จดหมายจากอังกฤษ
ฉบับที่ 8 วาดวยโทรทัศนในอังกฤษ (2)1
เธอที่รัก
โทรทัศนมีอันตรายตอมนุษยชาติอยางไร ดูจะเปนปญหาที่ฉันทิ้งใหเธอขบคิด
ในจดหมายฉบับทีแ่ ลว เธออาจจะคิดถึงโทษของการชมโทรทัศนที่มีตอสายตาและสุขภาพของผูชม
เธออาจจะคิดถึงโทษของการโฆษณาทางโทรทัศนที่อาจจะใหขอมูลที่เกินจริงได หรือเธออาจจะ
คิดถึงโทษของการเอาอยางที่ไมดีจากสิ่งที่เห็นจากโทรทัศน ซึ่งมักจะถูกกลาวหาวาเปนสาเหตุหนึ่ง
ของอาชญากรรมที่เพิ่มพูนขึ้น ขอกลาวหาประการหลังนี้คอนขางจะพิสูจนใหเห็นจริงไดยาก
แตทั้งหมดนี้ ตามความเห็นของฉัน หาใชเปาหมายสําคัญแหงการโจมตีไม ประเด็นที่เธอนาจะ
พิจารณาก็คือ โทรทัศนสามารถนําเสนอ สิง่ ทีเ่ ปนจริง ใหแกผูชมไดเพียงใด เธอคงยังจําไดดีวา
เมือ่ เราเรียนรูถ งึ ที่มาแหงความรูนั้น เราไดเรียนรูถึงสมรรถภาพอันจํากัดของอายตนะทั้งหา ทั้งเรา
ก็ไดขอสรุปอันพึงสังวรวา อยาไดหลงเชื่อขอมูลหรือความรูที่ไดรับโดยผานอายตนะทั้งหามาก
จนเกินไปนัก เราไมอาจสรุปไดวา สิ่งที่เรามองเห็นดวยตานั้นเปนสิง่ ทีเ่ ปนจริง ฉันใด เราก็ไมอาจ
เชื่อไดวา สิ่งที่เราเห็นในจอโทรทัศนนั้นเปนสิ่งที่เปนจริงฉันนั้น แตจอโทรทัศนดูจะเปนอุปสรรค
ในการเรียนรูสงิ่ ที่เปนจริง อีกชัน้ หนึง่ จริงอยู แมกลองถายทอดโทรทัศนจะทํางานอยางซื่อสัตย
แตภาพที่เราเห็นก็เปนเพียงแงมุมหนึ่งของเหตุการณที่เกิดขึ้น หาใชภาพทั้งหมดไม เพราะฉะนั้น
สิ่งที่เราเห็นในจอโทรทัศนจะใกลเคียงสิ่งที่เปนจริงเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับชางกลองและผูผลิต
รายการวา จะเลือกถายในแงมุมใด รสนิยม และทัศนคติของบุคคลสองประเภทนี้ยอมบิดเบือน
ความรูสึกนึกคิดของผูชมไดไมมากก็นอย แตถึงบุคคลสองประเภทที่กลาวนี้จะมีรสนิยมดี และ
ปราศจากอคติเพียงใด ขนาดอันจํากัดของภาพที่ถายทอดนั้นก็อาจเปนอุปสรรคแกการรับรูสิ่งที่
เปนจริงไดเชนกัน ความทั้งหมดนี้ดูจะเปนอันตรายอยางยิ่งในกรณีการเสนอขาวสาร เพราะเหตุวา
มนุษยโดยธรรมชาติมักจะเชื่อถือสิ่งที่เห็นดวยตาตนเองยิ่งกวาสิ่งที่ไดยินดวยหูหรือสิ่งที่รับรูจาก
การอาน ถาหากภาพเหตุการณที่ปรากฏในจอโทรทัศนถายทําขึ้นดวยอคติ ก็ไมตองสงสัยเลยวา
ผูช มสวนใหญจะไมเก็บภาพที่ถูกบิดเบือนจากสิ่งที่เปนจริงไว ซึ่งยอมเทากับเพิ่มพูนอคติที่มีอยูแลว
มากขึน้ ฉันคงไมตองบรรยายก็ไดวา อันตรายจากอคตินั้นมากมายเพียงใด
ในฐานะที่เปนสื่อมวลชนอยางหนึ่ง โทรทัศนยอมมีบทบาทอยางสําคัญตอเวที
การเมืองเฉกเชนสือ่ มวลอื่นๆ เมื่อเปนเชนนี้ เธออาจจะสงสัยวา รัฐบาลอังกฤษมิใชโทรทัศนเปน
เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อผลประโยชนของพรรคการเมืองของตนเพียงพรรคเดียวดังที่เปนอยู
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ตีพิมพครั้งแรกใน วิทยาสารปริทัศน ฉบับที่ 23 (5 ธันวาคม 2513)
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ในบางประเทศหรอกหรือ ในประวัติศาสตรการโทรทัศนอังกฤษก็มีอยูบางเหมือนกัน ที่บริษัท
ผูผลิตรายการโทรทัศนแสดงแนวความคิดทางการเมืองในรายการโทรทัศนที่ตนผลิตเอนเอียงไป
ทางพรรคหนึ่งพรรคใดอยางโจงแจง แตโดยทั่วไปแลว ทั้ง บี.บี.ซี. และไอ.ที.วี. ตางพยายามวางตน
เปนกลางทางการเมือง แตถึงกระนั้นจะใหปราศจากเสียงครหานินทาเสียเลยดูจะเปนสิ่งที่เปนไป
ไมไดในโลกมนุษย ยิ่งในระยะใกลการเลือกตั้งทั่วไปดวยแลว มักจะไดยินขอกลาวหาวา รายการ
หนึ่งรายการใดมีแนวความคิดทางการเมืองเอนเอียงเขาขางพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
เสมอ รายการดังกลาวนี้สวนใหญเปนรายการสนทนาและอภิปราย ทั้งๆที่ บี.บี.ซี. และ ไอ.ที.วี.
ตางเปดโอกาสใหพรรคการเมืองตางๆหาเสียงทางโทรทัศนโดยเทาเทียมกัน และทั้งๆที่การหาเสียง
ทางโทรทัศนดจู ะเปนธรรมกวาการหาเสียงในหนาหนังสือพิมพ หรือสื่อมวลชนอื่นๆ เพราะการหา
เสียงทางโทรทัศนนนั้ จํากัดโดยระยะเวลาของรายการ ซึ่งกําหนดใหพรรคการเมืองตางๆอยางเสมอ
หนากัน ประสิทธิภาพของการหาเสียงวิธีนี้จึงขึ้นอยูกับความสามารถและเทคนิคของแตละพรรค
สวนการหาเสียงทางหนังสือพิมพนั้นอาจไมเปนธรรม เพราะหนังสือพิมพสวนใหญมักมีนโยบาย
สนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดอยูแลว ยอมเปนไปไมไดที่จะตีพิมพขอความที่เปน
ประโยชนแกพรรคการเมืองอื่น เวนแตจะวางตัวเปนกลางอยางหนังสือพิมพ The Times เทานั้น
(ซึ่งก็ไมวายถูกกลาวหาเชนกัน) เพราะฉะนั้นในการหาเสียงทางหนังสือพิมพ พรรคการเมืองที่
ยากจนจึงเสียเปรียบพรรคที่รํ่ารวย นอกเหนือจากความเสียเปรียบพื้นฐานที่มีอยูแลว อยางไร
ก็ตาม ถึงการหาเสียงทางโทรทัศนจะใหความเปนธรรม แตวิธีการปฏิบัติบางอยางอาจกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมได ดังเชนวันและเวลาของการหาเสียง เพราะจํานวนและองคประกอบของผูชม
โทรทัศนยอมแตกตางกันตามระยะเวลาที่รายการถายทอด ดูจะไมเปนธรรมอยางยิ่ง ถาจะให
พรรคการเมืองหนึง่ หาเสียงเวลาหาโมงเย็น และอีกพรรคหนึ่งหาเสียงเวลาสามทุม เพราะนอกจาก
จํานวนผูชมจะแตกตางกันระหวางชวงเวลาทั้งสองแลว เธออาจจะพบวา องคประกอบของผูชม
สวนใหญเมื่อเวลาหาโมงเย็นอาจเปนเด็กซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ในขณะที่ผูชมเมื่อเวลาสามทุม
อาจจะเปนผูบรรลุนิติภาวะเกือบทั้งหมด ดังนี้เปนตน อิทธิพลของโทรทัศนที่มีตอการเมืองนั้น
เปนทีป่ ระจักษแจงนับแตการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อป 2503 เปนตนมา แมเมื่อไมนาน
มานี้ที่นายแอ็กนิว รองประธานาธิบดีอเมริกันคนปจจุบันกลาวโจมตีโทรทัศน ก็มีผูเชื่อกันวา
ประธานาธิ บ ดี นิก สั น ยื ม ปากนายแอกนิว พูด ชะรอยนัก การเมื องอังกฤษจะรูฤทธิ์โทรทัศนดี
จึงกลัวนักกลัวหนาตอการลําเอียงของสถานีโทรทัศน ขอที่นาชมก็คือ สถานีโทรทัศนที่นี่ทําหนาที่
เปนเวทีการเมืองนอกสภาอยางดี นักการเมืองบางคนที่ยังติดใจญัตติที่ถกเถียงกันในรัฐสภา
ก็อาจชวนกันไปอภิปรายตอในรายการโทรทัศน ที่ถึงกับทาทายกันทางหนาหนังสือพิมพกอนก็มี
แมรายการโทรทัศนของ ไอ.ที.วี. จะเนนหนักดานรายการบันเทิง สวน บี.บี.ซี.
เนนหนักดานขาวสาร อภิปราย และสนทนา แตโดยทั่วไปแลว เคาโครงและการจัดลําดับรายการ
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ก็คลายคลึงกัน เพียงแตจํานวนชั่วโมงที่ถายทอดรายการประเภทหนึ่งๆตางกันเทานั้น กลาวคือ
รายการแรกเมื่อเปดสถานีแลวก็มักเปนรายการสําหรับเด็ก ซึ่งมิไดมุงแตเพียงใหความบันเทิง
เทานั้น ยังพยายามปอนความรูและขาวสารใหแกเด็กอีกดวย ปญหาใหญของการผลิตรายการ
ประเภทนี้ก็คือ จะผลิตรายการอยางไรจึงจะใหเหมาะสําหรับเด็กทุกเพศทุกวัย ทั้งเทคนิคการ
ปอนความรูและขาวสารก็เปนปญหาอยูไมนอย แตเขาก็พยายามจัดหาสิ่งที่คิดวาแปลกและใหม
สําหรับเด็ก เปนตนวา การแตงกายและศิลปะการปองกันตัวของชาวญี่ปุน แมบอเลี้ยงงูของสภา
กาชาดไทย ฉันก็เพิ่งมีโอกาสเห็นในรายการโทรทัศนสําหรับเด็กทาง บี .บี.ซี. ไมนานมานี้เอง
รายการทีข่ าดไมไดก็คือภาพยนตรการตูน หุนกระบอก และการเลานิทาน บางรายก็ไมสูไดความ
รายการที่ดีที่สุดเห็นจะเปนรายการเวทีทัศนะของเยาวชนซึ่งเปดโอกาสใหเด็กวิพากษวิจารณ
รายการโทรทัศนในรอบสัปดาห บางครั้งเด็กก็สามารถชี้ใหเห็นขอบกพรองของรายการชนิดที่
ผูใ หญโดยเฉพาะผูผลิตรายการตองอาย
ลํ าดับถัดจากรายการสํ าหรับเด็กก็มักจะเปนรายการสําหรับครอบครัว สถานี
โทรทัศนอังกฤษนั้นพยายามที่จะสํ ารวจวา ในชวงระยะเวลาใดที่สมาชิกของครอบครัวนั่งชม
โทรทัศนโดยพรอมหนาพรอมตามากที่สุด รายการที่นําเสนอในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ หากมิใช
รายการแสดงดนตรี ก็มักจะเปนละครหรือภาพยนตรชีวิตที่เกี่ยวกับความเปนไปในครอบครัว
ดังเชนภาพยนตรเรื่อง Peyton Place และ Coronation Street ซึง่ นําออกฉายแลวฉายอีกนาน
นับป รายการหลังจากนี้ก็อาจเปนภาพยนตรชุดซึ่งจบเปนตอนๆ บางชุดก็เคยชมจากเมืองไทยแลว
ภาพยนตรขนาดยาว ซึ่งเคยนําออกฉายตามโรง เขาก็คัดเลือกนํามาฉายใหมทางโทรทัศน เพียงแต
จัดใหเปนระบบ เปนตนวา รายการภาพยนตรเพลงกับภาพยนตรผจญภัย รายการประจําที่เขา
ใหความสําคัญเปนพิเศษก็คือประเภทขาว สวนรายการถายทอดนอกสถานีก็มักจะไดชมอยูเนืองๆ
สวนใหญเปนรายการฟุตบอลกับแขงมา บางทีก็ถายทอดละครกับคอนเสิรตใหชม ที่ถายทอดจาก
แดนไกลถึงเม็กซิโกก็เคยมี ขอที่นาสังเกตก็คือ รายการโทรทัศนอังกฤษมิใชผลิตผลภายในประเทศ
ทั้งหมด บางรายการมาจากประเทศในยุโรปทั้งตะวันตกและตะวันออก แตรายการที่มาจาก
ตางประเทศสวนใหญมาจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะภาพยนตรโคบาลอเมริกัน
วา จํ าเพราะรายการแสดงดนตรีและละครมีขอนา สัง เกตเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายการประเภทเดียวกันในเมืองไทย คือประการที่หนึ่ง วงดนตรีที่บรรเลงนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนหนา
ไป มิไดมแี นวโนมที่จะใชวงดนตรีหนึ่งวงใดโดยเฉพาะอยางที่สถานีโทรทัศนไทยชอบใช (ซึ่งบางที
ก็ตบตาผูช มดวยการเปลี่ยนชื่อวงดนตรี ทั้งๆที่นักดนตรียังหนาเกาอยูนั่นเอง) การเปลี่ยนวงดนตรี
ไปตามรายการไมแตจะเปนประโยชนแกผูชมเทานั้น หากยังเปดโอกาสใหนักดนตรีและศิลปนเพลง
อื่นๆไดแสดงความสามารถ โดยที่อํานาจผูกขาดในอาชีพมิไดตกแกชนกลุมหนึ่งกลุมใดเพียงกลุม
เดียวเทานัน้ อีกดวย ประการที่สอง รายการละคร ไมวาละครชีวิตหรือละครชวนหัว สถานีโทรทัศน
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อังกฤษมิไดมีนโยบายที่จะสงวนอาชีพนักแสดงใหเจาพนักงานของตนดังที่สถานีไทยโทรทัศน
ยึดถือเปนนโยบายอยูกลายๆ การสงวนอาชีพเชนนี้ ไมแตจะใหขาดการแขงขันอันอาจสงเสริมให
มาตรฐานและคุณภาพของการละครสูงขึ้นไดเทานั้น ยังชวนใหสงสัยวา จะมีการวางงานแฝงและ
การใชจา ยทีเ่ กินจําเปนในรัฐวิสาหกิจแหงนั้นอีกดวย เพราะเหตุวา การแสดงละครยอมตองอาศัย
การฝกซอม และการฝกซอมสวนใหญนาจะเชื่อไดวา กระทํ าในระหวางเวลาของงานประจํา
ถาเจาพนักงานผูแสดงละครซึ่งยอมไดรับรายไดจากการแสดงนั้นอยูแลว ยังไดรับเงินเดือนประจํา
จากบริษัทอีก ก็ดูจะไมเปนการยุติธรรมอยางยิ่ง เพราะตลอดระยะเวลากวาสิบปมานี้บริษัทนี้
ตองอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนนิตย ซึ่งออกจะเปนเรื่องนาประหลาดใจไมนอย
ไมวาจะเปนรายการแสดงดนตรีหรือละคร ความประณีตในการผลิตรายการ
ดูจะมีอยูมาก โดยเฉพาะเรื่องฉากนั้น พิถีพิถันกันเปนพิเศษ ทั้งชางกลองก็มีความสามารถสูง
เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสเห็นเทคนิคการถายทอดแปลกๆ แตในเรื่องนี้ โทรทัศนไทยเราก็มิไดดอย
กวามากนัก
จุดเดนของรายการโทรทัศนอังกฤษเห็นจะเปนรายการขาว ซึ่งทั้ง บี.บี.ซี. และ
ไอ.ที.วี. ตางก็มีชื่อเสียงในฐานะที่นําเสนอขาวไดอยางรวดเร็วและเที่ยงตรง ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่ง
คงเปนเพราะเขาทุมกําลังเงินเพื่อรายการประเภทนี้เปนอันมาก ทั้งผูสื่อขาวของเขา หากไมเคย
เปนผูสื่อขาวหนังสือพิมพมากอน ก็มักเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น
ขาวที่นํ าเสนอจึงเปนประโยชนแกชนทุกระดับ ทั้งการสัมภาษณก็มักปอนคํ าถามชนิดเจาะลึก
ถึงแกนของปญหา อยางไรก็ตาม เทาที่บริการขาว ไอ.ที.เอ็น. และ บี.บี.ซี. มีมาตรฐานสูงเชนนี้
เหตุผลอีกขอหนึ่งก็คือ เขามุงผลิตภาพยนตรขาวเพื่อขายแกสถานีโทรทัศนทั่วโลก ทั้งการแขงขัน
ระหวางสถานีทั้งสองก็มีสวนสงเสริมอยูไมนอย
ขอแตกตางอยางสําคัญระหวางรายการขาวโทรทัศนไทยกับโทรทัศนอังกฤษนั้น
ตามสายตาของฉันอาจจํ าแนกเปนสองประการคือ เนื้อขาวประการหนึ่ง กับวิธีการหาขาว
อีกประการหนึง่ รายการขาวโทรทัศนบานเรานั้น กวาครึ่งหนึ่งเปนการรายงานความเคลื่อนไหวของ
รัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี เราไดชมแตทานนายกฯนั่งยิ้มกับผูมาเยี่ยม เสร็จแลวก็จบลง
ดวยขอความ “นายกรัฐมนตรีใหการตอนรับเปนอันดี” ไมทราบวา ถานายกรัฐมนตรีไมยินดีตอนรับ
ผูมาเยี่ยมแลว จะนําขาวมาถายทอดไดอยางไร แทที่จริงแลวผูชมขาวหาไดตองการทราบวา
นายกรัฐมนตรีใหการตอนรับดีหรือไม หากทวาตองการทราบวา ผูมาเยี่ยมไดเจรจาขอความอันใด
กับนายกรัฐมนตรีบาง ถาหากเปนที่เปดเผยได ตรงกันขาม รายการขาวโทรทัศนอังกฤษนั้น
เขาพยายามเลี่ยงไมเสนอขาวความเคลื่อนไหวของบุคคลในคณะรัฐบาล เพราะเกรงจะกลายเปน
เครื่องมือหาเสียงของพรรครัฐบาลไป เวนแตในกรณีที่รัฐบาลเสนอนโยบายสําคัญๆ หรือในยาม
ที่เกิดเหตุการณสําคัญ อันมีผลกระทบกระเทือนตอประเทศ แตโดยทั่วไปแลว ชาวอังกฤษจะมี
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โอกาสเห็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของเขาทางโทรทัศนไมบอยครั้งนัก ในดานวิธีการหาขาวนั้น
วิธีก ารของเขาดู จ ะเปนประโยชนแกผูชมอยางยิ่ง เพราะไมแตเขาจะสามารถถายทอดภาพ
เหตุการณอนั เปนบอเกิดแหงขาวมาใหชมแลว บางทียังอัดเสียงมาใหฟงดวย ซึ่งวิธีการเชนนี้ สถานี
โทรทัศนของเราก็เริ่มใชบางแลว แตที่เปนประโยชนยิ่งกวาอื่นใด เห็นจะเปนความเห็นประกอบขาว
เปนตนวา ถาชาวบานประสบวิบัติภัย หรือเหตุทุกขรอนอื่นใด เขาก็จะไปสัมภาษณผูแทนราษฎร
ของชาวบานเหลานั้นวา ควรจะแกปญหาอยางไร ในบางกรณี หากขาวที่เกิดขึ้นตองอาศัย
ความเห็นจากผูช านาญการเฉพาะอย
ํ
าง เชน เหตุการณตึงเครียดระหวางจีนแดงกับโซเวียต หรือ
การเกินดุลของดุลการชําระเงิน เขาก็ไปสัมภาษณอาจารยมหาวิทยาลัย หรือผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆ ดังนี้เปนตน ในดานรายการขาวภายในประเทศเขาก็มิไดมุงเสนอขาวจําเพาะที่เกิดขึ้น
ในนครหลวง หากทวาสื่อขาวจากภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ ทั้งวิธีการเสนอขาวทองถิ่น ก็มุงชี้
ใหเห็นปญหาของทองถิ่นนั้นๆ เชน ปญหาสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม และอุบัติเหตุที่เกิดเปนประจํา
ในถนนสายหนึ่ง เปนตน
รายการที่นับเนื่องอยูในประเภทเดียวกับรายการขาว ซึ่งใหประโยชนแกผูฟง
อยางมากก็คอื รายการสนทนา สัมภาษณ และอภิปราย ขอที่นาสังเกตก็คือ ผูสัมภาษณหรือ
ผูดําเนินการอภิปรายของเขาเปนผูไดรับการศึกษามาอยางดี บางคนก็เคยเปนสมาชิกสภาสามัญ
มากอน ซึ่งไมตองสงสัยเลยวา การสัมภาษณหรือการอภิปรายจะเปนไปอยางนาสนใจ ตรงไป
ตรงมา และมีประเด็นชวนใหขบคิดเพียงใด เธอคงทราบดีวา รายการประเภทนี้ในบานเรานั้น
จืดชืดอยางไร เหตุผลก็คือ ในเมืองไทย รายการประเภทนี้มักจะมีรายการตระเตรียม ‘บทโทรทัศน’
มากอน การสัมภาษณหรือการอภิปรายเปนแตเพียงการแสดงละครฉากหนึ่งเทานั้น ทั้งจุดประสงค
ของรายการก็มุงที่จะ ‘บอกกลาว’ แกผูชมเกี่ยวกับกิจกรรมหนึ่งใดของรัฐบาลหรือสมาคมหนึ่ง
สมาคมใด ยิ่งกวาที่จะเปนการวิเคราะหขอสนับสนุนและขอคัดคานของญัตติที่อภิปรายกัน และ
วิธีการสัมภาษณหรือวิธีดํ าเนินการอภิปรายก็เปนวิธีที่ขาราชการผูนอยพึงปฏิบัติตอขาราชการ
ผูใหญ ยิ่งกวาที่จะถือวาผูรวมรายการประเภทนี้มีความเทาเทียมกันทุกคน เพราะฉะนั้นจึงเปน
ไปไดยากที่การสัมภาษณหรืออภิปรายจะเขาถึงแกนของเรื่อง ในรายการประเภทนี้ของสถานี
โทรทัศนอังกฤษมีอยูบอยครั้งที่ผูสัมภาษณหรือผูดํ าเนินการอภิปรายขัดคอผูใหสัมภาษณหรือ
ผูอภิปราย ไมวาฝายหลังจะเปนผูมีชื่อเสียงอยางนายแพทยเบอรนารด หัวหนาพรรคกรรมกร
อยางนายวิลสัน หรือนายกรัฐมนตรีอังกฤษอยางนายเอ็ดเวิรด ฮีธ ยิ่งผูดําเนินการอภิปรายใน
รายการอภิปรายเกี่ยวกับญัตติสําคัญๆระหวางผูแทนพรรคการเมืองตางๆดวยแลว ก็ยิ่งดูจะมี
อิทธิพลตอการชักจูงคะแนนนิยมจากผูชมใหเขาขางพรรคการเมืองหนึ่งใดไดโดยงาย เพราะ
ผูดําเนินการอภิปรายยอมเปนใหญในการอภิปราย อาจชี้ใหผูแทนพรรคการเมืองหนึ่งอภิปราย
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มากกวาผูแ ทนพรรคอื่นๆได ซึ่งก็ปรากฏอยูเนืองๆ ไมวาผูดําเนินการอภิปรายจะมีอคติหรือไม
ก็ตาม
ข อ ที่ น  า ชมรายการโทรทั ศ น อั ง กฤษก็ คื อ ถึ ง เขาจะผลิ ต รายการบั น เทิ ง และ
ขาวสารอยางไร เขาก็มิไดทอดทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต รายการที่จะชวยใหชาวอังกฤษไดเรียนรูอดีต
ทัง้ ของตนเองและของโลกมีอยูไมนอย ที่นาสังเกตก็คือ หากบุคคลสําคัญของอังกฤษหรือของโลก
มีอายุครบ 100 ป หรือ 200 ปเมื่อใด ก็มักมีการเสนอประวัติของทานผูนั้นเมื่อนั้น เปนตนวา
ป 2512 เปนปที่นโปเลียนมีอายุครบ 200 ป เขาก็นําประวัตินโปเลียนมาถายทอด มีการสัมภาษณ
นักประวัตศิ าสตร และถายสถานที่ตางๆที่เกี่ยวของกับนโปเลียนมาใหชม หรือวันที่ 1 กันยายน
เปนวันที่กลิ่นอายแหงสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มประทุ ก็มีการนําภาพยนตรประวัติศาสตรตอนนี้
มาฉาย ทีน่ า สนใจยิ่งกวาก็คือ รายการสัมภาษณบุคคลสําคัญในวงการตางๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ในอดีต รายการทํานองนี้ นาที่ทางเมืองไทยจะจัดขึ้นบาง เพราะยิ่งนับวัน คนเฒาคนแกและบุคคล
สําคัญในอดีตมีแตจะตายจากไป หนทางที่เราจะรับทราบประวัติศาสตรสมัยใหมก็มีแตจะนอยลง
จดหมายฉบับนีเ้ ห็นจะจบลงดวยขอสังเกตที่วา สถานีโทรทัศนพาณิชยในอังกฤษ
นั้ น ไม ไ ด รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ มิ ห นํ ากลั บ ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มและภาษี ร ายได แ ก รั ฐ อี ก
สวนสถานีโทรทัศนทไี่ ดรับเงินอุดหนุนจากรัฐก็จะไมมีการโฆษณาสินคา หากแมนวาสถานีโทรทัศน
ซึง่ ไดรบั ทัง้ เงินอุดหนุนจากรัฐ และรายไดจากการโฆษณา ยังดําเนินการขาดทุนอีก ยอมดูกระไรอยู
เธอคิดเอาเองก็แลวกัน
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