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เปนการทำงานภายใตโครงการพัฒนาคูมือการสอนวิชากฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน
สถาบันอิศรา ภายใตมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย

เปาหมายที่สำคัญของเอกสารฉบับนี้ เพื่อเปนคูมือของอาจารยผูสอนในรายวิชากฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน โดยในสวนของเนื้อหาสาระของเอกสารฉบับนี้มุงเขาไปอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ  "กฎหมายวา
ดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน" เปนหลัก

เพื่อตอบสนองตอเปาหมายขางตน ผูเขียนจึงแบงเคาโครงของเอกสารฉบับนี้ออกเปน ๔ สวนสำคัญ 
กลาวคือ 

สวนแรก เป นการ  "เตรียมความคิด"  ใหกับผูอาน โดยจะอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัด
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหาวามีแนวคิดพื้นฐานอยางไร ?  การทำความเขาใจในแนวคิดพื้นฐานเสียกอน จะชวยให
ผูอานและใชคูมือนี้ "เขาใจในแนวคิด"  อันเปนหลักการของเรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อวา ทำไม
ตองมีการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อ ?  และ ทำไมการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อจึงอยูในรูป
แบบของ "กฎหมาย" ?

สวนที่สอง หลังจากการเตรียมความคิดในสวนแรกแลว ตอมาจะเปนการ "สรางความเขาใจ" ในราย
ละเอียดของกฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน  โดยจะมีการนำเสนอองคความรู
พื้นฐานของกฎหมายการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน   ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับ
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของและมีผลบังคับใชในสังคมไทยในปจจุบัน ทั้งนี้ ในสวนของกฎหมายที่มีผลบังคับใชใน
การจัดระดับความเหมาะสมของเนืื้อหารายการโทรทัศนนั้นมีหลายฉบับ  ดังนั้น ในสวนนี้เองผูเขียนจะพยายามนำ
เสนอเพ่ือทำใหผูสอนในรายวิชานี้สามารถมองเห็นระบบกฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา
รายการโทรทัศนซึ่งจะทำใหไมเกิดความสับสนอลหมานในการเลือกบังคับใชกฎหมายเพ่ือการจัดระดับความเหมาะสม
ของเนื้้อหารายการ

สวนที่สาม ในทางหลักนิติศาสตรนั้น นอกจากการทำความเขาใจในเนื้อหาสาระขอบทบัญญัติกฎหมาย
และหลักกฎหมายแลว จำเปนที่จะตองทำความเขาใจเกี่ยวกับ "การบังคับใชกฎหมาย"  โดยในเอกสารฉบับนี้จะนำ
เสนอเฉพาะในสวนของกระบวนการ ขั้นตอน ของการบังคับใชกฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา
รายการโทรทัศน ไมไดลงลึกไปในสวนของการตีความกฎหมาย หรือ นิติวิธี

สวนสุดทาย ในลำดับสุดทาย เพื่อทำใหผูอานไดเห็นถึงปญหาทาทายในอนาคต สวนนี้จะเปนการเปด
ประเด็นคำถามที่นาสนใจ พรอมทั้ง มีการยกตัวอยางกรณีศึกษาใหเห็นเปนตัวอยาง พรอมกับชวนวิเคราะหเพื่อใหเห็น
ถ ึง  "คำถาม"  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ "วิธีการ"  ตั้งคำถามกับนักศึกษา รวมทั้ง "แนวคำถาม"  ท่ีใชสำหรับการ
วิเคราะหในช้ันเรียน

สวนที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของ "กฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา
ส่ือ"

เนื้อหาในสวนนี้เปนสวนของการเตรียมพรอมในทางความคิดใหกับผูอาน  โดยจะอธิบายถึงหลักการพื้นฐาน
ของ "กฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อ"  วามีหลักการพื้นฐานอยางไร ? 

ในการศึกษากฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อ  สิ่งสำคัญประการแรกก็คือ การ



ทำความเขาใจวาสิ่งนี้คืออะไร โดยที่การทำความเขาใจในธรรมชาติของกฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสม
ของเนื้อหาสื่อ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การทำความเขาใจใน "หลักการพื้นฐาน"   กฎหมายวาดวยการจัดระดับความ
เหมาะสมของเนื้อหาสื่อนั่นเอง 

การทำความเขาใจในแนวคิดพื้นฐานที่เก่ียวของกับเรื่องของกฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหาสื่อนี้จะชวยใหผูอานและใชคูมือนี้เขาใจถึง "เหตุผลที่แทจริงของ"  เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา
สื่อนี้ไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งจะสงผลใหผูสอนสามารถออกแบบกระบวนการในการเรียนการสอนไดในชั้นเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป

ในการพิจารณาถึงแนวคิดพื้นฐานดังกลาว หากพิจารณาจากคำวา "กฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะ
สมของเนื้อหาสื่อ"  พบวา จะมีแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญอยู ๓ แนวคิดสำคัญประกอบกันอยู กลาวคือ (๑)  แนวคิดพื้น
ฐานเกี่ยวกับสื่อ (๒)  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อ และ (๓)  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยว
กับการจัดการสังคมโดยกฎหมาย
๑.๑ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับ "สื่อ" ภายใต กฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อ 

เปนแนวคิดพื้นฐานที่ใชในการอธิบายถึง "ส่ือ"  จากบริบททางนิติศาสตร โดยพบวา ในทางนิติศาสตรนั้นจะมี
การอธิบายถึง "สื่อ"  ใน ๒ ลักษณะใหญๆ กลาวคือ  (๑)  การอธิบายถึงความหมาย และ (๒)  การอธิบายถึงลักษณะ
หรือประเภทของสื่อ ซึ่งเปนการอธิบายจากลักษณะของการปรากฎตัวของสื่อ ทั้งนี้การอธิบายถึง "ส่ือ"  ในบริบททาง
นิติศาสตรนี้จะปรากฎในบทบัญญัติตางๆในกฎหมายลายลักษณอักษรในหลายฉบับทั้งที่เปนกฎหมายทั่วไปและ
กฎหมายพิเศษ ดังนี้

๑.๑.๑ การอธิบายถึง "ส่ือ"ที่ปรากฎอยูในกฎหมายลายลักษณอักษรที่เปนกฎหมายทั่วไป เชน 
• มาตรา ๒๘๗ ประมวลกฎหมายอาญา ท่ีบัญญัติวา "ผูใด

•  (๑)  เพื่อความประสงคแหงการคา หรือโดยการคาเพื่อการแจกจายหรือเพื่อ การแสดงอวด
แกประชาชน ทำ ผลิต มีไว นำเขาหรือยังใหนำเขาในราชอาณาจักร สงออก หรือยังใหสง
ออกไปนอกราชอาณาจักรพาไปหรือยังใหพาไปหรือทำใหแพรหลายโดยประการใด  ๆซึ่ง
เอกสารภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ รูปภาพภาพโฆษณา เครื่องหมาย  
รูปถาย ภาพยนตร แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก

• มาตรา ๓๒๘1 ประมวลกฎหมายอาญา ที่บัญญัติวา

• ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทำโดยการโฆษณาดวยเอกสาร  ภาพวาด ภาพระบายสี 
ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทำใหปรากฎไมวาดวยวิธีใด  ๆ แผนเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง 
บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดย
กระทำการปาวประกาศดวยวิธีอื่น  ผูกระทำตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป และปรับไม
เกินสองแสนบาท

๑.๑.๒ การอธิบายถึง "สื่อ" ที่ปรากฎในกฎหมายพิเศษ ปรากฎในกฎหมายพิเศษที่มีผลใชบังคับกับสื่อใน
แตละประเภทโดยพิจารณาจากการปรากฎตัวของสื่อ ดังนี้

• สื่อวิทยุ โทรทัศน ปรากฎในมาตรา ๔ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

• วิทยุคมนาคม หมายความวา การสง การแพร หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ 
ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดดวยคลื่นความถี่

• วิทยุกระจายเสียง หมายความวา วิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได

1 มาตรา ๓๒๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา  (ฉบ ับท ี่  ๑๑) 
พ.ศ.๒๕๓๕  ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕



โดยตรง
• วิทยุโทรทัศน หมายความวา วิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง

• ส่ืือภาพยนตร ปรากฎในมาตรา ๔  พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.๒๕๕๑

• ภาพยนตร หมายความวา วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนำมาฉายให
เห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่อง แตไมรวมถึงวีดิทัศน

• วีดิทัศน หมายความวา วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนำมาฉายให
เห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่องในลักษณะที่เปนเกมการเลน คาราโอเกะที่มีภาพ
ประกอบหรือลักษณะอ่ืนใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

• ส่ือโฆษณา ปรากฎใน มาตรา ๓ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒

• “สื่อโฆษณา” หมายความวา สิ่งที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา เชน หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลข โทรศัพท หรือปาย

• สื่ออิเล็กทรอนิกส ปรากฎใน พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ.๒๕๕๐

• มาตรา ๑๔  ผูใดกระทำความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

• (๑)  นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบาง
สวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผู
อ่ืนหรือประชาชน

• (๒)  นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นา
จะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแก
ประชาชน

• (๓)  นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา

• (๔) นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได

• (๕)  เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอร
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)

• มาตรา ๓ “ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่น
ใดบรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และให
หมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย

๑.๑.๓ การกำหนดคำนิยามหรือลักษณะของสื่อในกฎหมายพิเศษอันเปนผลมาจากอิทธิพลของแนวคิด
ในการปฎิรูปสื่อ ในชวงหลังป พ.ศ.๒๕๔๐ เปนตนมา : ส่ือสาธารณะ 

ในการกำหนดคำนิยามหรือการอธิบายถึงความหมายหรือประเทภของสื่อในทั้ง  ๒ สวนขางตนนั้น จะเห็น
ความจริงประการหนึ่งก็คือ ในสายตาของกฎหมายไทยที่เปนลายลักษณอักษรนั้น มีการอธิบายถึงความหมายและรูป
แบบการปรากฎตัวขอ "ส่ือ" ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของความเปน "ส่ือ" โดยทั่วไป เหตุท่ีเปนเชนนั้นเพราะกฎหมายที่
รัฐไดบัญญัติขึ้นในฐานะที่เปน "กฎหมายบานเมือง"  (Pos i t ive Law)  นั้น เปนการบัญญัติเพื่อรับรองสถานะทาง
กฎหมาย โดยคำนึงถึงลักษณะตามธรรมชาติของสื่อที่สอดคลองกับหลักวิชาการในสาขานิเทศศาสตร  และ สื่อสาร



มวลชน เปนหลักการพ้ืนฐานในการกำหนดคำนิยามสื่อในกฎหมายฉบับตางๆ
แนวคิดขอเท็จจริงสำคัญที่สะทอนถึงหลักการดังกลาว จะเห็นไดชัดเจนในการปฎิรูปกฎหมายดานสื่อในชวง

หล ังป  พ.ศ.๒๕๔๐ ที่มีการปฎิรูปแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  "สื่อ"  ซึ่งสงผลโดยตรงตอการจัดทำกฎหมายที่
สำคัญใน ๒ ฉบับ กลาวคือ

(๑)  การเปลี่ยนแปลงบทาทของรัฐในการบริหารจัดการสื่อจากการควบคุมมาเปน  "การกำกับดูแลและสงเสริม
สนับสนุนโดยองคกรอิสระภายใตการกำกับดูแลของรัฐ"  จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ 
กำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และ 

(๒)  การเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดที่สื่อเปนสมบัติของรัฐมาเปน "ส่ือเปนสมบัติของสาธารณะ"  ซึ่งตอมามีการ
พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ "ส่ือสาธารณะ"  จนในที่สุดไดมีการจัดทำพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยในสวนของกฎหมายฉบับหลังนี้เอง ถึงแมไมไดมีการกำหนดคำนิยามของสื่อที่เปน "รายการวิทยุ"  หรือ 
"รายการโทรทัศน"  ไวในสวนของคำนิยาม แตไดมีการอธิบายลักษณะของความเปน "ส่ือสาธารณะ"  โดยพิจารณาได
จากมาตรา ๔๓ ที่มีการกำหนดถึง "เนื้อหาสาระและคุณคาของรายการวิทยุและรายการโทรทัศนของสถานีไทยพีบีเอส

• มาตรา ๔๓ รายการที่ใหบริการผานสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนขององคการตองมีเนื้อหา
และคุณคา ดังนี้

(๑)  ขาวสารที่มีผลกระทบตอสาธารณะที่เสนออยางเที่ยงตรง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณรอบดาน และ
เปนธรรม ในสัดสวนที่พอเพียงในชวงท่ีมีผูรับชมและรับฟงมาก

(๒)  รายการที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นตอประเด็น
ที่สำคัญตอสาธารณะซึ่งมีความคิดเห็นแตกตางกันในสังคม  บนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง มีสมดุลของความ
คิดเห็นฝายตาง ๆ และมีการวิเคราะหอยางมีเหตุผล

(๓)  รายการที่สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรายการที่สงเสริมการ
ศึกษาในวิทยาการสาขาตาง ๆ และการเรียนรูของเด็กและเยาวชนอยางเพียงพอ โดยคำนึงถึงเวลาที่สะดวก
ตอการรับชมและรับฟง

(๔) รายการกีฬา นันทนาการ และรายการที่สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๕)  รายการที่สงเสริมเอกลักษณของความเปนไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความ

สมานฉันทในสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหผูดอยโอกาสในสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอขอมูล
ของตน

(๖)  รายการบันเทิงที่สรางสรรค สงเสริมคุณคาที่ดีงามของสังคม หรือยกระดับสุนทรียภาพของ
ประชาชน

๑.๒  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อ พบวามีแนวคิดยอยที่อยูภายใตแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อ  ๔ แนวคิดยอย กลาวคือ

(๑) แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาสื่อ โดยแนวคิดนี้เปนแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงประเด็นความ
มั่นคงของประเทศ หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ ความสงบสุขเรียบรอยของประชาชน ซึ่งแนวคิดนี้ นำไปสู 
การซึ่งแนวคิดนี้ นำไปสู การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อที่เรียกวา การหามเผยแพรหรือการหามฉาย ที่รูจัก
กันโดยทั่วไปวา ระบบเซ็นเซอร (Censor)

(๒) แนวคิดเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหาสื่อ โดยแนวคิดนี้เปนแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดในการ
ใหความคุมครองผูรับสื่อโดยเฉพาะในกลุมท่ีเปนเด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กและเยาวชนเขาถึงสื่อที่เหมาะสมกับชวงวัย
ของผูรับสืิ่อ ซึ่งแนวคิดนี้ นำไปสู การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อโดยพิจารณาจากชวงวัยของกลุมผูรับสื่อ  
หรือ การจำแนกเนื้อหาตามชวงวัย (Classification) 



(๓) แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมสื่อที่สรางสรรค และ สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชน 
แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่ตระหนักถึงบทบาทของสื่อในฐานะที่เปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสังคม โดยใหความสำคัญ
กับการสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสื่อที่เรียกวา "ส่ือสรางสรรค"  ท่ีนำไปสูการสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิด
การศึกษาและการเรียนรูทั้งจากเนื้อหาสื่อและหมายรวมถึง  การสรางการเรียนรูและการพัฒนาโดยใช  "กระบวนการ" 
ในการพัฒนาสื่อเปนกลไกสำคัญของการพัฒนาคนในสังคม  ซึ่งแนวคิดนี้ นำไปสู การจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหาสื่อโดยพิจารณาจากคุณคาของเนื้อหาสาระ หรือ Quality Rating

(๔) แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางของรายการและสถานีวิทยุโทรทัศน  หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา 
การจัดระดับความนิยมเชิงปริมาณ หรือ Quantity Rating โดยแนวคิดนี้เปนการจัดอันดับความนิยมของผูชมผูฟงที่มี
ตอรายการและนำไปสูการกำหนดผังรายการของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน  อยางไรก็ดี แนวคิดนี้ไมไดมีอิทธิพล
หรือมีผลตอการนำไปพัฒนาเปน "การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อ" 

๑.๓ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสังคมโดยกฎหมาย หรือ เรียกวา นิติรัฐ (The Rule of Law)
นิติรัฐ (Legal state, Ger.Rechtsstaat, Fr.Etat de droit) หมายถึง รัฐที่ปกครองดวยกฎหมาย มิใชดวย

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ คณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง ในทางกฎหมายมหาชนนั้น ไดอธิบายแนวคิดพื้นฐานนี้ผาน
หลักกฎหมายสำคัญคือ เจาหนาที่ของรัฐจะกระทำการใดๆไดเฉพาะที่มีกฎหมายบัญญัติไว  ถาไมมีกฎหมายใหอำนาจ
ไว ฝายปกครองจะกระทำมิได เพื่อเปนหลักประกันใหประชาชนมีความไววางใจวาตนผูเปนเจาของสิทธิจะไดรับการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล รวมไปถึงดานอื่น ๆ ที่รัฐตองดำเนินการเพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม  ดังนั้น 
กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสใหผูปกครองใชอำนาจตามอำเภอใจ  ภายใตกฎหมายทุกคนจะตองเสมอภาคกันตอหนา
กฎหมาย

ในเรื่องของการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อก็เชนกัน การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อซึ่ง
ที่มีอยูดวยกัน ๓ ลักษณะ กลาวคือ  (๑)   การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อที่เรียกวา การหามเผยแพรหรือ
การหามฉาย ที่รูจักกันโดยทั่วไปวา ระบบเซ็นเซอร (Censor)(๒)  การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อโดย
พิจารณาจากชวงวัยของกลุมผูรับสื่อ หรือ การจำแนกเนื้อหาตามชวงวัย (Classification) และ (๓)การจัดระดับความ
เหมาะสมของเนื้อหาสื่อโดยพิจารณาจากคุณคาของเนื้อหาสาระ  หรือ Quality Rating อาจจะสงผลกระทบไดใน ๒ 
ลักษณะ

(๑)  ภายใต การจัดระดับความเหมาะสมที่เปนระบบเซ็นเซอร (Censor) รวมทั้ง การจำแนกเนื้อหาตาม
ชวงวัย  (Classification) ท่ีมีเปาหมายสำคัญเพ่ือทำใหเกิดการคุมครองเด็กและเยาวชนในการเขาถึงสื่อที่ไมเหมาะสม
กับชวงวัยของตน อันอาจสงผลกระทบตอการเรียนรูในเรื่องที่ไมเหมาะสมกับวัยของผูรับสื่อ  นั้น การหามเผยแพรสื่อ
หรือการดำเนินการเพื่อจัดระดับความเหมาะสมเนื้อหาสื่อตามชวงวัย เชน การกำหนดชวงเวลาในการออกอากาศ หรือ 
การกำหนดสถานที่ในการเผยแพร ยอมกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพทั้งผูผลิตสื่อและผูรับสื่อ 

(๒) เพื่อทำใหเกิดการคุมครองสิทธิของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนจากสื่อที่สรางสรรค  โดย
เฉพาะในเร่ืองของการจัดทำมาตรการในการสนับสนุนหรือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาสื่อสรางสรรค 

ดังนั้น เพื่อใหเกิดการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในดานขอมูลขาวสารรวมทั้งสิทธิและเสรีภาพในดานสื่อ  และ 
เพ่ือทำใหเกิดการจัดทำมาตรการในการสงเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาสื่อที่มีประสิทธิภาพโดยมีหลักประกันความ
มั่นคงและความมีเสถียรภาพ จึงมีความจำเปนที่จะตองมีการจัดทำ "กฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหาสื่อ"
 

สวนที่ ๒ กฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน
เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการนำเสนอรายละเอียดในสาระสำคัญ ๓ สวน กลาวคือ (๑)  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน (๒)การจำแนกกลุมกฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะ



สมของเนื้อหารายการโทรทัศน (๓) 
๒.๑ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน

๒.๑.๑ แนวคิดสำคัญที่ใชในการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน
การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน ประกอบดวยแนวคิดสำคัญ ๓ แนวคิด คือ 
(๑)  แนวคิดในการกำกับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน  หรือ ระบบการหามเผยแพร (Censor)  โดย

พิจารณาจากเนื้อหาสาระของรายการวาขัดหรือละเมิดกฎหมายในสวนที่เปนกฎหมายทั่วไป  เชน ประมวลกฎหมาย
อาญา หรือ กฎหมายพิเศษที่ใชบังคับกับรายการโทรทัศน  กลาวคือ พระราชบัญญัติวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ 

(๒) แนวคิดในการจำแนกเนื้อหาตามชวงอายุของผูชม  หรือ classificat ion  เพ่ือพิจารณาวารายการ
โทรทัศนนั้นเหมาะกับผูชมวัยใด ซึ่งเปนการพิจารณาจากเนื้อหาที่ควรมีการจำกัด   เพื่อปกปองเด็กและเยาวชนจาก
ภาพ  เสียง และ เนื้อหาของรายการโทรทัศนท่ีไมเหมาะสมตอพัฒนาการและการเรียนรูและเปนแนวทางแกสถานีวิทยุ
โทรทัศนในการพิจารณาจัดเวลา  และ 

(๒)  แนวคิดในการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการโทรทัศน หรือ Quality Rating แนวคิดนี้เปนการพิจารณา
จากเนื้อหาสาระและระดับคุณคาของรายการโทรทัศน  อันจะนำไปสูการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาหรือการสรางสรรค
รายการที่มีคุณภาพ และการกำหนดทิศทางเพ่ือการสนับสนุนรายการที่มีคุณภาพ  รวมทั้ง เปนการใหความรูกับพอแม
ผูปกครอง  ในการเลือกรับชมรายการที่มีประโยชนสำหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัว

๒.๑.๒ เปาหมายเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน เปนเคร่ืองมือที่สำคัญ ในการใหคำแนะนำสำหรับผูชม  โดย

เฉพาะพอแมหรือผูปกครอง  ในการเลือกรับชมสื่อทางโทรทัศนที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนในครอบครัว 
โดยมีเปาหมายสำคัญในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ดังนี้ 

๑.  เปนแนวทางและสรางแรงจูงใจในการสรางสรรครายการโทรทัศนที่สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูใหกับ
ผูชม 

๒. สงเสริมและพัฒนาระบบการกำกับดูแลตนเอง (Self Regulation)  ของกิจการวิทยุโทรทัศน
๓. รักษาไวซึ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการไดรับขอมูลขาวสาร 
๔.  คำนึงถึงประโยชนสุข ความปลอดภัยและพัฒนาการดานรางกาย  จิตใจ อารมณและศักดิ์ศรีของเด็กและ

เยาวชน
๕. สรางมาตรฐานในการตรวจสอบเนื้อหาและเฝาระวังสื่อ  บนหลักเกณฑและความเขาใจเดียวกัน  

 
๒.๑.๓ หลักเกณฑการพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน การพ ิจ ารณาระด ับความ

เหมาะสมของรายการโทรทัศนประกอบดวย  ๒ หลักเกณฑ  ดังนี้
(๑)   หลักเกณฑของระบบการจำแนกเนื้อหาที่ควรมีการจำกัด   พิจารณาจากภาพ  เสียง และเนื้อหาใน

รายการ  ประกอบกับเจตนาในการผลิต  และการจัดทำ  วัตถุประสงคและวิธีการ         ในการนำเสนอภาพหรือเสียง 
น้ำหนักของการดำเนินเรื่อง  รวมทั้ง มุมกลองของการถายทำ  ที่ทำใหผูชมรับรูในทางที่ไมเหมาะสม  และอาจมีผลตอ
การพัฒนาคานิยมและพฤติกรรมในดานลบ 

โดยพิจารณาใน  ๓ ประเด็น  คือ   (๑) พฤติกรรมและความรุนแรง  (๒) เรื่องทางเพศ  และ (๓) ภาษา
ประเด็นที่ ๑  พฤติกรรมและความรุนแรง  พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ที่อาจทำใหเกิดการเรียนรูที่ไม

เหมาะสม ในเร่ืองพฤติกรรมท่ีรุนแรง หรือนำไปสูความรุนแรงและอันตราย  ประกอบดวย
๑.  การแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการนำเสนอที่กอหรือ ชักนำใหเกิดผลรุนแรงตอจิตใจ ของผูชม 

ทำใหเกิดความรูสึกทางจิตใจ เชน ความหดหู ความเศรา ความเครียด ความสะเทือนใจอยางรุนแรง รวมตลอดถึง องค
ประกอบของรายการที่ทำใหผูชมตกใจกลัว ความนาเกลียด สยดสยอง ขยะแขยง



๒. การใชความรุนแรงกระทำตอตนเอง ตอวัตถุ และตอบุคคลอื่น
๓.  การใชอาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระทำความผิดในรูปแบบตางๆ  รวมถึง เนื้อหาที่ขัดตอศีล

ธรรม และความสงบสุขของสังคม
๔. การนำเสนอที่กอหรือชักนำใหเกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติอันนำมาซึ่งการตอตานหรือ               ลวง

ละเมิดบุคคลหรือกลุมบุคคล  รวมถึง  การสงเสริม  การสรางทัศนคติ  ความเชื่อ  การชักจูงใจใหเกิดการลวงละเมิด
หรือการตอตาน  การดูหมิ่นเหยียดหยาม  การลดทอนหรือการละเมิดศักดิ์ศรี            ความเปนมนุษย  ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  ตลอดจนการสงเสริมหรือชักจูงใหเกิดการตอตาน   ดูหมิ่น  สรางทัศนคติเชิงลบ  การลอเลียนใหเกิดความ
อาย  กลายเปน  “ตัวตลกในสังคม” ที่มีผลตอตัวบุคคล  กลุมบุคคล  ทั้งในประเด็นของเชื้อชาติ  สัญชาติ  ชาติพันธุ 
เพศ  รสนิยมทางเพศ  ชนช้ัน  สถานะ  สภาพทางเศรษฐกิจ  อายุ  ศาสนา  สีผิว  โรคหรือภาวะสุขภาพความพิการทั้ง
ทางรายกาย  จิตใจ  และสติปญญา

ประเด็นที่ ๒  เรื่องทางเพศ  พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ที่อาจทำใหเกิดการเรียนรู     ที่ไมเหมาะสม 
ในดานการแตงกาย  การแสดงออกทางเพศ  การแสดงทาทางหรือกิริยาที่ไมเหมาะสมในทางเพศ  การลวงละเมิดทาง
เพศ  การสนทนาหรือใชคำพูดเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศที่ลอแหลมหรือ ไมเหมาะสม  การสรางทัศนคติทางลบเกี่ยวกับ
เนื้อหาทางเพศในประเด็นตางๆ  เชน  การเหยียดเพศ  เปนตน

ประเด็นที่ ๓  ภาษา  พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ท่ีอาจทำใหเกิดการเรียนรู                  ที่ไมเหมาะ
สมในเรื่องการใชภาษา  ไวยากรณทางภาษา  การใชภาษาที่ลอแหลม  หมิ่นเหม                    สื่อความหมายในเชิง
ลบ  รวมถึง การใชภาษาที่กาวราว  ดูหมิ่น  นำมาซึ่งการลดทอนศักดและศรีของผูฟง

(๒)  หลักเกณฑของระบบการจำแนกเนื้อหาที่ควรมีการสงเสริม  พิจารณาเนื้อหาของรายการโทรทัศนที่
สนับสนุนดานการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชน  โดยใชเกณฑดานการศึกษาและการเรียนรู  ๖ 
ประเด็น เปนตัวชี้วัด ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑  เนื้อหาที่สงเสริมใหเกิดระบบวิธีคิด กลาวคือ ใหคิดเปนตามความสามารถของสมองในแตละวัย 
ตลอดจนการสงเสริมดานพัฒนาการทางสมองและสติปญญา   ใหสามารถ             มีความรู มีความเขาใจ  มีความ
สามารถในการประยุกต  วิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินผล                        ไดอยางเปนระบบ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการทำใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค   การวางแผน                  การตัดสินใจ การแกไขปญหาอยางเปน
ระบบ

ประเด็นที่ ๒  เนื้อหาที่สงเสริมความรูในเรื่องวิชาการ  ตลอดจนความรูในศาสตร            สาขาตางๆ   ให
สามารถเรียนรูวิชาการในศาสตรสาขาวิชาตางๆ  ตลอดจน ศาสตรประยุกต และศาสตรในเชิงบูรณาการ ที่สามารถนำ
ไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันได  เชน  ความรูในดานภาษาศาสตร  ตรรกะและคณิตศาสตร  ดนตรี  กีฬา  ตลอด
จนความรูในดานวิชาชีพ รวมถึง การสรางความรักในการเรียนรู

ประเด็นที่ ๓  เนื้อหาที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานคุณธรรม  และจริยธรรม ใหเกิด การเรียนรูและเขาใจถึง
คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจน  เกิดความรูสึกนึกคิดและความเชื่อ            แรงบันดาลใจที่จะประพฤติปฎิบัติตาม
คุณธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานของความเปนมนุษย

ประเด็นที่ ๔  เนื้อหาที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะชีวิต ใหรูจักและเรียนรูเกี่ยวกับทักษะในการใช
ชีวิตในสังคมที่เหมาะสมกับกาลและเทศะ  สามารถนำทักษะดังกลาวไปใช           ในชีวิตของตนเองได  ตลอดจน
สามารถแกไขปญหาในชีวิตอยางเหมาะสมได

ประเด็นที่ ๕  เนื้อหาที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ยอมรับ เขาใจ และชื่นชม           ความหลากหลายใน
สังคม ทั้งในเรื่องของสังคม  วัฒนธรรม  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ภาษา  สถานะทางสังคม  เพศและวัย เปนตน  เพื่อใหเกิด
การเรียนรูในความแตกตางหลากหลาย และสามารถอยูรวมกันกับความแตกตางหลากหลายนั้นไดอยางสันติ   ตลอด
จนใชเปนแนวทางในการแกปญหาและขจัด ความขัดแยงอันเกิดจากความแตกตางหลากหลายนั้นได

ประเด็นที่ ๖  เนื้อหาที่สงเสริมการพัฒนาความสัมพันธของคนในครอบครัว   และ ความสัมพันธระหวาง



บุคคล  ทำใหเกิดการเรียนรูในความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว   ทั้งเรียนรูและเขาใจกันและกันของคนใน
ครอบครัว  ตลอดจนการทำใหเกิดศรัทธาและแรงบันดาลใจในสถาบันครอบครัว

๒.๒ การจำแนกโครงสรางของระบบกฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน 
ในทางทั่วไปแลวในการจำแนกโครงสรางของระบบกฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา

รายการโทรทัศนนั้น มีแนวทางในการจำแนกได ๓ แนวทาง
แนวทางแรก การพิจารณาโดยใชแนวคิดเรื่องชวงเวลาที่มีการพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย  ซึ่งสามารถ

แบงไดเปน ๒ ระยะ กลาวคือ ในชวงกอนมีการปฎิรูปสื่อในป พ.ศ.๒๕๔๐ และ ในชวงหลังมีการปฎิรูปสื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 แนวทางที่ ๒ หากพิจารณาโดยใชแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ
โทรทัศนเปนเกณฑในการจำแนกกลุมของกฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน  เรา
สามารถจำแนกไดเปน ๓ กลุม กลาวคือ (๑)  กฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน 
ภายใตแนวคิดเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน  (๒)  กฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหารายการโทรทัศน  ภายใตแนวคิดเกี่ยวกับการจำแนกเนื้อหารายการตามชวงวัยของผูชมรายการ  และ (๓) 
กฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนภายใตแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณคาเนื้อหา
รายการโทรทัศน  

แนวทางที่ ๓ แตหากจำแนกกลุมของกฎหมายโดยพิจารณาจากกฎหมายลายลักษณอักษรที่ปรากฎอยูใน
ฐานะที่เปนขอเท็จจริงในสังคม (Legal Science of fact) เราจะพบวา สามารถจัดระบบกฎหมายวาดวยการจัดระดับ
ความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน โดยพิจารณาจาก กฎหมายที่มีผลบังคับใชกับสื่อในแตละประเภท (กลาว
คือ ในหัวขอ ๑.๑.๑  ,  ๑.๑.๒  ,  ๑.๑.๓)  หากพิจารณาในลักษณะนี้ เราก็จะ สามารถจำแนกรายละเอียดเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศนไดเปน ๕ กลุม กลาวคือ 

(๑) การควบคุมและกำกับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน  ซึ่งตกอยูภายใตกบังคับของฎหมายท่ัวไป คือ 
กฎหมายอาญา ซึ่งตองพิจารณาพรอมไปกับ พระราชบัญญัติวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ ในฐานะที่เปนกฎหมายพิเศษดวย

(๒) การจำแนกเนื้อหาตามชวงวัยของกลุมผูรับชมรายการในสถานีโทรทัศนชอง  ๓ ๕ ๗ ๙ และ ๑๑ ซึ่ง
ตกอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.๒๕๕๑

(๓) การจำแนกเนื้อหาตามชวงวัยของกลุมผูรับชมรายการสำหรับรายการที่ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศนไทยพีบีเอส ซึ่งตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติองคการแพรภาพและกระจายเสียงสาธารณะแหง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒

(๔) การประเมินคุณคาเนื้อหารายการโทรทัศนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน  ซึ่งตกอยูภายใตบังคับ
พระราชบัญญัติวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑

(๕) การประเมินคุณคาเนื้อหารายการโทรทัศน ในกลุมสื่อสาธารณะสำหรับรายการที่ออกอากาศทาง
สถานีไทยพีบีเอส ซึ่งตกอยูภายใตบังคับของ พระราชบัญญัติองคการแพรภาพและกระจายเสียงสาธารณะแหง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒

ทั้งนี้ ผูเขียนเลือกใชแนวทางที่ ๓  ในการอธิบายเพื่อสรางความเขาใจในระบบกฎหมายวาดวยการจัด
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน  ซึ่งการใชแนวคิดแบบที่สองนี้เองจะทำใหผูอานเห็นภาพ
โครงสรางของกฎหมายในเร่ืืองนี้ไดอยางรอบดานและคลอบคลุมมากกวาในสองแนวทางแรก

๒.๒.๑ การควบคุมและกำกับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน ซึ่งตกอยูภายใตกบังคับของฎหมายท่ัวไป คือ 
กฎหมายอาญา ซึ่งตองพิจารณาพรอมไปกับ พระราชบัญญัติวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ ในฐานะที่เปนกฎหมายพิเศษดวย

• ในการพิจารณาในประเด็นนี้ จำเปนที่จะตองพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมายอาญาในฐานะที่เปนกฎหมาย



ทั่วไป พรอมไปกับ  พระราชบัญญัติวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.๒๕๕๑ 
ในฐานะที่เปนกฎหมายพิเศษดวย

• มาตรา ๓๗  หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร 
หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง

• มาตรา ๓๗ วรรค ๒ ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการที่มี
ลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผูรับใบอนุญาตไมดำเนินการ ใหกรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมี
อำนาจสั่งดวยวาจา หรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที  และใหคณะ
กรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาวโดยพลัน

๒.๒.๒ การจำแนกเนื้อหาตามชวงวัยของกลุมผูรับชมรายการในสถานีโทรทัศนชอง  ๓ ๕ ๗ ๙ และ ๑๑ 
ซ่ึงตกอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑

โดยผลของมาตรา ๓๔ วรรค ๒  ของกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน  
พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งบัญญัติไววา "ในกรณีจำเปนเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดชวงเวลา
ของการออกอากาศรายการบางประเภทได"

การกำหนดเชนนี้ มีความหมายถึง การกำหนดประเภทรายการ โดยเปนไปเพื่อการคุมครองเด็กและเยาวชน 
ซึ่งหมายความถึง การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน นั่นเอง

แตเนื่องจากในขณะนี้ ทางคณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน  ยังไมไดมีการประกาศ
กำหนดประเภทรายการดังกลาว ทางสถานีโทรทัศน กลาวโดยเฉพาะคือ ทางสถานีชอง ๓ ๕ ๗ , และ ชอง ๑๑ มีการ
จัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศนโดยความรวมมือระหวางกันในการดำเนินการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน และ การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศนนี้  เปนการดำเนินการ
โดยใชคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน  ฉบับกรมประชาสัมพันธในการจัดระดับความเหมาะสม
ของเนื้อหารายการโทรทัศน

• แนวทางในการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน  ภายใต คูมือการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน กรมประชาสัมพันธ



๒.๒.๓ การจำแนกเนื้อหาตามชวงวัยของกลุมผูรับชมรายการสำหรับรายการที่ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศนไทยพีบีเอส ซึ่งตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติองคการแพรภาพและกระจายเสียงสาธารณะแหง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒

จากบทบัญญัติในมาตรา ๗ และ มาตรา ๔๓ พระราชบัญญัติองคการแพรภาพและกระจายเสียง
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสจึงไดกําหนดใหมีประเภทรายการเปน ๓ กลุม
ใหญๆ โดยในแตละกลุมก็มีการกำหนดกรอบดานเนื้อหาสาระ ทั้งนี้ พบวา ในสวนของเนื้อหาสาระนั้นมีการระบุถึง
ระดับคุณคาของเนื้อหาสาระรวมอยูกับประเด็นดานเนื้อหาสาระ โดยในการนำเสนอในสวนนี้ คณะนักวิจัยจึงไดจัด
ทำตารางเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธดังนี้

ตารางแสดงกลุมเปาหมายและเนื้อหาสาระอันเปนกรอบในการเสนอรายการกับทางสถานีไทยพีบีเอส

กลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนจาก
เนื้อหารายการ

เนื้อหาสาระ  

รายการสงเสริมทักษะพอแมและการอยูรว
มกันใน ครอบครัว และสังคม
กลุมเปาหมายของรายการ อยูที่ พอแม 
ญาติ ครู หรือผูปกครอง ดูแลเด็ก และ
บุคคลอื่นๆที่แวดลอมเด็ก รายการใน กลุมนี้
ควรจะมีแนวทางในการผลิต ดังนี้ สราง
ทัศนคติ ที่ถูกตอง เหมาะสมตอสภาพสังคม
ส่ิงแวดลอม ในการ ใหกําเนิดและเลี้ยงดูเด็ก

(๑) การวางแผนครอบครัว การปองกันโรคทางพันธุกรรม

(๒)  การเลี้ยงดูทารก การสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กตามธรรมชาติ  สราง
ความเขาใจในพัฒนาการของแตละวัยที่แตกตางกัน

(๓) ใหความรูความเขาใจในการอยูรวมกันของคนหลายวัยในครอบครัว 

(๔) ใหขอมูลและทัศนคติที่เหมาะสมตอการมี”บุคคลพิเศษ” ในครอบครัว เชน 
เด็กออทิสติก

(๕)  รายการที่ส งเสริมการเข าถ ึงสิทธิเด็ก  ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
รณรงคใหความรูความเขาใจเพื่อตอตานการใชแรงงานเด็ก การใชความ รุนแรง



กลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนจาก
เนื้อหารายการ

เนื้อหาสาระ  

และการคาประเวณีเด็กทั้งท่ีเปนเด็กไทยและตางชาติ

(๖) ใหเทคนิควิธีการเพื่อแกปญหาในการเลี้ยงดูเด็กอยางสรางสรรค

(๗)  สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อเสริมสรางความเขม  แข็ง
และความเชื่อมั่นแกครอบครัว

(๘)  ใหขอมูลแหลงเรียนรู หรือแนวทางที่สรางแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพครอบครัวดวยตนเอง 

รายการส งเสร ิมเด ็ก  เยาวชนและคน
รุนใหมใหมี พัฒนาการสมวัย 

(๑)  ใหขอมูลความรู กิจกรรมที่เหมาะสมในการชวยสงเสริมพัฒนาการใน ชวง
วัยตางๆ
 

(๒) สงเสริมการเรียนรู ”ทักษะชีวิต” ในทุกชวงวัยในหนทางที่เหมาะสม

(๓) สงเสริมการใชสื่อเพื่อการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเด็ก เยาวชน
มีเครื่องมือที่หลากหลายในการเรียนรูและเขาถึงขอมูลมากกวาการ  ทองจํา 
เชน การสงเสริมการอาน การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูเช่ียวชาญดาน ตางๆ

(๔)  สรางโอกาสในการแสดงออกตามวัยอยางเหมาะสม ไมสงเสริมใหเด็ก 
เลียนแบบหรือแสดงออกแบบผูใหญดวยรูปแบบที่ไมเหมาะสมกับวัย

(๕)  สรางโอกาสและทัศนคติของการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว  เชน การ
ทําอาหารรวมกัน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ

รายการที่สงเสริมคนรุนใหม 
คนรุนใหม หมายถึง กลุมวัยรุนตอนปลาย
หรือผูเริ่มตนทํางาน ตลอดจนคน ที่มีความ
คิดกาวหนา ติดตามสถานการณที่รวมสมัย 
มี ความเปนตัวของตัวเอง สนใจการเรียน
รูในศาสตรที่ แตกตางหลากหลาย เปนคนที่
เปลี่ยนแปลงดวยขอมูล ความรู ซึ่งเปนก
ลุมเปาหมายใหญที่ทีวีไทยตองการเขา ถึง 
รายการที่นาจะเปนสําหรับคนกลุมเหลานี้

(๑)  รายการความรูใหมๆ เพื่อกาวทันโลกใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ 
ตัดสินใจในการใชชีวิต

(๒)  ควรใหขอมูลซึ่งชวยในการสราง “เอกลักษณ” สําหรับคนรุนใหมใน แนว
ทางที่สรางสรรค

(๓)  ใหมุมมองที่หลากหลายตอการสงเสริม “ทักษะชีวิต” ที่สอดคลองกับ 
สภาพสังคม

(๔)  สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวัยที่แตกตาง เชน มุมมองปญหา 
ของคนรุนใหมกับผูสูงวัย เปนตน

(๕)  ใหขอมูลที่เปนธรรมหรือเปดโอกาสใหคนรุนใหม ที่คิดหรือทําตางกัน 
ไดแสดงแนวคิด ความรูความสามารถ ตลอดจนเหตุผลในการเลือกของตน 
และใหขอมูลทางเลือก ประสบการณที่หลากหลายตอการตัดสินใจเลือก เรียน
หรือการใชชีวิต

(๖)  ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 



กลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนจาก
เนื้อหารายการ

เนื้อหาสาระ  

ตามอัธยาศัย เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

(๗)  ใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การปองกันโรคและเพศศึกษาใหความรูในการ
ใชชีวิตที่แตกตางของกลุมคนที่หลากหลายเชื้อชาติ และ ตางภูมิภาค สงเสริม
การเรียนรูที่จะอยูรวมกันอยางสมานฉันทบนความ แตกตาง

(๘)  ใหความเขาใจเรื่องสิทธิหนาที่และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และ
สังคมของตนในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ

(๙) สนับสนุน”พลังบริสุทธิ์” ของคนหนุมสาวเพื่อการเปล่ียนแปลงสังคม อยาง
สันติและสรางสรรค เชน จิตอาสาชวยเหลือสังคม หรือการมีสวนรวม แสดง
ความคิดเห็นตอสถานการณของบานเมือง

(๑๐) สงเสริมการรูเทาทันสื่อ การใชสื่ออยางสรางสรรค

๒.๒.๔ การประเมินคุณคาเนื้อหารายการโทรทัศนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ซึ่งตกอยูภายใตบังคับ
พระราชบัญญัติวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.๒๕๕๑  อันเปนการกำหนด
รายการประเภทขาวสารหรือสาระประโยชน" 

โดยกฎหมายฉบับนี้มีการกำหนดกรอบของการประเมินคุณภาพรายการโทรทัศนไวใน  มาตรา ๕๑ (๒)  โดย
บัญญัติวา "มาตรา ๕๑ ในการสงเสริมและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ใหคณะกรรมการดำเนิน
การดังตอไปนี้

(๒) จัดใหมีการประเมินคุณภาพรายการ  โดยพิจารณาถึงประโยชนตอสังคมและศีลธรรมอันดีของ



ประชาชน"
โดยการพิจารณาคุณภาพรายการโทรทัศนในสวนรายการประเภทขาวสารหรือสาระประโยชน  ปรากฎใน

มาตรา ๓๔ วรรคทายซึ่งตองพิจารณาควบคูไปกับมาตรา  ๑๐  เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจาณาเรื่องสัดสวนรายการ
โทรทัศนสำหรับในอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงทั้ง  ๓ ประเภท สำหรับสถานีโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ใน
กิจการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๐ ที่กำหนดประเภทรายการในสถานีโทรทัศนแตละประเภทใบอนุญาติ 2  ทำให 
สามารถกำหนดกรอบแนวทางในการประเมินคุณคาเนื้อหาสาระของรายการโทรทัศนโดยอาศัยกฎหมายฉบับนี้ไดเปน

• การสงเสริมความรู การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม การเกษตร และการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการสง
เสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

• รายการเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับ
ประชาชน การกระจายขอมูลขาวสารเพื่อการสงเสริมสนับสนุนในการเผยแพรและ
ใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข บริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะแกคนพิการ คน
ดอยโอกาส หรือกลุมความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะหรือบริการขอมูล
ขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะอื่น

• รายการขาวสาร รายการสงเสริมความรู ความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รายการสงเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การใหความรูความเขาใจในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม

อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไมมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการหลักเกณฑและวิธีการในการประเมิน

2 มาตรา ๑๐  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่มีสามประเภท
ดังนี้

• (๑)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ  ไดแก ใบอนุญาตที่ออกใหสำหรับการประกอบ
กิจการที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการบริการสาธารณะ แบงเปนสามประเภท

• (ก)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง  ออกใหสำหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการสงเสริมความรู  การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การเกษตร และ
การสงเสริมอาชีพอื่น ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

• (ข)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง  ออกใหสำหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ

• (ค)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม  ออกใหสำหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการกระจายขอมูลขาวสารเพื่อสง
เสริมความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจาย
ขอมูลขาวสารเพื่อการสงเสริมสนับสนุนในการเผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชน
เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
บริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะแกคนพิการ คนดอยโอกาส หรือกลุม
ความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะหรือบริการขอมูลขาวสารอันเปน
ประโยชนสาธารณะอื่น



คุณคาเนื้อหาสาระของรายการโทรทัศน ดังนั้น ผูเขียนจึงนำรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑในการประเมินคุณคา
เนื้อหาสาระของรายการโทรทัศน ภายใตการทำงานของกรมประชาสัมพันธมาเปนตัวอยางดังนี้

ตาราง
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการกำหนดระดับคุณคาของเนื้อหาสาระในรายการ 

ภายใตแนวคิดในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน กรมประชาสัมพันธ

เนื้อหาสาระภายใตคูมือการจัด
ระดับฯ

ระดับคุณคาของเนื้อหารายการ

ระดับที ่๑ 
(การใหความรู)

ระดับที ่๒
(การสรางทักษะ)

ระดับที ่๓
(การสรางการเปล่ียนแปลง)

กลุมที่ ๑ รายการที่สงเสริมการ
พัฒนา ระบบความคิด

ทําใหเกิดความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค

สรางทักษะการเชื่อมโยง 
ความคิดอยางเปนเหตุเปนผล

สรางทักษะความคิดเชิง 
ระบบ  สามารถ เช ื่อมโยง 
ขอมูลไดอยางเปนระบบ

กลุมที่ ๒ รายการที่สงเสริมความ
รูทาง วิชาการ

ความรูวิชาการในแตละวิชา 
หรือแตละแขนง

พัฒนาทักษะความสามารถ 
ในการเชื่อมโยงและ 
ประยุกตความรูแบบสห 
วิทยาหรือสหสาขา
การปลูกฝงการรักการเรียนรู

ปลูกฝงทักษะนิสัยในการรัก 
การเรียนรูตลอดชีิวต  ทุกท  ี
ทุกเวลา

กุลมที่ ๓ รายการที่สงเสริมดาน
คุณธรรม จริยธรรม

ทําใหเกิดความตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรมขั้นพื้น 
ฐาน

เกิดการปลูกฝงแนวคิดเกี่ยว
ก ับค ุณธรรม  จร ิยธรรมใน 
ฐานะสวนหนึงของชีวิต

เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับ
การปฎิบัติตอตนเองและ 
ผูอื่น

กลุมที่ ๔ รายการที่สงเสริมการ
เรียนรู ดานทักษะชีวิตการใชชีวิต
ในสังคมของ คนในแตละชวงวัย

ทําใหเกิดความรู ความ เขา
ใจในทักษะชีวิตในดาน 
ตางๆ

เกิดความเขาใจและรูจัก สราง
ทางเลือกในการตัดสิน 
ใจตอการใชชีวิตของตนเอง 
ไดอยางเหมาะสม 
การสรางทักษะในการจัดการ
ชีวิตในแตละชวงวัย

เกิดการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมและวิถีชีวิตของ 
คนในสังคม

กล ุมท ี่  ๕  รายการท ี่ส ง เสร ิม
แนวทางในการอยูร วม  กันบน
ความหลากหลายของสังคม 
วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ 
ศาศนา เพศ ภาษา

ทําใหเกิดความรู ความ เขา
ใจเกยี่วกับผอูื่นที่มีความ 
แตกตางกัน

ทําใหเกิดการสรางความ เขา
ใจเกี่ยวกับการเคารพ ตนเอง 
และ การเคารพผูอื่น
การสรางทักษะในการเรียนรู
และอยูรวมกันในความหลาก
หลาย รวมทั้ง ทักษะในการ
ประยุกตวิธีการจัดการปญหา
โดยเรียนรูจากความแตกตาง
ท่ีอยูรอบตัว

ทําใหเกิดแนวทางในการ 
แกไขปญหาเร่ืองความไม เทา
เทียม ความแตกตาง

กลุมที่ ๖ รายการที่สงเสริมความ เกิดความรูความเขาใจเก่ียว เกิดทักษะในการแกไขปญหา เกิดความรักความสามัคคี 



เนื้อหาสาระภายใตคูมือการจัด
ระดับฯ

ระดับคุณคาของเนื้อหารายการ

ระดับที ่๑ 
(การใหความรู)

ระดับที ่๒
(การสรางทักษะ)

ระดับที ่๓
(การสรางการเปล่ียนแปลง)

สัมพันธที่ดีของครอบครัว ทักษะ
พื้น ฐานในการเลี้ยงดูและอยูรว
มกันของ คนในครอบครัว

กับแนวทางในการอยูรวม 
กันของคนในครอบครัว

ในครอบครัว ของคนในครอบครัว ระหวาง
ครอบครัว และ ชุมชน

๒.๒.๕ (๕) การประเมินคุณคาเนื้อหารายการโทรทัศน ในกลุมสื่อสาธารณะสำหรับรายการที่ออกอากาศทาง
สถานีไทยพีบีเอส ซึ่งตกอยูภายใตบังคับของ พระราชบัญญัติองคการแพรภาพและกระจายเสียงสาธารณะแหง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ 

บทบัญญัติที่เกี่ยวของและมีผลตอการจําแนกเนื้อหาสาระ และ ระดับ คุณคาของรายการโทรทัศนของทาง

สถานีไทยพีบีเอส ปรากฏในมาตรา ๗ 
 
และ มาตรา ๔๓

• มาตรา ๗ ใหองคการมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

• (๑)  ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพและ
คุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย โดยผานทางบริการขาวสารที่เที่ยงตรง รอบดาน สมดุล และ
ซื่อตรงตอจรรยาบรรณ 

• (๒)  ผลิตรายการทางดานขาวสาร  สารประโยชนทางดานการศึกษา  และสาระบันเทิง ที่มีสัด
สวนอยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เนนความหลากหลายในมิติตาง ๆ โดยมุงดําเนินการอยาง
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชนเชิงพาณิชย  และยึดถือผล ประโยชนสาธารณะ
เปนสําคัญ 

• (๓)  สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชนทั้งระดับ
ชาติและระดับทองถิ่นผาน ทางการใหบริการขาวสารและสารประโยชนอื่น 

• (๔)  สงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสารเพ่ือสรางสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนไดรับขาวสารอยาง
เทาเทียมกัน 

• (๕)  สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางตรงและทางออมในการกําหนดทิศทา
งการใหบริการขององคการเพ่ือ ประโยชนสาธารณะ 

• (๖) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอื่น  

• การดําเนินการตาม (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕)  ใหคํานึงถึงการเขาถึงและการใชประโยชนไดอยางท่ัวถึง
และเปนธรรมของประชาชน

• มาตรา ๔๓ รายการที่ใหบริการผานสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนขององคการตองมี
เนื้อหาและคุณคาดังนี้

• (๑) ขาวสารที่มีผลกระทบตอสาธารณะที่เสนออยางเที่ยงตรง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณรอบดาน และ
เปนธรรม ในสัดสวนที่พอเพียงในชวงท่ีมีผูรับชมและรับฟงมาก 

• (๒)  รายการที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นตอประเด็
นที่สําคัญตอสาธารณะซึ่งมีความคิดเห็นแตกตางกันในสังคม  บนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง มีสมดุล
ของความคิดเห็นฝายตาง ๆ และมีการวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

• (๓)รายการที่สงเสริมการเรียนรแูละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรายการที่สงเสริมการ



ศึกษาในวิทยาการสาขาตางๆและการเรียนรูของเด็กและเยาวชนอยางเพียงพอ  โดยคํานึงถึงเวลาที่
สะดวกตอการรับชมและรับฟง 

• (๔) รายการกีฬา นันทนาการ และรายการที่สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

• (๕)  รายการที่สงเสริมเอกลักษณของความเปนไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความ
สมานฉันทในสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหผูดอยโอกาสในสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือนําเส
นอขอมูลของตน

• (๖)  รายการบันเทิงที่สรางสรรค สงเสริมคุณคาที่ดีงามของสังคม หรือยกระดับสุนทรียภาพของ
ประชาชน 

• (๗) รายการที่เปนการสนับสนุนผูผลิตรายการอิสระ ซึ่งตองจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอ

รายละเอียดเกี่ยวกับในการกำหนดเนื้อหาสาระและรูปแบบรายการของทางสถานีไทยพีบีเอสภายใตมาตรา ๗ 
ประกอบกับ มาตรา ๔๓ พระราชบัญญัติองคการแพรภาพและกระจายเสียงสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒

เนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญที่มีผลตอการพิจารณาและกำหนด
รูปแบบรายการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

(๑)  สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหกาวหนาทันการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชนท้ังระดับชาติและ
ระดับทองถิ่นผานทางการใหบริการขาวสารและสาร
ประโยชนอื่น

รายการที่สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออมในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 
ตอประเด็นที่สําคัญตอสาธารณะซึ่งมีความคิดเห็นแตกตางกัน 
ในสังคมบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ถูกตองมีสมดุลของความคิด 
เห็นฝายตาง ๆ และมีการวิเคราะหอยางมีเหตุผล  โดยเนน 
ความหลากหลายในม ิต ิต าง  ๆ โดยม ุงด ําเน ินการอย าง 
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชนเชิงพาณิชย  และ 
ยึดถือผลประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ โดยเฉพาะในกลุมคน
รุนใหม รายการที่ผลิตควรสรางใหเกิด การเปลี่ยนแปลงในกลุม
คนรุนใหมใหเปนคนที่เปลี่ยนแปลง ดวยขอมูลความรู

ในสวนของ (๖)  รูปแบบรายการควรสนับสนุนใหผูดอยโอกาส 
ในสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือนําเสนอขอมูลของตน

(๒)  สงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสารเพื่อสรางสังคม 
ประชาธิปไตยที่ประชาชนไดรับขาวสารอยางเทาเทียม กัน

(๓) ขา วสารที่มีผลกระทบตอสาธารณะทเี่ สนออยางเที่ยง 
ตรง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณรอบดาน และเปนธรรม

(๔)  รายการที่สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนและรายการที่สงเสริมการศึกษาใน
วิทยาการสาขาตาง ๆ และการเรียนรูของเด็กและ เยาวชน

(๕)  รายการกีฬา นันทนาการ และรายการที่สง เสริมสุข 
ภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๖)  รายการที่สงเสริมเอกลักษณของความเปนไทย ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความสมานฉันทในสังคม 
โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส

 ในทางปฎิบัติ สำหรับการผลิตรายการโดยผูผลิตอิสระ3 พบวา ทางสถานีโทยพีบีเอส ไดมีการกําหนดเปนก
รอบของการเปดรับขอเสนอรายการสําหรับเด็กแะเยาวชนโดยมีการจําแนกโดยการใชกลุมเปาหมายเปน  ๓ กลุม4 
กลาวคือรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก เยาวชน และ คนรุนใหม โดยในรายการโทรทัศนสําหรับแตละกลุมนั้นก็ได มีกา
รกําหนดประเภทของเนื้อหาสาระของรายการไวดวย

3 http://www3.thaipbs.or.th/IndependentProducers/programs_g4.htm
4 http://www3.thaipbs.or.th/IndependentProducers/programs_g4.htm



พบวา จากแนวคิดและวัตถุประสงคดังกลาว ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสจึงไดกําหนดใหมีประเภทรายการ
เปน ๓ กลุมใหญๆ โดยในแตละกลุมก็มีการกำหนดกรอบดานเนื้อหาสาระ  ทั้งนี้ พบวา ในสวนของเนื้อหาสาระนั้นมี
การระบุถึงระดับคุณคาของเนื้อหาสาระรวมอยูกับประเด็นดานเนื้อหาสาระ โดยในการนำเสนอในสวนนี้ คณะนักวิจัย
จึงไดจัดทำตารางเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธดังนี้

ตาราง
แสดงกลุมเปาหมายและเนื้อหาสาระอันเปนกรอบในการเสนอรายการกับทางสถานีไทยพีบีเอส

กลุมเปาหมายที่จะไดรับ
ประโยชนจากเนื้อหารายการ

เนื้อหาสาระ  ระดับคุณคาของเนื้อหาสาระ

รายการสงเสริมทักษะพอแมและ
การอยูรวมกันใน ครอบครัว และ
สังคม
กลุมเปาหมายของรายการ อยูที ่
พอแม ญาติ ครู หรือผูปกครอง 
ดูแลเด็ก และบุคคลอื่นๆที่แวด
ลอมเด็ก รายการใน กลุมนี้ควรจะ
มีแนวทางในการผลิต ดังนี้ สราง
ทัศนคติ ที่ถูกตอง เหมาะสมตอสภ
าพสังคมสิ่งแวดลอม ในการ 
ใหกําเนิดและเลี้ยงดูเด็ก

(๑) การวางแผนครอบครัว การปองกันโรคทาง
พันธุกรรม

ระดับขอมูล ให ความร ู  ความเข าใจ 
ขอมูลเบื้องตน
จำเปนที่จะตองพิจารณาระดับคุณคา
ของเนื้อหาสาระของรายการในระดับ
ทักษะและระดับการสรางการ
เปลี่ยนแปลงในแตละประเด็นเพิ่มเติม
ดวย

(๒)  การเลี้ยงดูทารก การสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กเล็กตามธรรมชาติ สรางความเขาใจใน
พัฒนาการของแตละวัยที่แตกตางกัน

(๓)  ใหความรูความเขาใจในการอยูรวมกันของ
คนหลายวัยในครอบครัว 

(๔)  ใหขอมูลและทัศนคติที่เหมาะสมตอกา
รมี”บุคคลพิเศษ” ในครอบครัว เชน เด็กออทิ
สติก

(๕)  รายการที่สงเสริมการเขาถึงสิทธิเด็ก ตาม
หลักสิทธิมนุษยชน รณรงคใหความรูความเขา
ใจเพื่อตอตานการใชแรงงานเด็ก การใชความ 
รุนแรงและการคาประเวณีเด็กทั้งที่เปนเด็กไทย
และตางชาติ

(๖)  ใหเทคนิควิธีการเพ่ือแกปญหาในการเลี้ยง
ดูเด็กอยางสรางสรรค

ระดับทักษะ แนวทางในการจ ัดการ
ปญหา ซึ่งหมายรวมถึง การสรางทักษะ
ในการจัดการปญหา

(๗)  สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียน
รูประสบการณเพื่อเสริมสรางความเขม  แข็ง
และความเชื่อมั่นแกครอบครัว

ระดับการสรางการเปลี่ยนแปลง การ
สรางการเปลี่ยนแปลงดานแนวคิด 
ทัศนคติ คานิยม

(๘)  ใหขอมูลแหลงเรียนรู หรือแนวทางที่สราง
แรงบันดาลใจเพื่อพัฒนา ศักยภาพครอบครัว
ดวยตนเอง 

รายการสงเสริมเด็ก เยาวชนและ
คนรุนใหมใหม ีพัฒนาการสมวัย 

(๑)  ใหขอมูลความรู กิจกรรมที่เหมาะสมใน
การชวยสงเสริมพัฒนาการใน ชวงวัยตางๆ

ระดับขอมูล ให ความร ู  ความเข าใจ 
ขอมูลเบื้องตน



กลุมเปาหมายที่จะไดรับ
ประโยชนจากเนื้อหารายการ

เนื้อหาสาระ  ระดับคุณคาของเนื้อหาสาระ

 จำเปนที่จะตองพิจารณาระดับคุณคา
ของเนื้อหาสาระของรายการในระดับ
ทักษะและระดับการสรางการ
เปลี่ยนแปลงในแตละประเด็นเพิ่มเติม
ดวย

(๒)  สงเสริมการเรียนรู ”ทักษะชีวิต” ในทุ
กชวงวัยในหนทางท่ีเหมาะสม

(๓)  สงเสริมการใชสื่อเพ่ือการเรียนรูในหลาก
หลายรูปแบบ เพื่อใหเด็ก เยาวชนมีเครื่องมือที่
หลากหลายในการเรียนรูและเขาถึงขอมูลมา
กกวาการ ทองจํา เชน การสงเสริมการอาน 
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูเชี่ยวชาญดาน 
ตางๆ

ระดับทักษะ แนวทางในการจ ัดการ
ปญหา ซึ่งหมายรวมถึง การสรางทักษะ
ในการจัดการปญหา

(๔)  สรางโอกาสในการแสดงออกตามวัยอยาง
เหมาะสม ไมสงเสริมใหเด็ก เลียนแบบหรือ
แสดงออกแบบผูใหญดวยรูปแบบที่ไมเหมาะ
สมกับวัย

(๕)  สรางโอกาสและทัศนคติของการทํากิจกรร
มรวมกันในครอบครัว เชน การทําอาหารรว
มกัน การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ

รายการที่สงเสริมคนรุนใหม 
คนรุนใหม หมายถึง กลุมวัยรุน
ตอนปลายหรือผูเริ่มตนทํางาน 
ตลอดจนคน ที่มีความคิดกาวหนา 
ติดตามสถานการณที่รวมสมัย  มี 
ความเปนตัวของตัวเอง สนใจการ
เรียนรูในศาสตรที่ แตกตางหลาก
หลาย  เ ป น คนท ี่เ ป ล ี่ย นแปล
งด วยข อม ูล  ความร ู  ซ ึ่ง เป นก
ลุมเปาหมายใหญที่ทีวีไทยตองการ
เขา ถึง รายการที่นาจะเปนสําหรับ
คนกลุมเหลานี้

(๑)  รายการความรูใหมๆ เพื่อกาวทันโลก
ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ ตัดสินใจใน
การใชชีวิต

พบวา กรอบของเปดรับรายการเนน
ระดับคุณคาของเนื้อหาสาระในระดับ
ขอมูล ใหความรู ความเขาใจ ขอมูล
เบื้องตน เปนหลัก  จึงจำเปนที่จะตอง
พิจารณาระดับคุณคาของเนื้อหาสาระ
ของรายการในระดับทักษะและระดับ
การสรางการเปลี่ยนแปลงในแตละ
ประเด็นเพ่ิมเติมดวย

(๒)  ควรใหขอมูลซึ่งชวยในการสราง 
“เอกลักษณ” สําหรับคนรุนใหมใน แนวทางที่
สรางสรรค

(๓)  ใหมุมมองที่หลากหลายตอการสงเสริม 
“ทักษะชีวิต” ที่สอดคลองกับ สภาพสังคม

(๔)  สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวัยที่
แตกตาง เชน มุมมองปญหา ของคนรุนใหมกับ
ผูสูงวัย เปนตน

(๕)  ใหขอมูลที่เปนธรรมหรือเปดโอกาสใหคน
รุนใหม ที่คิดหรือทําตางกัน ไดแสดงแนวคิด 
ความรูความสามารถ ตลอดจนเหตุผลในการ



กลุมเปาหมายที่จะไดรับ
ประโยชนจากเนื้อหารายการ

เนื้อหาสาระ  ระดับคุณคาของเนื้อหาสาระ

เ ล ือ ก ข อ ง ตน  แล ะ ใ ห ข อ ม ูล ท า ง เ ล ือ ก 
ประสบการณท่ีหลากหลายตอการตัดสินใจ
เลือก เรียนหรือการใชชีวิต

(๖)  ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ตามอัธยาศัย เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

(๗)  ใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การปองกันโรค
และเพศศึกษาใหความรูในการใชชีวิตที่แตก
ตางของกลุมคนที่หลากหลายเชื้อชาติ  และ 
ตางภ ูม ิภาค  สงเสร ิมการเร ียนร ูท ี่จะอย ูร ว
มกันอยางสมานฉันทบนความ แตกตาง

(๘)  ใหความเขาใจเร่ืองสิทธิหนาท่ีและกา
รมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  และสังคม
ของตนในฐานะพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

(๙)  สนับสนุน”พลังบริสุทธิ์” ของคนหนุมสาว
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม อยางสันติและ
สรางสรรค เชน จิตอาสาชวยเหลือสังคม หรือ
ก า รม ีส ว น ร ว ม  แสดงความค ิด เ ห ็น ต อ
สถานการณของบานเมือง

(๑๐)  สงเสริมการรูเท าทันสื่อ การใชส ื่อ
อยางสรางสรรค

สวนที่ ๓ การบังคับใชการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน

๓.๑ หลักการพื้นฐานของการบังคับใชการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน  ตามที่
ไดกลาวในหัวขอ ๑.๒ เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อ จะเห็นไดวา การจัด
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศนมีเปาหมายแตกตางกัน กลาวคือ 

(๑) ในระบบเซ็นเซอรนั้นมีเปาหมายสำคัญเพื่อกำกับดูแลและคุมครองความสงบในสังคม ศีลธรรมอันดี
ของประชาชน

(๒) สวนในกรณีของการ จัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อโดยพิจารณาจากชวงวัยของกลุมผูรับสื่อ  
หรือ การจำแนกเนื้อหาตามชวงวัย (Classification) นั้น ก็มีเปาหมายในการเขาไปคุมครองเด็กและเยาวชน ซึ่่งนำไปสู
การกำหนดชวงเวลาในการออกอากาศรายการโทรทัศน 

(๓) สวนสุดทายคือ  การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อโดยพิจารณาจากคุณคาของเนื้อหาสาระ  
ห ร ือ  Qua l i t y  Ra t i n g  ก็มีเปาหมายสำคัญอยูที่การเขาไปสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและสรางสรรค



รายการโทรทัศนที่มีคุณภาพทั้งในดานเนื้อหาสาระ  ระดับคุณคา และ ตอบสนองตอความหลากหลายของกลุมผูชม
รายการโทรทัศนอยางเทาเทียม

ดังนั้น บทบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการกำหนดกลไกในการบังคับใชการจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหารายการโทรทัศน จึงมีความแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปแบบของการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา
รายการโทรทัศน 

๓.๒ บทบัญญัติทางกฎหมายที่มีผลตอการกำหนดกรรมการในการพิจารณาและกำหนดกลไกในการ
บังคับใชการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน 

ตารางที่  แสดงการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมเนื้อหาสื่อ

รูปแบบของการจัดระดับ
ความเหมาะสมของ
เนื้อหารายการโทรทัศน

แนวทางในการบังคับใชการ
จัดระดับฯ

รายละเอียด

การกำกับดูแลเน้ือหาสาระของ
รายการ

การระง ับการออกอากาศ และ 
การลงโทษทางปกครอง 

มาตรา ๓๗  หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลาง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่
มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอ
การใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง

มาตรา ๓๗ วรรค ๒ ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตรวจสอบและใหระงับการออก
อากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผูรับใบอนุญาตไมดำเนินการ ให
กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งดวยวาจา หรือเปนหนังสือให
ระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จ
จริงกรณีดังกลาวโดยพลัน

มาตรา ๓๗ วรรค ๓กำหนดใหคณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียงทำหนาที่
ในการพิจารณา โดยบัญญัติวา
    ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาการกระทำดังกลาวเกิดจากการ
ละเลยของผูรับใบอนุญาตจริง ใหคณะกรรมการมีอำนาจสั่งใหผูรับใบอนุญาต
ดำเนินการแกไขตามที่สมควร หรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได

ภาระหนาที่ในการเก็บเทปบันทึก
รายการ

มาตรา ๓๘  ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไปแลว 
โดยอาจบันทึกไวในเทปหรือวัสดุโทรทัศนอยางอื่น หรือดวยวิธีการใด ๆ ที่
สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได และเก็บรักษาไวเพื่อใหพนักงานเจา
หนาที่ทำการตรวจสอบได
มาตรา ๓๘ วรรค ๒ รายการที่ตองจัดใหมีการบันทึกตามวรรคหนึ่ง และระยะ
เวลาในการเก็บรักษาการบันทึกนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด โดยระยะเวลาดังกลาวตองไมนอยกวาสามสิบวันและตองไมเปนภาระแก
ผูรับใบอนุญาตเกินความจำเปน

การจำแนกเนื้อหารายการโดย
พิจารณาจากชวงวัย 

การกำหนดมาตรการดานเวลา
รายการโทรทัศน

มาตรา ๔๑ วรรค ๕ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ กำกับกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ บัญญัติให 
กสทช.กำหนดชวงเวลาในการออกอากาศสำหรับรายการบางประเภทไดโดยเพื่อ
เปนการคุมครองเด็กและเยาวชน รวมทั้ง การสนับสนุนหรือสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนารายการ ซึ่งบัญญัติวา
 "เพ่ือประโยชนในการสงเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา



รูปแบบของการจัดระดับ
ความเหมาะสมของ
เนื้อหารายการโทรทัศน

แนวทางในการบังคับใชการ
จัดระดับฯ

รายละเอียด

สรางสรรคสังคมหรือรายการสำหรับเด็กและเยาวชน ให กสทช.  กำหนดเงื่อนไข
ในการอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลาใหรายการดังกลาวไดออกอากาศใน
ชวงเวลาที่เหมาะสมสำหรับกลุมเปาหมาย" 

ดังนั้น ในมาตรา ๓๔ วรรค ๒ พระราชบัญญัติว าดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติวา
ในกรณีจำเปนเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศกำหนด
ชวงเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทได

ผูที่มีอำนาจในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน 
โดยที่ในพระราชบัญญัติวาดวยวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรท ัศน   พ.ศ.๒๕๕๑ ไมไดมีบทบัญญัติทีก่ำหนดคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศนไวอยางชัดเจนเหมือนในกรณี
ของคณะกรรมการพิจารณาประเภทภาพยนตรและวีดีทัศน5

มาตรา ๓๓  ให กสทช. มีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบ
หมายใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่ไดรับ
มอบหมายได

การประเมินคุณคาของเนื้อหา
สาระของรายการโทรทัศน

การสนับสนุนหรือสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาหรือสรางสรรค
รายการโทรทัศน จากกองทุนใน 
๒  กอ งท ุน  สำค ัญ  กล า วค ือ 
กองทุน กองทุนวิจัยและพัฒนา
ก ิจการกระจายเส ียง  ก ิจการ
โ ท ร ท ัศ น   แ ล ะ ก ิจ ก า ร
โทรคมนาคม  เพ ื่อประโยชน 
สาธารณะ6 
และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

มาตรา ๔๑ วรรค ๕ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ กำกับกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ บัญญัติให 
กสทช.กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมรายการโทรทัศน โดยบัญญัติวา
 "เพ่ือประโยชนในการสงเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
สรางสรรคสังคมหรือรายการสำหรับเด็กและเยาวชน ให กสทช.  กำหนดเงื่อนไข
ในการอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลาใหรายการดังกลาวไดออกอากาศใน
ชวงเวลาที่เหมาะสมสำหรับกลุมเปาหมาย" 

มาตรา ๕๒  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงาน กสทช.  เรียกวา “กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ

5 มาตรา ๑๖  พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติวา
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยแตละคณะใหประกอบดวยบุคคล
ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ วรรค ๒ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนซึ่งมีอำนาจหนาที่ตามมาตรา ๑๘ (๑) ใหมี
จำนวนไมเกินเกาคน โดยแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการตางประเทศ ภาพยนตร ศิลปวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน 
หรือสิ่งแวดลอม ซึ่งไมมีสวนเก่ียวของกับการประกอบกิจการภาพยนตร
มาตรา ๑๖ วรรค ๓ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนซึ่งมีอำนาจหนาที่ตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) ใหมีจำนวนไมเกินเจ็ดคน โดยแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร วีดิทัศน โทรทัศน ศิลปวัฒนธรรม 
หรือการคุมครองผูบริโภค ซึ่งตองแตงตั้งจากเจาหนาท่ีของรัฐจำนวนไมเกินสี่คนและจากภาคเอกชนจำนวนไมเกิน
สามคน

6 มาตรา ๕๒  พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี ่กำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ กิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓  กำหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ



รูปแบบของการจัดระดับ
ความเหมาะสมของ
เนื้อหารายการโทรทัศน

แนวทางในการบังคับใชการ
จัดระดับฯ

รายละเอียด

และสรางสรรค ประโยชนสาธารณะ” โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑)  ดำเนินการใหประชาชนไดรับบริการดานกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม อยางทั่วถึง ตลอดจนสงเสริมชุมชนและ
สนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนตามมาตรา ๕๑
(๒)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาดาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความ
สามารถในการรูเท าทันสื่อเทคโนโลยีด านการใชคลื่นความถี่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการ ผูสูงอายุ หรือผูดอย
โอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเน่ือง
(๓)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดำเนิน
การขององคกรซ่ึงทำหนาที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน
(๔)  สนับสนุน สงเสริม และคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
(๕)  สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคโดยจัดสรรเงินใหแกกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค7

สวนที่ ๔ ประเด็นทาทาย ประเด็นท้ิงทาย เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดระดับความเหมาะสม
ของเนื้อหาสื่อในประเทศไทย

หากศึกษาจากเอกสารคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน  ฉบับกรมประชาสัมพันธ 
อีกทั้ง รายงานผลการศึกษาและพัฒนาองคความรูในการพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ
โทรทัศน ตอมาไดปรากฎเปน มติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบดวยรายละเอียดสำคัญใน 
๔ ประการกลาวคือ

(๑) จัดทำระบบการจัดลำดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน  โดยใหประกอบดวย ระบบการประเมิน
คุณภาพเนื้อหา  และระบบการจำแนกเนื้อหาตามอายุ  รวมถึงการกำหนดชวงเวลา การออกอากาศตามความเหมาะ
สมของ  แตละประเภท

(๒) จัดทำกฎหมาย และนโยบาย เพื่อรองรับระบบของการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน และ
ทำการช้ีแจงกับสถานีโทรทัศน รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของ

(๓) พัฒนาโครงสรางและกลไกในการจัดทำระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อในกลุมภาคสังคม 
ซึ่งเปนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม  เฝาระวัง  ประเมินและสะทอนความคิดเห็นในการจัด
ระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนตอสังคม   และใหจัดตั้งคณะกรรมการรวมระหวางกระทรวงวัฒนธรรม  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กระทรวงศึกษาธิการ  และตัวแทนจากภาคประชาชน  

(๔) สื่อสารความรูในการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ   พรอมทั้งการรณรงคกระแสสังคมเพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมในการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ   เพื่อสรางความรูความเขาใจถึงความจำเปน  ชองทางของการมี

7 ราง พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ...



สวนรวมในการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ  และการกระตุนใหเกิดการดำเนินการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ
ในภาคประชาชน

ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธจึงหารือรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันราชานุกูล  มูลนิธิเครือขาย
ครอบครัว  เครือขายครอบครัวอาสาเฝาระวังสื่อ  สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำหรับ
การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อฯ  โดยเฉพาะเครือขายจากสถานีวิทยุโทรทัศน  ทั้ง ๖ สถานี และสมาพันธสมาคม
วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   เพ่ือดำเนินการพัฒนาระบบของการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศนที่มีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง ในทางขอมูลจากการศึกษาประสบการณในการทำงานการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ
โทรทัศน จะเห็นไดวา นอกจากจะมีกาจัดทำเกณฑและการพิจารณาระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน
แลว ปจจัยสำคัยท่ีจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพของการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศนก็คือ ในการ
จัดทำระบบและกลไกในการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศนโดยเนนการสรางความรูความเขาใจ
ในการจัดระดับความเหมาะสม อีกทั้ง การสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมพัฒนาเกณฑและมี
สวนรวมในการทำงาน

ความนาสนใจของการพัฒนาตอยอดการทำงานในเรืื่องนี้  มีอยางนอยใน ๔ ประเด็น กลาวคือ (๑)  ระบบการ
จัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อโดยภาคประชาชน (๒) กระบวนการหรือกลไกในสรางความรูความเขาใจในเรื่อง
การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อ (๓)  การพัฒนาระบบการสงเสริม สนับสนุน (๔)  การพิจารณาเนื้อหาสื่อใน
ยุคการหลอมรวมสื่อ



เอกสารแนบทาย
หมายเลขท่ี ๑

วัยกับการรับรูและเรียนรูจากสื่อ
เหตุผลและความจำเปนดาในการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อโดยพิจารณาจากชวงอายุของผูรับชม  โดย
เฉพาะในกลุมที่เปนเด็ก และ เยาวชน โดยพิจารณาจากกระบวนการเรียนรูตามชวงวัยของมนุษย8 ดังนี้

วัย ประเด็นดานพัฒนาการที่เก่ียวของกับทักษะรูเทาทันสื่อ

วัยแรกเกิดถึง ๓ ป ในวัยนี้กิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนรูของเด็กคือการใชประสาทสัมผัสทุกดาน   เด็กๆจะคนควา
เรียนรูสิ่งที่อยูรอบตัว ดวยการเคลื่อนไหวของรางกาย และประสาทสัมผัส เปนวัยที่จัดการเรียนรู
ผานความสัมพันธที่ใกลชิดจากผูเลี้ยงดู และกระทำการเรียนรูซ้ำๆจนเกิดการบันทึกจดจำ  ในวัย
นี้เองเกมคอมพิวเตอรจะ“ดึง” ใหเด็กจองมองที่หนาจอที่มีแสงสวาง มีการเคลื่อนไหวภาพที่
รวดเร็ว การเลนเกมนี้เองเด็กไมมีโอกาสเรียนรูแบบโตตอบกับสิ่งที่รับเขามา และยังมีความเสี่ยง
จากแสงสวางที่วาบขึ้นมาเปนระยะ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นจากการท่ีเด็กไมไดเคลื่อนไหว

วัย ๓ ป ถึง ๕ เด็กเริ่มพัฒนาการเรียนรูจากการเลนแบบสมมุติ  ชอบการทดลอง การเลียนแบบ  เด็กๆจะมี
พัฒนาการดานภาษา สามารถรับรูอารมณได  ในสวนของระบบคิดจะยังไมสามารถแยกระหวาง
ความจริงกับจินตนาการ ที่สำคัญก็คือ การรับรูผานสื่อจะรับรูขอมูลแบบซึมซับวาเปนจริง   และ
มักจะเลียนแบบพฤติกรรมที่เห็น  ไมสามารถตัดสินใจแยกแยะไดดวยตนเองถึงอันตรายที่จะตาม
มา  โดยเฉพาะการรับชมภาพที่นาหวาดกลัวจะสรางความตื่นตระหนก  และมองวาสิ่งแวดลอม
ภายนอกนากลัว นอกจากนี้การเลนเกมมากเกินไปทำใหรบกวนการพัฒนาดานสมาธิ

วัย ๖ ป ถึง ๑๒ ป ในวัยนี้เด็กจะมีความอยากรูอยากเห็น  เริ่มมีประสบการณทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เปนวัยที่สราง
การเรียนรูการมีวินัยและความรับผิดชอบ เด็กในวัยนี้เริ่มแยกแยะการใชเวลาเลนกับการเรียนรู 
อยางไรก็ตามยังมีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิดยังอยูในชวงการพัฒนาความเปน
เหตุเปนผล การแยกแยะขอมูลที่ไดรับวามีความหมายเชนไร มีแนวโนมสูงที่จะทดลองดวยการ
เลียนแบบพฤติกรรมโดยไมเขาใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ  และยังสรางคานิยมตอ
พฤติกรรมที่รับรูผานสื่อวาเปนคานิยมท่ียอมรับทางสังคม

วัย ๑๓ ป ถึง ๑๘  ในชวงวัยรุน เปนวัยที่มีการพัฒนาระบบคิด สามารถรับรูและแยกแยะวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ มี
ประสบการณทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามวัย ตองการการยอมรับและเลือกรับสิ่งที่เปนตามกระแส
หลักไดงาย เปนวัยที่มีการแสวงหาตนแบบในอุดมคติ นักรอง นักดนตรี ดารา เปนบุคคลตนแบบ
ของเด็กวัยรุน  โดยเฉพาะการนำเสนอที่สรางภาพลักษณ สรางความรูสึกรวม จะมีอิทธิพลมาก
ตอความคิดและพฤติกรรมของวัยรุน   นอกจากนี้เด็กจะมีความตองการเปนแบบผูใหญ อยาก
แสดงพฤติกรรมเลียนแบบผูใหญเพื่อแสดงวาตนเองโตแลว

8 พญ.พรรณพิมล หลอตระกูล,  พฤติกรรมและการเรียนรูจากการรับสื่อ , เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เรืื่อง การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน  ,  กรมประชาสัมพันธ ,  สำนักนายกรัฐมนตรี ,กรุงเทพ , 
๒๕๕๑



ภาคผนวกที่ื ๒
รายละเอียดกิจกรรมหองทดลองเชิงฎิบัติการ

การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน (Rating Lab)

(๑) เปาหมายของการจัดกิจกรรม 
เพื่อทำใหผูเขารวมกระบวนการไดเรียนรูถ ึงแนวคิด  วิธีการในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

โทรทัศน

(๒) การเตรียมความพรอมกอนการจัดกิจกรรมหองทดลอง
๒.๑ จัดเตรียมตัวอยางรายการโทรทัศน จัดทำเปนคลิิปรายการละ ๓ ถึง ๕ นาที จำนวนไมนอยกวา 

๖ รายการ โดยมีเนื้อหารายการโทรทัศนใน ๖ กลุมรายการ กลาวคือ 
• รายการที่มีระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการในระดับ ป (๓ ถึง ๕ ป) 

• รายการที่มีระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการในระดับ ด (๖ ถึง ๑๒ ป)

• รายการที่มีระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการในระดับ ท

• รายการที่มีระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการในระดับ น ๑๓ 

• รายการที่มีระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการในระดับ น ๑๘ 

• รายการที่มีระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการในระดับ ฉ
เพื่อใหเกิดความครอบคลุมในการคัดเลือกตัวอยางรายการ  สำหรับ รายการในระดับความเหมาะสมของ

เนื้อหาในระดับ น ๑๓ ,  น ๑๘ และ ฉ นั้น ใหคัดเลือกรายการโดยมีประเด็นในการนำเสนอเนื้อหาในประเด็นเรื่อง 
เพศ ภาษา และ ความรุนแรง อยางใดอยางหนึ่งสำหรับแตละระดับ เชน น ๑๓ มีประเด็นเรื่องเพศ , น ๑๘ มีประเด็น
เร่ืองภาษา และ รายการ ฉ มีประเด็นดานพฤติกรรมและความรุนแรง เปนตน

๒.๒ จัดเตรียมเอกสารที่ใชสำหรับการประเมินระดับความเหมาะสมของเนื้อหา  โดยมีแบบประเมิน
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ ๒ แบบ กลาวคือ

• แบบประเมิน ขาว เทา ดำ (แบบประเมินชุดที ่๑)

• แบบประเมินคุณคาของเนื้อหารายการโทรทัศน (แบบประเมินชุดที ่๒)

• แบบประเมินการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการตามชวงวัย (แบบประเมินชุดที ่๓)
• แบบสรุปผลการประเมินการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการตามชวงวัย (แบบสรุปผล)

(๓) รายละเอียดของการจัดกิจกรรมในแตละขั้นตอน ในการจัดกิจกรรมหองทดลองเชิงปฎิบัติการการจัดระดับ
ความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศนนี้ จะแบงกิจกรรมเปน ๒ ชวง ดังนี้

ชวงที่ ชื่อกิจกรรม เปาหมาย ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

(๑) ขาว เทา ดำ (๑)  เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจำเปนของการจัด
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา
รายการโทรทัศน 
(๒)  เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวแนวคิด
พื้นฐานในการจัดระดับความเหมาะ
สมของเนื้อหารายการโทรทัศน

(๑)  เปดตัวอยางคลิปรายการโทรทัศนท่ีเปนการใหผูเขา
รวมทดลองดูรายการโทรทัศน จำนวน ๖ รายการ โดยใหผู
เขารวมทดลองพิจารณาใหระดับความเขมของสีเปน ๓ ส ีก็
คือ ขาว เทา และ ดำ โดยบันทึกผลการประเมินในแบบ
ประเมิน ขาว-เทา-ด ำ  (แบบประเมินชุดที่ ๑)   โดยตอง
บันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณาระดับสีดวย

(๒)  รวมกันกำหนดความหมายและเกณฑในแตละสี (ขาว-



ชวงที่ ชื่อกิจกรรม เปาหมาย ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

(๓)  เพื่อสรางความเขาใจถึงลักษณะ
ของการจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหารายการโทรทัศน  (การกำกับ
ดูแล การจำแนกตามชวงวัย และ การ
ประเมินคุณคาเนื้อหาสาระของสื่อ)

เทา-ดำ)  โดยเปนการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหวางผูเขารวม
ในกระบวนการในใหคำนิยามของระดับสีทั้งสามสี ใน ๒ 
คำถามหลัก คือ ความหมาย และ เกณฑท ี่ใช ในการ
พิจารณาระดับสี

แนวทางในสรุปผลในชวงที่ ๑
ขาว หมายถึง รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู ไมมีการนำเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสมทั้งใน
ประเด็นเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง โดยสื่อในกลุมนี้จะเปนการอธิบายถึง การประเมินคุณคาเนื้อหารายการโทรทัศน
เทา หมายถึง  รายการโทรทัศนที่มีการนำเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง โดย
สื่อในกลุมนี้จะเปนการอธิบายถึง การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน
ดำ  หมายถึง  รายการโทรทัศนที่มีการนำเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง ใน
ระดับที่ขัดตอกฎหมาย โดยสื่อในกลุมนี้จะเปนการอธิบายถึง การควบคุมเนื้อหารายการโทรทัศน

(๒) ทดลองจัดระดับความ
เหมาะสมของเนื้อหา
รายการโทรทัศน

เพื่อทำใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลัก
เกณฑในการจัดระดับความเหมาะสม
ของเน ื้อหารายการโทรทัศน   (การ
จำแนกตามชวงวัย และ การประเมิน
คุณคาเนื้อหาสาระของสื่อ)

(๑)  เลือกตัวอยางคลิปรายการโทรทัศนจากในชวงที ่ ๑
อยางนอย ๓ รายการ จากระดับสีขาว-เทา-ดำ อยางละ ๑ 
รายการ (โดยจำนวนรายการท่ีเลือกเพื่อนำมาใชในชวงที ่๒ 
นี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมดานเวลาในการเรียน จำนวน
นักศึกษา)

(๒)  เปดตัวอยางคลิปรายการทีละรายการ และ ใหผูเขา
รวมในหองทดลองทำการประเมินในแบบประเมินชุดที่ ๒ 
และ ๓

การพิจารณาเพื่อประเมินผล 
(๓)  ในสวนของ การประเมินคุณคาเนื้อหาของรายการโทรทัศน ใหบันทึกลงในแบบประเมินคุณคาของเนื้อหารายการ
โทรทัศน (แบบประเมินชุดที่ ๒) จะพิจารณาวา 
๓.๑ เนื้อหาสาระของรายการโทรทัศน นั้นมีเนื้อหาสาระที่สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูในดานใดดานหนึ่งใน ๖ ดาน 
หรือหลายดานประกอบกัน ใหพิจารณาดานที่เปนประเด็นหลักในการนำเสนอ 
๓.๒ ระดับคุณคาของเนื้อหาสาระ แบงเปน ๓ ระดับ กลาวคือ ระดับนอย (หมายถึง ใหขอมูลเพื่อสรางความรู) ระดับกลาง 
หมายถึง การทำใหเกิดความตระหนัก เห็นถึงความสำคัญ ทำใหเกิดทักษะในการจัดการปญหาในเรื่องตางๆ)  และ ระดับ
มาก (หมายถึง ทำใหเกิดการประยุกตใช  ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิด)
๓.๓  หลังจากนั้น ใหนับรวมผลคะแนนท่ีได ชวยกันวิเคราะหถึงประเด็นที่มีคะแนนสูงสุด 

(๔)  ในสวนของการจำแนกเนื้อหาตามชวงวัย  ใหบันทึกลงในแบบประเมินการจำแนกเนื้อหารายการโทรทัศนตามชวงวัย 
(แบบประเมินชุดที่ ๓) 
๔.๑   พิจารณาจากเกณฑ ๓ ดาน กลาวคือ การนำเสนอเนื้อหาในประเด็นเรื่องเพศ ภาษา และ พฤติกรรมหรือความ
รุนแรง
๔.๒  แตละประเด็นใหพิจารณาใน ๔ ระดับ กลาวคือ ระดับ ๐ ๑ ๒ ๓ 
๔.๓  ใหนับรวมผลคะแนนท่ีได ชวยกันวิเคราะหถึงประเด็นที่มีคะแนนสูงสุด 
๔.๔  หลังจากนั้น ใหนำผลคะแนนมาใสใน แบบสรุปประเมินการจำแนกเนื้อหารายการโทรทัศนตามชวงวัย (แบบสรุปผล)

  



ตัวอยางแบบประเมิน ขาว - เทา – ดำ
(แบบประเมินชุดที ่๑)

ชื่อรายการ ระดับสี เหตุผลประกอบการพิจารณา

ขาว เทา ดำ

แบบประเมินคุณคาของเนื้อหารายการโทรทัศน
(แบบประเมินชุดที ่๒)

ชื่อรายการ ประเด็นเนื้อหา ระดับคุณคาของเนื้อหา เหตุผลประกอบการพิจารณา

 ๑  ๒ ๓

สงเสริมการพัฒนา ระบบ
ความคิด

๑ = ทําใหเกิดความคิดริเร่ิม สรางสรรค
๒=สรางทักษะการเชื่อมโยง ความคิดอยางเปนเหตุเปนผล
๓=ส ร า ง ท ักษ ะคว า มค ิด เช ิง  ร ะบบ  ส าม า รถ เช ื่อ ม โ ย ง  ข อ ม ูล
ไดอยางเปนระบบ

สงเสริมความรูทาง 
วิชาการ

๑ = ความรูวิชาการในแตละวิชา หรือแตละแขนง
๒  = พัฒนาทักษะความสามารถ ในการเชื่อมโยงและ ประยุกตความรูแบบ
สห วิทยาหรือสหสาขา การปลูกฝงการรักการเรียนรู
๓ = ปลูกฝงทักษะนิสัยในการรัก การเรียนรูตลอดชีิวต ทุกท ีทุกเวลา

สงเสริมดานคุณธรรม 
จริยธรรม

๑ = ทําใหเกิดความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมขั้นพ้ืน ฐาน
๒  =  เกิดการปลูกฝงแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมใน ฐานะสวนหนึง
ของชีวิต
๓ = เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับการปฎิบัติตอตนเองและ ผูอื่น

ส ง เสร ิมการเร ียนร ู  ด า
นทักษะชีวิตการใชชีวิตใน
ส ัง ค ม ข อ ง  ค น
ในแตละชวงวัย

 ๑ = ทําใหเกิดความรู ความ เขาใจในทักษะชีวิตในดาน ตางๆ
๒  =  เกิดความเขาใจและรูจัก สรางทางเลือกในการตัดสิน ใจตอการใชชีวิต
ของตนเอง ไดอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
๓ = เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมและวิถีชีวิตของ คนในสังคม

สงเสริมแนวทางในการอ
ยูรวม กั นบนความหลาก
หลายของสังคม
วัฒนธรรม 

๑ = ทําใหเกิดความรู ความ เขาใจเกยี่วกับผอูื่นที่มีความ แตกตางกัน
๒  =  ทําใหเกิดการสรางความ เขาใจเกี่ยวกับการเคารพ ตนเอง และ การ
เคารพผูอื่น
การสรางทักษะในการเรียนรูและอยูรวมกันในความหลากหลาย  รวมทั้ง 
ทักษะในการประยุกตวิธีการจัดการปญหาโดยเรียนรูจากความแตกตางที่อยู



ชื่อรายการ ประเด็นเนื้อหา ระดับคุณคาของเนื้อหา เหตุผลประกอบการพิจารณา

 ๑  ๒ ๓

รอบตัว
๓  =  ทําใหเกิดแนวทางในการ แกไขปญ s าเรื่องความไม เทาเทียม ความ
แตกตาง

สงเสริมความสัมพันธที่ดี
ของครอบครัว ทักษะพื้น 
ฐานในการเลี้ยงดูและอ
ย ูร ว ม ก ัน ข อ ง  ค น ใ น
ครอบครั

๑  =  เกิดความรูความเขาใจเกี่ยว กับแนวทางในการอยูรวม กันของคนใน
ครอบครัว
๒ = เกิดทักษะในการแกไขปญหาในครอบครัว
๓  =  เกิดความรักความสามัคคี ของคนในครอบครัว ระหวางครอบครัว 
และ ชุมชน

แบบประเมินการจำแนกเนื้อหาตามชวงวัย
(แบบประเมินแบบที ่๓)

ชื่อรายการ ประเด็น ระดับ เหตุผลประกอบการพิจารณา

 ๐  ๑ ๒ ๓

พฤติกรรมหรือความ
รุนแรง

ม ี  ๔  กล ุม  (๑)  ทำใหตกใจ สะเทือนขวัญ (๒)  การทำรายตนเอง ผูอื่น 
สิ่งของ เชน การทำรายตัวเอง ทำรายคนอื่น ทำลายสิ่งของ ใชอาวุธ การ
ด ัดแปลง  จ ินตนาการ  (๓)  แสดงการกระทำที่ผิดกฎหมาย (๔)  มี
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

เพศ มี ๒ กลุม (๑)  การแตงกาย แสดงสัดสวนที่ชัดเจนอยางไมเหมาะสม (๒) 
สัมพันธภาพทางเพศ

ภาษา ม ี  ๓  กล ุม  (๑)  ภาษาที่หมิ่นเหม หรือ ทำใหเขาใจในแงลบ (๒)  การใช
ภาษาหยาบคาย กาวราว (๓)  ภาษาแสลงที่ทำใหเกิดการใชภาษาที่ไมถูก
ตอง

คำอธิบายระดับ
๐ หมายถึง ไมมีการนำเสนอเนื้อหาในประเด็นนั้นๆ
๑ หมายถึง นอย โดยหลักแลวตองไมมีการนำเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสมในประเด็นพฤติกรรม เพศ หรือ 

ภาษา เวนแตเลี่ยงไมได ไมพบบอย เปนไปตามบริบทของเรื่อง ไมแสดงขั้นตอน หรือแสดงใหเห็นผลของการกระทำที่เกิดขึ้น
จากความไมเหมาะสม โดยตองไมเปนประเด็นหลักในการนำเสนอของเรื่อง

๒ หมายถึง ระดับ กลาง โดยมีการนำเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสมในประเด็นพฤติกรรม เพศ หรือ ภาษาแตไม
เนนผลของการกระทำ ผูถูกกระทำไมนำเสนอภาพการทรมาน ทุรนทุราย โดยเปนประเด็นหลักในการนำเสนอของเรื่อง

๓ หมายถึง ระดับมาก โดยมีการนำเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสมในประเด็นพฤติกรรม เพศ หรือ ภาษา โดย
แสดงขั้นตอน ผลของการกระทำ แตไมผิดกฎหมาย และเปนประเด็นหลักในการนำเสนอของเรื่อง



แบบสรุปผลการจำแนกเนื้อหาตามชวงวัย

ระดับรายการตามชวงวัย พฤติกรรม เพศ ภาษา

รายการ ป ๐ ๐ ๐

รายการ ด ๑ ๐ ๐

รายการ น ๑๓ ๑ ๑ ๑

รายการ น ๑๘ ๒ ๒ ๒

รายการ ฉ ๓ ๓ ๓


