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ฉบับที่ 8 วาดวยโทรทัศนในอังกฤษ (2)1

เธอที่รัก

โทรทัศนมีอันตรายตอมนุษยชาติอยางไร ดูจะเปนปญหาที่ฉันทิ้งใหเธอขบคิด 
ในจดหมายฉบบัทีแ่ลว เธออาจจะคิดถึงโทษของการชมโทรทัศนที่มีตอสายตาและสุขภาพของผูชม 
เธออาจจะคิดถึงโทษของการโฆษณาทางโทรทัศนที่อาจจะใหขอมูลที่เกินจริงได หรือเธออาจจะ 
คิดถงึโทษของการเอาอยางที่ไมดีจากสิ่งที่เห็นจากโทรทัศน ซึ่งมักจะถูกกลาวหาวาเปนสาเหตุหนึ่ง
ของอาชญากรรมที่เพิ่มพูนขึ้น ขอกลาวหาประการหลังนี้คอนขางจะพิสูจนใหเห็นจริงไดยาก  
แตทั้งหมดนี้ ตามความเห็นของฉัน หาใชเปาหมายสํ าคัญแหงการโจมตีไม ประเด็นที่เธอนาจะ
พจิารณาก็คือ  โทรทัศนสามารถนํ าเสนอ ส่ิงทีเ่ปนจริง ใหแกผูชมไดเพียงใด  เธอคงยังจํ าไดดีวา  
เมือ่เราเรยีนรูถงึที่มาแหงความรูนั้น เราไดเรียนรูถึงสมรรถภาพอันจํ ากัดของอายตนะทั้งหา ทั้งเรา 
ก็ไดขอสรุปอันพึงสังวรวา อยาไดหลงเชื่อขอมูลหรือความรูที่ไดรับโดยผานอายตนะทั้งหามาก 
จนเกนิไปนกั เราไมอาจสรุปไดวา ส่ิงที่เรามองเห็นดวยตานั้นเปนส่ิงทีเ่ปนจริง ฉันใด เราก็ไมอาจ
เชื่อไดวา ส่ิงที่เราเห็นในจอโทรทัศนนั้นเปนส่ิงที่เปนจริงฉันนั้น แตจอโทรทัศนดูจะเปนอุปสรรค 
ในการเรียนรูส่ิงที่เปนจริง อีกชัน้หนึง่  จริงอยู  แมกลองถายทอดโทรทัศนจะทํ างานอยางซื่อสัตย 
แตภาพที่เราเห็นก็เปนเพียงแงมุมหนึ่งของเหตุการณที่เกิดขึ้น หาใชภาพทั้งหมดไม เพราะฉะนั้น 
ส่ิงที่เราเห็นในจอโทรทัศนจะใกลเคียงสิ่งที่เปนจริงเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับชางกลองและผูผลิต 
รายการวา จะเลือกถายในแงมุมใด รสนิยม และทัศนคติของบุคคลสองประเภทนี้ยอมบิดเบือน
ความรูสึกนึกคิดของผูชมไดไมมากก็นอย แตถึงบุคคลสองประเภทที่กลาวนี้จะมีรสนิยมดี และ
ปราศจากอคติเพียงใด ขนาดอันจํ ากัดของภาพที่ถายทอดนั้นก็อาจเปนอุปสรรคแกการรับรูส่ิงที่
เปนจริงไดเชนกนั ความทั้งหมดนี้ดูจะเปนอันตรายอยางยิ่งในกรณีการเสนอขาวสาร เพราะเหตุวา 
มนุษยโดยธรรมชาติมักจะเชื่อถือส่ิงที่เห็นดวยตาตนเองยิ่งกวาสิ่งที่ไดยินดวยหูหรือส่ิงที่รับรูจาก
การอาน ถาหากภาพเหตุการณที่ปรากฏในจอโทรทัศนถายทํ าขึ้นดวยอคติ ก็ไมตองสงสัยเลยวา  
ผูชมสวนใหญจะไมเก็บภาพที่ถูกบิดเบือนจากสิ่งที่เปนจริงไว ซึ่งยอมเทากับเพิ่มพูนอคติที่มีอยูแลว
มากขึน้  ฉันคงไมตองบรรยายก็ไดวา  อันตรายจากอคตินั้นมากมายเพียงใด

ในฐานะที่เปนสื่อมวลชนอยางหนึ่ง โทรทัศนยอมมีบทบาทอยางสํ าคัญตอเวที 
การเมอืงเฉกเชนสือ่มวลอื่นๆ เมื่อเปนเชนนี้ เธออาจจะสงสัยวา รัฐบาลอังกฤษมิใชโทรทัศนเปน
เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อผลประโยชนของพรรคการเมืองของตนเพียงพรรคเดียวดังที่เปนอยู 
                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน วิทยาสารปริทัศน ฉบับที่ 23 (5 ธันวาคม 2513)
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ในบางประเทศหรอกหรือ ในประวัติศาสตรการโทรทัศนอังกฤษก็มีอยูบางเหมือนกัน ที่บริษัท 
ผูผลิตรายการโทรทัศนแสดงแนวความคิดทางการเมืองในรายการโทรทัศนที่ตนผลิตเอนเอียงไป
ทางพรรคหนึ่งพรรคใดอยางโจงแจง แตโดยทั่วไปแลว ทั้ง บี.บี.ซ.ี และไอ.ที.วี. ตางพยายามวางตน
เปนกลางทางการเมือง แตถึงกระนั้นจะใหปราศจากเสียงครหานินทาเสียเลยดูจะเปนสิ่งที่เปนไป
ไมไดในโลกมนษุย ยิ่งในระยะใกลการเลือกตั้งทั่วไปดวยแลว มักจะไดยินขอกลาวหาวา รายการ
หนึ่งรายการใดมีแนวความคิดทางการเมืองเอนเอียงเขาขางพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
เสมอ รายการดังกลาวนี้สวนใหญเปนรายการสนทนาและอภิปราย ทั้งๆที่ บี.บี.ซ.ี และ ไอ.ที.วี. 
ตางเปดโอกาสใหพรรคการเมืองตางๆหาเสียงทางโทรทัศนโดยเทาเทียมกัน และทั้งๆที่การหาเสียง
ทางโทรทศันดูจะเปนธรรมกวาการหาเสียงในหนาหนังสือพิมพ หรือส่ือมวลชนอื่นๆ เพราะการหา
เสยีงทางโทรทศันนัน้จ ํากัดโดยระยะเวลาของรายการ ซึ่งกํ าหนดใหพรรคการเมืองตางๆอยางเสมอ
หนากัน ประสิทธิภาพของการหาเสียงวิธีนี้จึงขึ้นอยูกับความสามารถและเทคนิคของแตละพรรค 
สวนการหาเสียงทางหนังสือพิมพนั้นอาจไมเปนธรรม เพราะหนังสือพิมพสวนใหญมักมีนโยบาย
สนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดอยูแลว ยอมเปนไปไมไดที่จะตีพิมพขอความที่เปน
ประโยชนแกพรรคการเมืองอื่น เวนแตจะวางตัวเปนกลางอยางหนังสือพิมพ The Times เทานั้น 
(ซึ่งก็ไมวายถูกกลาวหาเชนกัน) เพราะฉะนั้นในการหาเสียงทางหนังสือพิมพ พรรคการเมืองที่ 
ยากจนจึงเสียเปรียบพรรคที่ร่ํ ารวย นอกเหนือจากความเสียเปรียบพื้นฐานที่มีอยูแลว อยางไร 
ก็ตาม ถึงการหาเสียงทางโทรทัศนจะใหความเปนธรรม แตวิธีการปฏิบัติบางอยางอาจกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมได ดังเชนวันและเวลาของการหาเสียง เพราะจํ านวนและองคประกอบของผูชม 
โทรทัศนยอมแตกตางกันตามระยะเวลาที่รายการถายทอด ดูจะไมเปนธรรมอยางยิ่ง ถาจะให 
พรรคการเมอืงหนึง่หาเสยีงเวลาหาโมงเย็น และอีกพรรคหนึ่งหาเสียงเวลาสามทุม เพราะนอกจาก
จํ านวนผูชมจะแตกตางกันระหวางชวงเวลาทั้งสองแลว เธออาจจะพบวา องคประกอบของผูชม 
สวนใหญเมื่อเวลาหาโมงเย็นอาจเปนเด็กซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ในขณะที่ผูชมเมื่อเวลาสามทุม
อาจจะเปนผูบรรลุนิติภาวะเกือบทั้งหมด ดังนี้เปนตน อิทธิพลของโทรทัศนที่มีตอการเมืองนั้น  
เปนทีป่ระจกัษแจงนับแตการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อป 2503 เปนตนมา แมเมื่อไมนาน
มานี้ที่นายแอ็กนิว รองประธานาธิบดีอเมริกันคนปจจุบันกลาวโจมตีโทรทัศน ก็มีผูเชื่อกันวา 
ประธานาธิบดีนิกสันยืมปากนายแอกนิวพูด ชะรอยนักการเมืองอังกฤษจะรู ฤทธิ์โทรทัศนดี  
จงึกลวันกักลวัหนาตอการลํ าเอียงของสถานีโทรทัศน ขอที่นาชมก็คือ สถานีโทรทัศนที่นี่ทํ าหนาที่
เปนเวทีการเมืองนอกสภาอยางดี นักการเมืองบางคนที่ยังติดใจญัตติที่ถกเถียงกันในรัฐสภา 
กอ็าจชวนกนัไปอภปิรายตอในรายการโทรทัศน  ที่ถึงกับทาทายกันทางหนาหนังสือพิมพกอนก็มี

แมรายการโทรทัศนของ ไอ.ที.วี. จะเนนหนักดานรายการบันเทิง สวน บี.บี.ซี.  
เนนหนกัดานขาวสาร อภิปราย และสนทนา แตโดยทั่วไปแลว เคาโครงและการจัดลํ าดับรายการ 
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ก็คลายคลึงกัน เพียงแตจํ านวนชั่วโมงที่ถายทอดรายการประเภทหนึ่งๆตางกันเทานั้น กลาวคือ 
รายการแรกเมื่อเปดสถานีแลวก็มักเปนรายการสํ าหรับเด็ก ซึ่งมิไดมุงแตเพียงใหความบันเทิง 
เทานั้น ยังพยายามปอนความรูและขาวสารใหแกเด็กอีกดวย ปญหาใหญของการผลิตรายการ
ประเภทนี้ก็คือ จะผลิตรายการอยางไรจึงจะใหเหมาะสํ าหรับเด็กทุกเพศทุกวัย ทั้งเทคนิคการ 
ปอนความรูและขาวสารก็เปนปญหาอยูไมนอย แตเขาก็พยายามจัดหาสิ่งที่คิดวาแปลกและใหม
สํ าหรบัเดก็ เปนตนวา การแตงกายและศิลปะการปองกันตัวของชาวญี่ปุน แมบอเลี้ยงงูของสภา 
กาชาดไทย ฉันก็เพิ่งมีโอกาสเห็นในรายการโทรทัศนสํ าหรับเด็กทาง บี.บี.ซี. ไมนานมานี้เอง  
รายการทีข่าดไมไดก็คือภาพยนตรการตูน หุนกระบอก และการเลานิทาน บางรายก็ไมสูไดความ 
รายการที่ดีที่สุดเห็นจะเปนรายการเวทีทัศนะของเยาวชนซึ่งเปดโอกาสใหเด็กวิพากษวิจารณ 
รายการโทรทัศนในรอบสัปดาห บางครั้งเด็กก็สามารถชี้ใหเห็นขอบกพรองของรายการชนิดที่ 
ผูใหญโดยเฉพาะผูผลิตรายการตองอาย

ลํ าดับถัดจากรายการสํ าหรับเด็กก็มักจะเปนรายการสํ าหรับครอบครัว สถานี 
โทรทัศนอังกฤษนั้นพยายามที่จะสํ ารวจวา ในชวงระยะเวลาใดที่สมาชิกของครอบครัวนั่งชม 
โทรทศันโดยพรอมหนาพรอมตามากที่สุด รายการที่นํ าเสนอในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ หากมิใช
รายการแสดงดนตรี ก็มักจะเปนละครหรือภาพยนตรชีวิตที่เกี่ยวกับความเปนไปในครอบครัว 
ดังเชนภาพยนตรเร่ือง Peyton Place และ Coronation Street ซึง่น ําออกฉายแลวฉายอีกนาน 
นบัป รายการหลงัจากนี้ก็อาจเปนภาพยนตรชุดซึ่งจบเปนตอนๆ บางชุดก็เคยชมจากเมืองไทยแลว 
ภาพยนตรขนาดยาว ซึ่งเคยนํ าออกฉายตามโรง เขาก็คัดเลือกนํ ามาฉายใหมทางโทรทัศน เพียงแต
จัดใหเปนระบบ เปนตนวา รายการภาพยนตรเพลงกับภาพยนตรผจญภัย รายการประจํ าที่เขา 
ใหความส ําคญัเปนพิเศษก็คือประเภทขาว สวนรายการถายทอดนอกสถานีก็มักจะไดชมอยูเนืองๆ 
สวนใหญเปนรายการฟุตบอลกับแขงมา บางทีก็ถายทอดละครกับคอนเสิรตใหชม ที่ถายทอดจาก
แดนไกลถงึเมก็ซโิกก็เคยมี ขอที่นาสังเกตก็คือ รายการโทรทัศนอังกฤษมิใชผลิตผลภายในประเทศ
ทั้งหมด บางรายการมาจากประเทศในยุโรปทั้งตะวันตกและตะวันออก แตรายการที่มาจาก 
ตางประเทศสวนใหญมาจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะภาพยนตรโคบาลอเมริกัน

วาจํ าเพราะรายการแสดงดนตรีและละครมีขอนาสังเกตเมื่อเปรียบเทียบกับ 
รายการประเภทเดยีวกันในเมืองไทย คือประการที่หนึ่ง วงดนตรีที่บรรเลงนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนหนา
ไป มไิดมแีนวโนมที่จะใชวงดนตรีหนึ่งวงใดโดยเฉพาะอยางที่สถานีโทรทัศนไทยชอบใช (ซึ่งบางที 
กต็บตาผูชมดวยการเปลี่ยนชื่อวงดนตรี ทั้งๆที่นักดนตรียังหนาเกาอยูนั่นเอง) การเปลี่ยนวงดนตรี
ไปตามรายการไมแตจะเปนประโยชนแกผูชมเทานั้น หากยังเปดโอกาสใหนักดนตรีและศิลปนเพลง
อ่ืนๆไดแสดงความสามารถ โดยที่อํ านาจผูกขาดในอาชีพมิไดตกแกชนกลุมหนึ่งกลุมใดเพียงกลุม
เดยีวเทานัน้อกีดวย ประการที่สอง รายการละคร ไมวาละครชีวิตหรือละครชวนหัว สถานีโทรทัศน
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อังกฤษมิไดมีนโยบายที่จะสงวนอาชีพนักแสดงใหเจาพนักงานของตนดังที่สถานีไทยโทรทัศน 
ยดึถอืเปนนโยบายอยูกลายๆ การสงวนอาชีพเชนนี้ ไมแตจะใหขาดการแขงขันอันอาจสงเสริมให 
มาตรฐานและคณุภาพของการละครสูงขึ้นไดเทานั้น ยังชวนใหสงสัยวา จะมีการวางงานแฝงและ
การใชจายทีเ่กนิจ ําเปนในรัฐวิสาหกิจแหงนั้นอีกดวย เพราะเหตุวา การแสดงละครยอมตองอาศัย
การฝกซอม และการฝกซอมสวนใหญนาจะเชื่อไดวา กระทํ าในระหวางเวลาของงานประจํ า  
ถาเจาพนักงานผูแสดงละครซึ่งยอมไดรับรายไดจากการแสดงนั้นอยูแลว ยังไดรับเงินเดือนประจํ า
จากบริษัทอีก ก็ดูจะไมเปนการยุติธรรมอยางยิ่ง เพราะตลอดระยะเวลากวาสิบปมานี้บริษัทนี้ 
ตองอาศยัเงนิอุดหนุนจากรัฐบาลเปนนิตย  ซึ่งออกจะเปนเรื่องนาประหลาดใจไมนอย

ไมวาจะเปนรายการแสดงดนตรีหรือละคร ความประณีตในการผลิตรายการ 
ดูจะมีอยูมาก โดยเฉพาะเรื่องฉากนั้น พิถีพิถันกันเปนพิเศษ ทั้งชางกลองก็มีความสามารถสูง 
เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสเห็นเทคนิคการถายทอดแปลกๆ แตในเรื่องนี้ โทรทัศนไทยเราก็มิไดดอย
กวามากนัก

จุดเดนของรายการโทรทัศนอังกฤษเห็นจะเปนรายการขาว ซึ่งทั้ง บี.บี.ซี. และ  
ไอ.ที.วี. ตางก็มีชื่อเสียงในฐานะที่นํ าเสนอขาวไดอยางรวดเร็วและเที่ยงตรง ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่ง 
คงเปนเพราะเขาทุมกํ าลังเงินเพื่อรายการประเภทนี้เปนอันมาก ทั้งผูส่ือขาวของเขา หากไมเคย 
เปนผูส่ือขาวหนังสือพิมพมากอน ก็มักเปนผูที่สํ าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น 
ขาวที่นํ าเสนอจึงเปนประโยชนแกชนทุกระดับ ทั้งการสัมภาษณก็มักปอนคํ าถามชนิดเจาะลึก 
ถงึแกนของปญหา อยางไรก็ตาม เทาที่บริการขาว ไอ.ที.เอ็น. และ บี.บี.ซ.ี มีมาตรฐานสูงเชนนี้  
เหตผุลอีกขอหนึ่งก็คือ เขามุงผลิตภาพยนตรขาวเพื่อขายแกสถานีโทรทัศนทั่วโลก ทั้งการแขงขัน
ระหวางสถานีทั้งสองก็มีสวนสงเสริมอยูไมนอย

ขอแตกตางอยางสํ าคัญระหวางรายการขาวโทรทัศนไทยกับโทรทัศนอังกฤษนั้น 
ตามสายตาของฉันอาจจํ าแนกเปนสองประการคือ เนื้อขาวประการหนึ่ง กับวิธีการหาขาว 
อีกประการหนึง่ รายการขาวโทรทัศนบานเรานั้น กวาครึ่งหนึ่งเปนการรายงานความเคลื่อนไหวของ
รัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี เราไดชมแตทานนายกฯนั่งยิ้มกับผูมาเยี่ยม เสร็จแลวก็จบลง 
ดวยขอความ “นายกรัฐมนตรีใหการตอนรับเปนอันดี” ไมทราบวา ถานายกรัฐมนตรีไมยินดีตอนรับ
ผูมาเยี่ยมแลว จะนํ าขาวมาถายทอดไดอยางไร แทที่จริงแลวผูชมขาวหาไดตองการทราบวา  
นายกรฐัมนตรใีหการตอนรับดีหรือไม หากทวาตองการทราบวา ผูมาเยี่ยมไดเจรจาขอความอันใด
กับนายกรัฐมนตรีบาง ถาหากเปนที่เปดเผยได ตรงกันขาม รายการขาวโทรทัศนอังกฤษนั้น  
เขาพยายามเลี่ยงไมเสนอขาวความเคลื่อนไหวของบุคคลในคณะรัฐบาล เพราะเกรงจะกลายเปน
เครื่องมือหาเสียงของพรรครัฐบาลไป เวนแตในกรณีที่รัฐบาลเสนอนโยบายสํ าคัญๆ หรือในยาม 
ที่เกิดเหตุการณสํ าคัญ อันมีผลกระทบกระเทือนตอประเทศ แตโดยทั่วไปแลว ชาวอังกฤษจะมี
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โอกาสเหน็นายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีของเขาทางโทรทัศนไมบอยครั้งนัก ในดานวิธีการหาขาวนั้น 
วิธีการของเขาดูจะเปนประโยชนแกผูชมอยางยิ่ง เพราะไมแตเขาจะสามารถถายทอดภาพ 
เหตกุารณอันเปนบอเกิดแหงขาวมาใหชมแลว บางทียังอัดเสียงมาใหฟงดวย ซึ่งวิธีการเชนนี้ สถานี
โทรทศันของเรากเ็ร่ิมใชบางแลว แตที่เปนประโยชนยิ่งกวาอื่นใด เห็นจะเปนความเห็นประกอบขาว 
เปนตนวา ถาชาวบานประสบวิบัติภัย หรือเหตุทุกขรอนอื่นใด เขาก็จะไปสัมภาษณผูแทนราษฎร
ของชาวบานเหลานั้นวา ควรจะแกปญหาอยางไร ในบางกรณี หากขาวที่เกิดขึ้นตองอาศัย 
ความเหน็จากผูช ํานาญการเฉพาะอยาง เชน เหตุการณตึงเครียดระหวางจีนแดงกับโซเวียต หรือ
การเกนิดลุของดลุการชํ าระเงิน เขาก็ไปสัมภาษณอาจารยมหาวิทยาลัย หรือผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้นๆ ดังนี้เปนตน ในดานรายการขาวภายในประเทศเขาก็มิไดมุงเสนอขาวจํ าเพาะที่เกิดขึ้น 
ในนครหลวง หากทวาสื่อขาวจากภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ ทั้งวิธีการเสนอขาวทองถิ่น ก็มุงชี้ 
ใหเหน็ปญหาของทองถิ่นนั้นๆ เชน ปญหาสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม และอุบัติเหตุที่เกิดเปนประจํ า
ในถนนสายหนึ่ง  เปนตน

รายการที่นับเนื่องอยูในประเภทเดียวกับรายการขาว ซึ่งใหประโยชนแกผูฟง 
อยางมากกคื็อ รายการสนทนา สัมภาษณ และอภิปราย ขอที่นาสังเกตก็คือ ผูสัมภาษณหรือ 
ผูดํ าเนินการอภิปรายของเขาเปนผูไดรับการศึกษามาอยางดี บางคนก็เคยเปนสมาชิกสภาสามัญ
มากอน ซึ่งไมตองสงสัยเลยวา การสัมภาษณหรือการอภิปรายจะเปนไปอยางนาสนใจ ตรงไป 
ตรงมา และมีประเด็นชวนใหขบคิดเพียงใด เธอคงทราบดีวา รายการประเภทนี้ในบานเรานั้น 
จดืชดือยางไร เหตุผลก็คือ ในเมืองไทย รายการประเภทนี้มักจะมีรายการตระเตรียม ‘บทโทรทัศน’
มากอน การสมัภาษณหรือการอภิปรายเปนแตเพียงการแสดงละครฉากหนึ่งเทานั้น ทั้งจุดประสงค
ของรายการก็มุงที่จะ ‘บอกกลาว’ แกผูชมเกี่ยวกับกิจกรรมหนึ่งใดของรัฐบาลหรือสมาคมหนึ่ง
สมาคมใด ยิ่งกวาที่จะเปนการวิเคราะหขอสนับสนุนและขอคัดคานของญัตติที่อภิปรายกัน และ 
วิธีการสัมภาษณหรือวิธีดํ าเนินการอภิปรายก็เปนวิธีที่ขาราชการผูนอยพึงปฏิบัติตอขาราชการ 
ผูใหญ ยิ่งกวาที่จะถือวาผูรวมรายการประเภทนี้มีความเทาเทียมกันทุกคน เพราะฉะนั้นจึงเปน 
ไปไดยากที่การสัมภาษณหรืออภิปรายจะเขาถึงแกนของเรื่อง ในรายการประเภทนี้ของสถานี 
โทรทัศนอังกฤษมีอยูบอยครั้งที่ผูสัมภาษณหรือผูดํ าเนินการอภิปรายขัดคอผูใหสัมภาษณหรือ 
ผูอภิปราย ไมวาฝายหลังจะเปนผูมีชื่อเสียงอยางนายแพทยเบอรนารด หัวหนาพรรคกรรมกร 
อยางนายวิลสัน หรือนายกรัฐมนตรีอังกฤษอยางนายเอ็ดเวิรด ฮีธ ยิ่งผูดํ าเนินการอภิปรายใน 
รายการอภิปรายเกี่ยวกับญัตติสํ าคัญๆระหวางผูแทนพรรคการเมืองตางๆดวยแลว ก็ยิ่งดูจะมี 
อิทธิพลตอการชักจูงคะแนนนิยมจากผูชมใหเขาขางพรรคการเมืองหนึ่งใดไดโดยงาย เพราะ 
ผูดํ าเนินการอภิปรายยอมเปนใหญในการอภิปราย อาจชี้ใหผูแทนพรรคการเมืองหนึ่งอภิปราย 
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มากกวาผูแทนพรรคอื่นๆได  ซึ่งก็ปรากฏอยูเนืองๆ  ไมวาผูดํ าเนินการอภิปรายจะมีอคติหรือไม 
ก็ตาม

ขอที่น าชมรายการโทรทัศนอังกฤษก็คือ ถึงเขาจะผลิตรายการบันเทิงและ 
ขาวสารอยางไร เขาก็มิไดทอดทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต รายการที่จะชวยใหชาวอังกฤษไดเรียนรูอดีต
ทัง้ของตนเองและของโลกมีอยูไมนอย ที่นาสังเกตก็คือ หากบุคคลสํ าคัญของอังกฤษหรือของโลก 
มอีายคุรบ 100 ป หรือ 200 ปเมื่อใด ก็มักมีการเสนอประวัติของทานผูนั้นเมื่อนั้น เปนตนวา  
ป 2512 เปนปที่นโปเลยีนมีอายุครบ 200 ป เขาก็นํ าประวัตินโปเลยีนมาถายทอด มีการสัมภาษณ
นกัประวติัศาสตร และถายสถานที่ตางๆที่เกี่ยวของกบันโปเลยีนมาใหชม หรือวันที่ 1 กันยายน  
เปนวันที่กลิ่นอายแหงสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มประทุ ก็มีการนํ าภาพยนตรประวัติศาสตรตอนนี้ 
มาฉาย ทีน่าสนใจยิ่งกวาก็คือ รายการสัมภาษณบุคคลสํ าคัญในวงการตางๆเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึ้น
ในอดตี รายการท ํานองนี้ นาที่ทางเมืองไทยจะจัดขึ้นบาง เพราะยิ่งนับวัน คนเฒาคนแกและบุคคล
สํ าคญัในอดตีมีแตจะตายจากไป หนทางที่เราจะรับทราบประวัติศาสตรสมัยใหมก็มีแตจะนอยลง

จดหมายฉบบันีเ้หน็จะจบลงดวยขอสังเกตที่วา สถานีโทรทัศนพาณิชยในอังกฤษ
นั้นไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ มิหนํ ากลับตองเสียคาธรรมเนียมและภาษีรายไดแกรัฐอีก  
สวนสถานโีทรทศันทีไ่ดรับเงินอุดหนุนจากรัฐก็จะไมมีการโฆษณาสินคา หากแมนวาสถานีโทรทัศน
ซึง่ไดรับทัง้เงนิอดุหนุนจากรัฐ และรายไดจากการโฆษณา ยังดํ าเนินการขาดทุนอีก ยอมดูกระไรอยู
เธอคิดเอาเองก็แลวกัน

รักและคิดถึง
รังสรรค  ธนะพรพันธุ
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