ปีที่ 2 เล่มที่ 9 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
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ทรรศนะของเรา

คุยกับ กสทช. สุภญ
ิ ญา กลางณรงค์
ระดับความเหมาะสม

แค่ไหนอย่างไรเรียกว่าเหมาะสม
‘การจัดระดับความเหมาะสม’ หรือเรียกเล่นๆ ว่าการจัดเรตในรายการโทรทัศน์
โดยมีการก�ำกับสัญลักษณ์แสดงความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในทุกๆ รายการ
ทีเ่ ราเห็นอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ นับเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการพัฒนาระบบทีจ่ ะส่งผลให้เกิด
การคุ ้ ม ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในฐานะผู้บ ริโภคที่จะไปบริโภคสื่อ
ที่ไม่เหมาะสมกับวัย โดยแบ่งระดับความเหมาะสม 6 ระดับไว้ ดังนี้ ‘ป’ รายการ
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ‘ด’ รายการส�ำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี ‘ท’ รายการส�ำหรับผู้ชมทุกวัย ซึ่งเรต ‘ป’
‘ด’ และ ‘ท’ ไม่ก�ำหนดเวลาการออกอากาศ ส่วนเรต ‘น๑๓’ รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีขึ้นไป
ผูช้ มทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 13 ปี ควรได้รบั ค�ำแนะน�ำ ก�ำหนดห้ามออกอากาศก่อน 20.30 น. เรต ‘น๑๘’ รายการทีเ่ หมาะกับ
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับค�ำแนะน�ำ ก�ำหนดห้ามออกอากาศก่อน
22.00 น. และ เรต ‘ฉ’ รายการเฉพาะ ไม่เหมาะส�ำหรับเด็กและเยาวชน ห้ามออกอากาศก่อน 24.00 น.
การจัดเรต โดยมีการก�ำกับสัญลักษณ์แสดงระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ จาก
ทุกสถานีโทรทัศน์ เริ่มมีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 เป็นต้นมา นับเป็นความเปลี่ยนแปลงอีกก้าวหนึ่งของวงการ
โทรทัศน์ของเมืองไทย และเป็นก้าวแรกที่ส�ำคัญของการพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกันเองของสถานีโทรทัศน์
(Self-Regulation) อย่างในสหรัฐอเมริกาที่ใช้แนวทาง Watershed หรือ Safe Habor ในการก�ำกับดูแลสื่อในกิจการ
กระจายเสียง มี 3 แนวทาง ได้แก่ การก�ำหนดว่ารายการที่ฉายในฟรีทีวี เรตทั่วไปเด็กต้องสามารถดูได้ด้วย ยกเว้น
รายการที่มีเนื้อหาอ่อนไหวจะสามารถออกอากาศได้ในช่วงเวลาที่ก�ำหนดคือ 22.00 - 06.00 น. และก�ำกับการ
ออกอากาศโฆษณาในช่วงเวลาที่มีเด็กและเยาวชนดูทีวี อย่างการก�ำกับโฆษณาขนมกรุบกรอบ รวมทั้งมีแนวทาง
การส่งเสริมให้ช่องฟรีทีวีผลิตรายการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเท่าทันสื่อส�ำหรับเด็กและเยาวชนด้วย
ทีผ่ า่ นมามีขอ้ ร้องเรียนมายัง กสท. ถึงความไม่เหมาะสมในการจัดระดับรายการหรือละครบางเรือ่ งไปอยูใ่ นเรต
‘ท’ ทั้งๆ มีความรุนแรงไม่เหมาะสมที่ให้เด็กและเยาวชนดู ดังนั้นการจัดเวลาออกอากาศและวางมาตรฐานระดับ
ความเหมาะสมของเนื้อหายังคงเป็นสิ่งต้องพัฒนากันต่อตามแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท�ำผังรายการส�ำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. 2556 ทั้งในฟรีทีวีในระบบดิจิตอลถึง 24 ช่อง ช่องดาวเทียม เคเบิลทีวีต่างๆ ด้วย
‘รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’ เล่มนี้ จะเปิดมุมมองเรื่องการจัดเรตในวงการโทรทัศน์ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริโภคสื่อ
ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะสะท้อนความคิดความเห็นการจัดเรตรายการโทรทัศน์วา่ เหมาะสมหรือไม่อย่างไร เพือ่ เป็นส่วนหนึง่
ในการพัฒนาวงการโทรทัศน์ไทยให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัยส�ำหรับทุกคนในครอบครัวได้ด้วย

(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)
กสทช.
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เรื่องของ

ผังรายการ
ฟังง่ายๆ

ขออย่าได้กังวล สูดลมหายใจลึกๆ ผ่อนกายสบายใจ
เถอะครับ เพราะปัญหาที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้น ทาง กสทช.
ได้มีการจัดท�ำระเบียบกฎเกณฑ์ของผังรายการต่างๆ ไว้แล้ว
เพือ่ ก�ำหนดทิศทางและควบคุมเนือ้ หาให้เป็นประโยชน์แก่ผชู้ ม
(ที่ก�ำลังอ่าน) อยู่ทุกท่าน !
ซึง่ บัดนีเ้ วลานีเ้ ราจะมาอธิบายให้ฟงั ง่ายๆ ในบรรทัดถัดไป
ขอเชิญรับชมได้เลยครับ
ก่ อ นอื่ น ขอเริ่ ม กั น ที่ สั ด ส่ ว นของรายการ ซึ่ ง ได้ มี ก าร
แบ่งออกไว้เป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 กิ จ การบริ ก ารสาธารณะ ส่ ว นนี้ จ ะมี
รายการข่าวและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ประเภทที่ 2 กิจการบริการชุมชน จะมีข่าวสารสาระ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนหรือ ท้อ งถิ่นที่รับ บริก ารในสัดส่ว น
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 ต้ อ งมี ร ายการชุ ม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น
และต้องมีรายการที่ผลิตโดยคนของชุมชนในสัดส่วนไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด
ประเภทที่ 3 กิจการทางธุรกิจ ส่วนนี้ก็ต้องมีรายการ
ข่ า วสารสาระประโยชน์ เช่ น กั น โดยมี สั ด ส่ ว นไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้ อ ยละ 25 ส�ำหรั บ กิ จ การธุ ร กิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ
ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ร ายการที่ ผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต เองไม่ ต�่ ำ กว่ า
ร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด
ซึ่ ง ค�ำว่ า ‘รายการข่ า วสารหรื อ สาระประโยชน์ ต ่ อ
สาธารณะ’ นี้ หมายรวมถึง รายการข่าว รายการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รายการ
ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้
ความเข้ า ใจในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต
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

ถึงวันนีห้ ลายคนคงได้เริม่ รับชมรายการจากทีวดี จิ ติ อลกันบ้างแล้ว
ซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบรายการต่างๆ ของทีวีที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
ดิจิตอลอาจท�ำให้หลายคนเกิดความสับสนว่า เอ๊ะ ! มันอะไรยังไงบ้าง
เพราะนอกจากจะมากช่องแล้วยังมากด้วยเนือ้ หายุบยับเต็มไปหมด !
เหล่าบรรดาผู้ผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ช่องทางการรับชม เนื้อหาที่มากขึ้น
แม้จะเป็นข้อดีทที่ �ำให้เราได้ดอู ะไรใหม่ๆ มากมาย และเนือ้ หาทีห่ ลากหลาย
พร้อมทั้งการแข่งขันจากผู้ผลิตที่จะช่วยผลักดันให้คุณภาพของสื่อมีสูงขึ้น
เรื่อยๆ
อย่างไรก็ตามความยุ่งยากใจอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
อาจท�ำให้หลายคนเกิดความสับสนกับเนื้อหาและอาจก่อให้เกิดความ
ไม่สบายใจ เป็นห่วงในการจัดการเนื้อหามากมายมหาศาล

ช่วงนี้จึงต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสมไม่เป็นพิษภัยต่อเยาวชน โดยสัดส่วนช่วงเวลา
ออกอากาศต่างๆ คณะกรรมการก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้รายการต่างๆ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับรายการแต่ละประเภท
และแน่นอนว่าการออกอากาศ ‘เพลงชาติไทย’ ที่เราคุ้นเคยจะยังคงไว้
เช่นเดิมทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตอน 8 โมงเช้า และ 6 โมงเย็น ส่วน ‘ข่าวใน
พระราชสํานัก’ ออกอากาศทุกวันระหว่าง 1 ทุม่ ถึง 2 ทุม่ ครึง่ ยกเว้นมีเหตุจ�ำเป็น
ออกอากาศตามปกติไม่ได้ จะให้ออกอากาศระหว่าง 1 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่ม
การบริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส
เป็นหนึ่งแนวทางที่เราให้ความส�ำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึง
ข้อมูล รับรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จากรายการได้อย่างเสมอภาค โดยรายการ
ท�ำนองดังกล่าวนี้จะมีการออกอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
ในส่วนของการคุม้ ครองเด็กและเยาวชน การจัดผังต้องมีชว่ งเวลาออกอากาศ
ที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งรายการแต่ละประเภท ดังนี้
รายการระดับ ‘น๑๓’ ห้ามให้ออกอากาศก่อน 2 ทุม่ ครึง่ ของทุกวัน รายการ
ระดับ ‘น๑๘’ ห้ามให้ออกอากาศก่อน 4 ทุ่มของทุกวัน

03

รู้จักเรา

รายการระดับ ‘ฉ’ ห้ามให้ออกอากาศก่อนเที่ยงคืนและ
ออกอากาศได้จนถึงช่วงตี 5 ของวันถัดไป โดยรวมถึงรายการ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีลักษณะลามกอนาจาร ยั่วยุทางเพศหรือแสดงถึง
ความรุนแรงทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระตุน้
ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางเพศ หรือมีเนื้อหา
ทางเพศ หรื อ การแต่ ง กายที่ ล ่ อ แหลมหรื อ ไม่ เ หมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพ เสียง เนื้อหาและพฤติกรรมต่างๆ
(2) การใช้ภาษาและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รุนแรง หรือนําไปสูค่ วามรุนแรง ทารุณโหดร้าย ทีก่ อ่ ให้เกิดผล
ต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง
(3) นํ า เสนอก่ อ ให้ เ กิ ด อคติ มี ก ารกระทํ า อั น ขั ด ต่ อ
หลักมนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
(4) การใช้ ภ าษา หรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ ขั ด ต่ อ ศี ล ธรรม
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
(5) มีการกล่าวอ้างหรือจงใจให้เชือ่ ว่าบุคคลใดบุคคลหนึง่
หรื อ กลุ ่ ม ใดกลุ ่ ม หนึ่ ง มี อํ า นาจพิ เ ศษหรื อ ความสามารถ
เหนือธรรมชาติ
(6) ชี้นําหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจสนับสนุน
ให้เกิดการเล่นการพนัน
การออกอากาศรายการในลักษณะนี้ ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องจัดทําเนื้อหารายการไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ คณะกรรมการอาจกําหนดการจัดทําผังรายการให้สอดคล้อง
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กั บ ระดั บ ความเหมาะสม และก�ำหนดช่ ว งเวลาการออกอากาศเพิ่ ม ได้ ต าม
ความเหมาะสมของรายการในแต่ละประเภทกิจการ
ในส่วนของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผู้รับใบอนุญาตต้องเสนอผังรายการหลักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคณะกรรมการ
ก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และในกรณีที่คณะกรรมการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าผังรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ต้องการ
ให้แก้ไขผังรายการ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแก้ไขผังรายการให้ถูกต้องภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือตามที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อให้
คณะกรรมการกลับไปพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจผังรายการและอนุญาต
ให้แก้ไข ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือภายใน 15 วัน
ยกเว้นถ้ามีกรณีเร่งด่วนอาจแจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการแจ้งด้วยหนังสือได้ หลังจากได้รับแจ้งผลจากสํานักงาน
กสทช. ผูร้ บั ใบอนุญาตสามารถเริม่ ให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามผังรายการที่ปรับปรุงใหม่ได้เลย
โดยการเปลีย่ นแปลงผังรายการตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบนัน้ ผูร้ บั ใบอนุญาต
จะต้องยื่นข้อมูลผังรายการและเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการ
พิจารณาก่อนทําการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 7 วัน
แต่หากมีเหตุจาํ เป็นเร่งด่วน ผูร้ บั ใบอนุญาตอาจเสนอรายการทีแ่ ตกต่างจากผัง
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้ แต่ก็ต้องแจ้งเหตุผลและรายละเอียดให้ทราบ
ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผังรายการ
แม้รายละเอียดของการปรับผังจะยุ่งยากและซับซ้อนไปสักนิด แต่นั่นเพราะ
การเริ่มต้นจัดการกับเนื้อหาและข้อมูลนั้น จ�ำเป็นต้องมีความละเอียด และต้อง
ยืดหยุ่นเพื่อให้การด�ำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและชัดเจน
ซึ่งหัวข้อสุดท้ายนี้กล่าวถึงผู้มีสิทธิประกอบกิจการที่จะต้องจัดทําแผนผัง
รายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าํ หนดในประกาศ ภายใน 180 วัน หรือประมาณ
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เริ่มมีผลบังคับใช้
โดยก�ำหนดการทั้งหมดนี้แม้อาจจะยาวและเยอะสักหน่อย แต่รับรองว่า
หากเราได้เข้าใจข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ทกุ คนทีต่ า่ งเป็น
ผู้รับข้อมูลข่าวสารอันมากมายในโลกยุคดิจิตอลที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

รู้จักเรา

รายการทั้ง 16 ประเภท มีอะไรไหนบอกที
หลังจากก�ำหนดหลักเกณฑ์กันมาเรียบร้อย ก็ถึงขั้นตอนการแบ่งประเภทรายการออกเป็น 16 ประเภท อย่างที่เราบอกไว้ข้างต้น
โดยรายการทั้ง 16 ประเภท จะขอจ�ำแนกให้ฟังแบบง่ายๆ อ่านแป๊บเดียวก็รู้เลย หากอยากจะเป็นผู้ผลิตรายการทีวี จงจ�ำประเภท
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
ประเภทที่ 12
ประเภทที่ 13
ประเภทที่ 14
ประเภทที่ 15
ประเภทที่ 16

รายการพิเศษ
รายการเพลง
รายการภาพยนตร์
รายการตลก
รายการละคร
รายการภาพยนตร์สารคดี

โดยทั้ ง หมดนี้ ถื อ เป็ น ประเภทของรายการทั้ ง หมดในเมื อ งไทยที่ ผู ้ ป ระกอบการสามารถผลิ ต รายการ
ประเภทนี้ออกมา แต่ต้องตรวจสอบเนื้อหาของรายการให้ดีๆ ว่าจะจัดความเหมาะสมให้อยู่ในระดับใดด้วย
เพราะรายการประเภทเดียวกันแต่เนื้อหาอาจจะมีความเหมาะสมแตกต่างกัน ต้องยอมรับว่าแม้อาจจะดูเหมือน
หลากหลาย แต่ในความเป็นจริงรายการบางประเภทก็ยังมีเยอะเกินไป และบางประเภทก็ยังมีน้อยเกินไป
ซึ่งความไม่สมดุลกันนี้อย่าได้กังวลเพราะ กสทช. จะคอยควบคุมและก�ำกับดูแลให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทย
ได้มีรายการดีๆ อยู่ในตัวเลือกมากมาย
เพื่อทีวีไทยจะได้มีความหลากหลายเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง
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เรื่องจากปก

เรื่องของเรตติ้งทีวีไทย
ในสิ่งที่คุณอาจไม่รู้
เราทุกคนล้วนคุน้ เคยกับค�ำว่า ‘เรตติง้ ’ มาอย่างยาวนาน เพราะทุกคนคงเคยได้ยนิ เวลามีการพูดถึง
รายการต่างๆ ที่มีเรตติ้งดี มีโฆษณาเข้าเยอะ บางรายการก็เยอะเกินจนขี้เกียจรอรายการกลับเข้ามาสู่
เบรกต่อไป หรือจะเป็นรายการที่เรตติ้งไม่ดี ที่อยู่ๆ ก็ถูกถอดออกไปกลายเป็นรายการอื่นเข้ามาแทนที่
เฉยเลย เป็นต้น
แต่ เ มื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2551 ความหมายของค�ำว่ า ‘เรตติ้ ง ’ ก็ ถู ก ท�ำให้ สั่ น คลอน
ด้วยการมาของ ‘การจัดเรตติ้ง’ ซึ่งความหมายของเรตติ้งที่เข้ามาใหม่นั้นใช้กับการให้ค�ำแนะน�ำกับคนดู
เช่น รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น แต่ทั้ง 2 กรณี เราเรียกว่า ‘เรตติ้ง’
ได้ทั้งคู่ แต่เรตติ้งทั้ง 2 กรณี มีการท�ำงานที่ต่างกัน ดังนี้

เรตติ้งที่ใช้วัดความนิยม

เรตติ้งแบบแรกนี้มีหน้าที่เป็นตัวชี้วัด เหมือนเป็นตัวแทนของคนดูทั่วประเทศ ว่าชอบรายการ
แบบไหน มีเวลาว่างดูทีวีตอนไหน ท�ำให้ผู้ผลิตง่ายต่อการตัดสินใจว่าจะผลิตรายการแบบไหนออกมา
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4. น (รายการที่ควรมีผู้ใหญ่ให้ค�ำแนะน�ำ)
5. น๑๓ (รายการทีค่ นอายุมากกว่า 13 ปี ดูได้ และควรให้ค�ำแนะน�ำ
กับคนที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีด้วย)
6. น๑๘ (รายการทีค่ นอายุมากกว่า 18 ปี ดูได้ แต่ควรให้ค�ำแนะน�ำ
กับคนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีด้วย)
7. ฉ (รายการเฉพาะ ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนของชาติ)

ในรูปแบบอย่างไร และทางด้านผู้ลงทุนเองก็จะรู้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ของสินค้าตนว่าชอบดูรายการใด ท�ำให้สามารถเจาะจงสนับสนุน
รายการที่กลุ่มเป้าหมายชอบดูได้โดยตรง
ส�ำหรับประเทศไทย บริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงมากคงจะเป็น บริษทั เอจีบี
นี ล เส็ น มี เ ดี ย รี เ สิ ร ์ ช ในการวั ด เรตติ้ ง ที วี ข องคนไทยทั้ ง ประเทศ
ซึ่งถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับและให้บริการด้านทีวี
มาแล้วหลายประเทศทัว่ โลก และหลายฝ่ายก็เชือ่ มัน่ ในความเป็นกลาง
น่าเชือ่ ถือ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ กสทช. จะมีประกาศก�ำหนดให้บริษทั
วัดเรตติ้งนี้ต้องขอใบอนุญาต
วิธีการให้ได้มาซึ่งเรตติ้งของบริษัทนี้จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. เอากล่ อ ง People Meter Current System ไปติ ด ที่ บ ้ า น
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกล่องนี้จะคอยบันทึกการใช้งานของคนดู เช่น
คนดูจะเปลี่ยนช่องตอนไหน โฆษณาตัวที่เท่าไหร่ เป็นวิธีที่พวกเขา
ใช้มากว่า 20 ปีแล้ว
2. เพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างจาก 1,800 หลังคาเรือน เป็น 2,000
ในไตรมาสที่ 2 และเพิ่มเป็น 2,200 หลังคาเรือน ตอนต้นปีหน้า
และตัวเลข 2,200 นีเ้ อง นักสถิตคิ �ำนวณแล้วว่า จะมีความคลาดเคลือ่ น
อยู่ที่ 7% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยอมรับได้ แต่ถ้าเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกก็จะ
ลดลงมาเหลือแค่ 0.6% สรุปก็คอื ยิง่ กลุม่ ตัวอย่างมาก ความคลาดเคลือ่ น
ก็จะน้อยลง
3. ใช้เทคโนโลยีใหม่ตรวจจับเสียง โดยเครื่องนี้จะบันทึกเสียง
แล้วแปลงเสียงที่ได้เป็นโค้ดช่อง ท�ำให้รู้ได้ว่าคนดูก�ำลังดูช่องอะไร
เครื่องทั้งหมดนี้ทางบริษัทจะติดตั้งเสร็จภายในปี 2015 ส่วนช่วงเวลา
ไพรม์ไทม์ หรือช่วงเวลาที่มีเรตติ้งคนดูทีวีมากที่สุดของประเทศไทย
จะอยู่ที่ประมาณ 20.30 - 22.30 น. ของทุกวัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
รายการด้ ว ยว่ า เป็ น รายการรู ป แบบไหน จะน�ำเสนออะไร เช่ น
ถ้าเป็นรายการส�ำหรับเด็กหรือการ์ตูน ก็จะอยู่ช่วง 07.00 - 12.00 น.
ของวั น เสาร์ - อาทิ ตย์ แต่ถ ้า เป็น รายการข่า วก็จะอยู่ช่ว งประมาณ
08.00 - 10.00 น. เป็นต้น (ข้อมูลจาก http://www.thairath.co.th)

เรตติ้งวัดเนื้อหาความเหมาะสมของรายการ

ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้การ ‘เซ็นเซอร์’ ในการกรองเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมในสือ่ ต่างๆ เท่านัน้ เมือ่ เรายกเลิกการเซ็นเซอร์โดยหน่วยงาน
รัฐแล้ว ก็ก�ำเนิดเรตติง้ ทัง้ 7 ทีเ่ ราเห็นกันอยูต่ ามโทรทัศน์ในปัจจุบนั ขึน้ คือ
1. ด (รายการส�ำหรับเด็ก อายุ 2 - 13 ปี)
2. ก (รายการส�ำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 2 - 6 ปี)
3. ท (รายการทั่วไป ใครๆ ก็ดูได้)

โดยการวัดเรตติ้งในลักษณะนี้ เป็นหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์
ทีจ่ ะตรวจสอบว่ารายการมีชว่ งใดทีอ่ อกอากาศไม่ได้ และถ้าออกอากาศ
ได้ควรจัดอยูใ่ นเรตใด เพือ่ เป็นค�ำแนะน�ำให้กบั คนดู ว่าเหมาะกับตนเอง
หรือญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูงในวัยที่ต่างกันหรือไม่
ติดตามบทความทางวิชาการ โดย อ.กิตมิ า สุรสนธิ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่
http://bcp.nbtc.go.th/
ส�ำหรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คงต้องเข้าใจถึงความหมาย
ของ 2 ค�ำนี้ ที่ เรี ย กว่ า เรตติ้ ง เหมื อ นกั น แต่ ค วามหมายต่ า งกั น
และเลือกใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมครับ

Did

You Know ?

‘เรตติ้ง’ เป็นเครื่องมือระดับสากล ที่จะชี้วัด
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์
สถานีไหนหรือรายการไหนมีเรตติ้งสูง หมายถึง
ความนิยมของรายการ ความนิยมของสถานีก็สูง
ตามไปด้วย นั่นท�ำให้โอกาสที่สถานีหรือรายการ
มีโฆษณาเข้ามาสนับสนุนก็สูงขึ้น เพราะเจ้าของสินค้า
หรือเอเยนซี่โฆษณาจะยึด ‘เรตติ้ง’ เป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาทางทีวี
นักสถิติค�ำนวณว่า 2,200 ครัวเรือน
คือสัดส่วนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในการ
จัดเรตติ้ง และมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
โดยค่าเบี่ยงเบน (ความคลาดเคลื่อน) ของการวัดเรตติ้ง
ตอนนี้อยู่ที่ 7% แต่ถ้าเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง ค่าเบี่ยงเบน
จะลดลงมาประมาณ 0.6% ฉะนั้นหากกลุ่มตัวอย่าง
ยิ่งมีจ�ำนวนมาก ก็จะยิ่งดี
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รู้จักสื่อ

การจัดเรตติ้ง คือสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมก�ำกับดูแลสื่อหลายประเทศได้ก�ำหนดไว้เพื่อควบคุมทิศทาง
และเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย ส�ำหรับเมืองไทยก็มี กสทช. ที่ดูแลควบคุมเรตติ้งของรายการทีวี
และวิทยุมาโดยตลอด แต่ส�ำหรับประชาชนส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องเรตติ้งและไม่เคยเห็นถึงความส�ำคัญ
แต่ในความเป็นจริงแล้ว การจัดเรตติ้งนั้นมีประโยชน์กับประชาชนอย่างแน่นอน แม้อาจจะเกิดค�ำถามว่าจัดเรตติ้ง
แล้วได้อะไร มีประโยชน์อะไร และท�ำไปท�ำไม รวมไปถึงค�ำถามอีกมากมาย เพื่อให้ได้ค�ำตอบ และการท�ำความเข้าใจ
ที่หลากหลาย เราจึงได้สัมภาษณ์ตัวแทนของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเรตติ้งเพื่อไว้เป็นกรณีศึกษา

เอนก สุวรรณบัณฑิต
ข้าราชการ / นักรังสีการแพทย์ระดับชํานาญการพิเศษหัวหน้าหน่วยสารสนเทศรังสี
โรงพยาบาลศิริราช / นักศึกษา ปร.ด. ปรัชญาและจริยศาสตร์
(เฉพาะทางปรัชญาเทคโนโลยีและปรัชญาสารสนเทศ)
คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรตติ้งของทีวีสาธารณะของไทย

ในทางปฏิบตั ทิ ตี่ วั เรตทีบ่ อกว่าผูใ้ หญ่ควรให้คาํ แนะนําแก่เด็ก ผมว่าคงมีคนให้คาํ แนะนําจริงอยูไ่ ม่กคี่ น
แต่ถามว่าการจัดเรตดีไหม ต้องบอกว่าดี เพราะมันเหมือนเป็นการผ่าน อย. เพียงแต่ผลที่ออกมา
มันเหมือนกับตอนที่อเมริกาจัดเรตแรกๆ คือไม่มีใครสนใจ แต่พอเวลาผ่านไปสัก 10 ปีขึ้นไป มันถึงจะ
แสดงคุณภาพของตัวมันให้เราเห็นได้ ที่ต้องใช้เวลาถึง 10 ปี ก็เพราะอะไรก็ตามที่จะกําหนดให้มนุษย์
ทํากันจนเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ติ อ้ งใช้เวลา 10 ปี ถึงจะสําเร็จในระดับสังคม เช่นเดียวกันถ้าสิง่ ไหนถูกละเลย
ถึง 10 ปี สิ่งนั้นก็จะไม่ถูกปฏิบัติอีกเลย สมมุติว่ามีคนออกกฎให้ทุกคนต้องมาทํางานตอน 8 โมงตรง
ห้ามมาสาย มีการรณรงค์ ออกกฎอย่างเคร่งครัด ภายในเวลา 10 ปี ทุกคนก็จะมาทํางานตรงเวลากันหมด
การจัดเรตเองก็เช่นกัน การจัดเรตจะส่งผลต่อสังคมต้องใช้เวลาในการแสดงผล สิ่งสําคัญคือต้องทําให้
ผู้บริโภควางใจด้วยว่า การจัดเรตเป็นการจัดอย่างถูกต้องจริงๆ

การจัดเรตติ้งที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไร

ทุกวันนีม้ คี นแย้งในกรณีนมี้ าก เช่น จัดเรต 13+ ไป แต่อกี รายการหนึง่ เนือ้ หาใกล้เคียงกันแต่เป็นเรต 18+
ซึง่ การจะจัดได้อย่างถูกต้องนัน้ คนจัดเรตต้องเข้าใจเกณฑ์ของแต่ละเรต และแต่ละกลุม่ ต้องเข้าใจตรงกันก่อน
ไม่ใช่ว่ากลุ่มที่ 1 คิดแบบนี้ จัดไปแบบนี้ พอเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่ 2 เข้ามา กลายเป็นไม่ใช่เรตเดิมก็จะ
เกิดภาวะ 2 มาตรฐาน และทําให้ผู้บริโภคไม่วางใจเรต

ควรจะทําอย่างไรเพื่อให้การจัดเรตติ้งมีมาตรฐานและมีความเข้าใจที่ตรงกัน

เราต้ อ งทํ า ให้ ก ลุ ่ ม คนที่ จั ด เรตมี ค วามเข้ า ใจตรงกั น ในกลุ ่ ม เสี ย ก่ อ น ว่ า เรตแต่ ล ะอั น คื อ อะไร
เกณฑ์จัดเรตเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างให้พวกเขาได้เข้าใจ หรือจะเอาอย่างในต่างประเทศก็ได้
คือจะมีคนมาคอยกํากับคนจัดเรตอีกทีว่าตรงกับเกณฑ์ของเรตนั้นหรือไม่ สําหรับประเทศไทยเหมือนกับ
มีความเกรงใจในตัวผู้จัดเรตอยู่มาก ไม่มีใครกล้าขัด เพราะคนที่เข้ามาจัดเรตส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องให้เกียรติเขา เขาคิดว่ารายการนี้เป็นเรตไหนก็ตามน�้ำกันไปหมด กลายเป็นว่าเรตของรายการต่างๆ
ในประเทศขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่มีคุณวุฒิสูงในกลุ่มว่าเขาเป็นคนแบบไหน
การจัดเรตทีด่ ไี ม่ควรเป็นแบบนัน้ มันต้องมีการคุยกันจนได้ขอ้ สรุปออกมา ไม่วา่ สมาชิกในกลุม่ จะมีอายุ
เท่าไหร่ แต่เมือ่ ทุกคนมาทําหน้าทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งเดียวกัน ความคิดเห็นของทุกคนต้องเท่ากัน ส่วนมาตรฐาน
ของเรตนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามกระแสสังคม เช่น สังคมกําลังรณรงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น
การเคารพกฎจราจร ถ้ามีส่วนหนึ่งของหนัง ละคร หรือรายการโชว์ที่มีฉากผิดกฎจราจร ย่อมต้องขึ้นเรต
13+ ไม่ใช่เป็นเรตทั่วไป ทั้งที่แต่ก่อนฉากเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนทําให้ได้เรตที่สูงขึ้น มาตรฐานสามารถเลื่อน
ขึ้นลงได้ตามกระแสสังคม สิ่งนี้จะต้องชี้ให้สังคมรู้และรับทราบด้วยเช่นกัน
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เมลิสา มหาพล
อดีต Miss Thailand World 2006
ทุกวันนี้รายการต่างๆ มีเรตติ้งที่เหมาะสมต่อคนดูหรือยัง

คิ ด ว่ า มี แ ล้ ว นะคะ แต่ ถึ ง จะจั ด เรตอย่ า งไรก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ วิ จ ารณญาณของผู ้ บ ริ โ ภคมากกว่ า
เพราะต่อให้จัดเรตแล้ว แต่ตัวผู้บริโภคเองไม่ปฏิบัติตาม มันก็ไม่เกิดผลอะไรอยู่ดี แต่จริงๆ แล้ว
เรตก็มผี ลนะคะ อย่างรายการเด็กทีถ่ กู จัดเรต ถ้าพ่อแม่คนไหนเห็นว่าเรตสูงเกินกว่าทีล่ กู ตัวเองจะดูได้
ก็คงไม่ยอมให้ลูกดูอยู่แล้ว เพราะในปัจจุบันนี้ช่วงระยะหลังๆ คนเริ่มให้ความส�ำคัญกับตรงจุดนี้
มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

คิดอย่างไรกับการ์ตูนที่มีเรตติ้งสูงกว่าละคร

การจัดเรตก็มีผลในส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กๆ และผู้ใหญ่เองที่จะเลือกดูอะไร ซึ่งบางทีค�ำว่าการ์ตูนกับผู้ใหญ่ที่เป็นคนจัดเรต
จะมีความเข้าใจไม่ตรงกันกับเนือ้ หาทีก่ าร์ตนู อยากน�ำเสนอ ก็เลยเกิดการจัดเรตทีส่ งู เพราะค�ำว่าการ์ตนู คือรายการส�ำหรับเด็ก เช่น ฉากชิสกุ ะอาบน�ำ้
ภาพที่ออกมามันไม่ได้น่าเกลียดหรือล่อแหลมเลย แต่กลับโดนเซ็นเซอร์ ซึ่งมันท�ำให้เด็กๆ หรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าการอาบน�้ำมันไม่ดีตรงไหน
แล้วพอผู้ใหญ่ถูกเด็กถามก็ตอบไม่ได้ เพราะผู้ใหญ่เองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันไม่ดีตรงไหน แต่ในขณะที่ละครบางเรื่องที่เรตต�่ำกว่ากลับมีฉาก
ไม่เหมาะสม เช่น ฉากข่มขืน แต่กลับไม่มีการเซ็นเซอร์เลย อันนี้ท�ำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคมากเช่นกัน

การจัดเรตติ้งมีผลต่อการประกวดนางงามไหม

จริงๆ การจัดเรตถ่ายทอดสดการประกวดนางงามต่างๆ ไม่จ�ำเป็นต้องจัดเป็นเรตผู้ใหญ่เลยนะคะ เพราะเด็กๆ เองก็ดูได้เช่นกัน เพราะการ
จะได้รางวัลจากการประกวดสมัยนีเ้ ขาดูจากหลายๆ อย่าง ซึง่ อาจท�ำให้เด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจต่างๆ ขึน้ มาได้ เด็กๆ จึงควรจะได้ดดู ว้ ย หากใครเถียง
ว่ามันมีการใส่ชดุ ว่ายนำ�้ เด็กๆ จึงไม่ควรดู ต้องบอกเลยว่าชุดว่ายน�ำ้ กับการถ่ายแบบวาบหวิวมันต่างกันโดยสิน้ เชิง ชุดว่ายน�ำ้ ก็คอื ชุดธรรมดาชุดหนึง่
ที่เราใช้ใส่ว่ายน�้ำกันทั่วๆ ไป และชุดที่ใส่ประกวดก็ไม่ได้มีดีไซน์วาบหวิวอะไรเลย

นันทขว้าง สิรสุนทร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) / นักคิด-นักเขียน
คิดเห็นอย่างไรกับระบบเรตติ้งของบ้านเรา

ในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย การจัดเรตจะแตกต่างกัน
เนื่องจากพื้นฐานการศึกษา ทัศนคติในการรับชมสื่อต่างๆ
ที่ไม่เหมือนกัน มีหลายคนพยายามจะใช้เรตแบบเดียวกัน
กับอเมริกาและยุโรป ซึง่ เราไม่ควรท�ำแบบนัน้ เพราะศักยภาพ
ในการรับสื่อของคนแต่ละประเทศไม่เ หมื อ นกั น เรตจึ ง
ไม่ใช่สิ่งที่จะลอกมาจากต่างประเทศแล้วมาใช้งานได้เลย
เช่ น คนอเมริ กั น มี ค วามเชื่ อ ว่ า คนของเขามี ก ารศึ ก ษา
ที่ดีพอและสามารถแยกแยะได้ว่าซีรีส์สยองขวัญกับซีรีส์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในชั้นศาลมันไม่เหมือนกัน แต่คนไทย
บางคนยังแยกไม่ได้ และมีคนไทยอีกจ�ำนวนมากยังต้องการ
ให้การศึกษาเกี่ยวกับเรตติ้งที่มีรายละเอียดมากแบบนี้

การจัดเรตติ้งที่ดีควรเป็นอย่างไร

เรตที่ดีต้องถูกออกแบบโดยคนหลายกลุ่ม ที่ผ่านมา
เรตถู ก ก�ำหนดโดยนั ก วิ ช าการอย่ า งเดี ย ว ท�ำให้ พ อมา
ใช้ จ ริ ง แล้ ว ถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เนื่ อ งจากคนใช้ จ ริ ง กั บ
คนออกแบบนั้นอยู่กันคนละชนชั้น วิธีการออกแบบเรต
ที่ดีอย่างน้อยก็น่าจะมีสัก 3 ฝ่าย คือ นักวิชาการ ชาวบ้าน
ระดั บ ปั ญ ญาชน และคนที่ ผ ลิ ต สื่ อ เพราะทั้ ง 3 ฝ่ า ย

จะได้แลกเปลี่ยนและเข้าใจความคิดของแต่ละฝ่ายซึ่งกัน
และกัน ถ้าหากมีแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผูกขาดการออกแบบ
เรตในระยะยาวจะอยู ่ อย่ างล�ำบาก เนื่ องจากคอนเทนต์
จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในมุมมองของผู้ผลิต เรตติ้งส่งผลกระทบต่อพวกเขาไหม

มีแน่นอนไม่ว่าจะวงการไหน ทั้งละคร ทั้งภาพยนตร์ สมมุติว่านางเอกของเรื่องนี้
เป็นตัวร้าย วิธีการสื่อที่ผู้ผลิตคิดได้ ก็คือให้นางเอกคนนี้สูบบุหรี่ ซึ่งบุหรี่เป็นสัญลักษณ์
ที่ขยายว่านางเอกคนนี้ไม่ดีนะเพราะสูบบุหรี่ แต่คนที่ท�ำหน้าที่เซ็นเซอร์จะมองว่าบุหรี่
เป็นสิ่งต้องห้ามเท่านั้น ห้ามปรากฏในทีวีเด็ดขาด ซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ตลอดเวลา เพราะมันไม่เคยถูกอธิบายซึ่งกันและกันว่าบุหรี่มันคืออะไร ท�ำไมถึง
ต้องมีฉากสูบบุหรี่ จะสื่อถึงอะไร ?
นอกจากบุหรี่ยังมีเรื่องของเซ็กซ์อีก ซึ่งฝ่ายเซ็นเซอร์ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้าม
ปรากฏบนทีวียิ่งกว่าบุหรี่เสียอีก เพราะเป็นเรื่องอนาจาร ทั้งๆ ที่เซ็กซ์ในมุมมองของ
ผูผ้ ลิตสือ่ เซ็กซ์อาจจะหมายถึงการอธิบายถึงปมบางอย่างทีซ่ อ่ นอยูใ่ นจิตใจของตัวละคร
ซึ่งเราจะพบบ่อยในหนังฝรั่งเศส เช่น ผู้หญิงเป็นโรคฮิสทีเรีย การมีเซ็กซ์ของเขาสื่อว่า
เขาท�ำมันเพือ่ ทีจ่ ะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปแบบวันต่อวัน แต่นกั วิชาการมองแค่วา่ อนาจาร มัว่ เซ็กซ์
ถ้าถามว่าเรตติง้ รบกวนการผลิตไหม รบกวนแน่นอนเพราะมันจะไปรบกวนขอบเขตของ
การน�ำเสนอเนื้อหาของคนท�ำให้ลดลงมา
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รู้จักสิทธิ

‘กุหลาบไฟ’

กับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

ผู้คนจ�ำนวนมากได้ความรู้จากการดูทีวี แต่ก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งให้ความเห็นว่า อย่าใช้ทีวี
เลี้ยงลูก เพราะกว่าลูกจะดูถึงตอนที่สอนว่า ท�ำชั่วได้ชั่ว ก็ไม่รู้เด็กจะได้ดูตอนนั้นหรือไม่ หรือตอน
ที่มีความรุนแรงได้แทรกซึมเข้าไปยังจิตใจเด็กอย่างไม่รู้ตัวแล้ว จึงได้มีการประเมินคุณภาพรายการ
และการจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของรายการโทรทั ศ น์ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ ช ม เรี ย กว่ า ‘Rating’ หรื อ
‘Classification’ ซึ่ ง เป็ น การให้ ค�ำแนะน�ำกั บ ผู ้ ช มในการที่ จ ะเลื อ กรั บ ชมรายการโทรทั ศ น์ ใ ห้
เหมาะสมกับวัย
เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ส�ำนักงาน กสทช. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการจัดระดับ
ความเหมาะสมในละครเรือ่ ง ‘กุหลาบไฟ’ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ในวันที่ 25 กรกฎาคม
2556 โดยละครเรื่องดังกล่าวแสดงสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
เป็น ‘ท’ (ทัว่ ไป) ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนด แต่พบว่าเนือ้ หาทีน่ �ำเสนอมีฉากความรุนแรง ฉากสถานที่
การใช้ภาษา และการแต่งกายทีไ่ ม่เหมาะสม ซึง่ ไม่ควรจัดระดับความเหมาะสมโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ ‘ท’
โดยเฉพาะฉากการบีบคอและตบหน้า ตามด้วยผู้ร้ายยิงเด็กในชุดนักเรียน ซึ่งถือเป็นความรุนแรง
อย่างมาก ซึ่งผู้ร้องเรียนจึงขอให้ส�ำนักงาน กสทช. ด�ำเนินการแก้ไข
ต่ อมาได้ มีก ารประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ย ง และกิ จ การโทรทั ศ น์ (กสท.)
เพื่อตรวจสอบเนื้อหาละครเรื่องนี้ พบว่าภาพรวมมีการน�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความ
รุนแรง ที่เกินกว่าระดับที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับรายการ ‘ท’ อยู่หลายฉาก กสท. จึงเชิญสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 มาร่วมประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของละครเรื่องนี้
ซึ่งด้านผู้ผลิตสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ให้ข้อมูลกับ กสท. ว่าฉากความรุนแรงเป็นไปตาม
บริบทของเรื่อง ส่วนการแต่งกายของตัวละครได้เปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทและแฟชั่น
กสท. เห็นว่า แนวทางการจัดระดับพิจารณาความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตอ้ งพิจารณา
ถึงองค์ประกอบในทุกประเด็น และถือให้แต่ละประเด็นอยูใ่ นระดับเฝ้าติดตามทีส่ งู ทีส่ ดุ ซึง่ การก�ำหนด
ความเหมาะสมระดับ ‘ท’ ผูผ้ ลิตควรค�ำนึงถึงจุดประสงค์ของรายการ เนือ้ หาหลักทีน่ �ำเสนอ และกลุม่
เป้าหมายของผู้ชมประกอบกัน ทั้งนี้ควรค�ำนึงว่าการน�ำเสนอภาพ เสียง และเนื้อหาในรายการ
ระดับ ‘ท’ จะต้องให้ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนสามารถรับชมได้ตามล�ำพังอย่างปลอดภัย ดังนั้น
เมือ่ พิจารณาในภาพรวมของละครเรือ่ งกุหลาบไฟของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ปรากฏว่า
มี ฉ ากที่ น�ำเสนอประเด็ นด้า นพฤติก รรมและความรุน แรง และประเด็นเรื่องทางเพศเกินเลย
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กว่ า ที่ ก�ำหนด โดยเฉพาะเรื่ อ งความรุ น แรง
เป็นสิ่งที่พบบ่อยเนื่องจากเป็นละครบู๊แอ็คชั่น
จึ ง ควรให้ จั ด อยู ่ ใ นระดั บ ความเหมาะสม
‘น๑๓’ จึ ง เป็ น เรื่ อ งออกอากาศที่ ผิ ด ไปจาก
ผังรายการ เข้าข่ายตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดย กสทช. สามารถ
สั่งแก้ไขผังให้เป็นไปตามระดับความเหมาะสม
และถ้ า มี ค�ำสั่ ง ให้ แ ก้ ไขแล้ ว ผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ไม่ยอมแก้ไขจึงจะเป็นความผิดและลงโทษปรับ
ถึงแม้ว่าการออกอากาศละครเรื่องกุหลาบไฟ
ได้จบไปแล้ว แม้ว่าความผิดเรื่องจัดผังรายการ
ผิดระดับจะสิ้นสุด และเป็นเรื่องเหตุพ้นวิสัย
จะให้แก้ไขสิ่งที่จบไปแล้วคงเป็นไปไม่ได้

บทสรุป
จากเรื่องราวข้างต้นก็เป็นกรณีศึกษา
ให้ผปู้ ระกอบกิจการทราบว่า เมือ่ ได้กระท�ำ
ผิ ด หลั ก เกณฑ์ เรื่ อ งผั ง รายการและมี ก าร
ออกค�ำสัง่ ก�ำชับก็ควรปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เรื่ อ งผั ง รายการอย่ า งเคร่ ง ครั ด ถึ ง แม้ ว ่ า
จะมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลคุ ณ ภาพรายการ
โทรทัศน์มากเพียงใดก็มีสิทธิโดนปรับได้
เช่ น กั น ส่ ว นผู ้ บ ริ โ ภคสื่ อ เองก็ ต ้ อ งรู ้ จั ก
การเลื อ กรั บ ชมรายการอย่ า งเหมาะสม
และปลอดภั ย รวมไปถึ ง การให้ เ ด็ ก หรื อ
ลูกหลานเลือกรับชมรายการที่เหมาะสม
กั บ วั ย หรื อ รั บ ชมรายการที่ อ ยู ่ ใ นสายตา
ผู ้ ป กครอง ถ้ า ไม่ เช่ น นั้ น แล้ ว ผู ้ ป กครอง
จะทราบได้อย่างไรว่ารายการที่ชมอยู่นั้น
อาจจะส่ ง ผลต่ อ ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม และ
พฤติกรรมของเด็กต่อไปในอนาคต ทั้งนี้
หากผูบ้ ริโภคพบเห็นรายการทีไ่ ม่เหมาะสม
สามารถร้องเรียนได้ที่ ส�ำนักงาน กสทช.
โทร. 1200 (ฟรี)

ปกิณกะข่าวสาร

กสทช. ออกโรง

เตือนผู้ประกอบการ
เน้นอย่าเอาเปรียบผู้บริโภค
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค กสทช. และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ประชุมร่วมกันและได้เชิญ 42 ช่องรายการ ที่พบว่ามีการ
เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดเจน เช่น โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกกฎหมาย
โฆษณาสินค้าเกินระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด หลอกลวง หรือสร้างความเข้าใจผิด
แก่ตัวสินค้า การใช้วิธีเพิ่มเสียงดังในการดึงดูด เป็นต้น
ส�ำหรับการตักเตือนและสร้างความเข้าใจ พร้อมก�ำหนดแนวทางให้ออกอากาศโดยไม่กระท�ำผิดตามประกาศของ กสทช. นั้น
ผู้ประกอบการทุกรายปรับผังรายการ ส่งเทปการออกอากาศให้ตรวจสอบทุกสัปดาห์ในเดือนแรก และส่งเดือนละ 1 ครั้ง ในเดือน
ที่ 2 หลังจากนั้นหากส�ำนักคุ้มครองผู้บริโภคฯ ร้องขอ ก็ต้องส่งเทปมาให้ดูอย่างเคร่งครัด
ด้านผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือลงนามท�ำข้อตกลงกับส�ำนักคุ้มครองผู้บริโภคฯ ว่าจะไม่ออกอากาศรายการที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภค หากพบช่องรายการที่ละเมิดข้อตกลง ผู้ประกอบการมีสิทธิจะระงับการออกอากาศได้ และโครงข่าย
ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย อาจถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสั่งระงับการกระท�ำ จนไปถึงการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
และในเร็วๆ นีส้ �ำนักงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ จะเชิญผูป้ ระกอบการทีข่ อปรับใบอนุญาตให้เป็นแบบบอกรับสมาชิก มาท�ำความเข้าใจ
ถึงสิทธิ หน้าที่ และการดูแลช่องรายการที่จะน�ำมาออกอากาศ ส่วนผลการพิจารณาของ กสทช. มีช่องที่ผ่านทั้งสิ้น 80 ช่อง
ส่วนช่องที่ไม่ผ่านมีทั้งสิ้น 22 ช่อง

กสทช. เตือนประชาชน
อย่าเอาสําเนาไปรับแลกกล่อง

การร้องเรียนในครั้งนี้ และมีอีก 2 บริษัท ถูกแอบอ้างในการท�ำเรื่องดังกล่าว
ส่วนอีก 2 บริษทั ทีเ่ หลือ ยอมรับว่าได้กระท�ำการตามทีถ่ กู ร้องเรียนมาจริง จึงได้
ตักเตือน 2 บริษัทดังกล่าว ให้หยุดกระท�ำการที่ไม่ถูกต้องและได้ให้กลับไปชี้แจง
กับประชาชนว่าทาง กสทช. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท�ำการตลาดครั้งนี้
ด้ า นประชาชนที่ ม าขอยื่ น รั บ สิ ท ธิ จ องกล่ อ งรั บ สั ญ ญาณแล้ ว สามารถ
ขอยกเลิ ก ได้ ส่ ว นผู ้ ป ระกอบการอี ก 4 บริ ษั ทที่ เ หลื อ ซึ่ ง ไม่ เ กี่ ย วข้ องและ
ถูกแอบอ้างก็ได้ท�ำหนังสือส่งมาชีแ้ จงแก่ทาง กสทช. อีกครัง้ ทัง้ นีโ้ ครงการคูปองฯ
ยังอยู่ในช่วงการท�ำประชาพิจารณ์ การท�ำการตลาดแบบนี้จะท�ำให้ประชาชน
เกิดความสับสนได้ และหาก กสทช. พบการกระท�ำเช่นนี้อีก อาจพิจารณาสิทธิ
การเข้าร่วมโครงการในอนาคต และทาง กสทช. จะเชิญผู้ประกอบการรายอื่น
ให้เข้ามาชี้แจงเพิ่ม รวมทั้งเตือนประชาชนมิให้หลงเชื่อการตลาดดังกล่าวที่ใช้
ส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านมาแลกกล่อง หากมีข้อสงสัย
หรือมีเรื่องร้องเรียนให้สอบถามได้ที่เบอร์ 1200

นางสาวสุ ภิ ญ ญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช.
ในฐานะกรรมการ กสท. ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครอง
ผู ้ บ ริ โ ภค กล่ า วถึ ง กรณี มี ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นเข้ า มาทาง กสทช.
ถึงการที่มีกลุ่มคนหรือบริษัทได้ชวนให้น�ำส�ำเนาบัตรประชาชน
และส�ำเนาทะเบี ย นบ้ า นไปจองกล่ อ งรั บ สั ญ ญาณดิ จิ ต อลที วี
โดยให้น�ำคูปองการเปลีย่ นผ่านไปสูโ่ ทรทัศน์ระบบดิจติ อลมาแลก
กล่องรับสัญญาณ
มี ก ารเชิ ญ ผู ้ ป ระกอบการกล่ อ งรั บ สั ญ ญาณดิ จิ ต อล
มาชี้แจงทั้งสิ้น 6 บริษัท โดยพบว่ามี 2 บริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
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8.

1.

ไม่สื่อสารในเรื่อง
ที่ท�ำให้เกิดการ
เกลียดชัง

ข้อมูลข่าวสารที่น�ำเสนอ
ย�้ำไว้เลยว่าถูกต้อง เที่ยงตรง
ครบถ้วน สมดุล และเป็น
ธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย

7.
ใช้พื้นที่สาธารณะโดยค�ำนึง
ว่าจะเสนอพื้นที่นั้นในระดับไหน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย

มาตรฐานว่าด้วยการ
‘เซ็น เซอร์’ ตัวเอง

2.

เราอาจเคยเข้ าใจว่ าการเซ็นเซอร์ต้องเป็นหน้ าที่ของ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั เท่านัน้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผูผ้ ลิตสือ่ เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบเนือ้ หาทีอ่ อกอากาศทัง้ หมด ซึง่ ก็จะเซ็นเซอร์
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และตามมาตรฐานจริยธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 8 ข้อ ดังนี้

เคารพในสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วน
บุคคล สิทธิในครอบครัว รวมไปถึง
ต้องรักษาความลับให้ดี
เหมือนเกลือรักษาความเค็ม

3.
มีความอิสระใน
วิชาชีพ แต่ก็ต้องค�ำนึงถึง
การรับผิดชอบต่อสังคม
และไม่กระทบต่อผู้ชม

4.
เคารพในลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทาง
ปัญญา ไม่ขโมยผลงาน
มาแล้วอ้างว่าฉันท�ำเอง
(เดี๋ยวนี้มีบ่อย)

6.
ปกป้องเด็กและเยาวชน
ประดุจเป็นคนในครอบครัว
จากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงต่อ
พฤติกรรมของเด็ก

5.
วัฒนธรรมประเพณี
ค่านิยมดีงามที่เป็นของไทยต้อง
อนุรักษ์และรักษาไว้อย่างดี
ไม่บิดเบือนเพื่อน�ำเสนอ

http://bcp.nbtc.go.th
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ส�ำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)
เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5744, 5732
หรือ www.facebook.com/con.rights E-mail : consumerrights.bc.nbtc@gmail.com

