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เร่ือง  บทบาทและความรับผิดชอบของส่ือมวลชน
 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๙

ณ โรงแรมสยามซิต้ี ถนนศรีอยุธยา

ขอเริ่มดวยการทบทวนความเปนมาของสื่อ ในความหมายของสื่อทางเดียวสูมวลชนคือ
หนังสือพิมพ วิทย ุและโทรทัศน ยังไมถึงสื่อสมัยใหมระดับอินเทอรเน็ต

สื่อหนังสือพิมพ จัดวาเปนสื่อสูมวลชนที่มากอน เกิดข้ึนเม่ือมนุษยเร่ิมมีภาษาเขียนซ่ึงอาจจะ
เขียนบนปลองไมไผอยางจีน บนผา บนหิน บนกระดาษ ซ่ึงเม่ือเขียนแลวก็คงตองแขวนหรือต้ังไวในท่ี
ที่สามารถใหคนอื่นหลายคนเห็นและอาน ในป ค.ศ. ๑๕๖๒ ไดมีการพัฒนาการพิมพตัวอักษรขึ้น เร่ิม
มีสื่อสิ่งพิมพ เปนการเผยแพรที่ผูอานไมตองมาอานในสถานที่ที่ใหสื่อ สามารถนํ าไปอานท่ีอ่ืนได
และเริ่มมีสังคมผูสรางสื่อ (Agent France Presse) ในป ๑๘๓๒ และม ี AP, UPI, Reuters ตามมาภาย
หลัง จนหนังสือพิมพเปนสิ่งที่ทั่วโลกใชเปนสื่อตลอดมาจนปจจุบัน เปนประสบการณ ๓๐๐ กวาป

ในตนศตวรรษที่ ๒๐ ต้ังแตป ๑๙๙๐ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดมีความเจริญข้ึนย่ิงใหญ
คือเปนยุคของไอนสไตน เอดิสัน เกิดมีไฟฟาใช ท ําใหเกิดหลอดวิทยุสูญญากาศและเกิดสื่อวิทยุคลื่น
กระจายเสียงในป  ๑๙๐๖ ใชในกรณีติดตอในการเดินเรือ จนเปนการกระจายเสียงสูมวลชนในป
๑๙๒๔ นับวาชาวโลกมีประสบการณกับสื่อทางวิทยุมาประมาณ ๗๕ ป

ไมนานหลังจากการมีหลอดวิทยุสูญญากาศ ในป ๑๙๓๐ บริษัท Dumont ก็พัฒนาหลอดภาพ
ทีวีขึ้นในหองปฏิบัติการ ท ําใหเกิดสื่อกระจายภาพ หรือทีวี ในป ๑๙๓๗ วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
ของ ทีวี จากขาวดํ าเปนทีวีสี เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นับวาชาวโลกมีประสบการณกับสื่อ
มาประมาณ ๖๐ ป

หนังสือพิมพก็ดี วิทยุก็ด ี และทีว ี ไดพัฒนาข้ึนเพือ่รับใชมวลชนในแงการใหขาวสารโดย
เฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพ พัฒนามาจากการแจงขาวหรือประกาศในสถานที่ชุมชน จนเปนการพิมพ



แพรทั่วไป สิ่งที่สื่อคือขาวสาร ตอมาจึงมีการโฆษณา โดยเฉพาะอยางยิ่งขายยา ตามดวยการขายผลิต
ภัณฑทํ านา เคร่ืองจักร เส้ือผา และสินคาอื่น ๆ ซึ่งท ําใหเกิดรายไดตอผูผลิตหนังสือพิมพ เม่ือความ
เปนอยูของประชาชนดีขึ้น หนังสือพิมพก็มีขาวสังคม การเมือง และบันเทิงตามมา

ปจจุบันหนังสือพิมพในประเทศไทยที่มีจํ านวนขายมากที่สุด จะมีจํ านวนหนาเสนอเร่ือง
ประเภท “ละครนํ้ าเนา” วงการดารา กีฬา โฆษณา และพาดหัวดวยขาวการเมืองและอาชญากรรม
สํ าหรับสื่อวิทยุ นอกจากวิทยุ จส. ๑๐๐ สถานีอื่นใชเวลาสวนมากในการกระจายเสียงเพลง สัดสวน
ของขาวสารหรือโปรแกรมท่ีมีสาระอยูบาง เปนสัดสวนเวลาที่นอย นอกจากสถานีที่รัฐตองการใชให
เปนเพื่อการศึกษา ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาก ําลังถูกเปลี่ยนแปลงบางแลวในปจจุบัน ดังน้ันพอจะสรุป
คราว ๆ ไดวา ในเร่ืองของ ปริมาณ ประชาชนสวนใหญจะไดรับสื่อเกี่ยวกับการบันเทิงและละครนํ้ า
เนา กีฬา อาชญากรรม การเมือง และการโฆษณาตาง ๆ จากสื่อทุกประเภทมาก แตขาวสารดานการ
ศึกษา ความรูตาง ๆ เชิงการพัฒนาทางสมองและจิตใจมีสัดสวนปริมาณนอยมาก

ทางดานคุณภาพเลา?  สื่อสิ่งพิมพ เราอานขอความและเห็นภาพน่ิง สื่อวิทยุเราไดยินไดฟง แต
ไมเห็น ส่ือโทรทัศนเราไดฟงและเห็น และไดเห็นภาพที่ไมใชภาพนิ่ง มีสีสันเหมือนธรรมชาติและ
ชีวิตจริง หรืออาจจะเปนภาพลวงตาท่ีจํ าลองโดยเทคโนโลยีสมยัใหมท่ีเรียกกันวา Multimedia virtual
reality ดังน้ันคุณภาพในดานความสามารถของสื่อ ที่จะสงสื่อเขาสูความสัมผัสของเรานั้น สามารถท ํา
ไดอยางไดผลที่สุด ถึงขนาดใหผูรับสื่อติดใจ เสียเวลารับสื่อเพิ่มขึ้นมาก และเรียกไดวาอยูภายใต
อานุภาพ การจูงใจของส่ือระดับเสพติด ซึ่งที่ส ําคัญที่สุดก็คือสื่อทางทีวีนี้เอง ตามดวยสื่อสิ่งพิมพซึ่ง
เริ่มจะมีรูปประกอบเชิงโหดรายและเยายวนแบบใหม ๆ ขึ้นมามาก แตสื่อวิทยุก็มีผูฟงติดเปนรายการ
ๆ ไปเหมือนกัน

อานุภาพของสื่อเปนความจริงที่แจมชัดขึ้นมาก ผูใดเปนผูผลิตสื่อจึงเปนผูที่มีอานุภาพสูงตอ
ปวงชน เพราะผูรับส่ือมีพฤติกรรมเปนผูรับ “ของแจกฟรี” ทางวิทย ุและทีวีจนติดเปนกิจวัตร และซื้อ
หนังสือพิมพไดในราคาไมแพง คนจนมีสิทธิ์รับการบันเทิงและเลือกอานสวนที่เขาชอบไดดังนั้น การ
“ขาย” สินคาก็ดี ความคิดความเห็นก็ดี วัฒนธรรม จรรยาระบบใหมก็ด ีจึงเปนไปโดยกระบวนการซึม
เขาไปในความคิดและจิตใจของผูบริโภคสื่อไดโดยผูบริโภคไมตระหนักและคลอยตามไปไดงาย แม
กระทั่งนายกรัฐมนตรีไทยในปจจุบันก็ไดวาจางใหผูเชี่ยวชาญทางสื่อ เปนผูจัดการ “ขาย” ภาพพจน
ของตน เพราะเห็นความส ําคัญในอิทธิพลของสื่อ

บทบาทและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนอยูที่ไหน? ผูผลิตโปรแกรมตาง ๆ ของสื่อ ไมวา
จะเปนทีวี โปรแกรมรายการในวิทยุหรือขาวสาร บทความในหนังสือพิมพ เปนผูทรงอานุภาพในการ



ปนแตงความเชื่อ ความคิดของผูบริโภคส่ือ รัฐควรจะยอมใหผูผลิต/ดํ าเนินรายการสื่อมีสิทธิเสรีภาพ
๑๐๐ เปอรเซ็นต หรือไมตามหลักเกณฑแลวผูผลิต/ดํ าเนินรายการส่ือ ควรจะมีสิทธิเสรีภาพอยางเต็มที่
ปราศจากการควบคุมของรัฐซึง่รัฐเองก็มีสิทธ ิ “ขาย” หรือแจกส่ิงท่ีจะเปนส่ือตอมวลชนไดเองดวย
แลว

ผูผลิตและดํ าเนินรายการส่ือ สมควรท่ีจะมีอานุภาพเต็มท่ีหรือไม  เปนประเด็นท่ีเราควรขบคิด
กันอยางผูใหญ  เราไมอยากเห็นเด็กออนมีสิทธิเสพสุราดวยเหตุผลใดหรือผูที่ผลิตและด ําเนินรายการ
สื่อยังเปน “เด็ก” อยูหรือไม ใครจะเปนผูมอบสิทธ ิความรับผิดชอบหนาที่ใหแกผูเปนสื่อมวลชน ใคร
จะเปนผูรับผิดชอบดูแลวาเขาเปน “ผูใหญ” พอเราคงเห็นชอบในหลักการวา  เขาควรจะควบคุมกันเอง
หรือใหเปนการแขงขันวาใครดีไมดี เปนกระบวนการที่ท ําใหสื่อมวลชนที่ไมดี ไมมีความรับผิดชอบ
น้ัน คอย ๆ หายไปเอง ในทางปฏิบัติจะเปนอยางนั้นหรือไม เม่ือเร็ว ๆ นี้หนังสือพิมพรายวันฉบับหนึ่ง
นํ ารูปอนาจารของผูหญิงที่ถูกอางวาเปนดาราชื่อดังผูหนึ่งมาลงในหนาปกนั้น สะทอนความรับผิด
ชอบของผูผลิตส่ือในเชิงสรางสรรคหรือไม?

ประเทศไทยเคยมีระเบียบ แบบแผน วัฒนธรรม จริยธรรม ของไทยเองที่กํ าลังถูกเปลี่ยน
แปลงโดยสื่อตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบัน สื่อภาพในเชิงโหดรายทารุณและลามกมีแพรเพิ่มขึ้น การแตงตัว
ความคิด ความเชื่อถือ กํ าลังถูกอานุภาพสื่อคอยดัดแปลงใหเปลี่ยนไปในทางดีบางไมดีบาง ทั้งนี้แลว
แตรากฐานความเชื่อถือของแตละบุคคล แตแนละ รากฐานและความเชื่อถือของผูผลิต ผูดํ าเนินราย
การสื่อเปนปจจัยสํ าคัญกวาเราทานธรรมดา ซึ่งไมมีอานุภาพของสื่ออยูในมือ ดังน้ันเราทานทุกคนท่ีมิ
ไดเปนผูผลิตหรือดํ าเนินรายการยอมมีความรูสึกเปนหวง อยากเห็นคุณภาพของสื่อที่ “แจก” ไปใหแก
ผูบริโภคสื่อนั้น เปนของท่ีทรงอานุภาพในทางท่ีดีหรือเรียกวามีคุณภาพ มีธรรมชาติไปในเชิงสราง
สรรค มิใช “ขาย” หรือ “แจก”  สื่อไปในทางลบ โดยอางวาเปนเพียงตองการสะทอนสถานะภาพของ
สังคม โดยการเสนอรายการท่ีทํ าใหสิ่งที่ไมดีเดนชัดขึ้น

เปนที่นาสังเกตวา สิ่งที่ดีใหความรูแกประชาชน ไมคอยปรากฏในสื่อสูมวลชนในปจจุบัน
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ความรูในธรรมชาติ การฝกฝนใหใชความคิดและเหตุผลฯลฯ มักไมไดรับ
โอกาสเปนสื่อที่ควรใหแกผูบริโภค ผูผลิตและดํ าเนินรายการจะอางวาเพราะผูบริโภคท่ีสนใจมีจํ านวน
นอย แทจริงแลวผูผลิต/ดํ าเนินส่ือท่ีตัวเองสนใจในดานการศึกษาความรูวิทยาศาสตรการฝกฝนเหตุผล
ตางหากทีมี่จํ านวนนอย  เรานาจะคิดวาหากเราใหส่ือประเภทสรางสรรคใหมากข้ึนเร่ือย ๆ ก็จะสราง
จํ านวนคนท่ีสนใจรับมากข้ึนเร่ือย ๆ  ในท ํานองเดียวกัน  หากผูผลิต/ดํ าเนินรายการส่ือยัง “ขาย” หรือ
“แจก” สื่อที่ในทางบันเทิง วัฒนธรรม และความคิดตางชาต ิ อาชญากรรมและการเมืองประเภท
สกปรก ผูบริโภคสื่อคือประชาชนที่มีแนวโนมในเชิงลบอยูแลวก็จะมีมากขึ้นและรุนแรงขึ้น เพราะถกู



กระตุนโดยซาบซึมทีละนอยตลอดเวลา อีกประการหน่ึงผูผลิตส่ือจํ านวนมากไมสามารถหรือไม
เคารพในหลักเกณฑอาชีพของนิเทศศาสตร ในการแยกความจริง/ขอมูลจากความเห็นของตน ท ําให
สื่อที่ออกไปเปนปญหาของประเทศ  ที่ประชาชนอาจถูกแบงแยกในแนวคิดโดยอานุภาพของผูผลิตสื่อ
ที่ “แจก” ความเห็น แทนท่ีจะใหขอมูลหรือความจริง

ปจจุบันระดับการศึกษาเฉลี่ยของประเทศไทยยังอยูในระดับการศึกษา ๔ ป สวนมากอยูใน
ระดับเพียงพออานออกเขียนได แตไมมีความรูเชิงตรรก วิทยาศาสตรและความรูพื้นฐานอื่น ๆ อีกมาก
ความรูความคิดของเขาเหลาน้ันหลังจากการเรียนในโรงเรียนจะเพิ่มพูนขึ้นไดจากประสบการณชีวิต
ของเขาเองและจากสื่อมวลชน จึงไมเปนที่แปลกใจวา ตราบใดที่สื่อมวลชนยังเสนอสื่อทางไสยศาสตร
ความเชื่อโชคลางของขลัง  มวลชนชาวไทยก็ไมสามารถตามวิวัฒนาการของมนุษยชนชาติอื่นในดาน
ความคิดที่มีเหตุผล รับรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสวนที่สมควรมาเปนปจจัยที่ท ําใหการครองชีพ
ดีข้ึนได  การที่ไมมีพื้นความรูทางธรรมชาติและวิทยาศาสตรท ําใหชาวไทยสวนใหญมีความเขาใจผิด
เห็นโทษเปนคุณ เห็นคุณเปนโทษในกรณีท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี ในกรณีนี้ปญหาที่ใหญกวาการที่
ประชากรไทยมีการศึกษาเฉลี่ยเพียง ๔ ป  ก็คือปญหาท่ีประชาคมส่ือมวลชนเอง  มิไดมีความรูทาง
วิทยาศาสตรเทาท่ีควร จึงไมสามารถที่จะผลิตสื่อหรือดํ าเนินรายการในเชิงสรางสรรค อธิบายความรู
ใหแกประชาชนได ในกรณีตัวอยางที ่ ดร. วิโรจน กลาวถึง (ในการกลาวนํ าประเด็นปญหา) วา
โปรแกรมทีว ีชอง ๑๑ เม่ือ เวลา ๗.๑๖ น. ของวันท่ี ๒๒ มกราคมศกนี้นั้น สอนเด็กประถมตนใหทอง
วา “มลภาวะเกิดจากความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย”ี เปนตน ซึ่งเปนสื่อที่ไมคอยตรงกับ
ความเปนจริงและความถูกตอง และไมสรางสรรค แทนที่จะชี้วามลภาวะเกิดจากความไมรับผิดชอบ
ของผูใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบางคนใหเห็นขอแตกตางวา การใชไฟเพ่ือหุงตมหรือเผาบาน มิ
ใชความถูกผิดของไฟ แตเปนความรับผิดชอบของผูใชไฟ

เนื่องจากทานเปนผูผลิตหรือด ําเนินงานสื่อ เปนผูสอนที่มีอานุภาพยิ่ง  การมีบทบาทเปนผู
สอนที่ทานปฏิบัติอยูโดยต้ังใจหรือไมก็ตาม โดยเปนธรรมชาติของส่ือสูมวลชนน่ันเอง และประชาชน
เปนนักเรียนของทานจวบช่ัวชีวิตของเขา ดังน้ัน วิวัฒนาการของประเทศไทยตกอยูในอํ านาจของทาน
ผูผลิตหรือดํ าเนินงานสื่อ มากกวาอํ านาจอ่ืนของรัฐเสียอีก เพราะทานก ําลังใหความรู ความคิดตอ
ประชาชน โดยกระบวนการแทรกแซง ซาบซึมผูรับไมรูตัว  บทบาทของทานแทจริงมิใชเพียงสะทอน
สังคม  แตเปนบทบาทของการปนแตงความรู ความคิดของชาติ  ผมจึงหวังวาการสัมมนาในวันนี ้คง
จะทํ าใหทานตระหนักถึงความรับผิดชอบและหนาท่ีอันควรของทาน  เราชาวไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมชนที่พยายามพัฒนาประเทศผานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ขอฝากความหวังไวกับ
ทานที่จะชวยกันในเชิงสรางสรรค เพือ่ใหประชาชนสามารถมีความรู มีปจจัยเหตุผลท่ีจะรวมแรงใจ



กันพัฒนาประเทศในบรรยากาศของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่กํ าลังจะครอบคลุมประชากรทั้ง
โลกใหเทียมหนาประเทศอื่นในสังคมโลกตอไป
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