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การจัดอันดับสื่อโทรทัศน 
      *สุภาณี  นิตยเสมอ 

  
  ในป ค.ศ.1996  สหรัฐอเมริกา  มีการศึกษาเรื่อง  “The Largest  Study of Media Content Even  

Undertaken“1    มีขอคนพบที่นาสนใจดังนี ้
 -ในละคร  ภาพยนตร ทีแ่สดงความรุนแรง   ผูกระทําผิดถึง  73%   ไมไดถูกลงโทษ 
 - มีฉากการตอสู  ที่ใชปนเปนอาวุธมากถึงหนึ่งในสี่ 
   -โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก เสนอรายการที่มีความรุนแรง (violence programs) สูงถึง 85% 
 -รายการโทรทศันสําหรับเด็ก   มีความรุนแรงนอยที่สุด  คือประมาณ 5 % 
 ในป  1995  Berks and others2   รายงานวา    

-Ted Bundy หนุมวยั  15  ป  ผูกอคดีฆาอําพรางสตรีหลายคน  สารภาพวาเลียนแบบและไดแรงบนัดาล
ใจจากภาพยนตรเร่ือง   Kojak  and Police Woman 
 -ภาพยนตรเร่ือง Burning Bed   มีเนื้อหาเกีย่วกับสตรีที่วางเพลิงฆาสามีตนเอง  บรรดาสามีเมื่อดู
ภาพยนตรแลว  กลับมาทํารายภรรยาของตนดวยวิธีตาง ๆ เชน  บางรายเอาไฟจี้    บางรายตีดวยเข็มขัด 
 ในประเทศไทย   แมจะยังไมมีการศึกษาจรงิจังวา   มีผูรายที่สารภาพตรง ๆ วา ทําผิดเพราะไดรับ
อิทธิพลจากสื่อหรือไม  แตคงปฎิเสธไมไดวา   ส่ือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมรุนแรงตาง ๆ ไมนอย    
 
โทรทัศน  สื่อท่ีตองจัดอันดบักอน 
 โทรทัศนเปนสื่อที่มีอิทธิพลสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอื่น   เพราะโทรทัศนเปนสื่อสารสนเทศ
ในบานชนิดแรกที่เด็กไดรับ  โทรทัศนเปรียบเสมือนหนาตางบานแรกสูโลกและชีวิต     ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก     
มีการใชเครื่องรับโทรทัศนอยางแพรหลายครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือน    โทรทัศนสามารถเขาถึงคนไดงาย 
ทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกสถานะทางการศึกษาและสถานะทางสังคม  ดังนั้นในแตละวัน มนุษยสวนใหญ  โดยเฉพาะ
กลุมเด็กและเยาวชน จึงนิยมบริโภคสื่อโทรทัศน  
                เมื่อโทรทัศนเปนสื่อใกลตัวที่ตองดูแลการ  จัดอันดับความเหมาะสมของสื่อจึงมีความจําเปนมาก      
 เมื่อกิจการโทรทัศนเปนเรื่องการพาณิชย   ผูประกอบการยอมคํานึงถึงกําไร  และไมใชกําไรธรรมดา  
แตเปนกําไรสูงสุด    การผลิตรายการโทรทัศนจึงมุงใหมีผูชมเปนจํานวนมาก     จํานวนผูชมมีความสัมพันธกับ
รายไดจากการโฆษณา     รายการโทรทัศนที่มีผูชมจํานวนมากคือเปาหมายของผูผลิตรายการ   ความเหมาะสม
ของเนื้อหาเปนสิ่งที่มาทีหลัง 
 

                                                 
*ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาสือ่สารมวลชน  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยราคําแหง 
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  เรื่องเดียวกัน 
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ประเภทของการจัดอันดับ    
 โดยพื้นฐานแลว การจดัอันดับรายการโทรทัศน  แบงเปน 2 รูปแบบ  ไดแก  การจดัอันดับเชิงปรมิาณ  
และ การจดัอนัดับเชิงเนื้อหา  ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวาการจัดอันดับเชิงคุณภาพ   
    1.  การจัดอันดับเชงิปริมาณ (Quantity Rating)  เปนการวดัจํานวนผูชมรายการโทรทัศน  ถา
รายการใดมีผูชมเปนจํานวนมาก  ถือวาเรตติ้งดี  การจดัอนัดับแบบนี้จึงมช่ืีอเรียกอีกอยางหนึ่งวา   การจัดอันดับ
ตามจํานวนผูชม (Audience Rating) การจัดอันดับแบบนี้เปนการสรางความสัมพันธดานตลาดระหวางสถาน-ี
โทรทัศน  ผูมีอํานาจจัดผังรายการ (Television Broadcasters) กับบริษทัโฆษณา (Advertising Agencies) 
    2. การจัดอันดับเชงิคุณภาพ (Quality Rating)  เปนการจัดอนัดับโดยพจิารณาจากคณุภาพของ
รายการเปนหลัก  คําวาคุณภาพนี้  เปนคาํที่จะตองศึกษาคนควาอีกวา  คุณภาพของรายการคืออะไร  รายการ
เนื้อหาประเภทใด  รูปแบบใด  จึงถือวามีคุณภาพดี  คุณภาพในความหมายของผูประเมินแตละคนยังอาจจะ
แตกตางกันไดอีกมาก เกณฑที่นิยมสําหรับการจัดอันดับเชิงคุณภาพ    ไดแก  การพจิารณาวาเนื้อหาในรายการ
โทรทัศนเหมาะกับผูชมกลุมอายุใด 
 สถานีโทรทัศนเอกชนมกันาํเสนอรายการที่มีจํานวนผูชมมาก  โดยไมคํานึงวาเนื้อหาจะมีความรนุแรง  
มีเร่ืองทางเพศ  และการใชภาษาที่ไมเหมาะสม  โดยสถานีมักจะอางวาพวกเขาไดจดัใหบริการสาธารณะและ
จัดทําผังรายการออกอากาศที่เหมาะสมกบัความจําเปนและความตองการของประชาชนแลว   สําหรับฝายรัฐ  
รัฐมักใชกลไกของรัฐเขามาควบคุม   ตั้งกฎระเบียบ โดยใหเหตุผลดานความมั่นคง  ความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ท้ัง 3 ฝาย พึ่งพา   สนับสนุนกันและกัน  และมีผลประโยชนที่ขัดแยงกันดวย  ผูโฆษณาไมไดให
ความสําคัญแกประเภท (Type)  หรือ เนื้อหา (Content) ของรายการ  แตสนใจปริมาณผูชม   ในขณะที่ผูชมจะ
สนใจความหลากหลายของรูปแบบและเนื้อหาของรายการ  
 

 

Audience Broadcasters 

Audience 
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Quality 
or 
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             สถานีโทรทัศนเปนผูอยูตรงกลางระหวางผูชมและบริษัทโฆษณา   แตที่ผานมาสื่อมักใหความสําคัญแก
โฆษณามากกวาผลประโยชนของผูบริโภคหรือผูชม  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานีโทรทัศนจําเปนตองมีรายได
เพื่อความอยูรอดและความมั่งคั่งของสถานี   ซ่ึงนับวาไมเปนธรรมสําหรับผูชม 
 สถานีโทรทัศนไมวาจะเปนของรัฐบาลหรือของเอกชนจําเปนตองวางกรอบนโยบายที่ชัดเจนในการ
จัดทําผังรายการ  เพื่อใหสถานีสามารถสรางสมดุลระหวางผลประโยชนของทั้ง 2 ฝาย (ผูชม และบริษัท
โฆษณา)   และสนองนโยบายของรัฐบาลในทางสังคมได  
 
การจัดอันดับเชิงปริมาณ (Quantity Rating) 
 บริษัท Nielsen Media Research ในสหรัฐฯ  ซ่ึงกอตั้งมาตั้งแตป 1923  และเปนผูนําในงานวิจยัการจัด
อันดับผูชมทีว ี (Television Audience Rating Research)  Nielsen เปนบริษัทที่มช่ืีอเสียงมาก  ผลงานวิจยั
สามารถตัดสินอนาคต/ชะตากรรม (Fates) ของบริษัทตางๆมากมายในสหรัฐฯ   
 การจัดอันดับสื่อของ Nielsen วัดวาใครดูรายการใดชองไหนโดยการติดตั้งมิเตอร วัดการใชบริการ
สารสนเทศของทีวีชองตาง ๆ   และมีเครื่องตั้งเวลาติดไว  เมื่อเปดทีวจีะมีการบันทึกขอมูล  

การจัดอันดับสื่อจึงมีมูลคาในการแลกเปลี่ยน(Exchange Value)  โดยถูกนําไปใชกําหนดราคาคา
โฆษณาในชวงเวลาออกอากาศ (Time Slots)   
 การจัดอันดับสื่อถูกนําไปใชเปนตัวช้ีวัดความนิยม (Popularity) ของรายการ    เมื่อพิจารณาในเชิง
วิธีการ (Methodological Considerations)    การจัดอันดับสื่อเปนมาตรวัดความสนใจและความชอบของผูชมที่
คอนขางหยาบ   เพราะเปนการวิเคราะหความถี่ หรือ สถิติที่สรุปจากการกระจายความถี่ (Frequency 
Distributions)    ดวยเหตุนี้เองจึงไมสามารถวัดการตอบสนอง (Reception) เชิงวิพากษวิจารณ   หรืออธิบาย
เหตุผลของสิ่งที่วัด   ถาการจัดอันดับสื่อรายงานวา ทีวีเปดอยู     มีความหมายเพียงวา ทีวีเปด  แตไมสามารถ
อธิบายอยางอื่นที่เราตองการรู ตามความจริงได     เชนผูชมรายการอายุเทาใด  เหตุใดจึงเปดชมรายการและมี
ความรูสึกอยางไรกับรายการ  ซ่ึงคําถามตาง ๆ  เหลานี้เปนเรื่องสําคัญ  ที่หนวยงานของรัฐตองการรู   เนื่องจาก
เปนหนทางเบื้องตนที่จะนําไปสูคําถามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได  
 
การจัดอันดับเชิงคุณภาพ  (Quality Rating)   

คณะกรรมาธิการการสื่อสารรัฐบาลกลาง ของสหรัฐอเมริกา (United  States Federal Communication 
Commission: USFCC ) เปนผูกําหนดระดับความเหมาะสมของสื่อ  โดยมีสัญลักษณ  ดังนี้ 3  
              V = Violence                        S = Sex                        L = Offensive Language     
              D = Dialogue                       FV = Fantasy  or Cartoon Violence 

                                                 
3 ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม (2548)  “เด็กไทยใน 4 ป สรางของรัฐบาลใหม: นโยบายและยุทธศาสตรวัฒนธรรมเพือ่เด็กไทย”, เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เร่ือง จากเรตติ้งถงึกองทุนคนทําหนัง: บนเสนทางสื่อสรางสรรคสังคมไทย, 29 ธันวาคม 2548, หนา 14.  
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 ตอมารัฐบาลออกกฎหมาย หามคณะกรรมาธิการการสื่อสารรัฐบาลกลาง (Federal Communication 
Commission: FCC) ตออายุ (Renew) ใบอนุญาตแกสถานีโทรทัศนที่ไมไดจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ เพศ ความรุนแรง และการใชภาษาไมสุภาพในรายการที่ออกอากาศ   
การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อในสหรัฐฯ   ไมใชการการควบคุมสื่อโดยการเซ็นเซอร(Censorship)   
เนื่องจากไมไดนําไปใชเพื่อหามการผลิตและการจัดจําหนายภาพยนตร  หรือรายการโทรทัศน   แตเปนการ
ควบคุมที่ถูกนํามาใชในขั้นตอนการบริโภคผลิตภัณฑส่ือ 
 ตอมา National Association of Broadcasters (NAB),  National Cable Television Association  
Broadcasters (NCTAB), และ Motion Picture Association of America (MPAA)  ไดชวยกนัคิดระบบการจัด
ระดับความเหมาะสมของสื่อขึ้น  เปนที่รูจักกนัในนาม “TV Parental Guidelines”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
เสนอสารสนเทศที่เปนการเตือนใหพอแม  ผูปกครองดแูล  แนะนําการดูทีวีของเดก็และเยาวชน  การจัดระดับ
ความเหมาะสมของสื่อเหลานี้ จะแสดงใหเห็นเปนสัญลักษณบนจอทวีใีน 15 วินาทแีรกในรายการที่ไดมีการจัด
ระดับ   สัญลักษณของ  “TV Parental Guidelines” 4  ไดแก 
               TV-Y = Appropriate for all children      เด็กทัว่ไป 

TV-Y7 = For Children Age 7 and Above    เด็กอายุ 7 ปขึ้นไป 
TV-G = เหมาะสมกับทุกอายุ มีความรุนแรงเล็กนอยหรือไมมีเลย ภาษาไมหยาบคายหรือแข็งกระดาง 
             มีสถานการณ หรือ การสนทนาทางเพศเล็กนอยหรือไมมีเลย 
การจัดอันดับ TV-G เหมาะกบัรายการที่เดก็ดูไดโดยลําพงั เนื่องจากในชีวิตจริง  ผูปกครองไมไดอยูกับ 

เด็กตลอดเวลาที่เด็กดูทวี ี
TV-PG = Parental Guidance Suggested   เปนรายการที่มีความรุนแรงปานกลาง   มีสถานการณทาง
เพศอยูบาง มภีาษาทีห่ยาบคายไมบอยนัก หรือ  มีการสนทนาเชิงชี้แนะอยูบาง  การจัดอันดับในชัน้นี้
แสดงวา  รายการที่ดูนําไปสูการตัดสินใจรวมกัน/ครอบครัวนั่งดูดวยกนั  

             TV-14    Parents Strongly Cautioned ไมเหมาะกับเด็กที่อายุต่าํกวา 14 ป เปนรายการที่มีความรุนแรง
มาก  สถานการณทางเพศรุนแรงมากขึ้น (Intense)   ภาษาหยาบคาย  หรือ มีการสนทนาที่ช้ีนําไปในทางรุนแรง 
 TV-M  = Mature Audience Only   ผูชมอายุ 17  ปขึ้นไป  ไมเหมาะกับเด็กต่ํากวา 17 ป  
 รายการมีส่ิงไมเหมาะสมหลายอยาง  เชน  ความรุนแรงที่ทําเปนกราฟ  กิจกรรมทางเพศที่เปดเผย 
(Explicit) หรือ ภาษาหยาบโลนมาก 

รายการที่ตองจัดอันดับไดแก  รายการละคร  เกม  สารคดี  การตนู ฯลฯ  สําหรับรายการขาวและกีฬา  
ถือเปนรายการที่รายงานเรื่องราวตามความเปนจริงโดยไมมีการปรุงแตง  ไมจําเปนตองจัดเรต 
  

 

                                                 
4  กระทรวงวัฒนธรรม (2548) เร่ืองเดิม  หนาเดียวกัน    การกํากับดูแลในสวนนี้ซึ่งมักมุงเนนที่คุณภาพและความเหมาะสมของรายการขึ้นอยูกับ
กฎหมายของแตละประเทศ ที่อาจกําหนดใหองคกรของรัฐ   องคกรอิสระ หรือ องคกรของเอกชนมากํากับดูแลกันเอง 
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ระบบของ: NAB,   NCTAB, และ  MPAA  มีการยอมรับกันอยางกวางขวาง   แตการจัดเรตก็ยงัมี
ปญหาอยูมาก  กลาวคือ การที่จะจดัระดับอยางไร  เปนแบบตางคนตางทํา  เกือบทั้งหมดขึ้นอยูกับการเลือกของ
แตละฝาย/คนในการบริหารงานของแตละเครือขาย รายการที่ได TV-14 ในเครือขายทีวหีนึ่ง อาจได TV-M ใน
เครือขายอื่น  ละครโทรทัศนที่มีฉากการเปลือย (Nudity)  อาจไดเรต PG 13 ในขณะที่ภาพยนตรทีม่ีฉากคลาย ๆ  
กันอาจได R  (PG และ R  เปนระบบเรตติง้ของประเทศสหราชอาณาจกัร )   (PG-13  หมายถึงรายการที่ผูใหญ
ควรดูกับเด็กและใหคําแนะนํา    R- Restricted  หมายถึงรายการเฉพาะที่ผูใหญดูเทานั้น) 
   วันที่ 1 ธันวาคม  2549  สถานีโทรทัศน ฯ  แบบไมคิดคาบริการของไทย (สถานีโทรทัศนชอง 3 ,5, 
7 ,9, 11  และ TITV   ตางก็จัดเรตติ้งเชิงคณุภาพรายการที่เผยแพรทางสถานีของตน  โดยแตละสถานีพิจารณา
กันเอง   ภายใตการกํากับดูแลของกรมประชาสัมพันธ   มีสัญลักษณพรอมตัวอักษร  ไดแก 
 ก    หมายถึง  รายการสําหรับเด็กกอนวยัเรียน  อายุ 2-6 ป 
 ด    หมายถึง  รายการสําหรับเด็ก อายุ 0-12  ป 
 น   รายการที่ผูใหญควรใหคาํแนะนํา  แบงออกเปน  
           น 13   รายการสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 13 ป       น18   รายการสําหรับเด็กอายุต่ํากวา  18 ป 
 ท   รายการที่เหมาะสําหรับผูชมทุกวัย 
 ฉ   รายการเฉพาะ  ไมเหมาะแกเด็กและเยาวชน 
 มีการวิพากษวิจารณกันมากวา  เรตดังกลาวนาจะยังไมเหมาะสม  จึงมีการปรับสัญลักษณรายการ  เปน       
ป   รายการสําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ 3-5  ป    และ      ด   รายการสําหรับเด็ก อายุ 6-12  ป   สวนสัญลักษณอ่ืน
ยังคงเดิม 
            ปจจุบันสถานีโทรทัศนทุกชองและผูผลิตรายการโทรทัศน  ตางคนตางใหสัญลักษณกันเองโดยใชคูมือ
การจัดเรต     ซ่ึงดุลยพินิจนี้อาจจะเหมือนหรือแตกตางกันระหวางสถานี    และอาจจะเหมือนหรือแตกตางจาก
ความเห็นของผูชมรายการแตละคนก็ได     มีความเห็นจากหลายฝายวา   ควรมีระบบจัดเรตติ้งภาคประชาชน  
คือใหประชาชนมีสวนในการใหเรตรายการโทรทัศน    และจัดใหเปนระบบที่นํามาใชไดอยางแทจริง    
 
V-Chip ระดับความเหมาะสมของสื่อโดยเทคโนโลย ี

เรตติ้งมีขึ้นเพื่อชวยใหพอแม  ผูปกครองรูแนวโนมของเนื้อหาวาเหมาะกับผูชมอายุเทาใด แตก็เกิด
ปญหาขึ้นบอย  ๆ   เชนผูปกครองไมมีเวลาอยูกับเด็กขณะดูรายการ   เด็กที่อยากรูอยากเห็นก็ตั้งใจแอบเปดดู
รายการที่มีสัญลักษณไมเหมาะกับตนเอง   
 ในการผลิตเครื่องรับโทรทัศนรุนใหม ๆ มีการผลิตเทคโนโลยี  V-Chip    ซ่ึงเปนเครื่องมือหรืออุปกรณ   
ที่ผูปกครองเปนผูตั้งโปรแกรมเพื่อปองกันรายการโทรทัศนที่มีเรตไมพึงประสงค     หลัง ค.ศ. 2000  เครื่องรับ-
โทรทัศนที่จําหนายในสหรัฐอเมริกาทุกเครื่อง  ตองมีเทคโนโลยีนี้    
 V-Chip สนับสนุนทฤษฎี   ที่วา  ผูรับสื่อเปนผูที่กระตือรือรน (Active)  เปนผูกระทาํ  ไมใชผูถูกกระทํา   
ผูรับสื่อเปนผูมีสิทธิเลือก (Selective Exposure Theories)   การมี V-Chip นาจะเปนผลดี    แตกลับมผีลเสีย   
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การควบคุมสื่อที่ใชกันแพรหลายกอนหนานี้ รัฐ  ผูผลิต  และผูปกครองเปนผูควบคมุ     เมื่อม ีV-Chip  
ส่ิงประดิษฐอิเล็กทรอนิกสกลายเปนผูควบคุม  ผูผลิตรายการโทรทัศน  สถานีและผูโฆษณาจํานวนไมนอยจึงมี
แนวคดิวา    จะทํารายการอยางอิสระ  ซ่ึงมีทั้งฉากที่เต็มไปดวยความรุนแรง    เร่ืองทางเพศ   และรายการที่ใช
ภาษาไมเหมาะสม    แลวปลอยให V-Chip  เปนผูกรองรายการ   ทําใหมีรายการที่ไมเหมาะสมจาํนวนมากขึ้น 
 คล่ืนโทรทัศน  สัญญาณความถี่  เปนสมบัติของสาธารณะที่ประมาณคามิได (Unvaluable Resources) 
หลายประเทศจึงจัดสรรคลื่นออกอากาศดวยการคิดคาธรรมเนียมใบอนญุาตและใชหลักบริการสาธารณะ   การ
นําคลื่นความถี่ไปใชในเชิงพาณิชย  เพื่อสรางผลกําไรใหแกบริษัท ตองคํานึงถึงจริยธรรมเปนอยางมาก  
 สถานีโทรทัศนนาจะคัดเลือกหรือผลิตรายการดี ๆ  มากกวาการผลิตรายการที่มุงเฉพาะจํานวนผูชม  
แลวอางถึงเสรีภาพทางเลือก (Freedom of Choice) ของผูชมวา  หากผูชมไมชอบก็มีทางเลือกปดทีวี   แมจะ
เรียกวิธีการนี้วาเปนทางเลือกก็ตาม  แตนัน่เปนเพยีงทางเลือกแคการดูหรือไมดูทวี ี  ไมใชทางเลือกในการดู
รายการที่ตองการ  เพราะทวีีไมมีรายการดี ๆ ใหเลือก   ในขณะที่ผูชมตองเปนผูจายคาโฆษณา ผานราคาสินคา
และบริการที่เพิ่มสูงขึ้น 
 ความเชื่อของทีวีเชิงพาณิชยอยูที่วา  รายการทีวีที่ขายดี  ขายไดตองเปนรายการบันเทิง  และเปน
รายการที่มักใชภาษาที่เปนเฉพาะของตน(Certain Language)  มีการแสดงออกแบบสุด ๆ (Extremely 
Expressive Styles) รายการทีวีมักเสนอเรื่องทางเพศ (Sexism)  การใชอํานาจบาตรใหญของผูชาย (Male 
Chauvinism) ความเชื่อในไสยศาสตร(Superstition)  เนนการบริโภคมาก (Conspicuous Consumption)   การกด
ขี่ทางอารมณ (Emotional Exploitation) เสนอเรื่องราวที่ฉาบฉวย (Superficiality)  ผูผลิตรายการโทรทัศนพากัน
แขงขันผลิตรายการทํานองเดียวกันเปนจํานวนมาก 
 ปญหาของโทรทัศนก็คือ มีรายการจํานวนมากที่คลาย ๆ กัน ดังนั้นการแกไขปญหาในขั้นตนจึงไมควร
ยึดติดกับการจดัระดับความเหมาะสมของสื่อเทานั้น  แตตองคํานึงถึงการลดความเชื่อของทีวพีาณิชยขางตน   
เนื่องจากเปนสาเหตุสําคัญของการผลิตรายการที่ไมเหมาะสมเปนจํานวนมาก    ควรมีการสรางสรรครายการ
ทีวีท่ีมีพื้นฐานความคิดจากความตองการสรางสิ่งดี ๆ ใหเกิดขึ้น   มากกวาการขายแนวคิดเรื่องกิเลสของผูคน 
 ในฝายของผูบริโภค  ตองสงเสริมใหมีความรูเทาทันสื่อ  การสรางผูบริโภคที่ฉลาดเปนเรื่องสําคัญ  ทํา
อยางไรใหผูบริโภครูจักเลือกรับสื่อ  และวพิากษวิจารณส่ือ  เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึ้น 
 ตราบใดที่มีสื่อท่ีไมเหมาะสมเปนจํานวนมาก  การจัดอันดับก็เหมือนการแยกขยะออกจากขยะ ในที่สุด 
เราก็ไดขยะท่ีมีคุณภาพ   แตก็ยังเปนขยะอยูนั่นเอง 

---------------------------------------------------------------------- 
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