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บทคัดยอ
 รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปนรายการที่จะชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กควบคูกับการพัฒนา
ทางสติปญญาอยางเหมาะสม ผานเน้ือหารายการและวิธีการนําเสนอจากสถานีโทรทัศน ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประชากรของชาติในอนาคต อยางไรก็ตาม สถานการณของรายการเด็กท่ีผานมา 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 signifi cant 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 benefi cial 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
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บทนํา
 เด็กและเยาวชนนับเปนวัยเร่ิมตนกอนจะพัฒนาเขาสู
วัยผูใหญและทําหนาที่ในการเปนกําลังหลักของประเทศชาติ
ในอนาคต การพัฒนาทางรางกายและสติปญญาจึงเปนสิ่ง-
สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทางสติปญญาที่สมวัย
เพื ่อใหเกิดการเรียนรู อยางเหมาะสม ซึ ่งนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนตามระบบการศึกษาในโรงเรียนจะชวย
เสริมสรางแนวทางการเรียนรูของเด็กแลว สื่อโทรทัศนก็นับ
ไดวาเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการกอใหเกิด “การเรียนรูตาม
อัธยาศัย” ของเด็กและเยาวชนไดอีกทางหนึ่ง ดวยคุณสมบัติ
ทางกายภาพของสื่อที่มีทั ้งภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ 
และเทคนิคพเิศษตางๆ    จงึสามารถสรางแรงจูงใจในการรับชม
ไดเปนอยางดี ทําใหเด็กสวนใหญใชเวลาวางในการเปดรับสื่อ
โทรทัศนในปริมาณและจํานวนที่คอนขางมากในแตละวัน
หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 12 ชั่วโมง (พรรณพิมล หลอตระกูล,
2553) และเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยมสูงสุดในครอบครัว 
(สุชาดา โรจนฤทธิ ์พิเชษฐ, 2554) นอกจากบทบาทของ
โทรทัศนในการใหสาระและความบันเทิงกับเด็กแลว ยัง
สามารถสอนบทเรียนทางออมใหกับเด็กไดผานกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) (ศิริวรรณ อนันตโท, 
2554) ตลอดจนทําใหเด็กไดเรียนรูวัฒนธรรมทางสังคม ชวย
สงเสริมสติปญญา และความคิดสรางสรรคได 

โทรทัศนกับพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก
 เด็กมีประสบการณที่จํากัด (Limited Experience) 
(วีรพงษ พลนิกรกิจ, 2556) รายการโทรทัศนจึงเปรียบเสมือน
เพื ่อนที ่ชวยเสริมสรางประสบการณ อันจะมีอิทธิผลตอ
แนวคิดและพฤติกรรมตางๆ    ของเด็ก ตามเน้ือหาท่ีเด็กไดรับชม
ดังนั้น หากรายการที่เด็กไดรับชมนั้นมีความสอดคลองกับ
ชวงอายุของเด็ก ก็จะชวยเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา
ของเด็กไดอยางเหมาะสม ผูผลิตรายการจึงตองกําหนดกลุม
เปาหมายใหชัดเจน วิเคราะหพฤติกรรมของเด็ก และศึกษา
พัฒนาการของเด็กในแตละชวง จึงจะสามารถตอบสนอง
ความสนใจของเด็ก และสามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ในชวงอายุตางๆ ทั้งทางดานกายภาพ การใชภาษา สติปญญา
สังคมและอารมณได (ศิริวรรณ อนันตโท, 2554) ในการนี้
โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม 
(2552) ไดศึกษารายการโทรทัศนสําหรับเด็กที ่ม ีความ
สอดคลองกับชวงของการพัฒนาการทั้ง 3 ระดับ ไดแก ชวง
อายุ 3-5 ป 6-9 ป และ 10-12 ป และมีผลการศึกษาปรากฏ
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การสรางสรรครายการโทรทัศนกับพัฒนาการของเด็ก

ชวงพัฒนาการ ความสนใจ เนื้อหาท่ีเหมาะสม ลักษณะการนําเสนอ
3-5 ป เรื่องราวเก่ียวกับธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
เนนดานภาษาและ
จินตนาการ

นิทาน หุน การตูน และ
การแสดงออก

6-9 ป ธรรมชาติศึกษา โลกของ
ความเปนจริง เพื่อนที่อยู
ในชวงวัยใกลเคียงกัน และ
เรื่องราวเก่ียวกับชีวประวัติ
วิทยาศาสตร

เรื่องราวเก่ียวกับนิทาน นิยาย 
สิ่งประดิษฐ และบุคคลสําคัญ
ของโลก

นิทาน การตูน และการ
แสดงออก

10-12 ป สิ่งรอบขางในสภาพความ
เปนจริง การผจญภัย 
วิทยาศาสตร สัตวเลี้ยง 
ธรรมชาติ ความรักและ
การงานอาชีพ

เรื่องราวที่ซับซอน การจบ
แบบขมวดปมใหคิด

นิทาน การตูน ละคร และ
การแสดงออก

ที่มา: โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (2552)

 ตารางที่ 1 สะทอนใหเห็นวา พัฒนาการของเด็กมีผล
ตอความสนใจ เนื้อหารายการ และวิธีการนําเสนอ ซึ่งหาก
ผูผลิตรายการสามารถทําความเขาใจพฤติกรรมของเด็ก 
และนํามาประยุกตใชกับการผลิตรายการไดอยางเหมาะสม
“สื ่อโทรทัศน” ก็จะเปรียบเสมือนเครื ่องมือชนิดหนึ ่งที ่
สามารถชวยเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กได 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยจากหลายเรื่อง อาทิ ณัฐพล ลิมโปดม
(2552)   ไดศกึษาเร่ือง  “โครงการผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิ
ความคดิสรางสรรคแกเยาวชนอาย ุ 5-7  ป   ดวยศลิปะประดษิฐ
สําหรับสถานีโทรทัศน ทีวีไทย” ผลการศึกษาพบวา การผลิต
รายการโทรทัศนสําหรับเด็กและเยาวชน ตองศึกษาความ
ตองการเด็กในแตละชวงวัยอยางละเอียด เพื ่อสามารถ
ถายทอดเร่ืองราวสาระตางๆ     ใหตรงตามพัฒนาการท่ีเหมาะสม
ของเด็ก ภัทราณีย พัวโสพิศ (2551) ไดศึกษาเรื่อง “แนวทาง
การพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศนท่ีพึงประสงคสําหรับเด็ก”
ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาของรายการโทรทัศนนั้นสอนให
เด็กรู จักตนเอง และสามารถทํางานรวมกับผู อื ่นได และ

ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ (2557ค) ไดศึกษาเรื่อง “นวัตกรรม
กระบวนการผลิตและรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศนดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” ผลการ
ศึกษาพบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษามีความรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรม ภายหลังจากรับชมรายการโทรทัศนวิทยุดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา โดยใหผูชมไดเขามามีสวนรวมสูงกวากอน
การรับชมรายการ 
 ดวยความสําคัญดังกลาวเมื่อโทรทัศนไทยไดเปลี่ยน
ผานจากโทรทัศนระบบอนาล็อกสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
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)
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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.)

ปัญหาของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรม
 จากการศึกษาชองรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวที่ผานมาพบปญหาหลายดาน ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ อาทิ รายการสําหรับเด็กมีจํานวนนอยมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งเด็กเล็ก ซึ่งเปนรายการที่ผลิตยาก และขาด
รายการที่มีคุณภาพ (เข็มพร วิรุณราพันธ, 2557; วิวัฒน 
วงศภัทรฐิติ, 2557) โดยผู ผลิตรายการมักไมเขาใจความ
ตองการที่แทจริงของเด็ก ทั้งนี้ เพราะผูผลิตรายการมักผลิต
รายการตามความเช่ียวชาญของตนเองหรือตามโลกทัศน
ของตนเอง (ธาม เชื้อสถาปนศิร,ิ 2557) ทําใหรายการนั้นเปน
รายการที่ผูผลิตรายการตองการใหเด็กชม แตไมใชสิ่งที่เด็ก
ตองการชม (วิวัฒน วงศภัทรฐิติ, 2557) ทั้งนี้ ความเขาใจเด็ก
คือ องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญที่สุด อาทิ ความตองการ 
ความสนใจ และพฤติกรรมการรับชม สิ่งตางๆ เหลานี้ลวน
เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูผลิตรายการควรทําความเขาใจ 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งในปจจุบัน เด็กในสังคมไทยมีความ
หลากหลายมาก ทั้งชาติพันธุ พื้นที่ และความสนใจเฉพาะ 
รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการรับชมของเด็ก 
ดังนั้น การสื่อสารใหตรงกลุมเปาหมาย จะตองใชเนื้อหาและ
วิธ ีการที ่เหมาะสมสําหรับผู ชมเด็กแตละกลุ ม (เข็มพร 
วิรุณราพันธ, 2557) สอดคลองกับสุวิทย สาสนพิจิตร (2557)
ผูอํานวยการสํานักรายการ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ที่ได
อธิบายวา “สื ่อทุกวันนี ้แทบจะหาไมเจอที ่เปนสื ่อเด็ก 
สวนมากคนที ่มาทําสื ่อก็ไมเข าใจเรื ่องเด็ก เพราะไมมี
ประสบการณ และขาดโอกาส โดยจุดออนของการทํา
รายการเด็ก คือ การเลาเรื่อง คนเลาเรื่องเด็กจริงๆ ไมเขาใจ
เด็ก ไมรูวาเด็กตองการ หรือไมตองการอะไร จึงคิดแทนเด็ก”

 เมื่อรายการที่ผลิตออกมาไมมีคุณภาพ ไมไดรับความ
สนใจจากเด็ก ผูชมก็มีจํานวนนอย ทําใหรายการเด็กมักเปน
ทางเลือกสุดทายที่ลูกคาจะลงโฆษณา (วิวัฒน วงศภัทรฐิติ, 
2557) ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงกับผู ผลิตรายการ 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 ใบอนุญาตมีมูลคาโดยรวม
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
ผูประกอบการจะตองจายเงินคาประมูลใบอนุญาตท่ีมีราคา
สูงแลว ยังมีคาใชจายในดานอื่นๆ อีก อาทิ คาเชาโครงขาย 
คาจางบุคลากรการพัฒนาเนื้อหารายการ การลงทุนดาน
สิ่งกอสรางและเทคโนโลยี ซึ่งประมาณการไดวาตองใชงบ
การลงทุนสูงกวา 1,000 ลานบาท และใชเวลาในการคืนทุน
อยางนอย 5-8 ป (สาวิตรี ธันวงษ, 2557) ดังนั้น การลงทุน
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จํานวนมากทําใหผูประกอบการตางมุงหวังที่จะคืนทุนและ
สรางกําไรใหกับธุรกิจโดยเร็ว โดยใหความสําคัญกับจํานวน
ผูชมเปนสําคัญ ซึ่งมีผลตอราคาคาโฆษณาที่สูงขึ้นตามมา 
ทําใหรายการท่ีนําเสนอออกมาน้ันมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความพึงพอใจ มากกวาสงเสริมการเรียนรู และแนวทางการ
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม หรืออาจกลาวไดวา “ถามีตนทุน
และคาใชจายที่สูง จะทําใหวัตถุประสงคของชองรายการ
สําหรับเด็กเปลี่ยนไป” (“ผูประกอบการชี้…”, 2556) ซึ่งไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญของผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการชองรายการเด็ก เยาวชน และ
ครอบคร ัว ตามท ี ่ส ําน ักงาน กสทช .  ได ก ําหนดไว  ค ือ 
ผูประกอบการจะตองนําเสนอรายการสงเสริมการเรียนรู 
การศึกษาสาขาวิทยาการตางๆ รวมถึงรายการสาระที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนหรือ
สงเสริมความสัมพันธอันดีของสมาชิกในครอบครัวโดยที่
เน้ือหารายการและเวลาการออกอากาศรายการจะตอง
มีความปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน
และตองไมมีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความรุนแรง ผิดศีลธรรม 
ผิดกฎหมายหรือใชภาษาที่หยาบคาย และคํานึงถึงความ
เทาเทียมและโอกาสของเด็กและเยาวชนทุกกลุมในสังคม 
(“‘สุภิญญา’ หวงผังรายการชองเด็ก …”, 2557)

“ผู ใหญหวังดีเกินไป ขาดการมีสวนรวม ไมเขาใจความ
ตองการท่ีแทจริงของเด็ก”
 การผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็กในปจจุบัน
เกิดจากกระบวนการคิด การผลิต และการนําเสนอของผูใหญ
เปนสวนมากทําใหรายการท่ีออกมาน้ันไมมีคุณภาพ       โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรายการสําหรับเด็กเล็กๆ ซึ่งผลิตยากมาก (เข็มพร 
วิรุณราพันธ, 2557) อีกทั้งรายการยังไมสอดคลองกับความ
ตองการในการรับชมของเด็ก เนื่องจากรายการสวนใหญมี
ลักษณะสอนตรงเกินไป ไมเขาใจธรรมชาติของเด็ก เด็กจึงหัน
ไปรับชมรายการการตูนตางประเทศ และรายการของผูใหญ
แทน (เข็มพร วิรุณราพันธ, 2557) ซึ่งเปนจุดออนที่สุดของ
การผลิตเนื ้อหารายการสําหรับเด็ก (สุวิทย สาสนพิจิตร, 
2557) ทั้งนี้ เพราะ “ผูใหญมักหวังดีกับเด็กมากเกินไป ผลิต
รายการที่อยากใหเด็กดู แตไมใชสิ่งที่เด็กอยากดู” (วิวัฒน 
วงศภัทรฐิติ, 2557) เพื่อใหเขาใจความตองการที่แทจริงของ
เด็ก ผูผลิตรายการจึงควรใหเด็กมีสวนรวมกับกระบวนการ
ผลิต โดยที่ผานมานั้นผูผลิตรายการมักเขาใจผิดวา การนําเด็ก
มาเปนพิธีกรหรือมาปรากฏในรายการคือการมีสวนรวม 
ทั้งนี้ การมีสวนรวมที่แทจริง เริ่มจากการรับฟงความคิดของ

เด็ก และใหเด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการ
ที่ตองการหรือแนวทางการนําเสนอและการสื่อสาร (สถาบัน
สื ่อเด็กและเยาวชน, 2557) นอกจากนั ้น ประเด็นการมี
สวนรวมยังสอดคลองกับมุมมองดานวิชาการ ดังผลการ
ศึกษาหลายเรื่อง อาทิ การศึกษาของลักษมี คงลาภ (2555) 
ที่พบวา รูปแบบรายการโทรทัศนสําหรับเด็กและเยาวชนของ
สถานีโทรทัศนสาธารณะไทยพีบีเอสท่ีสวนใหญอยากใหมี
มากที ่สุด คือ ตองการใหเด็กไดมีสวนรวม จิราพร ยังสุข 
(2554) พบวาการจัดรายการและการผลิตรายการวิทยุ
กระจายเสียงสําหรับเด็กใหตอบสนองความตองการ 
ความสนใจ และเกิดประโยชนสูงสุด ควรใหผู ฟงสามารถ
เขามามีสวนรวมไดตลอดเวลา อัศรินทร นนทิหทัย (2551) 
พบวา การใชการสื ่อสารแบบมีสวนรวม เปนการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน นําไปสูการคิดวิเคราะหและตัดสินใจ
ในการทํางาน กอใหเกิดการไหลเวียนแลกเปลี ่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางเยาวชนและผู ผลิตรายการ และเกิดการ
สรางสรรครายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมกับ
เยาวชน และการศึกษาของภัทราณีย พัวโสพิศ (2551) ที่
พบวา แนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน ที่พึง
ประสงคสําหรับเด็ก ดานวิธีการนําเสนอนั้นควรใหเด็กเขามา
มีสวนรวม

ปัญหาของช ่องรายการส ําหร ับเด ็ก เยาวชน และ
ครอบครัว
 นอกจากประเด็นเรื่องคาประมูลใบอนุญาตท่ีมีราคา
สูงดังที่ไดอธิบายไวขางตน จากการศึกษาสถานการณผาน
ชองรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้ง 3 สถานี
ตั้งแตการออกอากาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ยังพบปญหา
ที่เกิดขึ ้น 3 ประเด็น ไดแก การกําหนดสัดสวนผังรายการ
ตํากวาเกณฑที่สํานักงาน กสทช. กําหนดรายการเด็กยังมี
จํานวนนอยและการนําเสนอเนื ้อหาที่ไมเหมาะสม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 1) การกําหนดสัดสวนของผังรายการตํากวา
เกณฑที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. 
ไดกําหนดใหผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการชองรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตองมีสัดสวนที่เปนเนื้อหา
สาระประโยชนรอยละ 25 แตยังพบบางสถานีท่ีกําหนดสัดสวน
เนื้อหาสาระประโยชนที่รอยละ 13 (“กสท. ยังไมพิจารณา
ชองเอเอสทีว ี”, 2557) อีกทั ้งจากการศึกษาของมีเด ีย
มอนิเตอร (“มีเดียมอนิเตอร ชี้…”, 2557) ยังพบวา ทุกสถานี
มีการจัดเรต “ท” (“ท” = รายการที ่เหมาะสําหรับผู ชม
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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 และการผลิตรายการท่ีเหมาะสมกับ
เด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการเด็กเล็ก (เข็มพร วิรุณราพันธ, 
2557; ววิัฒน วงศภัทรฐิติ, 2557)

ภาพท่ี 2 สัดสวนการจัดเรตในชองรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ที่มา: “มีเดียมอนิเตอร ชี้…” (2557)

 2) รายการเด็กยังมีจํานวนนอย ถึงแมวาสํานักงาน 
กสทช. จะกําหนดสัดสวนสถานีโทรทัศนดิจิทัลไวสําหรับชอง
รายการเด็กเยาวชน และครอบครัว จํานวน 3 สถานีแตเมื่อ
พิจารณาจากภาพรวมทั้งหมด โดยเทียบเคียงจากจํานวน
ประชากรท่ีเปนเด็กและเวลาการรับชมรายการโทรทัศนของ
เด็กจะพบวารายการเด็กยังมีจํานวนนอยและตองข้ึนอยูกับ
นโยบายของสถานีเปนหลัก (“นักวิชาการแนะ…”, 2557) ซึ่ง
สวนใหญรายการเด็กมักเปนรายการที่สถานีมองขาม และไม
ไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง เพราะกระแสเศรษฐกิจแบบ
บริโภคนิยมที่เนนการตอบสนองตอตลาดเปนหลักทําให
ความสําคัญของรายการโทรทัศนสําหรับเด็กลดลงไปจน
เกือบจะเปนความจําเปนสุดทายของสถานีโทรทัศนแตละ
สถานี (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2548) ซึ่งสอดคลองกับผลการ
ศึกษาของสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (“วิจัย
เผยเด็กติดสื่อใหมสูง”, 2558) พบวา การออกอากาศรายการ

วิทยุและโทรทัศนสําหรับเด็กและเยาวชน มีสัดสวนที่นอย
มากในชวงเวลารายการสําหรับเด็กและเยาวชน คือ 16.00-
18.00 น. ของทุกวัน สวนรายการโทรทัศนสําหรับเด็กและ
เยาวชนมีเพียงรอยละ 24.35 ตอหนึ่งสถานี หรือประมาณ 
37 นาทีตอวัน จากเวลาที่สํานักงาน กสทช. กําหนดทั้งหมด 
วันละ 2 ชั่วโมง 
 3) การนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสม เพื่อเปนการ
ปองกันพฤติกรรมการเลียนแบบของผูชมท่ีไมเหมาะสม 
สํานักงาน กสทช. จึงไดกําหนดเกณฑในการนําเสนอเนื้อหา
ที่ไมเหมาะสมใน 3 ประเด็น ไดแก เพศ ความรุนแรง และ
การใชภาษา แตอยางไรก็ตาม จากการสํารวจของมีเดีย
มอนิเตอร (“มีเดียมอนิเตอร ชี้…”, 2557) ยังพบวา มีเนื้อหา
ที่ไมเหมาะสมปรากฏในรายการ คือ เนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
การพนัน ความรุนแรง เพศ การใชภาษา และการปรากฏภาพ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

 รายการท่ีอาจ 
ไมตองจัดเรต 

 6 รายการ 

 9 รายการ 

 7 รายการ 
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ปัญหาของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวภาพ
สะทอนจากผูผลิตรายการ
 นอกจากป ญหาของรายการเด ็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในภาพรวมดังที่ผูเขียนไดอธิบายไวขางตนแลว 
ในสวนของผูผลิตรายการโทรทัศนดิจิทัลทั้ง 3 สถานี (ซึ่งใน
ขณะน้ีมีดําเนินการอยูเพียง 2 สถานี) ยังตองประสบกับสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ ซึ่งควรไดรับการแกไข
อยางเรงดวน โดยผูเขียนไดสะทอนสภาพปญหาที่เกิดขึ้นไว
เปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 1. ตนทุนการผลิตที ่สูง นอกจากผู ผลิตรายการ
โทรทัศนดิจิทัลจะตองชําระคาประมูลใบอนุญาตตามเง่ือนไข
ที ่ส ํานักงาน กสทช. กําหนดไวแลว ผู ผลิตรายการยังมี
คาใชจายในสวนอ่ืนๆ อีกมาก อาทิ คาการผลิตเนื้อหา คาเชา
โครงขาย คาบริหารบุคลากรในองคกร คาอุปกรณและ
เทคโนโลยีการผลิตตางๆ ซึ่งเปนภาระในการแบกรับตนทุน
ที่สูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินธุรกิจในขั้นเริ่มตน ที่
ชองรายการยังไมเปนท่ีรูจักของผูชมมากนัก ทําใหมีผูชมนอย
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
โทรทัศนชองไทยทีวี เปนผู ประกอบการโทรทัศนดิจิทัล
รายแรกที่ยื ่นหนังสือถึงสํานักงาน กสทช. เพื ่อขอเลิกใบ
อนุญาตและการประกอบกิจการโทรทัศนดิจิทัล เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2558 ทั้งนี ้ เพราะบริษัท ไทยทีวี จํากัด ตอง
ประสบกับภาวะขาดทุนอยางตอเนื่องจนไมสามารถนําเงิน
มาชําระคาใบอนุญาตตามระเบียบที ่ส ํานักงาน กสทช. 
กําหนดไวได
 2. มีผูชมจํานวนนอย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากตนทุน
การผลิตที่สูงทําใหผูผลิตรายการพยายามลดคาใชจาย
สวนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการผลิตเนื้อหา
รายการ (Content) ทําใหรายการที่ผลิตนั้นไมสอดคลองกับ
ความตองการของผูชม และไมสอดคลองกับหลักเกณฑกําหนด
สัดสวนของผังรายการของสํานักงาน กสทช. อีกทั้งยังพบ
รายการเกาท่ีนํากลับมาฉายซาํ (Re-run) จํานวนมาก เพ่ือลด
ตนทุนการผลิตเนื ้อหาใหม หรือเปนรายการการตูนจาก

ตางประเทศที่สามารถหาชมไดตามโทรทัศนบอกรับสมาชิก 
(Cable TV) ทั่วไป จึงไมสามารถสรางความแตกตางของ
รายการได สงผลใหรายการมีจํานวนผูชมนอยลง เพราะผูชม
มีทางเลือกอื่นอีกมาก ประกอบกับภาระตนทุนที่สูงขึ้น แต
รายไดกลับนอยลง จึงเปนความเส่ียงของผูผลิตรายการมากข้ึน
 3. ขาดทักษะความชํานาญ ความเชี ่ยวชาญและ
ความชํานาญเปนทักษะสําคัญในการประกอบธุรกิจตางๆ 
รวมทั้งธุรกิจโทรทัศนดิจิทัล ซึ่งหากพิจารณาจากทั้ง 3 สถานี
แลวจะพบวา ไมมีสถานีใดเลยที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
ผลิตรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลาวคือ 
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เชี่ยวชาญดานรายการขาว
และละคร สถานีโทรทัศนไทยทีวี เชี ่ยวชาญดานรายการ
บันเทิง และสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (ชอง 9) เชี่ยวชาญ
ดานรายการขาว ดังนั ้น เมื ่อตองดําเนินงานในสิ ่งที ่ไม
เชี่ยวชาญจึงประสบปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนิน
ธุรกิจหลายดาน

ทฤษฏีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Uses and 
Gratifications Theory: U&T) กับผู้ชมโทรทัศน์
ดิจิทัล
 หากพิจารณาภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
โทรทัศนดิจิทัลจะพบวา ประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นลวน
เปนสวนหนึ่งของการกระทําเพื่อใหสามารถอยูรอดไดทาง
ธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนผูชมเปนลูกคา และเนื้อหารายการ
เหมือนสินคา โดยการที่ธุรกิจจะสามารถอยูรอดไดนั้นจําเปน
ตองมีผูชมเปนจํานวนมากท่ีติดตามรับชมชองรายการ
ของตน อยางไรก็ตาม ผู ชมเองก็มักเปดรับสื ่อที ่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจและสรางประโยชนใหกับตนได
โดยเปนไปตามทฤษฏีการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
(Uses and Gratifi cations Theory: U&T) ที่กลาววา ผูชม
จะแสวงหาสื่อและเนื้อหาอยางเฉพาะเจาะจงเพื่อนําไปสู
ความพึงพอใจ (หรือผลลัพธ) เฉพาะตน ซึ่งตามแนวคิดนี้จะ
มองผูชมเปนฝายรุก (Active Audience) มากกวาฝายตั้งรับ
หรือผูถูกกระทํา (Passive Audience) เน่ืองจากผูชมสามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายทางการสื่อสาร (Wang, Fink, & Cai, 2008) โดย
สวนหน่ึงนั้นอาจเปนผลมาจากจํานวนชองรายการและ
สื่อตางๆ ที่มากขึ้น สงผลใหผูชมมีทางเลือกเพื่อสนองตอบ
ตอความพึงพอใจไดสูงขึ ้น ดังนั ้น หากชองรายการใดไม
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผู ชมได ผูชมก็สามารถ
เปล่ียนไปรับชมชองรายการอื่นไดโดยงาย 
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 นอกจากน้ันแลว แนวคิดด้ังเดิมท่ีมองวาส่ือมวลชน คือ
ผูที่ทําหนาที่เลือกสรร ตกแตงเรื่องราว หรือเหตุการณตางๆ 
ที่เกิดขึ้นกอนจะเสนอไปยังผูรับสาร (Lewin, 1947) หรือที่
เร ียกวา นายทวารขาวสาร (Gatekeeper) นั ้น อาจไม
สามารถนํามาอธิบายกับผูชมในยุคดิจิทัลไดอีกตอไป หรือ
อาจกลาวไดวานายทวารขาวสารมีบทบาทเปนเพียงผูเปดปด
ประตู (Gate Opening) (Michelstein & Boczkowski, 
2009) หรือเปนผูที่คอยชี้แนะขอมูลใหกับผูรับสารเทานั้น 
(Bruns, 2005)
 ดังนั้น การประกอบธุรกิจโทรทัศนดิจิทัลในปจจุบัน 
จึงควรเริ่มตนจากการศึกษาพฤติกรรมของผูชมโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูชมในยุคดิจิทัลซึ่งมีความแตกตางจากผูชมในอดีต
เปนอยางมาก การอางอิงผลการศึกษาในอดีตเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการประกอบธุรกิจในปจจุบันอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนสูง จึงเปนสิ่งที่ผูประกอบการควรทําความเขาใจ
แนวทางดังกลาว เพื ่อนํามาพัฒนาเนื ้อหาและรูปแบบ
รายการที่สอดคลองกับความพึงพอใจของผูชมตอไป
 จากสถานการณที่เกิดขึ้นขางตนสะทอนใหเห็นวา 
รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ยังคงมีปญหาอยูมากทั้ง
ในดานของผูผลิตรายการที่ยังใหความสําคัญกับธุรกิจ
มากกวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสํานักงาน กสทช. 
และความมุงมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางแทจริง 
ซึ ่งอาจเป นผลมาจากการลงท ุนก ับธ ุรก ิจท ี ่ส ูง ทําให 
ผูประกอบการตางตองการเรงคืนทุนและสรางกําไรใหกับชอง
รายการของตน สวนดานผูกํากับดูแล ยังขาดการกํากับและ
ตรวจสอบที่รอบคอบ จึงไมสามารถบังคับใชกฎเพื่อกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของผูประกอบการได โดยแนวทาง
ของสํานักงาน กสทช. จะอาศัยกระบวนการรองเร ียน
เปนหลัก ทําใหยังไมสามารถกํากับดูแลไดอยางทั่วถึง ซึ่ง
ผลสะทอนจากปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ันจะนําไปสูการรับชมรายการ
โทรทัศนของเด็กที่ไมเหมาะสม อันจะเกิดผลกระทบกับเด็ก
ทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาวตามมา ดังนั ้น เพื ่อแกไข
สถานการณดังกลาว ผู  เข ียนไดเสนอแนะแนวทางการ
สงเสริมรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในบทบาท
ของผูผลิตรายการ และผูกํากับดูแลไวดังนี้

แนวทางการส ่ง เสร ิมรายการเด ็ก  เยาวชน และ
ครอบครัว
 1) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดเขามามีสวนรวม
กับการผลิตรายการ แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
เปนส วนหนึ ่งของการปฏิร ูปส ื ่อในปจจ ุบ ัน (ศุภศ ิลป  

กุลจิตตเจือวงศ, 2557) ซึ่งการใหเด็กในฐานะผูชมไดเขามา
มีสวนรวมกับกระบวนการผลิตรายการนั้น จะกอใหเกิดผลดี
หลายประการ อาทิ การที่เด็กมีสวนรวมในการใหขอมูล ชวย
ทําใหผู ผลิตรายการไมยึดติดกับกรอบแนวคิดเดิมๆ (ธาม 
เช้ือสถาปนศิริ, 2557) และเขาใจพฤติกรรมการรับชมของเด็ก
มากขึ้น ซึ่งสามารถนําขอมูลดังกลาวมาประยุกตใชกับการ
ผลิตรายการที่สอดคลองกับความตองการของเด็กได อีกทั้ง
การท่ีเด็กไดเขามามีสวนรวมน้ัน จะกอใหเกิดความรูสึกวาเปน
สวนหน่ึงของรายการ ซ่ึงจะมีผลตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของเด็กตามที่รายการนําเสนอ (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2557) 
นอกจากนั้น งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับการเปดรับสื่อ
โทรทัศนของเด็กมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ รูปแบบรายการท่ีเด็กตองการ ไดแก การเขามามีสวนรวม
กับรายการ (ลักษมี คงลาภ, 2555; ภัทราณีย พัวโสพิศ, 
2551) โดยการส่ือสารแบบมีสวนรวม เปนการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน นําไปสูการคิดวิเคราะหและตัดสินใจใน
การทํางาน กอใหเกิดการไหลเวียนแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
ระหวางเยาวชนและผูผลิตรายการ และเกิดการสรางสรรค
รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเยาวชนดวย 
(อัศรินทร นนทิหทัย, 2551)
 2) บริหารความสมดุลระหวางการประกอบธุรกิจ
กับคุณคาทางสังคม อุปสรรคอยางหนึ่งของการผลิตรายการ
เด็ก คือ การแบกรับภาระคาใชจายในการผลิตรายการที่สูง 
โดยมาจากการประมูลใบอนุญาต การพัฒนาเนื้อหารายการ 
คาเชาโครงขาย และคาการลงทุนกับเทคโนโลยีสมัยใหม จน
ทําใหผูผลิตรายการที่ดีเพื่อสังคมถูกผูกมัดดวยตนทุนที่สูง 
จนกระทั่งตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอด ซึ่งหมายความวา อาจ
ตองดําเนินการบางอยางท่ีไมถูกตองตามหลักการของส่ือ 
(เทพชัย หยอง, 2556) ซึ่งหากพิจารณาจากกลุมเปาหมายที่
เปนเด็ก ที่ควรไดรับการสงเสริมทางสติปญญาทั้งทางดาน
กายภาพ การใชภาษา สติปญญา สังคมและอารมณหลังจาก
รับชมรายการโทรทัศนจึงอาจเกิดความไมสอดคลองกัน
ระหวางวัตถุประสงคของรายการ และหนาที่ของสื่อที่พึง
ประสงค หรืออาจกลาวไดวา รายการเด็กควรอยู ในชอง
รายการประ เภทสาธารณะมากกว าประ เภท ธุรกิ จ 
(“ผูประกอบการช้ี…”, 2556)
 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมีการจัดแบงประเภทหมวดหมู
ของสถานีรายการโทรทัศนแลว ดังนั ้น เพื ่อใหผ ู ได ร ับ
ใบอนุญาตชองรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สามารถดํารงธุรกิจอยูได และชวยใหรายการเด็กเปนรายการ
ท่ีมีคุณคาตอเด็กและสังคม ผูประกอบการจึงควรบริหารธุรกิจ
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กับการสรางสรรครายการที่มีคุณภาพเพื่อเด็กและเยาวชน
ใหเกิดความสมดุล เพื่อใหผูประกอบการสามารถดํารงธุรกิจ
อยูไดโดยไมขาดทุน (มยุรี วนะสุขสถิตย, 2557) ดวยวิธีการ
ตางๆ ดังน้ี 
  2.1 คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรักความเขาใจ
การทํางานดานเด็ก เยาวชนและสังคม การผลิตรายการเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว เปนกระบวนการทํางานที่ตองอาศัย
ความเขาใจอยางถองแทในพฤติกรรมของเด็ก บุคลากรหรือ
ทีมงานควรเขาใจความเปนเด็กหรือโลกของเด็ก “ถาทําตัว
เปนเพื่อนของเด็กๆ ไดยิ่งดี” (เทพฤทธิ์ วงศวาณิชวัฒนา, 
2557) เขาใจในสิ ่งที ่เด็กตองเผชิญ ตลอดจนความทุกข 
ความสุขของเด็กแตละชวง (ธิดา ผลิตผลการพิมพ, 2557) 
ดังนั้น บุคลากรซึ่งถือวาเปนผูที ่ทําหนาที่ในการคัดกรอง
เนื้อหารายการสําหรับเด็กในเบื้องตน หากมีความเขาใจเด็ก 
ก็จะสามารถผลิตรายการท่ีมีคุณภาพสอดคลองตรงกับความ
ตองการของเด็กได ซึ่งจะชวยเพิ่มความนิยมในการรับชม 
(Ratting) ตามมา
  2.2 หารายไดจากแหลงอื ่นๆ ผู ประกอบการ
สามารถหารายไดเพิ ่มขึ ้นจากแหลงอื ่นๆ นอกเหนือจาก
รายได หล ักจากการโฆษณา เช น การให เช าช วงเวลา 
(Timesharing) หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Business 
Partner) ที ่มีความเชี ่ยวชาญและเปนประโยชนรวมกัน 
เปนตน 
  2.3 เนนการผลิตเองมากกวาการซื้อลิขสิทธิ์
จากตางประเทศ ผูประกอบการหลายรายมักใชวิธีการซื้อ
ลิขสิทธิ์เนื้อหารายการจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รายการการตูนสําเร็จรูปที่เปนที่นิยม ถึงแมวาวิธีการดังกลาว
จะสามารถรับประกันความสําเร็จไดในระดับหนึ่ง เพราะเปน
รายการการตูนยอดนิยมท่ีมีชื่อเสียงซึ่งกลุมเปาหมายคุนเคย
และรูจักเปนอยางดี จึงสามารถสรางการรับรูไดโดยงาย แต
วิธีการดังกลาวกลับมีตนทุนที่สูงตามความนิยมของผูชม 
อีกท้ังเน้ือหารายการจากตางประเทศน้ันมักมีความเหมาะสม
กับประเทศผูผลิต ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรผลิตรายการ
เองเปนสวนมาก เพราะสามารถบริหารตนทุนเองได และ
เลือกซ้ือลิขสิทธิ์ในบางรายการท่ีพิจารณาแลววาเหมาะสม
ทั้งในดานของคุณภาพรายการและคาลิขสิทธิ์ 
 3) แตงตั้งคณะกรรมการการกํากับดูแลรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวขึ้นโดยเฉพาะ ปจจุบัน
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบและกํากับดูแลชองรายการ
สําหรับเด็กโดยตรง คือ สํานักงาน กสทช. ซึ่งเปนองคกร
อิสระที่มีพันธกิจหลายประการ อาทิ การจัดสรรทรัพยากร

ในการสื่อสารอยางโปรงใส เปนธรรม การคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไมถูกเอาเปรียบ และการสงเสริม
สิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร และการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ประชาชนที่หลากหลายและมีคุณภาพ อยางเทาเทียมและ
รูเทาทัน อยางไรก็ตาม ดวยรายการที่มีจํานวนมากจากสถานี
ตางๆ ทั้งจากโทรทัศนดิจิทัล โทรทัศนผานดาวเทียม และ
โทรทัศนบอกรับเปนสมาชิก ทําใหการกํากับดูแลของ 
สํานักงาน กสทช. ไมทั่วถึง จึงเกิดประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
การนําเสนอเนื้อหารายการที่ไมเหมาะสมจํานวนมาก ดังนั้น 
หากมีการแตงตั้งคณะกรรมการการกํากับดูแลรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่มีหนาที่ตรวจสอบและ
กํากับดูแลเฉพาะรายการเด็กท้ังหมดท่ีไดรับใบอนุญาต
จากสํานักงาน กสทช. ก็จะชวยใหรายการเด็กมีกลไกการ
ตรวจสอบการทําหนาท่ีสื่อท่ีชัดเจนมากข้ึนซึ่งจะชวยลด
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นได 
 4) รัฐบาลควรใหการส ง เสริมและสนับสนุน 
รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวนับเปนรายการที ่มี
คุณคาและประโยชนตอสังคม มีสวนชวยพัฒนาการเรียนรู 
เสริมสรางจินตนาการ และชวยปลูกฝงวัฒนธรรมทางสังคม
ใหกับเด็ก อยางไรก็ตาม มีปจจัยหลายประการที่สงผลให
รายการเด็กมีผูชมจํานวนนอย อาทิ การพัฒนาเนื้อหา ความ
นิยมรับชมรายการ บทบาทของสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม 
รวมท้ังพฤติกรรมของเด็กท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม 
สงผลใหรายการประเภทนี้ มักถูกผูสนับสนุนรายการมอง
ขามอยูเสมอ (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2557ก) ดังนั้น การ
หารายไดจากรายการประเภทเด็ก เยาวชน และครอบครัวจึง
ทําไดยาก ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนารายการอยางยิ่ง
 ดังนั้น รัฐบาลควรใหการสงเสริมและสนับสนุนอยาง
เปนรูปธรรม ทั้งในดานของผูผลิตรายการ และดานผูชม
รายการ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนารายการเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี ่ยวกับรายการที่เปนประโยชน และเพิ ่มสถานีทางการ
สื่อสารใหสามารถเขาถึงเด็กไดในทุกระดับ ซึ่งสอดคลองกับ
ขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) (สุนันทา, 2554) ที่พบวา รายการเด็กใน
ปจจุบันมีนอยมาก และไมคอยมีผูสนับสนุน โดยสิ่งที่รัฐบาล
ตองทํา คือ ควรสงเสริมการผลิตรายการที่เปนประโยชน
สําหรับเด็กเล็ก เพราะโทรทัศนเปนสิ่งที่เขาถึงเด็กไดเกือบ
หมดและมีผลตอพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น รัฐตองลงทุนและ
ตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเพ่ือพัฒนาประชากรใหมของชาติใหมี
คุณภาพ 
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บทสรุป
 ประเทศไทยกําลังอยูระหวางการเปลี่ยนผานจาก
โทรทัศนระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล ซึ่งนับไดวาเปน
จุดเริ่มตนของประเทศท่ีมีชองรายการสําหรับเด็กโดยเฉพาะ 
ในระหวางการดําเนินการจึงประสบกับปญหามากมายใน
ดานตางๆ ทั้งกับผู บริหารสถานี ผู ผลิตรายการ และผู ที ่
ทําหนาที่กํากับดูแล เพื่อใหการเปลี่ยนผานในครั้งนี้สามารถ

เกิดขึ้นไดโดยเร็ว และกอใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด จึงตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สนับสนุนจากรัฐบาล และหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง 
อยางเชน สํานักงาน กสทช. ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน การออกมาตรการ และกฎระเบียบ
ตางๆ ที ่เหมาะสม โดยคํานึงถึงกลุ มผู ชมเปาหมายเปน
สําคัญ 
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