
จดหมายจากอังกฤษ
ฉบับที่ 7 วาดวยโทรทัศนในอังกฤษ (1)1

เธอที่รัก

ถาหากเราจะใชโทรทัศนสีเปนเครื่องวัดขีดขั้นแหงความจํ าเริญของประเทศแลว 
ไทยเห็นจะไมลาหลังอังกฤษในแงนี้ เพราะทั้งสองประเทศดูจะมีโทรทัศนสีในเวลาไลเลี่ยกัน  
ทั้งจํ านวนสถานีที่ถายทอดรายการก็เทากันดวย จะตางกันก็แตเพียงวา เหตุการณในสถานี 
โทรทศันสีอังกฤษราบรื่นดี ไมมีวี่แววแหงการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงดังที่เกิดขึ้นในสถานีโทรทัศน
สีแหงใหมของไทยเรา แตเธอก็คงประจักษแกใจวา โทรทัศนสีหาใชเครื่องวัดความจํ าเริญ 
ทางเศรษฐกิจไม ถึงเราจะเทียมหนาเทียมตามอารยประเทศในเรื่องนี้ แตเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวา 
เรามิใชประเทศดอยพัฒนา เพียงแตเราไมเคยแยแสตอสายตาของชาวตะวันตกที่มักจะมองเรา
อยางสนเทหในขอที่เราเปนชนชาติลาหลัง ซึ่งดูชื่นชมตอการใชจายเพื่อส่ิงฟุมเฟอย โดยมิไดคํ านึง
ถงึสถานะของตนเองเลย

โครงสรางของการโทรทัศนอังกฤษในสายตาของคนไทยอยางฉันดูจะเปนของ 
นาทึ่งไมนอย ทั้งนี้เนื่องจากระบบการโทรทัศนอังกฤษมิใชระบบโทรทัศนพาณิชยลวนๆดังกรณี 
ของไทยเรา หากทวายังมีระบบโทรทัศนที่ปราศจากการการโฆษณาหรือมิไดเกี่ยวเนื่องกับการ
พาณชิยอีกดวย ระบบหลังนี้ดํ าเนินการโดย บี.บี.ซ.ี อาศัยภาษีที่เก็บจากเจาของเครื่องรับโทรทัศน
ซึง่ตองช ําระ ณ ที่ทํ าการไปรษณียทองถิ่นเปนรายป อัตราภาษีที่เก็บนั้น อาจจํ าแนกประเภทไดดังนี้ 
เจาของวิทยุ 1 ปอนด 5 ชิลลิงตอป เจาของวิทยุกับเครื่องรับโทรทัศนสี 11 ปอนดตอป เมื่อเดือน
สิงหาคมศกที่แลว อธิบดีกรมไปรษณียประกาศขึ้นอัตราประเภทละ 11 ชิลลิงตอป และยกเลิก 
ไมเก็บภาษีจากเจาของวิทยุเพียงอยางเดียว ทั้งนี้เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 เมษายนศกหนา เปนตนไป  
การขึน้อตัราภาษีอังกลาวนี้เปนที่เขาใจวา เพื่อแกไขปญหาการเงินของ บี.บี.ซ.ี นั้นเอง แตขอที่นา
กงัขาก็คือ ปญหาที่ บี.บี.ซ.ี เผชญิอยูในเวลานี้ก็รายแรงมากอยูแลว แตเหตุไฉนรัฐบาลจึงร้ังรอ 
การขึ้นภาษีไปเปนศกหนา พรรคจารีตนิยมถึงกับกลาวหาวา เปนเพราะรัฐบาลพรรคกรรมกร 
หวงัผลในการเลอืกตัง้ใหมที่จะถึงนี้ หากเรงรีบข้ึนภาษีตอนนี้ คะแนนนิยมจากประชาชนอาจตกตํ่ า
ได ทางรัฐบาลก็แกขวยวา รัฐบาลพรรคกรรมกรไมเคยรั้งรอการขึ้นภาษี หากมีเหตุผลเพียงพอ 
พรอมทั้งกลาวอางวา ในประวัติศาสตรของการวิทยุโทรทัศน การขึ้นภาษีที่เก็บจากผูฟงผูชมนั้น 
ลวนกระท ําในขณะที่รัฐบาลพรรคกรรมกรบริหารประเทศอยูทั้งสิ้น พรรคจารีตนิยมก็เลยเงียบเสียง
ไป
                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน วิทยาสารปริทัศน ฉบับที่ 20 (20 ตุลาคม 2513)
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ในสวนที่ เกี่ยวกับระบบโทรทัศนพาณิชยนั้น การดํ าเนินงานควบคุมโดย 
คณะกรรมการโทรทัศนเอกชน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากอธิบดีกรมไปรษณีย เรียกยอๆวา ไอ.ที.เอ. 
(ITA = Independent Television Authority) วธิกีารด ําเนินงานนั้นอาจอธิบายโดยสรุปไดดังนี้  
ไอ.ท.ีเอ. นัน้เปนเจาของเครื่องไมเครื่องมือในการถายทอดโทรทัศน สวนการผลิตรายการโทรทัศน
ตกเปนหนาที่ของบริษัทเอกชน ซึ่ง ไอ.ที.เอ เปนผูเลือกและกํ าหนดวา บริษัทใดมีหนาที่ผลิต 
รายการเพื่อถายทอดแกผูชมในทองถิ่นใด และระหวางวันเวลาใด บริษัทผูผลิตรายการโทรทัศน
เหลานีม้พีนัธะทีจ่ะตองจายคาเชาในการใชเครื่องมือถายทอดโทรทัศนแก ไอ.ที.เอ.  สวนรายได
ของบรษิทัเหลานี้มาจากการโฆษณาสินคา แตใชวาจะมีอิสระเสรีในการโฆษณาสินคาอยางเต็มที่
ก็หาไม เพราะ ไอ.ที.เอ. ควบคุมเนื้อหาที่โฆษณาดวยเหมือนกัน ทั้งไมยินยอมใหโฆษณา 
ดวยปากเปลาอยางที่นิยมกันในเมืองไทย และที่สํ าคัญก็คือ ผูที่ประสงคจะโฆษณาไมอาจใหเงิน
คาโฆษณาแกรายการหนึ่งรายการใดทั้งรายการ เงินคาโฆษณาของรายการหนึ่งๆนั้นจะตอง 
มาจากบริษัทผูผลิตสินคาหลายๆบริษัท ที่เปนเชนนี้ก็เพราะตองการปองกันมิใหธุรกิจมีอิทธิพล
เหนือบริษัทผูผลิตรายการ มิฉะนั้นคุณภาพของรายการอาจมิไดมาตรฐานที่กํ าหนดไว ไอ.ที.เอ. 
เองมีหนาที่ควบคุมคุณภาพของรายการโทรทัศนแตละรายการ พิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการ
ถายทอดรายการพเิศษ นอกเหนือจากรายการปกติ ทั้งมีหนาที่ผลิตรายการขาวประจํ าวันแกบริษัท
ผูผลิตรายการดวย รายการขาวดังกลาวนี้รูจักกันดีในนามของขาวไอ.ที.เอ็น. (ITN = Independent 
Television News)

ชาวอังกฤษในภูมิภาคหนึ่งๆนั้นอาจชมรายการโทรทัศนซึ่งถายทอดโดย บี.บี.ซี. 
สองชองและไอ.ที.เอ.หนึ่งชอง  เฉพาะ BBC-1 กบัสถานขีอง ไอ.ที.เอ. หรือ ไอ.ที.วี. (Independent 
Television) เทานัน้ทีถ่ายทอดทั้งรายการขาวดํ าและรายการสี สวน BBC-2 นัน้เปนรายการสีเพียง
อยางเดียว  ในบางกรณอีาจจะชมรายการของ ไอ.ที.วี. ไดมากกวาหนึ่งชอง  เพราะ ไอ.ที.เอ. แบง
ตาขายงานออกเปนภูมิภาค แตละภูมิภาคก็กํ าหนดใหบริษัทเอกชนหนึ่งใดเปนผูผลิตรายการ มี
บางภมูภิาคเทานัน้ทีม่บีริษัทผูผลิตรายการมากกวาหนึ่งบริษัท ดังเชนลอนดอนระหวางวันจันทรถึง
วันศุกร บริษัทผูผลิตรายการคือ Rediffusion แตรายการในวันเสารและอาทิตยผลิตโดยบริษัท
Associated Television (ATV) เปนตน เพราะฉะนั้นประชาชนภูมิภาคหนึ่งๆจึงอาจชมรายการ 
โทรทัศนพาณิชยจากสถานีทองถิ่นของตน หรือจากสถานีทองถิ่นใกลเคียง การแบงตาขายงาน
ออกเปนภูมิภาคเชนนี้ก็เพราะตองการใหมีการประชันขันแขงระหวางบริษัทผูผลิตรายการตางๆ  
แตถึงกระนั้น  อํ านาจผกูขาดของบริษัทดังกลาวในภูมิภาคหนึ่งๆก็ยังคงมีอยู

ถาหากพิจารณาภูมิหลังทางประวัติศาสตรของโทรทัศนอังกฤษ อาจยังความ
ประหลาดใจไดไมนอย บี.บี.ซ.ี เร่ิมทดลองถายทอดรายการโทรทัศนคร้ังแรกเมื่อป 2472 ทดลองอยู
ถงึ 7 ป จงึมกีารถายทอดรายการอยางจริงจัง เมื่อเร่ิมทดลองถายทอดนั้น ลอรดรีธเปนผูอํ านวย
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การ บี.บี.ซี. อยู ก็นาแปลกใจที่ลอรดรีธเองไมเหน็ดวยกับการมีโทรทัศน เพราะเห็นวาถึงโทรทัศน
จะเปนประดษิฐกรรมอันวิเศษของมนุษย แตผลของมันดูจะเปนมหนัตภยัแกมนุษยชาติมากวาเปน
คุณเสียอีก ใชวาลอรดรีธคนเดยีวเทานั้นที่มีความเห็นเชนนี้ ยังชาวอังกฤษอื่นๆอีกจํ านวนไมนอย
ดวย แมบางคนที่ไมแนใจในคุณและโทษของโทรทัศนอยางนายมัลคอลม มักเกอริดจ (Malcolm 
Muggeridge) นกัเขยีน นกัคดิ นกัอภิปราย ตลอดจนนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศนนามกระเดื่อง
ก็มี ชาวอังกฤษดูจะเปนชนชาติที่ฝกใฝกับการถกเถียงและคิดหาเหตุผลมาหักลางซึ่งกันและกัน  
วาจํ าเพาะในเรื่องโทรทัศน แมภายหลังกอนที่จะมีโทรทัศนพาณิชยก็มีการถกเถียงถึงผลดีและ 
ผลเสียของการผูกขาดที่บี.บี.ซี. มีอยู และผลดีและผลเสียของโทรทัศนพาณิชย ตลอดจนมีการ 
แตงตั้งคณะกรรมการหลายตอหลายชุด เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและนํ าเสนอนโยบาย เมื่อตกลง 
ใหมโีทรทัศนพาณิชยในป 2447 โดยเล็งเห็นวา การปลอยให บี.บี.ซ.ี มอํี านาจผูกขาดยอมทํ าให
ขาดแรงกระตุนจากการแขงขันขัน เพื่อใหมีการผลิตรายการโทรทัศนที่ทรงคุณภาพนั้นเขาก็คิดคน
มาตรการตางๆเพื่อรักษาระดับมาตรฐานของรายการ ทั้งพยายามปองกันผลเสียอันเกิดจากการ
โฆษณาดวย  กวาจะเริ่มถายทอดรายการจริงๆก็เสียเวลาไปอีกหนึ่งป

รายการโทรทัศนของ ไอ.ที.วี. นั้นดูจะเนนบันเทิงเปนสวนใหญ เพราะฉะนั้น 
จงึไมตองสงสัยเลยวา  จะดึงดูดผูชมไดมากกวารายการของ บี.บี.ซ.ี  ทั้งนี้พิจารณาจากจํ านวน 
ผูชมรายการโทรทัศน  ผลจากการแขงขันเริ่มทํ าให บี.บี.ซ.ี ไหวตัวปรับปรุงรายการขนานใหญ  
แตผลทางเศรษฐกิจของการมีโทรทัศนพาณิชยนั้นดูจะกระเทือนกิจการหนังสือพิมพมากกวาอื่นใด 
เพราะการโฆษณาทางโทรทัศนยอมเปนคูแขงอยางสํ าคัญของการโฆษณาทางหนาหนังสือพิมพ 
มิไยจะตองคํ านึงวา การโฆษณาโดยวิถีทางใดจะไดผลมากกวากัน เมื่อกอนที่จะมีโทรทัศน
พาณชิยนัน้ รายจายในการโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพทั้งหมดตกประมาณ 84 ถึง 85%ของ 
รายจายในการโฆษณาทั้งหมด ไมวาจะโดยวิถีทางใด ภายหลังเมื่อมีโทรทัศนพาณิชย รายจาย 
ในการโฆษณาในหนาหนังสือพิมพลดลงเหลือ 79% ในป 2499 และตํ่ ากวา 70% ภายหลังป 2503 
สวนรายจายการโฆษณาทางโทรทัศนเพิ่มข้ึนจาก 5% ในป 2499 มาเปนประมาณ 25%  
ในปจจุบัน กลาวอีกนัยหนึ่ง รายไดที่บรรดาหนังสือพิมพทั้งหลายเคยไดรับจากผูประสงคจะแจง
ความในหนากระดาษของตนตองลดลง สวนใหญเนื่องมาจากบริษัทธุรกิจตางๆหันไปโฆษณา 
ทางโทรทศันมากขึน้ เหตุฉะนี้เอง ในระยะเริ่มแรกของประวัติศาสตรการโทรทัศนพาณิชยอังกฤษ 
บริษทัเจาของหนงัสอืพิมพสวนใหญจึงพากันลงทุนซื้อหุนในบริษัทผูผลิตรายการโทรทัศน โดยหวัง
ผลกํ าไรจากการประกอบการประเภทหลังมาชดเชยกับอัตราสวนรายไดจากการโฆษณาในหนังสือ
พมิพที่ลดลง

ถาหากเธอจะถามวา นอกเหนือจากการแขงขันในการผลิตรายการที่ทรงคุณภาพ
แลว โทรทัศนพาณิชยอังกฤษไดยังผลอื่นใดอีกหรือไม ฉันก็พอจะตอบเธอไดวา อยางนอยที่สุด 
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ชองโอกาสในการจางงานงานก็มีมากขึ้น ศิลปน นักดนตรี และชางเทคนิคสามารถหางานทํ าได
คลองขึ้น ความเคลื่อนไหวดานแรงงานที่สํ าคัญอีกดานหนึ่ง ไดแก การที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ 
มากหลายพากนัหนัไปเปนผูส่ือขาวโทรทัศน  เนื่องจากบริการขาว ไอ.ที.เอ็น. นั้น  มุงประสงคที่จะ
เปนบริการขาวระหวางประเทศ จึงจํ าเปนอยูเองที่จะตองอาศัยผูส่ือขาวจํ านวนมาก ทั้งวิธีการเสนอ
ขาวของ ไอ.ที.เอ็น.ก็ออกจะลํ้ ายุค ซึ่งยังผลให บี.บี.ซี. ตองปรับปรุงรายการขาวประจํ าวัน 
ขนานใหญ

อยางไรก็ตาม ใชว าชาวอังกฤษจะไมเห็นโทษของการโทรทัศนพาณิชย  
ทางรัฐบาลและรัฐสภาตางก็พิจารณาเรื่องนี้อยูเนืองๆ ยังที่วิพากษวิจารณในหนาหนังสือพิมพอีก 
ทั้งการโทรทัศนพาณิชยในประเทศนี้ก็มิไดมีเปนการถาวร อาจจะเลิกลมก็ได หากถึงคราวตอง
พจิารณา  พระราชบัญญัติดังกลาวเมื่อป 2497 กํ าหนดใหโทรทัศนพาณิชยดํ าเนินการเพียง 10 ป 
คร้ันถงึป 2507 ทางรัฐสภาก็ยินยอมใหดํ าเนินการตอไปอีก 10 ป จะตองพิจารณาเรื่องนี้ใหมในป 
2519 ซึง่ฉนัเชือ่วาถงึอยางไร โทรทัศนพาณิชยในอังกฤษก็คงยืดอายุไปอีก เพราะหนังสือพิมพที่มี
หุนสวนในบริษัทผูผลิตรายการโทรทัศนยอมคัดคานหากมีใครเสนอใหเลิก

ปญหาใหญซึ่งทั้ง บี.บี.ซ.ี และ ไอ.ที.วี. กํ าลับประสบอยูเวลานี้ ก็คือ ปญหา 
ดานการเงินนั่นเอง จํ าไดวา เมื่อฉันเลาใหเธอฟงถึงรายการวิทยุอังกฤษไดกลาวถึงการเลี่ยงภาษี
ของผูฟงรายการวิทยุและผูชมรายการโทรทัศนวา  เปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหรายไดของ บี.บี.ซี.  
ต่ํ ากวาที่ควร แตการที่ บี.บี.ซี. มีรายจายทวมรายไดมากมายอยางที่มิเคยปรากฏมากอนเชนนี้ 
สาเหตอีุกสวนหนึ่งก็เนื่องมาจากการขยายโครงงานของ บี.บี.ซ.ี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กิจการดาน
โทรทศันสี ประกอบกับระดับราคาซึ่งนับวันแตจะสูงขึ้น แมในดานเจาพนักงานของ บี.บี.ซี. เอง  
ซึ่งเกือบทั้งหมดสังกัดสหบาลกรรมกรแหงหนึ่งแหงใด บางครั้งก็เรียกรองขอขึ้นอัตราคาจางแมจะ
ไมบอยครั้งก็ตาม แรงกดดันดานตนทุนกับชองร่ัวไหลดานรายไดจึงเปนปจจัยสํ าคัญสองประการ 
ทีย่งัผลใหฐานะการเงินของ บี.บี.ซ.ี อยูในสภาวะวิกฤติ ทางออกทางหนึ่งซึ่ง บี.บี.ซ.ี และสมาชิก
สภาสามญัมากหลายไมเห็นดวยก็คือ การหารายไดจากการโฆษณาทางโทรทัศน ขอโตเถียงเรื่องนี้
ดูจะเปนขอโตเถียงเกาๆซึ่งฉันเคยเลากอนหนานี้นั่นเอง ทางออกทางอื่นก็ไดแก การเพิ่ม 
เงนิอดุหนนุของรฐับาล ซึง่วิธีนี้ดูจะมิใชวิธีแกปญหาที่ถาวร เพราะจํ านวนเงินอุดหนุนจะมากนอย
เทาใดยอมข้ึนอยู กับงบประมาณแผนดินแตละปและสภาวการณทางเศรษฐกิจโดยทั่วๆไป  
เมือ่ไมนานมานีน้ีเ่อง กระทรวงการคลังอังกฤษปฏิเสธที่จะใหเงินอุดหนุนตามที่ บี.บี.ซ.ี เรียกรอง 
วธิแีกไขนอกเหนอืจากนี้ ไดแก การขึ้นอัตราภาษีที่เก็บจากผูชมรายการโทรทัศน ทั้งนี้โดยพิจารณา
วา อัตราภาษดัีงกลาวในปจจุบันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆยังอยูในระดับต่ํ ามาก ซึ่งรัฐบาลอังกฤษ 
ก็เลือกที่จะใชวิธีนี้ แตก็อีกนั่นแหละ การขึ้นอัตราภาษีหาใชวิธีแกปญหาพื้นฐานไม หากชอง 
ร่ัวไหลในการเกบ็ภาษียังมีมาก มิหมายความวา อัตราภาษีจะตองสูงขึ้นอยูตลอดเวลาหรอกหรือ 
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ทั้งดูจะเปนการไมยุติธรรมแกผู ชํ าระภาษีโดยสุจริตในกรณีที่จํ านวนภาษีที่เสียสูงกวาอัตรา 
อันสมควร เพราะเทากับวา ผูชํ าระภาษีโดยสุจริตเหลานั้นตองมารับภาระของผูที่หลีกเลี่ยงภาษี  
ทัง้การขึน้ภาษกีม็อิาจกระทํ าไดโดยงาย เพราะรัฐบาลไมวาพรรคใดจะกระทํ าการใด ยอมคํ านึงถึง
คะแนนนยิมจากประชาชนเสมอ  นี่วาจํ าเพาะระบอบประชาธิปไตยแทๆหรอกนะ

ปญหาการเงินที่ ไอ.ที.วี. ประสบอยูในเวลานี้ดูรายแรงกวา บี.บี.ซ.ี หลายเทา 
เสยีอกี เพราะเหตุวา บริษัทผูผลิตรายการแตละบริษัทหาไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือเงินภาษี
จากผูชมไม รายไดของบรษัทเหลานี้มาจากการโฆษณาทางโทรทัศนซึ่งดูจะเปนปญหาพื้นฐาน 
ทีร่ายแรงไมนอย เนื่องจากปริมาณรายไดจะมากนอยเทาใดมิไดข้ึนอยูกับดีมานดของผูชมรายการ
โทรทศันโดยตรง หากขึ้นอยูกับดีมานดของหนวยธุรกิจที่ตองการโฆษณาสินคา ทั้งดีมานดดังกลาว
ก็มิไดคงตัว หากผันแปรไปตามสภาวการณทางเศรษฐกิจกับขนาดของการแขงขันจากสื่อมวลชน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ ดูจะไมมีหลักประกันวา หนวยธุรกิจซึ่งเคยโฆษณาสินคาของตน 
ทางโทรทัศนจะยังคงโฆษณาตอไป บางทีอาจหันไปโฆษณาทางหนาหนังสือพิมพหรือโดยวิธี 
ทางอืน่แทน ซึง่อาจไดผลใกลเคียงกัน แตเสียคาใชจายนอยกวา หรืออาจจะงดการโฆษณาในกรณี
ที่พิจารณาเห็นวา ปริมาณการขายสินคาของตนคอนขางอยูตัว ไมวาจะมีการโฆษณาหรือไม  
หรือในกรณีที่บริษัทประสบการขาดทุน และเห็นวาการโฆษณาไมอาจชวยใหปริมาณการขาย 
เพิ่มข้ึน

รักและคิดถึง
รังสรรค  ธนะพรพันธุ
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