
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  5 
 

เนื้อหา 
แนวคิดเก่ียวกับเสรีภาพ 
เสรีภาพของสื่อส่ิงพิมพ 

เสรีภาพในกรอบกฎหมาย 

เสรีภาพในกรอบจริยธรรม 

เสรีภาพในกรอบมโนธรรม 
ความเปนมาของเสรภีาพของหนังสือพิมพ 
เสรีภาพของหนังสือพิมพ 
 เสรีภาพดานขาวสาร 

 เสรีภาพการพมิพ 

 เสรีภาพวพิากษวิจารณ 

 เสรีภาพจําหนายแจก 

 เสรีภาพแสดงความคิดเหน็ 
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอเสรีภาพของหนังสือพิมพ 
 นายทนุหรือเจาของหนังสือพิมพ 

 ผูจัดทํา 

 ผูอาน 
 นักธุรกิจ 

 นักการเมือง 

 กฎหมายควบคุมการพิมพ 
ความรับผิดชอบของสื่อสิง่พิมพ 

ความรับผิดชอบในฐานะสถาบันการศึกษา 

ความรับผิดชอบในฐานะสถาบันแหงความเทีย่งธรรม 

ความรับผิดชอบในฐานะสมบัติของประชาชน 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  5  จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคดิเกี่ยวกบัเสรีภาพตามแนวคิดตาง ๆ ได 

2. บอกถึงความเปนมาและเสรีภาพของสื่อส่ิงพิมพในดานตาง ๆ ไดถูกตอง 

3. ยกตัวอยางอปุสรรคของเสรีภาพของสื่อส่ิงพิมพไดถูกตอง 
4. อธิบายถงึความรับผิดชอบของสื่อส่ิงพิมพไดถูกตอง 
5. ยกตัวอยางความรับผิดชอบของสื่อส่ิงพมิพไดถูกตอง 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที ่ 5 

2. บรรยายประกอบแผนใส และสรุปเนื้อหาในแตละหวัขอ 

3. แบงกลุมนักศกึษาใหทาํกิจกรรมตามใบงานดังตอไปนี ้
-  ระดมความคิดเห็นและยกตัวอยางการนาํเสนอขาวอยางเสรีภาพของสื่อส่ิงพิมพ 

-  รวบรวมตัวอยางขาวจากสื่อส่ิงพิมพที่แสดงถึงความรบัผิดชอบตอมนุษยและสังคม 

4. อภิปรายถึงเสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ ในสังคม 

ปจจุบันวามีความเหมาะสมมากนอยเพยีงใด 

5.   นําเสนอหนาชัน้เรียน 

6.   ทําแบบฝกหัดทายบท 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 

2. แผนใส 

3. ใบงาน 

4. ส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ 

5. แบบฝกหัด 

การวัดและประเมินผล 
1. จากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

2. จากการทาํใบงานและการนาํเสนอหนาชัน้เรียน 

จากการทาํแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 5   
เสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อสิ่งพิมพ 

 
 หากเรามองสือ่ส่ิงพิมพในมมุมองของโลกสากล พบวา ส่ือส่ิงพิมพที่มองเห็นไดชัดเจนก็คือ 

หนงัสือพมิพ นอกจากหนงัสือพิมพแลวยงัมีส่ือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ อีก เชน นิตยสาร วารสาร ที่เขามาม ี

สวนสาํคัญตอการดํารงชวีิตประจําวนัและสังคมมนุษย หากวาการผลติสื่อส่ิงพิมพนัน้มีปญหามากกวา

ส่ือชนิดอื่น เชน การเงนิ อัตราเงินเฟอ การโฆษณา สมาชิก เสรีภาพและความรับผิดชอบ เปนตน  

โดยเฉพาะในเรื่องของเสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ ซึ่งเนนหนกัในดาน

หนงัสือพมิพนัน้เปนเรื่องสําคัญ แนวคิดความเปนมาของเสรีภาพของหนงัสือพมิพและความรับผิดชอบ

ของหนงัสือพมิพไทยมิไดถอืกําเนิดขึน้โดยการตอสูของคนไทย มิไดเกิดขึ้นดวยความที่คนไทยซาบซึ้ง

ตอเสรีภาพ หรือเกิดขึ้นดวยความรวมมอืของมวลชน ในอดีตที่ผานมาคนไทยไมไดเขาใจถึงแกนแท

ของหนงัสือพมิพเห็นหนงัสอืพิมพเปนเพยีงผลิตผลทางวทิยาศาสตรอยางหนึ่งทําใหคนไทยสวนใหญ

ยังไมรูตัว และมิไดถูกเสี้ยมสอนใหรูคุณคาของมนัมากอน เพื่อใหหนงัสือพิมพเปนพาหะของการแสดง

ความคดิเหน็และปอนขอมูล เพื่อการตัดสินใจโดยเสรีของมนษุย หนังสือพิมพจึงตองมีเสรีภาพและ

ความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นในบทนี้จะทาํใหเกดิความเขาใจถึงเสรีภาพและความรับผิดชอบของ

หนงัสือพมิพทีพ่ึงประสงคตอมนุษยและสังคมไทย 
 

แนวคิดของเสรีภาพ 
 เสรีภาพของสือ่ส่ิงพิมพนัน้สามารถแยกศึกษาไดเปน 3 ข้ันตอน คือ เสรีภาพตามทฤษฎีทาง

ธรรมชาติ  เสรีภาพตามทฤษฎีทางศาสนา และเสรีภาพทางปรัชญา 
 เสรีภาพตามทฤษฎทีางธรรมชาต ิ
 หากพิจารณาคติทางศาสนาอันเกิดขึน้ตามกระบวนการทางธรรมชาตแิลวอาจแยกพื้นฐาน

ของเสรีภาพตามความเชื่อของศาสนาได 2 กลุมคือศาสนาประเภทเทวนิยมและประเภทอเทวนยิม   

(สุวัฒน ทองธนากุล, 2545, หนา 245-247) 

1.   เทวนยิม (theism) ยึดถอือํานาจสูงสุดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวะ อันไดแกพระเจา มนุษย 

พวกนี้ถือวาผูมีอํานาจสูงสดุหรือเทวะเปนผูสรางมนษุย มนุษยตองขึ้นอยูกับอํานาจหรือโองการนั้น 

มนุษยไมมีสิทธิอิสระจะทาํอะไรไดตามเสรีภาพของตนเอง 
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2. อเทวนิยม (atheism) ไมยึดถืออํานาจใคร แตยึดถือการกระทําการของมนษุยซึง่ตาม 

ภาษาสามัญเรียกวา “กรรม” วาเปนตัวสรางมนุษย มนุษยพวกนี้ไมข้ึนตอใครไมตองคอยรับโองการ

ของใคร เปนตัวของตัวเอง และมีเสรีภาพทําอะไรไดตามความพอใจ แตจะเปนเสรีภาพที่มีขอบเขต

เพียงใดหรือไมข้ึนอยูที่มโนธรรมของมนุษยแตละคน 

      แนวคิดทัง้ 2 ขางตนทําใหเหน็วามนุษยสองกลุมมีความคดิเห็นตอเร่ืองเสรีภาพแตกตางกนั  

แตในภาษาธรรมเราจะเห็นไดรวมกันวาผูสรางเราคือธรรมชาติ หรือ มนุษยเกิดจากกฎเกณฑของ

ธรรมชาติอันเดียวกนัทัง้หมด ซึ่งธรรมชาติสรางเลือด สรางเนื้อ สรางลมหายใจ สรางจิตใจใหแกชีวิต

มนุษย และสรางธาตุรูที่เปนตัวผลักดนัใหมนษุยเกิดความสาํนกึไดในเสรีภาพอนัพึงจะมีไดดวย สิทธิ

แหงการมีเสรีภาพนัน้เปนสทิธิมนุษยชนอนัเปนสิง่มีคาที่ธรรมชาติมอบใหไวแกกาํเนิด  

      เสรีภาพคอืสิทธิมนุษยชนที่เปนสมบัตขิองมนุษยทีจ่ะใชกระทาํสิ่งใดไดโดยอิสระเสรี  แต

การใชสิทธหิรือเสรีภาพตองอยูควบคูกับเสรีธรรมอันไดแกขอบเขตหรือกฎเกณฑของเสรีภาพภายใน

สังคมซึ่งเปนความรับผิดชอบตามภาวะพืน้ฐานของมนษุย  
 เสรีภาพตามทฤษฎทีางศาสนา 
 คําสอนในศาสนาประเภทเทวนิยมไมไดพูดถึงสทิธิเสรีภาพตามภาวะพื้นฐานของมนุษย สวน

ศาสนาประเภทอเทวนยิมโดยเฉพาะพทุธศาสนาเปนศาสนาแรกในโลกที่ยอมรับเสรีภาพหรือสิทธิ

มนุษยชนโดยสอนใหมนุษยทําลายระบบทาส ทั้งทาสภายนอกและทาสภายใน ไดแก กิเลสความชั่ว

นานาชนิดที่อยูในจิตใจของมนุษยอันเปนระบบผดุงเสรีภาพทัง้หมด 

 พุทธศาสนาสอนใหผูปฏิบัตธิรรมมีอิสระเสรีแกตัวเอง เปนการยอมรบัเสรีภาพของปจเจกชนที่

เปนอยูโดยธรรม ดังคําสอนในพระบาลีกาลามสูตรที่ใหใครนับถือศาสนาไหนก็ไดในลักษณะ “จะเชื่อก็

ได ไมเชื่อกไ็ด”  ความเชื่อหรือความไมเชือ่  ความศรัทธา  เปนสิทธสิวนบุคคล ไมมีเทวะองคใดจะมา

ใชสิทธิอํานาจบังคับได  แสดงใหเห็นวาพทุธศาสนายอมรับและสงเสริมเสรีภาพของมนษุยเปนพืน้ฐาน

มาตั้งแตสมัยโบราณแตในขณะเดียวกนัทรงบัญญัติพระวินัยไวเปนเครื่องปองกนัไมใหมีการใชเสรีภาพ

ไปกอความวุนวายในสังคม 

 เสรีภาพมีอยูในที่ใดแลวตองมีเสรีธรรมคูไปดวย นัน่คือขอบเขตและกฎเกณฑที่ผูใชเสรีภาพ

ตองผิดชอบในทีน่ั้น เปรียบเสมือนผูประกอบอาชีพสื่อส่ิงพิมพ ตองตระหนักเรื่องเสรีภาพตามทฤษฎี

ทางศาสนาใหมาก เพราะศาสนาเปนพืน้ฐานดานจริยธรรมของมนุษยใหแตกตางจากสัตวดิรัจฉาน 
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 เสรีภาพทางปรัชญา 
 นักปราชญชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกหลายทานไดพยายามอธบิายพืน้ฐานเสรีภาพของ

มนุษยไวหลายทานดังนี ้

 ช็องปอลซารตร (Jean Paul Sartre) นักปราชญชาวฝรั่งเศสในฐานะผูนําลทัธิปรัชญา 

อัตถิภาวะนิยม (existentialism) สรางทฤษฎีที่เรียกวา “ทฤษฎีของซารตร” ที่ไดเนนใหเหน็วาเสรีภาพ

ของมนุษยติดตัวมาตั้งแตกาํเนิด มนุษยไมสามารถเลือกเกิดโดยปราศจากเสรีภาพได เพราะมนุษย

และเสรีภาพเปนอันเดยีวกนัและกนั แตเสรีภาพยอมมขีอบเขตจํากัด เสรีกับความรบัผิดชอบ

จําเปนตองอยูควบคูกันไป  

 กฤษณะ มูรติ นักปราชญชาวอินเดีย ไดกลาวถงึการมีเสรีภาพของมนุษยหมายถงึการม ี

ภูมิปญญา ทีอ่าจมีเหตุมาจากศรัทธาในศาสนาที่คนยึดถืออยูหรือจากเลือดของบิดามารดา ซึ่งแสดง

ใหเหน็วาเสรีภาพของมนุษยเกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษย เสรีภาพของมนษุยเทากับเปนเครื่องหมายของ

ความเปนมนษุย 

 จะเหน็ไดวาแนวคิดเกีย่วกับเสรีภาพของมนุษยทางทฤษฎีทางศาสนาและทางปรัชญาลวนมี

ความเห็นที่สอดคลองกันวา เสรีภาพติดตัวมนุษยมาแตละคนตั้งแตเกิด ทุกคนมีเสรีภาพเปนของตน 

แตมนุษยอยูในสังคม เสรีภาพของมนุษยตองตั้งอยูบนพื้นฐานของเสรีธรรม คือขอบเขตกํากับความ

สงบสุขและการดํารงอยูของสังคม 

 

ความเปนมาของเสรีภาพหนังสือพิมพ 
 ในสมัยกรกีโบราณ แมไดชื่อวาเปนดินแดนเสรีภาพในการพูด แตปรากฎวานักปราชญไมนอย

ในสมัยนั้นถูกขัดขวางการพดู การเขียน อันเปนความคิดใหมซึ่งขัดแยงกับความเชื่อเดิม มกีารจับกุม 

เนรเทศ ถึงขัน้บังคับใหดื่มยาพิษก็ม ี

ประเวศ วะส ี (2541,หนา 1-7) ไดกลาวถงึการปฏิรูปส่ือมวลชนนัน้มีความสมัพนัธกบัทุกเรื่อง

ของสังคมทีจ่ะตองสรางความเขาใจใหเกิดกับทุกสวนของระบบสังคม จึงตองเพงเล็งในประเดน็นี้ให

มาก เพราะเมือ่กลาวถึงการปฏิรูปส่ือมวลชนใหมีจริยธรรม และความถูกตองนั้น อันเกิดจาก 

องคประกอบ 3 ประการคือ 

1. ตองมีเสรีภาพ 

2. ตองมีปญญา  ในการที่จะเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ทัง้หมด สามารถเรยีนรูไดอยางตอเนื่อง  
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เชน มีการนาํสื่อมวลชนมาใชเปนเครื่องมอืในการปราบคอรัปช่ัน สังคมไทยเปนสังคมความเหน็ ซึง่ถา

เราใชความเหน็ เขาไมกลวั แตตองใชความรู ทาํใหเหน็สมาชิกในสงัคมเห็นพองกนังายขึ้นเพื่อนาํไปสู

การเกิดปญญา 

3. มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
 การถูกจาํกัดเสรีภาพในการพูด การเขียน และการพิมพของนักหนงัสอืพิมพในปจจุบันเรียกวา 

"เซนเซอร" หมายถงึ การตรวจตัดขาวโดยเจาพนักงานการพิมพ แตเดิมเปนเพียงการกระทําของสถาบัน

หรือบุคคลผูมีอํานาจ เพื่อขัดขวางการถายทอดระหวางผูสงกับผูรับสารมาเปนการใชกฎหมายกาํหนด

ขอบเขตเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็เพื่อคุมครองสทิธิประชาชนผูถูกละเมิดสทิธิถกูหมิน่ประมาท

หรือถูกกระทําใหเสื่อมเสียชือ่เสียง และไดกลายมาเปนความพยายามของรัฐบาล องคการสวนบคุคล

กลุมชนหรือของแตละคนทีจ่ะไมใหประชาชนอาน ดู หรือฟง ส่ิงที่ถอืวาเปนภัยตอรัฐหรือเปนอนัตราย

ตอศีลธรรมสวนรวม ทัง้นี้การใชเสรีภาพในการพูด การเขียน และการพิมพ กย็อมมสิีทธิกระทําไดแต

ตองอยูในขอบเขตกฎหมาย และถกูจํากดัหรือยกเลิกเสียเมื่อไรก็ได  (เรืองศรี  จุลละจินดา, 2526,  

หนา 63-66)  

 ในการศึกษาถงึความเปนมาเสรีภาพของหนังสือพิมพไทยสามารถพิจารณาได 2 ยุค คือ 

1.  ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย  ในยุคนี้หนังสือพิมพมีเสรีภาพมาก และใชเสรีภาพเกินขอบเขต 

จนกลายเปนความกาวราวละเมิดสิทธิสวนบุคคล ภาษาที่ใชหยาบคาย อันเปนการทําลายสถาบนัของ

หนงัสือพมิพใหตกต่ําลง อยางเชน หมอบลัดเลยเคยออกหนงัสือพมิพเขียนบทวพิากษวิจารณไปถึง

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3  ซึ่งไมเคยมีผูใดบังอาจกระทาํเชนนัน้มากอน  แมกระนัน้ก็ไม

ปรากฏวาพระองคไดทรงออกขอบังคับไว เพื่อจํากัดสิทธเิสรีภาพหนังสอืพิมพประการใด ทําใหรัฐบาล

ตราพระราชบญัญัติวาดวยสมุดเอกสาร และหนงัสือพมิพ พ.ศ. 2465 และ พ.ศ. 2470 ในรัชกาลที่ 6 

และที่ 7 ตามลําดับเพื่อยกระดับมาตรฐานหนังสือพิมพใหสูงขึ้น  (สุกญัญา  ตีระวนชิ, 2520,  

หนา 24-25) 

2. ยุคประชาธิปไตย  ในยุคนีม้กีารตราพระราชบัญญัติการพิมพข้ึนมาใหม แกฉบับเดมิใน 

ป พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติฉบับนี้เองไดบัญญัติใหมีการตรวจขาวหนังสือพิมพหรือเซ็นเซอรกอนนาํ

ออกโฆษณา นับวาเสรีภาพหนงัสือพมิพเร่ิมถูกจาํกัดลง ปจจุบันมกีฎหมายที่ควบคุมการพิมพคือ 



 175 
 

พระราชบัญญติการพิมพ พ.ศ. 2484 กฎหมายดังกลาวไดใหอํานาจเจาพนักงานการพิมพในการที่จะ

ควบคุมหนังสอืพิมพดวยการตรวจขาวและมีอํานาจในการยึดสิ่งพมิพ    แมพมิพ   และถอนใบอนญุาต

ผูพิมพโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนงัสือพมิพในเมืองไทยจะมีมากนอยเพยีงไรขึ้นอยูกับ 

การบริหารประเทศวาจะใชอํานาจทางกฎหมายบีบค้ันหรือผอนคลายเพียงไรสิทธิเสรีภาพของ 

หนงัสือพมิพผูกพนัอยูกับวิถทีางการเมืองของประเทศดวย 

     แมในปจจุบันประเทศไทยจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแทนทีห่นงัสอืพิมพจะ

มีอิสระเต็มที่ในการเสนอขาวสารแตกลับกลายเปนวาเสรีภาพของหนังสือพิมพกลบัถูกลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกบัหนงัสือพมิพในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชจึงมีเสรีภาพมากกวายุคประชาธิปไตย  

(รจิตลักษณ  แสงอุไร, 2525, หนา 1-18)  

     อยางไรก็ตาม เสรีภาพของหนงัสือพิมพจะมากเพียงใด ข้ึนอยูกบัระบอบการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยจะมีเสรีภาพมากกวาประเทศที่ปกครองโดยระบบอื่น แตในประเทศที่ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยดวยกนันัน้ เสรีภาพหนังสือพิมพไมเทาเทียมกนั ทัง้นี้ข้ึนอยูกับผูบริหารประเทศ

วาจะใชอํานาจทางกฎหมายบีบค้ันการใชเสรีภาพหนังสือพิมพเพียงใด เสรีภาพของหนังสือพิมพ 

จึงควรไดรับการยอมรับจากรัฐบาล วาเปนสิ่งจาํเปนและสําคัญยิ่งในภาวะปจจุบนัเพราะหนงัสือพิมพ

ทําหนาทีเ่ปนปากเสียงแทนประชาชน ตลอดจนดูแลรักษาผลประโยชนของประเทศในดานตาง ๆ  

 

เสรีภาพของสื่อส่ิงพิมพ 
 การมีเสรีภาพเปนสิ่งจําเปนในการทําหนาที่ของสื่อส่ิงพมิพทัง้หลายอยางมีประสิทธภิาพ  

ดังนัน้การใชเสรีภาพผานสือ่ส่ิงพิมพจะตองอยูภายใตกรอบกฎหมาย จริยธรรมแหงวิชาชพี  และ 

มโนธรรมของผูประกอบการวิชาชพี ดงันี ้
 เสรีภาพในกรอบกฎหมาย 
 เสรีภาพ เปนความมเีสรีที่จะทําไดโดยปลอดอุปสรรค มีสิทธิทีจ่ะทําจะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิ

ของผูอ่ืน หากมองในแงของกฎหมายนัน้ การใชเสรีภาพตามแนวคิดนี้ยอมรับเสรีภาพสวนบุคคลที่จะ

กระทําการใดไดโดยไมถูกขัดขวาง ไมวาจะโดยบุคคลอื่นหรือโดยกฎหมาย  แตการใชเสรีภาพจะ

กระทําไดตราบเทาที่ไมกอเกิดความเสยีหายแกบุคคลอืน่ ตัวอยางเชน ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ไดกลาววา 
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 “ความเสมอภาคของบุคคลในแงกฎหมายจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรรในการนับถือศาสนา มีเสรีภาพในรางกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพใน

การศึกษา…”  

 และในมาตรา 39 ไดมีการบญัญัติถึงเสรีภาพในการใชส่ือส่ิงพิมพไวโดยเฉพาะ ดงันี ้

 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และ

การสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน…” 

 นอกจากนีย้ังมีการคุมครองสทิธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่เกี่ยวของอีกในมาตรา 40 และ 41  

จะเหน็ไดวาในประเทศที่มกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยจะใหความสาํคัญในเรื่องเสรีภาพสวน

บุคคลที่อยูภายใตกรอบของกฎหมายนัน่เอง  

 ดวยเหตนุี้ผูประกอบวิชาชีพสื่อส่ิงพิมพทัง้หลายจึงตองใชเสรีภาพในการแสดงออกทางดาน

ความคิดเหน็ในกรอบของกฎหมายที่รัฐไดบัญญัติไวแลว เชน ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ความรับผิดเมือ่ละเมิด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

พระราชบัญญตัิการพมิพ พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติวิธพีิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 

พระราชบัญญตัิยา พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติวาดวยอาหารและอาหารควบคุมพิเศษ พ.ศ.2522  
 เสรีภาพในกรอบจริยธรรม 
 เสรีภาพของสือ่มวลชนเปนสิ่งที่จาํเปนในสังคม หากวาการมีเสรีภาพของสื่อมวลชนอาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอสังคมได ถึงแมวาในสงัคมจะมีกฎหมายไวจํากัดขอบเขตของการใชเสรีภาพ

ก็ตามกย็ังอาจไมเพียงพอ ถาสื่อมวลชนไมมีความรับผิดชอบและขาดจริยธรรมที่ดีงามตอการประกอบ

วิชาชพี  โดยเฉพาะปญหาจริยธรรมของหนังสือพิมพเปนปญหาทีม่ีการวิพากษวิจารณกันมาตัง้แตใน

อดีต  ดวยเหตนุี้ทาํใหวงการหนงัสือพมิพมคีวามตื่นตวัตอปญหานี้และรวมกันจัดตั้งองคกรที่เขามาทํา

หนาทีก่ํากบัดานจริยธรรมแหงวิชาชพีนั่นคือ “สภาการหนงัสือพมิพแหงชาติ” (สนช.)  

 ในวนัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ.2540 การจัดตั้งสภาการหนังสอืพิมพแหงชาติข้ึนอยางเปนทางการ 

โดยเจาของกจิการหนังสือพิมพและบรรณาธิการหนงัสือพิมพภาษาไทย-ภาษาองักฤษ 25 ฉบับ จาก

จํานวนทั้งสิน้ 32 ฉบับ รวมทั้งองคกรที่เกีย่วของกับหนงัสือพิมพ 10 องคกร ไดรวมกันจัดตั้งขึน้เพือ่ 

สงเสริมผูประกอบอาชีพหนงัสือพิมพใหมคีวามรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลกัจริยธรรมแหงวชิาชีพ  

สงเสริมเสรีภาพและสนับสนนุสิทธกิารรับรูขาวสาร การแสดงความคิดเห็นของพลเมอืง และสงเสริม

พัฒนาการประกอบอาชพีและกิจการหนังสือพิมพ 
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 ตัวอยางของจริยธรรมที่ไดมีการตราขึ้นในขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชพีหนงัสือพิมพ 

สภาการหนังสอืพิมพแหงชาติ พ.ศ.2541 ซึ่งมีขอบังคับ 30 ขอ และออกโดยอาศัยความตามขอ 5 (1) 

และขอ 14 (4) แหงธรรมนญูสภาการหนงัสือพิมพแหงชาติ พ.ศ.2540 มีเนื้อหาทีน่าสนใจในแงของการ

นําเสนอขาวสารของหนังสือพิมพ มีขอบังคับที่เกี่ยวของดังนี ้

 ขอ 4 หนังสือพิมพตองยึดถอืขอเท็จจริง ความถูกตอง แมนยาํและความครบถวน 

 ขอ 6 หนังสือพิมพตองแสดงความพยายามในการใหความเปนธรรมแกทุกฝาย 

 ขอ 7 หนังสือพิมพตองไมแตงเติมเนื้อหาสาระของขาว จนคลาดเคลื่อนหรือเกนิความเปนจริง 

 ขอ 8  หนงัสือพิมพตองละเวนการเสนอขาวเพราะความลําเอียงหรือมอีคติ จนเปนเหตุใหขาว

นั้นคลาดเคลื่อนหรือเกนิความเปนจริง 

 ขอ 18 ในการแสดงความคดิเห็นหรือการวิพากษวิจารณหนงัสือพิมพตองใหความเที่ยงธรรม

แกฝายที่ถูกพาดพิงเสมอ 

 ขอ  20 ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ตองไมประพฤตปิฏิบัติการใด ๆ อันจะนํามาซึ่ง 

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชพี 

 ขอ 21 ผูประกอบวิชาชพีหนงัสือพิมพ ตองไมอวดอางหรืออาศัยตําแหนงหนาที ่เพื่อเรียกรอง

สิทธิหรือผลประโยชนใด ๆ  ที่ไมชอบธรรม 

 ขอ 22 ผูประกอบวิชาชพีหนงัสือพิมพ ตองละเวนการรับอามิสสินจางอันมีคา หรือ 

ผลประโยชนใด ๆ เพื่อใหกระทําการหรือไมกระทาํการใดอันจะขัดตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหประชาชน

ไดรับขอมูลขาวสารอยางถกูตองรอบดาน 

 ขอ 23 ผูประกอบวิชาชพีหนงัสือพิมพ พึงละเวนการรับอภิสิทธิ์ หรือตําแหนง เพื่อใหกระทํา

การหรือไมกระทําการใด อันจะขัดตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารถูกตองรอบดาน 

 ขอ 26 ในการแสดงความคดิเห็น หนังสือพิมพพึงกระทาํโดยบริสุทธิ์ใจ และไมมีพนัธะกรณี 

อ่ืนใด นอกจากมุงปฏิบัติหนาที่เพื่อสาธารณชน โดยไมยอมใหอิทธิพลอื่นใดมาครอบงําความคิดเห็น 

 ขอ 27 หนงัสือพิมพพึงละเวนการลวงละเมิดสิทธิสวนบคุคล เวนแตกรณีเพื่อประโยชน

สาธารณะ 

 อยางไรก็ตาม สภาการหนังสอืพิมพแหงชาติคงจะไมไดจัดการปญหาดานจริยธรรมของ 

หนงัสือพ ิมพไดอยางสมบูรณ เพราะระบบควบคุมกันเองคงจะตองอาศัยวิธทีีห่ลายรูปแบบตั้งแต 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา หนงัสือพิมพและสมาคมวิชาชพี หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน 
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ประชาชนในฐานะผูบริโภคขาวสารก็คงจะตองคอยชวยกันตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ

และหนงัสือพมิพอยางจรงิจงั 
 เสรีภาพในกรอบมโนธรรม 
 เสรีภาพในดานมโนธรรม เปน การใชเสรีภาพอยางมีสติ รูสึกผิดชอบ ชัว่ดี มีความเปนธรรม

และความละอายแกใจ  ตลอดจนมีความเกรงกลัวตอบาป  ซึง่มโนธรรมไมใชจริยธรรม เพราะจริยธรรม

เปนกรอบของผูทรงภูมิธรรมนําขอหวัธรรมมาวางไวใหเปนขอปฏิบัตติามความถูกตองของอาชพีนัน้ ๆ 

เชน จริยธรรมของแพทย คือ ขอธรรมที่วางไวสําหรับผูประกอบอาชพีแพทย เปนตน 

 สวนมโนธรรม เปนธรรมที่เกดิขึ้นและมีอยูในหวงสาํนกึของบุคคลแตละคน  ซึ่งอาจจะมีไม 

เทาเทียมกนั  มโนธรรมจงึเปนพลงัและเปนพาหะของจริยธรรม   ดังนั้นจะเหน็ไดวามโนธรรมจะเปน

กรอบสุดทายในการใชเสรีภาพของผูประกอบอาชีพสื่อส่ิงพิมพ ถาผูประกอบวิชาชีพสื่อส่ิงพิมพมองไม

เห็นทีพ่ึ่งอนัใดจะมาชวยเปนกรอบเสรีภาพของตนได ก็สามารถใชหิริโอตัปปะ อันเปนตัวมโนธรรมที่อยู

ในจิตใจของมนุษยมาใชนั่นเอง 

 

เสรีภาพของหนังสือพิมพ 
เร่ืองเสรีภาพของหนังสือพิมพนี้เปนเรื่องทีไ่ดรับการกลาวถึงวิพากษวิจารณกันมาเปนเวลา 

นานและคงเปนเรื่องที่ถกเถยีงกนัไปอีกไมมีวันสิน้สุด การประกอบวิชาชีพหนงัสือพมิพในสังคม

ประชาธิปไตยนอกจากการลงทนุ ทัง้นี้เพราะเปนธุรกิจอุตสาหกรรมแลว เร่ืองเสรีภาพอันเปนนามธรรม

ก็เปนสิง่จําเปนที่จะประกนัการทาํงานของหนังสือพิมพ ใหดําเนินกจิการไปไดอยางไมพะวักพะวน  

เสรีภาพของหนังสือพิมพอันเปนสิ่งเดยีวกนักับเสรีภาพของประชาชน การพัฒนาอิสรภาพหนังสือพิมพ

นั้นเปนหนาทีอั่นชอบธรรมของมนษุยชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบอบประชาธิปไตย จําเปนตองมี

สะพานเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับประชาชน ฉะนั้น หากหนงัสือพิมพก็ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตน

ไดอยางครบถวนสมบูรณ ประชาชนยอมจะถูกปดหปูดตาโดยสิ้นเชิงหรือถูกมอมเมาใหหลงไหล 

ในสิ่งที่ไรสาระ อันไมเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชน (นภดล  ร้ิวเจริญ, 2524, หนา 53) 

เสรีภาพนับเปนหวัใจสําคัญยิ่งของหนงัสือพิมพ อาจกลาวไดวาเสรีภาพเปนสิง่ที่จะขาดเสีย 

มิไดในการดําเนินกิจการหนงัสือพิมพ ในเมื่อหนงัสือพมิพมีเสรีภาพแลวผูที่ไดรับประโยชนจากเสรภีาพ

อันนี้ก็ไมใชแตเฉพาะเพียงฝายหนงัสือพิมพเทานัน้ ฝายปกครองเองฝายประชาชนกย็อมไดรับ

ประโยชนจากเสรีภาพนี้ดวย 
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เสรีภาพของหนังสือพิมพนัน้มิไดหมายถึงวาการที่จะเขียนลงพิมพส่ิงใดก็ไดตามใจชอบเพราะ 

เสรีภาพยอมมขีอบเขตจํากัดอยูโดยกรอบ เปรียบเทียบไดกับชีวิตมนษุย ซึ่งตัง้แตเกิดจนกระทั่งตายมี

หลายสิง่หลายอยางที่คนเราไมอาจกระทาํไดแมวาเราประสงคจะทาํ เชนนัน้ กฎธรรมชาตินี้เองเปน

เครื่องจํากัดขอบเขตการกระทําบางอยางของเราไว เปนตนวา เราอยากกนิอาหารทุกอยางในราน ๆ 

หนึง่ ซึง่มีฝมือในการปรุงอาหารเปนอยางมากใหหมดทัง้ราน แตเรากส็ามารถที่จะกนิไดเทาที ่

ขอบจํากัดของกระเพาะเราเทานั้น นอกจากนั้นแลว ผูอ่ืนเขากม็ีสิทธิของเขาเหมือนกนั ซึ่งเปนสิ่งที่

จํากัดขอบเขตสิทธิของเรา เพราะเราอยูในสังคมผูเจริญซึ่งมีกฎเกณฑของการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งก็

เปนไปในทํานองเดียวกับกฎหมายของทางบานเมืองที่ไดวางไว สําหรับเปนหลกัในการปกครองให

ประชาชนพลเมืองอยูเย็นเปนสุขและอยูดวยกนัอยางสงบเรียบรอย 

เสรีภาพเปนสิง่จําเปนสําหรบัการดําเนินงานของหนังสือพิมพเปนอยางยิ่ง เมื่อเปนเชนนี้แลว 

ยอมเกิดปญหาขึ้นมาวา อะไรบางซึ่งเปนสิ่งซึ่งหนงัสือพิมพตองการใหในการที่จะดําเนนิการไดอยางมี

เสรีภาพ ปญหานี้ไดมีนกัวิชาการหลายทานไดแสดงความเห็นไวหลายมมุแตกตางกนัออกไป  

ซึ่งความคิดของแตละฝายกม็ีเหตุผลสนบัสนุนดวยกนัทัง้นัน้ เสรีภาพของหนงัสือพมิพจึงควรมีดังนี ้

เสรีภาพในดานขาวสาร (freedom of information) 

หัวใจในการดาํเนนิงานของหนงัสือพมิพกค็ือ “ขาว” ขาวสารถือเปนเนือ้หาหลักและเปนสวนที ่

มีความสาํคัญที่สุด ดังนี้เพราะหนงัสือพิมพเปนสิง่ที่รายงานเหตกุารณความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในสงัคม

และปจจุบันเปนทีย่อมรับกนัวา ประชาชนมีสิทธิพืน้ฐานอันหนึง่คือ สิทธิในการรับรู (right  to know) 

ในการที่จะรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ฉะนั้น นักหนังสือพิมพจึงมีความจาํเปนอยางยิ่งในการที่จะตองแสวงหา

ขาวสารเพื่อมาเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ การจํากัดเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารหรือการ

ปฏิเสธสิทธิในการแสวงหาขาวสาร ก็เทากบัวาเปนการปฏิเสธสิทธิในการรับรูของประชาชนดวยนัน่เอง 

เสรีภาพในการพิมพ (freedom of printing) 

เมื่อไดขาวสารมาแลว ข้ันตอไปก็จะตองดําเนินการพมิพ เพื่อจะนําออกจําหนายจายแจกให 

ประชาชน การพิมพนี้หนงัสือพิมพจะตองมีเสรีภาพทีจ่ะทําการพิมพไดโดยปราศจากการยับยัง้กอน 

(prior restraint) ซึง่ก็คือการ “เซ็นเซอร” การที่จะควบคุมเร่ืองทีน่ําลงตีพิมพโดยวธิีที่ถกูตองตามหลัก

เสรีภาพของหนังสือพิมพตองกระทาํโดยการปลอยใหหนังสือพิมพตพีมิพเร่ืองราวออกมาเผยแพรให

ประชาชนทราบเสียกอน เร่ืองใดที่ฝายปกครองพิจารณาเหน็วาอาจกอใหเกิดความเสียหาย  
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หรือกระทบกระเทือนตอสวนรวมไดแลว  จึงดําเนินการฟองรองไปยงัโรงศาล เพื่อใหศาลสถิตยุตธิรรม

เปนผูตัดสินความถูกตอง 

เสรีภาพในการวิพากษวิจารณ (freedom of criticism) 

นอกจากหนาที่ในการเสนอขาวซึ่งถือวาเปนหนาทีห่ลักของหนงัสือพมิพแลว หนังสอืพิมพยังม ี

หนาที่ในการควบคุมรัฐบาลอีกดวย ซึง่หนาที่อันนีน้บัเปนหนาที่อันสําคัญยิง่ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย หนังสือพิมพทําหนาที่ในการควบคุมรัฐบาล โดยการวพิากษวิจารณนโยบายของรฐับาล

ตลอดจนการกระทําของฝายปกครอง ซึง่อาจจะกระทําการเกนิขอบเขต หรือกระทาํการไปโดยไมชอบ

ธรรม เร่ืองนีรั้ฐบาลจะตองมีใจกวางเปดโอกาสใหหนงัสอืพิมพตาํหนิตเิตียนการกระทําของฝายตนได 

เพราะหนงัสือพิมพเปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนทีค่อยดูแลสอดสองผลประโยชนของสวนรวม 

ทั้งยงัเปนเสมอืนกระจกเงาที่สะทอนใหเหน็ถึงการปฏบิตัิงานของรัฐบาลไดเปนอยางดี นอกจาก

วิพากษวิจารณแลวหนงัสือพิมพยังตองมสีวนในการเสนอความคิดเหน็เพื่อช้ีนําและแนะแนวทางให

ประชาชน หรือรัฐบาลในเรือ่งที่ตนเหน็วาจะเปนประโยชนตอสวนรวม หรือในเรื่องที่เปนความตองการ

ของประชาชนอีกดวย  

เสรีภาพในการจําหนายจายแจก (freedom of dissemination) 

เสรีภาพในการจําหนายจายแจกเปนเสรีภาพประการสุดทายซึ่งไมสามารถที่จะมองขามไปได 

เพราะถงึแมวาหนังสือพมิพจะไดรับเสรีภาพทั้ง 3 ประการ ดังกลาวขางตนคือ ไดรับเสรีภาพในการ

แสวงหาขาวสาร มีเสรีภาพในการพิมพไดเปนอิสระ ปราศจากการเซ็นเซอรและมีเสรีภาพในการ

วิพากษวิจารณเร่ืองราวตาง ๆ ไดก็ตาม แตถาหนังสือพิมพขาดเสรีภาพในการจําหนายจายแจก 

เสียแลวเสรีภาพที่ไดรับมาทัง้ 3 ประการขางตน ก็จะไรความหมายโดยสิ้นเชิง 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น เปนสิทธิเสรีภาพมลูฐานของมนษุยที่สําคัญประการหนึง่ 

โดยเฉพาะอยางยิง่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยจนอาจกลาวไดวา ประเทศใดที่การแสดง

ความคิดเหน็ไมอาจกระทําไดเสรี ประเทศนั้นก็หาใชเปนประชาธิปไตยไม ในปจจุบนัประเทศที่ไมได 

ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ยังบญัญัติรับรองเร่ืองสิทธิเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญ เชน  

สหภาพโซเวยีต สาธารณรัฐประชาชนจนี เปนตน ประเทศเหลานี้ไดอางวาประชาชนภายในประเทศ

ของตนมีสิทธเิสรีภาพอยางเต็มที่ การกลาวอางเชนนี้ไดรับการโตแยงจากประเทศฝายเสรีนิยมวา 

ไมเปนความจริง   นกักฎหมายฝายเสรีนิยมอธิบายเรื่องนี้วา   ประเทศฝายสังคมนิยมมีแนวความคิด 
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ในเรื่องสิทธิเสรีภาพแตกตางกันออกไปจากประเทศเสรนีิยมกลาวคือ ประเทศฝายสังคมนิยมตคีวาม

คําวา สิทธิ และ เสรีภาพ แตกตางออกไปดวย เหตุผลและความเปนมาของสิทธแิละแนวความคิดที่

แตกตางกนันัน่เอง ดวยเหตุนีจ้ึงทําใหประเทศฝายสังคมนยิมกลาวอางอยูเสมอวา ประชาชน

ภายในประเทศของตนมีสิทธิเสรีภาพอยางสมบูรณ  สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้อาจแจก

แจงออกเปนเสรีภาพยอยไดดังนี ้

1. เสรีภาพในการพูด (freedom of speech) 

2. เสรีภาพในการเขียน (freedom of writing) 

3. เสรีภาพในการพิมพ  (freedom of the press) 

4. เสรีภาพในการสมาคม (freedom of association) 

5. เสรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง (freedom of political party) 

6. เสรีภาพในการเดินขบวน  (freedom of demonstration) 
 

ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอเสรีภาพของหนังสือพิมพ 
วัลลภ  สวัสดิวัลลภ (2535, หนา 289-293) ไดกลาววาปจจัยอันเปนอปุสรรคตอเสรีภาพของ

หนงัสือพมิพมอียูหลายประการ ดังนี ้
นายทุนหรือเจาของหนังสอืพิมพ 
การดําเนินการหนังสือพิมพตองอาศัยการลงทนุสูง จึงตองมีนายทุนที่เปนนกัธุรกิจสนับสนนุ 

กิจการ  การดําเนนิงานของหนงัสือพมิพจงึมีลักษณะเปนธุรกิจดวยตามนโยบายของนายทนุหรือ 

ผูสนับสนนุ หนังสือพิมพจึงมักจะละเลยอดุมการณในการปฏิบัติหนาที่ ขาดแคลนความเปนอิสระ  

ตองทําตามความประสงคของนายทุน หรือเจาของกิจการ ดังนี้ส่ิงที่ควรคัดคานหรือทักทวงก็ตอง 

ละเลยไป ส่ิงใดที่ดีถูกตองชอบธรรมอยูแลวก็ตองคัดคาน อันเปนการกระทาํที่ไมซื่อสัตยตอประชาชน 

ทั้งนี้นกัหนังสอืพิมพยอมผิดจรรยาบรรณเพื่อความอยูรอดของตนเอง เปนการกระทาํที่เปนอุปสรรค 

ตอการใชเสรีภาพของหนงัสือพิมพ 

ในการปองกนัมิใหหนงัสือพมิพตองตกอยูในอิทธพิลของนายทุนสามารถทาํได 2 กรณี คือ 

1. หนงัสือพมิพตองสรางอิทธิพลของหนงัสือพิมพเอง โดยสรางปริมาณผูอานใหมากขึ้น ผูอาน

ซึ่งมากเทาไร ก็ยอมมพีลังตอรองกับนายทุนมากขึน้ เพราะหากวารายไดหลักมาจากฝายนายทนุก็ยอม

ทําใหนกัหนังสือพิมพเกรงใจเพราะก็ตองการรักษาผลประโยชนทีน่ายทุนมีผลตอตนไว 
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2. ตัดนายทนุออกไปโดยรวบรวมหาหุนมหาชน  ตั้งบริษัทขึ้นดาํเนนิการเอง แตก็เปนเรื่องที ่

คอนขางทําไดยาก เพราะตองอาศัยผูที่สังคมใหความเชือ่ถือและไววางใจ 
ผูจัดทํา 
ส่ิงที่เปนอุปสรรคในการทาํใหนกัหนังสือพมิพในฐานะผูจัดทําหนงัสือพิมพมีการละทิ้งหรือ 

ละเวนอุดมการณมี  2 ประการ คือ  

1.  กเิลสภายใน ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ หรือความโลภ ความโกรธ ความหลง โดยอํานาจ 

เงินทําใหมีการ “ขายตัวหรือซ้ือขายปากกา” เกิดขึน้ ยอมละทิง้อุดมการณและเกียรติยศของตนเอง 

2.  อคติ คือความลาํเอียงมี 4 อยาง ไดแก ทัศนคติ ลําเอยีงเพราะความรัก โทสาคติ  ลําเอียง 

เพราะมีความโกรธ ทยาคติ ลําเอียงเพราะความกลวั และ โมคต ิลําเอยีงเพราะความไมรู ทัง้ 4 อยางนี ้

เปนปจจัยสกดักั้นเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ เพราะกอความไมยตุิธรรม กลาวคือ ถารักก็จะ

สนับสนนุและปกปอง แตถาไมชอบหรือโกรธก็จะขัดขวางทําลายลาง ถากลัวก็ไมกลาขัดขวาง และยัง

ตองฝนสนับสนุนดวย และถาเพราะไมรูก็จะสนับสนุนหรอืขัดขวางอยางผิด ๆ เชน อาจรายงานโดย 

บิดเบือนจากขอเท็จจริง ทาํใหผูอ่ืนเสยีหาย การแกไขปญหาในเรื่องเหลานี้สามารถทําไดโดยดงันี ้

2.1  สรางจรรยาบรรณหนังสือพมิพใหเปนหลกัในทางปฏิบัติ และเกิดขึ้นในจิตใจของ 
ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพทุกคน 

2.2 สรางผูอานในดานปริมาณ คุณภาพ และความผูกพนัตอหนงัสือพิมพซึ่งจะเปน 

พลังเงียบใหแกหนังสือพิมพ จนกลายเปนอํานาจตอรองใหพนจากการถูกบีบค้ันดวยอิทธิพลตาง ๆ ได 

2.3 สรางความมัน่คงทางการเงนิของตนเอง  เพื่อจะไดตอสูกับอิทธพิลมืดที่ใชอํานาจ 

บีบบังคับใหหนังสือพิมพกระทําในสิ่งที่ขัดตออุดมการณ 
ผูอาน 
รายไดของหนงัสือพิมพตองอาศัยรายไดจากการจําหนายจึงตองทําหนังสือพิมพใหถูกใจผูอาน 

มิฉะนัน้  ก็จะจําหนายไมได นอกจากนัน้รายไดของหนังสือพิมพจะมีรายไดมาจนุเจือใหหนังสือพิมพ

ยืนหยัดอยูได คือคาลงแจงความโฆษณาสนิคาและบริการ (ชวลิต  ปญญาลักษณ, 2525, หนา 116) 

ดังนัน้หนังสือพิมพตองเอาใจผูอานและบริษัทโฆษณา เปนเหตุใหอุดมการณหนงัสือพิมพลดนอยลง 

ทั้งนี้เพื่อความอยูรอดของกิจการ และเปนการเอากาํไร ดวยเหตนุี้ หนังสือพิมพจึงพึงระมัดระวังและ

ตระหนักในจรยิธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชพีของตน  รับผิดชอบในการเสนอเรือ่งราวขาวสารมิให 
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ใชเสรีภาพเกนิขอบเขตจนกลายเปนการมอมเมาประชาชน เพราะหนังสือพิมพมีอิทธิพลในการ 

สรางนิสัย และเจตคติแกผูอานโดยไมรูตัว (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 292) 
นักธุรกิจ 
เนื่องจากหนงัสือพิมพมีรายไดจากการแจงความและโฆษณาจากนกัธรุกิจหนงัสือพมิพจึงตอง 

ระมัดระวังมิใหความรูและขาวสารที่ปรากฎในหนาหนงัสือพิมพของตนกระทบกระเทือนหรือกอใหเกิด

ความเสยีหายแกธุรกิจของผูลงโฆษณา หรือแจงความ มิฉะนัน้เขาอาจบอกเลิกสญัญาซึ่งจะทําให

หนงัสือพมิพขาดรายได นบัวาเปนอุปสรรคกรณีหนึ่งตอหนงัสือพิมพที่ไมอาจใหเสรีภาพไดอยางอิสระ 

การแกไขปญหาก็คือทําหนงสือพิมพใหมคีุณภาพจนสรางความนิยมใหแกผูอานเพิม่ข้ึนอันจะเปน

อํานาจตอรองกับนักธุรกิจมากขึ้นเพราะความแพรหลาย เปนคุณประโยชนแกการธุรกิจนกัธุรกิจก็ให

ความสาํคัญแกหนังสือพิมพนั้น ยอมเกรงใจหนงัสือพมิพไมกลาเอาแตใจตัวเอง 
นักการเมือง  
ส่ิงทีน่ักการเมอืงปรารถนาคอื อยากใหประชาชนนยิมและมีอํานาจทางการเมือง จงึพยายาม 

ทุกวถิีทางที่จะประชาสัมพันธตัวเองใหมีชือ่เสียงและไดรับการยอมรับจากประชาชน การใชอิทธพิลกับ

หนงัสือพมิพเปนวิธกีารหนึง่ที่จะทําใหหนังสือพมิพนัน้ถูกบีบค้ันโดยการใชเงินปดปาก ซื้อคนของ

หนงัสือพมิพ หรือไมก็ดําเนนิธุรกิจหนงัสอืพิมพเสยีเอง เพื่อหาเสียงหรือคะแนนนยิมใหกบัตัวเอง หรือ

พรรคการเมืองฝายตน 

วิธีการแกไขปญหานี้ก็คือ นกัหนังสือพิมพตองไมยอมทาํตัวฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง และไมยอม 

รับทุนรอนจากแหลงการเมอืงใด ๆ ตลอดจนอามสิสินจางตาง ๆ อันเปนเงื่อนไขผูกมดัใหการ

ดําเนนิงานหนงัสือพิมพถกูจาํกัดเสรีภาพ 
กฎหมายควบคุมการพมิพ 
การดําเนินการหนังสือพิมพตองอยูภายใตกฎหมายหลายฉบับ ไดแก 

1.  กฎหมายวาดวยการพิมพ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบนั คอื พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.  

2484 สวนคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฉบบัที่ 42 พ.ศ. 2519 ไดมีการประกาศยกเลิกใน

สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เปนนายกรัฐมนตรี หลังจากมกีารเรียกรองจากองคกรวิชาชีพของ

หนงัสือพมิพใหมีการยกเลกิมาเปนเวลานาน เนื่องจากเปนกฎหมายที่ไมเอื้อตอการแสดงออกถงึสิทธิ

ในการแสดงความคิดเห็นประชาชน 
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2.  กฎหมายอืน่ที่ใชบงัคับแกคนทัว่ไปในประเทศ และหนงัสือพมิพกต็องอยูภายใตกฎหมาย 

นี้ดวย ไดแก  

     2.1  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, 116, 123, 124, 133, 134, 206 และ 287 

     2.2  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 421 และ 423 

     2.3  ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพง มาตรา 32 และ 33 

     2.4  พระราชบัญญัติวิธพีิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 57 และ 62 

     2.5  พระราชบัญญัติปองกันการกระทาํอันเปนคอมมิวนิสต พทุธศักราช 2495 ฉบับแกไข 

ตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฉบับที ่25 (17 ตุลาคม 2519) มาตรา 3, 4, 5, 9, 12  

     2.6  พระราชบัญญัติปองกันการกระทาํอันเปนคอมมิวนิสต  พ.ศ. 2522 มาตรา 15 ตรี (4)  

     2.7  ระเบยีบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ขอ 58  

            ดวยเหตุนี้เปนเหตุใหหนังสือพิมพตองทํางานดวยความระมัดระวังในขอบเขตที่ 

คอนขางจาํกัด การรายงานขาวสารและเสนอความคิดเหน็เสี่ยงตอการถูกสั่งปด หรือถูกฟองได 

 
ความรับผิดชอบของสื่อส่ิงพิมพ 
 ส่ือส่ิงพิมพควรตองมีความรบัผิดชอบตอสังคมในฐานะสถาบันการศึกษา สถาบนัแหงความ

เที่ยงธรรม และในฐานะเปนสมบัติของประชาชน ดังนี ้  
ความรับผิดชอบในฐานะสถาบันการศกึษา 

 การที่ส่ือส่ิงพมิพมีความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะสถาบันการศึกษานัน้ ในประการแรก 

เมื่อกลาวถงึการปฏิบัติหนาที่ของหนงัสือพิมพดวยมโนธรรมสํานึกถึงหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ฐานะ

ของหนงัสือพมิพจึงเปนเสมอืนผูใหการศึกษาแกประชาชนในดานพุทธศิึกษาและจรยิศึกษา 

 นอกจากนีก้ารใหความรูและการใหแนวความคิดดวยความจริงและเทีย่งธรรมตอผูอานผาน

ส่ือส่ิงพิมพทัง้หลายในฐานะที่มิไดเปนองคกรแหงการศึกษาโดยตรงก็ตาม ส่ือส่ิงพมิพและผูประกอบ

วิชาชพีสื่อส่ิงพิมพตองมีคณุธรรมและความรับผิดชอบในการทําหนาทีน่ําทางปญญา อาทิ ทําตนให

เปนที่รัก ใหอยากเขาไปปรึกษาไตถามทางวชิาการ   ทาํตนใหเปนที่เคารพ ใหเปนที่ไววางใจไดใน

ความถกูตอง  ทําตนใหนาเอาอยางในฐานะเปนผูทรงภูมปิญญา  รูจักพูดหรือเขียน  เพื่อช้ีแจงใหเขาใจ 

และคอยแนะนําวากลาวตักเตือน พรอมรับฟงและพรอมจะแกไข เปนตน 
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 ความรับผิดชอบในฐานะสถาบันแหงความเทีย่งธรรม 
 ผูประกอบวิชาสื่อส่ิงพิมพหรือนักหนงัสือพมิพมีฐานะเปรยีบเทียบไดเทากับศาลสถิตยุติธรรม

ของประชาชน โดยมหีนาที่ความรับผิดชอบอันเดียวกัน  คือ  การสืบสวนหาความจริงเพื่อใหเกิดความ

ถูกตองเที่ยงธรรม เพื่อผดุงความจรงิและความเที่ยงธรรมในสังคม จะตางกนัตรงทีห่นังสือพิมพไมมี

อํานาจที่จะตัดสินความถูกผิดของใครเชนเดียวกับศาล 

 ปจจัยของหนงัสือพิมพในฐานะสถาบนัแหงความเที่ยงธรรมนั้นประกอบดวย ตองตระหนกัถึง

คุณธรรมที่เรียกวาความเที่ยงธรรม โดยตวัผูประกอบวิชาหนงัสือพมิพเปนผูทรงความเที่ยงธรรม เพื่อ

เปนการผดุงธรรม ความเที่ยงธรรมนัน้ใหแกประชาชน  

 ส่ือส่ิงพิมพจะเปนสถาบันแหงความเทีย่งธรรมไดดวยการเปนแหลงความรูบริสุทธิ ์ แหลง

ความคิดเหน็บริสุทธิ์ แหลงรับคํารองทุกข แหลงทําลายอธรรม แหลงผดุงความเปนธรรม และแหลง

รวมมโนธรรมนั่นเอง 
 ความรับผิดชอบในฐานะเปนสมบัติของประชาชน 
 การที่มีส่ือส่ิงพิมพเกิดขึ้นในโลกเพราะความอยากรูอยากเห็นอยากตดิตอส่ือสารระหวางกนั

ของมนุษย โดยสื่อส่ิงพมิพจะมีการเผยแพรและบอกกลาวขาวสารเรื่องตาง ๆ ใหผูอานไดรับรู ทําให

สนองสทิธิแหงการรับรู เปนแหลงแสวงหาความรูนอกเหนือจากโรงเรียน เปดกวางในการใหความคดิ 

รับความเห็น ใหคําปรึกษา เปนศาลารับคํารองทกุขอันเปนทีพ่ึ่งของประชาชน ดวยเหตุนีห้นงัสือพมิพ

จึงยกระดับข้ึนมาในฐานะเปนสมบัติมีคาของประชาชนทีจ่ะขาดเสียไมได 

 ความมีคาในฐานะเปนสมบตัิของประชาชนนัน้หนงัสือพมิพตองใชระยะเวลาพอสมควรในการ

สรางคุณลักษณะของตนเองใหไดมาตรฐานของหนงัสือพิมพคุณภาพ เมื่อหนังสือพมิพมีคุณภาพมาก

เทาใดประชาชนก็จะเหน็คาแกการครอบครองมากเทานัน้ 

 ดังนัน้ความรับผิดชอบของสื่อส่ิงพิมพในฐานะที่เปนสมบัติของประชาชนไดนัน้ มดีังนี ้

1. ทําหนาที่ในฐานะเปนแหลงขาวสาร ขอมลูที่เทีย่งตรง ถกูตอง 
2. มีความรับผิดชอบทั้งตอสังคมและประเทศชาติ ผูอาน ในฐานะผูใหความรู ผูดูแลสอดสอง  

และผูควบคุมชี้แนะของสงัคม 

3. ปฏิบัติหนาที่ในการกระตุนเราใหเกิดการพัฒนา การกระจายขาวสาร ชี้แนะสังคม และ 

ถายทอดเจตนารมณคุณคาของสังคม 
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4. เปนตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นที่เปนสาธารณะ และพิทกัษดูแลผลประโยชนของ 

ประชาชน 

5. พยายามยกระดับความรูการศึกษาของผูอาน 

6. ไมทอดทิ้งผูอาน มุงเปาหมายในการทําวิชาชีพ เพื่อประโยชนของผูอาน 

7. ใหขอมูลความคิดเห็นที่สรางสรรคตอสังคม 

8. ใหขอมูลที่ถกูตองทามกลางสังคมที่สับสน 

 
ความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ 

หนาที่และความรับผิดชอบเปนของคูกนัผูมีหนาที่จะตองปฏิบัติหนาทีน่ั้นดวยความรับผิดชอบ

เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงเรียบรอยสมบูรณ และรับผิดชอบทั้งในผลที่จะตามมา ดงันัน้หนาที่

ของหนงัสือพมิพจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค และจะตองปฏิบตัิดวยความรบัผิดชอบดังตอไปนี้ 

การบอกกลาวขาวสาร จะตองมีความรับผิดชอบดังนี ้

1. เสนอขาวที่ตรงตอความจรงิ ไมละเวนที่จะเสนอขอเท็จจริงอันเปนสารประโยชน ไมมี 
การบิดเบือนใด ๆ ทัง้โดยเจตนาหรือเผอเรอไมแตงเติมที่เพิม่รสชาติ โดยหวังผลจากการจําหนาย 

หนงัสือพมิพจะตองยึดหลกัในการเสนอขาวหรือรายงานเหตุการณตามที่เปนจริงใหประชาชนสามารถ

วินิจฉัยปญหาสาธารณะไดอยางถูกตองเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพดวยตนเอง ดังนี้เชื่อวาเปนการ

เสนอขาวที่เทีย่งตรง 

1.1 เสนอขาวดวยความเปนกลาง การรายงานขาวจะตองไมมีความคิดเหน็เจือปนอยู 
ดวย ไมเสนอขาวดานเดียว โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับขอขัดแยงหรือผลประโยชนขัดกัน ซึง่จะเปน

ผลกระทบถงึการใหคุณโทษแกฝายใดฝายหนึง่ จะตองใหโอกาสแกทั้งสองฝายไดอภิปรายชี้แจงโดย

เสมอหนากนั ดังน ี้ชื่อวาเปนการเสนอขาวที่มีความเที่ยงธรรมหรือยุติธรรม 

1.2 เสนอขาวดวยความรวดเร็วทันเหตุการณ และมีความชดัเจนแจมแจง หมายถึงไม 
เขียนรายงานขาวอยางสับสนวกวนอันอาจเกิดความเขาใจผิดในเนื้อหาขาวใชภาษาเรียบงาย กะทัดรัด 

เฉียบคม ไมหยาบคาย ลามก ดังนี้ชื่อวาเปนการเสนอขาวที่สะอาด 

1.3 เสนอขาวที่มีคณุคาควรแกการเปนขาว ขาวที่มีคุณคาจะพิจารณาไดงาย ๆ จาก 

ความเกี่ยวของของขาวนัน้กบัสวนไดเสียของประชาชน ขาวที่คุณคาใหสวนไดมากกวาสวนเสีย เชน 

ชวยเสริมสรางความเจริญ ความผาสุก และความสงบเรยีบรอยของชมุชน ดงัเชน ขาวสวัสดิภาพของ
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ครอบครัว ของสังคม และของชาติบานเมอืง ขาวที่เกี่ยวกับบุคคลสําคัญที่เรียกไดวาเปนคนของสงัคม 

และขาวที่ใหความรูทั่วไป เปนตน ดงันีช้ื่อวาเปนการเสนอขาวที่สรางสรรค 

การเปนสื่อกลาง หนาที่ของหนังสือพิมพในการเปนสื่อกลางตามวัตถปุระสงค  คือการ 

สรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนกับรัฐบาล และระหวางประชาชนกับประชาชนดวยกัน ดังนี ้

1.  เปนเสียงแทนมตมิหาชน หรือเปนสื่อกลางแทนเสียงประชาชนนัน่เอง ไดแก 

     1.1  รายงานขาว เสนอปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานตาง ๆ สู 

รัฐบาลผานหนาหนงัสือพมิพ เชน ดานสวสัดิภาพ การอาชีพ การเศรษฐกิจ การปกครอง และอ่ืน ๆ  

เพื่อใหรัฐบาลในฐานะผูบริหารทราบ และนําไปพจิารณาขจัดปดเปา เปนการบําบัดทุกขบํารุงสุขของ

ประชาชน 

1.2  สอดสองการบริหารบานเมอืง ไดแก การวิพากษวิจารณและเสนอความคิด 

เห็นในเรื่องปญหาตาง ๆ เชน นโยบายหรือการบริหารของรัฐบาล พฤติการณอันมิชอบของเจาหนาที่

ของรัฐหรือผูแทนราษฎร ปญหาเศรษฐกจิและอื่น ๆ เปนตน เปนการแสดงทัศนะในฐานะปากเสยีงของ

ประชาชนใหรัฐบาลหรือผูเกีย่วของไดทราบและพิจารณาโดยผานทางหนาหนังสือพมิพ 

2. เปนสะพานเชือ่มโยงระหวางรัฐบาลกับประชาชน เมื่อรัฐบาลมีปญหาเกี่ยวกบัการบรหิาร 

บานเมืองอยางไร ตองการใหประชาชนรวมมืออยางไร หนังสือพิมพก็ทาํหนาที่รายงานขาวสารนี้ไปสู

ประชาชน เพื่อใหประชาชนเขาใจและรวมมือในการแกปญหา นอกจากนีห้นงัสอืพิมพยังทําหนาที่

ประสานความคิดโดยถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตัง้ แสดงทัศนะชักจงูใจ โนมนาวความคิดเห็นของ

ประชาชนในทางที่เหมาะที่ควร ทั้งนี้ตองตัง้อยูบนรากฐานของความจรงิ เหตุผล และความถกูตอง เปน

การเสนอแนวทางใหรัฐบาลใชในการบริหารงานและตัดสินใจ  หากหนงัสือพิมพปฏิบัติหนาที่ดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและจริงใจ ตระหนักในความรับผิดชอบตอสวนรวมเปนอยางดแีลว ก็เปนการชวย

เสริมสรางสามัคคีระหวางชนในชาติ และกอใหเกิดความสงบสุข ความรวมมืออันเปนแนวทางนําไปสู

ความมัน่คงของชาติในที่สุด 

3. เปนกระจกเงาใหรัฐบาล การที่หนังสือพิมพนําเอานโยบายและการบริหารงานของ 

รัฐบาลและหนวยงานของรฐัมาวพิากษวจิารณก็ดี การนําเอาการดําเนินงานของรัฐทั้งที่ประสบ 

ผลสําเร็จและลมเหลวมาประเมินผลและวจิารณก็ดี การกลาวถึงเรื่องอื่น ๆ อันเกีย่วเนื่องกับความ 

รับผิดชอบของรัฐบาลและหนวยงานของรฐัก็ดี เหลานี้ทาํใหรัฐบาลมองเหน็ขอดี ขอเสีย หรือจุดแขง็ 

จุดออนในการบริหารงาน ซึ่งถือไดวาหนังสอืพิมพไดทาํหนาที่เปนกระงกเงาใหแกรัฐบาล 
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การใหคําแนะนํา   เปนการใหความรูเร่ืองที่ควรทราบเปนหนาที่ของหนงัสือพมิพทีจ่ะ 

เลือกเฟนกลัน่กรองเรื่องที่เปนประโยชน และเปนที่สนใจของผูอาน หวัขอที่สามารถจะจัดเปนคอลมัน

ประจําหรือเสนอเปนบทความไดมีอยูมากมาย ดังตอไปนี ้

1. หวัขอเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เชน การแตงกาย มารยาทในสังคม การพูด การนัง่ การยืน  

ที่ถูกวิธ ีเปนตน 

2. หัวขอเกีย่วกับสุขภาพ เชน การพักผอนหยอนใจ การออกกําลงักาย การกินอยูที่ถกู 

ตองดวยสุขลกัษณะ เปนตน 

3. หัวขอเกีย่วกับการครองชีวิตอยางมีความสขุ เชน ธรรมะกับชีวิตประจาํวัน  

การครองเรือน การเลีย้งลูก เปนตน 

4. หัวขอเกีย่วกับการอาชพี เชน การเพาะเห็ดหอม การทาํนากุง การเพาะเลี้ยงไมดอก 

ไมประดับ การออกแบบเครื่องแตงกาย การประดิษฐดอกไม เปนตน 

5. หัวขอเกีย่วกับความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน  เชน   ศิลปะการปองกันตวั การใช 

เครื่องใชไฟฟา การใชถนน เปนตน 

6. หัวขอเกีย่วกับความรูทัว่ไป เชน เร่ืองประเทืองปญญาและเรื่องที่จะสบืทอดคานยิม  

ความเชื่อถือ ทัศนคติ และมรดกของสังคมไปสูคนรุนตอไป เชน เอกลักษณของชาติ ศ ิลปะพื้นบาน  

การใชภาษา ของดีของไทย แหลงทัศนาจร เปนตน 

การใหความหฤหรรษบนัเทิง  เปนการเสนอสิ่งที่จะใหความสนุกสนานเพลิดเพลนิ  และ 

การพักผอนหยอนใจคลายความเครียดแกผูอาน หนงัสือพิมพจําเปนตองตระหนักถงึความรับผิดชอบ

ในการเลือกเฟนกลัน่กรอง ส่ิงที่จะเสนอใหมีคุณคาในทางริเร่ิมสรางสรรคและสงเสริมจริยธรรม  

หลีกเลี่ยงละเวนเสนอสิ่งที่จะชักนาํไปสูอบายมุขหรือเพิม่พูนกิเลสตัณหาแกผูอาน หัวขอทีจ่ะเสนอไดมี

หลายอยาง เชน นวนิยายเรือ่งสั้น การตนู กีฬา งานอดิเรก เปนตน  

ดังนัน้จะเห็นไดวาการปฏิบัติหนาที่ของหนังสือพิมพที่ดแีละมีประสิทธิภาพก็คือหนงัสือพิมพ

หรือส่ือส่ิงพมิพนัน้ ๆ  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดานตาง ๆ  ที่ดีตอมนุษย และสังคม 

ภายใตกฎหมายของสงัคมทีก่ําหนดไว 
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สรุป 
 แนวคิดของเสรีภาพนัน้สามารถจําแนกได 3 ทฤษฎีไดแก ทฤษฎีตามธรรมชาติ ทฤษฎีทาง

ศาสนา และทฤษฎีทางปรัชญา  โดยทฤษฎีทางศาสนาและทางปรัชญาลวนมีความเหน็ที่สอดคลองกัน

วา เสรีภาพตดิตัวมนุษยมาแตละคนตั้งแตเกิด ทกุคนมเีสรีภาพเปนของตน แตมนษุยอยูในสงัคม  

เสรีภาพของมนุษยตองตั้งอยูบนพื้นฐานของเสรีธรรม คอืขอบเขตกํากบัความสงบสขุและการดํารงอยู

ของสังคม 

 สําหรับเสรีภาพของสื่อส่ิงพมิพตองอยูบนพื้นฐานของกรอบกฎหมายทีก่ําหนดไวรองรับการใช

เสรีภาพ และควบคุมเสรีภาพไมใหเกนิขอบเขต  และผูประกอบการวชิาชีพสื่อส่ิงพิมพตองมีการปฏิบัติ

และผูกพนัอยูกรอบจริยธรรมแหงวิชาชพี ตลอดจนการมีมโนธรรม ไดแก หิริโอตัปปะ ที่จะชวยกาํกับให

ผูประกอบวิชาชีพอยูในกรอบแหงมโนธรรม 

 เมื่อกลาวถงึเสรีภาพของหนังสือพิมพนัน้จะมีการสวนสมัพันธกับการปกครองประเทศ 

อยางเหน็ไดชัดเจนทีท่ําใหการปฏิบัติหนาที่มีขอบเขตมากนอยเพยีงใดในดานตาง ๆ  ไดแก เสรีภาพ

ดานการเสนอขาว ดานการพิมพ ดานการวิพากษวิจารณ ดานการจําหนายจายแจก และดานการ

แสดงความคดิเห็น  ภายใตปจจัยที่เปนอุปสรรคสําคัญของเสรีภาพของหนงัสือพิมพที่ประกอบดวย 

นายทนุ หรือเจาของหนงัสือพิมพ  ผูจัดทํา ผูอาน นักธุรกจิ นกัการเมือง และกฎหมายการพิมพ 

 การปฏิบัติหนาทีท่ี่ดีของสื่อส่ิงพิมพตองมคีวามรับผิดชอบในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษา 

สถาบันแหงความเที่ยงธรรม และเปนสมบัติของประชาชน  หากสื่อส่ิงพิมพไดกระทําไดครบถวนก็จะ

ทําใหส่ือส่ิงพมิพนัน้ ๆ มีคณุภาพทัง้ในรูปลักษณของสือ่ส่ิงพิมพ ผูประกอบสื่อส่ิงพิมพ และสะทอนถึง

คุณภาพของประชาชนและสงัคมโดยภาพรวม 
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แบบฝกหัดทายบทที่  5 
 

1. จงอธิบายแนวคิดของเสรีภาพตามทฤษฎทีางธรรมชาติ ทฤษฎีทางศาสนา  และทฤษฎีทางปรัชญา 

2. จงอธิบายเสรภีาพของสื่อส่ิงพิมพในกรอบของกฎหมาย พรอมยกตัวอยางประกอบ 

3. การใชส่ือส่ิงพมิพไดอยางเสรีภาพในกรอบจริยธรรมแหงวิชาชพีนัน้มีลักษณะเชนใด 

4. จากคํากลาวทีว่ามโนธรรมเปนพลงัผลักดนัใหเกิดจริยธรรมนั้นทานเขาใจวาอยางไร 
5. เสรีภาพของหนังสือพิมพในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมีความเหมอืนหรือ 

แตกตางกนักบัเสรีภาพในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอยางไร 

6. จงอธิบายและยกตัวอยางประกอบเสรีภาพของหนงัสือพมิพแตละดาน 

7. ปจจัยที่เปนอปุสรรคตอเสรีภาพของหนงัสือพิมพในปจจุบันมีอะไรบาง 
8. จงสรุปสาระสาํคัญของความรับผิดชอบของสื่อส่ิงพิมพในสังคม 

9. ในฐานะนักหนังสือพิมพควรมีความรับผิดชอบตอบุคคลและสังคมอยางไร 
10. จงยกตวัอยางขาวจากหนาหนังสือพิมพที่มกีารปฏิบตัิหนาที่โดยละทิง้ความรับผิดชอบ  

มาสัก 1  ขาว พรอมแนวทางในการแกไขในฐานะสื่อมวลชนที่ด ี
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