
สือ่มวลชนกับการศึกษาอยางไมเปนทางการ

การศึกษาตามความเห็นของนักเศรษฐศาสตรสวนใหญ ถือเปนกระบวนการผลิต
และสรางสมทุนมนุษย (Human Capital)  เพือ่ใหมนุษยมีคุณภาพดีขึ้น จุดมุงหมายสํ าคัญของการ
ศกึษาอยูทีก่ารทํ าใหมนุษยสามารถมีชีวิตที่ดี ชีวิตที่ดีควรจะเปนชีวิตที่กลมกลืนกับกฎแหงธรรมและ
เปนชวีติที่มีอิสระเสรีภาพในการแสวงหาสิ่งที่สนองความตองการทางปญญา โดยถูกจํ ากัดดวยความ
ตองการทางตัณหาขั้นตํ่ าขั้นหนึ่ง เมื่อพิจารณาการศึกษาในฐานะที่เปนกระบวนการผลิต เราจะเห็น
ไดวา มปีจจัยนานัปการที่มีความสํ าคัญตอผลผลิตของการศึกษา อาทิเชน โครงสรางของระบบการ
ศึกษา หลักสูตร เทคนิคและวิธีการผลิต คุณภาพของเด็กกอนที่จะเขาสูระบบโรงเรียน ทุนทั้งที่ 
เปนทุนทางกายภาพและทุนมนุษยที่อยูในตัวครูผูสอน ความสามารถในการบริหารการศึกษา และ
ตลอดจนสิ่งแวดลอมในสังคม เมื่อพิจารณาถึงวิธีการผลิตบริการการศึกษา เราอาจจํ าแนกวิธีการผลิต
ออกไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ การผลิตภายในระบบโรงเรียนประเภทหนึ่ง กับการผลิตภายนอก
ระบบโรงเรียนอีกประเภทหนึ่ง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การศึกษาอยางเปนทางการ กับการศึกษา
อยางไมเปนทางการ เมื่อคํ านึงถึงวิธีการผลิต เราจะเห็นไดวา เทาที่ผานมา เราใหความสํ าคัญแกการ
ศึกษาในระบบโรงเรียนมากเกินไป รายจายเพื่อการศึกษาของรัฐเกือบทั้งหมดใชไปเพื่อการผลิต
บริการการศึกษาอยางเปนทางการ จนดูเสมือนหนึ่งวา การศึกษาจะมีไดก็เฉพาะแตภายในสถาบัน 
ทีเ่รียกวาโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเทานั้น ทั้งๆที่จํ านวนประชากรที่อยูนอกระบบโรงเรียน
มมีากกวาจ ํานวนประชากรที่อยูในระบบโรงเรียนเปนอันมาก เพราะฉะนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่รัฐ
ละเลยหนาที่ในการจัดสรรสิ่งแวดลอมทางการศึกษามาโดยตลอด ไมตองดูอ่ืนไกล วาจํ าเพาะรายจาย
ของรัฐเพื่อจัดสรรบริการหองสมุดสํ าหรับประชาชน หากคํ านวณรายจายประเภทนี้เทียบกับจํ านวน
ประชากร ไมตองสงสัยเลยวา จะไมตํ่ าจนนาใจหาย เมื่อรัฐละเลยหนาที่ในการจัดสรรบริการศึกษา
อยางไมเปนทางการ ก็ควรที่ภาคเอกชนจะใหความสนใจบทบาทดานนี้ ส่ือสารมวลชนควรจะมี 
บทบาทในการนี้ไดมาก ทั้งในการผลิตบริการการศึกษาอยางไมเปนทางการ และในการจัดสรร 
ส่ิงแวดลอมทางการศึกษา หากเราพิจารณาถึงสื่อมวลชน 2 ประเภทใหญๆ คือ การวิทยุและ 
โทรทศันประเภทหนึ่ง กับหนังสือพิมพอีกประเภทหนึ่ง เราจะเห็นไดวา เฉพาะสื่อมวลชนประเภท
หลังเทานั้นที่เอกชนจะสามารถมีบทบาทไดมาก สวนสื่อมวลชนประเภทแรกนั้น รัฐเปนเจาของ 
ทั้งหมดโดยพฤตินัย เพราะฉะนั้น การที่ส่ือมวลชนทั้งสองประเภทนี้มิไดมีบทบาทในการใหการ
ศกึษาแกทวยราษฎรมากเทาที่ควร จึงมิไดขึ้นอยูกับปญหาที่วา ใครเปนเจาของ บทความเรื่องนี้จะ
พยายามหาคํ าตอบวาทํ าไมจึงเปนเชนนั้น และถาหากตองการใหส่ือมวลชนสองประเภทนี้มีบทบาท
ดานการศึกษามากขึ้น เปนไปไดหรือไมที่เราจะปรับปรุงระบบสื่อมวลชนเพื่อใหมีบทบาทเกื้อหนุน
การศกึษามากขึ้น ทั้งนี้โดยมุงพิจารณาถึงขอเสนอทางเศรษฐศาสตรเปนเกณฑ
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วาจ ําเพาะการวิทยุโทรทัศน เราจะเห็นไดวา บริการกระจายเสียงก็ดี และการบริการ
แพรภาพก็ดี ลวนเปนบริการที่มีลักษณะการบริโภครวมกัน (Joint Consumption)  กลาวคือ การที่
ใครคนหนึง่คนใดเปดวิทยุฟง หรือเปดโทรทัศนชม หาไดมีผลในการลดโอกาสในการฟงวิทยุหรือ
การชมโทรทัศนของคนอื่น ทั้งจํ านวนผูบริโภคก็มีเปนอันมาก ตนทุนการผลิตสวนเพิ่ม (Marginal 
Cost) มีคาเทากับศูนย เพราะไมวาจํ านวนผูฟงวิทยุหรือจํ านวนผูชมโทรทัศนจะมากนอยเทาใด  
ตนทุนการผลิตจะยังคงเทาเดิมเสมอ (เวนแตจะมีการขยายกํ าลังสงในการกระจายเสียงหรือในการ
แพรภาพ และเวนแตจะมีการขยายจํ านวนชั่วโมงในการกระจายเสียงและในการแพรภาพ) ในทาง
เศรษฐศาสตรถือกันวา บริการการกระจายเสียงและบริการการแพรภาพเปนสินคาสาธารณะ (Public 
Goods) ซ่ึงภาครัฐบาลสามารถทํ าการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาภาคเอกชน  เพราะรัฐบาล
สามารถหารายไดมาจุนเจือรายไดในการผลิตบริการทั้งสองประเภทนี้ ดวยการเก็บภาษีจากผูที่ไดรับ
ประโยชนจากบริการของรัฐได การเก็บภาษีอากรดังกลาวนี้เปนไปตามหลักการเก็บภาษีอากรตาม
ประโยชนที่ไดรับ (The Benefit Principle of Taxation)  ภาษทีีเ่รียกเก็บอาจเปนภาษีที่เรียกเก็บจาก
เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน และอะไหลวิทยุและโทรทัศน ขณะเดียวกัน รัฐบาลอาจเก็บคา 
ธรรมเนียมรายปจากเจาของเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน โดยถือวา เจาของเครื่องรับวิทยุโทรทัศน 
เทานัน้ทีไ่ดรับประโยชนจากบริการกระจายเสียงและการแพรภาพของรัฐ ดังที่สหราชอาณาจักรเก็บ
คาธรรมเนียมจากเจาของเครื่องรับโทรทัศนเปนรายป วิธีการเชนนี้ยอมถือไดวาเปนการปฏิบัติที่เปน
ธรรม เพราะผูไดรับประโยชนจากบริการการกระจายเสียงและบริการการแพรภาพของรัฐเทานั้น  
ทีเ่ปนผูมีสวนรวมในการรับภาระตนทุนการผลิต ถาหากการผลิตบริการการกระจายเสียงและบริการ
แพรภาพตกเปนหนาที่ของรัฐ รัฐยอมอยูในฐานะที่จะจัดสรรบริการการกระจายเสียงและบริการแพร
ภาพเพื่อจุดมุงหมายทางดานศึกษาได แตการทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขสํ าคัญ 2 ประการ คือ  
ประการแรก  รัฐจะตองมีความบริสุทธิ์ใจ และมีเจตจํ านงอันแนวแนที่จะใชส่ือมวลชนประเภทนี้ 
เปนเครื่องมือทางการศึกษา  ประการที่สอง  รัฐมีกํ าลังความสามารถ มีทักษะ และปญญา ในการจัด
บริการการกระจายเสียงและการแพรภาพเพื่อการศึกษา ตรงกันขาม ถาหากเราปลอยใหเอกชนเปน 
ผูผลิตบริการการกระจายเสยีงและบริการการแพรภาพ การซื้อขายบริการสองประเภทนี้ทํ าไดยากยิ่ง
นัก จะใหผูผลิตที่เปนเอกชนตามไปเก็บเงินจากผูที่เปดเครื่องรับวิทยุและโทรทัศนทุกครั้งยอมตอง
เสยีตนทุนในการจัดเก็บ (Cost of Collection)  สูง เพราะฉะนั้นการซื้อขายบริการสองประเภทนี้จึง
เกือบเปนไปไมได ยกเวนระบบการแพรภาพในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา ที่พยายามนํ าเทคนิค
ของกลไกตลาดมาใชจัดสรรบริการ ซ่ึงไดแก ระบบที่เรียกกันวา Pay-TV System กลาวคือ หากผูชม
เปดเครื่องรับโทรทัศนจะไดชมภาพตามปกติ แตไมไดยินเสียง จะไดยินเสียงก็ตอเมื่อไดหยอดเงิน
เขาไปในเครื่องที่ติดตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน อยางไรก็ตาม เราอาจกลาวโดยทั่วไปไดวา เราไมอาจ
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อาศัยกลไกตลาดในการซื้อขายบริการกระจายเสียงและบริการการแพรภาพ โดยที่เสียตนทุนการ 
จดัเกบ็ในอัตราอันสมควรได ในเมื่อบริการทั้งสองประเภทนี้ไมอาจซื้อขายโดยอาศัยกลไกตลาดตาม
กรณีปกติ และผูผลิตที่เปนเอกชนก็ไมมีอํ านาจเรียกเก็บภาษีอากรจากผูไดรับประโยชนจากบริการ
ทัง้สองนี ้ ปญหามีอยูวา ผูผลิตจะหารายไดจากทางใด คํ าตอบก็คือ ผูผลิตจํ าตองหารายไดจากการ
โฆษณาสินคา ซ่ึงเปนแหลงที่มาของรายไดที่สํ าคัญที่สุด ในกรณีเชนนี้ ความเปนราชาของผูบริโภค 
(Consumer Sovereignty) จะเปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดรูปแบบและประเภทของรายการวิทยุและ
โทรทัศน เพราะผูผลิตจํ าตองผลิตรายการใหถูกตองตามรสนิยมของผูฟงผูชม มิฉะนั้นจะหา 
รายไดจากการโฆษณาไมไดหรือไดนอย เนื่องจากผูที่ตองการโฆษณาสินคานั้นยอมเลือกโฆษณา 
ในรายการ และในชวงเวลาที่มีผูฟงผูชมมาก ขณะเดียวกัน สถานีวิทยุและโทรทัศนตองเผชิญกับการ
แขงขันจากสื่อมวลชนอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักหนังสือพิมพ เพราะถาหากประสิทธิผลของการ
โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศนตํ่ า คนยอมหันไปโฆษณาในหนาหนังสือพิมพแทน เพราะฉะนั้น  
ถาหากผูบริโภคเปนราชา รสนิยมของผูชมผูฟงยอมเปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดชองทางและ
ขอบเขตของการใชวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษา หากผูชมผูฟงชอบรายการบันเทิงยิ่งกวาอื่นใด 
การใชวิทยุและโทรทัศนเปนเครื่องมือสํ าหรับการศึกษาอยางไมเปนทางการ ยอมเปนไปไดยาก  
เวนแตวาผูโฆษณาเห็นความสํ าคัญ และสงเสริมรายการเพื่อการศึกษา

เมือ่หนัมาพิจารณาระบบการวิทยุ และโทรทัศนในเมืองไทยเวลานี้ เรามีวิทยุถึง 192 
สถาน ีและสถานีโทรทัศน 7 สถานี ทั้งหมดรัฐเปนเจาของโดยพฤตินัย ทั้งรัฐก็จัดสรรเงินอุดหนุนให
ทั้งในรูปเปดเผยและในรูปแอบแฝง เพราะฉะนั้นเราจึงอาจกลาวไดโดยไมผิดนักวา รัฐเปนผูผลิต
บริการวทิยแุละโทรทัศน แตทํ าไมรายการวิทยุ และโทรทัศนเมืองไทยจึงไมเกื้อหนุนจุดมุงหมายของ
การศกึษาอยางไมเปนทางการ คํ าตอบสวนหนึ่งอาจเปนเพราะรัฐขาดกํ าลังความสามารถ ปญญา และ
ทักษะในการผลิตบริการทั้งสองประเภทเพื่อการนี้ แตคํ าตอบที่มีนํ้ าหนักมากกวาก็คือ รัฐมิไดมี 
เจตจํ านงในการใชวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษาอยางไมเปนทางการ ลํ าพังแตการขาดกํ าลังความ
สามารถ ปญญา และทักษะในการผลิต มิใชอุปสรรคสํ าคัญนัก เพราะการผลิตกํ าลังคนที่มีความ
สามารถในการนี้อยูในวิสัยที่รัฐจะทํ าได แตรัฐก็ไดละเลยมาโดยตลอด ที่รายยิ่งกวาก็คือ แมโดย 
พฤตินัยรัฐจะเปนเจาของสถานีวิทยุและโทรทัศนทั้งหมด แตรัฐก็มิไดควบคุมการผลิตรายการ  
รายการสวนใหญผลิตโดยเอกชน ซ่ึงมิใชเร่ืองเสียหาย แตขอที่เสียหายและบัดซบก็คือ การขาย 
ช่ัวโมงการกระจายเสยีงและการแพรภาพไปใหแกเอกชน ซ่ึงเปนวิธีการปฏิบัติที่แพรหลายในขณะนี้ 
หนาที่ในการผลิตรายการตกเปนของเอกชนที่รับซื้อช่ัวโมงการกระจายเสียงและการแพรภาพนั้น 
โดยเอกชนเหลานั้นหารายไดจากการโฆษณาหรือการขายรายการใหแกบริษัทธุรกิจหรือเอกชนอื่นๆ 
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อีกทอดหนึง่ มิตองสงสัยเลยวา วิธีการปฏิบัติเชนนี้จะไมเปดชองใหมีการฉอราษฎรบังหลวงไดงาย
เพยีงใด และมิตองสงสัยเลยวา ทํ าไมรายการวิทยุและโทรทัศนทุกวันนี้จึงมีคุณภาพตํ่ าถึงปานนี้

บัดนี้ ถึงเวลาแลวที่วิทยุและโทรทัศนในเมืองไทยควรจะมีบทบาทในการสงเสริม
การศึกษาอยางไมเปนทางการ และสรางสรรคส่ิงแวดลอมทางการศึกษาที่ดีมากขึ้น รัฐจะตองมี 
เจตจํ านงที่บริสุทธิ์ในการนี้เปนเบื้องแรก ทั้งจะตองสงเสริมใหมีการผลิตกํ าลังคนที่มีปญญาและ
ทักษะในการผลิตรายการที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน หากยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการวิทยุ
และโทรทศันที่เปนอยู มาตรการสํ าคัญที่อาจใชไดโดยทันที หากรัฐตั้งใจจริงก็คือ การกํ าหนดอัตรา
สวนระหวางรายการประเภทตาง ๆ เชน อัตราสวนระหวางจํ านวนชั่วโมงของรายการประเภทให
ความรูกับจํ านวนชั่วโมงของรายการบันเทิงทั้งหมดในแตละวัน กับการกํ าหนดระยะเวลาการ
โฆษณาตลอดจนการควบคุมการโฆษณามิใหมีการโฆษณาจนเกินจริง มิฉะนั้นสถานีวิทยุและโทร
ทศันจะมสีภาพเสมือนหนึ่ง “กระทรวงแหงความจริง ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ” ดังที่เปนอยูในขณะนี้ 
การใหเงินอุดหนุน (Subsidy)  ทัง้ในรปูเปดเผยและแอบแฝงควรจะเลิกใหหมด เพราะไมมีเหตุผลที่
จะนํ าภาษีที่เก็บจากมวลชนมาผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน เพื่อประโยชนของผูที่มีเครื่องรับวิทยุ
และโทรทัศน ยิ่งในกรณีที่การวิทยุและโทรทัศนเปนเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาล
ดวยแลว เหตผุลในการใหเงินอุดหนุนจะยิ่งออนลงไปอีก ในระยะยาวการหารายไดของรัฐเพื่อใชจาย
ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน ควรจะยึดถือหลักการเก็บภาษีอากรตามผลประโยชนที่ไดรับ
มากขึน้ เงนิอดุหนุนควรจะพิจารณาใหเฉพาะแตสถานีวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษาเทานั้น เพราะ
ในกรณีเชนนี้ประโยชนที่ผูฟงผูชมไดรับมิไดตกแกผูฟงผูชมเทานั้น หากทวาสงผลถึงสังคมโดยทั่ว
ไป (External Benefits) อีกดวย

ทีนี้ลองหันมาพิจารณาถึงการหนังสือพิมพบาง เราจะเห็นไดวา การจัดสรร
ทรัพยากรในการผลิตหนังสือพิมพโดยอาศัยกลไกตลาดนั้นอยูในวินัยที่จะทํ าได การผลิตหนังสือ
พิมพจึงมักเปนงานของภาคเอกชน รายไดสวนหนึ่งของกิจการหนังสือพิมพไดจากการขายหนังสือ
พมิพนัน้เอง แตรายไดสวนนี้มักจะไมคุมกับตนทุนการผลิต เหตุผลสวนหนึ่งเปนเพราะการขึ้นราคา
หนังสือพิมพนั้นไมอาจทํ าไดโดยงาย ดวยผูผลิตไมแนใจวา ในภาวะที่มีการแขงขัน การขึ้นราคา 
จะไมทํ าใหยอดขายตกลงอยางฮวบฮาบ ทั้งมีปจจัยนานัปการที่ทํ าใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
การขาดแคลนเยื่อกระดาษนับเปนปจจัยสํ าคัญประการหนึ่ง ซ่ึงจะกอวิกฤติการณในวงการหนังสือ
พิมพระยะยาว คาครองชีพที่นับวันแตจะสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจมีผลใหตองมีการขึ้นเงินเดือนคาจางคน
งานการใชเครื่องพิมพสมัยใหม ซ่ึงตองมีการผลิตจํ านวนมหาศาล ตนทุนถัวเฉลี่ยจึงจะอยูในระดับตํ่ า 
หากจํ านวนการผลิตไมมากพอ ตนทุนถัวเฉลี่ยยอมสูงกวาที่ควรจะเปน ดังนี้จะเห็นไดวา เมื่อ
พจิารณาในแงตนทุนการผลิต มีเหตุผลที่จะเชื่อวา ตนทุนการผลิตหนังสือพิมพฉบับหนึ่งๆ นับวันแต
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จะสงูขึน้ แตเมือ่พิจารณาในแงรายรับ แมวาจํ านวนหนังสือพิมพที่จะขายไดเพิ่มขึ้น อันเกิดจากการที่
ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น และอัตราการอานออกเขียนไดเพิ่มขึ้นนั้น ถึงจะมีอยูบาง แตอัตราการ
เพิม่ขึน้ของยอดขายไมสูงรวดเร็วนัก เพราะฉะนั้นเมื่อรายไดจากการขายหนังสือพิมพไมเพียงพอแก
การใชจายในการผลิต หนังสือพิมพจึงมักหารายไดทางอื่นมาจุนเจือ โดยเฉพาะอยางยิ่งรายไดจาก
การโฆษณา แตนับตั้งแตการวิทยุและโทรทัศนอุบัติขึ้นในมนุษยโลก วิทยุและโทรทัศนเปนคูแขงที่
สํ าคญัของหนังสือพิมพ ในการแยงชิงรายจายการโฆษณาจากบริษัทธุรกิจ มีเหตุผลที่นาเชื่อวา อัตรา
สวนระหวางรายจายการโฆษณาในหนาหนังสือพิมพกับรายจายการโฆษณาทั้งหมด นับวันมีแต 
จะลดนอยถอยลง เพราะประสิทธิผลของการโฆษณาโดยอาศัยส่ือมวลชนประเภทอื่นมีแนวโนมที่จะ
สูงกวาการโฆษณาในหนาหนังสือพิมพ วิกฤติการณทางการเงินของกิจการหนังสือพิมพจึงเปนสิ่งที่
พอมองเห็นไดในอนาคตอันใกลนี้

ในประเทศที่ผูอานหนังสือพิมพเปนราชา เจาของกิจการหนังสือพิมพยอมตองผลิต
หนังสือพิมพใหตองตามรสนิยมของผูอานเปนธรรมดา หากระดับการศึกษาของประชาชนยังตํ่ า 
อยู และประชาชนสวนใหญไมฝกใฝหาความรู การผลิตหนังสือพิมพเมื่อมุงเสนอสาระความรูแก
มวลชนยอมมีขอบเขตที่จะทํ าไดนอยมาก ในประเทศที่ผูผลิตหนังสือพิมพเปนราชา (Producer
sovereignty)  อํ านาจตอรองบของผูผลิตมีมากกวาผูอาน ผูผลิตจะทํ าหนังสือพิมพในแนวใดก็มีผูซ้ือ
ทั้งสิ้น ในกรณีเชนนี้ยอมเปนไปไดที่หนังสือพิมพจะมีบทบาททางดานการศึกษาอยางไมเปนทาง
การและการจัดสรรสิ่งแวดลอมทางการศึกษาไดมากขึ้น แตการทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับวาผูผลิตมีเจต
จ ํานงเชนนั้นประการหนึ่ง และผูผลิตมีกํ าลังความสามารถ ปญญา และทักษะในการจัดทํ าหนังสือ
พมิพในรูปนี้อีกประการหนึ่ง

ปญหามีอยูวา ใครเปนราชา ผูผลิตหรือผูบริโภค ในกรณีของประเทศไทย ออกเปน
การประจักษชัดวา ผูบริโภคเปนราชาโดยมิพักตองสงสัย ซ่ึงมีผลใหการผลิตหนังสือพิมพสวนใหญ
เปนไปเพื่อเอาใจตลาด จึงไมตองสงสัยเลยวา ทํ าไมคุณภาพของหนังสือพิมพ เมืองไทยสวนใหญจึง
ตํ่ าถึงปานนี้ แตเมื่อพิจารณาถึงวิวัฒนาการทางดานเนื้อหาหนังสือพิมพในรอบทศวรรษที่ผานมา  
คุณภาพไดกระเตื้องขึ้นเล็กนอย เหตุผลสวนหนึ่งอาจเปนเพราะประชาชนมีระดับการศึกษาสูงขึ้น 
พรอมที่จะรับสิ่งที่เปนแกนสารมากขึ้น หนังสือพิมพบางฉบับติดตลาดมากขึ้น ทํ าใหผูผลิตสามารถ
สอดใสเนื้อหาสาระไดมากขึ้น เหตุผลอีกสวนหนึ่งอาจเปนเพราะระดับความรูของคนทํ าหนังสือ
พมิพสูงขึน้ ทํ าใหปญญาและทักษะในการทํ าหนังสือพิมพมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว แตจริยธรรมของ
คนท ําหนังสือพิมพจะสูงขึ้นหรือไม ขอนี้ยังชวนสงสัยอยู

หนทางในการขยายขอบเขตหนาที่และบทบาทของหนังสือพิมพในดานการศึกษา
ใชวาจะไมมีเสียเลยทีเดียว หากรัฐจะยื่นมือเขาชวยเหลือ การชวยเหลือไมควรจะเปนการชวยเหลือ
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โดยตรง แตควรเปนการชวยเหลือโดยออม รัฐอาจชวยลดภาษีขาเขาที่เก็บจากกระดาษและอุปกรณ
การพมิพทีส่ั่งซื้อจากตางประเทศ ขณะเดียวกัน ควรสงเสริมใหมีการผลิตเยื่อกระดาษภายในประเทศ
จากทรัพยากรที่พอมีอยูบาง ทั้งควรหาทางขจัดอํ านาจผูกขาดที่มีอยูในอุตสาหกรรมกระดาษ การ 
ทัง้นีย้อมขึน้อยูกับความบริสุทธิ์ใจของรัฐ ในดานการเพิ่มพูนรายไดของหนังสือพิมพ รัฐอาจชวยได
โดยออมดวยการจัดสรรบริการการศึกษาใหแกปวงชนมากขึ้น เพราะในอดีตที่ผานมา ไมวาจะเปน
ประเทศใด มีเหตุผลที่จะเชื่อวา การที่ปวงชนมีการศึกษาสูงขึ้นมีสวนชวยใหกิจการหนังสือพิมพ
ขยายตัวเพียงใด สวนการใหความชวยเหลือโดยตรงในรูปเงินอุดหนุนที่ใหแกกิจการหนังสือพิมพ
นั้นเปนสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง เพราะเปดชองใหหนังสือพิมพตกอยูใตอิทธิพลของรัฐบาล ซ่ึงจะทํ าให
หนงัสอืพมิพขาดความเปนตัวของตัวเอง ไมสามารถทํ าหนาที่อยางเที่ยงตรง และในที่สุดกลายเปน
เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลไป ถาหากจะใหเงินอุดหนุน ควรจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก 
อุตสาหกรรมกระดาษ เพื่อใหราคาตลาดตํ่ ากวาตนทุนการผลิต ซ่ึงมิใชวิธีที่มีประสิทธิผลมากนัก

หมายเหตุ   เนื้อหาสวนใหญของบทความนี้ เปนคํ าอภิปรายของผูเขียนในการสัมมนาเรื่อง  
 “ส่ือมวลชนกับการศึกษา”  ซ่ึงนิตยสาร ปาจารยสาร รวมกับแผนกอิสระวารสาร- 
         ศาสตรและสือ่สารมวลชนจัดขึ้น ระหวางวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2516 ณ แผนก 
 วารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ท่ีมา        ตีพิมพใน วารสารสังคมศาสตรปริทัศน   ปที่ 11  ฉบับที่ 9  (กันยายน 2516)
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