
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  7 
 

เนื้อหา 
ทฤษฎีที่เก่ียวของกับส่ือส่ิงพิมพ 
 ทฤษฎีอํานาจนิยม 

 ทฤษฎีเสรีนยิม 

 ทฤษฎีความรบัผิดชอบตอสังคม 

ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต 

 ทฤษฎีส่ือสารเพื่อการพัฒนา 

 ทฤษฎีส่ือสารเพื่อประชาชน 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  7  จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกถึงความเปนมาของทฤษฎีที่เกี่ยวของกับส่ือส่ิงพมิพไดถูกตอง 
2. ระบุบทบาทหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพในทฤษฎอํีานาจนยิมไดถูกตอง 
3. อธิบายบทบาทหนาที่ของสือ่ส่ิงพิมพในทฤษฎีเสรีนิยมไดถูกตอง 
4. อธิบายบทบาทหนาที่ของสือ่ส่ิงพิมพในทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคมได 
5. บอกถึงลกัษณะของบทบาทหนาที่ของสือ่ส่ิงพิมพในทฤษฎีโซเวยีตคอมมิวนิสตได 
6. อธิบายถงึบทบาทหนาที่ของส่ือส่ิงพิมพในทฤษฎีส่ือสารเพื่อการพฒันาไดถูกตอง 
7. บอกถึงบทบาทหนาที่ของสือ่ส่ิงพิมพในทฤษฎีส่ือมวลชนเพื่อประชาชนได 
8.   เปรียบเทยีบความแตกตางของทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัส่ือส่ิงพิมพได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  7 

2. บรรยายประกอบแผนใส และสรุปเนื้อหาในแตละหวัขอ 

3. ชมวิดีทัศนเร่ือง “ความรูเบื้องตนเกีย่วกับส่ือส่ิงพิมพ” มวนที ่1 และสรุปสาระสําคัญ 

ที่ไดรับจากการชมวิดีทัศน 

4. แบงกลุมนักศกึษาใหศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับ 

ส่ือส่ิงพิมพ 
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5. แบงกลุมอภิปรายเกี่ยวกับขอดีและขอจํากัดของทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัส่ือส่ิงพิมพ 
แตละทฤษฎ ี

6.   นําเสนอหนาชัน้เรียน 

7.   ทําแบบฝกหัดทายบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. แผนใส 

3. วิดีทัศน 
4. แบบฝกหัด 

 
การวัดและประเมินผล 

1. จากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

2. จากการทาํรายงานและการนําเสนอหนาชัน้เรียน 

3. จากการทาํแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  7 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสื่อสิ่งพิมพ 

 
 ส่ือส่ิงพิมพทกุประเภทนัน้ดําเนินงานอยูในสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และ 

การเมืองไมอยางใดก็อยางหนึง่เสมอ    เพราะสภาพแวดลอมของสือ่ส่ิงพิมพเหลานี้เปน 

ปจจัยกาํหนดบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ โดยเฉพาะระบบการปกครองของประเทศ 

ซึ่งมีความผูกพันแนนแฟนกบัการดําเนินกจิการของสื่อมวลชนทั้งแนวคิดหรือทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

อันเปนแนวทางในการดําเนนิกิจการของสือ่มวลชนแตละแขนง นักวชิาการไดจําแนกสังคมที ่

ส่ือส่ิงพิมพดําเนินการอยูออกเปนหลายระบบที่มีลักษณะแตกตางกนัออกไป ไดแก  

สังคมอํานาจนิยม สังคมเสรีนิยม ระบบสือ่มวลชนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สังคมคอมมิวนิสต 

สังคมสื่อสารเพื่อการพัฒนา และสังคมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  ในบทนี้จะไดทราบถึง 

รายละเอียดสาระสําคัญตาง ๆ ของระบบสื่อส่ิงพิมพตามทฤษฎีตาง ๆ   

 

ทฤษฎีสังคมอํานาจนิยม (authoritarian) 
 ความหมายทางการเมืองปกครองอํานาจนิยม หมายถึง ระบบการปกครองที่ถือ 

อํานาจของรัฐมีความสาํคัญยิ่งกวาเสรีภาพของบุคคล และภายใตระบบสังคมอํานาจนิยมถือวา 

ชนชั้นผูปกครองมีความรูความสามารถจงึเปนผูนาํมวลชนซึ่งเปนผูดอยกวา การวิพากษวิจารณ 

ใด ๆ  อันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอรัฐบาลและสาธารณชนจะกระทํามิได ทฤษฎีอํานาจนยิม

มักจะใชกนัในประเทศทีม่ีระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ส่ือมวลชนนัน้ไมมีอิสรภาพตองอยู

ภายใตการชี้นาํเสนอแนะของเจาหนาที่รัฐบาล 

 สาระสําคัญตาง ๆ ของระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีนี ้มดีังนี ้

1. วิวัฒนาการ เร่ิมตนในประเทศอังกฤษในคริสตศตวรรษที่ 16 และ 17 ในปจจุบนั 

ยังคงใชอยูในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศดอยพฒันาที่ไมไดเปนคอมมิวนิสต 

2. ที่มา ปรัชญาเกี่ยวกบัสมบูรณาญาสิทธิราชยซึ่งอาํนาจเด็ดขาดอยูที่พระมหากษัตริย 

3. วัตถุประสงคหลักของสื่อมวลชน เพื่อสนบัสนุนและเผยแพรนโยบายของรัฐบาลที ่

อยูในอํานาจ และเพื่อใหบริการแกรัฐ 

4. เจาของสื่อมวลชน รัฐบาลหรือเอกชน  โดยเอกชนนัน้จะตองไดรับอนุญาตเปนพิเศษ 

และมีเงื่อนไขที่กําหนดไว 
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5. การควบคุมส่ือมวลชน การออกสิทธิบัตรของรัฐบาล สมาคมควบคุมส่ือมวลชน  

ใบอนุญาต  และการเซน็เซอร 

6. ส่ิงที่ส่ือมวลชนไมอาจกระทาํได การวพิากษวิจารณกลไกลทางการเมอืง และ 

ขาราชการผูอยูในอํานาจ 

7. ลักษณะที่แตกตางไปจากระบบอื่น ๆ ส่ือมวลชนทาํหนาที่เปนเครื่องมือที่สนบัสนนุ 

ใหนโยบายของรัฐบาลสัมฤทธิ์ผล แมวารัฐบาลไมจําเปนตองเปนเจาของกิจการสื่อมวลชนเสมอไป 

บทบาทและหนาที่ของสื่อมวลชนในประเทศที่มกีารปกครองโดยใชทฤษฎีนี้ มีดังนีค้ือ  

(สมควร กวยีะ, 2533, หนา 233) 

1. จะตองไมบอนทําลายรัฐบาลและองคการของรัฐ 

2. จะตองอยูภายใตอํานาจของรัฐบาลและองคการของรัฐ สงเสริมสนับสนุนนโยบาย 

ของรัฐบาลทีก่าํลังทรงอํานาจและรับใชรัฐ 

3. จะตองไมทาํลายคานิยมทางศีลธรรมและการเมืองของคนสวนใหญ 
นอกจากนี้แลวสื่อมวลชนพอมีเสรีภาพทีจ่ะปฏิบัติบทบาทหนาที่อ่ืน ๆ ไดตามนโยบายของ 

ตนเอง เชน ใหขาวสารทางการศึกษา ความคิดเหน็ในกรอบนโยบาย โฆษณาสินคา เปนตน  

ดังนัน้บทบาทและหนาที่ของส่ือมวลชนจะเปนเครื่องมอืในการสนับสนุนและผลกัดัน

นโยบายของรฐัใหบรรลุความมุงหมาย  การใหผูที่ไมรูเร่ืองนี้อยางแทจริงมากระจายขาวอาจเปน

ปฏิปกษตอรัฐ  หรือลวงล้าํตอผลประโยชนโดยสวนรวมของรัฐ   เปนสิ่งที่รัฐจะยอมไมได   

ในฐานะที่ส่ือส่ิงพิมพเปนสือ่มวลชนชนิดหนึง่ เพื่อใหการดําเนนิกิจการของสื่อส่ิงพิมพ

เปนไปตามทฤษฎีนี้ จงึมีควบคุมส่ือส่ิงพิมพในสงัคมอํานาจนิยมดวยวิธีการดังตอไปนี ้

1. การควบคุมโดยวิธีใหขออนญุาต  ซึง่วธิีการนี้ไดเกิดขึ้นในประเทศองักฤษในคริสต 

ศตวรรษที่ 16 ตรงกับราชวงศทิวดอรใชวิธีควบคุมส่ือส่ิงพิมพโดยมอบสัมปทานผูกขาดแกบุคคล

ตาง ๆ ซึง่รัฐพิจารณาคัดเลอืกแลวเหน็วามีจิตใจโนมเอียงไปในทางสนับสนนุรัฐบาล บุคคลเหลานี้

ไดรับการสนับสนุนใหแสวงหากาํไรจากการผูกขาดตราบเทาที่ไมกอใหเกิดความกระทบกระเทือน

ตอรัฐ  ในการใหสัมปทานการพิมพดังกลาว คือการใหหนงัสืออนุญาตแกบุคคลบางคนให 

ดําเนนิการของการพิมพหนงัสือชนิดตาง ๆ หนงัสือกฎหมาย หนังสือเรียน หนงัสือศาสนา บทละคร 

เปนตน   

      การควบคมุดวยวธิีนีถ้ึงจดุเสื่อมในคริสตศตวรรษที่ 17 เพราะปจจัยทางเศรษฐกจิและ

การเมืองไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ประชาชนมีความตื่นตวัดานการเมืองเพิ่มข้ึน มีผูรูหนงัสืออานออก

เขียนไดเพิ่มข้ึนเพราะสื่อส่ิงพิมพ  ประกอบกับชางพิมพที่ไดรับอนุญาตใหดําเนนิผลติสื่อส่ิงพิมพ 
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ดังกลาวตางตองการจะเปนอิสระในการดาํเนนิธุรกิจการพิมพของตนเองเพื่อแสวงหากําไร บางคน

แอบไปตั้งสํานกัพิมพเถื่อนพมิพหนงัสือข้ึนมา โดยไดรับการสนบัสนุนดานการเงินจากกลุม

การเมืองหรือกลุมศาสนาอยางลับ ๆ  ซึง่ปจจัยเหลานีก้อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เปนพลัง

กดดันใหฝายรฐับาลเลิกผกูขาดสื่อส่ิงพมิพเอาไวเปนเครื่องมือเฉพาะตนอีกตอไป 

2. การควบคุมโดยวิธีเซน็เซอร  เปนวธิีการควบคุมส่ือส่ิงพิมพที่ฝายปกครองคิดคนขึ้น  

โดยไดนํามาใชในคริสตศตวรรษที่ 16 ควบคูไปกับการออกใบอนญุาต  ซึ่งการตรวจเรื่องหรือ

เซ็นเซอรเรื่องสําคัญ ๆ กอนจะทําการตีพิมพ ไดแก การเมือง ศาสนา เปนตน เพราะฝายบานเมอืง

เห็นวาผูจัดทําสื่อส่ิงพิมพอาจไมมีความรูหรือไมเขาใจเรื่องดังกลาวไดลึกซึ้งเทากับเจาหนาที่ของรัฐ 

นอกจากนีเ้ร่ืองบางเรื่องเปนระดับนโยบาย ซึ่งหากปลอยใหเสนอออกไปโดยไมไดตรวจตรา 

เสียกอนอาจจะกระทบกระเทือนถงึความมั่นคงและผลประโยชนของรัฐได 

3. การควบคุมโดยวิธีการฟองรองในศาล  การฟองรองเปนวิธีควบคุมส่ือส่ิงพิมพอีกวิธ ี

หนึง่ที่รัฐบาลฝายอํานาจนยิมสมัยนั้นใช วิธนีี้มีลักษณะกาวหนากวา 2 วิธีแรก เพราะอยางนอย

ศาลสถิตยุติธรรมก็ยงัเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดตอสูตามกระบวนการทางกฎหมาย  

     สําหรับความผิดรุนแรงทีส่ื่อส่ิงพิมพถกูฟองรองในศาลยุคนั้นไดแก ความผิดฐานกบฏ  

และความผิดฐานกระทาํการกระดางกระเดื่องตอบานเมอืง   

      ความผิดฐานกบฏไดแกการเผยแพรขอมูลขาวสารและความคิดเหน็เพื่อนําไปสูการลม

ลางรัฐบาล หรือภัยคุกคามตอสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งมีโทษฐานรุนแรงถึงขัน้ประหารชีวิต แต

ในประเทศองักฤษไมคอยใชการกลาวโทษความผิดฐานกบฏแกชางพิมพหรือเจาของโรงพมิพ 

บอยนัก  มีเพียง 3 คนเทานั้นตลอดระยะเวลา 3 ศตวรรษ สวนความผิดฐานกระทํากระดาง

กระเดื่องตอบานเมืองนั้น ไดแก การใชถอยคํายุยงใหผูอานเกิดความกระดางกระเดื่องตอ 

บานเมือง ใหมีความคิดเหน็ตรงขามหรือเปนปรปกษตอรัฐ ตลอดจนสถาบันชั้นสงูของประเทศ  

ซึ่งวิธกีลาวโทษนี้เปนเครื่องมือสําคัญที่ฝายอํานาจนิยมใชควบคุมส่ือส่ิงพิมพ เพราะเปนความผิด 

ที่กวาง เพียงสือ่ส่ิงพิมพวพิากษวิจารณ ตําหนิติเตียนรัฐบาลหรือสถาบันชั้นสงู หากไมเปนที ่

สบอารมณของผูมีอํานาจแลว ก็อาจจะดาํเนินการฟองรองผูดําเนินการสื่อส่ิงพิมพนัน้วาม ี

พฤติกรรมกระดางกระเดื่องตอรัฐได 

      สําหรับการควบคุมดวยวิธีฟองรองตอศาลไดเสื่อมลงในคริสตศตวรรษที่ 18  เมื่อ

ประชาชนตืน่ตัวทางการเมอืงในระบบประชาธิปไตย และการพจิารณาคดีในศาลหากปราศจาก

หลักฐานชัดแจงหนักแนนแลว คณะลูกขนุมักจะไมรับฟอง ทาํใหการควบคุมดังกลาวไมคอย 

ไดผลเทาที่ควร 
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4. การควบคุมโดยวิธีซื้อตัวนักเขียนนกัหนังสอืพิมพ  วิธนีี้นบัเปนการควบคุมส่ือส่ิงพิมพ 
ที่แยบยลที่ฝายบานเมืองนํามาใชในคริสตศตวรรษที ่18  รัฐบาลอังกฤษ  สมยั  โรเบิรต  วอลโพล 

(Robert Walpol)  เปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของอังกฤษไดมีการใชเงนิราชการลับกวานซื้อ 

นักเขียน  นกัวจิารณ   ใหเขยีนเชยีรรัฐบาล   และละเวนโจมตีรัฐบาล   

 5.    การควบคุมโดยวิธกีารเก็บภาษีส่ือส่ิงพิมพ  ในคริสตศตวรรษที่ 18 รัฐบาลอังกฤษได

มีการเก็บภาษพีิเศษกับหนงัสือพิมพเพื่อเปนการบีบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพมิใหขยายตัวตอไป โดยการ

เก็บจากรายไดที่มาจากการโฆษณาและจาํนวนจาํหนาย หากเปนหนงัสือพมิพทีม่ียอดจําหนาย

และโฆษณาสงูอาจจะไมกระทบกระเทือนถึงความอยูรอด แตถาเปนหนังสือพิมพที่เลี้ยงตัวเอง 

ไมคอยจะไดแลวนบัวากระทบกระเทือนตอความอยูรอดของธุรกิจเปนอยางมาก ซึง่วิธกีารนี้ได 

ยกเลิกไปใน ค.ศ.1861 

 วิธีการควบคุมเหลานี้เปนมาตรการที่รัฐบาลอังกฤษในครสิตวรรษที่ 16-18  นํามาใช 

ควบคุมส่ือส่ิงพิมพ เพราะนบัต้ังแต ค.ศ.1450 เปนตนมา ส่ือส่ิงพิมพไมวาจะเปนหนงัสือพิมพ  

วารสาร ใบปลิว ไดมีบทบาทในการเผยแพรความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใหแกผูอาน  

ชวยเปดโลกทศันและความคิดเห็นใหม ๆ ตอสาธารณชน จงึมีผลกระทบตอสถาบนัการปกครอง 

ในสมัยนั้นอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ผูปกครองประเทศจึงไดคิดหาวธิกีารในรูปแบบตาง ๆ เขามา

ใชในการควบคุมส่ือส่ิงพิมพใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของรัฐ 

 นอกจากประเทศทางยโุรปทีไ่ดมีการนําหลกัการทฤษฎีอํานาจนยิมไปใชในการควบคุม 

ส่ือส่ิงพิมพแลว ดานประเทศโลกที่สาม ไดแก ประเทศทางเอเซีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา  

ตะวันออกกลาง ฯลฯ ที่มีลักษณะการปกครองประเทศแบบอํานาจนยิมแมวาจะมหีลายประเทศ 

ข้ึนปายวาปกครองโดยระบบประชาธิปไตย แตเนื้อหาภายในแลวยังเปนอํานาจนิยมอยู  

ซึ่งการควบคุมส่ือส่ิงพิมพในโลกที่สามมีลักษณะดังนี ้

1. การใชเปนสื่อโฆษณาชวนเชือ่ หลงัสงครามโลกครั้งที่สอง กระแสขาวจากเครื่องมือ 

ส่ือสารมวลชนของกลุมประเทศคายเสรีนิยมและคายคอมมิวนิสตไดแพรสะพัดเขามายังประเทศที่

กําลังพัฒนา แฝงไวดวยการโฆษณาชวนเชื่อและผลประโยชนของกลุมของคายตนอยางลกึซึ้ง ดวย

เหตุนี้ประเทศในโลกที่สามจงึมีความขัดแยงในอุดมการณทางการเมืองและแนวทางพัฒนา

ประเทศจนไมมีความเปนเอกภาพทางการเมืองได 

2. การจํากัดสิทธเิสรีภาพทางการพิมพ  การตอสูทางการเมอืงของคนในประเทศและ 

การชวงชิงการเปนผูนาํประเทศของคายเสรีนิยมกับคายคอมมิวนิสต เปนแรงผลักดนัใหการ

ปกครองประเทศตองใชแนวทางอํานาจนิยม ซึ่งสงผลกระทบกระเทือนตอเสรีภาพของสื่อมวลชน  
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ตลอดจนสื่อส่ิงพิมพอยางหลีกเลี่ยงไมได    เพราะผูบริหารประเทศฝายอํานาจนิยมมักจะถือเปน 

ขออางอยูเสมอวาจาํเปนตองจํากัดสทิธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไวเพื่อความมั่นคงและ 

ผลประโยชนสวนรวมของประเทศ หรือเสียสละเสรีภาพของคนสวนนอยเพื่อรักษาเสรีภาพของ 

คนสวนใหญเอาไว 

3. การควบคุมจาํนวนสื่อส่ิงพิมพ    ในประเทศโลกที่สามบางประเทศทีย่งัมีสงคราม 

ปลดปลอยภายใน สงครามกับเพื่อนบาน และการแยงชงิอํานาจโดยใชกําลังทหารภายในประเทศ 

จึงเปนปจจัยเกื้อหนนุใหผูปกครองฝายอาํนาจนิยมใชเปนเหตุผลในการควบคุมหรือจํากัดจํานวน

ส่ือส่ิงพิมพโดยการออกหนงัสืออนุญาตจากหนวยงานของรัฐ   ดวยขออางเพื่อความสงบเรียบรอย

และความมัน่คงของประเทศสวนรวม และเพื่อควบคุมกลไกการพฒันาประเทศใหบรรลุจุดหมาย 

4. การเซ็นเซอรหรือตรวจสอบเนื้อหากอนพิมพ ชวงที่เกิดวกิฤตการณทางการเมืองและ 

ในภาวะสงคราม ผูบริหารประเทศจะมกีารออกกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับกําหนดขอบเขต

การเสนอขาวสารของสื่อส่ิงพิมพ รวมทั้งมาตรการลงโทษเมื่อมีการละเมิดกฎหมาย 

5. การซื้อตัวนักหนงัสือพมิพ วิธีการที่ผูบริหารประเทศโลกที่สามใชกนัเสมอเมื่อมีโอกาส 

คือการซื้อตัวนกัหนังสือพิมพและนักเขียนทีม่ีทัศนคติและแนวโนมทางความคิดเชงิบวกกับผูบริหาร

เหลานี้ เพื่อใหเปนกระบอกเสียงหรือเขียนสนับสนนุระบบของตน 

6. การใหเงินอุดหนนุสื่อส่ิงพิมพ  การสนับสนุนทางการเงนิแกส่ือส่ิงพิมพ รวมทัง้การ 
ออกสื่อส่ิงพมิพ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนงัสอืพิมพ เพื่อใหสนับสนนุและใชเปนกระบอกเสียงและ 

เปนเครื่องมือของพรรคและรัฐ 

 

ทฤษฎีเสรีนิยมหรืออิสรภาพนิยม (libertarian) 
ความหมายทางการเมืองปกครองเสรีนิยม คือการปกครองที่เนนผลประโยชนของสมาชิก 

ในสังคมเปนสงัคม รัฐเปนเพยีงผูพทิักษผลประโยชนดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมือง เพื่อ 

ทําใหสมาชิกในปกครองสามารถดํารงอยูไดอยางเปนสขุ สมาชิกมีอิสระที่จะคิด พูด   และทาํ 

ไดแสดงออกถึงความสามารถและเหตุผล ระบบการปกครองที่จัดอยูในประเภทเสรนีิยม   คือ 

ระบบประชาธปิไตย 

ตนกําเนิดของทฤษฎนีี้มาจากการดิ้นรนของหนังสือพิมพที่จะใหหลุดพนจากการควบคุม 

ทางการเมืองและการปกครอง   ในคริสตศตวรรษที่ 17    และตอมากไ็ดรับการยืนยนัอยางเปน

ลายลักษณอักษรหลังการปฏิวัติของสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษที่ 18 ใหถือวาเปน

สิทธิมนุษยชนอยางหนึ่ง  ทีห่นงัสือพมิพในระบอบเสรีนยิมเปนเครื่องมือของมนษุยในการแสดง 
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ความคิดเหน็อยางเสร ีแมวาความคิดเหน็นั้นจะเปนการโจมตีวิพากษวิจารณรัฐบาล เจาหนาที ่

ของรัฐ หรือพรรคการเมืองทีอ่ยูในอํานาจ 

 สาระสําคัญตาง ๆ ของระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีนี ้มดีังนี ้

1. วิวัฒนาการ เร่ิมใชในประเทศอังกฤษหลัง ค.ศ.1688 และใชในสหรัฐอเมริกาดวย หรือ 

ประเทศทีม่ีการปกครองระบบประชาธิปไตย 

2. ที่มา เร่ิมจากขอเขียนของมิลตัน ล็อค มิลล และปรัชญาเกี่ยวกบัเหตุและผล และ 

สิทธิธรรมชาติของมนุษย 

3. วัตถุประสงคหลักของสื่อมวลชน เพื่อแจงขาวสาร ใหความบันเทงิ และขาย เปาหมาย 

ที่สําคัญที่สุดคือเพื่อทําหนาที่เปดเผยความจริง และตรวจสอบการปฏิบัติงานของรฐับาล 

4. เจาของสื่อมวลชน โดยปกตแิลวเอกชนเปนเจาของสื่อมวลชน 

5. การควบคุมส่ือมวลชน การควบคุมตนเองของสื่อมวลชนและกระบวนการยตุธิรรมโดย 

การตัดสินของศาล 

6. ส่ิงที่ส่ือมวลชนไมอาจกระทาํได การหมิ่นประมาท การเสนอเรื่องลามก หยาบโลน  

การปลุกปนใหเกิดความไมสงบในยามสงคราม 

7. ลักษณะที่แตกตางไปจากระบบอื่น ๆ เปนเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของรัฐบาลและสนองความตองการของสงัคม 

บทบาทและหนาที่ของสื่อมวลชนในประเทศเสรีนิยม มดีังนี ้

1. เปนเครื่องมือแสดงความคดิเห็นของบุคคล 

2. เปนเครื่องมือแสดงสัจจะของสังคม 

3. ควบคุมรัฐบาล เจาหนาที่ของรัฐและพรรคการเมืองโดยการสอดสองวิพากษวิจารณ 

4. แจงขาวสารใหความบันเทงิและเพื่อการคา 

อยางไรก็ตามการปฏิบัติหนาที่ของหนังสือพิมพในระบบเสรีก็มีปญหาหลายประการ ดังนี ้

1. ขอบเขตของเสรีภาพควรจะกวางขวางมากนอยเพียงใด การใชเสรีภาพควรจะถกู 

ควบคุมดวยวธิีใด กฎหมายทั่วไปของสงัคมสามารถจะใชกับหนังสือพมิพไดอยางเพยีงพอหรือไม 

ถาไมพอควรจะออกกฎหมายพิเศษหรือไม เพราะสวนใหญกลาววา ขอบเขตของเสรีภาพควรจะอยู

ที่เสนพรมแดนของศีลธรรม สิทธ ิทรัพยสินชื่อเสียงของบุคคลและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ

รัฐ   ถาสองสิ่งนี้ถูกละเมิดเมือ่ใด หนงัสือพมิพที่ละเมิดกค็วรจะตองถูกลงโทษเชนเดยีวกับบุคคล

ทั่วไป แตบางคนกลาววาขอบเขตของเสรีภาพจะตองไมมีที่ส้ินสุด เพราะเมื่อใดหนงัสือพิมพตอง 
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คํานึงถึงความรับผิดชอบตออะไรก็ตาม เมือ่นั้นหนงัสือพมิพก็ไมมเีสรีภาพที่จะรายงานสิ่งที ่

นักหนงัสือพิมพอาชพีจะตองรายงานตามหนาที่ของตน 

2. หนงัสือพมิพมเีสรีภาพมากกวาบุคคลธรรมดา หนงัสือพิมพจะมีเหตุผลอะไรมาอางองิ  

นอกจากการเปนเจาของเครื่องมือพิเศษทีม่ีบทบาทและหนาที่อภิสิทธิใ์นการรายงานเหตุการณ 

กิจกรรมการเมือง เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม ทุกอยางตอสาธารณชน ถาอยางนัน้กห็มายความ

วาใครก็ตามทีม่ีเครื่องมือพิเศษนี้สามารถจะมีเสรีภาพไดมากกวาบุคคลธรรมดา แสดงวาคนทกุคน

สามารถจะมีเสรีภาพมากกวาคนอืน่ไดอยางเทาเทียมกนั ไมนาจะมีปญหาอะไร แตในสภาพ 

ความเปนจริงทางการเมืองและเศรษฐกิจคนทุกคนไมมปีญญาความสามารถที่จะเปนเจาของ

หนงัสือพมิพไดอยางเทาเทยีมกนั มกีารผูกขาดความเปนเจาของมากขึ้นทกุท ี บทบาทหนาที่

อภิสิทธิ์หรือเสรีภาพเหนือกวาคนธรรมดาจงึถูกจาํกัดอยูในวงการธุรกิจที่มีอํานาจการซื้อสูง ทําให

หนงัสือพมิพทีห่ลุดพนจากพนัธนาการของรัฐ ตองเขามาอยูภายใตอิทธิพลของวงการธุรกิจใหญ

เหมือนหนีเสือปะจระเข อิสรภาพซึ่งเปนหัวใจของทฤษฎีเสรีนิยมตองถกูกระทบกระเทือนและ 

เกิดปญหาใหมข้ึนมาวาอิสรภาพจากใคร อิสรภาพจากพันธนาการของรัฐเทานัน้หรืออยางไร 

3. ทฤษฎีเสรีนยิมมีแนวโนมทีจ่ะปกปองความเชื่อ และความคิดเห็นใหสามารถแสดง 

ออกมาไดอยางเสรี แตไมคอยพูดถึงขาวสารซึ่งมีแงมมุที่ซับซอนซอนเงื่อนอยู อาจจะเปนเรื่อง

ธรรมดา ถาหากสมาชกิสงัคมทกุคนสามารถจะใหและรับขาวสารไดอยางเสรี แตในกรณีที่ทกุคน

โดยเฉพาะอยางยิง่หนงัสือพมิพ สามารถจะปกปดหวงแหนขาวสารอะไรก็ไดที่เห็นวาเปนประโยชน

เฉพาะตน ปญหาจะตามมาอยางมากมายทั้งในแงการเมืองการปกครองและกฎหมายทีย่ึด 

ความเปนธรรมของสังคมเปนหลกั การปกปดความเชื่อและความคิดเหน็มิใหปรากฎบนหนา

หนงัสือพมิพ ถือวาเปนเรื่องของสิทธิเสรีภาพเฉพาะตน แตการปกปดขาวสารของสวนรวมอนั

กอใหเกิดความเสียหายแกผูอาน โดยเฉพาะสมาชกิประจําของหนังสือนั้นนาจะถือวาเปนการ

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพขาวสารหรือไม เทาที่ปรากฎทฤษฎีเสรีนิยมมิไดมีการอภิปรายกนัในเรือ่งนี้

กันมากนัก เพราะมุงเนนไปที่เสรีภาพของความคิดอาน   (freedom of ideas)  เสียมากกวา ยิ่งใน

ยุคปจจุบันขาวสารกลายเปนสิ่งจาํเปนสําหรับชีวิตและการทาํงานมากขึ้น จนถงึกับมีความ

พยายามที่จะพัฒนาสังคมไปสูสภาพสังคมขาวสาร (information society) การอภิปรายในเรือ่ง

เสรีภาพของขาวสารยิ่งกลายเปนเรื่องยุงยากซับซอนมากขึ้นทกุท ี

4. เดิมทีเดียวทฤษฎีเสรีนิยมเกีย่วของกับปรัชญาเสรีภาพของหนังสือพิมพเปนสวนใหญ  
แตในปจจุบันมีส่ือมวลชนประเภทอื่น รวมทั้งแหลงขาวสารสนับสนุน เชน ระบบการศึกษา  

องคการธุรกิจขนาดใหญ เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน เขามามบีทบาทหนาทีม่ากขึน้  เราจะ 
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ประยุกตทฤษฎีนี้ไปใชกับส่ือและแหลงขาวสารเหลานั้นไดหรือไม ตัวอยางที่เห็นไดชดัก็คือ 

วิทยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน จนบดันี้ก็ยงัไมสามารถทีจ่ะมีเสรีภาพของการแสดงออก 

เทากับหนังสือพิมพ  ยกเวนในบางประเทศ  เพราะถือกันวาวทิยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปน

ส่ือมวลชนสาธารณะ (public media) แตมิใชส่ือเสรี (free press) สวนแหลงขาวสารสนับสนุนที่

เชื่อมโยงเขามาในระบบการสื่อสารมวลชนก็มกัจะประยุกตใชหลักการเสรีนิยมหรืออิสรภาพนิยม

เพียงบางสวนเทานั้น 

5. เสรีภาพของการแสดงออกซึง่ความคิดเหน็และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอขาวสาร 
ข้ึนอยูกับตัวประกอบหลายอยางหลายดานดวยกัน ที่สําคัญคือตัวประกอบดานบุคคล เชน ในการ

ทําหนงัสือพมิพมีผูทีเ่กี่ยวของดวยหลายฝาย นับต้ังแตเจาของ บรรณาธิการ ผูส่ือขาว ผูอาน ผูได

ประโยชน และผูเสียประโยชนจากเสรภีาพของการแสดงออก ดังนั้น เสรีภาพของหนังสือพิมพควร

จะขึ้นอยูกับใคร หรือคํานงึถึงฝายใดมากนอยเพียงใด นับวายงัเปนปญหาที่ยากตอการตอบ  

ตัวประกอบอกีอยางทีม่ีความสําคัญไมนอยก็คือ ตัวประกอบดานสิ่งแวดลอม เชน ภาวะการเงิน 

ภาวะการตลาด บรรยากาศทางการเมือง และความมัน่คงปลอดภัย ลวนแลวแตเปนปจจัยที่อาจมี

อิทธิพลตอขอบเขตหรือแมแตคําจํากัดความของเสรีภาพไดทั้งนัน้ เสรีภาพจงึตองมีเงือ่นไข 

อยูเสมอ แตเงือ่นไขนั้นใครจะเปนผูกาํหนด และถาเสรีภาพตองมีเงื่อนไขเสียแลว เราจะเรียกวาม ี

เสรีภาพไดหรือไม 

อยางไรก็ตามสื่อส่ิงพิมพหรือส่ือมวลชนอืน่ใดตามทฤษฎีนี้มีหนาที่แสวงหาความจรงิ  ชวย 

พัฒนาประเทศทั้งทางดานการเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจ  ส่ือมวลชนจะบรรลุจุดหมายนี้ไดตองมี

เสรีภาพ  รัฐบาลตองไมกาวกายการตีพิมพและตองสนบัสนุนใหทกุคนเปนเจาของสื่อมวลชนได  

ส่ือมวลชนจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกบัผูบริหาร  รัฐตองไมเขาไปยุงเกี่ยวดวย    

ตามทฤษฎีนี้ส่ือส่ิงพิมพมีบทบาทหนาที่ดงันี ้

1. การแจงขาวสารและขอเท็จจริง 
2. การใหแสดงความคิดเห็นของบุคคล 

3. การเปนเครื่องมือแสดงสัจจะทางสังคม 

4. การใหความบนัเทงิ 
5. การใหความรูแกสังคม 

6. การเปนสื่อเพือ่ธุรกิจ การคาและโฆษณา 

7. การควบคุมรัฐบาล เจาหนาที่ของรัฐ และพรรคการเมือง  โดยการสอดสองและ 

วิพากษวิจารณ 
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สําหรับบทบาทหนาที่ในทางการเมือง  ส่ือมวลชนโดยเฉพาะสื่อส่ิงพมิพตามแนวคดิ 

เสรีนิยม คือ บทบาทตรวจตราควบคุมรัฐบาลและเจาหนาที่ของรัฐไมใหใช    อํานาจเกิดขอบเขต   

วิพากษวิจารณการทาํงานนโยบายของรฐั   แตบางครัง้เพื่อความปลอดภัยของรัฐ   รัฐบาลก็ไมอาจ 

ใหความยินยอมใหส่ือมวลชนเขาไปเกีย่วของกับงานของรัฐในบางกรณี 

 อยางไรก็ตาม  ตามทฤษฎีเสรีนิยมของสื่อมวลชนนี ้ โดยพื้นฐานแลวสื่อมวลชนเปน 

เครื่องมือของบุคคลหรอืปจเจกชนในการแสดงความคดิเห็นอยางเสรี   และยังเปนเครื่องมือใน 

การสะทอนความเปนจริงในสังคม  และแจงขาวสารใหความบนัเทิงและเพื่อการคา  ทั้งนี้  บทบาท 

ดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาหลายประการ  ไดแก ขอบเขตความกวางขวางของเสรีภาพวาม ี

มากนอยเพียงใด    การมีอภิสิทธิ์เสรีภาพมากกวาบุคคลธรรมดาในเรื่องการไดมาซึง่ขาวและ 

การเขาถงึสื่อมวลชนของแหลงขาวที่ไมมอํีานาจตอรองทางการเมืองและเศรษฐกิจ   นอกจากนีย้ัง

มีแนวโนมที่จะปกปดขาวสารสวนรวมอันกอใหเกิดความเสียหายแกผูอานเมื่อมีการวิพากษวิจารณ

ถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนแบบเสรีภาพนยิมวามีมากเกนิไปจนปราศจากความรับผิดชอบ  จงึมี

เสียงเรียกรองใหส่ือมวลชนมีความรับผิดชอบควบคูไปกับเสรีภาพ  โดยใหเสรีภาพถูกจาํกัด

ขอบเขตดวยความรูสึกรับผิดชอบของผูประกอบอาชีพ  ทัง้นี้เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชน

เกิดผลดี  (ชวรงค  ลิมปปทมปาณ,ี 2540, หนา 2) 

 
ทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคม (social responsibility) 

พฤติกรรมในทางลบของหนังสือพิมพเสรีในสหรัฐอเมริกา ผลักดันใหนักคิดนกัวิชาการเขา 

มาชวยนกัหนงัสือพิมพและผูพิมพโฆษณาสรางจรรยาบรรณสําหรับวิชาชพีนีม้าตัง้แตกลาง 

คริสตศตวรรษที่ 19 แตผูที่มีสวนในการวางรากฐานทฤษฎีนี้เปนอยางมากก็คือ โจเซฟ พูลิตเซอร 

(Joseph Pulitzer) ที่ไดพยายามตอสูเพื่อต้ังสถาบนัการศึกษาวารสารศาสตรข้ึนซึ่งปจจุบันนี้อยูใน

มหาวิทยาลยัโคลัมเบีย นวิยอรก และนับแตนัน้มาการพูดถงึความรับผิดชอบก็ขยายวงกวาง

ออกไป หนงัสือพิมพตองมีเสรีภาพตามแนวความคิดอิสรภาพนิยม ขณะเดียวกันตองมีความ

รับผิดชอบควบคูกันไปดวย เกิดเปนแนวความคิดเสรีนิยมอีกรูปแบบหนึง่ซึง่เรียกกันวา “Neo-

liberalism” ในแนวความคดินี้เสรีภาพถกูจํากัดขอบเขตดวยความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชพี

ภายใต 

จรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพและการควบคุมของสถาบันรัฐที่เปนอสิระไมข้ึนกับรัฐบาลหรือผูใด 

ความคิดเกี่ยวกับสถาบนัรัฐที่เปนอิสระนี้เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลสหรัฐจัดตั้งคณะกรรมาธกิารวทิยุเพื่อ

อนุญาตความถี่รวมทัง้ควบคุมเนื้อหารายการในป ค.ศ.1927 และจัดตั้งคณะกรรมาธิการ 
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การสื่อสารเพือ่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานีและดูแลการใชคลื่นออกอากาศ ใน ค.ศ.1934 เร่ือยมา

จนถงึปจจุบนั 

อันที่จริงทฤษฎีเสรีนิยมแนวใหมเพิง่จะกลายเปนทฤษฎคีวามรับผิดชอบทางสังคมอยาง 

ชัดแจงในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อคณะกรรมาธิการเสรีภาพสื่อมวลชน (commission  

on  freedom  of  the  press)    ไดศึกษาและเขียนรายงานชื่อวา “ส่ือมวลชนทีม่ีเสรีภาพและ

ความรับผิดชอบ” (a free and responsible press) แมวารายงานของคณะกรรมการธิการจะ

ไดรับการวิพากษวิจารณเปนอยางมากจากวงการวชิาชพี แตสวนใหญก็มิไดขัดแยงในหลักการจงึ 

เทากับวาชวยตกแตงใหทฤษฎีนี้มีรูปรางชัดเจนยิง่ขึ้น 

สรุปสาระสําคญัของระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎนีี้มีดังนี ้

1. วิวัฒนาการ  เร่ิมในสหรัฐอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 20 และคงใชอยูในสหรัฐอเมริกา 

ในปจจุบนั 

2. ที่มา  เร่ิมจากขอเขียนของฮอกกิ้ง คณะกรรมาธิการเสรีภาพหนงัสือพมิพ และ 

ผูประกอบวิชาชีพดนการสื่อสารมวลชน ตลอดจนจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 

3. วัตถุประสงคหลักของสื่อมวลชน เพื่อแจงขาวสาร ใหความบันเทงิ และขาย เปาหมาย 

ที่สําคัญที่สุดคือเพื่อทําใหความขัดแยงคลีค่ลายไปโดยการแสดงความคิดเห็นโตแยงกัน 

4. เจาของสื่อมวลชน โดยปกตแิลวเอกชนเปนเจาของสื่อมวลชน แตรัฐบาลก็อาจเขามา 

ดําเนนิกิจการแทนไดหากวาเอกชนดําเนนิการไมเหมาะสม ทัง้นี้เพื่อเปนหลกัประกนัตอบริการที่

ประชาชนพงึไดรับ 

5. การควบคุมส่ือมวลชน กระทําโดยความเห็นของชุมชน  ปฏิกิริยาของผูซื้อ และ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชน 

6. ส่ิงที่ส่ือมวลชนไมอาจกระทาํได การละเมดิอยางรายแรงในสทิธิสวนบุคคลและ 

ในผลประโยชนที่สําคัญ ๆ  ของสังคม 

7. ลักษณะที่แตกตางไปจากระบบอื่น ๆ ส่ือมวลชนมีพนัธะในอันที่จะตองปฏิบัติหนาที ่

อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ถาสื่อมวลชนไมปฏิบัติตามพนัธะดงักลาวก็จะตองมีคนควบคุม

ใหส่ือมวลชนปฏิบัติตามพนัธะนั้น 

 บทบาทหนาทีข่องสื่อมวลชนตามทฤษฎนีีพ้ัฒนามาจากทฤษฎีเสรีนยิมแบบดั้งเดิมแต

เจาะเนนที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัตหินาที่เหลานัน้ใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวมอยางแทจริง 

ดังนี ้
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1. การใหขาวสารใหมีการอภิปรายโตเถียงในเรื่องของสวนรวมหรือกจิการสาธารณะ  

ซึ่งถือวาเปนภาระหนาที่หลกัที่จะใหบริการแกระบบการเมือง 

2. ควรจะตองสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยและใหความสวางทางปญญาแก 
สาธารณชน เพื่อจะไดเกิดความสามารถในการปกครองตนเอง 

3. ควรจะตองพทิกัษรักษาสิทธขิองบุคคลโดยคอยเฝาดูรัฐบาล (wacthdog against  

government) 

4. ควรจะตองใหบริการแกระบบเศรษฐกิจ โดยเนนสงเสรมิผลประโยชนของผูซื้อผูขาย 

สินคาและบรกิารดวยสื่อการโฆษณา แตรายไดจากการนี้จะตองไมบัน่ทอนอิสรภาพของสื่อมวลชน 

5. ควรจะตองใหความบนัเทงิแกสาธารณชน แตมีเงื่อนไขวาตองเปนความบันเทิงที่ “ดี”  

มีคุณภาพ 

6. ควรจะตองหลกีเลี่ยงไมเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่อาจนําไปสูการประกอบอาชญากรรม 

ความรุนแรง ความไมสงบเรียบรอยของบานเมือง หรือการกาวราวตอชนกลุมนอย 

7. ส่ือมวลชนควรจะตองเปนพหุนยิม คือสะทอนความคิดเห็นที่แตกตางกัน รวมทั้ง 

เปดโอกาสใหใชสิทธิโตตอบ  

จะเหน็ไดวา ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสงัคมแตกตางกนัไปจากทฤษฎีเสรีนิยมหรือ 

อิสรภาพนิยมตรงประเด็นทีว่า เสรีภาพมิไดเปนแตเพียงอิสรภาพที่ไรจดุหมายปลายทาง และ 

เสนอสนองสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกเทานั้น หากจะตองเปนอิสรภาพทีน่ําไปสูการสรางสรรค

ผลประโยชนของสวนรวมใหเกิดผลอยางจริงจัง ส่ือมวลชนมิไดเกิดมาเพื่อเปนเครื่องมือของบุคคล

หรือกลุมบุคคลเพียงอยางเดียว แตจะตองเปนเครื่องมอืส่ือสารที่สรางความสัมฤทธิ์ผลใหกับสังคม

ดวย สรุปไดวาเสรีภาพเชงิลบไดกลายมาเปนเสรีภาพเชงิบวก 

ตามแนวทฤษฎีนี้ไดเกิดขึ้นในศตวรรษที ่20    เปนแนวความคิดที่สังคมตองการให 

ส่ือมวลชนมีความรูสึก  สํานกึถึงความรับผิดชอบตอสังคม  ความจรงิใจ  ซื่อสัตย  ไมลําเอียง  และ

การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน   ดังนัน้แหลงที่มาของหนาที่ความรับผิดชอบของสื่อส่ิงพิมพ   

จึงประกอบดวยดังนี ้ 

1. ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือส่ิงพิมพทกุชนิดตองเสนอขาวสารที่มีคุณภาพ  และคอยตรวจสอบ 

ซึ่งกนัและกนั  โดยเฉพาะหนังสือพิมพตองเสนอขาวสารและความคิดเห็นอยางมีความรับผิดชอบ 

มีการเสนอขาวที่มีสาระโดยไมหวงัสิ่งตอบแทนเปนตัวเงนิ สามารถเปนตัวแทนของสังคมได เพื่อให

เปนหนงัสือพมิพที่ด ี ตลอดจนควรมีการปรับปรุงเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่

ใหดียิ่งขึน้ 
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 2. ผูอาน  ตองตระหนักถึงอทิธิพลทัง้ทางบวกและทางลบของสื่อส่ิงพมิพและหนงัสอืพิมพ

โดยเลือกอานและไมใหการสนับสนนุสื่อส่ิงพิมพและหนงัสือพิมพที่ไมดี ศึกษาวิจัยและเผยแพร

วิชาการดานสือ่มวลชนประเภทสื่อส่ิงพมิพและหนงัสือพมิพ      ควรจะใหมีการสนับสนุนวงการ 

ส่ือส่ิงพิมพเพือ่ใหสามารถทาํหนาที่ไดอยางครบถวนสมบูรณตามที่สังคมตองการได 

3. รัฐบาล  รัฐบาลจะตองสงเสริมสนับสนนุความคิดริเร่ิมใหม ๆ ใหกับวงการวิชาชีพ 

ส่ือส่ิงพิมพและหนงัสือพิมพ อีกทัง้ควรใหความเปนธรรม  โดยมีกฎหมายคุมครองและใหเสรีภาพ

แกนักหนงัสือพิมพพอสมควรเทาที่จะทําได ไมออกกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ มาควบคุม 

โดยไมจําเปน 

 
ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสตหรือเบ็ดเสร็จนิยม (totalitarian) 

ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสตหรือเบ็ดเสร็จนิยม  มีแนวคิดมาจากมารกซกับเอนเจลส  

(Marx and Engels) และแนวทางปฏิบัติของเลนนิ   (Lenin) ในศตวรรษที่ 19  และ 20  ส่ือมวลชน

ตามทฤษฎีมีความผกูพนัอยูกับการเมืองของประเทศสหภาพโซเวียตและประเทศคอมมิวนิสต 

คอนขางสงู  โดยสหภาพโซเวียตไดปฏิรูปการสื่อสารมวลชนมาตั้งแตหลังการปฏิวตัิในป ค.ศ.1917 

และไดพัฒนาแนวทางวิชาการและวิชาชพีของสื่อมวลชนเรื่อยมาจนเปนแบบอยางที่เดนชัดสาํหรบั

ประเทศสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต โดยทัว่ไปความคิดที่เปนรากฐานของทฤษฎีนี้มอียู 5 ประการ

คือ 

1. ชนชั้นกรรมาชพี (working class) เปนผูมอํีานาจปกครองในสงัคมโซเซียลลิสตเพื่อที ่

จะรักษาอาํนาจนี้ไวจะตองเขาควบคุม ”ส่ือสรางจิตใจ” (means of mental production) ไวใหได 

เพราะฉะนัน้สือ่มวลชนทัง้หมดจะตองอยูภายใตการควบคุมขององคกรตัวแทนชนชั้นกรรมาชพี 

ซึ่งอันดับแรกก็คือ พรรคคอมมิวนิสต 

2. สังคมโซเซยีลลิสต จะตองเปนสังคมที่ไมมีชนชัน้ เพราะฉะนัน้จึงไมมคีวามขัดแยง 

ระหวางชนชัน้ ส่ือมวลชนจึงไมควรที่จะมีรูปแบบโครงสรางรองรับความขัดแยงทางการเมือง ความ

แตกตางและการโตเถียงอาจจะมีได แตจะตองไมเกินเลยจนกลายเปนเรื่องผิดกาละ ลาสมัย หรือ

เปนอันตรายตอธรรมนูญพืน้ฐานของสงัคมในแนวทางสังคมนิยม 

3. ส่ือมวลชนมีบทบาทในเชิงบวกในการสรางสรรคสังคมและการผลักดนัสงเสริมใหไปสู 
ระบอบคอมมิวนิสต เพราะฉะนั้นสื่อมวลชนจะตองมีภาระหนาที่สําคญัในดานการสังคมกรณ  

การควบคุมทางสงัคมในลักษณะอรูปนัยและการระดมพลังไปสูเปาหมายทางสงัคมและเศรษฐกิจ

ที่ไดวางแผนไวแลว 
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4. ลัทธิมารกซิสมมีความเชื่อในกฎอันเที่ยงธรรมของประวตัิศาสตร    ซึ่งเปนสภาพ 

ความจริงเชิงวตัถุวิสัยที่ส่ือมวลชนจะตองสะทอนออกมาใหประจักษ การแปลความหมายของ 

เหตุการณ โดยอาศัยบุคคลเปนหลกัจึงถูกจํากัดโดยปริยายและคุณคาของขาวก็จะตองพนิิจกนั

จากทัศนะที่แตกตางไปจากทฤษฎีเสรีนยิม 

5. ตามหลกัการทั่วไปของรัฐโซเวียต ส่ือมวลชนจะตองอยูภายใตการควบคุมอยาง 

เบ็ดเสร็จขององคกรรัฐ และจะตองประสมประสานกับเครื่องมือกลไกทางการเมืองอยางอืน่ 

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ความคิดรากฐานดังกลาวขางตนทําใหส่ือมวลชนกลายเปนเครื่องมือของรัฐและพรรค 

โดยตรง แตขณะเดียวกนักต็องจัดระเบียบกันเองใหมีความรับผิดชอบ ใหมกีารพฒันาและปฏบิัติ

ตามแนวทางความประพฤติแหงวิชาชีพ ใหมีการบริการและรับผิดชอบตอสาธารณชน โดยมีการ

ศึกษาวจิัยและใหประชาชนผูรับสารเขามามีสวนรวมในการสื่อสารมวลชนอยางมีระบบ รวมทั้ง

การตอบจดหมายและสนองความเรียกรองตองการของผูอานผูชมผูฟง  

 สาระสําคัญตาง ๆ ของระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีนี ้มดีังนี ้

1. วิวัฒนาการ เร่ิมกันอยางจริงจังในประเทศรัสเซีย เมื่อพรรคคอมมิวนิสตเขามาบริหาร 

ประเทศตั้งแต ค.ศ.1917 ในประเทศทีม่ีการปกครองดวยลัทธิคอมมวินสิต 

2. ที่มา ความคิดของมารกซิสต เลนนินิสต สตาลินนิสต ผนวกกับความคิดของเอนเจลส 

และความคิดของรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 19 

3. วัตถุประสงคหลักของสื่อมวลชน    ส่ือมวลชนมหีนาที่ชวยสรางความสําเร็จและ 

ความยนืยาวในการอยูในอํานาจของระบบการปกครองแบบสังคมนยิมโซเวียต โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความเปนเผดจ็การของพรรคคอมมิวนิสต 

4. เจาของสื่อมวลชน พรรคคอมมิวนิสต หนวยงานของรัฐบาล และหนวยงานมวลชน 

5. การควบคุมส่ือมวลชน การสอดสองดูแลอยางใกลชิดของรัฐบาล การควบคุมทาง 

ดานเศรษฐกจิ และการใชมาตรการทางการเมืองของรัฐบาล 

6. ส่ิงที่ส่ือมวลชนไมอาจกระทาํได การวพิากษวจิารณวัตถปุระสงคหรือนโยบายของ 
พรรคคอมมิวนิสต 

7. ลักษณะที่แตกตางไปจากระบบอื่น ๆ ส่ือมวลชนเปนของรัฐและถูกควบคุมอยาง 

ใกลชิดโดยเจาหนาที่ของรัฐ หนาที่ของสื่อมวลชนคือการเปนเครื่องมือของรัฐ 
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สําหรับบทบาทหนาที่ของสือ่ส่ิงพิมพตามแนวคิดทฤษฎีนี้มีดังนี ้

1. เนื่องจากสื่อมวลชนจะตองตอบสนองผลประโยชนของชนชั้นกรรมาชพี ดังนัน้ 

ส่ือส่ิงพิมพจะตองดําเนนิการเพื่อใหเกิดประโยชนตอชนช้ันกรรมาชพีโดยตรง 

2. ส่ือมวลชนจะตองมีบทบาทหนาที่ในเชงิบวกตอสังคม โดยการเปนสังคมกรณที ่

พึงปรารถนา โดยการใหการศึกษา ใหขาวสาร ใหการกระตุนเตือนและการระดมสรรพกําลงั 

3. ส่ือมวลชนจะตองเสนอสงัคมทัศนและโลกทัศนที่สมบูรณและเที่ยงธรรมตามหลกัการ 
มารกซิสตเลนนินิสต 

4. ส่ือมวลชนทุกชนิดจะตองเปนเครื่องมือหรือกิจการของรฐัและพรรค   โดยพรรคจะ 

ควบคุมอยางใกลชิดในการเปดเผยสภาพความเปนจริงเบื้องหลงัการตอสูของชนชัน้ เพื่อ

ตระเตรียมมวลชนใหพรอมสําหรับงานปฏิวัติ และใชเพื่อสรางความเปนเอกภาพ เพื่อการรับรูใน 

ส่ิงทีพ่รรคตองการจะสื่อสารดวยเหมือน ๆ  กันทัง้ประเทศ 

5. ส่ือส่ิงพิมพจะตองเปนเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อและการปลุกระดมตาม 

ขอเขียนของเลนิน   ซึ่งการปลุกระดมคือการชี้ใหเหน็ถงึความไมเปนธรรม อันเกิดจากความเห็น

แยงกนัภายในลัทธิทนุนิยม และปลุกเราใหเกิดความไมพอใจและลุกขึน้ประนามความอยุติธรรม 

สวนการโฆษณาชวนเชื่อ  คือ  การอธบิายอยางละเอียดเกี่ยวกบัความเหน็ที่แยงกนัเหลานัน้  

การปลุกระดมมักจะทําดวยการพูด แตการโฆษณาชวนเชื่อทําดวยการเขียน 

6. ส่ือส่ิงพมิพจะตองสนับสนุนความเคลื่อนไหวของฝายหัวกาวหนาทั้งภายในและ 

ภายนอกประเทศ 

7. ส่ือส่ิงพิมพจะตองตอบสนองความตองการและความจําเปนของประชาชนผูรับสาร 
ภายในกรอบของสังคม ดังนัน้เนื้อหาสาระจะคลายคลึงกันทั้งหมด รวมทั้งหามประชาชนรับ

ขาวสารจากภายนอกทกุชองทาง ยกเวนสือ่ส่ิงพิมพในสงัคมคอมมิวนสิต 

8. การเสนอขาวสารไมเนนความใหมสดของขาวที่ตองทนัตอเหตุการณ แตเปนเรื่องทีม่ี 
การเตรียมเนื้อหาไว หรือวางแผนลวงหนากอนตีพมิพ และสวนใหญจะเปนเรื่องจากพรรคนั่นเอง 

9. ตําแหนงบรรณาธิการของหนงัสือพมิพนัน้กรรมการกลางของพรรคจะเลือกจากผูทีม่ี 
ความเลื่อมใสในลัทธิคอมมวินิสต ไวใจไดวาไมเปนพษิเปนภัยตอพรรค 

10. ในสหภาพโซเวียตมีการจัดตั้งหนวยงานขึน้มาเพื่อเซน็เซอรส่ือส่ิงพิมพเรียกวา  

“กลาวิต” (glavit) มีหนาที่ตรวจสอบดูแล การปฏิบัติงานของสื่อส่ิงพมิพทกุชนิด 
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ถาเปรียบเทียบกับทฤษฎีความรับผิดชอบของสังคม จะเห็นวาบทบาทและหนาที่ของ 

ส่ือมวลชนมิไดอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชพีเชนนัน้ แตจะตองอยูในกรอบบังคับ

ทางการเมืองที่ขีดเสนไวอยางชัดเจนแนนอน ส่ือส่ิงพิมพจึงกลายสภาพจากเครื่องมือของบุคคล

และสถาบนัสงัคมมาเปนเครื่องมือทางการเมืองอยางสมบูรณ 

 
ทฤษฎีส่ือสารเพื่อการพัฒนา (development communication) 
 หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีหลายประเทศที่ไมสามารถตดัสินใจวาจะเลือกระบบการเมือง

แบบไหนมาใชในการบริหารประเทศและพฒันาเศรษฐกจิสังคม แตความจาํเปนรีบดวนที่จะตอง

ฟนฟูบูรณะเศรษฐกิจของชาติทําใหตองหนัมามุงวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจกนัอยางขะมักเขมน  

โดยสื่อมวลชนหลงัสงครามโลกครั้งที่สองไดหันมาแสดงความรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูและ

ความเจริญกาวหนาของสงัคมอยางจริงจงัในฐานะสถาบนัสังคมที่มหีนาที่ชวยพัฒนาบูรณะ

ประเทศในดานเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ทัง้นี้บนพื้นฐานของ

ความรวมมือในระบอบประชาธิปไตย แมวาสื่อมวลชนและบุคคลอาจจะถกูจํากดัเสรีภาพลงไป

เพื่อเปาหมายปลายทางของสวนรวมก็ตาม  อาจสรุปบทบาทหนาทีข่องสื่อมวลชนตามทฤษฎนีีไ้ด

ดังนี ้

1. ควรจะตองยอมรับหลักการและภาระในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมตามนโยบาย 

และแผนที่ไดกําหนดไวแลว โดยการเผยแพรขาวสาร ความคิดเหน็ และการศึกษาไปในทิศทางที่

เห็นดวยและสนับสนนุแนวนโยบายและแผนเหลานัน้ 

2. ควรจะตองชวยกันอนุรักษและพัฒนาและเผยแพรศิลปวฒันธรรมของชาติเพื่อใหเปน 

มรดกและเอกลักษณที่แสดงความเปนชาต ิ

3. ควรจะตองใหความสาํคัญกบัการแลกเปลีย่นขาวสารกับประเทศทีก่ําลงัพัฒนาอืน่ ๆ  

ที่มีความใกลชิดกันทางภูมิศาสตรทางวฒันธรรมและทางการเมือง 

นับไดวาเปนการประยุกตทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมใหเขากับสถานการณใน 

ประเทศทีก่ําลงัพัฒนานัน่เอง แตความรับผิดชอบทางสังคมในแนวใหมนีถู้กกาํหนดใหเนนที่การ

เขาไปมีสวนรวมในการเปลีย่นแปลงทางสังคมโดยตรง และไดรวมเอาการสรางชาติและรักษา

อธิปไตยดานตาง ๆ ในลักษณะชาตนิิยมผสมผสานเขาไปดวย จะแตกตางกับทฤษฎีอํานาจนยิมก็

ตรงที่วาเสรีภาพของบุคคลและของสื่อมวลชน มิไดถูกจํากัดดวยอํานาจบาทใหญของผูบริหาร

ประเทศ หากแตจะตองผูกพันอยูกับความรับผิดชอบตามแนวทางพฒันาในครรลองประชาธปิไตย 
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ในสภาพความเปนจริง ผูบริหารประเทศคงจะตองกาํหนดนโยบายที่สามารถชักชวนสื่อมวลชนใน

ภาคเอกชนใหเขามามีสวนในกระบวนการพัฒนาดวยความเต็มใจ 

 

ทฤษฎีส่ือมวลชนของประชาชน (democratic participant) 
ทฤษฎนีี้เปนทฤษฎีใหมลาสดุที่เขามาแทรกซอนอยูในทฤษฎีความรับผิดชอบทางสงัคม 

ของประเทศเสรีที่พัฒนาแลวโดยนาํลักษณะบางประการของทฤษฎีส่ือสารการพฒันาเขาไปผสม

อยูดวย  นอกจากนีท้ฤษฎนีี้ยังแสดงเจตนารมณที่จะออกจากระบบพรรคการเมืองและระบบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาทีอ่ยูหางไกลจากประชาชนในระดับลางซึง่เปนสวนใหญของประเทศ จึง

มุงมัน่ที่จะสงเสริมใหประชาชนทกุระดับเขามามสีวนรวมอยางจรงิจังในชีวิตการเมือง เศรษฐกจิ 

และสังคม โดยสื่อมวลชนจะตองเปลี่ยนปรัชญา ทาท ีและโครงสรางใหสอดคลองกนั แทนที่จะ 

ตกอยูภายใตภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ และการตลาด หรือความสลบัซับซอนของระบบทางการ 

ส่ือมวลชนควรจะลงมาอยูใกลชิดประชาชนผูรับสาร และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการบริหาร 

ไมทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงคทีจ่ะตอบสนองความตองการและผลประโยชนของ “ผูใชส่ือ” 

(media users) ส่ือมวลชนไมจําเปนตองใหญโต ราคาแพง รูปแบบสวยงามหรูหรา แตควรจะมี

ขนาดเล็ก ราคาถูก รูปแบบประหยัด แตมีจํานวนหลากหลาย ลักษณะเดนอีกอยางหนึ่งที่ควรจะมี

ก็คือ มุงใหทองถิ่นขนาดเลก็ กลุมผลประโยชนขนาดเล็กหรือชนกลุมนอยไดรับขาวสารที่จาํเปน

และมีสิทธิตอบโตแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ทางสื่อมวลชน 

บทบาทหนาทีข่องสื่อมวลชนหรือส่ือส่ิงพมิพตามทฤษฎีนี้มีดังนี ้

1. ตอบสนองความตองการของพลเมืองแตละคน ชมุชนขนาดเล็กและชนกลุมนอย 

ในดานสทิธกิารรับรูและสิทธิการสื่อสาร 

2. เปดโอกาสใหผูรับสารทุกระดับเขามามีสวนรวมในการใหขาวสาร ความคิดเหน็และ 

การศึกษา รวมทั้งในการบริหารในรูปแบบที่เหมาะสม 

ทฤษฎีวาดวยการใชส่ือส่ิงพมิพมีการพัฒนา  และมหีลายทฤษฎีที่แตกตาง  อยางไรก็ตาม 

ในปจจุบนัวาดวยบทบาทของสื่อมวลชนไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับกระแส

ความเปลีย่นแปลงของโลกโดยลาสุดนักวชิาการและนักหนงัสือพมิพไดกลาวถงึ ทฤษฎีส่ือมวลชน

ของประชาชนเปนทฤษฎีที่แทรกซอนอยูในทฤษฎีความรบัผิดชอบตอสังคม  โดยนําเอาลักษณะ

บางอยางของทฤษฎีส่ือสารการพัฒนาเขาไปผสมผสานอยูดวย  ใหเปนทฤษฎีที่มุงเสริมให 

ประชาชนทุกระดับเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในชีวิตทางการเมือง   เศรษฐกิจและสังคมโดย 

ส่ือมวลชนจะตองเปลี่ยนปรัชญา ทาที่  และโครงสรางใหสอดคลองกนั  ส่ือมวลชนจะตองไมตกอยู 
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ภายใตภาวะกดดันทางเศรษฐกิจและการตลาดหรือความใหญโตสลับซับซอนของระบบราชการ 

 ทฤษฎนีี้มีความสอดคลองกบัสภาวะของกระแสโลกในปจจุบันเพราะเปนทฤษฎีที่ให

ความสาํคัญกบัสวนรวมของประชาชน  วาสอดคลองกับแนวโนมการปกครองแบบประชาธิปไตยม ี

สวนรวมและ “แนวคิดประชาสังคม” (civil society) 

 สําหรับในประเทศไทยนั้น  ขณะนี้ส่ือมวลชนโดยเฉพาะหนงัสือพิมพของไทยก็มกีารให

ความสาํคัญกบัแนวคิดประชาสังคม เชน  การใหมีพืน้ทีข่าวชุมชน  ขาวประชาคมเมอืง   เปนตน   

อยางไรก็ตามไดรับการวิพากษวิจารณวายังไมเปนประชาสังคมที่สมบูรณแบบตามแนวคิด 

ประชาสังคมมากนกั  เพราะประชาชนยังไมมีโอกาสไดมีสวนรวมอยางจริงจัง  กระนัน้กน็ับวาไดมี

การเริ่มตนบางแลว  ขณะเดียวกนับทบาทของหนงัสือพิมพทองถิ่นซึง่ควรทาํหนาทีเ่ปนสื่อมวลชน

ของชุมชนและประชาชนก็ไดรับความสนใจจากสงัคมและนักหนงัสือพิมพมากขึน้ 
 

ตารางที่  7.1  การเปรียบเทยีบบทบาทหนาที่ของทฤษฎีส่ือส่ิงพิมพ 
 

ทฤษฎ ี บทบาทหนาที ่ บทบาทหนาทีต่องหาม 

ทฤษฎีอํานาจนิยม สนับสนนุและสงเสริมนโยบายของ 

รัฐบาลที่กาํลังทรงอํานาจและรับใชรัฐ 

อาจเปนในรูปของการใหขาวสาร 

การศึกษา และความบนัเทิง แตตองอยู

ในกรอบอุดมการณเชิงอนุรักษนยิม 

การวพิากษวิจารณจักรกล

ทางการเมืองและเจาหนาที ่

ปกครองที่กาํลังทรงอาํนาจ 

ทฤษฎีเสรีนยิมหรือ 

อิสรภาพนิยม 

แจงขาวสารใหความบันเทงิ สงเสริม

การคาและการโฆษณาสินคา แตที่

สําคัญจะตองเปนตลาดเสรขีองความ

คิดเห็นสวนบคุคลเพื่อชวยในการ

แสวงหาใหพบสัจจะและควบคุมรัฐบาล 

แสดงเนื้อหาทีเ่ปน 

หมิ่นประมาทอนาจาร 

หยาบคายและยุยงใหเกิด

ความกระดางกระเดื่องในยาม

สงคราม 

ทฤษฎีความ

รับผิดชอบ 

ทางสังคม 

แจงขาวสารใหความบันเทงิ สงเสริม 

การคาและการโฆษณาสินคา แตที่

สําคัญจะตองยกความขัดแยงของฝาย

ตาง ๆ เขาสูการอภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็ตอสาธารณะ ภายใตพันธะ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

ละเมิดรายแรงตอสิทธิสวน

บุคคลและตอผลประโยชนที่

สําคัญของสังคม 
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ทฤษฎ ี บทบาทหนาที ่ บทบาทหนาทีต่องหาม 

ทฤษฎีเบ็ดเสรจ็นิยม เปนอุปกรณของรัฐในการสราง

ความสาํเร็จและความสืบเนือ่งของ

ระบอบสังคมนิยม ภายใตอํานาจเผด็จ

การของพรรคซึ่งมาจากชนชัน้กรรมาชพี 

เนนเสนอขาวสารความคิดเห็น และ

การศึกษาภายในกรอบอุดมการณสังคม

นิยม 

วิพากษวิจารณจุดมุงหมาย

ของพรรคโดยใชยุทธวิธทีี ่

แตกตางไปจากที่กาํหนดไว 

ทฤษฎีส่ือสารเพื่อ

การพัฒนา 

สนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โดยลดความยดึมั่นในอุดมการณทาง

การเมืองตาง ๆ  เนนใหขาวสารและ

การศึกษาเพื่อสนับสนนุ

กระบวนการพฒันา 

ละเมิดตอกฎหมายสิทธิสวน

บุคคลและผลประโยชนของ

สังคม 

ทฤษฎีส่ือมวลชน

ของ 

ประชาชน 

สนับสนนุบทบาทและสทิธบิุคคลชุมชน

เล็กและชนกลุมนอย มุงสงเสริม

ประชาธิปไตยจากฐานลาง โดยให 

ขาวสาร ความคิดเห็น และที่สําคัญคือให

สิทธิในการสื่อสารและโอกาสประชาชน

ในการเขามามีสวนรวมกับส่ือมวลชน 

ใชอิทธิพลทัง้ทางตรงและ

ทางออมเพื่อริดรอนสิทธิ

เสรีภาพ 

 

ที่มา  (สมควร กวยีะ, 2533, หนา 213) 
 

 จะเหน็ไดวาสือ่ส่ิงพิมพทกุประเภทนัน้ดําเนินงานอยูในสภาพแวดลอมทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองไมอยางใดก็อยางหนึง่เสมอ เพราะสภาพแวดลอมของสือ่ส่ิงพิมพเหลานี้

เปนปจจัยกําหนดบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ โดยเฉพาะระบบการปกครองของ

ประเทศซึ่งมีความผกูพนัแนนแฟนกับการดําเนนิกิจการของสื่อส่ิงพมิพทัง้แนวคิดหรือทฤษฎีที ่

เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติและใชส่ือส่ิงพมิพที่มีความแตกตางกนัออกไปอยาง 

เห็นไดชัดเจน 
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สรุป 
 ทฤษฎีของสื่อส่ิงพิมพที่นาํมาใชเปนแนวคดิหรือหลักการนําไปสูการกําหนดบทบาทหนาที่

ของสื่อส่ิงพมิพนัน้ขึ้นอยูกับลักษณะของการปกครองเปนสําคัญ ไดแก ทฤษฎีอํานาจนยิม ทฤษฎี

เสรีนิยม ทฤษฎีความรับผิดชอบของสังคม ทฤษฎีโซเวยีตคอมมิวนิสต ทฤษฎีส่ือสารเพื่อการ

พัฒนา และทฤษฎีส่ือมวลชนของประชาชน 

ในสังคมอาํนาจนิยมที่ถือวาอํานาจของรัฐมีความสาํคัญกวาเสรีภาพของบุคคล  

นักอํานาจนยิมเหน็วาสื่อส่ิงพิมพทุกชนิดมีบทบาทเผยแพรความคิดเห็นทางการเมอืงโดยสนบัสนุน

และผลักดันนโยบายของรัฐ มีการควบคุมส่ือส่ิงพิมพโดยการออกหนงัสืออนุญาต การเซ็นเซอร 

การซื้อตัวนักเขียน ใชเปนโฆษณาชวนเชือ่ ตลอดจนจํากัดเสรีภาพทางการพิมพรูปแบบตาง ๆ  

ลักษณะของสือ่ส่ิงพิมพในสงัคมเสรีนิยมไดแก การเปนเครื่องมือในการแจงขาวสารและ

ขอเท็จจริง เปนเครื่องมือแสดงความคิดเหน็ของบุคคล เปนเครื่องมือแสดงสัจจะของสังคม เปน 

ส่ือที่ใหความรูแกสังคม เปนสื่อเพื่อธุรกิจ การคาและโฆษณา เปนสื่อใหความบันเทงิ และควบคุม

รัฐบาล เจาหนาที่ของรัฐ พรรคการเมืองและสอดสองวพิากษวิจารณ 

ส่ือส่ิงพิมพในทฤษฎีความรบัผิดชอบตอสังคม ไดแก การใชเสรีภาพอยางมีขอบเขต มี

ความรับผิดชอบตอสาธารณชน มีความจริงใจ มีความซื่อตรงไมลําเอียง เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

และสนองความตองการของสังคมทัว่ไป ไดแก เสนอเรื่องราวเหตุการณปจจุบันอยางเทีย่งตรง  

เปนตัวแทนของทัศนะตาง ๆ  และเปนเวทีของกลุมตาง ๆ ในสงัคม เปนตน 

สําหรับในสังคมคอมมิวนิสตนั้นสื่อส่ิงพมิพจะตองตอบสนองความตองการและ 

ผลประโยชนของชนชัน้กรรมาชีพ เสนอสงัคมทัศนและโลกทัศนที่สมบูรณและเที่ยงธรรม ยังตอง

เปนเครื่องมือการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐและของพรรค ตลอดจนสนบัสนุนความเคลื่อนไหวของ

ฝายหวักาวหนาทั้งในและนอกประเทศอีกดวย 

นอกจากนี้ตามแนวคิดทฤษฎีส่ือสารเพื่อการพัฒนา ส่ือส่ิงพิมพจะทําหนาที่เผยแพร 

ขาวสาร ความคิดเห็นและใหการศึกษาทีส่อดคลองกับแผนพัฒนา  อนุรักษ และเผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและใหความสําคญักับการแลกเปลี่ยนขาวสารกับประเทศทีก่ําลังพัฒนา

อ่ืน ๆ   

สําหรับตามแนวคิดของทฤษฎีส่ือมวลชนของประชาชนนั้น บทบาทหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ

จะตองตอบสนองความตองการของพลเมอืง ชุมชนขนาดเล็กและชนกลุมนอยดานสทิธิการรับรู

และสิทธิการสื่อสาร ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนทกุระดับเขามามีสวนรวมในการใหขาวสาร 

ความคิดเหน็ และการศึกษา รวมทั้งการบริหารในรูปแบบที่เหมาะสม 
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แบบฝกหัดทายบทที่  7 
 

1. จงสรุปความเปนมาของการเกิดทฤษฎีที่เกีย่วของกับส่ือส่ิงพิมพแตละทฤษฎีมาพอสงัเขป 

2. จงอธิบายบทบาทหนาที่ของส่ือส่ิงพิมพในทฤษฎีอํานาจนิยม 

3. ในสังคมอาํนาจนิยมนัน้ รัฐบาลมีวิธีในการควบคุมส่ือส่ิงพิมพอยางไรบาง 

4. บทบาทหนาทีข่องสื่อส่ิงพมิพในทฤษฎีเสรีนิยมมีลักษณะเชนใด 

5. ตามแนวคิดทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคม เพราะเหตใุดสื่อส่ิงพิมพจึงตองมคีวามรับผิดชอบ 

ทางสังคมดวย 

6. จงอธิบายบทบาทหนาที่ของส่ือส่ิงพิมพในทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม 

7. ลักษณะของสือ่ส่ิงพิมพตามแนวคิดทฤษฎีส่ือสารเพื่อการพัฒนาเปนเชนใด 

8. จงอธิบายบทบาทหนาที่ของส่ือส่ิงพิมพในทฤษฎีส่ือมวลชนของประชาชน 

9. จงเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทฤษฎีอํานาจนยิมกับเบ็ดเสร็จนิยมมาสัก 4 ประเด็น 

10. ปจจุบันประเทศไทยมีการใชทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับส่ือส่ิงพิมพอะไร และทานเหน็วามคีวาม 

เหมาะสมมากนอยเพียงใด  
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