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Financial Day  ฉบับวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ  2539

สหภาพยุโรปกับการปกปองวัฒนธรรม

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            รัฐสภายุโรป (European  Parliament) ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ
2539  ลงมติดวยคะแนนเสียง 292 ตอ 195  ใหกํ าหนดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศ  
ไมวาจะเปนภาพยนตร ละคร รายการโชว และกีฬา ไมใหเกินรอยละ 50 ของเวลาการแพรภาพ 
ของสถานีโทรทัศนแตละสถานีในสหภาพยุโรป กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ สถานีโทรทัศนในสหภาพ 
ยุโรปจักตองแพรภาพรายการที่ผลิตภายในสหภาพยุโรปอยางนอย 50% ของเวลาการแพรภาพ
            มติดังกลาวนี้มีเจตนารมณที่จะปกปองวัฒนธรรมยุโรป เพราะผูนํ ายุโรปจํ านวน 
ไมนอย เร่ิมหวั่นเกรงการรุกลํ้ าของวัฒนธรรมอเมริกัน ดวยเหตุที่ธุรกิจโทรทัศนระหวางประเทศ 
ถูกครอบงํ าโดยบริษัทอเมริกัน อีกทั้งสถานีโทรทัศนยุโรปจํ านวนมากนิยมแพรภาพรายการอเมริกัน  
ผู นํ ายุโรปเหล านี้หวาดผวาว า  วัฒนธรรมยุ โรปถูกดูดกลืนเข าสู กระแสอเมริกานุวัตร  
(Americanization  of European Culture) และกลายพันธุเปนวัฒนธรรมอเมริกันในที่สุด
           ความหวั่นเกรงการครอบงํ าของวัฒนธรรมอเมริกันมิไดมีเฉพาะในหมู ผู นํ า 
ยุโรปเทานั้น  ผูนํ าประเทศในโลกที่สามจํ านวนหานอยไมก็มีความรูสึกรวมในประเด็นนี้ การ 
ปกปองวัฒนธรรม (Cultural Protectionism) กลายมาเปนปราการในการสกัดการแผอิทธิพลของ
วัฒนธรรมอเมริกัน ในนามของการปกปองวัฒนธรรม รัฐบาลมาเลเซียตรากฎหมายหามประชาชน
ครอบครองจานดาวเทียม ประเทศในโลกที่สามบางประเทศมีนโยบายตอตานภาษาของประเทศ
จักรวรรดินิยม ดังเชนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ในอินเดียมีกระบวนการตอตานวัฒนธรรม  
`แดกดวน ยัดเร็ว'  (Fast Food Culture) หรืออีกนัยหนึ่ง  McDonaldization
           การปกปองวัฒนธรรมกลายมาเปนประเด็นสํ าคัญในการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ และเกือบทํ าใหการเจรจาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ลมเหลวในเดือน
ธันวาคม 2536 เมื่อฝร่ังเศสยืนกรานที่จะปกปองอุตสาหกรรมภาพยนตรตอไป แตแลวก็ตกลงกัน
ได เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยอมถอนเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตรออกจากการเจรจา 
(Non issue)
           เมื่อประชาคมยุโรปตกลงที่จะกาวไปเปนยุโรปตลาดเดียว (Single Europe)  
ในป 2535 มีการตระเตรียมแนวนโยบายเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน  ในป 2532 มีการตกลง 
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หลักการเกี่ยวกับกิจการโทรทัศนในประชาคมยุโรปวา จะเปน `โทรทัศนไรพรมแดน' (Television 
Without Frontiers) กลาวคือ มีการถายทอดโทรทัศนขามพรมแดนภาคีประชาคมยุโรป แต 
เอกสารวาดวย `โทรทัศนไรพรมแดน' มีขอเสนอสํ าคัญประการหนึ่งวา สถานีในสหภาพยุโรป 
จะถายทอดรายการที่ผลิตนอกประชาคมยุโรปไมเกิน 50% ของเวลาการเผยแพรภาพ ในที่สุด  
ภาคีประชาคมยุโรปตกลงกันไดวา การบังคับใชโควตารายการโทรทัศนตางประเทศจะกระทํ า 
ในชวงเวลาอันเหมาะสม นั่นก็หมายความวา สถานีโทรทัศนแตละสถานีสามารถใชดุลพินิจ 
ในการจํ ากัดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศได ผลปรากฏวา มีสถานีโทรทัศนเพียงไมกี่สถานี 
ที่ดํ าเนินการตามมาตรการนี้
           ในป 2538  ภาคีสหภาพยุโรปตกลงที่จะขยายอายุขอตกลงป 2532 แตรัฐสภา 
ยุโรป ในการประชุมเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ 2539 มีมติชนิดที่มิใหสถานีโทรทัศนแตละสถานี 
ใชดุลพินิจอีกตอไป โดยกํ าหนดมาตรการอยางเฉพาะเจาะจงวา  รายการโทรทัศนที่ผลิตนอก 
สหภาพยุโรปจักตองมีไมเกินรอยละ 50 ของเวลาการแพรภาพ มติของรัฐสภายุโรปดังกลาวนี้ 
จักตองสงใหรัฐบาลภาคีสหภาพยุโรปแตละประเทศพิจารณาตอไป  หากภาคีสวนใหญไมเห็นชอบ
ดวย มติดังกลาวนี้ก็จะไมมีผลบังคับใช และสหภาพยุโรปก็จะไมมีกฎหมายจํ ากัดรายการโทรทัศน
ตางประเทศอีกตอไป
           แมวาสเปนเปนตัวตั้งตัวตีในการเสนอญัตตินี้เขารัฐสภายุโรป แตเปนที่ทราบกัน
โดยทั่วไปวา ฝร่ังเศสเปนผูผลักดันมาตรการนี้มาโดยตลอด  ฝายผูสนับสนุนหวังเปนอยางมากวา 
เบลเยี่ยม เยอรมนี และออสเตรีย จะรวมสนับสนุนญัตตินี้ สวนเดนมารกและสหราชอาณาจักรเปน
ผูคัดคานที่แข็งขันมาตั้งแตตน
           ฝายผูสนับสนุนมีความเห็นวา การกํ าหนดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศ 
เปนมาตรการที่จํ าเปน มิฉะนั้นการผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศนภายในประชาคมยุโรป 
มิอาจขยายตัวได ทั้งนี้เพราะตนทุนการผลิตรายการโทรทัศนในสหภาพยุโรปสูงกวาการเชา 
รายการโทรทัศนอเมริกันถึง 10 เทา รายการโทรทัศนอเมริกันสามารถจัดจํ าหนายทั่วโลก จึงขาย 
ในราคาถูกได ดวยเหตุที่ธุรกิจโทรทัศนอเมริกันครอบคลุมทุกมุมโลก รายการโทรทัศนที่ผลิตขึ้น 
จึงมีเปาหมายที่จะเปน `รายการของโลก' (global programme) ตนทุนการผลิตรายการตกหนัก 
อยูที่การผลิตครั้งแรก การขายหรือการใหเชารายการเสียตนทุนสวนเพิ่ม (marginal cost) เฉพาะ
คาใชจายในการอัดวิดิโอเทปในกรณีรายการแหง หรือคาใชจายในการถายทอดรายการในกรณี 
รายการสด ตนทุนการผลิตรายการถือเปนตนที่จมไปแลว (sunk cost) ธุรกิจโทรทัศนอเมริกัน 
จึงสามารถขายหรือใหเชารายการในราคาถูกได เพราะมิจํ าตองขายเต็มตามตนทุนการผลิต 
ถัวเฉลี่ย  หากสามารถขายในราคาเทากับหรือสูงกวาตนทุนสวนเพิ่มเพียงเล็กนอยได
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            รายการโทรทัศนยุโรปผลิตขึ้นเพื่อสนองผูชมภายสหภาพยุโรป  สวนใหญมิได 
ผลิตขึ้นเพื่อ `รายการของโลก' ยิ่งรายการที่มิใชภาษาอังกฤษดวยแลว  ยิ่งมิอาจหวังที่จะขาย
นอกสหภาพยุโรปได เมื่อเปนเชนนี้ สถานีโทรทัศนยุโรปจึงนิยมซื้อรายการอเมริกันมากกวา 
ที่จะผลิตรายการเอง เพราะตนทุนแตกตางกันมาก นอกจากนี้ รายการโทรทัศนอเมริกันยังมีความ
สามารถในการจับตลาด เพราะการผลิตรายการคํ านึงถึงลํ าดับความนิยมของผูชม รายการ 
โทรทัศนอเมริกันที่ซื้อมาถายทอดทางสถานีโทรทัศนยุโรปจึงไดรับความนิยมอยางมาก
            อุตสาหกรรมภาพยนตรเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากมาตรการ 
การกํ าหนดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศ เพราะอยางนอยสุดมาตรการนี้ชวยใหภาพยนตร 
ยุโรปมีโอกาสฉายทางโทรทัศนมากขึ้น ในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้อุตสาหกรรมภาพยนตร 
ยุโรปตกตํ่ าลงโดยตลอด เพราะมิอาจทานภาพยนตรอเมริกันได แมรัฐบาลบางประเทศ  ดังเชน 
ฝร่ังเศสและเยอรมนี มีนโยบายใหเงินอุดหนุนแกอุตสาหกรรมภาพยนตร แตสถานการณ 
มิไดกระเตื้องขึ้น ภาพยนตรที่ไดชื่อวามีคุณภาพเปนที่ชื่นชมของชนชั้นสูงและผูอํ านวยการสราง
ดวยกันเอง ไมสามารถจับตลาดลางไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลก็คือ สหภาพยุโรปขาดดุลการคา
เชิงวัฒนธรรมแกสหรัฐอเมริกา เฉพาะผลิตผลทางโสตทัศนภัณฑ (audiovisual products)  
อันประกอบดวยภาพยนตรและดนตรี ทั้งที่เปนวิดิโอเทป เทปคาสเซตต  compact discs และ 
laser discs สหภาพยุโรปตองขาดดุลสหรัฐอเมริกาถึงประมาณปละ 4,000 ลานเหรียญอเมริกัน
            ฝายที่ต อตานการจํ ากัดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศใหเหตุผลวา  
มาตรการดังกลาวนี้ลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของประชาชน และขัดขวางการพัฒนาความคิด
สรางสรรคใหมๆ สหราชอาณาจักรเปนหัวหอกในการคัดคาน เพราะสหราชอาณาจักรเคยใช 
มาตรการเชนนี้มากอนแลว แตการณปรากฏวา อุตสาหกรรมภาพยนตรกลับตกตํ่ าหนักลงไปอีก 
เพราะคนอังกฤษไมนิยมชมภาพยนตรอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษปรับเปลี่ยนนโยบายจากการปกปอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศมาเปนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ในปจจุบัน อังกฤษเปนศูนยกลาง
ของธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียมในยุโรป กลาวคือ มีโทรทัศนถึง 70 ชองจากจํ านวนทั้งหมดใน 
ยุโรป 160 ชอง
            เบลเยี่ยมเคยยืนเคียงขางอังกฤษในการตอตานมาตรการการจํ ากัดรายการ 
โทรทัศนตางประเทศ แตแลวสถานี Coditel ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนเคเบิลทีวีแหงเดียวในเบลเยี่ยม  
ก็ถูกยื่นฟองตอศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice) วาถูกครอบงํ าโดยรายการของ 
TBS (= Turner Broadcasting System) มากจนเกินไป
           ฝายที่ต อตานมาตรการการกํ าหนดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศชี้ 
ใหเห็นวา แมวามาตรการดังกลาวนี้จะลดทอนรายการละครนํ้ าเนาอเมริกัน (American soaps) 
ทางสถานีโทรทัศนยุโรป แตรายการที่จะผุดขึ้นแทนก็คือ ละครนํ้ าเนายุโรป (European soaps)  
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รายการที่มีคุณภาพเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งภาพยนตรที่ผลิตภายในสหภาพยุโรป มักจะออกอากาศ
ตอนดึกเมื่อผูคนสวนใหญเขานอนแลว
           ในประเด็นเกี่ยวกับการปกปองวัฒนธรรม (Cultural Protectionism) หากภาคี 
สหภาพยุ โรปยืนหยัดในเรื่องนี้  ก็ต องละทิ้งนโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  
(Harmonization Policy) เพราะมิอาจไปดวยกันได นโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเปน
นโยบายระดับสหภาพ และจะเปนไปไดก็ตอเมื่อภาคีสหภาพยุโรปทุกประเทศยินยอมทลาย 
กํ าแพงวัฒนธรรม สวนการปกปองวัฒนธรรมตองเปนนโยบายระดับชาติ  โดยที่ภาคีแตละประเทศ
สรางกํ าแพงปกปองวัฒนธรรมของตน ในปจจุบันสหภาพยุโรปประกอบดวยภาคีสมาชิกที่มี 
วัฒนธรรมแตกตางกันมาก ลองเปรียบเทียบกรีซกับสวีเดน ยิ่งสหภาพยุโรปขยายเขตเศรษฐกิจ 
ออกไปกวางขวางมากเพียงใด ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) ก็จะยิ่งมี
มากเพียงนั้น แมในปจจุบันยังยากที่จะระบุไดวา อะไรคือวัฒนธรรมรวมของสหภาพยุโรป ใน
อนาคต เมื่อสหภาพยุโรปครอบคลุมอัฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก ก็ยิ่งยาก
ข้ึนไปอีกที่จะกลาวถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของสหภาพยุโรป
            ไมวามาตรการการจํ ากัดรายการโทรทัศนตางประเทศจะไดรับความเห็นชอบ 
จากภาคีสหภาพยุโรปหรือไมก็ตาม แตการที่ผูนํ าสหภาพยุโรปบางสวนชูธงการปกปองวัฒนธรรม
ยอมสะทอนใหเห็นถึงการรุกคืบของทุนวัฒนธรรมอเมริกัน กระแสอเมริกานุวัตรของทุนวัฒนธรรม 
(Americanization of Cultural Capital) เปนประเด็นสํ าคัญในการทํ าความเขาใจระบบทุนนิยม
โลกปจจุบัน
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