จดหมายจากอังกฤษ
อันสืบเนื่องมาแตจดหมายจากเมืองไทย1
เรียน คุณเอมอร บุณยะยุต
ผมเพิ่งมีโอกาสอาน “จดหมายจากประเทศไทย” ของคุณซึ่งตีพิมพในหนังสือ
พิมพ มหาวิทยาลัย ฉบับ 22 มิถนุ ายน ศกนี้ (2513) เห็นจะตองขอบคุณที่อุตสาหเสียสละเวลา
อันมีคา มาตอบโตความคิดเห็นของผมใน “จดหมายจากอังกฤษ” ฉบับวาดวยหนังสือพิมพ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งชี้แจง ขอเท็จจริงบางประการ ที่ผมเขียนคลาดเคลื่อนไป ผมพยายาม
ทบทวนดูจากขอเขียนของผมประกอบกับคําชี้แจงของคุณแลว ก็นึกไมออกวา ผมไดเสกสรรค
ปนแตง ‘ขอเท็จจริง’ อันใดขึ้น ขอที่คุณชี้แจงมานั้นหาไดเปนปญหาความคลาดเคลื่อนแหง
ขอเท็จจริงไม หากทวาเปนปญหาความแตกตางในทัศนคติมากกวา ทั้งจากคําชี้แจงของคุณบาง
ตอนก็แสดงใหเห็นวา คุณมิไดอานขอเขียนของผมโดยถี่ถวน ทําใหคุณเผลอบรรยายความเขาใจ
ผิดของคุณออกมา แทนที่จะชี้แจงขอเท็จจริงที่คุณคิดวา ผมเขียนคลาดเคลื่อน นี้ประการหนึ่ง
อีกประการหนึ่ง วิธีการชี้แจงของคุณโดยการตัดตอนขอเขียนของผมไปอยางกระทอนกระแทนนั้น
ออกจะเปนการไมยุติธรรมแกผมนัก อยางไรก็ตาม ผมใครชี้แจงขอความบางประการเพื่อความ
กระจางแกการถกเถียง
ความคิดเห็นและขอเท็จจริงทั้งหมดที่ผมกลาวอางในจดหมายของผมยอมเปนสิ่ง
ทีผ่ มเรียนรูใ นระหวางที่ผมศึกษาและทํางานอยูในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ปการศึกษา 25072511) เพราะฉะนัน้ ขอเขียนของผมจึงเปนการฟนความหลังมากกวาที่จะเปนการวิเคราะหสภาพ
ทีเ่ ปนอยูในปจจุบัน ผม อาจจะมีสว นผิดที่มิไดชี้แจงเรื่องนี้อยางแจมชัด แตลักษณะของจดหมาย
ชนิดทีค่ รู กั เขียนถึงกันนั้นไมเปดโอกาสใหผมเขียนชี้แจงได อยางไรก็ตาม ถาหากคุณอานขอเขียน
ของผมโดยละเอียดแลว ก็จะสังเกตไดวา ผมเองพยายามกลาวยอนถึงอดีต ดวยการกลาวอางถึง
เพื่อนนักศึกษารุนเดียวกันบาง ทั้งพยายามเปรียบเทียบความผันแปรของหนังสือพิมพบางฉบับ
ทีจ่ ดั ทํากันในมหาวิทยาลัย เทาที่สติปญญาของผมจะพึงมี แตถาพิจารณาในอีกแงหนึ่ง ระยะเวลา
หนึ่งปที่ผมจากธรรมศาสตรไป คงจะไมเนิ่นนานพอเพียงแกการปฏิรูประบบงานซึ่งฝงรากลึก
มานานแลว แตถาหากการปฏิรูปเชนวานี้เกิดขึ้นจริง ผมก็ออกจะยินดีเปนอยางมาก ทั้งผมเอง
ก็เชื่อในเกียรติของคุณวา ขอความที่คุณเขียนขึ้นจากสภาพที่เปนจริง หาใชเปนการระบายสี
สถาบันการศึกษาของตนใหแลดูสวยงานเกินจริงไม
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หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกใน วิทยาสารปริทัศน ฉบับที่ 15 (5 สิงหาคม 2513)

2
เหตุฉะนี้ ผมจึงออกรูสึกยินดีที่ไดทราบจากคุณวา “อาจารยไมเคยควบคุม
ความคิดเห็นของนักศึกษาเลย คนที่เปนบรรณาธิการมีสิทธิที่จะสั่งงานตามความคิดเห็น และ
เสรีภาพของตนเองทุกประการ” แตผมออกจะฉงนกับการใชภาษาไทยของคุณอยูสักหนอย วลีที่วา
“ไมเคยควบคุมเลย” จะหมายความวา ตั้งแตมีหนังสือพิมพ มหาวิทยาลัย มา อาจารย “ไมเคย
ควบคุม.. เลย” กระนัน้ หรือ หรือจะหมายเพียงวา ในปจจุบันอาจารยมิไดควบคุมความคิดเห็นของ
นักศึกษาอีกแลว ถาหากคุณหมายถึงประการหลัง ผมก็ยังพอทนฟงคุณได แตถาคุณหมายถึง
ประการแรก ผมก็คงไดแตปลงสังเวช หากแมนวาคุณเขียนขึ้นเพราะความไมรู ผมยังพอใหอภัยได
เพียงแตสงสัยในความเปนนักศึกษาของคุณเทานั้น แตถาคุณเขียนขึ้นเพราะความหลงในสถาบัน
ของตน ผมก็อดเปนหวงสถาบันหนังสือพิมพในอนาคตไมไดเชนกัน
ผมเองมักจะถูกตราหนาวา ชอบสาวไสใหกากิน และผมก็ยินดีปรีดากับการ
กระทําของผมอยูเ สมอ เพราะผมถือวา ความรักสถาบันของตนกับการพูดความจริงเปนสิ่งที่ตอง
แยกจากกัน ในสมัยที่ผมเปนนักศึกษานั้น ขาวทุกขาวที่จะนําตีพิมพใน มหาวิทยาลัย จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูค วบคุมหนังสือพิมพ ซึ่งเรียกตนเองวา “อาจารย” การควบคุมกระทํากันอยาง
เครงครัดถึงขัน้ วา หากขาวหรือขอเขียนใดมิไดมีลายเซ็นอาจารยผูควบคุม ชางเรียงจะไมยอมเรียง
พิมพ ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นนับแต มหาวิทยาลัย เปลีย่ นโรงพิมพจาก ‘มงคลการพิมพ’มา
เป น โรงพิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ซึ่ ง ไม ว  า โดยเหตุ ผ ลใดๆย อ มทํ าให ก ารควบคุ ม
ตรวจสอบสะดวกสบายขึ้น แมภายหลังเมื่อผมสํ าเร็จการศึกษาและทํางานอยูในธรรมศาสตร
(ปการศึกษา 2511) การตรวจสอบขาวก็ยังคงมีอยู จําไดวา คราวหนึ่ง ผูจัดทํา มหาวิทยาลัย จะนํา
ขาวความสกปรกในการเลือกตั้งออกตีพิมพ ในชั้นแรกอาจารยผูควบคุมไมยินยอม ตองพูดจา
หวานลอมอยูเ ปนนาน จึงไดยอม นักศึกษารุนพี่ของคุณคงจะเปนประจักษพยานแกผมไดดี และ
คุณก็คงไมยากลําบากแกการติดตามสอบถาม (หากคุณไมรู) ในสมัยที่ผมเปนนักศึกษาอีกเชนกัน
ครั้งหนึ่งที่ผูที่เรียกตนเองวา ‘อาจารย’ ทานหนึ่งในคณะสังคมสงเคราะหศาสตร และเปนผูที่มี
อิทธิพลในหนังสือพิมพ มหาวิทยาลัย ขณะนัน้ พยายามที่จะบีบบังคับใหนักศึกษาผูจัดทําหนังสือ
พิมพนนั้ ตีพมิ พบทกวีนพิ นธของตน ทั้งยังตั้งตัวเปนประธานศาลฎีกา แกไขบทกวีนิพนธที่นักศึกษา
คณะตางๆสงไปใหพิจารณาตีพิมพ ‘ประหนึง่ วา ความเปนกวีของผูตรวจขณะนั้นยิ่งใหญกวาความ
เปนกวีของผูเขียนฉะนั้น’ เรือ่ งนี้ ผูส นใจและเกี่ยวของกับชุมนุมวรรณศิลปขณะนั้นตางรูอยูแกใจดี
คุณคงไมรูวา ความเปนกวีนนั้ มิใชสิ่งที่จะเปรียบเทียบกันได คงดวยเหตุนี้กระมัง คุณจึงเขียนวา
“ทานไดเคยตรวจแกบทกวีใหนักศึกษาจริงแตในเมื่อแกไขใหดีขึ้น ก็ไมใชสิ่งที่นาจะถูกตําหนิ”
คุณรูไดอยางไรวา เปนการแกไขใหดีขึ้น ผมไมบังอาจสั่งสอนคุณเรื่องมารยาทของการจัดทํา
หนังสือพิมพหรอก เพราะดูจะเปนการสอนหนังสือสังฆราชไป แตสังฆราชสมัยนี้ที่ไมรูหนังสือก็มี
มากเสียดวย ผมจึงใครของเตือนคุณวา ในฐานะผูจัดทําหนังสือพิมพควรพิจารณาบทกวีนิพนธวา
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จะนําลงตีพมิ พหรือไม ควรจะมีทางเลือกอยูสองทางคือ รับตีพิมพหรือไมรับ ถาหากจะมีการแกไข
คําหรืออืน่ ใด ควรจะไดรับความยินยอมจากผูประพันธเสียกอน หาควรกระทําโดยพลการไม
คุ ณ ชี้ แ จงว า ความคิ ด ของผมสั บ สนในเรื่ อ งบรรณาธิ ก ารตามกฎหมายกั บ
บรรณาธิการที่แทจริง ผมอยากจะยอนถามวา บรรณาธิการคืออะไร คุณคงไมหลงคิดวา
บรรณาธิการคือ บุคคลที่มีหนาที่จัดรูปเลมหนังสือพิมพและตรวจปรูฟเทานั้น ที่ผมกลาววา “แมแต
ผูที่ทํ าหนาที่บรรณาธิการตามความหมายของวิชาการหนังสือพิมพที่แทจริง ก็ยังเปนอาจารย
มหาวิทยาลัย” นัน้ ก็โดยอาศัยสมมติฐานที่วา อาจารยเปนผูตรวจสอบกลั่นกรองขาวและขอเขียนที่
จะนําลงตีพมิ พ เพราะผมเชื่อวา บรรณาธิการคือ บุคคลผูมีหนาที่ตัดสินใจขั้นสุดทายเกี่ยวกับขาว
ขอเขียนและอื่นๆที่จะนําลงตีพิมพ ถาหากสมมติฐานขางตนไมถูกตอง ขอกลาวหาของผมยอม
คลาดเคลือ่ นเปนธรรมดา แตผมก็ยังไมวายสงสัยในขนาดและหนาที่ของผูที่อยูในกองบรรณาธิการ
อยูนั่นเอง แมแตผูที่ไมมีหนาที่อื่นใด เพียงแตยืนขายหนังสือพิมพแถวทาพระจันทรก็จัดอยูใน
กองบรรณาธิการดวยหรือ คุณคงไมอาจปฏิเสธไดวา ขนาดของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ
มหาวิทยาลัย นั้น ผันแปรไปตามจํานวนของนักศึกษาที่มีภาระตองสอบภาคปฏิบัติในแตละป
แต ผ มใคร ข อความเห็ น คุ ณ ว า จํ าเป น ด ว ยหรื อ ที่ นั ก ศึ ก ษาในกลุ ม ฝ ก หัด จะต อ งมีชื่ อตีพิม พ
หนังสือพิมพนนั้ ทุกคน และทายที่สุด ผมไมสูแนใจวา คุณจะชื่นชมการปฏิบัติที่หลีกเลี่ยงกฎหมาย
หรือไม ดังที่คุณกลาววา “การทีอ่ าจารยเปนบรรณาธิการนั้นก็เพื่อใหถูกตองพระราชบัญญัติการ
พิมพเทานั้น” ซึง่ ผมก็ไมประหลาดใจ
คําชีแ้ จงของคุณอีกตอนหนึ่ง ทําใหผมตองฉุกคิดวา การใชภาษาไทยของผมคง
ไมดพี อทีจ่ ะทําใหคุณเขาใจได หรือไมเชนนั้น การอานเอาเรื่องของคุณคงใชไมไดเสียเลย ผมกลาว
ไววา “(หนังสือพิมพมหาวิทยาลัย) บางครั้งจึงกลายเปนเครื่องมือประจบสอพลอของผูมีอิทธิพล
ในหนั ง สื อ พิ ม พ นั้ น ความพยายามที่ จ ะลงคํ าอวยพรวั น เกิ ด ของเลขาธิ ก ารท า นหนึ่ ง ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใน มหาวิทยาลัย ยอมเปนประจักษพยานอยางดี” ผมเพียงแตกลาววา
ไดมคี วามพยายามดังกลาว ไมไดบอกวา ความพยายามดังกลาวสําเร็จหรือไม ซึ่งขอนี้ยอมเปน
ขอบกพรองของผมดวย เหตุฉะนี้ เลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคนที่ผมกลาวถึง กับคนที่
คุณกลาวถึงจึงเปนคนละคน (นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา อยารีบสรุปอะไรอยางงายๆ ถาหากไมรูจริง)
เหตุการณทผี่ มกลาวถึงขางตนนี้ เกิดขึ้นระหวางปการศึกษา 2509 กับตนปการศึกษา 2510 และ
ความพยายามดั ง กลา วไม สํ าเร็จ เพีย งเพราะความมีห ลัก การของนั ก ศึก ษาวารสารศาสตร
ในขณะนั้นเพียงไมกี่คน
คุณปฏิเสธขอกลาวหาของผมที่วา “อยางดีที่สุดขาวที่หนังสือพิมพนี้จะเสนอได
ก็คอื รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือผลการประชุมคณบดี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ดู
จะยิ น ดี ให นั ก ศึกษาเหลานั้นคัดลอกไปตีพิมพ” ผมคงไมจํ าเปนตองบอกคุณก็ไดวา ผมเอา
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ขอเท็จจริงมาจากไหน เพราะที่มาแหงความรูนั้นมีมากหลาย แตคุณเองก็ยอมรับวา “ถาจะลงก็ลง
ในแงขาว และเรื่องราวสําคัญที่เปนขาวเทานั้น” ทั้งคุณเองก็มิไดโตแยงวา มีขาวประเภทอื่นใด
ที่หนังสือพิมพ มหาวิทยาลัย จะเสนอไดดีกวาขาวประเภทนี้ (ซึ่งไมตองใชความสามารถและ
สติปญญามากนัก) เหตุผลของขอกลาวหาของผมในเรื่องนี้ก็คือ ในสมัยที่อาจารยควบคุม
หนังสือพิมพ (ซึ่งคุณจะบอกวา ปจจุบันไมมีปรากฏการณเชนนี้อีกแลว ผมก็คงเชื่อไดไมสนิทใจ)
อยางชนิดเอาเปนเอาตาย นักศึกษาผูจัดทําจะพยายามหาขาวมาอยางไร ก็ถูกแกถูกตัด ยอม
บัน่ ทอนกําลังใจ ลงทายที่สุดก็คงเหลือแตขาวการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมคณบดี
เทานั้น ที่ดูจะปลอดภัยแกการตรวจสอบแกไข
ขอชี้แจงอื่นๆนอกเหนือจากนี้ดูจะเปนคําชี้แจงชนิดที่ทําใหสีขางคุณไหมทั้งสิ้น
ไมจํ าเปนที่ผมจะตองแสดงอรรถาธิบายมากนัก แตขอที่นาสังเกตก็คือ ขอโตแยงของคุณนั้น
สวนใหญหาใชขอโตแยงตอขอกลาวหาและความคิดเห็นในประเด็นสําคัญของผมไม ยิ่งในตอน
ทายจดหมาย (เขาใจวาเปนหมายเหตุของบรรณาธิการ ซึ่งนาจะมีขอความที่ชัดแจงกวานี้)
กลาววา “การที่เรียนชี้แจงมาทั้งหมดนี้ ก็หวังใหทานผูเขียนและผูอาน ‘จดหมายจากเมืองไทย’
ไดเขาใจนโยบาย มหาวิทยาลัย ถูกตองยิง่ ขึน้ ” ดวยแลว ก็ยิ่งทําใหผมอดสงสัยไมไดวา อะไรบาง
ทีเ่ ปนนโยบายของหนังสือพิมพ มหาวิทยาลัย หรือ “มีนโยบายทีจ่ ะเปนสื่อกลางเฉพาะสถาบัน
การศึกษาเทานั้น” อยางทีค่ ณ
ุ กลาวเทานั้นหรือ และในหมูนักศึกษาผูจัดทําจะไดเคยคิดถึงเรื่องนี้
หรือไม แททจี่ ริง หนังสือพิมพมหาวิทยาลัยโดยทั่วๆไปควรจะมีนโยบายที่จะสื่อขาวสารที่นาสนใจ
ของสังคมในและนอกมหาวิทยาลัย ทั้งควรเปนสื่อนํากระตุนใหนักศึกษาถกเถียงปญหาตางๆ และ
วางตัวเปนกลางทางการเมือง (ทั้งภายในและระหวางประเทศ) แตเปดโอกาสใหผูมีความคิดเห็น
เอนเอียงไปทางหนึ่งทางใดไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีและเทาเทียมกัน ยิ่งคุณยอมรับดวยวา
“มีบรรณาธิการเปลี่ยนไปเรื่อยๆไมซํ้าชื่อกัน” ก็ยิ่งทําใหผมอดสงสัยไมไดวา หากนโยบายของ
หนังสือพิมพ มหาวิทยาลัย มีจริงแลว การดําเนินงานตามนโยบายได ยอมเปนสิ่งมหัศจรรยใจยิ่ง
ไมแตเทานั้น ขอที่คุณนาจะตอบผมก็คือ หนังสือพิมพ มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบตอผูเขียน
เพียงใด กรณีนายวินัย อุกฤษฎ (ถาผมจําชื่อไมผิด) เขียนวิจารณหนังสือเลมหนึ่ง กลับถูกสาวก
ของผูเขียนหนังสือเลมนั้นใชบารมีแหงความเปนนักหนังสือพิมพขม โดยอางเพียงวาเปนเด็กเปน
เล็กอยาริวิจารณผูใหญ ซึ่งหนังสือพิมพ มหาวิทยาลัย ฉบับตอมาก็นาจะมีปฏิกิริยาตอบโตไปบาง
ในเมื่อบทวิจารณหนังสือนั้นเขียนขึ้นอยางบริสุทธิ์ใจ ถาหากจะพิจารณาอยางชนิดไมเขาขาง
ตนเองจนเกินไป คุณก็คงเห็นดวยกับผมวา ขอบกพรองสวนหนึ่งนาจะสืบเนื่องมาจากระบบงาน
ทีเ่ ปนอยู
ผมเชื่อวา คุณคงเขาใจในเจตนาดีของผม และผมยังคงยืนยันในความเห็นที่วา
“ผู  บ ริ โ ภคก็ น  า จะมี สิ ท ธิ วิ พ ากษ วิ จ ารณ คุ ณ ภาพของสิ น ค า ที่ ซื้ อ ได ” แม ผ มจะไม มี โ อกาส
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“ทราบความจริงไดจาก มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 ของปที่ 13 ออกวันที่ 16 มิถุนายน 2513” ดังที่
คุณแนะก็ตาม ยิ่งในฐานะผูเสียภาษีแกรัฐดวยแลว ผูซื้อหนังสือพิมพ มหาวิทยาลัย ก็ยงิ่ มีสิทธิ
วิพากษวจิ ารณหนังสือพิมพนั้นมากยิ่งขึ้น เพราะการตีพิมพหนังสือพิมพ มหาวิทยาลัย ทุกฉบับ
ลวนไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐทั้งสิ้น ซึ่งคุณทราบอยูแกใจ

ขอแสดงความนับถือ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
13 กรกฎาคม 2513

