จดหมายจากอังกฤษ
ฉบับที่ 5 วาดวยรายการวิทยุในอังกฤษ1
เธอที่รัก
ขณะที่ กํ าลั ง เขี ย นจดหมายฉบั บ นี้ ฉั น กํ าลั ง ฟ ง รายการวิ ท ยุ ที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก
ตามความเห็นของชาวอังกฤษโดยมาก รายการวิทยุที่ฉันกลาวถึงนี้ก็คือ The Third Programme
ซึง่ ฉันขอเลีย่ งทีจ่ ะใชศัพทภาษาไทยใดๆ ความพยายามในการรักษาคุณภาพของรายการดังกลาว
ใหคงความเปนเอกในโลกดูจะเปนขาวใหญที่ไดรับการกลาวขวัญอยางมากในรอบปที่ผานมานี้
ทัง้ ยังเปนญัตติทถี่ กเถียงกันในสภาสามัญอีกดวย เธอคงทราบดีแลววา รายการวิทยุในอังกฤษนั้น
ทั้ง หมดกระจายเสียงโดยบรรษั ท แหงหนึ่งซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจและเปนที่รูจักกันดีในนามยอวา
บี.บี.ซี. เดิมทีรายการวิทยุจําแนกไดเปนสามประเภทใหญๆ ประเภทแรกเรียกวา บริการครัวเรือน
(Home Service) ใหขา วสารและความรูทั่วๆไปแกมหาชน ประเภทสองจัดเปนรายการเบาสมอง
(Light Programme) มีละครชวนหัว เพลงจําพวกไลทมิวสิกกับเพลงจําพวกที่เด็กหนุมสาวนิยม
ชมชอบกัน สวนประเภทที่สามหรือ Third Programme นัน้ มักจัดรายการหนักสมอง หากเปน
ดนตรีก็มักเปนดนตรีคลาสสิก หากเปนการอภิปรายหรือการสนทนาก็มักเปนการอภิปรายหรือ
การสนทนาในหัวขอหรือปญหาสําคัญๆ โดยอาจารยมหาวิทยาลัยหรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
บางรายการเปนการอภิปรายขามทวีประหวางชนชั้นมันสมองของประเทศตางๆ การกระจายเสียง
รายการแตละประเภทนั้นกระทําโดยขนาดคลื่นตางๆกัน และกระจายเสียงพรอมๆกัน ผูมีรสนิยม
ในรายการประเภทใดก็อาจเลือกฟงไดตามใจชอบ ทั้งอาจเลือกฟงไดทุกขณะระหวางเวลากระจาย
เสียงของสถานี มิจําตองคอยฟงรายการหนึ่งรายการใดจากสถานีหนึ่งสถานีใดอยางในบานเรา
ซึง่ รายการวิทยุมิไดจัดจําแนกตามรสนิยมของผูฟง
ทีร่ ายการวิทยุในอังกฤษเปนขาวใหญก็เนื่องมาจากเอกสารชื่อ Broadcasting in
the Seventies ซึง่ ทาง บี.บี.ซี.จัดพิมพออกเผยแพรตั้งแตเดือนกรกฎาคม ศกที่แลวไดกลาวถึง
โครงการและแนวโนมในอนาคตของรายการวิทยุในอังกฤษไปในทิศทางที่คนอังกฤษเปนอันมาก
เห็นวาเสื่อมลง การจํ าแนกรายการก็มิไดเรียกชื่ออยางเดิมและมิไดจํ าแนกตามหลักการเดิม
หากเปลี่ยนเปน Radio–1, 2 และ 3 กระจายเสียงดวยขนาดคลื่นสี่คลื่น แทนที่จะเปนสาม
อยางเดิม Radio–1 จะวาดวยเพลงสมัยใหม Radio–2 เปนรายการไลทมิวสิก Radio–3 เปน
รายการอภิปรายและสนทนา และ Radio–4 เปนรายการดนตรีคลาสสิก ผนวกกับละครและการ
สนทนา ตามการจําแนกอยางใหมนี้ Third Programme ก็หายไปโดยปริยาย แมทางวิทยุ บี.บี.ซี.
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จะแถลงขาววา Third Programme อยางเกา ก็คือ Radio–3 อยางใหมนั่นเอง แตผูฟงรายการนี้
เกือบทั้งหมดก็วาได ตางสังเกตเห็นความแตกตางและคุณภาพที่ดอยลงประการหนึ่ง กับความ
ไมสะดวกในการติดตามฟงรายการอันเนื่องจากบัดนี้ Third Programme ถูกแยกกระจัดกระจาย
ตาม Radio–3 และ 4 อีกประการหนึ่ง บี.บี.ซี. กับเอกสาร Broadcasting in the Seventies จึง
เปนเปาแหงการโจมตีตั้งแตปลายปที่แลว ถึงกับมีการจัดตั้งขบวนการเรียกรองใหมีการจัดรายการ
วิทยุที่มีคุณภาพดีกวาที่กําหนดไวตามโครงการ ขบวนการนี้เรียกวา ซี.บี.บี (C.B.B. = The
Campaign For Better Broadcasting) ซึง่ เธอคงสังเกตไดวาเปนคํายอกลับกับ บี.บี.ซี. แมใน
มหาวิทยาลัยบางแหง นักศึกษาก็รวมกลุมตอตานการจัดรายการวิทยุของ บี.บี.ซี. ตามโครงการที่
แถลงไว จนชั้นพนักงานของ บี.บี.ซี. เองก็ยงั ไมเห็นดวยกับแผนงานของบรรษัท พรอมทั้งสงจด
หมายวิพากษวิจารณตีพิมพในหนังสือพิมพ The Times โดยมีผลู งนามทายจดหมายนั้นถึง 134
คน เหตุการณดังกลาวนี้ นัยวาเปนครั้งแรกที่พนักงานของ บี.บี.ซี. นํากิจการภายในบรรษัทมา
วิพากษวจิ ารณตอสาธารณชน ซึ่งนับเปนการละเมิดขอบังคับของบรรษัทนี้
ความจําเปนในการลดคุณภาพของ The Third Programme นัน้ ฉันเองเขาใจวา
เปนผลสืบเนื่องมาจากฐานะการเงินอันงอนแงนของ บี.บี.ซี. ถึง บี.บี.ซี. จะเปนผูผูกขาดดานการ
กระจายเสียงในอังกฤษ ก็มิไดหมายความวาจะมีกําไรอยางเหลือลน ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลอังกฤษ
นับแตมกี จิ การกระจายเสียงในประเทศนี้เปนตนมา มีนโยบายที่จะงดการโฆษณาทางวิทยุ เพราะ
เห็นวาเปนโทษมากกวาเปนคุณ ทั้งเปนการรบกวนประสาทผูฟงซึ่งตองการความบันเทิงและขาว
สารความรูมากกวาอยางอื่น การจัดสรรบริการของ บี.บี.ซี. จึงไดแตอาศัยภาษีที่เก็บจากผูฟงวิทยุ
หรือผูช มโทรทัศน ซึง่ จะตองชําระ ณ ที่ทําการไปรษณียทองถิ่นเปนรายปสวนหนึ่ง เงินอุดหนุนจาก
กระทรวงการคลังสวนหนึ่ง กับรายไดจากการจัดพิมพจํ าหนายเอกสารหนังสือของ บี .บี.ซี.
อีกสวนหนึง่ ซึ่งในจํานวนนี้สวนใหญไดจาก Radio Times ซึง่ เปนหนังสือรายการวิทยุและโทรทัศน
กับ The Listener ซึง่ เปนหนังสือพิมพรายสัปดาหเชนเดียวกับฉบับแรก หากทวาตีพิมพบทความ
วิจารณขาวและหนังสือ ตลอดจนเนื้อหาของรายการวิทยุและโทรทัศนที่ออกอากาศและถายทอด
ไปแลว คนอังกฤษก็เฉกเชนชนชาติอื่น ใชวาจะเปนคนดีเลอเลิศ ซื่อตรงตอหนาที่ทั้งหมดก็หาไม
เพราะฉะนัน้ จึงไมนาแปลกใจที่ปหนึ่งๆจํานวนผูใชบริการของ บี.บี.ซี. แตหลบเลี่ยงไมยอมเสียภาษี
มีเปนจํานวนวนมาก คํา “ภาษี” ที่ฉันใชนี้ ฉันใชตามนัยทางเศรษฐศาสร ถาหากไปถามชาวบาน
ธรรมดาวา เขาตองเสียภาษีเพื่อชมรายการโทรทัศนหรือฟงรายการวิทยุหรือไม อาจจะไดรับ
คําตอบปฏิเสธ เพราะแทที่จริง สิ่งที่เขาตองเสียก็คือ เงินจํานวนหนึ่งเพื่อแลกกับใบอนุญาตเพื่อชม
รายการโทรทัศนและฟงรายการวิทยุ (Licence) ซึ่งนัยทางเศรษฐศาสตรก็คือ ภาษี นั่นเอง
การหลบเลี่ยงไมยอมเสียภาษีของผูใชบริการของ บี.บี.ซี. นัน้ ยังผลใหฐานะการเงินของ บี.บี.ซี.

3
ซึ่งเดิมมี สวนเกิน ทุกป (ฉันเลี่ยง ขอไมใชคําวา กําไร) ตองมีอันเปนไป สวนเกิน นัน้ ลดลง จนเมื่อป
ทีแ่ ลว ตองมีรายจายเกินรายรับถึง 4.5 ลานปอนดสเตอรลิง นับวาอาการเขาขั้นสาหัสไมนอย
ในขณะทีช่ าวอังกฤษสวนหนึ่งพากันรองทุกขในหนาหนังสือพิมพวา คุณภาพของ
รายการวิทยุตกตํ่าลง ทั้ง Third Programme ซึง่ เปรียบเสมือนเพชรนํ้าเอกของรายการวิทยุอังกฤษ
ก็สลายตัวไป ตอไปนี้จะไมมีสิ่งที่สะทอนใหเห็นศิลปวัฒนธรรมอันเรืองรองของชาวอังกฤษ อีกทั้ง
รายการวิทยุทเี่ ปนตัวอยางของสถานีวิทยุทั่วโลก ทางสถานีโทรทัศน บี.บี.ซี. ก็จัดใหมีการอภิปราย
ในหัวขอนี้ ผูอํานวยการ บี.บี.ซี. เองปฏิเสธวา Third Programme มิไดถกู ยุบ หากทวากระจาย
เสี ย งปะปนกั บรายการอื่ น ๆ ทั้ งแยกกระจายเสียงตาม Radio 3 และ 4 อยางไรก็ตาม
มีผูแยงวา เหตุไฉนจึงไมใชชื่อ Third Programme เชนเดิม ก็ไดรับคําชี้แจงวา วัตถุประสงคของ
บี.บี.ซี. นัน้ ตองการใหผูฟงไดรับฟงสิ่งแปลกๆใหมๆ และขยายขอบเขตแหงความรู คําวา Third
Programme ซึง่ ใชมานานนับสิบปนั้นเหมือนของตองหาม ชาวบานสามัญไดยินก็มักจะสายหนา
และคิดวา สิ่งที่ออกอากาศในรายการนี้ลุมลึกเกินกวาสติปญญาและรสนิยมของตน ถาหาก
ตองการจะชักนํ าคนที่ไมเคยฟงใหมาฟงตามทฤษฎีของลอรดรีธ ก็จํ าตองเปลี่ยนชื่อรายการ
เสียใหม เพื่อขจัดอคติที่ฝงรากลึกในใจของคนโดยมาก
ทางดานสภาสามัญเองก็มีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผลจากการอภิปรายปรากฏ
วา มีขอ เสนอแยกไดเปนสองประเภทใหญๆ ขอเสนอประเภทที่หนึ่งนั้นตองการให บี.บี.ซี. หา
รายไดเพิม่ ขึน้ จากการโฆษณาสินคา แทนที่จะหวังพึ่งเงินภาษีที่เก็บจากผูชมโทรทัศนและผูฟงวิทยุ
ซึ่งเปนแหลงใหญเพียงแหลงเดียว ขอเสนอนี้ดูจะไรผล เพราะไมวาผูผลิตรายการ คือ บี.บี.ซี.
รวมทั้งรัฐบาลหรือผูฟงตางก็ไมตองการใหมีการโฆษณาสินคาใหเปนที่รบกวนประสาทหู ขอเสนอ
ที่ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากเห็นจะเปนขอเสนอจากพรรคจารีตนิยม ซึ่งตองการใหระบบ
การกระจายเสียงในอังกฤษเปนระบบที่มีการแขงขันแทนที่จะเปนการผูกขาดอยางปจจุบัน ทั้งนี้
ใหดําเนินงานโดยบริษัทสองประเภทเชนเดียวกับที่เปนอยูในกิจการโทรทัศน กลาวคือ บี.บี.ซี.
ก็ยงั คงดําเนินงานโดยอาศัยภาษีที่เก็บจากผูชมผูฟงเชนเดิม หากทวามีการจัดตั้งสถานีวิทยุทองถิ่น
ดําเนินงานโดยเอกชน และหารายไดจากการโฆษณาสินคาเพิ่มขึ้น ขอเสนอนี้ไดรับการปฏิเสธจาก
รัฐบาลพรรคกรรมกรอยางแข็งขัน มิหนําซํ้ายังกลาวหาวา ที่พรรคจารีตนิยมเสนอเชนนี้ก็เพราะหวัง
ประโยชนจากชนชั้นพอคาและนักธุรกิจซึ่งเปนแหลงที่มาของเงินไดที่สําคัญของพรรคนั้น
อันที่จริงที่ฉันกลาววา บี.บี.ซี. ผูกขาดกิจการวิทยุกระจายเสียงในอังกฤษนั้น
เห็นจะยังไมถูกตองเลยทีเดียว เพราะ บี.บี.ซี. ก็มีคูแขงเหมือนกัน เพียงแตมิใชคูแขงที่ถูกตอง
ตามกฎหมายเทานั้น คูแขงที่กลาวถึงนี้เปนสถานีวิทยุ ‘เถื่อน’ กระจายเสียงจากเรือเดินสมุทร
ซึง่ ทอดสมอนอกนานนํ้าอังกฤษ รายการของสถานีวิทยุ ‘เถื่อน’ นี้ สวนใหญหนักไปในดานดนตรี
สมัยใหม ซึง่ นัยวา ชาวอังกฤษที่อาศัยอยูแถบชายฝงเกาะอังกฤษพากันนิยมชมชอบไมนอย และ
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นี่เองอาจเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ชักจูงให บี.บี.ซี. ริเริ่มโครงการกอตั้งสถานีวิทยุสวนภูมิภาค
ทัว่ เกาะอังกฤษ เพื่อผลิตรายการสนองความตองการของแตละทองถิ่น หากรายการใดมีคุณภาพดี
อาจไดรับพิจารณาใหเปนรายการทั่วไป กระจายเสียงทั่วประเทศ ขอที่ไดรับการวิพากษวิจารณ
ก็คือ แตละภูมิภาคหาไดมีอิสรภาพในดานการเงินไม ยังคงตองพึ่งสํานักงานใหญอยู
ฉันเห็นจะตองจบจดหมายฉบับนี้เพียงเทานี้ และจะเลาถึงรายการวิทยุอังกฤษ
ตอไปในฉบับหนา
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