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ภาณุรัตน  มาจันทร3 

บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ี ศึกษากระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของผูผลิตรายการ
ละครโทรทัศนไทย วัตถุประสงคในการศึกษาคือ 1) ศึกษากระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงใน
ละครโทรทัศนไทยของผูผลิตรายการละครโทรทัศน 2) ศึกษาวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงใน
ละครโทรทัศนไทยของผูผลิตรายการละครโทรทัศน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลสําคัญ ในข้ันตอน
การผลิตละครโทรทัศนไทย ประกอบดวย ผูผลิตละครโทรทัศน ผูเขียนบท ผูกํากับละครโทรทัศน ผูลําดับ
ภาพ ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก จํานวน 15 คน และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิง
ลึก (In-Depth Interview) และทําการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับกระบวนการผลิตละครโทรทัศน รวมถึงศึกษาลักษณะของความรุนแรงท่ีปรากฏในละครโทรทัศนไทย 
และขอมูลจากการสัมภาษณ โดยทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางขอสรุป ในรูปแบบของการเขียนบรรยาย 
(Descriptive) 

 ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี  

 1) กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 
การตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงกอนดําเนินการถายทํา (Pre-Production) เปนการพิจารณาคัดเลือก
เร่ือง ตรวจสอบโครงเร่ือง รายละเอียดตาง ๆ ในบทละครท่ีปรากฏเก่ียวกับความรุนแรงท้ังทางตรง ความ
รุนแรงเชิงโครงสราง และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม, ข้ันตอนท่ี 2 คือการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรง
ระหวางดําเนินการถายทํา (Production) เปนข้ันตอนในการดําเนินการผลิต ดวยการตีความจากบทละคร 
ใชเทคนิคในการถายทําเพ่ือลดความรุนแรง มีการพิจารณาตรวจสอบ ควบคุม กํากับการถายทอดอารมณ 
ความรูสึก และการแสดงของนักแสดงใหอยูในกรอบ และบริบทของบทละคร และ ข้ันตอนท่ี 3 คือการ
ตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงภายหลังการถายทํา (Post-Production) เปนข้ันตอนของการตัดตอเลือก
และจัดมุมภาพใหมีเหมาะสม สอดคลองกับเน้ือหา กรณีมีภาพความรุนแรง เพ่ือลดความรุนแรงท่ีเห็นได

                                                           

3 บริษัทกันตนา มูฟว่ีทาวน (2002) จํากัด 

 

กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรง 
ของผูผลิตรายการละครโทรทัศนไทย 
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อยางชัดเจน โดยท้ัง 3 ข้ันตอนตองมีการสอดประสาน และการทํางานอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงผูชม
และสังคมเปนสําคัญ 

 2) วิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในละครโทรทัศนไทยของผูผลิตรายการละคร
โทรทัศน พบวา ใชการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรง ดวยวิธีการคัดเลือกเร่ือง และทําการตรวจสอบ
เน้ือหา ภาษา อารมณท่ีปรากฏในบทละครโทรทัศน โดยการถายทอดบทละครใหออกมาเปนงานศิลปะ ใช
วิธีการควบคุม กํากับการแสดง อารมณ บทสนทนา เร่ืองราว สถานท่ี แสงสี เสียง ภาพ และใชวิธีการลด
ความรุนแรงดวยการจัดลําดับภาพ การตัดตอ คัดสรร การเบลอภาพ หลบมุมภาพ ใชแสงหรือเงา หรือทํา
การดูดเสียง ลดเสียงท่ีไมเหมาะสม ใชเทคนิคในการนําเสนอภาพความรุนแรงท่ีไมเดนชัด ดวยการสราง 
จิตนาการใหเกิดข้ึนกับผูชม และลดทอนความรุนแรงไมใหเกิดผลกระทบทางจิตใจตอผูชม 

 

คําสําคัญ: กระบวนการตรวจสอบพิจารณา, ความรุนแรง, ละครโทรทัศนไทย, ผูผลิตรายการโทรทัศน 
 

  



 

 

 
41 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2557 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (17 มิถุนายน 2557)   

Abstract 

 In this thesis. Study the procedure check violence in Thai television drama. 

List of manufacturers TV series. The purpose of the study is 1) to investigate the process 

of considering check violence in Thai television drama television drama the supplier 2) 

study how to consider checking violence in Thai television drama of the television drama 

production. By collecting data from important figures. In the production process in Thai 

television drama consists of producer, Script Writer, director television editor, in-depth 

interview The 15 people and tools used in this research is an in-depth interview and 

study from documents. The concept and the theory about production process of TV 

series. The study of violence appeared in in Thai television drama, and the data from the 

interview Data analysis and conclusion in the form of descriptive writing. 

 The results of the study were as follows: 

 1) Procedure check violence consists of 3 step is a step 1 considering check 

violence before the filming (Pre-Production). A selection of the audit plot, the various 

details in the plays appear about violence both direct structural violence. And the 

violence of culture, step 2 is considered to determine the severity between the filming 

(Production) is the process of the production. With the interpretation of the chapter 

drama, technique used in filming to reduce violence has to consider the check control 

directed to convey the feelings and emotions. And the performance of the actors in the 

frame and the context of the chapter drama, and the step 3 is consider check violence 

after filming (Post-Production). Is a process of selection and editing the image to the right 

corner, consistent with the content, in case of image intensity to reduce violence to see 

clearly. The 3 steps must be harmony and work systematically. By considering the audience 

and the society is important. 

2) How to consider checking the violence in the list of manufacturers in Thai television 

drama TV series, it was found that used to consider checking violence. By means of 

selecting, and investigate the content, language, emotion appears on television. By 

transmitting plays out as a work of art was used to control the directed emotional conversation, 

stories, place, light, sound, image and the method used to reduce violence by sequence 

images. Edit selected to blur the image. The image. Use light or shadow around the corner 

or the sound absorption, reduce the sound is not appropriate. Technique used in presentation 
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graphic violence is not pronounced with creation, imagination to the audience. To lessen 

the violence and not to affect emotional on the audiences. 

 

Keywords: Procedure check, violence, Thai television drama, Television producers. 

 

1. บทนํา  
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ละครโทรทัศนไทยเปนรูปแบบความบันเทิงแขนงหน่ึงท่ีอยูคู กับสังคมไทยมายาวนาน และ
เปนเคร่ืองมือในการใหความบันเทิง ใหสาระความรู อันมีองคประกอบของภาพ เสียงเน้ือหา ตัวละครและ
การเคล่ือนไหวเสมือนจริง ซ่ึงเปนส่ิงเราความสนใจใหแกผูชมทุกเพศทุกวัยจึงทําใหละครโทรทัศน กลายเปน 
สื่อที่มีอิทธิพลอยางมากตอสังคมไทยในปจจุบัน (นันทสิทธิ์  แกวทิพยเนตร และคณะ, 2555 : 2) ทําใหละคร
เปนรายการโทรทัศนที่ประชาชนสวนใหญใหความสนใจมากกวาส่ือประเภทอ่ืน ๆ โดยเปนการถายทอด
เร่ืองราวผานการแสดงออกโดยผูแสดง เกิดกระตุนความรูสึกของผูรับชมใหคลอยตามและนําไปสูอารมณ
ตาง ๆ เชน สนุก เศรา เปนตน ซ่ึงอาจจะนําไปสูการตอบสนองตอเจตคติ ความคิด ความสนใจ พฤติกรรม
ของผูชม ไปจนถึงการสอดแทรกการขัดเกลาทางสังคม รวมถึงมีเน้ือหาท่ีสะทอนสังคม ทําใหละครโทรทัศน
จึงเปรียบเสมือนสื่อกลาง ที่สื่อถึงคานิยม วิถีชีวิต ทัศนคติ มุมมอง ของคนในสังคม  
 เม่ือละครโทรทัศนกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของประชาชนในสังคม และสามารถ
เขาถึงไดหลากหลายชองทาง ซ่ึงผูบริโภคสามารถเลือกชมไดโดยไมเสียคาใชจายแกสถานีได ถึง 6 สถานี 
ไดแก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 
7 สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ และสถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอส รวมถึงสถานีมีการควบคุมดูแลสื่อโทรทัศน โดยการจัดระดับความเหมาะสม ดวยความรวมมือ
กัน เพ่ือใหผูชมสามารถเลือกดูไดวาละครโทรทัศนเร่ืองใด มีความเหมาะสมตอผูบริโภคในแตละชวงอายุใด  
ทําใหบริษัทท่ีทําหนาท่ีผลิตละครในประเทศไทย ตองผลิตละครเพ่ือปอน เขาสูสถานี (นท พูนไชยศรี, 
2555 : 2) เพ่ือตอบสนองความตองการในแตละหวงเวลาของชองเพ่ือการออกอากาศของแตละสถานี  
 จากการตอบสนองความบันเทิงใหกับผูชม ทําใหการผลิตละครโทรทัศนของบริษัทผูผลิต จึงมุง
ความสนใจท่ีจะผลิตละครเพ่ือแสวงหาผลกําไร และรักษาระดับความนิยมและคุณภาพการผลิต ซ่ึงผลงาน
ละครโทรทัศนจึงเปรียบเสมือนสินคาท่ีสรางความนิยมในตลาด โดยผูผลิตมีการนําเสนอเน้ือหาสาระ และ
เร่ืองราวท่ีมีความหลากหลายท้ังในแงมุมเชิงสรางสรรค สงเสริม พัฒนา และสะทอนสังคมในรูปแบบตาง ๆ
รวมถึงมีการนําเสนอภาพ เน้ือหา หรือภาษา ที่เขาขายของการแสดงถึงความรุนแรงทางพฤติกรรมในดาน
ตาง ๆ เชน การทํารายรางกาย การฆา การอิจฉา ริษยา การพูดจาสอเสียดใหราย เปนตน ซ่ึงการนําเสนอ
เน้ือหา หรือฉาก การแสดงออกของตัวละครท่ีบงชี้ถึงความรุนแรงนั้น สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 
โครงการศึกษาและเฝาระวังส่ือเพ่ือสุขภาวะของสังคม (2551 : 2)  เร่ือง “ความรุนแรงในละครไทยป 2551” 
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ไดทําการศึกษาละครไทยท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน พบวา มีจํานวน 13 รูปแบบของปมขัดแยงท่ี
นําไปสูความรุนแรงในละคร โดยพบปมขัดแยงเร่ืองความรักมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสัมพันธใน
ครอบครัว, ความอาฆาตแคน, การตอสูกับผูมีอิทธิพล, ความโลภและการแยงชิงสมบัติ, การปราบปราม 
ยาเสพติด, ความอิจฉาริษยาและการแกงแยงชิงดีชิงเดน, การฝาฟนอุปสรรค, การหลอกลวง, การแยงชิง
อํานาจ และ การเมือง, การพยายามรักษาอุดมการณของตน, การรังเกียจกีดกัน และการมีเพศสัมพันธโดย
ไมปองกัน ตามลําดับ จากการนําเสนอแงมุมของเน้ือหาละครในเชิงบวกและเชิงลบตอสาธารณชน อาจมี
อิทธิพลตอผูชมท้ังทางตรงและทางออม  
 เม่ือละครโทรทัศน สรางสรรคเพ่ือมุงเนนความบันเทิงใหกับผูชม แตส่ิงท่ีแฝงมากับละคร 
นอกเหนือจากสาระความรู ขอคิด คติสอนใจ และความสนุกสนานท่ีถายทอดผานนักแสดงแลว การนําเสนอ
เร่ืองราวจึงเปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีสะทอนปญหาของสังคมในแงมุมตาง ๆ และอาจนําไปสูพฤติกรรม
ของการเลียนแบบท่ีเปนภัยกับตนเอง หรืออาจท่ีกอใหเกิดปญหาตอสังคมไดเชนกัน สอดคลองกับแนวคิด
ของ ธีรโชติ  เกิดแกว (2549) กลาววาละครโทรทัศนเปนการสะทอนใหเห็นถึงปญหาสังคม มีการนําเสนอ
ผลกระทบท้ังในระดับปจเจกบุคคล เชน การติดสุรา เสพยาเสพติด ความไมรับผิดชอบ การเปนหน้ีสิน 
การคบเพ่ือนท่ีไมดี ทัศนคติคานิยมท่ีไมถูกตอง และระดับสังคม เชน ปญหาความยากจน ครอบครัวแตกแยก 

การทะเลาะวิวาท ชูสาว การคาขายอาวุธสงคราม ยาเสพติด การคอรรัปชัน เปนตน ซ่ึงเน้ือหาในละคร
พยายามชี้ใหเห็นภาพแหงความจริงท่ีเกิดข้ึน และแนวโนมของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือใหผูชมได
ตระหนักและหาทางปองกันปญหาเหลาน้ันท่ีจะเกิดข้ึนไวลวงหนา แตละครก็เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพล
หรือกอใหเกิดปญหาสังคมไดเชนกัน  
 สถานการณความรุนแรงในสังคมไทยไดแทรกซึมเขาไปในทุกสวนของสังคมต้ังแตครอบครัว 
โรงเรียน ท่ีทํางาน ไปจนถึงชุมชน และแมแตในระดับประเทศ เห็นไดจากจํานวนเหตุการณความรุนแรง  
ทั้งท่ีปรากฏเปนขาวและไมเปนขาวเพ่ิมข้ึนทุกป ซ่ึงพบวาในประเทศไทยมีจํานวนเหตุการณความรุนแรง 
ในครอบครัวเพ่ิมข้ึน  ทุกปกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด พบความรุนแรงในกรณีของการทํารายรางกาย
เกิดข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความรุนแรงทางวาจา การใชคําพูดดุดา ดูถูก เหยียดหยาม หยาบคาย ขมขู 
บังคับ ความรุนแรงทางเพศ การละเลยทอดท้ิง ซ่ึงเปนความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบหน่ึง เม่ือพิจารณา
ความรุนแรงในครอบครัว พบวา ความรุนแรงระหวางสามีภรรยาเปนอัตราสวนมากท่ีสุด รองลงมาเปน
ความรุนแรงท่ีบิดา หรือมารดากระทําตอบุตร ความรุนแรงท่ีบุตรกระทําตอบิดามารดา รวมถึงความรุนแรง
ที่เกิดจากบิดาเล้ียงหรือมารดาเล้ียงกระทําตอเด็ก ประกอบกับสถิติท่ีนาตกใจพบวา ในป 2555 ที่ผานมา 
ความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมสูงข้ึนจาก รอยละ 80 เปน รอยละ 90-95 มีเด็กถูกกระทํารุนแรงทางเพศเฉล่ีย
วันละ 5 คน และยังมีความรุนแรงท่ีแฝงตัวซ่ึงไมไดตกเปนขาวอีกจํานวนมาก (ไทยรัฐออนไลน, 2556) จาก
ขอมูล แสดงใหเห็นวา ความรุนแรงไดเขามาอยูในบาน ซ่ึงอาจสงผลตอการเกิดความรุนแรงในสังคมได
ตอไปในอนาคต โดยเฉพาะละครบางเร่ืองท่ีมีฉากและคําพูดท่ีกระตุนและเปนส่ิงเราท่ีอาจจะทําให เด็กซึม
ซับความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  
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 ทั้งน้ีละครโทรทัศน จึงเปรียบเสมือนส่ือกลาง และเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการปลูกฝง
ความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดผานละคร ที่สะทอนเร่ืองราวในสังคม ทําใหละครโทรทัศน จึงมีบทบาทและมี
อิทธิพลอยางมากตอผูชม และจากผลการศึกษาของ กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย (2550 : ก, 7) ไดศึกษา
จิตลักษณะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการเลือกรับรูหรือตีความละครโทรทัศนของเยาวชนไทย  พบวา ละคร
โทรทัศนท่ีมีฉากการแสดงออก หรือส่ือใหเห็นถึงการมีความสัมพันธระหวางชายหญิงในบริบทตาง ๆ เชน 
การกดข่ีขมเหงทางเพศ การชิงรักหักสวาท มีอิทธิพลตอเยาวชนท่ีอาจนําไปสูแรงย่ัวยุ เกิดจากแรงผลักดัน
ในตนเอง ดวยความอยากรูอยากเห็น ผนวกกับแรงเสริมจากเพ่ือนและสภาพแวดลอมของสังคม และเม่ือ
ละครโทรทัศนของไทยในปจจุบันมีการนําเสนอเน้ือหาสาระและเร่ืองราวท่ีมีความหลากหลายมีการสะทอน
เน้ือหาท้ังในแงบวกและแงลบ จึงมีกฎหมายในการควบคุมส่ือ โดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตรา 37 (ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 8) หามไมใหทําการ
ออกอากาศเน้ือหารายการท่ีมีลักษณะลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย หรือ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการกอใหเกิดความเส่ือมทรามทาง
จิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง  
 จากหลักความรับผิดชอบตอสังคม และวิชาชีพ ทําใหบทบาทหนาท่ีในการผลิตรายการละคร
โทรทัศนจึงมีสวนสําคัญในการสรางสรรคผลงานละครใหมีความเหมาะสม แตความรับผิดชอบตอสังคม
ของส่ือมวลชนในฐานะของผูผลิตในปจจุบัน มีมาตรฐานในการทํางานแตกตางกัน เพราะเม่ือเกิดปญหา
ทางสังคมจากผลกระทบของเน้ือหาความรุนแรงท่ีปรากฏในละครโทรทัศน อันเปนเหตุใหเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ และอาจนําไปสูขอโตแยงหรือเกิดเสียงวิพากษวิจารณจากนักวิชาการและผูชม ถึงข้ันตอนและ 
ผูที่เก่ียวของในการผลิตถึงการตรวจสอบพิจารณาเน้ือหาความรุนแรงของละครโทรทัศน ทําใหนักวิชาการ
และนักวิจัยรวมถึงองคกรหนวยงานตาง ๆ ตางเล็งเห็นถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการนําเสนอ 
ความรุนแรงท่ีแฝงอยูในละครโทรทัศน อันมีอิทธิพลตอผูชมและสังคมโดยรวม และจากตัวอยาง ผลการวิจัย
ของ นภาพร  ธนะนุทรัพย (2551 : 82-83) ไดศึกษาอิทธิพลของส่ือละครทางโทรทัศนตอพฤติกรรมดาน
จริยธรรม จากผลการวิจัยคนพบขอเสนอแนะ คือ ในการสรางส่ือทางโทรทัศนของผูผลิต ควรยึดถือใน
จรรยาบรรณของส่ือสารมวลชน ควรตรวจสอบ พิจารณาเน้ือหาพยายามลดการทํารายรางกาย เชน การ
ตบตี ทํารายรางกาย ขมขืน เปนตน ซ่ึงเปนเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมกับผูรับชมในกลุมเด็กและเยาวชน ที่อาจ
นําไปสูการลอกเลียนแบบพฤติกรรม ดังน้ัน ท้ังผูผลิตส่ือและผูรับชมส่ือก็ควรใชสติปญญา ในการคิดวิเคราะห
พิจารณาวาส่ือแบบไหนท่ีดีถูกตองและกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ  
 เพ่ือใหเกิดการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในละครโทรทัศนไทย ในกระบวนการผลิต
ละครโทรทัศนใหมีความชัดเจน ในการสรางสรรคละครดวยวิจารณญาณของวิชาชีพใหเกิดคุณคาตอสังคม 
ผูวิจัยในฐานะผูจัดการกองถายละครและหัวหนาแผนกจัดหานักแสดงของบริษัทกันตนา มูฟวี่ทาวน 
(2002) จํากัด จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของผูผลิตรายการ
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ละครโทรทัศนไทย เพ่ือใหนําไปสูการคนพบของกระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการ  ในการตรวจสอบ
พิจารณาความรุนแรงในละครโทรทัศนในฐานะของผูผลิต อันนําไปสูการพัฒนา การผลิตละครโทรทัศน
ไทยบนพ้ืนฐานของหลักความรับผิดชอบ เพ่ือลดความรุนแรงท่ีปรากฏในละครโทรทัศนและสรางสรรค
คุณคาใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 

 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

  1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของผูผลิตรายการละคร
โทรทัศนไทย 

  1.2.2 เพ่ือศึกษาวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของผูผลิตรายการละคร
โทรทัศนไทย 
 

2. วิธีการวิจัย 

 2.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษากระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรง
ของผูผลิตรายการละครโทรทัศนไทย โดยมีการกําหนดประชากรเพ่ือใชในการศึกษา จากกระบวนการ
คัดเลือกเร่ืองของละครโทรทัศนไทย ดังน้ี 

  2.1.1 การกําหนดประชากร ดวยวิธีการเลือกผูผลิตรายการละครโทรทัศน จากสถานี 
โทรทัศนฟรีทีวี ท่ีออกอากาศทุกวันตลอดสัปดาห ใน ชวงเวลาต้ังแต 20.25-22.30 น. ตลอดป พ.ศ. 2556 

จํานวนท้ังส้ิน 52 เร่ือง  
  2.1.2 ดําเนินการคัดเลือกเร่ืองละครโทรทัศนท่ีไดรับความนิยมจากกระบวนการของ
การวัดเรตต้ิงรายการละครโทรทัศนในป พ.ศ. 2556 จากน้ันทําการจัดหมวดหมูตามแนวของละคร
โทรทัศน และพิจารณาคาเรตต้ิงท่ีสูงสุดสามอันดับแรกในป 2556 พรอมกับทําการวิเคราะห และคัดเลือก
แนวละครของเร่ืองน้ัน ๆ ประกอบในการพิจารณารวมดวย เพ่ือใหการวิจัยคร้ังน้ีครอบคลุมการศึกษา
ละครในแตละแนวท่ีตอบสนองความบันเทิงของผูชม และเร่ืองท่ีผานกระบวนการคัดเลือก คือ 

   2.1.2.1 ละครเร่ือง มายาสีมุก บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน (2002) จํากัด 29 

มีนาคม 2556 – 18 พฤษภาคม 2556 ประเภทละครแนว  โรแมนติก, คอมเมด้ี (ชอง7)  

   2.1.2.2 ละครเร่ือง เสือส่ังฟา 2 พยัคฆผยอง บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน (2002) 

จํากัด 30 มกราคม 2556 – 11 เมษายน 2556 ประเภทละครแนว แอคช่ัน, แฟนตาซี (ชอง7) 

   2.1.2.3  ไฟหวน บริษัท มาสเคอเรด จํากัด  19 พฤษภาคม 2556 – 16 

มิถุนายน 2556 ประเภทละคร พีเรียด, ดรามา (ชอง7) 

   ทั้งนี้ ละครท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับสาม คือ ละครเร่ือง ทองเน้ือเกา เน่ืองจาก
ขอจํากัดในการเขาถึงผูใหสัมภาษณ และระยะเวลาท่ีจํากัด ผูวิจัยจึงเลือกละครเร่ือง ไปหวน โดยเปนละคร
แนวเดียวกัน และสะดวกตอการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัย 
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   2.1.2.4 เรือนกาหลง บริษัท พอดีคํา เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 10 ตุลาคม 2556 

– 5 ธันวาคม 2556 ประเภทละคร  พีเรียด – ลึกลับสยองขวัญ (ชอง7) 

  2.1.3 ในกระบวนการกําหนดเร่ืองเพ่ือใชในการศึกษา เพ่ือเปนกระบวนการใหไดมาซ่ึง
ประชากรท่ีตองการศึกษา ดวยการศึกษาทางทุติยภูมิ จากเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับกระบวนการผลิตละครโทรทัศน โดยบุคลากรท่ีมีบทบาทหนาท่ีในกระบวนการตรวจสอบพิจารณา
ความรุนแรงในละครโทรทัศน ประกอบดวย ผูผลิตละครโทรทัศน ผูเขียนบทละครโทรทัศน ผูกํากับละคร
โทรทัศน ผูลําดับภาพ 

 2.2 แหลงขอมูลของการศึกษา 

 การวิเคราะหขอมูลไดอาศัยแหลงขอมูลท่ีสําคัญ 2 ประเภท ประกอบดวย แหลงขอมูล
ประเภทเอกสาร และบุคคล ดังน้ี 

  2.2.1 แหลงขอมูลประเภทเอกสาร 

  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา คนควาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

   2.2.1.1 เอกสาร และวรรณกรรม 

   ทําการศึกษาคนควาจากเอกสารและวรรณกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับบทบาท
หนาท่ี ความรับผิดชอบและกฎหมายวาดวยจริยธรรม จรรณยาบรรณของส่ือมวลชน ศึกษากระบวนการ
ผลิตละครโทรทัศน รวมถึงศึกษาบุคลากรท่ีเก่ียวของในกระบวนการผลิตละครโทรทัศนและมีหนาท่ีในการ
ตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในละครโทรทัศนไทย และศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประเภทของ
ความรุนแรง อีกท้ังศึกษาในเชิงบริบทจากปรากฏการณความรุนแรงท่ีคนพบในละครโทรทัศน  
  2.2.2 แหลงขอมูลประเภทบุคคล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เปนการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informant Interview) กับผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในข้ันตอนการผลิตละครโทรทัศนของ
บทบาทในการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในละครโทรทัศนไทย และจากการคนควาจากเอกสารและ
วรรณกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ ประกอบกับบทบาทหนาท่ีในการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในละคร
โทรทัศนไทย จํานวนบุคคลท่ีใชในการสัมภาษณทั้งสิ้น 15 คน ประกอบดวย 1) ผูผลิตละครโทรทัศน จํานวน 
3 คน  2) ผูเขียนบท จํานวน 4 คน 3) ผูกํากับละครโทรทัศน จํานวน 4 คน และ 4) ผูลําดับภาพ จํานวน 4 คน 

 2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

  2.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชประกอบในการศึกษา  
  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ เก่ียวกับกระบวนการ และวิธีการใน
การตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในละครโทรทัศนไทยของผูผลิตรายการละครโทรทัศน 
  2.3.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

  ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เพ่ือนํามา
กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย โดยศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับ กระบวนการผลิตละครโทรทัศน 
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ทฤษฎีเก่ียวกับความรุนแรงของ Johan Galtung แนวคิดการตรวจสอบ (Censor) และสรางแบบสัมภาษณ
แบบไมมีโครงสราง(Non-Structured Interview) มีรายละเอียดดังน้ี 

   2.3.2.1 ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
      ผูวิจัยทําการวิเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาขอคนพบ
ของกระบวนการพิจารณาตรวจสอบความรุนแรงในละครโทรทัศนไทย 

     2.3.2.2 การจัดสรางรายการดัชนีชี้วัดแนวคําถามในแบบการสัมภาษณ  
   ผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหความรูจากแนวคิด และทฤษฎี นํามากําหนดเปนนิยาม
ศัพท พรอมทําการจําแนกดัชนีชี้วัดขอคําถาม 

   2.3.2.3 สรางแบบการสัมภาษณ 
   ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณ โดยนําดัชนีชี้วัดของคําถาม นํามาทําการกําหนดเปน
แนวคําถามในการสัมภาษณ 
   2.3.2.4 การพิจารณาตรวจสอบแบบการสัมภาษณ 
   ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิ โดยเปนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบเน้ือหาและโครงสรางเพ่ือใหไดภาษาท่ีชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค และแนวคิด  
  2.3.3 ลักษณะของคําถามในการศึกษา 
  ขอคําถามสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี เปนขอคําถามแบบปลายเปด เพ่ือใชในการสัมภาษณ 
เพ่ือใหผูการสัมภาษณแสดงขอคิดเห็นไดอยางอิสระ 

 2.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

  2.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  

  โดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ กระบวนการ
ผลิตละครโทรทัศน การตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในละครโทรทัศน ผูผลิตละครโทรทัศนไทย  

  2.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ จากแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึนกับ ผูผลิต
รายการละครโทรทัศนที่มีบทบาทในกระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในละครโทรทัศนไทย ของ
ผูผลิตรายการละครโทรทัศน แลวทําการบันทึกขอมูลในแบบบันทึกการสัมภาษณ และทําการบันทึกเสียง
การสัมภาษณ 
 2.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  2.5.1 วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
  เปนการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร โดยผูวิจัยทําการสรุปขอคนพบในรูปแบบของเชิง
พรรณนา เก่ียวกับกระบวนการผลิตรายการละครโทรทัศน ความรุนแรงในละครโทรทัศนไทย การพิจารณา
ตรวจสอบความรุนแรงในละครโทรทัศนไทย  
  2.5.2 วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

  เปนการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยผูวิจัยทําการสรุปขอคนพบในรูปแบบ
ของเชิงพรรณนา เก่ียวกับกระบวนการและวิธีการในการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในละครโทรทัศน
ไทยของผูผลิตรายการละครโทรทัศน 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 3.1 ผลการวิจัย 

  3.1.1 ผลการวิจัยกระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของผูผลิตรายการละคร
โทรทัศนไทย พบวา การตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของผูผลิตรายการละครโทรทัศนไทย
ประกอบดวย กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรง 3 ข้ันตอน โดยสามารถจําแนกในแตละ
ข้ันตอนไดดังน้ี 

    3.1.1.1 การตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงกอนการถายทํา (Pre-Production) 

เปนข้ันตอนของการวางแผนกอนดําเนินการผลิตโดยพิจารณาตรวจสอบละคร ต้ังแตการคัดเลือกเร่ืองท่ี
ตองการนํามาใชในการผลิต ผานการพิจารณาโครงเร่ืองจากผูผลิตรายการและสถานี เพ่ือเขาสูข้ันตอนของ
การสรางสรรคเปนบทละครโทรทัศน โดยผูเขียนบทจะตีความผานประสบการณ ใหเกิดการตกผลึกทาง
ความคิด เพ่ือเขาถึงแกนของเร่ือง ดวยการสรางสรรคบทละครใหเปนไปตามแนวละครใหเหมาะสมกลมกลืน 
ไปจนถึงการนําเสนอเร่ืองราว ความเก่ียวโยง ของตัวละครใหสอดคลองกับเน้ือหา พรอมกับสอดแทรกอารมณ
บรรยากาศ บทพูดของตัวละครตาง ๆ องคประกอบในการดําเนินเร่ืองท้ังหมด รวมถึง การพิจารณาตรวจสอบ
ความรุนแรงของผูเขียนบทละคร จะแทรกซึมอยูในกระบวนการถายทอดผานจินตนาการ และการสังเคราะห
ภาพจากความคิด ทําการกล่ันกรอง คัดเกลา รอยเรียงวลี ถอยคํา จนสามารถสอดประสานการเลาเร่ือง
ผานตัวอักษร จนกลายเปนบทละครโทรทัศน โดยผูเขียนบทละครยึดหลักการของการควบคุมตนเองใน
การนําเสนอความรุนแรงของเร่ือง ใหอยูในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพของผูผลิตละครโทรทัศน และ
คํานึงถึงคุณคาท่ีผูชมและสังคมจะไดรับเปนสําคัญ และเม่ือบทละครเสร็จส้ินจะมีการพิจารณาตรวจสอบ
ความรุนแรงรวมกันระหวาง ผูผลิต ผูเขียนบทและสงใหสถานีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือรอการอนุมัติในผลิต 
จากน้ัน จึงจะสามารถวางแผนการผลิตรวมกันกับผูกํากับเพ่ือดําเนินการถายทําในลําดับตอไป 

   3.1.1.2 การตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงระหวางการถายทํา (Production) 

เปนข้ันตอนในการดําเนินการผลิต ซ่ึงผูกํากับจะทําการตีความจากบทละครท่ีเปนตัวอักษร ใหออกมาเปน
งานศิลปะดานภาพ แสง การแสดง โดยการพิจารณาตรวจสอบความรุนแรง ดวยใชการควบคุม กํากับ
นักแสดงเพ่ือใหเกิดการถายทอดอารมณ ความรูสึก ในการแสดง และดําเนินเร่ืองใหอยูในบริบทตามบทละคร 
ซ่ึงมีการสอดแทรกเทคนิคการถายทําเพ่ือใหเกิดความสมจริง ท้ังน้ีการพิจารณาความรุนแรง ข้ึนอยูกับแนว
ของละคร หรือลักษณะความรุนแรงท่ีตองการนําเสนอ อันมีองคประกอบของเหตุและผลของการแสดง
ความรุนแรงน้ัน ๆ อาจเกิดจากปมขัดแยงของเร่ือง ไปจนถึงการคล่ีคลายปญหา ซ่ึงความรุนแรงในละคร 
จึงสามารถปรากฏในรูปลักษณะแตกตางกันไป ทั้งความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสราง และ
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวิธีการนําเสนอภาพความรุนแรงน้ัน ๆ  แตใหอยูในกรอบของ
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จริยธรรม คุณธรรมตามวิชาชีพ บนพ้ืนฐานของการควบคุมตนเองในฐานะของผูผลิตรายการละครโทรทัศน 
ทั้งน้ี เม่ือมีการพิจารณาตรวจสอบความรุนแรงในข้ันการถายทําเสร็จส้ิน จะมีการเขาสูการพิจารณาใน
อันดับสุดทายของการผลิต คือ ข้ันตอนหลังการถายทํา 
   3.1.1.3 การตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงหลังการถายทํา (Post-Production) 

เปนข้ันตอนของการพิจารณาตรวจสอบภายหลังการถายทํา โดยผูลําดับภาพจะทําการจัดลําดับภาพในการ
ถายทําใหออกมาสมบูรณ โดยการ ตัดตอ เลือกและจัดมุมภาพใหมีเหมาะสม สอดคลองกับเน้ือหากรณีมี
ภาพความรุนแรง เพ่ือลดความรุนแรงท่ีเห็นไดอยางชัดเจน รวมถึงลดทอนคําพูดท่ีไมเหมาะสม ท้ังน้ีการจัด 
ลําดับภาพ ตองมีการสอดประสานกันระหวางผูกํากับและผูผลิตละครโทรทัศนเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน
ในการสื่อความหมายของแตละฉาก ในแตละตอน โดยมีผูผลิตเปน  ผูพิจารณารวมดวย  และในข้ันตอนน้ี
จะมีการใชวิจารณญาณและประสบการณในการนําเสนอ อันคํานึงถึงผูชมเปนสําคัญ   
  3.1.2 ศึกษาวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของผูผลิตรายการละครโทรทัศน
ไทย พบวา ผูผลิตมีวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงโดยการคัดเลือกเร่ือง แลวทําการตรวจสอบ
เน้ือหา ภาษา อารมณท่ีปรากฏในบทละครโทรทัศน ใหออกมาเปนงานศิลปะ ใชวิธีการควบคุม กํากับการ
แสดง อารมณ บทสนทนา เร่ืองราว สถานท่ี แสงสี เสียง ภาพ และใชวิธีการลดความรุนแรงดวยการ
จัดลําดับภาพ การตัดตอ คัดสรร ใชเทคนิคของแสงและเงา หรือการลดเสียงที่ไมเหมาะสม ใชเทคนิคในการ
นําเสนอความรุนแรงท่ีไมเดนชัด ดวยการสรางจิตนาการใหเกิดข้ึนกับผูชม เพ่ือลดทอนความรุนแรงไมให
เกิดผลกระทบทางจิตใจตอผูชมมากเกินไป โดยสามารถจําแนกวิธีการในการตรวจสอบพิจารณาความ
รุนแรงในละครโทรทัศนไทยของผูผลิต ไดดังน้ี 

   3.1.2.1 ผูผลิตละครโทรทัศน (Producer) มีวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรง
ในละครโทรทัศนไทย โดยการคัดเลือกเร่ือง แลวทําการตรวจสอบเน้ือหา ภาษา การบรรยายอารมณท่ีปรากฏ
ในบทละครโทรทัศน กอนเขาสูกระบวนการผลิต เพ่ือเตรียมการวางแผนการผลิตไปจนถึง ภายหลังการผลิต
เสร็จส้ิน จึงเขาสูวิธีการคัดกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการแสดงของตัวละคร การนําเสนอความรุนแรง 
การพิจารณาในการเพ่ิม หรือลดทอนเน้ือหาความรุนแรง โดยเปนการควบคุมวิธีการนําเสนอความรุนแรงท่ี
ปรากฏในละครใหอยูในกรอบของจริยธรรม  

   3.1.2.2 ผูเขียนบทละครโทรทัศน (Script Writer) มีวิธีการตรวจสอบพิจารณา
ความรุนแรงในละครโทรทัศนไทย โดยสรางสรรคบทประพันธใหออกมาเปนตัวอักษร  ซ่ึงใชศิลปะในการ
เลาเร่ือง ผนวกกับการใชวิจารณญาณในการนําเสนอ ดวยการสังเคราะห คัดกรอง ผานจากจินตนาการ  
ใชองคประกอบของชีวิตในสังคมเปนบรรทัดฐาน แตลดทอนความรุนแรงท่ีปรากฏในบทละคร ดวยวิธีการ
นําเสนออยางมีศิลปะ แสดงถึงเหตุและผล จุดส้ินสุด และการคล่ีคลายปมขัดแยงหรือความรุนแรงน้ัน ๆ   
   3.1.2.3  ผูกํากับละครโทรทัศน (Director) มีวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรง
ในละครโทรทัศนไทย โดยการถายทอดความคิด และนําเสนอบทละครใหออกมาเปนงานศิลปะ ใชวิธีการ
ควบคุม กํากับในการถายทอดการแสดงของนักแสดง อารมณ บทสนทนา เร่ืองราว สถานท่ี แสงสี เสียง 
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ภาพ ใหอยูในกรอบของการดําเนินเร่ืองตามบทละครโทรทัศน และใชเทคนิคลดการรําเสนอความรุนแรง 
ดวยการสรางจิตนาการใหเกิดข้ึนกับผูชม  
   3.1.2.4 ผูลําดับภาพ (Editor) มีวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในละคร
โทรทัศนไทย ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดลําดับภาพ การตัดตอ คัดสรร การเบลอภาพ หลบมุมภาพ ใชแสงหรือ
เงาเพ่ือลดทอนภาพรุนแรง และทําการดูดเสียง ลดเสียงท่ีไมเหมาะสม 

 3.2 อภิปรายผลการวิจัย 

  3.2.1 การตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของผูผลิตรายการละครโทรทัศนไทย
ประกอบดวย กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรง 3 ข้ันตอน ข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-

Production) ข้ันตอนการถายทํา (Production) และข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production)  
  จากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดวา การตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงในทุก
ข้ันตอนของกระบวนการผลิตละครโทรทัศน จึงเปนการนําหลักการควบคุมตนเอง บนพ้ืนฐานของจริยธรรม
เพ่ือนําเสนอความบันเทิงบนหลักความรับผิดชอบในฐานะผูผลิต เพราะโทรทัศนเสมือนเปนส่ือกลางในการ
สงผานสาระความรู ขอมูลความบันเทิงแกผูชมทุกเพศทุกวัย และอาจนําไปสูการเปนเคร่ืองมือชี้นําสังคม 
หากผูชมรับชมโดยขาดวิจารณญาณและขาดการใหคําแนะนํา ซ่ึงผลการวิจัยจากหลายสถาบันมีการระบุถึง
อิทธิพลของละครโทรทัศนในแงมุมตาง ๆ ท้ังทางเชิงลบและเชิงบวกตอประชาชน แตอยางไรก็ตาม การผลิต
ละครโทรทัศนน้ัน ตองมีกระบวนการพิจารณาหลายลําดับข้ันตอนอันเปนการสรางสรรคงานศิลปะผาน
จิตสํานึก กระบวนการคิด วิจารณญาณ ประสบการณ ผานการไตรตรองมาอยางรัดกุม ดังน้ัน ผูผลิตละคร
โทรทัศนท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรง จึงควรมีแนวทางในการดําเนินงานท่ี
คํานึงถึงผูชมและสังคมเปนสําคัญ เพ่ือเปนการสกัดก้ันและปองกันความรุนแรงท่ีอาจนําไปสูพฤติกรรมการ
เลียนแบบละครท่ีไมดีแกเด็กและเยาวชนได ท้ังน้ีผูชมควรรับชมโดยใชวิจารณญาณและมีการใหคําแนะนํา
จากผูปกครองอยางใกลชิด ก็จะสามารถสรางปอมปราการอันสรางความเขาใจในการชมละครไดอยาง
เหมาะสมและลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในสังคมไดเชนกัน จากผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ 

จุฑารัตน โสดาศรี (2552) กลาววา หนาท่ีของสื่อมวลชน คือ ใหความรู ความบันเทิง ความสนุกสนาน 

และชี้ทางออกใหแกสังคม ตองแนะนําในทางท่ีถูกตอง และตองเปนผูที่กล่ันกรองขอมูล และคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือสงเสริมและรักษาคานิยมท่ีดีในสังคม สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
กอบกูล จันทรโคลิกา (2552 : ค-ง) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูชมตอการเซ็นเซอรฉากการใชยาเสพติด
ของละครไทย พบวา ผูชมคาดหวังและใหความสําคัญกับบทบาทของผูปกครองในการควบคุมเน้ือหาของ
รายการโทรทัศน และคาดหวังกับบทบาทของส่ือในการเซ็นเซอรตนเอง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
มนัสวินี จันทะเลิศ (2548 : 23-26) ศึกษาผลกระทบของส่ือมวลชนตอเด็กและเยาวชนและครอบครัวไทย 
พบวา สื่อโทรทัศนมีบทบาทตอเด็ก เยาวชน และครอบครัวคอนขางสูง ซ่ึงเด็กทุกคนมีสิทธิไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนและเหมาะสม พรอมๆ กับมีสิทธิไดรับการปกปองจากขอมูลขาวสารท่ีไมเหมาะสม 

ทีส่ําคัญคือ สิทธิในการมีสวนรวมในการใชส่ืออยางเทาเทียมกับผูใหญ  
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  3.2.2 วิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของผูผลิตรายการละครโทรทัศนไทย คือ 
การคัดกรอง และใชวิธีการนําเสนอความรุนแรงผานศิลปะของการเลาเร่ือง การถายภาพ ตัดตอ ลดทอน
เน้ือหา เพ่ือใหไมใหเห็นความรุนแรงแบบชัดแจงท่ีอาจสงผลกระทบตอจิตใจของผูชม 

  จากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดวา วิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรงของ
ผูผลิตรายการละครโทรทัศนไทยเปนการใชหลักปฏิบัติของจริยธรรม คุณธรรมในการนําเสนอละคร โดยผาน
กระบวนการตรวจสอบ พิจารณา พรอมกับการใชวิจารณญาณในการนําเสนอละครท่ีเก่ียวกับความรุนแรงใน
ลักษณะตาง ๆ ดวยการใชกลวิธีท่ีคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม และใหความสําคัญของผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนกับผูชม อันเปนการปองกัน โดยวิธีการนําเสนอความรุนแรงใหอยูในขอบขอยของบทบัญญัติตาม
วิชาชีพท่ีกําหนดไว ดังน้ัน วิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนแรง จึงเปนการลดทอน ปรับเปล่ียน แกไข 
สอดแทรกเพ่ิมเติม ภาพเน้ือหาเร่ืองราว และการแสดงใหมีความเหมาะสมกับผูชมและสังคมอันเปนการคัด
กรองความรุนแรงของส่ือรายการละครโทรทัศน กอนออกสูสายตาของผูชมทุกเพศทุกวัย สอดคลอง กับ
แนวคิดของ ปวริศา วรสิริประภา (2551 : 7) กลาววา การเซ็นเซอรเปนการตรวจสอบพิจารณารายการ
โทรทัศน ใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบขอบังคับตาง ๆ ศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี รวมท้ังความถูกตอง
ตามขอเท็จจริง ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาความรุนแรงในดานภาษา การกระทํา สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ฐิติชยา นุตพง (2546 : 73-75)  ไดทําการศึกษาเร่ืองกระบวนการตรวจพิจารณาเน้ือหารายการของ
สถานีโทรทัศนยูบีซี พบวา สถานีโทรทัศนยูบีซีมีวิธีท่ีใชในกระบวนการตรวจพิจารณาเน้ือหารายการอยู
ดวยกัน 4 วิธีคือ 1) การดูดเสียง 2) การโมเสคภาพ 3) การตัดทอนหรือตัดตอใหม 4) การหามออกอากาศ
โดยมีแผนก QC. ซ่ึงทําหนาท่ีในการตรวจพิจารณาเน้ือหารายการกอนท่ีจะแพรภาพสูผูชม ซ่ึงตองคํานึงถึง
และใชเปนแนวทางในกระบวนการตรวจพิจารณา เพ่ือใหรายการโทรทัศนที่จะออกอากาศมีเน้ือหาท่ีเหมาะสม
และเปนไปตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด และใกลเคียงกับผลการวิจัยของ นภาพร ธนะนุทรัพย (2551 : ค) 
ศึกษาอิทธิพลของส่ือละครทางโทรทัศนตอพฤติกรรมดานจริยธรรม กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบวา การสรางส่ือทางโทรทัศนควรยึดถือในจรรยาบรรณของส่ือสารมวลชน
ควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกตใหเขาเน้ือหาของละคร สอดแทรกดานคุณธรรมจริยธรรม
และควรลดการทํารายรางกาย เชน การตบตี ขมขืน เพราะอาจนําไปสูการลอกเลียนแบบของผูชมได  

 

4. สรุปและขอเสนอแนะ 

 4.1 สรุป 

 การนําเสนอเน้ือหาเร่ืองราว ภาพ ภาษา การแสดงและองคประกอบตาง ๆ ในละครโทรทัศนไทย 
มีการผสมผสานท้ังในเชิงลบและเชิงบวก หรือแสดงถึงส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีแสดงถึงความรุนแรง ซ่ึงละครทุกเร่ือง  
มีการนําเสนอเร่ืองราวของความผิดชอบชั่วดี การทําดีไดดีทําชั่วไดชั่วอันเปนสูตรสําเร็จของละครโทรทัศน
ไทย และมีการนําเสนอปมขัดแยงในสถานการณตาง ๆ แลวดําเนินเร่ืองไปสูการคล่ีคลายปมขัดแยงน้ัน ๆ 
โดยละครท่ีพบความรุนแรงปรากฏมากท่ีสุด คือ ละครแนวแอ็คช่ัน ท้ังน้ี ละครแนวดังกลาว มีการแสดงถึง
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ความรุนแรง เชน การแสดงถึงศิลปะการตอสู การตอยตีการใชอาวุธ การทํารายรางกาย เปนตน รวมถึง
ละครดรามา เปนละครชีวิตท่ีสะทอนสังคม โดยหยิบยกวิถีชีวิตของผูคนหรือบุคคลในสังคม ซ่ึงเปน
สถานการณ หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม มาขมวดปญหา มีการนําเสนอประเด็นปญหาสังคมใน
แงมุมตางๆ ในแตละหวงเวลา หรือในแตละยุคสมัย แลวนํามาสรางสรรคเปนละครท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย 
คละเคลาทุกอารมณความรูสึกเพ่ือสรางอรรถรสใหแกผูชม ท้ังน้ีความรุนแรงท่ีปรากฎในละครดรามา จึง
ปรากฏไดหลายลักษณะ คือความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสรางทางสังคม รวมท้ังความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้การปรากฏความรุนแรงในละครโทรทัศนไทย ไมวาจะสถานการณใดก็ตาม ลวนแลวแต
มีสาเหตุจูงใจ หรือมีที่มาท่ีไป รวมถึงความรุนแรงท่ีปรากฏในละครแตละเร่ืองน้ัน มีลักษณะแตกตางกันไป
ข้ึนอยูกับแกนของเร่ืองและการนําเสนอความรุนแรง เปนสวนหน่ึงท่ีสะทอนสังคม เพ่ือใหผูชมรับรู และเขาใจ 
รวมถึงเกิดการกระตุนเตือนตนเอง แตการนําเสนอความรุนแรงของละครโทรทัศนไทย ยังมีขอจํากัดทาง
กฎหมาย และบทบัญญัติวาดวยจริยธรรมของวิชาชีพ ซ่ึงผูผลิตมีการพิจารณาจากมาตรการการควบคุม
ตนเองในเบ้ืองตน ซ่ึงตองสรางสรรคผลงานละครใหอยูในกรอบขอบังคับ บนพ้ืนฐานของการควบคุมทาง
สังคม แตอยางไรก็ตาม ละครเปนเพียงส่ิงท่ีสรางความบันเทิงและสะทอนสังคม ดังน้ัน ในการรับชมส่ือใน
ทุกประเภท จึงตองใชวิจารณญาณและการควบคุมดูแลจากผูปกครองอยางใกลชิด เพ่ือสรางปอมปราการ
ในการปองกันปญหาในเบื้องตน 
 4.2 ขอเสนอแนะ 

  4.2.1 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

   4.2.1.1 บริษัทผูผลิตรายการละครโทรทัศนควรสรางละครทางเลือกท่ีหลากหลาย
ใหแกเด็กและเยาวชนมากย่ิงข้ึน โดยนําเสนอเน้ือหาอันเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตของเด็ก อันเปน
การสงเสริมพ้ืนฐานทางความคิดและปลูกฝงคานิยมท่ีดีแกเด็กและเยาวชน 

   4.2.1.2 บุคลากรท่ีเก่ียวของในกระบวนการผลิตทุกข้ันตอน ควรใสใจและให
ความสําคัญในทุก ๆ รายละเอียดของการนําเสนอความรุนแรงในทุกประเภท ท้ังความรุนแรงทางตรง 
ความรุนแรงเชิงโครงสรางของสังคม และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม เพ่ือไมใหกระทบตอความรูสึกของ
ผูชม จนนําไปสูการเลียนแบบพฤติกรรมของผูชม 

   4.2.1.3 ประชาชนในฐานะของผูชม สามารถซึมซับคุณคาท่ีแฝงในละคร แตควร
ใชวิจารณญาณในการรับชม เพราะละครมิใชเคร่ืองชี้นําทางสังคมแตเปนการนําเสนอสังคมในบางแงมุม
เพ่ือใหผูชมเกิดการรับรู รับทราบ รับฟง และสามารถนําสาระแงคิดในละครมาสะทอนตนเอง ใหเกิดการ
พัฒนาทางสติปญญาไดอยางมีภูมิคุมกัน  
   4.2.1.4 ผูปกครองและผูใกลชิดควรใหคําแนะนําแกเด็กและเยาวชนในการรับชม
ละครโทรทัศนใหเด็กและเยาวชนไดรับชมละครท่ีเหมาะสมกับวัยของตนเอง แตหากรับชมละครท่ี
นอกเหนือจากการกําหนดความเหมาะสมของผูชม ผูปกครองตองดูแลอยางใกลชิด หรือไมควรใหเด็กชม
ละครโดยลําพัง  
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  4.2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

   4.2.2.1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาละครโทรทัศนไทย โดยใชการมีสวนรวมของ
ผูชมในการเขามามีบทบาทพิจารณาตรวจสอบความรุนแรงท่ีปรากฏในละครโทรทัศนไทย เพ่ือรวมกันเสนอ
แนวทางในการหาทางออกเพ่ือลดพฤติกรรมความรุนแรง และการเลียนแบบตัวละครในเชิงลบของเด็ก
และเยาวชนโดยรูเทาไมถึงการณ 
   4.2.2.2 ศึกษาพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศนประเภทละครตอสู แอ็คชั่น 
หรือละครบู โดยเปนการศึกษาวิธีคิดและการตัดสินใจเลือกชม รวมถึงปจจัยความตองการของผูชมท่ีมีตอ
ละครประเภทดังกลาว 

   4.2.2.3 ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีชมละครโทรทัศนไทยตอความรุนแรง
ที่ปรากฏในละครโทรทัศน โดยเปนการศึกษาขอคนพบ หรือการรับรูความรุนแรงในฐานะของผูชม เพ่ือ
นําไปสูการวางแผนการผลิตและการกําหนดมาตรการในการควบคุมความรุนแรงในละครโทรทัศนไทย 

   4.2.2.4 ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมละครโทรทัศนไทย รวมถึงศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะในการรับชม เพ่ือเปนการประเมินถึงการตัดสินใจและวิธีคิดของผูชมในการเลือก
รับชม เพ่ือนําไปสูการผลิตละครโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของผูชม 
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