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บทบรรณาธิการรับเชิญ
การพัฒนาวารสารสถาบันสู่ระดับนานาชาติ
สมชัย บวรกิตติ
ภูมิหลัง
ข้าพเจ้ารักงานวรรณกรรมเป็นชีวติ จิตใจ อ่านหนังสือ
ประเภทอ่านเล่นอ่านจริงตั้งแต่อ่านออกเขียนได้ ชอบงานเขียน
ของ ป. อินทรปาลิตและเรื่องแปลบู๊ลิ้ม จนถึงสามก๊ก สมัยเรียน
มั ธ ยมก็ เริ่ ม ออกหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ให้ เ พื่ อ นๆ ในชั้ น เรี ย น
อ่านกัน เมื่อไปเรียนและฝึกงานที่ต่างประเทศได้ความรู้ภาษา
จากการอ่านนวนิยายต่างๆ โดยเฉพาะงานของ Agatha Christie
ด้านการเขียนได้ครูดี (ศ.พญ. Edith Lincoln หัวหน้าหน่วย
งาน) ท�ำให้มีบทความลงพิมพ์ในวารสารวิชาการแนวหน้าของ
สหรัฐฯ หลายเรื่อง และเป็นบรรณาธิการจุลสารนักเรียนไทย
ในฝรั่งเศส ๑ ฉบับ
เมือ่ ๖๐ ปีกอ่ น ช่วงรับราชการทีโ่ รงเรียนแพทย์ศริ ริ าช
เป็นอาจารย์นกั เรียนนอก ไฟแรงส่งบทความวิชาการลงพิมพ์ไป
ต่างประเทศ และเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการตอบโต้บทความ
ในวารสารต่างประเทศเป็นประจ�ำ งานเขียนให้วารสารภาษาไทย
สมัยแรกเป็นเพียงวารสารสโมสร เพราะเมื่อได้อ่านบทความใน
วารสารต่างประเทศพบเรื่องดีๆ ก็อยากให้คนอื่นรู้บ้าง มาเริ่ม
ท�ำวารวารสารวิชาการไทยเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นบรรณาธิการ
จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
และพร้อมๆ กันนั้นท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์
ปฐมบรรณาธิ ก ารสารศิ ริ ร าช ได้ ข อให้ ไ ปเป็ น บรรณาธิ ก าร
สารศิริราช ต่อจากท่าน
การเป็นบรรณาธิการวารสารในประเทศไทยสมัยนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย ประกอบกับความดื้อรั้นในอุดมการณ์และความ
มุง่ มัน่ นอกกรอบท�ำให้ประสบความล�ำบากและแรงต่อต้านมาก
ด้ ว ยอุ ด มการณ์ ด ้ า นการท� ำ วารสารที่ ไ ม่ เ คยเปลี่ ย นแปลง
ก็คอื เป็นคนไทยต้องท�ำทุกอย่างเพือ่ ผดุงความเป็นไทย ได้ทมุ่ เท
ท�ำงานให้สารศิรริ าชเพือ่ เป็นวารสารไทยทัง้ แท่งและเป็นวารสาร
ระดับโรงเรียน สืบสานแนวคิดและปณิธานของปฐมบรรณาธิการ

ส�ำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

ได้พยายามจรรโลงภาษาไทยตามรอยเท้าปฐมบรรณาธิการ
แม้จะประสบการต่อต้านค่อนข้างหนักเพราะไม่มีบารมีเทียบ
ปฐมบรรณาธิการ อย่างไรก็ดี ได้ยืนหยัดท�ำงานด้วยอุดมการณ์
จนรอดชีวิต จวบปัจจุบัน
โดยแนวคิดส่วนตัว อยากให้วารสารแพทย์ไทยมีหลาย
ระดับท�ำนองสนามกีฬา ให้วารสารโรงเรียนแพทย์เป็นสนาม
กีฬาของนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ สูงขึ้นไปเป็นสนาม
วรรณกรรมระดับชาติ เช่น วารสารสมาคมแพทย์ฯ เมือ่ มีสถาบัน
หรือสมาคมแพทย์เฉพาะทางจึงออกวารสารวิทยาลัยแพทย์
แขนงต่างๆ เช่น วารสารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ วารสารราช
วิทยาลัยศัลยแพทย์ ซึ่งเหมาะที่จะเป็นวารสารระดับนานาชาติ
ในสมัยต้นๆ แนวคิดดังกล่าวสามารถท�ำได้เพียงแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ เนื่องจากสมัยนั้นการแพทย์ไทยยังอยู่เพียง
ระดับโรงเรียน ยังไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ดังนั้นเมื่อไปรับเป็น
บรรณาธิการทั้งสารศิริราช และจดหมายเหตุทางแพทย์ของ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จึงยึดสารศิริราชเป็นวารสาร
ระดับโรงเรียน และจดหมายเหตุทางแพทย์เป็นวารสารระดับ
ชาติและนานาชาติ ซึ่งก็ท�ำได้ส�ำเร็จ สามารถน�ำจดหมายเหตุ
ทางแพทย์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เข้าท�ำเนียบดัชนี
แพทย์ (Index Medicus) ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ
เป็นวารสารการแพทย์ของไทยฉบับแรก
การท�ำสารศิริราชให้เป็นวารสารไทยเต็มรูปแบบใน
ช่วงแรกๆ เป็นที่ขัดหูขัดตาเพื่อนแพทย์โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์
หัวก้าวหน้า แต่ปัจจุบันแพทย์ส่วนใหญ่ยอมรับภาษาศิริราช
(Siriraj Jargon) แม้ไม่สดุ โต่ง ส่วนการปรับเปลีย่ นจดหมายเหตุ
ทางแพทย์ฯ ที่แต่เดิมเป็นวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปนกัน การปรับเปลีย่ นรูปแบบวารสารเป็นภาษาอังกฤษได้สร้าง
ความเหน็ดเหนื่อยแก่บรรณาธิการมาก แต่ท�ำให้แพทย์ไทย
ปัจจุบัน ได้ประโยชน์
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ต่อจากจดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยสมาคมฯ
ก็มีวารสารระดับนานาชาติอีกหลายฉบับที่ผู้เขียนได้รับเชิญ
ให้เป็นบรรณาธิการ และก็ท�ำส�ำเร็จเกือบทุกราย เช่น Asian
Pacific Journal of Allergy and Immunology ที่ผู้เขียนให้
ก�ำเนิด ก็เป็นวารสารไทยทีอ่ อกสูน่ านาชาติได้สำ� เร็จ เป็นทีน่ ยิ ม
ของนักวิชาการไทยและต่างชาติอย่างมากในปัจจุบัน ส่วนอีก
หลายวารสารที่เป็นบรรณาธิการและผู้ให้ก�ำเนิด เช่น Internal
Medicine Journal, Journal of Environmental Medicine
ที่มีโอกาสจะได้เข้าท�ำเนียบดัชนีวารสารแพทย์นานาชาติ แต่ก็
มีอันเป็นไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้บริหารที่ไม่ปรารถนาให้ท�ำ
วารสาร

การพัฒนาวารสารไทยให้เป็นวารสารนานาชาติ
การพัฒนาวารสารให้เป็นวารสารนานาชาติใช้เวลา
ประมาณ ๓ ปี งานเบือ้ งต้นคือการจัดขนาดรูปเล่มตามมาตรฐาน
วารสารวิชาการ และจัดรูปลักษณ์ทวั่ ไป รูปแบบกราฟิกตัวอักษร
พิมพ์ รวมถึงภาพสีในฉบับให้ชวนอ่านชวนจับต้อง ภาษาและ
ส�ำนวนต้องถูกต้องเกินร้อยละ ๙๐ จึงควรหาบรรณาธิการผูช้ ว่ ย
ที่เก่งด้านภาษา ถ้าไม่มีต้องจ้างคนท�ำ
รายชื่อคณะผู้จัดท�ำรวมทั้งกองบรรณาธิการควรมี
ทั้งคนไทยและต่างชาติให้หลากหลาย และเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จักและนับถือ จ�ำนวนไม่จ�ำกัด มีข้อแม้ว่ากรรมการในคณะ
บรรณาธิการทุกคนต้องอุทิศตัวช่วยท�ำงานจริงๆ ต้องมีบารมี
ช่วยขอบทความจากหน่วยงานต่างๆ ได้ และหรือเขียนบทความ
ให้ตามโอกาส เช่นผลัดกันเขียนบทบรรณาธิการให้นานๆ สักครัง้
เมื่อข้าพเจ้ามารับเป็นบรรณาธิการจดหมายเหตุทางแพทย์ของ
แพทยสมาคมฯ ได้ยอมเสียผลประโยชน์สว่ นตัวโดยน�ำบทความ
ทีจ่ ะส่งให้วารสารต่างประเทศมาลงในวารสารประเทศไทยหมด
และลงพิ ม พ์ ฉ บั บ ละหลายเรื่ อ ง จนถู ก ครหาและแนะว่ า
ชื่อวารสารน่าจะใช้วารสารสมชัย ก็ได้ตอบไปว่าถ้าไม่ต้องการ
เห็นบทความของบรรณาธิการมากก็ส่งเรื่องมาลงพิมพ์บ้าง
หลั ก การส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของการท� ำ วารสารคื อ ออก
วารสารตรงตามก�ำหนดเวลา เพราะท�ำให้เจ้าของบทความ
พอใจทีไ่ ด้เห็นบทความทันใจ ไม่ตอ้ งคอยเป็นปี จ�ำนวนบทความ
หรือจ�ำนวนหน้าพิมพ์ในแต่ละฉบับ ไม่ควรจ�ำกัด ควรลงพิมพ์
บทความทุกเรื่องที่ปรับปรุงเรียบร้อย จ�ำนวนบทความในฉบับ
จะมากน้อยเท่าไรไม่ส�ำคัญ มีเท่าไรเมื่อถึงก�ำหนดเวลาออก
วารสารก็ออกตามก�ำหนด ไม่ควรก�ำหนดตายตัวจ�ำนวนหน้า
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หรือบทความในฉบับ ออกให้ทันก�ำหนดเวลาเป็นส�ำคัญ หลาย
ท่านอาจเคยเห็นวารสารบางฉบับปีหนึ่งๆ มีจ�ำนวนหน้าพิมพ์
เป็นพันหน้า
ขอสรุปว่าการท�ำวารสารไทยให้ถึงระดับนานาชาติ
แม้ใม่ใช่เรื่องง่าย แต่ท�ำได้ถ้าตั้งใจจริง อดทนยอมเสียสละใน
เบื้องต้น บทบาทส�ำคัญของบรรณาธิการต้องมี ๓ ฝี คือ ฝีมือ
ซึ่งทุกบรรณาธิการมีอยู่แล้ว ฝีปาก ขอบทความทุกครั้งที่พบ
นักวิชาการในทุกสถานทีแ่ ละทุกสถานการณ์ ไม่ตอ้ งกระดากปาก
ถือคติ “ด้านได้อายอด” ใช้ความพยาบาลติดตามตื๊อขอให้ได้
เอ่ยปากขอสิบครั้งได้สักครั้งก็ยังดี และข้อสุดท้าย คือ ฝีเท้า
ไม่ท�ำงานแบบนั่งคอยความส�ำเร็จซึ่งได้ผลน้อย การท�ำงานให้
ส�ำเร็จรวดเร็วจะต้องติดตาม เมื่อส่งบทความไปพิชญพิจารณ์
ก็ต้องคอยทวงถาม เมื่อส่งผู้นิพนธ์ตรวจพิสูจน์อักษรก็เช่นกัน
จ�ำได้ว่าสมัยหนึ่งต้องไปทวงงานถึงบ้าน และไปส�ำนักพิมพ์ไป
โรงพิมพ์ทกุ วัน คุมช่างพิมพ์ชา่ งแท่นเข้าเล่มวารสาร ให้สนิ น�ำ้ ใจ
บ้างเป็นก�ำลังใจ ไม่ใช่สินบน ซึ่งได้ผลเพราะไม่ถูกวารสารหรือ
หนังสือฉบับอื่นมาแซงตัดหน้า
ด้วยหลักการท�ำงานที่กล่าวข้างต้น วารสารทุกฉบับ
ที่ข้าพเจ้าท�ำจึงออกได้ตามก�ำหนดเวลา เคยออกก่อนเวลา
บ่อยๆ จนคุณหมอประเวศ วะสี แซวว่าออกวารสารเหมือนออก
หนังสือพิมพ์รายวัน
เรื่องการเป็นวารสารแพทย์ระดับนานาชาตินั้น สมัย
ก่อนใช้ Index Medicus เป็นมาตรฐาน สมัยนี้มีตัวชี้วัดอื่น
หลายอย่างมีกฎเกณฑ์ต้องปฏิบัติตาม แต่ไม่ยาก ถ้าท�ำวารสาร
ได้คุณภาพและออกตามก�ำหนดเวลา ส�ำหรับ Index Medicus
นั้นสมัยข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการการเข้าเป็นสมาชิกไม่ยาก
เพียงท�ำให้วารสารที่มีคุณภาพออกตามก�ำหนดสม�่ำเสมอเพียง
๒ ปีเต็มเขาก็รับแล้ว
โดยอุดมการณ์และปณิธาน การท�ำวารสารต้องยึด
คติธรรมความเป็นคนไทยด้วยการกระท�ำ เมื่อใช้ภาษาไทยต้อง
ใช้อย่างถูกต้อง ไม่ใช้ภาษาไทยพันทางแบบภาษาสื่อหรือภาษา
วัยรุ่น การใช้ภาษาอังกฤษก็เช่นกันพยายามให้ถูกต้องที่สุดแม้
ไม่ใช่ภาษาของเรา การช่วยเกื้อกูลพัฒนาวารสารไทยให้เจริญ
ก็คอื ช่วยสนับสนุนวารสารไทย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าถ้าคนไทยช่วยกัน
ส่งบทความให้วารสารไทยแทนทีจ่ ะส่งไปลงวารสารต่างชาติเพือ่
ประโยชน์ส่วนตนหรือถูกบังคับ ไม่เข้าใจว่าท�ำไมบทความดีๆ
ต้องถูกบังคับให้ไปสนับสนุนต่างชาติ ถ้าวารสารไทยมีบทความ
ดี ๆ วารสารไทยก็ จ ะสามารถเคี ย งบ่ า เคี ย งไหล่ กั บ วารสาร
ต่างชาติได้

