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ราชินแี หงนครวอชิงตัน ดีซี ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2544 สิริอายุรวม
84 ป ถึงสหรัฐอเมริกาเปนสาธารณรัฐและไมมีกษัตริยหรือราชินี แตแคธรีน แกรหม (Katherine
Graham) ได รั บ ยกย อ งเป น ‘ราชิ นี’ อั น เป น คํ ายกย อ งที่ ไ ม มี ใ ครทั ก ท ว ง นายก
เทศมนตรีแหงนครวอชิงตัน ดีซี ถึงกับประกาศลดธงครึ่งเสา เพือ่ ไวอาลัย ‘ราชินี’ ผูจากไป
ภายหลังคดีวอเตอรเกต (Watergate) อันนํ าซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของ
ประธานาธิบดีริชารด นิกสัน แคธรีน แกรหมถีบตัวขึ้นมาเปน ‘ราชินี’ แหงนครวอชิงตัน ดีซีอยาง
รวดเร็ว ไมนา เชื่อวา สตรีขี้อายผูขาดความมั่นใจในตนเองเมื่อเริ่มดํารงตําแหนงประธานบริษัทเจา
ของหนั ง สื อ พิ ม พ The Washington Post จะกลายมาเป น ผู  ท รงอิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ ง
ในสหรัฐอเมริกา เมื่อเธอจัดงานเลี้ยง ไมมีประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาคนใดปฏิเสธคําเชิญของ
เธอ งานเลี้ยงที่เธอจัดประกอบดวยแขกรับเชิญที่เปนผูนําสังคมอเมริกันเกือบทั้งสิ้น ไมวาจะเปน
Robert McNamara, Henry Kissinger, Colin Powell, Alan Greenspan, Bill Gates, Steve
Case และบรรดาผูบริหารบรรษัทยักษใหญทั้งปวง
แคธรีน แกรหม เกิดในตระกูลผูมั่งคั่งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2460 บิดาชื่อยูยีน
มายเออร (Eugene Meyer) มารดาชื่อแอกเนส เอิรนส มายเออร (Agnes Ernst Meyer) บิดาเปน
นักการเงินใน Wall Street และเคยดํารงตําแหนงประธานคณะผูวาการ (Board of Governors)
แหง The Federal Reserve System
เธอไดรับการศึกษาอยางดีเยี่ยงธิดาครอบครัวผูมั่งคั่งทั้งหลาย แคธรีนเขาศึกษา
ใน Vassar College ในป 2477 หลังจากนั้นจึงโอนไปศึกษาตอยัง University of Chicago จาก
บันทึกความทรงจําของเธอชวยใหเราทราบวา แคธรีนตองการยายไป London School of
Economics and Politics แตไดรบั การทัดทานจากบิดา แมทายที่สุด เธอจะเลือกมหาวิทยาลัย
ชิคาโก แตมใิ ชเพราะเหตุวามหาวิทยาลัยชิคาโกมีความวิเศษทางวิชาการ หากแตเปนเพราะความ
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หลอเหลาและหนุมแนนของโรเบิรต เมยนารด ฮัตชินส (Robert Maynard Hutchins) ประธาน
(อธิการบดี) มหาวิทยาลัย เธอสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในป 2481
ในยุคสมัยที่ใชชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย แคธรีน แกรหมเขารวมขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม และของเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาฝายซาย กิจกรรมเหลานี้ทําใหเธอ
มีความรูสึกเอื้ออาทรตอสังคม และรูจักแบงปนใหสังคมในเวลาตอมา แมจะถือกําเนิดในตระกูล
ผูมั่งคั่ง แตบิดามารดามิไดใหเงินใชจายอยางฟุมเฟอย หากแตอบรมสั่งสอนใหรูจักคาของเงิน
แมแคธรีนจะถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาเศรษฐีนีในบั้นปลายแหงชีวิต แตเธอก็ยังระมัดระวังมิให
มีภาพแหงการอวดรํ่ าอวดรวย ในขณะที่อภิมหาเศรษฐีสวนใหญมีเครื่องบินเจ็ตสวนตัวขับขี่
แคธรีนยับยัง้ ชั่งใจการใชจายในเรื่องนี้
แคธรีน แกรหม เริ่มฝกงานกับ The Washington Post ในตําแหนง Copy Girl ใน
ป 2477 เวลานั้นเธอยังศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา Madeira School เมือ่ เธอสําเร็จจาก
มหาวิทยาลัยชิคาโก เธอทํางานเปนผูสื่อขาวของ San Francisco News อยูเกือบขวบป แลวจึง
กลับมาทํางานในกองบรรณาธิการ The Washington Post รวมทัง้ ฝายจัดจําหนายของหนังสือ
พิมพนนั้ เธอมีประสบการณในการเปนผูสื่อขาว และเขาใจจิตวิญาณของนักหนังสือพิมพอาชีพ
แคธรีน แกรหม แตงงานกับฟลิป แกรหม (Philip L. Graham) พนักงาน
ศาลสูงในป 2483 และมีบตุ ร 3 คน ธิดา 1 คน ในป 2489 ยูยีน มายเออร ลงจากตําแหนงผูพิมพ
ผูโฆษณา The Washington Post และใหลูกเขยคือ ฟลิป แกรหมดํารงตําแหนงแทน
ฟลิป แกรหม เปนบุรุษที่มีอารมณออนไหว สภาพจิตแปรปรวน จนชีวิตสมรสเริ่มมี
ปญ หา เมื่อฟ ลิปพาผูหญิงอื่นเขามานอนในบาน สรางความบอบชํ้ าทางจิตแกแ คธรีนเปน
อันมาก อยางไรก็ตาม โรคประสาททําใหฟลิปฆาตัวตายในป 2506 แคธรีน แกรหม ขึ้นสูตําแหนง
ประธาน The Washington Post โดยมิไดคาดหมาย เธอแปรสภาพจากแมบานผูมีหนาที่ดูแลสามี
และบุตรธิดา รวมตลอดจนการจัด งานเลี้ยงมาเปนนักธุรกิจผูตองดูแลอาณาจักรของ The
Washington Post
ครอบครัวมายเออรเปนผูถือหุนใหญ The Washington Post เมือ่ ยูยีน มายเออร
ประมูลซือ้ หนังสือพิมพนี้ไดในป 2476 ดวยราคา 825,000 ดอลลารในขณะที่กําลังลมละลาย เมื่อ
แคธรีนดํารงตําแหนงประธานในป 2506 นั้น The Washington Post มีรายไดเพียงปละ 84 ลาน
ดอลลาร เมื่อเธอออกจากตําแหนงในป 2534 รายไดตกปละ 1,400 ลานดอลลาร แคธรีนเปลี่ยน
โฉม The Washington Post จากหนังสือทองถิน่ แหงนครวอชิงตันดีซีมาเปนหนังสือพิมพระดับ
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ชาติทที่ รงอิทธิพลทางการเมือง อาณาจักรธุรกิจของเธอมิไดมีแต The Washington Post หากยัง
มี Newsweek สถานีโทรทัศน บริการการศึกษา และธุรกิจอินเตอรเน็ตอีกดวย
แคธรี น แกรหมไม มีค วามรู ทัก ษะ และประสบการณในการบริหารธุรกิจ
เมือ่ รับตําแหนงประธาน The Washington Post ในป 2506 แตเธอไมยอมปลอยใหฝายบริหาร
บริษทั ดําเนินการแตโดยลําพัง หากแตตองการควบคุมและกํากับการบริหารและการพัฒนาบริษัท
ดวยตนเอง เธอเริ่มเรียนรูการบริหารธุรกิจเมื่ออายุ 46 ป ในขณะเดียวกับที่ตองเลี้ยงดูบุตรธิดารวม
4 คน วอรเรน บุฟเฟตต (Warren Buffett) เปนผูค อยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ในอีกดานหนึ่ง
แคธรีนพึง่ พิงเบ็น แบรดลี (Ben Bradlee) เปนขุนพลของ The Washington Post
แคธรีนเปนคนขี้อายและขาดความมั่นใจในตนเอง เธอมีปญหามิจําเพาะแตการ
สุ น ทรพจน ใ นที่ ส าธารณะ แม แ ต ก ารกล า วเป ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารบริ ษั ท หรื อ ใน
ทีป่ ระชุมกองบรรณาธิการก็มีปญหา เธอตองใชเวลาอยางมากในการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ
ในการพูด วอรเรน บุฟเฟตตเลาวา แมเมื่อเธอดํารงตําแหนงประธานบริษัทเกือบทศวรรษ การพูด
ในทีส่ าธารณะยังเปนปญหาที่เธอยังตองเผชิญ แมแตการกลาวคํา ‘Merry Christmas’ ยังตอง
เขียนบท
ความพยายามในการสถาปนาระบบบรรษั ทภิ บ าล (Good Corporate
Governance) มีสว นนํามาซึ่งความเจริญแก The Washington Post การไมใชหนังสือพิมพเปน
เครือ่ งมือในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ทั้งทางธุรกิจและทางการเมือง รวมตลอดจนการ
ใหความเปนอิสระแกนักขาวและกองบรรณาธิการนับเปนจุดเดนของ The Washington Post และ
แคธรีน แกรหมไดรับการยกยองในเรื่องนี้
The Washington Post ทบทวีอทิ ธิพลและความนาเชื่อถือทางการเมือง เมื่อ
ตัดสินใจพิมพ The Pentagon Papers ในป 2514 The Pentagon Papers เปนเอกสาร
กระทรวงกลาโหมที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลอเมริกันในสงครามอินโดจีน อันเปน
ขอมูลที่ประชาชนชาวอเมริกันไมเคยไดรับรูจากรัฐบาลของตนเอง ดาเนียล เอ็ลสบิรก (Daniel
Ellsberg) ลักลอบนําเอกสารเหลานี้ออกจากกระทรวงกลาโหม เมื่อหนังสือพิมพ The New York
Times ตระเตรียมเอกสารเหลานี้ออกตีพิมพ รัฐบาลนิกสันขออํานาจศาลยับยั้งการตีพิมพ The
Washington Post ไดรับเอกสารเหลานี้เชนเดียวกัน กองบรรณาธิการผลักดันใหมีการตีพิมพ
ขอมูลเพื่อประชาชนชาวอเมริกันไดรับรู แคธรีน แกรหมตัดสินใจเดินหนาจัดพิมพ The Pentagon
Papers ทัง้ ๆทีไ่ ดรบั การทัดทานจากที่ปรึกษากฎหมายและคนใกลชิด เพราะมีความเสี่ยงทางการ
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เมืองและธุรกิจ การตัดสินใจ ‘ลุย’ ของแคธรีนสะทอนใหเห็นถึงความยืนหยัดในหลักการเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน
The Washington Post โดงดังจาก The Pentagon Papers ไมพอ หากยังดังโดง
จากคดี Watergate อีกดวย ในป 2515 สํานักงานใหญของพรรคเดโมแครตในตึก Watergate นคร
วอชิงตัน ดีซี ถูกบุกรุกและรื้อคน สาธารณชนพากันเขาใจวาเปนคดีโจรกรรมธรรมดา แตจากการ
เสาะหาขอมูลของนักขาว The Washington Post สองนาย อันไดแก บ็อบ วูดเวิรด (Bob
Woodward) และคารล เบิรนสไตน (Carl Bernstein) คดี ‘โจรกรรม’ นีโ้ ยงใยไปถึงผูเปนใหญใน
ทําเนียบขาว และกลับกลายเปนคดีการเมือง ประธานธิบดีนิกสันและที่ปรึกษาใกลชิดเปนผูบงการ
การ ‘โจรกรรม’ เพราะตองการดักฟงโทรศัพทในฐานที่มั่นของพรรคเดโมแครต เนื่องจากกําลังยาง
เขาฤดูการเลือกตั้งประธานาธิบดี แคธรีน แกรหมสั่ง ‘ลุย’ ผลก็คือ The Washington Post กลาย
เป น เปา โจมตี ข องผู นํ าพรรครีปบลิกันและบรรดาลิ่ว ลอ ของประธานาธิบดี นิ ก สั น รวมทั้งตัว
ประธานาธิบดีดวย อัยการสูงสุดถึงกับขมขูที่จะเอาแคธรีนเขาคุก แตการขุดคุยขอมูลของ The
Washington Post ใหภาพความชั่วรายของริชารด นิกสันและคนใกลชิด จนเกิดกระบวนการ
ถอดถอนประธานาธิบดีในรัฐสภา โดยที่ริดชารด นิกสันตองชิงลาออกในป 2517 กอนรัฐสภา
จะลงมติ
การตัดสินใจตีพิมพ The Pentagon Papers และการรายงานขาวคดี Watergate
สรางชื่อเสียงแกแคธรีน แกรหมเปนอันมาก แคธรีนกลายเปน ‘หญิงเหล็ก’ แหงวงการการเมือง
อเมริกนั ภาพของสตรีขี้อายผูไมมีความมั่นใจในตนเองมลายหายไป The Washington Post
กลายเปนหนังสือพิมพระดับโลก
แคธรีน แกรหม ดํารงตําแหนงผูบริหาร The Washington Post ในป 2506 เธอ
ออกจากตําแหนง CEO ในป 2534 โดยใหโดนัลด แกรหม (Donald Graham) บุตรชายคนโตดํารง
ตํ าแหนงแทน แตเธอยังคงเปนประธานบริษัทจนถึงป 2536 โดยบุตรชายคนโตรับตําแหนง
ตอจากเธอ
ในป 2540 บันทึกความทรงจําของแคธรีน แกรหม ออกสูบรรณพิภพ ในป
ตอมา Personal History ไดรับรางวัล Pulitzer Prize โลกหนังสือไดรับรูความสามารถในการเขียน
หนังสือของ ‘ราชินี’ แหงนครวอชิงตัน ดีซี
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