






เรื่อง คือ... คนหนังสือพิมพ์  
เจ้าของ	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
ที่ปรึกษา	 ประดิษฐ	์เรืองดิษฐ์
บรรณาธิการ	 ขุนทอง		ลอเสรีวานิช
กองบรรณาธิการ	 อรพิน		ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์
	 ทวีโชค		พูนไชย
	 น.รินี		เรืองหนู
	 ธีรธร		แพ่งประสิทธิ์
	 ธนัชพงศ์		คงสาย	
	 ขนิษฐา		เทพจร
	 ศศิชา		อิสระศรีโรจน	์
ออกแบบปก	 สุวภัทร		รัตนพันธ์					
ออกแบบรูปเล่ม	 ทีม	ASTV อินโฟกราฟิก : สมชาติ	นาคหล่อ,	
	 สุวภัทร	รัตนพันธ์,	ปรุง	ปัญญาประดิษฐ,	รัตนา	ฤทธิ์งาม
ประสานงาน	 ยุทธนา	นวลจรัส
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เดือนตุลา	39/205-206	วิภาวดีรังสิต	84
	 ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงสนามบินน้ำา	เขตดอนเมือง
	 กทม.	10210
ISBN 978-616-91915-3-7

ข้อเขียนและรูปภาพในหนังสือ	คือ...คนหนังสือพิมพ์	
เป็นลิขสิทธิ	์ของ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย







หนังสือ	 “คือ	 ...คนหนังสือพิมพ์	 เกิดขึ้นจากเจตนาของ	 สมาคมนักข่าว										
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ที่ต้องการบันทึกประวัติของคนหนังสือพิมพ์ที่ยังมี
ชวิีตอยู่		เพือ่เปน็การเชดิชเูกยีรติ	และเปน็การถา่ยทอดประสบการณใ์นวชิาชพี	ตลอด
จนสะท้อนภาพเหตุการณ์บ้านเมือง	ในยุคสมัยของท่านเหล่านั้น	ให้กับคนรุ่นปัจจุบัน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 คนที่ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน	 ซึ่งทุกวันนี้	 มีรูปแบบของ”	
สื่อ”	ที่หลากหลาย	ทั้ง	วิทยุ	โทรทัศน์	สื่อออนไลน์	และสื่อสังคม	หรือโซเชี่ยลมีเดีย
ที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย	

คณะผู้จัดทำา	หนังสือ	“คือ	...คนหนังสือพิมพ์”	ให้ความสำาคัญกับคนหนัง
สิอพิมพ์อาวุโสที่มีอายุ	 80	 ปีขึ้นไปเป็นลำาดับแรก	 ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องไป
พดูคยุ		เรยีนรูป้ระสบการณ	์บนเสน้ทางคนหนงัสอืพมิพ	์กอ่นทีบ่ทเรยีนอนัมคีา่เหลา่
นั้น	จะเลือนหายไปตามกาลเวลา			

คำานำา



ครึง่หนึง่ของ	“คอื .... คนหนงัสอืพมิพ”์	ทัง้	16	คน	จงึเปน็คนหนงัสอืพมิพ์
อายุ	80	ปีขึ้นไปจนถึงมากที่สุดคือ	92	ปี	ซึ่งก้าวเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์ในยุคก่อน
ปี	2500			เป็นยุคที่ประเทศไทยอยู่ในระบอบเผด็จการ	หนังสือพิมพ์	ถูกอำานาจรัฐตี
กรอบ	ให้จำากัดการทำาหน้าที่	ไม่ให้กระทบกระเทือนต่อ	“ความมั่นคง”	หลายๆ	ท่าน	
เผชิญกับการคุกคามจากอำานาจรัฐด้วยตัวเอง	ถึงขั้นติดคุกติดตะราง

คนหนังสือพิมพ์อีก	8	คน	มีอายุลดหลั่นกันลงมา	จนถึงคนอายุน้อยที่สุด	
คือ	เฉียด	60	ปี	ทำางานหนังสือพิมพ์	และต่อสู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ	ในช่วงที่บ้านเมือง
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน	แม้ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น	แต่โซ่ตรวนพันธนาการ
หนงัสอืพมิพ์ยงัคงอยู	่การตอ่สูจ้งึดำาเนนิตอ่ไป	อยา่งมเีอกภาพ	เปน็กระบวนการชดัเจน
ขึ้น	เรื่องราวของพวกเขา	ทำาให้ภาพของยุคก่อนปี	2500	กับยุคหลังจากนั้น	มาจนถึง
ปัจจุบัน	มีความเชื่อมต่อกันมากขึ้น

คณะผู้จัดทำาหวังว่า	เนื้อหาสาระของหนังสือ	“คือ... คนหนังสือพิมพ์”	จะ
เป็นส่วนหนึ่งของ	ประวัติศาสตร์บอกเล่า	ของวงการหนังสือพิมพ์	จากปากคำาของคน
หนังสือพิมพ์ต่างยุคต่างสมัยทั้ง	 16	 คน	 โดยตรง	 ขอขอบคุณสมาคมนักข่าว															
นักหนังสือพมิพแ์หง่ประเทศไทย	ทีเ่ปน็ผูริ้เร่ิมการจดัทำาหนงัสอืเลม่นี	้ขอขอบคณุคณะ
ผู้จัดทำาทุกฝ่าย	 ที่ทำาให้หนังสือเล่มนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 และขอขอบคุณ																		
คนหนังสือพิมพ์	 ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง	 ที่ได้ถ่ายทอดบทเรียน	 ประสบการณ์ในวิชาชีพ	
แก่ผู้อ่าน	

ความบกพร่อง	 ข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้น	 เป็นความรับผิดชอบของ
บรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

ขุนทอง ลอเสรีวานิช
บรรณาธิการ



เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ	 60	ปี	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย	ซึ่งจะตรงกับวันที่	5	มีนาคม	2558	คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ
ได้จัดให้มีโครงการ	 60	 ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ภายใต้
แนวคิด	 “ปฏิวัติคนข่าว	 อภิวัฒน์สื่อ”โดยมีการจัดตั้งกองทุนทั้งหมด	 6	 กองทุน							
ประกอบด้วย

กองทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำานักงานเพ่ือใช้เป็นศูนย์รวมองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน,	 กองทุนพัฒนาศักยภาพนักข่าว,กองทุนสิทธิเสรีภาพและการ								
ปฏิรูปสื่อ,	กองทุนส่งเสริมจริยธรรม,	กองทุนสวัสดิการนักข่าว	และกองทุนโครงการ
ตำาราวารสารศาสตร์

นอกจากนี	้สมาคมนกัขา่วยงัไดร้วบรวมชวีประวตั	ิผลงานและบทเรยีนการ
ตอ่สูเ้พือ่สทิธเิสรภีาพสือ่มวลชนของคนนกัหนงัสอืพมิพต์ัง้แตย่คุกอ่ตัง้สมาคมนกัขา่ว	
จนถึงยุคปัจจุบัน	ภายใต้หนังสือ	ที่ชื่อว่า	“คือคน...หนังสือพิมพ์	ซึ่งเป็นเรื่องราวของ							
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	ในอดีตจนถึงปัจจุบันรวม	16	คน	เป็นบันทึกประวัติศาสตร์
การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรสื่อในแต่ละยุคแต่สมัย

เมือ่อา่นเร่ืองราวของผูอ้าวโุสทัง้	16	ทา่น	จะพบวา่สมาคมนกัขา่วฯมบีทบาท
สำาคญัในการตอ่สูเ้พือ่สง่เสริมสทิธิเสรีภาพในการรับรู	้แสดงความคดิเหน็และแสดงออก
ของสือ่และประชาชน	อาท	ิเปน็องคก์รหลกัทีร่ณรงคใ์หย้กเลกิ	พ.ร.บ.	การพมิพ	์2484	
และคำาสั่งคณะปฏิรูปฉบับที่	 42	 พ.ศ.	 2519	 ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับให้อำานาจฝ่าย
บรหิารและรฐัมนตรกีระทรวงมหาดไทย	สัง่ปดิหนงัสอืพมิพไ์ดด้ว้ยอำานาจคนคนเดยีว	
โดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร	ซึง่ขดักบัหลกัเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ของบคุคล
และสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ	ทำาให้เกิดพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ขึ้นใช้แทน	
และมีบทบาทสำาคัญในการวางหลักการเสรีภาพสื่อไว้อย่างมั่นคงในรัฐธรรมนูญ																	
นับจากรัฐธรรมนูญปี	2540	เป็นต้นมา

ผู้ถางทาง...เส้นทางคนข่าว
โดย	ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์  

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย



หากย้อนกลับไปเมื่อ	60	ปี	ที่ผ่านมา	วันที่	5	มีนาคม	2498	นักข่าวกลุ่ม
หนึ่งที่มีเจตนารมณ์ตรงกันได้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักข่าวเป็นการรวมตัวกันของนักข่าว
อาชีพ	 และเป็นการรวมตัวกันในการต่อสู้เพื่อสิทธิ	 เสรีภาพของส่ือมวลชนซึ่งก็คือ
เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น	การพูด	การเขียน	การพิมพ์และการ
โฆษณา	นั้นเองซึ่งยังคงเป็นภารกิจที่สำาคัญของสมาคมนักข่าวฯจนถึงทุกวันนี้

ในโอกาสนี้สมาคมนักข่าวฯขอขอบคุณ	 คุณขุนทอง	 ลอเสรีวานิช	 อดีต
กรรมการบริหาร	 สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	 และอดีตบรรณาธิการบริหาร
หนังสอืพมิพเ์อเอสทวีผีูจ้ดัการ	ทึร่บัเปน็บรรณาธกิารและขอบคณุนกัขา่วจากสำานกัขา่ว
ต่างๆที่ผันตัวเองมาเป็นนักเขียน	 ช่วยติดต่อนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเพ่ือขอสัมภาษณ์	
เขียนสกู๊ป	ถ่ายภาพประกอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่มีประเด็นที่ต้องอธิบาย	และ
รวบรวมชีวประวัตินักหนังสือพิมพ์อาวุโสที่ไปสัมภาษณ์	

สมาคมนักข่าวฯหวังว่าหนังสือ	 “คือ...คนหนังสือพิมพ์”	 จะเป็นประโยชน์
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักข่าวในยุคปัจจุบันในการทำาหน้าที่ส่ือมวลชนรักษาไว้
ซึ่งความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคม	เพราะนักหนังสือพิมพ์อาวุโสทั้ง	16	คน
มีส่วนร่วมเป็น”ผู้ถางทาง...เส้นทางคนข่าว”ให้คนข่าวในยุคปัจจุบันได้เดินทางในเส้น
ทางสื่ออย่างมีศักดิ์ศรี

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังพิมพ์แห่งประเทศไทย
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เลิศ อัศเวศน์
สมาคมนักข่าว ในอุดมคติ 
เรื่องและภาพ โดย อรพิน ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์
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“ทุกวันนี้ ไม่มีใครดูทีวีได้เก่งและมากเท่าผม ตอนนี้ คนอายุเท่าผม 
ถ้าใครดูทีวีได้มากเท่าผม ผมจะให้รางวัล 5 หมื่นเลย ผมดูทุกช่อง ผมต้องการ
ศึกษาว่า ตลาดทีวี ถ้าจะทำาให้รอด ต้องทำากันยังไง ทำามาตั้งแต่ 10 กว่าปีแล้ว” 
เจ้าของคำาพูดข้างต้นคือ เลิศ อัศเวศน์ คนหนังสือพิมพ์ วัย 92 ปี

นอกจากติดตามดูทีวีทุกช่องแล้ว ลุงเลิศ ยังอ่านหนังสือพิมพ์ วันละ 
6 ฉบับ  ที่น่าทึ่งคือ ลุงเลิศ ยังโลดแล่นในโลกโซเชียลฯ อย่างเฟซบุ๊ก ภายใต้
ชื่อ “Lert Assawes” และ “บพิธ เฟื่องนคร” 

“บพธิ เฟือ่งนคร” คือนามปากกา สมยัทีล่งุเลศิเขยีนคอลมัน์ไขปญัหา
สุขภาพ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ยุคเดียวกับคอลัมน์ “ศิราณีไขปัญหาหัวใจ” และ “ข่าวสังคมหน้า 4” 
ของกระแช่ อันโด่งดัง 

ทุกวันนี้ เมื่อเขาแวะเข้าไปที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทุกคนจะยกมือไหว้ 
และ เรียกเขาว่า “หัวหน้าเลิศ”  

ปัจจุบัน ลุงเลิศ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ 
กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ 

 
                                                        เร่ืองโดย  อรพิน   ลิลิตวิศิษฐ์

วงศ์
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ร่วมก่อตั้ง “ไทยรัฐ” 
หนังสือ “ชีวิตจริง กำาพล วัชรพล...จอมพลแห่งวงการหนังสือพิมพ์

ไทย” เขยีนโดย สญัลกัษณ ์เทยีมถนอม ระบวุา่ เม่ือกำาพล เขา้สูว่งการหนังสอืพมิพ์
เป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2491 เขาทำาข่าวกรมโฆษณาและทำาหน้าที่หาโฆษณาให้กับ
หนังสือพิมพ์หลักไทย ที่มีเลิศ อัศเวศน์เป็นบรรณาธิการ

หลังจากนั้น ประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ก็เริ่มขึ้น
เมื่อทั้งกำาพล วัชรพล, วสันต์ ชูสกุล และเลิศ อัศเวศน์ร่วมกันก่อตั้ง

หนังสือพิมพ์ ”ข่าวภาพ” โดยใช้เงินทุนจากการพิมพ์หนังสือ “นรกใต้ดิน” ซึ่ง
เลิศเป็นผู้เขียน

“ข่าวภาพ” หรือชื่อภาษาอังกฤษ “The Weekly Pictorial” เป็น
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่วางแผงครั้งแรกในปี 2493 โดย เลิศ อัศเวศน์ รับ
หน้าที่เป็นบรรณาธิการ กำาพล วัชรพล เป็นผู้พิมพ์ และนำาหนังสือพิมพ์ออก
จำาหน่าย ส่วน วสันต์ ชูสกุล เป็นผู้หาเงินทุน 

หนังสอืพมิพไ์ดรั้บการตอบรับ จนตอ้งปรับจากรายสปัดาหเ์ปน็รายสาม
วัน และเป็นรายวัน ในที่สุด 

รวมทั้งเปลี่ยนหัวหนังสือจาก “ข่าวภาพ” มาเป็น”เสียงอ่างทอง” จน
กระทั่ง พัฒนามาเป็นหนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลและมียอดจำาหน่ายสูงสุดใน
ประเทศ นามว่า “ไทยรัฐ”

“ทีเ่จ้าอืน่สูไ้ม่ได้ เพราะไทยรัฐไปถงึผู้อา่นเร็วทีส่ดุ ทัว่ประเทศไมมี่ใคร
เร็วเท่า ก็เพราะพ่อกำาพลนี่แหละ เขามีหัวมากเลย ที่จะทำาธุรกิจ เกิดมาเพื่อทำา
ธุรกิจ แต่ทำาเฉพาะหนังสือพิมพ์ อย่างอื่นไม่เอา ถ้าใครมาชวนให้ทำาอะไรต่างๆ 
ไม่ทำา หนังสือพิมพ์มีหลายประเภทนะ ไม่เอา ไม่ทำา เขาทำาฉบับเดียว” 

เช่นเดียวกับ เลิศ อัศวเวสน์ ที่ตลอดชีวิต ทุ่มเทให้กับอาชีพเดียว
“ผมทำานสพ.แล้วมีความสุข ความสุขของผมอยู่ที่การทำานสพ.นี่เอง”
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จุดเริ่มต้น...คนหนังสือพิมพ์
การชนะเลิศ การประกวดเร่ืองสั้นของหนังสือพิมพ์ประชามิตรที่มี

กุหลาบ สายประดิษฐ์เป็นบรรณาธิการ ช่วยเปิดประตูแห่งโอกาส ให้เลิศได้โลด
แล่นบนเส้นทาง...คนหนังสือพิมพ์

ชายหนุ่ม อายุ 23 ปี จากอำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลาย
มาเป็นผู้สื่อข่าวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเขาบอกว่า ขณะนั้นประเทศไทย
มีหนังสือพิมพ์เพียงไม่กี่ฉบับ

“ผมสมัครเอง แจ้งความจำานงว่า ถ้าผมเป็นนักข่าวจะว่าไง จากการ
ชนะเลิศ ทำาให้เขารับผมทันที คนที่ได้ที่ 2 ตอนนั้นคือ ส.อาสนจินดา” ลุงเลิศ 
เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟัง 

การตัดสินใจในคร้ังน้ัน ทางครอบครัว ทั้งพ่อและแม่ ไม่เห็นด้วย 
เพราะในสมัยน้ัน อาชีพนักข่าวและนักเขียน ถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน 
คือ เป็น “นักประพันธ์ไส้แห้ง”

ลงุเลศิเร่ิมตน้ขา่วแรกในชวีติ ด้วยขา่ว 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
ภาวะสงครามอยา่งเดน่ชดั และผลของการนำาเสนอขา่วน้ี ทำาใหก้ระทรวงสาธารณสขุ
ต้องออกมาชี้แจง

ลงุเลศิ เปน็นักขา่วหนังสอืพมิพป์ระชามติรอยูไ่ด ้2-3 ป ีหนังสอืพมิพ์
ก็เลิกกิจการเพราะกุหลาบ สายประดิษฐ์ไปออกหนังสือฉบับใหม่ เขาไม่ได้ตาม
ไปด้วย แต่ไปทำางานที่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นอย่างต่อเนื่องอีกหลายฉบับ คือ เป็น
ผู้ช่วยบรรณาธกิาร หนังสอืพมิพอ์สิระธรรม, บรรณาธกิารหนังสอืพมิพห์ลกัไทย, 
บรรณาธกิารหนังสอืพมิพข์า่วภาพ และหวัหน้ากองอำานวยการหนังสอืพมิพไ์ทยรัฐ  

ผมทำ�นสพ. แล้วมีคว�มสุข 
คว�มสุขของผมอยู่ที ่

ก�รทำ�นสพ.นี ่เอง
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ตลาดหนังสือพิมพ์ ในยุคที่ลุงเลิศเริ่มทำางานเป็นนักข่าว มีขนาดเล็ก
มาก  หนังสือพิมพ์ที่มียอดขายวันละ 2-3 พันฉบับ ก็นับว่ามากแล้ว ส่วนใหญ่
ขายอยูแ่ตใ่นกรุงเทพฯ และจังหวดัใกลเ้คยีง เพราะจังหวัดไกลๆ กว่าหนังสอืพมิพ์
จะไปถึงมือคนอ่าน ต้องใช้เวลา 3-4 วัน ยิ่งมาเจอกับภาวะสงคราม เศรษฐกิจ
ไม่ดี ทำาให้ หนังสือพิมพ์เป็นกิจการหนึ่งที่เกิดขึ้น และล้มเลิกไปภายในเวลาอัน
รวดเร็ว 

“ตอนน้ันได้เงินเดือน วนัละ 3 บาท เขา้โรงพมิพเ์ขากจ่็ายเลย สวัสดิการ
ไม่มี สมัยก่อนก็คงเท่ากับ 300 บาทสมัยนี้” ลุงเลิศสะท้อนภาพอาชีพนักข่าวใน
ยุคนั้น

ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำาให้เกิดความคิดที่จะยกระดับวิชาชีพนักข่าว

ร่วมก่อตั้งสมาคมนักข่าว
ระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริง 
ลุงเลิศพูดถึง สภาพความเป็นอยู่ของนักข่าวในสมัยน้ันว่า ค่อนข้าง 

คับแค้น ความเป็นอยู่ไม่ดี บางคนตายไป กลายเป็นผีไม่มีญาติ  

ผมทำ�นสพ. แล้วมีคว�มสุข 
คว�มสุขของผมอยู่ที ่

ก�รทำ�นสพ.นี ่เอง
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ร่�งข้อบังคับที ่เลิศเขียนขึ ้น เป็นจริงได้ 
เพียงเรื ่องเดียวคือ ก�รปฏิญ�ญตน

“นอกนั้นเข�ไม่เอ�เลย ทั้งส�มคนส่�ยหน้�เลย 
คือเร�จะเอ�วิธีก�รของต่�งประเทศม�ใช้ไม่ได้ 

ตกลงนักข่�วเร�เพียงแค่เข้�เป็นสม�ชิก 
เพื ่อจะได้บัตรผู้สื ่อข่�ว 

ด้วยก�รกล่�วปฏิญ�ณตนเท่�นั ้นเอง”

ขณะเดียวกัน ก็มีปัญหาเรื่องการรีดไถ รับสินบน
“ผมมีเพื่อนคนหน่ึงชื่อชลอ (ชลอ อาภาสัตย์) เป็นผู้สื่อข่าวสาย 

เศรษฐกิจหนังสืิอพิมพ์ พิมพ์ไทย ภรรยาเขาเป็นเลขาหน้าห้องคุณเลื่อน  
บัวสุวรรณ (ผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ประธานสโมสรสหมิตร, นายก
สมาคมโรงสี) คุณเลื่อนเล่าให้ฟังว่าถูกนักข่าวรีดไถ นักข่าวในสมัยนั้นก็เป็นเด็ก
ของพรรคการเมือง ได้รับค่าจ้างจากนักการเมือง” 

ลงุเลศิจึงคิดว่า ควรจะตอ้งมีสถาบนั ทีม่าคอยดแูล ใหค้วามชว่ยเหลอื 
การดำารงชีวิตของนักข่าว จึงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของนักข่าวต่างประเทศจาก
เพื่อนๆ รุ่นราวคราวเดียวกัน สามคนคือ
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เลอสรร ธรรมพิชา ผู้อำานวยการแถลงข่าวอังกฤษประจำาประเทศไทย, 
เตมีย์ วิทยะ หัวหน้าข่าวสำานักข่าวสารอเมริกันหรือยูซิส (USIS) และเท่ห์  
จงคดีกิจ รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

“กห็าว่าทีอั่งกฤษ ทีอ่เมริกาเปน็อยา่งไร คุณเลอสรรจะรู้เร่ืองขององักฤษ 
คุณเตมีย์จะมีข้อมูลอเมริกา ส่วนพวกทั่วไปๆ อย่างรอยเตอร์ เอพี คุณเท่ห์จะรู้
ดี”

ที่ลุงเลิศสนใจเป็นพิเศษคือ รูปแบบของประเทศอังกฤษ 
“ของเขาเป็นหลักเป็นฐานมาก มีหลักประกันต่างๆ ที่อังกฤษ ไม่ใช่

สมาคมโต๊ะบิลเลียดอย่างที่บ้านเราทำา ของเขาเป็นการเป็นงานมาก” 
เมือ่รวบรวมขอ้มลูได ้ลงุเลศิและชะลอกค็ยุกนัวา่จะตัง้สมาคมนักขา่วฯ  

โดยลุงเลิศเป็นคนยกร่างข้อบังคับ ในข้อบังคับจะแบ่งสมาชิกออกเป็นประเภท
ต่างๆ มีการระบุถึงการตั้งสถาบันสอนนักข่าว  

และทีส่ำาคญัคอื เร่ืองจรรยาบรรณ ซึง่มีการกำาหนดบทลงโทษ สมาชกิ
ที่ฝ่าฝืน ละเมิดจรรยาบรรณด้วย 

“ไม่ใช่ว่าร่างจรรยาบรรณ แล้วตั้งกรรมการขึ้นมา เพื่อรักษาจรรยา
บรรณ แต่คุณจะไปทำาอะไรเขาได้ ดังนั้นต้องมีบทลงโทษ ในข้อบังคับ เขียนให้
มีกรรมการจรรยาบรรณขึ้นมา 3 คน เมื่อเห็นว่านักข่าวที่เป็นสมาชิก ทำาผิดก็ให้
กรรมการสอบสวน เสร็จแลว้กน็ำาสำานวนสอบสวนน้ัน สง่ไปใหส้มาชกิกติตมิศักดิ ์
หรือเจ้าของสำานักพิมพ์ต่างๆ ส่งไปให้ผู้พิพากษา ทนายความ ช่วยดูว่าผิดจริง
หรือไม่ ตรงกับที่ในอังกฤษทำา ซึ่งที่อังกฤษผู้ท่ีบันทึกว่าผิดจริงหรือไม่จริง น่ี
ประธานศาลฎีกาเลยนะ แต่เราไม่เอา เราเอาแค่ทนายความ ผู้พิพากษา คุณ
มารุต บนุนาคน่ีเหน็ด้วยทนัท ีคุณมารุตตอนน้ันเปน็เจ้าของสำานักงานทนายความ 
เป็นที่ปรึกษากฎหมายสมาคมฯ” ลุงเลิศ อธิบายแนวความคิดของตน

ขณะเดียวกัน ในร่างข้อบังคับก็ระบุให้ผู้ที่จะมาเป็นนักข่าว ต้องกล่าว
ปฏิญาณตน ต่อหน้าที่ประชุมสมาคมนักข่าว

“ถา้หากไม่ปฏญิาณตน คณุเปน็นักขา่วไมไ่ด้ รวมถงึเร่ืองการออกบตัร 
ตอ้งใหส้มาคมนักขา่วออกบตัร ถงึจะเปน็นักขา่วได ้คอื จะเขยีนกวา้งมากวา่เปน็
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นักข่าว ไม่ต้องระบุว่าสังกัดที่ไหน แต่หากบัตรหมดอายุก็ต้องมาต่อเหมือนพาส
ปอร์ต ในสมัยทีพ่ดูถงึน้ี คนออกบตัรคือกรมประชาสมัพนัธ ์ซึง่กรมประชาสมัพนัธ์
จะมาออกบัตรให้ได้ยังไง”

นอกจากน้ี แนวคดิในการตัง้สมาคมนักขา่วฯ ยงัมุง่เน้นการใหส้วสัดิการ
แก่นักข่าว

“ให้มีการประกันชีวิตกลุ่มโดยสมาคมฯเป็นผู้ออกเงิน น่ีลอกมาจาก
อเมริกา ไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยหรือตาย จะได้เงินจากบริษัทประกัน ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยาก็รับลูกแนวคิดน้ีทันทีโดยคุณเลื่อน คือเราไม่ให้ค่าเรียนบุตร 
หรือสวัสดิการอื่น แต่เราให้ประกันชีวิต” 

แนวคิดที่ลุงเลิศใช้ร่างข้อบังคับ คืออุดมคติที่เขาเห็นว่า สถาบันทาง
วิชาชีพควรจะเป็น

แต่ความจริงแล้ว ในพ.ศ.นั้น...ยากที่จะเป็นไปได้
การประชมุ เพือ่กอ่ตัง้สมาคมนักขา่วฯ มขีึน้ทีศ่าลานเรศวร สวนลมุพนีิ 

วันที่ 5 มีนาคม 2498 มีนักข่าวยังเติร์กสมัยนั้นมารวมตัวกันกว่า 200 คน โดย
ลุงเลิศซึ่งขณะนั้น มีอายุ 33 ปี เป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับในที่ประชุม เป็นคนแรก 
โดยทีป่ระชมุยอมรับหลกัการ การจัดตัง้สมาคมนักขา่วฯและได้ตัง้คณะกรรมการ 
ขึ้นมาพิจารณาร่างข้อบังคับ 15 คน โดยมีหัวหน้าผู้จัดทำาร่าง คือ ประจวบ  
อัมพะเศวต ซึ่งเป็นทั้งนักข่าวและนักกฎหมาย

แต่ท้ายที่สุด...ลุงเลิศบอกว่า 
“ร่างของผมใช้ไม่ได้เลย เพราะเขาบอกว่า ถ้ามีเงื่อนไขมากกว่าแบบ

ฟอร์มตั้งสมาคมทั่วๆ ไป สันติบาลจะไม่ยอม”
แบบฟอร์มที่ว่าคือ แบบฟอร์มการก่อตั้งสมาคมที่พิมพ์ขายสำาเร็จรูป

ชุดละ 15 บาท ซึ่งหากมีการเพิ่มเงื่อนไขใดๆ เข้าไป กรรมการผู้ก่อตั้งจะต้องไป
ให้ปากคำา กับตำารวจสันติบาล เป็นรายบุคคล 

สรุปวา่ ร่างขอ้บงัคบัทีเ่ลศิเขยีนขึน้ เปน็จริงได ้เพยีงเร่ืองเดยีวคอื การ
ปฏิญาญตน
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“นอกน้ันเขาไมเ่อาเลย ทัง้สามคนสา่ยหน้าเลย คอืเราจะเอาวธิกีารของ
ต่างประเทศมาใช้ไม่ได้ ตกลงนักข่าวเราเพียงแค่เข้าเป็นสมาชิก เพื่อจะได้บัตรผู้
สื่อข่าว  ด้วยการกล่าวปฏิญาณตนเท่านั้นเอง”

ประเด็นสวัสดิการ อันเป็นความปรารถนาของลุงเลิศ ที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตนักข่าว ถูกตีตกไปหมด ลุงเลิศบอกว่า ร่างข้อบังคับของเขา ถูก
วิจารณ์ว่า มีลักษณะเป็นร่างข้อบังคับของสหภาพแรงงานมากกว่าเป็นสมาคม

“ผมไม่เถียงเขาหรอก เพราะผมเป็นผู้ร่างเสียงเดียว ตอนนั้นยังไม่ม ี
กฎหมายแรงงาน เขายงัไมรู้่จักเลยวา่ สหภาพนักขา่วดา้นสือ่น้ันเปน็ยงัไง แตเ่ขา
ก็ให้คำารับรองว่า สิ่งที่ผมร่างนี้ จะถือเป็นแบบอย่าง ใครจะทำาอย่างไร ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุด เขาก็พยายาม ผมก็มองดู
ห่างๆ”

ข่�วโรงพย�บ�ลวชิระ 
ข�ดแคลนย� ของเข�สะท้อนภ�พสังคม

ไทยในภ�วะสงคร�มอย่�งเด่นชัด  
และผลของก�รนำ�เสนอข่�วนี ้   
ทำ�ให้กระทรวงส�ธ�รณสุข
ต้องออกม�ชี ้แจงในที ่สุด
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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 โดยนำาระบบของอังกฤษ 
มาใช้ ก็ไม่เคยเป็นจริงมาจนถึงปัจจุบัน 

“เร่ืองจรรยาบรรณผมยงัมองไม่เหน็วา่ เขามวีธิกีารทีจ่ะทำาอยา่งไรจาก
ที่ผมร่างไว้ เว้นแต่มีอยู่คร้ังหน่ึงสมัยคุณอิศรา อมันตกุล เป็นนายกสมาคม 
นักข่าวฯ มีการประชุมบันดุง ที่อินโดนีเซีย (การประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝัก 
ฝ่ายใด 25 ประเทศในเอเชยี-แอฟริกาทีม่เีจตนารมณต์อ่ตา้นลทัธอิาณานิคม ใน
ปี 2498) เราส่งนักข่าวไป 7-8 คน ปรากฎว่า นักข่าวของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชายไดไ้ปพดูคุยกนิขา้วกบันักขา่วจีนทีเ่ปน็คอมมวินิสต ์คุยกนัวา่อยา่งไร ปราก
ฎว่าตอนหลังทางรัฐบาลรู้หมด นักข่าวที่ไปบันดุงก็ถูกเพ่งเล็ง ถูกสอบสวนบ้าง 
สืบไปสืบมาก็พบว่า ที่รัฐบาลรู้ เพราะนักข่าวผู้หญิงคนหน่ึงเอาข้อมูลน้ีมาบอก
รัฐบาล สมาคมนักข่าวฯ สมัยคุณอิศรา ก็เอานักข่าวผู้หญิงมาสอบสวน ใช้ห้อง
ประชุมของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 4 บางขุนพรม โดยพูดกันด้วยวาจา  
เอานักขา่วมาซกัวา่มีการเคลือ่นไหวจริงหรือไม ่สรุปแลว้บทลงโทษ คอืใหนั้กขา่ว
ผู้หญิงคนนี้ออก เพราะปรากฎว่าเธอเป็นสายของรัฐบาล”

ลุงเลิศบอกว่า วิธีการสอบสวนแบบนี้ ดูจะรุนแรงกว่า ร่างข้อบังคับที่
เขาเคยเสนอ

“วิธกีารของผมอาจจะน่ิมกว่าน้ัน อนัน้ีมนัฉีกหน้ากนัเลย เอาผู้เสยีหาย
มาสอบสวนต่อหน้าสมาชิก 100 กว่าคน แนวคิดของผมจะมีแค่กรรมการ 3 คน 
แต่ตอนนั้น ก็อภิปรายกันในที่ประชุมใหญ่สนุกมาก คือนั่นแหละที่เห็นผลชัดๆ 
ทีเ่กดิขึน้ ตอนน้ี นักขา่วผู้หญงิคนน้ันเขาเสยีชวีติแลว้ เขาได้รับผลประโยชน์จาก
กรมประชาสมัพนัธแ์ละสนัตบิาล ซึง่สำาหรับนักขา่วผู้ชายขณะน้ัน จัดวา่เสีย่งมาก
และอาจถูกตั้งข้อหาร้ายแรงว่าเคลื่อนไหวกับคอมมิวนิสต์ เพราะการประชุมนั้น 
คอมมิวนิสต์เป็นเจ้าภาพ”  

สมาคมนักขา่วฯ เมือ่เกดิขึน้แลว้ ยงัไม่มทีีท่ำาการของตวัเอง ตอ้งอาศยั
ความเอื้อเฟื้อ ของ เลื่อน บัวสุวรรณ ให้ใช้ห้องทำางาน 1 ห้อง ที่สโมสรสหมิตร 
ถนนมหาพฤฒาราม เป็นสำานักงานสมาคมฯ ด้วยการวิ่งเต้นของชลอ ซึ่งภรรยา 
เป็นเลขาฯ หน้าห้องของเลื่อน  
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“คุณเลือ่นชว่ยหลายอยา่ง จนกระทัง่มคีำาครหาออกมาวา่ น่ีเปน็สมาคม
ของคุณเลื่อนหรือไง”

ร่างข้อบังคับฯข้อหน่ึงของสมาคมนักข่าว ให้มีคณะกรรมการจัดหา 
รายได้ ซึง่เอาแบบอยา่งมาจากอเมริกา ทีม่กีารหารายไดจ้ากสนามมวย 2-3 แหง่ 
แต่สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย จะขอใช้โรงหนังเฉลิมไทย ของพิศิษฐ์  
ตันสัจจา หารายได้ โดยพิศิษฐ์บอกว่า ในหน่ึงเดือนจะยกรายได้จากการ 
ฉายภาพยนตร์ หนึ่งวัน 3-4 รอบ ให้ทางสมาคม แลกเปลี่ยนกับการที่สมาคมฯ
หานักแปลภาพยนตร์ให้

“ก็ทำาไปได้ 2-3 เดือน คุณอิศรา นายกสมาคมฯ ไม่เอา เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไร เหมือนเราไปรับเงินจากเขา”

แตค่วามพยายามหารปูแบบทีล่งตวัของการหารายได ้ยงัคงเกดิขึน้เพือ่
ให้สมาคมฯมีทุนรอนในการดำาเนินการ 

“ตอนหลังหารายได้โดยการชกมวยเวทีราชดำาเนิน ก็มีบ้างเหมือนกัน 
แล้วแต่ว่าคณะกรรมการจะเสนอเข้ามา คือ มีผู้ที่จะหารายได้ให้สมาคมฯหลาย
แสนบาท ขึ้นอยู่จะเอาไม่เอาก็เท่านั้น ตอนแรกมีแนวคิดจะตั้งคณะกรรมการหา
รายได้ มี คุณชาญ สินศุข หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยเป็นประธาน มีผม
เป็นเลขาฯ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ ซึ่งก็ไม่มี จนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มี”

ท่ามกลางข้อจำากัดมากมาย แต่สมาคมนักข่าวฯ ยุคแรกก็พยายามที่
จะมอบสวัสดิการให้กับคนทำาข่าว 

“คุณอิศรา ซึ่งเป็นนายกสมาคมนักข่าวฯคนแรก มีไอเดียที่จะให้
สวัสดิการกับนักข่าวที่ว่างงาน ตอนนั้น กฎหมายแรงงานก็ยังไม่มี กรณีนักข่าว
ที่ว่างงาน สมาคมฯจะมอบเงินให้ 50% ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่พอเอาเข้าจริง 
ช่วงน้ันปรากฎวา่มหีนังสอืพมิพป์ดิตวัลงถงึ 2-3 ฉบบั ทำาใหเ้งินในบญัชขีองสมา
คมฯ จาก 6 หมื่นบาทที่ได้มาจากการแข่งขันชกมวยราชดำาเนิน เหลือติดบัญชี
พันกว่าบาทเท่านั้นเอง” 
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นี่คือ เรื่องเล่าบางตอนจากผู้มีส่วนริเริ่ม ก่อตั้งสมาคมนักข่าวฯ
วันนี้... เลิศ อัศเวศน์ ยังดูทีวีทุกช่อง อ่าน หนังสือพิม์วันละ 6 ฉบับ   

เป็นความสุขที่เรียบง่าย ของคนหนังสือพิมพ์วัย 92 ปี คนนี้  
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ลงุเลศิบอกว่า ไม่อยากเปรียบเทยีบนักขา่วคนใหม่ กบัรุ่นเกา่ 
เพราะว่าอยู่กันคนละบริบท

แต่เขาพอใจที่จะพูดถึงคนหนังสือพิมพ์รุ่นเก่า ที่เคยมีโอกาส
สัมผัสมากกว่า

“คุณกุหลาบเป็นนักประพันธ์ที่มีพรสวรรค์มาก ภาษาไทยน่ี
เยี่ยม  เขียนหนังสือน่าอ่านมาก เป็นคนอัธยาศัยดี ไม่ถือตัว ไม่คุยโม้
โอ้อวดกับใครเลย ถ้าทำางานร่วมกันต้องรักหมด มีเสน่ห์ เป็นผู้ดีจริงๆ 

ผมยังมองไม่เห็นว่าใครจะน่านับถือเท่าคุณกุหลาบ  เวลาคุย
กันก็มีอารมณ์ขัน เป็นกันเองไม่ถือตัว

เพื่อนในกลุ่มเขามีครูมาลัย ชูพินิจ, ครูอบ ไชยวสุ- 
ฮิวเมอริสต์, คุณโชติ แพร่พันธุ์(ยาขอบ) จับกลุ่มเหนียวแน่นมาก ทุก
คนอาจจะกนิเหลา้บา้ง แตคุ่ณกหุลาบไมก่นิ คณุปว่นอกีคน-คุณปกรณ ์
บูรณปกรณ์ สามีของ ก.สุรางคนางค์ งานออกมาดีทุกคน  

ผมไม่เชื ่อว่� 
จะไม่มีใคร

อ่�นหนังสือพิมพ์
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แล้วมารุ่นเดียวกับผมมี คุณอิศรา อมันตกุล ก็เป็นคนที่
น่านับถือคนหนึ่ง เป็นคนเก่งคนหนึ่งตรงที่ว่า แปลอังกฤษเก่ง แปล
ไม่ใช่เอามาตรงๆ แปลเป็นสำานวนเขาเอง เป็นคนวางแผนข่าวเก่ง 
เขียนหนังสือน่าอ่าน”

ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนไป ในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ของสื่อ ที่สื่อใหม่ มาแรง มีอิทธพลเหนือสื่อดั้งเดิม อย่าง
หนังสือพิมพ์ แต่ลุงเลิศ เชื่อว่า หนังสือพิมพ์ยังอยู่ได้

“คนทำานายวา่หนังสอืพมิพจ์ะอยูไ่ดไ้มก่ีป่กีจ็ะหมด เปน็ยคุ
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 แต่จะทำาข่าวจนไม่ไหว” เส้นเสียงแหบแห้ง
จากคนข่าววัย 92 ที่พาตัวเองผ่านร้อยพันเรื่องราวตั้งแต่สมาคม “สื่อมวลชน” 
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 60 ปีก่อน สะท้อนริ้วรอยประสบการณ์ร้อนหนาวของสื่อจากยุค 
“กองเซ็นเซอร์” ถึงยุคดิจิตอล

มาจนถึงวันน้ี “ลุงแห้ว” พิศาล พ้นภัย ยังจับปากกา จดข่าว พิมพ์ดีด 
ส่งต้นฉบับเข้าถึงโรงพิมพ์ทุกวัน

ลงุแหว้เดินทางมาตามเวลานัดในชดุเสือ้เชิต้แขนยาวสขีาว กางเกงสดีำา 
ขา้งกายมกีระเปา๋หนังสะพายสน้ีำาตาลคู่ใจ มนัถูกเปดิเพือ่วางรูปถา่ยใบเกา่บนโตะ๊ 
ใกล้เคียงมีสมุด “บัตรผู้สื่อข่าว” ในสภาพกระดาษคราบสีน้ำาตาลแห้งกรอบ ตัว
หนังสอืระบเุปน็ผู้แทน “หนังสอืพมิพไ์ทยรัฐรายวนั” ออกโดยกรมประชาสมัพนัธ ์
ที่จังหวัดพระนคร ติดรูปถ่ายขาวดำาชื่อ “พิศาล พ้นภัย”ในชุดสูทมาดเข้ม

นับเป็นบทแนะนำาตัวบทแรก ก่อนผู้อาวุโสหย่อนตัวนั่งบนโซฟา เพื่อ
เลา่ประสบการณช์วีติในหอ้งสมดุ สมาคมนักขา่วนักหนังสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย 
ในวันที่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
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ถอดเครื่องแบบราชการ 
ออกมาหาข่าวโรงพัก 
ลุงแห้วในวัยหนุ่มตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพครั้งแรก ด้วยการสวม

เคร่ืองแบบขา้ราชการ กองสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการ (กระทรวง
พาณิชย์ในปัจจุบัน) ตามคำาชักชวนของลุงผู้เป็นญาติที่รู้จักกับน้องชายของ
พล.ร.ต.พระยาศรยุทธเสนี รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการ เมื่อพ.ศ.2482

ขณะน้ันลุงแห้วเพิ่งมีอายุ 18 ปี ถูกส่งไปประจำาที่อำาเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี เพื่อสอนประชาชนทำาสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ทอผ้า ตาม
นโยบายกระทรวง ใช้ชีวิตอยู่นาน 2 ปี ก่อนย้ายไปจังหวัด “พิบูลสงคราม”  
1 ใน 4 จังหวัดใหม่ติดกับกัมพูชา ที่ไทยได้ดินแดนคืนมาจากฝร่ังเศส เมื่อพ.ศ.
2484 จากพืน้ทีเ่ดมิในจังหวดัเสยีมราฐของกัมพชูา จากน้ันจึงยา้ยเขา้มาทีก่รุงเทพฯ

“พอผมกลบัมาอยูก่รุงเทพฯ กรู้็จักกบัคนชือ่อนันท ์เคยเปน็ศึกษาธกิาร
อำาเภอรู้จักกันที่ปะนาเระ เป็นน้องชายของร.ท.สมพันธ์ ขันธะชวนะ เขาออก
หนังสือพิมพ์รายวันชื่อเกียรติศักดิ์ เขาเลยชวนผมว่า ข้าราชการเงินไม่ค่อยมาก 
ให้มาช่วยทำาหนังสือพิมพ์หน่อย”

ด้วยวัยเพียง 22 ปี ที่มีความฝัน ทะเยอทะยาน ต้องการเติบโตใน

บัตรผู้สื่อข่าว
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หน้าทีก่ารงาน เชน่เดียวกบัคนหนุ่มยคุน้ัน ลงุแหว้จึงตดัสนิใจลาออกจากราชการ 
ผันตัวเองสู่วงการน้ำาหมึก วงการที่ให้วิชาชีพความเป็นนักข่าว ตั้งแต่นั้นมา 

“ที่ตัดสินใจมาทำาหนังสือพิมพ์เพราะงานข้าราชการหลังสงครามก็ไม่มี
อะไร ก็เลยตกลงกับเพื่อน ครั้งแรกก็ยังไม่รู้ว่าหนังสือพิมพ์ทำาอย่างไร แต่คุณ
ไสว พรหมมิ หวัหน้ากองบรรณาธกิารบอกวา่ใหเ้ขา้มาทำาในกองบรรณาธกิาร ซึง่
เราก็โอเค”

จากบา้นเชา่หลงัน้อยยา่นเทเวศร์ ทกุวนัลงุแหว้เร่ิมตน้ชวีติคนขา่วดว้ย
การน่ังรถรางเที่ยวละ 3 สตางค์ มาทำางานที่โรงพิมพ์เกียรติศักด์ิ แถวถนน
บำารุงเมือง เริ่มงานเป็นคนพิสูจน์อักษรหรือตรวจปรู๊ฟ ซึ่งเป็นปฐมบทในวิชาชีพ
ของนักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ ก่อนจะก้าวไปเป็นนักข่าว นักเขียน หรือคอลัม
นิสต์ในขั้นต่อไป

เพยีงไมก่ีเ่ดือนทีข่ลกุตวัอยูฝ่่ายปรู๊ฟในมมุเลก็ๆ ของโรงพมิพเ์กียรตศัิกด์ิ 
คุณไสวบก.ข่าวคนแรกได้ป้อนวิชาหนังสือพิมพ์หลักสูตรเร่งรัด ตั้งแต่วิธีเขียน 
วิธีใช้คำา การให้หัวไม้ โดยยึดรูปแบบข่าวต้นฉบับที่ผ่านสายตาแต่ละวัน ก่อน
ติดปีกสู่สนามข่าวของจริง

“ก้าวแรกที่ทำาคือข่าวโรงพัก การหาข่าวก็ไปตามสถานีตำารวจ ตอนนั้น
รถแท็กซี่ก็ไม่มี มี 3 ล้อถีบ มีรถราง รถเมล์ ก็ไปหาข่าวที่กรมตำารวจ โรงพัก
สามเสน โรงพักบางซื่อ ไปถึงก็คุยกับสิบเวรว่า วันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับ”

วันแรกในชีวิตสนามข่าว ลุงแห้ว ติตตามนักข่าวที่ทำาข่าวอยู่แล้ว เป็น
พีเ่ลีย้งนักขา่วหน้าใหม่ สอนใหต้ดิตอ่กบัสบิเวร ร้อยเวร ใหไ้ปถามวา่ มคีดีอะไร
บา้ง ตามหลงัพีเ่ลีย้งไปเกอืบเดือนกวา่ๆ ตอนหลงัจึงบนิเดีย่ว ไปทำาขา่วสายอืน่ๆ 
เพื่อไปทำาความรู้จักแหล่งข่าวให้เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตา 

ตระเวนข่าวอยู่อย่างนี้เป็นเวลาประมาณ 1 ปี 
การทำางานของนักข่าวสมัยนั้นไม่มีสายข่าวประจำา แทบทุกคนต้องทำา

ข่าวให้ได้ทุกสาย ทุกกระทรวง ทั้งการเมือง บันเทิง เศรษฐกิจ กีฬา โดยทุกเช้า 
นักข่าวจะมารวมตัวที่กรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจุบัน) บนถนน
ราชดำาเนิน เพื่อมารับข่าวแจกของทางราชการ และพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับนักข่าวต่างฉบับ ก่อนทุกคนจะแยกย้ายไปทำาข่าวของวันนั้น 

Art Work-1.indd   30 2/24/15   2:44 PM





“ตอนนั้นยังหนุ่มแน่น ไม่มีครอบครัว ต้องมาที่กรมประชาสัมพันธ์จะ
มีแจกข่าว เป็นข่าวราชการทั่วไป ที่น่ีมีรวมทุกสาย พอเสร็จก็แยกย้ายกันไป
กระทรวงกลาโหม ยุติธรรม คลัง มหาดไทย ต่างประเทศ ก็อยู่โซนเดียวกัน
หมด”

ลงุแหว้เลา่ถงึวธิกีารหาขา่วในยคุกอ่น ซึง่ยงัไมมี่การแถลงขา่วอยา่งเปน็
กิจจะลักษณะเหมือนทุกวันนี้ว่า นักข่าวต้องมีเทคนิค วิธีการเฉพาะตัว ถ้านัก
ข่าวสนิทสนมกับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือเลขารัฐมนตรี ก็ไปนั่งคุยที่โต๊ะ
ทำางานได้เลย ระหว่างคุยก็สอดส่ายสายตาดูบนโต๊ะทำางาน พอเห็นแฟ้มก็พอจะ
เดาได้ว่ามีเรื่องเยอะแน่ ก็ถามเลขาฯ หรือไม่ก็ไปหาอธิบดีกรมต่างๆ เพื่อเอามา
เขียนข่าวได้อีก 

เช้�วันรุ ่งขึ ้น ปร�กฏว่�
มีหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ ์ฉบับเดียว

ที่ลงภ�พเสือฝ้�ยต�ย ตอนนั้นประช�ชนตื่น
เต้นกับข่�วเสือฝ้�ยต�ย มีแต่คนพูดถึง

หนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ ์ ทำ�ให้ยอดพิมพ์
ข�ยได้เกือบหมื่นเล่ม กล�ยเป็นข่�วใหญ่

ชิ ้นแรกที่ลุงแห้วภูมิใจอย่�งยิ ่ง
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ข่าวเดี่ยว วิสามัญเสือฝ้าย 
ช่วง 2 ปีแรกของนักข่าวไฟแรงเดินสายทำาข่าวไปทุกสถานที่ ลุงแห้ว

ได้โอกาสทำาข่าวชิน้ประวตัศิาสตร์ของของวงการตำารวจ ขา่วชิน้สำาคญัทีเ่ปน็ความ
ภูมิใจของตัวเองจนถึงทุกวันนี้

“ข่าวใหญ่ที่ว่านีค้ือ ร.ต.อ.ยอดยิ่ง สุวรรณาคร นายตำารวจเป็นหัวหน้า
ฝ่ายปราบปรามโจร ตอนนั้นมีพวกโจรเยอะ มีหลายก๊ก ก็รู้มาว่าร.ต.อ.ยอดยิ่ง
ไปตั้งกองบังคับการที่วัดนางในธัมมิการาม อำาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
เช้าวันหนึ่งโรงพิมพ์ก็ได้ข่าวว่า ร.ต.อ.ยอดยิ่งวิสามัญเสือฝ้ายแล้ว เราก็คุยกันใน
กองบรรณาธกิารวา่ทำาอยา่งไรจะไปทำาขา่วได ้คณุไสวกบ็อกวา่ยงัไงตอ้งไป เพราะ
เป็นข่าวใหญ่”

ก�รแทรกแซงจะทำ�โดยก�รเข้�ม�ตรวจข่�ว 
ถ้�เขียนแล้วปรู ๊ฟแล้ว ต้องเอ�ไปให้เข�

ตรวจ ที่กรมประช�สัมพันธ์ตั ้งแต่หน้�แรก
ถึงหน้�สุดท้�ย ถ้�ผ่�นได้ก็ผ่�น 

แต่ถ้�ข่�วไหนเข�ไม่ให้ลงก็เอ�ป�กก�
ม�ก�ก�กบ�ททิ้ง เร�ก็ต้องยกข่�วนั ้นออก 

กระด�ษก็ว่�งข�วไปเลย
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บก.ไสวกับลุงแห้วออกเดินทางไปอ่างทองเย็นวันน้ันทันที ถึงท่าเรือ
วิเศษชัยชาญตี 4 กว่าๆ ก็ไปวัดนางในฯ เพื่อติดต่อร.ต.อ.ยอดยิ่ง โดยแนะนำา
ตวัวา่มาจากหนังสอืพมิพเ์กยีรตศัิกดิ ์และถามว่าไดวิ้สามัญเสอืฝ้ายใชห่รอืไม ่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 เขาให้รูปโปสการ์ดขาวดำาเป็นรูปเสือฝ้ายที่ตายแล้วนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วง 
พอเสร็จเราก็รีบนั่งเรือกลับ เพื่อเอาข่าวมาลง เอาภาพมาลง”

เช้าวันรุ่งขึ้น ปรากฏว่ามีหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ฉบับเดียวที่ลงภาพ
เสือฝ้ายตาย ตอนน้ันประชาชนตื่นเต้นกับข่าวเสือฝ้ายตาย มีแต่คนพูดถึง
หนังสือพิมพ์เกียรติศักด์ิ ทำาให้ยอดพิมพ์ขายได้เกือบหมื่นเล่ม กลายเป็นข่าว
ใหญ่ชิ้นแรกที่ลุงแห้วภูมิใจอย่างยิ่ง             

รับรางวัลจากชวน หลีกภัย
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เบื้องหลังข่าว เมื่อ 60 ปีก่อน 
การทำาข่าวสมัยก่อน ยังไม่มีเคร่ืองมือสื่อสารทันสมัยเหมือนปัจจุบัน 

แม้แต่โทรศัพท์สักเคร่ืองยังเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ทำาให้วิธีส่งข่าว ก่อนถึงกำาหนด
เส้นตายปิดต้นฉบับของโรงพิมพ์ เป็นเรื่องท้าทายของนักข่าวสมัยนั้น

“การทำางานหนังสือพิมพ์จะยากทางด้านสื่อสาร การคมนาคม เพราะ
โรงพมิพฉ์บบัหน่ึงมโีทรศัพทอ์ยู่เคร่ืองเดียว การสง่ขา่วมปีญัหา นักขา่วตอ้งกลบั
ไปเขียนข่าวในโรงพิมพ์ ใช้ดินสอเขียนให้บรรณาธิการดู บรรณาธิการก็จะคิด
ตามและให้หัวข่าวรอไว้เลย

แตถ่า้เร่งด่วนระหวา่งไปทำาข่าว นักขา่วจะไปแวะโรงคา้ไม้แหง่หน่ึง เพือ่
ขอโทรศัพท์ส่งข่าวเข้าโรงพิมพ์ และจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ 1 บาทบ้าง 2 บาทบ้าง 
จากนั้นก็เข้าโรงพิมพ์ แต่จุดไหนไม่มีรถเมล์ ไม่มีรถราง ก็ต้องนั่งสามล้อถีบเอา”

หลงัจากสง่ขา่วแลว้เปน็อนัจบภารกจิประจำาวนั เปน็เวลาวา่งของนักขา่ว 
บางคนไปดูหนัง ไปเทีย่ว หรือมาทีส่มาคมหนังสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ตอน
นั้นก่อตั้งแล้วในช่วงพ.ศ.2484 คนยุคแรกที่ก่อตั้ง เช่น อารีย์ ลีวีระ โชติ แพร่
พันธุ์ กุหลาบ สายประดิษฐ์ มีพระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน) เป็น
นายกสมาคมคนแรก ซึ่งสมาคมเกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง มี
หนังสือพิมพ์ต่างๆ มารวมกันเป็นสมาชิก

“อาชพีนักขา่วสมยักอ่นเงินเดอืนน้อย ความมัน่คงไมค่่อยม ี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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ทว่าประวัติศาสตร์ช่วงหนึง่ที่คนหนังสือพิมพ์ร่วมสมัยอย่างลุงแห้วถูก
ตกีรอบการทำาหน้าที ่ถกูจำากัดเสรีภาพ ถกูแทรกแซงการทำางานจากอำานาจเผดจ็การ 
เพราะบ้านเมืองช่วงพ.ศ.2490 จนถึงหลังพ.ศ.2500 ตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของทหาร หากเห็นว่าหนังสือพิมพ์ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำางานของรัฐบาล จะก่อ
ให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง จำาเป็นต้องปิดปาก หรือกำาราบให้
สงบปากสงบคำา

“ช่วงน้ันมีปฏิวัติมาเร่ือยๆ หนังสือพิมพ์ก็ถูกแทรกแซง การทำาข่าว  
การเขียนข่าวก็ถูกเซ็นเซอร์ เรียกว่าบางข่าวถูกสั่งไม่ให้เขียน เขาจะห้ามการ 
เสนอขา่วบางขา่วทีก่ระทบกระเทอืน หรือเปน็ขา่วทีไ่มส่นับสนุนรัฐบาล เขาจะเร่ิม
แทรกแซง”

ลุงแห้วได้ขยายความกระบวนการ “แทรกแซง” ของฝ่ายทหาร จาก
ปลายปากกระบอกปืนที่หันมาขีดกรอบการหน้าที่ และทำาลาย “เสรีภาพ” ของ
คนทำาอาชีพสื่อโดยตรง

อะไรที ่กระทบกระเทือนก็เป็นที ่รู ้กัน 
ก็อย่�ไปใส่เกี ่ยวกับคว�มรุนแรง 
อะไรที ่หลีกเลี ่ยงได้ก็หลีกเลี ่ยง 

มันถึงจะรอด
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“การแทรกแซงจะทำาโดยการเข้ามาตรวจข่าว ถ้าเขียนแล้วปรู๊ฟแล้ว 
ตอ้งเอาไปใหเ้ขาตรวจทีก่รมประชาสมัพนัธต์ัง้แตห่น้าแรกถงึหน้าสดุทา้ย ถา้ผ่าน
ได้กผ่็าน แตถ่า้ขา่วไหนเขาไม่ใหล้งกเ็อาปากกามากากากบาททิง้ เรากต็อ้งยกขา่ว
นั้นออก กระดาษก็ว่างขาวไปเลย”

การแทรกแซงการทำางานของหนังสอืพมิพ ์ด้วยการเซน็เซอร์ขา่ว ถอืวา่
เป็นวิธีการที่นุ่มนวล เมื่อเทียบกับการยกกำาลังบุกไปถึงโรงพิมพ์ ทำาลายเครื่อง
มือเครื่องใช้ของหลายสำานักพิมพ์

“บางฉบบัทีท่ำาขา่วโจมตรัีฐบาลกถ็กูพงัแทน่พมิพ ์ทหารไปทบุแทน่พมิพ ์
หรือพิมพ์ดีด กองบรรณาธิการมีโต๊ะก็พังทั้งหมด ก็แรงขึ้นเร่ือยๆ ทำาให้กอง
บรรณาธิการเห็นว่าถ้าข่าวไหนเขียนแล้วเกิดอันตรายต้องระงับ

บางแห่งถูกล่ามโซ่แท่นพิมพ์ หนังสือพิมพ์ชื่อเสรีภาพอะไรนี่แหละถูก
โซ่ล่ามใส่กุญแจ ใช้การอะไรไม่ได้ ก็ต้องหยุดไปเลย คราวหลังรุนแรงขนาดไป
ทุบแท่นพิมพ์ ทำาลายเครื่องใช้ไม้สอยในกองบรรณาธิการ คือหนังสือพิมพ์อิสระ 
เพราะมีข่าวโจมตีรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์หลายเรื่อง พูดง่ายๆ คือเป็น
ฝ่ายค้านเต็มตัว”

ท่ามกลางการคุกคามจากอำานาจรัฐ ที่มีทั้งกฎหมายและกำาลังในมือ 
คนหนังสือพิมพ์ยุคน้ัน ต่างมีวิธีรับมือที่แตกต่าง แต่สำาหรับลุงแห้วเลือกใช้วิธ ี
ไม่เอาหัวโขกกำาแพง เพื่อแลกกับเสรีภาพบนความรับผิดชอบที่เหลืออยู่

“การตอ่สูเ้ราไมไ่ดต้อ่สูท้างดา้นขา่ว ถา้บางขา่วเขยีนหนักไปกถ็กูเซน็เซอร์ 
จึงต้องระวังด้านนี้ เพราะต้องส่งต้นฉบับให้กองเซ็นเซอร์ตรวจสอบก่อน จะไม่
ส่งไม่ได้ ถ้าไม่ส่งถูกสั่งปิดหนังสือพิมพ์ตามคำาสั่งคณะปฏิวัติได้ ทำาให้ทำาข่าวไม่
เป็นอิสระ ดังนั้นอะไรที่กระทบกระเทือนก็เป็นที่รู้กัน ก็อย่าไปใส่เกี่ยวกับความ
รุนแรง อะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยง มันถึงจะรอด”

จากน้ันเวลาผ่านมาหลายสิบปี “พิศาล พ้นภัย” ยังสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเป็นนักข่าวในหลายสังกัด เช่น ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับ 
เพือ่นนักข่าวทีฝ่ั่งธนบรีุ ในยคุวงการหนังสอืพมิพเ์ร่ิมเตบิโต เพือ่แขง่ขนักบั คา่ย
สยามรัฐ ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่อยู่ฝ่ังพระนคร แต่ด้วยสภาพคล่อง
ทางการเงินที่ไม่สู้ดี ทำาให้ “ไทยรัฐ” ยุคแรก ต้องปิดตัวลง ก่อนที่ลุงแห้วจะย้าย
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ไปอยู่หนังสือพิมพ์ไทรายวัน สารเสรี และหนังสือพิมพ์บ้านเมืองในเวลาต่อมา
“ผมย้ายไปอยู่หนังสือพิมพ์บ้านเมือง กระทั่งเกษียณอายุ 60 ปีกว่าๆ 

ก็เลยไปช่วยทำาข่าวที่หนังสือพิมพ์สายกลาง โรงพิมพ์อยู่พุทธมณฑลสาย 4 ทุก
วันนี้ก็ยังทำาข่าวส่งเขาอยู่ พิมพ์ดีดแล้วส่งแฟกซ์เข้าไป ส่วนเพื่อนได้ไปเช่าเวลา
สถานีวิทยุแห่งหนึ่ง เขาก็ให้เราช่วยส่งข่าว ผมก็ทำาสองอย่างทั้งหนังสือพิมพ์กับ
วิทยุ เรียกว่าทั้งชีวิตทำาข่าวอย่างเดียวเลย”

ปัจจบุันลุงแหว้ยงัเป็นนกัขา่วประจำากระทรวงสาธารณสุข แต่ดว้ยอายุ
ที่เลยหลักเก้าสิบปี ร่างกายเปรียบเหมือนแท่นพิมพ์เก่าแก่ผ่านงานพิมพ์หนังสือ
มาหลายล้านฉบับ ทำาให้คุณหมอต้องขอนัดตรวจสุขภาพเกือบทุกเดือน

“ลูกๆ บอกว่าป๋าหยุดพักเถอะ แต่ผมคิดว่าถ้าอยู่กับบ้านนั่งๆ นอนๆ 
ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ก็ไม่มีอะไร มันเครียด ถ้าได้ออกมาข้างนอกเจอนั่นเจอนี่ 
ได้ไปกระทรวง ดูข่าว ดูสัมภาษณ์ ฟังแถลงข่าว แล้วพิมพ์ส่งข่าว คล้ายๆ ว่า
ได้คิดไปด้วย ก็เหมือนเครื่องยนต์ ถ้าจอดทิ้งไว้เฉยๆ จะผุพัง

ตอนน้ีก็ยกดัมเบลอยู่ ข้างละ 3 กิโล ใครก็บอกอยู่ให้ได้ร้อยปี  
แต่ไม่รู้ เรากำาหนดไม่ได้ จะทำาข่าวจนกว่าไม่ไหว”
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ก่อนจบการพูดคุยกว่า 3 ชั่วโมง  “ลุงแห้ว” ได้มอบกุญแจ
สำาคัญในการทำาหน้าที่ “สื่อมวลชนที่ดี” แก่นักข่าวรุ่นลูก

“การหาข่าวสมัยก่อนต้องใช้ไหวพริบ ใช้ปฏิภาณของตัวเอง 
แต่นักข่าวยุคนี้สบายมาก นักข่าวจะไปทำาข่าวบางกระทรวง เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะเตรียมข่าวแจกไว้ให้ พูดง่ายๆ นักข่าวยุคน้ีกิน
ข้าวราดแกง แต่นักข่าวยุคก่อนต้องหุงหาเอง จะกินเผ็ดร้อนอย่างไร 
ต้องทำาให้ได้”

เกือบ 70 ปีเต็มในเส้นทางนักข่าวภาคสนาม ลุงแห้วเพ่งมอง
วัฏจักรอาชีพนักข่าว มาแล้วไป ไม่ยั่งยืนเหมือนบางตำาแหน่งในอาชีพ
เดียวกัน

นักข่�วยุคนี ้
กินข้�วร�ดแกง 

แต่นักข่�วยุคก่อน
ต้องหุงหาเอง
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“อาชพีนักขา่วบางคนพดูง่ายๆวา่ ถา้ไมไ่ด้เปน็ผู้บริหาร นัก
ข่าวก็เหมือนสุนัขล่าเนื้อ อายุมากๆ ก็ถูกปลด แต่ฝ่ายบริหารอยู่ได้
ยาว แต่นักข่าวอยู่ได้แค่ช่วงอายุ 60 ปี”

“พิศาล พ้นภัย” ยังทิ้งท้ายถึง “สำานึกสื่อมวลชน” สำานึก
แห่งวิชาชีพของนักข่าวทุกยุค 

“ตอ้งยดึหลกัจรรยาบรรณ สมาคมนักขา่วฯกม็จีรรยาบรรณ
อยู่แล้ว เช่น ไม่รับกิน ไม่รับจ้างทำาข่าว ผมก็ทำามาตลอด ตอนคุณ
ชวน หลกีภยั เปน็นายกรัฐมนตรี ผมได้รับรางวลัประกาศเกยีรตคิณุ
ผู้สือ่ขา่วหนังสอืพมิพท์ีท่ำาขา่วมาดว้ยความซือ่สตัย์ มจีรรยาบรรณมา
โดยตลอด จึงได้รับเกียรติจากสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
2535”
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“สัมผัส พึ่งประดิษฐ์”
ย้อนอดีต “ปิติภูมิ รายปักษ์” 
ใต้เงาเผด็จการ
เรื่องและภาพ โดย ขนิษฐา เทพจร
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หากพดูถงึ “คนหนังสอืพมิพ”์ รุ่นบกุเบกิและมชีวีติในชว่งการตอ่สูก้บั 
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 บอกเล่าถึงจุดเร่ิมต้นของวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ว่า มีที่มาตั้งแต่เป็น
นักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราวๆ พ.ศ.2494 โดยร่วมเป็นนักข่าวและ
นักเขียนอาสาสมัครให้กับวารสารของขบวนการนักศึกษาในยุคน้ัน ที่ชื่อว่า 
“ธรรมจักรรายปักษ์” เพื่อชี้นำาการต่อสู้ของนักศึกษากับอำานาจเผด็จการคณะ
รัฐประหาร โดยมีนักหนังสือพิมพ์แถวหน้า อย่าง “กุหลาบ  สายประดิษฐ์” ร่วม
เขียนบทความ
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ประโยคอมตะอนัเปน็ทีม่าของหน่ึงในคำาขวญัประจำาดนิแดนแหง่เสรีภาพ
นี้ คือ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชน” ก็ปรากฏ
อยู่ในข้อเขียนของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ ในวารสารนี้ 

  
หนึ่งใน กบฏสันติภาพ 
กอ่นทีจ่ะกลา่วถึงประวตัแิละความหลงั ในฐานะ “นักขา่วรุ่นลายคราม” 

คนน้ี ขอยอ้นความไปถงึจุดกำาเนิดชวีติของ ลงุสมัผัส หนังสอื “80 ป ีชวีติสมัผัส 
พึง่ประดษิฐ”์ จัดทำาโดยคณะศษิยศู์นยนิ์ตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ระบุ
สถานที่เกิด คือ อ.เมืองพิชัย จ.อุตรดิถต์ เมื่อวันอังคาร เดือน 12 พ.ศ. 2469 
ในครอบครัวชาวนา ที่บิดา-มารดา เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกทั้งคู่ สำาหรับการ
ศึกษา เรียนสำาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนวัดอนงคาราม คลองสาน  
เพราะติดตามพี่ชายเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ขณะที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จบหลักสูตรสูงสุดที่โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข ย่านจักรวรรดิ 

หลังจบการศึกษาระดับสามัญแล้ว ในปี 2490 ได้เข้าสู่ชีวิตนักศึกษา 
รั้วมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นนักศึกษารุ่นที่ 7 ของคณะ
นิตศิาสตร์ ยคุที ่ศาสตราจารย ์ดร.ปรีดี พนมยงค ์ผู้นำาคณะราษฎรสายพลเรือน 
ยงัดำารงตำาแหน่งผู้ประศาสน์การของมหาวทิยาลยั ดว้ยความเอาใจใสต่อ่นักศึกษา
ของผู้ประศาสน์การฯ ทำาให ้“นายสมัผัส” ในชว่งวยัหวัเลีย้วหวัตอ่ยดึคณุลกัษณ์
ของ “ศ.ดร.ปรีดี” ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม อุดมการณ์ประชาธิปไตย ช่วยเหลือ
ประชาชน เป็นต้นแบบของการดำาเนินชีวิตในอนาคต

แตด่ว้ยชว่งชวีติในร้ัวมหาวทิยาลยั ทีถ่กูมรสมุทางการเมอืงเขา้เลน่งาน 
ทำาให้สถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะจิตวิญญาณเพื่อประชาชน ถูกอำานาจเผด็จการ
เข้ามาแทรกแซง ทำาให้สัมผัส ไม่อาจวางเฉยได้ จึงเข้าร่วมกระบวนการต่อสู้และ
ในวันที ่5 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 ไดรั้บบทบาทสำาคัญ คอื  “เลขาธกิารนักศึกษา” 
บทบาทช่วงน้ันคือปลุกพลังนักศึกษาเพื่อต่อต้านอำานาจเผด็จการที่เข้ายึดครอง 
ปิดกั้นเสรีภาพของสถานศึกษา อาทิ แสดงละครเร่ือง “ผิดแผ่นดิน” ด้วย 
ผลพวงจากละครเรื่องนี้ ทำาให้ สัมผัส ถูกจับกุมพร้อมเพื่อนนักศึกษาอีก 6 ชีวิต 
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และถูกจองจำาในคุกถึง 3 ปี ร่วมกับนักคิด-นักเขียนจำานวนมากที่ถูกตั้งข้อหา
ว่าเป็น “กบฏสันติภาพ”  

หลังพ้นพันธนาการในกรงเหล็กแห่งอำานาจแล้ว สัมผัส ได้ก้าวเข้าสู่
วงการทนายความ ทำางานรับใช้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ในช่วงชีวิตตอนน้ี  
“ทนายความคนยาก” ขยายความให้ฟังว่า 

“เปน็ความโชคดีของผม ทีก่อ่นถกูจับได้ทำาเร่ืองขอจบการศึกษากบัทาง
มหาวิทยาลัยไว้แล้ว เมื่อออกจากคุกก็นำาใบปริญญาที่ได้ทำางานเป็นทนายช่วย
เหลือประชาชนได้”

 
ชีวิตคนข่าวใต้เงาเผด็จการ
ต้นเหตุปิดตาย “ปิตุภูมิ รายปักษ์” 
ระหว่างเป็นทนายช่วยเหลือประชาชนอยู่น้ัน ได้รับการชักชวนจาก  

สัมผัส ถูกจับกุม
พร้อมเพื ่อนนักศึกษ�อีก 6 ชีวิต 

และถูกจองจำ�ในคุกถึง 3 ปี 
ร่วมกับนักคิด-นักเขียนจำ�นวนม�ก

ที่ถูกตั ้งข้อห�ว่�เป็น 
“กบฏสันติภ�พ”
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เปลื้อง วรรณศรี ซึ่งเป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์
ปิตุภูมิ รายปักษ์ ให้ร่วมงาน ในฐานะ“บรรณาธิการผู้ช่วย” รับผิดชอบงานทั้ง
เขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว เขียนบทความ รวมถึงงานช่วยเหลือชาวบ้าน

“หนังสือพิมพ์ปิตุภูมิ รายปักษ์ เป็นหนังสือพิมพ์เล็กๆ ที่ก่อตั้งมาจาก
กลุ่มเพื่อนๆ เพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่การต่อสู้ของนักศึกษา ช่วงเริ่มแรก เราเช่า
ห้องแถวเล็กๆ ทำาเป็นโรงพิมพ์ ตอนที่ทำาเราอยู่แบบพี่แบบน้อง อยู่แบบมิตร
สหาย ใครถนัดเขียนอะไรก็เขียน ใครมีเรื่องอะไรก็เขียน ผมยังเคยเขียนเรื่อง
การต่อสู้ของกรรมกรทอผ้า แต่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ที่มีเนื้อหาทำานองว่ากรรมกร
ทอผ้าถกูคำาสัง่ไลอ่อก เพราะรวมพลกนัตอ่สูเ้รียกร้อง และใชน้ามปากกาแทนชือ่
ผู้เขยีนจริง เพราะยคุสมัยน้ันการปราบปรามคนคดิตา่งจากรัฐบาลทหารยงัมพีลงั 
แต่แม้จะใช้นามปากกา ที่ไม่ซ้ำากันสักวัน ก็ยังถูกตามตัวเจอ”

ยุคที่สัมผัสก้าวสู่วงการหนังสือพิมพ์เต็มตัว ยังเป็นช่วงที่คณะทหาร
เป็นใหญ่ และมีนโยบายปราบปรามปัญญาชน-นักคิด-นักเขียนที่เห็นต่างกับ

ผมถูกติดต�ม 
แต่ไม่ถึงขั ้นโดนทำ�ร้�ย 

เพร�ะเข�รู ้ว่�ห�กผมถูกทำ�ร้�ย 
ผมก็จะให้ข่�ว หรือห�กผมห�ยตัวไป

ก็จะกล�ยเป็นข่�วเช่นกัน
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รัฐบาล ดงัน้ันจึงถอืเปน็เร่ืองปกตทิีเ่มือ่ผลงานชิน้ใดทีม่เีน้ือหา กระตุน้ใหป้ระชาชน
กอ่หวอดประทว้งรัฐบาลหรอืเปน็แนวทางตวัอยา่งทีป่ระชาชนจะนำาไปปฏบิตัติาม 
ผู้มีอำานาจ ก็จะส่งตำารวจ-ทหาร ติดตามคนเขียนเพื่อให้เกิดความกลัวและ 
เลิกสะท้อนความเห็นต่าง สัมผัสเอง เคยถูกสะกดรอยตาม และถึงขนาดมีคน
มานั่งเฝ้าหลายครั้ง แต่ก็ไม่ทำาให้จิตวิญญาณนักหนังสือพิมพ์ที่มุ่งประโยชน์ชาติ 
ประชาชนหวั่นไหว

“ผมถกูตดิตาม แตไ่มถ่งึขัน้โดนทำาร้าย เพราะเขารูว้า่หากผมถกูทำาร้าย 
ผมกจ็ะใหข้า่ว หรือหากผมหายตวัไปกจ็ะกลายเปน็ขา่วเชน่กนั การเผชญิหน้ากบั
คนสะกดรอยตาม หรือน่ังเฝ้าเกดิขึน้บอ่ยคร้ัง แตผ่มเลอืกทีจ่ะเดินเขา้หาเขาเพือ่
พดูคุย เช่น มคีร้ังหน่ึงผมน่ังทำางานในสำานักงาน คนทีม่าตามผมน่ังอยูร้่านกาแฟ

สัมผัส พึ่งประดิษฐ์ ในวัยหนุ่มกับภรรยาและบุตรสาว
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หน้าสำานักงาน นั่งเฝ้าเช้าถึงเที่ยง จนผมทนไม่ไหว ลุกไปทักว่า นี่คุณตำารวจ 
คุณมาเฝ้าแต่เช้าถึงเที่ยง ผมหิวข้าวไปกินข้าวแล้ว คุณก็มานั่งอยู่ เพื่อไม่ให้เสีย
เวลา คุณอยากได้อะไร อยากรู้อะไร บอกมา แต่อย่าไปยุ่งกับคนที่จะมาหาผม 
ไม่งั้นผมหากินไม่ได้ ผมรู้ว่าคุณทำาตามหน้าที่ ที่เจ้านายสั่ง แต่คุณเป็นเครื่องมือ
เขา พอผมพูดไปตรงๆ แบบนี้ เขาก็ยิ้ม จากนั้น 1-2 วันก็หายไป เปลี่ยนหน้า
ใหม่มาเฝ้าแทน ตอนนั้นที่ทำาก็ยอมรับว่าเราก็ใจนักเลงเหมือนกัน” สัมผัสย้อน
ความทรงจำาอันน่าระทึกใจของวันวาน 

ความไม่หวาดหวั่นต่อภัยที่คุกคามที่ขวางหน้า ส่วนหนึ่งมาจากวิธีคิด
ของสมัผัส ทีม่องทกุคนอยา่งเขา้ใจในธรรมชาตขิองมนุษยว์า่ ทกุคนลว้นตอ้งรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่ แม้จะรู้ว่าตำารวจที่เจอถูกส่งมาติดตาม ก็ละความอาฆาตแค้น 
ทำาตัวเหมือนเขาเป็นมิตรทั่วไป สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ ยึดถือความสามัญในวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ ไม่ถือศักดิ์ หรือสิทธิ์ที่เหนือกว่า เพราะถือตัวว่า เป็นนักข่าว เป็น
ผู้มากบารมี

สายตาที่มองคนให้เป็นคน ไม่แบ่งชนชั้นแบบนี้ สัมผัสไขความลับให้
ฟังว่ารับอิทธิพลมาจาก “กุหลาบ สายประดิษฐ์” สุภาพบุรุษนักหนังสือพิมพ์ ที่
พร่ำาสอนหลายเรื่อง อาทิ การวางตัว การพูด จังหวะเวลาการใช้คำาพูด รู้ว่าคำา
ไหนควรหรือไม่ควรพดู คำาไหนทีพ่ดูแลว้สร้างศัตรู เวลาไปหาขา่วจึงไมท่ำาตวัเปน็
ศตัรูกบัแหลง่ขา่ว เพราะนึกเสมอว่าหากทำาตวัเปน็ศตัรูแลว้อาจถกูสัง่หา้มเขา้พืน้ที ่
อดได้ข่าวกันเลยทีเดียว

แม้นักหนังสือพิมพ์ยุคคณะรัฐประหาร จะมากด้วยศิลปะเอาตัวรอด
จากอุง้ทอ็ปบตู และสามารถทำางานรอดพน้จากภัยมาได้หลายคร้ัง แตด่ว้ยสถานะ
นักหนังสอืพมิพท์ีไ่มใ่ชผู้่กำาหนดกตกิาและควบคมุกฎหมาย จึงทำาใหก้ารทำาหน้าที่
ตกเปน็เปา้ และถกูเลน่งานในทีส่ดุ จนถงึขัน้มคีำาสัง่ปดิโรงพมิพ ์เจ้าของ-นายทนุ
ถูกจับติดคุก

ย้อนปมเหตุคำาสั่งปิด จับความได้ว่า “หนังสือพิมพ์ปิตุภูมิ” พร้อม
หนังสือพิมพ์หัวก้าวหน้าของไทยอีกหลายฉบับ ได้รับเชิญจากรัฐบาลเจ้านโรดม 
สีหนุ ไปเยือนกัมพูชา เพื่อทำาความเข้าใจในสภาพบ้านเมือง หลังจากที่กัมพูชา
ถกูไทยประกาศตดัสมัพนัธ ์ดว้ยการประกาศภาวะฉุกเฉินปดิพรมแดนดว้ยเหตผุล
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ภัยคอมมิวนิสต์ที่กระทบกับความมั่นคง แต่เหตุผลที่แท้จริงที่ คอลัมนิสต์นสพ.
ปิตุภูมิ นำาเสนอต่อเนื่อง คือ ท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพล และเป็นผู้คุม
เกมอยู่เบื้องหลังรัฐบาลไทยไม่พอใจกัมพูชาที่ตอบรับเป็นมิตรกับประเทศจีน

สัมผัส เล่าให้ฟังว่า  
“ผมไดรั้บเชญิจากรัฐบาลกมัพชูา ไปกนัหลายคน รัฐบาลไทยกไ็มพ่อใจ 

โกรธเรา หาวา่เราเขา้ขา้งเขมร ชว่งน้ันจอมพลสฤษดิไ์มพ่อใจกมัพชูาอยูแ่ลว้ จาก
เหตุที่ศาลโลกตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของเขมร จอมพลสฤษดิ์เขาหาว่า
ศาลโลกลำาเอียง พอนักข่าวไทยไปเยือนเขมร และเขียนเร่ืองความเป็นอยู่และ
สงัคมในเขมรลงหนังสอืพมิพท์ีเ่มอืงไทยกก็ลายเปน็เร่ือง เรากเ็สร็จ อยูไ่มไ่ดเ้ลย 
แตไ่มเ่ปน็ไรเพราะหนังสอืพมิพเ์รามีจุดยนืวา่เราไม่ตอ้งการขดัแยง้ ตอ้งสานความ
เปน็มิตรประเทศทีด่ตีอ่กนัไว ้ไมใ่ชว่า่เสยีดินแดนแลว้ ไทยกบัเขมรตอ้งรบ ตอ้ง
ฆา่กนัซึง่เปน็คนละแนวคดิกบัรัฐบาลทหาร พอผมเขยีนบทความลงหนังสอืพมิพ ์
ชิ้นแรก มีหนังสือเตือนให้งดเผยแพร่และเก็บหนังสือพิมพ์คืน พอลงตอนที่สอง
เท่านั้นแหละ มีคำาสั่งปิดโรงพิมพ์แบบไม่ให้ร่ำาลากันเลย” 

ด้วยความที่อุดมการณ์นักหนังสือพิมพ์ยังเต็มเปี่ยม “สัมผัส พึ่ง
ประดิษฐ์” จึงไปขอจดทะเบียนในชื่อของตัวเองกับสันติบาลขอเปิดหนังสือพิมพ์
ชื่อ “มาตุภูมิ” เพื่อสานต่ออุดมการณ์ของ ปิตุภูมิ ที่ถูกสั่งปิดไป และทำาหน้าที่
บรรณาธิการ พร้อมๆ กับบริหารร่วมกับเพื่อนนักหนังสือพิมพ์ร่วมอุดมการณ์ 
แต่ด้วยภาวะสังคมที่เปลี่ยนไป และทุนทรัพย์ที่มาจากเงินบริจาคของประชาชน
และเงินเก็บของเพื่อนๆ ร่วมวิชาชีพหมดลง รวมถึงการที่สัมผัส ถูกทางการ 
ตามล่า เพราะทำาหนังสือพิมพ์ที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล ทำาให้หนังสือพิมพ์
มาตุภูมิต้องปิดตัวลงในที่สุด
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สัมผัส พึ่งประดิษฐ์ วางปากกามานานแล้ว แต่ยัง ไม่เลิก
ตดิตามขา่วสาร ยงัอ่านหนังสอืพมิพ ์ดูโทรทศัน์ เพือ่วเิคราะหส์ถานการณ์
ความเป็นไปของประเทศ และของโลก อย่างสม่ำาเสมอ 

ลุงสัมผัสแสดงความเห็นต่อสภาพสื่อมวลชนในปัจจุบันแบบ
ตรงไปตรงมาว่า สปิริตของคนทำาสื่อฯ เปลี่ยนไป ยอมขายจิตวิญญาณ 
และแบ่งแยกกันทางความคิด ทำาให้กลายเป็นเครื่องมือ เป็นกระบอก
เสยีงใหก้บันักการเมอืง ใหก้บันายทนุ สว่นประชาชน ทีเ่ราตอ้งทำาหน้าที่
ดูแลผลประโยชน์เพื่อเขากลับไม่ได้ประโยชน์อะไร แถมต้องมาบริโภค 
หรือเสพข่าวที่เปรียบเหมือนยาพิษเข้าไปอีก ทั้งที่ความคาดหวังส่วนตัว
ในฐานะประชาชนที่ติดตามข่าวสารต้องการ คือ เนื้อหาที่ถูกต้องตรงไป
ตรงมา รักษาความสภาพความเป็นจริงของข้อมูล ไม่ใส่ร้ายป้ายสี 

อย่าอวดดี 
อวดฉล�ด อวดรู้ 
คิดว่�ตัวเองเก่ง 

และแน่ที ่สุด
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ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และสือ่ขา่วบนพืน้ฐานการรักษาผลประโยชน์ประชาชน 
ไม่ใช่รักษาประโยชน์ของพวกนายทุน กลุ่มผู้มีอำานาจ

เขายอมรับว่า ยุคสมัยที่เปลี่ยน รวมถึงการบริหาร
หนังสือพิมพ์ที่เน้นธุรกิจมากกว่าอุดมคติ ทำาให้วัฒนธรรมที่บ่มสอน
วิชาชีพเปลี่ยนไป

“สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์อาวุโส หรือรุ่นเด็ก 
ก็กินข้าวด้วยกัน เขาให้เกียรติกัน อย่าง คุณกุหลาบ ตอนที่ผมไป
ทำาขา่วศาลกลบัมาสำานักงาน เขากใ็หเ้ราเลา่บรรยากาศทีเ่ราเหน็ เขยีน
เปน็ขา่วตามความจริง ไมย่กเมฆ กอ่นถงึเวลาปดิขา่ว ตอนน้ันประมาณ 
2ทุ่ม บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว นักข่าว ก็จะเข้ามาสำานักงานเพื่อพูด
คุย แลกเปลี่ยนข่าวจากสถานที่ต่างๆ มีบรรยากาศฉันพี่ฉันท์น้อง
ไม่ใช่ตัวใครตัวมันเหมือนตอนนี้ แต่ผมไม่ได้โทษใครนะ เพราะยุค
สมัยเปลีย่น ผมยอมรับความเปลีย่นแปลง แตส่ิง่ทีไ่ม่อยากใหเ้ปลีย่น
เลย คือ เราเป็นคนของประชาชน ต้องซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน ไม่กินสินบาทคาดสินบน นอกจากนั้นอย่าอวดดี อวดฉลาด 
อวดรู้ คิดว่าตัวเองเก่ง และแน่ที่สุด” 

ขณะที่กระแสโลกาภิวัฒน ์และการพัฒนาเทคโนโลยีที่กา้ว
ไปเร็วกวา่เวลาทีโ่ลกหมุนรอบตวัเอง นักหนังสอืพมิพผู้์ผ่านโลกมากวา่
ค่อนศตววรษ มองด้วยสายตาที่เข้าใจปนกังวลว่า นกน้อยในไร่ส้มที่
เพิ่มหัดบินจะเพลี่ยงพล้ำา เนื่องจากความสับสนของสถานการณ์บ้าน
เมืองมีสูง ยิ่งซับซ้อน ดังน้ันสิ่งที่จะทำาให้นกน้อยปีกกล้ามีความ
แข็งแกร่ง คือ ต้องเรียนรู้ เอาใจใส่ให้มาก สมัยก่อนบนโต๊ะนักข่าว
ต้องมีแผนที่โลก พจนานุกรมวางอยู่เพื่อสืบค้น หากไม่ค้นคว้า จะ
กลายเป็นคนโง่ นอกจากนั้นนักข่าวต้องเรียนรู้ทุกเรื่อง ทั้งเหตุการณ์
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บ้านเมือง หลักภาษา ชีวิตกรรมกร ชาวไร่ ชาวนา เพื่อให้ทำางานแบบ
มืออาชีพ ไม่ใช่ทำางานแบบศัพท์สมัยเก่าเรียกว่าทำางานแบบขุนนาง 
แบบเจ้านาย

ก่อนจบบทสัมภาษณ์ “ลุงสัมผัส” ได้ฮัมเพลงในทำานอง
เฉพาะตัวให้ฟังว่า 

“พีเ่ปน็คนจน รถยนตไ์มม่จีะขี ่แตเ่ราตอ้งอยูอ่ย่างมีศกัดิศ์รี”
ก่อนขยายความให้ฟังว่า “สิ่งที่ทำาให้สังคมเสื่อมในวันน้ี 

เป็นเพราะความต้องการร่ำารวย หากใครหลงไปตามกระแส คุณก็ติด
เบ็ดไป เราเป็นนักข่าวไส้แห้ง  ยืนอยู่กับอุดมคติ แม้อุดมคติกินไม่
ได้ แต่ทำาให้เราอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีเกียรติยศ”

ความภาคภูมิใจในวิชาชีพส่ือมวลชนของ “สัมผัส พ่ึงประดิษฐ์” 
เปน็สิง่สดุทา้ยทีบ่อกเลา่เปน็ตวัอักษรไม่ได ้มีเพยีงตวัตนของเขาเทา่น้ัน 
ที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ในช่วงที่ยืนหยัดอยู่ในวงการหนังสือพิมพ์.
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มานะ แพร่พันธุ์
คนหนังสือพิมพ์ ผู้ปั ้น 
“บ้านเมือง” มากับมือ
เรื่องและภาพ โดย ธีรธร แพ่งประสิทธิ์
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เสน้ทางชวีติไม่ได้โรยดว้ยกลบีกหุลาบ ทกุยา่งกา้วทีเ่ขม้ขน้จึงบม่เพาะ
ชีวิตให้แข็งแกร่ง เติบโตอย่างเป็นขั้นตอน 

ชีวิตของคนหนังสือพิมพ์อย่างมานะ แพร่พันธุ์ ก็เป็นเช่นนั้น เริ่มจาก
ศูนย ์ค่อยๆ นับหน่ึง เตบิโตอยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอน ไปสูจุ่ดสงูสดุ เปน็บรรณาธกิาร
หนังสือพิมพ์ ผู้ก่อตั้ง ปลุกปั้น หนังสือพิมพ์ “บ้านเมือง” มากับมือ 

มานะ แพร่พันธุ์ อายุย่าง 87 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรง กระฉับกระเฉง  
จดจำาเรื่องราวในอดีตได้แม่นยำา  

                     
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 ภรรยาอีกคนหน่ึงของพ่อ ชื่อ ชลูด พาไปฝากงานที่
หนังสือพิมพ์ เกียรติศักดิ์ ของ ร.ท. สมพันธ์ ขันธชวนะ  
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“ผมไม่มีความรู้อะไรติดตัวมาเลย เริ่มต้นจากออฟฟิศบอย รับงานสั่ง
กาแฟให้เขา และทำาบล็อกใช้แม่พิมพ์ ใช้ตะกั่วเอามาเรียง จะพิมพ์รูปต้องจ้าง
ร้านบล็อกทำา แล้วขยับมาพิสูจน์อักษร แต่ก่อนทำาหนังสือพิมพ์ต้องคนเดียว  
ถ่ายรูปเพื่อทำาปกหนังสือได้เงิน 40 บาท ได้พบนักเขียนที่มีชื่อเสียงในยุคน้ัน 
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 พ่อเคยให้คำาแนะนำาผม 
คร้ังเดียว ตอนท่ีจะไปทำาข่าวช้ินแรก คือ สัมภาษณ์อดีต รัฐมนตรี เลียง ไชยกาล” 

จากกา้วแรกในสงัคมเลก็ๆ มานะได้พบเหน็และผ่านการฝึกฝนวชิาชพี
นักข่าวในยุคนั้น แม้เดิมตนเองไม่ได้เลือกเส้นทางนี้ และไม่ได้มีความรู้มากมาย 
แต่ถูกอบรมบ่มเพาะ จากสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ ซึมซับประสบการณ์ จน
มองเห็นการทำาหนังสือพิมพ์ทุกขั้นตอน ค่อยๆ เติบโตจากพื้นฐาน ขึ้นไปเป็น
ลำาดับ    

จากหนังสอืพมิพเ์กยีรตศิกัดิ ์ มานะ ยา้ยไปทำาหนังสอืพมิพธ์รรมาธปิตัย ์
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก่อนไปทำาหนังสือพิมพ์ 2500 ของพล.ต.อ. 
เผ่า ศรียานนท์ หลังจากนั้น ไปทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวด่วนของนายตำารวจอัศวิน
แหวนเพชร ลูกน้องพล.ต.อ.เผ่า  

มานะยา้ยตน้สงักดัหนังสอืพมิพบ์อ่ยมาก เฉพาะหนังสอืพมิพเ์กยีรตศิกัดิ ์
เจ้าตัวบอกว่า เข้าๆ ออกๆ ประมาณ 7 ครั้ง เพราะเป็นคนไม่ง้องาน หากมีเรื่อง
ไม่ถูกใจ ก็ลาออกเลย  
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หนังสือพิมพ์ที่มานะทำางานอยู่ด้วยเป็นเวลานานกว่าที่อื่นๆ คือ  
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย เริ่มจากการเป็นนักข่าว จนก้าวขึ้นไปเป็นบรรณาธิการอยู่
นาน 5 ปี   

แต่ที่นานที่สุด คือ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้ง บุกเบิก 
และบ่มเพาะจนเป็นปึกแผ่น เป็นเวลานานถึง 20 กว่าปี 

      
ปลุกปั้น “บ้านเมือง” มากับมือ         
หลังทำาหน้าที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยอยู่ 5 ปี พิมพ์ไทย

ปิดกิจการ มานะได้รับการทาบทามจากตัวแทนของบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่ง 
ขณะน้ัน ยงัไม่ได้เปน็นักการเมอืง ตอ้งการทำาธรุกจิหนังสอืพมิพ ์ใหเ้ปน็บรรณาธกิาร
หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ 

ครั้งแรก มานะปฏิเสธ จนบรรหารมาเจรจาด้วยตนเอง จึงตัดสินใจ
รับงาน ดงึทมีงานบางสว่นจากพมิพไ์ทยมาร่วมงาน ทำาหนังสอืพมิร์ายวันเลม่ใหม่   
โดยบรรหารซื้อที่ดิน ตั้งโรงพิมพ์พร้อมแท่นพิมพ์ 7 ยูนิตมูลค่ากว่า 20  
ล้านบาท ที่ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งขณะนั้น ยังก่อสร้างไม่เสร็จดี และยังใช้ชื่อว่า 
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

มานะเสนอชื่อหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่นี้ว่า “บ้านเมือง” เพราะเป็นชื่อที่
จดจำาง่าย และเป็นเชื่อที่สะท้อนถึง การทำาเพื่อส่วนรวม เพื่อความเจริญรุ่งเรือง 
ความสำาเร็จของบา้นเมอืง แสดงถงึความจงรักภกัดตีอ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับปฐมฤกษ์ ออกวางแผง เมื่อวันที่ 23  
พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอข่าวทั่วไป พิมพ์สีขาวดำา  
16 หน้า ราคาฉบับละ 1 บาท มีมานะ แพร่พันธ์ุ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์  
ผู้โฆษณา 

มานะ ตัง้กตกิาการทำางานระหวา่งตนกบั นายทนุ เจ้าของหนังสอืพมิพ์
ว่า นายทุนต้องให้เกียรติ ไม่ก้าวก่ายการทำาหน้าที่บรรณาธิการของตน โดยจะ
ร่วมกันกำากับการทำางานของทีมงานให้อยู่ในกรอบ

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ใช้เวลาสองปีกว่าๆ พาตัวเองขึ้นมายืนอยู่ใน
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ลำาดับต้นๆ ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นหนังสือพิมพ์ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก
ของผู้อ่าน เมื่อกิจการมีความทั่นคง ก็เริ่มมีการปรับค่าตอบแทนของทีมงานให้
เหมาะสม 

“ผมวางแนวบริหารไว้ว่า หนังสือพิมพ์คือข่าว จะไม่นำาความคิดส่วน
ตัวไปใส่ในข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ผ่านเหตุการณ์มากมาย ตอน 14 ตุลา 
นักศึกษามาล้อมจะเผาโรงพิมพ์ เราบอกไม่ต้องเผาหรอก ไปคุยที่สถานศึกษา
ของเธอเลยดีกว่า ผมพาไปให้พ้นจากโรงพิมพ์ ทำาด้วยจิตสำานึกมากกว่า ไม่ใช่
ฮีโร่ เพราะหากเผาโรงพิมพ์จริงจะทำาอย่างไร เราเสี่ยงไม่ได้”

แม้ว่า จะมีข้อตกลงกับนายทุนเจ้าของหนังสือพิมพ์ว่า จะไม่ก้าวก่าย
แทรกแซงการทำาหน้าที่สื่อของกองบรรณาธิการ แต่เมื่อนายทุนผันตัวเองเข้าไปสู่
เวทีการเมือง การนำาเสนอข่าวสาร การวิพากษ์วิจารณ์บทบาททางการเมืองของ
นายทุน ทำาให้เจ้าของหนังสือพิมพ์รู้สึกไม่พอใจ ลืมกติกาที่เคยรับปากไว้ ถึงกับ
ยกหูโทรศัพท์ ขอให้บรรณาธิการงดเว้นการทำาหน้าที่ตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ 
ในฐานะคนหนังสือพิมพ์ 

หนังสือพิมพ์ยุคนี ้ 
สิทธิเสรีภ�พถูกกำ�หนดม�จ�กข้�งบน 

คนทำ�ข่�ว เขียนได้ แต่ถ้�รีไรเตอร์หรือ
ข้�งบนสั่งม� เข�ไม่เอ� ทุกอย่�งจบ”
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มานะไม่ลังเล ตัดสินใจ ลาออกทันที 
“วางหูโทรศพัท์เสรจ็ การลาออกมีผลทันท ีขนของกลับบ้าน จากที่ผม

กินนอนที่นั่นมากกว่า 20 ปี ดูแลดับไฟทุกดวง ดูแลทุกอย่าง ดูแลผลประโยชน์
ให้”

ปิดฉาก ชีวิตคนหนังสือพิมพ์คนหนึ่ง หันหลังให้วงการโดยสิ้นเชิงใช้
ชีวิตพักผ่อนอย่างเป็นสุข   

 เราเป็นบรรณาธิการ 
 แต่เมื่อมีข่าว เราเป็นนักข่าว  
“ผมเป็นบรรณาธิการมายาวนานเกิน 30 ปี ตำาแหน่งน้ีไม่ใช่หัวโขน 

ม�นะเสนอชื่อ หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่นี ้ว่� 
“บ้�นเมือง” เพร�ะเป็นชื ่อที ่จดจำ�ง่�ย 

และเป็นชื ่อที ่สะท้อนถึง 
ก�รทำ�เพื ่อส่วนรวม เพื่อคว�ม

เจริญรุ่งเรือง คว�มสำ�เร็จ
ของบ้�นเมือง แสดงถึงคว�มจงรักภักดี

ต่อพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู ่หัว
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กว่า 30 ปี บนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ จากยุคเผด็จการ ผ่านยุคประชาธิปไตย
ครึ่งใบ จนถึงยุคนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง มานะ แพร่พันธ์ุ กับผู้นำา
ในแต่ละยุคสมัย จอมพลถนอม กิตติขจร, พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ และ นายชวน หลีกภัย
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เป็นบรรณาธิการแท้ๆ ค่อยๆ เติบโตขึ้นมา ผ่านการติดคุกติดตะราง ถูก 
ปิดล้อมโรงพิมพ์ โดนมามาก” มานะ สรุปบทบาทบนเส้นทางคนหนังสือพิมพ ์
ของตนเอง

เขาพูดถึงการทำางานของตัวเองว่า ลงไปทำาข่าวในสนามเอง เขียนข่าว
เอง ถ่ายรูปเอง ไม่ใช่รอให้นักข่าวส่งข่าวเข้ามาอย่างเดียว 

“ผมทำางานเชิงลึกลงพื้นที่เต็มตัว ขับรถเอง ถ่ายรูปเอง ทำาข่าวเอง  
รีไรต์เอง เขียนเอง” มานะกล่าว พร้อมกับยกตัวอย่างว่า ครั้งหนึ่ง เกิดเหตุคน
ผูกคอตายที่ดอนเมือง ไม่มีรถไปทำาข่าว ต้องกระโดดขึ้นรถไฟไป พอถึงบริเวณ
ที่เกิดเหตุ ซึ่งไม่ใช่สถานี เขาตัดสินใจดึงโซ่ฉุกเฉิน ให้พนักงานขับรถไฟหยุดรถ  
เพื่อลงไปถ่ายภาพ โดยยอมถูกปรับ  

“ช่วงพลเอกอาทิตย์ กำาลังเอกจะเป็นวีรบุรุษสะพานมัฆวาน เมื่อมีการ
บกุทำาเนียบรัฐบาลของ จอมพล ป. นักขา่ว ตอ้งร่วมพงัประตเูขา้ไปกบัฝูงชนเพือ่
ได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ การทำาข่าวนอกตำารา 

สมยักอ่น การแขง่ขนักนัระหวา่งหนังสอืพมิพ ์อยูท่ีก่ารทำาขา่วในสนาม 
เป็นทั้งประสบการณ์แท้จริงในการทำางานข่าวและเป็นหัวใจสำาคัญในการนำาเสนอ
ข่าว 

“ช่วงพลเอกฉลาด หิรัญศิริ ทำารัฐประหาร ผมในฐานะบรรณาธิการ
ถูกเรียกไปพบแถวสวนร่ืนฯ จังหวะน้ันมีข่าวพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  
พาในหลวงหลบหนี ผมออกจากสวนรื่นฯ ทันที เกาะรถตามถึงในบ้านป๋าเปรม 
ผมเห็นท่านประทับอยู่จริง ผมอยู่ถึงค่อนคืน คอยรายงานข่าว

น่ีคือการทำางาน เราเป็นบรรณาธิการ แต่เมื่อมีข่าว เราเป็นนักข่าว  
น่ีคือจิตวิญญาณและจิตสำานึกการต่อสู้เพื่อทำางานข่าวของคนหนังสือพิมพ์  
ไม่ใช่สั่งแต่ลูกน้อง”

ยอ้นเวลากลบัไป ในยคุสมยัทีไ่ม่มเีครือ่งคอมพวิเตอร์ หรือเทคโนโลยี
ก้าวหน้า มานะวางระบบกองบรณาธิการ หัวหน้าข่าว รองบรรณาธิการ การเรียบ
เรียงข่าว และอ่ืนๆ ตามมาตรฐานสากลทกุอยา่ง และเปน็ตวัอยา่งทีด่ใีนเร่ืองงาน
ให้ทีมงานตลอดเวลา  
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คว�มรักในหนังสือพิมพ์ 
เป็นจิตวิญญ�ณของคนเก่�คนแก่ 

ค่ ำ�ไหนนอนนั่นไม่หวั ่นไม่หว�ด 
รักษ�เอกร�ชเสรี ต�มบทเพลง

นกน้อยในไร่ส้มของคนหนังสือพิมพ์จริงๆ

เมื่อลูกพี่เป็นแบบอย่าง ลูกน้องย่อมเกรงใจและต้องปฏิบัติตามด้วย 
“ประการที่หน่ึง ผมเป็นคนทำางานจริงจัง บริหารเวลาเป็นทั้งส่วนตัว

และงาน ไมม่อียา่งอืน่มาทำาใหอ้อกนอกเสน้ทาง ทมีงานทกุคนเหน็และรับรู้วา่ผม
ทำางานทุ่มเท หากงานไม่จบไม่ถอย อันนี้สำาคัญ 

ประการทีส่อง ผมทำาขา่วด้วยตวัเอง พาดหวัใหค้ำา เลอืกแบบตวัอกัษร
เอง ลงรายละเอียดเอง ไม่ปล่อยให้คนอื่นไปทำาตามใจชอบ เพราะนักข่าวสมัย
ก่อนทุกอย่างต้องจดบันทึก ต้องจดจำาให้ได้ ไม่มีเครื่องบันทึกช่วย  

จด กับ จำา คำา 2 คำานี่ต้องแยกกัน ภาษาไทยถ้าไม่แยกออก จะไม่
ได้รายละเอียด” 

มานะบอกว่า  ความเป็นคนหนังสือพิมพ์ของตนนัน้  ไม่มีใครมาสอน  
ไม่ได้เกิดจากกระบวนการ ระบบการศึกษา แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำานึก
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“ความรักในหนังสือพิมพ์ เป็นจิตวิญญาณของคนเก่าคนแก่ ค่ำาไหน
นอนนั่นไม่หวั่นไม่หวาด รักษาเอกราชเสรี ตามบทเพลงนกน้อยในไร่ส้มของคน
หนังสือพิมพ์จริงๆ”

สิทธิเสรีภาพหนังสือพิมพ์
ถูกกำาหนดจากข้างบน 
ในเร่ืองการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ มานะย้ำาว่าคำาว่า 

สิทธิ  เสรีภาพ ต้องเป็นสองคำา ที่แยกกัน ติดกันไม่ได้ นักหนังสือพิมพ์มีสิทธิ
เขียนหนังสือ มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ เขียนได้ทุกอย่าง ขณะเดียวกัน ต้องคำานึง
วา่วธิกีารเรียกร้องหาเสรีภาพถกูตอ้งหรือไม่ เสรีภาพการเขยีนของเราทำาใหค้นอืน่
เขาหมดเสรีภาพหรือไม่ หากบคุคลอืน่เข้ามายุง่กบัสทิธขิองนักหนังสอืพมิพ ์ทำาได้
ไหม และทำาให้เสรีภาพหมดไปด้วยหรือไม่

“บางทีผมไม่เข้าใจ คำาพูดที่ว่าออกกฎหมายมาจำากัดเสรีภาพ เราต้อง
ดูว่าออกมาเพื่ออะไร การคัดค้านเรื่องเสรีภาพถกเถียงกันได้ ยุคประชาธิปไตย 
ถ้าเราถูกจะให้ผิดเป็นไปไม่ได้ การตีความเสรีภาพกว้างมาก และมักสรุปเข้าข้าง
ตัวเองทุกคน”

มานะเห็นว่าสิทธิและเสรีภาพของสื่อในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก 
หลายคร้ังเปน็การเพยีงการพดูกลา่วอา้งวา่  ทกุคนตอ้งมสีทิธเิสรีภาพในการเขยีน               

“หนังสือพิมพ์ยุคนี้ สิทธิเสรีภาพถูกกำาหนดมาจากข้างบน คนทำาข่าว   
เขียนได้ แต่ถ้ารีไรเตอร์หรือข้างบนสั่งมา เขาไม่เอา ทุกอย่างจบ”
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มานะ แพร่พนัธุ ์ฝากขอ้คิดในเร่ืองวชิาชพีนักขา่ว ความมัน่คง
ของชีวิต และบทบาทเชิงรุกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย ไว้ดังนี้   

                  
ว่าด้วยวิชาชีพ
นักข่าว ไม่ใช่นักค้าข่าว            
เมื่อเข้ามาประกอบอาชีพนักข่าว ไม่ใช่เป็นนักค้าข่าว ไม่มี

เบื้องหน้าเบื้องหลัง ตรงไปตรงมา ไม่ใช่มือสมัครเล่น
หลกัสำาคญัคอื หน่ึง ตอ้งซือ่สตัยต์อ่ตวัเอง สอง ตอ้งวางแผน

อนาคต เปน็นักขา่วไปทัง้ชวีติได้ไหม ในเมือ่คนรุ่นใหม่ดนัขึน้มาทดแทน
ตลอดเวลา

วิช�ชีพ
คว�มมั่นคง
บทบ�ทของ

สมาคมนักข่าวฯ

Art Work-1.indd   65 2/24/15   2:44 PM





จรรยาบรรณความเป็นนักหนังสือพิมพ์ต้องมาก่อน  
นักหนังสือพิมพ์ต้องรับผิดชอบการเขียน ไม่เขียนโกหกจากขาว 
เป็นดำา และจรรยาบรรณมีเพียงนักข่าวฟากเดียวไม่ได้ เจ้าของ  
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีจรรยาบรรณร่วมด้วย

ว่าด้วยความมั่นคงของชีวิต
ต้องวางแผนการเงิน อดออม
ถา้คณุไมใ่ชนั่กเขยีน อาชพีหนังสอืพมิพจ์ะทำาใหค้ณุลำาบาก

ในวัยชรา   
ดังน้ัน ต้องมั่นคงในสติปัญญาและความคิดของตนเอง 

ต้องรู้จักวางแผนการเงิน การอดออม 
ผมมคีวามม่ันคงคนเดียวไม่ได้ ผมตอ้งสอนทมีงานตลอด

ให้พยายามตั้งตัวจากตรงน้ีให้ได้ด้วย ยิ่งคนฐานะเดิมไม่ดีอยู่แล้ว 
เมื่อไม่เตรียมตัว ไม่ตั้งหลักไว้ ต่อไปจะลำาบากมากๆ

อาชีพนักหนังสือพิมพ์ล่อแหลมกับการไม่มีที่ทำางาน บาง
คนตกงานง่าย เพราะไม่มีมาตรฐานอะไร ไม่มีสิ่งใดจะรองรับในชีวิต
วันข้างหน้า เป็นข้าราชการยังได้บำาเหน็จบำานาญ

ว่าด้วยบทบาท “เชิงรุก” ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
คร้ังเม่ือมานะทำาหน้าทีอ่ปุนายกสมาคมนักขา่วฯ  ได้บริจาค

เงินส่วนตัว 100,000 บาท สมทบภารกิจสมาคมฯ เพราะว่า
“ผมถือว่าผมเกิดตรงน้ี ผมมีช่ือเสียงมีอำานาจวาสนา  

มีที่ทางทำากินจากวิชาชีพนักข่าวนักหนังสือพิมพ์” 
มานะหวังจะเห็นการยกระดับมาตรฐานของสมาคมฯ  
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ในเรื่องเหล่านี้คือ 
ประการแรก สมาคมฯ ควรกำาหนดว่า สิทธิ และ เสรีภาพ

ในนามสมาคมต้องควรปฏิบัติอย่างไร ต้องกำาหนดให้ชัด เพราะการ
ยกเหตุแต่ละเหตุมาพูดถึงสิทธิ เสรีภาพทุกคร้ัง ควรมีหลักเหมือน
กฎหมายว่าเข้าข่ายข้อไหน

ประการที่สอง สมาคมฯ ต้องมีบทบาทในการดูแลอนาคต
คนขา่วดว้ย ปรากฏการณนั์กขา่วเลา่หรือนักเลา่ขา่ว เปน็ไปตามกระแส
การยอมรับ อีก 5 ปีข้างหน้าจะเพ่ิมมากกว่าน้ี แต่ทำาไมคนข่าวที่ 
“รวย” จึงกระจุกตัว ย้ำาว่าสมาคมฯ ต้องเข้ามามีบทบาท เพราะข้อ
เท็จจริงคนข่าวส่วนใหญ่มีพื้นฐาน ฐานะ ที่มาแตกต่างกันมากเหลือ
เกิน

“ตวัอยา่งเชน่การพจิารณารูปแบบกองทนุ ดูแลคนขา่วดว้ย
กัน คนมีฐานะข้นแค้นยังไง ออกไปแล้วนี่ ควรดูแลเขาแบบที่รัฐบาล
มีกองทุนสงเคราะห์ต่างๆ หรือกองทุนของกลุ่มศิลปิน”

ประการที่สาม สมาคมฯ ต้องสร้างเสริมบรรยากาศการมี
ส่วนร่วมที่เข้มข้น ควรมีสถานที่พบปะที่ไม่ใช่พูดคุยเรื่องงานเท่านั้น 
จัดหาสถานที่เพื่อออกกำาลัง เพื่อสังสรรค์แบบส่งเสริมสุขภาพและ
ภูมิปัญญา หรือกิจกรรมที่คนข่าวทุกคนอยากไปร่วม  ทำาดี ไม่มีทำา
ชั่วในเร่ืองจรรยาบรรณ ที่สำาคัญควรจำากัดเป็นพื้นที่เฉพาะคนข่าว
เทา่น้ัน ไมเ่ปดิกวา้งใหค้นอืน่จนเปน็ชอ่งทางแสวงประโยชน์อนัมชิอบ
ในทางใดทางหนึ่ง

ประการที่สี่ สมาคมฯ ต้องเป็นแกนนำาทางกฎหมาย 
ในการต่อสู้เพื่อปกป้องคนข่าว หลายคร้ังเราพบความไม่เป็นธรรม 
ในการจ้างคนข่าว เงินเดือนไม่ขึ้นทั้งที่มีกำาไร หรือไล่คนข่าวออก 
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สมาชิกสมาคมฯ ต้องได้รับความคุ้มครองและฟ้องร้องอย่างไร สมา
คมฯ ตอ้งมีบทบาทสำาคัญรับเปน็เจ้าภาพจัดหาทนายตามสมควร ควร
จัดตั้งกลุ่มงานน้ีขึ้นมาโดยกำาหนดหลักการให้ชัดเจนว่า เมื่อคนข่าว
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในวงการหนังสือพิมพ์ สามารถร้องทุกข์กับ
สมาคมฯ ได้ หมายถงึมีองค์กรทีม่าใหค้วามเชือ่มัน่วา่เมือ่ทำาอาชพีนัก
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        

น้องพีเ่รียกขานกนัตดิปาก กย็งัคงทำาหน้าทีใ่หค้วามรู้ คำาแนะนำา และเปน็ทีป่รึกษา
แก่ลูกๆ หลานๆ นักข่าวรุ่นหลังและองค์กรสื่อ อยู่อย่างสม่ำาเสมอ 

เรียกไดว้า่ บญัญตั ิมอบความรักและทุม่เทใหก้บัอาชพีนักขา่วหมดทัง้
ตวัและหวัใจ กลา่วอกีนัยหน่ึง คอื มวีญิญาณเปน็นักขา่วนักหนังสอืพมิพอ์ยู่เตม็
ร้อยก็คงไม่ผิดนัก...        

บัญญัติ เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471 ที่จังหวัดนนทบุรี 
ในครอบครัวชาวจีน เป็นบุตรของนายบุญศักดิ์ และนางไล้ พื้นฐานครอบครัว
ประกอบอาชพีคา้ขาย เหมือนกบัชาวจีนโพน้ทะเลทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยทัว่ไป 
เริ่มศึกษาที่โรงเรียนภาษาจีน จงหัวจงเซียะ ย่านถนนสาทร จนจบชั้นม.ปลาย 
ก่อนที่โรงเรียนจะถูกยุบทิ้งไป เน่ืองจากเหตุผลทางการเมือง เพราะทางการใน
สมัยนั้นระแวงว่าโรงเรียนจีนจะแผ่ขยายอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ในไทย
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สยามนิกร จุดเริ่มต้นวิชาชีพ
บญัญตัเิร่ิมตน้อาชพีนักขา่วในวยัประมาณ 20 ป ีเมือ่ราวป ีพ.ศ. 2490 

หรือกว่า 60 ปีที่ผ่านมา ที่หนังสือพิมพ์ “สยามนิกร” ซึ่งมี “อารีย์ ลีวีระ” เป็น
เจ้าสำานัก ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยพาณิชยการสีลม จำากัด 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 เพราะครูมาลัยและอิศราน้ันทำางาน      
ที่หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย รวมไปถึง “ประยูร จรรยาวงษ์” ราชาการ์ตูนไทย          
ที่วาดลวดลายอยู่ที่พิมพ์ไทยในยุคนั้นเช่นกัน 

การไดเ้รียนรู้ สมัผัสใกลช้ดิร่วมสมัยกบันักคดิ นักเขยีน นักหนังสอืพมิพ ์
ระดับปรมาจารยข์า้งตน้ ทำาใหไ้ดรั้บอทิธพิลทางความคดิและการประพฤตปิฏบิตัิ
ตามครรลองคลองธรรม ในฐานะนักข่าวค่อนข้างมาก

“ท่านอิศราเป็นแบบอย่างให้กับนักข่าวรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษามากมาย 
เพราะทา่นเปน็นักตอ่สูก้บัอำานาจเผด็จการ ความไมช่อบธรรม และเปน็นักบกุเบกิ
ริเริ่มครอบคลุมทั้งการทำาข่าว หรือรูปแบบการนำาเสนอต่างๆของหนังสือพิมพ์”    

ดว้ยพืน้ฐานการศกึษาจากโรงเรียนภาษาจีน “จงหวัจงเซยีะ” ยา่นสาทร 
ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงมัธยมปลาย นอกจากโรงเรียนจะบ่มเพาะวิชาการความรู้เป็น
ปฐมแล้ว ยังได้สอดแทรกด้านความคิดความอ่าน การดำาเนินชีวิตตามหลักเหตุ
และผลอย่างเข้มข้น ทำาให้ป้าหยัดสามารถประเมิน วิเคราะห์ จำาแนกแยกแยะ
ผิดถูกได้ อันเป็นรากฐานสำาคัญนำามาใช้กับวิชาชีพนักข่าวในเวลาต่อมา

ชว่งแรกของการทำางานทีส่ยามนิกร  ปา้หยดัได้รับมอบหมายใหรั้บผิด
ชอบแปลข่าวเศรษฐกิจ ซึ่งแทบไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ติดตัวมาเลย แต่ก็จะหมั่น
ทบทวนฝึกฝนโดยเฉพาะทักษะภาษาจีนอย่างสม่ำาเสมอ เพราะเกรงว่าหากไม่ใช้
งานนานวันเข้าจะลืมเลือนเข้าพกเข้าห่อไป
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แม้จะวางมือจากงานประจำาไปแล้ว บัญญัติ ทัศนียเวช ยังเข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมนักข่าวฯ อย่างสม่ำาเสมอ
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เมื่อทำางานแปลข่าวระยะหน่ึง จึงถูกส่งออกมาเป็นนักข่าวภาคสนาม 
โดยผลงานข่าวชิ้นแรกคือ การเขียนข่าวการประชุมซีโต้ (องค์การสนธิสัญญา
ปอ้งกนัภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ สปอ. : Southeast Asia Treaty 
Organization- SEATO, ซึ่งถูกยุบไปแล้ว) ในยุคที่มี พจน์ สารสิน             
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และมีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม          
นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานการประชุม

ปรากฏว่าข่าวชิ้นน้ี กลายเป็นข่าวพาดหัวของสยามนิกรในวันรุ่งขึ้น 
ด้วยการจับประเดน็ทีแ่หลมคม มกีารเรียบเรียง นำาเสนอ และรายงานสถานการณ์
อย่างเป็นระบบ เมื่อส่งเข้าโรงพิมพ์บรรณาธิการแทบไม่ต้องขัดเกลาอะไรทั้งสิ้น 
เพียงแต่ให้หัวข่าวเท่านั้น

ตอ่มาปา้หยดัไดรั้บความไวว้างใจใหม้าทำาขา่วการเมือง  ซึง่ในสมัยน้ัน
นักข่าวการเมืองแทบจะมีแต่เหยี่ยวข่าวชาย ส่วนนกน้อยสาวไม่คอยจะชอบทำา
ขา่วประเภทน้ีมากนัก ตา่งจากปา้หยัดทีด่จูะไมป่ระหวัน่พร่ันพรึงกบัสนามขา่วใหม่
ที่ต้องเผชิญ

“เคยไปสัมภาษณ์พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ซึ่งมีบทบาททางการเมือง
ค่อนข้างสูงในยุคน้ัน นักข่าวส่วนใหญ่ก็จะหวั่นเกรงกัน แต่ดิฉันไม่รู้สึกอะไร 
เพราะเราทำาตามหน้าที่ ท่านให้ข้อมูลมาอย่างไร เราก็รายงานไปตามนั้น จะไม่ 
ต่อเติมเสริมแต่ง หรือสอดแทรกความคิดเห็นเข้าไปในเนื้อข่าวแต่อย่างใด”  

จากน้ันป้าหยัดก็ถูกโยกให้มาทำาข่าวประจำากระทรวงมหาดไทยบ้าง 
กระทรวงตา่งประเทศบา้ง สลบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไป สมยักอ่นเพือ่นร่วมวชิาชพี
จะมีจำานวนไม่มากนัก แทบนับคนได้ โดยกิจวัตรประจำาวันในช่วงเช้า ก่อนแยก
ย้ายไปปฏิบัติภารกิจน้ัน นักข่าวจากสำานักต่างๆ จะรวมพลกันอยู่ที่กรม
ประชาสัมพันธ์ (ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำาเนินกลาง) ซึ่งถือเป็น “รังนกกระจอก”         
ในยุคนั้น  

  
แหล่งข่าวระดับสูง
ที่มาของข่าว “ซีฟ” 
อาชพีนักขา่วไม่วา่ในยคุสมยัใดก็ไมต่า่งกนั มถีนนและเสน้ทางใหเ้ลอืก
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เดินอยู่หลายสาย แม้สำานักข่าวอาจไม่หลากหลายเหมือนทุกวันน้ีก็ตาม                
เช่นเดียวกับบัญญัติที่ได้ย้ายจากค่ายสยามนิกร หลังจากทำางานมาประมาณ          
5-6 ปี เพื่อมาอยู่ใต้ชายคาใหม่ คือ หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ที่เวลานั้นมี 
“เท่ห์ จงคดีกิจ” นั่งแท่นเป็นหัวหน้าข่าว 

ตลอดห้วงช่วงเวลาที่บัญญัติทำาข่าวกว่าคร่ึงศตวรรษมาน้ัน เหตุบ้าน
การเมืองไทยค่อนข้างไร้เสถียรภาพ มีการยึดอำานาจ ทำารัฐประหารกันบ่อยครั้ง  
เพื่อช่วงชิงอำานาจการปกครองประเทศ 

ไล่เรียงมาตั้งแต่ รัฐประหารครั้งที่ 4 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2491, 
ครั้งที่ 5 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยึดอำานาจตนเอง, ครั้งที่ 6 จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ ยึดอำานาจจากจอมพล ป., คร้ังที่ 11 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี         

บัญญัติ ทัศนียเวช, มานิจ สุขสมจิตร และพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร เข้าเยี่ยม        
สนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬา หลังถูกลอบสังหารในตอน
เช้าวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552
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ท่านอิศราเป็นแบบอย่างให้กับ
นักข่าวรุ ่นหลังได้เรียนรู ้ศึกษามากมาย

เพราะท่านเป็นนักต่อสู ้กับอำานาจเผด็จการ
ความไม่ชอบธรรม และเป็นนักบุกเบิก

พ.ศ. 2535 มาจนถึงรัฐประหารคร้ังที่ 12 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549          
นำาโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอำานาจจากรัฐบาลรักษาการ พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร...     

“การหาข่าวช่วงก่อนการปฏิวัติถือว่าสำาคัญมาก มีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันได้
รับมอบหมายจากโต๊ะข่าวให้ไปสืบหาข้อมูล เพราะเราเข้าถึงแหล่งข่าวนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของอำานาจขณะนั้น ท่านจะเป็นคนตรงๆ 
ไม่ออ้มค้อมเหมอืนนักการเมอืง กบ็อกกบัเราวา่พรุ่งน้ีชว่งบา่ยๆจอมพลสฤษดิจ์ะ
ทำาการรัฐประหาร ซึ่งดิฉันก็รับปากว่าจะไม่เปิดเผยชื่อท่าน จากนั้นก็นำาข่าวชิ้นนี้
มาลงเผยแพร่ แต่บรรณาธิการยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือไม่ จึงเสนอข่าวไป
แบบไม่ฟันธง สุดท้ายเหตุการณ์ที่ว่าก็เกิดขึ้นจริง” 

การปกปิดชื่อแหล่งข่าวและความซื่อสัตย์ ต่อตนเองและผู้อื่น            
เป็นสิ่งที่บัญญัติยึดม่ันปฏิบัติเสมอมา แม้บางคร้ังเหตุการณ์ทำานองเดียวกันน้ี 
อาจส่งผลกระทบต่อตัวเองและต้นสังกัดอยู่ไม่น้อยก็ตาม 
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ป้าหยัดเล่าว่า ครั้งหนึ่งได้ข่าวเอ็กซ์คลูซีฟหรือข่าวเดี่ยว จากแหล่งข่าว
ในทีป่ระชุมสภาความมัน่คงแหง่ชาตวิา่ จะพจิารณายกเลกิใหส้หรัฐฯใชค้า่ยรามสรู 
จังหวัดอุดรธานี เป็นฐานทัพในภูมิภาค เน่ืองจากช่วงน้ันกระแสต่อต้านชาติ
มหาอำานาจในกลุ่มคนไทยรุนแรงและขยายตัวไปออกไปอย่างกว้างขวาง 

เม่ือข่าวชิน้น้ีตพีมิพล์งในหนังสอืพมิพบ์างกอกโพสตแ์ลว้ กเ็กดิปฏกิริิยา
โตต้อบจากระทรวงการตา่งประเทศอยา่งรุนแรง เน่ืองจากเปน็ประเดน็ขา่วทีค่่อน
ข้างอ่อนไหว อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศได้ ถึงขั้น
เรียกต้นสังกัดเข้าไปชี้แจง ตลอดจนขอร้อง แกมบังคับให้ป้าหยัดต้องเปิดเผย
ชื่อแหล่งข่าว ทว่า บัญญัติก็ยังยึดม่ันในจรรยาบรรณปกปิดชื่อบุคคลผู้ให้ข่าว
เป็นความลับต่อไป      

อยา่งไรกต็าม แมแ้หลง่ขา่วจะใหค้วามเชือ่ถอื ไวเ้น้ือเชือ่ใจนักขา่วมาก
เพียงใดก็ตาม แต่ป้าหยัดจะรักษาระยะห่างความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นนัก
ข่าวกับแหล่งข่าว ไว้ในระดับที่พอเหมาะพอควร ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 

“นักการเมืองมาแล้วก็ไป
แต่นักข่าวยังคงทำาหน้าที ่อยู ่ตลอดไป

จึงควรระมัดระวัง ในเรื ่องความสัมพันธ์
กับแหล่งข่าว
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“สมยักอ่นนักขา่วเงินเดอืนน้อย ได้คา่รถเพยีงวนัละ 6 บาท สว่นใหญ่
จะอัตคัดขัดสน จึงมีนักการเมืองหลายคนที่เข้ามาเลี้ยงดูปูเสื่อ หรือไม่ก็แจกเงิน
ใสซ่องขาวใหบ้า้ง ดิฉันกเ็คยสมัผัสทีก่ระทรวงมหาดไทย เสนาบดีบางคนจะเรียก
นักข่าวโดยเฉพาะผู้ชายเขา้ไปพบทลีะคนๆ เพือ่ใหต้งัค ์ซึง่กม็ทีัง้คนรับและไมรั่บ 
แต่ก็แปลกที่เขาจะไม่ยุ่งกับนักข่าวผู้หญิง แต่ถ้าให้จริง ดิฉันก็จะไม่รับ เพราะ
ตลอดชวิีตการเปน็นักขา่วมาไมเ่คยรับเงินจากใครเลยแมแ้ตส่ตางคเ์ดียว” ปา้หยดั
พูดด้วยน้ำาเสียงหนกัแนน่ พร้อมให้ข้อคิดว่า นักการเมืองมาแล้วก็ไป แต่นักข่าว
ยงัคงทำาหน้าทีอ่ยูต่ลอดไป จึงควรระมดัระวงั ในเร่ืองความสมัพนัธก์บัแหลง่ขา่ว

 
บทบาทนอกสนามข่าว
ปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อ
ไม่เพยีงแตก่ารปฏิบตังิานในสนามขา่วมาอยา่งโชกโชน จนเปน็แมแ่บบ

ให้เด็กรุ่นหลังได้เดินตามรอยเท่าน้ัน แต่ป้าหยัดยังมีบทบาทสำาคัญในการต่อสู้
เพื่อสิทธิเสรีภาพของสื่อ และประชาชน    

ระหว่างปี 2535-2536 บัญญัติได้รับการเลือกตั้งจาก สมาชิก          
ให้เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นช่วงหลังจากรัฐประหาร          
นำาโดย 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 เข้าตำารา “ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ”    

“เวลาน้ันหากใครอยากรู้อยากเห็นสถานการณ์จริงก็ต้องมาที่เกิดเหตุ
บนถนนราชดำาเนินเท่าน้ัน ส่วนประชาชนทั่วไปก็จะไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เราก็
ออกแถลงการณ์ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมหารือกันในสมาคมนักข่าวฯ
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ว่าจะตอ้งจัดทำาหนังสอืเลม่หน่ึงขึน้มาแบบจดหมายเหต ุโดยใหนั้กขา่วภาคสนาม
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกแง่มุม โดยพิมพ์จำาหน่ายจ่ายแจกทั่วไป 
ปรากฏการณ์นั้นถือว่าเป็นก้าวแรกของปฏิรูปสื่อ”  

กระทั่งในปี พ.ศ. 2540 ป้าหยัด ได้ลาออกจากการเป็นนักข่าวบาง
กอกโพสต์ หลังจากต่ออายุหลังเกษียณมาราว 5-6 ปี เพื่อเข้าร่วมเป็นหน่ึง        
ในคณะกรรมการจัดตั้ง “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” โดยมี          
ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน ป้าหยัด เป็นรองประธาน พร้อมด้วย           
กรรมการอีกหลายท่าน เช่น มานิจ สุขสมจิตร, พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร,           
กำาแหง ภริตานนท์ และสุวัฒน์ ทองธนากุล เป็นต้น  

“ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ปี 2540 ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกนั เพือ่จัดตัง้สภาการหนังสอืพมิพฯ์อยา่งเปน็ทางการ วตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็

“ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ฉบับนี ้
มีเหตุผลเพียงอย่างเดียวคือ

ให้ยกเลิกกฎหมายการพิมพ์ 2484ซึ่งเป็น
กฎหมายเก่าแก่ล้าสมัย

ประกาศใช้มาเมื ่อ 66 ปีที ่แล้ว
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องค์กรทำาหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ระยะเวลาที่
ผ่านมาเรากไ็ดรั้บเร่ืองร้องเรียนพอสมควร มีการสอบสวน กดดนั จนถงึกบัทำาให้
นักขา่วลาออกไปแลว้หลายคน” ปา้หยดั ซึง่เปน็ผู้มบีทบาทขบัเคลือ่นคนหน่ึงระบุ

ผลักดันกฎหมายยกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ์ 
ในป ี2549 ปา้หยดัไดรั้บการคดัเลอืกจากสมาชกิสภาการหนังสอืพมิพ์

แห่งชาติ ให้ดำารงตำาแหน่ง ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 4          
ต่อมา ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้เกิดการรัฐประหาร โดยคณะปฏิรูป
การปกครองแผ่นดิน ยึดอำานาจรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิน ชินวัตร  

คณะปฏิรูปฯ ได้แต่งตั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.  
ทำาหน้าทีด้่านนิตบิญัญตั ิโดยประกอบดว้ยตวัแทนจากภาคสว่นและวชิาชพีตา่งๆ  
มีตัวแทนจากวิชาชีพสื่อมวลชน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น สนช. หลายคน เช่น    
กำาแหง ภริตานนท์  นักหนังสือพิมพ์อาวุโส อดีตนายกสมาคมนักข่าว สมหมาย  
ปาริจฉัตร บัญญัติ ในฐานะประธานสภาการหนังสือพิมพ์ สมชาย แสวงการ  
นายกสมาคมนักขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ ภทัระ คำาพทิกัษ์ นายกสมาคมนักขา่วนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

การที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะ บัญญัติ สมชาย และ ภัทระ ซึ่งมีสถานะ
ผู้นำาองค์กรสื่อ ได้รับการแต่งตั้งเป็น สนช. ก่อให้เกิดเสียงวิพากษฺ์วิจารณ์          
ถึงความเหมาะสม จากคนในวงการสื่อสารมวลชนบางส่วน ซึ่งเห็นว่า สื่อมีหน้า
ทีต่รวจสอบการทำางานของรัฐบาล การทีส่ือ่เขา้ไปเปน็ สนช. เสยีเอง น่าจะเปน็การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีการลงชื่อจากนักข่าว จำานวนหน่ึงเรียกร้องให้ทั้ง        
สามคนตัดสินใจเลือกเป็น สนช. หรือ เป็นผู้นำาองค์กรวิชาชีพ เพียงอย่างเดียว

“ดิฉันก็ตกอยู่ในที่น่ังลำาบาก คร้ันจะขอลาออก ก็ถูกทักท้วงไว้”          
บัญญัติเล่าย้อนเหตุการณ์ในครั้งนั้น 

ในที่สุด ทั้งสามคน ก็ตัดสินใจลาออกจากองค์กรวิชาชีพ ไปทำาหน้าที่ 
สนช. บัญญัติลาออกจากตำาแหน่งประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อ
วนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2549 เธอบอกกบัทีป่ระชมุคณะกรรมการ สภาการหนังสอื
พิมพ์ฯ ในวันน้ันว่า เพื่อให้สมาชิกสภาฯ มีความสบายใจว่า จะไม่สูญเสียการ
ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบการทำางานของรัฐบาล และจะไม่ทำาอะไรที่กระทบ
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กระเทอืนตอ่ความรู้สกึและความสามคัคเีปน็ปกึแผ่น ในองคก์รวชิาชพี แมจ้ะลา
ออกจากสภาการหนังสอืพมิพไ์ปแลว้ ไมว่า่จะอยูท่ีไ่หน ภาระหน้าที ่ในการตรวจ
สอบยังคงอยู่ในใจตลอดไป   

การเข้าไปเป็น สนช. ของบัญญัติร่วมกับคนในวิชาชีพสื่อในคร้ังน้ัน  
ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของ            
คนหนังสือพิมพ์ น่ันคือ การร่วมกับ สนช. สายสื่อ และสายอื่นๆ รวมทั้ง  
องค์กรสื่อ 6 องค์กร ผลักดันให้มีการยกเลิก พ.ร.บ. การพิม์ พ.ศ 2484 ได้
เป็นผลสำาเร็จ หลังจากที่มีการเรียกร้องกันมาอย่างยาวนานให้มีการยกเลิก               
กฎหมายฉบับนี้ เพราะเป็นกฎหมายที่ล้าหลังมาก  เนื่องจากประกาศใช้มาตั้งแต่
สมัย จอมพล ป พิบูลสงคราม  และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรังแก กลั่นแกล้ง
นักหนังสือพิมพ์ โดยผู้มีอำานาจที่ถูกหนังสือพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์

กฎหมายฉบับนี ้มีเนื ้อหาที ่ขัดกับมาตรา 19
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ซึ่งรัฐธรรมนูญปกครองราชอาณาจักรไทย 
(ชั ่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 3

ให้การรับรอง
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ภายใต้ พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา 
หนังสอืพมิพ ์ ตอ้งรับโทษทางอาญาทัง้จำาทัง้ปรับ หากวา่ มผู้ีฟอ้งร้องหนังสอืพมิพ์
ในข้อหา หมิ่นประมาท ด้วยการโฆษณา และศาลตัดสินว่าผิด ถึงแม้ว่า จะไม่
ได้เป็นผู้ขียนข่าว หรือมีส่วนรู้เห็นใดๆ กับข่าวหรือบทความนั้น ก็ต้องรับผิดใน
ฐานะตัวการ เพราะ พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 กำาหนดไว้เช่นนั้น 

การยกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 จึงถือเป็นชัยชนะครั้งสำาคัญครั้ง
หน่ึงของคนหนังสอืพมิพ ์ในการสลดัโซต่รวน ทีถ่กูใชเ้ปน็เคร่ืองมือขม่ขู ่คกุคาม
การทำาหน้าที่ตรวจสอบการทำางานของนักการเมือง โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ออกกฎหมายใหม่คือ พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาใช้แทน  

พ.ร.บ. จดแจงการพิมพ์นี้  ไม่มีบทเอาผิด และลงโทษบรรณาธิการ 
ในเร่ืองการหม่ินประมาท มเีพยีงขอ้กำาหนดในเร่ือง การออกหนังสอืพมิพ ์ หน้าที่
ของบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และบทลงโทษในทางปกครอง  หากละเมิด
บทบัญญัติของกฎหมาย

อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ ด้วยข้อหาหม่ินประมาท           
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 

กฎหมายการพมิพฉ์บบัน้ีนอกจากจะไมม่กีารบงัคบัใชใ้นขณะน้ี เพราะ
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เหตวุา่เปน็เวลาหลายปทีีผ่่านมา การออกหนังสอืพมิพไ์มมี่การตอ้งขออนุญาตจาก
ตำารวจสนัตบิาลหรือเจ้าพนักงานการพมิพแ์ตอ่ย่างใด การมอียูข่องกฎหมายฉบบั
น้ีกลับเป็นเคร่ืองบั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

ท่านประธานฯ ที่เคารพ สิทธิเสรีภาพของประชาชนสะท้อนออกทาง
สื่อมวลชนเป็นสิ่งที่ได้รับการตรวจสอบจากกลไกระหว่างประเทศ เป็นดัชนีชี้วัด
ถึงความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก.......”

การประชมุวนัน้ัน รัฐบาลโดยนายธรีภัทร์ เสรีรังสรรค ์รัฐมนตรีประจำา
สำานักนายกรัฐมนตตรี ได้ขอนำา ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้ง กลับไปพิจารณาก่อน 
ภายในเวลา 30 วัน เมื่อครบ กำาหนด 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 ในขั้นแปรญัตติจำานวน 
17 ท่าน มีป้าหยัดเป็นรองประธาน กรรมาธิการ 

เช้าวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กำาแหง ภริตานนท์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ และเป็นกรรมาธิการด้วย ได้เสียชีวิตลง      
ด้วยโรคหัวใจ เพียงไม่กี่ชั่วโมง ก่อนที่สภานิติบัญญัติ จะประชุมพิจารณา       
กฎหมายนี้ ในวาระ 2 และ วาระ 3 ตอนบ่ายวันเดียวกัน 

ปา้หยดัไดก้ลา่วแสดงความเสยีใจ ตอ่การจากไปของกำาแหงในทีป่ระชมุ        
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 แล้วมาทำาหนังสือพิมพ์ ความเป็น         
นักเขียนกับนักข่าวดำารงอยู่เป็นหนึ่งเดียวกัน

    
ประเวทย์ บูรณกิจ ก็เช่นเดียวกัน ก่อนจะก้าวเข้ามาในเส้นทางของ

คนหนังสือพิมพ์ เขาสนใจการเขียนเร่ืองสั้น นวนิยาย ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่         
เพาะช่าง โดยมเีพือ่นนกัเขยีนรว่มกว๊นทีส่นทิสนมกนัคอื นเรศ นโรปกรณ ์ และ
ทวี เกตะวันดี ซึ่งทั้งสองคนนี้ก็เดินเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์ในเวลาต่อมาเช่นกัน 

ลุงประเวทย์ ซึ่งวันนี้อายุ 84 ปีแล้ว เล่าว่า เส้นทางคนหนังสือพิมพ์ 
เริ่มต้นเม่ือ พ.ศ.2497 หลังจากที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่ม
ทำางานที่หนังสือพิมพ์พระนครรายวัน ซึ่งเจ้าของคือ พลโท หม่อมหลวงขาบ 
กญุชร ไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็นกัขา่วประจำาอยู่ท่ีกรมประชาสมัพนัธ์และทำาเนยีบ
รฐับาล ต่อมายา้ยไปอยูห่นงัสอืพมิพเ์ดลเิมล ์ซีง่มอีศิรา อมนัตกลุ เป็นบรรณาธิการ  

ประเทศไทยในตอนนั้น อยู่ในยุคเผด็จการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2490        
ภายหลังการรัฐประหารล้มรัฐบาลหลวงธำารงนาวาสวัสดิ์ โดยคณะทหารที่นำาโดย 
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พลโทผิน ชุณหะวัณ ซึ่งเมื่อยึดอำานาจได้แล้วได้จัดการเลือกตั้งขึ้น โดยพรรค
ประชาธิปัตย์ชนะได้เป็นรัฐบาล นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่เป็น
ได้เพียง 4 เดือนก็ถูกคณะทหารบีบให้ลาออก และเชิญจอมพล ป. กลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2491 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
ระบอบเผดจ็การทหาร ทีป่กครองประเทศไทยอยา่งตอ่เนือ่งนานกวา่ 2 ทศวรรษ 
จากยุค จอมพล ป. เข้าสู่ยุคจอมพลสฤษดิ์ จนมาถึงยุค ถนอม-ประภาส

ประเวทย์เล่าว่า คนหนังสือพิมพ์ท่ีไม่ยอมก้มหัวให้กับเผด็จการตอน
นั้น จะถูกข่มขู่คุกคามจากกลไกรัฐ โดยเฉพาะ “รัฐตำารวจ” ที่มีพลตำารวจเอก
เผา่ ศรยีานนท ์อธบิดีกรมตำารวจสมัยนัน้ ซึง่เปน็มอืขวาของ จอมพล ป. ควบคมุ
สัง่การ นอกจากนัน้ ยงัมกีองกำาลงั อนัธพาลท่ีถกูใชเ้ป็นเครือ่งมอืจัดการกบัฝา่ย
ตรงข้าม

“สมัยนั้น หากเอ่ยถึง “เก๋งดำา” ขึ้นมาเมื่อไร พวกนักหนังสือพิมพ์เป็น
อันต้องเสียวสันหลังวาบ”   

เก๋งดำา ที่ประเวทย์พูดถึง คือ รถเก๋งสีดำา ซ่ึงตำารวจลูกน้องของ         
พลตำารวจเอกเผ่า ที่เรียกกันว่า อัศวินแหวนเพชรในยุคนั้น ใช้เป็นพาหนะ          
ในการพาตัวผู้ที่แข็งข้อไปจัดการ หากเก๋งดำาไปจอดที่หน้าบ้านใคร ก็หมายถึง  
ชะตากรรมของคนผู้นัน้กำาลงัตกอยูใ่นอนัตราย อาจจะถงึแกช่วีติ หรอืหายสาบสญู
ไปโดยไร้ร่องรอย  

“มันเลยตกอยู่ในสภาวะที่ว่า นักหนังสือพิมพ์ส่วนหนึ่งก็กลัวหัวหด    
รายงานข่าวกันลำาบากมาก มีแต่ว่าจะหนีเอาตัวรอดได้อย่างไร สมัยนั้นมี             
นกัหนงัสือพมิพค์นหนึง่ชือ่ สรีุย ์ทองวานชิ ถกูพวกเกง๋ดำานี ่บกุยงิ จนปากเบีย้ว 
เพราะไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล”

อารีย์ ลีวีระ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ เจ้าของหนังสือพิมพ์          
สยามนิกร และพิมพ์ไทย ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพัก หัวหิน ในยุคนี้ โดยผู้ยิง 
เป็นตำารวจจากจังหวัดกาญจนบุรีที่รับคำาสั่งมาจากนายตำารวจ ลูกน้องของ           
พลตำารวจเอกเผ่าอีกทีหนึ่ง

กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้
ปากกาเป็นอาวุธ ถูกจับกุมด้วยข้อหากบฏก็ในยุคนี้ และต้องติดคุกนานถึง 5 ปี 

AW-006.indd   89 2/24/2558 BE   2:36 PM





สำาหรับประเวทย์เอง ในฐานะคนหนังสือพิมพ์ผู้ยึดมั่นในการทำาหน้าที่ 
โดยไมเ่กรงกลวัตอ่อำานาจรฐั กต็อ้งเผชญิกบัการคกุคามของระบอบเผดจ็การเชน่
เดียวกัน จนถึงขั้นติดคุก ติดตะราง แต่เป็นเผด็จการในยุคต่อมา คือ สมัยที่
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี  

                          
เหยื่อเผด็จการ 
สองปีในคุกลาดยาว 
ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 56 ปีก่อน คือ ปีพุทธศักราช 2501 ในเดือน

สิงหาคม กุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็นหัวหน้าคณะส่งเสริมวัฒนธรรมไทย             
นำานักเขียน นักหนังสือพิมพ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย จำานวน 12  คน เดินทาง
เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี ตามคำาเชญิของทางการจนี เพือ่เชือ่มสมัพนัธ ์และ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม   

ยคุนัน้ประเทศไทยกบัจนีไม่มีความสมัพนัธท์างการทตูตอ่กนั ทา่ทขีอง
รัฐบาลไทยกลับจะเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนด้วยซ้ำา เพราะเป็นคอมมิวนิสต์ อยู่คน        
ละขั้วกับสหรัฐฯ ที่ชนชั้นปกครองไทยเข้าพวกด้วยในยุคสงครามเย็น การเดิน
ทางไปจีน จึงเป็นเรื่องต้องห้าม แต่ในช่วงปลายๆ ของรัฐบาลจอมพล ป. ได้ลด
ทา่ทเีปน็ศตัร ูหวาดกลวัจนีลงบา้ง หลงัจากทีต่วัแทนของท้ังสองประเทศไดพ้บปะ
กันในการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่อินโดนีเซีย และจอมพล ป. เอง 
ก็เริ่มคิดถึงการหันมาคบกับจีน เพื่อถ่วงดุลกับสหรัฐฯ

กระนัน้กต็าม การเดนิทางไปประเทศจนีนบัว่า เสี่ยงต่อการถูกเพ่งเลง็
จากรฐับาลวา่ เปน็ผูฝ้กัใฝใ่นลทัธคิอมมวินสิต ์ผูท้ีร่ว่มคณะเดนิทางตอ้งกลา้หาญ 
พร้อมจะเชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น  

ประเวทย์ เป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะตอนนั้น เขาอยู่ในวัยหนุ่ม  
อายุยี่สิบต้นๆ เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ เดลิเมล์ ซ่ึงมีอิศรา อมันตกุล เป็น
บรรณาธิการ

 ประเทศไทยในขณะนั้น จอมพลสฤษดิ์ ได้ทำารัฐประหาร ยึดอำานาจ
จากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 หลังจากนั้น ได้
แต่งตั้งนายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรี และจัดให้มีการเลือกต้ังท่ัวไป        
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ในเดือนธนัวาคมปเีดยีวกนั ผลการเลอืกตัง้ พรรคสหภมู ิซ่ึงไดร้บัการสนบัสนนุ
จากจอมพลสฤษดิ์ ได้ที่นั่งมากที่สุด และได้จับมือกับพรรคชาติสังคม                 
ซึ่ง จอมพลสฤษดิ์ เป็นหัวหน้าพรรคเอง ลงมติเลือก พลโทถนอม กิตติขจร 
รองหัวหน้าพรรคชาติสังคม เป็นนายกรัฐมนตรี 

ระหว่างที่คณะนักเขียน นักหนังสือพิมพ์อยู่ ท่ีประเทศจีนนั้น               
จอมพลสฤษดิ ์ไดท้ำารัฐประหารยดึอำานาจอกีครัง้หนึง่ ในวนัที ่20  ตลุาคม พ.ศ. 
2501 และตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ซึ่งสนองนโยบายต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ของสหรัฐฯ อย่างเต็มที่ ใช้ข้อหาคอมมิวนิสต์ จับกุม เข่นฆ่า        
นักการเมือง นักเคลื่อนไหว และปัญญาชน ฝ่ายตรงข้าม  

สมัยนั ้น หากเอ่ยถึง “เก๋งดำา”
ขึ ้นมาเมื ่อไร พวกนักหนังสือพิมพ์

เป็นอันต้องเสียวสันหลังวาบ
หากเก๋งดำาไปจอดที่หน้าบ้านใคร ก็หมายถึง

ชะตากรรมของคนผู้นั ้นกำาลัง
ตกอยู่ในอันตราย อาจจะถึงแก่ชีวิต
หรือหายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย  
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เมื่อคณะนักเขียน นักหนังสือพิมพ์เดินทางกลับมาประเทศไทย ก็ถูก
ตำารวจสันติบาลจับในข้อหา มีการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์ทันที เช่นเดียวกับ
คณะศิลปินไทยกว่า 40 ชีวิต ซึ่งนำาโดยสุวัฒน์ วรดิลก ซึ่งไปเยือนจีนในช่วง
เดียวกัน แต่กุหลาบ สายประดิษฐ์ ขอลี้ภัยในจีนไม่ได้กลับมาด้วย

“ผมไปอยู่เมืองจีน 4 เดือน พอผมมาถึงกรุงเทพฯ พวกการบินไทย
บอกกับผมว่า ตำารวจรอพวกคุณอยู่ที่สนามบินทุกวัน ผมถูกจับตัวไปคุมขังอยู่ที่
คุกลาดยาว อยู่ที่นั่น 2 ปี โดยถูกจับพร้อมกันกับ อิศรา อมันตกุล              
ทองใบ ทองเปาด์ ทนายแม็กไซไซ จิตร ภูมิศักดิ์ คุณสุวัฒน์ วรดิลก และ       
นักหนังสือพิมพ์อีกหลายคนรวมถึงพวกที่รัฐบาลกล่าวหาว่าเป็นอันธพาล            
รวมแล้วก็ประมาณ 300-400 คน”

ตอนแรกๆที่อยู่ในคุกลาดยาว ประเวทย์บอกว่า กลัวว่าจะถูกประหาร
ชีวิต เพราะมีขา่วลอืเปน็ระยะๆวา่ มกีารจบัคนทีถ่กูขอ้หาไปคอมมวินสิตไ์ปยงิทิง้
ที่กำาแพงคุก 

“ชีวติตอนนัน้คอ่นขา้งลำาบาก คนธรรมดา ขา้งนอกกอ็ยูล่ำาบากอยูแ่ลว้ 
พรอ้มท่ีจะถกูตราหนา้วา่เปน็คอมมวินสิต ์จะถกูยงิทิง้เมือ่ไรกไ็ด ้ถามวา่กลวัไหม
ก็กลัวเหมือนกัน เพราะมีข่าวให้ได้ยินตลอดว่า เขาจะจับตัวไปยิงที่กำาแพงนะ  
ตื่นขึ้นมาก็คิดว่ามันเอาจริงหรือเปล่าก็ชักไม่แน่ใจ อยู่อย่างหวาดผวา ส่วนใหญ่
แต่ละคนท่ีถูกจับ เขาก็มีญาติพี่น้องส่งเสียเลี้ยงดู แต่สำาหรับผมต้องดิ้นรน        
เขียนหนังสือ ว่างงานไม่ได้เลย แล้วก็มีปลูกผักบ้าง เลี้ยงปลาบ้าง”

ประเวทย์ติดคุกอยู่ 2 ปี ก็ได้รับการปล่อยตัวออกมา โดยที่ไม่มีการ
ดำาเนินคดีในชั้นศาลแต่อย่างใด  

ขณะนั้น หนังสือพิมพ์จำานวนมากถูกสั่งปิด บางฉบับถูกชายฉกรรจ์ 
บุกทุบแท่นพิมพ์ เพราะเขียนข่าว เสียดสี ล้อเลียน จอมพลสฤษดิ์ หนังสือพิมพ์
อิสระ นอกจากแท่นพิมพ์ จะโดนทุบแล้ว ยังถูกล่ามโซ่ไม่ให้พิมพ์หนังสือได้  
หนังสือพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ถูก “ล่ามโซ่” แท่นพิมพ์จริงๆ ก็ถูกล่ามโซ่ในความ
หมายทีว่า่ ถกูสัง่หา้มพมิพจ์ำาหนา่ย เทา่กบัเปน็การปดิหนงัสอืพมิพไ์ปโดยปรยิาย  

นักข่าวในยุคนั้นจึงตกงานกันมาก ประเวทย์ต้องแสวงหาอาชีพอื่น         
เพื่อเลี้ยงชีพ โดยเป็นผู้แปลบทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยให้กับ        
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ชีวิตตอนนั้นค่อนข้างลำาบาก
คนธรรมดา ข้างนอกก็อยู่ลำาบากอยู่แล้ว
พร้อมที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์ 

จะถูกยิงทิ ้งเมื ่อไรก็ได้

โรงภาพยนตร์ 3-4 แห่ง คือ สกาล่า ลิโด สยาม และศาลาเฉลิมไทย   
ประเวทยเ์คยได้รับขอ้เสนอจากคนของรฐับาลในขณะนัน้ ใหไ้ปทำางาน

ด้านการเขยีนขา่ว ประชาสมัพนัธ ์เชยีรร์ฐับาล  พรอ้มกบัติดตามการเคลือ่นไหว
ของประชาชน แต่เขาปฏิเสธ เพราะไม่ต้องการเอาศักดิ์ศรีและเกียรติยศเข้าแลก
กับเงิน  

“ทางรัฐบาลทหารมีทางเลือกให้ ตอนนั้นเขาบอกกับผมว่า “เอ็งมาอยู่
กับพวกข้าแล้วข้าจะเลี้ยงดูอย่างดี” เขาให้ผมไปหาข่าวที่ประชาชนเคลื่อนไหว  
ผมก็คิดแย้งอยู่ในใจว่า ประชาชนเขามีสิทธิของเขา ไปสกัดเขาได้อย่างไร ผมก็
เลยคิดว่าทำามาหากินอย่างอื่นก็ได้ ได้เงินน้อยหน่อยก็ช่างมัน”

ประเวทย์แปลหนังอยู่ได้ประมาณ 7-8 ปี ก็หวนกลับไปทำางาน
หนงัสอืพมิพอ์กีคร้ังหนึง่กบัมานะ แพร่พนัธุ ์ทีห่นงัสอืพมิพบ์า้นเมอืง ในตำาแหนง่
หัวหน้าข่าว ทำาอยู่ได้สักระยะหนึ่ง สมิต มนัสฤดี ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ไทยรัฐก็ได้ชักชวนไปทำางานอยู่ด้วยกัน   
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รัฐบาลหอย สั่งปลด
ห้ามทำาข่าวหน้า 1 ไทยรัฐ             
การทำางานที่ไทยรัฐเป็นเรื่องสนุก และน่าท้าทาย แต่ทว่า การรายงาน

ข่าวอย่างแหลมคม ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงหลังเหตุการณ์         
14 ตุลาคม ปี 2516 ซึ่งประชาธิปไตยเบ่งบานเต็มที่ ทำาให้เมื่อเกิดเหตุการณ์        
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทหารในนามคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้ทำา
รัฐประหารยึดอำานาจรัฐบาลหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช  ระบอบเผด็จการได้
กลับมาเล่นงานเขาอีกครั้งหนึ่ง

หลัง 6 ตุลา จัดว่าเป็นยุคมืดที่สุดของหนังสือพิมพ์ คณะปฏิรูปได้สั่ง
ปิดหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ฉบับใดต้องการเปิดใหม่ จะต้องขออนุญาต ซึ่งรัฐบาล
ท่ีคณะปฏิรูปแต่งตั้งขึ้น มีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี           
นายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้พิจารณา
ว่า จะอนุญาตหรือไม่ โดยได้ตั้งเงื่อนไขให้หนังสือพิมพ์ปฏิบัติตาม 

ประเวทย์ เป็นคนหนึ่งที่ถูกหมายหัวจากรัฐบาลธานินทร์
“สมคัร สนุทรเวช  สัง่ใหผ้มกบัหวัหนา้ขา่วอกี 2 คนหลดุจากตำาแหนง่  

คนหนึ่งคือคุณพินิจ ย้ายไปอยู่หน้าข่าวเด็ก กับวิรัติ สิริชุมแสง คนนี้ยื่นใบลา
ออกเอง ผมถูกสั่งห้ามทำาข่าวหน้า 1 ให้ตั้งคนอื่นมาแทน เพื่อจะได้นำาเสนอข่าว
ตามที่เขาต้องการ”

ประเวทย์บอกว่าโชคดี ไม่ต้องตกงาน เพราะกำาพล วัชรพล เจ้าของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ย้ายเขาไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการอยู่กับ             
สมิต มนัสฤดี ซึ่งหลังจากนั้น เขาก็ทำางานอยู่ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาโดยตลอด    
จนเกษียณอายุ
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ตลอดระยะเวลาของการเป็นคนหนังสือพิมพ์ สิ่งหนึ่งที่            
ประเวทย์ ยึดถือไว้ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง และอยากจะถ่ายทอดฝากเป็น
ข้อคิดใหแ้กน่กัขา่วรุน่ใหมท่ัง้ทีก่ำาลงัปฏบิตัหินา้ทีอ่ยู ่และทีก่ำาลงัเดนิเขา้
สู่วงการสื่อมวลชนก็คือ “การเชิดชูความเป็นธรรม” และ “การรักษา      
ผลประโยชน์” ของประชาชน 

“เวลาเราพูดถึงความถูกต้อง มันอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่า      
ความถูกต้องของใคร เรื่องความเป็นกลางหรือไม่เป็นกลาง หรือตรงไป
ตรงมา ก็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องที่ตัดสินยากมาก ซึ่งถ้าถามว่าความถูก
ต้องอยู่ตรงไหน ผมคิดว่าต้องพยายามทำาให้ดีที่สุด สำาคัญที่สุดคือ       
ต้องเป็นธรรมที่สุดและรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน”

ประเวทยเ์ปรยีบเทยีบ เรือ่งความถกูต้องเท่ียงตรงกบันาฬกิา
ว่า ตอนที่เข็มนาฬิกาทั้งเข็มสั้น และเข็มยาว ชี้ไปเลข 12 นั่นคือเวลา
เที่ยงตรง แต่ตอนที่เราบอกว่า เที่ยงแล้ว เข็มนาฬิกาได้เดินพ้นเวลา
เที่ยงไปแล้ว เพราะฉะนั้น บางครั้งเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่า อะไรคือ
ความถูกต้อง 

“ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ความสามารถของ           
นกัหนงัสอืพมิพจ์งึอยูท่ีว่า่ อยา่งไรถงึจะรกัษาความเปน็ธรรมใหก้บัสิง่ที่
ประชาชนต้องเสียไป”     

สิ่งที ่คนข่าวรุ ่นใหม่พึงตระหนัก
ความเป็นธรรม

และผลประโยชน์ของประชาชน
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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
รับผิดชอบเขียนถงึเร่ืองราวในแวดวงสงัคมและบนัเทงิดว้ยสไตลก์ารเขยีนทีผ่่อน
คลายแฝงอารมณ์ขันเสิร์ฟถึงมือผู้อ่านทุกเช้า

 
คอลัมน์น้ีได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์อย่างมากใน         

สมัยนั้น และนับแต่นั้นมาชื่อเสียงของไก่อ่อนก็กลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
“ไก่อ่อน” หรือคุณลุง “บรรเจิด ทวี” ปัจจุบันอายุ 84 ปี แม้วัยและ

สงัขารจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา แตท่วา่สมองไมไ่ดโ้รยราไปตามวยั ยงัมีผลงาน
เขยีนในคอลมัน์ตา่งๆ ของหนังสอืหลายเลม่ ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ปน็เร่ืองทีท่นัยคุทนั
สมัยชนิดที่ว่า เด็กรุ่นใหม่ยังต้องอาย         

นัดพบคุณลุงบรรเจิดที่สำานักข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเป็นคร้ังแรก 
แต่กลับไม่รู้สึกถึงความแปลกหน้ากัน เพราะท่านให้ความเป็นกันเองกับผู้ที่        
อ่อนวัยกว่า บรรยากาศการพบปะกันในวันน้ันทำาให้บทสนทนาดำาเนินไปอย่าง
ราบรื่น 
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คุณลงุบรรเจิดน้ันพืน้เพเปน็ชาวตำาบลสรรพยา อำาเภอมโนรมย ์จ.ชยันาท  
เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2474 จบวิชาการบัญชีชั้นต้น ได้ประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

หลังจบการศึกษาในปี พ.ศ.2499 ก็เริ่มต้นทำางานในตำาแหน่งเสมียน 
กองเลขานุการคณะกรรมการอบรมข้าราชการและประชาชน กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ จากน้ันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการองค์การเลี้ยงไก่ กระทรวง
มหาดไทย แต่เพราะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการพูดและการเขียน ทำาให้ชีวิต
การทำางานช่วงหน่ึงได้มีโอกาสสัมผัสกับงานด้านการบันเทิง โดยไปรับจ้างทำา

บรรเจิด ทวี ผู้อยู่เบื้องหลังความโด่งดังของ ซีรีส์ญี่ปุ่น “สงครามชีวิตโอชิน”        
ทั้งโดยการเบิกทางให้ได้ออกอากาศทางช่อง 5 และการดัดแปลงบทเป็นนิยาย     
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

AW-007.indd   99 2/24/2558 BE   2:37 PM





ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงภาพยนตร์ชั้นหน่ึงในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง           
ทั้งบรอดเวย์, เมโทร, แมคเคนนา, เอเธนส์, ออสการ์, กรุงเกษม, เพชรรามา, 
ควีนส์ และโรงภาพยนตร์สุขุมวิท 

คุณลุงบรรเจิดเล่าไปหัวเราะไปว่า
“ชีวิตผมเร่ิมเขียนหนังสือแบบให้คนอื่นอ่านมาตั้งแต่เรียนเตรียม

อุดมศึกษา ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตอนน้ันผมเขียนเล่นๆ แต่            
“พนมเทียน” คนแต่งนิยายเรื่องเพชรพระอุมา เพื่อนร่วมห้องเรียนเดียวกับผม
เขาเขียนจริงจัง ส่วนผมอยากเขียนก็เขียน แต่ก็เคยเขียนบทละครวิทยุเรื่องหนึ่ง
ส่งเข้าประกวดแล้วได้รางวัล”

ระหว่างทีเ่รียนธรรมศาสตร์ ซึง่ตอ้งใชเ้วลาหลายปกีวา่จะเรียนจบ เพราะ
บา้นเมอืงไม่สงบมปีญัหาการเมือง ชว่งน้ันลงุบรรเจิดบอกว่า กลายเปน็นักกจิกรรม
ตัวยง ที่จำาได้แม่นๆ คือ ถูกเชิญให้ไปเป็นหัวหน้าเชียร์ฟุตบอลประเพณี          
จุฬา-ธรรมศาสตร์

นามปากกา “ไก่อ่อน”
เพื ่อน คือ รงค์ วงษ์สวรรค์

ซึ ่งขณะนั ้นทำ�ง�นอยู่ที ่หนังสือพิมพ์
สย�มรัฐ ตั้งให้
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“สมัยน้ันผมดังไปถึงร้ัวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนสามารถรวมตัว
กันตั้งคณะละครวิทยุได้ ชื่อ “คณะวิญญาณศิลปิน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
1 ป.ณ. เชิงสะพานพุทธ และมีโอกาสได้ออกหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กชื่อ              
“ธรรมสาส์น” ใช้ชื่อจริงเขียนบทความเป็นบางเร่ือง และเขียนคอลัมน์ให้กับ
หนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์ชื่อหนังสือ “ดารา” ใช้นามปากกาว่า “จอสยาม” “

คุณลุงบรรเจิดบอกว่า ตัวเองนั้นเหมือนคนไฮเปอร์ เพราะอยู่นิ่งไมได้    
ขณะที่ทำาละครวิทยุ ออกหนังสือพิมพ์ ก็ยังไปสมัครงานเป็นสมุห์บัญชี                 
ที่โรงภาพยนตร์ด้วย แต่กลับได้งานแปลบทภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็น      
ภาษาไทย และตั้งชื่อหนัง-สารคดีต่างประเทศ

“ภาพยนตร์ที่ผมตั้งชื่อ เช่น เสือหยิ่ง สิงห์ผยอง สารคดีโลก             
เมื่อ 25 น. ฯลฯ ช่วงนั้นได้ค่าจ้างไม่มาก แต่ผมชอบนะ มันสนุกดี”

ที่มาของนามปากกา “ไก่อ่อน”  
จากผลงานที่คุณลุงบรรเจิดขีดเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับถนนสายบันเทิง

เล่นๆ นี้เอง ทำาให้วันหนึ่ง ท่านได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง ซึ่งขณะ
นั้นมีสำานักงานตั้งอยู่ที่ซอยวรพงษ์ บางลำาพู ให้เขียนคอลัมน์บันเทิงรายวันสั้นๆ 
ชื่อ “หลังอาหาร-ลับแลสำาราญ”  

“คอลัมน์นี้อยู่ใน หน้า4 ของหนังสือพิมพ์ ผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องตลก
โปกฮา ยังคงใช้นามปากกาว่าจอสยาม ซึ่งเป็นนามปากกาเดียวกับที่ผมใช้เมื่อ
แปลคำาบรรยายภาษาไทยให้กับภาพยนตร์ในขณะน้ัน เขียนไปเขียนมาก็ได้รับ
ความนิยมจากผู้อ่าน “

คุณลุงบรรเจิดออกตัวว่า  การที่คอลัมน์ “หลังอาหาร-ลับแลสำาราญ”  
มีแฟนๆตดิตามอา่น ไมใ่ชเ่พราะตวัเองเขยีนเกง่ แตเ่ปน็เพราะหนังสอืพมิพเ์สยีง
อ่างทองในสมัยน้ัน เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่อยู่ในความนิยมของผู้อ่าน โดย
เฉพาะช่วงทีม่ขีา่วเด็ดคดีฆา่นวลฉว ีทีเ่ปน็ผลงานทำาใหคุ้ณรังษี เราเจริญ นักขา่ว
ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ 

“ตอนน้ันผมไมไ่ดม้ทีีน่ั่งประจำาในสำานักงานนะ ไดแ้ตอ่าศยัหอ้งทำางาน
ของคุณประสาน มีเฟื่องศาสตร์ หรือเจ้าของนามปากกา กระแช่ สีเสียด              
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น่ังทำางานด้วยกนั หนัหน้าชนกนัทกุวนั ออกไปกนิอาหารเทีย่งดว้ยกนั เทีย่วดว้ย
กัน สนิทกันมาก” 

งานเขียนของคุณลุงบรรเจิดยังคงได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่าง        
ต่อเน่ือง เมื่อหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง ได้เปลี่ยนหัวเป็น “ไทยรัฐ”                     
มี “ทองทศ ไวทยานนท์” เป็นบรรณาธิการ ช่วงนั้นเองที่ทำาให้คุณลุงบรรเจิดได้
เป็นพนักงานประจำาของกองบรรณาธิการข่าวบันเทิง 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
ทำางานอยู่ที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐตั้งให้

เข�บอกผมว่�
ชื ่อ “ไก่อ่อน” นี่แหละดีแล้ว

น่�รักดี จะเขียนเล่นก็ได้ เขียนจิกก็ได้
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“เขาบอกผมว่าชื่อ “ไก่อ่อน” นี่แหละดีแล้ว น่ารักดี จะเขียนเล่นก็ได้ 
เขียนจิกก็ได้ “

คอลัมน์น้ีถือเป็นของใหม่ที่สุดของหน้าบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวัน
สมัยนั้น เพราะวางอยู่ปีกซ้าย ซึ่งยังไม่มีฉบับไหนคิดทำากัน  

ลงุบรรเจิด ตอ้งเขยีนคอลมัน์วนัวพิากษ์ในหน้าบนัเทงิทกุวนั การเขยีน
คอลมัน์สมยัน้ัน นักเขยีนตอ้งอยูใ่นวนัิยมากกวา่สมยัน้ี เสรีภาพกมี็จำากดัไมก่วา้ง
ขวางเหมอืนวนัน้ี ดงัน้ันเรือ่งหรอืวตัถดุบิทีน่ำามาเขยีนจึงมกัเปน็ประสบการณต์รง
จากการท่องราตรี ซึ่งมักจะวนเวียนอยู่บนถนนไม่กี่สาย เร่ิมตั้งแต่ถนนสีลม       
ย่านศาลาแดง ซอยพัฒน์พงศ์ ถนนเจริญกรุงหน้าไปรษณีย์กลาง และถนน
ราชดำาเนินกลาง  

“เร่ืองราวที่เขียนลงก็เกี่ยวกับความบันเทิงเริงรมย์เป็นส่วนใหญ่             
ไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกบัการเมอืง เพราะได้ยนิเร่ืองทีโ่รงพมิพถ์กูชายฉกรรจ์บกุเขา้ไป
ทบุแทน่พมิพ ์เน่ืองจากขอ้เขยีนใชเ้สรีภาพค่อนขา้งจะสมบรูณไ์ปหน่อย สว่นใหญ่
ผมเขียนถึงนักร้องสาว เช่น คุณปทุมวดี เค้ามูลคดี สมัยน้ันเป็นนักร้อง             
ผมเขียนถึงบ่อยๆ ส่วนผู้ชายที่ดังๆ มีคุณสุเทพ วงศ์กำาแหง และ คุณชรินทร์ 
นันทนาคร”

คุณลุงบรรเจิดเล่าว่า ความที่ต้องออกท่องราตรีทุกคืนเพื่อเก็บเกี่ยว
ข้อมูล ทำาให้ได้พบเห็นทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม 
นักร้อง นักแสดง ซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุดิบชั้นยอดที่เก็บมาเขียนถึงในคอลัมน์

หากจะกลา่วว่า คุณลงุบรรเจิดเปน็คนแรกๆ ทีเ่ร่ิมเขยีนคอลมัน์ประเภท
ซุบซิบ หยิก หยอก แซวบุคคลในสังคมของยุคนั้นสมัยนั้น ก็คงไม่ผิด  

“ผมไปกับนักข่าวบันเทิงอีก 2 คน จาก 2 ค่ายหนังสือพิมพ์ คือ        
คุณสำาเริง เนาว์สัยศรี จากพิมพ์ไทย และคุณสุธี มีศีลสัตย์ จากเดลินิวส์         
เที่ยวทุกคืน ก็ได้ข้อมูลจากการเที่ยวมาเขียน เช่น เขียนถึงปทุมวดีตอนเป็น      
นักร้องอยู่ที่สถานบันเทิงชื่อ มูแลง รูจ ที่เขียนถึงเพราะตอนนั้นเพราะมีคนบอก
ให้ผมช่วยเขียนเชียร์ ผมเขียนจนคุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ภรรยาของ            
ป๊ะกำาพล วัชรพล แซวว่า สงสัยต้องไปมูแลง รูจ สักที อยากรู้ว่าปทุมวดีคือใคร 
ทำาไมเธอเขียนถึงบ่อย ก็ตอนนั้นผมเขียนอะไรก็ลงท้าย “ก็ปทุมวดีสิ” ตลอด”
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ผลงานของคุณลุงบรรเจิดขณะอยู่ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังไม่หมด       
เทา่น้ี ยงัมเีร่ืองสัน้แนวตลกสปัดนทีแ่ปลมาจากหนังสอืเพลยบ์อยรายเดือนลงใน
คอลัมน์ “นิทานข้างหมอน” ซึ่งวางอยู่ตำาแหน่งปกในของหนังสือพิมพ์ด้วย    

                
เบื้องหลัง “ทอง” ของ ฉลอง  ภักดีวิจิตร
ด้วยสมองที่ชอบคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย บวกกับ

เป็นคนกว้างขวางในวงการบันเทิง วันหน่ึง ลุงบรรเจิดจึงมีโอกาสได้สร้างหนัง
เรื่อง “ยอดคน” มีเกชา เปลี่ยนวิถี เป็นพระเอก แถมจัดฉายรอบปฐมทัศน์        
ช่วงเวลา 1 ทุ่มตรง ซึ่งสมัยนั้นไม่มีใครเขาทำากัน 

นอกจากนี้ คุณลุงบรรเจิดยังเขียนเรื่อง “ทอง” ที่ต่อมา “บางกอกการ
ภาพยนตร์” ของ “ฉลอง ภักดีวิจิตร” นำาไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง “ทอง”       
ถึง 3 ภาค สร้างรายได้ถล่มทลาย แต่เจ้าของงานเขียนกลับไม่ได้แม้แต่ค่าเรื่อง 
นอกจากความภาคภูมิใจในผลงานที่รังสรรค์ขึ้น

“ผมเขียนเรื่องทองความยาวแค่ 1 หน้าครึ่งของกระดาษ A4 ให้คุณ
ฉลองไปทำาหนังฟรีๆ ตอนน้ันมีแตค่นบอกวา่เร่ืองดีนะ แตท่ำาไม่ไดห้รอก พอคณุ
ฉลองเห็นก็เอาไปให้คุณ ส. อาสนจินดา เขียนบทภาพยนตร์ ผมจำาได้วันที่หนัง
ออกฉายจริง คุณจุรี โอศิริ ซึ่งเป็นคนพากย์เสียงเข้ามาพูดกับผมว่า เฮ้ย! เจิด 
ความฝันคุณเป็นจริงแล้วนะ ความจริงผมยังเขียนบทภาพยนตร์ร่วมกับ              
คุณปราศรัย กีรกะจินดา ด้วยนะ มีหลายเร่ือง เช่น จุฬาตรีคูณ, คู่รัก,              
ยิ้มสวัสดี, ตัดเหลี่ยมเพชร, ผ่าปืน, พ่อครัวหัวป่าก์ ฯลฯ” 

ยกทีมออกจากไทยรัฐ
สุดท้ายไปไม่รอด                            
จู่ๆ วันหน่ึงราวๆปี 2514 คุณลุงบรรเจิดก็โบกมือลาจากไทยรัฐ          

ย้ายไปอยู่หนังสือพิมพ์รายวันน้องใหม่ชื่อ “สยาม” ที่ สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 
เป็นนายทุน ครั้งนั้น นอกจากลุงบรรเจิดแล้ว  ยังมีคนไทยรัฐอีกประมาณ 100 
คน ยกกองออกไปอยู่ที่ “สยาม” ซึ่งมีสำานักงานอยู่ที่ผ่านฟ้า แม้แต่คนขาย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็ยังตามไปด้วย ถือเป็นปรากฏการณ์  “ออกยกกอง”         
ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของคนหนังสือพิมพ์ 
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“ปะ๊กำาพลถงึกบัร้องไห ้โทรศพัทม์าดา่ผมถงึหอ้งทำางานทีโ่รงภาพยนตร์
ออสการ์ ตอนนั้นมีคนเดียวที่ไม่ออกคือ คุณโกวิท สีตลายัน เจ้าของคอลัมน์ 
มังกรห้าเล็บ”

แตห่ลงัจากน้ันไม่นาน พวกทีอ่อกจากไทยรัฐ ไปอยูห่นังสอืพมิพส์ยาม 
กต็อ้งร้องไหห้นักยิง่กวา่ปะ๊กำาพล เพราะหนังสอืพมิพป์ดิตวัลงภายในเวลาอนัสัน้ 

“ผมไมเ่ปน็ไรหรอก แตต่อนน้ันผมสงสารพวกตระเวนขา่ว ตกงานกนั
หมด กระเสนกระสาย ผมเสียดายมาก เพราะถ้าอยู่ต่ออีก 2 เดือน หนังสือจะ
ขายดีมาก เพราะกำาลังเข้าสู่ช่วง 14 ตุลา 2516 ซึ่งเหตุการณ์บ้านเมือง               
ช่วงน้ันทำาให้หนังสือพิมพ์ขายดีมาก เรียกว่าช่วงน้ันจะพิมพ์กี่แสนฉบับก็ขาย               
หมดเกลี้ยง”

“ผมเป็นคนแรกนะที่เรียกคุณกำาพลว่า “ป๊ะ” “คุณลุงบรรเจิดเปรยขึ้น

สิ่งที ่นักข่�ว ทุกยุคสมัยควรจะมีเหมือนกันคือ
“อิสรภ�พท�งคว�มคิด”

โดยเฉพ�ะคนทำ�หนังสือพิมพ์นั ้น
ยิ ่งต้องคิดเร็ว ทำ�เร็ว ถูกต้อง แม่นยำ�

และที ่ข�ดไม่ได้คือ ต้องมี “สัจจะ”
เพร�ะทุกชิ ้นง�นที่ผลิตขึ ้นม�

ต้องเขียนด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
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เบาๆ ระหว่างการสนทนา ก่อนจะเล่าต่อว่า ตกงานในสำานักพิมพ์อยู่ประมาณ      
ปีเศษ ในปี 2518 ก็ได้รับการชักชวนจาก “สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช” ให้ไป
ทำางานที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

ปักหลักทำางานอยู่ที่เดลินิวส์นานถึง 24 ปี เพียงเพราะคำาขอร้องไม่ให้
ออกของ “เตี่ย” หรือ “คุณแสง เหตระกูล” กระทั่งเกษียณอายุงานในตำาแหน่ง 
“บรรณาธิการหนังสือพิมพ์” 

“ผมก็อยู่หน้าบันเทิงเหมือนเดิม เขียนคอลัมน์เสียส่วนใหญ่ ตอนนั้น
พี่เทพเอานิยายเร่ืองเพชรพระอุมาไปลงในหนังสือพิมพ์สร้างจุดขายใหม่ ทำาให้
หนังสือพิมพ์ขายดีจากวันละ 75,000 ฉบับ ขึ้นมาเป็น 3 แสนฉบับ ที่รู้ก็เพราะ
ว่าพี่เทพได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำาหรับกองบรรณาธิการ เงินกองทุนมาจาก
ยอดขายหนังสือพิมพ์ คิดฉบับละกี่สตางค์จำาไม่ได้ เพื่อเอาเงินมาให้พวกเรา 
ปัจจุบันก็ยังมีกองทุนนี้อยู่แต่อาจจะไม่อยู่ในรูปแบบเดิม เพราะปัจจุบันมีหลาย
ส่วนงาน ผมว่าน่าจะได้กันทุกคน”

จากคนเขียนคอลัมน์ ไม่มีทักษะด้านการทำาข่าว ไม่เคยเป็นนักข่าว   
แต่เมื่อต้องนั่งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ก็ยังสร้างผลงานหลายอย่าง   

คุณลุงบรรเจิดบอกว่า ไม่ชอบตามอย่างใคร มีความคิดริเริ่มของตัว
เอง คุณลุงเปิดหน้าเดลินิวส์วาไรตี้ เป็นครั้งแรก ทำาให้หนังสือพิมพ์มี 2 ส่วนใน 
1 ฉบบั ทำาใหห้นังสอืพมิพข์ายดีจากการเขยีนนิยายทีแ่ปลงมาจากละครในโทรทศัน์ 
ใช้นามปากกาว่า แดงระวี เริ่มต้นจากละครจีนเรื่องเหยี่ยวถลาลม ของช่อง 7 สี   
โดยเอาบทพากย์มาเขียนใหม่ ใส่อารมณ์ บรรยากาศ เอาไปลงในหนังสือพิมพ์
เพียงแค่สัปดาห์เดียว ยอดขึ้นเป็นแสนฉบับ 

อีกเรื่องคือละครญี่ปุ่นเรื่องโอชิน
“ผมตั้งชื่อเร่ืองใหม่ว่า สงครามชีวิตโอชิน คนอ่านติดกันทั้งบ้าน           

ทั้งเมือง”
คุณลงุบรรเจิดเลา่ว่า ตอนทีมี่ผู้ซือ้ละครน้ีคร้ังแรก ไปเสนอทวีชีอ่งไหน

ก็ไม่ใครเอา คุณลุงได้ดูตัวอย่างอยู่ 2-3 ตอน รู้เลยว่าต้องดัง จึงแนะนำาให้ไป
เสนอช่อง 5 ซึ่งสมัยน้ันเป็นช่องที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ มีรายการเดียวที่ดังคือ    
มาตามนัด   
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“ออกอากาศหลังรายการน้ีเลย จากน้ันผมเขียนลงในเดลินิวส์อยู่ 6 
เดือน คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง แม้แต่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็ยังติดละคร
เร่ืองน้ี ทำาให้ช่วงที่มีละครสงครามชีวิตโอชินหนังสือพิมพ์ขายดี ยอดขาย
หนังสือพิมพ์ขึ้นอีกแสนฉบับ ตอนนั้น...แม้แต่เพชรพระอุมายังสู้ไม่ได้”  

แม้เดลินิวส์จะไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่นำานิยายไปลงให้คนอ่าน 
แตจ่ากไอเดียของคุณลงุบรรเจิดทีเ่อานิยายไปลงในหนังสอืพมิพเ์ดลนิิวสค์ร้ังแรก 
ต้องยอมรับว่าทำาให้เดลินิวส์ประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม 

แตใ่ชว่า่ชวีติของคุณลงุบรรเจิดจะโรยดว้ยกลบีกุหลาบเสมอไป เพราะ
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ระหว่างนั้นก็มีคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่หลายรอบ
“ผมมีคดีเกี่ยวกับสถาบัน เพราะลูกน้องไปเขียนข่าวผิดพลาด ทำาให้

หนังสือพิมพ์ถูกปิดไป 15 วัน ผมต้องขึ้นศาล ขณะน้ัน คุณชลอ อยู่เย็น          
เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา คนเขียนข่าวน้ีติดคุก ผมต้องรับผิดชอบ      
แต่ศาลยังปรานีตัดสินให้รอลงอาญา 2 ปี ผมได้รับความเมตตาจาก             
ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ เขียนลงในหนังสือพิมพ์สยามรฐั เพื่อช่วยเดลินิวส์ โดยบอกว่าถ้า
เดลนิิวสบ์รรเทาใหข้นาดน้ีแลว้ บรรณาธกิารยงัตดิคกุอกี แลว้ตอ่ไปจะหาใครมา
เป็นบรรณาธิการได้”

ก่อนจบเรื่องคดีนี้ คุณลุงบรรเจิด หยอดท้ายเป็นเกร็ดว่า จากคดีนี้
แหละที่ทำาให้ประภา เหตระกูล ได้พบกับ พลตำารวจโท วันชัย ศรีนวลนัด     
จนได้ใช้นามสกุลศรีนวลนัดมาถึงทุกวันนี้   

“ตอนน้ัน วันชัยเป็นสารวัตรอยู่ที่ สน.บางรัก ผมไปมอบตัวที่น่ัน     
ส่วนคุณประภาตอนนั้นต้องไปช่วยผมเรื่องคดีความ”

วันนี้  ..  ยังไม่วางปากกา                 
คุณลงุบรรเจิดเกษียณจากตำาแหน่งบรรณาธกิารหนังสอืพมิพใ์นป ี2542 

แต่ใช่ว่าท่านจะหยุดเขียน หยุดคิดหยุดค้นคว้า ในทางกลับกัน ผลงานเขียนใน
ฐานะคอลัมนิสต์ ยังคงปรากฏในหนังสือหลากหลายหัว

หลังเกษียณจากเดลินิวส์ ปราจิน เอี่ยมลำาเนา เจ้าของหนังสือ            
กรังด์ปรีซ์ ชวนไปเป็นที่ปรึกษาหนังสือกรังด์ปรีซ์ อยู่มา 10 กว่าปี จนถึงทุกวัน
นี้ และเขียนคอลัมน์ ลงหนังสือในเครือชื่อ ยวดยาน ซึ่งเป็นหนังสือรายสัปดาห์
ขนาดเท่ากับหนังสือพิมพ์

ต่อมา ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ภัทรพงษ์ จากหนังสือสื่อสากล ซึ่งเป็น
หนังสือรายเดือน ก็ขอให้เขียนคอลัมน์ด้วย และอีก 2 เล่มที่ยังเขียนให้คือ 
หนังสอืพมิพบ์า้นเมือง และหนังสอืในเครือสยามสปอร์ต ของระว ิโหลทอง เพราะ
คุ้นเคยกัน อยู่มาด้วยกันตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ   

“ผมยังเขียนหนังสือทุกวัน เขียนเพราะอยากใช้สมอง อย่าถามนะว่า 
ผมเอาข้อมูลจากที่ไหนมาเขียน ผมก็ใช้คอมพิวเตอร์ไง ดูเว็บต่างประเทศบ้าง 
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อ่านหนังสือพิมพ์บ้าง อัปเดตข้อมูลทุกเช้า ทั้งหมดนี้มันคือ ความชอบส่วนตัว 
อยากเขียนอะไรก็เขียน ผมเขียนหนังสือ ไม่เคยถามว่าจะได้เงินเท่าไหร่ ก็อย่าง
ว่าแหละนะ สมัยนัน้คนทำาหนงัสือพิมพ์รายได้นอ้ย ลิขสิทธิ์ค่าเขียนก็ไม่มี แต่ถ้า
เป็นสมัยนี้ละก็ ผมคงรวยมากแน่ๆ”              

ชว่งสดุทา้ยของบทสนทนา คณุลงุบรรเจิดยงัใหข้อ้คดิดีๆ  สำาหรับน้องๆ 
ลูกๆ หลานๆ ที่ทำางานข่าวทุกคนว่า 

แม้นักข่าวยุคก่อนจะไม่เหมือนนักข่าวยุคปัจจุบัน แต่สิ่งที่นักข่าว          
ทุกยุคสมัยควรจะมีเหมือนกันคือ“อิสรภาพทางความคิด” โดยเฉพาะคนทำา
หนังสือพิมพ์น้ัน ยิ่งต้องคิดเร็ว ทำาเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา และที่ขาดไม่ได้คือ        
ต้องมี “สัจจะ” เพราะทุกชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมาต้องเขียนด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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คณิต นันทวาณี 
เหยี่ยวข่าวทำาเนียบฯรุ่นบุกเบิก
เรื่องและภาพ โดย ศศิชา อิสระศรีโรจน์ 
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คณิต นันทวาณี หรือที่นักข่าวท้ังรุ่นน้อง และรุ่นใกล้เคียงกัน        
รวมทั้ง คนในแวดวงการเมือง และการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งรู้จักมักคุ้นกัน 
เรียกว่า “ เจ๊คณิต” เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2474 ก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศไทยจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หนึ่งปี 

 
คณติเกดิและเตบิโต ทีจ่งัหวดันนทบรุ ีในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัเรอืนจำ�

บ�งขว�ง แม่เป็นแม่ค�้ข�ยอ�ห�รอยู่ที่ ตล�ดหน้�คุกบ�งขว�ง เมื่ออ�ยุได้เพียง 
10 ปี ในย�มที่ว่�งจ�กก�รเรียน เจ๊คณิต ต้องช่วยแม่ทำ�ง�น ทั้งโม่แป้งทำ�ขนม 
และง�นอืน่ๆต�มทีแ่มจ่ะเรียกใช ้ซึง่ทำ�ใหเ้ธอไดซ้มึซบัคว�มเปน็ผูห้ญงิทีเ่ขม้แขง็
ของแม ่ทีต่อ้งทำ�ม�ห�เลีย้งลกูๆ ด้วยคว�มม�นะอดทน ไมเ่คยแสดงคว�มออ่นแอ
ออกม�ให้เห็นเลยแม้แต่คร้ังเดียว และคว�มเข้มแข็งของแม่นี้เอง ที่ได้รับก�ร
ถ่�ยทอดม�สู่เจ้�ตัว

เรือนจำ�บ�งขว�ง นอกจ�กจะเป็นคุกคุมขังนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ ที่ถูก
ลงโทษสถ�นหนัก รวมทั้งนักโทษประห�รแล้ว  ยังเป็นที่จองจำ�นักโทษก�รเมือง 
ที่รัฐบ�ลจอมพล ป พิบูลสงคร�ม ในยุค “เชื่อผู้นำ� ช�ติพ้นภัย” เห็นเป็นศัตรู 
จำ�นวนม�ก 
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ดว้ยคว�มทีเ่จค๊ณติตอ้งออกไปชว่ยแมข่�ยของท่ีตล�ดหน�้คกุบ�งขว�ง
ทุกวัน จึงมีโอก�สรับฟังเรื่องร�วของนักโทษก�รเมือง จ�กภรรย�ของนักโทษคน
หนึ่ง ที่ม�ซื้อกับข้�วที่แม่ข�ยอยู่ทุกวัน

“ส�มีของเธอติดคุกอยู่หล�ยปี เร�จึงได้นั่งฟังผู้หญิงคนนี้พูดถึงส�มี
ของเข� กระทัง่เกดิก�รซมึซบัในเสน้ท�งชวีติของนกัโทษก�รเมอืงท่ีดิน้รนต่อสูก้บั
อำ�น�จเผด็จก�รทห�ร เธอเล�่ว่� เข�ถูกจับเพร�ะฝักใฝ่เรื่องก�รเมืองม�กเกินไป 
เร�รู้สึกสะเทือนใจม�กตอนที่ได้ฟัง เกิดคว�มรู้สึกที่ว่� ทำ�ไมเข�จึงต้องถูกคุมขัง
ทั้งๆที่เป็นเร่ืองของก�รไม่สยบยอมต่ออำ�น�จ ตรงนี้เองที่ทำ�ให้เร�มีคว�มรู้เรื่อง
ก�รเมืองม�ตั้งแต่เด็ก” เจ๊คณิตย้อนคว�มทรงจำ�ในช่วงนั้นให้ฟัง 

เมื่อเรียนจบชั้นมัธยม จ�กโรงเรียนสตรีนนทบุรี เจ๊คณิตได้รับก�ร
ชักชวนจ�กบัญญัติ ทัศนียเวช ให้เข้�สู่วงก�รหนังสือพิมพ์ โดยเริ่มต้นจ�กก�ร
เป็นนักข่�วที่หนังสือพิมพ์ “ไทยใหม่” ในขณะที่มีอ�ยุ 20 ปี 

คณิตเล�่ว่� บัญญัติเป็นเหมือนพี่ส�ว เพื่อนและหัวหน้�ง�น ที่ตนเอง 
ให้คว�มเค�รพนับถือ เป็นต้นแบบที่คอยให้คำ�ปรึกษ� คำ�แนะนำ� และเป็นแรง
บันด�ลใจ ในก�รเป็นนักข่�วที่ดี   

“ตอนทีเ่ข�้ไปเริม่ง�นทีห่นงัสอืพมิพไ์ทยใหม ่ตอนนัน้เปน็เหยีย่วข�่วที่
ตอ้งไปทำ�ข�่วทีท่ำ�เนยีบรฐับ�ล โดยก�รไปสัมภ�ษณร์ฐัมนตร ีซ่ึงในยคุนัน้ยงัไมม่ี
เครือ่งบันทกึเสยีงเหมอืนเชน่นกัข�่วสมยัปัจจุบัน ต้องใชว้ธีิก�รจดและต้องจำ�ให้
แม่น เริ่มจ�กฝึกจับประเด็น แล้วกลับม�เขียนข่�ว โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีด          
ซึ่งห้�มเขียนผิดเป็นอันข�ด โดยเฉพ�ะชื่อและตำ�แหน่งของรัฐมนตรี ก�รเขียน
ข่�วผิดถือว่�เป็นเร่ืองใหญ่ม�กในสมัยนั้น ถึงขั้นต้องปิดหนังสือพิมพ์ ฉะนั้น
หัวหน�้ข�่วจะย้ำ�เสมอว่� ห้�มเขียนผิดนะ”   

คณติเล�่ว�่  ตวัเองจะจำ�ทะเบยีนรถยนต์ของรฐัมนตรแีต่ละคน  ห�ก
เห็นรถยนต์จอดที่ทำ�เนียบหรือรัฐสภ� ก็จะรู้แล้วว่�รัฐมนตรีคนไหนม�ประชุม  
พอถงึช่วงปรับคณะรัฐมนตรี ถอืว�่เปน็เร่ืองทีใ่หญม่�ก  ตอ้งจำ�ใหไ้ดว้�่รฐัมนตรี
คนไหนม�ใหม่ คนไหนออกไป หรือย้�ยกระทรวง ใครเป็นรัฐมนตรีคนเก่�        
คนใหม่ม�ยังไง เป็นเด็กของใคร ต้องจดอย่�งละเอียดแล้วกลับม�พิมพ์ดีด  
เขียนข่�วต่อที่สำ�นักพิมพ์ 
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ก�รทำ�หนงัสอืพมิพใ์นยคุหลงัป ี2480 ซึง่ก�รเมอืงไทยอยูภ่�ยใตร้ะบอบ
เผด็จก�รทห�ร ของ รัฐบ�ลจอมพล ป. พิบูลสงคร�ม  เป็นอ�ชีพที่เสี่ยงต่อก�ร
ถูกคุกค�มจ�กอำ�น�จรัฐ  ห�กว่� ไม่ใช่เป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระบอกเสียงของ
รฐับ�ล หนงัสอืพมิพไ์มม่เีสรภี�พในก�รนำ�เสนอขอ้มลูข�่วส�ร และคว�มคดิเห็น 
ที่ขัดแย้งกับรัฐบ�ล แต่เจ๊คณิต บอกว่� ตัวเองเป็นคนกล้�ม�ตั้งแต่เด็ก จึงกล้�
ที่จะร�ยง�นข่�วต�มคว�มเป็นจริงที่ประช�ชนควรจะได้รู้ แม้ว่�จะต้องเผชิญกับ
ก�รถูกเซ็นเซอร์ข่�วก่อนตีพิมพ์ก็ต�ม

“ยอมรบัเลยว�่ก�รทำ�ง�นในชว่งนัน้บรรย�ก�ศตงึเครยีด แตว่�่ไมรู่ส้กึ
กดดันนะ เพร�ะเร�มั่นใจว่�เร�เป็นนักข่�วหญิงที่เก่ง “

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำ�รัฐประห�ร ยึดอำ�น�จรัฐบ�ล                    
จอมพลป.พิบูลสงคร�ม มื่อวันที่ 16 กันย�ยน พ.ศ. 2500 และแต่งตั้งน�ยพจน์ 
ส�รสิน เอกอัครร�ชทูตไทยประจำ�สหรัฐอเมริก� ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี
เพื่อจัดก�รเลือกตั้งในวันที่ 15 ธันว�คม พ.ศ. 2500 หลังก�รเลือกต้ัง               
พลโทถนอม กิตติขจร ได้เป็นน�ยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มกร�คม พ.ศ. 2501  
แต่เป็นได้เพียง 10 เดือนก็ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง ในวันที่ 20 ตุล�คม พ.ศ. 2501 
โดยอ้�งว่� เกิดคว�มวุ่นว�ยในสภ�ฯ และจอมพลสฤษดิ์ประก�ศยึดอำ�น�จ       
อีกครั้งในตอนค่ำ�วันเดียวกัน   

ครั้งนี้ จอมพลสฤษดิ์ เป็นน�ยกรัฐมนตรีเอง ปกครองประเทศโดยใช้
ประก�ศคณะปฏิวัติ และธรรมนูญก�รปกครองร�ชอ�ณ�จักร พ.ศ. 2502 ที่
น�ยกรัฐมนตรีมีอำ�น�จเบ็ดเสร็จเด็ดข�ดประเทศไทยเข้�สู่ยุคเผด็จก�รอีกครั้ง 
หนึง่ หนงัสอืพมิพซ์ึง่เปน็สือ่ส�รมวลชนหลกัประเภทเดยีวในยคุนัน้ ตอ้งถกูจำ�กดั
สิทธิเสรีภ�พ ไม่ส�ม�รถนำ�เสนอข่�วได้อย่�งตรงไปตรงม� ก่อนจะตีพิมพ์           
จะต้องส่งข�่วทุกชิ้น ไปให้กองทัพตรวจสอบ หรือ “เซ็นเซอร์”

เจ๊คณิต เล่�ให้ฟังถึงบรรย�ก�ศในตอนนั้นว่� ทุกคืนประม�ณ         
สองทุ่ม นักข�่วจะต้องนั่งรถจี๊ปเดินท�งไปยังกองทัพบกเพื่อหอบข�่วทั้งหมดไป
ให้พันเอกประจักษ์ สว�่งจิตร ซึ่งขณะนั้นเพิ่งจบก�รศึกษ� ติดยศน�ยร้อยได้ไม่
กี่ปี เป็นผู้เซ็นเซอร์ จ�กนั้นนักข่�วจึงจะกลับม�พิมพ์ข่�วที่ผ�่นก�รเซ็นเซอร์แล้ว 
เพื่อลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันรุ่งขึ้น ทำ�ให้เวล�ก�รปิดข่�วดึกขึ้น           
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เสร็จง�นแล้วจึงกลับบ้�นลำ�บ�ก ต้องอ�ศัยนอนค้�งที่โรงพิมพ์กันเกือบทุกคืน  
“ทำ�แบบนี้ทุกวันจนกล�ยเป็นเรื่องปกติท่ีต้องหอบข่�วไปนั่งคอยให้  

ทห�รตรวจสอบ จะกลับบ�้นก็ไม่ให้กลับ แต่ด้วยหน�้ที่ของก�รทำ�ง�นมันอยู่ใน         
ส�ยเลือด เลยทำ�ให้เร�ใจจดจ่อไปกับง�น ไม่เคยรู้สึกลำ�บ�ก ไม่เคยเกรงกลัว
อิทธิพลใด เร�มีแต่คว�มกล้�ห�ญ และก็ไม่เคยมีคว�มคิดแวบเข�้ม�ว่�เร�ต้อง
เลิกทำ�อ�ชีพนี้สักครั้งเดียว”

แม้จะถูกควบคุม ตรวจสอบก�รร�ยง�นข่�วอย่�งเข้มงวด แต่เจ๊คณิต
ก็เข้�ใจในก�รทำ�หน้�ที่ของอีกฝ่�ยหนึ่ง   

ความคุ้นเคยกับ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ “แหล่งข่าว” เป็นเรื่องปกติของ         
เหยี่ยวข่าวประจำาทำาเนียบอย่าง “เจ๊คณิต” ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็น              
นายกรฐัมนตรีคนหนึง่ที ่เจค๊ณิต ช่ืนชมในความสามารถทีห่ลากหลาย และความ
ตรงไปตรงมา
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“รุ่นพี่ที่ทำ�อ�ชีพสื่อมวลชนด้วยกันเข�จะบอกกับเร�เสมอว่� อย่�ไป
เกลียดชังเข� เข�ไม่ได้รังแกแต่เข�ม�ตรวจสอบก�รทำ�ง�น สำ�รวจ ตรวจตร�ว่�   
ที่เร�เขียนไปนั้น เป็นคว�มจริงหรือไม่”

เจ๊คณิตเรียกสิ่งนี้ว่� “แว่นสีข�ว” ซึ่งหม�ยถึง ก�รทำ�ข่�วโดยไม่มี      
อคติใดๆ 

“เร�ตอ้งยดึมัน่ทำ�หน�้ทีส่ือ่มวลชนในก�รร�ยง�นข�่วโดยทีไ่มไ่ดล้ืน่ไหล
ไปต�มกระแส เร�ต้องคิดหล�ยๆมิติ ว่� เข�เป็นคนดีหรือไม่ดี เข�ทำ�ให้ประเทศ
ช�ติเสียห�ยอย�่งไรบ�้ง ซึ่งเร�ต้องเรียนรู้ตรงนี้”

ทีมงาน “บ้านเมือง” ยุคบุกเบิก
ต่อม�เมื่อพ.ศ. 2517 เจ๊คณิตได้ย้�ยม�อยู่ที่หนังสือพิมพ์บ้�นเมือง  

ร่วมกับม�นะ แพร่พันธุ์ และ ถ�วร สุวรรณ ซ่ึงทั้งสองคนนี้ คณิตบอกว่�        
เปน็คนทีส่ำ�คญัในชวีติของตนม�ก โดยม�นะเป็นบรรณ�ธิก�รต้ังแต่หนงัสอืพมิพ ์
พมิพไ์ทยเรือ่ยม�จนกระทัง่หนงัสอืพมิพบ์�้นเมอืง สว่นถ�วรกเ็ป็นรุน่พีท่ี่คอยให้
คำ�แนะนำ�ในช่วงที่ทำ�ข่�วก�รเมืองม�โดยตลอด

ประเทศไทยหลังผ�่นเหตุก�รณ์ 14 ตุล�คม 2516 แม้ว่�สถ�นก�รณ์
บ�้นเมืองจะสบัสนวุน่ว�ย เพร�ะเปน็ชว่งเปลีย่นผ�่นเสรภี�พเบง่บ�น มกี�รประทว้ง
ของนักเรียน นักศึกษ� กรรมกร แทบทุกวัน และเริ่มมีก�รใช้คว�มรุนแรงกับ   
ผูน้ำ�นกัศกึษ�  ช�วน� แตส่ำ�หรับผู้ทีผ่่�นประสบก�รณใ์นก�รทำ�ข�่วม�น�น อย�่ง 
เจ๊คณิตไม่ได้รู้สึกว่� มีแรงกดดันในก�รทำ�หน้�ท่ีแต่อย่�งใด แต่กลับเห็นว่� 
สื่อส�รมวลชน มีสิทธิเสรีภ�พม�กกว่�ครั้งไหนๆในประวัติศ�สตร์    

ในฐ�นะผูส้ือ่ข�่วประจำ�ทำ�เนยีบรฐับ�ลทีย่�วน�น คว�มสมัพนัธร์ะหว�่ง
นักข่�ว กับแหล่งข่�ว ที่เป็นน�ยกรัฐมนตรี เป็นไปด้วยดี คณิตได้กล่�วถึง  
หม่อมร�ชวงศ์คึกฤทธิ์ ปร�โมช ซึ่งเป็นน�ยกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2518 ถึงต้น
ปี 2519 ว่�เป็นน�ยกรัฐมนตรีทีเ่ธอชืน่ชม ทัง้ในคว�มเปน็นกัเขยีน และในบทบ�ท
นักก�รเมือง ที่แสดงคว�มคิดเห็นอย่�งตรงไปตรงม� 

“สมัยที่เร�ทำ�ข่�วในยุคหม่อมร�ชวงศ์คึกฤทธิ์ บริห�รประเทศ ท�่นจะ
รอให้เร�ม�ถึงที่ทำ�เนียบรัฐบ�ลก่อน จึงจะเปิดให้สัมภ�ษณ์แก่สื่อมวลชน โดย
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ตอนที่เข้าไปเริ ่มงานที่หนังสือพิมพ์ไทยใหม่
ตอนนั้นเป็นเหยี ่ยวข่าวที ่ต้องไปทำาข่าว

ที ่ทำาเนียบรัฐบาล โดยการไปสัมภาษณ์รัฐมนตรี 
ซึ ่งในยุคนั ้นยังไม่มีเครื ่องบันทึกเสียงเหมือน
เช่นนักข่าวสมัยปัจจุบัน ต้องใช้วิธีการจด

และต้องจำาให้แม่น

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่เจ๊คณิตยอมรับในความ
เป็นผู้นำา
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นกัข�่วรุน่นอ้งกจ็ะรูจ้กัเร�เปน็อย�่งดใีนคว�มสมัพนัธ์อนัดขีองเร�กบัหมอ่มร�ชวงศ์
คึกฤทธิ์ในฐ�นะแหล่งข่�ว ซึ่งนักข่�วประจำ�ทำ�เนียบรัฐบ�ลก็จะเรียกเร�ว่�            
‘เจ๊คณติ’ สำ�หรบัหมอ่มร�ชวงศค์กึฤทธิเ์ร�ได้เหน็มมุมองก�รทำ�ง�นทีว่�่ ท�่นเปน็
คนทีเ่กง่หล�กหล�ยด�้น เปน็ทัง้นกัประพนัธ ์ นกัแสดง และยงัเป็นนกัก�รเมอืง
ที่พูดตรงไปตรงม�จนได้รับก�รขน�นน�มจ�กสื่อมวลชนในยุคนั้นว่� “เส�หลัก
ประช�ธิปไตย” หม่อมร�ชวงศ์คึกฤทธิ์ มุมหนึ่งเข�มีอ�ชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์   
อีกมุมหนึ่งเข�เป็นน�ยกรัฐมนตรี”

น�ยกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่ง ที่คณิตยอมรับในบทบทก�รเป็นผู้นำ� คือ 
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ซึ่งเป็นน�ยกรัฐมนตรีต่อจ�กน�ยธ�นินทร์            
กรยัวเิชยีร บรหิ�รประเทศระหว่�งเดือนพฤศจกิ�ยน พ.ศ. 2520 ถงึเดอืนมนี�คม 
พ.ศ. 2523   

เจ๊คณิต กับ “ป๋าเปรม” พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี 
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เหตุก�รณ์ที่คณิตจำ�ได้ขึ้นใจคือ วันที่ พลเอกเกรียงศักดิ์ ยกมือล�
ออก ในที่ประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎร  เมื่อวันที่ 29 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2523 อัน
เนื่องม�จ�กก�รที่รัฐบ�ลตัดสินใจขึ้นร�ค�น้ำ�มันต�มร�ค�ตล�ดโลก ซ่ึงทำ�ให้
ประช�ชนไดร้บัคว�มเดอืดรอ้นและรฐับ�ลถกูโจมตอีย�่งหนกั พลเอกเกรยีงศกัดิ์
จึงขอล�ออก และยุติบทบ�ทท�งก�รเมือง นับแต่วันนั้นเป็นต้นม� นับเป็นน�ยก
รัฐมนตรี คนแรก และคนเดียวที่ล�ออกกล�งสภ�ฯ โดยไม่มีใครค�ดม�ก่อน  

นอกจ�กครูคณิตจะทำ�ง�นเป็นนักข่�วประจำ�ที่หนังสือพิมพ์บ้�นเมือง
แลว้ คณติยงัเปน็นกัข�่วอสิระหรอื Stringer ท่ีทำ�ข่�วเป็นครัง้คร�วให้กบั หนงัสอื
พิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้� ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ร�ยวันภ�ษ�จีน และสำ�นักข่�ว           
เอ็นเอชเค ของญี่ปุ่น  

สมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ คณิต ถูกคุณพ่อ หรือ เตี่ย เคี่ยวเข็ญให้
ไปเรียนภ�ษ�จีน ที่โรงเรียนแถวบ�งกระบือ เพร�ะเตี่ยมองก�รณ์ไกลว่� ก�รรู้
ภ�ษ�จีน จะเป็นประโยชน์ต่อไปในวันข�้งหน้�   

“คนทำ�อ�ชีพสื่อมวลชน ต้องเรียนรู้ก�รต่อสู้เพื่อผดุงคว�มยุติธรรม 
ต้องเรียนรู้เรื่องประวัติศ�สตร์ให้ม�ก เรื่องภ�ษ�ก็สำ�คัญ อย่�รู้แค่ภ�ษ�เดียว 
ก�รเป็นนักข่�วสำ�หรับเร� คือก�รใช้ภ�ษ�ถ่�ยทอดข้อเท็จจริงที่เร�ต้องก�รให้
สังคมได้รู้ เมื่อเร�มีคว�มส�ม�รถท�งด�้นภ�ษ�เพิ่มขึ้น ข้อเท็จจริงของเร�ก็จะ
ถกูนำ�เสนอเปดิกว�้งออกไปม�กยิง่ขึน้ ทีส่ำ�คญักค็อื เร�ส�ม�รถสร�้งคว�มมัน่คง
ให้กับอ�ชีพสื่อมวลชนได้ด้วยคว�มรู้ คว�มส�ม�รถของเร� ทำ�ให้เร�มีโอก�สใน
ชีวิตม�กกว่�นักข่�วรุ่นเดียวกันหนึ่งก้�ว”

หลังจ�กทำ�ง�นที่หนังสือพิมพ์บ้�นเมืองได้ 10 ปี คณิตก็ได้รับมอบ
หม�ยภ�ระหน้�ที่ที่สำ�คัญขึ้น คือ เป็นหัวหน�้ข่�ว ซึ่งเธอทำ�หน้�ที่นี้ต่อเนื่องม�
จนเกษียณ

วันนี้ คณิตอ�ยุ 83 ปี เธอบอกว่� อ�ชีพนักข่�วได้ให้คว�มสุขกับชีวิต
ขอเธอม�ตลอด มีเพื่อน มีพี่ มีน้อง ในสม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์             
แห่งประเทศไทยที่ต่�งต่อสู้ ช่วยเหลือให้วงก�รหนังสือพิมพ์ยังคงเดินหน้�ตรวจ
สอบก�รทำ�ง�นต�มหลักจรรย�บรรณวิช�ชีพสื่อด้วยคว�มภ�คภูมิใจ อ�ชีพสื่อมี
คว�มแตกต่�งจ�กอ�ชีพอื่น ตรงที่ ยึดถืออุดมก�รณ์ม�กกว่�เกียรติ์ศักด์ศรี
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เจ๊คณิต ในฐานะเหย่ียวข่าวอาวุโสประจำาทำาเนียบ น่ังประกบ อานันท์ ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตรี ระหว่างการแถลงข่าวครั้งหนึ่ง
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คณิต ฝ�กข้อคิดแก่นักข่�วรุ่นลูก รุ่นหล�น ในปัจจุบันว�่ 
อ�ชพีนกัข่�วตอ้งทำ�ตวัเสมือนเปน็ “กระด�ษซบั” แผน่เดยีวทีจ่ำ�ประเดน็
ที่สำ�คัญเวล�สัมภ�ษณ์ได้ทั้งหมด อย�่ทำ�กระด�ษซับให้ “เจือจ�ง” แล้ว
จะทำ�ใหเ้ร�จำ�ไดไ้มต่กหลน่ หรอืถ�้ยงัจำ�ไดไ้มห่มดให้จดดกีว่� และต้อง
มีคว�มกระตือรือร้น ในก�รห�ข่�ว เพื่อนำ�เสนอต่อ หัวหน้�ข่�ว  

“อย�กให้นักข่�วรุ่นใหม่ที่ก้�วเข้�สู่เส้นท�งอ�ชีพสื่อมวลชน 
ส�ม�รถยืนหยัดอยู่ได้ ไม่ว�่จะเป็นรัฐบ�ลไหนก็ต�ม จะต้องยืนอยู่บน
คว�มถูกต้อง ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ถ้�ไม่มีนักข่�วรัฐมนตรีก็จะ
ไมม่เีวทใีหม้�นัง่แถลงข่�ว เร�ทำ�หน�้ทีต่รวจสอบก�รทำ�ง�น ซึง่รฐัมนตรี
จะต้องเกรงใจนักข�่ว เร�จึงต้องทำ�ในสิ่งที่ ‘ถูกต้อง’ สิ่งที่เรียกว�่ ‘ดี
ง�ม’ ทีจ่ะตอ้งนำ�เสนอข�่วทีต่รงไปตรงม� เปน็ไปต�มหลกัก�รของวชิ�ชพี
หนังสือพิมพ์

“เร่ืองของก�รผูกคว�มสัมพันธ์กับแหล่งข่�วก็มีคว�มสำ�คัญ

อยากให้นักข่าวรุ ่นใหม่
มีอุดมการณ์ 
รักความถูกต้อง

AW-008.indd   123 2/24/2558 BE   2:38 PM





อย่�งม�ก แต่ต้องทำ�ให้เข�เกรงใจเร� ให้เข�รู้สึกว่�เร�เป็นนักข่�วที่ดี    
จึงอย�กให้นักข่�วรุ่นใหม่ได้เข้�ม�หล่อหลอมเป็นสม�ชิกสม�คมนัก
ข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว�่ พวกพี่ๆ
เข�ทำ�ง�นกันอย่�งไรถึงได้แข็งแกร่ง แต่ก็ยอมรับว่�นักข่�วสมัยนี้       
เก่งม�ก ประกอบกับมีเทคโนโลยีช่วยให้ก�รทำ�ง�นสะดวก รวดเร็ว
ขึ้น แต่ก็ต้องเรียนรู้เร่ืองอุดมก�รณ์จ�กพวกพี่ๆนักข่�วในสม�คมฯ  
ท่ีเจนจัดเรื่องประสบก�รณ์ก�รทำ�ข่�วท่ีจะทำ�ให้นักข่�วรุ่นใหม่มี         
โลกทัศน์ที่กว้�งขึ้น”

คณิตพูดถึงเรื่อง นักข่�วกับข้อครห�เรื่องก�รรับสินบน        
ในยคุนีท้ีน่กัหนงัสอืพมิพต์อ้งตอ่สูก้บัระบบทุนสงู สมยัท่ีคณติทำ�ง�น
เป็นนักข่�ว พูดได้เต็มป�กว่�ไม่เคยรับสินบนเลยแม้แต่ครั้งเดียว  
เพร�ะรูส้กึละอ�ยใจทีจ่ะทำ�เชน่นัน้ และนักข�่วในยคุนัน้สว่นม�กกจ็ะ
มีคว�มคิดแบบนี้ เหมือนกันทั้งหมด 

“เงนิซือ้ไมไ่ด ้ตอ้งสะอ�ดทีส่ดุไมว่�่จะมบีรษิทัอืน่ม�ตดิตอ่
ใหไ้ปทำ�ง�นดว้ย ยืน่ขอ้เสนอใหเ้งินม�กกว�่อ�ชพีนกัข�่วแตเ่ร�ไมเ่คย
คิดเลิกทำ�อ�ชีพนี้เลยสักครั้ง อย�กให้นักข่�วรุ่นใหม่มีอุดมก�รณ์       
รักคว�มถูกต้อง  นักข่�วจะต้องไม่เกรงกลัวอำ�น�จใคร อุดมก�รณ์
ของนักข่�ว เป็นเรื่องของก�รต่อสู้ระหว่�งคว�มดีกับคว�มชั่วใน       
ระดับช�ติ’”
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ปรีชา สามัคคีธรรม
นายคชา ผู้ร่ายปากกาเป็นอาวุธ
เรื่องและภาพ โดย ขนิษฐา เทพจร





 
                                                        เร่ืองโดย  อรพิน   ลิลิตวิศิษฐ์

วงศ์

“จุดหน่ึงที่ประชาชน นักศึกษา และหนังสือพิมพ์ร่วมกันต่อสู้ แม้จะ
เพลี่ยงพล้ำากำาลังของฝ่ายผู้กุมอำานาจรัฐ แต่ก็เป็นสิ่งที่สำาแดงให้เห็นว่า ความ 
ไม่พอใจของประชาชนน้ันมี ไม่ใช่ว่ากลุ่มที่มีอำานาจน้ันจะทำาอะไรได้ตามใจชอบ  
สิ่งที่ทำานี้ คือ การคานอำานาจไม่ให้ผู้ใช้อำานาจมากจนเกินธง”

น่ันเป็นคำ�สัมภ�ษณ์ที่สะท้อนตัวตนและอุดมคติของ “ปรีชา 
สามคัคธีรรม” นักหนังสอืพมิพอ์�วโุส ตอ่บทบ�ทของก�รทำ�หน้�ทีนั่กหนังสอืพมิพ ์
ย�วน�นกว่� 50 ปี และในปัจจุบันยังเป็นสิ่งที่เข�ยึดถือไม่เปลี่ยนแปลง จนได้
รับก�รยกย่องให้เป็นแบบอย่�งกับคนวงก�รนักหนังสือพิมพ์ 

ใน พ.ศ. 2519 ต่อเน่ืองถึง พ.ศ. 2520 ซึ่งประเทศไทยอยู่ภ�ยใต้ 
ก�รปกครองแบบเผด็จก�ร โดยกองทัพอีกคร้ังหน่ึง หลังก�รรัฐประห�รอันสืบ
เน่ืองจ�กเหตุก�รณ์ 6 ตุล�คม พ.ศ. 2519 เป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของวิช�ชีพ
สื่อมวลชน ที่ต้องเผชิญกับอำ�น�จทห�ร เม่ือมีก�รออกคำ�สั่งคณะปฏิรูปก�ร
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 หรือ ปร. 42 ลงวันที่ 21 ตุล�คม พ.ศ. 2519  
ให้อำ�น�จรัฐควบคุมหนังสือพิมพ์อย่�งเข้มงวด เป็นเสมือนโซ่ตรวนที่จองจำ� 





สิทธิเสรีภ�พของหนังสือพิมพ์
พี่ปรีช� ได้รับก�รคัดเลือกจ�กสม�ชิกสม�คมนักข่�วแห่งประเทศไทย 

ให้เป็นน�ยกสม�คมนักข่�วคนที่ 9 เมื่อวันที่ 4 มีน�คม พ.ศ. 2519 จึงมีภ�ระ
หน้�ที่ที่สำ�คัญ ในก�รเป็นหัวหอก ของก�รต่อสู้ เพื่อเสรีภ�พต�มระบอบ
ประช�ธิปไตยของหนังสือพิมพ์และของประช�ชน 

จ�กบันทึกในจดหม�ย ที่ “ปรีช� ในฐ�นะน�ยกสม�คมนักข่�วฯ 
คนที ่9” เขยีนร�ยง�นถงึก�รทำ�กจิกรรมในรอบป ี(4 มีน�คม 2519 - 5 มีน�คม 
2520) ถึงสม�ชิก ท่ีตีพิมพ์ไว้ในว�รส�รวันนักข่�ว 5 มีน�คม พ.ศ. 2520 ได้บอก 
เล่�ถึงสถ�นก�รณ์วงก�รข่�ว และบทบ�ทก�รต่อสู้กับคำ�สั่ง ปร.42” ตอนหนึ่งว่� 

“สำ�หรับปัญห�หนักอกที่สถ�บันหนังสือพิมพ์ต้องเผชิญ และได้รับ 
คว�มกระทบกระเทือนอย่�งรุนแรงภ�ยหลังก�รปฏิรูปเมื่อ 6 ตุล�คม 2516  
ทัง้ก�รสัง่ปดิหนังสอืพมิพแ์ละก�รใช้ม�ตรก�รทีเ่ขม้งวดตอ่วงก�รหนังสอืพมิพน้ั์น   
สม�คมนักข่�วฯ และสถ�บันร่วมวิช�ชีพอื่นก็ได้ประส�นคว�มส�มัคคีกันอย่�ง
เหนียวแน่นในอนัทีจ่ะทำ�คว�มเข�้ใจกบัคณะปฏรูิปในชว่งตน้ กบัรัฐบ�ลธ�นินทร์ 
กรัยวิเชียร ในช่วงหลัง แต่ก็เป็นที่น่�เสียด�ยที่คว�มเพียรพย�ย�มในอันจะ 
เสริมสร้�งคว�มเข้�ใจต่อกัน ไม่บรรลุเป้�ประสงค์เท่�ที่ควร

แต่ก็เป็นที่น่�ยินดีที่ปร�กฏว่� วงก�รหนังสือพิมพ์เร�ได้ผนึกคว�ม
ส�มัคคีกันอย่�งเหนียวแน่น เม่ือเผชิญกับกรณีที่คณะที่ปรึกษ�ของเจ้�พนักง�น
ก�รพมิพไ์ด้ออกม�ตรก�รเกีย่วกบัก�รใชภ้�ษ�พดู ภ�ษ�เขยีน ในคร้ังน้ันสถ�บนั
หนังสือพิมพ์ ได้มีก�รประชุมพบปะห�รือเพื่อห�ท�งคลี่คล�ยกรณีที่เกิดขึ้น 
เมื่อวันที่ 24 ธันว�คม พ.ศ. 2519 ปร�กฏว่� จ�กผลแห่งก�รแสดงพลังส�มัคคี 
ของพวกเร� ท�งคณะที่ปรึกษ�ก็ได้มีก�รลดหย่อนผ่อนปรนคว�มเข้มงวด 
พอสมควร”

จ�กวันน้ัน ผ่�นไปแล้ว 38 ปี อดีตน�ยกสม�คมนักข่�วฯ หม�ยเลข 9 
รำ�ลึกถึงปร�กฏก�รณ์รวมใจรอบนั้นว่� 

“คนที่มีบทบ�ทอย่�งม�ก มี พี่ทองใบ ทองเป�ด์ พี่พงษ์ศักด์ิ  
พยัฆวิเชียร เพร�ะปร. 42 ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นเคร่ืองมือปิดป�ก กระบวนก�ร
ต่อสู้ต้องใช้คว�มเป็นเอกภ�พเพร�ะเป็นคว�มเสียห�ยร่วม เป็นก�รสู้เพื่อแสดง





ให้ถึงจิตวิญญ�ณ ต้องก�รเสรีภ�พ คว�มถูกต้อง ระยะเวล�สู้เพื่อทวงสิทธิ์ 
กินเวล�หล�ยปี จนเข�เพลีย คือใช้อำ�น�จจนเพลียไปเอง”

น�ยกสม�คมนักข่�ว และกรรมก�รบริห�ร รุ่นต่อม� รวมทั้งองค์กร
วิช�ชีพหนังสือพิมพ์อื่นๆ ถือเป็นภ�ระหน้�ที่สำ�คัญ ในก�รเคลื่อนไหว เรียกร้อง 
ให้ยกเลิก ปร. 42 จนประสบผลสำ�เร็จ ในปี 2533 เมื่อรัฐบ�ลพลเอกช�ติช�ย  
ชณุหะวัณ ออกพระร�ชกำ�หนด ยกเลกิ ปร. 42 เมือ่วนัที ่18 พฤศจิก�ยน 2533  
หลังจ�ก มีผลบังคับใช้น�นถึง 14 ปี   

เบ้าหลอมแห่งความคิด
บ่มเพาะการต่อสู้ 
กรอบคว�มคดิและแนวท�งก�รทำ�ง�นของพีป่รีช� สว่นหน่ึงม�จ�กนิสยั

ส่วนตัวที่รักคว�มถูกต้องเป็นธรรมตั้งแต่วัยเย�ว์ นับตั้งแต่เข้�เรียนที่โรงเรียน 
ร�ชวชิร�นุกูล จังหวัดสงขล� บ้�นเกิด ในชั้นประถมศึกษ� โรงเรียนห�ดใหญ่
วิทย�ลัย ในระดับมัธยม และถูกบ่มเพ�ะให้เติบโตอย่�งเข้มแข็งระหว่�งใช้ชีวิต
อยู่ในร้ัวมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ซึ่งได้ร่วมกับรุ่นพี่ในสถ�บัน ที่มีแนวคิด 
หัวก้�วหน้�แบบเดียวกัน ทำ�กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงก�รไม่ยอมก้มหัวให้กับ
อำ�น�จเผด็จก�รที่แผ่ขย�ยม�ยังสถ�บันก�รศึกษ� ซึ่งสร้�งผลกระทบต่อผู้เรียน 
โดยเฉพ�ะด้�นสิทธิก�รแสดงออก และคว�มคิดเห็นเร่ืองก�รเมือง ทั้งก�รเมือง
ภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ

พี่ปรีช� เข้�เรียนที่คณะนิติศ�สตร์ ธรรมศ�สตร์ฯ ร�วๆ ปี 2500  
“ยุคน้ันสังคมภ�ยในและภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย ไม่มีคว�มยุติธรรม 

คณะปฏิวัติใช้อำ�น�จที่เกินขอบเขต เข้�ม�คุกค�มนิสิต นักศึกษ� เมื่อนักศึกษ�
รุ่นพี่ทำ�กิจกรรมเร�ก็เข้�ไปร่วม เพร�ะมีคว�มรู้สึกนึกคิดใกล้เคียงกัน กิจกรรม
ช่วงน้ันที่ได้รับคว�มนิยม และถือว่�มีอิทธิพลสูงม�ก คือ ก�รแสดงละคร  
เร่ือง อนุภ�พประช�ชน มีคนดูเยอะม�ก เร�ใช้พื้นที่หน้�ตึกโดมริมน้ำ�เป็นเวที 
นอกจ�กน้ันก็มีกิจกรรมรณรงค์แจกใบปลิวต่อต้�นคว�มไม่ยุติธรรม จัดเวที
ปร�ศรัย เชน่ ตอ่ต�้นจอมพลถนอม กติตขิจร ทีเ่ข�้ม�เปน็อธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยั
ธรรมศ�สตร์ แล้วขึ้นค่�สมัครสอบ จ�กปีละ 40 บ�ท เป็นปีละ 400 บ�ท 





นักศึกษ�ก็รณรงค์กัน”
ด้วยเหตุที่ร่วมกิจกรรมประท้วงก�รขึ้นค่�สมัครสอบ และพ�ดพิง 

แกนนำ�คนสำ�คัญของคณะปฏวิตั ิทำ�ให ้“น�ยปรีช� ส�มคัคธีรรม” ถกูเลข�ธกิ�ร
มห�วิทย�ลัยฯ คัดชื่อออก พ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ� ขณะที่อยู่ชั้นปี 3 ด้วย
เหตุผลที่ว่� “แสดงอ�ก�รก้�วร้�วต่อฝ่�ยทห�ร” ประกอบกับสภ�พก�รเมืองอยู่
ในจังหวะทีรั่ฐบ�ลปร�บปร�มปญัญ�ชนดว้ยขอ้ห� “ฝ่�ยซ�้ย” นักศกึษ�กลุม่ทีรั่ก

คนที่มีบทบาทอย่างมาก มี พี่ทองใบ ทองเปาด์
พี ่พงษ์ศักดิ ์ พยัฆวิเชียร เพราะปร. 42

ถูกเขียนขึ ้นเพื ่อเป็นเครื ่องมือปิดปาก
กระบวนการต่อสู ้ต้องใช้ความเป็นเอกภาพ

เพราะเป็นความเสียหายร่วม 
เป็นการสู ้เพื ่อแสดงให้ถึงจิตวิญญาณ

ต้องการเสรีภาพ ความถูกต้อง
ระยะเวลาสู ้เพื ่อทวงสิทธิ ์กินเวลาหลายปี 
จนเขาเพลีย คือใช้อำานาจจนเพลียไปเอง





คว�มยุติธรรมจึงถูกเหม�รวม ปร�ศจ�กก�รแยกแยะคว�มถูกต้อง
แต่ในคว�มโชคร้�ยที่ไม่สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรปริญญ�บัตร  

ยังมีคว�มโชคดี...คือ แรงผลักดันให้ พี่ปรีช� ได้เข้�สู่วงก�รหนังสือพิมพ์  
เพื่อคว้�ปริญญ�ชีวิต และคว�มสำ�เร็จในฐ�นะคนหนังสือพิมพ์ 

“ตอนที่ร่วมทำ�กิจกรรมในธรรมศ�สตร์ มีรุ่นพี่ชวนไปทำ�ง�นข่�ว  
เพร�ะเห็นว่�เร�เล่�ข่�วสนุก หนังสือพิมพ์กรุงเทพถือเป็นที่แรกของก�รเร่ิมต้น
อ�ชีพนักข่�วควบคู่กับชีวิตนักศึกษ� แต่พอถูกมห�วิทย�ลัยลบช่ือ เร�ไม่มีเงินเรียน 
จึงไปทำ�หนังสือพิมพ์เต็มตัว อยู่ม� 3-4 ฉบับ ทั้ง น.ส.พ.เสียงอ่�งทอง ยุคที่
คณุสนอง มงคล อดีตผู้นำ�นักศึกษ�มห�วิทย�ลยัธรรมศ�สตร์ เปน็บรรณ�ธกิ�ร, 
น.ส.พ.หลักเมือง, น.ส.พ.เดลินิวส์ ตำ�แหน่งผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร รับผิดชอบข่�ว
ก�รเมือง ควบคู่ไปกับทำ�หนังสือพิมพ์ร�ยสัปด�ห์ ชื่อ มห�ร�ษฎร์ นอกจ�กง�น
หนังสือพิมพ์แล้วยังมีโอก�สไปทำ�ข่�วทีวีอยู่พักหน่ึงที่สถ�นีโทรทัศน์ช่อง 7 สี  

นายปรีชา สามัคคีธรรม 
ถูกเลขาธิการมหาวิทยาลัยฯ คัดชื ่อออก

พ้นสภาพการเป็น นักศึกษา
ขณะที ่อยู ่ชั ้นปี 3 ด้วยเหตุผลที่ว่า
แสดงอาการก้าวร้าวต่อฝ่ายทหาร





ยุคที่สถ�นีตั้งอยู่ย่�นเจริญผล”
ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้คนข่�วม�กฝีมืออย่�งปรีช� ต้องย้�ยสังกัด 

บ่อยคร้ังในรอบ 20 ปีแรกของก�รทำ�ง�น คือสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง 
ทีไ่ม่แน่นอน แตด้่วยไฟแหง่คว�มรักในอ�ชพี ประกอบกบัมีเพือ่นร่วมอดุมก�รณ์
ในวงก�รจำ�นวนหน่ึงจึงทำ�ให้เข�ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมถอยห่�งจ�กถนน 
นักหนังสือพิมพ์

 
งิ้วการเมือง
นายคชาร่าย-ชัย ราชวัตร รำา 
บทบ�ทง�นนักหนังสือพิมพ์ที่ น.ส.พ.เดลินิวส์ ซึ่งควบคู่ไปกับ

บรรณ�ธิก�รมห�ร�ษฎร์ร�ยสัปด�ห์ที่สร้�งชื่อ-ถูกกล่�วข�นถึง คือ ง�นเขียน 
ล้อเลียน-แซวนักก�รเมือง ด้วยนิย�ยจีนแปลง ชื่อ “ง้ิวการเมือง” ซึ่ง ปรีช� 
เขยีนเร่ือง โดยใชน้�มป�กก� “น�ยคช�” โดยม ี“ชยั ร�ชวัตร” เขยีนภ�พประกอบ 
เป็น ง้ิวก�รเมือง ที่ น�ยคช�ร่�ย ชัย ร�ชวัตร รำ� ตีพิมพ์อยู่บนหน้� 5 ของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

“พี่ปรีช�” ในวัย 75 ปี เล่�ย้อนถึงจุดกำ�เนิด “น�ยคช�” ว่� เกิดขึ้น
ช่วงที่อยู่มห�ร�ษฎร์ร�วปี 2513-2514 โดยก�รยุจ�กเพื่อนๆ ให้นำ�นิย�ยจีน 
ม�ประยุกต์ให้เข้�กับบรรย�ก�ศไทยๆ เขียนในสไตล์ง้ิว ล้อเลียนก�รเมือง  
เพื่อให้เร่ืองสนุก ด้วยคว�มที่ชอบอ่�นนิย�ยจีนเป็นทุนเดิมจึงง่�ยต่อก�รสร้�ง
อ�รมณ์ขันในเร่ืองร�ว สร้�งตัวละครที่มีสีสัน โดยง�นเขียนในบทบ�ทน�ยคช� 
มีผู้ติดต�มม�กรวมถึงนักก�รเมือง

“ผมเขียนล้อเลียนการเมืองสนุกๆ นักการเมืองก็ไม่โกรธ อย่าง 
พล.อ.กฤษณ์ ศรีวรา อดีตผบ.ทบ. ที่ถูกล้อว่าไปล่องเรือเพื่อปรึกษาหารือ 
เร่ืองการเมอืง พอเขาอา่นงานเรา กโ็ทรศัพทห์าโดยตรง ชีแ้จงวา่ไม่ไดท้ำาแบบน้ัน  
เราก็เข้าใจและเขาก็เข้าใจเรา แต่ก็มีนักการเมืองที่โกรธ คือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  
ปราโมช เพราะเราไปให้ฉายาว่า เฒ่าสารพัดพิษ”

ก�รวิพ�กษ์ วิจ�รณ์ ผู้มีอำ�น�จ โดยลูกเล่นแปลงจ�กนิย�ยจีน ถือ
เป็นอีกบทบ�ทของก�รท้วงติง ตรวจสอบฝ่�ยบริห�รอย่�งมีชั้นเชิง และไม่นำ�





วิช�ชีพไปเสี่ยงกับอำ�น�จเผด็จก�ร 
นอกจ�กง�นในวิช�ชีพหนังสือพิมพ์ แล้ว ปรีช� ยังมีผลง�นที่เจ้�ตัว

ภ�คภูมิใจ คือ เป็นคนกล�งเพื่อคลี่คล�ยคว�มไม่เข้�ใจระหว่�งตัวแทนรัฐบ�ล
และกลุ่มที่ถูกตั้งข้อห�เป็นพวกสร้�งสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบพื้นที่ช�ยแดน 
ภ�คใต้ ในกรณีที่ชวน “เป�ะสู ว�แมดิซ�” ครูใหญ่ ร.ร.บ้�นจ�รังต�ดง อ.ร�มัน 
จ.ยะล� ที่ท�งก�รระบุว่� เป็นหัวหน้�ขบวนก�รแบ่งแยกดินแดน หรือโจรใต้  
เข้�ม�ในกรุงเทพฯ เพื่อพูดคุยกับ พล.อ.กฤษณ์ สีวร� ที่ดำ�รงตำ�แหน่ง ผบ.ทบ.  
ในขณะนั้น  

“ผมไดถ้�่ยรปูคูค่รูเป�ะส ูแลว้ลงหน้�หน่ึง น.ส.พ.เดลนิิวส ์กมี็คนแซว
ว�่ คนไหนโจรใต ้คนไหนนักข�่ว เพร�ะครูเป�ะสเูปน็คนสภุ�พ สว่นผมไวห้นวด
ไว้เคร�”

ปรีช� ล�ออกจ�กหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ เพร�ะหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
ไม่ยอมยึดถือวันที่ 5 มีน�คมเป็นวันหยุดประจำ�ปีของนักข่�ว อันเป็นประเพณี
ที่ถือปฏิบัติกันม� แต่ก�รเข�ที่เป็นผู้นำ�ขององค์กรวิช�ชีพ คือ น�ยกสม�คม 





นักข่�ว จึงแสดงคว�มรับผิดชอบ ด้วยก�รล�ออกจ�กหนังสือพิมพ์ต้นสังกัด    
และกลับไปรวมกลุ่มกับนักต่อสู้-ปัญญ�ชน ทำ� “มห�ร�ษฎร์ร�ยสัปด�ห์”  
เต็มตัว โดยมี “น�ยคช�” เป็นตัวชูโรง พะบู๊กับคนพ�ล อภิบ�ลคนดี

ด้วยสถ�นะที่ใกล้ชิดกับฝ่�ยก�รเมือง และมีมิตรสห�ยในเครือข่�ย
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ที่ลี้ภัยก�รเมืองไปอยู่ต่�งประเทศ 
ยุคที่พล.อ.เปรม ติณสูล�นนท์ ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี ดำ�เนินนโยบ�ย 
66/23 พี่ปรีช� จึงถูกเลือกให้เป็นผู้ประส�นมิตรสห�ยที่ลี้ภัยก�รเมือง ให้กลับ
คืนสู่เมือง “สห�ย” ส่วนใหญ่ที่รับฟังสถ�นก�รณ์และส�รจ�กรัฐบ�ล เช่น 
ไขแสง สุกใส, อ�คม สุวรรณนพ, นพพร สุวรรณพ�นิช, ประส�ร มฤคพิทักษ์  
จึงตัดสินใจกลับบ้�นเกิด หล�ยคนได้เข้�สู่แวดวงก�รเมืองในเวล�ต่อม�

ปัจจุบัน “ปรีชา สามัคคีธรรม” หรือ “นายคชา” ในวัย 75 ปี ได้ใช้
ชีวิตสว่นใหญ ่พกัผ่อนอยูก่บัครอบครัว ทีอ่.ห�ดใหญ ่จ.สงขล� แตย่งัคงจับง�น
เขียน-วิเคร�ะห์-วิจ�รณ์สถ�นก�รณ์บ้�นเมืองต�มสไตล์ที่ถนัดที่ “นิตยส�ร 
สี่เหล่�” ซึ่งเข�เป็นประธ�นกรรมก�รบริห�รนิตยส�รฉบับนี้ 





วันน้ี ในแวดวง คนหนังสือพิมพ์รุ่นใหม่ ชื่อ ปรีชา สามัคคีธรรม  
อาจจะไม่เปน็ทีรู้่จักมากสกัเทา่ไร แตใ่นตำานานคนหนังสอืพมิพ ์ปรีชา สามคัคธีรรม 
ถือเป็นคนหนังสือพิมพ์คนหนึ่งที่ ถือปากกา เป็นอาวุธ ต่อสู้กับระบอบเผด็จการ
ทหาร และไม่ยอมก้มหัวให้กับทุนที่หวังประโยชน์ทางธุรกิจ-การเมือง และ 
ครอบงำาเสรีภาพในการทำาหน้าที่ของคนหนังสือพิมพ์





แม้จะถอยฉ�กจ�กวงก�รหนังสอืพมิพใ์นเมอืงกรุง ไปใชช้วีติ
สงบ ที่สงขล� บ้�นเกิดหล�ยปีแล้ว แต่ปรีช� ส�มัคคีธรรม ยังเฝ้�มอง
ปร�กฏก�รณ์ข่�วส�ร โดยเฉพ�ะแวดวงนักหนังสือพิมพ์-สื่อมวลชน 
ด้วยคว�มเป็นห่วง ท่�มกล�งสภ�พสังคมที่นักข่�วต้องเผชิญกับก�ร
คุกค�มจ�กอำ�น�จเผดจ็ก�รอกีคร้ัง และถกูนักธรุกจิเข�้ม�เปลีย่นแปลง
หนังสอืพมิพใ์หเ้ปน็ก�รแสวงห�กำ�ไร ตอ้งพึง่พงิธรุกจิโฆษณ� จนกล�ย
เป็นจุดอ่อนที่นักก�รเมืองใช้อำ�น�จผ่�นทุน เข้�ม�บงก�ร หรือควบคุม
ทศิท�งข�่ว ซึง่แตกต�่งจ�กยคุเก�่ ทีน่�ยทนุหนังสอืพมิพไ์มม่สีทิธิบ์งก�ร
นักข่�ว 

แต่เมื่อปฏิทินและน�ฬิก�แห่งยุคสมัยเคลื่อนไป พี่ปรีช�  
ก็เข้�ใจและยอมรับกับปร�กฏก�รณ์ โดยไม่ละทิ้งอุดมก�รณ์ที่ฝ�กถึง
สื่อมวลชนรุ่นน้อง ต่อก�รทำ�หน้�ที่อย่�งมีจิตวิญญ�ณ ว่� 

ชนชั้นปกครองทุกยุคทุกสมัย  

มันเหลิง 
หลังจากสัมผัสกับอำานาจ

นักข่าวต้องเป็นคนแตะเบรก  
ต้องท้วงติงอย่างมีเหตุผล 

ไม่ใช่เหยียบอย่างรุนแรง





“นักข่�วตอ้งมีเสรีภ�พพอสมควร กล�้วจิ�รณ ์ไมใ่ชต่�มใจ
ชนชั้นปกครองอย่�งเดียว ชมอย่�งเดียว อย่�ลืมว่�ชนชั้นปกครอง
ทุกยุคทุกสมัย มันเหลิงหลังจ�กสัมผัสกับอำ�น�จที่ไม่เคยมีม�ก่อน 
ดังน้ันนักข่�วต้องเป็นคนแตะเบรก ต้องท้วงติงอย่�งมีเหตุผล ไม่ใช่
เหยียบอย่�งรุนแรง”

ขณะที่ภ�พฝันต่อ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” เข�ว�ดให้เป็นผู้ที่
พบแสงสว่�ง ผู้ที่ตื่นตัวจ�กสิ่งต่�งๆ รอบตัว ผู้ที่เปิดหู เปิดต�รับฟัง
ข่�วส�รรอบทิศเพื่อนำ�องค์รู้ช่วยสังคม

“นักข่าวรุ่นน้องๆ ฉลาด เขาโตมากับโลกยุคใหม่ หากจะ
พูดอะไรไปก็กลัวจะไม่เหมาะ แต่เอาเป็นว่าขอให้นำาบทเรียนในอดีต
มาเป็นบทเรียน ถ้าเราเข้าใจประเทศชาติ สังคม และประชาชน 
เราจะมองปัญหาออกและแก้ปัญหาได้ แต่ปัญหาใหญ่ๆ ไม่ใช่แก้ได้
แค่คน 1-2 คน ต้องรวมกลุ่ม รวมความรัก ความสามัคคีของ 
ผู้ประกอบอาชีพไว้ด้วยกัน เพื่อร่วมคิดร่วมแก้ไข สำาหรับประเด็น
กลุ่มทุนเป็นเร่ืองธรรมดาที่เขาต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ แต่จะเป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือผลประโยชน์แก่ประชาชาติ ขอให้คิด”

และในยุคสมัยที่เรียกได้ว่� เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ 
ก�รเปลี่ยนทิศท�งสื่อมวลชนไทย กับโจทย์ใหญ่ของการปฏิรูป  
คนหนังสือพิมพ์อ�วุโสท่�นนี้ มีคำ�แนะนำ�ว่� สื่อมวลชนต้องมีจุดยืน 
ห�เวทเีข�้ร่วมเพือ่ไปสะทอ้นและแสดงคว�มเหน็ฐ�นะตวัแทนองค์กร
วิช�ชีพ ไม่ใชเ่ข�้ไปเพือ่เปน็เคร่ืองมอืหรือแสวงห�อำ�น�จ ผลประโยชน์
ให้ตัวเอง 

ส่วนประเด็นก�รปฏิรูปสื่อฯ น้ันเป็นสิ่งที่กำ�ลังคิดว่�จะ 
ปฏิรูปใคร ปฏิรูปอะไร ส่วนตัวมองว่�ร�ยได้ของสื่อมวลชนจำ�เป็นที่
ต้องปฏิรูป เพื่อให้นักข่�วอยู่อย่�งคนที่มีศักดิ์ศรี ประคองชีวิตด้วย
กำ�ลังข�ที่แข็งแรง จ�กร�ยได้ที่สมน้ำ�สมเนื้อ













มานิจ สุขสมจิตร
มือที่ถือปากกา และตำารากฎหมาย
เรื่องและภาพ โดย ธีรธร แพ่งประสิทธิ์





 
                                                        เร่ืองโดย  อรพิน   ลิลิตวิศิษฐ์

วงศ์

การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของคนหนังสือพิมพ์ ในยุคหลังเหตุการณ์ 
14 ตุลาคม 2516 กล่าวได้ว่า มีความแตกต่างจากการต่อสู้ในยุคเผด็จการทหาร
ก่อนหน้านี้ คือ เป็นการต่อสู้ในเชิงรุก ในลักษณะของการเคลื่อนไหว ให้รัฐบาล
ยกเลิกกฎหมาย ที่เป็นโซ่ตรวน พันธนาการการทำางานของคนหนังสือพิมพ์  
มาอย่างยาวนาน และเขียนกติกาสำาหรับสื่อขึ้นเอง จากเดิมที่คนหนังสือพิมพ์ 
ส่วนใหญ่มักจะตั้งรับต่อการคุกคามจากอำานาจรัฐ

ความแตกต่างอีกข้อหน่ึงคือ เป็นการต่อสู้อย่างเป็นขบวนการ ผนึก
กำาลังคนในวิชาชีพ ประสาน สร้างแนวร่วมกับคนนอกวงการ เช่นนักวิชาการ  
นักกฎหมาย ใช้องค์กรขับเคลื่อน แทนที่จะต่อสู้แบบปัจเจกเหมือนในอดีต  
มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย แต่มีเอกภาพ

บริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง เป็นปัจจัยหน่ึง ท่ีสร้างความแตกต่างน้ี  
อีกปัจจัยหน่ึงคือ มีคนหนังสือพิมพ์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ในยุคหลัง 14 ตุลา  
ที่เข้ามาสู่วงการพร้อมกับความรู้ ความคิดใหม่ทั้งในด้านวิชาชีพ และการต่อสู้
เพื่อสิทธิเสรีภาพ





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

       
มาจากแม่สะเรียง
ปักหลักที่ซอยวรพงษ์ 
พี่มานิจ เกิดที่ อำาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เม่ือวันที่ 10   

เมษายน พ.ศ. 2482 เม่ือเรียนจบช้ันมัธยม ได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียน
ต่อทีโรงเรียนวัดราชบพิธ 

ชีวิตคนหนังสือพิมพ์ของ พี่มานิจ เร่ิมต้นตั้งแต่ ยังเป็นนักเรียนนุ่ง
กางเกงขาสัน้ เพราะตอ้งทำางาน หาเงินเลีย้งตวัเอง โดยเปน็นักขา่ว ทีห่นังสอืพมิพ์
กรุงเทพรายวัน ซึ่งมีประดิษฐ์ ไวก้อง เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ สำานักงาน
ตั้งอยู่ที่บริเวณหัวมุมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ก่อนจะย้ายไปทำางาน ที่หนังสือพิมพ์ 
หลักเมือง ซึ่งมีสุเทพ เหมือนประสิทธิเวช เจ้าของนามปากกา “สิงโตฮึ่มๆ”  
เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ โดยมีนักข่าวรุ่นพี่ และรุ่นใกล้เคียงกันอย่าง  
แถมสิน รัตนพันธุ์ หรือ “ลัดดาซุบซิบ” ระวิ โหลทอง และพงษ์ศักดิ์  
พยัฆวิเชียร ฯลฯ

จากหนังสือพิมพ์ หลักเมือง พี่มานิจ ย้ายค่ายอีกคร้ัง มาปักหลัก 
กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ที่ ซอยวรพงษ์ บางลำาพู และกำาลังเปิด
รับสมัครนักข่าว พี่มานิจ เห็นว่า น่าจะมีความมั่นคงกว่า และมีโอกาสในการ
ทำางานมากกวา่ จึงยา้ยมาอยู่ไทยรัฐ ซึง่มีวมิล พลกลุ เปน็หวัหน้ากองบรรณาธกิาร
ตอนน้ัน มีทมีงานประกอบดว้ยคนหนุ่มไฟแรงอยา่งเชน่ ประสาน มีเฟือ่งศาสตร์ 
หรือ “กะแช่” สมิต มานัสฤดี สมบูรณ์ วรพงษ์ และ เฉลิมชัย ทรงสุข เป็นต้น  

นิติศาสตร์ มธ. รุ่น 2501      
นักข่าวประจำาศาล   
พี่มานิจ เรียนจบชั้นมัธยม ตอนที่อยู่ที่ไทยรัฐ หัวหน้า วิมล แนะนำา





ใหส้มคัรเรียนกฎหมาย ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่สมยัน้ันยงัเปน็มหาวทิยาลยั
เปดิ รับผู้ทีจ่บชัน้มัธยมโดยไม่ตอ้งสอบเขา้ นักศกึษาสามารถเรียนไปด้วย ทำางาน
ไปด้วยได้ 

พี่มานิจสมัครเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2501 เรียกว่า 
รุ่น นิติฯ 01 รุ่นเดียวกับ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี มีชัย ฤชุพันธุ์  
มือกฎหมายของรัฐบาลหลายชุด และสมัคร สุนทรเวช ระหว่างเรียน ได้รับมอบ
หมายให้ทำาข่าวศาล เพราะหัวหน้าเห็นว่า เรียนกฎหมาย จะได้ใช้ความรู้ที่เรียน
มาทำาข่าว เขียนข่าว รายงานข่าวได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด

“สมัยก่อนนั้น คนเรียนธรรมศาสตร์มักทำางานไปด้วยทั้งนั้น อีกอย่าง
ผมคิดว่าโตแลว้ไมค่วรจะใชเ้งินพอ่แม ่เรียนหนังสอืหาเงินเองได้” พีม่านิจ กลา่ว

เมื่อจบการศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว   
พี่มานิจสอบเข้ารับราชการ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ แต่ไม่ไปรายงานตัว  
ถึงแม้ว่า ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เลขาธิการ มหาวิทยาลัย ตอนน้ัน เสนอว่า  

มานิจ สุขสมจิตร (คนกลาง)ในพิธีเปิดการประชุม สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ 
อาเซียน คร้ังที่ 10 เม่ือ พ.ศ. 2543 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดย 
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต้ (ขวาสุด) เป็นประธานในพิธี





จะส่งไปเรียนต่างประเทศ เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ แต่พี่มานิจก็ปฏิเสธ  
“คิดว่างานหนังสือพิมพ์สามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า และ

ความรู้ด้านกฎหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อวงการหนังสือพิมพ์ได้มากกว่า  
เพราะสมัยน้ันคนมีความรู้ทางกฎหมายที่ทำางานในแวดวงสื่อยังมีน้อย ดังน้ัน  
จึงตัดสินใจทำางานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อไป” พี่มานิจอธิบายเหตุผลในการ
ตัดสินใจครั้งสำาคัญ

ทีไ่ทยรัฐ นอกจากจะทำาข่าว เขยีนขา่วแลว้ พีม่านิจ ยงั เขยีน คอลมัน์  
“ทนายชาวบ้าน” โดยใช้นามปากกา “พงศ์อมร” ซึ่งเป็นชื่อของลูกชาย ถือเป็น
คอลน์ัยอดนิยม คอลมัน์หน่ึง ตดิตอ่กนัมานานหลายป ีเพราะเขยีนเร่ืองกฎหมาย 
โดยใช้ภาษาง่ายๆ คนทั่วไปอ่านเข้าใจได้   

                
มือกฎหมายของวงการหนังสือพิมพ์ 
ความรู้เร่ืองกฎหมาย ของพีม่านิจ เปน็ประโยชน์กบัวงการหนังสอืพมิพ ์

และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ในเร่ือง การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์     
ตัง้แตก่ารร่างขอ้บงัคบั ร่างแถลงการณ ์ในวาระตา่งๆ ใหค้ำาแนะนำาวา่ ทำาอยา่งไร 
ไม่ให้ผิดประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่ง 
เข้มงวดกับการเสนอข่าวเสนอความคิดเห็นอย่างมาก 

บทบาทที่สำาคัญที่สุดของพี่มานิจ ในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของคน
หนังสือพิมพ์คือ เป็นหน่ึงในผู้นำา ในการเคลื่อนไหวให้รัฐบาลยกเลิก กฎหมาย
ที่เป็นโซ่ตรวน จำากัด เสรีภาพหนังสือพิมพ์ มาอย่างต่อเน่ือง และบทบาท 
ในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับสื่อ     

ล่าสุด คือ การได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน สมาชิกสภาปฏิรูป ด้าน
สือ่สารมวลชน และได้รับการเสนอชือ่ จาก สมาชกิ สปช. ใหเ้ปน็คณะกรรมาธกิาร
ยกร่างรัฐธรรมนูญด้วย 

                       
บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพ 
พี่มานิจ กล่าวว่า สื่อ ต้องมีเสรีภาพ เพื่อจะได้ หาข่าวได้ถูกต้อง  

ครบถ้วนและรอบด้าน เพื่อประชาชนผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เร่ืองต่างๆ ได้ 





ถกูตอ้ง หากสือ่มเีสรีภาพในการแสวงหาขอ้มูลขา่วสาร นำาเสนอความคิดเหน็แลว้ 
ประชาชนจะได้ประโยชน์   

แต่ว่าการใช้เสรีภาพน้ัน ต้องใช้ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบตาม
กฎหมาย ความรับผิดชอบตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

“ยกตัวอย่างหากเสนอข้อมูลข่าวทุกพรรคการเมือง ประชาชนจะเลือก
พรรคการเมืองทีต่นเหน็วา่ทำางานการเมอืงอยา่งถกูตอ้ง หากขอ้มลูขาดไปด้านใด
ด้านหน่ึง ไม่ได้นำาเสนอนโยบายพรรคที่ดี ประชาชนไม่รับรู้ อาจเลือกพรรค 
ผิดได้ หรือลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยเรียนวิศวฯ นำาเสนอการเรียนการสอนของ 
คณะวิศวฯ รวมทั้งค่าเล่าเรียนทุกมหาวิทยาลัย ประชาชนจะมีข้อมูลตัดสินใจ 
ที่ชัดเจนรอบด้าน” พี่มานิจ ขยายความ 

พี่มานิจ เล่าว่า การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ ในยุคหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นไปอย่างยากลำาบาก และหยุดชะงัก
ในบางคร้ัง เน่ืองจากในชว่งทีจ่อมพล ป. พบิลูสงคราม เปน็นายกรัฐมนตรี เปน็
ช่วงเผด็จการเต็มที่ มีกรณีอุ้มฆ่ากันมากมาย เช่น นักหนังสือพิมพ์อย่างอารีย์  
ลีวิระ จากหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ถูกยิง มีการลอบสังหาร 4 อดีตรัฐมนตรี 
เป็นต้น   

ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม น่ีเอง ที่มีการออกกฎหมาย 
ควบคุมการทำางานของหนังสือพิมพ์ คือ พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484  
โดยใช้แทน พ.ร.บ. การพิมพ์ 2476 ซึ่งได้รับการคัดค้านจากนักหนังสือพิมพ์ 
ในยุคน้ัน เพราะเป็นกฎหมาย ที่เข้มงวดกวดขันมาก คนทำางานหนังสือพิมพ์ 
แทบจะกระดิกตัวไม่ได้ ไม่สามารถใช้เสรีภาพเพื่อทำางานสื่อได้อย่างถูกต้อง 

สาระสำาคัญของ กฎหมายฉบับน้ี คือ การออกหนังสือพิมพ์ ต้อง 
ขออนุญาต จากเจ้าพนักงานการพมิพ ์คอื ตำารวจใหอ้ำานาจเจ้าพนักงานการพมิพ ์
ตรวจดู เน้ือหาของหนังสอืพมิพ ์หรือ “เซน็เซอร์” กอ่นนำาไปตพีมิพ ์เมือ่ประเทศ
มเีหตฉุุกเฉิน หรืออยูใ่นภาวะสงคราม สัง่งด หรือถอนใบอนุญาตการเปน็ผู้พมิพ ์
ผู้โฆษณา บรรณาธกิาร หริอเจ้าของหนังสอืพมิพไ์ด ้นอกจากน้ี ยงัยดึหนังสอืพมิพ ์
และแทน่พมิพไ์ด้ หากมกีารฝ่าฝืน ขอ้บงัคับ หรือคำาสัง่ของเจ้าพนักงานการพมิพ์

พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 ยังมีบทบัญญัติให้ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ต้อง





มานิจ สุขสมจิตร คือ คนหนังสือพิมพ์คนหนึ่ง 
ที ่เป็นหัวขบวนในการต่อสู ้เพื ่อสิทธิเสรีภาพ
ของหนังสือพิมพ์ ในยุคนี ้ นับจากการต่อสู ้
เพื ่อยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที ่ 17, 

ปร. 42, พ.ร.บ. การพิมพ์ 2484 
และการร่วมก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รับผิดเป็นตัวการ ในกรณีที่ผู้ประพันธ์ไม่ต้องรับผิด หรือไม่ได้ตัวผู้ประพันธ์ 
กใ็หเ้อาโทษแกบ่รรณาธกิาร ผู้พมิพ ์ในความผิดอนัเน่ืองมาจากบทประพนัธ ์เชน่  
หมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา 

ในปี พ.ศ. 2486 มีนักหนังสือพิมพ์ ในรุ่นน้ัน ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้
ล้มเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ประกอบด้วยพระยาปรีชานุสาสน์ 
(เสริญ ปันยารชุน) บิดาคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี คุณมาลัย 
ชูพินิจ คุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ ฯลฯ นับเป็นการต่อสู้ คัดค้าน 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 เพื่อนำามาใช้ที่อียิปต์”
เม่ือจอมพลสฤษด์ิ ทำารัฐประหาร ยึดอำานาจซ้ำา เป็นคร้ังท่ีสอง ในวันท่ี 

20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 (ปว. 17) ห้าม
ออกหนังสอืพมิพใ์หม ่หา้มวพิากษว์จิารณก์ารเมอืง หา้มกอ่ใหเ้กดิความแตกแยก
ในหมู่ประชาชน ห้ามเสนอข่าวที่รัฐบาลอ้างว่าเสื่อมเสียกับรัฐบาล หนังสือพิมพ์
ใดฝ่าฝืน จะถูกปิดทันที    

ปว. 17 น้ี จึงเป็นโซ่ตรวนอีกเส้นหน่ึงที่พันธนาการหนังสือพิมพ์  
ไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพ นอกเหนือไปจาก พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ที่ใช้บังคับ
อยู่แล้ว  

“ยคุน้ันหนังสอืพมิพใ์นเมืองไทยออกใหมไ่ม่ได ้ใครทีม่หีวัหนังสอืพมิพ์
อยู่ตามต่างจังหวัดจะมีราคามาก เพราะคนที่จะทำาหนังสือพิมพ์ ต้องไปขอซื้อ 
หรือเช่าหัว ที่มีอยู่ก่อนแล้ว”

พี่มานิจเล่าบรรยากาศการควบคุมหนังสือพิมพ์ในตอนนั้นว่า เข้มงวด
มาก กองบรรณาธิการ ต้องส่งหน้าหนังสือพิมพ์ที่เข้าหน้าเสร็จแล้ว ทุกหน้า ไป
ให้เจ้าหน้าที่ เซ็นเซอร์ก่อนจะตีพิมพ์ เพื่อให้ตรวจดูว่า ข่าวและรูปไหนออกได้ 
ข่าวและรูปไหน ห้ามตีพิมพ์เผยแพร่ ข่าวและรูปที่ถูกห้าม จะมีเคร่ืองหมาย 
ขีดฆ่าไว้  

ดังน้ัน เพื่อให้หนังสือพิมพ์ออกทันเวลา ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หาก
มีข่าวหรือรูปถูกถอดออก ทางกองบรรณาธิการ จะเตรียมข่าวสำารองผ่ือไว้แทน
ข่าวที่ถูกถอดออก ซึ่งจะต้องเป็นข่าวที่ม่ันใจว่าปลอดภัย ไม่ถูกถอดออกเป็น 
คร้ังที่สอง จึงเป็นที่มาของข่าวที่หาสาระอันใดมิได้ ใส่เข้าไปให้เต็มหน้า เพื่อให้
หนังสือพิมพ์ออกได้เท่านั้น   

“อย่างเช่น ส่งนักข่าวไปนับต้นมะขามที่สนามหลวงว่าวันน้ีมีกี่ต้น  
อีกาบินมาเกาะทำาเนียบกี่ตัว ห้ามผู้หญิงลาบวชเด็ดขาด เป็นต้น” พี่มานิจ 
ยกตัวอย่าง

จาก ปว. 17 ถึง ปร. 42
ต่างกันแค่ชื่อและวันที่  





แม้ว่า จอมพลสฤษดิ์ จะเสียชีวิตในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2506 และ
จอมพลถนอม กิตติขจร สืบทอดอำานาจต่อมา แต่ ปว. 17 ก็ยังอยู่ ต่อมาจนถึง  
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในสมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์  
จึงถูกยกเลิกไป 

ตอนน้ัน พีม่านิจ ไดรั้บเลอืกจากสมาชกิสมาคมนักขา่วแหง่ประเทศไทย  
ให้เป็นนายกสมาคม ระหว่างปี 2517-2518 โดยมี มารุต บุนนาค เป็นที่ปรึกษา
สมาคม มารุต ได้รับการแต่งตั้ง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้น
ด้วย สมาคมนักข่าว จึงใช้ช่องทางน้ี ผลักดันให้มีการยกเลิก ปว. 17 โดย 
มารุต เสนอเป็น พระราชบัญญัติยกเลิก ปว. 17 เข้าสภาฯ จนออกมาเป็น
กฎหมายมีผลบังคับใช้ในปี 2518

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ยังคงอยู่ และหลังจาก
ยกเลกิปว. 17 ไปไม่นาน ในวันที ่6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 คณะปฏรูิปการปกครอง
แผ่นดิน โดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้ทำารัฐประหาร ยึดอำานาจจากรัฐบาล 
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช   

ปว. 17 ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง โดยคณะปฏิรูปนำามาปัดฝุ่น เปลี่ยน
วันที่ และตั้งชื่อใหม่เป็น คำาสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 หรือ 
ปร. 42 โดยมีสาระสำาคัญเหมือน ปว. 17 ทุกประการ 

ปร. 42 มีผลบังคับใช้มาจนถึงยุคที่การเมืองไทย กลับเข้าสู่ยุค
ประชาธิปไตยเต็มใบ มีรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง คือ 
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2532 มีนายบรรหาร 
ศิลปอาชา และนายเสนาะ เทียนทอง ซึ่งตอนน้ัน 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    





เคลื่อนไหว “ปลดโซ่ตรวนหนังสือพิมพ์” ซึ่งหมายถึง ปร. 42 โดยใช้รูปแบบการ
เคลือ่นไหวทีห่ลากหลาย ทัง้การอภปิรายในมหาวทิยาลยั จัดชมุนุม ยกขบวนไป
ที่กระทรวงมหาดไทย การพิมพ์โปสเตอร์ ทำาเสื้อยืด ติดข้อความรณรงค์

พีม่านิจ เปน็คนหน่ีงทีมี่บทบาทสำาคญั ในการเจรจาผลกัดันใหรั้ฐบาล
พลเอกชาติชาย ยกเลิก ปร. 42 ตัวพลเอกชาติชายเองน้ัน เคยรับปากว่า จะ
ยกเลิก ปร. 42 แต่ก็ไม่ทำาตามสัญญาสักที  

ในหนังสือ “ครูนักข่าว” ซึ่งเป็นหนังสือ วันนักข่าว ประจำาปี 2551   
ของสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พี่มานจิได้เล่าถึง การเจรจา
ต่อรองกับรัฐบาลในตอนนั้นว่า

“มีอยู่วันหน่ึง ได้ร่วมกับตัวแทนองค์กรสื่อขอเข้าพบ พลเอกชาติชาย 
ที่โรงแรมปร้ินเซส และอธิบายให้ฟัง พลเอกชาติชายก็บอกว่า อยากให้ยกเลิก
เร่ืองน้ีเช่นกัน แต่เป็นอำานาจของ รมว.มหาดไทย จะดำาเนินการ ก็ถามไปว่า 

อาจารย์เกษม สิริสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
นักหนังสือพิมพ์ ก่อนจะมาเล่นการเมือง เล่าว่า 

พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ของไทย 
ลอกจากประเทศอียิปต์ แต่ว่าอียิปต์ไม่ได้ออก
กฎหมายเอง รัฐสภาอังกฤษผู้ปกครองอียิปต์

ขณะนั้น เป็นผู้ออกกฎหมาย เพื่อนำามาใช้ที่อียิปต์   





ได้สั่งการไปหรือยัง พลเอกชาติชายก็บอกสั่งแล้ว เลยขอจดหมายสั่งการมาดู 
แล้วก็ขอถ่ายเอกสารเก็บไว้ 

โชคดี หลังจากพบพลเอกชาติชายคืนน้ัน พร้อม ป้าหยัด (บัญญัติ  
ทัศนียเวช) เจ๊วิภา (วิภา สุขกิจ) วันรุ่งขึ้น พอดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะไปเปิด
โรงเรียนที่นครศรีธรรมราช เช่าเหมาลำาเคร่ืองบินทหาร ซี 130 ไป ตอนน้ัน 
คณุชาตชิายกน่ั็งขา้งหน้า ไมม่ใีครกลา้ไปน่ังขา้งแกทีว่่างอยู ่ตอ่มากม็คีณุบรรหาร 
น่ังข้างหลัง เราก็ได้โอกาสเข้าไปถามท่านนายกฯ ว่า จดหมายเม่ือคืนส่งให้ 
คุณบรรหารแล้วหรือยัง พลเอกชาติชายตอบว่า ส่งแล้วๆ 

ผมก็บอกว่า เม่ือกี่น้ีถามคุณบรรหาร คุณบรรหารบอกไม่ได้รับ ท่าน
กบ็อก ไมไ่ด้รับได้อยา่งไร  ผมสง่ใหแ้ลว้ ผมกเ็ลยบอก ผมเอามาดว้ย จดหมาย
เม่ือคืน ผมเอาไปให้คุณบรรหารได้ไหม พลเอกชาติชาย บอกให้เลยๆ เราก็ไป
ยื่นให้บนเครื่องบินเลย คุณบรรหารก็บอกโอเคๆ ไปคุยกัน 

เราก็ยกขบวนไปคุยกับคุณบรรหาร คุณบรรหารก็บอกว่า คุณมานิจ   
คุณมาเรียกร้องให้เลิก ปร. 42 ถ้ายกเลิกไปแล้ว หนังสือพิมพ์ออกมาเต็มบ้าน
เต็มเมือง คุณกำาพลนายคุณเขาจะเล่นงานคุณนะ ผมก็บอกท่านรัฐมนตรี ที่ผม
ประชุมกันทุกคืน ท่านรู้ไหม ผมได้เงินจากไหน คุณกำาพลเขาร่วมลงขันด้วย 
สองหมื่น คุณกำาพลรู้ตลอดว่า พวกผมมาทำาอะไร เพราะฉะน้ันท่านไม่ต้อง 
ห่วงหรอก 

การต่อสู้เร่ืองน้ี นอกจากต้องปลุกเร้ารณรงค์ รวมพลังของคนวงการ
สื่อให้เป็นหนึ่งเพื่อเป็นพลังในการเข้าเจรจา กับนักการเมืองในยุคนั้น ยังต้องใช้
วิชาการความรู้ เข้าสู้ทางข้อกฎหมายกับทีมที่ปรึกษานายกฯ บ้านพิษณุโลก ที่มี
เนติบริกรมือเอกอย่าง” บวรศักดิ์ อุวรรณโณอยู่ในทีม

หลังจากน้ัน พลเอกชาติชาย นัดพบกับตัวแทนองค์กรสื่อที่บ้าน 
พิษณุโลก ที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก เต็มไปหมด พลเอกชาติชายก็ถาม จะทำา 
อย่างไร เพราะตอนที่ยกเลิก ปว. 17 นั้น ออกเป็นกฎหมาย ก็มีคนขององค์กร
สื่อที่ไปด้วย เสนอว่า ออกเป็นพระราชกำาหนดสิ ยกเลิกไปเลย 

บวรศักด์ิบอกไม่ได้ พ.ร.ก. ต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน ผมเห็นท่าไม่ดี  
เลยบอกว่า ก็เขียนให้มันเข้าสิ เขาจึงบอกว่า ต้องหาทางเขียนกฎหมายออกเป็น 





พ.ร.บ. ดีกว่า   
ทีนี้อีกไม่เกิน 7 วัน มีคนโทร.มาบอก เขาจะออก พ.ร.ก. แล้ว ก็ออก

จริงๆ แต่เราไม่รู้ว่า ใครสั่ง เพราะบวรศักด์ิไม่ยอม พลเอกชาติชายก็เชื่อ 
บวรศักดิ์ แล้วก็ออกเป็น พ.ร.ก. จริงๆ ยกเลิก ปร. 42 เลย”

พ.ร.ก. ยกเลิก คำาสั่ง คณะปฏิรูการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 มี
ผลบงัคับใช ้วนัที ่17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 เปน็การปลดโซต่รวนทีพ่นัธนาการ
คนหนังสือพิมพ์มานาน 14 ปีทิ้งไป

แต่ พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ยังคงอยู่  
           
ยกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484
พี่มานิจ อธิบายประเด็นสำาคัญของ พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ว่า   

ให้อำานาจเจ้าพนักงานการพิมพ์ ซึ่งเป็นตำารวจ เตือนหนังสือพิมพ์ ที่เห็นว่า  
เสนอข่าวไม่ถูกต้อง และสั่งปิดได้ทันที เมื่อเตือนแล้ว  

“ดังน้ัน เมื่อเสนอข่าวคลาดเคลื่อนผู้บังคับใช้กฎหมายจะกล่าวหา 
ได้ง่าย เช่น เสนอข่าวว่าจับการเล่นพนันที่นครสวรรค์ 60 คน มีข้าราชการ มี
นักธุรกิจอะไรเยอะแยะไปหมด นักข่าวบันทึกชื่อผู้ถูกจับกุมไว้หมด รุ่งเช้ามี
หนังสือเตือนมาว่าเสนอข่าวคลาดเคลื่อน บอกว่าบันทึกประจำาวันของตำารวจระบุ 
58 คน หากเตือนอีกคร้ังสั่งปิดได้ทันที หรือกรณีเสนอข่าวยารักษาโรคใน 
โรงพยาบาลตำารวจหาย หายไปเยอะเลยมลูคา่เปน็ลา้น โดยมเีน้ือขา่ววา่โรงพยาบาล
ตำารวจอยู่ห่างจากกรมตำารวจไม่เกิน 100 เมตร เขาบอกว่าให้ร้ายรัฐบาลทำาให้
เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นการเตือนตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ 2484 วงการสื่อ
จึงเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้ว”  

ยคุรัฐบาลชวน หลกีภัย ซึง่เขา้มาบริหารประเทศ เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 
พ.ศ. 2535 รัฐบาลเหน็ด้วยวา่ ตอ้งออกกฎหมายยกเลกิพระราชบญัญตักิารพมิพ ์
พ.ศ. 2484 ซึ่งต้องมีการดำาเนินการเป็นลำาดับขั้นตอน เร่ิมจากพี่มานิจนำาคณะ 
ไปเจรจาที่ทำาเนียบรัฐบาลกับ พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีมหาดไทย 
ขณะน้ัน โดยนำาร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ 2484 ซึ่งพี่มานิจ
ร่างเอง ไปด้วย





เน้ือหา ร่าง พ.ร.บ. น้ี มาตรา 1 บัญญัติว่า พระราชบัญญัติน้ีเรียก
ว่าพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ 2484 มาตรา 2 ให้รัฐมนตรี
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี มาตรา 3 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมเห็นชอบ หลังเลิกประชุมยังไม่ทันถึงบ้าน  
นิพนธ์ บุญญภัททโร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์แจ้งพี่มานิจว่า    
ตอนประชมุตำารวจทกัทว้งวา่ ควรใหเ้จ้าหน้าทีบ่า้นเมอืงบนัทกึวา่ ใครเปน็เจ้าของ 
ใครเปน็บรรณาธกิาร เวลาใครจะออกหนังสอืพมิพ ์พมิพท์ีไ่หน จะได้มหีลกัฐาน
ฟ้องถูกตัว จึงมีการประชุมอีกคร้ังเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติม 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 ขึ้นมาดำาเนินการต่อ แต่อย่างใด

จนกระทั่ง เกิดการรัฐประหาร ยึดอำานาจ 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 ถูกร้ือฟื้นขึ้นมาใหม่ โดยบุคลากรใน
วงการสื่อ พี่มานิจ รับหน้าที่ เป็นประธานยกร่าง พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ขึ้นมา
ใหม่ หลังจากนั้น “ป้าหยัด” บัญญัติ ทัศนียเวช ซึ่งเป็น สนช. ในขณะนั้น ร่วม
กับ สนช. สายสื่อสารมวลชน ได้แก่ กำาแหง ภิรตานนท์ สมชาย แสวงการ   
ภัทระ คำาพิทักษ์ และสนช. อีกจำานวนหน่ึง ร่วมกันเสนอ ร่าง พ.ร.บ. จดแจ้ง
การพิมพ์ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550     
โดย สนช.มีมติ รับหลักการ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. นี้ จำานวน 17 คน ซึ่งพี่มานิจ เป็นหนึ่งในนั้นด้วย 





ที่ประชุม สนช. วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ลงมติวาระ 3 ด้วย
คะแนนเปน็เอกฉันท ์80 ตอ่ 0 เหน็ชอบให ้ประกาศใช ้พ.ร.บ. จดแจ้งการพมิพ ์
พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550   

พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ บัญญัติให้ยกเลิก พระราชบัญญัติ
การพิมพ์ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติการพิมพ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484  
พระราชบัญญัติการพิมพ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2488 คำาสั่งของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และคำาสั่งของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 36 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

ตาม พ.ร.บ. จดแจ้งการพมิพ ์ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราช
บัญญัติ โดยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการพิมพ์ พระราชบัญญัติ 
จดแจ้งการพิมพ์จึงไม่มีเจ้าพนักงานการพิมพ์อีกต่อไป ซึ่งมีผลเท่ากับว่า จะไม่มี
การใช้ อำานาจของเจ้าพนักงานการพิมพ์ อันเกี่ยวเน่ืองกับ สิทธิเสรีภาพของ
หนังสือพิมพ์ที่สำาคัญ หลายเร่ือง เช่น การอนุญาตให้ออกหนังสือพิมพ์ การ 
ตักเตือน สั่งห้ามจำาหน่ายจ่ายแจก หรือ งดการพิมพ์ อีกต่อไปแล้ว  

นอกจากน้ัน พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ ไม่มีบทบัญญัติให้เอาผิด 
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ เสมือนเป็นตัวการ ร่วมกับผู้ประพันธ์ ในความผิดฐาน
หมิ่นประมาทด้วย    

การผลักดันให้พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย   
จึงเป็น ชัยชนะคร้ังยิ่งใหญ่ของคนหนังสือพิมพ์ ที่ “ปลดแอก” จากกฎหมาย  
ซึง่พนัธนาการสทิธเิสรีภาพมายาวนานถงึ 66 ป ีไดส้ำาเร็จ ดว้ยการร่วมมือร่วมใจ
ของคนหนังสือพิมพ์ด้วยกันเอง 

กำาเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ      
การตอ่สูเ้พือ่ปกปอ้งสทิธเิสรีภาพของหนังสอืพมิพท์ีส่ำาคัญอกีคร้ังหน่ึง   

คือ การคัดค้าน ไม่ให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติเรื่องให้ตั้งสภาการ
หนังสือพิมพ์

พี่มานิจเล่าว่า เมื่อคราวร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีการยกร่าง  
มาตรา 39 ซึ่งเป็นเร่ือง การรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ในการแสดงความ





คิดเห็น ด้วยการพูด การเขียน การโฆษณา โดยจะให้ตั้งสภาการหนังสือพิมพ์
ขึ้นมาตามที่กฎหมายบัญญัติ ไว้ในมาตรา 41   

วงการสื่อรู้ทันทีว่า การควบคุมจะกลับมาอีกแล้ว โดยให้มีคนของ
รัฐบาลเข้ามาน่ังอยู่ในสภาการหนังสือพิมพ์ สามคนคือ ผู้บัญชาการสำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติ เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ  
และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

ขณะน้ัน นายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ  
นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  

“ทัง้สองทา่นไปพดูทีไ่หน เชียงใหม่ พษิณโุลก พวกเรา จะตามไปดว้ย 
ไปกันหลายคน น่ังรถตู้ตามไป ไปยกมือขออธิบายในเวที ขอพูดนอกรอบด้วย    
ขอให้ตัดเร่ืองที่จะให้ตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ขึ้นมาออกจากรัฐธรรมนูญ เมื่อ 
ตัดออกแล้วพวกเรา จะไปตั้งสภาการหนังสือพิมพ์โดยวงการสื่อเอง ผลสุดท้าย
เรื่อง สภาการหนังสือพิมพ์นี้ถูกตัดออกจากรัฐธรรมนูญ”

การดำาเนินการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นองค์กรกำากับดูแล
หนังสอืพมิพด้์วยตนเอง เกดิขึน้ควบคู่ไปกบัการคดัคา้นการตัง้สภาการหนังสอืพมิพ ์ 
ด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
เป็นองค์กรขับเคลื่อน 

สมาพนัธฯ์ไดต้ัง้คณะทำางาน รับฟงัความคดิเหน็จากเจ้าของหนังสอืพมิพ ์
และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ว่า ควรจะมีองค์กรอิสระควบคุมกันเองหรือไม่  
ซึ่งมีข้อสรุปให้จัดตั้งองค์กรอิสระขึ้น โดยในขั้นแรกให้มีการตั้งกรรมการยกร่าง
ธรรมนูญ” สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน

วนัที ่4 กรกฎาคม 2540 เจ้าของกจิการหนังสอืพมิพแ์ละบรรณาธกิาร
หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย อังกฤษ 25 ฉบับ จากจำานวนทั้งสิ้น 32 ฉบับ รวม
ทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ 10 องค์กร ได้ร่วมกันลงนามในบันทึก
เจตนารมณจั์ดตัง้ “สภาการหนังสอืพมิพแ์หง่ชาต”ิ เพือ่เปน็องคก์รควบคมุกนัเอง 
และสง่เสริมเสรีภาพและความรบัผิดชอบยกระดับผู้ประกอบวชิาชพีหนังสอืพมิพ์
และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น

พีม่านิจอธบิายวา่ สภาการหนังสอืพมิพป์ระกอบดว้ยกรรมการ 21 คน  





เป็นตัวแทนจากสี่กลุ่ม คือ กลุ่มที่หน่ึง เจ้าของหนังสือพิมพ์ ผู้บริหาร เลือก
กันเอง 5 คน กลุ่มที่สอง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้งหลายที่เป็นสมาชิก เลือก
กันเอง 5 คน กลุ่มที่สาม ผู้ปฏิบัติงาน คือ นักข่าว ช่างภาพที่ทำางานอยู่ เลือก
กันเอง 4 คน รวมเป็น 14 คน โดยไม่ให้ซ้ำาหนังสือพิมพ์เดียวกัน ป้องกันการ
ผูกขาด  

กรรมการทั้ง 14 คน จะเลือกกรรมการกลุ่มที่สี่ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7 คน โดย 2 คนใน 7 คน ต้องเคยทำางานในหนังสือพิมพ์มาก่อน และปัจจุบัน
ไม่สังกัดหนังสือพิมพ์ใด 

เมื่อได้กรรมการครบ 21 คนแล้ว กรรมการเหล่านี้ จะเลือกกรรมการ
ด้วยกันเอง เป็นประธานและรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รวมทั้ง
ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นๆ  

พีม่านิจได้รับการคัดเลอืกใหเ้ปน็ประธานสภาการหนังสอืพมิพแ์หง่ชาติ
คนแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  

ในฐานะประธานคนแรก ขององค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกใน
ประเทศไทย งานสำาคัญที่ต้องทำาโดยเร่งด่วนคือ การวางรากฐาน กำาหนดกรอบ 
กติกา ทิศทางการกำากับดูแลสมาชิก ผลงานชิ้นแรกของสภาการหนังสือพิมพ์ 
แห่งชาติคือ การจัดทำา “ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
หนังสอืพมิพ”์ โดยรวบรวมขอ้บงัคบัจริยธรรมของสมาคมนักขา่วแหง่ประเทศไทย 
เจ็ดข้อ ผนวกกับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสื่อในต่างประเทศเท่าที่จะเอามา
ปรับใช้กับประเทศไทยได้ และนำาถ้อยคำาในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 บรรจุ
เข้าไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

เมื่อวางกรอบจริยธรรมแล้ว จะมีขั้นตอนตรวจสอบ สอบสวน ผู้ที่ถูก
ร้องว่า มีการกระทำาอันขัดต่อจริยธรรมในวิชาชีพ 

พีม่านิจบอกวา่ บางคร้ังผู้ถกูสอบสวนไมพ่อใจ หนังสอืพมิพต์น้สงักดั
ไม่พอใจ ลาออกจากการเป็นสมาชิกไป สภาการหนังสือพิมพ์ก็ทำาอะไรไม่ได้ 
เพราะไม่ได้มีกฎหมายรองรับ ที่จะนำาไปบังคับใช้กับสมาชิกได้ และตนเอง 
ก็ไม่เห็นด้วยกับ การใช้ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

“อาชีพสื่อเป็นอาชีพเสรี วงการสื่อจึงไม่ต้องการกฎหมายมาบังคับ  





เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาได้ ดังน้ันการมีใบอนุญาตประกอบอาชีพเหมือน 
อาชีพอื่น จะเป็นการผูกขาด ซึ่งในประเทศประชาธิปไตยเขาไม่ทำากัน เป็นหลัก
สากล แต่ว่าต้องเคารพกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท  
ว่าด้วยการยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกิดการกระด้างกระเดื่อง การเปิดเผย 
ความลับทางราชการ”

ในวัย 75 ปี พี่มานิจ เพิ่งจะเข้าแบกรับภารกิจที่มีความสำาคัญอย่าง
ยิง่ตอ่วงการหนังสอืพมิพ ์ในชว่งเวลาทีส่ือ่ ซึง่รวมทัง้หนังสอืพมิพด์ว้ย ถกูวพิากษ์
วจิารณอ์ยา่งเขม้ขน้ว่า เปน็สว่นหน่ึงของปญัหาประเทศไทย จึงเปน็เปา้หมายหน่ึง
ของการปฏิรูป นั่นคือ การได้รับการคัดเลือกจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
หรือ คสช. ให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านสื่อสารมวลชน และ
ได้รับการคัดเลือกจาก สมาชิก สปช. ด้วยกัน ให้เป็น คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

อาชีพสื่อเป็นอาชีพเสรี วงการสื่อจึงไม่ต้องการ
กฎหมายมาบังคับ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาได้

ดังนั ้นการมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ
เหมือนอาชีพอื่น จะเป็นการผูกขาด
ซึ ่งในประเทศประชาธิปไตยเขาไม่ทำากัน





พ่ีมานิจ ฝากข้อคิดถึงคนหนังสือพิมพ์รุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลาน 
ในยุคปัจจุบันว่า การมีสิทธิเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 
จะเขียน จะทำาสิ่งใด ต้องคำานึงถึงจริยธรรมตลอดเวลา บางคร้ังคน
ทำางานสื่อไม่เข้าใจ เช่น กรณีจริยธรรมที่ไม่เปิดเผยแหล่งข่าว ต้อง 
ระวังไม่เปิดเผยเมื่อรับคำามั่นมา มีวิธีเขียนเพื่อป้องกัน อย่าเขียนให้ 
คนอ่านแล้วรู้ทันทีว่าคนนี้คือแหล่งข่าว 

ทุกคร้ังที่มีโอกาสพูดกับนักข่าว หรือไปสอนนักศึกษาที่ใด 
ในหลายแห่ง ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
มหาลัยเกริก มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พี่มานิจ
จะย้ำาเสมอว่า สิทธิเสรีภาพที่สื่อไปต่อสู้มา เพื่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ไม่ใช่เอาสิทธิเสรีภาพมา แล้วใช้สิทธิเสรีภาพ 
นั้นสุดลิ่มทิ่มประตูโดยไม่คำานึงถึงอะไรทั้งนั้น   

จริยธรรม 
สำาคัญกว่า

ความสามารถ
ในการหาข่าว





“ผมยังคงพูดอย่างน้ีเช่นเดิม ไม่ว่าไปที่ไหน เพราะว่า 
หลายๆ คนอาจไม่ค่อยสนใจเร่ืองสิทธิของประชาชนที่จะไม่ถูก 
ลว่งละเมดิ ควบคู่ไปกบัเร่ืองจริยธรรม ซึง่ตอ้งใหค้วามสำาคัญมากกวา่
ความเกง่กลา้สามารถในการหาขา่ว สำาคญัมากกวา่ความเกง่กลา้สามารถ
ในการเขียนบทความแล้วมีคนนิยมมากมาย หากไม่มีจริยธรรมเสีย
แล้ว จะทำาความเสียหายให้กับสังคมอย่างมาก”

พี่มานิจบอกว่า คนเป็นนักข่าวสามารถประพฤติตัวง่ายๆ 
คล้ายลูกเสือ เป็นคนมีเกียรติ เชื่อถือได้

การคบหาแหลง่ขา่วควรจะมรีะยะหา่งพอสมควรทีจ่ะไมถู่ก
ใช้เป็นเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักการเมือง ที่อาจฉกฉวยใช้
ประโยชน์จาก สื่อโดยมีผลประโยชน์เป็นข้อแลกเปลี่ยน   

ทุกวันน้ีมีคำาพูดตลอดเวลาว่า ต้องมีซองขาวให้นักข่าว     
เพื่อให้เสนอข่าว   

หากเจ้าของสื่อไม่ใส่ใจการดูแลเร่ืองจริยธรรม ก็ยังมีช่อง
ทางในลักษณะ “โซเชียล แซงก์ชัน” (social sanction) คือวิธีการ
สร้างระบบการควบคุมและลงโทษทางสังคม กลุ่มวิชาชีพสื่อต้องตั้ง
ข้อรังเกียจเพราะทำาให้เสื่อมเสียวงการ เพราะฉะน้ัน ต้องเลิกคบหา
คนชั่วพรรค์น้ี อย่าไปพูดคุยด้วย เพราะคนเหล่าน้ีทำาให้เสื่อมเสีย
วงการ ทั้งควรอบรมให้เป็นวิถีชีวิตมาตั้งแต่เด็ก 

“คำาว่าพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว ใช้ได้กับทุกอาชีพ หาก
เป็นคนรู้จักเพียงพอ จะดำารงชีพอยู่ได้ เลี้ยงครอบครัวได้ คนถ้าไม่รู้
จักเพียงพอแล้ว จะไม่มีคำาว่าพอแม้ได้รับเงินเดือนเป็นแสน”

สำาหรับบทเรียนในการตอ่สูเ้พือ่สทิธเิสรีภาพของหนังสอืพมิพ ์ 
น้ัน พ่ีมานิจบอกว่า ไม่มีสูตรสำาเร็จในทุกการเคล่ือนไหวต่อสู้ ส่ิงสำาคัญ 





อยู่ที่ว่า วงการสื่อต้องเข้าใจก่อนว่าการทำาหน้าที่สื่อเป็นการต่อสู้เพื่อ
ส่วนรวม เพื่อประชาชน เพื่อส่วนรวมขององค์การ ไม่ใช่เพื่อตัวของ
คนใดคนหนึ่ง

“ถ้าตัวเราเข้าใจแล้วจะมีพลังเกิดขึ้นเอง และการจะให้ 
มีพลัง ต้องให้พรรคพวกร่วมรับรู้เข้าใจด้วย”













สำ�เริง คำ�พะอุ
นักเขียน บนเส้นท�งนักหนังสือพิมพ์
เรื่องและภ�พ โดย ธีรธร แพ่งประสิทธิ์





 
                                                        เร่ืองโดย  อรพิน   ลิลิตวิศิษฐ์

วงศ์

งานเขยีนคอืพลงัแหง่ตวัอกัษรทีส่รา้งการเปลีย่นแปลง สร้างปรากฏการณ์
ทางความคิด และส่งสารให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความเคลื่อนไหวในแง่มุม 
ต่างๆ งานเขียนที่มีคุณค่าต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ลุ่มลึก ต้องตรวจสอบ 
ความถูกต้อง มีความตรงและความเที่ยงของข้อมูล

ในฐานะคนหนังสือพิมพ์ที่ยึดถือ ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  
สำาเริง คำาพะอุ คือ คนเขียนหนังสือ นักเขียนในวิชาชีพคนหนังสือพิมพ์

“ผมเกดิทีบ่า้นสระน้ำาเทีย่ง ตำาบลหนองบวัลาย อำาเภอบวัใหญ ่จังหวดั
นครราชสมีา เรียนหนังสอืทีอ่ำาเภอพยคัฆภูมพิสิยั จังหวดัมหาสารคาม โรงเรียน
วดัชโินรส โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามลำาดับ” สำาเริง ไล่เรียงประวัติส่วนตัวฉบับย่อ 

ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ สำาเริงเ ร่ิมเขียนหนังสือและทำาหนังสือ  
“กุหลาบสาร”  

“ตอนน้ันรู้จักคำาวา่นักหนังสอืพมิพแ์ลว้ และอยากจะเปน็นักหนังสอืพมิพ์
เหมือนกัน ผมเริ่มจากความยากจนมีเงินจำากัด อยู่สวนกุหลาบ พักเที่ยงคนอื่น





เข้าโรงอาหาร ไปเล่นกีฬา อะไรผมก็ไม่ถนัด ต้องเข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ  
อ่านไปอ่านมา เราเขียนได้ เราทำาได้ ผมชักชวนเพื่อนร่วมออกหนังสือพิมพ์ใน
โรงเรียน ขายเล่มละบาท”

สำาเริงเขียนหนังสือ และทำาหนังสือ (รายสะดวก) ในระหว่างเรียน  
ต่อเน่ืองจนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือเล่มหน่ึง ที่เขาทำาคือ หนังสือ
ชือ่ “รวมขอ้เขยีนของนักเรียน นิสติ นักศกึษา ประชาชน” จัดเปน็หนังสอืกา้วหน้า
ที่สุดเล่มหนึ่งในสมัยนั้น

ชีวิตคนหนังสือพิมพ์ของสำาเริง เริ่มต้น ราว พ.ศ. 2506 ช่วงจอมพล
สฤษด์ิ ธนะรัชต ์ถงึแกก่รรมและจอมพลถนอม กติตขิจร สบืทอดอำานาจเผด็จการ
ต่อ โดยนเรศ นโรปกรณ์ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์รุ่นพี่ ที่รู้จักกัน ได้ฝากให้
ทำางานในขณะที่เรียนหนังสืออยู่ด้วยที่หนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์  

“เปน็ชว่งปลายทางของเกยีรตศิกัดิแ์ลว้ ไม่มคีนทำา ไมม่คีนเขยีนหนังสอื 
ไมม่นัีกขา่ว ไม่มีหวัหน้าข่าว แตเ่ปน็โชคดีของผม ทำาใหผ้มมีพืน้ที ่มีโอกาสแสดง
ความสามารถ ผมเข้าไปไม่ก่ีวัน ได้ทำาหน้าที่เหมือนเป็นบรรณาธิการเลย ขาด
บทนำา คอลัมน์ไหนผมเขียนให้ หน้า 13 วิจารณ์หนัง วิจารณ์อะไร ผมเขียนให้ 
เป็นทั้งบรรณาธิการเนื้อหา บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาเสร็จสรรพ”

หลังจากนั้นไม่นาน หนังสือพิมพ์ เกียรติศักดิ์ก็เลิกกิจการไป  
สำาเริง ทำางานต่อเน่ืองและถูกโฉลกกับวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไม่คิดไป

ทำางานในวิชาชีพอื่น แม้จะใช้ช่วงเวลาเฉลี่ยฉบับละปีถึงสองปีเท่าน้ัน ตั้งแต่
หนังสือพิมพ์ เกียรติศักดิ์และอีกหลายหัวเล็กๆ รวมทั้งค่ายใหญ่อย่าง บางกอก
โพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ

“ตั้งแต่ทำาหนังสือมาจนกระทั่งปัจจุบันอายุ 70 ปี ไม่เคยไปสมัครงาน
ที่ไหน การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นเร่ืองค่าตอบแทน ไม่ใช่การผลิตเน้ือหา  
ถ้าไม่ทำาหนังสือพิมพ์ คงเขียนหนังสือ เขียนเรื่องสั้น เขียนนิยายไป คิดอย่างนี้” 

ชี วิตคนหนังสือพิมพ์ของสำาเ ริง เป็นการทำางานในกอง
บรรณาธิการเสียเป็นส่วนใหญ่   

“ชีวิตนักข่าวผมน้อยมาก เคยประจำาสถานีตำารวจสักสองเดือน เป็น





นักข่าวอยู่ช่วงสั้นๆ แล้วมาเป็นหัวหน้าข่าว เป็นบรรณาธิการ”             
เส้นทางบนถนนคนหนังสือพิมพ์ของสำาเริงน้ัน เป็นไปอย่างที่เขาบอก

ว่า “ระเหเร่ร่อน” 
“คุณยุวดี ธัญญสิริ แห่งบางกอกโพสต์ เป็นนักข่าวรุ่นเดียวกับผม 

คณะวารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สง่มาฝึกงานทีบ่างกอกโพสตแ์ละ
รับไว้ทำางานเลย เขาเป็นนักข่าวมาจนทุกวันน้ี ขณะที่ผมระเหเร่ร่อนมากมาย  
เป็นบรรณาธิการบ้าง เป็นหัวหน้าข่าวบ้าง ผมทำางานแต่หนังสือเล็กๆ มาทำาที่ 
บางกอกโพสต์ช่วงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 19 มีคุณธนิต ธรรมสุคติ เป็น
หวัหน้าขา่ว ผมทำาขา่วกฬีา กอ่นจะเปน็บรรณาธกิารหนังสอืพมิพเ์ศรษฐกจิการเมือง 
รายสัปดาห์-รายวันของกลุ่มโอสถานุเคราะห์ และต่อมาที่หนังสือพิมพ์สู่อนาคต
รายสัปดาห์ หนังสือใหญ่ที่เคยทำามีที่เดียว คือ ไทยรัฐ เมื่อปี 2528” 

ประสบการณ์ การเขียนหนังสือ ที่ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม 
ทำาให้สำาเริง มีจุดเด่นในเร่ือง การเขียนบทความ เมื่อมาทำางานที่ไทยรัฐ เขาจึง
ได้รับหน้าที่ให้ร่วมเขียนบทบรรณาธิการด้วย 

“ช่วงผมอยู่ไทยรัฐ เขาชวนมารับผิดชอบเขียนคอลัมน์ข่าวเศรษฐกิจ 
แต่ได้รับงานให้เขียนบทบรรณาธิการด้วย สลับกับคุณสุนทร ท่าซ้าย และ 
คุณสมบูรณ์ วรพงษ์ ท่านเหล่าน้ันอาวุโสแล้ว ขอให้ผมช่วยเขียน เพราะผม 
เขียนหนังสือเร็ว และได้เนื้อหาสาระตรงตามที่ต้องการ”

หนังสือพิมพ์ที่สำาเริงทำางานอยู่นานที่สุดคือ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
ซึ่งเขาทำาอยู่สองช่วงเวลา ช่วงแรก พ.ศ. 2528-2534 ในฐานะหัวหน้าข่าวหน้า
หน่ึงและหัวหน้ากองบรรณาธิการ จากการชักชวนของเกษม อัชฌาศัย และ 
จัตวา กลิ่นสุนทร 

“สมัยน้ันเงินเดือนสยามรัฐไม่มาก ผมโชคดีที่ทำางานกับเพื่อน ได้ 
รับความไว้วางใจ ผมทำาสามหน้าที่ต่อวัน หน่ึงดูแลข่าวหน้าหน่ึง สองเขียน
บทบรรณาธิการทุกวัน สามเขียนคอลัมน์ของตัวเอง นอกเหนือจากการดูแล 
นักข่าวแล้ว ผมมีเสรีภาพในการคุมเน้ือหาสยามรัฐ ทั้งเขียนบทนำา วินิจฉัย 
ข่าว อาจารย์คึกฤทธิ์ (หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เจ้าของและผู้ก่อตั้ง
หนงัสือพิมพ์สยามรัฐ) ไม่เคยตำาหนกิารเขียนข่าวของผม ไม่เคยโดนว่า เวลาผม





พาดหัวข่าว ไม่เคยต้องมาเจออาจารย์ถามว่าใครทำา ใครเขียน อาจารย์ไม่เคย
สงสัยในข้อเขียนผม”

สำาเริงลาออกจากสยามรัฐ เมื่อทำางานไปได้ 6 ปี ไปรับงานใหม่ที่
หนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวัน และกลับมาสยามรัฐในช่วงที่สอง พ.ศ. 2544-2551 
ภายหลัง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ชัชวาลย์ คงอุดม ซึ่งรับช่วง 
กจิการ และเปน็ผู้บริหารตอ่มา ตดิตอ่สำาเริงใหม้าเขยีนคอลมัน์และบทบรรณาธกิาร 

หลังจากน้ันกลุ่มผู้จัดการ ASTV ติดต่อให้สำาเริงเขียนคอลัมน์  
ต่อเนื่องจาก พ.ศ. 2555 จนถึงกลางปี 2557 จึงหยุดเขียน   

ปัจจุบัน สำาเริง ซึ่งอยุ่ในวัย 70 ปี ยังคงมีงานเขียนเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 
เหตุการณ์บ้านเมือง ในเว็บไซต์ สำานักข่าวเจ้าพระยา สัปดาห์ละ 2 วัน ใช้ชื่อ
คอลัมน์ว่า “บ้านน้ีเมืองน้ี” ซึ่งเขียนมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 สัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
เพื่อสนองตอบอุดมการณ์ส่วนตัวที่ต้องการนำาเสนอในสิ่งที่ตัวเองอยากเขียน

บทบาทการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพ

ชีวิตนักข่าวผมน้อยมาก
เคยประจำ�สถ�นีตำ�รวจสักสองเดือน

เป็นนักข่�วอยู่ช่วงสั ้นๆ 
แล้วม�เป็นหัวหน้�ข่�ว เป็นบรรณ�ธิก�ร





สำาเริงจำาแนกการตอ่สูเ้พือ่สทิธแิละเสรีภาพของตนเปน็สองบทบาทสำาคญั 
คือ การต่อสู้ในวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์และเวทีนักเขียน และการต่อสู้ในฐานะ
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 

การทีส่ำาเริงมุง่ม่ันในการเปน็ “นักเขียน” ลงมอืปฏิบตั ิตัง้แตส่มยัเรียน
มัธยมจนถึง มหาวิทยาลัย ทั้งอ่านหนังสือและเขียนหนังสือมามาก เป็นจุดที่ 
แตกต่างจากคนทำางานข่าวในสายงานเดียวกัน    

“ผมได้ครูดี คือ ผมได้เจอกับนักหนังสือพิมพ์รุ่นพี่ เช่น คุณนเรศ  
นโรปกรณ์ คุณเจน จำารัสศิลป์ คุณทวี เกตะวันดี (อดีตนายกสมาคมนักข่าว
และนักหนังสือพิมพ์ฯ) คุณประเวทย์ บูรณะกิจ ท่านเหล่าน้ีผมพบช่วงพวกเขา
ไม่ได้เป็นนักข่าวแล้ว ผมเด็กสุดในกลุ่ม เป็นแบบอย่างให้ผม ได้ให้ความคิด
ความอ่าน ได้มองสังคม ได้เห็นวัตรปฏิบัติที่เขาทำา ชีวิตจารีตประจำาวันของพวก
เขา ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพอย่างเข้มข้นแข็งขัน ผมได้เรียนรู้แนวทางการเขียน บทนำา 
วิธีคิดจากคุณทนง ศรัทธาทิพย์อย่างมากแม้จะเกี่ยวข้องในช่วงเวลาสั้นๆ”  

บททดสอบสำาคัญมาถึง เม่ือคร้ังที่ทำางานหนังสือพิมพ์สยามรัฐช่วงที่
สอง ข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงหน่ึง ถูกร้องเรียนว่า มี
พฤตกิรรมไม่เหมาะสม ในเร่ืองความสมัพนัธส์ว่นตวักับผู้หญงิผู้ใตบ้งัคบับญัชา 
สำาเริงได้เขยีนเชือ่มโยงเทยีบเคยีงกบักรณขีองผู้บริหารระดับสงูของกรุงเทพมหานคร
ที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกัน ทำาให้ผู้บริหารรายน้ัน เข้าพบเจ้าของหนังสือพิมพ์
เพื่อเจรจา 

“ขอให้ผมยุติการเขียน ผมเลือกเขียนต่อไป เพราะเป็นข้อเท็จจริง  
แม้คนในหนังสือพิมพ์เองเมื่อมีเหตุเดียวกัน เจ้าของยังตัดสินใจให้ออก หรือ
นักการเมืองอื่นผมเขียนถึงเช่นกัน เจ้าของไม่ได้แย้งใดๆ แต่เรื่องนี้เจ้าของมอบ
ให้คนอื่นมาคุย ไม่มาด้วยตนเอง ให้ผมรอมชอม ผมจึงยุติการร่วมงานกับ 
สยามรัฐในวันนั้นเช่นกัน เรามีจุดยืนความถูกต้องที่ชัดเจน”

สำาเริงเล่าว่าด้วยบริบททางการเมืองการปกครองของประเทศไทย 
ภายใต้เผด็จการ สร้างเง่ือนไขและข้อจำากัดการนำาเสนอข่าว ยุคน้ันสมัยน้ัน
บรรยากาศบังคับให้หันไปทางข่าวดารา ข่าวกีฬา ข่าวสัพเพเหระ เป็นทางเลือก
ทางออกสำาคัญ ภายใต้พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ที่เกิดขึ้นในยุค





จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี    
“การเกิดพระราชบัญญัติฯ นี้ เริ่มแรกคงคิดเพียงจัดระเบียบสิ่งพิมพ์ 

หนังสือพิมพ์ ให้มีการประกอบการที่มีที่มาที่ไปชัดเจน เป็นมาตรฐานสากล  
ไมไ่ดคิ้ดทีจ่ะเปน็เผด็จการเทา่ไร แตใ่นยคุตอ่ๆ มา คนใชก้ฎหมายเขาฉลาดพอที่
จะนำาประเดน็ขอจดทะเบยีนมาบงัคบัใช”้ สำาเริงใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเจตนารมณ์
ของกฎหมายฉบับนี้ 

เขาตั้งข้อสังเกตว่า หากพระราชบัญญัติน้ีเป็นเผด็จการมากมาย  
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 
เขาผ่านกระบวนการในยุคน้ันมาด้วยกัน ให้เสรีภาพชัดเจน เปิดไฮปาร์กที่ 
สนามหลวง ที่นำามาจากอังกฤษ คงมั่นใจมาก แต่ในที่สุดจอมพล ป. ก็พ่ายแพ้
ไปเพราะเปิดกว้างทางเสรีภาพ” 

การจำากัดสิทธิและเสรีภาพที่เข้มงวดเกินพอดี เป็นปรากฏการณ์ที่ 
คนหนังสือพิมพ์เพิ่งพบเจอ ในช่วงที่จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ถึงแก่กรรม  
แล้ว และจอมพลถนอม กิตติขจร สืบทอดเป็นนายกรัฐมนตรีแบบเผด็จการ 
หนังสือพิมพ์ขณะนั้นมีไม่กี่ฉบับ หนังสือพิมพ์ไม่มีเสรีภาพ จะออกหนังสือพิมพ์
ต้องขออนุญาตจดทะเบียนที่ยากมาก คนในวงการจึงใช้วิธีหลบหลีกโดยใช้หัว
หนังสือพิมพ์ต่างจังหวัดที่ซื้อขายกันในราคาสูงมาก ซึ่งเป็นเร่ืองเล่าในวงการจน
เป็นตำานานไปแล้ว

“ผมว่าข้ึนอยูก่บัทศันคตขิองผู้มีอำานาจในแตล่ะยคุวา่ สงัคมตอ้งมีหน้า
ตาเช่นไร เพราะก่อนหน้านั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2505 ไม่เห็นมีปัญหา
ที่จะขออนุญาตออกหนังสือพิมพ์ไม่ได้”

การต่อสู้ในฐานะนายกสมาคมนักข่าวฯ
สำาเริงใหค้วามเหน็ว่า ผู้เกีย่วข้องทกุภาคสว่นตอ้งเข้าใจกอ่นวา่ เจ้าของ





หนังสอืพมิพเ์ปน็กลุม่ทนุ หรือกลุม่อำานาจในทางใดทางหน่ึง เมือ่มหีวัหนังสอืพมิพ์
ดำาเนินการอยู่แล้ว การเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มอำานาจรัฐจึงไม่มีความจำาเป็นและ
พยายามรักษาระยะความสัมพันธ์ให้ไปด้วยกันได้                  

“ที่ผ่านมา ไม่ชัดเจนว่าฝ่ายอำานาจรัฐเข้าคุกคาม มีอยู่บ้างช่วง 6 ตุลา 
หรือหลงั 6 ตลุาเลก็น้อย หรือหลงัการยดึอำานาจตัง้แต ่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 ได้ยกเลิกและเปลี่ยนเป็นคำาสั่งคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 (ปร. 42) 

เจ้�ของหนังสือพิมพ์เป็นกลุ่มทุน
หรือกลุ่มอำ�น�จในท�งใดท�งหนึ่ง

เมื ่อมีหัวหนังสือพิมพ์ดำ�เนินก�รอยู่แล้ว
ก�รเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มอำ�น�จรัฐ

จึงไม่มีคว�มจำ�เป็นและพย�ย�มรักษ�
ระยะคว�มสัมพันธ์ให้ไปด้วยกันได้ 





ทุกคร้ังที่มีโอกาส สำาเริงจะใช้บทบรรณาธิการ และคอลัมน์ที่ตนเอง 
รับผิดชอบ เขียนเรื่องสิทธิ เรื่องเสรีภาพ จริยธรรมของคนหนังสือพิมพ์ รวมทั้ง
การเขา้ร่วมอภิปรายบนเวท ีบอ่ยคร้ัง ทัง้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามคำาแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงก่อน  
พ.ศ. 2535 แม้เน้ือหาจะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน แต่สำาเริง
จะแทรกนำาเสนอเรื่องสิทธิและเสรีภาพหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง

การต่อสู้ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งสำาเริงได้รับเลือก
เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530-2531 และรับหน้าที่
กรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติการพิมพ์ ฉบับใหม่ ได้ต่อสู้เร่ืองกฎหมาย 
การพิมพ์ว่า ควรมีเน้ือหาเช่นไรและเสนอว่า ต้องยกเลิกพระราชบัญญัติ การ
พิมพ์ 2484 แต่เกิดการรัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
(รสช.) เสียก่อน ทุกอย่างจึงยุติไปโดยปริยาย 

“ช่วงน้ันผู้แทนสื่อหนังสือพิมพ์ร่วมเป็นกรรมาธิการ 3 คน มีผม  
อาจารย์พงษ์ศักด์ิ พยัคฆ์วิเชียร อีกคนหน่ึง มาจากหนังสือพิมพ์ภูมิภาค ไม่รู้ 
ที่ไปที่มา แต่ได้รับเลือกเป็นรองประธานกรรมาธิการโดยไม่มีท่าทีสนับสนุนใดๆ 
และเม่ืออภิปรายเราสู้เสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการไม่ได้ แต่ได้ทำาหน้าที่อย่าง
เข้มข้น เพราะเราคิดว่าน่ีคืออุดมการณ์ น่ีคือจิตวิญญาณของนักหนังสือพิมพ์ 
และคนทำาหนังสือพิมพ์ที่ต้องต่อสู้”

อีกเรื่องที่สำาคัญในบทบาทนายกสมาคมฯ คือ การปรับปรุงสวัสดิการ
นักข่าว โดยการทำาประกันชีวิตให้สมาชิก เพื่อดูแลทุกข์สุขยามเจ็บไข้ เพิ่มเติม
จากสวัสดิการที่ทำางานในสังกัดหนังสือพิมพ์ของแต่ละคน





นักข่าว
อ่านหนังสือ

น้อยมาก
ภ�ษ�ไม่แตกฉ�น

สำาเริงเห็นว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ความจำาเป็นทาง
เศรษฐกิจ ความอ่อนแรงทางจิตใจ ความอ่อนแอจากระบบการศึกษา 
เร่งเร้าให้ทุกวิชาชีพรวมทั้งนักหนังสือพิมพ์ต้องดิ้นรนจนละเลยและ 
ออกนอกกรอบจิตสำานึกจริยธรรมจนเกินควร แต่ด้วยวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ 
ผู้ทำาหน้าที่เฝ้าระวังภยันตรายหลากหลายรูปแบบของสังคม ต้องไม่ลืม
ว่าเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ คือเสรีภาพของประชาชน จุดยืนคือ 
ผลประโยชน์ของประชาชน นักขา่วจำาเปน็ตอ้งใสใ่จและเขม้งวดกบัตนเอง
ในทางจริยธรรมให้มาก

สิ่งที่นักหนังสือพิมพ์ รุ่นปัจจุบัน ควรศึกษาให้มาก มี 2 
ประการ 

ประการแรก ว่าด้วยวัตรปฏิบัติ ต้องศึกษาแบบอย่าง 
นักหนังสือพิมพ์ที่ดี จากนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าๆ





เน่ืองจากนักหนังสือพิมพ์เป็นวิชาชีพหน่ึงที่มีเกียรติยศ  
มีศักดิ์ศรี หากหนังสือพิมพ์ไม่มีเกียรติยศ ไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มีคุณค่า 
หนังสือพิมพ์จะเป็นเพียงกระดาษเปื้อนหมึก เป็นเพียงกรรมกรข่าว 
คนส่งเอกสาร แค่ถือไมโครโฟน ถือเครื่องบันทึกเสียง ถอดเทปเป็น 
แลว้แบง่ปนักนัเทา่น้ันเอง ไมเ่กดิคณุค่า ไมเ่กดิประโยชน์ จะถกูกลนื
หายไปกับกองหนังสือ กองขยะ ไม่แวววาวขึ้นมา ไม่โดดเด่นขึ้นมา 
และอยู่ไปวันๆ เท่านั้น

ประการสอง ว่าด้วยการศึกษา  
ทกุวนัน้ีตอ้งยอมรับความเปน็จริงวา่ นักขา่ว นักหนังสอืพมิพ ์

อ่านหนังสือน้อยมาก ภาษาไม่แตกฉาน ไม่สละสลวย ภาษาไทย 
ยิ่งไปกันใหญ่ สะกดผิด เขียนสรรพนามที่ผิดเพี้ยนไปหมด อย่าง
เช่น การใช้คำาว่า “ตน” ตนอย่างน้ัน ตนอย่างน้ี ดังน้ัน ต้องศึกษา
ให้มาก อ่านหนังสือให้มาก อ่านทุกแขนงวิชาเท่าที่จะศึกษาหา 
ความรู้ได้

สำาเริงย้ำาว่า นักหนังสือพิมพ์ต้องเข้าใจ ต้องศึกษาสอง
ประการน้ีให้ถ่องแท้ อย่าคิดว่าไม่กระทบกับเรา ไม่กระทบวันน้ี  
วันหน้าก็ต้องกระทบทั้งรูปธรรมและนามธรรม สิ่งสำาคัญที่สุดของ 
นักหนังสือพิมพ์คือ ต้องคิดว่า ข่าวที่จะเขียนน้ัน เป็นประโยชน์กับ 
ผู้อ่านหรือไม่ เป็นประโยชน์กับมวลชนเพียงใด บทความชิ้นที่เขียน
เป็นประโยชน์กับคนส่วนมากหรือไม่ ทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น

นอกจากน้ัน 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 ต้องร่วมประชุมกองบรรณาธิการว่าจะนำาเสนอ
ประเด็นใด คุยกันสัก 3-4 คนแล้วจึงมอบให้คนที่ถนัดเร่ืองน้ัน 
ไปเขียน”













ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์
จากลุ่มน้ำาตาปีถึงถนนพระอาทิตย์
เรื่องและภาพ โดย ศศิชา อิสระศรีโรจน์





“นักหนังสือพิมพ์ไม่ใช่อาชีพของคนบาป แต่กลายเป็นอาชีพที่ต้องรับ
บาปแทนคนอื่น คือโดนฟ้องร้อง โดนดา่ แต่ผมก็ภมูใิจที่ไดท้ำาเพือ่ความถูกต้อง 
ดิ้นรนเพื่อให้ได้นำาเสนอข้อเท็จจริงแก่ประชาชน”

ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ มักจะพูดเช่นน้ันเสมอ กับใครก็ตามที่ขอให้เขา
แสดงความเห็นเกี่ยวกับอาชีพ นักหนังสือพิมพ์

เป็นคำาพูดที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ เกือบ 50 ปี บนเส้นทาง
คนหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน  
ที่เขารับตำาแหน่ง บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน  
และหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน ซ่ึงต้องถูกฟ้องเป็นจำาเลยในคดีร่วมกัน 
หมิ่นประมาท ด้วยการโฆษณาอยู่เสมอ โดยโจทก์ส่วนใหญ่ คือ นักการเมือง 
ข้าราชการระดับสูง ท่ีตกเป็นข่าว หรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

ที่ศาลยกฟ้องก็หลายคดี ที่ศาลพิพากษาว่า มีความผิด ถูกลงโทษ 
หนักเบา ตามแต่กรณี ก็มีมาก สุดแท้แต่พยานหลักฐาน และดุลพินิจของศาล 
ในแต่ละคดี   





เมื่อนักหนังสือพิมพ์ ในนามองค์กรวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งและสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผนึกกำาลัง เคลื่อนไหวต่อสู้ ให้รัฐบาล 
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และสภานิติบัญญัตแห่งชาติในยุคนั้น ยกเลิก พ.ร.บ. 
การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ได้สำาเร็จ และออก พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2551 
มาใช้แทน พี่ตุลย์ หรือลุงตุลย์ จึงบอกว่าเป็นเร่ืองที่น่ายินดี ที่สื่อไม่ต้องตกอยู่
ภายใต้การคุกคาม จากผู้มีอำานาจ ที่ใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือ  

“รัฐบาลจะคุกคามสื่อได้ลำาบากขึ้น เพราะสื่อจะมีการตรวจสอบ 
กันเอง จะตักเตือนกันเอง แม้ว่าจะไม่มีโทษทางอาญา แต่ปัจจุบันสื่อที่ดี 
ต้องได้รับความเชื่อถือจากประชาชน ถ้าสื่อลงข่าวเท็จ ประชาชนก็ไม่ซื้ออ่าน  
ซึ่งเร่ืองน้ีบทบาทของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็ต้องทำาให้เห็นว่า สื่อนำาเสนอข้อมูล ข่าวสาร 
ถกูตอ้งหรือไม ่ปรับปรุง สนับสนุนใหส้ือ่เสนอขา่วสาร ความคิดเหน็ใหส้อดคลอ้ง
กับความเป็นจริง” 

เสียงตาปี-เสียงสุราษฎร์
ก้าวแรกบนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ 
เส้นทางคนหนังสือพิมพ์ของพี่ตุลย์ เริ่มต้นจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  

ก่อนจะเข้าสู่สังกัด หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในเมืองหลวง
พี่ตุลย์คลุกคลีกับกองกระดาษ ตัวเรียงตะกั่ว และแท่นพิมพ์มาตั้งแต่

ยังเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านเกิด เพราะต้องทำางาน  
หารายไดช้ว่ยครอบครัว ในโรงพมิพข์องญาติๆ  ซึง่บางคร้ังจะมีคนมาจ้างใหพ้มิพ์
หนังสือพิมพ์ ทำาให้ได้เรียนรู้ การตรวจปรู๊ฟ พาดหัวข่าว บทความ ซึ่งเป็น 
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำาหนังสือพิมพ์ 

เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวัย 18 ปี พี่ตุลย์ก้าวเดิน
เข้าสู่เส้นทางคนหนังสือพิมพ์ ด้วยการเป็น นักข่าว ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
“เสียงตาปี” ของ นายสัมฤทธิ์ เทพพิพิธ ระหว่างน้ัน ได้ใช้เงินรายได้จากการ
ทำางาน ส่งเสียตัวเอง เรียนวิชาการหนังสือพิมพ์ ที่แผนกวารสารศาสตร์ ภาคค่ำา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนจบหลักสูตร





เม่ือเรียนจบวชิาการหนังสอืพมิพแ์ลว้ พีต่ลุย ์ไดบ้กุเบกิทำาหนังสอืพมิพ์
ท้องถิ่น ด้วยตัวเอง ภายใต้ชื่อว่า “เสียงสุราษฎร์ยุคคนหนุ่ม” เป็นหนังสือพิมพ์
รายสัปดาห์ โดยร่วมกับเพื่อนอีก 2-3 คน แบ่งหน้าที่กัน ให้เพื่อนดูแล 
ฝ่ายการตลาด และโฆษณา ส่วนตัวเขาเอง ทำาหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ควบคุม
ดูแลทิศทางของหนังสือพิมพ์เองทั้งหมด 

“ผมโชคดี ที่อาจารย์ เสฐียร พันธรังสี ที่ เป็นอาจารย์สอนผม 
ในคณะวารสารศาสตร์ เป็นคนให้คำาปรึกษาผมเบื้องต้น ท่านอยากเห็นว่า  
ลูกศิษย์คนน้ีบุกเบิกหนังสือพิมพ์อย่างไรบ้าง ท่านจึงน่ังรถไฟมาหาผม มาถึง 
ท่านบอกผมว่า ต้องมีแฟ้มเก็บข้อมูลนะ ตัดข่าวจากสำานักข่าวต่างๆ อาจารย์ดู
แล้วก็บอกว่า ถูกต้องแล้ว เก็บให้ได้เยอะๆ”

ในขณะที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับอื่นๆ นำาเสนอ “ข่าวขายได้”  
เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ หนังสือพิมพ์เสียงสุราษฎร์ยุคคนหนุ่ม เลือกทำา  
“ข่าวที่ดี” ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุน ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของ 
ประชาชน เน้นข่าวทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะข่าว นายทุนบุกรุกตัดต้นไม้  

เส้นทางคนหนังสือพิมพ์ของพี่ตุลย์
เริ ่มต้นจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ก่อนจะเข้าสู ่สังกัด หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่
ในเมืองหลวง





เพื่อทำาสวนปาล์ม อีกทั้งยังได้เสนอข่าวกระบวนการทุจริตในวงราชการ จนเป็น
ที่มาของคำาว่า “คุณนายสิบเปอร์เซ็นต์” ที่เกิดข้ึนจากการรับสินบน รวมถึง 
การนำาเสนอข่าวความเดือดร้อนของผู้คนในท้องถิ่น

“คุณนายสิบเปอร์เซ็นต์ ผู้ว่าฯได้แต่คนอื่นไม่ได้ โดยเฉพาะเร่ือง 
ผลประโยชน์ความขัดแย้ง เป็นเร่ืองธรรมดา เพราะคนอื่นหมั่นไส้ผู้ว่าฯ เพราะ
ชอบกินรวบ ฉะน้ันเราต้องมองสภาพปัญหาให้ออก นำาเสนอข่าวความขัดแย้ง 
ที่เกิดขึ้น โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน”

ส่วนเร่ืองนายทุนบุกรุกป่าที่เป็นข่าวโด่งดัง จากการที่เขาได้ติดตาม  
เบื้องหลัง ตื้นลึกหนาบางมายาวนาน ในสมัยจอมพลประภาส จารุเสถียร 
ให้กระทรวงมหาดไทยขอสัมปทานป่า เพื่อมาปลูกปาล์ม ระหว่างเขตรอยต่อ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดกระบี่ ปรากฏว่าป่าที่ได้สัมปทานเป็นป่าทึบราวๆ
หม่ืนไร่ นายทุนหวังจะโค่นต้นไม้ เอาไม้มาขายแล้วก็เอาทุนมาทำาสวนปาล์ม  
ส่อไปในเชิงทุจริต ซึ่งเขาเห็นว่าไม่ถูกต้อง

“ผมเห็นว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ผมจึงนำาเสนอข่าว 
เปิดโปงนายทุนบุกรุกป่า แน่นอนว่ามันไปกระทบกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ
นายทุน ซึ่งเขาโกรธผมมาก ขู่ว่าจะทำาร้ายผม แต่ว่าสัญชาตญาณของนักข่าวเรา
กต็อ้งสูห้ลายรูปแบบ อยา่ใหต้กเปน็เปา้ใหเ้ขาทำาลายเราได้ บางคร้ังเมือ่เสนอขา่ว
แล้ว ก็หนีไปนอนที่อื่น แล้วค่อยกลับมาทำาข่าวต่อ”  

นอกจากจะทำาหนังสือพิมพ์เสียงสุราษฎร์ยุคคนหนุ่มแล้ว เขายังเป็น
นักข่าวสตริงเกอร์ (Stringer) ส่งข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ส่วนกลางแทบทุกฉบับ  
คือไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาธิปไตย, บางกอกโพสต์ และสยามรัฐ จึงทำาให้ 
พี่ตุลย์เป็นคนที่กว้างขวาง มีเพื่อนฝูงในวงการหนังสือพิมพ์มาก ทั้งยังเป็น 
ที่ถูกจับตามองเวลาที่ไปหาแหล่งข่าวที่ เป็นตำารวจ เดินเข้า-ออกโรงพัก  
เพราะกิตติศัพท์ในเรื่องทำาข่าวแฉแหลก

“เวลาผมไปหาข่าวตามโรงพักเยอะ พวกนายตำารวจจะเกรงใจผมมาก 
อย่างร้อยเวรนำาโอเลี้ยงมาเสิร์ฟผมบอกกินโอเลี้ยงก่อนนักข่าว ผมบอกไม่กิน 
เด๋ียวจะถามอาจารย์ก่อนว่า กินโอเล้ียง ถือเป็นการติดสินบนไหม อาจารย์บอกว่า 
นั่นคือมารยาทสังคม ถ้าตำารวจมาที่ทำางานเธอ เธอก็เลี้ยงโอเลี้ยงเขาได้”





การนำาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ เสียงสุราษฎร์ยุคคนหนุ่ม อย่าง 
ตรงไปตรงมา ด้วยลีลาแบบแฉแหลก และภาษาเผ็ดร้อน ทำาให้พี่ตุลย์ ถูก 
หมายหัวจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น      

คร้ังหน่ึง มีคนขับมอเตอร์ไซค์ขับมาด้วยความเร็ว จนเบรกไม่อยู่  
แล่นไถลมาจนเกือบจะชนเขา ก่อนที่จะขี่รถหนีหายไป ภายหลังเขารู้จากผู้คุม
เรือนจำาคนหน่ึง ที่คุ้นเคยกัน มาเล่าให้ฟังว่า ที่จริง คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์น้ัน คือ 
มือปนืทีไ่ด้รับการวา่จ้างใหม้ายงิเขา แตพ่ีต่ลุยย์งัโชคด ีทีส่ายเบรกรถมอเตอร์ไซค์
ของมือปืน ขาดเสียก่อน

“มือปืนมาคุยให้ผู้คุมเรือนจำาฟัง และผู้คุมถามกลับไปว่าจะไปยิงใคร 
พอรู้ว่ายิงผมเท่าน้ัน ผู้คุมก็โวยขึ้นมาว่า จะไปยิงพี่เขาทำาไม กูเป็นผู้คุมวันน้ีได้
เพราะพีเ่ขา จากน้ันผมกท็ราบความจริงวา่คนทีจ้่างมือปนืมายงิกค็อื ผู้มากบารมี
ในจังหวัดสุราษฎร์”

เหตุการณ์คร้ังน้ัน ทำาให้พี่ตุลย์ ตัดสินใจ ทิ้งหนังสือพิมพ์ เสียง 
สุราษฎร์ยุคคนหนุ่มเพื่อรักษาชีวิตของตนเอง เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า เดินทาง 





เข้ากรุงเทพฯมาเป็นนักข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2518 
                 
ได้รับรางวัลอิศรา อมันตกุล สองปีซ้อน 
ที่ไทยรัฐ พี่ตุลย์ ได้ทำาข่าวใหญ่หลายชิ้น เช่น ข่าวกรณีพิพาทระหว่าง

ไทยกบัลาว เร่ือง การชงิดอยชงิชู ้ซึง่เปน็สนัดอนกลางแมน้่ำาโขง ขา่วเปลีย่นแปลง
การปกครองของลาว ข่าวการปราบปรามคอมมิวนิสต์ และข่าวการเปิดโปง 
การทุจริต 

ข่าวที่พี่ตุลย์ภูมิใจมาก คือ การเปิดโปงกระบวนการทุจริตสำานักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ซ่ึงได้รับรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเย่ียม 
ของมูลนิธิ อิศรา อมันตกุล ประจำาปี พ.ศ. 2522  

“วันแรกที่ผมเดินเข้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผมตั้งใจมากว่า ผมจะล่า

ข่าวที ่พี ่ตุลย์ภูมิใจมาก
คือ การเปิดโปงกระบวนการทุจริต

สำานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)
ซึ ่งได้รับรางวัลข่าวยอดเยี ่ยม

มูลนิธิ อิศรา อมันตกุล
ประจำาปี พ.ศ. 2522





รางวัลนักข่าว และผมก็ทำาได้จริง” 
อีกหนึ่งปีต่อมา พี่ตุลย์ ได้รับรางวัลอิศรา ติดต่อกัน เป็นปีที่ 2 จาก

ข่าว “เผชิญหน้า ขจก” 
ในครั้งนั้น พี่ตุลย์ พร้อมกับนักข่าวอีกหลายสำานัก ไปทำาข่าวกองทัพ 

และตำารวจตระเวนชายแดน ล้อมเทือกเขาบูโด เพื่อช่วยเหลือครูที่ถูกโจร 
ก่อการร้ายจับตัวไปเรียกค่าไถ่ พี่ตุลย์ มีโอกาสขึ้นเขาบูโดไปสัมภาษณ์ กำานัน 
เจ๊ะหลง หัวหน้ากลุ่มโจร ซึ่งเล่าเรื่อง ความเป็นมาของ ขบวนการพูโล (PULO) 
ที่เคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งรัฐปัตตานี     

หน้าที่การงานของพี่ตุลย์ที่ไทยรัฐ เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำาดับ จาก 
ผู้สื่อข่าวหน้า 1 เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าข่าวภูมิภาคอีสานและหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ  
ตำาแหน่งสุดท้ายคือ หัวหน้าข่าวพิเศษ 

  
เจรจาไม่ให้ไทยรัฐ โดนปิด     
ความเป็นมืออาชีพที่เกาะติด ทำาข่าวเชิงลึกได้ไม่ขาดตกบกพร่อง 

ถือเป็นความโชคดีที่เขาได้รับกำาลังใจและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ในไทยรัฐ
เสมอมา เม่ือเขานำาเสนอข่าวออกไปแล้ว บ่อยคร้ังที่ถูกผู้มีอำานาจในรัฐบาลฟ้อง  
ทำาให้ต้องไปขึ้นศาล เขาจึงได้ติดตามบรรณาธิการที่โดนฟ้องร้องไปแก้ตัวตาม 
โรงพักบ้าง ขึ้นศาลบ้าง บ่มเพาะเป็นประสบการณ์ ในเรื่องคดีฟ้องร้อง  

คร้ังหน่ึง ประมาณ ปี 2523-2524 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเกือบโดนปิด 
เพราะเสนอข่าว พบซองยารักษาโรค ติดป้าย โรงพยาบาลตำารวจ ในฐานที่มั่น
ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ถูกทหารยึดได้ ทำาให้ตำารวจโกรธมาก อธิบดี 
กรมตำารวจในขณะน้ันคือ พลตำารวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น ใช้อำานาจตาม 
พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 สั่งปิดโรงพิมพ์ไทยรัฐ 

“ผมเปน็คนไดรั้บหมายปดิ และเซน็รับทราบ หลงัจากรับหมายมาแลว้ 
ผมกับนายกำาพล วัชรพล ได้เดินทางไปพบรมว.มหาดไทย คุณประเทือง 
กรีตบิตุร ซึง่เปน็อธบิดกีรมอยัการด้วย ตอนน้ันอยูใ่นวนัประชมุขา้ราชการอยัการ 
ที่โรงแรมบางแสน จ.ชลบุรี

เราไปถึงเกือบพลบค่ำา แล้วก็ได้พบรัฐมนตรี ซึ่งรมว.ประเทืองบอกว่า 





ปิดสัก 2 วัน วันจันทร์ค่อยไปย่ืนอุทธรณ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยแล้วกัน ผมเลยพูด 
กับท่านว่า เรื่องทั้งหมดเป็นคำาสั่งที่ไม่ชอบ ตรงกันข้าม นสพ.ไทยรัฐได้ทำาหน้าที่
เสนอตามข้อเท็จจริงว่า พบซองยาโรงพยาบาลตำารวจในค่ายผู้ก่อการร้ายจริง”

การตอ่รองใหย้กเลกิคำาสัง่ปดิไทยรัฐ ถกูบอกปดัในตอนแรก โดยอา้ง
ว่าให้รอถึงวันจันทร์ พี่ตุลย์ยังจำาประโยคที่เขาพูดกับ รมว. ประเทืองในวันน้ัน
ได้ดี แม้เวลาจะผ่านไปสามสิบกว่าปีแล้ว เขาพูดกับรมว.ประเทืองว่า ความเป็น
รัฐมนตรีรมว.มหาดไทยของท่านเร่ิม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง 16.30 น.  
หรือเปล่า

รมว.ประเทืองตอบ ว่า “No, All Time”
พี่ตุลย์จึงพูดต่อว่า “ผมมาเจอท่านแล้วน่ีไง ผมก็สามารถยื่นอุทธรณ์

ได้ รมว.ประเทอืงน่ังคดิครู่หน่ึง เลขารมว.ประเทอืงเดนิมาบอกผมวา่ ยืน่หนังสอื
ได้เลย”

ในทีส่ดุหนังสอืพมิพไ์ทยรัฐกส็ามารถออกไดต้ามปกต ิในเชา้วนัรุ่งขึน้ 

สู่ชายคาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
พี่ตุลย์ทำางานอยู่ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นาน 20 ปี ก็ตัดสินใจลาออก  

ในขณะที่มีอายุ 47 ปี ด้วยเหตุผบว่า เกิดความเบื่อหน่าย อยากไปลองทำา 
อย่างอื่นดู ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครทั้งสิ้น    

หลังจากที่เขาตัดสินใจเดินออกจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เขาพัก 
การทำาข่าวเกือบ 2 ปี จนกระทั่ง สนธิ ลิ้มทองกุล ทาบทามให้มาร่วมงานกับ
ค่ายบ้านพระอาทิตย์ ในตำาแหน่ง บรรณาธิการศูนย์ข่าว ภูมิภาค ภาคใต้ ของ 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รายวัน เมื่อ พ.ศ. 2535 

“คุณสนธิให้คนมาตามผมไปคุยด้วย ซึ่งค่ายผู้จัดการตอนน้ันกำาลัง 
จะขยายงาน ทำาศูนย์ข่าวภูมิภาค ภาคใต้ คุณสนธิอยากให้ผมไปช่วยงาน  
ซึ่งก็มีโครงการจะตั้งโรงพิมพ์ขึ้น”

หลังวิกฤติการณ์ต้มยำากุ้ง ปี 2540 ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ 
อยา่งรุนแรง เชน่เดียวกบัองค์กรสือ่ ค่ายผู้จัดการตอ้งปรับตวัคร้ังใหญ ่ลดขนาด
องค์กรให้เล็กลง เพื่อความอยู่รอด ศูนย์ข่าวภูมิภาคทั่วประเทศ ถูกลดบทบาท





ลง พี่ตุลย์ เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าอีกครั้ง เดินทางสู่ถนนพระอาทิตย์ ร่วมแบกรับ
ภารกิจ นำาพาผู้จัดการ ฟันฝ่าวิกฤติ 

ด้วยประสบการณ์ในดา้นการขึน้โรงขึน้ศาล และความอาวโุส จึงได้รับ
มอบหมายให้เป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน ต่อเน่ือง
มาจนถึง หนังสือพิมพ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ ในปัจจุบัน 

ในวันนี้ พี่ตุลย์เข้าสู่ช่วงวัย 70 ปี นอกเหนือจากภารกิจขึ้นโรงขึ้นศาล 
ในฐานะบรรณาธิการแล้ว ได้ลดบทบาทด้านอื่นๆ ลง คงเป็นเพียงที่ปรึกษาให้
แก่นักข่าวรุ่นน้อง รุ่นลูก 

“ผมอายมุากแลว้กพ็กัผ่อน รักษาตวั ผมใหก้ำาลงัใจนักขา่ว ตอ้งทำางาน
หนักขึ้น ต้องเช็กข่าว ต้องเช็กแล้ว เช็กอีกว่า ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่ แล้วก็
ต้องนำาเสนอข่าวให้ถูกต้อง เที่ยงธรรมที่สุด นักข่าวปัจจุบันจำาเป็นต้องขยันมาก
ขึ้น เพราะข้อมูล ข่าวสารมันไหลมารวดเร็วมาก ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มีช่องทาง
สื่อสารน้อย ที่สำาคัญ ผมอยากเห็นนักข่าวทุกภาคส่วน มุ่งม่ันตั้งใจทำางาน 
เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติแท้จริง ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุน
สามานย์”

น่ันคือสิ่งที่คนหนังสือพิมพ์ มือรางวัล หวังจะเห็นพิราบน้อยสืบทอด
เจตนารมณ์การต่อสู้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  
ดังคำาที่ว่า “ปลดปล่อยความคิด หาสัจจะจากความเป็นจริง ก้าวเดินไปตาม 
กาลเวลา”





พี่ตุลย์ แสดงความเห็นต่อ สถานการณ์ของสื่อสารมวลชน 
ในยามบา้นเมือง อยูใ่นภาวะ “ไม่ปกต”ิ ภายใตก้ารบริหารงานของรัฐบาล
ที่มาจาก การรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ว่า 

“ทหารยึดอำานาจครั้งใด สื่อมวลชนถูกลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ 
ผะอืดผะอมในการทำาข่าว ห้ามเสนอน่ัน ห้ามเสนอน่ี ห้ามพูดน่ัน  
ห้ามพูดน่ี จริงๆ แล้ว อำานาจเผด็จการมันทำาลายสังคม มันทำาลาย
ประชาชนมากกว่า เพราะโดนปิดหู ปิดตา ไม่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
แล้วมันจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไร มันต้องมีเสรีภาพ มันต้องรับรู้ ว่า
ผิดหรือถูก ไม่ใช่ใช้อำานาจเผด็จการ ห้ามเสนอข่าวสาร เวลาพูดก็บอก
เพื่อประโยชน์ แล้วมันประโยชน์ของใคร ของสังคมหรือของทหาร 
ที่ยึดอำานาจ เพราะว่าวิจารณ์คุณไม่ได้ พอวิจารณ์ก็บอกว่าแตกแยก 
ตอ้งคงไว้ซึง่กฎอยัศึก แตป่ระชาชนไม่ไดรั้บรู้ขา่วสารทีแ่ทจ้ริง ซึง่เสรีภาพ
ถูกลิดรอนทันที”

สื่อมวลชน
ต้องทำาให้ประชาชน
เข้าถึงสิทธิการได้รับรู ้





พี่ตุลย์ ได้ให้ข้อคิดแก่นักข่าวรุ่นใหม่ว่า สิทธิเสรีภาพคือ 
การทำาหน้าที่ ที่สื่อมวลชนต้องทำาให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิการได้รับรู้ 
(Rights to know) คือต้องสนองสิทธิการได้รับรู้ว่า อำานาจบริหาร 
อำานาจนิติบัญญัติ อำานาจตุลาการ สร้างความสุข สร้างความทุกข์ 
แก่สังคม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่ อย่างไร

“เราจะด้ินรนยงัไง ใหไ้ด้นำาเสนอขอ้เทจ็จริง สนองสทิธกิาร
ได้รับรู้ทั้ง 3 อย่าง อันเป็นประโยชน์ของประชาชน นี่คือจิตวิญญาณ
ของนักข่าวที่แท้จริง ไม่ใช่เราไปสนับสนุนการเอารัดเอาเปรียบสังคม 
แม้ว่าทุนจะจำาเป็น ผมก็ไม่ปฏิเสธ แต่เราใช้หยาดเหงื่อเข้าแลก เพื่อ
ผลประโยชน์ของชาติ ส่วนรวมมากกว่า”

เขาพูดให้นักข่าวรุ่นน้องฟังเสมอว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อ   
ขึ้นอยู่กับสำานึกของความรับผิดชอบต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง  
รับผิดชอบต่อความเห็นต่าง และต้องยอมเป็นผู้เสียสละ

“สื่อมวลชนไม่ใช่อาชีพของคนบาป แต่ต้องมารับบาป 
แทนคนอื่น ผมพูดกับตัวเองเสมอ คือ สื่อไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แตก่ต็อ้งมารับบาป คือโดนฟอ้งร้อง โดนด่า ทัง้ทีไ่ม่ไดม้ผีลประโยชน์
ส่วนตัวกับใคร เม่ือโดนฟ้องเราทำาเพื่อความถูกต้อง ความเป็นจริง 
ในสังคม แต่กลับต้องมาโดนด่าฟรี และต้องไปสู้คดีกันในชั้นศาล 
ตามกระบวนการยุติธรรม”













ผุสดี คีตวรนาฎ
ในยุทธจักรหนังสือพิมพ์จีน
เรื่องและภาพ โดย ขนิษฐา เทพจร





 
                                                        เร่ืองโดย  อรพิน   ลิลิตวิศิษฐ์

วงศ์

หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ในความรับรู้ของคนทั่วไป คือ  
หนังสือพิมพิมพ์ที่ให้ความสำาคัญกับข่าวการค้า งานเลี้ยง กิจกรรมสมาคมต่างๆ
ของคนจีน พร้อมรูปประกอบ ที่มีบรรยายใต้ภาพบอกเล่าถึงความยินดีต่อ 
บุคคลหรือสมาคม ในวาระต่างๆ

แต่ใครจะรู้ว่า ภายใต้ตัวอักษรจีน และรูปภาพเหล่าน้ัน มีสิ่งสำาคัญ 
ที่แฝงอยู่ คือ การสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ การเผยแพร่วัฒนธรรม
ระหว่างคนสองชาติ ผ่านภาพ คอลัมน์ และบทกวี ที่ตีพิมพ์บนหน้า 
หนังสือพิมพ์  

เอกสารวิชาการ งานวิจัย ที่ศึกษาความเป็นมาของหนังสือพิมพ์จีน 
ในประเทศไทย มีข้อสรุปร่วมตรงกันว่า หนังสือพิมพ์จีน ในประเทศไทย  
มีจุดเร่ิมจากความตื่นตัวทางการเมืองในแผ่นดินเกิด หลังจากที่ประเทศและ 
ผู้คนตกอยู่ใต้ระบบปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของราชวงศ์ชิงมานาน และ
ต้องการปลดแอก ทำาให้เกิดกระแสรักชาติ 

แม้คนจีนแผ่นดินใหญ่ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย  





จะอยู่ห่างไกล แต่ก็ยากที่จะหลบเลี่ยงกระแสการเมืองในบ้านเกิดได้ เพราะ 
กลุ่มปฏิวัติการปกครอง ได้ใช้สื่อหนังสือพิมพ์เป็นเคร่ืองบอกเล่าเร่ืองราว และ
ปลุกกระแสต่อต้านราชวงศ์ชิง   

ต่อมาเม่ือพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีชัยได้ครองอำานาจ หนังสือพิมพ์ 
จีน ในยุคที่บ้านเมืองตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการ โดยจอมพล  
ป. พิบูลสงคราม และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถูกจับตามองจากทางการ ด้วย
ความหวาดระแวงว่า จะเป็นกระบอกเสียงโฆษณาชวนเชื่อลัทธิ คอมมิวนิสต์  
ทำาให้หนังสือพิมพ์จีน ต้องหาทางอยู่รอด ด้วยการปรับการนำาเสนอ จากข่าว
การเมืองมาเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ การค้าและข่าวสังคม ของพ่อค้า นักธุรกิจ 
ชาวจีน 

ลักษณะเฉพาะของหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ยังคงสืบทอดมา
จนถึงทุกวันนี้ 

ปจัจุบนัหนังสอืพมิพร์ายวัน ภาษาจีน ทีย่งัดำาเนินกจิการอยู ่ม ี6 ฉบบั   
หน่ึงในน้ันคือ หนังสอืพมิพ ์“ซนิจงเอีย๋น” ทีมี่ ผุสด ีคตีวรนาฎ เปน็บรรณาธกิาร 
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

                   
“เชียร์จีน” ข้อกล่าวหาจากรัฐบาลหอย               
แม้จะมาจากแวดวงคนหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งน้อยคนนัก จะเป็นที่รู้จัก

ของเพื่อนร่วมวิชาชีพในสายหนังสือพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่  
“พี่ผสุ” เป็นขอ้ยกเวน้ เพราะเคยทำางานกับหนงัสือพิมพ์ภาษาไทย ตอนทีเ่ริม่ต้น
ชีวิตคนหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น ด้วย   

นอกจากน้ัน พี่ผุส ยังเป็นนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย สองสมัย เมื่อ พ.ศ. 2547, 2548 และเป็นกรรมการสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในตำาแหน่ง เหรัญญิกของสภาการหนังสือพิมพ์ สมัยที่  
1 และ 2 จึงเป็นที่รู้จักมักคุ้นของ พี่ๆ น้องๆ บนถนนคนหนังสือพิมพ์เป็น 
อย่างดี

พี่ผุส เล่าว่า ปัจจุบัน ซิงจงเอี๋ยน เป็นหนังสือพิมพ์จีนที่เก่าแก่ที่สุด 
ในประเทศไทย ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2481 หรือเมื่อ 76 ปีมาแล้ว โดย 4 เจ้าสัว





ใหญ่ หน่ึงในน้ันคือ นายแต้จือปิง บิดาของนายอุเทน เตชะไพบูลย์ เพื่อเป็น 
กระบอกเสียงของคนจีนในเมืองไทยที่ต่อต้านญี่ปุ่น ที่ยกพลบุกประเทศจีน 
เมื่อ พ.ศ. 2480 เจ้าสัวทั้ง 4 ร่วมทุนตั้งนสพ.ตงง้วน (ภาษาแต้จ๋ิว) หรือเรียก
เป็นภาษาจีนกลางว่า “จงเอี๋ยน”

เมื่อกองทัพญี่ปุ่น บุกประเทศไทย ใน ปี พ.ศ. 2484 ทหารญี่ปุ่น 
ได้เข้ายึดนสพ.ตงง้วนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกรุงเทพฯ ไปใช้เป็น 
กระบอกเสียงให้กองทัพญี่ปุ่น ทำาให้นักหนังสือพิมพ์กลุ่มตงง้วน หนีออกไป 
ทำาหนังสือใต้ดิน พอถึงคราวที่พวกญี่ปุ่นแพ้สงครามนักหนังสือพิมพ์กลุ่มเดิม  
ก็กลับฟื้นคืนสู่วงการอีกคร้ัง และได้รับความนิยมในหมู่คนจีนในประเทศไทย
เช่นเดิม

“ในยุคที่ประเทศไทย เตรียมสร้างสัมพันธ์กับประเทศจีน ทำาให้ 
อเมริกาซึ่งไม่อยากให้ไทยมีความสัมพันธ์กับจีน สนับสนุนให้ จอมพลสฤษดิ์ 
ทำารัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม หลังจากนั้น ก็สั่งปิดหนังสือพิมพ์
จงเอี๋ยน เจ้าของพยายามวิ่งเต้น ขอเปิดแต่ไม่สำาเร็จ ทำาให้ นสพ.จงเอี๋ยน 
ต้องปิดไปประมาณ 10 ปี จนถึงช่วงที่ไทยใกล้จะคบกับจีนแล้วถึงได้เปิดใหม่ 
ช่วง ค.ศ.1972 (พ.ศ.2515) โดยเจ้าของเดิม แต่เปลี่ยนแปลงชื่อเติมคำาว่า  
“ซิน” แปลเป็นไทยว่า “ใหม่” เข้าไป รวมเป็นคำาได้ว่า “ซินจงเอี๋ยน”

ผุสดี เล่าความหลังในมุมมองคนนอก เพราะขณะน้ันเธอเป็นนักข่าว
อยู่ที่หนังสือพิมพ์จีนอีกฉบับหนึ่งคือ นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

นอกจาก ซิงเสียนเยอะเป้าแล้ว พี่ ผุสยังเคยเข้าไปสัมผัสชีวิต 
นักหนังสือพิมพ์จีนหลายสำานัก เช่น นสพ.ตงฮั้ว (จงเหยียนเยอะเป้า) และ  
นสพ.ศิรินคร (จิงหวาเยอะเป้า) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน หนังสือพิมพ์จีน ทั้งสอง
ฉบับ และ ซิงเสียนเยอะเป้า ก็ยังพิมพ์จำาหน่ายอยู่

ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ยุทธจักรหนังสือพิมพ์จีน พี่ผุส เป็นข้าราชการ 
ช้ันตรี ฝ่ายกองการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ตรวจเน้ือหา
หนังสอืพมิพจี์นในประเทศไทยขณะน้ัน เพราะเธอมคีวามรู้ภาษาจีน อยา่งด ีจาก
ชั้นเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสองภาษา “สิงฟ้า” และการฝึกฝนด้วยตนเอง 
ผ่าน เพลงจีน ที่ชื่นชอบ





นักข่าวสาวตัวเล็กๆ อย่าง ผุสดี 
ถูกร้องขอจากผู้อำานวยการ 

นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า 
ให้ออกจากการทำาหน้าที ่ หลังการรัฐประหาร

วันที ่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
ตามใบสั่งของรัฐบาล ธานินนทร์ กรัยวิเชียร  

โดย สมัคร สุนทรเวช ที่เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในตอนนั้น

เพื ่อแลกกับการอยู่ต่อของหนังสือพิมพ์

ระหวา่งทำางาน เธอไปสมคัรเรียน วชิาการหนังสอืพมิพ ์ทีม่หาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ ตามคำาแนะนำาของแฟน คือ พลเชษฐ ซึ่งทำางานอยู่ที่หนังสือพิมพ์
ซิงเสียนเยอะเป้า แทนที่จะเรียนบัญชี ตามความตั้งใจเดิม 

เมื่อจบการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ ใน พ.ศ. 2506 พี่ผุส เร่ิมต้น
ชีวิตคนหนังสือพิมพ์คร้ังแรก กับหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ ในฐานะผู้สื่อข่าว 
สายการเมือง และสายต่างประเทศ รายงานข่าวสำาคัญชิ้นแรกคือ ข่าวการ 
เจ็บป่วย จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมของจอมพล สฤษด์ิ นายกรัฐมนตรี 





ในขณะนั้น     
หลังจากหนังสือพิมพ์ เกียรติศักด์ิ ปิดตัวลง พี่ผุส ย้ายไปทำางาน 

สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 อยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ใต้ชายคา ซิงเสียนเยอะเป้า 
“ช่วงที่พี่ก้าวเข้ามาในวงการนักหนังสือพิมพ์แรกๆ นสพ.จีน ดูเฟื่อง 

กว่านสพ.ไทย แม้จะมีเพียง 4 ฉบับ แต่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ทำากำาไรทีเดียว 
แต่ด้วยเหตุที่บุคลากรขาดแคลน จึงทำาให้นสพ.จีนที่มีอยู่ถึงปัจจุบันไม่ค่อย 
พัฒนาด้านการบริหาร หรือเจาะตลาดเหมือน นสพ.ไทย คือ ทำาแบบตามมี 
ตามเกิด ทำาให้รู้สึกเสียดาย จริงๆ น่าจะทำาได้มากกว่าน้ี เพราะคนจีนอยู่ใน 
เมืองไทยก็มาก คนเรียนภาษาจีนมีมากขึ้น” ผุสดี สะท้อนมุมมอง

ปัญหาที่เกิดกับ นสพ.จีนไม่ได้มีแค่เร่ืองการบริหารภายใน ปัจจัย
ภายนอก คือ เร่ืองการเมืองที่ถาโถมเป็นมรสุมพัดให้นสพ.จีนบางแห่งถึงกับ
แพแตกและมิอาจฟื้นคืนได้ เพราะผู้นำายุคน้ันมีนโยบายอิงอเมริกา ทำาให้
หนังสือพิมพ์จีน ซึ่งมีภาพว่า เป็นตัวแทนลัทธิคอมมิวนิสต์ ศัตรูของโลกเสรี  
ถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาล   

พีผุ่สเลา่วา่ นสพ.จีนถกูรัฐบาลไทยเพง่เลง็จนตวัลบี ไมก่ลา้แสดงออก   
ต้องเชื่อฟังรัฐบาล ทำาให้การเสนอข่าวส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่สามารถใช้ 
ข่าวของสำานักข่าวจีน คือ “ซินหัว” ได้ เพราะรัฐสั่งห้ามนำาเข้า ทำาให้ข่าวของ 
นสพ.จีนกอ่นยคุ ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) หรือกอ่นรัฐบาลไทยเปดิสมัพนัธภาพ
กับรัฐบาลจีน โน้มเอียงไปทางอเมริกา ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเขียนโจมตี 
หรือตำาหนิรัฐบาลไทยยุคน้ันได้เช่นกัน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะบทเรียนทาง
ประวัติศาสตร์ นสพ.จีนถูกสั่งปิดบ่อย จึงกลัวจะถูกปิดซ้ำา ดังน้ันเม่ือรัฐบาล 
ขอความร่วมมืออย่างไร ก็ต้องทำาตามคำาขอนั้น

แม้จะระวังตัว เพื่อความอยู่รอด แต่เมื่อไม่ได้เป็นฝ่ายกำาหนดกติกา  
และไร้อำานาจต่อรอง ทำาให้นักข่าวสาวตัวเล็กๆ อย่าง ผุสดี ถูกร้องขอจาก 
ผู้อำานวยการ นสพ.ซงิเสยีนเยอะเปา้ใหอ้อกจากการทำาหน้าที ่หลงัการรัฐประหาร
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ตามใบสั่งของรัฐบาลธานินนทร์ กรัยวิเชียร  
โดย สมัคร สุนทรเวช ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในตอนน้ัน  
เพื่อแลกกับการอยู่ต่อของหนังสือพิมพ์





เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ัน พี่ผุสเล่าให้ฟังว่า เกิดจากการที่เธอสนใจทำา 
ข่าวจีนเป็นพิเศษ เพราะสายเลือดเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งยุคน้ันความ 
สมัพนัธร์ะหว่างไทยและจีนไม่ดี จึงตอ้งการให ้2 ประเทศมกีารเจริญสมัพนัธไมตรี
ระหว่างกัน เธอจึงเกาะติดและนำาเสนอข่าว การเปิดสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่าง 
ไทยกับจีน ในยุครัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  

เม่ือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชานชนจีน  
อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ตาม 
คำาเชิญของโจว เอิน ไหล นายกรัฐมนตรีจีน พี่ผุสเป็นหน่ึงในคณะนักข่าว 
กว่า 30 ชีวิต ที่ ร่วมเดินทางไปด้วย ซึ่งระหว่างการเยือนได้มีพิธีลงนาม 
การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน อย่างเป็นทางการ  
และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ได้มีโอกาสเข้าพบประธาน เหมา เจ๋อตุง ที่ทำาเนียบ 
จงหนานไห่ 

การนำาเสนอข่าว ที่มีทิศทางสนันสนุนการเปิดสัมพันธ์ ไทย-จีน  
ตลอดจนการร่วมเดินทางไปเยือนจีน แม้ว่าจะเป็นการเดินทางไปคณะของ 
นายกรัฐมนตรี ทำาให้เมื่อการเมืองไทยเข้าสู่ยุดเผด็จการ หลังเหตุการณ์  
6 ตุลา พี่ผุส ตกเป็นเหย่ืออำานาจเผด็จการเหมือนกันคนหนังสือพิมพ์อีก 
หลายคนในยุคน้ัน ต้องออกจากงานที่ซิงเสียนเยอะเป้า ด้วยข้อกล่าวหาว่า  
“เชียร์จีน”

        
สัมผัสผู้นำาอินโดจีน 
หลังจากที่ ถูกขอให้ออกจาก นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า พี่ผุส ได้ 

ร่วมงานกับ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เดอะ เนชั่น รีวิว ซึ่งเป็นหัวใหม่ แต่ 
ทีมงานเดิม หลังจาก “วอยซ์ ออฟ เดอะ เนชั่น” ถูกคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ที่ทำารัฐประหารวันที่ 6 ตุลาคม 2519 สั่งปิด ในฐานะนักข่าวทำาเนียบ
รัฐบาล-กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่านประสบการณ์ 
การทำาข่าวน่าตื่นเต้น และสัมผัสกับผู้นำาของประเทศต่างๆ 

ช่วงน้ัน สงครามอินโดจีนกำาลังเข้มข้น สนามบินดอนเมืองถือเป็น 
จุดเช่ือมของประเทศในอินโดจีนคือ เขมร ลาว และเวียดนาม กับโลก 





สนามบินดอนเมืองถือเป็นจุดเชื ่อม
ของประเทศในอินโดจีน คือ เขมร ลาว

และเวียดนามกับโลกภายนอก 
ผู้นำาของประเทศเหล่านี ้ 

เช่น สมเด็จพระนโรดม สีหนุ 
อดีตพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, 

เจ้าสุวรรณภูมา นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรลาว เวลาจะไปต่างประเทศ

จะต้องมาต่อเครื ่องบินที ่ดอนเมือง

ภายนอก ผู้นำาของประเทศเหล่าน้ี เช่น สมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีต 
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, เจ้าสุวรรณภูมา นายกรัฐมนตรี 
แหง่ราชอาณาจักรลาว เวลาจะไปตา่งประเทศ จะตอ้งมาตอ่เคร่ืองบนิทีด่อนเมอืง     
นักขา่วทีท่ำาขา่วตา่งประเทศ อยา่งพีผุ่ส กจ็ะใชโ้อกาสน้ี  เขา้ไปหาขา่ว สมัภาษณ ์
ทำาให้ได้สัมผัส บางแง่มมุมของผู้นำาเหล่านี้

“อยา่งเจ้าสวุรรณภมูา เปน็ผู้ทีอ่ธัยาศยัด ีมีอารมณข์นั เวลารับประทาน





อาหารกับท่าน จะมีเร่ืองให้หัวเราะงอหายเสมอ เช่นเดียวกับ เจ้านโรดม สีหนุ 
ที่เป็นกันเอง พูดจาขบขัน”

นอกจากน้ันก็มีช่วงราวปลาย ค.ศ. 1969 ต่อเน่ืองต้นปี ค.ศ. 1970 
เป็นยุคของเขมรแดง ช่วงน้ันมีองค์กรต่างชาติ ต้องการไปยื่นหนังสือให้กับ 
ผู้นำาเขมรแดง และพานักข่าวไปด้วย

“ตอนน้ันเราก็ไป พาขึ้นรถแบบโกดังใหญ่ ปิดรอบทิศ เพื่อไม่ให้รู้ว่า
พาไปทางไหน เม่ือถึงจุดหมายก็ปล่อยให้ลง” ผุสดี เล่าถึงประสบการณ์ทำาข่าว 
ที่มีชีวิตชีวาที่สุด





พี่ผุส ทำางานอยู่ที่เดอะ เนชั่น นานถึง 14 ปี จึงกลับไปรับช่วง 
บริหารกิจการหนังสือพิมพ์ ซิง จง เอี๋ยน ต่อจาก เจ้าของเดิมคือ ผิว คิ้วไพศาล    
ด้วยเจตนาที่แน่วแน่ว่า ต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับคนไทย รวมถึง
ต้องการถ่ายทอดวัฒนธรรมของจีนอันดีงามมายังมิตรประเทศ อย่างคนไทย 
ให้มากที่สุด





นักข่าวยุคใหม่
ต้องไม่ละโอกาส 

ต้องทันโลก
และยึดมั ่นจริยธรรม

ในมุมมองของ พี่ผุส ต่อนักข่าวยุคน้ี เธอเห็นว่า นักข่าว 
ยุคปัจจุบันมีสิทธิเสรีภาพมาก และมีโอกาสการทำาข่าวแบบเจาะลึกมาก   
ต่างจากนักข่าวในอดีต ที่ถูกห้ามเข้าทำาเนียบรัฐบาล เวลามีประชุม 
คณะรัฐมนตรี ต้องดักรอ สัมภาษณ์ รัฐมนตรี ที่ใต้ต้นมะขามข้าง 
คลองผดุงกรุงเกษม

“พอเจอรถรัฐมนตรี หรือใครที่เข้าประชุม เข้ามาก็โบกให้ 
จอด บางคนก็ใจดีจอดให้เราถาม บางคนก็ขับรถไปเลย ทำาให้เรานึก
เสยีดายเวลาชว่งน้ันเหมอืนกนั ทีไ่มไ่ดแ้สดงความสามารถใดๆ ออกมา 
ขณะที่เรายังมีพลังมากอยู่”

ในยุคของการปฏิรูปประเทศไทย ถือเป็นโอกาสที่คนข่าว 
จะได้รับการปฏิรูปด้วย สิ่งที่พี่ผุสอยากฝากให้กับนักข่าวรุ่นหลัง คือ    
อย่าสนใจเร่ืองเฉพาะภายในบ้าน ต้องใส่ใจเร่ืองไกลตัวด้วย ทั้งสังคม





โลก สงัคมอาเซยีน ด้วยการเร่ิมตน้เรียนรู้ ความเปน็มา สถานการณ์
ของทุกประเทศ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม เพื่อให้รู้
ข้อมูลวงกว้างประกอบการนำาเสนอข่าวและต่อยอดไปสู่การทำาข่าว 
เชิงลึก

สิ่งสำาคัญที่สุดของ “สื่อมวลชน” ยุคน้ีหรือยุคไหนๆ คือ 
ต้องยึดมั่นจริยธรรม แต่ประสบการณ์ของ พี่ผุส ที่อยู่ในวงการข่าว
มายาวนาน รู้ว่าไม่ใช่ของง่าย แม้สื่อมวลชนจะไม่ไปรีดไถ ก็มีคน
หยบิยืน่มาให ้ดงัน้ันตอ้งรู้จักปฏิเสธ หรือเอาตวัรอดจากสถานการณ์
ตรงนั้นให้ได้ หากเราทำาได้แล้ว จะเกิดเป็นผลดีกลับมาที่ตัวเรา

“การได้เงินนิดๆ หน่อยๆ รถหรือบ้านหลังหน่ึง ไม่ได้ 
ทำาใหเ้รามอีะไรดีขึน้มามากมาย เราคดิวา่เกยีรตยิศของตนเอง ศกัดิศ์รี
ของสื่อฯ ต้องถนอม และรักษาเอาไว้กับตัว เมื่อแก่ หรือออกจาก
วงการแล้ว ชื่อเสียงของเราก็ยังมี”













พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ตำ�ร�ครบเครื่องเรื ่องหนังสือพิมพ์
เรื่องและภ�พ โดย ธนัชพงศ์ คงส�ย





 
                                                        เร่ืองโดย  อรพิน   ลิลิตวิศิษฐ์

วงศ์

“อ่านหนังสือ หนึ่งหน้า ฉลาดกว่าคนอื่นหนึ่งหน้า”

พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร หรือ “อาจารย์ป๋อง” พูดประโยคนี้บ่อยๆ กับ
ลกูศิษย ์ลกูหา วชิาการหนังสอืพมิพ ์ทัง้ลกูศษิยใ์นหอ้งเรียนของสถาบนัอดุมศกึษา
หลายแห่ง และลูกศิษย์ในสนามข่าว  

เป็นคำาพูดที่กระตุ้นเตือน ให้ใฝ่รู้ หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง     
อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่นักข่าวทุกยุคทุกสมัยพึงมี 

ยงัมีอกีหลายคำาพดู หลายประโยคทีบ่อกกลา่ว ซึง่มาจากประสบการณ์
กว่าครึ่งศตวรรษ บนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์  

อาจารย์ป๋อง นับเป็นคนหนังสือพิมพ์ ที่ครบเคร่ือง กล่าวคือ ตลอด
ช่วงเวลาที่ยาวนานถึง 54 ปี ในวิชาชีพนี้ ได้ผ่านการปฏิบัติ สั่งสมประสบการณ์ 
ในทุกฟันเฟืองอันเป็นกลไกขับเคลื่อนวงการหนังสือพิมพ์ 

เร่ิมตั้งแต่การเป็นนักศึกษาวิชาหนังสือพิมพ์ เป็นฝ่ายพิสูจน์อักษร  
นักข่าว บรรณาธิการข่าว ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากที่สุดฉบับ
หน่ึงในประเทศไทย เป็นผู้นำาองค์กรของคนหนังสือพิมพ์ และเป็น ครู สอน





วิชาการหนังสือพิมพ์
                     
หนังสือพิมพ์ “ทำามือ” 
กับคำาถามว่า “ทำาไม” 
อาจารยป์อ๋ง กเ็ชน่เดยีวกบั คนหนังสอืพมิพรุ่์นเกา่หลายคน ทีเ่ร่ิมตน้

ทำาหนังสือพิมพ์ แบบ “ทำามือ” ตั้งแต่นุ่งขาสั้น เรียนหนังสืออยู่ ด้วยนิสัยรัก 
การอ่าน ชอบการเขียน อยากบอกเล่า

ในช่วงเรียนชั้นประถม ที่โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล ด.ช.พงษ์ศักดิ์ 
เป็นเหมือนสื่อกลางของเพื่อนๆ เห็น สิ่งต่างๆ รอบตัว ก็อยากจะบอก อยากจะ
เล่า อยากจะแลกเปลี่ยน เคยทำาหนังสือทำามือในห้องเรียน ในน้ันมีงานเขียน  
มีภาพการ์ตูนประกอบ จากจุดเริ่มต้น ที่แค่อยากเป็น “นักเล่าเรื่อง” ให้ใครคน
อื่นได้ฟัง

อาจารย์ป๋องเล่าว่า ประมาณปี 2496 หรือ 2497 ตอนที่เรียนชั้น 
ประถม 3-4 ได้อ่านข่าวไฟไหม้เมืองพิษณุโลก ครั้งใหญ่ ในหนังสือพิมพ์พิมพ์
ไทย จึงร่วมกับเพื่อนรับบริจาคเสื้อผ้า และเงิน เพื่อส่งไปช่วยผู้ประสบภัย  
เร่ียไรเงินมาได้ 80-100 บาท ซึ่งสมัยน้ันเป็นจำานวนเงินที่สูง มีมาสเซอร์ 
คนหน่ึง ทีช่ว่ยบริจาคเงินพดูสพัยอกวา่ เงินน่ีจะถงึมอืคนทีโ่ดนไฟไหมห้รือเปลา่ 
อย่าเอาไปกินอะไรหมดนะ ทำาให้รู้สึกติดค้างอยู่ในใจ แม้จะรู้ว่า เป็นการพูด 
ล้อเล่น        

ตอนน้ัน บ้านของอาจารย์ป๋องอยู่แถวเฉลิมกรุง เวลาจะไปโรงเรียน 
ต้องเดินผ่านสี่กั๊กพระยาศรี ถนนเฟื่องนคร เพื่อมาขึ้นรถ แถวน้ันเป็นดง
หนังสือพิมพ์ มีโรงพิมพ์หลายโรงตั้งอยู่ มีผู้แนะนำาให้ส่งสิ่งของ เงินบริจาค 
ผ่านหนังสือพิมพ์ อาจารย์ป๋อง จึงถือกล่องบริจาคไปให้หนังสือพิมพ์ 2500 ราย
วัน ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงสะพานมอญ มีการถ่ายรูปตอนมอบของให้ พอวันรุ่งขึ้น 
หนังสือพิมพ์ 2500 รายวัน ก็ลงข่าวและรูป การบริจาคเงินของนกัเรียนโรงเรียน
เซ็นต์คาเบรียล เป็นข่าวเล็กๆ  

“ผมก็ซื้อมาฉบับหน่ึง เอาไปให้มาสเซอร์ดู เร่ืองน้ี ทำาให้เห็นว่า  
อำานาจของหนังสือพิมพ์ หรือของสื่อสามารถปกป้องเราได้ ให้ความเป็นธรรม 





กับเราได้”
ความเปน็คนชา่งสงสยั ชา่งสงัเกต ซึง่เปน็คณุสมบตัทิีด่ขีองสือ่มวลชน 

มีอยู่ในตัวอาจารย์ป๋อง ตั้งแต่เด็ก งานเขียนชิ้นแรกๆ ชิ้นหนึ่ง ในวัยเรียน เริ่ม
ต้นจากข้อสังเกต และความสงสัยในแสตมป์ดวงเล็กๆ ดวงหนึ่งที่อยู่ในมือ

“ปี 2497 อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเพิ่งจะเปิด มีแสตมป์ดวงละ  
25 หรือ 50 สตางค์ออกมา มีสีน้ำาเงิน เป็นรูปอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่ 
วงเวียนใหญ่ เขียนว่า “พระเจ้ากรุงธนบุรี” ผมเขียนบทความชิ้นแรก ใน
หนังสือพิมพ์ในห้องเรียนที่เป็นบรรณาธิการ ขนาดความยาวหน้า เอ 4 เรื่อง 
“ทำาไมพระเจ้าตากสินถึงไม่ได้เป็นมหาราช” โดยเปรียบเทียบเหตุผลกับมหาราช
พระองค์อื่น จากแสตมป์ดวงหนึ่งที่เรามอง”

ตอนเรียนชั้นม.5 อาจารย์ป๋องเขียนบทความเร่ือง “ทำาไมโรงเรียน 
เซนต์ฯไม่มีห้องสมุด” พิมพ์ลงกระดาษไข ใช้ลูกกลิ้งป้ายหมึกพิมพ์ กลิ้งบน
กระดาษไข ที่มีกระดาษโรเนียวรองข้างล่าง เป็นโรเนียวแบบทำามือ ออกมาเป็น
หนังสือพิมพ์สองหน้า แจกให้เพื่อนร่วมชั้นอ่าน  

“ด้านหลังสมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียนบอกว่า มีทุกอย่าง  
เราก็บอกว่าห้องสมุดสำาคัญนะ โรงเรียนวัดราชสิงขรยังมีเลย” 

อาจารย์ป๋องถูกอธิการโรงเรียน ภราดา ฮิวเบิร์ต เรียกไปพบ ในใจ
น้ัน คิดว่า โดนไล่ออกแน่ เพราะคงถูกหมายหัวมานานแล้ว จึงร้องไห้ แต่ก็ยัง
ระงับอารมณ์ และพูดให้ภราดา ฮิวเบิร์ตฟังว่า ทำาไม โรงเรียนต้องมีห้องสมุด 
ท่านอธิการก็น่ังฟัง และเข้ามากอดแล้วเล่าถึงโครงการที่จะสร้างตึกห้องสมุด 
ของโรงเรียนให้ฟัง

ความช่างสงสัย ชอบตั้งคำาถามว่า ทำาไม เป็นคุณสมบัติที่คนที่จะ
ประกอบวิชาชิพสื่อสารมวลชนต้องมี

“เป็นเร่ืองปกติของคนอาชีพน้ี ที่ต้องเป็นคนหูกว้างตากว้าง ที่มา 
จากความช่างคิด ช่างสงสัย ช่างถาม และไม่พอใจกับคำาตอบที่ไม่กระจะ 
ไม่กระจ่าง เป็นผู้ที่รักความถูกต้อง ชอบธรรม ใฝ่หาความรู้ เร่ิมต้นต้องเป็น 
คนอ่านหนังสือ แล้วพกคลัง พกอำานาจของการอ่าน ของความรู้ที่ได้จาก 
การอ่าน และอยากจะบอกกล่าวเผยแพร่”

           









ครูวิชาหนังสือพิมพ์คนแรก 
ด้วยความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ในวัยเด็ก อาจารย์ป๋อง ได้เร่ิม

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางปัญญากับครูนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ท่านหน่ึง ซึ่งเขา 
ถือว่า เป็นครูวิชาชีพหนังสือพิมพ์คนแรก

“ช่วง ม.3 ม.4 ตอนน้ันโรงเรียนฝร่ังหยุดวันพฤหัสบดี ก็ไปเป็น 
สมาชิกสโมสรปรียา นิตยสารดรุณสารของอาจารย์คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง (อดีต
บรรณาธกิารนิตยสารสตรีสาร อดตีนายกสมาคมภาษาและหนังสอืแหง่ประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์) ท่านทำาหนังสือหลายฉบับ มีสตรีสาร สัปดาห์สาร ก็ไป
ยืนเกาะโต๊ะอาจารย์ ดูท่านทำางาน หยิบโน่น หยิบน่ี เดินส่งต้นฉบับบ้าง เวลา
ท่านว่างก็คุย ฟังท่านสอน ฟังท่านอธิบาย ก็เป็นเด็กโรงพิมพ์ทั้งวันพฤหัสบดี” 

อาจารย์คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ซึ่งมีอายุ 100 ปีแล้ว เป็นปูชนียบุคคล 

เป็นเรื ่องปกติของคนอาชีพนี ้ 
ที ่ต้องเป็นคนหูกว้างตากว้าง 

ที ่มาจากความช่างคิดช่างสงสัย ช่างถาม 
และไม่พอใจกับคำาตอบที่ไม่กระจะ ไม่กระจ่าง 

เป็นผู้ที ่รักความถูกต้องชอบธรรม 
ใฝ่หาความรู ้ 





ในวงการนักเขียน เป็นบรรณาธิการผู้สร้าง นักเขียน บรรณาธิการจำานวนมาก    
“ท่านเป็นอาจารย์ เป็นครูหนังสือพิมพ์คนแรก ท่านเขียนหนังสือดี 

เป็นผู้ใหญ่ เราก็เขียนหนังสือตามผู้ใหญ่ ท่านให้ตอบจดหมายแทนเป็นปฏิคม 
แต่ก็ต้องตอบแบบผู้ใหญ่นะ ท่านคงเห็นมีแวว ก็ช่วยกิจกรรมสโมสรปรียา 
นิตยสารดรุณสารตลอดมา ทำามาเรื่อย มันก็ไปได้แบบเด็กๆ”

ดรุณสาร เป็นนิตยสารสำาหรับเด็ก ส่วนสโมสรปรียา คือ เวทีของ 
เด็กนักเรียนที่เป็นผู้อ่าน ที่จะส่งเร่ืองที่ตัวเองเขียนมาลง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ
ของสมาชิก 

หนังสือเล่มละบาท
สื่อนอกกระแสยุค สายลมแสงแดด           
หลังจบการเรียนชั้นม.8 แผนกวิทยาศาสตร์ ในปี 2504 พงษ์ศักดิ์ได้

สอบเขา้เรียนทีแ่ผนกวารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในขณะเดยีวกนั  
ทำางานหนังสือพิมพ์ไปด้วย โดยสมัครเป็นช่างภาพ ที่หนังสือพิมพ์หลักเมือง  
แต่สำาราญ เทศสวัสด์ิ หัวหน้ากองบรรณาธิการขณะน้ัน มอบหมายให้เป็นฝ่าย
ตรวจปรู๊ฟ และขยับตำาแหน่งเป็นนักข่าวอาชญากรรมในปีเดียวกัน

บรรยากาศบ้านเมืองในยุคน้ัน ตกอยู่ใต้อำานาจเผด็จการเบ็ดเสร็จ    
กองทัพได้ออกข้อบังคับเพื่อควบคุม กีดกันกิจกรรมของนักศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยว
กับการเมือง กิจกรรมนักศึกษาเกือบทั้งหมดจึงเป็นเร่ืองของความบันเทิง  
สนุกสนาน ฟุ้งเฟ้อ ไม่สนใจปัญหาสังคม เป็นยุค “สายลมแสงแดด” ของ
มหาวิทยาลัย   

อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นชนส่วนน้อยในมหาวิทยาลัย 
ขณะน้ัน ไม่ยอมจำานนต่อ อำานาจเผด็จการ กลุ่มนักศึกษาเหล่าน้ี อาทิ กลุ่ม
พระจันทร์เสี้ยว, หนุ่มเหน้าสาวสวย, เจ็ดสถาบัน ฯลฯ ได้ใช้งานเขียน งาน 
ศิลปวัฒนธรรม เป็นเวที แสดงทัศนคติต่อปัญหาบ้านเมือง และความคิดแบบ
เสรีนิยม   

อาจารยป์อ๋ง อยูใ่นกลุม่ นักศึกษาเจ็ดสถาบนั คอื จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, 
แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน), เกษตรศาสตร์, ศิลปากร, 





เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำาวารสารรายเดือน ขายเล่มละ 
1 บาท จึงได้ชื่อว่าเป็น “หนังสือเล่มละบาท” ออกจำาหน่ายแก่นักศึกษา และ
ประชาชน เป็นครั้งแรก ในปี 2507  

“เราต้องการทำาหนังสือออกเผยแพร่ข้างนอกมหาวิทยาลัย อยากทำา
หนังสือแบบนักศึกษา ก็ไปขอเช่าหัวหนังสือ “เสือสนาม” เป็นเสือสนามฉบับ
พิเศษ โดยเล่มแรกมีเร่ืองนักศึกษา มีจดหมายจากนักหนังสือพิมพ์เก่าๆ ทั้ง 
เวทย์ บูรณะ เจญ เจตนธรรม สุรีย์ ทองวานิช มีเร่ืองนักเขียนที่ติดคุกมาแล้ว
ก็เอามาลงหลายเร่ือง ซึ่งแตกต่างกว่าหนังสือพิมพ์เล่มละบาททั่วๆ ไป แค่เล่ม
แรกก็ทำาท่าท่าว่าจะถูกปิดแล้ว”

หนังสือเล่มละบาท เล่มที่ สอง ของกลุ่มเจ็ดสถาบัน มีเนื้อหาต่อต้าน
สงครามเวียดนาม วิจารณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นหนังสือของคนรุ่นใหม่เพียง
เล่มเดียวที่กล้าสะท้อนความจริง กล้าเปิดเผยข้อมูลมากกว่าหนังสือเล่มอื่นใน
วัฒนธรรมยุคสายลมแสงแดด

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 ขณะน้ัน ห้ามหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์
บทความหรือเสนอข่าวในลักษณะไม่สมควร ซึ่งอาจส่งผลให้ภัยร้ายแรงแก่ 
ประเทศ และทีส่ามารถจะทำาใหต้า่งชาตเิสือ่มความเชือ่ถอืไว้วางใจในประเทศไทย 
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษถึงโดนยึดหนังสือพิมพ์หรือสั่งถอนใบอนุญาตผู้พิมพ์ 

เสือสนามฉบับที่สอง ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจสั่งเก็บ และสั่งห้ามตีพิมพ์ 
อีกต่อไป  

“เล่มที่ 2 ออกมาถูกปิดเลย ช่วงน้ันมีสงครามเวียดนาม ใช้ไทยเป็น
ฐานทัพ แต่รัฐบาลปฏิเสธบอกฐานทัพไม่มี แต่เราก็เห็นอยู่ ไทม์ นิวส์วีค 
ก็ลงว่ามี แต่ไม่ทันออกขายก็ถูกเก็บที่โรงพิมพ์ มีส่วนหน่ึงที่ออกมาได้ แต่ 
สว่นใหญโ่ดนเกบ็ พอกลบัมาน่ังมองกเ็ฉยๆ จะเก็บกเ็กบ็ไป ขาดทนุไป กต็อ้งหา
ทางออก”

เม่ือวารสารของนักศึกษาถูกอำานาจรัฐปิดกั้น บรรดากลุ่มเพื่อน 
วัยหนุ่มสาวทั้ง 7 สถาบันพยายามออกหนังสือฉบับใหม่ ใช้หัวหนังสือ 
ใหม่ ทั้ง “7 เกลียว” “7 น้ำาใจ” “7 สัมพันธ์” เป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจ  
ตีพิมพ์ 10 หน้า ขายราคา 50 สตางค์ เพื่อต่อยอดเสรีภาพทางความคิด 





ที่ยังเหลืออยู่

ครึ่งศตวรรษบนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์       
ส่วนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ นอกร้ัวมหาวิทยาลัย อาจารย์ป๋อง  

ยา้ยจากหนังสอืพมิพห์ลกัเมอืง มาเปน็นักขา่วสายการเมอืงหนังสอืพมิพ ์เดลนิิวส ์
ตั้งแต่ยุคก่อตั้ง เมื่อปี 2507 หลังการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   
และเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ไปเรียนต่อระดับปริญญา
โท ด้านวารสารศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
กลับมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

เมื ่อเรายึดอาชีพนี ้แล้ว
ก็รู ้ว่าทางชอบของเราเป็นอย่างนี ้ 

มันไม่ใช่เข้ามาโดยบังเอิญ
อ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก 

ชอบที่จะเป็นครู ชอบที่จะสอน 
มีความรู ้อยากจะบอก 

อยากจะคุยกับเขา อยากจะสื ่อสาร





หลังจากน้ัน ได้ร่วมกับ “ณรงค์ เกตุทัต” ก่อตั้งหนังสือพิมพ์
ประชาธิปไตยยุคใหม่ ซึ่งเป็นต้นฉบับของหนังสือพิมพ์หัวขาวดำา ที่เน้นข่าว  
“หนัก” (Hard News) ก่อนจะกลับไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
หนังสอืพมิพเ์ดลนิิวส ์เปน็บรรณาธกิารหนังสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่ เปน็บรรณาธกิาร
หนังสือพิมพ์รวมประชาชาติรายสัปดาห์ จนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์
ประชาชาตริายวนัเมือ่ 29 กรกฎาคม 2517 และขึน้เปน็บรรณาธกิารหนังสอืพมิพ์
รวมประชาชาติรายวันในเวลาต่อมา

หลังการรัฐประหารวันที่ 6 ตุลาคม 2519 คณะปฏิรูปการปกครอง 
แผ่นดิน มีคำาสั่งปิดตายหนังสือพิมพ์ 12 ฉบับรวมทั้ง หนังสือพิมพ์ รวม 
ประชาชาติรายวันด้วย อาจารย์ป๋อง ร่วมกับ สองกุมารสยาม ขรรค์ชัย บุนปาน  
และสุจิตต์ วงศ์เทศ ต้องเบนเข็มไปทำาหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายสัปดาห์ ช่ือ  
“เข็มทิศธุรกิจ” โดยออกวางจำาหน่ายเมื่อต้นปี 2520  

หนังสือพิมพ์เข็มทิศธุรกิจ ขายดีมาก จนเจ้าของหัวหนังสือเอากลับ 
ไปทำาเอง บังเอิญในช่วงน้ัน ซึ่งเป็นยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์   
ต้องการผ่อนคลายบรรยากาศทางการเมือง มีการคืนหัวหนังสือพิมพ์ รวม
ประชาชาตริายวนักลบัมา ทมีงานเข็มทศิธรุกจิจึงเปลีย่นมาใชช้ือ่ รวมประชาชาติ
ธุรกิจ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน

วันที่ 18 มกราคม 2521 อาจารย์ป๋อง ร่วมกับขรรค์ชัย บุนปาน  
ร้ือฟื้น หนังสือพิมพ์ รายวัน ประเภทข่าวหนัก หัวขาวดำา ขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง  
หลังจากหนังสือพิมพ์ ประชาธิปไตย และรวมประชาชาติรายวัน ถูกปิดไป หลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 หนังสือพิมพ์ รายวันฉบับใหม่น้ีคือ หนังสือพิมพ์
มติชน ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 36 ปีแล้ว   

ปลดโซ่ตรวน ปร. 42 
ตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ฯ          
ควบคู่ไปกับการสร้าง มติชน และคนหนังสือพิมพ์คุณภาพ ในฐานะ

บรรณาธิการอำานวยการ และงานเขียนในฐานะคอลัมนิสต์แล้ว อาจารย์ป๋อง  
เป็นแกนนำาสำาคัญคนหน่ึงในการรณรงค์ให้รัฐบาลยกเลิก ประกาศคณะปฏิรูป





การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ซึ่งเป็นโซ่ตรวนจำากัดสิทธิเสรีภาพหนังสือพิมพ์ 
ร่วมกับ เพื่อนร่วมวิชาชีพ ในช่วงปี 2531-2533 จนประสบความสำาเร็จ ปร. 42 
ถูกยกเลิกไป หลังจากมีผลบังคับใช้มานาน 14 ปี

การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์คร้ังสำาคัญอีกคร้ังหน่ึงคือ  
การจัดตั้ง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เม่ือ พ.ศ. 2540 โดย อาจารย์ป๋อง  
เป็นรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 1 และเป็นประธานสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 4  

วันน้ี ในวัย 70 ปี กับประสบการณ์กว่า 54 ปีในวิชาชีพคน 
หนังสือพิมพ์ อาจารย์ป๋อง บอกว่า ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเดินมาไกลถึงจุดน้ีได้ 
เพยีงแตรั่บรู้ความตอ้งการในชวิีตการเปน็นักหนังสอืพมิพ ์แลว้ทำาหน้าทีท่กุๆ วนั
ให้ดีที่สุด

“คิดไม่ถึงว่าต้องมาเป็นแบบน้ี คือรู้ว่าต้องเป็นอย่างน้ี เมื่อเรา 
ยึดอาชีพน้ีแล้ว ก็รู้ว่าทางชอบของเราเป็นอย่างน้ี มันไม่ใช่เข้ามาโดยบังเอิญ    
อ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก ชอบที่จะเป็นครู ชอบที่จะสอน มีความรู้อยากจะบอก 
อยากจะคุยกับเขา อยากจะสื่อสาร”





เสรีภาพ
ที่สื ่อเรียกร้องหานั ้น
คือ อาชีวปฏิญาณ
แห่งวิชาชีพของเรา

นั ่นเอง
อาชีวปฏิญาณ คือ การปฏิญาณตนต่อสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า 

จะประกอบอาชีพตามธรรมเนียมที่วางไว้เป็นบรรทัดฐาน หาใช่เป็น 
การทำามาหากิน หรือทำามาหาเลี้ยงชีพ แต่เพียงอย่างเดียว 

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์  
หรือ เสด็จในกรมฯ พระองค์วรรณ ทรงแปลคำานี้ จากคำาภาษาอังกฤษ 
“Profession” เพื่อให้แตกต่างจากคำาว่า “อาชีพ” ที่แปลมาจากคำาว่า 
“Occupation” 

อาจารย์ป๋องมีความเป็น “ครู” ชอบบอกเล่า อบรม บอก 
กล่าว กับลูกศิษย์ในและนอกห้องเรียน ให้ยึด “อาชีวปฏิญาณ” เป็น
หลักยึดสำาคัญของวิชาชีพ 

โดยเฉพาะในยามนี้ที่ “คุณธรรม” และ“จริยธรรม” ถดถอย





ในทกุวงการ รวมทัง้ วงการสือ่ กบัการทำาหน้าทีน่ำาเสนอขอ้เทจ็จริงตาม
หลักจริยธรรมในวิชาชีพต่อประชาชน   

หากบกพร่องต่อหน้าที่ นายทวารเฝ้าประตู (gatekeeper)   
กจ็ะเปน็ประตเูปดิ-ปดิขา่วสารของสงัคมทีช่ำารุด ไมก่ลัน่กรอง นำาเสนอ
ไม่ครบถ้วน เท็จเป็นจริง จริงเป็นเท็จ ย่อมส่งผลกระเทือนต่อสังคม 
ประเทศชาติ ซึ่งเราต่างเผชิญกับมันมาแล้ว

“การทำาหน้าทีน่ำาเสนอขอ้มูล ขา่วสาร ถา้เปรียบเปรยสือ่มวลชน
เสมอืนโรงงานผลติน้ำาประปา เราตอ้งเปน็แหลง่ผลติน้ำาบริสทุธิใ์หป้ระชาชน   
พึงตระหนักเสมอว่า ถ้าคนอ่าน ผู้ชม ผู้ฟังสงสัยในกรรมวิธีการผลิต 
น้ำาประปาว่า มีการปนเป้ือนหรือไม่บริสุทธ์ิแล้วไซร้ จะทำาให้คนไม่เช่ือถือ 
และน่ันทำาให้สื่อต้องป้องกันตัวเอง ไม่ทำาให้เจตนาการทำางานปนเปื้อน 
ทั้งจากสถาบันธุรกิจ ในยุคทุนนิยมเป็นดัชนีชี้วัด หรือสถาบันทาง 
การเมือง 

แมจ้ะปฏเิสธธรุกจิไม่ได ้แตก่อ็ยา่ทำาใหม้ากล้ำากราย ปนเปือ้น
ด้านความรับผิดชอบการทำางาน” 

ปัจจัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และธุรกิจที่แข่งขันกัน
อยา่งสงู สง่ผลตอ่ความผิดพลาดในการนำาเสนอ และการไปละเมดิสทิธิ
มนุษยชน กระทบเสรีภาพ ก็เหมือนกับโรงงานผลิตน้ำาประปาถูก 
ปนเปื้อน และนั่นก็คือเสรีภาพที่บกพร่องซึ่งคุณธรรม 

“ขอเน้นย้ำาและใหต้ระหนักอยูเ่สมอวา่ เสรีภาพทีส่ือ่เรียกร้อง
หาน้ันคือ อาชีวปฏิญาณคุณธรรม แห่งวิชาชีพของเราน่ันเอง ไม่ใช่ 
อะไรอื่น”

แม้ในยคุน้ี สือ่ไม่ได้มีแค่เฉพาะหนังสอืพมิพ ์แตม่หีนังสอืพมิพ์
ออนไลน์ มีวิทยุ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย บริบทแห่งวิชาชีพเปลี่ยนไป   





แต่อาชีวปฏิญาณ ในทุกบริบทยังเป็นอันเดียวกัน  
ทำาวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้          
อาจารย์ป๋อง ยังฝากข้อคิดให้นักข่าวรุนหลังให้ตระหนัก 

อยู่เสมอว่า 
“ตัวเองยังไม่รู้ คนอ่านเขาฉลาดกว่าเรา ที่สำาคัญต้องรู้จัก 

ผิดชอบชั่วดี แยกแยะให้ออก อะไรถูก อะไรผิด อะไรชอบ อะไรชั่ว 
อะไรดี แล้วส่องกระจกดูตัวเองทุกวัน

ทำาพรุ่งน้ีให้ดีกว่าวันน้ี ถ้าทำาได้แสดงว่าเราทำาได้ดีกว่าคนอื่น 
ก็เร็วกว่าเขาหนึ่งวันแล้ว การทำาวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน อาชีพไหนก็ทำาได้ 
อยา่งหนังสอืพมิพเ์ราตอ้งทำาของวนัพรุ่งน้ี กต็อ้งทำาของวนัพรุ่งน้ีใหด้กีวา่
วันน้ี ถ้าวันน้ีเมาเละเทะ โอกาสทำาของวันพรุ่งน้ีให้ดีกว่าวันน้ีมันก็ยาก 
จึงต้องตั้งใจทำาของพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ เอาแค่ให้ดีกว่าก็พอ”













ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
เลิกทำ�หนังสือพิมพ์
แต่ไม่เลิกเป็นคนหนังสือพิมพ ์
เรื่อง โดย อรพิน ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์





 
                                                        เรื่องโดย  อรพิน   ลิลิตวิศิษฐ์

วงศ์

“ยอมเป็นไดโนเสาร์ที่ตายในยุคสูญพันธุ์ ดีกว่ามีชีวิตรอดด้วย 
วิวัฒนาการมาเป็นเหี้ย”

ใครที่ได้ยิน ได้อ่านถ้อยคำาข้างต้น อาจจะเข้าใจว่า ผู้พูด มีเจตนาที่
จะเสียดสี เย้ยหยัน กระทั่งก่นประณามใครบางคน หรือบุคคลบางจำาพวก

เปล่าเลย ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ เจ้าของและบรรณาธิการ “อาทิตย์”  
นิตยสารข่าว การเมือง รายสัปดาห์ ที่ทรงอิทธิพลต่อคนหนุ่มสาว ในยุคหลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 พูดถึง วิธีคิด เมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งสำาคัญ 
บนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ ต่างหาก

การยุติกิจการหนังสือพิมพ์ที่ทำามากว่า 20 ปี คือ การยอมสูญพันธุ์
ของไดโนเสาร ์เม่ือการมีชวิีตอยูต่อ่ไป กลายเปน็เรือ่งยาก กระแสการเปลีย่นแปลง
ที่เชี่ยวกราก สร้างความอ่อนล้า จนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้กับผู้ไม่ยอมจำานน

ชัชรินทร์ เกิดที่อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี แต่ไปเติบโตที่จังหวัด 
ตรัง เป็นนักเขียนที่ได้ชื่อว่า เขียนหนังสือได้เร็ว หลากหลายรูปแบบ ทั้งงาน
วรรณกรรม บทกวี เรื่องสั้น บทความด้านศาสนา ปรัชญา บทวิเคราะห์ 





การเมือง ฯลฯ และเป็นบรรณาธิการนิตยสารข่าวการเมืองที่อายุน้อยที่สุดด้วย
วัยเพียง 20 ปี 

การตอ่สูท้างความคิดวา่จะเลอืกเป็นไดโนเสาร ์หรอืจะเปน็เห้ีย เกดิขึน้
ในช่วงที่กำาลังเขียนถึงปลาบึกในเรื่องสั้น เรื่องหนึ่ง 

“ใช่ จริงๆ มันมาจากเรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง เรื่องวิวัฒนาการของปลาบึก 
สนใจลองไปอ่านดู นั่นแหละ เขียนในขณะที่กำาลังโดนแรงกดดันกับชีวิต
หนังสือพิมพ์ คือจะวิวัฒนาการตัวเองให้มีเขี้ยว เพื่ือจะกินเหยื่อได้ หรือจะกิน
แค่ตะไคร่น้ำาตามเดิม เรื่องทำานองคล้ายๆ กัน สุดท้ายก็ยอมตายเสียดีกว่า”

วิวัฒนาการของปลาบึก อยู่ในหนังสือรวมเรื่องสั้น “ฉันมา ฉันเห็น 
ฉันเข้าใจ” ในเร่ือง...ปลาบึกจินตนาการไปถึงภาพที่ตัวเองต้องปรับตัวเพื่อการมี
ชีวิตอยู่ แต่ “คิดแล้วมันรู้สึกเจ็บปวดอย่างท่ีสุด มันรู้สึกถึงความสูญเสียท่ีมาก
ไปกว่าความมีชีวิตเสียอีก”

ในชีวิตจริง ชัชรินทร์หรือ พี่ชัช บอกว่า
“มนัหมดยคุของเราแลว้ ไมใ่ชย่คุเรา ตอนนีเ้ราตามอะไรไมท่นัแลว้ใน

วงการสือ่มวลชน วธิกีารจดัหนา้ วธิกีารอะไร มนัเปลีย่นไปหมดแลว้ คอมพวิเตอร์
เข้ามาแทนที่ แค่เรายอมเปลี่ยน จากระบบเรียงพิมพ์ไปสู่ระบบคอมพิวกราฟิก 
จำาเป็นจะต้องยุบแผนกงาน ทำาให้คนกว่าหกสิบชีวิตตกงาน 

ตอนอยู่ “อาทิตย์” เราอาจจะมีความเป็นศิลปินเข้าไปปนด้วย ทำาให้
เรารู้สึกไม่ค่อยสนุกกับชีวิตแบบนี้ 

การเป็นผู้บริหารมันจำาเป็น ไม่ว่าใครก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น แต่ยิ่ง
ด้ินบางครั้งก็ยิ่งทำาให้ตัวเองจมลง บางครั้งดิ้นไปจนกระทั่ง ไม่ใช่ตัวของตัวเอง 
กมี็อยูเ่ยอะมากและกย็งัเหน็ๆ กนัอยูใ่นวงการหนงัสอืพมิพข์ณะนี ้จากคนท่ีเคย
อยากรู้ ใฝ่รู้ กลับกลายเป็นเหมือนนักการเมือง เป็นคนเห้ียม จากท่ีเคยสุภาพ
อ่อนน้อมหลายเป็นคนอำามหิต ขี้ฉ้อ ขี้โกง ไปเลยก็มี

เรากไ็ม่อยากใหต้วัเองเปน็อยา่งน้ีไง เพราะถา้เราต้องเดนิไปในเสน้ทาง
สายนี้ โอกาสที่เราจะเป็นคนที่แบบว่าเขาด่ากันในทุกวันนี้สูง” 

ในเรื่องสั้น...ปลาบึกค่อยๆ ตายลง
ในชีวิตจริง...ชัชรินทร์หลังปลดพันธนาการ





เขาเปรียบชีวิตช่วงนี้ว่าเป็น “วานปรัสถ์” 
“อินเดียแบ่งช่วงชีวิตของคนเป็น 4 ช่วง ช่วงแรกเป็นพรหมจารี คือ

ยังบริสุทธิ์ ช่วง 2 แต่งงานแล้ว มีครอบครัว เขาเรียกคฤหัสถ์ รับผิดชอบหน้าที่
การงาน เหนื่อยยากลำาบาก 

พอมา ช่วง 3 มันเบื่อและเซ็งต่อชีวิตคฤหัสถ์ ก็ไปอยู่ในท่ีสันโดษ 
หรืออยู่ป่าเขาเรียกว่า วานปรัสถ์ 

จนกระทั่งเมื่อบรรลุวานปรัสถ์ ค้นพบอะไรแล้ว ก็จะกลายเป็น ช่วงที่ 
4 สันยาสี คือเอาสิ่งที่ตัวเองรู้ไปเผยแพร่ 

ของเรานี้ เหมือนมาอยู่ช่วงวานปรัสถ์ ได้หยุดชีวิตหนังสือพิมพ์ ก็คือ
หยุดความเป็นคฤหัสถ์ มาอยู่ในฐานะวานปรัสถ์ ความสงัดก็จะเกิด ความโดดเด่ียว 
ไม่ได้พบปะเพื่อนฝูง ไม่ได้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ไม่ได้เป็น somebody จะ
ต้องต่อสู้ข้างในไม่น้อย ก็อยู่เฉยๆ ดูมัน ต้องมองมันอย่างเข้าใจ  





แมก้ระทัง่ปจัจบุนักต็อ้งมองไปเรือ่ยๆ แต่ว่ามนัจะมสีิง่ท่ีเข้ามาตอบแทน
ให้กับชีวิตอย่างนี้ ก็คือความสุขที่เราไม่เคยได้พบในช่วงชีวิตหนังสือพิมพ์ ซ่ึง
ความหมายของความสุขที่ว่า เราขอใช้คำาพูดพุทธทาสอธิบายสั้นๆ ง่ายๆ คือ    
เกิดความทุกข์ที่พอรับได้ คือ ไม่ต้องทุกข์มากอย่างช่วงคฤหัสถ์ ไม่ต้องแลกเช็ค 
ไม่ต้องรับผิดชอบผู้คนเป็น 10 เป็น 100 รับผิดชอบแต่ตัวเองคนเดียว ก็เลย
รู้สึกเบา สบาย แต่ยังไม่ถึงสว่าง 

ที่สำาคัญ มันสงบ ซึ่งเป็นชีวิตที่ทำาให้รู้สึกว่า เออ ทำาไมไม่เป็นอย่างนี้
มาตั้งนาน”

วันนี้ แม้จะหยุดชีวิตหนังสือพิมพ์ไปหลายปีแล้ว แต่พี่ชัช ยังเป็นคน
หนังสือพิมพ์ 

นอกจากจะเป็น “ท่านขุนน้อย” แห่งไทยโพสต์ เขายังมีคอลัมน์  
“อกาลิโก” ในนิตยสาร WAY 

เขียนคอลัมน์ “นานาทัศนะ” ในเว็บไซต์ INN และจัดรายการวิทยุ 
“คลื่นความคิด” ทาง FM101 เช้าวันเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งเขียนหนังสือเล่มออก
มาทุกปี รวมแล้วมีผลงานไม่ต่ำากว่า 50 เล่ม

สิ่งที่ทำาทั้งหมด จึงไม่ต่างจากการเป็นนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ตลอด
ชวีติ เพราะทกุวนั ยงัคงนัง่เขยีนและแสวงหาความรู ้แมจ้ะไมไ่ดเ้ป็นเจ้าของและ
บริหารกิจการหนังสือพิมพ์แล้ว

“ปกติตั้งแต่เล็กๆ ก็เป็นคนที่ทำางานหนักมาตลอด ทำาแบบมันสนุก 
เพราะว่าการเป็นคนหนังสือพิมพ์ของเราต่างจากคนอื่นเขา คือ เราไม่ได้เรียนมา 
ไม่ได้เรียนจากภาคทฤษฎี เพียงแค่เป็นเด็กนักเรียนมศ.5 ก็มาสู่ภาคปฏิบัติเลย    
เมื่ออะไรก็ไม่รู้ ก็ใช้ภาคปฏิบัติ ทำาให้เยอะๆ 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 

ชีวิตนักข่าวเร่ิมต้นจากงานเขียน เขียนกลอนและเรื่องสั้นลงหนังสือ
ตั้งแต่อายุ 15-16 ปี

และระหว่างเรียนที่โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา ก็มีผู้ชักชวนไปทำางาน 
ขา่วซึง่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปน็นกัหนงัสอืพมิพแ์บบทีเ่ขาขนานนามใหต้วัเองวา่  
“around the world” คือ สามารถทำาได้แทบทุกกระบวนการผลิต

“ไปเจอคนทีเ่ขาพอรู้วา่เขยีนได้ เขาก็ชวนให้มาทำาหนงัสอืกอ๊กๆ แกก๊ๆ
ของเขา ให้มาอยู่ที่โรงพิมพ์ เป็นโรงพิมพ์อยู่ฝั่งธนฯ ส่วนหนังสือก็เป็นพวก 
อนิจจังสาร คือออกเพื่อจะหาโฆษณาแล้วก็ปิดไป แต่จะว่าไปแล้ว เขาก็มี 
บุณคุณไม่ใช่น้อย ทำาให้เกิดการฝึก ตั้งแต่เรื่องแท่นพิมพ์ การให้สี มันก็เลย  
around the world สามารถจัดหน้า ตั้งแต่การเรียง การประกอบหน้า การ
ออกมาเป็นต้นฉบับ การปรู๊ฟ ทำาได้หมด”  

หลังจากนั้น ก็เร่ิมเป็นนักข่าวอย่างจริงจังที่หนังสือพิมพ์เสียงใหม่  
ของกำาแหง ภริตานนท์

และถัดมาคือหนังสือพิมพ์ประชาชาติ 
“เรานี่ มาจากเขียนกลอนเยอะๆ เรื่องสั้นบ่อยๆ จนพอมีชื่ออยู่บ้างใน

หมู่คนรุ่นเล็กๆ สุจิตต์ วงศ์เทศ เห็นแวว ก็ให้มาทำาหนังสือรายเดือนซึ่งเป็นทาง
ด้านวรรณกรรมและสังคมชื่อหนังสือ “ประชาชน” อยู่ในหนังสือประชาชนเราก็
อาจจะทำาอะไรให้เป็นที่ประทับใจสุจิตต์เขา พอหนังสือทำาท่าจะไปไม่ได้ เรารัก
หนังสือก็เลยวิ่งออกหาโฆษณาเอง แต่ก็หาไม่ได้ จนเขาอาจจะเมตตา เขาก็เลย
เห็นว่า พอหน้าบันเทิงมันว่างที่ประชาชาติ ระหว่างท่ีจะยุบหนังสือประชาชน  
ก็เอ้า มึงมาอยู่นี่แล้วกัน

หน้าบันเทิงประชาชาติจะออกไปทางศิลปวัฒนธรรม แต่ด้วยความซน 
ตอนเด็กเป็นคนแสบๆ ก็แค่บันเทิงมันไม่พอมือ ตอนบ่ายก็จบแล้ว ก็เลย 
ใช้เวลาไปเขียนโน่นนี่ ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นนักข่าวการเมือง เขาก็พูดเรื่อง 
สนุกสนานก็สนใจ เขาก็เห็นว่า ชอบทางนี้ เขาเริ่มคิดทำาข่าวอาชญากรรมแบบ





ประชาชาติ คือเป็นข่าวตำารวจที่ยกระดับกว่าไทยรัฐหน่อย เลยส่งให้ไปอยู่กับ 
กรมตำารวจ 

นักข่าวประชาชาติตอนนั้น ไม่เหมือนยุคนี้ ต้องทำาทุกอย่างเพราะมี
จำานวนนักข่าวน้อย ก็เลยค่อยๆ มาทางการเมือง การทำาข่าวก็เรียนเอาเอง เขาก็
ไม่เคยสอน คือให้ไปทำาเลย ยุคก่อน ก็จะเป็นอย่างนี้ เราก็ปะติดปะต่อเอา

บางคร้ังบางคราวก็รับอิทธิพลจากหนังสือ จากการพูดคุยกับเพื่อน 
ท่ีเป็นนักข่าวด้วยกัน รู้จากการอ่านหนังสือ เช่นหนังสือนิยายของ Frederick 
Forsyth เร่ืองประเภท The Day of the Jackal (วันลอบสังหาร), สัตว์
สงคราม (Dogs of War) ก็อยากจะทำาข่าวให้ได้อย่างนั้น ก็เลยเข้าไปทำาข่าว 

ส่วนใหญ่ก็ออกไปทางวิเคราะห์เจาะลึก เช่นจะต้องไปตามให้ได้ว่า
ฆาตกรคือใครที่ฆ่าอาจารย์บุญสนอง (อ.บุญสนอง บุณโยทยาน อดีตหัวหน้า
แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ร่วม 
ก่อต้ังและเลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย) ทำาข่าวการฆ่าตำารวจ  
ข่าวพ.ต.อ.ทิพย์เจริญ ชูเวช, ข่าวการฆ่า พ.ต.อ.นรินทร์ (พ.ต.อ.นรินทร์  
วทิยาวฒุกุิล) หนา้หอ้งอธบิดีกรมตำารวจ จนจบัอาชญากรได ้ทำาขา่วอาชญากรรม
แต่บางครั้งเขาก็ส่งไปทำาข่าวการเมืองบ้าง เช่นไปสัมภาษณ์อาจารย์คึกฤทธ์ิ  
ปราโมช แบบประเภทนักข่าวทำาเนียบทั้งหลาย พอเริ่มถามคำาถามแรกก็โดน 
คึกฤทธิ์ด่ากลับวงแตกเลย” 

และแล้วช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุดของคนหนังสือพิมพ์ก็เดินทางมาถึง 
เมื่อหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวันถูกปิด โดยคำาสั่งพลเรือเอก  

สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ทำารัฐประหาร วันที่ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 

งานใหญ่ที่ท้าทายก็เริ่มขึ้น
“คลา้ยๆ ว่ามันไม่มีทางไปทีอ่ืน่แลว้ ปรญิญากไ็มจ่บ ไปสมคัรงานเนชัน่

เขาก็ไม่เอา เคยพยายามจะไปสมัคร เป็นนักข่าว เขาก็หาว่าเป็นกอ.รมน. 
เป็นซีไอเอ ไม่รู้จะทำาไง ก็เลยทำาหนังสือเอง

โอ๊ย ยากมหาศาล มีเพื่อนคนหนึ่ง ที่เป็นคนใจถึง เป็นคนหนุ่ม 





นักข่าวยุคก่อนเขาสู ้กับเผด็จการ
เพื ่อเสรีภาพจริงๆ จิตใจเขามีเสรีภาพด้วย

เขาโดนเอาไปขัง เอาไปทำาอะไรต่างๆ 
แต่เขายังมีเสรีภาพในจิตใจ เขาก็เลยสู้ได้เรื ่อยๆ 

ยุคนี ้ ไม่มีการโดนกดดันอีกต่อไปแล้ว
แต่คนยุคนี ้ กลับไม่มีเสรีภาพในจิตใจ 
เนื ่องจากโดนเสรีภาพทางวัตถุมาคาน





ที่ฉลาด มีเพื่อนฝูงไม่น้อยชื่อ นฤนาท พระปัญญา ปกติเราก็เช่าบ้านอยู่ด้วยกัน 
พวกตกงานทั้งหลายก็มาอยู่รวมกันเป็นกระจุก นฤนาทก็คิดว่า ควรทำาหนังสือ
สักเล่ม ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากสำาหรับนักข่าว จะหาเงินที่ไหน คิดก็คิดไม่ออก 

นฤนาท เขาก็ริเริ่ม หาเงินมาได้ รวมแล้วประมาณ 3 หมื่นบาท ถือว่า
เยอะแล้ว ทั้งๆ ที่มันน้อยมาก ที่จริงต้องประมาณ 3 แสนบาทถึงพอทำาได้  
แต่ก็ลองดู ไปตายเอาดาบหน้า เจ๊งสักเล่มสองเล่มก็พอแล้ว นั่นแหละ นฤนาท
เขาเป็นคนบุกเบิก บุกเบิกแล้วเขาก็ไปเรียนต่อต่างประเทศ เขาอยู่เนชัั่น เนชั่น 
ก็ส่งไปเรียน เราก็เลยต้องเป็นฝ่ายรับ ต้องดูท้ังกองบก. บัญชี โฆษณา จัดจำาหน่าย 
ดูหมด    

แต่ก็โชคดี เป็นจังหวะของชีวิต เล่มแรกขายเกลี้ยงเลย ตอนนั้นเป็น
เพราะสถานการณ์ หนึ่งมันมีความกล้าในยุคเผด็จการพอดี สองมีพื้นการทำาข่าว
ที่แข็งพอสมควรที่ได้รับการอบรมจากประชาชาติ จากไพบูลย์ วงษ์เทศ ก็เลย
พรวดเลย ขณะที่คนอื่นเข้าป่าไปหมด ช่วงปี พ.ศ. 2519-2520 พวกมือกระบี่ 
หายเกลี้ยง คือคนมือดีๆ เขาไม่อยู่แล้ว พวกกระจอกๆ ก็เลยมีโอกาส เรียกว่า
ชักกระบี่ขึ้นมา มันก็เลยขายได้ ขายดีพรวดพราด เรียกว่าไม่หยุดแล้ว  

โอ้โห หนังสือจะพิมพ์แต่ละที ต้องสู้กับฝ่ายจัดจำาหน่าย จัดจำาหน่าย
ขอเพิ่มทีละหนึ่งเท่าสองเท่า เราก็พยายามกด เพราะว่าเราดูเงินด้วย เพราะ 
ถ้าไม่กดไว้ก็เป็นหนี้ จนประมาณปีหนึ่ง เงินเต็มแบงก์เลย เงินในแบงก์เป็น 
หลายแสน”

หลังจากประสบความสำาเรจ็...ชวีติการทำาหนงัสือพิมพก์เ็ดนิมา
ถึงอีกด้านหนึ่งของเหรียญ

“ด้วยความทะเยอทะยานตามประสาคนหนุ่มก็เลยจะออกรายวัน 
นั่นแหละ เลยเจ๊งระเนระนาด รายวันนี่มัน ลงทุนมหาศาล ต้องมีช่างเรียงพิมพ์ 
มีนักข่าวเพิ่ม ไปหาหุ้นเพิ่ม 

เป็นรายวันได้สักประมาณปีกว่าๆ ก็หยุดรายวันเหลือรายสัปดาห์  
พอเหลอืรายสปัดาหก์ช็กัรูส้กึวา่งานทีเ่คยทำา เบาเหลอืเกนิ ไมม่งีานอะไรเหลอืให้
ทำา ก็ชักเซ็ง แต่ละคนก็เป็นผู้บริหารกันหมด ไม่สนุก ไม่มีอะไรพอมือว่างั้น  





ก็กลับไปทำารายวันอีก ก็คือ หนังสือพิมพ์มาตุภูมิ อันนั้นอยู่ได้สัก 2-3 ปี  
ทำารายสัปดาห์ด้วย ขาดทุนเยอะ กู้หมดแหละ แลกเช็คจนเป็นงานอดิเรก  
พอรายวันปิด ก็เหลือรายสัปดาห์”

หลังจากพยายามทุกทาง...วาระสุดท้ายของการเป็นเจ้าของ 
กิจการก็เดินทางมาถึง

“สุดทา้ยกเ็ร่ิมมองเหน็วา่ สงัคมเขาคงไมเ่อาดว้ยแลว้กบัหนงัสอืแบบนี ้
มนัคงเปลีย่นไปแลว้ เปน็สงัคมอกีแบบหนึง่ อยูอ่ยา่งนีค้งไมไ่หว หลงัจากทดลอง
ออกหนงัสือท่ีพอจะเขา้กบัสงัคมได ้คอืหนงัสอืสขุภาพ หนงัสอืเกีย่วกบับคุคลใน
วงการต่างๆ ออกมาหลายเล่ม แต่พื้นฐานของการเป็นนักข่าวท่ีเน้นทิศทางของ
เศรษฐกิจการเมืองมาโดยตลอดมันแปรสภาพยาก 

หนังสือสุขภาพมันก็ไม่สวย ไม่เก่งเหมือนปกรณ์เขา (ปกรณ์  
พงศ์วราภา ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำากัด (มหาชน)) ไม่ใช่
ทาง ก็เรียกว่าไม่ประสบความสำาเร็จมาโดยตลอด เลยคิดว่าหยุดดีกว่า หนังสือ
เศรษฐกิจก็ออก โฟกัสรายเดือน เรื่องหุ้นอะไรก็ออก แต่ว่าเจ๊งหมด ก็เลยคิดว่า
หยุดดีกว่า ก็หยุดมาใช้ชีวิตแบบเขียนไปเขียนมาดีกว่า” 

ตลอด 20 ปี ของการทำา “อาทิตย์” จึงเต็มไปด้วยเรื่อง 
หลากหลายรสชาติ คลุกเคล้าอยู่ในชีวิตของนักหนังสือพิมพ์ around 
the world

“สู้แหลก คือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่โตมาจากครอบครัวคนท่ีพอมีอันจะ
กินหรือได้เรียนโรงเรียนที่เพื่อนฝูงเป็นลูกผู้ดีมีสกุล ประเภทเซ็นต์คาเบรียล    
เราเรียนประเภทผดุงศิษย์ฯอยู่ในดง ดังนั้น เมื่อจะทำากิจการอะไร มันเกิดยาก 
มันต้องหาทุกสิง่ทกุอยา่งดว้ยตวัเอง ไมไ่ดม้พีรรคพวกเพือ่นฝงูคอยชว่ย ตอ้งทำา
เองหมด มันก็เลยเกินสถานะไป 

ประกอบกบัตวัเองไมไ่ดเ้กง่ดา้นบริหาร ไมไ่ดเ้ปน็นกับรหิาร คอืทำาเอง
ทั้งหมด วาดรูปประกอบเองยังวาดเองทั้งที่เป็นคนเซ็นเช็ค มันก็เลยเหนื่อย    
เขยีนขา่วเสรจ็ เขยีนบทความ วิง่ไปเซน็เชค็ วิง่ไปแลกเชค็ จากคนทีไ่มค่อ่ยชอบ 





ผูกเนกไท ก็ต้องผูกเนกไท ต้องคอยนั่งพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บางครั้งก็ต้อง
ใส่หน้ากากซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเท่าไร แต่ก็เป็นความรับผิดชอบ ในเมื่อต้องจ่าย
เงินเดือนนี่ ถ้าเราไม่ทำาอะไร เด็กไม่ได้เงินเดือน ก็ต้องทำา เป็นหน้าที่ 

ความรู้สึกของผู้บริหารเวลาเห็นพนักงานไม่ได้เงินเดือน โห มันรู้สึก
เจบ็ปวดรวดรา้วถงึกระดองใจ เหมอืนกบัคนมลีกูไมใ่หล้กูกนินม กนิขา้วประมาณ
นี้ ได้เงินเดือนมา ก็ตั้งเป็นกองทุนให้พนักงานกู้ เพราะโดนสอนมาไงว่า ผู้นำา
ต้องเสียสละ เราถูกจ้ำาจี้จำาไชอยู่บ่อย ทำาให้ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ร่ำารวย”

การต่อสู้ดิ้นรนในฐานะเจ้าของและผู้บริหารนิตยสารข่าว 
“อาทิตย์” ยังมีเรื่องราวของมิตรภาพที่หักสะบั้นเจือปนอยู่ด้วย

“ตอนแรก นฤนาทเขาก็คงคิดว่าคงอยู่ไม่ได้เท่าไร ก็หวังแค่ว่า จะดี
ขึ้น เงินแค่ 3 หมื่น คงอยู่ไม่ได้นาน ผู้ใหญ่คนหนึ่ง บอกว่า ถ้าอยู่ได้ เอาตีน
มาเหยียบหน้าเขาเลย เขาบอกอย่างนี้ นฤนาทก็เลย เอาล่ะ กลับมาแล้วอยู่ได้
แล้ว ก็เลยไปท้าผู้ใหญ่คนนั้น ก็เลยทำาให้เขาหมั่นไส้เข้าไปใหญ่ ทั้งๆ ที่เราไม่ได้
พูดเลย

นฤนาทเขาเป็นนักข่าวเนชั่น ตอนเริ่มทำา “อาทิตย์” ประมาณสัปดาห์
สองสัปดาห์ ก็ไปต่างประเทศ จริงๆ เป็นเพื่อนรักกันมาก เข้าใจกันมาก ว่าคิด
ยงัไง เวลาคดิสอดคลอ้งกนั ตอนหลงันีม่าทะเลาะกนั เปน็ไปตามเวยห์นงัสอืพมิพ ์
เสียดาย พอกลับจากต่างประเทศ เขาก็เป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็คิดออก 
รายวันด้วยกัน

มาผิดใจกันตอนไหน มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูด เป็นเรื่องทัศนะอาจจะ
ต่างกัน บางช่วงเราก็ไปทำาผิดกับเขาไม่น้อย

พอแก่ๆ แล้วย้อนมามองข้างหลังทำาให้เข้าใจชีวิต วงการหนังสือพิมพ์
เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้ง ทุกวันนี้ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหน แต่เขาไปได้ดี รู้สึกว่า
เขาจะไปทำา CNN ก็มีหลักมีฐาน ตอนนี้ก็เรียกว่าสบายแล้ว ครั้งหนึ่งก็ได้เป็น
กรรมการ อสมท แกเป็นคนน่ารัก เป็นนักข่าวท่ีเก่งคนหนึ่ง อยู่สายการเมือง 
ตรงๆ เลย เรียกว่า รอบตัว โดยเฉพาะด้านต่างประเทศนี่เก่งมาก เป็นนักเขียน
ด้วย” 





อีกรสชาติหนึ่งบนเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ก็คือการติดคุก   
ชัชรินทร์ติดคุกครั้งแรก ขณะที่อายุเพียง 17 ปี             
“ติด 2 กรณี แต่ 3 คุก คือคุกแรกมี ท้ังคดีที่กรุงเทพฯและ 

กาญจนบุรี ละเมิดอำานาจศาล คือเป็นการพูดถึงการล่าสัตว์ท่ีทุ่งใหญ่นเรศวร 
กาญจนบรุ ีทำาใหต้อ้งตดิคกุทีค่ลองเปรมเกา่ท่ีรือ้ไปแลว้อยู ่28 วนั ท่ีกาญจนบุร ี
1 เดือน แล้วก็คดีที่ 2 คือคดีคอมมิวนิสต์ ท่ีโรงเรียนพลตำารวจบางเขน  
อันนั้น 5 เดือน”

ตอนติดคุกครั้งแรกนั้น ชัชรินทร์ยังไม่ได้เข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์
“เป็นการเขียนบทความส่งไปที่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย บทความ 

ชิ้นนั้น (ชื่อบทความ “ตุลาการ องค์กรที่ไร้เดียงสา”) ทำาให้เกิดเป็นคดีความขึ้น
มาจริงๆ ไม่น่าจะพูดถึง มันผ่านไปแล้ว 

อยู่ในคุก ตอนแรกๆ มันก็อาจจะลำาบากหน่อย แต่ว่ามนุษย์เรา 
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
บางอยา่งทีท่ำาใหส้นัตบิาลเชือ่วา่เปน็ผูต้อ้งสงสยั อาจมคีวามเกีย่วพนักบัคอมมวินสิต์ 
จึงได้จับตัวเราและก็อีกหลายคน มงคล วุฒิสิงห์ชัย, อ.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ 
ก็เข้าไปอยู่ในคุกหมด 

หลังจากนั้น เมื่อเราได้ประกันตัวออกมา หลังจากถูกขังอยู่ 5 เดือน
ก็ดำาเนินคดี 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 มันเปลี ่ยนไปหมดแล้ว

คุกคาม ตีหงตีหัว ยังมีเลย ก็โดนตีหัว อย่าไปพูดถึงเลย เพราะผู้ที่ทำาเขาก็ 
ชดใช้กรรมไปไม่น้อย”

จากอดีตที่เคยเผชิญหน้าโดยตรงกับเผด็จการ วันนี้ น่าสนใจ
ว่า เขามีมุมมองต่อระบอบเผด็จการอย่างไร

“ช่วงหลังเมื่อโตขึ้นมามากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น มันก็มีเรื่องของ 
ความดีงาม ของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ถ้าเป็นยุคก่อนเราก็ไม่สนใจหรอกว่ามาร์กซ์ เลนิน เป็นใคร พอเรา
เชื่อสิ่งที่เขาพูดแล้ว เขาเหมือนกับเทพเจ้าเลย ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วเขาอาจเป็นคน
ท่ีระดับศีลธรรมต่ำามาก อยา่งเลนนิถงึแมเ้ขาจะอา้งสิง่ท่ีเขาทำาวา่ เป็นความด ีแต่
ท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น ได้มาซึ่งการเข่นฆ่าอย่างทารุณ 
โหดรา้ย สังหารหมูก่นัเปน็ลา้นคน ถา้หากเผดจ็การเหลา่นัน้ เปน็เผดจ็การทีต่อ้ง
ฆ่าฟันไร้ความเมตตาโดยอ้างความดี อันนั้นควรได้รับการต่อต้าน

แต่ก็มีเผด็จการบางอย่างที่มีศีลธรรม ที่มีความเมตตา





ที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงสนับสนุนเผด็จการนะ ถ้าเขาไม่เผด็จการด้วย 
ยิ่งดี แต่บางครั้ง ด้วยความดี ทำาให้บางครั้ง หรือบางช่วงของสถานการณ์ 
เผด็จการบางระยะ ยังดีกว่า ประชาธิปไตยที่มันเลวร้าย ที่มันเละเทะเหลือเกิน 
หรอืประชาธิปไตยที่ถูกใช้เป็นเครอืงมอื ถ้าเทียบกันเผด็จการแบบประชาธิปไตย
น่ากลัวกว่า แบบที่หลอกว่ามีเสรีภาพ เขียนอะไรก็ได้ แต่ว่าผู้ที่เขียนกลับไร้
เสรีภาพไปเสียแล้ว อันนี้กลับน่าห่วงกว่า”

            
“เสรีภาพ” สิ่งที่สำาคัญอันดับต้นๆ ของคนหนังสือพิมพ์  

ชัชรินทร์มองเห็นความต่างของ “เสรีภาพ” ระหว่างนักข่าวยุคก่อนและ
ยุคหลัง

“เสรีภาพมีหลายอย่าง อย่างเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ มันถูก
ทำาให้เป็นแค่คำาขวัญ เสรีภาพที่แท้จริง คือเสรีภาพทางจิตใจ คือคนเรารู้สึกไม่
โดนบังคับควบคุม จิตใจเป็นอิสระนั่นคือเสรีภาพ

นกัขา่วยคุกอ่นเขาสูก้บัเผดจ็การเพือ่เสรภีาพจรงิๆ จติใจเขามเีสรภีาพ
ด้วย เขาโดนเอาไปขัง เอาไปทำาอะไรต่างๆ แต่เขายังมีเสรีภาพในจิตใจ เขา 
ก็เลยสู้ได้เรื่อยๆ 

ยุคนี้ ไม่มีการโดนกดดันอีกต่อไปแล้ว แต่คนยุคนี้ กลับไม่มีเสรีภาพ
ในจิตใจ เนื่องจากโดนเสรีภาพทางวัตถุมาคาน โดนล่ามโซ่ด้วยเงิน เข้าใจไหม 
เลยไม่สู้ด้านเสรีภาพอีกต่อไป เพราะว่าต่างคนต่างโดนเงิน โดนครอบครัว โดน
สถานะทางสงัคมบบีรดั ตอ้งผอ่นบา้นเทา่นัน้ เทา่นี ้กเ็ลยมคีวามรูส้กึวา่ เสรภีาพ
ทางจิตใจไม่ได้มีอยู่จริง แค่ได้เสรีภาพทางวัตถุก็พอแล้ว”

แล้วนักข่าวรุ่นก่อน ไม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ หรือนักหนังสือพิมพ์รุ่น
เดอะ ตอบว่า...

“ไม่ค่อยผ่อน (หัวเราะ) บ้านไม่มี แก่แล้วยังเมาเหล้า ที่เขาบอกว่านก
น้อยในไร่ส้มไง เราไม่ปรารมณ์ต่อสิ่งใดๆ ไม่สนใจเรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องเงิน
เรื่องทอง ได้เงินมาไม่ทันหนึ่งอาทิตย์หรือวันเดียวหมดเลย ประเภทอย่างนั้น 
ไมม่จีะมานัง่คดิเรือ่งบา้น ไมม่ ีเรานีเ่งนิเดอืนออก แวบเดยีวหมดแลว้ หรอืบางที









ติดลบ เนื่องจากไปยืมเขามาก่อนเป็นอย่างนี้
อิสรเสรี อิสระจริงๆ อิสระชนิดเผด็จการทำาอะไรก็ไม่ได้ จับไป 

ขังคุกแล้วก็ยังไม่ยอม แต่ยุคนี้มันง่ายๆ ปุ๊ปเดียวยอมเขาแล้ว เสียดาย ยอมเขา
ง่ายไป” 

ดังนั้นคนรุ่นเก่า ก็ไม่ได้สนใจ ไม่เกรงกลัวเผด็จการ?
“ไม่ได้แคร์ สู้เสมอ มันมีความภูมิใจแบบพิเศษ ไม่ว่าจะแต่งตัวแบบ

ไหน ใสเ่สือ้ผ้าอะไร ซำาเหมาขนาดไหน แตม่นัทะนง ทะนงวา่เปน็นกัหนงัสอืพมิพ ์
เออมันก็แปลกไปอีกแบบ ไม่ใช่เร่ืองเงินเลย ยุคนี้ถ้าเราไม่มีรถเหรอ เราก็ชัก  
เอทำาไมวะเป็นนักข่าวไม่มีรถ เม่ือก่อนมันไม่มี บ้าน รถนี่ กินเวลาเราไปเยอะ 
บ้านผ่อนทีละ 30 ปี รถนี่ก็ 4 ปี 5 ปี นั่นแหล่ะเป็นโซ่แบบใหม่เลย” 

นอกจากเสรีภาพ ความเอื้ออาทรของคนในวงการด้วยกันคือ
ความต่างที่ชัชรินทร์มองเห็น 

คนเราต้องเปลี ่ยนไปตามสภาพแวดล้อม
เราไม่ได้เปลี ่ยนความเป็นหนังสือพิมพ์

แต่การเปลี ่ยนแปลงจากอายุ 17 มาเป็นอายุ 57 
ก็หมายถึงเปลี ่ยนทัศนคติ มุมมอง

ความคิดความรู ้สึก





แม้วา่สมยักอ่น ความคดิเหน็หรอืจดุยนืทางการเมอืงของคนหนงัสอืพมิพ์
ก็มีความหลากหลายไม่หนีจากปัจจุบัน โดยเฉพาะบรรยากาศบ้านเมือง 
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

“บางคนก็ฉุนเฉียว พวกดาวสยามก็ฉุนเฉียว นักศึกษาก็พวกเด็ก  
เราก็รู้ว่าเด็กคิดยังไงก็ได้ทั้งนั้น ส่วนพวกอาจารย์มหาวิทยาลัย นักหนังสือพิมพ์
บางคน ก็กลัวนักศึกษา เรียกว่าใครก็ตามที่ไปพูดแบบนักศึกษา ถือว่าเป็นคนที่
น่ายกย่อง บางส่วนเรียกว่านักศึกษาทำาอะไรถูกหมด บางกลุ่มก็เห็นว่านักศึกษา
น่าจะแรงไป น่าจะโตกว่านี้ ก็มีวิจารณ์บ้างกลางๆ แบบประชาชาติ ส่วน
ประชาธิปไตยจะไปเลยเต็มที่ ดาวสยามนี่ขวาสุด”

ขณะนั้น ชัชรินทร์ เป็นนักข่าวอยู่หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
“ขรรค์ชัยนี่ออกไปทางขวาด้วยซ้ำา มันปนๆ กันหลายอัน อย่างโต๊ะ 

ต่างประเทศ พี่เถียร (เสถียร จันทิมาธรผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตบรรณาธิการ 
อำานวยการ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน), อนุช อาภาภิรม คือซ้ายแบบหงฉีเลย 
เจียงชิงทำาอะไรถูกหมด ก็เรียกว่าถือธงแดงหงฉีเป็นพวกแบบอธิปัตย์เลย

ส่วน เรา, สุวัฒน์ หรือ ทรนง ศรีเชื้อ, อรุณ วัชระสวัสดิ์, อารักษ์  
คคะนาท จะออกไปทางศิลปินหน่อย ทำาพวกซับ (sub editor) เขียนรูป ก็
เห็นอะไรท่ีแรงไปก็ไม่ค่อยชอบเท่าไร เช่นจะเผาวรรณคดีก็รับไม่ค่อยได้ ก็เลย
ถ่วงดุลกันอยู่ เลยทำาให้ออกมาทางกลางๆ

แต่ความเอื้ออาทรโดยเฉพาะต่อเด็กๆ มีสูง น่าเสียดายยุคนี้หายไป    
ที่จริงมันน่าจะเป็นจริยธรรมชนิดหนึ่ง ไปอิจฉาริษยา ไปแบ่งค่ายแบ่งฝ่าย อย่าง
สนธิ ลิ้มทองกุล ติดคุกนี่ ที่จริงเราก็ไม่ได้ชอบเขาเท่าไร แต่มันก็เหมือนสิ่งที่คน
เกา่ๆ ไดม้อบใหก้บัเรา คนอยา่งคณุสมติมอบใหก้บัเรา อยา่งนอ้ยกม็คีวามอนาทร
ต่อเพื่อนที่อยู่ร่วมวงการด้วย ก็ถือเป็นการทำาหน้าที่ที่จะต้องแสดงความเห็นใจ
สนธิเขา 

นี่แหล่ะคือสายใยที่เราเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดีกว่าพอใครพลาดแล้วกระทืบ
ด่า ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวงการไหนก็ไม่ดี ไม่ใช่แค่วงการหนังสือพิมพ์  
ทุกวนันี ้วงการทหาร วงการนกัการเมอืงกเ็ปน็ ถา้เมือ่กอ่น นกัการเมอืงต่างคา่ย
โดนเล่นงานก็จะมีการเอื้ออาทร อันนี้ คือสิ่งที่เรียกว่าความดี





เมื่อก่อนวงการหนังสือพิมพ์มีความเอื้ออาทรต่อกันเยอะกว่าสมัยนี้ 
มาก แม้ว่าจะแข่งขันกันมากกว่ายุคนี้ด้วยซ้ำา” 

ระยะเวลา 40 ปีในวงการหนังสือพิมพ์ของชัชรินทร์ก็คือระยะ
เวลาการเดินทางของความคิดที่เขาแสวงหาคำาตอบจนได้ข้อสรุป 

“คิดเยอะ คิดแม้กระทั่งปฏิวัติก็คิด ท้ังหมดผ่านมาแล้ว แรง...เราน่า
จะแรงกว่าเด็กยุคน้ีหลายสิบเท่า คือว่า ต้องการเปล่ียนโลก ว่าง้ันเถอะ เปล่ียน 
สังคม ให้ดีงามเพียบพร้อม ให้ผู้คนเสมอภาค ไม่มีคนรวยคนจน นั่นแหละ 
คือหลัก 

เป็นอุดมคติที่แต่ละคนสร้างขึ้นมา ก็เหมือนจอห์น เลนนอน ฝันว่า
โลกต้องมีสันติภาพ อะไรที่ทำาได้ แม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง 
แต่ว่านอกเหนือจากน้ันทำาหมด ไม่ว่าจะวิธีการลับหรือเปิดเผย รุนแรง หรืออหิงสา 
แต่สุดท้ายมันไม่เคยให้คำาตอบไงว่า คนเราเกิดมาทำาไม ไม่ให้คำาตอบ 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 สังคมนิยมคือคำาตอบ ก็เป็นไปตามวัย แต่โดยพื้นฐานคือ ต้องการ
เป็นหนังสือพิมพ์ที่ดี แต่พอโตมาก็อย่างที่เรารู้ๆ กันว่า มันก็ไม่ใช่หนทางเดียว 
ที่จะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้ ตรงกันข้ามมันอาจจะนำาความไม่ถูกต้องหลาย
อย่างเข้ามาด้วย ก็ค่อยๆ เปลี่ยน แต่ก็อยู่ภายใต้การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม
เช่นเดิม 

พอแก่ตัวลง สิ่งที่เราเคยคิดว่าเชยๆ สิ่งที่เราเคยไม่สนใจมาก่อน เช่น
เรื่องศาสนา กลับเป็นเรื่องที่ช่วยได้ดีกว่า ก็เปลี่ยนไปตามวัย”





เป็นบทสรุปของนักหนังสือพิมพ์ ท่ีโชกโชนทางความคิด ชีวิตหลากหลาย 
รส แม้ทุกวันนี้ จะเปรียบตัวเองอยู่ในช่วงชีวิต “วานปรัสถ์” ที่พบปะรุ่นน้องและ
เพื่อนฝงูในวงการนอ้ยลง แต่การแสวงหาความรู้ อันเป็นหัวใจสำาคัญของนกัข่าว 
นักหนังสือพิมพ์ยังดำาเนินต่อไป

ชัชรินทร์ วันน้ี สนุกสนานกับการค้นคว้าข้อมูลมากมายในโลกอินเทอร์เน็ต 
และผลิตผลงานออกมาผ่านบทความต่างๆ ในฐานะคอลัมนิสต์ ความคิดอ่าน 
ที่เผยแพร่ทางหน้าปัดวิทยุ รวมถึง พ็อกเกตบุ๊กที่ทยอยออกมาเป็นระยะ

ทั้งหมดนี้ จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ ถ้อยคำา
คลาสสิกที่คนในวงการมักนึกถึง จึงดูขัดกันกับความเป็นนักหนังสือพิมพ์ตลอด
ชีวิตของ “ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์”









กวี จงกิจถาวร
คนหนังสือพิมพ์ไร้พรมแดน
เรื่อง โดย ทวีโชค พูนไชย





 
                                                        เรื่องโดย  อรพิน   ลิลิตวิศิษฐ์

วงศ์

ความถนัดจัดเจนด้านภาษา สามารถพูดได้ท้ังภาษาอังกฤษ จีน  
มลายู และญี่ปุ่น เรียกได้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในสนามข่าว เขาสื่อสาร
ด้วยภาษาเหล่านี้มากกว่าการใช้ภาษาไทย จึงถูกยกให้เป็นนักข่าวต่างประเทศ 
ของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับ ในเวทีสื่อสากล มากที่สุดคนหนึ่ง ในปัจจุบัน

เขาผู้นี้ก็คือ “กวี จงกิจถาวร”
ด้วยความเป็นคนหาดใหญ่ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแดนใต้ 

ตอนล่าง มีพ่อค้าวาณิชทั้งไทย จีน มาเลย์ เข้ามาซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้า 
กันอย่างหนาตา วิถีชีวิตที่คลุกคลี สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ว่า ทำาให้ชีวิต 
ในวัยเด็กของกวีผูกพันและซึมซับรับเอาวัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะภาษา
อังกฤษ จีน และมลายูโดยปริยาย       

“เด็กหาดใหญ่ส่วนมากจะพูดได้หลายภาษา เพราะมีชาวมาเลย์เข้ามา
ค้าขาย แล้วยงัไดด้ทูวีจีากฝัง่มาเลเซยีรายการภาษาองักฤษอกี จงึมคีวามคุน้เคย 
ส่วนภาษาจีนนั้นสมัยก่อนต้องลักลอบเรียน เพราะทางการเขาจะห้าม จึงต้อง
เรียนตามที่ๆ มีครูชาวจีนสอน” 





สายเลือดคนหนังสือพิมพ์  
กวี เรียนจบชั้นประถมต้นที่อำาเภอหาดใหญ่ เมื่อบิดาย้ายมาทำางาน 

ในกรุงเทพฯ เขาจึงย้ายตามมาเรียนต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 
มีเพื่อนร่วมชั้นคือ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ห้องเดียว
กับ เทพชัย หย่อง 

บิดาของกวี ทำางานอยู่กับหนังสือพิมพ์ภาษาจีน “ซิงเสียนเยอะเป้า”    
สายเลือดนักหนังสือพิมพ์จึงมีอยู่ในตัวกวีตั้งแต่วัยเด็ก และเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ 
ตามวันเวลาที่ผ่านไป เพราะในยามที่ว่างจากการเรียน เขาก็จะขลุกอยู่แต่ใน 
โรงพิมพ์ เพื่อช่วยงานบิดาเล็กๆ น้อยๆ หรือไม่ก็นั่งอ่านข่าวต่างประเทศ 
จากเครื่องเทเล็กซ์ ของสำานักข่าวต่างประเทศที่ดังอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อ 
แก้เหงา

เสียงแท่นพิมพ์ดังอึกทึกช่วงตีหนึ่งตีสองแทบทุกคืน กลิ่นกระดาษ 
และน้ำาหมึกที่สูดดม กลายเป็นความคุ้นชิน และน่าหลงใหลสำาหรับกวีนับแต่ 
นั้นมา

ข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า
ที่กวีชื่นชอบ จะถูกนำามา ติดบนกระดานหน้าห้องเรียน เพื่อเผยแพร่ให้เพื่อน
ร่วมห้องได้รับรู้ ซึ่งกวีอาสารับทำาหน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจ 

พอโตขึน้มาหนอ่ยเรียนอยูท่ีอ่สัสมัชญัพาณชิย ์อยากจะสือ่ความภาษา
องักฤษใหม้ากขึน้ กวจีงึขอไปทำางานกบั “เนชัน่ รวิีว” แมจ้ะทำาแบบครึง่ๆ กลางๆ
ไม่จรงิจังนกั เพราะยงัเรียนหนงัสอือยู ่แตท่ีแ่หง่นีก้น็บัเปน็บนัไดขัน้แรก ในการ
ก้าวสู่วงการหนังสือพิมพ์ของเขาก็ว่าได้       

“ในช่วงที่เรียนอัสสัมชัญก็อยู่กับข่าวต่างประเทศมาตลอด ทำาให้ชอบ
และพยายามศกึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ทัง้ภาษาเยอรมนั ญีปุ่่น และจีน ภาษาเยอรมนั
ก็ไปเรียนกับสถาบันเกอเธ่ตรงถนนพระอาทิตย์ตอนนี้เป็นออฟฟิศของผู้จัดการ   
ภาษาจีนเรียนโรงเรียนจีน ตรงถนนสุรวงศ์ ส่วนภาษาญี่ปุ่นก็มาเรียนที่สี่แยก
ปทุมวันท่ีสำานักข่าวสารญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เป็นที่ตั้งศูนย์การค้ามาบุญครอง ช่วงนั้น 
ผมบ้าเรียนมาก จึงเรียนภาษาตามสายรถเมล์สาย 76 ที่วิ่งผ่านเส้นทางสนาม
หลวงผา่นไปถนนพระอาทิตย์แล้วที่ยศเส ตรงมาที่สนามกีฬาศุภชลาศัย จากนัน้





ไปทางสุรวงศ์บางรัก” กวี เล่ากลั้วเสียงหัวเราะ   
         
งานข่าวชิ้นแรก
สัมภาษณ์ “พเยาว์ พูลธรัตน์” 
ขณะที่เรียนอยู่อัสสัมชัญพาณิชย์ กวี ทำางานพาร์ตไทม์ท่ี “Student 

Weekly” หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ฉบับนักเรียนนักศึกษา ในเครือ  
บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นการทำางานข่าวครั้งแรกอย่างแท้จริง โดยข่าวชิ้นแรกของ 
กวีคือ สัมภาษณ์เส้นทางการต่อสู้บนสังเวียนกำาป้ันของ “พเยาว์ พูลธรัตน์”  
มาเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นอีกไม่นาน ผู้ที่ถูกเขาสัมภาษณ์ ชีวิต 
ก็แปรเปลี่ยน ถูกจารึกให้เป็นอีกหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ ในฐานะ “วีรบุรุษ
เหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิกคนแรก” ของไทย  

กว ีเปน็นกัขา่วทีน่ีเ่พยีงระยะเวลาสัน้ๆ เพราะไดท้นุไปเรยีนตอ่ในสาขา
วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ โอไฮโอ สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา
และมหาวิทยาลยัโกเบ ประเทศญีปุ่น่ ตามลำาดบั เมือ่จบการศกึษาจากมหาวทิยาลยั
ทั้งสองแห่ง จึงได้มาร่วมงานกับ หนังสือพิมพ์ “เดอะ เนชั่น” นับตั้งแต่ปี 2526 
เรื่อยมา

สนามข่าวอินโดจีน
บ่มเพาะประสบการณ์-จิตวิญญาณ
ที่เดอะเนชั่นนี้เองที่ กวี ได้ทำาหน้าที่ Watch dog โดยเฉพาะ 

การต่อสู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน” ท้ังในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติอย่างจริงจัง เต็มกำาลังความรู้ ความสามารถ ในหลากหลายบทบาท
และความรับผิดชอบ 

โดยประสบการณ์ทำาข่าวของ กวี จะคลกุคลอียูก่บัขา่วดา้นความมัน่คง
และข่าวต่างประเทศเป็นหลัก ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการเป็นนักข่าวแบบพาร์ตไทม์  
ทั้งการจับตาสถานการณ์ข่าวความมั่นคงหรือผู้ลี้ภัย ตามแนวชายแดนลาว พม่า 
และกัมพูชา, สงครามในกลุ่มประเทศอินโดจีน หรือความสัมพันธ์ทางการทูตใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในภูมิภาค 





เราจะต่อสู ้เพื ่อไม่ให้มีการลอยนวล 
โดยวันที ่ 23 พฤศจิกายนของทุกปี จะเป็นวัน 
ต่อต้านการลอยนวล เพราะระยะเวลาหลายสิบปี

ที่ผ่านมา มีการใช้ความรุนแรงทำาร้ายนักข่าว 
บางกรณีถึงขั ้นเสียชีวิตในทุกประเทศ 

ซึ่งไม่สามารถนำาผู ้กระทำาผิดมาติดคุกได้

ขณะเดียวกัน เขายังเป็นตัวแทนของต้นสังกัด เข้าไปปักหลักรายงาน
สถานการณ์จริง ณ สนามข่าวประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มจากในปี 2529 กวี ได้เช่า
อาคารพาณชิยใ์นกรงุพนมเปญ ดดัแปลงเปน็ศนูยข์า่วเดอะเนชัน่ กลายเป็นสำานกั
ข่าวนอกประเทศแห่งแรก เพื่อเกาะติด ประชิดสถานการณ์ รายงานทุกความ
เคลื่อนไหวในกัมพูชา 

“เนชั่นให้เงินผมมา 150 เหรียญ (ประมาณ 25 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ) 
หรือราว 4,000 บาท เพื่อให้มาเปิดสำานักงาน ผมก็เช่าห้องแถวในกรุงพนมเปญ
เพื่อใช้เป็นออฟฟิศ เป็นนักข่าวอาเซียนคนแรกที่เข้าไป”  

ชว่งนัน้ อนิโดจนียงัไม่สงบดี และระหวา่งกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน 
ดั้งเดิม กับสามประเทศอินโดจนี มักจะมีจุดยืน ความเห็นที่ตรงข้ามกันอยู่เสมอ 
ส่งผลข้างเคียงต่อการปฏิบัติงานในสนามข่าวของเขาพอสมควร เพราะไม่ว่า  
กวี จะรายงานข่าวหรือเขียนบทความตรงไปตรงมา ปราศจากความเอนเอียง  





กวี จงกิจถาวร กับผู้นำาประเทศต่างๆ
ที่เขามีโอกาสสัมภาษณ์





หรอืไมบ่ดิเบอืนเหตกุารณ์ยอยา่งไรกต็าม มกัจะถกูตอบโต้จากคูก่รณท้ัีงสองฝา่ย
ตัวอย่างเช่น เขาเคย เสนอข่าวเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุม 

กับทหาร ถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กัน ก็จะถูกชาติในอาเซียนตำาหนิติเตียนว่า 
เป็นการรายงานข่าวที่เพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลหุ่นเชิด เฮง สัมริน และ 
ฮนุเซน หรอืกรณตีแีผค่วามไมช่อบมาพากล ทุจรติคอรร์ปัชนัของรฐับาลกมัพชูา
ของฮุนเซน ก็จะโดนรัฐบาลข่มขู่ คุกคาม รุนแรง    

กระทั่งถูกทางการกัมพูชา “ไล่ออก” จากพนมเปญในปี 2531 
จากนั้นอีกหนึ่งปีถัดมา ในปี 2532 เดอะเนชั่นก็มอบหมายให้ กวี  

โยกย้ายไปตั้งศูนย์ข่าวใน เวียดนาม ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ประเทศแห่งนี้  
อยู่ระหว่างการปฏิรูปเศรษฐกิจ ยกเคร่ืองประเทศ ภายใต้นโยบาย “โดยเหม่ย 
(Doi Moi)”

ก่อนหน้านี้ เขาเคยเข้าไปทำาข่าวใน สปป.ลาว โดย จดทะเบียนเป็น
นักข่าวจากอาเซียนคนแรกที่เข้าไปรายงานข่าวเกี่ยวนโยบายจินตนาการใหม่  
ตอนไทย-ลาวเกิดเรื่องปะทะกันก็มีโอกาสเข้าไปทำาข่าว “ชายแดนสามหมู่บ้าน” 
กับเพื่อนนักข่าว เช่น เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ และ รุ่งมณี เมฆโสภณ บางครั้ง
ขา้มไปยงัชายแดนพมา่ทำาขา่วการเปลีย่นแปลงในพมา่ ซึง่เปน็ชว่งทีย่งัปดิประเทศ 
ไม่เปิดประตูต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแบบในปัจจุบัน       

เมื่อสงครามกัมพูชายุติลง กวี หันมาสนใจเรื่องภายในพม่า ปัญหา
ความแตกแยกภายใน ความขดัแยง้ทางการเมอืง เรือ่งเชือ้ชาต ิและชนกลุม่นอ้ย 
ซึ่งเขาได้พยายามเรียนรู้ เพื่อเขียนข่าวและบทความวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร
พม่า นับแต่ปี 2531 จนถึงปี 2554 ในช่วงนี้ กวี ได้เขียนบทความเกือบ 650 
ชิน้ท้ังภาษาองักฤษและไทย จนถกูรฐับาลทหารพมา่ยคุนัน้หมายหัว และโดนขึน้
บัญชีดำาห้ามเข้าประเทศ เพิ่งจะถูกถอดช่ือออก สามารถเดินทางไปพม่าได้ เมื่อ
ปี 2554 หลังพม่าเข้าสู่ยุคการปฏิรูปประเทศขนานใหญ่   

“การเป็นนักข่าวในอินโดจีนช่วงนั้นอันตรายมาก เพราะยังมีการสู้รบ
กันอยู่ ส่วนการส่งข่าวก็ต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดแล้วส่งแฟกซ์ แต่กว่าที่ข่าวจะ 
มาถึงไทยต้องผ่านศูนย์โทรคมนาคมที่กรุงมอสโกก่อน จึงค่อนข้างยุ่งยากและ





ลำาบากมาก เมื่อสงครามยุติในปี 2534 ซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย 
ชุณหะวัณ ชูนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า บรรยากาศการทำาข่าว 
จึงค่อยๆ ดีขึ้นและน่าไว้วางใจมากขึ้น” กวี เล่าประสบการณ์สุดระทึกถึง 
เบื้องหลังงานข่าว

การบุกเบิกทำาข่าวแบบถึงลูกถึงคน ตามติดใกล้ชิดเหตุการณ์ เพื่อ
รายงานความคบืหนา้ของสถานการณ ์จดุประกายให้สำานกัขา่วอืน่ๆ จัดสง่ทีมขา่ว 
ลงพื้นที่จริง แข่งกับเนชั่น ทั้งค่ายบางกอกโพสต์ ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ ฯลฯ   

ภารกิจนอกสนามข่าว        
การทำาหน้าที่สื่อมวลชนในต่างแดนแล้วถูกรัฐบาลกัมพูชาขับออกนอก

ประเทศในปี 2531 ทำาให้กวีเห็นความสำาคัญของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของสื่อ    
เพราะช่วงนั้นเวลามีเรื่องละเมิดสิทธิสื่อ เสรีภาพสื่อ ก็จะมีแต่องค์กรระหว่าง
ประเทศในโลกตะวันตกเข้ามามีบทบาท  

ตอนที่เขาถูกไล่ออกจากกรุงพนมเปญ คณะกรรมการปกป้องนักข่าว 
(Committee to Protect Journalists) ซึง่ตัง้อยูท่ีก่รงุนวิยอรก์ ไดโ้ทรศพัท์
เข้ามาไต่ถามทุกข์สุข ทั้งยังเสนอตัวให้ความช่วยเหลือ กวี รู้สึกประทับใจมากว่า   
องค์กรฝรั่งให้ความสนใจสวัสดิการและเสรีภาพของนักข่าว จนทำาให้เกิดแรง
บันดาลใจว่า หากมโีอกาสจะตอ้งสรา้งองคก์รแบบนีข้ึน้มาในบา้นเรา เพือ่ปกปอ้ง
นักข่าวและเสรีภาพสื่อในภูมิภาค  

ในปี 2540 กวี ได้เดินทางไปประชุมภาคประชาสังคม ในเวทีการ 
ประชุมเอเปกที่นครแวนคูเวอร์ แคนาดา จึงใช้โอกาสนี้ หารือถึงความจำาเป็น
อยา่งเรง่ด่วนทีจ่ะตอ้งมอีงคก์รภมูภิาคเพือ่ปกปอ้งสง่เสรมิเสรภีาพและวชิาชพีสือ่ 
ปรากฏว่าที่ประชุมในวันนั้น มีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการปกป้องนักข่าวมาฟัง
และชอบแนวความคิด จึงรับอาสาไปหาเงินมาสนับสนุน

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





วัตถุประสงค์ของซีป้าคือ เพื่อเป็นองค์กรช่วยปกป้องนักข่าวท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ ในเรื่อง
การถกูลิดรอนสทิธแิละเสรภีาพ ไมต่อ้งรอแตค่วามชว่ยเหลอืจากองคก์รทีท่ำางาน
ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปอยู่ร่ำาไป เพราะมีความจำาเป็น 
ที่ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ต้องมีกลไกของตัวเอง โดยซีป้ามีสมาชิกเป็นองค์กร 
สื่ออิสระจากไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา

หลังการจัดตั้งในปี 2542 กวี นั่งเป็นประธานเครือข่ายฯ ซึ่งเขาได้รับ
ความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่งนี้ติดต่อกันหลายสมัยจนถึงปี 2554  

กิจกรรมสำาคัญกิจกรรมหนึ่งของซีป้า ที่ดำาเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
คือ โครงการรณรงค์เพื่อยุติการปล่อยคนผิดให้ลอยนวล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียกร้องภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการสื่อสารมวลชนให้หลักประกัน
ความปลอดภัยและสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน และเรียกร้อง
ความสนใจต่อปัญหาการละเว้นโทษผู้ที่ใช้ความรุนแรงกับผู้สื่อข่าวท้ั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล    

“เราจะต่อสู้เพื่อไม่ให้มีการลอยนวล โดยวันท่ี 23 พฤศจิกายนของ
ทุกปีจะเป็นวัน ต่อต้านการลอยนวล เพราะระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา มีการ
ใชค้วามรนุแรงทำารา้ยนกัขา่ว บางกรณถีงึขัน้เสยีชวีติในทุกประเทศ ซ่ึงไมส่ามารถ
นำาผู้กระทำาผิดมาติดคุกได้ แม้จะมีมติจากองค์การสหประชาชาติ เรียกร้องให้
แต่ละรัฐบาลหามาตรการดูแลเพื่อไม่ให้คนฆ่านักข่าวลอยนวลก็ตาม”   

ด้วยประสบการณ์ และความสันทัดจัดเจนในการทำาข่าว ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำาให้ครั้งหนึ่ง กวี ได้รับการแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่ ผู้ช่วย
พิเศษ เลขาธิการอาเซียน ในยุคที่ Dato Ajit Singh เป็นเลขาธิการอาเซียน 
ระหว่างปี 2537-2538 และเป็น ที่ปรึกษาด้านสื่อมวลชน ของผู้อำานวยการ 
ยูเนสโก ระหว่างปี 2543-2550 ต่อมาถูกเลือกให้เป็น ประธานลูกขุน ของ 
ยูเนสโกในการตัดสินรางวัลสื่อเสรีโลก (World Press Freedom Prize) 
ตั้งแต่ปี 2545-2550

“ผมออกมาทำางานที่สำานักงานเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตา 
อินโดนีเซีย พักหนึ่ง ก็ตั้งใจจะทำาเต็มที่ ให้ดีที่สุด แต่เมื่อผ่านไปเพียง 3 เดือน 





ผมก็ขอลาออก เพราะมองว่าอาเซียนไม่ได้เป็นองค์กรในอุดมคติเหมือนกับ 
ที่คิดไว้ อนุรักษนิยมมาก กว่าจะอนุมัติใบลาออกต้องเวลานานถึง 15 เดือน  
มีหลายขั้นตอนมากทำาให้ล่าช้า”     

นอกจากนี้ กวี ยังได้รับการเลือกตั้งให้เป็น นายกสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนแรก หลังจาก 2 สมาคม คือ สมาคม 
นักข่าวแห่งประเทศไทย กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รวมกัน 
เป็นหนึ่งเดียวในปี 2543 โดยเขาดำารงตำาแหน่ง 2 สมัยติดต่อกัน ตั้งแต่ปี  
2543-2544

ทุกวันนี ้นักข่าวไทย
ความน่าเชื ่อถือ

ลดน้อยลง 
ส่วนหนึ่งเพราะ
ขาดความอดทน

ไม่พยายาม
เพิ ่มพูนความรู ้

สำานักข่าว เนชั่น ที่กรุงพนมเปญ
เมื่อ พ.ศ. 2529





ในระหว่างที่ กวี เป็นนายกสมาคมฯ นั้น ได้วางแนวนโยบายการ
ทำางานไว้ 4 ประการ คือ พัฒนาความเป็นปึกแผ่นขององค์กรวิชาชีพหลังจาก
รวมสองสมาคม, ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ ยึดมั่นในจรรยา
บรรณและเป็นกลาง เพื่อให้เกิดการยอมรับและน่าเชื่อถือในวิชาชีพต่อสังคม, 
พัฒนาการประกอบวิชาชีพด้านการเรียนรู้เพื่อนำาไปสู่ผู้นำาทางความคิด และ 
เสริมสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคม สมาชิก องค์กร 
ผู้ประกอบธุรกิจสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ

“เราต้องการจะยกระดับวิชาชีพสื่อ โดยมีโครงการสัมมนา และฝึก
อบรม เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการทำาข่าวสืบสวน สอบสวน ยิ่งกับข่าว
เศรษฐกิจ ที่ช่วงนั้นนักข่าวโดยรวม ยังไม่มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ 
มากพอ ขณะเดียวกันเราก็พยายามขยายเครือข่ายของสื่อไทยเข้าไปในอินโดจีน
ให้มากขึ้น” กวี เล่าถึงการขับเคลื่อนสมาคมฯในอดีต 

ความยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีบนเส้นทาง 
คนหนังสือพิมพ์ ทำาให้ กวี ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรบุคคล 
อันทรงคุณค่าในแวดวงสื่อมวลชนไทยและระดับสากล กระทั่งได้รับรางวัล 
อันทรงเกียรติจากหลายองค์กร ทั้ง รางวัลสื่อสิทธิมนุษยชน ในปี 2541 วาระ
ฉลองครบรอบ 50 ปีขององค์การนิรโทษกรรมสากล (แอมเนสตี้), รางวัล 
ชนะเลิศส่ืออาเซยีน ป ี2544 ของสมาคมอาเซยีนไทยแลนด ์เกีย่วกบัการรายงาน
และบทวิเคราะห์เรื่องอาเซียน, รางวัล Democracy Award ปี 2550 จาก
สภาคองเกรส สหรัฐอเมริกา สำาหรับบทความส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
สิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น กวี ยังได้รับทุนรอยเตอร์ (Reuter Fellow) เข้า
ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัออกซฟอรด์ ในป ี2537 และทุนนแีมน (Nieman Fellow) 
ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในปี 2543

ปัจจุบัน กวี ยังคงทำาในสิ่งที่เขารักและภาคภูมิใจอย่างแข็งขัน ใน
บทบาท คอลัมนิสต์ และ นักวิชาการอิสระ เขียนคอลัมน์ให้กับ เดอะเนชั่น, 
หนังสือพิมพ์ “Straits Time” ในสิงคโปร์, หนังสือพิมพ์ “อิรวดี” เมียนมาร์, 
นิตยสาร Nikkei Asian Review, ผู้ดำาเนินรายการวิทยุ “Global Asian” 
สถาน ีFM 90.2, ผู้เชีย่วชาญขา่วตา่งประเทศของรายการโทรทัศน ์“One World” 





ทีวีดิจิตอล ช่อง 22 และเป็นนักวิจัยอาวุโส ด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ 
สถาบันความมั่นคงระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังอยู่ระหว่าง
การจะจัดตั้ง “สภาหนังสือพิมพ์อาเซียน” ที่ทาง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
มอบหมายหน้าที่ เพื่อเป็นองค์กรกลางประชาคมสื่ออาเซียน เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่ง
กลไกตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกันเอง และปกป้องนักข่าวและองค์กรสื่อใน 
อาเซียน       

เส้นทางการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพสื่อของ กวี ยังดำารงอยู่และ 
ดำาเนินต่อไป ซึ่งเขาปวารณาตัวไว้ว่าจะทำาเรื่องนี้ไปทั้งชีวิต และฝากข้อคิดถึง 
นักข่าวรุ่นหลังว่า เหตุการณ์ต่างๆ ของโลกเปลี่ยนแปลงไป จะต้องก้าวให้ทัน  
ต้องฝึกฝน เรียนรู้ตลอดเวลา การนำาเสนอข่าวควรต้องลึกซึ้ง แหลมคม จำาเป็น
ต้องเข้าใจสถานการณ์โลก เพราะแต่ละสังคมมีพลวัตที่แตกต่างกัน แล้ว 
เชื่อมโยงเข้ากับบริบทของสังคมไทย       

ภายใต้หลักการนำาเสนอข่าวที่เขายึดมั่นเสมอมา คือ 1.ความจริง 
2.แสวงหาครบถ้วน สมบูรณ์ และสมดุล 3.ต้นร่างประวัติศาสตร์ 4.ทำาให้ชีวิต
คนเปลี่ยนแปลง 5.มีอิทธิพลต่อประชามติ 6.สนับสนุนภาคประชาสังคม และ 
7.ต้องทำาให้สิ่งต่างๆ ดีขึ้น 

“ทุกวันนี้นักข่าวไทยความน่าเชื่อถือลดน้อยลง ส่วนหนึ่งเพราะขาด
ความอดทน ไม่พยายามเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งการจะเป็นนักข่าวที่ดีได้นั้น ข้อมูล
ต้องแน่น ศึกษาประเด็นให้รอบด้าน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และ
ควรต้องรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ให้ได้ตลอดไป” กวี พูดทิ้งท้าย
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