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รายงานผลการศึกษารอบที1่

รายการละครในชวงเวลา
เด็กเยาวชนและครอบครัว
ทางสถานีโทรทัศนฟรีทวี ี
( 3, 5, 7, 9, 11 และไอทีวี เดือนสิงหาคม 2548)
ไดรับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ สาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)
แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
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สวนที่ 1

บทสรุป
โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อรอบที่ 1 ศึกษา “รายการละครในชวงเวลาเด็กเยาวชนและครอบครัว
ทางสถานีโทรทัศนฟรีทวี ี (3, 5, 7, 9, 11 และไอทีวี เดือนสิงหาคม)” ของเดือนสิงหาคมจากชวงเวลา 16.0022.00 น. โดยมุงศึกษาใน 5 ประเด็นตอไปนี้ เพศ ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และสัดสวนปริมาณโฆษณา
โดยนําตัวชี้วัดที่ผานการพัฒนามาบันทึก และวิเคราะหเนือ้ หาของรายการละคร
จากการศึกษาพบวา
1. ในชวงเวลาที่ศึกษา มีรายการละครทัง้ สิน้ 34 เรื่อง ออกอากาศทาง 5 ชองสถานีในปริมาณ และสัดสวน
ที่ตางกัน ดังนี้
 สถานีโทรทัศนชอง 3
13
เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 5
3
เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 7
11
เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 9
5
เรื่อง
ไมมีรายการละคร
 สถานีโทรทัศนชอง 11
 สถานีโทรทัศนชอง itv
2
เรื่อง
2. สัดสวนเวลาการออกอากาศรายการละครตอสัปดาหในชวงเวลา 16.00-22.00 น. มากที่สุดคือชอง 7
รองลงมาคือชอง 3 (58.7 %, 1,480 นาที/สัปดาห และ 58.33 % 1,470 นาที/สัปดาห ตามลําดับ) สวนชองอืน่ ๆ
ไดแก ชอง 9, 5 และ itv ตามลําดับ 14.28, 13.09, 10.71 % (360, 330 และ 270 นาที/สัปดาห)
3. แหลงผลิตรายการละครพบวาสวนใหญผลิตขึ้นในประเทศ มีละครตางชาติเพียง 3 เรื่องเทานั้นที่
ออกอากาศคือ เรื่อง “ชอลิ้วเฮียง”, “ฟงอวิน๋ ” จากประเทศจีน และละครเรื่อง “รักซอนซอนเลห” จากประเทศเกาหลี
4.
สถานีโทรทัศนทุกชองมีการโฆษณาในรายการละครตอชั่วโมง
เกินกวาที่ระเบียบกรม
ประชาสัมพันธกาํ หนด (12 นาที 30 วินาที) โดยชองที่มกี ารโฆษณาเกินกวาทีก่ ําหนดมากทีส่ ุดคือ ชอง 5 (เกิน
มา 3 นาที) ตามดวยชอง itv (เกินมา 2. นาที 58 วินาที), ชอง 7 (เกินมา 1.45 นาที) ชอง 9 (เกินมา 1 นาที 27
วินาที) และชอง 3 (เกินมา 43 วินาที) กลาวไดวา ขณะดูละครที่ดูละครชอง 5 และ ชอง itv ภายใน 1 ชั่วโมงจะมี
โฆษณาถึง 1 ใน 4
นาสังเกตวาแมชอง 3 และ 7 จะมีสัดสวนเวลารายการละครสูง (ประมาณ 58 %) แตก็มีการโฆษณา
นอยกวา (ประมาณ 13 นาที/ชั่วโมง) ขณะที่ชอง 5 และ itv ที่มีสัดสวนเวลารายการละครนอย (ประมาณ 13 %)
แตกลับมีการโฆษณาสูงกวา (เกือบ 16 นาที/ชั่วโมง)
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5. มีละครมากถึง 24 เรื่อง (70 %) ที่มีการโฆษณาเกินกวาที่กรมประชาสัมพันธประกาศเอาไว โดยละคร
เรื่อง “ชอลิ้วเฮียง” ชอง 3 มีการโฆษณาตอชั่วโมงมากถึง 19 นาที หรือเกือบ 1 ใน 3 ของละคร คือ โฆษณา (เกินมา
6 นาทีครึ่ง) รองลงมาคือละครเรื่อง “รักแปดพันเกา” ชอง 9 (เกินมา 6.3 นาที/โฆษณา 18 นาที) และ “UFO
ครอบครัวอลเวง” ชอง 7 (เกินมา 5.25 นาที/โฆษณา 17.55 นาที)
6. เมื่อเปรียบเทียบประเด็นศึกษา พบวา รายการละครโทรทัศนมีการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรงมากที่สุด
จากการศึกษาพบวามีคาเฉลีย่ อยูที่ 3.29 ครั้ง/ชั่วโมง อันดับ 2 คือเรื่องภาพตัวแทน 1.33 ครั้ง/ชั่วโมง, ภาษา 0.25
ครั้ง/ชั่วโมง และเรื่องเพศ 0.13 ครั้ง/ชั่วโมง ตามลําดับ
7. เมื่อเปรียบเทียบรายการละครชวงหัวค่ํากับชวงดึก พบวา รายการละครชวงหัวค่ํามีปริมาณ
เนื้อหาความรุนแรง ภาพตัวแทน และเพศ มากกวาละครชวงดึก โดยคาเฉลี่ยความรุนแรงของรายการ
ละครกอนขาวอยูที่ 3.97 ครั้ง/ชั่วโมง ขณะที่คาเฉลี่ยความรุนแรงของรายการละครหลังขาวอยูที่ 2.52
ครั้ง/ชั่วโมง
โดยรายการละครกอนขาวมีคาเฉลีย่ ภาพตัวแทน เพศ ภาษาเทากับ 1.64, 0.15 และ 0.22 ครั้ง/
ชั่วโมง ตามลําดับ ขณะที่รายการละครหลังขาวมีคาเฉลี่ยภาพตัวแทน เพศ ภาษาที่ 0.99, 0.11 และ 0.28
ครั้ง/ชั่วโมง ตามลําดับ
9. ความรุนแรง (Violence) พบวา ประเภทของความรุนแรงที่ปรากฏในละครมากที่สุดคือ ความรุนแรง
ทางรางกาย (2.18 ครั้ง/ชัว่ โมง) ตามดวยความรุนแรงทางเพศ (0.39 ครั้ง/ชั่วโมง), ความรุนแรงทางจิตใจ
(0.39ครั้ง/ชั่วโมง), และความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (0.24ครั้ง/ชั่วโมง) ตามลําดับ
10. ภาพตัวแทน (Representation) พบวา ประเภทของภาพตัวแทนที่ปรากฏในละครมากที่สดุ คือ ภาพ
ตัวแทนทางเพศ (0.57ครั้ง/ชั่วโมง), ภาพตัวแทนทางชนชั้น (0.36 ครั้ง/ชั่วโมง), ภาพตัวแทนคนพิการ (0.15 ครั้ง/
ชั่วโมง), ภาพตัวแทนอายุ (0.12 ครั้ง/ชั่วโมง), ภาพตัวแทนเชื้อชาติ (0.10 ครั้ง/ชั่วโมง) และภาพตัวแทนชาติพนั ธุ
(0.08 ครั้ง/ชั่วโมง) ตามลําดับ
11. ภาษา (Language) พบวา ภาษาประเภทหยาบคาย (0.15 ครั้ง/ชั่วโมง) ปรากฏในรายการละคร
มากกวาภาษาสอไปในทางเพศ (0.10 ครั้ง/ชั่วโมง)
12. เพศ (Sex) พบวา รายการละครนําเสนอเนื้อหาความสัมพันธที่ไมเหมาะสมทางเพศ (0.12 ครั้ง/
ชั่วโมง) มากกวาการใชมุมกลองที่สอไปในทางเพศ (0.01 ครั้ง/ชั่วโมง)
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สวนที่ 2

รายละเอียดโครงการรอบที่ 1

“รายการละครโทรทัศน ในชวงเวลา 16.00 – 22.00 น.”
โดย โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)
ละครโทรทัศนเปนรายการทีม่ ีผูชมสูงมากเมื่อเทียบกับรายการอื่นๆ ขณะเดียวกันชวงเวลา 16.00 – 22.00 น. ก็
เปนชวงเวลาซึง่ เปนชวงเวลาที่มีฐานกลุม ผูช มมากที่สุดเชนกัน และเปนชวงเวลาทีส่ มาชิกครอบครัวจะไดใชเวลา
รวมกันมากทีส่ ุด การศึกษาถึงผลกระทบจากละครโทรทัศนนั้นเปนสิง่ ที่มกั มีการกลาวอางถึง โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องความรุนแรง เพศ หรือเรื่องภาษา การศึกษาถึงประเด็นตางๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาละครในชวงเวลาดังกลาวจึงมี
ความจําเปน เพื่อที่จะทราบวาในรายการที่ผูชมกําลังชมอยูนนั้ มีความรุนแรง เพศ ภาษา ภาพตัวแทนอะไรบาง
อยางไร หรือมีปริมาณมากนอยเพียงใดในแตละรายการ หรือแตละวัน
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 ไดมีมติเรื่อง “การเพิม่ บทบาทของสื่อรัฐเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรูของเด็ก
เยาวชนและครอบครัว”
โดยมติที่ประชุมไดขอความรวมมือไปยังสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน จัดสรรเวลาในการออกอากาศ รายการโทรทัศนสาํ หรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว เปนเวลาอยางนอย 1 ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง ในระหวางชวงเวลา 16.00 – 22.00 เพื่อเปนชวงเวลาสําหรับ
ครอบครัว (Family Time)
๒.๒ ใหมีการแบงเวลาในการออกอากาศรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เพิม่ จาก
เกณฑเดิมที่กาํ หนดไวอยางนอยครึ่งชัว่ โมง ในระหวางเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. เปนอยางนอย ๑ – ๑ ชัว่ โมง
ครึ่ง ในระหวางเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่ครอบครัวดูรายการมาก
มติดังกลาวกําหนดความหมายไวคอนขางชัดเจนวา ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาของครอบครัว เพราะมี
ผูชมสูงกวาชวงเวลาอื่นๆ อยางไรก็ตาม มตินี้ยังไดกาํ หนดแนวทางในการใชเวลาครอบครัวนี้เพื่อนําเสนอรายการที่
มีคุณคาเพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการเพื่อครอบครัวไวดวยคือ
“…จึงควรใชสอื่ ของรัฐใหเปนประโยชนตอสังคมใหมากขึน้ โดยการนําเวลาในการออกอากาศมาสวนหนึ่ง
เพื่อนํามาจัดทํารายการที่สรางสรรคสังคม เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก เยาวชนและครอบครัว…”
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มติดังกลาวกอใหเกิดกระแสความตื่นตัวตอเครือขาย กลุมและองคกรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ องคกรที่
ทํางานเกีย่ วกับครอบครัวและเด็ก ที่ใหความสําคัญของการมีรายการโทรทัศนดๆี สําหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวออกมาเคลื่อนไหว
เพื่อผลักดันใหทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิง่ สถานีโทรทัศนตางๆ ใหเห็น
ความสําคัญตอการสรางสรรครายการเพื่อเด็กและเยาวชน ที่เอื้อตอการสรางความรู ความคิดทีส่ รางสรรคอยาง
จริงจัง อันเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ดวยการกําหนดใหมีชวงเวลา รายการที่สอดคลอง
ตอพัฒนาการทางความคิดเด็กๆ และเยาวชน
จากการศึกษาเกี่ยวกับสื่อโทรทัศนพบวา การนัง่ ชมรายการโทรทัศนเปนกิจกรรมในครอบครัวทีน่ ิยมมาก
ที่สุด ขอมูลจากการสํารวจการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับบุตร/หลานวัย 3-12 ป ของ “โครงการสํารวจ
กิจกรรมที่ทาํ รวมกันภายในครัวเรือนชวงปดภาคเรียน: กรณีศึกษาพอแม / ผูปกครอง ทีภ่ ายในครัวเรือนมี
สมาชิกอายุ 3-12 ป และอาศัยอยูรวมกัน ในเขตกรุงเทพมหานคร (เมษายน 2546)” โดย สํานักวิจัยเอแบคโพลล 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมกับ มูลนิธิเครือขายครอบครัว มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
พบวา ตัวอยางสวนใหญเคยทํากิจกรรมรวมกับบุตรหลานโดยกิจกรรมที่เคยทํารวมกับบุตรหลานวัย
3-12 ป มากที่สุดคือ การดูโทรทัศน (รอยละ 97.5)
และเมื่อสํารวจพฤติกรรมการดูโทรทัศนของบุตร หลานวัย 3-12 ป ในรอบ 1 เดือนทีผ่ านมา พบวา
 จํานวนชัว่ โมงในการดูโทรทัศนโดยเฉลี่ยของเด็กวัย 3-12 ป จากการสํารวจพบวา ในวันจันทรศุกร ดูโทรทัศนโดยเฉลี่ย 3.49 ชั่วโมงตอวัน ขณะที่วนั เสาร-อาทิตย ดูโทรทัศนเฉลีย่ 5.51
ชั่วโมงตอวัน
 ชวงเวลาในการดูโทรทัศน พบวา วันจันทร-ศุกร ตัวอยางระบุวาบุตร / หลานชอบดูโทรทัศนใน
เวลา 4 โมงเย็นถึง 2 ทุมมากที่สุด (รอยละ 66.0) รองลงมาคือ ชวงเวลา 2 ทุมถึง 4 ทุม (รอยละ
36.6)
นอกจากนี้ ในการสํารวจ “ความคิดเห็นของพอแม ผูปกครองตอบทบาทของครอบครัวในการ
ควบคุมสื่อโทรทัศน : กรณีศึกษาพอแม / ผูปกครอง ที่ภายในครัวเรือนมีสมาชิกอายุ 3-12 ป และอาศัยอยู
รวมกันในเขตกรุงเทพมหานคร (กุมภาพันธ 2547)”
พบวา พอแม / ผูปกครองมีความตระหนักรูวา รายการทีวีนนั้ มีผลกระทบตอพฤติกรรมบุตรหลาน (รอยละ
79.9) ซึ่งพอแม / ผูปกครองระบุวา เคยพบเห็นพฤติกรรมเชิงลบในรายการทีวีประเภทตางๆ เชน พฤติกรรมการ
แตงกายวาบหวิว การกินเหลา/สูบบุหรี่ การใชความรุนแรง ความฟุม เฟอย การนอกใจ / สําสอนทางเพศ เปนตน
ทั้งนี้โดยประเภทรายการที่เคยพบเห็นพฤติกรรมเชิงลบมากทีส่ ดุ ไดแก ละคร โฆษณา รายการตลก
และเกมสโชว ซึ่งพฤติกรรมเชิงลบตางๆ เหลานี้ พอแม ผูปกครองยอมรับไมไดที่จะใหมีปรากฏในรายการประเภท
ตางๆ ยกเวนภาพหรือการกระทําที่ตื่นเตนหวาดกลัว ทีพ่ อจะยอมรับไดที่จะใหมีในละคร และรายการตลก
1

อานผลการศึกษาและสํารวจเพิ่มเติมไดที่ สํานักวิจัยเอแบคโพลล http://www.loveed.biz/abacpoll_index.asp
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จากการศึกษายังพบวา รายการโทรทัศนที่เด็กดูนนั้ บางสวนมี “การแสดงออกเรื่องเพศ” แฝงมากับ
รายการดวย โดยรายการโทรทัศนที่ผูปกครองเห็นวามีการแสดงออกทางเพศ และกังวลวาจะสงผลกระทบตอบุตร/
หลานมาก ที่สดุ ไดแก 1) ภาพยนตรตางประเทศ 2) ละครชวงกอน/หลังขาว 3) การตนู ญี่ปุน/ ฝรั่ง
โดยประเด็นเรือ่ งพฤติกรรมทางเพศที่ควรระวังคือ
 คําพูดที่สอไปในทางเรื่องเพศ เชน คําพูดทะลึ่ง ลามก หยาบโลน พูดจา 2 แง 2 งาม
 การแสดงออกถึงทาทาง เชน การกอดจูบ
 การแสดงความกดขี่ทางเพศ เชน การพูดจาแทะโลมผูหญิง การทีพ่ ระเอกในละครใชกําลังปลุก
ปล้ํานางเอก สามีทุบตีภรรยา
 การแตงกายวาบหวิว
 คานิยมทางเพศที่ไมเหมาะสม เชน การอยูดวยกันกอนแตงงาน วัยรุนคลั่งไคลหอมแกมนักรอง
การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
 การแสดงบทบาททางเพศทีไ่ มเหมาะสม เชน การเบี่ยงเบนทางเพศ
ในประเด็นเรื่อง “ความรุนแรง” ยังพบวา ความคิดเห็นตอสื่อที่มีสว นกระตุนใหเกิดการเลียนแบบความ
รุนแรง รอยละ 95.5 ระบุวา สื่อมีสว นกระตุนใหเกิดการเลียนแบบความรุนแรงของเด็ก ขณะที่มีเพียงรอยละ 4.5
ระบุวาสื่อไมมสี วนกระตุน
เมื่อสํารวจความคิดเห็นตอระดับความรุนแรงที่แฝงมากับรายการโทรทัศนภาพรวม พบวา รอยละ 49.9
ระบุวามีระดับความรุนแรงนอยถึงนอยที่สดุ รองลงมาหรือรอยละ 21.0 มีระดับความรุนแรงปานกลาง และรอยละ
12.6 มีระดับความรุนแรงมากถึงมากที่สุด ขณะทีม่ ีเพียงรอยละ 3.1 ระบุวาไมมีความรุนแรงเลย

โทรทัศนกับการเปนสื่อกลางในการอบรมบมเพาะนิสัยทางวัฒนธรรม
โทรทัศนเปนสือ่ กลางพืน้ ฐานในการรับรูขาวสารและบันเทิงที่แพรหลาย
มีความสามารถในการเขาถึง
กลุมเปาหมายทุกครัวเรือนซึ่งสามารถรับชมไดทุกเมื่อยามตองการ ทั้งยังสามารถนําเสนอขาวสารที่มีคุณภาพใน
การสรางการจดจําขาวสาร การโนมนาวใจและสรางความประทับใจใหแกผูชม โทรทัศนไดกลายมาเปนสวนหนึ่ง
ของวีถีชวี ิตประจําวัน (Everyday life) อยางยากที่จะหลีกเลี่ยง โทรทัศนเปนตัวกลางในบอกเลาเรื่องราวตางๆ
(Story Telling) ผานรูปแบบรายการตางๆ ทั้ง ขาว ละคร สารคดี และโฆษณาตางๆ
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ศาสตราจารย George Gerbner แหง Annenberg School of Communications แหงมหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย ผูริเริ่มแนวความคิดการอบรมบมเพาะนิสัยทางวัฒนธรรม (Cultivation Theory) กลาวสรุป
ความสําคัญของโทรทัศนไววา
• โทรทัศนไดเขามาเปนศูนยกลางของชีวิตประจําวันของชาวอเมริกันและคนทัว่ โลกอยางยากที่จะ
หลีกเลี่ยง
• สื่อโทรทัศนไดสรางสิ่งแวดลอมทางสัญลักษณ (Symbolic Environment) ในการรับรูเกือบทั้งหมด
ของผูชม
ในชีวิตและชวยนําขาวสารสวนใหญที่เกี่ยวกับ
• โทรทัศนเปนชองทางหลักในการเรียนรูสงิ่ ตางๆ
ประสบการณชีวิตไปสูผูชม
• โทรทัศนไดเขามาเปนสวนหนึ่งของการอบรมบมเพาะทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมในที่นหี้ มายถึงระบบขาวสารและภาพลักษณที่กํากับและสรางความสัมพันธทางสังคม (Social
Relations) ครั้งแลวครั้งเลา โทรทัศนจงึ มีสวนสําคัญในการอมรมบมเพาะทางวัฒนธรรมที่จะแนะนําใหเราไดรูจัก
บทบาททางเพศ, อายุ, ชนชั้น, อาชีพ, คานิยม สิง่ ไหนที่ควรปฏิบัติหรือไมควรปฏิบัติ รวมถึงตัวแบบในการยอมรับ
ทางสังคม สื่อโทรทัศนจึงมีศักยภาพในการอมรมบมนิสัยทางวัฒนธรรมอยางยากทีจ่ ะหาสื่ออื่นมาเทียบได ในการ
ที่จะสรางความเปนจริงตามแบบของมันผานไปสูชนชั้นทางสังคม ทุกกลุมทุกวัย ดวยมุมมองเดียวในเวลาเดียวกัน
แนวคิดการอบรมบมเพาะนิสัยทางวัฒนธรรม ไมไดมุงไปที่ผลกระทบจากเนื้อหาสูผูชมอยางทันทีทันใด
แตมุงเนนที่ผลกระทบสะสมในระยะยาวของการสงสารแบบซ้ําๆอยางสม่ําเสมอ ดังคํากลาว “น้าํ หยดลงหิน ทุกวัน
หินยังกรอน” ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นอาจจะไมเดนชัดในพฤติกรรมหรือลักษณะภายนอกของบุคคล แตการอบรมบม
เพาะจะคอยๆ เปลี่ยนความหมายของมุมมองและการกระทําไดอยางลึกซึง้ ภายใตฐานความเชือ่ จากแนวคิดการ
อบรมบมเพาะนิสัยทางวัฒนธรรมนี้เอง การจัดการศึกษา และการคนควาวิจัยเนื้อหาของโทรทัศนจงึ มีความจําเปน
ที่หลายๆ ประเทศตางใหความสนใจศึกษา โดยมักมีประเด็นที่คาดวานาจะสงผลกระทบตอผูชมที่เปนเด็กและ
เยาวชนซึง่ มีความเสีย่ งตอการใชวิจารณญาณจําแนกแยกแยะ โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญๆ คือ ความรุนแรง,
เรื่องเพศ, ภาษาที่ไมเหมาะสม และภาพตัวแทน

ผลกระทบของโทรทัศนตอผูชม
ผลกระทบที่เกิดจากโทรทัศนที่มีการศึกษาเอาไวมีอยูใน 2 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นความรุนแรง และ
ประเด็นเพศ อันมีที่มาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning Theory)
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ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning Theory) มีจุดยืนในการมองอิทธิพลของโทรทัศนที่เกิดขึ้นใน
ระยะยาว (Long-term Effect) และจะพิจารณาบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะตัวแทนแหงการเรียนรู (Agent of
Socialization) ที่ทําหนาที่อบรมบมเพาะสิ่งตางใหแกสมาชิกในสังคม และนําไปสู “การลอกเลียนแบบ”
Bandura (1994) ไดกลาววา การลอกเลียนแบบ (Imitatation) สื่อที่มีความรุนแรงนั้นเปนตัวอยางที่จะ
นําไปสูการอธิบายดวยทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning Theory) ซึ่งมีหลักการคือ การเรียนรูจากการ
สังเกตพฤติกรรมจากผูอื่น (observational learning) แลวจึงมาทําตามแบบตัวอยางที่เรียกวา “เลียนแบบ” เพราะ
ลักษณะของตัวละครในนวนิยาย ในโทรทัศน ในภาพยนตรแมกระทั่งในวีดิโอเกมนั้นมักจะใชความรุนแรงในการ
แกปญหาของพวกเขา
เด็กๆ อาจจะเรียนรูไดวา พฤติกรรมความรุนแรงนั้นมีประโยชนและเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการรับมือกับ
ปญหา ซึ่งในทางจิตวิทยาแบงแยกการออกเปน 2 ประเภทคือ
1. Imitation คือการแสดงปฏิกิริยาทาทางออกมาตรงๆ เปนการเลียนแบบภายนอกอยางผิวเผิน เชน เด็ก
วัยรุนลุกขึ้นมาแตงตัวตามอยางนักรองที่เขาชื่นชอบ
2. Identification เปนการเลียนแบบที่เนนในทางดานจิตใจที่จะเปนเหมือนตัวตนแบบและจะเลือกเอา
คุณลักษณะบางประการของตนแบบมาเปนของตน
Bandura (1979) ยังไดกลาวถึงกระบวนการเบื้องตนของการเรียนรูทางสังคมที่เกิดจากสื่อที่มีความรุนแรง
นั้นประกอบดวย 4 ขั้นตอนที่สําคัญคือ
1. Attentional Process วาดวยพฤติกรรมความรุนแรงของตัวแสดงนั้นจะตองมีการแสดงออกมาใหเห็น
ใหอานไดหรือสามารถไดยินเสียงได
2. Retention Process คือการเก็บงําพฤติกรรมความรุนแรงนั้นไวในกระบวนการเรียนรู (Cognitive)
3. Production Process คือผูเรียนรูตองมีลักษณะความเปนไปไดที่จะกระทําตามแบบอยาง
4. Motivation Process คือผูเรียนรูตองมีความปรารถนาเต็มที่หรือมีความตองการที่จะแสดงพฤติกรรม
ที่รุนแรงออกมาใหเห็น (Michel B. Salwen, Don W. Stacks,1996:197)
Bandura (1971) รวบรวมวิธีการเรียนรูทางสังคมที่จะเกิดขึ้นไดโดยผานตัวแทนจากสื่อมวลชนเอาไว 3
แบบ คือ (กาญจนา แกวเทพ, 2541: 188-189)
Observation learning ผูรับสื่อทุกชนิดยอมรูจักแบบแผนใหมๆ ของการแสดงพฤติกรรมอยูตลอดเวลา
จากการนําเสนอของสื่อ
Inhibitory effect การไดเห็นตัวตนแบบถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทําบางอยางจะชวยลดแรงจูงใจของผู
เลียนแบบที่จะทําตามใหนอยลง
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Disinhibitory effect การใหแบบอยางของตัวตนแบบที่ไดรับรางวัล เนื่องจากกลาแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ที่สังคมหามมิใหฝาฝน ก็สามารถทําใหผูเลียนแบบกระทําพฤติกรรมสวนกระแสสังคมใหมากขึ้นได
การไดเรียนรูดวยประสบการณโดยตรงและโดยออมผานการสังเกตจากตัวแบบของสื่อมวลชนนั้น ผูสังเกต
การจะไดเรียนรูพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งอาจเปนพฤติกรรมที่ไดรางวัลหรืออาจเปนพฤติกรรมที่ถูกลงโทษในเวลา
ตอมา ซึ่งความหมายโดยนัยนั้นคือ พฤติกรรมของมนุษยสวนใหญมักจะถูกชี้นําไปขางหนาเพื่อมุงหวังซึ่งรางวัล

ประเด็นผลกระทบการเรียนรูจากสื่อ
ผลกระทบจากเรื่องความรุนแรงในโทรทัศนซึ่งนําเสนอเนื้อหาผานประเด็นเรื่อง เพศ (Sex) ภาษา
(Language) และอคติหรือภาพตัวแทน (Bias/Representation) เนื้อหาในโทรทัศนที่มีผลกระทบตอผูชมใน 3
ลักษณะ ดังนี้
1. ความกาวราว (Aggression)
จากการทดลองของ Bandura (1971) ดวยการทดลองใหเด็กและผูใหญ เรียนรูพฤติกรรมใหมโดยการ
สังเกตจากตัวตนแบบ ซึ่งมีทั้งผูไดรับรางวัลและไดรับการลงโทษเนื่องจากพฤติกรรมกาวราว โดยหลังจากการดูตัว
ตนแบบความกาวราวที่มีลักษณะตอกย้ําไปในทางบวกนั้น ผูสังเกตการมีจะมีพฤติกรรมที่คอนไปทางลักษณะ
เดียวกับตัวตนแบบ จากการทดลองนี้ชี้ใหเห็นวา การดูตัวตนแบบที่มีพฤติกรรมกาวราวนั้นไมสามารถหามการเกิด
พฤติกรรมกาวราวได เมื่อเผชิญหนากับสิ่งเรา โอกาสที่จะมีพฤติกรรมใหมที่แสดงออกมาจะมีสูงกวาพฤติกรรมอื่น
(Santa Barbara Study 1994-1995 : 11-12)
Berkowitz และคณะไดใหขอเสนอวา ผลกระทบของสื่อนั้นเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีอายุสั้น เมื่อเชื่อมโยง
กับทฤษฎีการเรียนรู (Cognitive Theory) วาเมื่อคนไดเห็นเหตุการณผานสื่อ ความนึกคิดจะถูกกระตุนใหเกิด
ความหมายที่แตกตางขึ้นในสมองและเกิดความเปนไปไดที่จะเชื่อมสัมพันธไดกับองคประกอบทางปญญา จากนั้น
จะสงผลกลับมาที่ใจ (mind) กระบวนการกระตุนความคิดนี้เรียกวา Priming Effect ตัวอยางเชน ความคิดที่
กาวราวมาจากการดูความรุนแรงที่สื่อนําเสนอมีโอกาสที่จะปลุก (Prime) ความหมายอื่นที่แตกตาง แตสัมพันธกับ
ความรูสึกนึกคิดเราและจากความคิดที่สะสมเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะถูกสงลงมาที่ใจซึ่งสงผลโดยตรงตอความ
กาวราว ที่จะมีการสนองกลับมาในรูปแบบตางๆ กัน
เรื่องราวพฤติกรรมกาวราวนั้น สามารถถอดรหัสออกมาไวในความทรงจําและเก็บงําไว ซึ่งมักตองเปน
ลักษณะที่สะดุดตาสะดุดใจและถาผูชมตระหนักรูไดวา การกระทําที่กาวราวนั้นอยูในลักษณะของความไมสมจริง
(unrealistic) ก็จะมีความตั้งใจในการรับนอยกวาเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับตัวผูดู Huesman และคณะ (1984)
พบความสัมพันธระหวางผูที่ชมสื่อที่มีความรุนแรงกับความกาวราวนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในเด็ก ซึ่งเชื่อวาความ
รุนแรงนั้นคือตัวแทนในชีวิตจริง เพราะเมื่อเด็กรับภาพของความรุนแรงเหลานี้ซ้ําๆ จะเทากับวาการรับรูของเด็ก
ไดรับการเสริมแรงใหเกิดการพัฒนาทางอารมณที่กาวราวขึ้นและจะแสดงใหเห็นชัดเจนเมื่อมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
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โดยมีตัวแปร 2 ประการที่จะทําใหเนื้อหาสงผลตอตอความกาวราวคือ การไดรับรางวัล (Rewarded) หรือการลง
ทัณฑ (Punished) เปนผลตอบแทนภายหลังจากการไดกระทําความรุนแรงนั้น
2. ความชาชิน (Desensitization)
การที่เด็กมักเรียนรูและเลียนแบบพฤติกรรมกาวราวจากโทรทัศนซึ่งมีความรุนแรงมากๆ นั้น จะทําใหเด็ก
เกิดความชาชินตอความรุนแรงที่พบเห็นจากชีวิตจริง เพราะความรุนแรงที่ปรากฏในจอโทรทัศนสวนใหญมักเปน
ความตายที่รวดเร็วฉับพลัน จะไมแสดงใหเห็นความเจ็บปวดกอนตายนัก ความตายที่ปรากฏในจอโทรทัศนจึง
ไมไดเปนความตายที่แทจริง สําหรับการบาดเจ็บที่ไมทําใหถึงตาย ก็มักจะถูกทําใหเปนเรื่องที่ไมมีความสลักสําคัญ
ไป การที่เด็กชาชินตอความกาวราวอาจมาจากสาเหตุที่เด็กไดรับรูวา ความกาวราวรุนแรงเปนสิ่งปกติธรรมดาหรือ
เกิดจากการที่ความรูสึกตอตานความกาวราวนั้นลดลงหลังจากไดเห็นเหตุการณดังกลาวบอยครั้ง
จากงานวิจัยของ Cline, Croft & Courrier (1973) ที่ศึกษาการตอบสนองทางกายภาพของเด็กชายอายุ 5
-17 ป ที่มีนิสัยการดูโทรทัศนมาก (มากกวา 25 ชม./สัปดาห) กับเด็กชายที่มีนิสัยการดูโทรทัศนนอย (ดูนอยกวา 4
ชม./สัปดาห) พบวาผูที่มีนิสัยดูโทรทัศนมาก มีปฏิกริยาตอบสนองตอภาพยนตรที่มีเนื้อหารุนแรง ต่ํากวาผูที่มีนิสัย
การดูโทรทัศนนอย
เมื่อ Thomas, Horton, Lippencott และ Drabman (1997) ทําการศึกษาโดยใหเด็กนักเรียนอายุ 8-10 ป
ชมภาพยนยตรประเภทกาวราวรุนแรงและประเภทตื่นเตนเราใจซึ่งมีความยาวเทาๆ กันคือ ประมาณ 11 นาที
หลังจากนั้นใหเด็กๆ ดูเทปบันทึกภาพการตอสูตอ ผลจากการวัดกระแสไฟฟาที่ผิวหนัง (GSR) ชี้ใหเห็นวา เด็กที่ดู
ภาพยนตรที่มีความกาวราวรุนแรงจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอเทปบันทึกภาพการตอสู ต่ํากวาเด็กที่ชมภาพยนตร
ตื่นเตนเราใจ แสดงใหเห็นวาการดูภาพยนตรที่กาวราวรุนแรงนั้น สามารถลดปฏิกิริยาตอบสนองตอความรุนแรงใน
ชีวิตจริงของเด็ก
Cline และคณะ (1973) ทําการทดลองดวยการนํา คลิป ภาพยนตรที่มีความรุนแรงใหกลุมตัวอยางสอง
กลุมดู โดยแบงกลุมที่ดูนอย (Light viewer) และกลุมที่ดูอยางคร่ําเครง (Heavy viewer) พบวากอใหเกิดความชิน
ชาตอผูชมไดอยางรวดเร็วในกลุมผูดูอยางคร่ําเครง ทําใหรูสึกวาการใชรุนแรงเปนเรื่องธรรมดาสามัญ เลือกการ
แกปญหาดวยการใชความรุนแรง อนึ่งวิธีการใหชมภาพยนตรสงครามที่มีความรุนแรง ยังเปนวิธีการหนึ่งที่นักการ
ทหารใชในการสรางนักรบหนวยรบพิเศษใหเปนนักฆาโดยเฉพาะ (ชัยวัฒน สถาอานันท, 2548)
การแสดงออกอยางเปดเผยและย้ําซ้ําๆ ใหเห็นถึงความชัดเจนและความรุนแรงในสื่อนั้น ทําใหคนดูเกิด
ความรูสึก “สบายใจ” ขึ้นเมื่อตองการความรุนแรงในเนื้อหาที่ถูกนําเสนอ ความกังวลที่ลดระดับลง สามารถ
บรรเทาการรับรูอยางบอยครั้งของคนดูและเนื้อเรื่องที่จริงจังได การลดความกังวลนี้ยังเอื้อใหเกิดการลดความ
ออนไหวทางอารมณลงดวยในที่สุด คนดูจะรับรูความกาวราวจากสื่อ ดวยความรูสึกที่รุนแรงนอยลงกวาเมื่อตอนดู
เปนครั้งแรก (Santa Barbara Study 1994-1995: 16)
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3. ความหวาดกลัว (Fear)
โทรทัศนมีสวนในการสอนใหคนเกิดความกลัวที่จะตกเปนเหยื่อของความรุนแรง ในแงที่วาสื่อมวลชนมีผล
ตอความอารมณ ความกลัว ความกังวลใจ และความไมไววางใจซึ่งกันและกันในสังคม ทั้งนี้เพราะกลัวความ
รุนแรงจะเกิดขึ้นตามความรูสึกที่ไดเห็นจากสื่อมวลชน
งานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณของเด็กตอการรับรูความรุนแรงในสื่อ
ที่มากระทบอยางฉับพลันนั้น พบวา สามารถสรางความนากลัวใหติดอยูในจิตใจของเด็ก ไดนานนับเปนอาทิตย
(Cantor, 1994) จากงานวิจันยหลายชิ้นพบวา ปฏิกิริยาความกลัวที่เกิดขึ้นในเด็กและผูใหญนั้น มีผลสืบเนื่องจาก
ประสบการณที่ไดจากการชมรายการตางๆ ในจอทีวี โดยที่เหตุการณนั้นๆ อาจไมไดเกิดขึ้นในโลกแหงความเปน
จริง (real world) ก็ได แตเมื่อเรารูสึกเชื่อวาจริงมันก็เปนความจริงสําหรับตัวเราได ที่เปนเชนนี้เพราะการรับรูใน
สวนของการจําแนกแยกแยะ ความเปนรูปธรรม- นามธรรม, ความเปนจริง – แฟนตาซี ยังไมดีพอ ทําใหการรับรู
เรื่องราวในสื่อกับความเปนจริงถูกบิดเบือนไป ไมตรงกับความเปนจริง
จากการศึกษาของ George Gerbner และคณะในป 1986 รายงานวา ผูรับสื่อที่มีความรุนแรงนั้นสามารถ
เพิ่มความรูสึกกลัวที่จะกลายเปนเหยื่อของความรุนแรง ซึ่งเปนการเพิ่มพฤติกรรมในการปกปองตนเองมากขึ้นและ
เพิ่มความรูสึกไมไววางใจผูอื่นเพิ่มขึ้นดวย การรับรู (perception) ของผูรับสาร วาสังคมที่เปนจริงนั้นเสมือนสิ่งที่
สื่อเสนออกมา (Mean world) และมองวาสังคมมีแตอาชญากรรม และเต็มไปดวยอันตราย จนเกิดความกลัวที่จะ
เดินคนเดียวแมเปนยานที่พักอาศัยของตนเอง
ผลกระทบจากเรื่องเพศในโทรทัศน เนื้อหาในโทรทัศนที่มีผลกระทบตอกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใน
เรื่องเพศของเด็กมี 3 ประการ
1. การเรียนรู (Learning) โทรทัศนเปนแหลงขอมูลที่สําคัญในสังคม ผูชมสวนใหญใชสื่อใน
การศึกษาและเรียนรูสิ่งตางๆ แตเนื่องจากรายการโทรทัศน ถูกออกแบบมาเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะ
เนื้อหาบางอยางจึงไมไดสงเสริมการเรียนรูเ รื่องเพศอยางแทจริง จากการทดสอบของ Greenburg (1993)
กับนักเรียนชัน้ ประถม 6 พบวา เด็กๆ เรียนรูเรื่องเพศอยางมากจากโทรทัศน ซึ่งในบางกรณียังไมเหมาะสม
กับวัยที่จะเรียนรู เชน โสเภณี, รักรวมเพศ, การอยูกอนแตง ฯลฯ
2. ทัศนคติ (Attitude) สื่อโทรทัศนมีผลตอการสรางทัศนคติ, พฤติกรรม และคานิยมเรื่องเพศเปน
อยางมาก จากการทดลองของ Gresson (1986) โดยใหนักเรียนชัน้ มัธยมปที่ 1 ดูมิสคิ วีดิโอของ MTV ที่มี
ภาพการอยูกอ นแตงในมิวสิควีดิโอ แลวจึงสอบถามทัศนคติผูชม ไดคําตอบวาไมใชเรื่องที่ผิด การนําเสนอ
เนื้อหาทางเพศจึงมีผลตอมุมมองพฤติกรรมทางเพศของผูชม
3. พฤติกรรม (Behavior) เนื่องจากโทรทัศนสามารถเขาถึงทุกคนไดงาย ผูชมจึงสามารถเปดรับ
โทรทัศนอยูท กุ เมื่อเชื่อวัน เนื้อหาโทรทัศนไดบรรจุทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมรอบๆตัวที่มีสว นใน
การหลอหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางเพศของผูช ม ซึ่งเปนการเสี่ยงหากผูชมยังอยูในชวงวัยของ
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Ajzen & Fishbein, 1980)
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การศึกษาเนือ้ หาความรุนแรง, เพศ, ภาษา ในสื่อโทรทัศน
สหรัฐอเมริกา จุดเริ่มตนการศึกษาความรุนแรงในสื่อ
ความสนใจในการศึกษาเนื้อหาของโทรทัศนเริ่มตนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงทศวรรษที่ 1960 –
1970 เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว มีรายการโทรทัศนที่นาํ เสนอความรุนแรงอยางทวมทน จนเกิดความวิตกกังวล
ในหมูประชาชนชาวอเมริกนั วา อิทธิพลจากความรุนแรงจะมีผลกระทบที่เปนอันตรายตอสังคม สงผลใหรัฐบาลใน
ขณะนั้น แตงตั้งคณะกรรมการปองกันความรุนแรง (Commission on causes and prevention of violence) และ
จัดตั้งโครงการศึกษาวิจยั ขนาดใหญ ที่เกีย่ วกับเรื่องความรุนแรงในโทรทัศนคือ Surgeon General’s Report โดยมี
Gerbner ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อดูปริมาณความรุนแรงที่นาํ เสนอผานกระบวนการตางๆ โดยในระยะแรกๆ ยัง
ไมมีแนวทางทฤษฎีที่ชัดเจน แตมุงเก็บปริมาณความรุนแรงที่ฉายผานโทรทัศนเทานัน้
ผลการวิจยั ในครั้งนั้นพบวา
ปริมาณความรุนแรงในโทรทัศนนั้นมีมาก
และทําใหความสนใจของ
สาธารณชนดังกลาวยังมีอีกตอเนื่อง ดังนั้น Gerbner และคณะ จึงเก็บขอมูลสํารวจเปนรายปตอเนื่องทุกป
ระหวางป ค.ศ. 1970 – 1980 ที่เรียกวา Violence Profile ซึ่งในชั้นตอมาคณะวิจัยเริ่มเสนอกรอบทฤษฎีเพื่อ
อธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงทางโทรทัศนที่มีตอความเชือ่ ของประชาชน และไดขยายความสนใจที่
กวางไปกวาประเด็นเรื่องของความรุนแรง โดยศึกษาพฤติกรรมรูปแบบอื่นๆ ที่ปรากฏในโทรทัศนอกี ดวย
ในชวงเวลาใกลเคียงกันยังมีการศึกษาควบคูกันไปดวย เชน การศึกษาของ CBS (Columbia
Broadcasting System, 1980) ไดทําการศึกษาความรุนแรง เพื่อเปรียบเทียบกันกับการศึกษาของ Gerbner
ตั้งแตป ค.ศ. 1973 -1979 โดยพบวามีความรุนแรงนอยกวาการศึกษาของ Gerbner และคณะ ดวยความแตกตาง
ของผลการศึกษานีเ้ อง กอใหเกิดการถกเถียงในเรื่องหนวยของการวิเคราะห จนทําใหศาสตรดานนี้พฒ
ั นาขึ้นมา
เปนอยางมาก สงผลใหการศึกษาความรุนแรงในสื่อสารมวลชนของสังคมอเมริกนั ดําเนินมาอยางตอเนื่องจนถึง
ปจจุบัน

The National Television Violence Study (NTVS)
โครงการ NTVS ถือเปนโครงการลาสุดและมีความสมบูรณมากที่สุดในปจจุบัน ที่ศกึ ษาความรุนแรงในสื่อ
โทรทัศนในสหรัฐอเมริกา กอตั้งขึ้นโดย National Cable Television Association (NCTA) (คลายๆ กับ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ หรือ กสช. ของไทย) ไดระดมนักวิชาการจาก 4
มหาวิทยาลัยมารวมศึกษา ดังนี้
University of California, Santa Barbara ศึกษาภาพความรุนแรงที่ปรากฏในรายการประเภทบันเทิง เชน
ละคร รายการตลก ภายนตร รายการสําหรับเด็ก และมิวสิควีดิโอ
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University of Texas, Austin ทําการทดสอบความรุนแรงที่มีอยูในรายการบางประเภท เชน รายการ
ประเภทเรียลลิตี้โชว รายการขาว ทอลคโชว รายการประเภทสืบสวนสอบสวนและสารคดี
University of Wisconsin, Madison ศึกษาความเปนไปไดในการจัดเรตติ้งและการใหคําแนะนําตอผูชม
รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ตอผูชมที่เปนเด็กที่เลือกชมรายการ
University of North Carolina, Chapel Hill ทําการทดสอบและประชาพิจารณ การตอตานความรุนแรง
ในเนื้อหาโทรทัศนของสาธารณชน โดยใชการเก็บขอมูลศึกษากวา 3 ป (1994 – 1997) มีการเก็บกลุมตัวอยาง
เพื่อใชในการศึกษาขนาดใหญมากถึง 3,000 รายการ รวมกวา 2,500 ชั่วโมง และยังไดรวบรวมคณะที่ปรึกษาใน
ศาสตรดานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของอีก 17 หนวยงาน คือ ผูเ ชี่ยวชาญดานการศึกษา แพทยศาสตร นิติศาสตร จิตวิทยา
สังคมวิทยาและสื่อสารมวลชน (NTVS - Executive Summary)
โดยผลการศึกษา นอกจากเปาหมายในการศึกษาภาพของความรุนแรงที่ปรากฏแลว ยังครอบคลุมถึง
การศึกษาในเรื่องภาษาที่ไมเหมาะสม เพศ ชนชั้น เชื้อชาติ และศึกษาทบทวนมาตรการการควบคุม-ปองกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโทรทัศนของรัฐบาล รวมถึงการตัดสินใจของผูผลิตในการสรางสรรครายการแบบตางๆ
ที่จะสงผลกระทบตอผูชมในระยะยาว ผลการวิจยั พบวา รายการประเภทภาพยนตร และรายการละคร (Drama
series) มีระดับความรุนแรงที่มีปริมาณสูงมากวารายการอื่นทั้งหมด (Gunter, Barrie, 1999)

การศึกษาความรุนแรงในประเทศอื่นๆ
การศึกษาเนื้อหาของสื่อโทรทัศนสงั เกตไดวามีจุดเริ่มตนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา กอนทีจ่ ะคอยๆ
เคลื่อนยายความสนใจเขามาสูประเทศอืน่ ๆ อันไดแก ประเทศในยุโรปตะวันตก ที่ไดใหความสําคัญกับการ
วิเคราะหเนื้อหาที่มีความเสีย่ งตอผูชมสื่อโทรทัศน ขอสังเกตประการหนึ่งสําหรับการศึกษาเรือ่ งความรุนแรงใน
สื่อมวลชนของแตละประเทศอันจะกลาวในรายละเอียดในตอนตอไปก็คือ แตละหนวยงานของแตละประเทศที่
ทําการศึกษาตางหยิบยกกรอบแนวคิด, นิยามความรุนแรง ของ Gerbner มาปรับใชในงานศึกษาใหเหมาะสมตาม
บริบททางสังคมของตนเอง โดยการศึกษาในแตละประเทศมีรายละเอียดดังนี้

การศึกษาความรุนแรงในสื่อมวลชนของแคนาดา
จากความเขมของรัฐบาลอเมริกันในชวงทศวรรษ 1990 สงผลกดดันใหเกิดการควบคุมความรุนแรงในสื่อ
โทรทัศนไมเพียงแตภายในประเทศเทานัน้
แตยังครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบานใกลเคียง คือแคนาดา
เนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อมีความคาบเกี่ยวกัน
ในแคนาดาไมเพียงใหความสําคัญในการวัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นเฉพาะในโทรทัศนเทานัน้ แตไดทําการ
วัดในสื่ออื่นๆ ดวยคือ หนังสือพิมพและวิทยุกระจายเสียงซึ่งทําศึกษาโดย Linton และ Jowet ตั้งแตป ค.ศ. 1977
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เพื่อเสนอตอ Royal Commission on Violence Communication Industry พบวา ใน 8,000 ขาว มีความรุนแรง
ซึ่งเกีย่ วของกับความขัดแยงและความรุนแรงอยูในเนื้อหาถึง 45%
การศึกษายังคงมีอยางตอเนือ่ ง โดยหลายคณะ หลายหนวยงาน เชน Ontario Royal Commission on
Violence Communication Industry, Canadian Bureau of Broadcast Measurement (BBM) โดยมี William
และคณะ ทําการวิเคราะหเนื้อหารายการเดน 100 รายการ ทั้งรายการขาว, กีฬา รวมถึงรายการอื่นๆ
การศึกษาของ William พบวา มีคา เฉลี่ยของการแสดงอาการกาวราว 18.5 ครั้ง/โปรแกรม/ชั่วโมง มี
ผลรวมของการแสดงออกอยางกาวราว 594 ครั้ง การกระทําที่เกี่ยวของกับรางกายโดยไมมีอาวุธเกี่ยวของ 254
ครั้ง (3.1ครั้ง/โปรแกรม/ชั่วโมง) การกระทําความรุนแรงโดยใชอาวุธ 340 ครั้ง (4.2ครั้ง/โปรแกรม/ชั่วโมง) มีการ
แสดงออกถึงความรุนแรงดวยการใชวาจาหยาบคาย ไมเหมาะสม 632 ครั้ง
ประเภทรายการที่พบความรุนแรงสูงสุดคือ รายการซิทคอม 58% รองลงมาคือ ละครแนวสืบสวน 40%
แอนนิเมชัน่ 32.9% ผจญภัย 23% ละครเกี่ยวกับหมอ-พยาบาล 21.6% ขอสังเกตที่พบคือ อาการกาวราวดวยการ
ใชคําพูดที่ไมเหมาะสม มักพบมากในละครที่ตลกขบขัน

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนของเนเธอรแลนด
การวิจยั ผลกระทบจากการชมโทรทัศนในเนเธอรแลนด เริ่มตนภายหลังป 1970 ที่เรียกวา Dutch
Violence Profile ที่รับเอาวิธีการศึกษาของ George Gerbner และคณะมาใชศึกษา ดวยการศึกษารายการ
โทรทัศน 4 สัปดาห จากสถานีถา ยทอด 10 สถานี โดยศึกษาชวงเวลาไพรมไทม (20.30 - 02.00 น.) และกอนไพรม
ไทมทกี่ ําหนดใหเปนชวงเวลาสําหรับเด็กและเยาวชน
การศึกษาในชวงเวลาขณะนัน้ พบวา รายการสวนใหญเปนรายการทีน่ าํ เขามาจากตางประเทศ คือ จาก
สหราชอาณาจักร และเยอรมัน รายการนําเขาจากสหรัฐอเมริกามีเพียงเล็กนอย เมื่อวิเคราะหความสัมพันธของ
เหยื่อความรุนแรงจะพบวา เพศหญิงมักมีภาพที่ออนแอ บอบบาง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในรายการทีน่ ําเขาจาก
สหรัฐฯ ภาพของผูชายโสดมักใชความรุนแรงเขาแกปญหา ขณะที่ผูชายที่แตงงานแลวมักเปนฝายถูกฆา และชาย
วัยกลางคนมักไดรับบทบาทเปนผูก ระทําการฆาตกรรม

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนของอิสราเอล
การวิจยั เรื่องความรุนแรงในสื่อของอิสราเอลเปนโครงการขนาดเล็กทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของการศึกษาใน
โครงการ Surgeon General’s investigation of Television and Social Behavior ของสหรัฐฯ ที่เริ่มมาตั้งแตป
1970 ดวยการวิเคราะหเนื้อหาในโทรทัศนจาก 65 สถานี เพียง 1 สัปดาห ในเดือนพฤษภาคม ป 1971 โดยเลือก
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ศึกษาทั้งละคร และรายการประเภทสาระความรูซึ่งสามารถแยกแยะความรุนแรงไดเปน 52 แบบ พบความรุนแรง
ในรายการละครมากถึง 38 แบบ
การศึกษาพบวา การใชความรุนแรงสวนใหญมาจากการใชรางกายและการดาทอ มีขอสังเกตวามีการใช
ปนหรืออุปกรณอื่นเปนอาวุธนอยมาก พบภาพที่แสดงผลของการกระทําและปรากฏเลือดใหเห็นนอยมาก โดย
ละครที่มีภาพความรุนแรงมากที่สุดคือ ละครประเภทสืบสวนสอบสวน (23.2%) มีขอสังเกตก็คอื มีภาพความ
รุนแรงปรากฏในสื่อนอยมากเมื่อเทียบกับบริบททางสังคมในขณะนัน้ ซึ่งอยูในชวงของสถานการณสูรบ
ภาพของผูกระทําความรุนแรงมักเปนผูชาย (90.7%) ขณะที่ผหู ญิงเปนผูก ระทําความรุนแรงนอยกวา
(9.3%) รวมไปถึงผูท ี่เปนเหยื่อก็มักจะเปนผูชาย และผูก ระทําความรุนแรงมักเปนตัวรายเสมอ

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนของญี่ปุน
Iwao (1981) และคณะ ทําการศึกษาความรุนแรงในสือ่ เพื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ดวย
การใชเครื่องมือที่พัฒนามาจาก George Gerbner และคณะมาใชในการศึกษาดวยการสุม รายการบันเทิงในป
1977 ที่แพรภาพในโตเกียว 5 สถานีในชวงไพรมไทม (17.00-23.00 น.) จํานวน 138 รายการ เปนเวลา 1 สัปดาห
โดยพบวากวาครึ่งหนึง่ (69 รายการ) เปนรายการสําหรับเด็ก 51 รายการ โดยเปนรายการการตูน 24 รายการที่
นําเขาจากสหรัฐอเมริกา
Iwao (1981) และคณะ พบลักษณะของความรุนแรง 3 แบบดวยกัน คือ Random, Purposive และ
Suffering ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประเภทแรก Random คือความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นอยางรุนแรงและฉับพลัน มีความถี่และชวงเวลาระยะสัน้
เปนลักษณะทีเ่ กิดขึ้นเฉพาะในเนื้อเรื่องแบบการตูน เชน ผูถูกทํารายถูกรถทับแบนแลวกลับฟน มามีชีวิตใหม เปน
ลักษณะของแฟนตาซีที่ไมมอี ยูจริง ในหลายๆ กรณีมกั ไมใชมนุษย แตเปนสัตวหรือสิ่งมีชีวิตอืน่ ๆ
ประเภทที่สอง Purposive เปนลักษณะความรุนแรงที่เนื้อเรื่องเปนตัวกําหนดใหมีผูกระทําความรุนแรงที่
จะสงผลใหเกิดการเราอารมณของผูชมเสมือนหนึง่ ผูกระทํา มีลกั ษณะที่สมจริงสมจัง เชน ตํารวจเขาไปปราบปราม
ผูราย
ประเภทที่สาม Suffering เปนลักษณะความรุนแรงที่ผูรับสารรูส ึกวาถูกเราอารมณใหมีความรูสึกรวม
เสมือนวาเปนฝายถูกกระทําดวย เชน ซามูไรฝายดีถูกทํารายจากฝายตรงขาม การกระทําของฝายตรงขามเราให
ผูชมรูสึกกดดันอยางเกินควร
การวิจยั ยังพบวา ประเภทรายการที่มีความรุนแรงมาก ก็คือ รายการละครที่เกี่ยวของกับตํารวจ, การตูน
และละครซามูไร แตการออกแบบละครญี่ปุนจะไมแสดงใหเห็นเลือด หรือถาจะแสดงใหรูจะแสดงในระยะไกล การ
แสดงผลของการกระทําจะแสดงออกผานสีหนาและทาทางแทน และจากการเปรียบเทียบลักษณะของเนือ้ เรื่อง
ระหวางละครของญี่ปุนกับสหรัฐฯ ละครญี่ปุนจะปลูกฝงคานิยมในเรื่องของคุณธรรมและศีลธรรม มากกวา ผานตัว
ละครเอกซึ่งเปนฝายธรรมะ
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การศึกษาความรุนแรงในสื่อมวลชนของประเทศตะวันออกไกล (Far East)
ในป 1988 โครงการ Asian Mass Communication Research and Information Center เริ่มทําการวิจัย
ความรุนแรงทีป่ รากฏในโทรทัศนใน 8 ประเทศในเอเชีย คือ บังคลาเทศ, อินเดีย, ญี่ปุน, มาเลเซีย, ปากีสถาน,
ฟลิปปนสและไทย โดยสิน้ สุดการวิจัยในป 1989 โดยมีวตั ถุประสงคหลักก็คือ
•
•
•
•

ศึกษา – วิเคราะห ความถี่และระดับของความรุนแรงในโทรทัศน ของภาคพื้นเอเชีย
จําแนกประเภทของความรุนแรงที่พบในรายการ
อธิบายธรรมชาติของความรุนแรงและบริบทของละคร
วิเคราะหแนวโนมและภาพความรุนแรง รวมถึงประเมินระดับความรุนแรงในโทรทัศน วามี
แนวโนม เพิ่มขึ้นหรือลดลง
• วัด-ทดสอบ ความเหมือนและความตาง ของภาพความรุนแรงที่ปรากฏในลักษณะขามวัฒนธรรม
โดยการศึกษาไดเลือกประเภทของรายการที่นาํ มาศึกษา 4 ประเภทคือ รายการละคร (Social Drama),
แอ็คชั่น - ผจญภัย, การตนู และรายการตลก จากผลการวิเคราะหทั้งหมด 256 รายการ พบวากวาครึ่งหนึง่ ของ
รายการทั้งหมด (56%) เปนรายการที่ผลิตภายในประเทศเอง สวนรายการประเภทนําเขามาจากแหลงใหญ คือ
สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ญี่ปุน
ภาพรวมระดับความรุนแรงที่พบเฉลีย่ อยูท ี่ 59% โดย ในบังคลาเทศพบ 18% มาเลเซีย 20% ไทย 94%
และ ฟลิปน ส พบวามีมากถึง 100 %
ความรุนแรงทีพ่ บมักมาจากภาพยนตรนําเขา ในฟลิปน สมีสูงถึง 23% ขณะที่อินโดนีเซียมีเพียง 3.2% ซึ่ง
รายการที่นาํ เขามาจากตางประเทศมีภาพความรุนแรงมากกวารายการที่ผลิตภายในประเทศ แตการแสดงใหเห็น
เลือดมีเพียงเล็กนอยหรือไมเห็นเลย ลักษณะของตัวรายที่ใชความรุนแรงมักเปนชนชั้นสูงและชนชั้นลาง สาเหตุ
ความรุนแรงมาจากความขัดแยงในระดับสถาบันทางสังคม ผลของความรุนแรงมีแนวโนมที่จะเห็นเลือดมากขึ้น
และความขัดแยงมักมีสาเหตุมาจากความขัดแยงระหวางชนชั้นและความขัดแยงภายในครอบครัว การเลือกใช
ความรุนแรงดวยการฆาตกรรมพบนอยในบังคลาเทศและมาเลเซีย แตจะพบมากในปากีสถานและฟลปิ น ส

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนของนิวซีแลนด
ในป 1982 New Zealand Mental Health Foundation’s, ‘Media Watch’ Group ไดทําการสํารวจความ
รุนแรง โดยนําเครื่องมือของ George Gerbner และคณะมาใช โดยศึกษารายการละคร, รายการกีฬา, สารคดี
และวาไรตี้โชว ใชเวลาหนึง่ สัปดาหในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ครอบคลุมสถานีโทรทัศนทกุ ชองที่มีใน
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นิวซีแลนด
การศึกษาพบความรุนแรงทีป่ รากฏมากทีส่ ุด ในรายการแอนิเมชั่นสําหรับเด็ก มีคาเฉลี่ย 26.14
ตอน/ชั่วโมง
ในป 1991 New Zealand’s Broadcasting Standard Authority มอบหมายใหคณะจากมหาวิทยาลัย
Massey ทําการวิเคราะหรายการ 3 ชอง ทีถ่ ายทอดใน 1 สัปดาห ในเดือนภุมภาพันธ 1991 ดวยนิยามความ
รุนแรงซึ่งพัฒนาขึ้นใหมโดยอิงการเสนอภาพความรุนแรง “Violent Image” คือ ภาพการแสดงออกทางรางกายที่
กระทําตอบุคคล, สัตว หรือสิ่งมีชีวิตอืน่ ๆ ดวยความมุงหมายใหสงิ่ ทีถ่ ูกกระทํานั้นไดรับความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บ
การศึกษาในครั้งนัน้ พบวา มีการกระทําความรุนแรงถึง 3,012 ครั้ง ตอ 336 ชั่วโมง จากรายการทั้งหมด
85% พบวาเหยื่อเปนผูชาย 81% เปนคนขาว และ 91% เปนผูใหญ ในขณะที่จากผูกระทําความรุนแรงพบวา 84%
เปนผูชาย 75% เปนคนขาว และ 87% เปนผูใหญ อาวุธหลักที่ใช คือ ปน รองลงมาคือ รางกายและการดาทอ อีก
ทั้งพบวา อาวุธทีน่ ํามาใชในการตูน เปนอาวุธที่มีอยูจ ริงที่ใชในสงครามอาวเปอรเซีย

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนของออสเตรเลีย
ในออสเตรเลียใหความสําคัญกับการศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนอยางมาก โดยมีโครงการศึกษาภาพ
ของครอบครัวในโทรทัศน (Study of Portrayal of family life on television) ซึ่งศึกษาภาพความรุนแรงภายใน
ครอบครัวที่อยูในรายการประเภทบันเทิงคดี (fiction) ในชวงเวลาไพรมไทม โดยเนนไปที่ความรุนแรงภายใน
ครอบครัวและการใชวาจาที่ไมเหมาะสม ที่แสดงออกตอคนภายในครอบครัว เนนวิเคราะหที่ความสัมพันธของตัว
ละครในครอบครัวกับตัวละครที่เปนผูชายเปนพิเศษ พบวา 20 ใน 39 รายการ (51.3%) มีความรุนแรงอยูในละคร
ที่แสดงออกทางวาจาและการใชกําลัง
ในป 1981 McCann และ Sheehan ทําการศึกษาความรุนแรงทีถ่ ายทอดในบริสเบน จากโทรทัศน 4 ชอง
เปนเวลา 2 เดือน โดยเลือกสุมตัวอยางมา 80 รายการ ทั้งรายการประเภทบันเทิงคดีและสารคดี โดยนํานิยามเรื่อง
ความรุนแรงของ George Gerbner และคณะ มาปรับใชโดยเปลี่ยนหนวยการวิเคราะหเปนชวง-ตอน (violent
episode) โดยนับความรุนแรงตั้งแตเริ่มตนจนจบในฉากเดียวกัน
การศึกษาของ McCann และ Sheehan พบวา 9 ใน 10 (89.5%) ของผูกระทําความรุนแรงเปนผูชาย
ความรุนแรงทีแ่ สดงออกมาเปนการฆา 74.1% พบภาพของเหยื่อที่ถกู ทําราย 76.1% บทบาททีม่ ีการฆากันในจอ
เปนเพศชาย 90.3% ซึ่งเมื่อวิเคราะหจะพบวา เพศในละครมีนัยสําคัญกับใชความรุนแรงในละคร ซึ่งก็ใกลเคียงกับ
การศึกษาในประเทศใกลเคียง

การศึกษาความรุนแรงในโทรทัศนของอังกฤษ
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แนวคิดดานการวิเคราะหเนือ้ หาความรุนแรงในโทรทัศนในประเทศอังกฤษริเริ่มมาตั้งแตป 1970 ดวย
แรงผลักดันของกลุมอุตสาหกรรมการกระจายสียง Halloran และ Croll (1972) เริ่มทําการวิเคราะหเนื้อหาสื่อ
โทรทัศนดวยวิธีการของ George Gerbner เพื่อศึกษาความรุนแรงในชอง BBCI และ ITV ดวยการศึกษารายการ
ละคร เพื่อหาประเภทของความรุนแรงที่ปรากฏ รวมถึงพิจาณาจากบริบทรวมดวย
ในระยะเวลาไลเลี่ยกัน แผนกวิจัยผูรับสารของ BBC (BBC’s Audience Research Department) ก็
เริ่มทําการวิเคราะหเนื้อหาละครโทรทัศนเชนกัน โดยใชชว งเวลาในการเก็บขอมูล แต BBC ไมไดดําเนินตามวิธกี าร
ของ Gerbner ทั้งหมด แตไดใหความสนใจเรื่องความรุนแรงในฐานะปฏิสัมพันธอยางหนึง่ ของมนุษย ซึ่งเล็งเห็นวา
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอธิบายเหตุผลของการใชความรุนแรง ซึ่ง BBC ไดเพิ่มเติมการนับความรุนแรงที่
กระทําตอสิ่งของที่แสดงมาในรายการประเภทบันเทิงคดี จากวิเคราะหเนื้อหาพบวา 48% ของรายการประเภท
ละคร มีการนําเสนอบทบาทหลักที่เกี่ยวกับการใชความรุนแรง หรือแสดงใหเห็นความกาวราว หรือการถูกกระทํา
ของเหยื่อ Halloran และ Croll ยังพบวาการตูนมีระดับความรุนแรงทีส่ ูงมาก
นอกจากนี้ BBC ยังใหความสําคัญตอการศึกษาความรุนแรงที่ “แกน” (Theme) ของเรื่องดวย การศึกษา
เพิ่มเติมในประเด็นของ “แกนเรื่อง” ทําใหพบวา ประเภทของรายการมีสวนในการบรรจุความรุนแรงเขาไปใน
เนื้อหา นักวิจยั ของ BBC พบวา รายการละครประเภทสืบสวนสอบสวน, แนวคาวบอยตะวันตกและแอ็คชั่น มี
เนื้อหาความรุนแรงถึง 75 %
ในป 1990 The Broadcasting Standard Council in Britain ตีพิมพรายงานเรื่อง Series of Monitoring
Studies ในรายงานกลาวถึงประเด็นของการวิเคราะหความรุนแรงวา ไมใชแคการนับจํานวนของความรุนแรง
เทานัน้ แตควรที่ใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องเพศและภาษาดวย
การวิเคราะหความรุนแรงครั้งลาสุดในป 1994 ดวยการเลือกตัวอยางรายการมา 648 รายการ ตัง้ แตเวลา
17.30–24.00 น. เปนเวลา 2 สัปดาห พบวา 9 ใน 10 (87%) มีเนื้อหาความรุนแรงเพิ่มสูงขึน้ จากป 1993 (73%)
อยางไรก็ตาม ฉากการใชความรุนแรงยังคงอยูระดับปานกลาง คือ 7.6 ในป 1993 และเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 7.8 ใน
ป 1994
จากภาพรวมการศึกษา-วิจยั ตามแนวคิดการอบรมบมเพาะนิสยั ทางวัฒนธรรม จะพบวา ระเบียบวิธวี ิจัย
แบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ไดถูกหยิบยกมาใชในการศึกษาเนื้อหาของสื่อโทรทัศน โดยเริ่มตน
จากประเด็นความรุนแรงที่ปรากฏในโทรทัศน ตามความตองการและความกังวลใจของผูปกครองในเรื่องอิทธิพล
ของโทรทัศน รวมถึงบริบทของสังคมในแตละชวงเวลา กอนจะเคลื่อนยายความสนใจมาสูประเด็นทีเ่ ห็นวามีความ
เสี่ยงอืน่ ๆ คือ ประเด็นเรื่องเพศ ภาษาที่ไมเหมาะสม และประเด็นเรื่องภาพตัวแทน
หากจะยอนดูการศึกษาความรุนแรงในประเทศเนเธอรแลนด การอธิบายคุณลักษณะของความรุนแรงได
ขยายไปสูการอธิบายเรื่องภาพตัวแทนของตัวแปรในเรื่องเพศ ขณะที่วิธกี ารศึกษาในประเทศอังกฤษ ไดขยาย
ประเด็นการศึกษาไปสูเนื้อหาดานเพศและภาษาที่ไมเหมาะสมในสื่อโทรทัศน ทั้งยังใชคําอธิบายความสัมพันธของ
การศึกษาครั้งลาสุดใน
ความรุนแรงอันมีผลมาจากการกําหนดบทบาทตัวละครในแกนเรื่องเพิ่มเติมดวย
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สหรัฐอเมริกาของ The National Television Violence Study (NTVS) นอกจากจะศึกษาความรุนแรงอยาง
ละเอียดแลวยังมีประเด็นเรื่องเพศ (Sex), ภาษา (Language) และภาพตัวแทน (Representation) แทรกอยูเปน
ตัวแปรในการศึกษาเชนกัน
“โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อ” ทําการศึกษาเนื้อหาของสื่อโทรทัศน ดวยการปรับปรุงแนวทางการศึกษา
ตามที่ไดกลาวมาขั้นตน สวนหนึง่ ของผลการศึกษา จะเปนตัวชวยพิจารณาใหกบั ผูชมไดวา แนวโนมของผูช ม
รายการโทรทัศนอยางคร่ําเครง (Heavy Viewers) จะเกิดผลในระยะยาวดานใดบาง โดยนําแนวทางการวิจัยดังที่
ไดกลาวมาปรับใชและเพิ่มเติมประเด็นการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการของสังคมไทย
การศึกษาตามแนวทางดังทีไ่ ดกลาวขางตน
เปนเพียงจุดเริ่มตนของการศึกษาในมิติการรูเ ทาทันสื่อ
(Media Literacy), การศึกษาและเฝาระวังสื่อ (Media Preventive), ความเปนไปไดในการจัดเรตติ้งรายการ
โทรทัศน (TV Rating System), การสรางผูชมอยางพินจิ พิเคราะห (Smart Audience) และ เทคโนโลยีที่ใชในการ
กลั่นกรองเนื้อหารายการที่ไมเหมาะสม (Block Technology) ใหเติบโตขึ้นในสังคมไทยเพื่อเปนประโยชนตอ
เยาวชนและผูป กครองในอนาคต
จากงานศึกษาตางประเทศและแนวคิดในการเฝาระวังสือ่ ของโครงการ จึงกําหนดกรอบการศึกษารายการ
การละครโทรทัศนที่ออกอากาศในชวงเวลาของเด็กเยาวชนและครอบครัว (16.00-22.00 น.) ชองโทรทัศนฟรีทวี ี
ตลอดเดือนสิงหาคมโดยมีแนวคิดในการศึกษาดังนี้
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Code
Local

L

West

W

China et al

C

Genres

Drama

DR

Content: Ad

Ratio: Minute

X:Y

Direct

A1

In-Direct

A2

Problem Ad.

A3/A4

Camera Shot

S1

Relationship

S2

Sexual Lang.

L1

Polite/Impolite

V2

Physical

V1

Mind

V2

Object

V3

Sexual

V4

Race

R1

Class

R2

Ethnicity

R3

Ageism

R4

Disability

R5

Sex

R6

Source

General
Base
Prime Time
16.00-22.00
3,5,7,9,11 and ITV

The Most
Popular Program
Taboo Ad.

“Drama”
TV

Sex

Alcohol, Caffeine
Tobacco Ad.

Language

Violence

Issues
Base

รูปที่ 1 แสดงกรอบความคิดในการศึกษา

Represent
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วัตถุประสงค
การศึกษาและเฝาระวังสื่อโครงการระยะที่ 1 เรื่อง “รายการละครโทรทัศนในชวงเวลาเด็กเยาวชนและ
ครอบครัว (16.00 – 22.00 น.)”
1. โจทยหลัก: ศึกษาและเฝาระวังรายการละครโทรทัศนในชวงเวลา 16.00 – 22.00 น. ของ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว
2. โจทยรอง: ศึกษาและเฝาระวังรายการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล กาเฟอีน และบุหรี่
ในเวลา 16.00 – 22.00 น.
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สวนที่ 3

วิธีการศึกษา

การศึกษารายการละครโทรทัศนนั้นมีการศึกษาโดยใชตวั ชี้วัด (Indicator) วัดเนื้อหาตามประเด็นตางๆ ที่
พบ โดยมี 4 ประเด็นคือ “เพศ-ภาษา-ความรุนแรง-และภาพตัวแทน (S-L-V-R)” โดยมีคูมือการวัดซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวัดคาตัวแปรตามประเด็นตางๆ ในสื่อ

ประเด็นศึกษา
1. เพศ (Sex)

หนวยศึกษายอย

1.
2.
2. ภาษา (Language) 1.
2.
3. ความรุนแรง
1.
(Violence)
2.
3.
4.
4. ภาพตัวแทน
1.
(Representation)
2.
3.
4.
5.
6.
5. โฆษณาเหลาบุหรี่ 1.
แอลกอฮอล
2.
(Taboo Ad)
3.
4.
6. โฆษณาที่เขาขาย 1.
สคบ. (Consumer’s 2.
Protect Advertiser) 3.
4.
5.

มุมกลองที่สอไปในทางเพศ (S1)
ความสัมพันธที่ไมเหมาะสม (S2)
ภาษาสอทางเพศ (L1)
ภาษาหยาบคาย (L2)
ความรุนแรงตอรางกาย (V1)
ความรุนแรงตอจิตใจ (V2)
ความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (V3)
ความรุนแรงทางเพศ (V4)
เชื้อชาติ (R1)
ชนชั้น (R2)
ชาติพันธุ (R3)
อายุ (R4)
คนพิการ (R5)
เพศ (R6)
แฝงกับวัตถุ (A1)
แฝงกับบุคคล (A2)
แฝงกับเนื้อหา (A3)
โดยตรง (A4)
เปนเท็จหรือเกินความจริง (C1)
ความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ (C2)
ใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม วัฒนธรรม (C3)
ความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน (C4)
ขอความอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (C5)
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ตารางที่ 2 นิยามตัวแปรและประเภทการวัด
ประเด็นหลัก

ตัวแปร

หนวยการวัด

1. เพศ (Sex)

1. มุมกลองที่สอไปในทางเพศ (S1) พิจารณาจากการใชมุมกลอง
ลักษณะภาพ การนําเสนอ การเจตนาเนนย้ําของสัดสวนรางกายผู
แสดงโดยไมจําเปนตอเนื้อเรื่อง โดยไมจําเปนวาเครื่องแตงกายของ
ตัวแสดงจะเปนเชนไร
2. ความสัมพันธที่ไมเหมาะสม (S2) หมายถึง เนื้อหาที่นําเสนอ
ความสัมพันธระหวางเพศ
หรือเพศเดียวกันที่ปรากฏบน
จอโทรทัศนในลักษณะที่ไมเหมาะสมกับศีลธรรม
และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เชนการนอกใจ มีชู ชิงรักหักสวาท การมี
คูครองกอนวัยสมควร
1. ภาษาสอทางเพศ (L1) คือภาษาลามก สัปดน หยาบโลน อุตริ เปน
ที่นารังเกียจในเรื่องเพศและเพศสัมพันธ
2. ภาษาหยาบคาย (L2) คําหยาบคาย คําดาทอ สบถ แชงดา ขาด
ความสุภาพ วาจาชั่ว
1. ความรุนแรงตอรางกาย (V1) การกระทําที่จงใจมีผลใหผูถูกกระทํา
บาดเจ็บตอรางกาย
เปนความรุนแรงที่ใชกําลังรางกายหรือ
อุปกรณใดๆ มาเปนอาวุธ เชน ตบ ผลัก หยิก ปา ทุบตี เตะ ตอย
บีบรัด ใชอาวุธ ใหไดรับบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต
2. ความรุนแรงตอจิตใจ (V2) การกระทําที่จงใจมีผลใหผูถูกกระทํา
บาดเจ็บตอจิตใจ เชน ทอดทิ้ง เพิกเฉย ไมดูแล ไมใสใจ ไมให
เกียรติ ถูกทําใหเกิดความหวาดหวั่น เกรงกลัว หรือกดดันจิตใจให

2. ภาษา
(Language)

3. ความรุนแรง
(Violence)

S1 – Action

หนวยการวิเคราะหเชิง
ปริมาณ
เฉลี่ยตอชั่วโมง (S1R/H)

หนวยการวิเคราะหเชิง
คุณภาพ
-

S2 – Action

เฉลี่ยตอชั่วโมง (S2R/H)

แจกแจงประเภทของ S2

L1 – Action

เฉลี่ยตอชั่วโมง (L1R/H)

-

L2 – Action

เฉลี่ยตอชั่วโมง (L2R/H)

-

V1 – Action&Theme

เฉลี่ยตอชั่วโมง (V1R/H)

อธิบายความสัมพันธและ
ลักษณะการนําเสนอ

V2 – Action&Theme

เฉลี่ยตอชั่วโมง (V2R/H)

อธิบายความสัมพันธและ
ลักษณะการนําเสนอ
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3.

4.

4. ภาพตัวแทน
(Representation)

1.

2.

3.

หวาดกลัว โกรธแคน ถูกอํานาจเหนือกวาบีบบังคับ การกระทําที่จง
ใจดูหมิ่นกดดันทําใหเกิดความรูสึกที่ต่ําตอยไรคา มีความกดดันใน
จิตใจ เสียใจ เศราโศก รวมถึงอาการวิกลจริต หรือการใชวาจาวา
กลาว ขมขู ดุดา ตําหนิ ตะคอก รองตะโกน แสดงสีหนาโกรธ
ความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (V3) การกระทําที่จงใจทําลายวัตถุ
สิ่งของ ดวยความโกรธแคน การมุงระบายความโกรธ เคียดแคน
ตอสิ่งของนั้น
ความรุนแรงทางเพศ (V4) การกระทําหรือคําพูดที่ผูกระทํา
แสดงออกอยางจงใจเปดเผยในการขมขู คุกคาม ลิดรอนเสรีภาพ
ทั้งในที่สวนตัวและสาธารณะ อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายทาง
เพศของตน มีผลทําใหผูถูกกระทําตกอยูในสภาวะหวาดกลัว วิตก
กังวล ถูกลวงละเมิดทางเพศ ถูกขมขืน และบังคับใหคาประเวณี
เชื้อชาติ (R1) เนื้อหาที่แสดงถึงความไมเทาเทียม การแบงแยก
การดูถูกเหยียดหยาม ระหวางคนในเชื้อชาติเดียวกัน หรือตางเชื้อ
ชาติ ตลอดจนเนื้อความที่เปนเท็จ หรือกอใหเกิดความเขาใจผิดตอ
คนตางเชื้อชาติและสีผิว เชน คนลาว คนอีสาน คนไทย คนจีน คน
ตะวันตก ผิวขาว ผิวดํา ผิวเหลือง เปนตน
ชนชั้น (R2) เนื้อหาที่แสดงถึงความไมเทาเทียม การแบงแยก การ
ดูถูกเหยียดหยาม ตลอดจนเนื้อหาที่เปนเท็จ หรือกอใหเกิดความ
เขาใจผิดตอคนตางชนชั้น เชน คนรวย คนจน ชาวนา กรรมกร นัก
ธุรกิจ เปนตน
ชาติพันธุ (R3) เนื้อหาที่แสดงถึงความไมเทาเทียม การแบงแยก
การดูถูกเหยียดหยาม ตลอดจนเนื้อหาที่เปนเท็จ หรือกอใหเกิด
ความเขาใจผิดตอชนกลุมนอย เชน ชาวเขา ชาวมง มอแกน

V3 – Action&Theme

เฉลี่ยตอชั่วโมง (V3R/H)

อธิบายความสัมพันธและ
ลักษณะการนําเสนอ

V4 – Action&Theme

เฉลี่ยตอชั่วโมง (V4R/H)

อธิบายความสัมพันธและ
ลักษณะการนําเสนอ

R1 – Action&Theme

เฉลี่ยตอชั่วโมง (R1R/H)

อธิบายความสัมพันธและ
ลักษณะการนําเสนอ

R2 – Action&Theme

เฉลี่ยตอชั่วโมง (R2R/H)

อธิบายความสัมพันธและ
ลักษณะการนําเสนอ

R3 – Action&Theme

เฉลี่ยตอชั่วโมง (R3R/H)

อธิบายความสัมพันธและ
ลักษณะการนําเสนอ
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กะเหรี่ยง มูเซอ หรือกลุมชาติพันธอื่นๆ เปนตน
4. อายุ (R4) เนื้อหาที่แสดงถึงความไมเทาเทียม การแบงแยก การดู
ถูกเหยียดหยาม ตลอดจนเนื้อหาที่เปนเท็จ ความไมเขาใจหรือ
กอใหเกิดความเขาใจผิดตอคนตางวัย เชน เด็ก ผูสูงอายุ เปนตน
5. คนพิการ (R5) เนื้อหาที่แสดงถึงความไมเทาเทียม การแบงแยก
การดูถูกเหยียดหยาม ตลอดจนเนื้อความที่เปนเท็จ หรือกอใหเกิด
ความเขาใจผิดตอคนพิการ
6. เพศ (R6) เนื้อหาที่แสดงถึงความไมเทาเทียม การแบงแยก การดู
ถูกเหยียดหยามทางเพศ ระหวางเพศ หรือเพศเดียวกัน
ไดแก
1.เนื้อหาที่สื่อถึงการไมใหคุณคา ความสําคัญ
2.เนื้อหาที่สื่อถึงความเปนเหยื่อทางเพศ
3.เนื้อหาที่สื่อถึงการถูกใหความหมายทางเพศของตนโดย
ผูอื่น
4.เนื้อหาที่สื่อถึงความเปนสินคา/บริการทางเพศ
5.เนื้อหาที่สื่อถึงบทบาทหนาที่ทางเพศที่ตายตัว
5. โฆษณาเหลาบุหรี่ โฆษณาตรง คือโฆษณาเหลา บุหรี่ แอลกอฮอลที่ออกอากาศใน
แอลกอฮอล
ชวงเวลา 16.00 – 22.00น.
(Taboo Ad)
โดยตรง (A1) คือการโฆษณาคั่นในชวงรายการที่ออกอากาศในเวลา
16.00 – 22.00 น
โฆษณาแฝง คือ เนื้อหาโฆษณาที่อยูในเนื้อหารายการหนึ่งๆ ที่ปรากฏ
ในชวงเวลา 16.00 – 22.00 น. การแฝงนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ
เชน

R4 – Action&Theme

เฉลี่ยตอชั่วโมง (R4R/H)

อธิบายความสัมพันธและ
ลักษณะการนําเสนอ

R5 – Action&Theme

เฉลี่ยตอชั่วโมง (R5R/H)

อธิบายความสัมพันธและ
ลักษณะการนําเสนอ

R6 – Action&Theme

เฉลี่ยตอชั่วโมง (R6R/H)

อธิบายความสัมพันธและ
ลักษณะการนําเสนอ

A1 – Program

เฉลี่ยตอโปรแกรม (A1R/P)
และชื่อผลิตภัณฑ

-
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6. โฆษณาที่เขาขาย
สคบ.
(Consumer’s
Protect Ad)

1. แฝงกับวัตถุ (A2) คือการแฝงสัญลักษณ/โลโก/ตราผลิตภัณฑ
สินคาหรือบริการในรายการ โดยมีลักษณะเปนวัตถุ เชน แผนปาย
หรือ super impose หรือฉากหลัง อุปกรณประกอบ มักแฝงอยูกับ
ฉาก สถานที่ ไมวาจะเปนของจริงหรือสรางขึ้นมา
2. แฝงกับบุคคล (A3) การแฝงสัญลักษณ/โลโก/ตราผลิตภัณฑสินคา
หรือบริการในรายการ โดยแฝงกับบุคคล เชน เสื้อผา หรือ การหยิบ
การจับ การถือ การสัมผัส การใชสินคานั้นๆ โดยไมไดกลาวถึงชื่อ
ผลิตภัณฑ แฝงกับพิธีกร ผูรวมรายการ ตัวละคร หรือผูเขาแขงขัน
ที่ประกอบรายการ
3. แฝงกับเนื้อหา (A4) การแฝงสัญลักษณ/โลโก/ตราสินคาโดยเปน
สวนหนึ่งของเนื้อหา
เฉพาะสินคาและบริการเพื่อการอุปโภคเทานั้น
1. เปนเท็จหรือเกินความจริง (C1)
2. ความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ (C2)
3. ใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม วัฒนธรรม (C3)
4. ความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน (C4)
5. ขอความอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (C5)

A2 – Program

เฉลี่ยตอโปรแกรม (A2R/P)
และชื่อผลิตภัณฑ

-

A3 – Program

เฉลี่ยตอโปรแกรม (A3R/P)
และชื่อผลิตภัณฑ

-

A4 – Program

เฉลี่ยตอโปรแกรม (A4R/P)
และชื่อผลิตภัณฑ

-

C1 – Story
C2 – Story
C3 – Story
C4 – Story
C5 – Story

-

อธิบายเนื้อหาและการนําเสนอ
อธิบายเนื้อหาและการนําเสนอ
อธิบายเนื้อหาและการนําเสนอ
อธิบายเนื้อหาและการนําเสนอ
อธิบายเนื้อหาและการนําเสนอ
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การประเมินผลนั้นใชวิธีการคํานวณหาคาดัชนีในแตละประเด็นโดยนําคาทีว่ ัดไดของตัวแปรทัง้ หมดมา
คํานวณหาคาเฉลี่ยตอเรื่องและเฉลี่ยทุกเรือ่ งรวมกันเพื่อใหเห็นภาพรวม
เพื่อความเขาใจในการอานความหมายและสัญลักษณ จึงควรที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของ
ตัวแปรแตละประเภทดังนี้

ดัชนีและหนวยการวัด (Indexes and Units)
1. ดัชนีชี้วัดเรือ่ งเพศ (Sex Index: SI)
2. ดัชนีชี้วัดเรือ่ งภาษา (Language Index: LI)
3. ดัชนีชี้วัดเรือ่ งความรุนแรง (Violence Index: VI)
4. ดัชนีชี้วัดเรือ่ งภาพตัวแทน (Representation Index: RI)

ดัชนี
sip
sip*
SIa
SIa*
ดัชนี
lip
lip*
LIa
LIa*
ดัชนี
vip
vip*
VIa
VIa*
ดัชนี
rip
rip*
RIa
RIa*

ตารางที่ 3 แสดงดัชนีและหนวยการวัด (Indexes and Units)
เรื่องเพศ (SEX)
อธิบาย
หนวย
คือ ดัชนีชี้วัดปริมาณเนื้อหาทางเพศในสื่อ
(รายการ:ครั้งตอการออกอากาศ)
(รายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
คือดัชนีรวมชี้วัดปริมาณเนื้อหาทางเพศในสื่อ
(ทุกรายการ:ครั้งตอการออกอากาศ)
(ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
เรื่องภาษา (Language)
อธิบาย
หนวย
คือ ดัชนีชี้วัดปริมาณเนื้อหาทางภาษาในสื่อ
(รายการ:ครั้งตอการออกอากาศ)
(รายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
คือดัชนีรวมชี้วัดปริมาณเนื้อหาทางภาษาในสื่อ (ทุกรายการ:ครั้งตอการออกอากาศ)
(ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
เรื่องความรุนแรง (Violence)
อธิบาย
หนวย
(รายการ:ครั้งตอการออกอากาศ)
คือ ดัชนีชี้วัดปริมาณเนื้อหาความรุนแรงในสื่อ
(รายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
คือดัชนีรวมชี้วัดปริมาณเนื้อหาความรุนแรงในสื่อ (ทุกรายการ:ครั้งตอการออกอากาศ)
(ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
เรื่องภาพตัวแทน (Representation)
อธิบาย
หนวย
(รายการ:ครั้งตอการออกอากาศ)
คือ ดัชนีชี้วัดปริมาณเนื้อหาภาพตัวแทนในสื่อ
(รายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
คือดัชนีรวมชี้วัดปริมาณเนื้อหาภาพตัวแทนในสื่อ (ทุกรายการ:ครั้งตอการออกอากาศ)
(ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
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การคํานวณ
การวัดดัชนีความรุนแรง (Violence Index) และดัชนีอื่นๆ
จากการศึกษาและวิจัยของ George Gerber มีแนวคิดเรื่องการคํานวณหาคาดัชนีชี้วัดความรุนแรงในรายการโทรทัศน
ซึ่งใชสําหรับการศึกษารายการตางๆที่ออกอากาศในโทรทัศนตลอดชวงป 19xx - 19xx ดังสมการที่รูจักกันดีคือ “Gerbner's

violence index”
ดัชนีความรุนแรงตามสมการของ Gerbner พิจารณาจากลักษณะขอมูล 3 ประเภทคือ รายการที่มีเนื้อหาความรุนแรง
โดยทั่วไป, จํานวนครั้งของความรุนแรง, และบทบาทของความรุนแรงที่ปรากฏ โดยที่ รายการที่มีเนื้อหาความรุนแรงโดยทั่วไปคือ
จํานวนเปอรเซ็นตของรายการที่มีความรุนแรงเมื่อเทียบกับรายการปกติ จํานวน/อัตราความรุนแรงคือ ความถี่ของความรุนแรงที่
กระทําในรายการนั้น สวนบทบาทคือภาพของตัวแสดงที่สะทอนถึงการกระทําความรุนแรง หรือผูที่ถูกกระทําความรุนแรง
ซึ่งสามารถคํานวณไดตามสมการดานลาง
VI = (% p ) + 2( R / P)
VI = 2( R / H ) + %v + %k

------ c
------ d

ประกอบไปดวยตัวแปร 5 ตัวในการคํานวณ คือ

(a) the percentage of programs containing violence (% P),
(b) the number of violent acts per program (R / P),
(c) the number of violent acts per hour (R / H),
(d) the percentage of main characters involved in acts of violence (% V), and
(e) the percentage of main characters involved in homicides (% K).
สมการที่ไดจากการออกแบบวิจัยของ Gerbner และคณะ ถูกนํามาปรับใชจากเดิมที่วัดความรุนแรงจากการแสดงของ
ผูกระทํา จงใจใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดเทานั้น ซึ่งหมายถึง การวัดประเภทความรุนแรงทางกายและความรุนแรงสิ่งของเทานั้น
สมการดังกลาวสรางขึ้นเพื่อนํามาใชงานในป 1970 Gerbner และคณะ ทําการบันทึกระดับของความรุนแรงในชวง
ไพรมไทมของละครโทรทัศนในสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจดบันทึกตั้งแตป 1967-1968 ตอเนื่องมาอีก 10 ป พบวา มีความรุนแรง
โดยเฉลี่ย 80 % ของรายการโทรทัศนทั้งหมด และพบวา 60% ของละครมีบทบาทหลักเกี่ยวของกับความรุนแรง คาเฉลี่ยของ
ความรุนแรงในแตละตอน 7 ครั้งตอชั่วโมง และในชวงสุดสัปดาห ความรุนแรงในแตละตอนจะมีคาอยูที่ 18 ครั้งตอชั่วโมง
ซึ่งรายการจะสงผลตอผูชมที่เปนเด็ก ใหยอมรับความรุนแรงที่ปรากฏละคร รวมไปถึงการตูนบางเรื่องและละครบาง
ประเภทที่คาบเกี่ยวกับรายการของผูใหญเชน รายการประเภท แอ็คชั่น-ผจญภัย และ เรื่องสืบสวนสอบสวน
อยางไรก็ตาม แนวคิดของสมการนี้เปนที่ยอมรับในวงกวางสําหรับการวิจัยเพื่อหาผลชี้วัดเรื่องความรุนแรงในสถาบัน
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสื่อตาง ๆ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนคาฐานเวลาก็สามารถทําไดตามความเหมาะสมของระยะเวลาการวิจัยวาจะ
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ใหสั้นเพียง 1 เดือน หรือยาวจนเปนสิบๆ ป ดังนั้นในการออกแบบวิจัยของโครงการนี้ จะรวมเอาประเด็นเรื่องความรุนแรงทั้ง 4
ประเภท และชวงเวลา (1-31 สิงหาคม 2548 ) ที่ศึกษามาสรางสมการเพื่อคํานวณหาคาดัชนีความรุนแรง ดังนี้

“ความรุนแรงโดยรวม = ความรุนแรงทางกาย + ความรุนแรงทางจิตใจ + ความรุนแรงตอสิ่งของ + ความรุนแรงทางเพศ”
เขียนเปนสมการได VP1 = V1P1 + V2 P1 + V3 P1 + V4 P1
เมื่อ

------ e

V P1 คือ ความรุนแรงโดยรวมของรายการละครเรื่องที่ 1 ตลอดชวงเวลาที่ศึกษา
V1P1 คือ ความรุนแรงทางรางกายของรายการละครเรื่องที่ 1 ตลอดชวงเวลาที่ศึกษา

V2P1 คือ ความรุนแรงทางจิตใจของรายการละครเรื่องที่ 1 ตลอดชวงเวลาที่ศึกษา

V3P1 คือ ความรุนแรงทางวัตถุสิ่งของของรายการละครเรื่องที่ 1 ตลอดชวงเวลาที่ศึกษา
V4P1 คือ ความรุนแรงทางเพศของรายการละครเรื่องที่ 1 ตลอดชวงเวลาที่ศึกษา

อธิบายการลงรหัสความรุนแรงแบบ Gerbner Fomula

รหัส

v
v
v
v

ตารางที่ 4 การลงรหัสแบบ Gerbner Fomula
ประเภทความรุนแรง
%v (โดยมาก) %k (โดยมาก)

1-รางกาย
2-จิตใจ
3-สิ่งของและการระบายอารมณ
4-เพศ

0-5
0-5
0-5
0-5

0-5
0-5
0
0-2

หมายเหตุ

 %v คือจํานวนตัวแสดงนําหรือตัวเอกที่มีสวนในการลงมือ กระทํา และ
รวมทั้งผูถูกกระทําความรุนแรงนั้น

 %k คือจํานวนผูฆา และรวมทั้งผูที่ถูกฆาตายจากการกระทําความรุนแรงนั้น
 จํานวนผูกระทําที่เปนตัวแสดงนํา หรือตัวเอกนั้น มักมีจํานวนยูระหวาง 1-2
แตมักไมเกิน 5 และจํานวนผูที่ถูกฆาตายในความรุนแรงประเภทสิ่งของ
เทากับศูนย เพราะถือวาไมนับเปนการเสียชีวิต
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สูตรการคํานวณและการวัดผล
ตารางที่ 5 สูตรการคํานวณและการวัดผล
ตัวแปร

รหัส

S-SEX

S1
S2

L-LANGUAGE
V-VIOLENCE

L1
L2
V1

คาเฉลีย
่

ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณ

S1
S2
L1
L2
V1

-

คาเฉลีย
่ ดัชนีชวี้ ัดเชิง
ปริมาณตอเรือ
่ งในเวลา
1 เดือน
-

-

-

-

-

-

-

ตอการออกอากาศ 1 ครัง
้ (วัน)

และ

VI p = (V1 + V2 + V3 + V4 ) + (%v1 + %v 2 + %v3 + %v 4 ) + (%k1 + %k 2 + %k 3 + %k 4 )

V2

V2

V3

R-Represent

R1
R2
R3
R4
R5
R6

V4

R1
R2
R3
R4
R5
R6

V I p* =

n
VI p*

ตอการออกอากาศ 1 ครัง
้ (วัน)/ชั่วโมง แบบสมการ ‘s Gerbner Fomular*

VI pr / h = 2 Rr / h * [(V1 + V2 + V3 + V4 ) + (%v1 + %v 2 + %v3 + %v 4 ) + (%k1 + %k 2 + %k 3 + %k 4 )]

V4

VI p

ตอการออกอากาศ 1 ครัง
้ (วัน)/ชั่วโมง

VI p* = Rr / h * [(V1 + V2 + V3 + V4 ) + (%v1 + %v 2 + %v3 + %v 4 ) + (%k1 + %k 2 + %k 3 + %k 4 )]

V3

VI =

V I pr / h =

เมื่อ Rr/h=คาปรับแกเวลาที่ 1 ชั่วโมง

n
VI pr / h
n

-

เมื่อ n=จํานวนครั้งที่
ออกอากาศในเดือนนั้น
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ดวยวิธกี ารเดียวกับการวัดดัชนีความรุนแรงทางเพศ ประเด็นอื่นๆ คือ เรื่องเพศ (Sex) ภาษา (Language)
และภาพตัวแทน (Representation) ก็มวี ธิ ีการคํานวณหาคาดัชนีโดยใชแนวคิดดังกลาวคือ
ดัชนีเนื้อหาทางเพศ (Sex Index) มาจากการรวมเอาคาดัชนีมมุ กลองที่สอไปในทางเพศ (SI1) และ
ความสัมพันธทางเพศที่ไมเหมาะสม (SI2)
SI = SI 1 + SI 2
เขียนเปนสมการได
ดัชนีเนื้อหาทางภาษา (Language Index) มาจากการรวมเอาคาดัชนีภาษาสอไปในทางเพศ (LI1) และ
ภาษาหยาบคาย (LI2)
LI = LI1 + LI 2
เขียนเปนสมการได
ดัชนีเนื้อหาทางภาพตัวแทน (Representation Index) มาจากการรวมเอาคาดัชนีภาพตัวแทนทางเชื้อ
ชาติ (RI1) ภาพตัวแทนชนชั้น (RI2) ภาพตัวแทนทางชาติพนั ธุ (RI3) ภาพตัวแทนทางอายุ (RI4) ภาพตัวแทนคน
พิการ (RI5) และภาพตัวแทนทางเพศ (RI6)
RI = RI1 + RI 2 + RI 3 + RI 4 + RI 5 + RI 6
เขียนเปนสมการได
เนื่องจากรายการละครแตละเรื่องมีระยะเวลาออกอากาศสั้น-ยาวตางกัน ละครบางเรื่องยาวเกือบ 2
ชั่วโมง บางเรื่องสัน้ เพียง 30 นาที ดังนั้นการคํานวณคาดัชนีทงั้ 4 ประเภทดังกลาวจะตองปรับ
ฐานหนวยเวลาใหเทากัน และคาทีก่ ําหนดเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบละครทุกๆ เรื่องคือทีเ่ วลา 1 ชั่วโมง (60
นาที)
ดังนัน้ คาดัชนีทุกประเด็นจึงสามารถอานเปนหนวย ครั้งตอโปรแกรม หรือ ครั้งตอชั่วโมงได สําหรับดัชนี
เรื่องความรุนแรงนั้น การคํานวณจะมีคา %v และ %k ซึ่งคํานวณมาจากจํานวนตัวละครนํา (%v-Number of
Leading Character involve in Violence action) ทั้งทีเ่ ปนผูกระทํา/เหยื่อจากการกระทําความรุนแรง และจํานวน
ผูฆา/ผูถูกฆา (%k-Number of Killer and Killed) ดวยตองการใหน้ําหนักการกระทําความรุนแรงในแตละครั้งวามี
ความหนักเบาตางกัน หากตัวละครสําคัญ หรือตัวเอกของเรื่องกระทํารุนแรงก็จะสงผลกระทบตอการรับรูและ
ความรูสกึ ของผูชมไดมากกวา นอกจากนี้ จํานวนผูฆาและผูถูกฆาก็เปนการใหนา้ํ หนักเชิงคุณภาพในการวัดการ
กระทําความรุนแรงในแตละครั้งใหมีความแตกตางทีม่ ีนยั สําคัญไดมากกวา ดังนัน้ คา %v และ %k จึงนํามา
คํานวณรวมกันไวเพื่อใหเห็นวาแมจํานวนครั้งความรุนแรงเชิงปริมาณอาจเทากัน
แตอาจมีความรุนแรงเชิง
คุณภาพที่แตกตางกัน และเพื่อความเขาใจในระบบเดียวกัน จึงกําหนดใหดัชนีความรุนแรงมีหนวยเปน ครั้ง/การ
ออกอากาศ หรือ ครั้ง/ชั่วโมง เชนกัน
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สวนที่ 4

ผลการศึกษาและวิเคราะห

โครงการรอบที่ 1 เปนการศึกษา “รายการละครโทรทัศนในชวงเวลา 16.00 – 22.00 น. ของเด็กเยาวชน
และครอบครัว” โดยเก็บขอมูลในเดือนสิงหาคม 2548 จากสถานีโทรทัศนทุกชอง ผลการศึกษาและวิเคราะห
ประกอบไปดวย
1. ประเด็นทั่วไป
1. ปริมาณ สัดสวน ประเภทและแหลงผลิต
2. สัดสวนเนื้อหารายการ : โฆษณา
2. ประเด็นศึกษาเฉพาะ
1. ประเด็นเรื่องเพศ (Sex)
2. ประเด็นเรื่องภาษา (Language)
3. ประเด็นเรื่องความรุนแรง (Violence)
4. ประเด็นเรื่องภาพตัวแทน (Representation)

1.ผลการศึกษา: ประเด็นทั่วไป
1.1 แหลงผลิต และกลุมเปาหมายผูชม
จากการศึกษาประเด็นทัว่ ไปเรื่องปริมาณ สัดสวน ประเภทและแหลงผลิตของละครที่ออกอากาศ
ในชวงเวลา 16.00-22.00 น. ในชวงเดือนสิงหาคม 2548 จากสถานีโทรทัศนชอง 3, 5, 7, 9, 11 และ itv
พบวามีรายการละครที่ศึกษาทัง้ สิ้นรวม 34 เรื่อง 5 ชองสถานี ดังนี้โดยมีสัดสวนดังนี้
 สถานีโทรทัศนชอง 3
13
เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 5
3
เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 7
11 เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 9
5
เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 11
ไมมีรายการละคร
 สถานีโทรทัศนชอง itv
2
เรื่อง
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ตารางที่ 6 แสดงรายการละครเฉพาะชวงเวลา 16.00-22.00 น.ตลอดชวงเดือนสิงหาคม 2548
ชอง เวลา

วัน

รายการ

16.25 - 17.25
จันทร-อังคาร
ชอลิ้วเฮียง
18.45 - 19.15
จันทร-ศุกร
ย ยักษยอดยุง
19.15 - 19.55
จันทร-อาทิตย
สุภาพบุรุษตีนควาย* + นางฟาไซเบอร
20.20 - 22.05
จันทร-อังคาร
เจดัน ฉันรักเธอ* + กุหลาบสีดํา
3
16.25 - 17.25
พุธ-ศุกร
ฟงอวิ๋น
20.20 - 21.55
พุธ-พฤหัสบดี
หนึ่งในทรวง* + รักละมุนลุนละไม
20.20 - 21.55
ศุกร-อาทิตย
บอดี้การดแดดเดียว* + บันทึกจากลูกผูชาย
16.45 - 17.30
เสาร-อาทิตย
ปญญาชนกนครัว* + เมื่อดอกเห็ดบาน
รวม 13 เรื่อง คิดเปน 58.33 % ตอสัปดาห (ในชวง 16.00-22.00 น.)
20.15 - 21.10
จันทร-อังคาร
พรุงนี้ไมสายที่จะรักกัน
5 20.15 - 21.10
พุธ-พฤหัสบดี
บวงรัก
20.15 - 21.10
เสาร-อาทิตย
อยูกับกง
รวม 3 เรื่อง คิดเปน 13.09 % ตอสัปดาห (ในชวง 16.00-22.00 น.)
16.30 - 17.00
อังคาร
UFO ครอบครัวอลเวง
18.15 – 18.45
จันทร-อาทิตย
คนนี้ละพอเรา* + แกงสืบ 07
18.45 – 19.35
จันทร-อาทิตย
นกออก* + คนรักสุดขอบฟา
7
20.25 – 22.15
จันทร-อังคาร
ฟากระจางดาว* + สะใภทอรนาโด
20.25 – 22.15
พุธ-พฤหัสบดี
เหมราช* + หนึ่งตะวันพันดาว
20.25 – 22.15
ศุกร-อาทิตย
เสนหรักนางซิน* + 99 วันฉันรักเธอ
รวม 11 เรื่อง คิดเปน 58.73 % ตอสัปดาห (ในชวง 16.00-22.00 น.)
16.00 – 17.00
อาทิตย
รถดวนขบวนสุดทาย
17.00 – 18.00
อาทิตย
บุญดีผีคุม
9 18.00 – 19.00
เสาร
บางรักซอย 9
21.00 – 22.00
เสาร-อาทิตย
2+1 แกรงเกินพิกัด
18.00 – 19.00
อาทิตย
รักแปดพันเกา ป 2
รวม 5 เรื่อง คิดเปน 14.28 % ตอสัปดาห (ในชวง 16.00-22.00 น.)
19.30 – 20.00
จันทร-อาทิตย
วัยซนคนมหัศจรรย
itv
17.30 – 18.00
เสาร-อาทิตย
รักซอนซอนเลห

นาที/สัปดาห
120
210
280
210
180
190
190
90
1470
110
110
110
330
210
350
230
230
230
230
1480
60
60
60
120
60
360
210

รวม 2 เรื่อง

60
270

รวม 34 เรื่อง

3910

หมายเหตุ * คือละครที่ออกอากาศและจบในเดือนสิงหาคมและมีเรื่องอื่นมาแทน
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แหลงผลิตรายการละครพบวาสวนใหญผลิตขึ้นในประเทศ มีละครตางชาติเพียง 3 เรื่องเทานัน้ ที่
ออกอากาศคือ เรื่อง “ชอลิ้วเฮียง”, “ฟงอวิน๋ ” จากประเทศจีน และละครเรื่อง “รักซอนซอนเลห” จากประเทศเกาหลี
จากตารางที่ 6 แสดงรายการละครเฉพาะชวงเวลา 16.00-22.00 น.ตลอดชวงเดือนสิงหาคม 2548 มี
ละครออกอากาศใน 5 ชองสถานีจาก 6 สถานีโทรทัศนที่เปนฟรีทวี ี ชองที่ไมมีรายการละครเลยคือชอง 11 กรม
ประชาสัมพันธ พิจารณาจากเวลาการออกอากาศตอสัปดาหพบวา
ชองที่มีสัดสวนเวลาการออกอากาศรายการละครตอสัปดาหมากที่สุดในชวงเวลา 16.00-22.00 น. คือ
ชอง 7 มากถึง 1,480 นาที/สัปดาห (คิดเปน 58.7 % ตอสัปดาห) ตามดวยชอง 3 1,470 นาที/สัปดาห (คิดเปน
58.33 %) และชอง 9, 5 และ itv ตามลําดับ (360, 330 และ 270 นาที/สัปดาห)

เวลารวมรายการละคร (นาที/สัปดาห)

แผนภูมิแสดงสัดสวนเวลารายการละครในชวงเวลา 16.00-22.00 น. ตอ สัปดาห
(หนวย นาที)
1600

1480

1470

1400
1200
1000
800
600
360

330

400

270

200
0
3

5

7

9

itv

สถานีโทรทัศน

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงสัดสวนเวลาละครที่ออกอากาศในชวง 16.00-22.00 น. ของชองโทรทัศนฟรีทีวี (ส.ค. ‘48)
(หนวย:นาที/สัปดาห)

2.2 สัดสวนเนื้อหารายการ: โฆษณา
กรมประชาสัมพันธไดกาํ หนดสัดสวนของการโฆษณาสินคาและบริการตอเนื้อหาวา
“ใหสถานีวิทยุโทรทัศนทาํ การโฆษณาและบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละ 12 นาที 30
วินาที แตเมือ่ รวมเวลาโฆษณาและบริการธุรกิจตลอดทั้งวัน เฉลี่ยตองไมเกินชั่วโมงละ 12 นาที”2

2

ประกาศกรมประชาสัมพันธเรื่อง กําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาสําหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 14 เม.ย. 2539
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จากการศึกษารายการละครที่ออกอากาศในชวงเวลาไพรมไทม (16.00-22.00 น.) จากละคร 34 เรื่องที่
ออกอากาศในเดือนสิงหาคมเวลา 16.00-22.00 น. พบวามีละครมากถึง 24 เรื่อง (70 เปอรเซ็นต) ที่มี
สัดสวนการโฆษณาเกินกวาทีก่ รมประชาสัมพันธประกาศเอาไว รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 7 แสดงสัดสวนเนื้อหาและโฆษณาตอการออกอากาศ 1 ชั่วโมง3
เรื่อง
สถานี
เนื้อหาเฉลี่ย (นาที) โฆษณาเฉลี่ย (นาที)4
ชอลิ้วเฮียง
ย ยักษยอดยุง
สุภาพบุรุษตีนควาย
นางฟาไซเบอร
เจดัน ฉันรักเธอ
กุหลาบสีดํา
ฟงอวิ๋น
หนึ่งในทรวง
รักละมุน ลุนละไม
บอดี้การดแดดเดียว
บันทึกจากลูกผูชาย
ปญญาชนกนครัว
เมื่อดอกเห็ดบาน
พรุงนี้ไมสายที่จะรักกัน
บวงรัก
อยูกับกง
UFO ครอบครัวอลเวง
คนนี้ละ พอเรา
แกงสืบ 07
นกออก
คนรักสุดขอบฟา
ฟากระจางดาว
สะใภทอรนาโด

3

ชอง 3

ชอง 5
ชอง 7

41.20
48.44
49.13
49.99
44.66
48.93
46.85
44.86
45.99
46.11
49.18
46.36
46.48
43.23
46.29
43.85
42.27
50.59
49.61
48.43
44.29
46.86
46.24

18.80 (max)
11.56
10.88
10.01
15.34
11.07
13.15
15.14
14.01
13.89
10.82
13.64
13.52
16.77
13.71
16.15
17.73
9.41 (min)
10.39
11.57
15.71
13.14
13.76

คาดังกลาวเปนคาปรับฐานเฉลี่ยที่ 60 นาที เนื่องจากละครบางเรื่องออกอากาศไมเต็มชั่วโมง บางรายการยาวเกิน 1 ชั่วโมง บาง
รายการสั้นเพียง 30 นาที การเปรียบเทียบจึงปรับฐานเวลาใหเทากันคือ 60 นาที อยางไรก็ตามเมื่อคํานวณขากขอกําหนดที่หาม
โฆษณาเกิน 12 นาที 30 วินาที แมรายการที่ออกอากาศเพียง 30 นาที สัดสวนโฆษณาก็ไมควรเกิน 6 นาที 15 วินาที
4
หนวยหลังจุดทศนิยมเปนคาฐานรอย ไมใชฐาน 60
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เหมราช
หนึ่งตะวันพันดาว
เสนหรักนางซิน
99 วันฉันรักเธอ
รถดวนขบวนสุดทาย
บุญดีผีคุม
บางรักซอย 9
2+1 แกรงเกินพิกัด
รักแปดพันเกา ป 2
วัยซนคนมหัศจรรย
รักซอน ซอนเลห

44.70
44.50
44.26
44.85
48.00
46.99
46.51
49.80
34.32
44.81
44.26

ชอง 9

ชอง itv

15.30
15.50
15.74
15.15
12.00
13.01
13.49
10.20
18.33
15.19
15.74

จากตารางที่ 7 พบวารายการละครทีม่ ีสัดสวนโฆษณาตอชั่วโมงมากที่สุดคือละครเรื่อง “ชอลิ้วเฮียง”
(18.80 นาที) รองลงมาคือละครเรื่อง “รักแปดพันเกา” (18.33 นาที) และ “UFO ครอบครัวอลเวง” (17.73 นาที)
ขณะที่มีละครเพียง 10 เรื่องจาก 34 เรื่องมีสัดสวนโฆษณาไมเกินกําหนด โดยละครที่มีสัดสวนการโฆษณานอย
ที่สุดคือ “คนนี้ละพอเรา” (9.41 นาที) 5 โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการโฆษณาในรายการละครตอชั่วโมงเฉลี่ย
ทุกเรื่องโดยแบงตามชองสถานีพบวา สถานีโทรทัศนที่มีสัดสวนการโฆษณาในรายการละครเฉลี่ยตอชั่วโมง
มากทีส่ ุดคือชอง 5 (15.54 นาที) ตามดวยชอง itv (15.47 นาที) และชอง 7 (13.95 นาที) ตามลําดับ
แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยเวลาโฆษณาในรายการละครแยกตามชองสถานี

โฆษณาเฉลี่ย (นาที/ชั่วโมง)

15.54

15.47

15.50

14.50
13.95
13.50
13.50

13.22

12.50
3

5

7

9

สถานีโทรทัศน

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงสัดสวนโฆษณาเฉลี่ยตอชั่วโมงในรายการละครแยกตามชองสถานี

5

ละครเรื่องคนนี้ละ…พอเรา ออกอากาศชอง 7 และจบในวันที่ 1 สิงหาคม 2548

itv
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เมื่อวิเคราะหผลจากแผนภูมริ ูปที่ 1 (แสดงสัดสวนเวลาละครที่ออกอากาศในชวง 16.00-22.00 น. ของ
ชองโทรทัศนฟรีทีวี (ส.ค. 2548) หนวย: นาที/สัปดาห) และแผนภูมิรูปที่ 2 (แผนภูมิแสดงสัดสวนโฆษณาเฉลีย่ ตอ
ชั่วโมงในรายการละครแยกตามชองสถานี) กลับพบวาชองสถานีโทรทัศนทมี่ ีสัดสวนเวลาละครตอสัปดาหสูง (คือ
ชอง 3 และ 7) ซึ่งเนนละครเปนหลัก กลับมีสัดสวนโฆษณาตอชั่วโมงในรายการละครต่ํากวาชองทีม่ ีรายการละคร
นอย (คือชอง 5, 9 และ itv) อยางไรก็ตาม ทุกชองมีคาเฉลี่ยสัดสวนการโฆษณาในรายการละครเกินกวาที่
กําหนดไว
นอกจากนีย้ ังพบวา ละครบางเรื่องมีการใสโฆษณาเอาไวตนเรื่องกอนเขาสูเนื้อเรื่อง คือหลังจากทีต่ ัดเบรค
และมีโฆษณาสินคาและผลิตภัณฑไปตามปกติของชวงแลว
เมือ่ กลับเขามาเบรกใหมก็จะมีการแทรกโฆษณา
สินคาและบริการเขามาในชองตนเริ่มเบรคใหมอีก 2-3 ผลิตภัณฑ ซึ่งพบในละครเรื่อง “พรุงนี้ไมสายที่จะรักกัน”,
“บวงรัก”, “บุญดีผีคุม”, “บางรักซอย9” และ “รักแปดพันเกา” หากนับเวลารวมกันในแตละเบรคจะอยูที่ 10-15
วินาทีในลักษณะของผูสนับสนุนรายการ
จากการศึกษาพบขอสังเกตวา แมชอง 3 และ 7 จะมีสัดสวนเวลารายการละครสูง (ประมาณ 58 %) แต
ก็มีสัดสวนเวลาโฆษณานอยกวา (ประมาณ 13 นาที/ชั่วโมง) ขณะที่ชอง 5 และ itv ที่มีสัดสวนเวลารายการ
ละครนอย (ประมาณ 13 %) แตกลับมีสดั สวนเวลาโฆษณาสูงกวา (เกือบ 16 นาที/ชั่วโมง)
อัตราคาโฆษณาในชวงไพรมไทม (18.00 - 22.30 น.)6
สถานี
อัตราคาโฆษณา (บาท/นาที)
ชอง 3
260,000 - 420,000
ชอง 5
135,000 - 260,000
ชอง 7
300,000 - 450,000
ชอง 9
180,000 - 220,000
ITV
200,000 - 250,000
Source: Company reports and KELIVE Research 22 มิถุนายน 2548

เมื่อพิจารณาจากอัตราโฆษณาพบวา ที่อตั ราขั้นต่ํา ชองที่มีคา โฆษณาสูงสุดคือ ชอง 7 (นาทีละ 300,000
บาท) ตามดวยชอง 3 (นาทีละ 260,000 บาท) ชอง itv (นาทีละ 200,000 บาท) ชอง 9 (นาทีละ 180,000 บาท)
และนอยสุดคือชอง 5 (นาทีละ 135,000 บาท)
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสวนแบงผูชมแบงตามชองสถานีโทรทัศน ชวงเดือน มิถุนายน 2548 พบวา ชอง 7
มีสวนแบงผูชมมากที่สุด (ประมาณ 44 %) ตามดวยชอง 3 (ประมาณ 23 %) ชอง itv (ประมาณ 12 %) ชอง 9
(ประมาณ 11 %) ชอง 5 (ประมาณ 8 %) และชอง 11 (ประมาณ 2 %)

6

Source : Company reports and KELIVE Research 22 มิถุนายน 2548
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สวนแบงผูชมของสถานีตาง ๆ7

Source: Nielsen Media Research

จากรูปแสดงสวนแบงผูช ม พบวา ชอง 7 และ ชอง 3 ซึ่งมีสัดสวนรายการละครสูง ไดสวนแบงผูชมรวมกัน
ถึง 67 % (มิถุนายน 2548) ซึ่งหมายความวา ผูชม 2 ใน 3 ชมรายการจากชอง 3 และชอง 7 ขณะที่ชองที่
เนนขาวสารอยาง ชอง 9 และ itv มีสัดสวนรวมกันเพียง 23 % เทานั้น

7

Source : Company reports and KELIVE Research and Nielsen Media Research 15 สิงหาคม 2548
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รูปที่ 3 แผนภูมิสัดสวนโฆษณาเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมงของรายการละคร(เวลา 16.00-22.00 น. เดือนสิงหาคม 2548
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2. ประเด็นศึกษาเฉพาะ
การศึกษารายการละครโทรทัศนในประเด็นเฉพาะนั้นวัดใน 4 ประเด็นคือ เรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง
และภาพตัวแทน โดยมีดัชนีชี้วัดเก็บคาตัวแปรในการบันทึกแบงออกเปนหมวดตางๆ ซึ่งดูไดจากคูมอื การวัดวาใน
แตละประเด็นมีรายละเอียดเชนไร

2.1 ผลการศึกษาประเด็นเฉพาะ: โดยรวม
จากการศึกษารายการละครโทรทัศนที่ออกอากาศเวลา 16.00-22.00 น. เดือนสิงหาคมโดยใชคูมือการวัด
เรื่องเพศ (Sex) ภาษา (Language) ความรุนแรง (Violence) และภาพตัวแทน (Representation) พบวามีละคร
34 เรื่อง 24 โปรแกรมจาก 5 ชองสถานี และเมื่อนําดัชนีชี้วัดเนื้อหาในแตละประเด็นทัง้ 4 เพือ่ หาปริมาณการ
นําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสมในสื่อจากรายการละครทุกรายการการพบวา
 เมื่อเปรียบเทียบทุกประเด็น พบวา รายการละครมีการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรงมากที่สดุ
(3.29) อันดับ 2 คือเรื่องภาพตัวแทน (1.33), ภาษา (0.25) และเรื่องเพศ (0.13) ตามลําดับ8
 ประเด็นเรื่องความรุนแรง (Violence) พบวา ประเภทของความรุนแรงที่ปรากฏในละครมาก
ที่สุดคือ ความรุนแรงทางรางกาย (2.18), ตามดวยความรุนแรงทางเพศ (0.39), ความรุนแรงทาง
จิตใจ (0.39), และความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (0.24)9 ตามลําดับ
 ประเด็นเรื่องภาพตัวแทน (Representation) พบวา ประเภทของภาพตัวแทนที่ปรากฏใน
ละครมากที่สดุ คือ ภาพตัวแทนทางเพศ (0.57), ภาพตัวแทนทางชนชั้น (0.36), ภาพตัวแทนคน
พิการ (0.15), ภาพตัวแทนอายุ (0.12), ภาพตัวแทนเชือ้ ชาติ (0.10) และภาพตัวแทนชาติพนั ธุ
(0.08)10 ตามลําดับ
 ประเด็นเรื่องภาษา (Language) พบวา ภาษาประเภทหยาบคาย (0.15) ปรากฏในรายการ
ละครมากกวาภาษาสอไปในทางเพศ (0.10)11 ตามลําดับ
 ประเด็นเรื่องเพศ (Sex) พบวา รายการละครนําเสนอเนื้อหาความสัมพันธที่ไมเหมาะสมทาง
เพศ (0.12) มากกวาการใชมุมกลองที่สอไปในทางเพศ (0.01)12 ตามลําดับ

8

คาตัวเลขจาก “ดัชนีรวมชี้วัดปริมาณการนําเสนอเนื้อหาในแตละประเด็น” , (หนวย-ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
คาตัวเลขจาก “ดัชนีรวมชี้วัดปริมาณการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรงแตละประเภท” (หนวย-ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
10
คาตัวเลขจาก “ดัชนีรวมชี้วัดปริมาณการนําเสนอเนื้อหาภาพตัวแทนแตละประเภท” (หนวย-ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
11
คาตัวเลขจาก “ดัชนีรวมชี้วัดปริมาณการนําเสนอเนื้อหาภาษาแตละประเภท” (หนวย-ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
12
คาตัวเลขจาก “ดัชนีรวมชี้วัดปริมาณการนําเสนอเนื้อหาทางเพศแตละประเภท” (หนวย-ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
9
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ซึ่งหมายความวาภายในเดือนสิงหาคมทีผ่ านมา หากเราเปดชมรายการละครโทรทัศนไมวา จากชอง
ใดก็ตามยกเวนชอง 11 เรามีโอกาสที่จะพบกับเนื้อหาที่ไมเหมาะสมเรื่อง ความรุนแรง ภาพตัวแทน
ภาษาและเพศ ในสื่อเปนโอกาสเทากับ 3.29, 1.33, 0.25 และ 0.13 ครั้ง ภายในเวลา 1 ชั่วโมงของการ
ชม
รายการละครโทรทัศนมีการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรง (Violence) สูงกวาเนื้อหาประเภทอื่น โดย
เรียงลําดับดังนี้ดังตารางดานลาง
ตารางที่ 8 แสดงคาดัชนีรวมปริมาณเนื้อหาแตละประเด็นที่นําเสนอในรายการละครโทรทัศน
อันดับ
เนื้อหา
ดัชนีรวม
ดัชนีรวม*
(ทุกรายการ:ครั้งตอการออกอากาศ) (ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
1
ความรุนแรง (V)
VIa= 3.25
VIa*= 3. 29
2
ภาพตัวแทน (R)
RIa= 1.44
RIa*= 1.34
3
ภาษา (L)
LIa= 0.29
LIa*= 0.25
4
เพศ (S)
SIa= 0.15
SIa*= 0.13

ตารางที่ 8 แสดงคาดัชนีรวมเนื้อหาแตละประเด็นการวัด เมื่อดูคาดัชนีรวม (ทุกรายการ : ครั้งตอชั่วโมง)
รายการละครมีการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรงมากที่สดุ รองลงมาคือเรื่องภาพตัวแทน, ภาษา และเรื่องเพศ
ตามลําดับ ซึง่ หมายความวา ภายในเดือนสิงหาคมที่ผา นมา
แผนภูมิแสดงดัชนีรวม ทุกรายการ (ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
3.5

3.29

คาดัชนี (ครั้ง/ชั่วโมง)

3
2.5
2
1.34

1.5
1
0.5

0.25

0.13

0
ความรุนแรง (V)

ภาพตัวแทน (R)

ภาษา (L)

ประเด็นศึกษา

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงดัชนีรวมแตละประเด็นการวัดเนื้อหาที่ปรากฏในรายการละคร

เพศ (S)
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แผนภูมิดานบนเปรียบเทียบปริมาณเนื้อหาที่ไมเหมาะสมที่ปรากฏในสื่อในแตละประเภท จะเห็นวา
เนื้อหาดานภาษาและเรื่องเพศมีคาต่ํา (ไมถึง 1 ครั้งใน 1 ชั่วโมง) ขณะที่เนื้อหาความรุนแรงและเนือ้ หาภาพ
ตัวแทนมีคามากกวา 1 ครั้งใน 1 ชั่วโมง
โดยคาดัชนีทสี ูงสดในแตละประเด็นการวัดแสดงดังตารางดังนี้

เรื่อง
ดัชนี
คา
เรื่อง

ตารางที่ 9 แสดงคาดัชนีสูงสุดในแตละประเด็น
ดัชนีเพศ
ดัชนีภาษา
ดัชนีความรุนแรง
SIp*(max)
LIp*(max)
VIp*(max)
0.96
1.25
11.06
รักแปดพันเกา
บวงรัก
ฟงอวิ๋น

จากตารางพบวา
 ละครที่มีดัชนีเรื่องเพศสูงสุดคือ
 ละครที่มีดัชนีเรื่องภาษาสูงสุดคือ
 ละครที่มีดัชนีเรื่องความรุนแรงสูงสุดคือ
 ละครที่มีดัชนีเรื่องภาพตัวแทนสูงสุดคือ

ดัชนีภาพตัวแทน
RIP*(max)
7.09
บางรักซอย 9

“รักแปดพันเกา”
“บวงรัก”
“ฟงอวิ๋น”
“บางรักซอย 9”

2.2 ผลการศึกษาประเด็นเฉพาะ: ละครกอนขาว หลังขาว (เวลา 20.00 น.)
เมื่อแบงรายการละครออกเปนสองกลุมคือ ละครกอนขาวและละครหลังขาว พบวา
 รายการละครกอนขาวมีดัชนีการวัดเนื้อหาที่ไมเหมาะสมสูงกวาละครหลังขาวถึง 3 ประเด็นคือ
เรื่องความรุนแรง ภาพตัวแทน และเรื่องเพศ
 โดยรายการละครกอนขาว (16.00 – 20.00 น.) มีคาดัชนีรวมความรุนแรง (VIa*กอนขาว=3.97 ครั้ง/
ชั่วโมง), ดัชนีรวมภาพตัวแทน (RIa*กอนขาว=1.64 ครั้ง/ชั่วโมง) ดัชนีรวมทางเพศ (SIa*กอนขาว=0.15
ครั้ง/ชั่วโมง) และดัชนีรวมภาษา (LIa*=0.22 ครั้ง/ชั่วโมง)
 ขณะที่รายการละครหลังขาว (20.00-22.00 น.) มีคาดัชนีรวมความรุนแรง (VIa*หลังขาว=2.52 ครั้ง/
ชั่วโมง), ดัชนีรวมภาพตัวแทน (RIa*หลังขาว=0.99 ครั้ง/ชั่วโมง) ดัชนีรวมทางเพศ (SIa*หลังขาว=0.11
ครั้ง/ชั่วโมง) และดัชนีรวมภาษา (LIa*=0.28 ครั้ง/ชั่วโมง)
แสดงผลดังตารางดานลางนี้
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ตารางที่ 10 แสดงคาดัชนีรวมปริมาณเนื้อหาแตละประเด็นที่นําเสนอในรายการละครโทรทัศน
แบงรายการกอนขาว และรายการหลังขาว
อันดับ
เนื้อหา
ดัชนีรวม* รายการกอนขาว
ดัชนีรวม* รายการหลังขาว
(ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
(ทุกรายการ:ครั้งตอชั่วโมง)
1
ความรุนแรง (V)
VIa*= 3.97
VIa*= 2.52
2
ภาพตัวแทน (R)
RIa*= 1.64
RIa*= 0.99
3
ภาษา (L)
LIa*= 0.22
LIa*= 0.28
4
เพศ (S)
SIa*= 0.15
SIa*= 0.11

จากตารางที่ 10 พบวา ละครชวงกอนขาวภาคค่ํา (16.00-20.00 น.) ซึ่งเปนละครที่มีกลุม ผูชมสวน
ใหญเปนเด็กและเยาวชน กลับมีคาดัชนีการวัดเนือ้ หาประเด็นเรื่อง ความรุนแรง (Violence) , ภาพ
ตัวแทน (Representation), และเรื่องเพศ (Sex) มากกวา และถึงแมวาตัวเลขจะใกลเคียงกัน แตสะทอน
วา ทางชองโทรทัศน หรือผูผลิตรายการละครไมไดคํานึงวากลุมผูชมรายการละครของตนจะเปนกลุม
เด็กและเยาวชนหรือครอบครัวโดยเฉพาะ เพราะจากขอมูลพบวารายการละครสวนใหญที่ออกอากาศ
นั้น เปนรายการละครที่ผลิตขึ้นเพื่อกลุมเปาหมายผูชมกลุมใหญทั้งครอบครัว การแบงชวงเวลากอนขาว
ภาคค่ํา หลังขาวภาคค่ําจึงไมมีนัยสําคัญ
ประเด็นนี้จงึ นาพิจารณาตอไปวาหากยายรายการละครที่มีความรุนรงสูงไปไวในชวงเวลาหลังขาวภาคค่ํา
อาจเปนผลดีตอเด็กและเยาวชนมากกวาที่จะไมมกี ารกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับรายการละครแตละ
ประเภท/เรื่อง ซึ่งมีความเหมาะสมของเนื้อหาในประเด็นตางๆ ไมเทากัน

ดัชนี (ครั้ง/ช.ม.)

แสดงคาดัชนีรวมปริมาณเนื้อ หาแตละประเด็นที่นําเสนอในรายการ
ละครโทรทัศน รายการกอ นขาว และรายการหลังขาว
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.97

2.52
1.64
0.99
0.22
ความรุนแรง (V)

ภาพตัวแทน (R)

0.28

ภาษา (L)

0.15

0.11

เพศ (S)

ประเด็นการวัด
ดัชนีรวม* รายการกอนขาว (ทุกรายการ : ครั้งตอชั่วโมง)

ดัชนีรวม* รายการหลังขาว (ทุกรายการ : ครั้งตอชั่วโมง)

รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงดัชนีรวมแตละประเด็นการวัดเนื้อหาที่ปรากฏในรายการละคร กอนขาว และ หลังขาว
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เมื่อพิจารณาในประเด็นความรุนแรงทุกประเภททัง้ ทางรางกาย จิตใจ วัตถุ และเพศ (V1-4) พบวา
 จํานวนตัวละครนําที่เปนทั้งผูกระทําและเหยื่อความรุนแรง (%v) ในรายการละครกอนขาว มี
คาเฉลี่ยมากกวาละครหลังขาว (%vกอนขาว=5.76 และ %vหลังขาว=5.18) เพียงเล็กนอย
 จํานวนผูฆา และถูกฆา (%k) ในรายการละครกอนขาวมีคาเฉลีย่ มากกวาละครหลังขาวกวา
เทาตัว คือ (%kกอนขาว=0.61 และ %kหลังขาว=0.30)
ซึ่งหมายความวา รายการละครชวงกอนขาว 20.00 น. มีความรุนแรงโดยรวมมากวารายการละครหลัง
ขาว

คา %v และ %k (%)

แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยผูระทํา/เหยื่อความรุนแรง (%V)
และคาเฉลี่ยผูฆา/ถูกฆา (%k) เปรียบเทียบละครกอนขาวและหลังขาว
8.00
6.00

5.76

5.18

4.00
2.00

0.61

0.30

0.00
%VI

%KI

ดัชนีผูกระทํา/เหยื่อความรุนแรง (%VI) และดัชนีผูฆา/ถูกฆา (%KI)
กอนขาว

หลังขาว

รูปที่ 6 แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยผูระทํา/เหยื่อความรุนแรง (%V)
และคาเฉลี่ยผูฆา/ถูกฆา (%k) เปรียบเทียบละครกอนขาวและหลังขาว

และเมื่อพิจารณาประเด็นเรื่องภาพตัวแทน และเพศดวย จึงสรุปไดวารายการละครกอนขาว
ดังนั้นเราอาจสรุปไดวา รายการละครกอนขาว (16.00 -20.00 น.) มีลักษณะเนือ้ หาที่ไมเหมาะสม
มากกวารายการละครหลังขาว (20.00-22.00 น.)
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2.3 ผลการศึกษาประเด็นเรื่องเพศ (Sex)
การศึกษาประเด็นเรื่องเพศนัน้ มีดัชนีการวัดจากเนื้อหาละครเพียง 2 ตัว คือ มุมกลองที่สอไปในทางเพศ
(S1) พิจารณาจากการใชมมุ กลอง ลักษณะภาพ การนําเสนอ การเจตนาเนนย้ําของสัดสวนรางกายผูแสดงโดยไม
จําเปนตอเนื้อเรื่อง โดยไมจาํ เปนวาเครื่องแตงกายของตัวแสดงจะเปนเชนไร และความสัมพันธที่ไมเหมาะสม (S2)
หมายถึง เนื้อหาทีน่ ําเสนอความสัมพันธระหวางเพศ หรือเพศเดียวกันที่ปรากฏบนจอโทรทัศนในลักษณะที่ไม
เหมาะสมกับศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี เชนการนอกใจ มีชู ชิงรักหักสวาท การมีคูครองกอนวัยสมควร
ผลการศึกษาพบวาปริมาณการนําเสนอเนื้อหาทางเพศในรายการละครโทรทัศนชว งเดือนสิงหาคม เวลา
16.00-2.00 น. มีปริมาณต่ํา โดยมีดัชนีรวมชี้วัดปริมาณเนื้อหาทางเพศในสื่อ อยูท ี่ SIa*= 0.13 ครั้งตอชั่วโมง
ตารางที่ 11 แสดงคาดัชนีชี้วัดทางเพศ (Sex Index)13
ดัชนี
SI1P*
SI2P*
SIP*
สูงสุด
0.22
0.96
0.96
เรื่อง
นกออก
รักแปดพันเกา
รักแปดพันเกา
ดัชนี
SI1a*
SI2a*
SIa*
เฉลี่ย
0.01
0.12
0.13
(ครั้ง/ชั่วโมง)

จากตารางที่ 11 พบวา คาดัชนีทางเพศเรื่องของความสัมพันธที่ไมเหมาะสม (SI2a*) มีคา 0.12 ครั้ง/
ชั่วโมง ขณะทีค่ าดัชนีทางเพศเรื่องมุมกลองที่สอไปในทางเพศ (SI1a*) มีคาเพียง 0.01 ครั้ง/ชั่วโมง คาทั้ง 2 รวมกัน
เปนดัชนีรวมชีว้ ัดเรื่องเพศ (SIa*) เทากับ 0.13 ครั้ง/ชั่วโมง ซึง่ ถือวาเปนคาที่นอย แสดงวาละครโทรทัศนที่ผา นมา
ในเดือนสิงหาคมจากทุกเรื่องทุกชองมีการนําเสนอเรื่องเพศในดัชนีการสัดเชิงปริมาณไมสูงมากนัก

13

SI1a* คือ ดัชนีชี้วัดเรื่องเพศประเด็นเรื่องมุมกลองที่สอไปในทางเพศ
SI2a* คือ ดัชนีชี้วัดเรื่องเพศประเด็นเรื่องความสัมพันธที่ไมเหมาะสม
SI* คือ ดัชนีรวมชี้วัดเรื่องเพศ (รวมจาก SI1a และ SI2a)
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แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ย ลักษณะเนื้อหาทางเพศ (Sex) ที่ปรากฏใน
รายการละครโทรทัศน (ครั้ง/ชม.)
0.14
0.12

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02

0.01

0.00

มุมกลองสอทางเพศ

ความสัมพันธทางเพศที่ไมเหมาะสม

รูปที่ 7 แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบคาดัชนีแยกประเภทเนื้อหาทาง
เพศ (Sex) ที่ปรากฏในรายการละครโทรทัศน

จากรูปที่ 7 การวัดเนื้อหาเรื่องเพศสวนใหญมักนําเสนอในรูปแบบความสัมพันธทไี่ มเหมาะสมมากกวาที่
จะใชมุมกลองที่ไมเหมาะสม

ประเด็นเรื่องความสัมพันธที่ไมเหมาะสม (S2)
เมื่อพิจารณาเชิงคุณภาพในประเด็นเรื่องเพศในเนื้อหาละคร พบวาละครทุกเรื่องมีการดําเนินเรื่องโดยนํา
เรื่องของเพศมาเปนตัวดําเนินเรื่อง (จากตารางที่ 6 พบวารูปแบบละครสวนใหญคือ เนนเนือ้ หาความรัก ละคร
เนื้อหาเนนจินตนาการ และละครชีวิต) ซึ่งใชแกนเรื่องเกีย่ วกับความรักระหวางเพศเปนหลัก และมีละครหลายเรื่อง
ที่นาํ เสนอเรื่องการชิงรักหักสวาท การแยงชิงคนรัก การรุมจีบคนที่ตนหลงรัก เนนเรื่องราวความรักระหวางคูตวั เอก
ตางๆ อยูตลอดทั้งเรื่อง เมื่อพิจารณาจากแกนเรือ่ ง โครงเรื่องหรือพล็อตแลว ประเด็นเรื่องการนําเสนอ
ความสัมพันธที่ไมเหมาะสมตามนิยามการวัดเรื่องความสัมพันธที่ไมเหมาะสมเชนการนอกใจ มีชู ชิงรักหักสวาท
หรือการมีคูครองกอนวัยสมควรจึงมีปริมาณนอยมาก เพราะละครไทยมักมีลกั ษณะการนําเสนอใหดูเปนเรื่องตลก
กลั่นแกลง เลนๆ ดูไมจริงจัง มักนําเสนอเรื่องความรักแบบรักกุกกิก๊ ระหวางวัยรุน ซึ่งออกมาจากบทและการแสดง
ตลอดจนการใชดนตรีประกอบทําใหดูวาการกระทําที่เปนการชิงรักหักสวาทนัน้ เปนเรื่องเบาๆ สนุกๆ เทานัน้
อีกเหตุผลหนึง่ ที่นา สนใจคือ รูปแบบของละครนั้นมีสว นอยางยิง่ ตอความสมจริงสมจังของการกระทําเพื่อ
ชิงรักหักสวาทของตัวละคร เพราะเมื่อละครเรื่องนั้นเปนที่มเี นื้อหาตลกขบขัน หรือเนื้อหาเนนจินตนาการ ทําให
ผูชมมีความรับรูวา “เรื่องเหลานั้นเปนเรือ่ งสมมติ” หางไกลกับชีวิตจริงมาก และมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
บันเทิงในลักษณะขําขันมากกวาละครชีวิต ซึ่งเนนความซับซอนและอารมณจริงจังของชีวิต เมื่อตัวละครแสดงบท
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ชิงรักหักสวาทเชนการมะรุมมะตุมรุมตัวพระเอก หรือนางเอก ผูชมจะรูสึกวาเหมือนกับชีวิตจริงมากกวาในละคร
ชีวิต แตหากเปนละครตลก ละครจากจินตนาการ หรือซิทคอม ผูชมจึงรูสึกวาการกระทําเพื่อแยงคู ชิงรักหักสวาท
นั้นเพื่อความตลกมากกวา โดยละครชีวิตจะสงผลตอการรับรู (Perception) ของผูชมในความสมจริงมากกวา
ละครตลก หรือละครเนื้อหาเนนจินตนาการ
จากการศึกษาพบวา ละครที่มีดัชนีชี้วัดเรือ่ งความสัมพันธที่ไมเหมาะสมสูงสุดคือเรื่อง “รักแปดพันเกาป
2” (SI2p*=0.96 ครั้ง/ชั่วโมง) รองลงมาไดแกเรื่อง “หนึง่ ตะวันพันดาว” (SI2p*=0.50 ครั้ง/ชั่วโมง) และ “คนรักสุด
ขอบฟา” (SI2p*=0.36 ครั้ง/ชั่วโมง)
“รักแปดพันเกา” เปนละครซีรี่ยที่ใชตัวละครเดิม เนนเรื่องราวของความรักคนหนุมสาววัยทํางาน เนือ้ หาจึง
มักมีเรื่องของความสัมพันธระหวางเพศและความรักของกลุมตัวละครหลัก นําเสนอภาพความรักของคนชนชั้น
กลางเมืองกรุงสมัยใหม การอยูกอนแตง การมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน การสลับเปลี่ยนคนรักที่วนเวียนกันอยูใน
กลุมเพื่อนในเชิงหนุมสาว การชมละครเรื่องนี้จึงควรทีจ่ ะใชวิจารณญาณในการชม และพอแมผูปกครองก็ควรให
คําแนะนําแกบุตรหลานระหวางชมดวย
สวนประเด็นเรือ่ งความสัมพันธที่ไมเหมาะสมอื่นๆ เชน การนอกใจคูสมรส การมีชู การชิงรักหักสวาท
เนื้อหาเชนนี้ปรากฏอยางชัดเจนในละครเรื่อง “เหมราช”, “หนึง่ ตะวันพันดาว”, “คนรักสุดขอบฟา” และ “รักซอน
ซอนเลห” ขณะที่ละครที่ซอ นเนื้อหาของการชิงรักหักสวาทไมใหสงั เกตเห็นไดอยางชัดเจนคือเรื่อง “99 วันฉันรัก
เธอ”
“99 วันฉันรักเธอ” (SI2a*=0.10 ครั้ง/ชั่วโมง) เลาเรื่องของผูหญิง 2 คนที่แขงขันกันแยงผูชายมาครอบครอง
ภายในเวลา 99 วัน ดังนั้นการดําเนินเรื่องจึงเกี่ยวกับความสัมพันธชงิ รักหักสวาททีไ่ มเหมาะสม แตการแสดงออก
ของตัวละครจึงไมชัดเจนอยางโจงแจงซึง่ ๆ หนาแตเปนการชิงรักหักสวาทแบบลับหลังมากกวาซึง่ ตางจากเรื่องอืน่ ๆ
โดยทัว่ ไปที่ตัวละครฝายรายมักแสดงออกอยางโจงแจงในการแยงชิงคนรักเชนเรื่อง “คนรักสุดขอบฟา” เปนตน
ขอนาสังเกตทีเ่ หมือนกันสําหรับละครทุกเรื่องและทุกแนว (ไมวา จะเปนชีวิต ตลก ความรัก หรือเนือ้ หาเนน
จินตนาการ) ในประเด็นทางเพศความสัมพันธที่ไมเหมาะสม (โดยเฉพาะพลอตเรื่องชิงรักหักสวาท) นัน้ มีความ
คลายกันตรงที่ บทบาทของตัวละครฝายราย ฝายอิจฉา หรือตัวโกงที่ใชเลหเหลือ่ มทุกวิถที างเพื่อแยงคนที่ตนรัก
อยางเปดเผย โจงแจงและชัดเจน การรุมจีบรุมตอมพระเอกหรือนางเอกนั้น มีรูปแบบคลายกันในทุกเรื่อง ดวยวิธี
การกลัน่ แกลง กลาวหา ใสความ ประทุษรายทางกาย โดยมุง ใหพระเอกหรือนางเอกเขาใจผิดดวยวิธกี ารตางๆ
ขณะที่ตัวเองก็จะเปดโอกาส ทอดสะพาน ใหทา และเชื้อเชิญอยางเปดเผยซึ่งเปนลักษณะตัวละครที่แทบเหมือนกับ
ในทุกเรื่อง
ภาพตัวแทนทีไ่ มเหมาะสมทางเพศนี้ แมมปี ริมาณนอย แตก็มีในละครเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะการชิงรัก
หักสวาท และไมไดเวนชวงเวลาวา ละครนั้นจะออกอากาศกอนขาวภาคค่ําหรือหลังขาวภาคค่าํ เพราะถือวากลุม
ผูชมละครมีความแตกตางกัน กรที่ผูผลิต หรือผูจัดผังเวลาไมตระหนักถึงกลุมผูชมที่แตกตางกันทําใหประเด็นเรื่อง

49

ความสัมพันธที่ไมเหมาะสมในเรื่องเพศสงผลตอเด็กและเยาวชนที่ชมละครในชวงเวลาตอนเย็นไดแมปริมาณ
ความถีน่ นั้ นอยเพียงใดก็ตาม จึงควรระมัดระวังในเรื่องนี้
จากรูปที่ 6 แผนภูมิแสดงคาดัชนีชวี้ ัดเรื่องเพศ (Sex Index) ของละคร 34 เรื่องจะเห็นวาการวัดคาดัชนี
เรื่องเพศอยูในระดับที่ต่ําแมวาละครเกือบทั้งหมดจะดําเนินเรื่องโดยความสัมพันธระหวางเพศในมิติความรัก
ความสัมพันธระหวางเพศ และการวิเคราะหเชิงคุณภาพพบวาละครไทยมักมีบทบาทของนางราย นางอิจฉาที่คอย
แยงชิงตัวพระเอกมาครอบครองดวยวิธีการตางๆ กิริยาอาการที่ชอบเขามามะรุมมะตุมกอดเกี่ยวแขน ออเซาะ
แสดงบทบาทนาสงสาร เปนลักษณะบทบาทของตัวละคร ที่กําหนดและสรางขึ้นมาโดยบทประพันธหรือผูกาํ กับ
ละคร ไมวาละครเรื่องนั้นจะเปนแนวอะไรก็ตาม
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รูปที่ 8 แผนภูมิแสดงคาดัชนีชี้วัดเรื่องเพศ (Sex Index) ของละคร 34 เรื่อง (หนวย ครั้งตอชั่วโมง)

51

2.4 ผลการศึกษาประเด็นเรื่องภาษา (Language)
การศึกษาประเด็นเรื่องภาษานัน้ มีดัชนีการวัดจากเนื้อหาละครเพียง 2 ตัวคือ ภาษาสอทางเพศ (L1) คือ
ภาษาลามก สัปดน หยาบโลน อุตริเปนที่นา รังเกียจในเรื่องเพศและเพศสัมพันธ และภาษาหยาบคาย (L2) คํา
หยาบคาย คําดาทอ สบถ แชงดา ขาดความสุภาพ วาจาชั่ว
ผลการศึกษาพบวาปริมาณการนําเสนอเนื้อหาภาษาในรายการละครโทรทัศนชว งเดือนสิงหาคม เวลา
16.00-22.00 น. มีปริมาณต่าํ คือดัชนีรวมชี้วัดปริมาณเนื้อหาทางภาษาในสื่อ อยูท ี่ LIa*= 0.25 ครั้งตอชั่วโมง โดย
ละครที่มีดัชนีรวมชี้วัดเรื่องภาษาสูงสุดจากละครทัง้ หมดคือเรื่อง “บวงรัก” (LIp*=1.25 ครั้งตอชั่วโมง) และจากเรื่อง
เดียวกัน “บวงรัก” ก็มีดัชนีชี้วัดภาษาหยาบคายสูงสุดเชนกัน (LI2p*=1.09) ขณะที่ละครเรื่อง “บางรักซอย 9” มี
ดัชนีชี้วัดภาษาสอทางเพศมากที่สุดคือ LI1p*=0.69 ครั้งตอชั่วโมง
เมื่อพิจารณาดูคาดัชนีเฉลี่ยการใชภาษาทัง้ 2 ประเภทพบวามีคาใกลเคียงกันคือ คาดัชนีรวมของการใช
ภาษาสอทางเพศอยูที่ LI1a*= 0.10 ครั้งตอชั่วโมง ขณะที่ดัชนีรวมของการใชภาษาสอทางเพศอยูที่ LI2a*=0.15
ครั้งตอชั่วโมงซึ่งมากกวาเพียงเล็กนอย

ดัชนี
สูงสุด
เรื่อง
ดัชนี
เฉลี่ย

ตารางที่ 12 แสดงคาดัชนีชี้วัดทางภาษา
(Language Index)
LI1P*
LI2P*
LIP*
0.69
1.09
1.25
บางรักซอย9
บวงรัก
บวงรัก
LI1a*
LI2a*
LIa*
0.10
0.15
0.25
(ครั้ง/ชั่วโมง)

เมื่อพิจารณาจากละครทัง้ 34 เรื่องพบวา มีละครมากถึง 20 เรื่องทีใ่ ชภาษาไมเหมาะสม หรือประมาณ
สองในสามของจํานวนละครทั้งหมด โดยมี 12 รายการทีม่ ีคาดัชนีชวี้ ัดรวมทางภาษา (LI) เกินจากคาเฉลี่ย
ตารางที่ 13 แสดงละครที่มีดัชนีภาษาสูงสุด 3 อันดับแรกในแตละประเภท (สิงหาคม 2548)
ลําดับที่
LI1P* (ภาษาทางเพศ)
LI2P* (ภาษาหยาบคาย)
LIP* (ภาษาเพศ+หยาบคาย)
เรื่อง
คา
เรื่อง
คา
เรื่อง
คา
1
บางรักซอย 9
0.69
บวงรัก
1.09
บวงรัก
1.25
2
บุญดีผีคุม
0.53
ฟากระจางดาว
0.55
สะใภทอรนาโด
0.82
3
บันทึกจากลูก(ผู)ชาย
0.32
รถดวนขบวนสุดทาย
0.55
บุญดีผีคุม
0.80
เฉลี่ย
0.10
เฉลี่ย
0.15
เฉลี่ย
0.25

52

จากตารางที่ 13 ละครเรื่อง “บวงรัก” นําเสนอเนื้อหาทางภาษาที่ไมเหมาะสมสูงทีส่ ุด ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย
รวมจากทุกรายการถึง 5 เทา ทุกครั้งที่ละครเรื่อง บวงรัก ออกอากาศจะปรากฏเนื้อหาที่ใชภาษาไมเหมาะสมเสมอ
ละครเรื่องนี้มกั เนนการใชภาษาทีห่ ยาบคายจากตัวละครฝายที่มฐี านะดี กลาวดาวารายตัวละครที่มีฐานะจนกวา
ซึ่งเขาใจวาจะมาแยงสามีของตน ภาษาหยาบคายจึงมักนํามาเพื่อใหรูสึกเจ็บช้าํ ในฐานะและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ขอสังเกตคือ ตัวละครที่มีฐานะดีฝา ยตัวรายเทานั้นที่พูดคําหยาบ
แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ย ลักษณะเนื้อหาภาษา (Language) ที่ปรากฏ
ในรายการละครโทรทัศน (ครั้ง/ชม.)
0.15

0.16
0.14
0.12
0.10

0.10

0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

ภาษาสอทางเพศ

ภาษาหยาบคาย

รูปที่ 9 แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบคาดัชนีแยกประเภทเนื้อหา
ภาษา (Language) ที่ปรากฏในรายการละครโทรทัศน

กรณีภาษาสอทางเพศ พบในละครเรื่อง “บางรักซอย 9” มากที่สดุ มักใชในลักษณะเพื่อสรางมุขตลก
สัปดน สองแงสองงาม ชวนใหรูสึกขบขันตอการเขาใจผิดอันเกิดจากการใชคําพูดสอไปในเรื่องเพศของตัวละคร
และยังพบมากในเรื่อง “บุญดีผีคุม” โดยทัง้ สองเรื่องเปนละครซิทคอม (Sit-Com)
ในหลายกรณีที่การใชภาษาสอทางเพศนอกจากจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชสรางมุขตลกขบขันแลว ยังถูก
เชน
การเลือกใชคําแสลงที่มีนยั ยะถึงการมี
นํามาใชเพื่อมุง หลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องทางเพศอยางโจงแจง
เพศสัมพันธแทนคําที่มีความหมายเดียวกันโดยตรง
แมวาภาษาทีต่ ัวละครใชดาทอกันในละครสวนใหญจะไมใชคําพูดที่หยาบคาย กาวราวมากนัก แตหาก
พิจารณาประกอบอวัจนภาษาหรือภาษารางกาย ทาทางที่แสดงออกมาในระหวางการดาทอของตัวละคร เชน
น้ําเสียงตะคอก แววตาที่แสดงถึงอารมณโมโห พลุงพลาน กิริยาทาทางที่แสดงออกพรอม ๆ กับชุดคําดาทอ
เหลานี้จะชวยเพิ่มระดับความรุนแรง และความกาวราวของภาษา และในหลายกรณีมักเปนขัน้ แรกที่นาํ ไปสูฉาก
ความรุนแรงทัง้ ตอกายและ/หรือตอจิตใจในเวลาถัดมา แตภาษาหยาบคายจากการสบถ การดาทอไมไดเกิดควบคู
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กับฉากความรุนแรงเสมอไป ดังเชนรายการ “ฟงอวิน๋ ” ซึ่งมีคาดัชนีวัดความรุนแรงสูงสุด แตกลับไมปรากฏการใช
ภาษาที่ไมเหมาะสมเลย ทัง้ นี้เนื่องจากโครงเรื่องของรายการ “ชอลิ้วเฮียง” และ “ฟงอวิ๋น” มีบริบทของสังคมจีน
โบราณ ลักษณะการใชภาษาในเรื่องยังคงดํารงตามรูปแบบวรรณกรรมจีน จึงแทบจะไมพบภาษาสอทางเพศหรือ
หยาบคายเลย
สวนรายการละครซึ่งเนนกลุม ผูชมที่เปนเด็กและเยาวชนอยางชัดเจนจํานวน 5 รายการ ไดแก “ย ยักษ
ยอดยุง”, “UFO ครอบครัวอลเวง”, “แกงสืบ 07” และ “วัยซนคนมหัศจรรย” มีเนื้อหาที่ใชภาษาไมเหมาะสมใน
ระดับต่ํามาก
กลาวโดยสรุป ในภาพรวมของรายการละครมีเนื้อหาที่นําเสนอภาษาที่ไมเหมาะสมในในระดับที่
ไมนาเปนหวงนัก อีกทั้งทางสถานีโทรทัศนไดเซ็นเซอรคําพูดที่ไมเหมาะสมออกไปบางสวนแลว เชนคํา
วา “มึง-กู” “ไอควาย” แตคําดาอื่นๆ ทีม่ ีลักษณะหยาบคายก็ยังคงอยู และเปนความตั้งใจของผูเขียนบท
ผูประพันธ หรือผูกํากับ เปนตน
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รูปที่ 10 แผนภูมิแสดงคาดัชนีชี้วัดเรื่องเพศ (Language Index) ของละคร 34 เรื่อง (หนวย ครั้งตอชั่วโมง)
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2.5 ผลการศึกษาประเด็นเรื่องความรุนแรง (Violence)
การศึกษาประเด็นเรื่องความรุนแรงนัน้ มีดัชนีการวัดจากเนื้อหาละคร 4 ตัวคือ ความรุนแรงตอรางกาย
(V1) การกระทําที่จงใจมีผลใหผูถูกกระทําบาดเจ็บตอรางกาย ความรุนแรงตอจิตใจ (V2) การกระทําที่จงใจมีผลให
ผูถูกกระทําบาดเจ็บตอจิตใจ เชน ทอดทิง้ เพิกเฉย ไมดูแล ไมใสใจ ไมใหเกียรติ ถูกทําใหเกิดความหวาดหวั่น เกรง
กลัว ความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (V3) การกระทําที่จงใจทําลายวัตถุ สิ่งของ ดวยความโกรธแคน การมุง ระบาย
ความโกรธ เคียดแคนตอสิ่งของนั้น และความรุนแรงทางเพศ (V4) การกระทําหรือคําพูดที่ผกู ระทําแสดงออกอยาง
จงใจเปดเผยในการขมขู คุกคาม ลิดรอนเสรีภาพ ทั้งในที่สวนตัวและสาธารณะ อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายทาง
เพศของตน
ผลการศึกษาพบวาปริมาณการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรงในรายการละครโทรทัศนชวงเดือนสิงหาคม
เวลา 16.00-22.00 น. มีปริมาณสูงกวาประเด็นอืน่ ๆ โดยมีดัชนีรวมชี้วัดปริมาณเนื้อหาความรุนแรงในสื่อ อยูที่
3.29 ครั้งตอชั่วโมง
จากละครโทรทัศน 34 รายการ ผลการวิเคราะหเนื้อหาดานความรุนแรงพบวา มีรายการที่มีเนื้อหาความ
รุนแรง 30 รายการ (88% จากรายการทั้งหมด) แสดงใหเห็นวา ความรุนแรงถูกนํามาสอดแทรกในเนื้อหาละคร
โทรทัศน
ละครที่มีเนื้อหาความรุนแรงมากที่สุดคือ ละครเรื่อง “ฟงอวิน๋ ” (SIp*= 11.06 ครั้ง/ชั่วโมง) รองลงมาคือ
ละครเรื่อง “วัยซนคนมหัศจรรย” (SIp*= 10.20 ครั้ง/ชัว่ โมง) อันดับที่ 3 คือ ละครเรื่อง “สุภาพบุรุษตีนควาย” (SIp*=
9.36 ครั้ง/ชั่วโมง) โดยมีดัชนีรวมความรุนแรงของละครทั้งหมดอยูท ี่ SIa*= 3.29 ครั้ง/ชั่วโมง (ดูตารางประกอบ)
ตารางที่ 15 แสดงละครที่มีดัชนีความรุนแรงสูงสุดรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ในเดือนสิงหาคม
VIa*
VIp*
(ความรุนแรงทุกประเภท
(ความรุนแรงทุกประเภท จาก
รวมกัน เรื่อง: ครั้งตอชั่วโมง) ทุกเรื่อง :ครั้งตอชั่วโมง)
ลําดับที่ เรื่อง
1.

ฟงอวิ๋น

11.06

2.

วัยซนคนมหัศจรรย

10.20

3.

สุภาพบุรุษตีนควาย

9.36

3.29

จากตารางที่ 15 แสดงละครที่มีดัชนีรวม (SIp*) ความรุนแรงสูงสุด 3 อันดับ ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากเนื้อหา
ละครแลวพบวา ละครทัง้ 3 เรื่องมีเนือ้ หาลักษณะเดียวกันคือ “ละครเนื้อหาเนนจินตนาการ” การแสดงความ
รุนแรงจึงมีปริมาณสูงกวาละครทั่วไป โดยพบวา ละครเด็กอยาง “วัยซนคนมหัศจรรย” ก็ติดกลุมความรุนแรงสูง
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ดวย อยางไรก็ตาม ละครทัง้ 3 เรื่องมีความรุนแรงมากกวาอยางนอย 3 เทาของคาเฉลี่ยรวมทุกๆ เรื่อง (SIa*) ใน
ระดับสูง
แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ย ลักษณะเนื้อหาความรุนแรง (Violence)
ที่ปรากฏในรายการละครโทรทัศน (ครั้ง/ชม.)
2.50
2.18

2.00
1.50
1.00
0.39

0.50

0.39
0.24

0.00

รางกาย

จิตใจ

วัตถุ

เพศ

รูปที่ 11 แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบคาดัชนีแยกประเภทเนื้อหาความรุนแรง (Violence) ที่ปรากฏในรายการละครโทรทัศน

หากพิจารณาความรุนแรงทัง้ หมดที่ผานรายการละครพบวา ความรุนแรงทางรางกาย มีคาสูงที่สุดใน
บรรดาความรุนแรงประเภทอื่น (VI1a*=2.18 ครั้ง/ชั่วโมง) ทีน่ อยกวาคือ ความรุนแรงทางจิตใจและความรุนแรง
ทางเพศ (VI2a*=2.18, VI4a*=0.39 ครั้ง/ชั่วโมง) และรั้งทายดวยความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (VI3a*=0.24 ครั้ง/
ชั่วโมง)
เมื่อพิจารณาปริมาณความรุนแรงแยกตามประเภท คือ ความรุนแรงตอรางกาย (V1), ความรุนแรงตอ
จิตใจ (V2), ความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (V3) และความรุนแรงทางเพศ (V4) พบวา
ละครที่มีความรุนแรงตอรางกาย (V1) สูงสุดคือ ฟงอวิน๋ (8.42 ครั้ง/ชั่วโมง), ความรุนแรงตอจิตใจ (V2)
และความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (V3) สูงสุดคือบวงรัก (1.71 และ 1.56 ครั้ง/ชั่วโมงตามลําดับ), และความรุนแรง
ทางเพศ (V4) สูงสุดคือ บางรักซอยเกา (2.15 ครั้ง/ชั่วโมง)

ดัชนี
สูงสุด
เรื่อง
ดัชนี
เฉลี่ย

VI1p*
8.42
ฟงอวิ๋น
VI1a*
2.18

ตารางที่ 14 แสดงคาดัชนีชี้วัด ความรุนแรง
(Violence Index)
VI2p*
VI3p*
VI4p*
1.71
1.56
2.15
บวงรัก
บวงรัก
บางรักซอย9
VI2a*
VI3a*
VI4a*
0.39
0.24
0.39

VIp*
11.06
ฟงอวิ๋น
VIa*
3.29
(ครั้งตอชั่วโมง)
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โดยความรุนแรงของแตละประเภทมีคาเฉลี่ยรวมดังนี้ ความรุนแรงตอรางกาย (V1) 2.18 ครัง้ /ชัว่ โมง,
ความรุนแรงตอจิตใจ (V2) 0.39 ครั้ง/ ชั่วโมง, ความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (V3) 0.24 ครั้ง/ชัว่ โมง และความรุนแรง
ทางเพศ (V4) 0.39 ครั้ง/ชั่วโมง (ดูตารางประกอบ)
ตารางที่ 16 แสดงละครที่มีดัชนีความรุนแรงสูงสุดในแตละประเภท
ประเภทดัชนี
(เฉลี่ย)
ประเภทดัชนี
คาสูงสุด
เรื่อง
VI1p*(ความรุนแรงทางรางกาย-ตอเรื่อง)
8.42
ฟงอวิ๋น
VI1a*

คาเฉลี่ย
2.18

VI2p* (ความรุนแรงตอจิตใจ-ตอเรื่อง)

1.71

บวงรัก

V2Ia*

0.39

VI3p* (ความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ-ตอเรื่อง)

1.56

บวงรัก

VI3a*

0.24

VI4p* (ความรุนแรงทางเพศ-ตอเรื่อง)

2.15

บางรักซอย 9

VI4a*

0.39

จากขอมูลขั้นตนที่แสดงปริมาณที่ความรุนแรงที่ปรากฏในละครโทรทัศน 3 อันดับ คือ “ฟงอวิ๋น”, “วัยซน
คนมหัศจรรย” และ “สุภาพบุรุษตีนควาย” เมื่อพิจารณาในเนื้อหาของละครแตละเรื่องจะพบวา “ฟงอวิ๋น” เปน
ละครประเภทกําลังภายใน มีเนื้อเรื่องเกีย่ วกับการตอสู-แยงชิงของวิเศษ คือ “ธาตุมังกร” ใหไดมาซึ่งความเปน
อมตะของชีวิต ทําใหเนื้อเรือ่ งตองดําเนินไปดวยการตอสูกันระหวาง ฝายธรรมะกับอธรรม ที่จะตองมีการฆากัน
เพื่อแยงชิงของวิเศษ ทําใหมีปริมาณการเขาไปเกี่ยวของของตัวละครเอกและเสียชีวิตของตัวละครมีมาก ทําใหคา
ดัชนีความรุนแรงสูงขึ้น
วัยซนคนมหัศจรรย เปนเรือ่ งราวการผจญภัยของเด็กๆ ที่ตองใชสติปญญาในการแกปญหา ภายใต
สถานการณทถี่ ูกกําหนดมาใหมีความคาบเกี่ยวกับ นิทานปรัมปราพืน้ บานไทยและเทศ (เชน ทาวทองกีบมา, โรบิน
ฮูด) ในอีกมิติหนึง่ ที่ไมใชโลกจริง บทบาทกลุมของเด็กๆ ถูกกําหนดขึ้นมาในลักษณะวีรบุรุษที่จะตองกอบกู
สถานการณ การแกปญหาจึงนํามาสูการใช ความรุนแรงแสดงออกมาในการกําราบวายรายซึ่งเปนอุปสรรคใน
ละครแตละตอน ซึง่ ตัวละครเอกในเรื่องเขาไปพัวพันกับการใชความรุนแรงนัน้ และสงผลใหศัตรูตองถูกกําจัดเปน
จํานวนมาก
ลักษณะที่ใกลเคียงกันของละครทั้งสองเรื่องก็คือ มีการนําเสนอเนื้อหาเนนจินตนาการ “ฟงอวิน๋ ” เปน
สถานการณสมมติที่ไมมีอยูใ นโลกของความเปนจริงหรือเนนจินตนาการแบบผูใหญ ขณะที่ “วัยซนคนมหัศจรรย”
มีความคาบเกีย่ วอยูก ับโลกจริงและโลกที่สมมติขึ้น ลักษณะการใชอาวุธเพื่อทํารายคูตอสู ดวยใชเทคนิคพิเศษ
ผานการใชวทิ ยายุทธและเวทยมนต เชน การยิงลําแสงใสคูตอสู การบาดเจ็บของคูตอ สูมักไมเห็นเลือด แตจะรู
โดยนัยวามีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และเนนจินตนาการแบบเด็ก และมีความตอบสนองกับโลกความเปนจริงได
งายกวา เนื่องจาก “ฟงอวิน๋ ” นัน้ หางไกลจากโลกความเปนจริงก็ดว ย ฉากและโครงเรื่องที่เปนประเทศจีน โลกยุทธ
จักร วิชากําลังภายในซึ่งไมมีจริงแลวในสังคม ขณะที่ “วัยซนคนมหัศจรรย” มีความใกลชิดกับโลกจริงมากกวา
เพราะเปนการผจญภัยเขาไปจากโลกปจจุบันของตัวละคร จึงมีผลกระทบตอความผูกพันกับความรูสึกของผูชมได
มากกวาละครซึ่งมีลักษณะเปนบทประพันธอยาง “ฟงอวิน๋ ” หรือ “ชอลิ้วเฮียง” เปนตน
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และเมื่อพิจารณาความรูสกึ ใกลชิด – เกี่ยวของ ระหวางตัวละครกับผูรับสารที่เปนเด็ก มีความเปนไปไดวา
ตัวละครจะรูสึกใกลชิดกับละครเรื่องวัยซนคนมหัศจรรยมากกวา เพราะมีตวั ละครที่เปนเด็กดําเนินเรื่อง ขณะที่
ฟงอวิ๋น เปนเรื่องราวของผูใหญหากมองวาเด็กไดชมละครทั้งสองเรื่อง
“สุภาพบุรุษตีนควาย” เปนเรื่องราวแบบ สปอรต-แอ็คชั่น-ฮีโร เรื่องราวของนักฟุตบอล มีตัวละครเอกเปน
นักฟุตบอลที่มพี ลังการเตะอันรุนแรง เนื้อเรื่องหลักไมไดเกี่ยวของกับการฆาหรือเสียชีวิต แตมีการใชความรุนแรง
จากการตอสูหา้ํ หัน่ ในเกมกับฝายตรงกันขาม ความรุนแรงของพลังการเตะนี้เอง ทําใหผูรวมเลนในเกมไมสามารถ
ที่จะทนทานแรงเตะได ตองไดรบั ความเจ็บปวดหรือพายแพ ซึง่ ในชวงเวลาทีท่ ําการบันทึกขอมูลเปนชวงทีเ่ นื้อเรื่อง
ดําเนินไปสูจุดที่มีการแขงขันฟุตบอลมาเปนพิเศษ สงผลใหมีปริมาณความรุนแรงมาก
เมื่อทําการวิเคราะหละครที่มเี นื้อหารุนแรงสูงสุดในแตละประเภท คือ ความรุนแรงตอรางกาย (V1), ความ
รุนแรงตอจิตใจ (V2), ความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (V3) และความรุนแรงทางเพศ (V4) พบวา ละครที่มีความรุนแรง
ตอรางกาย (V1) สูงสุดคือ “ฟงอวิน๋ ” (VI1p*= 8.42 ครั้ง/ชั่วโมง), ความรุนแรงตอจิตใจ (V2) สูงสุดคือ “บวงรัก”
(VI2p*=1.71 ครั้ง/ชั่วโมง), ความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (V3) สูงสุดคือ “บวงรัก” (VI3p*=1.56 ครั้ง/ชั่วโมง) และ
ความรุนแรงทางเพศ (V4) สูงสุดคือ “บางรักซอย 9” (VI4p*=2.15 ครั้ง/ชั่วโมง) เมื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลใหละคร
แตละเรื่องมีเนือ้ หาที่มีความรุนแรงดังนี้
“ฟงอวิ๋น” เปนละครประเภทกําลังภายใน มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการตอสู-แยงชิงของวิเศษ คือ “ธาตุมงั กร” ให
ไดมาซึ่งความเปนอมตะของชีวิต ทําใหเนื้อเรื่องตองดําเนินไปดวยการตอสูกันระหวาง ฝายธรรมะกับอธรรม ที่
จะตองมีการฆากันเพื่อแยงชิงของวิเศษ ทําใหมีจํานวนตัวละครเอกเขาไปเกี่ยวของกับความรุนแรงมีจํานวนมาก
รวมถึงมีการฆาตัวละครสูงเชนกัน ทําใหเกิดคาดัชนีความรุนแรงตอรางกายมีปริมาณสูง
“บวงรัก” พบความรุนแรงทางจิตใจและสิง่ ของสูงสุดจากทุกๆ เรื่อง เนื่องจากเปนละครชีวิตที่เนนความ
จริงจังที่ความโศกรันทดของชีวิต แกนเรื่องหลักอยูท ี่ความรักที่ไมสมหวังระหวางชนชั้น ความรุนแรงจากเรื่องนี้มาก
จากตัวละครฝายรายตองการทํารายจิตใจของฝายดี ผานการใชภาษา การกระทําที่รุนแรงเพื่อใหเจ็บช้าํ ใจ และ
การทําลายขาวของในแตละครั้งมีจุดมุงหมายที่จะทําใหผูอื่นหวาดกลัว สูญเสีย
ละครซิทคอมขําขันเรื่องราวภายในครอบครัว “บางรักซอย 9” มีดัชนีความรุนแรงทางเพศ SI4P*=2.15
ครั้ง/ชั่วโมง ซึง่ มากกวาละครที่เนนการเลาเรื่องความรุนแรงทางเพศอยาง “ฟากระจางดาว” ซึ่งมีดัชนีความรุนแรง
ทางเพศที่ SI4p*= 1.81 ครั้ง/ชั่วโมง ตัวเลขที่ไดนี้ดูนาตกใจมากเพราะเมื่อพิจารณาจากนิยามการวัดความรุนแรง
ทางเพศ (V4) จากประเภทความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือการกระทําหรือคําพูดที่ผกู ระทําแสดงออกอยาง
จงใจเปดเผยในการขมขู คุกคาม ลิดรอนเสรีภาพ ทั้งในที่สวนตัวและสาธารณะ อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายทาง
เพศของตน มีผลทําใหผูถกู กระทําตกอยูในสภาวะหวาดกลัว วิตกกังวล ถูกลวงละเมิดทางเพศ ถูกขมขืน และ
บังคับใหคาประเวณี
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ความรุนแรงทางเพศในละครเรื่อง “บางรักซอย 9” แมมีปริมาณความรุนแรงทางเพศสูงกวาละครเรื่อง “ฟา
กระจางดาว” แตในระดับคุณภาพแลวละครเรื่อง “ฟากระจางดาว” มีลักษณะความรุนแรงมากกวาดวยแนวละคร
ชีวิต ตองการเลาเรื่องความรุนแรงทางเพศในลักษณะที่เกิดขึ้นกับเพศหญิง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการขายตัว
บทบาทหนาทีข่ องเพศหญิงในครอบครัว “ฟากระจางดาว” นําเสนอประเด็นเรื่องความรุนแรงแรงทางเพศอยาง
จริงจังโดยพยายามใหสงั คมเห็นการกระทําที่โหดรายและไมคํานึงถึงสิทธิของเพศหญิง ขณะที่ความรุนแรงในละคร
เรื่อง “บางรักซอย 9” นั้นเปนความรุนแรงทางเพศในลักษณะลวนลามทางเพศสูง แตนําเสนออกมาในรูปแบบของ
ตลก ขบขัน ซึง่ นาจะมีผลตอการรับรูของผูชมที่ตางกัน
การนําเสนอความรุนแรงในละครทั้งสองเรื่องจึงมีความแตกตางกันตรงที่ ละครเรื่อง “ฟากระจาง
ดาว” ตองการนําเสนอใหผูชมเห็นภาพความรุนแรงที่ดําเนินอยู และพยายามเปลี่ยนแปลง หรือยุติความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นกับเพศหญิง ขณะทีล่ ะครเรื่อง “บางรักซอย 9” นําเสนอภาพตายตัวของความรุนแรงทาง
เพศในลักษณะตลก ขบขัน จึงทําใหประเด็นเรื่องความรุนแรงทางเพศไดรบั การตอกย้ําและทําใหดูปกติ
ธรรมดาในสังคมไทย
คุณคาของละคร “ฟากระจางดาว” จึงอยูที่กระบวนการเลาเรื่องและการดําเนินเรื่องทีพ่ ยายามปรับความ
เขาใจในประเด็นปญหาของเพศหญิงที่สงั คมควรใสใจ ผานตัวละครเด็กชายที่มีความคิดตามแบบอยางของพอ ที่
ขมเหงรังแกเพศหญิงอยูสม่าํ เสมอ การอบรมดวยความรัก ความเขาใจสําหรับเด็กจึงเปนไปได และกระตุกให
ผูใหญคิดวา เราควรจะใสใจปญหาเหลานี้โดยพยายามแกไขทั้งที่ตนตอปญหา ปลายเหตุ และระหวางทางของ
ปญหาดังกลาว อุปสรรคหลักของตัวละครจึงเปนความพยายามตอตานกับระบบความคิดความเชื่อในสังคมชาย
เปนใหญ ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของแตละเพศที่ควรคารพสิทธิ บทบาท หนาที่ นอกจากนี้ยงั สะทอนให
เห็นปญหาเกีย่ วกับยาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาโรคเอดส และยังสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพนักขาวและตํารวจทีถ่ กู ตองและดีงาม
สําหรับละครอีก 4 เรื่องที่ไมปรากฏความรุนแรง คือ ปญญาชนกนครัว, อยูกับกง, UFO ครอบครัวอลเวง
และรักแปดพันเกา ไมไดหมายความวาไมมีคาดัชนีความรุนแรงอยูเ ลย แตเนื่องจากละคร 3 เรื่อง คือ ปญญาชน
กนครัว, อยูกบั กง และ UFO ครอบครัวอลเวง อยูในชวงเวลาที่จะจบบริบูรณ จึงทําใหการดําเนินเรื่อง อยูในชวง
การคลี่คลายตัวโดยไมมีความขัดแยงใดๆ ในขณะที่ละครซีรียเรื่อง รักแปดพันเกา แมในชวงทําการเก็บขอมูลจะไม
มีการนําเสนอความรุนแรงใดๆ แตก็มีความเปนไปไดที่ละครจะนําความรุนแรงมาใชในการกําหนดบทบาทตัวละคร
เพื่อใชในการดําเนินเรื่องในอนาคต
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รูปที่ 12 แผนภูมิแสดงคาดัชนีชี้วัดเรื่องเพศ (Violence Index) ของละคร 34 เรื่อง (หนวย ครั้งตอชั่วโมง)
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2.5ผลการศึกษา ประเด็นเรื่องภาพตัวแทน (Representation)
การศึกษาเรื่องภาพตัวแทนมีดัชนีการวัดจากเนื้อหาละคร 6 ตัว คือ เชื้อชาติ (R1), ชนชั้น (R2), ชาติพนั ธุ
(R3), อายุ (R4), คนพิการ (R5), และภาพตัวแทนทางเพศ (R6) โดยพิจารณาจากเนือ้ หาที่เนื้อหาทีแ่ สดงถึงความ
ไมเทาเทียม การแบงแยก การดูถูกเหยียดหยามในภาพตัวแทนประเภทตางๆ
ผลการศึกษาพบวาภาพตัวแทนที่พบมากที่สุดในละครโทรทัศนคือภาพตัวแทนทางเพศ (RI6a*= 0.57
ครั้ง/ชั่วโมง) รองลงมาคือภาพตัวแทนชนชัน้ (RI2a*=0.36 ครั้ง/ชั่วโมง) ตามดวยภาพตัวแทนคนพิการ อายุ เชือ้
ชาติ และชาติพันธุ (RI5a*= 0.15, RI4a*= 0.12, RI1a*= 0.10, RI3a*= 0.08 ตามลําดับ)

ดัชนี
สูงสุด
เรื่อง
ดัชนี
เฉลี่ย

RI1p*
0.74
สะใภ
ทอรนาโด
RI1a*
0.10

ตารางที่ 17 แสดงคาดัชนีชี้วัด ภาพตัวแทน
(Representation Index)
RI2p*
RI3p*
RI4p*
RI5p*
1.78
1.55
1.11
1.50
คนรักสุด รถดวนขบวน หนึ่งตะวัน
บางรักซอย9
ขอบฟา
สุดทาย
พันดาว
RI2a*
RI3a*
RI4a*
RI5a*
0.36
0.08
0.12
0.15

RI6p*
2.44

RIp*
7.09

บางรักซอย9 บางรักซอย9
RI6a*
0.57

RIa*
1.34
(ครั้ง/ชั่วโมง)

ภาพตัวแทนทางเพศปรากฏในละครโทรทัศนมากที่สุด (RI6a*=0.57 ครั้ง/ชั่วโมง) เนือ่ งจากละครมักมีแกน
เรื่องเกี่ยวของกับความรัก จึงดําเนินเรือ่ งโดยนําแรงขับทางเพศมาเปนเหตุผลของการกระทําของตัวละคร ภาพ
ตัวแทนทางเพศจึงถูกสะทอนออกมาไดชัดเจนที่สุด โดยปรากฏสูงสุดในละครซิทคอมเรื่อง “บางรักซอย 9” และมัก
แสดงออกในลักษณะขําขัน ผานแกกหรือมุขตางๆ ทีใ่ ชลอเลียน แสดงใหเห็นถึงบทบาทและหนาที่ระหวางเพศ
หญิงและเพศชายของตัวละครอยางชัดเจน
สวนภาพตัวแทนที่ปรากฏในอันดับรองลงมาคือ ภาพตัวแทนเรื่องชนชั้น ซึ่งถูกสะทอนผานบทบาทของตัว
ละครที่เปนเจานายกับคนรับใช และคูรักที่มีฐานะที่แตกตางกัน ซึ่งลักษณะหลังไดถูกสะทอนผานบุคคลที่ 3 ซึ่ง
ไมใชจากตัวละครที่เปนคูรัก
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แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ย ลักษณะเนื้อหาภาพตัวแทน (Representation)
ที่ปรากฏในรายการละครโทรทัศน (ครั้ง/ชม.)
0.70
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0.60
0.50
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รูปที่ 13 แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบคาดัชนีแยกประเภทเนื้อหาภาพตัวแทน (Representation) ที่ปรากฏในรายการละครโทรทัศน

จากการศึกษาพบวา ดัชนีรวมภาพตัวแทนละครเรื่อง “บางรักซอย 9” มีคาสูงสุด (SIp*=7.09 ครั้ง/ชั่วโมง)
มีคาสูงกวาดัชนีชี้วัดปริมาณเนื้อหาภาพตัวแทนรวมทุกเรื่องหลายเทาตัว (RIa* = 1.34 ครั้ง/ชั่วโมง) และนําเสนอ
เรื่องภาพตัวแทนทุกประเภท ยกเวนภาพตัวแทนเรื่องชาติพนั ธุ (R3) และ เนื่องจากเปนละครซิทคอมที่มกั ใช
ประเด็นตางๆ สรางมุขตลก จนเกิดเปนภาพตัวแทนในประเด็นนัน้ ๆ โดยมีภาพตัวแทนมากที่สุดใน 2 ประเด็น คือ
เรื่องเพศ และชนชั้นตามลําดับ เรื่องเพศแสดงออกในตัวละครแทบจะทุกตัวในลักษณะลอเลียนทาทางของเพศที่ 3
ในเชิงขําขัน
ภาพตัวแทนเรือ่ งเชื้อชาติ (R1) พบสูงสุด คือ “สะใภทอรนาโด” (RI1p*=0.74 ,ครั้ง/ชัว่ โมง) ซึ่งสะทอนอยาง
ชัดเจนจากตัวละครแมของพระเอกในเรื่องมีความคิดเรื่องการคลุมถุงชน จึงวางแผนใหลูกชายไดคูครองที่ดีทั้งเชื้อ
ชาติและชนชัน้ และเมื่อไมไดตามตองการก็ไมพอใจ และแสดงออกเปนพฤติกรรมรังเกียจ ดูแคลนลูกสะใภซึ่งไมได
ผานการคัดสรรเรื่องเชื้อชาติและชนชัน้ โดยเฉพาะสะใภตางชาติ
ภาพตัวแทนเรือ่ งชนชัน้ (R2) พบสูงสุดในละครเรื่อง “บางรักซอย 9” โดยตัวละครจะใชฐานะทางสังคม
ของตนเพื่อยกตนขมผูอื่น ซึ่งจะเห็นเดนชัดในตอนที่ตวั ละครในบทคนรับใชตองพยายามทําใหตัวเองมีฐานะร่าํ รวย
เพื่อยกระดับตัวเองใหพน ไปจากการดูถูกเหยียดหยามเรือ่ งฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ต่ําตอยกวาสมาชิกกลุม
สังคมเดียวกัน
อยางไรก็ตาม ประเด็นเรื่องชนชั้นนัน้ มักเปนแกนเรื่องหลักของละครโทรทัศน ดวยความขัดแยงระหวางชน
ชั้น ความแตกตางระหวางฐานะของตัวพระนางมักถูกนํามาใชในการดําเนินเรื่องอยูเ สมอ จนอาจเรียกไดวา ละคร
ทุกเรื่องมีความขัดแยงระหวางความรวย-ความจนเปนแกนเรื่องหลัก และผูที่มักอยูใ นฐานะที่ดีกวาคือตัวละครเพศ
ชาย ขณะที่ตัวละครหญิงตองมีความขัดสนทางฐานะ เปนเหตุใหตองกระทําการณบางอยางเพื่อสรางความ
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ยอมรับ และเปนการยอมรับทางเดียววาจน กลาวคือตัวละครที่มีฐานะดอยกวามักแสดงออกอยางชัดเจนวาตน
ดอยกวาในเรือ่ งโชคลาภวาสนา และคงไมสามารถจะอยูรวมกันได
และจุดรวมที่เหมือนกันอีกอยางของละครโทรทัศนคือ แมวาตลอดทั้งเรื่องจะดําเนินมาดวยความขัดแยง
จากฐานะที่แตกตางกัน ความขัดแยงนี้จะไดรับการแกไขดวยการทําใหฐานะของตัวละครทั้งสองเทาเทียมกันดวย
2 วิธกี ารคือ “ยอมรับในความจนของตัวละครอีกฝายและการแตงงานกัน” หรือ “คนพบวาตนไมไดจนและแตงงาน
กัน” ความเหมือนของวิธีการคลี่คลายเหตุการณคือ ตัวละครทั้งสองมีฐานะดี (รวย) ทีเ่ ทาเทียมกันและมีความสุข
การดําเนินเรื่องลักษณะเชนนี้จึงเปนการสรางคานิยมและระบบความเชื่อใหกับผูชมและสังคมวา การมี
ฐานะที่ดีกวา จะมีชีวิตที่ดีกวา ซึ่งเปนคานิยมที่ไมถูกตองทัง้ หมดและเปนอันตรายตอสังคมโดยรวม เพื่อที่วา ผูช ม
ละครจะวาดฝนในความสุขของชีวิตทีม่ ีฐานะที่ดีกวาทีม่ อี ยู
ภาพตัวแทนเรือ่ งชาติพนั ธุ (R3) พบสูงสุด คือ “คนรักสุดขอบฟา” (RI3p*=1.55 ครั้ง/ชั่วโมง) โดยตัวละคร
คนรับใชถูกสะทอนภาพของชาติพนั ธุกะเหรี่ยง ในเรื่องการพูดไมชัด ไมนาไวใจ บาๆ บอๆ และถูกนําเสนอในภาพ
ของตัวตลก นาขบขัน และยังพบในละครเรื่อง “สะใภทอรนาโด” เชนกัน
บทบาทของตัวละครที่มีชาติพันธุแตกตางไปจากสวนใหญ (พวกชาวเขา พมา มง กะเหรี่ยง มูเซอ) มักเปน
ตัวละครที่ไมมคี วามสําคัญกับเนื้อเรื่องโดยเฉพาะบท “คนใช” และพบวาเปนบทบาทเดียวสําหรับตุวละครที่มีชาติ
พันธุเ หลานี้
ภาพตัวแทนเรือ่ งอายุ (R4) พบสูงสุด คือ “รถดวนขบวนสุดทาย” (RI4p*=1.11 ครั้ง/ชั่วโมง) ซึง่ นําเสนอตัว
ละครที่เปนแมสูงวัยวาเปนภาระของลูกๆ สรางความนารําคาญและกระทําสิง่ ซึ่ง แมจะเปนการหวังดีตอลูก แตมัก
สรางความนาปวดหัวใหคนรอบขางมากกวาจะเปนคุณประโยชน ซึ่งเปนภาพตายตัววาบิดามารดาที่มีอายุทาก
แลวมักทําตัวเปนที่ราํ คาญแกคนรอบขาง แตการนําเสนอของละครก็พลิกมุมกลับวา ที่พอแกแมเฒาเหลานั้นทําไป
ก็เพราะรักลูกหลาน และตองการความเขาใจ
อยางไรก็ตาม ประเด็นซอนเรนเรื่องอายุที่อยูในละคร “รถดวนขบวนสุดทาย” อยูที่การนําเสนอภาพ
ตัวแทนของ “สาวโสดกําลังจะขึ้นคาน” เพราะไมมีคูครองในลักษณะขบขัน ซึ่งเปนไปตามแนวละครซิทคอม ละคร
เรื่องนี้จงึ เปนการสรางภาพของ “3 สาวโสด” วาเปนผูห ญิงที่ยงั คงตองการผูชายมาเปนเพื่อนคูชวี ติ แมวาทั้ง 3 คน
จะมีหนาที่การงานมั่นคงและหาเลี้ยงตนเองได แตเหนือสิ่งอื่นใดก็ยงั คงตองการหาคูครองชีวิต จึงเปนการตอกย้ํา
ภาพตายตัวทัง้ เรื่องอายุ (ทีว่ ัย 30) และเรื่องเพศ (หญิง) ใหสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการครองเรือนที่ยังมัน่ คง
ในระบบสังคมไทยคือ “สาวโสดคานทอง” “รถไฟขบวนสุดทาย” ที่ไรทางเลือกในการกําหนดบทบาทชีวิตของ
ตนเอง
ภาพตัวแทนเรือ่ งคนพิการ (R5) พบสูงสุด คือ หนึง่ ตะวันพันดาว (RI5p*=1.50 ครั้ง/ชั่วโมง) ซึ่งนําเสนอตัว
ละครเอกที่แสรงเปนใบ แลวถูกเหยียดหยาม ใหความหมายโดยตัวละครฝายรายวาเปนคนโง ไมมสี ิทธิมีเสียง ไร
ความสามารถ นารังเกียจ
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คุณคาของละครเรื่อง “หนึง่ ตะวันพันดาว” อยูทกี่ ารสะทอนภาพชีวิตบางสวนของคนพิการที่ยากจะใชชีวิต
รวมกับคนในสังคม การเหยียดหยาม ความไมเขาใจคนพิการทําใหพวกเขารูสึกถูกลดคาความเปนมนุษยลง แมตัว
เอกในละครเรือ่ งนี้จะไมไดลาํ บากเหมือนกับคนพิการทัว่ ๆ ไปที่ตองหาชีพเลีย้ งตนดวยความลําบาก แตสิ่งหนึ่งที่
สะทอนใหเห็นจากตัวละครรอบขางคือ สังคมเราไมคอยเห็นวาคนพิการคือคนที่มีความสามารถ คือคนปกติที่ขาด
ความสมบรูณแ ละมีความบกพรองทางรางกายเทานั้น สาระสําคัญที่ละครเรื่องนี้ตองการจะบอกนัน้ คือ ความ
พิการทางจิตใจที่เพื่อมนุษยมีตอกันนั้น มันทํารายจิตใจใหเจ็บปวดเกินกวาที่คนพิการจะยอมรับได เพราะสิ่งทีค่ น
พิการตองการจากสังคมคือการปฏิบัติอยาเทาเทียมและเห็นพวกเขาเปนสวนหนึง่ ของสังคมนั่นเอง
ภาพตัวแทนเรือ่ งเพศ (R6) เปนภาพตัวแทนทีถ่ ูกนําเสนอมากที่สุดในละคร จากละครทั้งหมด 34 เรื่อง มี
เพียง 5 เรื่องเทานั้นที่ไมปรากฏภาพตัวแทนทางเพศ โดยมากไดสะทอนฐานะของเพศหญิง และเพศที่ 3 วายังคง
เปนเพศที่ดอยกวาเพศชายในสังคม เพศหญิงถูกสะทอนออกมาในลักษณะเปนวัตถุทางเพศ เหยื่อทางเพศ ถูก
ไมใหคุณคา ถูกใหความหมายโดยผูอนื่ รวมถึงยังคงถูกสะทอนในบทบาทหนาที่ทางเพศที่ตายตัวเปนสวนใหญ
ตัวอยางเชน
ละคร “ฟากระจางดาว” ไดนําเสนอภาพตัวแทนเรื่องเพศทัง้ 5 ประเด็น ถูกนําเสนอผานพอและหลานชาย
ของนางเอกทีม่ ีลักษณะความเหนือกวาแมและลูกสาว พอกระทําตอลูกสาวเหมือนสินคาซื้อขายได นําไปสูการตก
เปนเหยื่อทางเพศของพอเลาและแมเลาที่บงั คับใหขายบริการและใชกําลังความรุนแรงบังคับขืนใจใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง ผูท ี่ถูกกระทํามากที่สดุ คือ แมของนางเอกถูกพอทําใหกลายเปนผูหญิงธรรมดาไมมีคุณคา ไมมีปากมีเสียง
เปนไดเพียงเมียทีท่ ํางานบานและเหยื่อความรุนแรงของพอ อีกทัง้ ไมสามารถตอตานความคิดของพอที่ตองการ
ขายลูกสาวกินได
ละครซิทคอม “รถดวนขบวนสุดทาย” จากโครงเรื่องซึง่ ตองการนําเสนอภาพของผูห ญิงที่ทาํ งานเกงไปทุก
อยาง แบบผูห ญิงยุคใหม มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ดี และถือภาษิตทีว่ า “ถาไรชายทีพ่ ึ่งเชยอยามีเสียเลยจะ
ดีกวา” ซึ่งถือไดวาเปนภาพตัวแทนเชิงบวกทีห่ าเลีย้ งตัวเองได กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได และไมตองพึ่งพาใคร
แตเมื่อเรื่องไดดําเนินไปเรื่อยๆ กลับพบวา ตัวละครหลักเพศหญิง 3 คน ก็ยังคงพยายามที่จะแสวงหาผูชายดีๆ สัก
คนมาครองคู ซึ่งเปนการตอกย้ําภาพตัวแทนเดิมๆ ที่สะทอนถึงบทบาทหนาทีท่ ี่ตายตัวของเพศหญิงที่สุดทายแลวก็
ตองมีหนาที่สาํ คัญคือ การแตงงาน ซึ่งถือเปนพิธีกรรมทีจ่ ะทําใหเปนผูห ญิงที่สมบูรณ
“ละครบางรักซอย 9” มีประเด็นทีน่ าเปนหวงมากกวาการลอเลียนเพศที่ 3 คือ การไมใหคุณคาเพศหญิงที่
เปนภรรยา ซึง่ ปรากฏออกมาในเชิงดูหมิน่ ไมใหเกียรติ ตอวาภรรยาตางๆ นาๆ รวมถึงตัวละครเพศหญิงที่แสดงเปน
คนรับใช มักจะถูกดูหมิ่นเรื่องหนาตาที่ไมใชคนสะสวย และทําใหเปนเรือ่ งตลกขบขัน
หากสังเกตจากภาพรวมของละครจะพบวา เพศหญิงจะยังคงถูกนําเสนอในฐานะ แมบาน ภรรยาโงๆ คน
รับใช เมียนอย ซึง่ ถูกลดทอนคุณคาทางเพศไป สวนตัวละครที่จัดไดวาอยูในสถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ดี แตกย็ ัง
มีการตอกย้าํ ดวยภาพตัวแทนแบบเดิม ที่ผูหญิงยังคงไมสามารถทํางานทัดเทียมผูช ายได และหากตองการจะให
ชีวิตสมบูรณพรอมที่สุดก็ควรจะแตงงาน และทําหนาที่ในฐานะภรรยาที่ดี
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สําหรับเพศที่ 3 มักถูกสะทอนออกมาเปนเรื่องตลกขบขันไปเสียหมด และถูกประกอบสรางใหเกิดภาพ
ตายตัวของเพศที่ 3 ซึ่งมีพฤติกรรมแบบเดียวคือ ตุงติง้ ชอบโวยวาย ตบตีกันเอง แทะโลมถึงเนื้อถึงตัวผูชาย และมี
แตเรื่องเพศในหัว ในเชิงสรางความขบขัน แตจะพบลักษณะในการนําเสนอแบบใหม คือ เพศที่ 3 เปนผูราย ใน
“99 วันฉันรักเธอ” โดยนําเสนอใหเพศที่ 3 ในเรื่องปกปดวาตนเองไมไดเปนเพศที่ 3 เพราะจะไมไดรับการยอมรับ
จากสังคม ดวยการขมขืนผูห ญิง และถายวีดีโอเก็บไวแบล็คเมล รวมถึงกลโกงตางๆ ทางธุรกิจทีถ่ ูกนําเสนอผานตัว
ละครตัวนี้
ภาพตัวแทนของคนพิการ (R5) จะปรากฏในซิทคอม “บางรักซอย 9” ซึ่งมักนําพฤติกรรม ความบกพรอง
ทางรางกาย มาใชเปนมุขตลก ซึ่งเปนการลดคุณคาของคนพิการเอง และอาจจะประกอบสรางใหคนพิการ
กลายเปนตัวตลกของสังคม และเปนภาระของผูอื่น ทัง้ ที่ในความเปนจริงหากเราเคยเห็นรายการโทรทัศนประเภท
อื่นๆ พาไปดูกจิ วัตรของคนแคระคนหนึง่ ซึง่ สามารถทําไดทุกอยางเหมือนกับคนทัว่ ๆไป แตก็จะปรากฏในละครชีวติ
ดวย แตเปนลักษณะที่แตกตางกัน ในลักษณะของการลดคุณคาของตัวละครนั้น
สิ่งที่ปรากฏไมไดมีแตในแงลบ แตโดยโครงเรื่องของละครบางเรื่องตองการใชภาพตัวแทนเหลานัน้ เพื่อ
แสดงใหเห็นความเปนจริงทีป่ รากฏอยูในสังคม และนําเสนอเพื่อทีจ่ ะปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีตอเรื่องนัน้
เชน ละคร “ฟากระจางดาว” หากพิจารณาภาพตัวแทนทางเพศจะเห็นไดวาเปนเรื่องของหญิงที่ถกู บังคับขาย
บริการ และทําดวยเหตุจําเปน แตเรื่องนี้ตองการจะสื่อใหเห็นในภายหลังวาหลังจากที่ตัวละครชายในเรื่องมอง
ภาพผูหญิงในแงลบมาตลอด แตสุดทายจากเหตุการณตางๆก็ไดปรับทัศนคติของตัวละครชายไปในทางบวก ซึ่ง
ตางกับละครหลายเรื่องที่ยงั คงนําเสนอภาพตัวแทนเรื่องเพศในลักษณะของการตอกย้ํา และสรางอคติเรื่องเพศให
คงอยูตอไป รวมทัง้ ภาพตัวแทนเรื่องคนพิการในเรื่องหนึ่งตะวันพันดาว มุง ใหตัวละครฝายดีนําเสนอในลักษณะ
แสดงความเห็นอกเห็นใจ ความพยายามเขาใจ และการอยูรวมกันโดยยอมรับความสามารถทีค่ นพิการมี ซึง่ ถือ
เปนสาระสําคัญที่ผูผลิตอาจตองการสื่อ เพราะในสภาพสังคมไทยจริงๆ ความรู ความเขาใจ และความเห็นใจตอ
คนพิการยังอยูในระดับที่ตา่ํ มาก การที่ตวั เอกเปนใบและหูหนวกนั้นชวยเปดพื้นทีค่ วามเขาใจเกีย่ วกับคนพิการให
คนแกปกติมากขึ้น
เรื่องภาพตัวแทนทางเพศ และชนชัน้ ยังคงเปนภาพตัวแทนหลักที่มีอยูในละครไทยทุกเรื่อง ซึ่งสะทอนวา
ระบบคิดเกี่ยวกับความไมเทาเทียม การเหยียด การมีอคติเกี่ยวกับความแตกตางระหวางเพศ ชนชั้นยังมีอยูแ ละ
เมื่อนําเสนอคานิยมความแตกตาง ภาพตายตัวเหลานี้ผานรายการละครก็เปนการย้ําภาพตายตัวของบุคคลที่ถูก
การเหยียดและรับความไมเทาเทียมนี้ตอไป
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รูปที่ 14 แผนภูมิแสดงคาดัชนีชี้วัดเรื่องเพศ (Violence Index) ของละคร 34 เรื่อง (หนวย ครั้งตอชั่วโมง)
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สรุป
รายการละครโทรทัศนชวงเวลา 16.00-22.00 น. (เดือนสิงหาคม 2548)
โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อรอบที่ 1 ศึกษา “รายการละครโทรทัศน ที่ออกอากาศในชวงเวลาไพรมไทม
(16.00-22.00 น.)” โดยศึกษาชวงเดือนสิงหาคมจากชองฟรีทวี ี การศึกษามีประเด็นทัว่ ไป เชน จํานวน ประเภท
การโฆษณา และประเด็นเฉพาะ โดยมีตวั ชี้วัดเนื้อหาทีไ่ มเหมาะสมในรายการ 4 ประเด็น คือ เพศ ภาษา ความ
รุนแรงและภาพตัวแทน การศึกษาใชวิธกี ารวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยใชตัวชี้วดั (Indicator)
เก็บขอมูลลงตารางบันทึกรหัส (Coding Sheet) และจดบันทึกเชิงบรรยาย (Narrative) จากเนื้อหาที่ปรากฏ
จากการศึกษาพบวา
1. ในชวงเวลาที่ศึกษา มีรายการละครทัง้ สิน้ 34 เรื่อง ออกอากาศทาง 5 ชองสถานีในปริมาณ และสัดสวน
ที่ตางกัน ดังนี้
 สถานีโทรทัศนชอง 3
13
เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 5
3
เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 7
11
เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 9
5
เรื่อง
 สถานีโทรทัศนชอง 11
ไมมีรายการละคร
 สถานีโทรทัศนชอง itv
2
เรื่อง
2. สัดสวนเวลาการออกอากาศรายการละครตอสัปดาหในชวงเวลา 16.00-22.00 น. มากที่สุดคือชอง 7
รองลงมาคือชอง 3 (58.7 %, 1,480 นาที/สัปดาห และ 58.33 % 1,470 นาที/สัปดาห ตามลําดับ) สวนชองอืน่ ๆ
ไดแก ชอง 9, 5 และ itv ตามลําดับ 14.28, 13.09, 10.71 % (360, 330 และ 270 นาที/สัปดาห)
3. แหลงผลิตรายการละครพบวาสวนใหญผลิตขึ้นในประเทศ มีละครตางชาติเพียง 3 เรื่องเทานั้นที่
ออกอากาศคือ เรื่อง “ชอลิ้วเฮียง”, “ฟงอวิน๋ ” จากประเทศจีน และละครเรื่อง “รักซอนซอนเลห” จากประเทศเกาหลี
4.
สถานีโทรทัศนทุกชองมีการโฆษณาในรายการละครตอชั่วโมง
เกินกวาที่ระเบียบกรม
ประชาสัมพันธกาํ หนด (12 นาที 30 วินาที) โดยชองที่มกี ารโฆษณาเกินกวาทีก่ ําหนดมากทีส่ ุดคือ ชอง 5 (เกิน
มา 3 นาที) ตามดวยชอง itv (เกินมา 2. นาที 58 วินาที), ชอง 7 (เกินมา 1.45 นาที) ชอง 9 (เกินมา 1 นาที 27
วินาที) และชอง 3 (เกินมา 43 วินาที) กลาวไดวา ขณะดูละครที่ดูละครชอง 5 และ ชอง itv ภายใน 1 ชั่วโมงจะมี
โฆษณาถึง 1 ใน 4
นาสังเกตวาแมชอง 3 และ 7 จะมีสัดสวนเวลารายการละครสูง (ประมาณ 58 %) แตก็มีการโฆษณา
นอยกวา (ประมาณ 13 นาที/ชั่วโมง) ขณะที่ชอง 5 และ itv ที่มีสัดสวนเวลารายการละครนอย (ประมาณ 13 %)
แตกลับมีการโฆษณาสูงกวา (เกือบ 16 นาที/ชั่วโมง)
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5. มีละครมากถึง 24 เรื่อง (70 %) ที่มีการโฆษณาเกินกวาที่กรมประชาสัมพันธประกาศเอาไว โดยละคร
เรื่อง “ชอลิ้วเฮียง” ชอง 3 มีการโฆษณาตอชั่วโมงมากถึง 19 นาที หรือเกือบ 1 ใน 3 ของละคร คือ โฆษณา (เกินมา
6 นาทีครึ่ง) รองลงมาคือละครเรื่อง “รักแปดพันเกา” ชอง 9 (เกินมา 6.3 นาที/โฆษณา 18 นาที) และ “UFO
ครอบครัวอลเวง” ชอง 7 (เกินมา 5.25 นาที/โฆษณา 17.55 นาที)
6. เมื่อเปรียบเทียบประเด็นศึกษา พบวา รายการละครโทรทัศนมีการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรงมากที่สุด
จากการศึกษาพบวามีคาเฉลีย่ อยูที่ 3.29 ครั้ง/ชั่วโมง อันดับ 2 คือเรื่องภาพตัวแทน 1.33 ครั้ง/ชั่วโมง, ภาษา 0.25
ครั้ง/ชั่วโมง และเรื่องเพศ 0.13 ครั้ง/ชั่วโมง ตามลําดับ
7. เมื่อเปรียบเทียบรายการละครชวงหัวค่ํากับชวงดึก พบวา รายการละครชวงหัวค่ํามีปริมาณ
เนื้อหาความรุนแรง ภาพตัวแทน และเพศ มากกวาละครชวงดึก โดยคาเฉลี่ยความรุนแรงของรายการ
ละครกอนขาวอยูที่ 3.97 ครั้ง/ชั่วโมง ขณะที่คาเฉลี่ยความรุนแรงของรายการละครหลังขาวอยูที่ 2.52
ครั้ง/ชั่วโมง
โดยรายการละครกอนขาวมีคาเฉลีย่ ภาพตัวแทน เพศ ภาษาเทากับ 1.64, 0.15 และ 0.22 ครั้ง/
ชั่วโมง ตามลําดับ ขณะที่รายการละครหลังขาวมีคาเฉลี่ยภาพตัวแทน เพศ ภาษาที่ 0.99, 0.11 และ 0.28
ครั้ง/ชั่วโมง ตามลําดับ
9. ความรุนแรง (Violence) พบวา ประเภทของความรุนแรงที่ปรากฏในละครมากที่สุดคือ ความรุนแรง
ทางรางกาย (2.18 ครั้ง/ชัว่ โมง) ตามดวยความรุนแรงทางเพศ (0.39 ครั้ง/ชั่วโมง), ความรุนแรงทางจิตใจ
(0.39ครั้ง/ชั่วโมง), และความรุนแรงตอวัตถุสิ่งของ (0.24ครั้ง/ชั่วโมง) ตามลําดับ
10. ภาพตัวแทน (Representation) พบวา ประเภทของภาพตัวแทนที่ปรากฏในละครมากที่สดุ คือ ภาพ
ตัวแทนทางเพศ (0.57ครั้ง/ชั่วโมง), ภาพตัวแทนทางชนชั้น (0.36 ครั้ง/ชั่วโมง), ภาพตัวแทนคนพิการ (0.15 ครั้ง/
ชั่วโมง), ภาพตัวแทนอายุ (0.12 ครั้ง/ชั่วโมง), ภาพตัวแทนเชื้อชาติ (0.10 ครั้ง/ชั่วโมง) และภาพตัวแทนชาติพนั ธุ
(0.08 ครั้ง/ชั่วโมง) ตามลําดับ
11. ภาษา (Language) พบวา ภาษาประเภทหยาบคาย (0.15 ครั้ง/ชั่วโมง) ปรากฏในรายการละคร
มากกวาภาษาสอไปในทางเพศ (0.10 ครั้ง/ชั่วโมง)
12. เพศ (Sex) พบวา รายการละครนําเสนอเนื้อหาความสัมพันธที่ไมเหมาะสมทางเพศ (0.12 ครั้ง/
ชั่วโมง) มากกวาการใชมุมกลองที่สอไปในทางเพศ (0.01 ครั้ง/ชั่วโมง)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
รายการละครครอบครองเวลามากกวาครึ่งของครอบครัวโดยเฉพาะชอง 7 และชอง 3 ซึ่งมีสวนแบงผูชมสูง
เนื้อหาสวนใหญยังคงวนเวียนอยูในประเด็นทางเพศ ความรัก ชิงรักหักสวาท แมวาจะมีการนําเสนอที่แตกตางกัน
ไป
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สิ่งทีน่ าเปนหวงมากที่สุดในรายการละครคือประเด็นความรุนแรงและภาพตัวแทน ซึง่ ความรุนแรงสวน
ใหญมักเปนความรุนแรงทางรางกาย ทางเพศ และทางจิตใจ สวนเรื่องการนําเสนอภาพตัวแทน การมีอคติ การ
เหยียด หรือความเขาใจทีผ่ ิดและไมเหมาะสมนั้น พบมากในเรื่องเพศ โดยมีลักษณะเพศชายเหยียดเพศหญิงใน
เรื่องบทบาทหนาที่และสถานภาพ และอีกประเด็นทีส่ ําคัญคือการเหยียดเรื่องชนชั้นคนรวย/คนจนทีพ่ บเกือบทุก
เรื่องในละคร
แมพบวาปริมาณเนื้อหาความรุนแรงและภาพตัวแทนในรายการละครเฉลี่ยทั้งวันซึง่ มีคาสูงแลว ประเด็นที่
นาหวงใยกวาคือ พบวาปริมาณเนื้อหาความรุนแรง ภาพตัวแทนนัน้ กลับพบสูงกวาในรายการละครชวงกอนขาว
ภาคค่ํา (16.00-20.00 น.) ซึ่งเนนกลุม ผูชมเปนเด็กและเยาวชน ขณะที่รายการละครชวงหลังขาว (20.00-22.00
น.) ซึ่งเนนกลุม ผูชมเปนผูใหญ
ขอสังเกตของประเด็นความรุนแรง
•
•
•
•

ละครมากถึง 88 % (30 เรื่อง) มีเนื้อหาความรุนแรง
ความรุนแรงในละครกอนขาว มีปริมาณสูงกวาความรุนแรงในละครหลังขาว
ประเภทความรุนแรงทีน่ ําเสนอมักเปนความรุนแรงทางรางกาย จิตใจ และความรุนแรงทางเพศ
ความรุนแรงทางรางกายมักพบในละครเนนเนื้อหาการตอสู จินตนาการ ผจญภัย แกนเรื่องธรรมะชนะ
อธรรม ขณะที่ความรุนแรงทางเพศและจิตใจมักพบในละครที่เนนเนื้อหาภายในครอบครัว ความรัก
ความสัมพันธระหวางเพศหญิงชาย
• ความรุนแรงทางเพศ พบใน 2 ลักษณะคือ
1. ตั้งใจนําเสนอเพื่อใหตระหนักและเขาใจปญหาความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย เชน ละครเรื่อง
“ฟาระจางดาว” เนนบอกเลาเรื่องราวความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นกับเพศหญิง การคาประเวณี
การทุบตีภรรยา บทบาทหนาที่ของเพศแมในครอบครัว การเปนวัตถุทางเพศ
2. เสนอความรุนแรงทางเพศเชิงตลกขบขัน เชนละครเรื่อง “บางรักซอย 9” โดยการสรางมุขตลกจาก
ความแตกตางทางบทบาท หนาที่ สถานภาพระหวางหญิง-ชาย,พอ-แม เพื่อนชาย-เพื่อนหญิง ให
มีลักษณะเปนเรื่องลอเลน ขําขัน สนุกสนาน

ขอสังเกตของประเด็นภาพตัวแทน
• เนื้อหาภาพตัวแทนทางเพศปรากฏในละครโทรทัศนมากที่สุด เนื่องจาก ละครสวนใหญมักดําเนินเรื่องโดย
นําแรงขับทางเพศมาเปนเหตุผลของการกระทําของตัวละคร ปรากฏสูงสุดในละครซิทคอมเรื่อง “บางรัก
ซอย 9” มีลักษณะตอกย้ําภาพตายตัวของบทบาทหญิงชายในลักษณะตลก ขําขัน
• ภาพตัวแทนประเภทอื่นๆ ถูกนําเสนอในละครโทรทัศนไทยใน 2 ลักษณะ คือ
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o นําเสนอใหทุกเรื่องเปนเรื่องขําขัน ไมจริงจัง พบในภาพตัวแทนประเด็นเชื้อชาติ ชาติพันธุ อายุ
และเพศ
o นําเสนอในลักษณะสรางความเขาใจผิดตอเรื่องตางๆ แบบเดิม และซ้าํ ซาก โดยเฉพาะในประเด็น
ภาพตัวแทนทางเพศ ชนชัน้ ยังคงเปนภาพตัวแทนหลักที่มีอยูในละครโทรทัศนไทยทุกเรื่อง ซึ่ง
สะทอนระบบคิดเกี่ยวกับความไมเทาเทียม การเหยียด อคติ เกี่ยวกับความแตกตางระหวางเพศ
ชนชั้นที่ยงั คงมีอยู นอกจากนี้ยงั พบวาภาพตัวแทนของคนพิการในละครไทยยังคงเปนภาระสังคม
คนทีน่ ารังเกียจ
ขอสังเกตของประเด็นเรื่องเพศ และภาษา
• เรื่องเพศ มักมีเนื้อหาความสัมพันธทางเพศที่ไมเหมาะสม เชนการนอกใจ การมีชู การชิงรักหักสวาท โดย
พบทัง้ ในละครกอนขาวและหลังขาว
• ภาษา ภาษาหยาบคายผานการดูดเสียงแลวจากทางสถานี แตนาสังเกตวา การควบคุมจากทางสถานีมี
ความแตกตางกัน คําบางคําบางสถานีดดู เสียง แตอีกสถานีไมถูกดูดเสียง แตมกั พบภาษาสอไปในทาง
ลามกเปนสวนใหญ ในลักษณะสองแงสองงาม

