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เรียกหาคุณธรรม-จริยธรรม
หมายเหตุ – คําปาฐกถาพิเศษ นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ในหัวขอเรือ่ ง สื่อมวลชนกับ
ธรรมาภิบาล ใหกับมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมือ่ เย็นวัน
ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๓
หัวขอแรก ที่จะพูดคือเรื่องสื่อมวลชนกับสังคมไทย สื่อนั้นผมดามาเยอะแลว สวนสังคมไทยผม
มองวาคนไทยเปนคนใจแคบ ถาใครเห็นวาใครคิดไมตรงกันก็มกั คิดวาเปนศัตรู ผมก็พอมีศัตรูอยูบางทั้ง
ในที่ทางานเดิ
ํ
ม ที่กระทรวงการตางประเทศและวงการธุรกิจ แตผมไมไดหวังรายกับใคร ใครจะเลือกเปน
มิตรก็ถือเปนคุณ แตถา จะเลือกเปนศัตรูกบั ผม ผมก็ไมสามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได
ในเรื่องธรรมาภิบาล ชวง ๔ - ๕ ปที่ผานมา ผมพูดมาตลอด จนถูกมองวารับเอาความคิดจากเมือง
นอก เพราะไปอยูมานานจนทําใหไมรูจักสังคมไทย ในชวงเดินทางกลับมาจากเมืองนอกใหม ๆ มีคน
บอกวาจะหางานทําไดอยางไร
เมืองไทยมีปญหาเรื่องแปลภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทย เพราะเราติดที่จะแปลเปนภาษาบาลีเปน
ภาษาสันสกฤต
ผมเดินทางไปลาวเมื่อสองสามสัปดาหกอน แวะรานอาหารและสั่งวิสกี้ชื่อ จอหนนี่ วอลกเกอร
มาดื่ม ผมสั่งทับศัพทไปเลย แตบริกรของลาวเขาเรียกวิสกีน้ ว้ี า จอหนนี่ยางกาว
ระหวางที่อยูในลาว ไดเรียนรูค ําศัพทอน่ื ๆ อีกเยอะจนคิดวาราชบัณฑิตของไทยนาจะไปดูงานที่
ลาวดานการแปลภาษา

ผมมองวาในเรือ่ งธรรมาภิบาลนีไ้ ทยเปนผูว วิ ฒ
ั นาการมากอนประเทศตะวันตก โดยดูตง้ั แตการ
ปกครองสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ที่ผูกกระดิ่งไวหนาพระราชวังใหประชาชนมารองทุกข และสมัยตอ
มาพัฒนาการมาเรื่อย ๆ แสดงใหเห็นวา กษัตริยของไทยตระหนักวา การทําตามใจตัวเอง ไมเปดใจให
กวางรับขอมูลจากแหลงอื่น ไมใชการบริหารทีด่ ี และหากศึกษาใหดีแลวหลักทศพิธราชธรรม เปนหลัก
ความโปรงใส เขาถึงขอมูลที่ดี เปนหลักการในการนําเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมมาใช
เราไมไดนาเรื
ํ อ่ งธรรมาภิบาลจากตางประเทศ หลายครั้งคนไทยเราลืมของดี ๆ ที่มีอยูในประเทศ
ชอบเหอแตของนอก แมแตระบอบประชาธิปไตยก็ไปรับมาจากเมืองนอก แตรับมาเพียงรูปแบบไมใชดู
แกนสารวาสาระจะใชอยางไร เรื่องนี้คงสะทอนมาจากอุปนิสัยคนไทยนั่นเอง
ผมไมไดศึกษาความเปนมาของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เพราะไปเรียนตางประเทศมานานจึงไม
แตกฉานเรื่องงานเขียนของคนไทย แตมพี อ เปนนักหนังสือพิมพไดเลาเรือ่ งความปราดเปรือ่ ง ความอิสระ
มีศักดิ์ศรีของนักหนังสือพิมพและนักเขียนหลายคน เชน นายกุหลาบ สายประดิษฐ สําหรับนายอิศรา
อมันตกุล นัน้ ไดชื่อวาเปนนักเขียนและนักหนังสือพิมพผูรักชาติ รักประชาธิปไตย รักประชาชน ซึ่งนับ
วันคนไทยจะขาดหายตรงนี้
ทุกวันนี้ คนรักสถาบันพระมหากษัตริย ชาติ และศาสนา เปนเรือ่ งถูกตอง แตพวกเราลืมประชา
ชน การลืมประชาชนนั้นไมใชเพิ่งจะเกิดขึ้น แตเกิดมาตั้งแตสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ที่คณะราษฎรอาจไมไดตั้งใจแตในชวงหลัง ๆ ทัง้ ขาราชการจนกระทัง่ นักการเมือง นักธุรกิจ ลืมประชาชน
แมแตสื่อมวลชนเองก็ลืมประชาชนดวย แมวาจะมีบอยครั้งมีคนแอบอางวาทําเพือ่ ประชาชนโดยบอกวา
ผมเปนลูกชาวนาเกิดมาบนความยากจน เพราะฉะนั้นอยามาถามผมวาความจนเปนอยางไร
ผมเปนคนคอนขางชางสังเกต นิสัยตรงนี้ทาให
ํ ผมถึงอะไรหลายอยาง เชน ถึงสัจธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม
ความรักประชาชนเปนสิง่ ทีเ่ ราตองเรงเสริมสรางขึน้ มาใหม โดยเรารักประชาชนก็ตอ งรักตัวเอง
ดวย แตไมใชวา รักเพือ่ ประโยชนของตัวเอง แตเปนการรักประชาชนในฐานะที่เขาเปนมนุษยชนดวยกัน

สื่อมวลชนในความหมายของผมคือสื่อที่จะเสนอขาวสาร แตคาว
ํ าขาวสารเขาใจงาย บางครัง้
ปฏิบัติยาก เนื่องจากขาวสารขึ้นอยูกับผูที่มองสถานการณนั้น ๆ ไมวาจะในรูปหรือมุมมองใดก็ตาม แมจะ
มองตางมุม ในสถานการณเกิดขึน้ นัน้ ตองอยูบ นขอเท็จจริง หากมองในแงมุมหนึ่งก็เห็นในอีกแงหนึ่งไม
ไดรายงานในสวนนั้นไป
ไมวาจะเปนมุมใดขอใหเปนขอเท็จจริงอันเดียวกัน เพราะฉะนัน้ ขาวสารคือการเสนอขอมูล ขอ
เท็จจริง การรายงานขาวคนฆากันหรือเด็กนักเรียนตีกนั รายงานไดงายแตในรายงานขาวสิ่งที่ปรากฏหรือ
ไดยินมานัน้ ตองอาศัยวิจารณญาณของสือ่ มวลชนมาไตรตรอง วาสิ่งเหลานัน้ เปนขอเท็จจริงทีถ่ กู ตองหรือ
ไม
สื่อมวลชนทุกสาขา นอกจากรายงานในขอเท็จจริงแลว ยังเปนการใหในเรือ่ งของบันเทิง กีฬา
และสิ่งแวดลอม แตทั้งหมดไมวาจะเปนในแงใด สื่อมีบทบาทในการนําเสนอความจริงโดยไมมอี คติแฝง
ไมไปหาผลประโยชนเขาสวนตัวหรือใหกับบริษัท หรือเจาของสือ่
เมื่อผมพูดถึงธรรมาภิบาล อยากจะเปรียบเทียบกับองครวมของคําวาระบอบประชาธิปไตย หรือ
สังคมประชาธิปไตยที่เปนเหมือนโตะ จะตั้งอยูไมไดหากไมมีขาสี่ขา
ถาโตะมีสองหรือสามขาอาจตั้งอยูไดแตไมมั่นคง หากเอาของหนัก ๆ ไปวางไวก็ถูกรบกวนจาก
สิ่งใด ๆ รอบขางอาจลมลงได เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่ดีมีประสิทธิภาพจะตองมีสี่ขา โดยขาทีห่ นึง่
รัฐธรรมนูญทีเ่ รามีมาตัง้ แตป พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่จริงแลวในบางประเทศเชนอังกฤษ ไมไดมรี ฐั ธรรมนูญแตมี
จารีตประเพณีในการปฏิบตั ิ และไดใชประโยชนจากสิ่งเหลานั้น
อยางไรก็ตามประเทศสวนใหญในโลกตางมีรัฐธรรมนูญเขียนไว สั้นบางยาวบาง ผมเห็นวาเรามี
ขาเดียวตลอด ๖๐ ปที่ผานมา แตเปนขาที่ไมคอยมั่นคงนัก เพราะเปนขาทีจ่ ดั ตัง้ โดยคนทีม่ อี านาจในขณะ
ํ
นั้น เปนขาที่มาจากกลุมบุคคลที่มีผลประโยชนโดยตรง ฉะนัน้ ตลอด ๖๐ ปที่ผานมา ขานีจ้ งึ งอนแงน เจอ
พายุก็จะลม แตกม็ คี นเขียนรัฐธรรมนูญขึน้ มาเรือ่ ย ๆ โดยกลุมคนที่มีอานาจ
ํ
ดังนั้นประชาธิปไตยจึงไมลงถึงรากแกวเสียทีเวนแตรัฐธรรมนูญปจจุบัน จะดีเลวอยางไรคงได
พิสูจนกันในวันขางหนา แตไดชื่อวาเขียนขึ้นมาบนหลักธรรมาภิบาล เปนรัฐธรรมนูญทีช่ ท้ี างออกของ

ประเทศ เปนการเขียนโดยใชจติ วิญญาณของธรรมาภิบาลโดยแทจริง เชนใหประชาชนมีสวนรวมดวยการ
ประชาพิจารณ รับฟงความเห็น การสงเสริมการอภิปรายถกเถียงของคนทุกกลุม ทุกพื้นที่ ทุกอาชีพ
และในตัวมาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ พูดถึงหลักธรรมาภิบาลนี้โดยตรง คือการบริหารโดย
โปรงใส ประชาชนรับทราบขอมูล และเจาหนาทีข่ องรัฐ จะตองรับหนาทีใ่ นการทําใหประชาชนไดเขาถึง
ขอมูลนัน้ ดวย
แตนาเสียดายที่ประชาชนเองไมคอยรูจักใชสิทธิดังกลาว และไมสนใจที่จะใชดวย ถึงไดมีพฤติ
กรรมแปลก ๆ เกิดขึน้ แตไมใชวาพวกเขามีเลหเหลี่ยมหรือไมหวังดี แตเนือ่ งจากผูท อ่ี ยูใ นอํานาจรัฐติดอยู
ในวงจรเกา ๆ เห็นวาถาหากเปดขอมูลของราชการออกไปแลว จะตองเซ็นเซอรปด บังขอมูลบางสวนดวย
หมึกสีดํา เปนการทําใหเกิดปญหา อานแลวไมเขาใจเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ หากจะตองทําตามสิทธิทร่ี ฐั ธรรม
นูญกําหนดใหแตคนมีอานาจรั
ํ
ฐ ติดโยงกับสิ่งเกา ๆ ก็ยิ่งจะเกิดปญหา เพราะเมือ่ เปดเผยเอกสารไมได คิด
ถึงตัวประชาชนที่ขอรับรู ไปดูขอ ความดังกลาวทีไ่ มรเู รือ่ ง ก็อยาเปดเผยเสียดีกวา
ควรยึดหลักวา ถาเปดเผยแลวตองแนใจวา สิ่งที่ประชาชนเรียกรองและตองการทราบนั้น รัฐไดทาํ
หนาที่โดยสมบูรณ
ประโยชนของธรรมาภิบาลคือการตัดสินใจ สังคมไทยไมคอยจะแกปญหา แตถาจะแกกันทีไร ก็
มักจะกอใหเกิดปญหาขึ้นมา ถาแกปญหาแลว แตเปนการสรางปญหาขึน้ มาเพิม่ อีก ก็ถือวาไมไดแกอะไร
เลย ขอใหมีปญหาอยางเดิมเสียดีกวา
รัฐธรรมนูญฉบับนีเ้ นนเรือ่ ง รูลออฟลอว (Rule of Law) กฎหมายตองใหความเปนธรรมและยุติ
ธรรมกับคนทุกคนในสังคม ไมวา ผูน น้ั จะรํารวยมั
่
่งคั่ง มีอํานาจอยูในพื้นที่ไหน หรือเชือ้ ชาติใดก็ตาม ถามี
หลักยุติธรรมก็เทากับมีความสมดุล ทั้งธรรมาภิบาลและความยุติธรรม ประชาชนก็จะมั่นใจในกระบวนยุติ
ธรรม และเขารูแ ลววา ถาเกิดเรือ่ งนีข้ น้ึ ตอไปจะเกิดอะไร
รัฐธรรมนูญยังยําถึ
้ งความเปนอิสระของระบบตุลาการ ความเปนอิสระของสือ่ มวลชนทีค่ รอบ
คลุมถึงผูที่ทางานเกี
ํ
ย่ วกับสือ่ ของรัฐตามมาตรา ๔๑ โดยเราหวังวาการทําหนาที่ของสื่อมวลชน นอกจาก

จะอยูในขอบเขตของการทํางานแลว
บรรณาธิการ หรือหัวหนาขาว

ยังมีความเปนอิสระ

ปราศจากการครอบงําของบริษทั

ของ

เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญอาจจะเขียนออกมาสวย แตอาจมีปญ
 หาอยู ถาผูใ ชรฐั ธรรมนูญหรือผู
ดํารงตําแหนงตรวจสอบรัฐธรรมนูญยังไมมจี ติ วิญญาณในเรือ่ งนี้ ทําใหการตีความตามเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญบิดเบือนไป
ผมยอมรับวา เรือ่ งนีจ้ ะตองใหเวลาเพราะเปนของใหม แตสิ่งที่สําคัญอีกอยางหนึง่ คือ รัฐธรรม
นูญสรางกลไกการคานอํานาจซึ่งกันและกัน เพราะตลอด ๖๐ ปที่ผานมา เรามีผมู อี ํานาจรัฐอยูใ นมือเพียง
กลุมเดียว แตทุกวันนี้อาจเพิ่มเปนหลายกลุม แตในที่สุดแลว กลุมอํานาจที่มาคานกันนี้ ยังถือวาเปนกลุมที่
มีเครือขายเดียวกัน ทีค่ รอบงําวิธีคิดของประชาชน
ผมหวังวารัฐธรรมนูญจะสรางเสาแรกไดดกี วาฉบับเกา ๆ และเสานี้ไมผุพังไป โดยการผุพงั นัน้
จะเกิดขึ้นไดสองประการคือ หนึง่ คนเจตนาจะบิดเบือนทีจ่ ะปฏิบตั ใิ หสอดคลองกับบทบัญญัติ และเจตนา
รมณของรัฐธรรมนูญ และสอง ประชาชนไมรจู กั ใชรฐั ธรรมนูญ โดยในชวงเริม่ ตนอาจตืน่ เตน แตพอมี
จริง ถาประชาชนไมไดตดิ ตามเอาใจใสตรวจสอบรัฐธรรมนูญ เสานีอ้ าจผุพงั ได
เสาทีส่ องคือประชาชน โดยทําใหประชาชนมีพลัง ดวยการใหการศึกษาที่ดี ไมเฉพาะการศึกษา
ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเทานั้น และในชีวติ จริง คนที่คดโกงกินประเทศ จํานวนไมนอยตางมีการ
ศึกษาดี และยิ่งถามีการศึกษาดีเทาไหรยิ่งมีความคิดซิกแซ็กเกงที่จะเอาประโยชน ถือวาอันตราย
ดังนั้นจะตองอบรมบมนิสยั เพิม่ เติมเขามาดวย สรางใหคนมีอุปนิสัยที่ดี หรือภาษาอังกฤษเรียกวา
Character เขาไปอยูในจิตใจ วาอะไรถูก อะไรชอบไมชอบ โดยในจุดนีจ้ ะตองเรียนมาตัง้ แตเกิด ซึง่ ครอบ
ครัวเปนหลักสําคัญในการถายทอด เพราะเรือ่ งนีไ้ มใชเกิดจากการทองจํา แตเปนเพราะการปฏิบตั ติ วั ของ
พอแมพน่ี อ ง เปนตัวอยางทีด่ ใี หกบั เด็ก
ผมไมหว งเรือ่ งการหาวิชาความรู แตหว งเรือ่ งการอบรมบมนิสยั

ประชาชนหลักที่สองที่ดีไดจะตองเขาถึงขอมูลที่สมบูรณและทันเวลา ถาไดขอมูลมาหลังสถาน
การณเกิดขึ้นแลวก็ไมมีประโยชนอะไร เพราะฉะนัน้ ขอมูลนอกเหนือจากขอเท็จจริงทีส่ มบูรณแลวจะตอง
มีความหลากหลาย
เสาที่สองที่มีนิสัยดี มีความรูดานวิชาการและนอกวิชาการ ไมใชไดปริญญาบัตรแลวตัวเองจะ
วิเศษกวาคนอื่น ผมมองวาปริญญาไมมีความหมายอะไรเลย เปนเหมือนหนังสือเดินทางที่เบิกทางไปสู
ประเทศอืน่ หรือเบิกทางไปสูการทํางาน
ความรูในหาปก็ลาสมัยไปแลว การศึกษาถือวาเปนสิ่งที่เรียนไมรูจบ ผมวาปญหาของประเทศเกิด
ขึ้นเพราะมีนักกฎหมาย โดยปญหากวาครึ่งหนึ่งมีสาเหตุมาจากนักกฎหมายทั้งนั้น อาจจะมากกวาครึ่งดวย
ซํ้า การออกพระราชบัญญัติมามากเทาไหรยิ่งสรางปญหาใหเกิดขึ้นมากเทานั้น เพราะวาเราสะสมของเกา
กฎหมายที่ลาสมัยไมเปนธรรมและไมสรางสรรคความยุติธรรมในสังคม เพราะฉะนั้นกฎหมายของไทย
ตองสังคายนาใหญ เพราะถาไมทบทวนเปลี่ยนแปลงแกไข สังคมไทยก็จะลาหลังมาก แตผมยังพอทนได
แตถาสังคมไทยเปนสังคมที่ไมยุติธรรม ไมมหี ลักยุตธิ รรม นอกจากจะลาหลังแลว กฎหมายจะลา
หลังดวย
สําหรับเสาที่สามคือหลักธรรมาภิบาลเรื่องความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตัดสินใจ ไม
ใชวารับผิดชอบกับการกระทําของตัวเอง เพราะถาทําผิดอาจผิดโดยตัง้ ใจ ก็ตอ งนําขึ้นสูศาลลงโทษ แตถา
ผิดโดยบริสุทธิ์ใจไมไดตั้งใจ การบังคับลงโทษจะลดลงตามลําดับ
แตสังคมไทยในปจจุบันไมมี Accountability อยางมากก็ออกมาพูดกับสื่อวา ผมผิด ผมขอรับผิด
ชอบแตเพียงผูเดียว
ความเปนอิสระและความเปนกลางของระบบตุลาการ ตํารวจไทยเปนสวนทีท่ ําใหเกิดปญหาใน
สังคมเปนอยางมาก ตามมาดวยอัยการ ตุลาการและราชทัณฑ
เสาที่สี่ ประชาสังคม เขาเรียกวา Civil Society ครอบคลุมกวางกวาองคการทีน่ อกเหนือเอ็นจีโอ
ทั่วไป โดยรวมถึงสหภาพแรงงาน สภาอุตสาหกรรม หอการคา สมาคมนักเรียนเกา องคกรทางศาสนา

เปนตน สิ่งเหลานี้จะชวยคานอํานาจซึ่งกันและกัน แตจะประสบความสําเร็จขึน้ อยูก บั หนึง่ ไมมีใครมี
อํานาจอยูในมือเพียงคนเดียว
สอง มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน เพือ่ นําไปสูสาธารณประโยชน โดยรัฐธรรมนูญตองการใหมี
การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูทองถิ่น แตตอ งยอมรับวารัฐบาลกลางยังมีอํานาจอยูมาก
ฉะนั้นการจะปลอยใหผูที่คิดวาอะไรคือประโยชนของสาธารณะ คือรัฐบาลเทานั้นคงจะไมได
ถึงแมวารัฐบาลจะมาจากพรรคการเมืองหลายพรรครวมกัน บางครั้งอาจจะแตกกัน แตไมไดหมายความวา
จะแตกกันเพื่อประโยชนสาธารณะ แตเพราะขัดกันเรือ่ งผลประโยชนสว นตัว ดังนัน้ ภาคประชาชนตอง
เปนผูค านอํานาจ
ความคิดแตกตางกันไดแตขออยาใหแบงแยกประชาชน ตองยอมรับความคิดเห็นไมตรงกับเรา
ถาสังคมไทยยังเชื่อ และชอบฟงแคขาวลือ ก็ถือวาเปนกรรมของเรา การไมยอมไตรตรองเลยวาขาวทีเ่ รา
ไดรับมาทัง้ ทางหนาหนังสือพิมพหรือโทรทัศน ไมไดมองวาเปนการซุบซิบนินทา สรางสีสัน ใสสีใหขาว
ตื่นเตนเพื่อความมัน ใหคนเขาชกกันแบบมวยไทย โดยใหฝายหนึ่งลม
สังคมประชาธิปไตยจะอยูไดตองหันมาคุยกัน เมือ่ คุยจบแลวอาจมีความเห็นไมตรงกัน แตอยาง
นอยก็จะสรางระบบความเขาใจซึ่งกันและกัน เอือ้ อาทรกัน
ผมจําไดวา หมอประเวศ วะสี เคยอวยพรในงานแตงงานแหงหนึง่ บอกวาคูสามีภรรยาคงหลีก
เลี่ยงเรื่องการทะเลาะกันไดยาก ถาเกิดขึ้นก็ขออยาใชเหตุผล แตขอใหไดเถียงกันดวยความรัก ความเอือ้
อาทรตอกัน ถาโตเถียงกันโดยตางฝายตางยึดเหตุผลของตนเอง คงอยูก นั ไมรอด เพราะฉะนั้น จึงตองมี
Tolerance (ความอดทน) เหมือนกับผมและภรรยา ตองทนในแงไมดีซึ่งมีอยูเยอะ
แตเราจงใจในการรักษาความเปนสามีภรรยากันไว บางคนอาจชนะเพราะเบือ่ ทีจ่ ะโตเถียง อยาง
กรณีเขือ่ นปากมูลตอนนี้ กําลังเถียงดวยเหตุผล โจทยที่ตั้งก็ไมถูก

เพราะฉะนั้นการมีองคกรภาคประชาสังคมรวมกับประชาชน รวมกับธรรมาภิบาล จะชวยคาน
อํานาจและสรางจุดที่จะทําเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยตองยอมรับวาแตละฝายไมไดถงึ รอยเปอรเซ็นต
แตผมเชือ่ วาเกินหาสิบเปอรเซ็นตแน
สื่อเหมือนเงา เปนกระจกสองใหรฐั ไดดหู นาตัวเองวาเปนหนายักษหรือสวย หรือมีสวิ มากนอยแค
ไหน ควรจะไปลางหนาหรือเปลีย่ นหนาดีไหม สื่อคือกลไกที่สาคั
ํ ญที่สุด เปนกลไกหนึ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่คอยผลักดันใหความจริงปรากฏออกมา สือ่ ตองขวนขวายหาความจริง ตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐ และสื่อยังเปนผูชี้นําความคิดของประชาชน เปนผูก อ ใหเกิด การวิพากษวจิ ารณ การโตเถียง
โตแยง และนําไปสูการทําอะไรที่ทําใหเกิดประโยชนสาธารณะ
ดังนั้นสื่อมวลชนตองถามตัวเองวา อํานาจที่มีอยูในมือ ไดใชไปดวยความเหมาะสมถูกตอง หรือ
เปนเพราะไปรับจางเขามาหรือไม เปนการทําไปเพราะมีอคติ เพราะมองแตประโยชนตวั เอง มองแตความ
คิดของตัวเองโดยไมฟงความเห็นของคนอืน่
การรายงานขาวตองเปนขอเท็จจริงเทานัน้ แตตอนนีม้ กี ารเติมสีเขาไปเยอะ เชนหนังสือพิมพ สิ่ง
ที่ชัดเจนขาวก็ควรเปนขาว สวนที่เปนสีสันก็ควรจะไปอยูในบทนํา ถาผมจะเขียนคอลัมน ผมจะใชชื่อ
จริงวา นายอานันท จะผิดจะถูกอยางไรก็พรอมจะรับผิดชอบ จะไปติเตียนดาวาใคร ก็ตอ งใหคนเขารู ไม
ตองไปใชนามแฝง
ผมยอมรับวาในอดีตจําเปนตองใชนามปากกา เพราะมีอํานาจรัฐบางคนอาจเปนเจาหนาทีร่ ฐั หาก
เปดเผยอาจกระทบกับงานได แตในวันนีใ้ ครเขียนคอลัมนกลาเปดเผยชือ่ ตัวเองไหม ดาใครกลาบอกชื่อ
หรือไม กลายอมรับการกระทําของตัวเองหรือเปลา
ทุกวันนี้ผมไมอา นหนังสือพิมพไทย เพราะอานแลวปวดหัวจนไมอยากอาน ในคอลัมนเดียวกันมี
เรื่องหาหกเรื่องปนกันไปหมด หัวขาวไมตรงกับเนื้อขาว นอกจากนีย้ งั เปนเรือ่ งใหคนเขาตีกนั เขาใจผิดกัน
เมื่อกอนพอเคยเขียนบทความวา นักหนังสือพิมพเปนชนชั้นอภิสิทธิ์ ไปนั่งฟงการประชุม ก็จะจัด
ที่น่ังใหเปนพิเศษ พอกลับไปเขียนขาวตามอําเภอใจไมตรวจสอบวาถูกผิด

วรรณะของสื่อคือการเขียนความจริงไมใชไปตามกระแส ถาเทียบกับหนังสือพิมพในอังกฤษ
บอกชัดเจนวาเชียรใคร หรือเขาขางพรรคการเมืองไหน ดูจากบทนําและคอลัมน แตในเนือ้ ขาวจะไมทราบ
เลยวาเขาขางใคร
หนังสือพิมพมีความสําคัญและมีอานาจมาก
ํ
เพราะคนอานมากขึ้น แตผมถามเสมอวา ถาอานขาว
ของเมืองไทยแลวจะฉลาดขึ้นหรือไม ผมตอบวานอยมาก บทความดี ๆ มีอยูมาก แตขา วยังออน เคยถาม
นักขาว ตางบอกวาอยูในฐานะลําบากเพราะการลงขาวจะมากนอย หรือแตงเติมอยางไรนัน้ ขึ้นอยูกับกอง
บรรณาธิการ
ดังนั้นจีงอยากเรียกรองใหทกุ คนเปนเจาของหนังสือพิมพ เพื่อคานอํานาจและตองมีคุณธรรม
จริยธรรม

