
 

13 
 ผูผลิตสื่อและหนวยงานที่เกี่ยวของควรผลิตและสนับสนุนรายการสรางสรรคสําหรับเด็ก

ปฐมวัยอายุ 3-5 ป เพิ่มขึ้น จากปจจุบันมีเพียงรายการเดียวในชวงเวลาเย็น 16.00 น. – 18.30 น.  

สถานการณสื่อในปจจุบัน   

สัดสวนรายการประเภท ป (อายุ 3 ป - 5 ป) และรายการประเภท ด (อายุ 6-12 ป)
ในชวงเวลา 16.00 น. - 18.30 น. ของวันจันทรถึงศุกร

ในสัปดาหที่ 1 ของเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2550

ประเภทรายการ กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รวม

รายการทั้งหมด = 0

เวลาทั้งหมด = 0

สัดสวนของชวงเวลา = 0%

รายการทั้งหมด = 1

เวลาทั้งหมด = 20

สัดสวนของชวงเวลา = 0.44%

รายการทั้งหมด = 1

เวลาทั้งหมด = 20

สัดสวนของชวงเวลา = 0.44%

รายการทั้งหมด = 1

เวลาทั้งหมด = 20

รายการทั้งหมด = 0

เวลาทั้งหมด = 0

สัดสวนของชวงเวลา= 0%

รายการทั้งหมด = 12

เวลาทั้งหมด = 330

สัดสวนของชวงเวลา = 7.33%

รายการทั้งหมด = 12

เวลาทั้งหมด = 435

สัดสวนของชวงเวลา= 9.66%

รายการทั้งหมด = 14

เวลาทั้งหมด = 435

สัดสวนของชวงเวลา = 9.66%

สัดสวนในเดือน ก.ย. = 0% สัดสวนในเดือน ต.ค. =  7.77% สัดสวนในเดือน พ.ย. = 10.10% สัดสวนในเดือน ธ.ค. = 10.10%

สัดสวนของชวงเวลา = 0.44%
รายการสำหรับเด็กปฐมวัย

อายุ 3-5 ป

รายการสำหรับเด็ก
อายุ 6-12 ป

หมายเหตุ : ระเบียบกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2539 เรื่องกำหนดสัดสวนรายการเด็ก และเยาวชนในชวงเวลา 16.30 น. - 18.30 น.
 มีรายการเด็ก เยาวชน ครึ่งชั่วโมง หรือ คิดเปน รอยละ 25 ของเวลาที่กำหนด

ที่มา : AGB Nielsen Media Research
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4-9 ป 10-14 ป 15-24 ป 25-39 ป 40-49 ป 50 ปขึ้นไป 4 ปขึ้นไปรอยละ

ชวงเวลา

จัดทำโดย อาจารยอิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 จากผลการสํารวจของบริษัท AGB Nielsen 
Media Research ในเดือน พฤษภาคม ป พ.ศ.2550 
พบวาชวงเวลาที่กลุมเด็กเล็กและเยาวชน ในชวงอายุ 
4 – 14 ป นิยมดูโทรทัศนในวันจันทร – ศุกร ก็คือ
ชวงเวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 22.00 น. โดยใน
ชวงเวลาที่เด็กเล็กชมรายการโทรทัศนมากที่สุดก็คือ 
ชวงเวลา 19.00 น. สวนในวันเสาร – อาทิตย ในชวง
เวลาที่ เด็กเล็กชมรายการโทรทัศนมากที่สุดก็คือ 
7.00-10.00 น. โดยเฉพาะในชวงเวลา 8.00-9.00 น. 
 หากพิจารณาจากสัดสวนรายการประเภท ป 
(สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป) และ รายการประเภท ด 
(สําหรับเด็กอายุ 6-12 ป) ชวงเวลา 16.30-18.30 น. 
ของวันจันทรถึงศุกร ในสัปดาหที่ 1 ของเดือน
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2550 
พบวา รายการ ป และ ด รวมกัน พบวา กันยายน 
ไมมีรายการ ป และ ด เดือนตุลาคม มีรายการ ป 
และ ด รวมกัน 13 รายการ คิดเปน 350 นาที หรือ 
รอยละ 7.77 เดือนพฤศจิกายน มีรายการ ป และ ด 
รวมกัน 13 รายการ คิดเปน 455 นาที หรือ รอยละ 
10.10 และเดือนธันวาคม มีรายการ ป และ ด รวม
กัน 15 รายการ คิดเปน 455 นาที หรือ รอยละ 
10.10 
 จะเห็นไดวารายการ ป และ ด รวมกันมีไมถึง
รอยละ 25 ของชวงเวลาที่กรมประชาสัมพันธกําหนด 
 นอกจากนั้น ยังมีมติคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เรื่องการกําหนดแนวทางการ
ใชสื่อของรัฐเพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู 
โดยใหมีสัดสวนรายการเพื่อสงเสริมการศึกษาและ
การเรียนรูสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในชวง
เวลาดี (Prime time) ระหวางเวลา 16.00 - 22.00 น. 
อยางนอย 1 - 1.5 ชั่วโมง หรือคิดเปนรอยละ 15 
ของชวงเวลา ซึ่งรายการโทรทัศนตองครอบคลุม
รายการทั้งสามประเภทอยางสมดุลย  

 แตผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน โดยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน หรือ ME พบวารายการโทรทัศนสวนใหญในชวงเวลา 16.00 - 22.00 น. รอยละ 96 ของ
เวลาในการนําเสนอเปนรายการประเภท ทั่วไป (รายการ ท ที่เหมาะสมสําหรับผูชมทุกวัย โดยที่ไมไดมีลักษณะเปนรายการสําหรับเด็ก 
เยาวชนโดยเฉพาะ) และรายการที่ผูปกครองหรือผูใหญควรใหคําแนะนํา (รายการ น 13 และ น 18 ) ในขณะที่สัดสวนรายการเด็ก เยาวชน 
หรือ รายการประเภท ป และ ด มีเพียงรอยละ 3-4 เทานั้น โดยสรุป สัดสวนของรายการประเภท ป และ ด ที่ปรากฏในผังรายการในชวง
เวลาดี (Prime time) นั้นยังมีอยูนอยมาก  
 
 
 

33

51-03-013_008-033 new20_J.indd   33 3/20/08   11:49:40 AM




