
    

วารสารส�าหรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ โดย ส�านักงาน กสทช.
ปีที่ 2 เล่มท่ี 9 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

เจาะลึกความจริงของสิ่งที่เรียกว่า

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ส�ำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ (บส.)

เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5744, 5732

หรือ www.facebook.com/con.rights E-mail : consumerrights.bc.nbtc@gmail.com http://bcp.nbtc.go.th



ส�ำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 3 - 5 ปี ‘ด’ รำยกำรส�ำหรับเด็ก อำยุ 6 - 12 ปี ‘ท’ รำยกำรส�ำหรับผู้ชมทุกวัย ซึ่งเรต ‘ป’ 

‘ด’ และ ‘ท’ ไม่ก�ำหนดเวลำกำรออกอำกำศ ส่วนเรต ‘น๑๓’ รำยกำรที่เหมำะกับผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 13 ปีขึ้นไป  

ผูช้มทีม่อีำยนุ้อยกว่ำ 13 ปี ควรได้รบัค�ำแนะน�ำ ก�ำหนดห้ำมออกอำกำศก่อน 20.30 น. เรต ‘น๑๘’ รำยกำรทีเ่หมำะกบั 

ผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 18 ปี ควรได้รับค�ำแนะน�ำ ก�ำหนดห้ำมออกอำกำศก่อน 

22.00 น. และ เรต ‘ฉ’ รำยกำรเฉพำะ ไม่เหมำะส�ำหรับเด็กและเยำวชน ห้ำมออกอำกำศก่อน 24.00 น.

 กำรจัดเรต โดยมีกำรก�ำกับสัญลักษณ์แสดงระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์ประเภทต่ำงๆ จำก

ทุกสถำนีโทรทัศน์ เริ่มมีเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2549 เป็นต้นมำ นับเป็นควำมเปลี่ยนแปลงอีกก้ำวหนึ่งของวงกำร

โทรทัศน์ของเมืองไทย และเป็นก้ำวแรกที่ส�ำคัญของกำรพัฒนำระบบกำรก�ำกับดูแลกันเองของสถำนีโทรทัศน์  

(Self-Regulation) อย่ำงในสหรัฐอเมริกำที่ใช้แนวทำง Watershed หรือ Safe Habor ในกำรก�ำกับดูแลสื่อในกิจกำร

กระจำยเสียง มี 3 แนวทำง ได้แก่ กำรก�ำหนดว่ำรำยกำรที่ฉำยในฟรีทีวี เรตทั่วไปเด็กต้องสำมำรถดูได้ด้วย ยกเว้น

รำยกำรที่มีเนื้อหำอ่อนไหวจะสำมำรถออกอำกำศได้ในช่วงเวลำท่ีก�ำหนดคือ 22.00 - 06.00 น. และก�ำกับกำร 

ออกอำกำศโฆษณำในช่วงเวลำที่มีเด็กและเยำวชนดูทีวี อย่ำงกำรก�ำกับโฆษณำขนมกรุบกรอบ รวมท้ังมีแนวทำง

กำรส่งเสริมให้ช่องฟรีทีวีผลิตรำยกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้และเท่ำทันสื่อส�ำหรับเด็กและเยำวชนด้วย

 ทีผ่่ำนมำมข้ีอร้องเรยีนมำยงั กสท. ถงึควำมไม่เหมำะสมในกำรจดัระดบัรำยกำรหรอืละครบำงเรือ่งไปอยูใ่นเรต 

‘ท’ ทั้งๆ มีควำมรุนแรงไม่เหมำะสมที่ให้เด็กและเยำวชนดู ดังนั้นกำรจัดเวลำออกอำกำศและวำงมำตรฐำนระดับ

ควำมเหมำะสมของเนื้อหำยังคงเป็นสิ่งต้องพัฒนำกันต่อตำมแนวทำงกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำร

โทรทัศน์ ตำมประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำผังรำยกำรส�ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2556 ทั้งในฟรีทีวีในระบบดิจิตอลถึง 24 ช่อง ช่องดำวเทียม เคเบิลทีวีต่ำงๆ ด้วย

 ‘รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’ เล่มนี้ จะเปิดมุมมองเรื่องกำรจัดเรตในวงกำรโทรทัศน์ให้เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริโภคส่ือ 

ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะสะท้อนควำมคิดควำมเหน็กำรจดัเรตรำยกำรโทรทัศน์ว่ำเหมำะสมหรอืไม่อย่ำงไร เพือ่เป็นส่วนหนึง่

ในกำรพัฒนำวงกำรโทรทัศน์ไทยให้ได้มำตรฐำน และปลอดภัยส�ำหรับทุกคนในครอบครัวได้ด้วย

คยุกบั กสทช. สภุญิญา กลางณรงค์

 ‘กำรจัดระดับควำมเหมำะสม’ หรอืเรยีกเล่นๆ ว่ำกำรจดัเรตในรำยกำรโทรทศัน์ 

โดยมกีำรก�ำกบัสญัลกัษณ์แสดงควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์ในทุกๆ รำยกำร

ทีเ่รำเหน็อยูใ่นปัจจบุนันี ้นบัเป็นเครือ่งมือส�ำคญัในกำรพฒันำระบบท่ีจะส่งผลให้เกดิ 

กำรคุ ้มครองเด็ก เยำวชน และครอบครัว ในฐำนะผู ้บริโภคท่ีจะไปบริโภคส่ือ 

ที่ไม่เหมำะสมกับวัย โดยแบ่งระดับควำมเหมำะสม 6 ระดับไว้ ดังนี้ ‘ป’ รำยกำร

(นำงสำวสุภิญญำ กลำงณรงค์)
กสทช.

ทรรศนะของเรา

ระดับความเหมาะสม 

แค่ไหนอย่างไรเรียกว่าเหมาะสม
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เรื่องของ
ผังรายการ

ฟังง่ายๆ

ช่วงนี้จึงต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสมไม่เป็นพิษภัยต่อเยาวชน โดยสัดส่วนช่วงเวลา
ออกอากาศต่างๆ คณะกรรมการก็สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
เพื่อให้รายการต่างๆ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับรายการแต่ละประเภท
 และแน่นอนว่าการออกอากาศ ‘เพลงชาติไทย’ ท่ีเราคุ้นเคยจะยังคงไว ้
เช่นเดิมทุกวัน วันละ 2 คร้ัง ตอน 8 โมงเช้า และ 6 โมงเย็น ส่วน ‘ข่าวใน 
พระราชสาํนกั’ ออกอากาศทกุวนัระหว่าง 1 ทุม่ ถงึ 2 ทุม่ครึง่ ยกเว้นมเีหตจํุาเป็น
ออกอากาศตามปกติไม่ได้ จะให้ออกอากาศระหว่าง 1 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่ม
 การบริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส
เป็นหน่ึงแนวทางท่ีเราให้ความสําคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึง
ข้อมูล รับรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จากรายการได้อย่างเสมอภาค โดยรายการ 
ทํานองดังกล่าวนี้จะมีการออกอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง 
 ในส่วนของการคุม้ครองเดก็และเยาวชน การจดัผงัต้องมช่ีวงเวลาออกอากาศ 
ที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งรายการแต่ละประเภท ดังนี้  
 รายการระดบั ‘น๑๓’ ห้ามให้ออกอากาศก่อน 2 ทุม่ครึง่ของทกุวนั รายการ
ระดับ ‘น๑๘’ ห้ามให้ออกอากาศก่อน 4 ทุ่มของทุกวัน 

 ขออย่าได้กังวล สูดลมหายใจลึกๆ ผ่อนกายสบายใจ 
เถอะครบั เพราะปัญหาที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้น   ทาง กสทช. 
ได้มีการจัดทําระเบียบกฎเกณฑ์ของผังรายการต่างๆ ไว้แล้ว  
เพือ่กาํหนดทศิทางและควบคมุเนือ้หาให้เป็นประโยชน์แก่ผูช้ม 
(ที่กําลังอ่าน) อยู่ทุกท่าน ! 
 ซ่ึงบดันีเ้วลานีเ้ราจะมาอธบิายให้ฟังง่ายๆ ในบรรทดัถดัไป 
ขอเชิญรับชมได้เลยครับ
 ก่อนอ่ืนขอเริ่มกันที่สัดส่วนของรายการ ซึ่งได้มีการ 
แบ่งออกไว้เป็น 3 ประเภท 
 ประเภทที่ 1 กิจการบริการสาธารณะ ส่วนนี้จะมี 
รายการข่าวและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 ประเภทที่ 2 กิจการบริการชุมชน จะมีข่าวสารสาระ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต้องมีรายการชุมชนหรือท้องถิ่น 
และต้องมีรายการที่ผลิตโดยคนของชุมชนในสัดส่วนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด 
 ประเภทที่ 3 กิจการทางธุรกิจ ส่วนนี้ก็ต้องมีรายการ 
ข่าวสารสาระประโยชน์เช่นกัน โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 
ร ้อยละ 25 สําหรับกิจการธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับ 
ท้องถ่ินต้องมีรายการที่ผู ้ รับใบอนุญาตผลิตเองไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด  
 ซึ่งคําว ่า ‘รายการข่าวสารหรือสาระประโยชน์ต ่อ
สาธารณะ’ นี ้หมายรวมถงึ รายการข่าว รายการส่งเสรมิความรู้ 
ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รายการ 
ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต  
และสิ่งแวดล้อม
 พอเริ่มเข้าใจกันขึ้นบ้างแล้ว เราขอลงลึกไปอีกสักนิด
กับช่วงเวลาการออกอากาศ ที่จะต้องมีรายการสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชนอย่างน้อยวันละ 
60 นาที ระหว่างช่วงเวลา 4 โมง ถึง 6 โมงเย็นของทุกวัน
และระหว่างช่วงเช้าตอน 7 โมง ถึง 9 โมง วันเสาร์-อาทิตย์   
 ในช่วงเวลา 6 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ซึ่งเป็นช่วงที่มีคนดูเยอะ 
ลูกเด็กเล็กแดงก็อาจรับชมอยู่ด้วย การออกอากาศรายการ

 ถงึวนันีห้ลายคนคงได้เริม่รบัชมรายการจากทวีดีจิติอลกนับ้างแล้ว 
ซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบรายการต่างๆ ของทีวีที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
ดิจิตอลอาจท�าให้หลายคนเกิดความสับสนว่า เอ๊ะ ! มันอะไรยังไงบ้าง 
 เพราะนอกจากจะมากช่องแล้วยงัมากด้วยเนือ้หายบุยบัเตม็ไปหมด !
 เหล่าบรรดาผู้ผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ช่องทางการรับชม เนื้อหาที่มากขึ้น 
แม้จะเป็นข้อดทีีท่าํให้เราได้ดอูะไรใหม่ๆ มากมาย และเนือ้หาทีห่ลากหลาย 
พร้อมทั้งการแข่งขันจากผู้ผลิตที่จะช่วยผลักดันให้คุณภาพของสื่อมีสูงขึ้น
เรื่อยๆ 
 อย่างไรก็ตามความยุ่งยากใจอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงเหล่านี้  
อาจทําให้หลายคนเกิดความสับสนกับเน้ือหาและอาจก่อให้เกิดความ 
ไม่สบายใจ เป็นห่วงในการจัดการเนื้อหามากมายมหาศาล 
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 รายการระดับ ‘ฉ’ ห้ามให้ออกอากาศก่อนเที่ยงคืนและ 
ออกอากาศได้จนถงึช่วงต ี5 ของวนัถดัไป โดยรวมถงึรายการ
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) มีลักษณะลามกอนาจาร ยั่วยุทางเพศหรือแสดงถึง 
ความรนุแรงทางเพศหรอืการล่วงละเมดิทางเพศ หรอืกระตุน้
ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางเพศ หรือมีเนื้อหา 
ทางเพศ หรือการแต่งกายที่ล ่อแหลมหรือไม่เหมาะสม  
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพ เสียง เนื้อหาและพฤติกรรมต่างๆ
 (2) การใช้ภาษาและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ 
รนุแรง หรอืนาํไปสูค่วามรนุแรง ทารณุโหดร้าย ทีก่่อให้เกดิผล
ต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง
 (3) นําเสนอก่อให้เกิดอคติ มีการกระทําอันขัดต่อ 
หลักมนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
 (4) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรม 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
 (5) มกีารกล่าวอ้างหรือจงใจให้เชือ่ว่าบคุคลใดบคุคลหนึง่
หรือกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่งมีอํานาจพิเศษหรือความสามารถ 
เหนือธรรมชาติ
 (6) ชี้นําหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจสนับสนุน
ให้เกิดการเล่นการพนัน
 การออกอากาศรายการในลักษณะนี้ ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องจัดทําเน้ือหารายการไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ซึง่คณะกรรมการอาจกาํหนดการจดัทาํผงัรายการให้สอดคล้อง 

กับระดับความเหมาะสม และกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศเพิ่มได้ตาม 
ความเหมาะสมของรายการในแต่ละประเภทกิจการ
 ในส่วนของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผู้รับใบอนุญาตต้องเสนอผังรายการหลักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคณะกรรมการ 
ก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และในกรณีท่ีคณะกรรมการหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าผังรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ต้องการ
ให้แก้ไขผังรายการ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแก้ไขผังรายการให้ถูกต้องภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือตามที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อให้
คณะกรรมการกลับไปพิจารณา
 เมื่อคณะกรรมการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายตรวจผังรายการและอนุญาต 
ให้แก้ไข ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือภายใน 15 วัน 
ยกเว้นถ้ามีกรณีเร่งด่วนอาจแจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการแจ้งด้วยหนังสือได้ หลังจากได้รับแจ้งผลจากสํานักงาน 
กสทช. ผูร้บัใบอนญุาตสามารถเริม่ให้บรกิารกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์
ตามผังรายการที่ปรับปรุงใหม่ได้เลย 
 โดยการเปลีย่นแปลงผงัรายการตามทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบนัน้ ผูร้บัใบอนญุาต 
จะต้องยื่นข้อมูลผังรายการและเอกสารที่ต้องการเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการ
พิจารณาก่อนทําการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 7 วัน
 แต่หากมเีหตจุาํเป็นเร่งด่วน ผูร้บัใบอนญุาตอาจเสนอรายการทีแ่ตกต่างจากผงั
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้ แต่ก็ต้องแจ้งเหตุผลและรายละเอียดให้ทราบ
ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผังรายการ
 แม้รายละเอียดของการปรับผังจะยุ่งยากและซับซ้อนไปสักนิด แต่นั่นเพราะ
การเริ่มต้นจัดการกับเนื้อหาและข้อมูลนั้น จําเป็นต้องมีความละเอียด และต้อง
ยืดหยุ่นเพื่อให้การดําเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและชัดเจน
 ซ่ึงหัวข้อสุดท้ายน้ีกล่าวถึงผู้มีสิทธิประกอบกิจการท่ีจะต้องจัดทําแผนผัง
รายการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดในประกาศ ภายใน 180 วนั หรอืประมาณ 
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ 
 โดยกําหนดการท้ังหมดน้ีแม้อาจจะยาวและเยอะสักหน่อย แต่รับรองว่า 
หากเราได้เข้าใจข้อกาํหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ทกุคนทีต่่างเป็น
ผู้รับข้อมูลข่าวสารอันมากมายในโลกยุคดิจิตอลที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว
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รู้จักเรา

รายการทั้ง 16 ประเภท มีอะไรไหนบอกที

 หลังจากกําหนดหลักเกณฑ์กันมาเรียบร้อย ก็ถึงขั้นตอนการแบ่งประเภทรายการออกเป็น 16 ประเภท อย่างที่เราบอกไว้ข้างต้น  
โดยรายการทั้ง 16 ประเภท จะขอจําแนกให้ฟังแบบง่ายๆ อ่านแป๊บเดียวก็รู้เลย หากอยากจะเป็นผู้ผลิตรายการทีวี จงจําประเภท
รายการทั้ง 16 ประเภทนี้ให้ดี จะได้รู้ว่าเราควรจะผลิตรายการประเภทไหน

ประเภทที่ 1  รายการข่าวสาร

ประเภทที่ 2  รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ

                ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ประเภทที่ 3  รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ 

                 วัฒนธรรม

ประเภทที่ 4  รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา             

                 เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ประเภทที่ 5  รายการเด็กและเยาวชน

ประเภทที่ 6  รายการท้องถิ่น

ประเภทที่ 7  รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ

ประเภทที่ 8  รายการกีฬา

ประเภทที่ 9  รายการข่าวสารและบันเทิง

ประเภทที่ 10  รายการบันเทิง

ประเภทที่ 11  รายการพิเศษ

ประเภทที่ 12  รายการเพลง

ประเภทที่ 13  รายการภาพยนตร์

ประเภทที่ 14  รายการตลก

ประเภทที่ 15  รายการละคร

ประเภทที่ 16  รายการภาพยนตร์สารคดี

 โดยทั้งหมดนี้ถือเป็นประเภทของรายการทั้งหมดในเมืองไทยท่ีผู ้ประกอบการสามารถผลิตรายการ 
ประเภทนี้ออกมา แต่ต้องตรวจสอบเนื้อหาของรายการให้ดีๆ ว่าจะจัดความเหมาะสมให้อยู่ในระดับใดด้วย  
เพราะรายการประเภทเดียวกันแต่เนื้อหาอาจจะมีความเหมาะสมแตกต่างกัน ต้องยอมรับว่าแม้อาจจะดูเหมือน
หลากหลาย แต่ในความเป็นจริงรายการบางประเภทก็ยังมีเยอะเกินไป และบางประเภทก็ยังมีน้อยเกินไป  
ซึ่งความไม่สมดุลกันนี้อย่าได้กังวลเพราะ กสทช. จะคอยควบคุมและกํากับดูแลให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทย
ได้มีรายการดีๆ อยู่ในตัวเลือกมากมาย
 เพื่อทีวีไทยจะได้มีความหลากหลายเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง
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เรื่องจากปก

 เราทกุคนล้วนคุน้เคยกบัคําว่า ‘เรตติง้’ มาอย่างยาวนาน เพราะทกุคนคงเคยได้ยนิเวลามกีารพดูถงึ 
รายการต่างๆ ที่มีเรตติ้งดี มีโฆษณาเข้าเยอะ บางรายการก็เยอะเกินจนขี้เกียจรอรายการกลับเข้ามาสู่
เบรกต่อไป หรือจะเป็นรายการที่เรตติ้งไม่ดี ที่อยู่ๆ ก็ถูกถอดออกไปกลายเป็นรายการอื่นเข้ามาแทนที่
เฉยเลย เป็นต้น
 แต่เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ความหมายของคําว่า ‘เรตติ้ง’ ก็ถูกทําให้ส่ันคลอน  
ด้วยการมาของ ‘การจัดเรตติ้ง’ ซึ่งความหมายของเรตติ้งที่เข้ามาใหม่นั้นใช้กับการให้คําแนะนํากับคนดู 
เช่น รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น แต่ทั้ง 2 กรณี เราเรียกว่า ‘เรตติ้ง’ 
ได้ทั้งคู่ แต่เรตติ้งทั้ง 2 กรณี มีการทํางานที่ต่างกัน ดังนี้

	 เรตติ้งที่ใช้วัดความนิยม  
  เรตต้ิงแบบแรกนี้มีหน้าที่เป็นตัวช้ีวัด เหมือนเป็นตัวแทนของคนดูทั่วประเทศ ว่าชอบรายการ 
แบบไหน มีเวลาว่างดูทีวีตอนไหน ทําให้ผู้ผลิตง่ายต่อการตัดสินใจว่าจะผลิตรายการแบบไหนออกมา 

เรื่องของเรตติ้งทีวีไทย
ในสิ่งที่คุณอาจไม่รู้
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ในรูปแบบอย่างไร และทางด้านผู้ลงทุนเองก็จะรู้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ของสินค้าตนว่าชอบดูรายการใด ทําให้สามารถเจาะจงสนับสนุน
รายการที่กลุ่มเป้าหมายชอบดูได้โดยตรง 
 สาํหรบัประเทศไทย บรษิทัทีม่ชีือ่เสยีงมากคงจะเป็น บรษิทั เอจบีี 
นีลเส็น มีเดีย รีเสิร ์ช ในการวัดเรตต้ิงทีวีของคนไทยทั้งประเทศ  
ซึ่งถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับและให้บริการด้านทีว ี
มาแล้วหลายประเทศทัว่โลก และหลายฝ่ายกเ็ชือ่มัน่ในความเป็นกลาง
น่าเชือ่ถอื แต่ในอนาคตอนัใกล้นี ้กสทช. จะมปีระกาศกําหนดให้บรษิทั
วัดเรตติ้งนี้ต้องขอใบอนุญาต
 วิธีการให้ได้มาซึ่งเรตติ้งของบริษัทนี้จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
  1. เอากล่อง People Meter Current System ไปติดท่ีบ้าน 
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกล่องนี้จะคอยบันทึกการใช้งานของคนดู เช่น 
คนดูจะเปลี่ยนช่องตอนไหน โฆษณาตัวที่เท่าไหร่ เป็นวิธีที่พวกเขา 
ใช้มากว่า 20 ปีแล้ว 
  2. เพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างจาก 1,800 หลังคาเรือน เป็น 2,000 
ในไตรมาสที่ 2 และเพิ่มเป็น 2,200 หลังคาเรือน ตอนต้นปีหน้า  
และตวัเลข 2,200 นีเ้อง นกัสถติคิาํนวณแล้วว่า จะมคีวามคลาดเคลือ่น
อยู่ที่ 7% ซึ่งเป็นตัวเลขท่ียอมรับได้ แต่ถ้าเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกก็จะ 
ลดลงมาเหลอืแค่ 0.6% สรปุกค็อืยิง่กลุม่ตวัอย่างมาก ความคลาดเคลือ่น 
ก็จะน้อยลง 
 3. ใช้เทคโนโลยีใหม่ตรวจจับเสียง โดยเครื่องนี้จะบันทึกเสียง
แล้วแปลงเสียงที่ได้เป็นโค้ดช่อง ทําให้รู ้ได้ว่าคนดูกําลังดูช่องอะไร  
เครื่องทั้งหมดนี้ทางบริษัทจะติดต้ังเสร็จภายในปี 2015 ส่วนช่วงเวลา  
ไพรม์ไทม์ หรือช่วงเวลาท่ีมีเรตต้ิงคนดูทีวีมากที่สุดของประเทศไทย 
จะอยู่ที่ประมาณ 20.30 - 22.30 น. ของทุกวัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ 
รายการด้วยว่าเป็นรายการรูปแบบไหน จะนําเสนออะไร เช่น  
ถ้าเป็นรายการสําหรับเด็กหรือการ์ตูน ก็จะอยู่ช่วง 07.00 - 12.00 น. 
ของวันเสาร์-อาทิตย์ แต่ถ้าเป็นรายการข่าวก็จะอยู ่ช่วงประมาณ  
08.00 - 10.00 น. เป็นต้น (ข้อมูลจาก http://www.thairath.co.th)
 
	 เรตติ้งวัดเนื้อหาความเหมาะสมของรายการ
  ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้การ ‘เซ็นเซอร์’ ในการกรองเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมในสือ่ต่างๆ เท่านัน้ เมือ่เรายกเลกิการเซน็เซอร์โดยหน่วยงาน 
รฐัแล้ว กก็าํเนดิเรตติง้ทัง้ 7 ทีเ่ราเห็นกนัอยู่ตามโทรทศัน์ในปัจจุบนัขึน้ คอื 
 1. ด (รายการสําหรับเด็ก อายุ 2 - 13 ปี)
 2. ก (รายการสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน 2 - 6 ปี)
 3. ท (รายการทั่วไป ใครๆ ก็ดูได้)

 ‘เรตติ้ง’ เป็นเครื่องมือระดับสากล ที่จะชี้วัด
 ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 
 สถานีไหนหรือรายการไหนมีเรตติ้งสูง หมายถึง
ความนิยมของรายการ ความนิยมของสถานีก็สูง
ตามไปด้วย นั่นทําให้โอกาสที่สถานีหรือรายการ
มีโฆษณาเข้ามาสนับสนุนก็สูงขึ้น เพราะเจ้าของสินค้า 
หรือเอเยนซี่โฆษณาจะยึด ‘เรตติ้ง’ เป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาทางทีวี

 นักสถิติคํานวณว่า 2,200 ครัวเรือน 
 คือสัดส่วนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในการ
 จัดเรตติ้ง และมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
โดยค่าเบี่ยงเบน (ความคลาดเคลื่อน) ของการวัดเรตติ้ง
ตอนนี้อยู่ที่ 7% แต่ถ้าเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง ค่าเบี่ยงเบน
จะลดลงมาประมาณ 0.6% ฉะนั้นหากกลุ่มตัวอย่าง 
ยิ่งมีจํานวนมาก ก็จะยิ่งดี

 4. น (รายการที่ควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํา)
 5. น๑๓ (รายการทีค่นอายมุากกว่า 13 ปี ดไูด้ และควรให้คําแนะนาํ 
กับคนที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีด้วย)
 6. น๑๘ (รายการทีค่นอายมุากกว่า 18 ปี ดไูด้ แต่ควรให้คําแนะนํา
กับคนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีด้วย)
 7. ฉ (รายการเฉพาะ ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนของชาติ)

 โดยการวัดเรตติ้งในลักษณะน้ี เป็นหน้าท่ีของสถานีโทรทัศน์  
ทีจ่ะตรวจสอบว่ารายการมช่ีวงใดทีอ่อกอากาศไม่ได้ และถ้าออกอากาศ
ได้ควรจดัอยูใ่นเรตใด เพือ่เป็นคาํแนะนาํให้กบัคนด ูว่าเหมาะกบัตนเอง
หรือญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูงในวัยที่ต่างกันหรือไม่
 ตดิตามบทความทางวชิาการ โดย อ.กติมิา สรุสนธ ิคณะวารสาร- 
ศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่ 
http://bcp.nbtc.go.th/
 สําหรับผู้บริโภคส่ือวิทยุ-โทรทัศน์ คงต้องเข้าใจถึงความหมาย 
ของ 2 คําน้ี ท่ีเรียกว่า เรตติ้ง เหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน  
และเลือกใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมครับ

Did  You  Know ?
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รู้จักสื่อ

เอนก	สุวรรณบัณฑิต 

		 การจัดเรตติ้ง	คือสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมก�ากับดูแลสื่อหลายประเทศได้ก�าหนดไว้เพื่อควบคุมทิศทาง
และเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย	ส�าหรับเมืองไทยก็มี	กสทช.	ที่ดูแลควบคุมเรตติ้งของรายการทีวี
และวิทยุมาโดยตลอด	แต่ส�าหรับประชาชนส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องเรตติ้งและไม่เคยเห็นถึงความส�าคัญ	 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว	การจัดเรตติ้งนั้นมีประโยชน์กับประชาชนอย่างแน่นอน	แม้อาจจะเกิดค�าถามว่าจัดเรตติ้ง 
แล้วได้อะไร	มีประโยชน์อะไร	และท�าไปท�าไม	รวมไปถึงค�าถามอีกมากมาย	เพื่อให้ได้ค�าตอบ	และการท�าความเข้าใจ 
ที่หลากหลาย	เราจึงได้สัมภาษณ์ตัวแทนของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเรตติ้งเพื่อไว้เป็นกรณีศึกษา	

ข้าราชการ	/	นักรังสีการแพทย์ระดับช�านาญการพิเศษหัวหน้าหน่วยสารสนเทศรังสี 
โรงพยาบาลศิริราช	/	นักศึกษา	ปร.ด.	ปรัชญาและจริยศาสตร์	
(เฉพาะทางปรัชญาเทคโนโลยีและปรัชญาสารสนเทศ)

คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรตติ้งของทีวีสาธารณะของไทย	
  ในทางปฏบิตัทิีต่วัเรตทีบ่อกว่าผูใ้หญ่ควรให้คาํแนะนาํแก่เดก็ ผมว่าคงมคีนให้คาํแนะนาํจรงิอยูไ่ม่กีค่น 
แต่ถามว่าการจัดเรตดีไหม ต้องบอกว่าดี เพราะมันเหมือนเป็นการผ่าน อย. เพียงแต่ผลที่ออกมา 
มันเหมือนกับตอนที่อเมริกาจัดเรตแรกๆ คือไม่มีใครสนใจ แต่พอเวลาผ่านไปสัก 10 ปีขึ้นไป มันถึงจะ
แสดงคุณภาพของตัวมันให้เราเห็นได้ ที่ต้องใช้เวลาถึง 10 ปี ก็เพราะอะไรก็ตามที่จะกําหนดให้มนุษย ์
ทาํกนัจนเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัต้ิองใช้เวลา 10 ปี ถงึจะสาํเรจ็ในระดบัสงัคม เช่นเดยีวกนัถ้าสิง่ไหนถกูละเลย 
ถึง 10 ปี สิ่งนั้นก็จะไม่ถูกปฏิบัติอีกเลย สมมุติว่ามีคนออกกฎให้ทุกคนต้องมาทํางานตอน 8 โมงตรง  
ห้ามมาสาย มกีารรณรงค์ ออกกฎอย่างเคร่งครดั ภายในเวลา 10 ปี ทกุคนกจ็ะมาทาํงานตรงเวลากนัหมด 
การจัดเรตเองก็เช่นกัน การจัดเรตจะส่งผลต่อสังคมต้องใช้เวลาในการแสดงผล ส่ิงสําคัญคือต้องทําให้ 
ผู้บริโภควางใจด้วยว่า การจัดเรตเป็นการจัดอย่างถูกต้องจริงๆ

การจัดเรตติ้งที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไร
  ทกุวันนีมี้คนแย้งในกรณนีีม้าก เช่น จดัเรต 13+ ไป แต่อกีรายการหนึง่เนือ้หาใกล้เคยีงกนัแต่เป็นเรต 18+ 
ซึง่การจะจดัได้อย่างถกูต้องนัน้คนจดัเรตต้องเข้าใจเกณฑ์ของแต่ละเรต และแต่ละกลุม่ต้องเข้าใจตรงกนัก่อน 
ไม่ใช่ว่ากลุ่มที่ 1 คิดแบบน้ี จัดไปแบบน้ี พอเปล่ียนเป็นกลุ่มท่ี 2 เข้ามา กลายเป็นไม่ใช่เรตเดิมก็จะ 
เกิดภาวะ 2 มาตรฐาน และทําให้ผู้บริโภคไม่วางใจเรต

ควรจะท�าอย่างไรเพื่อให้การจัดเรตติ้งมีมาตรฐานและมีความเข้าใจที่ตรงกัน
  เราต้องทําให้กลุ ่มคนที่จัดเรตมีความเข้าใจตรงกันในกลุ ่มเสียก่อน ว่าเรตแต่ละอันคืออะไร 
เกณฑ์จัดเรตเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างให้พวกเขาได้เข้าใจ หรือจะเอาอย่างในต่างประเทศก็ได้ 
คือจะมีคนมาคอยกํากับคนจัดเรตอีกทีว่าตรงกับเกณฑ์ของเรตนั้นหรือไม่ สําหรับประเทศไทยเหมือนกับ
มีความเกรงใจในตัวผู้จัดเรตอยู่มาก ไม่มีใครกล้าขัด เพราะคนที่เข้ามาจัดเรตส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้องให้เกียรติเขา เขาคิดว่ารายการนี้เป็นเรตไหนก็ตามนํ้ากันไปหมด กลายเป็นว่าเรตของรายการต่างๆ 
ในประเทศขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่มีคุณวุฒิสูงในกลุ่มว่าเขาเป็นคนแบบไหน
 การจดัเรตทีด่ไีม่ควรเป็นแบบนัน้ มนัต้องมกีารคยุกนัจนได้ข้อสรปุออกมา ไม่ว่าสมาชกิในกลุม่จะมอีายุ
เท่าไหร่ แต่เมือ่ทกุคนมาทาํหน้าทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งเดยีวกนั ความคดิเหน็ของทกุคนต้องเท่ากนั ส่วนมาตรฐาน 
ของเรตนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามกระแสสังคม เช่น สังคมกําลังรณรงค์เรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นพิเศษ เช่น  
การเคารพกฎจราจร ถ้ามีส่วนหนึ่งของหนัง ละคร หรือรายการโชว์ที่มีฉากผิดกฎจราจร ย่อมต้องขึ้นเรต 
13+ ไม่ใช่เป็นเรตทั่วไป ทั้งที่แต่ก่อนฉากเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนทําให้ได้เรตที่สูงขึ้น มาตรฐานสามารถเลื่อน
ขึ้นลงได้ตามกระแสสังคม สิ่งนี้จะต้องชี้ให้สังคมรู้และรับทราบด้วยเช่นกัน
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เมลิสา	มหาพล 

นันทขว้าง	สิรสุนทร 

ทุกวันนี้รายการต่างๆ	มีเรตติ้งที่เหมาะสมต่อคนดูหรือยัง
  คิดว่ามีแล้วนะคะ แต่ถึงจะจัดเรตอย่างไรก็ขึ้นอยู ่กับวิจารณญาณของผู ้บริโภคมากกว่า 
เพราะต่อให้จัดเรตแล้ว แต่ตัวผู้บริโภคเองไม่ปฏิบัติตาม มันก็ไม่เกิดผลอะไรอยู่ดี แต่จริงๆ แล้ว 
เรตกม็ผีลนะคะ อย่างรายการเดก็ทีถ่กูจดัเรต ถ้าพ่อแม่คนไหนเหน็ว่าเรตสงูเกนิกว่าทีล่กูตวัเองจะดไูด้ 
ก็คงไม่ยอมให้ลูกดูอยู่แล้ว เพราะในปัจจุบันนี้ช่วงระยะหลังๆ คนเริ่มให้ความสําคัญกับตรงจุดนี้ 

มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

คิดเห็นอย่างไรกับระบบเรตติ้งของบ้านเรา	
  ในอเมรกิา ยโุรป และเอเชยี การจดัเรตจะแตกต่างกนั 
เนื่องจากพื้นฐานการศึกษา ทัศนคติในการรับชมสื่อต่างๆ 
ท่ีไม่เหมือนกัน มีหลายคนพยายามจะใช้เรตแบบเดียวกัน
กับอเมรกิาและยโุรป ซึง่เราไม่ควรทาํแบบนัน้ เพราะศักยภาพ
ในการรับสื่อของคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน เรตจึง
ไม่ใช่สิ่งที่จะลอกมาจากต่างประเทศแล้วมาใช้งานได้เลย 
เช่น คนอเมริกันมีความเชื่อว่าคนของเขามีการศึกษา 
ที่ดีพอและสามารถแยกแยะได้ว่าซีรีส์สยองขวัญกับซีรีส์ 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในช้ันศาลมันไม่เหมือนกัน แต่คนไทย
บางคนยงัแยกไม่ได้ และมีคนไทยอกีจาํนวนมากยงัต้องการ
ให้การศึกษาเกี่ยวกับเรตติ้งที่มีรายละเอียดมากแบบนี้

การจัดเรตติ้งที่ดีควรเป็นอย่างไร	
  เรตที่ดีต้องถูกออกแบบโดยคนหลายกลุ่ม ที่ผ่านมา 
เรตถูกกําหนดโดยนักวิชาการอย่างเดียว ทําให้พอมา 
ใช้จริงแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากคนใช้จริงกับ 
คนออกแบบนั้นอยู่กันคนละชนชั้น วิธีการออกแบบเรต 
ที่ดีอย่างน้อยก็น่าจะมีสัก 3 ฝ่าย คือ นักวิชาการ ชาวบ้าน 
ระดับปัญญาชน และคนที่ผลิตสื่อ เพราะทั้ง 3 ฝ่าย 

อดีต	Miss	Thailand	World	2006	

ผู้อ�านวยการฝ่ายสร้างสรรค์	บริษัท	จีเอ็ม	มัลติมีเดีย	จ�ากัด	(มหาชน)	/	นักคิด-นักเขียน

คิดอย่างไรกับการ์ตูนที่มีเรตติ้งสูงกว่าละคร
  การจัดเรตก็มีผลในส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กๆ และผู้ใหญ่เองที่จะเลือกดูอะไร ซึ่งบางทีคําว่าการ์ตูนกับผู้ใหญ่ที่เป็นคนจัดเรต 
จะมคีวามเข้าใจไม่ตรงกนักบัเนือ้หาทีก่าร์ตนูอยากนาํเสนอ กเ็ลยเกดิการจดัเรตทีส่งู เพราะคาํว่าการ์ตนูคอืรายการสาํหรบัเดก็ เช่น ฉากชสิกุะอาบนํา้ 
ภาพที่ออกมามันไม่ได้น่าเกลียดหรือล่อแหลมเลย แต่กลับโดนเซ็นเซอร์ ซ่ึงมันทําให้เด็กๆ หรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าการอาบน้ํามันไม่ดีตรงไหน  
แล้วพอผู้ใหญ่ถูกเด็กถามก็ตอบไม่ได้ เพราะผู้ใหญ่เองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันไม่ดีตรงไหน แต่ในขณะที่ละครบางเรื่องที่เรตตํ่ากว่ากลับมีฉาก 
ไม่เหมาะสม เช่น ฉากข่มขืน แต่กลับไม่มีการเซ็นเซอร์เลย อันนี้ทําให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคมากเช่นกัน

การจัดเรตติ้งมีผลต่อการประกวดนางงามไหม
 จริงๆ การจัดเรตถ่ายทอดสดการประกวดนางงามต่างๆ ไม่จําเป็นต้องจัดเป็นเรตผู้ใหญ่เลยนะคะ เพราะเด็กๆ เองก็ดูได้เช่นกัน เพราะการ 
จะได้รางวลัจากการประกวดสมยันีเ้ขาดจูากหลายๆ อย่าง ซึง่อาจทาํให้เดก็ๆ เกดิแรงบนัดาลใจต่างๆ ขึน้มาได้ เดก็ๆ จงึควรจะได้ดดู้วย หากใครเถยีง
ว่ามนัมกีารใส่ชดุว่ายนํา้ เดก็ๆ จงึไม่ควรด ูต้องบอกเลยว่าชดุว่ายนํา้กบัการถ่ายแบบวาบหววิมนัต่างกนัโดยสิน้เชงิ ชดุว่ายนํา้กค็อืชดุธรรมดาชดุหนึง่
ที่เราใช้ใส่ว่ายนํ้ากันทั่วๆ ไป และชุดที่ใส่ประกวดก็ไม่ได้มีดีไซน์วาบหวิวอะไรเลย

จะได้แลกเปล่ียนและเข้าใจความคิดของแต่ละฝ่ายซ่ึงกัน 
และกัน ถ้าหากมีแค่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผูกขาดการออกแบบ 
เรตในระยะยาวจะอยู่อย่างลําบาก เน่ืองจากคอนเทนต์ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ในมุมมองของผู้ผลิต	เรตติ้งส่งผลกระทบต่อพวกเขาไหม
  มีแน่นอนไม่ว่าจะวงการไหน ทั้งละคร ทั้งภาพยนตร์ สมมุติว่านางเอกของเรื่องนี้
เป็นตัวร้าย วิธีการสื่อที่ผู้ผลิตคิดได้ ก็คือให้นางเอกคนนี้สูบบุหรี่ ซึ่งบุหรี่เป็นสัญลักษณ์
ที่ขยายว่านางเอกคนนี้ไม่ดีนะเพราะสูบบุหรี่ แต่คนที่ทําหน้าที่เซ็นเซอร์จะมองว่าบุหรี ่
เป็นสิ่งต้องห้ามเท่านั้น ห้ามปรากฏในทีวีเด็ดขาด ซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ตลอดเวลา เพราะมันไม่เคยถูกอธิบายซ่ึงกันและกันว่าบุหร่ีมันคืออะไร ทําไมถึง 
ต้องมีฉากสูบบุหรี่ จะสื่อถึงอะไร ?
 นอกจากบุหรี่ยังมีเรื่องของเซ็กซ์อีก ซึ่งฝ่ายเซ็นเซอร์ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้าม
ปรากฏบนทีวียิ่งกว่าบุหรี่เสียอีก เพราะเป็นเรื่องอนาจาร ทั้งๆ ที่เซ็กซ์ในมุมมองของ 
ผูผ้ลติสือ่ เซก็ซ์อาจจะหมายถงึการอธบิายถงึปมบางอย่างทีซ่่อนอยูใ่นจติใจของตวัละคร 
ซึ่งเราจะพบบ่อยในหนังฝรั่งเศส เช่น ผู้หญิงเป็นโรคฮิสทีเรีย การมีเซ็กซ์ของเขาสื่อว่า  
เขาทํามนัเพือ่ทีจ่ะมชีวีติอยูต่่อไปแบบวนัต่อวนั แต่นกัวชิาการมองแค่ว่า อนาจาร มัว่เซก็ซ์ 
ถ้าถามว่าเรตติง้รบกวนการผลติไหม รบกวนแน่นอนเพราะมนัจะไปรบกวนขอบเขตของ

การนําเสนอเนื้อหาของคนทําให้ลดลงมา  
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 ผู้คนจํานวนมากได้ความรู้จากการดูทีวี แต่ก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งให้ความเห็นว่า อย่าใช้ทีวี
เลี้ยงลูก เพราะกว่าลูกจะดูถึงตอนที่สอนว่า ทําชั่วได้ชั่ว ก็ไม่รู้เด็กจะได้ดูตอนนั้นหรือไม่ หรือตอน 
ที่มีความรุนแรงได้แทรกซึมเข้าไปยังจิตใจเด็กอย่างไม่รู้ตัวแล้ว จึงได้มีการประเมินคุณภาพรายการ 
และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์กับกลุ ่มผู ้ชม เรียกว่า ‘Rating’ หรือ  
‘Classification’ ซึ่งเป็นการให้คําแนะนํากับผู ้ชมในการที่จะเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ให ้
เหมาะสมกับวัย
 เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2556 สํานกังาน กสทช. ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนขอให้ตรวจสอบการจดัระดบั
ความเหมาะสมในละครเรือ่ง ‘กหุลาบไฟ’ ทางสถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 3 ในวนัที ่25 กรกฎาคม 
2556 โดยละครเรื่องดังกล่าวแสดงสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
เป็น ‘ท’ (ทัว่ไป) ตามหลกัเกณฑ์ทีกํ่าหนด แต่พบว่าเนือ้หาทีนํ่าเสนอมฉีากความรนุแรง ฉากสถานที ่
การใช้ภาษา และการแต่งกายทีไ่ม่เหมาะสม ซึง่ไม่ควรจดัระดบัความเหมาะสมโดยใช้สญัลกัษณ์ ‘ท’ 
โดยเฉพาะฉากการบีบคอและตบหน้า ตามด้วยผู้ร้ายยิงเด็กในชุดนักเรียน ซึ่งถือเป็นความรุนแรง
อย่างมาก ซึ่งผู้ร้องเรียนจึงขอให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแก้ไข
 ต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  
เพื่อตรวจสอบเนื้อหาละครเร่ืองนี้ พบว่าภาพรวมมีการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความ
รุนแรง ที่เกินกว่าระดับที่กําหนดไว้สําหรับรายการ ‘ท’ อยู่หลายฉาก กสท. จึงเชิญสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 มาร่วมประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของละครเรื่องนี้  
ซ่ึงด้านผู้ผลิตสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ให้ข้อมูลกับ กสท. ว่าฉากความรุนแรงเป็นไปตาม
บริบทของเรื่อง ส่วนการแต่งกายของตัวละครได้เปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทและแฟชั่น
 กสท. เหน็ว่า แนวทางการจดัระดบัพจิารณาความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ต้องพจิารณา
ถึงองค์ประกอบในทกุประเดน็ และถอืให้แต่ละประเดน็อยูใ่นระดบัเฝ้าตดิตามทีส่งูทีส่ดุ ซึง่การกําหนด
ความเหมาะสมระดบั ‘ท’ ผูผ้ลติควรคํานงึถงึจดุประสงค์ของรายการ เนือ้หาหลกัทีนํ่าเสนอ และกลุม่ 
เป้าหมายของผู้ชมประกอบกัน ทั้งนี้ควรคํานึงว่าการนําเสนอภาพ เสียง และเนื้อหาในรายการ
ระดับ ‘ท’ จะต้องให้ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนสามารถรับชมได้ตามลําพังอย่างปลอดภัย ดังนั้น
เมือ่พจิารณาในภาพรวมของละครเรือ่งกหุลาบไฟของสถานวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 3 ปรากฏว่า 
มีฉากที่นําเสนอประเด็นด้านพฤติกรรมและความรุนแรง และประเด็นเร่ืองทางเพศเกินเลย 

กับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
‘กุหลาบไฟ’ 

บทสรุป
 จากเรื่องราวข้างต้นก็เป็นกรณีศึกษา
ให้ผูป้ระกอบกจิการทราบว่า เมือ่ได้กระทํา 
ผิดหลักเกณฑ์เร่ืองผังรายการและมีการ 
ออกคาํสัง่กําชบักค็วรปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์  
เรื่องผังรายการอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่า
จะมีการควบคุมดูแลคุณภาพรายการ
โทรทัศน์มากเพียงใดก็มีสิทธิโดนปรับได้
เช่นกัน ส่วนผู ้บริโภคสื่อเองก็ต้องรู ้จัก
การเลือกรับชมรายการอย่างเหมาะสม
และปลอดภัย รวมไปถึงการให้เด็กหรือ
ลูกหลานเลือกรับชมรายการที่เหมาะสม
กับวัยหรือรับชมรายการที่อยู ่ในสายตา
ผู ้ปกครอง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วผู ้ปกครอง 
จะทราบได้อย่างไรว่ารายการที่ชมอยู่นั้น
อาจจะส่งผลต่อทัศนคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรมของเด็กต่อไปในอนาคต ทั้งนี้
หากผูบ้รโิภคพบเหน็รายการทีไ่ม่เหมาะสม 
สามารถร้องเรียนได้ท่ี สํานักงาน กสทช. 
โทร. 1200 (ฟรี)

กว่าที่กําหนด โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรง
เป็นส่ิงที่พบบ่อยเนื่องจากเป็นละครบู๊แอ็คชั่น 
จึงควรให ้จัดอยู ่ ในระดับความเหมาะสม 
‘น๑๓’ จึงเป็นเรื่องออกอากาศที่ผิดไปจาก 
ผังรายการ เข้าข่ายตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดย กสทช. สามารถ 
ส่ังแก้ไขผังให้เป็นไปตามระดับความเหมาะสม 
และถ้ามีคําสั่งให้แก้ไขแล้ว ผู ้รับใบอนุญาต 
ไม่ยอมแก้ไขจึงจะเป็นความผิดและลงโทษปรับ 
ถึงแม้ว่าการออกอากาศละครเรื่องกุหลาบไฟ
ได้จบไปแล้ว แม้ว่าความผิดเรื่องจัดผังรายการ
ผิดระดับจะส้ินสุด และเป็นเร่ืองเหตุพ้นวิสัย 
จะให้แก้ไขสิ่งที่จบไปแล้วคงเป็นไปไม่ได้ 
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ปกิณกะข่าวสาร

เตือนผู้ประกอบการ	
เน้นอย่าเอาเปรียบผู้บริโภค

 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช.  
ในฐานะกรรมการ กสท. ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครอง 
ผู ้บริ โภค กล ่าวถึงกรณีมีผู ้ ร ้องเรียนเข ้ามาทาง กสทช.  
ถึงการที่มีกลุ่มคนหรือบริษัทได้ชวนให้นําสําเนาบัตรประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบ้านไปจองกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี  
โดยให้นาํคปูองการเปลีย่นผ่านไปสูโ่ทรทศัน์ระบบดจิติอลมาแลก
กล่องรับสัญญาณ 
 มีการเชิญผู ้ประกอบการกล ่องรับสัญญาณดิจิตอล 
มาชี้แจงทั้งสิ้น 6 บริษัท โดยพบว่ามี 2 บริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 

กสทช.	เตือนประชาชน
อย่าเอาส�าเนาไปรับแลกกล่อง

การร้องเรียนในครั้งนี้ และมีอีก 2 บริษัท ถูกแอบอ้างในการทําเรื่องดังกล่าว  
ส่วนอกี 2 บรษิทัทีเ่หลอื ยอมรบัว่าได้กระทําการตามทีถ่กูร้องเรยีนมาจรงิ จงึได้ 
ตักเตือน 2 บริษัทดังกล่าว ให้หยุดกระทําการที่ไม่ถูกต้องและได้ให้กลับไปชี้แจง 
กับประชาชนว่าทาง กสทช. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําการตลาดครั้งน้ี
 ด้านประชาชนท่ีมาขอยื่นรับสิทธิจองกล่องรับสัญญาณแล้วสามารถ 
ขอยกเลิกได้ ส่วนผู ้ประกอบการอีก 4 บริษัทท่ีเหลือ ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องและ 
ถกูแอบอ้างกไ็ด้ทําหนงัสอืส่งมาชีแ้จงแก่ทาง กสทช. อกีครัง้ ทัง้นีโ้ครงการคปูองฯ 
ยังอยู่ในช่วงการทําประชาพิจารณ์ การทําการตลาดแบบนี้จะทําให้ประชาชน 
เกิดความสับสนได้ และหาก กสทช. พบการกระทําเช่นนี้อีก อาจพิจารณาสิทธิ
การเข้าร่วมโครงการในอนาคต และทาง กสทช. จะเชิญผู้ประกอบการรายอื่น
ให้เข้ามาชี้แจงเพิ่ม รวมทั้งเตือนประชาชนมิให้หลงเชื่อการตลาดดังกล่าวที่ใช้ 
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านมาแลกกล่อง หากมีข้อสงสัย 
หรือมีเรื่องร้องเรียนให้สอบถามได้ที่เบอร์ 1200

กสทช.	ออกโรง

 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค กสทช. และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ประชุมร่วมกันและได้เชิญ 42 ช่องรายการ ที่พบว่ามีการ
เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดเจน เช่น โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกกฎหมาย 
โฆษณาสนิค้าเกนิระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด หลอกลวง หรอืสร้างความเข้าใจผดิ 
แก่ตัวสินค้า การใช้วิธีเพิ่มเสียงดังในการดึงดูด เป็นต้น 

 สําหรับการตักเตือนและสร้างความเข้าใจ พร้อมกําหนดแนวทางให้ออกอากาศโดยไม่กระทําผิดตามประกาศของ กสทช. นั้น 
ผู้ประกอบการทุกรายปรับผังรายการ ส่งเทปการออกอากาศให้ตรวจสอบทุกสัปดาห์ในเดือนแรก และส่งเดือนละ 1 ครั้ง ในเดือน 
ที่ 2 หลังจากนั้นหากสํานักคุ้มครองผู้บริโภคฯ ร้องขอ ก็ต้องส่งเทปมาให้ดูอย่างเคร่งครัด
 ด้านผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือลงนามทําข้อตกลงกับสํานักคุ้มครองผู้บริโภคฯ ว่าจะไม่ออกอากาศรายการที่เป็น 
การเอาเปรียบผู้บริโภค หากพบช่องรายการท่ีละเมิดข้อตกลง ผู้ประกอบการมีสิทธิจะระงับการออกอากาศได้ และโครงข่าย 
ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย อาจถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสั่งระงับการกระทํา จนไปถึงการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
และในเรว็ๆ นีส้าํนกังานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ จะเชญิผูป้ระกอบการทีข่อปรบัใบอนญุาตให้เป็นแบบบอกรบัสมาชกิ มาทาํความเข้าใจ 
ถึงสิทธิ หน้าที่ และการดูแลช่องรายการที่จะนํามาออกอากาศ ส่วนผลการพิจารณาของ กสทช. มีช่องท่ีผ่านท้ังสิ้น 80 ช่อง  
ส่วนช่องที่ไม่ผ่านมีทั้งสิ้น 22 ช่อง



    

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ส�ำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ (บส.)

เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5744, 5732

หรือ www.facebook.com/con.rights E-mail : consumerrights.bc.nbtc@gmail.com

http://bcp.nbtc.go.th

มาตรฐานว่าด้วยการ  

‘เซ็นเซอร์’ ตัวเอง
เรำอำจเคยเข้ำใจว่ำกำรเซ็นเซอร์ต้องเป็นหน้ำที่ของ 
เจ้ำหน้ำทีร่ฐัเท่ำนัน้ แต่ในควำมเป็นจรงิแล้ว ผูผ้ลติสือ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบเนือ้หำทีอ่อกอำกำศทัง้หมด ซึง่กจ็ะเซน็เซอร์ 
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และตำมมำตรฐำนจริยธรรม  
จรรยำบรรณในวิชำชีพ 8 ข้อ ดังนี้  

1.
 ข้อมูลข่ำวสำรที่น�ำเสนอ 

ย�้ำไว้เลยว่ำถูกต้อง เที่ยงตรง 
ครบถ้วน สมดุล และเป็น

ธรรมกับทั้ง 2 ฝ่ำย 

   4.
เคำรพในลิขสิทธิ ์
และทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ไม่ขโมยผลงำน 
มำแล้วอ้ำงว่ำฉันท�ำเอง 

 (เดี๋ยวนี้มีบ่อย) 

2. 
เคำรพในสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วน
บุคคล สิทธิในครอบครัว รวมไปถึง

ต้องรักษำควำมลับให้ด ี
เหมือนเกลือรักษำควำมเค็ม

 3.
 มีควำมอิสระใน

วิชำชีพ แต่ก็ต้องค�ำนึงถึง
กำรรับผิดชอบต่อสังคม  
และไม่กระทบต่อผู้ชม  

 8.
ไม่สื่อสำรในเรื่อง 
ที่ท�ำให้เกิดกำร
เกลียดชัง

5. 
วัฒนธรรมประเพณี  

ค่ำนิยมดีงำมที่เป็นของไทยต้อง
อนุรักษ์และรักษำไว้อย่ำงด ี
ไม่บิดเบือนเพื่อน�ำเสนอ 

7.
ใช้พื้นที่สำธำรณะโดยค�ำนึง 

ว่ำจะเสนอพื้นที่นั้นในระดับไหน 
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 

6. 
ปกป้องเด็กและเยำวชน

ประดุจเป็นคนในครอบครัว
จำกเนื้อหำที่มีควำมเสี่ยงต่อ

พฤติกรรมของเด็ก


