สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๓.๙

หลัก ๑ / ๙
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ผลกระทบจากสื่อตอเด็กเยาวชนและครอบครัว
(๑) สถานการณดานสื่อในสังคมไทย
ในทุกวันนี้ สื่อมีอิทธิพลตอการเรียนรูของคนในสังคมไทย ทั้งสื่อในยุคกระดาษ ยุคคลื่นวิทยุโทรทัศน
มาถึงยุคอิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซต Cam Frog, Hi ๕ รวมทั้งเกมคอมพิวเตอร ที่เด็ก ๆ สวนใหญเขาไปใช
บริการในรานเกมคาเฟ ในเวลาเดียวกันสื่อออนไลนเหลานี้ไดแพรเขาสูโทรศัพทมือถือ โดยพบวาตัวเลขของผูใช
มือถือเหลานี้ กำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน
ปรากฎการณที่เยาวชนอายุเพียง ๑๙ ปไดกอคดีฆาแท็กซี่เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ผานมานั้น
จากการสอบสวนเบื้องตน พบวา การกระทำดังกลาวไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งมาจากเกมคอมพิวเตอรที่ชื่อวา GTA
หรือ Grand Theft Auto ซึ่งเปนเกมที่ผูเลนตองสวมบทบาทเปนโจร และตองปฏิบัติภารกิจที่ผิดกฎหมาย เชน
การโจรกรรม การใชสารเสพติด การขมขืน ปรากฎการณดังกลาวเปนการสะทอนถึงผลของการปลอยปละละเลย
ในการจัดการปญหาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลกระทบตอเด็ก เยาวชน
เมื่อพิจารณา สถานการณดานสื่อโทรทัศน จากเก็บขอมูลในชวงเดือน กันยายน ๒๕๕๐ ถึง เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๐ พบวา มีรายการ ป และ ด รวมกันครึ่งชั่วโมงในแตละสถานี แตเมื่อไปดูตัวเลขจริงกลับพบวา
มีรายการ ป และ ด รวมกันจากทุกสถานีเฉลี่ยเพียงรอยละ ๑๐ หรือประมาณ รอยละ ๑.๗ ในแตละสถานี๑
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของสื่อในกลุมตาง ๆ ทั้งสวนของสาระ บันเทิง ขาว จากการศึกษาสัดสวน
รายการที่สถานีโทรทัศนไดแจงไวในเอกสารสัญญาของสถานีการจัดสัดสวนรายการในป พ.ศ. ๒๕๔๖๒ พบวา
แตละสถานีมีการนำเสนอรายการบันเทิงมากกวารอยละ ๖๕ ซึ่งเกินกวาสัดสวนเวลาออกอากาศที่กำหนดโดย
กรมประชาสัมพันธทั้งสิ้น ๓ โดยจำนวนรายการโทรทัศนที่สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูใหกับ เด็ก เยาวชน
ในปพ.ศ. ๒๕๔๖ ลดลงรอยละ ๔.๗๕ เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๓๖ ทั้งนี้ยังพบวาในชวงเดือนกรกฎาคม
ถึงสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ รายการโทรทัศนสำหรับการสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูมีเวลาออกอากาศเพียง
๔๕ ชั่วโมง ๒๒ นาที ตอสัปดาห คิดเปนรอยละ ๔.๙๔ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด๔
๑

ประกาศสำนักงานเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต กรมประชาสัมพันธ เรื่องกำหนดสัดสวนเวลาออกอากาศรายการวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน กรมประชาสัมพันธ กำหนดสัดสวนรายการเด็ก และ เยาวชน ในชวงเวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. โดยให
มีสัดสวนของรายการเด็ก และเยาวชน นั่นหมายถึง ในแตละสถานีตองมีรายการประเภท ป (ปฐมวัย ๓ ป - ๕ ป) และ รายการ
ประเภท ด (เด็ก อายุระหวาง ๖ ป – ๑๒ ป) อยางนอย ๐.๕ ชั่วโมง หรือคิดเปน รอยละ ๒๕ ของชวงเวลาที่กำหนด
๒
การศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพคุณภาพเนื้อหาของรายการวิทยุโทรทัศน ในชุดโครงการสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู
โครงการยุทธศาสตรสื่อเด็ก โดย ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,หนา ๒๕๔๖
๓
สำนักงานเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต กรมประชาสัมพันธ ไดออกประกาศเรื่องกำหนดสัดสวนเวลาออกอากาศ รายการวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกำหนดสัดสวนรายการวิทยุโทรทัศน ใหมีรายการประเภท
ขาวและความรู ไมต่ำกวารอยละ ๑๕ ประเภทบันเทิง ไมเกินรอยละ ๖๕ ประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจ ไมเกินรอยละ ๒๐
๔
เปนผลมาจาการศึกษาวิจัยของโครงการยุทธศาสตรสื่อเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก , ๒๕๔๘
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ดานสื่อภาพยนตร จากสถิติของสื่อภาพยนตรที่ฉายในประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐
พบวา ในจำนวนภาพยนตรที่ฉายกวา ๓๑๙ เรื่องในป ๒๕๔๙ และ ๒๔๘ เรื่องในป ๒๕๕๐ สวนใหญเปน
ภาพยนตรในระดับที่ผูชมอายุต่ำกวา ๑๓ ปตองไดรับคำแนะนำจากผูใหญกวารอยละ ๓๕ และมีภาพยนตรที่ไม
เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป๕ ถึงรอยละ ๒๗-๓๑

สำนักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดสำรวจเรื่องอิทธิพลของสื่อโทรทัศนที่มีผลกระทบตอ
พฤติกรรมเด็ก พบวา เด็กสวนใหญใชเวลาวางชมโทรทัศนมากที่สุดในระหวางวันจันทรถึงศุกรเด็กใชเวลาในการ
นั่งชมโทรทัศนเฉลี่ย ๓.๙ ชั่วโมงตอวัน และเพิ่มเปน ๕.๕๑ ชั่วโมงตอวันในวันเสารและอาทิตย
หากพิจารณาสาระของรายการโทรทัศน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ระหวางชวงเวลาที่มีผูชมมาก
ที่สุดคือ ๑๖.๐๐ น.- ๒๒.๐๐ น. พบวามีการนำเสนอเนื้อหาดานเพศ ความรุนแรง และการเหยียดคนบางกลุม
แทรกอยูทุกเรื่อง โดยเนื้อหาสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ คานิยมทางเพศที่ไมเหมาะสม จากการวิเคราะห
รายการละครของสถานีโทรทัศนผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อโทรทัศนกับการใชความรุนแรงใน
กลุมเยาวชน: กรณีศึกษานักเรียน / นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร๖ จำนวน ๑,๕๐๐ คน พบวา ประมาณ
รอยละ ๗๒.๑ นิยมชมรายการโทรทัศนทุกวัน และ รอยละ ๓๙.๘ ดูโทรทัศนเฉลี่ยวันละ ๓-๕ ชั่วโมง ซึ่ง
สอดคลองกับผลการสำรวจของโครงการ Child Watch การสำรวจของสำนักงานวิจัยเอแบคโพลล และการ
สำรวจของสมาพันธปญญา ที่ ที่ พ บว า เด็ ก และเยาวชนใช เ วลาในการบริ โ ภคสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารเพิ่มขึ้นจาก ๒-๓ ชั่วโมงตอวันเปน ๓-๔ ชั่วโมงตอวัน จึงไมนาแปลกใจเลยวาเด็กและเยาวชนจะตอง
ใช ค วามเข ม แข็ ง เพี ย งใดในการต อ สู กั บ ความเบี่ ย งเบนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการบริ โ ภคสื่ อ ที่ อ ยู ล อ มรอบที่ เ สนอ
พฤติกรรมรุนแรง ไมเหมาะสมในเรื่องเพศ โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจาร รวมไปถึงการใชภาษาที่ไมเหมาะสม
ดานเกมคอมพิวเตอรมีผลกระทบในเชิงลบทั้งในเรื่อง การใชเวลาในการเลนเกมของผูเลนเกม และ ดาน
พฤติกรรมการเลียนแบบในเกมคอมพิวเตอร จากการสำรวจรานเกมคาเฟในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี
พิษณุโลก ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร พบวาเกมออฟไลนที่ไดรับความนิยมจากผูเลนใน ๕ อันดับแรก คือ
(๑) Cabal (๒) Dot A (๓) Audition (๔) Special Force (๕) Tales Runner โดย ๔ ใน ๕ เปนเกมที่เนนการ
๕

ระดับ NC 17 และ R
เอกสารแนบทายหมายเลขที่ 5 รายงานผลการศึกษาวิจัยภาคสนามเรื่องสื่อโทรทัศนกับการใชความรุนแรงในกลุมเยาวชน : กรณี
ศึกษานักเรียน / นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ของสำนักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๖
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๗๙

ตอสูและการใชความรุนแรงที่เหมาะสำหรับผูเลนอายุกวา ๑๓ และ ๑๘ ปขึ้นไป กรณีของเกมออนไลน จาก
การสำรวจ ๕ เกมแรกที่ไดรับความนิยมในรานเกมคาเฟจำนวนกวา ๒๐๐ รานครอบคลุมทั้ง ๕ ภูมิภาค พบวา
เกมที่ไดรับความนิยมในลำดับที่ ๓ ก็คือ เกม GTA หรือ Grand Theft Auto ในทางกลับกัน เกมที่สรางสรรค
อีกจำนวนหนึ่ง เชน เกมที่เนนการฝกทักษะในการความคิด ฝกการวางแผนในทางอาชีพตาง ๆ กลับไมไดรับ
ความนิยมจากผูเลนเกมในสังคมไทย
ดานสื่ออินเทอรเน็ต ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเว็บไซตลามกอนาจารถึงกวา ๑.๓ ลานเว็บ ๒๖๐ ลานเว็บเพจ
ในป ๒๕๔๘ ตัวเลขขยับขึ้นมาอยูที่ ๔๒๐ ลานเว็บเพจ และในกรณีของประเทศไทย จาก ๔๐ เว็บไซต ที่ไดรับ
ความนิยมจากผูใชในประเทศไทย ๕๒.๕ % ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไมเหมาะสม เนื้อหาของเว็บไซตมีการ
ใชภาษาที่ไมเหมาะสม (กลุมสีเทา) และอีกกวา รอยละ ๑๗.๕ เปนเว็บไซตที่มีลักษณะเปนสีดำ โดยเฉพาะใน
เรื่องของเนื้อหาสื่อทางเพศที่เขาขายลามกอนาจาร การใชภาษาที่หยาบคาย รวมถึงเนื้อหาที่รุนแรง

діѥђѰѝчкяјдѥіѝѼѥіњлзҕѥіѣчѤэѝѨеѠкѯњѶэѳошҙъѨѷѳчҖіѤэзњѥєьѧѕєѝѬк

(๒) ปญหาดานสื่อปลอดภัยและสรางสรรคในสังคมไทย
ปจจุบันพบวา สื่อที่ปลอดภัยและสรางสรรคสำหรับเด็ก และเยาวชนมีนอ ยมาก ในขณะทีส่ อื่ ทีไ่ มปลอดภัย
นั้นกลับมีจำนวนมากขึ้น และ ทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะเหตุปจจัยสำคัญ ๖ สวนประกอบกัน
สวนที่ ๑ ขาดการมีสวนรวมแบบหนาจอ นั่นหมายถึง การเปดพื้นที่ใหเด็ก เยาวชน ไดมีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นตอสื่อ และถูกรับฟงความคิดเห็นเพื่อนำไปสูการปรับปรุง พัฒนา เราเรียก กระบวนการนี้วา
การเฝาระวังสื่อ เชน “เครือขายครอบครัวอาสาเฝาระวังสื่อ” ที่เปนการรวมตัวของเครือขายพอแมที่มี “จิตอาสา”
ที่จะเขามา “เฝาระวัง” และ “สะทอนความคิดเห็น” ภายใตฐานงานวิชาการเรื่องเรตติ้งเชิงคุณภาพ ไปยังสถานี
โทรทัศน ทำใหเกิดการเรีย นรูรวมกัน ระหว างผูผ ลิ ต สถานี โ ทรทัศน นั กวิ ชาการ และ เด็ ก เยาวชน พอแม
ไปดวยกัน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศนอยางตอเนื่อง
สวนที่ ๒ ขาดการมีสวนรวมในฐานะของ “ผูผลิต” หมายถึง การเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน เปนผูผลิต
ขาว เปนนักขาว มีสวนรวมในการคิด วางแผน ถายทำ ตัดตอ ไปจนถึง การเปนนักขาวรุนเยาว ไดทำรายการ
โทรทัศนของตนเองผานทางทีวีชุมชน หรือ ตามชองทางสื่อตางๆ

๘๐

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

สวนที่ ๓ ขาดการสรางแรงจูงใจในการสรางสรรคสื่อใหกับผูผลิต ทั้งเหตุจาก (๑) การใชระบบเรตติ้ง
เชิงปริมาณ ทำใหรายการสำหรับเด็ก เยาวชน ไมสามารถอยูรอดในผังรายการได (๒) ขาดระบบการสงเสริมสื่อ
ที่ปลอดภัยและสรางสรรคที่เปนรูปธรรมและยั่งยืน
สวนที่ ๔ ขาดการสรางความเขมแข็งใหกับผูรับสื่อ ทั้ง (๑) ขาดการสรางเสริมความเขมแข็งใหกับเด็ก
เยาวชนและครอบครัวอยางจริงจัง (๒) ขาดการปลูกฝงจริยธรรมที่ดีในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (๓) ขาดระบบการสงเสริมการมีสวนรวมใหกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
สวนที่ ๕ (ขาด) กลไกทางกฎหมายและนโยบายที่เอื้อตอการสนับสนุนการพัฒนาสื่อ โดยเฉพาะกลไก
ดานองคกรเจาภาพในการทำงานที่เปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
สวนที่ ๖ (ขาด) กระบวนการในการสงเสริมอยางจริงจัง จริงใจ และตอเนื่อง การสรางสรรคสื่อสำหรับ
เด็กหลายโครงการ รวมทั้งกลุ มบุค ลากรที่ทำงานดา นนี้ ตอ งชะลอการสร า งสรรคผ ลงานตามแรงบั นดาลใจ
เพราะขาดงบประมาณสนับสนุนการทำงาน หรือ ไมไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
ประโยชนทนี่ อกเหนือไปจาก สือ่ ของเด็กทีเ่ ด็กเปนผูผ ลิตจะ “ตองใจ” และ “ตรงใจ” เด็กที่เปนผูรับสื่อแลว
กระบวนการในการสรางสื่อ กระบวนการในการทำงาน ลวนแตเปน การสรางความภาคภูมิใจ การสรางตัวตน
พื้นที่ โอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกซึ่งความสามารถ
(๓) ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางขอมติในเอกสาร รางมติ ๑ / ๙
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