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บทคัดยอ
รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปนรายการที่จะชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กควบคูกับการพัฒนา
ทางสติปญญาอยางเหมาะสม ผานเนื้อหารายการและวิธีการนําเสนอจากสถานีโทรทัศน ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประชากรของชาติในอนาคต อยางไรก็ตาม สถานการณของรายการเด็กที่ผานมา ยังคงพบปญหาอยูมาก อาทิ รายการเด็กยังมี
จํานวนนอย เนื้อหาไมเหมาะสม และสัดสวนของรายการไมเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กําหนด ดังนั้น ดวยสถานการณและความสําคัญดังกลาว หนวยงาน
ผูรับผิดชอบจึงควรรีบดําเนินการแกไข พรอมทั้งใหการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใหเด็ก
เยาวชน และครอบครัว สามารถเขาถึงรายการที่มีประโยชนและมีคุณคาตอสังคม ดวยวิธีการสนับสนุนใหเด็กไดเขามามี
สวนรวมกับการผลิตรายการ การบริหารความสมดุลระหวางการประกอบธุรกิจกับคุณคาทางสังคมแตงตั้งคณะกรรมการ
การกํากับดูแลรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวขึ้นโดยเฉพาะ โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
คําสําคัญ: รายการเด็ก เยาวชน ครอบครัว โทรทัศนดิจิทัล
Abstract

Child, youth and family television programs have enhanced the learning process of children along
with the intellectual development appropriately through the contents and the presentation of the
television stations. It is particularly significant for the development of the national population. However,
the situation of child programs in the past has faced many obstacles, such as the small number of child
programs, inappropriate contents and the proportion of the transaction against the requirements of National
Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC). Subsequently, due to the said critical situation,
the authorities should take action immediately and encourage and support any possible measures in
order to diminish these obstacles. Also, the children, youth and families should be able to access the
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programs which are beneficial and valuable to the society. That is, the children should be encouraged to
participate in the production process, the balance between business and social value should be managed,
and the commission should be established particularly to supervise the children, youth and family programs
and supported by the government
Keywords: Family Channels, Digital Television
บทนํา

เด็กและเยาวชนนับเปนวัยเริ่มตนกอนจะพัฒนาเขาสู
วัยผูใหญและทําหนาที่ในการเปนกําลังหลักของประเทศชาติ
ในอนาคต การพัฒนาทางรางกายและสติปญญาจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทางสติปญญาที่สมวัย
เพื ่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู  อ ย า งเหมาะสม ซึ ่ ง นอกเหนื อ จาก
การเรียนการสอนตามระบบการศึกษาในโรงเรียนจะชวย
เสริมสรางแนวทางการเรียนรูของเด็กแลว สื่อโทรทัศนก็นับ
ไดวาเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการกอใหเกิด “การเรียนรูตาม
อัธยาศัย” ของเด็กและเยาวชนไดอีกทางหนึ่ง ดวยคุณสมบัติ
ทางกายภาพของสื่อที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ
และเทคนิคพิเศษตางๆ จึงสามารถสรางแรงจูงใจในการรับชม
ไดเปนอยางดี ทําใหเด็กสวนใหญใชเวลาวางในการเปดรับสื่อ
โทรทัศนในปริมาณและจํานวนที่คอนขางมากในแตละวัน
หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 12 ชั่วโมง (พรรณพิมล หลอตระกูล,
2553) และเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยมสูงสุดในครอบครัว
(สุ ช าดา โรจนฤทธิ ์ พ ิ เชษฐ , 2554) นอกจากบทบาทของ
โทรทั ศ นใ นการให สาระและความบันเทิง กับ เด็กแลว ยัง
สามารถสอนบทเรียนทางออมใหกับเด็กไดผานกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) (ศิริวรรณ อนันตโท,
2554) ตลอดจนทําใหเด็กไดเรียนรูวัฒนธรรมทางสังคม ชวย
สงเสริมสติปญญา และความคิดสรางสรรคได

โทรทัศนกับพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก
เด็กมีประสบการณที่จํากัด (Limited Experience)
(วีรพงษ พลนิกรกิจ, 2556) รายการโทรทัศนจึงเปรียบเสมือน
เพื ่ อ นที ่ ช  ว ยเสริ ม สร า งประสบการณ อั น จะมี อ ิ ท ธิ ผ ลต อ
แนวคิดและพฤติกรรมตางๆ ของเด็กตามเนือ้ หาทีเ่ ด็กไดรบั ชม
ดังนั้น หากรายการที่เด็กไดรับชมนั้นมีความสอดคลองกับ
ชวงอายุของเด็ก ก็จะชวยเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา
ของเด็กไดอยางเหมาะสม ผูผลิตรายการจึงตองกําหนดกลุม
เปาหมายใหชัดเจน วิเคราะหพฤติกรรมของเด็ก และศึกษา
พัฒนาการของเด็กในแตละชวง จึงจะสามารถตอบสนอง
ความสนใจของเด็ก และสามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ในชวงอายุตางๆ ทั้งทางดานกายภาพ การใชภาษา สติปญญา
สังคมและอารมณได (ศิริวรรณ อนันตโท, 2554) ในการนี้
โครงการศึ ก ษาและเฝ า ระวั ง สื่ อ เพื่ อ สุ ข ภาวะของสั ง คม
(2552) ได ศ ึ ก ษารายการโทรทั ศ น ส ํ า หรั บ เด็ ก ที ่ ม ี ค วาม
สอดคลองกับชวงของการพัฒนาการทั้ง 3 ระดับ ไดแก ชวง
อายุ 3-5 ป 6-9 ป และ 10-12 ป และมีผลการศึกษาปรากฏ
ดังตารางที่ 1

ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ตารางที่ 1 การสรางสรรครายการโทรทัศนกับพัฒนาการของเด็ก
ชวงพัฒนาการ
ความสนใจ
เนื้อหาที่เหมาะสม
3-5 ป
เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ เนนดานภาษาและ
และสิ่งแวดลอม
จินตนาการ
6-9 ป
ธรรมชาติศึกษา โลกของ
เรื่องราวเกี่ยวกับนิทาน นิยาย
สิ่งประดิษฐ และบุคคลสําคัญ
ความเปนจริง เพื่อนที่อยู
ในชวงวัยใกลเคียงกัน และ ของโลก
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติ
วิทยาศาสตร
10-12 ป
สิ่งรอบขางในสภาพความ
เรื่องราวที่ซับซอน การจบ
เปนจริง การผจญภัย
แบบขมวดปมใหคิด
วิทยาศาสตร สัตวเลี้ยง
ธรรมชาติ ความรักและ
การงานอาชีพ
ที่มา: โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (2552)
ตารางที่ 1 สะทอนใหเห็นวา พัฒนาการของเด็กมีผล
ตอความสนใจ เนื้อหารายการ และวิธีการนําเสนอ ซึ่งหาก
ผู ผ ลิ ต รายการสามารถทํ า ความเข า ใจพฤติ ก รรมของเด็ ก
และนํามาประยุกตใชกับการผลิตรายการไดอยางเหมาะสม
“สื ่ อ โทรทั ศ น ” ก็ จ ะเปรี ย บเสมื อ นเครื ่ อ งมื อ ชนิ ด หนึ ่ ง ที ่
สามารถชวยเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กได
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยจากหลายเรื่อง อาทิ ณัฐพล ลิมโปดม
(2552) ไดศกึ ษาเรือ่ ง “โครงการผลิตรายการโทรทัศนสง เสริม
ความคิดสรางสรรคแกเยาวชนอายุ 5-7 ป ดวยศิลปะประดิษฐ
สําหรับสถานีโทรทัศน ทีวีไทย” ผลการศึกษาพบวา การผลิต
รายการโทรทัศนสําหรับเด็กและเยาวชน ตองศึกษาความ
ต อ งการเด็ ก ในแต ล ะช ว งวั ย อย า งละเอี ย ด เพื ่ อ สามารถ
ถายทอดเรือ่ งราวสาระตางๆ ใหตรงตามพัฒนาการทีเ่ หมาะสม
ของเด็ก ภัทราณีย พัวโสพิศ (2551) ไดศึกษาเรื่อง “แนวทาง
การพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศนทพ่ี งึ ประสงคสาํ หรับเด็ก”
ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาของรายการโทรทัศนนั้นสอนให
เด็ กรู  จ ักตนเอง และสามารถทํางานร วมกับ ผู อื ่ นได และ
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ลักษณะการนําเสนอ
นิทาน หุน การตูน และ
การแสดงออก
นิทาน การตูน และการ
แสดงออก

นิทาน การตูน ละคร และ
การแสดงออก

ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ (2557ค) ไดศึกษาเรื่อง “นวัตกรรม
กระบวนการผลิ ต และรู ป แบบรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ด า น
สิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” ผลการ
ศึกษาพบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรม ภายหลังจากรับชมรายการโทรทัศนวิทยุดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา โดยใหผูชมไดเขามามีสวนรวมสูงกวากอน
การรับชมรายการ
ดวยความสําคัญดังกลาวเมื่อโทรทัศนไทยไดเปลี่ยน
ผ า นจากโทรทั ศ น ร ะบบอนาล็ อ กสู โ ทรทั ศ น ร ะบบดิ จิ ทั ล
สํานักงาน กสทช. จึงไดกําหนดสัดสวนสถานีโทรทัศนดิจิทัล
ประเภทเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 3 สถานี เพื่อใช
เปนชองทางในการถายทอดเนื้อหาสาระ และความบันเทิง
ใหกับเด็ก ซึ่งบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
ไดแก บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด (สถานีโทรทัศนชอง 3
Family ชอง 13) บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) (สถานี
โทรทัศน MCOT Family ชอง 14) และบริษัท ไทยทีวี จํากัด
(สถานีโทรทัศนชอง LOCA)

ภาพที่ 1 สถานีโทรทัศนชอง 3 Family (ชอง 13) สถานีโทรทัศน MCOT Family (ชอง 14) และสถานีโทรทัศนชอง LOCA
ที่มา: บริษัท บีอีซี มัลติมีเดียจํากัด (ม.ป.ป.); สถานีโทรทัศน MCOT Family (ชอง 14) (ม.ป.ป.); สถานีโทรทัศนชอง LOCA
(ม.ป.ป.)
ปั ญ หาของรายการเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรม
จากการศึกษาชองรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวที่ผานมาพบปญหาหลายดาน ทั้งเชิงปริมาณและ
คุ ณ ภาพ อาทิ รายการสําหรับ เด็ก มี จํ านวนน อยมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งเด็กเล็ก ซึ่งเปนรายการที่ผลิตยาก และขาด
รายการที่มีคุณภาพ (เข็มพร วิรุณราพันธ, 2557; วิวัฒน
วงศภัท รฐิ ต ิ , 2557) โดยผู ผลิ ตรายการมั ก ไม เขาใจความ
ตองการที่แทจริงของเด็ก ทั้งนี้ เพราะผูผลิตรายการมักผลิต
รายการตามความเชี่ยวชาญของตนเองหรือตามโลกทัศน
ของตนเอง (ธาม เชื้อสถาปนศิร,ิ 2557) ทําใหรายการนั้นเปน
รายการที่ผูผลิตรายการตองการใหเด็กชม แตไมใชสิ่งที่เด็ก
ตองการชม (วิวัฒน วงศภัทรฐิติ, 2557) ทั้งนี้ ความเขาใจเด็ก
คือ องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญที่สุด อาทิ ความตองการ
ความสนใจ และพฤติกรรมการรับชม สิ่งตางๆ เหลานี้ลวน
เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ ผู ผ ลิ ต รายการควรทํ า ความเข า ใจ
โดยเฉพาะอย า งยิ ่ ง ในป จ จุ บ ั น เด็ ก ในสั ง คมไทยมี ค วาม
หลากหลายมาก ทั้งชาติพันธุ พื้นที่ และความสนใจเฉพาะ
รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการรับชมของเด็ก
ดังนั้น การสื่อสารใหตรงกลุมเปาหมาย จะตองใชเนื้อหาและ
วิ ธ ี ก ารที ่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ผู  ช มเด็ ก แต ล ะกลุ  ม (เข็ ม พร
วิรุณราพันธ, 2557) สอดคลองกับสุวิทย สาสนพิจิตร (2557)
ผูอํานวยการสํานักรายการ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ที่ได
อธิ บ ายว า “สื ่ อ ทุ ก วั น นี ้ แ ทบจะหาไม เจอที ่ เ ป น สื ่ อ เด็ ก
ส ว นมากคนที ่ ม าทํ า สื ่ อ ก็ ไ ม เข า ใจเรื ่ อ งเด็ ก เพราะไม ม ี
ประสบการณ และขาดโอกาส โดยจุ ด อ อ นของการทํ า
รายการเด็ก คือ การเลาเรื่อง คนเลาเรื่องเด็กจริงๆ ไมเขาใจ
เด็ก ไมรูวาเด็กตองการ หรือไมตองการอะไร จึงคิดแทนเด็ก”

เมื่อรายการที่ผลิตออกมาไมมีคุณภาพ ไมไดรับความ
สนใจจากเด็ก ผูชมก็มีจํานวนนอย ทําใหรายการเด็กมักเปน
ทางเลือกสุดทายที่ลูกคาจะลงโฆษณา (วิวัฒน วงศภัทรฐิติ,
2557) ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงกับผูผลิตรายการ เพราะ
รายการเด็กจัดอยูในหมวดหมูรายการประเภทธุรกิจ ซึ่งตอง
พึ่งพารายไดหลักจากการโฆษณา หากมีผูโฆษณาจํานวนนอย
ก็จะทําใหวงจรชีวิตของรายการเด็กสั้น จนตองปดกิจการลง
ในที่สุด ดวยปญหาและอุปสรรคดังกลาว จึงทําใหนักวิชาการ
บางทานกลาวไววา “ชองรายการเด็กคือชองปราบเซียน”
คาประมูลใบอนุญาตราคาสูง “อุปสรรค” ตอการพัฒนา
รายการ
ปญหาตางๆ ดังที่ไดอธิบายไวขางตน คือสิ่งที่ผูผลิต
รายการควรพิจารณาเพื่อนํามาพัฒนาชองรายการของตน
นอกจากนั้นแลว ผลการประมูลใบอนุญาตโทรทัศนดิจิทัล
ชองรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหวางวันที่
27-28 ธันวาคม 2556 พบวา ใบอนุญาตมีม ูล ค าโดยรวม
สูงถึง 1,974 ลานบาท โดยแบงเปนบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย
จํากัด จํานวน 666 ลานบาท บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
จํานวน 660 ลานบาท และบริษัท ไทยทีวี จํากัด จํานวน 648
ลานบาท ซึ่งนับไดวามีมูลคาที่สูงมากกวาราคาที่สํานักงาน
กสทช. ไดกําหนดไวเบื้องตน คือ 140 ลานบาท ซึ่งนอกจาก
ผูประกอบการจะตองจายเงินคาประมูลใบอนุญาตที่มีราคา
สูงแลว ยังมีคาใชจายในดานอื่นๆ อีก อาทิ คาเชาโครงขาย
คาจางบุคลากรการพัฒนาเนื้อหารายการ การลงทุนดาน
สิ่งกอสรางและเทคโนโลยี ซึ่งประมาณการไดวาตองใชงบ
การลงทุนสูงกวา 1,000 ลานบาท และใชเวลาในการคืนทุน
อยางนอย 5-8 ป (สาวิตรี ธันวงษ, 2557) ดังนั้น การลงทุน
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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จํานวนมากทําใหผูประกอบการตางมุงหวังที่จะคืนทุนและ
สรางกําไรใหกับธุรกิจโดยเร็ว โดยใหความสําคัญกับจํานวน
ผูชมเปนสําคัญ ซึ่งมีผลตอราคาคาโฆษณาที่สูงขึ้นตามมา
ทําใหรายการที่นําเสนอออกมานั้นมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความพึงพอใจ มากกวาสงเสริมการเรียนรู และแนวทางการ
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม หรืออาจกลาวไดวา “ถามีตนทุน
และคาใชจายที่สูง จะทําใหวัตถุประสงคของชองรายการ
สําหรับเด็กเปลี่ยนไป” (“ผูประกอบการชี้…”, 2556) ซึ่งไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญของผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการชองรายการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครั ว ตามที ่ ส ํ า นั ก งาน กสทช. ได ก ํ า หนดไว คื อ
ผูประกอบการจะตองนําเสนอรายการสงเสริมการเรียนรู
การศึกษาสาขาวิทยาการตางๆ รวมถึงรายการสาระที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนหรือ
ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ อั น ดี ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว โดยที่
เนื้ อ หารายการและเวลาการออกอากาศรายการจะต อ ง
มี ค วามปลอดภั ย และเหมาะสมสํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชน
และตองไมมีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความรุนแรง ผิดศีลธรรม
ผิดกฎหมายหรือใชภาษาที่หยาบคาย และคํานึงถึงความ
เทาเทียมและโอกาสของเด็กและเยาวชนทุกกลุมในสังคม
(“‘สุภิญญา’ หวงผังรายการชองเด็ก …”, 2557)

เด็ก และใหเด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการ
ที่ตองการหรือแนวทางการนําเสนอและการสื่อสาร (สถาบัน
สื ่ อ เด็ ก และเยาวชน, 2557) นอกจากนั ้ น ประเด็ น การมี
สว นร ว มยั งสอดคลองกั บมุมมองด านวิ ชาการ ดั งผลการ
ศึกษาหลายเรื่อง อาทิ การศึกษาของลักษมี คงลาภ (2555)
ที่พบวา รูปแบบรายการโทรทัศนสําหรับเด็กและเยาวชนของ
สถานีโทรทัศนสาธารณะไทยพีบีเอสที่สวนใหญอยากใหมี
มากที่ส ุด คือ ตองการใหเด็กไดม ีส ว นรว ม จิราพร ยัง สุ ข
(2554) พบว า การจั ด รายการและการผลิ ต รายการวิ ท ยุ
กระจายเสี ย งสํ า หรั บ เด็ ก ให ต อบสนองความต อ งการ
ความสนใจ และเกิดประโยชนสูงสุด ควรใหผูฟงสามารถ
เขามามีสวนรวมไดตลอดเวลา อัศรินทร นนทิหทัย (2551)
พบว า การใช ก ารสื ่ อ สารแบบมี ส  ว นร ว ม เป น การพั ฒ นา
ศักยภาพของเยาวชน นําไปสูการคิดวิเคราะหและตัดสินใจ
ในการทํางาน กอใหเกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนขอ มูล
ข าวสารระหว างเยาวชนและผูผ ลิตรายการ และเกิ ด การ
สรางสรรครายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับ
เยาวชน และการศึกษาของภัทราณีย พัวโสพิศ (2551) ที่
พบวา แนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน ที่พึง
ประสงคสําหรับเด็ก ดานวิธีการนําเสนอนั้นควรใหเด็กเขามา
มีสวนรวม

“ผู ใหญหวังดีเกินไป ขาดการมีสวนรวม ไมเขาใจความ
ตองการที่แทจริงของเด็ก”
การผลิ ต รายการโทรทั ศ น สํ า หรั บ เด็ ก ในป จ จุ บั น
เกิดจากกระบวนการคิด การผลิต และการนําเสนอของผูใหญ
เปนสวนมากทําใหรายการทีอ่ อกมานัน้ ไมมคี ณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรายการสําหรับเด็กเล็กๆ ซึ่งผลิตยากมาก (เข็มพร
วิรุณราพันธ, 2557) อีกทั้งรายการยังไมสอดคลองกับความ
ตองการในการรับชมของเด็ก เนื่องจากรายการสวนใหญมี
ลักษณะสอนตรงเกินไป ไมเขาใจธรรมชาติของเด็ก เด็กจึงหัน
ไปรับชมรายการการตูนตางประเทศ และรายการของผูใหญ
แทน (เข็มพร วิรุณราพันธ, 2557) ซึ่งเปนจุดออนที่สุดของ
การผลิตเนื้อหารายการสําหรับเด็ก (สุวิทย สาสนพิจิตร,
2557) ทั้งนี้ เพราะ “ผูใหญมักหวังดีกับเด็กมากเกินไป ผลิต
รายการที่อยากใหเด็กดู แตไมใชสิ่งที่เด็กอยากดู” (วิวัฒน
วงศภัทรฐิติ, 2557) เพื่อใหเขาใจความตองการที่แทจริงของ
เด็ก ผูผลิตรายการจึงควรใหเด็กมีสวนรวมกับกระบวนการ
ผลิต โดยที่ผานมานั้นผูผลิตรายการมักเขาใจผิดวา การนําเด็ก
มาเป น พิ ธี ก รหรื อ มาปรากฏในรายการคื อ การมี ส ว นร ว ม
ทั้งนี้ การมีสวนรวมที่แทจริง เริ่มจากการรับฟงความคิดของ

ปั ญ หาของช่ อ งรายการสํ า หรั บ เด็ ก เยาวชน และ
ครอบครัว
นอกจากประเด็นเรื่องคาประมูลใบอนุญาตที่มีราคา
สูงดังที่ไดอธิบายไวขางตน จากการศึกษาสถานการณผาน
ชองรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้ง 3 สถานี
ตั้งแตการออกอากาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ยังพบปญหา
ที่เกิดขึ้น 3 ประเด็น ไดแก การกําหนดสัดสวนผังรายการ
ตํากวาเกณฑที่สํานักงาน กสทช. กําหนดรายการเด็กยังมี
จํานวนนอยและการนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1) การกํ า หนดสั ด ส ว นของผั ง รายการตํ า กว า
เกณฑที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช.
ไดกําหนดใหผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการชองรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตองมีสัดสวนที่เปนเนื้อหา
สาระประโยชนรอ ยละ 25 แตยงั พบบางสถานีทก่ี าํ หนดสัดสวน
เนื้อหาสาระประโยชนที่รอยละ 13 (“กสท. ยังไมพิจารณา
ช อ งเอเอสที ว ี ” , 2557) อี ก ทั ้ ง จากการศึ ก ษาของมี เ ดี ย
มอนิเตอร (“มีเดียมอนิเตอร ชี้…”, 2557) ยังพบวา ทุกสถานี
มี ก ารจั ด เรต “ท” (“ท” = รายการที ่ เ หมาะสํ า หรั บ ผู  ช ม
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ทุกวัย) มากที่สุด ไมพบเรต “ป” ในทุกสถานี (“ป” = เนื้อหา
เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ป) และพบเรต “ด” นอยมาก
(“ด” = เนื้อหาเหมาะสําหรับวัย 6-12 ป) โดยหากพิจารณา
เนื้อหาการออกอากาศจากทั้ง 3 สถานีนั้น พบวา ยังไมใช
ชองรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยางแทจริง

เพราะไมสอดคลองกับสัดสวนที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการทั้ง 3 สถานี ยังขาดความ
พรอมในการออกอากาศ และการผลิตรายการทีเ่ หมาะสมกับ
เด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการเด็กเล็ก (เข็มพร วิรุณราพันธ,
2557; วิวัฒน วงศภัทรฐิติ, 2557)

รายการที่อาจ
ไมตองจัดเรต
6 รายการ
9 รายการ
7 รายการ

ภาพที่ 2 สัดสวนการจัดเรตในชองรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ที่มา: “มีเดียมอนิเตอร ชี้…” (2557)
2) รายการเด็กยังมีจํานวนนอย ถึงแมวาสํานักงาน
กสทช. จะกําหนดสัดสวนสถานีโทรทัศนดิจิทัลไวสําหรับชอง
รายการเด็กเยาวชน และครอบครัว จํานวน 3 สถานีแตเมื่อ
พิจารณาจากภาพรวมทั้งหมด โดยเทียบเคียงจากจํานวน
ประชากรที่เปนเด็กและเวลาการรับชมรายการโทรทัศนของ
เด็กจะพบวารายการเด็กยังมีจํานวนนอยและตองขึ้นอยูกับ
นโยบายของสถานีเปนหลัก (“นักวิชาการแนะ…”, 2557) ซึ่ง
สวนใหญรายการเด็กมักเปนรายการที่สถานีมองขาม และไม
ไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง เพราะกระแสเศรษฐกิจแบบ
บริ โ ภคนิ ย มที่ เ น น การตอบสนองต อ ตลาดเป น หลั ก ทํ า ให
ความสํ า คั ญ ของรายการโทรทั ศ น สํ า หรั บ เด็ ก ลดลงไปจน
เกือบจะเปนความจําเปนสุดทายของสถานีโทรทัศนแตละ
สถานี (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2548) ซึ่งสอดคลองกับผลการ
ศึกษาของสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (“วิจัย
เผยเด็กติดสื่อใหมสูง”, 2558) พบวา การออกอากาศรายการ

วิทยุและโทรทัศนสําหรับเด็กและเยาวชน มีสัดสวนที่นอย
มากในชวงเวลารายการสําหรับเด็กและเยาวชน คือ 16.0018.00 น. ของทุกวัน สวนรายการโทรทัศนสําหรับเด็กและ
เยาวชนมีเพียงรอยละ 24.35 ตอหนึ่งสถานี หรือประมาณ
37 นาทีตอวัน จากเวลาที่สํานักงาน กสทช. กําหนดทั้งหมด
วันละ 2 ชั่วโมง
3) การนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสม เพื่อเปนการ
ป อ งกั น พฤติ ก รรมการเลี ย นแบบของผู ช มที่ ไ ม เ หมาะสม
สํานักงาน กสทช. จึงไดกําหนดเกณฑในการนําเสนอเนื้อหา
ที่ไมเหมาะสมใน 3 ประเด็น ไดแก เพศ ความรุนแรง และ
การใช ภาษา แตอย างไรก็ตาม จากการสํ ารวจของมีเ ดีย
มอนิเตอร (“มีเดียมอนิเตอร ชี้…”, 2557) ยังพบวา มีเนื้อหา
ที่ไมเหมาะสมปรากฏในรายการ คือ เนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
การพนัน ความรุนแรง เพศ การใชภาษา และการปรากฏภาพ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ปั ญ หาของรายการเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ภาพ
สะทอนจากผูผลิตรายการ
นอกจากป ญ หาของรายการเด็ ก เยาวชน และ
ครอบครัวในภาพรวมดังที่ผูเขียนไดอธิบายไวขางตนแลว
ในสวนของผูผลิตรายการโทรทัศนดิจิทัลทั้ง 3 สถานี (ซึ่งใน
ขณะนีม้ ดี าํ เนินการอยูเ พียง 2 สถานี) ยังตองประสบกับสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ ซึ่งควรไดรับการแกไข
อยางเรงดวน โดยผูเขียนไดสะทอนสภาพปญหาที่เกิดขึ้นไว
เปนประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ต น ทุ น การผลิ ต ที ่ ส ู ง นอกจากผู  ผ ลิ ต รายการ
โทรทัศนดิจิทัลจะตองชําระคาประมูลใบอนุญาตตามเงื่อนไข
ที ่ ส ํ า นั ก งาน กสทช. กํ า หนดไว แ ล ว ผู  ผ ลิ ต รายการยั ง มี
คาใชจายในสวนอื่นๆ อีกมาก อาทิ คาการผลิตเนื้อหา คาเชา
โครงข า ย ค า บริ ห ารบุ ค ลากรในองค ก ร ค า อุ ป กรณ แ ละ
เทคโนโลยีการผลิตตางๆ ซึ่งเปนภาระในการแบกรับตนทุน
ที่สูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินธุรกิจในขั้นเริ่มตน ที่
ชองรายการยังไมเปนทีร่ จู กั ของผูช มมากนัก ทําใหมผี ชู มนอย
สงผลตอเรทติ้งและคาโฆษณาที่นอยเชนกัน ดังนั้น ในชวง
เริ่มตนของการประกอบธุรกิจ ผูผลิตรายการจึงตองใชเงินทุน
เปนจํานวนมากเพื่อประคับประคองธุรกิจจนกวาจะสามารถ
สรางฐานจํานวนผูชมได ซึ่งหากสถานีใดมีเงินหมุนเวียนไม
เพียงพอ ก็อาจเกิดภาวะขาดทุนอยางตอเนื่อง จนอาจตอง
ปดกิจการในที่สุด โดยจากการประกอบธุรกิจโทรทัศนตลอด
ระยะเวลากวา 1 ปที่ผานมา พบวา มีบางสถานีเลือกปลด
พนักงานบางสวนออก เพื่อลดตนทุนการผลิตลงซึ่งบริษัท
ไทยทีวี จํากัด เจาของสถานีโทรทัศนชอง LOCA และสถานี
โทรทั ศ น ช  อ งไทยที ว ี เป น ผู  ป ระกอบการโทรทั ศ น ด ิ จ ิ ท ั ล
รายแรกที่ยื่นหนังสือถึงสํานักงาน กสทช. เพื่อขอเลิกใบ
อนุญาตและการประกอบกิจการโทรทัศนดิจิทัล เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ เพราะบริษัท ไทยทีวี จํากัด ตอง
ประสบกับภาวะขาดทุนอยางตอเนื่องจนไมสามารถนําเงิน
มาชํ า ระค า ใบอนุ ญ าตตามระเบี ย บที ่ ส ํ า นั ก งาน กสทช.
กําหนดไวได
2. มีผชู มจํานวนนอย ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากตนทุน
การผลิ ต ที่ สู ง ทํ า ให ผู ผ ลิ ต รายการพยายามลดค า ใช จ า ย
สวนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการผลิตเนื้อหา
รายการ (Content) ทําใหรายการที่ผลิตนั้นไมสอดคลองกับ
ความตองการของผูช ม และไมสอดคลองกับหลักเกณฑกาํ หนด
สัดสวนของผังรายการของสํานักงาน กสทช. อีกทั้งยังพบ
รายการเกาทีน่ าํ กลับมาฉายซาํ (Re-run) จํานวนมาก เพือ่ ลด
ตน ทุ น การผลิ ต เนื ้อหาใหม หรื อเป นรายการการ ตูนจาก
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ตางประเทศที่สามารถหาชมไดตามโทรทัศนบอกรับสมาชิก
(Cable TV) ทั่วไป จึงไมสามารถสรางความแตกตางของ
รายการได สงผลใหรายการมีจํานวนผูชมนอยลง เพราะผูชม
มีทางเลือกอื่นอีกมาก ประกอบกับภาระตนทุนที่สูงขึ้น แต
รายไดกลับนอยลง จึงเปนความเสีย่ งของผูผ ลิตรายการมากขึน้
3. ขาดทักษะความชํานาญ ความเชี่ยวชาญและ
ความชํานาญเปนทักษะสําคัญในการประกอบธุรกิจตางๆ
รวมทั้งธุรกิจโทรทัศนดิจิทัล ซึ่งหากพิจารณาจากทั้ง 3 สถานี
แลวจะพบวา ไมมีสถานีใดเลยที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
ผลิตรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลาวคือ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เชี่ยวชาญดานรายการขาว
และละคร สถานีโทรทัศนไทยทีวี เชี่ยวชาญดานรายการ
บันเทิง และสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (ชอง 9) เชี่ยวชาญ
ด า นรายการข า ว ดั ง นั ้ น เมื ่ อ ต อ งดํ า เนิ น งานในสิ ่ ง ที ่ ไ ม
เชี่ยวชาญจึงประสบปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนิน
ธุรกิจหลายดาน
ทฤษฏีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Uses and
Gratifications Theory: U&T) กับ ผู้ ชมโทรทั ศ น์
ดิจิทัล
หากพิ จ ารณาภาพรวมของการประกอบธุ ร กิ จ
โทรทัศนดิจิทัลจะพบวา ประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นลวน
เปนสวนหนึ่งของการกระทําเพื่อใหสามารถอยูรอดไดทาง
ธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนผูชมเปนลูกคา และเนื้อหารายการ
เหมือนสินคา โดยการที่ธุรกิจจะสามารถอยูรอดไดนั้นจําเปน
ต อ งมี ผู ช มเป น จํ า นวนมากที่ ติ ด ตามรั บ ชมช อ งรายการ
ของตน อยางไรก็ตาม ผู ชมเองก็ มักเปดรั บสื่ อที่ส ามารถ
ตอบสนองความพึ ง พอใจและสร า งประโยชน ใ ห กั บ ตนได
โดยเปนไปตามทฤษฏีการใชประโยชนและความพึงพอใจ
(Uses and Gratifications Theory: U&T) ที่กลาววา ผูชม
จะแสวงหาสื่อและเนื้อหาอยางเฉพาะเจาะจงเพื่อนําไปสู
ความพึงพอใจ (หรือผลลัพธ) เฉพาะตน ซึ่งตามแนวคิดนี้จะ
มองผูชมเปนฝายรุก (Active Audience) มากกวาฝายตั้งรับ
หรือผูถ กู กระทํา (Passive Audience) เนือ่ งจากผูช มสามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายทางการสื่อสาร (Wang, Fink, & Cai, 2008) โดย
ส ว นหนึ่ ง นั้ น อาจเป น ผลมาจากจํ า นวนช อ งรายการและ
สื่อตางๆ ที่มากขึ้น สงผลใหผูชมมีทางเลือกเพื่อสนองตอบ
ต อความพึงพอใจไดส ูงขึ้น ดังนั้น หากชองรายการใดไม
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูชมได ผูชมก็สามารถ
เปลี่ยนไปรับชมชองรายการอื่นไดโดยงาย

นอกจากนัน้ แลว แนวคิดดัง้ เดิมทีม่ องวาสือ่ มวลชน คือ
ผูที่ทําหนาที่เลือกสรร ตกแตงเรื่องราว หรือเหตุการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นกอนจะเสนอไปยังผูรับสาร (Lewin, 1947) หรือที่
เรี ย กว า นายทวารข า วสาร (Gatekeeper) นั ้ น อาจไม
สามารถนํามาอธิบายกับผูชมในยุคดิจิทัลไดอีกตอไป หรือ
อาจกลาวไดวานายทวารขาวสารมีบทบาทเปนเพียงผูเปดปด
ประตู (Gate Opening) (Michelstein & Boczkowski,
2009) หรือเปนผูที่คอยชี้แนะขอมูลใหกับผูรับสารเทานั้น
(Bruns, 2005)
ดังนั้น การประกอบธุรกิจโทรทัศนดิจิทัลในปจจุบัน
จึงควรเริ่มตนจากการศึกษาพฤติกรรมของผูชมโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูชมในยุคดิจิทัลซึ่งมีความแตกตางจากผูชมในอดีต
เปนอยางมาก การอางอิงผลการศึกษาในอดีตเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการประกอบธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น อาจเกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนสูง จึงเปนสิ่งที่ผูประกอบการควรทําความเขาใจ
แนวทางดั ง กล า ว เพื ่ อ นํ า มาพั ฒ นาเนื ้ อ หาและรู ป แบบ
รายการที่สอดคลองกับความพึงพอใจของผูชมตอไป
จากสถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ข า งต น สะท อ นให เ ห็ น ว า
รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ยังคงมีปญหาอยูมากทั้ง
ในด า นของผู ผ ลิ ต รายการที่ ยั ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ธุ ร กิ จ
มากกวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสํานักงาน กสทช.
และความมุงมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางแทจริง
ซึ ่ ง อาจเป น ผลมาจากการลงทุ น กั บ ธุ ร กิ จ ที ่ ส ู ง ทํ า ให
ผูป ระกอบการตางตองการเรงคืนทุนและสรางกําไรใหกบั ชอง
รายการของตน สวนดานผูกํากับดูแล ยังขาดการกํากับและ
ตรวจสอบที่รอบคอบ จึงไมสามารถบังคับใชกฎเพื่อกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของผูประกอบการได โดยแนวทาง
ของสํ า นั ก งาน กสทช. จะอาศั ย กระบวนการร อ งเรี ย น
เปนหลัก ทําใหยังไมสามารถกํากับดูแลไดอยางทั่วถึง ซึ่ง
ผลสะทอนจากปญหาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะนําไปสูก ารรับชมรายการ
โทรทัศนของเด็กที่ไมเหมาะสม อันจะเกิดผลกระทบกับเด็ก
ทั ้ ง ในระยะสั ้ น และระยะยาวตามมา ดั ง นั ้ น เพื ่ อ แก ไข
สถานการณ ด ั ง กล า ว ผู  เขี ย นได เ สนอแนะแนวทางการ
สงเสริมรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในบทบาท
ของผูผลิตรายการ และผูกํากับดูแลไวดังนี้
แนวทางการส่ ง เสริ ม รายการเด็ ก เยาวชน และ
ครอบครัว
1) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดเขามามีสวนรวม
กับการผลิตรายการ แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
เป น ส ว นหนึ ่ ง ของการปฏิ ร ู ป สื ่ อ ในป จ จุ บ ั น (ศุ ภ ศิ ล ป

กุลจิตตเจือวงศ, 2557) ซึ่งการใหเด็กในฐานะผูชมไดเขามา
มีสวนรวมกับกระบวนการผลิตรายการนั้น จะกอใหเกิดผลดี
หลายประการ อาทิ การที่เด็กมีสวนรวมในการใหขอมูล ชวย
ทําใหผูผลิตรายการไมยึดติดกับกรอบแนวคิดเดิมๆ (ธาม
เชือ้ สถาปนศิร,ิ 2557) และเขาใจพฤติกรรมการรับชมของเด็ก
มากขึ้น ซึ่งสามารถนําขอมูลดังกลาวมาประยุกตใชกับการ
ผลิตรายการที่สอดคลองกับความตองการของเด็กได อีกทั้ง
การทีเ่ ด็กไดเขามามีสว นรวมนัน้ จะกอใหเกิดความรูส กึ วาเปน
สวนหนึง่ ของรายการ ซึง่ จะมีผลตอการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของเด็กตามที่รายการนําเสนอ (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2557)
นอกจากนั้น งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับการเปดรับสื่อ
โทรทั ศ น ข องเด็ ก มี ค วามสอดคล อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
คือ รูปแบบรายการทีเ่ ด็กตองการ ไดแก การเขามามีสว นรวม
กั บรายการ (ลักษมี คงลาภ, 2555; ภัทราณีย พั ว โสพิ ศ ,
2551) โดยการสือ่ สารแบบมีสว นรวม เปนการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน นําไปสูการคิดวิเคราะหและตัดสินใจใน
การทํางาน กอใหเกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางเยาวชนและผูผลิตรายการ และเกิดการสรางสรรค
รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเยาวชนดวย
(อัศรินทร นนทิหทัย, 2551)
2) บริหารความสมดุลระหวางการประกอบธุรกิจ
กับคุณคาทางสังคม อุปสรรคอยางหนึ่งของการผลิตรายการ
เด็ก คือ การแบกรับภาระคาใชจายในการผลิตรายการที่สูง
โดยมาจากการประมูลใบอนุญาต การพัฒนาเนื้อหารายการ
คาเชาโครงขาย และคาการลงทุนกับเทคโนโลยีสมัยใหม จน
ทําใหผูผลิตรายการที่ดีเพื่อสังคมถูกผูกมัดดวยตนทุนที่สูง
จนกระทั่งตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอด ซึ่งหมายความวา อาจ
ตองดําเนินการบางอยางที่ไมถูกตองตามหลักการของสื่อ
(เทพชัย หยอง, 2556) ซึ่งหากพิจารณาจากกลุมเปาหมายที่
เปนเด็ก ที่ควรไดรับการสงเสริมทางสติปญญาทั้งทางดาน
กายภาพ การใชภาษา สติปญญา สังคมและอารมณหลังจาก
รั บ ชมรายการโทรทั ศ น จึ ง อาจเกิ ด ความไม ส อดคล อ งกั น
ระหวางวัตถุประสงคของรายการ และหนาที่ของสื่อที่พึง
ประสงค หรืออาจกลาวไดวา รายการเด็กควรอยูในชอง
รายการประเภทสาธารณะมากกว า ประเภทธุ ร กิ จ
(“ผูประกอบการชี้…”, 2556)
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากมีการจัดแบงประเภทหมวดหมู
ของสถานี ร ายการโทรทั ศ น แ ล ว ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให ผ ู  ไ ด ร ั บ
ใบอนุญาตชองรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สามารถดํารงธุรกิจอยูได และชวยใหรายการเด็กเปนรายการ
ทีม่ คี ณ
ุ คาตอเด็กและสังคม ผูป ระกอบการจึงควรบริหารธุรกิจ
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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กับการสรางสรรครายการที่มีคุณภาพเพื่อเด็กและเยาวชน
ใหเกิดความสมดุล เพื่อใหผูประกอบการสามารถดํารงธุรกิจ
อยูไดโดยไมขาดทุน (มยุรี วนะสุขสถิตย, 2557) ดวยวิธีการ
ตางๆ ดังนี้
2.1 คัดเลือกบุคลากรที่มีความรักความเขาใจ
การทํางานดานเด็ก เยาวชนและสังคม การผลิตรายการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว เปนกระบวนการทํางานที่ตองอาศัย
ความเขาใจอยางถองแทในพฤติกรรมของเด็ก บุคลากรหรือ
ทีมงานควรเขาใจความเปนเด็กหรือโลกของเด็ก “ถาทําตัว
เปนเพื่อนของเด็กๆ ไดยิ่งดี” (เทพฤทธิ์ วงศวาณิชวัฒนา,
2557) เข า ใจในสิ ่ ง ที ่ เ ด็ ก ต อ งเผชิ ญ ตลอดจนความทุ ก ข
ความสุขของเด็กแตละชวง (ธิดา ผลิตผลการพิมพ, 2557)
ดังนั้น บุคลากรซึ่งถือวาเปนผูที่ทําหนาที่ในการคัดกรอง
เนื้อหารายการสําหรับเด็กในเบื้องตน หากมีความเขาใจเด็ก
ก็จะสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพสอดคลองตรงกับความ
ตองการของเด็กได ซึ่งจะชวยเพิ่มความนิยมในการรับชม
(Ratting) ตามมา
2.2 หารายได จ ากแหล ง อื ่ น ๆ ผู  ป ระกอบการ
สามารถหารายไดเ พิ ่มขึ ้นจากแหลง อื่นๆ นอกเหนือจาก
รายได ห ลั ก จากการโฆษณา เช น การให เช า ช ว งเวลา
(Timesharing) หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Business
Partner) ที ่ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญและเป น ประโยชน ร  ว มกั น
เปนตน
2.3 เน น การผลิ ต เองมากกว า การซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์
จากตางประเทศ ผูประกอบการหลายรายมักใชวิธีการซื้อ
ลิขสิทธิ์เนื้อหารายการจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รายการการตูนสําเร็จรูปที่เปนที่นิยม ถึงแมวาวิธีการดังกลาว
จะสามารถรับประกันความสําเร็จไดในระดับหนึ่ง เพราะเปน
รายการการตูนยอดนิยมที่มีชื่อเสียงซึ่งกลุมเปาหมายคุนเคย
และรูจักเปนอยางดี จึงสามารถสรางการรับรูไดโดยงาย แต
วิ ธี ก ารดั ง กล า วกลั บ มี ต น ทุ น ที่ สู ง ตามความนิ ย มของผู ช ม
อีกทัง้ เนือ้ หารายการจากตางประเทศนัน้ มักมีความเหมาะสม
กับประเทศผูผลิต ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรผลิตรายการ
เองเปนสวนมาก เพราะสามารถบริหารตนทุนเองได และ
เลือกซื้อลิขสิทธิ์ในบางรายการที่พิจารณาแลววาเหมาะสม
ทั้งในดานของคุณภาพรายการและคาลิขสิทธิ์
3) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการการกํ า กั บ ดู แ ลรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวขึ้นโดยเฉพาะ ปจจุบัน
หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบและกํากับดูแลชองรายการ
สําหรับเด็กโดยตรง คือ สํานักงาน กสทช. ซึ่งเปนองคกร
อิสระที่มีพันธกิจหลายประการ อาทิ การจัดสรรทรัพยากร
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ในการสื่อสารอยางโปรงใส เปนธรรม การคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไมถูกเอาเปรียบ และการสงเสริม
สิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร และการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ประชาชนที่หลากหลายและมีคุณภาพ อยางเทาเทียมและ
รูเทาทัน อยางไรก็ตาม ดวยรายการที่มีจํานวนมากจากสถานี
ตางๆ ทั้งจากโทรทัศนดิจิทัล โทรทัศนผานดาวเทียม และ
โทรทั ศ น บ อกรั บ เป น สมาชิ ก ทํ า ให ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
สํานักงาน กสทช. ไมทั่วถึง จึงเกิดประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
การนําเสนอเนื้อหารายการที่ไมเหมาะสมจํานวนมาก ดังนั้น
หากมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการการกํ า กั บ ดู แ ลรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่มีหนาที่ตรวจสอบและ
กํ า กั บ ดู แ ลเฉพาะรายการเด็ ก ทั้ ง หมดที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าต
จากสํานักงาน กสทช. ก็จะชวยใหรายการเด็กมีกลไกการ
ตรวจสอบการทํ า หน า ที่ สื่ อ ที่ ชั ด เจนมากขึ้ น ซึ่ ง จะช ว ยลด
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นได
4) รั ฐ บาลควรให ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
รายการเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว นั บ เป น รายการที ่ ม ี
คุณคาและประโยชนตอสังคม มีสวนชวยพัฒนาการเรียนรู
เสริมสรางจินตนาการ และชวยปลูกฝงวัฒนธรรมทางสังคม
ใหกับเด็ก อยางไรก็ตาม มีปจจัยหลายประการที่สงผลให
รายการเด็กมีผูชมจํานวนนอย อาทิ การพัฒนาเนื้อหา ความ
นิยมรับชมรายการ บทบาทของสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม
รวมทั้งพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม
สงผลใหรายการประเภทนี้ มักถูกผูสนับสนุนรายการมอง
ขามอยูเสมอ (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2557ก) ดังนั้น การ
หารายไดจากรายการประเภทเด็ก เยาวชน และครอบครัวจึง
ทําไดยาก ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนารายการอยางยิ่ง
ดังนั้น รัฐบาลควรใหการสงเสริมและสนับสนุนอยาง
เปนรูปธรรม ทั้งในดานของผูผลิตรายการ และดานผูชม
รายการ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนารายการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ประชาสัมพันธเผยแพรขอ มูลขาวสาร
เกี่ยวกับรายการที่เปนประโยชน และเพิ่มสถานีทางการ
สื่อสารใหสามารถเขาถึงเด็กไดในทุกระดับ ซึ่งสอดคลองกับ
ข อ มู ล จากเว็ บ ไซต สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) (สุนันทา, 2554) ที่พบวา รายการเด็กใน
ปจจุบันมีนอยมาก และไมคอยมีผูสนับสนุน โดยสิ่งที่รัฐบาล
ตองทํา คือ ควรสงเสริมการผลิตรายการที่เปนประโยชน
สําหรับเด็กเล็ก เพราะโทรทัศนเปนสิ่งที่เขาถึงเด็กไดเกือบ
หมดและมีผลตอพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น รัฐตองลงทุนและ
ตองมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาประชากรใหมของชาติใหมี
คุณภาพ

บทสรุป
ประเทศไทยกํ า ลั ง อยู ร ะหว า งการเปลี่ ย นผ า นจาก
โทรทัศนระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล ซึ่งนับไดวาเปน
จุดเริ่มตนของประเทศที่มีชองรายการสําหรับเด็กโดยเฉพาะ
ในระหวางการดําเนินการจึงประสบกับปญหามากมายใน
ดา นตา งๆ ทั้ ง กับ ผู บ ริ หารสถานี ผูผลิตรายการ และผูท ี่
ทําหนาที่กํากับดูแล เพื่อใหการเปลี่ยนผานในครั้งนี้สามารถ

เกิดขึ้นไดโดยเร็ว และกอใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด จึงตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สนับสนุนจากรัฐบาล และหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง
อยางเชน สํานักงาน กสทช. ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน การออกมาตรการ และกฎระเบียบ
ต า งๆ ที ่ เ หมาะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง กลุ  ม ผู  ช มเป า หมายเป น
สําคัญ
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