
 
 

  พลโท ดร.พรีะพงษ์  มานะกจิ 

การก ากบัดูแลเน้ือหารายการ และ                  
การโฆษณาอาหาร ยา และ                     

ผลติภณัฑ์สุขภาพ ในกจิการกระจายเสียง
และกจิการโทรทัศน์   
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ส่ือในทางทฤษฎ ี

     เป็นเคร่ืองมือการผลติซ ้าทางความคดิและวฒันธรรม  
     (Means of cultural Reproduction) 

 

 มลีกัษณะแตกต่างจากกจิกรรมของ Telecom ทีต้่องการ       
ทุน  เทคโนโลย ี การจัดการจากต่างประเทศ 
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การก ากบัเน้ือหาส่ือจึงต้อง 

 มีมิตมิากกว่าเศรษฐกจิ รวมสังคม วฒันธรรมคุณค่าความเป็นชาต ิ

• Ownership of means of production  
    “ใคร” ควรเป็นเจ้าของส่ือ   

• “ใคร” ควรเป็นคนส่งสาร (พูด) ให้มวลชนฟัง และ “อย่างไร” 

• ประสบการณ์ต่างประเทศ 
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Ownership of means of production 

- พัฒนาการตามประวัตศิาสตร์ 
  จากยุค  “รัฐเข้มแข็ง”  สู่ ประชาชน (หรืออ่ืน ๆ) 
 

- ส าหรับประเทศไทย เป็นปัญหา 
  “โครงสร้างเชิงอ านาจ” ในบริบท “ทุนการเมือง” 

- การผูกขาด ข้ามมิต ิ
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การผลิตเนือ้หาส่ือ มี Dilemma 

- ถ้าภายใต้ระบบทุนนิยม ส่ือต้องขึน้กับ “การตลาด”     
  ถ้าด้านตรงข้าม Model เยอรมัน     

- การผลิตแบบการตลาด 
  > เนือ้หา ตอบสนองทุนนิยมมากกว่า                     
     จงึมุ่งขายข่าว  ความเร็ว  บันเทงิ (ล้นเกนิ) 
  > พพิากษาล่วงหน้า 
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การผลิตเนือ้หาส่ือ มี Dilemma (ต่อ) 

    > ไม่เป็นกลาง ฝักใฝ่หรือเป็นฝักฝ่าย 
    > ขายเฉพาะเร่ืองที่สังคมชอบ / ขายง่าย 
 
-  ขาดความรู้ – เข้าใจ  ในการวิเคราะห์  จงึคิดเอาเอง 
-  การพาดหัวข่าวเป็นเร่ืองสาธารณะได้ 
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เหตุผลการก ากับเนือ้หา 

    1. มิตด้ิานประชาธิปไตย 
      - เปิดกว้างส าหรับการมีส่วนร่วมแสดงความคิด  
        ความเหน็ อันเป็นแก่นประชาธิปไตย 
      - ให้ทุกฝักฝ่ายความคิดมีสิทธิแสดงจุดยืน 
      - สร้างความหลากหลายทางความคิด 
      - สร้างความรับผิดชอบ และโปร่งใส 
 

7 



เหตุผลการก ากับเนือ้หา (ต่อ) 

    2. มิตสัิงคมและวัฒนธรรม 
      - ปกป้องมาตรฐานในสังคมและวัฒนธรรม 
      - ส่งเสริมวธีิคดิให้สังคมเดนิไปในทางที่ถูกต้อง 
      - สร้างความยดึเหน่ียว(Social Cohesion)ในสังคม 
       - ปกป้องกลุ่มผู้ฟัง เช่น กลุ่มเยาวชน 
       - ปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกที่ถูกต้อง 
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การก ากับเนือ้หาเน้นที่ 

      - ความเที่ยงตรงและเป็นกลาง     
        (Accuracy and Impartiality) 
      - ยุตธิรรม 
      - ความเป็นส่วนตัว 
      - การกระท าที่รุนแรง หรือสุดโต่ง 
      - ปกป้องเยาวชน 
      - ด้านศาสนา 
      - ลามกอนาจาร 
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หลักการส าคัญ 

      - ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน 
      - คงเส้นคงวาในการวนิิจฉัยตัดสิน 
      - รับผิดชอบต่อสังคม 
      - หลักการเสียงข้างมาก 
      - โปร่งใส 
      - ใช้วิชาการ หรือการวิจัยสนับสนุน 
      - ระบบผู้เช่ียวชาญ 
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รัฐธรรมนูญ 
องค์กรก ากบัดูแล 

พระราชบญัญตัิองค์กร 

จัดสรรคล่ืนความถี่และ 

ก ากบักจิการกระจายเสียง 

กจิการโทรทัศน์ และ 

กจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ.2553 

การประกอบกจิการ 

พระราชบญัญตัิการประกอบ 
กจิการกระจายเสียงและ 
กจิการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 

กฎหมายเกี่ยวกับกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการ
ประกอบกจิการ 

พระราชบญัญตัิการประกอบ 

กจิการโทรคมนาคม  

พ.ศ.2544 

พระราชบญัญตัิวทิยุคมนาคม 

               พ.ศ.2498 
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การก ากบัดูแลเน้ือหารายการ 

“เนื้อหารายการ” หมายความว่า  

                การแสดงออกโดย ภาพ เสียง หรือ เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกันที่ได้
แสดงออกในรายการกระจายเสียงหรือรายการโทรทัศน์ ไม่ว่า          
ในส่วนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการ ซึ่งการแสดงออก
ดังกล่าวสามารถสื่อสารถึงผู้รับชมเกี่ยวกับ ความคิด ความเห็น 
แนวความคิด หรือทัศนคติ ในทางใดทางหนึ่งให้เข้าใจความหมายได้ 
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พระราชบัญญัติการประกอบกจิการกระจายเสียง
และกจิการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

  มาตรา 37   ห้ามมิให้ออกอากาศรายการทีม่ีเน้ือหาสาระทีก่่อให้เกดิ 

การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข หรือ 

มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดขีองประชาชน หรือ 

มีการกระท าซ่ึงเข้าลกัษณะลามกอนาจาร หรือ 

มีผลกระทบต่อการให้เกดิความเส่ือมทรามทางจติใจหรือสุขภาพ
ของประชาชนอย่างร้ายแรง... 
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การก ากบัดูแล 

เรียกให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องมาช้ีแจง
หรือส่งเอกสารหรือ
พยานหลกัฐาน 

มหีนังสือเรียกบุคคลร้องเรียน
มาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร

หรือวตัถุ 

การก ากบัดูแล 
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กรณีตัวอย่างการโฆษณาอาหาร  
ยา และผลิตภณัฑ์สุขภาพ  
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Play 

กรณตีัวอย่าง  

1. ผลิตภัณฑ์อาหาร คอร์ดี้พลัส 

Clip อาหารและยา/1 Spring newsสโตรก-เดินได้.mp4


Play  
(1) 

Play  
(2) 

2. ผลิตภัณฑ์อาหาร หลินจือโกะ 

Clip อาหารและยา/2.1 Spring news-ปั่นจักรยาน.mp4
Clip อาหารและยา/2.2 Spring news-supaporn.mp4


Play 

3. ผลิตภัณฑ์อาหารเมการ่า คอฟฟี่ 

Clip อาหารและยา/3. เมการ่า คอฟฟี่.avi


Play 

4. ผลิตภัณฑ์อาหาร เมการ่า เฮอร์เบิล 

Clip อาหารและยา/4 เมการ่า เฮอร์เบิล.avi


Play 

5. ผลิตภัณฑ์อาหาร เมการ่า พลัส คอร์ดี้ & หลินจือ 

Clip อาหารและยา/5 เมการ่า ถั่งเช่า.mp4
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6. ผลิตภัณฑ์อาหาร โพชง 

Play 

Clip อาหารและยา/6 โพชง 24 พ.ค. 2561 (ตัด).avi
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7. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์วิส (Klearvis) 

Play 

Clip อาหารและยา/7 อาหารเสริมเพื่อดวงตา.mp4


23 

8. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นาวิสพลัส  

Play 

Clip อาหารและยา/8 Nation Navis Plus 010962.mp4


24 

9. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ST DBM Active serum 

Play 

Clip อาหารและยา/9 STDBM active serum-Hit station.avi
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10. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง JANJIRA HAIR 
RESURRECTING ACTIVE TONIC 

Play 

Clip อาหารและยา/10 ผลิตภัณฑ์ JANJIRA HAIR (ตัด).avi
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11. ผลิตภัณฑ์ยาน้ าตราหย่งชุน  

Play 

Clip อาหารและยา/11 หย่งชุ่น (ตาม 3 คนเซ็นต์).avi
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12. เครื่องราง : เทพทันใจ นัตโบโบยี 

Play 

Clip อาหารและยา/12 เทพทันใจ.mp4
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13. เครื่องราง : เทพจ าแลงภมร  

Play 

Clip อาหารและยา/13 เทพภมรจำแลง.mp4


ผลิตภัณฑ์ เคลูทีน 

กาแฟลูกผู้ชายลุงเชษฐ ์

เครื่องดื่มสมุนไพร ตรา ฮอมดี้ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ตังถั่งซาร์น 

14. ตัวอย่างโฆษณา : อาหาร  

../../คลิปเพิ่มเติม/วิทยุ/ไอ่คำ เรดิโอ 93.50_Segment_0.mp3
Clip วิทยุ/14.4 เคลูทีน.mp3
Clip วิทยุ/14.1 กาแฟลูกผู้ชาย.mp4
Clip วิทยุ/14.2 เครื่องดื่มสมุนไพร ฮอมดี้.mp4
Clip วิทยุ/14.3 ตังถั่งซาร์น.mp3


สบู่เดอะบิวโซป 

15. ตัวอย่างโฆษณา : เครื่องส าอาง  

Clip วิทยุ/15.1 สบู่ เดอะบิวโซป.mp4


 ผลิตภัณฑ์ยาคุณสมัฤทธิ์ 

ผลิตภัณฑ์ยาวีกิ๊ฟ 

ยาดีไวท์   

16. ตัวอย่างโฆษณา : ยา  

Clip วิทยุ/16.2 ยาวีกิ๊ฟ.mp4
Clip วิทยุ/16.3 ยาดีไวท์.mp4
Clip วิทยุ/16.1 คุณสัมฤทธิ์_รวม.mp4


1 สถานี โฆษณาผิด 9 ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อาหาร 

กาแฟมารองคอฟฟี่โกลด์ 

กาแฟมาฟันฟรีคอฟฟี ่

ผลิตภัณฑเ์สรมิอาหารสาหร่ายเกลียวเงิน 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  วิตาเบอร์รี ่

ผลิตภัณฑเ์สรมิอาหาร เรดมอส 

Clip วิทยุ/17.01 กาแฟมารอง.mp3
Clip วิทยุ/17.02 กาแฟฟันฟรี.mp3
Clip วิทยุ/17.03 สาหร่ายตราเกลียวเงิน.mp3
Clip วิทยุ/17.04 วีต้าเบอร์รี่.mp3
Clip วิทยุ/17.05 เรดมอส_x264.mp3


ตัวอย่างโฆษณา : ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

สบู่ทองค า ละอองดาว 

ยาสีฟันทพิสยาม และสบูห่นึ่งทพิย์สยาม 

Clip วิทยุ/18.06 สบู่ทองคำ ละอองดาว.mp3
Clip วิทยุ/18.07 ยาสีฟันทิพสยาม.mp3


สมุนไพรคืนความสาว เมย่ารีแพร ์

สมุนไพรรวมตังถั่งเช่า ตรา ดรากอนโกลด์ 

1 สถานี โฆษณาผิด 9 ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อ้างเป็นยา 

Clip วิทยุ/19.08 เมย่ารีแพร์.mp3
Clip วิทยุ/19.09 ตังถั่งเช่า_x264.mp3


35 

การน าเสนอข่าวการหายตัวไป 
    ของเดก็หญิงอายุ 14 ปี 



ช่องรายการ /  

วนัท่ีออกอากาศ 

ก่อนพบตวัเด็ก  ศ. 11 ม.ค.62  

* พบตวัเด็กแลว้ 

3 HD 
- รายการเ ร่ืองเล่าเช้า น้ี  พฤ. 10 ม.ค. 62         

มีรูปและช่ือของเด็กเพ่ือตามหา 

- รายการเร่ืองเด่นเย็นน้ี มีรูปและช่ือของเด็กเพ่ือ

ตามหา + ทีมข่าวเขา้ไปสมัภาษณเ์พ่ือนของเด็กที่

โรงเ รียนสายปัญญา (มีการเบลอหน้าเ ด็ก

นักเรียนบ้าง ไม่เบลอบ้าง) + น าภาพการให้

สัมภาษณข์องแม่และญาติเด็ก จากรายการโหน

กระแส ช่อง 3SD มาออกอากาศ 

-ร า ย ก า ร เ ร่ื อ ง เ ล่ า เ ช้ า น้ี                   

ศ. 11 ม.ค. 62  

-มีช่ือของเด็ก และรูปเด็กเบลอ

หนา้ + มีภาพและช่ือผูต้อ้งหา 

พิธีกรพูดว่าผูต้อ้งหาบอกว่าลูกสาว

ของตนเป็นเพ่ือนกับเด็ก จึงสนิท

สนมกบัเด็กในเชิงชูส้าว 

3 SD 
- รายการ โหนกระแส พฤ 10 ม.ค. 62 

สัมภาษณ์แม่กับอาของเด็ก ใหเ้ห็นรูป/ช่ือเด็ก 

เพ่ือตามหา + มีไปสัมภาษณ์เพ่ือนของเด็กที่

โรงเรียน (เบลอหนา้เด็กนักเรียน) + สัมภาษณ์

ต  ารวจทางโทรศพัท ์

- รายการ คนเฝ้าข่าว ช่อง 3SD พฤ 10 ม.ค. 62 

ใหเ้ห็นรูป/ช่ือ เด็ก เพ่ือตามหา 

-รายการตีข่าวเชา้ ส. 12 ม.ค. 62 

เบลอหนา้เด็กและครอบครัว เปิด

หนา้ผูต้อ้งหา /ข้ึน CG “จ่อเพ่ิม

ขอ้หาพ่อเพื่อนขืนใจ “นอ้งโยโย”่”  
“เจอนมกล่องส าหรับคนทอ้งใน
หอ้งพกั “นอ้งโยโย”่””” 
ผู ้ประกาศพูดว่า “”เผลอๆ เด็ก

ทอ้งจริงๆ”” 
36 



ช่องรายการ /  

วนัที่ออกอากาศ 

ก่อนพบตวัเด็ก  ศ. 11 ม.ค.62  

* พบตวัเด็กแลว้ 

ไทยรฐัทีวี 
-รายการข่าวเชา้ไทยรฐั พฤ. 10 ม.ค. 62            

มีลงขอ้ความตามหาและรูปเด็กหลายภาพ             

ไม่เบลอหน้า ซ่ึงครอบครัวเผยแพร่ใน

เฟสบุค๊ +สมัภาษณค์รอบครวั/รายการลง

เบอรต์ิดตอ่ส าหรบัการใหเ้บาะแส 

-รายการไทยรฐันิวสโ์ชว ์พฤ. 10 ม.ค. 62             

มีช่ือและรูปของเด็กเพ่ือตามหา 

- รายการข่าวเที่ยงไทยรฐั ศ. 11 ม.ค. 62 

เบลอหนา้เด็กและผูต้อ้งหา ลงทา้ยดว้ยการ

กล่าวว่า ขณะน้ีมีข่าวว่าผูต้อ้งหากับเด็กมี

ความสมัพนัธฉ์นัชูส้าวแต่เจา้หนา้ที่ก็บอกว่า

ตอ้งข้ึนอยู่กับผลการตรวจร่างกายของเด็ก

ก่อน 

- รายการไทยรัฐนิวสโ์ชว์ ศ. 11 ม.ค. 62  

ผูป้ระกาศแจง้ว่าพบเด็กแลว้ และต่อไปจะ

ไ ม่น า เ สนอหน้าหรื อ ช่ื อ ของ เด็ กและ

ครอบครัว  นอกจากนั้ นยัง ไ ม่บอก ช่ื อ

ผูต้อ้งหา มีการเบลอหนา้ผูต้อ้งหาและผูท้ี่

เก่ียวขอ้งทั้งหมด + เสนอขอ้มูลจากแม่บา้น

ของห้องพักที่ผูต้อ้งหาและเด็กไปพัก ว่า

แม่บา้นพูดว่าดูการแสดงออกของเด็กและ

ผูต้อ้งหาน่าจะมีความสัมพันธก์ัน ไม่ใช่พ่อ

ลูก เจอขวดนมท่ีให้ผู ้หญิงตั้งท้องด่ืม + 

เสนอประเด็น พม. วอนสังคมหยุดวิจารณ์

เด็กแง่ลบ 
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ช่องรายการ /  

วนัที่ออกอากาศ 

ก่อนพบตวัเด็ก  ศ. 11 ม.ค.62  

* พบตวัเด็กแลว้ 

Amarin           

TV HD 

-รายการทุ๊บโต๊ะข่ าว  พฤ. 10 ม.ค. 62 

เปิดเผยหน้าเด็ก โดยพิธีกรพูดว่าเหตุผลที่

ตอ้งเปิดเพราะครอบครัวตามหา มีช่ือและ

ใบหนา้ผูป้กครอง พิธีกรขอใหห้ากพบช่วยให้

เบาะแส + ปลอ่ยเสียงคณุอาของเด็ก + มีภาพ 

cctv ตอนเด็กออกจากโรงเรียน + มีช่ือ

นามสกุลและภาพของพ่อเด็ก + ภาพและ

รายละเอียดจดหมายของเด็ก + ปล่อยภาพ

เสียงของคณุพอ่ + ปลอ่ยภาพเสียงของคุณแม่ 

+ สมัภาษณรุ์่นพี่ของเด็กที่หายโดยเบลอหนา้

แต่ปล่อยเสียง + ภาพ cctv ตอนเด็กข้ึน

รถตุก๊ๆ 

-รายการทุ๊บ โต๊ะข่ าว  ศ .  11  ม .ค .  62            

เบลอหนา้เด็ก เปิดเผยหนา้และช่ือผูต้อ้งหา + 

มีภาพที่ โ รงแรม ปล่ อยเสียงสัมภาษณ์

เจ ้าหน้าที่ โรงแรม เจ ้าหน้าที่พูดว่า ดูไ ม่

เหมือนพ่อลูกกัน การแต่งตัวของเด็ก + มี

ภาพ cctv ตอนเดินทางโดยมอรเ์ตอรไ์ซด ์+ 

ปล่อยเสียงสมัภาษณ ์พม.เชียงใหม่ + มีการ

เบลอหน้าผูป้กครองของเด็ก พิธีกรพูดว่า

ตอนน้ีตอ้งปิดหนา้ของเด็กและครอบครวั + 

ปล่อยเสียงสมัภาษณค์ุณพ่อเบลอหนา้พูดถึง

เพ่ือนของตนท่ีพาลูกหนีไป ข้ึน CG ว่าพ่อของ

น้องโยโย่ + ไปสัมภาษณ์ นายทวีป สุดโต 

(เพื่อนบา้น) นายรณชิต ผูต้อ้งหา สนันิษฐาน

ว่ านายรณชิตท า ไมจึ งท า เ ช่นนั้ น  +  ไป

สัมภาษณ์ นายธัชพงศ์ วิชกูล คนสนิทของ

นายรณชิต ไปถามว่าลุงรณชิตเป็นคนยงัไง + 

พูดถึงข่าวใน อินเตอรเ์น็ต the tiger ที่

รายงานเรือ่งนอ้งโยโย ่
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ช่องรายการ /  

วนัที่ออกอากาศ 

ก่อนพบตวัเด็ก  ศ. 11 ม.ค.62  

* พบตวัเด็กแลว้ 

สปริงนิวส ์
-รายการ News Update พฤ. 10 ม.ค. 62  

มีช่ือ-นามสกุลของเด็ก ช่ือและใบหนา้ของ

ผูป้กครอง เพื่อตามหา 

-รายการตามข่าวเที่ยง ศ. 11 ม.ค. 62              

ยงัเปิดเผยช่ือเด็ก เปิดเผยช่ือและใบหนา้

ของผูต้อ้งหา ไม่เบลอหนา้ผูป้กครองของ

เด็ก บอกรายละเอียดว่าลกูนายรณชิตเป็น

เพ่ือนนอ้งโยโยแ่ละนายรณชิตเป็นหมา้ย 

Nation TV 
-รายการเนชัน่ คนข่าวเขม้ พฤ. 10 ม.ค. 62  

ไม่เบลอรูปเด็ก ใหเ้บอรต์ิดต่อส  าหรับการให้

เบาะแส  

-รายการข่าวขน้ คนเนชัน่  สัมภาษณ์พ่อ

เด็ก  เบลอหน้า  เบลอทั้ งครอบครัวและ

ผูต้อ้งหา นาทีที่ 3.40 มีการใช้ขอ้ความว่า 

"หลังไปตรวจสอบหอ้งพัก ไปตรวจสอบใน

ตู ้เย็นก็ไปเจอนมกล่อง แต่เ ป็นนมกล่อง

ส าหรบัหญิงมีครรภ ์นมบ ารุงคนตั้งครรภ ์เรา

ก็ไม่รูว่้าเคา้ไปซ้ือนมมากินเหมือนทัว่ๆไปหรือ

เปล่า รูห้รือเปล่าว่าเป็นนมส าหรับคนทอ้ง 

เ พ ร า ะฉ ะนั้ น ก็ เ ล ยต้อ ง มี ก า รแสว งห า

ขอ้เท็จจริงตอบไปว่าน้องเค้าตั้งครรภ์หรือ

เปล่า สอดคลอ้งกับค าพูดของผูดู้แลหอ้งพัก

รายวันแห่ง น้ี ท่ี เ ชียงใหม่ เค้าบอกว่า คือ

ค่อนขา้งผิดสงัเกตกบัทั้งคู่..." 
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ช่องรายการ /  

วนัท่ีออกอากาศ 

ก่อนพบตวัเด็ก  ศ. 11 ม.ค.62  

* พบตวัเด็กแลว้ 

เวิรค์พอยท ์
-รายการบรรจง ชงข่าว 11 มค 62 

เบลอภาพเด็ก ไม่เบลอภาพผูต้อ้งหา 

ช่วงทา้ยมีการพาไปชมหอ้งพกัรายวนั

และสัมภาษณผ์ูดู้แลหอ้งพัก โดยไม่

เห็นหน้า แต่มีการน าความเห็นของ

ผูดู้แลที่ตอนหลังเจอนมยี่หอ้แอนมัม

ในตูเ้ย็น และในถังขยะ จึงสงสัยว่า

อาจเด็กก าลงัตั้งทอ้ง 

TPBS 
-รายการที่น่ีไทย pbs พฤ. 10 ม.ค. 62              

ไม่เบลอภาพเด็ก และไม่เบลอครอบครัวที่

ใหส้ัมภาษณ์ขอความช่วยเหลือใหต้ามหา

เด็ก 

-รายการวนัใหม่ Thai Pbs 11 มค 62 

เบลอภาพเด็ก ผู ้ต ้องหา เป็นการ

รายงานความคืบหนา้ว่าเจอเด็กหญิง

ที่หายไปแล้ว และผู ้ต ้องหาจึงถูก

ด าเนินคดี 
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1. ข่าว“ล่าเขยโหด! คลั่งง้อเมียไม่ส าเร็จ ฆ่ายกครัว 5 ศพ” 

กรณตีวัอย่าง การน าเสนอข่าวความรุนแรง ปี 2562 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (ใหม่)/01 - เขยโหดฆ่ายกครัว  เวิร์คพอยท์.mp4


42 

2. ข่าวขอนแก่น – ลูกทรพีฆ่าพ่อ ท าร้ายแม่-พี่ชาย ท าร้ายผู้ต้องขังในโรงพัก 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (ใหม่)/02 ข่าวนักโทษทำร้ายคนในห้องขัง 3 HD.mp4


43 

3. ข่าวสามีท าร้ายภรรยาจนเสียชีวิต 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (ใหม่)/03 ข่าวสามีตีเมียในโชว์รูมรถ Amarin Tv.mp4


44 

Play 

 
4. ข่าวหนุ่มโรงงานถูกแก๊งวัยรุ่นรุมกระทืบ  

 

Clip ผังเนื้อหา (ใหม่)/04 หนุ่มโรงงานถูกแก๊งวัยรุ่นรุมกระทืบ  Bright TV.mp4


45 

5. ข่าวอุบัติเหตุรถจักรยานยนตร์ถูกรถพ่วงเฉี่ยวชน 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (ใหม่)/05 จักรยานยนตร์ถูกรถพ่วงเฉี่ยว ไทยรัฐ.mp4


46 

1. ข่าวต ารวจกัมพูชาจับ 2 คนร้ายใช้ค้อนทุบเพื่อนร่วมชาติ 
ก่อนปาดคอซ้ าดับสยอง 

กรณตีวัอย่าง การน าเสนอข่าวความรุนแรง (เดิม) 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/1. เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ตร.กัมพูชาจับ2คนร้ายใช้ค้อนทุบเพื่อนร่วมชาติก่อนปาดคอซ้ำดับสยอง (07ก.พ.58).mp4


47 

2. ข่าวปลัด อบต. ยิงอดีตแฟนสาว ดับกลางห้าง 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/2. ปลัด อบต  ยิงอดีตแฟนสาว ดับกลางห้าง.mp4


48 

3. ข่าวนาทีรถพ่วง หลับในพุ่งชนรถติดไฟแดง เสียชีวิต 2 ราย 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/3. คลิปนาทีรถพ่วง พุ่งชนรถยนต์และจยย.ดับ2.mp4


49 

Play 

 
4. ข่าวหนุ่มซิ่งบิ๊กไบค์ ชนเสาไฟตัวขาด 2 ท่อน 

 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/4. ข่าวตัวขาด - CTV.mp4
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Play 

 
5. ข่าวรุมตีหน้าร้านสะดวกซื้อ จ.น่าน 

 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/5, ประเด็นเด็ด 7 สี ยกพวกตีหน้าร้านสะดวกซื้อ.mp4
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6. ข่าวจักรยานยนต์ถูกสาดน้ าเสียหลักชนเก๋ง 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/6. เรื่องเล่าเช้านี้ วงจรปิดจับภาพ จยย.ถูกสาดน้ำเสียหลักชนเก๋ง.mp4
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7. ข่าวโยนแมวลงบ่อจระเข้ 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/7. คลิปโยนแมวลงบ่อจระเข้ - ช่อง 7 (23-6-58).mp4
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8. ข่าวอาสาสมัครยิงปลัด 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/8. มุงข่าวดัง - 5 นาที.mp4
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9. ข่าวหญิงจีนเล่นมือถือตกคลองเสียชีวิต 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/9. หญิงจีนเล่นมือถือตกคลองเสียชีวิต - 03-01-59  ThairathTV.mp4
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10. เปรียบเทียบการน าเสนอข่าว “ชาวนาผูกคอตาย” 

Play Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/10.1 ข่าวชาวนาผูกคอตาย Bright TV (23-3-58).mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/10.2 ข่าวชาวนาผูกคอตาย Nation (26-3-58).mp4
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11. เปรียบเทียบการน าเสนอข่าว “เครื่องบินดูดคน” 

Play Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/11.1 เครื่องบินดูดคน Mcot HD.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปข่าวความรุนแรง/11.2 เครื่องบินดูด nation.mp4


กรณตีัวอย่าง  
     
    
 
     
 
 
     
 
     
     

Play 
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1. รายการไทยแลนดก์็อตทาเลนต์  (TGT 2012) 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/1. TGT.mp4
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2. รายการ Gang Cartoon 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/2. Gang-Cartoon.mp4
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3. รายการละคร เรื่อง  โทน 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/3. โทน - ฉากตัด.mp4
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4. รายการละคร เรื่อง ฟ้าจรดทราย 
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5. รายการปากโป้ง 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/5. ปากโป้ง-ตัดแล้ว.mp4


62 

6. Sherlock  Holm 

Play 

../คลิปร้องเรียน/6. Sherlock nude scene cut.wmv
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/6. Sherlock nude scene cut.wmv
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7. รายการ ละครชดุ เรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/7. Hormones 1.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/7. Hormones 1.mp4
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8. รายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต ์(TGT 2013) 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/8. สิทธัตถะ-ตัดต่อแล้ว.mp4
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9. รายการละคร เรื่อง ผัวชั่วคราว 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/9. ผัวชั่วคราว 01 ตอนที่ 1 - ตัดแล้ว.mp4
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10. รายการละคร เรื่อง Club Friday The Series   
ตอน ผิดที่รักคนหลอกลวง  

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/10.Club Friday - ทรีซั่ม.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/10.Club Friday - ทรีซั่ม.mp4
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11. Dexter 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/11. Dexter.mp4


68 

12. รายการตอบโจทย์ประเทศไทย 
“ตอนสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย” 



69 

13. Day of The Dead 



70 

14. รายการ SEXY TV fashion trip 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/14. รายการ SEXY TV-รวมเนื้อหาวันที่12-18พ.ค.58.mp4
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15. รายการ คลิปซี๊ด โซเชียล  

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/15. Asian Major โฆษณาคลิปซี๊ด วันที่ 5.6.mp4
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16. รายการ คลิปเด็ด เน็ตไอดอล  

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/16. mix major.mp4
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17. รายการพยากรณ์อากาศ แต่งหวิวอา่นข่าว 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/17. แต่งหวิวอ่านข่าวพยากรณ์ ไทยทีวี (16-4-58).mp4
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18. รายการข่าวเปิดโชว์นมของเนตไอดอล  

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/18. ช่องไทยทีวี - คลิปเน็ตไอดอลเปิดนม.mp4
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19. รายการ อ.แซม สะกดจิต 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/19. รายการ อ.แซม.mp4
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20. รายการ ขายผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ  
และแต่งกายล่อแหลม 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/20. ช่อง hit station (ตัดแล้ว).mp4
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21. ช่อง RS รายการแรง ชัด จัดเต็ม ตอน “ตุ๊ดเด็ก” 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/21.ตุ๊ดเด็ก - 6 นาที.mp4
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22. ทัวร์ศูนย์เหรียญ 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/22. ทัวร์ศูนย์เหรียญ-ตัด.mp4
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23. คดี ดร.วันชัย 
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24. รายการละคร เพื่อนรักเพื่อนร้าย  

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/24. เพื่อนรักเพื่อนร้าย-ตัดเสร็จแล้ว.mp4
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25. รายการละคร วงการร้ายวงการรัก  

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/25. วงการร้าย วงการรัก กสท..mp4
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26. รายการละคร สงครามแย่งผู้ 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/26. สงครามแย่งผู้ ตัด.mp4
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27. รายการละคร ดวงใจพิสุทธิ์ 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/27. ดวงใจพิสุทธิ์-ตัด.mp4
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28. รายการละคร สงครามคอนแวน 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/28. สงครามคอนแวนต์-cut-กสท.mp4
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29. ข่าว ป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน 

Play Play Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/29.3 ป้าทุบรถ - new tv.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/29.2 ป้าทุบรถ - อัมรินทร์.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/29.1 ป้าทุบรถ - เนชั่น.mp4
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30. 6 โจ ๋รุมตีต ารวจ 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/30. amarin 6โจ๋ cut.mp4
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31. คลิปสาวคร่อมหนุ่ม  

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปร้องเรียน/31. คลิปสาวคร่อมหนุ่ม - สปริงนิวส์.mp4
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กรณตีัวอย่าง เน้ือหาการเมือง 

1. ช่อง VOICE TV รายการ Tonight Thailand 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปการเมือง/1. voice tv-tonight th.mp4
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2. ช่อง TNN น าเสนอข่าวก่อการร้ายที่ประเทศฝรั่งเศส 

Play 

สัมภาษณ์ อ.จรัญ สัมภาษณ์ อ.ชัยชนะ 

สัมภาษณ์ อ.อณัส สัมภาษณ์ อ.ประสงค์ 

Play 

Play 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปการเมือง/2.1 อ.จรัญ.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปการเมือง/2.3 อ.อณัส - 10 นาที.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปการเมือง/2.2 อ.ชัยชนะ - 2 นาที.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/คลิปการเมือง/2.4 อ.ประสงค์.mp4
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ประเด็นเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการข่มขืนและความรุนแรงต่อสตรีเพศ 

Play 

ละครเร่ืองชิงรักหักสวาท ละครเร่ืองเดก็ใหม่ 

Club Friday เพ่ือนรักเพ่ือนร้าย ละครเร่ืองเจ้าพายุ 

Play 

Play 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/ข่มขืน/1.ชิงรักหักสวาท 1.28 นาที.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/ข่มขืน/3.เพื่อนรักเพื่อนร้าย 1.59 นาที.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/ข่มขืน/2.เด็กใหม่ 2.05 นาที.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/ข่มขืน/4.เจ้าพายุ 1.54 นาที.mp4


ผลกระทบต่อผูรั้บชม 
“การเกิด PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) คือ
โรคของความเครียดท่ีเกิดหลงัจากท่ีเราเจอเหตุการณ์ร้ายๆ เราจะรู้จกัมนัตอนสึนามิ 
พอคล่ืนมาคนท่ีอยูใ่นเหตุการณ์สึนามิเกิดความกลวัทะเลกลวัคล่ืน ไม่อยากไปอีก 
และเหมือนกบักลบัไปอยูใ่นเหตุการณ์นั้น ซ ้ าๆ นัน่คือ PTSD เดก็ท่ีเกิดแบบน้ี
พอเห็นภาพน้ีมนัไปเร้าความรู้สึกท่ีเหมือนกบับาดเจ็บ ความกลวัท่ีเคยมีในอดีต
กลบัมา เหมือนยอ้นกลบัไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีก เพราะฉะนั้นคนที่มีเหตุการณ์
คล้ายๆ เหล่านีถ้้ามาดูกจ็ะมีโอกาสที่จะเกิดซึมเศร้าหรือว่าเกดิความคิดท าร้ายตัวเอง
ขึน้มาได้ เราเคยไดย้ินคลิปเร่ืองเนตรนารีท่ีลูกเสือข่มขืนเด็กผูห้ญิงในห้องเรียน ซ่ึง
มนัคลา้ยกบัฉากตอนสองน้ีมาก ถา้เกิดเด็กคนนั้นมาเห็นหรือเด็กท่ีเคยถูกข่มขืนมา
ก่อนมาเจอเดก็อาจจะเกิดปัญหาข้ึนมาได ้เกิดผลกระทบข้ึนมาได”้ 

ผู้แทนสถาบันสุขภาพจิตเดก็และวยัรุ่นราชนครินทร์ 
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ขอ้แนะน าในการน าเสนอ 
“เน้ือเร่ืองมีการลงรายละเอียดและแสดงขั้นตอนท่ีกระทบต่ออารมณ์อย่างมาก ซ่ึง
อาจท าให้ว ัยรุ่นท่ีเปราะบางถูกกระทบทางด้านกระบวนการคิดท าให้ว ัยรุ่น
เลียนแบบตาม นอกจากน้ี ยงัส่งผลกระทบต่อผูท่ี้มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ในละครเร่ืองน้ี จะมีโอกาสซึมเศร้าหรือเกิดปัญหาดา้นจิตใจได ้เช่น 
ฉากครูข่มขืนนักเรียน หรือเพ่ือนข่มขืน เป็นตน้ เม่ือมาเจอเร่ืองท่ีคลา้ยก็จะเกิด
ผลกระทบดา้นลบได ้ทั้งน้ี แม้จะเป็นการส่ือกับสังคมว่ามีเร่ืองร้ายเกิดขึน้ในสังคม
จริง แนะน าว่าให้น าเสนอ คือให้มีการบอกการแก้ปัญหา หรือมีช่วงที่ให้วัยรุ่นมาน่ัง
พูดคุยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในช่วงเบ้ืองหลังการถ่ายท า เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้กบัสังคมในเชิงบวก” 

ผู้แทนสถาบันสุขภาพจิตเดก็และวยัรุ่นราชนครินทร์ 
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การใช้ค าพูดไม่สุภาพ หยาบคาย 

Play 

รายการแฉ รายการซุปเปอร์หม า่ 

รายการ I can see your voice 

Play 

Play 

Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/หยาบคาย/1.แฉ GMM 25 มดดำ ลีน่า 1.19 นาที.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/หยาบคาย/3.I can see your voice.mp4
Clip ผังเนื้อหา (เดิม)/หยาบคาย/2.ซุปเปอร์หม่ำ workpoint 1.44 นาที.mp4


แนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ 
 ๙.๓ ดา้นภาษา 

ประเด็น ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

ใช้กับรายการระดับ “ป”  “ด” และ“ท”  “น๑๓”และ“น๑๘” “ฉ” 

๙.๓.๑ การใช้ภาษาที่ไม่

เหมาะสม ล่อแหลม หมิน่

เหม่ สื่อความหมายในเชิง

ลบ 

- ไม่มี  - มีได้บ้าง ตามบรบิทของเร่ือง โดย  

ไม่เปน็องค์ประกอบที่พบบ่อย ในการ

น าเสนอ 

- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง  

โดยไม่ท าให้เกดิความเข้าใจ

ทางภาษาผิดเพี้ยน 

- มีได ้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ  

ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

๙.๓.๒ การใช้ภาษาที่ไม่

สุภาพ ก้าวร้าว รุนแรง ดู

หมิ่น น ามาซึ่งการลดทอน

ศักดิ์ศรี ของความเป็น

มนุษย ์

- ไม่มี  - มีได้บ้าง ตามบรบิทของเร่ือง โดย

ไม่เปน็องค์ประกอบที่พบบ่อยในการ

น าเสนอ 

- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง  - มีได ้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ  

ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

๙.๓.๓ ภาษาสแลง - ไม่มี - มีได้บ้าง  ตามบริบทของเรื่อง โดย 

  ๑) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย

ในการน าเสนอ 

  ๒) หากเป็นค าพูดใน

ชีวิตประจ าวัน  ตามยุคสมัย ต้องไม่

หยาบคาย หรือก้าวร้าว 

- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง  

โดยไม่ท าให้เกดิความเข้าใจ   

ทางภาษาผิดเพี้ยน 

- มีได ้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ  

ระเบียบ และกฎหมายอื่น ที่

เกี่ยวข้อง 
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บทก าหนดโทษ 

บทก าหนด
โทษ 

โทษอาญา โทษทาง
ปกครอง 

ปรับทาง
ปกครอง 

ปรับ จ าคุก 
หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

พระราชบัญญัติการประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์  

พ.ศ. 2551 
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โทษทางปกครอง 

การไม่แจง้ขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด  
เช่น 

สถานะทางการเงิน  ขอ้มูลการใชโ้ครงข่าย 
ปรับไม่เกิน 5 หม่ืน 

ปรับไม่เกนิ 5 หม่ืน            
แต่ไม่เกนิ 5 แสน 

ปรับไม่เกิน 5 แสน              
แต่ไม่เกิน 5 ลา้น 

โทษทางปกครอง 
ชั้นท่ี  1 

โทษทางปกครอง 
ช้ันที่  2 

โทษทางปกครอง 
ชั้นท่ี  3 

- ผงัรายการ สัดส่วนรายการ 
- การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
- การบันทึกเทป 
- ส่งเสริมสิทธิคนพกิารคนด้อยโอกาส 
- เน้ือหาต้องห้าม 
 
- การไม่น าเงินรายไดเ้ขา้กองทุน 
- การหารายไดจ้ากการโฆษณาทางธุรกิจโดยไม่ชอบ  
ดว้ยหลกัเกณฑ ์
- การไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดช่วงเวลา
ส าหรับเดก็และเยาวชน 
- การใชแ้ละการเช่ือมต่อโครงข่าย 
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โทษทางอาญา 

การใช้คล่ืนความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ฝ่าฝืน ม.9, ม.31, ม.32 

ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่
สัญญาณเสียงหรือภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตรายอ่ืน 

ผลติ น าเขา จ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายหรือรับ
ติดตั้งเคร่ืองรับเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ 

ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 

คุก 5 ปี ปรับ 5 ล้าน 
ฝ่าฝืนต่อเน่ือง 5 หม่ืน 

คุก 3 ปี ปรับ 3 ล้าน 
ฝ่าฝืนต่อเน่ือง 3 หม่ืน 

คุก 3 ปี ปรับ 3 ล้าน 
ฝ่าฝืนต่อเน่ือง 3 หม่ืน 

คุก 2 ปี ปรับ 2 ล้าน 

คุก 1 ปี ปรับ 1 ล้าน 

ผู้ใดต่อการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือ        
ภาพของผู้รับใบอนุญาต 

 
คุก 3 ปี ปรับ 6 ล้าน 
ฝ่าฝืนต่อเน่ือง 1 หม่ืน 
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การก ากับดูแลเนือ้หารายการในสหราชอาณาจักร 
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The Ofcom Broadcasting Codes 

Ofcom จัดท าหลักเกณฑ์ด้านเนือ้หาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ (The Ofcom Broadcasting Codes) โดยแบ่งเป็น 10 หมวด 
ดังนี ้
1. การปกป้องเดก็และเยาวชน (Protecting the Under-Eighteen) 
2. ความรุนแรงและการละเมิด (Harm and Offence) 
3. อาชญากรรม (Crime) 
4. ศาสนาและความเชื่อ (Religion) 
5. ความเป็นกลางและความถูกต้องเที่ยงตรง (Due Impartiality and 

Due Accuracy) 
6. การเลือกตัง้ (Elections) 
7. ความยุติธรรม (Fairness) 
8. สิทธิส่วนบุคคล (Privacy) 
9. การโฆษณาทางโทรทศัน์ (Commercial References in Television 

Programming) 
10. การโฆษณาทางวิทยุ (Commercial Communications in Radio 

Programming) 
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เนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา (Religion) 
VS. 

เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) 
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กรณีศึกษา: The Root of All Evil [1] 

 เม่ือวนัท่ี 9 และ 16 มกราคม ค.ศ. 
2006 เวลา 20.00 น. สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 
(Channel 4) ออกอากาศสารคดีเร่ือง             
The Root of All Evil จดัท าขึน้โดย Richard 
Dawkins ศาสตราจารย์มหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด 

 ประชาชนผู้ ชมได้ร้องเรียนมายัง Ofcom ว่ารายการดังกล่าวมีเนือ้หาสาระท่ีรุนแรงและ           
ดแูคลนศาสนา แสดงถึงการไม่ยอมรับความแตกต่างทางศาสนา อคติ และการต่อต้านทางศาสนา โดย 
ผู้ด าเนินรายการได้กลา่วข้อความ ดงัตอ่ไปนี ้
 “…ผมคิดว่าวิทยาศาสตร์จะท าให้ความเชื่อทางศาสนาลดน้อยถอยลงเสียอีก แต่ผมคิดผิด 
ในฐานะนกัวิทยาศาสตร์ ผมกงัวลเป็นอย่างย่ิงว่า ศรัทธา จะกดักร่อนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดงันัน้     
เราควรที่จะต่อต้านความเชื่อทางศาสนา เพราะว่าศรัทธาทางศาสนาที่ปราศจากการใช้เหตุผลนัน้       
ย่อมน ามาซ่ึงการไม่ยอมรบัความคิดเห็นทีแ่ตกต่างอย่างรุนแรงทัว่โลก…” 
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กรณีศึกษา: The Root of All Evil [2] 

  “...ผมเชื่อว่าศรัทธาทางศาสนาจะ
น าไปสู่ศีลธรรมจรรยาที่บิดเบือนและแข็งกระด้าง 
และผมกงัวลเป็นอย่างย่ิงกบัการปลูกฝังความเชื่อ
ทางศาสนาให้กับเด็กๆ ผมต้องการชี้ให้เห็นว่า
ศรัทธาทางศาสนาได้แพร่ระบาดออกไปเสมือนดัง่
เ ชื้อไวรัสที่ โจมตีเด็กๆ และส่งผลกระทบต่อ
เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป…” 

 “...ผมอยากถามว่าต านานหรือเทพ
นิยายสมยัโบราณควรจะถูกสอนว่าเป็นเร่ืองจริง
ในโรงเรียนต่างๆ หรือไม่…” 

  “...มนัถึงเวลาแล้วทีจ่ะตัง้ค าถามว่า
ก า ร ส อ น เ ด็ ก ๆ  ที่ ไ ร้ เ ดี ย ง ส า เ ก่ี ย ว กั บ
แนวความคิดหรือความเชื่อทางศาสนาที่เป็น
เร่ืองเหนือธรรมชาติเป็นส่ิงที่สมควรกระท า
หรือไม่..” 
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กรณีศึกษา: The Root of All Evil [3] 

 ข้อวิเคราะห์ : แม้ว่าบุคคลจะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  (Freedom    
of Expression) แต่การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนัน้ต้องอยู่ภายใต้บังคบัของ    
กฎหมายด้วย 
 จากกรณีศกึษาดงักล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการท่ีมีเนือ้หาทางศาสนา 
เป็นการถ่ายทอดความคิดเห็นและแง่มมุทางศาสนาซึง่ล้วนเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อน ดงันัน้ 
ผู้ แพร่ภาพหรือกระจายเสียงต้องมีความระมัดระวังในการน าเสนอเนือ้หาลักษณะดังกล่าว 
เน่ืองจากอาจท าให้เกิดความขดัแย้งในสงัคม หรือแม้กระทัง่อาจเกิดสงครามทางศาสนาได้ 
 ทัง้นี ้การพิจารณาว่าผู้ แพร่ภาพหรือกระจายเสียงได้มีความรับผิดชอบต่อเนือ้หา
รายการในระดบัท่ีเหมาะสมหรือไม่นัน้ สามารถพิจารณาได้จากปัจจยัต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบต่อ
สงัคม การสื่อความหมายโดยการล าดบัตัดต่อภาพ ช่องทางและเวลาการออกอากาศ การลดระดับ    
ความรุนแรงของเนือ้หา เช่น ขึน้ค าเตือน 
 จากกรณีศึกษาพบว่ารายการนีเ้ป็นรายการประเภทสารคดีโดยมีผู้จดัท าเป็นบคุคลท่ี
เป็นนักวิชาการและไม่มีการกล่าวพาดพิงถึงความเช่ือหรือมุมมองทางศาสนาของศาสนาหรือ
นิกายใดโดยเฉพาะเจาะจง อีกทัง้ยังเป็นรายการท่ีออกอากาศในช่วงเวลาของผู้ ใหญ่ด้วย          
การออกอากาศดงักลา่วจึงพิจารณาได้ว่ามีความเหมาะสมแล้ว 

103 



กรณีศึกษา:รายการ Stand up for the Week [1] 

 รายการ Stand up for the Week ออกอากาศทาง Channel 4 เวลากลางคืน เป็น     
รายการตลก มีนักแสดงตลกท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ มาด าเนินรายการ โดยการออกอากาศเม่ือวันท่ี           
23 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 มีการพาดพิงถึงผู้น าทางศาสนาของฝ่ายศาสนจกัร ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กบัการมีเพศสมัพนัธ์กบัเดก็ นาย Patrick Kielty ผู้ด าเนินรายการ กลา่วว่า 
 “... ในสหราชอาณาจกัร ทกุๆ สปัดาห์ตัว๋เข้าชมขายหมดเกลีย้งส าหรับการแสดงเดี่ยวของ
ศิลปินระดับจักรวาล ฉันหมายถึงการแสดงสดของโป๊ป! ใช่! การแสดงดังกล่าวจะเป็นการแสดง          
ท่ีย่ิงใหญ่ หยัง่กบัคอนเสิร์ตไมเคิล แจ็กสนั ถ้าครัง้หนึ่งในชีวิต คณุอยากพบกบัความมหศัจรรย์ และ
หากคณุเตม็ใจท่ีจะมองข้ามเร่ืองการมีเพศสมัพนัธ์กบัเด็ก งานนีน้่าจะเป็นโชว์ส าหรับคณุ!...” 

คุณคิดว่า รายการนีมี้เนือ้หาสาระที่มี
ความรุนแรงต่อความเชื่อทางศาสนา

หรือไม่ ? 
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 “...เขาว่ากนัว่านกัร้ององักฤษท่ีช่ือ ซูซาน บอยล์ สนบัสนนุโป๊ปในงานโชว์ของเธอเองท่ี 
Glasgow และคณุเช่ือหรือไม่ว่าโป๊ปเป็นแฟนคลบัท่ีเหนียวแน่นของซูซาน บอยล์ด้วย เห็นได้ชดัว่า
เขายกย่องเทิดทนูความมุ่งมัน่และความเช่ือมัน่ในตวัเองของเธอมาก...” 
 “...ถ้าคณุเป็นยวุชนในยคุฮิตเลอร์และเป็นหนึ่งในผู้ ท่ีช่ืนชอบมีเพศสมัพนัธ์กบัเด็กและ
คุณเช่ือว่าคุณก าลงัจะได้ขึน้สวรรค์ มันไม่ใช่ว่าความเช่ือมั่นในตวัเองของซูซานจ าเป็นต้องเป็น        
ท่ีเคารพ อะไรท าให้คณุคิดวา่คณุมีโอกาสจะได้ขึน้สวรรค์ละ่โป๊ปป๊ี...?” 

 “...ตัว๋ชมการแสดงของโป๊ปก าลงัลดราคา 
25 ปอนด์ 10 ปอนด์ และส าหรับเด็ก ฟรี! หาท่ีไหน
ไม่ได้อีกแล้ว!...” 

กรณีศึกษา:รายการ Stand up for the Week โดย Patrick Kielty [2] 
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 ข้อวิเคราะห์ : เมื่อพิจารณาจากเนือ้หาของรายการพบว่า แม้ว่าเนือ้หารายการจะมีการ
พาดพิงถึงผู้น าทางศาสนาคริสต์ว่ามีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม แต่ผู้ชมย่อมรับรู้ได้ว่าเนือ้หา
ดงักล่าวไม่เป็นความจริง เน่ืองจากเป็นเนือ้หาท่ีปรากฏหรือถ่ายทอดในรายการตลก ซึง่มีจดุประสงค์
เพ่ือสร้างความบนัเทิงให้กบัผู้ชมเท่านัน้ ผู้ชมย่อมรับรู้และตระหนกัได้ว่าเร่ืองดงักล่าวไม่เป็นความจริง 
เป็นเพียงการกลา่วขึน้เพ่ือสร้างสีสนัและความบนัเทิงเท่านัน้ 
 
 อย่างไรก็ตาม มีข้อสงัเกตว่าแนวความคิดดงักล่าวค่อนข้างแตกต่างจากแนวความคิดใน
สงัคมและวฒันธรรมไทยที่มองว่าการกล่าวพาดพิงถึงทางศาสนา โดยเฉพาะผูน้ าทางศาสนา รวมไป
ถึงสถาบนัพระมหากษัตริย์ และความคิดเห็นทางการเมืองนัน้เป็นพืน้ทีต่อ้งห้ามและควรใชร้ะมดัระวงั
เป็นพิเศษ แต่ในสงัคมและวฒันธรรมของสหราชอาณาจกัรนัน้มองว่าเร่ืองดงักล่าว หากเป็นการกล่าว
ในรายการตลกจะได้รับการยกเว้นให้สามารถท าได้ กล่าวคือ การก ากับดูแลเนื้อหารายการ
จ าเป็นตอ้งพิจารณาบริบทของรายการนัน้ๆ ดว้ย 

กรณีศึกษา:รายการ Stand up for the Week โดย Patrick Kielty [3] 
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การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) 
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 เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 รายการ Front Line ออกอากาศทางช่องบีบีซี 1 ติดตาม
ถ่ายท าการท างานของรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งในขณะนัน้เป็นสถานการณ์ภายหลังจากท่ีมีอุบัติเหต ุ           
เกิดขึน้กบัหญิงผู้หนึง่คือนางสาว Claire Halliday 
 ประเดน็ : Claire Halliday ร้องเรียนวา่ในการออกอากาศและการถ่ายท ารายการ Front Line 
นัน้ เธอได้ถกูละเมิดสิทธิส่วนบคุคลอย่างมิชอบธรรม โดยรายการได้น าเสนอภาพของ Claire ภายหลงั
จากท่ีเธอประสบอบุตัิเหตทุางรถยนต์ ก าลงัถกูน าส่งโรงพยาบาล โดยมารดาของเธอได้รับบาดเจ็บสาหสั 
และน้องสาวของเธอเสียชีวิตจากเหตกุารณ์นัน้ 

กรณีศึกษา : รายการ Front Line ออกอากาศภาพผู้บาดเจบ็โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 กรณีของ Claire Halliday นี ้เม่ือ 
Ofcom ตรวจสอบเทปบนัทึกภาพและพบว่า 
ขณะท่ีถูกถ่ายท าเธอนอนอยู่บนเตียงผู้ ป่วย
ก าลงัถูกยกขึน้รถพยาบาลนัน้ Claire พูดว่า 
“ฉันไม่อยากออกทีวี” ดงันัน้ กรณีนีจ้ึงตดัสิน
ได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตาม
กฎเกณฑ์ของ Ofcom 

108 



เนือ้หาทางเพศ/โป๊เปลือย (Sex/Nudity) 
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 ในสหราชอาณาจักรนัน้ ผู้ ชมไม่ค่อย       
อ่อนไหวต่อเร่ืองความโป้เปลือย (Nudity) สัก
เท่าไร หากความโป๊เปลือยนัน้อยู่ ในระดับท่ี
เหมาะสมและเป็นไปตามบริบทของเร่ืองราว         
ท่ีน าเสนอ 
 ยกตัวอย่ าง เช่น  ฉากในซี ร่ี ย์ เ ร่ื อ ง        
เชอร์ล็อค โฮล์ม ท่ีสามารถออกอากาศได้ทาง      
ช่องบีบีซี เป็นฉากท่ีนักแสดงหญิงไม่ใส่เสือ้ผ้า     
เดินเข้ามาคยุกบัพระเอก แต่ก็มิได้ถ่ายให้เห็นภาพ
อวยัวะพึงสงวนของนกัแสดงหญิงแต่อย่างใด และ
ไม่ได้มีการแสดงออกท่ีเร้าอารมณ์ทางเพศ  

ซีร่ีย์เร่ืองเชอร์ล็อค โฮล์ม ออกอากาศทางช่องบีบีซี 

 อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรมีข้อก าหนดว่า รายการประเภทที่มีภาพ หรือ
ข้อความ ที่มีการแสดงถึงการเร้าอารมณ์ทางเพศ  สามารถออกอากาศได้ในช่วงเวลา           
22.00 - 05.30 น. และต้องอยู่ในช่องที่เป็นลกัษณะการบอกรับสมาชิก โดยต้องมีมาตรการ
ปอ้งกนัเด็กและเยาวชนรับชมรายการ เช่น เทคนิคการใสร่หสั PIN 

เปลือยแต่ไม่ลามก 
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http://www.youtube.com/watch?v=h-zx4NZC8LI


อนาจารแต่ไม่โป๊ 

Call Me ! 
Tel. ***-****-**** 

 ในการออกอากาศบางกรณี  อาทิ 
รายการโฆษณาบริการเป็นเพื่อนคยุทางโทรศพัท์
ในสหราชอาณาจกัร ซึ่งเป็นบริการส าหรับผู้ ใหญ่ 
ถึงแม้จะไม่มีภาพท่ีแสดงถึงความโป้เปลือยอย่าง
ชดัแจ้ง อาจเป็นแคน่างแบบใสช่ดุท่ีดเูซก็ซี่ 
 แต่ เ ม่ื อประกอบกับ อิ ริ ยาบถของ
นางแบบท่ียัว่ยวนและเร้าอารมณ์ทางเพศ ก็ท าให้
การออกอากาศดังกล่าวเ ข้าข่ายเป็นเนื อ้หา             
ท่ีลามกอนาจาร (Obscene) ขึน้มาได้เช่นกนั 
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