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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาเนื อ้ หาการนาเสนอเรื่ องเพศ ภาษา ความรุ นแรง
และภาพตัวแทนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ ดิจิทลั โดยวิเคราะห์เนื ้อหาจากรายการเกมโชว์
ทังหมด
้
9 รายการ จากสถานีโทรทัศน์ยอดนิยม 3 อันดับแรก (ช่อง 7 HD, ช่อง 3 HD และ
Workpoint) ดังนี ้
1. ภาพรวมของการนาเสนอเนื ้อหา และการกากับดูแลการจัดระดับความเหมาะสมใน
รายการเกมโชว์ พบว่า รายการเกมโชว์ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จดั อยู่ในระดับความเหมาะสมสาหรับ
ผู้ชมทุกวัย (ท) แต่ยงั ปรากฏเนื ้อหาที่เข้ าข่ายไม่เหมาะสมสาหรับผู้ชมทุกวัย ซึง่ ไม่ตรงตามหลัก
จริ ยธรรมและแนวทางในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะเนื ้อหาที่
ไม่เหมาะสมด้ านภาษาและความรุ นแรง ซึง่ ได้ ถูกนาออกอากาศในช่วงเวลาที่ไม่สอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดช่วงเวลาในการออกอากาศเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Watershed Times) ทาให้
เด็กและเยาวชนสามารถเข้ าถึงเนื ้อหาที่เข้ าข่ายไม่เหมาะสมนี ้ได้
2. เนื อ้ หาที่ เข้ าข่ายไม่เหมาะสมมากที่ สุดคือ เนื อ้ หาด้ านความรุ นแรง รองลงมาคือ
ภาษา ภาพตัวแทน และเพศ ตามลาดับ โดยช่อง 3 HD มีจานวนเนื ้อหาที่เข้ าข่ายไม่เหมาะสม
ด้ านเพศ (Sex) และด้ านภาษา (Language) มากที่สดุ ช่อง 7 HD มีเนื ้อหาเข้ าข่ายไม่เหมาะสม
ด้ านความรุ นแรง (Violence) และด้ านภาพตัวแทน (Representation) มากที่สดุ และเมื่อสรุ ปผล
รวมของจานวนเนื ้อหาที่ไม่เหมาะสมทังหมดทางด้
้
านเพศ ภาษา ความรุ นแรง และภาพตัวแทน
พบว่า ช่อง 3 HD มีจานวนเนื ้อหาที่เข้ าข่ายไม่เหมาะสมมากที่สดุ รองลงมาคือ ช่อง 7 HD และ
Workpoint ตามลาดับ
คาสาคัญ: เพศ ภาษา ความรุ นแรง ภาพตัวแทน รายการเกมโชว์
3

นักศึกษาปริ ญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร์
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
4
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Sex, Language, Violence and Representation in Game Shows
of Thai Digital Television Programs
Abstract
This research aims to explore displayed contents of game shows on digital
television channels, which are sex, language, violence and representation
perspectives. By analyzing contents on 9 game shows from 3 channels including 7HD,
3HD and Workpoint. The findings can be summarized as follows:
1. The show content overview and television content rating system Analysis
indicates that most game shows are rated as general type rating (General audience).
The less appropriate contents in game shows, which is not according to television
content rating ethics and principle model, still is rated as presented to audiences of all
ages. In particular, inappropriate contents in the language and violence were
displayed on watershed times. This allows young audiences’ access to the
inappropriate contents easily.
2. The analysis also showed that the most inappropriate content shown is
violence. Language, representation and sex are secondary issues. In addition, 3HD
channel mostly showed inappropriate sexual and language contents. 7HD channel
mainly presented inappropriate violence and representation content. It can be
concluded from the data collected that inappropriate contents were related to sex,
language, violence and representation. 3HD channel presents the highest number of
inappropriate contents on game shows. 7HD and Workpoint channel follow
respectively.
Keywords: Sex Language Violence Representation Game shows
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั ในต่างประเทศได้ ให้ ความสาคัญกับการนาเสนอรายการโทรทัศน์เป็ นอย่างมาก
UK Essays (2015) ได้ เปิ ดเผยประเด็นที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมของรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตี ้
โชว์ ว่า รายการเรี ย ลลิตี โ้ ชว์ นัน้ ได้ ส่งผลกระทบด้ านลบต่อผู้ร่ วมรายการ และผู้ช ม ซึ่งผู้ร่ วม
รายการจะได้ รับผลกระทบทางด้ านจิตใจ จากการกดดันของภารกิจหรื อการสร้ างอารมณ์ ร่วม
ของรายการ และการบิดเบือนความเป็ นจริ งเกี่ยวกับข้ อมูลของผู้เข้ าร่ วมรายการ จากการเขียน
บท (Script) หรื อสร้ างตัวละคร (Character) ของผู้เข้ าร่ วมรายการ ให้ ผ้ ูชมเห็นว่าตัวละคร
ดัง กล่าวมีลัก ษณะหรื อ อุปนิ สัย นัน้ ๆ ตามบทบาทของรายการที่ ก าหนดขึน้ เพื่ อดึงดูดความ
น่าสนใจของผู้รั บชม ส่งผลให้ เพิ่ มมูลค่าให้ กับรายการ ซึ่งในความเป็ นจริ งผู้เข้ าร่ วมรายการ
อาจจะไม่ได้ เป็ นไปในลักษณะเช่นบทบาทนันๆ
้ นอกจากนี ้ ยังส่งผลด้ านลบต่อผู้ชมรายการ ใน
แง่ของการลดทอนค่านิยม และศีลธรรมอันดีงาม เนื่องจากเนื ้อหารายการ แสดงให้ เห็นถึงการ
กระทาที่ไม่เหมาะสม เช่น การโกหก การขโมย การใช้ ภาษาไม่สภุ าพ เป็ นต้ นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลลบต่อผู้ชมรายการที่เป็ นเด็กและเยาวชนไทย เนื่องจากปั จจุบนั เด็กและเยาวชนใช้ เวลาไปกับ
การรั บชมโทรทัศน์ เฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมงต่ อวัน (ลักษมี คงลาภ และอัปสร เสถียรทิพย์ , 2556;
มารยาท อัครจันทโชติ, 2559) ดังนัน้ หากมีการนาเสนอภาพ หรื อเนื ้อหาที่บิดเบือนไปจากความ
เป็ นจริ ง หรื อมีเนื ้อหารุ นแรง ไม่เหมาะสม ก็จะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการเจริ ญเติบโตของเด็ก
และเยาวชนในสังคมรอบด้ าน
ผลการศึก ษาจริ ย ธรรมสื่ อ โทรทัศ น์ กับ ผลกระทบต่ อ พัฒ นาการของเด็ ก กล่ า วว่ า
“รายการโทรทัศน์บางรายการทาให้ ผ้ ชู มหัวเราะไปกับการดูถูกเรื่ องภาษาพูดของคนบางภูมิภาค
หรื อชาวประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่งในมิติเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่างจากไทยอาจไม่หัวเราะก็ได้ และ
เปลี่ยนเป็ นความรุ นแรงแทน” (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ปั ญหาเรื่ องการนาเสนอเพศ
ภาษา ความรุ นแรง และภาพตัวแทน ยังคงเป็ นภาพสะท้ อนค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยได้
เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะสื่อที่ นาเสนอมาในรู ปแบบของรายการเกมโชว์ ซึ่งเน้ นการสร้ างความ
บันเทิงเป็ นหลักนัน้ พบว่ามีเนื ้อหาที่ไม่เหมาะสมปรากฏอยู่ มาก และมักจะมีภาพของอคติ การ
เหยียด (Discrimination) ที่ แสดงออกมาเป็ นมุกตลก ล้ อเลียน เหมารวม หรื อแบ่งแยกความ
หลากหลายในมิติที่แตกต่างกันอย่างเป็ นเรื่ องปกติ สื่อจึงกลายเป็ นสิ่งที่ตอกย ้าภาพความรุ นแรง
ในบริ บทต่างๆ ให้ ปรากฏต่อสายตาผู้คนในสังคมมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะกับเด็กหรื อเยาวชนที่ยัง
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ขาดวิจารณญาณ อีกทัง้ รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ถูกจัดระดับความเหมาะสมเป็ นรายการ
ทัว่ ไปที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย (ท) ดังนันหากเนื
้
้อหาที่ไม่ปลอดภัยถูกแฝงมาในรู ปแบบรายการ
ดังกล่าวจะส่งผลต่อค่านิยม ทัศนคติ หรื อพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กและเยาวชนได้ เป็ น
เหตุให้ นามาซึง่ พฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมในชีวิตประจาวัน
ด้ วยเหตุนี ้ จึงท าให้ มีผ้ ูที่ส นใจศึกษาในประเด็น การกากับ ดูแลกิ จการโทรทัศน์ และ
จริ ยธรรมของสื่อต่อการนาเสนอเนือ้ หาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุ นแรง เช่น ละคร ราย
การเรี ยลลิตี ้ ตลอดจนภาพยนตร์ แต่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดทาการศึกษาเรื่ องการนาเสนอเนื ้อหาที่เกี่ยวกับ
ภาพตัวแทน โดยเฉพาะกับรายการเกมโชว์ ซึ่งเป็ นรายการที่มีผ้ ูรับชมมาก และมีการจัดระดับ
ความเหมาะสมสาหรั บผู้ช มทุกวัย และยังมีข้อสงสัย เกี่ ยวกับรายการดังกล่าวนัน้ มีเนื อ้ หาที่
เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยจริ ง ๆ หรื อไม่ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจทาการวิเคราะห์เนื ้อหารายการเกม
โชว์ในโทรทัศน์ดิจิทลั เพื่อศึกษาการนาเสนอเรื่ องเพศ (Sex) ภาษา (Language) ความรุ นแรง
(Violence) และภาพตัวแทน (Representation) เพื่อศึกษาการนาเสนอรายการเกมโชว์ที่เหมาะ
ส าหรั บ กับ ผู้ ช มทุ ก วัย (ท) ตามมาตรการการจัด ระดับ ความเหมาะสมที่ ส อดคล้ อ งกับ สิ ท ธิ
เสรี ภาพและนโยบายสื่อของประเทศไทย
นิยามศัพท์
1. เพศ (Sex) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม ที่อาจทาให้ เกิด
การเรี ยนรู้ ที่ไม่เหมาะสมในด้ านการแต่งกาย การแสดงท่าทางหรื อกิริยา การล่วงละเมิดทางเพศ
เนือ้ หาทางเพศที่ล่อแหลม หรื อการสร้ างทัศนคติในทางลบเกี่ยวกับเนือ้ หาทางเพศในประเด็น
ต่างๆ
2. ภาษา (Language) หมายถึง การใช้ ภาษาไม่เหมาะสม รุ นแรงหยาบคาย การใช้
ภาษาที่ลอ่ แหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ รวมถึง การใช้ ภาษาที่ก้าวร้ าว ดูหมิ่น นามา
ซึง่ การลดทอนศักดิ์และศรี ของผู้ฟัง
3. ความรุ นแรง (Violence) หมายถึง พฤติกรรมที่รุนแรง หรื อนาไปสู่ความรุ นแรงและ
อันตรายต่อจิตใจ ร่ างกาย วัตถุสิ่งของ และทางเพศ ทังแก่
้ ตนเองและผู้อื่นทังการใช้
้
อาวุธยาเสพ
ติด หรื อการแสดงภาพของการกระทาความผิดในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงเนือ้ หาที่ขัดต่อ ศีลธรรม
และความสงบสุขของสังคม
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4. ภาพตัวแทน (Representation) หมายถึง เนือ้ หาที่แสดงถึงความดูหมิ่น เหยียด
หยาม ก่อให้ เกิดความเกลียดชัง เหมารวม หรื อแบ่งแยกในด้ านเชื ้อชาติ ศาสนา ชนชัน้ ชาติพนั ธุ์
อายุ คนพิการ และเพศ
5. รายการเกมโชว์ หมายถึง รายการโทรทัศน์รูปแบบหนึ่งเป็ นรายการประเภทให้ ความ
บันเทิงแบบเบ็ดเตล็ด (Light Entertainment) ที่ถ่ายทอดเนื ้อหารายการผ่านรู ปแบบการแข่งขัน
ทัง้ ร่ างกายและสติปั ญ ญา โดยมีก ติก า และเงื่ อนไขของรายการเป็ นตัวก าหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่ วม
รายการเป็ นผู้เล่น เพื่อชิงรางวัลต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของรายการเกมโชว์
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื ้อหารายการเกมโชว์
3. เพื่ อศึก ษาวิเคราะห์ การนาเสนอเรื่ องเพศ ภาษาความรุ นแรง และภาพตัวแทนที่
ปรากฏในรายการเกมโชว์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทลั

กรอบแนวคิดทฤษฎี
คัดเลือกหน่ วยการศึกษา
รายการเกมโชว์ 9 รายการ จาก
สถานี โ ทรทัศ น์ ย อดนิ ย ม 3 อัน ดับ
แรก (ช่อง 7 HD, ช่อง 3 HD และ
Workpoint) ที่ อ อกอากาศในช่ ว ง
เดือนสิงหาคม 2559

การวิเคราะห์ เนือ้ หารายการ
ส่วนที ่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของรำยกำร
- ชื่อรายการ
- รู ปแบบรายการ
- ช่อง
- วัน/เวลาออกอากาศ
- ผู้ผลิต
- เรตติ ้งรายการ
ส่วนที ่ 2 ลักษณะเนือ้ หำรำยกำร
ส่วนที ่ 3 SLVR
1. เพศ (Sex)
2. ภาษา (Language)
3. ความรุ นแรง (Violence)
4. ภาพตัวแทน (Representation)
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วิธีวจิ ยั
งานวิจยั เรื่ อง การนาเสนอเรื่ อง เพศ ภาษา ความรุ นแรง และภาพตัวแทนในรายการเกม
โชว์ ทางโทรทัศน์ ดิจิทัล เป็ นงานวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้ วิธีการ
วิเคราะห์ เนื อ้ หาสาร (Content Analysis) เพื่ อศึกษาปริ มานของการนาเสนอเนื อ้ หาที่ ไ ม่
เหมาะสมที่ปรากฏในรายการเกมโชว์ของไทยที่ได้ รับการจัดระดับความเหมาะสมเป็ นรายการ
ทัว่ ไปเหมาะกับผู้ชมทุกวัย (ท) โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analyzing) รายการเกมโชว์
ทังหมด
้
9 รายการ จากสถานีโทรทัศน์ยอดนิยม 3 อันดับแรกได้ แก่ ช่อง 7 HD, ช่อง 3 HD และ
Workpoint (ที่มา: AGB Nielsen เดือนสิงหาคม) ที่มีเนื ้อหาและนัยยะเกี่ยวข้ องกับเรื่ องเพศ
ภาษา ความรุ นแรง และภาพตัวแทน ได้ แก่ รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลง, เกมพันหน้ า เอื ้ออาทร,
ตกสิบหยิบล้ าน สติลสแตนด์ดิ ้งไทยแลนด์ , ทีเด็ดลูกหนี,้ Take me out Thailand, ศึก 12 ราศี,
เวทีทองเวทีเธอ, I can see your voice Thailand นักร้ องซ่อนแอบและ Honey hero คู่รักนักสู้
จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ มาประมวลและวิเคราะห์ผลการศึกษา
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ
เพื่อหาความเที่ยงระหว่างผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจยั ที่มาช่วยในการลงรหัสข้ อมูล (Coding
sheet) ในแบบลงรหัส โดยใช้ วิธีการตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) และ
การตรวจสอบสามเส้ าด้ านผู้ศกึ ษาวิจยั (Investigator Triangulation)

ผลการวิจยั และอภิปราย
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content analyzing) รายการเกมโชว์ทงั ้ 9 รายการ ของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทลั เรื่ อง การนาเสนอเรื่ องเพศ ภาษา ความรุ นแรง และภาพตัวแทนในรายการ
เกมโชว์ ได้ ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. ศึก ษาลัก ษณะทั่วไปของรายการเกมโชว์ ที่ เหมาะส าหรั บ ผู้ช มทุก วัย (ท) ของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทลั ยอดนิยมใน 3 อันดับแรก (ช่อง 7 HD, ช่อง 3 HD และ Workpoint) ซึ่ง
ออกอากาศในช่วงเดือนสิงหาคม ทังหมด
้
9 รายการ โดยมีข้อมูลทัว่ ไป ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปรายการเกมโชว์ของโทรทัศน์ดิจิทลั 3 อันดับ
ชื่อรายการ

ช่ อง

กิ๊กดู๋ สงครามเพลง
เกมพันหน้ า เอื ้ออาทร
ตกสิบหยิบล้ านสติล
สแตนด์ดิ ้งไทยแลนด์
ทีเด็ดลูกหนี ้
Take me out
Thailand
ศึก 12 ราศี
เวทีทอง เวทีเธอ

7 HD
7 HD
7 HD

วันที่
ออกอากาศ
2 ส.ค. 2559
7 ส.ค. 2559
1-5 ส.ค. 2559

3 HD
3 HD

1-5 ส.ค. 2559 9.35 น. บจก.กันตนา เอฟโวลูชนั่
6 ส.ค. 2559 14.00 น. บมจ.ทีวี ธันเดอร์

3 HD
7 ส.ค. 2559
Workpoint 7 ส.ค. 2559

I Can See Your Voice Workpoint 3 ส.ค. 2559
Thailand
Honey Hero คูร่ ัก นักสู้ Workpoint 6 ส.ค. 2559

เวลา

ผู้ผลิตรายการ

22.30 น. JSL Global Media
11.45 น. Triple Two Co.,Ltd
17.00 น. ZENSE Entertainment Co.,Ltd

12.15 น. บจก. โพลิพลัส
13.30 น. บมจ.เวิ ร์ คพอยท์ เอ็ น เทอร์ เท
นเมนท์
20.00 น. บมจ.เวิ ร์ คพอยท์ เอ็ น เทอร์ เท
นเมนท์
13.30 น. บมจ.เวิ ร์ คพอยท์ เอ็ น เทอร์ เท
นเมนท์

2. ศึกษาวิเคราะห์เนื ้อหารายการเกมโชว์ส่วนใหญ่จาก 5 ใน 9 รายการเป็ นรายการที่มี
ลักษณะการแข่งขัน ตอบคาถาม หรื อเล่นเกมเพื่ อชิ งรางวัล และอีก 4 รายการเป็ นการแสดง
ความสามารถต่าง ๆ เพื่อแลกของรางวัล โดย 4 ใน 5 รายการจะใช้ ผ้ ดู าเนินรายการรองในการ
สร้ างสีสนั ให้ กับรายการ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าผู้ดาเนินรายการรองจะเป็ นนักแสดงตลก ทาให้
รายการมีเนื ้อหาที่เข้ าข่ายไม่เหมาะสมหลุดออกมาจากมุกตลกอีกด้ วย
3. ศึกษาวิเคราะห์ เนือ้ หาการนาเสนอเรื่ องเพศ ภาษาความรุ นแรง และภาพตัวแทนที่
ปรากฏในรายการเกมโชว์ตามลักษณะประเด็นดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 การนาเสนอเรื่ องเพศ ภาษาความรุ นแรง และภาพตัวแทนที่ปรากฏในรายการเกมโชว์
สถานี
Work
7HD
3HD
SLVR
point
การยัว่ ยุทางเพศ (Flirting)
1.15% 0.00% 2.30%
เปลื ้องผ้ า/อาบน ้า (Sexual undressing
0.00% 0.00% 0.00%
/bathing)
จูบปาก (Kiss)
0.00% 0.00% 0.00%
เพศ
การใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ที่สามารถตีความถึงเรื่ อง
0.00% 0.00% 0.00%
เพศ (Implied sex with products)
การสัมผัสเพื่ อเล้ าโลม เร้ าอารมณ์ (Sexual
2.30% 0.00% 0.00%
touching/caressing)
การมีเพศสัมพันธ์ (Sexual intercourse)
0.00% 5.75% 0.00%
ภาษาหยาบคาย
4.60% 3.45% 3.45%
ภาษา
ภาษาส่อทางเพศ
2.30% 10.34% 4.60%
ค ว า ม รุ น แ ร ง ต่ อ ร่ า ง ก า ย ( Physical
16.09% 4.60% 2.30%
violence)
ความรุ นแรงทางจิ ต ใจ ( Psychological
1.15% 4.60% 3.45%
ค ว า ม violence)
รุ นแรง ความ รุ น แร งต่ อ วั ต ถุ สิ่ ง ขอ ง ( Objects
0.00% 0.00% 1.15%
violence)
ความรุ นแรงต่อสัตว์ (Animals violence)
0.00% 0.00% 0.00%
ความรุ นแรงทางเพศ (Sexual violence)
1.15% 3.45% 1.15%
ชนชัน้ (Class)
1.15% 0.00% 0.00%
เชื ้อชาติ/ชาติพนั ธุ์ (Race/Ethnic)
0.00% 1.15% 1.15%
2.30% 1.15% 1.15%
ภ า พ เพศ (Sex)
ตัวแทน อายุ (Age)
0.00% 1.15% 0.00%
ความพิการ (Disabled)
0.00% 0.00% 0.00%
รู ปร่ างหน้ าตา (Appearance)
4.60% 2.30% 4.60%
รวม
36.78% 37.93% 25.29%
32
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รวม
3.45%
0.00%
0.00%
0.00%
2.30%
5.75%
11.49%
17.24%
22.99%
9.20%
1.15%
0.00%
5.75%
1.15%
2.30%
4.60%
1.15%
0.00%
11.49%
100%

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่ อง “การนาเสนอเนื อ้ หาเรื่ องเพศ ภาษา ความรุ นแรง และภาพตัวแทน ใน
รายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ดิจิทลั ” ผู้วิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น 4ประเด็นโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.ด้ านเพศ (Sex) ปรากฏเนื ้อหาที่มีพฤติกรรมส่อทางเพศ การแต่งการด้ วยเสื ้อผ้ าน้ อย
ชิน้ และการแสดงพฤติกรรมยั่วยุทางเพศ โดยส่วนใหญ่ จะปรากฏในการแสดงบทบาทสมมติ
หรื อภาพเหตุการณ์จาลอง และพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เข้ าร่ วมรายการด้ วยซึง่ การนาเสนอ
ประเด็ น เรื่ อ งเพศที่ ป รากฏในรายการเกมโชว์ นัน้ มัก น าเสนอเรื่ อ งเพศที่ ไ ม่ ค วรพู ด ในที่ สื่ อ
สาธารณะ สอดคล้ องกับงานวิจัยเพศกับการสื่อสารในสังคมไทย (วิลาสินี พิพิธกุล และกิ ตติ
กันภัย, 2546) ที่ พบว่า เรื่ อ งเพศในระดับที่ ไม่จาเป็ นต้ องพูด ได้ แก่ เรื่ องเพศเป็ นเรื่ องลามก
สกปรก เพศศึกษาเป็ นเรื่ องของผู้ใหญ่ และผู้ชาย ผู้หญิงไทยต้ องไม่แสดงออกเรื่ องเพศ เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ มีการศึกษาว่า เมื่อวัยรุ่ นเรี ยนรู้ และรั บเอาข้ อมูลทางเพศมาจากสื่อ ก็นาไปสู่การปลูกฝั่ ง
แนวคิดที่ว่า เป็ นเรื่ องปกติ ใครๆ ก็ทากัน ตามแนวคิดของ Super-Peer Theory และก่อให้ เกิด
พฤติกรรมในเชิงการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร (Early Sexual Intercourse) และการ
สับเปลี่ยนคู่นอนอย่างหลากหลาย (Multiple Sexual Partner) เพิ่มมากขึ ้น (มูลนิธิสื่อมวลชน
ศึกษา, 2558)
2.ด้ านภาษา (Language) โดยส่วนใหญ่ผ้ รู ่ วมดาเนินรายการ หรื อผู้ดาเนินรายการรอง
เป็ นนักแสดงตลก และมีการใช้ ภาษาไม่สุภาพ หยาบคายกับผู้เข้ าร่ วมรายการคนอื่น ๆ เพื่อให้
รายการดูเป็ นกันเอง และสร้ างความสนิ ทสนมกับผู้ชมมากยิ่ งขึน้ และยังใช้ ภาษาส่อทางเพศ
พูดจาสองแง่สองง่าม ซึง่ มาจากมุกตลกในคาเฟ่ ที่มีภาษาที่ไม่เหมาะสมอยู่มาก เนื่องจากคาเฟ่
เป็ นสังคมเฉพาะกลุม่ ภาษาที่ใช้ จงึ มีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ ในขณะที่รายการในโทรทัศน์เป็ นสื่อ
สาธารณะที่ ไม่ควรใช้ ภาษาหยาบคาย หรื อภาษาที่ ส่อไปในทางเพศนิชาพร ยอดมณี (2554)
กล่าวว่า ปั จจุบนั คนไทยให้ ความสาคัญกับการใช้ ภาษาสุภาพและไม่สภุ าพน้ อยลง เนื่องจากคน
ในสังคมสนใจแต่สารที่ต้องการสื่อเท่านัน้ เพราะต้ องการความรวดเร็ ว จึงทาให้ ละเลยต่อการใช้
ภาษาให้ ถกู ต้ อง
3.ด้ านความรุ นแรง (Violence) จะพบมากที่สดุ ในรายการเกมโชว์ โดยเฉพาะประเด็น
เรื่ องความรุ นแรงต่อร่ างกาย (Physical violence) เช่น การใช้ อปุ กรณ์ หรื อมือเปล่าตีศีรษะ ใช้
เท้ าทาลายข้ าวของ เป็ นต้ น รองลงมา คือ ความรุ นแรงทางจิตใจ (Psychological violence)
ได้ แก่ การใช้ คาพูดเยาะเย้ ยให้ ร้ ู สกึ อาย และความรุ นแรงทางเพศ (Sexual violence) เช่น การใช้
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กาลังลวนลามผู้ร่วมรายการ เป็ นต้ น ตามลาดับ ซึง่ การใช้ ความรุ นแรงรู ปแบบต่าง ๆ ในรายการ
เกมโชว์ ทาให้ ผ้ ถู กู กระทากลายเป็ นตัวตลกจากเสียงหัวเราะ หรื อโห่ร้องในรายการ ผู้ผลิตจึงมอง
ว่าเป็ นการสร้ างความขบขัน หรื อสีสันให้ กับรายการเกมโชว์ สอดคล้ องกับที มวิจัย Gerbner
(1978, อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2557) ที่พบว่า เด็กและคนแก่จะได้ รับอันตรายจากการตก
เป็ นเหยื่อของความรุ นแรงในโทรทัศน์มากกว่าวัยคนหนุ่มสาว
4.ด้ านภาพตัวแทน (Representation) ส่วนใหญ่พบภาพตัวแทนในลักษณะ รู ปร่ าง
หน้ าตา (Appearance) เพศ (sex) ชนชัน้ (Class) ตามลาดับ เช่นเดียวกับ Hate Speech หรื อ
การกล่าววาจาที่ก่อให้ เกิดความเกลียดชัง ได้ แก่ การสื่อสารหรื อการกระทาที่เป็ นการดูถูกบุคคล
หรื อกลุม่ บุคคลใดๆ บนลักษณะเฉพาะของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลนันๆ
้ เช่น สีผิว เชื ้อชาติ ศาสนา
รสนิ ยมทางเพศ ความพิ การ เป็ นต้ นการสร้ างภาพเหมารวมนัน้ ได้ ถูกบรรจุในโครงสร้ างของ
วิธีการผลิตของโทรทัศน์ทงสิ
ั ้ ้น (Hall, Evans, Nixon, 2013) ซึง่ เป็ นการทาลายคุณค่าหรื อศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์กบั บุคคลนันๆ
้ (Dehumanization) ทังนี
้ ้การกระทาดังกล่าวถูกมองว่าเป็ นต้ นต่อ
ที่ก่อให้ เกิดอคติภายในสังคม และไม่ก่อให้ เกิดความรู้ สึกในเชิงบวก (สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , 2555) นอกจากนี ้การที่
เด็กและเยาวชนได้ รับชมรายการที่เข้ าข่ายมีลกั ษณะ R (Representation) ก็ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้
ที่ไม่เหมาะสมในแง่ของการพัฒนาบุคลิกภาพให้ เป็ นที่ยอมรับต่อสังคม (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา,
2558) ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า การที่สื่อนาเสนอเนื ้อหาด้ านภาพตัวแทนที่แฝงไปด้ วยอคติต่อชน
ชัน้ เชื อ้ ชาติ ชาติพันธุ์ เพศ อายุ ความพิ การ รู ปร่ างหน้ าตา จะส่งผลต่อการเรี ย นรู้ ด้ านการ
ยอมรั บตัวเองต่อสังคมของเด็กและเยาวชน เกิ ดเป็ นความเคยชิ นในการปฏิ บัติอย่างอคติใน
สังคมขึ ้น

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analyzing) รายการเกมโชว์ เรื่ อง การนาเสนอเรื่ อง
เพศ ภาษา ความรุ นแรง และภาพตัวแทน ในรายการเกมโชว์ ทางโทรทัศน์ ดิจิทัล สรุ ป ได้ ว่า
รายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ดิจิทลั ของไทย ยังปรากฏเนื ้อหาที่เข้ าข่ายไม่เหมาะสมทางด้ าน เพศ
ภาษา ความรุ นแรง และภาพตัวแทนอยู่มาก โดยเฉพาะด้ านความรุ นแรง และพบมากสุดใน
ลักษณะประเด็นความรุ นแรงต่อร่ างกาย (Physical violence) ได้ แก่ การใช้ กาลัง หรื ออุปกรณ์
ทาให้ ได้ รับบาดเจ็บ หรื อเสียชีวิต เช่น การตบ ตี เตะ ต่อย ทะเลาะวิวาท เป็ นต้ นซึง่ ไม่สอดคล้ อง
กับ ประกาศของ กสทช. เรื่ อ ง แนวทางการจัด ระดับ ความเหมาะสมของรายการโทรทัศ น์
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ตามประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์ การจัดทาผังรายการสาหรั บการให้ บริ การกระจายเสียง
หรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และคูม่ ือจริ ยธรรมและการกากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิ จการโทรทัศน์ (สานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557) ที่ได้ กาหนดคุณภาพเนื ้อหาที่ควรส่งเสริ มในรายการโทรทัศน์ (+6)
และเนื อ้ หาในรายการโทรทัศน์ ที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู้ ที่ ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนใน 3
ประเด็น ได้ แก่ พฤติกรรมและความรุ นแรง เรื่ องเพศ และการใช้ ภาษา (-3) จึงทาให้ รายการเกม
โชว์หลายรายการนาเสนอเนื ้อหาไม่ตรงกับเรตติ ้งที่ตงไว้
ั ้ หรื อระดับความเหมาะสมสาหรับผู้ชม
ทุกวัย (ท) และยังถูกนาออกอากาศในช่วงเวลาที่ ไม่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดช่วงเวลาในการ
ออกอากาศเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Watershed Times) อีกด้ วย
ดังนัน้ การนาเสนอเนื ้อหารายการเกมโชว์ ควรสร้ างสรรค์และส่งเสริ มเนื ้อหาการเรี ยนรู้
ให้ กบั เด็กและเยาวชน และพึงระวังในประเด็นที่ไม่เหมาะสมเรื่ อง เพศ ภาษา ความรุ นแรง และ
ภาพตัวแทนที่อาจจะแฝงมาในรายการเกมโชว์ได้

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะที่ มี ต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร และผู้ ผ ลิ ต รายการเกมโชว์ ควรผลิ ต รายการที่
สร้ างสรรค์ และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ โดยคานึงถึงหลักจริ ยธรรมและแนวทางในการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และให้ ความสาคัญกับการตรวจสอบควบคุมดูแลเนื ้อหารายการ
เพื่อเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงสื่อที่ดี ปลอดภัย และมีคณ
ุ ภาพกับผู้ชมทุกเพศ ทุกวัยอย่างแท้ จริ ง
2. ข้ อเสนอแนะที่มีตอ่ งานวิจยั ในอนาคต งานศึกษาวิจยั ฉบับนี ้ ทาการวิเคราะห์เนื ้อหา
รายการเกมโชว์เพียงแค่ 9 รายการ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทลั 3 อันดับยอดนิยม ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั เห็น
ว่าควรศึกษาวิเคราะห์เนื ้อหารายการในช่องทางออนไลน์อื่น ๆ และควรศึกษากับกลุ่มตรวจสอบ
เนื ้อหารายการของแต่ละสถานีเพิ่มเติมด้ วย นอกจากนี ้ ควรศึกษาวิเคราะห์การรั บรู้ ของผู้ชมใน
มุมมองของความพึงพอใจของผู้บริ โภคสื่อ
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