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บทคัด้ย่อ
การวิิจัยั “นี้โยบายและแนี้วิทางการผ่ลิตรายการโทรทัศึนี้์เพ่อ� การเร้ยนี้รู:้ กรณ้ศึกึ ษาสถุานี้้โทรทัศึนี้์ ALTV
ชิ่อง 4 ท้วิเ้ ร้ยนี้สนีุ้ก” มี้วิตั ถุุป็ระสงค์เพ่อ� ศึึกษานี้โยบายการด้ำาเนี้ินี้งานี้ข้องสถุานี้้โทรทัศึนี้์เพ่อ� การเร้ยนี้รูชิ้ อ่ ง ALTV
และแนี้วิทางการผ่ลิตรายการโทรทัศึนี้์เพ่�อการเร้ยนี้รู้ชิ่อง ALTV เป็็นี้การวิิจััยเชิิงคุณภาพ เก็บข้้อมีูลจัากการ
วิิเคราะห้์รายการโทรทัศึนี้์ท้�นี้ำาเสนี้อผ่่านี้ชิ่อง ALTV และการสัมีภาษณ์เชิิงลึกกลุ่มีนี้ักวิิชิาชิ้พผู่้ผ่ลิตรายการ
โทรทัศึนี้์ทไ�้ ด้้รบั การยอมีรับและได้้รบั ควิามีนี้ิยมีในี้ป็ัจัจัุบนี้ั โด้ยการสุมี่ ตัวิอย่างแบบเฉพาะเจัาะจัง ผ่ลการวิิจัยั พบวิ่า
1. รายการโทรทัศึนี้์ท้�นี้ำาเสนี้อผ่่านี้ชิ่อง ALTV ในี้ชิ่วิงเวิลา 18.00 - 18.15 นี้. ชิ่วิงคิด้สนีุ้ก กลุ่มีเป็้าห้มีาย
อายุ 5 - 8 ป็ี เนี้่�อห้าการสันี้ทนี้าการท้�ส่งเสริมีทักษะ 18.15 - 18.35 นี้. ชิ่วิงเร้ยนี้สนีุ้ก และ 18.35 - 19.00 นี้.
ชิ่วิงสนีุ้กเร้ยนี้ กลุมี่ เป็้าห้มีาย 7 - 12 ป็ี เนี้่อ� ห้าเนี้้นี้ควิามีรู้ 5 วิิชิา ค่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิิทยาศึาสตร์ คณิตศึาสตร์
และสังคมีศึึกษา นี้ำาเสนี้อแบบสนีุ้กสนี้านี้ มีาเล่า ลงมี่อทำาให้้ดู้ การเร้ยนี้รูจั้ ากป็ระสบการณ์ สิง� ท้นี้� อกเห้นี้่อจัากตำาราเร้ยนี้
2. นี้โยบายท้�เก้�ยวิกับการกำากับดู้แลกิจัการโทรทัศึนี้์ท้�เก้�ยวิกับเด้็ก ต้องผ่ลิตรายการท้�
สร้างสรรค์สังคมี คำานี้ึงถุึงควิามีรับผ่ิด้ชิอบต่อเด้็กและห้ลักสิทธีิมีนีุ้ษยชินี้ ชิ่องต้องมี้สัด้ส่วินี้
รายการโทรทัศึนี้์สำาห้รับเด้็กและครอบครัวิ 1 ชิั�วิโมีงต่อวิันี้ แต่บางชิ่องนี้ำาสารคด้้ ละครท้�ไมี่มี้ควิามีรุนี้แรง
ซื้ึ�งไมี่ใชิ่รายการสำาห้รับเด้็ก เด้็กต้องป็ลอด้ภัยในี้เนี้่�อห้า คำานี้ึงถุึงศึ้ลธีรรมี จัริยธีรรมี กฎีห้มีายข้องเด้็ก
ไมี่ทำาให้้เด้็กเป็็นี้ตัวิตลก ไมี่พูด้เร่�องป็มีด้้อย ไมี่เอาเด้็กไป็อยู่ท้�อันี้ตราย และไมี่โฆษณาข้นี้มีห้ร่อข้องกินี้
3. ภาพรวิมีข้องรายการโทรทัศึนี้์ เพ่�อการเร้ยนี้รู้สำาห้รับเด้็กในี้ป็ระเทศึไทย พบวิ่า เป็อร์เซื้็นี้ต์
รายการโทรทัศึนี้์สำาห้รับเด้็กถุด้ถุอยลงทุกป็ี ผ่ังรายการนี้้อยลง ยังไมี่เพ้ยงพอ รายการเด้็กได้้ห้าย
ไป็จัากชิ่องรายการโทรทัศึนี้์ต่าง ๆ เพราะเร่�องข้องพาณิชิย์ เนี้่�องจัากวิ่าสป็อนี้เซื้อร์ไมี่นี้ิยมีสนี้ับสนีุ้นี้
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4. ท้�มีาข้องรายการโทรทัศึนี้์ ชิ่อง ALTV เกิด้ข้ึ�นี้จัากการระบาด้ข้องไวิรัสโคโรนี้่า ทำาให้้มี้
ผ่ลกระทบต่อการเป็ิด้ภาคเร้ยนี้ โรงเร้ยนี้ไมี่สามีารถุเป็ิด้ จัึงมี้การออกอากาศึการเร้ยนี้การสอนี้ทาง
ไกลผ่่านี้ด้าวิเท้ยมี เนี้้นี้วิิชิาการ ให้้ควิามีรู้ในี้เชิิงสาระบันี้เทิง เป็ล้�ยนี้ควิามีรู้ให้้เป็็นี้ควิามีสนีุ้กสนี้านี้
5. การผ่ลิตรายการโทรทัศึนี้์ ชิ่อง ALTV ได้้แก่ ข้ันี้� ตอนี้ก่อนี้การผ่ลิตรายการ มี้การวิางผ่ัง กำาห้นี้ด้กลุมี่ เป็้าห้มีาย
และกำาห้นี้ด้เนี้่�อห้า องค์ควิามีรู้ ข้ั�นี้ตอนี้การผ่ลิตรายการ คำานี้ึงเร่�องควิามีป็ระณ้ต ละเอ้ยด้อ่อนี้
มีุมีกล้อง การเคล่�อนี้ไห้วิ จัังห้วิะ ด้นี้ตร้ ต้องสามีารถุส่�อควิามีห้มีายได้้ และข้ั�นี้ตอนี้ห้ลังการผ่ลิตรายการ
การตัด้ต่อรายการ ต้องดู้เนี้่�อห้า กระบวินี้การ วิิธี้การถุ่ายทำา เซื้็นี้เซื้อร์ จัริยธีรรมี เส้ยง แสง ส้ มีุมีกล้อง
และคำานี้ึงถุึงเร่�องป็ระสบการณ์ร่วิมีกับเนี้่�อห้า ด้้านี้ป็ัญห้าในี้การผ่ลิตรายการ การระบาด้ข้องไวิรัสโคโรนี้่า
การวิัด้ควิามีนี้ิยมี งบป็ระมีาณ การสนี้ับสนีุ้นี้จัากภาครัฐ และเอกชินี้ การส่งเสริมีผู่ผ่้ ลิตรายการเด้็กให้้มีค้ วิามีรู้
6. ข้้อเสนี้อแนี้ะเพิ�มีเติมี ควิรมี้การป็รับตัวิเพ่�อพัฒนี้ารายการให้้เข้้ากับสถุานี้การณ์ในี้ป็ัจัจัุบันี้ มี้การ
ส่งเสริมีและสนี้ับสนีุ้นี้การผ่ลิตโทรทัศึนี้์ เพ่อ� การเร้ยนี้รูส้ าำ ห้รับเด้็ก และการพัฒนี้ารายการในี้รูป็แบบแอป็พลิเคชิันี้
คำาสื่ำาคัญ: นี้โยบายและแนี้วิทางการผ่ลิต รายการโทรทัศึนี้์เพ่�อการเร้ยนี้รู้ ALTV ชิ่อง 4 ท้วิ้เร้ยนี้สนีุ้ก
Abstract
The research on “Policy and Guidelines for Television Program Production for Learning: A Case
Study of ALTV Channel 4, Fun Learning TV” aimed to study the operating policy of the ALTV Learning
Television Channel and to study the guidelines for the production of TV programs for the Learning ALTV
Channel. The study was conducted using a qualitative study design. Data were collected from the
analysis of television programs presented through ALTV channel and in-depth interview to a group of
professionals who produce television programs that gain acceptance and popularity as of today. Purposive
sampling technique was used to select the sample. The findings from the study revealed as follows:
1. The television program presented through ALTV channel during 18.00 - 18.15 o’clock
was Kids Sanook, the target group was children aged 5 - 8 years. The content of the program
aimed to enhance children’s skills. The program presented during 18.15 - 18.35 o’clock was
Rian Sanook (Joyful learning), and 18.35 - 19.00 o’clock was Sanook Rian (Enjoy learning),
the target group was children aged 7 - 12 years. The content of the programs emphasize
content from 5 subjects; Thai language, English language, Science, Mathematics, and Social Studies. The presentation was very fun; stories were told, how things are done was
demonstrated to children, learning from experience or things outside their school books.
2. With regard to policies on monitoring children’s television, creative society television
programs should be produced, responsibilities to children and principles of human rights must
be taken into consideration, the number of television programs designed for children and family
should be 1 hour per day. Some channels broadcasted documentaries or dramas without violent
content, which are not children programs. Children programs must be safe from inappropriate
content, concerned with morality, ethics, and laws protecting children, children are not treated
for teasing, children’s inferiority complex must not be mentioned, children must not be taken to
dangerous places, and television commercials for foods and sweets should not be introduced.
3. Overall, the percentage of educational television programs for children in Thailand seemed to decrease
every year. Program schedules were reduced and inadequate. Most children’s programs disappeared from

television channels due to commercial reasons since sponsors do not like to support children’s programs.
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4. ALTV channel was originated from the pandemic of Coronavirus (Covid - 19) that affects school
opening. Therefore, long distance learning through satellite has been broadcasted. Emphasis is placed on
academic aspect, knowledge is given in a fun way, and children are given knowledge in the way they enjoy.
5. How ALTV television programs are produced include procedures before programs are
produced, program schedule setting, determination of target groups as well as content, body of
knowledge. Consideration of meticulousness, carefulness, camera angles, movement, rhythm
and music is given to the production process of a television program as they should be able to
communicate the meaning. As for the post-production of television programs, editing a television
program must consider content, process, shooting methods, censorship, ethics, sound, light, color,
camera angles, experience in conjunction with content. Problems related to producing television
programs include the spread of Coronavirus (Covid-19), measurement of popularity, budget, support from public and private sectors, promoting children’s program producers to have knowledge.
6. For additional suggestions, adaptation should be made to develop television programs to meet current situation. Television programs for children should be promoted and
supported. Children’s television programs should be developed in the form of application.
Keywords: Policy and guidelines Television program production for learning ALTV Channel 4 Fun
Learning TV
บัทนิำา
ในการพัฒนาเด็กให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ โดยถ่ายทอดความรู้
การฝึ ก การอบรม การสื บ สานทางวั ฒ นธรรม ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และการ
สร้ า งองค์ ค วามรู ้ อั น เกิ ด จากการจั ด สภาพแวดล้ อ ม สั ง คมต่ า ง ๆ ซื้ึ่ ง การเรี ย นรู ้ เ ป็ น
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553)
สือ่ การเรียนการสอน ประเภทรายการโทรทัศน์ มีบทบาทส�าคัญ เพราะปัจจุบันการเรียนรู้เป็นสิ่งจ�าเป็น
ส�าหรับเด็กและเป็นการสร้างความคุ้นเคย กล้าแสดงออก และสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ ซื้ึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐ์านการศึกษาระดับปฐ์มวัย ที่มงุ่ เน้นให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน
รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐ์านการศึกษาและบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเด็กสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันโดยผ่านรูปแบบรายการโทรทัศน์ หลังจากเกิดการระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ทัว่ โลก ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ท�าให้ประเทศไทยต้องมีช่องทางการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนให้กับเด็กและเยาวชน จึงจ�าเป็นต้องเกิดสื่อขึ้น
หลากหลายช่องทาง ในช่วงการระบาดนัน้ เด็กนักเรียนไทยกว่า 15 ล้านคน ต้องหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียน
และมีการปรับเปลีย่ นการเรียนการสอนเป็นการสอนทางไกล เรียนทีบ่ า้ น ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น ระบบ DLTV
ทั้งนี้ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid - 1) เป็นการบังคับให้การ
ศึกษาต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และเทคโนโลยีในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่หากการศึกษาต้องปรับตัว
ซื้ึ่งอาจท�าให้การเปลี่ยนภาพรวมของระบบการศึกษา การศึกษาที่มีรูปแบบอย่างการดูรายการผ่าน
เป็นแพลตฟอร์ม (Education platform) นักเรียนจะเป็นฝ่ายเลือกสิ่งที่เรียนตามความสนใจ เช่น ระบบ
MOOC นักเรียนเข้าใจความชอบและสิ่งที่ตัวเองเรียน นักเรียนอยากเรียนในวิชาที่เหมาะสมกับตัวเอง
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มากที่สุด ซื้ึ่งแน่นอนว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซื้ึ่งแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ก็ยากที่ระบบการศึกษาจะเปลี่ยนกลับสู่รูปแบบเดิม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
จึงได้อนุมัติให้มีการจัดช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงได้อนุมัติใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) ทดลองออกอากาศช่องไทยพีบีเอส คิดส์ (ThaiPBS Kids) ในระบบทีวีดิจิทัล ผ่านช่องหมายเลข
4 บนคลื่นความถี่ของตัวเองเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซื้ึ่งหลังจากการอนุมัติดังกล่าว ไทยพีบีเอส
(ThaiPBS) ได้เปิดตัวช่องอย่างไม่เป็นทางการในชือ่ ไทยพีบเี อส เอแอลทีวี (ThaiPBS ALTV) หรือไทยพีบเี อส
แอคทีฟ เลิร์นนิง ทีวี (ThaiPBS Active Learning TV) ก่อนลดชื่อเหลือเอแอลทีวี (ALTV) เป็นช่อง
โทรทัศน์เพือ่ การเรียนรู้ โดยมีแผนพัฒนาช่องให้ทา� หน้าทีเ่ ป็นสือ่ โทรทัศน์เพือ่ การเรียนรู้ ทีบ่ รู ณาการระหว่าง
“บ้านกับโรงเรียน” หรือ “Home + School” ด�าเนินการโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการการเรียนการสอนระหว่างบ้าน
และสถานศึกษา รายการมีเนื้อหามุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะและเติมทักษะที่จ�าเป็นให้กับเด็กทุกช่วงวัย
รวมไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ให้มีพื้นที่การเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย และใช้ประโยชน์จากเรียนได้จริง
ช่อง ALTV เป็นมัลติแพลตฟอร์ม (Multiplatform) ที่ดึงการมีส่วนร่วมของ 4 องค์ประกอบ คือ เด็ก
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มาร่วมกันสร้างนิเวศ
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยเด็กต้องได้เรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะใหม่ ครูต้องได้พัฒนาและทบทวน
ทักษะการสอน ผู้ปกครองต้องได้มีโอกาสเตรียมตัวร่วมสร้างเสริมสมรรถนะกับลูก และชุมชนต้องได้มีบท
บาทส่งเสริมการศึกษาเพื่อชีวิตวิถีใหม่ ทั้งนี้ ช่อง ALTV จะเสริมกลุ่มช่องทีวีเพือ่ การศึกษาด้วยการออกแบ
บเนื้อหาและผังรายการให้ผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเข้ากับการเสริมสร้างสมรรถนะของเด็ก
ดังนั้น การศึกษารูปแบบรายการโทรทัศน์มีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงกับการศึกษาในยุค
ศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะช่วยสร้างโมเดลที่สามารถน�ามาต่อยอดได้ในการพัฒนา
รายการการศึกษาต่อไป ทั้งในด้านของเนื้อหา ทักษะ ความรู้ ความสนุก สามารถเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาสู่
แพลตฟอร์ม (Platform) อื่น ๆ ได้ และยังจะช่วยสร้างโมเดลที่สามารถน�ามาต่อยอดได้ในการพัฒนา
รายการเด็ก เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจถึงหลักการเรียนรู้ชีวิต สังคม และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวจาก
ประสบการณ์โดยตรงของโลกแห่งความเป็นจริง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นการเรียนรู้ที่
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข เป็นการเรียนรู้ที่ต้องเท่าทันยุคเปลี่ยนผ่านทาง
การศึกษา ซื้ึง่ การเรียนไม่ได้หยุดอยูแ่ ค่กจิ กรรมในห้องเรียนหรือการเรียนในระบบ หากแต่ตอ้ งเรียนรูต้ ลอดชีวติ
นอกจากนี้ รายการประเภททีน่ า� เสนอเนือ้ หาความรูแ้ ละความบันเทิง เป็นรายการทีท่ า้ ทายกับค�าว่า “คุณภาพ”
ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษานโยบายและแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์เพือ่ การเรียนรู:้
กรณีศกึ ษาสถานีโทรทัศน์ ALTV ช่อง 4 ทีวเี รียนสนุก เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเนือ้ หาและรูปแบบการน�าเสนอ
รายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็ก เพือ่ น�าผลการศึกษาทีไ่ ด้ไปเป็นแนวทางในการ
ขยายองค์ความรู้หรือน�าไปใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการศึกษาเพิ่มเติม และสามารถเสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็กในแต่ช่วงวัยต่อไป
วัตถุุประสงค์กัารวิจััย
1. เพื่อศึกษานโยบายการด�าเนินงานของสถานีโทรทัศน์เพือ่ การเรียนรู้ช่อง ALTV
2. เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ช่อง ALTV
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาทฤษฎี แนวคิดงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับนโยบายและแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การเรียนรู้: กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. แนวคิดการก�ากับดูแลสื่อโทรทัศน์เพื่อเด็ก ได้แก่ การก�ากับดูแลสือ่ โทรทัศน์เพือ่ เด็ก หลักเกณฑิ์การ
พิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ภาพรวมการคุ้มครองเด็กในหลักการการก�าหนด
จริยธรรมและแนวปฏิบตั ขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพโทรทัศน์ และความรับผิดชอบของสือ่ ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
2. แนวคิดรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก ได้แก่ ปัญหาของรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กในประเทศไทย บท
บาทของรายการโทรทัศน์สา� หรับเด็ก รูปแบบและเนือ้ หาของรายการโทรทัศน์สา� หรับเด็ก การพัฒนารายการ
โทรทัศน์ส�าหรับเด็ก และอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อเด็ก
3. รายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาส�าหรับเด็ก ช่อง ALTV ได้แก่ จุดเริ่มต้นของช่อง ALTV การเติบโต
ของวิถีการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และผังออกอากาศช่องโทรทัศน์ ALTV
4. ทฤษฎีพฒ
ั นาการของเด็ก ได้แก่ วัยเด็กตอนต้นหรือวัยก่อนเข้าเรียน วัยเด็กตอนกลาง และวัยเด็กตอนปลาย
5. แนวคิดการวิเคราะห์เนื้อหาในรายการโทรทัศน์ ได้แก่
6. แนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่ ขั้นก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ (Pre - production) ขั้นการผลิตรายการโทรทัศน์ (Production) ขั้นหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ (Post production)
และขั้นการประเมินผล (Evaluation)
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยในประเทศไทย และงานวิจัยต่างประเทศ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีแหล่งข้อมูล คือ ข้อมูล
ประเภทเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ทีน่ า� ไปสูก่ ารเรียนรูไ้ ด้อย่างยัง่ ยืน ต�ารา บทความ และงานวิจยั
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการโทรทัศน์สา� หรับเด็ก ข้อมูลการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ทนี่ า� เสนอผ่านช่อง ALTV
และข้อมูลประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กลุม่ นักวิชาชีพผูผ้ ลิตรายการ
โทรทัศน์สา� หรับเด็ก จ�านวน 5 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ สือ่ เอกสารและเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงพรรณนา ใน
ประเด็นทีก่ า� หนดไว้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนการน�าเสนอข้อมูล ผูว้ จิ ยั น�าเสนอโดยมองผ่านประสบการณ์และการตี
ความของผูว้ จิ ยั เป็นหลัก อธิบายข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน โดยเขียนให้มคี วามต่อเนือ่ งและกลมกลืนกัน
ใช้วธิ กี ารเขียนบรรยายในสิง่ ทีพ่ บเห็น โดยเชือ่ มโยงกับแนวคิดต่าง ๆ ทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 2 มาควบคุมข้อมูลทีเ่ กิดขึน้
พร้อมยกตัวอย่างค�าพูดประกอบค�าที่ส�าคัญที่ได้แสดงให้เห็นภาพของข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างชัดเจน
สรุปผู้ลกัารวิจััย
1. การวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ที่น�าเสนอผ่านช่อง ALTV
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รายการโทรทัศน์ช่อง ALTV ในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ช่วงเวลา 18.00 - 18.15 น. เป็นช่วง “คิดสนุก” กลุ่มเป้าหมายอายุ 5 - 8 ปี มีแนวคิดรายการ
โดยเป็นพื้นทีใ่ ห้เด็กกล้าคิด แสดงออก เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ทดลอง สังเกต จดจ�า
เสริมสร้างพัฒนาการทีด่ ี วัตถุประสงค์รายการ เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการทีเ่ หมาะกับเด็ก สร้างกิจกรรมและการ
สือ่ สารแบบการมีปฏิสมั พันธ์ และการขยายฐ์านจ�านวนสมาชิกคิดสนุกให้เพิม่ ขึน้ ด้านเนือ้ หาและรูปแบบรายการ
เป็นการสร้างพืน้ ทีเ่ ล่น เรียนรู้ สนุกสนาน สดใสด้วยเพลงทีส่ ามารถเต้นไปพร้อมกัน เด็ก ๆ ชวนคุย ชวนคิด
ชวนเล่น ผ่านเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ และน�ามาสร้างสรรค์เป็นรูปธรรม
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1.2 ช่วงเวลา 18.15 - 18.35 น. เป็นช่วง “เรียนสนุก” กลุม่ เป้าหมายอายุ 7 - 12 ปี เนื้อหาเน้นความ
รูจ้ ากกลุม่ สาระการเรียนรู้ 5 วิชา ได้แก่ วันจันทร์ รายการเกมท้าภาษาไทย กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทย
วันอังคาร รายการคิดวิทย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วันพุธ รายการ VOCAB Journey กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ วันพฤหัสบดี รายการคณิต Mission กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ และวันศุกร์ รายการสังคม สนุกคิด กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าสังคมศึกษา น�าเสนอแบบสนุกสนาน
มาเล่า มาลงมือท�าให้ดู
1.3 ช่วงเวลา 18.35 - 19.00 น. เป็นช่วง “สนุกเรียน” กลุม่ เป้าหมายอายุ 7 - 12 ปี เนื้อหาเป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ สอดคล้องกับสมรรถนะของตัวเด็ก คือเรียนรู้สิ่งที่นอกเหนือจากต�าราเรียน โดยมี
แนวคิดรายการเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจ ไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อฝึกฝนทักษะ
และความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์กบั เด็ก วัตถุประสงค์รายการ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กมีประสบการณ์การ
เรียนรูท้ กั ษะและสมรรถนะในด้านต่าง ๆ เพือ่ ค้นหาสิง่ ทีต่ นเองสนใจ เป็นคลังข้อมูลแหล่งรวมความคิด กิจกรรม
การเรียนรู้ และการให้คา� แนะน�ากับพ่อแม่และครูในการออกแบบการเรียนรูท้ ดี่ ี ด้านเนือ้ หาและรูปแบบรายการ
เป็นรายการเรียลลิตี้ ที่น�าเสนอความคิดความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ได้คิด
วิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบตั จิ ริง ให้เด็กได้เรียนรูน้ อกห้องเรียนตามความสนใจของตัวเอง สนุกสนานในกิจกรรม
อดทนในการท�าเรือ่ งที่ยาก และมีความมุ่งมั่นตัง้ ใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง
2. นโยบายที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับเด็ก
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
มีการก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผลิตรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม และค�านึงถึงความรับ
ผิดชอบต่อเด็กและหลักสิทธิมนุษยชน มีการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ที่
เกี่ยวกับเด็ก ทั้งในเรื่องข้อก�าหนด ที่ก�าหนดว่าช่องโทรทัศน์ จะต้องมีสัดส่วนของรายการโทรทัศน์ส�าหรับ
เด็กและครอบครัว 1 ชั่วโมงต่อวัน แต่กลับพบว่า บางช่องใช้วิธีการน�าเอาสารคดี เอาละครที่ไม่มีความ
รุนแรงมาใส่เข้าไป ซื้ึง่ ไม่ใช่รายการส�าหรับเด็กจริง ๆ นักวิชาชีพผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ มองว่า ไม่ควรรวมราย
การโทรทัศน์สา� หรับเด็กและครอบครัวไว้ดว้ ยกัน รายการส�าหรับครอบครัว อาจเป็นรายการทีด่ ดู ว้ ยกันทัง้ ครอบ
ครัวได้ แต่ถา้ รายการส�าหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ควรเป็นการท�ารายการให้เด็กดู ไม่ใช่การท�ารายการให้ผใู้ หญ่ดู
แล้วเกิดความรู้สึกเอ็นดูเด็ก
นอกจากนี้ กสทช. ยังมีการก�าหนดนโยบายในเรื่องการค�านึงถึงศีลธรรม จริยธรรม กฎหมายของเด็ก
รายการโทรทัศน์ เพือ่ การเรียนรูส้ า� หรับเด็ก เด็กต้องปลอดภัยในตัวเนือ้ หารายการ มีการค�านึงถึงเรือ่ งศีลธรรม
จริยธรรม กฎหมายของเด็ก เช่น มีการแจ้งให้ผปู้ กครองทราบ และอนุญาตให้ลกู มาออกรายการ ซื้ึง่ ประเทศไทย
ยังไม่ได้มกี ารท�าเป็นลายลักษณ์อกั ษร ปัจจุบนั จะเป็นลักษณะทีพ่ อ่ แม่พาลูกมา แสดงว่ารับทราบและอนุญาตแล้ว
แต่ในอนาคตก�าลังจะมีการท�าเป็นเรื่องของสิทธิ ด้านจรรยาบรรณ ผู้ผลิตรายการต้องไม่ท�าให้เด็กเป็น
ตัวตลก พยายามดึงสิ่งที่ดีของเด็กออกมา ไม่มีการพูดกับเด็กเรื่องปมด้อย ไม่เอาเด็กไปอยู่ในที่ที่อันตราย
ของทีเ่ ตรียมให้เด็กต้องปลอดภัย
ด้านข้อก�าหนดทางกฎหมาย รายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก จะไม่สามารถโฆษณาขนมหรือของกิน
เพราะอาจเป็นอันตรายกับเด็ก
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3. ภาพรวมของรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็กในประเทศไทย พบว่า เปอร์เซื้็นต์รายการ
โทรทัศน์ส�าหรับเด็กถดถอยลงทุกปี ผังรายการน้อยลง รายการเด็กได้หายไปจากช่องรายการโทรทัศน์
ต่าง ๆ เพราะเรื่องของพาณิชย์ เนื่องจากว่าสปอนเซื้อร์ไม่นิยมสนับสนุน ถ้ามีการสนับสนุน ก็จะเป็นโฆษณา
บางอย่างที่สามารถขายพ่อแม่ได้ ด้านสัดส่วนของรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก พบว่า ยังไม่เพียงพอ
สัดส่วนของรายการส�าหรับเด็กมีนอ้ ย แม้มกี ารบังคับจากทางภาครัฐ์ก็ยงั ไม่จริงจัง ปัญหาไม่ใช่แค่รายการส�าหรับ
เด็กไม่เพียงพอ แต่ปัญหาคือเด็กไม่ค่อยเปิดโทรทัศน์ ไปตามพวกสื่อโซื้เชียลมีเดีย (Social) ออนไลน์
ต่าง ๆ จึงอาจมองได้วา่ จ�านวนรายการโทรทัศน์สา� หรับเด็กอาจเป็นส่วนหนึง่ แต่วา่ การเข้าถึงมากกว่าทีส่ า� คัญ
รายการจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะเข้าไปหาเด็ก เด็กอยู่ที่ไหนก็ต้องไปที่นั้น มีการปรับวิธีการน�าเสนอ
รูปแบบเนื้อหา
นอกจากนี้ ภาพรวมรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก ที่ผ่านมามีบางรายการที่เป็นลักษณะมีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ปรับการเรียนการสอนของคุณครู ให้สนุกมากยิ่งขึ้น โดยมีการน�าคณาจารย์
หรือผู้ที่มีความรู้ในการเรียนการสอนวิชานั้น มาช่วยให้ค�าแนะน�า ในปัจจุบันพอมีช่อง ALTV ช่วง
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) รายการได้ปรับเปลี่ยนจากการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร (Workshop) แบบเดิมให้เป็นแบบออนไลน์ ด้วยการสร้างการมีสว่ นร่วมของโรงเรียนกับช่อง ALTV
ให้เป็นเครือข่ายของครูและโรงเรียน เพื่อเป็นการปฏิสัมพันธ์ผันเปลี่ยน รายการเรียนสนุก ให้กับคุณครูและ
นักเรียนได้รู้จัก หากกลับเข้าสู่สถานการณ์การเรียนการสอนปกติ คุณครูก็สามารถน�าสือ่ การเรียนการสอน
ไปใช้ในห้องเรียนได้
4. ที่มาของรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก ช่อง ALTV เกิดขึ้นมาเนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ท�าให้มีผลกระทบต่อการเปิดภาคเรียนของเด็ก ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2563
ทีโ่ รงเรียนต่าง ๆ ไม่สามารถเปิดเรียนได้ และจากเดิมทีส่ ถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส มีรายการส�าหรับเด็กในวันเสาร์
และวันอาทิตย์ ซื้ึ่งเป็นวันหยุดที่เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน แต่จากสถานการณ์ท�าให้เด็กไม่สามารถไป
โรงเรียนได้ โดยนักวิชาชีพผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์บางท่าน มองว่าถ้าให้เด็กเรียนอย่างเดียว อาจน่าเบือ่ จึงคิดท�า
ช่องโทรทัศน์ด้านการเรียนรู้ การเปลี่ยนความรู้ให้เป็นความสนุกสนาน ซื้ึ่งเรียกว่า Edutainment ไม่ใช่ด้าน
การศึกษาเพียงอย่างเดียว จึงมีรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก ช่อง ALTV ขึน้ มา
วัตถุประสงค์ของการที่มีรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก ช่อง ALTV ก็เพื่อเด็กและโรงเรียน คุณครู
สามารถน�าเนือ้ หาในรายการไปใช้ในการเรียนการสอนได้ เนือ่ งจากมีเนือ้ หาของทัง้ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ด้านการศึกษา วิชาการ เกือบทุกหมวดวิชา ซื้ึง่ ต่างจากรายการในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ที่
เน้นเป็นรายการส�าหรับครอบครัว
ส่วนผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก ช่อง ALTV มีทั้งกลุ่มเดิม คือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ส�าหรับเด็กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และบูรณาการการเรียนการสอน
ระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยผู้ผลิตกลุ่มเดิม มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีการน�ารายการที่มีอยู่แล้วมา
ฉายซื้�้า เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่จ�ากัด ท�าให้ช่อง ALTV เกิดขึ้นได้เร็ว นอกจากนี้ ยังมีผู้ผลิตกลุ่มใหม่
มีการจัดการประกวดราคา คัดเลือก คัดสรรผู้ผลิตรายการเข้ามาใหม่ เพื่อเข้ามาเติมเต็มและทดแทนสิ่งที่
ยังขาดหายไป
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5. การผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก ช่อง ALTV มีการด�าเนินการตามขั้นตอนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้
5.1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ (Pre - production) เป็นขั้นตอนของการเตรียมงาน
ก่อนที่จะถ่ายท�ารายการจริง โดยมีโปรดิวเซื้อร์ (Producer) ที่คอยดูแลภาพรวมรายการทั้งหมด
มีผทู้ ที่ า� ส่วนเนือ้ หารายการ (Content) และผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตรายการ 2 - 3 คน ในก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์
ต้องค�านึงว่าควรมีรายการเด็กลักษณะใด ประเภทใด อาจใช้วิธีการประกวดราคา หากมีการคัดเลือกแล้ว
ต้องค�านึงว่ารายการตรงตามทีช่ อ่ ง ALTV ต้องการ ให้เนือ้ หาตรงตามหลักสูตร จ�าเป็นต้องดูรายละเอียดในทุกส่วน
ทัง้ ในเรือ่ งจริยธรรม ไม่มกี ารละเมิดสิทธิเด็ก และไม่มภี าพสิง่ ทีเ่ ป็นอันตราย ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์สา� หรับเด็กบาง
ท่าน มีการเตรียมพร้อม โดยการดูรายการ ทัง้ การ์ตนู ลิขสิทธิท์ ที่ างช่อง ALTV ซื้ือ้ มา หรือรายการทีเ่ คยมีผผู้ ลิตแล้ว
ดูวิธีการเล่าเรือ่ ง จากนั้นน�ามาคิดต่อ ทั้งเรื่องเนื้อหารายการ วิธีการสือ่ สารกับเด็ก และประโยชน์ที่เด็กได้รับ
ขั้ น ตอนก่ อ นการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ค วรค� า นึ ง หลายด้ า น ดั ง นี้
- การวางผังรายการโทรทัศน์ เพือ่ การเรียนรูส้ า� หรับเด็ก ก่อนการผลิตรายการ ควรมีการวางผังรายการ
ช่อง ALTV แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ สนุกคิด สนุกเรียน และเรียนสนุก ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ ช่วงเช้า 6.00 - 7.00 น.
เป็นรายการส�าหรับเด็กเล็ก ใช้ดนตรี แอนิเมชัน่ มีเรือ่ งของการออกก�าลังกาย เพือ่ ให้รา่ งกายตืน่ ตัว และมีการให้ความรู้
สังคม อารมณ์ และสติปัญญาควบคู่กันไป เมื่อเข้าช่วงสาย 7.00 - 7.15 น. เป็นรายการส�าหรับเด็กปฐ์มวัย
การวางผังรายการ จึงเกี่ยวกับกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย การสะกดค�า ตัวสะกด ภาษาอังกฤษ เรือ่ งตัวอักษร
การออกเสียงให้ถูกต้อง วิทยาศาสตร์ ฝึกปลูกจิตส�านึกของเด็กในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ศิลปะ
เน้นการใช้มือ กล้ามเนือ้ การขย�้า นอกจากนัน้ ยังมีเรื่องของโภชนาการ เมือ่ เข้าช่วงเย็น ผังของสนุกเรียน
ของเด็กโต กลุม่ สาระ 5 วิชา โดยเป็นวิชาทีเ่ ด็กต้องเรียน แปลงมาเป็นการเล่าเรือ่ ง เป็นการสาธิตทีส่ นุกสนาน
แปลงจากเรื่องที่ต้องเรียน จึงเรียกว่าเรียนสนุก มีการใช้ผู้ด�าเนินรายการ ใช้แอนิเมชั่น และกราฟิกต่าง ๆ
นอกจากนี้ ในวันเสาร์ และอาทิตย์ จะสอดแทรกด้านภาษา การให้ความรูไ้ ปพร้อมความบันเทิง
มีเรือ่ งของการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น ดนตรี การเป็นยูทบู เบอร์ การเอาตัวรอดในสถานการณ์ตา่ ง ๆ แนะแนวอาชีพ
การประดิษฐ์์สิ่งของ และจะมีการฉายซื้�้าในวันจันทร์ ถึงศุกร์
- การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก ช่อง ALTV มีการ
ก�าหนดกลุม่ เป้าหมายของผู้ชมรายการ โดยแบ่งตามช่วงอายุ คือ เด็กเล็กอายุ 3 - 6 ปี เด็กโตอายุ 6 - 12 ปี
วัยรุน่ อายุ 13 - 15 ปี และเยาวชนอายุ 15 - 18 ปี และยังได้มีการก�าหนดกลุม่ เป้าหมาย โดยแบ่งตามช่วงวัย
ตามระดับการศึกษา ตัง้ แต่เด็กเล็ก คือ ชัน้ อนุบาล ปฐ์มวัย คือชัน้ ประถมศึกษา และวัยรุน่ คือชัน้ มัธยมศึกษา
นอกจากนี้ ยังพบลักษณะการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก ที่เป็นการผสมผสาน
เด็กที่แตกต่างกันแต่ละช่วงวัย
- การก�าหนดเนือ้ หาและองค์ความรูข้ องรายการโทรทัศน์ เพือ่ การเรียนรูส้ า� หรับเด็ก ในภาพรวมช่อง
ALTV มีการก�าหนดเนื้อหาและองค์ความรู้ ทั้งการพัฒนาด้านสติปัญญา ความฉลาดทางด้านสติปัญญา
(IQ) ด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กเล็ก ระดับชั้นอนุบาล การก�าหนดเนื้อหาและองค์ความรู้ของรายการ
โทรทัศน์ เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการใช้ชีวิต
ทั้งความฉลาดทางด้านสติปัญญา (IQ) อารมณ์ (EQ) และทักษะการบริหารจัดการตนเอง (EF)
โดยมีการใส่แอนิเมชัน่ การ์ตนู มีการให้ทปี่ รึกษาทีเ่ ป็นนักจิตวิทยาส�าหรับเด็ก ในการช่วยดูบท ดูเนือ้ หารายการ
การก�าหนดเนื้อหาและองค์ความรู้ ด้านภาษา จะใช้ภาษาง่าย ๆ ช้า ๆ ซื้�้า ๆ เป็นการทบทวนที่ตอกย�้า
ให้เด็กจ�าได้ เด็กปฐ์มวัย ระดับชั้นประถมศึกษา การก�าหนดเนื้อหาและองค์ความรู้ของรายการโทรทัศน์
เป็นการเรียนรูเ้ ชิงสมรรถนะ เน้นเรือ่ งประสบการณ์ รูปแบบรายการเป็นการออกไปภายนอก พาไปท�ากิจกรรม
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เพราะเด็กวัยนี้จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เริ่มสนุกกับการผจญภัย รวมถึงมีการเติมเรื่องของ
ประสบการณ์ ทักษะ สมรรถนะ ให้รายการเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแรงกระตุน้ สามารถเป็นแนวทางให้เด็กในอนาคต
ส่วนเด็กโต ระดับมัธยมศึกษา ควรเป็นเรื่องของการเรียนรู้ การวางอนาคต การวางแผนแนะแนว
การแนะแนวอาชีพ รวมถึงทักษะอืน่ ๆ ก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ จะต้องค�านึงถึงเรือ่ งองค์ความรู้ เนือ้ หา
ต้องดูเนื้อหาให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย ด้านค�า หรือภาษาที่ควรใช้ ควรเป็นภาษาทีเ่ หมาะกับเด็ก ง่าย ๆ
ผู้ผลิตจะต้องท�าตัวให้เป็นเด็ก ความคิดควรย้อนไปวัยนั้น ภาษาแบบไหน หรือเนื้อหาแบบไหนที่ต้องการ
เข้าใจได้งา่ ย ส่วนการก�าหนดองค์ความรู้ ไม่ควรมีขอ้ จ�ากัด แต่ควรมีหลักการว่าต้องเป็นเรือ่ งถูกต้อง เรือ่ งทีด่ งี าม
5.2 ขัน้ ตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ (Production) เป็นขัน้ ตอนในการผลิตรายการ มีองค์ประกอบทีค่ วรค�านึง
มีรายละเอียด ทั้งในเรื่องความประณีต ความละเอียดอ่อน การเคลือ่ นไหว จังหวะ ดนตรี เพราะทุกอย่างต้อง
สามารถสื่อความหมายได้ สิ่งที่ต้องค�านึงในการถ่ายท�ารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก คือ การยัดเยียดความ
เป็นผูใ้ หญ่ให้เด็กโดยไม่รตู้ วั รายการโทรทัศน์สา� หรับเด็กส่วนมากเป็นแบบนัน้ คือท�ารายการแบบผูใ้ หญ่ให้เด็กดู
แค่ใช้เด็กเป็นตัวแสดง ใช้ความเป็นแอนิเมชั่น หรือการ์ตูน แต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่เหมาะส�าหรับเด็ก การถ่าย
ท�ารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก จึงเป็นเรือ่ งทีผ่ ลิตยาก มีเรื่องของการถ่ายท�าหรือการเอาเด็กมาร่วมรายการ
5.3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ (Post - production) เป็นขั้นตอนเมื่อถ่ายท�ารายการ
เรียบร้อยแล้ว มีองค์ประกอบทีค่ วรค�านึง คือ ด้านการตัดต่อรายการ แต่ละรายการจะมีโปรดิวเซื้อร์ (Producer) ควบคุมดูแลตลอดรายการ ส่วนที่ดูแลเรื่องเนือ้ หา ผู้จัดการรายการ เมือ่ ผลิตรายการเรียบร้อยแล้ว
จะมีการส่งมาให้ทางช่อง ALTV ดูเนื้อหา ดูกระบวนการ วิธีการถ่ายท�า การเซื้็นเซื้อร์ ทั้งในเรื่องจริยธรรม
เสียง เทคนิคต่าง ๆ จะมีการตรวจสอบหลายขัน้ ก่อนการออกอากาศ ด้านการตัดต่อรายการโทรทัศน์ส�าหรับ
เด็ก สิ่งที่ต้องค�านึงคือเรื่องของ แสง สี ซื้ึ่งในความเป็นจริงไม่ได้มีค�านิยามว่า แบบไหนถูก หรือแบบไหนผิด
เพราะเป็นเรือ่ งของศิลปะ ในเรือ่ งของมุมกล้องก็มี ควรต้องตัง้ กล้องในมุมทีแ่ บบเหมือนเด็กเขามองเด็กด้วยกันอยู่
6. ปัญหาในการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก ช่อง ALTV ได้แก่ ปัญหาจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ท�าให้การผลิตรายการท�าไม่ได้ ต้องใช้การฉายซื้�า้ รายการเดิม
ปัญหาการวัดความนิยมในรายการโทรทัศน์ (Rating) ที่พบว่า ทุกประเภทของรายการโทรทัศน์ใช้
มาตรฐ์านวัดความนิยมเดียวกันหมด ปัญหาเรื่องงบประมาณ เพราะไม่มีการสนับสนุนแบบยั่งยืน
ปั ญ หาการสนั บ สนุ น จากทั้ ง ภาครั ฐ์ และภาคเอกชน และปั ญ หาการขาดผู ้ ผ ลิ ต ที่ มี ค วามรู ้
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพัฒนารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก โดยต้องมีแนว
ทางและการปรับตัวเพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
การปรั บ ตั ว โดยการใช้ ช ่ อ งทางออนไลน์ มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การผลิ ต โทรทั ศ น์
เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก และปรับเปลี่ยนรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก ไปสู่แอปพลิเคชัน
อภิปรายผู้ลกัารวิจััย
1. การวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ที่น�าเสนอผ่านช่อง ALTV สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุษา
บิ�กกินส์ (2551) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นระเบียบวิธีวิจัยประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในการวิจัยการ
สื่อสาร เป็นการวิจัยเชิงบรรยายที่มุ่งค้นหาลักษณะของการสื่อสารโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ ที่ผู้วิ
จัยได้ท�าการวิเคราะห์รายการ เพื่อให้เห็นลักษณะภาพรวมของรายการโทรทัศน์ในช่อง ALTV นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Krippendoff (1980) ที่กล่าวถึง เกณฑิ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา คือ
เนื้อหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ มีการจ�าแนกจากประเภทเนื้อหา และข้อมูลเป็นเกณฑิ์
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รวมถึงสอดคล้องกับการศึกษาของ บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ (2549) ที่กล่าวถึง หลักที่จะต้อง
พิจารณาในการวิเคราะห์ คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ วิธีน�าเสนอ และเทคนิคในการผลิตของรายการ
เช่นเดียวกับงานวิจยั นี้ ทีพ่ บว่า รายการโทรทัศน์ทนี่ า� เสนอผ่านช่อง ALTV มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ทชี่ ดั เจน
มีการจ�าแนกประเภทจากเนือ้ หาเป็น สนุกคิด สนุกเรียน และเรียนสนุก และมีการจ�าแนกประเภทจากข้อมูล
เป็นกลุม่ สาระการเรียนรู้ 5 วิชา มีการค�านึงถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ เนือ้ หาและรูปแบบรายการ เทคนิคต่าง ๆ
2. นโยบายที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาของ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2559) ที่ได้จัดท�าโครงการมาตรฐ์านจริยธรรมและการผลิต
รายการโทรทัศน์สา� หรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว พบว่า เนือ้ หารายการส�าหรับเด็ก ควรมีเนือ้ หาสร้างสรรค์สงั คม
รับผิดชอบต่อเด็กและหลักสิทธิมนุษยชน รายการเด็กคือรายการที่เหมาะส�าหรับเด็ก โดยค�านึงถึงช่วงวัย
และพัฒนาการของเด็ก ไม่ใช่รายการที่มีเด็กร่วมรายการ แต่เนื้อหาเป็นการท�าให้ผู้ใหญ่ดู สอดคล้องกับ
กสทช. (2555) ในเรื่องการก�ากับดูแลสื่อโทรทัศน์เพื่อเด็ก ที่กล่าวว่า เนื้อหารายการส�าหรับเด็กจะต้องมี
ความปลอดภัยและเหมาะสม ต้องไม่มเี นือ้ หาทีแ่ สดงออกถึงความรุนแรง ผิดศีลธรรม หรือใช้ภาษาทีห่ ยาบคาย
และค�านึงถึงความเท่าเทียมและโอกาสของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มในสังคม เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Nikken & Voort (1999: 11-12) ที่ได้ก�าหนดมาตรฐ์านการพัฒนาคุณภาพรายการส�าหรับเด็ก ฃคือ
ต้องไม่มีอันตราย ไม่ท�าให้เด็กรู้สึกกลัว ไม่มีถ้อยค�าหยาบคาย ลามก ไม่ท�าให้รู้สึกเศร้าโศก ไม่ใช้เด็ก
เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ด้านข้อก�าหนดทางกฎหมาย จะไม่สามารถโฆษณาขนมหรือของกิน
เพราะอาจเป็นอันตรายกับเด็ก สอดคล้องกับนโยบาย กสทช. (2556) ในเรื่องภาพรวมการคุม้ ครองเด็กใน
การก�าหนดจริยธรรมและแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพโทรทัศน์ ทีก่ ล่าวว่า รายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก
การโฆษณาสินค้า บริการ ต้องระมัดระวังการน�าเสนอภาพ พฤติกรรมความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม
การเลียนแบบ และต้องค�านึงถึงความรุนแรงทางจินตนาการที่อาจเป็นอันตรายส�าหรับเด็ก
3. ภาพรวมของรายการโทรทัศน์ เพือ่ การเรียนรูส้ า� หรับเด็กในประเทศไทย สอดคล้องการศึกษาของลักษมี
คงลาภ และอัปสร เสถียรทิพย์ (2557 หน้า 47 - 54) ที่กล่าวว่า ปัญหาหนึ่งของรายการโทรทัศน์
ส�าหรับเด็กในประเทศไทย คือสัดส่วนพื้นที่สื่อส�าหรับเด็กทางสื่อโทรทัศน์มีไม่เพียงพอ ท�าให้โอกาสใน
การที่เด็กและเยาวชนจะได้เปิดรับสื่อที่เหมาะสมกับวัยจึงลดน้อยลง รวมถึงช่วงเวลาการออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาว่างที่แท้จริงของเด็กและเยาวชน ท�าให้ไม่
สามารถเปิดรับสือ่ ในช่วงเวลาทีก่ า� หนดไว้ได้ และเด็กจะเปิดรับเนื้อหาสื่อตามความสนใจเฉพาะของตนเป็น
หลัก ท�าให้การเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ของเด็กเป็นไปอย่างคาดเดาได้ยาก และสอดคล้องกับการศึกษา มรรยาท
อัครจันทโชติ (2556) ที่พบว่า การออกอากาศรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชน มีสัดส่วนที่น้อยมาก
4. การผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก ช่อง ALTV
4.1 ขัน้ ตอนก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ เพือ่ การเรียนรูส้ า� หรับเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาของ สมเจตต์
เมฆพายัพ (2552) ทีพ่ บว่า ก่อนการผลิตรายการ ผูท้ มี่ บี ทบาทในการวางแผนการผลิตรายการโทรทัศน์นบั ตัง้ แต่
การสร้างแนวคิด ริเริม่ การวางแผนด้านการผลิต ได้แก่ ผูอ้ า� นวยการบริหารการผลิต ผูอ้ า� นวยการผลิต ผูผ้ ลิตรายการ
ผูจ้ ดั การผลิต ผูเ้ ขียนบท ผูก้ า� กับรายการ เป็นต้น เช่นเดียวกับผลการวิจยั นี้ ส่วนในเรือ่ งการจัดผังรายการสอดค
ล้องกับการศึกษาของณัฐ์ฐ์์วฒ
ั น์ สุทธิโยธิน (2560) ทีพ่ บว่า การจัดผังรายการต้องมีความสอดคล้องกับการใช้
ชีวติ ประจ�าวันของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา โดยเวลาทีน่ กั เรียนเริม่ กลับบ้าน การจัดผังรายการจะเริม่ ปรับ
เปลี่ยนมาจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กมากขึ้น มีการน�าเสนอรายการเด็ก สารคดี การ์ตูน เกมโชว์ส�าหรับเด็ก
แต่เนือ่ งจากสถานการณ์ของ Covid 19 ท�าให้การจัดผังรายการของช่อง ALTV เป็นการจัดผังรายการส�าหรับเด็กตลอดทัง้ วัน
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ด้านการก�าหนดกลุม่ เป้าหมาย สอดคล้องกับการศึกษาของสันทัด ทองรินทร์ (2558) สุทติ ิ ขัตติยะ (2555)
กมลรัฐ์ อินทรทัศน์ (2554) และณัฐ์ฐ์์วฒ
ั น์ สุทธิโยธิน (2560) ทีก่ ล่าวว่า ก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ตอ้ งมีการ
เตรียมการผลิต เพือ่ ให้สามารถควบคุมการด�าเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ ขัน้ การวางแผนผลิตรายการโทรทัศน์
เป็นการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานและเตรียมการ ต้องมีการก�าหนดกลุม่ เป้าหมาย เช่นเดียวกับงานวิจยั นีท้ ชี่ อ่ ง
ALTV โดยขัน้ ตอนก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดกลุม่ เป้าหมายของผูช้ มรายการโทรทัศน์
ส่วนด้านการก�าหนดเนื้อหาและองค์ความรู้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สันทัด ทองรินทร์ (2558)
ทีพ่ บว่า ก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ต้องมีการเตรียมการผลิต เพื่อให้สามารถควบคุมการด�าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ ต้องก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานและเตรียมการ ก�าหนดแนวคิด วัตถุประสงค์ องค์ความรู้
เนือ้ หา และสอดคล้องกับการศึกษาของ นิษฐ์า หุน่ เกษม (2555) ในเรือ่ งกฎและกติกาเบือ้ งต้นในการผลิตราย
การโทรทัศน์สา� หรับเด็ก คือการคิดแบบเด็กและน�าเสนอแบบเด็ก ใช้ภาษาทีง่ า่ ย ต้องใช้วจั นภาษาให้นอ้ ยทีส่ ดุ
4.2 ขัน้ ตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Wright, John C และ Huston,
Aletha C (1986) ที่ศึกษาองค์ประกอบพิเศษในรายการโทรทัศน์ โดยพบว่า จังหวะในการเคลื่อนไหว
เทคนิคภาพ มุมกล้อง การใช้แอนิเมชั่น เสียง เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการผลิตรายการ
4.3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ สอดคล้องกับการศึกษาของ สันทัด ทองรินทร์
(2558) ที่พบว่า ขั้นตอนหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ ควรค�านึงถึงการตัดต่อ การผสมเสียง
การท�ากราฟิก เพื่อให้รายการมีความต่อเนื่องและสมบูรณ์ทั้งภาพ เสียง และข้อความที่จะน�าเสนอ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุทติ ิ ขัตติยะ (2555) กล่าวว่า การตัดต่อต้องมีความประณีต พิถพี ถิ นั มีการน�าเอาเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้ เช่นเดียวกับขั้นตอนหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็กช่อง ALTV
ข้อเสนิอแนิะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 รายการเด็ก มีสว่ นช่วยในเรือ่ งพัฒนาการของเด็ก จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามามีสว่ นร่วมในการสร้าง
สรรค์สอื่ และใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีส่ อื่ สาธารณะมากขึน้ เป็นพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ทเี่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละมีสว่ นร่วมของเด็ก
1.2 รายการเด็กในประเทศไทยปัจจุบัน ไม่เพียงพอ ควรส่งเสริมให้มีเพิม่ มากขึ้น ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการผลิตและช่วงเวลาในการออกอากาศ และควรให้การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายกลุม่
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กอย่างต่อเนื่องและเชื่อมเครือข่ายทั้งในระดับอาเซื้ียนและนานาชาติ เพื่อ
ให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กสู่ระดับสากล
1.3 ในขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก ผู้ผลิตรายการควรก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย
แบบเฉพาะเจาะจงตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็ก ควรสร้างเนื้อหาและรูปแบบรายการให้น่าสนใจ
และตอบโจทย์ความต้องการและคาดหวังของเด็กและเยาวชน รวมทั้งของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์รายการ และการสัมภาษณ์เชิงลึก
หากในอนาคต มีการท�าวิจัยเชิงปริมาณ โดยสร้างแบบสอบถามและน�าหลักสถิติมาใช้ในการวิจัยกับผู้ให้
ข้อมูลหลักทีม่ จี า� นวนมากขึน้ ก็จะท�าให้ได้ผลการวิจยั ทีม่ คี วามชัดเจนและเป็นตัวแทนของประชากรได้มากยิง่ ขึน้
2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการเรียนรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ของเด็ก
รวมถึงผู้ปกครอง ครู โรงเรียน เพื่อก�าหนดทิศทางของเนื้อหาที่จะก่อให้เกิดคุณค่า และน�าไปพัฒนา
รายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กต่อไป
2.3 ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการเรียนรู้รายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กของต่างประเทศที่
ประสบความส�าเร็จ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กในประเทศไทย
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