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1. ความหมายของคา
ในบรรดาการค้นพบทางเทคโนโลยีอนั มหัศจรรย์ ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า และอัจฉริยภาพของ
มนุษย์ทค่ี ดิ ค้นสิง่ ต่าง ๆ ออกมาจากสิง่ สร้าง พระศาสนจักรต้อนรับและส่งเสริมด้วยความสนใจเป็ นพิเศษ
ในการค้นพบที่สมั พันธ์โดยตรงกับจิตใจของมนุ ษย์ และเป็ นช่องทางใหม่ในการถ่ายทอดข่าวสาร ความ
คิดเห็น และคาสอนทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วทีส่ ุด สิง่ สาคัญทีส่ ุดของการคิดค้น สิง่ ประดิษฐ์เหล่านี้ คือ
สื่อต่าง ๆ อันได้แก่ สื่อสิง่ พิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และอื่น ๆ ซึง่ โดยลักษณะของสื่อแล้วสามารถ
เข้าถึงและมีอทิ ธิพลไม่เพียงแต่บุคคลเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลต่อกลุ่มชนและสังคมมนุษย์โดยรวมด้วยเหตุน้ี
จึงเรียกสิง่ เหล่านี้ว่า“วิ ธีการสือ่ สารสังคม”
2. เพราะเหตุใดสภาสังคายนาถึงสนใจเรื่องนี้
พระศาสนจักรยอมรับว่าสื่อเหล่านี้ หากใช้อย่ างเหมาะสม ย่อมอานวยคุณประโยชน์แก่มนุ ษยชาติอย่าง
มาก เพราะมีส่ ว นในการให้ ค วามบัน เทิง และเสริม สร้า งมนุ ษ ยชาติ อีก ทัง้ เผยแพร่ แ ละค้ า จุ น พระ
อาณาจักรของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรตระหนักด้วยว่า มนุ ษย์อาจใช้ส่อื เหล่านี้ในทางตรง
ข้ามกับแผนการของพระผู้สร้าง และก่อให้เกิดความหายนะแก่มนุ ษย์ อันที่จริง พระศาสนจักรในฐานะ
มารดา เคยมีประสบการณ์ความเศร้าเสียใจทีเ่ กิดจากอันตราย ซึง่ บ่อยครัง้ เนื่องมาจากการใช้ส่อื ในทางที่
ผิด ดังนัน้ สภาสังคายนา พระสันตะปาปาและบรรดาพระสังฆราช จึง มีความห่วงใยในเรื่องสาคัญยิง่ นี้
และถือเป็ น หน้ าที่ท่ีต้อ งกล่ าวถึงปั ญ หาส าคัญ ของวิธีก ารสื่อ สารสังคม และคาดหวังว่ าค าสอนและ
กฎเกณฑ์ทจ่ี ะเสนอต่อไปนี้ จะเป็ นประโยชน์ส่งเสริม มิใช่เฉพาะต่อความรอดของคริสตชนเท่านัน้ แต่ยงั
เป็ นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติทงั ้ มวลด้วย
บทที่ 1
คาสอนของพระศาสนจักร
3. หน้ าที่ของพระศาสนจักร
พระคริสตเจ้าทรงตัง้ พระศาสนจักรขึ้น เพื่อนาความรอดมายังมนุษย์ทุกคน ด้วยเหตุน้ี พระศาสนจักรจึง
ตระหนักถึงหน้าที่การเทศน์ สอนพระวรสาร และถือเป็ นหน้าที่ประการหนึ่งของพระศาสนจักรที่จะใช้
เครื่องมือสื่อสารมวลชนเพื่อประกาศสารแห่งความรอดและสอนผู้ค นให้รู้จกั ใช้ส่อื เหล่านี้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมด้วย

ด้วยเหตุน้ี พระศาสนจักรจึงมีสทิ ธิโดยกาเนิด ที่จะใช้และมีส่อื เหล่านี้ ไม่ว่าชนิดใด เท่าที่จาเป็ น หรือมี
ประโยชน์ต่อการอบรมคริสตชน และในความพยายามทุกประการเพื่อความดีของวิญญาณทัง้ หลายเป็ น
หน้าที่ของผู้อภิบ าลที่จะอบรมและแนะน าสัตบุรุษ ให้ใช้ส่อื เหล่านี้ เพื่อ บรรลุถึงความรอด และความ
สมบูรณ์ทงั ้ ของตนเองและครอบครัวมนุษยชาติทงั ้ มวล
นอกจากนี้ ฆราวาสจะต้องพยายามปลูกฝั งจิตตารมณ์ ความเป็ นมนุษย์และการเป็ นคริสตชนให้เข้าสู่ส่อื
เหล่านี้ เพื่อให้เป็ นไปตามความคาดหวังอันยิง่ ใหญ่ของมนุษยชาติ และแผนการของพระเจ้า
4. กฎศีลธรรม
ในการใช้ส่อื เหล่านี้อย่างเหมาะสมจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ทุกคนซึง่ ใช้ส่อื ต้องรู้จกั กฎเกณฑ์ทางจริยธรรม และ
นามาปฏิบตั ใิ นการใช้ส่อื อย่างมีจติ สานึกพวกเขาต้องพิจารณาถึงเนื้อหา ซึง่ สื่อแต่ละประเภทกระจายและ
ถ่ายทอดตามลักษณะเฉพาะของตน และในขณะเดียวกันให้คานึงถึงสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่าง
ๆ เช่น วัตถุประสงค์ บุคคล สถานที่ เวลา และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อยู่ภ ายใต้การสื่อสารนัน้ ซึ่งอาจส่งผล
หรือเปลี่ยนเนื้อหานัน้ อย่างสิ้นเชิง ในบรรดากรณีแวดล้อมเหล่านี้ สิ่งที่ต้องพิจาณาคือ อานาจการโน้ม
น้าวจิตใจ ที่มอี ยู่ในสื่อแต่ละประเภท เพราะอาจมีมากจนบางครัง้ ประชาชนโดยเฉพาะคนทีไ่ ม่ได้รบั การ
เตรียมแทบจะไม่ตระหนักถึงผลกระทบ หรือหากจาเป็ นก็แทบจะปฏิเสธไม่ได้
อย่างไรก็ตาม จาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีมโนธรรมที่ถูกต้องในการใช้ส่อื เหล่านี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นปั ญหา ซึง่ มีการอภิปรายกันอย่างรุนแรงในปั จจุบนั
5. สิ ทธิ ในข้อมูลข่าวสาร
ประเด็นปั ญหาแรก เกีย่ วข้องกับ“ข้อมูลข่าวสาร” หรือ การเสาะหาและการรายงานข่าว ปั จจุบนั เป็ นเรื่อง
แน่ ชดั ว่าข่าวสารเป็ นประโยชน์มากทีส่ ุด ทัง้ นี้เพราะความก้าวหน้าของสังคมปั จจุบนั และเนื่องจากการ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ใกล้ชดิ ของผูค้ นบรรลุผลสาเร็จ การเผยแพร่ขา่ ว และเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วนัน้
ทาให้ทุกคนทราบเรื่องราวอย่างดี จึงสามารถมีส่วนร่วมมากขึน้ เพื่อความดีของส่วนรวม และพร้อมทีจ่ ะ
ส่งเสริมและทาให้สวัสดิภาพของสังคมบ้ านเมืองโดยรวมเจริญก้าวหน้าฉะนัน้ ในสังคมผู้คนจึงมีสิทธิ
ประการหนึ่งในเรื่องข้อมูลข่าวสารทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลหรือหมู่คณะ อย่างไรก็ตาม การใช้สทิ ธิน้อี ย่าง
ถูกต้อง เรียกร้องให้ ข่าวสารที่จะเผยแพร่นัน้ ควรเป็ นเรื่องจริงและสมบูรณ์ เสมอ รวมทัง้ อยู่ภ ายใน
ขอบเขตความยุติธรรม และเมตตาธรรม นอกจากนี้ วิธกี ารที่ใช้เผยแพร่ถ่ายทอดข่าวสารนัน้ ควรเป็ น
วิธกี ารที่เหมาะสม วิธกี ารการหาข่าวและการรายงานข่าวสารนัน้ ต้องเคารพกฎศีลธรรม สิทธิอนั ชอบ
ธรรม และศักดิศรี
์ ของปั จเจกบุคคลทัง้ นี้เพราะมิใช่ความรูท้ ุกอย่างมีคุณประโยชน์ แต่ “สิง่ ทีเ่ สริมสร้างคือ
ความรัก” (1คร 8:1)

6. ศิ ลปะและศีลธรรม
ประเด็นปั ญหาที่สองเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิท่เี รียกว่าศิลปะ กับสิทธิและกฎเกณฑ์ทาง
ศีลธรรม การโต้แย้งที่เพิม่ มากขึน้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ มักเกิดจากการสอนแบบผิด ๆ เกีย่ วกับจริยธรรมและ
ความสวยงามเชิงศิลปะ สภาสังคายนาจึงประกาศว่า ทุกคนต้องยึดถือกฎศีลธรรมเป็ นเอกอย่างเด็ดขาด
เพราะกฎศีลธรรมเท่านัน้ ที่จะทาให้กฎระเบียบอื่น ๆ ของมนุ ษย์ รวมทัง้ ศิลปะนัน้ ประสานสอดคล้อง
กลมกลืน กันอย่างเหมาะสม แม้ กฎระเบียบต่าง ๆ เหล่านัน้ จะดีมากเพียงไรก็ตาม แท้จริง ระเบียบ
ศีลธรรมประการเดียวเท่านัน้ ที่เข้าถึงธรรมชาติทงั ้ หมดของมนุษย์ ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างมาให้รจู้ กั คิดหา
เหตุผล และทรงเรียกไปสู่จุดหมายเหนือธรรมชาติ หากมนุ ษย์ถือระเบียบศีลธรรมอย่างครบถ้วนและ
ซื่อสัตย์ ระเบียบศีลธรรมนัน้ จะช่วยนามนุ ษย์ให้บรรลุถึงความดีพร้อมสมประสงค์และความสุขอย่าง
สมบูรณ์
7. การกล่าวถึงความชัวร้
่ ายทางศีลธรรม
ประการทีส่ ามการเล่าบรรยาย หรือพรรณนาความชัวร้
่ ายทางศีลธรรม โดยผ่านทางสื่อมวลชน ก็สามารถ
ช่วยให้เรารูจ้ กั และวิเคราะห์มนุษย์ได้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ช่วยเผยแสดง และยกย่องความดีและความจริง
ให้ปรากฏเด่นชัด โดยเฉพาะเมื่อใช้วธิ กี ารเล่าเหตุการณ์ท่เี หมาะสมอย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้เป็ นผลร้าย
มากกว่าเป็ นผลดีแก่วญ
ิ ญาณ สื่อมวลชนต้องถือตามกฎศีลธรรมอย่ างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องระมัดระวัง หรือที่จะไปกระตุ้น ความต้องการที่ไม่ดีในตัวมนุ ษย์ท่อี ่อนแอ
เพราะบาปกาเนิด
8. ความคิ ดเห็นของสาธารณชน
เนื่องจากทุกวันนี้ ความคิดเห็นของสาธารณชนมีอานาจและอิทธิพลอย่างใหญ่หลวง เหนือชีวติ ส่วนตัว
และสาธารณะของพลเมืองไม่ว่าเขาจะอยู่ในสิง่ แวดล้อมใด ดังนัน้ จึงจาเป็ นทีส่ มาชิกทุกคนในสังคมต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนตามความยุตธิ รรมและความจริงพวกเขาจะใช้วธิ กี ารสื่อสารสังคม ในการร่วมมือกัน
สร้างและแพร่ความคิดเห็นของสาธารณชนที่ดงี าม
9. หน้ าที่ของผู้ใช้
ผูใ้ ช้ส่อื มวลชนทุกคน กล่าวคือ ผู้อ่าน ผู้ชม และผู้ฟัง ต่างใช้เสรีภาพในการรับข่าวสาร ซึ่งแพร่กระจาย
ด้วยสื่อเหล่านี้ ผูใ้ ช้จงึ มีหน้าทีโ่ ดยเฉพาะทีจ่ ะเลือกอย่างถูกต้อง และในการเลือกนัน้ เขาต้องส่งเสริมสิง่
ทีแ่ สดงถึงคุณค่าทางศีลธรรม วัฒนธรรม และศิลปะอย่างชัดเจน และต้องหลีกเลี่ยงสิง่ ที่อาจเป็ นเหตุหรือ
โอกาสให้เกิดความเสียหายทางจิตวิญญาณ ทัง้ ต่อตนเอง หรืออาจเป็ นแบบอย่างไม่ดชี กั จูงคนอื่นให้ตก
อยู่ในอันตราย เขาต้องหลีกเลี่ยงสิง่ ที่เป็ นอุปสรรคต่อความดี และส่งเสริมความชัวร้
่ าย ในกรณีหลัง มัก
เกิดขึ้นบ่อยครัง้ เมื่อเราให้เงินสนับสนุ นผู้ผลิตที่ใช้เสื่อเหล่านี้ โดยคิดถึงแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เท่านัน้

เพื่อ ผู้ใช้ส่อื มวลชนได้ปฏิบตั ิตามกฎศีลธรรม เขาต้องไม่ละเลยที่จะหาข้อมูลจากผู้มอี านาจาหน้าที่ ถึง
แนวทางปฏิบตั ิท่สี มควรและถือตามคาวินิจฉัยนัน้ โดยยึดหลักมโนธรรมที่ถูกต้อง ยิง่ กว่านัน้ พวกเขา
ต้องอบรมให้มมี โนธรรมทีช่ ดั เจนและเทีย่ งตรง เพื่อ ต่อต้านอิทธิพลทีไ่ ม่ซ่อื สัตย์ และปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ทีถ่ ูกต้องอย่างแน่นอน
10. หน้ าที่ของเยาวชนและบิดามารดา
บรรดาผูใ้ ช้ส่อื โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดาเยาวชน ควรฝึ กฝนตนให้รู้จกั พอประมาณ และมีวนิ ัยในการใช้
สื่อเหล่านี้ นอกจากนัน้ ยังควรพยายามเข้าใจให้ดยี งิ่ ขึน้ ในสิง่ ทีต่ นได้เห็น ได้ฟัง และได้อ่าน เยาวชนควร
มีการพูดคุ ยปั ญ หาเหล่านี้กับบรรดาผู้อบรมและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เพื่อเรียนรู้ท่จี ะตัดสินใจได้ อย่าง
ถูกต้อง บรรดาบิดามารดาต้องระลึกว่าเป็ นหน้าที่ของตนที่จะต้องเอาใจใส่ระแวดระวังมิให้ภ าพยนตร์
การแสดง สิง่ พิมพ์ และอื่น ๆ ซึง่ ตรงข้ามกับความเชื่อและศีลธรรมนัน้ เข้ามาในบ้านได้ และต้องปกป้ อง
บุตรธิดาในครอบครัวจากสิง่ เหล่านี้ในทีอ่ ่นื ด้วย

11. หน้ าที่ของผู้ผลิ ต
พัน ธะส าคัญ ทางศีล ธรรมที่ ต้ อ งใช้ส่ือ มวลชนอัน ถู ก ต้ อ งนั ้น ตกอยู่ กับ นั ก หนั ง สือ พิม พ์ นั ก เขีย น
นั ก แสดง ผู้ก ากับ การแสดง ผู้ อ านวยการสร้า ง ผู้เขีย นบทภาพยนตร์ ผู้ จ าหน่ า ย ผู้ ผ ลิต และ
ผูข้ าย นักวิจารณ์ และบรรดาผูม้ สี ่วนในการสร้าง และถ่ายทอดติดต่อนัน้ ต่อไป ด้วยเป็ นที่ประจักษ์ชดั ว่า
บุคคลเหล่านี้ตอ้ งมีความรับผิดชอบอย่างหนักสักเพียงใดในสภาวการณ์ปัจจุบนั เพราะเขาสามารถชักนา
มนุษยชาติไปในทางดี หรือทางชัวก็
่ ได้ โดยการให้ขอ้ มูลข่าวสารและสร้างแรงกดดันได้
ฉะนัน้ จึงเป็ นหน้าทีข่ องบุคคลเหล่านี้ ทีจ่ ะปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และศิลปะ โดยมิให้ขดั ต่อความ
ดีของส่วนรวม เพื่อบรรลุเป้ า หมายนี้ได้ง่ายขึ้น พวกเขาต้องเข้า อยู่ในสมาคมอาชีพ ที่สามารถทาให้
สมาชิกเคารพกฎศีลธรรมในปั ญหาและการประกอบอาชีพ และหากจาเป็ นก็ให้มสี ญ
ั ญาที่จะปฏิบตั ติ าม
ประมวลกฎศีลธรรม
ขอให้บุคคลเหล่านี้จาไว้เสมอว่า ผู้อ่านและผู้ชมส่วนใหญ่ประกอบด้วยเยาวชน ซึ่งต้องการหนังสือและ
การแสดงที่ให้ความเพลิดเพลินอันสุจริต และยกจิตใจให้สงู ขึน้ นอกจากนี้ขอให้เอาใจใส่มอบหมายเรื่อง
เกีย่ วกับศาสนาแก่ผรู้ ่วมงานทีจ่ ริงจังและมีความสามารถ เพื่อให้การทางานศาสนานี้ดาเนินไปด้วยความ
เคารพ
12. หน้ าที่ของอานาจรัฐ
อานาจรัฐมีหน้าทีพ่ เิ ศษในเรื่องนี้ โดยคานึงถึงความดีส่วนรวมด้วยการจัดระเบียบสื่อ เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมือง
มีหน้าทีป่ กป้ องคุม้ ครอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับสื่อ คือเสรีภาพอันชอบธรรมทีจ่ ะได้รบั

ข้อมูลข่าวสาร ซึง่ สังคมสมัยใหม่ตอ้ งการอย่างยิง่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม ส่งเสริมคุณค่าด้าน
ศาสนา ศิล ปะ และวัฒ นธรรม รวมทัง้ คุ้ ม ครองให้ ผู้ ใช้ส่ือ มีเสรีภ าพในสิท ธิอัน ชอบธรรมของเขา
นอกจากนี้เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองยังต้องค้าจุนช่วยเหลือความคิดริเริม่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะกับบรรดา
เยาวชน ซึง่ หากปราศจากความช่วยเหลือของรัฐ ก็ไม่สามารถดาเนินงานได้
ทีส่ ุด เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมือง ซึง่ เป็ นผูด้ ูแลสวัสดิภาพของพลเมือง มีหน้าทีต่ อ้ งตรากฎหมาย และปฏิบตั ติ าม
กฎหมายนัน้ เพื่อระแวดระวังสอดส่องมิให้มกี ารใช้ส่อื มวลชนเหล่านี้ในทางทีผ่ ดิ ซึง่ เป็ นอันตรายร้ายแรง
แก่ศีลธรรมของประชาชน และความก้าวหน้ า ของสังคม การระแวดระวังเช่น นี้ มิใช่ เป็ นการลิด รอน
เสรีภาพส่วนบุคคล หรือของกลุ่มชนแต่ประการใด โดยเฉพาะในกรณีทผ่ี ู้มอี าชีพใช้ส่อื มวลชนขาดความ
สานึกในอาชีพของตน
จะต้องกาหนดมาตรการพิเศษ เพื่อปกป้ องเยาวชนจากสื่อและการแสดงต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นภัยต่อวัยของเขา
บทที่ 2
ในกิ จกรรมการอภิ บาลของพระศาสนจักร
13. การทางานของผู้อภิ บาลและสัตบุรษุ
สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรจะใช้ความพยายามร่วมกัน โดยไม่ชกั ช้าและด้วยความกระตือรือร้น ที่
จะใช้ส่ือ มวลชนอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ ในงานแพร่ธ รรมที่ม ากมายหลากหลายตามที่ก รณี แวดล้อ ม
เรียกร้อง โดยมีความกังวลห่วงใยทีจ่ ะป้ องกันมิให้เกิดความคิดริเริม่ ทีไ่ ม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแหล่งที่
ทีว่ วิ ฒ
ั นาการทางศาสนาและศีลธรรม เร่งเร้าให้เข้าแทรกแซงอย่างรีบด่วนมากกว่า
ฉะนัน้ ให้บรรดาผู้อภิบาลมีใจร้อนรนปฏิบตั ิหน้าที่ของตนในด้านนี้ ซึ่ง เป็ นส่วนหนึ่งในหน้าที่การเทศน์
พระวรสารส่วนฆราวาสที่มบี ทบาทในการใช้ส่อื มวลชนเหล่านี้ ต้องเป็ นประจักษ์พยานประกาศองค์พระ
คริสตเจ้าด้วย โดยปฏิบตั หิ น้า ทีเ่ ฉพาะของแต่ละคนด้วยความสามารถ และมีจติ ตารมณ์การแพร่ธรรมใช้
ความสามารถทางเทคนิค เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศิลปะ ช่วยเหลืองานอภิบาลสัตบุรุษของพระศาสน
จักรโดยตรง เท่าทีส่ ามารถทาได้
14. ความคิ ดสร้างสรรค์ของคาทอลิ ก
เราต้องเริม่ ต้นด้วยการสิง่ พิมพ์ท่สี ุจริต แต่หากต้องการให้ผู้อ่านได้ซึมซาบจิตตารมณ์ค ริสตชนอย่าง
แท้จ ริง ก็จ าเป็ น ส่ ง เสริม และพัฒ นาสื่อ สิ่ง พิม พ์ ค าทอลิก ที่ แ ท้ จริง ไม่ ว่ า สื่อ สิ่ง พิม พ์ นั ้น จะออกและ
ดาเนินการโดยผู้ใหญ่ฝ่ายพระศาสนจักรหรือฆราวาสก็ตาม โดยที่สงิ่ พิมพ์นัน้ มีจุดหมายชัดเจนในการ
อบรม ยืนยันและส่งเสริมความคิดเห็นของประชาชนให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติ กับข้อความเชื่อและ
แนวทางคาทอลิก รวมทัง้ การเผยแพร่และอธิบายข่าวสารเกีย่ วกับชีวติ ของพระศาสนจักรได้อย่างถูกต้อง

สัตบุรุษควรได้รบั การย้าเตือนถึงความจาเป็ นที่จะต้องอ่าน และเผยแพร่ส่อื สิง่ พิมพ์คาทอลิก เพื่ออบรม
การ รูจ้ กั วินิจฉัยเหตุการณ์ต่าง ๆ แบบคริสตชน
การผลิต และฉายภาพยนตร์ท่เี ป็ นประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ ทัง้ ทางศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ภาพยนตร์สาหรับเยาวชน ควรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาด้วยวิธที ่มี ีประสิทธิภ าพ โดยให้
ความช่วยเหสนับสนุ น และร่วมมือในการผลิต และการริเริม่ ของผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ ายที่สุจริต มีการฉาย
ภาพยนตร์ท่มี คี ุณค่าได้รบั การวิจารณ์ทด่ี แี ละได้รบั รางวัลโดยร่วมมือกับโรงภาพยนตร์ท่ดี าเนินงานโดย
คาทอลิกทีซ่ ่อื สัตย์สุจริต
เช่นเดียวกัน ควรสนับสนุ นการกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ ท่ีมคี ุณ ธรรม โดย เฉพาะอย่างยิ่ง
รายการสาหรับครอบครัว รายการของคาทอลิกควรได้รบั การส่งเสรมอย่างเต็มที่ เพราะชักจูงผู้ฟังและ
ผูช้ มให้มสี ่วนร่วมในชีวติ ของพระศาสนจักร และทาให้พวกเขาคุน้ เคยกับความจริงด้านศาสนา ณ ทีซ่ ึ่ง
เหมาะสมควรมีการจัดตัง้ สถานีของคาทอลิกขึน้ อย่างไรก็ตามจาเป็ นต้องเอาใจใส่ให้รายการต่าง ๆ นัน้ มี
ทัง้ คุณภาพและประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ควรมีความพยายามที่จะให้ศลิ ปะด้านการละคร ซึ่งมีความงดงามเก่แก่ และแพร่หลายทาง
สื่อมวลชนนัน้ ได้มสี ่วนร่วมในการอบรมด้านมนุษยธรรมและศีลธรรมของบรรดาผูช้ มด้วย
15. การอบรมผู้ผลิ ตสื่อ
เพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเราจึงไม่ควรรีรอที่จะอบรมพระสงฆ์ นักบวชและ
ฆราวาส ให้มคี วามสามารถทีจ่ ะใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชน เพื่อจุดประสงค์ในงานแพร่ธรรม
ก่อนอื่น ฆราวาสควรได้รบั การฝึ กฝนเรียนรู้ด้านเทคนิค ข้อความเชื่อ และศีลธรรม โดยเพิ่มจานวน
โรงเรียน คณะในมหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆ ให้มากขึ้น ในสานักศึกษาเหล่านี้ นักหนังสือพิมพ์
นักเขียนเรื่อง ภาพยนตร์ เรื่องวิทยุ และเรื่องโทรทัศน์ ตลอดจนคนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถได้รบั การ
อบรมอย่างครบถ้วน ซึง่ ดื่มด่าไปด้วยจิตตารมณ์แบบคริสตชน เป็ นต้นเกีย่ วกับคาสอนของพระศาสนจักร
ว่าด้วยสังคมนัก แสดงละครต้อ งได้รบั การอบรมและช่ วยเหลือ เช่น เดียวกัน เพื่อให้ศิลปะของตนท า
คุณประโยชน์แก่สงั คมมนุ ษย์อย่างสมควร ที่สุดต้องเอาใจใส่ตระเตรียมนักวิจารณ์หนังสือ ภาพยนตร์
วิทยุ โทรทัศน์ และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้แต่ละคนมีความชานาญในวิชาของตนเป็ นอย่างดี รวมทัง้ เตรียม
และสนับสนุนเขาให้รจู้ กั วินิจฉัยตัดสินใจเรื่องศีลธรรมในหน้าทีข่ องตน
16. การอบรมผู้ใช้สื่อ
เนื่ อ งจากผู้ใช้ส่ือ มวลชนมีอ ายุ และวัฒ นธรรมแตกต่ า งกัน จึงควรมีก ารอบรม ทัง้ ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิท่ปี รับให้เข้ากับผู้ใช้และอุปกรณ์ท่ใี ช้โดยเฉพาะ ดังนัน้ ในโรงเรียนคาทอลิกไม่ว่าระดับใด ใน

สามเณราลัย ตลอดจนองค์การแพร่ธรรมของฆราวาส ควรมีการส่งเสริมเละดาเนินงานเพิม่ มากขึ้นที่จะ
บรรลุจุดหมายนี้ เป็ นต้นการดาเนินงานเพื่อเยาวชน และขอให้ปฏิบตั ิตามหลักคริสตธรรม และเพื่อให้
งานนี้ได้ผลเร็วยิง่ ขึน้ ให้อธิบายคาสอนและแนวทางของพระศาสนจักรเกีย่ วกับเรื่องนี้ในหนังสือคาสอน
17. วิ ธีการทางเทคนิ คและเศรษฐกิ จ
ไม่เป็ นการสมควรอย่างยิง่ ทีบ่ รรดาคริสตชนจะยอมรับอย่างเมินเฉย ให้พระวาจาแห่งความรอดถูกหน่วง
เหนี่ยว และขัดขวาง เพราะอุปสรรคทางเทคนิคและเงินทุน ซึง่ แน่นอนว่าต้องใช้เงินจานวนมาก ด้วยเหตุ
นี้สภาสังคายนาขอเตือนบรรดาคริสตชนว่า พวกเขามีหน้ าที่ต้องบ ารุง และช่วยเหลือหนั งสือพิม พ์
คาทอลิก นิตยสาร การผลิตภาพยนตร์ สถานีและการกระจายเสียงทางวิทยุ และโทรทัศน์ เนื่องจาก
กิจการเหล่านี้ล้วนมีจุดประสงค์ หลัก ที่จะเผยแพร่และปกป้ องความจริง รวมทัง้ ให้การอบรมพระคริสต
ธรรมแก่สงั คม พร้อมกันนี้ สภาสังคายนาขอเชิญชวนบรรดาสมาคมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทีม่ ตี าแหน่ ง
สาคัญในด้านเศรษฐกิจหรือด้านเทคนิค ให้ส่งเสริมเรื่องการใช้ส่อื ทัง้ ด้วยการบริจาคทรัพย์ และการใช้
ความเชีย่ วชาญของตนรับใช้วฒ
ั นธรรมและการแพร่ธรรมทีแ่ ท้จริง
18. วันสื่อมวลชนประจาปี
เพื่อให้งานแพร่ธรรมต่าง ๆ ของพระศาสนจักรโดยใช้ส่อื มวลชนได้ผลดียงิ่ ขึน้ ทุกปี ในทุกสังฆมณฑล
ทัวโลกโดยดุ
่
ลยพินิจของพระสังฆราช ควรจัดให้มวี นั หนึ่งซึ่งเตือนสัตบุรุษให้สานึกถึงความรับผิดชอบใน
เรื่องสื่อ และเชิญชวนให้สวดภาวนา รวมทัง้ การมีส่วนร่วมในกองทุนเพื่อจุดหมายดังกล่าว กองทุนนี้จะ
ใช้เฉพาะเพื่อการส่งเสริมบารุง และพัฒนาสถาบันและกิจการงานต่าง ๆ ของพระศาสนจักรในเรื่องนี้
ตามความต้องการของโลกคาทอลิก
19. คณะกรรมธิ การในสันตะสานัก
ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ สู ง สุ ด เกี่ ย วกั บ การอภิ บ าลสัต บุ รุ ษ โดย ใช้ ส่ือ มวลชนนั ้น พระสัน ตะปาปามี
คณะกรรมาธิการเฉพาะของสันตะสานักเป็ นผูช้ ่วย
20. หน้ าที่ของพระสังฆราช
เป็ นหน้าที่ของพระสังฆราชที่จะดูแล ให้คาแนะนา และส่งเสริมกิจการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพร่
ธรรมต่อสาธารณชนในสังฆมณฑลของตน ทัง้ นี้โดยไม่ยกเว้นกิจการที่อยู่ในความดูแลของคณะนักบวช
21. คณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อการแพร่ธรรมให้ได้ผลในระดับชาติ จาเป็ นต้องรวมกาลัง และมีความคิดเห็นเป็ นหนึ่งเดียวกัน ฉะนัน้
สภาสัง คายนาจึงก าหนดและบัญ ญั ติให้ตัง้ ศู น ย์แ ละคณะกรรมการระดับ ชาติข้ึน ส าหรับ การพิม พ์
ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ และให้ทานุ บารุงกิจการเหล่านี้โดยทุกวิถีทาง หน้าที่ของคณะกรรมการ

ดังกล่าว คือการดูแลให้มกี ารอบรมมโนธรรมของสัตบุรุษอย่างถูกต้องในการใช้ส่อื มวลชนรวมทัง้ ส่งเสริม
และให้คาแนะนาแก่กจิ การทีค่ ริสตชนคาทอลิกกระทาในเรื่องนี้
ศูนย์และคณะกรรมการของแต่ละประเทศ อยู่ภายใต้การดูแลปกครองของพระสังฆราชกลุ่มหนึ่งหรือองค์
ใดองค์หนึ่งทีไ่ ด้รบั การเลือก ขณะเดียวกัน ในศูนย์หรือในคณะกรรมการนี้ จะต้องมีฆราวาสทีม่ คี วามรูท้ งั ้
ด้านคาสอนคาทอลิก และด้านเทคนิคต่างๆ ด้วย
22. การร่วมมือในระดับโลก
เนื่องจากประสิทธิผลของสื่อมวลชนนัน้ ข้ามโพ้นพรมแดนระดับประเทศ และส่งผลต่อสมาชิกแต่ละคน
ของครอบครัวมนุ ษยชาติทงั ้ มวล ดังนัน้ สานักงานระดับ ชาติค วรร่วมมือกันในระดับนานาชาติและให้
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข้อ 21 ทางานอย่างเข้มแข็งและร่วมมือ กับองค์ก รคาทอลิก ระดับ
นานาชาติ ซึง่ ต้องเป็ นองค์กรคาทอลิกระดับนานาชาติทข่ี น้ึ กับสันตะสานัก และเป็ นองค์กรทีถ่ ูกต้องชอบ
ธรรมเท่านัน้
สรุป
23. เพื่อนาหลักเกณฑ์ และกฎทัง้ หมดของสภาสังคายนาว่าด้วยสื่อมวลชนมาปฏิบัติให้เกิดผล สภา
สังคายนาขอแถลงมอบหมายให้คณะกรรมการแห่งสันตะสานักที่กล่าวถึงในข้อ 19 จัดการออกคาชี้แจง
เกีย่ วกับการอภิบาลสัตบุรุษ โดยการร่วมมือของผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศต่าง ๆ
24. สภาสังคายนาหวังว่า บรรดาบุตรทัง้ เหลายของพระศาสนจักรจะต้อนรับข้อบังคับและกฎเหล่านี้ดว้ ย
ความเต็มใจและจะถือปฏิบตั ติ ามอย่างซื่อสัตย์ และเมื่อถือตามคาแนะนาเหล่านี้แล้ว เขาจะไม่ตอ้ งประสบ
ความเสียหาย แต่ตรงกันข้ามจะเป็ นเหมือนเกลือและแสสงสว่าง ทีใ่ ห้รสชาติแก่แผ่นดินประดุจเกลือ และ
เป็ นแสงสว่างส่องโลก สภาสังคายนาเชือ้ เชิญให้ทุกคนทีม่ นี ้าใจดีโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
สื่อเหล่านี้ ให้พยายามใช้เพื่อความดีขอมนุษยชาติเท่านัน้ ซึ่งอนาคตของมนุ ษยชาตินัน้ ยิง่ วันยิง่ ขึ้นกับ
การใช้ส่อื ดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเมื่อเป็ นเช่นนี้ พระนามของพระเจ้าจะได้รบั กรถวายเกียรติจากการ
คิดค้นสมัยใหม่ เหมือนทีไ่ ด้รบั การถวายเกียรติจากผลงานศิลปะชัน้ เยีย่ มในสมัยโบราณ ซึง่ สอดคล้องกับ
ค ากล่ า วของนั ก บุ ญ เปาโลที่ ว่ า “พระเยซู ค ริส ตเจ้ า ทรงเป็ น องค์ เ ดีย วเสมอ ทัง้ อดีต ปั จ จุ บัน และ
ตลอดไป” (ฮบ 13:8)

กรุงโรม – มหาวิหารนักบุญเปโตร
วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1963
เปาโล พระสังฆราชแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก

