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สวนที่ 1
บทสรุป
โครงการรอบที่ 3 เปนการศึกษา “รายการละครโทรทัศนสําหรับเด็ก” โดยเก็บขอมูลตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 – วันพุธที่ 11
มกราคม 2549 รวมเวลา 1 สัปดาห จากสถานีโทรทัศน (ฟรีทีวี) 6 สถานี คือ ชอง 3, 5, 7, 9, 11 และ itv ผลการศึกษาและวิเคราะห
แบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โดยมีผลสรุปจากการศึกษาพบวา

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก
1. จาก 6 ชองสถานีโทรทัศน มีรายการโทรทัศนเฉพาะสําหรับเด็กชวงอายุ 3-12 ป รวมทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเปน 3,040
นาที หรือรอยละ 5.2 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห
2. สถานีที่มีสัดสวนรายการโทรทัศนสําหรับเด็กมากที่สุดคือ ชอง 7 (1,085 นาที/สัปดาห) หรือรอยละ 10.8 ของเวลา
ทั้งหมดที่สถานีออกอากาศ และนอยที่สุดคือชอง 3 (230 นาที/สัปดาห) หรือรอยละ 2.3 ของเวลาทั้งหมดที่สถานี
ออกอากาศ
3. รูปแบบรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่มีมากที่สุดคือ รูปแบบการตูน/ภาพยนตรแนวการตูน (1,670 นาที/สัปดาห) หรือรอย
ละ 54.9 ของสัดสวนรายการเด็กทั้งหมด นอยที่สุดคือ รูปแบบการแสดงออกของเด็ก (85 นาที/สัปดาห) หรือรอยละ 2.8
ของรายการเด็กทั้งหมด
4. รายการที่มีเนื้อหาผลิตจากตางประเทศสวนใหญมักเปนรูปแบบการตูน/ภาพยนตรแนวการตูนมากถึง 17 รายการ ขณะที่
รายการที่มีเนื้อหาผลิตภายในประเทศมากที่สุดคือ รูปแบบวาไรตี้ (10 รายการ)
5. 2 ใน 3 ของรายการโทรทัศนสําหรับเด็กทั้งหมดผลิตขึ้นภายในประเทศ

สวนที่ 2 ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนสําหรับเด็ก
6. พบรายการละครสําหรับเด็กเปนจํานวนนอยมาก มักเปนละครที่นําเสนอเรื่องราวเหนือจริง (Fantasy) อิทธิฤทธิ์และเวทย
มนตและไมคอยสอดแทรกความรู
7. ลักษณะการใหความรูในรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก สวนใหญยังคงอยูในระดับตนคือ การใหความรูขั้น ใชความจํา, การ
จําแนกแยกแยะ, ความเขาใจ ทั้งนี้ การพัฒนาความรูขั้น การจําแนกแยกแยะ ไปจนถึง การประยุกต มักพบในรายการ
วาไรตี้หรือนิตยสารทางอากาศที่เนนการสาธิตหรือสอนการประดิษฐ สวนการใหความรูขั้นวิเคราะห – สังเคราะหพบวามี
นอย และมักปรากฏในรายการประเภทตอบปญหา/เกม
8. พบเนื้อหาดานความรุนแรงในรายการการตูนบางเรื่อง
9. ระดับการมีสวนรวมของเด็กในรายการโทรทัศนขึ้นอยูกับรูปแบบรายการเปนหลัก โดยรายการที่มีระดับการมีสวนรวมของ
เด็กสูงคือ รายการรูปแบบการแสดงออกของเด็ก เกม/การตอบปญหา สารคดี และรายการรูปแบบวาไรตี้ ขณะที่รายการ
รูปแบบละคร การตูน/ภาพยนตรแนวการตนู และรายการรูปแบบแม็กกาซีนมีระดับการมีสวนรวมของเด็กต่ํา
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10. ลักษณะอันพึงประสงคของเด็กที่สอดแทรกอยูในเนื้อหาของรายการโทรทัศนสําหรับเด็กพบวา
สวนใหญเนนการ
เสริมสรางสติปญญา ไหวพริบในการแกปญหา ความรูความเขาใจในประวัติศาสตรไทย การอนุรักษธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี รองลงมาคือ เนื้อหาที่เนนการเสริมสรางความสัมพันธกับผูคนรอบขางหรือสังคม สวนลักษณะ
อื่นๆ เชน การรูจักบทบาท หนาที่ ความเขาใจในศาสนาและจริยธรรม พบไดนอย
11. การสงเสริมจริยธรรมในรายการโทรทัศนสําหรับเด็กไมปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจนนัก
ในรายการบางประเภทไม
ปรากฏลักษณะการสงเสริมหรือสอดแทรกคุณธรรมอยูเลย สวนรายการที่มีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
นั้น มักใชลักษณะการสงเสริมแบบการใหแบบอยางที่ดี
สวนที่ 3 ลักษณะทั่วไปของโฆษณาในรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก
12. ชองสถานีที่มีสัดสวนโฆษณาในรายการโทรทัศนสําหรับเด็กมากที่สุดคือ ชอง 5 (เฉลี่ย 13.4 นาที/ชั่วโมง) และนอย
ที่สุดคือชอง 11 (เฉลี่ย 1.6 นาที/ชั่วโมง)
13. ชวงวันที่มีสัดสวนการโฆษณามากที่สุด คือ วันเสาร-อาทิตย ในชวงเวลาไพรมไทม (เฉลี่ย 11.8 นาที/ชั่วโมง)
14. รายการที่มีสัดสวนโฆษณาตรงมากที่สุด คือ รายการตอบปญหา/เกมส (14 นาที/ชั่วโมง) และนอยที่สุด คือ รายการการ
แสดงออกของเด็ก (5.6 นาที/ชั่วโมง)
15. โฆษณาตรงสินคาประเภทขนมปรากฏมากที่สุดในรายการการตูน โดยมีเนื้อหามุงเนนกลุมเปาหมายที่เปนเด็กโดยเฉพาะ
โดยสินคาสวนใหญมักเปนสินคาเดียวกันกับที่พบในชวง
16. โฆษณาแฝงปรากฏมากที่สุดในรายการตอบปญหา/เกม
โฆษณาตรงของรายการ
17. โฆษณาที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมมีหลายรูปแบบ และสวนใหญพบในรายการการตูน โดยมีลักษณะที่ไมเหมาะสมดังนี้
ชักชวนใหเด็กซื้อวีซีดีโดยตรง, กระตุนใหเกิดการยอมรับการขมเหงรังแกผูที่ออนแอกวา, โฆษณาที่มีของแถมติดมากับ
บรรจุภัณฑ และโฆษณาที่ไมใหรายละเอียดของบริการอยางชัดเจนซึ่งอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด เชน โฆษณาบริการ
Audio text (โทร.1900) เพื่อฟงเรื่องผีเรื่องนากลัวและการทํานายโชคชะตา

ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มสัดสวนเนื้อหารายการโทรทัศนสําหรับเด็กใหมากขึ้นสําหรับสถานีที่ยังมีสัดสวนรายการเด็กนอยอยู และควรจัด
วางผังรายการเด็กใหเหมาะสมกับชวงเวลาที่เด็กๆ สามารถรับชมไดสะดวก
2. ควรจัดใหมีรูปแบบรายการที่เด็กมีสวนรวมและรายการที่มีเนื้อหาครอบคลุมเด็กกลุมอื่นๆ ใหมากขึ้น เชน เด็กตางจังหวัด
เนื่องจากผลการศึกษาพบวารูปแบบรายการสําหรับเด็กมักกระจุกตัวอยูที่รายการการตูนหรือภาพยนตรแนวการตูนซึ่ง
แทบจะไมมีการมีสวนรวมของเด็กเลย และเนื้อหาสวนมากมาจากตางประเทศซึ่งอาจมีความแตกตางทางวัฒนธรรม
และเนื้อหาบางสวนก็ไมเหมาะกับสังคมไทย
3. ทางสถานีควรคัดกรองรายการการตูนซึ่งมีเนื้อหาความรุนแรงกอนที่จะนํามาออกอากาศในชวงเวลารายการโทรทัศนเด็ก
4. ผูผลิตรายการควรระบุชวงอายุของเด็กที่เปนกลุมเปาหมายของรายการอยางชัดเจน ซึ่งจะทําใหทราบถึงความเหมาะสม
ของเนื้อหาและชวงอายุของเด็กที่เปนกลุมเปาหมายได
5. ควรเพิ่มรายการที่มีรูปแบบซึ่งสามารถนําเนื้อหาเชิงคุณธรรมจริยธรรมสื่อสารสูเด็กๆ ไดอยางนาสนใจ เนื่องจากผล
การศึกษาพบวายังมีรายการประเภทนี้นอยมาก
6. ควรเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหารายการรูปแบบสารคดีใหมากขึ้น เนื่องจากเทาที่นําเสนอเปนสวนใหญมีเนื้อหาดาน
การทองเที่ยว
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7. ผูผลิตรายการเด็กควรยกระดับการใหความรูในขั้นที่สูงกวาการใหความรูขั้นพื้นฐานคือ การบอกเลา การบรรยายเพื่อ
ความจํา ความเขาใจ ไปสูการใหความรูขั้นที่สูงกวาคือ การตั้งคําถาม การรูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรคใหมากขึ้น
8. แตละสถานีควรจัดใหมีฝายวิชาการเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของรายการเด็กที่สอดคลองกับพัฒนาการการเรียนรู
ของเด็กแตละชวงวัย รวมทั้งจัดใหมีการติดตามสํารวจผลในเชิงคุณภาพดวย
9. ควรมีการควบคุมประเภทของสินคาและบริการที่โฆษณาในรายการสําหรับเด็ก และไมควรใหมีการโฆษณาสินคาและ
บริการที่มีเนื้อหาทําใหเกิดอันตรายและความทุกขตอเด็ก หมายรวมถึงการสรางสรรคงานโฆษณาที่ไมเหมาะสมกับเด็ก
ดวย
10. ไมควรมีโฆษณาแฝงกับเนื้อหา ใหแบงแยกโฆษณาออกจากรายการอยางชัดเจน เนื่องจากเด็กอาจไมสามารถแยกแยะ
ระหวางเนื้อหารายการและโฆษณาได
11. ผูผลิตควรระมัดระวังในการใชเสียงประกอบที่ไมเหมาะสมและเกินความจําเปน โดยเฉพาะเสียงแหลม เสียงสูงที่อาจ
รบกวนสมาธิ ความสนใจที่เด็กมีตอเนื้อหารายการ และระบบโสตประสาทของเด็กได
12. ควรตระหนักถึงการรับชมของเด็กพิการทางการไดยิน โดยการทําตัวอักษรบรรยายไวดานลางของหนาจอ เพื่อเปดโอกาส
ใหเด็กพิการสามารถเขาถึงและรับชมรายการเด็กไดมากขึ้น
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สวนที่ 2
รายละเอียดโครงการรอบที่ 3
การทํางานรอบที่ 3 ของ “โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม” (Media Monitor) เรื่อง “รายการ
โทรทัศนสําหรับเด็ก” ศึกษาจากรายการโทรทัศนสําหรับเด็กซึ่งออกอากาศทุกวัน ทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวี (ชอง 3, 5, 7, 9, 11 และ
itv) ในชวงวันที่ 5 - 11 มกราคม 2549 โดยมีรายละเอียดและที่มาของการศึกษาดังนี้

2.1 ที่มาของการศึกษา
“โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อ” (Media Monitor) ภายใตการสนับสนุนของ “มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ” (มสช.)
โดยแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและ “สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” (สสส.)
กําหนดการศึกษารอบที่ 3 เปนเรื่อง “รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก” โดยจํากัดการศึกษาเฉพาะรายการเด็กซึ่งออกอากาศในชวง
วันที่ 5 - 11 มกราคม 2549
2.2 วัตถุประสงค
การศึกษาและเฝาระวังสื่อโครงการรอบที่ 3 เรื่อง “รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารายการ
โทรทัศนสําหรับเด็กที่ออกอากาศในชองฟรีทีวีปจจุบัน (ชอง 3, 5, 7, 9,11 และ itv) โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษารอบที่ 3ดังนี้
วัตถุประสงค 1 เพื่อสํารวจและศึกษาถึงจํานวนและลักษณะโดยรวมของรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่ออกอากาศใน
ปจจุบัน โดยจะพิจารณาสัดสวนเวลาเมื่อเทียบกับรายการทั้งหมด ชวงเวลาที่ออกอากาศ แหลงผลิต รูปแบบรายการ ตลอดจน
เนื้อหาที่นําเสนอวาเปนอยางไร
วัตถุประสงค 2 เพื่อศึกษาวิเคราะหเนื้อหาจากรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่คนพบในขอหนึ่ง วามีเนื้อหาสาระความรู
ประเภทใด มีการแทรกคานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ คุณคา ความคิดอะไรใหกับเด็กในรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก
วัตถุประสงค 3 เพื่อศึกษาถึงโฆษณาในรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก วาเปนโฆษณาสินคาและบริการประเภทใด มี
สัดสวนและลักษณะการนําเสนออยางไร
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2.3 แนวคิดในการศึกษา
1. แนวคิดเรื่อง “รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก”
2. แนวคิดเรื่อง “ผลกระทบจากโทรทัศนที่มีตอเด็ก”
2.1 ทฤษฎีอบรมบมเพาะจากสื่อ (Cultivation Theory)
2.2 ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม
3. แนวคิดเรื่อง “การโฆษณาสินคาในรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก”
4. แนวคิดเรื่อง “คุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็กไทย”
5. แนวความคิดเรื่องการสงเสริมพัฒนาการทางจริยธรรม
6. การพัฒนาความรู ความคิด สติปญหาของผูเรียน
7. แนวคิดเรื่องรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่เหมาะสมตามชวงของวัย
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายการโทรทัศน
8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโฆษณาในรายการโทรทัศน

1. แนวคิดเรื่อง “รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก”
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก พบวา มีผูใหความหมายของรายการโทรทัศนสําหรับ
เด็กแตกตางกันออกไป ดังนี้
รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก0 1 หมายถึง รายการที่มุงจัดใหเด็กดูเขาใจได สนุกสนานและไดความรูไดประโยชนจาก
รายการนั้นๆ ไมวาจะเปนทางรางกายหรือจิตใจ และเด็ก ก็หมายถึงเด็กที่อยูในวัยตั้งแตดูโทรทัศนเขาใจไดจนถึงอายุ 12 ขวบ
ลักษณะของรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก1 2 ที่ผลิตขึ้นในประเทศนั้นมีลักษณะแตกตางกันออกไปบางตามรูปแบบของ
รายการคือ
1. รายการที่เนนการแสดงออกของเด็กๆ โดยอาจจะทําในรูปของชมรมหรือสโมสร มีกิจกรรมใหเด็กทํา คัดเลือกเด็กออกมา
แสดง ใหเด็กไดแสดงความสามารถดานตางๆ เชน รองรําทําเพลง เลนดนตรี
2. รายการวิพิธทัศนา ซึ่งอาจจะประกอบดวยรายการยอยๆ หลายรายการเชน ละครหุน ทายปญหา เลนเกม เลานิทาน
ประกอบภาพ สอนวิธีการทํากิจกรรมตางๆ ละครสั้น สัมภาษณบุคคลเดน หรืออื่นๆ
3. รายการละครหรือภาพยนตรสําหรับเด็ก อาจผูกเปนเรื่องจบในตอน หรือเปนเรื่องยาวตอๆ กันไปจนจบ
4. รายการตอบปญหาความรูสําหรับเด็กและเยาวชน เปนรายการแขงขันความรอบรูของเด็กในสาขาตางๆ
5. รายการอื่นๆ ที่จัดขึ้นตามวาระพิเศษตางๆ
F

1

ผศ. จุมพล รอดคําดี และ ผศ. อรทัย ศรีสันติสุข, ในเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การสงเสริมการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก,บทความเรื่อง
“สภาพการณ ปญหา และอุปสรรคของการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็กในประเทศไทย”, 2525
2
ผศ. อรชุมา ยุทธวงศ, ในเอกสารประกอบหมายเลข 1 เรื่อง “ทัศนะบางประการเกี่ยวกับสภาพการณปญหา และอุปสรรคของการผลิตรายการโทรทัศน
สําหรับเด็ก”
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รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก2 3 ในที่นี้หมายถึง รายการโทรทัศนที่จัดเสนอโดยคํานึงถึงคนดูที่เปนเด็กเปนหลักใหญ
ทั้งนี้ผูแสดงและผูรวมรายการอาจจะเปนเด็กหรือผูใหญก็ได ทั้งนี้ผูแสดงรวมในรายการอาจจะเปนเด็กหรือผูใหญ หรือใชสื่ออื่นๆ
รวมอยางไรก็ได ในปจจุบันรายการโทรทัศนสําหรับเด็กในประเทศไทยมีอยู 2 ประเภทคือ รายการที่ผลิตสําเร็จรูปมาแลวจาก
ตางประเทศ และรายการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ
F

รายการสําหรับเด็ก 3 4 คือ รายการอะไรก็ตามที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1. เด็กเปนผูแสดงหรือเปนหุนการตูน
2. เปนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก หรือเปนความรูที่คิดวาเหมาะกับเด็ก
3. ชื่อรายการบอกวา นี่คือรายการสําหรับเด็ก
F

รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก (สุทธาทิพย ศรีวรานนท, 2536.) หมายถึง รายการโทรทัศนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อกลุมผูชม
เปาหมายที่เปนเด็ก อายุตั้งแต 3-12 ป โดยมีรูปแบบรายการ ลักษณะการนําเสนออยางไรก็ไดที่เหมาะสมกับกลุมผูชมเปาหมาย
ของรายการนั้นๆ และออกอากาศทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก 4 5 หมายถึง รายการโทรทัศนที่จัดเสนอโดยคํานึงถึงคนดูที่เปนเด็กเปนหลักใหญ ทั้งนี้ผู
แสดงและผูรวมรายการอาจจะเปนเด็กหรือผูใหญ หรือใชสื่ออื่นๆรวมอยางไรก็ได เปนรายการที่มุงจัดใหเด็กดูเขาใจไดสนุกสนาน
และไดความรู ไดประโยชนจากรายการนั้นแบงออกเปน 2 ประเภท คือ รายการที่ผลิตสําเร็จรูปจากตางประเทศ กับรายการที่ผลิต
ขึ้นภายในประเทศ มีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย อาทิ
- รายการที่เปนการแสดงออกของเด็กๆ โดยทําในรูปแบบของชมรมหรือสโมสรใหเด็กไดแสดงความสามารถดานตางๆ
เชน รองเพลง เลนดนตรี เปนตน
- รายการนิตยสารทางอากาศ ประกอบดวยรายการยอยๆหลายรายการ เชน ละครหุน ทายปญหา เลานิทาน
ประกอบภาพ สัมภาษณบุคคลเดนๆ เปนตน
- รายการละครหรือภาพยนตรสําหรับเด็ก อาจผูกเปนเรื่องจบในตอนหรือเปนราวตอเนื่องเปนตอนๆ
- รายการตอบปญหา/เกม จัดใหมีการแขงขันระหวางกลุมของผูที่มารวมรายการ
- รายการสารคดี (Documentary) เสนอเนื้อหาสาระดวยภาพและเสียงบรรยาย เปนรายการที่ใหความรูเปนสวนใหญ
เชน สารคดี ชีวิตสัตว วิทยาศาสตร และศิลปะวัฒนธรรม เปนตน
- ภาพยนตรแนวการตูน เปนภาพยนตรที่ถายทําจากภาพเขียนและวัตถุนิ่งใหมองเห็นเคลื่อนไหวได โดยอาศัยความ
ชํานาญ ทักษะชั้นสูง และความคิดสรางสรรค สําหรับการตูนที่ฉายอยูในปจจุบันสวนใหญเปนการตูนที่มาจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน
F

3

เรื่องเดียวกัน
จุมพล รอดคําดี, อางแลว ในเอกสารประกอบหมายเลข 9 เรื่อง “รายการสําหรับเด็ก”
5
อรพินท ศักดิ์เอี่ยม, “การใชประโยชนและความพึงพอใจที่เด็กไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก” วิทยานิพนธภาควิชาการประชาสัมพันธ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537
4

9

รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก5 6 หมายถึง รายการโทรทัศนอีกประเภทหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูชม
กลุมเปาหมายที่เปนเด็กไดรับชมเนื้อหาสาระที่ผูผลิตมุงที่จะนําเสนอ ซึ่งเนื้อหาสาระของรายการมักถูกผลิตใหสอดคลองกับความ
สนใจของเด็กโดยเนื้อหาสาระมักประกอบดวยการใหความรู หรือการปลูกฝงทัศนคติ และคานิยมดานตางๆ รวมทั้งการฝกทักษะ
บางอยาง การใหบทเรียนในการดํารงชีวิตอยูในสังคม รวมไปถึงความบันเทิงในรูปแบบตางๆ
F

จาตุรนต ฉายแสง6 7 (รองนายกรัฐมนตรี) กลาววา “รายการเด็กที่วาไมใชรายการที่มีแตเด็กเปนพิธีกรหรือมีเด็กมา
พูดคุยแคนั้น แตหมายรวมถึงรายการอะไรก็ไดที่มีสาระประโยชน เชน รายการวิทยาศาสตร รายการสารคดีสัตว สอนภาษา เปน
ตน หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อกําหนดกติกาและคอยชี้แนะสงเสริม ไมใชเพื่อการจับผิดแตอยางใด
คณะกรรมการจะเปนผูดูแลในเรื่องคุณภาพของรายการตาง ๆ ที่ทําขึ้น เปนการวัดเรตติ้ง”
นายมนตรี สินทวิชัย 7 8 สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)จังหวัดสมุทรสงคราม กลาววา “อยางนอยที่สุด ภาพความรุนแรง การ
แสดงบทเรื่องเพศ ไมควรจะมีในชวงที่เด็กและเยาวชนดู”
F

F

วัลลภ ตังคณานุรักษ 8 9 (สมาชิกวุฒิสภาและนักวิชาการจากมูลนิธิสรางสรรคเด็ก) กลาววา การนิยามคําวา "รายการ
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว"นั้น จะตองคํานึงถึงความหลากหลาย อาจจะอยูในรูปแบบละคร เกมโชว การทองเที่ยว
สารคดี ฯลฯ ทั้งนี้ อยาไดคิดแตเพียงวารายการเชนวานี้ตองมีเด็กหรือเยาวชนรวมอยูดวยเสนอเพียงแตสิ่งที่ตองระมัดระวังก็คือ
"การโฆษณาประกอบรายการ" นั้น จะตองพิถีพิถันและคัดเฟนในสิ่งที่ไมเปนผลเสียแตพวกเขาและครอบครัว”
ดร.อมรวิชช นาครทรรพ 9 10 ผูอํานวยการโครงการ Child Watch สถาบันรามจิตติ ผูอํานวยการโครงการ Child
Watch กลาววา “รายการที่ใหโอกาสเด็กควรนําเด็กมาแสดงความสามารถดีๆ อยางหลากหลาย หรือควรใหเด็กมีสวนรวมในการ
วิพากษวิจารณเรื่องตางๆ ในสังคมบางไมใชใหผูใหญมาจัดฉากรแลวเอาเด็กมาออกรายการ มีการตั้งคําถามซึ่งก็เปนคําถาม
สําหรับผูใหญใหเด็กโหวตผาน SMS อยางไรก็ตามเรื่องดังกลาวควรรณรงคกับเด็กดวย ใหเด็กรูจักเก็บออมดีกวานํามาใชจายไร
สาระ และการใหเด็กมีสวนรวมไมเฉพาะกับสื่อทีวีเทานั้น เด็กยังสามารถมีสวนรวมในโอกาสอื่นๆ ไดอีกมาก เชน ในสถานศึกษา
เปนตน แตคงเปนเรื่องที่หามกันลําบากเพราะแตละปคาดวาธุรกิจจากการสง SMS มีรายไดปละหลายพันลานบาท”
F

F

หรือการนิยามรายการโทรทัศนที่ไมเหมาะสมสําหรับเด็ก เชน
“นับเปนมติคณะรัฐมนตรีที่นาจะเกิดผลดีตอผูชมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะไดดูรายการที่มีคุณภาพ แทนที่จะติด
งอมแงมกัน การดูละครประโลมโลก หรือเกมโชวที่อาจจะมีความรูแทรกอยูบาง แตสุดทายก็เปนรายการที่จะมุงใหรางวัลเปนเงิน
กับผูที่เขาแขงขัน และมีศิลปนตลกมาเปนตัวประกอบในการทําใหรายการมีสีสัน ดึงดูดความสนใจ รายการละครแตละเรื่องที่
นํามาออกอากาศใหคนไดดูกันนั้น กลุมคนดูควรจะเปนผูใหญไมใชเด็กที่ยังแยกแยะไมออกวาทําไมคนเราตองหึงหวง ตองงอน
ตองหูเบาเขาใจผิดเรื่องราวตางๆ อยางงายดายและนําไปสูความขัดแยงที่ตองทะเลาะเบาะแวง ลงมือชกตอย ยิงกันสะบั้นหั่น
แหลก พฤติกรรมกาวราวในตัวละครและการใชชีวิตไปเพื่อการจะมีคนรักอยางขาดเหตุผล ชีวิตตัวละครที่วันๆ หนึ่งก็หมกมุนอยูกับ
คฤหาสนหลังใหญ ขับรถเกงราคาแพง ทําใหเยาวชนที่ดูละครซึมซับอยูกับความเห็นแกตัวและใชชีวิตไปเพื่อการมีสามีภรรยา” 11
10F
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ศศิธร อภิสิทธิ์นิรันดร, “การขัดเกลาทางสังคมผานรายการโทรทัศนสําหรับเด็กประเภทปกิณกะบันเทิง.” วิทยานิพนธภาควิชาการประชาสัมพันธ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541
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จาตุรนต ฉายแสง, “สื่อทีวีผนึกกําลังสนองนโยบายรัฐทํารายการเด็กสรรคสรางความรู.” หนังสือพิมพเดลินิวส 13 มกราคม 2547
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นายมนตรี สินทวิชัย. “ทั้งคาน-ทั้งหนุน ยึด "ไพรมไทม" ทีวี รายการเด็กสอวุน.” เว็บไซตมติชน 26 ตุลาคม 2546
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วัลลภ ตังคณานุรักษ. “รายการเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว.” เว็บไซตมติชน 28 ธันวาคม 2548
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ดร.อมรวิชช นาครทรรพ. “แฉชอง5ใหเด็กมีสวนรวมนอยสุด7สีไอทีวีเนนแตsms.” เว็บไซตผูจัดการออนไลน 20 เมษายน 2548
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“วิทยุ-ทีวีเพื่อเยาวชน.” เว็บไซตมติชน 7 พฤศจิกายน 2546.
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มูลนิธิสรางสรรคเด็ก เสนอวา "รายการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว" นั้น จะตองคํานึงถึงความ
หลากหลาย อาจจะอยูในรูปแบบละคร เกมโชว การทองเที่ยว สารคดี ฯลฯ ทั้งนี้ อยาไดคิดแตเพียงวารายการเชนวานี้
ตองมีเด็กหรือเยาวชนรวมอยูดวยเสนอเพียงแตสิ่งที่ตองระมัดระวังก็คือ "การโฆษณาประกอบรายการ" นั้นจะตอง
พิถีพิถันและคัดเฟนในสิ่งที่ไมเปนผลเสียแตพวกเขาและครอบครัว
รัชนีกร โชติชัยสถิตย11 12 เสนอประเด็นที่ผูทํารายการตองคํานึงถึง โดยเฉพาะสิ่งที่ผูที่ทํารายการเด็กควรทําความ
เขาใจใหตรงกันกอนวา เด็กคือใคร ความหมายที่เปนสากลตามที่ระบุไวในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคการสหประชาชาติ ได
ระบุวา เด็ก หมายถึง "มนุษยทุกคนที่อายุต่ํากวา 18 ป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะกอนหนานั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กนั้น"
การแบงกลุมเด็กอาจใชเกณฑหลายอยางมาใชในการแบง อาทิ
F

1. การแบงเด็กตามพัฒนาการทางธรรมชาติตามชวงอายุ ซึ่งเด็กแตละคนจะมีพัฒนาการทั้งในดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคมของเด็กวัยตางๆ ซึ่งอาจแบงไดเปน เด็กเล็ก เด็กกอนวัยเรียน เด็กวัยเรียน
เด็กวัยรุน ซึ่งผูทํารายการตองเขาใจถึงลักษณะพัฒนาการ ความตองการที่แตกตางกันของเด็กแตละชวงวัย
หากเลือกเด็กกลุมใดเปนกลุมเปาหมายก็จะสามารถนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบรายการใหสอดคลอง
เหมาะสม และตอบสนองความตองการของเด็กกลุมนั้นๆ ได
เชน สงเสริมใหเด็กรักการอาน สงเสริมใหรักการเลนกีฬา สงเสริมใหเด็กมีวัฒนธรรมที่ดีและมารยาท
ทางสังคม อาทิ วัฒนธรรมการตรงตอเวลา การรูจักเลือกแตงกายใหถูกกาลเทศะ มารยาทในการทักทาย การ
พูดจาดวยถอยคําที่สุภาพใหเกียรติคนอื่น สงเสริมใหเด็กรูจักรักตนเอง รูจักรักษาสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิ
ของผูอื่น รูจักการทําหนาที่สวนตัว หนาที่ที่มีตอสังคม รูจักการมีระเบียบวินัยตอตนเอง รูจักการตรงตอเวลา
2. ประการที่สอง การแบงกลุมเด็กตามพื้นทีท่ ี่เด็กมีภูมิลําเนาอยู คือ เด็กในเขตเมือง กับเด็กในเขต
ชนบท
รายการเด็กที่มีอยูในปจจุบันจํานวนไมนอยนําเสนอเฉพาะในสิ่งที่เหมาะสมหรือเกี่ยวของกับ
เหตุการณในเขตเมืองหรือเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมของเด็ก
จํานวนมากที่ดูอยูที่ตางจังหวัด
ดังนั้น ผูทํารายการเด็กควรใหความสนใจ ใหความสําคัญกับเด็กที่อยูตางจังหวัดโดยการทํารายการที่
ใหประโยชน ตอบสนองความตองการ ความสนใจของเด็กในตางจังหวัดหรือในชนบทดวย ซึ่งจะชวยใหเด็กใน
ทั้งสองพื้นที่ไดเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกันดวย
3. ประการที่สาม การแบงกลุมเด็กตามความรู ความสนใจ เด็กแตละคนอาจมีความชอบ ความถนัด ใน
เรื่องตางๆ ที่แตกตางกัน บางคนชอบดนตรี บางคนชอบเลนกีฬา บางคนชอบงานศิลปะ
หากมีการจัดรายการในประเด็นเหลานี้ก็จะเปนสิ่งชวยสนับสนุนใหเด็กไดเพลิดเพลิน มีทักษะในเรื่อง
ที่ตนสนใจอยางแทจริง และยังชวยกระตุนใหเด็กบางคนที่ยังไมทราบถึงความชอบที่แทจริงของตนเองไดเกิด
คนพบตนเองและมุงไปหาสิ่งนั้นจนชวยใหเกิดเปนงานอดิเรก หรือเปนอาชีพในอนาคตได
4. ประการที่สี่ การแบงเด็กตามสภาพปญหา ในความเปนจริงของสังคมยังมีเด็กอีกจํานวนไมนอยที่ตองตกอยู
ในสภาพที่ไมพึงประสงค ไมสามารถมีชีวิตไดอยางปกติสุขเหมือนเด็กทั่วๆ ไป
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รัชนีกร โชติชัยสถิตย, “ทํารายการเด็กใหฮิต ตองคิดอะไร.” เว็บไซตมติชน 22 พฤศจิกายน 2546.
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ซึ่งองคการยูนิเซฟเรียกเด็กกลุมนี้วาเด็กในสภาวะที่ยากลําบาก ซึ่งมีอยูหลายลักษณะ อาทิ เด็กที่
ยากจน ขาดอาหาร เด็กที่ถูกทารุณกรรม เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน เด็กที่ตกเปนเหยื่อของยาเสพติด โรคเอดส
หรือธุรกิจทางเพศ เด็กที่ถูกใชแรงงานอยางผิดกฎหมาย
และนอกจากนี้ในความเปนจริงไมเฉพาะแตเด็กที่ยากจนในชนบทเทานั้นที่มีปญหายังมีเด็กในเมืองที่
อยูในครอบครัวที่พอแมมีฐานะดี มีการศึกษาดี มีสถานภาพทางสังคมที่ดีจํานวนไมนอยที่ประสบกับปญหาใน
ลักษณะตางๆ อาทิ ปญหาความเหงา ไมอบอุน เพราะพอแมทะเลาะกัน หยารางกัน
ดังนั้น จะเปนสิ่งที่ประเสริฐมากหากผูทํารายการเด็กไดคิดทํารายการเพื่อมุงผลไปยังเด็กกลุมนี้บาง ประเด็นอื่นๆ ที่ รัชนี
โชติชัยสถิตย เสนอเพิ่มเติม คือ
1.การทํารายการเด็ก ผูท ําควรยึดหลักการบางประการที่ไมใชมุงเพื่อใหเกิดผลทางการคาเทานั้น แต
ผูทํารายการเด็กควรยึดหลักการที่มุงทํารายการที่อยูบนพื้นฐานของการทําใหเกิดความเสมอภาค ความเทา
เทียมกันของเด็กทุกคน การเคารพสิทธิของเด็ก การใหเด็กมีสวนรวม และมุงใหเกิดประโยชนแกเด็กเปนหลัก
2.รูปแบบของรายการเด็กทีท่ ําควรมีความนาสนใจ
ซึ่งสิ่งที่จะทําใหเกิดความนาสนใจไดคงไม
เพียงแตมุงทํารายการใหมีความสนุกตามที่ทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ ตองการเพียงอยางเดียว แตควรมี
รูปแบบที่ซอนเรนสิ่งที่มีสาระที่เหมาะสม ไมนําเสนอเนื้อหาที่หนักเกินไป แตมีความเราใจชวนติดตามทั้งภาพ
บท แสงเสียง ดนตรีประกอบ รวมทั้งผูแสดง หรือผูดําเนินรายการ
และที่สําคัญไมควรยัดเยียดสิ่งที่เปนสาระ ความชอบ รสนิยมหรือแนวปฏิบัติสําหรับผูใหญมากเกินไป เชน การ
ใหเด็กแตงหนาแตงตา แตงตัวเปนเหมือนผูใหญที่มีอาชีพหางเครื่อง ซึ่งมิไดหมายความวาอาชีพหางเครื่องเปนสิ่งที่ไมดี
แตการที่นําเด็กอายุ 2-3 ขวบไปทําเชนนั้นอาจทําใหเด็กเกิดความรูสึกวาการแสดงจะตองมีการแตงหนาเขมแบบนั้น ตอง
แตงตัวดวยชุดฟูฟาแบบนั้น และตองเตนตามจังหวะเพลงดวยทวงทาที่ผูใหญเรียกวาเซ็กซี่ ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงการ
แสดงสามารถทําไดหลายอยาง โดยเฉพาะการแสดงที่ใหเด็กแสดง ก็ควรเปนการแสดงที่เหมาะสมและดูเปนธรรมชาติ
ตามวัยเด็ก มิใชนําเด็กมาเปนผูใหญ
3.ผูทํารายการเด็กควรมีวิสัยทัศนไปในทิศทางเดียวกัน ดังที่กลาวมาขางตนแลววา เราไมสามารถ
ปฏิเสธนโยบายนี้ได เพราะกลุมเปาหมายในนโยบายนี้คือเด็ก เด็กคือสิ่งที่จะเปนอนาคตในทุกๆ ดานของ
ประเทศ
ฉะนั้น คงไมควรมีขอโตแยงกันมากมายไปกวานี้ นอกเหนือจากการรวมมือรวมใจกันทําเพื่อมุงผลใหเกิด
ประโยชนตอเด็ก แมวาจะมีสิ่งที่อาจเปนอุดมการณบาง แตเชื่อวาถาเราสามารถตัดทอนเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคตางๆ ลง
ไปไดบาง เชน ขอกังวลเกี่ยวกับเรตติ้งระดับความนิยมที่มีตอรายการ ความคุมทุน ผลกําไรของรายการ ก็จะชวยใหการ
ผลิตรายการเด็กดําเนินไปไดดวยดี
ผูลงทุนและสังคมตองมีความใจกวางที่จะมองใหเห็นคุณคามหาศาลที่ไมสามารถประมาณเปนตัวเงินที่จะเกิด
กับเด็กและประเทศชาติได และหากเราคิดไดและยอมลดเงื่อนไขตางๆ ลงไดก็จะชวยใหเรามีรายการเด็กที่ดีมากมาย ซึ่ง
จะสงผลใหเรามีเด็กที่มีคุณภาพมากมายตามมาในที่สุด
4.รูปแบบของรายการเด็กทีท่ ําอาจทําใหนา สนใจไดโดยการทําใหเปนรายการที่สามารถดูและติดตาม
ไดทั้งครอบครัว โดยอาจทําเปนรายการของทุกคนในครอบครัว เพราะเด็กเปนบุคคลที่ไมสามารถอยูในสังคม
ไดตามลําพัง แตเด็กยังตองอยูในความดูแลของพอแม ผูปกครอง หรือครู และยังตองอยูกับสภาวะแวดลอม
และระบบตางๆ ในสังคม
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ดังนั้น เราอาจทํารายการที่ผูกเรื่องที่เด็กมีความสัมพันธกับคนในครอบครัว และการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ ในสังคมโดย
อาจผลิตในรูปของนวนิยายเรื่องยาว หรืออาจจะเปนเรื่องสั้นเปนตอนๆ ที่นําเสนอชีวิตเด็ก สังคมเด็กที่มีความหลากหลาย ทั้งเด็กที่
มีโอกาส เชน เด็กที่เปนลูกคนรวยแตถูกพอแมสงไปเขาโรงเรียนประจําที่มีชื่อเสียง เด็กที่มีความสามารถโดดเดนและมีคุณธรรม
และเด็กที่ดอยโอกาสในสังคม เชน เด็กที่กระทําผิดและตองเขาไปอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็ก หรือเด็กในสถานสงเคราะห
เด็กที่ตองไปรับจางขายแรงงาน ซึ่งหากผูผลิตสามารถนําเสนอเรื่องราวที่หลากหลายดังกลาวทั้งเด็กและสังคมก็จะไดประโยชน
หลายทาง
ไมวาจะเปนการนําเสนอความเปนจริงในสังคมที่หลายคนไมมีโอกาสรับทราบนักและยังมีโอกาสสอดแทรกคุณคา
คุณธรรม และแบบอยางที่ดีๆ แกเด็กที่ชมรายการได
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและสํานักพิมพรักลูก ไดเสนอลักษณะรายการโทรทัศนทั้งที่เหมาะสมและไมเหมาะสม
สําหรับเด็ก ดังนี้
รายการโทรทัศนที่เหมาะสมสําหรับเด็ก12 13 อาจแบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทกระตุนความสนใจ และ ประเภทสงบดูแลว
สบายใจ
1. รายการที่กระตุนความสนใจ รายการที่กระตุนความสนใจของเด็กๆ จะเปนประโยชนและชวยในพัฒนาการของเขาเปน
อยางมาก ซึ่งเหมาะกับเด็กบางวัย โดยเฉพาะลักษณะการกระตุนจากเสียงเพลง จากมิวสิกวิดีโอ เมื่อเด็กๆ ไดยินเสียง
เหลานี้ ก็จะเกิดความสนใจขยับรางกายตามเสียงเพลงได
2. รายการที่ดูแลวสบายใจ รายการโทรทัศนที่สรางบรรยากาศสงบนั้น จะชวยใหกลอมเกลาใหเด็กมีอารมณที่สงบลง หาก
บรรยากาศในบานมีความวุนวายมากเกินไป พอแมอาจเปดรายการสารคดี ธรรมชาติ ที่มีเพลงประกอบไพเราะ การตูนที่
ไมมีเสียงดังอึกทึกครึกโครมมากเกินไป
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รายการที่เด็กไมควรดู มีลักษณะ ดังนี้
1. ละครโทรทัศนรักโศกเศราเคลาน้ําตา เนื่องจากละครเหลานี้มุงแตเนื้อหาที่แสดงถึงความอิจฉาริษยา โกรธแคน อาฆาต
สรางอารมณผิดหวัง เกรี้ยวกราด วิตกกังวล ซึ่งมักมีความรุนแรงเหลือเชื่อกวาในชีวิตจริง เกือบทุกฉากที่ตัวละครในเรื่อง
เผชิญหนาพูดกันจะตองมีการระเบิดคําพูดรุนแรงใสกัน
2. ภาพยนตรชุดเปนตอนๆ มักเปนภาพยนตรตางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนักสืบ มือปราบ สงคราม การตอสู หรือ
พิศวาสฆาตกรรมทั้งหมาย ที่เนนฉากการไลลา การสูรบที่ดุเดือด รถระเบิด บานระเบิด คนถูกยิงเลือดออกแดงฉาน หรือ
ภาพสยดสยอง เหลานี้ลวนเปนความรุนแรงทางภาพที่ไดเผยแพรผานโทรทัศน และผลกระทบจากความรุนแรงดังกลาวนี้
สงผลตอเด็กตั้งแตวัยคลานเปนตนไป นอกจากนี้ สีหนาที่บูดเบี้ยว แสดงความโกรธเกรี้ยวของนักแสดง เด็กจะเริ่มมี
ปฏิกิริยาสนองดวยการใจเสียและเริ่มรองไห อาจทําใหเด็กเกิดจินตนาการที่นากลัว
3. ภาพยนตรตื่นเตนระทึกใจ ตอสูรุนแรงเราใจ ภาพยนตรเชนนี้มักมาจากตางประเทศเชนเดียวกัน แตกตางกันเพียงแตวา
ภาพยนตรประเภทตื่นเตนระทึกใจ เนนความโหด สยดสยองรุนแรง มากกวา เชนการไลฆากันใหเห็นชัดๆ ใชมีดหั่นเปน
ชิ้นๆ ปาดคอยิงดวยอาวุธสงครามจนหัวกระจุย ซึ่งเปนความรุนแรงที่เกินจริง โดยทั่วไป
4. ภาพยนตรที่มีการถายภาพระยะใกล ใบหนาตัวแสดงในโทรทัศนก็มีผลกระทบกับเด็กเชนเดียวกัน พฤติกรรมของเด็กเล็ก
มักจะชอบดูใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส แตหลายครั้งรายการโทรทัศนที่ผูใหญดู จะเต็มไปดวยใบหนาที่เกรี้ยวกราด ถมึงทึง
หรือแววตาอันนาหวาดกลัว เสียขวัญ ตาเหลือกคาง ใบหนาเละๆ ของผี ใบหนายักษ ปศาจ สัตวประหลาดในละครจักรๆ
วงศๆ หรือใบหนาคนคนตายในหนังฆาตกรรม โดยการถายทํามักจะเนนภาพเขาไปใกลๆ เพื่อใหเห็นชัดเจนเต็มที่ ภาพ
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“คูมือดูโทรทัศนกับลูกอยางสรางสรรค.” โครงการสงเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก (กสด.), มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาเด็กและสํานักพิมพรักลูก, พฤศจิกายน
2536.
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เหลานี้อาจทําใหเด็กกลายเปนคนหวาดกลัวโดยไมมีเหตุผล หรือวาเกิดความชาชินตอความเจ็บปวด ขาดการเรียนรูเรื่อง
การเกื้อกูลระหวางเพื่อนมนุษย และความรูสึกเห็นอกเห็นใจ
5. รายการที่มีเสียงประกอบดังรุนแรง ในบางครั้งภาพยังเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงได เพียงแตใหลูกหันหนาไปจากจอโทรทัศนเสีย
แตในเรื่องของเสียงประกอบเปนเรื่องสําคัญ รายการบางรายการอาจไมมีภาพที่เปนพิษภัย แตอาจมีเสียงประกอบที่เปน
พิษ เชน เสียงกระดิ่งที่ดังนานๆ เสียงกรีดรองอันโหยหวนของปศาจ เสียงไซเรนของรถพยาบาล/ตํารวจ เสียงที่ดังหวีดหวิว
แหลมสูง เสียงขูกรรโชก ตะโกน เหลานี้อาจทําใหเด็กกลัวและมีความรูสึกที่ไมดี เกิดอารมณวุนวายและสับสนได ซึ่งมัก
รวมไปถึงเสียงดนตรีจากภาพยนตรหนังแอ็คชั่น มักจะเปนเสียงที่เราอารมณกอใหเกิดความตึงเครียด ปนปวนในใจ

2. แนวคิดเรื่อง “ผลกระทบจากโทรทัศนทมี่ ีตอเด็ก”
จากพัฒนาการเรื่องแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งชี้ใหเห็นวาแนวคิด
เกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนพัฒนาไปตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคแตละสมัย จากยุคแรกที่เชื่อ
ในอิทธิพลและพลังของสื่อ สูยุคที่สองที่อํานาจของสื่อถูกทาทาย เมื่อคนพบวายังมีปจจัยอื่นๆ ทํางานรวมกับพลังของสื่อดวย และ
กลับมาสูยุคที่เชื่อในพลังของสื่ออีกครั้ง ในยุคสุดทายก็เชื่อวาสื่อมีอิทธิพลและผลกระทบในวงกวาง เพราะเปนยุควัฒนธรรมโทร
ทัศนที่แทบทุกครัวเรือนมีเครื่องรับโทรทัศนอยูในบาน
การศึกษาถึงอิทธิพลและผลกระทบของสื่อจึงตองพิจารณาถึงบริบทของ
สังคมไปพรอมๆ กัน
สําหรับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนในบริบทสังคมไทย จากการทบทวนงานวิจัยพบวา ประเด็นในการศึกษามี
ความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีดังกลาวเชนกัน โดยในชวงแรกราวทศวรรษ 2510 มีการศึกษาเรื่องอิทธิพลและผลกระทบของ
สื่อมวลชนอยางกวางขวาง โดยมุงที่ผลกระทบดานลบเปนหลัก ยุคตอมาจึงเริ่มตระหนักถึงอิทธิพลทั้งดานบวกและลบจึงมี
การศึกษาอิทธิพลทางดานบวกมากขึ้น และในขณะนี้ประเด็นเรื่องผลกระทบดานลบของสื่อมวลชนในสังคมไทยเริ่มมีบทบาทมาก
ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จากปรากฏการณแฟนคลับไปเฝาดูอาการนักรองยอดนิยม การสักยันตตามแบบภาพยนตร เปนตน
ลักษณะการเขาไปมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนของสื่อมวลชน เปนไปในลักษณะของการเลียนแบบ ซึ่งเปนกระบวนการ
เรียนรูอยางหนึ่งของเด็ก นอกจากนี้ ทฤษฎีการปลูกฝงทัศนคติและคานิยมความเชื่อของสื่อหรือทฤษฎีการอบรมบมเพาะจากสื่อ
(Cultivation theory) ยังอธิบายวาผูที่เปดรับชมโทรทัศนมาก มีแนวโนมที่จะเชื่อตามสิ่งที่โทรทัศนนําเสนอ ไดรับการปลูกฝง
ทัศนคติและคานิยมความเชื่อจากโทรทัศน
2.1 ทฤษฎีอบรมบมเพาะจากสื่อ (Cultivation Theory) 14
ในมุมมองของสํานัก Cultivation Theory มองสื่อในมุมที่เปนตัวสรางและวางรูปแบบของวัฒนธรรมมากกวาที่จะเปน
เพียงภาพสะทอนของวัฒนธรรมในสังคม สํานักอบรมบมเพาะจากสื่อ (Cultivation Theory) อธิบายวา โทรทัศนทําหนาที่ปลูกฝง
สมาชิกในสังคมไดอยางไรดวยแนวคิดเรื่อง “การสรางความเปนจริงทางสังคม” (Social Construction of Realty) แนวคิดนี้มองวา
โลกที่แวดลอมตัวบุคคลมีอยู 2 โลก โลกแรกเปนโลกกายภาพ ซึ่งไดแก วัตถุ สิ่งของ บุคคล บรรยากาศดานกายภาพทั้งหลายที่
แวดลอมตัวบุคคล ซึ่งเปนโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สวนอีกโลกหนึ่งมีชื่อเรียกหลายอยาง เชน โลกทางสังคม (Social World) สิ่ง
แวดลอมเชิงสัญลักษณ (Symbolic Environment) หรือความเปนจริงทางสังคมนั่นเอง ซึ่งโลกนี้จะเกิดขึ้นจากการทํางานของ
สถาบันตางๆ ในสังคม เชน ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ที่ทํางาน รัฐ และสื่อมวลชน ทําใหการรับรูและพฤติกรรมของบุคคลแตก
ตางกัน แมการมองเห็นโลกทางกายภาพจะเหมือนกัน
13F
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เรื่องเดียวกัน.
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เด็กจะสัมผัสโลกที่เปนจริงหรือโลกทางกายภาพไดจากการมีประสบการณตรง จากสภาวะแวดลอมรอบตัว ในขณะที่โลก
ในจอโทรทัศนก็จะใหความเปนจริงหรือประสบการณโดยออมผานสื่ออีกทีหนึ่ง เด็กจัดเปนผูบริโภคสื่อโทรทัศนมากก็มีแนวโนมวา
หากโลกจริงๆ กับโลกในจอขัดแยงกัน เด็กอาจจะเลือกเชื่อโลกในจอก็เปนได หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ โลกในจอได
ปลูกฝงวัฒนธรรมทางสังคมใหแกเด็กมากกวาสถาบันอื่นๆ แมวาในความเปนจริงเด็กจะมีพอแม ครู เพื่อน เปนกลุมอางอิง
อยู แตโดยลักษณะของโทรทัศนที่นําเสนอแตกระแสหลัก (Mainstream) ยอมทําใหเด็กคลอยตามมากกวา รวมทั้งผูใหญหรือ
เพื่อนๆ เองก็ไดรับการปลูกฝงจากโทรทัศนมาไมแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ของประสบการณจริงของเราเริ่มจํากัดแคบ
เขามาเรื่อยๆ จากบานที่ลานกวาง สามารถวิ่งเลน มีเพื่อนบานแวดลอม มาสูบานเปนหองแถว เปนหองสี่เหลี่ยม โทรทัศนในฐานะ
สื่อซึ่งสามารถเปดประสบการณ นําโลกอันกวางใหญมาใหเราไดสัมผัสจึงทรงอิทธิพลอยางแทจริง
2.2 ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม14 15
ทฤษฎีนี้มีจุดริเริ่มการศึกษาจากความสนใจตอปรากฏการณของการเกิดโทรทัศนและบทบาทที่มีตอสังคมอเมริกัน
เชนเดียวกับทฤษฎีการปลูกฝง แตทฤษฎีนี้ใหความสนใจตอการเรียนรูในการใชชีวิตในสังคมของเด็กๆ ที่ไดรับอิทธิพลจาการเปด
รับชมเนื้อหาโทรทัศน เชน ในงานวิจัยที่ศึกษาวา “เด็กๆ เรียนรูในการซื้ออยางไร” (Ward, et al., 1977) โดยศึกษาผลจากการ
เปดรับเนื้อหาโฆษณาในโทรทัศน งานวิจัยนี้มีขอสันนิษฐานวา (1) เด็กๆมักเปราะบางตออิทธิพลจากสื่อมวลชน ไมวาเปนดาน
ความรูความคิดหรือสติปญญา ที่จะทําความเขาใจหรือตอตานสิ่งที่รับรูซ้ําๆ จากสื่อมวลชน (2) เชื่อกันวาเนื้อหาโฆษณามักชักจูง
เด็กๆ ไปสูพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม ไมเปนประโยชนกับสุขภาพ และ (3) เนื้อหาในโฆษณามีพลังอํานาจที่จะสรางผลตอ
ความตองการอยากบริโภค สรางอารมณพึงพอใจ รวมทั้งสรางพฤติกรรมที่นําไปสูการกวนใจผูปกครองดวย
F

เมยโรวิทซ15 16 (Meyrowitz, 1985) กลาววาสื่อมวลชนในปจจุบันเปนพลังสําคัญตอการเรียนรูขัดเกลาทางสังคมของเด็ก
ทั้งนี้เนื่องจากสื่อโทรทัศนมีลักษณะเอื้อตอการเรียนรูโลกของความเปนผูใหญไดนาสนใจและมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อมวลชน
อื่นๆ ประกอบกับเนื้อหาโทรทัศนในปจจุบันนําเสนอเนื้อหาทางสังคมของทุกเพศทุกวัยใหเรียนรูไดอยางทั่วถึงงายๆ สะดวกสบาย
ทําใหชวงการเรียนรูทางสังคมทุกชวงอายุ เกิดขึ้นไดเหมือนๆ กันพรอมๆ กันในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดจาก
วิทยานิพนธเรื่อง “การสาบสูญของชีวิตวัยเด็ก” ของโพสตแมน (Postman, 1982) ที่ชี้ใหเห็นวา สื่อมวลชนโทรทัศนสรางการเรียนรู
เกินวัยของเด็กๆ จนแทบวาจะไมมีโอกาสใชชีวิตหรือมีความรูสึกเปนเด็กไดสมวัยเหมือนในอดีตที่ไมมีสื่อโทรทัศน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนในประเทศไทยมีพัฒนาการคอนขางใกลเคียงกับ
สหรัฐอเมริกา โดยที่ในระยะแรกชวงทศวรรษ 2510 สวนใหญเปนการศึกษาในประเด็นอิทธิพลและผลกระทบดานลบของสื่อที่มี
ตอเด็กและเยาวชน เชน
ปฏิพันธ กระแสอินทร16 17 (พ.ศ. 2509) ศึกษาผลกระทบของภาพยนตรทางโทรทัศนที่มีตอพฤติกรรมวัยรุน พบวา มี
ผลในแงลบคือเด็กชอบเลียนแบบการกระทําในโทรทัศนอยางไมแยกแยะ สวนในแงดี โทรทัศนชวยใหเด็กรูจักการเขาสังคมและให
ความรูที่ทันโลก
F

F

รัญจวน มีนประดิษฐ17 18 (พ.ศ. 2513) ศึกษากลุมเปาหมายชั้นประถมปลาย พบวา เด็กชอบเลียนแบบดานการใช
ภาษามากที่สุด
F
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร หนวยที่ 8 - 15. สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
16
อางถึงในเรื่องเดียวกัน.
17

ปฏิพนธ กระแสอินทร. “อิทธิพลของภาพยนตโทรทัศนตอพฤติกรรมเด็กวัยรุน.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2509.
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บํารุงสุข สีหอําไพ และคณะ18 19 (พ.ศ. 2518) สํารวจอิทธิพลของโทรทัศนตอเด็กอายุ 7-10 ป พบวาอิทธิพลของโทร
ทัศนจะแปรไปตามอายุ เพศ ระดับชั้นทางสังคมของเด็ก
F

นันทวัน สุชาโต และคณะ19 20 (พ.ศ. 2520) ศึกษาพฤติกรรมกาวราวในเด็กนักเรียนอายุ 8-12 ป ในกรุงเทพฯ ทีม่ ฐี านะ
ทางเศรษฐกิจตางกัน เพื่อดูวาอิทธิพลจากโทรทัศนจะมีผลตอการแสดงพฤติกรรมกาวราวหรือไม ขอคนพบคือ ชวงเวลาที่เด็กนิยม
ดูโทรทัศนนั้น เปนชวงเวลาที่มีรายการที่แสดงความรุนแรงอยูมาก ดังนั้น โอกาสที่เด็กจะไดเปดรับรายการโทรทัศนที่รุนแรงจึงมีอยู
มาก และพบวา ยิ่งมีการเปดรับโทรทัศนบอย ก็ยิ่งทําใหเด็กยอมรับการใชความรุนแรงแกปญหา หรือแมแตเคยมีประสบการณการ
ใชความรุนแรงแกปญหาดวยตัวเอง อยางไรก็ตาม ระดับของผลกระทบนี้ก็ยังแปรไปตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัว
เด็ก
สุกัญญา ตีระวนิช และนันทริกา คุมไพโรจน20 21 (พ.ศ. 2526) ศึกษาอิทธิพลของสื่อตอเด็กในกรุงเทพมหานคร พบว
า เด็กใหความสนใจสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาเปนหนังสือพิมพ และวิทยุ ซึ่งจํานวนขาวสารบันเทิงที่มาถึงเด็กมีโอกาสสราง
อิทธิพลตอเด็กแตละวัย โดยไมเจาะจงวามาจากสื่อชนิดใด บอยครั้งเพียงใด เมื่อเนื้อหานั้นมาถึงเด็กแลวก็สามารถกลอมเกลา
ทัศนคติเด็กไดเทากันทั้งสิ้น
มนตชัย นินนาทนนท21 22 (พ.ศ. 2526) ศึกษาอิทธิพลของโทรทัศนที่มีตอเยาวชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา
เด็กนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ในอําเภอเมืองเชียงใหมสนใจชมโทรทัศนมาก และชมเพื่อความสนุกสนานมากที่สุด เมื่อชมแลวนักเรียน
เคยเลียนแบบจากรายการโทรทัศนถึงรอยละ 77.6 โดยสวนใหญจะเลียนแบบคําพูดจากรายการภาพยนตรมากที่สุด นอกจากนั้น
ยังเลียนแบบมาจากโฆษณา การแสดงละคร ทาทาง การตอสู การประดิษฐสิ่งของ การใชอาวุธ การแตงกาย และการชวยเหลือผู
อื่น
F

F

F

3. แนวคิดเรือ่ ง “การโฆษณาสินคาในรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก”
จากการประชุมแนวทางการควบคุมกํากับดูแลการโฆษณาขนมสําหรับเด็ก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 นายปารเมศร รัช
ไชยบุญ นายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย ไดเสนอแนวทางการควบคุมกํากับดูแลการโฆษณาขนมสําหรับเด็ก 5
แนวทาง ไดแก
1.หามโฆษณาของแถมที่ติดมากับบรรจุภัณฑ และกิจกรรมสงเสริมการขายในสื่อโฆษณาโทรทัศน
2.หามโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน โดยไมใหผูดําเนินรายการพูดถึงผลิตภัณฑ และหามใสเสื้อที่มีโลโกผลิตภัณฑ
ในขณะดําเนินรายการ
3.ในโฆษณาหามพรีเซ็นเตอรแสดงพฤติกรรมที่อาจทําใหเกิดการเลียนแบบและเปนอันตรายตอเด็ก เชน โยนขนมขึ้น
อากาศ เปนตน
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รัญจวน มีนประดิษฐ. “อิทธิพลของโทรทัศนที่มีตอนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีฐานะแตกตางกัน.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาโสตทัศนะศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2513.
19
บํารุงสุข สีหอําไพ และคณะ. “พฤติกรรมและทัศนคติของผูรับสารตอสื่อมวลชน.” กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518.
20
นันทวัน สุชาโต และคณะ. อางใน นราพร สังขชัย,
21
สุกัญญา ตีระวนิช และนันทริกา คุมไพโรจน. “ รายงานการวิจัยอิทธิพลของสื่อตอเด็กในกรุงเทพมหานคร.” กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงานเยาชนแหงชาติ, 2526.
22
มนตชัย นินนาทนนท. “อิทธิพลของโทรทัศนที่มีตอเยาวชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม.” ใน วารสารนิเทศศาสตร ปที่ 4 (ต.ค. 2526). คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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4.ส ง เสริ ม ให ป ระทั บ ตราโลโกรู ป แปรงสีฟ น ลงในบรรจุ ภัณ ฑ ข องผลิ ตภั ณ ฑ เพื่อ เปน การเตือ นให เด็ กแปรงฟ น หลั ง
รับประทานขนม และ
5.สงเสริมใหใสคําเตือนโรคฟนผุ โรคอวน เบาหวาน ไต ลงในทายภาพยนตรโฆษณาโดยใหใสเปนตัวอักษรไมตองเปน
คําพูด

4. แนวคิดเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กไทย
จากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 7 ประการ
ซึ่งไดถูกบรรจุเอาไวใน (ราง) นโยบายยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการหลักระดับชาติดานการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง “โลกที่
เหมาะสมสําหรับเด็ก” (พ.ศ. 2548-2557) ดังนี้
1. มีความรัก และผูกพันในครอบครัว เปนคนมีความสุข ภาคภูมิใจในความเปนคนไทย มีทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ รูจักสิทธิ
และหนาที่ของตน รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น และสามารถปกปองสิทธิ และปองกันการลวงละเมิดสิทธิไดอยางเหมาะสม
2. มีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และมีสุขภาพจิตที่ดี รูจักปองกันตนเองจากโรคภัย อบายมุข และสาร
เสพติด
3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีจริยธรรมและคุณธรรม มีพฤติกรรมรับผิดชอบตามวัยและใฝสันติ โดยเคารพความแตกตาง
ระหวางบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. มีคานิยมและเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักดิ์ศรีและมีความภาคภูมิใจในการทํางานสุจริต มีทักษะที่เหมาะสมและมี
การเตรียมตัวที่เหมาะสมในการประกอบสัมมาอาชีพ
5. ไดรับการสงเสริมใหมีทักษะการเรียนรูตั้งแตเกิด รูจักคิดอยางมีเหตุผล คิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดแกปญหา
รวมทั้งการคิดสรางสรรคและจินตนาการ สนใจและใชนวัตกรรม ใฝรูและพัฒนาตนเองรอบดานอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
6. สนใจสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก เขาใจผลของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบการดํารงชีวิต
เขาถึงขอมูลขาวสารสําหรับชีวิตประจําวันและการมีอาชีพของตน เขาถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย มีความรูทางกฎหมาย
รวมทั้งการรูเทาทันเหตุการณ รูจักปรับเปลี่ยนชีวิตตามความเหมาะสมและการเตรียมตัวเพื่ออนาคต
7. รูจักชวยเหลือผูอื่นและผูดอยโอกาส มีสวนรวมเหมาะสมตามวัย รวมทั้งไดแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ บนพื้นฐานของความเปนประชาธิปไตยอยางมีความรับผิดชอบ

5. แนวความคิดเรื่องการสงเสริมพัฒนาการทางจริยธรรม2223
F

แนวทางการสงเสริมพัฒนาการทางจริยธรรม ของผูเรียนตองคํานึงถึงวัยและระดับพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ โดยมี
หลักในการพัฒนาจริยธรรม 3 ประการคือ
1.
การบอกเหตุผล (Giving Reason) การบอกเหตุผลเปนสิ่งที่สําคัญมากในการพัมนาจริยธรรมของผูเรียน
เพราะวากวาจะเติบโตมาไดผูเรียนตองผานพัฒนาการแตและขั้นมาตามลําดับ ซึ่งเขาจะไดรับการปลูกฝงทางดานจริยธรรมมาดวย
ประสบการณที่แตกตางกัน เชน ในวัยเดกอาจไดรับการเลี้ยงดุมาแบบใชอํานาจบังคับ โดยการถูกลงโทษเฆี่ยนตีหรือไมไดรับการ
ยอมรับ การถูกเมินเฉย เปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้ จะทําใหเขามีพัฒนาการที่ผิดปกติไป ฮอฟแมน (Hoffman,1975) เสนอวา ควรมีผู
ชี้แจงเหตุผลวา ทําไมพฤติกรรมบางอยางจึงไมเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น เชน การทํารายผูอื่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมได หรือ อาจใช
วิธีการอธิบายความรูสึกของผูผูอื่น
23

สรุปจากจาก แสงเดือน ทวีสิน (2539) “จิตวิทยาการศึกษา” เอกเพรส มีเดีย กรุงเทพฯ
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2.
ใหตัวแบบที่ดี (Modeling Moral and Prosocial Behavior ) ตัวแบบหรือแบบอยางมีอิทธิพลอยางมาก ตอ
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล เชน เด็กที่เห็นเพื่อที่เกเรหรือพูดปดก็จะปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวัยรุนผูเรียนมักจะ
ปฏิบัติตามกลุมเพื่อน ดังนั้นวัยรุนที่ไดตัวอยางหรือแบบอยางที่ดี ก็จะมีพฤติกรรมที่ดีถูกตองเหมาะสม แตถาไดตัวแบบที่ไมดี ก็จะ
มีผลตอทุกคนในกลุม ซึ่งจะทําสิ่งที่ผิดตามกันไป ดังนั้นครูผูสอนจึงควรเลือกตัวอยางที่ดีใหกับผูเรียน รวมทั้งตัวผูสอนเองก็ควรที่จะ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียนดวย
3.
การนําเสนอขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม (Presenting Moral Issues and Dilemmas) โคลเบิรก
(Kohlberg) กลาววา บุคคลจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเขาไดมสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องทางจริยธรรม ที่
ไมสามารถตัดสินในเรื่องความถูก – ผิดไดอยางชัดเจน ดังนั้นครูผูสอนจึงควรนําเสนอเรื่องราวตางๆ เหลานี้เพื่อใหผูเรียนไดมี การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นกันไดอยางเต็มที่เพื่อเปนการพัฒนาการทางจริยธรรมของผูเรียนหัวขอตางๆ ที่นําเสนออาจจะเปน
ปญหาที่เกี่ยวของกับผูเรียนอยูในขณะนั้น ซึ่งอาจเปนเรื่องทั่วๆ ไปหรือ หัวขอเฉพาะก็ได

6. การพัฒนาความรู ความคิด สติปญ
 หาของผูเรียน
เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S. Bloom) ไดจําแนก การสรางพัฒนาการดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หรือ
กระบวนการสรางสติปญญา ไวเปนลําดับขั้น ไว 6 ดังนี้
1. ความรู (Knowledge) คือ ความสามารถ ของผูเรียนในการรับขอมูลเขาสูสมอง หลังจากนั้นจะเริ่มคิดและจดจําขอมูล
ซึ่งยังสามารถแบงแยกยอยออกไปไดอีกหลายประเภท
 ความรูเฉพาะเจาะจง คือความรูเกี่ยวกับขอมูลนั้นโดยตรง เปนขอมูลซึ่งเปนรูปธรรมกอนที่จะนําไปสู ขอมูลที่
เปนนามธรรม ยังแบงออกเปนยอยไดอีก 2 ประการ คือ ความรูเฉพาะ (Knowledge of Terminology) และ
ความรูในขอเท็จจริงบางอยาง (Knowledge of Specific Fact)
 ความรูในการจัดกระทําเฉพาะเรื่อง (Knowledge of way mean of Dealing with Specifics) ซึ่งยังแบงไปได
อีก 5 ประเภทคือ ความรูในเรื่องกฎระเบียบ (Knowledge of convention) ความรูในเรื่องแนวโนมและลําดับ
เหตุการณ (Knowledge of trend and sequence) ความรูในเรื่องประเภทและจําพวก (Knowledge of
Classification and Categories) ความรูเรื่องเกณฑ (Knowledge of Criteria) และความรูเรื่องระเบียบวิธีการ
(Knowledge of methodology)
 ความรูเรื่องสากลและนามธรรมในสาขาตางๆ ซึ่งแบงออกไปได 2 แบบ คือ ความรูหลักการและขอสรุป และ
ความรูเชิงทฤษฎีและโครงสราง
* สังเคราะหแนวคิดขั้นที่ 1 เปน 3 ระดับคือ ความจํา, การเรียงลําดับและ การจําแนกแยกแยะ
2. ความเขาใจ (Compression) คือ ความสามารถในการใหความหมายขอมูล ซึ่งแสดงออกเปนพฤติกรรมยอย 3 อยาง
คือ ความสามารถในการแปลความ (Translation) ความสามารถในการตีความ (Interpretation) และสามารถขยายความและสรุป
ความได (Extrapolation)
3. การนําไปประยุกตใช (Application) คือ ความสามารถในการนําขอมูลนั้นไปใชกับสภาพการณจริงได
4. การวิเคราะห (Analysis) คือ ความสามารถแยกขอมูลออกเปนสวนยอยและสามารถเห็นความสัมพันธของสวนยอย
และละสวนได
5. การสังเคราะห (Synthesis) คือ ความสามารถจัดรวบรวมขอมูลยอยเขามารวมเพื่อใหเห็นเปนภาพที่สมบูรณขึ้น
6. การประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถในการตัดสิน วินิจฉัยขอมูล โดยใชมาตรการที่ผูอื่นกําหนดไวหรือผูอื่น
กําหนดไวก็ได
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หมายเหตุ สังเคราะหเลือกนํามาใชในการศึกษา 6 ขั้น คือ ความจํา, การเรียงลําดับและจําแนกแยกแยะ, ความเขาใจ,
ประยุกตใช, วิเคราะห, สังเคราะห

7. แนวคิดเรือ่ งรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่เหมาะสมตามชวงของวัย2324
F

ชวงอายุ
3-5 ป

พัฒนาการของชวงวัย
- ความสนใจของเด็กในชวงนี้ก็คือ ความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คน,สัตว,
ตนไม, สิ่งมีชีวิต) พอใจในคําชมหรือเสริมแรง ไมชอบการตําหนิ สามารถเลนคนเดียวไดโดยยังไมตองมีเพื่อน
- ชอบเรื่องราวแนวจินตนาการ เพอฝนเหนือจริง (Fantasy) เทพนิยาย – ปกรณัม มีอภินิหารบางเล็กนอย
เนื้อหาที่เหมาะสมจึงควรมีความใกลเคียงกับสภาพแวดลอมที่ตัวเด็กพบเห็นอยู เนื้อเรื่องควรดําเนินไปอยาง
งายๆ ไมซับซอน มีตัวละครไมมากนัก งายตอการจดจําแนวเนื้อหาที่เหมาะสมคือเนนดานภาษาและ
จินตนาการ
- วิธีการนําเสนอที่ดึงดูดความสนใจไดดี เชน นิทาน, หุน, การตูน, การแสดงออก ฯลฯ

6-9 ป

- ความสนใจของเด็กในชวงนี้ก็คือ ยังคงชอบนิทาน ตํานาน เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยแตก็เริ่มที่จะ
สนใจโลกที่เปนจริงมากขึ้นดวย จากสภาพแวดลอมที่ตองพบปะกับคนขางรอบขาง จึงมีความสนใจเด็กหรือ
เพื่อนที่มีชวงวัยใกลเคียงกัน รวมไปถึงความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา
- ชอบการแสดงออก ชอบการยกยอใหกําลังใจ – เสริมแรง ชอบเรื่องชวนคิดและการใชกําลังตอสู เรื่องราวที่
เกี่ยวกับนิทาน นิยาย ที่นําเอาเรื่องราวของ ชีวประวัติ วิทยาศาสตร การคิดคนสิ่งประดิษฐ งานอดิเรก วีรบุรุษ
วีรสตรี หรือบุคคลสําคัญของโลกจะเปนที่ไดรับความสนใจ แตจะตองไมยากหรือซับซอนเกินไป และมีความ
ยาวไมมาก
- เปนชวงเวลาที่ควรสงเสริมใหรักการอาน เนื่องจากเปนชวงวัยกําลังเริ่มตนศึกษาหาความรู พื้นฐานที่จะเสริม
ความรูการอานหรือภาษาจึงมีความสําคัญ
- วิธีการนําเสนอที่ดึงดูดความสนใจไดดี เชน นิทาน, การตูน, ละคร, การแสดงออก ฯลฯ

10-12

- มีความสนใจที่หลุดพนโลกในจินตนาการระดับหนึ่ง มีความสนใจกับสิ่งรอบขาง ในสภาพของความเปนจริง
มากขึ้น เริ่มสนใจกับสังคม เริ่มติดเพื่อนมากกวาพอแม รักพวกพอง เริ่มเรียนรูเพื่อกาวไปสูการเปนวัยรุน
และผูใหญ
- เรื่องราวหรือรายการที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น เด็กผูชายยังคงชอบเรื่องผจญภัย ลึกลับการคนควา
ประดิษฐ - ทดลองทางวิทยาศาสตร ตลอดจนเครื่องยนตกลไก เด็กหญิงชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในบาน สัตว
เลี้ยงธรรมชาติและชอบเรื่องเกี่ยวกับรักๆ ใครๆ หรือบางทีก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับการงานอาชีพ – ศิลปประดิษฐ
- การนําเสนอเรื่องราวซับซอนมากขึ้น การจบแบบขมวดปมไวใหคิดจะไดรับความสนใจ
- วิธีการนําเสนอที่ดึงดูดความสนใจไดดี เชน นิทาน, การตูน, ละคร, การแสดงออก ฯลฯ

24

สังเคราะหจากจุมพล รอดคําดี ใน นารากร ติยายน (2536) อางแลว, รัญจวน อินทรกําแหง (2520) ใน อรพินท ศักดิ์เอี่ยม “การใชประโยชนและพึง
พอใจที่เด็กไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก,” วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537 และเข็มพร วิรุณรา
พันธ “เอกสารประกอบเรื่องรายการโทรทัศนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก,” เอกสารอัดสําเนา, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก.
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8. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายการโทรทัศน
โทรทัศน เปนสื่อที่มีอิทธิพลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จนกลายเปนศูนยกลางของการสรางสรรควัฒนธรรมในสังคม
ยุคนี้ เกือบทุกบานของไทยมีโทรทัศนประจําบาน ประกอบกับชวงเวลาออกอากาศของรายการโทรทัศนก็ยาวนานเกือบตลอด 24
ชั่วโมง จึงปรากฏในงานวิจัยหลายชิ้นวา เด็กใชเวลาวางในการดูโทรทัศนมากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยไลฟสไตลเด็ก
ในเอเชีย “นิวเจเนอเรเชี่ยนส ทีเอ็ม (New Gener Asians TM)” ของการตูนเน็ตเวิรค พบวา เด็กไทยเปนกลุมผูชม
รายการโทรทัศนกลุมใหญที่สุดใน 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และ 89 % ของเด็กไทยจะดูทีวีทุกวัน (คํานวณ,
2543) และจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2546 พบวา กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนไทยอายุ 6-24 ปทํามาก
ที่สุด ไดแก การดูโทรทัศนดูวดิ ีโอ ซึ่งคิดเปนรอยละ 39.62 เมื่อเทียบกับการเลือกทํากิจกรรมอื่นๆ รองลงมาคือ การ
ฟงวิทยุ ฟงเทป การสังสรรคกับเพื่อนเด็กจะเลือกทํามากเปนอันดับสาม และอันดับสี่ไดแกการอานหนังสือ จึงกลาวไดวา โทรทัศน
เปน สื่อที่เขาถึงเด็กและมีโอกาสในการชี้นําเด็กไทยไดมาก
การสํารวจของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (2546) และโครงการวิจัยระยะยาวในเด็ก โดย พญ.จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ
และคณะ (2546) พบวา ลักษณะการใชโทรทัศนเหมือนเปนสิ่งแวดลอมในบาน เปดดูดวยความเคยชิน เด็กสวนมากดู
รายการของผูใหญ และลักษณะการดูคือดูแทบทั้งวัน โดยไมไดรับคําแนะนําจากพอแมผูปกครอง จึงเชื่อไดวา
สื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนมีบทบาทตอเด็ก เยาวชน และครอบครัวคอนขางสูง ในขณะที่รายการรายการโทรทัศน
ซึ่งตั้งใจผลิตเพื่อเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 3, 5, 7, 9,11 และไอทีวี มีอยูจํานวน 57 รายการ เปนรายการที่ผลิตใน
ประเทศเพียง 39 รายการ คิดเปนรอยละ 2.87 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ซึ่งไมสัมพันธกับขนาดจํานวนประชากรที่มีถึงรอยละ
24.86 ของประชากรทั้งประเทศ ความจําเปนในการจัดสรรพื้นที่สื่อใหแกเด็กจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่
เด็กตองไดรับการคุมครองตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ซึ่งเด็กทุกคนมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและเหมาะสม
พรอมๆ กับมีสิทธิไดรับการปกปองจากขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสม ที่สําคัญคือ สิทธิในการมีสวนรวมในการใชสื่ออยางเทาเทียม
กับผูใหญ24 25
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8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโฆษณาในรายการโทรทัศน
โครงการสํารวจอิทธิพลของโฆษณาทางโทรทัศนที่มีผลตอพฤติกรรมเด็กอายุ 3-12 ป ของสํานักวิจัยเอแบค
โพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยสอบถามจากพอแมผูปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 3-12 ปในกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 25
มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2546 พบวา
- การจดจําโฆษณาสินคาตางๆ รอยละ 80.2 สามารถจดจําได รอยละ 8.6 จดจําไมได และรอยละ 11.2 ไมมี
ความเห็น
- พฤติกรรมการซื้อสินคาของบุตรหลาน รอยละ 69.1 บุตรหลานนิยมซื้อของขบเคี้ยวที่ไมคอยมีประโยชน รอยละ
67.1 นิยมซื้อสินคาตามอยางเพื่อน รอยละ 62.8 นิยมซื้อสินคาตามโฆษณาโทรทัศน สําหรับเงินที่บุตรหลานนําไป
ซื้อสินคาฟุมเฟอย (ของเลน/ขนม) ตามโฆษณาโทรทัศนนั้น เฉลี่ยแลวเปนเงินประมาณรอยละ 46.4 ของจํานวนเงิน
ที่ไดรับ
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มนัสวินี จันทะเลิศ. รายงานการศึกษาเรื่องสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรูเรื่อง “อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนตอเด็กและเยาวชน”.
2548.
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- การกระทํา/พฤติกรรมตางๆ ของบุตรหลาน รอยละ 65.7 บุตรหลานชอบพูดจาเลียนแบบโฆษณาในโทรทัศน รอยละ
54.6 บุตรหลานชอบทําทาตามโฆษณาทางโทรทัศน
- ความคิดเห็นตอผลกระทบตอบุตรหลานจากโฆษณาทางโทรทัศนในปจจุบัน รอยละ 81.5 ระบุวาชวยใหความ
บันเทิงแกบุตรหลาน รอยละ 61.2 ระบุวาชวยใหความรู/สติปญญาแกบุตรหลาน และรอยละ 57.4 ระบุวาเปนการ
ปลูกฝงใหเด็กเปนคนบริโภคนิยม
จากผลการสํารวจขางตน จะสังเกตวา เด็กมีความจดจําโฆษณาไดดี และสามารถนําไปเลียนแบบไดทันที ทั้งการ
พูดจาและแสดงทาทางเลียนแบบ นอกจากนี้โฆษณายังสามารถกระตุนเราใหเด็กเกิดความตองการสินคาไดดวย โดยใช
เงินซื้อสินคาเหลานั้นดวยตัวเอง ซึ่งพอแม ผูปกครองยังตระหนักในผลกระทบของโฆษณาไมมากนัก เพียงแตคิดวาเปนความ
บันเทิงและโฆษณาบางชิ้นก็ใหความรูแกบุตรหลานได แตก็มีผูปกครองบางสวนที่ไดตระหนักถึงการปลูกฝงลักษณะบริโภคนิยมแก
เด็ก และเห็นวาควรจะมีมาตรการในการควบคุมโฆษณาที่ไมเหมาะสมสําหรับเด็กดวย
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สวนที่ 3
วิธีการศึกษา
3.1 การกําหนดกรอบการศึกษาวิเคราะห
ในการศึกษาในรอบที่ 3 ทางโครงการฯ ไดกําหนดกรอบการศึกษาจากการคนควาขอมูลจากเอกสาร และงานศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวของกับเนื้อหารายการโทรทัศนสําหรับเด็ก จากนั้นนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ เพื่อใหคําแนะนําและรับรองกรอบการ
วิเคราะหเนื้อหาและตารางการบันทึกเนื้อหาสําหรับนําไปศึกษาวิเคราะหเนื้อหารายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่บันทึกเก็บไว จากนั้น
จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผล
3.2 การกําหนดเกณฑในการคัดเลือกรายการ
ทางโครงการฯ ไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่นํามาศึกษา โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับรายการเด็กในการศึกษาวิจัยที่ผานมาจากรายชื่อรายการเด็กที่ระบุโดยทางสถานีโทรทัศน
และจากการเทียบเคียงกับ
แนวทางในการคัดเลือกรายการโทรทัศนสําหรับเด็กของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงไดเกณฑใน
การคัดเลือกรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก อายุ 3-12 ป ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอ ง 3, 5 , 7, 9, 11 และ itv ดังนี้
1) เปนรายการที่ผูผลิตรายการระบุกลุมเปาหมายหลักของรายการวาเปนเด็กอายุ 3-12 ป หรือหากไมมีการกําหนดก็ใช
วิธีการเทียบเคียงกับรายการที่ผูผลิตรายการกําหนดไว
2) มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรูของเด็กในวัย 3-12 ป
3) มีวิธีการสื่อสารทั้งโดยเนื้อหา/ผูดําเนินรายการ/รูปแบบการนําเสนอ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เปนเด็ก
4) มีรูปแบบการนําเสนอรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบดังตอไปนี้
รายการที่เปนการแสดงออกของเด็ก คือ รายการที่มุงเนนการแสดงความสามารถดานตางๆ ของเด็ก เชน รองเพลง
เลนดนตรี เลนกีฬา การใชภาษา เปนตน
รายการนิตยสารทางอากาศ25 26 คือ รายการที่มุงเนนรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย โดยมีเนื้อหาในภาพรวมของ
รายเปนเนื้อหาสาระเดียวกัน แบงการนําเสนอรายการออกเปนชวงๆ โดยมีการเชื่อมโยงเรื่องราวใหเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันอยางเปนเอกภาพ โดยรูปแบบรายการและเนื้อหาเหมาะสมกับกลุมเด็กอายุ 3 – 12 ป เชน ละครหุน ทายปญหา
เลานิทานประกอบภาพ สัมภาษณบุคคลเดนๆ เปนตน
รายการวาไรตี้ คือ รายการที่มีนําเสนอเนื้อหาสาระและรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย ไมไดมุงเนนเนื้อหาสาระ
และวิธีการนําเสนอดานใดเปนพิเศษ
รายการละครหรือภาพยนตร คือ รายการที่นําเสนอเรื่องแตงเพื่อสาระบันเทิง โดยผูกเปนเรื่องจบในตอนหรือเปน
เรื่องราวตอเนื่องเปนตอนๆ และมีโครงเรื่องที่ไมซับซอนสําหรับความเขาใจของเด็กอายุ 3-12 ป
รายการตอบปญหาหรือเกม คือ รายการที่กําหนดใหผูเขารวมแขงขันจะตองตอบคําถามใหถูกตองตามกติกาที่ผู
ดําเนินรายการกําหนด หรือการจัดใหมีการแขงขันระหวางกลุมของผูเขารวมรายการที่เปนเด็กอายุ 3-12 ป
รายการสารคดี คือ รายการที่มุงเนนการนําเสนอเนื้อหาสาระ ความรู ดวยภาพและเสียงบรรยาย มีเนื้อหาที่ไมยาก
เกินความเขาใจสําหรับเด็กอายุ 3-12 ป
F
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รายการการตูนหรือภาพยนตรแนวการตูน คือ รายการที่นําเสนอเรื่องแตงเพื่อสาระบันเทิง โดยอาศัยความคิด
สรางสรรคและเทคนิคการนําเสนอ ดวยวิธีการถายทําจากภาพเขียนและวัตถุนิ่งใหมองเห็นเคลื่อนไหวได และรวมถึง
รายการที่ใชผูแสดงสวมใสเครื่องแตงกายเปนชุดแบบพิเศษ เชน ยอดมนุษย สัตวประหลาด โดยมุงใหความบันเทิงและ
อาจสอดแทรกสาระที่เหมาะสมกับเด็กอายุ 3-12 ป
จากเกณฑในการคัดเลือกรายการเด็กขางตน พบวามีรายการเด็กที่มีลักษณะตรงตามเกณฑดังกลาว ในชวงวันที่ 5-11
มกราคม 2549 เปนจํานวนทั้งสิ้น 62 รายการ
3.3 การดําเนินการบันทึกขอมูล
3.3.1 การจัดทําตารางการบันทึกเนื้อหาและการลงรหัสเนื้อหา (โปรดดูภาคผนวก)
ตารางการบันทึกเนื้อหาและการลงรหัสเนื้อหาเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาและโฆษณาใน
รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก โดยแบงหมวดการบันทึกเนื้อหาและการลงรหัสเนื้อหาออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ ขอมูลทั่วไปของ
รายการ ขอมูลเนื้อหารายการ และขอมูลโฆษณาในรายการ
3.3.2 การศึกษาวิเคราะหรายการที่บันทึกสัญญาณไว
ดําเนินการบันทึกรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่ออกอากาศตลอด 1 สัปดาห คือ ระหวางวันที่ 5 – 11 มกราคม 2549
จากทั้ง 6 ชองสถานี จากนั้นศึกษาวิเคราะหเนื้อหารายการเพื่อบันทึกในตารางการบันทึกเนื้อหา
3.4 รายละเอียดการบันทึกขอมูล
การบันทึกขอมูลแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของรายการ, สวนที่ 2 ขอมูลเนื้อหารายการ และ
สวนที่ 3 ขอมูลโฆษณาในรายการ มีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของรายการ
1.1 ชื่อรายการ
1.2 รูปแบบรายการ หมายถึง ลักษณะรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่มีการวางรูปแบบรายการไวเปนลักษณะเฉพาะของรายการ
นั้นๆ แบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก
1.2.1 รายการที่เปนการแสดงออกของเด็ก
1.2.2 รายการนิตยสารทางอากาศ
1.2.3 รายการวาไรตี้
1.2.4 รายการละครหรือภาพยนตร
1.2.5 รายการตอบปญหาหรือเกม
1.2.6 รายการสารคดี
1.2.7 รายการการตูนหรือภาพยนตรแนวการตูน
1.3 ลักษณะเนื้อหา คือ ลักษณะเนื้อหาโดยรวมของรายการ แบงออกเปน 9 ลักษณะ ไดแก
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1.3.1 ความรูที่เปนสาระวิชา (เชน ภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ฯลฯ)
1.3.2 การแสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี
1.3.3 ศิลปวัฒนธรรม
1.3.4 การออกกําลังกายและกีฬาประเภทตางๆ
1.3.4 การทองเที่ยวในลักษณะการแนะนําสถานที่ตางๆ
1.3.5 หลักคําสอนของศาสนาตางๆ และจริยธรรม
1.3.6 การรักษาสุขภาพ และความรูดานโภชนาการ
1.3.7 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.3.8 ความสัมพันธในครอบครัว
1.3.9 ผูใหญหรือเด็กที่เปนตัวอยางที่ดี
1.4 สถานีที่ออกอากาศ (3, 5, 7, 9, 11, Itv)
1.5 กลุมวันที่ออกอากาศ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
1.5.1 วันจันทร – ศุกร
1.5.2 วันเสาร – อาทิตย
1.6 เวลาที่ออกอากาศ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
1.6.1 ในเวลาไพรมไทม (16.00 – 22.00 น.)
1.6.2 นอกเวลาไพรมไทม
1.7 ความยาว (นาที)
1.8 แหลงผลิตรายการ พิจารณาจากเนื้อหารายการเปนหลัก แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1.7.1 ในประเทศ
1.7.2 ตางประเทศ
1.9 ผูดําเนินรายการ คือ ผูที่ทําหนาที่ดําเนินรายการ แบงออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก
1.9.1 เด็ก
1.9.2 วัยรุน
1.9.3 ผูใหญ
1.9.3 ตัวการตูน
1.9.4 ไมปรากฏผูดําเนินรายการแตใชเสียงบรรยายแทน
1.10 ชวงเวลาโฆษณาทั้งหมดในรายการ (นาที)
1.11 จํานวนชวง (เบรก)

24

สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
2.1 เนื้อหารายการในแตละเบรก (เขียนบรรยาย)
2.2 วิธีการนําเสนอเนื้อหา หมายถึง การนําเสนอเรื่องราวตางๆ ไปสูเด็กอยางมีศิลปะและเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เปนเด็ก
ดวยเทคนิควิธีการ โดยมุงดึงดูดใจเด็กใหติดตามรายการ เพื่อใหไดรับขาวสาร ความบันเทิง ความรู และสรางจินตนาการตามไป
ดวย วิธีการนําเสนอเนื้อหาแบงออกเปน 10 ลักษณะ ไดแก
2.2.1 การสนทนาหรือรายการพูดคุย คือ รายการที่มีผูดําเนินรายการทําหนาที่พูดคุยกับผูรวมรายการ เพื่อใหผูชมไดรับ
สาระ เรื่องราว ตามเปาหมายของรายการ
2.2.2 การบรรยาย คือ การบอกเลาเรื่องราวผานผูบรรยายที่เปนผูดําเนินรายการหรือผานเสียงบรรยาย
2.2.3 การเลานิทานหรือละคร คือ การแสดงโดยมีการสมมติใหผูแสดงเปนตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง โดยออกมาแสดงทาทาง
และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ตามที่ไดกําหนดไวในเนื้อเรื่อง
2.2.4 การเชิดหุนกระบอก คือ การใชหุนหรือตุกตารูปรางตางๆ นําเสนอเรื่องราวตางๆ
2.2.5 การตูน คือ การใชภาพเขียนที่เคลื่อนไหวไดเพื่อนําเสนอเรื่องราว
2.2.6 การตอบปญหา คือ การจัดใหมีผูถามปญหาและผูรวมตอบปญหาในรายการ
2.2.7 การแสดงประกอบเพลง คือ การแสดงประกอบเพลงของผูที่มารวมรายการ
2.2.8 การสัมภาษณ คือ การซักถามของผูดําเนินรายการจากผูรวมรายการเพื่อขอทราบเรื่องราวบางอยางที่เปน
เปาหมายรายการ
2.2.9 การแสดง/การปฏิบัติจริง คือ รายการที่แสดงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหเห็นเปนตัวอยาง
2.2.10 เกมโชว คือ การแขงขันระหวางกลุมของผูรวมรายการ โดยมีผูดําเนินรายการทําหนาที่ควบคุมใหการแขงขันนั้น
ดําเนินไปตามเงื่อนไขหรือสถานการณที่กําหนดไวกอนหนานั้นแลว
2.3 การมีสวนรวมของเด็กในเนื้อหารายการโทรทัศน แบงออกเปน 2 ระดับใหญ คือ
2.3.1 ไมมีสวนรวม
2.3.2 มีสวนรวม จําแนกตามระดับการมีสวนรวมของเด็กที่ปรากฏในเนื้อหารายการเปน 6 ระดับ ไดแก
1) เด็กในฐานะผูชม
2) เด็กในฐานะผูรวมแสดง
3) เด็กในฐานะผูแสดง
4) เด็กในฐานะผูแขงขัน
5) เด็กในฐานะพิธีกร
6) เด็กในฐานะเจาของเรื่อง หรือเปนเนื้อหาของรายการ
2.4 ประเภทสาระความรู พิจารณาเนื้อหาที่นําเสนอในรายการกับเกณฑการเรียนรูจากกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 8 กลุม
ใหญ ดังนี้
2.4.1 ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
2.4.2 คณิตศาสตร
2.4.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.4.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.4.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
2.4.6 ศิลปะดานตาง ๆ ทั้งทัศนศิลป โสตทัศน และศิลปะปฏิบัติตาง ๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ
2.4.7 การงานอาชีพ
2.4.8 ภาษาตางประเทศ
2.5 การสรางพัฒนาการความรู แบงออกเปน 7 ลําดับขั้น ดังนี้
2.5.1 ความจํา (Memory) คือ ความสามารถในการหมายรู – จดจํา มีการคงเหลืออยูของขอมูลภายหลังจากไดพบเห็น
2.5.2 เรียงลําดับ (Sequence) คือ ความสามารถในการเรียงลําดับความสําคัญ กอน - หลังและแนวโนมของเหตุการณ
ตางๆ ผานการเลาเรื่องหรือเลาเหตุการณ
2.5.3 จําแนกแยกแยะ (Classification and Categories) คือ ความสามารถในการแยกแยะความแตกตางของวัตถุหรือ
สิ่งของ และสามารถจัดกลุมตามลักษณะความเหมือนหรือตางได
2.5.4 เขาใจ (Comprehension) คือ ความสามารถในการใหความหมายตอขอมูล แสดงออกผานการแปลความ
(Translation), ตีความ (Interpretation) และขยายความหรือสรุปความได (Extrapolation)
2.5.5 ประยุกต (Application) คือ ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดรับ ไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพการณจริงได
2.5.6 วิเคราะห (Analysis) คือ ความสามารถแยกขอมูลออกเปนสวนยอยๆ และมองเห็นความสัมพันธ (Relation) ของ
สวนยอยแตละสวนได
2.5.7 สังเคราะห (Synthesis) คือ ความสามารถจัดรวบรวมขอมูลยอยเขามาประกอบกันเพื่อใหเปนภาพที่สมบูรณ
2.6 คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ปรากฏ โดยอางอิงจาก (ราง) นโยบายยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการหลักระดับชาติดานการ
พัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก” (พ.ศ. 2548-2557) เปนกรอบในการจัดแบงคุณลักษณะออกเปน 8 ประการ
ดังนี้
2.6.1 มีสุขภาพกายสมบูรณแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
2.6.2 ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2.6.3 มุงพัฒนาความสามารถทางสติปญญา การคิดวิเคราะห และทักษะในการสรางสรรคสิ่งตางๆ
2.6.4 มีความสัมพันธที่ดีกับคนในครอบครัวและคนรอบขาง
2.6.5 เคารพและเขาใจสิทธิ หนาที่ สถานภาพ และบทบาทของตนเองและผูอื่น
2.6.6 เคารพและเขาใจความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม และศาสนา
2.6.7 มีความคิดหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม
2.6.8 มีความคิดหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.7 ลักษณะการสงเสริมจริยธรรม แบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
2.7.1 การบอกเหตุผล (Giving Reason)
2.7.2 การใหตัวแบบที่ดี (Modeling)
2.7.3 การนําเสนอขอมูลตางๆ เกี่ยวกับจริยธรรมและใหเขามีสวนรวมกับกิจกรรมนั้น (Participation and Dilemma)
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
3.1 โฆษณาแฝง
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3.1.1 ชื่อสินคาและบริการ
3.2.2 ประเภทสินคาและบริการ
3.1.3 รูปแบบการแฝง แบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก
1) โฆษณาแฝงกับวัตถุ การแฝงสัญลักษณ/โลโก/ตราผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการในรายการ โดยมีลักษณะ
เปนวัตถุ เชน แผนปาย หรือ super impose 27 หรือฉากหลัง อุปกรณประกอบ มักแฝงอยูกับฉาก สถานที่ ไมวาจะเปนของ
จริงหรือสรางขึ้นมา
2) โฆษณาแฝงกับตัวบุคคล คือ การแฝงสัญลักษณ/โลโก/ตราผลิตภัณฑสินคาหรือบริการในรายการ โดยแฝง
กับบุคคล เชน เสื้อผา หรือ การหยิบ การจับ การถือ การสัมผัส การใชสินคานั้นๆ โดย ไมไดกลาวถึงชื่อผลิตภัณฑ แฝง
กับพิธีกร ผูรวมรายการ ตัวละคร หรือผูเขาแขงขันที่ประกอบรายการ
3) โฆษณาแฝงกับเนื้อหา คือ การแฝงสัญลักษณ/โลโก/ตราสินคาโดยเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
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3.2 โฆษณาตรง
3.2.1 ชื่อสินคาและบริการ
3.2.2 ประเภทสินคาและบริการ
3.2.3 เนื้อหา คือ เนื้อหาหรือเรื่องราวที่โฆษณาที่เปนขอนาสังเกตแกการจดบันทึก
3.2.4 การใชตัวแสดง คือ ตัวแสดงที่นําเสนอสินคาและบริการ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1) การใชตัวแสดงเปนเด็ก
2) การใชตัวแสดงเปนเยาวชน
3) การใชตัวแสดงเปนผูใหญ
3) การใชตัวแสดงเปนตัวการตูน
3.2.5 ลักษณะโฆษณาที่มีเนื้อหาทําใหเกิดอันตราย และความทุกขตอเด็ก โดยพิจารณาจากเกณฑของมาตรฐานการ
โฆษณาขององคกรควบคุมการโฆษณาของสถานีโทรทัศนเพื่อการคาในประเทศอังกฤษ (The Independent Television
Commission – ITC) และมาตรการควบคุมการโฆษณาของสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย เปนกรอบในการบันทึก
แบงเปน 7 ลักษณะ ดังนี้
1) มีอันตรายทางจิตใจ เพราะประกอบดวยเนื้อหาซึ่งจะนําอันตรายมาสูเด็กในทางสังคม ทางศีลธรรมหรือทาง
จิต มีทัศนคติตอตานสังคม
2) มีอันตรายทางกาย เพราะประกอบดวยเนื้อหาซึ่งจะนําอันตรายมาสูเด็กในทางกาย พฤติกรรมสมจริงงายจะ
เลียนแบบ
3) มีการขมเหงรังแกผูที่ออนแอกวา เพราะกระตุน หรือยอมรับการขมเหงรังแกผูที่ออนแอกวา มีเนื้อหาการยั่ว
ใหโกรธหรือพูดไมดี หรือการหัวเราะเยาะ
4) มีการกระตุนหรือสนับสนุนใหเด็กเดินทางโดยลําพัง หรือเดินทางไปกับคนแปลกหนา รวมทั้งแสดงวามีการ
กระทําเชนนั้น
5) มีเรื่องทางเพศ เชน มีถายภาพเด็กในลักษณะกอใหเกิดความรูสึกทางเพศ
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Super Impose คือภาพกราฟฟกแสดงชื่อ/สัญลักษณ/โลโกของผลิตภัณฑที่ปรากฏเหนือภาพหนาจอ มักปรากฏที่มุมจอภาพดานลางเพียง 2-3 วินาที
แลวหายไป
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6) มีเนื้อหาที่กอใหเกิดความทุกข หรืออาจทําใหเด็กเล็กเกิดความทุกข เชน เนื้อหาที่นากลัว เราอารมณสูง
7) มีการโฆษณาของแถมที่ติดมากับบรรจุภัณฑ
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สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
ประเด็นการศึกษาเนื้อหาของรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก แบงออกเปน 7 ประเด็นยอยดังนี้
1. เนื้อหา ศึกษาถึงลักษณะเนื้อหาโดยรวมของรายการโทรทัศนสําหรับเด็กแตละรูปแบบ
2. วิธีการนําเสนอ พิจารณาถึงวิธีการนําเสนอที่ใชในรายการ กระบวนการและเทคนิคที่จะนําเนื้อหา
และเรื่องราวตางๆ ไปสูเด็ก
3. การมีสวนรวมของเด็กในรายการ เชน เด็กในฐานะผูชม ผูรวมแสดง ผูแสดง ผูแขงขัน พิธีกร หรือ
เจาของเรื่อง
4. ประเภทสาระความรู โดยนําเกณฑการเรียนรูจากกระทรวงศึกษาธิการมาพิจารณาเนื้อหาใน
รายการเด็กวามีเนื้อหาประเภทกลุมความรู/วิชา ที่นําเสนอมุงเนนไปในดานใด
5. ลักษณะการใหความรู เชน การสราง ความจํา ความเขาใจ การเรียงลําดับ การประยุกต เปนตน
6. คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ปรากฏ เชน เรื่องการสงเสริมการเสริมสรางสุขภาพกาย ใจ คุณธรรม
จริยธรรม การคิด การเสียสละ การออก ฯลฯ
7. ลักษณะการสงเสริมจริยธรรม เชน เรื่องการบอก การใหเหตุผล การแสดงเปนแบบอยาง เปนตน
โดยมีผลการศึกษาตามลําดับรูปแบบรายการดังนี้
1. รายการที่เปนการแสดงออกของเด็ก
ตารางสรุปเนื้อหารายการ
การแสดงออกของเด็ก จํานวนรายการ
รูปแบบรายการ
4 สัดสวนเวลา
91 (นาที/
รายการ
สัปดาห)
เนื้อหา
เปนรายการทีม่ ีเนื้อหามุง เนนเพื่อการแสดงออกของเด็ก มีสัดสวนรายการนอยมาก คือ
เพียง 91 นาทีตอสัปดาห จากที่ศึกษาพบวามีลักษณะเนื้อหาเกี่ยวกับความรูรอบตัว
วิทยาศาสตร ในรายการ “คิดดีคิดสนุก”, การแสดงทักษะทางดานโภชนาการและการ
ปรุงอาหารใน “รายการพอครัวตัวนอย”, ทักษะดานการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมใน
รายการ “ตามรอยคุณตา” และเนื้อหาที่มุงเนนการแสดงทักษะทางภาษาในรายการ
“English Minute”

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
ลักษณะการใหความรู
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค

ใชการบรรยาย การรวมปฏิบัติจริง การสาธิต การแสดงประกอบ การเลานิทาน
มีในระดับผูรวมแสดง/รวมกิจกรรม, ในระดับพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ และในระดับ
เจาของเนื้อหา
ความรูทวั่ ไป, วิทยาศาสตร, ศิลปวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
การบรรยาย สนทนา การลงมือปฏิบัติจริง
โดยมากเนนลักษณะใหเด็กกลาแสดงออกทางความสามารถทีห่ ลากหลายโดยมีผูใหญ
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การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 2 โฆษณา
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไม
เหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

คอยสนับสนุน
ไมมี
พบชนิดประเภทสินคาบริการมีลักษณะทัว่ ๆ ไป หากเปนสินคาที่เกี่ยวกับเด็กจะเปน
ประเภท นม หรือผลิตภัณฑที่ใชกบั เด็กเชน น้าํ ยาซักผา ผาออม นอกนั้นเปนเครื่อง
อุปโภคในครัวเรือน และโฆษณารายการโทรทัศนเด็กของชอง เชน การตูน
โดยมากเปนผูใ หญ หากเปนสินคาเด็กจะมีเด็กรวมกับผูใ หญ และไมพบวามีตัวการตูน
ในสินคาเด็ก
ไมมี
เปนสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป
แฝงแบบวัตถุประกอบฉาก ภาพกราฟฟก สปอตสั้นแบบผูสนับสนุนและแฝงกับเนื้อหา
ในรายการพอครัวตัวนอยมากเปนพิเศษโดยเฉพาะผลิตภัณฑเครื่องปรุงอาหาร

2. รายการนิตยสารทางอากาศ
ตารางสรุปเนื้อหารายการ
นิตยสารทางอากาศ จํานวนรายการ
รูปแบบรายการ
8 สัดสวนเวลาตอสัปดาห
280
รายการ
นาที
เนื้อหา
พบเนื้อหาสาระที่คอนขางหลากหลาย ไดแก การทดลองทางวิทยาศาสตร ศิลป
ประดิษฐ ธรรมะ การทําอาหาร ขาวสารและความรูท ั่วไป การใชภาษาไทย การกีฬา
วิธีการนําเสนอ
รายการสวนใหญใชวิธกี ารบรรยายเปนหลัก
บางรายการใชวิธกี ารสาธิตและการ
สนทนา
การมีสวนรวมของเด็ก
โดยมากพบการมีสวนรวมของเด็กในฐานะผูแสดง (พบ 5 ใน 8 รายการ) สวนเด็กใน
ฐานะพิธกี รและเจาของเรื่องมีเปนสวนนอย
สาระความรู
พบรายการทีม่ ุงเนนนําเสนอสาระความรูท างวิชาการมากกวารายการที่นําเสนอการ
เสริมทักษะดานตางๆ ของเด็กและรายการที่มงุ เสริมคุณธรรมจริยธรรม
ความรูที่
นําเสนอสวนใหญเปนดานวิทยาศาสตรและความรูรอบตัวทั่วไป ความรูดานภาษาและ
สุขศึกษาเปนสวนนอย
สวนรายการทีม่ ุงสงเสริมทักษะของเด็กนั้นพบวา
เนนทักษะดานการใชความคิด
สรางสรรคและจินตนาการจากศิลปประดิษฐ การออกกําลังกายและการเลนกีฬา และ
การทําอาหาร
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ลักษณะการใหความรู
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 2 โฆษณา
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไม
เหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ

ในขณะที่มีรายการมุง เสริมคุณธรรมจริยธรรมเพียงรายการเดียวเทานัน้
สวนใหญเนนการอธิบายขอมูลเพื่อใหเด็กเขาใจ และการสาธิตอยางเปนขั้นตอนใหเห็น
เปนตัวอยาง
สวนใหญเนนความสมบูรณพรอมของสติปญญาจากการนําเสนอความรูและกระตุน
ความคิดสรางสรรค และสุขภาพกาย
ปรากฏการสงเสริมจริยธรรมในรายการนอยมาก มีเพียง ”ธรรมะคิดส” เพียงรายการ
เดียวทีม่ ุงเนนดานจริยธรรมอยางเดนชัดดวยการอธิบายอยางเปนเหตุเปนผล
สินคาสวนใหญเปนประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค
รองลงมาเปนประเภทขนมและ
เครื่องดื่ม
มีโฆษณาเกี่ยวกับองคกรหรือหางรานทีท่ ํางานเกีย่ วของกับเด็กหรือสนับสนุนกิจกรรม
สําหรับเด็ก
คละกันทั้งเด็ก วัยรุน ผูใหญ
ไมปรากฏ

โดยสวนใหญสินคาที่โฆษณาแฝงในฐานะผูสนับสนุนรายการจะมาปรากฏในสวน
โฆษณาตรงดวย สวนใหญเปน หางราน องคกร รองลงมาคือเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ขนม
รูปแบบการแฝง
หากเปนองคกรที่สนับสนุนรายการจะปรากฏชื่อและตราสัญลักษณในเพลงตอนตน
และ/หรือทายรายการ และยังปรากฏในลักษณะ super impose ในชวงเนื้อหารายการ
ดวย
หากเปนสินคาอุปโภคบริโภคจะแฝงมากับอุปกรณประกอบฉาก, ของรางวัลใหแกผูรวม
รายการ และปรากฏเปนคลิปโฆษณาขนาดสัน้ กอนเขาสูเนื้อหารายการในแตละชวง
และกอนตัดออกสูชวงโฆษณาตรงของรายการ
3. รายการละครหรือภาพยนตรสําหรับเด็ก
ตารางสรุปเนื้อหารายการ
ละคร
รูปแบบรายการ
จํานวนรายการ
2 สัดสวนเวลาตอสัปดาห
210
รายการ
นาที
เนื้อหา
พบวา
เนื้อหาของรายการโทรทัศนสาํ หรับเด็กประเภทละครมีความยาวในการ
ออกอากาศอยูที่ 30 นาที
การนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบ “ละคร” จะเนนไปที่การใหความบันเทิงเปนหลัก โดยการ
ผูกเรื่องราวในลักษณะของนิทานเปนตอนๆ ใหผูชมไดติดตามอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
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วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู

ลักษณะการใหความรู
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 2 โฆษณา
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไม
เหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

ละครโทรทัศนสําหรับเด็กที่ปรากฏอิงอยูกับการนําเสนอแบบการเลานิทาน เนื้อหาของ
ละครจึงดําเนินไปในลักษณะเรื่องราวที่เหนือจริง (Fantasy) มีเนือ้ หาเกี่ยวของกับ
วิญญาณ ของวิเศษ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริยิ มีการใชเวทยมนตในการคลี่คลาย
สถานการณ
เด็กที่ปรากฏในละครจะเปนผูที่มีปฏิภาณไหวพริบ ความเฉลียวฉลาด มีความสามารถ
ในการแกไขปญหายากๆ เชน เปลีย่ นแปลงคนที่มคี วามคิดชั่วรายใหสํานึกตนกลับ
กลายมาเปนคนดีได
ใชวิธีการนําเสนอเรื่องราวของละครดวยการเลานิทาน
เด็กมีสวนรวมในฐานะผูแสดง ในลักษณะนักแสดงนําและนักแสดงสมทบ
ยังไมมีความชัดเจนในการสอดแทรกสาระความรูเขาไปในละครโทรทัศนมากนัก โดย
จะใชการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับภาษาไทยที่เปนสุภาษิต – คําพังเพยงายๆ ในชวง
สุดทายของรายการในลักษณะสรุปหรืออุทาหรณสอนใจ เชน เวรยอมระงับดวยการไม
จองเวร, กินบนเรือนขี้บนหลังคา
ปรากฏในระดับการใช ความจําและความเขาใจ
เนื้อหาไดสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดีกบั คนในครอบครัวและคนรอบขาง
มีการนําเสนอใหผูชมไดรับขอมูลตางๆ เกีย่ วกับจริยธรรมและการมีสว นรวมกับกิจกรรม
นั้นๆ
โฆษณาที่ปรากฏในรายการละครโทรทัศนสําหรับเด็กมีความหลากหลาย โดยมากเปน
เครื่องอุปโภค บริโภคสําหรับใชสอยในครัวเรือน เครื่องดื่มและขนม
การโฆษณาขนมและเครื่องดื่ม มักใชตัวละครเปนเด็กและการตูน สวนเครื่องอุปโภค
บริโภคมักใชตัวแสดงเปนผูใหญ
พบวา มีโฆษณาประเภท Audio text (โทร.1900) เพื่อโหลดริงโทนเพลงของศิลปน
มิสเตอรดี โดยไมมีการบอกราคาคาบริการแตละครั้ง
พบวา มีสนิ คาที่โฆษณาแฝง คือ สินคาประเภทอุปกรณสื่อสาร, ริงโทน (โทร.1900)
และขนม
พบวา มีรปู แบบการแฝงกับเนื้อหาละครในฉากที่ตวั ละครตามทองเรื่องรับประทาน
ผลิตภัณฑนั้นๆ, การแฝงกับปายสินคาและกราฟค Super Impose

4. รายการตอบปญหา/เกม
ตารางสรุปเนื้อหารายการ
รายการตอบปญหา/
รูปแบบรายการ

จํานวนรายการ 5

สัดสวนเวลาตอสัปดาห

260
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เนื้อหา

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
ลักษณะการใหความรู
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค

เกม
รายการ
นาที
รายการโทรทัศนสําหรับเด็กประเภทรายการตอบปญหา/เกมมีเวลาออกอากาศเฉลี่ย
25 - 30 นาที
ลักษณะของเนื้อหาประเภทรายการตอบปญหา/เกม สามารถแยกแยะออกไดเปน 2
ประเภท คือ
1.การแขงขันตอบคําถามแบบการถามตอบธรรมดา โดยมีผูดําเนินรายการเปนผู
ถามคําถาม และใหผูเขาแขงขันตอบคําถาม เพื่อสะสมแตม โดยผูทมี่ ีคะแนนมากที่สุด
จะเปนผูชนะ ลักษณะของเนื้อหาประเภทนี้ ผูเขาแขงขันมักใชระดับของความรูเ พียง
การใชความจํา, ความเขาใจและการจําแนกแยกแยะเทานั้น ดังจะพบไดในรายการ
“ดาวอัจริยะ”
2.การแขงขันที่มีการสรางเงื่อนไข - ขอตกลง กับผูที่เขารวมแขงกอนที่จะมีการ
แขงขันจริง โดยจะมีลักษณะของขอตกลงในหลากหลายรูปแบบ เชน
- การใหผูเขารวมรายการเลือกชุดคําถาม เพื่อนําไปสูเงื่อนไขการปฏิบัติหรือการแสดง
ความสามารถ ตามที่โจทยไดวางไว ดังที่พบในรายการ “สูเพื่อแม”
- ใหผูเขารวมแขงขัน ตองเขาไปอยูในสถานการณจริง เชน ซื้อตั๋วหนังในโรงหนัง ซื้อ
ขนมปอปคอรน รอเวลาที่แมจะมารับได ซึ่งผูรวมแขงขันจะตองใชปฏิภาณไหวพริบ การ
ประยุกต เพื่อแกปญหาที่ตั้งขึ้นมาใหได ดังทีพ่ บในรายการ “ต่ําสิบ”
- ผูเขารวมแขงขันจะตองเตรียมตัวมาเปนอยางดี เพือ่ ที่จะตอบคําถาม ในลักษณะที่
จะตองใชทกั ษะในการจดจําและการจําแนกแยกแยะใบหนาของบุคคล
รวมไปถึง
ความรูเกีย่ วกับการใชภาษาไทย
การสังเคราะหเพื่อประกอบชิน้ สวนของคําให
กลายเปนสํานวน ดังที่พบในรายการ “เกมทศกัณฑเด็ก” และรายการ “บัณฑิตนอย”
ลักษณะเนื้อหาของรายการโทรทัศนสาํ หรับเด็กประเภทรายการตอบปญหา/เกมยังจัด
ชวงเวลาใหผูเขารวมแขงขันไดแสดงออกถึงความสามารถของตนเองออกมา
พบวามีวธิ ีการนําเสนอ โดยใหผูเขารวมรายการไดเขามาแขงขัน ตอบปญหา เลนเกม
รวมไปถึงแสดงความสามารถของตนเองในบางชวงของรายการ
พบวามีการมีสวนรวมในฐานะผูเขารวมการแขงขันและผูชมในหองสง
พบวามีการทดสอบ ความรูค วามสามารถโดยดัดแปลงใหเขากับเนื้อหาทีห่ ลากหลาย
ไดแกคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ความรูท ั่วไปและพลศึกษา
พบวามีลักษณะความรูท ี่หลากหลายตามการออกแบบคําถามและเกม ทั้งยากและงาย
คือ ความจํา, จําแนกแยกแยะ, ประยุกต,วิเคราะห, สังเคราะห
พบวามีเนื้อหาสรางเสริมคุณลักษณะพัฒนาสติปญญาในการคิดวิเคราะห รวมไปถึง
การกลาแสดงออก ความมีระเบียบวินัย การมีความสัมพันธอนั ดีตอครอบครัวและคน
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การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 2 โฆษณา
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไม
เหมาะสม
โฆษณาแฝง
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รอบขาง
พบวามีการสงเสริมจริยธรรมที่ไมเดนชัดนัก มีเพียงรายการ “สูเพื่อแม” ทีใ่ ชการบอก
เหตุผลและการสรางแบบอยางที่ดี
พบโฆษณาทีป่ รากฏในรายการสวนใหญเปนเครื่องสินคาอุปโภคบริโภค
เนนไปที่
อุปกรณกีฬาและเครื่องใชในครัวเรือน
รองลงมาเปนขนมและเครื่องดื่มสําหรับ
กลุมเปาหมายที่เปนเด็กโดยเฉพาะ
พบการใชตัวแสดง ทัง้ เด็ก วัยรุน และผูใหญ คละกันไป
พบโฆษณาใหบริการโหลดริงโทน (Ring tone) ไมมีการบอกกลาวรายละเอียด เกี่ยวกับ
คาใชจายในการใหบริการ
พบวาโฆษณาแฝงเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับที่ปรากฏในโฆษณาตรง
พบวามีรูปแบบการแฝงกับแผนปาย อุปกรณประกอบฉาก, โลโกทเี่ สื้อของผูเขาแขงขัน/
เครื่องแตงกาย, ภาพกราฟก Super Impose และการกลาวชื่อผลิตภัณฑโดยพิธกี รเมื่อ
มอบผลิตภัณฑนนั้ เปนของขวัญที่ระลึกใหแกผูรวมรายการ

สารคดี

จํานวนรายการ
9 สัดสวนเวลา
143
(นาที/
รายการ
สัปดาห)
เนื้อหาหลักทีพ่ บในรายการสารคดีสําหรับเด็กจาก 9 รายการที่ศึกษานั้นเนนมุงเนือ้ หา
ดานการทองเที่ยวเปนหลัก โดยเปนแหลงทองเทีย่ วภายในประเทศ แหลงทองเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรม วิถีชวี ิต และความรูร อบตัวทั่วไป และสารคดีที่มีเนื้อหาของเด็ก
เยาวชนที่เปนแบบอยางที่ดี ในรายการ “แบงปนรอยยิ้ม” ที่บอกเลาเรื่องราวของการ
ทําความดี การเสียสละตอสวนรวม เชนเดียวกันกับในรายการ “สานรัก คนเกงหัวใจ
แกรง” ที่บอกเลาเรื่องราวของเด็กทีท่ าํ ความดี ขยัน อดทน แมจะเจอกับสภาพชีวิตที่
ยากจน ลําบาก แตก็ไมยอทอ หรือรอความชวยเหลือ
การบรรยาย เลาเรื่อง
มีในระดับพิธกี ร และเจาของเรื่อง
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับสถานที่ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา สังคม และธรรมชาติ
การสรางความเขาใจ
รายการสารคดีประเภททองเที่ยวเนนเสริมสรางความรักชาติ ความเขาใจและความ
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6. ภาพยนตรแนวการตูน
ตารางสรุปเนื้อหารายการ
รูปแบบรายการ

เนื้อหา

ภาคภูมิใจในประวัติศาสตรทองถิน่ ความรักธรรมชาติ และซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมที่
แตกตางหลากหลาย ขณะที่เนื้อหาสารคดีประเภทเด็กและเยาวชนทีเ่ ปนตัวอยางทีด่ ีมุง
สงเสริมการทําความดี ความขยัน อดทน และอุตสาหะ และสอนถึงการเสียสละ การ
ประมาณตน ความพอเพียง และความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยดว ยกัน
มีในรายการสารคดีเนื้อหาเด็กและเยาวชนที่เปนตัวอยางที่ดี
โดยแสดงใหเห็นเปน
แบบอยาง และการอธิบายเหตุผล
สินคาสวนใหญเปนประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไป ไมไดมุงเนนสินคาเด็กและเริ่มมี
โฆษณาจากองคกรหนวยงานรัฐตางๆ และโฆษณารายการเด็กบางในบางชอง
คละกันไป
ไมมี
หนวยงานองคกรตางๆ
ผูสนับสนุนรายการ

การตูน

จํานวนรายการ
รายการ

24 สัดสวนเวลาตอสัปดาห 1,670 นาที

หรือประมาณ 28 ชั่วโมง

พบวามี 36 เรื่อง จาก 24 รายการ เปนรายการการตูนทีน่ ําเขาจากตางประเทศ 29 เรื่อง,
ผลิตภายในประเทศเพียง 7 เรื่อง ซึง่ หมายความวามีการตูนที่นาํ เขาจากตางประเทศ
กวา 4 เทาของการตนู ที่ผลิตไดเองในประเทศ
เมื่อพิจารณาความยาวในการออกอากาศจะพบวา มีตั้งแตรายการขนาดสั้น 5 นาที ไป
จนถึง รายการขนาดยาว คือ 120 นาที หรือ มีความยาวตัง้ แต 5 – 45 นาทีตอเรื่อง
รูปแบบรายการประเภทการตูน มีทงั้ รูปแบบที่เปนการตูนแอนิเมชัน่ (Animation) และ
รูปแบบที่เปนภาพยนตรแนวการตูน (ยอดมนุษยแปลงราง) ลักษณะเนื้อหาในภาพรวม
แบงเปน 5 ลักษณะ ไดแก
1. รายการทีม่ เี นื้อหาดัดแปลงจากวรรณคดี มี 2 เรื่อง ไดแก สามกก และจะทิงจา ซีรีย
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ขุนแผนแสนสะทาน
2. รายการที่มเี นื้อหาการตอสูระหวางฝายธรรมะและอธรรรม มี 13 เรื่อง ไดแก กัชเบล,
นินจาเตา, ซามูไร ดีพเปอร เคียว, แบทแมน, มารคไรเดอรริวคิ, เอสดี กันดั๊ม, มารคไร
เดอรไฟว, อาบะเรนเจอร, ดรากอนบอล, ฟูลเมทัล อัลเคมิส, อุลตราแมนคอสมอส, กัม
มี่แบร, พาวเวอรพัฟเกิรล และบัคกี้ เจาหนูมหัศจรรย
3. รายการที่มเี นื้อหาเกีย่ วกับความสัมพันธที่เหมาะสมกับคนรอบขาง มี 12 เรื่อง ไดแก
หนากากเนียนดา เหมียวจอมซา, แมมดนอยโดเรมีป 4, ลิโลแอนดสติด, รีเซส แกงคซา
โรงเรียนปวน, นกนอยหัวใจโตโต, ผมชื่อแม็กดัล, ทิตซเจาหนูจอมปวน, บอบกับรถตัก
มหาสนุก, พิกลีย หมูนอยผจญภัย, เคอรเร็ท หมานอย, โฮลี่ และแฮมทาโร
4. รายการที่มเี นื้อหาเกีย่ วกับกีฬา มี 2 เรื่อง ไดแก กาวแรกสูสังเวียน และนักสูว ัยซน
5. รายการที่มีเนื้อหาเนนใหสาระความรู มี 6 เรื่อง ไดแก ลีลาสุภาษิต, พุธพงไพรจา, อิ๊ก
คิวซัง, ตะลุยโลกจิ๋ว, เทเลทับบี้ และเบนซ+โบต กูดมอรนิ่ง
เนื้อหารายการการตูนทีน่ ําเสนอสวนใหญ คือ การตอสูระหวางฝายธรรมะ - อธรรม
และเนื้อหาเกีย่ วกับความสัมพันธทเี่ หมาะสมกับคนรอบขาง
แกนของเรื่องที่มักถูกหยิบยกมานําเสนอจะเกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธที่ดีตอ
กันของคนในครอบครัวและคนรอบขาง ความมีน้ําใจของเพื่อน การชวยเหลือเกือ้ กูล
ของระหวางมนุษยกับมนุษย หรือแมกระทั่งตางเผาพันธุกัน ซึง่ อาจจะหมายถึงสัตวหรือ
หุนยนต
อยางไรตาม เนื้อหาของรายการการตนู บางเรื่องยังคงมีการเสนอความรุนแรง ซึง่ จะตอง
ใชวิจารณญาณในการรับชม
การตูนบางรายการมีลกั ษณะพิเศษ คือ มีชวงที่ใหเด็กรวมสนุกดวยการตอบคําถามที่
เกี่ยวของกับการตูนเรื่องนั้นๆ ผานทางโทร. 1900 เพื่อชิงของรางวัล และใหเด็กเปนผู
รวมแขงขันตอบคําถามในรายการ
การตูนแอนิเมชั่น, บรรยายกอนเขาสูการตูนแตละเรื่องโดยพิธีกร, ตอบปญหา, เลาเรื่อง
เปนภาพยนตร, ใหนักแสดงสวมใสเครื่องแตงกายแบบพิเศษสําหรับตัวละครบทบาท
ตางๆ
โดยสวนใหญรายการการตนู จะไมมกี ารมีสวนรวมของเด็ก แตจะพบบางในบางรายการ
ที่เด็กเขามีสวนรวมในรายการระยะเวลาสัน้ ๆ ชวงทายรายการในฐานะของผูแขงขัน
หรือรวมตอบปญหาชิงรางวัลจากทางบาน
สวนใหญเปนความรูรอบตัว พลศึกษา ภาษาและจริยธรรม
สวนใหญใหความรูในลักษณะของความจํา และใหเขาใจ
เทาที่พบมุงเสริมสรางความสัมพันธกับคนรอบขาง
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มีรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมแบบการเปนแบบอยางทีด่ ีเปนสวนใหญ
พบโฆษณาประเภทขนมมากที่สุด มีการนําเสนอในปริมาณมากและมีกลุมเปาหมาย
เปนเด็กโดยเฉพาะ รองลงมาคือ สินคาอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยงั พบโฆษณาประเภท
รายการโทรทัศนของสถานี วีซีดี และของเลนตางๆ รวมไปถึงเกมผานทางโทรศัพท
สวนใหญใชตัวการตูน และเด็กในสินคาประเภทขนม แตก็ปรากฏผูใหญเปนครั้งคราว
ในโฆษณาเครื่องอุปโภค ขณะที่วยั รุนมีเพียงเล็กนอย
1. เสนอขายวีซีดี
2. กระตุนใหเกิดการยอมรับการขมเหงรังแกผูที่ออนแอกวา เชน ขนมคาลบี้
3. มุงนําเสนอการแถมพกของเลนที่เกี่ยวกับวีซีดีเรื่องนัน้ ๆ เชน มารคไรเดอรไฟว
4. มุงนําเสนอการแถมพกการดพลัง การชิงโชค จากขนม เชน ซีโตส, สแนคนูด
เดิ้ล, เบนโตะ, ยํายําชางนอย, แคมปส
5. โทร. 1900 เพื่อชิงรางวัล, ฟงเรื่องผี, ทํานายโชคชะตา, เลนเกม
6. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลิตภัณฑสิงห ชุดนางงามจักรวาลสงเสริมการ
ไหว
ผลิตภัณฑสวนใหญที่โฆษณาแฝงในรายการการตนู คือ ผลิตภัณฑขนม รองลงมาคือ
เครื่องอุปโภค และสวนใหญจะมาปรากฏในโฆษณาตรงดวย
1. ปายสนับสนุนรายการ
2. สนับสนุนชวงรายการ
3. สวมใสโดยพิธกี ร เชน เข็มขัดมารคไรเดอรไฟว
4. แจกของรางวัลเปนวีซีดกี ารตูนตอจากการตูนเรื่องเดียวกัน
5. Super Impose
6. ในชวงกอนตัดเบรกโฆษณา ในรูปแบบชวงรวมสนุก ใหความรู ใหชงิ โชค
7. ตัวมาสคอตของผลิตภัณฑ
8. ระบุชื่อองคกรที่เอื้อเฟอสถานทีถ่ ายทํารายการ

7.วาไรตี้
ตารางสรุปเนื้อหารายการ
รูปแบบรายการ
เนื้อหา

วาไรตี้

จํานวนรายการ 10 รายการ

สัดสวนเวลาตอสัปดาห 390
นาที
เนื้อหาสาระทีน่ ําเสนอคอนขางหลากหลาย ทั้งที่เปนสาระวิชาความรูตางๆ ความรู
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รอบตัว ศิลปประดิษฐ คุณธรรมจริยธรรม ทั้งทีน่ ําเสนอจากหองสงรายการและกิจกรรม
นอกสถานที่ แตรายการสวนใหญจะเนนการนําเสนอเนื้อหาสาระซึง่ สงเสริมพัฒนาการ
ทางรางกายและสติปญญามากกวาทางดานคุณธรรมจริยธรรม
มีหลากหลายวิธีการ สวนใหญจะใชการแสดงประกอบเพลง, การแสดง/การปฏิบัติจริง,
การตอบปญหา และการบรรยาย
เกือบทุกรายการปรากฏการมีสวนรวมของเด็กในฐานะผูแ สดง ผูรวมแขงขัน และพิธกี ร
นําเสนอความรูที่หลากหลาย ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย สุขศึกษา และศิลปะ
สวนใหญนาํ เสนอเนื้อหาทีม่ ุงใหเกิดความเขาใจ การประยุกต และการจําแนกแยกแยะ
สวนใหญเนนการมีสุขภาพกายที่สมบูรณ มีพัฒนาการทางสติปญญา แตพบการ
นําเสนอคุณลักษณะที่ไมเหมาะสม คือ สรางคานิยมทางรูปลักษณ และ ฐานะ โดยคํา
กลาวของพิธกี รทายรายการ ”ลูกมดปงๆ” ทางชอง 7”ขอใหหลอ ขอใหสวย ขอใหรวย
ขอใหไมจนกันทุกๆคน”
รายการสวนใหญไมไดเนนนําเสนอการสงเสริมจริยธรรม มีรายการเพียงสวนนอยที่
นําเสนอการสงเสริมจริยธรรม โดยจะใชวธิ ีการบอกเหตุผลและแสดงแบบอยางที่ดี เนน
ความมีระเบียบวินยั ในตนเอง ความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
พบโฆษณาสวนใหญเปนรายการโทรทัศนของสถานีหรือกิจกรรมตางๆ นอกจากนีย้ ัง
เปนสินคาประเภทขนมสําหรับเด็ก สินคาอุปโภคบริโภคประเภทซีดีละคร เพลง ของ
เด็ก และโฆษณาองคกร
สวนใหญพบการใชตัวแสดงเปนตัวการตูน รองลงมาคือเด็กและผูใหญ
พบ 3 กรณี คือ
1. โฆษณาที่ทาํ ใหเกิดทุกข ของ สสส. “การพิการจากอุบัติเหตุ” ในรายการ
สถานีโทรทัศน
เห็ดหรรษา
2. โฆษณาบริการใหดาวนโหลดริงโทนเพลงมิสเตอรดี โทร. 1900 นาทีละ 15 บาท และ
ตอบคําถาม โทร.1900 นาทีละ 3 บาท ในรายการวัยซนคลับ
3. โฆษณาทีใ่ ชตัวการตูนทีป่ รากฏในรายการ ซึ่งอาจทําใหเด็กสับสน ไมสามารถ
แยกแยะเนื้อหากับโฆษณา ได
พบโฆษณาแฝงสวนใหญเปนขององคกร หางราน สถาบันการเงิน รองลงมาคือขนม
และเครื่องดื่ม
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รูปแบบการแฝง

สวนใหญแฝงในลักษณะที่เปนผูสนับสนุนรายการในตอนตนและทายของรายการ,
Super Impose และแฝงกับเนือ้ หาโดยแจกเปนของรางวัล

สรุป ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนสําหรับเด็กดังนี้
 พบรายการละครสําหรับเด็กในปริมาณนอยมาก









ละครเทาทีน่ าํ เสนออยูมักเปนเรื่องราวเหนือจริง
(Fantasy) อิทธิฤทธิ์และเวทยมนต และมักไมสอดแทรกความรู
ลักษณะการใหความรูในรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก สวนใหญยังคงอยูในระดับตนคือ การใหความรูขั้น
ใชความจํา, การจําแนกแยกแยะ, ความเขาใจ สวนการพัฒนาความรูขั้น การจําแนกแยกแยะ ไปจนถึง
การประยุกต มักพบในรายการวาไรตี้หรือนิตยสารทางอากาศที่เนนการสาธิตหรือสอนการประดิษฐ สวน
การใหความรูข ั้นวิเคราะห – สังเคราะหพบวามีนอย และมักปรากฏในรายการประเภทตอบปญหา/เกม
พบเนื้อหาดานความรุนแรงในรายการการตูนบางเรื่อง
ระดับการมีสวนรวมของเด็กในรายการโทรทัศนขึ้นอยูกับรูปแบบรายการเปนหลัก รายการที่มีระดับการมี
สวนรวมของเด็กสูงคือ รายการการแสดงออกของเด็ก รองลงมาคือ เกม/การตอบปญหา สารคดี และ
รายการรูปแบบวาไรตี้ ตามลําดับขณะทีร่ ายการรูปแบบละคร การตูน/ภาพยนตรแนวการตนู และ
รายการรูปแบบแม็กกาซีนมีระดับการมีสวนรวมของเด็กต่ํา
ลักษณะอันพึงประสงคของเด็กที่สอดแทรกอยูในเนื้อหาของรายการโทรทัศนสาํ หรับเด็กพบวา สวนใหญ
เนนการเสริมสรางสติปญญา ไหวพริบในการแกปญ
 หา ความรูความเขาใจในประวัติศาสตรไทย การ
อนุรักษธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี รองลงมาคือ เนื้อหาทีเ่ นนการเสริมสรางความสัมพันธกบั ผูคน
รอบขางหรือสังคม สวนลักษณะอื่นๆ เชน การรูจักบทบาท หนาที่ ความเขาใจในศาสนาและจริยธรรม
ธรรม พบไดนอ ย
การสงเสริมจริยธรรมในรายการโทรทัศนสาํ หรับเด็กไมปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจนนัก ในรายการบาง
ประเภทไมปรากฏลักษณะการสงเสริมหรือสอดแทรกคุณธรรมอยูเลย
สวนรายการที่มีการสอดแทรก
เนื้อหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้น มักใชลกั ษณะการสงเสริมแบบการใหแบบอยางทีด่ ี
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สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
การศึกษาโฆษณาในรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก แบงออกเปน 2 สวนยอย ไดแก สัดสวนโฆษณาในรายการโทรทัศน
สําหรับเด็ก และลักษณะของโฆษณาที่ปรากฏในแตละประเภทรายการ มีรายละเอียดดังนี้

3.1 สัดสวนโฆษณาในรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก
 สัดสวนโฆษณาแยกตามชองสถานี
จากการศึกษาปริมาณ สัดสวนของโฆษณาในรายการโทรทัศนสําหรับเด็กพบวา สถานีที่มีสัดสวนการโฆษณาสูงที่สุด คือ
ชอง 5 คิดเปน 13.4 นาที/ชั่วโมง รองลงมา คือ ชอง 9 คิดเปน 13.1 นาที/ชั่วโมง, ชอง itv คิดเปน 9.8 นาที/ชั่วโมง, ชอง 3 และชอง
7 มีสัดสวนการโฆษณาเทากัน คือ 7.2 นาที/ชวโมง และชองที่มีสัดสวนการโฆษณานอยที่สุด คือ ชอง 11 เพียง 1.6 นาที/ชั่วโมง
ตารางที่ 6 แสดงรายการเด็กแยกตามชองสถานี
โฆษณาเฉลี่ย
(นาที/ชั่วโมง)
ชอง
3
7.2
5
13.4
7
7.2
9
13.1
11
1.6
itv
9.8

สัดสวนโฆษณาเฉลี่ยในรายการเด็กแยกตามชอง
(นาที/ชั่วโมง)
13.4

14.0

13.1

นาที/ชั่วโมง

12.0

9.8

10.0

7.2

8.0

7.2

6.0
4.0

1.6

2.0
0.0

3

5

7

9

11

itv

ชอง

แผนภูมิที่ 4 แสดงสัดสวนโฆษณาเฉลี่ยในรายการเด็กแยกตามชอง
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 สัดสวนโฆษณาแยกตามชวงวันและชวงเวลาที่ออกอากาศ
จากการศึกษาพบวา สัดสวนการโฆษณาในรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่ออกอากาศวันเสาร-อาทิตย ทั้งชวงไพรมไทมและ
นอกไพรมไทม คิดเปน 10.5 นาที/ชั่วโมงโดยเฉลี่ย สูงกวาคาเฉลี่ยของชวงวันจันทร-ศุกรซึ่งคิดเปน 7.6 นาที/ชั่วโมง ในขณะที่
สัดสวนการโฆษณาในชวงนอกไพรมไทมกลับมีคาเฉลี่ยสูงกวาชวงไพรมไทม กลาวคือ สัดสวนการโฆษณาชวงนอกไพรมไทมคิด
เปน 8.8 นาที/ชั่วโมง และสัดสวนการโฆษณาชวงไพรมไทมคิดเปน 7.6 นาที/ชั่วโมง ชวงเวลาที่มีสัดสวนการโฆษณามากที่สุด คือ
วันเสาร-อาทิตย ในชวงเวลาไพรมไทม คิดเปน 11.8 นาที/ชั่วโมง
ตารางที่ 7 แสดงสัดสวนโฆษณาในรายการเด็ก (หนวย นาที/ชั่วโมง)
ชวงเวลา
จันทร-ศุกร
เสาร-อาทิตย
เฉลี่ย
ไพรมไทม
6.4
11.8
7.6
นอกไพรมไทม
4.1
9.6
8.8
7.6
10.5
(หมายเหตุ เฉพาะรายการที่ศึกษาในวันที่ 5 – 11 มกราคม 2549)
 สัดสวนโฆษณาแยกตามรูปแบบรายการ
รายการที่มีสัดสวนโฆษณามากที่สุด คือ รายการรูปแบบตอบปญหา/เกม คิดเปนคาเฉลี่ยประมาณ 14 นาที/ชั่วโมง
รองลงมา คือ รายการละครเฉลี่ยประมาณ 11 นาที/ชั่วโมง, การตูน/ภาพยนตรแนวการตูนและรายการวาไรตี้ มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ
ประมาณ 8 นาที/ชั่วโมง, รายการสารคดีเฉลี่ยประมาณ 7.8 นาที/ชั่วโมง, นิตยสารทางอากาศเฉลี่ยประมาณ 9.7 นาที/ชั่วโมง และ
รายการที่มีสัดสวนการโฆษณานอยที่สุด คือ รายการการแสดงออกของเด็กเฉลี่ยประมาณ 5.6 นาที/ชั่วโมง
ตารางที่ 8 แสดงสัดสวนโฆษณาในรายการเด็ก (หนวย นาที/ชั่วโมง)
โฆษณาเฉลี่ย
(นาที/ชั่วโมง)
รูปแบบรายการ
การแสดงออกของเด็ก
5.6
การตูน/ภาพยนตรแนวการตูน
8.0
สารคดี
7.8
ตอบปญหา/เกม
14.0
นิตยสารทางอากาศ
6.9
วาไรตี้
8.0
ละคร
11.0
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นาที/ชั่ว โมง

สัดสวนโฆษณาเฉลี่ยในรายการเด็ก แยกตามรูป แบบรายการ
(นาที/ชั่วโมง)

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

14.0
11.0
8.0

7.8

6.9

5.6

S

C

D

G

M

8.0

V

DR

รูป แบบรายการ
(หมายเหตุ: C-การตูน, V-วาไรตี้, M-แม็ก กาซีน, G-เกมโชว/
ตอบปญหา, DR-ละคร, D-สารคดี, S-การแสดงออกของเด็ก )

แผนภูมิที่ 5 แสดงสัดสวนโฆษณาเฉลี่ยในรายการเด็กแยกตามรูปแบบรายการ

3.2 ลักษณะของโฆษณาที่ปรากฏในแตละประเภทรายการ

รูปแบบรายการ

โฆษณาตรง

โฆษณาแฝง

รายการการแสดงออก
ของเด็ก

พบวาประเภทสินคาและบริการมี
ความหลากหลาย หากเปนสินคา
ที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก จะเป น เครื่ อ งดื่ ม
ประเภทนม หรือ ผลิ ต ภัณ ฑ ที่ ใ ช
กับเด็ก เชนน้ํา ยาซักผา ผาออ ม
นอกจากนั้นเปนเครื่องอุปโภคใน
ครั ว เรื อ น และโฆษณารายการ
โทรทัศนเด็ก ของทางสถานี เช น
รายการการตูน
สิ น ค า ส ว นใหญ เ ป น ประเภท
เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค รองลงมา
เปนประเภทขนมและเครื่องดื่ม มี
โฆษณาเกี่ยวกับองคกรหรือหาง
รานที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กหรือ
สนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็ก

เปนสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป

รายการนิตยสาร
ทางอากาศ

รายการละคร

เนื้อหาที่ไมเหมาะสม
ไมมี

โฆษณาแฝงโดยสวนใหญเปน ไมมี
สินคาเดียวกันกับที่ปรากฏใน
โฆษณาตรง จะมาปรากฏเปน
โฆษณาแฝงในฐานะ
ผูสนับสนุนรายการ
สวนใหญเปนหางราน องคกร
รองลงมาคือเครื่องอุปโภค
บริโภคและขนม
โ ฆ ษ ณ า ที่ ป ร า ก ฏ มี ค ว า ม สินคาที่โฆษณาแฝงในรายการ พบโฆษณาบริ ก าร Audio
หลากหลาย โดยมากเปนเครื่อ ง คือ สินคาประเภทอุปกรณ
text (โทร.1900), บริการริง
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อุปโภคบริโภค สําหรับใชสอยใน สื่อสาร, บริการริงโทน (โทร.
ครัวเรือน เครื่องดื่มและขนม
1900) และ ขนม
รายการตอบปญหา/
เกม

รายการสารคดี

รายการการตนู

รายการวาไรตี้

โฆษณาที่ปรากฏในรายการสวน
ใหญเปนเครื่องสินคาอุปโภค
บริโภค เนนไปที่อุปกรณกีฬา –
งานอดิเรกและเครื่องใชใน
ครัวเรือน รองลงมาเปนขนมและ
เครื่องดื่มสําหรับกลุมเปาหมายที่
เปนเด็กโดยเฉพาะ
สิ น ค า ส ว นใหญ เ ป น ประเภท
เครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไป ไมได
มุงเนนสินคาเด็ก และพบโฆษณา
จากองค ก รหน ว ยงานรั ฐ ต า งๆ
และโฆษณารายการเด็ก บา งใน
บางรายการ
พบโฆษณาประเภทขนมมาก
ที่ สุ ด มี ก ารนํ า เสนอในปริ ม าณ
มาก และมี ก ลุ ม เป า หมายเป น
เด็ ก โดยเฉพาะ รองลงมาคื อ
สินคาอุปโภคบริโภค
นอกจากนี้ยังพบโฆษณารายการ
โทรทัศนของสถานี วีซีดี และของ
เล น ต า งๆ รวมไปถึ ง บริ ก ารเล น
เกมทางโทรศัพท

พ บ โ ฆ ษ ณ า ส ว น ใ ห ญ เ ป น
รายการโทรทั ศ น ข องสถานี ห รื อ
กิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังเปน
สิ น ค า ประเภทขนมสํ า หรั บ เด็ ก
สินคาอุปโภคบริโภคประเภทซีดี
ละคร เพลง สํ า หรั บ เด็ ก และ

โทนเพลงของมิสเตอรดี โดย
ไมมีการระบุราคาคาบริการ
ที่ชัดเจน
รายการสวนใหญมีการ
พบโฆษณาประเภทบริการ
โฆษณาแฝง มักเปนผลิตภัณฑ ริงโทน (Ring tone) ไมมีการ
เดียวกันกับที่พบในโฆษณา
ระบุรายละเอียดคาใชจาย
ตรง
ในการใหบริการ

หนวยงานองคกรตางๆ

โฆษณาแฝงที่พบมากที่สุดคือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ข นม รองลงมาคื อ
เครื่องอุปโภค ซึ่งสวนใหญ
ปรากฏในโฆษณาตรงดวย

ไมมี

พบลักษณะเนื้อหาที่ไม
เหมาะสมหลายรูปแบบ
ไดแก
-ชักชวนใหเด็กซื้อวีซีดี
โดยตรง
-กระตุนใหเกิดการยอมรับ
การขมเหงรังแกผูที่ออนแอ
กวา
-มีการนําเสนอการแถมพก
ของเลนที่เกี่ยวกับวีซีดีและ
จากขนมขบเคี้ยว
- โฆษณา Audio text /1900
ชิงรางวัล, ฟงเรื่องผีเรื่องนา
กลัว, ทํานายโชคชะตา, เลน
เกม
โฆษณาแฝงที่พบมากที่สุดเปน พบ 3 กรณี คือ
ขององคกร หางราน สถาบัน 1. โฆษณาที่ทําใหเกิดทุกข
การเงิน รองลงมาคือขนมและ จากโฆษณารณรงคการลด
อุบัติเหตุของ สสส. ใน
เครื่องดื่ม
รายการสถานีโทรทัศนเห็ด
หรรษา
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โฆษณาองคกร

2. โฆษณาบริการใหดาวน
โหลดริงโทนเพลงมิสเตอรดี
โทร. 1900 นาทีละ 15 บาท
และตอบคําถาม โทร.1900
นาทีละ 3 บาท ในรายการ
วัยซนคลับ
3. โฆษณาที่ใชตัวการตูนที่
ปรากฏในรายการซึ่งอาจทํา
ใหเด็กเขาใจผิดได

สรุป ลักษณะทั่วไปของโฆษณาในรายการโทรทัศนสาํ หรับเด็กดังนี้
 ชองสถานีที่มีสัดสวนโฆษณาในรายการโทรทัศนสําหรับเด็กมากที่สุดคือ ชอง 5 (เฉลี่ย 13.4 นาที/ชั่วโมง) และนอย
ที่สุดคือชอง 11 (เฉลี่ย 1.6 นาที/ชั่วโมง)
 ชวงวันที่มีสัดสวนการโฆษณามากที่สุด คือ วันเสาร-อาทิตย ในชวงเวลาไพรมไทม (16.00 – 22.00 น.) (เฉลี่ย 11.8
นาที/ชั่วโมง)
 รายการที่มีสัดสวนโฆษณาตรงมากที่สุด คือ รายการตอบปญหา/เกม (14 นาที/ชั่วโมง) และนอยที่สุด คือ รายการการ
แสดงออกของเด็ก (5.6 นาที/ชั่วโมง)
 โฆษณาตรงสินคาประเภทขนมปรากฏมากที่สุดในรายการการตูน โดยมีเนื้อหามุงเนนกลุมเปาหมายที่เปนเด็กโดยเฉพาะ
โดยสินคาสวนใหญมักเปนสินคาเดียวกันกับที่พบในชวง
 โฆษณาแฝงปรากฏมากที่สุดในรายการตอบปญหา/เกม
โฆษณาตรงของรายการ
โดยมีลักษณะที่ไมเหมาะสมดังนี้
 โฆษณาที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมมีหลายรูปแบบและสวนใหญพบในรายการการตูน
ชักชวนใหเด็กซื้อวีซีดีโดยตรง, กระตุนใหเกิดการยอมรับการขมเหงรังแกผูที่ออนแอกวา, โฆษณาที่มีของแถมที่ติดมากับ
บรรจุภัณฑ และโฆษณาที่ไมใหรายละเอียดของบริการอยางชัดเจนซึ่งอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด เชน โฆษณาบริการ
Audio text (โทร.1900) เพื่อฟงเรื่องผี เรื่องนากลัวและการทํานายโชคชะตา
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สวนที่ 4 ผลการศึกษาและวิเคราะห
โครงการรอบที่ 3 เปนการศึกษา “รายการละครโทรทัศนสําหรับเด็ก” โดยเก็บขอมูลตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 – วันพุธที่ 11
มกราคม 2549 รวมเวลา 1 สัปดาห จากสถานีโทรทัศน (ฟรีทีวี) 6 สถานี คือ ชอง 3, 5, 7, 9, 11 และ itv ผลการศึกษาและวิเคราะห
แบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โดยมีรายละเอียดของแตละสวนดังตอไปนี้

สวนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของรายการ
1.1 สัดสวนรายการโทรทัศนสําหรับเด็กแยกตามชองสถานี
จากการศึกษาปริมาณ สัดสวน ประเภทและแหลงผลิตของรายการโทรทัศนสําหรับเด็กพบวา มีรายการโทรทัศนสําหรับ
เด็กรวมทั้งสิ้น 62 รายการ/สัปดาห คิดเปน 3,040 นาที/สัปดาห โดยสถานีโทรทัศนที่มีสัดสวนการออกอากาศรายการเด็กมาก
ที่สุด คือ ชอง 7 มีเวลาออกอากาศ 1,085 นาที/สัปดาห จาก 25 รายการ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของเวลารายการเด็กทั้งหมด
รองลงมา คือ ชอง 9 มีเวลาออกอากาศ 700 นาที จาก 9 รายการ, ชอง itv มีเวลาออกอากาศ 540 นาที จาก 9 รายการ, ชอง 11 มี
เวลาออกอากาศ 250 นาที จาก 7 รายการ, ชอง 3 มีเวลาออกอากาศ 230 นาที จาก 7 รายการ และสถานีที่มีสัดสวนการ
ออกอากาศรายการเด็กนอยที่สุด คือ ชอง 5 มีเวลาออกอากาศ 235 นาที จาก 5 รายการ
ตารางที่ 1 แสดงรายการเด็กแยกตามชองสถานี
ชอง
ชื่อรายการ
วัน
3

1. Kid WB
2. ดาวอัจฉริยะ
3. English Minute
4. สุดหลาฟาเขียว
5. ทุงแสงตะวัน
6. นักสํารวจ
7. อิกคิวซัง
รวม

ทุกวันจันทร-อังคาร
ทุกวันพุธ
ทุกวันจันทร-ศุกร
ทุกวันเสาร
ทุกวันเสาร
ทุกวันอาทิตย
ทุกวันเสาร-อาทิตย
7

เวลา

รวม
(นาที/สัปดาห)

รูปแบบ
(Format)

16:00-16:25
16:00-16:25
19.59-20.00
6:00-6:25
6:25-6:50
6:50-7:00
16:45-17:30

50
25
5
25
25
10
90

การตูน
ตอบปญหา/เกม
นิตยสารทางอากาศ
สารคดี
สารคดี
สารคดี
การตูน
230

45

ชอง
5

1. คิดสเขาครัว
2. พิกลีย่  เรื่องหมูๆ
3. สูเ พื่อแม
4. ธรรมะคิดส
5. ชอง 5 การตูนฮิต
รวม

7

ชื่อรายการ

วัน

เวลา

รวม
(นาที/สัปดาห)

รูปแบบ
(Format)

ทุกวันจันทร
ทุกวันพฤหัส
ทุกวันจันทร-ศุกร
ทุกวันเสาร-อาทิตย
ทุกวันเสาร-อาทิตย

17:05-17:30
17:05-17:30
17:30-17:55
6:55-7:00
7:30-7:55

25
25
125
10
50

นิตยสารทางอากาศ
การตูน
ตอบปญหา/เกม
นิตยสารทางอากาศ
การตูน

5

1. ขาวผูเยาว
ทุกวันจันทร-ศุกร
2. นกนอย หัวใจโตโต
ทุกวันจันทร-ศุกร
3. ผมชื่อแมกดัล
ทุกวันจันทร-ศุกร
4. โลกใบใหญ
ทุกวันพุธ
5. พอครัวตัวนอย
ทุกวันจันทร
6. คิดดี คิดสนุก
ทุกวันอังคาร
7. เจาขุนทอง
ทุกวันพุธ-พฤหัส
8. พุธพงไพรจา
ทุกวันพุธ
9. ลูกมดปงๆ
ทุกวันจันทร
10. ดาดฟาทาทดลอง
ทุกวันอังคาร
11. นักสูวัยซน
ทุกวันพุธ
12. เจาะสนามจูเนียร
ทุกวันพฤหัส
13. อุลตราแมน
ทุกวันศุกร
14. จะทิงจา
ทุกวันจันทร-พุธ
15. สามกก
ทุกวันพฤหัส-ศุกร
16. ลีลาสุภาษิต
ทุกวันจันทร-ศุกร
17. ดิสนียคลับ
ทุกวันเสาร
18. สมารทคิด
ทุกวันเสาร
19. เทเลทับบี้ส
ทุกวันอาทิตย
20. บันทึกเลมเล็ก
ทุกวันอาทิตย
21. BATMAN
ทุกวันอาทิตย
22. แบงปนรอยยิม้
ทุกวันอาทิตย
23. HAMTARO
ทุกวันอาทิตย
24. ต่ําสิบ
ทุกวันเสาร
25. ตะลุยโลกจิ๋ว
ทุกวันเสาร-อาทิตย
รวม
25

235
6:10-6:15
6:45-7:40
7:45-8:20
16:00-16:15
16:30-16:55
16:30-16:55
16:30-16:55
16:56-17:00
17:00-17:30
17:00-17:30
17:00-17:30
17:00-17:30
17:00-17:30
18:00-18:15
18:00-18:15
กอน 18:15
6:00-7:40
7:40-7:45
6:30-7:00
7:00-7:05
7:05-7:35
7:00-7:05
7:40-8:10
17:00-17:25
18:00-18:15

25
275
175
15
25
25
50
5
30
30
30
30
30
45
30
5
100
5
30
5
30
5
30
25
30

นิตยสารทางอากาศ
การตูน
การตูน
สารคดี
การแสดงออกของเด็ก
การแสดงออกของเด็ก
วาไรตี้
การตูน
วาไรตี้
นิตยสารทางอากาศ
การตูน
นิตยสารทางอากาศ
ภาพยนตรแนวการตูน
การตูน
การตูน
การตูน
การตูน
นิตยสารทางอากาศ
การตูน
สารคดี
การตูน
สารคดี
การตูน
ตอบปญหา/เกม
การตูน
1,085
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ชอง
9

ชื่อรายการ
1. บัณฑิตนอย
2. เพือ่ นแกว
3. โลกการตูน
4. เปดโลกวัยซน
5. การตูนโฮลี่
6. ไฮไลทคิดสเวิลด
7. ซูเปอรจิ๋ว
8. โมเดิรนไนนการตูน
9. ทศกัณฑเด็ก

รวม

วัน

เวลา

รวม
(นาที/สัปดาห)

รูปแบบ
(Format)

ทุกวันจันทร
ทุกวันอังคาร
ทุกวันพุธ-ศุกร
ทุกวันจันทร-ศุกร
ทุกวันเสาร
ทุกวันเสาร
ทุกวันอาทิตย
ทุกวันเสาร-อาทิตย
ทุกวันเสาร-อาทิตย

16:40-17:05
16:40-17:05
16:40-17:05
17:05-17:30
6:30-7:00
7:00-8:00
7:00-8:00
8:00-10:00
19:30-20:00

25
25
75
125
30
60
60
240
60

ตอบปญหา/เกม
วาไรตี้
การตูน
นิตยสารทางอากาศ
การตูน
วาไรตี้
วาไรตี้
การตูน
ตอบปญหา/เกม

9

700

11

1. ทิตซเจาหนูจอมปวน
ทุกวันจันทร-พฤหัส
2. บอบกับรถตักมหาสนุก ทุกวันจันทร-พฤหัส
3. ตามรอยคุณตา
ทุกวันศุกร
4. โลกใบจิ๋ว
ทุกวันจันทร
5. บานเด็กดี
ทุกวันอังคาร
6. คิดสโอนลี่
ทุกวันพุธ
7. ขบวนการนักอาน
ทุกวันพฤหัส
รวม
7
itv
1. ben+boat
ทุกวันจันทร
2. สีรุงสโมสร
ทุกวันอังคาร
3. เห็ดหรรษา
ทุกวันพุธ-ศุกร
4. วัยซน
ทุกวันจันทร-พฤหัส
5. วัยซนคลับ
ทุกวันเสาร

40
60
30
30
30
30
30

6:00-6:15
6:00-6:15
6:00-6:15
19:30-20:00
7:30-8:00

15
15
45
120
30

ทุกวันเสาร-อาทิตย

8:00-9:30

180

7. สารคดี ละติจูด
8. สานรักคนเกงฯ
9. มหัศจรรยวันเกิด

ทุกวันอาทิตย
ทุกวันอาทิตย
ทุกวันศุกร-อาทิตย

9:30-10:00
11:45-12:00
19:30-20:00

30
15
90

9

62 รายการ

การตูน
การตูน
การแสดงออกของเด็ก
วาไรตี้
วาไรตี้
วาไรตี้
นิตยสารทางอากาศ
250

6. ไอทีวกี ารตูนคลับ

รวม

รวมทุกชอง

16:05-16:15
16.15-16.30
16:30-17:00
17:30-18:00
17:30-18:00
17:30-18:00
17:30-18:00

การตูน
สารคดี
วาไรตี้
ละคร
วาไรตี้
การตูนและ
ภาพยนตรแนวการตูน
สารคดี
สารคดี
ละคร
540

3,040 นาที
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แผนภูมิแสดงสัดสวนเวลารายการเด็กแยกตามชอง
หนวย : นาที/สัปดาห {5-11 มกราคม 2549}

ชอง itv
17.8%

ชอ ง 3
7.6%

(540 นาที)

(230 นาที)

ชอ ง 5
7.7%
(235 นาที)

ชอ ง 11
8.2%
(250 นาที)

ชอ ง 9
23.0%
(700 นาที)

ชอ ง 7
35.7%
(1,085 นาที)

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดสวนรายการเด็กแยกตามชอง

1.2 สัดสวนรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก แยกตามชวงวันทีอ่ อกอากาศ
จากการศึกษาพบวา รายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่ออกอากาศในชวงวันจันทร – ศุกร และที่ออกอากาศในชวงวันเสาร –
อาทิตยมีสัดสวน คือ รายการที่ออกอากาศในชวงวันจันทร-ศุกร คิดเปน 1,790 นาที จาก 38 รายการ และรายการที่ออกอากาศ
ในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปน 1,250 นาที จาก 24 รายการ
ตารางที่ 2 แสดงสัดสวนรายการเด็กแยกตามชวงวัน
วัน
รวม (นาที / สัปดาห) จากจํานวน(รายการ) รูปแบบสวนใหญ
วันจันทร – ศุกร
1,790
38
การตูนและ
วันเสาร - อาทิตย
1,250
24 ภาพยนตรแนวการตูน
นอกจากนี้ยังพบวา ไมวาจะเปนวันธรรมดาอยางวันจันทร-ศุกร หรือวันเสารอาทิตย รูปแบบรายการสวนใหญนั้นยังคง
เปนการตูนหรือภาพยนตรการตูนอยู ซึ่งสะทอนถึงความนิยมในรายการการตูนหรือภาพยนตรแนวการตูนและความขาดแคลน
รายการโทรทัศนสําหรับเด็กรูปแบบอื่นๆ
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แผนภูมิแสดงสัดสวนเวลารายการเด็ก แยกตามชวงวัน
หนวย : นาที/สัปดาห {5-11 มกราคม 2549}

จัน ทร-ศุก ร
58.9%
(1,790 นาที)
เสาร-อาทิตย
41.1%
(1,250 นาที)

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดสวนเวลารายการเด็กแยกตามชวงวัน

1.3 สัดสวนรายการโทรทัศนสําหรับเด็กแยกตามชวงเวลาที่ออกอากาศ
จากการศึกษาพบวา รายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่ออกอากาศในชวงไพรมไทม (16.00 - 22.00 น.) และที่
ออกอากาศในชวงเวลานอกไพรมไทม มีสัดสวนเทากัน คือ 1,520 นาที (หรือสัปดาหละ 25.3 ชั่วโมงสัปดาห) โดยที่
• ชวงไพรมไทมมีจํานวน 36 รายการ และ
• รายการนอกชวงเวลาไพรมไทมมีจํานวน 26 รายการ
1.4 สัดสวนรายการโทรทัศนสําหรับเด็กแยกตามรูปแบบรายการ
จากการศึกษาพบวา รายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่ออกอากาศแบงออกเปน 7 รูปแบบ โดยรายการที่มีสัดสวนการ
ออกอากาศมากที่สุด คือ รายการการตูน/ภาพยนตรแนวการตูน ออกอากาศ 1,670 นาที จาก 24 รายการ คิดเปนรอยละ 54.9
ของรายการเด็กทั้งหมด รองลงมา คือ รายการวาไรตี้ ออกอากาศ 390 นาที จาก 10 รายการ, รายการนิตยสารทางอากาศ
ออกอากาศ 280 นาที จาก 8 รายการ, รายการตอบปญหา/เกม ออกอากาศ 260 นาที จาก 5 รายการ, รายการละคร ออกอากาศ
210 นาที จาก 3 รายการ, รายการสารคดี ออกอากาศ 145 นาที จาก 9 รายการ และรายการที่มีสัดสวนการออกอากาศนอยที่สุด
คือ รายการการแสดงออกของเด็ก ออกอากาศเพียง 85 นาที จาก 4 รายการ คิดเปนรอยละ 2.8 ของรายการเด็กทั้งหมด
ตารางที่ 3 แสดงสัดสวนรายการเด็กแยกตามรูปแบบรายการ
รูปแบบ
รวม (นาที / สัปดาห) จากจํานวน(รายการ)
1,670
24
การตูน/ภาพยนตรการตูน
วาไรตี้
390
10
นิตยสารทางอากาศ
280
8
ตอบปญหา/เกม
260
5
ละคร
210
3
สารคดี
145
9
85
4
การแสดงออกของเด็ก
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แผนภูมิแสดงสัดสวนเวลารายการเด็กแยกตามรูปแบบ
หนวย:นาที/สัปดาห {5-11 มกราคม 2549}
การตูน
54.9%
(1,670 นาที)

วาไรตี้
12.8% (39 นาที)

นิตยสารทาง
อากาศ
9.2% (280 นาที)
การแสดงออก
2.8%
(85 นาที)

สารคดี
4.8%
(145 นาที)

ละคร
6.9%
(210 นาที)

ตอบปญหา/เกม
8.6% (260 นาที)

แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดสวนเวลารายการเด็กแยกตามรูปแบบ

1.4 สัดสวนรายการโทรทัศนสําหรับเด็กแยกตามแหลงผลิตรายการ
จากการศึกษา โดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระเปนหลัก พบวา รายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่ผลิตภายในประเทศมีจํานวน
44 รายการ และรายการที่ผลิตจากตางประเทศมีจํานวน 18 รายการ โดยแบงตามประเภทรายการไดดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงสัดสวนรายการเด็กแยกตามแหลงผลิต (หนวย: จํานวนรายการ)
รูปแบบ
ในประเทศ
ตางประเทศ
จํานวนรายการ
17*
24
การตูน/ภาพยนตรแนวการตูน
7
การแสดงออกของเด็ก
4
0
4
ตอบปญหา/เกม
5
0
5
นิตยสารทางอากาศ
8
0
8
2
ละคร
2
0
10
วาไรตี้
0
10
สารคดี
8
1
9
รวมทุกรายการ
44
18
62
*หมายเหตุ การตูน/ภาพยนตรการตูนจํานวน 17 รายการนี้แบงออกเปนการตูนทั้งหมด 29 เรื่อง

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ประมาณ 1 ใน 3 ของรายการทั้งหมดมีแหลงผลิตจากตางประเทศ โดยที่เกือบทั้งหมดเปน
รายการการตูนและภาพยนตรแนวการตูน 17 รายการซึ่งสามารถแยกออกเปนการตูนจํานวน 29 โดยแบงเปนการตูนซึ่งผลิต
ภายในประเทศเพียง 7 เรื่อง และจากตางประเทศ 22 เรื่อง ซึ่งหมายความวา มีการตูนที่นําเขาจากตางประเทศกวา 4 เทา ของ
การตูนที่ผลิตไดเองในประเทศ
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1.5 สัดสวนรายการโทรทัศนสําหรับเด็กเทียบกับเวลาออกอากาศทั้งหมด
เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของรายการเด็กทุกสถานีกับสัดสวนของเวลาออกอากาศทั้งหมดพบวา รายการเด็กมี
สัดสวนการออกอากาศคิดเปนรอยละ 5.2 ของเวลาที่ออกอากาศทั้งหมด สถานีที่มีสัดสวนรายการเด็กมากที่สุด คือ ชอง 7
คิดเปนรอยละ 10.8 ของเวลาทั้งหมดที่สถานีออกอากาศ ในขณะที่สถานีที่มีสัดสวนรายการเด็กนอยที่สุด คือ ชอง 3 คิด
เปนรอยละ 2.3 ของเวลาทั้งหมดที่สถานีออกอากาศ
ตารางที่ 5 แสดงสัดสวนรายการเด็กกับเวลาออกอากาศทั้งหมด
สถานี
ชอง 3
ชอง 5
ชอง 7
ชอง 9
ชอง 11
ชอง itv

รวมทุกชอง

เวลาออกอากาศ เฉพาะรายการเด็ก
(นาที/สัปดาห)
(นาที/สัปดาห)
10,080
230
9,450
235
10,080
1,085
10,080
700
9,180
250
10,080
540

58,950

3,040

รอยละของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด

รอยละของ
รายการเด็กทุกชอง

2.3
2.5
10.8
6.9
2.7
5.4

7.6
7.7
35.7
23.0
8.2
17.8

5.2

100

สรุป ลักษณะทั่วไปของรายการโทรทัศนสําหรับเด็กดังนี้
 จาก 6 ชองสถานีโทรทัศน มีรายการโทรทัศนเฉพาะสําหรับเด็กชวงอายุ 3-12 ป รวมทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเปน 3,040
นาที หรือรอยละ 5.2 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห
 สถานีที่มีสัดสวนรายการโทรทัศนสําหรับเด็กมากที่สุดคือ ชอง 7 (1,085 นาที/สัปดาห) หรือรอยละ 10.8 ของเวลา
ทั้งหมดที่สถานีออกอากาศ และนอยที่สุดคือชอง 3 (230 นาที/สัปดาห) หรือรอยละ 2.3 ของเวลาทั้งหมดที่สถานี
ออกอากาศ
 รูปแบบรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่มีมากที่สุดคือ รูปแบบการตูนหรือภาพยนตรแนวการตูน (1,670 นาที/สัปดาห) คิด
เปนรอยละ 54.9 ของสัดสวนรายการเด็กทั้งหมด และนอยที่สุดคือ รูปแบบการแสดงออกของเด็ก (85 นาที/สัปดาห) หรือ
รอยละ 2.8 ของสัดสวนรายการเด็กทั้งหมด
 รายการที่มีเนื้อหาผลิตจากตางประเทศสวนใหญมักเปนรูปแบบการตูนหรือภาพยนตรแนวการตูนมากถึง 17 รายการ
ขณะที่รายการที่มีเนื้อหาผลิตภายในประเทศมากที่สุดคือ รูปแบบวาไรตี้ (10 รายการ)
 2 ใน 3 ของรายการโทรทัศนเด็กทั้งหมดผลิตขึ้นภายในประเทศ
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ภาคผนวก
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1. รายการการแสดงออกของเด็ก

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

ตามรอยคุณตา
การแสดง, ศิลปวัฒนธรรม
ศุกร
30
เด็ก และผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การแสดงออกของเด็ก
11
16.30-17.00 น.
กรมประชาสัมพันธ
ไมมี

การเลาเรื่อง “รามเกียรติ์” ประกอบการแสดงโขนของเด็กๆ และการเชิดหุน และการแสดงการเลน
จะเขของเด็ก
การเชิดหุนกระบอก การเลานิทาน
เด็กในฐานะพิธีกร ผูชมและผูแสดง
ความรูเรื่องโขน ศิลปะการแสดง
สาธิต แสดงใหเห็น
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย ในแงศิลปวัฒนธรรม
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

พอครัวตัวนอย
โภชนาการ (แสดงการทําอาหาร)
จันทร
30 นาที
เด็กและผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การแสดงออกของเด็ก
7
16.30-16.55 น.
3rd Party (BBTV) ไทย
7 นาที

ปกติเปนการทําอาหารประเภทตางๆ หรือมีการเปดรับสมัครแขงขันเขาประกวดพอครัวตัวนอยจาก
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วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง

เด็ก ๆ ในภาคตางๆ ใหเด็กไดแสดงความสามารถในการประกอบอาหาร
การสาธิตแสดงใหดู
มี ในฐานะพิธีกร และผูเขาแขงขันรวมกับผูใหญ
โภชนาการ และสุขภาพ
บรรยาย สาธิต
สุขภาพ สุขลักษณะนิสัย และความสัมพันธในครอบครัว
ไมมี
ซอสหยั่นหวอหยุน, ผงซักฟอก vanish, น้ํามันพืชกุก, แปงกรอบรสดี, น้ํายาลางหองน้ํา, ผาออม
mamypoko, สินเชื่อเงินสด capital ok, การประกวดเรียงความ, และรายการโทรทัศนเด็ก คือ เจาะ
สนามจูเนียร, เกราะกายสิทธิ์, นักสูวัยซน, สามกกมหาสนุก
เด็กและผูใหญโดยมาก
ไมมี
ซอสหยั่นหวอหยุน,, น้ํามันพืชกุก, แปงกรอบรสดี, น้ํายาลางหองน้ํา, ผาออม mamypoko, สินเชื่อ
เงินสด capital ok, ซอสหอยนางรมตราเด็กสมบูรณ, โรงแรมที่พัก-และหางสรรพสินคา
เครื่องปรุงรสประกอบอาหาร ที่พักและสถานที่ถายทํา และสินเชื่อเงินสด
ปายฉากหลัง สปอตโฆษณาในรายการและการกลาวของคุณผูสนบสนุน

คิดดีคิดสนุก
ความรูรอบตัว วิทยาศาสตร
อังคาร
30 นาที
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การแสดงออกของเด็ก
7
16.30-16.55 น.
BBTV (ไทย)
7 นาที

ในแตละสัปดาห จะเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดทํากิจกรรมที่เสนอเขามา โดยเนนความรูรอบตัวเรื่อง
งายๆ เชนการปลูกกลวยไม ก็จะใหเด็ก 3 คนเขารวมกิจกรรมและรับรูขั้นตอนการปลูกกลวยไม
ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่จริง
บรรยาย ภาพประกอบ สาธิตใหเห็น
มี-เปนผูรวมปฏิบัติ
ความรูทั่วไป วิทยาศาสตร
บรรยาย อธิบายและปฏิบัติจริง
รักการเรียนรู กลาคิดกลาทํา กลาถาม กลาแสดงออก
ไมมี
สสส. (ชุดทําความดีถวายในหลวง), นมกลองเอ็นฟาคิด, ผาออมมามีโปโกะ, น้ํายาทําความสะอาด
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ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

easy off bang, บานวังทองกรุป, ผงซักฟอก vanish, นมผงไวเอท, ผลิตภัณฑซักผาเด็ก kodomo,
กิจกรรมประกวดเรียงความ และรายการโทรทัศนเด็ก คูหูผูพิชิต , ขุนชางขุนแผน
โดยมากเปนผูใหญ
ไมมี
สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ)
หนวยงานรัฐ
super impose

English Minute
ภาษาตางประเทศ
จันทร-ศุกร
1
เด็ก

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การแสดงออกของเด็ก
3
19.59-20.00 น.
ชอง 3
ไมมี

นําเสนอความรูภาษาอังกฤษ ทั้งในดานคําศัพทและประโยคสนทนาขั้นพื้นฐานโดยการพูดนํา และ
ใหพูดตาม
การสนทนา
เด็กในฐานะพิธีกร
ภาษาอังกฤษ
ความจํา
สรางนิสัยรักการเรียนรู
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
โฆษณาสินคาเครื่องดื่ม ไดแก ดัชมิลล
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก Lacoste
นม, เสื้อผา
ปรากฏโฆษณาตรงเปนชวงสั้นๆ ในระหวางรายการ และปรากฏโลโกตอนทายรายการ
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2. รายการนิตยสารทางอากาศ

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง

ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ

รูปแบบการแฝง

เจาะสนามจูเนียร
การออกกําลังกาย, กีฬา
พฤหัสบดี
30
วัยรุน และหุนเคลื่อนไหว

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

นิตยสารทางอากาศ
7
17.00-17.30 น.
GS Entertainment
4 นาที 30 วินาที

เนื้อหารายการแบงออกเปน 3 ชวงใหญ คือ
ชวงที่ 1 “เรื่องเลาจากดาวดัง” เปนการสัมภาษณนักกีฬาเกี่ยวกับประสบการณในการเลนกีฬา
ประเภทนั้นๆ
ชวงที่ 2 “เคล็ดลับจอมลีลา” นําเสนอเทคนิคการเลนกีฬาจากนักกีฬาอาชีพ และ
ชวงที่ 3 “เจาะสนามตามดาว” เปนการนําเสนอภาพกิจกรรมโครงการการแขงขัน “เจาะสนามตาม
ดาว” ของทางรายการ (ในตอนที่ศึกษาเปนการนําเสนอเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล)
การสัมภาษณ การบรรยาย
เด็กในฐานะเจาของเรื่อง
ไมมี
ไมมี
สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพกายแข็งแรง
ไมมี
พบโฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก กลองดิจิตัล โซนี่, KFC
โฆษณาสินคาขนม ไดแก ขาวอบกรอบ ออลไรซ, คุกกี้ เดนมา, แสน็คแจ็ค, กอบ กอบ
โฆษณาเครื่องดื่ม ไดแก โคคา โคลา, กาแฟ ไอวี่
โฆษณาอื่นๆ ไดแก กองทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก เด็กและผูใหญ
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาขนม ไดแก เด็ก วัยรุน และผูใหญ
ตัวแสดงโฆษณาเครื่องดื่ม ไดแก วัยรุน และผูใหญ
ตัวแสดงโฆษณาบริการ ไดแก ผูใหญ
ในโฆษณาสินคาขนม สแน็คแจ็ค
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก KFC, FBT, Focus For Men, Lacoste, Pias
โฆษณาสินคาขนม ไดแก อาหารยอดคุณ
โฆษณาเครื่องดื่ม ไดแก โคคา โคลา, ไวตามิลค, เครื่องดื่ม MAX
โฆษณาอื่นๆ ไดแก เกศสยาม
ปรากฏในเพลงตนรายการ แฝงกับอุปกรณประกอบฉาก และปรากฏเปนโฆษณาตรงกอนเขาสู
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เนื้อหารายการในแตละชวง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ

ขบวนการนักอาน
สาระวิชาความรู และโภชนาการ
พฤหัสบดี
30
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

นิตยสารทางอากาศ
11
17.30-18.00 น.
สโมสรผึ้งนอย
ไมมี

เนื้อหารายการแบงออกเปน 3 ชวงใหญๆ ไดแก
ชวงที่ 1 นําเสนอการแสดงประกอบเพลง และการสอนฝกออกเสียงภาษาไทย
ชวงที่ 2 การเลานิทานจากหนังสือ และการแสดงประกอบเพลง และ
ชวงที่ 3 นําเสนอภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กนอกสถานที่
การตูน การเชิดหุน การสนทนา การบรรยาย
เด็กในฐานะผูแสดง
ภาษาไทย และสุขศึกษา
การจําแนกแยกแยะ
ไมมี
ไมมี
โฆษณารณรงคใสหมวกกันน็อค รณรงคเลิกบุหรี่ และโฆษณางานวันเด็กของพิพิธภัณฑเด็ก
ตัวแสดงในโฆษณา ไดแก เด็กและผูใหญ
ไมมี
โฆษณาองคกร ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
กลุมบริษัทแหลมทองคหการ มูลนิธิเด็ก
ปรากฏในลักษณะ super impose และ ในเพลงตอนทายรายการ

ขาวผูเยาว
รายการขาวเกี่ยวกับกิจกรรมเด็ก
จันทร-ศุกร
5 นาที
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

นิตยสารทางอากาศ
7
6.10-6.15 น.
ชอง 7
ไมมี
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เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

มีบรคเดียวบอกเลาเรื่องราวขาวสารกิจกรรมของเด็กๆ เชนขาวการแขงขันกีฬา วิชาการ ดนตรี
ศิลปะ ภาษา คณิตศาสตร หรือความรูทั่วไป
บรรยาย
เด็กในฐานะเจาของเรื่องและผูใหความคิดเห็น
ขาวสารทั่วไป
รายงาน บอกเลา
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน กลาแสดงออก
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

สมารทคิด
ความรูทั่วไป
เสาร
5 นาที
วัยรุนและตัวการตูน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

นิตยสารทางอากาศ
7
7.40-7.45 น.
ชอง 7 (ไทย)
ไมมี

มีชวงเดียว โดยพิธีกรทั้งสองบอกเลาเรื่องราวความรูทั่วไป อธิบาย บรรยาย เชนความรูเกี่ยวกับวันป
ใหม ที่มา และประวัติศาสตร
บรรยาย
ไมมี
ความรูทั่วไป
เขาใจ
ความรอบรู
ไมมี
นมเอ็นฟารคิด
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การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู

คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง

ไมมี
ไมมี
นมเอ็นฟารคิด
นม
โฆษณาตรงและสปอตสั้นๆ

คิดสเขาครัว
โภชนาการ
จันทร
25
เด็ก

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

นิตยสารทางอากาศ
ชอง 5
17.05-17.30 น.
Creative Brain และบันทึกคุณแม
5 นาที

เปนรายการทําอาหารโดยมีเด็กเปนผูดําเนินรายการ มีรายการ 3 ชวง คือ
ชวงที่ 1 ชวง Cook Review นําเสนอวัตถุดิบหลักที่จะใชในการทําอาหารในวันนั้น โดยอธิบาย
คุณสมบัติของวัตถุดิบนั้น โดยวันดังกลาววัตถุดิบคือ ผักคะนา โดยบอกผักคะนาเปน
ภาษาตางประเทศหลายๆประเทศ และประโยชนของผักคะนา
ชวงที่ 2 ชวง Cooking Room นําวัตถุดิบที่แนะนําในชวงแรกมาประกอบอาหาร แนะนํา
สวนประกอบตางๆ และแสดงขั้นตอนของการทําอาหารชนิดนั้น รวมถึงบอกเคล็ดลับในการ
ประกอบอาหารใหอรอย โดยวันดังกลาวประกอบอาหารคือ คะน้ําหมูกรอบราดขาว และบอกเลา
เคล็ดลับในการเตรียมหมูกรอบดวยวิธีการหมักหมู ทอดหมู และวิธีการเตรียมผักคะนา ตองลวก
แลวนําไปแชน้ําเย็น แตกระบวนการประกอบอาหารไมไดกระทําโดยเด็ก
ชวงที่ 3 ชวง Key Kitchen บอกเลาถึงประโยชนของวัตถุดิบแตละชนิดที่ใชประกอบการทําคะนาหมู
กรอบ
ใชการบรรยาย และแสดงการปฏิบัติจริง
เด็กในฐานะพิธีกร
ภาษาตางประเทศ จาก ผักคะนา เปนภาษาตางๆ
วิทยาศาสตร และสุขศึกษา จากการบอกประโยชนและคุณสมบัติของสวนประกอบอาหาร
เรียงลําดับกอนหลังในการประกอบอาหาร
ใหความเขาใจเรื่องของผัก มีประโยชนอยางไร มีคุณสมบัติรักษาอยางไร
ประยุกต เมื่อรับชมแลวเด็กๆสามารถนําไปปฏิบัติจริงได
กินอาหารประเภทตางๆเพื่อใหรางการแข็งแรงสมบูรณ
ไมมี
นิตยสาร คือ บันทึกคุณแม และBaby Digest
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ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม

สถาบัน คือ Kid gallery และ หองสมุด Just 4 kids
รายการของสถานี คือ ZTV
เด็ก และผูใหญ
ไมมี
นิตยสารบันทึกคุณแม
Super Impose

เบนซ+โบต กูดมอรนิ่ง
ความรูรอบตัว
จันทร
15
ตัวการตูน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

นิตยสารทางอากาศ
ไอทีวี
6.00-6.15 น.
บริษัท แกก อินเตอรเนชั่น จํากัด
2

รายการแบงออกเปน 3 ชวง
ชวงที่ 1 เปนชวง Review วาวันนี้มีอะไร
ชวงที่ 2 “ไมรูแลวจะบอกให” เสนอตอน: ทําไมไฟจราจรตองเรียงแดงเหลืองเขียว โดยมีคนใสตัว
การตูนมานั่งพูดคุยเรื่องสัญญาณไฟจราจรวาทําไมจึงตองมีสีแดง เหลือง และเขียว โดยมีพี่มามา
มาไขความกระจางใหดวยการเลาเรื่องผานการตูน โดยเลาถึงประวัติของสัญญาณไฟ และสาเหตุที่
ตองมี 3 สี เพื่อใหคนที่ตาบอดสีสามารถเห็นได
ชวงที่ 3 “เรื่องวุนๆ ยุงๆ ของเรา” เสนอตอน: มาประหยัดกันดีกวา โดยนําเสนอผานการตูน ปอกใช
เงินคาขนมที่เพิ่งไดรับมาหมดอยางรวดเร็ว ในขณะที่แนนประหยัดเงินเพื่อนําไปซื้อของที่ตนอยาก
ได โดยมีตัวการตูนพี่แชมปไวตามิลค(ยีราฟ) เห็นปญหาของปอกและมาชวยอธิบายเรื่องการ
ประหยัดให
หุนกระบอก และการตูน
ไมมี
ความรูรอบตัว
เรียงลําดับ และเขาใจ
ความสัมพันธกับคนรอบขาง และการเคารพหนาที่
บอกเหตุผล และใหตัวแบบที่ดี
เครื่องบริโภค ไดแก นมไวตามิลคแชมป, มามา
เด็ก การตูน และผูใหญ
ไมมี
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โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ

เครื่องบริโภค ไดแก มามา
เครื่องดื่ม ไดแก นมไวตามิลคแชมป
องคกร ไดแก หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
Super Impose,เอื้อเฟอสถานที่, สนุบสนุนชวง, หุนกระบอก, ในการตูน

ธรรมะคิดส
ธรรมะสอนใจ
เสาร-อาทิตย
5
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

นิตยสารทางอากาศ
5
6.55-7.00 น.
บสูโทปาส เอ็นเตอรเทนเมนต
1 นาที

ออกอากาศทุกวันเสาร อาทิตย โดยแบงเปน 2 ชวงรายการ
ชวงที่ 1 พิธีกรนําเขารายการและแนะนําวารายการวันนี้มีอะไร
ชวงที่ 2 มีการนําเสนอดังนี้
ผูดําเนินรายการสนทนาธรรมะกับ พระพยอม กัลยาโณ ในวันเสาร เรื่องสื่อ ไมไดมีเฉพาะโทรทัศน
แตมีสื่อดีๆมากมาย
วันอาทิตย พระพยอม เลานิทานเกี่ยวกับธรรมะ และใหขอคิดสอนใจ
สนทนา บรรยาย และเลานิทาน
ไมมี
ศาสนา
อธิบายดวยนิทานใหเขาใจ
เสริมสรางจริยธรรม และเขาใจศาสนา
บอกเหตุผล และนําเสนอเกี่ยวกับจริยธรรม
ปตท.
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

เปดโลกวัยซน คิดสคัฟเวอรี่

รูปแบบรายการ

นิตยสารทางอากาศ
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ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง
ขอสังเกต

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ

ความรูรอบตัว
จันทร - ศุกร
25
วัยรุน

สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

9
17.05 – 17.30 น.
Asia Television and Media
6 นาที

รายการแบงเปน 3 ชวง
ชวงที่ 1 เปนการสาธิตการประดิษฐสิ่งของตางๆ เชน เครื่องประดับ จากเศษวัสดุ ปรับปรุงของที่
เหลือใชมาประดิษฐเปนสิ่งของ บางครั้ง ใชหุนแสดงเปนเรื่องราวเพื่อสรางเสริมแนวความคิด
สรางสรรค
ชวงที่ 2 ประดิษฐสิ่งของตางๆ ตอ
ชวงที่ 3 จัดงานวันเกิดใหกับเด็กๆ และใหเด็กโชวไอเดีย ความสามารถในการประดิษฐเครื่องใช
ตางๆ
สาธิต/ปฏิบัติจริง/หุน
มี แสดงการประดิษฐ
ศิลปะ/งานประดิษฐ/การอาชีพ/วิทยาศาสตร
เขาใจ/ปฏิบัติ/ประยุกต
พัฒนาสติปญญา วิเคราะหและสรางสรรค/
ไมมี
พบโฆษณาประเภทเครื่องดื่ม คือ นมตราหมี, บีทาเกน,
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ขนมยี่หอ แคมปส, คัตโตะ, เคเอฟซี, เคเอฟซี, ซีมอน,แมคโดนัล, ปโป,
ปอกกี้
พบโฆษณาประเภท ของเลน ไดแก ผลิตภัณฑ counting shooter และไฮดรา
พบโฆษณาประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภค คือ แปงนารัก และกระดาษ ดับเบิ้ลเอ
เด็ก
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
รายการเปดโลกวัยซนคิดสคัฟเวอรี่มีการนําเสนอที่หลากหลายมาก
แตสวนใหญจะเนนใหผูชม
สามารถนําเอาไปปฏิบัติไดจริง บางครั้งจะมีการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรรวมกับศิลปะเชน
การวาดภาพสีจากดอกไม

ดาดฟาทาทดลอง

รูปแบบรายการ

นิตยสารทางอากาศ
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ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง

ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สาระวิชาความรู
อังคาร
30
วัยรุน

สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

7
17.00-17.30 น.
บจก. สหมงคลเทเลวิชั่น
4 นาที

นําเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร โดยมีแขกรับเชิญเปนเด็กมารวมการทดลองในรายการ และ
นําเสนอการทดลองทางวิทยาสาสตรของเด็กที่อยูทางบาน
การแสดงการปฏิบัติจริง
เด็กในฐานะผูแสดง
วิทยาศาสตร
ไมมี
ไมมี
ไมมี
พบโฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก ปากกาตรามา
โฆษณาสินคาขนม ไดแก ขาวโพดอบกรอบ ชีโตส, ขนมปงกรอบแบบแทง GAP
โฆษณาเครื่องดื่ม ไดแก กาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม ไอวี่
โฆษณาบริการ ไดแก Happy DTAC, เครือเจริญโภคภัณฑ, ภาพยนตร คนมาบิน, ขาวเหนียวหมูปง
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก ผูใหญ
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาขนม ไดแก เด็กและตัวการตูน
ตัวแสดงโฆษณาเครื่องดื่ม ไดแก วัยรุน
ตัวแสดงโฆษณาบริการ ไดแก เด็ก วัยรุน และผูใหญ
ไมมี
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก เครื่องเขียนตรามา, โฆษณาเครื่องดื่ม คือ นมกลองคิตตี้,
โฆษณาบริการ Happy DTAC, เครือเจริญโภคภัณฑ
แฝงกับอุปกรณประกอบฉาก แฝงกับเนื้อหาเปนของรางวัลใหผูรวมรายการ และการแทรกโฆษณา
ตรงในรายการ
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3. รายการละครหรือภาพยนตรสาํ หรับเด็ก

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

มหัศจรรยวันเกิด
ความสัมพันธกับคนรอบขาง
ศุกร-อาทิตย
30
ไมมี

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

ละคร
ไอทีวี
19.30-20.00 น.
กันตนา
6 นาที

รายการมี 4 ชวง นําเสนอจบใน 1 สัปดาห ชวงที่1-3 เปนการนําเสนอละคร ในขณะที่ชวงที่ 4 เปน
ชวงเสนอตอนตอไป
ตอน “คูแขง”วันเด็ก เคกในรานของทองเอกไดหายไป ทําใหทองเอกเริ่มสงสัยวาแอนแอน เปนคน
ขโมยเคกไป สวนแอนแอนเองก็สงสัยวาพอลลี่ เปนคนขโมยไป ทําใหตางฝายตางเริ่มจับผิดซึ่งกัน
และกัน และเริ่มคิดหาหนทางเพื่อจะจับผิดวาใครเปนคนขโมยเคกไปกันแน ทั้งทองเอก แอนแอน
และพอลลี่ ตางทะเลาะกัน พอลลี่จึงรายเวทยมนตใสเคกจนเปนผลสําเร็จ สามารถรูตัวใครเปน
ขโมย ซึ่งคนที่เปนหัวขโมยนั้นกลับเปนถังแตก พอของถั่วตมเพื่อนสมัยเรียนของทองเอกนั่นเอง
ทองเอก แอนแอน และพอลลี่ อยากรูสาเหตุวาทําไมถังแตกถึงไดขโมยเคก พอลลี่จึงใหถั่วตมขอพร
วันเกิดกับนางฟา จึงนําพาใหทุกคนยอนกลับไปในอดีต จนคนพบวาทองเอกคือ ตนเหตุที่ทําใหถัง
แตกไมมีเงินเรียนหนังสือจนตองกลายมาเปนหัวขโมยในตอนโต งานนี้เลยทําใหทุกคนไดรูวาที่
แทจริงแลวถังแตกตองการนําเคกไปใหถั่วตมลูกชายสุดที่รัก ถั่วตมจึงเสียใจทั้งโกรธและเกลียดที่รู
วาพอตัวเองเปนคนขโมยเคก เมื่อทั้งหมดไดรูเรื่องราวทั้งหมดจากอดีต ทุกคนเกิดสงสารจึงไดเขา
ชวยเหลือถังแตกใหหันมาประกอบอาชีพสุจริต ดวยการสนับสนุนของทองเอก ถังแตกไดสํานึกผิด
และยังไดรับการยกโทษจากทุกๆ คนจึงยอมกลับตัวกลับใจและรับปากวาจะเปนคนดีและจะขยันทํา
มาหากินเพื่อถั่วตมลูกของเขาเอง......
เลานิทาน
ในฐานะผูแสดง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
รายการของสถานี ไดแก ไอทีวีการตูนคลับ, เอเชี่ยนซีรีส, เกมเศรษฐี, คุณรูจักฉันนอยไป, แอนนัทไม
จํากัด, ทไวไลทโชว, คิวทเวนตี้, ใครรักใครหัวใจเดียวกัน, รานชํา,วัยซนคนมหัศจรรย,กิ๊กกะไบท,
กอกๆๆ
เครื่องอุปโภค ไดแก สบูโพเทค, แชมพูเฮอรเบิล, มามี่โปโกะ, ฮอนดา, แพนทีน, คอลเกต, นีเวีย,
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การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

ใกลชิด, บรีส+โอโม+คอมฟอรต+ซันไลท, มิสทีน, ฮักกี้, ออยออฟโอเล
เครื่องบริโภค ไดแก เคเอฟซี
เครื่องดื่ม ไดแก กรีนที, หมีBeep
ขนม ไดแก คาราดานัตเก็ตปอป
องคกร ไดแก ทีเคพารค, กทม.
บัตรเครดิต ไดแก OK Cash
ภาพยนตร ไดแก Just like heaven
Event ไดแก งานวันเด็ก
เด็ก วัยรุน ผูใหญ และการตูน
โหลดริงโทนมิสเตอรดี 1900 ทายรายการ ไมบอกราคา
โทรศัพท มือถือ อินเทอรเน็ต ไดแก เอไอเอส
ขนม ไดแก ไอศกรีมวอลล
โหลดริงโทนมิสเตอรดี 1900 ทายรายการ ไมบอกราคา
Super Impose , ปายรายการสินคาไอศกรีม

วัยซนคนมหัศจรรย
ความสัมพันธกับคนรอบขาง, สุภาษิต
ทุกวันจันทรถึงพฤหัส
30
ไมมี

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

ละคร
ไอทีวี
19.30-20.00 น.
กันตนา
5

รายการมี 4 ชวง นําเสนอจบใน 1 สัปดาห ชวงที่1-3 เปนการนําเสนอละคร ในขณะที่ชวงที่ 4 เปน
ชวงเสนอตอนตอไป
ตอนหองหุน
เปนเรื่องราวของทานเจาคุณที่มีความแคนตอหลานสาวที่ทําใหตนเองตองตาย หุนขี้ผึ้งทานเจาคุณ
ของพอมดภาสหลุดจากพันธนาการ ขณะเดียวกันเด็กเบื่อโลกปจจุบันจึงยอนเวลากลับไปอดีตเมื่อ
ไปถึงเกิดแผนดินไหวทําใหหุนขี้ผึ้งโผลขึ้นมาจากดิน จอยเผลอดึงสายสินธขาด ทําใหหุนหายไป
จากหลุม ที่บานชางปนหุนขี้ผึ้ง ชางไดพบกับหุนทานเจาคุณที่มาขอความชวยเหลือในการแกแคน
หลานอกตัญู ขณะเดียวกันเด็กไดชวยหญิงสาวไวและพาไปสงบาน ซึ่งตอมาจึงทราบวาคือชื่นที่
อาศัยอยูกับพี่สายคือชอย หลานสาวของทานเจาคุณ ในเวลาเดียวกันที่โลกปจจุบันหุนขึ้ผึ้งก็ทําราย
เด็กที่ไมไดยอนไปในอดีตดวย และไดพอมดนอยและพอเขาชวย และทําใหพอมดนอยรูวาพอเปน
คนทําใหหุนนี้มีชีวิต และเรื่องราวก็คลี่คลายเมื่อรูวาพอมดในอดีตไดเคยชวยใหทานเจาคุณมีอายุ
ยืนยาวดวยยาวิเศษ แตวายาถูกทําลายโดยชอยและทําใหทานเจาคุณตาย และดวยความชวยเหลือ
ของพอมดภาสทําใหเจาคุณมีชีวิตอีกครั้งดวยการสิงสถิตในหุนขี้ผึ้งที่สั่งปนเอาไว และไดดึง
วิญญาณของชอยออกมาสิงสถิตในหุนที่ใหชางปนทําไวให เด็กลวงรูจึงจะเขาไปชวยและทําใหเด็ก
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สวนหนึ่งถูกทําใหกลายเปนหุนไปดวย เด็กในโลกปจจุบันลวงรูวาเพื่อตกอยูในอันตรายจึงสงลูกแกว
มาใหปราบทานเจาคุณ แตระหวางนั้นชื่นไดเขาปกปองพี่สาวกอนถูกปูทําลายหุน ทําใหชอยสํานึก
ในสิ่งที่ตนทํา รวมถึงทานเจาคุณก็สํานึก จึงใหอภัยและจากไป

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

โดยในแตละวันจะทิ้งทายไวดวยสุภาษิต คําพังเพยประจําวัน ที่เกี่ยวของกับเหตุการณในวันนั้นๆ
ไดแก “กอแลวตองสาน” เมื่อเริ่มทําสิ่งใดแลวจะตองทําใหสําเร็จ, “กินบนเรือนขี้บนหลังคา” ไม
สํานึกบุญคุณ, “อาฆาตมาดราย” พยาบาทอยางรุนแรง, “เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร”
เลานิทาน
ในฐานผูแสดง
ภาษาไทย
ความจํา, เขาใจ
ความสัมพันธกับคนในครอบครัวและคนรอบขาง
การนําเสนอขอมูลตางๆ เกี่ยวกับจริยธรรมและใหเขามีสวนรวมกับกิจกรรมนั้น
รายการของสถานี ไดแก ไอทีวีการตูนคลับ, กิ๊กกะไบท, เกมเศรษฐี, ไอทีวีเอเชี่ยนซีรีส, ละครเที่ยง,
สาระแนจัง,ยุทธการบันเทิง
เครื่องอุปโภค ไดแก เฮอรเบิล, โดฟ, นีเวีย, บีโอเร, คอนแทคแอคควินิว, คลินิก, บรีส, โอโม,
คอมฟอรต, ซันไลท, ฮอนดา, แปงแคร
เครื่องบริโภค ไดแก น้ํามันองุน
เครื่องดื่ม ไดแก แลคตาซอย, ดัชมิลล, นมผงคาเนชั่น, นมผงดูเม็กซ
โทรศัพท มือถือ อินเทอรเน็ต ไดแก เอไอเอส, CAT, TOT, Happy
ขนม ไดแก ชูวี่ช็อคโก, ทิวลี่, GAP(ปอกกี้)
อาหารสัตว ไดแก เพ็ดดีกรี
Event ไดแก งานวันเด็ก
เด็ก วัยรุน ผูใหญ และการตูน
ไมปรากฏ
โทรศัพท มือถือ อินเทอรเน็ต ไดแก เอไอเอส
ขนม ไดแก ไอศกรีมวอลล
เครื่องอุปโภค ไดแก ครีมลางหนาพรีม
Super Impose, แฝงกับเนื้อหาโดยปรากฏผลิตภัณฑในเนื้อเรื่อง
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4. รายการตอบปญหา/เกม

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ

ทศกัณฑเด็ก
ความรูรอบตัว
เสาร - อาทิตย
30
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

ตอบปญหา/เกมส
ชอง 9
19.30 – 20.00 น.
Work Point Entertainment
8 นาที

การนําเสนอแบงออกเปน 3 ชวง คือการแขงขันทายใบหนาของบุคคล ตามที่ผูดําเนินรายการจัดไว
ให โดยที่ใบหนามีความคลายคลึงกันทั้งชื่อ และ ใบหนา เพื่อใหผูแขงขันแสดงความสามารถในการ
แยกแยะความแตกตางใหได เพื่อตอบคําถามของผูดําเนินรายการใหได หากตอบถูกก็จะทาย
ใบหนาตอใบเรื่อยๆ เพื่อเก็บคะแนนสะสม หากตอบผิดจะตกรอบทันที
การตอบปญหา
มี ในฐานะผูเขารวมแขงขัน
ความรูทั่วไป
การจําแนกแยกแยะ/ ความเหมือนความตาง
พัฒนาสติปญญา การคิดวิเคราะหฯ
ไมมี
พบโฆษณาประเภทเครื่องดื่ม คือ นมผง ยี่หอ สกอต, โฟรโมสต, ดีนา,ไมโล,
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ขนมยี่หอ เมล็ดฟกทองตรามือ, เดอะพิซซา, คาราดา, เคเอฟซี,โฮมมี่,
พบโฆษณาประเภท ของเลนคือ จักรยานLA,สวนสยาม
พบโฆษณาประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภค คือ ยูบีซี, หางโลตัส, บานชวนชื่น, เงินออม ธนาคารออม
สิน, Dpromt, Pond ไวทเทนนิ่ง,ใกลชิด
พบการใชตัวแสดงในโฆษณาสวนใหญเปนผูใหญและวัยรุน มีเด็กเปนผูแสดงนอย
ไมมี
ไมโล ,AJ DVD. Satin, จักรยาน LA ,กรีนเมต, Happy, Satin, UBC, โดโซะ , UBC
เครื่องดื่ม, ขนม, ของเลน, เครื่องอุปโภคฯ
แฝงกับบุคคล ไมโล (เปดปาย) AJ DVD. Satin (Impose) , จักรยาน LA ,กรีนเมต, Happy, Satin,
UBC, โดโซะ , UBC (ปายสนับสนุน)

บัณฑิตนอย

รูปแบบรายการ

ตอบปญหา/เกม
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ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)

ภาษาไทย/ความรูรอบตัว
จันทร
25
วัยรุน

สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

ชอง 9
16.40 – 17.05 น.
ฮันนี่แอนดเฟรนด เอนเตอรเทนเมนต
6 นาที

การนําเสนอแบงออกเปน 3 ชวง คือ
ชวงที่ 1 ชวงสําบัดสํานวนไทย ในการแขงขันจะใชดาราเด็กออกมาเปนผูใบคํา ดวยการแสดง
ทาทาง แลวใหผูแขงขันทายคําทีละคํา จนกวาจะสามารถประกอบคําเปนชุดสํานวนไทยเต็ม
ประโยค เชน “พวกมาก ลากไป”
ชวงที่ 2 แขงขันประกอบสํานวนไทย
ชวงที่ 3 ชวงผจญภัยสุดขั้วกับ เอสกิโม ดวยตัวการตูน ทําความรูจักกับชาวเอสกิโมและตอบ
คําถามเรื่องเกี่ยวกับสนามแขงรถ
การตอบปญหา
มีในฐานะผูเขารวมแขงขัน
ภาษาไทย/ความรูทั่วไป
ความจํา/ สังเคราะห
พัฒนาสติปญญาในการคิดวิเคราะห
ไมมี
พบโฆษณาประเภทเครื่องดื่ม คือ นมสด หนองโพ
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ไอศครีมเนสเล
พบโฆษณาประเภท ของเลนคือ จักรยาน LA, รองเทาสเกต Heeley, การตูนดิสนีย, สวนสนุก ดรี
มเวิรล
พบโฆษณาประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภค คือ หางเซ็นทรัล, กระเปา Carry-on, โรงภาพยนตร IMAX
การใชตัวแสดง มีทั้งเด็ก วัยรุน การตูนและมีผูใหญในบางครั้ง
ไมมี
เนสเล , PTT
ไอศกรีม, น้ํามันเชื้อเพลิง
แฝงมากับฉากและวัตถุประกอบฉาก

ดาวอัจฉริยะ
สาระวิชาความรู
พุธ
25

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ

ตอบปญหา/เกมส
3
16.00-16.25 น.

68

ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ

รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู

วัยรุน

ความยาวโฆษณา

4 นาที 30 วินาที

เปนการแขงขันตอบปญหาความรูหมวดวิชาตางๆ และความรูรอบตัวระหวางเด็กนักเรียน 2 ทีม เชน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศาสตร ความรูทั่วไป
การตอบปญหา
เด็กในฐานะผูเขาแขงขันและผูชม
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การทองจํา การจําแนกแยกแยะ
ใหรูจักใชสติปญญาในการคิด สรางนิสัยชอบคิดชอบคนควาศึกษา
ไมมี
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก เครื่องสําอาง Olay, ยํายําจัมโบ
โฆษณาอื่นๆ ไดแก โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท, คอนเสิรตศิลปนเพลงแร็พวง Fat+Minor
ตัวแสดงที่ใชในโฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก วัยรุน และผูใหญ
ไมมี
โฆษณาสินคาขนม ไดแก Prez
โฆษณาสินคาเครื่องดื่ม ไดแก น้ําผลไม Qoo, นมโฟรโมสต,
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก แพนทีน Pocky, นิตยสารเลมโปรด , นานมีบุคส, FQ&L
โฆษณาบริการ ไดแก Andrew Biggs Academy
ปรากฏในลักษณะโฆษณาตรงชวงตนหรือทายของเนื้อหา และปรากฏแฝงมากับอุปกรณประกอบ
ฉาก เปนของรางวัลใหผูเขาแขงขัน และปรากฏโลโกผลิตภัณฑตอนทายรายการ

ต่ําสิบ
ความรูทั่วไป เนนการแสดงออก
เสาร
25 นาที
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

ตอบปญหา/เกมส
7
17.00-17.25 น.
Inspire Entertainment Co., Ltd (ไทย)
6 นาที

รายการเกมโชว ใหเด็กเขามาเลนเกมสและแสดงความสามารถที่มี หลังจากนั้นในชวงที่ 2 จะมีเกม
ใหเด็กแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกปญหา เชนการใหเด็กซื้อตั๋วหนังและ
ขาวโพดปอบคอรนดวยตัวเองและรอเวลาคุณแมมาหา และจับเวลาวาใครทําไดดีกวา และชวง
สุดทายเปนการเปดแผนปายรางวัลและชิงแจ็กพ็อต
เกมแขงขัน/แสดงความสามารถ
มี-ผูเขาแขงขัน
ไมมี

69

การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

คิดวิเคราะห และแกปญหา
กลาแสดงออก รักดนตรี กีฬา การมีระเบียบวินัย การรูจักแยกแยะ
ไมมี
หางสรรพสินคา tesco lotus, จักรยาน LA, นมดัชมิลล, ภาพยนตร-วาไรตี้ผีฉลุย, ชุดเครื่องนอนโต
โต, ผาออม mamy poko, รถยนต Honda, ศูนยการแพทยธนบุรี, ไก kfc, ผาออม dry purse, วีซีดี
ฝนรักปารีส, น้ํายาลางหองนาวิชพลัส, กลอง sony, และ sms โหลดริงโทน
คละกัน
โหลดริงโทน ไมมีการใหรายละเอียดและอาจชักจูงเด็กๆ ใหใชบริการได
กลอง sony, เครื่องนอน toto, จักรยาน la, tesco lotus, mamy poko, KFC, นมดัชมิลล, มันฝรั่งโป
เตโต
คละกันไปทั้งขนม นม เครื่องอุปโภค
แผนปาย ติดโลโกที่เสื้อ การกลาวถึง และภาพกราฟฟก

สูเพื่อแม
ความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว, ฝกทักษะ
จันทร-ศุกร
25

รูปแบบรายการ
สถานี

ตอบปญหา/เกมส
ชอง 5

เวลา
ผูผลิตรายการ

ผูใหญ

ความยาวโฆษณา

17.30-17.55 น.
บริษัท เวิรคพอยท เอนเตอรเทนเมนต
จํากัด(มหาชน)
6

เปนรายการที่สนับสนุนความกลาคิด กลาแสดงออก และความสามารถในดานตางๆ ตลอดจน
ความรัก ความผูกพันที่มีตอคุณแม ดวยการเปดโอกาสใหเหลาอัศวินนอยที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 นําความรู ความสนใจ ความสามารถมาแขงขัน โดยจะตองผานดานมังกรให
ไดสองตัว และมีสิทธิเปลี่ยนมังกรได 1 ครั้ง หากเหลาอัศวินนอยสามารถปราบมังกรไดสําเร็จ ก็จะ
สามารถพิชิตของขวัญที่อยากใหคุณแมได และถาอัศวินนอยไมเปลี่ยนมังกรก็จะไดทุนการศึกษา
รายการนําเสนอเปน 3 ชวง
ชวงที่ 1 ผูดําเนินรายการสนทนากับเด็กผูเขาแขงขันในรายการเกี่ยวกับความฝน ความสนใจของ
เด็กแตละคน และใหเด็กเลือกของรางวัลใหกับคุณแมที่จะไดรับเมื่อเด็กผูเขาแขงขันสามารถพิชิต
ดานมังกรสีตางๆได และจบชวงดวยการใหเด็กเลือกมังกรสีตางๆ และอธิบายกติกาของเกมส
ชวงที่ 2 เริ่มตนดวยการจับรางวัลจากซองขนมไกยาง ที่สงมาจากทางบาน โดยใหเด็กเขียนความ
ประทับใจเกี่ยวกับแมมาดวย แลวจึงเขาสูเกมสมังกรตัวแรก เมื่อเด็กพิชิตมังกรตัวแรกได และจบ
ชวงดวยการใหเด็กเลือกมังกรตัวที่ 2 และอธิบายกติกาของเกมส
ชวงที่ 3 เด็กแขงขันเกมสมังกรตัวที่ 2 จนจบเมื่อสามารถพิชิตมังกรได 2 ตัว เด็กก็จะชนะเกมสนั้น

70

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ

รูปแบบการแฝง

และไดรับรางวัลเปนของขวัญไดคุณแม สวนตนเองไดความภาคภูมิใจ สําหรับเด็กผูชายจะไดดึง
ดาบ และเด็กผูหญิงจะไดดึงคทา จากกอนหิน และตะโกนรองวา สูเพื่อแม
* ในชวงสัปดาหดังกลาว จะมี 2 วันที่ใหนองๆที่บกพรองทางการมองเห็นมารวมสนุกเปนผูเขา
แขงขัน และ 1 วัน ที่เปนการประมวลกิจกรรม มหกรรมสูเพื่อแมที่จัดขึ้นใหเด็กทั่วไปจํานวนมากเขา
แขงขันโดย แบงเปนการแขงขันของเด็กอนุบาล ประถมตน ประถมปลาย ใน 4 รูปแบบเกมสโดยให
ความหมายของมังกรแตละสี คือ สีแดงเปนคนดีตอสังคม สีมวงเปนศิษยที่ดีของคุณครู สีเขียวเปน
คนดีตอครอบครับ สีเหลือเปนคนดีตอตนเอง
ผูดําเนินรายการสนทนากับเด็กที่เขารวมรายการ และใหเด็กตอบปญหาและเลนเกมส
ในฐานะผูแขงขัน และผูชมในหองสงรายการ
ภาษาไทย, สังคมศึกษา, พลศึกษา
ความจํา ,จําแนกแยกแยะ, ประยุกต และวิเคราะห
ความสัมพันธตอครอบครัวและคนรอบขาง, อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม
การบอกเหตุผล และการใหตัวแบบที่ดี
ขนม ไดแก ไกยาง, ปอกกี้, อัลมอนด, หมากฝรั่งคูลแอร
รายการของสถานี ไดแก ครัวตัวเอ, สูเพื่อแม, ขบวนแสนสุข, เวทีทอง, ซิกสเซนส, ระเบิดเถิดเทิง,
แซดทีวี, ขาวกรองปากตลาด, ชอง 5 การตูนฮิต
เครื่องอุปโภค ไดแก บีโอเร, จักรยานคอปป, จักรยานแอลเอ, แฟมิลี่ดีวีดี, โดฟ, ซิตรา, แพนทีน,
พอนด, บรีส+โอโม+คอมฟอรท+ซันไล, คอมฟอรทองคกร ไดแก สวนสยาม, กรรมการการเลือกตั้ง
เครื่องบริโภค ไดแก ตรามือ, มามา, เชสเตอรกริลล,โอลีน, นอติลุส, ฟารมเฮาส
เครื่องดื่ม ไดแก เบอรดี้,ซุปไกสกอต
ยา ไดแก ชวนปวย
ภาพยนตร ไดแก ขาวเหนียวหมูปง
อินเทอรเน็ต ไดแก TOT
เด็ก วัยรุน ผูใหญ
ไมปรากฎ
ขนม ไดแก เยลลี่ดีโด, ไอศกรีมวอลล, ไกยาง
เครื่องบริโภค ไดแก ไรทิพย, โอลีน, นอติลุส
เครื่องอุปโภค ไดแก น้ํายาปรับผานุมสมารท, จักรยานแอลเอ, ยางลบสเตดเลอร, คอมพิวเตอรเอ
เซอร
องคกร ไดแก สสส., ทอปซุปเปอรมาเก็ต
ปายผลิตภัณฑ, สนับสนุนชวง, มอบทุนการศึกษา,ผลิตภัณฑ, อุปกรณประกอบฉาก, กลาวโดย
พิธีกร, กระเชาของขวัญ
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5. รายการสารคดี

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

สุดหลา ฟาเขียว ชุดมรดกโลก
ความรูรอบตัว, การทองเที่ยว
เสาร
25
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

สารคดี
3
6.00 – 6.25 น.
บจก. เอเรียส บุคส
4 นาที

นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวซึ่งไดรับการคัดเลือกใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
(ในครั้งที่ดู
ไดแก เกาะมาดารกัสการ) พรอมประวัติความเปนมา สภาพทางภูมิศาสตร มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของสถานที่แหงนั้น
การบรรยาย
ไมมี
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ
เรียงลําดับ
สงเสริมความรูความเขาใจในประวัติศาสตร และวัฒนธรรมของชาติ
ไมมี
โฆษณาองคกร ไดแก ปตท., เมืองไทยประกันชีวิต, สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, การบินไทย
ตัวแสดงในโฆษณาองคกร ไดแก เด็ก วัยรุน และผูใหญ
ไมมี
โฆษณาองคกร ไดแก Equinox, Accor, ปตท., ไทยประกันชีวิต, การบินไทย, สํานังานสลากกินแบง
รัฐบาล
ปรากฏกอนเขาสูรายการ และตอนทายของรายการ

ทุงแสงตะวัน
วัฒนธรรม
เสาร
25
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

สารคดี
3
6.25 – 6.50 น.
บจก. ปาใหญครีเอชั่น
5นาที 40 วินาที

นําเสนอวิถีชีวิตความเปนอยูของเด็กชาวมงที่หมูบานแผนดินทอง จ.เชียงราย ตลอดจนประวัติ
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วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ชื่อสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง

ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ

ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก

ความเปนมาของชาวมงในไทย
บรรยาย เลาเรื่อง สนทนา
เด็กในฐานะเจาของเรื่อง
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียงลําดับ และเขาใจ
การรูจักประหยัด มัธยัสถ ความรักธรรมชาติ รักเพื่อนๆ การรูจักรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค
แสดงใหดูเปนตัวอยาง
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก Olay UV Whitening
โฆษณาสินคาขนม ไดแก Colon กรีนที
โฆษณาสินคาเครื่องดื่ม ไดแก น้ําดื่มตราสิงห, ชาเขียวโมชิ
โฆษณาบริการ ไดแก TOT IT School
โฆษณาองคกร ไดแก สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, พ.ร.บ. ปาชุมชน
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก ผูใหญ
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาขนม ไดแก วัยรุน
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาเครื่องดื่ม ไดแก วัยรุน และผูใหญ
ตัวแสดงในโฆษณาบริการ ไดแก เด็กและผูใหญ
ตัวแสดงในโฆษณาองคกร ไดแก ผูใหญ
ไมมี
โฆษณาสินคาเครื่องดื่ม ไดแก ชาเขียวโมชิ,
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก Toyota VIGO
โฆษณาองคกร ไดแก กลุมบริษัทผลิตไฟฟาจํากัด (มหาชน), สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, การ
บินไทย
ทั่วไป
ปรากฏในเพลงตอนตนและทายรายการ และตอนกอนเขารายการ

นักสํารวจ
ทองเที่ยว
อาทิตย
10
เด็ก วัยรุน และผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

สารคดี
3
6.50 – 7.00 น.
บจก. วอชด็อก
ไมมี

นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวพรอมเกร็ดความรูรอบตัวเสริม พรอมมีกิจกรรมตอบคําถาม
การสนทนา การสัมภาษณ
เด็กในฐานะผูรวมแสดง
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สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สนทนา บรรยาย
การสงเสริมความรูทั่วไป การเปดโลกทัศนทางความคิดใหมๆ
ไมมี
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก แกสหุงตม ปตท.
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาอุปโภค/บริการ ไดแก ผูใหญ
ไมมี
โฆษณาองคกร ไดแก ปตท., บจก. บุญรอดบริวเวอรี่, กลุมบริษัทแหลมทองสหการ
โฆษณาบริการ ไดแก สายการบิน PB Air
ไมมี
ปรากฏในชวงตนและทายรายการในฐานะผูสนับสนุนรายการ

โลกใบใหญ
การทองเที่ยว ประวัติศาสตร
จันทร-พุธ
15
วัยรุน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

สารคดีทองเที่ยว
7
16.10-16.15 น.
กันตนา
4 นาที

นําพาเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญๆ ในประเทศ อธิบายประวัติ หลักฐาน ที่มา และเกร็ดนารูทั่วป
ของสถานที่ และศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
การบรรยาย การสนทนา
ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธรรมชาติ วิทยาศาสตร ศิลปะพื้นบาน วัฒนธรรมแตละถิ่น ประวัติศาสตร
ความเขาใจ
ความรักทองถิ่น ธรรมชาติ การใชชีวิตที่แตกตางหลากหลายของผูคน
ไมมี
กิจกรรมงาน Thailand animation (TAM), ครีมบํารุงผิวขาว Flore, กิจกรรมงานมหกรรมการตูน
โลก, ภาพยนตรขาวเหนียวหมูปง, ยาสีฟนซอลท, และรายการการตูน นักสูวัยซน, คูหูคูพิชิต
รายการปลกหนี้ รายการเกมพันหนา
ผูใหญ
ไมมี
ไทยประกันชีวิต, Central Air Port
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สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ

ไมมี
ผูสนับสนุนในรายการ

บันทึกเลมเล็ก
ทองเที่ยว
จันทร
3 นาที
เสียงบรรยาย (เด็ก)

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

สารคดี
7
7.00-7.03 น.
นาราซิสเต็ม (ไทย)
30 วินาที

พาชมทองเที่ยวสถานที่สําคัญ พิพิธภัณฑ เชนกองทัพเรือ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
บรรยาย เลาเรื่อง
มีในฐานะพิธีกรและผูรวมแสดงในเนื้อหา
ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร
บรรยาย
ความรักชาติ อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ไมมี
วีซีดีภาพยนตร (เรื่อง Locust)
เด็ก และผูใหญ
มีภาพนาหวาดกลังและสยองขวัญ
ไมมี
ไมมี
ไมมี

แบงปนรอยยิ้ม
แบบอยางเด็ก เยาวชนที่ดี
อาทิตย
5 นาที
เสียงบรรยาย

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

สารคดี
7
7.00- 7.05 น.
โลตัสสตูดิโอ (ไทย)
ไมมี
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เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค

รายการนําเสนอเรื่องราวที่นาประทับใจจากความดีของเด็ก และเยาวชนที่ทําความดี สรางสิ่งที่ดี
ใหกับตัวเอง คนรอบขางและสังคมที่เขาอยู เชน เรื่องราวของกลุมเด็กอาสาสมัครปนรัก ที่รวมทํา
กิจกรรมสรางสรรคแบงปนความสุขใหกับเด็กกําพรา เด็กพิการ สอบถามถึงสาเหตุที่เขารวม
กิจกรรมและประโยชนที่ไดรับ เพื่อปลูกฝงความคิดความรักความเอื้อเฟอเผื่อแผ และจิตใจที่
อยากจะทําความดี
สารคดี
มีในฐานะเจาของเรื่อง
ความรูทั่วไป
บรรยาย เลาเรื่องราว และถายจากเรื่องจริง
ความมีน้ําใจ เมตตาชวยเหลือผูอื่น การเสียสละ
การบอกเหตุผลและการเปนตัวอยางที่ดี
รายการโทรทัศนเด็ก คือ สามกกมหาสนุก, การตูนแบทแมน, คูหูผูพิชิต และกิจกรรมประกวด
เรียงความกีฬาสรางคน คนสรางชาติ
การตูนทั้งหมด
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ละติจูด
ทองเที่ยว
อาทิตย
30
เสียง

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

สารคดี
ไอทีวี
9.30-10.00 น.
เวิรดไวด เอ็นเตอรเทนเมนต
6 นาที

รายการมี 2 ชวง โดยในแตละชวงจะนําไปในแหลงทองเที่ยวตางๆ ทั่วโลก โดยในตอนดังกลาวพาไป
เนปาล, เกาะเคแมน, มิวนิค,เกาะโซนาซาริ พาเที่ยวทั้งแบบธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยเนนการ
อนุรักษ
บรรยาย
ไมมี
สังคมศาสตร และเทคโนโลยี
เขาใจ
เขาใจศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
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การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก

ไมมี
รายการของสถานี ไดแก ปุบปบรับโชค, สานรัก, ซิตี้โฟกัส, มวยปล้ํา, รานชํา, ทไวไลทโชว, ภารกิจ
ชีวิต, ไอทีวีวาไรตี้, บิ๊กบราเธอร
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

สานรัก คนเกงหัวใจแกรง
ชีวิตของเด็ก
อาทิตย
15
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

สารคดี
ไอทีวี
11.45-12.00 น.
บริษัท ปาใหญครีเอชั่น จํากัด
2 นาที

รายการมี 2 ชวง
เริ่มตนดวยเพลงใหกําลังใจสงเสริมความพยายาม ไมทอถอย และเลาเรื่องราวของเด็กแตละคนที่มี
ปญหาในครอบครัวหรือชีวิต แตก็มีความตั้งใจจริงและความพยายาม และนาสงเสริม ดวยเลาผาน
เด็ก คนรอบขาง รวมถึงการสัมภาษณ พิธีกรกลาวใหกําลังใจในตอนทาย
เปนเรื่องของตอ เด็กชายชาวพิษณุโลก ปญหาครอบครัวเคยทําใหตอตัดสินใจกินยาฆาตัวตาย
แตโชคดีที่ลางทองทัน แมจะอาการหนักแตวันนี้ตอก็มีชีวิตรอดมาได หลังจากวันนั้นคุณครูและ
เพื่อนๆไดใหกําลังใจ แนะนําใหตอทดลองเลนระนาดเอก ตลอด 5 ปที่ผานมาระนาดเอกไดพลิกชีวิต
ของตอใหเขมแข็งขึ้น ในขณะเดียวกันการเลนระนาดเอกก็ชวยตอชีวิตของเคาและครอบครัวเพิ่มขึ้น
ดวย กอนหนานี้ตอตองเปนหลักใหกับนองๆ 3 คนเพราะพอกับแมไมสนใจครอบครัวและดื่มหนักทุก
วัน แมแตเงินเก็บของตอก็ถูกดึงไปใชซื้อเหลา พอกับแมมักไมไดทํางานเพราะไมมีใครจาง แมพอจะ
ยังเปนหัว หนาครอบครัว แตก็ดูเหมือนวาภาระทั้งหมดในบานตั้งแตหาบน้ํา ดูแลนองวัย 6 ขวบ
จายสตางคใหนองๆ ไปโรงเรียนการหารายไดมาใชจายภายในบาน ตอจะเปนคนดูแลทั้งหมด ทุก
วันนี้สภาพจิตใจของตอดีขึ้นมากเมื่อหันมาเลนดนตรีไทยทุกๆเย็นหลังจากเลิกเรียน.ใน
ขณะเดียวกันเสารอาทิตยตอก็ไปรับจางทํางานแบกปุยที่บานเถาแกเพื่อเปนรายไดหาเลี้ยง
ครอบครัวอีกทาง ตอมีความฝนวาจะเปนครูสอนดนตรีไทย เพราะดนตรีเคยทําใหชีวิตของเคาดีขึ้น
และคิดวาอนาคตก็จะมุงมั่นในการสอนดนตรีไทยใหกับคนอื่นๆ ที่อาจจะตองประสบปญหาแบบ
เดียวกับตัวเอง
บรรยาย, เลานิทาน, สัมภาษณ
ในฐานะเจาของเรื่อง
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สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝงประเภทสินคาและ

ไมมี
ไมมี
สุขภาพใจ, ความสัมพันธกับคนในครอบครัวและรอบขาง, เคารพตนเอง
การใหตนแบบที่ดี

รูปแบบการแฝง

Super, มอบทุนการศึกษา

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง

องคกร ไดแก เอไอเอส, โครงการสานรัก
เด็ก, ผูใหญ
ไมปรากฏ
องคกร ไดแก เอไอเอส, โครงการสานรัก

สีรุงสโมสร
ทองเที่ยว
อังคาร
15
เด็ก และผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

สารคดี
ไอทีวี
6.00-6.15 น.
บริษัท โพสซิทีฟ ครีเอทีฟ จํากัด
1 นาที

รายการมี 3 ชวง
ชวงที่ 1 ดําเนินรายการโดยเด็ก เริ่มดวยการถามคําถามและตอบในตอนเดียวกัน
ชวงที่ 2 เด็กดําเนินรายการกอนสงตอใหผูใหญ โดยพานองๆที่บกพรองทางการรับฟงไปเที่ยวชม
บานหนังตะลุง และชมการแสดงโนรา
ชวงที่ 3 พาชมแปลงดอกหนาวัว และฟารมนกยูง
สนทนา, บรรยาย, แสดงการปฏิบัติจริง
เด็กในฐานะผูรวมแสดง
วิทยาศาสตร, วัฒนธรรม
ความจํา
ศิลปะ,การงานอาชีพ, ภาษาตางประเทศ
ไมมี
การแสดง ไดแก โขน
องคกร ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ผูใหญ
ไมมี
องคกร ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

Super Impose
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6. รายการการตูนหรือภาพยนตรแนวการตูน

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

Batman
เนนการผจญภัยของฮีโร/วีรบุรุษ
อาทิตย
30
ไมมี

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
ชอง 7
7.05 – 7.35 น.
วอรนเนอรบราเดอร
8 นาที

การนําเสนอการตูนเรื่อง แบตแมน แบงการนําเสนอออกเปน 3 ชวง คือ
ชวงที่1 เปนชวง ไตเติ้ลรายการ เปนตัวอยางเนื้อเรื่องและเพลงประจํารายการ
ชวงที่ 2 เปนการตอสู ระหวางแบตแมนกับผูรายที่คอยกอกวน สรางความเดือดรอนใหกับผูคนใน
เมืองหลวง
ชวงที่ 3 แบตแมนจะตองเขาไปชวยพวกหุนยนต ที่ถูกพวกตัวราย หลอกใชเปนเครื่องมือในการ
กอกวนเมืองหลวง
การตูน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
การทําความดี คุณธรรม - จริยธรรม
มีรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมแบบ การเปนแบบอยางที่ดี (Modeling) ผานการนําเสนอแนวเรื่อง
แบบวีรบุรุษ ผูพิทักษความยุติธรรม
พบโฆษณาประเภทเครื่องดื่ม คือ นมผง ยี่หอ ดูเม็กส
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ขนมยี่หอ ยํายํา มิกส ทูแมกส , คัตโตะ, คอปป, คาลบี, ซีโตส, เจอรรี่,
แมคโดนัล, ซีมอน และ ชางนอย
พบโฆษณาประเภท ของเลนคือ counting shooter, ไฮดรา,
พบโฆษณาประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภค คือ ยาสีฟนคอลเกต, ยาสระผมโดฟ, วาสลิน
พบวาการใชตัวแสดงในชวงเวลาดังกลาว มีการใชตัวแสดงสวนมากเปน เด็ก การตูนและวัยรุน ,มี
ใชผูใหญ 1 ชิ้นคือ วาสลิน
พบในโฆษณา ขนม คาลบี้ กระตุนใหเกิด การยอมรับ ขมเหงรังแกผูที่ออนแอกวา (ขอ 3)
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

Hamtaro
ความสัมพันธที่ดีตอกันภายใน
ครอบครัวและสังคม
อาทิตย
30
-

รูปแบบรายการ
สถานี

การตูน
7

เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

7.40 – 8.10 น.
TMS Entertainment / Japan
8 นาที

การตูนเรื่อง Hamtaro เปนเรื่องราวของ หนูแฮมสเตอร ที่มีความฉลาด เฉลียว การนําเสนอเนื้อหา
ไมซับซอน สามารถดูอยางงายๆ แบงการนําเสนอออกเปน 4 ชวง คือ
ชวงที่ 1 ไตเติ้ล เพลงประจํารายการ
ชวงที่ 2 เปนเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมพรอมรับกับเหตุการณแผนดินไหว ซึ่ง Hamtaro จะพาเพื่อน
หนีผานอุโมงคคลับที่ตนเคยขุดเอาไว
ชวงที่ 3 Hamtaro พาเพื่อนหลงในอุโมงค ที่ตนแอบขุดไว แลว ตองสูกับเหลาลูกเจี๊ยบเกเร
ชวงที่ 4 Hamtaro ฝกซอมการรับมือกับแผนดินไหว/ไฟไหม และหลอกลอให ลูกเจี๊ยบออกจาก
อุโมงคไดสําเร็จ
การตูน
ไมมี
ไมมี
ไมม
การตูนเรื่องนี้บอกเลาถึงการใชชีวิตที่มีความสัมพันธอันดีกับคนรอบขาง การอยูรวมกันเปนหมูคณะ
ไมมี
พบโฆษณาประเภทเครื่องดื่ม คือ นมผง ยี่หอ ดูเม็กส /ดูโกรพลัส
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ขนมยี่หอ คัตโตะ, ซีมอน, แมคโดนัล, คาลบี้, ซีโตส, เจอรี่, ฟชโช, แจ็ค
มิกส
โฆษณาประเภท ของเลนคือ Audiotext 1900 เกี่ยวกับเกมสและ ฟงเรื่องผี/ลี้ลับ
โฆษณาประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภค คือ ยาสีฟนคอลเกต, pond ไวทเทนนิ่ง, น้ํายาปรับผานุม
comfort
พบการใชตัวแสดงสวนใหญเปนการตูนและเด็ก
มีวัยรุนในบางครั้ง พบการใชผูใหญในเครื่อง
อุปโภคฯ
พบโฆษณาที่กอใหเกิดความทุกขกับเด็ก (ขอ6) คือ Audiotext 1900 เพื่อฟงเรืองผี/ลี้ลับ
ไมมี
ไมมี

81

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน

ตะลุยโลกจิ๋ว
ความรูรอบตัว/ แนะนําสถานที่ตางๆ
เสาร - อาทิตย
15
เด็ก และ การตูน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
7
18.00 – 18.15 น.
BBTV PRODUCTION
3 นาที

การตูนชุด ตะลุยโลกจิ๋ว แบงการนําเสนออกเปน 2 ชวง คือ
ชวงที่ 1 ในแตละตอนจะแนะนําตามแตหัวขอของการออกอากาศ เชน พาไปเที่ยวในทะเลทราย,
บอกการทําการบานกอนออกไปทํากิจกรรมอื่นๆ , พาไปดูเมืองลูกกวาด
ชวงที่ 2 เปนเนื้อเรื่องที่ตอเนื่องมาจากการนําเสนอในตอนแรก เพื่อนําเสนอรายละเอียดของหัวขอที่
กําหนด เชน อธิบายลักษณะของทะเลทราย การเตรียมตัวเมื่อจะไปทะเลทราย, อธิบายวาลูกกวาด
ไมไดมีประโยชนตอรางกาย ไมสามารถรับประทานแทนขาวได ถาหากจะทานควรแปรงฟนให
สะอาด
การตูน
ไมมี
สังคมศึกษา /สุขศึกษา
อธิบายเพื่อใหเกิดความเขาใจ
มีเนื้อหาที่หลากหลายในการสงเสริมดานจริยธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม, การมีสุขอนามัยที่ดี
บอกเหตุผล ดวยการบรรยายใหฟง
พบโฆษณาประเภทเครื่องดื่ม คือ นมผง ยี่หอ ดูเม็กส ดูโกรพลัส,ดัชมิลด, ยํายํา ชางนอย
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ขนมยี่หอ เจอรรี่, โอเซน
พบโฆษณาประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภค คือ ผาออมสําเร็จรูป mommy - pogoh
พบการใชตัวแสดงสวนใหญเปนการตูน มีเด็กและวัยรุน ในบางครั้ง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

เทเลทับบี้
ความรูรอบตัว
อาทิตย

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา

การตูน
7
6.30 – 7.00 น.
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ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

30
บรรยาย

ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

Rag doll Production for BBC
7 นาที

ในหาในรายการเทเลทับบี้ แบงออกเปน 4 ชวง คือ
ชวงที่ 1 เทเลทับบี้ออกมาวิ่งเลนในดินแดนเทเลทับบี้
ชวงที่ 2 เทเลทับบี้อยูทามกลางหิมะแลวเปดทองให เทเลทับบี้ตัวอื่นดูภาพงานคริสตมาสในสเปน
ชวงที่ 3 ไปดูงานคริสตมาสในสเปนตอ ไปดูเด็กไดรับของขวัญรองเพลง
ชวงที่ 4 เทเลทับบี้ ออกมาเลนหิมะ ทําลุกบอลหิมะ แลว ลูกบอลใหญขึ้น ใหญขึ้น
หุน
มีในฐานะผูแสดง
ความรูทั่วไป
เขาใจ
สุขภาพกาย – ใจ ,การพัฒนาความคิด,ความสัมพันธที่ดีกับรอบขาง
ทําใหดูเปนตัวอยาง
พบโฆษณาประเภทเครื่องดื่ม คือ ดูเมกซ, ไวตามิลต,
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ขนมยี่หอ คาลบี้, คัตโตะ, แจคมิกส, เจอรรี่, Copp, ซีโตส, ฟชโช, แมค
โดนัล
พบโฆษณาประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภค คือ คลีนิคเคลียร
เด็ก/การตูน/ผูใหญ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

โลกการตูน
เนนการตูนหลากเนื้อหา
พุธ -ศุกร
25
ผูใหญ/นาตอย

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
9
16.40 – 17.05 น.
6 นาที

รายการแบงออกเปน 3 ชวง โดยจะสลับการตูนที่นําเสนอ คือ ซามูไร ทริปเปอร เคียว และนินจาเตา
ชวงที่ 1 ผูดําเนินรายการ เปดรายการการ เกริ่นเนื้อหาของวันที่ออกอากาศ
ชวงที่2 เนื้อหาการตูน
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วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง
ขอสังเกต

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค

ชวงที่ 3 เกร็ดความรูเรื่องวันเด็กแหงชาติและขาวประชาสัมพันธงานอนิเมชั่น
บรรยาย/การตูน
ไมมี
ความรูทั่วไป
ความจํา
ไมมี
มี เนนการทําความดี การเสียสละ และการปองกันคนที่ออนแอ
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ขนมยี่หอ แพนดาคิด, ปโป, ทอป, เอลเซ
พบโฆษณาประเภท ของเลนคือ โมเดล ริวคิ
สวนใหญเปนการตูนและเด็กมีผูใหญในบางครั้ง
ไมมี
แพนดาคิด
ทอป
ขนม
ผูสนับสนุนรายการ
การตูนเรื่องนินจาเตาจาอนเกี่ยวเรื่องไหวพริบปฏิภาณ ความมีน้ําใจ ความกตัญู

การตูนโฮลี่
ศิลปะ/โภชนาการ/ความสัมพันธในสังคม
เสาร
20
วัยรุน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
9
6.30 -7.00 น.
Nippon production Product
3 นาที

รายการแบงออกเปน 4 ชวง คือ
ชวงที่ 1 สอนการตัดกระดาษทํารูปสัตว
ชวงที่ 2 ฉายการตูนเรื่อง “ถุงมือวิเศษ” ที่ทําใหวัตถุพูดไดเมื่อโดนถุงมือวิเศษ ซึ่งสรางความวุนวาย
ใหกับสังคม
ชวงที่ 3 การตูนเรื่อง โอลี่มาดู ทายาทกุกทําอาหาร
ชวงที่ 4 ปดทายรายการดวยการพูดสงทาย
การแสดงและการปฏิบัติจริง
มี ในฐานะผูรวมชม
ศิลปะ/การงานอาชีพ
การประยุกต
การสรางสรรคสิ่งตางๆ และสิทธิบทบาทหนาที่ของตนเอง
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การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค

สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในสังคม
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ขนมยี่หอ เคเอฟซี, โคเน,ปูไทย, ซูซู,ปโป
พบโฆษณาประเภท ของเลนคือ counting shooter, ไฮดรา,
สวนใหญเปนการตูนและเด็ก
ไมมี
ซีดีสอนวาดรูป Scholar
ซีดี สอนวาดรูป
แฝงในเนื้อหา

โมเดิรนไนน การตูน
การตูน
เสาร - อาทิตย
120
-

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
9
8.00 – 10.00 น.
โมเดิรนไนน
23 นาที

รายการโมเดิรนไนนการตูน ประกอบดวยการตูน 4 เรื่อง 9 ชวง คือ
ชวงที่ 1 การตูนเรื่อง หนากากเนียนดา เหมียวจอมซา
ชวงที่ 2 การตูนเรื่อง หนากากเนียนดา เหมียวจอมซา ทั้งสองตอนเปน เรื่อง การตอสูกันระหวาง
เมืองแมวกับเมืองหนู
ชวงที่ 3 แมมดนอยโดเรมีป 4
ชวงที่ 4 แมมดนอยโดเรมีป 4 ทั้งสองตอนเปนเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวของเด็กๆ วัยประถมกอนที่จะ
กาวขึ้นไปสูโรงเรียนมัธยม
ชวงที่ 5 กัชเบล
ชวงที่ 6 กัชเบล ทั้งสองตอนเปนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเวทมนตคาถาจากหนังสือเลมหนึ่ง
ชวงที่ 7 กาวแรกสูสังเวียน The Fighting
ชวงที่ 8 กาวแรกสูสังเวียน The Fighting
ชวงที่ 9 กาวแรกสูสังเวียน The Fighting ทั้งสามตอนเปนเรื่องเกี่ยวกับ เด็กหนุมที่ใฝฝนที่จะเปน
นักมวย ไดอดทนพยายามฝกซอม ชิงไหวชิงพริบเพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะ
การตูน
ไมมี
จริยธรรม / กีฬา/ ศัพทภาษามวย
เขาใจ
มุงมั่น/ น้ําใจนักกีฬา/ การอยูรวมกับคนอื่น
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การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝงประเภทสินคาแล

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ชื่อสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง

การทําความดี พิทักษคุณธรรม ความยุติธรรม
พบโฆษณาประเภทเครื่องดื่มดังนี้ โอวัลติน, ดูเม็กโกร
พบโฆษณาประเภทขนม ดังนี้ มิสเตอรโดนัท, GAP, ริงปอป, COPP, ซูลี่, โอโจ, ปูไทย, แม็คโดนัล,
กอบ กอบ, ปโป, เจอรรี่, ทิวลี่, มายมินต, ซีโตส, คูลลี่คูล, โรลเลอรโคสเอตร,วินเน, ทวิสโก, ปกกิ่ง,
เซี่ยงไฮ, โคลอน, ดรอปปอป, Gussen, โปเต, จุบบี้, คอนเน, ยูโรคัสตารต, ฮิตโต,กูลิโกะ, โดเน,คาล
บี้, คาราดาปอป, ไมลดี้, ซีมอน
เด็ก
ไมมี
ไมมี

Kid WB
การตูนเกี่ยวกับฮีโร
จันทร – อังคาร
25
วัยรุน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
3
16.00-16.25 น.
Warner Brothers (อเมริกา)
3 นาที

นําเสนอการตูนโดยมีพิธีกรเกริ่นนํากอนเขาสูเนื้อหาการตูน พรอมทั้งเสริมความรูดานคําศัพทและ
ประโยคภาษาอังกฤษ
การตูน
ไมมี
ภาษาอังกฤษ
การทองจํา และจําแนกแยกแยะ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเคารพและเขาใจสิทธิ หนาที่ สถานภาพ และบทบาทของตนเอง
การทําความดี ความยุติธรรม แดสงใหเห็นเปนตัวอยาง
พบโฆษณาสินคาขนม ไดแก ลูกอมชิตโตะ, ลูกอมจุปป, ขนมอบกรอบขาวหอมมะลิ ดัทโตะ, ขนม
ซีเรียลอบกรอบ ซีมอน
พบโฆษณาสินคาเครื่องดื่ม ไดแก กาแฟ เบอรดี้
พบโฆษณาบริการ ไดแก TOT IT School, บริการเลนเกมทางโทรศัพท Dracula Return, บารบิลอน
แลนด 2 (1900-)
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาขนม ไดแก เด็ก วัยรุน และตัวการตูน
ตัวแสดงในโฆษณาบริการ ไดแก เด็ก ผูใหญ และตัวการตูน
ไมมี
พบโฆษณาสินคา ไดแก สินคาของวอรเนอร บราเดอร, Bossini, FQ&L, KFC, S.Oliver
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ชื่อสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง

ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป

พบโฆษณาบริการ ไดแก Andrew Biggs Academy
เครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไป
ปรากฏในลักษณะโฆษณาตรงกอนตัดเขาสูชวงโฆษณา
ตอนทายรายการ

อิ๊กคิวซัง
การใชปญญาแกปญหา
เสาร-อาทิตย
45
-

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

แฝงกับปายดานหลังพิธีกรและปรากฏ

การตูน
3
16.45-17.30 น.
ตางประเทศ (ญี่ปุน)
5 นาที

นําเสนอเรื่องราวชีวิตของชนชั้นตางๆ ในสังคมญี่ปุน ไดแก ชนชั้นปกครอง พอคา นักบวช และ
ชาวบานทั่วไป โดยตัวละครเอก ไดแก เณรซึ่งมีปญญา และปฏิภาณไหวพริบเปนเลิศ คอยแกไข
สถานการณเฉพาะหนาตางๆ ที่เกิดขึ้น
เลาเรื่อง
ไมมี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การบรรยาย
การรูจักคิด การใชเหตุผลในการแกปญหา รูจักหนาที่ มีคุณธรรม
บอกเหตุผล และแสดงใหดูเปนตัวอยาง
โฆษณาสินคาขนม ไดแก ขนมปงกรอบ GAP
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก น้ํายาปรับผานุม, เกาอี้นวดไฟฟา, พอนดส
โฆษณาบริการ ไดแก เกมซานตา ป 4 (1900)
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาขนม ไดแก ตัวการตูน
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก ผูใหญ
ตัวแสดงในโฆษณาบริการ ไดแก ตัวการตูน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง

ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ

นักสูวัยซน
การผจญภัยของเด็กในดินแดนตางๆ
พุธ
30
-

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
7
17.00-17.30 น.
BBTV Production
8 นาที

นําเสนอเรื่องราวการผจญภัยในดินแดนตางๆ ของตัวละครหลักซึ่งเปนกลุมเด็ก โดยมีการแทรก
เกร็ดความรูกอนจะเขาสูเนื้อเรื่อง ซึ่งในตอนที่ศึกษาเปนความรูเกี่ยวกับกีฬา “ฟุตซอล” และการ
บังคับเครื่องบินโดยนักบินอัตโนมัติ
การตูน เลาเรื่อง
ไมมี
การแขงขันกีฬา
เขาใจ
มีน้ําใจเปนนักกีฬา การออกกําลังกาย การแกปญหาดวยสันติวิธี ความสามัคคี
การแสดงใหดูเปนตัวอยาง
พบโฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก ผงปรุงอาหาร ครัวครบรส, ผาออมสําเร็จรูป มามี่ โพโค,
เครื่องสําอาง Nivea Lip Care, ซอสปรุงรส ทาคูมิ อายิ, เครื่องสําอาง Garnier, นมผงคารเนชั่น,
ซอสหอยนางรมตราเด็กสมบูรณ
พบโฆษณาสินคาขนม ไดแก เวเฟอร TOP, ขนมช็อคโกแลต เจอรี่, ขนมเจลลี่ผสมน้ําผลไม
พบโฆษณาสินคาเครื่องดื่ม ไดแก กาแฟเบอรดี้
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก เด็กและผูใหญ
ตัวแสดงในโฆษณาสินคาขนม ไดแก ตัวการตูน เด็ก และวัยรุน
ตัวแสดงโฆษณาสินคาเครื่องดื่ม ไดแก วัยรุน
ไมมี
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก ผาออมสําเร็จรูปมามี่ โพโค
โฆษณาสินคาอุปโภค/บริโภค
ปรากฏในตอนทายรายการ

ทิตซเจาหนูจอมปวน
ความสัมพันธในครอบครัว
จันทร – พฤหัสบดี
10
-

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
11
16.05-16.15 น.
ตางประทศ (Hutchins Films)
ไมมี
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สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม

เปนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายที่ชื่อ “ทิตซ” กับครอบครัวของเขา การทํากิจกรรมตางๆ และการเรียนรู
ในชีวิตประจําวันรวมกับสมาชิกคนอื่นๆ ภายในครอบครัว เชน การเลนกับพี่ชายและพี่สาว การชวง
แมทํางานบาน ชวยพอจัดสวน เปนตน
การตูน (ในลักษณะภาพตุกตาผาเคลื่อนไหว)
ไมมี
ไมมี
ความเขาใจ
สงเสริมใหเกิดสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสงเสริมความสัมพันธกับคนในครอบครัวและคนรอบขาง
ความมีน้ําใจ
การแสดงใหเห็นเปนแบบอยาง การบอกเหตุผล
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

บอบกับรถตักมหาสนุก
เรื่องราวของบอบผูรับเหมากอสราง
จันทร-พฤหัสบดี
15
-

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
11
16.15-16.30 น.
ตางประเทศ
ไมมี

เปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางานของผูรับเหมากอสรางที่ชื่อ “บอบ” และเหลา
ผองเพื่อนของเขา
การตูน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

จะทิงจา (ซีรี่ยขุนแผนแสนสะทาน)
การตอสู คาถา อาคม ธรรมะ อธรรม
จันทร-พุธ
15
-

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
7
18.00-18.15 น.
Dida Fantasy Animation
3 นาที

เรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีพื้นบาน (ขุนชางขุนแผน) สรางเปนการตูน มีการปรับแตงเนื้อหาใหเบาลง
ตัดทอนรายละเอียดตางๆ ออก เหลือเพียงเรื่องราวผจญภัยของขุนแผน มีการตอสู ผี และเรื่องรัก
ระหวางผูหญิงผูชาย (นางวันทองและขุนแผน)
การตูนอะนิเมชั่น
ไมมี
ไมมี
แสดงใหเห็นเปนคติสอนใจ
เปนคนมีเมตตา กลาหาญและไมรังแกผูอื่น
ในทางบวก สงเสริมความกลาหาญ ความเมตตา ในทางลบ ความรุนแรง การฆาฟน และเชิงชูสาว
วีซีดี จะทิงจา-เทพจะทิงจา, จะทิงจาชุดลีลาสุภาษิต, รักทุกคนจา, รานขายวีซีดี จะทิงจาเซ็นเตอร
และรายการโทรทัศน ไดแก รายการนักสูวัยซน,tv Disney club, 7 สีคอนเสิรต, การตูนแอสโตรบอย
ทุกโฆษณาใชตัวการตูน
มีการชักชวนใหซื้อวีซีดีกับเด็กๆ โดยตรง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน

ผมชื่อแม็กดัล
เรื่องราวสนุกๆ ในชีวิตวัยเด็กของหมู
แม็กดัล
จันทร-ศุกร
25 นาที
ไมมี

รูปแบบรายการ
สถานี

การตูน
7

เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

16.30-16.55 น.
Bliss Distribution (ฮองกง)
2 นาที

เปนการตูนภาพวาดระบายสีน้ําเกี่ยวกับครอบครัวสัตวที่ใชชีวิตในเมืองหลวง
และมีเรื่องราว
มากมายที่เกิดจากความสงสัยและจินตนาการของหมูนอยที่ชื่อแม็กดัล เชนตอน วันคริสตมาส บอก
เลาเรื่องราวของหมูนอยที่อยากไดกลองดนตรีสีฟาในวันคริสตมาสเพื่อใหเปนของขวัญแกแมหมู
ของเขาแตไมมีเงินซื้อจึงเขียนจดหมายไปขอจากซานตาครอส
และคุณครูที่โรงเรียนก็จัดงาน
คริสตมาสให เรื่องราวเลาอยางงายๆ เนิบชาและผอนคลายอารมณไดดี แสดงใหเห็นความนารัก
ของเจาสัตวตัวนอยที่สงสัยไปเสียทุกเรื่อง
การตูน
ไมมี
แตกตางกันไปในแตละตอนเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน
เลาเรื่องคลายนิทาน
เสริมสรางนิสัยสงสัยใครรู และการแสดงออกที่นารัก ออนนอม และสรางความรักความอบอุนใน
ครอบครัว
การบอกอธิบายอยางมีเหตุผล และใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ
รายการโทรทัศนเด็ก คือ สามกกมหาสนุก, การตูนแบทแมน, คูหูผูพิชิต และกิจกรรมประกวด
เรียงความกีฬาสรางคน คนสรางชาติ
การตูนทั้งหมด
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

นกนอยหัวใจโตโต
เรื่องราวสนุกสนาน ผจญภัยทั่วไป
จันทร-ศุกร

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา

การตูน
7
6.45-7.40 น.
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ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค

45
ไมมี

ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

ตางประเทศ (ญี่ปุน)
3 นาที

เนื้อหาเรื่องราวของนกตัวหนึ่งในดินแดนที่มีแตนก การผจญภัยและเรื่องวุนๆ เมื่อเจานกตัวนี้ชอบมี
สวนรวมไปเสียทุกเรื่อง เชนตอน “อยากเปนบริกร” ที่เจานกตัวแสนซนพยายามจะเปนบริกรในราน
กาแฟ และตองผานอุปสรรคมากมายกวาจะประสบความสําเร็จ
เลาเรื่อง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ความอดทน ความรัก ความยึดมั่นในความดี ความพยายามอุตสาหะ การรักความสะอาด
การใหแบบอยางที่ดีและอธิบายเหตุผล
รายการโทรทัศนเด็ก คือ รายการอุลตราแมนคอสมอส, การตูนแฮมทาโร, รายการตลกซูปเปอรแกก,
คูหูผูพิชิต, สามก็กมหาสนุก, ดิสนี่ยคลับ, การตูนขุนแผนแสนสะทาน, ละครเกราะกายสิทธิ์ และ
กิจกรรมประกวดเรียงความ
การตูนแทบทั้งหมด
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

พุธพงไพรจา
ความรูเรื่องสมุนไพร
พุธ
2 นาที
ตัวการตูน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
7
16.55-17.00 น.
ดีดา แฟนตาซี (ไทย)
ไมมี

เปนรายการการตูนสั้นๆ ใหความรูเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรตางๆ ที่มีประโยชนและสรรพคุณ
การตูนประกอบเรื่อง
ไมมี
วิทยาศาสตร
เขาใจ
รักธรรมชาติ
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การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

สามกก
วรรณกรรมสามกก
พฤหัสบดี-ศุกร
10 นาที
ไมมี

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
7
18.00-18.15 น.
วิทิตา อะนิเมชั่น (ไทย)
1 นาที

เปนการตูนสามกกฉบับสั้น ที่วาดลายเสนแบบการตูนมหาสนุก บอกเลาเรื่องราวตามวรรณกรรม
สามกก เพื่อใหสั้นและเขาใจไดงายขึ้น
การตูน, เลาเรื่อง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม
แสดงใหเห็นเปนตัวอยาง
ซุปไกสกัดแบรนด, เอ็มเคสุกี้, ซุปไกแบรนด (jr)
เด็ก
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

93

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป

ดิสนียคลับ
การตูนสนุก ผจญภัย
เสาร
100 นาที
วัยรุน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
7
6.00-7.40 น.
ชอง7/ดิสนีย (ไทย/อเมริกา)
17 นาที

เนื้อหารายการเปนพิธีกรวัยรุน 2 พูดคุยตอบจดหมายและนําเสนอเขารายการการตูน โดยมีการตูน
3 เรื่อง เรื่องละ 2 ชวง และชวงสุดทายเปนการตอบจดหมายจากเด็กๆ ที่เขียนมา และวาดรูป
ประกอบมาใหดู
การตูนมี 3 เรื่อง คือ และเมื่อจบแลวก็จะเปลี่ยนเรื่องเขามาใหม ขณะนี้มีเรื่อง Gummi Bear, Lilo
Sticht และ Recess แกงคซาโรงเรียนปวน โดยมีเนื้อเรื่องสลับหมุนเวียนแตละตอน
การตูน
มี โดยใหเด็กทางบานสงจดหมายเขามายังรายการ
ไมมี
ไมมี
การมีวินัย การรูจักพอ การอยูรวมกันในสังคม การประหยัด มิตรภาพระหวางเพื่อนและความรักใน
ครอบครัว
แสดงใหเปนตัวอยาง
กิจกรรมวันเด็ก, ยาสระผมซันซิล, ขนมช็อคโกแลตเจอรี่, ภาพยนตรขาวเหนียวหมูปง, ยาสีฟนคอล
เกต, ขนมกรอบแจ็กมิกซ, น้ํายาปรับผานุมคอมฟอรทริช, คนอรกอนปรุงรส, ขาวเกรียบคาลบี้, เกม
1900-1900-xx, ไอศครีมวิลล, นมดูเม็กซ, ขนมแปงสาลีอบกรอบโอเซน, ยาสระผมคลินิค, ขนมอบ
กรอบชีโตส, ยาสระผมโดฟ, ขนมกรอบคัตโตะ, ครีมบํารุงผิวซิตรา, ซีเรยล copp, บะหมี่ยํายํา, ยาสี
ฟน.กลชิด, ครีมปรับผิวขาวพอนดส, ผงชูรสอะยิโนะโมะโตะ, น้ําผลไมคูลลี่คูล, แม็คโดนัล, ไวตา
มิลคแชมป, รายการต่ําสิบ, เครื่องปรุงรส รสดี, ยํายําชางนอย, รายการขุนแผนแสนสะทาน
คละกันไป และในบางผลิตภัณฑใชเรื่องการตูนในการดําเนินเรื่องเชน ขนมชีโตส
มีการถามของเลน (ชีโตส), แถม tattoo (ยํายําชางนอย) และโฆษณาโทรศัพท 1900 ซึงชี้ชวนใหโทร
มาเพื่อชิงของเลนและรางวัลและมีใหโทรมาฟงเรื่องผีห
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)
วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

ลีลาสุภาษิต
ภาษาไทย
จันทร-ศุกร
2 นาที
ตัวการตูน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
7
18.15-18.20 น.
dida fantasy animation
ไมมี

รายการมีเบรกเดียวสั้นๆ ใชตัวการตูนอะนิเมชั่นเลาเรื่องราวการกระทําเพื่อสอนความหมายของ
สํานวนสุภาษิตไทย เพื่อใหเขาใจไดงาย เปลี่ยนไปทุกๆ วัน
การตูน เลาเรื่อง
ไมมี
ภาษาไทย
อธิบายและแสดงเปนตัวอยาง
มีความเขาใจในสํานวนภาษาไทย
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ชอง 5 การตูนฮิต (มารคไรเดอร
ริวคิ และเอสดี กันดั๊ม)
ธรรมะ อธรรม
เสาร-อาทิตย
25
ผูใหญ

รูปแบบรายการ

การตูน

สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ

5
7.30-7.55 น.
ตูนทาวน เอ็นเตอรเทนเมนต (นําเขา)
TV ASAHI (ผลิต)
ความยาวโฆษณา 6 นาที

รายการชอง 5 การตูนฮิตออกอากาศทุกวันเสารและอาทิตย ประกอบไปดวยการตูน 2 เรื่องคือ
มารคไรเดอรริวคิ และเอสดี กันดั๊ม โดยรายการแบงออกเปน 4 ชวงรายการโดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชวงที่ 1 Preview รายการ ดําเนินรายการโดยพิธีกร
ชวงที่ 2 และ 3 เปนสวนที่นําเสนอเนื้อหาการตูน โดยวันเสารนําเสนอเรื่อง มารคไรเดอรริวคิ วัน
อาทิตยนําเสนอเรื่องเอสดี กันดั๊ม โดยมีเรื่องราวดังนี้
เรื่องราวของมารคไรเดอรริวคิ เริ่มที่คิโดะ ชินจิ นักขาวฝกหัดของORE Journal ออกไปทําขาวคน
หายตัวไปอยางลึกลับ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุชินจิถูกสัตวประหลาดดึงเขาไปในโลกของกระจก และ
หมายจะทําราย แตมีชายแปลกหนาแปลงรางเปนมารคไรเดอรริวคิเขามาชวย และบาดเจ็บกอน
ตายเขาไดบอกชินจิวา ถาไมเปนไรเดอรจะไมสามารถออกไปจากโลกกระจกได จึงมอบกลองการด
แปลงรางและกระดาษรายชื่อผูที่เปนไรเดอรให
ชินจิที่กลายเปนไรเดอรจึงสามารถปราบสัตว
ประหลาดและกลับมาสูโลกความเปนจริงได จึงไดพบกับเรนซึ่งเปนหนึ่งในไรเดอร และยูอิ และ
แนะนําใหชินจิมอบกลองการดใหตนเพื่อจะไดไมตองเขาสูวงจรการตอสูของไรเดอร ยูอิเลาใหชินจิ
ฟงถึง Mirror World วาเปนโลกที่สรางสัตวประหาดออกมา หากทําลายกระจกบานใหญใน Mirror
World ได Mirror World ก็จะหายไป ทําใหชินจิรูถึงการตอสูของไรเดอรริวคิคนกอนที่ตองการจะ
ทําลายกระจกบานนั้น เขาจึงตามหาไรเดอรคนอื่นๆเพื่อขอความรวมมือในการทําลายกระจก แตถูก
ปฏิเสธ เพราะเปาหมายของทุกคนคือการลมไรเดอรคนอื่นเพื่อตนเองจะไดเปนผูชนะ และไดพลังอัน
ยิ่งใหญ การตอสูของไรเดอรจึงเริ่มขึ้น
เอสดี กันดั๊ม เปนการตูน แอนิเมชั่น เปนเรื่องราวของหุนยนตชื่อ กัปตันกันดั๊ม ซึ่งคอยปกปองโลก
จากหุนยนตฝายตรงขาม แบล็ค แอสซิส โดยกันดั๊มมีพลังพิเศษแฝงอยูเรียกวา โซลไดรฟ แตพลัง
แฝงดังกลาวไมสามารถทํางานไดตามที่ตองการ แตจะเกิดขึ้นในยามฉุกเฉินเทานั้น ทําใหผู
บัญชาการซึ่งเปนมนุษย ใหกันดั๊มคิดหาหนทางเพื่อนําพลังมาใชไดตลอดเวลา และคิดถึงครั้งที่เกิด
พลังนั้นและพลันใหคิดวา ชูต เด็กนอยชาวโลกเปนผูทําใหพลังนั้นใชไดขึ้นมา และแลวความคิด
ของกันดั๊มก็เปนจริงเพราะ ระหวางการตอสูกับแบล็ค แอสซิส และกําลังตกที่นั่งลําบาก ชูตก็เขามา
และสงเสียงเชียรทําใหกันดั๊มเรารอน และนําพลังโซลไดรฟมาใชได ทําใหกันดั๊มไดรับอนุญาตจากผู
บัญชาการใหคบหากับชูตเปนเพื่อนได เพราะเชื่อวาชูตเปนกุญแจไปสูความลับของพลังโซลไดรฟ
ชวงสุดทายของรายการ คือ ชวงอัศวินการตูนไฟว โดยใหเด็กซึ่งเปนผูเขาแขงขันชวยอัศวินการตูน
ไฟวตอบคําถามเกี่ยวกับความรูรอบตัวเมื่อตอบถูก 2 ขอ อัศวินการตูนไฟวจะไดรับพลังและ
สามารถปราบฝายรายในเกมได

วิธีการนําเสนอ

การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู

*รายการดังกลาวมีความรุนแรงจากฉากแอคชั่น
ชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนตางเผาพันธุ
บรรยายถึงเรื่องราวของการตูนวันนั้นคราวๆ
นําเสนอการตูน
ใหตอบปญหา
ในฐานะผูแขงขันชวงอัศวินการตูนไฟว
ความรูรอบตัว

แตในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดเรื่องของการ
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การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

ใหความจํา และประยุกต
ความสัมพันธกับคนรอบขาง
ไมมี
ขนม ไดแก ทอป แพนดา และปอกกี้
รายการของสถานี ไดแก ชอง 5 การตูนฮิต และหม่ําโชว
ของเลน ไดแก Race Tin
วีดีโอซีดี ไดแก มารคไรเดอรไฟว
เด็ก วัยรุน การตูน และผูใหญ
แถมพกฟกเกอรมารคไรเดอรไฟวเมื่อซื้อวีซีดี
ขนม ไดแก แพนดา ทาโร และทอป
สนับสนุนชวงรายการ

พิกลีย หมูนอยผจญภัย
ความสัมพันธคนในครอบครัว
พฤหัสบดี
25
ไมมี

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ

การตูน
5
17.05-17.30 น.
บริษัท พลับลิควิชั่น จํากัด(นําเขา)
บริษัท ดิจิตัลเอเชียคอนเซ็ป จํากัด (ผลิต)
ความยาวโฆษณา 6 นาที

รายการการตูน แบงรายการออกเปน 3 ชวง โดยทั้ง 3 นําเสนอเปนการตูน
เปนเรื่องราวของ พิกลีย คุณปูของหลานๆ ที่ใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัว เมื่อเหตุการณภายใน
ครอบครัวของพิกลีย โดยแตละเหตุการณคลายคลึงกับเหตุการณในอดีต ทําใหคุณปูหวนคิดถึง
ความหลังเมื่อครั้งยังเปนหมูนอยพิกลีย
โดยในตอนนี้มีชื่อวา ภาพลับของเฟอรนี่ เหตุการณมีอยูวาครอบครัวพิกลียจะถายรูปครอบครัวเก็บ
ไว ทําใหลูกสาวของพิกลียอยากใหลูกๆของตนดูดีและไดภาพที่สวยงาม จึงใหลูกๆ ไปแตงตัวให
สวยงาม ปูพิกลียเห็นวา รูปถายไมจําเปนตองสวยงามสมบูรณ ทําใหระลึกถึงเหตุการณเมื่อครั้งที่
เกือบเสียเฟอรนี่(วัว)เพื่อนรักของเขาไป ทําใหหลานๆอยากรูเรื่องราวของปู ปูพิกลียจึงเริ่มเลาอดีต
ของตนใหหลานๆฟง เรื่องมีอยูวาในวัยเด็กหมูนอยพิกลียไดรับของขวัญจากคุณตา เปนกลอง
ถายรูป จึงนํากลองถายรูปไปอวดเพื่อนๆ และถายรูปเพื่อนๆไวเปนที่ระลึก ระหวางนั้นเองเฟอรนี่
ออกปากขอใหพิกลียถายภาพเดี่ยวของตน พิกลียยินดีจะถายให เมื่อเลือกโลเคชั่นได ขณะที่เฟอรนี่
มุดรั้วจะเขาไปที่ปราสาท แตเอวเฟอรนี่ติดที่ชองรั้วจึงพยายามเอาออกใหไดและทําใหเปากางเกง
ของเฟอรนี่ขาด พิกลียรีบถายภาพนั้นไวในทันที เฟอรนี่ขอรองพิกลียวาอยาใหใครเห็นรูปนั้น พิกลีย
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วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ

รูปแบบการแฝง

สัญญา เมื่อลางรูปออกมา พิกลียดูภาพและตลกกับภาพนั้นแตไมไดฉีกทิ้งเพราะอยากเอาให
นองสาวดูกอน ระหวางทางพิกลียทํารูปของเฟอรนี่หลุดมือ ปลิวไปเขาปากแพะและทําใหคิดวาแพะ
กินเขาไป แตพิกลียเขาใจผิด แพะคายรูปออกมาและไหลไปตามลําน้ํา และเฮกเตอร(สกั๊งค)เก็บได
ขณะตกปลาจึงนําไปใหเพื่อนๆดู
ทําใหเฟอรนี่เสียหนาเปนอยางมากและโกรธพิกลียที่ไมรักษา
สัญญา พิกลียพยายามทุกวิถีทางที่จะตามขอโทษ แตแลวกลับยิ่งทําใหเฟอรนี่โกรธมากขึ้นเพราะ พิ
กลียพยายามเอารูปหนาของตนมาแปะทับหนาของเฟอรนี่แลวสงใหหนังสือพิมพ แตหนาพิกลีย
กลับหลุดออก หนังสือพิมพฉบับวันรุงขึ้นจึงมีภาพของเฟอรนี่กระจายไปทั่ว เฟอรนี่ปรึกษาพอๆให
คําแนะนําวา ตองอภัยใหเพื่อนเมื่อเขาทําผิด พิกลียจึงมาขอโทษอีกครั้งดวยการนําลูกโปงรูปเฟอรนี่
มาดวยแตระหวางนั้นลูกโปงก็แตกตรงจุดเดียวกับเปาทําใหเฟอรนี่ถูกหัวเราะอีก และพิกลียก็พลัด
ตกไปในโคลน ทําใหเพื่อนๆหัวเราะเยาะพิกลีย ขณะเดียวกันเฟอรนี่ก็กระโดดเขาไปเลนโคลนดวย
ทั้งสองหัวเราะอยางมีความสุข และพอของเฟอรนี่ก็ถายภาพไวเปนที่ระลึก และรูปนั้นกลายเปนรูป
ที่พิกลียประทับใจมากที่สุด เมื่อปูเลาจบทุกคนก็ยังคงถูกใหไปอาบน้ําเพราะแมตองการรูปที่ดีที่สุด
การตูน
ไมมีการมีสวนรวม
ไมมี
ไมมี
ความสัมพันธกับคนรอบขาง
การใหตัวแบบที่ดี ทิ้งทายโดยขึ้นเปน Super Impose วา เราตองเรียนรูที่จะใหอภัยในความ
ผิดพลาดของผูอื่น
เครื่องดื่ม คือ สิงห (ชุดนางงามสงเสริมการไหว)
บริการ คือ โทร. 1900 มี 2 แบบ คือ บริการโหลดริงโทน และทํานายโชคชะตา
เครื่องอุปโภค คือ ผงซักฟอกเปา ครีมอาบน้ําฟลอเร และน้ํายาลางจานไลปอนเอฟ
เครื่องอุปโภคสําหรับเด็ก คือ ผาออมโคโดโมะ
สถาบัน คือ Digital Asia
รายการของสถานี คือ พิกลีย
เด็ก วัยรุน ตัวการตูน และผูใหญ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สงเสริมบริโภคนิยม 1900
สถานีวิทยุ Click Radio
น้ําดื่มสิงห
ผงซักฟอกเปา
ผลิตภัณฑพืชเกษตร ตราขาวทอง
โรงเรียน Digital Asia
Super impose และสนับสนุนชวงรายการ
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สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

ไอทีวีการตูนคลับ
ธรรมะ อธรรม การเขาใจธรรมชาติ
เสาร-อาทิตย
90
วัยรุน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
ไอทีวี
8.00-9.30 น.
EFF Co. Ltd.
18 นาที

ไอทีวีการตูนคลับ มีการตูนทั้งหมด 4 เรื่อง ไดแก
มารสไรเดอรไฟว ออกอากาศทุกวันเสาร 8.00-8.30 น.
อาบะเรนเจอร ออกอากาศทุกวันอาทิตย 8.00-8.30 น.
ดรากอนบอล ออกอากาศทุกวันเสารและอาทิตย 8.30-9.00 น.
ฟูลเมทัล อัลเคมิส ออกอากาศทุกวันเสารและอาทิตย 9.00-9.30 น.
มีทั้งหมด 6 ชวงรายการ ดังนี้
มารสไรเดอรไฟว เสนอ 2 ชวงรายการ ในตอนน้ําตาของนกกระดาษ
คุซากะ ไมรูวากําลังคิดจะทําอะไรอยูกันแน แตเขากลับพูดใหทาคุมิ กับ คิบะ เขาใจผิดกัน สวนทาง
คิตาซากิ กลุมลักกี้โคลเวอรเสนอวา ถาใครฆาคิบะไดกอนจะไดฟาดมือของทุกคนในกลุม แตใน
กลุมไมมีใครเห็นดวย และทางเคทาโร กับ ไคโด มีพฤติกรรมแปลกๆ ซึ่งพยายามปรับตัวไปเปนหนุม
พังคทั้งคู และมาริโทรไปหาซาวาดะ คุง เพื่อจะนัดเจอกัน และมาริก็ยังคิดวาซาวาดะตองการขอ
ความชวยเหลืออยู และเขาอาจจะมีจิตใจที่เปนมนุษยอยู
ชวงแรกกอนโฆษณา มีชวงคูหูมารสไรเดอรไฟวกับแลคตาซอย เปนชวงทดสอบทักษะ ซึ่งมีรูปตัว
ละคร ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ชวงจบเรื่อง มีชวงเงา เปนชวงทดสอบทักษะ โดยใหดูรูปตัวละคร และใหเลือกเงาที่เปนของรูปตัว
ละครนั้น
อาบะเรนเจอร เสนอ 2 ชวงรายการ ในตอนรองรํากลางสนามรบ
อาสึกกะ ไมเขาใจกับคําวา สงบสุข วาหมายถึงอะไร ทําใหไมสามารถแปลงรางได จึงกลายเปน
หนาที่ของอาบะเรนเจอรทั้ง 3 ที่จะทําใหคุณอาสึกะรูจักคําวาสงบสุข และสามารถแปลงรางเขาสูได
และเอาชนะทรีรีนอยได
ชวงแรกกอนโฆษณา มีชวงคูหูอาบะกับแลคตาซอย เปนชวงทดสอบทักษะ ซึ่งมีรูปตัวละคร ที่มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ชวงจบเรื่อง มีชวงเงาอาบะ เปนชวงทดสอบทักษะ โดยใหดูรูปตัวละคร และใหเลือกเงาที่เปนของรูป
ตัวละครนั้น
ดรากอนบอล เสนอ 2 ชวงรายการ
วันเสาร ตอน พลังกักอสูร กระบวนทาสุดทายของผูเฒาเตา
ผูเฒาเตาไดลอใหจอมมารพิกโกโรออกมา ดวยดรากอนบอล เพราะไมมีวิธีที่จะเอาชนะจอมมารพิก
โกโรได ดังนั้นเพื่อที่จะชวยชีวิตโลกทั้งโลกเอาไว ผูเฒาเตาจึงทุมเทชีวิตใชพลังกักอสูร แตทวาพลัง
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กักอสูรพลาดเปาใชไมไดผล ผูเฒาเตาก็สิ้นลมตายไป…และจอมมารพิกโกโรไดดรากอนบอลไปทั้ง
7 ลูก และเรียกเทพเจามังกรออกมา
วันอาทิตย ตอน ความหนุมชั่วนิรันดรของจอมมารพิกโกโร
โงกุนซึ่งไดพายแพตอจอมมารพิกโกโรไปแลวนั้น ไดรับความชวยเหลือจากยาจิโรเบ พาโงกุนมา
จนถึงหอคาริน…อีกดานหนึ่ง จอมมารพิกโกโรก็เรียกเทพเจามังกรออกมา และขอพรใหตัวเองมี
ความหนุมชัวนิรัดร
ชวงจบเรื่อง ชวง MK for Fun จะมีการใหความเรื่องอาหารวามีประโยชนอยางไร และ ทดสอบ
ทักษะความจํา วาตัวละครใดเปนผูกระทํากิจกรรมที่เปนคําถาม

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

ฟูลเมทัล อัลเคมิส เสนอ 2 ชวงรายการ
วันเสาร ตอน ทฤษฎีของความโลภ กรีสไดนําตัวอัลมาบานกลางปาทึบ และพวกรัซก็ไดตามมาเพือ่
จะมาจัดการกับกรีส เขาหนีมาที่บานของอาจารยดาเต และเอ็ดเวิรดไดตามเขามาเพื่อที่จะมาหาอัล
และเอ็ดเวิรดไดสูกับกรีสจนสามารถเอาชนะได และกรีสก็ไดบอกความจริงเรื่องจุดออนของโฮมุลคูส
อัล เอ็ดเวิรด แลววินรี่ไดตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองอิชบาล
วันอาทิตย ตอน โรคประหลาด
วินรี่ อัล และเอ็ดเวิรด เดินทางมาถึงหมูบานหนึ่ง และพบกับผูหญิงที่เขากําลังตามหาศิลา
นักปราชญ เพื่อชวยคนในหมูบานที่เปนโรคประหลาด และเขาไดเลาเรื่องในอดีตใหกับอัล เอ็ดเวิรด
และวินรี่ฟงระหวางทาง อีกดานลูจอนไดพบกับรัส ภายหลังจึงรูวาทั้งหมดเปนแผนของรัส และเมื่อ
เขากลับมาถึงก็พบวาคนทั้งหมูบานไดตายดวยโรคประหลาด
ชวงแรกกอนโฆษณา ชวงสแนคนูดเดิ้ล นําเหตุการณที่เกิดขึ้นในการตูนมาอธิบายเปนเกร็ดความรู
เชน รางกายมีสารประกอบอะไรบาง หรือฝนเทียมเกิดจากสารประกอบอะไรบาง
ชวงจบเรื่อง ชวงเฟเบอรคาสเทล ใหเด็กสงภาพที่ระบายสีดวยผลิตภัณฑเปนรูปตัวการตูนของ
รายการสงมาชิงรางวัล และชวง Fun English กับแคมปส ใชเนื้อหาของเรื่องมารสไรเดอรไฟว มา
สอนภาษาอังกฤษ
สนทนา บรรยาย และการตูน
ไมมี
ไอคิว สุขศึกษา วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ
ความจํา จําแนกแยกแยะ เขาใจ
มีสุขภาพแข็งแรง ความสัมพันธที่ดีกับคนรอบขาง
ไมมี
ขนม ไดแก แคมปส, ทิวลี่, มายดี้, สแนคนูดเดิ้ล, สมารตี้, เบนโตะ,โปเต,ออลไรท,เอลเซ,คูลลี่คูล,
อิมพีเรียล, คัตโตะ, ทวิสโก,โดโซะ, ปโป, วอยซ, ซีมอน, จุบป, คาราดานัตเก็ตปอป, ยูโรคัสตารเคก
ลูกอม ไดแก ฮิตโต, ชูวี่ ช็อกโก,
เครื่องดื่ม ไดแก แลคตาซอย, แบรนดเจอาร, แอลกตา
ของเลน ไดแก หุนอาบะเรนเจอร, Race tin, เข็มขัดไฟว, หุนไฟว
ซีเรียล ไดแก เคลล็อกซ, copp, โดเน
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การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ

รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

สีไม ไดแก คอลลีน, เฟเบอร คาสเทล
ขนมปง ไดแก ฟารมเฮาส
รานอาหาร ไดแก เอ็มเค
เกมส ไดแก เควสมาสเตอร(1900), เมเปล สตอรี่
รายการของสถานี ไดแก ไอทีวีการตูนคลับ,
วีดีโอซีดี ไดแก ดันโด, โคนัน, อินุยาฉะ, ริวคิ, ฟูลเมทัลอัลเคมิส, กาวแรกสูสังเวียน
นิตยสาร ไดแก กันดั๊มซีด
เด็กวัยรุน การตูน และผูใหญ
แถมพกสินคาที่เกี่ยวของกับการตูนในรายการ
สินคาของเลนที่เกี่ยวของกับการตูน
ขนม ไดแก แคมปส, สแนคนูดเดิ้ล, สมารตี้, คัตโตะ, ทวิสโก, ปโป, จาจา คอนบริโอ
รานอาหาร ไดแก เอ็มเค, แมคโดนัลด
เครื่องดื่ม ไดแก แลคตาซอย
สีไม เฟเบอร คาสเทล
ซีเรียล ไดแก copp
ของเลน ไดแก เข็มขัดไฟว
ปายในรายการ, สนับสนุนชวง,ใสโดยพิธีกร,แจกวีซีดีการตูนจากรายการ, super impose,ชวง
ทดสอบทักษะตางๆ, มาสคอต

อุลตราแมน คอสมอส
ธรรมะ อธรรม
ศุกร
25
ไมมี

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

การตูน
7
17.00-17.30 น.
บริษัท อุลตราฟลม จํากัด, เจบิ๊คส
3 นาที

การตอสูของมนุษยโลกกับมนุษยตางดาวที่พยายามรุกรานโลก โดยมีทีมพิทักษโลก ซึ่งหนึ่งในนั้น
ไดรับพลังกลายเปนอุลตราแมนคอสมอส ในตอนหนึ่งๆ จะมีสัตวประหลาดจากตางดาวเขารุกราน
โลกและทีมพิทักษโลกก็จะออกมาชวยเหลือแตไมสามารถสูกับสัตวประหลาดเหลานั้นได ตองอาศัย
อุลตราแมนในการปราบปรามสัตวประหลาด สําหรับในตอนที่ออกอากาศมีชื่อตอนวา กิกิปะทะ
กอง เปนเรื่องราวของนักวิทยาศาสตรที่สามารถประดิษฐเครื่องเคลื่อนยายโมเลกุลได และบังเอิญ
เคลื่อนยายนักวิทยาศาสตรดาวกิกิมายังโลก และไดลวงรูถึงแผนการของมนุษยดาวกิกิฝายทหารที่
ตองการใชโลกเปนที่อาศัยแหงใหม ดวยการใชเครื่องเคลื่อนยายโมเลกุลของนักวิทยาศาสตรดาวกิกิ
และไดสงทหารดาวกิกิ 3 คน เพื่อมากําจัดฝายนักวิทยาศาสตรกิกิที่ไมเห็นดวยกับการรุกราน และ
เลือกที่จะมาแจงขาวใหชาวโลก ทําใหเกิดการปะทะกันของทีมพิทักษโลก กับการรวมรางของทหาร
ดาวกิกิ 3 คน ขนาดยักษ มุซาชิ สมาชิกของทีมพิทักษโลก แปลงรางเปนอุลตราแมนคอสมอส เขา
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วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

ตอสูแตไมสามารถสูกับทหารดาวกิกิได ดวยความชวยเหลือของนักวิทยาสาสตรดาวกิกิ ให
คําแนะนําถึงจุดออน และขยายราง กอง หุนของทีมพิทักษโลก เขาชวยเหลือคอสมอส ทําให
สามารถปราบทหารดาวกิกิได ตอมาคอสมอสจึงไดทําลายประตูเคลื่อนยายโมเลกุลขนาดยักษของ
มนุษยดาวกิกิลง คอสมอสจึงชวยเหลือโลกไวไดอีกครั้ง
*รายการดังกลาวมีความรุนแรงจากฉากแอคชั่น
แตในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดเรื่องของการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนตางเผาพันธุ
ใชวิธีการนําเสนอแบบเลาเปนละคร
ไมมีการมีสวนรวม
ไมมี
ไมมี
เสริมสรางความสัมพันธกับคนรอบขาง เคารพในความคิดความเชื่อของผูอื่น
การใหตัวแบบที่ดี
โดยสวนใหญเปนโฆษณาภาพยนตรที่กําลังจะเขาฉายในชวงเวลานั้น คือ วาไรตี้ผีฉลุย, คนมาบิน,
ขาวเหนียวหมูปง และโฆษณารายการประจําของสถานีโทรทัศน
มีทั้งเด็ก และผูใหญ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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7.รายการวาไรตี้

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง
สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ

ซุปเปอรจิ๋ว
การแสดงของเด็กและการออกกําลังกาย
อาทิตย
60
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

วาไรตี้
9
07.00 – 08.00 น.
ชอง 9
11 นาที

การนําเสนอเนื้อหาแบงออกเปน 5 ชวง
ชวงที่ 1 เปนการแสดงของเด็กๆ คือ การรํากลองยาวประยุกต และ ครู โอง สอนการจัดตูปลา
ชวงที่ 2 สอนการทําอาหาร พรอมไปกับการตอบคําถาม/ การสรางภาพพิศวงดวยหลักการทาง
วิทยาศาสตร
ชวงที่ 3 แขงขันการปาจรวด ดวยการออกแบบพับดวยตนเอง รวมกับเพื่อนในโรงเรียนและการ
แขงขันฟุตบอลพลาสติก
ชวงที่ 4 ซุปเปอรเกม ไปตระเวนแขงเกมตางๆ ตามโรงเรียน
ชวงที่ 5 แขงเกมสตอ / เลนวอลเลบอลลูกโปง/ กระโดดขามสิ่งกีดขวาง และแนะนําหนังสือนาอาน
ตอบปญหา/เกมสโชว/การแสดงการปฏิบัติจริง
มีในฐานะผูรวมแขงขัน
ศิลปะ/การงานอาชีพ – การประดิษฐ/พลศึกษา
เขาใจ/ วิเคราะห/ ประยุกต
การพัฒนาสติปญญาวิเคราะห มีพลานามัยที่ดี มีสุขภาพกาย – ใจ ที่ดี
บอกเหตุผล
พบโฆษณาประเภทเครื่องดื่ม คือ นมผง ยี่หอ โฟรโมสต
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ขนมยี่หอ GAP , โลซาน, สแน็คแจ็ค, ทิวลี่, Kisco, โตโร,เจอรี่,เคล็อก
พบโฆษณาประเภท ของเลนคือ Lego,
พบโฆษณาประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภค คือ ซีอิ้วเด็กสมบูรณ, Tot It School
การใชตัวแสดงสวนมากเปนเด็ก, การตูน และผูใหญ
ไมมี
Lego, เด็กสมบูรณ, โฟรโมสต, เปปซี่, สแน็คแจ็ค,Kellogg, ทิวลี่
ของเลน,ซีอิ้ว, นมสด,น้ําอัดลม,ขนม
ประกาศสวนลด, แฝงมากับวัตถุปายหลัง,แฝงมากับบุคล(ใสเสื้อ), ฉากและ super impose
สถานีโทรทัศนเห็ดหรรษา

รูปแบบรายการ

วาไรตี้
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ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม

ภาษาตางประเทศ กิจวัตรประจําวัน
พุธ-ศุกร
15
วัยรุน และผูใหญ

สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

ไอทีวี
6.00-6.15 น.
บริษัท มัชรูมทีวี จํากัด
2 นาที

รายการมี 3 ชวง
ชวงที่ 1 เปดรายการดวยเพลงประจําวันพุธ พฤหัส และศุกร โดยมีกลุมเด็กออกมารองและเตน โดย
เพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขอบคุณทุกๆสิ่งในโลก และพูดคุยกับผูชมทางบาน โดยวันพุธและศุกร
ดําเนินรายการโดยวัยรุน วันพฤหัสดําเนินรายการโดยครูชีวัน
ชวงที่ 2 เนื้อหาในแตละวันจะตางกัน โดย
วันพุธ ใหเด็กทางบานรวมเลนเกมส โดยใหดูภาพพรอมกับบอกชื่อผักแตละชนิดใหทราบในเบื้องตน
แลวใหนับวาผักที่ตองการปรากฏผานทางหนาโทรทัศนกี่ครั้ง และเด็กๆในสโมสรก็ออกมารองเพลง
เกี่ยวกับผักผลไมโดยใหความรูภาอังกฤษควบคูไปดวย
วันพฤหัส นําเรื่องที่เคยนําเสนอมาทบทวน ชวงภาษาอนามัย โดยมีครูชีวันนําเสนอภาพตางๆที่มี
ความออนตัว และเสนอคําวากระดูก และอธิบายถึงประโยชนของกระดูก ชวงตอมาคือ ชวงเลนกอน
ไปเรียน อธิบายการประดิษฐของเลนเปนขั้นตอน และใหเด็กๆทางบานรวมสนุกในเวลานั้น วามี
อุปกรณใดบางที่ครูชีวันไมไดใช
วันศุกร เรียนภาษากับเห็ดหรรษา โดยมีเด็กใสชุดเห็ดทํากิจกรรมตางๆ แลวใหครูชาวตางชาติพูด
ภาษาอังกฤษแลวใหเด็กๆทางบานตอบวาตรงกับรูปไหน ประกอบเพลง
ชวงที่ 3 เนื้อหาในแตละวันจะตางกัน โดย
วันพุธ เด็กๆแสดงประกอบเพลงสอนเรื่องของการแบงปน
วันพฤหัส เด็กๆแสดงประกอบเพลงภาอังกฤษ
วันศุกร เด็กๆแสดงประกอบเพลงเปรียบเทียบความแตกตางของไขไกและไขเปด และประกอบ
อาหารโจกแบบใหมซึ่งแตกตางจากเมื่อปลายปที่เปนโจก 7 วัน 7สี โดยแสดงวิธีการทําโจกไขแดง
และชวงสุดทายเด็กจะออกมาแสดงประกอบเพลงเติมพลังใจ และทิ้งทายดวยการใหกําลังใจเด็ก
โดยผูดําเนินรายการ
บรรยาย, หุนกระบอก, การตูน, แสดงประกอบเพลง, แสดงการปฏิบัติจริง
เด็กในฐานะผูแสดง
ภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สุขศึกษา, ศิลปะ, ภาษาตางประเทศ
ความจํา, เรียงลําดับ, จําแนกแยกแยะ,เขาใจ และประยุกต
สุขภาพกายและใจ, พัฒนาสติปญญาฯ, ความสัมพันธกับคนรอบขาง
ไมมี
องคกร ไดแก สสส., เครือขายลดอุบัติเหตุ, ครอบครัวออนหวาน
ผูใหญ การตูน
ทําใหเกิดทุกขจากโฆษณาที่พิการจากอุบัติเหตุ
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โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

องคกร ไดแก B2S
หนังสือแมไกนอยสีแดง

เจาขุนทอง (เปดกลองใหม)
ความรูทั่วไป ภาษาไทย ศิลปะ
วิทยาศาสตร
พุธ-พฤหัส
25 นาที
หุนเชิด (เสียงพากย)

รูปแบบรายการ
สถานี

วาไรตี้
7

เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

16.30-16.55 น.
กันตนา/ครุศาสตรจุฬาฯ (ไทย)
3 นาที

รายการแบงออกเปน 4 ชวง
ชวงที่ 1 เปนชวงทักทายและบอกเลาเรื่องราวทั่วไป และอาจมีตอบจดหมายจากทางบานทีเด็ก ๆ
สงมา
ชวงที่ 2 จะเปนเนื้อหาทั่วไป เชนการแสดงละครหุนเชิดจากกลุมประเทศอาเซียน
ชวงที่ 3 อาจเปนชวงฝกวาดภาพระบายสี หรือการแสดงประกอบเพลงของเด็กๆ และ
ชวงที่ 4 คือ นิทานในตู เลานิทานที่มีคติสอนใจและแฝงดวยความรูทั่วไปทางวิทยาศาสตร และ
สังคมเปนตน
หุนเชิด และคนบรรยาย ตลอดจนสาธิตใหดูเปนตัวอยาง
มี-สงจดหมายและรวมแสดง
ความรูทั่วไป สุขลักษณะ วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร
บอกเลา บรรยาย สาธิตแสดงใหเปนตัวอยาง
รักสุขภาพ ศิลปะ ธรรมชาติ ความประหยัด อดออม การรูจักแบงเวลา ความพอดี การประมาณตน
ความสะอาด ความปลอดภัย ฯลฯ
บอกเหตุผล และแสดงเปนตัวอยาง
รายการโทรทัศนเด็กทั้งหมด คือ รายการเทพจะทิงจา, สามกกมหาสนุก, อุลตราแมนคอสมอส,
การตูนตอนเชา, การตูนแบทแมน, ขุนแผนแสนสะทาน, นักสูวัยซน, การตูนแฮมทาโร, และกิจกรรม
ประกวดเรียงความ
การตูนทั้งหมด
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ

โลกใบจิ๋ว
สาระความรูการแสดง, ศิลปวัฒนธรรม
จันทร
30
ตัวการตูน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

วาไรตี้
11
17.30-18.00 น.
บจก.บานดรุณ
ไมมี

เนื้อหารายการแบงออกเปน 5 ชวงใหญๆ ไดแก
ชวงที่ 1 นําเสนอความรูดานวิทยาศาสตร
ชวงที่ 2 นําเสนอความรูดานดนตรีไทย
ชวงที่ 3 นําเสนอการตูนสอดแทรกสาระ
ชวงที่ 4 นําเสนอความรูดานภาษาไทย และ
ชวงที่ 5 การแสดงประกอบเพลงของเด็กระดับชั้นอนุบาล
การตูน การสัมภาษณ การแสดงประกอบเพลง
เด็กมีสวนรวมในฐานะผูแสดง
วิทยาศาสตร วัฒนธรรม ภาษาไทย
การจําแนกแยกแยะ และความเขาใจ
สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมดานเอื้อเฟอเผื่อแผ ทําความดี ไมดื่มของมึนเมาและไมรังแกผูอื่น
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
โฆษณาองคกร ไดแก ศูนยคุณธรรม
ปรากฏชื่อในเพลงเริ่มตนรายการ

คิดสโอนลี่
ความรูรอบตัว, การทองเที่ยว
พุธ
30
วัยรุน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

วาไรตี้
11
17.30-18.00 น.
CBN Siam
ไมมี
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สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

เนื้อหารายการแบงออกเปน 5 ชวงใหญๆ ไดแก
1.การแนะนํากิจกรรมของทางรายการเพื่อใหเด็กๆ ทางบานเขารวมกิจกรรม
2.การแนะนําการทํากิจกรรมนอกสถานที่
3.การเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลมอญ และอานจดหมายของเด็กจากทางบาน
4.การประดิษฐของเลน และ
5. นําเสนอเพลงประกอบภาพวาด
การสนทนา การเชิดหุนกระบอก การบรรยาย การแสดงการปฏิบัติจริง
เด็กมีสวนรวมในฐานะพิธีกรและเจาของเรื่อง
ไมมี
ไมมี
สงเสริมทักษะในการสรางสรรคสิ่งตาง และสงเสริมการเคารพและเขาใจสิทธิ หนาที่ สถานภาพ
และบทบาทของตนเอง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

บานเด็กดี
การแสดง, ศิลปะ
อังคาร
30
ผูใหญ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

วาไรตี้
11
17.30-18.00 น.
กองทุนบานเด็กดี
30 วินาที

เนื้อหารายการแบงออกเปน 5 ชวงใหญๆ ไดแก
ชวงที่ 1 ชวงบานนิทาน นําเสนอการเลานิทานโดยมีภาพวาดประกอบทองเรื่อง
ชวงที่ 2 ชวงของเลนเด็กดี นําเสนอศิลปะการพับ/ตัดกระดาษเปนรูปรางตางๆ
ชวงที่ 3 ชวงเวทีเด็กดี นําเสนอการเลานิทานโดยเด็กจากทางบาน
ชวงที่ 4 ชวงจิตรกรจิ๋ว นําเสนอเทคนิคการวาดรูปตัวการตูนอยางงายๆ โดยแสดงเปนขั้นตอนใหดู
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วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก

เปนตัวอยาง และ
ชวงที่ 5 นําเสนอการเตนประกอบเพลง และอานจดหมายจากเด็กๆ ทางบานโดยมีของรางวัล
สําหรับจดหมาย ไดแก เหรียญเด็กดีที่ทางรายการจัดทําขึ้นมาเอง
การเลานิทาน การแสดงประกอบเพลง การแสดงการปฏิบัติจริง
เด็กมีสวนรวมในฐานะผูแสดง
ไมมี
ไมมี
สงเสริมทักษะในการสรางสรรคสิ่งตาง สงเสริมใหเด็กเคารพและเขาใจสิทธิ หนาที่ สถานภาพ และ
บทบาทของตนเอง
ไมมี
ปรากฏโฆษณา การรณรงคสวมหมวกกันน็อค ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพชีวิต
ตัวแสดงในโฆษณา ไดแก เด็ก และผูใหญ
ไมมี
โฆษณาองคกร ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลวัฒนา
นิเวศน โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน ตุกตาบางกอกดอลล ตุกตานันยาง ไทยพัฒนาประกันภัย ธนาคาร
กรุงเทพ
ปรากฏชื่อในฐานะผูสนับสนุนรายการในเพลงตอนทายรายการ

วัยซนคลับ
ประดิษฐ, เกมกีฬา
เสาร
30
เด็ก วัยรุน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

วาไรตี้
ไอทีวี
7.30-8.00 น.
กันตนา
7 นาที

รายการมี 3 ชวง
ชวงที่ 1 ชวงซนสบาย เปนชวงเปดมิวสิควีดีโอของมิสเตอรดี เปนเรื่องรักๆใครๆของเด็กๆ
ชวงที่ 2 ชวง DIY FOR ซน เปนชวงประดิษฐของเอาไวใชเอง โดยผูดําเนินรายการอธิบายอุปกรณที่
ตองใช รวมถึงขั้นตอนในการประดิษฐสิ่งของ โดยในตอนนี้ประดิษฐที่แขวนกุญแจรูปสุนัข
ชวงที่ 3 ชวงเกมสซนซน เด็กๆที่เขาแขงขันจะตองผานดานปราบซนโดยผูที่ใชเวลานอยที่สุดจะเปน
ผูชนะ โดยมีดานตางๆ คือ เขาวงกต, ขามสะพาน, โหนหวง, ปนตาขาย, เหยียบหวงยางขามน้ํา, มุด
อุโมงค
การสนทนา, การบรรยาย, การแสดงประกอบเพลง, การแสดงการปฏิบัติจริง, เกมโชว
ในฐานะพิธีกร และผูแขงขัน
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สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค

สุขศึกษา พลศึกษา, ศิลปะ
เรียงลําดับ, จําแนกแยกแยะ, ประยุกต
มีสุขภาพกายสมบูรณแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี, มุงพัฒนาความสามารถทางสติปญญา การคิด
วิเคราะห และทักษะในการสรางสรรคสิ่งตางๆ
ไมมี
รายการของสถานี ไดแก บิ๊ก บราเธอร, ไอทีวีการตูนคลับ, ภารกิจชีวิต
ซีดี ไดแก อัลบั๊ม มิสเตอรดี อินเทอรเน็ต ไดแก TOT
องคกร ไดแก กันตนา+มหิดล
เด็ก วัยรุน ผูใหญ การตูน
โหลดริงโทนเพลงมิสเตอรดี โทร. 1900
ตอบคําถาม โทร.1900
เครื่องใชไฟฟา ไดแก มิตซูมารุ
องคกร ไดแก Artemis
เครื่องอุปโภค ไดแก บรีส
สนับสนุนชวงรายการ, Super Impose, สโลแกนผลิตภัณฑโดยพิธีกร

ลูกมดปงๆ
ละครเกี่ยวกับแมมด/เกมตอบปญหา
จันทร
25
วัยรุนและเด็กๆ

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

วาไรตี้
7
17.00-17.30 น.
สามเศียร จํากัด
5 นาที

รายการแบงออกเปน 2 ชวง
ชวงที่1 เปนละครเกี่ยวกับชีวิตแมมดสาวจอมเปน ที่ตองเจอเรื่องวุนๆ ในโลกเวทยมนต และตอสูกับ
เหลาพอมดรายตางๆ และ
ชวงที่ 2 เปนเกมตอบคําถามโดยคัดเลือกจากเด็กนักเรียนที่มาชมในหองสง โดยตอบคําถามความรู
ตางๆ เกี่ยวกับภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตรบาง
ละครและเกมทายปญหา
มี-ผูรวมแสดง พิธีกร และผูรวมแขงขัน
ภาษาไทย, สังคม
บอกเลา
ทางบวกคือกลาแสดงออก รางกายแข็งแรง การออกกําลังกาย
ทางลบ คือการสอนคานิยมที่ผิดคือ พิธีกรกลาวปดทายรายการวา “ขอใหนองๆ หลอ สวย รวย
และไมจน” ซึ่งเปนคานิยมที่ไมเหมาะสม
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การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
สินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

ไมมี
เครื่องปรุงรส รสดี, วีซีดีหนุมานชาญสมร, ซีเรียล copp, ลูกอมซูกัส, ขนมเคก else, วีซีดีจะทิงจา,
รายการลีลาสุภาษิต รายการเทพจะทิงจา, รายการคูหูผูพิชิต, วีซีดีสุดสาคร, ซีเรียล donae
popeye, เวเฟอรทวิลลี่, วีซีดีกุลาแสนสวย วีซีดีสาวละครนอยออยควั่น
มีทั้งผูใหญ เด็ก และการตูน
การใชการตูนรวมในโฆษณาอาจทําใหเด็กเขาใจผิด
ชุดรางวัลจะทิงจา
เครื่องเขียน วีซีดี
ของรางวัลในรายการ

ไฮไลทคิดเวิรล
ความรูรอบตัว/ทองเที่ยว
เสาร
60
วัยรุน

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

วาไรตี้
9
7.00 -8.00 น.
9
11 นาที

รายการแบงออกเปน 4 ชวง
ชวงที่ 1 เปนการพูดคุยกับผูรวมรายการ เกี่ยวกับการตูนแนะนําตัวการตูน และแนะนํานักรองลูกทุง
เด็ก
ชวงที่ 2 พาไปเที่ยวพิพิธภัณฑเด็ก
ชวงที่ 3 สอนศิลปะ ในการโคลนนิ่งการตูน (ลอกแบบการตูนหลายๆ ตัว) เรียนวาดรูปนอกสถานที่
กับ ครูสังคมทองมี
ชวงที่ 4 พาทองเที่ยว Disney land
สัมภาษณ/แสดงและสาธิต
มี ในฐานะผูรวมแสดง
ความรูทั่วไป/ศิลปะ
เขาใจและประยุกต
การคิดวิเคราะหและมีสุขภาพกาย-ใจ ที่ดี
การใหแบบอยางที่ดี
พบโฆษณาประเภทเครื่องดื่ม คือ แลคตาซอยเด็ก, ดูเม็กซ
พบโฆษณาประเภทขนมคือ ขนมยี่หอ จุบบี้, ชิมดู, สมารทตี้,เคเอฟซี, แมคโดนัล
พบโฆษณาประเภท ของเลนคือ กันดั้ม (นิตยสาร) , โดเรมอน (ดีวีดี), นารูโตะ (ดีวีดี)
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การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ชื่อสินคาและบริการ

ประเภทสินคา/บริการ
รูปแบบการแฝง

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ชื่อรายการ
ลักษณะเนื้อหา
วัน
ความยาว (นาที)
ผูดําเนินรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหารายการ
เนื้อหา (แตละเบรค)

วิธีการนําเสนอ
การมีสวนรวมของเด็ก
สาระความรู
การใหความรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การสงเสริมจริยธรรม
สวนที่ 3 โฆษณาในรายการ
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
ประเภทสินคา/บริการ

พบโฆษณาประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภค คือ เฟเบอรคาสเทล (สี), Tot online,
สวนใหญเปนเด็กและการตูน
ไมมี
ขนม คอป,ปโป,ชิมดู,โกเซน
เครื่องดื่ม - แบรนดคิด, แลคตาซอย
ของเลน Lego
เครื่องอุปโภค สีเฟเบอรคาสเทล
ขนม,เครื่องดื่ม,ของเลนและเครื่องอุปโภค - บริโภค
ปายประกาศและ Impose ผูสนับสนุนรายการ

เพื่อนแกว
สารคดีและการตูน
อังคาร
25
การตูน/เสียงบรรยาย

รูปแบบรายการ
สถานี
เวลา
ผูผลิตรายการ
ความยาวโฆษณา

วาไรตี้
9
16.58 – 17.05 น.
ออสการ
5 นาที

เรื่องราวของเจานายเล็ก – ยุวกษัตริย ของ พระเจาอยูหัว อานัทมหิดลฯ และพระเจาอยูหัวภูมิพลฯ
เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว 2 ชวง
เปนการตูนขนาดสั้น นําเสนอผานตัวการตูนเณรนอย ที่คอยชี้แนะใหเพื่อนๆ เด็กวัดที่หลงเชื่องมงาย
เรื่องบานผีสิง ซึ่งที่แทจริงเปนเพียงผาขาวขาดๆ ถูกลมพัด ทําใหใหจินตนาการไปวาคือ “ผี”
ในตอนทายเปนชวงใหตอบคําถามจากทางรายการ
สารคดีและการตูน
ไมมี
พระประวัติของ2 กษัตริย (ความรูทั่วไป) คุณธรรมจริยธรรม/ไมงมงาย
เขาใจ
คุณธรรมจริยธรรม ไมหลงเชื่องมงาย มีการใชสติปญญาในการคิดวิเคราะห
การนําเสนอจริยธรรมและใหเขาไปมีสวนรวม
สินเชื่อบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพฯ, สํานักงานอาหารและยา, ไวตามิลต, รายการชวงเวลาโทรทัศน
สําหรับเด็ก จาก ครม., โรงแรมชาบานา, ดูเม็กซ ดูโกร,โรงแรม Islandia, สายดวนเด็ก 1387
สวนมากเปนผูใหญ มีเฉพาะนมผงดูเม็ก ใชการตูนและเด็ก
ไมมี
สสส., การบินไทย, นานมีบุค, น้ําดื่มพี่เทค, ดื่มทิพยสยาม, OKMD
ทั่วไป
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รูปแบบการแฝง

ผูสนับสนุนรายการ Super impose
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การแสดงออกของเด็ก
สวนที่ 2 โฆษณา
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

พบวาชนิดประเภทสินคาบริการมีลักษณะทั่วๆ ไป หากเปนสินคาที่เกี่ยวกับเด็กก็จะเปนประเภท
นม หรือผลิตภัณฑที่ใชกับเด็กเชนน้ํายาซักผา ผาออม นอกจากนั้นเปนเครื่องอุปโภคในครัวเรือน
และโฆษณารายการโทรทัศนเด็กของชองเชนการตูน
สินคาอุปโภค/บริโภค ไดแก ซอสหยั่นหวอหยุน, ผงซักฟอก vanish, น้ํามันพืชกุก, แปงกรอบรสดี,
น้ํายาลางหองน้ํา, ผาออม mamypoko, ผาออมมามีโปโกะ, น้ํายาทําความสะอาด easy off bang,
ผงซักฟอก vanish, นมผงไวเอท, ผลิตภัณฑซักผาเด็ก kodomo, บานวังทองกรุป
เครื่องดื่ม นมกลองเอ็นฟาคิด
บริการ สินเชื่อเงินสด capital ok, การประกวดเรียงความ
รายการโทรทัศน เจาะสนามจูเนียร, เกราะกายสิทธิ์, นักสูวัยซน, สามกกมหาสนุก, คูหูผูพิชิต , ขุน
ชางขุนแผน
องคกร สสส. (ชุดทําความดีถวายในหลวง), กิจกรรมประกวดเรียงความ
โดยมากเปนผูใหญแสดง หากเปนสินคาเด็ก ก็จะมีเด็กรวมกับผูใหญ และไมพบวามีตัวการตูนใน
สินคาเด็กแตอยางใด
ไมมี
สินคาอุปโภค/บริโภค ซอสหยั่นหวอหยุน,, น้ํามันพืชกุก, แปงกรอบรสดี, น้ํายาลางหองน้ํา,
ผาออม mamypoko, ซอสหอยนางรมตราเด็กสมบูรณ,
บริการ สินเชื่อเงินสด capital ok, โรงแรมที่พัก-และหางสรรพสินคา
แฝงแบบวัตถุประกอบฉาก ภาพกราฟฟก สปอตสั้นแบบผูสนับสนุนและแฝงกับเนื้อหาในรายการ
พอครัวตัวนอยมากเปนพิเศษโดยเฉพาะผลิตภัณฑเครื่องปรุงอาหาร

นิตยสารทางอากาศ
สวนที่ 2 โฆษณา
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

โฆษณาตรงในรายการมีความแตกตางกันตามชองสถานี โดยที่รายการของชอง 11 นั้นแทบจะไมมี
โฆษณาตรงเลย ในขณะที่รายการของชอง 7 จะพบโฆษณามากชิ้น กลาวคือ
สินคาอุปโภค/บริโภค พบ 11 รายการ ไดแก อาหารฟาสตฟูด (KFC, แมคโดนัลด),เครื่องเขียน
(ตรามา, กระดาษ ดับเบิ้ลเอ), แปงเด็ก นารัก, กลองดิจิตัลโซนี่, นิตยสาร (บันทึกคุณแม, Baby
Digest) , Happy DTAC
สินคาขนม พบ 8 รายการ ไดแก ขนมกรุบกรอบ (ชีโตส, ออลไรซ, แสน็คแจ็ค, กอบ กอบ), ขนมปง
กรอบแบบแทง (GAP, ปอกกี้), คุกกี้ เดนมา, เจลลี่ (ปโป)
องคกร พบ 7 รายการ ไดแก เครือเจริญโภคภัณฑ, สปอตรณรงคของ สสส., กลุมบริษัทแหลม
ทองคหการ, มูลนิธิเด็ก, Kid Gallery, หองสมุด Just 4 Kids, กองทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
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การใชตัวแสดง

ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ

รูปแบบการแฝง

พระเกียรติ
สินคาเครื่องดื่ม พบ 6 รายการ ไดแก กาแฟ (ไอวี่), นม (เอ็นฟารคิด, คิดตี้, ตราหมี), นมเปรี้ยว บี
ทาเกน, น้ําอัดลม (โคคา โคลา)
สินคาของเลน พบ 2 รายการไดแก ตัวตอ เลโก, ไฮดรา
ภาพยนตร พบ 2 รายการ ไดแก คนมาบิน, ขาวเหนียวหมูปง
รายการของสถานี พบ 1 รายการ ไดแก ZTV
สินคาอุปโภค/บริโภค สวนใหญใชตัวแสดงเปนผูใหญ
สินคาของเลน สวนใหญใชตัวแสดงเปนเด็ก
สินคาขนม สวนใหญใชตัวแสดงเปนเด็กและวัยรุน ใชตัวการตูนและผูใหญเปนสวนนอย
สินคาเครื่องดื่ม สวนใหญใชตัวแสดงเปนเด็กและวัยรุน ใชผูใหญเปนสวนนอย
บริการ สวนใหญใชตัวแสดงเปนวัยรุน
องคกร สวนใหญใชตัวแสดงเปนผูใหญ ใชเด็กเปนสวนนอย
ไมปรากฏ
พบวา รายการสวนใหญปรากฏวามีโฆษณาแฝง
โดยสวนใหญสินคาที่ปรากฏเปนโฆษณาตรง
จะปรากฏเปนโฆษณาแฝงในรายการในฐานะ
ผูสนับสนุนรายการดวย กลาวคือ โฆษณาแฝงในรายการของชอง 5 และ 11 สวนใหญเปนองคกร
ไดแก สสส.,ปตท. ในขณะที่โฆษณาแฝงของรายการของชอง 7 สวนใหญเปนสินคาอุปโภค/บริโภค
สินคาขนม สินคาเครื่องดื่ม และบริการซึ่งไดปรากฏในสวนโฆษณาตรง
หากเปนองคกรที่สนับสนุนรายการจะปรากฏชื่อและตราสัญลักษณในเพลงตอนตนและ/หรือทาย
รายการ และในลักษณะ super impose
หากเปนสินคาอุปโภคบริโภคจะแฝงมากับอุปกรณประกอบฉาก ของรางวัลใหแกผูรวมรายการ และ
ปรากฏเปนคลิปโฆษณาขนาดสั้นกอนเขาสูเนื้อหารายการในแตละชวงและกอนตัดออกสูชวง
โฆษณาตรงของรายการ

ละคร
สวนที่ 2 โฆษณา
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง

พบวา โฆษณาที่ปรากฏในรายการละครโทรทัศนสําหรับเด็ก มีความหลากหลายในการโฆษณา
ผลิตภัณฑ
เครื่องอุปโภค/บริโภค พบ 20 รายการ ไดแกแชมพูเฮอรเบิล,(คลินิก, แพนทีน) สบูโดฟ, โลชั่น นี
เวีย, ออยออฟ โอเล,มิสทีน , บิโอเร, ผงซักฟอก (บรีส,โอโม), ซันไลท, แปงแคร,ผาออม( Mommy
pogoh ,ฮักกี้), น้ํายาปรับผานุม คอมฟอรด, CAT, TOT online, Happy,น้ํามันพืชตราองุน ,เพ็ด
ดีกรี
สินคาเครื่องดื่ม พบ 6 ผลิตภัณฑ ไดแก นมถั่วเหลืองแลคตาซอย, นมเปรี้ยวดัชมิลต, นมผง ดู
เม็กส, ชาวเขียว กรีนที, นมขนตราหมี บีบ
สินคาขนม พบ 6 รายการ ไดแก ชูวี่ช็อคโกแลต, ทิวลี่, GAP (ปอกกี้), คารราดา นักเกตปอป, ไก
ทอดเคเอฟซี
การโฆษณาขนม – เครื่องดื่ม มักใชตัวละครเปนเด็กและการตูน สวนเครื่องอุปโภคฯ มักใชตัวแสดง
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ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

เปนผูใหญ
พบวา มีโฆษณาประเภท Audio text /1900 เพื่อโหลดริงโทนเพลงของ มิสเตอรดี โดยไมมีการบอก
ราคา คาใชจายในการโทรแตละครั้ง
พบวา มีการโฆษณาแฝงปรากฏในรายการประเภทละครโทรทัศนสําหรับเด็ก คือ สินคาประเภท
อุปกรณสื่อสารคือ AIS, โหลดริงโทน 1900 ขนมไดแก ไอศกรีม วอลล ครีมลางหนาพรีม
พบวา มีรูปแบบการแฝงดวยการใหตัวละคร รับประทานผลิตภัณฑในเรื่อง ,ปายสินคาและกราฟค
Super Impose

ตอบปญหา/เกม
สวนที่ 2 โฆษณา
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ

รูปแบบการแฝง

พบวา โฆษณาที่ปรากฏในรายการละครโทรทัศนสําหรับเด็ก มีความหลากหลายในการโฆษณา
ผลิตภัณฑ คือ
เครื่องอุปโภค/บริโภค พบ 26 รายการ ไดแก จักรยาน(คอบบี้, แอลเอ), รองเทาสเกต Heeley,
แฟมมิลี่ดีวีดี, สบูโดฟ ,ซีตาครีม, แพนทีน, พอนด,โอเล, บรีส, โอโม, ซันไลท, เครื่องนอน TOTO ,
ผาออม (Mommy Pogoh, Dry Purse), น้ํายาลางหองน้ํา Wish Plus, กลอง Sony, หางโลตัส, ยาสี
ฟน ใกลชิด,ธนาคารออมสิน ,กระเปา carry on, โรงภาพยนตร IMAX, TOT online, Happy, SMS
โหลด ริงโทน (Ring tone)
สินคาขนม พบ 14 รายการ ไดแก ไกยาง, ปอกกี้, อัลมอนด, หมากฝรั่งคูลแอร, เคเอฟซี, ยํายํา
จัมโบ, Prez, เดอะพิชซา, คาราดา , เมล็ดฟกทองตรามือ, ไอศกรีมเนสเล, มามา, นอติลุส, เช
สเตอรกริลล, ฟารมเฮาส
สินคาเครื่องดื่ม พบ 9 รายการ ไดแก นมสดหนองโพ,โฟรโมสต, นมถั่วเหลืองดีนา, นมเปรี้ยวดัช
มิลต, ไมโล,น้ําผลไม Qoo, นมขนตราหมี บีบ, เบอรดี้, ซุปไกสกอต
พบวามีการใชตัวแสดง ทั้งเด็ก วัยรุน และผูใหญ คละกันไป มีเพียงรายการ เกมทศกัณฑเด็ก ที่เนน
ไปทางวัยรุนและผูใหญ
พบวา โฆษณาประเภท โหลดริงโทน (Ring tone) ไมมีการบอกกลาวรายละเอียด เกี่ยวกับคาใชจาย
ในการใหบริการ
พบวา มีการโฆษณาแฝงปรากฏในรายการประเภทตอบปญหา/เกม คือ
เครื่องอุปโภค/บริโภค พบ 16 รายการ ไดแก จักรยาน แอลเอ, AJ DVD, แพนทีน, เครื่องนอน
Satin ,ผาออม Mommy Pogoh, กลอง Sony, หางโลตัส, นานมีบุค, นิตสารเลมโปรด, FQ&L,UBC,
PTT, Andrew Big Academy,TOT online, Happy, SMS โหลด ริงโทน (Ring tone)
สินคาขนม พบ 8 รายการ ไดแก ไกยาง, ปอกกี้,เยลลี่ดีโด, Prez,ไรทิพย, นอติลุส,โปเตโต,โดโซะ
สินคาเครื่องดื่ม พบ 5 รายการ ไดแก นมสด โฟรโมสต,นมเปรี้ยวดัชมิลต, ไมโล,น้ําผลไม Qoo,
พบวามีรูปแบบของการแฝง แผนปาย-อุปกรณประกอบฉาก ของผูสนับสนุนรายการ, โลโกที่เสื้อ/
เครื่องแตงกาย ภาพกราฟก Super Impose และการกลาวโดยพิธีกรเมื่อมอบกระเชาของขวัญที่
ระลึก
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สารคดี
สวนที่ 2 โฆษณา
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ
การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ
รูปแบบการแฝง

สินคาสวนใหญเปนประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไป ไมไดมุงเนนสินคาเด็ก และเริ่มมีโฆษณาจาก
องคกรหนวยงานรัฐตางๆ และโฆษณารายการเด็กบางในบางชอง
คละกันไป
ไมมี
หนวยงานองคกรตางๆ
ผูสนับสนุนรายการ

การตูน
สวนที่ 2 โฆษณา
โฆษณาตรง
ประเภทสินคาและบริการ

เนื่องจากรายการตูนมีสัดสวนของการออกอากาศมากที่สุด ผลที่ตามมาก็คือ ปริมาณของโฆษณา
ที่มากตามสัดสวนของการออกอากาศ ซึ่งแยกยอยออกไดหลายประเภท โดยพบวา สวนใหญการ
โฆษณาในรายการการตูน มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑขนม รองลงมาคือ เครื่องอุปโภค โดยแบงตาม
ประเภทผลิตภัณฑ และจํานวน ดังนี้
สินคาขนม พบ 48 รายการ ไดแก GAP, ซูลี่, โอโจ ปูไทย,กอบกรอบ,ปโป, เจอรรี่, ทิวลี่, คูลลี่คูล, ซี
โตส, โรลเลอรโคลสเตอร, วินเน, ทวิสโก, ปกกิ่ง, เซี่ยงไฮ, โคลอน, Gussen, โปเต, ริงปอป,
มายมิ๊นท, ดรอปปอป, จุบบี้, คอนเน, ยูโรคัสตารด, ฮิตโต, ปอกกี้, คาลบี้, คาราดานัตเก็ตปอป, ไมล
ดี้, ซีมอน, แพนดาคิด, ทอป, เอลเซ, แคมปส, สแนคนูดเดิ้ล, สมารตี้, เบนโตะ, ออลไรท, อิมพีเรียล,
โดโซะ, วอยซ, ชูวี่ ช็อกโก, แจ็กมิกซ, ไอศกรีมวอลล, โอเซน, ลูกอมชิตโตะ, ซูซู, ฟชโช
สินคาอุปโภค พบ 20 รายการ ไดแก ยาสีฟนคอลเกต, ยาสระผมโดฟ, วาสลิน, สีคอลลีน, สีเฟ
เบอรคาสเทล, นิตยสารกันดั๊มซีด, ยาสระผมซันซิล, น้ํายาปรับผานุมคอมฟอรทริช, ยาสระผมคลีนิค
, ครีมบํารุงผิวซิตรา, ยาสีฟนใกลชิด, ครีมปรับผิวขาวพอนดส, ผงซักฟอกเปา, ครีมอาบน้ําฟลอเร,
น้ํายาลางจานไลปอนเอฟ, ผาออมโคโดโมะ,เกาอี้นวดไฟฟา, ผาออมมามี่โปโกะ, เครื่องสําอาง
Nivea Lip Care, เครื่องสําอาง Ganier
รายการโทรทัศน พบ 17 รายการ ไดแก รายการนักสูวัยซน, 7 สีคอนเสิรต, การตูนแอสโตรบอย,
ชอง 5 การตูนฮิต, หม่ําโชว, ไอทีวีการตูนคลับ, รายการต่ําสิบ, รายการอุลตราแมนคอสมอส,
การตูนแฮมทาโร, รายการตลกซูปเปอรแกก, คูหูผูพิชิต, สามก็กมหาสนุก, ดิสนี่ยคลับ, การตูน
ขุนแผนแสนสะทาน, ละครเกราะกายสิทธิ์, การตูนแบทแมน, การตูนพิกลีย
เครื่องบริโภค พบ 14 รายการ ไดแก COPP, โดเน, เคลล็อกซ, ฟารมเฮาส, คนอรกอนปรุงรส, ยํา
ยํา มิกส ทูแมกส, ชางนอย, บะหมี่ยํายํา, ผงชูรสอะยิโนะโมะโตะ, เครื่องปรุงรส รสดี, ผงปรุงอาหาร
ครัวครบรส, ซอสปรุงรส ทาคูมิ อายิ, ซอสหอยนางรมตราเด็กสมบูรณ, มามา
วีซีดี พบ 11 รายการ ไดแก เทพจะทิงจา, ลีลาสุภาษิต, รักทุกคนจา, รานวีซีดี จะทิงจาเซ็นเตอร,
มารคไรเดอรไฟว, ดันโด, โคนัน, อินุยาฉะ, ริวคิ, ฟูลเมทัลอัลเคมิส, กาวแรกสูสังเวียน
สินคาเครื่องดื่ม 10 ผลิตภัณฑ ไดแก โอวันติน, ดูเม็กซ, แบรนด, แบรนดเจอาร, แลคตาซอย,
อแลกตา, ไวตามิลคแชมป, เบียรสิงห, เบอรดี้, ดัชมิลล, นมผง คารเนชั่น
เกมส พบ 8 รายการ ไดแก เควสมาสเตอร(1900), เมเปล สตอรี่, 1900 โหลดริงโทน, 1900 ทํานาย

116

การใชตัวแสดง
ลักษณะเนื้อหาที่ไมเหมาะสม

โฆษณาแฝง
ประเภทสินคาและบริการ

รูปแบบการแฝง

โชคชะตา, บริการเลนเกมทางโทรศัพท Dracula Return, บารบิลอนแลนด 2 (1900-),1900
เกี่ยวกับฟงเรื่องผี/ลี้ลับ, เกมซานตา ป 4 (1900)
สินคาของเลน พบ 7 รายการ ไดแก โมเดล ริวคิ, counting shooter, ไฮดรา, หุนอาบะเรนเจอร,
Race tin, เข็มขัดไฟว, หุนไฟว
ฟาสตฟูด พบ 4 รายการ ไดแก มิสเตอรโดนัท, เอ็มเค สุกี้, แมคโดนัลด, เคเอฟซี
ภาพยนตร พบ 3 รายการ ไดแก วาไรตี้ผีฉลุย, คนมาบิน, ขาวเหนียวหมูปง
กิจกรรม 3 กิจกรรม ไดแก วันเด็กชอง7, กิจกรรมประกวดเรียงความกีฬาสรางคน คนสรางชาติ, วัน
เด็ก itv
องคกร พบ 2 รายการ คือ Digital Asia, TOT IT School
สวนใหญใชตัวการตูน และเด็ก ในสินคาประเภทขนม แตก็ปรากฏผูใหญเปนครั้งคราวในโฆษณา
เครื่องอุปโภค ขณะที่วัยรุนมีเพียงเล็กนอย
7. ชักชวนใหซื้อวีซีดีกับเด็กโดยตรง
8. กระตุนใหเกิดการยอมรับการขมเหงรังแกผูที่ออนแอกวา เชน คาลบี้
9. มุงนําเสนอการแถมพกของเลนที่เกี่ยวกับวีซีดีเรื่องนั้นๆ เชน มารคไรเดอรไฟว
10. มุงนําเสนอการแถมพกการดพลัง ชิงโชค จากขนม เชน ซีโตส, สแนคนูดเดิ้ล, เบนโตะ, ยํา
ยําชางนอย, แคมปส
11. โทร 1900 ชิงรางวัล, ฟงเรื่องผี, ทํานายโชคชะตา, เลนเกมส
12. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล สิงหชุดนางงามสงเสริมการไหว
สวนใหญการโฆษณาแฝงในรายการการตูน มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑขนม รองลงมาคือ
เครื่องอุปโภค โดยแบงตามประเภทผลิตภัณฑ และจํานวน ดังนี้
สินคาขนม พบ 15 รายการ ไดแก แคมปส, สแนคนูดเดิ้ล, สมารตี้, คัตโตะ, ทวิสโก, ปโป, จาจา คอ
นบริโอ, แพนดา, ทอป,ทาโร,มามา, copp, แมคโดนัลด, เคเอฟซี, เอ็มเค
สินคาเครื่องอุปโภค/บริโภค พบ 10 รายการ ไดแก สีไมเฟเบอรคาสเทล, ผงซักฟอกเปา,วอรเนอร
บราเดอร, Bossini, FQ&L, S.Oliver, ผาออมมามี่โปโกะ, ผลิตภัณฑพืชเกษตรตราขาวทอง, ซีดี
สอนวาดรูป Scholar
องคกร พบ 4 รายการ ไดแก คลิ๊กเรดิโอ , Digital asia, Andrew Biggs Academy, เซ็นทรัล
สินคาเครื่องดื่ม พบ 3 รายการ ไดแก แลคตาซอย, น้ําดื่มสิงห, ไวตามิลคแชมป
สินคาของเลน พบ 1 รายการ ไดแก เข็มขัดมารคไรเดอรไฟว
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ปายสนับสนุนรายการ
สนับสนุนชวงรายการ
สวมใสโดยพิธีกร เชน เข็มขัดมารคไรเดอรไฟว
แจกของรางวัลเปนวีซีดีการตูนเรื่องนั้นๆตอจากการตูนเรื่องนั้น
Super Impose
ในชวงกอนตัดเบรกโฆษณา ในรูปแบบชวงรวมสนุก ใหความรู ใหชิงโชค
ตัวมาสคอตของผลิตภัณฑ
เอื้อเฟอสถานที่
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วาไรตี้
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รูปแบบการแฝง

โฆษณาตรงในรายการมีความแตกตางกันตามชองสถานี โดยที่รายการของชอง 11 นั้นแทบจะไมมี
โฆษณาตรงเลย ในขณะที่รายการของชองอื่นๆ จะพบโฆษณาสินคาและตัวอยางรายการโทรทัศน
ของชองนั้นๆ โฆษณาสินคาที่พบมีดังนี้
รายการของสถานี พบ 15 รายการ ไดแก ZTV, รายการเทพจะทิงจา, สามกกมหาสนุก, อุลตรา
แมนคอสมอส, การตูนตอนเชา, การตูนแบทแมน, ขุนแผนแสนสะทาน, นักสูวัยซน, การตูนแฮมทา
โร, และกิจกรรมประกวดเรียงความ, รายการลีลาสุภาษิต, รายการคูหูผูพิชิต, บิ๊ก บราเธอร, ไอทีวี
การตูนคลับ, ภารกิจชีวิต
สินคาขนม พบ 13 รายการ ไดแก ซีเรียล donae popeye, เวเฟอรทวิลลี่, ซีเรียล copp, ลูก
อมซูกัส, ขนมเคก else, เจลลี่ปโป, ชิมดู, โกเซน, จุบบี้, ชิมดู, สมารทตี้,เคเอฟซี, แมคโดนัล
สินคาอุปโภค/บริโภค พบ 11 รายการไดแก เครื่องปรุงรสรสดี, TOT Online,วีซีดี (หนุมานชาญ
สมร, สุดสาคร, กุลาแสนสวย, ละครสาวนอยออยควั่น, อัลบั๊ม มิสเตอรดี), ดีวีดี (โดเรมอน, นารู
โตะ), นิตยสาร (กันดั้ม), ดินสอสี (เฟเบอรคาสเทล)
องคกร พบ 4 รายการ ไดแก สปอตรณรงคของ สสส. (รณรงคลดอุบัติเหตุ, รณรงคสมหมวก
กันน็อค), ครอบครัวออนหวาน, กันตนา+มหิดล
สินคาเครื่องดื่ม พบ 3 รายการ ไดแก นมโฟรโมสต, แลคตาซอยเด็ก, ดูเม็กซ
สวนใหญพบการใชตัวแสดงเปนตัวการตูน รองลงมาคือเด็กและผูใหญ
พบ 3 กรณี คือ
1. โฆษณาที่ทําใหเกิดทุกขจากโฆษณาที่พิการจากอุบัติเหตุของ สสส. ในรายการสถานีโทรทัศนเห็ด
หรรษา
2. โฆษณาบริการใหดาวนโหลดริงโทนโหลดริงโทนเพลงมิสเตอรดี โทร. 1900 นาทีละ 15 บาท และ
ตอบคําถาม โทร.1900 นาทีละ 3 บาท ในรายการวัยซนคลับ
3. โฆษณาที่ใชตัวการตูนที่ปรากฏในรายการซึ่งอาจทําใหเด็กเขาใจผิดได
พบโฆษณาแฝงเปนสวนใหญ สินคาที่โฆษณาแฝงมีดังนี้
องคกร พบ 9 รายการ ไดแก หนังสือจาก B2S, ศูนยคุณธรรม, โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน,
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน, ตุกตาบางกอกดอลล, ตุกตานันยาง, ไทยพัฒนาประกันภัย, ธนาคาร
กรุงเทพ, Artemis
สินคาขนม พบ 7 รายการ ไดแก เวเฟอรทิวลี่, สแน็คแจ็ค, คอป, ปโป, ชิมดู, โกเซน,ซีเรียล Kellogg
สินคาอุปโภค/บริโภค พบ 6 รายการไดแก ผงซักฟอกบรีส, เครื่องใชไฟฟามิตซูมารุ, วีซีดีจะทิงจา,
ดินสอสีเฟเบอรคาสเทล,เด็กสมบูรณ,
สินคาเครื่องดื่ม พบ 4 รายการ ไดแก น้ําอัดลมเปปซี่, นมโฟรโมสต, แบรนดคิด, แลคตาซอย
สินคาของเลน พบ 1 รายการ ไดแก Lego
สวนใหญแฝงในลักษณะที่เปนผูสนับสนุนรายการในตอนตนและทายของรายการ Super Impose
และแฝงกับเนื้อหาโดยแจกเปนของรางวัล
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