
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 82 ~

อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
Influence of Media with Affecting the Juvenile Delinquency

สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์1* วาท่ี ร.ต.วรเชษฐ ธรรมวงศ2*

1อาจารยประจําคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 33000,
2อาจารยประจําคณะบริหารศาสตร สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 33000

Email: beerziily.kys@gmail.com

บทคัดยอ

บทความน้ี เปนการศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน โดยศึกษาถึง
จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของจากหนังสือ บทความ
วิทยานิพนธ งานวิจัยท้ังในและตางประเทศ และสื่ออิเล็คทรอนิกส การรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะห
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน

จากการศึกษา พบวา สื่อมีอิทธิพลตอการแสดงความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน เชน การ
แตงกาย การประพฤติปฏิบัติตามแลวนํามาเปนแบบอยาง การแสดงออกถึงความสัมพันธพฤติกรรมเบี่ยงเบน การ
แสดงออกของเด็กและเยาวชนท่ีเลียนแบบสื่อมวลชนโดยเฉพาะจากตัวละครในภาพยนตร หรือในหนังสือ เปนตน ทําใหมี
แนวโนมท่ีจะเปนตามสื่อท่ีรับมาสงผลใหมีการเลียนแบบและหาทางท่ีจะแสดงออกในสังคม ในการคุมครองเด็กและ
เยาวชนจากรายการท่ีมีความรุนแรง การกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุขและภาษาหยาบคาย ผูประกอบ
วิชาชีพตองใชพิจารณาในการนําเสนอภาพ ภาษาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความรุนแรงเรื่องเพศ อาชญากรรม
พฤติกรรมท่ีตอตานกฎหมาย รายการที่มีเนื้อหารุนแรง ภาษาหยาบคาย กิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย อบายมุข ควร
แยกแยะความจริงกับจินตนาการที่เกิดขึ้นในเนื้อหาสําหรับเด็กและเยาวชนอาจมีผลเสียตอพัฒนาการและการ
เรียนรู ท้ังยังควรคํานึงถึงการปกปองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน อีกท้ังหลีกเลี่ยงการ
นําเสนอขาวรุนแรงท่ีอาจกระทบกระเทือนจิตใจเด็ก เ พร า ะสื่ อ เ ปนป จ จั ยห นึ่ ง ที่ อ ยู ใ น วิ ถี ชี วิ ต ขอ ง เ ด็ ก แล ะ
เยาวชนและส งผลตอความคิด  พฤติกรรม  ทํา ให ผู ท่ี เ ก่ี ยวข อง ไม สามารถปองกันสื่อท่ีสรางผลกระทบดานลบ
กับชีวิตของเด็กและเยาวชนได

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูเขียนไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรออกกฎหมายควบคุมสื่อที่มีเนื้อหารุนแรงใหมี
การควบคุมท่ีเขมงวด การนําเสนอภาพขาวหรือพาดขาวตางๆ และควรมีการพิจารณาลดความรุนแรงของขอความโดย
หลีกเลี่ยงการเสนอแบบเนนหรือตอกย้ําใหความโดดเดนมากเกินไป อีกท้ัง ควรมีการตรวจตัดหรือระงับ (เซ็นเซอร)
ภาพเหตุการณท่ีแสดงถึงความพยายามและวิธีในการท่ีนําไปสูการกระทําความผิด หรือนอยที่สุดใหมีการเสนอขอความ
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the thesis, the domestic/international research and electronic media. The study data were collected
and analyzed, to achieve the suggested information for solving the influence of media with affecting
the juvenile delinquency problem.

The results found that the mass media had an influence on the potential and showing ability
of the juvenile, such as dressing, mass media imitation behavior in the juvenile, especially, personage
in the movie. The juvenile tends to follow the received media causes the juvenile began the
imitation and finding the way to express in the social. The juvenile protection from the violence
programs, criminal offence and immorality, temptation and vulgar language. A media professional had
to consider the presentation, proper language, especially, the content of sexual violence, crime and
anti-legal behavior. The severe content, vulgar language, dangerous activities and immoral programs
maybe had a negative effect on development and learning of the juvenile, so the media operator
should distinguish between the truth and imagination in the content, and should realize to protect
human dignity and juvenile welfare. Furthermore, the media professional should avoid the
presentation of violent news that may affect the children. Because, the media is factor in the juvenile
lifestyles and it is factors affecting on mentality and behavior. That mean, the confederate cannot
protect the media which has a negative impact on the juvenile lives.

In this study, the writer has the additional suggestion that should legislate to strict control
the media which has the violence content and should have the consideration to reduce the violence
of the message by avoiding the emphasizing or noticeable. And should be suspended the
picture/photograph which shown an endeavor and the way to offense or should be shown the
warning message below the picture/photograph.
Keywords: Influence of Media and Juvenile Delinquency

1.บทนํา

ทามกลางกระแสความขัดแยงของสังคม
และป ญหาต า งๆ ที ่เ ก ิด ขึ ้นอยู ท ุก ว ัน นี ้น ับ ไ ด ว า
สื่อมวลชนเขามาเก่ียวของเสมอและเปนตัวอีกตัวแปร
หน่ึงท่ีจะกําหนดทิศทางของปญหาน้ัน ๆ ซึ่ งตอง
ยอมรับวาปจจุบันสื่อมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ
ทุกคนเกือบทุกดาน เพราะสื่อนั้นมีผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงตองบริโภค
ขาวสารอยูตลอดเวลา เชน การชมรายการขาวทางทีวี
ทุกเชา การอานหนังสือพิมพหรือไมก็เลนอินเตอรเน็ต
(http://www.bloggang.com/viwediary.php?id=p
hongphiphat&month=072007&date=11&group
=6&gblog=3“อิทธิพลของสื่อกับวิกฤตของสังคม”)
จากปจจัยดังกลาวอิทธิพลของสื่อจึงยอมท่ีจะกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงไดในทุกๆ ภาคสวนของสังคมไมวาจะ
เปนสังคมเมืองหรือแมแตในสังคมชนบทก็ตาม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนั้นยอมที่จะเกิดข้ึนไดท้ังทางท่ีดีข้ึนและ
ทางท่ีแยลง และสิ่งสําคัญสื่อเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลโดยตรง
ตอทุก ๆ คนในสังคมไมวาจะเด็ก วัยรุน หรือจะ
จนกระท่ังผูใหญ อิทธิพลของสื่อท่ีนับวันจะรุนแรงมาก
ข้ึน ไมวาจากจากสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เน่ืองมาจากความพยายามในการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ โดยผานสื่อเขา
ท้ัง วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ และอินเตอรเน็ต สื่อจึง
กลายเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต และนําพา
ไปสูปญหาและผลกระทบหลาย ๆ ดานของชีวิต
แบบเดิม ๆ ของสังคมไทยใหเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งลวนมา
จากการรับสื่อและอิทธิพลสื่อยังทําใหเกิดพฤติกรรม
การเลียนแบบ เชน ขาวอาชญากรรม ขาวสงคราม
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ภาพยนตรหรือละครท่ีมีเน้ือหารุนแรงตอสูกัน สงผลให
เด็กและคนท่ีรับสื่อจินตนาการตามและเกิดการ
เลียนแบบ (วิทยากร เชียงกูล, 2552)

สื่อเปนปจจัยหนึ่งที่อยูในวิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชนและสงผลตอความคิดและพฤติกรรม ทําใหผูท่ี
เก่ียวของไมสามารถปองกันสื่อท่ีสรางผลกระทบดานลบ
กับชีวิตของเด็กและเยาวชนได ขณะเดียวกันสื่อก็เปน
เครื่องมือในการเปดโลกทัศน เขาถึงขอมูลและใหการรับรู
ถึงสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันได อิทธิพลของสื่อจึงมีผล
กับชีวิต ความรูสึกนึกคิด แตในชวงเวลาท่ีผานมาน้ันเด็ก
และเยาวชนสวนใหญเปนผูใช ผูเสพสื่อ สื่อจึงเปนสวน
หน่ึงของเด็กและเยาวชน สื่อยอมมีอํานาจและอิทธิพล
เหนือกวาเด็กและเยาวชน ฉะนั้นปญหาเรื่องสื่อจึงเปน
ปญหาที่ใหญมากที่ตองเรงแกไขและใหความคุมครอง
เด็ก และเยาวชนจากสื่อ โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ
ของเด ็กและเยาวชนหลายอยางที ่เก ิดก ับเด็กและ
เยาวชนมักจะเรียนแบบกับสื ่อ ยิ ่งสื ่อทางทีวีเปนตัว
แบบที่สําคัญของการแสดงออกทางเพศของเด็ก เชน
การแตงตัว การวางตัวกับเพศตรงขาม กริยาทาทาท่ี
เหมาะสม คานิยมตางๆ ท่ีมากับละคร เปนตน แลวเด็กก็
นําไปปฏิบัติเปนแบบอยาง (จักรกฤษ เพ่ิมพูล, 2556)

ดังน้ัน สื่อจึงเปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีดาน
หน่ึงเปนกระจกสองสองใหสังคมเห็นวาเกิดอะไรข้ึนเพ่ือ
ระมัดระวังปองกัน แตอีกดานหน่ึงกลับเปนการกระตุนให
เกิดพฤติกรรมเลียนแบบและกอความรุนแรงมากยิ่งข้ึน
สื่อจึ งมี อิทธิพลเหนือความรูสึกนึกคิดของเยาวชน
พฤติกรรมบางอยางถูกชักจูงโดยงายจากสื่อทําใหมี
พฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะการกระทําความผิดทาง
เพศ ลักทรัพย ทํารายรางกาย และการกออาชญากรรม
ประเภทอ่ืน ๆ (www.healthcarethai.com/“อิทธิพล
ของสื่อสารมวลชน”)

2. อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน

ในป จจุ บั นยุ คกระแส โลกาภิ วั ตน มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมี เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยและ

กาวหนา ไรพรมแดนและขีดจํากัด โดยเฉพาะสื่อถือไดวา
เขามามีอิทธิพลสูงในดานขอมูลขาวสารท่ีสามารถเขาถึง
กลุมคนทุกกลุมสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเรว็
ผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ
และสื่ออ่ืน ๆ ในการนําเสนอขาวของสื่อแตละประเภทมี
ความแตกตางกันท้ังทางเน้ือหาและภาพประกอบ ท้ังดาน
บวกและดานลบ ซึ่งในบางครั้งสื่อก็มุงแตท่ีจะขายขาว
มากกวาการคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาหรือผลกระทบตอ
สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทําใหสื่อมีอิทธิพลมาก
ตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมท่ีเปนผล
ตามมาจากอิทธิพลของสื่อท่ีรับมาไมเหมาะกับวัยอันไดแก
ความกาวราว ความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ การไดรับ
สื่อซ้ําๆ ทําใหเกิดพฤติกรรมตามสื่อท่ีไดรับมาโดยการ
ตอกย้ําวาเปนเรื่องปกติประจําวันเกิดความคุนชินสงผลให
เด็กและเยาวชนกลากระทําผิดกฎหมายซึ่งไดรับความคิด
มาจากความทรงอิทธิพลของสื่อ ผลกระทบของสื่อกับ
พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชน ในบางครั้งสื่อมี
การนําเสนอเรื่องเพศหรือในละครบางฉากบางตอนและ
การนําเสนอขาวอาชญากรรมการกระทําความผิดทางเพศ
ถือวาเปนเรื่องปกติ สนุกสนานตื่นเตน ซึ่งการนําเสนอสื่อ
แบบน้ีจะมีผลตอทัศนะคติ ความคิด และคานิยมทางเพศ
ของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะบทบาททางเพศชายหญิง
ในเรื่องเพศน้ันโตเกินวัยทําใหมีพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับเพศเกิดข้ึน อีกท้ังการมีพฤติกรรมใน
ดานวัตถุนิยม คานิยมความคิดท่ีมีการเสนอขาว เชน การ
ดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด ทําใหเกิดความ
เขาใจวามีประโยชนมากกวาโทษ แตแทจริงแลวกลับมี
โทษมากกวาประโยชนเมื่อเด็กและเยาวชนไดหลงผิดไป
แลว อิทธิพลของสื่อในดานพฤติกรรมวัตถุนิยมจะสงผล
ตอการกระทําความผิดโดยเฉพาะการกระทําความผิด
เก่ียวกับทรัพย เห็นไดวา อิทธิพลของสื่อมีผลตอความคิด
และคานิยมของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก เพราะเด็ก
และเยาวชนบางกลุมบางคนจะมีพฤติกรรมกาวราว
รุนแรงและการกระทําความผิดเพิ่มมากขึ้นทําใหขาด
ความสามารถในการเรียนรู (บุญเสริม หุตะแพทยและ
คณะ, 2555)
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ภาพยนตรหรือละครท่ีมีเน้ือหารุนแรงตอสูกัน สงผลให
เด็กและคนท่ีรับสื่อจินตนาการตามและเกิดการ
เลียนแบบ (วิทยากร เชียงกูล, 2552)

สื่อเปนปจจัยหนึ่งที่อยูในวิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชนและสงผลตอความคิดและพฤติกรรม ทําใหผูท่ี
เก่ียวของไมสามารถปองกันสื่อท่ีสรางผลกระทบดานลบ
กับชีวิตของเด็กและเยาวชนได ขณะเดียวกันสื่อก็เปน
เครื่องมือในการเปดโลกทัศน เขาถึงขอมูลและใหการรับรู
ถึงสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันได อิทธิพลของสื่อจึงมีผล
กับชีวิต ความรูสึกนึกคิด แตในชวงเวลาท่ีผานมาน้ันเด็ก
และเยาวชนสวนใหญเปนผูใช ผูเสพสื่อ สื่อจึงเปนสวน
หน่ึงของเด็กและเยาวชน สื่อยอมมีอํานาจและอิทธิพล
เหนือกวาเด็กและเยาวชน ฉะนั้นปญหาเรื่องสื่อจึงเปน
ปญหาที่ใหญมากที่ตองเรงแกไขและใหความคุมครอง
เด็ก และเยาวชนจากสื่อ โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ
ของเด ็กและเยาวชนหลายอยางที ่เก ิดก ับเด็กและ
เยาวชนมักจะเรียนแบบกับสื ่อ ยิ ่งสื ่อทางทีวีเปนตัว
แบบที่สําคัญของการแสดงออกทางเพศของเด็ก เชน
การแตงตัว การวางตัวกับเพศตรงขาม กริยาทาทาท่ี
เหมาะสม คานิยมตางๆ ท่ีมากับละคร เปนตน แลวเด็กก็
นําไปปฏิบัติเปนแบบอยาง (จักรกฤษ เพ่ิมพูล, 2556)

ดังน้ัน สื่อจึงเปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีดาน
หน่ึงเปนกระจกสองสองใหสังคมเห็นวาเกิดอะไรข้ึนเพ่ือ
ระมัดระวังปองกัน แตอีกดานหน่ึงกลับเปนการกระตุนให
เกิดพฤติกรรมเลียนแบบและกอความรุนแรงมากยิ่งข้ึน
สื่อจึ งมี อิทธิพลเหนือความรูสึกนึกคิดของเยาวชน
พฤติกรรมบางอยางถูกชักจูงโดยงายจากสื่อทําใหมี
พฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะการกระทําความผิดทาง
เพศ ลักทรัพย ทํารายรางกาย และการกออาชญากรรม
ประเภทอ่ืน ๆ (www.healthcarethai.com/“อิทธิพล
ของสื่อสารมวลชน”)

2. อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน

ในป จจุ บั นยุ คกระแส โลกาภิ วั ตน มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมี เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยและ

กาวหนา ไรพรมแดนและขีดจํากัด โดยเฉพาะสื่อถือไดวา
เขามามีอิทธิพลสูงในดานขอมูลขาวสารท่ีสามารถเขาถึง
กลุมคนทุกกลุมสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเรว็
ผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ
และสื่ออ่ืน ๆ ในการนําเสนอขาวของสื่อแตละประเภทมี
ความแตกตางกันท้ังทางเน้ือหาและภาพประกอบ ท้ังดาน
บวกและดานลบ ซึ่งในบางครั้งสื่อก็มุงแตท่ีจะขายขาว
มากกวาการคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาหรือผลกระทบตอ
สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทําใหสื่อมีอิทธิพลมาก
ตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมท่ีเปนผล
ตามมาจากอิทธิพลของสื่อท่ีรับมาไมเหมาะกับวัยอันไดแก
ความกาวราว ความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ การไดรับ
สื่อซ้ําๆ ทําใหเกิดพฤติกรรมตามสื่อท่ีไดรับมาโดยการ
ตอกย้ําวาเปนเรื่องปกติประจําวันเกิดความคุนชินสงผลให
เด็กและเยาวชนกลากระทําผิดกฎหมายซึ่งไดรับความคิด
มาจากความทรงอิทธิพลของสื่อ ผลกระทบของสื่อกับ
พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชน ในบางครั้งสื่อมี
การนําเสนอเรื่องเพศหรือในละครบางฉากบางตอนและ
การนําเสนอขาวอาชญากรรมการกระทําความผิดทางเพศ
ถือวาเปนเรื่องปกติ สนุกสนานตื่นเตน ซึ่งการนําเสนอสื่อ
แบบน้ีจะมีผลตอทัศนะคติ ความคิด และคานิยมทางเพศ
ของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะบทบาททางเพศชายหญิง
ในเรื่องเพศน้ันโตเกินวัยทําใหมีพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับเพศเกิดข้ึน อีกท้ังการมีพฤติกรรมใน
ดานวัตถุนิยม คานิยมความคิดท่ีมีการเสนอขาว เชน การ
ดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด ทําใหเกิดความ
เขาใจวามีประโยชนมากกวาโทษ แตแทจริงแลวกลับมี
โทษมากกวาประโยชนเมื่อเด็กและเยาวชนไดหลงผิดไป
แลว อิทธิพลของสื่อในดานพฤติกรรมวัตถุนิยมจะสงผล
ตอการกระทําความผิดโดยเฉพาะการกระทําความผิด
เก่ียวกับทรัพย เห็นไดวา อิทธิพลของสื่อมีผลตอความคิด
และคานิยมของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก เพราะเด็ก
และเยาวชนบางกลุมบางคนจะมีพฤติกรรมกาวราว
รุนแรงและการกระทําความผิดเพิ่มมากขึ้นทําใหขาด
ความสามารถในการเรียนรู (บุญเสริม หุตะแพทยและ
คณะ, 2555)
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ภาพยนตรหรือละครท่ีมีเน้ือหารุนแรงตอสูกัน สงผลให
เด็กและคนท่ีรับสื่อจินตนาการตามและเกิดการ
เลียนแบบ (วิทยากร เชียงกูล, 2552)

สื่อเปนปจจัยหนึ่งที่อยูในวิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชนและสงผลตอความคิดและพฤติกรรม ทําใหผูท่ี
เก่ียวของไมสามารถปองกันสื่อท่ีสรางผลกระทบดานลบ
กับชีวิตของเด็กและเยาวชนได ขณะเดียวกันสื่อก็เปน
เครื่องมือในการเปดโลกทัศน เขาถึงขอมูลและใหการรับรู
ถึงสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันได อิทธิพลของสื่อจึงมีผล
กับชีวิต ความรูสึกนึกคิด แตในชวงเวลาท่ีผานมาน้ันเด็ก
และเยาวชนสวนใหญเปนผูใช ผูเสพสื่อ สื่อจึงเปนสวน
หน่ึงของเด็กและเยาวชน สื่อยอมมีอํานาจและอิทธิพล
เหนือกวาเด็กและเยาวชน ฉะนั้นปญหาเรื่องสื่อจึงเปน
ปญหาที่ใหญมากที่ตองเรงแกไขและใหความคุมครอง
เด็ก และเยาวชนจากสื่อ โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ
ของเด ็กและเยาวชนหลายอยางที ่เก ิดก ับเด็กและ
เยาวชนมักจะเรียนแบบกับสื ่อ ยิ ่งสื ่อทางทีวีเปนตัว
แบบที่สําคัญของการแสดงออกทางเพศของเด็ก เชน
การแตงตัว การวางตัวกับเพศตรงขาม กริยาทาทาท่ี
เหมาะสม คานิยมตางๆ ท่ีมากับละคร เปนตน แลวเด็กก็
นําไปปฏิบัติเปนแบบอยาง (จักรกฤษ เพ่ิมพูล, 2556)

ดังน้ัน สื่อจึงเปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีดาน
หน่ึงเปนกระจกสองสองใหสังคมเห็นวาเกิดอะไรข้ึนเพ่ือ
ระมัดระวังปองกัน แตอีกดานหน่ึงกลับเปนการกระตุนให
เกิดพฤติกรรมเลียนแบบและกอความรุนแรงมากยิ่งข้ึน
สื่อจึ งมี อิทธิพลเหนือความรูสึกนึกคิดของเยาวชน
พฤติกรรมบางอยางถูกชักจูงโดยงายจากสื่อทําใหมี
พฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะการกระทําความผิดทาง
เพศ ลักทรัพย ทํารายรางกาย และการกออาชญากรรม
ประเภทอ่ืน ๆ (www.healthcarethai.com/“อิทธิพล
ของสื่อสารมวลชน”)

2. อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน

ในป จจุ บั นยุ คกระแส โลกาภิ วั ตน มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมี เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยและ

กาวหนา ไรพรมแดนและขีดจํากัด โดยเฉพาะสื่อถือไดวา
เขามามีอิทธิพลสูงในดานขอมูลขาวสารท่ีสามารถเขาถึง
กลุมคนทุกกลุมสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเรว็
ผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ
และสื่ออ่ืน ๆ ในการนําเสนอขาวของสื่อแตละประเภทมี
ความแตกตางกันท้ังทางเน้ือหาและภาพประกอบ ท้ังดาน
บวกและดานลบ ซึ่งในบางครั้งสื่อก็มุงแตท่ีจะขายขาว
มากกวาการคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาหรือผลกระทบตอ
สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทําใหสื่อมีอิทธิพลมาก
ตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมท่ีเปนผล
ตามมาจากอิทธิพลของสื่อท่ีรับมาไมเหมาะกับวัยอันไดแก
ความกาวราว ความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ การไดรับ
สื่อซ้ําๆ ทําใหเกิดพฤติกรรมตามสื่อท่ีไดรับมาโดยการ
ตอกย้ําวาเปนเรื่องปกติประจําวันเกิดความคุนชินสงผลให
เด็กและเยาวชนกลากระทําผิดกฎหมายซึ่งไดรับความคิด
มาจากความทรงอิทธิพลของสื่อ ผลกระทบของสื่อกับ
พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชน ในบางครั้งสื่อมี
การนําเสนอเรื่องเพศหรือในละครบางฉากบางตอนและ
การนําเสนอขาวอาชญากรรมการกระทําความผิดทางเพศ
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แบบน้ีจะมีผลตอทัศนะคติ ความคิด และคานิยมทางเพศ
ของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะบทบาททางเพศชายหญิง
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เด็กและเยาวชนมีการใชสื่อคอนขางมากและ
สามารถเขาถึงสื่อประเภทตางๆ ไดอยางหลากหลาย ใน
การบริโภคสื่อน้ันแมจะมีประโยชนอยูมากแตก็มีโทษท่ี
สงผลกระทบตอพฤติกรรมการแสดงออก คานิยม
ความคิด การตัดสินใจหรือการดําเนินชีวิต เด็กและ
เยาวชนมีปญหาหลงใหลจากทุนนิยม สื่อลามก ภัยทาง
เพศ เกมสคอมพิวเตอร ท่ีมีสาเหตุกอใหเกิดความรุนแรง
และเมื่อเวลาวางจะนิยมเลนเกมสคอมพิวเตอร ทําใหเด็ก
และเยาวชนมีการเสพติดสื่อและขาดการชี้แนะการรับ
สื ่อจากผู ปกครอง ซึ ่งม ีความเสี ่ยงตอการเปนเหยื ่อ
อาชญากรรมและกลายเปนอาชญากรรมเสียเอง
(บุญเสริม หุตะแพทยและคณะ, 2555)

ยอนกลับไปมองอดีตจนถึงปจจุบันมีข าว
มากมายเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
อันเปนผลมาจากอิทธิพลของสื่อโทรทัศนท่ีสงผลใหเด็ก
และเยาวชนเกิดการเลียนแบบและกระทําความผิดมาก
ข้ึน เชน

 เกิดขาวพาดหัวหนังสือพิมพแทบ
ทุกฉบับ“เลียนละคร นางบาป 6 ขวบแขวนคอ”
สายไฟผูกคอลิ้นจุกปากโชคดี “ดวง” ไมถึงฆาต
ชาวบานเห็นชวยทัน! เหตุเน่ืองจากเด็กติดใจละครใน
ฉากท่ีทาสจับทาสหญิงดวยกันแขวนคอโตงเตง นองหนู
6 ขวบจึงหันไปถามพอแมวาแขวนคอแลวจะเปน
อยางไร พอแม ก็ตอบวาจะกลายเปนผี เธอจึงพูด
หยอกๆ ดวยวา “ถาหนูเปนผีก็จะมาหลอกพอแม”

 เด ็กอนุบาลใชเช ือกฟางผ ูกคอ
ตายกับตนไมหนาบานเลียนแบบละครไทรโศก”
สลดเด็กหญิงอนุบาลวัย 6 ขวบ เลนเลียนแบบละคร
“ไทรโศก” ผูกคอตายดับตอหนานองชายฝาแฝด (อายุ
6 ขวบ) ของเด ็กหญิง  ซึ ่ง เ ล าว า  หล ังกล ับจาก
โรงเรียน ตนและพี่สาวชวนกันมาเลนใตตนไมหนา
บาน จูๆ พ่ีสาวก็พูดวา เห็น “อีเย็น” (ตัวละครทีวีใน
เรื่อง “ไทรโศก”) ผูกคอตาย..เดี๋ยวจะแสดงผูกคอตาย
ใหดู จากนั้นก็เอาเกาอี้มายืนแลวผูกเชือกกับตนไม
เมื่อผูกเชือกเสร็จพี่สาวสั่งใหตนเอาเกาอี้ออก จะหอย
ผูกคอตายแลว ตนก็เอาเกาอี้ออก เห็นพี่สาวคอหอย

กับเชือกอยูพักใหญ จึงวิ่งไปตามยายที่ทํากับขาวหลัง
บ านมาชวย  แต สุดท าย ก็ เสี ย ชี วิต (http://www.
kidsradioclub.or.th/article/treatise/1301 “ลูกจบชีวิต
เพราะทีวี!?”)

 เด็กชายติดเกมสคลั่งฆาแม-แทง
พ่ีสาว เน่ืองจากโมโหท่ีถูกแมสั่งเลิกเลนเฟสบุคแลวปด
คอมพิวเตอรกลางดึก ซึ่งเปนเด็กติดเกมสคอมพิวเตอร
เปนเกมสตอสู เขามักมีอารมณรุนแรงโมโหราย การกอ
เหตุครั้งน้ีมาจากอาการเก็บกดท่ีถูกแมตัวเองหามไมให
เลนเกมสอยูเปนประจําจนเกิดความเครียดข้ึนจึงไดลง
มือฆาแมและแทงพ่ีสาวตัวเอง จะเห็นไดวาปญหาการ
กระทําความผิดมีผลมาจากการเสพติดสื่อออนไลนมาก
เกินไปจนทําใหมีลักษณะอารมณและพฤติกรรมการ
เลียนแบบสื่อท่ีไดรับมาจนถึงข้ันการกระทําความผิด
เ กิ ด ข้ึ น ( www.dailynews.co.th/
crime/164408 “รอผลตรวจเด็กติดเกมฆาแมกอนสง
ศาล”)

 อีกกรณีหน่ึงเด็กแปดขวบแขวนคอ
เลียนแบบละครดังและรายการคนอวดผีจนเกือบ
เสียชีวิต สาเหตุมาจากดูรายการโทรทัศนมีภาพการ
แขวนคอตาย 3-4 รายภายในหนึ่งสัปดาห การดู
รายการโทรทัศนทุกครั้งจะใหความสนใจมาและกอน
เกิดเหตุเด็กหญิงบอกวาจะไปเลนแขวนคอ โดยเด็กเลน
แขวนคอโดยนําเศษผาและเชือกผูกเปนหวงกับตนหู
กวางหางจากพ้ืน 120 ซม. ทําใหเด็กหมดสติขาด
อากาศหายใจนาน 10 นาที (www.dailynews.
co.th/crime/164208 “ช็อก8ขวบแขวนคอเลียนแบบ
ละครดัง“คนอวดผี-แรงเงา””)

จากขาวดังกลาว สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการ
แสดงความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน
สื่อจะเปนการสื่อสารใหมๆ ใหกับวัยรุน เชน การแตง
กาย การประพฤติปฏิบัติตามจึงนํามาเปนแบบอยาง ท้ัง
ยังมีการแสดงออกถึงความสัมพันธพฤติกรรมเบี่ยงเบน
การแสดงออกของวัยรุน ท่ี เลียนแบบสื่อมวลชน
โดยเฉพาะจากตัวแสดงในโทรทัศน ภาพยนตร หรือใน
หนังสือ ทําใหมีแนวโนมท่ีจะเปนตามสื่อที่รับมาสงผล
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เยาวชนมีปญหาหลงใหลจากทุนนิยม สื่อลามก ภัยทาง
เพศ เกมสคอมพิวเตอร ท่ีมีสาเหตุกอใหเกิดความรุนแรง
และเมื่อเวลาวางจะนิยมเลนเกมสคอมพิวเตอร ทําใหเด็ก
และเยาวชนมีการเสพติดสื่อและขาดการชี้แนะการรับ
สื ่อจากผู ปกครอง ซึ ่งม ีความเสี ่ยงตอการเปนเหยื ่อ
อาชญากรรมและกลายเปนอาชญากรรมเสียเอง
(บุญเสริม หุตะแพทยและคณะ, 2555)

ยอนกลับไปมองอดีตจนถึงปจจุบันมีข าว
มากมายเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
อันเปนผลมาจากอิทธิพลของสื่อโทรทัศนท่ีสงผลใหเด็ก
และเยาวชนเกิดการเลียนแบบและกระทําความผิดมาก
ข้ึน เชน

 เกิดขาวพาดหัวหนังสือพิมพแทบ
ทุกฉบับ“เลียนละคร นางบาป 6 ขวบแขวนคอ”
สายไฟผูกคอลิ้นจุกปากโชคดี “ดวง” ไมถึงฆาต
ชาวบานเห็นชวยทัน! เหตุเน่ืองจากเด็กติดใจละครใน
ฉากท่ีทาสจับทาสหญิงดวยกันแขวนคอโตงเตง นองหนู
6 ขวบจึงหันไปถามพอแมวาแขวนคอแลวจะเปน
อยางไร พอแม ก็ตอบวาจะกลายเปนผี เธอจึงพูด
หยอกๆ ดวยวา “ถาหนูเปนผีก็จะมาหลอกพอแม”

 เด ็กอนุบาลใชเช ือกฟางผ ูกคอ
ตายกับตนไมหนาบานเลียนแบบละครไทรโศก”
สลดเด็กหญิงอนุบาลวัย 6 ขวบ เลนเลียนแบบละคร
“ไทรโศก” ผูกคอตายดับตอหนานองชายฝาแฝด (อายุ
6 ขวบ) ของเด ็กหญิง  ซึ ่ง เ ล าว า  หล ังกล ับจาก
โรงเรียน ตนและพี่สาวชวนกันมาเลนใตตนไมหนา
บาน จูๆ พ่ีสาวก็พูดวา เห็น “อีเย็น” (ตัวละครทีวีใน
เรื่อง “ไทรโศก”) ผูกคอตาย..เดี๋ยวจะแสดงผูกคอตาย
ใหดู จากนั้นก็เอาเกาอี้มายืนแลวผูกเชือกกับตนไม
เมื่อผูกเชือกเสร็จพี่สาวสั่งใหตนเอาเกาอี้ออก จะหอย
ผูกคอตายแลว ตนก็เอาเกาอี้ออก เห็นพี่สาวคอหอย

กับเชือกอยูพักใหญ จึงวิ่งไปตามยายที่ทํากับขาวหลัง
บ านมาชวย  แต สุดท าย ก็ เสี ย ชี วิต (http://www.
kidsradioclub.or.th/article/treatise/1301 “ลูกจบชีวิต
เพราะทีวี!?”)

 เด็กชายติดเกมสคลั่งฆาแม-แทง
พ่ีสาว เน่ืองจากโมโหท่ีถูกแมสั่งเลิกเลนเฟสบุคแลวปด
คอมพิวเตอรกลางดึก ซึ่งเปนเด็กติดเกมสคอมพิวเตอร
เปนเกมสตอสู เขามักมีอารมณรุนแรงโมโหราย การกอ
เหตุครั้งน้ีมาจากอาการเก็บกดท่ีถูกแมตัวเองหามไมให
เลนเกมสอยูเปนประจําจนเกิดความเครียดข้ึนจึงไดลง
มือฆาแมและแทงพ่ีสาวตัวเอง จะเห็นไดวาปญหาการ
กระทําความผิดมีผลมาจากการเสพติดสื่อออนไลนมาก
เกินไปจนทําใหมีลักษณะอารมณและพฤติกรรมการ
เลียนแบบสื่อท่ีไดรับมาจนถึงข้ันการกระทําความผิด
เ กิ ด ข้ึ น ( www.dailynews.co.th/
crime/164408 “รอผลตรวจเด็กติดเกมฆาแมกอนสง
ศาล”)

 อีกกรณีหน่ึงเด็กแปดขวบแขวนคอ
เลียนแบบละครดังและรายการคนอวดผีจนเกือบ
เสียชีวิต สาเหตุมาจากดูรายการโทรทัศนมีภาพการ
แขวนคอตาย 3-4 รายภายในหนึ่งสัปดาห การดู
รายการโทรทัศนทุกครั้งจะใหความสนใจมาและกอน
เกิดเหตุเด็กหญิงบอกวาจะไปเลนแขวนคอ โดยเด็กเลน
แขวนคอโดยนําเศษผาและเชือกผูกเปนหวงกับตนหู
กวางหางจากพ้ืน 120 ซม. ทําใหเด็กหมดสติขาด
อากาศหายใจนาน 10 นาที (www.dailynews.
co.th/crime/164208 “ช็อก8ขวบแขวนคอเลียนแบบ
ละครดัง“คนอวดผี-แรงเงา””)

จากขาวดังกลาว สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการ
แสดงความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน
สื่อจะเปนการสื่อสารใหมๆ ใหกับวัยรุน เชน การแตง
กาย การประพฤติปฏิบัติตามจึงนํามาเปนแบบอยาง ท้ัง
ยังมีการแสดงออกถึงความสัมพันธพฤติกรรมเบี่ยงเบน
การแสดงออกของวัยรุน ท่ี เลียนแบบสื่อมวลชน
โดยเฉพาะจากตัวแสดงในโทรทัศน ภาพยนตร หรือใน
หนังสือ ทําใหมีแนวโนมท่ีจะเปนตามสื่อที่รับมาสงผล
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ใหมีการเลียนแบบและหาทางที่จะแสดงออกในสังคม
(พึงพิศ จ ักรปง, 2549) ในการรับสื่อของเด็กและ
เยาวชนบางคนอาจมีภูมิตานทานไมดีถูกกระตุนไดงาย
จากการรับสื่อมา เชน ดื ่มสุรา เสพยาเสพติด สิ ่งเรา
เหลาน้ีจะนําไปสูการกระทําความผิดและการท่ีขาดการ
คิดไตรตรองยับยั้งช่ังใจ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิดสวนหน่ึงมาจากการรับสื่อท่ีมี
เน้ือหารุนแรงไมเหมาะสม ซึ่งโยงไปถึงการฆาคนตายก็
เปนไปไดแลว การมีโอกาสเขาถึงสื่อตางๆ ทําใหเกิดการ
กระตุนความรูสึกนึกคิดใหกลากระทําความผิดได (อร
สม สุทธิสาคร, 2544) วัยรุนเปนวัยท่ีมักเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงไดเสมอเน่ืองจากเปนวัยท่ีกลาคิดกลาทําอยากลอง
อยากรูแตขาดการยับยั้งช่ังใจจึงทําใหมีพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหารวมถึงการรับสื่อท่ีไมเหมาะสมอาจเกิดปญหาใน
สังคมได การนําเสนอเน้ือหาสาระของสื่อสําหรับเด็ก
และเยาวชนในปจจุบันมีความหลากหลายมีชอง
ทางการสื่อสารหลายรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนเลือกใชและเขาถึงสื่อไดงายมีท้ังเน้ือหาท่ีเปน
ประโยชนตอเด็กและเยาวชนแตอาจมีเน้ือหาบางสวนท่ี
เผยแพรภาพ ภาษา ตลอดจนเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมและ
อาจกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตางๆ ได (บุญ
เสริม หุตะแพทยและคณะ, 2555)

ในประเทศไทยมีกฎหมายออกมาเพ่ือควบคุม
สื่อโดยกําหนดเง่ือนไขการปดก้ันสื่อแตละประเภทไวไม
เหมือนกัน โดยรวมอาจมีหลักการหลายอยางท่ีสอดคลอง
กันแตหากเปรียบเทียบกฎหมายหลายฉบับจะพบวา มี
เน้ือหาบางประเภทท่ีสามารถเผยแพรในสื่อบางประเภท
ได ขณะท่ีเน้ือหาบางประเภท เชน เน้ือหาท่ี “ขัดตอ
ความสงบเรียบรอย” หรือ “ศีลธรรมอันดี” ถูกกําหนดให
เปนเง่ือนไขหามเผยแพรในกฎหมายท่ีควบคุมดูแลสื่อทุก
ประเภท เชน จริยธรรมสื่อมวลชนวาดวยการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงใน
ลักษณะตางๆ โดยเฉพาะคูมือจริยธรรมการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน
(มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ในหลักการ 6 ปกปอง
เด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงและเด็กท่ี

ปรากฏในสื่อ โดยสื่อตองตระหนักและใหความสําคัญกับ
กลุมผูชมผูฟงที่เปนเด็กและเยาวชนดวยการเล็งเห็นถึง
อิทธิพลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจากการได
รับชมเน้ือหาสื่อท่ีอาจแฝงไปดวยเน้ือหาความรุนแรง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม การแสดงออกและทัศนคติท่ีมี
ตอเรื่องเพศ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีตอตานกฎหมาย ภัย
สังคม กระท่ังตระหนักถึงความสามารถในการแยกแยะ
ความจริงกับจินตนาการท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหาสําหรับเด็ก
เยาว วัย ฉะน้ันจึงเปนหนา ท่ีความรับผิดชอบชองผู
ประกอบวิชาชีพสื่อท่ีจะตองปกปองเด็กและเยาวชนท่ี
ไดรับเ น้ือหาสื่อหรือปรากฏอยู ในสื่อ จากหลักการ
ดังกลาวจึงจําเปนตองมีการคุมครองเด็กและเยาวชนจาก
รายการท่ีมีความรุนแรง การกระทําผิดหรือศีลธรรม
อบายมุขและภาษาหยาบคาย (สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ. สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน, 2557.) ซึ่งแนวทางในการ
ปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพตองใชวิจารณญาณในการ
นําเสนอภาพ ภาษา ถอยคําและนํ้าเสียงใหเหมาะสม
โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เรื่องเพศ เพศวิถีหรือ
เพศสัมพันธ และเรื่องเสียงหายตอสถาบันครอบครัวหรือ
เรื่องท่ีมีความออนไหวอื่นๆ ทั้งยังตอคํานึงถึงการเสนอ
เน้ือหาท่ีอาจทําใหผูชมผูฟงท่ีเปนเด็กและเยาวชนเขาใจผิด
หรือกอใหเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ในการปองกัน
เด็ กและ เยาวชนจากการ นํา เสนอเหตุ ร ายแรง ท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจตองไมออกอากาศหรือตีพิมพ
ภาพและขอมูลที ่อาจจะมีผลเสียตอพัฒนาการดาน
ศีลธรรม ดานกายภาพและดานสติปญญาของเด็กและ
เยาวชน ในกรณีมีภาพขาวท่ีมีความรุนแรงควรหลีกเลี่ยง
การนําเสนอขาวท่ีอาจจะสงกระทบตอจิตใจของเด็กและ
เยาวชน และตองระมัดระวังการนําเสนอเน้ือหาภาพ
เสียงท่ีอาจชักจูงใจเด็กและเยาวชนไปในทางท่ีผิด เชน
รายการท่ีมีเ น้ือหาความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ
กิจกรรมท่ีเสี่ยงภัยตอรางกายท่ีเด็กและเยาวชนอาจ
ลอกเลียนแบบและตองประกาศเตือนหรือแสดงขอความ
(label) เพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเน้ือหาของรายงาร
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ใหมีการเลียนแบบและหาทางที่จะแสดงออกในสังคม
(พึงพิศ จ ักรปง, 2549) ในการรับสื่อของเด็กและ
เยาวชนบางคนอาจมีภูมิตานทานไมดีถูกกระตุนไดงาย
จากการรับสื่อมา เชน ดื ่มสุรา เสพยาเสพติด สิ ่งเรา
เหลาน้ีจะนําไปสูการกระทําความผิดและการท่ีขาดการ
คิดไตรตรองยับยั้งช่ังใจ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิดสวนหน่ึงมาจากการรับสื่อท่ีมี
เน้ือหารุนแรงไมเหมาะสม ซึ่งโยงไปถึงการฆาคนตายก็
เปนไปไดแลว การมีโอกาสเขาถึงสื่อตางๆ ทําใหเกิดการ
กระตุนความรูสึกนึกคิดใหกลากระทําความผิดได (อร
สม สุทธิสาคร, 2544) วัยรุนเปนวัยท่ีมักเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงไดเสมอเน่ืองจากเปนวัยท่ีกลาคิดกลาทําอยากลอง
อยากรูแตขาดการยับยั้งช่ังใจจึงทําใหมีพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหารวมถึงการรับสื่อท่ีไมเหมาะสมอาจเกิดปญหาใน
สังคมได การนําเสนอเน้ือหาสาระของสื่อสําหรับเด็ก
และเยาวชนในปจจุบันมีความหลากหลายมีชอง
ทางการสื่อสารหลายรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนเลือกใชและเขาถึงสื่อไดงายมีท้ังเน้ือหาท่ีเปน
ประโยชนตอเด็กและเยาวชนแตอาจมีเน้ือหาบางสวนท่ี
เผยแพรภาพ ภาษา ตลอดจนเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมและ
อาจกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตางๆ ได (บุญ
เสริม หุตะแพทยและคณะ, 2555)

ในประเทศไทยมีกฎหมายออกมาเพ่ือควบคุม
สื่อโดยกําหนดเง่ือนไขการปดก้ันสื่อแตละประเภทไวไม
เหมือนกัน โดยรวมอาจมีหลักการหลายอยางท่ีสอดคลอง
กันแตหากเปรียบเทียบกฎหมายหลายฉบับจะพบวา มี
เน้ือหาบางประเภทท่ีสามารถเผยแพรในสื่อบางประเภท
ได ขณะท่ีเน้ือหาบางประเภท เชน เน้ือหาท่ี “ขัดตอ
ความสงบเรียบรอย” หรือ “ศีลธรรมอันดี” ถูกกําหนดให
เปนเง่ือนไขหามเผยแพรในกฎหมายท่ีควบคุมดูแลสื่อทุก
ประเภท เชน จริยธรรมสื่อมวลชนวาดวยการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงใน
ลักษณะตางๆ โดยเฉพาะคูมือจริยธรรมการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน
(มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ในหลักการ 6 ปกปอง
เด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงและเด็กท่ี

ปรากฏในสื่อ โดยสื่อตองตระหนักและใหความสําคัญกับ
กลุมผูชมผูฟงที่เปนเด็กและเยาวชนดวยการเล็งเห็นถึง
อิทธิพลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจากการได
รับชมเน้ือหาสื่อท่ีอาจแฝงไปดวยเน้ือหาความรุนแรง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม การแสดงออกและทัศนคติท่ีมี
ตอเรื่องเพศ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีตอตานกฎหมาย ภัย
สังคม กระท่ังตระหนักถึงความสามารถในการแยกแยะ
ความจริงกับจินตนาการท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหาสําหรับเด็ก
เยาว วัย ฉะน้ันจึงเปนหนา ท่ีความรับผิดชอบชองผู
ประกอบวิชาชีพสื่อท่ีจะตองปกปองเด็กและเยาวชนท่ี
ไดรับเ น้ือหาสื่อหรือปรากฏอยู ในสื่อ จากหลักการ
ดังกลาวจึงจําเปนตองมีการคุมครองเด็กและเยาวชนจาก
รายการท่ีมีความรุนแรง การกระทําผิดหรือศีลธรรม
อบายมุขและภาษาหยาบคาย (สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ. สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน, 2557.) ซึ่งแนวทางในการ
ปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพตองใชวิจารณญาณในการ
นําเสนอภาพ ภาษา ถอยคําและนํ้าเสียงใหเหมาะสม
โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เรื่องเพศ เพศวิถีหรือ
เพศสัมพันธ และเรื่องเสียงหายตอสถาบันครอบครัวหรือ
เรื่องท่ีมีความออนไหวอื่นๆ ทั้งยังตอคํานึงถึงการเสนอ
เน้ือหาท่ีอาจทําใหผูชมผูฟงท่ีเปนเด็กและเยาวชนเขาใจผิด
หรือกอใหเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ในการปองกัน
เด็ กและ เยาวชนจากการ นํา เสนอเหตุ ร ายแรง ท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจตองไมออกอากาศหรือตีพิมพ
ภาพและขอมูลที ่อาจจะมีผลเสียตอพัฒนาการดาน
ศีลธรรม ดานกายภาพและดานสติปญญาของเด็กและ
เยาวชน ในกรณีมีภาพขาวท่ีมีความรุนแรงควรหลีกเลี่ยง
การนําเสนอขาวท่ีอาจจะสงกระทบตอจิตใจของเด็กและ
เยาวชน และตองระมัดระวังการนําเสนอเน้ือหาภาพ
เสียงท่ีอาจชักจูงใจเด็กและเยาวชนไปในทางท่ีผิด เชน
รายการท่ีมีเ น้ือหาความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ
กิจกรรมท่ีเสี่ยงภัยตอรางกายท่ีเด็กและเยาวชนอาจ
ลอกเลียนแบบและตองประกาศเตือนหรือแสดงขอความ
(label) เพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเน้ือหาของรายงาร
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ใหมีการเลียนแบบและหาทางที่จะแสดงออกในสังคม
(พึงพิศ จ ักรปง, 2549) ในการรับสื่อของเด็กและ
เยาวชนบางคนอาจมีภูมิตานทานไมดีถูกกระตุนไดงาย
จากการรับสื่อมา เชน ดื ่มสุรา เสพยาเสพติด สิ ่งเรา
เหลาน้ีจะนําไปสูการกระทําความผิดและการท่ีขาดการ
คิดไตรตรองยับยั้งช่ังใจ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิดสวนหน่ึงมาจากการรับสื่อท่ีมี
เน้ือหารุนแรงไมเหมาะสม ซึ่งโยงไปถึงการฆาคนตายก็
เปนไปไดแลว การมีโอกาสเขาถึงสื่อตางๆ ทําใหเกิดการ
กระตุนความรูสึกนึกคิดใหกลากระทําความผิดได (อร
สม สุทธิสาคร, 2544) วัยรุนเปนวัยท่ีมักเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงไดเสมอเน่ืองจากเปนวัยท่ีกลาคิดกลาทําอยากลอง
อยากรูแตขาดการยับยั้งช่ังใจจึงทําใหมีพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหารวมถึงการรับสื่อท่ีไมเหมาะสมอาจเกิดปญหาใน
สังคมได การนําเสนอเน้ือหาสาระของสื่อสําหรับเด็ก
และเยาวชนในปจจุบันมีความหลากหลายมีชอง
ทางการสื่อสารหลายรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนเลือกใชและเขาถึงสื่อไดงายมีท้ังเน้ือหาท่ีเปน
ประโยชนตอเด็กและเยาวชนแตอาจมีเน้ือหาบางสวนท่ี
เผยแพรภาพ ภาษา ตลอดจนเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมและ
อาจกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตางๆ ได (บุญ
เสริม หุตะแพทยและคณะ, 2555)

ในประเทศไทยมีกฎหมายออกมาเพ่ือควบคุม
สื่อโดยกําหนดเง่ือนไขการปดก้ันสื่อแตละประเภทไวไม
เหมือนกัน โดยรวมอาจมีหลักการหลายอยางท่ีสอดคลอง
กันแตหากเปรียบเทียบกฎหมายหลายฉบับจะพบวา มี
เน้ือหาบางประเภทท่ีสามารถเผยแพรในสื่อบางประเภท
ได ขณะท่ีเน้ือหาบางประเภท เชน เน้ือหาท่ี “ขัดตอ
ความสงบเรียบรอย” หรือ “ศีลธรรมอันดี” ถูกกําหนดให
เปนเง่ือนไขหามเผยแพรในกฎหมายท่ีควบคุมดูแลสื่อทุก
ประเภท เชน จริยธรรมสื่อมวลชนวาดวยการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงใน
ลักษณะตางๆ โดยเฉพาะคูมือจริยธรรมการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน
(มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ในหลักการ 6 ปกปอง
เด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงและเด็กท่ี

ปรากฏในสื่อ โดยสื่อตองตระหนักและใหความสําคัญกับ
กลุมผูชมผูฟงที่เปนเด็กและเยาวชนดวยการเล็งเห็นถึง
อิทธิพลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจากการได
รับชมเน้ือหาสื่อท่ีอาจแฝงไปดวยเน้ือหาความรุนแรง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม การแสดงออกและทัศนคติท่ีมี
ตอเรื่องเพศ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีตอตานกฎหมาย ภัย
สังคม กระท่ังตระหนักถึงความสามารถในการแยกแยะ
ความจริงกับจินตนาการท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหาสําหรับเด็ก
เยาว วัย ฉะน้ันจึงเปนหนา ท่ีความรับผิดชอบชองผู
ประกอบวิชาชีพสื่อท่ีจะตองปกปองเด็กและเยาวชนท่ี
ไดรับเ น้ือหาสื่อหรือปรากฏอยู ในสื่อ จากหลักการ
ดังกลาวจึงจําเปนตองมีการคุมครองเด็กและเยาวชนจาก
รายการท่ีมีความรุนแรง การกระทําผิดหรือศีลธรรม
อบายมุขและภาษาหยาบคาย (สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ. สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน, 2557.) ซึ่งแนวทางในการ
ปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพตองใชวิจารณญาณในการ
นําเสนอภาพ ภาษา ถอยคําและนํ้าเสียงใหเหมาะสม
โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เรื่องเพศ เพศวิถีหรือ
เพศสัมพันธ และเรื่องเสียงหายตอสถาบันครอบครัวหรือ
เรื่องท่ีมีความออนไหวอื่นๆ ทั้งยังตอคํานึงถึงการเสนอ
เน้ือหาท่ีอาจทําใหผูชมผูฟงท่ีเปนเด็กและเยาวชนเขาใจผิด
หรือกอใหเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ในการปองกัน
เด็ กและ เยาวชนจากการ นํา เสนอเหตุ ร ายแรง ท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจตองไมออกอากาศหรือตีพิมพ
ภาพและขอมูลที ่อาจจะมีผลเสียตอพัฒนาการดาน
ศีลธรรม ดานกายภาพและดานสติปญญาของเด็กและ
เยาวชน ในกรณีมีภาพขาวท่ีมีความรุนแรงควรหลีกเลี่ยง
การนําเสนอขาวท่ีอาจจะสงกระทบตอจิตใจของเด็กและ
เยาวชน และตองระมัดระวังการนําเสนอเน้ือหาภาพ
เสียงท่ีอาจชักจูงใจเด็กและเยาวชนไปในทางท่ีผิด เชน
รายการท่ีมีเ น้ือหาความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ
กิจกรรมท่ีเสี่ยงภัยตอรางกายท่ีเด็กและเยาวชนอาจ
ลอกเลียนแบบและตองประกาศเตือนหรือแสดงขอความ
(label) เพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเน้ือหาของรายงาร
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เหมาะสมกับตนเองหรือเด็กและเยาวชนหรือไม อีกท้ัง
ตองระมัดระวังในการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด พฤติกรรมอันธพาลที่สอ
ไปในทางสนับสนุนใหเห็นวาเปนเรื่องที่โกเก ทั้งตองไม
มีรายละเอียดหรือชักนําใหเกิดการลอกเลียนแบบ (คูมือ
จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ปญหาอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนพบวามีทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
อิทธิพลของสื่อ คือทฤษฎี เ ข็มฉีดยา (Hypodermic
needle Theory) ทฤษฏีน้ีเช่ือวา เน้ือหาขาวสารแบบ
หน่ึงเขาไปยังกลุมผูรับสารทุกกลุม ซึ่งเปดรับสารดวย
วิธีการเดียวกัน และสามารถกอใหเกิดผลลัพธอยาง
ฉับพลันและโดยตรงอยางท่ีผูสงสารตั้งใจเอาไว และผูสง
ขาวสาร เปนผูมีอํานาจ และบทบาทสําคัญที่สุดเพราะ
สามารถกําหนดขาวสารและสงขาวสารไปยังผูรับโดย
การคาดคะเนผลที ่จะเกิดข้ึนได  ดัง น้ัน สื่อมวลชน
เปรียบเสมือนอาวุธท่ีมีอํานาจมหาศาลสามารถดลบันดาล
ใหประชาชนเปนอะไรก็ได ขาวสารจากสื่อสารมวลชนจะ
ถึงและมีผลตอประชาชนโดยตรงและมันทีทันใดโดยไมมี
อะไรกีดขวางและปราศจากตอตานจากผูรับสาร (ขจร
ยุทธ ตอทรัพยสิน, 2554)

ในการคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ี
แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิดกฎหมายหรือขัด
ตอศีลธรรม ผูประกอบวิชาชีพตองช่ังนํ้าหนักระหวางการ
ทําหนาท่ีในฐานะสื่อมวลชนกับหนาท่ีในการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการวิทยุและรายการ
โทรทัศนืท่ีไมเหมาะสมกับวัย และตองคํานึงถึงสิทธิในการ
รับรูขาวสารและการแสดงออกของความคิดเห็น ความ
ตองการ ทักษะ ความสามารถ จินตนาการของเด็กและ
เยาวชน ในการกําหนดเวลาการออกอากาศรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวแยกจากรายการ
เฉพาะผูใหญ หมั่นตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของ
เน้ือหารายการ ในชวงเวลาสําหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเพศ การเลือกเพศ
เพศสัมพันธ ภาษาหยาบคาย และการนําเสนอตองคํานึง

เสมอว าเด ็กและเยาวชนม ีความออนไหวและดอย
ประสบการณ โดยปกปองเด็กและเยาวชนออกจาก
เน้ือหาและการนําเสนอท่ีไมเหมาะสม เชน เน้ือหา
รายการท่ีมีความรุนแรงดวยการประกาศเตือนหรือแสดง
ขอความเพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเหมาะสมกับตนเอง
หรือเด็กและเยาวชน (คูมือจริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ดังน้ัน สังคมตองทบทวนวาการเติบโตของสื่อ
โทรทัศน สื่ออินเตอรเน็ต และสื่อตางๆ กําลังทํารายเด็ก
และเยาวชนหรือไม เพราะเด็กและเยาวชนสามารถ
เขาถึงสื่อไดทุกแขนง ทุกเวลา ทุกสถานท่ีเพราะมี
ช องทางที ่หลากหลาย หากเด ็กและเยาวชนไม มี
ภ ูม ิคุ มกันที ่ด ีอาจเกิดการเสพติดสื ่อไปในทางที่ไม
สรางสรรคสงผลตอการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนไดอันเปนผลมาจากการรับอิทธิพลของสื่อมาก
จนเกินไป

3. ขอสรุป

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อิทธิพล
ของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนท่ีนําเสนอความรุนแรงและไมเหมาะสมใน
เน้ือหาของสื่อทําใหเกิดการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนเลียนแบบสื่อมีพฤติกรรมรุนแรง เชน การ
ทํารายรางกาย ขมขืน ความรุนแรงทางเพศ การรับสิ่งท่ี
ไมเหมาะสมจะซึมทราบเขาไปในความรูสึกนึกคิดทีละ
เล็กทีละนอย ติดยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ
พฤติกรรมกาวราว เสี่ยงภัยตอตานสังคม ละเมิด
กฎหมายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในยุคปจจุบันสื่อเขามามี
อิทธิพลตอการกระตุนความรูสึกนึกคิดใหกระทําผิดมาก
ยิ่งข้ึนไปอีกเทาตัว เพราะในปจจุบันสื่อเขามาเปนสวน
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนเปนอยางมาก

ในการปองกันและคุมครองเด็กและเยาวชน
จากสื่อท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิด
กฎหมายหรือขัดตอศีลธรรม ผูประกอบวิชาชีพสื ่อ
ตองคํานึงถึงการทําหนาท่ีในฐานะสื่อกับหนาที่ในการ
คุ มครอง เด็ กและ เยาวชน ท่ี ไม เหมาะสม กับ วัย
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เหมาะสมกับตนเองหรือเด็กและเยาวชนหรือไม อีกท้ัง
ตองระมัดระวังในการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด พฤติกรรมอันธพาลที่สอ
ไปในทางสนับสนุนใหเห็นวาเปนเรื่องที่โกเก ทั้งตองไม
มีรายละเอียดหรือชักนําใหเกิดการลอกเลียนแบบ (คูมือ
จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ปญหาอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนพบวามีทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
อิทธิพลของสื่อ คือทฤษฎี เ ข็มฉีดยา (Hypodermic
needle Theory) ทฤษฏีน้ีเช่ือวา เน้ือหาขาวสารแบบ
หน่ึงเขาไปยังกลุมผูรับสารทุกกลุม ซึ่งเปดรับสารดวย
วิธีการเดียวกัน และสามารถกอใหเกิดผลลัพธอยาง
ฉับพลันและโดยตรงอยางท่ีผูสงสารตั้งใจเอาไว และผูสง
ขาวสาร เปนผูมีอํานาจ และบทบาทสําคัญที่สุดเพราะ
สามารถกําหนดขาวสารและสงขาวสารไปยังผูรับโดย
การคาดคะเนผลที ่จะเกิดข้ึนได  ดัง น้ัน สื่อมวลชน
เปรียบเสมือนอาวุธท่ีมีอํานาจมหาศาลสามารถดลบันดาล
ใหประชาชนเปนอะไรก็ได ขาวสารจากสื่อสารมวลชนจะ
ถึงและมีผลตอประชาชนโดยตรงและมันทีทันใดโดยไมมี
อะไรกีดขวางและปราศจากตอตานจากผูรับสาร (ขจร
ยุทธ ตอทรัพยสิน, 2554)

ในการคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ี
แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิดกฎหมายหรือขัด
ตอศีลธรรม ผูประกอบวิชาชีพตองช่ังนํ้าหนักระหวางการ
ทําหนาท่ีในฐานะสื่อมวลชนกับหนาท่ีในการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการวิทยุและรายการ
โทรทัศนืท่ีไมเหมาะสมกับวัย และตองคํานึงถึงสิทธิในการ
รับรูขาวสารและการแสดงออกของความคิดเห็น ความ
ตองการ ทักษะ ความสามารถ จินตนาการของเด็กและ
เยาวชน ในการกําหนดเวลาการออกอากาศรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวแยกจากรายการ
เฉพาะผูใหญ หมั่นตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของ
เน้ือหารายการ ในชวงเวลาสําหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเพศ การเลือกเพศ
เพศสัมพันธ ภาษาหยาบคาย และการนําเสนอตองคํานึง

เสมอว าเด ็กและเยาวชนม ีความออนไหวและดอย
ประสบการณ โดยปกปองเด็กและเยาวชนออกจาก
เน้ือหาและการนําเสนอท่ีไมเหมาะสม เชน เน้ือหา
รายการท่ีมีความรุนแรงดวยการประกาศเตือนหรือแสดง
ขอความเพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเหมาะสมกับตนเอง
หรือเด็กและเยาวชน (คูมือจริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ดังน้ัน สังคมตองทบทวนวาการเติบโตของสื่อ
โทรทัศน สื่ออินเตอรเน็ต และสื่อตางๆ กําลังทํารายเด็ก
และเยาวชนหรือไม เพราะเด็กและเยาวชนสามารถ
เขาถึงสื่อไดทุกแขนง ทุกเวลา ทุกสถานท่ีเพราะมี
ช องทางที ่หลากหลาย หากเด ็กและเยาวชนไม มี
ภ ูม ิคุ มกันที ่ด ีอาจเกิดการเสพติดสื ่อไปในทางที่ไม
สรางสรรคสงผลตอการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนไดอันเปนผลมาจากการรับอิทธิพลของสื่อมาก
จนเกินไป

3. ขอสรุป

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อิทธิพล
ของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนท่ีนําเสนอความรุนแรงและไมเหมาะสมใน
เน้ือหาของสื่อทําใหเกิดการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนเลียนแบบสื่อมีพฤติกรรมรุนแรง เชน การ
ทํารายรางกาย ขมขืน ความรุนแรงทางเพศ การรับสิ่งท่ี
ไมเหมาะสมจะซึมทราบเขาไปในความรูสึกนึกคิดทีละ
เล็กทีละนอย ติดยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ
พฤติกรรมกาวราว เสี่ยงภัยตอตานสังคม ละเมิด
กฎหมายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในยุคปจจุบันสื่อเขามามี
อิทธิพลตอการกระตุนความรูสึกนึกคิดใหกระทําผิดมาก
ยิ่งข้ึนไปอีกเทาตัว เพราะในปจจุบันสื่อเขามาเปนสวน
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนเปนอยางมาก

ในการปองกันและคุมครองเด็กและเยาวชน
จากสื่อท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิด
กฎหมายหรือขัดตอศีลธรรม ผูประกอบวิชาชีพสื ่อ
ตองคํานึงถึงการทําหนาท่ีในฐานะสื่อกับหนาที่ในการ
คุ มครอง เด็ กและ เยาวชน ท่ี ไม เหมาะสม กับ วัย
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เหมาะสมกับตนเองหรือเด็กและเยาวชนหรือไม อีกท้ัง
ตองระมัดระวังในการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด พฤติกรรมอันธพาลที่สอ
ไปในทางสนับสนุนใหเห็นวาเปนเรื่องที่โกเก ทั้งตองไม
มีรายละเอียดหรือชักนําใหเกิดการลอกเลียนแบบ (คูมือ
จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ปญหาอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนพบวามีทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
อิทธิพลของสื่อ คือทฤษฎี เ ข็มฉีดยา (Hypodermic
needle Theory) ทฤษฏีน้ีเช่ือวา เน้ือหาขาวสารแบบ
หน่ึงเขาไปยังกลุมผูรับสารทุกกลุม ซึ่งเปดรับสารดวย
วิธีการเดียวกัน และสามารถกอใหเกิดผลลัพธอยาง
ฉับพลันและโดยตรงอยางท่ีผูสงสารตั้งใจเอาไว และผูสง
ขาวสาร เปนผูมีอํานาจ และบทบาทสําคัญที่สุดเพราะ
สามารถกําหนดขาวสารและสงขาวสารไปยังผูรับโดย
การคาดคะเนผลที ่จะเกิดข้ึนได  ดัง น้ัน สื่อมวลชน
เปรียบเสมือนอาวุธท่ีมีอํานาจมหาศาลสามารถดลบันดาล
ใหประชาชนเปนอะไรก็ได ขาวสารจากสื่อสารมวลชนจะ
ถึงและมีผลตอประชาชนโดยตรงและมันทีทันใดโดยไมมี
อะไรกีดขวางและปราศจากตอตานจากผูรับสาร (ขจร
ยุทธ ตอทรัพยสิน, 2554)

ในการคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ี
แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิดกฎหมายหรือขัด
ตอศีลธรรม ผูประกอบวิชาชีพตองช่ังนํ้าหนักระหวางการ
ทําหนาท่ีในฐานะสื่อมวลชนกับหนาท่ีในการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการวิทยุและรายการ
โทรทัศนืท่ีไมเหมาะสมกับวัย และตองคํานึงถึงสิทธิในการ
รับรูขาวสารและการแสดงออกของความคิดเห็น ความ
ตองการ ทักษะ ความสามารถ จินตนาการของเด็กและ
เยาวชน ในการกําหนดเวลาการออกอากาศรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวแยกจากรายการ
เฉพาะผูใหญ หมั่นตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของ
เน้ือหารายการ ในชวงเวลาสําหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเพศ การเลือกเพศ
เพศสัมพันธ ภาษาหยาบคาย และการนําเสนอตองคํานึง

เสมอว าเด ็กและเยาวชนม ีความออนไหวและดอย
ประสบการณ โดยปกปองเด็กและเยาวชนออกจาก
เน้ือหาและการนําเสนอท่ีไมเหมาะสม เชน เน้ือหา
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โดยเฉพาะเ น้ือหาเ ก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ
อาชญากรรม เพราะตองคํานึงเสมอวาเด็กและเยาวชน
มีความออนไหว ดอยประสบการณในการพิจารณาวา
สิ่งไหนถูกหรือผิด และสื่อมวลชนไมควรกระทําการ
โฆษณาอันอาจมีผลเปนอันตรายตอเด็กหรือเยาวชน
ทางรางกาย จิตใจ ทําใหขาดความรูสึกผิดชอบ หรือ
โดยอาศัยความรูเทาไมถึงการณของบุคคลดังกลาวมา
ใชเปนเครื่องมือในการจูงใจในการกระทําผิด ท้ังน้ี ใน
คุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีมีความรุนแรง
หรือการนําเสนอเน้ือหาผิดตอศีลธรรมและกฎหมาย
เน้ือหาหยาบคายและเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับอบายมุข
ตลอดจนความสําคัญในการตระหนักถึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนกับเด็กท่ีปรากฏในสื่อท่ีแสดงออกมา

ดั ง น้ั น  สื่ อ ม ว ล ช น ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ต า ง มี
ความสัมพันธและอิทธิพลเฉพาะตามลักษณะของสื่อ
น้ันๆ อีกท้ังกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของเด็ก
และเยาวชนไทย เด็กและเยาวชนอยูในวัยที่อยากรู
อยากเห็น อยากเลียนแบบตัวละครท่ีตนช่ืนชอบ ใน
ขณะเดียวกันความรุนแรงและไมเหมาะสมในเนื้อหา
ของสื ่อทําใหเกิดการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนเลียนแบบสื่อมีพฤติกรรมรุนแรง

4. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา

จากการศึกษา อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ผูเขียนเห็นควร
ดําเนินการ ดังน้ี

1. ควรออกกฎหมายควบคุมสื่อท่ีมีเน้ือหา
รุนแรงใหมีการควบคุมท่ีเขมงวด การนําเสนอภาพขาว
หรือพาดขาวตางๆ

2. ควรมีการพิจารณาลดความรุนแรงของ
ขอความโดยหลีกเลี่ยงการเสนอแบบเนนหรือตอกย้ําให
ความโดดเดนมากเกินไป และไมใหความสําคัญตอ
เหตุการณน้ันมาก เชน หลีกเลี่ยงการพาดหัวขาวใน
หนา 1 ของสื่อหนังสือพิมพ การนําเสนอภาพยนตร
หรือละครท่ีมีเน้ือหารุนแรง ไมเหมาะสม

3. ควรมีการตรวจตัดหรือระงับ (เซ็นเซอร)
ภาพเหตุการณท่ีแสดงถึงความพยายามและวิธีในการท่ี
นําไปสูการกระทําความผิด หรือนอยท่ีสุดใหมีการเสนอ
ขอความใตภาพ
5. บรรณานุกรม
ขจรยุทธ ตอทรัพยสิน. อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลกระทบ

ต อก ระบวนง านน ิต ิว ิท ย าศ าสตร ใ น
ประเทศไทย, วิทยานิพนธ, วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.

คูมือจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (Ethical
guideline and Self-regulation for
Broadcasting).

จ ัก ร ก ฤ ษ เ พิ ่ม พ ูล . ก รณ ีศ ึก ษ าด าน จ ร ิย ธ ร รม
สื่อมวลชนบทความนาเสนอในการสัมมนา
หัวขอ “สื่อมืออาชีพกับจรรยาบรรณเร่ืองท่ี
สังคมอยากรู” จัดโดยกลุมมีเดีย อินไซด เ อ า ท
วันศุกรท่ี 19 เมษายน 2556 ณ หอง Ballroom
B ช้ัน 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด สุขุมวิท
กรุงเทพ.

บุญเสริม หุตะแพทยและคณะ.“สื่อและความรุนแรง
จากสื่อตอเด็กและเยาวชนไทย”.รายงาน
วิจัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.

พึงพิศ จักรปง. “เอกสารคําสอนรายวิชาจิตวิทยา
แนะแนวเด็กวัยรุน”. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม, 2549.

มูลนิ ธิสื่อมวลชนศึกษา . จริยธรรมสื่อโทรทัศนกับ
ผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก: ศึกษา
เปรียบเทียบโทรทัศนดิจิตอลชองท่ีได รับ
ความนิยมชวง ตุลาคม 2557 และ มกราคม
2558, สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ, 2558.

วิทยากร เชียงกูล. “จิตวิทยาวัยรุน:กาวขามปญหา
และพัฒนาศักยภาพดานบวก” .
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เยาวชนเลียนแบบสื่อมีพฤติกรรมรุนแรง

4. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา

จากการศึกษา อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ผูเขียนเห็นควร
ดําเนินการ ดังน้ี
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หรือพาดขาวตางๆ
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หนา 1 ของสื่อหนังสือพิมพ การนําเสนอภาพยนตร
หรือละครท่ีมีเน้ือหารุนแรง ไมเหมาะสม

3. ควรมีการตรวจตัดหรือระงับ (เซ็นเซอร)
ภาพเหตุการณท่ีแสดงถึงความพยายามและวิธีในการท่ี
นําไปสูการกระทําความผิด หรือนอยท่ีสุดใหมีการเสนอ
ขอความใตภาพ
5. บรรณานุกรม
ขจรยุทธ ตอทรัพยสิน. อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลกระทบ

ต อก ระบวนง านน ิต ิว ิท ย าศ าสตร ใ น
ประเทศไทย, วิทยานิพนธ, วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.

คูมือจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (Ethical
guideline and Self-regulation for
Broadcasting).

จ ัก ร ก ฤ ษ เ พิ ่ม พ ูล . ก รณ ีศ ึก ษ าด าน จ ร ิย ธ ร รม
สื่อมวลชนบทความนาเสนอในการสัมมนา
หัวขอ “สื่อมืออาชีพกับจรรยาบรรณเร่ืองท่ี
สังคมอยากรู” จัดโดยกลุมมีเดีย อินไซด เ อ า ท
วันศุกรท่ี 19 เมษายน 2556 ณ หอง Ballroom
B ช้ัน 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด สุขุมวิท
กรุงเทพ.

บุญเสริม หุตะแพทยและคณะ.“สื่อและความรุนแรง
จากสื่อตอเด็กและเยาวชนไทย”.รายงาน
วิจัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.

พึงพิศ จักรปง. “เอกสารคําสอนรายวิชาจิตวิทยา
แนะแนวเด็กวัยรุน”. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม, 2549.

มูลนิ ธิสื่อมวลชนศึกษา . จริยธรรมสื่อโทรทัศนกับ
ผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก: ศึกษา
เปรียบเทียบโทรทัศนดิจิตอลชองท่ีได รับ
ความนิยมชวง ตุลาคม 2557 และ มกราคม
2558, สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ, 2558.

วิทยากร เชียงกูล. “จิตวิทยาวัยรุน:กาวขามปญหา
และพัฒนาศักยภาพดานบวก” .



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 89 ~

กรุงเทพมหานคร: 2552.

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ.
สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน. คูมือจริยธรรมและการ
กํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน (Ethical guideline and Self-
regulation for Broadcasting), 2557.

อรสม สุท ธิสาคร . “อาชญากรรมเ ด็ก ?”.
กรุงเทพมหานคร: 2544.สื่อออนไลน
http://www.bloggang.com/viwediary.ph
p?id=phongphiphat&month=072007&da
te=11&group=6&gblog=3 “อิทธิพลของสื่อ
กับวิกฤตของสังคม” เขาถึงเมื่อ วันท่ี 17
กุมภาพันธ 2560

www.healthcarethai.com/“อิ ท ธิ พ ล ข อ ง
สื่อสารมวลชน” เขาถึงเมื่อวันท่ี วันท่ี 17
กุมภาพันธ 2560

http://www.kidsradioclub.or.th/article/treatise/1
301 “ลูกจบชีวิต เพราะทีวี!?” เขาถึงเมื่อวันท่ี
20 กุมภาพันธ 2560

www.dailynews.co.th/crime/164408 “รอผล
ตรวจเด็กติดเกมฆาแมกอนสงศาล” เขาถึง
เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560

www.dailynews.co.th/crime/164208 “ช็อก 8
ขวบแขวนคอเลียนแบบละครดัง“คนอวดผี-
แรงเงา” เขาถึงเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ
2560

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 89 ~

กรุงเทพมหานคร: 2552.

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ.
สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน. คูมือจริยธรรมและการ
กํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน (Ethical guideline and Self-
regulation for Broadcasting), 2557.

อรสม สุท ธิสาคร . “อาชญากรรมเ ด็ก ?”.
กรุงเทพมหานคร: 2544.สื่อออนไลน
http://www.bloggang.com/viwediary.ph
p?id=phongphiphat&month=072007&da
te=11&group=6&gblog=3 “อิทธิพลของสื่อ
กับวิกฤตของสังคม” เขาถึงเมื่อ วันท่ี 17
กุมภาพันธ 2560

www.healthcarethai.com/“อิ ท ธิ พ ล ข อ ง
สื่อสารมวลชน” เขาถึงเมื่อวันท่ี วันท่ี 17
กุมภาพันธ 2560

http://www.kidsradioclub.or.th/article/treatise/1
301 “ลูกจบชีวิต เพราะทีวี!?” เขาถึงเมื่อวันท่ี
20 กุมภาพันธ 2560

www.dailynews.co.th/crime/164408 “รอผล
ตรวจเด็กติดเกมฆาแมกอนสงศาล” เขาถึง
เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560

www.dailynews.co.th/crime/164208 “ช็อก 8
ขวบแขวนคอเลียนแบบละครดัง“คนอวดผี-
แรงเงา” เขาถึงเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ
2560

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 89 ~

กรุงเทพมหานคร: 2552.

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ.
สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน. คูมือจริยธรรมและการ
กํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน (Ethical guideline and Self-
regulation for Broadcasting), 2557.

อรสม สุท ธิสาคร . “อาชญากรรมเ ด็ก ?”.
กรุงเทพมหานคร: 2544.สื่อออนไลน
http://www.bloggang.com/viwediary.ph
p?id=phongphiphat&month=072007&da
te=11&group=6&gblog=3 “อิทธิพลของสื่อ
กับวิกฤตของสังคม” เขาถึงเมื่อ วันท่ี 17
กุมภาพันธ 2560

www.healthcarethai.com/“อิ ท ธิ พ ล ข อ ง
สื่อสารมวลชน” เขาถึงเมื่อวันท่ี วันท่ี 17
กุมภาพันธ 2560

http://www.kidsradioclub.or.th/article/treatise/1
301 “ลูกจบชีวิต เพราะทีวี!?” เขาถึงเมื่อวันท่ี
20 กุมภาพันธ 2560

www.dailynews.co.th/crime/164408 “รอผล
ตรวจเด็กติดเกมฆาแมกอนสงศาล” เขาถึง
เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560

www.dailynews.co.th/crime/164208 “ช็อก 8
ขวบแขวนคอเลียนแบบละครดัง“คนอวดผี-
แรงเงา” เขาถึงเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ
2560


