คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2539

มองมุมกู
รังสรรค ธนะพรพันธุ
อวสานของรายการ “มองตางมุม” ทางสถานีโทรทัศนชอง 11 เปนเรื่องที่คาด
การณไดอยูแลวในทันทีที่นายบรรหาร ศิลปอาชาจัดตั้งรัฐบาล หากฐานการเมืองของนายบรรหาร
เขมแข็งมั่นคงมากกวานี้ รายการ “มองตางมุม” ก็คงถูกปดในสัปดาหที่มีการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเอง
แตเปนเพราะนายบรรหารมีฐานะงอนแงนในเชิงอํ านาจและในเชิงจริยธรรม การปดรายการ
“มองตางมุม” จึงยืดเยื้อมากวา 6 เดือน ตอเมื่อเห็นชองทางที่จะดันทุรังธํารงฐานะรัฐบาลตอไป
อวสานของรายการ “มองตางมุม” จึงมาถึงอยางมิอาจเปนอื่นได
รายการ “มองตางมุม” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2538 นับเปนจุดเริ่มตนแหงจุดจบ
ของรายการนี้ เพราะเปนรายการที่ประชาชนไดพบปะหัวหนาพรรคการเมืองตางๆกอนการ
เลือกตั้ง การประชันวิสัยทัศนระหวางนายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย กับนาย
บรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทย เปนประเด็นที่ประชาชนสนใจอยางยิ่ง เพราะทั้งสองคน
เปนคูแขงที่จะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป ผูชมจํานวนหานอยไมมีความเห็นวา หัวหนา
พรรคชาติไทยเปนฝายพายแพในการปะทะคารมทางรายการโทรทัศนครั้งนั้น ฐานะของนาย
บรรหารตกตํ่าอยางยิ่งเมื่อมิอาจตอบคําถามไดวา หากมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล ใครจะดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีที่สําคัญ ในขณะที่หัวหนาพรรคประชาธิปตยเลือกเอยอางชื่อนายศุภชัย พานิชภักดิ์ นาย
ธารินทร นิมมานเหมินท นายสุรินทร พิศสุวรรณ เปนอาทิ
ความเพลี่ยงพลํ้าในการออกรายการ “มองตางมุม” ยังความโกรธแคนแกนาย
บรรหารโดยมิพักตองสงสัย เพราะหลังจากรายการดังกลาวออกอากาศไปแลว นายบรรหารไดให
สัมภาษณสื่อมวลชนบริภาษรายการนี้ นายเจิมศักดิ์ ปนทอง พิธีกรของรายการถูกกลาวหาวา
ขาดความเปนกลาง และอาจมีเจตนาขุดหลุมพรางเพื่อทํ าลายคะแนนนิยมของพรรคชาติไทย
แตในโลกมนุษยนั้นจะหาความเปนกลางไดในแหงหนใด พิธีกรที่เปนกลางในสายตาของรัฐบาล
ก็คือพิธีกรที่เขาขางรัฐบาล ความผิดของนายเจิมศักดิ์อยูที่การรุกถามวา ใครจะเขารวมรัฐบาล
บรรหาร แตเมื่อนายชวนเปดเผยชื่อผูเขารวมรัฐบาล นายเจิมศักดิ์มิไดถามตอไปวา นายสุเทพ
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เทือกสุบรรณ และนายนิพนธ พรอมพันธุ ผูสรางกรณี สปก. 4-01 อันอื้อฉาวจะรวมรัฐบาลชวน
ดวยหรือไม
ดวยเหตุนี้เอง รายการ “มองตางมุม”จึงถูกถือเปนปรปกษของรัฐบาลบรรหาร
ตั้ ง แต ตน ทั้ ง รั ฐ บาลก็ ติด ตามรายการโทรทัศน และรายการวิท ยุทุก รายการที่น ายเจิม ศัก ดิ์มี
สวนรวม รายการ “มองตางมุม” ถูกกลาวหาวามุงโจมตีรัฐบาลบรรหารมากเกินไป การโจมตี
เปนไปอยางเผ็ดรอนและบางครั้งใชถอยคําอันหยาบคาย ขอที่นาสังเกตก็คือ รายการนี้ผานรอน
ผานหนาวแลว 5 รัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลก็วาไดไมพอใจรายการนี้ ไมมากก็นอย แตรัฐบาลอื่นๆ
มีขันติธรรมมากพอที่จะทนรับฟงเสียงวิพากษวิจารณ เมื่อเปนรัฐบาล ก็ตองทนรับฟงเสียงสะทอน
จากประชาชน จึงจะชอบดวยระบอบประชาธิปไตย แมรายการ “มองตางมุม” จะถือกําเนิดในยุค
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน แตผูเขารวมรายการนี้จํ านวนไมนอยแสดงความเห็นวิพากษ
วิจารณนายอานันท ปนยารชุน และคณะ รสช. เมื่อนายบุญชนะ อัตถากร ประธานคณะ
ที่ปรึกษารสช. ออกรายการนี้ นายบุญชนะแสดงความไมเห็นดวยกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ทดแทนภาษีการคา ในยุครัฐบาลชวน ผูเขารวมรายการจํานวนมากวิพากษรัฐบาลชวน แม
นายชวนจะไมพอใจจนถึงกับพูดจากระแหนะกระแหนนายเจิมศักดิ์ในที่สาธารณะบางโอกาส
แตรายการนี้ก็อยูรอดมาไดดวยขันติธรรมของผูปกครอง
ขอที่นาสมเพชก็คือ รายการ “มองตางมุม” ถือกําเนิดในยุคเผด็จการ แตมาพบ
จุดจบในรัฐบาลนักเลือกตั้ง สํ าหรับผูที่ศึกษาประวัติศาสตรการเมืองและติดตามการเมืองไทย
มาโดยตลอดยอมไมรูสึกประหลาดใจ เพราะพรรคชาติไทยมีความสัมพันธกับระบอบเผด็จการ
เกือบตลอดเวลา มิพักตองกลาวถึงผูนําบางคนของพรรคชาติไทยที่มีสวนรวมในเหตุการณการ
เขนฆานักศึกษาและประชาชนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และมิพักตองกลาวถึงการที่พรรค
ชาติไทยยอมเปนฐานรองรับความชอบธรรมของรัฐบาลสุจินดา
แมรัฐบาลบรรหารจะมีอํานาจในการปดรายการ “มองตางมุม” และมีอํานาจใน
การแตงตั้งใหนายสมเกียรติ ออนวิมลเปนที่ปรึกษาสถานีโทรทัศนชอง 11 ของกรมประชาสัมพันธ
ก็ตาม แตการขายเวลาของสถานีโทรทัศนดังกลาวแกบริษัทเอเชียวิชั่นส จํากัด ของนายสมเกียรติ
กอใหเกิดขอกังขาไดวาเปนการประพฤติมิชอบหรือไม ในเมื่อบริษัทเอเชียวิชั่นสเปนบริษัทเอกชน
เพียงรายเดียวที่สามารถซื้อเวลาของสถานีโทรทัศนชอง 11 ได ไมมีการประมูลเพื่อใหเอกชน
รายอื่นๆ ยื่นขอเสนอเขามาแขงขัน มีแตการใหเวลาโดยเสนหาแกธุรกิจของนายสมเกียรติ
นายสมเกียรติสมควรที่จะไดรับความเสนหาจากรัฐบาลบรรหารมาชานานแลว
เพราะนายสมเกียรติเลือกสนับสนุนรัฐบาลสุจินดา และตอตานขบวนการพฤษภาคม 2535 หาก
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รัฐบาลสุจินดาธํารงอํานาจตอมาได รายการ “มองตางมุม” ก็ตองสิ้นชีวิตแตบัดนั้น และนาย
สมเกียรติก็คงสามารถขยายธุรกิจสื่อสารมวลชนตอมาได เมื่อพรรคชาติไทยยึดกุมอํานาจรัฐ และ
กลุมเทิดไทยึดกุมสถานีโทรทัศนชอง 11 ก็ถึงวาระที่นายสมเกียรติตองไดรับการตอบแทน
ในฐานะที่ปรึกษาสถานีโทรทัศนชอง 11 นายสมเกียรติพูดแทนรัฐบาลบรรหารวา
ชอง 11 มิอาจคบกับนายเจิมศักดิ์ได เพราะนายเจิมศักดิ์วิพากษวิจารณรัฐบาลบรรหารทุกวัน
รายการ “มองตางมุม” จึงตองลาจากชอง 11 (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 5 กุมภาพันธ 2539) แต
นายสมเกียรติในฐานะเบี้ยหมากรุกของนายปยะณัฐ วัชราภรณ รัฐมนตรีประจําสํานักนายก
รัฐมนตรี ผูกํากับดูแลชอง 11 และนายปยะณัฐ ในฐานะเบี้ยหมากรุกของนายบรรหาร ตื้นเขิน
เกินไปที่ปดรายการ “มองตางมุม” ดวยการใชอํานาจเปนธรรม เพราะพลันที่เรื่องนี้ปรากฏเปนขาว
เสียงคัดคานและประทวงก็ปรากฏโดยทั่วไป รวมทั้งจากรัฐมนตรีรวมรัฐบาลดวย แทที่จริงแลว
มียุทธวิธีแบบทุนนิยมที่จะขับดันรายการ “มองตางมุม” ออกไปจากชอง 11 โดยที่เสียงคัดคาน
อาจมีนอยกวานี้ ดวยการขึ้นคาเชาอยางฮวบฮาบ และเรียกเก็บคาเชาลวงหนา 1 ป เพียงเทานี้
รายการ “มองตางมุม” ก็สิ้นลมปราณ
ดวยเหตุที่นายสมเกียรติเปนที่เสนหาของรัฐบาลบรรหาร บริษัทเอเชียวิชั่นส
จํากัด จึงจายคาเชาเพียง 60 ลานบาทสําหรับเวลาประมาณ 20% ของเวลาออกอากาศทั้งหมด
ของสถานีโทรทัศนชอง 11 (คูแขง ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ 2539) สาธารณชนไมมีโอกาสทราบวา
สัญญาการเชามีรายละเอียดอะไรบาง และมีการลงนามในสัญญาแลวหรือไม สถานีโทรทัศน
ชอง 11 ไดผลประโยชนอะไรบางนอกเหนือจากคาเชา 60 ลานบาท และนอกเหนือจากการ
แปรสภาพเปนฐานธุรกิจของบริษัทเอเชียวิชั่นส ความไมโปรงใสในกระบวนการให ‘สัมปทาน’
การใชเวลาออกอากาศของสถานีโทรทัศนชอง 11 เปนภาพที่ปรากฏโดยทั่วไป
เมื่อนายปยะณัฐตกลงใหนายสมเกียรติเขาไปเปนผูประกอบการสถานีโทรทัศน
ชอง 11 นั้น ในชั้นแรกพยายามผลักดันใหชอง 11 สามารถหารายไดจากการโฆษณา ซึ่งขัดตอ
หลักการของการจัดตั้งสถานีโทรทัศนชอง 11 แตแรกเริ่ม เมื่อเสียงคัดคานดังขรม ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรีเห็นชองทางใหมในการแสวงหารายได การดิ้นรนเพื่อหารายไดจากการโฆษณา
ก็ยุติลง ยุทธวิธีใหมก็คือ การผันงบโฆษณาของรัฐวิสาหกิจทั้งปวงไปโอบอุมบริษัทเอเชียวิชั่นส
เริ่มตนดวยเงินอุดหนุน 10 ลานบาทจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และตามมาดวยเงิน
โฆษณาจากรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
การผันงบโฆษณาจากภาครัฐวิสาหกิจเพื่อโอบอุมบริษัทเอเชียวิชั่นส ในการผลิต
รายการปอนสถานีโทรทัศนชอง 11 มีขอพึงพิจารณาหลายประการ หากนโยบายดังกลาวนี้ยังผล
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ใหภาครัฐวิสาหกิจตองเพิ่มงบประชาสัมพันธมากไปกวากรณีปกติ สาธารณชนจะเปนฝายสูญเสีย
ประโยชน เพราะกํ าไรนํ าส ง รั ฐ จากภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ จะมี น  อ ยกว า ปกติ แม ใ นกรณี ที่ ง บ
ประชาสัมพันธมิไดเพิ่มไปจากแนวโนมตามปกติ รัฐวิสาหกิจที่ตองจายคาโฆษณาตามนโยบายนี้
ก็จะเปนฝายเสียผลประโยชน เพราะมิไดรับประโยชนจากการโฆษณาอยางเต็มที่
นายสมเกียรติเปดเผยตอสื่อมวลชนวา บริษัทเอเชียวิชั่นสประมาณวาจะมีรายได
ในปแรกประมาณ 100 ลานบาท โดยที่รายไดสวนหนึ่งมาจากการขายซอฟทแวร ดังเชนเทปวีดีโอ
และ CD-ROM แตถึงจะอมพระมาพูด ก็ไมนาเชื่อวา เพียงการขายซอฟแวรจะใหรายไดมากมาย
ถึง 100 ลานบาท ขอที่นายสมเกียรติมิไดเปดเผยก็คือ จะมีการผันงบโฆษณาจากภาครัฐวิสาหกิจ
มาใหบริษัทเอเชียวิชั่นส หากงบโฆษณาที่ผันมาใหมีจํานวน 100 ลานบาท ในขณะที่บริษัทเอเชีย
วิชั่นสจายคาเชาแกสถานีโทรทัศนชอง 11 เพียง 60 ลานบาท นั่นก็หมายความวา รัฐบาลใหเงิน
อุดหนุนในรูปแอบแฝงแกบริษัทเอเชียวิชั่นสถึง 40 ลานบาท
หากการผั น งบโฆษณาจากภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น ไปอย า งเป น กระบวนการดั ง
ที่กลาวขางตนนี้ ประชาชนก็มีสิทธิที่จะตั้งคําถามวา เหตุใดจึงตองเปนบริษัทเอเชียวิชั่นสที่ได
ประโยชนจากรัฐบาล เหตุใดจึงตองจายเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงแกบริษัทเอเชียวิชั่นส เหตุใด
จึงไมมีการประมูลการใหสัมปทานการใชเวลาของสถานีโทรทัศนชอง 11 และหากเห็นสมควรใน
การจายเงินอุดหนุนเพื่อผลิตรายการโทรทัศน ทํ าไมจึงไมจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผนดิน เพราะการผันงบโฆษณาจากภาครัฐวิสาหกิจกระทบกระเทือนตอการประกอบการของ
รัฐวิสาหกิจที่ถูกบังคับใหสนองนโยบาย
ในเมื่อบริษัทเอเชียวิชั่นสตองพึ่งพิงรัฐบาลมากมายถึงปานนี้ มิจําเพาะแตการ
มีโอกาสเชาเวลาของสถานีโทรทัศนชอง 11 ชนิดที่ไมมีเอกชนรายใดมีโอกาสเชนนี้ มิหนําซํ้ายัง
เสียคาเชาในอัตราตํ่าอีกดวย ทั้งยังไดรับการเกื้อหนุนดานรายไดจากนโยบายการผันงบโฆษณา
จากภาครัฐวิสาหกิจอยางสําคัญ ก็เปนเรื่องที่แนชัดวา สถานีโทรทัศนชอง 11 จะไมมีรายการ
วิพากษวิจารณรัฐบาล หรือหากมีรายการลักษณะนี้ ก็ตองมีการกลั่นกรองมิใหผูที่มีความเห็น
ขัดแยงกับนโยบายรัฐบาลอยางรุนแรงมีโอกาสออกรายการ ความเปนกลางในการเสนอขาวสาร
จะคอยๆมลายหายไป
ในไมชา สถานีโทรทัศนชอง 11 จะคอยๆแปรสภาพเปน ‘กระทรวงแหงความจริง’
ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ และรายการ “มองมุมกู” จะเขามาแทนที่รายการ “มองตางมุม”

