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คำ�นำ�
หนังสือ “คือ ...คนหนังสือพิมพ์ เกิดขึ้นจากเจตนาของ สมาคมนักข่าว          
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ต้องการบันทึกประวัติของคนหนังสือพิมพ์ที่ยังมี
ชีวติ อยู  
่ เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในวิชาชีพ ตลอด
จนสะท้อนภาพเหตุการณ์บ้านเมือง ในยุคสมัยของท่านเหล่านั้น ให้กับคนรุ่นปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งทุกวันนี้ มีรูปแบบของ”
สื่อ” ที่หลากหลาย ทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อสังคม หรือโซเชี่ยลมีเดีย
ที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย
คณะผู้จัดทำ� หนังสือ “คือ ...คนหนังสือพิมพ์” ให้ความสำ�คัญกับคนหนัง
สิอพิมพ์อาวุโสที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปเป็นลำ�ดับแรก ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องไป
พูดคุย  เรียนรูป้ ระสบการณ์ บนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ ก่อนทีบ่ ทเรียนอันมีคา่ เหล่า
นั้น จะเลือนหายไปตามกาลเวลา   

ครึง่ หนึง่ ของ “คือ .... คนหนังสือพิมพ์” ทัง้ 16 คน จึงเป็นคนหนังสือพิมพ์
อายุ 80 ปีขึ้นไปจนถึงมากที่สุดคือ 92 ปี ซึ่งก้าวเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์ในยุคก่อน
ปี 2500   เป็นยุคที่ประเทศไทยอยู่ในระบอบเผด็จการ หนังสือพิมพ์ ถูกอำ�นาจรัฐตี
กรอบ ให้จำ�กัดการทำ�หน้าที่ ไม่ให้กระทบกระเทือนต่อ “ความมั่นคง” หลายๆ ท่าน
เผชิญกับการคุกคามจากอำ�นาจรัฐด้วยตัวเอง ถึงขั้นติดคุกติดตะราง
คนหนังสือพิมพ์อีก 8 คน มีอายุลดหลั่นกันลงมา จนถึงคนอายุน้อยที่สุด
คือ เฉียด 60 ปี ทำ�งานหนังสือพิมพ์ และต่อสู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ในช่วงที่บ้านเมือง
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน แม้ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น แต่โซ่ตรวนพันธนาการ
หนังสือพิมพ์ยงั คงอยู่ การต่อสูจ้ งึ ดำ�เนินต่อไป อย่างมีเอกภาพ เป็นกระบวนการชัดเจน
ขึ้น เรื่องราวของพวกเขา ทำ�ให้ภาพของยุคก่อนปี 2500 กับยุคหลังจากนั้น มาจนถึง
ปัจจุบัน มีความเชื่อมต่อกันมากขึ้น
คณะผู้จัดทำ�หวังว่า เนื้อหาสาระของหนังสือ “คือ... คนหนังสือพิมพ์” จะ
เป็นส่วนหนึ่งของ ประวัติศาสตร์บอกเล่า ของวงการหนังสือพิมพ์ จากปากคำ�ของคน
หนังสือพิมพ์ต่างยุคต่างสมัยทั้ง 16 คน โดยตรง ขอขอบคุณสมาคมนักข่าว               
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทีเ่ ป็นผูร้ เิ ริม่ การจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณคณะ
ผู้ จั ด ทำ � ทุ ก ฝ่ า ย ที่ ทำ �ให้ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ สำ � เร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี และขอขอบคุ ณ                  
คนหนังสือพิมพ์ ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ที่ได้ถ่ายทอดบทเรียน ประสบการณ์ในวิชาชีพ
แก่ผู้อ่าน
ความบกพร่อง ข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้น เป็นความรับผิดชอบของ
บรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว
ขุนทอง ลอเสรีวานิช
บรรณาธิการ

ผู้ถางทาง...เส้นทางคนข่าว
โดย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจะตรงกับวันที่ 5 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ
ได้จัดให้มีโครงการ 60 ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายใต้
แนวคิด “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”โดยมีการจัดตั้งกองทุนทั้งหมด 6 กองทุน       
ประกอบด้วย
กองทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำ�นักงานเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน, กองทุนพัฒนาศักยภาพนักข่าว,กองทุนสิทธิเสรีภาพและการ        
ปฏิรูปสื่อ, กองทุนส่งเสริมจริยธรรม, กองทุนสวัสดิการนักข่าว และกองทุนโครงการ
ตำ�ราวารสารศาสตร์
นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวยังได้รวบรวมชีวประวัติ ผลงานและบทเรียนการ
ต่อสูเ้ พือ่ สิทธิเสรีภาพสือ่ มวลชนของคนนักหนังสือพิมพ์ตงั้ แต่ยคุ ก่อตัง้ สมาคมนักข่าว
จนถึงยุคปัจจุบัน ภายใต้หนังสือ ที่ชื่อว่า “คือคน...หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นเรื่องราวของ       
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ในอดีตจนถึงปัจจุบันรวม 16 คน เป็นบันทึกประวัติศาสตร์
การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรสื่อในแต่ละยุคแต่สมัย
เมือ่ อ่านเรือ่ งราวของผูอ้ าวุโสทัง้ 16 ท่าน จะพบว่าสมาคมนักข่าวฯมีบทบาท
สำ�คัญในการต่อสูเ้ พือ่ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นและแสดงออก
ของสือ่ และประชาชน อาทิ เป็นองค์กรหลักทีร่ ณรงค์ให้ยกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484
และคำ�สั่งคณะปฏิรูปฉบับที่ 42 พ.ศ. 2519 ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับให้อำ�นาจฝ่าย
บริหารและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สัง่ ปิดหนังสือพิมพ์ได้ดว้ ยอำ�นาจคนคนเดียว
โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ซึง่ ขัดกับหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ ทำ�ให้เกิดพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ขึ้นใช้แทน
และมีบทบาทสำ�คัญในการวางหลักการเสรีภาพสื่อไว้อย่างมั่นคงในรัฐธรรมนูญ                 
นับจากรัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นต้นมา

หากย้อนกลับไปเมื่อ 60 ปี ที่ผ่านมา วันที่ 5 มีนาคม 2498 นักข่าวกลุ่ม
หนึ่งที่มีเจตนารมณ์ตรงกันได้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักข่าวเป็นการรวมตัวกันของนักข่าว
อาชีพ และเป็นการรวมตัวกันในการต่อสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งก็คือ
เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์และการ
โฆษณา นั้นเองซึ่งยังคงเป็นภารกิจที่ส�ำ คัญของสมาคมนักข่าวฯจนถึงทุกวันนี้
ในโอกาสนี้สมาคมนักข่าวฯขอขอบคุณ คุณขุนทอง ลอเสรีวานิช อดีต
กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และอดีตบรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวผี จู้ ดั การ ทึร่ บั เป็นบรรณาธิการและขอบคุณนักข่าวจากสำ�นักข่าว
ต่างๆที่ผันตัวเองมาเป็นนักเขียน ช่วยติดต่อนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเพื่อขอสัมภาษณ์
เขียนสกู๊ป ถ่ายภาพประกอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่มีประเด็นที่ต้องอธิบาย และ
รวบรวมชีวประวัตินักหนังสือพิมพ์อาวุโสที่ไปสัมภาษณ์
สมาคมนักข่าวฯหวังว่าหนังสือ “คือ...คนหนังสือพิมพ์” จะเป็นประโยชน์
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักข่าวในยุคปัจจุบันในการทำ�หน้าที่สื่อมวลชนรักษาไว้
ซึ่งความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคม เพราะนักหนังสือพิมพ์อาวุโสทั้ง 16 คน
มีส่วนร่วมเป็น”ผู้ถางทาง...เส้นทางคนข่าว”ให้คนข่าวในยุคปัจจุบันได้เดินทางในเส้น
ทางสื่ออย่างมีศักดิ์ศรี
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ศ์

“ทุกวันนี้ ไม่มีใครดูทีวีได้เก่งและมากเท่าผม ตอนนี้ คนอายุเท่าผม
ถ้าใครดูทีวีได้มากเท่าผม ผมจะให้รางวัล 5 หมื่นเลย ผมดูทุกช่อง ผมต้องการ
ศึกษาว่า ตลาดทีวี ถ้าจะทำ�ให้รอด ต้องทำ�กันยังไง ทำ�มาตั้งแต่ 10 กว่าปีแล้ว”
เจ้าของคำ�พูดข้างต้นคือ เลิศ อัศเวศน์ คนหนังสือพิมพ์ วัย 92 ปี
นอกจากติดตามดูทีวีทุกช่องแล้ว ลุงเลิศ ยังอ่านหนังสือพิมพ์ วันละ
6 ฉบับ ที่น่าทึ่งคือ ลุงเลิศ ยังโลดแล่นในโลกโซเชียลฯ อย่างเฟซบุ๊ก ภายใต้
ชื่อ “Lert Assawes” และ “บพิธ เฟื่องนคร”
“บพิธ เฟือ่ งนคร” คือนามปากกา สมัยทีล่ งุ เลิศเขียนคอลัมน์ไขปัญหา
สุขภาพ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ยุคเดียวกับคอลัมน์ “ศิราณีไขปัญหาหัวใจ” และ “ข่าวสังคมหน้า 4”
ของกระแช่ อันโด่งดัง
ทุกวันนี้ เมื่อเขาแวะเข้าไปที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทุกคนจะยกมือไหว้
และ เรียกเขาว่า “หัวหน้าเลิศ”
ปัจจุบัน ลุงเลิศ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ
กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ
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ร่วมก่อตั้ง “ไทยรัฐ”

หนังสือ “ชีวิตจริง กำ�พล วัชรพล...จอมพลแห่งวงการหนังสือพิมพ์
ไทย” เขียนโดย สัญลักษณ์ เทียมถนอม ระบุวา่ เมือ่ กำ�พล เข้าสูว่ งการหนังสือพิมพ์
เป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2491 เขาทำ�ข่าวกรมโฆษณาและทำ�หน้าที่หาโฆษณาให้กับ
หนังสือพิมพ์หลักไทย ที่มีเลิศ อัศเวศน์เป็นบรรณาธิการ
หลังจากนั้น ประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ก็เริ่มขึ้น
เมื่อทั้งกำ�พล วัชรพล, วสันต์ ชูสกุล และเลิศ อัศเวศน์ร่วมกันก่อตั้ง
หนังสือพิมพ์ ”ข่าวภาพ” โดยใช้เงินทุนจากการพิมพ์หนังสือ “นรกใต้ดิน” ซึ่ง
เลิศเป็นผู้เขียน
“ข่าวภาพ” หรือชื่อภาษาอังกฤษ “The Weekly Pictorial” เป็น
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่วางแผงครั้งแรกในปี 2493 โดย เลิศ อัศเวศน์ รับ
หน้าที่เป็นบรรณาธิการ กำ�พล วัชรพล เป็นผู้พิมพ์ และนำ�หนังสือพิมพ์ออก
จำ�หน่าย ส่วน วสันต์ ชูสกุล เป็นผู้หาเงินทุน
หนังสือพิมพ์ได้รบั การตอบรับ จนต้องปรับจากรายสัปดาห์เป็นรายสาม
วัน และเป็นรายวัน ในที่สุด
รวมทั้งเปลี่ยนหัวหนังสือจาก “ข่าวภาพ” มาเป็น”เสียงอ่างทอง” จน
กระทั่ง พัฒนามาเป็นหนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลและมียอดจำ�หน่ายสูงสุดใน
ประเทศ นามว่า “ไทยรัฐ”
“ทีเ่ จ้าอืน่ สูไ้ ม่ได้ เพราะไทยรัฐไปถึงผูอ้ า่ นเร็วทีส่ ดุ ทัว่ ประเทศไม่มใี คร
เร็วเท่า ก็เพราะพ่อกำ�พลนี่แหละ เขามีหัวมากเลย ที่จะทำ�ธุรกิจ เกิดมาเพื่อทำ�
ธุรกิจ แต่ทำ�เฉพาะหนังสือพิมพ์ อย่างอื่นไม่เอา ถ้าใครมาชวนให้ทำ�อะไรต่างๆ
ไม่ทำ� หนังสือพิมพ์มีหลายประเภทนะ ไม่เอา ไม่ทำ� เขาทำ�ฉบับเดียว”
เช่นเดียวกับ เลิศ อัศวเวสน์ ที่ตลอดชีวิต ทุ่มเทให้กับอาชีพเดียว
“ผมทำ�นสพ.แล้วมีความสุข ความสุขของผมอยู่ที่การทำ�นสพ.นี่เอง”
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จุดเริ่มต้น...คนหนังสือพิมพ์

การชนะเลิศ การประกวดเรื่องสั้นของหนังสือพิมพ์ประชามิตรที่มี
กุหลาบ สายประดิษฐ์เป็นบรรณาธิการ ช่วยเปิดประตูแห่งโอกาส ให้เลิศได้โลด
แล่นบนเส้นทาง...คนหนังสือพิมพ์
ชายหนุ่ม อายุ 23 ปี จากอำ�เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลาย
มาเป็นผู้สื่อข่าวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเขาบอกว่า ขณะนั้นประเทศไทย
มีหนังสือพิมพ์เพียงไม่กี่ฉบับ
“ผมสมัครเอง แจ้งความจำ�นงว่า ถ้าผมเป็นนักข่าวจะว่าไง จากการ
ชนะเลิศ ทำ�ให้เขารับผมทันที คนที่ได้ที่ 2 ตอนนั้นคือ ส.อาสนจินดา” ลุงเลิศ
เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟัง
การตัดสินใจในครั้งนั้น ทางครอบครัว ทั้งพ่อและแม่ ไม่เห็นด้วย
เพราะในสมัยนั้น อาชีพนักข่าวและนักเขียน ถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
คือ เป็น “นักประพันธ์ไส้แห้ง”
ลุงเลิศเริม่ ต้นข่าวแรกในชีวติ ด้วยข่าว การขาดแคลนยาของโรงพยาบาล
วชิระ
“หนังสือพิมพ์ประชามิตรอยู่สี่แยกบางขุนพรม ใกล้ๆ กับโรงพยาบาล
วชิระ ผมก็ไปคุยกับคนไข้รายหนึ่ง เขาเป็นมาลาเรีย ปรากฎว่า พอหมอตรวจ
และสั่งยาแล้ว ที่ห้องยากลับบอกให้คนไข้มารับยาอีก 3 วันเพราะโรงพยาบาล
ไม่มียา คนไข้ 7-8 คน ห้องยานัดเหมือนกันหมด คือ 7 วัน 3 วันให้มาเอายา
ข่าวโรงพยาบาลวชิระ ขาดแคลนยา ของเขาสะท้อนภาพสังคมไทยใน
ภาวะสงครามอย่างเด่นชัด และผลของการนำ�เสนอข่าวนี้ ทำ�ให้กระทรวงสาธารณสุข
ต้องออกมาชี้แจง
ลุงเลิศ เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ประชามิตรอยูไ่ ด้ 2-3 ปี หนังสือพิมพ์
ก็เลิกกิจการเพราะกุหลาบ สายประดิษฐ์ไปออกหนังสือฉบับใหม่ เขาไม่ได้ตาม
ไปด้วย แต่ไปทำ�งานที่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นอย่างต่อเนื่องอีกหลายฉบับ คือ เป็น
ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์อสิ ระธรรม, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หลักไทย,
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ขา่ วภาพ และหัวหน้ากองอำ�นวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ผมทำ�นสพ. แล้วมีความสุข
ความสุขของผมอยู่ที่
การทำ�นสพ.นี่เอง

ตลาดหนังสือพิมพ์ ในยุคที่ลุงเลิศเริ่มทำ�งานเป็นนักข่าว มีขนาดเล็ก
มาก หนังสือพิมพ์ที่มียอดขายวันละ 2-3 พันฉบับ ก็นับว่ามากแล้ว ส่วนใหญ่
ขายอยูแ่ ต่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เพราะจังหวัดไกลๆ กว่าหนังสือพิมพ์
จะไปถึงมือคนอ่าน ต้องใช้เวลา 3-4 วัน ยิ่งมาเจอกับภาวะสงคราม เศรษฐกิจ
ไม่ดี ทำ�ให้ หนังสือพิมพ์เป็นกิจการหนึ่งที่เกิดขึ้น และล้มเลิกไปภายในเวลาอัน
รวดเร็ว
“ตอนนัน้ ได้เงินเดือน วันละ 3 บาท เข้าโรงพิมพ์เขาก็จา่ ยเลย สวัสดิการ
ไม่มี สมัยก่อนก็คงเท่ากับ 300 บาทสมัยนี้” ลุงเลิศสะท้อนภาพอาชีพนักข่าวใน
ยุคนั้น
ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำ�ให้เกิดความคิดที่จะยกระดับวิชาชีพนักข่าว

ร่วมก่อตั้งสมาคมนักข่าว
ระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริง

ลุงเลิศพูดถึง สภาพความเป็นอยู่ของนักข่าวในสมัยนั้นว่า ค่อนข้าง
คับแค้น ความเป็นอยู่ไม่ดี บางคนตายไป กลายเป็นผีไม่มีญาติ
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ร่างข้อบังคับที่เลิศเขียนขึ้น เป็นจริงได้
เพียงเรื่องเดียวคือ การปฏิญาญตน
“นอกนั้นเขาไม่เอาเลย ทั้งสามคนส่ายหน้าเลย
คือเราจะเอาวิธีการของต่างประเทศมาใช้ไม่ได้
ตกลงนักข่าวเราเพียงแค่เข้าเป็นสมาชิก
เพื่อจะได้บัตรผู้สื่อข่าว
ด้วยการกล่าวปฏิญาณตนเท่านั้นเอง”

ขณะเดียวกัน ก็มีปัญหาเรื่องการรีดไถ รับสินบน
“ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อชลอ (ชลอ อาภาสัตย์) เป็นผู้ส่ือข่าวสาย
เศรษฐกิ จ หนั ง สืิ อ พิ ม พ์ พิ ม พ์ ไ ทย ภรรยาเขาเป็ น เลขาหน้ า ห้ อ งคุ ณ เลื่ อ น
บัวสุวรรณ (ผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ประธานสโมสรสหมิตร, นายก
สมาคมโรงสี) คุณเลื่อนเล่าให้ฟังว่าถูกนักข่าวรีดไถ นักข่าวในสมัยนั้นก็เป็นเด็ก
ของพรรคการเมือง ได้รับค่าจ้างจากนักการเมือง”
ลุงเลิศจึงคิดว่า ควรจะต้องมีสถาบัน ทีม่ าคอยดูแล ให้ความช่วยเหลือ
การดำ�รงชีวิตของนักข่าว จึงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของนักข่าวต่างประเทศจาก
เพื่อนๆ รุ่นราวคราวเดียวกัน สามคนคือ
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เลอสรร ธรรมพิชา ผู้อำ�นวยการแถลงข่าวอังกฤษประจำ�ประเทศไทย,
เตมีย์ วิทยะ หัวหน้าข่าวสำ�นักข่าวสารอเมริกันหรือยูซิส (USIS) และเท่ห์
จงคดีกิจ รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
“ก็หาว่าทีอ่ งั กฤษ ทีอ่ เมริกาเป็นอย่างไร คุณเลอสรรจะรูเ้ รือ่ งของอังกฤษ
คุณเตมีย์จะมีข้อมูลอเมริกา ส่วนพวกทั่วไปๆ อย่างรอยเตอร์ เอพี คุณเท่ห์จะรู้
ดี”
ที่ลุงเลิศสนใจเป็นพิเศษคือ รูปแบบของประเทศอังกฤษ
“ของเขาเป็นหลักเป็นฐานมาก มีหลักประกันต่างๆ ที่อังกฤษ ไม่ใช่
สมาคมโต๊ะบิลเลียดอย่างที่บ้านเราทำ� ของเขาเป็นการเป็นงานมาก”
เมือ่ รวบรวมข้อมูลได้ ลุงเลิศและชะลอก็คยุ กันว่าจะตัง้ สมาคมนักข่าวฯ
โดยลุงเลิศเป็นคนยกร่างข้อบังคับ ในข้อบังคับจะแบ่งสมาชิกออกเป็นประเภท
ต่างๆ มีการระบุถึงการตั้งสถาบันสอนนักข่าว
และทีส่ �ำ คัญคือ เรือ่ งจรรยาบรรณ ซึง่ มีการกำ�หนดบทลงโทษ สมาชิก
ที่ฝ่าฝืน ละเมิดจรรยาบรรณด้วย
“ไม่ใช่ว่าร่างจรรยาบรรณ แล้วตั้งกรรมการขึ้นมา เพื่อรักษาจรรยา
บรรณ แต่คุณจะไปทำ�อะไรเขาได้ ดังนั้นต้องมีบทลงโทษ ในข้อบังคับ เขียนให้
มีกรรมการจรรยาบรรณขึ้นมา 3 คน เมื่อเห็นว่านักข่าวที่เป็นสมาชิก ทำ�ผิดก็ให้
กรรมการสอบสวน เสร็จแล้วก็น�ำ สำ�นวนสอบสวนนัน้ ส่งไปให้สมาชิกกิตติมศักดิ์
หรือเจ้าของสำ�นักพิมพ์ต่างๆ ส่งไปให้ผู้พิพากษา ทนายความ ช่วยดูว่าผิดจริง
หรือไม่ ตรงกับที่ในอังกฤษทำ� ซึ่งที่อังกฤษผู้ท่ีบันทึกว่าผิดจริงหรือไม่จริง นี่
ประธานศาลฎีกาเลยนะ แต่เราไม่เอา เราเอาแค่ทนายความ ผู้พิพากษา คุณ
มารุต บุนนาคนีเ่ ห็นด้วยทันที คุณมารุตตอนนัน้ เป็นเจ้าของสำ�นักงานทนายความ
เป็นที่ปรึกษากฎหมายสมาคมฯ” ลุงเลิศ อธิบายแนวความคิดของตน
ขณะเดียวกัน ในร่างข้อบังคับก็ระบุให้ผู้ที่จะมาเป็นนักข่าว ต้องกล่าว
ปฏิญาณตน ต่อหน้าที่ประชุมสมาคมนักข่าว
“ถ้าหากไม่ปฏิญาณตน คุณเป็นนักข่าวไม่ได้ รวมถึงเรือ่ งการออกบัตร
ต้องให้สมาคมนักข่าวออกบัตร ถึงจะเป็นนักข่าวได้ คือ จะเขียนกว้างมากว่าเป็น
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นักข่าว ไม่ต้องระบุว่าสังกัดที่ไหน แต่หากบัตรหมดอายุก็ต้องมาต่อเหมือนพาส
ปอร์ต ในสมัยทีพ่ ดู ถึงนี้ คนออกบัตรคือกรมประชาสัมพันธ์ ซึง่ กรมประชาสัมพันธ์
จะมาออกบัตรให้ได้ยังไง”
แก่นักข่าว

นอกจากนี้ แนวคิดในการตัง้ สมาคมนักข่าวฯ ยังมุง่ เน้นการให้สวัสดิการ

“ให้มีการประกันชีวิตกลุ่มโดยสมาคมฯเป็นผู้ออกเงิน นี่ลอกมาจาก
อเมริกา ไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยหรือตาย จะได้เงินจากบริษัทประกัน ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาก็รับลูกแนวคิดนี้ทันทีโดยคุณเลื่อน คือเราไม่ให้ค่าเรียนบุตร
หรือสวัสดิการอื่น แต่เราให้ประกันชีวิต”
แนวคิดที่ลุงเลิศใช้ร่างข้อบังคับ คืออุดมคติที่เขาเห็นว่า สถาบันทาง
วิชาชีพควรจะเป็น
แต่ความจริงแล้ว ในพ.ศ.นั้น...ยากที่จะเป็นไปได้
การประชุม เพือ่ ก่อตัง้ สมาคมนักข่าวฯ มีขนึ้ ทีศ่ าลานเรศวร สวนลุมพินี
วันที่ 5 มีนาคม 2498 มีนักข่าวยังเติร์กสมัยนั้นมารวมตัวกันกว่า 200 คน โดย
ลุงเลิศซึ่งขณะนั้น มีอายุ 33 ปี เป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับในที่ประชุม เป็นคนแรก
โดยทีป่ ระชุมยอมรับหลักการ การจัดตัง้ สมาคมนักข่าวฯและได้ตงั้ คณะกรรมการ
ขึ้นมาพิจารณาร่างข้อบังคับ 15 คน โดยมีหัวหน้าผู้จัดทำ�ร่าง คือ ประจวบ
อัมพะเศวต ซึ่งเป็นทั้งนักข่าวและนักกฎหมาย
แต่ท้ายที่สุด...ลุงเลิศบอกว่า
“ร่างของผมใช้ไม่ได้เลย เพราะเขาบอกว่า ถ้ามีเงื่อนไขมากกว่าแบบ
ฟอร์มตั้งสมาคมทั่วๆ ไป สันติบาลจะไม่ยอม”
แบบฟอร์มที่ว่าคือ แบบฟอร์มการก่อตั้งสมาคมที่พิมพ์ขายสำ�เร็จรูป
ชุดละ 15 บาท ซึ่งหากมีการเพิ่มเงื่อนไขใดๆ เข้าไป กรรมการผู้ก่อตั้งจะต้องไป
ให้ปากคำ� กับตำ�รวจสันติบาล เป็นรายบุคคล
สรุปว่า ร่างข้อบังคับทีเ่ ลิศเขียนขึน้ เป็นจริงได้ เพียงเรือ่ งเดียวคือ การ
ปฏิญาญตน
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ข่าวโรงพยาบาลวชิระ
ขาดแคลนยา ของเขาสะท้อนภาพสังคม
ไทยในภาวะสงครามอย่างเด่นชัด
และผลของการนำ�เสนอข่าวนี้
ทำ�ให้กระทรวงสาธารณสุข
ต้องออกมาชี้แจงในที่สุด

“นอกนัน้ เขาไม่เอาเลย ทัง้ สามคนส่ายหน้าเลย คือเราจะเอาวิธกี ารของ
ต่างประเทศมาใช้ไม่ได้ ตกลงนักข่าวเราเพียงแค่เข้าเป็นสมาชิก เพื่อจะได้บัตรผู้
สื่อข่าว ด้วยการกล่าวปฏิญาณตนเท่านั้นเอง”
ประเด็นสวัสดิการ อันเป็นความปรารถนาของลุงเลิศ ที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตนักข่าว ถูกตีตกไปหมด ลุงเลิศบอกว่า ร่างข้อบังคับของเขา ถูก
วิจารณ์ว่า มีลักษณะเป็นร่างข้อบังคับของสหภาพแรงงานมากกว่าเป็นสมาคม
“ผมไม่เถียงเขาหรอก เพราะผมเป็นผู้ร่างเสียงเดียว ตอนนั้นยังไม่มี
กฎหมายแรงงาน เขายังไม่รจู้ กั เลยว่า สหภาพนักข่าวด้านสือ่ นัน้ เป็นยังไง แต่เขา
ก็ให้คำ�รับรองว่า สิ่งที่ผมร่างนี้ จะถือเป็นแบบอย่าง ใครจะทำ�อย่างไร ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุด เขาก็พยายาม ผมก็มองดู
ห่างๆ”
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การประชุม เพื่อก่อตั้งสมาคมนักข่าวฯ มีขึ้นที่ศาลานเรศวรสวนลุมพินี
วันที่ 5 มีนาคม 2498 มีนักข่าวยังเติร์กสมัยนั้นมารวมตัวกันกว่า 200
คน โดยลุงเลิศซึ่งขณะนั้น มีอายุ 33 ปี เป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับในที่
ประชุมเป็นคนแรก
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แต่ร่างจรรยาบรรณ ที่ลุงเลิศเขียนขึ้นมา โดยนำ�ระบบของอังกฤษ
มาใช้ ก็ไม่เคยเป็นจริงมาจนถึงปัจจุบัน
“เรือ่ งจรรยาบรรณผมยังมองไม่เห็นว่า เขามีวธิ กี ารทีจ่ ะทำ�อย่างไรจาก
ที่ผมร่างไว้ เว้นแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยคุณอิศรา อมันตกุล เป็นนายกสมาคม
นักข่าวฯ มีการประชุมบันดุง ที่อินโดนีเซีย (การประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝัก
ฝ่ายใด 25 ประเทศในเอเชีย-แอฟริกาทีม่ เี จตนารมณ์ตอ่ ต้านลัทธิอาณานิคม ใน
ปี 2498) เราส่งนักข่าวไป 7-8 คน ปรากฎว่า นักข่าวของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูช้ ายได้ไปพูดคุยกินข้าวกับนักข่าวจีนทีเ่ ป็นคอมมิวนิสต์ คุยกันว่าอย่างไร ปราก
ฎว่าตอนหลังทางรัฐบาลรู้หมด นักข่าวที่ไปบันดุงก็ถูกเพ่งเล็ง ถูกสอบสวนบ้าง
สืบไปสืบมาก็พบว่า ที่รัฐบาลรู้ เพราะนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งเอาข้อมูลนี้มาบอก
รัฐบาล สมาคมนักข่าวฯ สมัยคุณอิศรา ก็เอานักข่าวผู้หญิงมาสอบสวน ใช้ห้อง
ประชุมของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 4 บางขุนพรม โดยพูดกันด้วยวาจา
เอานักข่าวมาซักว่ามีการเคลือ่ นไหวจริงหรือไม่ สรุปแล้วบทลงโทษ คือให้นกั ข่าว
ผู้หญิงคนนี้ออก เพราะปรากฎว่าเธอเป็นสายของรัฐบาล”
ลุงเลิศบอกว่า วิธีการสอบสวนแบบนี้ ดูจะรุนแรงกว่า ร่างข้อบังคับที่
เขาเคยเสนอ
“วิธกี ารของผมอาจจะนิม่ กว่านัน้ อันนีม้ นั ฉีกหน้ากันเลย เอาผูเ้ สียหาย
มาสอบสวนต่อหน้าสมาชิก 100 กว่าคน แนวคิดของผมจะมีแค่กรรมการ 3 คน
แต่ตอนนั้น ก็อภิปรายกันในที่ประชุมใหญ่สนุกมาก คือนั่นแหละที่เห็นผลชัดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ตอนนี้ นักข่าวผูห้ ญิงคนนัน้ เขาเสียชีวติ แล้ว เขาได้รบั ผลประโยชน์จาก
กรมประชาสัมพันธ์และสันติบาล ซึง่ สำ�หรับนักข่าวผูช้ ายขณะนัน้ จัดว่าเสีย่ งมาก
และอาจถูกตั้งข้อหาร้ายแรงว่าเคลื่อนไหวกับคอมมิวนิสต์ เพราะการประชุมนั้น
คอมมิวนิสต์เป็นเจ้าภาพ”
สมาคมนักข่าวฯ เมือ่ เกิดขึน้ แล้ว ยังไม่มที ที่ �ำ การของตัวเอง ต้องอาศัย
ความเอื้อเฟื้อ ของ เลื่อน บัวสุวรรณ ให้ใช้ห้องทำ�งาน 1 ห้อง ที่สโมสรสหมิตร
ถนนมหาพฤฒาราม เป็นสำ�นักงานสมาคมฯ ด้วยการวิ่งเต้นของชลอ ซึ่งภรรยา
เป็นเลขาฯ หน้าห้องของเลื่อน
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“คุณเลือ่ นช่วยหลายอย่าง จนกระทัง่ มีค�ำ ครหาออกมาว่า นีเ่ ป็นสมาคม
ของคุณเลื่อนหรือไง”
ร่างข้อบังคับฯข้อหนึ่งของสมาคมนักข่าว ให้มีคณะกรรมการจัดหา
รายได้ ซึง่ เอาแบบอย่างมาจากอเมริกา ทีม่ กี ารหารายได้จากสนามมวย 2-3 แห่ง
แต่สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย จะขอใช้โรงหนังเฉลิมไทย ของพิศิษฐ์
ตันสัจจา หารายได้ โดยพิศิษฐ์บอกว่า ในหนึ่งเดือนจะยกรายได้จากการ
ฉายภาพยนตร์ หนึ่งวัน 3-4 รอบ ให้ทางสมาคม แลกเปลี่ยนกับการที่สมาคมฯ
หานักแปลภาพยนตร์ให้
“ก็ทำ�ไปได้ 2-3 เดือน คุณอิศรา นายกสมาคมฯ ไม่เอา เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไร เหมือนเราไปรับเงินจากเขา”
แต่ความพยายามหารูปแบบทีล่ งตัวของการหารายได้ ยังคงเกิดขึน้ เพือ่
ให้สมาคมฯมีทุนรอนในการดำ�เนินการ
“ตอนหลังหารายได้โดยการชกมวยเวทีราชดำ�เนิน ก็มีบ้างเหมือนกัน
แล้วแต่ว่าคณะกรรมการจะเสนอเข้ามา คือ มีผู้ที่จะหารายได้ให้สมาคมฯหลาย
แสนบาท ขึ้นอยู่จะเอาไม่เอาก็เท่านั้น ตอนแรกมีแนวคิดจะตั้งคณะกรรมการหา
รายได้ มี คุณชาญ สินศุข หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยเป็นประธาน มีผม
เป็นเลขาฯ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ ซึ่งก็ไม่มี จนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มี”
ท่ามกลางข้อจำ�กัดมากมาย แต่สมาคมนักข่าวฯ ยุคแรกก็พยายามที่
จะมอบสวัสดิการให้กับคนทำ�ข่าว
“คุณอิศรา ซึ่งเป็นนายกสมาคมนักข่าวฯคนแรก มีไอเดียที่จะให้
สวัสดิการกับนักข่าวที่ว่างงาน ตอนนั้น กฎหมายแรงงานก็ยังไม่มี กรณีนักข่าว
ที่ว่างงาน สมาคมฯจะมอบเงินให้ 50% ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่พอเอาเข้าจริง
ช่วงนัน้ ปรากฎว่ามีหนังสือพิมพ์ปดิ ตัวลงถึง 2-3 ฉบับ ทำ�ให้เงินในบัญชีของสมา
คมฯ จาก 6 หมื่นบาทที่ได้มาจากการแข่งขันชกมวยราชดำ�เนิน เหลือติดบัญชี
พันกว่าบาทเท่านั้นเอง”
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นี่คือ เรื่องเล่าบางตอนจากผู้มีส่วนริเริ่ม ก่อตั้งสมาคมนักข่าวฯ
วันนี้... เลิศ อัศเวศน์ ยังดูทีวีทุกช่อง อ่าน หนังสือพิม์วันละ 6 ฉบับ
เป็นความสุขที่เรียบง่าย ของคนหนังสือพิมพ์วัย 92 ปี คนนี้



Art Work-1.indd 23

2/24/15 2:44 PM

ผมไม่เชื่อว่า

จะไม่มีใคร

อ่านหนังสือพิมพ์

ลุงเลิศบอกว่า ไม่อยากเปรียบเทียบนักข่าวคนใหม่ กับรุน่ เก่า
เพราะว่าอยู่กันคนละบริบท
แต่เขาพอใจที่จะพูดถึงคนหนังสือพิมพ์รุ่นเก่า ที่เคยมีโอกาส
สัมผัสมากกว่า
“คุณกุหลาบเป็นนักประพันธ์ที่มีพรสวรรค์มาก ภาษาไทยนี่
เยี่ยม เขียนหนังสือน่าอ่านมาก เป็นคนอัธยาศัยดี ไม่ถือตัว ไม่คุยโม้
โอ้อวดกับใครเลย ถ้าทำ�งานร่วมกันต้องรักหมด มีเสน่ห์ เป็นผู้ดีจริงๆ
ผมยังมองไม่เห็นว่าใครจะน่านับถือเท่าคุณกุหลาบ เวลาคุย
กันก็มีอารมณ์ขัน เป็นกันเองไม่ถือตัว
เพื่ อ นในกลุ่ ม เขามี ค รู ม าลั ย ชู พิ นิ จ , ครู อ บ ไชยวสุ ฮิวเมอริสต์, คุณโชติ แพร่พันธุ์(ยาขอบ) จับกลุ่มเหนียวแน่นมาก ทุก
คนอาจจะกินเหล้าบ้าง แต่คณ
ุ กุหลาบไม่กนิ คุณป่วนอีกคน-คุณปกรณ์
บูรณปกรณ์ สามีของ ก.สุรางคนางค์ งานออกมาดีทุกคน
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แล้วมารุ่นเดียวกับผมมี คุณอิศรา อมันตกุล ก็เป็นคนที่
น่านับถือคนหนึ่ง เป็นคนเก่งคนหนึ่งตรงที่ว่า แปลอังกฤษเก่ง แปล
ไม่ใช่เอามาตรงๆ แปลเป็นสำ�นวนเขาเอง เป็นคนวางแผนข่าวเก่ง
เขียนหนังสือน่าอ่าน”
ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนไป ในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ของสื่อ ที่สื่อใหม่ มาแรง มีอิทธพลเหนือสื่อดั้งเดิม อย่าง
หนังสือพิมพ์ แต่ลุงเลิศ เชื่อว่า หนังสือพิมพ์ยังอยู่ได้
“คนทำ�นายว่าหนังสือพิมพ์จะอยูไ่ ด้ไม่กปี่ กี จ็ ะหมด เป็นยุค
ดิจิตอลแล้ว แต่คุณอย่าไปเชื่อนะ ว่าหนังสือพิมพ์จะหมดไปจาก
ประเทศ เพราะว่าประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม พวกชาวนา
ชาวไร่ เขามีเวลาที่จะอ่าน ผมไม่เชื่อว่า จะไม่มีใครอ่านหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์จะต้องเจ๊ง อาจเป็นไทยรัฐก็ได้ที่ยังอยู่”
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พิศาล พ้นภัย

คนหนังสือพิมพ์ตลอดชีวิต
เรื่องและภาพ โดย ธนัช พงษ์คงสาย
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“ใครก็บอกอยู่ให้ได้ร้อยปี แต่จะทำ�ข่าวจนไม่ไหว” เส้นเสียงแหบแห้ง
จากคนข่าววัย 92 ที่พาตัวเองผ่านร้อยพันเรื่องราวตั้งแต่สมาคม “สื่อมวลชน”
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 60 ปีก่อน สะท้อนริ้วรอยประสบการณ์ร้อนหนาวของสื่อจากยุค
“กองเซ็นเซอร์” ถึงยุคดิจิตอล
มาจนถึงวันนี้ “ลุงแห้ว” พิศาล พ้นภัย ยังจับปากกา จดข่าว พิมพ์ดดี
ส่งต้นฉบับเข้าถึงโรงพิมพ์ทุกวัน
ลุงแห้วเดินทางมาตามเวลานัดในชุดเสือ้ เชิต้ แขนยาวสีขาว กางเกงสีด�ำ
ข้างกายมีกระเป๋าหนังสะพายสีน�้ำ ตาลคูใ่ จ มันถูกเปิดเพือ่ วางรูปถ่ายใบเก่าบนโต๊ะ
ใกล้เคียงมีสมุด “บัตรผู้สื่อข่าว” ในสภาพกระดาษคราบสีน้ำ�ตาลแห้งกรอบ ตัว
หนังสือระบุเป็นผูแ้ ทน “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน” ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์
ที่จังหวัดพระนคร ติดรูปถ่ายขาวดำ�ชื่อ “พิศาล พ้นภัย”ในชุดสูทมาดเข้ม
นับเป็นบทแนะนำ�ตัวบทแรก ก่อนผู้อาวุโสหย่อนตัวนั่งบนโซฟา เพื่อ
เล่าประสบการณ์ชวี ติ ในห้องสมุด สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ในวันที่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
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ถอดเครื่องแบบราชการ
ออกมาหาข่าวโรงพัก

ลุงแห้วในวัยหนุ่มตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพครั้งแรก ด้วยการสวม
เครือ่ งแบบข้าราชการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการ (กระทรวง
พาณิชย์ในปัจจุบัน) ตามคำ�ชักชวนของลุงผู้เป็นญาติที่รู้จักกับน้องชายของ
พล.ร.ต.พระยาศรยุทธเสนี รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการ เมื่อพ.ศ.2482

บัตรผู้สื่อข่าว

ขณะนั้นลุงแห้วเพิ่งมีอายุ 18 ปี ถูกส่งไปประจำ�ที่อำ�เภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี เพื่อสอนประชาชนทำ�สวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ทอผ้า ตาม
นโยบายกระทรวง ใช้ชีวิตอยู่นาน 2 ปี ก่อนย้ายไปจังหวัด “พิบูลสงคราม”
1 ใน 4 จังหวัดใหม่ติดกับกัมพูชา ที่ไทยได้ดินแดนคืนมาจากฝรั่งเศส เมื่อพ.ศ.
2484 จากพืน้ ทีเ่ ดิมในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา จากนัน้ จึงย้ายเข้ามาทีก่ รุงเทพฯ
“พอผมกลับมาอยูก่ รุงเทพฯ ก็รจู้ กั กับคนชือ่ อนันท์ เคยเป็นศึกษาธิการ
อำ�เภอรู้จักกันที่ปะนาเระ เป็นน้องชายของร.ท.สมพันธ์ ขันธะชวนะ เขาออก
หนังสือพิมพ์รายวันชื่อเกียรติศักดิ์ เขาเลยชวนผมว่า ข้าราชการเงินไม่ค่อยมาก
ให้มาช่วยทำ�หนังสือพิมพ์หน่อย”
ด้วยวัยเพียง 22 ปี ที่มีความฝัน ทะเยอทะยาน ต้องการเติบโตใน
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หน้าทีก่ ารงาน เช่นเดียวกับคนหนุม่ ยุคนัน้ ลุงแห้วจึงตัดสินใจลาออกจากราชการ
ผันตัวเองสู่วงการน้ำ�หมึก วงการที่ให้วิชาชีพความเป็นนักข่าว ตั้งแต่นั้นมา
“ที่ตัดสินใจมาทำ�หนังสือพิมพ์เพราะงานข้าราชการหลังสงครามก็ไม่มี
อะไร ก็เลยตกลงกับเพื่อน ครั้งแรกก็ยังไม่รู้ว่าหนังสือพิมพ์ทำ�อย่างไร แต่คุณ
ไสว พรหมมิ หัวหน้ากองบรรณาธิการบอกว่าให้เข้ามาทำ�ในกองบรรณาธิการ ซึง่
เราก็โอเค”
จากบ้านเช่าหลังน้อยย่านเทเวศร์ ทุกวันลุงแห้วเริม่ ต้นชีวติ คนข่าวด้วย
การนั่งรถรางเที่ยวละ 3 สตางค์ มาทำ�งานที่โรงพิมพ์เกียรติศักดิ์ แถวถนน
บำ�รุงเมือง เริ่มงานเป็นคนพิสูจน์อักษรหรือตรวจปรู๊ฟ ซึ่งเป็นปฐมบทในวิชาชีพ
ของนักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ ก่อนจะก้าวไปเป็นนักข่าว นักเขียน หรือคอลัม
นิสต์ในขั้นต่อไป
เพียงไม่กเี่ ดือนทีข่ ลุกตัวอยูฝ่ า่ ยปรูฟ๊ ในมุมเล็กๆ ของโรงพิมพ์เกียรติศกั ดิ์
คุณไสวบก.ข่าวคนแรกได้ป้อนวิชาหนังสือพิมพ์หลักสูตรเร่งรัด ตั้งแต่วิธีเขียน
วิธีใช้คำ� การให้หัวไม้ โดยยึดรูปแบบข่าวต้นฉบับที่ผ่านสายตาแต่ละวัน ก่อน
ติดปีกสู่สนามข่าวของจริง
“ก้าวแรกที่ทำ�คือข่าวโรงพัก การหาข่าวก็ไปตามสถานีตำ�รวจ ตอนนั้น
รถแท็กซี่ก็ไม่มี มี 3 ล้อถีบ มีรถราง รถเมล์ ก็ไปหาข่าวที่กรมตำ�รวจ โรงพัก
สามเสน โรงพักบางซื่อ ไปถึงก็คุยกับสิบเวรว่า วันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับ”
วันแรกในชีวิตสนามข่าว ลุงแห้ว ติตตามนักข่าวที่ทำ�ข่าวอยู่แล้ว เป็น
พีเ่ ลีย้ งนักข่าวหน้าใหม่ สอนให้ตดิ ต่อกับสิบเวร ร้อยเวร ให้ไปถามว่า มีคดีอะไร
บ้าง ตามหลังพีเ่ ลีย้ งไปเกือบเดือนกว่าๆ ตอนหลังจึงบินเดีย่ ว ไปทำ�ข่าวสายอืน่ ๆ
เพื่อไปทำ�ความรู้จักแหล่งข่าวให้เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตา
ตระเวนข่าวอยู่อย่างนี้เป็นเวลาประมาณ 1 ปี
การทำ�งานของนักข่าวสมัยนั้นไม่มีสายข่าวประจำ� แทบทุกคนต้องทำ�
ข่าวให้ได้ทุกสาย ทุกกระทรวง ทั้งการเมือง บันเทิง เศรษฐกิจ กีฬา โดยทุกเช้า
นักข่าวจะมารวมตัวที่กรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจุบัน) บนถนน
ราชดำ�เนิน เพื่อมารับข่าวแจกของทางราชการ และพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับนักข่าวต่างฉบับ ก่อนทุกคนจะแยกย้ายไปทำ�ข่าวของวันนั้น
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เช้าวันรุ่งขึ้น ปรากฏว่า
มีหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ฉบับเดียว
ที่ลงภาพเสือฝ้ายตาย ตอนนั้นประชาชนตื่น
เต้นกับข่าวเสือฝ้ายตาย มีแต่คนพูดถึง
หนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ ทำ�ให้ยอดพิมพ์
ขายได้เกือบหมื่นเล่ม กลายเป็นข่าวใหญ่
ชิ้นแรกที่ลุงแห้วภูมิใจอย่างยิ่ง

“ตอนนั้นยังหนุ่มแน่น ไม่มีครอบครัว ต้องมาที่กรมประชาสัมพันธ์จะ
มีแจกข่าว เป็นข่าวราชการทั่วไป ที่นี่มีรวมทุกสาย พอเสร็จก็แยกย้ายกันไป
กระทรวงกลาโหม ยุติธรรม คลัง มหาดไทย ต่างประเทศ ก็อยู่โซนเดียวกัน
หมด”
ลุงแห้วเล่าถึงวิธกี ารหาข่าวในยุคก่อน ซึง่ ยังไม่มกี ารแถลงข่าวอย่างเป็น
กิจจะลักษณะเหมือนทุกวันนี้ว่า นักข่าวต้องมีเทคนิค วิธีการเฉพาะตัว ถ้านัก
ข่าวสนิทสนมกับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือเลขารัฐมนตรี ก็ไปนั่งคุยที่โต๊ะ
ทำ�งานได้เลย ระหว่างคุยก็สอดส่ายสายตาดูบนโต๊ะทำ�งาน พอเห็นแฟ้มก็พอจะ
เดาได้ว่ามีเรื่องเยอะแน่ ก็ถามเลขาฯ หรือไม่ก็ไปหาอธิบดีกรมต่างๆ เพื่อเอามา
เขียนข่าวได้อีก
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การแทรกแซงจะทำ�โดยการเข้ามาตรวจข่าว
ถ้าเขียนแล้วปรู๊ฟแล้ว ต้องเอาไปให้เขา
ตรวจ ที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่หน้าแรก
ถึงหน้าสุดท้าย ถ้าผ่านได้ก็ผ่าน
แต่ถ้าข่าวไหนเขาไม่ให้ลงก็เอาปากกา
มากากากบาททิ้ง เราก็ต้องยกข่าวนั้นออก
กระดาษก็ว่างขาวไปเลย

ข่าวเดี่ยว วิสามัญเสือฝ้าย

ช่วง 2 ปีแรกของนักข่าวไฟแรงเดินสายทำ�ข่าวไปทุกสถานที่ ลุงแห้ว
ได้โอกาสทำ�ข่าวชิน้ ประวัตศิ าสตร์ของของวงการตำ�รวจ ข่าวชิน้ สำ�คัญทีเ่ ป็นความ
ภูมิใจของตัวเองจนถึงทุกวันนี้
“ข่าวใหญ่ที่ว่านีค้ ือ ร.ต.อ.ยอดยิ่ง สุวรรณาคร นายตำ�รวจเป็นหัวหน้า
ฝ่ายปราบปรามโจร ตอนนั้นมีพวกโจรเยอะ มีหลายก๊ก ก็รู้มาว่าร.ต.อ.ยอดยิ่ง
ไปตั้งกองบังคับการที่วัดนางในธัมมิการาม อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เช้าวันหนึ่งโรงพิมพ์ก็ได้ข่าวว่า ร.ต.อ.ยอดยิ่งวิสามัญเสือฝ้ายแล้ว เราก็คุยกันใน
กองบรรณาธิการว่าทำ�อย่างไรจะไปทำ�ข่าวได้ คุณไสวก็บอกว่ายังไงต้องไป เพราะ
เป็นข่าวใหญ่”
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รับรางวัลจากชวน หลีกภัย
บก.ไสวกับลุงแห้วออกเดินทางไปอ่างทองเย็นวันนั้นทันที ถึงท่าเรือ
วิเศษชัยชาญตี 4 กว่าๆ ก็ไปวัดนางในฯ เพื่อติดต่อร.ต.อ.ยอดยิ่ง โดยแนะนำ�
ตัวว่ามาจากหนังสือพิมพ์เกียรติศกั ดิ์ และถามว่าได้วสิ ามัญเสือฝ้ายใช่หรือไม่ เขา
ก็บอกว่าใช่ คุณไสวก็หันมาบอกลุงแห้วให้จดรายละเอียด ก่อนจะคุยกันต่อไป
จนได้ความว่า ตอนแรกร.ต.อ.ยอดยิ่งจะไม่ฆ่า แต่เหตุการณ์มันแรงขึ้น ข้างใน
ก็สั่งมาให้วิสามัญ จึงคุมตัวเสือฝ้ายไปที่วัดนางในฯ เอาไปวิสามัญใต้ต้นมะม่วง
ใหญ่ โดยใช้ปืนแบร็คมันน์ยิง
“ตอนนั้นช่างภาพก็ไม่มี ไปมือเปล่า 2 คนเลย แต่ร.ต.อ.ยอดยิ่งถ่าย
รูปไว้ เขาให้รูปโปสการ์ดขาวดำ�เป็นรูปเสือฝ้ายที่ตายแล้วนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วง
พอเสร็จเราก็รีบนั่งเรือกลับ เพื่อเอาข่าวมาลง เอาภาพมาลง”
เช้าวันรุ่งขึ้น ปรากฏว่ามีหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ฉบับเดียวที่ลงภาพ
เสือฝ้ายตาย ตอนนั้นประชาชนตื่นเต้นกับข่าวเสือฝ้ายตาย มีแต่คนพูดถึง
หนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ ทำ�ให้ยอดพิมพ์ขายได้เกือบหมื่นเล่ม กลายเป็นข่าว
ใหญ่ชิ้นแรกที่ลุงแห้วภูมิใจอย่างยิ่ง
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เบื้องหลังข่าว เมื่อ 60 ปีก่อน

การทำ�ข่าวสมัยก่อน ยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารทันสมัยเหมือนปัจจุบัน
แม้แต่โทรศัพท์สักเครื่องยังเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ทำ�ให้วิธีส่งข่าว ก่อนถึงกำ�หนด
เส้นตายปิดต้นฉบับของโรงพิมพ์ เป็นเรื่องท้าทายของนักข่าวสมัยนั้น
“การทำ�งานหนังสือพิมพ์จะยากทางด้านสื่อสาร การคมนาคม เพราะ
โรงพิมพ์ฉบับหนึง่ มีโทรศัพท์อยูเ่ ครือ่ งเดียว การส่งข่าวมีปญ
ั หา นักข่าวต้องกลับ
ไปเขียนข่าวในโรงพิมพ์ ใช้ดินสอเขียนให้บรรณาธิการดู บรรณาธิการก็จะคิด
ตามและให้หัวข่าวรอไว้เลย
แต่ถา้ เร่งด่วนระหว่างไปทำ�ข่าว นักข่าวจะไปแวะโรงค้าไม้แห่งหนึง่ เพือ่
ขอโทรศัพท์ส่งข่าวเข้าโรงพิมพ์ และจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ 1 บาทบ้าง 2 บาทบ้าง
จากนั้นก็เข้าโรงพิมพ์ แต่จุดไหนไม่มีรถเมล์ ไม่มีรถราง ก็ต้องนั่งสามล้อถีบเอา”
หลังจากส่งข่าวแล้วเป็นอันจบภารกิจประจำ�วัน เป็นเวลาว่างของนักข่าว
บางคนไปดูหนัง ไปเทีย่ ว หรือมาทีส่ มาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึง่ ตอน
นั้นก่อตั้งแล้วในช่วงพ.ศ.2484 คนยุคแรกที่ก่อตั้ง เช่น อารีย์ ลีวีระ โชติ แพร่
พันธุ์ กุหลาบ สายประดิษฐ์ มีพระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน) เป็น
นายกสมาคมคนแรก ซึ่งสมาคมเกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง มี
หนังสือพิมพ์ต่างๆ มารวมกันเป็นสมาชิก
“อาชีพนักข่าวสมัยก่อนเงินเดือนน้อย ความมัน่ คงไม่คอ่ ยมี จะมีเฉพาะ
ฉบับใหญ่ๆ อย่างเดลิเมล์ พิมพ์ไทย สยามนิกร ส่วนหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กๆ
เกิดขึ้นมาได้ 3-4 เดือนก็เลิก นักข่าวตกงาน ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป เรียก
ว่าตัวใครตัวมัน”

เซ็นเซอร์ – ทุบแท่นพิมพ์
คุกคามสื่อยุคเผด็จการ

การปะติดปะต่อเรื่องราว 30-40 ปีก่อน จากคนเล่าเรื่องอายุเลยหลัก
เก้า บางครั้งต้องหยุดเพื่อทบทวนอดีตบนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ ที่เต็มไปด้วย
สีสันหลากหลาย
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อะไรที่กระทบกระเทือนก็เป็นที่รู้กัน
ก็อย่าไปใส่เกี่ยวกับความรุนแรง
อะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยง
มันถึงจะรอด

ทว่าประวัติศาสตร์ช่วงหนึง่ ที่คนหนังสือพิมพ์ร่วมสมัยอย่างลุงแห้วถูก
ตีกรอบการทำ�หน้าที่ ถูกจำ�กัดเสรีภาพ ถูกแทรกแซงการทำ�งานจากอำ�นาจเผด็จการ
เพราะบ้านเมืองช่วงพ.ศ.2490 จนถึงหลังพ.ศ.2500 ตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของทหาร หากเห็นว่าหนังสือพิมพ์ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำ�งานของรัฐบาล จะก่อ
ให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง จำ�เป็นต้องปิดปาก หรือกำ�ราบให้
สงบปากสงบคำ�
“ช่วงนั้นมีปฏิวัติมาเรื่อยๆ หนังสือพิมพ์ก็ถูกแทรกแซง การทำ�ข่าว
การเขียนข่าวก็ถูกเซ็นเซอร์ เรียกว่าบางข่าวถูกสั่งไม่ให้เขียน เขาจะห้ามการ
เสนอข่าวบางข่าวทีก่ ระทบกระเทือน หรือเป็นข่าวทีไ่ ม่สนับสนุนรัฐบาล เขาจะเริม่
แทรกแซง”
ลุงแห้วได้ขยายความกระบวนการ “แทรกแซง” ของฝ่ายทหาร จาก
ปลายปากกระบอกปืนที่หันมาขีดกรอบการหน้าที่ และทำ�ลาย “เสรีภาพ” ของ
คนทำ�อาชีพสื่อโดยตรง
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“การแทรกแซงจะทำ�โดยการเข้ามาตรวจข่าว ถ้าเขียนแล้วปรู๊ฟแล้ว
ต้องเอาไปให้เขาตรวจทีก่ รมประชาสัมพันธ์ตงั้ แต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย ถ้าผ่าน
ได้กผ็ า่ น แต่ถา้ ข่าวไหนเขาไม่ให้ลงก็เอาปากกามากากากบาททิง้ เราก็ตอ้ งยกข่าว
นั้นออก กระดาษก็ว่างขาวไปเลย”
การแทรกแซงการทำ�งานของหนังสือพิมพ์ ด้วยการเซ็นเซอร์ขา่ ว ถือว่า
เป็นวิธีการที่นุ่มนวล เมื่อเทียบกับการยกกำ�ลังบุกไปถึงโรงพิมพ์ ทำ�ลายเครื่อง
มือเครื่องใช้ของหลายสำ�นักพิมพ์
“บางฉบับทีท่ �ำ ข่าวโจมตีรฐั บาลก็ถกู พังแท่นพิมพ์ ทหารไปทุบแท่นพิมพ์
หรือพิมพ์ดีด กองบรรณาธิการมีโต๊ะก็พังทั้งหมด ก็แรงขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้กอง
บรรณาธิการเห็นว่าถ้าข่าวไหนเขียนแล้วเกิดอันตรายต้องระงับ
บางแห่งถูกล่ามโซ่แท่นพิมพ์ หนังสือพิมพ์ชื่อเสรีภาพอะไรนี่แหละถูก
โซ่ล่ามใส่กุญแจ ใช้การอะไรไม่ได้ ก็ต้องหยุดไปเลย คราวหลังรุนแรงขนาดไป
ทุบแท่นพิมพ์ ทำ�ลายเครื่องใช้ไม้สอยในกองบรรณาธิการ คือหนังสือพิมพ์อิสระ
เพราะมีข่าวโจมตีรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์หลายเรื่อง พูดง่ายๆ คือเป็น
ฝ่ายค้านเต็มตัว”
ท่ามกลางการคุกคามจากอำ�นาจรัฐ ที่มีทั้งกฎหมายและกำ�ลังในมือ
คนหนังสือพิมพ์ยุคนั้น ต่างมีวิธีรับมือที่แตกต่าง แต่สำ�หรับลุงแห้วเลือกใช้วิธี
ไม่เอาหัวโขกกำ�แพง เพื่อแลกกับเสรีภาพบนความรับผิดชอบที่เหลืออยู่
“การต่อสูเ้ ราไม่ได้ตอ่ สูท้ างด้านข่าว ถ้าบางข่าวเขียนหนักไปก็ถกู เซ็นเซอร์
จึงต้องระวังด้านนี้ เพราะต้องส่งต้นฉบับให้กองเซ็นเซอร์ตรวจสอบก่อน จะไม่
ส่งไม่ได้ ถ้าไม่ส่งถูกสั่งปิดหนังสือพิมพ์ตามคำ�สั่งคณะปฏิวัติได้ ทำ�ให้ทำ�ข่าวไม่
เป็นอิสระ ดังนั้นอะไรที่กระทบกระเทือนก็เป็นที่รู้กัน ก็อย่าไปใส่เกี่ยวกับความ
รุนแรง อะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยง มันถึงจะรอด”
จากนั้นเวลาผ่านมาหลายสิบปี “พิศาล พ้นภัย” ยังสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเป็นนักข่าวในหลายสังกัด เช่น ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับ
เพือ่ นนักข่าวทีฝ่ งั่ ธนบุรี ในยุควงการหนังสือพิมพ์เริม่ เติบโต เพือ่ แข่งขันกับ ค่าย
สยามรัฐ ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่อยู่ฝั่งพระนคร แต่ด้วยสภาพคล่อง
ทางการเงินที่ไม่สู้ดี ทำ�ให้ “ไทยรัฐ” ยุคแรก ต้องปิดตัวลง ก่อนที่ลุงแห้วจะย้าย
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ไปอยู่หนังสือพิมพ์ไทรายวัน สารเสรี และหนังสือพิมพ์บ้านเมืองในเวลาต่อมา
“ผมย้ายไปอยู่หนังสือพิมพ์บ้านเมือง กระทั่งเกษียณอายุ 60 ปีกว่าๆ
ก็เลยไปช่วยทำ�ข่าวที่หนังสือพิมพ์สายกลาง โรงพิมพ์อยู่พุทธมณฑลสาย 4 ทุก
วันนี้ก็ยังทำ�ข่าวส่งเขาอยู่ พิมพ์ดีดแล้วส่งแฟกซ์เข้าไป ส่วนเพื่อนได้ไปเช่าเวลา
สถานีวิทยุแห่งหนึ่ง เขาก็ให้เราช่วยส่งข่าว ผมก็ทำ�สองอย่างทั้งหนังสือพิมพ์กับ
วิทยุ เรียกว่าทั้งชีวิตทำ�ข่าวอย่างเดียวเลย”
ปัจจุบันลุงแห้วยังเป็นนักข่าวประจำ�กระทรวงสาธารณสุข แต่ดว้ ยอายุ
ที่เลยหลักเก้าสิบปี ร่างกายเปรียบเหมือนแท่นพิมพ์เก่าแก่ผ่านงานพิมพ์หนังสือ
มาหลายล้านฉบับ ทำ�ให้คุณหมอต้องขอนัดตรวจสุขภาพเกือบทุกเดือน
“ลูกๆ บอกว่าป๋าหยุดพักเถอะ แต่ผมคิดว่าถ้าอยู่กับบ้านนั่งๆ นอนๆ
ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ก็ไม่มีอะไร มันเครียด ถ้าได้ออกมาข้างนอกเจอนั่นเจอนี่
ได้ไปกระทรวง ดูข่าว ดูสัมภาษณ์ ฟังแถลงข่าว แล้วพิมพ์ส่งข่าว คล้ายๆ ว่า
ได้คิดไปด้วย ก็เหมือนเครื่องยนต์ ถ้าจอดทิ้งไว้เฉยๆ จะผุพัง
ตอนนี้ก็ยกดัมเบลอยู่ ข้างละ 3 กิโล ใครก็บอกอยู่ให้ได้ร้อยปี
แต่ไม่รู้ เรากำ�หนดไม่ได้ จะทำ�ข่าวจนกว่าไม่ไหว”
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นักข่าวยุคนี้
กินข้าวราดแกง
แต่นักข่าวยุคก่อน

ต้องหุงหาเอง

ก่อนจบการพูดคุยกว่า 3 ชั่วโมง “ลุงแห้ว” ได้มอบกุญแจ
สำ�คัญในการทำ�หน้าที่ “สื่อมวลชนที่ดี” แก่นักข่าวรุ่นลูก
“การหาข่าวสมัยก่อนต้องใช้ไหวพริบ ใช้ปฏิภาณของตัวเอง
แต่นักข่าวยุคนี้สบายมาก นักข่าวจะไปทำ�ข่าวบางกระทรวง เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะเตรียมข่าวแจกไว้ให้ พูดง่ายๆ นักข่าวยุคนี้กิน
ข้าวราดแกง แต่นักข่าวยุคก่อนต้องหุงหาเอง จะกินเผ็ดร้อนอย่างไร
ต้องทำ�ให้ได้”
เกือบ 70 ปีเต็มในเส้นทางนักข่าวภาคสนาม ลุงแห้วเพ่งมอง
วัฏจักรอาชีพนักข่าว มาแล้วไป ไม่ยั่งยืนเหมือนบางตำ�แหน่งในอาชีพ
เดียวกัน
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“อาชีพนักข่าวบางคนพูดง่ายๆว่า ถ้าไม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร นัก
ข่าวก็เหมือนสุนัขล่าเนื้อ อายุมากๆ ก็ถูกปลด แต่ฝ่ายบริหารอยู่ได้
ยาว แต่นักข่าวอยู่ได้แค่ช่วงอายุ 60 ปี”
“พิศาล พ้นภัย” ยังทิ้งท้ายถึง “สำ�นึกสื่อมวลชน” สำ�นึก
แห่งวิชาชีพของนักข่าวทุกยุค
“ต้องยึดหลักจรรยาบรรณ สมาคมนักข่าวฯก็มจี รรยาบรรณ
อยู่แล้ว เช่น ไม่รับกิน ไม่รับจ้างทำ�ข่าว ผมก็ทำ�มาตลอด ตอนคุณ
ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ผมได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ
ผูส้ อื่ ข่าวหนังสือพิมพ์ทที่ �ำ ข่าวมาด้วยความซือ่ สัตย์ มีจรรยาบรรณมา
โดยตลอด จึงได้รับเกียรติจากสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2535”



Art Work-1.indd 39

2/24/15 2:44 PM



Art Work-1.indd 40

2/24/15 2:44 PM

“สัมผัส พึ่งประดิษฐ์”
ย้อนอดีต “ปิติภูมิ รายปักษ์”
ใต้เงาเผด็จการ
เรื่องและภาพ โดย ขนิษฐา เทพจร
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หากพูดถึง “คนหนังสือพิมพ์” รุน่ บุกเบิกและมีชวี ติ ในช่วงการต่อสูก้ บั
ระบอบเผด็จการทหารควบคู่กับการยืนหยัดเป็นปากเสียงแทนประชาชน และ
คอยช่วยเหลือชาวบ้านด้านต่อสู้คดี คนในวงการหนังสือพิมพ์ย่อมนึกถึงชื่อ
“สัมผัส พึ่งประดิษฐ์”
“สัมผัส พึ่งประดิษฐ์” ทนายความคนยาก อดีตกรรมการสภาการ
หนังสือพิมพ์ยุคตั้งไข่ หนึ่งในคนนักหนังสือพิมพ์ ที่ถูกรัฐบาลทหารในยุคก่อน
เพ่งเล็ง หาช่องสกัดความก้าวหน้าในวิชาชีพ และช่องทางบอกเล่าความจริงสู่
ประชาชนด้วยการจับกุมคุมขัง
ในวัยเฉียด 90 “พี่สัมผัส-ลุงสัมผัส” ของนักข่าวรุ่นน้อง รุ่นลูก และ
รุ่นหลาน บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ว่า มีท่ีมาตั้งแต่เป็น
นักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราวๆ พ.ศ.2494 โดยร่วมเป็นนักข่าวและ
นักเขียนอาสาสมัครให้กับวารสารของขบวนการนักศึกษาในยุคนั้น ที่ชื่อว่า
“ธรรมจักรรายปักษ์” เพื่อชี้นำ�การต่อสู้ของนักศึกษากับอำ�นาจเผด็จการคณะ
รัฐประหาร โดยมีนักหนังสือพิมพ์แถวหน้า อย่าง “กุหลาบ สายประดิษฐ์” ร่วม
เขียนบทความ
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ประโยคอมตะอันเป็นทีม่ าของหนึง่ ในคำ�ขวัญประจำ�ดินแดนแห่งเสรีภาพ
นี้ คือ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชน” ก็ปรากฏ
อยู่ในข้อเขียนของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ ในวารสารนี้

หนึ่งใน กบฏสันติภาพ

ก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงประวัตแิ ละความหลัง ในฐานะ “นักข่าวรุน่ ลายคราม”
คนนี้ ขอย้อนความไปถึงจุดกำ�เนิดชีวติ ของ ลุงสัมผัส หนังสือ “80 ปี ชีวติ สัมผัส
พึง่ ประดิษฐ์” จัดทำ�โดยคณะศิษย์ศนู ย์นติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุ
สถานที่เกิด คือ อ.เมืองพิชัย จ.อุตรดิถต์ เมื่อวันอังคาร เดือน 12 พ.ศ. 2469
ในครอบครัวชาวนา ที่บิดา-มารดา เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกทั้งคู่ สำ�หรับการ
ศึกษา เรียนสำ�เร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนวัดอนงคาราม คลองสาน
เพราะติดตามพี่ชายเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ขณะที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จบหลักสูตรสูงสุดที่โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข ย่านจักรวรรดิ
หลังจบการศึกษาระดับสามัญแล้ว ในปี 2490 ได้เข้าสู่ชีวิตนักศึกษา
รั้วมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นนักศึกษารุ่นที่ 7 ของคณะ
นิตศิ าสตร์ ยุคที่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผูน้ �ำ คณะราษฎรสายพลเรือน
ยังดำ�รงตำ�แหน่งผูป้ ระศาสน์การของมหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ตอ่ นักศึกษา
ของผูป้ ระศาสน์การฯ ทำ�ให้ “นายสัมผัส” ในช่วงวัยหัวเลีย้ วหัวต่อยึดคุณลักษณ์
ของ “ศ.ดร.ปรีดี” ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม อุดมการณ์ประชาธิปไตย ช่วยเหลือ
ประชาชน เป็นต้นแบบของการดำ�เนินชีวิตในอนาคต
แต่ดว้ ยช่วงชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย ทีถ่ กู มรสุมทางการเมืองเข้าเล่นงาน
ทำ�ให้สถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะจิตวิญญาณเพื่อประชาชน ถูกอำ�นาจเผด็จการ
เข้ามาแทรกแซง ทำ�ให้สัมผัส ไม่อาจวางเฉยได้ จึงเข้าร่วมกระบวนการต่อสู้และ
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 ได้รบั บทบาทสำ�คัญ คือ “เลขาธิการนักศึกษา”
บทบาทช่วงนั้นคือปลุกพลังนักศึกษาเพื่อต่อต้านอำ�นาจเผด็จการที่เข้ายึดครอง
ปิดกั้นเสรีภาพของสถานศึกษา อาทิ แสดงละครเรื่อง “ผิดแผ่นดิน” ด้วย
ผลพวงจากละครเรื่องนี้ ทำ�ให้ สัมผัส ถูกจับกุมพร้อมเพื่อนนักศึกษาอีก 6 ชีวิต
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สัมผัส ถูกจับกุม
พร้อมเพื่อนนักศึกษาอีก 6 ชีวิต
และถูกจองจำ�ในคุกถึง 3 ปี
ร่วมกับนักคิด-นักเขียนจำ�นวนมาก
ที่ถูกตั้งข้อหาว่าเป็น
“กบฏสันติภาพ”

และถูกจองจำ�ในคุกถึง 3 ปี ร่วมกับนักคิด-นักเขียนจำ�นวนมากที่ถูกตั้งข้อหา
ว่าเป็น “กบฏสันติภาพ”
หลังพ้นพันธนาการในกรงเหล็กแห่งอำ�นาจแล้ว สัมผัส ได้ก้าวเข้าสู่
วงการทนายความ ทำ�งานรับใช้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ในช่วงชีวิตตอนนี้
“ทนายความคนยาก” ขยายความให้ฟังว่า
“เป็นความโชคดีของผม ทีก่ อ่ นถูกจับได้ท�ำ เรือ่ งขอจบการศึกษากับทาง
มหาวิทยาลัยไว้แล้ว เมื่อออกจากคุกก็นำ�ใบปริญญาที่ได้ทำ�งานเป็นทนายช่วย
เหลือประชาชนได้”

ชีวิตคนข่าวใต้เงาเผด็จการ
ต้นเหตุปิดตาย “ปิตุภูมิ รายปักษ์”

ระหว่างเป็นทนายช่วยเหลือประชาชนอยู่นั้น ได้รับการชักชวนจาก
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ผมถูกติดตาม
แต่ไม่ถึงขั้นโดนทำ�ร้าย
เพราะเขารู้ว่าหากผมถูกทำ�ร้าย
ผมก็จะให้ข่าว หรือหากผมหายตัวไป
ก็จะกลายเป็นข่าวเช่นกัน

เปลื้อง วรรณศรี ซึ่งเป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์
ปิตุภูมิ รายปักษ์ ให้ร่วมงาน ในฐานะ“บรรณาธิการผู้ช่วย” รับผิดชอบงานทั้ง
เขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว เขียนบทความ รวมถึงงานช่วยเหลือชาวบ้าน
“หนังสือพิมพ์ปิตุภูมิ รายปักษ์ เป็นหนังสือพิมพ์เล็กๆ ที่ก่อตั้งมาจาก
กลุ่มเพื่อนๆ เพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่การต่อสู้ของนักศึกษา ช่วงเริ่มแรก เราเช่า
ห้องแถวเล็กๆ ทำ�เป็นโรงพิมพ์ ตอนที่ทำ�เราอยู่แบบพี่แบบน้อง อยู่แบบมิตร
สหาย ใครถนัดเขียนอะไรก็เขียน ใครมีเรื่องอะไรก็เขียน ผมยังเคยเขียนเรื่อง
การต่อสู้ของกรรมกรทอผ้า แต่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ที่มีเนื้อหาทำ�นองว่ากรรมกร
ทอผ้าถูกคำ�สัง่ ไล่ออก เพราะรวมพลกันต่อสูเ้ รียกร้อง และใช้นามปากกาแทนชือ่
ผูเ้ ขียนจริง เพราะยุคสมัยนัน้ การปราบปรามคนคิดต่างจากรัฐบาลทหารยังมีพลัง
แต่แม้จะใช้นามปากกา ที่ไม่ซ้ำ�กันสักวัน ก็ยังถูกตามตัวเจอ”
ยุคที่สัมผัสก้าวสู่วงการหนังสือพิมพ์เต็มตัว ยังเป็นช่วงที่คณะทหาร
เป็นใหญ่ และมีนโยบายปราบปรามปัญญาชน-นักคิด-นักเขียนที่เห็นต่างกับ
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สัมผัส พึ่งประดิษฐ์ ในวัยหนุ่มกับภรรยาและบุตรสาว
รัฐบาล ดังนัน้ จึงถือเป็นเรือ่ งปกติทเี่ มือ่ ผลงานชิน้ ใดทีม่ เี นือ้ หา กระตุน้ ให้ประชาชน
ก่อหวอดประท้วงรัฐบาลหรือเป็นแนวทางตัวอย่างทีป่ ระชาชนจะนำ�ไปปฏิบตั ติ าม
ผู้มีอำ�นาจ ก็จะส่งตำ�รวจ-ทหาร ติดตามคนเขียนเพื่อให้เกิดความกลัวและ
เลิกสะท้อนความเห็นต่าง สัมผัสเอง เคยถูกสะกดรอยตาม และถึงขนาดมีคน
มานั่งเฝ้าหลายครั้ง แต่ก็ไม่ทำ�ให้จิตวิญญาณนักหนังสือพิมพ์ที่มุ่งประโยชน์ชาติ
ประชาชนหวั่นไหว
“ผมถูกติดตาม แต่ไม่ถงึ ขัน้ โดนทำ�ร้าย เพราะเขารูว้ า่ หากผมถูกทำ�ร้าย
ผมก็จะให้ขา่ ว หรือหากผมหายตัวไปก็จะกลายเป็นข่าวเช่นกัน การเผชิญหน้ากับ
คนสะกดรอยตาม หรือนัง่ เฝ้าเกิดขึน้ บ่อยครัง้ แต่ผมเลือกทีจ่ ะเดินเข้าหาเขาเพือ่
พูดคุย เช่น มีครัง้ หนึง่ ผมนัง่ ทำ�งานในสำ�นักงาน คนทีม่ าตามผมนัง่ อยูร่ า้ นกาแฟ
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หน้าสำ�นักงาน นั่งเฝ้าเช้าถึงเที่ยง จนผมทนไม่ไหว ลุกไปทักว่า นี่คุณตำ�รวจ
คุณมาเฝ้าแต่เช้าถึงเที่ยง ผมหิวข้าวไปกินข้าวแล้ว คุณก็มานั่งอยู่ เพื่อไม่ให้เสีย
เวลา คุณอยากได้อะไร อยากรู้อะไร บอกมา แต่อย่าไปยุ่งกับคนที่จะมาหาผม
ไม่งั้นผมหากินไม่ได้ ผมรู้ว่าคุณทำ�ตามหน้าที่ ที่เจ้านายสั่ง แต่คุณเป็นเครื่องมือ
เขา พอผมพูดไปตรงๆ แบบนี้ เขาก็ยิ้ม จากนั้น 1-2 วันก็หายไป เปลี่ยนหน้า
ใหม่มาเฝ้าแทน ตอนนั้นที่ทำ�ก็ยอมรับว่าเราก็ใจนักเลงเหมือนกัน” สัมผัสย้อน
ความทรงจำ�อันน่าระทึกใจของวันวาน
ความไม่หวาดหวั่นต่อภัยที่คุกคามที่ขวางหน้า ส่วนหนึ่งมาจากวิธีคิด
ของสัมผัส ทีม่ องทุกคนอย่างเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์วา่ ทุกคนล้วนต้องรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่ แม้จะรู้ว่าตำ�รวจที่เจอถูกส่งมาติดตาม ก็ละความอาฆาตแค้น
ทำ�ตัวเหมือนเขาเป็นมิตรทั่วไป สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือ ยึดถือความสามัญในวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ ไม่ถือศักดิ์ หรือสิทธิ์ที่เหนือกว่า เพราะถือตัวว่า เป็นนักข่าว เป็น
ผู้มากบารมี
สายตาที่มองคนให้เป็นคน ไม่แบ่งชนชั้นแบบนี้ สัมผัสไขความลับให้
ฟังว่ารับอิทธิพลมาจาก “กุหลาบ สายประดิษฐ์” สุภาพบุรุษนักหนังสือพิมพ์ ที่
พร่ำ�สอนหลายเรื่อง อาทิ การวางตัว การพูด จังหวะเวลาการใช้คำ�พูด รู้ว่าคำ�
ไหนควรหรือไม่ควรพูด คำ�ไหนทีพ่ ดู แล้วสร้างศัตรู เวลาไปหาข่าวจึงไม่ท�ำ ตัวเป็น
ศัตรูกบั แหล่งข่าว เพราะนึกเสมอว่าหากทำ�ตัวเป็นศัตรูแล้วอาจถูกสัง่ ห้ามเข้าพืน้ ที่
อดได้ข่าวกันเลยทีเดียว
แม้นักหนังสือพิมพ์ยุคคณะรัฐประหาร จะมากด้วยศิลปะเอาตัวรอด
จากอุง้ ท็อปบูต และสามารถทำ�งานรอดพ้นจากภัยมาได้หลายครัง้ แต่ดว้ ยสถานะ
นักหนังสือพิมพ์ทไี่ ม่ใช่ผกู้ �ำ หนดกติกาและควบคุมกฎหมาย จึงทำ�ให้การทำ�หน้าที่
ตกเป็นเป้า และถูกเล่นงานในทีส่ ดุ จนถึงขัน้ มีค�ำ สัง่ ปิดโรงพิมพ์ เจ้าของ-นายทุน
ถูกจับติดคุก
ย้อนปมเหตุคำ�สั่งปิด จับความได้ว่า “หนังสือพิมพ์ปิตุภูมิ” พร้อม
หนังสือพิมพ์หัวก้าวหน้าของไทยอีกหลายฉบับ ได้รับเชิญจากรัฐบาลเจ้านโรดม
สีหนุ ไปเยือนกัมพูชา เพื่อทำ�ความเข้าใจในสภาพบ้านเมือง หลังจากที่กัมพูชา
ถูกไทยประกาศตัดสัมพันธ์ ด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินปิดพรมแดนด้วยเหตุผล
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ภัยคอมมิวนิสต์ที่กระทบกับความมั่นคง แต่เหตุผลที่แท้จริงที่ คอลัมนิสต์นสพ.
ปิตุภูมิ นำ�เสนอต่อเนื่อง คือ ท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพล และเป็นผู้คุม
เกมอยู่เบื้องหลังรัฐบาลไทยไม่พอใจกัมพูชาที่ตอบรับเป็นมิตรกับประเทศจีน
สัมผัส เล่าให้ฟังว่า
“ผมได้รบั เชิญจากรัฐบาลกัมพูชา ไปกันหลายคน รัฐบาลไทยก็ไม่พอใจ
โกรธเรา หาว่าเราเข้าข้างเขมร ช่วงนัน้ จอมพลสฤษดิไ์ ม่พอใจกัมพูชาอยูแ่ ล้ว จาก
เหตุที่ศาลโลกตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของเขมร จอมพลสฤษดิ์เขาหาว่า
ศาลโลกลำ�เอียง พอนักข่าวไทยไปเยือนเขมร และเขียนเรื่องความเป็นอยู่และ
สังคมในเขมรลงหนังสือพิมพ์ทเี่ มืองไทยก็กลายเป็นเรือ่ ง เราก็เสร็จ อยูไ่ ม่ได้เลย
แต่ไม่เป็นไรเพราะหนังสือพิมพ์เรามีจดุ ยืนว่าเราไม่ตอ้ งการขัดแย้ง ต้องสานความ
เป็นมิตรประเทศทีด่ ตี อ่ กันไว้ ไม่ใช่วา่ เสียดินแดนแล้ว ไทยกับเขมรต้องรบ ต้อง
ฆ่ากันซึง่ เป็นคนละแนวคิดกับรัฐบาลทหาร พอผมเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์
ชิ้นแรก มีหนังสือเตือนให้งดเผยแพร่และเก็บหนังสือพิมพ์คืน พอลงตอนที่สอง
เท่านั้นแหละ มีคำ�สั่งปิดโรงพิมพ์แบบไม่ให้ร่ำ�ลากันเลย”
ด้วยความที่อุดมการณ์นักหนังสือพิมพ์ยังเต็มเปี่ยม “สัมผัส พึ่ง
ประดิษฐ์” จึงไปขอจดทะเบียนในชื่อของตัวเองกับสันติบาลขอเปิดหนังสือพิมพ์
ชื่อ “มาตุภูมิ” เพื่อสานต่ออุดมการณ์ของ ปิตุภูมิ ที่ถูกสั่งปิดไป และทำ�หน้าที่
บรรณาธิการ พร้อมๆ กับบริหารร่วมกับเพื่อนนักหนังสือพิมพ์ร่วมอุดมการณ์
แต่ด้วยภาวะสังคมที่เปลี่ยนไป และทุนทรัพย์ที่มาจากเงินบริจาคของประชาชน
และเงินเก็บของเพื่อนๆ ร่วมวิชาชีพหมดลง รวมถึงการที่สัมผัส ถูกทางการ
ตามล่า เพราะทำ�หนังสือพิมพ์ที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล ทำ�ให้หนังสือพิมพ์
มาตุภูมิต้องปิดตัวลงในที่สุด
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อย่าอวดดี

อวดฉลาด อวดรู้
คิดว่าตัวเองเก่ง
และแน่ที่สุด

สัมผัส พึ่งประดิษฐ์ วางปากกามานานแล้ว แต่ยัง ไม่เลิก
ติดตามข่าวสาร ยังอ่านหนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์ เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์
ความเป็นไปของประเทศ และของโลก อย่างสม่ำ�เสมอ
ลุงสัมผัสแสดงความเห็นต่อสภาพสื่อมวลชนในปัจจุบันแบบ
ตรงไปตรงมาว่า สปิริตของคนทำ�สื่อฯ เปลี่ยนไป ยอมขายจิตวิญญาณ
และแบ่งแยกกันทางความคิด ทำ�ให้กลายเป็นเครื่องมือ เป็นกระบอก
เสียงให้กบั นักการเมือง ให้กบั นายทุน ส่วนประชาชน ทีเ่ ราต้องทำ�หน้าที่
ดูแลผลประโยชน์เพื่อเขากลับไม่ได้ประโยชน์อะไร แถมต้องมาบริโภค
หรือเสพข่าวที่เปรียบเหมือนยาพิษเข้าไปอีก ทั้งที่ความคาดหวังส่วนตัว
ในฐานะประชาชนที่ติดตามข่าวสารต้องการ คือ เนื้อหาที่ถูกต้องตรงไป
ตรงมา รักษาความสภาพความเป็นจริงของข้อมูล ไม่ใส่ร้ายป้ายสี
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ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ และสือ่ ข่าวบนพืน้ ฐานการรักษาผลประโยชน์ประชาชน
ไม่ใช่รักษาประโยชน์ของพวกนายทุน กลุ่มผู้มีอำ�นาจ
เขายอมรั บ ว่ า ยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย น รวมถึ ง การบริ ห าร
หนังสือพิมพ์ที่เน้นธุรกิจมากกว่าอุดมคติ ทำ�ให้วัฒนธรรมที่บ่มสอน
วิชาชีพเปลี่ยนไป
“สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์อาวุโส หรือรุ่นเด็ก
ก็กินข้าวด้วยกัน เขาให้เกียรติกัน อย่าง คุณกุหลาบ ตอนที่ผมไป
ทำ�ข่าวศาลกลับมาสำ�นักงาน เขาก็ให้เราเล่าบรรยากาศทีเ่ ราเห็น เขียน
เป็นข่าวตามความจริง ไม่ยกเมฆ ก่อนถึงเวลาปิดข่าว ตอนนัน้ ประมาณ
2ทุ่ม บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว นักข่าว ก็จะเข้ามาสำ�นักงานเพื่อพูด
คุย แลกเปลี่ยนข่าวจากสถานที่ต่างๆ มีบรรยากาศฉันพี่ฉันท์น้อง
ไม่ใช่ตัวใครตัวมันเหมือนตอนนี้ แต่ผมไม่ได้โทษใครนะ เพราะยุค
สมัยเปลีย่ น ผมยอมรับความเปลีย่ นแปลง แต่สงิ่ ทีไ่ ม่อยากให้เปลีย่ น
เลย คือ เราเป็นคนของประชาชน ต้องซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน ไม่กินสินบาทคาดสินบน นอกจากนั้นอย่าอวดดี อวดฉลาด
อวดรู้ คิดว่าตัวเองเก่ง และแน่ที่สุด”
ขณะที่กระแสโลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่กา้ ว
ไปเร็วกว่าเวลาทีโ่ ลกหมุนรอบตัวเอง นักหนังสือพิมพ์ผผู้ า่ นโลกมากว่า
ค่อนศตววรษ มองด้วยสายตาที่เข้าใจปนกังวลว่า นกน้อยในไร่ส้มที่
เพิ่มหัดบินจะเพลี่ยงพล้ำ� เนื่องจากความสับสนของสถานการณ์บ้าน
เมืองมีสูง ยิ่งซับซ้อน ดังนั้นสิ่งที่จะทำ�ให้นกน้อยปีกกล้ามีความ
แข็งแกร่ง คือ ต้องเรียนรู้ เอาใจใส่ให้มาก สมัยก่อนบนโต๊ะนักข่าว
ต้องมีแผนที่โลก พจนานุกรมวางอยู่เพื่อสืบค้น หากไม่ค้นคว้า จะ
กลายเป็นคนโง่ นอกจากนั้นนักข่าวต้องเรียนรู้ทุกเรื่อง ทั้งเหตุการณ์
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บ้านเมือง หลักภาษา ชีวิตกรรมกร ชาวไร่ ชาวนา เพื่อให้ทำ�งานแบบ
มืออาชีพ ไม่ใช่ทำ�งานแบบศัพท์สมัยเก่าเรียกว่าทำ�งานแบบขุนนาง
แบบเจ้านาย
ก่อนจบบทสัมภาษณ์ “ลุงสัมผัส” ได้ฮัมเพลงในทำ�นอง
เฉพาะตัวให้ฟังว่า
“พีเ่ ป็นคนจน รถยนต์ไม่มจี ะขี่ แต่เราต้องอยูอ่ ย่างมีศกั ดิศ์ รี”
ก่อนขยายความให้ฟังว่า “สิ่งที่ทำ�ให้สังคมเสื่อมในวันนี้
เป็นเพราะความต้องการร่ำ�รวย หากใครหลงไปตามกระแส คุณก็ติด
เบ็ดไป เราเป็นนักข่าวไส้แห้ง ยืนอยู่กับอุดมคติ แม้อุดมคติกินไม่
ได้ แต่ทำ�ให้เราอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีเกียรติยศ”
ความภาคภูมใิ จในวิชาชีพสือ่ มวลชนของ “สัมผัส พึง่ ประดิษฐ์”
เป็นสิง่ สุดท้ายทีบ่ อกเล่าเป็นตัวอักษรไม่ได้ มีเพียงตัวตนของเขาเท่านัน้
ที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ในช่วงที่ยืนหยัดอยู่ในวงการหนังสือพิมพ์.
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มานะ แพร่พันธุ์

คนหนังสือพิมพ์ ผู้ปั้น
“บ้านเมือง” มากับมือ

เรื่องและภาพ โดย ธีรธร แพ่งประสิทธิ์
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เส้นทางชีวติ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทุกย่างก้าวทีเ่ ข้มข้นจึงบ่มเพาะ
ชีวิตให้แข็งแกร่ง เติบโตอย่างเป็นขั้นตอน
ชีวิตของคนหนังสือพิมพ์อย่างมานะ แพร่พันธุ์ ก็เป็นเช่นนั้น เริ่มจาก
ศูนย์ ค่อยๆ นับหนึง่ เติบโตอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน ไปสูจ่ ดุ สูงสุด เป็นบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ ผู้ก่อตั้ง ปลุกปั้น หนังสือพิมพ์ “บ้านเมือง” มากับมือ
มานะ แพร่พันธุ์ อายุย่าง 87 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรง กระฉับกระเฉง
จดจำ�เรื่องราวในอดีตได้แม่นยำ�

ทายาทของ “ยาขอบ”

มานะเกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ 2471 เป็นลูกโทนของ โชติ
แพร่พันธุ์ นักประพันธ์ชื่อดัง เจ้าของ นามปากกา “ยาขอบ” ผู้เขียนอมตะนิยาย
อิงพงศาวดาร “ผู้ชนะสิบทิศ” อดีต นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สองสมัย
คุณแม่ของมานะชื่อ จรัส เป็นภรรยาคนแรกของโชติ ช่วงหนึง หลัง
พ้นวัยเกณฑ์ทหารแล้ว ภรรยาอีกคนหนึ่งของพ่อ ชื่อ ชลูด พาไปฝากงานที่
หนังสือพิมพ์ เกียรติศักดิ์ ของ ร.ท. สมพันธ์ ขันธชวนะ
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“ผมไม่มีความรู้อะไรติดตัวมาเลย เริ่มต้นจากออฟฟิศบอย รับงานสั่ง
กาแฟให้เขา และทำ�บล็อกใช้แม่พิมพ์ ใช้ตะกั่วเอามาเรียง จะพิมพ์รูปต้องจ้าง
ร้านบล็อกทำ� แล้วขยับมาพิสูจน์อักษร แต่ก่อนทำ�หนังสือพิมพ์ต้องคนเดียว
ถ่ายรูปเพื่อทำ�ปกหนังสือได้เงิน 40 บาท ได้พบนักเขียนที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น
เช่น คุณเสลา เลขะรุจิ (นามปากกา “ไทยน้อย”) คุณสละ ลิขิตกุล และ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช” มานะย้อนอดีต ที่จับพลัดจับผลู ก้าวเข้ามาบนเส้นทางคน
หนังสือพิมพ์
ที่หนังสือพิมพ์ เกียรติศักดิ์ มานะเขียนข่าวทุกประเภททั้งข่าวสังคม
การเมือง กีฬา อาชญากรรม ยกเว้นข่าวต่างประเทศ เพราะตอนที่เรียนหนังสือ
อยู่ เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ทางการประกาศให้ ม.6 ปีนั้น (เทียบได้ ม.
3 ยุคนี้) ผ่านยกระดับชั้นหมดโดยไม่ต้องสอบ เขาจึงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษา
อังกฤษ ให้ดีพอที่จะใช้งานได้
บางครั้งที่มีปัญหาเงินไม่พอใช้ มานะจะเขียนนิยายหรือเรื่องสั้นส่งไป
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แสนสุข ได้ค่าเรื่องครั้งละ 70-80 บาท
“คุณพ่อผมไม่มีอิทธิพลต่อการเขียนของผม พ่อเคยให้คำ�แนะนำ�ผม
ครัง้ เดียว ตอนทีจ่ ะไปทำ�ข่าวชิน้ แรก คือ สัมภาษณ์อดีต รัฐมนตรี เลียง ไชยกาล”
จากก้าวแรกในสังคมเล็กๆ มานะได้พบเห็นและผ่านการฝึกฝนวิชาชีพ
นักข่าวในยุคนั้น แม้เดิมตนเองไม่ได้เลือกเส้นทางนี้ และไม่ได้มีความรู้มากมาย
แต่ถูกอบรมบ่มเพาะ จากสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ ซึมซับประสบการณ์ จน
มองเห็นการทำ�หนังสือพิมพ์ทุกขั้นตอน ค่อยๆ เติบโตจากพื้นฐาน ขึ้นไปเป็น
ลำ�ดับ
จากหนังสือพิมพ์เกียรติศกั ดิ์ มานะ ย้ายไปทำ�หนังสือพิมพ์ธรรมาธิปตั ย์
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก่อนไปทำ�หนังสือพิมพ์ 2500 ของพล.ต.อ.
เผ่า ศรียานนท์ หลังจากนั้น ไปทำ�หนังสือพิมพ์ ข่าวด่วนของนายตำ�รวจอัศวิน
แหวนเพชร ลูกน้องพล.ต.อ.เผ่า
มานะย้ายต้นสังกัดหนังสือพิมพ์บอ่ ยมาก เฉพาะหนังสือพิมพ์เกียรติศกั ดิ์
เจ้าตัวบอกว่า เข้าๆ ออกๆ ประมาณ 7 ครั้ง เพราะเป็นคนไม่ง้องาน หากมีเรื่อง
ไม่ถูกใจ ก็ลาออกเลย
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หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ม านะทำ � งานอยู่ ด้ ว ยเป็ น เวลานานกว่ า ที่ อื่ น ๆ คื อ
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย เริ่มจากการเป็นนักข่าว จนก้าวขึ้นไปเป็นบรรณาธิการอยู่
นาน 5 ปี
แต่ที่นานที่สุด คือ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้ง บุกเบิก
และบ่มเพาะจนเป็นปึกแผ่น เป็นเวลานานถึง 20 กว่าปี

ปลุกปั้น “บ้านเมือง” มากับมือ

หลังทำ�หน้าที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยอยู่ 5 ปี พิมพ์ไทย
ปิดกิจการ มานะได้รับการทาบทามจากตัวแทนของบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่ง
ขณะนัน้ ยังไม่ได้เป็นนักการเมือง ต้องการทำ�ธุรกิจหนังสือพิมพ์ ให้เป็นบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่
ครั้งแรก มานะปฏิเสธ จนบรรหารมาเจรจาด้วยตนเอง จึงตัดสินใจ
รับงาน ดึงทีมงานบางส่วนจากพิมพ์ไทยมาร่วมงาน ทำ�หนังสือพิมร์ ายวันเล่มใหม่
โดยบรรหารซื้อที่ดิน ตั้งโรงพิมพ์พร้อมแท่นพิมพ์ 7 ยูนิตมูลค่ากว่า 20
ล้านบาท ที่ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งขณะนั้น ยังก่อสร้างไม่เสร็จดี และยังใช้ชื่อว่า
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
มานะเสนอชื่อหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่นี้ว่า “บ้านเมือง” เพราะเป็นชื่อที่
จดจำ�ง่าย และเป็นเชื่อที่สะท้อนถึง การทำ�เพื่อส่วนรวม เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
ความสำ�เร็จของบ้านเมือง แสดงถึงความจงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับปฐมฤกษ์ ออกวางแผง เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอข่าวทั่วไป พิมพ์สีขาวดำ�
16 หน้า ราคาฉบับละ 1 บาท มีมานะ แพร่พันธ์ุ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์
ผู้โฆษณา
มานะ ตัง้ กติกาการทำ�งานระหว่างตนกับ นายทุน เจ้าของหนังสือพิมพ์
ว่า นายทุนต้องให้เกียรติ ไม่ก้าวก่ายการทำ�หน้าที่บรรณาธิการของตน โดยจะ
ร่วมกันกำ�กับการทำ�งานของทีมงานให้อยู่ในกรอบ
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ใช้เวลาสองปีกว่าๆ พาตัวเองขึ้นมายืนอยู่ใน
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หนังสือพิมพ์ยุคนี้
สิทธิเสรีภาพถูกกำ�หนดมาจากข้างบน
คนทำ�ข่าว เขียนได้ แต่ถ้ารีไรเตอร์หรือ
ข้างบนสั่งมา เขาไม่เอา ทุกอย่างจบ”

ลำ�ดับต้นๆ ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นหนังสือพิมพ์ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก
ของผู้อ่าน เมื่อกิจการมีความทั่นคง ก็เริ่มมีการปรับค่าตอบแทนของทีมงานให้
เหมาะสม
“ผมวางแนวบริหารไว้ว่า หนังสือพิมพ์คือข่าว จะไม่นำ�ความคิดส่วน
ตัวไปใส่ในข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ผ่านเหตุการณ์มากมาย ตอน 14 ตุลา
นักศึกษามาล้อมจะเผาโรงพิมพ์ เราบอกไม่ต้องเผาหรอก ไปคุยที่สถานศึกษา
ของเธอเลยดีกว่า ผมพาไปให้พ้นจากโรงพิมพ์ ทำ�ด้วยจิตสำ�นึกมากกว่า ไม่ใช่
ฮีโร่ เพราะหากเผาโรงพิมพ์จริงจะทำ�อย่างไร เราเสี่ยงไม่ได้”
แม้ว่า จะมีข้อตกลงกับนายทุนเจ้าของหนังสือพิมพ์ว่า จะไม่ก้าวก่าย
แทรกแซงการทำ�หน้าที่สื่อของกองบรรณาธิการ แต่เมื่อนายทุนผันตัวเองเข้าไปสู่
เวทีการเมือง การนำ�เสนอข่าวสาร การวิพากษ์วิจารณ์บทบาททางการเมืองของ
นายทุน ทำ�ให้เจ้าของหนังสือพิมพ์รู้สึกไม่พอใจ ลืมกติกาที่เคยรับปากไว้ ถึงกับ
ยกหูโทรศัพท์ ขอให้บรรณาธิการงดเว้นการทำ�หน้าที่ตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์
ในฐานะคนหนังสือพิมพ์
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มานะเสนอชื่อ หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่นี้ว่า
“บ้านเมือง” เพราะเป็นชื่อที่จดจำ�ง่าย
และเป็นชื่อที่สะท้อนถึง
การทำ�เพื่อส่วนรวม เพื่อความ
เจริญรุ่งเรือง ความสำ�เร็จ
ของบ้านเมือง แสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มานะไม่ลังเล ตัดสินใจ ลาออกทันที
“วางหูโทรศัพท์เสร็จ การลาออกมีผลทันที ขนของกลับบ้าน จากที่ผม
กินนอนที่นั่นมากกว่า 20 ปี ดูแลดับไฟทุกดวง ดูแลทุกอย่าง ดูแลผลประโยชน์
ให้”
ปิดฉาก ชีวิตคนหนังสือพิมพ์คนหนึ่ง หันหลังให้วงการโดยสิ้นเชิงใช้
ชีวิตพักผ่อนอย่างเป็นสุข

เราเป็นบรรณาธิการ
แต่เมื่อมีข่าว เราเป็นนักข่าว

“ผมเป็นบรรณาธิการมายาวนานเกิน 30 ปี ตำ�แหน่งนี้ไม่ใช่หัวโขน
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กว่า 30 ปี บนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ จากยุคเผด็จการ ผ่านยุคประชาธิปไตย
ครึ่งใบ จนถึงยุคนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง มานะ แพร่พันธ์ุ กับผู้นำ�
ในแต่ละยุคสมัย จอมพลถนอม กิตติขจร, พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ และ นายชวน หลีกภัย
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เป็นบรรณาธิการแท้ๆ ค่อยๆ เติบโตขึ้นมา ผ่านการติดคุกติดตะราง ถูก
ปิดล้อมโรงพิมพ์ โดนมามาก” มานะ สรุปบทบาทบนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์
ของตนเอง
เขาพูดถึงการทำ�งานของตัวเองว่า ลงไปทำ�ข่าวในสนามเอง เขียนข่าว
เอง ถ่ายรูปเอง ไม่ใช่รอให้นักข่าวส่งข่าวเข้ามาอย่างเดียว
“ผมทำ�งานเชิงลึกลงพื้นที่เต็มตัว ขับรถเอง ถ่ายรูปเอง ทำ�ข่าวเอง
รีไรต์เอง เขียนเอง” มานะกล่าว พร้อมกับยกตัวอย่างว่า ครั้งหนึ่ง เกิดเหตุคน
ผูกคอตายที่ดอนเมือง ไม่มีรถไปทำ�ข่าว ต้องกระโดดขึ้นรถไฟไป พอถึงบริเวณ
ที่เกิดเหตุ ซึ่งไม่ใช่สถานี เขาตัดสินใจดึงโซ่ฉุกเฉิน ให้พนักงานขับรถไฟหยุดรถ
เพื่อลงไปถ่ายภาพ โดยยอมถูกปรับ
“ช่วงพลเอกอาทิตย์ กำ�ลังเอกจะเป็นวีรบุรุษสะพานมัฆวาน เมื่อมีการ
บุกทำ�เนียบรัฐบาลของ จอมพล ป. นักข่าว ต้องร่วมพังประตูเข้าไปกับฝูงชนเพือ่
ได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ การทำ�ข่าวนอกตำ�รา
สมัยก่อน การแข่งขันกันระหว่างหนังสือพิมพ์ อยูท่ กี่ ารทำ�ข่าวในสนาม
เป็นทั้งประสบการณ์แท้จริงในการทำ�งานข่าวและเป็นหัวใจสำ�คัญในการนำ�เสนอ
ข่าว
“ช่วงพลเอกฉลาด หิรัญศิริ ทำ�รัฐประหาร ผมในฐานะบรรณาธิการ
ถู ก เรี ย กไปพบแถวสวนรื่ น ฯ จั ง หวะนั้ น มี ข่ า วพลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์
พาในหลวงหลบหนี ผมออกจากสวนรื่นฯ ทันที เกาะรถตามถึงในบ้านป๋าเปรม
ผมเห็นท่านประทับอยู่จริง ผมอยู่ถึงค่อนคืน คอยรายงานข่าว
นี่คือการทำ�งาน เราเป็นบรรณาธิการ แต่เมื่อมีข่าว เราเป็นนักข่าว
นี่ คื อ จิ ต วิ ญ ญาณและจิ ต สำ � นึ ก การต่ อ สู้ เ พื่ อ ทำ � งานข่ า วของคนหนั ง สื อ พิ ม พ์
ไม่ใช่สั่งแต่ลูกน้อง”
ย้อนเวลากลับไป ในยุคสมัยทีไ่ ม่มเี ครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี
ก้าวหน้า มานะวางระบบกองบรณาธิการ หัวหน้าข่าว รองบรรณาธิการ การเรียบ
เรียงข่าว และอืน่ ๆ ตามมาตรฐานสากลทุกอย่าง และเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นเรือ่ งงาน
ให้ทีมงานตลอดเวลา
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ความรักในหนังสือพิมพ์
เป็นจิตวิญญาณของคนเก่าคนแก่
ค่ำ�ไหนนอนนั่นไม่หวั่นไม่หวาด
รักษาเอกราชเสรี ตามบทเพลง
นกน้อยในไร่ส้มของคนหนังสือพิมพ์จริงๆ

เมื่อลูกพี่เป็นแบบอย่าง ลูกน้องย่อมเกรงใจและต้องปฏิบัติตามด้วย
“ประการที่หนึ่ง ผมเป็นคนทำ�งานจริงจัง บริหารเวลาเป็นทั้งส่วนตัว
และงาน ไม่มอี ย่างอืน่ มาทำ�ให้ออกนอกเส้นทาง ทีมงานทุกคนเห็นและรับรูว้ า่ ผม
ทำ�งานทุ่มเท หากงานไม่จบไม่ถอย อันนี้สำ�คัญ
ประการทีส่ อง ผมทำ�ข่าวด้วยตัวเอง พาดหัวให้ค�ำ เลือกแบบตัวอักษร
เอง ลงรายละเอียดเอง ไม่ปล่อยให้คนอื่นไปทำ�ตามใจชอบ เพราะนักข่าวสมัย
ก่อนทุกอย่างต้องจดบันทึก ต้องจดจำ�ให้ได้ ไม่มีเครื่องบันทึกช่วย
จด กับ จำ� คำ� 2 คำ�นี่ต้องแยกกัน ภาษาไทยถ้าไม่แยกออก จะไม่
ได้รายละเอียด”
มานะบอกว่า ความเป็นคนหนังสือพิมพ์ของตนนัน้ ไม่มีใครมาสอน
ไม่ได้เกิดจากกระบวนการ ระบบการศึกษา แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำ�นึก
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“ความรักในหนังสือพิมพ์ เป็นจิตวิญญาณของคนเก่าคนแก่ ค่ำ�ไหน
นอนนั่นไม่หวั่นไม่หวาด รักษาเอกราชเสรี ตามบทเพลงนกน้อยในไร่ส้มของคน
หนังสือพิมพ์จริงๆ”

สิทธิเสรีภาพหนังสือพิมพ์
ถูกกำ�หนดจากข้างบน

ในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ มานะย้ำ�ว่าคำ�ว่า
สิทธิ เสรีภาพ ต้องเป็นสองคำ� ที่แยกกัน ติดกันไม่ได้ นักหนังสือพิมพ์มีสิทธิ
เขียนหนังสือ มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ เขียนได้ทุกอย่าง ขณะเดียวกัน ต้องคำ�นึง
ว่าวิธกี ารเรียกร้องหาเสรีภาพถูกต้องหรือไม่ เสรีภาพการเขียนของเราทำ�ให้คนอืน่
เขาหมดเสรีภาพหรือไม่ หากบุคคลอืน่ เข้ามายุง่ กับสิทธิของนักหนังสือพิมพ์ ทำ�ได้
ไหม และทำ�ให้เสรีภาพหมดไปด้วยหรือไม่
“บางทีผมไม่เข้าใจ คำ�พูดที่ว่าออกกฎหมายมาจำ�กัดเสรีภาพ เราต้อง
ดูว่าออกมาเพื่ออะไร การคัดค้านเรื่องเสรีภาพถกเถียงกันได้ ยุคประชาธิปไตย
ถ้าเราถูกจะให้ผิดเป็นไปไม่ได้ การตีความเสรีภาพกว้างมาก และมักสรุปเข้าข้าง
ตัวเองทุกคน”
มานะเห็นว่าสิทธิและเสรีภาพของสื่อในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก
หลายครัง้ เป็นการเพียงการพูดกล่าวอ้างว่า ทุกคนต้องมีสทิ ธิเสรีภาพในการเขียน
“หนังสือพิมพ์ยุคนี้ สิทธิเสรีภาพถูกกำ�หนดมาจากข้างบน คนทำ�ข่าว
เขียนได้ แต่ถ้ารีไรเตอร์หรือข้างบนสั่งมา เขาไม่เอา ทุกอย่างจบ”
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วิชาชีพ
ความมั่นคง
บทบาทของ

สมาคมนักข่าวฯ

มานะ แพร่พนั ธุ์ ฝากข้อคิดในเรือ่ งวิชาชีพนักข่าว ความมัน่ คง
ของชี วิ ต และบทบาทเชิ ง รุ ก ของสมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์
แห่งประเทศไทย ไว้ดังนี้
ว่าด้วยวิชาชีพ
นักข่าว ไม่ใช่นักค้าข่าว
เมื่อเข้ามาประกอบอาชีพนักข่าว ไม่ใช่เป็นนักค้าข่าว ไม่มี
เบื้องหน้าเบื้องหลัง ตรงไปตรงมา ไม่ใช่มือสมัครเล่น
หลักสำ�คัญคือ หนึง่ ต้องซือ่ สัตย์ตอ่ ตัวเอง สอง ต้องวางแผน
อนาคต เป็นนักข่าวไปทัง้ ชีวติ ได้ไหม ในเมือ่ คนรุน่ ใหม่ดนั ขึน้ มาทดแทน
ตลอดเวลา
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จรรยาบรรณความเป็ น นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ต้ อ งมาก่ อ น
นักหนังสือพิมพ์ต้องรับผิดชอบการเขียน ไม่เขียนโกหกจากขาว
เป็นดำ� และจรรยาบรรณมีเพียงนักข่าวฟากเดียวไม่ได้ เจ้าของ
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีจรรยาบรรณร่วมด้วย

ในวัยชรา

ว่าด้วยความมั่นคงของชีวิต
ต้องวางแผนการเงิน อดออม
ถ้าคุณไม่ใช่นกั เขียน อาชีพหนังสือพิมพ์จะทำ�ให้คณ
ุ ลำ�บาก

ดังนั้น ต้องมั่นคงในสติปัญญาและความคิดของตนเอง
ต้องรู้จักวางแผนการเงิน การอดออม
ผมมีความมัน่ คงคนเดียวไม่ได้ ผมต้องสอนทีมงานตลอด
ให้พยายามตั้งตัวจากตรงนี้ให้ได้ด้วย ยิ่งคนฐานะเดิมไม่ดีอยู่แล้ว
เมื่อไม่เตรียมตัว ไม่ตั้งหลักไว้ ต่อไปจะลำ�บากมากๆ
อาชีพนักหนังสือพิมพ์ล่อแหลมกับการไม่มีที่ทำ�งาน บาง
คนตกงานง่าย เพราะไม่มีมาตรฐานอะไร ไม่มีสิ่งใดจะรองรับในชีวิต
วันข้างหน้า เป็นข้าราชการยังได้บำ�เหน็จบำ�นาญ
ว่าด้วยบทบาท “เชิงรุก” ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
ครัง้ เมือ่ มานะทำ�หน้าทีอ่ ปุ นายกสมาคมนักข่าวฯ ได้บริจาค
เงินส่วนตัว 100,000 บาท สมทบภารกิจสมาคมฯ เพราะว่า
“ผมถื อ ว่ า ผมเกิ ด ตรงนี้ ผมมี ชื่ อ เสี ย งมี อำ � นาจวาสนา
มีที่ทางทำ�กินจากวิชาชีพนักข่าวนักหนังสือพิมพ์”
มานะหวั ง จะเห็ น การยกระดั บ มาตรฐานของสมาคมฯ
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ในเรื่องเหล่านี้คือ
ประการแรก สมาคมฯ ควรกำ�หนดว่า สิทธิ และ เสรีภาพ
ในนามสมาคมต้องควรปฏิบัติอย่างไร ต้องกำ�หนดให้ชัด เพราะการ
ยกเหตุแต่ละเหตุมาพูดถึงสิทธิ เสรีภาพทุกครั้ง ควรมีหลักเหมือน
กฎหมายว่าเข้าข่ายข้อไหน
ประการที่สอง สมาคมฯ ต้องมีบทบาทในการดูแลอนาคต
คนข่าวด้วย ปรากฏการณ์นกั ข่าวเล่าหรือนักเล่าข่าว เป็นไปตามกระแส
การยอมรับ อีก 5 ปีข้างหน้าจะเพิ่มมากกว่านี้ แต่ทำ�ไมคนข่าวที่
“รวย” จึงกระจุกตัว ย้ำ�ว่าสมาคมฯ ต้องเข้ามามีบทบาท เพราะข้อ
เท็จจริงคนข่าวส่วนใหญ่มีพื้นฐาน ฐานะ ที่มาแตกต่างกันมากเหลือ
เกิน
“ตัวอย่างเช่นการพิจารณารูปแบบกองทุน ดูแลคนข่าวด้วย
กัน คนมีฐานะข้นแค้นยังไง ออกไปแล้วนี่ ควรดูแลเขาแบบที่รัฐบาล
มีกองทุนสงเคราะห์ต่างๆ หรือกองทุนของกลุ่มศิลปิน”
ประการที่สาม สมาคมฯ ต้องสร้างเสริมบรรยากาศการมี
ส่วนร่วมที่เข้มข้น ควรมีสถานที่พบปะที่ไม่ใช่พูดคุยเรื่องงานเท่านั้น
จัดหาสถานที่เพื่อออกกำ�ลัง เพื่อสังสรรค์แบบส่งเสริมสุขภาพและ
ภูมิปัญญา หรือกิจกรรมที่คนข่าวทุกคนอยากไปร่วม ทำ�ดี ไม่มีทำ�
ชั่วในเรื่องจรรยาบรรณ ที่สำ�คัญควรจำ�กัดเป็นพื้นที่เฉพาะคนข่าว
เท่านัน้ ไม่เปิดกว้างให้คนอืน่ จนเป็นช่องทางแสวงประโยชน์อนั มิชอบ
ในทางใดทางหนึ่ง
ประการที่ สี่ สมาคมฯ ต้ อ งเป็ น แกนนำ� ทางกฎหมาย
ในการต่อสู้เพื่อปกป้องคนข่าว หลายครั้งเราพบความไม่เป็นธรรม
ในการจ้างคนข่าว เงินเดือนไม่ขึ้นทั้งที่มีกำ�ไร หรือไล่คนข่าวออก
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สมาชิกสมาคมฯ ต้องได้รับความคุ้มครองและฟ้องร้องอย่างไร สมา
คมฯ ต้องมีบทบาทสำ�คัญรับเป็นเจ้าภาพจัดหาทนายตามสมควร ควร
จัดตั้งกลุ่มงานนี้ขึ้นมาโดยกำ�หนดหลักการให้ชัดเจนว่า เมื่อคนข่าว
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในวงการหนังสือพิมพ์ สามารถร้องทุกข์กับ
สมาคมฯ ได้ หมายถึงมีองค์กรทีม่ าให้ความเชือ่ มัน่ ว่าเมือ่ ทำ�อาชีพนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แล้ว มีคนพร้อมช่วยเหลือเมื่อตกทุกข์ได้ยาก
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‘บัญญัติ ทัศนียเวช’
คนหนังสือพิมพ์เต็มร้อย
เรื่องและภาพ โดย ทวีโชค พูนไชย
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บัญญัติ ทัศนียเวช เป็นคนหนังสือพิมพ์อีกคนหนึ่ง ที่สร้างคุณูปการ
ให้กับวงการนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า 6 ทศวรรษ
จวบกระทั่งปัจจุบัน บัญญัติ หรือ “ป้าหยัด” ที่บรรดาเพื่อนพ้อง
น้องพีเ่ รียกขานกันติดปาก ก็ยงั คงทำ�หน้าทีใ่ ห้ความรู้ คำ�แนะนำ� และเป็นทีป่ รึกษา
แก่ลูกๆ หลานๆ นักข่าวรุ่นหลังและองค์กรสื่อ อยู่อย่างสม่ำ�เสมอ
เรียกได้วา่ บัญญัติ มอบความรักและทุม่ เทให้กบั อาชีพนักข่าวหมดทัง้
ตัวและหัวใจ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ มีวญ
ิ ญาณเป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อยูเ่ ต็ม
ร้อยก็คงไม่ผิดนัก...
บัญญัติ เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471 ที่จังหวัดนนทบุรี
ในครอบครัวชาวจีน เป็นบุตรของนายบุญศักดิ์ และนางไล้ พื้นฐานครอบครัว
ประกอบอาชีพค้าขาย เหมือนกับชาวจีนโพ้นทะเลทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยทัว่ ไป
เริ่มศึกษาที่โรงเรียนภาษาจีน จงหัวจงเซียะ ย่านถนนสาทร จนจบชั้นม.ปลาย
ก่อนที่โรงเรียนจะถูกยุบทิ้งไป เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง เพราะทางการใน
สมัยนั้นระแวงว่าโรงเรียนจีนจะแผ่ขยายอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ในไทย
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สยามนิกร จุดเริ่มต้นวิชาชีพ

บัญญัตเิ ริม่ ต้นอาชีพนักข่าวในวัยประมาณ 20 ปี เมือ่ ราวปี พ.ศ. 2490
หรือกว่า 60 ปีที่ผ่านมา ที่หนังสือพิมพ์ “สยามนิกร” ซึ่งมี “อารีย์ ลีวีระ” เป็น
เจ้าสำ�นัก ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยพาณิชยการสีลม จำ�กัด โดยมีสื่อในเครืออีก
หลายหัว ตัวอย่างเช่น พิมพ์ไทย ไทยเสรี ข่าวภาพ และสตรีไทย ฯลฯ
จัดว่า เป็นอาณาจักรสื่อที่ยิ่งใหญ่ เรียกได้ว่า ค่ายสีลม เป็นที่ชุมนุมนักเขียน
นักหนังสือพิมพ์ชื่อดังในยุคนั้น
ณ ที่แห่งนี้เองบัญญัติมีโอกาสได้ร่วมงานกับ “มาลัย ชูพินิจ” หรือ
“ครูมาลัย” นักเขียนนักหนังสือพิมพ์ชั้นครู และ “อิศรา อมันตกุล” บุคคล
ต้นแบบแห่งวงการหนังสือพิมพ์แบบห่างๆ เพราะครูมาลัยและอิศรานั้นทำ�งาน
ที่หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย รวมไปถึง “ประยูร จรรยาวงษ์” ราชาการ์ตูนไทย
ที่วาดลวดลายอยู่ที่พิมพ์ไทยในยุคนั้นเช่นกัน
การได้เรียนรู้ สัมผัสใกล้ชดิ ร่วมสมัยกับนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์
ระดับปรมาจารย์ขา้ งต้น ทำ�ให้ได้รบั อิทธิพลทางความคิดและการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามครรลองคลองธรรม ในฐานะนักข่าวค่อนข้างมาก
“ท่านอิศราเป็นแบบอย่างให้กับนักข่าวรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษามากมาย
เพราะท่านเป็นนักต่อสูก้ บั อำ�นาจเผด็จการ ความไม่ชอบธรรม และเป็นนักบุกเบิก
ริเริ่มครอบคลุมทั้งการทำ�ข่าว หรือรูปแบบการนำ�เสนอต่างๆของหนังสือพิมพ์”
ด้วยพืน้ ฐานการศึกษาจากโรงเรียนภาษาจีน “จงหัวจงเซียะ” ย่านสาทร
ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงมัธยมปลาย นอกจากโรงเรียนจะบ่มเพาะวิชาการความรู้เป็น
ปฐมแล้ว ยังได้สอดแทรกด้านความคิดความอ่าน การดำ�เนินชีวิตตามหลักเหตุ
และผลอย่างเข้มข้น ทำ�ให้ป้าหยัดสามารถประเมิน วิเคราะห์ จำ�แนกแยกแยะ
ผิดถูกได้ อันเป็นรากฐานสำ�คัญนำ�มาใช้กับวิชาชีพนักข่าวในเวลาต่อมา
ช่วงแรกของการทำ�งานทีส่ ยามนิกร ป้าหยัดได้รบั มอบหมายให้รบั ผิด
ชอบแปลข่าวเศรษฐกิจ ซึ่งแทบไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ติดตัวมาเลย แต่ก็จะหมั่น
ทบทวนฝึกฝนโดยเฉพาะทักษะภาษาจีนอย่างสม่ำ�เสมอ เพราะเกรงว่าหากไม่ใช้
งานนานวันเข้าจะลืมเลือนเข้าพกเข้าห่อไป
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แม้จะวางมือจากงานประจำ�ไปแล้ว บัญญัติ ทัศนียเวช ยังเข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมนักข่าวฯ อย่างสม่ำ�เสมอ
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เมื่อทำ�งานแปลข่าวระยะหนึ่ง จึงถูกส่งออกมาเป็นนักข่าวภาคสนาม
โดยผลงานข่าวชิ้นแรกคือ การเขียนข่าวการประชุมซีโต้ (องค์การสนธิสัญญา
ป้องกันภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สปอ. : Southeast Asia Treaty
Organization- SEATO, ซึ่งถูกยุบไปแล้ว) ในยุคที่มี พจน์ สารสิน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และมีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานการประชุม
ปรากฏว่าข่าวชิ้นนี้ กลายเป็นข่าวพาดหัวของสยามนิกรในวันรุ่งขึ้น
ด้วยการจับประเด็นทีแ่ หลมคม มีการเรียบเรียง นำ�เสนอ และรายงานสถานการณ์
อย่างเป็นระบบ เมื่อส่งเข้าโรงพิมพ์บรรณาธิการแทบไม่ต้องขัดเกลาอะไรทั้งสิ้น
เพียงแต่ให้หัวข่าวเท่านั้น
ต่อมาป้าหยัดได้รบั ความไว้วางใจให้มาทำ�ข่าวการเมือง ซึง่ ในสมัยนัน้
นักข่าวการเมืองแทบจะมีแต่เหยี่ยวข่าวชาย ส่วนนกน้อยสาวไม่คอยจะชอบทำ�
ข่าวประเภทนีม้ ากนัก ต่างจากป้าหยัดทีด่ จู ะไม่ประหวัน่ พรัน่ พรึงกับสนามข่าวใหม่
ที่ต้องเผชิญ
“เคยไปสัมภาษณ์พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ซึ่งมีบทบาททางการเมือง
ค่อนข้างสูงในยุคนั้น นักข่าวส่วนใหญ่ก็จะหวั่นเกรงกัน แต่ดิฉันไม่รู้สึกอะไร
เพราะเราทำ�ตามหน้าที่ ท่านให้ข้อมูลมาอย่างไร เราก็รายงานไปตามนั้น จะไม่
ต่อเติมเสริมแต่ง หรือสอดแทรกความคิดเห็นเข้าไปในเนื้อข่าวแต่อย่างใด”
จากนั้นป้าหยัดก็ถูกโยกให้มาทำ�ข่าวประจำ�กระทรวงมหาดไทยบ้าง
กระทรวงต่างประเทศบ้าง สลับเปลีย่ นหมุนเวียนกันไป สมัยก่อนเพือ่ นร่วมวิชาชีพ
จะมีจำ�นวนไม่มากนัก แทบนับคนได้ โดยกิจวัตรประจำ�วันในช่วงเช้า ก่อนแยก
ย้ า ยไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ นั้ น นั ก ข่ า วจากสำ � นั ก ต่ า งๆ จะรวมพลกั น อยู่ ที่ ก รม
ประชาสัมพันธ์ (ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำ�เนินกลาง) ซึ่งถือเป็น “รังนกกระจอก”
ในยุคนั้น

แหล่งข่าวระดับสูง
ที่มาของข่าว “ซีฟ”

อาชีพนักข่าวไม่วา่ ในยุคสมัยใดก็ไม่ตา่ งกัน มีถนนและเส้นทางให้เลือก
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บัญญัติ ทัศนียเวช, มานิจ สุขสมจิตร และพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร เข้าเยี่ยม
สนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬา หลังถูกลอบสังหารในตอน
เช้าวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552
เดิ น อยู่ ห ลายสาย แม้ สำ � นั ก ข่ า วอาจไม่ ห ลากหลายเหมื อ นทุ ก วั น นี้ ก็ ต าม
เช่นเดียวกับบัญญัติที่ได้ย้ายจากค่ายสยามนิกร หลังจากทำ�งานมาประมาณ
5-6 ปี เพื่อมาอยู่ใต้ชายคาใหม่ คือ หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ที่เวลานั้นมี
“เท่ห์ จงคดีกิจ” นั่งแท่นเป็นหัวหน้าข่าว
ตลอดห้วงช่วงเวลาที่บัญญัติทำ�ข่าวกว่าครึ่งศตวรรษมานั้น เหตุบ้าน
การเมืองไทยค่อนข้างไร้เสถียรภาพ มีการยึดอำ�นาจ ทำ�รัฐประหารกันบ่อยครั้ง
เพื่อช่วงชิงอำ�นาจการปกครองประเทศ
ไล่เรียงมาตั้งแต่ รัฐประหารครั้งที่ 4 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2491,
ครั้งที่ 5 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยึดอำ�นาจตนเอง, ครั้งที่ 6 จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ยึดอำ�นาจจากจอมพล ป., ครั้งที่ 11 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี
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ท่านอิศราเป็นแบบอย่างให้กับ
นักข่าวรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษามากมาย
เพราะท่านเป็นนักต่อสู้กับอำ�นาจเผด็จการ
ความไม่ชอบธรรม และเป็นนักบุกเบิก

พ.ศ. 2535 มาจนถึงรัฐประหารครั้งที่ 12 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นำ�โดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอำ�นาจจากรัฐบาลรักษาการ พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร...
“การหาข่าวช่วงก่อนการปฏิวัติถือว่าสำ�คัญมาก มีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันได้
รับมอบหมายจากโต๊ะข่าวให้ไปสืบหาข้อมูล เพราะเราเข้าถึงแหล่งข่าวนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของอำ�นาจขณะนั้น ท่านจะเป็นคนตรงๆ
ไม่ออ้ มค้อมเหมือนนักการเมือง ก็บอกกับเราว่าพรุง่ นีช้ ว่ งบ่ายๆจอมพลสฤษดิจ์ ะ
ทำ�การรัฐประหาร ซึ่งดิฉันก็รับปากว่าจะไม่เปิดเผยชื่อท่าน จากนั้นก็นำ�ข่าวชิ้นนี้
มาลงเผยแพร่ แต่บรรณาธิการยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือไม่ จึงเสนอข่าวไป
แบบไม่ฟันธง สุดท้ายเหตุการณ์ที่ว่าก็เกิดขึ้นจริง”
การปกปิ ด ชื่ อ แหล่ ง ข่ า วและความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น
เป็นสิ่งที่บัญญัติยึดมั่นปฏิบัติเสมอมา แม้บางครั้งเหตุการณ์ทำ�นองเดียวกันนี้
อาจส่งผลกระทบต่อตัวเองและต้นสังกัดอยู่ไม่น้อยก็ตาม


AW-005.indd 77

2/24/2558 BE 2:35 PM

“นักการเมืองมาแล้วก็ไป
แต่นักข่าวยังคงทำ�หน้าที่อยู่ตลอดไป
จึงควรระมัดระวัง ในเรื่องความสัมพันธ์
กับแหล่งข่าว

ป้าหยัดเล่าว่า ครั้งหนึ่งได้ข่าวเอ็กซ์คลูซีฟหรือข่าวเดี่ยว จากแหล่งข่าว
ในทีป่ ระชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติวา่ จะพิจารณายกเลิกให้สหรัฐฯใช้คา่ ยรามสูร
จังหวัดอุดรธานี เป็นฐานทัพในภูมิภาค เนื่องจากช่วงนั้นกระแสต่อต้านชาติ
มหาอำ�นาจในกลุ่มคนไทยรุนแรงและขยายตัวไปออกไปอย่างกว้างขวาง
เมือ่ ข่าวชิน้ นีต้ พี มิ พ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แล้ว ก็เกิดปฏิกริ ยิ า
โต้ตอบจากระทรวงการต่างประเทศอย่างรุนแรง เนือ่ งจากเป็นประเด็นข่าวทีค่ อ่ น
ข้างอ่อนไหว อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศได้ ถึงขั้น
เรียกต้นสังกัดเข้าไปชี้แจง ตลอดจนขอร้อง แกมบังคับให้ป้าหยัดต้องเปิดเผย
ชื่อแหล่งข่าว ทว่า บัญญัติก็ยังยึดมั่นในจรรยาบรรณปกปิดชื่อบุคคลผู้ให้ข่าว
เป็นความลับต่อไป
อย่างไรก็ตาม แม้แหล่งข่าวจะให้ความเชือ่ ถือ ไว้เนือ้ เชือ่ ใจนักข่าวมาก
เพียงใดก็ตาม แต่ป้าหยัดจะรักษาระยะห่างความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นนัก
ข่าวกับแหล่งข่าว ไว้ในระดับที่พอเหมาะพอควร ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
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“สมัยก่อนนักข่าวเงินเดือนน้อย ได้คา่ รถเพียงวันละ 6 บาท ส่วนใหญ่
จะอัตคัดขัดสน จึงมีนักการเมืองหลายคนที่เข้ามาเลี้ยงดูปูเสื่อ หรือไม่ก็แจกเงิน
ใส่ซองขาวให้บา้ ง ดิฉนั ก็เคยสัมผัสทีก่ ระทรวงมหาดไทย เสนาบดีบางคนจะเรียก
นักข่าวโดยเฉพาะผูช้ ายเข้าไปพบทีละคนๆ เพือ่ ให้ตงั ค์ ซึง่ ก็มที งั้ คนรับและไม่รบั
แต่ก็แปลกที่เขาจะไม่ยุ่งกับนักข่าวผู้หญิง แต่ถ้าให้จริง ดิฉันก็จะไม่รับ เพราะ
ตลอดชีวติ การเป็นนักข่าวมาไม่เคยรับเงินจากใครเลยแม้แต่สตางค์เดียว” ป้าหยัด
พูดด้วยน้ำ�เสียงหนักแน่น พร้อมให้ข้อคิดว่า นักการเมืองมาแล้วก็ไป แต่นักข่าว
ยังคงทำ�หน้าทีอ่ ยูต่ ลอดไป จึงควรระมัดระวัง ในเรือ่ งความสัมพันธ์กบั แหล่งข่าว

บทบาทนอกสนามข่าว
ปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อ

ไม่เพียงแต่การปฏิบตั งิ านในสนามข่าวมาอย่างโชกโชน จนเป็นแม่แบบ
ให้เด็กรุ่นหลังได้เดินตามรอยเท่านั้น แต่ป้าหยัดยังมีบทบาทสำ�คัญในการต่อสู้
เพื่อสิทธิเสรีภาพของสื่อ และประชาชน
ระหว่ า งปี 2535-2536 บั ญ ญั ติ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง จาก สมาชิ ก
ให้เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นช่วงหลังจากรัฐประหาร
นำ�โดย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ และให้ พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายก
รัฐมนตรี แต่สถานการณ์บ้านเมืองกลับปั่นป่วนหนักยิ่งขึ้น ประชาชนรวมตัวกัน
ประท้วงและต่อต้านในลักษณะ “ม็อบมือถือ” บานปลายกลายเป็นเหตุการณ์
“พฤษภาทมิฬ”
หนึ่งในสาเหตุของความไม่พอใจของประชาชน นั่นก็คือ การถูกปิดหู
ปิดตา จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือรสช. เพื่อไม่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ความเป็นจริง โดยเฉพาะข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์แทบทุก
ช่อง จะถูกปกปิด บิดเบือน ทั้งยังมีสถานีวิทยุยานเกราะของกองทัพเป็น
กระบอกเสียงโฆษณาชวนเชื่อ เข้าตำ�รา “ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ”
“เวลานั้นหากใครอยากรู้อยากเห็นสถานการณ์จริงก็ต้องมาที่เกิดเหตุ
บนถนนราชดำ�เนินเท่านั้น ส่วนประชาชนทั่วไปก็จะไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เราก็
ออกแถลงการณ์ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมหารือกันในสมาคมนักข่าวฯ
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“ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ฉบับนี้
มีเหตุผลเพียงอย่างเดียวคือ
ให้ยกเลิกกฎหมายการพิมพ์ 2484ซึ่งเป็น
กฎหมายเก่าแก่ล้าสมัย
ประกาศใช้มาเมื่อ 66 ปีที่แล้ว

ว่าจะต้องจัดทำ�หนังสือเล่มหนึง่ ขึน้ มาแบบจดหมายเหตุ โดยให้นกั ข่าวภาคสนาม
รายงานเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในทุ ก แง่ มุ ม โดยพิ ม พ์ จำ � หน่ า ยจ่ า ยแจกทั่ วไป
ปรากฏการณ์นั้นถือว่าเป็นก้าวแรกของปฏิรูปสื่อ”
กระทั่งในปี พ.ศ. 2540 ป้าหยัด ได้ลาออกจากการเป็นนักข่าวบาง
กอกโพสต์ หลังจากต่ออายุหลังเกษียณมาราว 5-6 ปี เพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการจั ด ตั้ ง “สภาการหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย” โดยมี
ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน ป้าหยัด เป็นรองประธาน พร้อมด้วย
กรรมการอีกหลายท่าน เช่น มานิจ สุขสมจิตร, พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร,
กำ�แหง ภริตานนท์ และสุวัฒน์ ทองธนากุล เป็นต้น
“ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ปี 2540 ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกัน เพือ่ จัดตัง้ สภาการหนังสือพิมพ์ฯอย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์เพือ่ เป็น


AW-005.indd 80

2/24/2558 BE 2:35 PM

องค์กรทำ�หน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ระยะเวลาที่
ผ่านมาเราก็ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนพอสมควร มีการสอบสวน กดดัน จนถึงกับทำ�ให้
นักข่าวลาออกไปแล้วหลายคน” ป้าหยัด ซึง่ เป็นผูม้ บี ทบาทขับเคลือ่ นคนหนึง่ ระบุ

ผลักดันกฎหมายยกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ์

ในปี 2549 ป้าหยัดได้รบั การคัดเลือกจากสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 4
ต่อมา ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้เกิดการรัฐประหาร โดยคณะปฏิรูป
การปกครองแผ่นดิน ยึดอำ�นาจรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิน ชินวัตร
คณะปฏิรูปฯ ได้แต่งตั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.
ทำ�หน้าทีด่ า้ นนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนและวิชาชีพต่างๆ
มีตัวแทนจากวิชาชีพสื่อมวลชน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น สนช. หลายคน เช่น
กำ�แหง ภริตานนท์ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส อดีตนายกสมาคมนักข่าว สมหมาย
ปาริจฉัตร บัญญัติ ในฐานะประธานสภาการหนังสือพิมพ์ สมชาย แสวงการ
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ภัทระ คำ�พิทกั ษ์ นายกสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ฯลฯ
การที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะ บัญญัติ สมชาย และ ภัทระ ซึ่งมีสถานะ
ผู้นำ�องค์กรสื่อ ได้รับการแต่งตั้งเป็น สนช. ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์ฺวิจารณ์
ถึงความเหมาะสม จากคนในวงการสื่อสารมวลชนบางส่วน ซึ่งเห็นว่า สื่อมีหน้า
ทีต่ รวจสอบการทำ�งานของรัฐบาล การทีส่ อื่ เข้าไปเป็น สนช. เสียเอง น่าจะเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีการลงชื่อจากนักข่าว จำ�นวนหนึ่งเรียกร้องให้ทั้ง
สามคนตัดสินใจเลือกเป็น สนช. หรือ เป็นผู้นำ�องค์กรวิชาชีพ เพียงอย่างเดียว
“ดิฉันก็ตกอยู่ในที่นั่งลำ�บาก ครั้นจะขอลาออก ก็ถูกทักท้วงไว้”
บัญญัติเล่าย้อนเหตุการณ์ในครั้งนั้น
ในที่สุด ทั้งสามคน ก็ตัดสินใจลาออกจากองค์กรวิชาชีพ ไปทำ�หน้าที่
สนช. บัญญัติลาออกจากตำ�แหน่งประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เธอบอกกับทีป่ ระชุมคณะกรรมการ สภาการหนังสือ
พิมพ์ฯ ในวันนั้นว่า เพื่อให้สมาชิกสภาฯ มีความสบายใจว่า จะไม่สูญเสียการ
ทำ�หน้าที่ในการตรวจสอบการทำ�งานของรัฐบาล และจะไม่ทำ�อะไรที่กระทบ
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กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาที่ขัดกับมาตรา 19
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ซึ่งรัฐธรรมนูญปกครองราชอาณาจักรไทย
(ชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 3
ให้การรับรอง

กระเทือนต่อความรูส้ กึ และความสามัคคีเป็นปึกแผ่น ในองค์กรวิชาชีพ แม้จะลา
ออกจากสภาการหนังสือพิมพ์ไปแล้ว ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หน ภาระหน้าที่ ในการตรวจ
สอบยังคงอยู่ในใจตลอดไป
การเข้าไปเป็น สนช. ของบัญญัติร่วมกับคนในวิชาชีพสื่อในครั้งนั้น
ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
คนหนังสือพิมพ์ นั่นคือ การร่วมกับ สนช. สายสื่อ และสายอื่นๆ รวมทั้ง
องค์กรสื่อ 6 องค์กร ผลักดันให้มีการยกเลิก พ.ร.บ. การพิม์ พ.ศ 2484 ได้
เป็นผลสำ�เร็จ หลังจากที่มีการเรียกร้องกันมาอย่างยาวนานให้มีการยกเลิก
กฎหมายฉบับนี้ เพราะเป็นกฎหมายที่ล้าหลังมาก เนื่องจากประกาศใช้มาตั้งแต่
สมัย จอมพล ป พิบูลสงคราม และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรังแก กลั่นแกล้ง
นักหนังสือพิมพ์ โดยผู้มีอำ�นาจที่ถูกหนังสือพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์
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ภายใต้ พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
หนังสือพิมพ์ ต้องรับโทษทางอาญาทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ หากว่า มีผฟู้ อ้ งร้องหนังสือพิมพ์
ในข้อหา หมิ่นประมาท ด้วยการโฆษณา และศาลตัดสินว่าผิด ถึงแม้ว่า จะไม่
ได้เป็นผู้ขียนข่าว หรือมีส่วนรู้เห็นใดๆ กับข่าวหรือบทความนั้น ก็ต้องรับผิดใน
ฐานะตัวการ เพราะ พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 กำ�หนดไว้เช่นนั้น
การยกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 จึงถือเป็นชัยชนะครั้งสำ�คัญครั้ง
หนึง่ ของคนหนังสือพิมพ์ ในการสลัดโซ่ตรวน ทีถ่ กู ใช้เป็นเครือ่ งมือข่มขู่ คุกคาม
การทำ�หน้าที่ตรวจสอบการทำ�งานของนักการเมือง โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ออกกฎหมายใหม่คือ พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาใช้แทน
พ.ร.บ. จดแจงการพิมพ์นี้ ไม่มีบทเอาผิด และลงโทษบรรณาธิการ
ในเรือ่ งการหมิน่ ประมาท มีเพียงข้อกำ�หนดในเรือ่ ง การออกหนังสือพิมพ์ หน้าที่
ของบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และบทลงโทษในทางปกครอง หากละเมิด
บทบัญญัติของกฎหมาย
อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ ด้วยข้อหาหมิ่นประมาท
ด้วยการโฆษณา สามารถใช้ พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์นี้ ประกอบกับ กฎหมาย
อาญา ว่าด้วยการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เอาผิดกับคนหนังสือพิมพ์ได้
แต่ก็ยังดีกว่าการใช้ พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 เพราะ พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 เป็น
เสมือนการมัดมือชกให้บรรณาธิการต้องรับผิดสถานเดียว หากศาลเห็นว่า ข่าว
หรือบทความนั้น เข้าข่ายหมิ่นประมาท
ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชติ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ป้าหยัด ในฐานะผู้

เสนอกฎหมายได้ ชี้แจงต่อที่ประชุม มีข้อความตอนหนึ่งว่า
“ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ฉบับนี้มีเหตุผล เพียงอย่างเดียวคือให้
ยกเลิกกฎหมายการพิมพ์ 2484 ซึ่งเป็นกฎหมายเก่าแก่ล้าสมัย ประกาศใช้มา
เมื่อ 66 ปีที่แล้ว
กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาที่ขัดกับมาตรา 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐธรรมนูญปกครองราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พ.ศ. 2549
มาตรา 3 ให้การรับรอง
กฎหมายการพิมพ์ฉบับนีน้ อกจากจะไม่มกี ารบังคับใช้ในขณะนี้ เพราะ
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เหตุวา่ เป็นเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา การออกหนังสือพิมพ์ไม่มกี ารต้องขออนุญาตจาก
ตำ�รวจสันติบาลหรือเจ้าพนักงานการพิมพ์แต่อย่างใด การมีอยูข่ องกฎหมายฉบับ
นี้กลับเป็นเครื่องบั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
ท่านประธานฯ ที่เคารพ สิทธิเสรีภาพของประชาชนสะท้อนออกทาง
สื่อมวลชนเป็นสิ่งที่ได้รับการตรวจสอบจากกลไกระหว่างประเทศ เป็นดัชนีชี้วัด
ถึงความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก.......”
การประชุมวันนัน้ รัฐบาลโดยนายธีรภัทร์ เสรีรงั สรรค์ รัฐมนตรีประจำ�
สำ�นักนายกรัฐมนตตรี ได้ขอนำ� ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้ง กลับไปพิจารณาก่อน
ภายในเวลา 30 วัน เมื่อครบ กำ�หนด ได้ส่งร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งกลับคืนมา โดย
ไม่มีการแก้ไข หรือส่งร่าง พ.ร.บ. ของรัฐบาลประกบมาด้วย
สภานิติบัญญัติฯ จึงพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ ฉบับที่
ป้าหยัดและคณะ เป็นผู้เสนอ ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยลงมติเห็น
ชอบรับหลักการ และแต่งตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญ ในขั้นแปรญัตติจำ�นวน
17 ท่าน มีป้าหยัดเป็นรองประธาน กรรมาธิการ
เช้าวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กำ�แหง ภริตานนท์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ และเป็นกรรมาธิการด้วย ได้เสียชีวิตลง
ด้วยโรคหัวใจ เพียงไม่กี่ชั่วโมง ก่อนที่สภานิติบัญญัติ จะประชุมพิจารณา
กฎหมายนี้ ในวาระ 2 และ วาระ 3 ตอนบ่ายวันเดียวกัน
ป้าหยัดได้กล่าวแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของกำ�แหงในทีป่ ระชุม
ภายหลังสภาฯ ลงมติ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ ด้วยคะแนนเสียง

80 ต่อ 0 ซึ่งมีผลให้ พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ถูกยกเลิกไป หลังจากบังคับ
ใช้มาเกือบ 70 ปี
นั่นคือ ผลงานชิ้นล่าสุดของคนหนังสือพิมพ์อย่างบัญญัติ ทัศนียะเวช
ที่แม้จะวางปากกาไปแล้ว แต่ก็ยังมีบทบาทในการพัฒนาสร้างความก้าวหน้าให้
วงการหนังสือพิมพ์ได้ในสถานะอื่น
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ประเวทย์ บูรณะกิจ
คนหนังสือพิมพ์
ใต้เงาเผด็จการ

เรื่องและภาพ โดย ศศิชา อิสระศรีโรจน์
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คนหนังสือพิมพ์ยุคก่อน พ.ศ. 2500 หลายคน เริ่มต้นจากความรัก
ในงานเขียน เป็นนักเขียน นักประพันธ์ แล้วมาทำ�หนังสือพิมพ์ ความเป็น
นักเขียนกับนักข่าวดำ�รงอยู่เป็นหนึ่งเดียวกัน
ประเวทย์ บูรณกิจ ก็เช่นเดียวกัน ก่อนจะก้าวเข้ามาในเส้นทางของ
คนหนังสือพิมพ์ เขาสนใจการเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่
เพาะช่าง โดยมีเพือ่ นนักเขียนร่วมก๊วนทีส่ นิทสนมกันคือ นเรศ นโรปกรณ์ และ
ทวี เกตะวันดี ซึ่งทั้งสองคนนี้ก็เดินเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์ในเวลาต่อมาเช่นกัน
ลุงประเวทย์ ซึ่งวันนี้อายุ 84 ปีแล้ว เล่าว่า เส้นทางคนหนังสือพิมพ์
เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2497 หลังจากที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่ม
ทำ�งานที่หนังสือพิมพ์พระนครรายวัน ซึ่งเจ้าของคือ พลโท หม่อมหลวงขาบ
กุญชร ได้รบั มอบหมายให้เป็นนักข่าวประจำ�อยูท่ กี่ รมประชาสัมพันธ์และทำ�เนียบ
รัฐบาล ต่อมาย้ายไปอยูห่ นังสือพิมพ์เดลิเมล์ ซีง่ มีอศิ รา อมันตกุล เป็นบรรณาธิการ
ประเทศไทยในตอนนั้น อยู่ในยุคเผด็จการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2490
ภายหลังการรัฐประหารล้มรัฐบาลหลวงธำ�รงนาวาสวัสดิ์ โดยคณะทหารที่น�ำ โดย
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พลโทผิน ชุณหะวัณ ซึ่งเมื่อยึดอำ�นาจได้แล้วได้จัดการเลือกตั้งขึ้น โดยพรรค
ประชาธิปัตย์ชนะได้เป็นรัฐบาล นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่เป็น
ได้เพียง 4 เดือนก็ถูกคณะทหารบีบให้ลาออก และเชิญจอมพล ป. กลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2491 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
ระบอบเผด็จการทหาร ทีป่ กครองประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ งนานกว่า 2 ทศวรรษ
จากยุค จอมพล ป. เข้าสู่ยุคจอมพลสฤษดิ์ จนมาถึงยุค ถนอม-ประภาส
ประเวทย์เล่าว่า คนหนังสือพิมพ์ที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับเผด็จการตอน
นั้น จะถูกข่มขู่คุกคามจากกลไกรัฐ โดยเฉพาะ “รัฐตำ�รวจ” ที่มีพลตำ�รวจเอก
เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำ�รวจสมัยนัน้ ซึง่ เป็นมือขวาของ จอมพล ป. ควบคุม
สัง่ การ นอกจากนัน้ ยังมีกองกำ�ลัง อันธพาลทีถ่ กู ใช้เป็นเครือ่ งมือจัดการกับฝ่าย
ตรงข้าม
“สมัยนั้น หากเอ่ยถึง “เก๋งดำ�” ขึ้นมาเมื่อไร พวกนักหนังสือพิมพ์เป็น
อันต้องเสียวสันหลังวาบ”
เก๋งดำ� ที่ประเวทย์พูดถึง คือ รถเก๋งสีดำ� ซึ่งตำ�รวจลูกน้องของ
พลตำ�รวจเอกเผ่า ที่เรียกกันว่า อัศวินแหวนเพชรในยุคนั้น ใช้เป็นพาหนะ
ในการพาตัวผู้ที่แข็งข้อไปจัดการ หากเก๋งดำ�ไปจอดที่หน้าบ้านใคร ก็หมายถึง
ชะตากรรมของคนผูน้ นั้ กำ�ลังตกอยูใ่ นอันตราย อาจจะถึงแก่ชวี ติ หรือหายสาบสูญ
ไปโดยไร้ร่องรอย
“มันเลยตกอยู่ในสภาวะที่ว่า นักหนังสือพิมพ์ส่วนหนึ่งก็กลัวหัวหด
รายงานข่าวกันลำ�บากมาก มีแต่ว่าจะหนีเอาตัวรอดได้อย่างไร สมัยนั้นมี
นักหนังสือพิมพ์คนหนึง่ ชือ่ สุรยี ์ ทองวานิช ถูกพวกเก๋งดำ�นี่ บุกยิง จนปากเบีย้ ว
เพราะไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล”
อารี ย์ ลี วี ร ะ นั ก เขี ย น นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ เจ้ า ของหนั ง สื อ พิ ม พ์
สยามนิกร และพิมพ์ไทย ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพัก หัวหิน ในยุคนี้ โดยผู้ยิง
เป็นตำ�รวจจากจังหวัดกาญจนบุรีที่รับคำ�สั่งมาจากนายตำ�รวจ ลูกน้องของ
พลตำ�รวจเอกเผ่าอีกทีหนึ่ง
กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้
ปากกาเป็นอาวุธ ถูกจับกุมด้วยข้อหากบฏก็ในยุคนี้ และต้องติดคุกนานถึง 5 ปี
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สำ�หรับประเวทย์เอง ในฐานะคนหนังสือพิมพ์ผู้ยึดมั่นในการทำ�หน้าที่
โดยไม่เกรงกลัวต่ออำ�นาจรัฐ ก็ตอ้ งเผชิญกับการคุกคามของระบอบเผด็จการเช่น
เดียวกัน จนถึงขั้นติดคุก ติดตะราง แต่เป็นเผด็จการในยุคต่อมา คือ สมัยที่
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี

เหยื่อเผด็จการ
สองปีในคุกลาดยาว

ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 56 ปีก่อน คือ ปีพุทธศักราช 2501 ในเดือน
สิงหาคม กุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็นหัวหน้าคณะส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
นำ�นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย จำ�นวน 12 คน เดินทาง
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำ�เชิญของทางการจีน เพือ่ เชือ่ มสัมพันธ์ และ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ยุคนัน้ ประเทศไทยกับจีนไม่มคี วามสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน ท่าทีของ
รัฐบาลไทยกลับจะเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนด้วยซ้ำ� เพราะเป็นคอมมิวนิสต์ อยู่คน
ละขั้วกับสหรัฐฯ ที่ชนชั้นปกครองไทยเข้าพวกด้วยในยุคสงครามเย็น การเดิน
ทางไปจีน จึงเป็นเรื่องต้องห้าม แต่ในช่วงปลายๆ ของรัฐบาลจอมพล ป. ได้ลด
ท่าทีเป็นศัตรู หวาดกลัวจีนลงบ้าง หลังจากทีต่ วั แทนของทัง้ สองประเทศได้พบปะ
กันในการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่อินโดนีเซีย และจอมพล ป. เอง
ก็เริ่มคิดถึงการหันมาคบกับจีน เพื่อถ่วงดุลกับสหรัฐฯ
กระนัน้ ก็ตาม การเดินทางไปประเทศจีนนับว่า เสี่ยงต่อการถูกเพ่งเล็ง
จากรัฐบาลว่า เป็นผูฝ้ กั ใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ ผูท้ รี่ ว่ มคณะเดินทางต้องกล้าหาญ
พร้อมจะเชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ประเวทย์ เป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะตอนนั้น เขาอยู่ในวัยหนุ่ม
อายุยี่สิบต้นๆ เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ เดลิเมล์ ซึ่งมีอิศรา อมันตกุล เป็น
บรรณาธิการ
ประเทศไทยในขณะนั้น จอมพลสฤษดิ์ ได้ทำ�รัฐประหาร ยึดอำ�นาจ
จากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 หลังจากนั้น ได้
แต่งตั้งนายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรี และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
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สมัยนั้น หากเอ่ยถึง “เก๋งดำ�”
ขึ้นมาเมื่อไร พวกนักหนังสือพิมพ์
เป็นอันต้องเสียวสันหลังวาบ
หากเก๋งดำ�ไปจอดที่หน้าบ้านใคร ก็หมายถึง
ชะตากรรมของคนผู้นั้นกำ�ลัง
ตกอยู่ในอันตราย อาจจะถึงแก่ชีวิต
หรือหายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย

ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ผลการเลือกตัง้ พรรคสหภูมิ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุน
จากจอมพลสฤษดิ์ ได้ ที่ นั่ ง มากที่ สุ ด และได้ จั บ มื อ กั บ พรรคชาติ สั ง คม
ซึ่ง จอมพลสฤษดิ์ เป็นหัวหน้าพรรคเอง ลงมติเลือก พลโทถนอม กิตติขจร
รองหัวหน้าพรรคชาติสังคม เป็นนายกรัฐมนตรี
ระหว่ า งที่ ค ณะนั ก เขี ย น นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ อ ยู่ ที่ ป ระเทศจี น นั้ น
จอมพลสฤษดิ์ ได้ทำ�รัฐประหารยึดอำ�นาจอีกครัง้ หนึง่ ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.
2501 และตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ซึ่งสนองนโยบายต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ของสหรัฐฯ อย่างเต็มที่ ใช้ข้อหาคอมมิวนิสต์ จับกุม เข่นฆ่า
นักการเมือง นักเคลื่อนไหว และปัญญาชน ฝ่ายตรงข้าม
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เมื่อคณะนักเขียน นักหนังสือพิมพ์เดินทางกลับมาประเทศไทย ก็ถูก
ตำ�รวจสันติบาลจับในข้อหา มีการกระทำ�อันเป็นคอมมิวนิสต์ทันที เช่นเดียวกับ
คณะศิลปินไทยกว่า 40 ชีวิต ซึ่งนำ�โดยสุวัฒน์ วรดิลก ซึ่งไปเยือนจีนในช่วง
เดียวกัน แต่กุหลาบ สายประดิษฐ์ ขอลี้ภัยในจีนไม่ได้กลับมาด้วย
“ผมไปอยู่เมืองจีน 4 เดือน พอผมมาถึงกรุงเทพฯ พวกการบินไทย
บอกกับผมว่า ตำ�รวจรอพวกคุณอยู่ที่สนามบินทุกวัน ผมถูกจับตัวไปคุมขังอยู่ที่
คุ ก ลาดยาว อยู่ ที่ นั่ น 2 ปี โดยถู ก จั บ พร้ อ มกั น กั บ อิ ศ รา อมั น ตกุ ล
ทองใบ ทองเปาด์ ทนายแม็กไซไซ จิตร ภูมิศักดิ์ คุณสุวัฒน์ วรดิลก และ
นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ อี ก หลายคนรวมถึ ง พวกที่ รั ฐ บาลกล่ า วหาว่ า เป็ น อั น ธพาล
รวมแล้วก็ประมาณ 300-400 คน”
ตอนแรกๆที่อยู่ในคุกลาดยาว ประเวทย์บอกว่า กลัวว่าจะถูกประหาร
ชีวติ เพราะมีขา่ วลือเป็นระยะๆว่า มีการจับคนทีถ่ กู ข้อหาไปคอมมิวนิสต์ไปยิงทิง้
ที่กำ�แพงคุก
“ชีวติ ตอนนัน้ ค่อนข้างลำ�บาก คนธรรมดา ข้างนอกก็อยูล่ �ำ บากอยูแ่ ล้ว
พร้อมทีจ่ ะถูกตราหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์ จะถูกยิงทิง้ เมือ่ ไรก็ได้ ถามว่ากลัวไหม
ก็กลัวเหมือนกัน เพราะมีข่าวให้ได้ยินตลอดว่า เขาจะจับตัวไปยิงที่กำ�แพงนะ
ตื่นขึ้นมาก็คิดว่ามันเอาจริงหรือเปล่าก็ชักไม่แน่ใจ อยู่อย่างหวาดผวา ส่วนใหญ่
แต่ละคนที่ถูกจับ เขาก็มีญาติพี่น้องส่งเสียเลี้ยงดู แต่สำ�หรับผมต้องดิ้นรน
เขียนหนังสือ ว่างงานไม่ได้เลย แล้วก็มีปลูกผักบ้าง เลี้ยงปลาบ้าง”
ประเวทย์ติดคุกอยู่ 2 ปี ก็ได้รับการปล่อยตัวออกมา โดยที่ไม่มีการ
ดำ�เนินคดีในชั้นศาลแต่อย่างใด
ขณะนั้น หนังสือพิมพ์จ�ำ นวนมากถูกสั่งปิด บางฉบับถูกชายฉกรรจ์
บุกทุบแท่นพิมพ์ เพราะเขียนข่าว เสียดสี ล้อเลียน จอมพลสฤษดิ์ หนังสือพิมพ์
อิสระ นอกจากแท่นพิมพ์ จะโดนทุบแล้ว ยังถูกล่ามโซ่ไม่ให้พิมพ์หนังสือได้
หนังสือพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ถูก “ล่ามโซ่” แท่นพิมพ์จริงๆ ก็ถูกล่ามโซ่ในความ
หมายทีว่ า่ ถูกสัง่ ห้ามพิมพ์จ�ำ หน่าย เท่ากับเป็นการปิดหนังสือพิมพ์ไปโดยปริยาย
นักข่าวในยุคนั้นจึงตกงานกันมาก ประเวทย์ต้องแสวงหาอาชีพอื่น
เพื่อเลี้ยงชีพ โดยเป็นผู้แปลบทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยให้กับ
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ชีวิตตอนนั้นค่อนข้างลำ�บาก
คนธรรมดา ข้างนอกก็อยู่ลำ�บากอยู่แล้ว
พร้อมที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์
จะถูกยิงทิ้งเมื่อไรก็ได้

โรงภาพยนตร์ 3-4 แห่ง คือ สกาล่า ลิโด สยาม และศาลาเฉลิมไทย
ประเวทย์เคยได้รบั ข้อเสนอจากคนของรัฐบาลในขณะนัน้ ให้ไปทำ�งาน
ด้านการเขียนข่าว ประชาสัมพันธ์ เชียร์รฐั บาล พร้อมกับติดตามการเคลือ่ นไหว
ของประชาชน แต่เขาปฏิเสธ เพราะไม่ต้องการเอาศักดิ์ศรีและเกียรติยศเข้าแลก
กับเงิน
“ทางรัฐบาลทหารมีทางเลือกให้ ตอนนั้นเขาบอกกับผมว่า “เอ็งมาอยู่
กับพวกข้าแล้วข้าจะเลี้ยงดูอย่างดี” เขาให้ผมไปหาข่าวที่ประชาชนเคลื่อนไหว
ผมก็คิดแย้งอยู่ในใจว่า ประชาชนเขามีสิทธิของเขา ไปสกัดเขาได้อย่างไร ผมก็
เลยคิดว่าทำ�มาหากินอย่างอื่นก็ได้ ได้เงินน้อยหน่อยก็ช่างมัน”
ประเวทย์แปลหนังอยู่ได้ประมาณ 7-8 ปี ก็หวนกลับไปทำ�งาน
หนังสือพิมพ์อกี ครัง้ หนึง่ กับมานะ แพร่พนั ธุ์ ทีห่ นังสือพิมพ์บา้ นเมือง ในตำ�แหน่ง
หัวหน้าข่าว ทำ�อยู่ได้สักระยะหนึ่ง สมิต มนัสฤดี ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ไทยรัฐก็ได้ชักชวนไปทำ�งานอยู่ด้วยกัน
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รัฐบาลหอย สั่งปลด
ห้ามทำ�ข่าวหน้า 1 ไทยรัฐ

การทำ�งานที่ไทยรัฐเป็นเรื่องสนุก และน่าท้าทาย แต่ทว่า การรายงาน
ข่าวอย่างแหลมคม ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงหลังเหตุการณ์
14 ตุลาคม ปี 2516 ซึ่งประชาธิปไตยเบ่งบานเต็มที่ ทำ�ให้เมื่อเกิดเหตุการณ์
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทหารในนามคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้ทำ�
รัฐประหารยึดอำ�นาจรัฐบาลหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ระบอบเผด็จการได้
กลับมาเล่นงานเขาอีกครั้งหนึ่ง
หลัง 6 ตุลา จัดว่าเป็นยุคมืดที่สุดของหนังสือพิมพ์ คณะปฏิรูปได้สั่ง
ปิดหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ฉบับใดต้องการเปิดใหม่ จะต้องขออนุญาต ซึ่งรัฐบาล
ที่ ค ณะปฏิ รู ป แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น มี น ายธานิ น ทร์ กรั ย วิ เ ชี ย ร เป็ น นายกรั ฐ มนตรี
นายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้พิจารณา
ว่า จะอนุญาตหรือไม่ โดยได้ตั้งเงื่อนไขให้หนังสือพิมพ์ปฏิบัติตาม
ประเวทย์ เป็นคนหนึ่งที่ถูกหมายหัวจากรัฐบาลธานินทร์
“สมัคร สุนทรเวช สัง่ ให้ผมกับหัวหน้าข่าวอีก 2 คนหลุดจากตำ�แหน่ง
คนหนึ่งคือคุณพินิจ ย้ายไปอยู่หน้าข่าวเด็ก กับวิรัติ สิริชุมแสง คนนี้ยื่นใบลา
ออกเอง ผมถูกสั่งห้ามทำ�ข่าวหน้า 1 ให้ตั้งคนอื่นมาแทน เพื่อจะได้น�ำ เสนอข่าว
ตามที่เขาต้องการ”
ประเวทย์บอกว่าโชคดี ไม่ต้องตกงาน เพราะกำ�พล วัชรพล เจ้าของ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ ย้ า ยเขาไปเป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า กองบรรณาธิ ก ารอยู่ กั บ
สมิต มนัสฤดี ซึ่งหลังจากนั้น เขาก็ทำ�งานอยู่ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาโดยตลอด
จนเกษียณอายุ
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สิ่งที่คนข่าวรุ่นใหม่พึงตระหนัก

ความเป็นธรรม

และผลประโยชน์ของประชาชน
ตลอดระยะเวลาของการเป็ น คนหนั ง สื อ พิ ม พ์ สิ่ ง หนึ่ ง ที่
ประเวทย์ ยึดถือไว้ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง และอยากจะถ่ายทอดฝากเป็น
ข้อคิดให้แก่นกั ข่าวรุน่ ใหม่ทงั้ ทีก่ �ำ ลังปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ และทีก่ �ำ ลังเดินเข้า
สู่วงการสื่อมวลชนก็คือ “การเชิดชูความเป็นธรรม” และ “การรักษา
ผลประโยชน์” ของประชาชน
“เวลาเราพูดถึงความถูกต้อง มันอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่า
ความถูกต้องของใคร เรื่องความเป็นกลางหรือไม่เป็นกลาง หรือตรงไป
ตรงมา ก็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องที่ตัดสินยากมาก ซึ่งถ้าถามว่าความถูก
ต้องอยู่ตรงไหน ผมคิดว่าต้องพยายามทำ�ให้ดีที่สุด สำ�คัญที่สุดคือ
ต้องเป็นธรรมที่สุดและรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน”
ประเวทย์เปรียบเทียบ เรือ่ งความถูกต้องเทีย่ งตรงกับนาฬิกา
ว่า ตอนที่เข็มนาฬิกาทั้งเข็มสั้น และเข็มยาว ชี้ไปเลข 12 นั่นคือเวลา
เที่ยงตรง แต่ตอนที่เราบอกว่า เที่ยงแล้ว เข็มนาฬิกาได้เดินพ้นเวลา
เที่ยงไปแล้ว เพราะฉะนั้น บางครั้งเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่า อะไรคือ
ความถูกต้อง
“ทุ ก อย่ า งมั น เปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอด ความสามารถของ
นักหนังสือพิมพ์จงึ อยูท่ วี่ า่ อย่างไรถึงจะรักษาความเป็นธรรมให้กบั สิง่ ที่
ประชาชนต้องเสียไป”
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“ไก่อ่อน”- บรรเจิด ทวี
ชีวิตหลากสีสัน
บนเส้นทางข่าวบันเทิง
เรื่องและภาพ โดย น.รินี เรืองหนู
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ในวงการหนังสือพิมพ์ เมื่อ 50 ปีก่อน หนังสือพิมพ์ “เสียงอ่างทอง”
หรือ “ไทยรัฐ” ในปัจจุบัน จัดเป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกที่เปิดคอลัมน์
“ปีกซ้าย” ในหน้าบันเทิง ชื่อว่า “วันวิพากษ์” มีเจ้าของนามปากกา “ไก่อ่อน” ที่
รับผิดชอบเขียนถึงเรือ่ งราวในแวดวงสังคมและบันเทิงด้วยสไตล์การเขียนทีผ่ อ่ น
คลายแฝงอารมณ์ขันเสิร์ฟถึงมือผู้อ่านทุกเช้า
คอลัมน์นี้ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์อย่างมากใน
สมัยนั้น และนับแต่นั้นมาชื่อเสียงของไก่อ่อนก็กลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
“ไก่อ่อน” หรือคุณลุง “บรรเจิด ทวี” ปัจจุบันอายุ 84 ปี แม้วัยและ
สังขารจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา แต่ทว่าสมองไม่ได้โรยราไปตามวัย ยังมีผลงาน
เขียนในคอลัมน์ตา่ งๆ ของหนังสือหลายเล่ม ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นเรือ่ งทีท่ นั ยุคทัน
สมัยชนิดที่ว่า เด็กรุ่นใหม่ยังต้องอาย
นัดพบคุณลุงบรรเจิดที่สำ�นักข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเป็นครั้งแรก
แต่กลับไม่รู้สึกถึงความแปลกหน้ากัน เพราะท่านให้ความเป็นกันเองกับผู้ที่
อ่อนวัยกว่า บรรยากาศการพบปะกันในวันนั้นทำ�ให้บทสนทนาดำ�เนินไปอย่าง
ราบรื่น
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บรรเจิด ทวี ผู้อยู่เบื้องหลังความโด่งดังของ ซีรีส์ญี่ปุ่น “สงครามชีวิตโอชิน”
ทั้งโดยการเบิกทางให้ได้ออกอากาศทางช่อง 5 และการดัดแปลงบทเป็นนิยาย
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
คุณลุงบรรเจิดนัน้ พืน้ เพเป็นชาวตำ�บลสรรพยา อำ�เภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท
เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2474 จบวิชาการบัญชีชั้นต้น ได้ประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
หลังจบการศึกษาในปี พ.ศ.2499 ก็เริ่มต้นทำ�งานในตำ�แหน่งเสมียน
กองเลขานุการคณะกรรมการอบรมข้าราชการและประชาชน กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการองค์การเลี้ยงไก่ กระทรวง
มหาดไทย แต่เพราะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการพูดและการเขียน ทำ�ให้ชีวิต
การทำ�งานช่วงหนึ่งได้มีโอกาสสัมผัสกับงานด้านการบันเทิง โดยไปรับจ้างทำ�
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นามปากกา “ไก่อ่อน”
เพื่อน คือ รงค์ วงษ์สวรรค์
ซึ่งขณะนั้นทำ�งานอยู่ที่หนังสือพิมพ์
สยามรัฐ ตั้งให้

ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บโรงภาพยนตร์ ชั้ น หนึ่ งในกรุ ง เทพมหานครหลายแห่ ง
ทั้งบรอดเวย์, เมโทร, แมคเคนนา, เอเธนส์, ออสการ์, กรุงเกษม, เพชรรามา,
ควีนส์ และโรงภาพยนตร์สุขุมวิท
คุณลุงบรรเจิดเล่าไปหัวเราะไปว่า
“ชีวิตผมเริ่มเขียนหนังสือแบบให้คนอื่นอ่านมาตั้งแต่เรียนเตรียม
อุ ด มศึ ก ษา ที่ โ รงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย ตอนนั้ น ผมเขี ย นเล่ น ๆ แต่
“พนมเทียน” คนแต่งนิยายเรื่องเพชรพระอุมา เพื่อนร่วมห้องเรียนเดียวกับผม
เขาเขียนจริงจัง ส่วนผมอยากเขียนก็เขียน แต่ก็เคยเขียนบทละครวิทยุเรื่องหนึ่ง
ส่งเข้าประกวดแล้วได้รางวัล”
ระหว่างทีเ่ รียนธรรมศาสตร์ ซึง่ ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเรียนจบ เพราะ
บ้านเมืองไม่สงบมีปญ
ั หาการเมือง ช่วงนัน้ ลุงบรรเจิดบอกว่า กลายเป็นนักกิจกรรม
ตัวยง ที่จำ�ได้แม่นๆ คือ ถูกเชิญให้ไปเป็นหัวหน้าเชียร์ฟุตบอลประเพณี
จุฬา-ธรรมศาสตร์
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“สมัยนั้นผมดังไปถึงรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนสามารถรวมตัว
กันตั้งคณะละครวิทยุได้ ชื่อ “คณะวิญญาณศิลปิน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
1 ป.ณ. เชิ ง สะพานพุ ท ธ และมี โ อกาสได้ อ อกหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ เล็ ก ชื่ อ
“ธรรมสาส์น” ใช้ชื่อจริงเขียนบทความเป็นบางเรื่อง และเขียนคอลัมน์ให้กับ
หนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์ชื่อหนังสือ “ดารา” ใช้นามปากกาว่า “จอสยาม” “
คุณลุงบรรเจิดบอกว่า ตัวเองนั้นเหมือนคนไฮเปอร์ เพราะอยู่นิ่งไมได้
ขณะที่ ทำ � ละครวิ ท ยุ ออกหนั ง สื อ พิ ม พ์ ก็ ยั งไปสมั ค รงานเป็ น สมุ ห์ บั ญ ชี
ที่โรงภาพยนตร์ด้วย แต่กลับได้งานแปลบทภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย และตั้งชื่อหนัง-สารคดีต่างประเทศ
“ภาพยนตร์ ที่ ผ มตั้ ง ชื่ อ เช่ น เสื อ หยิ่ ง สิ ง ห์ ผ ยอง สารคดี โ ลก
เมื่อ 25 น. ฯลฯ ช่วงนั้นได้ค่าจ้างไม่มาก แต่ผมชอบนะ มันสนุกดี”

ที่มาของนามปากกา “ไก่อ่อน”

จากผลงานที่คุณลุงบรรเจิดขีดเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับถนนสายบันเทิง
เล่นๆ นี้เอง ทำ�ให้วันหนึ่ง ท่านได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง ซึ่งขณะ
นั้นมีสำ�นักงานตั้งอยู่ที่ซอยวรพงษ์ บางลำ�พู ให้เขียนคอลัมน์บันเทิงรายวันสั้นๆ
ชื่อ “หลังอาหาร-ลับแลสำ�ราญ”
“คอลัมน์นี้อยู่ใน หน้า4 ของหนังสือพิมพ์ ผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องตลก
โปกฮา ยังคงใช้นามปากกาว่าจอสยาม ซึ่งเป็นนามปากกาเดียวกับที่ผมใช้เมื่อ
แปลคำ�บรรยายภาษาไทยให้กับภาพยนตร์ในขณะนั้น เขียนไปเขียนมาก็ได้รับ
ความนิยมจากผู้อ่าน “
คุณลุงบรรเจิดออกตัวว่า การที่คอลัมน์ “หลังอาหาร-ลับแลสำ�ราญ”
มีแฟนๆติดตามอ่าน ไม่ใช่เพราะตัวเองเขียนเก่ง แต่เป็นเพราะหนังสือพิมพ์เสียง
อ่างทองในสมัยนั้น เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่อยู่ในความนิยมของผู้อ่าน โดย
เฉพาะช่วงทีม่ ขี า่ วเด็ดคดีฆา่ นวลฉวี ทีเ่ ป็นผลงานทำ�ให้คณ
ุ รังษี เราเจริญ นักข่าว
ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์
“ตอนนัน้ ผมไม่ได้มที นี่ งั่ ประจำ�ในสำ�นักงานนะ ได้แต่อาศัยห้องทำ�งาน
ของคุณประสาน มีเฟื่องศาสตร์ หรือเจ้าของนามปากกา กระแช่ สีเสียด
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เขาบอกผมว่า
ชื่อ “ไก่อ่อน” นี่แหละดีแล้ว
น่ารักดี จะเขียนเล่นก็ได้ เขียนจิกก็ได้

นัง่ ทำ�งานด้วยกัน หันหน้าชนกันทุกวัน ออกไปกินอาหารเทีย่ งด้วยกัน เทีย่ วด้วย
กัน สนิทกันมาก”
งานเขียนของคุณลุงบรรเจิดยังคงได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ สี ย งอ่ า งทอง ได้ เ ปลี่ ย นหั ว เป็ น “ไทยรั ฐ ”
มี “ทองทศ ไวทยานนท์” เป็นบรรณาธิการ ช่วงนั้นเองที่ทำ�ให้คุณลุงบรรเจิดได้
เป็นพนักงานประจำ�ของกองบรรณาธิการข่าวบันเทิง พร้อมกับได้รับมอบหมาย
จากวิมล พลกุล หัวหน้ากองบรรณาธิการ ให้เขียนเพิ่มอีก 1 คอลัมน์ ในพื้นที่
“ปีกซ้าย” หน้าบันเทิง ชื่อว่าคอลัมน์ “วันวิพากษ์” โดยใช้นามปากกาว่า
“ไก่อ่อน” เป็นเรื่องทั่วไป แบบครอบจักรวาล
ชื่อคอลัมน์ “ วันวิพากษ์” คุณลุง บรรเจิดได้ไอเดียมาจากภาพยนตร์
ต่างประเทศเรื่องวันเผด็จศึก ที่เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย
ส่วนนามปากกา “ไก่อ่อน” เพื่อน คือ รงค์ วงษ์สวรรค์ ซึ่งขณะนั้น
ทำ�งานอยู่ที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐตั้งให้
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“เขาบอกผมว่าชื่อ “ไก่อ่อน” นี่แหละดีแล้ว น่ารักดี จะเขียนเล่นก็ได้
เขียนจิกก็ได้ “
คอลัมน์นี้ถือเป็นของใหม่ที่สุดของหน้าบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวัน
สมัยนั้น เพราะวางอยู่ปีกซ้าย ซึ่งยังไม่มีฉบับไหนคิดทำ�กัน
ลุงบรรเจิด ต้องเขียนคอลัมน์วนั วิพากษ์ในหน้าบันเทิงทุกวัน การเขียน
คอลัมน์สมัยนัน้ นักเขียนต้องอยูใ่ นวินยั มากกว่าสมัยนี้ เสรีภาพก็มจี �ำ กัดไม่กว้าง
ขวางเหมือนวันนี้ ดังนัน้ เรือ่ งหรือวัตถุดบิ ทีน่ �ำ มาเขียนจึงมักเป็นประสบการณ์ตรง
จากการท่องราตรี ซึ่งมักจะวนเวียนอยู่บนถนนไม่กี่สาย เริ่มตั้งแต่ถนนสีลม
ย่านศาลาแดง ซอยพัฒน์พงศ์ ถนนเจริญกรุงหน้าไปรษณีย์กลาง และถนน
ราชดำ�เนินกลาง
“เรื่ อ งราวที่ เ ขี ย นลงก็ เ กี่ ย วกั บ ความบั น เทิ ง เริ ง รมย์ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่
ไม่คอ่ ยเกีย่ วข้องกับการเมือง เพราะได้ยนิ เรือ่ งทีโ่ รงพิมพ์ถกู ชายฉกรรจ์บกุ เข้าไป
ทุบแท่นพิมพ์ เนือ่ งจากข้อเขียนใช้เสรีภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์ไปหน่อย ส่วนใหญ่
ผมเขียนถึงนักร้องสาว เช่น คุณปทุมวดี เค้ามูลคดี สมัยนั้นเป็นนักร้อง
ผมเขียนถึงบ่อยๆ ส่วนผู้ชายที่ดังๆ มีคุณสุเทพ วงศ์กำ�แหง และ คุณชรินทร์
นันทนาคร”
คุณลุงบรรเจิดเล่าว่า ความที่ต้องออกท่องราตรีทุกคืนเพื่อเก็บเกี่ยว
ข้อมูล ทำ�ให้ได้พบเห็นทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม
นักร้อง นักแสดง ซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุดิบชั้นยอดที่เก็บมาเขียนถึงในคอลัมน์
หากจะกล่าวว่า คุณลุงบรรเจิดเป็นคนแรกๆ ทีเ่ ริม่ เขียนคอลัมน์ประเภท
ซุบซิบ หยิก หยอก แซวบุคคลในสังคมของยุคนั้นสมัยนั้น ก็คงไม่ผิด
“ผมไปกับนักข่าวบันเทิงอีก 2 คน จาก 2 ค่ายหนังสือพิมพ์ คือ
คุณสำ�เริง เนาว์สัยศรี จากพิมพ์ไทย และคุณสุธี มีศีลสัตย์ จากเดลินิวส์
เที่ยวทุกคืน ก็ได้ข้อมูลจากการเที่ยวมาเขียน เช่น เขียนถึงปทุมวดีตอนเป็น
นักร้องอยู่ที่สถานบันเทิงชื่อ มูแลง รูจ ที่เขียนถึงเพราะตอนนั้นเพราะมีคนบอก
ให้ผมช่วยเขียนเชียร์ ผมเขียนจนคุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ภรรยาของ
ป๊ะกำ�พล วัชรพล แซวว่า สงสัยต้องไปมูแลง รูจ สักที อยากรู้ว่าปทุมวดีคือใคร
ทำ�ไมเธอเขียนถึงบ่อย ก็ตอนนั้นผมเขียนอะไรก็ลงท้าย “ก็ปทุมวดีสิ” ตลอด”
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ผลงานของคุณลุงบรรเจิดขณะอยู่ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังไม่หมด
เท่านี้ ยังมีเรือ่ งสัน้ แนวตลกสัปดนทีแ่ ปลมาจากหนังสือเพลย์บอยรายเดือนลงใน
คอลัมน์ “นิทานข้างหมอน” ซึ่งวางอยู่ตำ�แหน่งปกในของหนังสือพิมพ์ด้วย

เบื้องหลัง “ทอง” ของ ฉลอง ภักดีวิจิตร

ด้วยสมองที่ชอบคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย บวกกับ
เป็นคนกว้างขวางในวงการบันเทิง วันหนึ่ง ลุงบรรเจิดจึงมีโอกาสได้สร้างหนัง
เรื่อง “ยอดคน” มีเกชา เปลี่ยนวิถี เป็นพระเอก แถมจัดฉายรอบปฐมทัศน์
ช่วงเวลา 1 ทุ่มตรง ซึ่งสมัยนั้นไม่มีใครเขาทำ�กัน
นอกจากนี้ คุณลุงบรรเจิดยังเขียนเรื่อง “ทอง” ที่ต่อมา “บางกอกการ
ภาพยนตร์” ของ “ฉลอง ภักดีวิจิตร” นำ�ไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง “ทอง”
ถึง 3 ภาค สร้างรายได้ถล่มทลาย แต่เจ้าของงานเขียนกลับไม่ได้แม้แต่ค่าเรื่อง
นอกจากความภาคภูมิใจในผลงานที่รังสรรค์ขึ้น
“ผมเขียนเรื่องทองความยาวแค่ 1 หน้าครึ่งของกระดาษ A4 ให้คุณ
ฉลองไปทำ�หนังฟรีๆ ตอนนัน้ มีแต่คนบอกว่าเรือ่ งดีนะ แต่ท�ำ ไม่ได้หรอก พอคุณ
ฉลองเห็นก็เอาไปให้คุณ ส. อาสนจินดา เขียนบทภาพยนตร์ ผมจำ�ได้วันที่หนัง
ออกฉายจริง คุณจุรี โอศิริ ซึ่งเป็นคนพากย์เสียงเข้ามาพูดกับผมว่า เฮ้ย! เจิด
ความฝั น คุ ณ เป็ น จริ ง แล้ ว นะ ความจริ ง ผมยั ง เขี ย นบทภาพยนตร์ ร่ ว มกั บ
คุณปราศรัย กีรกะจินดา ด้วยนะ มีหลายเรื่อง เช่น จุฬาตรีคูณ, คู่รัก,
ยิ้มสวัสดี, ตัดเหลี่ยมเพชร, ผ่าปืน, พ่อครัวหัวป่าก์ ฯลฯ”

ยกทีมออกจากไทยรัฐ
สุดท้ายไปไม่รอด

จู่ๆ วันหนึ่งราวๆปี 2514 คุณลุงบรรเจิดก็โบกมือลาจากไทยรัฐ
ย้ายไปอยู่หนังสือพิมพ์รายวันน้องใหม่ชื่อ “สยาม” ที่ สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
เป็นนายทุน ครั้งนั้น นอกจากลุงบรรเจิดแล้ว ยังมีคนไทยรัฐอีกประมาณ 100
คน ยกกองออกไปอยู่ที่ “สยาม” ซึ่งมีสำ�นักงานอยู่ที่ผ่านฟ้า แม้แต่คนขาย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็ยังตามไปด้วย ถือเป็นปรากฏการณ์ “ออกยกกอง”
ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของคนหนังสือพิมพ์
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สิ่งที่นักข่าว ทุกยุคสมัยควรจะมีเหมือนกันคือ
“อิสรภาพทางความคิด”
โดยเฉพาะคนทำ�หนังสือพิมพ์นั้น
ยิ่งต้องคิดเร็ว ทำ�เร็ว ถูกต้อง แม่นยำ�
และที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมี “สัจจะ”
เพราะทุกชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมา
ต้องเขียนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

“ป๊ะกำ�พลถึงกับร้องไห้ โทรศัพท์มาด่าผมถึงห้องทำ�งานทีโ่ รงภาพยนตร์
ออสการ์ ตอนนั้นมีคนเดียวที่ไม่ออกคือ คุณโกวิท สีตลายัน เจ้าของคอลัมน์
มังกรห้าเล็บ”
แต่หลังจากนัน้ ไม่นาน พวกทีอ่ อกจากไทยรัฐ ไปอยูห่ นังสือพิมพ์สยาม
ก็ตอ้ งร้องไห้หนักยิง่ กว่าป๊ะกำ�พล เพราะหนังสือพิมพ์ปดิ ตัวลงภายในเวลาอันสัน้
“ผมไม่เป็นไรหรอก แต่ตอนนัน้ ผมสงสารพวกตระเวนข่าว ตกงานกัน
หมด กระเสนกระสาย ผมเสียดายมาก เพราะถ้าอยู่ต่ออีก 2 เดือน หนังสือจะ
ขายดีมาก เพราะกำ�ลังเข้าสู่ช่วง 14 ตุลา 2516 ซึ่งเหตุการณ์บ้านเมือง
ช่วงนั้นทำ�ให้หนังสือพิมพ์ขายดีมาก เรียกว่าช่วงนั้นจะพิมพ์กี่แสนฉบับก็ขาย
หมดเกลี้ยง”
“ผมเป็นคนแรกนะที่เรียกคุณกำ�พลว่า “ป๊ะ” “คุณลุงบรรเจิดเปรยขึ้น
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เบาๆ ระหว่างการสนทนา ก่อนจะเล่าต่อว่า ตกงานในสำ�นักพิมพ์อยู่ประมาณ
ปีเศษ ในปี 2518 ก็ได้รับการชักชวนจาก “สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช” ให้ไป
ทำ�งานที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ปักหลักทำ�งานอยู่ที่เดลินิวส์นานถึง 24 ปี เพียงเพราะคำ�ขอร้องไม่ให้
ออกของ “เตี่ย” หรือ “คุณแสง เหตระกูล” กระทั่งเกษียณอายุงานในตำ�แหน่ง
“บรรณาธิการหนังสือพิมพ์”
“ผมก็อยู่หน้าบันเทิงเหมือนเดิม เขียนคอลัมน์เสียส่วนใหญ่ ตอนนั้น
พี่เทพเอานิยายเรื่องเพชรพระอุมาไปลงในหนังสือพิมพ์สร้างจุดขายใหม่ ทำ�ให้
หนังสือพิมพ์ขายดีจากวันละ 75,000 ฉบับ ขึ้นมาเป็น 3 แสนฉบับ ที่รู้ก็เพราะ
ว่าพี่เทพได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำ�หรับกองบรรณาธิการ เงินกองทุนมาจาก
ยอดขายหนังสือพิมพ์ คิดฉบับละกี่สตางค์จำ�ไม่ได้ เพื่อเอาเงินมาให้พวกเรา
ปัจจุบันก็ยังมีกองทุนนี้อยู่แต่อาจจะไม่อยู่ในรูปแบบเดิม เพราะปัจจุบันมีหลาย
ส่วนงาน ผมว่าน่าจะได้กันทุกคน”
จากคนเขียนคอลัมน์ ไม่มีทักษะด้านการทำ�ข่าว ไม่เคยเป็นนักข่าว
แต่เมื่อต้องนั่งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ก็ยังสร้างผลงานหลายอย่าง
คุณลุงบรรเจิดบอกว่า ไม่ชอบตามอย่างใคร มีความคิดริเริ่มของตัว
เอง คุณลุงเปิดหน้าเดลินิวส์วาไรตี้ เป็นครั้งแรก ทำ�ให้หนังสือพิมพ์มี 2 ส่วนใน
1 ฉบับ ทำ�ให้หนังสือพิมพ์ขายดีจากการเขียนนิยายทีแ่ ปลงมาจากละครในโทรทัศน์
ใช้นามปากกาว่า แดงระวี เริ่มต้นจากละครจีนเรื่องเหยี่ยวถลาลม ของช่อง 7 สี
โดยเอาบทพากย์มาเขียนใหม่ ใส่อารมณ์ บรรยากาศ เอาไปลงในหนังสือพิมพ์
เพียงแค่สัปดาห์เดียว ยอดขึ้นเป็นแสนฉบับ
อีกเรื่องคือละครญี่ปุ่นเรื่องโอชิน
“ผมตั้งชื่อเรื่องใหม่ว่า สงครามชีวิตโอชิน คนอ่านติดกันทั้งบ้าน
ทั้งเมือง”
คุณลุงบรรเจิดเล่าว่า ตอนทีม่ ผี ซู้ อื้ ละครนีค้ รัง้ แรก ไปเสนอทีวชี อ่ งไหน
ก็ไม่ใครเอา คุณลุงได้ดูตัวอย่างอยู่ 2-3 ตอน รู้เลยว่าต้องดัง จึงแนะนำ�ให้ไป
เสนอช่อง 5 ซึ่งสมัยนั้นเป็นช่องที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ มีรายการเดียวที่ดังคือ
มาตามนัด


AW-007.indd 107

2/24/2558 BE 2:37 PM

“ออกอากาศหลังรายการนี้เลย จากนั้นผมเขียนลงในเดลินิวส์อยู่ 6
เดือน คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง แม้แต่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็ยังติดละคร
เรื่องนี้ ทำ�ให้ช่วงที่มีละครสงครามชีวิตโอชินหนังสือพิมพ์ขายดี ยอดขาย
หนังสือพิมพ์ขึ้นอีกแสนฉบับ ตอนนั้น...แม้แต่เพชรพระอุมายังสู้ไม่ได้”
แม้เดลินิวส์จะไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่นำ�นิยายไปลงให้คนอ่าน
แต่จากไอเดียของคุณลุงบรรเจิดทีเ่ อานิยายไปลงในหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ครัง้ แรก
ต้องยอมรับว่าทำ�ให้เดลินิวส์ประสบความสำ�เร็จอย่างงดงาม
แต่ใช่วา่ ชีวติ ของคุณลุงบรรเจิดจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เพราะ
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ระหว่างนั้นก็มีคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่หลายรอบ
“ผมมีคดีเกี่ยวกับสถาบัน เพราะลูกน้องไปเขียนข่าวผิดพลาด ทำ�ให้
หนังสือพิมพ์ถูกปิดไป 15 วัน ผมต้องขึ้นศาล ขณะนั้น คุณชลอ อยู่เย็น
เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา คนเขียนข่าวนี้ติดคุก ผมต้องรับผิดชอบ
แต่ ศ าลยั ง ปรานี ตั ด สิ นให้ ร อลงอาญา 2 ปี ผมได้ รั บ ความเมตตาจาก
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เขียนลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เพื่อช่วยเดลินิวส์ โดยบอกว่าถ้า
เดลินวิ ส์บรรเทาให้ขนาดนีแ้ ล้ว บรรณาธิการยังติดคุกอีก แล้วต่อไปจะหาใครมา
เป็นบรรณาธิการได้”
ก่อนจบเรื่องคดีนี้ คุณลุงบรรเจิด หยอดท้ายเป็นเกร็ดว่า จากคดีนี้
แหละที่ทำ�ให้ประภา เหตระกูล ได้พบกับ พลตำ�รวจโท วันชัย ศรีนวลนัด
จนได้ใช้นามสกุลศรีนวลนัดมาถึงทุกวันนี้
“ตอนนั้น วันชัยเป็นสารวัตรอยู่ที่ สน.บางรัก ผมไปมอบตัวที่นั่น
ส่วนคุณประภาตอนนั้นต้องไปช่วยผมเรื่องคดีความ”

วันนี้ .. ยังไม่วางปากกา

คุณลุงบรรเจิดเกษียณจากตำ�แหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในปี 2542
แต่ใช่ว่าท่านจะหยุดเขียน หยุดคิดหยุดค้นคว้า ในทางกลับกัน ผลงานเขียนใน
ฐานะคอลัมนิสต์ ยังคงปรากฏในหนังสือหลากหลายหัว
หลังเกษียณจากเดลินิวส์ ปราจิน เอี่ยมลำ�เนา เจ้าของหนังสือ
กรังด์ปรีซ์ ชวนไปเป็นที่ปรึกษาหนังสือกรังด์ปรีซ์ อยู่มา 10 กว่าปี จนถึงทุกวัน
นี้ และเขียนคอลัมน์ ลงหนังสือในเครือชื่อ ยวดยาน ซึ่งเป็นหนังสือรายสัปดาห์
ขนาดเท่ากับหนังสือพิมพ์
ต่อมา ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ภัทรพงษ์ จากหนังสือสื่อสากล ซึ่งเป็น
หนังสือรายเดือน ก็ขอให้เขียนคอลัมน์ด้วย และอีก 2 เล่มที่ยังเขียนให้คือ
หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง และหนังสือในเครือสยามสปอร์ต ของระวิ โหลทอง เพราะ
คุ้นเคยกัน อยู่มาด้วยกันตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ
“ผมยังเขียนหนังสือทุกวัน เขียนเพราะอยากใช้สมอง อย่าถามนะว่า
ผมเอาข้อมูลจากที่ไหนมาเขียน ผมก็ใช้คอมพิวเตอร์ไง ดูเว็บต่างประเทศบ้าง


AW-007.indd 109

2/24/2558 BE 2:37 PM

อ่านหนังสือพิมพ์บ้าง อัปเดตข้อมูลทุกเช้า ทั้งหมดนี้มันคือ ความชอบส่วนตัว
อยากเขียนอะไรก็เขียน ผมเขียนหนังสือ ไม่เคยถามว่าจะได้เงินเท่าไหร่ ก็อย่าง
ว่าแหละนะ สมัยนัน้ คนทำ�หนังสือพิมพ์รายได้นอ้ ย ลิขสิทธิ์ค่าเขียนก็ไม่มี แต่ถ้า
เป็นสมัยนี้ละก็ ผมคงรวยมากแน่ๆ”
ช่วงสุดท้ายของบทสนทนา คุณลุงบรรเจิดยังให้ขอ้ คิดดีๆ สำ�หรับน้องๆ
ลูกๆ หลานๆ ที่ทำ�งานข่าวทุกคนว่า
แม้นักข่าวยุคก่อนจะไม่เหมือนนักข่าวยุคปัจจุบัน แต่สิ่งที่นักข่าว
ทุกยุคสมัยควรจะมีเหมือนกันคือ“อิสรภาพทางความคิด” โดยเฉพาะคนทำ�
หนังสือพิมพ์นั้น ยิ่งต้องคิดเร็ว ทำ�เร็ว ถูกต้อง แม่นยำ� และที่ขาดไม่ได้คือ
ต้องมี “สัจจะ” เพราะทุกชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมาต้องเขียนด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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คณิต นันทวาณี

เหยี่ยวข่าวทำ�เนียบฯรุ่นบุกเบิก
เรื่องและภาพ โดย ศศิชา อิสระศรีโรจน์
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คณิต นัน ทวาณี หรือที่นักข่า วทั้ ง รุ่ นน้ อ ง และรุ่ นใกล้ เ คี ยงกั น
รวมทั้ง คนในแวดวงการเมือง และการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งรู้จักมักคุ้นกัน
เรียกว่า “ เจ๊คณิต” เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2474 ก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศไทยจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หนึ่งปี
คณิตเกิดและเติบโต ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี ในบริเวณใกล้เคียงกับเรือนจำ�
บางขวาง แม่เป็นแม่คา้ ขายอาหารอยู่ที่ ตลาดหน้าคุกบางขวาง เมื่ออายุได้เพียง
10 ปี ในยามที่ว่างจากการเรียน เจ๊คณิต ต้องช่วยแม่ทำ�งาน ทั้งโม่แป้งทำ�ขนม
และงานอืน่ ๆตามทีแ่ ม่จะเรียกใช้ ซึง่ ทำ�ให้เธอได้ซมึ ซับความเป็นผูห้ ญิงทีเ่ ข้มแข็ง
ของแม่ ทีต่ อ้ งทำ�มาหาเลีย้ งลูกๆ ด้วยความมานะอดทน ไม่เคยแสดงความอ่อนแอ
ออกมาให้เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียว และความเข้มแข็งของแม่นี้เอง ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาสู่เจ้าตัว
เรือนจำ�บางขวาง นอกจากจะเป็นคุกคุมขังนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ ที่ถูก
ลงโทษสถานหนัก รวมทั้งนักโทษประหารแล้ว ยังเป็นที่จองจำ�นักโทษการเมือง
ที่รัฐบาลจอมพล ป พิบูลสงคราม ในยุค “เชื่อผู้นำ� ชาติพ้นภัย” เห็นเป็นศัตรู
จำ�นวนมาก
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ด้วยความทีเ่ จ๊คณิตต้องออกไปช่วยแม่ขายของทีต่ ลาดหน้าคุกบางขวาง
ทุกวัน จึงมีโอกาสรับฟังเรื่องราวของนักโทษการเมือง จากภรรยาของนักโทษคน
หนึ่ง ที่มาซื้อกับข้าวที่แม่ขายอยู่ทุกวัน
“สามีของเธอติดคุกอยู่หลายปี เราจึงได้นั่งฟังผู้หญิงคนนี้พูดถึงสามี
ของเขา กระทัง่ เกิดการซึมซับในเส้นทางชีวติ ของนักโทษการเมืองทีด่ นิ้ รนต่อสูก้ บั
อำ�นาจเผด็จการทหาร เธอเล่าว่า เขาถูกจับเพราะฝักใฝ่เรื่องการเมืองมากเกินไป
เรารู้สึกสะเทือนใจมากตอนที่ได้ฟัง เกิดความรู้สึกที่ว่า ทำ�ไมเขาจึงต้องถูกคุมขัง
ทั้งๆที่เป็นเรื่องของการไม่สยบยอมต่ออำ�นาจ ตรงนี้เองที่ทำ�ให้เรามีความรู้เรื่อง
การเมืองมาตั้งแต่เด็ก” เจ๊คณิตย้อนความทรงจำ�ในช่วงนั้นให้ฟัง
เมื่อเรียนจบชั้นมัธยม จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เจ๊คณิตได้รับการ
ชักชวนจากบัญญัติ ทัศนียเวช ให้เข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์ โดยเริ่มต้นจากการ
เป็นนักข่าวที่หนังสือพิมพ์ “ไทยใหม่” ในขณะที่มีอายุ 20 ปี
คณิตเล่าว่า บัญญัติเป็นเหมือนพี่สาว เพื่อนและหัวหน้างาน ที่ตนเอง
ให้ความเคารพนับถือ เป็นต้นแบบที่คอยให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� และเป็นแรง
บันดาลใจ ในการเป็นนักข่าวที่ดี
“ตอนทีเ่ ข้าไปเริม่ งานทีห่ นังสือพิมพ์ไทยใหม่ ตอนนัน้ เป็นเหยีย่ วข่าวที่
ต้องไปทำ�ข่าวทีท่ �ำ เนียบรัฐบาล โดยการไปสัมภาษณ์รฐั มนตรี ซึง่ ในยุคนัน้ ยังไม่มี
เครือ่ งบันทึกเสียงเหมือนเช่นนักข่าวสมัยปัจจุบนั ต้องใช้วธิ กี ารจดและต้องจำ�ให้
แม่น เริ่มจากฝึกจับประเด็น แล้วกลับมาเขียนข่าว โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีด
ซึ่งห้ามเขียนผิดเป็นอันขาด โดยเฉพาะชื่อและตำ�แหน่งของรัฐมนตรี การเขียน
ข่าวผิดถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในสมัยนั้น ถึงขั้นต้องปิดหนังสือพิมพ์ ฉะนั้น
หัวหน้าข่าวจะย้ำ�เสมอว่า ห้ามเขียนผิดนะ”
คณิตเล่าว่า ตัวเองจะจำ�ทะเบียนรถยนต์ของรัฐมนตรีแต่ละคน หาก
เห็นรถยนต์จอดที่ทำ�เนียบหรือรัฐสภา ก็จะรู้แล้วว่ารัฐมนตรีคนไหนมาประชุม
พอถึงช่วงปรับคณะรัฐมนตรี ถือว่าเป็นเรือ่ งทีใ่ หญ่มาก ต้องจำ�ให้ได้วา่ รัฐมนตรี
คนไหนมาใหม่ คนไหนออกไป หรือย้ายกระทรวง ใครเป็นรัฐมนตรีคนเก่า
คนใหม่มายังไง เป็นเด็กของใคร ต้องจดอย่างละเอียดแล้วกลับมาพิมพ์ดีด
เขียนข่าวต่อที่สำ�นักพิมพ์
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การทำ�หนังสือพิมพ์ในยุคหลังปี 2480 ซึง่ การเมืองไทยอยูภ่ ายใต้ระบอบ
เผด็จการทหาร ของ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการ
ถูกคุกคามจากอำ�นาจรัฐ หากว่า ไม่ใช่เป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระบอกเสียงของ
รัฐบาล หนังสือพิมพ์ไม่มเี สรีภาพในการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็น
ที่ขัดแย้งกับรัฐบาล แต่เจ๊คณิต บอกว่า ตัวเองเป็นคนกล้ามาตั้งแต่เด็ก จึงกล้า
ที่จะรายงานข่าวตามความเป็นจริงที่ประชาชนควรจะได้รู้ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ
การถูกเซ็นเซอร์ข่าวก่อนตีพิมพ์ก็ตาม
“ยอมรับเลยว่าการทำ�งานในช่วงนัน้ บรรยากาศตึงเครียด แต่วา่ ไม่รสู้ กึ
กดดันนะ เพราะเรามั่นใจว่าเราเป็นนักข่าวหญิงที่เก่ง “
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ ทำ � รั ฐ ประหาร ยึ ด อำ � นาจรั ฐ บาล
จอมพลป.พิบูลสงคราม มื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 และแต่งตั้งนายพจน์
สารสิน เอกอัครราชทูตไทยประจำ�สหรัฐอเมริกา ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อจัดการเลือกตั้งในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 หลังการเลือกตั้ง
พลโทถนอม กิตติขจร ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501
แต่เป็นได้เพียง 10 เดือนก็ลาออกจากตำ�แหน่ง ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
โดยอ้างว่า เกิดความวุ่นวายในสภาฯ และจอมพลสฤษดิ์ประกาศยึดอำ�นาจ
อีกครั้งในตอนค่ำ�วันเดียวกัน
ครั้งนี้ จอมพลสฤษดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีเอง ปกครองประเทศโดยใช้
ประกาศคณะปฏิวัติ และธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ที่
นายกรัฐมนตรีมีอำ�นาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประเทศไทยเข้าสู่ยุคเผด็จการอีกครั้ง
หนึง่ หนังสือพิมพ์ซงึ่ เป็นสือ่ สารมวลชนหลักประเภทเดียวในยุคนัน้ ต้องถูกจำ�กัด
สิทธิเสรีภาพ ไม่สามารถนำ�เสนอข่าวได้อย่างตรงไปตรงมา ก่อนจะตีพิมพ์
จะต้องส่งข่าวทุกชิ้น ไปให้กองทัพตรวจสอบ หรือ “เซ็นเซอร์”
เจ๊ ค ณิ ต เล่ าให้ ฟั ง ถึ ง บรรยากาศในตอนนั้ น ว่ า ทุ ก คื น ประมาณ
สองทุ่ม นักข่าวจะต้องนั่งรถจี๊ปเดินทางไปยังกองทัพบกเพื่อหอบข่าวทั้งหมดไป
ให้พันเอกประจักษ์ สว่างจิตร ซึ่งขณะนั้นเพิ่งจบการศึกษา ติดยศนายร้อยได้ไม่
กี่ปี เป็นผู้เซ็นเซอร์ จากนั้นนักข่าวจึงจะกลับมาพิมพ์ข่าวที่ผ่านการเซ็นเซอร์แล้ว
เพื่ อ ลงตี พิ ม พ์ ใ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ วั น รุ่ ง ขึ้ น ทำ �ให้ เ วลาการปิ ด ข่ า วดึ ก ขึ้ น
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ความคุ้นเคยกับ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ “แหล่งข่าว” เป็นเรื่องปกติของ
เหยี่ยวข่าวประจำ�ทำ�เนียบอย่าง “เจ๊คณิต” ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็น
นายกรัฐมนตรีคนหนึง่ ที่ เจ๊คณิต ชืน่ ชมในความสามารถทีห่ ลากหลาย และความ
ตรงไปตรงมา
เสร็จงานแล้วจึงกลับบ้านลำ�บาก ต้องอาศัยนอนค้างที่โรงพิมพ์กันเกือบทุกคืน
“ทำ�แบบนี้ทุกวันจนกลายเป็นเรื่องปกติที่ต้องหอบข่าวไปนั่งคอยให้
ทหารตรวจสอบ จะกลับบ้านก็ไม่ให้กลับ แต่ด้วยหน้าที่ของการทำ�งานมันอยู่ใน
สายเลือด เลยทำ�ให้เราใจจดจ่อไปกับงาน ไม่เคยรู้สึกลำ�บาก ไม่เคยเกรงกลัว
อิทธิพลใด เรามีแต่ความกล้าหาญ และก็ไม่เคยมีความคิดแวบเข้ามาว่าเราต้อง
เลิกทำ�อาชีพนี้สักครั้งเดียว”
แม้จะถูกควบคุม ตรวจสอบการรายงานข่าวอย่างเข้มงวด แต่เจ๊คณิต
ก็เข้าใจในการทำ�หน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่ง
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“รุ่นพี่ที่ทำ�อาชีพสื่อมวลชนด้วยกันเขาจะบอกกับเราเสมอว่า อย่าไป
เกลียดชังเขา เขาไม่ได้รังแกแต่เขามาตรวจสอบการทำ�งาน สำ�รวจ ตรวจตราว่า
ที่เราเขียนไปนั้น เป็นความจริงหรือไม่”
เจ๊คณิตเรียกสิ่งนี้ว่า “แว่นสีขาว” ซึ่งหมายถึง การทำ�ข่าวโดยไม่มี
อคติใดๆ
“เราต้องยึดมัน่ ทำ�หน้าทีส่ อื่ มวลชนในการรายงานข่าวโดยทีไ่ ม่ได้ลนื่ ไหล
ไปตามกระแส เราต้องคิดหลายๆมิติ ว่า เขาเป็นคนดีหรือไม่ดี เขาทำ�ให้ประเทศ
ชาติเสียหายอย่างไรบ้าง ซึ่งเราต้องเรียนรู้ตรงนี้”

ทีมงาน “บ้านเมือง” ยุคบุกเบิก

ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2517 เจ๊คณิตได้ย้ายมาอยู่ที่หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ร่วมกับมานะ แพร่พันธุ์ และ ถาวร สุวรรณ ซึ่งทั้งสองคนนี้ คณิตบอกว่า
เป็นคนทีส่ �ำ คัญในชีวติ ของตนมาก โดยมานะเป็นบรรณาธิการตัง้ แต่หนังสือพิมพ์
พิมพ์ไทยเรือ่ ยมาจนกระทัง่ หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง ส่วนถาวรก็เป็นรุน่ พีท่ คี่ อยให้
คำ�แนะนำ�ในช่วงที่ทำ�ข่าวการเมืองมาโดยตลอด
ประเทศไทยหลังผ่านเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แม้ว่าสถานการณ์
บ้านเมืองจะสับสนวุน่ วาย เพราะเป็นช่วงเปลีย่ นผ่านเสรีภาพเบ่งบาน มีการประท้วง
ของนักเรียน นักศึกษา กรรมกร แทบทุกวัน และเริ่มมีการใช้ความรุนแรงกับ
ผูน้ �ำ นักศึกษา ชาวนา แต่ส�ำ หรับผูท้ ผี่ า่ นประสบการณ์ในการทำ�ข่าวมานาน อย่าง
เจ๊คณิตไม่ได้รู้สึกว่า มีแรงกดดันในการทำ�หน้าที่แต่อย่างใด แต่กลับเห็นว่า
สื่อสารมวลชน มีสิทธิเสรีภาพมากกว่าครั้งไหนๆในประวัติศาสตร์
ในฐานะผูส้ อื่ ข่าวประจำ�ทำ�เนียบรัฐบาลทีย่ าวนาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักข่าว กับแหล่งข่าว ที่เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นไปด้วยดี คณิตได้กล่าวถึง
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2518 ถึงต้น
ปี 2519 ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีทเี่ ธอชืน่ ชม ทัง้ ในความเป็นนักเขียน และในบทบาท
นักการเมือง ที่แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
“สมัยที่เราทำ�ข่าวในยุคหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ บริหารประเทศ ท่านจะ
รอให้เรามาถึงที่ทำ�เนียบรัฐบาลก่อน จึงจะเปิดให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน โดย
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พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่เจ๊คณิตยอมรับในความ
เป็นผู้นำ�

ตอนที่เข้าไปเริ่มงานที่หนังสือพิมพ์ไทยใหม่
ตอนนั้นเป็นเหยี่ยวข่าวที่ต้องไปทำ�ข่าว
ที่ทำ�เนียบรัฐบาล โดยการไปสัมภาษณ์รัฐมนตรี
ซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีเครื่องบันทึกเสียงเหมือน
เช่นนักข่าวสมัยปัจจุบัน ต้องใช้วิธีการจด
และต้องจำ�ให้แม่น
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เจ๊คณิต กับ “ป๋าเปรม” พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี
นักข่าวรุน่ น้องก็จะรูจ้ กั เราเป็นอย่างดีในความสัมพันธ์อนั ดีของเรากับหม่อมราชวงศ์
คึกฤทธิ์ในฐานะแหล่งข่าว ซึ่งนักข่าวประจำ�ทำ�เนียบรัฐบาลก็จะเรียกเราว่า
‘เจ๊คณิต’ สำ�หรับหม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิเ์ ราได้เห็นมุมมองการทำ�งานทีว่ า่ ท่านเป็น
คนทีเ่ ก่งหลากหลายด้าน เป็นทัง้ นักประพันธ์ นักแสดง และยังเป็นนักการเมือง
ที่พูดตรงไปตรงมาจนได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนในยุคนั้นว่า “เสาหลัก
ประชาธิปไตย” หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ มุมหนึ่งเขามีอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์
อีกมุมหนึ่งเขาเป็นนายกรัฐมนตรี”
นายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่ง ที่คณิตยอมรับในบทบทการเป็นผู้นำ� คือ
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนายธานินทร์
กรัยวิเชียร บริหารประเทศระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2523
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เหตุการณ์ที่คณิตจำ�ได้ขึ้นใจคือ วันที่ พลเอกเกรียงศักดิ์ ยกมือลา
ออก ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 อัน
เนื่องมาจากการที่รัฐบาลตัดสินใจขึ้นราคาน้ำ�มันตามราคาตลาดโลก ซึ่งทำ�ให้
ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนและรัฐบาลถูกโจมตีอย่างหนัก พลเอกเกรียงศักดิ์
จึงขอลาออก และยุติบทบาททางการเมือง นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา นับเป็นนายก
รัฐมนตรี คนแรก และคนเดียวที่ลาออกกลางสภาฯ โดยไม่มีใครคาดมาก่อน
นอกจากครูคณิตจะทำ�งานเป็นนักข่าวประจำ�ที่หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
แล้ว คณิตยังเป็นนักข่าวอิสระหรือ Stringer ทีท่ �ำ ข่าวเป็นครัง้ คราวให้กบั หนังสือ
พิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน และสำ�นักข่าว
เอ็นเอชเค ของญี่ปุ่น
สมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ คณิต ถูกคุณพ่อ หรือ เตี่ย เคี่ยวเข็ญให้
ไปเรียนภาษาจีน ที่โรงเรียนแถวบางกระบือ เพราะเตี่ยมองการณ์ไกลว่า การรู้
ภาษาจีน จะเป็นประโยชน์ต่อไปในวันข้างหน้า
“คนทำ�อาชีพสื่อมวลชน ต้องเรียนรู้การต่อสู้เพื่อผดุงความยุติธรรม
ต้องเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ให้มาก เรื่องภาษาก็สำ�คัญ อย่ารู้แค่ภาษาเดียว
การเป็นนักข่าวสำ�หรับเรา คือการใช้ภาษาถ่ายทอดข้อเท็จจริงที่เราต้องการให้
สังคมได้รู้ เมื่อเรามีความสามารถทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น ข้อเท็จจริงของเราก็จะ
ถูกนำ�เสนอเปิดกว้างออกไปมากยิง่ ขึน้ ทีส่ �ำ คัญก็คอื เราสามารถสร้างความมัน่ คง
ให้กับอาชีพสื่อมวลชนได้ด้วยความรู้ ความสามารถของเรา ทำ�ให้เรามีโอกาสใน
ชีวิตมากกว่านักข่าวรุ่นเดียวกันหนึ่งก้าว”
หลังจากทำ�งานที่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองได้ 10 ปี คณิตก็ได้รับมอบ
หมายภาระหน้าที่ที่สำ�คัญขึ้น คือ เป็นหัวหน้าข่าว ซึ่งเธอทำ�หน้าที่นี้ต่อเนื่องมา
จนเกษียณ
วันนี้ คณิตอายุ 83 ปี เธอบอกว่า อาชีพนักข่าวได้ให้ความสุขกับชีวิต
ขอเธอมาตลอด มีเพื่อน มีพี่ มีน้อง ในสมาคมนั กข่ า วนั กหนั ง สื อ พิ ม พ์
แห่งประเทศไทยที่ตา่ งต่อสู้ ช่วยเหลือให้วงการหนังสือพิมพ์ยังคงเดินหน้าตรวจ
สอบการทำ�งานตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อด้วยความภาคภูมิใจ อาชีพสื่อมี
ความแตกต่างจากอาชีพอื่น ตรงที่ ยึดถืออุดมการณ์มากกว่าเกียรติ์ศักด์ศรี
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เจ๊คณิต ในฐานะเหยีย่ วข่าวอาวุโสประจำ�ทำ�เนียบ นัง่ ประกบ อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี ระหว่างการแถลงข่าวครั้งหนึ่ง
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อยากให้นักข่าวรุ่นใหม่

มีอุดมการณ์
รักความถูกต้อง

คณิต ฝากข้อคิดแก่นักข่าวรุ่นลูก รุ่นหลาน ในปัจจุบันว่า
อาชีพนักข่าวต้องทำ�ตัวเสมือนเป็น “กระดาษซับ” แผ่นเดียวทีจ่ �ำ ประเด็น
ที่สำ�คัญเวลาสัมภาษณ์ได้ทั้งหมด อย่าทำ�กระดาษซับให้ “เจือจาง” แล้ว
จะทำ�ให้เราจำ�ได้ไม่ตกหล่น หรือถ้ายังจำ�ได้ไม่หมดให้จดดีกว่า และต้อง
มีความกระตือรือร้น ในการหาข่าว เพื่อนำ�เสนอต่อ หัวหน้าข่าว
“อยากให้นักข่าวรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพสื่อมวลชน
สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ไม่วา่ จะเป็นรัฐบาลไหนก็ตาม จะต้องยืนอยู่บน
ความถูกต้อง ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ถ้าไม่มีนักข่าวรัฐมนตรีก็จะ
ไม่มเี วทีให้มานัง่ แถลงข่าว เราทำ�หน้าทีต่ รวจสอบการทำ�งาน ซึง่ รัฐมนตรี
จะต้องเกรงใจนักข่าว เราจึงต้องทำ�ในสิ่งที่ ‘ถูกต้อง’ สิ่งที่เรียกว่า ‘ดี
งาม’ ทีจ่ ะต้องนำ�เสนอข่าวทีต่ รงไปตรงมา เป็นไปตามหลักการของวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์
“เรื่องของการผูกความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวก็มีความสำ�คัญ
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อย่างมาก แต่ต้องทำ�ให้เขาเกรงใจเรา ให้เขารู้สึกว่าเราเป็นนักข่าวที่ดี
จึงอยากให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาหล่อหลอมเป็นสมาชิกสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะได้เรียนรู้วา่ พวกพี่ๆ
เขาทำ�งานกันอย่างไรถึงได้แข็งแกร่ง แต่ก็ยอมรับว่านักข่าวสมัยนี้
เก่งมาก ประกอบกับมีเทคโนโลยีช่วยให้การทำ�งานสะดวก รวดเร็ว
ขึ้น แต่ก็ต้องเรียนรู้เรื่องอุดมการณ์จากพวกพี่ๆนักข่าวในสมาคมฯ
ที่ เ จนจัด เรื่องประสบการณ์การทำ� ข่ าวที่ จ ะทำ �ให้ นั กข่ า วรุ่ นใหม่ มี
โลกทัศน์ที่กว้างขึ้น”
คณิตพูดถึงเรื่อง นักข่าวกับข้อครหาเรื่องการรับสินบน
ในยุคนีท้ นี่ กั หนังสือพิมพ์ตอ้ งต่อสูก้ บั ระบบทุนสูง สมัยทีค่ ณิตทำ�งาน
เป็นนักข่าว พูดได้เต็มปากว่าไม่เคยรับสินบนเลยแม้แต่ครั้งเดียว
เพราะรูส้ กึ ละอายใจทีจ่ ะทำ�เช่นนัน้ และนักข่าวในยุคนัน้ ส่วนมากก็จะ
มีความคิดแบบนี้ เหมือนกันทั้งหมด
“เงินซือ้ ไม่ได้ ต้องสะอาดทีส่ ดุ ไม่วา่ จะมีบริษทั อืน่ มาติดต่อ
ให้ไปทำ�งานด้วย ยืน่ ข้อเสนอให้เงินมากกว่าอาชีพนักข่าวแต่เราไม่เคย
คิดเลิกทำ�อาชีพนี้เลยสักครั้ง อยากให้นักข่าวรุ่นใหม่มีอุดมการณ์
รักความถูกต้อง นักข่าวจะต้องไม่เกรงกลัวอำ�นาจใคร อุดมการณ์
ของนักข่าว เป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วใน
ระดับชาติ’”
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ปรีชา สามัคคีธรรม

นายคชา ผู้ร่ายปากกาเป็นอาวุธ
เรื่องและภาพ โดย ขนิษฐา เทพจร



ศ์

“จุดหนึ่งที่ประชาชน นักศึกษา และหนังสือพิมพ์ร่วมกันต่อสู้ แม้จะ
เพลี่ยงพล้ำ�กำ�ลังของฝ่ายผู้กุมอำ�นาจรัฐ แต่ก็เป็นสิ่งที่สำ�แดงให้เห็นว่า ความ
ไม่พอใจของประชาชนนั้นมี ไม่ใช่ว่ากลุ่มที่มีอำ�นาจนั้นจะทำ�อะไรได้ตามใจชอบ
สิ่งที่ทำ�นี้ คือ การคานอำ�นาจไม่ให้ผู้ใช้อำ�นาจมากจนเกินธง”
นั่ น เป็ น คำ � สั ม ภาษณ์ ที่ ส ะท้ อ นตั ว ตนและอุ ด มคติ ข อง “ปรี ช า
สามัคคีธรรม” นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ต่อบทบาทของการทำ�หน้าทีน่ กั หนังสือพิมพ์
ยาวนานกว่า 50 ปี และในปัจจุบันยังเป็นสิ่งที่เขายึดถือไม่เปลี่ยนแปลง จนได้
รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างกับคนวงการนักหนังสือพิมพ์
ใน พ.ศ. 2519 ต่อเนื่องถึง พ.ศ. 2520 ซึ่งประเทศไทยอยู่ภายใต้
การปกครองแบบเผด็จการ โดยกองทัพอีกครั้งหนึ่ง หลังการรัฐประหารอันสืบ
เนื่องจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของวิชาชีพ
สื่อมวลชน ที่ต้องเผชิญกับอำ�นาจทหาร เมื่อมีการออกคำ�สั่งคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 หรือ ปร. 42 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ให้อำ�นาจรัฐควบคุมหนังสือพิมพ์อย่างเข้มงวด เป็นเสมือนโซ่ตรวนที่จองจำ�


สิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์
พี่ปรีชา ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
ให้เป็นนายกสมาคมนักข่าวคนที่ 9 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2519 จึงมีภาระ
หน้ า ที่ ที่ สำ � คั ญ ในการเป็ น หั ว หอก ของการต่ อ สู้ เ พื่ อ เสรี ภ าพตามระบอบ
ประชาธิปไตยของหนังสือพิมพ์และของประชาชน
จากบันทึกในจดหมาย ที่ “ปรีชา ในฐานะนายกสมาคมนักข่าวฯ
คนที่ 9” เขียนรายงานถึงการทำ�กิจกรรมในรอบปี (4 มีนาคม 2519 - 5 มีนาคม
2520) ถึงสมาชิก ทีต่ พี มิ พ์ไว้ในวารสารวันนักข่าว 5 มีนาคม พ.ศ. 2520 ได้บอก
เล่าถึงสถานการณ์วงการข่าว และบทบาทการต่อสู้กับคำ�สั่ง ปร.42” ตอนหนึ่งว่า
“สำ�หรับปัญหาหนักอกที่สถาบันหนังสือพิมพ์ต้องเผชิญ และได้รับ
ความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงภายหลังการปฏิรูปเมื่อ 6 ตุลาคม 2516
ทัง้ การสัง่ ปิดหนังสือพิมพ์และการใช้มาตรการทีเ่ ข้มงวดต่อวงการหนังสือพิมพ์นนั้
สมาคมนักข่าวฯ และสถาบันร่วมวิชาชีพอื่นก็ได้ประสานความสามัคคีกันอย่าง
เหนียวแน่นในอันทีจ่ ะทำ�ความเข้าใจกับคณะปฏิรปู ในช่วงต้น กับรัฐบาลธานินทร์
กรัยวิเชียร ในช่วงหลัง แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ความเพียรพยายามในอันจะ
เสริมสร้างความเข้าใจต่อกัน ไม่บรรลุเป้าประสงค์เท่าที่ควร
แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ปรากฏว่า วงการหนังสือพิมพ์เราได้ผนึกความ
สามัคคีกันอย่างเหนียวแน่น เมื่อเผชิญกับกรณีที่คณะที่ปรึกษาของเจ้าพนักงาน
การพิมพ์ได้ออกมาตรการเกีย่ วกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในครัง้ นัน้ สถาบัน
หนังสือพิมพ์ ได้มีการประชุมพบปะหารือเพื่อหาทางคลี่คลายกรณีที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ปรากฏว่า จากผลแห่งการแสดงพลังสามัคคี
ของพวกเรา ทางคณะที่ปรึกษาก็ได้มีการลดหย่ อ นผ่ อ นปรนความเข้ ม งวด
พอสมควร”
จากวันนัน้ ผ่านไปแล้ว 38 ปี อดีตนายกสมาคมนักข่าวฯ หมายเลข 9
รำ�ลึกถึงปรากฏการณ์รวมใจรอบนั้นว่า
“คนที่ มี บ ทบาทอย่ า งมาก มี พี่ ท องใบ ทองเปาด์ พี่ พ งษ์ ศั ก ดิ์
พยัฆวิเชียร เพราะปร. 42 ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือปิดปาก กระบวนการ
ต่อสู้ต้องใช้ความเป็นเอกภาพเพราะเป็นความเสียหายร่วม เป็นการสู้เพื่อแสดง


ให้ถึงจิตวิญญาณ ต้องการเสรีภาพ ความถูกต้อง ระยะเวลาสู้เพื่อทวงสิทธิ์
กินเวลาหลายปี จนเขาเพลีย คือใช้อำ�นาจจนเพลียไปเอง”
นายกสมาคมนักข่าว และกรรมการบริหาร รุ่นต่อมา รวมทั้งองค์กร
วิชาชีพหนังสือพิมพ์อื่นๆ ถือเป็นภาระหน้าที่สำ�คัญ ในการเคลื่อนไหว เรียกร้อง
ให้ยกเลิก ปร. 42 จนประสบผลสำ�เร็จ ในปี 2533 เมื่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ ออกพระราชกำ�หนด ยกเลิก ปร. 42 เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2533
หลังจาก มีผลบังคับใช้นานถึง 14 ปี

เบ้าหลอมแห่งความคิด
บ่มเพาะการต่อสู้

กรอบความคิดและแนวทางการทำ�งานของพีป่ รีชา ส่วนหนึง่ มาจากนิสยั
ส่วนตัวที่รักความถูกต้องเป็นธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ นับตั้งแต่เข้าเรียนที่โรงเรียน
ราชวชิรานุกูล จังหวัดสงขลา บ้านเกิด ในชั้นประถมศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย ในระดับมัธยม และถูกบ่มเพาะให้เติบโตอย่างเข้มแข็งระหว่างใช้ชีวิต
อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ร่วมกับรุ่นพี่ในสถาบัน ที่มีแนวคิด
หัวก้าวหน้าแบบเดียวกัน ทำ�กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมก้มหัวให้กับ
อำ�นาจเผด็จการที่แผ่ขยายมายังสถาบันการศึกษา ซึ่งสร้างผลกระทบต่อผู้เรียน
โดยเฉพาะด้านสิทธิการแสดงออก และความคิดเห็นเรื่องการเมือง ทั้งการเมือง
ภายในและภายนอกประเทศ
พี่ปรีชา เข้าเรียนที่คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ฯ ราวๆ ปี 2500
“ยุคนั้นสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่มีความยุติธรรม
คณะปฏิวัติใช้อำ�นาจที่เกินขอบเขต เข้ามาคุกคามนิสิต นักศึกษา เมื่อนักศึกษา
รุ่นพี่ทำ�กิจกรรมเราก็เข้าไปร่วม เพราะมีความรู้สึกนึกคิดใกล้เคียงกัน กิจกรรม
ช่วงนั้นที่ได้รับความนิยม และถือว่ามีอิทธิพลสูงมาก คือ การแสดงละคร
เรื่อง อนุภาพประชาชน มีคนดูเยอะมาก เราใช้พื้นที่หน้าตึกโดมริมน้ำ�เป็นเวที
นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมรณรงค์แจกใบปลิวต่อต้านความไม่ยุติธรรม จัดเวที
ปราศรัย เช่น ต่อต้านจอมพลถนอม กิตติขจร ทีเ่ ข้ามาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ แล้วขึ้นค่าสมัครสอบ จากปีละ 40 บาท เป็นปีละ 400 บาท


คนที่มีบทบาทอย่างมาก มี พี่ทองใบ ทองเปาด์
พี่พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร เพราะปร. 42
ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือปิดปาก
กระบวนการต่อสู้ต้องใช้ความเป็นเอกภาพ
เพราะเป็นความเสียหายร่วม
เป็นการสู้เพื่อแสดงให้ถึงจิตวิญญาณ
ต้องการเสรีภาพ ความถูกต้อง
ระยะเวลาสู้เพื่อทวงสิทธิ์กินเวลาหลายปี
จนเขาเพลีย คือใช้อำ�นาจจนเพลียไปเอง

นักศึกษาก็รณรงค์กัน”
ด้วยเหตุที่ร่วมกิจกรรมประท้วงการขึ้นค่าสมัครสอบ และพาดพิง
แกนนำ�คนสำ�คัญของคณะปฏิวตั ิ ทำ�ให้ “นายปรีชา สามัคคีธรรม” ถูกเลขาธิการ
มหาวิทยาลัยฯ คัดชื่อออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ขณะที่อยู่ชั้นปี 3 ด้วย
เหตุผลที่ว่า “แสดงอาการก้าวร้าวต่อฝ่ายทหาร” ประกอบกับสภาพการเมืองอยู่
ในจังหวะทีร่ ฐั บาลปราบปรามปัญญาชนด้วยข้อหา “ฝ่ายซ้าย” นักศึกษากลุม่ ทีร่ กั


ความยุติธรรมจึงถูกเหมารวม ปราศจากการแยกแยะความถูกต้อง
แต่ในความโชคร้ายที่ไม่สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร
ยั งมี ค วามโชคดี. ..คือ แรงผลักดันให้ พี่ปรี ช า ได้ เ ข้ า สู่ ว งการหนั ง สื อ พิ ม พ์
เพื่อคว้าปริญญาชีวิต และความสำ�เร็จในฐานะคนหนังสือพิมพ์
“ตอนที่ร่วมทำ�กิจกรรมในธรรมศาสตร์ มีรุ่นพี่ชวนไปทำ�งานข่าว
เพราะเห็นว่าเราเล่าข่าวสนุก หนังสือพิมพ์กรุงเทพถือเป็นที่แรกของการเริ่มต้น
อาชีพนักข่าวควบคูก่ บั ชีวติ นักศึกษา แต่พอถูกมหาวิทยาลัยลบชือ่ เราไม่มเี งินเรียน
จึงไปทำ�หนังสือพิมพ์เต็มตัว อยู่มา 3-4 ฉบับ ทั้ง น.ส.พ.เสียงอ่างทอง ยุคที่
คุณสนอง มงคล อดีตผูน้ �ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นบรรณาธิการ,
น.ส.พ.หลักเมือง, น.ส.พ.เดลินิวส์ ตำ�แหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการ รับผิดชอบข่าว
การเมือง ควบคู่ไปกับทำ�หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ชื่อ มหาราษฎร์ นอกจากงาน
หนังสือพิมพ์แล้วยังมีโอกาสไปทำ�ข่าวทีวีอยู่พักหนึ่งที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี

นายปรีชา สามัคคีธรรม
ถูกเลขาธิการมหาวิทยาลัยฯ คัดชื่อออก
พ้นสภาพการเป็น นักศึกษา
ขณะที่อยู่ชั้นปี 3 ด้วยเหตุผลที่ว่า
แสดงอาการก้าวร้าวต่อฝ่ายทหาร



ยุคที่สถานีตั้งอยู่ย่านเจริญผล”
ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ทำ �ให้ ค นข่ า วมากฝี มื อ อย่ า งปรี ช า ต้ อ งย้ า ยสั ง กั ด
บ่ อ ยครั้ งในรอบ 20 ปี แ รกของการทำ � งาน คื อ สถานการณ์ ท างการเมื อ ง
ทีไ่ ม่แน่นอน แต่ดว้ ยไฟแห่งความรักในอาชีพ ประกอบกับมีเพือ่ นร่วมอุดมการณ์
ในวงการจำ � นวนหนึ่ ง จึ ง ทำ �ให้ เ ขาไม่ ย อมแพ้ แ ละไม่ ย อมถอยห่ า งจากถนน
นักหนังสือพิมพ์

งิ้วการเมือง
นายคชาร่าย-ชัย ราชวัตร รำ�

บทบาทงานนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ น.ส.พ.เดลิ นิ ว ส์ ซึ่ ง ควบคู่ ไ ปกั บ
บรรณาธิการมหาราษฎร์รายสัปดาห์ที่สร้างชื่อ-ถูกกล่าวขานถึง คือ งานเขียน
ล้อเลียน-แซวนักการเมือง ด้วยนิยายจีนแปลง ชื่อ “งิ้วการเมือง” ซึ่ง ปรีชา
เขียนเรือ่ ง โดยใช้นามปากกา “นายคชา” โดยมี “ชัย ราชวัตร” เขียนภาพประกอบ
เป็น งิ้วการเมือง ที่ นายคชาร่าย ชัย ราชวัตร รำ� ตีพิมพ์อยู่บนหน้า 5 ของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
“พี่ปรีชา” ในวัย 75 ปี เล่าย้อนถึงจุดกำ�เนิด “นายคชา” ว่า เกิดขึ้น
ช่วงที่อยู่มหาราษฎร์ราวปี 2513-2514 โดยการยุจากเพื่อนๆ ให้นำ�นิยายจีน
มาประยุกต์ให้เข้ากับบรรยากาศไทยๆ เขียนในสไตล์งิ้ว ล้อเลียนการเมือง
เพื่อให้เรื่องสนุก ด้วยความที่ชอบอ่านนิยายจีนเป็นทุนเดิมจึงง่ายต่อการสร้าง
อารมณ์ขันในเรื่องราว สร้างตัวละครที่มีสีสัน โดยงานเขียนในบทบาทนายคชา
มีผู้ติดตามมากรวมถึงนักการเมือง
“ผมเขี ย นล้ อ เลี ย นการเมื อ งสนุ ก ๆ นั ก การเมื อ งก็ ไ ม่ โ กรธ อย่ า ง
พล.อ.กฤษณ์ ศรีวรา อดีตผบ.ทบ. ที่ถูกล้อว่าไปล่องเรือเพื่อปรึกษาหารือ
เรือ่ งการเมือง พอเขาอ่านงานเรา ก็โทรศัพท์หาโดยตรง ชีแ้ จงว่าไม่ได้ท�ำ แบบนัน้
เราก็เข้าใจและเขาก็เข้าใจเรา แต่ก็มีนักการเมืองที่โกรธ คือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช เพราะเราไปให้ฉายาว่า เฒ่าสารพัดพิษ”
การวิพากษ์ วิจารณ์ ผู้มีอำ�นาจ โดยลูกเล่นแปลงจากนิยายจีน ถือ
เป็นอีกบทบาทของการท้วงติง ตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างมีชั้นเชิง และไม่นำ�


วิชาชีพไปเสี่ยงกับอำ�นาจเผด็จการ
นอกจากงานในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ แล้ว ปรีชา ยังมีผลงานที่เจ้าตัว
ภาคภูมิใจ คือ เป็นคนกลางเพื่อคลี่คลายความไม่เข้าใจระหว่างตัวแทนรัฐบาล
และกลุ่มที่ถูกตั้งข้อหาเป็นพวกสร้างสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ ในกรณีที่ชวน “เปาะสู วาแมดิซา” ครูใหญ่ ร.ร.บ้านจารังตาดง อ.รามัน
จ.ยะลา ที่ทางการระบุว่า เป็นหัวหน้าขบวนการแบ่งแยกดินแดน หรือโจรใต้
เข้ามาในกรุงเทพฯ เพื่อพูดคุยกับ พล.อ.กฤษณ์ สีวรา ที่ดำ�รงตำ�แหน่ง ผบ.ทบ.
ในขณะนั้น
“ผมได้ถา่ ยรูปคูค่ รูเปาะสู แล้วลงหน้าหนึง่ น.ส.พ.เดลินวิ ส์ ก็มคี นแซว
ว่า คนไหนโจรใต้ คนไหนนักข่าว เพราะครูเปาะสูเป็นคนสุภาพ ส่วนผมไว้หนวด
ไว้เครา”
ปรีชา ลาออกจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ เพราะหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ไม่ยอมยึดถือวันที่ 5 มีนาคมเป็นวันหยุดประจำ�ปีของนักข่าว อันเป็นประเพณี
ที่ถือปฏิบัติกันมา แต่การเขาที่เป็นผู้นำ�ขององค์กรวิชาชีพ คือ นายกสมาคม



นักข่าว จึงแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการลาออกจากหนังสือพิมพ์ต้นสังกัด
และกลั บไปรวมกลุ่ ม กั บ นั ก ต่ อ สู้ - ปั ญ ญาชน ทำ � “มหาราษฎร์ ร ายสั ป ดาห์ ”
เต็มตัว โดยมี “นายคชา” เป็นตัวชูโรง พะบู๊กับคนพาล อภิบาลคนดี
ด้วยสถานะที่ใกล้ชิดกับฝ่ายการเมือง และมีมิตรสหายในเครือข่าย
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ
ยุคที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี ดำ�เนินนโยบาย
66/23 พี่ปรีชา จึงถูกเลือกให้เป็นผู้ประสานมิตรสหายที่ลี้ภัยการเมือง ให้กลับ
คื นสู่ เ มื อ ง “สหาย” ส่วนใหญ่ที่รับฟัง สถานการณ์ และสารจากรั ฐบาล เช่ น
ไขแสง สุกใส, อาคม สุวรรณนพ, นพพร สุวรรณพานิช, ประสาร มฤคพิทักษ์
จึงตัดสินใจกลับบ้านเกิด หลายคนได้เข้าสู่แวดวงการเมืองในเวลาต่อมา
ปัจจุบัน “ปรีชา สามัคคีธรรม” หรือ “นายคชา” ในวัย 75 ปี ได้ใช้
ชีวติ ส่วนใหญ่ พักผ่อนอยูก่ บั ครอบครัว ทีอ่ .หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่ยงั คงจับงาน
เขียน-วิเคราะห์-วิจารณ์สถานการณ์บ้านเมืองตามสไตล์ที่ถนัดที่ “นิตยสาร
สี่เหล่า” ซึ่งเขาเป็นประธานกรรมการบริหารนิตยสารฉบับนี้


วันนี้ ในแวดวง คนหนังสือพิมพ์รุ่นใหม่ ชื่อ ปรีชา สามัคคีธรรม
อาจจะไม่เป็นทีร่ จู้ กั มากสักเท่าไร แต่ในตำ�นานคนหนังสือพิมพ์ ปรีชา สามัคคีธรรม
ถือเป็นคนหนังสือพิมพ์คนหนึ่งที่ ถือปากกา เป็นอาวุธ ต่อสู้กับระบอบเผด็จการ
ทหาร และไม่ยอมก้มหัวให้กับทุนที่หวังประโยชน์ทางธุรกิจ-การเมือง และ
ครอบงำ�เสรีภาพในการทำ�หน้าที่ของคนหนังสือพิมพ์



ชนชั้นปกครองทุกยุคทุกสมัย

มั
น
เหลิ
ง
หลังจากสัมผัสกับอำ�นาจ

นักข่าวต้องเป็นคนแตะเบรก
ต้องท้วงติงอย่างมีเหตุผล
ไม่ใช่เหยียบอย่างรุนแรง
แม้จะถอยฉากจากวงการหนังสือพิมพ์ในเมืองกรุง ไปใช้ชวี ติ
สงบ ที่สงขลา บ้านเกิดหลายปีแล้ว แต่ปรีชา สามัคคีธรรม ยังเฝ้ามอง
ปรากฏการณ์ข่าวสาร โดยเฉพาะแวดวงนักหนังสือพิมพ์-สื่อมวลชน
ด้วยความเป็นห่วง ท่ามกลางสภาพสังคมที่นักข่าวต้องเผชิญกับการ
คุกคามจากอำ�นาจเผด็จการอีกครัง้ และถูกนักธุรกิจเข้ามาเปลีย่ นแปลง
หนังสือพิมพ์ให้เป็นการแสวงหากำ�ไร ต้องพึง่ พิงธุรกิจโฆษณา จนกลาย
เป็นจุดอ่อนที่นักการเมืองใช้อำ�นาจผ่านทุน เข้ามาบงการ หรือควบคุม
ทิศทางข่าว ซึง่ แตกต่างจากยุคเก่า ทีน่ ายทุนหนังสือพิมพ์ไม่มสี ทิ ธิบ์ งการ
นักข่าว
แต่ เ มื่ อ ปฏิ ทิ น และนาฬิ ก าแห่ ง ยุ ค สมั ย เคลื่ อ นไป พี่ ป รี ชา
ก็เข้าใจและยอมรับกับปรากฏการณ์ โดยไม่ละทิ้งอุดมการณ์ที่ฝากถึง
สื่อมวลชนรุ่นน้อง ต่อการทำ�หน้าที่อย่างมีจิตวิญญาณ ว่า


“นักข่าวต้องมีเสรีภาพพอสมควร กล้าวิจารณ์ ไม่ใช่ตามใจ
ชนชั้นปกครองอย่างเดียว ชมอย่างเดียว อย่าลืมว่าชนชั้นปกครอง
ทุกยุคทุกสมัย มันเหลิงหลังจากสัมผัสกับอำ�นาจที่ไม่เคยมีมาก่อน
ดังนั้นนักข่าวต้องเป็นคนแตะเบรก ต้องท้วงติงอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่
เหยียบอย่างรุนแรง”
ขณะที่ภาพฝันต่อ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” เขาวาดให้เป็นผู้ที่
พบแสงสว่าง ผู้ที่ตื่นตัวจากสิ่งต่างๆ รอบตัว ผู้ที่เปิดหู เปิดตารับฟัง
ข่าวสารรอบทิศเพื่อนำ�องค์รู้ช่วยสังคม
“นักข่าวรุ่นน้องๆ ฉลาด เขาโตมากับโลกยุคใหม่ หากจะ
พูดอะไรไปก็กลัวจะไม่เหมาะ แต่เอาเป็นว่าขอให้นำ�บทเรียนในอดีต
มาเป็นบทเรียน ถ้าเราเข้าใจประเทศชาติ สังคม และประชาชน
เราจะมองปัญหาออกและแก้ปัญหาได้ แต่ปัญหาใหญ่ๆ ไม่ใช่แก้ได้
แค่คน 1-2 คน ต้องรวมกลุ่ม รวมความรัก ความสามัคคีของ
ผู้ประกอบอาชีพไว้ด้วยกัน เพื่อร่วมคิดร่วมแก้ไข สำ�หรับประเด็น
กลุ่มทุนเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์ แต่จะเป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือผลประโยชน์แก่ประชาชาติ ขอให้คิด”
และในยุคสมัยที่เรียกได้ว่า เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ
การเปลี่ ย นทิ ศ ทางสื่ อ มวลชนไทย กั บโจทย์ ใ หญ่ ข องการปฏิ รู ป
คนหนังสือพิมพ์อาวุโสท่านนี้ มีคำ�แนะนำ�ว่า สื่อมวลชนต้องมีจุดยืน
หาเวทีเข้าร่วมเพือ่ ไปสะท้อนและแสดงความเห็นฐานะตัวแทนองค์กร
วิชาชีพ ไม่ใช่เข้าไปเพือ่ เป็นเครือ่ งมือหรือแสวงหาอำ�นาจ ผลประโยชน์
ให้ตัวเอง
ส่วนประเด็นการปฏิรูปสื่อฯ นั้นเป็นสิ่งที่กำ�ลังคิดว่าจะ
ปฏิรูปใคร ปฏิรูปอะไร ส่วนตัวมองว่ารายได้ของสื่อมวลชนจำ�เป็นที่
ต้องปฏิรูป เพื่อให้นักข่าวอยู่อย่างคนที่มีศักดิ์ศรี ประคองชีวิตด้วย
กำ�ลังขาที่แข็งแรง จากรายได้ที่สมน้ำ�สมเนื้อ







มานิจ สุขสมจิตร

มือที่ถือปากกา และตำ�รากฎหมาย
เรื่องและภาพ โดย ธีรธร แพ่งประสิทธิ์


ศ์

การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของคนหนังสือพิมพ์ ในยุคหลังเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516 กล่าวได้ว่า มีความแตกต่างจากการต่อสู้ในยุคเผด็จการทหาร
ก่อนหน้านี้ คือ เป็นการต่อสู้ในเชิงรุก ในลักษณะของการเคลื่อนไหว ให้รัฐบาล
ยกเลิกกฎหมาย ที่เป็นโซ่ตรวน พันธนาการการทำ�งานของคนหนังสือพิมพ์
มาอย่างยาวนาน และเขียนกติกาสำ�หรับสื่อขึ้นเอง จากเดิมที่คนหนังสือพิมพ์
ส่วนใหญ่มักจะตั้งรับต่อการคุกคามจากอำ�นาจรัฐ
ความแตกต่างอีกข้อหนึ่งคือ เป็นการต่อสู้อย่างเป็นขบวนการ ผนึก
กำ�ลังคนในวิชาชีพ ประสาน สร้างแนวร่วมกับคนนอกวงการ เช่นนักวิชาการ
นักกฎหมาย ใช้องค์กรขับเคลื่อน แทนที่จะต่อสู้แบบปัจเจกเหมือนในอดีต
มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย แต่มีเอกภาพ
บริบททางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง เป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ร้างความแตกต่างนี้
อีกปัจจัยหนึ่งคือ มีคนหนังสือพิมพ์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ในยุคหลัง 14 ตุลา
ที่เข้ามาสู่วงการพร้อมกับความรู้ ความคิดใหม่ทั้งในด้านวิชาชีพ และการต่อสู้
เพื่อสิทธิเสรีภาพ


มานิจ สุขสมจิตร คือ คนหนังสือพิมพ์คนหนึ่งที่เป็นหัวขบวนในการ
ต่อสู้เพื่อสิทฺธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ ในยุคนี้ นับจากการต่อสู้เพื่อยกเลิก
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17, ปร. 42, พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 และการร่วม
ก่อตั้ง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

มาจากแม่สะเรียง
ปักหลักที่ซอยวรพงษ์

พี่มานิจ เกิดที่ อำ�เภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10
เมษายน พ.ศ. 2482 เมื่อเรียนจบชั้นมัธยม ได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียน
ต่อทีโรงเรียนวัดราชบพิธ
ชีวิตคนหนังสือพิมพ์ของ พี่มานิจ เริ่มต้นตั้งแต่ ยังเป็นนักเรียนนุ่ง
กางเกงขาสัน้ เพราะต้องทำ�งาน หาเงินเลีย้ งตัวเอง โดยเป็นนักข่าว ทีห่ นังสือพิมพ์
กรุงเทพรายวัน ซึ่งมีประดิษฐ์ ไวก้อง เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ สำ�นักงาน
ตั้งอยู่ที่บริเวณหัวมุมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ก่อนจะย้ายไปทำ�งาน ที่หนังสือพิมพ์
หลักเมือง ซึ่งมีสุเทพ เหมือนประสิทธิเวช เจ้าของนามปากกา “สิงโตฮึ่มๆ”
เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ โดยมีนักข่าวรุ่นพี่ และรุ่นใกล้เคียงกันอย่าง
แถมสิ น รั ต นพั น ธุ์ หรื อ “ลั ด ดาซุ บ ซิ บ ” ระวิ โหลทอง และพงษ์ ศั ก ดิ์
พยัฆวิเชียร ฯลฯ
จากหนังสือพิมพ์ หลักเมือง พี่มานิจ ย้ายค่ายอีกครั้ง มาปักหลัก
กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ที่ ซอยวรพงษ์ บางลำ�พู และกำ�ลังเปิด
รับสมัครนักข่าว พี่มานิจ เห็นว่า น่าจะมีความมั่นคงกว่า และมีโอกาสในการ
ทำ�งานมากกว่า จึงย้ายมาอยูไ่ ทยรัฐ ซึง่ มีวมิ ล พลกุล เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ
ตอนนัน้ มีทมี งานประกอบด้วยคนหนุม่ ไฟแรงอย่างเช่น ประสาน มีเฟือ่ งศาสตร์
หรือ “กะแช่” สมิต มานัสฤดี สมบูรณ์ วรพงษ์ และ เฉลิมชัย ทรงสุข เป็นต้น

นิติศาสตร์ มธ. รุ่น 2501
นักข่าวประจำ�ศาล

พี่มานิจ เรียนจบชั้นมัธยม ตอนที่อยู่ที่ไทยรัฐ หัวหน้า วิมล แนะนำ�


มานิจ สุขสมจิตร (คนกลาง)ในพิธีเปิดการประชุม สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์
อาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อ พ.ศ. 2543 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดย
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต้ (ขวาสุด) เป็นประธานในพิธี
ให้สมัครเรียนกฎหมาย ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ สมัยนัน้ ยังเป็นมหาวิทยาลัย
เปิด รับผูท้ จี่ บชัน้ มัธยมโดยไม่ตอ้ งสอบเข้า นักศึกษาสามารถเรียนไปด้วย ทำ�งาน
ไปด้วยได้
พี่มานิจสมัครเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2501 เรียกว่า
รุ่น นิติฯ 01 รุ่นเดียวกับ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี มีชัย ฤชุพันธุ์
มือกฎหมายของรัฐบาลหลายชุด และสมัคร สุนทรเวช ระหว่างเรียน ได้รับมอบ
หมายให้ทำ�ข่าวศาล เพราะหัวหน้าเห็นว่า เรียนกฎหมาย จะได้ใช้ความรู้ที่เรียน
มาทำ�ข่าว เขียนข่าว รายงานข่าวได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด
“สมัยก่อนนั้น คนเรียนธรรมศาสตร์มักทำ�งานไปด้วยทั้งนั้น อีกอย่าง
ผมคิดว่าโตแล้วไม่ควรจะใช้เงินพ่อแม่ เรียนหนังสือหาเงินเองได้” พีม่ านิจ กล่าว
เมื่อจบการศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
พี่มานิจสอบเข้ารับราชการ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ แต่ไม่ไปรายงานตัว
ถึงแม้ว่า ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เลขาธิการ มหาวิทยาลัย ตอนนั้น เสนอว่า


จะส่งไปเรียนต่างประเทศ เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ แต่พี่มานิจก็ปฏิเสธ
“คิดว่างานหนังสือพิมพ์สามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า และ
ความรู้ ด้ า นกฎหมาย จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ วงการหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ด้ ม ากกว่ า
เพราะสมัยนั้นคนมีความรู้ทางกฎหมายที่ทำ�งานในแวดวงสื่อยังมีน้อย ดังนั้น
จึงตัดสินใจทำ�งานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อไป” พี่มานิจอธิบายเหตุผลในการ
ตัดสินใจครั้งสำ�คัญ
ทีไ่ ทยรัฐ นอกจากจะทำ�ข่าว เขียนข่าวแล้ว พีม่ านิจ ยัง เขียน คอลัมน์
“ทนายชาวบ้าน” โดยใช้นามปากกา “พงศ์อมร” ซึ่งเป็นชื่อของลูกชาย ถือเป็น
คอลันย์ อดนิยม คอลัมน์หนึง่ ติดต่อกันมานานหลายปี เพราะเขียนเรือ่ งกฎหมาย
โดยใช้ภาษาง่ายๆ คนทั่วไปอ่านเข้าใจได้

มือกฎหมายของวงการหนังสือพิมพ์

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมาย ของพีม่ านิจ เป็นประโยชน์กบั วงการหนังสือพิมพ์
และเพื่ อ นร่วมวิช าชีพ ในเรื่อง การต่อสู้ เ พื่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของหนั ง สื อ พิ ม พ์
ตัง้ แต่การร่างข้อบังคับ ร่างแถลงการณ์ ในวาระต่างๆ ให้ค�ำ แนะนำ�ว่า ทำ�อย่างไร
ไม่ให้ผิดประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่ง
เข้มงวดกับการเสนอข่าวเสนอความคิดเห็นอย่างมาก
บทบาทที่สำ�คัญที่สุดของพี่มานิจ ในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของคน
หนังสือพิมพ์คือ เป็นหนึ่งในผู้นำ� ในการเคลื่อนไหวให้รัฐบาลยกเลิก กฎหมาย
ที่เป็นโซ่ตรวน จำ�กัด เสรีภาพหนังสือพิมพ์ มาอย่างต่อเนื่อง และบทบาท
ในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับสื่อ
ล่าสุด คือ การได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน สมาชิกสภาปฏิรูป ด้าน
สือ่ สารมวลชน และได้รบั การเสนอชือ่ จาก สมาชิก สปช. ให้เป็นคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญด้วย

บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพ

พี่มานิจ กล่าวว่า สื่อ ต้องมีเสรีภาพ เพื่อจะได้ หาข่าวได้ถูกต้อง
ครบถ้วนและรอบด้าน เพื่อประชาชนผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ได้


ถูกต้อง หากสือ่ มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร นำ�เสนอความคิดเห็นแล้ว
ประชาชนจะได้ประโยชน์
แต่ว่าการใช้เสรีภาพนั้น ต้องใช้ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบตาม
กฎหมาย ความรับผิดชอบตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
“ยกตัวอย่างหากเสนอข้อมูลข่าวทุกพรรคการเมือง ประชาชนจะเลือก
พรรคการเมืองทีต่ นเห็นว่าทำ�งานการเมืองอย่างถูกต้อง หากข้อมูลขาดไปด้านใด
ด้านหนึ่ง ไม่ได้นำ�เสนอนโยบายพรรคที่ดี ประชาชนไม่รับรู้ อาจเลือกพรรค
ผิดได้ หรือลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยเรียนวิศวฯ นำ�เสนอการเรียนการสอนของ
คณะวิศวฯ รวมทั้งค่าเล่าเรียนทุกมหาวิทยาลัย ประชาชนจะมีข้อมูลตัดสินใจ
ที่ชัดเจนรอบด้าน” พี่มานิจ ขยายความ
พี่มานิจ เล่าว่า การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ ในยุคหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นไปอย่างยากลำ�บาก และหยุดชะงัก
ในบางครัง้ เนือ่ งจากในช่วงทีจ่ อมพล ป. พิบลู สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เป็น
ช่วงเผด็จการเต็มที่ มีกรณีอุ้มฆ่ากันมากมาย เช่น นักหนังสือพิมพ์อย่างอารีย์
ลีวิระ จากหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ถูกยิง มีการลอบสังหาร 4 อดีตรัฐมนตรี
เป็นต้น
ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม นี่เอง ที่มีการออกกฎหมาย
ควบคุมการทำ�งานของหนังสือพิมพ์ คือ พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484
โดยใช้แทน พ.ร.บ. การพิมพ์ 2476 ซึ่งได้รับการคัดค้านจากนักหนังสือพิมพ์
ในยุคนั้น เพราะเป็นกฎหมาย ที่เข้มงวดกวดขันมาก คนทำ�งานหนังสือพิมพ์
แทบจะกระดิกตัวไม่ได้ ไม่สามารถใช้เสรีภาพเพื่อทำ�งานสื่อได้อย่างถูกต้อง
สาระสำ�คัญของ กฎหมายฉบับนี้ คือ การออกหนังสือพิมพ์ ต้อง
ขออนุญาต จากเจ้าพนักงานการพิมพ์ คือ ตำ�รวจให้อ�ำ นาจเจ้าพนักงานการพิมพ์
ตรวจดู เนือ้ หาของหนังสือพิมพ์ หรือ “เซ็นเซอร์” ก่อนนำ�ไปตีพมิ พ์ เมือ่ ประเทศ
มีเหตุฉกุ เฉิน หรืออยูใ่ นภาวะสงคราม สัง่ งด หรือถอนใบอนุญาตการเป็นผูพ้ มิ พ์
ผูโ้ ฆษณา บรรณาธิการ หริอเจ้าของหนังสือพิมพ์ได้ นอกจากนี้ ยังยึดหนังสือพิมพ์
และแท่นพิมพ์ได้ หากมีการฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือคำ�สัง่ ของเจ้าพนักงานการพิมพ์
พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 ยังมีบทบัญญัติให้ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ต้อง


มานิจ สุขสมจิตร คือ คนหนังสือพิมพ์คนหนึ่ง
ที่เป็นหัวขบวนในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ
ของหนังสือพิมพ์ ในยุคนี้ นับจากการต่อสู้
เพื่อยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17,
ปร. 42, พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484
และการร่วมก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รับผิดเป็นตัวการ ในกรณีที่ผู้ประพันธ์ไม่ต้องรับผิด หรือไม่ได้ตัวผู้ประพันธ์
ก็ให้เอาโทษแก่บรรณาธิการ ผูพ้ มิ พ์ ในความผิดอันเนือ่ งมาจากบทประพันธ์ เช่น
หมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา
ในปี พ.ศ. 2486 มีนักหนังสือพิมพ์ ในรุ่นนั้น ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้
ล้มเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ประกอบด้วยพระยาปรีชานุสาสน์
(เสริญ ปันยารชุน) บิดาคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี คุณมาลัย
ชู พิ นิ จ คุ ณ กุ ห ลาบ สายประดิ ษ ฐ์ ฯลฯ นั บ เป็ น การต่ อ สู้ คั ด ค้ า น พ.ร.บ.
การพิมพ์ พ.ศ. 2484 เป็นครั้งแรก
พี่มานิจ กล่าวถึงที่มาของกฎหมายฉบับนี้ว่า
“อาจารย์เกษม สิริสัมพันธ์ ซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ ก่อนจะมาเล่น
การเมืองเล่าว่า พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ของไทย ลอกจากประเทศ
อียิปต์ แต่ว่าอียิปต์ไม่ได้ออกกฎหมายเอง รัฐสภาอังกฤษผู้ปกครองอียิปต์


ขณะนั้นเป็นผู้ออกกฎหมาย เพื่อนำ�มาใช้ที่อียิปต์”
เมือ่ จอมพลสฤษดิ์ ทำ�รัฐประหาร ยึดอำ�นาจซ้�ำ เป็นครัง้ ทีส่ อง ในวันที่
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 (ปว. 17) ห้าม
ออกหนังสือพิมพ์ใหม่ ห้ามวิพากษ์วจิ ารณ์การเมือง ห้ามก่อให้เกิดความแตกแยก
ในหมู่ประชาชน ห้ามเสนอข่าวที่รัฐบาลอ้างว่าเสื่อมเสียกับรัฐบาล หนังสือพิมพ์
ใดฝ่าฝืน จะถูกปิดทันที
ปว. 17 นี้ จึงเป็นโซ่ตรวนอีกเส้นหนึ่งที่พันธนาการหนังสือพิมพ์
ไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพ นอกเหนือไปจาก พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ที่ใช้บังคับ
อยู่แล้ว
“ยุคนัน้ หนังสือพิมพ์ในเมืองไทยออกใหม่ไม่ได้ ใครทีม่ หี วั หนังสือพิมพ์
อยู่ตามต่างจังหวัดจะมีราคามาก เพราะคนที่จะทำ�หนังสือพิมพ์ ต้องไปขอซื้อ
หรือเช่าหัว ที่มีอยู่ก่อนแล้ว”
พี่มานิจเล่าบรรยากาศการควบคุมหนังสือพิมพ์ในตอนนั้นว่า เข้มงวด
มาก กองบรรณาธิการ ต้องส่งหน้าหนังสือพิมพ์ที่เข้าหน้าเสร็จแล้ว ทุกหน้า ไป
ให้เจ้าหน้าที่ เซ็นเซอร์ก่อนจะตีพิมพ์ เพื่อให้ตรวจดูว่า ข่าวและรูปไหนออกได้
ข่าวและรูปไหน ห้ามตีพิมพ์เผยแพร่ ข่าวและรูปที่ถูกห้าม จะมีเครื่องหมาย
ขีดฆ่าไว้
ดังนั้น เพื่อให้หนังสือพิมพ์ออกทันเวลา ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หาก
มีข่าวหรือรูปถูกถอดออก ทางกองบรรณาธิการ จะเตรียมข่าวสำ�รองผื่อไว้แทน
ข่าวที่ถูกถอดออก ซึ่งจะต้องเป็นข่าวที่มั่นใจว่าปลอดภัย ไม่ถูกถอดออกเป็น
ครั้งที่สอง จึงเป็นที่มาของข่าวที่หาสาระอันใดมิได้ ใส่เข้าไปให้เต็มหน้า เพื่อให้
หนังสือพิมพ์ออกได้เท่านั้น
“อย่างเช่น ส่งนักข่าวไปนับต้นมะขามที่สนามหลวงว่าวันนี้มีกี่ต้น
อีกาบินมาเกาะทำ�เนียบกี่ตัว ห้ามผู้หญิงลาบวชเด็ดขาด เป็นต้น” พี่มานิจ
ยกตัวอย่าง

จาก ปว. 17 ถึง ปร. 42
ต่างกันแค่ชื่อและวันที่


แม้ว่า จอมพลสฤษดิ์ จะเสียชีวิตในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2506 และ
จอมพลถนอม กิตติขจร สืบทอดอำ�นาจต่อมา แต่ ปว. 17 ก็ยังอยู่ ต่อมาจนถึง
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในสมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์
จึงถูกยกเลิกไป
ตอนนัน้ พีม่ านิจ ได้รบั เลือกจากสมาชิกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
ให้เป็นนายกสมาคม ระหว่างปี 2517-2518 โดยมี มารุต บุนนาค เป็นที่ปรึกษา
สมาคม มารุต ได้รับการแต่งตั้ง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้น
ด้วย สมาคมนักข่าว จึงใช้ช่องทางนี้ ผลักดันให้มีการยกเลิก ปว. 17 โดย
มารุต เสนอเป็น พระราชบัญญัติยกเลิก ปว. 17 เข้าสภาฯ จนออกมาเป็น
กฎหมายมีผลบังคับใช้ในปี 2518
อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ยังคงอยู่ และหลังจาก
ยกเลิกปว. 17 ไปไม่นาน ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 คณะปฏิรปู การปกครอง
แผ่นดิน โดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้ทำ�รัฐประหาร ยึดอำ�นาจจากรัฐบาล
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
ปว. 17 ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง โดยคณะปฏิรูปนำ�มาปัดฝุ่น เปลี่ยน
วันที่ และตั้งชื่อใหม่เป็น คำ�สั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 หรือ
ปร. 42 โดยมีสาระสำ�คัญเหมือน ปว. 17 ทุกประการ
ปร. 42 มี ผ ลบั ง คั บใช้ ม าจนถึ ง ยุ ค ที่ ก ารเมื อ งไทย กลั บ เข้ า สู่ ยุ ค
ประชาธิปไตยเต็มใบ มีรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง คือ
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2532 มีนายบรรหาร
ศิลปอาชา และนายเสนาะ เทียนทอง ซึ่งตอนนั้น เป็นสมาชิกพรรคชาติไทย
เป็นรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
การรวมพลังของคนหนังสือพิมพ์ เพื่อรณรงค์ให้ยกเลิก ปร. 42 เกิด
ขึ้นอย่างจริงจัง เป็นเอกภาพ และมีความต่อเนื่องในช่วงนี้
นอกจากนักข่าว ยังมีเจ้าของหนังสือพิมพ์ นักวิชาการด้านสื่อสาร
มวลชน เข้าร่วมเคลื่อนไหวด้วย สมาคมนักข่าว ในขณะนั้น ซึ่งมีไพฑูรย์ สุนทร
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นนายกสมาคม ได้เป็นแกนกลาง ประสานงานกับ
องค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์อื่นๆ จัดตั้งสมัชชานักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


อาจารย์เกษม สิริสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
นักหนังสือพิมพ์ ก่อนจะมาเล่นการเมือง เล่าว่า
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ของไทย
ลอกจากประเทศอียิปต์ แต่ว่าอียิปต์ไม่ได้ออก
กฎหมายเอง รัฐสภาอังกฤษผู้ปกครองอียิปต์
ขณะนั้น เป็นผู้ออกกฎหมาย เพื่อนำ�มาใช้ที่อียิปต์
เคลื่อนไหว “ปลดโซ่ตรวนหนังสือพิมพ์” ซึ่งหมายถึง ปร. 42 โดยใช้รูปแบบการ
เคลือ่ นไหวทีห่ ลากหลาย ทัง้ การอภิปรายในมหาวิทยาลัย จัดชุมนุม ยกขบวนไป
ที่กระทรวงมหาดไทย การพิมพ์โปสเตอร์ ทำ�เสื้อยืด ติดข้อความรณรงค์
พีม่ านิจ เป็นคนหนีง่ ทีม่ บี ทบาทสำ�คัญ ในการเจรจาผลักดันให้รฐั บาล
พลเอกชาติชาย ยกเลิก ปร. 42 ตัวพลเอกชาติชายเองนั้น เคยรับปากว่า จะ
ยกเลิก ปร. 42 แต่ก็ไม่ทำ�ตามสัญญาสักที
ในหนังสือ “ครูนักข่าว” ซึ่งเป็นหนังสือ วันนักข่าว ประจำ�ปี 2551
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พี่มานิจได้เล่าถึง การเจรจา
ต่อรองกับรัฐบาลในตอนนั้นว่า
“มีอยู่วันหนึ่ง ได้ร่วมกับตัวแทนองค์กรสื่อขอเข้าพบ พลเอกชาติชาย
ที่โรงแรมปริ้นเซส และอธิบายให้ฟัง พลเอกชาติชายก็บอกว่า อยากให้ยกเลิก
เรื่องนี้เช่นกัน แต่เป็นอำ�นาจของ รมว.มหาดไทย จะดำ�เนินการ ก็ถามไปว่า


ได้สั่งการไปหรือยัง พลเอกชาติชายก็บอกสั่งแล้ว เลยขอจดหมายสั่งการมาดู
แล้วก็ขอถ่ายเอกสารเก็บไว้
โชคดี หลังจากพบพลเอกชาติชายคืนนั้น พร้อม ป้าหยัด (บัญญัติ
ทัศนียเวช) เจ๊วิภา (วิภา สุขกิจ) วันรุ่งขึ้น พอดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะไปเปิด
โรงเรียนที่นครศรีธรรมราช เช่าเหมาลำ�เครื่องบินทหาร ซี 130 ไป ตอนนั้น
คุณชาติชายก็นงั่ ข้างหน้า ไม่มใี ครกล้าไปนัง่ ข้างแกทีว่ า่ งอยู่ ต่อมาก็มคี ณ
ุ บรรหาร
นั่งข้างหลัง เราก็ได้โอกาสเข้าไปถามท่านนายกฯ ว่า จดหมายเมื่อคืนส่งให้
คุณบรรหารแล้วหรือยัง พลเอกชาติชายตอบว่า ส่งแล้วๆ
ผมก็บอกว่า เมื่อกี่นี้ถามคุณบรรหาร คุณบรรหารบอกไม่ได้รับ ท่าน
ก็บอก ไม่ได้รบั ได้อย่างไร ผมส่งให้แล้ว ผมก็เลยบอก ผมเอามาด้วย จดหมาย
เมื่อคืน ผมเอาไปให้คุณบรรหารได้ไหม พลเอกชาติชาย บอกให้เลยๆ เราก็ไป
ยื่นให้บนเครื่องบินเลย คุณบรรหารก็บอกโอเคๆ ไปคุยกัน
เราก็ยกขบวนไปคุยกับคุณบรรหาร คุณบรรหารก็บอกว่า คุณมานิจ
คุณมาเรียกร้องให้เลิก ปร. 42 ถ้ายกเลิกไปแล้ว หนังสือพิมพ์ออกมาเต็มบ้าน
เต็มเมือง คุณกำ�พลนายคุณเขาจะเล่นงานคุณนะ ผมก็บอกท่านรัฐมนตรี ที่ผม
ประชุมกันทุกคืน ท่านรู้ไหม ผมได้เงินจากไหน คุณกำ�พลเขาร่วมลงขันด้วย
สองหมื่น คุณกำ�พลรู้ตลอดว่า พวกผมมาทำ�อะไร เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้อง
ห่วงหรอก
การต่อสู้เรื่องนี้ นอกจากต้องปลุกเร้ารณรงค์ รวมพลังของคนวงการ
สื่อให้เป็นหนึ่งเพื่อเป็นพลังในการเข้าเจรจา กับนักการเมืองในยุคนั้น ยังต้องใช้
วิชาการความรู้ เข้าสู้ทางข้อกฎหมายกับทีมที่ปรึกษานายกฯ บ้านพิษณุโลก ที่มี
เนติบริกรมือเอกอย่าง” บวรศักดิ์ อุวรรณโณอยู่ในทีม
หลั ง จากนั้ น พลเอกชาติ ช าย นั ด พบกั บ ตั ว แทนองค์ ก รสื่ อ ที่ บ้ า น
พิษณุโลก ที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก เต็มไปหมด พลเอกชาติชายก็ถาม จะทำ�
อย่างไร เพราะตอนที่ยกเลิก ปว. 17 นั้น ออกเป็นกฎหมาย ก็มีคนขององค์กร
สื่อที่ไปด้วย เสนอว่า ออกเป็นพระราชกำ�หนดสิ ยกเลิกไปเลย
บวรศักดิ์บอกไม่ได้ พ.ร.ก. ต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน ผมเห็นท่าไม่ดี
เลยบอกว่า ก็เขียนให้มันเข้าสิ เขาจึงบอกว่า ต้องหาทางเขียนกฎหมายออกเป็น


พ.ร.บ. ดีกว่า
ทีนี้อีกไม่เกิน 7 วัน มีคนโทร.มาบอก เขาจะออก พ.ร.ก. แล้ว ก็ออก
จริ งๆ แต่ เ ราไม่รู้ว่า ใครสั่ง เพราะบวรศัก ดิ์ ไ ม่ ยอม พลเอกชาติ ช ายก็ เ ชื่ อ
บวรศักดิ์ แล้วก็ออกเป็น พ.ร.ก. จริงๆ ยกเลิก ปร. 42 เลย”
พ.ร.ก. ยกเลิก คำ�สั่ง คณะปฏิรูการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 มี
ผลบังคับใช้ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 เป็นการปลดโซ่ตรวนทีพ่ นั ธนาการ
คนหนังสือพิมพ์มานาน 14 ปีทิ้งไป
แต่ พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ยังคงอยู่

ยกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484

พี่มานิจ อธิบายประเด็นสำ�คัญของ พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ว่า
ให้อำ�นาจเจ้าพนักงานการพิมพ์ ซึ่งเป็นตำ� รวจ เตือนหนังสือพิมพ์ ที่เห็นว่า
เสนอข่าวไม่ถูกต้อง และสั่งปิดได้ทันที เมื่อเตือนแล้ว
“ดังนั้น เมื่อเสนอข่าวคลาดเคลื่อนผู้บังคับใช้กฎหมายจะกล่าวหา
ได้ง่าย เช่น เสนอข่าวว่าจับการเล่นพนันที่นครสวรรค์ 60 คน มีข้าราชการ มี
นักธุรกิจอะไรเยอะแยะไปหมด นักข่าวบันทึกชื่อผู้ถูกจับกุมไว้หมด รุ่งเช้ามี
หนังสือเตือนมาว่าเสนอข่าวคลาดเคลื่อน บอกว่าบันทึกประจำ�วันของตำ�รวจระบุ
58 คน หากเตือนอีกครั้งสั่งปิดได้ทันที หรือกรณีเสนอข่าวยารักษาโรคใน
โรงพยาบาลตำ�รวจหาย หายไปเยอะเลยมูลค่าเป็นล้าน โดยมีเนือ้ ข่าวว่าโรงพยาบาล
ตำ�รวจอยู่ห่างจากกรมตำ�รวจไม่เกิน 100 เมตร เขาบอกว่าให้ร้ายรัฐบาลทำ�ให้
เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นการเตือนตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ 2484 วงการสื่อ
จึงเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้ว”
ยุครัฐบาลชวน หลีกภัย ซึง่ เข้ามาบริหารประเทศ เมือ่ วันที่ 23 กันยายน
พ.ศ. 2535 รัฐบาลเห็นด้วยว่า ต้องออกกฎหมายยกเลิกพระราชบัญญัตกิ ารพิมพ์
พ.ศ. 2484 ซึ่งต้องมีการดำ�เนินการเป็นลำ�ดับขั้นตอน เริ่มจากพี่มานิจนำ�คณะ
ไปเจรจาที่ทำ�เนียบรัฐบาลกับ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีมหาดไทย
ขณะนั้น โดยนำ�ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ 2484 ซึ่งพี่มานิจ
ร่างเอง ไปด้วย


เนื้อหา ร่าง พ.ร.บ. นี้ มาตรา 1 บัญญัติว่า พระราชบัญญัตินี้เรียก
ว่าพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ 2484 มาตรา 2 ให้รัฐมนตรี
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 3 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมเห็นชอบ หลังเลิกประชุมยังไม่ทันถึงบ้าน
นิพนธ์ บุญญภัททโร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์แจ้งพี่มานิจว่า
ตอนประชุมตำ�รวจทักท้วงว่า ควรให้เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองบันทึกว่า ใครเป็นเจ้าของ
ใครเป็นบรรณาธิการ เวลาใครจะออกหนังสือพิมพ์ พิมพ์ทไี่ หน จะได้มหี ลักฐาน
ฟ้องถูกตัว จึงมีการประชุมอีกครั้งเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติม และเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็น “พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ...”
ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ ถูกเสนอไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง หลังจากตรวจแก้แล้ว ระหว่างที่เตรียมเสนอเข้าสู่
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา รัฐบาลชวน ประกาศยุบสภาฯ ในวันที่ 13
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 รัฐบาลชุดต่อๆ มา ก็มิได้หยิบยกร่าง พ.ร.บ. จดแจ้ง
การพิมพ์ ขึ้นมาดำ�เนินการต่อ แต่อย่างใด
จนกระทั่ง เกิดการรัฐประหาร ยึดอำ�นาจ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เป็น มีการแต่งตั้งสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประกอบด้วย บุคคลจากสาขาอาชีพต่างๆ รวมทั้ง
ตัวแทนจากวงการสื่อสารมวลชน ทั้ง วิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ โดยบุคลากรใน
วงการสื่อ พี่มานิจ รับหน้าที่ เป็นประธานยกร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ขึ้นมา
ใหม่ หลังจากนั้น “ป้าหยัด” บัญญัติ ทัศนียเวช ซึ่งเป็น สนช. ในขณะนั้น ร่วม
กับ สนช. สายสื่อสารมวลชน ได้แก่ กำ�แหง ภิรตานนท์ สมชาย แสวงการ
ภัทระ คำ�พิทักษ์ และสนช. อีกจำ�นวนหนึ่ง ร่วมกันเสนอ ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้ง
การพิมพ์ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550
โดย สนช.มีมติ รับหลักการ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พ.ร.บ. นี้ จำ�นวน 17 คน ซึ่งพี่มานิจ เป็นหนึ่งในนั้นด้วย


ที่ประชุม สนช. วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ลงมติวาระ 3 ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ 80 ต่อ 0 เห็นชอบให้ ประกาศใช้ พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์
พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ บัญญัติให้ยกเลิก พระราชบัญญัติ
การพิ ม พ์ พ.ศ. 2484 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพิ ม พ์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติการพิมพ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2488 คำ�สั่งของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และคำ�สั่งของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 36 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ตาม พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราช
บัญญัติ โดยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการพิมพ์ พระราชบัญญัติ
จดแจ้งการพิมพ์จึงไม่มีเจ้าพนักงานการพิมพ์อีกต่อไป ซึ่งมีผลเท่ากับว่า จะไม่มี
การใช้ อำ�นาจของเจ้าพนักงานการพิมพ์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สิทธิเสรีภาพของ
หนังสือพิมพ์ที่สำ�คัญ หลายเรื่อง เช่น การอนุญาตให้ออกหนังสือพิมพ์ การ
ตักเตือน สั่งห้ามจำ�หน่ายจ่ายแจก หรือ งดการพิมพ์ อีกต่อไปแล้ว
นอกจากนั้น พ.ร.บ. จดแจ้ง การพิ ม พ์ ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ อาผิ ด
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ เสมือนเป็นตัวการ ร่วมกับผู้ประพันธ์ ในความผิดฐาน
หมิ่นประมาทด้วย
การผลักดันให้พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
จึงเป็น ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของคนหนังสือพิมพ์ ที่ “ปลดแอก” จากกฎหมาย
ซึง่ พันธนาการสิทธิเสรีภาพมายาวนานถึง 66 ปี ได้ส�ำ เร็จ ด้วยการร่วมมือร่วมใจ
ของคนหนังสือพิมพ์ด้วยกันเอง

กำ�เนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

การต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ทสี่ �ำ คัญอีกครัง้ หนึง่
คือ การคัดค้าน ไม่ให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติเรื่องให้ตั้งสภาการ
หนังสือพิมพ์
พี่มานิจเล่าว่า เมื่อคราวร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีการยกร่าง
มาตรา 39 ซึ่งเป็นเรื่อง การรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ในการแสดงความ


คิดเห็น ด้วยการพูด การเขียน การโฆษณา โดยจะให้ตั้งสภาการหนังสือพิมพ์
ขึ้นมาตามที่กฎหมายบัญญัติ ไว้ในมาตรา 41
วงการสื่อรู้ทันทีว่า การควบคุมจะกลับมาอีกแล้ว โดยให้มีคนของ
รัฐบาลเข้ามานั่งอยู่ในสภาการหนังสือพิมพ์ สามคนคือ ผู้บัญชาการสำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติ เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ
และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ขณะนั้น นายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
“ทัง้ สองท่านไปพูดทีไ่ หน เชียงใหม่ พิษณุโลก พวกเรา จะตามไปด้วย
ไปกันหลายคน นั่งรถตู้ตามไป ไปยกมือขออธิบายในเวที ขอพูดนอกรอบด้วย
ขอให้ตัดเรื่องที่จะให้ตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ขึ้นมาออกจากรัฐธรรมนูญ เมื่อ
ตัดออกแล้วพวกเรา จะไปตั้งสภาการหนังสือพิมพ์โดยวงการสื่อเอง ผลสุดท้าย
เรื่อง สภาการหนังสือพิมพ์นี้ถูกตัดออกจากรัฐธรรมนูญ”
การดำ�เนินการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นองค์กรกำ�กับดูแล
หนังสือพิมพ์ดว้ ยตนเอง เกิดขึน้ ควบคูไ่ ปกับการคัดค้านการตัง้ สภาการหนังสือพิมพ์
ด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรขับเคลื่อน
สมาพันธ์ฯได้ตงั้ คณะทำ�งาน รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของหนังสือพิมพ์
และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ว่า ควรจะมีองค์กรอิสระควบคุมกันเองหรือไม่
ซึ่งมีข้อสรุปให้จัดตั้งองค์กรอิสระขึ้น โดยในขั้นแรกให้มีการตั้งกรรมการยกร่าง
ธรรมนูญ” สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2540 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย อังกฤษ 25 ฉบับ จากจำ�นวนทั้งสิ้น 32 ฉบับ รวม
ทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ 10 องค์กร ได้ร่วมกันลงนามในบันทึก
เจตนารมณ์จดั ตัง้ “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” เพือ่ เป็นองค์กรควบคุมกันเอง
และส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบยกระดับผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น
พีม่ านิจอธิบายว่า สภาการหนังสือพิมพ์ประกอบด้วยกรรมการ 21 คน


เป็นตัวแทนจากสี่กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง เจ้าของหนังสือพิมพ์ ผู้บริหาร เลือก
กันเอง 5 คน กลุ่มที่สอง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้งหลายที่เป็นสมาชิก เลือก
กันเอง 5 คน กลุ่มที่สาม ผู้ปฏิบัติงาน คือ นักข่าว ช่างภาพที่ทำ�งานอยู่ เลือก
กันเอง 4 คน รวมเป็น 14 คน โดยไม่ให้ซ้ำ�หนังสือพิมพ์เดียวกัน ป้องกันการ
ผูกขาด
กรรมการทั้ง 14 คน จะเลือกกรรมการกลุ่มที่สี่ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 คน โดย 2 คนใน 7 คน ต้องเคยทำ�งานในหนังสือพิมพ์มาก่อน และปัจจุบัน
ไม่สังกัดหนังสือพิมพ์ใด
เมื่อได้กรรมการครบ 21 คนแล้ว กรรมการเหล่านี้ จะเลือกกรรมการ
ด้วยกันเอง เป็นประธานและรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รวมทั้ง
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ
พีม่ านิจได้รบั การคัดเลือกให้เป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
คนแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ในฐานะประธานคนแรก ขององค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย งานสำ�คัญที่ต้องทำ�โดยเร่งด่วนคือ การวางรากฐาน กำ�หนดกรอบ
กติกา ทิศทางการกำ�กับดูแลสมาชิก ผลงานชิ้นแรกของสภาการหนังสือพิมพ์
แห่ ง ชาติ คื อ การจั ด ทำ � “ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
หนังสือพิมพ์” โดยรวบรวมข้อบังคับจริยธรรมของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
เจ็ดข้อ ผนวกกับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสื่อในต่างประเทศเท่าที่จะเอามา
ปรับใช้กับประเทศไทยได้ และนำ�ถ้อยคำ�ในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 บรรจุ
เข้าไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เมื่อวางกรอบจริยธรรมแล้ว จะมีขั้นตอนตรวจสอบ สอบสวน ผู้ที่ถูก
ร้องว่า มีการกระทำ�อันขัดต่อจริยธรรมในวิชาชีพ
พีม่ านิจบอกว่า บางครัง้ ผูถ้ กู สอบสวนไม่พอใจ หนังสือพิมพ์ตน้ สังกัด
ไม่พอใจ ลาออกจากการเป็นสมาชิกไป สภาการหนังสือพิมพ์ก็ทำ� อะไรไม่ได้
เพราะไม่ได้มีกฎหมายรองรับ ที่จะนำ�ไปบังคับใช้กับสมาชิกได้ และตนเอง
ก็ไม่เห็นด้วยกับ การใช้ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
“อาชีพสื่อเป็นอาชีพเสรี วงการสื่อจึงไม่ต้องการกฎหมายมาบังคับ


อาชีพสื่อเป็นอาชีพเสรี วงการสื่อจึงไม่ต้องการ
กฎหมายมาบังคับ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาได้
ดังนั้นการมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ
เหมือนอาชีพอื่น จะเป็นการผูกขาด
ซึ่งในประเทศประชาธิปไตยเขาไม่ทำ�กัน
เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาได้ ดังนั้นการมีใบอนุญาตประกอบอาชีพเหมือน
อาชีพอื่น จะเป็นการผูกขาด ซึ่งในประเทศประชาธิปไตยเขาไม่ทำ�กัน เป็นหลัก
สากล แต่ว่าต้องเคารพกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท
ว่าด้วยการยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกิดการกระด้างกระเดื่อง การเปิดเผย
ความลับทางราชการ”
ในวัย 75 ปี พี่มานิจ เพิ่งจะเข้าแบกรับภารกิจที่มีความสำ�คัญอย่าง
ยิง่ ต่อวงการหนังสือพิมพ์ ในช่วงเวลาทีส่ อื่ ซึง่ รวมทัง้ หนังสือพิมพ์ดว้ ย ถูกวิพากษ์
วิจารณ์อย่างเข้มข้นว่า เป็นส่วนหนึง่ ของปัญหาประเทศไทย จึงเป็นเป้าหมายหนึง่
ของการปฏิรูป นั่นคือ การได้รับการคัดเลือกจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือ คสช. ให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านสื่อสารมวลชน และ
ได้รับการคัดเลือกจาก สมาชิก สปช. ด้วยกัน ให้เป็น คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่



จริยธรรม
สำ�คัญกว่า
ความสามารถ
ในการหาข่าว

พีม่ านิจ ฝากข้อคิดถึงคนหนังสือพิมพ์รนุ่ น้อง รุน่ ลูก รุน่ หลาน
ในยุคปัจจุบันว่า การมีสิทธิเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
จะเขียน จะทำ�สิ่งใด ต้องคำ�นึงถึงจริยธรรมตลอดเวลา บางครั้งคน
ทำ�งานสื่อไม่เข้าใจ เช่น กรณีจริยธรรมที่ไม่เปิดเผยแหล่งข่าว ต้อง
ระวังไม่เปิดเผยเมื่อรับคำ�มั่นมา มีวิธีเขียนเพื่อป้องกัน อย่าเขียนให้
คนอ่านแล้วรู้ทันทีว่าคนนี้คือแหล่งข่าว
ทุกครั้งที่มีโอกาสพูดกับนักข่าว หรือไปสอนนักศึกษาที่ใด
ในหลายแห่ง ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
มหาลัยเกริก มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พี่มานิจ
จะย้ำ�เสมอว่า สิทธิเสรีภาพที่สื่อไปต่อสู้มา เพื่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ไม่ใช่เอาสิทธิเสรีภาพมา แล้วใช้สิทธิเสรีภาพ
นั้นสุดลิ่มทิ่มประตูโดยไม่คำ�นึงถึงอะไรทั้งนั้น


“ผมยังคงพูดอย่างนี้เช่นเดิม ไม่ว่าไปที่ไหน เพราะว่า
หลายๆ คนอาจไม่ ค่ อ ยสนใจเรื่ อ งสิ ท ธิ ข องประชาชนที่ จ ะไม่ ถู ก
ล่วงละเมิด ควบคูไ่ ปกับเรือ่ งจริยธรรม ซึง่ ต้องให้ความสำ�คัญมากกว่า
ความเก่งกล้าสามารถในการหาข่าว สำ�คัญมากกว่าความเก่งกล้าสามารถ
ในการเขียนบทความแล้วมีคนนิยมมากมาย หากไม่มีจริยธรรมเสีย
แล้ว จะทำ�ความเสียหายให้กับสังคมอย่างมาก”
พี่มานิจบอกว่า คนเป็นนักข่าวสามารถประพฤติตัวง่ายๆ
คล้ายลูกเสือ เป็นคนมีเกียรติ เชื่อถือได้
การคบหาแหล่งข่าวควรจะมีระยะห่างพอสมควรทีจ่ ะไม่ถกู
ใช้เป็นเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักการเมือง ที่อาจฉกฉวยใช้
ประโยชน์จาก สื่อโดยมีผลประโยชน์เป็นข้อแลกเปลี่ยน
ทุกวันนี้มีคำ�พูดตลอดเวลาว่า ต้องมีซองขาวให้นักข่าว
เพื่อให้เสนอข่าว
หากเจ้าของสื่อไม่ใส่ใจการดูแลเรื่องจริยธรรม ก็ยังมีช่อง
ทางในลักษณะ “โซเชียล แซงก์ชัน” (social sanction) คือวิธีการ
สร้างระบบการควบคุมและลงโทษทางสังคม กลุ่มวิชาชีพสื่อต้องตั้ง
ข้อรังเกียจเพราะทำ�ให้เสื่อมเสียวงการ เพราะฉะนั้น ต้องเลิกคบหา
คนชั่วพรรค์นี้ อย่าไปพูดคุยด้วย เพราะคนเหล่านี้ทำ�ให้เสื่อมเสีย
วงการ ทั้งควรอบรมให้เป็นวิถีชีวิตมาตั้งแต่เด็ก
“คำ�ว่าพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว ใช้ได้กับทุกอาชีพ หาก
เป็นคนรู้จักเพียงพอ จะดำ�รงชีพอยู่ได้ เลี้ยงครอบครัวได้ คนถ้าไม่รู้
จักเพียงพอแล้ว จะไม่มีคำ�ว่าพอแม้ได้รับเงินเดือนเป็นแสน”
สำ�หรับบทเรียนในการต่อสูเ้ พือ่ สิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์
นัน้ พีม่ านิจบอกว่า ไม่มสี ตู รสำ�เร็จในทุกการเคลือ่ นไหวต่อสู้ สิง่ สำ�คัญ


อยู่ที่ว่า วงการสื่อต้องเข้าใจก่อนว่าการทำ�หน้าที่สื่อเป็นการต่อสู้เพื่อ
ส่วนรวม เพื่อประชาชน เพื่อส่วนรวมขององค์การ ไม่ใช่เพื่อตัวของ
คนใดคนหนึ่ง
“ถ้าตัวเราเข้าใจแล้วจะมีพลังเกิดขึ้นเอง และการจะให้
มีพลัง ต้องให้พรรคพวกร่วมรับรู้เข้าใจด้วย”







สำ�เริง คำ�พะอุ
นักเขียน บนเส้นทางนักหนังสือพิมพ์
เรื่องและภาพ โดย ธีรธร แพ่งประสิทธิ์


ศ์

งานเขียนคือพลังแห่งตัวอักษรทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลง สร้างปรากฏการณ์
ทางความคิด และส่งสารให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความเคลื่อนไหวในแง่มุม
ต่างๆ งานเขียนที่มีคุณค่าต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ลุ่มลึก ต้องตรวจสอบ
ความถูกต้อง มีความตรงและความเที่ยงของข้อมูล
ในฐานะคนหนังสือพิมพ์ที่ยึดถือ ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
สำ�เริง คำ�พะอุ คือ คนเขียนหนังสือ นักเขียนในวิชาชีพคนหนังสือพิมพ์
“ผมเกิดทีบ่ า้ นสระน้�ำ เทีย่ ง ตำ�บลหนองบัวลาย อำ�เภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา เรียนหนังสือทีอ่ �ำ เภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียน
วัดชิโนรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามลำ�ดับ” สำ�เริง ไล่เรียงประวัติส่วนตัวฉบับย่อ
ที่ โ รงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ สำ � เริ ง เริ่ ม เขี ย นหนั ง สื อ และทำ � หนั ง สื อ
“กุหลาบสาร”
“ตอนนัน้ รูจ้ กั คำ�ว่านักหนังสือพิมพ์แล้ว และอยากจะเป็นนักหนังสือพิมพ์
เหมือนกัน ผมเริ่มจากความยากจนมีเงินจำ�กัด อยู่สวนกุหลาบ พักเที่ยงคนอื่น


เข้าโรงอาหาร ไปเล่นกีฬา อะไรผมก็ไม่ถนัด ต้องเข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ
อ่านไปอ่านมา เราเขียนได้ เราทำ�ได้ ผมชักชวนเพื่อนร่วมออกหนังสือพิมพ์ใน
โรงเรียน ขายเล่มละบาท”
สำ�เริงเขียนหนังสือ และทำ�หนังสือ (รายสะดวก) ในระหว่างเรียน
ต่อเนื่องจนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือเล่มหนึ่ง ที่เขาทำ�คือ หนังสือ
ชือ่ “รวมข้อเขียนของนักเรียน นิสติ นักศึกษา ประชาชน” จัดเป็นหนังสือก้าวหน้า
ที่สุดเล่มหนึ่งในสมัยนั้น
ชีวิตคนหนังสือพิมพ์ของสำ�เริง เริ่มต้น ราว พ.ศ. 2506 ช่วงจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่กรรมและจอมพลถนอม กิตติขจร สืบทอดอำ�นาจเผด็จการ
ต่อ โดยนเรศ นโรปกรณ์ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์รุ่นพี่ ที่รู้จักกัน ได้ฝากให้
ทำ�งานในขณะที่เรียนหนังสืออยู่ด้วยที่หนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์
“เป็นช่วงปลายทางของเกียรติศกั ดิแ์ ล้ว ไม่มคี นทำ� ไม่มคี นเขียนหนังสือ
ไม่มนี กั ข่าว ไม่มหี วั หน้าข่าว แต่เป็นโชคดีของผม ทำ�ให้ผมมีพนื้ ที่ มีโอกาสแสดง
ความสามารถ ผมเข้าไปไม่กี่วัน ได้ทำ�หน้าที่เหมือนเป็นบรรณาธิการเลย ขาด
บทนำ� คอลัมน์ไหนผมเขียนให้ หน้า 13 วิจารณ์หนัง วิจารณ์อะไร ผมเขียนให้
เป็นทั้งบรรณาธิการเนื้อหา บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาเสร็จสรรพ”
หลังจากนั้นไม่นาน หนังสือพิมพ์ เกียรติศักดิ์ก็เลิกกิจการไป
สำ�เริง ทำ�งานต่อเนื่องและถูกโฉลกกับวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไม่คิดไป
ทำ�งานในวิชาชีพอื่น แม้จะใช้ช่วงเวลาเฉลี่ยฉบับละปีถึงสองปีเท่านั้น ตั้งแต่
หนังสือพิมพ์ เกียรติศักดิ์และอีกหลายหัวเล็กๆ รวมทั้งค่ายใหญ่อย่าง บางกอก
โพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ
“ตั้งแต่ทำ�หนังสือมาจนกระทั่งปัจจุบันอายุ 70 ปี ไม่เคยไปสมัครงาน
ที่ไหน การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าตอบแทน ไม่ใช่การผลิตเนื้อหา
ถ้าไม่ทำ�หนังสือพิมพ์ คงเขียนหนังสือ เขียนเรื่องสั้น เขียนนิยายไป คิดอย่างนี้”

ชี วิ ต คนหนั ง สื อ พิ ม พ์ ข องสำ � เริ ง เป็ น การทำ � งานในกอง
บรรณาธิการเสียเป็นส่วนใหญ่
“ชีวิตนักข่าวผมน้อยมาก เคยประจำ�สถานีตำ�รวจสักสองเดือน เป็น


นักข่าวอยู่ช่วงสั้นๆ แล้วมาเป็นหัวหน้าข่าว เป็นบรรณาธิการ”
เส้นทางบนถนนคนหนังสือพิมพ์ของสำ�เริงนั้น เป็นไปอย่างที่เขาบอก
ว่า “ระเหเร่ร่อน”
“คุณยุวดี ธัญญสิริ แห่งบางกอกโพสต์ เป็นนักข่าวรุ่นเดียวกับผม
คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งมาฝึกงานทีบ่ างกอกโพสต์และ
รับไว้ทำ�งานเลย เขาเป็นนักข่าวมาจนทุกวันนี้ ขณะที่ผมระเหเร่ร่อนมากมาย
เป็นบรรณาธิการบ้าง เป็นหัวหน้าข่าวบ้าง ผมทำ�งานแต่หนังสือเล็กๆ มาทำ�ที่
บางกอกโพสต์ช่วงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 19 มีคุณธนิต ธรรมสุคติ เป็น
หัวหน้าข่าว ผมทำ�ข่าวกีฬา ก่อนจะเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการเมือง
รายสัปดาห์-รายวันของกลุ่มโอสถานุเคราะห์ และต่อมาที่หนังสือพิมพ์สู่อนาคต
รายสัปดาห์ หนังสือใหญ่ที่เคยทำ�มีที่เดียว คือ ไทยรัฐ เมื่อปี 2528”
ประสบการณ์ การเขียนหนังสือ ที่ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม
ทำ�ให้สำ�เริง มีจุดเด่นในเรื่อง การเขียนบทความ เมื่อมาทำ�งานที่ไทยรัฐ เขาจึง
ได้รับหน้าที่ให้ร่วมเขียนบทบรรณาธิการด้วย
“ช่วงผมอยู่ไทยรัฐ เขาชวนมารับผิดชอบเขียนคอลัมน์ข่าวเศรษฐกิจ
แต่ได้รับงานให้เขียนบทบรรณาธิการด้วย สลับกับคุณสุนทร ท่าซ้าย และ
คุณสมบูรณ์ วรพงษ์ ท่านเหล่านั้นอาวุโสแล้ว ขอให้ผมช่วยเขียน เพราะผม
เขียนหนังสือเร็ว และได้เนื้อหาสาระตรงตามที่ต้องการ”
หนังสือพิมพ์ที่สำ�เริงทำ�งานอยู่นานที่สุดคือ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ซึ่งเขาทำ�อยู่สองช่วงเวลา ช่วงแรก พ.ศ. 2528-2534 ในฐานะหัวหน้าข่าวหน้า
หนึ่งและหัวหน้ากองบรรณาธิการ จากการชักชวนของเกษม อัชฌาศัย และ
จัตวา กลิ่นสุนทร
“สมัยนั้นเงินเดือนสยามรัฐไม่มาก ผมโชคดีที่ทำ�งานกับเพื่อน ได้
รับความไว้วางใจ ผมทำ�สามหน้าที่ต่อวัน หนึ่งดูแลข่าวหน้าหนึ่ง สองเขียน
บทบรรณาธิการทุกวัน สามเขียนคอลัมน์ของตัวเอง นอกเหนือจากการดูแล
นักข่าวแล้ว ผมมีเสรีภาพในการคุมเนื้อหาสยามรัฐ ทั้งเขียนบทนำ� วินิจฉัย
ข่าว อาจารย์คึกฤทธิ์ (หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เจ้าของและผู้ก่อตั้ง
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ) ไม่เคยตำ�หนิการเขียนข่าวของผม ไม่เคยโดนว่า เวลาผม


ชีวิตนักข่าวผมน้อยมาก
เคยประจำ�สถานีตำ�รวจสักสองเดือน
เป็นนักข่าวอยู่ช่วงสั้นๆ
แล้วมาเป็นหัวหน้าข่าว เป็นบรรณาธิการ

พาดหัวข่าว ไม่เคยต้องมาเจออาจารย์ถามว่าใครทำ� ใครเขียน อาจารย์ไม่เคย
สงสัยในข้อเขียนผม”
สำ�เริงลาออกจากสยามรัฐ เมื่อทำ�งานไปได้ 6 ปี ไปรับงานใหม่ที่
หนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวัน และกลับมาสยามรัฐในช่วงที่สอง พ.ศ. 2544-2551
ภายหลัง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ชัชวาลย์ คงอุดม ซึ่งรับช่วง
กิจการ และเป็นผูบ้ ริหารต่อมา ติดต่อสำ�เริงให้มาเขียนคอลัมน์และบทบรรณาธิการ
หลั ง จากนั้ น กลุ่ ม ผู้ จั ด การ ASTV ติ ด ต่ อให้ สำ � เริ ง เขี ย นคอลั ม น์
ต่อเนื่องจาก พ.ศ. 2555 จนถึงกลางปี 2557 จึงหยุดเขียน
ปัจจุบัน สำ�เริง ซึ่งอยุ่ในวัย 70 ปี ยังคงมีงานเขียนเชิงวิพากษ์วิจารณ์
เหตุการณ์บ้านเมือง ในเว็บไซต์ สำ�นักข่าวเจ้าพระยา สัปดาห์ละ 2 วัน ใช้ชื่อ
คอลัมน์ว่า “บ้านนี้เมืองนี้” ซึ่งเขียนมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เพื่อสนองตอบอุดมการณ์ส่วนตัวที่ต้องการนำ�เสนอในสิ่งที่ตัวเองอยากเขียน

บทบาทการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพ


สำ�เริงจำ�แนกการต่อสูเ้ พือ่ สิทธิและเสรีภาพของตนเป็นสองบทบาทสำ�คัญ
คือ การต่อสู้ในวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์และเวทีนักเขียน และการต่อสู้ในฐานะ
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
การทีส่ �ำ เริงมุง่ มัน่ ในการเป็น “นักเขียน” ลงมือปฏิบตั ิ ตัง้ แต่สมัยเรียน
มัธยมจนถึง มหาวิทยาลัย ทั้งอ่านหนังสือและเขียนหนังสือมามาก เป็นจุดที่
แตกต่างจากคนทำ�งานข่าวในสายงานเดียวกัน
“ผมได้ครูดี คือ ผมได้เจอกับนักหนังสือพิมพ์รุ่นพี่ เช่น คุณนเรศ
นโรปกรณ์ คุณเจน จำ�รัสศิลป์ คุณทวี เกตะวันดี (อดีตนายกสมาคมนักข่าว
และนักหนังสือพิมพ์ฯ) คุณประเวทย์ บูรณะกิจ ท่านเหล่านี้ผมพบช่วงพวกเขา
ไม่ได้เป็นนักข่าวแล้ว ผมเด็กสุดในกลุ่ม เป็นแบบอย่างให้ผม ได้ให้ความคิด
ความอ่าน ได้มองสังคม ได้เห็นวัตรปฏิบัติที่เขาทำ� ชีวิตจารีตประจำ�วันของพวก
เขา ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพอย่างเข้มข้นแข็งขัน ผมได้เรียนรู้แนวทางการเขียน บทนำ�
วิธีคิดจากคุณทนง ศรัทธาทิพย์อย่างมากแม้จะเกี่ยวข้องในช่วงเวลาสั้นๆ”
บททดสอบสำ�คัญมาถึง เมื่อครั้งที่ทำ�งานหนังสือพิมพ์สยามรัฐช่วงที่
สอง ข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงหนึ่ง ถูกร้องเรียนว่า มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม ในเรือ่ งความสัมพันธ์สว่ นตัวกับผูห้ ญิงผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
สำ�เริงได้เขียนเชือ่ มโยงเทียบเคียงกับกรณีของผูบ้ ริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร
ที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกัน ทำ�ให้ผู้บริหารรายนั้น เข้าพบเจ้าของหนังสือพิมพ์
เพื่อเจรจา
“ขอให้ผมยุติการเขียน ผมเลือกเขียนต่อไป เพราะเป็นข้อเท็จจริง
แม้คนในหนังสือพิมพ์เองเมื่อมีเหตุเดียวกัน เจ้าของยังตัดสินใจให้ออก หรือ
นักการเมืองอื่นผมเขียนถึงเช่นกัน เจ้าของไม่ได้แย้งใดๆ แต่เรื่องนี้เจ้าของมอบ
ให้คนอื่นมาคุย ไม่มาด้วยตนเอง ให้ผมรอมชอม ผมจึงยุติการร่วมงานกับ
สยามรัฐในวันนั้นเช่นกัน เรามีจุดยืนความถูกต้องที่ชัดเจน”
สำ�เริงเล่าว่าด้วยบริบททางการเมืองการปกครองของประเทศไทย
ภายใต้เผด็จการ สร้างเงื่อนไขและข้อจำ�กัดการนำ�เสนอข่าว ยุคนั้นสมัยนั้น
บรรยากาศบังคับให้หันไปทางข่าวดารา ข่าวกีฬา ข่าวสัพเพเหระ เป็นทางเลือก
ทางออกสำ�คัญ ภายใต้พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ที่เกิดขึ้นในยุค


จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
“การเกิดพระราชบัญญัติฯ นี้ เริ่มแรกคงคิดเพียงจัดระเบียบสิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์ ให้มีการประกอบการที่มีที่มาที่ไปชัดเจน เป็นมาตรฐานสากล
ไม่ได้คดิ ทีจ่ ะเป็นเผด็จการเท่าไร แต่ในยุคต่อๆ มา คนใช้กฎหมายเขาฉลาดพอที่
จะนำ�ประเด็นขอจดทะเบียนมาบังคับใช้” สำ�เริงให้ความเห็นเกีย่ วกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายฉบับนี้
เขาตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า หากพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น เผด็ จ การมากมาย
นักหนังสือพิมพ์รุ่นพ่อ รุ่นปู่ ที่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพที่แข็งแกร่ง
เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์ อิศรา อมันตกุล สุภา ศิริมานนท์ ฯลฯ ต้องมี
ปรากฏการณ์เคลื่อนไหวต่อสู้เป็นรูปธรรม แต่นี่ไม่มีให้เห็น สงบนิ่งเฉย จนล่วง
ถึง พ.ศ. 2505-2506
“ผมว่ายุคจอมพล ป. ยังเปิดช่องทางเสรีภาพพอควรนะ เหมือนว่า
เขาผ่านกระบวนการในยุคนั้นมาด้วยกัน ให้เสรีภาพชัดเจน เปิดไฮปาร์กที่
สนามหลวง ที่นำ�มาจากอังกฤษ คงมั่นใจมาก แต่ในที่สุดจอมพล ป. ก็พ่ายแพ้
ไปเพราะเปิดกว้างทางเสรีภาพ”
การจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพที่เข้มงวดเกินพอดี เป็นปรากฏการณ์ที่
คนหนังสือพิมพ์เพิ่งพบเจอ ในช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่กรรม
แล้ว และจอมพลถนอม กิตติขจร สืบทอดเป็นนายกรัฐมนตรีแบบเผด็จการ
หนังสือพิมพ์ขณะนั้นมีไม่กี่ฉบับ หนังสือพิมพ์ไม่มีเสรีภาพ จะออกหนังสือพิมพ์
ต้องขออนุญาตจดทะเบียนที่ยากมาก คนในวงการจึงใช้วิธีหลบหลีกโดยใช้หัว
หนังสือพิมพ์ต่างจังหวัดที่ซื้อขายกันในราคาสูงมาก ซึ่งเป็นเรื่องเล่าในวงการจน
เป็นตำ�นานไปแล้ว
“ผมว่าขึน้ อยูก่ บั ทัศนคติของผูม้ อี �ำ นาจในแต่ละยุคว่า สังคมต้องมีหน้า
ตาเช่นไร เพราะก่อนหน้านั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2505 ไม่เห็นมีปัญหา
ที่จะขออนุญาตออกหนังสือพิมพ์ไม่ได้”

การต่อสู้ในฐานะนายกสมาคมนักข่าวฯ

สำ�เริงให้ความเห็นว่า ผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนต้องเข้าใจก่อนว่า เจ้าของ


เจ้าของหนังสือพิมพ์เป็นกลุ่มทุน
หรือกลุ่มอำ�นาจในทางใดทางหนึ่ง
เมื่อมีหัวหนังสือพิมพ์ดำ�เนินการอยู่แล้ว
การเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มอำ�นาจรัฐ
จึงไม่มีความจำ�เป็นและพยายามรักษา
ระยะความสัมพันธ์ให้ไปด้วยกันได้

หนังสือพิมพ์เป็นกลุม่ ทุน หรือกลุม่ อำ�นาจในทางใดทางหนึง่ เมือ่ มีหวั หนังสือพิมพ์
ดำ�เนินการอยู่แล้ว การเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มอำ�นาจรัฐจึงไม่มีความจำ�เป็นและ
พยายามรักษาระยะความสัมพันธ์ให้ไปด้วยกันได้
“ที่ผ่านมา ไม่ชัดเจนว่าฝ่ายอำ�นาจรัฐเข้าคุกคาม มีอยู่บ้างช่วง 6 ตุลา
หรือหลัง 6 ตุลาเล็กน้อย หรือหลังการยึดอำ�นาจตัง้ แต่ พ.ศ. 2524, 2535, 2549,
2557 แต่ไม่หนักหนาสาหัส หนังสือพิมพ์ที่มีอยู่แล้วไม่เดือดร้อน จึงไม่มีแรง
กระเพื่อมที่จะเกิดการขัดแย้งกัน”
แต่ที่ยากจะปฏิเสธคือ ทุกคนเห็นอยู่ว่า กฎหมายขาดความเป็นธรรม
ทั้งสามฉบับคือ พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 17 (ปร. 17) ที่ภายหลัง ปร. 17 ได้ยกเลิกและเปลี่ยนเป็นคำ�สั่งคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 (ปร. 42)


ทุกครั้งที่มีโอกาส สำ�เริงจะใช้บทบรรณาธิการ และคอลัมน์ที่ตนเอง
รับผิดชอบ เขียนเรื่องสิทธิ เรื่องเสรีภาพ จริยธรรมของคนหนังสือพิมพ์ รวมทั้ง
การเข้าร่วมอภิปรายบนเวที บ่อยครัง้ ทัง้ ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงก่อน
พ.ศ. 2535 แม้เนื้อหาจะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น แต่สำ�เริง
จะแทรกนำ�เสนอเรื่องสิทธิและเสรีภาพหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง
การต่อสู้ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งสำ�เริงได้รับเลือก
เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530-2531 และรับหน้าที่
กรรมาธิการร่า งพระราชบัญ ญัติการพิมพ์ ฉบับใหม่ ได้ต่อสู้ เรื่องกฎหมาย
การพิมพ์ว่า ควรมีเนื้อหาเช่นไรและเสนอว่า ต้องยกเลิกพระราชบัญญัติ การ
พิมพ์ 2484 แต่เกิดการรัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
(รสช.) เสียก่อน ทุกอย่างจึงยุติไปโดยปริยาย
“ช่วงนั้นผู้แทนสื่อหนังสือพิมพ์ร่วมเป็นกรรมาธิการ 3 คน มีผม
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พยัคฆ์วิเชียร อีกคนหนึ่ง มาจากหนังสือพิมพ์ภูมิภาค ไม่รู้
ที่ไปที่มา แต่ได้รับเลือกเป็นรองประธานกรรมาธิการโดยไม่มีท่าทีสนับสนุนใดๆ
และเมื่ออภิปรายเราสู้เสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการไม่ได้ แต่ได้ทำ�หน้าที่อย่าง
เข้มข้น เพราะเราคิดว่านี่คืออุดมการณ์ นี่คือจิตวิญญาณของนักหนังสือพิมพ์
และคนทำ�หนังสือพิมพ์ที่ต้องต่อสู้”
อีกเรื่องที่สำ�คัญในบทบาทนายกสมาคมฯ คือ การปรับปรุงสวัสดิการ
นักข่าว โดยการทำ�ประกันชีวิตให้สมาชิก เพื่อดูแลทุกข์สุขยามเจ็บไข้ เพิ่มเติม
จากสวัสดิการที่ทำ�งานในสังกัดหนังสือพิมพ์ของแต่ละคน



นักข่าว

อ่านหนังสือ
น้อยมาก
ภาษาไม่แตกฉาน

สำ�เริงเห็นว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ความจำ�เป็นทาง
เศรษฐกิจ ความอ่อนแรงทางจิตใจ ความอ่อนแอจากระบบการศึกษา
เร่งเร้าให้ทุกวิชาชีพรวมทั้งนักหนังสือพิมพ์ต้องดิ้นรนจนละเลยและ
ออกนอกกรอบจิตสำ�นึกจริยธรรมจนเกินควร แต่ดว้ ยวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์
ผู้ทำ�หน้าที่เฝ้าระวังภยันตรายหลากหลายรูปแบบของสังคม ต้องไม่ลืม
ว่ า เสรี ภ าพของหนั ง สื อ พิ ม พ์ คื อ เสรี ภ าพของประชาชน จุ ด ยื น คื อ
ผลประโยชน์ของประชาชน นักข่าวจำ�เป็นต้องใส่ใจและเข้มงวดกับตนเอง
ในทางจริยธรรมให้มาก
สิ่งที่นักหนังสือพิมพ์ รุ่นปัจจุบัน ควรศึกษาให้มาก มี 2
ประการ
ประการแรก ว่ า ด้ ว ยวั ต รปฏิ บั ติ ต้ อ งศึ ก ษาแบบอย่ า ง
นักหนังสือพิมพ์ที่ดี จากนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าๆ


เนื่องจากนักหนังสือพิมพ์เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีเกียรติยศ
มีศักดิ์ศรี หากหนังสือพิมพ์ไม่มีเกียรติยศ ไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มีคุณค่า
หนังสือพิมพ์จะเป็นเพียงกระดาษเปื้อนหมึก เป็นเพียงกรรมกรข่าว
คนส่งเอกสาร แค่ถือไมโครโฟน ถือเครื่องบันทึกเสียง ถอดเทปเป็น
แล้วแบ่งปันกันเท่านัน้ เอง ไม่เกิดคุณค่า ไม่เกิดประโยชน์ จะถูกกลืน
หายไปกับกองหนังสือ กองขยะ ไม่แวววาวขึ้นมา ไม่โดดเด่นขึ้นมา
และอยู่ไปวันๆ เท่านั้น
ประการสอง ว่าด้วยการศึกษา
ทุกวันนีต้ อ้ งยอมรับความเป็นจริงว่า นักข่าว นักหนังสือพิมพ์
อ่านหนังสือน้อยมาก ภาษาไม่แตกฉาน ไม่สละสลวย ภาษาไทย
ยิ่งไปกันใหญ่ สะกดผิด เขียนสรรพนามที่ผิดเพี้ยนไปหมด อย่าง
เช่น การใช้คำ�ว่า “ตน” ตนอย่างนั้น ตนอย่างนี้ ดังนั้น ต้องศึกษา
ให้ ม าก อ่ า นหนั ง สื อให้ ม าก อ่ า นทุ ก แขนงวิ ช าเท่ า ที่ จ ะศึ ก ษาหา
ความรู้ได้
สำ�เริงย้ำ�ว่า นักหนังสือพิมพ์ต้องเข้าใจ ต้องศึกษาสอง
ประการนี้ให้ถ่องแท้ อย่าคิดว่าไม่กระทบกับเรา ไม่กระทบวันนี้
วันหน้าก็ต้องกระทบทั้งรูปธรรมและนามธรรม สิ่งสำ�คัญที่สุดของ
นักหนังสือพิมพ์คือ ต้องคิดว่า ข่าวที่จะเขียนนั้น เป็นประโยชน์กับ
ผู้อ่านหรือไม่ เป็นประโยชน์กับมวลชนเพียงใด บทความชิ้นที่เขียน
เป็นประโยชน์กับคนส่วนมากหรือไม่ ทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น
นอกจากนั้น คนหนังสือพิมพ์ต้องมีแม่พิมพ์ มีคนคอย
ดูแล สมัยที่เขาป็นหัวหน้าข่าว นักข่าวต้องเรียบเรียงข่าวมาให้ดู
อย่างละเอียด เพื่อดูทั้งภาษา และประเด็นว่า ใช้ได้ไหม


“เช้าขึ้นมาบรรณาธิการต้องหยิบหนังสือพิมพ์ดู พิจารณา
ว่า มีความบกพร่องอะไรบ้าง ต้องเรียกนักข่าวประชุม นักข่าวเรา
ประพฤติปฏิบัติ อันไหนที่ไม่ดี ข่าวใดไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ไป
เมา ไปทานอะไรของเขา รับของเขามาที่นอกเหนือกว่าที่นักข่าว
ควรจะได้รับ ต้องเรียกมาตักเตือนว่ากล่าว ต้องบอกกัน ในอดีตคน
รับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการต้องแข็งแรงมาก ทั้งทางความคิด
และข้อมูลเชิงลึก ต้องร่วมประชุมกองบรรณาธิการว่าจะนำ�เสนอ
ประเด็นใด คุยกันสัก 3-4 คนแล้วจึงมอบให้คนที่ถนัดเรื่องนั้น
ไปเขียน”







ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์

จากลุ่มน้ำ�ตาปีถึงถนนพระอาทิตย์
เรื่องและภาพ โดย ศศิชา อิสระศรีโรจน์


“นักหนังสือพิมพ์ไม่ใช่อาชีพของคนบาป แต่กลายเป็นอาชีพที่ต้องรับ
บาปแทนคนอื่น คือโดนฟ้องร้อง โดนด่า แต่ผมก็ภมู ใิ จที่ได้ทำ�เพือ่ ความถูกต้อง
ดิ้นรนเพื่อให้ได้นำ�เสนอข้อเท็จจริงแก่ประชาชน”
ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ มักจะพูดเช่นนั้นเสมอ กับใครก็ตามที่ขอให้เขา
แสดงความเห็นเกี่ยวกับอาชีพ นักหนังสือพิมพ์
เป็นคำ�พูดที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ เกือบ 50 ปี บนเส้นทาง
คนหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน
ที่เขารับตำ�แหน่ง บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
และหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี ผูจ้ ดั การรายวัน ซึง่ ต้องถูกฟ้องเป็นจำ�เลยในคดีรว่ มกัน
หมิ่นประมาท ด้วยการโฆษณาอยู่เสมอ โดยโจทก์ส่วนใหญ่ คือ นักการเมือง
ข้าราชการระดับสูง ทีต่ กเป็นข่าว หรือถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
ที่ศาลยกฟ้องก็หลายคดี ที่ศาลพิพากษาว่า มีความผิด ถูกลงโทษ
หนักเบา ตามแต่กรณี ก็มีมาก สุดแท้แต่พยานหลักฐาน และดุลพินิจของศาล
ในแต่ละคดี


เมื่อนักหนังสือพิมพ์ ในนามองค์กรวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งและสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผนึกกำ�ลัง เคลื่อนไหวต่อสู้ ให้รัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และสภานิติบัญญัตแห่งชาติในยุคนั้น ยกเลิก พ.ร.บ.
การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ได้สำ�เร็จ และออก พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2551
มาใช้แทน พี่ตุลย์ หรือลุงตุลย์ จึงบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่สื่อไม่ต้องตกอยู่
ภายใต้การคุกคาม จากผู้มีอำ�นาจ ที่ใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือ
“รั ฐ บาลจะคุ ก คามสื่ อได้ ลำ � บากขึ้ น เพราะสื่ อ จะมี ก ารตรวจสอบ
กั น เอง จะตั ก เตื อ นกั น เอง แม้ ว่ า จะไม่ มี โ ทษทางอาญา แต่ ปั จ จุ บั น สื่ อ ที่ ดี
ต้องได้รับความเชื่อถือจากประชาชน ถ้าสื่อลงข่าวเท็จ ประชาชนก็ไม่ซื้ออ่าน
ซึ่ งเรื่ อ งนี้ บทบาทของสมาคมนักข่า วนักหนั ง สื อ พิ ม พ์ แห่ ง ประเทศไทย และ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็ต้องทำ�ให้เห็นว่า สื่อนำ�เสนอข้อมูล ข่าวสาร
ถูกต้องหรือไม่ ปรับปรุง สนับสนุนให้สอื่ เสนอข่าวสาร ความคิดเห็นให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริง”

เสียงตาปี-เสียงสุราษฎร์
ก้าวแรกบนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์

เส้นทางคนหนังสือพิมพ์ของพี่ตุลย์ เริ่มต้นจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ก่อนจะเข้าสู่สังกัด หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในเมืองหลวง
พี่ตุลย์คลุกคลีกับกองกระดาษ ตัวเรียงตะกั่ว และแท่นพิมพ์มาตั้งแต่
ยังเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านเกิด เพราะต้องทำ�งาน
หารายได้ชว่ ยครอบครัว ในโรงพิมพ์ของญาติๆ ซึง่ บางครัง้ จะมีคนมาจ้างให้พมิ พ์
หนังสือพิมพ์ ทำ�ให้ได้เรียนรู้ การตรวจปรู๊ฟ พาดหัวข่าว บทความ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำ�หนังสือพิมพ์
เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวัย 18 ปี พี่ตุลย์ก้าวเดิน
เข้าสู่เส้นทางคนหนังสือพิมพ์ ด้วยการเป็น นักข่าว ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
“เสียงตาปี” ของ นายสัมฤทธิ์ เทพพิพิธ ระหว่างนั้น ได้ใช้เงินรายได้จากการ
ทำ�งาน ส่งเสียตัวเอง เรียนวิชาการหนังสือพิมพ์ ที่แผนกวารสารศาสตร์ ภาคค่ำ�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนจบหลักสูตร


เส้นทางคนหนังสือพิมพ์ของพี่ตุลย์
เริ่มต้นจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ก่อนจะเข้าสู่สังกัด หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่
ในเมืองหลวง

เมือ่ เรียนจบวิชาการหนังสือพิมพ์แล้ว พีต่ ลุ ย์ ได้บกุ เบิกทำ�หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น ด้วยตัวเอง ภายใต้ชื่อว่า “เสียงสุราษฎร์ยุคคนหนุ่ม” เป็นหนังสือพิมพ์
รายสั ป ดาห์ โดยร่ ว มกั บ เพื่ อ นอี ก 2-3 คน แบ่ ง หน้ า ที่ กั น ให้ เ พื่ อ นดู แ ล
ฝ่ายการตลาด และโฆษณา ส่วนตัวเขาเอง ทำ�หน้าที่เป็นบรรณาธิการ ควบคุม
ดูแลทิศทางของหนังสือพิมพ์เองทั้งหมด
“ผมโชคดี ที่ อ าจารย์ เสฐี ย ร พั น ธรั ง สี ที่ เ ป็ น อาจารย์ ส อนผม
ในคณะวารสารศาสตร์ เป็นคนให้คำ�ปรึกษาผมเบื้องต้น ท่านอยากเห็นว่า
ลูกศิษย์คนนี้บุกเบิกหนังสือพิมพ์อย่างไรบ้าง ท่านจึงนั่งรถไฟมาหาผม มาถึง
ท่านบอกผมว่า ต้องมีแฟ้มเก็บข้อมูลนะ ตัดข่าวจากสำ�นักข่าวต่างๆ อาจารย์ดู
แล้วก็บอกว่า ถูกต้องแล้ว เก็บให้ได้เยอะๆ”
ในขณะที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น ฉบั บ อื่ น ๆ นำ � เสนอ “ข่ า วขายได้ ”
เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ หนังสือพิมพ์เสียงสุราษฎร์ยุคคนหนุ่ม เลือกทำ�
“ข่าวที่ดี” ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุน ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชน เน้นข่าวทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะข่าว นายทุนบุกรุกตัดต้นไม้


เพื่อทำ�สวนปาล์ม อีกทั้งยังได้เสนอข่าวกระบวนการทุจริตในวงราชการ จนเป็น
ที่มาของคำ�ว่า “คุณนายสิบเปอร์เซ็นต์” ที่เกิดขึ้นจากการรับสินบน รวมถึง
การนำ�เสนอข่าวความเดือดร้อนของผู้คนในท้องถิ่น
“คุณนายสิบเปอร์เซ็นต์ ผู้ว่าฯได้แต่คนอื่นไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่อง
ผลประโยชน์ความขัดแย้ง เป็นเรื่องธรรมดา เพราะคนอื่นหมั่นไส้ผู้ว่าฯ เพราะ
ชอบกินรวบ ฉะนั้นเราต้องมองสภาพปัญหาให้ออก นำ�เสนอข่าวความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน”
ส่วนเรื่องนายทุนบุกรุกป่าที่เป็นข่าวโด่งดัง จากการที่เขาได้ติดตาม
เบื้ อ งหลั ง ตื้น ลึกหนาบางมายาวนาน ในสมั ยจอมพลประภาส จารุ เ สถี ยร
ให้กระทรวงมหาดไทยขอสัมปทานป่า เพื่อมาปลูกปาล์ม ระหว่างเขตรอยต่อ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดกระบี่ ปรากฏว่าป่าที่ได้สัมปทานเป็นป่าทึบราวๆ
หมื่นไร่ นายทุนหวังจะโค่นต้นไม้ เอาไม้มาขายแล้วก็เอาทุนมาทำ�สวนปาล์ม
ส่อไปในเชิงทุจริต ซึ่งเขาเห็นว่าไม่ถูกต้อง
“ผมเห็นว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ผมจึงนำ�เสนอข่าว
เปิดโปงนายทุนบุกรุกป่า แน่นอนว่ามันไปกระทบกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ
นายทุน ซึ่งเขาโกรธผมมาก ขู่ว่าจะทำ�ร้ายผม แต่ว่าสัญชาตญาณของนักข่าวเรา
ก็ตอ้ งสูห้ ลายรูปแบบ อย่าให้ตกเป็นเป้าให้เขาทำ�ลายเราได้ บางครัง้ เมือ่ เสนอข่าว
แล้ว ก็หนีไปนอนที่อื่น แล้วค่อยกลับมาทำ�ข่าวต่อ”
นอกจากจะทำ�หนังสือพิมพ์เสียงสุราษฎร์ยุคคนหนุ่มแล้ว เขายังเป็น
นักข่าวสตริงเกอร์ (Stringer) ส่งข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ส่วนกลางแทบทุกฉบับ
คือไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาธิปไตย, บางกอกโพสต์ และสยามรัฐ จึงทำ�ให้
พี่ตุลย์เป็นคนที่กว้างขวาง มีเพื่อนฝูงในวงการหนังสือพิมพ์มาก ทั้งยังเป็น
ที่ ถู ก จั บ ตามองเวลาที่ ไ ปหาแหล่ ง ข่ า วที่ เ ป็ น ตำ � รวจ เดิ น เข้ า -ออกโรงพั ก
เพราะกิตติศัพท์ในเรื่องทำ�ข่าวแฉแหลก
“เวลาผมไปหาข่าวตามโรงพักเยอะ พวกนายตำ�รวจจะเกรงใจผมมาก
อย่างร้อยเวรนำ�โอเลี้ยงมาเสิร์ฟผมบอกกินโอเลี้ยงก่อนนักข่าว ผมบอกไม่กิน
เดีย๋ วจะถามอาจารย์กอ่ นว่า กินโอเลีย้ ง ถือเป็นการติดสินบนไหม อาจารย์บอกว่า
นั่นคือมารยาทสังคม ถ้าตำ�รวจมาที่ทำ�งานเธอ เธอก็เลี้ยงโอเลี้ยงเขาได้”


การนำ�เสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ เสียงสุราษฎร์ยุคคนหนุ่ม อย่าง
ตรงไปตรงมา ด้วยลีลาแบบแฉแหลก และภาษาเผ็ดร้อน ทำ�ให้พี่ตุลย์ ถูก
หมายหัวจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
ครั้งหนึ่ง มีคนขับมอเตอร์ไซค์ขับมาด้วยความเร็ว จนเบรกไม่อยู่
แล่นไถลมาจนเกือบจะชนเขา ก่อนที่จะขี่รถหนีหายไป ภายหลังเขารู้จากผู้คุม
เรือนจำ�คนหนึ่ง ที่คุ้นเคยกัน มาเล่าให้ฟังว่า ที่จริง คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นั้น คือ
มือปืนทีไ่ ด้รบั การว่าจ้างให้มายิงเขา แต่พตี่ ลุ ย์ยงั โชคดี ทีส่ ายเบรกรถมอเตอร์ไซค์
ของมือปืน ขาดเสียก่อน
“มือปืนมาคุยให้ผู้คุมเรือนจำ�ฟัง และผู้คุมถามกลับไปว่าจะไปยิงใคร
พอรู้ว่ายิงผมเท่านั้น ผู้คุมก็โวยขึ้นมาว่า จะไปยิงพี่เขาทำ�ไม กูเป็นผู้คุมวันนี้ได้
เพราะพีเ่ ขา จากนัน้ ผมก็ทราบความจริงว่าคนทีจ่ า้ งมือปืนมายิงก็คอื ผูม้ ากบารมี
ในจังหวัดสุราษฎร์”
เหตุการณ์ครั้งนั้น ทำ�ให้พี่ตุลย์ ตัดสินใจ ทิ้งหนังสือพิมพ์ เสียง
สุราษฎร์ยุคคนหนุ่มเพื่อรักษาชีวิตของตนเอง เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า เดินทาง


เข้ากรุงเทพฯมาเป็นนักข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2518

ได้รับรางวัลอิศรา อมันตกุล สองปีซ้อน

ที่ไทยรัฐ พี่ตุลย์ ได้ทำ�ข่าวใหญ่หลายชิ้น เช่น ข่าวกรณีพิพาทระหว่าง
ไทยกับลาว เรือ่ ง การชิงดอยชิงชู้ ซึง่ เป็นสันดอนกลางแม่น�้ำ โขง ข่าวเปลีย่ นแปลง
การปกครองของลาว ข่าวการปราบปรามคอมมิวนิสต์ และข่าวการเปิดโปง
การทุจริต
ข่าวที่พี่ตุลย์ภูมิใจมาก คือ การเปิดโปงกระบวนการทุจริตสำ�นักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ซึง่ ได้รบั รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยีย่ ม
ของมูลนิธิ อิศรา อมันตกุล ประจำ�ปี พ.ศ. 2522
“วันแรกที่ผมเดินเข้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผมตั้งใจมากว่า ผมจะล่า

ข่าวที่พี่ตุลย์ภูมิใจมาก
คือ การเปิดโปงกระบวนการทุจริต
สำ�นักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)
ซึ่งได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม
มูลนิธิ อิศรา อมันตกุล
ประจำ�ปี พ.ศ. 2522



รางวัลนักข่าว และผมก็ทำ�ได้จริง”
อีกหนึ่งปีต่อมา พี่ตุลย์ ได้รับรางวัลอิศรา ติดต่อกัน เป็นปีที่ 2 จาก
ข่าว “เผชิญหน้า ขจก”
ในครั้งนั้น พี่ตุลย์ พร้อมกับนักข่าวอีกหลายสำ�นัก ไปทำ�ข่าวกองทัพ
และตำ � รวจตระเวนชายแดน ล้ อ มเทื อ กเขาบู โ ด เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ครู ที่ ถู กโจร
ก่อการร้ายจับตัวไปเรียกค่าไถ่ พี่ตุลย์ มีโอกาสขึ้นเขาบูโดไปสัมภาษณ์ กำ�นัน
เจ๊ะหลง หัวหน้ากลุ่มโจร ซึ่งเล่าเรื่อง ความเป็นมาของ ขบวนการพูโล (PULO)
ที่เคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งรัฐปัตตานี
หน้าที่การงานของพี่ตุลย์ที่ไทยรัฐ เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำ�ดับ จาก
ผู้สื่อข่าวหน้า 1 เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าข่าวภูมิภาคอีสานและหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ
ตำ�แหน่งสุดท้ายคือ หัวหน้าข่าวพิเศษ
		

เจรจาไม่ให้ไทยรัฐ โดนปิด

ความเป็นมืออาชีพที่เกาะติด ทำ�ข่าวเชิงลึกได้ไม่ขาดตกบกพร่อง
ถือเป็นความโชคดีที่เขาได้รับกำ�ลังใจและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ในไทยรัฐ
เสมอมา เมื่อเขานำ�เสนอข่าวออกไปแล้ว บ่อยครั้งที่ถูกผู้มีอำ�นาจในรัฐบาลฟ้อง
ทำ�ให้ต้องไปขึ้นศาล เขาจึงได้ติดตามบรรณาธิการที่โดนฟ้องร้องไปแก้ตัวตาม
โรงพักบ้าง ขึ้นศาลบ้าง บ่มเพาะเป็นประสบการณ์ ในเรื่องคดีฟ้องร้อง
ครั้งหนึ่ง ประมาณ ปี 2523-2524 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเกือบโดนปิด
เพราะเสนอข่าว พบซองยารักษาโรค ติดป้าย โรงพยาบาลตำ�รวจ ในฐานที่มั่น
ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ถูกทหารยึดได้ ทำ�ให้ตำ�รวจโกรธมาก อธิบดี
กรมตำ�รวจในขณะนั้นคือ พลตำ�รวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น ใช้อำ�นาจตาม
พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 สั่งปิดโรงพิมพ์ไทยรัฐ
“ผมเป็นคนได้รบั หมายปิด และเซ็นรับทราบ หลังจากรับหมายมาแล้ว
ผมกั บ นายกำ � พล วั ช รพล ได้ เ ดิ น ทางไปพบรมว.มหาดไทย คุ ณ ประเทื อ ง
กีรติบตุ ร ซึง่ เป็นอธิบดีกรมอัยการด้วย ตอนนัน้ อยูใ่ นวันประชุมข้าราชการอัยการ
ที่โรงแรมบางแสน จ.ชลบุรี
เราไปถึงเกือบพลบค่ำ� แล้วก็ได้พบรัฐมนตรี ซึ่งรมว.ประเทืองบอกว่า


ปิดสัก 2 วัน วันจันทร์คอ่ ยไปยืน่ อุทธรณ์ทก่ี ระทรวงมหาดไทยแล้วกัน ผมเลยพูด
กับท่านว่า เรื่องทั้งหมดเป็นคำ�สั่งที่ไม่ชอบ ตรงกันข้าม นสพ.ไทยรัฐได้ทำ�หน้าที่
เสนอตามข้อเท็จจริงว่า พบซองยาโรงพยาบาลตำ�รวจในค่ายผู้ก่อการร้ายจริง”
การต่อรองให้ยกเลิกคำ�สัง่ ปิดไทยรัฐ ถูกบอกปัดในตอนแรก โดยอ้าง
ว่าให้รอถึงวันจันทร์ พี่ตุลย์ยังจำ�ประโยคที่เขาพูดกับ รมว. ประเทืองในวันนั้น
ได้ดี แม้เวลาจะผ่านไปสามสิบกว่าปีแล้ว เขาพูดกับรมว.ประเทืองว่า ความเป็น
รัฐมนตรีรมว.มหาดไทยของท่านเริ่ม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง 16.30 น.
หรือเปล่า
รมว.ประเทืองตอบ ว่า “No, All Time”
พี่ตุลย์จึงพูดต่อว่า “ผมมาเจอท่านแล้วนี่ไง ผมก็สามารถยื่นอุทธรณ์
ได้ รมว.ประเทืองนัง่ คิดครูห่ นึง่ เลขารมว.ประเทืองเดินมาบอกผมว่า ยืน่ หนังสือ
ได้เลย”
ในทีส่ ดุ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็สามารถออกได้ตามปกติ ในเช้าวันรุง่ ขึน้

สู่ชายคาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

พี่ตุลย์ทำ�งานอยู่ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นาน 20 ปี ก็ตัดสินใจลาออก
ในขณะที่มีอายุ 47 ปี ด้วยเหตุผบว่า เกิดความเบื่อหน่าย อยากไปลองทำ�
อย่างอื่นดู ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครทั้งสิ้น
หลั ง จากที่ เ ขาตั ด สิ นใจเดิ น ออกจากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ เขาพั ก
การทำ�ข่าวเกือบ 2 ปี จนกระทั่ง สนธิ ลิ้มทองกุล ทาบทามให้มาร่วมงานกับ
ค่ายบ้านพระอาทิตย์ ในตำ�แหน่ง บรรณาธิการศูนย์ข่าว ภูมิภาค ภาคใต้ ของ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รายวัน เมื่อ พ.ศ. 2535
“คุณสนธิให้คนมาตามผมไปคุยด้วย ซึ่งค่ายผู้จัดการตอนนั้นกำ�ลัง
จะขยายงาน ทำ�ศูน ย์ข่า วภูมิภ าค ภาคใต้ คุ ณ สนธิ อ ยากให้ ผ มไปช่ ว ยงาน
ซึ่งก็มีโครงการจะตั้งโรงพิมพ์ขึ้น”
หลังวิกฤติการณ์ต้มยำ�กุ้ง ปี 2540 ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง เช่นเดียวกับองค์กรสือ่ ค่ายผูจ้ ดั การต้องปรับตัวครัง้ ใหญ่ ลดขนาด
องค์กรให้เล็กลง เพื่อความอยู่รอด ศูนย์ข่าวภูมิภาคทั่วประเทศ ถูกลดบทบาท


ลง พี่ตุลย์ เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าอีกครั้ง เดินทางสู่ถนนพระอาทิตย์ ร่วมแบกรับ
ภารกิจ นำ�พาผู้จัดการ ฟันฝ่าวิกฤติ
ด้วยประสบการณ์ในด้านการขึน้ โรงขึน้ ศาล และความอาวุโส จึงได้รบั
มอบหมายให้เป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน ต่อเนื่อง
มาจนถึง หนังสือพิมพ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ ในปัจจุบัน
ในวันนี้ พี่ตุลย์เข้าสู่ช่วงวัย 70 ปี นอกเหนือจากภารกิจขึ้นโรงขึ้นศาล
ในฐานะบรรณาธิการแล้ว ได้ลดบทบาทด้านอื่นๆ ลง คงเป็นเพียงที่ปรึกษาให้
แก่นักข่าวรุ่นน้อง รุ่นลูก
“ผมอายุมากแล้วก็พกั ผ่อน รักษาตัว ผมให้ก�ำ ลังใจนักข่าว ต้องทำ�งาน
หนักขึ้น ต้องเช็กข่าว ต้องเช็กแล้ว เช็กอีกว่า ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่ แล้วก็
ต้องนำ�เสนอข่าวให้ถูกต้อง เที่ยงธรรมที่สุด นักข่าวปัจจุบันจำ�เป็นต้องขยันมาก
ขึ้น เพราะข้อมูล ข่าวสารมันไหลมารวดเร็วมาก ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มีช่องทาง
สื่อสารน้อย ที่สำ�คัญ ผมอยากเห็นนักข่าวทุกภาคส่วน มุ่งมั่นตั้งใจทำ�งาน
เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติแท้จริง ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุน
สามานย์”
นั่นคือสิ่งที่คนหนังสือพิมพ์ มือรางวัล หวังจะเห็นพิราบน้อยสืบทอด
เจตนารมณ์การต่อสู้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ดังคำ�ที่ว่า “ปลดปล่อยความคิด หาสัจจะจากความเป็นจริง ก้าวเดินไปตาม
กาลเวลา”



สื่อมวลชน

ต้องทำ�ให้ป ระชาชน
เข้าถึงสิทธิการได้รับรู้
พี่ตุลย์ แสดงความเห็นต่อ สถานการณ์ของสื่อสารมวลชน
ในยามบ้านเมือง อยูใ่ นภาวะ “ไม่ปกติ” ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล
ที่มาจาก การรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ว่า
“ทหารยึดอำ�นาจครั้งใด สื่อมวลชนถูกลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ
ผะอื ด ผะอมในการทำ � ข่ า ว ห้ า มเสนอนั่ น ห้ า มเสนอนี่ ห้ า มพู ด นั่ น
ห้ามพูดนี่ จริงๆ แล้ว อำ�นาจเผด็จการมันทำ�ลายสังคม มันทำ�ลาย
ประชาชนมากกว่า เพราะโดนปิดหู ปิดตา ไม่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
แล้วมันจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไร มันต้องมีเสรีภาพ มันต้องรับรู้ ว่า
ผิดหรือถูก ไม่ใช่ใช้อำ�นาจเผด็จการ ห้ามเสนอข่าวสาร เวลาพูดก็บอก
เพื่อประโยชน์ แล้วมันประโยชน์ของใคร ของสังคมหรือของทหาร
ที่ยึดอำ�นาจ เพราะว่าวิจารณ์คุณไม่ได้ พอวิจารณ์ก็บอกว่าแตกแยก
ต้องคงไว้ซงึ่ กฎอัยศึก แต่ประชาชนไม่ได้รบั รูข้ า่ วสารทีแ่ ท้จริง ซึง่ เสรีภาพ
ถูกลิดรอนทันที”



พี่ตุลย์ ได้ให้ข้อคิดแก่นักข่าวรุ่นใหม่ว่า สิทธิเสรีภาพคือ
การทำ�หน้าที่ ที่สื่อมวลชนต้องทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิการได้รับรู้
(Rights to know) คือต้องสนองสิทธิการได้รับรู้ว่า อำ�นาจบริหาร
อำ�นาจนิติบัญญัติ อำ�นาจตุลาการ สร้างความสุข สร้างความทุกข์
แก่สังคม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่ อย่างไร
“เราจะดิน้ รนยังไง ให้ได้น�ำ เสนอข้อเท็จจริง สนองสิทธิการ
ได้รับรู้ทั้ง 3 อย่าง อันเป็นประโยชน์ของประชาชน นี่คือจิตวิญญาณ
ของนักข่าวที่แท้จริง ไม่ใช่เราไปสนับสนุนการเอารัดเอาเปรียบสังคม
แม้ว่าทุนจะจำ�เป็น ผมก็ไม่ปฏิเสธ แต่เราใช้หยาดเหงื่อเข้าแลก เพื่อ
ผลประโยชน์ของชาติ ส่วนรวมมากกว่า”
เขาพูดให้นักข่าวรุ่นน้องฟังเสมอว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อ
ขึ้ น อยู่ กั บ สำ � นึ ก ของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น จริ ง
รับผิดชอบต่อความเห็นต่าง และต้องยอมเป็นผู้เสียสละ
“สื่ อ มวลชนไม่ ใ ช่ อ าชี พ ของคนบาป แต่ ต้ อ งมารั บ บาป
แทนคนอื่น ผมพูดกับตัวเองเสมอ คือ สื่อไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่กต็ อ้ งมารับบาป คือโดนฟ้องร้อง โดนด่า ทัง้ ทีไ่ ม่ได้มผี ลประโยชน์
ส่วนตัวกับใคร เมื่อโดนฟ้องเราทำ�เพื่อความถูกต้อง ความเป็นจริง
ในสังคม แต่กลับต้องมาโดนด่าฟรี และต้องไปสู้คดีกันในชั้นศาล
ตามกระบวนการยุติธรรม”







ผุสดี คีตวรนาฎ

ในยุทธจักรหนังสือพิมพ์จีน
เรื่องและภาพ โดย ขนิษฐา เทพจร



ศ์

หนั ง สื อ พิ ม พ์ จี นในประเทศไทย ในความรั บ รู้ ข องคนทั่ วไป คื อ
หนังสือพิมพิมพ์ที่ให้ความสำ�คัญกับข่าวการค้า งานเลี้ยง กิจกรรมสมาคมต่างๆ
ของคนจีน พร้อมรูปประกอบ ที่มีบรรยายใต้ภาพบอกเล่าถึงความยินดีต่อ
บุคคลหรือสมาคม ในวาระต่างๆ
แต่ใครจะรู้ว่า ภายใต้ตัวอักษรจีน และรูปภาพเหล่านั้น มีสิ่งสำ�คัญ
ที่แฝงอยู่ คือ การสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ การเผยแพร่วัฒนธรรม
ระหว่ า งคนสองชาติ ผ่ า นภาพ คอลั ม น์ และบทกวี ที่ ตี พิ ม พ์ บ นหน้ า
หนังสือพิมพ์
เอกสารวิชาการ งานวิจัย ที่ศึกษาความเป็นมาของหนังสือพิมพ์จีน
ในประเทศไทย มี ข้ อ สรุ ป ร่ ว มตรงกั น ว่ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ จี น ในประเทศไทย
มีจุดเริ่มจากความตื่นตัวทางการเมืองในแผ่นดินเกิด หลังจากที่ประเทศและ
ผู้คนตกอยู่ใต้ระบบปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของราชวงศ์ชิงมานาน และ
ต้องการปลดแอก ทำ�ให้เกิดกระแสรักชาติ
แม้ ค นจี น แผ่ น ดิ นใหญ่ ที่ อ พยพเข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานในประเทศไทย


จะอยู่ห่างไกล แต่ก็ยากที่จะหลบเลี่ยงกระแสการเมืองในบ้านเกิดได้ เพราะ
กลุ่มปฏิวัติการปกครอง ได้ใช้สื่อหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องบอกเล่าเรื่องราว และ
ปลุกกระแสต่อต้านราชวงศ์ชิง
ต่อมาเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีชัยได้ครองอำ�นาจ หนังสือพิมพ์
จีน ในยุคที่บ้านเมืองตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการ โดยจอมพล
ป. พิบูลสงคราม และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถูกจับตามองจากทางการ ด้วย
ความหวาดระแวงว่า จะเป็นกระบอกเสียงโฆษณาชวนเชื่อลัทธิ คอมมิวนิสต์
ทำ�ให้หนังสือพิมพ์จีน ต้องหาทางอยู่รอด ด้วยการปรับการนำ�เสนอ จากข่าว
การเมืองมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การค้าและข่าวสังคม ของพ่อค้า นักธุรกิจ
ชาวจีน
ลักษณะเฉพาะของหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ยังคงสืบทอดมา
จนถึงทุกวันนี้
ปัจจุบนั หนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาจีน ทีย่ งั ดำ�เนินกิจการอยู่ มี 6 ฉบับ
หนึง่ ในนัน้ คือ หนังสือพิมพ์ “ซินจงเอีย๋ น” ทีม่ ี ผุสดี คีตวรนาฎ เป็นบรรณาธิการ
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

“เชียร์จีน” ข้อกล่าวหาจากรัฐบาลหอย

แม้จะมาจากแวดวงคนหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งน้อยคนนัก จะเป็นที่รู้จัก
ของเพื่ อ นร่วมวิช าชีพในสายหนัง สือพิมพ์ ภ าษาไทย และภาษาอั ง กฤษ แต่
“พี่ผสุ ” เป็นข้อยกเว้น เพราะเคยทำ�งานกับหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ตอนทีเ่ ริม่ ต้น
ชีวิตคนหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น ด้วย
นอกจากนั้ น พี่ ผุ ส ยั ง เป็ น นายกสมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์
แห่งประเทศไทย สองสมัย เมื่อ พ.ศ. 2547, 2548 และเป็นกรรมการสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในตำ�แหน่ง เหรัญญิกของสภาการหนังสือพิมพ์ สมัยที่
1 และ 2 จึงเป็นที่รู้จักมักคุ้นของ พี่ๆ น้องๆ บนถนนคนหนังสือพิมพ์เป็น
อย่างดี
พี่ผุส เล่าว่า ปัจจุบัน ซิงจงเอี๋ยน เป็นหนังสือพิมพ์จีนที่เก่าแก่ที่สุด
ในประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 หรือเมื่อ 76 ปีมาแล้ว โดย 4 เจ้าสัว


ใหญ่ หนึ่งในนั้นคือ นายแต้จือปิง บิดาของนายอุเทน เตชะไพบูลย์ เพื่อเป็น
กระบอกเสียงของคนจีนในเมืองไทยที่ต่อต้านญี่ปุ่น ที่ยกพลบุกประเทศจีน
เมื่อ พ.ศ. 2480 เจ้าสัวทั้ง 4 ร่วมทุนตั้งนสพ.ตงง้วน (ภาษาแต้จิ๋ว) หรือเรียก
เป็นภาษาจีนกลางว่า “จงเอี๋ยน”
เมื่อกองทัพญี่ปุ่น บุกประเทศไทย ใน ปี พ.ศ. 2484 ทหารญี่ปุ่น
ได้ เ ข้ า ยึ ด นสพ.ตงง้ ว นที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากในกรุ ง เทพฯ ไปใช้ เ ป็ น
กระบอกเสียงให้กองทัพญี่ปุ่น ทำ�ให้นักหนังสือพิมพ์กลุ่มตงง้วน หนีออกไป
ทำ�หนังสือใต้ดิน พอถึงคราวที่พวกญี่ปุ่นแพ้สงครามนักหนังสือพิมพ์กลุ่มเดิม
ก็กลับฟื้นคืนสู่วงการอีกครั้ง และได้รับความนิยมในหมู่คนจีนในประเทศไทย
เช่นเดิม
“ในยุค ที่ประเทศไทย เตรียมสร้า งสั ม พั น ธ์ กับ ประเทศจี น ทำ �ให้
อเมริกาซึ่งไม่อยากให้ไทยมีความสัมพันธ์กับจีน สนับสนุนให้ จอมพลสฤษดิ์
ทำ�รัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม หลังจากนั้น ก็สั่งปิดหนังสือพิมพ์
จงเอี๋ยน เจ้าของพยายามวิ่งเต้น ขอเปิดแต่ไม่สำ�เร็จ ทำ�ให้ นสพ.จงเอี๋ยน
ต้องปิดไปประมาณ 10 ปี จนถึงช่วงที่ไทยใกล้จะคบกับจีนแล้วถึงได้เปิดใหม่
ช่วง ค.ศ.1972 (พ.ศ.2515) โดยเจ้าของเดิม แต่เปลี่ยนแปลงชื่อเติมคำ�ว่า
“ซิน” แปลเป็นไทยว่า “ใหม่” เข้าไป รวมเป็นคำ�ได้ว่า “ซินจงเอี๋ยน”
ผุสดี เล่าความหลังในมุมมองคนนอก เพราะขณะนั้นเธอเป็นนักข่าว
อยู่ที่หนังสือพิมพ์จีนอีกฉบับหนึ่งคือ นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า
นอกจาก ซิ ง เสี ย นเยอะเป้ า แล้ ว พี่ ผุ ส ยั ง เคยเข้ า ไปสั ม ผั ส ชี วิ ต
นักหนังสือพิมพ์จีนหลายสำ�นัก เช่น นสพ.ตงฮั้ว (จงเหยียนเยอะเป้า) และ
นสพ.ศิรินคร (จิงหวาเยอะเป้า) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน หนังสือพิมพ์จีน ทั้งสอง
ฉบับ และ ซิงเสียนเยอะเป้า ก็ยังพิมพ์จำ�หน่ายอยู่
ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ยุทธจักรหนังสือพิมพ์จีน พี่ผุส เป็นข้าราชการ
ชั้นตรี ฝ่ายกองการต่า งประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ มีหน้า ที่ต รวจเนื้อหา
หนังสือพิมพ์จนี ในประเทศไทยขณะนัน้ เพราะเธอมีความรูภ้ าษาจีน อย่างดี จาก
ชั้นเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสองภาษา “สิงฟ้า” และการฝึกฝนด้วยตนเอง
ผ่าน เพลงจีน ที่ชื่นชอบ


ระหว่างทำ�งาน เธอไปสมัครเรียน วิชาการหนังสือพิมพ์ ทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ตามคำ�แนะนำ�ของแฟน คือ พลเชษฐ ซึ่งทำ�งานอยู่ที่หนังสือพิมพ์
ซิงเสียนเยอะเป้า แทนที่จะเรียนบัญชี ตามความตั้งใจเดิม
เมื่อจบการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ ใน พ.ศ. 2506 พี่ผุส เริ่มต้น
ชีวิตคนหนังสือพิมพ์ครั้งแรก กับหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ ในฐานะผู้สื่อข่าว
สายการเมือง และสายต่างประเทศ รายงานข่าวสำ�คัญชิ้นแรกคือ ข่าวการ
เจ็ บ ป่ ว ย จนกระทั่ ง ถึ ง แก่ อ สั ญ กรรมของจอมพล สฤษดิ์ นายกรั ฐ มนตรี

นักข่าวสาวตัวเล็กๆ อย่าง ผุสดี
ถูกร้องขอจากผู้อำ�นวยการ
นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า
ให้ออกจากการทำ�หน้าที่ หลังการรัฐประหาร
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ตามใบสั่งของรัฐบาล ธานินนทร์ กรัยวิเชียร
โดย สมัคร สุนทรเวช ที่เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในตอนนั้น
เพื่อแลกกับการอยู่ต่อของหนังสือพิมพ์



ในขณะนั้น
หลังจากหนังสือพิมพ์ เกียรติศักดิ์ ปิดตัวลง พี่ผุส ย้ายไปทำ�งาน
สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 อยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ใต้ชายคา ซิงเสียนเยอะเป้า
“ช่วงที่พี่ก้าวเข้ามาในวงการนักหนังสือพิมพ์แรกๆ นสพ.จีน ดูเฟื่อง
กว่านสพ.ไทย แม้จะมีเพียง 4 ฉบับ แต่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ทำ�กำ�ไรทีเดียว
แต่ด้วยเหตุที่บุคลากรขาดแคลน จึงทำ�ให้นสพ.จีนที่มีอยู่ถึงปัจจุบันไม่ค่อย
พัฒนาด้านการบริหาร หรือเจาะตลาดเหมือน นสพ.ไทย คือ ทำ�แบบตามมี
ตามเกิด ทำ�ให้รู้สึกเสียดาย จริงๆ น่าจะทำ�ได้มากกว่านี้ เพราะคนจีนอยู่ใน
เมืองไทยก็มาก คนเรียนภาษาจีนมีมากขึ้น” ผุสดี สะท้อนมุมมอง
ปัญหาที่เกิดกับ นสพ.จีนไม่ได้มีแค่เรื่องการบริหารภายใน ปัจจัย
ภายนอก คือ เรื่องการเมืองที่ถาโถมเป็นมรสุมพัดให้นสพ.จีนบางแห่งถึงกับ
แพแตกและมิ อ าจฟื้ น คื นได้ เพราะผู้ นำ � ยุ ค นั้ น มี นโยบายอิ ง อเมริ ก า ทำ�ให้
หนังสือพิมพ์จีน ซึ่งมีภาพว่า เป็นตัวแทนลัทธิคอมมิวนิสต์ ศัตรูของโลกเสรี
ถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาล
พีผ่ สุ เล่าว่า นสพ.จีนถูกรัฐบาลไทยเพ่งเล็งจนตัวลีบ ไม่กล้าแสดงออก
ต้องเชื่อฟังรัฐบาล ทำ�ให้การเสนอข่าวส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่สามารถใช้
ข่าวของสำ�นักข่าวจีน คือ “ซินหัว” ได้ เพราะรัฐสั่งห้ามนำ�เข้า ทำ�ให้ข่าวของ
นสพ.จีนก่อนยุค ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) หรือก่อนรัฐบาลไทยเปิดสัมพันธภาพ
กับรัฐบาลจีน โน้มเอียงไปทางอเมริกา ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเขียนโจมตี
หรื อ ตำ � หนิ รั ฐ บาลไทยยุ ค นั้ น ได้ เ ช่ น กั น ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะบทเรี ย นทาง
ประวัติศาสตร์ นสพ.จีนถูกสั่งปิดบ่อย จึงกลัวจะถูกปิดซ้ำ� ดังนั้นเมื่อรัฐบาล
ขอความร่วมมืออย่างไร ก็ต้องทำ�ตามคำ�ขอนั้น
แม้จะระวังตัว เพื่อความอยู่รอด แต่เมื่อไม่ได้เป็นฝ่ายกำ�หนดกติกา
และไร้อำ�นาจต่อรอง ทำ�ให้นักข่าวสาวตัวเล็กๆ อย่าง ผุสดี ถูกร้องขอจาก
ผูอ้ �ำ นวยการ นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้าให้ออกจากการทำ�หน้าที่ หลังการรัฐประหาร
วั น ที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ. 2516 ตามใบสั่ ง ของรั ฐ บาลธานิ น นทร์ กรั ย วิ เ ชี ย ร
โดย สมัคร สุนทรเวช ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในตอนนั้น
เพื่อแลกกับการอยู่ต่อของหนังสือพิมพ์


เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น พี่ผุสเล่าให้ฟังว่า เกิดจากการที่เธอสนใจทำ�
ข่าวจีนเป็นพิเศษ เพราะสายเลือดเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งยุคนั้นความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนไม่ดี จึงต้องการให้ 2 ประเทศมีการเจริญสัมพันธไมตรี
ระหว่างกัน เธอจึงเกาะติดและนำ�เสนอข่าว การเปิดสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่าง
ไทยกับจีน ในยุครัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เมื่ อ ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ เดิ น ทางเยื อ นสาธารณรั ฐ ประชานชนจี น
อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ตาม
คำ�เชิญของโจว เอิน ไหล นายกรัฐมนตรีจีน พี่ผุสเป็นหนึ่งในคณะนักข่าว
กว่ า 30 ชี วิ ต ที่ ร่ ว มเดิ น ทางไปด้ ว ย ซึ่ ง ระหว่ า งการเยื อ นได้ มี พิ ธี ล งนาม
การเปิ ด ความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ระหว่ า งไทยกั บ จี น อย่ า งเป็ น ทางการ
และ ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ได้ มี โ อกาสเข้ า พบประธาน เหมา เจ๋ อ ตุ ง ที่ ทำ � เนี ย บ
จงหนานไห่
การนำ � เสนอข่ า ว ที่ มี ทิ ศ ทางสนั น สนุ น การเปิ ด สั ม พั น ธ์ ไทย-จี น
ตลอดจนการร่วมเดินทางไปเยือนจีน แม้ว่าจะเป็นการเดินทางไปคณะของ
นายกรั ฐ มนตรี ทำ �ให้ เ มื่ อ การเมื อ งไทยเข้ า สู่ ยุ ด เผด็ จ การ หลั ง เหตุ ก ารณ์
6 ตุ ล า พี่ ผุ ส ตกเป็ น เหยื่ อ อำ � นาจเผด็ จ การเหมื อ นกั น คนหนั ง สื อ พิ ม พ์ อี ก
หลายคนในยุคนั้น ต้องออกจากงานที่ซิงเสียนเยอะเป้า ด้วยข้อกล่าวหาว่า
“เชียร์จีน”

สัมผัสผู้นำ�อินโดจีน

หลั ง จากที่ ถู ก ขอให้ อ อกจาก นสพ.ซิ ง เสี ย นเยอะเป้ า พี่ ผุ ส ได้
ร่วมงานกับ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เดอะ เนชั่น รีวิว ซึ่งเป็นหัวใหม่ แต่
ทีมงานเดิม หลังจาก “วอยซ์ ออฟ เดอะ เนชั่น” ถูกคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ที่ทำ�รัฐประหารวันที่ 6 ตุลาคม 2519 สั่งปิด ในฐานะนักข่าวทำ�เนียบ
รั ฐ บาล-กระทรวงการต่ า งประเทศ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ไ ด้ ผ่ า นประสบการณ์
การทำ�ข่าวน่าตื่นเต้น และสัมผัสกับผู้นำ�ของประเทศต่างๆ
ช่วงนั้น สงครามอินโดจีนกำ�ลังเข้มข้น สนามบินดอนเมืองถือเป็น
จุ ด เชื่ อ มของประเทศในอิ นโดจี น คื อ เขมร ลาว และเวี ย ดนาม กั บโลก


สนามบินดอนเมืองถือเป็นจุดเชื่อม
ของประเทศในอินโดจีน คือ เขมร ลาว
และเวียดนามกับโลกภายนอก
ผู้นำ�ของประเทศเหล่านี้
เช่น สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
อดีตพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา,
เจ้าสุวรรณภูมา นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรลาว เวลาจะไปต่างประเทศ
จะต้องมาต่อเครื่องบินที่ดอนเมือง

ภายนอก ผู้ นำ � ของประเทศเหล่ า นี้ เช่ น สมเด็ จ พระนโรดม สี ห นุ อดี ต
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, เจ้าสุวรรณภูมา นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรลาว เวลาจะไปต่างประเทศ จะต้องมาต่อเครือ่ งบินทีด่ อนเมือง
นักข่าวทีท่ �ำ ข่าวต่างประเทศ อย่างพีผ่ สุ ก็จะใช้โอกาสนี้ เข้าไปหาข่าว สัมภาษณ์
ทำ�ให้ได้สัมผัส บางแง่มมุมของผู้นำ�เหล่านี้
“อย่างเจ้าสุวรรณภูมา เป็นผูท้ อี่ ธั ยาศัยดี มีอารมณ์ขนั เวลารับประทาน


อาหารกับท่าน จะมีเรื่องให้หัวเราะงอหายเสมอ เช่นเดียวกับ เจ้านโรดม สีหนุ
ที่เป็นกันเอง พูดจาขบขัน”
นอกจากนั้นก็มีช่วงราวปลาย ค.ศ. 1969 ต่อเนื่องต้นปี ค.ศ. 1970
เป็นยุคของเขมรแดง ช่วงนั้นมีองค์กรต่างชาติ ต้องการไปยื่นหนังสือให้กับ
ผู้นำ�เขมรแดง และพานักข่าวไปด้วย
“ตอนนั้นเราก็ไป พาขึ้นรถแบบโกดังใหญ่ ปิดรอบทิศ เพื่อไม่ให้รู้ว่า
พาไปทางไหน เมื่อถึงจุดหมายก็ปล่อยให้ลง” ผุสดี เล่าถึงประสบการณ์ทำ�ข่าว
ที่มีชีวิตชีวาที่สุด


พี่ ผุ ส ทำ � งานอยู่ ที่ เ ดอะ เนชั่ น นานถึ ง 14 ปี จึ ง กลั บไปรั บ ช่ ว ง
บริหารกิจการหนังสือพิมพ์ ซิง จง เอี๋ยน ต่อจาก เจ้าของเดิมคือ ผิว คิ้วไพศาล
ด้วยเจตนาที่แน่วแน่ว่า ต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับคนไทย รวมถึง
ต้องการถ่ายทอดวัฒนธรรมของจีนอันดีงามมายังมิตรประเทศ อย่างคนไทย
ให้มากที่สุด



นักข่าวยุคใหม่

ต้องไม่ละโอกาส

ต้องทันโลก
และยึดมั่นจริยธรรม

ในมุมมองของ พี่ผุส ต่อนักข่าวยุคนี้ เธอเห็นว่า นักข่าว
ยุคปัจจุบันมีสิทธิเสรีภาพมาก และมีโอกาสการทำ�ข่าวแบบเจาะลึกมาก
ต่างจากนักข่าวในอดีต ที่ถูกห้ามเข้าทำ�เนียบรัฐบาล เวลามีประชุม
คณะรัฐมนตรี ต้องดักรอ สัมภาษณ์ รัฐมนตรี ที่ใต้ต้นมะขามข้าง
คลองผดุงกรุงเกษม
“พอเจอรถรัฐมนตรี หรือใครที่เข้าประชุม เข้ามาก็โบกให้
จอด บางคนก็ใจดีจอดให้เราถาม บางคนก็ขับรถไปเลย ทำ�ให้เรานึก
เสียดายเวลาช่วงนัน้ เหมือนกัน ทีไ่ ม่ได้แสดงความสามารถใดๆ ออกมา
ขณะที่เรายังมีพลังมากอยู่”
ในยุคของการปฏิรูปประเทศไทย ถือเป็นโอกาสที่คนข่าว
จะได้รับการปฏิรูปด้วย สิ่งที่พี่ผุสอยากฝากให้กับนักข่าวรุ่นหลัง คือ
อย่าสนใจเรื่องเฉพาะภายในบ้าน ต้องใส่ใจเรื่องไกลตัวด้วย ทั้งสังคม


โลก สังคมอาเซียน ด้วยการเริม่ ต้นเรียนรู้ ความเป็นมา สถานการณ์
ของทุกประเทศ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม เพื่อให้รู้
ข้อมูลวงกว้างประกอบการนำ�เสนอข่าวและต่อยอดไปสู่การทำ�ข่าว
เชิงลึก
สิ่งสำ�คัญที่สุดของ “สื่อมวลชน” ยุคนี้หรือยุคไหนๆ คือ
ต้องยึดมั่นจริยธรรม แต่ประสบการณ์ของ พี่ผุส ที่อยู่ในวงการข่าว
มายาวนาน รู้ว่าไม่ใช่ของง่าย แม้สื่อมวลชนจะไม่ไปรีดไถ ก็มีคน
หยิบยืน่ มาให้ ดังนัน้ ต้องรูจ้ กั ปฏิเสธ หรือเอาตัวรอดจากสถานการณ์
ตรงนั้นให้ได้ หากเราทำ�ได้แล้ว จะเกิดเป็นผลดีกลับมาที่ตัวเรา
“การได้เงินนิดๆ หน่อยๆ รถหรือบ้านหลังหนึ่ง ไม่ได้
ทำ�ให้เรามีอะไรดีขนึ้ มามากมาย เราคิดว่าเกียรติยศของตนเอง ศักดิศ์ รี
ของสื่อฯ ต้องถนอม และรักษาเอาไว้กับตัว เมื่อแก่ หรือออกจาก
วงการแล้ว ชื่อเสียงของเราก็ยังมี”







พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร

ตำ�ราครบเครื่องเรื่องหนังสือพิมพ์
เรื่องและภาพ โดย ธนัชพงศ์ คงสาย


ศ์

“อ่านหนังสือ หนึ่งหน้า ฉลาดกว่าคนอื่นหนึ่งหน้า”
พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร หรือ “อาจารย์ป๋อง” พูดประโยคนี้บ่อยๆ กับ
ลูกศิษย์ ลูกหา วิชาการหนังสือพิมพ์ ทัง้ ลูกศิษย์ในห้องเรียนของสถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่ง และลูกศิษย์ในสนามข่าว
เป็นคำ�พูดที่กระตุ้นเตือน ให้ใฝ่รู้ หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง
อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่นักข่าวทุกยุคทุกสมัยพึงมี
ยังมีอกี หลายคำ�พูด หลายประโยคทีบ่ อกกล่าว ซึง่ มาจากประสบการณ์
กว่าครึ่งศตวรรษ บนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์
อาจารย์ป๋อง นับเป็นคนหนังสือพิมพ์ ที่ครบเครื่อง กล่าวคือ ตลอด
ช่วงเวลาที่ยาวนานถึง 54 ปี ในวิชาชีพนี้ ได้ผ่านการปฏิบัติ สั่งสมประสบการณ์
ในทุกฟันเฟืองอันเป็นกลไกขับเคลื่อนวงการหนังสือพิมพ์
เริ่มตั้งแต่การเป็นนักศึกษาวิชาหนังสือพิมพ์ เป็นฝ่ายพิสูจน์อักษร
นักข่าว บรรณาธิการข่าว ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากที่สุดฉบับ
หนึ่งในประเทศไทย เป็นผู้นำ�องค์กรของคนหนังสือพิมพ์ และเป็น ครู สอน


วิชาการหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ “ทำ�มือ”
กับคำ�ถามว่า “ทำ�ไม”

อาจารย์ปอ๋ ง ก็เช่นเดียวกับ คนหนังสือพิมพ์รนุ่ เก่าหลายคน ทีเ่ ริม่ ต้น
ทำ�หนังสือพิมพ์ แบบ “ทำ�มือ” ตั้งแต่นุ่งขาสั้น เรียนหนังสืออยู่ ด้วยนิสัยรัก
การอ่าน ชอบการเขียน อยากบอกเล่า
ในช่วงเรียนชั้นประถม ที่โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล ด.ช.พงษ์ศักดิ์
เป็นเหมือนสื่อกลางของเพื่อนๆ เห็น สิ่งต่างๆ รอบตัว ก็อยากจะบอก อยากจะ
เล่า อยากจะแลกเปลี่ยน เคยทำ�หนังสือทำ�มือในห้องเรียน ในนั้นมีงานเขียน
มีภาพการ์ตูนประกอบ จากจุดเริ่มต้น ที่แค่อยากเป็น “นักเล่าเรื่อง” ให้ใครคน
อื่นได้ฟัง
อาจารย์ป๋องเล่าว่า ประมาณปี 2496 หรือ 2497 ตอนที่เรียนชั้น
ประถม 3-4 ได้อ่านข่าวไฟไหม้เมืองพิษณุโลก ครั้งใหญ่ ในหนังสือพิมพ์พิมพ์
ไทย จึงร่วมกับเพื่อนรับบริจาคเสื้อผ้า และเงิน เพื่อส่งไปช่วยผู้ประสบภัย
เรี่ ยไรเงิ น มาได้ 80-100 บาท ซึ่ ง สมั ย นั้ น เป็ น จำ � นวนเงิ น ที่ สู ง มี ม าสเซอร์
คนหนึง่ ทีช่ ว่ ยบริจาคเงินพูดสัพยอกว่า เงินนีจ่ ะถึงมือคนทีโ่ ดนไฟไหม้หรือเปล่า
อย่าเอาไปกินอะไรหมดนะ ทำ�ให้รู้สึกติดค้างอยู่ในใจ แม้จะรู้ว่า เป็นการพูด
ล้อเล่น
ตอนนั้น บ้านของอาจารย์ป๋องอยู่แถวเฉลิมกรุง เวลาจะไปโรงเรียน
ต้ อ งเดิ น ผ่ า นสี่ กั๊ ก พระยาศรี ถนนเฟื่ อ งนคร เพื่ อ มาขึ้ น รถ แถวนั้ น เป็ น ดง
หนังสือพิมพ์ มีโรงพิมพ์หลายโรงตั้งอยู่ มีผู้แนะนำ�ให้ส่งสิ่งของ เงินบริจาค
ผ่านหนังสือพิมพ์ อาจารย์ป๋อง จึงถือกล่องบริจาคไปให้หนังสือพิมพ์ 2500 ราย
วัน ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงสะพานมอญ มีการถ่ายรูปตอนมอบของให้ พอวันรุ่งขึ้น
หนังสือพิมพ์ 2500 รายวัน ก็ลงข่าวและรูป การบริจาคเงินของนักเรียนโรงเรียน
เซ็นต์คาเบรียล เป็นข่าวเล็กๆ
“ผมก็ ซื้ อ มาฉบั บ หนึ่ ง เอาไปให้ ม าสเซอร์ ดู เรื่ อ งนี้ ทำ �ให้ เ ห็ น ว่ า
อำ�นาจของหนังสือพิมพ์ หรือของสื่อสามารถปกป้องเราได้ ให้ความเป็นธรรม


กับเราได้”

ความเป็นคนช่างสงสัย ช่างสังเกต ซึง่ เป็นคุณสมบัตทิ ดี่ ขี องสือ่ มวลชน
มีอยู่ในตัวอาจารย์ป๋อง ตั้งแต่เด็ก งานเขียนชิ้นแรกๆ ชิ้นหนึ่ง ในวัยเรียน เริ่ม
ต้นจากข้อสังเกต และความสงสัยในแสตมป์ดวงเล็กๆ ดวงหนึ่งที่อยู่ในมือ
“ปี 2497 อนุ ส าวรี ย์ พ ระเจ้ า ตากสิ น เพิ่ ง จะเปิ ด มี แ สตมป์ ด วงละ
25 หรือ 50 สตางค์ออกมา มีสีน้ำ�เงิน เป็นรูปอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่
วงเวี ย นใหญ่ เขียนว่า “พระเจ้า กรุง ธนบุรี” ผมเขี ยนบทความชิ้ น แรก ใน
หนังสือพิมพ์ในห้องเรียนที่เป็นบรรณาธิการ ขนาดความยาวหน้า เอ 4 เรื่อง
“ทำ�ไมพระเจ้าตากสินถึงไม่ได้เป็นมหาราช” โดยเปรียบเทียบเหตุผลกับมหาราช
พระองค์อื่น จากแสตมป์ดวงหนึ่งที่เรามอง”
ตอนเรียนชั้นม.5 อาจารย์ป๋องเขียนบทความเรื่อง “ทำ�ไมโรงเรียน
เซนต์ฯไม่มีห้องสมุด” พิมพ์ลงกระดาษไข ใช้ลูกกลิ้งป้ายหมึกพิมพ์ กลิ้งบน
กระดาษไข ที่มีกระดาษโรเนียวรองข้างล่าง เป็นโรเนียวแบบทำ�มือ ออกมาเป็น
หนังสือพิมพ์สองหน้า แจกให้เพื่อนร่วมชั้นอ่าน
“ด้านหลังสมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียนบอกว่า มีทุกอย่าง
เราก็บอกว่าห้องสมุดสำ�คัญนะ โรงเรียนวัดราชสิงขรยังมีเลย”
อาจารย์ป๋องถูกอธิการโรงเรียน ภราดา ฮิวเบิร์ต เรียกไปพบ ในใจ
นั้น คิดว่า โดนไล่ออกแน่ เพราะคงถูกหมายหัวมานานแล้ว จึงร้องไห้ แต่ก็ยัง
ระงับอารมณ์ และพูดให้ภราดา ฮิวเบิร์ตฟังว่า ทำ�ไม โรงเรียนต้องมีห้องสมุด
ท่านอธิการก็นั่งฟัง และเข้ามากอดแล้วเล่าถึงโครงการที่จะสร้างตึกห้องสมุด
ของโรงเรียนให้ฟัง
ความช่างสงสัย ชอบตั้งคำ�ถามว่า ทำ�ไม เป็นคุณสมบัติที่คนที่จะ
ประกอบวิชาชิพสื่อสารมวลชนต้องมี
“เป็นเรื่องปกติของคนอาชีพนี้ ที่ต้องเป็นคนหูกว้างตากว้าง ที่มา
จากความช่ า งคิ ด ช่ า งสงสั ย ช่ า งถาม และไม่ พ อใจกั บ คำ � ตอบที่ ไ ม่ ก ระจะ
ไม่กระจ่าง เป็นผู้ที่รักความถูกต้อง ชอบธรรม ใฝ่หาความรู้ เริ่มต้นต้องเป็น
คนอ่ า นหนั ง สื อ แล้ ว พกคลั ง พกอำ � นาจของการอ่ า น ของความรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
การอ่าน และอยากจะบอกกล่าวเผยแพร่”




เป็นเรื่องปกติของคนอาชีพนี้
ที่ต้องเป็นคนหูกว้างตากว้าง
ที่มาจากความช่างคิดช่างสงสัย ช่างถาม
และไม่พอใจกับคำ�ตอบที่ไม่กระจะ ไม่กระจ่าง
เป็นผู้ที่รักความถูกต้องชอบธรรม
ใฝ่หาความรู้

ครูวิชาหนังสือพิมพ์คนแรก

ด้วยความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ในวัยเด็ก อาจารย์ป๋อง ได้เริ่ม
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางปัญญากับครูนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ท่านหนึ่ง ซึ่งเขา
ถือว่า เป็นครูวิชาชีพหนังสือพิมพ์คนแรก
“ช่วง ม.3 ม.4 ตอนนั้นโรงเรียนฝรั่งหยุดวันพฤหัสบดี ก็ไปเป็น
สมาชิกสโมสรปรียา นิตยสารดรุณสารของอาจารย์คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง (อดีต
บรรณาธิการนิตยสารสตรีสาร อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์) ท่านทำ�หนังสือหลายฉบับ มีสตรีสาร สัปดาห์สาร ก็ไป
ยืนเกาะโต๊ะอาจารย์ ดูท่านทำ�งาน หยิบโน่น หยิบนี่ เดินส่งต้นฉบับบ้าง เวลา
ท่านว่างก็คุย ฟังท่านสอน ฟังท่านอธิบาย ก็เป็นเด็กโรงพิมพ์ทั้งวันพฤหัสบดี”
อาจารย์คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ซึ่งมีอายุ 100 ปีแล้ว เป็นปูชนียบุคคล


ในวงการนักเขียน เป็นบรรณาธิการผู้สร้าง นักเขียน บรรณาธิการจำ�นวนมาก
“ท่านเป็นอาจารย์ เป็นครูหนังสือพิมพ์คนแรก ท่านเขียนหนังสือดี
เป็นผู้ใหญ่ เราก็เขียนหนังสือตามผู้ใหญ่ ท่านให้ตอบจดหมายแทนเป็นปฏิคม
แต่ก็ต้องตอบแบบผู้ใหญ่นะ ท่านคงเห็นมีแวว ก็ช่วยกิจกรรมสโมสรปรียา
นิตยสารดรุณสารตลอดมา ทำ�มาเรื่อย มันก็ไปได้แบบเด็กๆ”
ดรุณสาร เป็นนิตยสารสำ�หรับเด็ก ส่วนสโมสรปรียา คือ เวทีของ
เด็กนักเรียนที่เป็นผู้อ่าน ที่จะส่งเรื่องที่ตัวเองเขียนมาลง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ
ของสมาชิก

หนังสือเล่มละบาท
สื่อนอกกระแสยุค สายลมแสงแดด

หลังจบการเรียนชั้นม.8 แผนกวิทยาศาสตร์ ในปี 2504 พงษ์ศักดิ์ได้
สอบเข้าเรียนทีแ่ ผนกวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะเดียวกัน
ทำ�งานหนังสือพิมพ์ไปด้วย โดยสมัครเป็นช่างภาพ ที่หนังสือพิมพ์หลักเมือง
แต่สำ�ราญ เทศสวัสดิ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการขณะนั้น มอบหมายให้เป็นฝ่าย
ตรวจปรู๊ฟ และขยับตำ�แหน่งเป็นนักข่าวอาชญากรรมในปีเดียวกัน
บรรยากาศบ้านเมืองในยุคนั้น ตกอยู่ใต้อำ�นาจเผด็จการเบ็ดเสร็จ
กองทัพได้ออกข้อบังคับเพื่อควบคุม กีดกันกิจกรรมของนักศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยว
กั บ การเมื อ ง กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาเกื อ บทั้ ง หมดจึ ง เป็ น เรื่ อ งของความบั น เทิ ง
สนุกสนาน ฟุ้งเฟ้อ ไม่สนใจปัญหาสังคม เป็นยุค “สายลมแสงแดด” ของ
มหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นชนส่วนน้อยในมหาวิทยาลัย
ขณะนั้น ไม่ยอมจำ�นนต่อ อำ�นาจเผด็จการ กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ อาทิ กลุ่ม
พระจันทร์เสี้ยว, หนุ่มเหน้าสาวสวย, เจ็ดสถาบัน ฯลฯ ได้ใช้งานเขียน งาน
ศิลปวัฒนธรรม เป็นเวที แสดงทัศนคติต่อปัญหาบ้านเมือง และความคิดแบบ
เสรีนิยม
อาจารย์ปอ๋ ง อยูใ่ นกลุม่ นักศึกษาเจ็ดสถาบัน คือ จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์,
แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน), เกษตรศาสตร์, ศิลปากร,


เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ�วารสารรายเดือน ขายเล่มละ
1 บาท จึงได้ชื่อว่าเป็น “หนังสือเล่มละบาท” ออกจำ�หน่ายแก่นักศึกษา และ
ประชาชน เป็นครั้งแรก ในปี 2507
“เราต้องการทำ�หนังสือออกเผยแพร่ข้างนอกมหาวิทยาลัย อยากทำ�
หนังสือแบบนักศึกษา ก็ไปขอเช่าหัวหนังสือ “เสือสนาม” เป็นเสือสนามฉบับ
พิเศษ โดยเล่มแรกมีเรื่องนักศึกษา มีจดหมายจากนักหนังสือพิมพ์เก่าๆ ทั้ง
เวทย์ บูรณะ เจญ เจตนธรรม สุรีย์ ทองวานิช มีเรื่องนักเขียนที่ติดคุกมาแล้ว
ก็เอามาลงหลายเรื่อง ซึ่งแตกต่างกว่าหนังสือพิมพ์เล่มละบาททั่วๆ ไป แค่เล่ม
แรกก็ทำ�ท่าท่าว่าจะถูกปิดแล้ว”
หนังสือเล่มละบาท เล่มที่ สอง ของกลุ่มเจ็ดสถาบัน มีเนื้อหาต่อต้าน
สงครามเวียดนาม วิจารณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นหนังสือของคนรุ่นใหม่เพียง
เล่มเดียวที่กล้าสะท้อนความจริง กล้าเปิดเผยข้อมูลมากกว่าหนังสือเล่มอื่นใน
วัฒนธรรมยุคสายลมแสงแดด
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 ขณะนั้น ห้ามหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์
บทความหรือเสนอข่าวในลักษณะไม่สมควร ซึ่งอาจส่งผลให้ภัยร้ายแรงแก่
ประเทศ และทีส่ ามารถจะทำ�ให้ตา่ งชาติเสือ่ มความเชือ่ ถือไว้วางใจในประเทศไทย
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษถึงโดนยึดหนังสือพิมพ์หรือสั่งถอนใบอนุญาตผู้พิมพ์
เสือสนามฉบับที่สอง ถูกเจ้าหน้าที่ตำ�รวจสั่งเก็บ และสั่งห้ามตีพิมพ์
อีกต่อไป
“เล่มที่ 2 ออกมาถูกปิดเลย ช่วงนั้นมีสงครามเวียดนาม ใช้ไทยเป็น
ฐานทั พ แต่ รั ฐ บาลปฏิ เ สธบอกฐานทั พไม่ มี แต่ เ ราก็ เ ห็ น อยู่ ไทม์ นิ ว ส์ วี ค
ก็ลงว่ามี แต่ไม่ทันออกขายก็ถูกเก็บที่โรงพิมพ์ มีส่วนหนึ่งที่ออกมาได้ แต่
ส่วนใหญ่โดนเก็บ พอกลับมานัง่ มองก็เฉยๆ จะเก็บก็เก็บไป ขาดทุนไป ก็ตอ้ งหา
ทางออก”
เมื่ อ วารสารของนั ก ศึ ก ษาถู ก อำ � นาจรั ฐ ปิ ด กั้ น บรรดากลุ่ ม เพื่ อ น
วั ย หนุ่ ม สาวทั้ ง 7 สถาบั น พยายามออกหนั ง สื อ ฉบั บใหม่ ใช้ หั ว หนั ง สื อ
ใหม่ ทั้ง “7 เกลียว” “7 น้ำ�ใจ” “7 สัมพันธ์” เป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจ
ตี พิ ม พ์ 10 หน้ า ขายราคา 50 สตางค์ เพื่ อ ต่ อ ยอดเสรี ภ าพทางความคิ ด


เมื่อเรายึดอาชีพนี้แล้ว
ก็รู้ว่าทางชอบของเราเป็นอย่างนี้
มันไม่ใช่เข้ามาโดยบังเอิญ
อ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก
ชอบที่จะเป็นครู ชอบที่จะสอน
มีความรู้อยากจะบอก
อยากจะคุยกับเขา อยากจะสื่อสาร

ที่ยังเหลืออยู่

ครึ่งศตวรรษบนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์

ส่ ว นเส้ น ทางคนหนั ง สื อ พิ ม พ์ นอกรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย อาจารย์ ป๋ อ ง
ย้ายจากหนังสือพิมพ์หลักเมือง มาเป็นนักข่าวสายการเมืองหนังสือพิมพ์ เดลินวิ ส์
ตั้งแต่ยุคก่อตั้ง เมื่อปี 2507 หลังการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
และเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ไปเรียนต่อระดับปริญญา
โท ด้านวารสารศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
กลับมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์


หลั ง จากนั้ น ได้ ร่ ว มกั บ “ณรงค์ เกตุ ทั ต ” ก่ อ ตั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์
ประชาธิปไตยยุคใหม่ ซึ่งเป็นต้นฉบับของหนังสือพิมพ์หัวขาวดำ� ที่เน้นข่าว
“หนัก” (Hard News) ก่อนจะกลับไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนชัน่ เป็นบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์รวมประชาชาติรายสัปดาห์ จนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์
ประชาชาติรายวันเมือ่ 29 กรกฎาคม 2517 และขึน้ เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
รวมประชาชาติรายวันในเวลาต่อมา
หลังการรัฐประหารวันที่ 6 ตุลาคม 2519 คณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่ นดิ น มี คำ �สั่ง ปิด ตายหนัง สือพิม พ์ 12 ฉบั บ รวมทั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ รวม
ประชาชาติรายวันด้วย อาจารย์ป๋อง ร่วมกับ สองกุมารสยาม ขรรค์ชัย บุนปาน
และสุ จิ ต ต์ วงศ์ เ ทศ ต้ อ งเบนเข็ ม ไปทำ � หนั ง สื อ พิ ม พ์ ธุ ร กิ จ รายสั ป ดาห์ ชื่ อ
“เข็มทิศธุรกิจ” โดยออกวางจำ�หน่ายเมื่อต้นปี 2520
หนังสือพิมพ์เข็มทิศธุรกิจ ขายดีมาก จนเจ้าของหัวหนังสือเอากลับ
ไปทำ�เอง บังเอิญในช่วงนั้น ซึ่งเป็นยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ต้องการผ่อนคลายบรรยากาศทางการเมือง มีการคืนหัวหนังสือพิมพ์ รวม
ประชาชาติรายวันกลับมา ทีมงานเข็มทิศธุรกิจจึงเปลีย่ นมาใช้ชอื่ รวมประชาชาติ
ธุรกิจ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน
วันที่ 18 มกราคม 2521 อาจารย์ป๋อง ร่วมกับขรรค์ชัย บุนปาน
รื้อฟื้น หนังสือพิมพ์ รายวัน ประเภทข่าวหนัก หัวขาวดำ� ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากหนังสือพิมพ์ ประชาธิปไตย และรวมประชาชาติรายวัน ถูกปิดไป หลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 หนังสือพิมพ์ รายวันฉบับใหม่นี้คือ หนังสือพิมพ์
มติชน ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 36 ปีแล้ว

ปลดโซ่ตรวน ปร. 42
ตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

ควบคู่ไปกับการสร้าง มติชน และคนหนังสือพิมพ์คุณภาพ ในฐานะ
บรรณาธิการอำ�นวยการ และงานเขียนในฐานะคอลัมนิสต์แล้ว อาจารย์ป๋อง
เป็นแกนนำ�สำ�คัญคนหนึ่งในการรณรงค์ให้รัฐบาลยกเลิก ประกาศคณะปฏิรูป


การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ซึ่งเป็นโซ่ตรวนจำ�กัดสิทธิเสรีภาพหนังสือพิมพ์
ร่วมกับ เพื่อนร่วมวิชาชีพ ในช่วงปี 2531-2533 จนประสบความสำ�เร็จ ปร. 42
ถูกยกเลิกไป หลังจากมีผลบังคับใช้มานาน 14 ปี
การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ครั้งสำ�คัญอีกครั้งหนึ่งคือ
การจัดตั้ง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2540 โดย อาจารย์ป๋อง
เป็นรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 1 และเป็นประธานสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 4
วั น นี้ ในวั ย 70 ปี กั บ ประสบการณ์ ก ว่ า 54 ปี ใ นวิ ช าชี พ คน
หนังสือพิมพ์ อาจารย์ป๋อง บอกว่า ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเดินมาไกลถึงจุดนี้ได้
เพียงแต่รบั รูค้ วามต้องการในชีวติ การเป็นนักหนังสือพิมพ์ แล้วทำ�หน้าทีท่ กุ ๆ วัน
ให้ดีที่สุด
“คิ ด ไม่ ถึ ง ว่ า ต้ อ งมาเป็ น แบบนี้ คื อ รู้ ว่ า ต้ อ งเป็ น อย่ า งนี้ เมื่ อ เรา
ยึดอาชีพนี้แล้ว ก็รู้ว่าทางชอบของเราเป็นอย่างนี้ มันไม่ใช่เข้ามาโดยบังเอิญ
อ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก ชอบที่จะเป็นครู ชอบที่จะสอน มีความรู้อยากจะบอก
อยากจะคุยกับเขา อยากจะสื่อสาร”



เสรีภาพ

ที่สื่อเรียกร้องหานั้น
คือ อาชีวปฏิญาณ
แห่งวิชาชีพของเรา
นั่นเอง

อาชีวปฏิญาณ คือ การปฏิญาณตนต่อสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า
จะประกอบอาชีพตามธรรมเนียมที่วางไว้เป็นบรรทัดฐาน หาใช่เป็น
การทำ�มาหากิน หรือทำ�มาหาเลี้ยงชีพ แต่เพียงอย่างเดียว
พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
หรือ เสด็จในกรมฯ พระองค์วรรณ ทรงแปลคำ�นี้ จากคำ�ภาษาอังกฤษ
“Profession” เพื่อให้แตกต่างจากคำ�ว่า “อาชีพ” ที่แปลมาจากคำ�ว่า
“Occupation”
อาจารย์ป๋องมีความเป็น “ครู” ชอบบอกเล่า อบรม บอก
กล่าว กับลูกศิษย์ในและนอกห้องเรียน ให้ยึด “อาชีวปฏิญาณ” เป็น
หลักยึดสำ�คัญของวิชาชีพ
โดยเฉพาะในยามนี้ที่ “คุณธรรม” และ“จริยธรรม” ถดถอย



ในทุกวงการ รวมทัง้ วงการสือ่ กับการทำ�หน้าทีน่ �ำ เสนอข้อเท็จจริงตาม
หลักจริยธรรมในวิชาชีพต่อประชาชน
หากบกพร่องต่อหน้าที่ นายทวารเฝ้าประตู (gatekeeper)
ก็จะเป็นประตูเปิด-ปิดข่าวสารของสังคมทีช่ �ำ รุด ไม่กลัน่ กรอง นำ�เสนอ
ไม่ครบถ้วน เท็จเป็นจริง จริงเป็นเท็จ ย่อมส่งผลกระเทือนต่อสังคม
ประเทศชาติ ซึ่งเราต่างเผชิญกับมันมาแล้ว
“การทำ�หน้าทีน่ �ำ เสนอข้อมูล ข่าวสาร ถ้าเปรียบเปรยสือ่ มวลชน
เสมือนโรงงานผลิตน้�ำ ประปา เราต้องเป็นแหล่งผลิตน้�ำ บริสทุ ธิใ์ ห้ประชาชน
พึงตระหนักเสมอว่า ถ้าคนอ่าน ผู้ชม ผู้ฟังสงสัยในกรรมวิธีการผลิต
น้�ำ ประปาว่า มีการปนเปือ้ นหรือไม่บริสทุ ธิแ์ ล้วไซร้ จะทำ�ให้คนไม่เชือ่ ถือ
และนั่นทำ�ให้สื่อต้องป้องกันตัวเอง ไม่ทำ�ให้เจตนาการทำ�งานปนเปื้อน
ทั้งจากสถาบันธุรกิจ ในยุคทุนนิยมเป็นดัชนีชี้วัด หรือสถาบันทาง
การเมือง
แม้จะปฏิเสธธุรกิจไม่ได้ แต่กอ็ ย่าทำ�ให้มากล้�ำ กราย ปนเปือ้ น
ด้านความรับผิดชอบการทำ�งาน”
ปัจจัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และธุรกิจที่แข่งขันกัน
อย่างสูง ส่งผลต่อความผิดพลาดในการนำ�เสนอ และการไปละเมิดสิทธิ
มนุ ษ ยชน กระทบเสรี ภ าพ ก็ เ หมื อ นกั บโรงงานผลิ ต น้ำ � ประปาถู ก
ปนเปื้อน และนั่นก็คือเสรีภาพที่บกพร่องซึ่งคุณธรรม
“ขอเน้นย้�ำ และให้ตระหนักอยูเ่ สมอว่า เสรีภาพทีส่ อื่ เรียกร้อง
หานั้นคือ อาชีวปฏิญาณคุณธรรม แห่งวิชาชีพของเรานั่นเอง ไม่ใช่
อะไรอื่น”
แม้ในยุคนี้ สือ่ ไม่ได้มแี ค่เฉพาะหนังสือพิมพ์ แต่มหี นังสือพิมพ์
ออนไลน์ มีวิทยุ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย บริบทแห่งวิชาชีพเปลี่ยนไป


แต่อาชีวปฏิญาณ ในทุกบริบทยังเป็นอันเดียวกัน
ทำ�วันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้
อาจารย์ป๋อง ยังฝากข้อคิดให้นักข่า วรุนหลังให้ต ระหนัก
อยู่เสมอว่า
“ตัวเองยังไม่รู้ คนอ่านเขาฉลาดกว่าเรา ที่สำ�คัญต้องรู้จัก
ผิดชอบชั่วดี แยกแยะให้ออก อะไรถูก อะไรผิด อะไรชอบ อะไรชั่ว
อะไรดี แล้วส่องกระจกดูตัวเองทุกวัน
ทำ�พรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ ถ้าทำ�ได้แสดงว่าเราทำ�ได้ดีกว่าคนอื่น
ก็เร็วกว่าเขาหนึ่งวันแล้ว การทำ�วันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน อาชีพไหนก็ทำ�ได้
อย่างหนังสือพิมพ์เราต้องทำ�ของวันพรุง่ นี้ ก็ตอ้ งทำ�ของวันพรุง่ นีใ้ ห้ดกี ว่า
วันนี้ ถ้าวันนี้เมาเละเทะ โอกาสทำ�ของวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้มันก็ยาก
จึงต้องตั้งใจทำ�ของพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ เอาแค่ให้ดีกว่าก็พอ”







ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

เลิกทำ�หนังสือพิมพ์
แต่ไม่เลิกเป็นคนหนังสือพิมพ์
เรื่อง โดย อรพิน ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์



ศ์

“ยอมเป็ นไดโนเสาร์ ที่ ต ายในยุ ค สู ญ พั น ธุ์ ดี ก ว่ า มี ชี วิ ต รอดด้ ว ย
วิวัฒนาการมาเป็นเหี้ย”
ใครที่ได้ยิน ได้อ่านถ้อยคำ�ข้างต้น อาจจะเข้าใจว่า ผู้พูด มีเจตนาที่
จะเสียดสี เย้ยหยัน กระทั่งก่นประณามใครบางคน หรือบุคคลบางจำ�พวก
เปล่าเลย ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ เจ้าของและบรรณาธิการ “อาทิตย์”
นิตยสารข่าว การเมือง รายสัปดาห์ ที่ทรงอิทธิพลต่อคนหนุ่มสาว ในยุคหลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 พูดถึง วิธีคิด เมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งสำ�คัญ
บนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ ต่างหาก
การยุติกิจการหนังสือพิมพ์ที่ทำ�มากว่า 20 ปี คือ การยอมสูญพันธุ์
ของไดโนเสาร์ เมือ่ การมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไป กลายเป็นเรือ่ งยาก กระแสการเปลีย่ นแปลง
ที่เชี่ยวกราก สร้างความอ่อนล้า จนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้กับผู้ไม่ยอมจำ�นน
ชัชรินทร์ เกิดที่อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี แต่ไปเติบโตที่จังหวัด
ตรัง เป็นนักเขียนที่ได้ชื่อว่า เขียนหนังสือได้เร็ว หลากหลายรูปแบบ ทั้งงาน
วรรณกรรม บทกวี เรื่ อ งสั้ น บทความด้ า นศาสนา ปรั ช ญา บทวิ เ คราะห์


การเมือง ฯลฯ และเป็นบรรณาธิการนิตยสารข่าวการเมืองที่อายุน้อยที่สุดด้วย
วัยเพียง 20 ปี
การต่อสูท้ างความคิดว่าจะเลือกเป็นไดโนเสาร์ หรือจะเป็นเหีย้ เกิดขึน้
ในช่วงที่ก�ำ ลังเขียนถึงปลาบึกในเรื่องสั้น เรื่องหนึ่ง
“ใช่ จริงๆ มันมาจากเรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง เรื่องวิวัฒนาการของปลาบึก
สนใจลองไปอ่ า นดู นั่ น แหละ เขี ย นในขณะที่ กำ � ลั งโดนแรงกดดั น กั บ ชี วิ ต
หนังสือพิมพ์ คือจะวิวัฒนาการตัวเองให้มีเขี้ยว เพื่ือจะกินเหยื่อได้ หรือจะกิน
แค่ตะไคร่น�้ำ ตามเดิม เรื่องทำ�นองคล้ายๆ กัน สุดท้ายก็ยอมตายเสียดีกว่า”
วิวัฒนาการของปลาบึก อยู่ในหนังสือรวมเรื่องสั้น “ฉันมา ฉันเห็น
ฉันเข้าใจ” ในเรื่อง...ปลาบึกจินตนาการไปถึงภาพที่ตัวเองต้องปรับตัวเพื่อการมี
ชีวิตอยู่ แต่ “คิดแล้วมันรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุด มันรู้สึกถึงความสูญเสียที่มาก
ไปกว่าความมีชีวิตเสียอีก”
ในชีวิตจริง ชัชรินทร์หรือ พี่ชัช บอกว่า
“มันหมดยุคของเราแล้ว ไม่ใช่ยคุ เรา ตอนนีเ้ ราตามอะไรไม่ทนั แล้วใน
วงการสือ่ มวลชน วิธกี ารจัดหน้า วิธกี ารอะไร มันเปลีย่ นไปหมดแล้ว คอมพิวเตอร์
เข้ามาแทนที่ แค่เรายอมเปลี่ยน จากระบบเรียงพิมพ์ไปสู่ระบบคอมพิวกราฟิก
จำ�เป็นจะต้องยุบแผนกงาน ทำ�ให้คนกว่าหกสิบชีวิตตกงาน
ตอนอยู่ “อาทิตย์” เราอาจจะมีความเป็นศิลปินเข้าไปปนด้วย ทำ�ให้
เรารู้สึกไม่ค่อยสนุกกับชีวิตแบบนี้
การเป็นผู้บริหารมันจำ�เป็น ไม่ว่าใครก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น แต่ยิ่ง
ดิ้นบางครั้งก็ยิ่งทำ�ให้ตัวเองจมลง บางครั้งดิ้นไปจนกระทั่ง ไม่ใช่ตัวของตัวเอง
ก็มอี ยูเ่ ยอะมากและก็ยงั เห็นๆ กันอยูใ่ นวงการหนังสือพิมพ์ขณะนี้ จากคนทีเ่ คย
อยากรู้ ใฝ่รู้ กลับกลายเป็นเหมือนนักการเมือง เป็นคนเหี้ยม จากที่เคยสุภาพ
อ่อนน้อมหลายเป็นคนอำ�มหิต ขี้ฉ้อ ขี้โกง ไปเลยก็มี
เราก็ไม่อยากให้ตวั เองเป็นอย่างนีไ้ ง เพราะถ้าเราต้องเดินไปในเส้นทาง
สายนี้ โอกาสที่เราจะเป็นคนที่แบบว่าเขาด่ากันในทุกวันนี้สูง”
ในเรื่องสั้น...ปลาบึกค่อยๆ ตายลง
ในชีวิตจริง...ชัชรินทร์หลังปลดพันธนาการ


เขาเปรียบชีวิตช่วงนี้ว่าเป็น “วานปรัสถ์”
“อินเดียแบ่งช่วงชีวิตของคนเป็น 4 ช่วง ช่วงแรกเป็นพรหมจารี คือ
ยังบริสุทธิ์ ช่วง 2 แต่งงานแล้ว มีครอบครัว เขาเรียกคฤหัสถ์ รับผิดชอบหน้าที่
การงาน เหนื่อยยากลำ�บาก
พอมา ช่วง 3 มันเบื่อและเซ็งต่อชีวิตคฤหัสถ์ ก็ไปอยู่ในที่สันโดษ
หรืออยู่ป่าเขาเรียกว่า วานปรัสถ์
จนกระทั่งเมื่อบรรลุวานปรัสถ์ ค้นพบอะไรแล้ว ก็จะกลายเป็น ช่วงที่
4 สันยาสี คือเอาสิ่งที่ตัวเองรู้ไปเผยแพร่
ของเรานี้ เหมือนมาอยู่ช่วงวานปรัสถ์ ได้หยุดชีวิตหนังสือพิมพ์ ก็คือ
หยุดความเป็นคฤหัสถ์ มาอยูใ่ นฐานะวานปรัสถ์ ความสงัดก็จะเกิด ความโดดเดีย่ ว
ไม่ได้พบปะเพื่อนฝูง ไม่ได้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ไม่ได้เป็น somebody จะ
ต้องต่อสู้ข้างในไม่น้อย ก็อยู่เฉยๆ ดูมัน ต้องมองมันอย่างเข้าใจ



แม้กระทัง่ ปัจจุบนั ก็ตอ้ งมองไปเรือ่ ยๆ แต่วา่ มันจะมีสงิ่ ทีเ่ ข้ามาตอบแทน
ให้กับชีวิตอย่างนี้ ก็คือความสุขที่เราไม่เคยได้พบในช่วงชีวิตหนังสือพิมพ์ ซึ่ง
ความหมายของความสุขที่ว่า เราขอใช้คำ�พูดพุทธทาสอธิบายสั้นๆ ง่ายๆ คือ
เกิดความทุกข์ที่พอรับได้ คือ ไม่ต้องทุกข์มากอย่างช่วงคฤหัสถ์ ไม่ต้องแลกเช็ค
ไม่ต้องรับผิดชอบผู้คนเป็น 10 เป็น 100 รับผิดชอบแต่ตัวเองคนเดียว ก็เลย
รู้สึกเบา สบาย แต่ยังไม่ถึงสว่าง
ที่สำ�คัญ มันสงบ ซึ่งเป็นชีวิตที่ทำ�ให้รู้สึกว่า เออ ทำ�ไมไม่เป็นอย่างนี้
มาตั้งนาน”
วันนี้ แม้จะหยุดชีวิตหนังสือพิมพ์ไปหลายปีแล้ว แต่พี่ชัช ยังเป็นคน
หนังสือพิมพ์
นอกจากจะเป็น “ท่า นขุน น้อย” แห่ งไทยโพสต์ เขายั ง มี ค อลั ม น์
“อกาลิโก” ในนิตยสาร WAY
เขียนคอลัมน์ “นานาทัศนะ” ในเว็บไซต์ INN และจัดรายการวิทยุ
“คลื่นความคิด” ทาง FM101 เช้าวันเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งเขียนหนังสือเล่มออก
มาทุกปี รวมแล้วมีผลงานไม่ต่ำ�กว่า 50 เล่ม
สิ่งที่ทำ�ทั้งหมด จึงไม่ต่างจากการเป็นนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ตลอด
ชีวติ เพราะทุกวัน ยังคงนัง่ เขียนและแสวงหาความรู้ แม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของและ
บริหารกิจการหนังสือพิมพ์แล้ว
“ปกติตั้งแต่เล็กๆ ก็เป็นคนที่ทำ�งานหนักมาตลอด ทำ�แบบมันสนุก
เพราะว่าการเป็นคนหนังสือพิมพ์ของเราต่างจากคนอื่นเขา คือ เราไม่ได้เรียนมา
ไม่ได้เรียนจากภาคทฤษฎี เพียงแค่เป็นเด็กนักเรียนมศ.5 ก็มาสู่ภาคปฏิบัติเลย
เมื่ออะไรก็ไม่รู้ ก็ใช้ภาคปฏิบัติ ทำ�ให้เยอะๆ ให้เกิดความเข้าใจ จากผิดไปสู่ถูก
จากห่วยแตกไปสู่เข้าท่าเข้าทางบ้าง มันก็เลยเป็นการฝึกไปในตัว ฝึกเป็นนิสัย
ก็เลยอยู่อย่างนี้ตลอด
ปัจจุบัน เช้าขึ้นมาก็เขียนแล้ว เขียนไปเรื่อยๆ ถ้าไทยโพสต์ก็รอช่วง
บ่ายๆ ได้อ่านข่าวว่าเขาคืบหน้าอะไรบ้าง แต่พ็อกเก็ตบุ๊กนี่ยากหน่อยเพราะต้อง
อ่าน ต้องค้นคว้า ต้องแปล ยุ่งยาก แต่ก็สนุก เป็นชีวิตที่สนุกกว่ายุคที่ต้องเป็น
คนบริหารกิจการ”


“ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์” เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่เข้าวงการตั้งแต่อายุ
ยังน้อย เขาบอกว่าตัวเองเป็นเด็กเกเร ชอบวาดรูป อยากเรียนเพาะช่าง แต่สอบ
เข้าไม่ได้
ชีวิตนักข่าวเริ่มต้นจากงานเขียน เขียนกลอนและเรื่องสั้นลงหนังสือ
ตั้งแต่อายุ 15-16 ปี
และระหว่างเรียนที่โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา ก็มีผู้ชักชวนไปทำ� งาน
ข่าวซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการเป็นนักหนังสือพิมพ์แบบทีเ่ ขาขนานนามให้ตวั เองว่า
“around the world” คือ สามารถทำ�ได้แทบทุกกระบวนการผลิต
“ไปเจอคนทีเ่ ขาพอรูว้ า่ เขียนได้ เขาก็ชวนให้มาทำ�หนังสือก๊อกๆ แก๊กๆ
ของเขา ให้มาอยู่ที่โรงพิมพ์ เป็นโรงพิมพ์อยู่ฝั่งธนฯ ส่วนหนังสือก็เป็นพวก
อนิ จ จั ง สาร คื อ ออกเพื่ อ จะหาโฆษณาแล้ ว ก็ ปิ ดไป แต่ จ ะว่ าไปแล้ ว เขาก็ มี
บุณคุณไม่ใช่น้อย ทำ�ให้เกิดการฝึก ตั้งแต่เรื่องแท่นพิมพ์ การให้สี มันก็เลย
around the world สามารถจัดหน้า ตั้งแต่การเรียง การประกอบหน้า การ
ออกมาเป็นต้นฉบับ การปรู๊ฟ ทำ�ได้หมด”
หลังจากนั้น ก็เริ่มเป็นนักข่าวอย่างจริงจังที่หนังสือพิมพ์เสียงใหม่
ของกำ�แหง ภริตานนท์
และถัดมาคือหนังสือพิมพ์ประชาชาติ
“เรานี่ มาจากเขียนกลอนเยอะๆ เรื่องสั้นบ่อยๆ จนพอมีชื่ออยู่บ้างใน
หมู่คนรุ่นเล็กๆ สุจิตต์ วงศ์เทศ เห็นแวว ก็ให้มาทำ�หนังสือรายเดือนซึ่งเป็นทาง
ด้านวรรณกรรมและสังคมชื่อหนังสือ “ประชาชน” อยู่ในหนังสือประชาชนเราก็
อาจจะทำ�อะไรให้เป็นที่ประทับใจสุจิตต์เขา พอหนังสือทำ�ท่าจะไปไม่ได้ เรารัก
หนังสือก็เลยวิ่งออกหาโฆษณาเอง แต่ก็หาไม่ได้ จนเขาอาจจะเมตตา เขาก็เลย
เห็นว่า พอหน้าบันเทิงมันว่างที่ประชาชาติ ระหว่างที่จะยุบหนังสือประชาชน
ก็เอ้า มึงมาอยู่นี่แล้วกัน
หน้าบันเทิงประชาชาติจะออกไปทางศิลปวัฒนธรรม แต่ด้วยความซน
ตอนเด็กเป็นคนแสบๆ ก็แค่บันเทิงมันไม่พอมือ ตอนบ่ายก็จบแล้ว ก็เลย
ใช้ เวลาไปเขียนโน่นนี่ ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นนักข่ า วการเมือง เขาก็พูดเรื่อง
สนุกสนานก็สนใจ เขาก็เห็นว่า ชอบทางนี้ เขาเริ่มคิดทำ�ข่าวอาชญากรรมแบบ


ประชาชาติ คือเป็นข่าวตำ�รวจที่ยกระดับกว่าไทยรัฐหน่อย เลยส่งให้ไปอยู่กับ
กรมตำ�รวจ
นักข่าวประชาชาติตอนนั้น ไม่เหมือนยุคนี้ ต้องทำ�ทุกอย่างเพราะมี
จำ�นวนนักข่าวน้อย ก็เลยค่อยๆ มาทางการเมือง การทำ�ข่าวก็เรียนเอาเอง เขาก็
ไม่เคยสอน คือให้ไปทำ�เลย ยุคก่อน ก็จะเป็นอย่างนี้ เราก็ปะติดปะต่อเอา
บางครั้งบางคราวก็รับอิทธิพลจากหนังสือ จากการพูดคุยกับเพื่อน
ที่เป็นนักข่าวด้วยกัน รู้จากการอ่านหนังสือ เช่นหนังสือนิยายของ Frederick
Forsyth เรื่องประเภท The Day of the Jackal (วันลอบสังหาร), สัตว์
สงคราม (Dogs of War) ก็อยากจะทำ�ข่าวให้ได้อย่างนั้น ก็เลยเข้าไปทำ�ข่าว
ส่วนใหญ่ก็ออกไปทางวิเคราะห์เจาะลึก เช่นจะต้องไปตามให้ได้ว่า
ฆาตกรคือใครที่ฆ่าอาจารย์บุญสนอง (อ.บุญสนอง บุณโยทยาน อดีตหัวหน้า
แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ร่วม
ก่อตั้งและเลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย) ทำ�ข่าวการฆ่าตำ�รวจ
ข่ า วพ.ต.อ.ทิ พ ย์ เ จริ ญ ชู เ วช, ข่ า วการฆ่ า พ.ต.อ.นริ น ทร์ (พ.ต.อ.นริ น ทร์
วิทยาวุฒกิ ลุ ) หน้าห้องอธิบดีกรมตำ�รวจ จนจับอาชญากรได้ ทำ�ข่าวอาชญากรรม
แต่บางครั้งเขาก็ส่งไปทำ�ข่าวการเมืองบ้าง เช่นไปสัมภาษณ์อาจารย์คึกฤทธิ์
ปราโมช แบบประเภทนักข่าวทำ�เนียบทั้งหลาย พอเริ่มถามคำ�ถามแรกก็โดน
คึกฤทธิ์ด่ากลับวงแตกเลย”
และแล้วช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุดของคนหนังสือพิมพ์ก็เดินทางมาถึง
เมื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ป ระชาชาติ ร ายวั น ถู ก ปิ ด โดยคำ � สั่ ง พลเรื อ เอก
สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ทำ�รัฐประหาร วันที่ 6
ตุลาคม พ.ศ. 2519

งานใหญ่ที่ท้าทายก็เริ่มขึ้น

“คล้ายๆ ว่ามันไม่มที างไปทีอ่ นื่ แล้ว ปริญญาก็ไม่จบ ไปสมัครงานเนชัน่
เขาก็ ไ ม่ เ อา เคยพยายามจะไปสมั ค ร เป็ น นั ก ข่ า ว เขาก็ ห าว่ า เป็ น กอ.รมน.
เป็นซีไอเอ ไม่รู้จะทำ�ไง ก็เลยทำ�หนังสือเอง
โอ๊ย ยากมหาศาล มีเพื่อนคนหนึ่ง ที่เป็นคนใจถึง เป็นคนหนุ่ม


นักข่าวยุคก่อนเขาสู้กับเผด็จการ
เพื่อเสรีภาพจริงๆ จิตใจเขามีเสรีภาพด้วย
เขาโดนเอาไปขัง เอาไปทำ�อะไรต่างๆ
แต่เขายังมีเสรีภาพในจิตใจ เขาก็เลยสู้ได้เรื่อยๆ
ยุคนี้ ไม่มีการโดนกดดันอีกต่อไปแล้ว
แต่คนยุคนี้ กลับไม่มีเสรีภาพในจิตใจ
เนื่องจากโดนเสรีภาพทางวัตถุมาคาน



ที่ฉลาด มีเพื่อนฝูงไม่น้อยชื่อ นฤนาท พระปัญญา ปกติเราก็เช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
พวกตกงานทั้งหลายก็มาอยู่รวมกันเป็นกระจุก นฤนาทก็คิดว่า ควรทำ�หนังสือ
สักเล่ม ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากสำ�หรับนักข่าว จะหาเงินที่ไหน คิดก็คิดไม่ออก
นฤนาท เขาก็ริเริ่ม หาเงินมาได้ รวมแล้วประมาณ 3 หมื่นบาท ถือว่า
เยอะแล้ว ทั้งๆ ที่มันน้อยมาก ที่จริงต้องประมาณ 3 แสนบาทถึงพอทำ�ได้
แต่ก็ลองดู ไปตายเอาดาบหน้า เจ๊งสักเล่มสองเล่มก็พอแล้ว นั่นแหละ นฤนาท
เขาเป็นคนบุกเบิก บุกเบิกแล้วเขาก็ไปเรียนต่อต่างประเทศ เขาอยู่เนชัั่น เนชั่น
ก็สง่ ไปเรียน เราก็เลยต้องเป็นฝ่ายรับ ต้องดูทง้ั กองบก. บัญชี โฆษณา จัดจำ�หน่าย
ดูหมด
แต่ก็โชคดี เป็นจังหวะของชีวิต เล่มแรกขายเกลี้ยงเลย ตอนนั้นเป็น
เพราะสถานการณ์ หนึ่งมันมีความกล้าในยุคเผด็จการพอดี สองมีพื้นการทำ�ข่าว
ที่แข็งพอสมควรที่ได้รับการอบรมจากประชาชาติ จากไพบูลย์ วงษ์เทศ ก็เลย
พรวดเลย ขณะที่คนอื่นเข้าป่าไปหมด ช่วงปี พ.ศ. 2519-2520 พวกมือกระบี่
หายเกลี้ยง คือคนมือดีๆ เขาไม่อยู่แล้ว พวกกระจอกๆ ก็เลยมีโอกาส เรียกว่า
ชักกระบี่ขึ้นมา มันก็เลยขายได้ ขายดีพรวดพราด เรียกว่าไม่หยุดแล้ว
โอ้โห หนังสือจะพิมพ์แต่ละที ต้องสู้กับฝ่ายจัดจำ�หน่าย จัดจำ�หน่าย
ขอเพิ่มทีละหนึ่งเท่าสองเท่า เราก็พยายามกด เพราะว่าเราดูเงินด้วย เพราะ
ถ้าไม่กดไว้ก็เป็นหนี้ จนประมาณปีหนึ่ง เงินเต็มแบงก์เลย เงินในแบงก์เป็น
หลายแสน”

หลังจากประสบความสำ�เร็จ...ชีวติ การทำ�หนังสือพิมพ์กเ็ ดินมา
ถึงอีกด้านหนึ่งของเหรียญ

“ด้วยความทะเยอทะยานตามประสาคนหนุ่มก็เลยจะออกรายวัน
นั่นแหละ เลยเจ๊งระเนระนาด รายวันนี่มัน ลงทุนมหาศาล ต้องมีช่างเรียงพิมพ์
มีนักข่าวเพิ่ม ไปหาหุ้นเพิ่ม
เป็นรายวันได้สักประมาณปีกว่าๆ ก็หยุดรายวันเหลือรายสัปดาห์
พอเหลือรายสัปดาห์กช็ กั รูส้ กึ ว่างานทีเ่ คยทำ� เบาเหลือเกิน ไม่มงี านอะไรเหลือให้
ทำ� ก็ชักเซ็ง แต่ละคนก็เป็นผู้บริหารกันหมด ไม่สนุก ไม่มีอะไรพอมือว่างั้น


ก็กลับไปทำ�รายวันอีก ก็คือ หนังสือพิมพ์มาตุภูมิ อันนั้นอยู่ได้สัก 2-3 ปี
ทำ�รายสัปดาห์ด้วย ขาดทุนเยอะ กู้หมดแหละ แลกเช็คจนเป็นงานอดิเรก
พอรายวันปิด ก็เหลือรายสัปดาห์”

หลังจากพยายามทุกทาง...วาระสุดท้ายของการเป็นเจ้าของ
กิจการก็เดินทางมาถึง

“สุดท้ายก็เริม่ มองเห็นว่า สังคมเขาคงไม่เอาด้วยแล้วกับหนังสือแบบนี้
มันคงเปลีย่ นไปแล้ว เป็นสังคมอีกแบบหนึง่ อยูอ่ ย่างนีค้ งไม่ไหว หลังจากทดลอง
ออกหนังสือทีพ่ อจะเข้ากับสังคมได้ คือหนังสือสุขภาพ หนังสือเกีย่ วกับบุคคลใน
วงการต่างๆ ออกมาหลายเล่ม แต่พื้นฐานของการเป็นนักข่าวที่เน้นทิศทางของ
เศรษฐกิจการเมืองมาโดยตลอดมันแปรสภาพยาก
หนั ง สื อ สุ ข ภาพมั น ก็ ไ ม่ ส วย ไม่ เ ก่ ง เหมื อ นปกรณ์ เ ขา (ปกรณ์
พงศ์วราภา ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน)) ไม่ใช่
ทาง ก็เรียกว่าไม่ประสบความสำ�เร็จมาโดยตลอด เลยคิดว่าหยุดดีกว่า หนังสือ
เศรษฐกิจก็ออก โฟกัสรายเดือน เรื่องหุ้นอะไรก็ออก แต่ว่าเจ๊งหมด ก็เลยคิดว่า
หยุดดีกว่า ก็หยุดมาใช้ชีวิตแบบเขียนไปเขียนมาดีกว่า”

ตลอด 20 ปี ของการทำ � “อาทิ ต ย์ ” จึ ง เต็ ม ไปด้ ว ยเรื่ อ ง
หลากหลายรสชาติ คลุกเคล้าอยู่ในชีวิตของนักหนังสือพิมพ์ around
the world

“สู้แหลก คือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่โตมาจากครอบครัวคนที่พอมีอันจะ
กินหรือได้เรียนโรงเรียนที่เพื่อนฝูงเป็นลูกผู้ดีมีสกุล ประเภทเซ็นต์คาเบรียล
เราเรียนประเภทผดุงศิษย์ฯอยู่ในดง ดังนั้น เมื่อจะทำ�กิจการอะไร มันเกิดยาก
มันต้องหาทุกสิง่ ทุกอย่างด้วยตัวเอง ไม่ได้มพี รรคพวกเพือ่ นฝูงคอยช่วย ต้องทำ�
เองหมด มันก็เลยเกินสถานะไป
ประกอบกับตัวเองไม่ได้เก่งด้านบริหาร ไม่ได้เป็นนักบริหาร คือทำ�เอง
ทั้งหมด วาดรูปประกอบเองยังวาดเองทั้งที่เป็นคนเซ็นเช็ค มันก็เลยเหนื่อย
เขียนข่าวเสร็จ เขียนบทความ วิง่ ไปเซ็นเช็ค วิง่ ไปแลกเช็ค จากคนทีไ่ ม่คอ่ ยชอบ


ผูกเนกไท ก็ต้องผูกเนกไท ต้องคอยนั่งพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บางครั้งก็ต้อง
ใส่หน้ากากซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเท่าไร แต่ก็เป็นความรับผิดชอบ ในเมื่อต้องจ่าย
เงินเดือนนี่ ถ้าเราไม่ทำ�อะไร เด็กไม่ได้เงินเดือน ก็ต้องทำ� เป็นหน้าที่
ความรู้สึกของผู้บริหารเวลาเห็นพนักงานไม่ได้เงินเดือน โห มันรู้สึก
เจ็บปวดรวดร้าวถึงกระดองใจ เหมือนกับคนมีลกู ไม่ให้ลกู กินนม กินข้าวประมาณ
นี้ ได้เงินเดือนมา ก็ตั้งเป็นกองทุนให้พนักงานกู้ เพราะโดนสอนมาไงว่า ผู้นำ�
ต้องเสียสละ เราถูกจ้ำ�จี้จำ�ไชอยู่บ่อย ทำ�ให้ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ร่ำ�รวย”

การต่ อ สู้ ดิ้ น รนในฐานะเจ้ า ของและผู้ บ ริ ห ารนิ ต ยสารข่ า ว
“อาทิตย์” ยังมีเรื่องราวของมิตรภาพที่หักสะบั้นเจือปนอยู่ด้วย

“ตอนแรก นฤนาทเขาก็คงคิดว่าคงอยู่ไม่ได้เท่าไร ก็หวังแค่ว่า จะดี
ขึ้น เงินแค่ 3 หมื่น คงอยู่ไม่ได้นาน ผู้ใหญ่คนหนึ่ง บอกว่า ถ้าอยู่ได้ เอาตีน
มาเหยียบหน้าเขาเลย เขาบอกอย่างนี้ นฤนาทก็เลย เอาล่ะ กลับมาแล้วอยู่ได้
แล้ว ก็เลยไปท้าผู้ใหญ่คนนั้น ก็เลยทำ�ให้เขาหมั่นไส้เข้าไปใหญ่ ทั้งๆ ที่เราไม่ได้
พูดเลย
นฤนาทเขาเป็นนักข่าวเนชั่น ตอนเริ่มทำ� “อาทิตย์” ประมาณสัปดาห์
สองสัปดาห์ ก็ไปต่างประเทศ จริงๆ เป็นเพื่อนรักกันมาก เข้าใจกันมาก ว่าคิด
ยังไง เวลาคิดสอดคล้องกัน ตอนหลังนีม่ าทะเลาะกัน เป็นไปตามเวย์หนังสือพิมพ์
เสียดาย พอกลับจากต่างประเทศ เขาก็เป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็คิดออก
รายวันด้วยกัน
มาผิดใจกันตอนไหน มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูด เป็นเรื่องทัศนะอาจจะ
ต่างกัน บางช่วงเราก็ไปทำ�ผิดกับเขาไม่น้อย
พอแก่ๆ แล้วย้อนมามองข้างหลังทำ�ให้เข้าใจชีวิต วงการหนังสือพิมพ์
เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้ง ทุกวันนี้ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหน แต่เขาไปได้ดี รู้สึกว่า
เขาจะไปทำ� CNN ก็มีหลักมีฐาน ตอนนี้ก็เรียกว่าสบายแล้ว ครั้งหนึ่งก็ได้เป็น
กรรมการ อสมท แกเป็นคนน่ารัก เป็นนักข่าวที่เก่งคนหนึ่ง อยู่สายการเมือง
ตรงๆ เลย เรียกว่า รอบตัว โดยเฉพาะด้านต่างประเทศนี่เก่งมาก เป็นนักเขียน
ด้วย”


อีกรสชาติหนึ่งบนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ก็คือการติดคุก

ชัชรินทร์ติดคุกครั้งแรก ขณะที่อายุเพียง 17 ปี
“ติ ด 2 กรณี แต่ 3 คุ ก คื อ คุ ก แรกมี ทั้ ง คดี ที่ ก รุ ง เทพฯและ
กาญจนบุรี ละเมิดอำ�นาจศาล คือเป็นการพูดถึงการล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวร
กาญจนบุรี ทำ�ให้ตอ้ งติดคุกทีค่ ลองเปรมเก่าทีร่ อื้ ไปแล้วอยู่ 28 วัน ทีก่ าญจนบุรี
1 เดื อ น แล้ ว ก็ ค ดี ที่ 2 คื อ คดี ค อมมิ ว นิ ส ต์ ที่ โ รงเรี ย นพลตำ � รวจบางเขน
อันนั้น 5 เดือน”
ตอนติดคุกครั้งแรกนั้น ชัชรินทร์ยังไม่ได้เข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์
“เป็นการเขียนบทความส่งไปที่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย บทความ
ชิ้นนั้น (ชื่อบทความ “ตุลาการ องค์กรที่ไร้เดียงสา”) ทำ�ให้เกิดเป็นคดีความขึ้น
มาจริงๆ ไม่น่าจะพูดถึง มันผ่านไปแล้ว
อยู่ ในคุก ตอนแรกๆ มันก็อาจจะลำ �บากหน่ อ ย แต่ ว่ า มนุ ษย์ เ รา
ส่วนใหญ่จะปรับตัวได้ ถ้าผ่านไปแล้วสัก 7 วัน ก็มีผู้ที่เขามีความห่วงใย ต้อง
ถือว่ามีบุญคุณอย่างเช่น คุณสมิต มานัสฤดี บก.ไทยรัฐ แกก็สงสาร แกช่วย
ฝากฝังข้างใน ชีวิตความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างสบาย โดยเฉพาะที่เมืองกาญจน์
คุณสมิตช่วยเต็มที่ ถึงขั้นให้ผูกอาหารปิ่นโตกิน วันๆ จะกินแกงไอ้โน่น ไอ้นี่
ก็กินได้เสมอ เดือนหนึ่งก็แวบเดียว กลายเป็นว่ามีความสุขสบาย ก็ด้วยบุณคุญ
ของนักหนังสือพิมพ์”

สิบปีต่อมา ชัชรินทร์ก็เข้าคุกอีกครั้ง

“ตอนนั้นเป็นคดีคอมมิวนิสต์ คือมีการจับคอมฯชุดแรกก่อนที่พัทยา
เป็นระดับกรรมการกลางเป็นส่วนใหญ่ จากการสืบสวนสอบสวนของสันติบาล
ก็เลยโยงมาถึงเรา ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์นะ คืออาจจะมีหลักฐาน
บางอย่างทีท่ �ำ ให้สนั ติบาลเชือ่ ว่าเป็นผูต้ อ้ งสงสัย อาจมีความเกีย่ วพันกับคอมมิวนิสต์
จึงได้จับตัวเราและก็อีกหลายคน มงคล วุฒิสิงห์ชัย, อ.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
ก็เข้าไปอยู่ในคุกหมด
หลังจากนั้น เมื่อเราได้ประกันตัวออกมา หลังจากถูกขังอยู่ 5 เดือน
ก็ดำ�เนินคดี ศาลก็มีความเห็นว่า หลักฐานของสันติบาลอ่อน จึงยกฟ้อง”


การเป็นนักหนังสือพิมพ์ในประเทศซึ่งวนเวียนอยู่กับระบอบ
เผด็จการ การเปิด-ปิดหนังสือพิมพ์ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดา

“มีเยอะ ปิดหนังสือพิมพ์เลย อาทิตย์นี่โดนปิดมาประมาณ 5 ครั้ง
ก็เปลี่ยนหัวใหม่ ปิดอาทิตย์ก็มาเป็นวิวัฒน์ มาเป็นมาตุภูมิ มาเป็นข่าวพิเศษ
มาเป็นอะไรเยอะแยะ ก็ดิ้นไป สู้ไป ปิดหัวนี้ เอาหัวใหม่ ชิน การฟ้อง การขู่


มันหมดยุคของเราแล้ว ไม่ใช่ยุคเรา
ตอนนี้เราตามอะไรไม่ทันแล้ว
ในวงการสื่อมวลชน วิธีการจัดหน้า
วิธีการอะไร มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว

คุกคาม ตีหงตีหัว ยังมีเลย ก็โดนตีหัว อย่าไปพูดถึงเลย เพราะผู้ที่ทำ�เขาก็
ชดใช้กรรมไปไม่น้อย”

จากอดีตที่เคยเผชิญหน้าโดยตรงกับเผด็จการ วันนี้ น่าสนใจ
ว่า เขามีมุมมองต่อระบอบเผด็จการอย่างไร

“ช่ ว งหลั ง เมื่ อโตขึ้ น มามากขึ้ น เห็ น อะไรมากขึ้ น มั น ก็ มี เ รื่ อ งของ
ความดีงาม ของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ถ้าเป็นยุคก่อนเราก็ไม่สนใจหรอกว่ามาร์กซ์ เลนิน เป็นใคร พอเรา
เชื่อสิ่งที่เขาพูดแล้ว เขาเหมือนกับเทพเจ้าเลย ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วเขาอาจเป็นคน
ทีร่ ะดับศีลธรรมต่�ำ มาก อย่างเลนินถึงแม้เขาจะอ้างสิง่ ทีเ่ ขาทำ�ว่า เป็นความดี แต่
ท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น ได้มาซึ่งการเข่นฆ่าอย่างทารุณ
โหดร้าย สังหารหมูก่ นั เป็นล้านคน ถ้าหากเผด็จการเหล่านัน้ เป็นเผด็จการทีต่ อ้ ง
ฆ่าฟันไร้ความเมตตาโดยอ้างความดี อันนั้นควรได้รับการต่อต้าน
แต่ก็มีเผด็จการบางอย่างที่มีศีลธรรม ที่มีความเมตตา


ที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงสนับสนุนเผด็จการนะ ถ้าเขาไม่เผด็จการด้วย
ยิ่งดี แต่บางครั้ง ด้วยความดี ทำ�ให้บางครั้ง หรือบางช่วงของสถานการณ์
เผด็จการบางระยะ ยังดีกว่า ประชาธิปไตยที่มันเลวร้าย ที่มันเละเทะเหลือเกิน
หรือประชาธิปไตยที่ถูกใช้เป็นเครืองมือ ถ้าเทียบกันเผด็จการแบบประชาธิปไตย
น่ากลัวกว่า แบบที่หลอกว่ามีเสรีภาพ เขียนอะไรก็ได้ แต่ว่าผู้ที่เขียนกลับไร้
เสรีภาพไปเสียแล้ว อันนี้กลับน่าห่วงกว่า”

“เสรี ภ าพ” สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ อั น ดั บ ต้ น ๆ ของคนหนั ง สื อ พิ ม พ์
ชัชรินทร์มองเห็นความต่างของ “เสรีภาพ” ระหว่างนักข่าวยุคก่อนและ
ยุคหลัง

“เสรีภาพมีหลายอย่าง อย่างเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ มันถูก
ทำ�ให้เป็นแค่คำ�ขวัญ เสรีภาพที่แท้จริง คือเสรีภาพทางจิตใจ คือคนเรารู้สึกไม่
โดนบังคับควบคุม จิตใจเป็นอิสระนั่นคือเสรีภาพ
นักข่าวยุคก่อนเขาสูก้ บั เผด็จการเพือ่ เสรีภาพจริงๆ จิตใจเขามีเสรีภาพ
ด้วย เขาโดนเอาไปขัง เอาไปทำ�อะไรต่างๆ แต่เขายังมีเสรีภาพในจิตใจ เขา
ก็เลยสู้ได้เรื่อยๆ
ยุคนี้ ไม่มีการโดนกดดันอีกต่อไปแล้ว แต่คนยุคนี้ กลับไม่มีเสรีภาพ
ในจิตใจ เนื่องจากโดนเสรีภาพทางวัตถุมาคาน โดนล่ามโซ่ด้วยเงิน เข้าใจไหม
เลยไม่สู้ด้านเสรีภาพอีกต่อไป เพราะว่าต่างคนต่างโดนเงิน โดนครอบครัว โดน
สถานะทางสังคมบีบรัด ต้องผ่อนบ้านเท่านัน้ เท่านี้ ก็เลยมีความรูส้ กึ ว่า เสรีภาพ
ทางจิตใจไม่ได้มีอยู่จริง แค่ได้เสรีภาพทางวัตถุก็พอแล้ว”
แล้วนักข่าวรุ่นก่อน ไม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ หรือนักหนังสือพิมพ์รุ่น
เดอะ ตอบว่า...
“ไม่ค่อยผ่อน (หัวเราะ) บ้านไม่มี แก่แล้วยังเมาเหล้า ที่เขาบอกว่านก
น้อยในไร่ส้มไง เราไม่ปรารมณ์ต่อสิ่งใดๆ ไม่สนใจเรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องเงิน
เรื่องทอง ได้เงินมาไม่ทันหนึ่งอาทิตย์หรือวันเดียวหมดเลย ประเภทอย่างนั้น
ไม่มจี ะมานัง่ คิดเรือ่ งบ้าน ไม่มี เรานีเ่ งินเดือนออก แวบเดียวหมดแล้ว หรือบางที




ติดลบ เนื่องจากไปยืมเขามาก่อนเป็นอย่างนี้
อิ ส รเสรี อิ ส ระจริ ง ๆ อิ ส ระชนิ ด เผด็ จ การทำ � อะไรก็ ไ ม่ ไ ด้ จั บไป
ขังคุกแล้วก็ยังไม่ยอม แต่ยุคนี้มันง่ายๆ ปุ๊ปเดียวยอมเขาแล้ว เสียดาย ยอมเขา
ง่ายไป”

ดังนั้นคนรุ่นเก่า ก็ไม่ได้สนใจ ไม่เกรงกลัวเผด็จการ?

“ไม่ได้แคร์ สู้เสมอ มันมีความภูมิใจแบบพิเศษ ไม่ว่าจะแต่งตัวแบบ
ไหน ใส่เสือ้ ผ้าอะไร ซำ�เหมาขนาดไหน แต่มนั ทะนง ทะนงว่าเป็นนักหนังสือพิมพ์
เออมันก็แปลกไปอีกแบบ ไม่ใช่เรื่องเงินเลย ยุคนี้ถ้าเราไม่มีรถเหรอ เราก็ชัก
เอทำ�ไมวะเป็นนักข่าวไม่มีรถ เมื่อก่อนมันไม่มี บ้าน รถนี่ กินเวลาเราไปเยอะ
บ้านผ่อนทีละ 30 ปี รถนี่ก็ 4 ปี 5 ปี นั่นแหล่ะเป็นโซ่แบบใหม่เลย”

นอกจากเสรีภาพ ความเอื้ออาทรของคนในวงการด้วยกันคือ
ความต่างที่ชัชรินทร์มองเห็น

คนเราต้องเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม
เราไม่ได้เปลี่ยนความเป็นหนังสือพิมพ์
แต่การเปลี่ยนแปลงจากอายุ 17 มาเป็นอายุ 57
ก็หมายถึงเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง
ความคิดความรู้สึก



แม้วา่ สมัยก่อน ความคิดเห็นหรือจุดยืนทางการเมืองของคนหนังสือพิมพ์
ก็ มี ค วามหลากหลายไม่ ห นี จ ากปั จ จุ บั น โดยเฉพาะบรรยากาศบ้ า นเมื อ ง
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
“บางคนก็ฉุนเฉียว พวกดาวสยามก็ฉุนเฉียว นักศึกษาก็พวกเด็ก
เราก็รู้ว่าเด็กคิดยังไงก็ได้ทั้งนั้น ส่วนพวกอาจารย์มหาวิทยาลัย นักหนังสือพิมพ์
บางคน ก็กลัวนักศึกษา เรียกว่าใครก็ตามที่ไปพูดแบบนักศึกษา ถือว่าเป็นคนที่
น่ายกย่อง บางส่วนเรียกว่านักศึกษาทำ�อะไรถูกหมด บางกลุ่มก็เห็นว่านักศึกษา
น่ า จะแรงไป น่ า จะโตกว่ า นี้ ก็ มี วิ จ ารณ์ บ้ า งกลางๆ แบบประชาชาติ ส่ ว น
ประชาธิปไตยจะไปเลยเต็มที่ ดาวสยามนี่ขวาสุด”
ขณะนั้น ชัชรินทร์ เป็นนักข่าวอยู่หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
“ขรรค์ชัยนี่ออกไปทางขวาด้วยซ้ำ� มันปนๆ กันหลายอัน อย่างโต๊ะ
ต่างประเทศ พี่เถียร (เสถียร จันทิมาธรผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตบรรณาธิการ
อำ�นวยการ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน), อนุช อาภาภิรม คือซ้ายแบบหงฉีเลย
เจียงชิงทำ�อะไรถูกหมด ก็เรียกว่าถือธงแดงหงฉีเป็นพวกแบบอธิปัตย์เลย
ส่วน เรา, สุวัฒน์ หรือ ทรนง ศรีเชื้อ, อรุณ วัชระสวัสดิ์, อารักษ์
คคะนาท จะออกไปทางศิลปินหน่อย ทำ�พวกซับ (sub editor) เขียนรูป ก็
เห็นอะไรที่แรงไปก็ไม่ค่อยชอบเท่าไร เช่นจะเผาวรรณคดีก็รับไม่ค่อยได้ ก็เลย
ถ่วงดุลกันอยู่ เลยทำ�ให้ออกมาทางกลางๆ
แต่ความเอื้ออาทรโดยเฉพาะต่อเด็กๆ มีสูง น่าเสียดายยุคนี้หายไป
ที่จริงมันน่าจะเป็นจริยธรรมชนิดหนึ่ง ไปอิจฉาริษยา ไปแบ่งค่ายแบ่งฝ่าย อย่าง
สนธิ ลิ้มทองกุล ติดคุกนี่ ที่จริงเราก็ไม่ได้ชอบเขาเท่าไร แต่มันก็เหมือนสิ่งที่คน
เก่าๆ ได้มอบให้กบั เรา คนอย่างคุณสมิตมอบให้กบั เรา อย่างน้อยก็มคี วามอนาทร
ต่อเพื่อนที่อยู่ร่วมวงการด้วย ก็ถือเป็นการทำ�หน้าที่ที่จะต้องแสดงความเห็นใจ
สนธิเขา
นี่แหล่ะคือสายใยที่เราเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดีกว่าพอใครพลาดแล้วกระทืบ
ด่า ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวงการไหนก็ไม่ดี ไม่ใช่แค่วงการหนังสือพิมพ์
ทุกวันนี้ วงการทหาร วงการนักการเมืองก็เป็น ถ้าเมือ่ ก่อน นักการเมืองต่างค่าย
โดนเล่นงานก็จะมีการเอื้ออาทร อันนี้ คือสิ่งที่เรียกว่าความดี


เมื่อก่อนวงการหนังสือพิมพ์มีความเอื้ออาทรต่อกันเยอะกว่าสมัยนี้
มาก แม้ว่าจะแข่งขันกันมากกว่ายุคนี้ด้วยซ้ำ�”

ระยะเวลา 40 ปีในวงการหนังสือพิมพ์ของชัชรินทร์ก็คือระยะ
เวลาการเดินทางของความคิดที่เขาแสวงหาคำ�ตอบจนได้ข้อสรุป

“คิดเยอะ คิดแม้กระทั่งปฏิวัติก็คิด ทั้งหมดผ่านมาแล้ว แรง...เราน่า
จะแรงกว่าเด็กยุคนี้หลายสิบเท่า คือว่า ต้องการเปลี่ยนโลก ว่างั้นเถอะ เปลี่ยน
สังคม ให้ดีงามเพียบพร้อม ให้ผู้คนเสมอภาค ไม่มีคนรวยคนจน นั่นแหละ
คือหลัก
เป็นอุดมคติที่แต่ละคนสร้างขึ้นมา ก็เหมือนจอห์น เลนนอน ฝันว่า
โลกต้องมีสันติภาพ อะไรที่ท�ำ ได้ แม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
แต่วา่ นอกเหนือจากนัน้ ทำ�หมด ไม่วา่ จะวิธกี ารลับหรือเปิดเผย รุนแรง หรืออหิงสา
แต่สุดท้ายมันไม่เคยให้คำ�ตอบไงว่า คนเราเกิดมาทำ�ไม ไม่ให้คำ�ตอบ ให้แต่
มายาภาพ”
คนเราต้องเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เราไม่ได้เปลี่ยนความเป็น
หนังสือพิมพ์ แต่การเปลี่ยนแปลงจากอายุ 17 มาเป็นอายุ 57 ก็หมายถึงเปลี่ยน
ทัศนคติ มุมมอง ความคิดความรู้สึก ตอนเด็กก็ร้อน พอแก่ตัวลงเห็นโลกมาก
ขึ้น เข้าใจอะไรมากขึ้นก็เปลี่ยนไปตามนั้น
ทัศนคติที่เคยเป็นแบบหนึง่ ก็อาจจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่ง เช่นความ
เป็นหนังสือพิมพ์ ช่วงแรกๆ ต่อสู้กับเผด็จการ ต่อสู้เพื่อผู้ด้อยโอกาส มองเห็น
ว่า แนวทางทางการเมืองอาจช่วยผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียเปรียบได้ ก็มุ่งไปทางนั้น
เช่นมองว่า สังคมนิยมคือคำ�ตอบ ก็เป็นไปตามวัย แต่โดยพื้นฐานคือ ต้องการ
เป็นหนังสือพิมพ์ที่ดี แต่พอโตมาก็อย่างที่เรารู้ๆ กันว่า มันก็ไม่ใช่หนทางเดียว
ที่จะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้ ตรงกันข้ามมันอาจจะนำ�ความไม่ถูกต้องหลาย
อย่างเข้ามาด้วย ก็ค่อยๆ เปลี่ยน แต่ก็อยู่ภายใต้การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม
เช่นเดิม
พอแก่ตัวลง สิ่งที่เราเคยคิดว่าเชยๆ สิ่งที่เราเคยไม่สนใจมาก่อน เช่น
เรื่องศาสนา กลับเป็นเรื่องที่ช่วยได้ดีกว่า ก็เปลี่ยนไปตามวัย”


เป็นบทสรุปของนักหนังสือพิมพ์ ทีโ่ ชกโชนทางความคิด ชีวติ หลากหลาย
รส แม้ทุกวันนี้ จะเปรียบตัวเองอยู่ในช่วงชีวิต “วานปรัสถ์” ที่พบปะรุ่นน้องและ
เพื่อนฝูงในวงการน้อยลง แต่การแสวงหาความรู้ อันเป็นหัวใจสำ�คัญของนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ยังดำ�เนินต่อไป
ชัชรินทร์ วันนี้ สนุกสนานกับการค้นคว้าข้อมูลมากมายในโลกอินเทอร์เน็ต
และผลิตผลงานออกมาผ่านบทความต่างๆ ในฐานะคอลัมนิสต์ ความคิดอ่าน
ที่เผยแพร่ทางหน้าปัดวิทยุ รวมถึง พ็อกเกตบุ๊กที่ทยอยออกมาเป็นระยะ
ทั้งหมดนี้ จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ ถ้อยคำ�
คลาสสิกที่คนในวงการมักนึกถึง จึงดูขัดกันกับความเป็นนักหนังสือพิมพ์ตลอด
ชีวิตของ “ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์”



กวี จงกิจถาวร

คนหนังสือพิมพ์ไร้พรมแดน
เรื่อง โดย ทวีโชค พูนไชย



ศ์

ความถนั ด จั ด เจนด้ า นภาษา สามารถพู ดได้ ทั้ ง ภาษาอั ง กฤษ จี น
มลายู และญี่ปุ่น เรียกได้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในสนามข่าว เขาสื่อสาร
ด้วยภาษาเหล่านี้มากกว่าการใช้ภาษาไทย จึงถูกยกให้เป็นนักข่าวต่างประเทศ
ของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับ ในเวทีสื่อสากล มากที่สุดคนหนึ่ง ในปัจจุบัน

เขาผู้นี้ก็คือ “กวี จงกิจถาวร”

ด้วยความเป็นคนหาดใหญ่ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแดนใต้
ตอนล่าง มีพ่อค้าวาณิชทั้งไทย จีน มาเลย์ เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
กันอย่างหนาตา วิถีชีวิตที่คลุกคลี สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ว่า ทำ�ให้ชีวิต
ในวัยเด็กของกวีผูกพันและซึมซับรับเอาวัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะภาษา
อังกฤษ จีน และมลายูโดยปริยาย
“เด็กหาดใหญ่ส่วนมากจะพูดได้หลายภาษา เพราะมีชาวมาเลย์เข้ามา
ค้าขาย แล้วยังได้ดทู วี จี ากฝัง่ มาเลเซียรายการภาษาอังกฤษอีก จึงมีความคุน้ เคย
ส่วนภาษาจีนนั้นสมัยก่อนต้องลักลอบเรียน เพราะทางการเขาจะห้าม จึงต้อง
เรียนตามที่ๆ มีครูชาวจีนสอน”


สายเลือดคนหนังสือพิมพ์

กวี เรียนจบชั้นประถมต้นที่อำ�เภอหาดใหญ่ เมื่อบิดาย้ายมาทำ�งาน
ในกรุงเทพฯ เขาจึงย้ายตามมาเรียนต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
มีเพื่อนร่วมชั้นคือ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ห้องเดียว
กับ เทพชัย หย่อง
บิดาของกวี ทำ�งานอยู่กับหนังสือพิมพ์ภาษาจีน “ซิงเสียนเยอะเป้า”
สายเลือดนักหนังสือพิมพ์จึงมีอยู่ในตัวกวีตั้งแต่วัยเด็ก และเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
ตามวันเวลาที่ผ่านไป เพราะในยามที่ว่างจากการเรียน เขาก็จะขลุกอยู่แต่ใน
โรงพิ ม พ์ เพื่ อ ช่ ว ยงานบิ ด าเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ หรื อไม่ ก็ นั่ ง อ่ า นข่ า วต่ า งประเทศ
จากเครื่องเทเล็กซ์ ของสำ�นักข่าวต่างประเทศที่ดังอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อ
แก้เหงา
เสียงแท่นพิมพ์ดังอึกทึกช่วงตีหนึ่งตีสองแทบทุกคืน กลิ่นกระดาษ
และน้ำ�หมึกที่สูดดม กลายเป็นความคุ้นชิน และน่าหลงใหลสำ�หรับกวีนับแต่
นั้นมา
ข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า
ที่กวีชื่นชอบ จะถูกนำ�มา ติดบนกระดานหน้าห้องเรียน เพื่อเผยแพร่ให้เพื่อน
ร่วมห้องได้รับรู้ ซึ่งกวีอาสารับทำ�หน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจ
พอโตขึน้ มาหน่อยเรียนอยูท่ อี่ สั สัมชัญพาณิชย์ อยากจะสือ่ ความภาษา
อังกฤษให้มากขึน้ กวีจงึ ขอไปทำ�งานกับ “เนชัน่ รีววิ ” แม้จะทำ�แบบครึง่ ๆ กลางๆ
ไม่จริงจังนัก เพราะยังเรียนหนังสืออยู่ แต่ทแี่ ห่งนีก้ น็ บั เป็นบันไดขัน้ แรก ในการ
ก้าวสู่วงการหนังสือพิมพ์ของเขาก็ว่าได้
“ในช่วงที่เรียนอัสสัมชัญก็อยู่กับข่าวต่างประเทศมาตลอด ทำ�ให้ชอบ
และพยายามศึกษาเรียนรูเ้ พิม่ เติม ทัง้ ภาษาเยอรมัน ญีป่ นุ่ และจีน ภาษาเยอรมัน
ก็ไปเรียนกับสถาบันเกอเธ่ตรงถนนพระอาทิตย์ตอนนี้เป็นออฟฟิศของผู้จัดการ
ภาษาจีนเรียนโรงเรียนจีน ตรงถนนสุรวงศ์ ส่วนภาษาญี่ปุ่นก็มาเรียนที่สี่แยก
ปทุมวันที่สำ�นักข่าวสารญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เป็นที่ตั้งศูนย์การค้ามาบุญครอง ช่วงนั้น
ผมบ้าเรียนมาก จึงเรียนภาษาตามสายรถเมล์สาย 76 ที่วิ่งผ่านเส้นทางสนาม
หลวงผ่านไปถนนพระอาทิตย์แล้วที่ยศเส ตรงมาที่สนามกีฬาศุภชลาศัย จากนัน้


ไปทางสุรวงศ์บางรัก” กวี เล่ากลั้วเสียงหัวเราะ

งานข่าวชิ้นแรก
สัมภาษณ์ “พเยาว์ พูลธรัตน์”

ขณะที่เรียนอยู่อัสสัมชัญพาณิชย์ กวี ทำ�งานพาร์ตไทม์ที่ “Student
Weekly” หนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาอั ง กฤษ ฉบั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ในเครื อ
บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นการทำ�งานข่าวครั้งแรกอย่างแท้จริง โดยข่าวชิ้นแรกของ
กวีคือ สัมภาษณ์เส้นทางการต่อสู้บนสังเวียนกำ�ปั้นของ “พเยาว์ พูลธรัตน์”
มาเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นอีกไม่นาน ผู้ที่ถูกเขาสัมภาษณ์ ชีวิต
ก็แปรเปลี่ยน ถูกจารึกให้เป็นอีกหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ ในฐานะ “วีรบุรุษ
เหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิกคนแรก” ของไทย
กวี เป็นนักข่าวทีน่ เี่ พียงระยะเวลาสัน้ ๆ เพราะได้ทนุ ไปเรียนต่อในสาขา
วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ โอไฮโอ สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา
และมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญีป่ นุ่ ตามลำ�ดับ เมือ่ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ทั้งสองแห่ง จึงได้มาร่วมงานกับ หนังสือพิมพ์ “เดอะ เนชั่น” นับตั้งแต่ปี 2526
เรื่อยมา

สนามข่าวอินโดจีน
บ่มเพาะประสบการณ์-จิตวิญญาณ

ที่เดอะเนชั่นนี้เองที่ กวี ได้ทำ�หน้าที่ Watch dog โดยเฉพาะ
การต่อสู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน” ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติอย่างจริงจัง เต็มกำ�ลังความรู้ ความสามารถ ในหลากหลายบทบาท
และความรับผิดชอบ
โดยประสบการณ์ท�ำ ข่าวของ กวี จะคลุกคลีอยูก่ บั ข่าวด้านความมัน่ คง
และข่าวต่างประเทศเป็นหลัก ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการเป็นนักข่าวแบบพาร์ตไทม์
ทั้งการจับตาสถานการณ์ข่าวความมั่นคงหรือผู้ลี้ภัย ตามแนวชายแดนลาว พม่า
และกัมพูชา, สงครามในกลุ่มประเทศอินโดจีน หรือความสัมพันธ์ทางการทูตใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในภูมิภาค


เราจะต่อสู้เพื่อไม่ให้มีการลอยนวล
โดยวันที่ 23 พฤศจิกายนของทุกปี จะเป็นวัน
ต่อต้านการลอยนวล เพราะระยะเวลาหลายสิบปี
ที่ผ่านมา มีการใช้ความรุนแรงทำ�ร้ายนักข่าว
บางกรณีถึงขั้นเสียชีวิตในทุกประเทศ
ซึ่งไม่สามารถนำ�ผู้กระทำ�ผิดมาติดคุกได้
ขณะเดียวกัน เขายังเป็นตัวแทนของต้นสังกัด เข้าไปปักหลักรายงาน
สถานการณ์จริง ณ สนามข่าวประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มจากในปี 2529 กวี ได้เช่า
อาคารพาณิชย์ในกรุงพนมเปญ ดัดแปลงเป็นศูนย์ขา่ วเดอะเนชัน่ กลายเป็นสำ�นัก
ข่าวนอกประเทศแห่งแรก เพื่อเกาะติด ประชิดสถานการณ์ รายงานทุกความ
เคลื่อนไหวในกัมพูชา
“เนชั่นให้เงินผมมา 150 เหรียญ (ประมาณ 25 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)
หรือราว 4,000 บาท เพื่อให้มาเปิดสำ�นักงาน ผมก็เช่าห้องแถวในกรุงพนมเปญ
เพื่อใช้เป็นออฟฟิศ เป็นนักข่าวอาเซียนคนแรกที่เข้าไป”
ช่วงนัน้ อินโดจีนยังไม่สงบดี และระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน
ดั้งเดิม กับสามประเทศอินโดจีน มักจะมีจุดยืน ความเห็นที่ตรงข้ามกันอยู่เสมอ
ส่งผลข้างเคียงต่อการปฏิบัติงานในสนามข่าวของเขาพอสมควร เพราะไม่ว่า
กวี จะรายงานข่าวหรือเขียนบทความตรงไปตรงมา ปราศจากความเอนเอียง


กวี จงกิจถาวร กับผู้นำ�ประเทศต่างๆ
ที่เขามีโอกาสสัมภาษณ์



หรือไม่บดิ เบือนเหตุการณ์ยอย่างไรก็ตาม มักจะถูกตอบโต้จากคูก่ รณีทงั้ สองฝ่าย
ตัวอย่างเช่น เขาเคย เสนอข่าวเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุม
กับทหาร ถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กัน ก็จะถูกชาติในอาเซียนตำ�หนิติเตียนว่า
เป็นการรายงานข่าวที่เพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลหุ่นเชิด เฮง สัมริน และ
ฮุนเซน หรือกรณีตแี ผ่ความไม่ชอบมาพากล ทุจริตคอร์รปั ชันของรัฐบาลกัมพูชา
ของฮุนเซน ก็จะโดนรัฐบาลข่มขู่ คุกคาม รุนแรง

กระทั่งถูกทางการกัมพูชา “ไล่ออก” จากพนมเปญในปี 2531

จากนั้นอีกหนึ่งปีถัดมา ในปี 2532 เดอะเนชั่นก็มอบหมายให้ กวี
โยกย้ายไปตั้งศูนย์ข่าวใน เวียดนาม ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ประเทศแห่งนี้
อยู่ระหว่างการปฏิรูปเศรษฐกิจ ยกเครื่องประเทศ ภายใต้นโยบาย “โดยเหม่ย
(Doi Moi)”
ก่อนหน้านี้ เขาเคยเข้าไปทำ�ข่าวใน สปป.ลาว โดย จดทะเบียนเป็น
นักข่าวจากอาเซียนคนแรกที่เข้าไปรายงานข่าวเกี่ยวนโยบายจินตนาการใหม่
ตอนไทย-ลาวเกิดเรื่องปะทะกันก็มีโอกาสเข้าไปทำ�ข่าว “ชายแดนสามหมู่บ้าน”
กับเพื่อนนักข่าว เช่น เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ และ รุ่งมณี เมฆโสภณ บางครั้ง
ข้ามไปยังชายแดนพม่าทำ�ข่าวการเปลีย่ นแปลงในพม่า ซึง่ เป็นช่วงทีย่ งั ปิดประเทศ
ไม่เปิดประตูต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแบบในปัจจุบัน
เมื่อสงครามกัมพูชายุติลง กวี หันมาสนใจเรื่องภายในพม่า ปัญหา
ความแตกแยกภายใน ความขัดแย้งทางการเมือง เรือ่ งเชือ้ ชาติ และชนกลุม่ น้อย
ซึ่งเขาได้พยายามเรียนรู้ เพื่อเขียนข่าวและบทความวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร
พม่า นับแต่ปี 2531 จนถึงปี 2554 ในช่วงนี้ กวี ได้เขียนบทความเกือบ 650
ชิน้ ทัง้ ภาษาอังกฤษและไทย จนถูกรัฐบาลทหารพม่ายุคนัน้ หมายหัว และโดนขึน้
บัญชีดำ�ห้ามเข้าประเทศ เพิ่งจะถูกถอดชื่อออก สามารถเดินทางไปพม่าได้ เมื่อ
ปี 2554 หลังพม่าเข้าสู่ยุคการปฏิรูปประเทศขนานใหญ่
“การเป็นนักข่าวในอินโดจีนช่วงนั้นอันตรายมาก เพราะยังมีการสู้รบ
กันอยู่ ส่วนการส่งข่าวก็ต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดแล้วส่งแฟกซ์ แต่กว่าที่ข่าวจะ
มาถึงไทยต้องผ่านศูนย์โทรคมนาคมที่กรุงมอสโกก่อน จึงค่อนข้างยุ่งยากและ


ลำ�บากมาก เมื่อสงครามยุติในปี 2534 ซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย
ชุณหะวัณ ชูนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า บรรยากาศการทำ�ข่าว
จึ ง ค่ อ ยๆ ดี ขึ้ น และน่ าไว้ ว างใจมากขึ้ น ” กวี เล่ า ประสบการณ์ สุ ด ระทึ ก ถึ ง
เบื้องหลังงานข่าว
การบุกเบิกทำ�ข่าวแบบถึงลูกถึงคน ตามติดใกล้ชิดเหตุการณ์ เพื่อ
รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ จุดประกายให้ส�ำ นักข่าวอืน่ ๆ จัดส่งทีมข่าว
ลงพื้นที่จริง แข่งกับเนชั่น ทั้งค่ายบางกอกโพสต์ ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ ฯลฯ

ภารกิจนอกสนามข่าว

การทำ�หน้าที่สื่อมวลชนในต่างแดนแล้วถูกรัฐบาลกัมพูชาขับออกนอก
ประเทศในปี 2531 ทำ�ให้กวีเห็นความสำ�คัญของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของสื่อ
เพราะช่วงนั้นเวลามีเรื่องละเมิดสิทธิสื่อ เสรีภาพสื่อ ก็จะมีแต่องค์กรระหว่าง
ประเทศในโลกตะวันตกเข้ามามีบทบาท
ตอนที่เขาถูกไล่ออกจากกรุงพนมเปญ คณะกรรมการปกป้องนักข่าว
(Committee to Protect Journalists) ซึง่ ตัง้ อยูท่ กี่ รุงนิวยอร์ก ได้โทรศัพท์
เข้ามาไต่ถามทุกข์สุข ทั้งยังเสนอตัวให้ความช่วยเหลือ กวี รู้สึกประทับใจมากว่า
องค์กรฝรั่งให้ความสนใจสวัสดิการและเสรีภาพของนักข่าว จนทำ�ให้เกิดแรง
บันดาลใจว่า หากมีโอกาสจะต้องสร้างองค์กรแบบนีข้ นึ้ มาในบ้านเรา เพือ่ ปกป้อง
นักข่าวและเสรีภาพสื่อในภูมิภาค
ในปี 2540 กวี ได้เดินทางไปประชุมภาคประชาสังคม ในเวทีการ
ประชุมเอเปกที่นครแวนคูเวอร์ แคนาดา จึงใช้โอกาสนี้ หารือถึงความจำ�เป็น
อย่างเร่งด่วนทีจ่ ะต้องมีองค์กรภูมภิ าคเพือ่ ปกป้องส่งเสริมเสรีภาพและวิชาชีพสือ่
ปรากฏว่าที่ประชุมในวันนั้น มีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการปกป้องนักข่าวมาฟัง
และชอบแนวความคิด จึงรับอาสาไปหาเงินมาสนับสนุน

ภายในไม่กี่เดือน เครือข่ายสื่อในเอเชียอาคเนย์ หรือ ซีป้า
(South East Asian Press Alliance : SEAPA) ก็ได้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2542


วัตถุประสงค์ของซีป้าคือ เพื่อเป็นองค์กรช่วยปกป้องนักข่าวทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ ในเรื่อง
การถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ไม่ตอ้ งรอแต่ความช่วยเหลือจากองค์กรทีท่ �ำ งาน
ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปอยู่ร่ำ�ไป เพราะมีความจำ�เป็น
ที่ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ต้องมีกลไกของตัวเอง โดยซีป้ามีสมาชิกเป็นองค์กร
สื่ออิสระจากไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา
หลังการจัดตั้งในปี 2542 กวี นั่งเป็นประธานเครือข่ายฯ ซึ่งเขาได้รับ
ความไว้วางใจให้ดำ�รงตำ�แหน่งนี้ติดต่อกันหลายสมัยจนถึงปี 2554
กิจกรรมสำ�คัญกิจกรรมหนึ่งของซีป้า ที่ด�ำ เนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
คือ โครงการรณรงค์เพื่อยุติการปล่อยคนผิดให้ลอยนวล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียกร้องภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการสื่อสารมวลชนให้หลักประกัน
ความปลอดภัยและสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน และเรียกร้อง
ความสนใจต่อปัญหาการละเว้นโทษผู้ที่ใช้ความรุนแรงกับผู้สื่อข่าวท้ั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล
“เราจะต่อสู้เพื่อไม่ให้มีการลอยนวล โดยวันที่ 23 พฤศจิกายนของ
ทุกปีจะเป็นวัน ต่อต้านการลอยนวล เพราะระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา มีการ
ใช้ความรุนแรงทำ�ร้ายนักข่าว บางกรณีถงึ ขัน้ เสียชีวติ ในทุกประเทศ ซึง่ ไม่สามารถ
นำ�ผู้กระทำ�ผิดมาติดคุกได้ แม้จะมีมติจากองค์การสหประชาชาติ เรียกร้องให้
แต่ละรัฐบาลหามาตรการดูแลเพื่อไม่ให้คนฆ่านักข่าวลอยนวลก็ตาม”
ด้วยประสบการณ์ และความสันทัดจัดเจนในการทำ�ข่าว ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำ�ให้ครั้งหนึ่ง กวี ได้รับการแต่งตั้งให้ทำ�หน้าที่ ผู้ช่วย
พิเศษ เลขาธิการอาเซียน ในยุคที่ Dato Ajit Singh เป็นเลขาธิการอาเซียน
ระหว่างปี 2537-2538 และเป็น ที่ปรึกษาด้านสื่อมวลชน ของผู้อำ �นวยการ
ยูเนสโก ระหว่างปี 2543-2550 ต่อมาถูกเลือกให้เป็น ประธานลูกขุน ของ
ยูเนสโกในการตัดสินรางวัลสื่อเสรีโลก (World Press Freedom Prize)
ตั้งแต่ปี 2545-2550
“ผมออกมาทำ � งานที่ สำ � นั ก งานเลขาธิ ก ารอาเซี ย นในกรุ ง จาการ์ ต า
อินโดนีเซีย พักหนึ่ง ก็ตั้งใจจะทำ�เต็มที่ ให้ดีที่สุด แต่เมื่อผ่านไปเพียง 3 เดือน


ทุกวันนี้นักข่าวไทย
ความน่าเชื่อถือ
ลดน้อยลง
ส่วนหนึ่งเพราะ
ขาดความอดทน
ไม่พยายาม
เพิ่มพูนความรู้
สำ�นักข่าว เนชั่น ที่กรุงพนมเปญ
เมื่อ พ.ศ. 2529
ผมก็ขอลาออก เพราะมองว่าอาเซียนไม่ได้เป็นองค์กรในอุดมคติเหมือนกับ
ที่คิดไว้ อนุรักษนิยมมาก กว่าจะอนุมัติใบลาออกต้องเวลานานถึง 15 เดือน
มีหลายขั้นตอนมากทำ�ให้ล่าช้า”
นอกจากนี้ กวี ยังได้รับการเลือกตั้งให้เป็น นายกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนแรก หลังจาก 2 สมาคม คือ สมาคม
นักข่าวแห่งประเทศไทย กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รวมกัน
เป็นหนึ่งเดียวในปี 2543 โดยเขาดำ�รงตำ�แหน่ง 2 สมัยติดต่อกัน ตั้งแต่ปี
2543-2544


ในระหว่างที่ กวี เป็นนายกสมาคมฯ นั้น ได้วางแนวนโยบายการ
ทำ�งานไว้ 4 ประการ คือ พัฒนาความเป็นปึกแผ่นขององค์กรวิชาชีพหลังจาก
รวมสองสมาคม, ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจรรยา
บรรณและเป็นกลาง เพื่อให้เกิดการยอมรับและน่าเชื่อถือในวิชาชีพต่อสังคม,
พัฒนาการประกอบวิชาชีพด้านการเรียนรู้เพื่อนำ�ไปสู่ผู้นำ�ทางความคิด และ
เสริ ม สร้ า งและส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งสมาคม สมาชิ ก องค์ ก ร
ผู้ประกอบธุรกิจสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ
“เราต้องการจะยกระดับวิชาชีพสื่อ โดยมีโครงการสัมมนา และฝึก
อบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำ�ข่าวสืบสวน สอบสวน ยิ่งกับข่าว
เศรษฐกิจ ที่ช่วงนั้นนักข่าวโดยรวม ยังไม่มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
มากพอ ขณะเดียวกันเราก็พยายามขยายเครือข่ายของสื่อไทยเข้าไปในอินโดจีน
ให้มากขึ้น” กวี เล่าถึงการขับเคลื่อนสมาคมฯในอดีต
ความยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีบนเส้นทาง
คนหนังสือพิมพ์ ทำ�ให้ กวี ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรบุคคล
อันทรงคุณค่าในแวดวงสื่อมวลชนไทยและระดับสากล กระทั่งได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติจากหลายองค์กร ทั้ง รางวัลสื่อสิทธิมนุษยชน ในปี 2541 วาระ
ฉลองครบรอบ 50 ปีขององค์การนิรโทษกรรมสากล (แอมเนสตี้), รางวัล
ชนะเลิศสือ่ อาเซียน ปี 2544 ของสมาคมอาเซียนไทยแลนด์ เกีย่ วกับการรายงาน
และบทวิเคราะห์เรื่องอาเซียน, รางวัล Democracy Award ปี 2550 จาก
สภาคองเกรส สหรั ฐ อเมริ ก า สำ � หรั บ บทความส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยและ
สิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น กวี ยังได้รับทุนรอยเตอร์ (Reuter Fellow) เข้า
ศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ในปี 2537 และทุนนีแมน (Nieman Fellow)
ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในปี 2543
ปัจจุบัน กวี ยังคงทำ�ในสิ่งที่เขารักและภาคภูมิใจอย่างแข็งขัน ใน
บทบาท คอลัมนิสต์ และ นักวิชาการอิสระ เขียนคอลัมน์ให้กับ เดอะเนชั่น,
หนังสือพิมพ์ “Straits Time” ในสิงคโปร์, หนังสือพิมพ์ “อิรวดี” เมียนมาร์,
นิตยสาร Nikkei Asian Review, ผู้ดำ�เนินรายการวิทยุ “Global Asian”
สถานี FM 90.2, ผูเ้ ชีย่ วชาญข่าวต่างประเทศของรายการโทรทัศน์ “One World”


ทีวีดิจิตอล ช่อง 22 และเป็นนักวิจัยอาวุโส ด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์
สถาบันความมั่นคงระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังอยู่ระหว่าง
การจะจัดตั้ง “สภาหนังสือพิมพ์อาเซียน” ที่ทาง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
มอบหมายหน้าที่ เพื่อเป็นองค์กรกลางประชาคมสื่ออาเซียน เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่ง
กลไกตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกันเอง และปกป้องนักข่าวและองค์กรสื่อใน
อาเซียน
เส้นทางการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพสื่อของ กวี ยังดำ�รงอยู่และ
ดำ�เนินต่อไป ซึ่งเขาปวารณาตัวไว้ว่าจะทำ�เรื่องนี้ไปทั้งชีวิต และฝากข้อคิดถึง
นักข่าวรุ่นหลังว่า เหตุการณ์ต่างๆ ของโลกเปลี่ยนแปลงไป จะต้องก้าวให้ทัน
ต้องฝึกฝน เรียนรู้ตลอดเวลา การนำ�เสนอข่าวควรต้องลึกซึ้ง แหลมคม จำ�เป็น
ต้ อ งเข้ าใจสถานการณ์ โ ลก เพราะแต่ ล ะสั ง คมมี พ ลวั ต ที่ แ ตกต่ า งกั น แล้ ว
เชื่อมโยงเข้ากับบริบทของสังคมไทย
ภายใต้หลักการนำ�เสนอข่าวที่เขายึดมั่นเสมอมา คือ 1.ความจริง
2.แสวงหาครบถ้วน สมบูรณ์ และสมดุล 3.ต้นร่างประวัติศาสตร์ 4.ทำ�ให้ชีวิต
คนเปลี่ยนแปลง 5.มีอิทธิพลต่อประชามติ 6.สนับสนุนภาคประชาสังคม และ
7.ต้องทำ�ให้สิ่งต่างๆ ดีขึ้น
“ทุกวันนี้นักข่าวไทยความน่าเชื่อถือลดน้อยลง ส่วนหนึ่งเพราะขาด
ความอดทน ไม่พยายามเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งการจะเป็นนักข่าวที่ดีได้นั้น ข้อมูล
ต้องแน่น ศึกษาประเด็นให้รอบด้าน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และ
ควรต้องรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ให้ได้ตลอดไป” กวี พูดทิ้งท้าย



