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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน สํานักงาน กสทช. ไดจัดทําบทความทาง

วิชาการเก่ียวกับรายการสําหรับเด็กในยุคทีวีดิจิตอล ต้ังแตป 2558 ซ่ึงเปนปแรกท่ีวงการทีวีดิจิตอลมีการ

แขงขันกันอยางเต็มรูปแบบจนถึงปจจุบัน ซ่ึงพบวา กลุมรายการสําหรับเด็กและเยาวชนของชาติมีแนวโนม

ลดลงอยางตอเน่ือง สาเหตุหลักมีปจจัยมาจากดานธุรกิจท่ีรายการเด็กทํารายไดจากการออกอากาศ

ไดไมมากนักเม่ือเทียบกับกลุมรายการประเภทอ่ืนๆ  อีกท้ังกลุมชองทีวีดิจิตอลธุรกิจ หมวดหมูเด็ก เยาวชน

และครอบครัว จํานวน 3 ชอง ไดคืนใบอนุญาตท้ังหมดแลวในป 2559 และ 2562 

อิทธิพลของส่ือ โดยเฉพาะอยางยิง่ส่ือท่ีไดรับความนิยมสูง เชน ส่ือโทรทัศน ไดกาวเขามามีบทบาท

ในชีวิตประจําวันของผูคนอยางมาก และเปนชองทางรับสงขอมูลขาวสารหลักท่ีเขาถึงประชาชนไดรวดเร็ว

ในวงกวาง อยางท่ัวถึง ทุกเพศ ทุกวัย และครอบคลุมไดทุกพ้ืนท่ี โดยตามหลักทฤษฎีการปลูกฝงความเปนจริง 

(Cultivation Theory) ไดอธิบายไววา ส่ือโทรทัศนมีอิทธิพลอยางมากในการสรางความจริงทางสังคม 

(Social Construction of Reality) ใหแกผูรับชม กลาวคือ เน้ือหาท่ีปรากฏและเผยแพรผานโทรทัศน

จะบมเพาะและปลูกฝงใหผูชมไดรับรูและเขาใจโลก สอดคลองไปกับเน้ือหาท่ีโทรทัศนไดนําเสนอ  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในกลุมผูชมท่ีรับชมโทรทัศนอยางสม่ําเสมอจนเปนกิจวัตร ก็จะไดรับอิทธิพลจากโทรทัศนมากกวา

กลุมอ่ืนๆ รวมถึงกลุมผูชมโทรทัศนท่ีเปนเด็ก ก็จะย่ิงไดรับอิทธิพลจากโทรทัศนมากย่ิงข้ึน ดวยการซึมซับทัศนคติ

ท้ังทางดีและรายจากรายการท่ีไดรับชมในระยะยาว (Long-term Effect) โดยส่ิงน้ีจะเปนการปลูกฝง

การเรียนรูใหเด็กไดเขาใจโลกและส่ิงแวดลอมรอบตัวไปตามท่ีถูกบมเพาะโดยเน้ือหาจากรายการโทรทัศน

อยางคอยเปนคอยไป ซ่ึงจะสงผลซึมลึกลงไปในทัศนคติตอการมองโลกของเด็กใหเกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติ 

และจะมีผลตอพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็กและเยาวชนในอนาคตอยางหลีกเล่ียงไมได

ความสําคัญของรายการเด็ก

สํารวจรายการเด็กในยุคทีวีดิจิตอล
หากพิจารณาจากแนวคิดการปลูกฝงความจริง (Cultivation Theory) แลว จะเห็นไดวา ส่ือโทรทัศน

มีอิทธิพลอยางมากตอการบมเพาะและกลอมเกลาทัศนคติของเด็กและเยาวชน เน้ือหาท่ีปรากฏในโทรทัศน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการสําหรับเด็ก จึงควรไดรับการนําเสนออยางระมัดระวัง   โดยคํานึงถึงประโยชนและ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอเด็กในฐานะผูรับชมเปนสําคัญ ดังน้ันเพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีและกอใหเกิดการเรียนรู

ท่ีถูกตองแกเด็กและเยาวชน จนนําไปสูการกลอมเกลาพฤติกรรมของเด็กใหมีคุณสมบัติของพลเมืองท่ีดี มีคุณคา

ตอสังคม และประเทศชาติในอนาคต วิธีการนําเสนอเน้ือหารายการเด็กควรตองกระทําอยางมีกลยุทธ โดยมี

เน้ือหาท่ีนาสนใจและในปริมาณท่ีมากเพียงพอ ในอีกดานหน่ึง รายการเด็กยังสามารถเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวย

สะทอนเสียงและความตองการของเด็กและเยาวชนไปสูสาธารณะไดอีกดวย โดยอาจมีการนําเสนอความคิดเห็น

ของเด็กในประเด็นตางๆ ผานไปทางรายการเด็กเหลาน้ี จึงสรุปไดวา รายการเด็กมีความสําคัญอยางยิ่งท้ังตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปนการเปดชองทางใหเด็กสามารถสะทอนความคิดออกมาสูสังคมไดในปจจุบัน
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รายการเด็กในยุคทีวีดิจิตอล

 จํานวนรายการเด็กในยุคทีวีดิจิตอล ป 2558-2563ภาพท่ี 1
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จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดวา ในป 2558 ซ่ึงเปนปแรกท่ีทีวีดิจิตอลใหบริการอยางเต็มรูปแบบ มีจํานวน

รายการเด็กมากถึง 771 รายการ กอนจะลดลงอยางมีนัยสําคัญจนเหลือเพียง 545 รายการในปถัดมา และ

มีแนวโนมลดลงตอมาเร่ือยๆ จนกระท่ังเหลือเพียง 218 รายการในป 2563 หรือลดลงจํานวน 553 รายการ

จากป 2558 โดยคิดเปนอัตราลดลงประมาณรอยละ 71.73 ท้ังน้ี การลดลงของรายการเด็กในชวง 6 ป

ท่ีผานมา อาจเปนผลมาจากการขอคืนใบอนุญาตของชองรายการในหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

โดยมีการขอคืนใบอนุญาตของชองรายการในหมวดหมูดังกลาวท้ังส้ิน 2 คร้ัง โดยคร้ังแรก คือ ป 2559 

ท่ีมีการขอคืนใบอนุญาตของชอง LOCA และคร้ังท่ีสอง คือ ป 2562 ท่ีมีการขอคืนใบอนุญาตของ

ชอง 3 Family และชอง MCOT Family สงผลใหในป 2563 ไมมีชองรายการในหมวดหมูเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัว ท่ีใหบริการในทีวีดิจิตอลเลยแมแตชองเดียว

อยางไรก็ตาม ในป 2563 ซ่ึงเปนปแรกท่ีเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ไดสงผลกระทบตอการ

เปดภาคเรียนของนักเรียนท่ัวประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดรวมกับสํานักงาน กสทช. อนุมัติชองทีวี

ดิจิตอลเพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนในแตละช้ันเรียน จํานวน 17 ชองรายการ โดยแบงออกเปน 15 ชอง

การเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐาน ต้ังแตช้ันอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยนําเน้ือหารายการมาจาก

รายการของมูลนิธิศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ หรือชอง DLTV 1-15  สวนอีก 2 ชอง 

เปนชองการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือชอง ETV จํานวน 1 ชอง และชองการ

เรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา หรือชอง VEC อีก 1 ชอง นอกจากน้ี สํานักงาน 

กสทช. ยังอนุมัติทดลองออกอากาศ “ชอง ALTV” ทีวีเรียนสนุกขององคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ออกอากาศวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

โดยภาพรวม เน้ือหาหลักของกลุมทีวีเพ่ือการศึกษาท้ังหมดน้ีมีรายการเรียนออนไลน และเสริมดวย

รายการสําหรับเด็กเฉพาะกลุมในแตละระดับช้ันเรียน โดยเปนรายการเดิมท่ีเคยออกอากาศมาแลว

ในชองทีวีดิจิตอล และชองทีวีดาวเทียมชองตางๆ มารีรันอีกคร้ัง สวนผังรายการชอง ALTV น้ัน มีรายการ

สําหรับเด็กหลากหลาย ต้ังแตการตูน สารคดี ซีรีสเด็กนานาชาติ รวมถึงละครและรายการวาไรต้ี

สําหรับเด็กดวย 

สําหรับชองทีวีดิจิตอลท่ีใหบริการอยูในปจจุบัน ชวงเวลารายการเด็กสวนใหญ จะถูกจัดวางไวในชวง

เวลาเชาวันหยุดเสารและอาทิตย เชน ชอง 9 MCOT HD ซ่ึงเปนชองท่ีใหความสําคัญกับการวางผังรายการ

สําหรับเด็ก โดยเฉพาะประเภทรายการการตูน อยูในผังรายการประจําต้ังแตเวลา 06.00-10.00 น. ซ่ึงมีท้ัง

รายการการตูน และสารคดีสําหรับเด็ก ในขณะท่ีรายการท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในชวงเวลาดังกลาวของ

กลุมทีวีดิจิตอลเปนละครพ้ืนบานของชอง 7HD ท่ีปกหลักออกอากาศอยูในชวงเวลาดังกลาวมาอยางยาวนาน 

โดยเจาะกลุมเปาหมายครอบครัวท่ีรวมถึงกลุมเด็กดวยเชนกัน 
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วาไรต้ี/เพลง

จํานวนรายการในหมวดหมูรายการเด็ก แบงตามรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา ป 2558-2563ภาพท่ี 2
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ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาลงลึกระดับประเภทรายการเด็ก (ภาพท่ี 2) พบวา เกือบทุกประเภทรายการ

ในหมวดหมูรายการเด็กมีแนวโนมท่ีจะมีจํานวนรายการลดลงอยางตอเน่ือง ยกเวนประเภทรายการแสดง

ความสามารถของเด็ก (Talent/Perform Show) ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนบางเล็กนอย กอนจะคอยๆ ลดลง

ต้ังแตป 2561 เปนตนมา โดยรายการประเภทการตูน (Cartoon) เปนรายการสําหรับเด็กในสัดสวน

ท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นไดวาตลอดชวงป 2558-2563 มีรายการการตูนคิดเปนรอยละ 75.69 ของจํานวน

รายการในหมวดหมูรายการเด็กท้ังหมด ซ่ึงจากขอมูลเรตต้ิงของกลุมรายการการตูนพบวา รายการ

การตูนท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในยุคทีวีดิจิตอล คือ กังฟู แพนดา ออกอากาศทางชอง 7HD โดยมีเรตต้ิง 

2.309

หากพิจารณาประเภทรายการเด็กท่ีมีจํานวนรายการลดลงอยางตอเน่ืองเปรียบเทียบระหวาง

ป 2558 กับป 2563 พบวา ทุกประเภทรายการมีอัตราการลดลงเกินกวารอยละ 50 โดยประเภท

รายการท่ีมีอัตราการลดลงสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก รายการขาวสําหรับเด็ก ลดลงถึงรอยละ 87.5 

รายการเกมโชว ลดลงรอยละ 79.17 และรายการการตูน ลดลงรอยละ 74.05 (ภาพท่ี 3)

ขาว

เกมโชว

การตูน

วาไรต้ี/เพลง

สารคดี

การแสดงความสามารถ1 

16

24

605

94

18

14

2

5

157

31

9

14

-87.50

-79.17

-74.05

-67.02

-50.00

0.00

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ)ป 2563ป 2558ประเภทรายการ

1 รายการประเภทการแสดงความสามารถเปนประเภทรายการเดียวที่ไมไดมีแนวโนมการลดลงของจำนวนรายการอยางตอเนื่อง
ในลักษณะเดียวกับประเภทรายการอื่นๆ ในหมวดหมูรายการเด็ก

เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของจํานวนรายการเด็ก 
(แบงตามรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา) ระหวางป 2558 และ 2563 

ภาพท่ี 3

ที่มา: AGB Nielsen Media Research
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ไมคทองคำเด็ก

ไมคทองคำเด็ก 2

ไมคทองคำเด็ก 3

ไมคทองคำเด็ก 4

ไมคทองคำเด็ก 5

การแสดงความสามารถ

การแสดงความสามารถ

การแสดงความสามารถ

การแสดงความสามารถ

การแสดงความสามารถ

การแสดงความสามารถ

2558

2559

2560

2561

2562

2563

3.577

5.665

4.337

3.046

2.300

1.734

เรตติ้ง 
(TVR)ประเภทรายการชองป รายการ

นอกจากน้ี หากพิจารณาจากคาความนิยมเฉล่ีย (เรตต้ิง) ของรายการเด็กระหวางป 2558-2563 (ภาพท่ี 4) 
พบวา รายการเด็กท่ีไดรับความนิยมคือ รายการประเภทแสดงความสามารถ (ประกวดรองเพลง) โดยมีเรตต้ิงสูงสุด
คือ รายการไมคทองคําเด็ก (เรตต้ิง 5.665) ซ่ึงออกอากาศในป 2559 ท้ังน้ีจะเห็นไดวา ต้ังแตป 2559 เปนตนมา 
รายการเด็กท่ีไดรับความนิยมสูงสุดของแตละปมีเรตต้ิงลดลงเร่ือยๆ ซ่ึงอาจจะเปนสาเหตุใหผูประกอบการชองมองวา 
รายการเด็กไมมีความคุมคาในแงของธุรกิจ จึงมีการผลิตรายการเด็กหรือนํารายการเด็กมาออกอากาศลดนอยลง

ภาพรวมจากการวิเคราะหขอมูลขางตนพบวา รายการสําหรับเด็กในยุคทีวีดิจิตอลของไทยมีจํานวนลดนอยลง
อยางตอเน่ืองในเกือบทุกประเภทรายการ ซ่ึงอาจมีปจจัยมาจากดานธุรกิจท่ีรายการเด็กทํารายไดจากการออกอากาศ
ไดไมมากนักเม่ือเทียบกับกลุมรายการประเภทอ่ืนๆ การลดลงของรายการเด็กน้ีเองท่ีเปนปจจัยท่ีสะทอนใหเห็นวา
เสียงของเด็กและเยาวชนในทีวีดิจิตอลกําลังเลือนหายไป อยางไรก็ดี ดวยบทบาทของรายการเด็กท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการปลูกฝงและกลอมเกลาเด็กและเยาวชนใหเติบโตข้ึนมาอยางมีความสมบูรณท้ังทางดานรางกาย
และจิตใจ ดังน้ัน การสงวนรักษาพ้ืนท่ีไวสําหรับเด็กและเยาวชนในวงการทีวีไทยจึงยังคงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตออนาคตของชาติ ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือของท้ังภาครัฐและเอกชนในการขับเคล่ือนใหสามารถเปดพ้ืนท่ี
สําหรับเด็กและเยาวชนในทีวีไทยเพ่ิมข้ึนอยางเหมาะสม 

สรุปภาพรวมสถานการณรายการเด็กในยุคทีวีดิจิตอล

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี สวนวิชาการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน สํานักงาน กสทช.
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รายการเด็กท่ีมีเรตต้ิงสูงสุดของป 2558-2563ภาพท่ี 4
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