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เธอที่รัก

 ลอรดรีธหรือนายจอหน ซี. ดับบลิว. รีธ (John C.W. Reith) เปนผูอํ านวยการ 
คนแรกของ บี.บี.ซ.ี เมือ่ พ.ศ. 2465 ตลอดระยะเวลา 15 ปที่ดํ ารงตํ าแหนงนี้ไดวางรากฐาน 
ตลอดจนปรัชญาของการจัดรายการวิทยุ จนแทบจะกลาวไดวา เทาที่ บี.บี.ซ.ี สามารถธํ ารงชื่อ
เสียงในดานคุณภาพและความตรงตอหนาที่ไดทุกวันนี้ก็เนื่องมาแตผลงานของลอรดรีธนั่นเอง  
แมภายหลังเมื่อออกจาก บี.บี.ซ.ี แลว  ทานยังไดดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีหลายตอหลายกระทรวง 
ในสมัยนายกรัฐมนตรีแชมเบอรเลน และเซอรวินสตัน เชอรชลิล ทั้งมีสวนรวมอยางสํ าคัญในการ
จดัตั้งบริษัทการบิน บี.โอ.เอ.ซี. (B.O.A.C)  ตลอดจนเปนประธานกรรมการคนแรกของบริษัทนั้น

ถาหากเธอจะถามวา ลอรดรีธไดใหอะไรแกวงการวิทยุอังกฤษบาง ก็เห็นจะตอบ
ไดวา เหลือคณานับ แตที่สํ าคัญที่สุดก็คือ ปรัชญาการจัดรายการวิทยุ ลอรดรีธพยายาม 
อยางยิ่งยวดในการจัดสรรรายการวิทยุที่ทรงคุณภาพ ทั้งเนนถึงรายการวิทยุในฐานะผูนํ าสังคม 
การจดัรายการวิทยุมิใชเพียงเพื่อ สนองความตองการ ของผูฟงเทานั้น  หากเพื่อเสนอ ส่ิงที่จํ าเปน  
ใหแกผูฟงอกีดวย วัตถุประสงคของรายการวิทยุอยูที่การขยายประสบการณของผูฟง ทั้งโนมนาว
ใหผูฟงซาบซึ้งในศลิปวฒันธรรมระดับสูงขึ้นไป นี้ประการหนึ่ง ประการที่สอง อิทธิพลของลอรดรีธ
ยังผลใหกิจการกระจายเสียงในอังกฤษเปนกิจการที่มีการผูกขาดนับแตเร่ิมตนมีกิจการนี้เปนตนมา 
ลอรดรีธเนนอยูเสมอวา มาตรฐานและคุณภาพของรายการวิทยุจะไมอาจบรรลุบรรทัดฐาน 
ที่กํ าหนดไว ทั้งการกระจายเสียงจะไมอาจดํ าเนินภายใตนโยบายทั่วไปนโยบายเดียวกันได  
หากผูดํ าเนินกิจการกระจายเสียงมิใชผูผูกขาด ประการที่สาม ลอรดรีธเปนคนแรกที่ตอสูจนกระทั่ง 
บี.บี.ซ.ี สามารถด ําเนินงานดวยตนเองอยางมีอิสระเสรี โดยไมตองพะวงตอแรงกดดันทางการเมือง
ใดๆ รวมทัง้จากรัฐบาลดวย เหตุการณที่เปนจุดเริ่มตน ถาฉันเขาใจไมผิดคงเปนการเสนอขาวการ
หยดุงานของกรรมกรครั้งใหญในป 2469 ซึ่งเวลานั้นนายสแตนลีย บอลดวนิ เปนนายกรัฐมนตรี 
ลอรดรีธปฏิเสธที่จะให บี.บี.ซ.ี เปนเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาล  ทั้งขอดํ าเนินงานอยาง
อิสระ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบดวย  และ บี.บี.ซ.ี กไ็ดดํ าเนินงานชนิดเปนกลางทางการ
เมืองนับแตนั้นมา ความเปนกลางทางการเมืองของ บี.บี.ซี. ไมแตจะเปนที่เลื่องลือเฉพาะ 
ในองักฤษ หากยงัเปนทีก่ลาวขวัญในนานาประเทศ ผูฟงยอมพึงหวังความเที่ยงตรงแหงขาวสารที่
ไดรับจาก บี.บี.ซ.ี ไดเสมอ ยิ่งในกรณีที่มีการโฆษณาชวนเชื่อ ‘สาดโคลน’ ซึง่กนัและกัน อยางกรณี
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สงครามเวยีดนามดวยแลว ขาวจาก บี.บี.ซ.ี ดูจะนาเชื่อถือยิ่งกวาแหลงขาวอื่นใดพนักงาน บี.บี.ซี. 
คนหนึง่ถงึกับอางวา  หาก บี.บี.ซ.ี เสนอขาววา  นายกรัฐมนตรีเวยีดนามใตถึงแกกรรม ถึงเขาจะ
เดนิอยูกลางถนนในวันตอมา ก็คงไมมีชาวเวยีดนามใตคนใดเชื่อสายตาวา เขาคือนายกรัฐมนตรี
เวียดนามใต ตัวอยางที่ยกมานี้ ถึงจะเกินความจริงอยูบางก็เพียงตองการสะทอนใหเห็นวา  
ชาวเวยีดนามใตเชื่อถือในขาวของ บี.บี.ซ.ี เพียงใด

ถาหากเธอจะถามฉันวา คุณภาพของรายการวิทยุอังกฤษเสื่อมลงจริงหรือไม  
กค็งไมมคํี าตอบจากความเห็นของฉัน เนื่องจากระยะเวลาที่ฉันติดตามกิจกรรมประเภทนี้ส้ันกินไป 
แตปฏิกิริยาจากชนชั้นนํ าสวนหนึ่งคงสะทอนใหเห็นขอกลาวหาดังกลาวนี้ไดไมมากก็นอย ถาหาก
เธอจะถามฉันตอไปวา ฐานะทางการเงินของ บี.บี.ซ.ี เปนเหตุแหงความเสื่อมโทรมของรายการวิทยุ
ประการเดยีวหรอื ฉันเองไมเชื่อเชนนั้น การเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของรายการวิทยุคร้ังนี้ ทาง บี.บี.ซี. 
อางวา เปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมประการหนึ่ง กับเปน
การเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับทฤษฎีของลอรดรีธอกีประการหนึ่ง ซึ่งฉันเห็นดวยกับประการหลัง
อยางยิ่ง

ทํ าไมฉันจึงเห็นวา การเปลี่ยนแปลงของรายการวิทยุอังกฤษครั้งนี้สอดคลองกับ
ทฤษฎีของลอรดรีธ เธอคงสังเกตไดวา การจํ าแนกรายการวิทยุอยางใหมนี้มิไดแยกประเภทตาม 
รสนยิมของผูฟงโดยเด็ดขาด หากแตจัดเปนรูปรายการผสม (Mixed Programming) มิใชบรรจุแต
รายการประเภทเดียวกันตลอดทั้งวัน แตทวามีรายการประเภทอื่นบรรจุไวเพื่อขยายประสบการณ
ของผูฟง และโนมนาวใหซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมในระดับที่สูงขึ้นไปตามทฤษฎีของลอรดรีธ 
นัน่เอง

ทํ าไม บี.บี.ซ.ี จงึกลาวอางวา การเปลี่ยนแปลงรายการวิทยุอังกฤษครั้งนี้เปนไป
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การจํ าแนกรายการวิทยุตามวิธีเกานั้น อาศัย
สมมติฐานที่วา ผูฟงมีแนวโนมที่จะ ‘ติด’ รายการประเภทหนึ่งประเภทใด สมมติฐานนี้เปนจริง
อยางยิ่งในสมัยที่กอต้ัง บี.บี.ซ.ี ใหมๆ   เพราะเวลานั้นวิทยุเปนเครื่องมือส่ือสารมวลชนที่มีอิทธิพล
ตอการใชชวีติยามเย็นของชาวอังกฤษมากที่สุด แตสมมติฐานนี้มิไดเปนจริงอีกตอไป ในเมื่อวิทยุ 
มีโทรทัศนเปนคู แขง ก็ในเมื่อวิถีการดํ าเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ก็นาจะ 
เปลี่ยนแปลงการจัดรายการวิทยุใหสอดคลองกันดวย สวนขอที่วา จะสอดคลองกันเพียงใด  
กาลเวลาเทานั้นที่เปนเครื่องตัดสิน

เธอคงจะหลบัตาเห็นภาพไดวา ตํ าแหนงผูอํ านวยการ บี.บี.ซ.ี นั้นมีความสํ าคัญ
ยิง่ยวดอยางไร ยิ่งในยามที่ บี.บี.ซ.ี มอํี านาจผูกขาดกิจการวิทยุกระจายเสียงดวยเชนนี้ ผูดํ ารง
ตํ าแหนงนี้ยอมสามารถดํ าเนินนโยบายหลอหลอมความรูสึกนึกคิดและรสนิยมของคนอังกฤษ 
ทั้งชาติไปในทิศทางที่ตนตองการไดไมมากก็นอย อิทธิพลดังกลาวนี้จะเห็นไดเดนชัดขึ้นในยามที่ 
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ไมมเีครือ่งมอืส่ือสารมวลชนที่เปนคูแขงกับวิทยุ เพราะฉะนั้น แมวาตํ าแหนงผูอํ านวยการ บี.บี.ซี. 
จะมีความสํ าคัญดอยลงกวาเดิม แตตามสายตาของฉัน เห็นวาเปนตํ าแหนงที่มีความสํ าคัญ 
เปนล ําดับสามรองจากสมเด็จพระบรมราชินีและนายกรัฐมนตรีแหงประเทศอังกฤษ ที่จริงเมื่อแรก
ต้ัง บี.บี.ซ.ี ใหมๆ นัน้ ก็มีการถกเถียงกันวา การปลอยให บี.บี.ซ.ี มอํี านาจผูกขาดนั้น จะทํ าให 
ผูบริหาร บี.บี.ซ.ี มอํี านาจมากเกินไป ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายไดไมมากก็นอย เธอก็คงรูอยูแกใจ
วา กิจการที่ปราศจากการแขงขันนั้นมีขอเสียอยางไร อยางนอยผูบริโภคตองสูญเสียสวัสดิการ 
อันพงึได ทัง้ในสภาพที่ไมมีการแขงขันยอมขาดแรงกระตุนใหมีการริเร่ิมส่ิงใหมๆ และยอมหวังได
ยากวา ผูผลิตจะผลิตอยางเต็มประสิทธิภาพ ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนบอกแกเราวา กิจการ
สาธารณูปโภค (Public Utilities) บางประเภทมีลักษณะของการประกอบการที่มีการผูกขาด 
โดยธรรมชาต ิ เพราะหากปลอยใหมีการแขงขันกัน ตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไปอาจจะมีมากกวา
ประโยชนทีไ่ดรับ ปญหามีอยูวา กิจการวิทยุกระจายเสียงนั้นควรจะเปนการประกอบการที่มีการผูก
ขาดโดยธรรมชาติหรือไม ฉันเองเชื่อวาควรจะเปนเชนนั้น จริงอยู  แมจะมีผู อางเสมอวา  
การปลอยใหมีการผูกขาด อาจทํ าใหคุณภาพของรายการวิทยุไมดีเทาที่ควร แตในกรณีที่ผูผูกขาด
เปนรัฐวิสาหกิจเชน บี.บี.ซี. และผู ฟ งก็คอยตรวจตราและเรียกรองสิทธิอันพึงไดของตน 
เชนชาวอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพรายการไปในทางที่เสื่อมลงยอมไมอาจทํ าไดโดยงาย 
ตรงกันขาม หากปลอยใหมีการแขงขัน การเก็บภาษีผูฟงเพื่อนํ ามาดํ าเนินกิจการวิทยุก็ไมอาจ 
เปนไปไดตอไป เพราะมีปญหาวา จะจัดสรรเงินภาษีนั้นแกผูดํ าเนินกิจการกระจายเสียงนั้นอยางไร 
ทางออกทางเดียวที่เหลืออยูก็คือ สถานีวิทยุที่มีอยูจะกลายเปนสถานีวิทยุพาณิชย หารายได 
จากการโฆษณาสินคา ในสภาพการณเชนนี้ ธุรกิจยอมมีอิทธิพลตอกิจการวิทยุกระจายเสียง 
อยางมาก และเปนไปไมไดที่สถานีวิทยุจะจัดรายการที่ทรงคุณภาพ เพราะธุรกิจยอมมุงหามหาชน 
การสนองความตองการของมหาชนยอมยังผลใหหนาที่ของสถานีวิทยุในฐานะผูนํ าของสังคม 
สลายไปโดยปริยาย ความสนใจของชนกลุมนอยจะไมไดรับการเหลียวแล ดนตรีคลาสสิก  
การสนทนา หรือการอภิปรายอยางที่มีอยูใน Third Programme จะคอยๆหายไป เพราะรายการ
ประเภทนีน้อกจากจะตองเสียตนทุนการผลิตสูงแลว ยังหาบริษัทธุรกิจสนับสนุนไดยาก เนื่องจาก
ปริมาณผูฟงมีนอย ไมตองสงสัยเลยวา รายการวิทยุที่จะยังคงกระจายเสียงอยูสวนใหญคงเปน 
รายการดนตรีสมัยใหม ซึ่งเปนที่นิยมชมชื่นของหนุมสาว กับละครวิทยุที่ตรงกับรสนิยมของ 
ชาวบานสวนใหญ และเธอก็คงไมสงสัยเลยวา สภาพการณที่ฉันบรรยายมานี้ก็เปนสภาพการณ
เดียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงในบานเราเวลานี้นั่นเอง เธอคงจะยังจํ าไดวา คร้ังหนึ่ง ทาง 
รัฐบาลพายามจะใหเลิกการโฆษณาทางวิทยุ แตก็หาไดผลไม การประกาศหามเชนนี้จะมีผล 
ก็แตเฉพาะสถานีวิทยุของหนวยราชการตางๆเทานั้น ถาไมใหมีการโฆษณาแลว สถานีวิทยุ 
เหลานั้นจะหารายไดมาจุนเจือรายจายอยางไร ซึ่งหากไมมีทางออกใดๆจริงๆแลว ทายที่สุด  
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กไ็มพนที่รัฐบาลจะตองใหเงินอุดหนุน สวนสถานวีทิยทุีอ่ยูนอกเหนืออํ านาจของรัฐบาล ยอมกลาย
เปนเสือนอนกิน รายไดจากการโฆษณาเพิ่มข้ึนโดยไมตองลงทุนลงแรงอะไร ที่จริงที่ฉันกลาววา 
‘สถานวีทิยทุี่อยูนอกเหนืออํ านาจรัฐบาล’ นัน้ เหน็จะไมถกูตองทีเดียว เพราะสถานีวิทยุแหงนั้นก็
เปนรัฐวสิาหกิจ แตไฉนจึงมีอภิสิทธิ์เหนือสถานีวิทยุอ่ืนๆก็ไมรู

ฉันเองประสบความยุงยากใจเสมอในยามที่ตองตอบคํ าถามเกี่ยวกับจํ านวน
สถานวีทิยกุระจายเสยีงในประเทศไทย เพราะเมื่อฉันตอบวามากกวา 20 แหง (ซึ่งฉันยังคิดวา 
เปนตัวเลขที่ต่ํ าเกินกวาเปนจริง) ก็มักจะถูกขอใหอธิบายเหตุผล ฉันขอรับอยางนาชื่นตาบานวา  
ฉันเองไมทราบวา หนวยราชการใดมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายวิทยุกระจายเสียง  
กรมประชาสัมพันธหรือ ทํ าไมการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงจึงดูงายดายยิ่งกวาปอกกลวย 
เขาปากและผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด อะไรบางที่เปนนโยบายการวิทยุกระจายเสียงของเรา และ 
ทายสุดการควบคุมคุณภาพของรายการวิทยุเคยอยู ในความคิดคํ านึงของหนวยราชการ 
ทีรั่บผิดชอบเกีย่วกบัเร่ืองนี้หรือไม ฉันเองจนปญญา เห็นจะตองขอความเห็นจากเธอ ขอที่ฉันเปน
หวงอยางยิง่กคื็อ ยาพษิที่บรรดาสถานีวิทยุทั้งหลายพากันปอนแกผูฟง โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน
เวลานี ้ คงจะเห็นผลในเวลาไมนานนัก

ถาหากเธอจะถามฉันวา นอกเหนือจากความแตกตางในดานคุณภาพและ 
การโฆษณาสนิคาแลว มีขอแตกตางอื่นใดระหวางรายการวิทยุอังกฤษหรือไม ฉันก็พอจะมองเห็น
วา วิทยุอังกฤษมิไดถูกใชประโยชนอยางเต็มที่เทาวิทยุไทยเรา เพราะในขณะที่รายการวิทยุไทย
บางสวนถูกใชเปนเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อ ก็ไมปรากฏวา มีการใชประโยชนดานนี้ในรายการ
วทิยุอังกฤษ

เทาที่ฉันกลาวมาทั้งหมดนี้ ใชวาตองการใหระบบการวิทยุกระจายเสียงในเมือง
ไทยเปนระบบผูกขาด ดังเชนในอังกฤษ เพราะกอนที่จะเสนอแนะนโยบายใดๆ ควรจะศึกษา 
รายละเอยีดมากกวานี้ แตขอที่ฉันตองการ ก็คือ นาจะมีการควบคุมคุณภาพของรายการมากกวานี้ 
ในขณะทีม่กีารจ ํากัดเสรีภาพของหนังสือพิมพ กลับไมมีการควบคุมคุณภาพของรายการวิทยุ ทั้งที่
ควรจะมกีารควบคมุประการหลังมากกวาประการแรก เพราะอิทธิพลของวิทยุนั้นลุมลึก และกวา
จะเห็นผลก็กินระยะเวลานาน จะมีใครคิดบางวา ละครวิทยุที่ไดยินอยูทุกเมื่อเชื่อวันจะมีผลตอ
ความรูสึกนึกคิดและจิตใจของเยาวชนทุกวันนี้ในอนาคตเพียงใด มิไยจะตองกลาววา ละครวิทยุ
เหลานัน้จะทํ าใหผูฟงรูสึกเหอเหิมฟุงเฟอหรือไม

ถึงฉันจะเห็นวา กิจการวิทยุกระจายเสียงควรเปนกิจการที่มีการผูกขาดโดย 
ธรรมชาติ แตฉันก็สํ านึกอยูเสมอถึงอันตรายจากการผูกขาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่กิจการ
ของผูผูกขาดขยายใหญจนเกินไป การบริหารงานอาจจะเต็มไปดวยระเบียบสลับซับซอน และอาจ
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ดํ าเนนิงานอยางหยอนประสิทธิภาพได บี.บี.ซ.ี อาจจะประสบสภาวะดังกลาวนี้ แตอันตรายขอนี้ 
ชาวองักฤษมักจะกลาวขวัญอยูเนืองๆ และทาง บี.บี.ซ.ี เองก็ดูระมัดระวังตนเปนที่ยิ่ง

รักและคิดถึง
รังสรรค  ธนะพรพันธุ
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