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เรื่อง  กำรศึกษำกำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์จำกสื่อวิทยุและ
 โทรทัศน์ของเด็กและเยำวชน 

 

 

 

 

 

โดย 

ผศ. ลักษมี คงลำภ และ อำจำรย์อัปสร เสถียรทิพย์ 

 



(ก) 
ค ำน ำ 

 

 เด็กคือความหวังของสังคม เป็นอนาคตของประเทศชาติ การเติบโตของเด็กในแต่ละ
ช่วงวัยจึงเป็นความห่วงใยที่ต้องท าให้กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปอย่างสร้างสรรค์   
โดยเฉพาะจาก “ส่ือวิทยุและโทรทัศน์” ที่เป็นส่ิงแวดล้อมซึ่งอาจ “สร้างเสริม” หรือ “ท าลาย” 
ชีวิตที่ก าลังเติบโตของเด็กๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายและแตกต่างของเด็กในสังคม 
ไทย ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุและ
โทรทัศน์ ทั้งๆ ที่การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชนเป็นสิทธิของเด็กทุกคน เพื่อส่งเสริม
ความผาสกุทั้งทางสังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก 

 การศึกษาการเข้าถึงส่ือของกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
เรื่อง “การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ ของเด็กและเยาวชน” ที่ได้จัดท า
ขึ้นนี้ เพื่อน าเสนอต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อน าไปสู่การคุ้มครองเด็กตามสิทธิ และเด็กจะได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมความรู้ ให้ความบันเทิง เสริมสร้างสติปัญญา 
อารมณ์ สังคมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการผลิต การวิพากษ์วิจารณ์และ
การเฝ้าระวัง พร้อมทั้งติดตามงานของส่ือมวลชนได้ต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน  

 คณะผู้ท าการศึกษา ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ กสทช. ที่สนับสนุน
การศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างสูง รวมทั้ง  นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้แทนส่ือ ตัวแทนคณะท างานเพื่อ
เด็กที่กรุณาให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 ท่าน ดร.ชเนตตี ทินนาม นักวิชาการที่ร่วมค้นคว้าข้อมูลจาก
ต่างประเทศเพื่อประกอบการศึกษา ตลอดจนคณะผู้สัมภาษณ์น าโดย ดร.กมลวรรณ โลห์สิวานนท์  
 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้  นับได้ว่าเป็นแนวทางแห่งการสร้าง “เด็ก” เพราะ 

ผู้ท่ีก าหนดความหวังของสังคม คือเด็กที่จะต้องเติบโตต่อไป เหมือนต้นไม้ที่ต้องได้รับการดูแล 
รดน้ า พรวนดิน แต่งกิ่ง  จนต้นโตใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาอย่างย่ังยืน เพื่ออนาคตของชาติท่ีมั่นคง  
   

                                                                               

    คณะผู้จัดท าโครงการ 

                                                          

 

 

 

(ข) 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 การศึกษาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน วิธีการศึกษา คือ 1) การ
ประมวลและศึกษาข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ งานวิจัย บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 2) การสัมภาษณ์นักวิชาการ ผู้ผลิตส่ือ ผู้ท างานด้านการพัฒนาส่ือเพื่อ
เด็ก จ านวน 10 คน และ 3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิด จากนักวิชาการด้าน
ส่ือ ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน ผู้ผลิตรายการส่ือ หน่วยงานด้านการพัฒนาส่ือเพื่อเด็ก ด้านสิทธิ
เด็ก อนุกรรมการฯ และตัวแทนจาก กสทช. จ านวน 2 ครั้ง  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงส่ือของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ความ
แตกต่างทางด้านครอบครัวในด้านต่างๆ เนื้อหาและรูปแบบรายการส าหรับเด็กในปัจจุบันไม่
สามารถดึงดูดความสนใจเด็กได้ และความสนใจของเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย  สัดส่วน
พื้นที่ส่ือส าหรับด็กมีไม่เพียงพอ ช่วงเวลาในการออกอากาศไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาว่างที่แท้จริง
ของเด็ก และเด็กบางกลุ่มขาดอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากส่ือของเด็กและเยาวชน ได้แก่ การขาดความรู้เรื่องการเท่าทันส่ือ
ของเด็กและครอบครัว เนื้อหารายการส าหรับเด็กไม่ตอบสนองต่อพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก 
ไม่ครอบคลุมความหลากหลายของเด็ก และการขาดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เกิดการน าเนื้อหาจากสื่อท่ีเปิดรับมาใช้ประโยชน์ 
  แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งกระบวนการ
ส่ือสาร กล่าวคือ ผู้ผลิตรายการในฐานะผู้ส่งสาร (Source) เนื้อหารายการ (Message) ช่องทาง 
(Channel) และผู้รับสาร (Receiver) กล่าวคือผู้ผลิตรายการ (Source) ควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีจ านวนผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่มีคุณภาพส าหรับเด็กเพิ่มมากขึ้น เนื้อหา
รายการ (Message) ควรมีรายการวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับเด็กที่สามารถตอบสนองความต้องการ 
และเหมาะสมกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็ก ด้านช่องทางการส่ือสาร (Channel) ควรเพิ่ม 

ช่องทางในการออกอากาศรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาส
ให้กับเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากส่ือ ผู้รับสารที่เป็นเด็กและเยาวชน 
(Receiver) ควรมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการเข้าถึงส่ือและเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้ประโยชน์จากส่ือ 

 ทั้งนี้ กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างมาตรฐานการผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์เพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมทุกภาคส่วนมาร่วม
วางแผนงานอย่างจริงจัง สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม  

(ค) 



 

ที่มีต่อเนื้อหารายการวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ กสทช. ควรสร้าง
มาตรฐานหรือแนวทาง (Guidelines) ด้านส่ือที่เกี่ยวกับเด็กที่มีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาท างาน
ร่วมกัน   

 ส่วนผู้ผลิตรายการควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตรายการส าหรับเด็ก
และเยาวชนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีการพิจารณา
การมอบรางวัลและการประกาศเกียรติคุณเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการอย่างย่ังยืน รวมไปถึง
การจัดตั้งสถาบันหรือองค์กรที่เป็นสื่อกลางการรวมตัวของผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับ
เด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและเป็นส่ือกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งเรื่องความต้องการ
ของเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และสิทธิเด็ก มีการร่วมมือกับสถาบันวิชาการให้มีหลักสูตร
เกี่ยวกับการผลิตรายการส าหรับเด็ก และให้โควตาผู้ผลิตรายการส าหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ
และกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณการผลิตส่ือ รวมถึงจัดสรรช่วงเวลาให้ผู้ผลิต
รายการส าหรับเด็กในราคาถูก โดย กสทช.ควรท างานเชื่อมโยงและบูรณาการกับกองทุนส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์และสมาคมวิชาชีพทางด้านส่ือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ส่ือ 

 ด้านเนื้อหารายการ ควรสร้างระบบวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องส่ือกับเด็ก (Media 

Research)  โดยจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาเนื้อหาส่ือส าหรับเด็ก เพื่อให้
สอดคล้องกับยุคการส่ือสารแบบมัลติ แพลทฟอร์ม (Multi Platform) และควรก าหนดหลักเกณฑ์
การโฆษณาในรายการส าหรับเด็กและช่องรายการเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องเด็ก ตลอดจนมี
มาตรการควบคุมการโฆษณาแฝงในรายการส าหรับเด็กและช่วงโฆษณาในรายการเด็กควร
ก าหนดให้มีสปอตให้ความรู้กับเด็ก 

 ส าหรับช่องทางการส่ือสาร  กสทช. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนรายการ
ส าหรับเด็ก ให้มีสัดส่วนรายการที่เพียงพอและตอบสนองการเข้าถึงของเด็กได้มากขึ้น โดย
พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนประชากรของเด็กเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมด และควรก าหนด
สัดส่วนรายการส าหรับเด็กกลุ่มต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น กลุ่มเด็กพิเศษ เด็กชาติพันธุ์ มีการจัดสรร
เวลา จัดผังรายการที่เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กแต่มีการน าเสนอที่น่าสนใจ รวมทั้งจัดสรร
พื้นที/่คล่ืนวิทยุในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นและก าหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเด็กในปริบทต่างๆ    

มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับผู้พิการทางสายตา    
และเด็กด้อยโอกาส และหากมีการประมูลทีวีดิจิทัลช่องรายการส าหรับเด็กต้องค านึงถึงประโยชน์
ที่เด็กจะได้รับมากกว่าผลประโยชน์เชิงธุรกิจ  

  

  

(ง) 



 

 ด้านผู้รับสาร ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการสนับสนุนมาตรการ สร้าง
หลักสูตรและกระบวนการรู้เท่าทันส่ือและเรื่องเรตติ้ง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับชั้น มี
การสร้างแนวทางการให้ข้อมูลความรู้ให้พ่อแม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบการจ ากัดเวลาการเข้าถึงส่ือ
ของเด็ก การเท่าทันส่ือ และหาแนวทางการสร้างจิตส านึกให้พ่อแม่ ครู ส่งเสริมให้มีเครือข่ายของ
พ่อแม่ที่เท่าทันส่ือ และปกป้องเด็กมากขึ้น รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังส่ือ   
เท่าทันส่ือของเด็กเยาวชนให้เป็นจริงมากขึ้น มีการสร้างกลไกในการท างานร่วมกันกับกองทุนส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในเรื่องการปกป้องเด็ก การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องส่ือเด็ก รวมถึงมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีและซอฟแวร์ช่วยในการจัดเรตติ้งรายการเชิงคุณภาพที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และเกิดการเรียนรู้ของผู้ปกครอง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์สุขส าหรับเด็กทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม 
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บทที่  1 บทน า    1 

 

บทที ่1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 “เด็กคืออนาคตของชาติ” ค าอมตะที่ทุกคนต่างยอมรับว่า เด็กคือตัวแทนแห่ง
ความหวังของสังคมที่จะสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ให้เกิดขึ้นและด ารงอยู่ในโลกใบนี้ที่ทุกวินาทีคือการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดย้ัง 
 จากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ประเทศไทยมีจ านวนประชากรเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 0-25 ปีจ านวน 22,522,512 คน 
แต่เมื่อพิจารณาประชากรเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-18 ปีพบว่ามีจ านวน 16,030,789 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.02 ของประชากรทั้งประเทศ จะเห็นได้ว่า หนึ่งในส่ีของประชากรที่เป็นเด็กนั้น คือ
ความหวัง  คืออนาคตที่ก้าวแห่งการเรียนรู้และการเติบโตของพวกเขาคือรากฐานส าคัญแห่งวัน
ข้างหน้า 
 การเรียนรู้กระบวนการทางสังคมคือปัจจัยแห่งพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเริ่มจาก
ครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนส่ิงแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง พบว่า ส่ือมวลชนเป็น
สถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึงกลุ่มเด็ก
และเยาวชนด้วย   
 ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้ค านิยาม “เด็ก” ไว้ในข้อ 1 ว่า “เพื่อความมุ่ง
ประสงค์ของอนุสัญญานี้ เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะ
ก่อนหน้านั้นตามกฎหมายท่ีใช้บังคับแก่เด็กนั้น”   
 ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมได้ชี้ให้เห็นว่าส่ือมวลชนมีอิทธิพล
ในหลายด้านทั้งในเชิงสร้างสรรค์และในทางลบโดยมีอิทธิพลและผลกระทบต่อความคิดจิตใจ 
(Intellectual and Psychological Effect) ต่อพฤติกรรมทางภาษา สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
การเมืองของบุคคลและกลุ่มบุคคล (Behavioral Effect) ข้อส าคัญส่ือมวลชนสามารถอบรมบ่มเพาะ
เด็กและเยาวชนตามทฤษฎีการปลูกฝังทัศนคติและ ค่านิยมความเชื่อ (Cultivation Theory) ซึ่งมีผล
การศึกษาวิจัยที่พบว่า ส่ือมีพลังอ านาจอย่างสูงในการปลูกฝังค่านิยมเรื่องเพศ ความรุนแรงและ
บริโภคนิยม แม้ว่ากระบวน การเรียนรู้ทางสังคมและความสามารถในการเลือกรับรู้และเลือกจดจ าจะ
มีส่วนช่วยในการกลั่นกรองให้เกิดดุลยภาพของอิทธิพลและผลกระทบก็ตามที การถ่ายทอด
ค่านิยมความเชื่อของสื่อมวลชนที่กระท าอยู่อย่างต่อเนื่องและมีระดับความเข้มข้นมากได้
ส่งผลต่อการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมต่างๆ ของสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยมทั้งโดยรู้ตัวและไม่
รู้ตัว (อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์ 2548:8) 
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 จึงสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเกิดจากส่ือมวลชนไม่ย่ิง
หย่อนไปกว่าการเรียนรู้จากบ้านและโรงเรียน ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ หาก
ส่ือมวลชนถ่ายทอดสารที่เกี่ยวกับคุณธรรม ก็จะช่วยเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรมในเด็กและ
เยาวชน แต่ขณะเดียวกัน ส่ือมวลชนก็อาจสร้างค่านิยม ทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ให้กับเยาวชนได้  บ่อยครั้งเราจึงพบว่าเด็กและเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมที่เห็นจากส่ือ เช่น เด็ก
กระท าความผิดบางคนเลียนแบบพฤติกรรมปล้นร้านค้าสะดวกซื้อเหมือนในภาพยนตร์ ล่วงละเมิด
ทางเพศ ข่มขืนเด็กจากการชมซีดีหรือแม้กระทั่งการกระโดดจากตึกเลียนแบบตัวการ์ตูนที่ตนเอง
ชื่นชอบทางโทรทัศน์  การพยายามฆ่าตัวตายจากตัวอย่างตัวละครในละครโทรทัศน์ เป็นต้น 

  หากพิจารณาสถานภาพของส่ือแต่ละประเภทที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย และบทบาทที่
มีต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบว่า ส่ือวิทยุและโทรทัศน์ยังคงเป็นส่ือที่ใกล้ชิดกับเด็กส่วน
ใหญ่และเป็นส่ือพื้นฐานที่มีการแพร่กระจายอย่างทั่วถึง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภูมิทัศน์ส่ือจะ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ส่ือสมัยใหม่เช่น อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาสู่วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ 
แต่ส่ือโทรทัศน์และวิทยุยังคงเป็นส่ือที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน และจะ
ย่ิงมีการเข้าถึงส่ือได้ง่ายขึ้น จากโทรศัพท์ประเภท Smart Phone ดังจะเห็นได้จากผลการส ารวจ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติที่ท าการส ารวจพฤติกรรมการชมโทรทัศน์ของประชากรไทยที่มีอายุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปในช่วง 20 ป ี(2532-2551) พบว่าการชมโทรทัศน์ของประชากรไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นโดยปี 2532 มีผู้ชมโทรทัศน์ร้อยละ 80.4 และเพิ่มเป็นร้อยละ 94.6 ในปี 2551 และหาก
พิจารณาแยกตามกลุ่มวัย พบว่ากลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) มีอัตราการชมโทรทัศน์สูงกว่ากลุ่มวัย
อื่นๆ คือร้อยละ 97.0 และรองลงมาเป็นกลุ่มวัยเยาวชน (15-24 ปี) ร้อยละ 96.0 

 ในปี 2554 มีผลการส ารวจของส านักวิจัยเอแบคโพลล์ พบว่า โทรทัศน์ก็ยังเป็นส่ือที่
ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเวลาว่างของเด็กถูกใช้ในการดูโทรทัศน์
ประมาณ 3-5 ชั่วโมง และเกือบ 6 ชั่วโมงในวันเสาร์-อาทิตย์ ประเภทรายการที่เด็กและเยาวชน
ติดตามเป็นประจ า  อันดับแรกหรือร้อยละ 66.3 คือเพลง/เอ็มวี รองลงมาคือ ละคร ร้อยละ 
49.8 ข่าว ร้อยละ 43.6 และการ์ตูน ร้อยละ 40.0 นอกจากนั้นก็เป็นรายการประเภท แฟชั่น กีฬา 
ซุบซิบดารา ซีรีย์ และสารคดีตามล าดับ (http://www/ryt9.coms/s/abcp/1210227 : วันที่ค้น
ข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2555) 

 ในส่วนของพฤติกรรมการฟังวิทยุ มีรายงานผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
พบว่าพฤติกรรมการฟังวิทยุของประชากรไทยมีแนวโน้มลดลงคือจากร้อยละ 56.7 ในปี 2532 
เป็นร้อยละ 31.1 ในปี 2551 โดยเฉพาะกลุ่มวัยเยาวชนที่อัตราการฟังวิทยุลดลงอย่างรวดเร็วคือ
ร้อยละ 57.5 ในปี 2546 แล้วลดลงเป็นร้อยละ 37.1 ในปี 2551 อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
อัตราการฟังวิทยุแยกตามกลุ่มวัย พบว่าในปี 2551 กลุ่มวัยเยาวชน (15-24ปี) มีอัตราการฟัง
วิทยุที่สูงกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ คือร้อยละ 37.1 ส าหรับกลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) พบว่ามีอัตราการฟัง
วิทยุต่ าที่สุดคือร้อยละ 12.7 เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าส่ือวิทยุและโทรทัศน์จะเป็นส่ือที่เด็กและ

http://www/ryt9.coms/s/abcp/1210227
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เยาวชนให้ความสนใจแต่รายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อส าหรับกลุ่มดังกล่าวยังคงมีปริมาณน้อย 

ประกอบกับความหลากหลายของเด็กในสังคมไทยที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ 
ภูมิหลัง พื้นฐานครอบครัว ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งๆ ที่การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชนเป็นสิทธิของ
เด็กทุกคน อย่างไรก็ตาม ความห่วงใยในการเลือกเปิดรับส่ือจะเน้นไปที่กลุ่มประชากรเด็ก 
เนื่องจากเด็กเป็นกลุ่มชนที่ต้องการการปกป้องคุ้มครองมากกว่าบุคคลทั่วไป เพราะสภาวะทาง
ร่างกายและสติปัญญาของเด็กไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ จึงจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อ
สังคม     

 รัฐบาลจึงต้องมีส่วนสนับสนุนให้ส่ือมวลชนท าหน้าที่ดังกล่าวตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ส่วนที่ 1 ข้อที่ 17 ซึ่งกล่าวว่า “รัฐภาคียอมรับในหน้าที่อันส าคัญของส่ือมวลชนและจะ
ประกันว่าเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและวัสดุจากแหล่งต่างๆกันทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลข่าวสารที่มุ่งส่งเสริมความผาสุกทั้งทางสังคม จิตใจ และ
ศีลธรรม  ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการนี้รัฐภาคีจะต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ก) ส่งเสริมให้ส่ือมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวัสดุที่จะมีประโยชน์ทั้งทางสังคม
และ วัฒนธรรมแก่เด็ก 

 ข) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิต แลกเปล่ียน และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและวัสดุ ดังกล่าว จากแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

 ค) ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่หนังสือส าหรับเด็ก 

 ง) ส่งเสริมให้ส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจ าเป็นทางด้านภาษาของ
เด็กที่เป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง 
 จ) ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการป้องกันเด็กจากข้อมูลข่าวสาร
และวัสดุท่ีเป็นอันตรายต่อความอยู่ดีกินดีของเด็ก 

 ในทางปฏิบัติ ปี 2553 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นไปตาม
มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดย กสทช. มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา  
ประเทศไทยได้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. จ านวน 11 คน เพื่อมีอ านาจในการก ากับดูแลกิจการส่ือสารของประเทศ
อย่างเต็มรูปแบบ  
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 นอกจากนี้ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 

2555-2559) ก าหนดพันธกิจไว้คือ 

 1.  จัดสรรทรัพยากรในการส่ือสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และครอบคลุมทุกมิติ 
 2.  ก ากับดูแลมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะและค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

 3.  คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและไม่ถูกเอาเปรียบ 

 4.  ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่
หลากหลายและมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน 

 โดยมีเป้าประสงค ์ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้บริโภคได้รับบริการและคุ้มครองมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 2. ประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
อย่างเท่าเทียมและสามารถใช้คล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

 ทั้งนี้  ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ก าหนดไว้ว่า  
 “การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มิให้ถูกละเมิดจาก 

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็น
ธรรม ครอบง าหรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักเกณฑ์ใน
การคุ้มครองสิทธิ มีกลไกในการรับร้องเรียนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขเยียวยาปัญหา
อย่างรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จัก
ปกป้องตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่าน
กระบวนการรู้เท่าทันส่ือและการรณรงค์ทางสังคม” และยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน
การส่ือสาร กล่าวว่า 
 “การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารมุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึงและเสมอภาค เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กระท าการใดๆอันเป็นการขัดขวาง หรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็น หรือ
เป็นการขัดขวางสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายของประชาชน” 

 อย่างไรก็ตาม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ในความเป็นจริงของส่ือมวลชนไทยทั้งส่ือวิทยุ 
กระจายเสียง ส่ือโทรทัศน์ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 
การค้าและความบันเทิง ทั้งยังมีความหลากหลายในเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ รวมไปถึงยังขาด
ส่ือที่เหมาะสมสอดคล้องกับเด็กแต่ละกลุ่ม บางส่ือมีเนื้อหาเน้นความรุนแรง ภาพโป๊เปลือย  
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กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ มีการโฆษณาชวนเชื่อ ท าให้การเรียนรู้ของเด็กที่ยังมีวุฒิภาวะไม่มั่นคง
เข้มแข็งเป็นที่น่าห่วงใยในภาพรวม   
 ดังนั้น  จึงได้มีการก าหนดแนวทางระยะยาวส าหรับวาระแห่งชาติในเรื่องเด็กและ
เยาวชน ว่าด้วยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก” 
ระหว่าง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559 โดยแผนระยะ 10 ปีนี้ช่วยส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งใน
การปฏิบัติตามพันธกิจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศของประเทศ
ไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านส่ือมวลชนกับเด็ก โดยเน้นในเรื่องบทบาทหน้าที่ ส่ือมวลชน และ
การเข้าถึงส่ือมวลชนของเด็ก 

 บทบาทหน้าที่ส่ือมวลชนที่ระบุในยุทธศาสตร์ คือ รณรงค์ให้ส่ือมวลชนทุกรูปแบบมี
ความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติ ปฏิบัติการน าเสนอที่ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก อาทิ การเปิดเผย
ความลับ หรือข้อมูลข้อสนเทศเกี่ยวกับเด็กที่ไม่ควรเปิดเผยอันจะเป็นการท าร้ายเด็ก การเสนอที่
สร้างความรุนแรงในเด็ก หรือไร้ศีลธรรม หรือที่อาจสร้างพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ เป็นต้น 

 ในส่วนการเข้าถึงส่ือมวลชนของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงส่ือมวลชนที่ให้ความรู้ 
ให้ความบันเทิง การสร้างสรรค์ และเสริมสร้างสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการผลิต การวิพากษ์วิจารณ์และการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งติดตามงาน
ของส่ือมวลชนได้ต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 

2551 ตามมาตรา 36 ก าหนดไว้ว่า   
 “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่าง
เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ เพื่อให้ผู้รับ
ใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว 

 คณะกรรมการอาจก าหนดมาตรการส่งเสริมใดๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาต
พิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก
กองทุนหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมด้วยวิธีการอื่นก็ได้ 
 เพื่อให้มาตรการที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งเหมาะสมต่อคนพิการและคนด้อยโอกาสให้
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสให้คนพิการและคนด้อยโอกาสมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรการดังกล่าวด้วย 

 บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการและคนด้อยโอกาสตามวรรคหนึ่งอาจ
หมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา หรือบริการ
โทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการค าบรรยายเป็นเสียง 
ส าหรับรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” 
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 ดังนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. จึงต้องการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ ของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่
ส่ือมวลชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติ ปฏิบัติการน าเสนอที่ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก ส่งเสริม
ให้เด็กได้เข้าถึงส่ือมวลชนที่ท าหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในด้านการให้ความรู้ ความบันเทิง 
เสริมสร้างสรรค์สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรมตามพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 

    
 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากส่ือวิทยุ และ
โทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน  

 2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากส่ือ
วิทยุ และโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน  

 

วิธีกำรศึกษำ 
 1.  การประมวลและศึกษาข้อมูลจากจากเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ งานวิจัย บทความ  
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 2. การสัมภาษณ์ : นักวิชาการ ผู้ผลิตส่ือ ผู้ท างานด้านการพัฒนาสื่อเพื่อเด็ก จ านวน 

10 คน  
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

  2.1 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดค าดี  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555   

  2.2 นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2555   

   2.3 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ อาจารย์ประจ าคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์วันที่ 3 ธันวาคม 2555 

  2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินัน บุญภาพ  คอมมอน อาจารย์ประจ าคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สัมภาษณ์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 

       2.5 ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอก ผู้ผลิตและด าเนินรายการวิทยุ ประธาน
ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว  สัมภาษณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  

  2.6 นางสาวเข็มพร  วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน 

(สสย.) สัมภาษณ์วันที่ 5 ธันวาคม 2555 

  2.7 นายอิทธิพล ปรีติประสงค์ อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สัมภาษณ์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 



  บทท่ี 1  บทน า    7 

 

  2.8 นายวันชัย บุญประชา กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
สัมภาษณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 

  2.9 นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ เลขาชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
จังหวัดชลบุรี, เลขาสภาส่ือสร้างสรรค์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี สัมภาษณ์วันที่ 1 ธันวาคม 
2555  

  2.10 นายอินทรีย์ คัมภีรปัญญากุล ประธานเครือข่ายละอ่อนดอย จังหวัด
เชียงใหม ่สัมภาษณ์วันที่ 1 ธันวาคม 2555 

 3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่  
  นักวิชาการด้านส่ือ/ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน  ผู้ผลิตรายการ/ส่ือ หน่วยงาน
ด้านการพัฒนาส่ือเพื่อเด็ก/ด้านสิทธิเด็ก อนุกรรมการฯ และตัวแทนจาก กสทช.  จ านวน 2 ครั้ง 
ในวันที ่7 พฤศจิกายน และวันที่ 19 ธันวาคม 2555   
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน 

 2. ท าให้ทราบความคิดเห็นเรื่องสิทธิและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ จากส่ือวิทยุ
และโทรทัศน์ของเด็ก เยาวชนของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ท าให้มีข้อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  



บทที่  2 การศึกษาข้อมูลทางเอกสาร  8 

 

บทที ่2 

การศึกษาข้อมูลทางเอกสาร 
 

       จากการศึกษาข้อมูลเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ งานวิจัย บทความ ต าราวิชาการ รวมทั้ง 
เอกสารที่เกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศสามารถสรุปประเด็นส าคัญในเรื่องการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน ได้ดังนี้ 
 1. ผลกระทบของส่ือวิทยุและโทรทัศน์ที่มีต่อเด็กและเยาวชน 

  2. ความแตกต่างของเด็กและเยาวชนในฐานะของผู้รับสาร 

  3. กลไกในการพัฒนาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับเด็ก และเยาวชน 

 

1. ผลกระทบของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่มีต่อเด็กและเยาวชน 

 จากการที่เด็กและเยาวชนอยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การปรับตัวในการใช้ชีวิตที่
เปล่ียนแปลงไปตามช่วงวัย การแสวงหาต้นแบบในการใช้ชีวิต ท าให้เด็กและเยาวชนแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การเปิดรับจากส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในหลายๆ ด้าน 

  

 1.1 ผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 

 พัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 0-18 ปี เป็นช่วงของการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจและทักษะทางสังคม ในแต่ละช่วงวัยมีโอกาสของการพัฒนาด้านต่างๆ หากปล่อยปละละเลย
เรื่องส่ือที่เด็กได้รับจะส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของพัฒนาการที่ควรจะเป็นและอาจเกิดการ
เรียนรู้ที่ไม่เหมาะกับวัย 

 1.1.1 พัฒนาการของเด็กกับการเปิดรับและใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ สามารถแบ่งได้
เป็น 4 ช่วง คือ 0-2 ปี เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญของพัฒนาการทางสมองที่สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดี
ให้กับเด็ก กิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กคือการใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน ค้นคว้าเรียนรู้
ส่ิงที่อยู่รอบตัว ด้วยการเคล่ือนไหวร่างกาย สัมผัสจัดการเรียนรู้ผ่านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจาก  

ผู้เล้ียงดู และกระท าการเรียนรู้ซ้ าๆ จนเกิดการบันทึกจดจ า หัวใจการเรียนรู้อยู่ที่การใช้สัมผัสทุก
ด้าน การเคล่ือนไหว การเข้ากลุ่ม ซึ่งเป็นแบบที่มีการโต้ตอบ ไม่ใช่การนั่งรับชม และต้องมีเวลาใน
การพักผ่อนที่เพียงพอ 

   ในวัยนี้จึงไม่แนะน าให้เด็กรับชมโทรทัศน์หรือส่ือเคล่ือนไหวแบบต่อเนื่อง 

เป็นเวลานาน เนื่องจากโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ดึงให้เด็กจ้องมองที่หน้าจอที่มีแสงสว่าง มีการ
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เคล่ือนไหวภาพที่รวดเร็ว เด็กไม่มีโอกาสเรียนรู้แบบโต้ตอบกับส่ิงที่รับเข้ามา และยังมีความเส่ียง
กับแสงสว่างที่วาบเข้ามาเป็นระยะรวมท้ังการไม่ได้เคล่ือนไหวร่างกาย 

   3-5 ปี เด็กเริ่มพัฒนาการเรียนรู้จากการเล่นแบบสมมติ ชอบการทดลอง การ
เลียนแบบ มีพัฒนาการด้านภาษา สามารถรับรู้อารมณ์ได้มากขึ้น ระบบคิดจะยังไม่สามารถแยก 

ระหว่างความจริงกับจินตนาการ การรับรู้ผ่านส่ือจะรับรู้ข้อมูลแบบซึมซับว่าเป็นจริง เลียนแบบ 
พฤติกรรมที่เห็น ไม่สามารถตัดสินใจแยกแยะได้ด้วยตนเองถึงอันตรายที่จะตามมา การรับชม
ภาพที่น่าหวาดกลัวจะสร้างความตื่นตระหนก และมองว่าส่ิงแวดล้อมภายนอกน่ากลัว 

   วัยนี้เป็นวัยที่เริ่มสร้างรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพที่
เชื่อมโยงในชีวิตประจ าวัน ส่ือมีโอกาสสร้างทั้งรูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 
นอกจากนี้การรับชมท่ีมากเกินไปท าให้รบกวนการพัฒนาด้านสมาธิ การที่เด็กนั่งนิ่งหน้าจอ ไม่ได้
หมายความว่าเด็กมีสมาธิ ในทางตรงข้ามเป็นการกระตุ้นเร้าสมองด้วยภาพที่มีความเร็วสูง เด็ก
มักจะหงุดหงิดง่าย ขาดสมาธิในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง และมีความเข้าใจผิดว่าเด็กจะพัฒนา
ทางภาษาได้ดี กลับพบว่าเด็กที่อยู่กับส่ือประเภทโทรทัศน์นานเกินไปมีปัญหาเรื่องพัฒนาการ
ภาษา 
   6-12 ปี เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็น มีประสบการณ์ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น 
เป็นวัยที่สร้างการเรียนรู้ การมีวินัยและความรับผิดชอบ แยกแยะการใช้เวลาเล่นกับการเรียนรู้  
ยังมีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิดยังอยู่ในช่วงการพัฒนาความเป็นเหตุเป็นผล การ
แยกแยะข้อมูลที่ได้รับว่ามีความหมายเช่นไร มีแนวโน้มสูงที่จะทดลองด้วยการเลียนแบบ
พฤติกรรมโดยไม่เข้าใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ และยังสร้างค่านิยมต่อพฤติกรรมที่รับรู้
ผ่านส่ือว่าเป็นค่านิยมท่ียอมรับทางสังคม การรับรู้ข้อมูลที่ดูเหมือนผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ใช้
ส่ือเป็นการรับรู้อย่างกระตุ้นส าหรับเด็กวัยนี้ เด็กมักรับข้อมูลที่ถูกตอกย้ าเข้ามาเป็นแบบแผนวิธี
คิดได้โดยง่าย 

   13-18 ปี เป็นวัยที่มีการพัฒนาระบบคิด การรับรู้แยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้รับ มีประสบการณ์ทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามวัย ต้องการการยอมรับและเลือกรับส่ิงที่เป็น
กระแสหลักได้ง่าย 

   เป็นวัยที่มีการแสวงหาต้นแบบทางอุดมคติ นักร้อง นักดนตรี ดารา เป็นต้นแบบ
ในการเลียนแบบของเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะการน าเสนอที่สร้างภาพลักษณ์ สร้างความรู้สึกร่วม จะมี
อิทธิพลมากต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น นอกจากนี้เด็กจะมีความต้องการเป็นแบบ
ผู้ใหญ่ อยากแสดงพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่เพื่อแสดงว่าตนเองโตแล้ว (พรรณพิมล วิปุลาการ 
2555: 45-47) 
 1.1.2 พัฒนาการของเด็กกับการเปิดรับและใช้ประโยชน์จากวิทยุกระจายเสียง  
           ส าหรับส่ือวิทยุกระจายเสียงก็เช่นกัน เนื้อหารายการควรเหมาะสมกับพัฒนาการ
แต่ละช่วงวัย กล่าวคือ 
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   2-6 ปี เนื้อหารายการที่ควรน าเสนอ ควรได้รับการส่งเสริมด้านการควบคุม
อารมณ์ และการรู้ถูกผิด เนื้อหาที่ได้รับคือ ตัวเรา ครอบครัว โรงเรียน บุคคลต่างๆ วันส าคัญ 

ธรรมชาติรอบตัว และการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงต่างๆ ที่อยู่รอบตัว การพูดคุยกับเด็กควรพูด
ด้วยเสียงชัดเจน ใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับวัยและอาจใช้ค าพูดแสดงการยกย่อง ส่วนใหญ่วัยนี้
ฟังรายการจากค าแนะน าของพ่อแม่ รายการเกี่ยวกับดนตรี นิทาน นิยาย ในลักษณะที่ส่งเสริม
จินตนาการและรายการที่มีความยาวไม่มากนัก มักฟังรายการเมื่ออยู่ในรถ โดยพ่อแม่เป็นคน
เลือกเปิด 

    7-12 ปี เนื้อหารายการที่ควรน าเสนอ ควรได้รับการส่งเสริมการประหยัดและมี
วินัย ใฝ่รู้ ลักษณะของรายการวิทยุที่อยู่ในความสนใจ ฟังรายการจากค าแนะน าของพ่อแม่ ชื่นชอบ
รายการเพลงมากที่สุดแต่มีโอกาสเปิดรับฟังรายการวิทยุนานๆ ครั้ง ชื่นชอบเนื้อหาด้านการ
ท่องเท่ียว สัตว์ ธรรมชาติ และกีฬา ไม่ชอบรายการแนวธรรมะ แนะแนวอาชีพ และสุขภาพอนามัย 
ฟังรายการที่ยาวกว่า 15 นาทีได้ มักฟังรายการเมื่ออยู่ในรถโดยพ่อแม่เป็นคนเลือกเปิด 

   13-18 ปี เนื้อหารายการที่ควรน าเสนอ ควรได้รับการส่งเสริมในด้านอัตลักษณ์
ทางเพศ คือการรับรู้ในเรื่องเพศ และการแสดงออกด้านความสัมพันธ์ที่เหมาะสม และควรได้รับ
การส่งเสริมในด้านอัตลักษณ์ทางสังคม คือมีหลักในการด าเนินชีวิต ลักษณะของรายการวิทยุที่อยู่
ในความสนใจคือ ชื่นชอบรายการเพลงไทย สากล บางส่วนฟังรายการข่าว กีฬา แต่ไม่ค่อยได้ฟัง
เพลงลูกทุ่ง วิเคราะห์ข่าว ตอบปัญหา สารคดี สุขภาพ และครอบครัว เด็ก สตรี ละคร บ้านและ
สวน และรายการเกษตร ในการน าเสนอประเด็นไม่ควรเป็นรายการส าหรับเด็ก รายการที่เหมาะ
ส าหรับวัยรุ่น คือรายการที่ดีส าหรับผู้ใหญ่ ช่วงเวลาที่ฟังวิทยุ คือ 22.00-23.00 น.  
(http://www.: kidsradioclub.or.th วันที่ค้นข้อมูล 15 ธันวาคม 2555) 
 

 1.2 การปลูกฝังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

      บทบาทหน้าที่ที่ไม่พึงประสงค์ของวิทยุและโทรทัศน์ คือการปลูกฝังพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งโทรทัศน์จะส่งผลกระทบมากกว่าวิทยุ เนื่องจากธรรมชาติของ
ส่ือโทรทัศน์ที่กระตุ้นความสนใจจากผู้รับชมด้วยภาพ เสียง และความเคล่ือนไหว ในขณะที่ส่ือ
วิทยุกระจายเสียงเป็นการส่ือสารด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว ดังนั้นนักวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการศึกษาผลกระทบของโทรทัศน์ที่มีต่อพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน เนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ 
 1. พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและพฤติกรรมท่ีมีความรุนแรง เช่น 

  • การแสดงที่สะเทือนใจ  สะเทือนขวัญ ท าให้เด็กหวาดกลัว 

  • การใช้ความรุนแรงต่อตัวเอง ผู้อื่น สิ่งมีชีวิต สัตว์  ส่ิงแวดล้อม  รวมทั้งการใช้
อาวุธท าร้ายกัน 
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  • การกระท าผิดกฎหมาย การใช้สารเสพติด ของมึนเมา และการค้าประเวณี 
ชักจูงไปยังสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมกับเด็ก 

  • การดูหมิ่นเหยียดหยามเกี่ยวกับชาติพันธุ์  เพศ สถานะ ชนชั้น หรือการ
แสดงออกที่เกิดทัศนคติทางลบกับผู้อื่น 

  • การใช้ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 
 2. การแสดงออกเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น 

  • การแต่งกายไม่มิดชิด ย่ัวยุทางเพศ ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ และประเพณี 
  • การแสดงออกทางเพศที่ก่อให้เกิดความรู้สึก กริยาท่าทาง ความหมายที่ไม่

เหมาะสม 

 3. การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม เช่น 

  • ภาษาที่ล่อแหลม หม่ินเหม่ ส่ือความหมายในทางลบ 

  • ภาษาที่ไม่สุภาพ ก้าวร้าว ดูหมิ่น ลดทอนศักดิ์ศรีของผู้ฟัง 
 จากการวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก พบว่า รายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็กทั้งหมด มีรายการที่น าเสนอความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 54.95 มีการน าเสนอความ
รุนแรงในรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กประเภทรายการการ์ตูนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.81  

(ลักษมี คงลาภ และอัปสร เสถียรทิพย์ 2552: 68) นอกจากความรุนแรงจากรายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็กแล้ว เด็กยังเปิดรับความรุนแรงจากรายการของผู้ใหญ่ดังที่เอแบคโพลล์ได้ท าการวิจัย
พบว่าเด็กส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.0 เคยดูละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหารุนแรงหรือการมีเพศสัมพันธ์
เกินเลย ในขณะที่เพียงร้อยละ 6.0 ไม่เคยดู นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อชม
ละครโทรทัศน์นี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.9 ของคนที่ดูแล้ว เกิดความรู้สึกร่วม เช่น โกรธ 
เศร้า เกิดความต้องการ เป็นต้น (http://www/ryt9.coms/s/abcp/1210227: วันที่ค้นข้อมูล 1
พฤศจิกายน 2555) 
  เรื่องของ “ความรุนแรง” ถือเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็กที่ เรียกว่า 
พฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behavior) แต่ความน่าสนใจอยู่ที่ส่ิงแวดล้อมรอบตัวซึ่งจะกระตุ้น
ให้พฤติกรรมก้าวร้าวแสดงออกหรือไม่ เพียงใด ในบรรดาส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็ก เริ่มตั้งแต่
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงที่ใกล้ชิดเด็กตั้งแต่เกิด รวมไปถึงส่ิงที่เด็กๆ ชื่นชอบ  นั่นก็คือส่ือโทรทัศน์
ซึ่งสามารถส่งเสริมความก้าวร้าวให้กับเด็กสองทางคือ การเลียนแบบอย่างความก้าวร้าวจากตัวเอก
ของเรื่อง และการซึมซับค่านิยมอันน าไปสู่การยอมรับความก้าวร้าวในที่สุด งานวิจัยในประเทศ
สหรัฐนับตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1950 เป็นต้นมา ชี้ให้เห็นว่าเด็กๆ ที่ดูรายการโทรทัศน์จะมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวเพิ่มขึ้น เพราะเขาเห็นภาพเช่นนั้นนับเป็นร้อยๆ พันๆ ครั้งจากโทรทัศน์ นอกจากนี้เด็กๆ 
จะสามารถท าผิดกฎต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและเกิดความรู้สึกอยากท าร้ายคนโดยไม่รู้สึกว่าตนเองกระท า
ผิด (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ 2546: 38)  
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   การศึกษาเรื่องผลกระทบของการเปิดรับความรุนแรงทางโทรทัศน์ที่มีต่อพฤติกรรม
รุนแรงในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าการเปิดรับ
ความรุนแรงทางส่ือโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรง The American Academy of 

Pediatrics รายงานว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่าส่ือที่รุนแรงสามารถน าไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าว ความ 

ชาชินต่อความรุนแรง  ฝันร้าย และความหวาดกลัว มีผลสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับความ
รุนแรงในรายการโทรทัศน์ของอเมริกาที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 - 2 ใน 3 ของรายการโทรทัศน์ทั้งหมดมีการน าเสนอความรุนแรง 
 - รายการส าหรับเด็กส่วนใหญ่มีการน าเสนอความรุนแรงมากกว่ารายการส าหรับ
ผู้ใหญ่ 
 - ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์มักน าเสนอในรูปแบบตลก ขบขัน และเป็นวิธีการ
ที่จะได้มาซึ่งส่ิงที่ต้องการ 

 - การน าเสนอภาพของคนดีต่อสู้กับคนเลวเป็นการส่ือความหมายว่าความรุนแรง
เป็นเรื่องปกติ และเป็นส่ิงที่ถูกต้อง เด็กส่วนใหญ่อยากเป็นเหมือนพระเอกที่เขาดู 
 - เด็กอายุต่ ากว่า 8 ป ีไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความจริงกับจินตนาการ
ได้  ท าให้เด็กเลียนแบบและน ามาใช้ในชีวิตจริง 
 - การเปิดรับความรุนแรงบ่อยๆ ท าให้เด็กชาชินกับความรุนแรง การดูความรุนแรง
ทางโทรทัศน์น าไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น 

 - การดูโทรทัศน์ที่มีความรุนแรงสามารถส่งผลกระทบระยะยาวกับผู้ชมได้ ดังเช่น
งานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยมิชิแกน ท าการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ดูโทรทัศน์ที่มีความรุนแรงในวัยเด็ก กับพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเด็กผู้ชายที่
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูโทรทัศน์จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าเด็กที่ดูโทรทัศน์น้อยกว่า       
(http://www.med.umich.edu : วันที่ค้นข้อมูล 12 มี.ค. 2556) 
 สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) ระบุว่าจากงาน 
วิจัยหลายชิ้นแสดงว่า ความรุนแรงในโทรทัศน์ก่อผลต่อเด็ก 3 ประการด้วยกัน คือ 1) ท าให้ชินชา
ต่อความเจ็บปวดและความทุกข์ของผู้อื่น 2) ท าให้หวาดกลัวต่อโลกแวดล้อมและ 3) ท าให้เด็กมี
พฤติกรรมโน้มไปทางก้าวร้าวและก่ออันตรายต่อผู้อื่น แม้ความรุนแรงในภาพยนตร์การ์ตูนก็ก่อ
ผลนี้ได้ ผู้ปกครองควรลดเวลาดูโทรทัศน์ของเด็กลองหันไปท ากิจกรรมอื่น เช่น กีฬา งานอดิเรก 
หรือสนับสนุนให้เด็กดูรายการที่เน้นการช่วยเหลือ การใส่ใจ และการร่วมมือ 

 แต่ดูเหมือนว่าความรุนแรงในโทรทัศน์รวมทั้งในภาพยนตร์จะเป็นที่นิยมส าหรับ
ผู้ใหญ่ด้วย ดังจะเห็นว่าภาพยนตร์ประเภทแอคชั่นมักท ารายได้สูง ความรุนแรงได้กลายเป็นความ
บันเทิงและธุรกิจใหญ่ไปเหมือนกับการสร้างบรรยากาศสงครามขึ้นในบ้าน ดังนั้นจะต้องเปลี่ยน
ท่วงท านองด าเนินชีวิตใหม่จากการบันเทิงในความรุนแรงเป็นการบันเทิงในสันติภาพ (     อนุช 
อาภาภิรม 2543: 107) 

http://www.med.umich.edu/
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 The Nation Television Violence Study (1997) (อ้างใน กฤติยา มุ่งวิชา 2549: 26) 
ในสหรัฐอเมริกา ได้ประเมินชนิดของความรุนแรงในสื่อว่าเป็นปัญหาพิเศษที่มีผลกระทบต่อผู้รับที่
เป็นเด็ก มีความรุนแรง 4 ชนิดดัวยกันที่ปรากฏในสื่อ เป็นผลให้เด็กมีความนึกคิดในเร่ืองการ
ประเมินค่าของความรุนแรงนั้นต่ ากว่าความเป็นจริง 
 1. Unpunished Violence คือ 1 ใน 3 ความรุนแรงที่อยู่ในรายการโทรทัศน์ที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรืออาชญากรผู้ที่ไม่ถูกลงโทษ หรือถูกลงโทษเฉพาะตอนจบของเรื่อง 
การน าเสนอในรูปแบบนี้เป็นการไม่เตือนผู้ชมที่อายุยังน้อยในเรื่องการท าผิด และความจริงที่ว่า
ความรุนแรงนั้นผิดและเราไม่ควรที่จะท ามัน 

 2. Painless Violence เกือบครึ่งของความรุนแรงในโทรทัศน์ทั้งหมด ไม่แสดงว่า
เหย่ืออยู่ในความเจ็บปวดทรมาน มันยืนยันได้ว่าข่าวสารที่น าเสนอออกไปโดยการเสนอความ
รุนแรง คือความรุนแรงที่ไม่เป็นผลท าให้เจ็บปวดรุนแรง บาดเจ็บหรือตายได้ 
 3. Happy Violence ความรุนแรงชนิดนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการ์ตูนส าหรับเด็ก ซึ่งตัว
ละครที่หลายครั้งถูกท าให้เจ็บ แต่นั่นกลายมาเป็นจุดของความตลก มันคือความคิดที่บ่งบอกว่า 
ความรุนแรงคือความสุข ท าให้เด็กมีความรู้สึกช้าต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริง และบอกพวกเขาว่า
ความรุนแรงคือความตลก 

 4. Heroic Violence 40 เปอร์เซ็นต์ของความรุนแรงทั้งหมดบนโทรทัศน์ของ
อเมริกานั้นเริ่มจากตัวละคร ที่แสดงตามบทได้เหมือนจริง (Positive role model) อาจกล่าวได้ว่า
ความรุนแรงชนิดนี้กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบอย่างตั้งใจ และ
ความรุนแรงที่ถูกใช้โดย “คนดี” (Good Boy) ด้วยเหตุผลที่ดี (เพื่อปกป้องคนบางคน หรือช่วย
โลก )อาจจะเป็นปัญหามากว่าการที่ “คนร้าย” (Bad Boy) ผู้ซึ่งไม่ได้รับชัยชนะในตอนสุดท้าย
จากการกระท าที่รุนแรงของเขาเสียอีก  
 ในประเทศอังกฤษได้มีการก าหนดกรอบในการน าเสนอเนื้อหาที่อาจส่งผลกระทบกับ
เด็ก อันได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ความ
รุนแรงและพฤติกรรมท่ีเป็นอันตราย/ภาษาที่ไม่สุภาพ/เรื่องทางเพศ/ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ 
 -  เรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติด บุหรี่ สารระเหย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  การใช้ยาเสพติด การใช้ยาผิดประเภท การสูบบุหรี่ สารระเหย และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่านิยมที่ผิด จะต้องไม่ถูกน ามาแสดงในรายการ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเด็ก 
นอกจากผู้สร้างได้พิจารณาอย่างรอบคอบมาแล้วและมีเหตุผลเพียงพอ และจะต้องพยายาม
หลีกเล่ียงเรื่องดังกล่าวนี้ ในรายการประเภทอื่นที่ออกอากาศก่อนหมดช่วงเวลาส าหรับเด็กและ
เยาวชน และต้องไม่น ามาแสดงด้วยความเห็นอกเห็นใจ สนับสนุน หรือแสดงให้เห็นว่าเป็นรสนิยม
ที่สูงส่ง เว้นไว้เสียแต่ว่าผู้จัดได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมีเหตุผลที่เพียงพอและจะไม่น ามา
แสดงด้วยความเห็นอกเห็นใจ สนับสนุน หรือยกย่องชื่นชมในรายการอื่นซึ่งเด็กและเยาวชนอายุ



บทที่  2 การศึกษาข้อมูลทางเอกสาร  14 

 

ต่ ากว่า18ปี จะได้ยิน หรือรับชมได้  เว้นไว้แต่ว่าผู้จัดได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมีเหตุผลที่
เพียงพอ 

 - ความรุนแรงและพฤติกรรมท่ีเป็นอันตราย 

  ความรุนแรง ผลของความรุนแรงและการบรรยายถึงความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น
โดยค าพูด การแสดงออกด้วยกริยาท่าทาง จะต้องได้รับการจ ากัดให้เหมาะสมในช่วงเวลาส าหรับ
เด็กและเยาวชน หรือช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนจะมีโอกาสได้ยินทั้งนี้จะต้องพิจารณาปริบทของ
ความรุนแรงนั้นๆด้วย ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา หรือกริยา ซึ่งเมื่อเด็กเลียนแบบไป
ปฏิบัติแล้วอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเด็ก หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นนั้น  รวมถึงพฤติกรรมที่
เป็นอันตราย หรือเป็นภาพของพฤติกรรมอันตราย ซึ่งเด็กสามารถเลียนแบบและมีอันตราย  

จะต้องไม่ปรากฎในรายการส าหรับเด็ก ยกเว้นแต่ว่าผู้จัดและผู้รับผิดชอบได้พิจารณามาเป็นอย่าง
ดีแล้วจะต้องไม่ออกอากาศในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน หรือเวลาที่เด็กอาจได้ยินเสียง
เหล่านี้ยกเว้นแต่ว่าผู้จัดและผู้รับผิดชอบได้พิจารณามาเป็นอย่างดีแล้ว 

 -  ภาษาที่ไม่สุภาพ 

  ภาษาที่ไม่สุภาพห้ามน ามาออกอากาศในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชนและ
เวลาที่เด็กอาจได้ยิน 

   ภาษาหยาบคายไม่สุภาพห้ามมิให้มีในรายการส าหรับเด็ก ยกเว้นในบางภาวะที่
จ าเป็น  ห้ามใช้ภาษาหยาบคายในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชนและเวลาที่เด็กอาจได้ยิน 
นอกจากจะได้รับการพิจารณาในปริบท อย่างไรก็ดี ควรหลีกเล่ียงการใช้ภาษาที่หยาบคายซ้ าๆ
หลายครั้งในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน 

 - เรื่องทางเพศ 

  ห้ามมิให้มีภาพตัวแทนของการร่วมเพศในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชนและ
เวลาที่เด็กอาจได้ยิน ยกเว้นในกรณีเพื่อการศึกษาในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชนและเวลาที่
เด็กอาจได้ยิน ซึ่งหลีกเล่ียงไม่ได้ การสนทนา หรือแสดงภาพกิจกรรมทางเพศนั้น ผู้ผลิตและ
ผู้รับผิดชอบในการออกอากาศจะต้องพิจารณามาแล้วเป็นอย่างดี หากมีอยู่ในรายการในช่วงเวลา
ส าหรับเด็กและเยาวชนและเวลาที่เด็กอาจได้ยิน จะต้องแสดงอย่างจ ากัดและไม่โจ่งแจ้ง  
เช่นเดียวกับภาพเปลือยในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นอย่างดีใน
ปริบท 

 -  ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ 
  การแสดงการไล่ผี การใช้เวทย์มนต์คาถา และเรื่องราวทางไสยศาสตร์ที่แสดงว่า
เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น จะต้องไม่ออกอากาศในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนจะได้รับชม หรือได้ยิน
การใช้วิธีทางไสยศาสตร์เพื่อความบันเทิง จะต้องไม่ออกอากาศในขณะที่เด็กและเยาวชนก าลัง
รับชมโทรทัศน์อยู่ หรืออาจได้ยิน (นลินี สีตะสุวรรณ 2553: 32-33) 
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 1.3 ผลกระทบจากการโฆษณา 
 การโฆษณาคือการจูงใจให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการในสินค้าหรือ
บริการ เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในทางการตลาด โฆษณามีผลกระทบต่อเด็กใน
หลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้า ความขัดแย้งระหว่างเด็กกับ
ผู้ปกครอง และ การมองโลกทัศน์แบบวัตถุนิยม  
 1. การกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้า 
  ผลการส ารวจหลายชิ้นเกี่ยวกับผลกระทบโฆษณาที่มีต่อการกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการสินค้าได้ผลที่สอดคล้องกันกล่าวคือ เด็กที่ดูโทรทัศน์มากจะมีความต้องการของเล่นที่เห็น
ในโฆษณา และมีความต้องการบริโภคอาหารที่มีการโฆษณามากกว่ากลุ่มเด็กที่ดูโทรทัศน์น้อย  
  ส่ิงหนึ่งที่เป็นประเด็นสร้างความกังวลใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง คือ อิทธิพลของ
โฆษณาในการโน้มน้าวใจให้เด็กรับประทานอาหารที่ขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย   

ทั้งนี้ผลการวิจัยในประเทศไทยพบว่าส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนม
กรุบกรอบและน้ าอัดลมของเด็กมากที่สุด โดยในรอบ5ปีที่ผ่านมาเด็กมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
บริโภคน้ าอัดลมและขนมกรุบกรอบเพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่า และเด็กใช้เงินเพื่อซื้อขนมและน้ าอัดลม
บริโภคเฉล่ียเป็นเงิน 9,800 บาทต่อปี มากกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่ใช้
เฉล่ียเพียง 3,000บาทต่อปี (สถาบันรามจิตติ 2554: 78) 
 2. ความขัดแย้งระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง 
  สินค้าและบริการหลายชนิดที่มีการกระตุ้นให้เด็กอยากซื้อสินค้าและบริการของ
ตน ทั้งที่สินค้าและบริการเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงก็ตาม การที่
โฆษณาออกไปก็เพื่อหวังให้เด็กเรียกร้องกับพ่อแม่ให้หาซื้อส่ิงของเหล่านั้นตามโฆษณาที่ได้ ดู 
สินค้าที่เด็กพยายามจะมีอิทธิพลต่อการซื้อของพ่อแม่ คือ สินค้าประเภทอาหาร โดยเฉพาะขนม
ขบเคี้ยว ลูกอม และซีเรียล แต่การเรียกร้องให้ผู้ปกครองซื้อสินค้าจะลดลงเมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้เพราะเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นก็จะมีก าลังซื้อของตนเองและสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ 

 3. การมองโลกทัศน์แบบวัตถุนิยม 

  ในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการโฆษณาเป็นการแข่งขันทางด้านภาพลักษณ์ 
ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อสินค้าและบริการของผู้บริโภค จึงท าให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้เลือก
ซื้อ ภาพลักษณ์ของสินค้าแทนความต้องการในตัวสินค้านั้นจริงๆ การที่ผู้บริโภคแสวงหาวัตถุ
และความสุขสบายในการเป็นเจ้าของวัตถุส่วนหนึ่ง เนื่องมาจากความคล้อยตามการโฆษณาที่ท าให้
ผู้บริโภคเป็นผู้ติดอยู่กับวัตถุนิยมท้ังโดยรู้ตัวไม่รู้ตัว  (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2533:338) 

  เมื ่อเด็กได้ดูโฆษณาจะถูกกระตุ้นให้เกิดความอยากได้สินค้า ในขณะเดียวกัน 

เด็กมีความปรารถนาในเรื่องคุณค่าที่เชื่อมโยงกับตัวสินค้า เช่น ความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม การ
ซื้อสินค้าเพื่อการยอมรับทางสังคม  



บทที่  2 การศึกษาข้อมูลทางเอกสาร  16 

 

  มีงานวิจัยพบว่าเด็กผู้หญิงที่เปิดรับโฆษณาทางส่ือโทรทัศน์ในระดับสูงในเรื่อง
โฆษณาเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างหน้าตา จะมีความเชื่อว่าความสวยเป็นส่ิงที่สามารถดึงดูดความ
สนใจผู้ชายได้ (Tan, 1979) แต่อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการบางกลุ่มมีความคิดเห็นขัดแย้ง  
ในเรื่องผลกระทบของโฆษณาที่มีต่อการสร้างโลกทัศน์แบบวัตถุนิยมให้กับเด็ก เพราะยังมีปัจจัย
อื่น ๆ ท่ีอาจท าให้เด็กเกิดค่านิยมดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อน โรงเรียน หรือการเปิดรับส่ือ
อื่นๆ  
  นอกจากปัญหาความเหมาะสมของเนื้อหาของโฆษณาแล้ว ประเด็นปัญหาโฆษณา
แฝงในรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ ยังเป็นอีกปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  จากการศึกษา
โฆษณาตรงและโฆษณาแฝงในฟรีทีวี ช่วงเดือนกันยายน 2552 ของ Media Monitor   

  พบว่า มีการโฆษณาแฝงในรายการทุกรูปแบบ ทุกเนื้อหา ยกเว้นรายการถ่ายทอด 
สดการประชุมรัฐสภา รายการข่าวพระราชส านัก หรือรายการข่าว/สารคดีส้ัน ส่วนวิธีการโฆษณา
แฝงที่มักนิยมใช้กันมากที่สุดคือ 1) โฆษณาแฝงสปอตส้ัน หรือวีทีอาร์ โดยใช้ภาพโฆษณามาตัด
ย่อสั้นๆ ราว 4-7 วินาที เรียงกันหลายๆสินค้าในช่วงเข้าเนื้อหารายการ 2) โฆษณาแฝงวัตถุ โดย
จะวางให้เห็นปรากฏในฉากรายการมากขึ้น ถี่ขึ้น และการจัดมุมกล้องก็เน้นและตั้งใจให้เห็น
โฆษณาสินค้าชัดเจนมากขึ้น (http://www. Mediamonitor .in.th :วันที่ค้นข้อมูล 8 พฤศจิกายน 
2555) และจากผลการวิจัยโครงการ Child Media Monitor (2551) พบว่ารายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็ก 75 รายการ มีการโฆษณาแฝง 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 แต่เป็นที่ทราบกันดี
อยู่แล้วว่าสถานีโทรทัศน์ TPBS เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะที่ไม่มีโฆษณาทั้งภาพยนตร์โฆษณา
และโฆษณาแฝง ดังนั้น หากไม่นับรวมจ านวนรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กทาง TPBS จะพบว่า  มี
รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 59 รายการ และมีถึง 50 รายการที่มีโฆษณาแฝง คิดเป็นร้อยละ  
84.74 ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการที่ไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
เรื่องการโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์    
  แต่ในหลายประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาการโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กดังเช่น สหภาพยุโรปได้ออกค าส่ัง2007/65/EC เมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม 2550 ห้ามโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก (Official Journal of the 

European Union 2007: L 332/41)  
  หากพิจารณาส่ือใหม่ๆอาทิวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียมที่ยังไม่ได้มีแนวทาง
ในการก ากับดูแลอย่างชัดเจน ท าให้มีปัญหาการโฆษณาที่ไม่ถูกกฎหมายมากมาย ไม่ว่าจะไม่ขอ
อนุญาตในการโฆษณา โฆษณาเกินจริง เป็นเท็จ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารที่ถูกอ้างเป็นยา
รักษาโรค จากการส ารวจปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุ
ชุมชน โดยเห็นได้จากการส ารวจของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคใน16 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า 
โฆษณาร้อยละ 97 โฆษณาโดยไม่ขออนุญาตและเป็นโฆษณาที่เกินจริง เป็นเท็จ อาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างรักษาโรค แอบอ้างบุคคลว่าเคยใช้สินค้าแล้วรักษาโรคได้ หรือใช้ผู้จัด

http://www/
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รายการวิทยุ เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียมเป็นผู้ประกาศจ าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง (สารี อ๋องสมหวัง 
2555:66) 
 

2. ความแตกต่างของเด็กและเยาวชนในฐานะผู้รับสาร 
     การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน มีความ
แตกต่างกันเนื่อง จากการที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างและหลากหลาย                                                                                                

ดังที่ E.E.Dennis & E.C. Pease (1996) แสดงทัศนะเกี่ยวกับเด็กและส่ือมวลชน ไว้ว่า เด็กๆ
เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่มิได้มีลักษณะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด เด็กบางคนอาจจะมีลักษณะดังที่รัฐ
คาดคิดเอาไว้ แต่ทว่าเด็กบางคนอาจจะแตกต่างออกไป กล่าวคือกลุ่มเด็กนั้นมิได้เป็น “spot” 
(เหมือนกันหมด)หากแต่เป็น “range/spectrum” เราจึงไม่สามารถมองเด็กแบบ “ภาพแบบฉบับ
ตายตัว” (stereotype) ได้ (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ 2554: 17) ความแตกต่างของเด็กและ
เยาวชนส่งผลต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์อย่างไม่เท่าเทียมกนั   
  เราสามารถจัดแบ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามตัวแปร ดังนี้ 
  1.1 อายุ : เด็กในแต่ละช่วงอายุมีพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมต่างกันไป การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากส่ือไม่เหมือนกัน เช่นเด็กเล็ก พ่อ
แม่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องการเปิดรับส่ือ ในขณะที่เด็กวัยรุ่นจะมีอิสระในการเปิดรับส่ือและ
เลือกเนื้อหาตามท่ีตนสนใจ การแบ่งกลุ่มเด็กตามพัฒนาการทางธรรมชาติของช่วงวัย สามารถแบ่ง
ได้เป็นเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน และวัยรุ่น 

   จากการศึกษาของ National Television Council (2007) ศึกษาในประเทศชิลี 
พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ เข้าถึงแต่ฟรีทีวี ไม่มีเคเบิลและดาวเทียม เด็กอายุ 2-5 ปี ในเมืองหลวง 
Santiago de Chile ดูโทรทัศน์เฉล่ีย 3.5 ชั่วโมงต่อวัน เด็กที่เข้าเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
โรงเรียนและวัยที่เข้าโรงเรียนแล้วดูโทรทัศน์น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ส าหรับเด็กในวัยหัดเดินอายุต่ า
กว่า 2 ปี ดูโทรทัศน์มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน แต่อาจน้อยกว่านั้นกรณีที่แม่ท างานนอกบ้าน การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตของประชาธิปไตย ส่ือในยุคโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี ได้ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในครอบครัว เช่น เด็กวัยก่อนเข้าเรียน มีอัตราเพิ่มขึ้นของการถือครอง
อุปกรณ์ส่ือ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ Von Feilitzen (2007) มีการจัดกลุ่มเด็กตามอายุเพื่อศึกษา
การใช้ส่ือ พบว่า เด็กเล็ก จะดูโทรทัศน์ 1.5-3 ชั่วโมง ส าหรับเด็กที่เข้าโรงเรียนจนถึงวัยรุ่น
ตอนต้น ใช้เวลาดูโทรทัศน์ระหว่าง 1.5-3.5 ชั่วโมง   
 1.2  ภูมิล าเนา : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเมืองใหญ่มักมีโอกาสในการเข้าถึงส่ือและใช้
ประโยชน์จากส่ือมากกว่าเด็กที่อยู่ในที่ห่างไกล ดังเช่นงานศึกษาของ Banaji (2008) พบว่าใน
ประเทศอินเดีย  สภาพแวดล้อมของส่ือในเมืองใหญ่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเฉพาะใน
ครัวเรือนชนชั้นกลางในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หลังการเข้ามาของ สถานีโทรทัศน์เคเบิลดาวเทียมทั้ง
ในและต่างประเทศ ตลอดจนอินเทอร์เน็ต ทว่าในเวลาเดียวกันสภาพแวดล้อมการใช้ส่ือของเด็ก
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อีกนับล้านที่อาศัยในเมืองและหมู่บ้านเล็กๆ ทั่วประเทศยังไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก มีค าถาม
มากมายเกี่ยวกับการเข้าถึงรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ เทปเพลงคลาสเซท และคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนในหมู่บ้าน หรือแม้แต่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ประจ าตามชุมชน ซึ่งไม่มีการเข้าถึงของ
ส่ือแม้แต่ส่ืออินเทอร์เน็ตหรือภาพยนตร์  
 ส าหรับในประเทศไทย การศึกษาและงานวิจัยในเรื่องส่ือกับเด็กส่วนใหญ่มักมุ่งเน้น
เฉพาะเด็กในกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งที่ประชากรเด็กส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของ
ประเทศ จากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 เมื่อ
พิ จารณาจ านวนประชากรเด็กและเยาวชนจ าแนกตามภาค พบว่ าภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ  
มีจ านวนประชากรเด็กและเยาวชนมากที่สุด รองลงมาคือภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนภาคตะวันตก  
มีจ านวนประชากรเด็กและเยาวชนน้อยที่สุด ดังตารางท่ี  1 

 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนประชากรเด็กและเยาวชน จ าแนกตามภาค พ.ศ. 2554 

 

ภาค เด็กและเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร  1,813,574  8.05 

ภาคกลาง  4,704,241  20.89 

ภาคตะวันออก  1,580,994  7.02 

ภาคเหนือ  1,923,304  8.54 

ภาคใต ้  3,599,981  15.98 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7,765,488  34.48 

ภาคตะวันตก  1,134,930  5.04 

รวม  22,522,512        100.00 

 

     ภูมิล าเนาของเด็กและเยาวชนมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับส่ือและมีความส าคัญต่อ
การก าหนดเนื้อหาส่ือ จากการศึกษาของโครงการ  Child Media Monitor (2554) เรื่อง 
พฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการด้านรายการโทรทัศน์ของเด็กไทย โดยท าการศึกษาเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ จ านวน 700 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กไทยที่
มีภูมิภาคที่อาศัยต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับรายการโทรทัศน์แตกต่างกันและเด็กไทยที่มี
ภูมิภาคที่อาศัยต่างกันมีความต้องการรายการโทรทัศน์ต่างกันจากการศึกษาพบว่า เด็กที่อาศัยอยู่
ภาคกลางมีพฤติกรรมการเปิดรับรายการการ์ตูน และเกมโชว์/วาไรตี้มากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่
ภูมิภาคอื่นๆ ส่วนเด็กที่อาศัยอยู่ภาคใต้พฤติกรรมการเปิดรับละครมากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ภูมิภาค
อื่นๆ และเด็กที่อาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรมการเปิดรับรายการข่าว กีฬาสารคดี
มากกว่าเด็กที่อาศัยภูมิภาคอื่นๆ  
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 ด้านช่วงเวลาที่เปิดรับพบว่าเด็กที่อาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดรับช่วงค่ า
18.00-21.00น. และช่วงดึก 21.01-24.00น. ทั้งในวันธรรมดาจันทร์ –ศุกร์ และวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์มากกว่ า เด็กที่อาศัยอ ยู่ภูมิภาคอื่นๆ และพบว่ าเด็กที่อาศัยอ ยู่ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือดูโทรทัศน์คนเดียวมากกว่าเด็กที่อยู่อาศัยภูมิภาคอื่นๆ 

 เนื้อหารายการที่เด็กต้องการในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างไปตามวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น งานวิจัยของชาลิสา มากแผ่นทองและคณะ (2545) ท าการศึกษาผลกระทบของส่ือ
โทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเยาวชนไทยใน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนหนึ่งให้ความส าคัญกับลักษณะรายการโทรทัศน์ที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวคือ เยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการรายการที่
ให้ความรู้ทางด้านศาสนาอิสลาม  น าเสนอเป็นภาษามลายูและมีรายการที่ส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ที่ออกอากาศในช่วงเวลา 16.00–22.00น. ไม่ได้เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างท้องถิ่น ซึ่งการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนระหว่างท้องถิ่น
เป็นกระบวนการการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดีของเด็ก  เยาวชนและครอบครัว ซึ่งจะลดความ
แตกต่างระหว่างคนในแต่ละภูมิภาค รวมท้ังความแตกต่างระหว่างคนในระดับสังคมที่แตกต่างกัน 

(เอกสารเครือข่ายความร่วมมือจาก 20 กลุ่ม/องค์กรในสังคมไทยฉบับวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 

พ.ศ. 2546) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของโครงการศึกษาและเฝ้าระวังส่ือเพื่อสุขภาวะของสังคม 
ที่พบว่า รายการเด็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน จ านวนไม่น้อยน าเสนอเฉพาะในส่ิงที่เหมาะสม หรือ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเขตเมืองหรือเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของเด็กจ านวนมากที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัด ดังนั้นผู้ท ารายการเด็กควรให้ความสนใจให้
ความส าคัญกับเด็กที่อยู่ต่างจังหวัด โดยการท ารายการที่ให้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจของเด็กในต่างจังหวัดหรือในชนบทด้วย ซึ่งจะท าให้เด็กในทั้งสองพื้นที่ได้เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วย 

 1.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว : เด็กและเยาวชนที่มีฐานะทางครอบครัวที่ดี 
มีโอกาสที่จะเปิดรับและใช้ประโยชน์จากส่ือใหม่ และส่ือที่หลากหลายมากกว่าเด็กและเยาวชนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไม่ดี Morduchowicz (2002) ศึกษาพบว่า ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1990 เด็กอายุ 7-11ป ีซึ่งอาศัยในเขตยากจนใน Buenos Aires เมืองหลวงอาร์เจนตินา 
ส่วนใหญ่ชมโทรทัศน์มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน (เปรียบเทียบกับเด็กในวัยประถมในอาร์เจนตินาซึ่ง 
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 50 นาที) โทรทัศน์ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของบ้าน ได้ท าหน้าที่หลายอย่าง 
เช่นรวมทุกคนในครอบครัวเข้าด้วยกัน รวมทั้งการทดแทนหน้าที่ซึ่งครอบครัวไม่สามารถท าได้ 
กิจกรรมการดูโทรทัศน์คือหนึ่งในหน้าที่การให้ความบันเทิง เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เด็กๆ จะมีส่วน
ร่วมได้ 
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 Warah (2006) ศึกษาการใช้ส่ือของเด็กที่ชุมชน Kibera ซึ่งเป็นชุมชนสลัมแห่งใหญ่
ใน Nairobi ประเทศเคนยา มีเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่จ านวนมาก ในบรรดาส่ือทั้งหมด พบว่า ใน
ปี 2003 เด็กและเยาวชนใช้วิทยุเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ อย่างไรก็ตามการใช้ส่ือ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ก็ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 

 Von Feilizen&Petrov (2011) พบว่าในประเทศที่มีการใช้ส่ือไม่มากนัก เด็กที่มีพ่อ
แม่รายได้ต่ า จะใช้ส่ือน้อยเพราะขาดโอกาสในการเข้าถึง ในประเทศที่ธุรกิจส่ือเติบโตมาก เด็กที่
พ่อแม่มีรายได้ต่ ามักใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ วีดีโอ ดีวีดี และเกมดิจิทัล มากกว่าเด็กที่ 
พ่อแม่มีรายได้สูง เด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาสูงมักใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 
มากกว่าเด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาน้อย 

 โครงการมีเดีย มอนิเตอร์. (2555) ท าการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือของวัยรุ่นต่างกลุ่ม  พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของวัยรุ่นต่างกลุ่มมีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ   
 - กลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในระบบซึ่งครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับดีถึงดีมาก มี
อิสระและความพร้อมทั้งด้านการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจในการเลือก
รับส่ือทุกประเภท พร้อมที่จะเปิดรับส่ือใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง มีความ “ก้าวล ้า” ติดตามส่ือกว่ากลุ่มอื่น  
 - กลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในระบบซึ่งครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลางถึงต่ า  
มีข้อจ ากัดด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและการอบรมเล้ียงดูท าให้วัยรุ่นกลุ่มนี้เลือกรับส่ือ
แบบ “เกาะติด” ส่ือตามกระแสสังคม  พยายามเข้าถึงส่ือทันสมัย   
 - กลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษานอกระบบซึ่งไม่อยู่กับครอบครัว ต้องท างานหาเล้ียงชีพ มีอิสระ
ในการด าเนินชีวิต แต่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและค่าใช้จ่าย จึงเลือกเปิดรับส่ือดั้งเดิมที่ไม่มีความ
ซับซ้อน ง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้ความบันเทิงเป็นหลักมีลักษณะการเปิดรับส่ือ
แบบ “ก้าวตาม” ส่ือและกลุ่มเด็กอื่นๆอย่างช้าๆ มีเพื่อนเป็นสื่อทีใ่กล้ตัวที่สุด    
 1.4 ความแตกต่างตามสภาพปัญหาของเด็ก: ในบรรดาประชากรเด็กยังมีเด็กจ านวน
ไม่น้อยที่ต้องเผชิญปัญหาชีวิต ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเด็กทั่วไป ซึ่งองค์การยูนิเซฟ
เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กในสภาวะที่ยากล าบาก ซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ อาทิ เด็กที่ ยากจน เด็กที่ถูก
ทารุณกรรม เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กท่ีติดยาเสพติด เป็นต้น 

 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชนได้จ าแนกประเภทกลุ่ม
เด็กด้อยโอกาสและเด็กนอกระบบการศึกษาของไทยเป็น 15 กลุ่ม โดยพบว่ามีจ านวนทั้งส้ิน
ประมาณ 6,400,000 คน ได้แก่เด็กเร่ร่อนจรจัด เด็กไร้สัญชาติ ลูกของแรงงานต่างด้าว เด็กติด
เชื้อเอดส์ กลุ่มแม่วัยรุ่น เด็กก าพร้าถูกทอดทิ้ง เด็กถูกบังคับใช้แรงงาน เด็กถูกบังคับให้ค้า 
ประเวณี เด็กติดยา เด็กยากจนพิเศษ เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เด็กออทิสติก เด็กสามจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ และเด็กเยาวชนที่ถูกด าเนินคดี  ซึ่งต้องเผชิญสภาพปัญหาต่างกัน และมีความ
ต้องการที่ต่างกัน 

 กลุ่มเด็กต่างๆ เหล่านี้ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ส่ือมวลชนควรให้ความสนใจ เพราะเป็นเด็ก
ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ต้องพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชนเพื่อการเรียนรู้ 
 1.5  ความสนใจ : เด็กแต่ละคนจะมีความสนใจที่แตกต่างกัน บางคนสนใจเรื่อง
ดนตรี บางคนสนใจเรื่องกีฬา บางคนชอบเรื่องไอที  ความสนใจที่เหมือนกันท าให้เด็กมารวมเป็น
กลุ่ม สร้างวัฒนธรรมของกลุ่มข้ึนมา กลุ่มเด็กที่มีความสนใจที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับ และการ
ใช้ประโยชน์จากส่ือแตกต่างกัน 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการของเด็กและเยาวชนที่มีต่อ
รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะไทยพีบีเอส กลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในวัฒนธรรมต่างกลุ่มกัน จะมีรูปแบบการใช้ชีวิต และความสนใจที่
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มเดก็ชอบเล่นเกม หลงใหลในเกมออนไลน์ เล่นเกมทุกวัน วันละไม่ต่ ากว่า 3 
ชั่วโมง โดยไม่สนใจต่อการว่ากล่าวตักเตือนของพ่อแม่ กลุ่มเด็ก K POP ชื่นชอบภาพยนตร์ 
เพลง นักร้อง ดาราเกาหลี เพราะชอบความท้าทายที่ต้องท าความเข้าใจในภาษาเกาหลี ชอบความ
แปลกใหมแ่ละสร้างสรรค์ในความเป็นเกาหลี จากการสนทนากลุ่มพบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
ความสนใจทางวัฒนธรรมต่างกัน ส่วนใหญ่จะเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตมากที่สุด เว็บไซต์ที่นิยมเข้า
มากที่สุด คือ Face book และ You tube ส่ือที่เปิดรับมากเป็นอันดับสองคือ โทรทัศน์ ส่วนอันดับ 
3 จะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่มเด็กเรียน กลุ่มเด็กสองล้อรักความเร็วและกลุ่มเด็กสนใจไอที 
ส่ือที่เปิดรับเป็นอันดับ 3 คือสื่อส่ิงพิมพ์ ได้แก่ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ขณะที่กลุ่มเด็ก K POP 
เด็กเที่ยวกลางคืน และเด็กจิตอาสา เปิดรับส่ือวิทยุกระจายเสียงเป็นอันดับ 3 กลุ่มเด็กชอบเล่น
เกมและกลุ่มเพศทางเลือก มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือที่แตกต่างจากกลุ่ม อื่นๆ เด็กชอบเล่นเกม
เปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสอง คือโทรศัพท์ เพื่อเล่น BB ติดต่อเพื่อน   
อันดับสามได้แก่โทรทัศน์ กลุ่มเพศทางเลือกเปิดรับส่ือโทรทัศน์มากเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองคือ 
อินเทอร์เน็ต และอันดับสามคือ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ (ลักษมี คงลาภ และอัปสร เสถียรทิพย์: 
2555) 
 จากตัวแปรต่างๆ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังที่กาญจนา แก้วเทพ (2554: 190-191) 
ได้ท าการทบทวนงานวิจัยส่ือมวลชนกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย พบว่า 
 1. วัยของกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่กับเด็กวัยเรียนมากที่สุด 
รองลงมาคือวัยรุ่น ส่วนเด็กเล็กก่อนวัยรุ่น (ตั้งแต่เกิดจนถึง 3 ปี) มีการศึกษาน้อยมาก ทั้งนี้คง
เนื่องมาจากความล าบากในการศึกษา ควรให้การสนับสนุนการวิจัยแก่กลุ่มที่ท างานอยู่กับเด็กวัยนี้
โดยตรง เช่น สถานเลี้ยงเด็กอ่อน โรงเรียนอนุบาล ฯลฯ 

 2.  ภูมิล าเนาของกลุ่มเป้าหมาย งานศึกษาทั้งหมดจุกตัวอยู่กับเด็กในกรุงเทพฯ ทั้งที่
งานวิจัยหลายชิ้นที่ท าในต่างจังหวัดค้นพบว่า แบบแผนการใช้ส่ือของเด็กต่างจังหวัด แตกต่างจาก
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เด็กในกรุงเทพฯ จึงควรมีการสนับสนุนให้กลุ่มสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดศึกษากลุ่มเด็กใน
ชนบทให้มากขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มเด็กพิเศษต่างๆ เช่น กลุ่มแรงงานเด็ก กลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน กลุ่มเด็กในชุมชนแออัด ฯลฯ ก็ยังมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้น้อยมาก เพราะเป็น
เด็กที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ทั้งๆที่เป็นเด็กที่ต้องการพัฒนาจากการศึกษานอกระบบ คือ 
ส่ือมวลชนมากที่สุด 

 3. ประเภทของส่ือ ส่ือที่ยังมีการศึกษาอยู่น้อยมาก คือ ส่ือวิทยุ รวมทั้งองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวกับวิทยุ เช่น ดีเจ เทปเพลง นักร้อง ฯลฯ ทั้งที่เด็กวัยรุ่นมีความผูกพันกับส่ือดังกล่าวอยู่
มาก 

 

3. กลไกในการพัฒนาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชน 

 วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm 1966) กล่าวว่ากลไก 3 กลไกที่สังคมสามารถ
น ามาใช้เพื่อการสนับสนุนหรือกระตุ้นเตือนส่ือมวลชนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 
ได้แก่กลไกแรก คือ รัฐบาลและกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่รัฐบาลออกมาเพื่อควบคุมส่ือมวลชน  
กลไกที่สองคือ ส่ือมวลชน ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบอาชีพส่ือมวลชน สมาคมหรือองค์กรต่างๆ 
ของส่ือมวลชนและกลไกสุดท้าย คือ สาธารณชนหรือองค์กร สมาคมที่สาธารณชนตั้งขึ้นมา ซึ่ง
ลักษณะความสัมพันธ์ของกลไกทั้ง 3 จะเป็นไปในลักษณะที่ว่า ย่ิงระบบการส่ือสารมีอิสระ และมี
ความรับผิดชอบมากเท่าใดภาระของรัฐบาลที่ต้องดูแลส่ือมวลชนก็ย่ิงจะลดน้อยลงเท่านั้น และ
หากส่ือปราศจากความรับผิดชอบ รัฐบาลจ าต้องเข้ามาจัดการ ควบคุมขอบเขตและบทบาทของ
ส่ือมวลชนท าให้ส่ือมวลชนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
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 3.1 การควบคุมตนเอง (self control) แสดงถึงมาตรฐานทางวิชาชีพและจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบอาชีพส่ือมวลชน การที่ผู้ผลิตส่ือควบคุมกันเอง ซึ่งอาจจะเป็นการควบคุมโดยสมาคม
หรือองค์กรต่างๆ ของนักวิชาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในการท าหน้าที่
รับผิดชอบต่อสังคมแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพส่ือมวลชน 

            ผู้ผลิตรายการส าหรับเด็กในประเทศไทยมีจ านวนไม่มากนักเนื่องจากปัญหาหลาย
ประการที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของรายการ   ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับ
เด็ก ได้แก่ 
            1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ จากผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบกับการผลิตรายการเด็ก โดยเฉพาะในด้านของผู้สนับสนุน
รายการ  ท าให้ผู้ผลิตรายการบางคนไม่สามารถด ารงอยู่ได้   
  2. ปัจจัยทางด้านรัฐบาล การก าหนดนโยบายของรัฐบาลเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก โดยเฉพาะการสนับสนุนด้วยการให้มีรายการเด็กด้วยมาตรการ
ต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม 

 3. สถานี เหตุผลหนึ่งที่ท าให้รายการส าหรับเด็กมีจ านวนไม่มากนัก เกิดจาก 

ไม่สามารถหาช่องทางในการออกอากาศ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเผยแพร่รายการ 

อันเนื่องมาจากปัญหาการแข่งขันในเชิงธุรกิจของสถานี ซึ่งมีการหารายได้เป็นหลัก ดังนั้น เวลา
การออกอากาศของแต่ละช่อง จึงเป็น “เวลาทอง” ที่ราคาค่าเช่าเวลาสูง ประกอบกับในบางช่วง 
เวลา บางรายการก็ไม่ได้ออกอากาศ เช่น มีรายการอื่นมาแทรก มีการงดการออกอากาศ  เป็นต้น 

ภาพแสดงประเภทการควบคุมส่ือมวลชน 
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 4.  ผู้สนับสนุนรายการ (Sponsor) รายการโทรทัศน์หาผู้สนับสนุนรายการค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเฉพาะท าให้เรตติ้งของรายการประเภทนี้สู้รายการประเภท
อื่นไม่ได้ ซึ่งเรตติ้ง คือส่วนส าคัญในการตัดสินใจเลือกการโฆษณาสินค้าในรายการต่างๆ 

           ในส่วนของรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับ
รายการโทรทัศน์ อุปสรรคส าคัญได้แก่  
 1. การสนองตอบนโยบายของผู้สนับสนุนรายการเป็นหลักท าให้ขาดเอกภาพในการ
ผลิตรายการที่มีประสิทธิภาพ 

 2. การปรับเปลี่ยนเวลาของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ขาดความแน่นอน 

ขาดการให้ความส าคัญจากผู้สนับสนุนรายการเพราะคิดว่าเด็ก เยาวชน ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของ
สินค้า (http://www.kidsradioclub.or.th: วันที่ค้นข้อมูล 11มีนาคม 2556) 
 การที่จะมีรายการส าหรับเด็กที่มีทั้งคุณภาพที่ดี และมีปริมาณรายการที่พอเพียงคง
ต้องเกิดจากความร่วมมือกันในหลายๆฝ่าย โดยเฉพาะการร่วมมือกันของผู้ผลิตรายการ ดังเช่น 
ชมรมวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายคนท ารายการวิทยุ
ส าหรับเด็ก และเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนส่ือสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เช่น นิทาน เพลงเด็ก รายการ
วิทยุต้นแบบเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะผู้ผลิตรายการเด็ก หลักสูตรการจัดรายการวิทยุอย่างไรให้สนุก เป็นต้น  
 นอกจากนั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันของนักวิชาชีพ ยังสามารถช่วยสร้าง
มาตรฐานการท างานในเรื่องส่ือกับเด็กให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จะเห็นได้จากการก าหนด
แนวทางโฆษณาสินค้าส าหรับเด็กของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
มาตรฐานในวิชา อาชีพ และจริยธรรมโฆษณา รวมถึงคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคจากการ
ประกอบวิชาชีพโฆษณา สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้มีแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาสินค้า
ส าหรับเด็ก โดยที่จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา ได้บัญญัติไว้ในข้อที่ 10 เกี่ยวกับการคุ้มครอง
เด็กและผู้เยาว์ ความว่า 
 “ไม่ควรกระท าการโฆษณาอันอาจมีผลเป็นอันตรายต่อเด็ก หรือผู้เยาว์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ หรือท าให้ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจโดยไม่สมควร” 

 เพื่อให้นักโฆษณามีแนวทางการโฆษณาที่ชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ความ
ห่วงใยของประชาสังคมที่มีต่ออิทธิพลของการโฆษณาที่อาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและทัศนคติ
ของเด็กและผู้เยาว์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยจึงได้ก าหนดแนวทางการโฆษณาสินค้าส าหรับ
เด็กขึ้นมา โดยมีความเข้าใจเป็นที่ตกลงในเบื้องต้นว่า 
 1. เด็กหมายถึงเด็กและผู้เยาว์ หรือบุคคลที่มีอายุระหว่าง 0-12 ปี โดยเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นเส้นแบ่งวุฒิภาวะความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ 
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 2. ผู้โฆษณาจะต้องระลึกอยู่เสมอถึงระดับความรู้ ประสบการณ์ และวุฒิภาวะของ
เด็กว่าเป็นกลุ่มที่มีความสามารถอย่างจ ากัดในการประเมินความน่าเชื่อถือของการโฆษณา  
ผู้โฆษณาจึงต้องมีภาระความรับผิดชอบเป็นพิเศษในการปกป้องเด็กจากความคลุมเครือทั้งมวล 

 3. ด้วยตระหนักในจินตนาการอันไร้ขอบเขตของเด็ก ผู้โฆษณาจะต้องระมัดระวังที่
จะไม่แสวงหาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมด้วยการโฆษณาสร้างความคาดหวังอย่างไร้เหตุผลกับ
เด็ก 

 4. ผู้โฆษณาจะต้องตระหนักว่าเด็กเป็นวัยที่อาจเลียนแบบโฆษณาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็กได้ 
 5. แม้จะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีปัจจัยหลายประการที่จะมีอิทธิพลต่อการ
หล่อหลอมพฤติกรรมและทัศนคติของเด็ก อย่างไรก็ตาม สถาบันครอบครัวควรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบอย่างส าคัญต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กและต้องรับผิดชอบในการให้ค าแนะน า 
และแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สมาชิกจะท าการส่งเสริมความสัมพันธ์นี้อย่างสร้างสรรค์ 
 จากความเข้าใจและข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาสินค้า
ส าหรับเด็ก 5 ข้อ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้ก าหนดแนวทางการโฆษณาสินค้าประเภท
อาหารและขนมขบเคี้ยวท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก ดังนี้ 
 1. ต้องแสดงปริมาณสินค้าในโฆษณาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ใช้ในโฆษณา  
โดยไม่ส่ือสารทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมให้เกิดการบริโภคสินค้าที่โฆษณานั้นเกินพอดี 
 2. การโฆษณาจะต้องส่ือสารอย่างชัดเจนว่าเป็นขนมขบเคี้ยวและไม่ส่ือสารให้เข้าใจ
ว่าสามารถบริโภคแทนอาหารประจ าวันได้ 
 3. ไม่ควรท าการโฆษณาโดยมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก 

 4. ควรกระท าการโฆษณาโดยพยายามให้มีเนื้อหาเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดมิตรภาพ ความปรองดอง ความสุภาพ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย และการให้
เกียรติผู้อื่น เป็นต้น 

 5. โฆษณาต้องไม่จูงใจในลักษณะที่ชี้น าให้เด็กรบเร้าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองซื้อสินค้าที่
โฆษณาให้กับเด็ก 

 6. โฆษณาต้องไม่ท าให้เด็กเกิดความเข้าใจว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ซื้อสินค้าเป็นพ่อแม่
ผู้ปกครองท่ีดีกว่า ฉลาดกว่า หรือใจดีกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีไม่ยอมซ้ือสินค้านั้นๆให้ 

 7. การโฆษณาที่มีการใช้ดารา นักร้อง นักแสดงมาเป็นตัวแสดง ดารา นักร้อง 
นักแสดงนั้นจะต้องเคยบริโภคสินค้าที่โฆษณานั้นมาก่อนและยังบริโภคอยู่ในขณะที่ยังมีการ
เผยแพร่โฆษณานั้นอยู่ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงแนวปฏิบัติข้อ 1-6 อย่างเคร่งครัด 

 8. การโฆษณาประเภทส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ต้องค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของเด็ก และต้องไม่เป็นเนื้อหาหลักในการโฆษณา 
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 3.2  การควบคุมโดยรัฐ (state control) หมายถึง การที่รัฐเข้ามาก ากับดูแลการท างานของ
ส่ือมวลชน ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของการตั้งหน่วยงานเพื่อควบคุมดูแล การออกกฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ รวมถึง นโยบายและการจัดระเบียบส่ือ (Media Policies and Regulations)  
 ในสหรัฐอเมริกามี องค์กรอิสระที่ ขึ้นตรงต่อรัฐสภา  คือ FCC (The Federal 

Communications Commission) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายการส่ือสาร (Communication Act) ใน
ปี ค.ศ. 1934 ท าหน้าที่ดูแลก าหนดขอบเขตของการส่ือสารระหว่างรัฐและระหว่างประเทศ ดูแล
ในเรื่องของส่ือวิทยุ โทรทัศน์ โทรเลข ดาวเทียมและเคเบิล มีอ านาจในการควบคุมการออกอากาศ
ทางวิทยุโทรทัศน์ทั้ง 50 รัฐ รวมทั้งนครหลวง และอาณาเขตในปกครองของสหรัฐอเมริกา  
กรรมการของ FCC มีจ านวน 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากประธานาธิบดี และได้รับการรับรอง
จากวุฒิสภา มีก าหนดการท างาน 5 ป ี

 งานของ FCC แบ่งออกเป็น 6 ส านัก (Bureau) และ 10 แผนก (Office) มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่การจัดตั้งสถานี ไปจนถึงการ
ประกอบอาชีพ 

 2.  รับเรื่องราวและพิจารณาการร้องเรียนต่างๆ 

 3.  ด าเนินการสืบสวนและค้นหาข้อเท็จจริง 
 4.  พัฒนาและบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ 

 5.  มีส่วนร่วมรับฟังในการพิจารณาคดีความต่างๆ 

   ในประเทศอังกฤษ มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาก ากับดูแล การด าเนินการด้านวิทยุ
โทรทัศน์ในลักษณะเดียวกับ FCC ของสหรัฐอเมริกาคือ Ofcom หรือ Office of Communications 

ซึ่งจัดตั้งโดยกฎหมายส่ือสาร Communication act 2003 Ofcom เป็นผู้ก าหนดข้อบังคับของการ
อุตสาหกรรมการส่ือสาร ในสหราชอาณาจักร โดยดูแลทั้งโทรทัศน์ วิทยุ การส่ือสารโทรคมนาคม
ทุกรูปแบบ รวมถึงการส่ือสารไร้สาย โดยกฎหมายที่จัดตั้งองค์กรนี้ระบุหน้าที่หลักของ Ofcom คือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมให้มากที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับการส่ือสาร และ
เอื้ออ านวยผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคให้มากที่สุด ในเรื่องของการตลาด ซึ่งต้องการการแข่งขัน
ทางด้านการโฆษณาที่เหมาะสม 

 ส่วนประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับส่ือวิทยุและโทรทัศน์เป็น 

อย่างมาก มีกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องการส่ือสารคือ MIC หรือ Ministry of Internal Affairs and  

Communications ส าหรับการออกอากาศโทรทัศน์ จะมี  NHK หรื อ  Japan Broadcasting 
Corporation รับผิดชอบการออกอากาศของโทรทัศน์เพื่อให้เป็นมาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพ
รายการ และประสิทธิภาพของเทคนิค การเข้าให้ถึงประชาชนทั่วประเทศ หรือ Public Television 

รวมท้ังผลิตรายการเพื่อส่งไปต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานีโทรทัศน์ของเอกชนอีกเป็น
จ านวนมาก 
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 กฎหมายท่ีควบคุมการออกอากาศของญี่ปุ่น ซึ่งตราไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ก่อนมีการ
ออกอากาศโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น 3 ปี และแก้ไขปรับปรุงล่าสุด เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
2005 ระบุหลักการอย่างกว้างๆไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อดูแลให้เกิดประโยชน์และความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะให้บริการออกอากาศ 
(วิทยุโทรทัศน์) ไปสู่ประชาชน 

 2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออกในการออกอากาศวิทยุและ
โทรทัศน์ โดยดูแลมิให้เกิดการแทรกแซง รักษาดุลยภาพและเอกภาพ และมีความเป็นอิสระ 

 3. เพื่อให้การออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์มีส่วนช่วยในการพัฒนาของระบอบ
ประชาธิปไตย โดยระบุความรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการออกอากาศให้ชัดเจน (นลินี  
สีตะสุวรรณ 2553 :40) 
   ในหลายประเทศ นโยบายเกี่ยวกับส่ือเพื่อเด็กนั้น ถือเป็นวาระส าคัญที่เห็นได้ชัด
จุดเน้นที่หลายประเทศมีร่วมกันคือ “การควบคุมส่ือร้าย ขยายส่ือดี” โดยส่ือส าหรับเด็กที่
หน่วยงานของประเทศต่างๆให้ความใส่ใจมากในเชิงนโยบาย คือ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ (ของเล่นพัฒนาเด็ก) และสื่ออินเทอร์เน็ต  
 นโยบาย “คุมสื่อร้าย”  
             ในการปกป้องเด็กจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะจากส่ือโทรทัศน์ โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 

ระบบหลักๆ คือ 

        1.  ระบบการก าหนดช่วงเวลา 
 2.  ระบบการจัดประเภทเนื้อหาตามช่วงอายุ  
             3.  ระบบการใช้เทคโนโลยีในการกลั่นกรองเนื้อหา 
         1. ระบบการก าหนดช่วงเวลา เป็นการจัดผังรายการตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  
(Watershed) โดยแบ่งเวลาว่าช่วงเวลาใดที่รายการที่มีเนื้อหาส าหรับเด็กควรออกอากาศ และ
ช่วงเวลาใดที่รายการซึ่งมีเนื้อหาส าหรับผู้ใหญ่ควรออกอากาศ ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือในการ
คุ้มครองเด็กจากรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม และยังเป็นส่ิงที่ผู้ปกครองสามารถ
ใช้ปกป้องเด็กจากรายการที่มีแนวโน้มเนื้อหาที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อเด็ก  
  การจัดผังรายการตามช่วงเวลาที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 
  1.  เพื่อปกป้องเด็กจากเนื้อหาอันไม่พึงประสงค์ เช่น ฉากและเสียงทางเพศ  
ความรุนแรงที่มีความถี่ตลอดจนภาษาที่ไม่เหมาะสม ผ่านการจ ากัดเนื้อหารายการโทรทัศน์ ในมุม
นี้การจัดผังฯ ได้ท าให้เด็กมีช่วงเวลาในการดูโทรทัศน์โดยไม่ต้องได้รับค าแนะน า 
  2. จัดหาช่วงเวลาในการดูโทรทัศน์ที่ปลอดภัย  ในขณะที่การปกป้องเด็กเป็นส่ิง
ส าคัญในกรณีที่เขาดูตามล าพัง การจัดหาช่วงเวลาจะท าให้ผู้ปกครองดูโทรทัศน์ด้วยกันกับลูก
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเด็กๆ ก็ต้องการช่วงเวลาที่ปลอดภัยเพื่อเวลาที่ต้องดูโทรทัศน์กับพ่อแม่ พวกเขา
จะได้ไม่รู้สึกอายหรือท าตัวไม่ถูกเวลาฉากที่ไม่เหมาะสมปรากฏขึ้นมา 
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  3. ควบคุมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เนื่องจากระบบการจัดผังฯ จะเป็นตัวเบรกที่
ส าคัญให้ผู้ผลิตไม่ท ารายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเกินไปโดยปราศจากการควบคุม (Ramsay 

2003: อ้างในธีรพัฒน์ อังศุชวาล 2555: 131) 
 

ตารางที่ 2 แสดงการจัดผังรายการตามช่วงเวลาที่เหมาะสม (Watershed) ในประเทศต่างๆ 
 ที่อนุญาตให้รายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมส าหรับเด็กออกอากาศ 

ประเทศ เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด 

นิวซีแลนด์ 2 ทุ่มครึ่ง ตี 5 

ไอร์แลนด์ 3 ทุ่ม หรือ 4 ทุ่ม 

ขึ้นกับระดับของเนื้อหา 
6 โมงครึง่ตอนเช้า หรือ จนกระท่ัง
สถานีปิดการออกอากาศ 

แคนาดา 3 ทุ่ม 6 โมงเช้า 
สเปน 4 ทุ่ม 7 โมงเช้า 
ออสเตรเลีย 3 ทุ่มครึ่ง ตี 4 ครึ่ง 
แอฟริกาใต ้ 4 ทุ่ม ตี 4 ครึ่ง 
สหราชอาณาจักร 3 ทุ่ม ตี 5 ครึ่ง 
สหรัฐอเมริกา 4 ทุ่ม 6 โมงเช้า 
อาร์เจนตินา 6 โมงเช้า 8 โมงเช้า 
ฝรั่งเศส 4 ทุ่ม  

อิตาลี 4 ทุ่มครึ่ง 7 โมงเช้า 
ออสเตรีย 5 ทุ่ม ตี 5 ครึ่ง 
เยอรมนี 4 ทุ่ม ตี 5 ครึ่ง 
บราซิล 5 ทุ่ม 6 โมงเช้า 
โปแลนด์ 5 ทุ่ม 6 โมงเช้า 
โปรตุเกส 4 ทุ่ม 6 โมงเช้า 
ฟินแลนด์ 3 ทุ่ม ตี 5 

เดนมาร์ก 3 ทุ่ม  

ฮ่องกง 2 ทุ่มครึ่ง – 4 ทุ่มครึ่ง  

สวีเดน 3 ทุ่ม  

สวิสเซอร์แลนด์ 2 ทุ่ม  

ฮังการี 5 ทุ่ม 9 โมงเช้า 
นอร์เวย์ 3 ทุ่ม  

โรมาเนีย 4 ทุ่ม 6 โมงเช้า 
(ที่มา : ธีรพัฒน์ อังศุชวาล 2555: 134-135) 
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 2. ระบบจัดประเภทเน้ือหาตามช่วงอายุ (Classification Systems and Warning) 
ระบบการจ าแนกประเภทเนื้อหา หรือที่มักถูกเรียกว่า การจัดเรตติ้ง (rating) เป็นการปกป้อง 
ผู้ชมที่อายุต่ ากว่า 18 ปี โดยพิจารณาว่าผู้ชมที่อายุต่ ากว่า18ปีควรจะได้รับการคุ้มครองในระดับ
ต่างๆ ตามที่ได้จ าแนกเป็นชั้นต่างๆ ไว้ ส าหรับผู้ชมที่อายุมากกว่า 18 ปีนั้น จะมีอิสระในการ
เลือกรับฟังหรือหรือรับชมโดยปราศจากการแทรกแซง แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายก าหนด 

 

ตารางที่ 3 แสดงการจัดประเภทเน้ือหาตามช่วงอายุ ของต่างประเภท 

 

อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา 
U-ทั่วไป TV-Y –เด็กทั่วไป P-เด็กก่อนวัยเรียน C-เด็กเล็ก 

Uc-ทั่วไป+เด็ก TV-Y7–เด็กอายุ  
7 ปีขึ้นไป 

C-เด็กเล็ก 8+> -เด็ก 8 ปีและ
มากกว่า 

PG-ผู้ใหญ่ดูร่วม และ
ให้ค าแนะน ากับเด็ก
ในการรับชม 

TV-G –ทั่วไป G-ทั่วไป G-ผู้ชมทั่วไป 

15-ผู้ชมอายุ 15 ปี
ขึ้นไป 

TV-PG-ผู้ใหญ่ดูร่วม
และให้ค าแนะน า 
แก่เด็กในการรับชม 

PG-ผู้ใหญ่ดูร่วมและ
ให้ค าแนะน าแก่เด็ก 

ในการรับชม 

PG-ผู้ใหญ่ดูร่วมและ
ให้ค าแนะน าแก่เด็ก
ในการรับชม 

18-ผู้ชมอายุ 18 ปี
ขึ้นไป 

TV-14-ผู้ชมอายุ  
14ปขีึ้นไป 

M-ผู้ชมอายุ 15 ป ี

ขึ้นไป 

14+> -อายุ 14ปีและ
มากกว่า 

18R-ผู้ชมอายุ 18 ปี
ขึ้นไปและฉายในที่
เฉพาะ 

TV-M-ผู้ชมอายุ 

17ปีขึ้นไป 

MA-ผู้ชมอายุ15 ปี
ขึ้นไปและมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเพศ ความ
รุนแรง และภาษาที่
หยาบคายกว่า M 

18+> -อายุ 18ปีและ
มากกว่า 

AV-ผู้ชมอายุ15ปีขึ้น
ไปแต่มีความรุนแรง
ชัดเจน 

 

ที่มา: โครงการศึกษาและเฝ้าระวังส่ือ เพื่อสุขภาวะสังคม 2552: 9 
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  3. ระบบการใช้เทคโนโลยีกลั่นกรองเนื้อหา 
  ในปี 1996 รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายที่ให้โทรทัศน์ ที่มีขนาดจอ
ตั้งแต่ 13 นิ้วขึ้นไป จะต้องติดตั้ง V-chip V-Chip เป็นเทคโนโลยีส าหรับผู้ปกครองที่ใช้ในการ
บล็อกรายการที่เด็กไม่ควรเข้าถึง โดยการตั้งโปรแกรมควบคุมไว้ที่เครื่องรับโทรทัศน์ตามระดับ
เนื้อหารายการ V-Chip จะใช้งานได้กับการแสดงระดับความเหมาะสมของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
เท่านั้น ซึ่งจะท าให้ผู้ปกครองสามารถที่จะกล่ันกรองไม่ให้ลูกหลานได้รับชมเนื้อหาที่เป็นอันตราย
ต่อเด็ก ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของ V-Chip FCC (The Federal Communications 

Commission) องค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ดูแลก าหนดขอบเขตการส่ือสารระหว่างรัฐและระหว่าง
ประเทศได้ก าหนดนโยบายว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไปโทรทัศน์ที่มีขนาด
จอตั้งแต่ 13 นิ้วขึ้นไป จะต้องติดตั้ง V-chip ทั้งหมด ในปัจจุบัน V-chip มีใช้ในสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และบราซิล   
  ส าหรับในประเทศไทย ใช้การจัดระเบียบความเหมาะสมของรายการโดย เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549  จนมีการปรับและแก้ไข เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
มีการจัดประเภทเนื้อหาตามช่วงอายุเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
  1. รายการ “ป ๓+” เป็นรายการส าหรับเด็กปฐมวัย ผลิตขึ้นส าหรับผู้ชมในวัย 
3-5 ปี 
  2. รายการ “ด ๖+” เป็นรายการส าหรับเด็ก ผลิตขึ้นส าหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปี 
  3. รายการ “ท” เป็นรายการส าหรับผู้ชมทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย 

  4. รายการ “น ๑๓+” เป็นรายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจ
มีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับ
ค าแนะน า 
  5. รายการ “น ๑๘+” เป็นรายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจ
มีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ท่ีไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึ่งต้อง
ใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับค าแนะน า 
  6. รายการ “ฉ” เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่ อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา เด็กและเยาวชนจึงไม่ควรรับชม 

      แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มผู้ชมที่ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดเรตติ้ง
รายการโทรทัศน์ดังที่เอแบคโพลล์ได้ท าการวิจัยพบว่าพฤติกรรมในการชมโทรทัศน์เมื่อเห็น 

รายการแสดงเรตติ้ง “น” และ/หรือ “ฉ” ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.3 ดูต่อ (ตั้งแต่ต้นจนจบ/ดู
เป็นบางช่วงบางตอน) โดยมีเพียงร้อยละ 14.7 ที่เปล่ียนช่องส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ดูอยู่กับพ่อแม่
และผู้ปกครอง ระบุว่า เมื่อเห็นรายการโทรทัศน์ที่แสดงเรตติ้ง “น” และ/หรือ “ฉ” ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 56.2 ระบุดูต่อ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ค าแนะน า ในขณะที่ร้อยละ 20.9 ดูต่อโดยพ่อแม่

http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
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ผู้ปกครองไม่ได้ให้ค าแนะน าและร้อยละ 22.9 เปล่ียนช่อง (http://www/ryt9.coms/s/abcp/ 

1210227: วันที่ค้นข้อมูล 1พฤศจิกายน 2555) 
 การปกป้องเด็กจากโฆษณา 
 นอกจากการปกป้องเด็กจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของรายการโทรทัศน์แล้ว การ
ปกป้องเด็กจากอิทธิพลโฆษณาเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรละเลย ในต่างประเทศมีการคุ้มครอง
เด็กจากอิทธิพลของการโฆษณาทางโทรทัศน์ ดังเช่น ประเทศออสเตรเลีย ห้ามเสนอโฆษณาใน
รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กเล็ก หรือรายการส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-5 ปี (P programme  

หรือ Pre- school programme) เบื้องหลังความคิดของหลักเกณฑ์นี้ก็คือ เด็กเล็กที่ก าลังเรียนรู้
เรื่องภาษาและสังคมรอบตัวนั้นยังไม่ควรได้รับการปลูกฝังเรื่องโฆษณาและการบริโภคก่อนที่ 
จะได้เรียนรู้เรื่องส าคัญอื่นๆ ส่วนรายการส าหรับเด็กประถมอายุ 6-12 ปี (C programme หรือ 
Children programme) ให้มีโฆษณาได้ชั่วโมงละไม่เกิน 10 นาที และมีเง่ือนไขว่า ให้มีโฆษณา 5 

นาที ในทุก 30 นาที ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการแบ่งซอยรายการออกเป็นช่วงส้ันๆ หลายช่วง และไม่เปิด
ช่องให้น าโฆษณาแทรกเข้าไปในช่วงนี้ 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายคุ้มครอง
เด็ก (Children Protection Act) ในปี 1990 ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมส่ือโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐ 
อเมริกาจะมีอิทธิพลอย่างมากในการรณรงค์คัดค้านการออกกฎหมายที่จะกระทบกับเรื่องการ
โฆษณาหรือที่มีมาตรการคุ้มครองสิทธิเด็ก แต่การเคล่ือนไหวของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค Action for Children’s Television (ACT) ต้ังแต่ช่วงทศวรรษ 1970 ก็ท าให้
สภาคองเกรสเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กในที่สุด สาระส าคัญของกฎหมาย
คุ้มครองเด็กในเรื่องผลกระทบจากการโฆษณาทางโทรทัศน์ มีดังนี้ 
 1. รายการเด็กที่ออกอากาศวันเสาร์–อาทิตย์ ให้มีการโฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมง
ละ 10 นาทีครึ่ง 

           2. รายการเด็กที่ออกอากาศวันจันทร์–ศุกร์ ให้มีการโฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมง
ละ 12 นาที  
          3. ในการต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้ง คณะกรรมการสื่อสารแห่งชาติจะพิจารณา
ว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบการได้น าเสนอรายการข่าวสาร  และการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ของเด็กหรือไม่ และต้องมีรายการที่ผลิตขึ้นส าหรับเด็กโดยเฉพาะด้วย  
(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 2545:14) 

 นอกจากนี้ยังมีหน่วยที่ท าหน้าที่ส่งเสริมความรับผิดชอบในการโฆษณาส าหรับเด็ก
โดยตรงคือ Children’s Advertising Review Unit (CARU) ของ Council of Better Business 

Bureaus ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1974 โดย National Advertising Review Council (NARC) โดยมี
ภารกิจหลักคือ การตรวจสอบ และการประเมินการโฆษณาส าหรับเด็กในทุกส่ือ มีการบริการให้

http://www/
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ค าแนะน าแก่ผู้โฆษณาและบริษัทโฆษณา ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับเด็กผู้ปกครองและ
นักศึกษา 
 CARU ได้ก าหนดแนวทางในการโฆษณาส าหรับเด็กที่อายุต่ ากว่า 12 ปี ไว้ 6 

ประการ คือ 

 1.  ผู้โฆษณาควรจะตระหนักถึงระดับความรู้ ระดับความมั่นคงทางอารมณ์ของผู้รับ
สาร เพราะเด็กจะมีความสามารถในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในระดับ
ต่ า และเด็กยังขาดความสามารถในการท าความเข้าใจธรรมชาติของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ดังนั้น 

ผู้โฆษณาควรจะมีความรับผิดชอบเป็นพิเศษในการปกป้องเด็ก 

 2. ควรตระหนักว่าเด็กมีจินตนาการ และจินตนาการเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อ
กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก ผู้โฆษณาควรระมัดระวังที่จะไม่ท าลายจินตนาการของเด็ก การ
สร้างความคาดหวังในตัวสินค้าหรือตัวผู้แสดงอย่างไม่มีเหตุผล ไม่ควรที่จะน าเสนอในโฆษณาไม่
ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 

 3. พึงระลึกว่าการโฆษณาอาจจะมีบทบาทส าคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการให้
ความรู้แก่เด็ก ผู้โฆษณาควรที่จะส่ือสารข้อมูลข่าวสารด้วยความเป็นจริงถูกต้อง ภาษาที่เข้าใจง่าย
เพื่อที่เด็กจะจดจ าและอาจจะเรียนรู้จากการโฆษณาอันจะมีผลต่อสุขภาพหรือการใช้ชีวิตของเด็ก 

 4. นักโฆษณาควรที่จะพัฒนาบทบาทโฆษณาให้มีประโยชน์ต่อสังคม โดยสร้าง
ผลกระทบต่อพฤติกรรมเด็ก ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางบวก และพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
เช่น มิตรภาพ, ความซ่ือสัตย์ ความมีน้ าใจ มีเมตตา ความยุติธรรมและการเคารพผู้อื่น 

 5. ควรระมัดระวังในการน าเสนอเรื่องชนกลุ่มน้อย และกลุ่มอื่นๆ ในชิ้นงานโฆษณา 
ควรน าเสนอบทบาททางด้านบวกและบทบาทต้นแบบที่เหมาะสม ควรหลีกเล่ียงการน าเสนอที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 

 6. ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านบุคคลและด้าน
สังคมของเด็ก แต่อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบเบื้องต้นก็ยังคงเป็นของผู้ปกครองในการที่จะให้
ค าแนะน าแก่เด็ก ผู้โฆษณาควรจะสนับสนุนสัมพันธภาพของผู้ปกครองและเด็ก (The  Children’s  
Advertising Review Unit Self-Regulatory Guidelines for Children’s Advertising (Revised 

February 2000: อ้างในลักษมี คงลาภ 2546:29) 

 ในประเทศอังกฤษ ได้มีการออกมาตรการปกป้องเด็กจากโฆษณาทางโทรทัศน์อย่าง
เป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยองค์กรที่เรียกว่า อินดิเพนเดนท์ เทเลวิชั่น คอมมิชชั่น (Independent  

Television Commission) เรียกย่อๆ ว่า ITC องค์กรนี้จะท าหน้าที่ควบคุมดูแลสถานีโทรทัศน์เพื่อ
การค้า ITC  ได้ออกกฎว่าด้วยมาตรฐานการโฆษณา (The ITC Advertising Standards Code) ใช้
บังคับกับผู้รับใบอนุญาตจาก ITC ในมาตรฐานดังกล่าวได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ชมโทรทัศน์ที่เป็น
เด็ก ซึ่งหมายถึงผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี  ไว้ สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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 1. ระมัดระวังการโฆษณาชี้น าแก่เด็ก 

             ผู้ชมที่เป็นเด็กมีคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากผู้ชมวัยอื่นคือมีความไร้เดียงสา  
ขาดประสบการณ์และวิจารณญาณ ซึ่งการโฆษณาสินค้า/บริการไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์และ
เอารัดเอาเปรียบจากคุณลักษณะดังกล่าว 

  - การโฆษณาสินค้าส าหรับเด็กนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาถึงประสบการณ์ของเด็ก
เป็นส าคัญ เพื่อหลีกเล่ียงการสร้างจินตนาการที่เพ้อฝันเกินจริงของเด็กซึ่งตั้งความหวังว่าจะรู้สึก
พึงพอใจอย่างมากหลังจากที่ได้บริโภคสินค้า 
    -  การโฆษณาสินค้าส าหรับเด็กซึ่งน าเสนอคุณสมบัติของสินค้านั้นการน าเสนอ
ดังกล่าวต้องอาศัยวิธีการที่เด็กสามารถเข้าใจได้ง่าย 

  -  สินค้าที่มีราคาแพงผู้โฆษณาจะต้องระบุราคาสินค้าไว้อย่างชัดเจนหากสินค้า
ดังกล่าวมีราคาแพง เช่น เกม 

  -  การโฆษณาไม่ควรกดดันให้เด็กซื้อสินค้า โฆษณาต้องหลีกเล่ียงการชี้น าหรือ
การโน้มน้าวให้เด็กหรือผู้ปกครองซื้อสินค้า พึงหลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างอิง หากเด็กไม่บริโภคสินค้า
ดังกล่าวแล้วจะด้อยกว่าเด็กอื่นๆ หรือไม่ใช้สินค้าแล้วจะท าให้ครอบครัวของเด็กและตัวเด็กเอง
รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ใช้สินค้าดังกล่าว 

  - การใช้เด็กเป็นพรีเซ็นเตอร์ เด็กที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณาจะต้องหลีกเล่ียง
การน าเสนอสินค้า/บริการที่โน้มน้าวหรือเปล่ียนแปลงทัศนคติของเด็กอื่นๆ 

 2. ระวังผลกระทบของโฆษณาที่มีต่อเด็ก 

       -  โฆษณาจะต้องหลีกเล่ียงการน าเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการกระทบกระเทือน
ทาง จิตใจของเด็ก  หลีกเล่ียงการปลูกฝังแนวคิดที่ขัดต่อศีลธรรมและส่งผลกระทบทางสังคมแก่
เด็ก 

  -  โฆษณาจะต้องหลีกเล่ียงการน าเสนอเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ร่างกาย  พึงหลีกเลี่ยงการโฆษณา ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก จากพฤติกรรมการเลียนแบบ 

 3. การจ ากัดเวลาในการแพร่ภาพ   

  ในด้านปัญหาที่เกิดจากการโฆษณาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 

  ก. โฆษณาที่ไม่เหมาะสม คือ โฆษณาที่ถูกพิจารณาว่าไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่
ผู้ปกครองเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะให้เยาวชนรับชมในช่วงรายการส าหรับเด็กหรือช่วงเวลาที่คน
ส่วนใหญ่ดูทีว ี

                 ITC พิจารณาว่าเด็กจะต้องสามารถรับชมโฆษณาโดยปราศจากการดูแลของ
ผู้ปกครอง ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงรายการส าหรับเด็ก ดังนั้น ITC จึงก าหนดมาตรการจ ากัดการ
ออกอากาศของโฆษณาเรียกว่า “Ex Kids” ซึ่งเป็นการจ ากัดการโฆษณา ซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กวัย 
0-8 ขวบ ซึ่งเป็นโฆษณาที่มีเนื้อหาน่ากลัว หรือไม่เหมาะส าหรับเด็กในวัยดังกล่าวและมีความ
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ล่อแหลมทางเพศ “Ex Kids” อาจไม่เพียงพอที่จะใช้ควบคุมการโฆษณา ดังนั้น ITC จึงก าหนด
มาตรการเพิ่มเติมส าหรับใช้ควบคุมโฆษณาส าหรับเด็กอายุเกิน 8 ขวบ ดังนี้ 
   • โฆษณาที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 8 ขวบ               Ex Kids 

   • โฆษณาที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กอายุเกิน 8 ขวบ            ใช้วิธีการ
อื่นๆ 

  ข. โฆษณาที่เป็นอันตราย คือ โฆษณาที่เป็นอันตรายโดยตรงต่อเด็ก/เยาวชน
และท าให้เด็กเล็กรู้สึกหวาดกลัว โดยหลักการแล้วผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมการรับชมโฆษณา
ของเด็กได้ เนื่องจากโฆษณามีก าหนดแพร่ภาพไม่แน่นอน ซึ่งแตกต่างจากรายการปกติที่ก าหนด 
เวลาออกอากาศไว้ชัดเจน เม่ือมีการพิจารณาถึงอันตรายและผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กแล้ว 
การก าหนดมาตรการที่เหมาะสมจึงต้องมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับส่ือ  ของเด็ก 

   จากมาตรฐานการโฆษณาของ ITC จะเห็นได้ว่ามีการก าหนดแนวทางการ
โฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อคุ้มครองเด็กอย่างละเอียดสะท้อนให้เห็นว่าประเทศอังกฤษเป็นอีก
ประเทศหนึ่งท่ีให้ความส าคัญและห่วงใยต่อเยาวชนของประเทศเป็นอย่างมาก  

            ส าหรับประเทศไทย มีความพยายามท่ีจะควบคุมการโฆษณาสินค้าในรายการ
เด็กเฉพาะสถานีวิทยุโทรทัศน์  เริ่มปฏิบัติเป็นแนวทางวันที่ 1 กันยายน 2550 และออกเป็น
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ใน กกช. เดือนมกราคม 2551   

   สินค้าที่ท าการโฆษณาในรายการเด็ก  เป็นสินค้าทุกประเภทไม่ว่าเป็นอาหาร
หรือไม่ใช่อาหาร ถ้าจะท าการโฆษณาในรายการเด็ก ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   1. ห้ามส่งเสริมการขาย โดยใช้ของเล่นของแถม ของแจก ของแลกซื้อ การ
ชิงรางวัลและการเล่นเกม 

   2. ห้ามโฆษณาโดยใช้หุ่นตัวการ์ตูน บุคคลและตัวละครที่เด็กรู้จักเป็นอย่าง
ดี หรืออยู่ในรายการส าหรับเด็ก ห้ามน ามาใช้ในการน าเสนอหรือรับรองสินค้า บริการรวมทั้งการ
กระท าใดๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยมุ่งหมายเพื่อให้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการ 

   3. การโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาเชิญชวนให้เด็กบริโภคจนเกินขอบเขต คือ 
ต้องไม่น าเสนอข้อความ เสียง ภาพถ่าย หรือรูปภาพใดของสินค้าและบริการใดๆ เกินจริง เช่น 
คุณประโยชน์ ความเร็ว  ขนาด สี ความทนทาน เป็นต้น 

   4. การโฆษณาจะต้องแสดงค าเตือนในการบริโภคตามหลักเกณฑ์ที่ อย. 
ก าหนด โดยดูจากข้อความท่ี อย. อนุญาตให้ใช้ในใบอนุญาตโฆษณาเป็นหลัก 

 การก าหนดความถี่และระยะเวลาในการออกอากาศ เฉพาะรายการส าหรับเด็ก  
 ระยะเวลาในการออกอากาศ 

 รายการ 1 ชั่วโมง  โฆษณาได้ 10 นาที ความรู้ทางวิชาการ 2 นาที 
 รายการ ครึ่งชั่วโมง โฆษณาได้ 5 นาที ความรู้ทางวิชาการ 1 นาที 
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 ความถี่ในการออกอากาศ 

 รายการ 1 ชั่วโมง โฆษณา 10 นาที ความถี่ออกอากาศได้ 4 ครั้ง ในเครื่องหมาย
การค้าเดียวกัน  
 รายการ ครึ่งชั่วโมง โฆษณา 5 นาที ความถี่ออกอากาศได้ 2 ครั้ง ในเครื่องหมาย
การค้าเดียวกัน 

 ทั้งนี้นับรวมเวลาที่ในใช้ในการโฆษณาแฝงเป็นเวลาโฆษณาด้วย 

 การโฆษณาส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการส าหรับเด็ก 

 2 นาที หรือ 1 นาที ภาครัฐเป็นผู้ผลิต และสถานีเป็นผู้ออกอากาศไม่เกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการ 

    นโยบาย “ขยายสื่อดี” 
 หลายประเทศมีแนวนโยบายร่วมกันที่ชัดเจนหลายเรื่อง ซึ่งก็มักเป็นแนวนโยบายและ
มาตรการทั่วไปของรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับเด็กโดย
รัฐเข้ามาร่วมลงทุนบางส่วนหรือให้แรงจูงใจแก่ภาคเอกชน การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาส่ือเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน หรือส่ือเพื่อครอบครัว การสนับสนุนองค์กร เครือข่าย
ผู้ผลิตส่ือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น  

 ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษมีระบบการสนับสนุนส่ือเพื่อการเรียนรู้ ส่ือที่เหมาะสม
ส าหรับเด็กอย่างจริงจัง  ได้แก่ 
 • การก าหนดสัดส่วนรายการที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพการผลิตในประเทศ 

 • การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามวัยให้เหมาะสม 

 • การใช้รูปแบบรายการและเทคนิคการน าเสนอให้เหมาะสมกับวัยและเนื้อหา 
 • การใช้งานวิจัยและองค์ความรู้ในการพัฒนารูปแบบรายการ 

 • การสนับสนุนให้มีผู้ผลิตรายการย่อย  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและความหลากหลาย  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

 • การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มีอิสระจากการขายสินค้า 
 • การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตรายการอย่างต่อเนื่อง 
 ในประเทศไทยได้มีการศึกษาเพื่อสร้างกรอบในการท ารายการโทรทัศน์ที่เหมาะกับ
อายุผู้ชมเรียกว่าแนวคิด “บวกหกลบสาม (+ 6 -3) “ดี” หมายถึง ต้องมีสาระใน 6 ประเด็นที่
ควรส่งเสริม (+ 6) ได้แก่ 1) เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด 2) เนื้อหาที่ส่งเสริมความรู้ใน
เรื่องวิชาการ 3) เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4) เนื้อหาที่ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 5) เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่น
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ชมความหลากหลายในสังคม และ 6) เนื้อหาที่ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว  
รวมท้ังเนื้อหาท่ีควรจ ากัด 3 ประเด็น  
  “เหมาะสม” หมายถึง การผลิตรายการที่ไม่มีเนื้อหาที่เป็นโทษ หรือควรหลีกเล่ียง
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 3 ประเด็น (- 3) คือ 1) พฤติกรรมและความรุนแรง พิจารณาจากภาพ 
เสียง และเนื้อหา  ท่ีอาจท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมในเรื่องพฤติกรรมที่รุนแรง หรือน าไปสู่
ความรุนแรงและอันตราย 2) เรื่องทางเพศ พิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหา ที่อาจท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม ในด้านการแต่งกาย การแสดงออกทางเพศ การแสดงท่าทางหรือกิริยาที่
ไม่เหมาะสมในทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การสนทนาหรือใช้ค าพูดเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศที่
ล่อแหลม หรือไม่เหมาะสม การสร้างทัศนคติทางลบเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศในประเด็นต่างๆ เช่น 
การเหยียดเพศ เป็นต้น และ 3) ภาษา พิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหา ที่อาจท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม หมิ่นเหม่ ส่ือความหมายในเชิงลบ รวมทั้งการใช้ภาษาที่ก้าวร้าว ดูหมิ่น 
น ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์และศรีของผู้ฟัง 
 นอกจากนั้นในปัจจุบันประเทศไทยยังมีพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ กองทุนไม่ใช่เรื่องของ “เงิน” เพื่อการผลิตส่ือ แต่เป็นการสร้างและบูรณาการให้ทุน
ทางสังคมทุกด้านทั้งด้านความคิด จินตนาการ ทรัพยากรอื่นๆ มาร่วมสนับสนุนการใช้ส่ือเพื่อ
สร้างการเรียนรู้อย่างย่ังยืนแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว  โดยให้ประชาชนทุกกลุ่ม ที่มีเป้าหมาย
ใช้ส่ือเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนครอบครัว ชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง รวมถึงกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส เช่น กลุ่มคนพิการ, กลุ่มแรงงาน, กลุ่มชาติพันธุ์, กลุ่มคนชายขอบ ฯลฯ มีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนนี้อย่างเท่าเทียม ไม่เฉพาะวิชาชีพส่ือมวลชนหรือภาคธุรกิจ
เท่านั้น  มุ่งให้เกิดระบบการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง และครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
อย่างเท่าเทียม 

   
 3.3 การควบคุมโดยสาธารณะ (public control) เป็นการควบคุมที่เกิดจากสาธารณชนไม่
ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีปฏิกิริยาตอบกลับต่อส่ือต่างๆ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur 

Schramm 1966) กล่าวว่า สาธารณชนต้องท าหน้าที่เป็นตัวจักรที่ส าคัญในกระบวนการส่ือสาร 
และสาธารณชนมีอ านาจในการก าหนดรูปแบบของระบบและการสนองตอบของส่ือมวลชน และ
กดดันให้ส่ือมวลชนสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ การควบคุมโดยสาธารณะ อาจ
แบ่งได้เป็น การควบคุมโดยปัจเจกชน กับการควบคุมโดยกลุ่มผลประโยชน์ 
  3.3.1 การควบคุมโดยปัจเจกชน ประชาชนคนในฐานะผู้รับสารมีสิทธิที่จะแสดงความ
คิดเห็น และมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงส่ือและใช้ประโยชน์จาก
ส่ือมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ส่ือให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ นั่น
หมายถึงว่าผู้รับสารจะต้องมีความรู้เท่าทันส่ือ  
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 การรู้เท่าทันส่ือ (Media Literacy) เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดัง
ได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านส่ือสารมวลชนขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งอยู่
ในกรอบแนวคิดเรื่อง “การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสร้างสมรรถนะในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” โดยมีหลักการหนึ่งระบุไว้ว่าด้วย 
“การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือให้สูงขึ้น” ส่งผลให้ประเทศสมาชิกนานาประเทศขององค์การ
ยูเนสโกได้ขานรับหลักการนี้และน าไปขับเคลื่อนในประเทศของตน (พรทิพย์ เย็นจะบก 2552: 9) 
 การศึกษาการรู้เท่าทันส่ือมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการให้ข้อมูล สะท้อนและการมีส่วน
ร่วมในฐานะพลเมืองซึ่งมีความจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายที่จะให้
ความสามารถของเด็กในการเป็นผู้สามารถใช้ส่ือและส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในปริบทของ
สิทธิทางประชาธิปไตยและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (European Commission, 2007 

:NAMLE, 2009 อ้างถึงใน บุบผา เมฆศรีทองค า และดนุลดา จามจุรี) 
 

ตารางที่ 4   แสดงนิยามเป้าหมายการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อขององค์กรต่างๆ 

 

หน่วยงาน การเข้าถึง/การใช้
(Access/Use) 

เข้าใจ(Understand) สร้างสรรค์ (Create) 

UNESCO การเข้าถึงส่ือทุก
ประเภทซ่ึงเป็น
เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ท าความเข้าใจสังคม
และการมีส่วนร่วม
ในสงัคม
ประชาธิปไตย 

พัฒนาทักษะส าหรับ
การวิเคราะห์ส่ืออย่าง 
มีวิจารณญาณไม่ว่าจะ
เป็นข่าวหรือบันเทิง 
โดยมุ่งเน้นไปที่
ความสามารถของ
บุคคลและผู้ใช้ส่ือ 

ส่งเสริมผลผลิต  
การสร้างสรรค์และ
ปฏิสัมพันธ์ในสื่อ
แขนงต่างๆ 

European 

Commission 

รู้สึกสบายกับทุกส่ือ
ทั้งจากหนังสือพิมพ์
จนถึงส่ือสังคม
เสมือน 

เข้าใจในเศรษฐกิจของ
ส่ือและความแตกต่าง
ระหว่าง pluralism กับ
เจ้าของส่ือ 

ใช้ส่ือในทางสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

หน่วยงาน การเขา้ถึง/การใช้
(Access/Use) 

เข้าใจ(Understand) สร้างสรรค์ (Create) 

European 

Charter of 

Media Literacy 

ใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การเข้าถึง จัดเก็บ จัดหา 
และแบ่งปันเนื้อหา
เพื่อให้บรรลุความ
ต้องการและความสนใจ
ของบุคคลและชุมชน 

เข้าใจในเหตุผลและ
วิธีการของเนื้อหาส่ือที่
ผลิตขึ้น เข้าถึงและ
จัดท าข้อมูลทางเลือก
เกี่ยวกับ รูปแบบส่ือ
และเนื้อหาจาก
วัฒนธรรมและสถาบัน
ที่หลากหลาย 

สร้างสรรค์การใช้ส่ือใน
การแสดงออกและส่ือ
ความคิดเห็น  

สารสนเทศ และ 

เง่ือนไข 

NAMLE การศึกษาการรู้ 
เท่าทันสื่อขยายแนวคิด
ของการรู้เท่าทัน อาทิ 
การอ่านและการเขียนใน
ทุกรูปแบบของสื่อ 

การศึกษาการรู้เท่าทัน
ส่ือใช้กระบวนการกลุ่ม
และการวิเคราะห์
เนื้อหาสื่อเพื่อช่วยเด็ก
เข้าใจและชื่นชอบกับ
การแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่าง 

การศึกษาการรู้เท่าทัน
ส่ือสร้างและเสริมทักษะ
ส าหรับผู้เรียนในทุก
กลุ่มอายุ โดยทักษะ
เหล่านี้จ าเป็น ต้อง
บูรณาการ มีปฏิสัมพันธ์
และปฏิบัติซ้ า 

OFCOM การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ
คู่ขนานไปกับการรู้เท่าทัน
แบบดั้งเดิมนั่นคือ ความ 
สามารถในการอ่านและ
เขียนการ ศึกษาการรู้เท่า
ทันสื่อ คือ ความสามารถ
ในการอ่านและเขียน
ข้อมูลสื่อเสมือนมากกว่า
ตัวหนังสือ ระดับการ 
ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อที่
ง่ายที่สุด คือ ความ 
สามารถในการใช้สื่อและ
สามารถเข้าใจสารสนเทศ
ที่ได้รับ 

ตั้งค าถาม วิเคราะห์
และประเมิน
สารสนเทศนั้น  

สร้างเว็บไซต์ของตัวเอง
และแสดงความคิดเห็น
ในห้องสนทนา 

     

ที่มา: OFCOM (2008) :อ้างถึงใน www.bu.ac.th: :วันที่ค้นข้อมูล 15 ต.ค. 2555) 

http://www.bu.ac.th/
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 ในหลายๆ ประเทศได้พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการเท่าทันส่ือและน ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ต้ังแต่การบรรจุเป็นหลักสูตรทักษะชีวิต หรือหลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์แก่เด็กๆ
นับแต่อนุบาลขึ้นมา ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยก็มีทั้งงานวิจัย พัฒนาและเป็นหลักสูตรสาขาวิชา   

ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการขับเคล่ือนกระบวนการรู้เท่าทันส่ือมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
10 ปี และยังต้องการการขับเคล่ือนต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เยาวชนของชาติ (พรทิพย์ เย็นจะบก 2552: 10) 
  3.3.2 การควบคุมโดยกลุ่มผลประโยชน์ คือการรวมกลุ่มของประชาชนในการปกป้อง
พิทักษ์สิทธิ เฝ้าระวังส่ือ (media watch) โดยเฉพาะเนื้อหาของส่ือกระจายเสียงที่อาจส่งผลกระทบ
ทางด้านลบต่อผู้ฟัง/ผู้ชม มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคมต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกามี
การจัดตั้งกลุ่มกดดันทางสังคม (pressure group)เรียกว่า Action for Children’s Television 
(ACT) เมื่อปี ค.ศ. 1968 ท าหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลคุณภาพรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

ประเทศอังกฤษ มี National Viewers’and Listeners’Association ท าหน้าที่เฝ้าระวังส่ือ และเป็น
กลุ่มกดดันในการท าหน้าที่ของส่ือ ในกรณีที่พบว่าเนื้อหาส่ือที่ออกอากาศไม่เหมาะสมจะร้องเรียน
ต่อรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการกระจายเสียง ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีการ
จัดตั้งสมัชชาโทรทัศน์เพื่อประชาชน (Forum for Citizens’ Television) หรือที่เรียกว่า FCT ในปี 
ค.ศ. 1977 ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบรายการโทรทัศน์และน าเสนอข้อคิดเห็นสู่สาธารณะเพื่อ
การปรับปรุง   
     ในปี ค.ศ. 1992 FCT ได้ประกาศทัศนะ 7 ประการใน “กฎบัตรว่าด้วยสิทธิของผู้ชม
โทรทัศน์” 

 1. สิทธิต่อการไหลอย่างเสรีของข่าวสาร ในยุคของการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม  
ผู้ผลิตควรต้องระลึกอยู่เสมอว่ารายการของตนไม่แต่เพียงเข้าถึงผู้ชมญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังไปถึง
ประชาชนนอกประเทศด้วย 

 2. สิทธิต่อเสรีภาพในการพูดและการเข้าถึงส่ือ เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันเสียงของ
ชนพื้นเมือง คนกลุ่มน้อย สตรี (ยกเว้นสตรีที่ยังสาวและสวย) คนพิการ และคนชรา ไม่เป็นที่
ต้อนรับ 

 3. สิทธิในการรับรู้ แทนที่จะรายงานเรื่องราวของคนมีชื่อเสียงโด่งดังและเหตุการณ์
ประจ าวัน โทรทัศน์ควรจะน าเสนอความจริงเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 4. สิทธิในการฟังความเห็นที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อประเด็นเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมและปัญหาของผู้บริโภค  ประชาชนต้องการตัวแทนที่เป็นอิสระท าหน้าที่ตอบโต้ความ
คิดเห็นที่เสนอโดยปราศจากความรับผิดชอบ 

 5. สิทธิต่อรายการที่มีคุณภาพปลอดจากการกดดันราวทรราชจากเรตติ้ง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงรายการส าหรับเด็ก 
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 6. สิทธิในการวิจารณ์ ผู้ชมควรได้รับการฝึกหัดให้ดูรายการด้วยสายตาที่วิพากษ์ ไม่
เพียงแต่คล้อยตามวัฒนธรรมโทรทัศน์ที่แพร่ระบาดของญี่ปุ่น ในบรรดาประเทศที่มั่งคั่งไปด้วยส่ือ 
มีแต่ญี่ปุ่นเท่านั้นที่ไม่มีการเคล่ือนไหว “การเรียนรู้ส่ือ” เพราะความฝังใจว่าอะไรที่ดีส าหรับ
อุตสาหกรรมส่ือก็คือสิ่งที่ดีส าหรับสาธารณชน 

 7. สิทธิในการมีส่วนร่วม สาธารณชนควรจะมีสิทธิ์เสียงในการเลือกประธานและ
คณะผู้อ านวยการบริหารของ NHK จึงจะกล่าวได้ว่าคล่ืนวิทยุเป็นของสาธารณะอย่างแท้จริง (วิภา 
อุตมฉันท์ 2541:252 ) 
       ในประเทศไทยมีการรวมกลุ่มเพื่อปกป้องเด็กจากส่ือที่ไม่เหมาะสม ด้วยการเฝ้าระวัง
ส่ือ ก่อนหน้านี้ค าว่า “เฝ้าระวังส่ือ” เป็นค าที่ไม่คุ้นชินในสังคมไทยมากนัก เหตุเพราะ “แนวคิด
การเฝ้าระวังส่ือ” ไม่ค่อยได้รับความสนใจและความใส่ใจจากวงวิชาการนิเทศศาสตร์เท่าที่ควร จน
มาถึงยุคปฏิรูปส่ือในช่วงทศวรรษปี 2540 เป็นต้นมาแนวคิดเรื่องการเฝ้าระวังส่ือจึงเริ่มก่อร่าง
สร้างตัวจากฐานงาน ศึกษาวิจัยโดยกลุ่มนักวิชาการผู้สนใจและอยากจะเห็นภาพของระบบส่ือไทย
เป็นไป อย่างมีเป้าหมาย ประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ส าหรับประชาชนทุกคน
 ตัวอย่างเช่น แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน ที่เฝ้าระวังเรื่องส่ือกับเด็ก กลุ่ม
ครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ส่ือ ซึ่งเป็นการรวมตัวของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเฝ้าระวังส่ือ   
โครงการศึกษาและเฝ้าระวังส่ือเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) ที่ท าหน้าที่เฝ้าระวังส่ือ 

ท าหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึง “ภาพที่ส่ือก าลังเป็น” หรือ “ส่ิงที่ส่ือก าลังสร้าง” ให้กับสังคมไทย ใน
ประเด็นปัญหาต่างๆ เป็นต้น 
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บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคของการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของ
เด็กและเยาวชน ได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงส่ือของเด็กและเยาวชน 

 2. ปัญหาและอุปสรรคการใช้ประโยชน์จากส่ือของเด็กและเยาวชน 

 

1. ปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงสื่อของเด็กและเยาวชน 

 

1.5 

ความสนใจ 

 

1.3 

ช่วงเวลา 

 

1.6 

สัดส่วนพืน้ท่ีสื่อ
ส าหรับเด็ก 

 

เด็ก 

1.4 

อุปกรณ ์/ 
เทคโนโลยี 

1.1 

ครอบครัว 

1.6 

สัดส่วนพืน้ท่ีสื่อ
ส าหรับเด็ก
ควสนใจ

1.2 

เนื้อหา รปูแบบ
รายการ 
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 ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การเข้าถึงส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยใน
ปัจจุบัน เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงและไม่เท่าเทียมกัน ได้แก่ 
   1.1 ความแตกต่างทางด้านครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการอบรมเล้ียงดู  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ถิ่นที่อยู่อาศัยของครอบครัวส่งผลให้เด็กและเยาวชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงส่ือได้
เท่าท่ีควร 
    ครอบครัวเป็นสถาบันหลักทางสังคมท่ีเล็กที่สุดและยังมีความส าคัญที่สุดเช่นกัน 
เพราะครอบครัวเป็นแหล่งก าเนิด หล่อหลอม ปลูกฝังส่ิงที่ดีและขัดเกลาทางสังคมให้สมาชิกเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ    
    ในด้านสื่อซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็ก พบว่า ครอบครัวมีอิทธิพลต่อ
การเข้าถึงส่ือของเด็ก บางครอบครัวให้ความส าคัญกับการเลือกดูรายการโทรทัศน์และฟังรายการ
วิทยุที่สร้างสรรค์ หรือจ ากัดเวลาการเข้าถึงส่ือของเด็ก ในขณะที่บางครอบครัวจะทิ้งให้เด็กส่วน
ใหญ่ดูโทรทัศน์ตามล าพัง  เนื่องจากเป็นสื่อใกล้ตัวและเป็นส่ือพื้นฐานที่มีทุกบ้าน หรือเลือกรับส่ือ
ตามความสนใจ    
    จากข้อมูลโครงการ Child Watch พบว่า สภาพครอบครัวในปัจจุบันเผชิญกับ
สภาพอ่อนแอลงเรื่อยๆ พ่อแม่ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการดูแลลูก เด็กส่วนใหญ่จึงใช้เวลาไปกับส่ือ
มากกว่าเวลาที่ใช้ร่วมกับพ่อแม่ เด็กทุกระดับการศึกษาที่อาศัยอยู่กับครอบครัวต้องอยู่บ้านคน
เดียวหลังเลิกเรียนเป็นประจ ามีอยู่ถึงร้อยละ 10-15 และมีเด็กใช้เวลาอยู่บ้านเพื่อนหลังเลิกเรียน
เป็นประจ าเพิ่มข้ึนด้วย (สถาบันรามจิตติ 2554 : 84)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    ครอบครัวจึงเป็นส่วนส าคัญที่ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กรู้จักเลือกรับส่ือที่มี
คุณภาพ    
    “เราต้องสอนผู้ปกครองให้ตระหนักในการสอนเด็ก เลือกรายการที่ดี ซึ่งส่ือวิทยุ
ถือว่าเป็นส่ือที่กระตุ้นสมองเด็กอย่างดี เพราะเด็กต้องคิดตาม สมองเด็กได้ท างาน ต้องให้พ่อแม่
สร้างค่านิยมการฟังรายการวิทยุ การอ่านหนังสือท าให้เด็กคิดตาม เกิดการกระตุ้นตนเองให้อยาก
ฟัง อยากอ่าน พ่อแม่จะบ่นร าคาญไม่ได้ ต้องไม่ผิดสัญญากับเด็ก เพราะจะสร้างนิสัยไม่ดี ผิด
สัญญาให้เด็กในอนาคต โดยเฉพาะเด็กอายุ3 ขวบเชื่อพ่อแม่ แต่ อายุ 4-6 ขวบ เชื่อครู” 
(สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์จุมพล รอดค าดี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
    ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า ครอบครัวมีส่วนสร้างค่านิยมของเด็ก ในด้านการ
เปิดรับส่ือ ครอบครัวคือส่วนส าคัญ “พ่อแม่ก็ต้องก ากับดูแลด้วย เพราะมันมีหลายส่วน ส่วนของ
ผู้ผลิต ส่วนของเด็กก็ต้องมีพ่อแม่ด้วย ถ้าพ่อแม่ไม่ก ากับดูแลมันก็ไม่เกิดผลอะไรอยู่ดี นั่นคือ 
Negative Content” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 
    ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เด็กและเยาวชน
เข้าถึงส่ือได้อย่างไม่เท่าเทียมกัน ครอบครัวที่มีก าลังทรัพย์จะมีโอกาสเลือกส่ือได้มากกว่า
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ า ดังจะเห็นได้ว่า ครอบครัวที่มีฐานะจะสามารถเป็นสมาชิก 
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โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในขณะที่ครอบครัวทั่วไป จะเลือก
รับรายการโทรทัศน์จากโทรทัศน์ช่องที่ไม่เสียเงินเท่านั้น สรุปได้ว่า เด็กที่เป็นประชากรในบ้านก็จะ
มีการรับรู้ส่ือต่างๆ ตามสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  
    สภาพทางภูมิศาสตร์หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของครอบครัวเด็ก ท าให้เด็กเข้าถึงส่ือ
โทรทัศน์และวิทยุต่างกัน เราจะเห็นได้ว่า เด็กในครอบครัวชุมชนเมืองมีโอกาสการเข้าถึงส่ือ
โทรทัศน์และวิทยุมากกว่าเด็กในชนบท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องของเทคโนโลยีที่จะแพร่กระจายใน
เมืองมากกว่าในชนบท 

   1.2 เนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์และวิทยุส าหรับเด็กในปัจจุบันไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจเด็กและเยาวชนได้ ท าให้เด็กหลีกเลี่ยงที่จะเปิดรับ 

    พื้นฐานทางจิตวิทยาของเด็กนั้น อยู่ในพัฒนาการแห่งการเรียนรู้  แสวงหาส่ิง
ต่างๆ รอบตัว ซึ่งส่ิงดึงดูดใจและกระตุ้นเร้าความสนใจของเด็กต้องสามารถเข้าถึงพื้นฐาน
ความคิด ความฝัน และจินตนาการของพวกเขา การผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุส าหรับเด็ก 
ต้องก้าวตามให้ทัน มีความน่าสนใจ สนองความต้องการพื้นฐานและการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
พบว่า รายการโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไม่สามารถคงอยู่อย่างยาวนานและ
มั่นคง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าถึงส่ือโทรทัศน์และวิทยุของเด็กคือ การที่เนื้อหาและรูปแบบรายการ
ในแต่ละรายการที่ผลิตนั้น  ไม่ตอบโจทย์ตามความต้องการของพวกเขา  อีกทั้งยังมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตรายการซึ่งไม่มีความต่อเนื่อง ท าให้การพัฒนารายการวิทยุโทรทัศน์ส าหรับเด็ก
เป็นไปอย่างไม่มเีสถียรภาพ 

   จากการศึกษาของนักวิชาการนั้นจ านวนรายการวิทยุส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวมีปริมาณที่จ ากัด เนื้อหารายการก็มุ่งเน้นการให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นหลัก ซึ่ง
อาจไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังเท่าที่ควร รูปแบบและเนื้อหาการน าเสนอยังขาดความ
หลากหลาย และรายการวิทยุส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินรายการเท่าใดนัก (เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว: 2552) 
   จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวแทนเด็กจากจังหวัดชลบุรีกล่าวถึงรายการวิทยุที่
ไม่ได้รับความสนใจจากเด็กๆ “ปัญหาคือมันไม่มีรายการวิทยุที่ให้เด็กฟัง ที่ชลบุรีให้ผู้ใหญ่ผลิต
ส่ือให้เด็กฟัง ผู้ใหญ่ตีโจทย์ไม่แตก เหมือนจัดรายการให้ผู้ใหญ่ฟังมากกว่า” 

   จากการสัมภาษณ์ มีผู้ให้ความเห็นว่า หัวใจของการผลิตรายการคือการท าส่ือให้
น่าสนใจ และให้เด็กเป็นผู้ผลิตรายการด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งพบว่า เป็นอีกหนทางหนึ่งในการฝึก
วินัยและความรับผิดชอบของเยาวชน 

   “หัวใจของการผลิตรายการอยู่ที่เนื้อหารายการ ต้องท าส่ือให้น่าสนใจ มีคนฟัง มี
คนดู และให้เด็กท าส่ือของเขา เขาจะฝึกความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่ดี” (นางสาววิชดา 
นฤวรพัฒน์  เลขาชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัดชลบุรี  เลขาสภาส่ือสร้างสรรค์
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี) 
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   1.3 ช่วงเวลาการออกอากาศรายการโทรทัศน์และวิทยุส าหรับเด็กไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาว่างที่แท้จริงของเด็กและเยาวชนท าให้ไม่สามารถเปิดรับส่ือในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ได ้

    ปัจจัยที่ท าให้เด็กเข้าถึงส่ือได้ไม่เต็มที่ ส่วนหนึ่งเกิดจากช่วงเวลาการน าเสนอ
รายการวิทยุโทรทัศน์ของเด็กไม่มีความสอดคล้องกับช่วงเวลาของชีวิตจริง เด็กในเมืองมีชีวิตบน
ท้องถนนและการเรียนพิเศษ ท าให้การกลับบ้านไม่ตรงเวลา และยังมีส่ืออื่นๆ จูงใจได้มากกว่า 
เช่น การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ การใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา และเด็กส่วนใหญ่จะเลือกส่ือได้
ด้วยตนเอง จึงมักดูรายการโทรทัศน์ทั่วไปที่เป็นประเภทรายการของผู้ใหญ่โดยไม่ได้มีการเลือกชม
ตามเรตติ้งรายการ 

    จากการศึกษาของชัยวัฒน์ คุปตะสิน (2550: 11) เกี่ยวกับช่วงเวลาในการรับชม
รายการโทรทัศน์ของเด็กอายุ 6-12 ปี พบว่าช่วงเวลา 16.00-18.00 น. เด็กส่วนใหญ่ก าลัง
เดินทางกลับบ้าน หรือถ้าถึงบ้านแล้วก็จะท าการบ้าน หรือวิ่งเล่นมากกว่าที่จะดูโทรทัศน์ แต่จะเริ่ม
มาชมโทรทัศน์มากขึ้นในช่วงเวลา 18.01 น. เป็นต้นไปจนถึงประมาณ 21.00 น. 
   1.4 การขาดอุปกรณ์/เทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงท าให้เด็กบางกลุ่มขาด
โอกาสในการเปิดรับส่ือ 

    การเข้าถึงส่ือโทรทัศน์และวิทยุของเด็กและเยาวชนบางกลุ่มที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน การมองเห็น เด็กพิเศษ ตลอดจนเด็กชาติพันธุ์ จะเข้าถึงส่ือได้ไม่เท่าเทียมเด็กปกติ    
เนื่องจากอุปกรณ์และเทคโนโลยียังไม่มีการปรับส าหรับเด็กเหล่านี้มากนัก เช่น ภาษามือใน
โทรทัศน์ไม่ไดมี้ทุกรายการ  ทุกช่วงเวลา  ย่ิงในรายการเด็กและเยาวชนแทบจะไม่มีให้เห็นปรากฏ
ทางหน้าจอ หรือเด็กที่มีความพิการทางสายตา รับรู้ได้เพียงทางเสียง จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
ช่วย เด็กชาติพันธุ์ไม่สามารถเข้าถึงภาษาได้อย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่งเด็กพิเศษซึ่งต้องมีลักษณะ
พิเศษของส่ือที่จะสื่อสารพวกเขาให้เข้าใจ ก็ยังไม่สามารถท าให้การเข้าถึงส่ือเป็นไปอย่างเท่าเทียม
ในกลุ่มเด็กเหล่านี้ 
    ผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกล่าวว่า “คนพิการขาดเทคโนโลยีในการเข้าถึงส่ือ 
เช่น รีโมทส าหรับคนพิการ อยากให้มีโทรทัศน์ส าหรับผู้พิการทางสายตา” 

    เช่นเดียวกับความคิดเห็นของนายอินทรีย์  คัมภีรปัญญากุล  ประธานเครือข่าย
ละอ่อนดอย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มเด็กชาติพันธุ์มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงส่ือ แม้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมท้ังหมด เพราะพื้นที่อยู่ห่างไกล 

    “ในมุมมองของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์  ด้านกายภาพการเข้าถึงและเทคโนโลยีดีขึ้น  
สัญญาณดีขึ้น เข้าถึงผู้รับสาร แต่บางพื้นที่ที่ไม่มีดาวเทียม ดูได้บางช่อง เหมือนบังคับให้ดู” 

   1.5 เด็กและเยาวชนจะเปิดรับเนื้อหาส่ือตามความสนใจเฉพาะของตนเป็นหลัก และ
ความสนใจของเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย เปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท าให้การเข้าถึงส่ือวิทยุโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน
เป็นไปอย่างคาดเดาได้ยาก    
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    จากทฤษฎีการใช้ส่ือเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ (Use and Gratifications 
Theory) มีแนวคิดว่าผู้รับสารเป็นผู้ท่ีรู้ว่าตนเองต้องการอะไรจากส่ือมวลชน รู้ว่าตนเองเปิดรับส่ือ
เพื่ออะไร ส่ือเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการที่จะสนองความต้องการของตนเอง ทฤษฎีนี้มองว่าผู้รับ
สารเป็นผู้กระตือรือร้น ในการเลือกและใช้ส่ือเพื่อตอบสนองความต้องการ ความสนใจเฉพาะของ
ตน เมื่อบุคคลมีความต้องการหรือความจ าเป็นบางอย่าง บุคคลนั้นอาจคาดหมายว่าส่ือมวลชนจะ
เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาที่ตนต้องการ ทั้งนี้หากผลที่ได้รับจากการเปิดรับส่ือมวลชนท าให้บุคคลนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความพึงพอใจ บุคคลนั้นก็จะเปิดรับส่ือนั้นต่อไป แต่หากส่ือนั้นไม่สามารถ
สนองความพึงพอใจได้ บุคคลก็จะเปล่ียนไปเปิดรับส่ืออื่นจนกว่าจะพบส่ือที่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของตนเองได้  ดังนั้นส่ือมวลชนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องทราบความต้องการของ
ผู้รับสาร แล้วน าเสนอเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการของผู้รับสาร  
    การเข้าถึงส่ือของเด็กและเยาวชน เกี่ยวโยงกับความสนใจของเด็กซึ่งมีความแปร
เปลี่ยนไปตามสภาพทางสังคม พบว่า การเข้าถึงส่ือโทรทัศน์และวิทยุมีช่องทางที่เพิ่มขึ้น เช่น เด็ก
สามารถชมรายการโทรทัศน์ ฟังเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่ขณะเดียวกันความสนใจของพวกเขา
ก็มีอย่างหลากหลาย คาดเดาได้ยาก ท าให้การพัฒนาเนื้อหา รูปแบบรายการต้องกระตุ้นความ
สนใจของเด็กให้ได้ ย่ิงรายการส าหรับเด็กและเยาวชน ย่ิงต้องก้าวกระโดด เพื่อให้พวกเขาเข้าถึง
ส่ิงที่ต้องการส่ือสารให้มากที่สุด การท าให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงส่ือโทรทัศน์และวิทยุจึงต้อง
ปรับตัว ปรับกระบวนการท างาน ปรับแนวคิดการพัฒนารายการ ตามกระแสสังคมและความสนใจ
ของเด็ก   

    ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกล่าวว่า การน าเสนอ
รายการส าหรับเด็กและเยาวชนให้น่าสนใจควรมีความบันเทิงและ “สุนทรียภาพ” “ควรมี
สุนทรียภาพ ในการน าเสนอ สุนทรียภาพของการใช้เสียงในส่ือวิทยุกระจายเสียง สุนทรียภาพของ
ภาพและเสียงในสื่อโทรทัศน์” 

   1.6 สัดส่วนพื้นที่ส่ือส าหรับเด็กทั้งทางส่ือวิทยุและโทรทัศน์มีไม่เพียงพอท าให้โอกาส
ในการที่เด็กและเยาวชนจะได้เปิดรับส่ือที่เหมาะสมกับวัยจึงลดน้อยลง 
    การเข้าถึงส่ือของเด็กเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่ือส าหรับเด็ก พบว่า รายการส าหรับเด็ก
และเยาวชนมีสัดส่วนที่น้อยมาก หากเทียบกับรายการของผู้ใหญ่ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า รายการ
โทรทัศน์และวิทยุในปัจจุบันเป็นสื่อเพื่อผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริโภคหลัก ดังนั้น วงการโทรทัศน์และวิทยุ
จึงเป็นส่ือธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล รายการต่างๆ จึงต้องตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของ
ผู้ชม รายการส าหรับเด็กและเยาวชนในช่องทางโทรทัศน์และวิทยุจึงเป็นรายการที่มีผู้ผลิตรายการ
สนใจน้อย รายการจึงไม่สามารถคงอยู่ได้ยาวนาน ประกอบกับมีปัจจัยด้านค่าเช่าสถานี ค่าผลิต
รายการ การหาผู้สนับสนุนรายการด้วย ท าให้การขยายรายการเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นไปได้ยาก   



บทที่  3 ผลการศึกษา   46 

 

จนถึงต้องมีการประกาศกฎระเบียบก าหนดสัดส่วนรายการส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มพื้นที่
ส่ือให้กับเด็กและเยาวชน เมื่อพื้นที่ส่ือน้อย โอกาสการเข้าถึงส่ือก็จะยิ่งน้อยลงไปด้วย  
  จากมติคณะรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 ว่าด้วยการขยายช่วงเวลา
การออกอากาศรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว  ก าหนดให้โทรทัศน์มีการจัด
สัดส่วนเวลาส าหรับเนื้อหาสาระของรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีจ านวนร้อยละ
10-15 ของเวลาออกอากาศ และก าหนดระยะเวลาการออกอากาศระหว่างเวลา 18.00-22.00 
น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย แต่จากการศึกษาเรื่องสัดส่วนรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กใน
ปัจจุบัน พบว่ารายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กมีปริมาณการน าเสนออยู่ในระดับน้อย จากการ
เปรียบเทียบสัดส่วนรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กกับเวลาออกอากาศทั้งหมดของแต่ละสถานี ในปี 
2554 พบว่า รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กมีสัดส่วนการออกอากาศคิดเป็นร้อยละ 5.90 ของเวลา
ที่ออกอากาศทั้งหมด (ลักษมี คงลาภ และอัปสร เสถียรทิพย์ 2554: 32) 
  ผลการศึกษาของมีเดีย มอนิเตอร์ (2552) พบว่า รายการโทรทัศน์ที่ตั้งใจผลิต
เพื่อเด็กไม่ได้สัดส่วนกับจ านวนประชากรเด็กของสังคมไทย อีกทั้งส่วนใหญ่รายการส าหรับเด็ก
และเยาวชนมักจะเป็นรายการขนาดส้ัน นอกจากนี้รูปแบบรายการที่มีมากที่สุดคือการ์ตูนหรือ
ภาพยนตร์แนวการ์ตูน สะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลนรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กในรูปแบบอื่น 
และยังเป็นการ์ตูนที่น าเข้าจากต่างประเทศมากกว่าผลิตเองในประเทศถึง 4 เท่า นอกจากนี้
รายการที่ส่งเสริมการแสดงออกของเด็กยังมีสัดส่วนน้อย และดูเหมือนว่าสัดส่วนรายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็กจะลดน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับการออกอากาศรายการโทรทัศน์อื่น ดังนั้นโอกาสใน
การเลือกดูรายการที่เหมาะสมส าหรับเด็กจึงลดน้อยลง ท าให้ต้องดูรายการอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจผลิต
เพื่อเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งจากการส ารวจพบว่าเด็กได้ดูรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก ได้แก่ 
รายการจ าลองจากเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแนวสยองขวัญ รายการละครแนวชิงรักหักสวาท ซึ่งมีอยู่
ตลอดทั้งวันประกอบกับโฆษณา จึงน่าเป็นห่วงว่าเด็กจะได้รับสารที่ไม่เหมาะสมจากรายการเหล่านี้ 
  เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว (2552) ท าการศึกษาสัดส่วนรายการวิทยุส าหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวพบว่า ยังมีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้มีการเพิ่มรายการวิทยุส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 10-15 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด แต่จากการส ารวจรายการวิทยุกระจายเสียง 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลับปรากฏว่า รายการวิทยุส าหรับเด็กและเยาวชนมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 1.45 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ขณะที่รายการวิทยุส าหรับครอบครัวมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 0.82 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด 

  นอกจากนี้ พื้นที่ส่ือส าหรับเด็กเฉพาะกลุ่มยังมีน้อย ไม่ได้รับความสนใจจากพื้นที่
ส่ือเท่าไรนัก จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ผู้แทนกลุ่มเด็กพิเศษเรียกร้องพื้นที่ส่ือส าหรับ
เด็กพิเศษ  
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   “อยากให้ส่ือให้ความส าคัญกับกลุ่มเด็กพิเศษ ยังไม่มีที่ไหนให้การสนับสนุนและ
ดูแลเด็กกลุ่มนี้เกี่ยวกับส่ือ การบริโภคส่ือของเด็กกลุ่มนี้เขารับส่ือเต็มๆ เขาแยกไม่ออกว่าส่ือนี้ดี
หรือไม่ เกิดการเลียนแบบเพราะแยกแยะไม่ได้” 

  อีกหนึ่งความเห็นกล่าวว่า “พื้นที่ของสังคมในประเทศไทยที่แตกต่างกัน เช่น  
สังคมเมือง ชนบท ในแต่ละท้องที่เด็กจะมีความประพฤติ การใช้ชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกัน การ
ท ารายการแต่ละรายการถ้าเป็นคนในพื้นที่ท าจะดีที่สุด” 

 

2. ปัญหาและอุปสรรคการใช้ประโยชน์จากสื่อของเด็กและเยาวชน 

 

   

  ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้เด็กและเยาวชนไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุ
และโทรทัศน์ได้อย่างเต็มที่อันเนื่องมาจาก 

2.2 

เน้ือหา 

 

เด็ก 

 

2.1   

การรู้เท่าทันส่ือ 

 

2.3 

กิจกรรม 
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  2.1 เด็กและเยาวชน ตลอดจน ครอบครัว ขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การรู้เท่าทันส่ือ ท าให้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางลบจากส่ือมากกว่าจะได้ใช้
ประโยชน์จากส่ือ  

 กาญจนา แก้วเทพ (2554) แบ่งกระบวนการพิทักษ์ปกป้องเด็ก/เยาวชนจากอิทธิพล
ของส่ือเป็น 2 ระดับคือกระบวนการ/กลไกตั้งแต่ระดับต้นทาง คือการสกัดกั้นก่อนที่ส่ือจะ
เผยแพร่ไปถึงตัวเด็ก ตัวอย่างรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือ การจัด Rating รายการที่เด็กๆ จะได้ดู
ชม อีกกระบวนการหนึ่งคือระดับปลายทาง คือ การป้องกันเด็กเมื่อส่ือได้แพร่กระจายไปถึงเด็กๆ
แล้ว เช่น มีการเพิ่มตัวแปรของ “พ่อแม่” ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเปิดรับส่ือร่วมกับเด็กๆ หรือ
แนวคิดเรื่องการติดตั้งความสามารถเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” (Media Literacy) 
 การรู้เท่าทันสื่อ (Media  Literacy) คือ การที่เด็กจะสามารถคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ ส่ือ
ที่เปิดรับได้อย่างมีเหตุผล การใช้ประโยชน์จากส่ือของเด็กและเยาวชนที่จะตอบสนองความ
ต้องการของพวกเขา 
 การรู้เท่าทันส่ือเป็นทั้งศาสตร์ (Knowledge) และทักษะชีวิต (Life Skill) ที่ส าคัญ     
หมายถึงการท าให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการรับ เลือก วิเคราะห์ ประเมิน 
แยกแยะ ตอบโต้แสดงความคิดเห็นต่อส่ืออย่างมีเหตุผล รู้ถึงผลกระทบของเนื้อหาส่ือว่าส่งผลต่อ
พฤติกรรมได้อย่างไรการรู้เท่าทันส่ือเป็นการช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ส่ือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยเด็ก พบว่า นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความ 
ส าคัญกับการเพิ่มบทเรียนเรื่องการรู้เท่าทันส่ือในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  
และมหาวิทยาลัย ดังที่รองศาสตราจารย์ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ ได้แสดงความคิดเห็นในการประชุม
เชิงปฏิบัติการว่า “เราควรให้เด็กได้เรียนรู้ได้เร็วเพื่อจะเข้าใจเรื่องส่ือ ให้เด็กรู้จักส่ือตั้งแต่เล็กๆ
เลย ชื่นชมท่ีดี วิจารณ์ที่ไม่ดี” 

 “ให้เด็กรู้ทันส่ือแล้วมีทักษะ รู้จักตั้งค าถามไม่เชื่อในส่ิงที่เห็น รู้หาค าตอบ” สัมภาษณ์
อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ 
 นอกจากเด็กแล้ว ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต่างต้องเรียนรู้เรื่องการเท่าทันส่ือ
เช่นกัน เพื่อให้ความเข้าใจเรื่องส่ือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังที่ ดร.ธีรารัตน์ พันทว ีวงศ์ธนะเอก 

กล่าวสนับสนุนว่า  
 “พอ่แม่ต้องเข้มแข็ง เราต้องมีกระบวนการที่ท าให้ครอบครัวรู้เท่าทันส่ือนอกเหนือไป 
จากคุณภาพของทีวีเองแล้ว เราต้องบอกผู้ชม ผู้ฟังว่า ไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมดนะ อยู่ที่ว่า ใครพูด 
บอกอะไรเราครบทุกด้านหรือเปล่า” 

 ในด้านกฎหมาย ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า การก ากับดูแลโดยกฎหมายเป็นเรื่องที่มีความ
จ าเป็น และหน่วยงานต่างๆ ต้องร่วมมือกัน 

 “ต้องมองทั้งในมิติการก ากับดูแล ปกป้องเด็ก และการที่จะจูงใจ ส่งเสริมให้มีรายการ
เพื่อเด็กเยาวชนมากขึ้น มีรายการที่ให้เด็กเยาวชนเท่าทันสื่อ ที่จะเป็นการปกป้องเด็ก” 
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 “ต้องส่งเสริมให้มีเครือข่ายของพ่อแม่ ที่เท่าทันส่ือ และปกป้องเด็กมากขึ้น มี
หลักสูตรและกระบวนการ เท่าทันส่ือในโรงเรียน ในสังคม โดยกสทช. ต้องร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังคม ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงไอซีที ยูเนสโก ฯลฯ” 
(นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์) 
 สรุปว่า ครอบครัวตลอดจนผู้ใหญ่ทุกคนต้องรู้เท่าทันสื่อ “ถ้าเราคุมส่ือไม่ได้ ต้องทุ่มที่
การปลูกฝังให้เด็กรู้จักเลือกสื่อท่ีดี ปลูกฝังให้ผู้ใหญ่เลือกเป็น” รองศาสตราจารย์จุมพล รอดค าดี
ผู้อ านวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       2.2 เนื้อหารายการโทรทัศน์และวิทยุส าหรับเด็กไม่ตอบสนองต่อพัฒนาการตามช่วง
วัยของเด็กและไม่ครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่มเด็กและเยาวชนท าให้ไม่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้จากสื่อ 

  การใช้ประโยชน์จากส่ือของเด็กมีหลากหลาย ดังนั้น เนื้อหาของส่ือจึงเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของเด็กด้วย เมื่อเด็กเปิดรับส่ือวิทยุและโทรทัศน์ท าให้ได้ประโยชน์ใน
ด้านความบันเทิง ความรู้  การชักจูงใจ และข่าวสารต่างๆ  
  ในการพัฒนารายการโทรทัศน์ที่ต้องค านึงถึงเนื้อหาสาระ และระดับคุณค่าของ
เนื้อหาสาระของรายการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กที่รับชมรายการโทรทัศน์ อีกทั้ง การ
พัฒนารูปแบบของรายการที่ตอบสนองต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละประเด็นแล้ว ยัง
ต้องค านึงถึง ความสนุกเพื่อสร้างความน่าสนใจและเกิดการติดตามรายการโทรทัศน์ ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นความรู้อันเป็นแนวทางของการพัฒนารายการโทรทัศน์ในเชิงประเด็นซึ่งประกอบด้วย
ค าส าคัญ (Keyword)3 ค าส าคัญ กลา่วคือ 

  1. ประเด็นที่เด็กต้องรู้ หมายถึง ระดับคุณค่าของเนื้อหาสาระของรายการ โดย
นอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานส าคัญในแต่ละประเด็นแล้ว ยังต้องพิจารณาในประเด็นของ
การสร้างทักษะพื้นฐานส าคัญที่เด็กจ าเป็นต้องมีเพื่อท าให้เด็กสามารถจัดการต่อสถานการณ์ในแต่
ละประเด็นได้อย่างเหมาะสม ท้ังในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบ และการแก้ไข หรือ
การเยียวยาหากเด็กได้รับผลกระทบจากประเด็นต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

  2. ประเด็นที่เด็กควรรู้ หมายถึงเนื้อหาสาระของรายการโทรทัศน์สอดคล้องกับ
พัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเด็ก 

  3. ประเด็นที่เด็กอยากรู้ หมายถึงเนื้อหาสาระหรือรูปแบบของรายการที่ปรากฏ
ในรายการโทรทัศน์ตรงกับความต้องการและความสนใจของเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ 
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจหรือความต้องการของเด็กสามารถจ าแนกได้ เป็น 2 เรื่อง 
กล่าวคือ เรื่องแรก เด็กๆ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จริงในชีวิตประจ าวันเข้ากับเนื้อหา
รายการที่ปรากฏได้ และเรื่องที่สอง การสร้างพื้นที่ในการส่ือสารหรือพูดคุยกับเด็ก ทั้งเด็กที่ร่วม
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ในรายการ และการสร้างพื้นที่ในการส่ือสารหรือพูดคุยกับเด็กที่รับชมรายการโทรทัศน์ (อิทธิพล  
ปรีติประสงค์ 2555: 21) 
 ในส่วนเนื้อหารายการ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรฐานรายการว่า รายการใดคือ
มาตรฐานที่เด็กๆ ควรเสพ หรือรับชม รับฟัง 
 ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (นายสมชัย สุวรรณบรรณ) กล่าวถึงมาตรฐาน
รายการที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กว่า “รายการเด็กต้องส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย 
ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ และค่านิยมในทางบวก” 

 Nikken & Voort (1999: 11-12) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพรายการส าหรับเด็กไว้
ดังนี้ 
 1. ความเข้าใจง่าย (Comprehensibility) ความสามารถในการเข้าใจได้ง่ายในทุกด้าน
ได้แก่ ความชัดเจน ใช้ถ้อยค าที่เด็กสามารถเข้าใจได้ง่าย ง่ายต่อการติดตาม สามารถเข้าใจได้
ส าหรับเด็กทุกคน 

 2. คุณภาพด้านสุนทรีย์ (Aesthetic Quality) ประกอบด้วยภาพ การผลิต ดนตรี แสง 
เสียง ฉาก ที่งดงาม สร้างบรรยากาศที่ดี  
 3. การมีส่วนร่วม (Involvement) สามารถท าให้เด็กมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เด็กสามารถ
อภิปรายร่วมกับผู้อื่นได้  

 4. ความบันเทิง (Entertainment) มีอารมณ์ขัน สนุก ท าให้เด็กมีความสุข  
 5. ไม่มีอันตราย (Innocuousness) ต้องไม่ท าให้เด็กรู้สึกกลัว ไม่มีถ้อยค าหยาบคาย
ลามก ไม่ท าให้เด็กรู้สึกเศร้าโศก ไม่มีฉากรุนแรง ไม่ใช้เด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า 
 6. น่าเชื่อถือ (Credibility) สร้างความสมดุลในภาพความเป็นจริง มีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ ซ่ือสัตย์ 

 7. น าเสนอภาพบุคคลตัวอย่าง (Presence of Role Model) น าเสนอภาพบุคคลที่เป็น
แรงบันดาลใจให้เด็ก สามารถเป็นแบบอย่างให้เด็กได้เอาเป็นตัวอย่าง 
 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality) น่าสนใจ มีการริเริ่มส่ิงใหม่ ไม่จ าเจ 

 9. ความสงบผ่อนคลาย (Restfulness) สร้างความรู้สึกสบายให้กับเด็ก สามารถเข้าใจ
ได้ อย่างง่ายโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม 

 10. กระตุ้นความคิด (Thought Provocation) ท าให้เด็กมีความกระตือรือร้นสามารถ
คิดได้อย่างลึกซึ้ง สร้างจินตนาการให้เด็ก 

 11. บทท่ีมีคุณภาพ (Quality of Script) มีบทท่ีดี มีเรื่องราวที่ด ี

 12. จังหวะความเร็วการน าเสนอที่เหมาะสม (Having the Right Pace) 

 13. มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Informativeness) มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีเหตุผล  
 14. ความสอดคล้องกับประสบการณ์และความสนใจของเด็ก (Attunement to The 

child’s world of experience)  
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 15. เน้นให้เด็กเป็นตัวเด่นในรายการ (Featuring Children)  

 16. การเปิดโอกาสให้เด็กได้ท าในส่ิงที่ต้ังใจ (Taking Children Seriously) 

 17. คุณภาพของการแสดงและการน าเสนอ (Quality of Acting/Presentation) 

 18. สร้างความสนใจให้ผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ (Appeal to Adults) 

 19. มีอิสระโดยปราศจากการบังคับ (Freedom from Constraint) 

 จากการวิจัยของวรัชญ์ ครุจิต และคณะ (2555) ได้สรุปคุณลักษณะของรายการเด็กที่
ดี ที่นอกเหนือไปจากลักษณะตามมาตรฐานที่ควรเป็น เช่น การไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเรื่องเพศ 
ภาษา ความรุนแรง และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ไม่ดูถูกเหยียดหยามตัวเด็ก ฯลฯ ที่สามารถวัดผล
ได้ในระยะสั้น 6 ประการดังต่อไปนี้  
 1. สนุก ดึงดูดความสนใจให้ติดตามได้จนจบรายการ 

 2. มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับช่วงวัยของผู้ชม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็น
สาระทางวิชาการ อาจเป็นเนื้อหาที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวของช่วงวัย (แต่
รายการส่งเสริมการเรียนรู้ควรมีระดับเนื้อหาที่สูงกว่าช่วงวัยเล็กน้อย และไม่ด้อยกว่าช่วงวัยที่
รับชม) 
 3. ก่อให้เกิดความคิดในเชิงบวก มีความสุข มีความภูมิใจในตัวเอง 
 4. ก่อให้เกิดจินตนาการ เกิดแรงบันดาลใจ 

 5. กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การลงมือท า เกิดปฏิสัมพันธ์ ทั้งกับรายการ และกับ 

ผู้ที่ชมร่วมกัน (เช่นพ่อแม่) โดยเฉพาะการใช้อยาตนะ (ประสาทสัมผัส) ที่มากกว่าแค่การรับชม
และรับฟัง 
  6. กระตุ้นให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้หลังชมรายการ 

 ส าหรับรายการวิทยุส าหรับเด็ก นักจัดรายการวิทยุเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้
ความรู้ ให้ค าปรึกษาในเรื่องสิทธิเด็ก ยังมีกลุ่มเด็กบางกลุ่มที่ต้องการรายการที่ให้ค าปรึกษาด้านนี้ 
เชน่ กลุ่มเด็กใช้แรงงาน กลุ่มเด็กพิเศษ   

 ผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการท่านหนึ่งที่ผลิตรายการวิทยุกล่าวว่า “เด็กเมือง เด็ก
ต่างจังหวัด ชีวิตไม่เหมือนกัน การจัดรายการวิทยุควรค านึงว่าจัดรายการให้ส่วนพื้นที่ไหนฟัง” 

 อีกหนึ่งความเห็นกล่าวว่า “พื้นที่ของสังคมในประเทศไทยที่แตกต่างกัน เช่น สังคม
เมือง ชนบท ในแต่ละท้องที่เด็กจะมีความประพฤติ การใช้ชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกัน การท า
รายการแต่ละรายการถ้าเป็นคนในพื้นที่ท าจะดีที่สุด” 

 ส าหรับวิธีการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการท่านหนึ่งระบุว่า  
ควรสอบถามจากกลุ่มด้อยโอกาสในสังคมด้วย เช่น เด็กพิการ เด็กหูหนวก “เราต้องท าใช้การวิจัย
น า การพัฒนางานวิจัยไปด้วยกัน เราจะท า TV ให้เด็กเราเคยถามเด็กไหม ถามคนไทยอยากได้ 
TV อยากดูรายการอะไร ถามกับเด็กไม่ได้ก็อาจถามผู้ปกครอง อยากดูรายการอะไร โดยให้เด็กท า 

Focus Group เราก็ถามเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส โดยเชิญคนจากคนพิการ คนหูหนวก หรือกลุ่ม
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องค์กรที่ดูแลชนกลุ่มน้อย ท าวิจัยถามเขาว่าเขาต้องการอะไร เขาจะมีมุมมอง วิธีการการผลิต
รายการก็ต้องเปลี่ยน” สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินัน บุญภาพ  คอมมอน 

 จากความคิดเห็นข้างต้น จึงเชื่อมโยงไปกับข้อมูลที่ค้นคว้าเพิ่มเติม พบว่า ระบบวิจัย
สร้างองค์ความรู้เรื่องส่ือกับเด็ก (Media Research) เป็นส่ิงส าคัญหากจะมีการท างานที่เกี่ยวข้อง
กับส่ือและเด็ก เพราะการวิจัยเป็นกลไกส าคัญในการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาส่ือส าหรับเด็กให้
เป็นส่ือที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม 
ในสหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการวิจัยเด็กกับส่ือหรือ “Children 
and Media Research Advancement Act” หรือ “CAMRA Act” และมีการจัดงบสนับสนุนถึง 
90 ล้านเหรียญในช่วงปี 2004-2008 โดยมีแนวทางการด าเนินงานด้วยเป้าหมายคือ   
 - มุ่งสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลกระทบของส่ือต่อเด็กทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญา บุคลิกภาพ 

 - ครอบคลุมส่ือ 5 ประเภทคือ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีซีดี/ดีวีดี เกม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 

 เนื้อหาของรายการเด็กที่ส่ือวิทยุโทรทัศน์ต้องให้ความส าคัญ คือ การให้ข้อมูลที่ท าให้
เด็กคิด  และมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย    
 “นิยามรายการเด็ก คือรายการที่ท าเพื่อเขา ไม่ใช่เอาเขามาท า รายการเด็ก คือ 
รายการที่ท าเพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อท าให้เขาคิดได้ ปฏิบัติได้ เป็นคนดีของสังคม 
รายการเด็กต้องท าให้เขามีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย คือ สนองตอบความต้องการของเขา 
และให้เขาได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ เพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีอนาคต” (สัมภาษณ์ ดร. ธีรารัตน์ 
พันทว ี วงศ์ธนะเอก) 
 ความส าคัญที่นักวิชาการร่วมกันแสดงความเห็นสรุปว่า การเลือกเนื้อหาจะต้องรู้จัก
จิตวิทยาผู้ฟัง เพื่อสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพ ให้ผู้ชม ผู้ฟังมีการพัฒนาในทางที่ดี ลดความ
ขัดแย้ง และความรุนแรง “การเลือกเนื้อหารายการ ต้องสร้างสุขภาวะการส่ือสาร (Health 

Communication) การส่ือสารที่มีสุขภาวะต้องเคารพผู้ฟัง มีจริยธรรม มีรสนิยมที่ดี สร้างความสุข
และสันติในสังคม ไม่ท าให้เกิดความเกลียดชัง การพูดโกหกหลอกลวง ให้ความจริงครึ่งเดียว  
(Half Truth) การใช้วาจาที่แสดงการเกลียดชัง (Hate-Speech)  แต่ต้องสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน และสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีให้กับสังคม (Better Society) ที่ส าคัญต้องมีจุดมุ่งหมายในการ
เยียวยาสังคม มากกว่ายุให้คนตีกัน” รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดค าดี 
 ในประเด็นการใช้ประโยชน์จากส่ือส าหรับกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ ผู้แทนเด็กกลุ่มนี้ กล่าวว่า  
การใช้ประโยชน์จะได้ผลและมีประสิทธิภาพ ต้องให้ผู้รับสารเป็นผู้ผลิตส่ือด้วยตัวเอง เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลที่ต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจในความเป็นตัวตนของคนกลุ่มหนึ่งในสังคม เพราะปัญหาที่เกิดใน
สังคมจากความไม่เท่าเทียมกัน การดูถูกเหยียดหยาม อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต 
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 “ส่ือทั่วไป เสนอภาพเด็กชาติพันธุ์ในแง่มุมลบ เช่น กลายเป็นคนขายยาเสพติด เหมา
รวม เราตกเป็นจ าเลยของสังคม ไปไหนมีคนกลัว คนรังเกียจ อยากให้ส่ือน าเสนออีกด้านที่เป็น
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม อยากให้ กสทช.สนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ให้ผลิตส่ือ ผลิตเรื่องราวของ
กลุ่มน าเสนอ เจ้าของผลิตเองจะส่ือสารให้ใครๆเข้าใจได้มากกว่า การเรียกม้ง เรียกแม้ว เหมือน
ส่ือในทางดูถูกเหยียดหยาม อยากเปิดเผยตัวตนให้เขารู้” (นายอินทรีย์ คัมภีรปัญญากุล ประธาน
เครือข่ายละอ่อนดอย  จังหวัดเชียงใหม่) 

 อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ กล่าวถึงเนื้อหาที่จะเกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชน  
มี 3 ระดับคือ 1) ระดับความรู้ 2) ระดับการสร้างทักษะ และ 3) ระดับการสร้างการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและทัศนคติ 

 ระดับความรู้  คือ การท าให้ได้รับข้อมูลในประเด็นส าคัญ รวมทั้งการท าให้เกิดการ
มองเห็นผลกระทบหรือฉุกคิดในประเด็นปัญหา หรือโอกาส 

  ระดับการสร้างทักษะ หมายถึง เนื้อหารายการที่เน้นการสร้างเสริมทักษะพื้นฐาน
ส าคัญเพื่อท าให้เด็กสามารถจัดการต่อสถานการณ์ในแต่ละประเด็นได้ รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการได้รับผลกระทบในแต่ละประเด็นได้ 

 ระดับการสร้างการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ หมายถึงเนื้อหาสามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในเรื่องวิธีคิดและรสนิยม   

  “ต้องพุ่งความสนใจไปที่ 3 ประเด็นนี้ ถึงจะได้ประโยชน์ และให้เนื้อหาสาระ
ครอบคลุมแต่ละกลุ่ม ทั้งเด็กปกติ และเด็กด้อยโอกาส” สัมภาษณ์นายอิทธิพล ปรีติประสงค์ 
 นายสมชัย สุวรรณบรรณ มองว่า เนื้อหาที่จะท าให้เด็กได้รับประโยชน์ขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลาที่น าเสนอและรายการวิทยุโทรทัศน์ต้องส่งเสริมพัฒนาการและการเติบโตของแต่ละกลุ่ม
วัย โดยไม่ควรมองข้ามประเด็นเนื้อหาพื้นที่ต่างๆอย่างเท่าเทียม 

 “ในประเทศอังกฤษ เขาแบ่งเวลา จัด content  เชา้ ค่ า ก่อนไพร์ม  ไทม”์ 

 “วิทยุ โทรทัศน์ควรส่งเสริมการเรียนรู้ ต้องสร้างค่านิยมทางบวกในสังคม” 

 “การน าเสนอเนื้อหาต้องเสนอจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งด้วย เช่นในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้" 
 2.3 การขาดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนน าเนื้อหาจาก
ส่ือที่เปิดรับมาใช้ประโยชน์ 
 การเรียนรู้ของเด็กที่ได้รับจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์นับได้ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต  
จะมากหรือน้อยย่อมเป็นไปตามพื้นฐานของครอบครัวและส่ิงแวดล้อม ในเรื่องการใช้ประโยชน์
จากสื่อวิทยุโทรทัศน์ของเด็กเยาวชน พบว่า กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สามารถบูรณาการกับส่ือวิทยุ
และโทรทัศน์ได้อย่างกลมกลืน ส าหรับในประเทศไทยนโยบายภาครัฐ รวมถึงผู้ผลิตส่ือไม่ได้มีการ
ใช้ส่ือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กอย่างชัดเจน 



บทที่  3 ผลการศึกษา   54 

 

 มีข้อมูลจากประเทศอังกฤษได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการส่ือส าหรับเด็กและ
เยาวชนเป็นอย่างมาก ดังตัวอย่างของบีบีซี ที่มีการจัดตั้งช่องโทรทัศน์ขึ้นเฉพาะถึง 2 ช่อง โดยท า
การเผยแพร่ในระบบดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการจัดท าสื่อเพื่อการเรียนรู้  ส าหรับเด็กในชั้นเรียน ซึ่ง
ครูสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ดังตัวอย่างของการจัดท าเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ 
www.bbc.co.uk/learning ซึ่งในเว็บไซต์จะมีบทเรียน เกม Video Clip เป็นต้น มีการจัดการ
ฝึกอบรมให้กับครูและนักเรียน มีการจัดท า CD หนังสือและวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ มีการจัดท า 
BBCi (ระบบการส่ือสารสองทางซ่ึงผู้ชมสามารถเรียกดูข้อมูลหรือเล่นเกมผ่านทางจอโทรทัศน์ได้) 
ในช่อง CBBC และ CBeebies 

 ในความคิดเห็นที่ร่วมน าเสนอ พบว่า ในต่างประเทศการสอดแทรกความรู้จากส่ือวิทยุ
โทรทัศน์เป็นสิ่งที่ควรเพิ่มเติมให้เด็กเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน และยังถือว่าเป็น 
เรื่องของสังคมในภาพรวมระดับนโยบาย 

 “ในประเทศอังกฤษ เขาจะเห็นความส าคัญของการสอดแทรกความรู้ เนื้อหาวิชาการ 

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล” (นายสมชัย 
สุวรรณบรรณ ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) 
             

  
 

 

 

http://www.bbc.co.uk/learning%20ซึ่ง
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของ
เด็กและเยาวชน พบว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่ แนวทางที่จะแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคดังกล่าวจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งกระบวนการส่ือสาร กล่าวคือ ผู้ผลิตรายการในฐานะ 

ผู้ส่งสาร (Source) เนื้อหารายการ (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร( Receiver)   
 

 

             

  

  

 ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 
 ผู้ผลิตรายการ (Source) : ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีจ านวนผู้ผลิตรายการ
วิทยุและโทรทัศน์ที่มีคุณภาพส าหรับเด็กเพิ่มมากขึ้น  
 เนื้อหารายการ (Message) : ควรมีรายการวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับเด็กที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็ก 

  ช่องทาง (Channel) : ควรเพิ่มช่องทางในการออกอากาศรายการวิทยุและรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็กมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
จากสื่อ 

 ผู้รับสาร (Receiver) : เดก็และเยาวชนในฐานะผู้รับสารควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงส่ือและเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากส่ือ 

 จากข้อมูลต่างๆที่ได้ศึกษาวิจัยน าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังนี้ 
 1. ภาพรวม 

  กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างมาตรฐานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เพื่อเด็กและเยาวชนโดย 

  • จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในเรื่องการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุ
และโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนเพื่อระดมทุกภาคส่วนมาร่วมวางแผนงานอย่างจริงจัง 

 

ผู้ผลิตรายการ   
(Source) 

 

เนื้อหารายการ     
(Message) 

 

ช่องทาง 

(Channel) 

 

ผู้รับสาร 

(Receiver) 
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  • สนับสนุนการท าการวิจัยเพื่อวางแผนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ือของเด็ก
และเยาวชน  เช่น การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของเด็กในแต่ละช่วงเวลา/วัย/ภูมิล าเนา/
เด็กด้อยโอกาส การใช้ประโยชน์จากส่ือของเด็ก การส ารวจช่วงเวลา Prime Time ของเด็ก
กรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อน าเสนอรายการส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้สามารถฟัง
และชมรายการร่วมกัน การศึกษาความต้องการของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มที่มีต่อเนื้อหารายการ
วิทยุและโทรทัศน์ส าหรับ เด็กและเยาวชน  

  • กสทช.ควรสร้างมาตรฐานหรือแนวทาง (Guidelines) ด้านส่ือที่เกี่ยวกับเด็ก
อย่างครอบคลุม ทั้งนิยาม และรูปแบบเนื้อหาที่ควรส่งเสริม โดยให้การสนับสนุนให้มีกลไก
ระดับชาติเรื่องมาตรฐานรายการเด็กที่มีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาท างานร่วมกัน 

  2. ด้านผู้ผลิตรายการ (Source) 
  • สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาให้กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์เป็น หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตรายการส าหรับเด็กและเยาวชน 
เพื่อให้เด็กเข้าถึงส่ืออย่างท่ัวถึง ทั้งเด็กทั่วไป เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ  
  • สนับสนุนให้มีการสนับสนุนเงินทุนผลิตรายการ  การมอบรางวัลและการ
ประกาศเกียรติคุณเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างย่ังยืน 

  • ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันหรือองค์กรที่เป็นส่ือกลางการรวมตัวของ
ผู้ผลิตรายการ โทรทัศน์และวิทยุส าหรับเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและเป็นส่ือกลางในการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องความต้องการของเด็ก จิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก
แต่ละกลุ่ม รวมทั้งเด็กด้อยโอกาส ตลอดจนสิทธิเด็ก และสนับสนุนความรู้การผลิตรายการที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

  • ควรร่วมมือกับสถาบันวิชาการในการผลักดันให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับการผลิต
รายการส าหรับเด็กเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรรองรับการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและการ
เติบโตของวิทยุขนาดเล็ก 

  • ให้โควตาผู้ผลิตรายการส าหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและกลุ่มชาติพันธุ์  
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณการผลิตส่ือ รวมถึงจัดสรรช่วงเวลาให้ผู้ผลิตรายการส าหรับเด็กใน
ราคาถูก 

  • กสทช.ควรท างานเชื่อมโยงกับกองทุนส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคม
วิชาชีพทางด้านส่ือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตส่ือ 
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  3. เนื้อหารายการ (Message หรือ Content) 
  • สร้างระบบวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องส่ือกับเด็ก (Media Research) เพราะ
การวิจัยเป็นกลไกส าคัญในการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาส่ือส าหรับเด็กให้เป็นส่ือที่มีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองต่อพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม 

  • จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาองค์ความรู้ เรื่องการพัฒนาเนื้อหาส่ือส าหรับเด็ก และ
การพัฒนาเนื้อหาสื่อ ในยุคการส่ือสารแบบมัลติ แพลทฟอร์ม (Multi Platform) 
  • ควรก าหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในรายการส าหรับเด็กและช่องรายการเป็น
การเฉพาะเพื่อปกป้องเด็กที่ชัดเจน และมีมาตรการควบคุมการโฆษณาแฝงในรายการส าหรับเด็ก
และช่วงโฆษณาในรายการเด็กควรก าหนดให้มีสปอตให้ความรู้กับเด็ก 

  4. ช่องทาง (Channel) 
  กสทช.  ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนรายการส าหรับเด็ก ให้มีสัดส่วน
รายการที่เพียงพอ และตอบสนองการเข้าถึงของเด็กได้มากขึ้น โดย  
   - มีการจัดสรรเวลา จัดผังรายการที่เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กแต่มี
การน าเสนอที่น่าสนใจ  

   - การก าหนดสัดส่วนรายการเด็กควรเป็น 30/70 หรือพิจารณาจากสัดส่วน
จ านวนประชากรของเด็กเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมด และควรก าหนดสัดส่วนรายการส าหรับ
เด็กกลุ่มต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น กลุ่มเด็กพิเศษ เด็กชาติพันธุ์ 
   - จัดสรรพื้นที่/คล่ืนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งจากการที่วิทยุขนาดเล็ก
ก าลังเติบโต กสทช. ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการจัดสรรพื้นที่ส าหรับรายการวิทยุส าหรับเด็ก และ
ก าหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเด็กปริบทต่างๆ 

       - ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับ 

ผู้พิการทางสายตา เช่น การใส่เสียงเพื่อเพิ่มอรรถรสในการดู ควรมีรีโมทโทรทัศน์หรือวิทยุส าหรับ
กลุ่มผู้พิการ 

   - หากมีการประมูลทีวีดิจิทัลช่องรายการส าหรับเด็กต้องค านึงถึงประโยชน์ที่
เด็กจะได้รับเป็นส าคัญ มากกว่าผลประโยชน์เชิงธุรกิจ                                                                                                       
  5. ผู้รับสาร (Receiver) 
  • ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการสนับสนุนมาตรการรู้เท่าทันส่ือและ
เรื่องเรตติ้ง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  • ควรสร้างหลักสูตรและกระบวนการรู้เท่าทันส่ือในโรงเรียน สังคม โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ยูเนสโกฯ และผลักดันหลักสูตรให้เด็กรู้เท่าทันสื่อในทุกระดับชั้น  
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  • ควรสร้างแนวทางการให้ข้อมูลความรู้ ให้พ่อแม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบการจ ากัด
เวลาการเข้าถึงส่ือของเด็ก การเท่าทันสื่อ และหาแนวทางการสร้างจิตส านึกให้พ่อแม่ ครู  
  • ส่งเสริมให้มีเครือข่ายของพ่อแม่ที่เท่าทันส่ือ และปกป้องเด็กมากขึ้น รวมทั้ง
สร้างความ เขม้แข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังส่ือ เท่าทันสื่อของเด็กเยาวชนให้เป็นจริงมากขึ้น 

  • ควรสร้างกลไกในการท างานร่วมกันกับกองทุนส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ใน
เรื่องการปกป้องเด็ก การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องส่ือเด็ก 

  • มีการพัฒนาเทคโนโลยีและซอฟแวร์ช่วยในการจัดเรตติ้งรายการเชิงคุณภาพที่
ท าให้ประชาชน มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ของผู้ปกครอง 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

http:// www. Bbc.co.uk (วันที่ค้นข้อมูล: 15 ตุลาคม 2555) 
http://www.dopa.go.th(วันที่ค้นข้อมูล: 15 ตุลาคม 2555) 
http://www.glf.or.th (วันที่ค้นข้อมูล 7 พฤศจิกายน 2555) 
http://www.kidsrdioclub.or.th (วันที่ค้นข้อมูล: 15 ธันวาคม 2555) 
http://www.mediamonitor.in.th (วันที่ค้นข้อมูล: 8 พฤศจิกายน 2555) 
http://www.med.umich.edu. (วันที่ค้นข้อมูล: 12 มีนาคม 2556) 
http://www.oknation.net. (วันที่ค้นข้อมูล: 12 มีนาคม 2556) 
http://www.thaihealth.or.th (วันที่ค้นข้อมูล 2 พฤศจิกายน 2555) 
http://www.mediamonitor.in.th (วันที่ค้นข้อมูล: 8 พฤศจิกายน 2555) 
http://www.nso.go.th (วันที่ค้นข้อมูล: 15 ตุลาคม 2555) 
http://www/ryt9.coms/s/abcp/1210227 (วันที่ค้นข้อมูล : 1 พฤศจิกายน 2555) 
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                                                     ภาคผนวก 

 

         สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง ”การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ของเด็กและเยาวชน” 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555   ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 

 เรื่อง ”การเข้าถงึและการใช้ประโยชน์จากสื่อวทิยแุละโทรทัศน์ ของเด็กและเยาวชน” 
 

1.  คุณราตรี จุลคีรี ส านักงาน กสทช. 
2.   คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์             แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน 

3. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร       สถาบันราชานุกูล 

4. รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร  นักวิชาการอิสระ 
5. คุณภัทรจารีย์   อัยศิริ             ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

6. คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช   มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  
7. คุณชาญชัย วิกรวงวานิชย์   มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  
8. คุณเชษฐา มั่นคง    มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

9. คุณนิธิกาญจน์ รัตนสิทธ์ิ          เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว 

10. คุณวิชดา  นฤวรพัฒน์  ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัดชลบุรี 
11. ดร.ชเนตตี ทินนาม  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

12. อ.อัปสร เสถียรทิพย์    นักวิชาการอิสระ 
13.  ผศ.ลักษมี  คงลาภ         คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 สามารถสรุปปัญหาการเข้าถึ งและการใช้
ประโยชน์ จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนได้ดังนี้ 

 -  ความแตกต่างของเด็กและเยาวชนท าให้การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
สื่อไม่เท่าเทียมกัน จะเห็นได้ว่าปัญหาการเข้าถึงส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กชนบทกับเด็ก
กรุงเทพฯต่างกัน เด็ก กทม.มีโอกาสในการเข้าถึงมากกว่า สถานการณ์เด็กไทยเปล่ียนไปเด็กไทยมี
คุณภาพต่ าลง และยังมีเด็กบางกลุ่มที่ถูกละเลย เช่นเด็กกลุ่มพิเศษ เด็กอายุไม่ถึง 18 ปีที่ท างาน
แล้ว เป็นต้น นอกจากนั้นปริบททางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ เพศ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของ
เด็กที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน  ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ส่วนใหญ่พิจารณาเห็นว่าเป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข คือการที่เด็กดูโทรทัศน์เพียงล าพัง อาจส่งผล
ต่อการเลียนแบบในทางท่ีผิด เช่นกรณีเด็กผูกคอตายเลียนแบบละครโทรทัศน์ 

 - สัดส่วนรายการวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับเด็กในปัจจุบันมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบ
กับจ านวนประชากรเด็กและเยาวชนไทย การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงเป็นส่ิง
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ส าคัญ การขยายตัวของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม วิทยุขนาดเล็ก ทีวีดิจิทัล ท าให้มีประเด็นที่ผู้เข้า 
ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายตัวของส่ือต่างๆ ดังนี้ 
 ทีวีดิจิทัล เทคโนโลยีท าให้วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ควรมี
เง่ือนไขจัดการประชุมผู้ร่วมประมูลก่อน  เพื่อให้มีการจัดสรรรายการเพื่อเด็ก ให้มีสัดส่วนที่
พอเหมาะ มีผู้เสนอให้มีการนัดหมาย การท าข้อตกลงเบื้องต้นกับผู้ประมูลคล่ืน  เพื่อรับทราบแนว
ทางการท ารายการเพื่อเด็ก  และควรจะก าหนดวิธีการประมูลที่ได้ประโยชน์ส าหรับเด็ก มีผู้เสนอ
ว่าควรมีกลไกอื่นหรือไม่ที่จะไม่ต้องประมูลคล่ืน เพราะช่องต่างๆจะกลายเป็นของผู้มีอ านาจเงิน 
และรายการที่ออกอากาศจะเป็นรูปแบบเดิม เช่น การประกวดร้องเพลง มิวสิกวิดีโอ  มีการเสนอ
ว่ารายการเด็กควรมีสัดส่วน 10-15% 

           เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม ควรมีการควบคุมดูแลรายการทางเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม 
ควรมีการจัดระเบียบ หรือต้องขอใบอนุญาต หากท าผิดระเบียบควรยึดใบอนุญาต 

            วิทยุขนาดเล็ก/วิทยุชุมชนก าลังเติบโต  ควรมีการตรวจสอบผังรายการ ให้มีรายการ
เพื่อเด็กด้วย และวิทยุชุมชนที่มีในปัจจุบัน ควรมีการควบคุมดูแล มีการขอใบอนุญาตในการจัด
รายการ และวิทยุส าหรับเด็กควรจะมี 1 คล่ืนที่มีส่วนร่วมจากองค์กรต่างๆ ส าหรับวิทยุชุมชนใน
ท้องถิ่นที่เด็กท ากันเองในปัจจุบัน ยังขาดการดูแล ท าให้ผูจ้ัดขาดก าลังใจในการท างาน 

 - การขาดการพัฒนาคุณภาพของรายการเด็กในปัจจุบัน จากการที่องค์ความรู้ด้าน
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ส าหรับเด็กมีน้อยมาก ท าให้ไม่มีตัวอย่างรายการเด็กที่มีคุณภาพ 
เช่นเดียวกับรายการวิทยุส าหรับเด็กทีม่ีน้อยมาก ไม่มีรายการใดท่ีเป็นแบบอย่างที่สร้างสรรค์  การ
จัดรายการวิทยุต้องใช้ทักษะหลายอย่าง และผู้จัดต้องมีความละเอียดอ่อน ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า
ส่ือวิทยุและโทรทัศน์มีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ไม่ควรจะน าสองส่ือมารวมกันมีข้อเสนอให้แยกการ
วิเคราะห์ระหว่างวิทยุกับโทรทัศน์ ควรมีประเด็นเรื่องการพัฒนารายการทั้งเนื้อหาและรูปแบบ  
การผลิตรายการ ควรเน้น 2 ส่วนคือ ผลิตรายการอะไร (ผู้ผลิต) และค านึงถึงผู้รับสาร การขาด
รายการที่มีคุณภาพเป็นประเด็นที่ระบบการศึกษาทางนิเทศศาสตร์ต้องเร่งแก้ไขโดยการผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ให้เพียงพอ 

 - การปกป้องเด็กจากสื่อที่ไม่เหมาะสม สังคมปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป ไม่สามารถ
ห้ามเด็กเข้าถึงส่ือที่ไม่เหมาะสมได้ เพราะถ้าปิดกั้นไม่ให้ดูรายการบางรายการ เด็กก็สามารถดู
ย้อนหลังได้จากอินเทอร์เน็ต ที่ประชุมเสนอว่าควรศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ และ
สังคมควรให้ความส าคัญในเรื่องส่ือกับเด็ก อย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่น มีรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องส่ือกับ
เด็ก ในประเทศอังกฤษ สถานีโทรทัศน์ BBC ออกแบบรายการที่เชื่อมโยงกับโรงเรียน เท่ากับเป็น
การใช้ประโยชน์จากส่ือ ในต่างประเทศมีระบบการควบคุมการดูโทรทัศน์ของลูกด้วยรีโมท 
คอนโทรล  ในประเทศไทยควรมีองค์กรก ากับดูแลรายการส าหรับเด็กที่ไม่ใช่ กสทช.อยากให้ มี
การเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็ก เสริมความรักในครอบครัว ต้องกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ต้องให้
เด็กรับรู้ว่าส่ือใดมีประโยชน์กับเขา และที่ส าคัญควรมีการน าเสนอประเด็นรายการที่ดีส าหรับเด็ก
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ควรเป็นอย่างไรให้สังคมรับรู้  จะได้มีผู้ร่วมปกป้องเด็ก ระบบปกป้องเด็กและการสร้างความ
เข้มแข็งของผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคน่าจะส่งผลดีกว่ามาตรการใดๆ 

  

ข้อเสนอแนะต่อ กสทช. 
 1. เด็กและเยาวชนมีความหลากหลายทั้งทางด้านอายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
ภูมิล าเนา โอกาสทางการศึกษา   กสทช. ควรจะมีแนวทางเพื่อคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ของเด็กและเยาวชนทุกคน 

 2. กสทช.ควรมีการจัดสรรเวลาในการออกอากาศรายการเด็กทางสถานีวิทยุ เช่นช่วง
เช้าและช่วงเย็นเป็นรายการส าหรับเด็ก 

 3. กสทช.ควรให้ความส าคัญกับรายการวิทยุชุมชนในระดับจังหวัด  การก าหนดผัง
รายการต้องตอบโจทย์กลุ่มคนแต่ละจังหวัด และให้ความรู้กับสถานีวิทยุชุมชนเกี่ยวกับการจัดผัง
รายการ 

 4. ควรจะมีการก าหนดกรอบเนื้อหารายการส าหรับเด็ก ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับกลุ่มเฉพาะ และก าหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในรายการเด็ก เช่นเป็นโฆษณาให้ความรู้กับ
เด็ก  
 5. สถานีที่จะเกิดขึ้นใหม่ควรจัดเป็นคล่ืนสาธารณะ หากใช้วิธีการประมูลอาจจะถูก
ครอบง าทางธุรกิจที่ประมูลคล่ืนไปได้  และสถานีส าหรับเด็กไม่ควรออกอากาศ 24 ชั่วโมง 
 6.  ควรมีการก าหนดสัดส่วนรายการที่ผลิตในประเทศไทย และรายการที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ เนื่องจากมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

 7. ควรมีกลไกในการปกป้องเด็กในกรณีที่เด็กดูโทรทัศน์โดยล าพัง 
 8. กสทช.ควรสนับสนุนกองทุนสื่อสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกันสร้างมาตรฐานรายการเด็ก
ที่ดี หรือมีหน่วยงานดูแลคล่ืนในเรื่องมาตรฐาน 

     9.  ควรมีคณะกรรมการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานรายการส าหรับเด็ก
ให้เกิดขึ้น คณะกรรมการที่ก ากับดูแลควรมาจากหลายภาคส่วน 
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สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิารครั้งที่ 2 เรื่อง ”การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก 

                           สื่อวทิยุและโทรทัศน์ ของเด็กและเยาวชน”  
                         วันที่ 19 ธันวาคม 2555  ณ ห้องประชุม กสทช. 

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งที่ 2 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งที่ 2 

 เรื่อง ”การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ของเด็กและเยาวชน” 
 

1.  คุณราตรี  จุลคีรี  ส านักงาน กสทช. 
2.  คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์                แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน   
3. คุณสุริยนต์ จองลีพันธ์  บ.ป่าใหญ่ครีเอชั่น 

4.  รศ. ถิรนันท์ อนวัชศิริวงษ์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5.  คุณณภัทร ตั้งสง่า  กลุ่ม Young Flim 

6. คุณเชียงมั่น งามกนกวรรณ  กลุ่ม Young Flim 

7.  คุณวาคิม เนียบทับทิม  กลุ่ม Young Flim 

8   คุณเปรมประพัทธ์ ผลิตผลการพิมพ์ กลุ่ม Young Flim 

9.  ดร.ชเนตตี ทินนาม  คณะนิเทศศาสตร์  ม.เกษมบัณฑิต 

10.  คุณวิชดา นฤวรพันธ์  ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี 
11.  คุณศิรกานต์ มาศกุล  ชมรมวทิยุเด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี 
12.  คุณจินต์จุฑา เกตุวัตถา  ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี 
13.  คุณธีรพล เจือจันทร์  ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี 
14.  คุณชัยณรงค์ ฉิมชูใจ  มูลนิธิเด็ก 

15.  คุณศิริลักษณ์ เหลือวัฒนพานิช  ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ 
16.  คุณประทีป จันทร์ภิรมย์  มูลนิธิเด็กดวงประทีป 

17.  อาจารย์กฤษณา ประชากุล  โรงเรียนมหรรณพาราม 

18.  คุณวรธนิต สุวรรณรักษ์  มูลนิธิเพื่อเยาวชนเพื่อการพัฒนา 
19.  คุณถาวร  เบ็ญพาด  มูลนิธิเพื่อเยาวชนเพื่อการพัฒนา 
20. คุณเชษฐา มั่นคง  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

21.  คุณชญานิศ นาคีรักษ์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

22.  คุณกันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

23.  คุณสุพิชชา วิมลโสภารัตน์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24.  คุณอ้อมใจ บุษบ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25. คุณวิปัศยา อยู่พูล  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26.  คุณนวัช รัตนบรรณกิจ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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27.  คุณวุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28.  คุณวิชุดา สุริหะ  โรงเรียนมหรรณพาราม 

29.  คุณณัฐธิดา ธนวัฒนสิริ  โรงเรียนมหรรณพาราม 

30.  คุณรัตติยา ชาติรังสรรค์  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 
31.  คุณฐิติกานต์ ทองบุญ  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 
32.  คุณทิพย์กันยา บุญลอง  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 
33.  คุณพงศกร งามชัยฤกษ์  ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ พระมหาไถ่ พัทยา 
34.  อ. อัปสร เสถียรทิพย์  นักวิชาการอิสระ 

35. ผศ.ลักษมี คงลาภ  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

       จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 สามารถสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อกสทช.เพื่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน ได้
ดังต่อไปนี้  

 การจัดสรรพื้นที่สื่อส าหรับเด็กและเยาวชน 

   กสทช. ควรจัดแบ่งประเภทรายการกลุ่มเด็กแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งตามกลุ่มช่วง
อายุ แบ่งตามลักษณะกลุ่มเด็กเช่น เด็กชนบท เด็กพิเศษ เด็กชาติพันธุ์ และควรให้ความส าคัญกับ
กลุ่มเด็กพิเศษ เด็กพิการ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงส่ืออย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพราะเด็กพิเศษรับส่ือ
ต่างๆ มาก แต่แยกแยะไม่ออก อาจเกิดการเลียนแบบในเรื่องที่ไม่ดี นอกจากนั้นกลุ่มเด็กพิการ
เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ เพราะเด็กพิการทางสายตาต้องการส่ือส าหรับคนพิการทาง
สายตา  
 ในที่ประชุมเสนอให้มีการจัดท าคู่มือเรื่องของสัดส่วนรายการส าหรับเด็ก ประเภท
รายการที่กสทช.สนับสนุน  และควรก าหนดให้ช่วงโฆษณาในรายการส าหรับเด็กควรมีสปอตให้
ความรู้กับเด็ก 

 กรอบเน้ือหารายการวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

            เนื้อหารายการส าหรับเด็ก เป็นประเด็นที่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก ได้มีการเสนอแนวความคิดท่ีหลากหลายเกี่ยวกับรายการส าหรับเด็กที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 - การน าเสนอรายการส าหรับเด็กควรมีสุนทรียภาพ ทั้งเทคนิคและวิธีการ  

 - ควรเป็นการเรียนรู้ผ่านความเพลิดเพลิน 

 - เนื้อหารายการควรเป็นเรื่องที่เด็กสนใจ ตอบสนองความต้องการของเด็กในด้าน
ต่างๆ 

 - เนื้อหาสอดคล้องกับประสบการณ์ 
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 - ควรมีการเรียนรู้ข้ามส่ือ 

 - เนื้อหาส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กไทยรักการอ่าน เด็กอ่านหนังสือมาก เด็กก็จะ
สามารถผลิตส่ือเองได ้

 - การสร้างแรงบันดาลใจ โดยการน าเสนอต้นแบบ (Role Model) ที่เป็นผู้ใหญ่ที่
เด็กใฝ่ฝันอยากจะเป็น หรือ เป็นเด็กในวัยเดียวกันที่ประสบความส าเร็จ 

 การมีส่วนร่วมของเด็ก 

 การที่จะท าให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากวิทยุและโทรทัศน์ ควรมีการ
กระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในรายการรูปแบบต่างๆ ให้ความส าคัญที่เด็ก สร้างเด็กเป็นตัวเด่นใน
รายการ  และส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ส่ือ เป็นผู้ผลิตส่ือเอง 

 การรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน 

   การใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยไม่เกิดขึ้นอย่างที่
ควรจะเป็น เนื่องจากเด็กและเยาวชนขาดความรู้และทักษะเรื่องการเท่าทันส่ือ การรู้เท่าทันส่ือจึง
เป็นส่ิงที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งควรสอนให้เด็กรู้จักส่ือตั้งแต่ตอนเด็กๆ ฝึก
ทักษะให้เด็กชื่นชมส่ือที่ดี วิจารณ์ส่ือที่ไม่ดี กระบวนการปลูกฝังเรื่องการเท่าทันส่ือไม่จ าเป็นต้อง
ปลูกฝังตรงๆ สามารถปลูกฝังผ่านทักษะอื่นๆ 

 การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

  ปัญหาที่รายการส าหรับเด็กของไทยมีจ านวนน้อย และไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรเป็น
เพราะขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการส าหรับเด็ก   
  - กสทช.ควรจะต้องมีสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรที่พัฒนาองค์ความรู้ที่ยาวนาน 

ซึ่งควรเป็นองค์ความรู้ของสังคมไทยเป็นหลัก ทั้งนี้การรวบรวมสะสมองค์ความรู้ในเรื่องการท า
รายการส าหรับเด็กและการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง  เป็นส่ิงที่จ าเป็น โดยอาจท าการประมวลรายการ
ต้นแบบจากต่างประเทศ เช่น รายการจากกลุ่มประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลี ควรมีการทดลอง 
และสังเคราะห์การท ารายการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 10 ปี  และท าการวิจัยเกี่ยวกับรายการ
โทรทัศน์ส าหรับเด็กในปัจจุบัน เพื่อศึกษาว่ารายการประเภทใดที่ยังขาดแคลน 

       - จัดตั้งหน่วยงานที่ท าฐานข้อมูล Database รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น 

และพัฒนาองค์ความรู้ เรื่องการพัฒนาเนื้อหาส าหรับการส่ือสารในยุคการส่ือสารแบบมัลติ แพลท
ฟอร์ม (Multi Platform) 

 การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาชีพสื่อ 

 กสทช. ควรมีกลไกพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านสื่อ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 - การให้ความรู้ กสทช.ควรร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในการผลักดันให้มีหลักสูตร
เกี่ยวกับการผลิตรายการส าหรับเด็กเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรรองรับการเกิดขึ้นของสถานีดิจิทัล   
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กสทช. แสดงบทบาทเป็นพี่เลี้ยงแนะน าเนื้อหารายการที่พึงประสงค์ให้กับผู้ผลิตรายการ และสร้าง
เครือข่ายกับผู้ผลิตรายการ 

 - การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ มีกลไกในการพัฒนาความย่ังยืนของรายการ
ต้นแบบ เช่นลดค่าเช่าเวลาสถานี 
 -  ก าหนดมาตรการพิจารณารายการส าหรับเด็กต้องไม่เป็นเง่ือนไขเดียวกันกับ
รายการประเภทอื่นๆ 

  และที่ส าคัญกสทช. ควรร่วมมือกับกองทุนส่ือสร้างสรรค์ท าหน้าที่ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรค์ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงสื่อ 

 กลุ่มผู้พิการเป็นกลุ่มผู้ชมที่ประสบปัญหาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากวิทยุและ
โทรทัศน์ ดังนั้นควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับผู้พิการทางสายตา 
เช่นการใส่เสียงเพื่อเพิ่มอรรถรสในการดู และควรมีรีโมทโทรทัศน์ หรือวิทยุ ส าหรับกลุ่มผู้พิการ 

 

  


