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หมายเหตุ –  คํ าปาฐกถาพิเศษ  นายอานันท  ปนยารชุน  อดีตนายกรัฐมนตรี ในหัวขอเร่ือง สื่อมวลชนกับ
ธรรมาภิบาล ใหกับมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เม่ือเย็นวัน
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หัวขอแรก  ที่จะพูดคือเรื่องสื่อมวลชนกับสังคมไทย  สื่อนั้นผมดามาเยอะแลว สวนสังคมไทยผม
มองวาคนไทยเปนคนใจแคบ ถาใครเห็นวาใครคิดไมตรงกันก็มักคิดวาเปนศัตรู ผมก็พอมีศัตรูอยูบางทั้ง
ในที่ท ํางานเดิม ท่ีกระทรวงการตางประเทศและวงการธรุกิจ  แตผมไมไดหวังรายกับใคร  ใครจะเลือกเปน
มิตรก็ถือเปนคุณ แตถาจะเลือกเปนศัตรูกับผม ผมก็ไมสามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได

ในเรื่องธรรมาภิบาล ชวง ๔ - ๕ ปที่ผานมา ผมพูดมาตลอด จนถูกมองวารับเอาความคิดจากเมือง
นอก  เพราะไปอยูมานานจนท ําใหไมรูจักสังคมไทย  ในชวงเดินทางกลับมาจากเมืองนอกใหม ๆ มีคน
บอกวาจะหางานท ําไดอยางไร

เมืองไทยมีปญหาเรื่องแปลภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทย เพราะเราติดที่จะแปลเปนภาษาบาลีเปน
ภาษาสันสกฤต

ผมเดินทางไปลาวเมื่อสองสามสัปดาหกอน แวะรานอาหารและสั่งวิสกี้ชื่อ จอหนน่ี วอลกเกอร
มาด่ืม ผมสั่งทับศัพทไปเลย แตบริกรของลาวเขาเรียกวิสก้ีน้ีวา จอหนนี่ยางกาว

ระหวางที่อยูในลาว ไดเรียนรูคํ าศัพทอ่ืน ๆ อีกเยอะจนคิดวาราชบัณฑิตของไทยนาจะไปดูงานท่ี
ลาวดานการแปลภาษา



ผมมองวาในเร่ืองธรรมาภิบาลน้ีไทยเปนผูวิวัฒนาการมากอนประเทศตะวันตก โดยดูต้ังแตการ
ปกครองสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ที่ผูกกระดิ่งไวหนาพระราชวังใหประชาชนมารองทุกข และสมัยตอ
มาพัฒนาการมาเร่ือย ๆ แสดงใหเห็นวา กษัตริยของไทยตระหนักวา การท ําตามใจตัวเอง ไมเปดใจให
กวางรับขอมูลจากแหลงอื่น ไมใชการบริหารท่ีดี และหากศึกษาใหดีแลวหลักทศพิธราชธรรม เปนหลัก
ความโปรงใส เขาถึงขอมูลที่ด ี เปนหลักการในการนํ าเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมมาใช

เราไมไดน ําเร่ืองธรรมาภิบาลจากตางประเทศ หลายครั้งคนไทยเราลืมของดี ๆ ที่มีอยูในประเทศ
ชอบเหอแตของนอก แมแตระบอบประชาธิปไตยก็ไปรับมาจากเมืองนอก แตรับมาเพียงรูปแบบไมใชดู
แกนสารวาสาระจะใชอยางไร เรื่องนี้คงสะทอนมาจากอุปนิสัยคนไทยนั่นเอง

ผมไมไดศึกษาความเปนมาของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล  เพราะไปเรียนตางประเทศมานานจึงไม
แตกฉานเรื่องงานเขียนของคนไทย แตมีพอเปนนักหนังสือพิมพไดเลาเร่ืองความปราดเปร่ือง ความอิสระ
มีศักด์ิศรีของนักหนังสือพิมพและนักเขียนหลายคน เชน นายกุหลาบ สายประดิษฐ ส ําหรับนายอิศรา
อมันตกุล น้ัน ไดชื่อวาเปนนักเขียนและนักหนังสือพิมพผูรักชาติ รักประชาธิปไตย รักประชาชน ซึ่งนับ
วันคนไทยจะขาดหายตรงนี้

ทุกวันนี้ คนรักสถาบันพระมหากษัตริย ชาติ และศาสนา เปนเร่ืองถูกตอง แตพวกเราลืมประชา
ชน การลืมประชาชนนั้นไมใชเพิ่งจะเกิดขึ้น แตเกิดมาตั้งแตสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ที่คณะราษฎรอาจไมไดตั้งใจแตในชวงหลัง ๆ ท้ังขาราชการจนกระท่ังนักการเมือง นักธุรกิจ ลืมประชาชน
แมแตสื่อมวลชนเองก็ลืมประชาชนดวย แมวาจะมีบอยครั้งมีคนแอบอางวาท ําเพ่ือประชาชนโดยบอกวา
ผมเปนลูกชาวนาเกิดมาบนความยากจน  เพราะฉะนั้นอยามาถามผมวาความจนเปนอยางไร

ผมเปนคนคอนขางชางสังเกต นิสัยตรงนี้ท ําใหผมถึงอะไรหลายอยาง เชน ถึงสจัธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม

ความรักประชาชนเปนส่ิงท่ีเราตองเรงเสริมสรางข้ึนมาใหม โดยเรารักประชาชนก็ตองรักตัวเอง
ดวย แตไมใชวารักเพ่ือประโยชนของตัวเอง แตเปนการรักประชาชนในฐานะที่เขาเปนมนุษยชนดวยกัน



สื่อมวลชนในความหมายของผมคือสื่อที่จะเสนอขาวสาร แตคํ าวาขาวสารเขาใจงาย บางคร้ัง
ปฏิบัติยาก เนื่องจากขาวสารขึ้นอยูกับผูที่มองสถานการณนั้น ๆ ไมวาจะในรูปหรือมุมมองใดก็ตาม แมจะ
มองตางมุม ในสถานการณเกิดข้ึนน้ันตองอยูบนขอเท็จจริง หากมองในแงมุมหนึ่งก็เห็นในอีกแงหนึ่งไม
ไดรายงานในสวนนั้นไป

ไมวาจะเปนมุมใดขอใหเปนขอเท็จจริงอันเดียวกัน เพราะฉะน้ันขาวสารคือการเสนอขอมูล ขอ
เท็จจริง การรายงานขาวคนฆากันหรือเด็กนักเรียนตีกัน รายงานไดงายแตในรายงานขาวสิ่งที่ปรากฏหรือ
ไดยินมาน้ันตองอาศัยวิจารณญาณของส่ือมวลชนมาไตรตรอง วาสิ่งเหลาน้ันเปนขอเท็จจริงท่ีถูกตองหรือ
ไม

สื่อมวลชนทุกสาขา นอกจากรายงานในขอเท็จจริงแลว ยังเปนการใหในเร่ืองของบันเทิง กีฬา
และสิ่งแวดลอม  แตทั้งหมดไมวาจะเปนในแงใด  สื่อมีบทบาทในการนํ าเสนอความจริงโดยไมมีอคติแฝง
ไมไปหาผลประโยชนเขาสวนตัวหรือใหกับบริษัท  หรือเจาของส่ือ

เมื่อผมพูดถึงธรรมาภิบาล อยากจะเปรียบเทียบกบัองครวมของคํ าวาระบอบประชาธิปไตย หรือ
สังคมประชาธิปไตยที่เปนเหมือนโตะ จะตั้งอยูไมไดหากไมมีขาสี่ขา

ถาโตะมีสองหรือสามขาอาจตั้งอยูไดแตไมมั่นคง  หากเอาของหนัก ๆ ไปวางไวก็ถูกรบกวนจาก
สิ่งใด ๆ รอบขางอาจลมลงได เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่ดีมีประสิทธิภาพจะตองมีสี่ขา โดยขาท่ีหน่ึง
รัฐธรรมนูญท่ีเรามีมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๗๕  ที่จริงแลวในบางประเทศเชนอังกฤษ ไมไดมีรัฐธรรมนูญแตมี
จารีตประเพณีในการปฏิบัติ และไดใชประโยชนจากสิ่งเหลานั้น

อยางไรก็ตามประเทศสวนใหญในโลกตางมีรัฐธรรมนูญเขียนไว สั้นบางยาวบาง ผมเห็นวาเรามี
ขาเดียวตลอด ๖๐ ปที่ผานมา แตเปนขาที่ไมคอยมั่นคงนัก เพราะเปนขาท่ีจัดต้ังโดยคนท่ีมีอํ านาจในขณะ
น้ัน เปนขาที่มาจากกลุมบุคคลที่มีผลประโยชนโดยตรง ฉะน้ันตลอด ๖๐ ปที่ผานมา ขาน้ีจึงงอนแงน เจอ
พายุก็จะลม แตก็มีคนเขียนรัฐธรรมนูญข้ึนมาเร่ือย ๆ โดยกลุมคนที่มีอ ํานาจ

ดังน้ันประชาธิปไตยจึงไมลงถึงรากแกวเสียทีเวนแตรัฐธรรมนูญปจจุบัน จะดีเลวอยางไรคงได
พิสูจนกันในวันขางหนา แตไดชื่อวาเขียนขึ้นมาบนหลักธรรมาภิบาล เปนรัฐธรรมนูญท่ีช้ีทางออกของ



ประเทศ เปนการเขียนโดยใชจิตวิญญาณของธรรมาภิบาลโดยแทจริง เชนใหประชาชนมีสวนรวมดวยการ
ประชาพิจารณ  รับฟงความเห็น  การสงเสริมการอภิปรายถกเถียงของคนทุกกลุม ทุกพื้นที่ ทุกอาชีพ

และในตัวมาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ พูดถึงหลักธรรมาภิบาลนี้โดยตรง คือการบริหารโดย
โปรงใส ประชาชนรับทราบขอมูล และเจาหนาท่ีของรัฐ จะตองรับหนาท่ีในการทํ าใหประชาชนไดเขาถึง
ขอมูลน้ันดวย

แตนาเสียดายที่ประชาชนเองไมคอยรูจักใชสิทธิดังกลาว และไมสนใจที่จะใชดวย ถึงไดมีพฤติ
กรรมแปลก ๆ เกิดข้ึน  แตไมใชวาพวกเขามีเลหเหลี่ยมหรือไมหวังด ีแตเน่ืองจากผูท่ีอยูในอํ านาจรัฐติดอยู
ในวงจรเกา ๆ เห็นวาถาหากเปดขอมูลของราชการออกไปแลว จะตองเซ็นเซอรปดบังขอมูลบางสวนดวย
หมึกสีดํ า  เปนการทํ าใหเกิดปญหา อานแลวไมเขาใจเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน  หากจะตองทํ าตามสิทธิท่ีรัฐธรรม
นูญกํ าหนดใหแตคนมีอํ านาจรัฐ ติดโยงกับสิ่งเกา ๆ ก็ยิ่งจะเกิดปญหา เพราะเม่ือเปดเผยเอกสารไมได  คิด
ถึงตัวประชาชนที่ขอรับรู  ไปดูขอความดังกลาวท่ีไมรูเร่ือง  ก็อยาเปดเผยเสียดีกวา

ควรยึดหลักวา ถาเปดเผยแลวตองแนใจวา สิ่งที่ประชาชนเรียกรองและตองการทราบนั้น รัฐไดทํ า
หนาที่โดยสมบูรณ

ประโยชนของธรรมาภิบาลคือการตัดสินใจ สังคมไทยไมคอยจะแกปญหา แตถาจะแกกันทีไร ก็
มักจะกอใหเกิดปญหาขึ้นมา ถาแกปญหาแลว แตเปนการสรางปญหาข้ึนมาเพ่ิมอีก ก็ถือวาไมไดแกอะไร
เลย  ขอใหมีปญหาอยางเดิมเสียดีกวา

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเนนเร่ือง รูลออฟลอว  (Rule of Law)  กฎหมายตองใหความเปนธรรมและยุติ
ธรรมกับคนทุกคนในสังคม ไมวาผูน้ันจะร่ํ ารวยมั่งคั่ง มีอํ านาจอยูในพื้นที่ไหน หรือเช้ือชาติใดก็ตาม  ถามี
หลักยุติธรรมก็เทากับมีความสมดุล ทั้งธรรมาภิบาลและความยุติธรรม ประชาชนก็จะมั่นใจในกระบวนยุติ
ธรรม และเขารูแลววา ถาเกิดเร่ืองน้ีข้ึนตอไปจะเกิดอะไร

รัฐธรรมนูญยังยํ ้าถึงความเปนอิสระของระบบตุลาการ ความเปนอิสระของส่ือมวลชนท่ีครอบ
คลุมถึงผูที่ท ํางานเก่ียวกับส่ือของรัฐตามมาตรา ๔๑ โดยเราหวังวาการทํ าหนาที่ของสื่อมวลชน นอกจาก



จะอยูในขอบเขตของการทํ างานแลว ยังมีความเปนอิสระ ปราศจากการครอบงํ าของบริษัท ของ
บรรณาธิการ หรือหัวหนาขาว

เพราะฉะน้ันรัฐธรรมนูญอาจจะเขียนออกมาสวย แตอาจมีปญหาอยู ถาผูใชรัฐธรรมนูญหรือผู
ดํ ารงตํ าแหนงตรวจสอบรัฐธรรมนูญยังไมมีจิตวิญญาณในเร่ืองน้ี ท ําใหการตีความตามเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญบิดเบือนไป

ผมยอมรับวา เร่ืองน้ีจะตองใหเวลาเพราะเปนของใหม  แตสิ่งที่สํ าคัญอีกอยางหน่ึงคือ รัฐธรรม
นูญสรางกลไกการคานอํ านาจซึ่งกันและกัน  เพราะตลอด ๖๐ ปที่ผานมา เรามีผูมีอํ านาจรัฐอยูในมือเพียง
กลุมเดียว  แตทุกวันนี้อาจเพิ่มเปนหลายกลุม แตในที่สุดแลว กลุมอํ านาจที่มาคานกันนี ้ ยังถือวาเปนกลุมที่
มีเครือขายเดียวกัน ท่ีครอบงํ าวิธีคิดของประชาชน

ผมหวังวารัฐธรรมนูญจะสรางเสาแรกไดดีกวาฉบับเกา ๆ  และเสานี้ไมผุพังไป โดยการผุพังน้ัน
จะเกิดขึ้นไดสองประการคือ หน่ึง คนเจตนาจะบิดเบือนท่ีจะปฏิบัติใหสอดคลองกับบทบัญญัติ และเจตนา
รมณของรัฐธรรมนูญ  และสอง  ประชาชนไมรูจักใชรัฐธรรมนูญ โดยในชวงเร่ิมตนอาจต่ืนเตน  แตพอมี
จริง  ถาประชาชนไมไดติดตามเอาใจใสตรวจสอบรัฐธรรมนูญ เสาน้ีอาจผุพังได

เสาทีส่องคือประชาชน โดยทํ าใหประชาชนมีพลัง ดวยการใหการศึกษาที่ด ี ไมเฉพาะการศึกษา
ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเทานั้น และในชีวิตจริง คนที่คดโกงกินประเทศ จํ านวนไมนอยตางมีการ
ศึกษาดี และยิ่งถามีการศึกษาดีเทาไหรยิ่งมีความคิดซิกแซ็กเกงที่จะเอาประโยชน  ถือวาอันตราย

ดังน้ันจะตองอบรมบมนิสัยเพ่ิมเติมเขามาดวย สรางใหคนมีอุปนิสัยที่ด ี หรือภาษาอังกฤษเรียกวา
Character  เขาไปอยูในจิตใจ วาอะไรถูก อะไรชอบไมชอบ โดยในจุดน้ีจะตองเรียนมาต้ังแตเกิด ซ่ึงครอบ
ครัวเปนหลักสํ าคัญในการถายทอด เพราะเร่ืองน้ีไมใชเกิดจากการทองจํ า แตเปนเพราะการปฏิบัติตัวของ
พอแมพ่ีนอง เปนตัวอยางท่ีดีใหกับเด็ก

ผมไมหวงเร่ืองการหาวิชาความรู  แตหวงเร่ืองการอบรมบมนิสัย



ประชาชนหลักที่สองที่ดีไดจะตองเขาถึงขอมูลที่สมบูรณและทันเวลา ถาไดขอมูลมาหลังสถาน
การณเกิดขึ้นแลวก็ไมมีประโยชนอะไร  เพราะฉะน้ันขอมูลนอกเหนือจากขอเท็จจริงท่ีสมบูรณแลวจะตอง
มีความหลากหลาย

เสาที่สองที่มีนิสัยด ี มีความรูดานวิชาการและนอกวิชาการ ไมใชไดปริญญาบัตรแลวตัวเองจะ
วิเศษกวาคนอื่น ผมมองวาปริญญาไมมีความหมายอะไรเลย เปนเหมือนหนังสือเดินทางที่เบิกทางไปสู
ประเทศอ่ืน หรือเบิกทางไปสูการท ํางาน

ความรูในหาปก็ลาสมัยไปแลว การศึกษาถือวาเปนสิ่งที่เรียนไมรูจบ ผมวาปญหาของประเทศเกิด
ขึ้นเพราะมีนักกฎหมาย โดยปญหากวาครึ่งหนึ่งมีสาเหตุมาจากนักกฎหมายทั้งนั้น อาจจะมากกวาครึ่งดวย
ซํ้ า การออกพระราชบัญญัติมามากเทาไหรยิ่งสรางปญหาใหเกิดขึ้นมากเทานั้น เพราะวาเราสะสมของเกา
กฎหมายที่ลาสมัยไมเปนธรรมและไมสรางสรรคความยุติธรรมในสังคม เพราะฉะนั้นกฎหมายของไทย
ตองสังคายนาใหญ เพราะถาไมทบทวนเปลี่ยนแปลงแกไข สังคมไทยก็จะลาหลังมาก แตผมยังพอทนได

แตถาสังคมไทยเปนสังคมที่ไมยุติธรรม ไมมีหลักยุติธรรม นอกจากจะลาหลังแลว กฎหมายจะลา
หลังดวย

สํ าหรับเสาที่สามคือหลักธรรมาภิบาลเรื่องความโปรงใส  ความรับผิดชอบและการตัดสินใจ ไม
ใชวารับผิดชอบกบัการกระทํ าของตัวเอง เพราะถาท ําผิดอาจผิดโดยต้ังใจ ก็ตองนํ าขึ้นสูศาลลงโทษ แตถา
ผิดโดยบริสุทธิ์ใจไมไดตั้งใจ  การบังคับลงโทษจะลดลงตามล ําดับ

แตสังคมไทยในปจจุบันไมม ี  Accountability  อยางมากก็ออกมาพูดกับสื่อวา ผมผิด ผมขอรับผิด
ชอบแตเพียงผูเดียว

ความเปนอิสระและความเปนกลางของระบบตุลาการ ตํ ารวจไทยเปนสวนท่ีทํ าใหเกิดปญหาใน
สังคมเปนอยางมาก  ตามมาดวยอัยการ  ตุลาการและราชทัณฑ

เสาที่สี่ ประชาสังคม เขาเรียกวา Civil Society  ครอบคลุมกวางกวาองคการท่ีนอกเหนือเอ็นจีโอ
ทั่วไป โดยรวมถึงสหภาพแรงงาน สภาอุตสาหกรรม หอการคา สมาคมนักเรียนเกา องคกรทางศาสนา



เปนตน  สิ่งเหลานี้จะชวยคานอํ านาจซึ่งกันและกัน แตจะประสบความส ําเร็จข้ึนอยูกับ หน่ึง ไมมีใครมี
อํ านาจอยูในมือเพียงคนเดียว

สอง มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน เพ่ือนํ าไปสูสาธารณประโยชน โดยรัฐธรรมนูญตองการใหมี
การกระจายอํ านาจจากสวนกลางไปสูทองถิ่น  แตตองยอมรับวารัฐบาลกลางยังมีอํ านาจอยูมาก

ฉะนั้นการจะปลอยใหผูที่คิดวาอะไรคือประโยชนของสาธารณะ  คือรัฐบาลเทานั้นคงจะไมได
ถึงแมวารัฐบาลจะมาจากพรรคการเมืองหลายพรรครวมกนั บางครั้งอาจจะแตกกัน แตไมไดหมายความวา
จะแตกกันเพื่อประโยชนสาธารณะ แตเพราะขัดกันเร่ืองผลประโยชนสวนตัว ดังน้ันภาคประชาชนตอง
เปนผูคานอํ านาจ

ความคิดแตกตางกันไดแตขออยาใหแบงแยกประชาชน  ตองยอมรับความคิดเห็นไมตรงกับเรา
ถาสังคมไทยยังเชื่อ และชอบฟงแคขาวลือ ก็ถือวาเปนกรรมของเรา การไมยอมไตรตรองเลยวาขาวท่ีเรา
ไดรับมาท้ังทางหนาหนังสือพิมพหรือโทรทัศน  ไมไดมองวาเปนการซุบซิบนินทา สรางสีสัน ใสสีใหขาว
ตื่นเตนเพื่อความมัน ใหคนเขาชกกันแบบมวยไทย โดยใหฝายหนึ่งลม

สังคมประชาธิปไตยจะอยูไดตองหันมาคุยกัน เม่ือคุยจบแลวอาจมีความเห็นไมตรงกัน แตอยาง
นอยก็จะสรางระบบความเขาใจซึ่งกันและกัน เอ้ืออาทรกัน

ผมจํ าไดวา หมอประเวศ วะส ี เคยอวยพรในงานแตงงานแหงหน่ึง บอกวาคูสามีภรรยาคงหลีก
เลี่ยงเรื่องการทะเลาะกันไดยาก ถาเกิดขึ้นก็ขออยาใชเหตุผล แตขอใหไดเถียงกันดวยความรัก ความเอ้ือ
อาทรตอกัน ถาโตเถียงกันโดยตางฝายตางยึดเหตุผลของตนเอง คงอยูกันไมรอด เพราะฉะนั้น จึงตองมี
Tolerance  (ความอดทน)  เหมือนกับผมและภรรยา ตองทนในแงไมดีซึ่งมีอยูเยอะ

แตเราจงใจในการรักษาความเปนสามีภรรยากนัไว บางคนอาจชนะเพราะเบ่ือท่ีจะโตเถียง อยาง
กรณีเขือ่นปากมูลตอนน้ี กํ าลังเถียงดวยเหตุผล โจทยที่ตั้งก็ไมถูก



เพราะฉะนั้นการมีองคกรภาคประชาสังคมรวมกับประชาชน รวมกับธรรมาภิบาล จะชวยคาน
อํ านาจและสรางจุดที่จะท ําเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยตองยอมรับวาแตละฝายไมไดถึงรอยเปอรเซ็นต
แตผมเช่ือวาเกินหาสิบเปอรเซ็นตแน

สื่อเหมือนเงา เปนกระจกสองใหรัฐไดดูหนาตัวเองวาเปนหนายักษหรือสวย หรือมีสิวมากนอยแค
ไหน ควรจะไปลางหนาหรือเปล่ียนหนาดีไหม สื่อคือกลไกที่ส ําคัญที่สุด เปนกลไกหนึ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่คอยผลักดันใหความจริงปรากฏออกมา ส่ือตองขวนขวายหาความจริง ตรวจสอบการ
ทํ างานของรัฐ และสื่อยังเปนผูชี้นํ าความคิดของประชาชน เปนผูกอใหเกิด การวิพากษวิจารณ  การโตเถียง
โตแยง และน ําไปสูการท ําอะไรที่ทํ าใหเกิดประโยชนสาธารณะ

ดังน้ันสื่อมวลชนตองถามตัวเองวา อํ านาจที่มีอยูในมือ ไดใชไปดวยความเหมาะสมถูกตอง หรือ
เปนเพราะไปรับจางเขามาหรือไม เปนการทํ าไปเพราะมีอคติ  เพราะมองแตประโยชนตัวเอง มองแตความ
คิดของตัวเองโดยไมฟงความเห็นของคนอ่ืน

การรายงานขาวตองเปนขอเท็จจริงเทาน้ัน แตตอนน้ีมีการเติมสีเขาไปเยอะ เชนหนังสือพิมพ  สิ่ง
ที่ชัดเจนขาวก็ควรเปนขาว  สวนที่เปนสีสันก็ควรจะไปอยูในบทนํ า  ถาผมจะเขียนคอลัมน ผมจะใชชื่อ
จริงวา นายอานันท จะผิดจะถูกอยางไรก็พรอมจะรับผิดชอบ จะไปติเตียนดาวาใคร ก็ตองใหคนเขารู ไม
ตองไปใชนามแฝง

ผมยอมรับวาในอดีตจํ าเปนตองใชนามปากกา เพราะมีอํ านาจรัฐบางคนอาจเปนเจาหนาท่ีรัฐหาก
เปดเผยอาจกระทบกับงานได แตในวันน้ีใครเขียนคอลัมนกลาเปดเผยช่ือตัวเองไหม   ดาใครกลาบอกชื่อ
หรือไม  กลายอมรับการกระท ําของตัวเองหรือเปลา

ทุกวันน้ีผมไมอานหนังสือพิมพไทย เพราะอานแลวปวดหัวจนไมอยากอาน ในคอลัมนเดียวกันมี
เร่ืองหาหกเรื่องปนกันไปหมด หัวขาวไมตรงกับเนื้อขาว นอกจากน้ียังเปนเร่ืองใหคนเขาตีกัน เขาใจผิดกัน

เมื่อกอนพอเคยเขียนบทความวา นักหนังสือพิมพเปนชนชั้นอภิสิทธิ์ ไปนั่งฟงการประชุม ก็จะจัด
ท่ีน่ังใหเปนพิเศษ พอกลับไปเขียนขาวตามอํ าเภอใจไมตรวจสอบวาถูกผิด



วรรณะของสื่อคือการเขียนความจริงไมใชไปตามกระแส ถาเทียบกับหนังสือพิมพในอังกฤษ
บอกชัดเจนวาเชียรใคร หรือเขาขางพรรคการเมืองไหน ดูจากบทน ําและคอลัมน แตในเน้ือขาวจะไมทราบ
เลยวาเขาขางใคร

หนังสือพิมพมีความส ําคัญและมีอ ํานาจมาก เพราะคนอานมากขึ้น แตผมถามเสมอวา ถาอานขาว
ของเมืองไทยแลวจะฉลาดขึ้นหรือไม  ผมตอบวานอยมาก  บทความด ีๆ มีอยูมาก แตขาวยังออน เคยถาม
นักขาว  ตางบอกวาอยูในฐานะลํ าบากเพราะการลงขาวจะมากนอย  หรือแตงเติมอยางไรน้ัน ขึ้นอยูกับกอง
บรรณาธิการ

ดังน้ันจีงอยากเรียกรองใหทุกคนเปนเจาของหนังสือพิมพ  เพื่อคานอํ านาจและตองมีคุณธรรม
จริยธรรม
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