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The Creation of Environmental TV Programs
for Children
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บทคัดยอ
 รายการโทรทัศนดานส่ิงแวดลอมสําหรับเด็ก เปนรายการท่ีชวยสงเสริมความรู ความเขาใจ และความตระหนักดาน 
สิ่งแวดลอมของเด็กที่พึงมีตอส่ิงแวดลอม เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหเด็กใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา
และเกดิประโยชนสงูสดุ ดงัน้ัน รายการโทรทศันดานสิง่แวดลอมจงึเปนเครือ่งมอืสาํคญัทีจ่ะชวยใหเกดิผลดังกลาว ผูผลติรายการ
จึงควรสรางสรรครายการโทรทัศนดานส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก การพัฒนาเน้ือหาของ 
สิ่งแวดลอมที่สัมพันธกับเด็ก การเชื่อมโยงความสัมพันธ ผลกระทบ และการแกไขปญหา การใหเด็กมีสวนรวมกับรายการ 
การใชภาษา รูปแบบรายการ และชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการรับชม และผลของการรับชมนําไปสูการ
ปฏิบัติตนตอสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอไป

คําสําคัญ: การสรางสรรค รายการโทรทัศนดานสิ่งแวดลอม เด็ก 

Abstract
 The environmental TV programs for children are enhancing knowledge, understanding and environmental 
awareness for children toward the environment regarding the smart use of natural resources and environment.   
Therefore, the environmental TV programs are an important tool to achieve the desirable goal. The TV 
producers should create the environmental TV programs which are suitable for children effi ciently; that is, 
children-oriented, environmental content, the associated relationships, impacts, and solutions. Moreover, 
children engagement, language used, program format, and appropriate timing may motivate the children to 
watch the program, and that will lead to behavior about the environment.  
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 รายการโทรทัศนดานสิ่งแวดลอม เปนรายการท่ีจะชวยปลูกฝงความรู ความเขาใจ และความตระหนัก อันจะนําไปสูการ
ปลูกจิตสํานึกและพฤติกรรมการอยูรวมกับสิ่งแวดลอมที่ดี รูจักการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
อยางยัง่ยนื ทัง้นีเ้พราะสิง่แวดลอมมคีวามสาํคญัตอการดาํรงชีวติของมนษุยและสิง่มชีวีติอืน่ๆ แตสิง่แวดลอมสามารถดาํรงอยูได
อยางปกติสขุหากไมมมีนษุย (จริากรณ คชเสนี, 2553) เพือ่ทีจ่ะใหการพัฒนาส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนไดนัน้ ทกุคนควรมีสวนรวม และ
มีบทบาทในการพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง โดย “สื่อโทรทัศน” เปนเครื่องมือสําคัญในการประสานสวนตางๆ ของสังคมเขา
ไวดวยกนั ซึง่ทาํหนาทีเ่ปนตัวกลางในการสรางการรบัรู ปลกูฝงทศันคต ิและเสริมสรางพฤตกิรรมทีม่ตีอส่ิงแวดลอมของประชาชน 
(สุทิติ ขัตติยะ, 2555) 
 เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึก และความรับผิดชอบท่ีดีของประชาชนท่ีพึงมีตอสิ่งแวดลอม จึงควรเริ่มสงเสริมและพัฒนา
รายการโทรทัศนเพื่อสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก เพื่อใหเด็กไดซึมซับและเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม ตลอดจนเติบโตเปนผูใหญ
ที่ใสใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอนาคต และเปนแบบอยางของคนอื่นตอไป  นอกจากน้ี การศึกษาของโครงการศึกษาและ
เฝาระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (2552) พบวา รายการดานสิ่งแวดลอมยังเปนรายการที่เหมาะสําหรับเด็ก ที่ทําใหไดเรียนรู
สิ่งตางๆ รอบตวั ความอยากรูอยากเห็นกับสิ่งตางๆ โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ (คน สัตว ตนไม สิ่งมีชีวิต) ดังนั้น จึง
ควรสงเสริมใหมีรายการดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนกับสังคมในระยะยาว
 อยางไรก็ตาม รายการดานส่ิงแวดลอมสําหรับเด็กในปจจุบัน กลับมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรเด็กและ
เยาวชน และขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง โดยมีปญหาที่นับวาเปนอุปสรรคตอการพัฒนาที่เช่ือมโยงกันใน 3 ประเด็น ไดแก 
เวลาในการออกอากาศไมเหมาะสม การชมรายการของกลุมเปาหมายตํา และหาผูสนับสนุนรายการไดยาก (สถาบันวิชาการ
สื่อสารสาธารณะ, 2557)

การชมรายการของ
กลุมเปาหมายตํา

ภาพท่ี 1 ปญหาสําคัญที่เชื่อมโยงกันเปนอุปสรรคตอการพัฒนารายการเด็ก
ที่มา: สถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ (2557)



19    ปที่ 34 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

 ภาพที่ 1 สะทอนใหเห็นวา สาเหตุสําคัญของปญหา
ขางตนนั้น คือ การผลิตรายการโทรทัศนดานสิ่งแวดลอม 
สําหรับเด็กที่ยังไมมีประสิทธิภาพ ไมนาสนใจ และไมสราง
แรงจูงใจในการรับชม ทําใหมีผูชมจํานวนนอย ผูสนับสนุน
รายการจึงไมเลือกลงโฆษณากับรายการประเภทนี้ สถานี
จึงนํารายการไปไวในชวงเวลาที่มีผูชมนอย ดังนั้น ผูผลิต
รายการจึงควรสรางสรรครายการโทรทัศนดานส่ิงแวดลอม
สําหรับเด็กที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรางแรงจูงใจใน
การรับชมไดเปนอยางดี นอกจากนั้น อิทธิพลจากรายการ
ดังกลาวยังอาจกอใหเกิดความรู ทัศนคติ ความตระหนัก และ
พฤติกรรมที่ดีตอสิ่งแวดลอมตามมา ซึ่งสาระสําคัญของการ
สรางสรรครายการโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กที่มี
ประสิทธิภาพมีรายละเอียด ดังนี้
 1. ดานเน้ือหารายการดานสิ่งแวดลอม ส่ิงแวดลอม
ครอบคลุมเน้ือหาที่กวางขวาง โดยหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางท่ี
อยูรอบตัว ซึ่งขัดแยงกับประสบการณของเด็กที่มีอยูอยาง
จํากัด ดังน้ัน การนําเสนอเนื้อหาดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก 
จึงควรกําหนดกรอบแนวคิดของการนําเสนอที่ชัดเจน หาก
ไกลตัวเด็กเกินไป อาจทําใหเด็กไมเขาใจ และไมสนใจตัว
รายการได หรือหากเนื้อหารายการมีสาระมากจนเกินไป ก็
อาจทําใหเด็กเลิกสนใจได ผูผลิตรายการจึงควรพัฒนาเนื้อหา
รายการดานส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับเด็ก ดังนี้ 
 1.1 การพฒันาเนือ้หาของสิง่แวดลอมทีส่มัพนัธ
กับเด็ก ส่ิงแวดลอมมีคําจํากัดความท่ีคอนขางกวางและครอบคลุม
สิ่งตางๆ ที่หลากหลาย โดยหากแบงตามการพัฒนา ไดแก 
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมท่ีมนุษย
สรางขึ้น หรือแบงตามขอบเขตการศึกษา ไดแก สิ่งแวดลอม
รอบตัว สิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดลอมทางสังคม เปนตน 
ผูผลติรายการจงึควรกาํหนดกรอบในการนาํเสนอเนือ้หาดาน
สิ่งแวดลอมใหชัดเจน เฉพาะเจาะจง และมีความสัมพันธกับ
กลุมเปาหมายโดยตรง โดยเน้ือหาของส่ิงแวดลอมท่ีจะชวย
สรางความสนใจในการรับชมใหกับเด็กไดนั้น ควรมีลักษณะ
ที่ใกลตัว คุนเคย และพบเห็นเปนประจํา (สันติ เกษมสิริทัศน 
และ ศิริวรรณ อนันตโท, 2554) หรือเปน “สิ่งแวดลอมท่ีเด็ก
มปีระสบการณรวม” อาจเปนการพบเห็น นาํมาใช หรอืพึ่งพา
อาศัย เชน การเปดปดไฟและนํา การทิ้งขยะ หรือการปลูก
ตนไม เปนตน การที่เด็กไดมีประสบการณกับสิ่งแวดลอม
ตางๆ เหลานี้ จะทําใหเด็กเห็นคุณคา และความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม “สื่อ” จึงมีหนาที่ตอกยําการรับรูและสรางความ
ตระหนักใหเกิดคุณคาดานสิ่งแวดลอมในตัวเด็กมากขึ้น ซึ่ง

หากเน้ือหาดานส่ิงแวดลอมท่ีนําเสนอน้ันเปนเร่ืองไกลตัว จะ
ทําใหเด็กเขาใจยาก ไมเห็นความสําคัญ และไมสนใจเน้ือหา
รายการนั้นในที่สุด
 ดังนั้น ผูสรางสรรครายการจึงควรวิเคราะหลักษณะ
พฤติกรรมของเด็กในแตละชวงวัยกอน ซึ่งเด็กแตละวัยจะมี
พัฒนาการทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และ
การใชภาษาที่ตางกัน ผูสรางสรรครายการจึงควรทําความ
เขาใจธรรมชาติ และความสนใจของเด็กในวัยตางๆ เพื่อนํา
ไปเปนแนวทางการผลิตรายการที่เหมาะสมกับเด็ก (สันติ 
เกษมสิริทัศน และ ศิริวรรณ อนันตโท, 2554)  รวมทั้งการ
ศึกษาลักษณะของบริบทในชุมชนน้ันๆ ซ่ึงอาจแตกตางกันใน
แตละชุมชน เชน เด็กท่ีอยูเขตชุมชนชนบท มักจะคุนเคยกับ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน สัตวปา ปาไม นํา อากาศ และ
ดิน ทั้งนี้เปนเพราะวา บริเวณรอบชุมชนมีสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติตางๆ เหลาน้ีเปนจํานวนมาก และเปนสวนหน่ึงของ
การสรางรายไดภายในชุมชน ขณะท่ีเด็กท่ีเติบโตมาจากชุมชน
เมือง มักประสบกับปญหามลภาวะท่ีเปนพิษทางอากาศท่ีไม
บริสุทธิ์ อันเนื่องมาจากการจราจรท่ีแออัด ก็จะทําใหเด็กใน
ชุมชนเมืองใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมทางอากาศมากกวา 
เปนตน อยางไรก็ตาม ถึงแมวารายการดานส่ิงแวดลอมจะมี
กลุมเปาหมายเปนเด็ก แตควรกําหนดใหชัดเจนเลยวา เด็ก
ในชุมชนเมือง หรือเด็กในชุมชนชนบท เพราะจะมีความแตก
ตางกัน เพื่อที่จะนําไปสูการสรางสรรครายการที่ตรงกับกลุม
เปาหมายอยางแทจริง (สันติ เกษมสิริทัศน และ ศิริวรรณ 
อนันตโท, 2554; วีรพงษ พลนิกรกิจ, 2556)
 1.2 การเชื่อมโยงความสัมพันธ ผลกระทบ และการ
แกไขปญหา  เด็กเปนวัยที่ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห 
และเช่ือมโยงสิ่งตางๆ ในเรื่องราวเดียวกัน (โพลช้ีไทยดอย
เรื่อง..., 2556) ทําใหเด็กมักมองสิ่งแวดลอมในมุมใดมุมหนึ่ง 
ซึง่ทาํใหเรือ่งนัน้เปนเร่ืองไกลตัว เพราะตนไมไดรับผลกระทบ จึง
ทําใหขาดความสนใจในการรับชม เชน เด็กในชุมชนเมืองมัก
ไมสนใจเรื่องปาไม เพราะคิดวาปาไมไมไดเปนปญหาสําหรับ
ตนเทากับเรื่องของมลพิษทางอากาศ ซึ่งเด็กจะไมสามารถ
คดิวเิคราะหไดวา ปาไมกบัอากาศสามารถชวยสนบัสนนุและ
สงผลกระทบซึ่งกันและกันอยางไร ดังนั้น การสรางสรรค
รายการดานสิ่งแวดลอมนั้น ควรเชื่อมโยงสิ่งแวดลอมตางๆ 
ไวดวยกัน ซ่ึงประกอบไปดวยปญหา สาเหตุของปญหา ผลกระทบ 
การแกไขปญหา และความสัมพันธของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 
ซึ่งมีเด็กเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาและผูที่ไดรับผลกระทบ 
(ธนินวัฒน พัฒนวีรคุณ, สัมภาษณ, 2556, 8 ตุลาคม)
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ปญหาดานสิ่งแวดลอม 

สาเหตุของปญหาดานสิ่งแวดลอม

ผลกระทบของปญหา

การแกไขปญหา

มนุษย

ธรรมชาติ

มนุษย

ธรรมชาติ

สิ่งมีชีวิต

ระบบนิเวศน

นําปาไม

สัตวปา อากาศ

ดิน

ภาพที่ 2 กรอบการแสดงเน้ือหารายการดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก
ที่มา: สรางขึ้นโดยผูเขียน

  สิง่สาํคญัประการหน่ึงคอื รายการส่ิงแวดลอมทัว่ไปมกัเริม่ตนการนําเสนอดวยปญหา โดยมีลกัษณะการนําเสนอดวยวธิี
การอธบิาย บอกกลาว หรอืแจงเตอืนเหตุการณหรอืสถานการณทีเ่กดิขึน้ ณ ปจจบุนั และจบรายการลงโดยมไิดบอกวธิกีารแกไข
ปญหาอยางเปนรปูธรรม หรอืเปนวธิกีารแกไขปญหาในเชงินโยบาย ซึง่เปนเรือ่งท่ีไมไดอยูในความรบัผดิชอบของผูชม หรอืเดก็ที่
จะสามารถทําได ดงัน้ัน การนําเสนอรายการดานสิง่แวดลอม จงึควรแสดงใหเหน็ถงึวธิกีารแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม สามารถ
ปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน และแสดงใหเห็นวา การปฏิบัติเพียงเล็กนอยสามารถนําไปสูการแกไขปญหาของสังคมได
 1.3 การใหเด็กมีสวนรวมกับรายการ การใหเด็กไดเขามามีสวนรวมในรายการดานสิ่งแวดลอมนั้น จะทําใหเด็ก 
เกิดการเรียนรูไดมากกวาการรับชมเพียงอยางเดียวกวารอยละ 75 (ธาม เชือ้สถาปนศิร,ิ 2557) โดยเฉพาะหากรายการน้ันมเีนือ้หา
รายการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน การนําเด็กในพ้ืนที่เขามามีบทบาทน้ันจะชวยใหรายการน้ันดูมีชีวิตชีวา และ เขาใจใน
ธรรมชาติและบริบทของชุมชนนั้นมากขึ้น (ธงชัย นิลคํา, สัมภาษณ, 2556, 16 ตุลาคม) อีกท้ังกลุมผูชมเปาหมายที่เปนเด็ก 
เม่ือรบัชมรายการท่ีมเีด็กรวมแสดง กจ็ะนําไปสูการปฏิบตัติามไดโดยงาย เพราะเด็กทีร่วมรายการท่ีมชีวงอายุใกลเคียงกันเปรียบ
เสมือนผูนําทางความคิด (Opinion Leader) ที่ทําใหผูชมท่ีเปนเด็กมีแนวโนมที่จะเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติไดมากกวาผูแสดงที่
เปนผูใหญ (บุญเลิศ วงคโพธิ์, สัมภาษณ, 2556, 16 ตุลาคม) เชน รายการพลังจิ๋วรักษโลก และรายการภารกิจรักษโลกที่ไดนํา
เด็กมารวมแสดงตลอดท้ังรายการ ดวยวิธีการมอบหมายภารกิจดานสิ่งแวดลอมที่เด็กสามารถปฏิบัติได และใหเด็กเปนผูแกไข
ปญหาดวยตนเอง เปนตน ซ่ึงผูสรางสรรครายการอาจกําหนดใหเด็กเขามามีสวนรวมแบบใดแบบหน่ึง โดยอาจเปนการมีสวนรวม
ทางตรง ไดแก ใหเด็กเปนผูแสดงในรายการ เชน เลนเกม รองเพลง หรือแสดงละคร และการใหเด็กมีสวนรวมทางออม คือ 
ทําใหเด็กที่เปนผูชมรายการไดมสีวนรวมในการคดิ การแสดงออก หรอืการทาํตามตวัอยางทีป่รากฏในหนาจอโทรทศัน ทัง้นี ้การ
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มสีวนรวมจะชวยใหเดก็เกิดความต่ืนตวัและความสนใจไดเปน
อยางดี (สันติ เกษมสิริทัศน และ ศิริวรรณ อนันตโท, 2554) 
 ระดับของการมีสวนรวมนั้นสามารถแบงออกเปน 5 
ระดับ ไดแก การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล  การมีสวนรวมรับ
ขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมตัดสินใจ การมีสวนรวมทํา และ
การมสีวนรวมสนับสนนุ (นรนิทร พฒันพงศา, 2546) ซึง่ในทาง
ปฏิบัตินั้นเด็กสามารถเขามามีสวนรวมไดในทุกระดับ ยกเวน
ระดับการมีสวนรวมตัดสนิใจ เพราะเปนอาํนาจของฝายผูผลติ
รายการ ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับงบประมาณ และนโยบาย
ตางๆ ดังนั้น ผูผลิตรายการจึงสามารถใหเด็กไดเขามามีสวน
รวมกับกระบวนการผลิตรายการไดใน 4 ระดับ คือ 1) การมี
สวนรวมเปนผูใหขอมลู สามารถทาํไดโดยผานขัน้ตอนกอนการ
ผลิตรายการ (Pre-Production) โดยใหเด็กไดเปนสวนหนึ่ง
ของการระดมสมอง (Brainstorming) ทําใหทราบถึงขอมูล
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอรายการ เชน ปญหาดานสิ่งแวดลอม
ในชุมชน บริบทดานส่ิงแวดลอมในชุมชน และลักษณะของ
รายการดานส่ิงแวดลอมที่ชอบ เปนตน 2) การมีสวนรวมรับ
ขอมลูขาวสาร คอื การทีเ่ด็กไดเปนผูชมรายการ 3) การมสีวน
รวมทํา คือ การที่เด็กไดเขามามีสวนรวมกับกระบวนการ
ผลิตรายการ เชน เปนผูแสดง พิธีกร หรือทํากิจกรรมตางๆ  
ในรายการ เปนตน ซึง่จะทาํใหเด็กไดเรยีนรู และซึมซบัเนือ้หา
เกีย่วกบัสิง่แวดลอมขณะทีร่วมทาํกจิกรรม และ 4) การมสีวน
รวมสนับสนุน การมีสวนรวมในการสนับสนุน เปนขั้นตอนที่
เกดิขึน้ภายหลงัจากทีเ่ด็กไดมสีวนรวมในการรับขอมลูขาวสาร 
จนเกิด “ความพึงพอใจ” เด็กก็จะพูดคุยและแนะนําเพื่อนให
รับชมรายการที่ตนชื่นชอบ ยิ่งในยุคปจจุบันเทคโนโลยีการ
สือ่สารไดเขามามสีวนรวมกบัการดาํเนนิชวีติ เด็กสามารถชวย
สนับสนุนรายการดวยการแสดงความชื่นชอบ (Like) แนะนํา 
(Comment) แบงปน (Share) และตดิตาม (Follow) ผานทาง
สือ่สังคมออนไลนตางๆ ได ซึง่จะเปนการชวยเพิม่ชองทางการ
นําเสนอรายการใหกับผูผลิตรายการไดอีกทางหนึ่ง
 อยางไรกต็าม ระดบัการมสีวนรวมของเดก็ในรายการ
โทรทัศนนั้น ขึ้นอยูกับรูปแบบของรายการเปนหลัก รายการ
ที่เด็กมีระดับการมีสวนรวมสูง ไดแก รายการเกม การตอบ
ปญหา สารคดี และปกิณกะ (Varieties) สวนรายการที่เด็กมี
ระดับการมีสวนรวมตํา ไดแก รายการละคร ภาพยนตรแนว
การตูน และนิตยสารทางอากาศ เปนตน (ศิริวรรณ อนันตโท 
และ เกียรติสุดา ภิรมย, 2554)    

 2. ชวงเวลา และระยะเวลาในการนําเสนอ เวลา 
นั้นเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญสําหรับการผลิตรายการ
โทรทัศน เพราะถึงแมวารายการท่ีผลติจะนาสนใจเพียงใด หาก
แตไมสามารถกาํหนดชวงเวลาในการนาํเสนอใหสอดคลองกบั
ชวงเวลาแหงการรับชมของผูชมได ก็จะทําใหผูชมพลาด
เรือ่งราวท่ีผูผลติตองการจะส่ือสาร ดงันัน้ ผูผลติรายการจึงควร
ใหความสําคัญกับองคประกอบทางดานเวลา 2 ประเด็น คือ 
ชวงเวลาในการนําเสนอ และระยะเวลาในการนําเสนอ โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
  2.1 ชวงเวลา ชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรบัการนาํ
เสนอรายการดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก คือ ชวงเวลาที่เด็ก
สวนใหญมักเปดรับชมรายการโทรทัศน ซึ่งชวงเวลาในอดีต
จะมีความชัดเจนมากกวาในปจจุบัน ทั้งนี้เพราะ พฤติกรรม
ของเด็กเปลี่ยนไปตามสังคม กลาวคือ ในอดีตเด็กมักเปดรับ
ชมรายการโทรทัศนผานสื่อโทรทัศน เพื่อรับชมรายการตาม
ที่ตนชื่นชอบ แตในปจจุบัน มีสื่อที่สามารถรองรับชองทางใน
การรับชมท่ีหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถรับชมยอนหลังได 
เชน โทรศัพทมือถืออัจฉริยะ (Smartphone) หรือแท็บเล็ต 
(Tablet) โดยสามารถรับชมผานทางเว็บไซต แอปพลิเคชัน 
หรือวิดีโอออนไลนได ทําใหเด็กไมจําเปนตองรับชมรายการ
ผานหนาจอโทรทัศนที่บาน ในชวงเวลา ณ ขณะการออก
อากาศจริงเสมอไป แตสามารถรับชมยอนหลังบนรถ หรือ
ขณะทํากิจกรรมอื่นๆ ได ทําใหชวงเวลาในการรับชมของเด็ก
เปล่ียนไป และมีความซับซอนมากข้ึน ผูผลิตรายการอาจจะ
ตองศกึษา “ชวงเวลาไพรมไทมสาํหรบัเด็ก” (Prime Time for 
Children) (วินัย วีระวัฒนานนท, สัมภาษณ, 2556, 16 
ตลุาคม) เพือ่ทีจ่ะสามารถกาํหนดชวงเวลาทีเ่หมาะสมสาํหรบั
การนําเสนอได
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของผูวจิยั โดยแบงกลุม
ตัวอยางเปนผูชมที่เปนเด็กในชุมชนเมือง และชุมชนชนบท 
จําแนกตามวันจันทร-ศุกร และ วันเสาร-อาทิตย พบวา เด็ก
ในชุมชนเมืองมักชมรายการโทรทัศนจันทร-ศุกร ชวงเวลา 
18.00-20.00 น. และเสาร-อาทิตย ชวงเวลา 08.00-10.00 น. 
สวนเด็กในชุมชนชนบท มกัชมรายการโทรทัศนในจันทร-ศกุร 
ชวงเวลา 16.00-18.00 น. และเสาร-อาทติย ชวงเวลา 07.00-
09.00 น. (ดังตารางที่ 1)



22 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

 2.2 ระยะเวลาในการนําเสนอ ระยะเวลาใน
การนําเสนอรายการโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กนั้น 
ควรกระชับ ตรงประเด็น ไมสั้นหรือยาวจนเกินไป โดยระยะ
เวลาในการนําเสนอทีเ่หมาะสมไมควรเกิน 30 นาท ีเพราะเด็ก
เปนวัยที่มีสมาธิในการรับชมสั้น หากรายการยาวมากจนเกิน
ไปอาจทําใหเด็กเบือ่ ละท้ิงความสนใจในการรับชมได และหัน
ไปทํากิจกรรมอยางอื่นได 
 3. ลักษณะการใชภาษา เด็กในแตละชวงวัยจะมี
พฒันาการทางดานภาษาตางกัน เมือ่ผูผลติรายการไดกาํหนด
กลุมผูชมทีเ่ปนเดก็ชดัเจนแลววามีอายุชวงใด จงึตองทาํความ
เขาใจพฤตกิรรมการใชภาษาของเดก็กลุมดังกลาวดวย เพือ่ให
เด็กเขาใจในสิ่งที่ผูผลิตรายการนําเสนอ เสมือนกับการพูดคุย
อยูกับเพื่อน และจะทําใหเด็กสนใจรายการมากขึ้น โดยสาระ
สําคัญของการใชภาษามีดังนี้  
 3.1 ควรใชภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจน และตรง
ไปตรงมา เมือ่เดก็ฟงแลวสามารถเขาใจไดทนัท ีโดยปราศจาก
การตีความ ดังนั้น ผูผลิตรายการสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ
เด็ก ควรระวังการใชภาษาวิชาการหรือภาษาที่มีลักษณะเปน
ทางการมากเกินไป ซึง่อาจทําใหเดก็ไมเขาใจได โดยอาจจะใช
คําพูดแบบงายๆ เสมือนเปนเพื่อนกับเด็ก เชน นองๆ เพื่อนๆ 
เปนตน 
 3.2 ภาษาทองถิ่น หากผูผลิตลงพื้นที่เพื่อศึกษา
ส่ิงแวดลอมทองถ่ิน ควรใชภาษาของคนในชุมชนทองถ่ิน เพ่ือสราง
ความเปนเอกลักษณะเฉพาะของรายการ แตควรเพ่ิมคําบรรยาย
ใตภาพเปนภาษาทางกลาง เพือ่ใหผูชมท่ัวไปสามารถเขาใจได 
(จําลอง โพธิ์บุญ, สัมภาษณ, 2556, 21 ตุลาคม)
 3.3 ความถกูตองและความเหมาะสมของภาษา 
ผูผลิตรายการควรระมัดระวังเรื่องการใชภาษาใหถูกตองตาม
หลักไวยกรณ เพราะเด็กกําลังอยูในวัยแหงการเรียนรู จดจํา 
และปฏิบัติตาม ดังนั้น หากใชภาษาไมถูกตองและเหมาะสม 
เด็กอาจเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบได จึงควรตรวจสอบ

ความถูกตองของโครงสรางประโยค หลีกเล่ียงศัพทแสลง คํา
ไมสุภาพ มีนัยยะแบบสองแงสามงาม และศัพทเฉพาะกลุม 
(วีรพงษ พลนิกรกิจ, 2556)   
 4. รูปแบบรายการโทรทัศนดานส่ิงแวดลอม 
สําหรับเด็ก รูปแบบรายการโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมสําหรับ
เด็กมีหลายรูปแบบ เชน รายการการตูน รายการเลานิทาน
ดวยหุนมือ รายการแสดงโชวของเด็กในหองสง รายการเกมโชว 
รายการพูดคุย รายการเพลง รายการสอนภาษา รายการ
สารคดีสําหรับเด็ก และรายการขาวสําหรับเด็ก (สันติ เกษมสิริทัศน 
และ ศิริวรรณ อนันตโท, 2554; ศิริวรรณ อนันตโท และ 
เกียรติสุดา ภิรมย, 2554) และหากแบงตามวิธีการนําเสนอ 
ไดแก การบรรยาย หรือการเลาเรื่อง การสราง/ใชแอนิเมชัน 
การสัมภาษณ สนทนา หรือพูดคุย การใหเด็กเขามามีสวนรวม 
และการรวมวิธีการนําเสนอหลายๆ อยางเขาไวดวยกัน   
(วรีพงษ พลนิกรกิจ, 2556) โดยรูปแบบรายการดังกลาว จะมี
ลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกตางกนัออกไป ผูผลติรายการควรกาํหนด
รูปแบบรายการใหสอดคลองกับพฤติกรรมการรับชมของเด็ก 
เนือ้หาในการนาํเสนอ และวตัถุประสงคของรายการ ซึง่มรีาย
ละเอียดที่สําคัญ ดังนี้    
 4.1 กําหนดรูปแบบรายการดานสิ่งแวดลอม
สําหรับเด็กอยางเฉพาะเจาะจง (Unique) พฤติกรรมของเด็ก
ในปจจุบนัมคีวามซับซอนและหลากหลายมากข้ึนกวาในอดีต 
ในอดตีผูผลติรายการอาจใชองคประกอบทางดานลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร (Demographic) มาเปนปจจัยข้ันพื้นฐาน
สําหรับการวิเคราะหพฤติกรรมการรับชมของเด็ก (สถาบัน
วิชาการสื่อสารสื่อสาธารณะ, 2557) อีกทั้งสื่อที่อยูใกลชิด
กับเด็กมีเพียงสื่อโทรทัศนเทานั้น เพราะเปนสื่อที่สราง
ความนาสนใจไดดทีีส่ดุ แตในปจจบุนั บทบาทของเทคโนโลยี
และการสื่อสารไดกอใหเกิดสื่อตางๆ ที่ทันสมัย และกลายเปน
ส่ือทางเลือกของเด็กข้ึน เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็บ และโทรศพัท
มอืถอือจัฉรยิะ สงผลใหพฤตกิรรมและรปูแบบการดาํเนนิชีวติ

ตารางที่ 1 ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศนของเด็กในชุมชนเมืองและชนบท

วัน
ชวงเวลาในการรับชมของผูชมท่ีเปนเด็ก

ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท
จันทร-ศุกร 18.00-20.00 น. 16.00-18.00 น.

เสาร-อาทิตย 08.00-10.00 น. 07.00-09.00 น.

ที่มา: ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ (2557)
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เปล่ียนไป เด็กทีม่ชีวงอายุเทากันอาจมีพฤติกรรมในการรับชม
ที่ตางกัน ซึ่งสามารถสรุปไดวา กรอบแนวคิดในการวิเคราะห
กลุมผูชม (Segment) ทีเ่ปนเด็กนัน้เลก็ลง และมคีวามเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น ดังนั้น ผูผลิตรายการจึงควรกําหนดรูปแบบ
รายการดานสิ่งแวดลอม สําหรับเด็กอยางเฉพาะเจาะจงวา 
รายการที่ผลิตขึ้นนั้นสําหรับเด็กที่มีวิถีชีวิตอยางไร หากใช
องคประกอบดานอายุเปนกรอบในการวิเคราะหพฤติกรรม 
ก็ควรระบุใหชัดเจนวาอายุเทาไร เปนตน      
 4.2 กําหนดวัตถุประสงคของรายการดาน
ส่ิงแวดลอม (Objectives) ใหนําไปสูการปฏิบัติท่ีเหมาะสม
วัตถุประสงครายการดานส่ิงแวดลอมสําหรับเด็ก ควรกอให
เกิดผลทั้ง 6 ดาน ไดแก 1) การรับรู (ไดชมรายการ) 2) ความ
เขาใจ (ในสถานการณดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน) 3) ความรู (เก่ียว
กับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง) 4) ทัศนคติ (ที่ดีตอสิ่งแวดลอม)  
5) พฤติกรรม (ท่ีควรปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม) 
และ 6) ความพึงพอใจ (ภายหลังจากรับชมรายการ) (วินัย 
วีระวัฒนานนท, สัมภาษณ, 2556, 16 ตุลาคม) รูปแบบของ
รายการดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กที่เหมาะสม จึงควรกอให
เกิดผลดังขางตน และมีวิธีในการประเมินผลอยางเหมาะสม 
ซึง่อาจจะตองอาศยัระยะเวลาในการติดตามผลอยางตอเนือ่ง 
ซึง่สวนใหญรายการทัว่ไปมกัมวีตัถปุระสงคเพยีงเพือ่สรางการ
รับรู และความพึงพอใจเทานั้น เพราะเปนปจจัยที่สงผลตอ
อัตราคาโฆษณาของรายการ และเปนเพียงการประเมินผล
ของรายการโทรทัศนในเบื้องตน ซึ่งอาจไมกอใหเกิดจิตสํานึก
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กที่มีตอสิ่งแวดลอมได
อยางแทจริง ดังน้ัน การจะใหบรรลุวัตถุประสงคไดทั้ง 6 ดาน
นัน้ รายการดานสิง่แวดลอมสาํหรบัเด็กจงึตองทาํอยางตอเนือ่ง 
มอีายุทีย่นืยาว ซึง่ตองอาศัยระยะเวลาและการพัฒนารายการ
ควบคูกันไปเสมือนรายการเปนเพื่อนกับเด็ก ที่สามารถชวย
สรางแรงบันดาลใจใหเก็บเด็กได (มยุรี วนะสุขสถิตย, 2557) 
 4.3 สรางความสนุกสนาน (Fun) ความ
สนุกสนานเปนองคประกอบขั้นพื้นฐานของรายการ ที่จะชวย
สรางความนาสนใจใหกับเด็ก เพราะเด็กยังมีประสบการณ
ที่จํากัด โลกในความคิดของเด็กจึงสวยงาม ดังน้ัน เด็กจึง
ตองการการตอบสนองดานจิตใจและรางกายที่ไมเครงเครียด 
หนักสมอง หรือมีสาระมากจนเกินไป ถึงแมวาเนื้อหารายการ
ดานสิง่แวดลอมจะพยายามอธบิายถงึปญหาดานสิง่แวดลอมที่
กาํลงัเสือ่มโทรมลงในปจจุบนัทีอ่าจจะดูเครียด แตกไ็มควรนาํ
เสนอออกมาโดยตรง เพราะจะทําใหเดก็หดหู สิน้หวัง และเลิก
ติดตามชมได 

 4.4  สรางจินตนาการ (Imagination) จินตนาการ
คือภาพในสมองของเด็ก ที่เมื่อเด็กไดรับขอมูล จะประมวล
เปนเร่ืองราวตางๆ ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกภายนอก 
ดังน้ัน การท่ีรายการโทรทัศนดานส่ิงแวดลอม สามารถทําให
เด็กเกิดจินตนาการได สะทอนใหเห็นวาเด็กเกิดการรับรู 
จดจํา และคิดตาม ซึ่งก็มีแนวโนมท่ีจะปฏิบัติตามได โดย
จินตนาการท่ีสอดคลองกับความสนใจของเด็กนั้นสามารถ
แบงได 2 ประเภท คือ จินตนาการแนวเพอฝน เหนือจริง เด็กท่ี
ช่ืนชอบจินตนาการแนวน้ี คือ เด็กท่ีมีอายุระหวาง 3-9 ป และ
จนิตนาการแนวความจริง เดก็ทีช่ืน่ชอบจินตนาการแนวน้ี คอื 
เดก็ทีม่อีายุระหวาง 10-12 ป (โครงการศึกษาและเฝาระวังส่ือ
เพื่อสุขภาวะของสังคม, 2552) 
 4.5 เราความสนใจ (Arousing) เด็กมักจะมี
สมาธิในการรับชมสั้น และมักจะเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่นได
โดยงายเมื่อมีสิ่งแวดลอมรอบขางกระตุนความสนใจ ดังนั้น 
รายการโทรทัศนดานส่ิงแวดลอมสําหรับเด็ก ไมควรดําเนิน
เรื่องราวที่ราบเรียบจนเกินไป แตควรทําใหเด็กตื่นตัว และ
เราความสนใจของเดก็เปนระยะๆ เชน การใชเพลงสนกุสนาน
เพื่อปลุกเราความสนใจ การใชแอนิเมช่ัน หรือการประกอบ
กิจกรรม เปนตน  
 4.6 การสงเสริมสติปญญาและความคิดสรางสรรค 
(Intellectual and Creativity) รายการโทรทัศนดาน
สิ่ งแวดลอมสําหรับเ ด็กในปจจุบันสวนใหญ  ยั งขาด
องคประกอบในดานการสงเสริมสติปญญาและความคิด
สรางสรรคดวยรูปแบบการดําเนินการดานธุรกิจ ที่ตอง
ประคบัประคองใหรายการอยูรอดไดและมกีาํไร ผูผลติรายการ
จึงมุงตอบสนองผูสนับสนุนรายการมากกวาผูชมที่เปนเด็ก 
ทําใหการประเมินผลจึงเปนเพียงความพึงพอใจและจํานวน
ผูชม (Rating) ซึง่หมายถงึ ความนยิมในรายการอนัจะมผีลตอ
อัตราคาโฆษณา โดยขาดการประเมินดานอื่นที่สําคัญ ไดแก 
ความรู ความตระหนัก แรงจูงใจ และพฤติกรรมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม (จิรพล สินธุนาวา, สัมภาษณ, 2556, 7 ตุลาคม) 
นอกเหนอืจากความพงึพอใจแลว รายการดานสิง่แวดลอมทีม่ี
ประสทิธภิาพควรเสริมสรางสตปิญญาและความคิดสรางสรรค 
รวมท้ังกระตุนใหเดก็มคีวามคิดรเิริม่ในการปฏิบตัติามข้ันตอน
อยางถูกวิธี ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการเรียนรู (Know How) 



24 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

บทสรุป
 รายการโทรทัศนดานส่ิงแวดลอมสําหรับเด็ก เปน
รายการที่ชวยปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก 
ใหเด็กมีพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีกําลังเปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
“สื่อโทรทัศน” จึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการชวยขัดเกลา
จติใจ เสมือนเปนเพ่ือนท่ีคอยแนะนําเร่ืองราวดีๆ และสรางแรง
บนัดาลใจใหกบัเด็กได อยางไรก็ตาม ถงึแมวารายการโทรทัศน
ดานสิง่แวดลอมสําหรบัเดก็ จะเปนรายการทีม่สีาระประโยชน 
แตหากเทียบกับสัดสวนของจํานวนผูชมที่เปนเด็กนั้น พบ
วายังมีจํานวนนอย เนื่องจากขอจํากัดหลายประการ ทั้งการ
ไมไดรับความนิยม ขาดผูสนับสนุนรายการ และชวงเวลาท่ี
ไมเหมาะสม ผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทน้ีจงึมอิาจมุงหวงั
ผลเชงิพาณิชยมาเปนอนัดับแรก เพราะจะทําใหวงจรชวีติของ
รายการส้ัน แตตองทําดวยความรูสึกใจรักที่อยากจะทํา โดย
คํานึงถึงเด็ก เยาวชน สิ่งแวดลอม และสังคมอยางแทจริง 
 สิง่สาํคญัประการหนึง่ทีส่ะทอนใหเหน็ถงึองคประกอบ
สาํคญัในการทํารายการประเภทน้ี คอื “ระยะเวลา และความ
ตอเน่ือง” และ “ผูที่คอยใหคําแนะนํา” เพราะการปลูกฝง
จิตสํานึกรักส่ิงแวดลอมนั้นตองใชความตอเนื่องในการสง
สารผานสื่อโทรทัศนเพ่ือใหเกิดผลในระยะยาว ตัวอยางเชน 
รายการทุงแสงตะวัน ในเครือบริษัท ปาใหญครีเอช่ัน จํากัด   
ท่ีนําเสนอรายการดานส่ิงแวดลอมสําหรับเด็กยาวนานกวา 20 ป    
มีผูชมและผูสนับสนุนรายการเปนจํานวนมาก และสามารถ   
สงเสริมใหเด็กเกิดแนวคิดรักสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี สวน
ผูที่คอยใหคําแนะนํา จะคอยชวยสนับสนุนความคิดและ
เสนอแนะสิ่งตางๆ ที่เด็กเกิดความสงสัย หรือไมเขาใจ ซึ่งมัก
เกิดขึ้นอยูบอยคร้ัง หรือหากพบส่ิงที่ไมเหมาะสมก็สามารถ
ชี้แนะส่ิงที่ถูกตองใหกับเด็กได 
 รายการโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก จึงเปน
เรื่องที่ตองชวยกันจากหลายฝาย ทั้งสื่อมวลชน ผูสนับสนุน
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