดการท าภารกิจ 
ทีมงาน : พร้อมที่จะท าภารกิจกนัหรือยงั 
เดก็ๆ 3 คน : พร้อมแลว้ครับ / ค่ะ 
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- รอยมณีเฮาท ์

ทีมงาน : ถา้พร้อมแลว้กไ็ปกนัเลย 
- เดก็ๆ 3คน เร่ิมท าภารกิจท่ี 4  
เดก็ๆ 3 คน : สวสัดีครับ / ค่ะ  ที่น่ีใช่รอยมณีเฮาส์หรือเปล่าครับ 
พี่ลูกหวา้ : ใช่ค่ะ 
ต่วยเม่ง : แลส้ที่น่ีราคาที่พกัมีเท่าไหร่บา้งครับ 
พี่ลูกหวา้ : กมี็ 1500 กบั 1000 บาทค่ะ 
เดก็ๆ 3 คน : โอว้....  ลดใหห้น่อยไดไ้หมคะ พอดีว่าตงัคไ์ม่พอ 
พี่ลูกหวา้ : ไดค้่ะ เดีมยวพี่ลดให ้70 % เลย แต่ว่ามีขอ้แม ้ตอ้งช่วยกนัท ากบัขา้ว เยน็วนัน้ี 
เดก็ๆ 3 คน : ไดเ้ลยครับ / ค่ะ  ว่าแต่เราจะท าอะไรกนัดี เอาเป็นไข่เจียว แกงจืด แลว้ก็
บวัลอยเป็นของหวานกแ็ลว้กนั งั้นเราไปท ากนัเลยดีไหมครับ  
พี่ลูกหวา้ : โอเค  งั้นไปกนัเลยค่ะ 
- เดก็ๆ 3 คนเร่ิมท าภารกิจยอ่ย ท าอาหารเยน็ 3 อยา่ง 
พี่ลูกหวา้ : เดก็ๆ ปิดเทอมน้ีท าความดีกนัเก่งมากเลย 
เดก็ๆ 3 คน : ขอบคุณครับ / ค่ะ 

ลอ้มวงกินขา้วม้ือเยน็ / สรุปภารกจิ 
 * เดก็ๆทั้ง 3 คนตอ้งมาสรุปภารกิจทั้ง 4 ภารกิจ รายงานผล โดยจะตอ้งผ่านอยา่งนอ้ย 
2 ภารกิจ จึงจะถือว่าทั้ง 3 คนท าภารกจิในคร้ังน้ีส าเร็จ  
Vo. ถือว่าวนัน้ีเดก็ๆทั้งสามคนเก่งกนัจริงๆครับ ท าภารกิจทั้งส่ีภารกิจกนัจนส าเร็จ 
บางภารกิจกเ็กือบจะไม่ผ่าน บางภารกิจกเ็จอเร่ืองท่ีไม่คาดคิดแต่กย็งัโชคดี และสุดทา้ย
พวกเขากผ็่านกนัมาได ้ท าใหไ้ดรู้้อะไรหลายอยา่งที่กลายเป็นประสบการณ์ที่น่า
ประทบัใจของพวกเขา ตอ้งขอปรบมือใหด้งัๆเลยนะครับ 
 - ร่วมรับประทานอาหารเยน็ 

* Interview ความรู้สึกของเดก็ๆทั้ง 3 คนในการท าภารกิจทั้ง 4 ภารกิจ * 
- อาบน ้า พกัผ่อน  นอนคา้งที่รอยมณีเฮาส์ 1 คืน 
Vo. หน่ึงวนัผ่านไป เดก็ๆทั้งสามคนของเรากห็มดแรงกนัซะแลว้ครับ แต่กใ็ช่ว่าจะ
หมดสนุก ตอนหลบัยงัเกบ็มาฝันซะงั้นครับ แหม แบบน้ีเจออีกสักสองสามภารกิจกค็ง
จะไม่ถอยกนัล่ะครับ 
-รุ่งเชา้เดินทางกลบั 
ชีชี : ขอบคุณมากเลยนะคะ ถา้พวกหนูมีโอกาสกจ็ะกลบัมาเยีย่มที่น่ีใหม่นะคะ 
พี่ลูกหวา้ : ยนิดีเลยค่ะ โชคดีนะคะ 
เดก็ๆ 3 คน : ขอบคุณครับ / ค่ะ 
Vo. ถึงแมว้่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เช่ือแน่วา่ประสบการณ์ ความประทบัใจ การได้
เรียนรู้อะไรหลายๆอยา่งของเดก็ๆ จะเกิดประโยชน์กบัการต่อยอดทกัษะชีวิตของพวก
เขา และเร่ืองราวดีๆแบบน้ียงัรอเดก็ๆมาสนุกดว้ยกนันะครับ   ปิดเทอมเดอะซีรีย ์

Ending ทา้ยรายการ / ดนตรีปิดรายการ 
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ภาพ ประเด็นสัมภาษณ์ 
Interlude รายการ ทุ่งหญา้ต าราเรียน 

(เกบ็ภาพ stock shot มาตดัเป็น Title ราการ) 
Intro ภาพรวมของบรรยากาศโรงเรียนจตุคาม 
ป้ายโรงเรียน,นกัเรียนเขา้เเถวหนา้เสาธงชาติ 

Music + เสียงบรรยากาศสดภายในโรงเรียน 

Intro สัมภาษณ์อาจารย ์เเละนกัเรียนในเเต่ละประเดน็  
 

เสียงบรรยากาศสดภายในโรงเรียน+สัมภาษณ์ 
- สัมภาษณ์อาจารยเ์เละนกัเรียน ในประเดน็ (ตดัรวม

เป็นค าพูด ที่มาที่ไปของ รร.จตุคาม) 
- ผอ.คมสัน  ประเดน็พูดถึง รร.จตุคามพิทยาคมตวัเเทน 

คณะครูพูดถึงหนา้ที่ของตวัเอง รวมถึงนกัเรียนเเต่ละ
ชั้นท่ีดูเเลในเเต่ละรายวิชา 

- อ.จินตนาพูดถึงกลุ่มนกัเรียนที่สอนวิชาความรู้เเลว้
น าไปเรียนรู้จากชีวิตจริง  

- กลุ่มนกัเรียน (นุ่น,ออย รวมถึงกลุ่มเพื่อนๆ) 
Ins ภาพเปิดหอ้งเรียน ทุ่งหนา้ผืนกวา้ง ภาพวิถีชุมชน
ธรรมชาติ  
ภาพหอ้งเรียนธรรมชาติ ภาพหอ้งเรียนที่บูรณาการ
ความรู้สู่เร่ืองจริง   
 
 
 
ภาพคุณครูผูท้ราบอาชีพผูป้กครองเเละเดก็ 
สร้างสรรคก์ิจกรรมการเรียนรู้เป็นภารกิจที่ท  าร่วมกนั 
**ขอภาพน่ิงผลงานใชใ้นการ ins ตอนสัมภาษณ์ 

ประเดน็สัมภาษณ์ อ.จินตนา 
- พูดถึงความสามารถของเดก็ทั้งหมดของโรงเรียนว่ามี

ความสามารถในดา้นไหนบา้ง,การเรียน,กจิกรรม 
- ความสามารถเกี่ยวโยงอะไรกบัครอบครัวของเดก็ 
- ครูเเละโรงเรียนมีหนา้ท่ีอบรมสั่งสอนเดก็ดว้ยวิธีการ

เเบบไหน (มุมมองการสอน เเละเดก็ของ อ.จินตนา) 
ประเดน็สัมภาษณ์ เดก็นกัเรียน 

- ความสามารถของครูบวกเเรงขยนัที่จะสนใจในเร่ือง
การเรียน เปลี่ยนมุมมองใหเ้กิดการเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน โดยมี อ.จินตนาเป็นตน้แบบ (ถามใน
มุมมองของเดก็) 

- เปลี่ยนหอ้งเรียนเป็นหอ้งเรียนธรรมชาติที่ไหนกไ็ด ้
จะน าความรู้รอบตวัเกี่ยวธรรมชาติมาท าการศึกษา คิด
ง่ายๆเเตกโครงการเร็ว..ท  าอะไรไดบ้า้งกบังานวิจยั
รอบตวั บวกเหตุผลง่ายๆตรงไปตรงมา 

บทรายการฉบับสมบูรณ์ 
รายการ  ทุ่งหญา้ต าราเรียน 
สถานท่ี  จตุคามวิทยาคม 
ความยาว 30   นาที 
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ10-12 ปี 
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ภาพ ประเด็นสัมภาษณ์ 

แลปทดลอง(เน้นภาพคดิ) 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ลงสนามธรรมชาติจริง เดก็ๆได้
เห็นและใชค้วามรู้ที่ครูไดส้อนในหอ้งเรียนมาใช ้
ฝึกฝนการสังเกต จดบนัทึก ติดตามผล อยา่ง
นกัวิทยาศาสตร์เป็นแลปทดลองที่เปิดโล่งไม่มีเพดาน
และผนงั มาจ ากดัการเรียนรู้ 
 

- ท าไมน ้าปลาร้าถึงสร้างการเจริญเติบโตใหก้บัพืชผกั
สวนครัว 

- ท าไมตอ้งเอาตน้กะหาดมาเป็นส่วนหน่ึงของวตัถุดิบท่ี
น ามายอ้มผา้ 

- ท าไมเราถึงไม่คิดสูตรยา่ไล่เเมลงตามทอ้งไร่ทอ้งนา 
เเทนยา่ฆ่าเเมลงยิง่นบัวนัจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพ
ชาวนา 

- ท าไมกลางวนัถึง..มีเวลายาวนาน กว่ากลางคืน 
การบ้านชุมชน (เน้นภาพลงมือท า) 
คุณครูมอบหมายการบา้นโดยมีเป้าหมายสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัวและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนการบา้นที่ไม่ไดมุ่้งเป้าตอบค าถามเอา
ความรู้แต่เป็นการบา้นที่เปิดโอกาส ใหเ้ดก็ๆเรียนรู้
ชุมชน เรียนรู้วิถีครอบครัว สังคมและวฒันธรรม
รอบตวั 
 

ติดตามลงพื้นท่ี..เดก็นกัเรียน 
โครงงาน ต้นกะหาดย้อมผ้า 

- ภาพผลงานวิจยัเดก็ท่ีก  าลงัท ากนั เร่ิมมีผลงานออกมา
ที่ละนอ้ย 

- ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อเดก็ (เนน้สัมภาษณ์ พ่อ,
เเม่ หรือ คนใกลต้วั เช่น เพื่อน,พี่,นอ้ง) 

- ภาพครูจินตนา นัง่คุยกบัเดก็ 
โครงงาน ไข่เจียวน ้าปลาร้า เพิ่มผลผลิต 

- ภาพเหตุการณ์จ าลองที่ท  าใหเ้กิดโครงงาน 
- เดก็ๆสนทนากนั ลองทดลอง 

สอบปลายภาค (เนน้สัมภาษณ์บวก ins ภาพ) 
การวดัผลที่ไม่ไดใ้ชข้อ้สอบเป็นเคร่ืองมือ แต่เป็นการ
วดัผลจากความเขา้ใจของเดก็ๆ ตระหนกั ถึงคุณค่า
ของภูมิปัญญาชุมชน สามารถใชค้วามรู้ที่มีเพื่อการ
เขา้ใจเร่ืองราวรอบตวั และน าไปสู่การพฒันา องค์
ความรู้ใหก้บัชุมชนต่อไป เป็นการเรียน และสอบ ที่
ไม่มีล  าดบัชั้น และไม่มีวนัส้ินสุด 

ภาพผลงานของเดก็..พร้อมประเดน็สัมภาษณ์เเนวคิดของงานที่
ออกมาเพื่อต่อยอดในอนาคตของเดก็ 
มุมมองครู 

- การเรียนรู้ ทดลอง ลงมือท า ภายใตบ้รรยากาศนอก
หอ้งเรียน 

มุมนักเรียน 
- ความรู้สึกที่ไดเ้รียนรู้นอกหอ้งเรียน การต่อยอดใน

อนาคต และความภาคภูมิใจในทอ้งถิ่น 
Interlude ขอบคุณสถานที่ทา้ยรายการ  

(BG  เป็นบรรยกาศภาพเบ้ืองหลงัความน่ารักๆ) 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
1. Present logo เพลง: สนุกๆ 
2. VTR รวมรายการ 

INS ภาพรวมรายการ 
VTR บีมายเจน 
VTR ปลาทูน่ึง 

เพลง 
Voice : (ตอนทา้ยๆ) แข่งคิดผลิตส่ือในวนัน้ีเปิดตวัมาพร้อมกบั
นอ้งๆนกัสร้างสรรคผ์ูมี้ใจรักในการผลิตส่ือ ทั้งสองทีมจะเป็นใคร
กนับา้ง ไปท าความรู้จกักบัพวกเคา้กนัคะ 

3. (ช่วงเชา้คุณดนยั) 
INS คุณดนยักบันอ้งในหอ้ง 

Voice : ในวนัแรกเป็นวนัแห่งการเรียนรู้ที่นอ้งๆจะไดฝึ้ก
กระบวนการคิด จากพี่ดนยั จนัเจา้ฉายที่จะมาสร้างไอเดียและมอบ
โจทยสุ์ดทา้ทายใหก้บันอ้งๆนัน่กคื็อ เก่งและดีความสุข 

4. INS หนา้คุณดนยัพูดกบันอ้งใน
หอ้ง 

เสียงบรรยากาศ: คุณดนยัพูดบรรยายเร่ืองความดี 

5. INS สัมภาษณ์ของนอ้ง 
INS บรรยากาศในหอ้งของนอ้ง 

เสียงสัมภาษณ์นอ้ง........:  
 
เสียงสัมภาษณ์นอ้ง........: 

6. INS นอ้งๆในหอ้ง  
INS หนา้อ.เอพู้ดกบันอ้งในหอ้ง 

Voice :ในวนัน้ีทั้ง2 ทีมกไ็ดแ้ลกเปลี่ยนความคิด เห็น ผลดักนัถาม
ตอบกนัอยา่งสนุกสนาน เพื่อน าไปต่อยอดผลงานของพวกเคา้กนัละ
คะ แต่ยงัไม่ไดห้มดเพียงเท่าน้ี เพราะพวกเคา้จะตอ้งลงมือปฎิบติัจริง
ในช่วงเทรนน่ิงคลาสกบัครูเอ ้(เพียงแค่ทราบโจทยเ์ท่านั้นนอ้งๆก็
ถึงกบัร้องโอโ้ฮก้นัเลยทีเดียว) งานน้ี พวกเคา้จะสามารถท าเทรนน่ิง
คลาสส าเร็จไดห้รือไม่   ไปตามเอาใจช่วยพวกเขากนั                                    

7.  กราฟิก(เช่ือมเข้าสตูดิโอ) เสียง: เพลงสนุกๆ 
8. (ช่วงอาจารย์เอ้ในสตู) 

INS นอ้งๆเขา้สตู,บรรยากาศใน
สตู/บอกโจทย ์

เสียงบรรยากาศ: อาจารยเ์อบ้รรยาย 
 

9. INS พร้อบทั้ง 5 ช้ิน Voice ส่ิงของปริศนาท่ีเราไดจ้ดัเตรียมไวน้ัน่ มีทั้งหมด 5ช้ิน นัน่กคื็อ
............... ซ่ึงนอ้งๆจะเลือกไดเ้พียง 2 ช้ินเท่านั้น และฝ่ายท่ีเปายงิชุบ
ชนะจะไดมี้สิทธ์เลือกก่อนคะ 

10. INS ตอนเป่ายงิชุบ เสียงบรรยากาศ : นอ้งๆหวัเราะต่ืนเตน้ 
11. Ins. การท างานนอ้งทีมบีมายเจน เสียงบรรยากาศ 

12. INS. สัมภาษณ์นอ้งทีมบีมายเจน
(การท างาน) 

เสียง .............................. 
เสียง............................... 

บทรายการฉบับสมบูรณ์ 
รายการ  แข่งคิดผลิตส่ือ 
ความยาว 30 นาที 
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ13-15 ปี 
ม 
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13. 

 
INS การท างานน้องๆ ปลาทูน่ึง 

 
Voice : มาในฝ่ังของทีมชายลว้นกนับา้ง ถึงแมว้่าจะไดเ้ลือกพร๊อบที
หลงั แต่กส็ามารถสร้างเร่ืองราวและแบ่งงานไดอ้ยา่งรวดเร็วทีเดียว  

14. INS การท างานน้องๆ ปลาทูน่ึง 
 

เสียงบรรยากาศ 

15. INS. สัมภาษณ์นอ้งทีมปลาทูน่ึง
(การท างาน) 
 

เสียง .............................. 
เสียง.............................. 
 

16. Ins.ภาพรวมในสตูดิโอ เสียงบรรยากาศ (อ.บอกหมดเวลา) มานัง่ดูงาน 

17. งานท่ีนอ้งถ่ายทั้ง 2 ทีม เสียงบรรยากาศ: เสียงระหว่างน่ังดู 
 

18. Ins.ภาพรวมในสตู เสียงบรรยากาศ อ.เอบ้อกลานอ้งๆ 
19. (วันพบเมนเทอร์) 

INS ทีมบีมายเจนทน์ัง่รอ นัง่คุย 
Voice : และวนัท่ีแสนจะต่ืนเตน้กม็าถึง เพราะในวนัน้ีนอ้งๆจะได้
พบกบัสุดยอดเมนเทอร์นกันิเทศศาสตร์ ที่จะมาใหค้วามรู้และสาน
ต่อไอเดีย จะสร้างความเซอร์ไพรขนาดไหนไปลุน้พร้อมพวกเคา้กนั
เลยคะ  
 

20. INS ณเดชเดินมา 
INS นอ้งๆในทีม 
INS ผลงานณเดช 

เสียงบรรยากาศ: ตอนนอ้งๆเจอณเดช 
 
 

21. INS หนา้นอ้งดีใจ+เหวอ 
 

เสียงสัมภาษณ์ (นอ้งพูดถึงณเดช) ......................... 
 

22. INS นอ้งๆในทีม 
INS ณเดชพูดคุยกบันอ้งๆ 
INS ถ่ายรูปร่วม 
 

เสียงบรรยากาศ .................พูดคุยงาน 
Voice :(ใกล้ๆจะจบ) งานน้ีไดรั้บความรู้แถมยงัไดใ้กลชิ้ดซุปตาร์
ขนาดน้ี บอกเลยว่า ฟินสุดๆคะ 

23. กราฟฟิก (คัน่)  
24. INS พี่ส้มร้องเพลงดีดกีตาร์ 

Ins นอ้งๆเดินเขา้ 
 

เสียงบรรยากาศ : ตอนนอ้งๆเจอพี่ส้ม 
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25. Ins นอ้งเดินเขา้มาเจอพี่ส้ม(ยิม้ดี
ใจ) 

เสียงสัมภาษณ์ ................................................... 

26. INS นอ้งๆในทีม 
INS พี่ส้มพูดคุยกบันอ้งๆ 
INS ถ่ายรูปร่วม 

เสียงบรรยากาศ .................พูดคุยงาน 
Voice :(ใกล้ๆ จะจบ) ไดป้รึกษาเมนเทอร์แบบใกลชิ้ดเป็นกนัเอง
ขนาดน้ี ไดท้ั้งร้องทั้งเล่น กไ็ม่รู้ว่างานน้ีจะไดค้วามรู้หรือหลงความ
น่ารักของเมนเทอร์กนัแน่คะ 
 

27. กราฟิกรายการ เสียง เอฟเฟค 
28. (วันแห่งการสร้างสรรค์ ) 

Ins.ภาพของนอ้งๆ 2 ทีม 
Voice :เม่ือนอ้งๆทั้ง 2 ทีม ไดผ้่านการเรียนรู้และฝึกกระบวนการ
ต่างๆมาแลว้ กเ็ป็นเวลาที่พวกเคา้จะตอ้งสร้างสรรคผ์ลงานจริงกนั
แลว้คร้าบ ว่าแลว้เราไปติดตามดูการท างานของทั้ง 2 ทีมกนัเลย 

29. Ins.ภาพท างานทั้ง 2 ทีม 
-บีมายเจน 
-ปลาทูน่ึง 

เสียง บรรยากาศ+เสียงเพลง 

30. Ins.ภาพรวมการท างานทั้ง 2 ทีม 
(เบ้ืองหลงั) 

Voice : อื้อห้ือ ทั้ง 2 ทีมน่ีมุ่งมัน่ตั้งใจสร้างสรรคง์านกนัอยา่งเตม็ท่ี 
ซ่ึงผลงานของพวกเคา้นั้น จะถูกอกถูกใจกลุ่มเป้าหมายหรือไม่นั้น 
ตอ้งตามไปลุน้วนัแห่งการน าเสนอละคร้าบ 

31. วันแห่งการน าเสนอ 
32. ไตเต้ิลเปิดตวั 2 ทีม 

-บรรยากาศบนหอ้งตอนแนะน า
ตวั 

เสียง: เพลง 
Voice : วนัที่รอคอยและแสนต่ืนเตน้กม็าถึง นัน่กคื็อพวกเคา้ทั้ง 2 
ทีมจะมาน าเสนอสุดยอดผลงานส่ือกนัที่รร.สวนกุหลาบวิทยาลยั 
นนทบุรีนัน่เอง 
 

33. Ins.คณะกรรมการ/นกัเรียน3/9 Voice : ในวนัน้ีเรากไ็ดรั้บเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน อ.เอย่ 
อ.เชอร์ร่ีและ พี่แน่ และบรรดาเพื่อนๆที่มาร่วมชมใหก้  าลงัใจกนัดว้ย
คบั ว่าแลว้เราไปชมผลงานของทีมแรกกนัเลย 

34. ทีมที่ 1ปลาทูน่ึง แนะน าตวั 
-เปิดผลงาน 
-ฟังคอมเมน้ 

เสียง บรรยากาศ 
Voice : ทีมปลาทูน่ึง มาในผลงานเอาใจวยัรุ่นที่น าเสนอใหเ้ห็นความ
เจ๋งและเดด็ ทั้งกิจกรรม ศพัทย์อดฮิตภายในโรงเรียน ซ่ึง
คณะกรรมการและเพื่อนท่ีรับชมนั้นจะมีความเห็นอยา่งไรไปฟังกนั
ครับ 
คณะกรรมการ: ……………………… 
นอ้ง3/9: ............................................. 
Voice : ทีมแรกกไ็ดรั้บค าช่ืนชมและเรียกเสียงหวัเราะไดม้ากทีเดียว 
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ส าหรับทีมที่ 2 จะเป็นอยา่งไร ไปชมกนัคร้าบ 
35. ทีมที่ 2 บีมายเจน  แนะน าตวั 

-เปิดผลงาน 
-ฟังคอมเมน้ 

เสียง บรรยากาศ 
Voice : บีมายเจน มาในรายการที่น่ารักสมวยั ที่หยบิยก1 
สถานการณ์ปัญหา โดยมีตวัเลือกใหน้ าไปใชแ้กปั้ญหาเหล่านั้นอยา่ง
ถูกวิธี ซ่ึงคณะกรรมการและเพื่อนท่ีรับชมนั้นจะมีความเห็นอยา่งไร
ไปฟังกนัครับ 
คณะกรรมการ: ……………………… 
นอ้ง3/9: ............................................. 
Voice : เป็นผลงานที่น่าสนใจและใหแ้ง่คิดกบัผูช้มไดดี้ทีเดียว
ละคร้าบ 

36. อาจารยพ์ูดใหเ้ขียนใบไม ้
-คณะกรรมการเขียน/นร.เขียน 
-ตอนเดินไปเล่นหนา้กลอ้ง/แปะ
ตน้ไม ้

เสียง : บรรยากาศ 
Voice :ทุกคนต่างตั้งใจเขียนความรู้สึกและค าช่ืนชมใหก้บัทั้ง 2 ทีม 
แถมยงัมีท่าทางส่งเป็นก าลงัใจใหด้ว้ยละคร้าบ 
 

37. ภาพสปีด ไปติดตน้ไม ้ Voice : ค าช่ืนชมจากไมใ้บทีละใบสองใบ รวมกนัจนกลายเป็น
ตน้ไมแ้ห่งความภาคภูมิใจท่ียิง่ใหญ่จริงๆครับ 

38. ภาพสัมภาษณ์ทีมที่ 1 ตดัสลบักบั
ตอนทีม 1 ยนือ่านใบไม ้

เสียง : ทีมที่ 1 พูดความรู้สึก....................... 

39. ภาพสัมภาษณ์ทีมที่ 2 ตดัสลบักบั
ตอนทีม 2  ยนือ่านใบไม ้

เสียง : ทีมที่ 2 พูดความรู้สึก........................ 

40. สรุปภาพรวม / ปิดรายการ 
Ins.ภาพเหหตุการณ์ 
 

Voice : ตลอดระยะเวลาที่พวกเขาไดก้า้วเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในแขง่
คิดผลิตส่ือ ไดผ้่านการฝึกฝน รวบรวมการเก่งในดา้นต่างๆของพวก
เขา จนรังสรรคอ์อกมาเป็นผลงานดีๆ เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิม้
ใหก้บัผูค้นที่ไดรั้บชม จึงตรงกบัคอนเซปของเราที่ว่า แก่งและดีมี
ความสุขจริงๆคร้าบ แมสุ้ดทา้ยไม่ไดว้ดักนัที่การแข่งขนัแต่กลบัเป็น
การช้ีวดัจากค าช่ืนชมและก าลงัใจท่ียิง่ใหญ่ เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจให้
พวกเขาไดส้ร้างสรรคส่ื์อดีๆต่อไปครับ 

End Credit 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
1. ไตเต้ิลรายการ เสียง เพลงสนุกๆ 
2. Ls + Cu การเดินทาง                

ป้ายจงัหวดักาญจนบุรี               
 ป้ายโรงเรียนท่ามะกา 

เสียง เพลงสนุกๆ 

3. เปิดตัวพิธีกร 
-Ins.ภาพบรรยากาศในโรงเรียน 
-Cu.หนา้พิธีกร 
(ตั้มโผล่เขา้มาทกัทาย) 
(Lo.บริเวณเสาธง) 

พิธีกร:  สวสัดีครับทุกคน พบกบัผมตั้ม เดอะสตาร์  ในรายการ รัก
ก าเริบ เลิฟคอนเทส ที่จะมาเฟ้นหาบรรดาเดก็เกรียน ที่เซียนในเร่ือง
รัก ท่ีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ซ่ึงวนัน้ีผมไม่ไดม้าคนเดียวนะ จะ
เป็นใครนั้นตามไปดูกนัเล๊ยยยยย 

4. เปิดตัว ผู้ช่วย(ควิปิด) 
-Ins บรรยากาศในโรงเรียน 
-Cu.  เทา้ ขา ล  าตวั หนา้คิวปิด  
-Ins.ภาพคิวปิดแจกใบรับสมคัร
ทัว่โรงเรียน 
(Lo.ทัว่โรงเรียน) 

-ควิปิด: สวสัดี ความรัก!!!! (ขยบิตา) เราคือคิวปิด ตามคิวปิดไปแจก
ใบสมคัรหาสุดยอดนกัรักกนัดีกว่า ป่ะป่ะๆ 
-เสียง  เพลงสนุกๆ 
 

5. ช่วง love audition 
Cu.รับหนา้คิวปิด 
 

ควิปิด: และแลว้กถ็ึงเวลาท่ีเหล่าบรรดานกัรักทั้ง 40 คน จะไดพ้บกบั 
10 สถานการณ์ความรัก ที่พวกเขาทุกคนจะตอ้งตดัสินใจเลือก
กนัแล๊ว ถา้พร้อมกนัแลว้ เร่ิมเลยคะ  

6. -Ins.นอ้งๆเดินเขา้มาผ่านคิวปิด 
(ท าfast speed) 
-Ins. คิวปิดแจกบททดสอบ
นอ้งๆในหอ้ง  
(Lo.หอ้งสีม่วง) 

-เสียง เพลงสนุก 
Voice: โอโ้ห เหล่าบรรดานกัรักสนใจเขา้สมคัรอยา่งลน้หลามเลย
ทีเดียว ตามไปดูพวกเขาท าแบบทดสอบกนัดีกว่าคร้าบ 
 

7. -(เปิดสถานการณ์ทั้ง 10 
เหตุการณ์) 
-Ins. ภาพนอ้งๆขณะท า
แบบทดสอบ และพูดคุยในหอ้ง 
(Lo.หอ้งสีม่วง) 
 

-(เปิดสถานการณ์ทั้ง 10 เหตุการณ์) 
-voice: บรรดานกัรักทั้ง 40 คนกต็ั้งใจท าแบบทดสอบกนัอยา่งเต็มท่ี 
มีเพียง 3 คนเท่านั้นท่ีจะไดผ้่านเขา้รอบสุดทา้ย แต่ก่อนที่เราจะทราบ
ผลเรามาส ารวจความคิดเห็นของนอ้งๆทางบา้นดว้ย 10 สถานการณ์
ความรัก เราไปท าพร้อมๆกนัเลยนะครับดูส้ิว่า นอ้งๆจะคิดตรงกบัเรา
หรือไม่  

บทรายการฉบับสมบูรณ์ 
รายการ   Lesson one 
ความยาว 30 นาที 
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ16- 18 ปี  
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ล าดับ ภาพ เสียง 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิด 10 สถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voice:  
1.สถานการณ์แอบพ่อมีแฟน 
ก: ลุกออกจากโต๊ะทานขา้วโดยไม่อธิบาย  
ข:บอกความจริงว่าเป็นแฟนและขอค าแนะน า 
ค: โกหกว่าเป็นเพื่อนผูช้ายที่โรงเรียน 
ข้อที่ถูกต้องก็คือ ข. น่ันเองครับ 
 

2.สถานการณ์ดึงดูดเพศตรงขา้ม 
ก:แต่งตวัเซ็กซ่ี 
ข:แต่งตวัน่ารักสมวยั 
ค:ตามแฟชัน่ ชุดเว่อวงัอลงัการ 
ข้อที่ถูกต้องก็คือ ข. น่ันเองครับ 
 

3.สถานการณ์เพื่อนย ุ
ก: โกหกเพื่อนว่าจะลองคุยดูแลว้กนั 
ข: ฝืนใจตอบตกลงเพราะว่าไม่อยากทะเลาะกบัเพื่อน 
ค: ลุกออกจากโต๊ะท าท่าทีไม่พอใจ 
ข้อที่ถูกต้องก็คือ ก. น่ันเองครับ 
 

4.สถานการณ์หนีเที่ยว 
ก: ช่วยโกหกว่าเพื่อนอยูบ่า้น 
ข:ตดัสินใจไม่รับสาย 
ค:ตอบกบัแม่เพื่อนไปตรง ๆ  
ข้อที่ถูกต้องก็คือ ค.. น่ันเองครับ 
 

5.สถานการณ์เม่ือเพื่อนทอ้ง 
ก: ไปเป็นเพื่อนท าแทง้ดว้ย 
ข: พาไปหาคุณครูเพศศึกษา 
ค: พาไปซ้ือยาขบัเลือด 
ข้อที่ถูกต้องก็คือ ข. น่ันเองครับ 
 

6.สถานการณ์ฉันเสียใจ 
ก: ปล่อยใหเ้พื่อนตาย 
ข: พูดปลอบโยนเป็นก าลงัใจ 
ค: พาไปเคลียกบัผูช้ายคนนั้น 
ข้อที่ถูกต้องก็คือ ข. น่ันเองครับ 
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ล าดับ ภาพ เสียง 

  7.สถานการณ์ไม่ป้องกนั 
ก: เปลี่ยนนิสัยตามเพื่อน ไม่ป้องกนัตามกนัไป 
ข: เตือนใหป้้องกนัและระวงัโรค 
ค: ด่าแรงๆ วา่ไม่ใช่ลูกผูช้าย 
ข้อที่ถูกต้องก็คือ ข. น่ันเองครับ 
 

8.สถานการณ์หมดใจ 
ก: ร้องไหต้ามเพื่อนไม่มีค  าพูดใด ๆ อยูเ่ป็นเพื่อน 
ข: บอกใหย้อมรับความจริงว่าผูช้ายหมดใจแลว้ 
ค: ยเุพื่อนใหไ้ปตบกบัแฟนใหม่ 
ข้อที่ถูกต้องก็คือ ข. น่ันเองครับ 
 

9.สถานการณ์อารมณ์พาไป 
ก: ปัดมือออกพร้อมตบหนา้และลุกออกไป 
ข: อยูเ่ฉย ๆ ปล่อยใหลู้บไปเร่ือย ๆ  
ค: ค่อยๆเอามือออกแลว้บอกว่าดูหนงักนัต่อ 
ข้อที่ถูกต้องก็คือ ก. น่ันเองครับ 
 

10.สถานการณ์เบี่ยงเบน 
ก: ท าเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน 
ข: หาโอกาสคุยกบัพ่อถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ค: โกหกว่าก  าลงัซ้อมละคร 
ข้อที่ถูกต้องก็คือ ข. น่ันเองครับ 

9. ช่วง Love poll 
Ls.ภาพรวม 
Ms.นอ้งๆนกัเรียน อาจารย ์
พิธีกร 
Cu.นอ้งๆนกัเรียน อาจารย ์
พิธีกร 
(Lo.สนามบาส) 
 

เสียง  (ตบมือก่อนเขา้รายการ) 
พิธีกร: วู ้!! กลบัมาพบกนัในช่วง Love poll   
ตอนน้ีเรากอ็ยูก่นัพร้อมหนา้พร้อมตาเลยทีเดียว เดีมยวเราจะมาสรุป
คะแนนจากแบบทดสอบที่นอ้งๆไดท้  ากนัไปนะคบั  ซ่ึงจะหยบิยก 3 
สถานการณ์มาพูดคุยกนัครับ  
 
Voice: มาท าความรู้จกักบัคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านกนัเลย 
คนแรกประธานนกัเรียนสุดแซ่บ บุ๋มบิมม ชวน คมข า 
คนที่ 2 นกัจิตวิทยาสุดซ๊ีด อ.จ๊ีด ศุภลกัษณ์  
และท่านสุดทา้ย อาจารยป์วีณา ปุชะพนัธ์ 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
10. สรุปคะแนน Love poll 

Ls.ภาพรวม 
Ms.นอ้งๆนกัเรียน อาจารย ์
พิธีกร 
Cu.นอ้งๆนกัเรียน อาจารย ์
พิธีกร 
Ms. จอสรุปคะแนน 10 สไลด ์
(ใชต้ดัต่อเอาได)้ 
(Lo.สนามบาส) 

Voice :ในวนัน้ีนกัจิตวิทยาจะมีค าแนะน าอะไรมาฝากนั้น เราไปฟัง
พร้อมกนัเลยครับ 
พิธีกร + อาจารย์จี๊ด : (พูดคุยกบัอาจารยจ๊ี์ด ถึง 3 สถานการณ์ จาก 10 
สถานการณ์) 
-สถานการณ์แรกคือ แอบพ่อมีแฟน 
-สถานการณ์ที่ 2 หนีแม่เที่ยว  
-สถานการณ์ที่ 3 เม่ืออารมณ์พาไป   
พิธีกร : พูดสรุป และขอบคุณอาจารยจ๊ี์ด 

11. ช่วง Love Scene 
Ms.พิธีกร 
Ms.3 คนสุดทา้ย 
Ms.นอ้งๆนกัเรียน  
Cu.นอ้งๆนกัเรียน อาจารย ์
พิธีกร 
(Lo.สนามบาส) 
 

พิธีกร: ส าหรับช่วง Love Scene ที่เรารอคอยกม็าถึง เพราะเราจะมา
ประกาศนกัรักผูเ้ขา้รอบทั้ง 3 คนสุดทา้ยที่จะไดม้าเป็นนกัรักประจ า
โรงเรียนกนันัน่เองครับ  
Voice: ซ่ึงทั้ง 3 คนจะเป็นใครนั้น เราไปท าความรู้จกักบัพวกเขากนั
เลย  
คนแรก นอ้งม้ินท ์ฟินสุดๆ 
คนท่ีสอง บีมกี้  จอมขยี้ใจ 
และนอ้งครีม ยิม้อ่อนๆ 

12.  น้องทั้ง 3 ตอบค าถาม 
Ms.พิธีกร 
Ms.3 คนสุดทา้ย 
เปิดภาพเหตุการณ์ 
Cu.นอ้งๆนกัเรียน อาจารย ์
พิธีกร 
(Lo.สนามบาส) 
 

พิธีกร: เรากไ็ดย้ลโฉมหนา้ของผูเ้ขา้รอบกนัแลว้ กถ็ึงเวลาที่เราจะมา
หาสุดยอดนกัรักประจ าโรงเรียนตวัจริงกนัคา้บบบ  
Voice: :ซ่ึงทั้ง 3 คนนั้นจะไดดู้สถานการณ์บททดสอบเพื่อแสดง
ความคิดเห็น  ใครที่ตอบไดโ้ดนใจมากที่สุด กไ็ดเ้ป็นสุดยอดนกัรัก
ประจ าโรงเรียนนัน่เอง 
(นอ้งๆชมสถานการณ์) 
Voice:ไดดู้สถานการณ์ทดสอบไปแลว้ เรามาฟังความคิดเห็นของ
พวกเขากนัดีกว่า ว่าใครจะเป็นนกัรักตวัจริง 
น้องคนที่1 : ตอบ………….. 
น้องคนที่2 :  ตอบ………….. 
น้องคนที่3 :  ตอบ………….. 
Voice : นัน่กคื็อความเห็นจากนกัรักทั้ง 3 คน เดีมยวเราไปฟัง
ความเห็นจากเพื่อนๆกนับา้งดีกว่าครับ 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
13. ความเห็นของเพื่อนๆใน

โรงเรียน 
เสียง : ถา้เจอถุงยางในกระเป๋าแฟนจะท าอยา่งไร? 
น้องๆ: ตอบ............ 
Voice: โอโ้ห ้ตอ้งบอกว่าตอ้งบอกว่า ความคิดเห็นของแต่ละคนน่ีสุด
ยอดจริงๆ เดีมยวเราตามไปลุน้กนัต่อดีกว่าว่า ใครจะเป็นนกัรักประจ า
โรงเรียนกนัครับ 

14. ประกาศผล 
Ms.พิธีกร 
Ms.นอ้งท่ีไดต้  าแหน่ง 
Ls. ภาพรวามทั้งหมด 
 

พิธีกร: ตอนน้ีผลคะแนนอยูที่ผมแลว้ครับ 
เรามาฟังผลประกาศกนัครับว่าใครที่ตอบโดนใจจนได ้ควา้ต าแหน่ง 
สุยอดนกัรักประจ าโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมไดแ้ก่ น้อง บีมก้ีครับ 
(มอบของรางวลั)  
Voice: โอโ้ฆตอ้งขอแสดงความยนิดีกบับีมกี้  จอมขยี้ใจดว้ยนะครับ 
งานน้ีตอ้งยอมรับเลยครับว่า เขาคือนกัเรียนท่ีเซียนในเร่ืองรักจริงๆ
เลย 
--------------------------------- สรุป ----------------------------------- 
voice:นอ้งๆครับ ถึงอยา่งไรกต็าม ความรักกเ็ป็นเร่ืองธรรมชาติ เรา
แค่เรียนรู้ท่ีจะรักและท าใหค้วามรักนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีคุณค่า เพราะ
ความรักอยูร่อบๆตวัเรา ส าหรับวนัน้ีลากนัไปก่อน สวสัดีครับ 

1ถ. ช่วง love all around 
Ls. ภาพรวามทั้งหมด 
Ms.พิธีกร 
Ms.นอ้งๆเล่นดนตรี ร้องเพลง  

เสียง : ร้องเพลง เล่นดนตรี 
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nessel1  
Episode 1 ร่าง 1 วันที่ 31/05/2559   
 
ฉาก 1  สตูดิโอ/ภายใน/กลางวัน  
ตัวละคร นัท  อันปัน หน่ึง  

- ขณะท่ีนทั อนัปัน ลูด นัง่สัมภาษณ์อยู่  
พิธีกร สวสัดีครับ 
หน่ึง สวสัดีครับ 
พิธีกร ช่ืออะไรครับ 
หน่ึง ช่ือหน่ึงครับ 
อนัปัน ช่ืออนัปันค่ะ 
นทั ช่ือนทัค่ะ 
พิธีกร  เล่นโซเช่ียวมะครับ 
หน่ึง  เล่นครับ 
พิธีกร  เล่นอะไรบา้งครับในโซเช่ียว 
หน่ึง  ส่วนใหญ่ผมกจ็ะเล่นแต่เพสบุ๊คอะครับ 
พิธีกร  เล่นเฟสบุ๊คน้ี  เอาเฟสบุ๊คไวท้  าอะไรบา้งครับ 
นทั  หนูชอบเขียนนิยายลงในเฟจเฟสบุ๊คค่ะ 
นทั  หนูชอบเขียนนิยายใหค้นทัว่ไปไดอ้่าน ทุกคร้ังท่ีหนูไดเ้ขียนมนัท าใหฉ้ันมีความสุข 
หน่ึง ผมเอาไวโ้พสด่าคน คนที่เราไม่ชอบ หรือไวด่้าคนที่มีความคิดไม่ตรงกบัเรา ง่ายๆ เลย.....มนั

คือสนามรบ   
พิธีกร ท าไมถึงชอบเล่นโซเซ่ียวละครับ 
อนัปัน มนัท าใหห้นูรู้สึกว่าหนูมีตวัตนในสังคมอะค่ะ   
นทั ท าไมหนูถึงชอบเขียนนิยายอะหรอ 
-นัทหันหน้ามามองกล้อง  กล้องdolly in 

---ตัดไป---  
 

บทรายการฉบับสมบูรณ์ 
รายการ   Lesson one 
ความยาว 30 นาที 
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ16- 18 ปี  
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ฉาก 2  หน้าบ้านนัท /ภายนอก/กลางวัน  
ตัวละคร นัท   

-นัทเดินไปโรงเรียน ตอนเชา้  และเดินกลบับา้นในตอนเยน็ดว้ยอารมณ์ที่ไม่อยากกลบับา้นมาเจอเร่ืองราวเดิม  ที่
ตอ้งเห็นพ่อแม่ทะเลาะกนั 
ov  หนูช่ือนทั หนูเรียนอยู ่ม. 3 ที่วดัหนองปลวก ทุกๆเชา้ที่หนูจะไปโรงเรียน ภาพที่หนูเห็นอยูเ่สมอและ

เสียงท่ีคุน้เคย คือเสียงพ่อแม่ทะเลาะกนัจนเป็นเร่ืองปกติ แต่ความรู้สึกของหนู....... 
 
ฉาก 3  ในห้องนัท/ภายใน/เยน็  
ตัวละคร นัท   
นัทเดินเข้ามาในห้อง และวางกระเป๋า และเดินไปนัง่หนา้คอม 
ov มนัไม่มีอะไรที่ดีพร้อมไปซะทุกอยา่ง  และน่ีแหละคือส่ิงท่ีท  าใหห้นูพอจะมีความสุขเหมือนกนัคน

ทัว่ไปได้ )ไอคอนเฟสบุ๊ค  ( ทุกคร้ังท่ีหนูมีปัญญาหรือมีเร่ืองทุกขใ์จ  หนูกจ็ะมานัง่ระบายลงในนิยายท่ี
หนูชอบเขียนใหค้นอ่าน  มนัท าใหห้นูมีความสุข  แต่จริงๆแลว้  หนูพยายามเขียนเพื่อใหห้นูและ
ครอบครัวของหนูมีความสุขเหมือนกนันิยายท่ีหนูเขียนข้ึนตงัหาก   

ov เม่ือไรนะ 
-ทนัใดนั้นนทัไดย้นิพ่อไล่แม่ออกจากบา้น  

พ่อ มึงออกไปจากบา้นกูเลย  กูไม่อยากเห็นหนา้มึงอีก 
แม่ เออ กูไปไดก้ไ็ด ้กูไม่ทนอยูก่บัมึงแลว้ มึงเชิญเอาเมียใหม่มึงมาอยูเ่ถอะ 
พ่อ ได้ๆ  มึงทา้ยทายกูใช่มะ เดีมยวกูจะเอามาใหมึ้งดู 
 
นทัไดย้นิน ้าตาไหล ดว้ยความเป็นเดก็ นทัท าอะไรไม่ได ้นอกจากนัง่ร้องไหอ้ยูห่นา้คอม 
Vo หนูเป็นเดก็อายแุค่ 15 ท าไดแ้ค่ร้องไหอ้ยูใ่นหอ้งเงียบๆ คนเดียว ท าไมชีวิตครอบครัวของหนูมนัไม่มีความสุข
เหมือนกบันิยายที่หนูเขียนเลยนะ 
 
ฉาก 4  เยน็  / ภายใน / ในห้องนัท 
ตัวละคร นัท   
-นทันอนร้องไหค้นเดียวในหอ้งท่ีตกแต่งดว้ยรูปของ Rudy rose ทนัใดนั้นเหล่าบรรดาคนในแฟนเพจกส่็งขอ้ความมา 
หน่ึง พี่แอดมินคะ  เป็นอะไรหรือป่าว  เห็นดิสในแฟนเพจเป็นสีด า 
สอง ไม่สบายใจเร่ืองอะไรหรือป่าวครับ 
สาม ท าไมดิสเป็นสีด าละครับ อิอิ 
สี สู้ๆ นะคะ 
กนั เป็นอะไรป่าว  เล่าเราฟังกไ็ดน้ะ 
-นทัลุกมานัง่ท่ีหนา้คอม เธอยิม้ท่ีมีคนเป็นห่วงและใหก้  าลงัใจ เธอจึงตอบกนัเพื่อนชาย 
นทั เรามีปัญญานิดหน่อยอะ 
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กนั เล่าใหฟั้งกไ็ดน้ะ  จะไดไ้ม่เครียด 
- นทัพิมพไ์ปว่า 
นทั เป็นเร่ืองเลก็นอ้ยนะ  ขอบใจมากๆๆ กนั 
- กดส่ง 
VO อยา่งนอ้งกย็งัมีคนในแฟนเพจที่ใหก้  าลงัใจหนู   
 
 
ฉาก 5  เยน็ / ภายนอก / ถนนนอกบ้าน 
ตัวละคร นัท  กัน  
ov กนักอ็ีกหน่ึงคนท่ีเขา้มาท าใหห้นูยิม้ได ้(หนา้เฟสบุ๊ค) กนัเป็นเพื่อนที่ดีของหนูอีกคน ทุกคร้ังท่ีหนูมี

ปัญญากนักจ็ะค่อยช่วยเหลือตลอด (ถนนหนา้บา้น) 
 
 
ฉาก 6  เยน็ / ภายใน / ห้องนัท 
ตัวละคร นัท   
นทัเดินเขา้มาในหอ้ง วางกระเป่าลง เสียงขอ้ความเฟสบุ๊คดงัข้ึน นทัเปิดอ่าน และตกใจ 
ดิว นอ้งนทัอยา่แรดใหม้ากนะ 
ดิว เป็นรุ่นนอ้งอยา่มาแยง่แฟนรุ่นพี่คนอื่น 
ดิว ระวงัจะโดนตบ 
ดิว ระวงัตวัไว ้
ดิว อยา่ใหม้นัเกินหนา้เกินตา 
ดิว อยา่เอาเพื่อนมาท าผวั  
ดิว ดว้ยความหวงัดีจากรุ่นพี่ 
 นทัตกใจที่โดนรุ่นพี่ที่เป็นแฟนกบักนัส่งขอ้ความมาด่า (หนา้เฟสดิวเห็นดิวถ่ายรูปคู่กบักนั และขอ้ความ
บอกรักกนั) 
ov เร่ืองเลวร้ายท าไมชอบเกิดข้ึนกนัหนู  ทั้งๆที่หนูหวงัมาโดยตลอดว่าขอใหเ้จอเร่ืองดีๆ กบัหนูบา้ง หนูกลวั

ไปหมด ไม่กลา้ออกไปไหน เพราะกลวัจะเกิดเร่ืองร้ายๆ ข้ึนอีก โรงเรียนก็ไม่กลา้ไป เพราะความเขา้ใจ
ผิด หนูเร่ิมรู้ตวัว่าเป็นโรคซึมเศร้า (gvvgle พิมพว์่าโรคซึมเศร้า  (จิตตก คิดมาก จนคิดจะฆ่าตวัตาย แต่ก็
ไม่กลา้ ไม่รู้จะหาวิธีไหนท่ีจะไม่ให้เป็นแบบน้ี นิยายที่เขียนเพื่อปลอบประโลมในหนูมีความหวงั มนั
ไม่ไดช่้วยอะไรหนูเลย มนักแ็ค่เร่ืองสมมุติ แต่ชีวิตจริงมนัไม่ใช่ ท าไมเราตอ้งร้องไห้ดว้ย  เป็นเพราะเรา
อ่อนแอหรอ หรือเพราะอะไร จะท ายงัไง จะท ายงัไง ฉันไม่อยากเป็นคนที่มีตวัตนที่อ่อนแอ     
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nessel1  
Episode 2 ร่าง 1 วันที่ 31/05/2559   

 
ฉาก 1  สตูดิโอ/ภายใน/กลางวัน  
ตัวละคร อันปัน  
อันปัน น่ังสัมภาษณ์มองกล้อง 
พิธีกร  ท าไมหนูถึงคิดว่าหนูไม่มีตวัตนในโลกแห่งความเป็นจริงละครับ 
-อนัปันมองกลอ้ง กลอ้ง dolly in 

---ตัดไป---  
ฉาก 2  หน้าตึกเรียน /ภายนอก/กลางวัน  
ตัวละคร อันปัน 

-อนัปันนัง่ ถ่ายรูปตวัเองที่โต๊ะมา้หินอยา่งมีความสุข 
ov ฉันเรียนอยูท่ี่คอนแวนตแ์ห่งหน่ึง ที่โรงเรียนมีแต่คนสวยๆๆ  แลว้ดูหนา้ฉันซิ  หึหึ   
  
ฉาก 2.1  ห้องอัดดีเจ/ภายใน/กลางคืน  

-อันปันน่ัง จัดรายการวิทยอุย่งสนุกสนาน 
ov ฉันช่ืออนัปัน  ฉันเป็นดีเจที่คลื่น97.5 ฉันอายเุพียงแค่ 16 ปี ฉันกไ็ม่รู้ว่าฉันท าไดไ้ง  ที่แต่ละวนัจะตอ้ง

พูดคุยกบัผูค้น ที่โทรมาขอเพลงวนัละหลายสิบสาย โดยที่ผูฟั้งไม่รู้เลยว่า  ดีเจคนที่เขาช่ืนชอบจะเดก็
ขนาดน้ี  หรือเป็นเพราะว่าฉนัเสียงแก่ล่ะมัง่  

ดีเจ1 ส าหรับวนัน้ีรายการของเรากห็มดเลาเพียงเท่าน้ี เราสองตวั 
อนัปัน สองคนซิ 
ดีเจ1 เออสองคน  ตอ้งลาไปก่อนแลว้สวสัดีครับ 
อนัปัน สวสัดีค่ะ 

-อนัปัน รีบเกบ็ของเตรียมกลบับา้น 
อนัปัน พี่เจมส์เดีมยวหนูตอ้งรีบกลบัไปท าการบา้นก่อนนะพี่  สวสัดีค่ะ 

 -อนัปัน รีบลุกเดินออกจากหอ้งจดัรายการวิทย ุ
 
ฉาก 3  หน้าบ้านอันปัน/ภายนอน/กลางคืน  
ตัวละคร อันปัน 
-อนัปันเดินมาหยดุที่หนา้บา้นของตวัเองแบบเซ็งๆ  ที่ตอ้งกลบัมาบา้นที่ไม่มีใครอยูเ่ลย  

-อนัปัน ไขประตูเหลก็หนา้บา้นแลว้เดินเขา้มาในบา้นพร้อมเปิดไฟ 
-อนัปัน เดินมาท่ีตูเ้ยน็เพื่อจะหยบิน ้าในตูเ้ยน็และมาม่าหลงัตูเ้ยน็ แต่เห็นกระดาษขอ้ความท่ีพ่อเขียนติดไวเ้ป็น

ประจ า )พ่อไม่อยูบ่า้นอาทิตยห์น่ึงนะ(  
-อนัปัน เดินมานัง่ท่ีโต๊ะกินขา้วพร้อมถว้ยมาม่าและน ้า 
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-อนัปัน หยบิโทรศพัทโ์ทรหาพ่อ  แต่พ่อไม่รับสาย  อนัปันเซ็งจึงเปิดวิทยจุากโทรศพัทฟั์ง 
-เสียงวิทยคุลื่นเดียวกบัท่ีอนัปันเป็นดีเจดงัข้ึนเขา้ช่วงเล่นเกมส์  

ovดีเจ  หากใหคุ้ณผูฟั้งเลือกดีเจคนหน่ึงออกเดจกบัคุณบนเรือสุดหรู่  คุณจะเลือกใครเพราะอะไร  ส่งขอ้ความมา
ท่ีเฟสบุ๊คเราไดเ้ลยตอนน้ี  เราจะคดัคนท่ีส่งขอ้ความโดนใจ 3ท่าน  มาเลยตอนน้ี ...มีคนเลือ กอนัปันเยอะ
มาก 

-อนัปันไดย้นิยิม้ไม่หุบ 
ov อยากไปกบัฉันหรอ  เห็นหนา้ฉันแลว้จะกินไม่ลงนะ 
 
ฉาก 4  ห้องอันปัน /ภายใน/กลางคืน  
ตัวละคร อันปัน 

-อนัปันกลบัเขา้มาในหอ้งหยบิไอโฟนข้ึนมาเชค็เฟสบุ๊คของตวัเองท่ีลงรูปไวเ้ม่ือตอนเชา้   ยอดไลคเ์ธอพุ่งสองพนั
กว่าเธอยิม้และเขา้ไปดูเฟสของดาวโรงเรียนคอนแวน....?  ที่มียอดไลคใ์กลเ้คียงเธอเธอมีความสุข 
ov ใหต้ายเถอะ  ฉันมียอดไลคพ์อๆกบัดาวโรงเรียนเลยหรือเน่ีย 

-ในณะนั้นจอห์นพี่ ม.5 โรงเรียนเดียวกบัเธอทกัมาหาเธอโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นที่คุน้ตา 
จอห์น  ท าไรอยูค่บั 
อนัปัน  พึ่งเขา้บา้นมาค่ะ 
จอห์น  พรุ่งน้ีไปกินขา้วกนัมั้ย 
อนัปันท าหนา้คิด คิดว่าจะท าไงดี 
จอห์น  คุยกนัมาตั้งนานแลว้     
จอห์น  ยงัไม่เคยเจอกนัเลย 
อนัปันไม่รู้ว่าจะท าไงดี เพราะตนก าลงัหลอกจอห์นอยู ่และกลวัว่าจอห์นจะรับตวัตนที่แทจ้ริงของอนัปันไม่ได้  
 
ฉาก 5  ห้องอันปัน /ภายใน/กลางคืน  
ตัวละคร อันปัน 

-อนัปันลองชุดหลายชุด  ทั้งกระโปรง  กางเกง  
ov ฉันจะท าไงดีนะ  ชุดน้ีกไ็ม่สวยอ่ะ 

อนัปันหยิบชุดใหม่มาลองอีกคร้ัง  
ov  ชุดน้ีกไ็ม่ได ้  
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ฉาก 6  กลางวัน / ภายนอก / สยาม 
ตัวละคร อันปัน 
วนัน้ีถือว่าเป็นการออกเดทคร้ังแรกหรือเปล่านะ (อนัปันโพสเฟสบุ๊ค ขณะนัง่แทก็ซ่ี) 
อนัปันเดินตามทางเดิน มุ่งหนา้ไปยงัร้านอาหารที่นดัไว ้สีหนา้ไม่สูดี้นกั 
Vo ฉันก าลงัท าอะไรอยู ่แลว้มนัจะดีมั้ย มนัตอ้งดีสิ 
เสียงแชทเฟสดงัข้ึน 
จอห์น ถึงไหนแลว้ 
จอห์น ผมถึงแลว้นะ 
Vo อนัปัน เป็นไงกเ็ป็นวะ 
เธอเดินเขา้มาดว้ยอาการไม่สู่ดีนกั เธอตดัสินใจเดินเขา้มาหยดุอยูต่รงหนา้จอห์น  
จอห์น เงยหนา้มอง 
จอห์น อา้ว อร มากินขา้วที่น่ีเหมือนกนัหรือ มากบัใครอ่า ชอบมาร้านน้ีหรอ แลว้ท่ีโรงเรียนเป็นไงบา้ง  
จากรอยยิม้ท่ีมีอยู ่อนัปันพอไดย้ินเสียงจอห์นถาม เธอหน้าชา หูอื่อ เธอไม่ไดย้ินอะไรต่อจากนั้นเลย รอยยิ้มบน
ใบหน้ากลบัหายไป ราวกบัว่าโลกใบน้ีมันช่างโหดร้ายเหลือเกิน เธอเดินออกจากร้านไปดว้ยความเสียใจ เดิน
ปะปนกบัคนท่ีหนา้ตาธรรมดาทัว่ไป 
Vo น่ีฉันท าอะไรลงไป ท าไมฉันรู้สึกแยข่นาดน้ี 
อนัปัน เดินออกมาจากร้านอยา่งเสียใจที่จอห์นจ าเขาไม่ได  ้
เหล่าบรรดาเพื่อชายในเฟสต่างมาเมน้ท่ีอนัปันโพสไวก้่อนหนา้น้ี 
เพื่อน1  โห มีแผนแลว้หรอ 
เพื่อน2  อกหกัเลย 
เพื่อน3 เศร้าเลย T T 
เพื่อน4 T T 
 

nessel1  
Episode 3 ร่าง 1 วันที่ 31/05/2559   
 
ฉาก 0  สตูดิโอ/ภายใน/กลางวัน  
ตัวละคร หน่ึง  

-หน่ึง น่ังสัมภาษณ์มองกล้อง 
หน่ึง  เคยเห็นคนในเฟสบุ๊คปะ พวกที่ท  าแต่เร่ืองท่ีไม่มีประโยชน์ วนัๆ โพสรูปไร้สาระ 
-หน่ึงมองกลอ้ง กลอ้ง dolly in 
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ฉาก 1  กลางวัน / ภายนอก / สนามกีฬาลู่วิ่ง 
ตัวละคร  หน่ึง 

-หน่ึง อยูใ่นลู่วิ่งจุดสตาร์หมายเลขหน่ึง  สายตามุ่งมัน่มองไปยงัเส้นชยัเพื่อหวงัควา้เอาชยัชนะ 
ov หน่ึง หน่ึงคือช่ือผม และผมจะตอ้งเป็นท่ีหน่ึง ท่ีหน่ึงเท่านั้น ไม่มีแพ ้ไม่มีเสมอ เส้นทางท่ีผมจะวิ่งไป

ขา้งหนา้ มนัคือเส้นทางของชีวิ  มนัไม่มีอะไรอยากเกินกว่าที่ผมจะท าได ้เพราะผมไม่ใช่คนอ่อนแอ 
 
ฉาก 2  ระเบียงทางเดิน/ภายใน/กลางวัน  
ตัวละคร หน่ึง 
-หน่ึงก  าลงันัง่เลื่อนดูเฟคบุ๊คอยูต่รงระเบียงทางเดินของตึก 
ov ผมสมเพสพวกที่วนัๆ นัง่แต่โพสเฟสบุ๊คปัญญาอ่อนไร้สาระ ดูอย่างอีน่ีสิ โพสด่าแต่แท็คซ่ี เร่ืองมากวนั

หลงัมึงเดินเองสิ แท๊กซ่ีเขากต็อ้งท าหนา้ที่ของเขาปะว๊ะ อีน่ีอีกคน ลงรูปแต่ศลัยกรรม มึงท าจมูกมาแลว้  
ใช่ว่ามึงจะสวยข้ึนนะ กูเห็นมึงกก็เ็หมือนเดิม ผมอยากจะถามมึงจริงๆ ว่ามึงหลอกเงินแม่มึงมาว่าไง   

ทนัใดนั้นกลุ่มของกรที่ไม่ถูกกบัหน่ึงเดินผ่านมา หน่ึงกบักลุ่มของกรจ้องหน้ากบัจนเกือบจะมีเร่ือง แลว้กลุ่มของ
กรกเ็ดินจากไป 
ov รอบท่ีแลว้มึงยงัไม่เขด็ใช่มะ ไอก้ร เดีมยวมึงเจอ ไออ้่อน 

-มีสายเขา้โทรศพัทห์น่ึง   เห็นเป็นแม่โทรมา หน่ึงมองดูท าหนา้หงุดหงิด หน่ึงกดท้ิง 
 
ฉาก 3  ร้านผัดไทย /ภายนอก/กลางคืน  
ตัวละคร หน่ึง 
หลังจากหน่ึงอาบน ้าเสร็จ หน่ึงเดินมากินผดัไทย  ขณะที่รอผดัไทยเขาหยิบโทรศพัท์ข้ึนมาเลื่อนดูเฟสบุ๊ค และ
เห็นเฟคบุ๊คกรที่โพสว่า  กีฬาแห่งชาติปีกูไดล้งแข่งแลว้ หน่ึงอ่านสเตตสั แลว้อารมณ์ข้ึน เขาโมโหมาก 

-หน่ึง โมโหจึงโพสเฟสบุ๊คตอบโต ้กร 
หน่ึง มึงไม่มีทางเป็นที่หน่ึงได ้ที่สองมึงยงัไม่ไดเ้ลย 
ov ผมจะท าทุกอยา่ง ใหไ้ดท่ี้หน่ึงมาอีกคร้ัง ผมจะไม่ยอมแพ ้ผมไม่ใช่คนอ่อนแอ   
ทนัใดนั้นมีเสียงโทรศพัทเ์ขา้มา หน่ึงหยบิข้ึนมา เป็นกรโทรมา หน่ึงตกใจกลวัจึงกดท้ิง กรโทรมาอีก หน่ึงกดท้ิง 
ประมาณ 3 คร้ัง หน่ึงกลวัท่ีจะเผชิญหนา้โดยการพูดคุย สีหนา้รนราน 
ทนัใดนั้น แม่กโ็?นมาหาอีกคร้ัง หน่ึงกดรับ 
หน่ึง เดีมยวโอนให ้ ตอนน้ีไม่สะดวก  บอกพ่อรอก่อน  เดีมยวโอนค่ายาให ้

-หน่ึง กดว่าง  หนา้ตาฉุนเฉียว 
-ในขณะนั้น  กรทกัเฟสมาว่า  

กร คร้ังก่อนท่ีมึงท าใหกู้ไม่ไดไ้ปแข่ง กูอุส่าไม่อะไรแลว้นะ 
หน่ึง กมึ็งมนัอ่อนแอเองน่ีหว่าช่วยไม่ได ้คร้ังน้ีกุกจ็ะท าใหมึ้งไม่ไดไ้ปแข่ง 
กร          มึงจะท าไรกูได ้คร้ังน้ีกูไดเ้ขา้คดัตวั มึงจะท าไรกูได ้
หน่ึง      นัง่วิ่งเขาใชข้าวิ่งใช่ไหม!! 
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กร ท าไม  มึงจะท าอะไรกบัขากู 
หน่ึง เดีมยวมึงกรู้็ 
 
ฉาก 4  ระเบียง /ภายนอก/กลางวัน  
ตัวละคร หน่ึง 
-หน่ึงเดินอยูห่นา้ตึกเรียน  ต ารวจโทรมาเรียกหน่ึงไปพูดคุยที่โรงพกั    
ต ารวจ  สวสัดีครับผมเป็นเจา้หนา้ที่ต  ารวจจาก สน.  เชิญคุณหน่ึงมาที่โรงพกัดว้ยครับ 
-หน่ึงสีหนา้ตกใจ 
 
 
ฉาก 5  สนามกีฬา/ภายนอก/กลางวัน 
ตัวละคร  หน่ึง 
-หน่ึง วิ่งสะดุดขาตวัเอง หนา้กระแทกพื้น ภาพตดัด า 
ov ส่ิงที่ท  าไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงชยัชนะ ในที่สุด ส่ิงท่ีเราท าลงไป มนักย็อ้นกลบัมาท าร้ายตวัเราเอง 
-อนัปันนัง่อยูห่นา้กระจก มีผา้พนัแผลพนัทัว่หนา้ 
ov ไม่มีอะไรที่จะมาท าร้ายฉันได ้นอกจากฉันจะท าร้ายตวัเอง ฉันจะไม่ให้เร่ืองแบบนั้นมนัเกิด

ข้ึนกบัฉันอีกต่อไป ฉันจะตอ้งเป็นตวัของตวัเอง ไม่ใช่เป็นตวัของตวัเองในร่างของคนอื่น ฉัน
จะเป็นคนที่สวยที่สุด ฉันจะเปลี่ยนตวัเอง  

-นทัในลุคใหม่ตามแบบดารา  Rudy rose  เดินอยูก่ลางตลาดที่มีคนมากมายมองมาที่เธอ 
ov เปลี่ยนเป็นยงัง้ี แบบท่ีเป็นตวัตนของฉัน แบบที่ฉันคิดว่าไม่มีใครกลา้เขา้มาท าอะไรฉันได ้

ถึงจะมี ฉันกจ็ะสู้ สู้ในแบบตวัตนที่ความรู้สึกบีบบงัคบัใหฉ้ันเป็น 
 

หน่ึง นัท อันปัน  ฉันไม่ยอม...... 
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ล าดับ เหตุการณ์ และ รายละเอียด 
1 Title รายการ 

ช่วงที่ 1 
2 ภาพบรรยากาศวนัคดัเลือก 

- การแนะน านอ้งๆในกติกาการรับสมคัร การคดัเลือก 
- นอ้งๆวาดรูปตามโจทยท์ี่ไดรั้บ 
- ปฏิกิริยานอ้งๆระหว่างการวาดรูป 
- สัมภาษณ์ความรู้สึกเดก็ที่เขา้มาคดัเลือก  

3 วนัคดัเลือกผลงาน 
- คดัเลือกโดยอาจารย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
- บรรยากาศการสนทนาเพื่อคดัเลือกนอ้งๆ 
- การวิจารณ์งานที่นอ้งส่งผลงานเขา้มา 

4 วนัประกาศผลผูเ้ขา้รอบ 
- บอกผลท่ีบา้นผูเ้ดก็ท่ีเขา้รอบ ทั้ง 2 คน 
- ปฏิกิริยาของนอ้งๆเม่ือเห็นทีมงานเขา้ไปเคาะประตู 
- ความรู้สึกของพ่อและแม่ของนอ้งๆทั้งสองคน 
- ความคาดหวงัและการใหก้  าลงัใจนอ้งๆในการเขา้ร่วมรายการของพ่อกบัแม่ 

5 วนัแรกของการกา้วเขา้สู่การเรียนรู้ 
- ปฏิกิริยาของนอ้งๆตั้งแต่รถของมหาวิทยาลยัไปรับท่ีบา้น 
- สัมภาษณ์ความรู้สึกของเดก็ทั้ง 2 คน 

6 พูดคุยกนัเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะเขา้ไปเจอกบัอาจารย ์และพี่ๆคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- การสร้างความคุน้เคยกบัพี่ๆในคณะ  
- การปรับตวัของนอ้งทั้งสองคน 
- ปฏิริยาของนอ้งๆเม่ือไดเ้ห็นการเรียนรู้ของพี่ๆในคณะ และการสอนของคณาจารย  ์

7 สัมภาษณ์พี่ๆเม่ือไดพ้บกบันอ้งและท่าทีของนอ้ง หน่วยกา้นของนอ้งทั้งสองคนเป็นอยา่งไร 
ช่วงที่ 2 

8 Title รายการ 

บทรายการฉบับสมบูรณ์ 
รายการ   Wanna be someday 
ความยาว 30 นาที 
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ16-18 ปี 
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ล าดับ เหตุการณ์ และ รายละเอียด 
9 นอ้งๆลองออกไป present แบบเบ้ืองตน้ 

- ปฏิกิริยาของพี่ๆเม่ือไดเ้ห็นนอ้งลองน าเสนอความคิด 
- ค าแนะน าของอาจารย ์

10 บรรยากาศพูดคุยในหอ้งกบันอ้งๆ 
- ความรู้สึกที่ไดอ้อกไป present  

11 สั่งโจทยใ์หน้อ้งๆไปท า  
- โจทย ์คือ ออกแบบบา้นพกัตากอากาศของตวัเอง 

12 สัมภาษณ์นอ้งก่อนกลบัไปท าที่บา้น 
- ความรู้สึกนอ้งๆ หลงัจากที่ไดรั้บโจทย ์

13 นอ้งๆกลบัไปคิดแบบท่ีบา้น 
- ความรู้สึกของนอ้งๆหลงัจากเร่ิมออกแบบ 

14 วนัที่ 2 ใหพ้ี่ตรวจแบบให้ 
- พี่ๆตรวจแบบ และใหค้  าแนะน านอ้งๆ 

15 สอนนอ้งๆตดัโมเดล และใหโ้จทยก์ลบัไปท าที่บา้น 
16 กลบัไปตดัโมเดลที่บา้น 

- สัมภาษณ์ความรู้สึกนอ้งๆที่ไดโ้มเดล 
17 วนัที่ 3 ลอง present 

- ใหเ้ดก็ๆลองออกไป present โมเดลบา้นที่ไดไ้ปท ามา 
- ใหอ้าจารยค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คอมเมน้งานของนอ้งๆ  

18 ภาพบรรยากาศการพูดคุยของพี่ กบันอ้งๆ 
- พี่ๆใหค้  าแนะน ากบันอ้งเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะกลบัไปปรับปรุงงานของ

ตนเอง 
ช่วงที่ 3 

19 Title รายการ 
20 วนัสอบ Final 

- ภาพบรรยากาศการเตรียมตวัของนอ้งๆก่อนข้ึน present 
21 บรรยากาศการ present ของนอ้งๆ 

- อาจารยค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คอมเมน้ผลงาน 
22 - สัมภาษณ์พี่ๆถึงความรู้สึกที่มีต่อนอ้งๆ 
23 ใหน้อ้งๆดูรายการ 

- สัมภาษณ์ความรู้สึกของนอ้งๆท่ีไดเ้ขา้เร่ิมรายการทั้งหมด 
24 - สัมภาษณ์อาจารย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ภาพ ประเด็นสัมภาษณ์ / ความรู้สึก 

Title รายการ 

คุณแม่แอน 
คุณฐิติมา มุ่งเข่ืองกลาง 
ตดับรรยากาศสัมภาษณ์ สลบักบัภาพ Insert ที่ส่ือ
อารมณ์ และวิธีการเลี้ยงลูก เบรกอารมณ์ และ
ขอ้ความน าไปสู่ประเดน็ต่อไป และใชค้ลิปวีดีโอ 
เพื่อสร้างอารมณ์ 

ประเด็นสัมภาษณ์ 

 ความรู้สึกแรกเม่ือรู้ว่าตั้งครรภ ์
 แนะน าตวั  
 อาชีพและความใฝ่ฝันหลงัเรียนจบ 
 ส่ิงท่ีท  าส่ิงแรกเม่ือเร่ิมทอ้ง / การเตรียมความพร้อม

ในการมีลูก 
 การเสียสละ จดัการชีวิตเพื่อเตรียมเลี้ยงลูก 
 การเป็นคุณแม่มือใหม่ ท่ามกลางคนรอบขา้ง จน

กลายเป็นความกลวั น าไปสู่ความเครียดในการเลี้ยง
ลูกท่ีใชท้ฤษฎีในการเลี้ยงลูกจนมากเกินไป 

 จุดเปลี่ยนท่ีท าใหเ้ร่ิมสังเกต จนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูลูก 

 การปรับจูนความคิด และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเลี้ยงลูกใหม่ กบัลูกคนท่ีสอง 

 กล่าวถึงเพื่อนรุ่นเดียวกนัที่ไม่กลา้มีลูก 
 ความคาดหวงัต่อการเติบโตของลูกในอนาคต 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 แรงขบัเคลื่อนและความสุขในการเลี้ยงลูก 

คุณย่าคนเก่ง 
คุณสุวรรณา จ้างประเสริฐ 
 
ตดัสลบัภาพ  Insert  ส่ิงของในบา้นท่ีส่ือถึง
บรรยากาศการเลี้ยงดูของคุณยา่  
 
 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ 

 แนะน าตวั 
 แนะน าหลานทั้งสอง 
 เล่าถึงการเรียนของหลานทั้งสอง 
 ความจ าเป็นที่ท  าใหคุ้ณยา่ตอ้งลาออกจากการเป็น

อาจารยม์าดูแลหลานทั้งคู่ 
 บทบาทการเป็นแม่ลูกอ่อน(อีกคร้ัง)  
 การดูแลหลาน เร่ืองอาหาร ตั้งแต่เลก็จนโต 

บทรายการฉบับสมบูรณ์ 
รายการ  ต่าง...เขา้ใจ 
ความยาว 30 นาที 
กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว 
ม 
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ภาพ ประเด็นสัมภาษณ์ / ความรู้สึก 
  การส่งเสริมใหเ้รียนเสริมและการรับส่ง 

 การเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน หลานๆ เม่ือเปรียบเทียบ
กบัรุ่นลูก 

 การฝึกใหห้ลานรับผิดชอบงานบา้นในบา้น 
 ความใฝ่ฝันของหลานทั้งสอง โดยคุณยา่ปล่อยตาม

ความสนใจของเดก็ 
  การเปลี่ยนแปลงเม่ือหลานเขา้สู่วยัรุ่น 
 เคลด็ลบัในการสร้างความอบอุ่นในบา้นและการ

สร้างพื้นท่ีส่วนตวัในบา้น 
 มุมมองของคุณยา่ที่มีต่อการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร 

โซเชียลมีเดีย ของหลานๆ 
 คุณยา่ฝากถึงหลานทั้งสองคน 

คุณพ่อลุยเดี่ยว 
คุณคมศร สนองคุณ 
ตดัสลบัภาพบรรยากาศในบา้น การดูแลลูก และ
การออกไปเที่ยวนอกบา้น การเฝ้ามองลูกอยา่ง
เขา้ใจ 

ประเดน็สัมภาษณ์ 
 เล่าถึงลูกชายคนโต : ติดเกมส์ การปรึกษาแพทย ์

หาขอ้มูลของคุณพ่อที่คอยดูแลอยู่ห่างๆ  
 ภาวะสมาธิสั้น และ การเปลี่ยนแปลงเร่ืองอารมณ์

ในช่วงวยัรุ่นของลูก 
 การมีความรัก และการปล่อยใหมี้แฟนตามวยัของ

เดก็วยัรุ่น 
 การแกปั้ญหาการมีส่วนร่วมกนัในรถดว้ย

ล  าโพงบลูธูท และการสังเกตการณ์ส่ิงส่ือท่ีลูกรับ  
 เล่าถึงลูกสาว : การบริโภคส่ือของลูกสาว การ

ติดตามดารา เพลง ซีรีย ์โดยมีพ่อคอยตามติดชีวิต
ลูกแต่ไม่ปิดกั้น 

 ความกงัวลในการกา้วเขา้สู่วยัสาวของลูก 
 นิยามการเลี้ยงลูก : เขา้ใจในส่ิงท่ีลูกเป็น ปล่อยให้

เรียนรู้ อยา่เอาความคิดพ่อแม่เป็นท่ีตั้ง เพื่อใหมี้
ความสุขใหม้ากที่สุด 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามพฤตกิรรมการรับชมและความต้องการรายการโทรทัศน์ส าหรับเดก็และเยาวชน 
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โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกับค าตอบของนักเรียน และ ตอบค าถามลงในช่องว่าง 

1. ลักษณะประชากร 
 1.1 ช่ือ-สกุล_____________________________________email ____________________________ 
 1.2 เพศ  หญิง   ชาย 
 1.3 อาย_ุ_________ ปี 
 1.4 ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้น ___________ โรงเรียน _____________________ โทรศพัท ์______________ 
 1.5 ปัจจุบนันกัเรียนอาศยัอยูก่บัใคร  
        คุณพ่อและคุณแม่  คุณพ่อคนเดียว   คุณแม่คนเดียว        ผูป้กครอง 

 1.6 ปัจจุบนัคุณพ่อ คุณแม่ หรือ ผูป้กครอง (ถา้ไม่ไดอ้ยูก่บัคุณพ่อคุณแม่) มีอาชีพอะไร 
 1.6.1 คุณพ่อ 
        รับราชการ   ท  างานบริษทัเอกชน  ท าธุรกิจส่วนตวั   รับจา้ง  
 ท าการเกษตร   พ่อบา้น   อื่นๆ ระบุ _______________ 

 1.6.2 คุณแม่ 
        รับราชการ   ท  างานบริษทัเอกชน  ท าธุรกิจส่วนตวั   รับจา้ง  
 ท าการเกษตร   พ่อบา้น   อื่นๆ ระบุ _______________ 

 1.6.3 ผูป้กครอง (ถา้ไม่ไดอ้ยูก่บัคุณพ่อคุณแม่) 
       รับราชการ   ท  างานบริษทัเอกชน  ท าธุรกิจส่วนตวั   รับจา้ง  

 ท าการเกษตร   พ่อบา้น   อื่นๆ ระบุ _______________ 

 1.7 คุณพ่อ คุณแม่ หรือ ผูป้กครองใหเ้งินมาโรงเรียนอยา่งไร 
        เป็นรายวนั วนัละ ________ บาท    เป็นรายเดือน เดือนละ ________ บาท 

2. พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ 
 2.1 ช่วงวนัธรรมดานกัเรียนดูโทรทศัน์ วนัใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอ้เดียว) 
  จนัทร์  องัคาร  พุธ   พฤหสับดี  ศุกร์ 

 2.2 ช่วงวนัธรรมดานกัเรียนดูโทรทศัน์ช่วงเวลาใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอ้เดียว) 
   ช่วงเชา้ (05.00 – 08.00 น.)  ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.)   
   ช่วงเยน็ (16.01 – 18.00 น.)    หวัค  ่า (18.01 – 20.30 น.)  
   ช่วงหลงัข่าว (20.31 – 22.30 น.)   ช่วงดึก (หลงั 22.31 น.) 
 2.3 ช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์นกัเรียนดูโทรทศัน์ วนัใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอ้เดียว) 
   เสาร์     อาทิตย ์  

 

แบบสอบถาม 
เร่ือง: พฤตกิรรมการรับชมและความต้องการรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชน  
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 2.4 ช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์นกัเรียนดูโทรทศัน์ช่วงเวลาใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอ้เดียว) 
   ช่วงเชา้ (05.00 – 08.00 น.)  ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.)   
   ช่วงเยน็ (16.01 – 18.00 น.)    หวัค  ่า (18.01 – 20.30 น.)  
   ช่วงหลงัข่าว (20.31 – 22.30 น.)   ช่วงดึก (หลงั 22.31 น.) 

 2.5 นกัเรียนใชเ้วลาชมโทรทศัน์ประมาณกี่ชัว่โมงต่อวนั  
    นอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง   1 – 3 ชัว่โมง   
   3 – 6 ชัว่โมง    มากกว่า 6 ชัว่โมง 

 2.6 ช่องสถานีโทรทศัน์ที่นกัเรียนดูบ่อยที่สุด คือ (สามารถตอบช่องทีวีดาวเทียม ช่องเคเบ้ิลหรือ  
ช่องยทููปได)้_______________  

 2.7 รายการโทรทศัน์ที่นกัเรียนชอบมากที่สุดคือ  
  1) รายการ _______________ ช่อง ____________ ชมผ่านทาง โทรทศัน์ ออนไลน ์
  2) รายการ _______________ ช่อง ____________ ชมผ่านทาง โทรทศัน์ ออนไลน ์
       3) รายการ _______________ ช่อง ____________ ชมผ่านทาง โทรทศัน์ ออนไลน ์

 2.8 ส่ิงดึงดูดในรายการโทรทศัน์ท่ีนกัเรียนชอบ (เลือกตอบไดม้ากกว่า 1) 
   ความตลก   ความต่ืนเตน้ผจญภยั  ความรักโรแมนติก 
  ความมีเง่ือนง าชวนสงสัย   ความขดัแยง้   โชคลาภ รางวลั 
   ดารา ผูมี้ช่ือเสียง ความมีช่ือเสียง   ความสวยงาม   เร่ืองยอ้นยคุ 
   ความเศร้า ความสงสาร เห็นอกเห็นใจ  

 2.9 ดารา นกัแสดง ตวัละคร หรือ เน็ตไอดอลที่นกัเรียนช่ืนชอบ คือ__________________________ 

 2.10โดยปกตินกัเรียนดูโทรทศัน์กบัใคร 
   พ่อ แม่ หรือ ผูป้กครอง   ญาติผูใ้หญ่    พี่ นอ้ง     
   พี่เลี้ยง     ดูคนเดียว  

 2.11คุณพ่อ คุณแม่ หรือ ผูป้กครอง มีการแนะน า หรือ ออกกฎในการชมโทรทศัน์หรือไม่ 
   มี     ไม่มี 
3. การมีส่วนร่วมและการรู้เท่าทันส่ือโทรทัศน์ 
 3.1นกัเรียนเคยแสดงความคิดเห็นต่างๆไปยงัรายการโทรทศัน์ที่ไดรั้บชมหรือไม่  
      (เช่น โพสคอมเมนต ์อีเมล ์โทรศพัท ์เขียนจดหมาย หรือ ติดต่อผ่านช่องทางอื่นของรายการ) 
   เคย     ไม่เคย 

 3.2 นกัเรียนเคยติดต่อเพื่อขอเขา้ร่วมรายการโทรทศัน์หรือไม่  
       (เช่น เขา้ชมการบนัทึกเทป เขา้ประกวดแข่งขนั ร่วมสนุก หรือ ใหส้ัมภาษณ์) 
   เคย     ไม่เคย 
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 3.3 นกัเรียนเคยเขา้ร่วมรายการโทรทศัน์หรือไม่ 
   เคย     ไม่เคย 

 3.4 เม่ือชมรายการโทรทศัน์นกัเรียนรู้ว่าเร่ืองไหนเป็นเร่ืองจริง เร่ืองท่ีแต่งข้ึน หรือ เป็นความคิดเห็น 
   ใช่      ไม่ใช่     ไม่แน่ใจ 

 3.5 นกัเรียนมีการแชร์ หรือ แนะน า รายการโทรทศัน์ที่ไดรั้บชมให้ผูอ้ื่นไดช้มต่อไป 
   ใช่      ไม่ใช่     ไม่แน่ใจ 

 3.6 ทุกคร้ังท่ีนกัเรียนแชร์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีไดรั้บชมจากรายการโทรทศัน์ นกัเรียนมัน่ใจว่าเน้ือหา   
เหล่านั้นมีประโยชน์ และไม่เกิดโทษกบัผูอ้ื่น 
   ใช่      ไม่ใช่     ไม่แน่ใจ 

4. ความคดิเห็นที่มีต่อรายการโทรทัศน์และความต้องการในการรับชมโทรทัศน์ 
 4.1 นกัเรียนคิดว่ารายการโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีเพียงพอกบัเดก็และเยาวชนหรือยงั    
   พอ     ไม่พอ      ไม่แน่ใจ 

 4.2 นกัเรียนคิดว่ารายการโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีคุณภาพดี เหมาะสมกบัเดก็และเยาวชนหรือไม่   
   ดี      ไม่ดี    ไม่แน่ใจ 

 4.3 ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีนกัเรียนคิดว่าควรมีมากข้ึนคือ (เลือกตอบไดม้ากกว่า 1) 
   รายการการ์ตูน    รายการเพลง/คอนเสิร์ต  รายการสารคดี    
   รายการเลา่นิทาน  รายการน าเทีย่ว   รายการเกมโชว ์  
   รายการเรียลลิต้ี   รายการตลก    ละคร    
   ละครซิทคอม   รายการกีฬา   รายการแสดงความสามารถพิเศษ 
   รายการข่าวของเดก็และเยาวชน  อื่นๆ ระบุ _______________________________ 

 4.4 เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีนกัเรียนคิดว่าควรเพิ่มข้ึนคือ (ถามเฉพาะวยัรุ่น) 
   เน้ือหาเกี่ยวกบับทเรียน  แนะน าแฟชัน่และบุคลิกภาพ  
   ชีวิตดารา คนดงั  วิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจที่เขา้ใจง่าย  
   ชีวิตและปัญหาวยัรุ่น   ข่าวสารเทคโนโลย ี  
   อาชีพและการศึกษาต่อ  อื่นๆ ระบุ _______________________________ 
 

- ขอบคุณค่ะ - 
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ภาคผนวก จ 

คู่มือตรวจสอบการผลติรายการโทรทัศน์ส าหรับ เดก็ เยาวชน และครอบครัว  
โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรม 
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Ethical TV Production Checklist for Children, Youth & Family Program  

(ร่างคู่มือตรวจสอบการผลติรายการโทรทัศนส์ าหรบั เด็ก เยาวชน และครอบครัวโดยค านึงถึงหลักจรยิธรรม) 

1. ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre – Production) 

1.1 ที่มาของการพัฒนาแนวคิดรายการ (โปรดระบุ เช่น นโยบายต่างๆ ของชาติที่เกี่ยวกับการพัฒนา

และการปกป้องเด็กและเยาวชนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ฯลฯ) 

 

 
 

 
 

1.2 กลุ่มเป้าหมาย  (โปรดเลอืก) 

o เด็กเล็ก  อายุ 3 – 5 ปี o เด็ก อายุ 6 – 9 ปี o เด็กโต อายุ 10 – 12 ปี 

o วัยรุ่น อายุ 13 – 15 ปี o เยาวชน อายุ 16 – 18 ปี o ครอบครัว 

o อ่ืนๆระบ ุ                                                                                                                                               
.                                                    

1.3 ประเภทรายการ                                 .                                                                                                                                                  

1.4 ประโยชน์ที่เด็ก เยาวชน และครอบครัวจะได้รับ (เช่น การส่งเสริมพัฒนาการ หรือ การสร้างทักษะ

และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่สมบูรณ ์หรือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ฯลฯ)                                       
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  1.5 ผู้สนับสนุนรายการ (โปรดระบุประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนรายการและผู้ชมจะได้รับจากการสนับสนุน

รายการ)  

 
 

 

 
 

1.6 การสร้างสรรค์รายการ 

     1.6.1 แหล่งข้อมูลเพื่อผลิตรายการ  (ระบุแหล่งข้อมูล และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล) 

 
 

 
 

 

      1.6.2 การพัฒนาโครงสร้างรายการและบทโทรทัศน์ (โปรดเลือก: ควรมีนักจิตวิทยาเด็กและ

ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างสรรคร์ายการให้เหมาะสม) 

o มีนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวร่วมสร้างสรรค์รายการ             

ชื่อ-สกุล                                                                                                     

(โปรดแนบประวัติการท างานที่เก่ียวข้องกับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว)๖๖ 

o ไม่มีนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวร่วมสร้างสรรค์รายการ (โปรดระบุวิธีการทางเลือก) ๖      
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1.6.3 การคัดเลือกนักแสดงหรือผู้ร่วมรายการ  

ก. ความสมัครใจของเด็ก และเยาวชนในการร่วมรายการ (ระบุวิธีการเชิญให้ร่วมรายการ) 

 

 
 

ข. การได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการร่วมรายการ (ผู้ร่วมรายการอายุต่ ากว่า 18 ปี) 

o มีเอกสารการได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง  

o ไมม่ีเอกสารการได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง (ระบุวิธีการได้รับอนุญาตแบบอื่น) 

 

 

ค. นักแสดงหรอืผู้ร่วมรายการ  

ชื่อ-สกุล/อายุ ประวัติ (พอสังเขป) 
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1.7 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ 
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2. ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 

กระบวนการการท างานร่วมกัน ข้อสังเกต 

2.1 กระบวนการท างานกับเด็กและเยาวชน 

2.1.1 การสร้างความม่ันใจให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ร่วม
รายการ 

 

2.1.2 การใช้ภาษากับเด็กและเยาวชนในการท างาน
ร่วมกัน 

 

2.1.3 การค านึงถึงสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของ
เด็กและเยาวชน ในการท างานร่วมกัน 

 

2.2 กระบวนการท างานกับผู้ปกครอง (พ่อ แม่ ญาติ หรือ ครู) 

2.2.1 ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ปกครองรับทราบและ
ยอมรับ  

 

2.2.2 กรณผีู้ปกครองเป็นผู้พาเด็กมาเข้าร่วมรายการ  

2.2.3 กรณผีู้ปกครองไม่ได้เป็นผู้พาเด็กมาเข้าร่วม
รายการ 

 

2.2.4 การแจ้งยกเลิกหรือพักการท างานโดยผู้ปกครอง  

2.3 กระบวนการท างานร่วมกันของทีมงาน 

 ความเข้าใจร่วมกันของทีมงานในการปรับใช้
มาตรฐานจริยธรรมกับขั้นตอนผลิตรายการ 
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2.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในขั้นตอนการผลิตรายการ 
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3. ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post - Production) 

กระบวนการการท างานหลังการผลิตรายการ ข้อสังเกต 

3.1 การตัดต่อ 

3.1.1 การตัดต่อภาพ 

 การเลือกใช้ภาพที่เด็กสนใจเหมาะสมกับช่วงวัย 
  

 

 การค านึงถึงสิทธิเด็ก และจริยธรรมคุ้มครองเด็ก  

 การค านึงถึงความรุนแรงของภาพ  

 การค านึงถึงภาพที่น าไปสู่พฤติกรรมการ
เลียนแบบ 

 

3.1.2 การตัดต่อเสียง 

 การเลือกรูปแบบของเสียงที่เหมาะสม  

 การเลือกรูปแบบของเสียงที่เหมาะสม  
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   3. ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post - Production) (ต่อ) 

กระบวนการการท างานหลังการผลิตรายการ ข้อสังเกต 

3.2 การประเมินการตอบรับจากผู้ชมและการควบคุมคุณภาพ 

3.2.1 การประเมินความนิยม 

 รูปแบบการประเมินความนิยม    

 การชี้แจงเงื่อนไขการประเมินความนิยมโดย
ค านึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

3.2.2 การควบคุมคุณภาพ 

 การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาไม่
เหมาะสมในเรื่อง SLVR 

 

3.2.3 การขึ้นค าเตือน 

 การข้ึนค าเตือนการน าเสนอภาพหรือเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงอันตราย  
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3.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


