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 1. ความหมายของค า 
ในบรรดาการคน้พบทางเทคโนโลยีอนัมหศัจรรย ์ดว้ยความช่วยเหลอืของพระเจา้ และอจัฉรยิภาพของ
มนุษยท์ีค่ดิคน้สิง่ต่าง ๆ ออกมาจากสิง่สรา้ง พระศาสนจกัรตอ้นรบัและส่งเสรมิดว้ยความสนใจเป็นพเิศษ
ในการคน้พบที่สมัพนัธ์โดยตรงกบัจติใจของมนุษย์ และเป็นช่องทางใหม่ในการถ่ายทอดข่าวสาร ความ
คดิเหน็ และค าสอนทุกประเภทได้อย่างรวดเรว็ทีสุ่ด สิง่ส าคญัทีสุ่ดของการคดิคน้สิง่ประดษิฐ์เหล่านี้ คอื
สื่อต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ สื่อสิง่พมิพ ์ภาพยนตร ์วทิยุ โทรทศัน์ และอื่น ๆ ซึง่โดยลกัษณะของสื่อแลว้สามารถ
เขา้ถงึและมอีทิธพิลไม่เพยีงแต่บุคคลเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลต่อกลุ่มชนและสงัคมมนุษยโ์ดยรวมด้วยเหตุนี้
จงึเรยีกสิง่เหล่านี้ว่า“วิธีการสือ่สารสงัคม” 
 
2. เพราะเหตุใดสภาสงัคายนาถึงสนใจเรื่องน้ี 
พระศาสนจกัรยอมรบัว่าสื่อเหล่านี้ หากใช้อย่างเหมาะสม ย่อมอ านวยคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติอย่าง
มาก เพราะมีส่วนในการให้ความบันเทิงและเสริมสร้างมนุษยชาติ  อีกทัง้เผยแพร่และค ้าจุนพระ
อาณาจกัรของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระศาสนจกัรตระหนักด้วยว่า มนุษยอ์าจใช้สื่อเหล่านี้ในทางตรง
ขา้มกบัแผนการของพระผู้สร้าง และก่อให้เกิดความหายนะแก่มนุษย์ อนัที่จรงิ พระศาสนจกัรในฐานะ
มารดา เคยมปีระสบการณ์ความเศรา้เสยีใจทีเ่กดิจากอนัตราย ซึง่บ่อยครัง้เนื่องมาจากการใชส้ื่อในทางที่
ผดิ ดงันัน้ สภาสงัคายนา พระสนัตะปาปาและบรรดาพระสงัฆราช จงึมคีวามห่วงใยในเรื่องส าคญัยิง่นี้ 
และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องกล่าวถึงปัญหาส าคัญของวิธีการสื่อสารสังคม และคาดหวงัว่าค าสอนและ
กฎเกณฑท์ีจ่ะเสนอต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์ส่งเสรมิ มใิช่เฉพาะต่อความรอดของครสิตชนเท่านัน้ แต่ยงั
เป็นประโยชน์ต่อความเจรญิกา้วหน้าของมนุษยชาตทิัง้มวลดว้ย 

 
บทท่ี  1 

ค าสอนของพระศาสนจกัร 
 

3.  หน้าท่ีของพระศาสนจกัร 
พระครสิตเจา้ทรงตัง้พระศาสนจกัรขึ้น เพื่อน าความรอดมายงัมนุษยท์ุกคน ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจกัรจงึ
ตระหนักถึงหน้าที่การเทศน์สอนพระวรสาร และถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของพระศาสนจกัรที่จะใช้
เครื่องมือสื่อสารมวลชนเพื่อประกาศสารแห่งความรอดและสอนผู้คนให้รู้จกัใช้สื่อเหล่านี้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมดว้ย 



 
ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจกัรจงึมีสทิธโิดยก าเนิดที่จะใช้และมีสื่อเหล่านี้ไม่ว่าชนิดใด เท่าที่จ าเป็น หรอืมี
ประโยชน์ต่อการอบรมครสิตชน และในความพยายามทุกประการเพื่อความดขีองวญิญาณทัง้หลายเป็น
หน้าที่ของผู้อภิบาลที่จะอบรมและแนะน าสตับุรุษให้ใช้สื่อเหล่านี้ เพื่อบรรลุถึงความรอด และความ
สมบูรณ์ทัง้ของตนเองและครอบครวัมนุษยชาตทิัง้มวล 
 
นอกจากนี้ ฆราวาสจะตอ้งพยายามปลูกฝังจติตารมณ์ความเป็นมนุษย์และการเป็นครสิตชนให้เขา้สู่สื่อ
เหล่านี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัอนัยิง่ใหญ่ของมนุษยชาต ิและแผนการของพระเจา้ 

  
4. กฎศีลธรรม 
ในการใช้สื่อเหล่านี้อย่างเหมาะสมจ าเป็นอย่างยิง่ที่ทุกคนซึง่ใช้สื่อตอ้งรู้จกักฎเกณฑ์ทางจรยิธรรม และ
น ามาปฏบิตัใินการใชส้ื่ออย่างมจีติส านกึพวกเขาตอ้งพจิารณาถงึเนื้อหา ซึง่สื่อแต่ละประเภทกระจายและ
ถ่ายทอดตามลกัษณะเฉพาะของตน และในขณะเดยีวกนัใหค้ านึงถงึสถานการณ์หรอืสภาพแวดลอ้มต่าง 
ๆ เช่น วตัถุประสงค์ บุคคล สถานที่ เวลา และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การสื่อสารนัน้ ซึ่งอาจส่งผล 
หรอืเปลี่ยนเนื้อหานัน้อย่างสิ้นเชงิ ในบรรดากรณีแวดล้อมเหล่านี้ สิ่งที่ต้องพิจาณาคืออ านาจการโน้ม
น้าวจติใจ ที่มอียู่ในสื่อแต่ละประเภท เพราะอาจมมีากจนบางครัง้ประชาชนโดยเฉพาะคนทีไ่ม่ไดร้บัการ
เตรยีมแทบจะไม่ตระหนักถงึผลกระทบ หรอืหากจ าเป็นกแ็ทบจะปฏเิสธไม่ได ้ 

 
อย่างไรก็ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีมโนธรรมที่ถูกต้องในการใช้สื่อเหล่านี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ปัญหา ซึง่มกีารอภปิรายกนัอย่างรุนแรงในปัจจุบนั 
  
5. สิทธิในข้อมูลข่าวสาร 
ประเดน็ปัญหาแรก เกีย่วขอ้งกบั“ขอ้มูลขา่วสาร” หรอื การเสาะหาและการรายงานขา่ว ปัจจุบนั เป็นเรื่อง
แน่ชดัว่าข่าวสารเป็นประโยชน์มากทีสุ่ด ทัง้นี้เพราะความกา้วหน้าของสงัคมปัจจุบนั และเนื่องจากการ
เชื่อมโยงสมัพนัธใ์กลช้ดิของผูค้นบรรลุผลส าเรจ็ การเผยแพร่ขา่ว และเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเรว็นัน้
ท าใหทุ้กคนทราบเรื่องราวอย่างด ีจงึสามารถมสี่วนร่วมมากขึน้ เพื่อความดขีองส่วนรวม และพรอ้มทีจ่ะ
ส่งเสรมิและท าให้สวสัดิภาพของสงัคมบ้านเมืองโดยรวมเจรญิก้าวหน้าฉะนัน้ ในสงัคมผู้คนจงึมสีิทธิ
ประการหนึ่งในเรื่องขอ้มูลขา่วสารทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลหรอืหมู่คณะ อย่างไรกต็าม การใชส้ทิธนิี้อย่าง
ถูกต้อง เรียกร้องให้ข่าวสารที่จะเผยแพร่นัน้ ควรเป็นเรื่องจรงิและสมบูรณ์เสมอ  รวมทัง้อยู่ภายใน
ขอบเขตความยุติธรรม และเมตตาธรรม นอกจากนี้ วธิกีารที่ใช้เผยแพร่ถ่ายทอดข่าวสารนัน้ ควรเป็น
วธิกีารที่เหมาะสม วธิกีารการหาข่าวและการรายงานข่าวสารนัน้ ต้องเคารพกฎศลีธรรม สทิธอินัชอบ
ธรรม และศกัดิศ์รขีองปัจเจกบุคคลทัง้นี้เพราะมใิช่ความรูทุ้กอย่างมคีุณประโยชน์ แต่ “สิง่ทีเ่สรมิสรา้งคอื
ความรกั” (1คร 8:1)  
  



6. ศิลปะและศีลธรรม 
ประเด็นปัญหาที่สองเกี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหว่างสทิธทิี่เรยีกว่าศลิปะ กบัสทิธแิละกฎเกณฑ์ทาง
ศลีธรรม การโต้แย้งที่เพิม่มากขึน้เกี่ยวกบัเรื่องนี้ มกัเกิดจากการสอนแบบผดิ ๆ เกีย่วกบัจรยิธรรมและ
ความสวยงามเชงิศลิปะ  สภาสงัคายนาจงึประกาศว่า ทุกคนตอ้งยดึถอืกฎศลีธรรมเป็นเอกอย่างเดด็ขาด 
เพราะกฎศลีธรรมเท่านัน้ที่จะท าให้กฎระเบยีบอื่น ๆ ของมนุษย์ รวมทัง้ศลิปะนัน้ ประสานสอดคล้อง
กลมกลืนกันอย่างเหมาะสม แม้กฎระเบียบต่าง ๆ เหล่านัน้ จะดีมากเพียงไรก็ตาม แท้จรงิ ระเบียบ
ศลีธรรมประการเดยีวเท่านัน้ที่เขา้ถึงธรรมชาติทัง้หมดของมนุษย์ ซึ่งพระเจ้าทรงสรา้งมาให้รูจ้กัคดิหา
เหตุผล และทรงเรยีกไปสู่จุดหมายเหนือธรรมชาติ หากมนุษย์ถือระเบียบศลีธรรมอย่างครบถ้วนและ
ซื่อสตัย์ ระเบียบศีลธรรมนัน้จะช่วยน ามนุษย์ให้บรรลุถึงความดีพร้อมสมประสงค์และความสุขอย่าง
สมบูรณ์ 
  
7. การกล่าวถึงความชัว่ร้ายทางศีลธรรม 
ประการทีส่ามการเล่าบรรยาย หรอืพรรณนาความชัว่รา้ยทางศลีธรรม โดยผ่านทางสื่อมวลชน กส็ามารถ
ช่วยใหเ้รารูจ้กั และวเิคราะหม์นุษยไ์ดล้กึซึง้ยิง่ขึน้ รวมทัง้ช่วยเผยแสดง และยกย่องความดแีละความจรงิ
ให้ปรากฏเด่นชดั โดยเฉพาะเมื่อใช้วธิกีารเล่าเหตุการณ์ที่เหมาะสมอย่างไรกต็าม เพื่อมใิห้เป็นผลร้าย
มากกว่าเป็นผลดแีก่วญิญาณ   สื่อมวลชนต้องถือตามกฎศีลธรรมอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ต้องระมดัระวงั หรอืที่จะไปกระตุ้นความต้องการที่ไม่ดีในตัวมนุษย์ที่อ่อนแอ
เพราะบาปก าเนิด 
  
8.  ความคิดเหน็ของสาธารณชน 
เนื่องจากทุกวนันี้ ความคดิเหน็ของสาธารณชนมอี านาจและอิทธพิลอย่างใหญ่หลวง เหนือชวีติส่วนตวั
และสาธารณะของพลเมอืงไม่ว่าเขาจะอยู่ในสิง่แวดล้อมใด ดงันัน้ จงึจ าเป็นทีส่มาชกิทุกคนในสงัคมต้อง
ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนตามความยุตธิรรมและความจรงิพวกเขาจะใชว้ธิกีารสื่อสารสงัคม ในการร่วมมอืกนั
สรา้งและแพร่ความคดิเหน็ของสาธารณชนที่ดงีาม 
  
9. หน้าท่ีของผู้ใช้ 
ผูใ้ชส้ื่อมวลชนทุกคน กล่าวคอื ผู้อ่าน ผู้ชม และผู้ฟัง ต่างใช้เสรภีาพในการรบัข่าวสาร ซึ่งแพร่กระจาย
ดว้ยสื่อเหล่านี้ ผูใ้ชจ้งึมหีน้าทีโ่ดยเฉพาะทีจ่ะเลอืกอย่างถูกตอ้ง  และในการเลอืกนัน้ เขาต้องส่งเสรมิสิง่
ทีแ่สดงถึงคุณค่าทางศลีธรรม วฒันธรรม และศลิปะอย่างชดัเจน และตอ้งหลกีเลี่ยงสิง่ที่อาจเป็นเหตุหรอื
โอกาสใหเ้กิดความเสยีหายทางจติวญิญาณ ทัง้ต่อตนเอง หรอือาจเป็นแบบอย่างไม่ดชีกัจูงคนอื่นใหต้ก
อยู่ในอนัตราย เขาต้องหลกีเลี่ยงสิง่ที่เป็นอุปสรรคต่อความด ีและส่งเสรมิความชัว่รา้ย ในกรณีหลงั มกั
เกิดขึ้นบ่อยครัง้ เมื่อเราให้เงนิสนับสนุนผู้ผลติที่ใช้เสื่อเหล่านี้ โดยคดิถึงแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เท่านัน้ 
 



เพื่อผู้ใช้สื่อมวลชนได้ปฏิบตัิตามกฎศลีธรรม เขาต้องไม่ละเลยที่จะหาขอ้มูลจากผู้มอี านาจาหน้าที่ ถึง
แนวทางปฏบิตัิที่สมควรและถือตามค าวนิิจฉัยนัน้ โดยยดึหลกัมโนธรรมที่ถูกต้อง ยิง่กว่านัน้ พวกเขา
ตอ้งอบรมใหม้มีโนธรรมทีช่ดัเจนและเทีย่งตรง เพื่อต่อต้านอทิธพิลทีไ่ม่ซื่อสตัย ์และปฏบิตัติามแนวทาง
ทีถู่กตอ้งอย่างแน่นอน  
  
10. หน้าท่ีของเยาวชนและบิดามารดา 
บรรดาผูใ้ช้สื่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่บรรดาเยาวชน ควรฝึกฝนตนใหรู้้จกัพอประมาณ และมวีนิัยในการใช้
สื่อเหล่านี้  นอกจากนัน้ยงัควรพยายามเขา้ใจใหด้ยีิง่ขึน้ในสิง่ทีต่นไดเ้หน็ ไดฟั้ง และไดอ้่าน เยาวชนควร
มกีารพูดคุยปัญหาเหล่านี้กับบรรดาผู้อบรมและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เพื่อเรยีนรู้ที่จะตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง บรรดาบิดามารดาต้องระลกึว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องเอาใจใส่ระแวดระวงัมใิห้ภาพยนตร ์
การแสดง สิง่พมิพ ์และอื่น ๆ ซึง่ตรงขา้มกบัความเชื่อและศลีธรรมนัน้ เขา้มาในบา้นได ้และต้องปกป้อง
บุตรธดิาในครอบครวัจากสิง่เหล่านี้ในทีอ่ื่นดว้ย 
  
 
11. หน้าท่ีของผู้ผลิต 
พันธะส าคัญทางศีลธรรมที่ต้องใช้สื่อมวลชนอันถูกต้องนั ้น ตกอยู่กับนักหนังสือพิมพ์ นักเขียน 
นักแสดง  ผู้ก ากับการแสดง ผู้อ านวยการสร้าง  ผู้เขียนบทภาพยนตร์  ผู้จ าหน่าย   ผู้ผลิตและ
ผูข้าย  นักวจิารณ์ และบรรดาผูม้สี่วนในการสรา้ง และถ่ายทอดตดิต่อนัน้ต่อไป ดว้ยเป็นที่ประจกัษ์ชดัว่า
บุคคลเหล่านี้ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบอย่างหนักสกัเพยีงใดในสภาวการณ์ปัจจุบนั เพราะเขาสามารถชกัน า
มนุษยชาตไิปในทางด ีหรอืทางชัว่กไ็ด ้โดยการให้ขอ้มูลขา่วสารและสรา้งแรงกดดนัได ้
 
ฉะนัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องบุคคลเหล่านี้ ทีจ่ะปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง และศลิปะ โดยมใิหข้ดัต่อความ
ดขีองส่วนรวม เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ได้ง่ายขึ้น พวกเขาต้องเขา้อยู่ในสมาคมอาชีพ ที่สามารถท าให้
สมาชกิเคารพกฎศลีธรรมในปัญหาและการประกอบอาชพี และหากจ าเป็นก็ใหม้สีญัญาที่จะปฏบิตัติาม
ประมวลกฎศลีธรรม 
 
ขอให้บุคคลเหล่านี้จ าไว้เสมอว่า ผู้อ่านและผู้ชมส่วนใหญ่ประกอบด้วยเยาวชน ซึ่งต้องการหนังสอืและ
การแสดงที่ใหค้วามเพลดิเพลนิอนัสุจรติ และยกจติใจให้สงูขึน้ นอกจากนี้ขอใหเ้อาใจใส่มอบหมายเรื่อง
เกีย่วกบัศาสนาแก่ผูร้่วมงานทีจ่รงิจงัและมคีวามสามารถ เพื่อใหก้ารท างานศาสนานี้ด าเนินไปดว้ยความ
เคารพ 
  
12.  หน้าท่ีของอ านาจรฐั 
อ านาจรฐัมหีน้าทีพ่เิศษในเรื่องนี้ โดยค านึงถงึความดสี่วนรวมดว้ยการจดัระเบยีบสื่อ เจา้หน้าทีบ่า้นเมอืง
มหีน้าทีป่กป้องคุม้ครอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อ คอืเสรภีาพอนัชอบธรรมทีจ่ะไดร้บั



ขอ้มูลข่าวสาร ซึง่สงัคมสมยัใหม่ตอ้งการอย่างยิง่เพื่อความเจรญิก้าวหน้าของสงัคม ส่งเสรมิคุณค่าดา้น
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  รวมทัง้คุ้มครองให้ผู้ใช้สื่อมีเสรีภาพในสิทธิอันชอบธรรมของเขา 
นอกจากนี้เจา้หน้าทีบ่า้นเมอืงยงัต้องค ้าจุนช่วยเหลือความคดิรเิริม่ทีเ่ป็นประโยชน์ โดยเฉพาะกบับรรดา
เยาวชน ซึง่หากปราศจากความช่วยเหลอืของรฐั กไ็ม่สามารถด าเนินงานได ้
 
ทีสุ่ด เจา้หน้าทีบ่า้นเมอืง ซึง่เป็นผูดู้แลสวสัดภิาพของพลเมอืง มหีน้าทีต่อ้งตรากฎหมาย และปฏบิตัติาม
กฎหมายนัน้ เพื่อระแวดระวงัสอดส่องมใิหม้กีารใชส้ื่อมวลชนเหล่านี้ในทางทีผ่ดิ ซึง่เป็นอนัตรายรา้ยแรง
แก่ศีลธรรมของประชาชน และความก้าวหน้าของสังคม การระแวดระวงัเช่นนี้มิใช่เป็นการลิดรอน
เสรภีาพส่วนบุคคล หรอืของกลุ่มชนแต่ประการใด โดยเฉพาะในกรณีทีผู่้มอีาชพีใช้สื่อมวลชนขาดความ
ส านึกในอาชพีของตน 
 
จะตอ้งก าหนดมาตรการพเิศษ เพื่อปกป้องเยาวชนจากสื่อและการแสดงต่าง ๆ ทีเ่ป็นภยัต่อวยัของเขา 
 
บทท่ี 2    
ในกิจกรรมการอภิบาลของพระศาสนจกัร 

 
13. การท างานของผู้อภิบาลและสตับุรษุ 
สมาชกิทุกคนของพระศาสนจกัรจะใชค้วามพยายามร่วมกนั โดยไม่ชกัช้าและดว้ยความกระตือรอืร้น ที่
จะใช้สื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในงานแพร่ธรรมที่มากมายหลากหลายตามที่กรณีแวดล้อม
เรยีกรอ้ง โดยมคีวามกงัวลห่วงใยทีจ่ะป้องกนัมใิหเ้กดิความคดิรเิริม่ทีไ่ม่ด ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแหล่งที่
ทีว่วิฒันาการทางศาสนาและศลีธรรม เร่งเรา้ใหเ้ขา้แทรกแซงอย่างรบีด่วนมากกว่า 
 
ฉะนัน้ ให้บรรดาผู้อภิบาลมใีจรอ้นรนปฏบิตัิหน้าที่ของตนในด้านนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่การเทศน์
พระวรสารส่วนฆราวาสที่มบีทบาทในการใชส้ื่อมวลชนเหล่านี้ ต้องเป็นประจกัษ์พยานประกาศองคพ์ระ
ครสิตเจ้าดว้ย โดยปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะของแต่ละคนดว้ยความสามารถ และมจีติตารมณ์การแพร่ธรรมใช้
ความสามารถทางเทคนิค เศรษฐกิจ วฒันธรรม และศลิปะ ช่วยเหลอืงานอภบิาลสตับุรุษของพระศาสน
จกัรโดยตรง เท่าทีส่ามารถท าได ้
  
14. ความคิดสร้างสรรคข์องคาทอลิก 
เราต้องเริม่ต้นด้วยการสิง่พิมพ์ที่สุจรติ แต่หากต้องการให้ผู้อ่านได้ซึมซาบจิตตารมณ์ครสิตชนอย่าง
แท้จริง ก็จ าเป็นส่งเสริมและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์คาทอลิกที่แท้จริง ไม่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั ้นจะออกและ
ด าเนินการโดยผู้ใหญ่ฝ่ายพระศาสนจกัรหรอืฆราวาสก็ตาม โดยที่สิง่พมิพ์นัน้มจีุดหมายชดัเจนในการ
อบรม ยนืยนัและส่งเสรมิความคดิเหน็ของประชาชนให้สอดคลอ้งกบักฎธรรมชาต ิกบัขอ้ความเชื่อและ
แนวทางคาทอลกิ รวมทัง้การเผยแพร่และอธบิายขา่วสารเกีย่วกบัชวีติของพระศาสนจกัรไดอ้ย่างถูกตอ้ง 



สตับุรุษควรไดร้บัการย ้าเตอืนถึงความจ าเป็นที่จะต้องอ่าน และเผยแพร่สื่อสิง่พมิพ์คาทอลกิ  เพื่ออบรม
การ รูจ้กัวนิิจฉัยเหตุการณ์ต่าง ๆ แบบครสิตชน  
  
การผลติ และฉายภาพยนตรท์ี่เป็นประโยชน์ในการพกัผ่อนหย่อนใจ ทัง้ทางศลิปวฒันธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ภาพยนตร์ส าหรบัเยาวชน ควรได้รบัการส่งเสรมิและพฒันาด้วยวิธทีี่มีประสิทธภิาพ โดยให้
ความช่วยเหสนับสนุน และร่วมมอืในการผลติ และการรเิริม่ของผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายที่สุจรติ มกีารฉาย
ภาพยนตรท์ี่มคีุณค่าไดร้บัการวจิารณ์ทีด่แีละไดร้บัรางวลัโดยร่วมมอืกบัโรงภาพยนตรท์ี่ด าเนินงานโดย
คาทอลกิทีซ่ื่อสตัยส์ุจรติ  
  
เช่นเดียวกัน ควรสนับสนุนการกระจายเสยีงทางวิทยุและโทรทศัน์ที่มคีุณธรรม โดย เฉพาะอย่างยิ่ง
รายการส าหรบัครอบครวั รายการของคาทอลกิควรได้รบัการส่งเสรมอย่างเต็มที่ เพราะชกัจูงผู้ฟังและ
ผูช้มใหม้สี่วนร่วมในชวีติของพระศาสนจกัร และท าใหพ้วกเขาคุน้เคยกบัความจรงิดา้นศาสนา   ณ ทีซ่ึ่ง
เหมาะสมควรมกีารจดัตัง้สถานีของคาทอลกิขึน้ อย่างไรกต็ามจ าเป็นตอ้งเอาใจใส่ใหร้ายการต่าง ๆ นัน้มี
ทัง้คุณภาพและประสทิธภิาพ 
  
นอกจากนี้ ควรมคีวามพยายามที่จะให้ศลิปะด้านการละคร ซึ่งมคีวามงดงามเก่แก่ และแพร่หลายทาง
สื่อมวลชนนัน้ ไดม้สี่วนร่วมในการอบรมดา้นมนุษยธรรมและศลีธรรมของบรรดาผูช้มดว้ย  
 
15.  การอบรมผู้ผลิตส่ือ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการที่กล่าวมาแล้วขา้งตน้เราจงึไม่ควรรรีอที่จะอบรมพระสงฆ์  นักบวชและ
ฆราวาส ใหม้คีวามสามารถทีจ่ะใชเ้ครื่องมอืสื่อสารมวลชน เพื่อจุดประสงคใ์นงานแพร่ธรรม 

 
ก่อนอื่น ฆราวาสควรได้รบัการฝึกฝนเรียนรู้ด้านเทคนิค ข้อความเชื่อ และศีลธรรม โดยเพิ่มจ านวน
โรงเรียน คณะในมหาวทิยาลัย และสถาบนัต่าง ๆ ให้มากขึ้น ในส านักศึกษาเหล่านี้ นักหนังสือพิมพ ์
นักเขยีนเรื่อง ภาพยนตร์  เรื่องวทิยุ และเรื่องโทรทศัน์ ตลอดจนคนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถไดร้บัการ
อบรมอย่างครบถว้น ซึง่ดื่มด ่าไปดว้ยจติตารมณ์แบบครสิตชน เป็นตน้เกีย่วกบัค าสอนของพระศาสนจกัร
ว่าด้วยสังคมนักแสดงละครต้องได้รบัการอบรมและช่วยเหลือเช่นเดียวกัน เพื่อให้ศิลปะของตนท า
คุณประโยชน์แก่สงัคมมนุษย์อย่างสมควร ที่สุดต้องเอาใจใส่ตระเตรยีมนักวจิารณ์หนังสอื ภาพยนตร ์
วทิยุ โทรทศัน์ และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้แต่ละคนมคีวามช านาญในวชิาของตนเป็นอย่างด ีรวมทัง้เตรยีม
และสนับสนุนเขาใหรู้จ้กัวนิิจฉัยตดัสนิใจเรื่องศลีธรรมในหน้าทีข่องตน 

  
16.  การอบรมผู้ใช้ส่ือ 
เนื่ องจากผู้ใช้สื่อมวลชนมีอายุ และวัฒนธรรมแตกต่างกัน จึงควรมีการอบรม ทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัิที่ปรบัให้เขา้กบัผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ใช้โดยเฉพาะ ดงันัน้ในโรงเรยีนคาทอลกิไม่ว่าระดบัใด ใน



สามเณราลยั ตลอดจนองคก์ารแพร่ธรรมของฆราวาส ควรมกีารส่งเสรมิเละด าเนินงานเพิม่มากขึ้นที่จะ
บรรลุจุดหมายนี้ เป็นต้นการด าเนินงานเพื่อเยาวชน และขอให้ปฏบิตัิตามหลกัครสิตธรรม และเพื่อให้
งานนี้ไดผ้ลเรว็ยิง่ขึน้ ให้อธบิายค าสอนและแนวทางของพระศาสนจกัรเกีย่วกบัเรื่องนี้ในหนังสอืค าสอน 
  
17.  วิธีการทางเทคนิคและเศรษฐกิจ 
ไม่เป็นการสมควรอย่างยิง่ทีบ่รรดาครสิตชนจะยอมรบัอย่างเมนิเฉย ใหพ้ระวาจาแห่งความรอดถูกหน่วง
เหนี่ยว และขดัขวาง เพราะอุปสรรคทางเทคนิคและเงนิทุน ซึง่แน่นอนว่าตอ้งใชเ้งนิจ านวนมาก ดว้ยเหตุ
นี้สภาสงัคายนาขอเตือนบรรดาคริสตชนว่า พวกเขามีหน้าที่ต้องบ ารุง และช่วยเหลือหนังสือพิมพ์
คาทอลกิ นิตยสาร การผลิตภาพยนตร์ สถานีและการกระจายเสียงทางวทิยุ และโทรทศัน์ เนื่องจาก
กิจการเหล่านี้ล้วนมจีุดประสงค์หลกัที่จะเผยแพร่และปกป้องความจรงิ รวมทัง้ให้การอบรมพระครสิต
ธรรมแก่สงัคม พร้อมกนันี้ สภาสงัคายนาขอเชญิชวนบรรดาสมาคมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทีม่ตี าแหน่ง
ส าคญัในด้านเศรษฐกิจหรอืด้านเทคนิค ให้ส่งเสรมิเรื่องการใช้สื่อ ทัง้ด้วยการบรจิาคทรพัย์ และการใช้
ความเชีย่วชาญของตนรบัใชว้ฒันธรรมและการแพร่ธรรมทีแ่ทจ้รงิ 
  
18.  วนัส่ือมวลชนประจ าปี 
เพื่อใหง้านแพร่ธรรมต่าง ๆ ของพระศาสนจกัรโดยใชส้ื่อมวลชนได้ผลดยีิง่ขึน้   ทุกปี ในทุกสงัฆมณฑล
ทัว่โลกโดยดุลยพนิิจของพระสงัฆราช ควรจดัใหม้วีนัหนึ่งซึ่งเตอืนสตับุรุษใหส้ านึกถงึความรบัผดิชอบใน
เรื่องสื่อ และเชญิชวนใหส้วดภาวนา รวมทัง้การมสี่วนร่วมในกองทุนเพื่อจุดหมายดงักล่าว กองทุนนี้จะ
ใช้เฉพาะเพื่อการส่งเสรมิบ ารุง และพฒันาสถาบนัและกิจการงานต่าง ๆ ของพระศาสนจกัรในเรื่องนี้ 
ตามความตอ้งการของโลกคาทอลกิ  
 
19.  คณะกรรมธิการในสนัตะส านัก 
ในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเกี่ยวกับการอภิบาลสัตบุรุษโดย ใช้สื่อมวลชนนั ้น  พระสันตะปาปามี
คณะกรรมาธกิารเฉพาะของสนัตะส านักเป็นผูช้่วย 
  
20.  หน้าท่ีของพระสงัฆราช 
เป็นหน้าที่ของพระสงัฆราชที่จะดูแล ให้ค าแนะน า และส่งเสรมิกิจการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการแพร่
ธรรมต่อสาธารณชนในสงัฆมณฑลของตน ทัง้นี้โดยไม่ยกเวน้กจิการที่อยู่ในความดูแลของคณะนักบวช 
  
21.  คณะกรรมการระดบัชาติ 
เพื่อการแพร่ธรรมใหไ้ดผ้ลในระดบัชาต ิจ าเป็นตอ้งรวมก าลงั และมคีวามคดิเหน็เป็นหนึ่งเดยีวกนั ฉะนัน้ 
สภาสังคายนาจึงก าหนดและบัญญัติให้ตัง้ศูนย์และคณะกรรมการระดับชาติขึ้น ส าหรบัการพิมพ ์
ภาพยนตร์ วทิยุและโทรทศัน์ และให้ท านุบ ารุงกิจการเหล่านี้โดยทุกวถิีทาง หน้าที่ของคณะกรรมการ



ดงักล่าว คอืการดูแลใหม้กีารอบรมมโนธรรมของสตับุรุษอย่างถูกตอ้งในการใชส้ื่อมวลชนรวมทัง้ส่งเสรมิ
และใหค้ าแนะน าแก่กจิการทีค่รสิตชนคาทอลกิกระท าในเรื่องนี้  
 
ศูนยแ์ละคณะกรรมการของแต่ละประเทศ อยู่ภายใตก้ารดูแลปกครองของพระสงัฆราชกลุ่มหนึ่งหรอืองค์
ใดองคห์นึ่งทีไ่ดร้บัการเลอืก ขณะเดยีวกนั ในศูนยห์รอืในคณะกรรมการนี้ จะตอ้งมฆีราวาสทีม่คีวามรูท้ ัง้
ดา้นค าสอนคาทอลกิ และดา้นเทคนิคต่างๆ ดว้ย  
  
22.  การร่วมมือในระดบัโลก 
เนื่องจากประสทิธผิลของสื่อมวลชนนัน้ขา้มโพ้นพรมแดนระดบัประเทศ และส่งผลต่อสมาชกิแต่ละคน
ของครอบครวัมนุษยชาติทัง้มวล  ดงันัน้ ส านักงานระดบัชาติควรร่วมมอืกนัในระดบันานาชาติและให้
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข้อ 21 ท างานอย่างเขม้แข็งและร่วมมือกับองค์กรคาทอลิกระดบั
นานาชาต ิซึง่ต้องเป็นองคก์รคาทอลกิระดบันานาชาตทิีข่ ึน้กบัสนัตะส านัก และเป็นองคก์รทีถู่กตอ้งชอบ
ธรรมเท่านัน้  

 
สรปุ  
23. เพื่อน าหลกัเกณฑ์ และกฎทัง้หมดของสภาสงัคายนาว่าด้วยสื่อมวลชนมาปฏิบัติให้เกิดผล สภา
สงัคายนาขอแถลงมอบหมายให้คณะกรรมการแห่งสนัตะส านักที่กล่าวถงึในขอ้ 19 จดัการออกค าชี้แจง
เกีย่วกบัการอภบิาลสตับุรุษ โดยการร่วมมอืของผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศต่าง ๆ  

 
24.  สภาสงัคายนาหวงัว่า บรรดาบุตรทัง้เหลายของพระศาสนจกัรจะตอ้นรบัขอ้บงัคบัและกฎเหล่านี้ดว้ย
ความเตม็ใจและจะถอืปฏบิตัติามอย่างซื่อสตัย ์และเมื่อถอืตามค าแนะน าเหล่านี้แลว้ เขาจะไม่ตอ้งประสบ
ความเสยีหาย แตต่รงกนัขา้มจะเป็นเหมอืนเกลอืและแสสงสว่าง ทีใ่หร้สชาตแิก่แผ่นดนิประดุจเกลอื และ
เป็นแสงสว่างส่องโลก  สภาสงัคายนาเชือ้เชญิใหทุ้กคนทีม่นี ้าใจดโีดยเฉพาะอย่างยิง่ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ
สื่อเหล่านี้ ให้พยายามใช้เพื่อความดขีอมนุษยชาติเท่านัน้ ซึ่งอนาคตของมนุษยชาตนิัน้ยิง่วนัยิง่ขึ้นกบั
การใชส้ื่อดงักล่าวอย่างเหมาะสมและเมื่อเป็นเช่นนี้ พระนามของพระเจา้จะได้รบักรถวายเกียรตจิากการ
คดิคน้สมยัใหม่ เหมอืนทีไ่ดร้บัการถวายเกยีรตจิากผลงานศลิปะชัน้เยีย่มในสมยัโบราณ ซึง่สอดคลอ้งกบั
ค ากล่าวของนักบุญเปาโลที่ว่า “พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นองค์เดียวเสมอ ทัง้อดีต ปัจจุบันและ
ตลอดไป” (ฮบ 13:8)  
  
 

กรุงโรม – มหาวหิารนักบุญเปโตร 
วนัที ่4 ธนัวาคม ค.ศ. 1963 

เปาโล พระสงัฆราชแห่งพระศาสนจกัรคาทอลกิ 
  




