จดหมายจากอังกฤษ
ฉบับที่ 7 วาดวยโทรทัศนในอังกฤษ (1)1
เธอที่รัก
ถาหากเราจะใชโทรทัศนสีเปนเครื่องวัดขีดขั้นแหงความจําเริญของประเทศแลว
ไทยเห็นจะไมลาหลังอังกฤษในแงนี้ เพราะทั้งสองประเทศดูจะมีโทรทัศนสีในเวลาไลเลี่ยกัน
ทั้งจํ านวนสถานีที่ถายทอดรายการก็เทากันดวย จะตางกันก็แตเพียงวา เหตุการณในสถานี
โทรทัศนสอี งั กฤษราบรื่นดี ไมมีวี่แววแหงการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงดังที่เกิดขึ้นในสถานีโทรทัศน
สีแหงใหมของไทยเรา แตเธอก็คงประจักษแกใจวา โทรทัศนสีหาใชเครื่องวัดความจํ าเริญ
ทางเศรษฐกิจไม ถึงเราจะเทียมหนาเทียมตามอารยประเทศในเรื่องนี้ แตเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวา
เรามิใชประเทศดอยพัฒนา เพียงแตเราไมเคยแยแสตอสายตาของชาวตะวันตกที่มักจะมองเรา
อยางสนเทหใ นขอที่เราเปนชนชาติลาหลัง ซึ่งดูชื่นชมตอการใชจายเพื่อสิ่งฟุมเฟอย โดยมิไดคํานึง
ถึงสถานะของตนเองเลย
โครงสรางของการโทรทัศนอังกฤษในสายตาของคนไทยอยางฉันดูจะเปนของ
นาทึ่งไมนอย ทั้งนี้เนื่องจากระบบการโทรทัศนอังกฤษมิใชระบบโทรทัศนพาณิชยลวนๆดังกรณี
ของไทยเรา หากทวายังมีระบบโทรทัศนที่ปราศจากการการโฆษณาหรือมิไดเกี่ยวเนื่องกับการ
พาณิชยอีกดวย ระบบหลังนี้ดําเนินการโดย บี.บี.ซี. อาศัยภาษีที่เก็บจากเจาของเครื่องรับโทรทัศน
ซึง่ ตองชําระ ณ ที่ทําการไปรษณียทองถิ่นเปนรายป อัตราภาษีที่เก็บนั้น อาจจําแนกประเภทไดดังนี้
เจาของวิทยุ 1 ปอนด 5 ชิลลิงตอป เจาของวิทยุกับเครื่องรับโทรทัศนสี 11 ปอนดตอป เมื่อเดือน
สิงหาคมศกที่แลว อธิบดีกรมไปรษณียประกาศขึ้นอัตราประเภทละ 11 ชิลลิงตอป และยกเลิก
ไมเก็บภาษีจากเจาของวิทยุเพียงอยางเดียว ทั้งนี้เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายนศกหนา เปนตนไป
การขึน้ อัตราภาษีอังกลาวนี้เปนที่เขาใจวา เพื่อแกไขปญหาการเงินของ บี.บี.ซี. นั้นเอง แตขอที่นา
กังขาก็คือ ปญหาที่ บี.บี.ซี. เผชิญอยูในเวลานี้ก็รายแรงมากอยูแลว แตเหตุไฉนรัฐบาลจึงรั้งรอ
การขึ้นภาษีไปเปนศกหนา พรรคจารีตนิยมถึงกับกลาวหาวา เปนเพราะรัฐบาลพรรคกรรมกร
หวังผลในการเลือกตัง้ ใหมที่จะถึงนี้ หากเรงรีบขึ้นภาษีตอนนี้ คะแนนนิยมจากประชาชนอาจตกตํ่า
ได ทางรัฐบาลก็แกขวยวา รัฐบาลพรรคกรรมกรไมเคยรั้งรอการขึ้นภาษี หากมีเหตุผลเพียงพอ
พรอมทั้งกลาวอางวา ในประวัติศาสตรของการวิทยุโทรทัศน การขึ้นภาษีที่เก็บจากผูฟงผูชมนั้น
ลวนกระทําในขณะที่รัฐบาลพรรคกรรมกรบริหารประเทศอยูทั้งสิ้น พรรคจารีตนิยมก็เลยเงียบเสียง
ไป
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ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบโทรทั ศ น พ าณิ ช ย นั้ น การดํ าเนิ น งานควบคุ ม โดย
คณะกรรมการโทรทัศนเอกชน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากอธิบดีกรมไปรษณีย เรียกยอๆวา ไอ.ที.เอ.
(ITA = Independent Television Authority) วิธกี ารดําเนินงานนั้นอาจอธิบายโดยสรุปไดดังนี้
ไอ.ที.เอ. นัน้ เปนเจาของเครื่องไมเครื่องมือในการถายทอดโทรทัศน สวนการผลิตรายการโทรทัศน
ตกเปนหนาที่ของบริษัทเอกชน ซึ่ง ไอ.ที.เอ เปนผูเลือกและกําหนดวา บริษัทใดมีหนาที่ผลิต
รายการเพื่อถายทอดแกผูชมในทองถิ่นใด และระหวางวันเวลาใด บริษัทผูผลิตรายการโทรทัศน
เหลานีม้ พี นั ธะทีจ่ ะตองจายคาเชาในการใชเครื่องมือถายทอดโทรทัศนแก ไอ.ที.เอ. สวนรายได
ของบริษทั เหลานี้มาจากการโฆษณาสินคา แตใชวาจะมีอิสระเสรีในการโฆษณาสินคาอยางเต็มที่
ก็หาไม เพราะ ไอ.ที.เอ. ควบคุมเนื้อหาที่โฆษณาดวยเหมือนกัน ทั้งไมยินยอมใหโฆษณา
ดวยปากเปลาอยางที่นิยมกันในเมืองไทย และที่สําคัญก็คือ ผูที่ประสงคจะโฆษณาไมอาจใหเงิน
คาโฆษณาแกรายการหนึ่งรายการใดทั้งรายการ เงินคาโฆษณาของรายการหนึ่งๆนั้นจะตอง
มาจากบริษัทผูผลิตสินคาหลายๆบริษัท ที่เปนเชนนี้ก็เพราะตองการปองกันมิใหธุรกิจมีอิทธิพล
เหนือบริษัทผูผลิตรายการ มิฉะนั้นคุณภาพของรายการอาจมิไดมาตรฐานที่กําหนดไว ไอ.ที.เอ.
เองมีหนาที่ควบคุมคุณภาพของรายการโทรทัศนแตละรายการ พิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการ
ถายทอดรายการพิเศษ นอกเหนือจากรายการปกติ ทั้งมีหนาที่ผลิตรายการขาวประจําวันแกบริษัท
ผูผ ลิตรายการดวย รายการขาวดังกลาวนี้รูจักกันดีในนามของขาวไอ.ที.เอ็น. (ITN = Independent
Television News)
ชาวอังกฤษในภูมิภาคหนึ่งๆนั้นอาจชมรายการโทรทัศนซึ่งถายทอดโดย บี.บี.ซี.
สองชองและไอ.ที.เอ.หนึ่งชอง เฉพาะ BBC-1 กับสถานีของ ไอ.ที.เอ. หรือ ไอ.ที.วี. (Independent
Television) เทานัน้ ทีถ่ ายทอดทั้งรายการขาวดําและรายการสี สวน BBC-2 นัน้ เปนรายการสีเพียง
อยางเดียว ในบางกรณีอาจจะชมรายการของ ไอ.ที.วี. ไดมากกวาหนึ่งชอง เพราะ ไอ.ที.เอ. แบง
ตาขายงานออกเปนภูมิภาค แตละภูมิภาคก็กําหนดใหบริษัทเอกชนหนึ่งใดเปนผูผลิตรายการ มี
บางภูมภิ าคเทานัน้ ทีม่ บี ริษัทผูผลิตรายการมากกวาหนึ่งบริษัท ดังเชนลอนดอนระหวางวันจันทรถึง
วันศุกร บริษัทผูผลิตรายการคือ Rediffusion แตรายการในวันเสารและอาทิตยผลิตโดยบริษัท
Associated Television (ATV) เปนตน เพราะฉะนั้นประชาชนภูมิภาคหนึ่งๆจึงอาจชมรายการ
โทรทัศนพาณิชยจากสถานีทองถิ่นของตน หรือจากสถานีทองถิ่นใกลเคียง การแบงตาขายงาน
ออกเปนภูมิภาคเชนนี้ก็เพราะตองการใหมีการประชันขันแขงระหวางบริษัทผูผลิตรายการตางๆ
แตถึงกระนั้น อํานาจผูกขาดของบริษัทดังกลาวในภูมิภาคหนึ่งๆก็ยังคงมีอยู
ถาหากพิจารณาภูมิหลังทางประวัติศาสตรของโทรทัศนอังกฤษ อาจยังความ
ประหลาดใจไดไมนอย บี.บี.ซี. เริม่ ทดลองถายทอดรายการโทรทัศนครั้งแรกเมื่อป 2472 ทดลองอยู
ถึง 7 ป จึงมีการถายทอดรายการอยางจริงจัง เมื่อเริ่มทดลองถายทอดนั้น ลอรดรีธเปนผูอํานวย
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การ บี.บี.ซี. อยู ก็นาแปลกใจที่ลอรดรีธเองไมเห็นดวยกับการมีโทรทัศน เพราะเห็นวาถึงโทรทัศน
จะเปนประดิษฐกรรมอันวิเศษของมนุษย แตผลของมันดูจะเปนมหันตภัยแกมนุษยชาติมากวาเปน
คุณเสียอีก ใชวาลอรดรีธคนเดียวเทานั้นที่มีความเห็นเชนนี้ ยังชาวอังกฤษอื่นๆอีกจํานวนไมนอย
ดวย แมบางคนที่ไมแนใจในคุณและโทษของโทรทัศนอยางนายมัลคอลม มักเกอริดจ (Malcolm
Muggeridge) นักเขียน นักคิด นักอภิปราย ตลอดจนนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศนนามกระเดื่อง
ก็มี ชาวอังกฤษดูจะเปนชนชาติที่ฝกใฝกับการถกเถียงและคิดหาเหตุผลมาหักลางซึ่งกันและกัน
วาจํ าเพาะในเรื่องโทรทัศน แมภายหลังกอนที่จะมีโทรทัศนพาณิชยก็มีการถกเถียงถึงผลดีและ
ผลเสียของการผูกขาดที่บี.บี.ซี. มีอยู และผลดีและผลเสียของโทรทัศนพาณิชย ตลอดจนมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการหลายตอหลายชุด เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและนําเสนอนโยบาย เมื่อตกลง
ใหมโี ทรทัศนพาณิชยในป 2447 โดยเล็งเห็นวา การปลอยให บี.บี.ซี. มีอํานาจผูกขาดยอมทําให
ขาดแรงกระตุนจากการแขงขันขัน เพื่อใหมีการผลิตรายการโทรทัศนที่ทรงคุณภาพนั้นเขาก็คิดคน
มาตรการตางๆเพื่อรักษาระดับมาตรฐานของรายการ ทั้งพยายามปองกันผลเสียอันเกิดจากการ
โฆษณาดวย กวาจะเริ่มถายทอดรายการจริงๆก็เสียเวลาไปอีกหนึ่งป
รายการโทรทัศนของ ไอ.ที.วี. นั้นดูจะเนนบันเทิงเปนสวนใหญ เพราะฉะนั้น
จึงไมตอ งสงสัยเลยวา จะดึงดูดผูชมไดมากกวารายการของ บี.บี.ซี. ทั้งนี้พิจารณาจากจํานวน
ผูชมรายการโทรทัศน ผลจากการแขงขันเริ่มทําให บี.บี.ซี. ไหวตัวปรับปรุงรายการขนานใหญ
แตผลทางเศรษฐกิจของการมีโทรทัศนพาณิชยนั้นดูจะกระเทือนกิจการหนังสือพิมพมากกวาอื่นใด
เพราะการโฆษณาทางโทรทัศนยอมเปนคูแขงอยางสําคัญของการโฆษณาทางหนาหนังสือพิมพ
มิไยจะตองคํ านึงวา การโฆษณาโดยวิถีทางใดจะไดผลมากกวากัน เมื่อกอนที่จะมีโทรทัศน
พาณิชยนนั้ รายจายในการโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพทั้งหมดตกประมาณ 84 ถึง 85%ของ
รายจายในการโฆษณาทั้งหมด ไมวาจะโดยวิถีทางใด ภายหลังเมื่อมีโทรทัศนพาณิชย รายจาย
ในการโฆษณาในหนาหนังสือพิมพลดลงเหลือ 79% ในป 2499 และตํ่ากวา 70% ภายหลังป 2503
สวนรายจายการโฆษณาทางโทรทัศนเพิ่มขึ้นจาก 5% ในป 2499 มาเปนประมาณ 25%
ในปจจุบัน กลาวอีกนัยหนึ่ง รายไดที่บรรดาหนังสือพิมพทั้งหลายเคยไดรับจากผูประสงคจะแจง
ความในหนากระดาษของตนตองลดลง สวนใหญเนื่องมาจากบริษัทธุรกิจตางๆหันไปโฆษณา
ทางโทรทัศนมากขึน้ เหตุฉะนี้เอง ในระยะเริ่มแรกของประวัติศาสตรการโทรทัศนพาณิชยอังกฤษ
บริษทั เจาของหนังสือพิมพสวนใหญจึงพากันลงทุนซื้อหุนในบริษัทผูผลิตรายการโทรทัศน โดยหวัง
ผลกําไรจากการประกอบการประเภทหลังมาชดเชยกับอัตราสวนรายไดจากการโฆษณาในหนังสือ
พิมพที่ลดลง
ถาหากเธอจะถามวา นอกเหนือจากการแขงขันในการผลิตรายการที่ทรงคุณภาพ
แลว โทรทัศนพาณิชยอังกฤษไดยังผลอื่นใดอีกหรือไม ฉันก็พอจะตอบเธอไดวา อยางนอยที่สุด
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ชองโอกาสในการจางงานงานก็มีมากขึ้น ศิลปน นักดนตรี และชางเทคนิคสามารถหางานทําได
คลองขึ้น ความเคลื่อนไหวดานแรงงานที่สําคัญอีกดานหนึ่ง ไดแก การที่ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ
มากหลายพากันหันไปเปนผูสื่อขาวโทรทัศน เนื่องจากบริการขาว ไอ.ที.เอ็น. นั้น มุงประสงคที่จะ
เปนบริการขาวระหวางประเทศ จึงจําเปนอยูเองที่จะตองอาศัยผูสื่อขาวจํานวนมาก ทั้งวิธีการเสนอ
ขาวของ ไอ.ที.เอ็น.ก็ออกจะลํ้ายุค ซึ่งยังผลให บี .บี.ซี. ตองปรับปรุงรายการขาวประจํ าวัน
ขนานใหญ
อย า งไรก็ ต าม ใช ว  า ชาวอั ง กฤษจะไม เ ห็ น โทษของการโทรทั ศ น พ าณิ ช ย
ทางรัฐบาลและรัฐสภาตางก็พิจารณาเรื่องนี้อยูเนืองๆ ยังที่วิพากษวิจารณในหนาหนังสือพิมพอีก
ทั้งการโทรทัศนพาณิชยในประเทศนี้ก็มิไดมีเปนการถาวร อาจจะเลิกลมก็ได หากถึงคราวตอง
พิจารณา พระราชบัญญัติดังกลาวเมื่อป 2497 กําหนดใหโทรทัศนพาณิชยดําเนินการเพียง 10 ป
ครัน้ ถึงป 2507 ทางรัฐสภาก็ยินยอมใหดําเนินการตอไปอีก 10 ป จะตองพิจารณาเรื่องนี้ใหมในป
2519 ซึง่ ฉันเชือ่ วาถึงอยางไร โทรทัศนพาณิชยในอังกฤษก็คงยืดอายุไปอีก เพราะหนังสือพิมพที่มี
หุน สวนในบริษัทผูผลิตรายการโทรทัศนยอมคัดคานหากมีใครเสนอใหเลิก
ปญหาใหญซึ่งทั้ง บี.บี.ซี. และ ไอ.ที.วี. กําลับประสบอยูเวลานี้ ก็คือ ปญหา
ดานการเงินนั่นเอง จําไดวา เมื่อฉันเลาใหเธอฟงถึงรายการวิทยุอังกฤษไดกลาวถึงการเลี่ยงภาษี
ของผูฟงรายการวิทยุและผูชมรายการโทรทัศนวา เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหรายไดของ บี.บี.ซี.
ตํ่ากวาที่ควร แตการที่ บี.บี.ซี. มีรายจายทวมรายไดมากมายอยางที่มิเคยปรากฏมากอนเชนนี้
สาเหตุอกี สวนหนึ่งก็เนื่องมาจากการขยายโครงงานของ บี.บี.ซี. โดยเฉพาะอยางยิ่ง กิจการดาน
โทรทัศนสี ประกอบกับระดับราคาซึ่งนับวันแตจะสูงขึ้น แมในดานเจาพนักงานของ บี.บี.ซี. เอง
ซึ่งเกือบทั้งหมดสังกัดสหบาลกรรมกรแหงหนึ่งแหงใด บางครั้งก็เรียกรองขอขึ้นอัตราคาจางแมจะ
ไมบอยครั้งก็ตาม แรงกดดันดานตนทุนกับชองรั่วไหลดานรายไดจึงเปนปจจัยสําคัญสองประการ
ทีย่ งั ผลใหฐานะการเงินของ บี.บี.ซี. อยูใ นสภาวะวิกฤติ ทางออกทางหนึ่งซึ่ง บี.บี.ซี. และสมาชิก
สภาสามัญมากหลายไมเห็นดวยก็คือ การหารายไดจากการโฆษณาทางโทรทัศน ขอโตเถียงเรื่องนี้
ดู จ ะเป น ข อโตเ ถีย งเกาๆซึ่ ง ฉั น เคยเลา กอ นหนา นี้นั่น เอง ทางออกทางอื่ น ก็ไดแก การเพิ่ ม
เงินอุดหนุนของรัฐบาล ซึง่ วิธีนี้ดูจะมิใชวิธีแกปญหาที่ถาวร เพราะจํานวนเงินอุดหนุนจะมากนอย
เท า ใดย อ มขึ้ น อยู  กั บ งบประมาณแผ น ดิ น แต ล ะป แ ละสภาวการณ ท างเศรษฐกิ จ โดยทั่ ว ๆไป
เมือ่ ไมนานมานีน้ เี่ อง กระทรวงการคลังอังกฤษปฏิเสธที่จะใหเงินอุดหนุนตามที่ บี.บี.ซี. เรียกรอง
วิธแี กไขนอกเหนือจากนี้ ไดแก การขึ้นอัตราภาษีที่เก็บจากผูชมรายการโทรทัศน ทั้งนี้โดยพิจารณา
วา อัตราภาษีดงั กลาวในปจจุบันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆยังอยูในระดับตํ่ามาก ซึ่งรัฐบาลอังกฤษ
ก็เลือกที่จะใชวิธีนี้ แตก็อีกนั่นแหละ การขึ้นอัตราภาษีหาใชวิธีแกปญหาพื้นฐานไม หากชอง
รัว่ ไหลในการเก็บภาษียังมีมาก มิหมายความวา อัตราภาษีจะตองสูงขึ้นอยูตลอดเวลาหรอกหรือ
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ทั้ ง ดู จ ะเป น การไม ยุ ติ ธ รรมแก ผู  ชํ าระภาษี โ ดยสุ จ ริ ต ในกรณี ที่ จํ านวนภาษี ที่เ สี ย สู ง กว า อัตรา
อันสมควร เพราะเทากับวา ผูชําระภาษีโดยสุจริตเหลานั้นตองมารับภาระของผูที่หลีกเลี่ยงภาษี
ทัง้ การขึน้ ภาษีกม็ อิ าจกระทําไดโดยงาย เพราะรัฐบาลไมวาพรรคใดจะกระทําการใด ยอมคํานึงถึง
คะแนนนิยมจากประชาชนเสมอ นี่วาจําเพาะระบอบประชาธิปไตยแทๆหรอกนะ
ปญหาการเงินที่ ไอ.ที.วี. ประสบอยูในเวลานี้ดูรายแรงกวา บี.บี.ซี. หลายเทา
เสียอีก เพราะเหตุวา บริษัทผูผลิตรายการแตละบริษัทหาไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือเงินภาษี
จากผูชมไม รายไดของบรษัทเหลานี้มาจากการโฆษณาทางโทรทัศนซึ่งดูจะเปนปญหาพื้นฐาน
ทีร่ า ยแรงไมนอย เนื่องจากปริมาณรายไดจะมากนอยเทาใดมิไดขึ้นอยูกับดีมานดของผูชมรายการ
โทรทัศนโดยตรง หากขึ้นอยูกับดีมานดของหนวยธุรกิจที่ตองการโฆษณาสินคา ทั้งดีมานดดังกลาว
ก็มิไดคงตัว หากผันแปรไปตามสภาวการณทางเศรษฐกิจกับขนาดของการแขงขันจากสื่อมวลชน
อื่นๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ ดูจะไมมีหลักประกันวา หนวยธุรกิจซึ่งเคยโฆษณาสินคาของตน
ทางโทรทัศนจะยังคงโฆษณาตอไป บางทีอาจหันไปโฆษณาทางหนาหนังสือพิมพหรือโดยวิธี
ทางอืน่ แทน ซึง่ อาจไดผลใกลเคียงกัน แตเสียคาใชจายนอยกวา หรืออาจจะงดการโฆษณาในกรณี
ที่พิจารณาเห็นวา ปริมาณการขายสินคาของตนคอนขางอยูตัว ไมวาจะมีการโฆษณาหรือไม
หรือในกรณีที่บริษัทประสบการขาดทุน และเห็นวาการโฆษณาไมอาจชวยใหปริมาณการขาย
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