คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 18 เมษายน 2540

Third Programme
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มรณกรรมของรายการ Classical Digital FM ทางสถานีวิทยุ FM 95.0 ของ
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) ตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ 2540 เปนตนมา
กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณจากปญญาชนและนักฟงเพลงคลาสสิกเปนอันมาก
ผมติดตามปรากฏการณทางสังคมดังกลาวนี้ดวยความสนใจยิ่ง เดิมผมเปน
แฟนสถานีวิทยุ FM 95 อยางเหนียวแนน เพราะมีเพลงคลาสสิกฟงตลอดทั้งวัน ถึงจะมีรายการ
ขาวและโฆษณาคั่นรายการ ก็เปนเพียงสวนนอย และถึงจะเปดเพลงซํ้ าไปซํ้ ามาก็ยังพอทน
นับตั้งแตเดือนมีนาคม 2540 เปนตนมา ผมเลิกฟง FM 95 และรูสึกตกใจที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายการมากมายเชนนี้
ผมมาทราบจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพในภายหลังวา มรณกรรมของ
Classical Digital FM เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผูรับสัมปทาน เดิมบริษัทสยามเรดิโอในสังกัด
สํ านั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว นพระมหากษั ต ริ ย  เ ป น ผู  รั บ สั ม ปทานในการจั ด รายการตั้ ง แต เ ดื อ น
กรกฎาคม 2538 ระยะเวลาสัมปทาน 20 เดือน ผูรับสัมปทานตองจายคาเชาแก อสมท. เดือน
ละ 1.6 ลานบาท โดย อสมท. เปนฝายผลิตรายการ เมื่อสัมปทานสิ้นอายุ สยามเรดิโอไมขอ
ตออายุสัมปทาน เนื่องจากประสบการขาดทุนจํานวนมาก อสมท. หันไปใหสัมปทานแกบริษัท
Traffic Corner ซึ่งขอเปลี่ยนชื่อรายการเปน It’s a Fine Radio ผูรับสัมปทานรายใหมตองจาย
คาเชาแก อสมท. เดือนละ 1.9 ลานบาท โดยคาเชาจะเพิ่มขึ้นปละ 10% นอกจากนี้ ผูรับ
สัมปทานยังตองจายเงิน 2.5 ลานบาทแก อสมท. สําหรับการใชทรัพยากรของสถานี และอีก 1
ลานบาทสําหรับการซื้อเทปและ CDs (ดูรายงานของผุสดี ฤทธินนท ใน The Nation, April 2,
1997)
แมวา Traffic Corner ตองจายคาสัมปทานแก อสมท. มากกวาที่ Siam Radio
เคยจาย แต Traffic Corner ก็คาดวาจะมีกําไรอยางงดงาม กําไรที่คาดวาจะไดมาจากรายได
จากการโฆษณาทางสถานี ซึ่งคาดวาจะเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
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รายการ รายการเพลงคลาสสิก ซึ่งเดิมมีตลอดวัน ลดลงเหลือวันละ 8-10 ชั่งโมง นอกนั้นเปน
เวลาสําหรับขาว รายการสนทนาทางวิทยุ และรายการดนตรียอดนิยม
เมื่อแรกที่ผมฟง FM 95 ครั้งที่ยังเปน Classical Digital FM ผมนึกถึง Third
Programme ของ BBC อันเปนรายการวิทยุสําหรับปญญาชนในประเทศอังกฤษ
Third Programme เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2489 จากการผลักดัน
ของนายวิลเลียม ฮาเลย (William Haley) ผูอํานวยการใหญของ BBC ในขณะนั้น นายฮาเลย
ตองการให Third Programme เปนรายการประเทืองปญญาที่ผสมผสานระหวางรายการดนตรี
และรายการสนทนา โดยมีเวลาออกอากาศในชวงเย็นวันละ 6 ชั่วโมง หลักการสําคัญก็คือ จะ
ไมมีการตัดทอนรายการ หรือแทรกรายการดวยขาว ในเวลานั้นยังไมมีโทรทัศน BBC ซึ่งเปน
องคกรของรัฐบาลอังกฤษรับผิดชอบการผลิตรายการสําหรับเครือขายวิทยุ กอนหนานี้ BBC มี
Frist และ Second Programme ซึ่งเปนรายการ Light and Home อยูกอนแลว ฮาเลยไมเกรง
ขอครหาวา การจัดตั้ง Third Programme เปนการเอาใจปญญาชนกลุมเล็กๆในอังกฤษมาก
จนเกินไป เขาตองการเห็นการ ‘ไตบันได’ ทางวัฒนธรรม โดยผูฟงรายการ Light and Home
เขยิบขึ้นไปฟง Third Programme ฮาเลยมองเครือขายวิทยุ BBC ประดุจหนึ่ง ‘ปรามิดทาง
วัฒนธรรม’ (Cultural Pyramid)
ชวงสิบปแรก (2489-2498) นับเปนยุคทองของ Third Programme เพียงชั่ว
เวลา 2 เดือนแรกที่ออกอากาศ เอ็ดเวิรด แซ็กวิลล-เวสต (Edward Sackville-West) นักวิจารณ
สั ง คมถึ ง กั บ ลงความเห็ น ว า Third Programme จะกลายเป น สถาบัน ทางการศึกษาและ
อารยธรรมที่สําคัญยิ่งของอังกฤษ คําทํานายนี้ปรากฏวาเปนจริงในเวลาตอมา
การที่ Third Programme ถีบตัวขึ้นมาเปนสถาบันทางวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่ง
ในสังคมอังกฤษ เกิดจากเหตุปจจัยหลายดาน ในประการแรก เมื่อ Third Programme ปรากฏ
สูโลกสื่อมวลชนในป 2489 นั้น ยังไมมีโทรทัศนเปนคูแขง ในประการที่สอง สงครามโลกครั้งที่สอง
เพิ่งยุติลง กระบวนการบูรณะประเทศยังไมเสร็จสิ้น ผูคนจํานวนมากยังไมมีงานทํา หรือมีงานทํา
ไมเต็มเวลา การผลิตรายการของ Third Programme ทําไดงาย และเสียตนทุนไมสูงนัก ดวยเหตุ
ดังนี้ Third Programme จึงมีรายการอานกวีนิพนธของ Louis MacNeice และ Dylan Thomas
มีรายการละครวิทยุของนักการละครรวมสมัย มีรายการสนทนากับนักปรัชญา นักประวัติศาสตร
และนักการเมือง เปนตน
เมื่อ Third Programme เริ่มออกอากาศนั้น ยังไมมีเทปคาสเซ็ตส หรือแมแต
แผนเสียงชนิด LPs ไมตองกลาวถึง Compact Discs รายการดนตรีทางวิทยุจึงเปนรายการแสดง
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สด นักดนตรีที่มีชื่อเสียงจํานวนมากมาออกรายการใน Third Programme แมแต Vienna State
Opera ยังยกคณะไปแสดงอุปรากรใน Third Programme ดวยเหตุที่ตองมีการแสดงสด
เพื่อกระจายเสียงนี้เอง BBC จึงตองมีวงดนตรีของตนเองหลายวง วงที่มีชื่อเสียงก็คือ BBC
Symphony Orchestra
แตความสําเร็จของ Third Programme มิไดเกิดจากปจจัยเกื้อหนุนเทานั้น
หากยังเปนเพราะความปรีชาสามารถของผูนําและบุคลากรภายใน BBC อีกดวย ในชวงที่เปน
ยุคทองของ Third Programme ผูฟงมีโอกาสฟงรายการดังเชน Ideas and Beliefs of the
Victorians หรือ Stravinsky and Neo-classicisim รายการโตวาทีระหวางเบอรทรันด รัสเซลล
(Bertrand Russell) กับบาทหลวงคอเปลสตัน (Father Copleston) แหงนิกายเยซูอิต เรื่อง
พระเจามีจริงหรือไม และอุปรากรเรื่อง A Mid-Summer Marriage ของ Sir Michael Tippett
การก อ เกิ ด และเติ บ โตของโทรทั ศ น นํ ามาซึ่ ง ความเสื่ อ มถอยของวิ ท ยุ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและฐานะการคลังของรัฐบาลมีผลกระทบตอ BBC โดยตรง
ยิ่งเมื่อรัฐบาลพรรคอนุรักษนิยม นับตั้งแตรัฐบาลนางมารกาเร็ต แธตเชอรเปนตนมา ดําเนินตาม
แนวทางเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) ดวยการตัดทอนงบประมาณดานสังคม BBC
ยอมมิอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบได แรงกดดันทางการเมืองสรางความแปรปรวนภายใน BBC ดวย
Third Programme กลายเปนเปาหนึ่งที่ถูกโจมตี ในฐานที่สัดสวนของประชากรอังกฤษที่ฟง
รายการนี้มิไดเพิ่มขึ้น แสดงถึงความลมเหลวในการ ‘ไตบันได’ ทางวัฒนธรรมของประชาชน
สวนใหญ
เมื่อมีการปฏิรูป BBC อันเปนผลจากรายงานการศึกษาเรื่อง Broadcasting in
the Seventies มีการจัดเครือขายวิทยุใหม โดยมี Radio 1, 2 และ 3 รายการของ Third
Programme ดั้งเดิมถูกบรรจุไวใน Radio 3 วิวาทะภายในองคกรมีอยูตลอดเวลา ระหวางการ
จัดรายการ ‘คุณภาพ’ เพื่อกลุมชนที่อยูบนยอดปรามิดทางวัฒนธรรม กับการจัดรายการที่ตามใจ
‘ตลาด’ มากขึ้น ในยุคสมัยที่ ‘ตลาด’ เปนใหญ Radio 3 ก็มีแตรายการเปดเทปดนตรี ไมมี
รายการประเทืองปญญาอื่นๆ ในยุคสมัยที่นายสถานี Radio 3 และผูบริหาร BBC ตองการสนอง
ความตองการทางปญญาของกลุมชนที่อยูบนยอดปรามิดทางวัฒนธรรม Radio 3 ก็จะมีสัดสวน
ของรายการ Third Programme สูง
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีผลกระทบตอ BBC อยางสํ าคัญวา
จําเพาะวิทยุ นอกจากตองแขงขันกับโทรทัศนแลว วิทยุ BBC ยังตองแขงขันกับวิทยุเอกชนดวย
สถานีวิทยุเอกชนซึ่งมีรายไดหลักจากการโฆษณา มุงจัดรายการเอาใจตลาด เมื่อตลาดมีความ
ตองการฟงเพลงคลาสสิก บัดนี้ก็มี Classic FM ซึ่งเปดเพลงคลาสสิกทั้งวัน โดยมีบริษัทที่ผลิต
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เทปคาสเซ็ตสและ CDs เปนสปอนเซอร การแสดงสดทางวิทยุ นอกจากจะเปนเรื่องลาสมัยแลว
ยังเสียตนทุนสูงอีกดวย Radio 3 จึงมีคูแขงในภาคเอกชน ในประการสําคัญ มีวิวาทะพื้นฐานวา
ในยุคสมัยที่สังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมากนี้ ผูคนยังคงใจจดใจจอฟงรายการสนทนา
หรือการบรรยายทางวิชาการทางวิทยุอีกหรือไม
Third Programme มีอายุครบ 50 ป ในป 2539 ฮัมฟรีย คารเพ็นเตอร
(Humphrey Carpenter) นักจัดรายการวิทยุทาง Radio 3 และมีผลงานหนังสือชีวประวัติบุคคล
สําคัญทางวัฒนธรม เลาเรื่องราวของ Third Programme ในหนังสือเรื่อง The Envy of the
World: Fifty Years of the BBC Third Programme and Radio 3 (Weidenfeld and Nicolson,
1996)
แมวาเมืองไทยมีสถานีวิทยุมากกวา 400 สถานี โดยที่ทั้งหมดรัฐบาลและ
หนวยงานราชการเปนเจาของ แตไมมี Third Programme ในเครือขายวิทยุไทย อสมท. มิใช
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากํ าไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัมปทานผูบริหารสถานีวิทยุ
FM 95 ในปลายเดือนกุมภาพันธ 2540 อสมท. อยูในฐานะมีกําไร การเปลี่ยนแปลงสัมปทาน
ในทางที่ อสมท. ไดรับคาเชาและผลประโยชนเพิ่มขึ้น โดยยินยอมใหผูรับสัมปทานจัดรายการ
เอาใจตลาดมากขึ้น ยอมมีนัยสําคัญวา อสมท. หันเข็มมุงไปแสวงหากําไรสูงสุด โดยละเลย
หนาที่ในฐานะหัวหอกในดานวัฒนธรรม
ผมอยากเห็น FM 95 เปน ‘Third Programme’ ของเครือขายวิทยุไทย เปนสถานี
วิทยุที่ไมมีโฆษณา แตมุงจัดรายการเพื่อประเทืองปญญาของชนทุกกลุมในสังคม สถานีวิทยุ
เชนนี้จะกอเกิดไดตองเปนนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสําหรับการผลิต
รายการอยางเต็มที่ หรือถาหากให อสมท. นํากําไรจากภาคสวนอื่นมาจัดการสถานีวิทยุนี้
รายจายของ FM 95 ตองถือเปนกําไรสําหรับการคํานวณโบนัสของพนักงาน อสมท. จึงจะเปน
ธรรม ผมไมตองการให FM 95 เปนสถานีเพลงคลาสสิก โครงสรางรายการตองมีดุลที่เหมาะสม
ระหวางรายการดนตรีกับรายการสนทนา ในกลุมรายการดนตรีก็ควรมีดุลที่เหมาะสมระหวาง
ดนตรีไทยเดิม ดนตรีคลาสสิก และ World Music ในกลุมรายการสนทนาก็ควรมีดุลที่เหมาะสม
ระหวางหัวขอทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เมื่อสัมปทานที่ อสมท. ใหแก Traffic Corner สิ้นสุดลงในอนาคต อสมท. ควรจะ
กลับเนื้อกลับตัวผลักดันให FM 95 เปน ‘Third Programme’
โครงสรางรายการวิทยุและโทรทัศนในสังคมใด ยอมสะทอนถึง ‘สุขภาพทาง
วัฒนธรรม’ ในสังคมนั้น อสมท. มิอาจปฏิเสธหนาที่ในการแกปญหา ‘สุขภาพทางวัฒนธรรม’ ของ
สังคมไทยได

