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การวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ช่ องธรรมะที วี” มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ กษาการใช้นวัตกรรมการสื่ อสารของสถานี โทรทัศ น์ผ่า น
ดาวเที ย มช่ อ งธรรมะที วี และศึ ก ษาเครื อข่ า ยการสื่ อ สารเพื่ อ การเผยแผ่ พุ ท ธธรรมของ
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวไี ปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้ าหมาย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี วิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพจากแหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได้แ ก่ เอกสารวิช าการ
บทความ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั บทสัมภาษณ์ และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
เพื่อศึกษาความเป็ นมาของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อเผยแผ่ธรรมะ และศึกษาเฉพาะในส่ วน
ของช่ องธรรมะทีวี เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดทากรอบการวิจยั ตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้และใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ผูอ้ านวยการสถานีฯ รองผูอ้ านวยการสถานี
ฯ หัว หน้า โปรดิ ว เซอร์ ฝ่ ายรายการ และผูจ้ ัด การฝ่ ายเทคนิ ค และออกอากาศ เกี่ ย วกับ การใช้
นวัตกรรมสื่ อและเครื อข่ายในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
ไปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนาผลสัมภาษณ์ที่ได้มาทาสรุ ปวิเคราะห์และอภิปรายผล
จากการวิจยั พบว่า สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่ องธรรมะทีวีมีการใช้นวัตกรรมสื่ อเพื่อ
การเผยแผ่ โดยจาแนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ สื่ อหลักและสื่ อเสริ ม สื่ อหลักคือ สื่ อโทรทัศน์
ระบบผ่า นดาวเที ย ม ในช่ ว งเริ่ ม ต้น ด าเนิ น การใช้ ร ะบบอนาลอก โดยท าการออกอากาศผ่า น
ช่องสัญญาณต่างๆ ต่อมาได้เปลี่ยนจากระบบเดิมเป็ นระบบดิจิตอล พร้อมกับเปลี่ยนช่องสัญญาณพี
เอสไอ ซึ่ งมีความเสถียรในการส่ งภาพและเสี ยงที่มีคุณภาพ ส่ วนสื่ อเสริ มเป็ นสื่ อใหม่ที่มีการพัฒนา
ตามเทคโนโลยีสื่อตามช่วงเวลา คือ เว็บไซต์ ยูทูป เฟซบุ๊ค และโปรแกรมรับชมโทรทัศน์ออนไลน์
สื่ อเหล่านี้ เป็ นช่องทางเพิ่มเติมในการรับชมรายการและเป็ นสื่ อกลางในการติดตามการดาเนินงาน

(4)
ของสถานี ฯ อีกทั้งยังเป็ นส่ วนช่ วยเสริ มในการออกอากาศของสถานี ฯ เป็ นประโยชน์แก่ผชู ้ ม คื อ
สามารถที่จะเลื อกรับชมเฉพาะรายการและสามารถเลื อกรับชมซ้ าได้ สาหรับการใช้เครื อข่ายการ
สื่ อสารเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายนั้น สถานี ฯ มีการใช้สื่อหลักร่ วมกับสื่ อเสริ มใน
การสร้างเครื อข่ายเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ ส่ งผลให้สถานีฯ สามารถจัดจาแนกกลุ่มผูร้ ับชมและพัฒนา
รายการธรรมะให้เหมาะสมกับกลุ่มผูร้ ับชมเป้ าหมายได้ ซึ่ งการบูรณาการสื่ อร่ วมกันกับการสร้ าง
เครื อข่ายทาให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อสถานี ฯในฐานะผูส้ ่ งสารและผูร้ ับชมในฐานะผูร้ ับสาร กล่าวคือ
สถานี ฯ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พัฒ นา ผลิ ต รายการ และจัด เวลาที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม ผู ้ช ม ท าให้
กลุ่มเป้ าหมายได้รับสาระประโยชน์จากรายการธรรมะมากขึ้นและส่ งผลทางอ้อมในการแบ่งผัน
ความรู ้ และรายการธรรมะที่ชื่นชอบแก่ บุคคลอื่น การสร้ างเครื อข่ายที่เป็ นจุ ดเด่ นของสถานี ฯ คื อ
การสร้างเครื อข่ายร่ วมกันระหว่างสถานี โทรทัศน์ดว้ ยกันโดยมีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน คือ การเผยแผ่
ธรรมะ ซึ่ งการร่ วมมือกันนี้ไม่ได้เป็ นการร่ วมกันในเชิงพาณิ ชย์
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้ ง นี้ คื อ สถานี ฯควรมี ก ารสร้ า งเครื อข่ า ยอาสาสมัครและจัด
กิจกรรมร่ วมร่ วมกับกลุ่มเป้ าหมาย สาหรับผูท้ ี่สนใจการทาวิจยั ในโอกาสต่อไปสามารถศึกษาวิจยั
ในรายละเอี ยดเกี่ ยวกับรายการธรรมะ (สาร) และพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย (ผูร้ ับสาร) ทั้งใน
ภาพรวมและตามกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่มได้
คาสาคัญ: นวัตกรรมการสื่ อสาร เครื อข่ายการสื่ อสาร สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
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This research, “Innovative Media Use for the Buddhism Propagate of Dharma TV
Channel, Satellite Television”, is aimed to study the innovative media use for the Buddhism
propagate of Dharma TV Channel, satellite television, and to study its network for the Buddhism
propagate to reach its Buddhist target groups.
This research is the qualitative research. Firstly, data were collected from the secondary
sources i.e. from the documents and articles in journals, magazines, thesis, researches, interviews
and information from internet. The data from the secondary sources was used to study about the
background of the Dharma TV Channel. This research used the in-depth interview to reach the
objectives. The interviewees were the President of Ruam-Jai-Peayu-Pae-Dharma Foundation, the
Director, the deputy Director, the Head of Production Team, and the Head of Technical and
Broadcasting Team of the Dharma TV Channel about the innovative media use for the Buddhism
propagate and its network. Research results were analyzed and presented respectively by
following the research objectives.
The research results were as follow: that Dharma TV Channel used the innovative media
for the Buddhism propagate that can be separated into 2 types i.e. the major media and the
additional media. The major media firstly was the satellite TV system in analog system that used
in various channels. After changing from analog to digital system with PSI channel that is more
stable to get the high quality of picture and sound. The additional media are developed by
technology that can support the major media. The channel chose the additional media respectively
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were website, YouTube, Facebook and TV Online applications. All of these additional media
have been used to broadcast programs and to help the audiences to choose the specific programs
they need in any time or to watch their favorite programs repeatedly. The network use for the
Buddhism propagate to reach its Buddhist target groups of the Dharma TV Channel has been
integrated among the major media, the additional media, and the communication network to
support the channel and to help the audiences. The Dharma channel as the sender can get their
benefits from the integration for improving, developing and producing the suitable programs that
match with the target groups, and adjusting the appropriate schedules in the same purpose. The
audiences as the receivers can get the benefits from this integration as well in direct and indirect
ways that they can share the Buddhist knowledge and share the Dharma programs to each other.
The prominent point of the network for Buddhism propagate of the Dharma TV Channel is to
cooperate with other channels to share their programs and broadcast in their channels. The
cooperation among them has done in non-commercial purpose.
The suggestions of this research are that the Dharma TV Channel should set up the
volunteer network and form some activities for the target groups. The ones who want to study
further about the media use for Buddhism propagate should concentrate more about the programs
(message) and the attitudes of the target audiences (receivers) in overview and each group in
details.
Keywords: Innovative Media, Communication Networkm, Satellite Television

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จเรี ยบร้ อยสมบูรณ์ ได้ด้วยความกรุ ณาจากอาจารย์หลายท่านด้วยกัน
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา กรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ในการอนุ เคราะห์ ให้คาแนะนาตั้งแต่เริ่ ม ต้นเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
จนกระทัง่ ให้คาปรึ กษาและข้อคิ ดเห็ นในการดาเนิ นงานวิจยั อันเป็ นประโยชน์ในการศึ กษาวิจยั
รวมถึ ง ค าแนะนาที่ เป็ นประโยชน์จากผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อัศ วิน เนตรโพธิ์ แก้ว ประธาน
กรรมการวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิ ธนากรแก้ว กรรมการวิทยานิ พนธ์ และขอ
กราบพระคุ ณอาจารย์ทุ ก ท่ า นที่ ป ระสิ ท ธิ์ ประสาทความรู ้ และถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ ห้ต ลอด
หลักสู ตรการศึกษา
ขอกราบพระคุ ณคุ ณพ่อวราห์ วัฒนพฤกษ์ และคุ ณแม่สุภา วังมี ที่ให้ความสนับสนุ นใน
การศึกษามาโดยตลอด ทั้งความรัก ความห่วงใย และกาลังใจ
งานวิจยั นี้ จะไม่ ส ามารถส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ หากไม่ไ ด้รับ การช่ วยเหลื อจากคุ ณธนาชัย
ธี รพัฒนวงศ์ ประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ คุณนาฐยา เนตรรัตน์ ผูอ้ านวยการ คุณณธนา
หลงบางพลี รองผูอ้ านวยการ คุณเทวะฤทธิ์ นันทะวงศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิ คและออกอากาศ และ
คุณอันนา สุ ขสุ กรี หัวหน้าโปรดิวเซอร์ ฝ่ายรายการสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะทีวี ผู ้
เอื้อเฟื้ อข้อมูลทั้งด้านงานเอกสารและงานสัมภาษณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณในความช่วยเหลือของ
ท่านเหล่านี้ไว้ ณ โอกาสนี้เป็ นอย่างสู ง
ปาณิ สรา วัฒนพฤกษ์
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
หลัก การเกี่ ย วกับ การเกิ ดทฤษฎี เพื่ อการสื่ อสารหลัก การหนึ่ ง เชื่ อกันว่า ทฤษฎี เพื่ อการ
สื่ อสารเริ่ มต้นจากปรัชญาพุทธ ปรัชญากรี ก ที่วา่ ด้วยการคิดและการพูด และรวมถึงวิธีหลักการเผย
แผ่ศาสนาคริ สต์ ทาให้เกิ ดการผสมผสานของการสื่ อสารให้เข้ากับสภาพของสังคมที่แตกต่างด้วย
วัฒ นธรรมและภาษา แต่ ส ามารถเข้า ใจในหลัก การทางศาสนาหรื อ “สาร” ได้ นับ ได้ว่ า เป็ น
จุดเริ่ มต้นที่สาคัญของผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ซึ่ งในปั จจุบนั สามารถเรี ยกสิ่ งนี้ วา่ “นวัตกรรมการใช้
สื่ อ”
นวัตกรรมการสื่ อสารประกอบด้วย นวัตกรรมสื่ อ และนวัตกรรมสาร โดยนวัตกรรมสื่ อ
ได้แก่ สื่ อดั้งเดิ ม สื่ อสมัยใหม่ และสื่ ออื่นๆ ส่ วนนวัตกรรมสาร ได้แก่ การเล่าเรื่ อง การผสมผสาน
เรื่ องทางโลกและทางธรรม การอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ อารมณ์ ขนั การดึ งอารมณ์ การรื้ อถอน
ความหมาย ความใกล้ชิด ภาษาที่สะท้อนความถ่มตัว และการใช้สารภาษาอังกฤษ (วศิน ประดิษฐ์
ศิลป์ , 2556, น. 129) จะเห็นได้วา่ นวัตกรรมสื่ อทาให้เกิ ดส่ วนของนวัตกรรมการใช้สารต่อมาด้วย
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนาสารไปสู่ ผรู ้ ับสารทั้งที่เป็ นบุคคลทัว่ ไป สาธารณะ หรื อกลุ่มเป้ าหมาย
ในประเทศไทยศาสนาพุทธเป็ นศาสนาที่มีจานวนผูน้ บั ถือมากที่สุด โดยการเผยแผ่ศาสนา
พุทธนั้น เชื่อว่าเข้ามาโดยมีหลักฐานชัดเจนในช่วง พ.ศ. 236 จากการเข้ามาของพระธรรมทูตที่ถูกส่ ง
มาโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่ งในขณะนั้นความเชื่ อในท้องถิ่นสุ วรรณภูมิหรื อประเทศไทยยังคงมี
ความเชื่ อพื้นฐานเกี่ ยวกับธรรมชาติ ภูตผีปีศาจ และสิ่ งเร้ นลับ ดังนั้นจึ งเป็ นเรื่ องยากสาหรับพระ
ธรรมทูตที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธในเวลานั้นอยูส่ องประเด็นใหญ่ คือ ประเด็นแรก คือ ภาษาที่ใช้
ในการส่ งสาร และประเด็นถัดมา คือ การส่ งสารเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในสารที่แตกต่างจาก
ความเชื่ อดั้งเดิม เมื่อผนวกเข้ากับทฤษฎีการสื่ อสารแล้วสามารถที่จะสรุ ปได้เบื้องต้นว่า พระธรรม
ทู ตที่ เข้า มาในครั้ งนั้น มี ก ารปรั บ เทคนิ ค วิ ธี แ ละประยุก ต์ห ลัก การสื่ อสารเพื่ อ ให้ ค นในท้อ งถิ่ น
สามารถรับรู ้ และเข้าใจในคาสั่งสอนของศาสนาได้ นับได้วา่ เป็ นก้าวแรกของนวัตกรรมการสื่ อสาร
เพื่อการเผยแผ่ศาสนาในศาสนาพุทธ
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การสื่ อสารที่มีต่อการพัฒนาสถาบันศาสนา และบุคคลในศาสนานั้น พบว่าบทบาทหลักคือ
การทาให้ศาสนิ กชนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในหลักคาสอนของศาสนา โดยเน้นเรื่ องหลักคาสอน
และหลักปฏิบตั ิของศาสนานั้นๆ รวมเรี ยกว่า “การเผยแผ่ศาสนา”
การเผยแผ่ศาสนามี องค์ประกอบตามหลัก การนิ เทศศาสตร์ อยู่ด้วยกัน 10 องค์ประกอบ
ได้แก่ ตัวบุคคล พิธีกรรม คาสอน สถานที่ วัตถุ มงคล มิติเศรษฐกิ จศาสนา มิติอานาจการเมืองใน
ศาสนา ความเชื่ อ วิธีการเผยแผ่ศาสนา และบทบาทหน้าที่ของศาสนา (กาญจนา แก้วเทพ, 2554)
ด้วยองค์ประกอบดังกล่าวนี้ การเผยแผ่ศาสนาที่มีองค์ประกอบนี้ จะมีการเผยแผ่ได้อย่างมีระบบ มี
ความชัดเจนเกี่ยวกับการดาเนิ นการ คือ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายในการเผยแผ่ กาหนด
ตัวบุคคลและวิธีการ รวมถึ งการใช้งบประมาณ อีกทั้งมีการเชื่ อมโยงระหว่างสถาบันศาสนาและ
องค์กรหรื อหน่ วยงานอื่นๆ ทั้งที่เป็ นภาครัฐและภาคเอกชน ทาให้การสื่ อสารเพื่อการเผยแผ่และ
พัฒนามีการเชื่อมโยงและขยายออกไปได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
การเผยแผ่ศาสนาพุทธยังคงดาเนิ นอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง มีการปรับวิธีการสื่ อสารเผยแผ่ออกไป
มากมาย ร่ วมกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสารที่กา้ วหน้า ทาให้การเผยแผ่ศาสนาพุทธได้
ขยายออกไปเป็ นวงกว้าง ไม่จากัดอยูเ่ ฉพาะในวัดหรื อพื้นที่รอบๆ วัดอีกต่อไป อีกทั้งวัดหรื อองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่มีการร่ วมมือกัน ทาให้เกิดโครงข่ายในการสื่ อสารมากยิ่งขึ้น ถือได้วา่ มีการ
ใช้วธิ ีการทางแนวทฤษฎีเพื่อการสื่ อสารชัดเจนยิง่ ขึ้น
ประเทศไทยมีจานวนวัดมากกว่า 30,000 วัดและมีองค์การเครื อข่ายของศาสนาพุทธอีกเป็ น
จานวนมาก จึงทาให้วดั ที่มีลกั ษณะเด่นในเรื่ องการเผยแผ่คาสอนที่มีชื่อเสี ยงมีอยูเ่ ป็ นจานวนมากขึ้น
ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของวัดและองค์กรที่มีชื่อเสี ยงในการเผยแผ่พุทธธรรม เช่น วัดอัมพวัน จังหวัด
สิ งห์ บุรี, วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี , วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี, วัดธารน้ าไหล (สวน
โมกขพลาราม) จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี, เสถียรธรรมสถาน, ยุวพุทธิกสมาคม เป็ นต้น
นอกจากนี้ การใช้สื่อเพื่อการเผยแผ่ศาสนาพุทธแต่เดิมที่มีการเผยแผ่โดยสื่ อต่างๆ และโดย
องค์กรต่างๆ นอกเหนือจากองค์กรทางศาสนาดังที่กล่าวข้างต้นก็ยงั มีอีกด้วย เช่น สถาบันการศึกษา
มูลนิธิ สมาคม เป็ นต้น ซึ่ งองค์กรที่ใช้สื่อในการเผยแผ่ศาสนาพุทธเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นองค์กรที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อการเผยแผ่หลักธรรมโดยไม่แสวงหากาไร
การสื่ อสารมีการใช้สื่อต่างๆ ที่หลากหลายกันออกไป ทั้งที่เป็ นแบบดั้งเดิ มและทั้งที่อาศัย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยต่างๆ ซึ่ งขอบเขตการใช้สื่อมิใช่เพื่อการเผยแผ่คาสอนในศาสนาแต่เพียงเท่านั้น
แต่ยงั ขยายไปถึงการประชาสัมพันธ์ถึงกิจการและกิจกรรมขององค์กรและสถาบันนั้นๆ ด้วย
รู ปแบบการใช้สื่อที่สถานบันศาสนาพุทธใช้ในการสื่ อสารเพื่อการเผยแผ่ สามารถจัดแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ การสื่ อสารแบบดั้งเดิ มและการสื่ อสารสมัยใหม่ โดยที่การสื่ อสารแบบ
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ดั้งเดิม คือ การสื่ อสารตามประเพณี ทางพระพุทธศาสนา เช่น สื่ อจากตัวบุคคล สื่ อจากพิธีกรรม สื่ อ
จากสถานที่ สื่ อจากวัตถุ เป็ นต้น ส่ วนการสื่ อสารสมัยใหม่เป็ นการสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นหลังจากการ
สื่ อสารดั้งเดิม นับต่อจากการสื่ อสารมวลชน (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) จะเห็นได้วา่ สถาบันศาสนา
พุ ท ธที่ มี ก าลัง และศัก ยภาพทั้ง ด้า นก าลัง บุ ค คลและก าลัง ทางเศรษฐกิ จ จะมี ก ารใช้ก ารสื่ อสาร
สมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ วิทยุชุมชน วิทยุเพื่อการเผยแผ่
ศาสนาพุ ท ธ สถานี โทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ยม เว็บ ไซต์ เครื อข่ า ยทางสัง คมอิ นเตอร์ เน็ ตต่ า งๆ เช่ น
เฟสบุ๊ค กระดานสนทนา เป็ นต้น นอกเหนื อจากการเทศน์ตามประเพณี นิย ม การจัดอบรม การ
ปาฐกถา การเผยแผ่ผา่ นสิ่ งพิมพ์ต่างๆ การร่ วมทาพิธีกรรมทางศาสนาพุทธในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็ น
พิธีส่วนบุคคล พิธีเฉพาะกลุ่ม และพิธีกรรมรวม
รู ป แบบการสื่ อสารรวมถึ ง การส่ งสารเพื่ อการเผยแผ่ศ าสนาก็มี รูปแบบเดี ย วกันกับ การ
สื่ อสารที่ ใช้ในวัตถุ ประสงค์อื่น คือ การสื่ อสารระหว่างบุ คคล การสื่ อสารแบบกึ่ งกลาง และการ
สื่ อสารมวลชน โดยเฉพาะในปั จจุ บนั องค์กรต่างๆ เน้นใช้รูปแบบการสื่ อสารมวลชนกันมากขึ้ น
เนื่องจากการสื่ อสารมวลชนเป็ นการสื่ อสารที่สามารถเข้าถึงผูร้ ับสารได้เป็ นจานวนมาก และมีความ
แตกต่างกันในกลุ่มของผูร้ ับสารสู ง สามารถส่ งสารที่มีลกั ษณะที่แสดงได้อย่างเปิ ดเผยหลายลักษณะ
เข้าถึ งผูร้ ับสารได้พร้ อมๆ กัน การสื่ อสารมวลชนที่ เป็ นที่ นิยมใช้ ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุ สื่ อ
โทรทัศน์ และสื่ อผสมออนไลน์ต่างๆ
สื่ อโทรทัศ น์เป็ นรู ป แบบหนึ่ งของการสื่ อสารมวลชน รู ปแบบของการใช้สื่ อโทรทัศ น์
แบ่งแยกย่อยออกได้หลายลักษณะตามการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นช่ องทางการส่ งสารที่เข้าถึ งกลุ่มผูร้ ับสารได้เป็ นจานวนมาก หลากหลาย สามารถทาให้เป็ นที่
จดจาได้อย่างง่าย เนื่ องจากความหลากหลายของการนาเสนอ ความรวมเร็ ว ความต่อเนื่ อง ผลของ
จากการจูงใจและการโน้มน้าวใจมีสูง ผนวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อโทรทัศน์กบั สื่ อ
ออนไลน์สามารถทาให้ผรู้ ับสารสามารถเลือกที่จะรับสารตามเวลาที่ตอ้ งการได้และสามารถรับสาร
ซ้ าได้ แต่การใช้สื่อโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่ มีตน้ ทุ นสู งและต้องใช้เวลาในการเตรี ยมการโดยอาศัยผูท้ ี่
ความเชี ยวชาญเฉพาะวิชาชี พสู ง ดัง นั้น สื่ อโทรทัศน์ที่มีคุณภาพต้องมี การจัดการอย่างมี ระบบ
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรนั้นๆ ได้วางไว้
ระบบที่ สื่อโทรทัศน์ใช้ในการส่ งสัญญาณ คื อ ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมแบบดิ จิตอล
(Digital) ซึ่ งเป็ นระบบที่ พ ฒ
ั นามาจากระบบอะนาลอก (Analog) ระบบดิ จิ ต อลเป็ นระบบที่ มี
ความสามารถในการส่ งภาพและเสี ยงที่มีคุณภาพมากกว่า อีกทั้งครอบคลุ มพื้นที่ได้มากขึ้นกว่าเดิ ม
ลดข้อจากัดในการส่ งสัญญาณจากระบบเดิ ม ได้แก่ สั ญญาณภายนอกรบกวนน้อยลง ไม่ มีคลื่ น
แทรกและคลื่นสะท้อน ระบบความปลอดภัยในการเข้าสัญญาณ สนับสนุนการทางานในระบบไร้
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สาย (Wireless System) ได้มากขึ้ นกว่า เดิ ม สนับ สนุ นการสร้ า งเครื อข่า ยไร้ ส ายได้ง่ ายขึ้ นโดย
ลักษณะการทางานที่แยกกัน สามารถรับสัญญาณในขณะที่มีการเคลื่อนที่ได้ และสามารถพัฒนาให้
มีประสิ ทธิ ภาพรองรั บเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ ยนแปลงได้ เช่ น โทรทัศน์จอกว้าง (Wide Screen
Television) โทรทัศน์ความคมชัดสู ง (HD Television) โทรทัศน์อจั ฉริ ยะ (Smart Television)
โทรทัศน์อินเตอร์เน็ต (Internet Television-Online Television) เป็ นต้น
เมื่อการใช้สื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อเป็ นสื่ อในการเผยแผ่หลักธรรมะในศาสนาพุทธมี
การใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากจุดเด่นของระบบโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมในเบื้องต้น คือ เป็ นสื่ อ
ที่เข้าถึงผูร้ ับสารได้เป็ นจานวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ได้เป็ นบริ เวณกว้าง และเมื่อมีการพัฒนาเปลี่ยน
จากแบบอะนาลอกเป็ นแบบดิจิตอลแล้ว ทาให้ประสิ ทฺธิภาพในการส่ งสัญญาณยิง่ มีสูงขึ้น
สถานีโทรทัศน์ที่เป็ นสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธมีอยู่
ด้ ว ยกั น หลายสถานี เช่ น สถานี โ ทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มช่ อ งดี เ อ็ ม ซี ข องวัด พระธรรมกาย
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อมนุ ษยชาติ สถานี วิทยุ
โทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เป็ นต้น โดยสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้
เป็ นสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมที่มีการแพร่ ภาพส่ งสัญญาณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่หลัก
ธรรมะในศาสนาพุทธ โดยมีการแพร่ ภาพตลอดยี่สิบสี่ ชวั่ โมงทุกวัน สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
เพื่ อเผยแผ่ธ รรมะในศาสนาพุ ทธเหล่ า นี้ ก่ อตั้ง ขึ้ นจากองค์ก รในศาสนาพุ ท ธ หรื อนิ ติบุ ค คลที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ ดาเนินการแพร่ ภาพส่ งสัญญาณออกอากาศมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง
ลักษณะรายการที่แพร่ ภาพจะเป็ นทั้งรายการที่ผลิ ตเองและรายการที่จา้ งหน่วยงานภายนอกผลิ ต มี
การปรับปรุ ง เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบของรายการ วิธีการผลิ ต และการนาเสนออยู่โดยตลอด ทั้ง นี้
เพื่อให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่อยูต่ ลอดเวลา
สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ ช่ องธรรมะที วี เป็ นสถานี โทรทัศน์ที่
ก่อตั้งขึ้นโดยผูท้ ี่มีความศรัทธาในการเผยแผ่คาสอนในศาสนาพุทธ ที่เดิ มทีเป็ นผูร้ ่ วมกันเผยแผ่คา
สอนในศาสนาพุทธและรวมตัวกันก่อตั้งเป็ นมูลนิ ธิ เป็ นกลุ่มบุ คคลที่ เรี ยกกันตามกลุ่ มบุ คคลใน
ศาสนาพุ ท ธว่ า “กลุ่ ม อุ บ าสก-อุ บ าสิ ก า” หรื อ “กลุ่ ม ฆราวาส” นับ ว่ า เป็ นความแตกต่ า งจาก
สถานี โทรทัศน์ประเภทเดียวกันที่มกั ก่อตั้งขึ้นจากองค์กรทางศาสนาหรื อกลุ่มนักบวช (บรรพชิ ต)
เช่น สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องดีเอ็มซี โดยวัดพระธรรมกายสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมโลก
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยวัดยานนาวา เป็ นต้น
สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี เป็ นหนึ่ งในสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมะในศาสนาพุทธ โดยเลือกใช้สื่อโทรทัศน์เป็ นหลัก เลือกสื่ อ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมในการแพร่ ภาพออกอากาศ เนื่ องจากผูก้ ่อตั้งในขณะนั้นเล็งเห็นว่าในอนาคต
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สื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจะเป็ นสื่ อหลักของการส่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ถือได้วา่ ในขณะที่ก่อตั้งนั้น
ผูก้ ่ อตั้ง ได้เลื อกสื่ อที่ มี ค วามทันสมัย ที่ สุ ดเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการเผยแผ่ศ าสนา ครั้ นเมื่ อมี ก าร
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของสื่ อที่ใช้เป็ นหลัก ผูบ้ ริ หารของสถานีโทรทัศน์ ช่องธรรมะทีวีและ
ผูเ้ กี่ยวข้องได้มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง และประยุกต์สิ่งต่างๆ ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นั้น กล่าวคือ เมื่อเกิดสื่ อชนิ ดใหม่ข้ ึนสถานี โทรทัศน์ช่องธรรมะทีวีได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นด้วย อีกทั้งมีการผสมผสานสื่ อที่เกิดขึ้นใหม่ (นวัตกรรมสื่ อ) กับสื่ อโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมเดิมที่ใช้เป็ นหลักให้สามารถเข้ากันได้กบั สื่ อที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่แสดงให้เห็น
ถึงการบรรลุ วตั ถุประสงค์ประการหนึ่ งของการจัดตั้งสถานี ฯที่ว่า “เพื่อพัฒนาสื่ อธรรมะให้ทนั ยุค
สร้างสรรค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนาไปสู่ การเข้าถึงและพัฒนาสังคมได้อย่างยัง่ ยืน”
นอกจากการใช้สื่อหลักและสื่ อใหม่ที่เกิดขึ้นตามสมัยร่ วมกัน เป็ นสิ่ งที่สถานี โทรทัศน์ผา่ น
ดาวเทียมทัว่ ไปมีการทาร่ วมด้วยเช่ นกัน แต่สิ่งหนึ่ งที่สถานี โทรทัศน์ฯช่ องธรรมะทีวี ได้มีทาขึ้นที่
แตกต่างจากสถานี ฯที่มีวตั ถุ ประสงค์เดี ยวนอกเหนื อจากเนื้ อหาที่เป็ นอิสระไม่เน้นเฉพาะองค์กร
หรื อบุ ค คลเป็ นหลัก คื อ การสร้ า งเครื อข่ า ยร่ วมทั้ง ที่ เป็ นสถานี โทรทัศ น์ และบุ ค คล ซึ่ ง การเกิ ด
เครื อข่ายดังกล่าวนี้ เป็ นการช่วยให้การใช้สื่อโทรทัศน์ของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อการเผย
แผ่ธรรมะของช่ องธรรมะทีวีเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้ดีข้ ึน และสามารถดาเนิ นการให้บรรลุ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีฯ

1.2 ปัญหำนำวิจัย
1.2.1 การใช้นวัตกรรมการสื่ อสารของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมในการเผแผ่พุทธธรรม
เป็ นอย่างไร?
1.2.2 เครื อข่ายของสถานีโทรทัศน์ช่องธรรมะทีวเี พื่อเผยแผ่พุทธธรรมมีอะไรบ้าง?

1.3 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมการสื่ อสารในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
1.3.2 เพื่ อศึ กษาเครื อข่า ยการสื่ อสารเพื่อการเผยแผ่พุท ธธรรมของสถานี โทรทัศ น์ผ่า น
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวไี ปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้ าหมาย
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1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาเฉพาะส่ วนของวิธีการสื่ อสาร เทคนิ ควิธีในการสื่ อสาร และการ
ปรับประยุกต์การใช้สื่อของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เนื่องจาก
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีเป็ นสถานี โทรทัศน์ที่ไม่ได้ก่อตั้งจากองค์กรทางศาสนา
เช่นวัด หรื อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ศาสนา แต่เป็ นสถานี โทรทัศน์ที่ก่อตั้งขึ้นโดย
กลุ่มผูศ้ รั ทธาหลักคาสอนในศาสนาพุทธที่ มีความต้องการตรงกัน คือ เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมะ
ให้แก่ พุทธศาสนิ กชนทัว่ ไปและขยายออกไปแก่ ผูส้ นใจ คื อ คณะบุ คคลของมูลนิ ธิรวมใจเผยแผ่
ธรรมะ ผูว้ จิ ยั จึงใช้เหตุน้ ีเป็ นจุดเริ่ มต้นในการศึกษาและวางกรอบแนวคิดในการวิจยั
ขอบเขตการวิ จ ัย อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การท าการศึ ก ษาเฉพาะในส่ ว นของการใช้ สื่ อ
นวัต กรรมสื่ อ และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการเผยแผ่ ห ลัก ธรรมะเพื่ อ เข้า ถึ ง พุ ท ธศาสนิ ก ชน
กลุ่ มเป้ าหมาย คื อเฉพาะส่ วนของผูท้ ี่ รับชมรายการธรรมะจากสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมช่ อง
ธรรมะที วี ซึ่ งสถานี ฯ มี การจัดจาแนกกลุ่ มเป้ าหมายไว้ ได้แก่ กลุ่ มวัยกลางคนและกลุ่มผูส้ ู งอายุ
กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทางาน กลุ่มสตรี และกลุ่มทัว่ ไป

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.5.1 เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจในการใช้เป็ นต้นแบบในการปรับประยุกต์การ
สื่ อสารในการเผยแผ่ศาสนา
1.5.2 เพื่ อใช้เป็ นแนวทางส าหรั บ ผูส้ นใจในการใช้เป็ นต้นแบบเกี่ ย วกับการใช้สื่ อเพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการเผยแผ่ศาสนา

1.6 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
เครือข่ ำยกำรสื่ อสำร หมายถึง เครื อข่ายของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีเพื่อ
ช่วยสนับสนุนในการแพร่ ภาพออกอากาศรายการของสถานีฯ ซึ่ งมีท้ งั ที่เป็ นองค์กรและบุคคล
นวัตกรรมกำรใช้ สื่อ หมายถึง การใช้สื่อที่ทนั สมัยที่อาศัยเทคโนโลยีที่ปัจจุบนั ซึ่ งเป็ นที่
นิ ย ม และมี ความหลากหลาย รวมถึ งการผสมผสานทั้ง การใช้สื่ อชนิ ดเดิ ม และสื่ อที่ เกิ ดขึ้ นใหม่
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เพื่ อที่ จะส่ ง สารให้เข้า ถึ ง กลุ่ มเป้ าหมาย ในงานศึ ก ษานี้ ศึ กษาการใช้สื่อของสถานี โทรทัศ น์ผ่า น
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวแี ละเครื อข่าย
นวัตกรรมกำรสื่ อสำร หมายถึง การสื่ อสารสมัยใหม่ที่แตกต่างจากการสื่ อสารแบบดั้งเดิ ม
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารที่ทนั สมัย
พุทธศำสนิ กชนกลุ่ม เป้ำหมำย หมายถึ ง กลุ่ ม พุทธศาสนิ กชนของสถานี โทรทัศน์ผ่า น
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
สถำนีโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียม หมายถึง สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
ช่องธรรมะทีวี ซึ่ งออกอากาศตลอดยี่สิบสี่ ชวั่ โมงไม่มีวนั หยุด โดยเป็ นสถานี โทรทัศน์ที่ก่อตั้งและ
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ
สำร หมายถึง ข้อความที่ผสู ้ ่ งสารส่ งถึงผูร้ ับสาร ในงานวิจยั นี้ หมายถึง คาสั่งสอนในศาสนา
พุทธและข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
สื่ อโทรทัศน์ หมายถึ ง สื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมที่ใช้ในการเผยแผ่หลักคาสอนในศาสนา
พุทธ คือ สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี และเครื อข่ายที่เป็ นองค์กรและบุคคล
สื่ อ รอง หมายถึ ง สื่ อที่ ใ ช้ช่ วยสื่ อหลัก ในการเผยแผ่พุ ท ธธรรมของสถานี โทรทัศ น์ ผ่า น
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุค๊ อินสตาแกรม ยูทูป และไลน์
สื่ อหลัก หมายถึง สื่ อที่ใช้เป็ นหลักในการเผยแผ่พุทธธรรม เป็ นสื่ อสารมวลชนประเภทสื่ อ
โทรทัศน์ โดยแพร่ ภาพส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียมในระบบต่างๆ คือ สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
เพื่อเผยแผ่ธรรมะ ช่องธรรมะทีวี

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดที่ใช้ในงานวิจยั นี้ ได้แก่ แนวคิดเกี่ ยวกับนวัตกรรมสื่ อ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกรับ
สื่ อของผูร้ ับสาร แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อในการส่ งสารของผูส้ ่ งสาร โดยแบ่งออกเป็ นทฤษฎี
นิเทศศาสตร์ ที่นามาใช้ แนวคิดทางนิเทศศาสตร์ และส่ วนของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ทฤษฎีนวัตกรรมสื่ อ
2.2 ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ
2.3 ทฤษฏีเทคโนโลยีสื่อสาร
2.4 แนวคิดการสื่ อสารกับศาสนาพุทธ
2.5 แนวคิดเรื่ องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
2.6 แนวคิดและวิวฒั นาการรายการเผยแผ่ธรรมะทางโทรทัศน์
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายการสื่ อสาร
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีนวัตกรรมสื่ อ
การสื่ อสารมีบทบาทที่สาคัญในกระบวนการทางสังคมทุกเรื่ อง ไม่เว้นแม้แต่เรื่ องการเผย
แผ่ศาสนา ซึ่ งเรื่ องนี้ปรากฏอยูใ่ นศาสตร์ การสื่ อสารที่มีต่อพัฒนาสถาบันศาสนา (กาญจนา แก้วเทพ,
2555) มีรายละเอียดดังนี้
1) การสื่ อสารช่ วยป้ อนข้อ มู ล ข่ า วสารและความรู ้ ต่ า งๆ ให้แ ก่ บุ ค ลากรในสถาบัน
ศาสนา โดยเน้นบทบาทของการสื่ อสารขาเข้า (Input) ซึ่ งบุคลากรในสถาบันศาสนาจาเป็ นต้อง
เปิ ดรับข้อมูลความรู ้ใหม่ๆ เพื่อปรับตัวให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่
2) การสื่ อสารช่วยถ่ายทอดเผยแผ่หลักธรรมคาสอน โดยเน้นบทบาทของการสื่ อสารขา
ออก (Output) ซึ่ งใช้การสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ เป็ นเครื่ องมือในการเผยแผ่ศาสนา
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3) การสื่ อสารศาสนาช่วยยกระดับจิตใจของประชาชน นอกจากเป้ าหมายของศาสนาที่
ต้องการให้เกิดการกระทาดีแล้ว ศาสนายังต้องการให้ประชาชนยกระดับจิตใจและความเป็ นมนุ ษย์
ของตนเองให้สูงขึ้น
4) การสื่ อสารศาสนาช่วยธารงรักษาความศรัทธาของประชาชน
5) การสื่ อสารศาสนาช่วยขยายกลุ่มผูศ้ รัทธากลุ่มใหม่
6) การสื่ อสารภายในองค์กรศาสนา ช่ วยพัฒนาวิธีการสื่ อสารระหว่างบุคลากรหน่ วย
ต่างๆ ในสถาบันศาสนา เพื่อให้องค์กรศาสนาบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
7) การสื่ อสารศาสนาช่วยเผยแผ่ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรศาสนา และสามารถช่ วยให้
เกิดการระดมทรัพยากรได้
8) การสื่ อสารช่วยทาความเข้าใจ เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในสถาบันศาสนา
9) การสื่ อสารช่วยพัฒนาสถาบันศาสนาให้ทาหน้าที่ได้หลากหลายยิง่ ขึ้น
10) การสื่ อสาร (ของสถาบัน) ช่วยตรวจสอบสถาบันศาสนา
จากบทบาทของการสื่ อสารที่มีต่อการพัฒนาสถาบันศาสนาและศาสนาข้างต้นนั้น พบว่า
บทบาทหลักคือการทาให้ศาสนิกชนเกิดความรู ้ความเข้าใจในหลักคาสอนของศาสนา โดยเน้นเรื่ อง
หลักคาสอนและหลักปฏิบตั ิของศาสนานั้นๆ รวมเรี ยกว่า “การเผยแผ่ศาสนา”
การเผยแผ่ศาสนามี องค์ประกอบตามหลัก การนิ เทศศาสตร์ อยู่ด้วยกัน 10 องค์ประกอบ
ได้แก่ ตัวบุคคล พิธีกรรม คาสอน สถานที่ วัตถุ มงคล มิติเศรษฐกิ จศาสนา มิติอานาจการเมืองใน
ศาสนา ความเชื่ อ วิธีการเผยแผ่ศาสนา และบทบาทหน้าที่ของศาสนา (กาญจนา แก้วเทพ, 2554)
ด้วยองค์ประกอบดังกล่าวนี้ การเผยแผ่ศาสนาที่มีองค์ประกอบนี้ จะมีการเผยแผ่ได้อย่างมีระบบ มี
ความชัดเจนเกี่ยวกับการดาเนิ นการ คือ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายในการเผยแผ่ กาหนด
ตัวบุคคลและวิธีการ รวมถึ งการใช้งบประมาณ อีกทั้งมีการเชื่ อมโยงระหว่างสถาบันศาสนาและ
องค์กรหรื อหน่ วยงานอื่นๆ ทั้งที่เป็ นภาครัฐและภาคเอกชน ทาให้การสื่ อสารเพื่อการเผยแผ่และ
พัฒนามีการเชื่อมโยงและขยายออกไปได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
การใช้สื่อในการเผยแผ่มีการใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยพระพุทธเจ้าเอง เมื่อพระองค์ทรง
ตัดสิ นพระทัยในการออกเผยแผ่สิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบ พระองค์ทรงใช้สื่อจากสิ่ งที่มีอยู่ใกล้ตวั
พระองค์ สิ่ งที่อยูใ่ นท้องถิ่นในสถานที่ที่พระองค์เสด็จ เช่น ในคราวที่พระองค์ทรงแสดงธรรมแล้ว
เปรี ยบเทียบกับหนูและรู หนู ว่าหนูและรู หนู มีดว้ ยกัน 4 ชนิ ด คือ หนูที่ขุดรู อยู่เอง หนูที่อาศัยรู ของ
สัตว์อื่น หนูที่ขุดรู แล้วไม่อยู่ และหนูที่ไม่ขุดรู และไม่อาศัยอยูใ่ นรู เป็ นต้น ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ มีการ
ใช้สื่อเพื่อแสดงถึงคาสอนเพื่อให้ผฟู ้ ังสามารถเข้าใจในสิ่ งที่ตอ้ งการถ่ายทอดได้ดีข้ ึน สื่ อที่ใช้ในวิชา
นิ เทศศาสตร์ อาจจะจาแนกเป็ น “สื่ อดั้งเดิ ม” ได้แก่ การเทศนา การพูดคุ ยอภิปราย การโต้ตอบกัน
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โดยการใช้ ต รรกะ การหยิ บ ยกสิ่ ง ที่ มี อ ยู่โ ดยธรรมชาติ แ ละท้อ งถิ่ น ประกอบการอธิ บ ายและ
เปรี ยบเทียบ การผลิตเอกสารประกอบเผยแผ่โดยใช้วสั ดุต่างๆ และสื่ อดังกล่าวนั้นมีการพัฒนาสื บ
ต่อมาเป็ นลาดับตามเวลาและสถานที่ จนถึ งปั จจุ บนั และ “สื่ อรู ปแบบใหม่” ที่อาศัยเทคโนโลยี
อีเล็กทรอนิกส์
การจาแนกประเภทของสื่ อ สามารถแบ่งสื่ อต่างๆ ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ สื่ อดั้งเดิมหรื อสื่ อ
เก่า (Traditional Media) และสื่ อรู ปแบบใหม่ (New Media) ดังมีรายละเอียดดังนี้
1) สื่ อดั้งเดิม เป็ นสื่ อที่มีการใช้กนั มาเป็ นระยะเวลานานและยังคงใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั
อย่า งแพร่ ห ลาย มี อ ยู่ด้วยกัน 2 รู ป แบบ คื อ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ (Print Media) และสื่ อ กระจายเสี ย ง
(Broadcast Media) โดยสื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วารสาร แผ่นพับ และเอกสารงาน
พิ ม พ์บ นวัส ดุ ต่ า งๆ ซึ่ งสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ส ามารถน าเสนอด้ว ยการใช้ ต ัว อัก ษร สั ญ ลัก ษณ์ รู ป และ
ภาพประกอบต่างๆ ที่ ป ราศจากเสี ยง ส่ วนสื่ อกระจายเสี ยงประกอบด้วยสื่ อหลักๆ คื อ วิท ยุและ
โทรทัศน์ เป็ นสื่ อที่อาศัยการแสดงและการสื่ อด้วยเสี ยง ไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงคาพูด เสี ยงเพลง และเสี ยง
ประกอบ เมื่อมีสื่อโทรทัศน์เพิ่มขึ้นก็มีการแสดงด้วยภาพที่เป็ นทั้งภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว และ
พัฒนาเป็ นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบเสี ยงต่างๆ
2) สื่ อรู ป แบบใหม่ เป็ นสื่ อที่ เกิ ดขึ้ นจากแนวคิ ดของวัฒนธรรมร่ วมสมัย และบริ บ ท
แวดล้อมของการนาสื่ อมาใช้ โดยสื่ อรู ปแบบใหม่น้ นั อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนสื่ อที่มีอยูเ่ ดิม
หรื ออาจจะเป็ นการเปลี่ ยนรู ปแบบใหม่โดยสิ้ นเชิ ง เป็ นสิ่ งที่ ปรากฏขึ้ นใหม่ มาแทนที่ หรื อมาใช้
ร่ วมกับสื่ อแบบดั้งเดิ ม เช่ น โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม วิทยุ-โทรทัศน์ออนไลน์ ส่ วนใหญ่แล้วสื่ อรู ป
ใหม่จะเป็ นสื่ อที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรี ยกว่า สื่ อดิจิทลั (Digital Media) หรื อสื่ อแบบเครื อข่าย
(Networking Media) (Dewdney and Ride, 2006)
แนวคิดข้างต้นเกี่ ยวกับการใช้สื่อเพื่อการเผยแผ่น้ นั กล่ าวได้ว่า เป็ นแนวคิ ดเดี ยวกับการ
เลื อกใช้สื่อให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน วัตถุ ประสงค์ และเป้ าหมาย ในขณะเดี ยวกันผูท้ ี่ใช้สื่อเอง
จาเป็ นที่จะต้องปรับสื่ อที่ใช้ในการนั้นให้เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการปรับสื่ อ การประยุกต์การใช้
สื่ อ และการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้สื่อจึงเป็ นเรื่ องที่มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่ องในทุกภาค
ส่ วนไม่เว้นในส่ วนของการเผยแผ่ศาสนาพุทธ
การพัฒนาสื่ อที่ใช้สาหรับการเผยแผ่ดาเนิ นต่อมาจนเกิดการจัดช่วงเวลาและส่ วนประกอบ
ของสื่ อจนเกิดเป็ นสื่ อสมัยใหม่ และเกิดการเรี ยนรู ้สื่อที่เกิดใหม่น้ นั เรี ยกว่า “นวัตกรรมสื่ อ” ดังนั้น
จึงต้องทาความเข้าใจความหมายของคาว่า “นวัตกรรมสื่ อ” คือต้องศึกษาเกี่ ยวกับความหมายและ
ขอบเขตของนวัตกรรมสื่ อ

11
ค าว่า "นวัต กรรม" หรื อ นวกรรม มาจากค าภาษาอัง กฤษว่า "Innovation" โดยค า
ว่า “นวัตกรรม” มีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว+อตฺ ต+กมฺ กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อัตต
แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า การกระทา เมื่อรวมคา นว มาสนธิ กบั อัตต จึงเป็ น นวัตต และ เมื่อ
รวมคา นวัตต มาสมาส กับ กรรม จึงเป็ นคาว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทาที่ใหม่
ของตนเอง หรื อ การกระทาของตนเองที่ใหม่ (เสาวณี ย ์ สิ กขาบัณฑิต, 2528)
ส่ วนคาว่า "นวกรรม" ที่ มีใช้กนั มาแต่เดิ ม มีรากศัพท์เดิ มมาจากคาว่า นว แปลว่า ใหม่
กรรม แปลว่า การกระท า จึ งแปลตามรู ปศัพ ท์เดิ มว่าเป็ นการปฏิ บตั ิ หรื อการกระทาใหม่ ๆ ใน
ความหมายโดยทัว่ ไปแล้วสิ่ งใหม่ๆ อาจหมายถึงความคิด วิธีปฏิบตั ิ วัตถุหรื อสิ่ งของที่ใหม่ ซึ่ งยังไม่
เป็ นที่รู้จกั มาก่อน คาว่านวัตกรรมนี้ อาจมีผใู ้ ช้คาอื่นๆ อีก เช่น นวัตกรรม ความจริ งแล้วก็เป็ นคา ๆ
เดียวกัน
Hughes (1971) อธิ บายว่า นวัตกรรม เป็ นการนาวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบตั ิหลังจากได้ผา่ นการ
ทดลองหรื อได้รับการพัฒนามาเป็ นขั้นๆ แล้วโดยมีข้ นั ตอนดังนี้ 1) การคิดค้น (Invention) 2) การ
พัฒนา (Development) และ 3) นาไปปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งมีความแตกต่างจากการปฏิบตั ิเดิมที่เคยปฏิบตั ิมา
Everette (1983) ได้ให้ความหมายของคาว่า นวัตกรรม (Innovation) ว่า นวัตกรรมคือ
ความคิด การกระทา หรื อวัตถุใหม่ๆ ซึ่ งถูกรับรู้ วา่ เป็ นสิ่ งใหม่ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรื อหน่วย
อื่นๆ ของการยอมรับในสังคม การพิจารณาว่าสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดเป็ นนวัตกรรมนั้น ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้
ของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลว่าเป็ นสิ่ งใหม่สาหรับบุคคลนั้นๆ หรื อไม่ ดังนั้นนวัตกรรมของ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งอาจไม่ใช่นวัตกรรมของบุคคลกลุ่ม อื่นๆ ก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ของบุคคล
นั้นว่าเป็ นสิ่ งใหม่สาหรับเขาหรื อไม่ อีกประการหนึ่ งความใหม่ (Newness) อาจขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลา
ด้วย สิ่ งใหม่ๆ ตามความหมายของนวัตกรรมไม่จาเป็ นจะต้องใหม่จริ งๆ แต่อาจจะหมายถึงสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งที่เป็ นความคิดหรื อการปฏิบตั ิที่เคยทากันมา แล้วแต่ได้หยุดกันไประยะเวลาหนึ่ ง ต่อมาได้มี
การรื้ อฟื้ นขึ้นมาทาใหม่เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาในสภาพการณ์ใหม่น้ นั ได้ ก็นบั ว่าสิ่ ง
นั้นเป็ นสิ่ งใหม่ได้ ดังนั้น นวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่ งใหม่ๆ ดังต่อไปนี้ 1) สิ่ งใหม่ที่ไม่เคยมีผใู ้ ดเคย
ทามาก่อนเลย 2) สิ่ งใหม่ที่เคยทามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้ อฟื้ นขึ้นมาใหม่ และ 3) สิ่ งใหม่ที่มีการ
พัฒนามาจากของเก่าที่มีอยูเ่ ดิม
ดัง นั้น “นวัตกรรมสื่ อ” จึ ง หมายถึ ง สื่ อที่ เกิ ดขึ้ นใหม่โดยที่ ไ ม่ มี ผูใ้ ดได้ใ ช้มาก่ อน หรื อ
อาจจะเป็ นสื่ อเดิมที่เคยมีแล้วนาปรับใช้ใหม่หรื อนามาพัฒนาให้ดีข้ ึนแตกต่างจากเดิม
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2.2 ทฤษฎีการโน้ มน้ าวใจ
การที่จะทาให้กระบวนการการส่ งสารไปถึงผูร้ ับสารแล้วบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของผู ้
ส่ งสารนั้น ผูส้ ่ งสารจะต้องเรี ยนรู ้ ถึงกระบวนการๆ หนึ่ ง ที่เรี ยกว่า “การโน้มน้าวใจ” หรื อ “การจูง
ใจ” ซึ่ งกระบวนการนี้ ถือได้ว่าเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะทาให้ผรู ้ ับสาร
เชื่ อในสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารต้องการสื่ อ โดยการโน้มน้าวใจ คือ การพยายามที่ทาให้บุคคลอื่นเปลี่ ยนการ
กระทาหรื อทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมต่างๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม ปั จจัยที่ใช้เป็ นแรงผลักดันผูร้ ับสารที่
เรี ยกว่า “สิ่ งเร้ า” หรื อ “สิ่ งกระตุ น้ ” ได้แก่ การทาให้ตื่นตัว (Arousal) การคาดหวัง (Expectancy)
การใช้เครื่ องล่อ (Incentives) และการลงโทษ (Punishment) ปั จจัยดังกล่าวนี้ เป็ นสภาวะที่ก่อให้เกิด
แรงกระตุน้ ต่อผูร้ ับสารให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ปั จจัยนี้ เรี ยกว่า “แรงจูงใจ” (Motive) เพื่อ
นาไปสู่ การยอมรับและเปลี่ ยนพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีความสัมพันธ์กนั ระหว่าง สาร สิ่ งเร้ า
และการตอบสนองของผูร้ ับสาร ดังแสดงในภาพที่ 2.1
สาร
ผู้ส่งสาร

ผู้รับสาร
สิ่ งเร้ า

ภาพที่ 2.1 กระบวนการส่ งสารพร้อมสิ่ งเร้า
ความสัมพันธ์กนั ของสารและสิ่ งเร้าเกิดมาจากการที่ผสู ้ ่ งสารกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
สื่ อสารนั้น พร้อมทั้งทาการศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะของผูร้ ับสารกลุ่มเป้ าหมาย สภาพแวดล้อม แล้ว
ท าการเลื อ กเครื่ อ งมื อ คื อ สื่ อ ที่ เ หมาะสม สอดแทรกสิ่ ง เร้ า และ จัด การสารให้ เ หมาะสมกับ
กลุ่ ม เป้ าหมายนั้น ผลที่ ผูส้ ่ ง สารจะได้รั บ คื อ การบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ใ นการส่ ง สาร คื อ การ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ (Perception) การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น (Opinion) และการเปลี่ยนแปลง
การกระทา (Action) ของผูร้ ับสาร
กระบวนการในการโน้มน้าวใจเป็ นกระบวนการที่ทาอย่างเป็ นขั้นตอนของผูส้ ่ งสารไปยัง
ผูร้ ับสารพร้อมๆ กันกับสาร โดยมีลาดับขั้น ดังนี้
1) ขั้นตอนการสร้ างความสนใจ (Attention Step) เป็ นขั้นตอนการกระตุน้ และสร้ าง
ความน่าเชื่อถือในตัวผูส้ ่ งสารให้เกิดขึ้นกับผูร้ ับสาร
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2) ขั้นตอนการสร้ างความต้องการ (Needs Step) เป็ นขั้นตอนการสร้ างให้ความรู ้ สึก
ต้องการให้เ กิ ดขึ้ นกับ สิ่ ง ที่ ผูส้ ่ ง สารกล่ า วถึ ง โดยแสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความจ าเป็ น ประโยชน์ และ
สามารถตอบสนองผูร้ ับสารได้
3) ขั้นตอนการตอบสนองความต้องการ (Satisfaction Step) เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ ่ งสารให้
รายละเอียดแก่ผรู ้ ับสาร ด้วยการชี้แนะ เสนอแนวทาง และบอกวิธีการแก้ปัญหาที่จะช่วยให้ผรู ้ ับสาร
เข้าใจแล้วนาไปสู่ การตอบสนองความต้องการ
4) ขั้นตอนการทาให้ผรู ้ ับสารเห็นภาพ (Visualization Step) เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ ่ งสารจะ
ทาให้ผรู ้ ับสารได้ทราบและเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อผูร้ ับสารได้ปฏิบตั ิตามสาร
5) ขั้นตอนการลงมือปฏิบตั ิ (Action Step) เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ ่ งสารกระตุน้ หรื อเรี ยกร้อง
ให้ผรู ้ ับสารลงมือปฏิบตั ิตาม หรื อตามสนองทางด้านพฤติกรรมตามสารนั้น
จะเห็ นได้ว่ากระบวนการในการโน้มโน้มใจของผูส้ ่ งสารนั้นจะต้องกระทาทีละขั้น เพื่อให้เกิ ดผล
ชัดเจน อีกทั้งกระบวนการโน้มน้าวใจนั้นเป็ นกระบวนการที่ส่งไปเพื่อให้ผรู ้ ับสารเกิดการตัดสิ นใจ
และเมื่อผูร้ ับสารลงมือปฏิ บตั ิตามถื อได้วา่ ผูส้ ่ งสารประสบความสาเร็ จในการโน้มน้าวใจผูร้ ับสาร
เป็ นการสิ้ นสุ ดกระบวนการโน้มน้าวใจ

2.3 ทฤษฏีเทคโนโลยีสื่อสาร
การสื่ อ สารเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญที่ ใ ช้เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ า งๆ เป็ นส่ ว นส าคัญของสั ง คม โดยที่
ส่ ว นประกอบของการสื่ อสารนั้นประกอบด้ว ยผูส้ ่ ง สาร (Sender) สาร (Message) ช่ อ งทางการ
สื่ อสาร (Channel) และผูร้ ั บสาร (Receiver) ซึ่ ง องค์ป ระกอบทั้ง หมดนั้นมี ความสั ม พันธ์ กนั และ
เชื่ อมโยงถึ งกัน อีกทั้งมีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา กล่าวได้วา่ ทุกส่ วนมีลกั ษณะ
เป็ นพลวัต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่องทางการสื่ อสาร ถือได้วา่ เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่เชื่ อมถึงกันระหว่าง
ผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสาร เพื่อให้เกิ ดความรู ้ และความเข้าใจในตัวสารอันเป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่ จะทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ าย
ช่องทางการสื่ อสารอาศัยสิ่ งที่เรี ยกว่า “เทคโนโลยี” ถื อว่าเป็ นเครื่ องมือหลักในการใช้ใน
การส่ งและแสดงสาร เทคโนโลยีที่กล่าวถึ งนี้ อาจจะหมายรวมถึ งเรื่ องพื้นฐานต่างๆ ตั้งแต่ในอดี ต
เช่ น กระดาษ ผ้า ใบปลิ ว แผ่นพับ เป็ นต้น จนกระทัง่ ปั จจุ บ นั ที่ อาศัย เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิ ก ส์
เทคโนโลยีไร้สาย เทคโนโลยีผา่ นดาวเทียม ทาให้เกิดเทคโนโลยีการสื่ อสารอันเป็ นหัวใจหลักของ
การสารสนเทศ ดังมีนักคิดทฤษฎี นิเทศศาสตร์ ที่ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับช่ องทางการสื่ อสารไว้
ได้แก่

14
Berlo (1960) แบ่งช่องทางการสื่ อสารออกเป็ น 3 ประเภท
1) ช่ องทางที่เป็ นตัวกลางนาสารจากผูส้ ่ งสารไปให้ผรู ้ ับสาร ซึ่ งได้แก่ คลื่ นแสง คลื่ น
เสี ย งวิ ท ยุ โทรเลข โทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์ เป็ นต้น ช่ อ งทางเหล่ า นี้ เน้น หนัก ในเรื่ อ งสื่ อ ทาง
เทคโนโลยี
2) ช่ องทางที่ เป็ นพาหนะของสิ่ ง ที่ น าสาร เช่ น อากาศ ซึ่ ง เป็ นตัวนาคลื่ น เสี ย งไปสู่
ประสาทรับความรู ้สึกต่างๆ หรื อประสาททั้งห้า (ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัส
และการลิ้นรส) ช่องทางประเภทนี้พบในกระบวนการสื่ อสารระหว่างบุคคล
3) วิธีในการเข้ารหัสและถอดรหัสสาร (Mode of Encoding and Decoding) เช่น การใช้
วิธีพดู การใช้วธิ ีเขียน เป็ นต้น
ส่ วน Rao (1997) เน้นว่าช่องทางการสื่ อสารมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) ช่องทางเป็ นหน่วยพลังงานมวลสาร (Matter-Energy Unit) ประเภทหนึ่ งที่เรี ยกว่าสื่ อ
Medium)
2) ช่ องทางเป็ นตัวนาส่ งหน่ วยพลังงานมวลสาร ซึ่ งมี การจัดเป็ นระเบี ยบแบบแผนที่
เรี ยกว่า สารสนเทศ (Information)
3) ช่องทางเป็ นตัวเชื่อมระหว่างบุคคลที่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
จะเห็นได้วา่ นักทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ ต่างให้ความสาคัญเกี่ยวกับช่องทางการสื่ อสาร เพื่อ
ใช้นาสารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ จนเกิดเป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ขึ้น
เทคโนโลยี ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การเก็ บ วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และประมวลผลสารสนเทศ ท าให้
สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่ งประโยชน์ที่หลากหลายนั้น
สามารถจาแนกออกได้หลายประเภท ส่ วนหนึ่ งสาหรับงานวิจยั นี้ คือ เพื่อการเผยแผ่หลักคาสอนใน
ศาสนา โดยที่วตั ถุประสงค์ในการสื่ อสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาได้ขยายออกไปจากเดิ มนอกเหนื อจาก
การส่ งสารด้านหลักคาสอนในศาสนา เพิ่มขึ้นในส่ วนของการเป็ นส่ งสารเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่ม
หรื อสถาบันทางศาสนา และการสร้างเครื อข่ายในการเผยแผ่และส่ งเสริ มการทากิจกรรมร่ วมกัน
การแบ่งลักษณะของช่องทางการสื่ อสาร สามารถจาแนกลักษณะอย่างกว้างออกได้เป็ น 2
ลักษณะ คือ ช่องทางการสื่ อสารแบบดั้งเดิมและช่องทางการสื่ อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางการสื่ อสารแบบดั้งเดิ ม เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่เน้นการเชื่ อมโยงระหว่างบุคคล
กับบุ คคลโดยตรง ดังนั้นเครื่ องมือต่างๆ ที่ ใช้จึงเป็ นเครื่ องมื อพื้นฐานที่ เข้าถึ งง่ าย ไม่เน้นการใช้
เครื่ องมือที่ความสลับซับซ้อนและเป็ นเครื่ องมือที่สามารถเข้าถึงเฉพาะบุคคล เช่น การพูดจากันตัว
ต่อตัว การใช้จดหมาย การใช้ป้ายประกาศ เป็ นต้น เมื่ อมี การพัฒนาด้า นเทคโนโลยีเพิ่ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะการพัฒนาในส่ วนของเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ การสื่ อสารก็มีการขยายออกไปในส่ วน
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ต่างๆ กว้างมากขึ้นลักษณะการสื่ อสารโดยอาศัยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์จึงมีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสาร
ที่มีการกระจายออกและกระจายสู่ วงกว้างมากขึ้ น จนเกิ ดเป็ นลักษณะการสื่ อสารที่ เรี ยกว่า “การ
สื่ อสารมวลชน”
การสื่ อสารที่อาศัยอิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ในวงการการสื่ อสาร อาจจะนับเริ่ มตั้งแต่การใช้เครื่ องขยายเสี ยง โทรเลข วิทยุ โทรทัศน์ และ
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งระบบปฏิบตั ิการของเครื่ องมือสื่ อสารเหล่านี้ มีการพัฒนามากขึ้น ทาให้การสื่ อสาร
ขยายวงกว้างครอบคลุ มทั้งแบบเจาะจงและแบบสื่ อสารมวลชน อี กทั้งยังก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลในการสื่ อสารมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ สาคัญ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โดยที่สื่อเหล่ านี้ มีการ
พัฒนาระบบปฏิ บตั ิการที่ดีข้ ึน อีกทั้งมีการเชื่ อมโยงระบบปฏิ บตั ิการร่ วมกันทั้งแบบสายสัญญาณ
และแบบไร้ สาย เช่ น การสามารถรับฟั งสัญญาณเสี ยงของโทรทัศน์ได้จากวิทยุ การที่สามารถรั บ
สัญญาณภาพและเสี ยงจากโทรทัศน์ได้จากคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
จัดเก็บรายการวิทยุหรื อรายการโทรทัศน์ไว้ให้เลือกชมย้อนหลังได้ เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่
เป็ นวิวฒั นาการที่สาคัญของช่ องทางการสื่ อสารที่ช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ทั้งผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ับสาร
นอกจากนี้ ข ้อจากัดของช่ องทางการสื่ อสารบางประเภทก็ ถูก ทาให้ล ดลง เนื่ องจากการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น กล่าวได้วา่ เป็ นเทคโนโลยีการสื่ อสารที่
ไร้พรมแดน (Globalism) ทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารสามารถที่จะใช้และเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ต้นทุน
ในการใช้ก็ลดลง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึ้นและได้มากขึ้น

2.4 แนวคิดการสื่ อสารกับศาสนาพุทธ
ความสัมพันธ์ของการสื่ อสารและศาสนาเกิ ดขึ้นมาตั้งแต่เริ่ มต้นการเป็ นศาสนา เนื่ องจาก
ศาสนาทุกศาสนาในโลกต้องการสื บทอด การส่ งต่อความคิด ความเชื่ อ ดังนั้นการสื่ อสารในระดับ
ต่างๆ จึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการเผยแผ่ศาสนา เช่นเดียวกันศาสนาพุทธเป็ นหนึ่ งในศาสนาของ
โลกปั จจุบนั มีการเผยแผ่หลักธรรมคาสั่งสอนนับตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าผูเ้ ป็ นพระศาสดายังทรง
พระชนม์ชีพอยู่ และในสมัยนั้นก็มีการอาศัยพระภิกษุผเู ้ ป็ นสาวกช่วยในการเผยแผ่ดว้ ย ซึ่ งรู ปแบบ
การเผยแผ่ใ นระยะเริ่ ม ต้น มี พ ระพุ ท ธเจ้า และพระสาวกเป็ นผูส้ ่ ง สาร มี ห ลัก ธรรมเป็ นสาร มี
ประชาชนทัว่ ไปในระยะที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกเดิ นทางไปถึ งเป็ นผูร้ ับสาร และช่ องทางใน
การสื่ อสารเป็ นแบบพื้ น ฐาน คื อ การพบปะพูด คุ ย สนทนาธรรม โต้ต อบประเด็ น ธรรมที่ มี ข ้อ
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แตกต่างกันและที่เป็ นข้อสงสัย และเมื่อได้ผลก็มีการส่ งสารต่อจึงการกระจายขยายวงกว้างออกไป
ผ่านผูส้ ่ งสาร คือ สาวกกลุ่มอื่นๆ นอกเหนื อจากที่เป็ นพระภิกษุ ซึ่ งได้แก่ ภิกษุณี สามเณร อุบาสก
และอุบาสิ กา ส่ วนช่องทางการสื่ อสารเผยแผ่ก็เริ่ มมีมากขึ้น ผ่านการบันทึกลงในวัสดุต่างๆ ที่ใช้กนั
ในสมัยนั้นๆ
การเผยแผ่ได้รับการสนับสนุนจากผูร้ ับสารที่มีความเชื่ อในสารคือ ธรรมะ จนกระทัง่ ได้รับ
การสนับสนุนจากผูท้ ี่มีอานาจ คือเมื่อได้รับการสนับสนุนจากฝ่ ายผูป้ กครอง คือ กษัตริ ย ์ โดยเฉพาะ
ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้มีการส่ งพระธรรมทูตจานวนหนึ่ งแบ่งออกเป็ น 9 สาย เพื่ อ
เดิ น ทางเผยแผ่ ห ลัก ค าสอนในศาสนาพุ ท ธ รู ป แบบและช่ อ งทางในการเผยแผ่ จึ ง มี ม ากมาย
หลากหลายขึ้นตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ลักษณะของผูร้ ับสาร ความสามารถของผูส้ ่ งสาร และมี
การใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่เรี ยกว่าการสื่ อสารมวลชนในการเผยแผ่มากยิง่ ขึ้น
สาหรับประเทศไทยแล้วการเข้า มาของศาสนาพุทธก่ อให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงอย่างยิ่ง
จากพื้นฐานแต่เดิมเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนายังคงเป็ นแบบโบราณ คือ การเชื่ อในสิ่ งเร้นลับ ภูตผี
วิญญาณบรรพบุ รุษ และธรรมชาติ การเผยแผ่คาสอนตามหลักศาสนาพุทธทาให้ผูค้ นเริ่ มเข้าใจ
เกี่ยวกับความจริ งที่เป็ นหลักการในธรรมชาติมากขึ้น ทาให้หลักการเฉพาะในศาสนาพุทธ คือ เรื่ อง
หลักกรรม เป็ นหลักความเชื่ อที่ปลูกฝังขึ้น เห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของการสื่ อสารและการเผยแผ่
ศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนั้น มีความสัมพันธ์กนั อย่างยิ่ง บทบาทและหน้าที่ของผูส้ ่ งสาร ช่อง
ทางการสื่ อสาร วิธีการนาเสนอสาร และผูร้ ับสารก็มีมากขึ้น ซับซ้อนและหลากหลายขึ้น
คุ ณ สมบัติ ข องผู ้ส่ ง สารตามหลัก ค าสอนในศาสนาพุ ท ธที่ ส าคัญ เรื่ อ งหนึ่ งที่ เ รี ยกว่ า
“หลักสัปปุริสธรรม” แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ 7 ประการของผูส้ ่ งสารหรื อผูเ้ ผยแผ่ คือ การเป็ นผูร้ ู ้
หลัก การ การเป็ นผูร้ ู ้ เนื้ อหาสาระ การเป็ นผูร้ ู ้ จกั ตนเอง การเป็ นรู ้ จกั กาลังความสามารถในการ
กระทา การเป็ นผูร้ ู้ จกั เวลาและการบริ หารเวลา การเป็ นผูร้ ู้จกั สังคมชุ มชน และการเป็ นผูร้ ู้จกั ถึ ง
ความแตกต่างที่มีในบุคคลและสังคม หลักคาสอนนี้ เป็ นหลักคาสอนที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
กับผูส้ ่ งสารทุ กระดับ ทั้งที่ เป็ นระดับบุคคล คือ พระภิกษุ สามเณร ประชาชนผูช้ ่ วยในการเผยแผ่
จนกระทัง่ ถึงสถาบันและองค์กรต่างๆ ในศาสนาพุทธและระดับสื่ อมวลชน
การสื่ อสารกับศาสนาพุทธเชื่ อมโยงกันตั้งแต่อดี ตถึ งปั จจุ บนั เพราะศาสนาพุทธยังเป็ น
ศาสนาที่สามารถจัดเป็ นศาสนาในโลกปั จจุบนั ซึ่ งกระบวนการ การดาเนิ นไปเกี่ ยวกับศาสนาใน
ด้านต่างๆ ยังคงดาเนิ นไป โดยกระบวนการเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ตอ้ งอาศัยการสื่ อสารทั้งสิ้ น ส่ วน
ใหญ่แล้วงานศึกษาทัว่ ไปทาการศึ กษาเฉพาะในส่ วนของการเผยแผ่หลักธรรมคาสอน ในขณะที่
กระบวนการและการดาเนินไปของศาสนาทุกศาสนายังมีดา้ นอื่นๆอีก ดังนั้นการสื่ อสารเกี่ยวกับการ
ศาสนาจึงจาเป็ นที่จะต้องทาผ่านช่องทางการสื่ อสารที่ถูกต้องเหมาะสม ช่องทางการสื่ อสารที่ใช้เพื่อ
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การศาสนาก็เป็ นเช่ นเดี ยวกับการสื่ อสารในส่ วนอื่นๆ คื อ การใช้ช่องทางการสื่ อสารที่มีอยู่ในทั้ง
อดีตและปัจจุบนั นามาใช้แบบเดิมและนามาใช้แบบประยุกต์เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่บุคคล
หรื อองค์กรนั้นๆ ได้วางไว้ ช่ องทางการสื่ อสารที่ ใช้ในกิ จการของศาสนาพุทธแบบดั้งเดิ ม ได้แก่
การเทศน์ แบบดั้ง เดิ ม การแสดงธรรมในรู ป แบบปาฐกถา การพบปะพูดคุ ยกันในวันสาคัญทาง
ศาสนาหรื อโอกาสพิเศษของชุ มชน โดยวิธีการเหล่านี้ ส่วนใหญ่อาศัยช่องทางการสื่ อสารธรรมดา
พื้นฐานระหว่างบุคคลกับบุคล หรื อระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลหรื อชุ มชน ซึ่ งครอบคลุ มเฉพาะ
กลุ่ม ส่ วนช่องทางการสื่ อสารของศาสนาพุทธแบบสมัยใหม่อาศัยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นการสื่ อสารที่อยู่ในระดับสื่ อสารมวลชน ช่ องทางการสื่ อสารที่สาคัญ ได้แก่
สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
จากช่องทางการสื่ อสารข้างต้น มีการจัดรู ปแบบการนาเสนอทั้งที่เป็ นแบบดั้งเดิมและแบบ
ประยุกต์ รู ปแบบการนาเสนอของศาสนาพุ ท ธแบบดั้งเดิ ม เช่ น การแสดงธรรมโดยการนั่ง บน
ธรรมาสน์ การยืนหรื อนัง่ พูดคุ ย การบอกบุญโดยการเขียนข้อความเรื่ องราวใส่ ซองจดหมายหรื อ
การขึ้นป้ าย เป็ นต้น ส่ วนรู ปแบบการนาเสนอแบบประยุกต์จะนาเสนอผ่านเครื่ องมือที่ทนั สมัยโดยมี
การปรับประยุกต์ เช่น การนาเสนอในรู ปแบบละคร รู ปแบบสารคดี รู ปแบบการ์ตูน เป็ นต้น
สาหรับแนวคิดการสื่ อสารกับศาสนาพุทธสามารถนามาใช้ในงานวิจยั นี้ คือในส่ วนของการ
เลือกใช้สื่อ การเลือกผูส้ ่ งสาร และวิธีการส่ งสาร โดยทาการศึกษาในส่ วนของรายละเอียดถึงการที่
สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีเลือกใช้สื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม การจัดรายการ และ
วิธีการนาเสนอธรรมะ

2.5 แนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
โทรทัศ น์ นับ ว่า เป็ นสื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากสื่ อ โทรทัศ น์ เ ป็ นสื่ อ ที่ ผูร้ ั บ สาร
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเข้าใจสารผ่านทั้งภาพและเสี ยง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยให้ผรู ้ ับสาร
สามารถเรี ยนรู ้ และจดจาได้ง่ายและเร็ วขึ้น หลักการทางานของโทรทัศน์เป็ นกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงด้วยวิธี อิเล็กทรอนิ กส์ ทาให้เกิ ดภาพ ต่อมามีการพัฒนาให้สามารถส่ งได้ท้ งั ภาพและ
เสี ย งไปได้พร้ อมๆ กัน และจากภาพขาวดาเป็ นภาพสี เสมื อนจริ ง ดัง นั้นโทรทัศ น์จึงเป็ นสื่ อที่ มี
อิทธิ พลต่อความคิด ความรู ้สึก ความเชื่อของผูร้ ับสารมากที่สุด
วิวฒั นาการเกี่ ยวกับโทรทัศน์เริ่ มขึ้นในราวคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อนักประดิษฐ์สามารถ
ประดิษฐ์หลอดภาพออกมาสาเร็ จใน พ.ศ. 2466 เริ่ มคิดระบบการส่ งภาพได้สาเร็ จโดยสถานีวิทยุบีบี
ซี และทดลองออกอากาศเป็ นครั้งแรกใน พ.ศ. 2472
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ประเทศไทยเริ่ มมีการเตรี ยมการส่ งทดลองออกอากาศโทรทัศน์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2475 โดย
พระดาริ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น แต่ไม่
สามารถดาเนิ นการได้เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ จนกระทัง่ ในช่วงปี
พ.ศ. 2491-2499 ได้มีการเริ่ มการทดลองด้านการโทรทัศน์ใหม่โดยจอมพล ป. พิบูลสงครามและใน
ที่สุดได้มีการจดทะเบียนจัดเป็ นบริ ษทั โทรทัศน์ข้ ึนเป็ นครั้งแรก ทาการจดทะเบียนในนาม “บริ ษทั
ไทยโทรทัศน์ จากัด” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 เปิ ดเป็ นสถานี โทรทัศน์แห่ งแรกในวันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่ งปั จจุบนั คื อ สถานี โทรทัศน์สีช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ดาเนิ น การและ
บริ หารงานโดยบริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
ส าหรั บ การน าเสนอภาพและเสี ย งผ่า นรายการรู ป แบบต่ า งๆ ทางโทรทัศ น์ ส ามารถจัด
ประเภท และรู ปแบบของรายการโทรทัศน์ โดยมีเกณฑ์การแยกประเภทรายการ โดยกาญจนา
แก้วเทพ (2554) ได้แยกประเภทรายการไว้ ดังนี้
1) รายการประเภทที่เป็ นเรื่ อ งจริ งและมีเนื้ อหาสาระ (Non-Fiction/Journalistic) ได้แก่
รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี ประเภทข่าว
2) รายการประเภทที่ เป็ นเรื่ องแต่ ง ขึ้ น แบบละคร (Fiction/Dramatic) ได้แ ก่ รายการ
ละครโทรทัศน์
3) รายการประเภทให้ความบันเทิงแบบเบาๆ (Light Entertainment) เช่น รายการเกม
โชว์
จากประเภทรายการข้า งต้นยัง สามารถจัดแยกย่อยตามลัก ษณะเฉพาะได้อีก เนื่ อ งจาก
ประเภทของรายการที่จดั ขึ้นนั้นมีการผสมผสานกัน ทาให้เกิดเป็ นลักษณะรายการโทรทัศน์เฉพาะ
ขึ้นได้อีก กล่าวคือ รายการข่าวจัดเป็ นรายการการนาเสนอเรื่ องจริ งสามารถแยกย่อยเป็ นรายการข่าว
สังคม ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกี ฬา ข่าวบันเทิง และนาไปสู่ รายการประเภทอื่นได้ดว้ ย
เช่น รายการข่าวนาไปสู่ รายการวิเคราะห์สถานการณ์ รายการเล่าข่าว เป็ นต้น รายการละครจัดแยก
ย่อยเป็ นรายการละครเรื่ องยาวหลายตอนจบ (Series) รายการละครชวนหัวจบในตอน (Situation
Comedies) รายการชุ ดเรื่ องสั้น (Mini-Series) ทั้งยังสามารถแยกตามสาระได้อีกมากมาย เช่น ละคร
แนวตลก ละครแนวอาชญากรรมสื บสวนสอบสวน ละครแนวจินตนาการ ละครแนวพื้นบ้านและ
วรรณคดี เป็ นต้น
นอกจากประเภทรายการข้างต้นนี้ แล้วยังมี รายการเพิ่มเติ ม อี กประเภทหนึ่ ง คื อ รายการ
โฆษณา (Advertisement) รายการประเภทนี้นบั ได้วา่ เป็ นรายการที่มีการจัดทาแทรกคัน่ รายการหลัก
มากขึ้น และมีการจัดรายการโฆษณาในสถานี โทรทัศน์เฉพาะ คือ สถานี โทรทัศน์ที่นาเสนอสิ นค้า
และบริ การต่างๆ ซึ่ งรายการโฆษณาสามารถจัดแยกออกได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
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1) แบบสปอต (Spot Announcement) เป็ นรายการโฆษณาในช่ วงพักของรายการที่
นาเสนอหลักรายการใดรายการหนึ่ง โดยรายการโฆษณาที่นาเสนอนั้นมีการจัดทาเตรี ยมไว้ตามเวลา
ที่ได้ทาการจัดสรรให้ ซึ่งอาจจะมีความยาว 10, 15, 20, 30 หรื อ 60 วินาที
2) แบบซื้ อทั้งรายการ (Sponsorship) เป็ นรายการโฆษณาที่ผจู้ ดั ทาโฆษณาเป็ นผูท้ ี่ออก
ค่าใช้จ่ายในการนาเสนอรายการใดรายการหนึ่ ง โดยรายการนี้ อาจจะเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องหรื อไม่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การที่โฆษณาหรื อไม่ก็ได้
3) แบบแทรกในรายการ เป็ นรายการโฆษณาที่ อยู่ใ นลัก ษณะที่ ผูด้ าเนิ นรายการพูด
แทรกหรื อสนทนาแทรกเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ หรื อการพูดถึงในฐานะที่เป็ นผูส้ นับสนุนรายการ
หรื อสนับสนุนเป็ นช่วงเวลา เช่น แทรกอยูใ่ นรายการเกมโชว์ รายการเล่าข่าว รายการสนทนาบันเทิง
เป็ นต้น
จากประเภทและรู ปแบบรายการข้างต้นนั้นล้วนแล้วแต่มีกระบวนการในการผลิ ตรายการ
ออกมาด้วยกันทั้งสิ้ น ดังนั้นแนวคิดและกระบวนการในการจัดทารายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ
นั้นจะต้องมีการดาเนิ นการที่ชดั เจนเป็ นขั้นตอน โดย Hart (1999) สรุ ปขั้นตอนในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ไว้ท้ งั หมด 5 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนา (Development) 2) การเตรี ยมการผลิต (Preproduction) 3) การผลิต (Production) 4) หลังการผลิต (Post-production) และ 5) การจัดเก็บ
(Clearing Up)
โดยที่ผผู ้ ลิตรายการโทรทัศน์จะต้องดาเนิ นการทั้ง 5 ขั้นตอนข้างต้นตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นตอนการพัฒนา ผูผ้ ลิ ตรายการจะต้องหาแนวคิ ดรู ปแบบรายการ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาของรายการ วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดผูร้ ับผิดชอบงาน การเขียนบท และการเตรี ยมงบประมาณ
2) ขั้นตอนการเตรี ยมการผลิต ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งทาต่อเนื่ องจากขั้นตอนการ
พัฒ นา โดยผู ้ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานในแต่ ล ะส่ ว นจะต้อ งเข้า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ จัด ท างานตามความ
รับผิดชอบในการนาเสนอแนวคิด แนะนา แก้ไขหัวข้อ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายของรายการโทรทัศน์
ที่จะจัดทา ซึ่ งผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ ยวข้องสามารถจัดแบ่งออกได้เป็ น 3 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายข้อมูล ฝ่ ายจัดหา
สถานที่ และฝ่ ายประสานงาน
3) ขั้นตอนการผลิ ตรายการ เป็ นการนาเอาสิ่ งที่ได้จดั ทาตกลงไว้ในขั้นการเตรี ยมการ
ผลิ ตมาดาเนิ นการหรื อนามาถ่ายทา ผูท้ ี่หน้าที่รับผิดชอบและมีบทบาทที่สาคัญในขั้นตอนนี้ คือ ผู ้
กากับรายการ จะเป็ นผูท้ ี่ ตอ้ งกาหนดการทางานและรู ปแบบตามวัตถุ ประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ใน
ขั้นตอนก่อนหน้าให้มากที่สุด
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4) ขั้นตอนหลังการผลิ ตรายการ เมื่ อผ่า นขั้นตอนการผลติ รายการออกมาแล้ว รายที่
โทรทัศน์ที่ผลิตได้น้ นั จะถูกจัดเก็บอยูใ่ นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เทปบันทึก ไฟล์ภาพเสี ยงในระบบต่างๆ
เป็ นต้น ขั้นตอนหลังการผลิตนี้ จะเป็ นอีกขั้นตอนหนึ่ งที่มีความสาคัญมากก่อนการนาเสนอรายการ
โทรทัศน์ เพราะขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยการตัดต่อ ภาพ เสี ยง อักษร เทคนิ คพิเศษ และการจัดการ
ด้านเวลาให้เป็ นไปตามที่ กาหนดให้มากที่สุด นอกจากนั้นขั้นตอนนี้ จะต้องทาการทดลองแสดง
รายการโทรทัศน์ที่สมบูรณ์แล้วนี้ ให้กบั ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ เพื่อหาข้อผิดพลาด
และดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะนาไปออกอากาศจริ ง โดยผูผ้ ลิตรายการและ
ผูต้ รวจสอบต้อ งท าการประเมิ นรายการว่า เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละมี ค วามเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายที่กาหนดไว้ให้มากที่สุดด้วย
5) ขั้นตอนการจัดเก็บ เป็ นขั้นตอนที่ผผู ้ ลิตรายการต้องจัดการวางแผนเพื่อจัดเก็บไว้ใน
รู ปของชุ ดแม่ แบบ (Master) ก าหนดรู ปแบบในการจัดเก็ บ วัส ดุ ที่ ใช้ในการจัดเก็ บ จานวน และ
สถานที่ที่ใช้จดั เก็บ โดยขั้นตอนนี้ ผผู ้ ลิตรายการจะต้องทาเอกสารในการจัดเก็บ พร้อมสรุ ปรายการ
ขั้นตอนการจัดทาตั้งแต่เริ่ มต้นประกอบงบประมาณที่ใช้ในการางานไว้เป็ นข้อมูลในการนาเสนอ
ฝ่ ายงบประมาณ และใช้เป็ นเอกสารในการอ้างอิงวางแผนในการจัดทารายการโทรทัศน์ครั้งต่อไป
สาหรับขั้นตอนในการผลิตรายการโทรทัศน์ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้นนั้น เป็ นขั้นตอนการผลิต
อย่างกว้าง ซึ่ งขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนนั้นในทางปฏิบตั ิไม่สามารถกาหนดระยะเวลาในการทางาน
ได้ชดั เจนตายตัว เนื่องจากบางขั้นตอนมีความยุง่ ยากทั้งด้านความคิดและวิธีปฏิบตั ิ รายการโทรทัศน์
บางรายการที่ออกอากาศใช้เวลารวมไม่กี่นาทีอาจจะมีระยะเวลาการผลิตตามขั้นตอนทั้งหมดหลาย
ปี ก็เป็ นได้ ทั้งนี้ยงั ไม่นบั ถึงปั จจัยภายนอกที่ทาให้รายการโทรทัศน์บางรายการต้องทาการแก้ไข ตัด
ต่อ ปรับภาพ เสี ยง ข้อความใหม่ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หารวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
และหน่ วยงานหรื อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ ยวข้องซึ่ งอาจจะเข้ามามี บทบาทร่ วมในการ
กาหนดเนื้อหาสาระ ภาพ เสี ยง ข้อความ กลุ่มเป้ าหมายของรายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศของ
รายการโทรทัศน์
แนวคิดเรื่ องกระบวนการผลิ ตรายการโทรทัศน์น้ ี ผูว้ ิจยั ใช้เป็ นแนวทางในการศึ กษาถึ ง
วิธีการผลิ ตรายการ ขั้นตอนการผลิ ตรายการ และการกาหนดและสร้ างผังรายการโทรทัศน์ของ
สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ การปรับปรุ ง
แก้ไข และการพัฒนาการทารายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายของสถานีโทรทัศน์ฯ ด้วย
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2.6 แนวคิดและวิวฒ
ั นาการรายการเผยแผ่ ธรรมะทางโทรทัศน์
การเผยแผ่หลักธรรมคาสอนในศาสนาพุทธผ่านช่ องทางโทรทัศน์น้ ี มี การดาเนิ นการมา
เป็ นระยะเวลานานแล้วในประเทศไทย บางรายการมีการนาเสนออกอากาศติดต่อกันมาแล้วมากกว่า
20 ปี เช่ น รายการบรรยายธรรมะที่ออกอากาศทางโทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ออกอากาศมาแล้ว
36 ปี รายการแผ่นดินธรรม เป็ นรายการสนทนาธรรมะที่ออกอากาศทางโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
5 ออกอากาศมาแล้ว 27 ปี เป็ นต้น นับได้วา่ การผลิตรายการโทรทัศน์ธรรมะไม่ได้เป็ นเรื่ องใหม่ใน
สังคมไทย
รายการโทรทัศน์ที่นาเสนอเกี่ยวกับการเผยแผ่คาสอนในศาสนาพุทธ เริ่ มแรกเป็ นลักษณะ
รายการที่ตรงไปตรงมาเหมือนกับการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์บนธรรมาสน์ในวัด หรื อ
ในสถานที่เฉพาะ โดยรายการจะจัดทาโดยนิ มนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมโดยการจัดการถ่ายทาใน
ห้องส่ ง หรื อในวัด หรื อในสถานที่ ที่กาหนด พระสงฆ์จะนั่งแสดงธรรมบนธรรมาสน์โดยมี การ
กาหนดกรอบเวลาในการแสดงธรรมและเพิ่มการตัดต่อสาหรับรายการที่เป็ นแบบบันทึก การเผยแผ่
ธรรมะเลื อกใช้โดยผ่านสื่ อโทรทัศน์ ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมื อของการสื่ อสารมวลชนเพื่ อเข้าถึ งกลุ่ มคน
จานวนมาก เป็ นการดาเนินการหลังจากที่มีการจัดรายการประเภทเดียวกันนี้ ผา่ นสื่ อวิทยุซ่ ึ งเป็ นการ
ถ่ายทอดเสี ยง
ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี รายการโทรทัศน์เพื่อการ
เผยแผ่ค าสอนในศาสนาพุ ท ธมี ก ารจัดท าแพร่ ห ลายมากขึ้ น มี ก ารออกแนวคิ ดในการส่ ง เสริ ม
สถานี โทรทัศน์ทุกสถานี ให้มีการออกอากาศรายการธรรมะในวันอาทิตย์ตอนเช้า เป็ นการส่ งเสริ ม
ให้มีการจัดรายการโดยเป็ นการส่ งเสริ มภาคสมัครใจ (ทรั พย์กุลธร อุทยั ไพศาลวงศ์, 2552) การ
ส่ ง เสริ ม โดยภาครั ฐข้า งต้นนี้ ถื อได้ว่า เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นที่ มี ค วามส าคัญต่ อการเผยแผ่หลัก ธรรมใน
ศาสนาพุทธ
จากนโยบายรัฐดังกล่าวทาให้เกิดรายการธรรมะที่ออกอากาศทางโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้นจาก
เดิม ซึ่ งรายการธรรมะที่ถือได้วา่ เป็ นรายการธรรมะบุกเบิกครั้งแรก คือ “รายการพุทธประทีป” เป็ น
รายการธรรมะที่ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ซึ่ งขณะนั้นแพร่ ภาพเป็ นภาพขาว
ดา ผูด้ าเนิ นรายการคนแรกของรายการนี้ คื อ ร.ต. สุ พจน์ โพธิ์ สว่าง (ยศในขณะนั้น) มี ลกั ษณะ
รายการสดจัดในห้องส่ ง รู ปแบบในการจัดเป็ นแบบผสมระหว่างการแสดงธรรมและการสนทนา
ธรรม โดยที่ผดู ้ าเนินรายการทาหน้าที่เปิ ดรายการและเปิ ดประเด็นคาถาม และมีการับคาถามเพิ่มเติม
จากผูท้ ี่เข้ามาชมในห้องส่ ง รายการนี้ ออกอากาศเรื่ อยมา จนกระทัง่ พ.ศ. 2511 ถื อว่าเป็ นจุดเปลี่ยน
ของรายการนี้ คื อ มี ก ารเริ่ ม ผลิ ต รายการโดยการบัน ทึ ก เทปโทรทัศ น์ แ ทนการจัด รายการสด
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เนื่องจากการจัดรายการสดมีปัญหาในการจัดหลายด้าน มีขอ้ ขัดข้องไม่สะดวก รายการพุทธประทีป
ย้ายไปออกอากาศอยู่ในสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 5 ช่ วงเวลาหนึ่ ง และปั จจุ บนั มี การจัด
รายการโดยถ่ายทอดสดผ่านสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม คือ สถานี โทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกี ยรติ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร นับได้วา่ รายการพุทธ
ประทีปเป็ นรายการธรรมะเผยแผ่ศาสนาพุทธผ่านสถานี โทรทัศน์ที่มีความยาวนานที่สุดในประเทศ
ไทย คือ มีการจัดรายการมากว่า 50 ปี
รายการธรรมะในโทรทัศ น์ เฉพาะโทรทัศ น์ ใ นส่ วนของโทรทัศ น์ ช่ อ งสาธารณะ (Free
Television, Free TV) ในช่วง พ.ศ. 2556-2557 พบว่า รายการธรรมะที่ออกอากาศดังแสดงในตาราง
ที่ 2.1 รายการโทรทัศน์ในช่องโทรทัศน์สาธารณะ
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ตารางที่ 2.1 รายการโทรทัศน์ในช่องโทรทัศน์สาธารณะ
สถานีโทรทัศน์

รายการ
ชีวติ ไม่สิ้นหวัง
ธรรมในใจ
ระเบียงบุญ
สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3
หลวงตามหาชน
บันทึกกรรม
ชุมชนนิมนต์ยมิ้
ละครธรรมนาชีวติ
คิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ าฝน
วิถีธรรม วิถีไทย
ส่องธรรม
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
ละครธรรมะหลายตอนจบ
ธรรมดีมีเฮ
แผ่นดินธรรม
เณรจ๋ า
ฟ้ ามีตา
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ธรรมะ
พระคู่บา้ นคู่เมือง
ธรรมสวัสดี
ดูดีมีธรรม
สถานีโทรทัศน์สีช่อง 9
รู ้ธรรมนาชีวติ
โมเดิร์นไนน์ทีวี
เวทีธรรม
ชีวติ ธรรม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
เจริ ญธรรม
สถานี โ ทรทัศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย พุทธธรรมนาปั ญญา
ช่อง 11
ธรรมรส ธรรมรัฐ
กรมประชาสัมพันธ์
บ้านธัมมะ
มหัศจรรย์แห่งปั ญญา
สถานีไทยพีบีเอส
พื้นที่ชีวติ

วันทีอ่ อกอากาศ
เสาร์-อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
พุธ-ศุกร์
อังคาร
ศุกร์
เสาร์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์-อาทิตย์
จันทร์-ศุกร์
จันทร์
จันทร์-อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
เสาร์
จันทร์
จันทร์
อังคาร, ศุกร์
พุธ
อาทิตย์
พุธ

เวลา
04.30-04.45
04.45-05.10
04.45-05.10
09.00-09.30
14.45-15.30
19.15-19.45
11.00-11.05
02.40-03.05
05.00-05.25
05.25-05.50
20.20-21.15
21.15-21.30
05.25-05.50
09.10-09.55
15.15-15.55
06.15-06.30
09.08-09.10
05.00-05.02
04.00-04.30
04.30-05.00
04.30-05.00
04.30-05.00
04.00-04.30
01.00-01.05
01.05-02.00
01.00-02.00
01.00-02.00
08.30-09.00
22.30-23.30
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เมื่อเทคโนโลยีดา้ นโทรทัศน์มีการพัฒนามากขึ้น โดยเริ่ มจากโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิ ก
ผ่านเครื อข่ายใยแก้วนาแสง และขยายเป็ นโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิ กผ่านระบบดาวเทียม ผูผ้ ลิ ต
รายการทุกประเภทรายการก็มีช่องทางในการนาเสนอมากขึ้น รวมถึงผูท้ ี่มีความสนใจจัดทารายการ
โทรทัศน์ประเภทเผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะในส่ วนของการเผยแผ่ศาสนาพุทธ ซึ่ งมีรายการที่ เช่ า
สถานี เป็ นช่วงเวลาในการออกอากาศจนกระทัง่ ถึ งการซื้ อช่ องโทรทัศน์เพื่อจัดเป็ นช่องรายการเพื่อ
เผยแผ่ศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียว
สถานี โ ทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มเพื่ อ เผยแผ่ ศ าสนาพุ ท ธช่ อ งแรกของประเทศ คื อ
สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่ธรรมะของวัดพระธรรมกาย (DMC TV)
จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 และในเวลาต่อมาก็มีสถานี โทรทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น
อีกหลายสถานี โดยสถานี ที่จดั ว่ามีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางและได้รับการสนับสนุนจาก
สั ง คมทั้ง ในส่ ว นของภาครั ฐ และภาคเอกชน ได้แ ก่ สถานี โ ทรทัศ น์ โ ลกพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง
ประเทศไทย (The World Buddhist Television of Thailand – WBTV) ได้รับการสนับสนุนจาก
มูล นิ ธิ ส ถานี โทรทัศ น์โลกพระพุ ทธศาสนาแห่ ง ประเทศไทย วัดยานนาวา สถานี โทรทัศ น์ผ่า น
ดาวเทียมเพื่อมนุ ษยชาติโดยพุทธสถานสันติอโศกได้รับการสนับสนุ นจากมูลนิ ธิบุญนิ ยม ซึ่ งเป็ น
มูลนิธิภายในพุทธสถานสันติอโศก สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวไี ด้รับการสนับสนุน
โดยมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะและพระครู ภาวนาสุ ทธาจาร (หลวงปู่ สาคร ธมฺ มาวุโธ) เจ้าอาวาสวัด
เวฬุวนั อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และสถานีโทรทัศน์เสี ยงธรรมบ้านตาดหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโนได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อเผยแผ่ธรรมะตามที่ กล่าวข้างต้นนี้ เป็ นสถานี โทรทัศน์
ผ่า นดาวเที ย มที่ จดั เฉพาะรายการธรรมะเพื่ อการเผยแผ่ศ าสนาพุ ท ธเท่ า นั้น ไม่ มี ก ารแทรกด้วย
โฆษณาที่จดั เป็ นรายได้เข้าสถานี แต่สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเหล่านี้ สามารถที่จะจัดดาเนิ นการ
อยู่ไ ด้ด้ว ยงบประมาณที่ ส นับ สนุ นจากภาคเอกชนทั้ง ที่ เป็ นตัวบุ ค คลและเป็ นองค์ก รนิ ติบุ ค คล
วัตถุ ประสงค์หลักคื อ การเป็ นสถานี โทรทัศน์เพื่อการเผยแผ่คาสอนในศาสนาพุ ทธ ดาเนิ นการ
บริ หารโดยไม่แสวงหากาไร ดังนั้นสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมลักษณะนี้ จึงเป็ นสถานี โทรทัศน์ที่
ไม่มีโฆษณาซึ่ งเป็ นแหล่งรายได้ที่สาคัญของสถานีโทรทัศน์ที่มีอยูโ่ ดยทัว่ ไป
การจัดรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในศาสนาพุทธ มีรูปแบบการจัด
เช่ นเดี ยวกันกับการจัดรายการของสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทัว่ ไป คือ มีการนาเสนอรายการ
ต่ า งๆ ตลอดยี่ สิ บ สี่ ชั่วโมงไม่ มี วนั หยุด เพี ย งแต่ มี ก ารจ ากัดในด้า นเนื้ อหาและการนาเสนอ คื อ
นาเสนอเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมะในศาสนาพุทธ อย่างไรก็ดีขอ้ จากัดดังกล่าวไม่ถือว่า
เป็ นอุปสรรคในการผลิตรายการ การจัดรายการและการดาเนิ นรายการ แต่กลับเป็ นเรื่ องท้าทายต่อผู ้

25
ที่ เ กี่ ย วข้อ งในสถานี โ ทรทัศ น์ น้ ัน ๆ เพื่ อ คิ ด ค้น สร้ า งสรรค์ วิ ธี ก ารน าเสนอรายการธรรมะให้
เหมาะสมกับหลักธรรมะแล้วถ่ายทอดสู่ พุทธศาสนิกชน
สาหรับรายการโทรทัศน์ที่ปรากฏในช่องของสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่
ธรรมะในศาสนาพุ ท ธนั้นมี รูป แบบรายการที่ หลากหลาย เช่ น รายการเทศนาสั่ ง สอนโดยตรง
รายการถ่ายทอดคาสอนผ่านเนื้อเรื่ องในรู ปแบบของละครสอน รายการแสดงการฝึ กปฏิบตั ิ รายการ
สนทนาธรรมะ รายการตอบค าถามข้อสงสัย จากผูช้ มในห้องส่ ง และจากผูช้ มทางบ้า น รายการ
ธรรมะสาหรับเยาวชนผ่านเพลง การ์ ตูน เป็ นต้น
ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ มี
การเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ทาให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณผ่าน
ระบบอินเตอร์ เน็ตทั้งแบบออนไลน์เรี ยลไทม์ (Real Time Online) คือระบบรับชมตรงตามเวลา
เช่ นเดียวกับที่ถ่ายทอดทางสถานี และระบบบันทึกจัดเรี ยงรายการเพื่อให้เลือกรับชมได้ การรับชม
รายการแบบนี้เป็ นส่ วนหนึ่งที่อานวยความสะดวกให้แก่ผรู ้ ับชมในการเลือกเวลาและเลือกรายการที่
ตนเองสนใจได้เอง นับว่าเป็ นทางเลื อกที่ ดีทางเลื อกหนึ่ งเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับรายการธรรมะจาก
สถานี โทรทัศ น์ ส าธารณะที่ มี ก ารจัดรายการธรรมะอยู่ใ นช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ เหมาะสมกับ กลุ่ ม ผูช้ ม
โดยรวม คือ มีรายการธรรมะในเวลาเช้าเกินไปหรื อดึกเกิ นไป เช่น เริ่ มรายการเวลา 04.00 หรื อเริ่ ม
รายการเวลา 01.00 เป็ นต้น
สาหรั บ แนวคิ ดและวิวฒั นาการรายการเผยแผ่ธรรมะทางโทรทัศน์ เป็ นแนวคิ ดที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นมาของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี รวมถึงรายละเอียด
ในการดาเนิ นการและการออกอากาศ อีกทั้งเป็ นส่ วนของการศึกษาเพื่อตอบวัตถุ ประสงค์การใช้
นวัตกรรมสื่ อในการเผยแผ่พุทธธรรม

2.7 แนวคิดเกีย่ วกับเครือข่ ายการสื่ อสาร
ความก้าวหน้าด้านสารสนเทศส่ วนหนึ่ งเกิดขึ้นจากการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ วนหนึ่งเกิดจากการสร้างเครื อข่ายการสื่ อสาร เพื่อให้สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปให้
ได้กว้างไกลที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ดังนั้นเครื อข่ายการสื่ อสารและการสร้ างเครื อข่ายจึงเป็ นเรื่ อง
สาคัญ เครื อข่ายเป็ นสิ่ งที่สร้ างขึ้นเพื่อใช้เชื่ อมโยงกันได้ท้ งั ระยะใกล้และระยะไกล ทั้งที่เป็ นแบบ
ดั้งเดิ มและแบบที่อาศัยเทคโนโลยี เครื อข่ายการสื่ อสารที่เป็ นที่รู้จกั คือ เครื อข่ายสังคมทางสังคม
และเครื อข่ายด้านโทรคมนาคม ซึ่ งเครื อข่ายทางสังคม คือ เครื อข่ายที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ
บุคคลในสังคม ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้ นจากสายโลหิ ตและความสัมพันธ์ จากกิ จกรรมที่ทา
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ร่ วมกัน เช่ น ครอบครัวที่ สืบสายตระกูลและมี ความเชื่ อมโยงกันจากตระกูลหนึ่ งไปยังอีกตระกูล
หนึ่ ง ท าให้ เ กิ ด โครงข่ า ยของบุ ค คลและสร้ า งสั ง คมที่ ใ หญ่ แ ละขยาย ส่ ว นเครื อ ข่ า ยที่ เ กิ ด จาก
ความสัมพันธ์ จากกิ จกรรมที่ ทาร่ วมกัน ได้แก่ การทางานร่ วมกันทั้งในลาดับชั้นเดี ยวกันอละใน
ลาดับชั้นที่ต่างกัน ทาให้เกิ ดโครงข่ายที่ขยายออกไปได้ท้ งั ในแนวตั้งและแนวนอน และเครื อข่าย
ด้านโทรคมนาคมก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงข่ายที่ เป็ นเครื่ องมื อเชื่ อมต่อเพื่อการส่ งข้อมูลข่าวสาร
อาศัยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในช่วงเวลานั้นๆ เครื อข่ายด้านโทรคมนาคมที่เป็ นที่รู้จกั ตั้งแต่อดี ต
จนถึงปั จจุบนั ได้แก่ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสี ยง การใช้คลื่นไมโครเวฟ
และดาวเทียม (พรชัย พันธุ์วเิ ศษ, 2556) ส่ วนเครื อข่ายโทรคมนาคมที่มีความสาคัญสื บเนื่ องจากการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีก ารสื่ อสาร คื อ ระบบโทรทัศน์ เครื อข่า ยผ่า นระบบอิ นเตอร์ เน็ ต (Internet
Protocol Television-IPTV) ซึ่ งเป็ นระบบที่ทาให้เกิดเครื อข่ายที่แทบจะไม่มีขอ้ จากัดไปยังผูร้ ับสาร
เพราะสามารถเชื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์และเครื่ องมือการสื่ อสารทุกประเภท ทาให้ระบบโทรทัศน์ผา่ น
ดาวเทียมมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดเครื อข่ายการส่ งสัญญาณแพร่ ภาพได้กว้างไกลไป
ทัว่ โลก (ชาญณรงค์ พูดดี, 2551)
เครื อข่ายการสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ในการสื่ อสารเป็ นอย่างยิง่ ซึ่ งประโยชน์เบื้องต้น
ของเครื อข่ายการสื่ อสาร คือ การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกในด้านการ
สื่ อสาร และทาให้เกดความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการใช้ระบบการสื่ อสาร
จากความเป็ นมาข้างต้นสรุ ปเป็ นความหมายของเครื อข่ายได้วา่
เครื อข่าย (Network) คือ การเชื่ อมโยงของกลุ่มคนหรื อองค์กรที่ สมัครใจที่จะแลกเปลี่ ยน
ข่าวสารร่ วมกัน หรื อทากิจกรรมร่ วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างอย่างเป็ นอิสระและเท่าเทียม
กัน ภายใต้พ้นื ฐานของความเคารพสิ ทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน (ธนา ประมุขกุล, 2544)
เครื อข่าย (Network) คือ ความร่ วมมืออย่างเป็ นระบบอันเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคล
กลุ่ม องค์กร หรื อสถาบันทางสังคมต่างๆ เพื่อประสนเชื่ อมโยงนาไปสู่ พลัง สรรพปั จจัย และการ
บรรลุ ผลสาเร็ จในเป้ าหมายสู งสุ ดร่ วมกัน โดยต้องมีการแสดงออกเป็ นการลงมื อกระทากิ จกรรม
ร่ วมกัน โดยอาจเป็ นการร่ วมมือกันระหว่างปั จเจกหรื อองค์กรประเภทเดียวกัน หรื ออาจจะเป็ นการ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหรื อองค์กรต่างประเภทกันก็ได้ (อรสา ปานขาว, 2553)
โดยเครื อข่ายที่ดีจะมีองค์ประกอบที่สาคัญด้วยกันดังนี้
1) มีการรับรู ้และมุมมองที่เหมือนกัน (Common Perception)
2) มีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)
3) มีความสนใจหรื อผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits)
4) มีส่วนร่ วมของสมาชิกทุกคนในเครื อข่าย (Stakeholders Participations)
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5) มีการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน (Complementary Relationship)
6) มีการเกื้อหนุนซึ่ งกันและกัน (Interdependent)
7) มีปฏิสัมพันธ์กนั ในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)
องค์ประกอบของเครื อข่ายดังกล่าวข้างต้นทาให้เกิ ดลักษณะของเครื อข่ายที่แตกต่างกัน 3
ลักษณะ คื อ เครื อข่ายที่ เกิ ดขึ้ นโดยธรรมชาติ เครื อข่ายจัดตั้ง และเครื อข่ายวิวฒั นาการ กล่ าวคื อ
เครื อข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นจากการที่มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม มีลาดับชั้นในครอบครัวและ
และการเชื่ อมโยงระหว่างครอบครัวทาให้เกดเครื อข่ายทางสังคมมนุ ษย์โดยธรรมชาติข้ ึ น อาจจะ
เรี ยกว่า “สถาบันครอบครัว” หรื อ “เครื อข่ายครอบครัว” เครื อข่ายจัดตั้ง คือ เครื อข่ายที่เกิดจากการ
จัดตั้งขึ้นโดยสื บเนื่องมากจากการรวมตัวกันทากิจกรรมและมีวตั ถุประสงค์ในการทากิจกรรมนั้นๆ
ร่ วมกัน ท าให้เกิ ดเครื อข่ า ยที่ แตกต่ า งจากเครื อข่ า ยโดยธรรมชาติ เพราะเครื อข่ ายที่ เกิ ดขึ้ นโดย
ธรรมชาติ เป็ นเครื อข่ายที่เกิ ดขึ้ นจากการร่ วมสายโลหิ ต แต่เครื อข่ายจัดตั้งเป็ นเครื อข่ายที่เกิ ดจาก
ความต้องหรื อการมีวตั ถุ ประสงค์ร่วมกัน และเครื อข่ายวิวฒั นาการ คือ เครื อข่ายที่เกิ ดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงจากเครื อข่ายเดิมหรื อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มคนหรื อองค์กรอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ได้เกิ ดขึ้ นจากการประชุ มจัดตั้งหรื อรวมตัวกันเพราะมี วตั ถุ ประสงค์เดี ยวกัน
ตั้งแต่เริ่ มแรก
เมื่อได้ทราบถึงความหมาย ประโยชน์ องค์ประกอบ และลักษณะของเครื อข่ายแล้ว ส่ วนที่
สาคัญเกี่ยวกับเครื อข่ายลาดับต่อมา คือ การสร้างเครื อข่าย (Networking) โดยการสร้างเครื อข่าย คือ
การทาให้มีการติ ดต่อหรื อสนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารและมีการร่ วมมือกันด้วย
ความสมัครใจ ทั้งนี้การสร้างเครื อข่ายควรสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้สมาชิ กในเครื อข่าย
ที่มีความสัมพันธ์กนั แบบเพื่อน โดยที่สมาชิ กมีความเป็ นอิสระต่อกัน และมีลกั ษณะเป็ นการสร้างที่
ไม่ใช่อยูใ่ นลักษณะการพึ่งพิง นอกจากนี้ การสร้างเครื อข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการ
เผยแพร่ ข่าวสารแบบทางเดี ยว เช่ น การส่ งจดหมายข่าวไปให้สมาชิ กตามรายชื่ อ เป็ นต้น แต่การ
สร้ างเครื อข่ายจะต้องเน้นการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน (กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คง, 2554)
สาหรับแนวคิดเครื อข่ายการสื่ อสาร เป็ นแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับเครื อข่ายที่เกิดขึ้น
จากการจัด ตั้ง ของกลุ่ ม บุ ค คลร่ วมกั น และเครื อข่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ นจากระบบโทรคมนาคมของ
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี อีกทั้งเป็ นส่ วนของการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การ
เครื อข่ายการสื่ อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
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2.8 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึ งพุ ท ธธรรมของสถานี โทรทัศ น์ผ่า น
ดาวเที ยมช่ องธรรมะทีวี” ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องตามกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี และ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีผลการศึกษา คือ
ทัศนีย ์ เจนวิถีสุข และคณะ (2549) เรื่ อง ความสามารถด้านการสื่ อสารของพระพิศาลธรรม
พาที (พระพยอม กัลยาโณ) กับการระดมพลังการพัฒนาชุ มชน พบว่า พระพิศาลธรรมพาทีมีการใช้
“นวัตกรรมสื่ อ” โดยการปรับเปลี่ยนสื่ อดั้งเดิมที่มีการใช้อยูใ่ ห้เป็ นสื่ อรู ปแบบใหม่ ได้แก่ สื่ อบุคคล–
พระพิศาลธรรมพาทีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเทศน์แบบดั้งเดิ มที่มีการนัง่ เทศน์บนธรรมาสน์ เป็ น
การยืนเทศน์หรื อนัง่ เทศน์แบบอภิปราย มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เข้าช่วยในการนาเสนอ เช่น ภาพวาด
ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ผูฟ้ ั ง นอกจากนี้ ยงั พบว่าพระพิศาลธรรมพา
ที มี ก ารใช้สื่ อ รู ป แบบใหม่ ที่ แ ตกต่ า งจากพระสงฆ์ท ั่วไปในการเทศนา คื อ สื่ อ บัน ทึ ก เสี ย ง สื่ อ
โทรทัศน์ ผสมผสานให้เข้ากับเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการส่ งไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ทาให้ผฟู ้ ั งเกิ ดความ
สนใจ ศรัทธา และความเข้าใจในเนื้อหาที่แสดง
ชลธิ ช า ชู ช าติ (2552) เรื่ อง กระบวนการสร้ างสารของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใน
รายการธรรมะเดลิ เวอรี่ พบว่า พระมหาสมปองมี “นวัตกรรมสื่ อ” ผ่า นสื่ อตัวบุ ค คลโดยอาศัย
สื่ อสารมวลชน คือการจัดรายการโทรทัศน์ โดยมีกลยุทธ์หลัก คือตัวบุคคลและสาร ที่แตกต่างจาก
รายการธรรมะทัว่ ไป ทาให้ผรู ้ ับสารกลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มเยาวชน มีความสนใจการเผยแผ่ธรรมะ
มากขึ้น เนื่ องมาจากความสามารถการใช้ภาษาของผูส้ ่ งสารที่มีการปรับให้ง่ายและเป็ นภาษาระดับ
เดียวกับผูร้ ับสาร ซึ่ งเป็ น “แรงกระตุน้ ” ให้ผรู ้ ับสารยอมรับว่าผูส้ ่ งสารเป็ นผูท้ ี่เข้าใจในตัวผูร้ ับสาร
ช่วยปิ ดช่องว่างระหว่างสถานะของบุคคล คือ พระสงฆ์และเยาวชน
สิ ริลกั ษณ์ ศรี จินดา (2553) เรื่ อง การใช้วาทศิ ลป์ ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของพระ
มหาวุฒิชยั วชิรเมธี ผ่านสื่ อมวลชน พบว่า พระมหาวุฒิชยั ใช้ “นวัตกรรมสื่ อ” ในการเผยแผ่โดยการ
ใช้สื่อมวลชน ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ และสื่ อวิทยุ โดยการใช้สื่อเหล่านั้นอธิ บายธรรมะให้
เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไม่วา่ จะเป็ นสังคมไทยหรื อสังคมโลก ทาให้ผรู ้ ับสารเข้าใจเนื้ อหา
ของธรรมะที่อธิ บายผ่านตัวอย่างที่เป็ นปั จจุบนั โดยเลือกผ่านช่ องทางที่เข้าถึ งง่ายอย่างสื่ อมวลชน
และสร้างให้เกิดผูร้ ับสารในวงกว้างมากขึ้น
ฉวีมณฑ์ สุ ขไพบูลย์ (2553) เรื่ อง การประยุกต์แนวคิ ดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผ่
ธรรมะ กรณี ศึกษา: พระมหาวุฒิชยั วชิ รเมธี พบว่าพระมหาวุฒิชยั มีการใช้ “นวัตกรรมสื่ อ” คือ สื่ อ
สมัยใหม่ ได้แก่ สื่ อเครื อข่ายทางสังคม และสื่ อดิจิทลั ผนวกกับ “นวัตกรรมสาร” ที่ทาให้ผฟู้ ังเข้าใจ
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ได้ง่ายเนื่ องจากภาษาที่ใช้เป็ นภาษาที่เป็ นปั จจุบนั และอยูใ่ นระดับเดียวกับผูฟ้ ั ง จึงเป็ นส่ วนกระตุน้
ให้ผฟู ้ ั งสามารถเข้าใจธรรมะในระดับโลกียะได้ อีกทั้งนวัตกรรมสื่ อที่เป็ นการใช้สื่อดิจิทลั นั้นช่วย
ทาให้ผรู้ ับสารสามารถเลือกรับสารได้ตามเวลาที่ตนเองต้องการได้และสามารถทาการทบทวนสาร
ได้ง่ายขึ้น
วศิน ประดิษฐ์ศิลป์ (2556) เรื่ อง นวัตกรรมวิธีคิดเพื่อการสื่ อ สารศาสนาของพระไพศาล วิ
สาโล พบว่า พระไพศาล วิสาโลมีการใช้สื่อเพื่อการสื่ อสารทางด้านศาสนาพุทธทั้งที่เป็ นสื่ อดั้งเดิม
และสื่ อสมัยใหม่ สื่ อใหม่ที่นามาใช้ประโยชน์ที่มีความแตกต่างจากพระผูเ้ ผยแผ่รูปอื่น ๆ คือ การที่
พระไพศาล วิสาโลเป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยเป็ นผูจ้ ดั การทั้ง
“สื่ อ” และ “สาร” ด้วยตนเองผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุคและทวิตเตอร์ นวัตกรรมสื่ อที่
เกิดขึ้นจากการที่พระไพศาล วิสาโลทาการปรับเปลี่ยนและประยุกต์สื่อ มีการสร้างเครื อข่ายจากสื่ อ
ที่ใช้อยูเ่ ดิม คือ การสร้างเครื อข่ายจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และจากผลงานด้านวิชาการ ซึ่ งเป็ นการสร้างสื่ อที่
แปลกใหม่นอกเหนือจากการอาศัยสื่ อแบบใหม่ที่พ่ งึ พาเทคโนโลยีเป็ นหลัก
รวีภรณ์ วุฒิกรภัณฑ์ (2552) เรื่ อง การเปิ ดรับสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจที่มี
ต่อรายการโทรทัศน์ “กรรมลิขิต” ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไม่มีผลต่อการเปิ ดรั บชมรายการ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของกลุ่ ม
ตัว อย่า ง มี เ พี ย งตัว แปรด้า นอายุ แ ละอาชี พ เท่ า นั้น ที่ มี ผ ลต่ อ การเปิ ดรั บ ชมรายการและการใช้
ประโยชน์จากรายการ ส่ วนพฤติ กรรมการเปิ ดรั บชมรายการ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างร้ อยละ 25 เปิ ด
รับชมรายการบ่อย คือ 2 ครั้งต่อเดื อน กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้ อยละ 25 จะตั้งใจชมรายการ แต่จะมี
การเปลี่ ยนช่องเมื่อรายการเข้าช่ วงโฆษณา ร้ อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างเริ่ มต้นการชมรายการโดย
บังเอิญ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรายการใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจระดับมาก คือ คุณลักษณะของพิธีกร มีความพึงพอใจในระยะเวลาการ
ออกรายการในระดับปานกลาง และการใช้ประโยชน์จากรายการ พบว่า ผูช้ มมีการใช้ประโยชน์จาก
รายการในระดับมาก คือ ทาให้ทราบถึงผลกรรม เมื่อประพฤติกรรมชัว่ และเกรงกลัวต่อบาปกรรม
ผลรองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ มีความยับยั้งชัง่ ใจและฉุ กคิดมากขึ้นหากจะกระทาความผิด และ
ประโยชน์ที่ได้รับน้อยที่สุด คือ ช่วยเป็ นเพื่อนคลายเหงาได้ โดยมีผลอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผกาพร ขันธรู จี (2550) เรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกชมรายการพุทธศาสนาของวัย รุ่ นชาวพุทธ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสื อพิมพ์มากที่สุดตามลาดับในแต่
ละวัน ความสนใจในการรับชมผ่านสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด รายการ โทรทัศน์ที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ
ละคร เพลง ภาพยนตร์ เรื่ องยาว ส่ วนรายการธรรมะได้รับความนิ ยมน้อยที่สุด สาหรับพฤติกรรม
การรั บ ชมรายการพุ ทธศาสนามี ต่ า กว่า 1 ปี -1 ปี และส่ วนใหญ่ พฤติ ก รรมในการรั บชมน้อย คื อ
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ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยที่ปัจจัยของรายการธรรมะที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด คือ ปั จจัย
ด้านรู ปแบบวิธีการนาเสนอ รู ปแบบที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ ละครธรรมะ ส่ วนรายการพุทธศาสนาที่
กลุ่มตัวอย่างชื่ นชอบมากที่สุด คือ รายการธรรมะดิ ลิเวอรี่ ที่ออกอากาศในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จัด
รายการโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
สโรชา เตชะกฤตภูริพงศ์ (2552) เรื่ อง กระบวนการสื่ อสารเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ที่มีต่อเยาวชนชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ ยง) ในปี พ.ศ. 25512552 พบว่า ช่ องทางการสื่ อสาร พระบัณฑิ ตอาสาฯ จะใช้รูป แบบของการเข้าไปมี ส่ วนร่ วมกับ
ชุ มชน ร่ วมคิ ดและแก้ปัญหากับชุ มชน ทางานร่ วมกับชุ มชนเพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ศรั ทธาและ
ไว้วางใจในพระบัณฑิตอาสาฯ สร้างจุดจูงใจต่างๆในสาร, ประพฤติตนให้เป็ นตัวอย่างแก่เยาวชน,
การใช้กิจกรรม, มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่, การฝึ กอบรม/ปฏิบตั ิ, การใช้สื่อชุมชน,หอกระจาย
ข่าว, เสี ยงตามสาย เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ผรู ้ ับสาร รวมถึงการใช้สื่อและช่องทางสื่ อสารที่
มีอยู่จากัดได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการส่ งสาร นัน่ คือ การที่ผรู ้ ับสารเกิ ด
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาสารไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ณปั ณ ฑ์ ช นิ ต ธรรมกวิ น ทิ พ ย์ (2548) เรื่ อง นโยบายและแผนการน าเสนอรายการ
พระพุทธศาสนาทางสื่ อโทรทัศน์กบั การเปิ ดรับชมรายการ พบว่า ผูท้ ี่ชมรายการพระพุทธศาสนา
ทางโทรทัศน์เป็ นเพศหญิง อายุ 55 ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมในการรับชม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยรับชม
อย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลามากกว่า 3 ปี เลือกรับชมรายการตามเนื้ อหาที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็ นหลักยึด
เหนี่ยวจิตใจและนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนิ นชี วิต ในส่ วนของสถานี โทรทัศน์ซ่ ึ งถือว่าเป็ นผูท้ า
หน้าที่ส่งสารนั้น ได้แก่สถานี โทรทัศน์สาธารณะช่ อง 3, 5, 7, 9 และ ช่ องไอทีวี ล้วนแล้วแต่มี
รายการธรรมอย่างน้อยช่ องละหนึ่ งรายการ มี วิธีการผลิ ตรายการทางพระพุ ทธศาสนาอย่างเป็ น
ขั้นตอน คือ การวางแนวคิดหลักหรื อวางวัตถุ ประสงค์หลักของการนาเสนอรายการ การกาหนด
รู ปแบบและเนื้อหาของรายการ การจัดตาแหน่งบุคลากรผูร้ ับผิดชอบที่มีความรู้และมีคุณภาพในการ
ทางาน และการจัดเตรี ยมงบประมาณในการผลิ ตรายการรวมถึ งการหาผูส้ นับสนุ นรายการ ซึ่ ง
สถานี โทรทัศน์ สาธารณะที่ จดั รายการเผยแผ่ธ รรมะทุ ก ช่ องมี ปัญหาเหมื อนกันเกี่ ยวกับ รายการ
ประเภทนี้ คือ การจัดอันดับจานวนของผูช้ มอยูใ่ นลาดับที่ต่า ทาให้ส่งผลถึงผูส้ นับสนุ นรายการ อีก
ทั้งเวลาที่บรรจุรายการประเภทนี้ ในผังรายการจะถู กจัดในช่ วงเวลาที่มีจานวนผูช้ มน้อยที่สุด คือ
ช่ วงเช้าและช่ วงดึ ก และผลที่ได้เกี่ ยวกับนโยบายการบริ หารจัดการในอนาคตปรากฏว่า ทุ กช่ อง
สถานี มี นโยบายไม่ เปลี่ ยนแปลงเรื่ องของสัดส่ วนการเพิ่ มและการลดปริ มาณการบรรจุ รายการ
ประเภทนี้สู่ผงั รายการ
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ภัทรพร ศิลปาจารย์ (2551) เรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลรายการโทรทัศน์ “โรงเรี ยน
อนุบาลฝัน ในฝันวิทยา” พบว่า รายการโรงเรี ยนอนุบาลฝัน ในฝันวิทยาเป็ นรายการธรรมะบรรยาย
โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็ นผูด้ าเนิ นรายการ มีเนื้ อหาสาระหลักคือ
เรื่ องกฎแห่ งกรรมและเรื่ องการสร้ างบุญ ส่ วนของรายการที่เด่นชัดเกี่ ยวกับหลักกฎแห่ งกรรมคื อ
การอธิ บายขยายความหลักการประกอบตัวอย่างทั้งที่ เป็ นตัวอย่างตามพระไตรปิ ฎกที่ ปรากฏตัว
บุคคลในพุทธประวัติและคัมภีร์ประกอบชั้นหลังพระไตรปิ ฎก เสริ มด้วยตัวอย่างที่เป็ นปั จจุบนั ทั้ง
จากการเตรี ยมการไว้เป็ นกรณี ศึกษาและจากการตอบคาถามจากจดหมายของผูร้ ับชมรายการทาง
บ้าน ส่ วนการบรรยายธรรมเรื่ องการสร้างบุญนั้นจะเน้นหลักการสร้างบุญด้วยวิธีการให้ทาน รักษา
ศีล และปฏิบตั ิเจริ ญภาวนา มีท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เน้นอธิ บายถึ งผลที่จะได้จากการสร้ าง
บุญ ซึ่ งในขณะที่บรรยายอยูน่ ้ นั จะมีการสอดแทรกเพลงหรื อภาพการ์ ตูนแอนนิ เมชัน่ ประกอบการ
บรรยายด้วย โดยเนื้ อหาของเพลงและการ์ ตูนที่แสดงเคลื่อนไหวนั้นจะสอดคล้องกับเนื้ อหาสาระที่
ได้บรรยายก่อนหน้านั้น ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ช่วยทาให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารสามารถเข้าใจธรรมะที่บรรยาย
อยู่ใ นขณะนั้น ได้ เมื่ อ วิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นของผูส้ ่ ง สาร คื อ ผูด้ าเนิ น รายการ เห็ น ได้ว่า เป็ นผูท้ ี่ มี
ความสามารถในการเล่าเรื่ อง อธิ บายสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้ผูฟ้ ั งเข้าใจเด่นชัดเป็ นรู ปธรรมในเชิ ง
ประจักษ์ผ่านเพลงและภาพทั้งที่เป็ นภาพนิ่ งและภาพเคลื่ อนไหว อีกทั้งเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถใน
การใช้เสี ยง จังหวะของเสี ยงในการบรรยาย ผนวกกับการใช้เหตุผลอธิ บายประกอบโน้มน้าวใจผูฟ้ ั ง
ผูช้ มให้คล้อยตามได้ สื่ อที่ใช้ท้ งั เพลงและภาพล้วนมีการจัดการเป็ นอย่างดีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ภาพที่ใช้เป็ นภาพที่จดั ทาอย่างสวยงามประณี ต สมจริ ง ช่องทางในการสื่ อสารผ่านสถานี โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมเพื่อธรรมะของวัดพระธรรมกายเองที่มีการบริ หารจัดการโดยองค์กรภายในวัดซึ่ งเป็ น
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร แต่มีความสามารถในการจัดการด้านการเผยแผ่ได้เช่นเดียวกับมืออาชี พ
เลื อกเวลาในการออกอากาศที่ เหมาะสม ซึ่ ง สามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม ผูร้ ั บ สารที่ เป็ นเป้ าหมายได้เป็ น
จานวนมาก ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานทั้งระบบและเกิดประสิ ทธิ ผลต่อผูร้ ับสาร ในด้าน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิ งลบให้กลายเป็ นพฤติกรรมเชิ งบวก คือ มีความเชื่ อในเรื่ องของกฎ
แห่ งกรรมมากขึ้น เชื่ อว่าทาดี ย่อมได้ผลที่ ดี และถ้าทาความชัว่ ก็จะได้รับผลของความชั่ว ทาให้มี
ความสานึ ก เกรงกลัวต่อการกระทาชัว่ และผลของการทาบาป โดยรายการธรรมบรรยายโรงเรี ยน
อนุบาลฝัน ในฝันวิทยามีการออกอากาศสดและมีการนากลับมาออกอากาศซ้ าในอีกช่วงเวลา
ทรั พ ย์กุ ล ธร อุ ท ยั ไพศาลวงศ์ (2552) เรื่ อง โครงการผลิ ตรายการธรรมะทางโทรทัศ น์
สาหรับวัยรุ่ นเพื่อสถานี โทรทัศน์ทีวีไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวัยรุ่ นตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายถึ งระดับอุดมศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็ นไม่แตกต่างกันเกี่ ยวกับรายการ
ธรรมะทางโทรทัศ น์ คื อ เวลาที่ ออกอากาศไม่เหมาะสม ระยะเวลาในการเสนอสั้นเกิ นไป และ
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รู ปแบบของการนาเสนอไม่ชวนให้ติดตามและยากต่อความเข้าใจ เพราะเนื้ อหาสาระส่ วนใหญ่มกั ที่
จะเป็ นนามธรรมมากเกินไป สิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเกี่ยวกับรายการธรรมะ คือ ควรเป็ น
รายการประเภทละครธรรมะแนววาไรตี้ที่มีการผสมผสานกันหลากหลายที่สอดแทรกคาสอนผ่าน
ตัวละคร โดยให้เป็ นละครที่มีเนื้ อหาเชิ งสั่งสอน อิงเรื่ องจริ งที่สามารถเตือนสติได้ แต่ตอ้ งแทรกปน
เนื้อหาที่มีความสนุ กสนาน ตลกขาขัน เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะช่วยทาให้อยากที่จะติดตามและช่วยผ่อน
คลายง่ายต่อความเข้าใจ ควรมีความยาวไม่เกิ นหนึ่ งชัว่ โมงหรื อไม่ส้ ันจนเกิ นไป รายการประเภท
บรรยายธรรมหรื อสนทนาธรรมก็ไม่จาเป็ นที่จะต้องดาเนิ นรายการโดยพระสงฆ์ ผูด้ าเนินรายการ
ควรเป็ นบุ คคลต้นแบบของกลุ่ ม ตัวย่างที่ เป็ นวัย รุ่ น ได้แก่ ดารา นักร้ อง นักดนตรี นักกี ฬา หรื อ
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่กลุ่มวัยรุ่ นรู ้จกั มาสนทนาหรื อบอกเล่าเกี่ยวกับหลักการในศาสนาพุทธที่เข้าใจ
ง่ายและมีประโยชน์ในการดาเนิ นชี วิตของบุคคลเหล่านั้น นัน่ คือสามารถที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เช่น ปั ญหาเรื่ องการเรี ยน เรื่ องเพื่อน เรื่ องความรัก เรื่ องความขัดแย้งกับบุคคลใน
ครอบครัว เป็ นต้น รายการธรรมะที่เป็ นรู ้จกั ดีในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ คือ “รายการธรรมะดิลิ
เวอรี่ ” ดาเนินรายการโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
มนฤดี พึ่งจักคลี่ (2557) เรื่ อง รู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาของรายการธรรมะในโทรทัศน์
ไทย พบว่า รู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาของรายการธรรมะมีท้ งั หมด 5 รู ปแบบ คือ รู ปแบบการ
บรรยาย รู ป แบบการสัม ภาษณ์ รู ปแบบการ์ ตูน รู ปแบบละคร และรู ปแบบสารคดี โดยรู ปแบบ
ทั้ง หมดนี้ มี ท้ งั ส่ วนที่ เหมื อนกันและต่ า งกัน ซึ่ ง ส่ วนที่ เหมื อนกัน คื อ ส่ วนของแก่ นเรื่ องที่ ต้อง
เป็ นไปตามหลักคาสอนในศาสนาพุทธ อันเป็ นหลักในการดาเนิ นชี วิตให้เป็ นปกติสุข และส่ วนที่
ต่างกันของรู ปแบบทั้งหมด คือ การนาเสนอเนื้อหา ตัวละคร ภาพและเสี ยง ซึ่ งจะแตกต่างกันไปตาม
รู ปแบบของรายการ เช่ น รายการธรรมะที่ มีรูปแบบการบรรยายและรู ปแบบการสัม ภาษณ์ จะมี
ลักษณะเป็ นการสนทนาพูดคุย การถามตอบปั ญหาข้อสงสัย อาจจะมีการถามเกี่ยวกับประสบการณ์
ในการใช้ธรรมะ มีตวั ละครหรื อผูด้ าเนิ นเรื่ องดาเนิ นรายการเป็ นทั้งพระสงฆ์และบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
ในแวดวงต่างๆ ภาพและเสี ยงที่ปรากฏจึงมีลกั ษณะเป็ นโต๊ะสนทนาหรื อการนัง่ ยืน เดินสนทนาใน
สถานที่ ต่างๆ แล้วแต่ความเหมาะสมของการจัดรายการ หากเป็ นรายการธรรมะรู ปแบบการ์ ตูน
รู ป แบบละคร และรู ป แบบสารคดี จะมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการนาเสนอมากขึ้ น ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ
ความสามารถของผูผ้ ลิตรายการ เครื่ องมือที่ใช้ในการผลิต ซึ่ งรู ปแบบรู ปแบบในกลุ่มนี้ สามารถที่จะ
นาเสนอเนื้ อหาผ่านตัวละครได้โดยไม่จาเป็ นที่ จะต้องบอกกล่ าวถึ งเนื้ อหาเป็ นคาพูด ตัวละครที่
นามาใช้น้ นั สามารถจัดได้ออกเป็ นสองประเภท คือ ตัวละครที่มีชีวิตอยูจ่ ริ งและตัวละครสมมติ ใน
การนาเสนอผ่านตัวละครนี้มีส่วนที่จะจูงใจผูร้ ับสาร (ผูช้ ม) คือ การใช้ดาราหรื อการใช้การ์ ตูนหรื อผู ้
ดาเนิ นรายการที่ เป็ นที่ รู้จกั ชื่ นชอบ จะทาให้ผูช้ มติดตามการนาเสนอเนื้ อหาได้และสามารถจดจา
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เนื้ อหาได้ผ่านการพูด การแสดงของตัวละครนั้นๆ กล่าวได้วา่ รู ปแบบการนาเสนอรายการธรรมะ
ผ่านโทรทัศน์ที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสารมากที่สุด คือ รายการที่มีการนาเสนอเนื้ อหาผ่านตัวละครที่มี
ความสามารถในการแสดงสาระสาคัญของเนื้อหา ทั้งยังต้องมีภาพประกอบที่สวยงามสอดคล้องกับ
เนื้ อหา มีเสี ยงประกอบทั้งที่เป็ นเพลงหรื อเสี ยงตามธรรมชาติที่จูงใจสร้ างบรรยากาศในการรับชม
รั บ ฟั ง ทั้ง หมดนี้ จ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การอย่ า งมี ข้ นั ตอนและการวางแผนที่ ถู ก ต้อ ง
เหมาะสม
ทัตธนันท์ พุม่ นุช (2555) เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมเพื่อพัฒนาในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรในส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม พบว่า ผล
ความก้าวหน้าของระบบอินเตอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่ อสารก่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ทางสังคม คือ เครื อข่ายทางสังคม เครื อข่ายทางสังคมนี้ เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “สังคมออนไลน์”
(Online Community) หรื อ “สังคมเสมือน” (Virtual Community) หรื อ “เครื อข่ายสังคมออนไลน์”
(Social Network) เครื อข่ายทางสังคมนี้ เป็ นพื้นที่ทางสาธารณะในโลกอิเล็กทรอนิ กส์ ที่มีสมาชิกที่
ไม่จากัดคุณสมบัติ คือ ไม่มีการจากัดเพศ วัย เชื้ อชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชี พ หรื อกลุ่มทาง
สังคม เป็ นพื้นที่ที่ใช้สาหรับการแสดงออก แบ่งปั นเรื่ องราวต่างๆ ทั้งที่เป็ นภาพและเสี ยง อีกทั้งเป็ น
พื้นที่ที่สามารถเชื่ อต่อกับสื่ อชนิ ดอื่นๆ ได้ดว้ ย นอกจากนี้ เครื อข่ายทางสังคมนี้ ก่อให้เกิ ดลักษณะ
พิเศษบางประการเกี่ ยวกับการใช้ คือ ไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาและสถานที่ หากมีอุปกรณ์เชื่ อมต่อที่
สามารถใช้ไ ด้ โดยสถานที่ ที่มี การใช้ม าก คื อ ที่ ท างาน ที่ พกั และสถานที่ ที่ มีสั ญญาณเครื อข่า ย
อิ นเตอร์ เน็ ตให้บ ริ ก าร ซึ่ ง สามารถใช้สื่ อผ่า นอุ ป กรณ์ ต่า งๆ เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ช นิ ดต่ า งๆ
โทรทัศน์อจั ฉริ ยะ เป็ นต้น เครื อข่ายทางสังคมที่มีการใช้มาก คือ เฟซบุค อีเมล์ บล็อก ทวิตเตอร์
ยูทูป เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นสิ่ งที่ช่วยในการปฏิ บตั ิ งานซึ่ งเป็ นประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
การสื่ อสาร การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็ นเรื่ องสาธารณะและเรื่ องเฉพาะที่เกี่ ยวข้องกับงาน
หรื อเรื่ องส่ วนบุ คคล การให้ความรู ้ และเชื่ อมโยงเข้าด้วยกันสื่ อออนไลน์ประเภทอื่นๆ สามารถ
เชื่ อมต่อกับสมาชิ กได้ทวั่ โลกโดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องระยะทาง สามารถส่ ง แบ่งปั นข้อมูลทั้งที่เป็ น
ตัวอักษร ภาพ และเสี ยง ระบบนี้ เป็ นระบบที่มีการพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพิ่ม
มากขึ้น
วิยะณี อาจหาญ (2556) เรื่ อง การบริ หารสื่ อโทรทัศ น์ผ่านดาวเที ยมข่ าวระวังภัย พบว่า
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมข่าวระวังภัย เป็ นสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมที่จดั ตั้งขึ้นโดยบริ ษทั ใน
เครื อเนชัน่ ด้วยวัตถุ ประสงค์เฉพาะ คือ จัดตั้งเป็ นสถานี ข่าวเพื่อการระวังภัยต่างๆ ที่เกิ ดขึ้ นได้ใน
สังคม เป็ นการรายงานเกี่ยวกับภัยสังคม ภัยพิบตั ิ รายงานสภาพอากาศ และการช่วยเหลือสังคม ซึ่ ง
เป็ นประโยชน์แก่ ประชาชน และด้วยวัตถุ ประสงค์เฉพาะนี้ ทาให้สถานี โทรทัศน์ฯ ช่ องระวังภัย
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ประสบกับปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารงานและการดาเนิ นงานต่างๆ โดยปั ญหาและอุปสรรค
ที่สถานีฯข่าวระวังภัยประสบอยูเ่ สมอ คือ การที่จะต้องปรับตัวรับกับสภาพใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่ องนี้ ในลาดับแรก คือ การคัดเลือกบุคลากรที่
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้า นใช้เ ทคโนโลยี ข องสื่ อ โทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย ม และเพิ่ ม พู น ความรู ้
ความสามารถบุคลากรเหล่านี้ดว้ ยการจัดให้มีการเรี ยนรู้และการฝึ กอบรมเพื่อให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ปฏิ บตั ิการที่มีทกั ษะ เพราะเป็ นบุคลากรที่ทาหน้าที่ในการผลิ ตรายการและการออกกอากาศ ใน
ขณะเดี ย วกั น ผู ้บ ริ หารจะท าการกระตุ ้ น ให้ บุ ค ลากรฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก ารนี้ มี ค วามตื่ น ตัว ต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีก ารสื่ อสาร ส่ วนบุ ค ลากรฝ่ ายข่า วได้รับ การคัดเลื อกจากบุ คคลที่ มี
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้า นการท างานข่ า วมาแล้ว จากในเครื อ เนชั่น ดัง นั้น
บุคลากรทั้งสองสองส่ วนจึงเป็ นบุคลาการที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานเฉพาะด้าน
เป็ นอย่า งดี นับ ได้ว่า สถานี ฯข่ าวระวัง ภัย สามารถแก้ปั ญหาและอุ ปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นจากส่ วนของ
บุคลากรได้ นอกจากนี้สถานีฯ ข่าวระวังภัยมีการนาเอาสื่ ออื่นๆ ที่เรี ยกว่า สื่ อเก่า รวมถึงสื่ อใหม่และ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทนั สมัย มาผนวกรวมเข้ากับสื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมทาให้สถานี ฯข่าว
ระวังภัยสามารถใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประกอบธุ รกิจได้อย่างครบวงจร กลายเป็ นการผสมผสานกัน
ของสามสื่ อ คือ สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ อวิทยุ และสื่ อโทรทัศน์ เชื่ อมต่อด้วยเทคโนโลยีสนับสนุ นที่
ทันสมัย เป็ นต้นว่า สามารถเชื่ อมต่อกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ HD Web TV เครื อข่ายโทรศัพท์
สามจี บรอดแบรนด์ เพื่ อการระวังภัย รวมถึ งวิบ ั ติภยั ต่ า งที่ เกิ ดขึ้ นในโลก ท าให้เ กิ ดเครื อข่ า ยที่
สามารถรั บ ชมได้ไ กลถึ ง ยุ โ รป จี น ตอนบน ญี่ ปุ่ น และประเทศต่ า งๆ มากกว่ า 100 ประเทศ
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจัด การเป็ นฝ่ ายที่ ต้อ งจัด ระเบี ย บวางแผนการท างานของส่ ว นต่ า งๆ ให้
สอดคล้องกัน เป็ นการบริ หารผ่านแผนการที่จดั ออกมาในรู ปของผังรายการและตารางออกอากาศ
ให้ส อดคล้องเหมาะสมกับ กิ จกรรมหรื อเวลาของผูช้ มเป้ าหมาย โดยท าการศึ ก ษาและก าหนด
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อนามากาหนดช่วงเวลา รายการ ระยะเวลาของรายการให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับกลุ่มเป้ าหมายนั้น
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในภาพรวม พบว่า การส่ งสารหรื อการเผยแผ่ธรรมะนั้น
ไม่วา่ ผูส้ ่ งสารจะเป็ นฆราวาสหรื อเป็ นพระสงฆ์ลว้ นแล้วแต่มีการใช้สื่อในรู ปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็ นสื่ อ
แบบดั้งเดิ มและสื่ อใหม่ มีการปรับประยุกต์สื่อที่ใช้ให้มีความแตกต่างจากเดิ ม หรื อถึ งขั้นมีใช้สื่อ
รู ปแบบใหม่สาหรับการเผยแผ่เพื่อให้มีการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น รวดเร็ วขึ้น อีกทั้งช่วยทา
ให้กลุ่มเป้ าหมายมีความเข้าใจในสารที่ส่งได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วผูส้ ่ งสารยังใช้
การกระตุ น้ ผ่านแรงจูงใจต่างๆ ให้ผรู ้ ั บสารสามารถเข้าถึ งสารที่ส่งและปรากฏผลในรู ปแบบการ
ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ซึ่ งในที่สุดนาไปสู่ การเปลี่ยนการกระทา
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การใช้สื่ อ โทรทัศ น์ จ ัด รายการธรรมะจากงานวิ จ ัย ที่ ท าการศึ ก ษา พบว่า มี ก ารใช้สื่ อ
โทรทัศน์ที่หลากหลายขึ้นทั้งที่เป็ นสื่ อโทรทัศน์ช่องสาธารณะ สื่ อโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิ ก อีก
ทั้ง สื่ อโทรทัศ น์ก็ มีค วามหลากหลายมากขึ้ น เช่ น สื่ อโทรทัศ น์ผ่านดาวเที ยม สื่ อโทรทัศน์ เชื่ อม
สัญญาณผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต อีกทั้งมีการผสมผสานสื่ อโทรทัศน์ทาให้รูปแบบการเลือกรับชมก็มี
ความแตกต่างกันด้วย เช่ น การดูรายการสด การดูรายการที่มีการจัดเก็บไว้ท้ งั ที่เป็ นแบบทบทวน
และแบบเลื อกดูซ้ าเฉพาะรายการที่สนใจ ดังนั้นผูผ้ ลิ ตรายการธรรมะผ่านโทรทัศน์ท้ งั ระบบปกติ
และระบบดาวเทียมจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเลื อกรู ปแบบในการผลิตรายการธรรมะให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้ าหมาย เวลา ระยะเวลา โดยต้องคานึ งถึ งทั้งรู ปแบบ เนื้ อหา วิธีการนาเสนอ เพื่อให้เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการผลิ ต รายการและวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
สถานีโทรทัศน์ช่องนั้นๆ ให้มากที่สุด
การใช้เครื อข่ายด้านเทคโนโลยีเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นสาหรับการใช้สื่อ เนื่ องจากบางครั้ง
การใช้สื่ อ หลัก เพี ย งอย่า งเดี ย วไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม ผูช้ มเป้ าหมายได้ห ลากหลายกลุ่ ม เพราะ
กลุ่มเป้ าหมายบางกลุ่มมีความสามารถในการใช้สื่อได้หลากหลายชนิ ดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นและสาคัญมากสาหรับใช้สื่อเพื่อส่ งสารที่จะต้องปรับ เปลี่ยน และ
ประยุก ต์ใ ช้สื่ อ หลัก กับ สื่ อ ทางเลื อกที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ย นแปลงและความก้า วหน้า ทางด้า น
เทคโนโลยีสื่อ

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมการใช้สื่อและการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของ
สถานี โ ทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที่ ย วช่ อ งธรรมะที วี ” เป็ นการวิ จ ัย ที่ อ าศัย ระเบี ย บวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั นี้จดั ทาเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดในการจัดการตามระเบียบวิธีวจิ ยั คือ

3.2 แหล่งข้ อมูล
ในการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดแยกประเภทของข้อมูลตาม
แหล่งที่มาของข้อมูลและชนิดของมูลไว้ดงั นี้
3.2.1 แหล่ ง ข้ อ มู ล ประเภทเอกสาร การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพนี้ ท าการศึ ก ษาข้อ มู ล จาก
แหล่ ง ข้อ มู ล ระดับ ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Sources) เป็ นการศึ ก ษาข้อ มู ล เอกสาร (Documentary
Research) โดยเป็ นการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร
นิตยสาร วิทยานิ พนธ์ รายงานการวิจยั บทสัมภาษณ์ และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต อันเป็ นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สื่อของสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที่ ยวช่ องธรรมะทีวีในการเผยแผ่ศาสนาพุทธตั้งแต่เริ่ ม
ออกอากาศครั้งแรก พ.ศ. 2548 การใช้สื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีและเครื อข่าย การจัด
รายการธรรมะตามผังรายการ
3.2.2 แหล่งข้อมูลที่เป็ นส่ วนบันทึกภาพและเสี ยง ข้อมูลนี้ จะเป็ นส่ วนของรายการธรรมะ
ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องธรรมะทีวี แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ข้อมูลประเภทบุคคลจะ
ทาการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยแบ่งประเภทข้อมูลแระเภทบุคคลออกเป็ น 3 ส่ วน
คือ
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1) บุคลากรผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่ จานวน 1 คน คือ นายธนาชัย
ธี รพัฒนวงศ์ ประธานมู ลนิ ธิรวมใจเผยแผ่ธ รรมะและผูก้ ่ อตั้งสถานี โทรทัศ น์ผ่านดาวเที ย มช่ อง
ธรรมะทีวี
2) บุ ค ลากรในสถานี โ ทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย มช่ องธรรมะที วี จานวน 2 คน คื อ
นางสาวนาฐยา เนตรรัตน์ ผูอ้ านวยการสถานีฯ และนายณธนา หลงบางพลี รองผูอ้ านวยการสถานีฯ
3) บุคลากรฝ่ ายการผลิ ตรายการธรรมะ จานวน 2 คน คือ นางสาวอันนา สุ ขสุ กรี
หัวหน้าโปรดิวเซอร์ ฝ่ายรายการ และนายเทวะฤทธิ์ นันทะวงศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิคและออกอากาศ

3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้
เครื่ องมือที่ใช้ในส่ วนของการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ซึ่ ง การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก นี้ ผูว้ ิจยั ก าหนดใช้ก ารสั ม ภาษณ์ แบบไม่ เป็ นมาตรฐาน (Unstandardized
Interview) เป็ นวิธีการสัมภาษณ์ ที่มีลกั ษณะยืดหยุ่นและเปิ ดกว้าง แต่กาหนดกรอบการสัมภาษณ์
เพื่ อให้ได้ม าซึ่ ง ข้อมู ลที่ เกี่ ย วข้องตามวัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั จะทาการสัมภาษณ์ ด้วยการใช้
คาถามปลายเปิ ดสัมภาษณ์ แบ่งกลุ่ มเป้ าหมายออกเป็ น 3 กลุ่ ม โดยเป็ นการจัดกลุ่ มด้วยการเลื อก
เฉพาะเจาะจง (Focus Group) เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อตอบประเด็นคาถามตามวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูม้ ีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการเผยแผ่ของสถานี ในระดับนโยบาย คือ มูลนิธิรวม
ใจเผยแผ่ธรรมะ โดยกลุ่มแรกจะทาการสัมภาษณ์และบันทึกเสี ยง ตามกรอบของการสัมภาษณ์เชิ ง
ลึก ซึ่งมีประเด็นคาถามดังนี้
1) ความเป็ นมาของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเที่ยวช่องธรรมะทีวี
2) วัตถุประสงค์และเป้ าหมายเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธธรรม
3) การใช้สื่อและประเภทของสื่ อที่ใช้ในการเผยแผ่และกลุ่มเป้ าหมาย
4) บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งและการจัด การ รวมถึ ง ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ชนิ ด ของสื่ อ
งบประมาณ การจัดการ เป็ นต้น
5) การพัฒนาการใช้สื่อเพื่อการเผยแผ่ต้ งั แต่ออกอากาศครั้งแรกจนถึงปัจจุบนั
6) ผลการดาเนิ นงานด้านการใช้สื่อทุกประเภทของสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที่ยวช่ อง
ธรรมะทีวที ี่ใช้ในการเผยแผ่
กลุ่ ม ที่ 2 ส่ วนของสถานี โทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย มช่ องธรรมะที วีและเครื อข่า ย จะท าการ
สัมภาษณ์และบันทึกเสี ยงผูอ้ านวยการสถานี ผูผ้ ลิตรายการ ผูผ้ ลิตเนื้ อหา ผูจ้ ดั รายการ และผูด้ าเนิน
รายการ ผูว้ จิ ยั กาหนดกรอบคาถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไว้ดงั นี้
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1) ความเป็ นมาของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเที่ยวช่อง
ธรรมะทีวี
2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
3) นโยบายหลักของสถานีโทรทัศน์ฯ
4) ระบบการทางาน โครงสร้างและผังการบริ หารสถานีโทรทัศน์ฯ
5) ปั จ จัย และองค์ป ระกอบในการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ได้แ ก่ บุ ค ลากร อุ ป กรณ์
งบประมาณ เวลา และการจัดการ
6) การผลิตรายการและรู ปแบบของรายการ
7) ผังการจัดรายการและประเภทของรายการ ได้แก่ รายการจัดสด รายการบันทึก และ
รายการทบทวน รวมถึงระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนผังรายการ
8) การเชื่ อ มโยงกับ เครื อ ข่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สื่ อ โทรทัศ น์ เช่ น สื่ อ โทรทัศ น์
ออนไลน์ เฟสบุค๊ ฯลฯ
9) วิธีการประเมินผลของรายการ
10) ผลการดาเนิ นงานของรายการและผลงานในภาพรวมของสถานี รวมถึ งตัวชี้ วดั ที่
สาคัญ
11) ภาพรวมเกี่ ยวกับเทคนิ ควิธีในการเลือกประเภท เนื้ อหา และการนาเสนอรายการ
โทรทัศน์
12) การวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของรายการโทรทัศน์ที่นาเสนอในสถานี โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวกี บั รายการธรรมะที่นาเสนอในสถานีโทรทัศน์เผยแผ่ธรรมะอื่นๆ
13) แผนการในอนาคตเกี่ ย วกับสถานี โทรทัศน์ ตามระยะเวลา ได้แก่ แผนระยะสั้ น
ระยะกลาง และระยะยาว
กลุ่ ม ที่ 3 กลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต รายการของสถานี โ ทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที่ ย วช่ อ งธรรมะที วี ซึ่ ง
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ ายผลิตรายการ บุคลากรฝ่ ายงานออกแบบภาพ แอนิ เมชัน่ และเพลง บุคลากร
ฝ่ ายข้อมูลและข่าวสาร บุคลากรฝ่ ายข่าว และบุคลากรฝ่ ายควบงานด้านเทคนิค ผูว้ ิจยั กาหนดกรอบ
คาถามสาหรับกลุ่มผูผ้ ลิตรายการไว้ดงั นี้
1) หน้าที่ของบุคลากรแต่ละฝ่ าย
2) แผนและนโยบายของแต่ละฝ่ าย
3) ขั้นตอนการทางานของแต่ละฝ่ ายและรายละเอียดของงานส่ วนที่รับผิดชอบ
4) การกาหนดวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาการทางาน
5) เทคนิควิธีในการเลือกเนื้อหาและการนาเสนอของรายการ
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6) ความยากง่ายของงานที่รับผิดชอบ รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน
7) การทางานร่ วมกันกับฝ่ ายอื่นๆ ในรายการเดียวกัน
8) การประสานงานร่ วมกับสถานีโทรทัศน์ฯ
9) การประเมินผลงาน การวัดประสิ ทธิภาพในการทางาน
10) การกาหนดทิศทางการทางานในอนาคต
11) จุดเด่นและความแตกต่างของรายการเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายการโทรทัศน์ธรรมะ
รายการอื่นๆ กับรายการของสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ

3.4 การรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่ มาของข้อมูลตามที่ จาแนกประเภทไว้ขา้ งต้น ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็ นระยะเวลาสามเดือน ส่ งจดหมายนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์บุค ลากรที่
ได้จดั แยกประเภทไว้ดว้ ยการจดบันทึกและการบันทึกเสี ยงสัมภาษณ์ เพื่อนาเสี ยงสัมภาษณ์ที่ได้น้ นั
มาถอดเป็ นคาพูดจากการให้สัมภาษณ์ ใช้ประกอบข้อมูลทางเอกสารเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั เชิ งคุณภาพนี้ ผูว้ ิจยั จะนาส่ วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิ ง
ลึกนามาสรุ ปข้อมูลประกอบเอกสารและใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ตวั บท (Textual
Analysis) และวิธี การตีความ (Interpretation) แล้วนาเสนอในรู ปแบบการบรรยายเชิ งพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) โดยการใช้แนวตามทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

บทที่ 4
ผลการวิจยั
จากการศึกษาเรื่ อง นวัตกรรมการใช้สื่อและการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของ
สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิจยั โดยทาการวิจยั เชิ งคุณภาพ อาศัยวิธี
วิจยั การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานี โทรทัศน์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการผลิตรายการโทรทัศน์และการดาเนินการของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ คือ
1. เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมสื่ อในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ช่องธรรมะทีวี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารเพื่ อ การเผยแผ่ พุ ท ธธรรมของสถานี โ ทรทัศ น์ ผ่ า น
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวไี ปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้ าหมาย
โดยผลการวิจยั สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองส่ วน คือ
1. การใช้นวัตกรรมสื่ อในการเผยแผ่พุ ทธธรรมของสถานี โทรทัศ น์ ผ่านดาวเที ย มช่ อง
ธรรมะทีวี
2. การใช้เครื อข่ า ยการสื่ อสารของสถานี โทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย มไปยัง พุ ท ธศาสนิ ก ชน
กลุ่มเป้ าหมาย
มีรายละเอียดของผลการวิจยั ดังต่อไปนี้

4.1 การใช้ นวัตกรรมสื่ อของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะทีวี
4.1.1 ความเป็ นมาและการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะทีวี
จากการสัมภาษณ์คุณณธนา หลงบางพลี รองผูอ้ านวยการสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่ องธรรมะ
ทีวี พบว่า สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะที วี เป็ นสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมที่ มีการ
ดาเนิ นงานตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ดาเนิ นการก่อตั้งและจัดการโดยมูลนิ ธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ มีนาย
ธนาชัย ธี รพัฒนวงศ์ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้งสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่ องนี้ ข้ ึน สถานี โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเที ย มช่ อ งธรรมะที วี เ ป็ นสถานี โ ทรทัศ น์ ที่ ด าเนิ น การออกอากาศ 24 ชั่ ว โมง เป็ นช่ อ ง
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สถานี โทรทัศน์ที่ออกอากาศภายใต้วตั ถุ ประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมะเป็ นหลัก และดาเนิ นการ
จัดการโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร งบประมาณในการดาเนิ นงานโดยรวมได้รับมาจากพระครู
ภาวนาสุ ทธาจาร (หลวงปู่ สาคร ธมฺ มาวุโธ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนั อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
และเงินบริ จาค
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวมี ีวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นงาน ดังต่อไปนี้
1) เพื่อธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
2) เพื่อเป็ นศูนย์กลางทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกนิกายทัว่ โลก
3) เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ เผยแผ่ศาสนกิ จ โครงการและกิ จกรรมต่า งๆ ของวัด
องค์กร หรื อหน่วยงานทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ
4) เพื่อสร้างสื่ อสาระธรรมะ จรรโลงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อนั ดีงาม
ให้คงอยูส่ ื บไป
5) เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา (ทางสายกลาง) เพื่อ
การเป็ นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์
6) เพื่อพัฒนาสื่ อธรรมะให้ทนั ยุค สร้างสรรค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนาไปสู่ การเข้าถึง
และพัฒนาสังคมได้อย่างยัง่ ยืน
ด้วยวัตถุ ประสงค์ของการจัดตั้งสถานี โทรทัศน์ขา้ งต้น ถื อได้ว่าเป็ นแผนแม่แบบในการ
ดาเนิ นงาน ซึ่ งมีพนั ธกิจหลัก คือ การค้ าจุนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามทางสายกลาง โดยไม่
เป็ นพุทธพาณิ ชย์
ในส่ วนนี้ คุณธนาชัย ธี รพัฒนวงศ์ ประธานมูล นิ ธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ได้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับความเป็ นมาของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อเผยแผ่ธรรมะช่องธรรมะทีวไี ว้วา่
“ตอนแรกเกิดจากการรวมตัวของคนที่มีความสนใจที่จะเผยแผ่ธรรมะในศาสนา
พุทธเป็ นการช่วยคนและเป็ นการรักษาศาสนา ช่วยกันเผยแผ่ออกไป จนจัดตั้งกัน
เป็ นมู ล นิ ธิ ก็ ท างานกั น ตามชื่ อที่ เ ห็ น แล้ ว ขยั บ ขยายตามสื่ อ ที่ เ ลื อก
สถานี โทรทัศน์เพราะเป็ นสื่ อที่เข้าถึ งคนได้ก ว้างโดยเฉพาะสื่ อ โทรทัศน์ ผ่า น
ดาวเทียมที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น จึงได้ปรึ กษาหารื อกันทารายการโทรทัศน์
เพื่อการเผยแผ่ธรรมะขึ้น” ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ (สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558)
ด้วยประสบการณ์ที่อยูใ่ นแวดวงการสื่ อสารประเภทวิทยุโทรทัศน์ของคุณธนาชัย ทาให้การ
จัดทารายการโทรทัศน์ดา้ นการเผยแผ่ธรรมะจึงเกิ ดขึ้นได้ไม่ยากนัก เนื่ องจากคุ ณธนาชัยเป็ นอดี ต
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ประธานกรรมการและประธานบริ หารกลุ่มเดอะเนชัน่ (The Nation Group) และได้ลาออกจาก
ตาแหน่งในกลุ่มเดอะเนชัน่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 เนื่ องด้วยปั ญหาสุ ขภาพ คุณธนาชัยได้เล่า
ถึงที่มาของชื่อ ธรรมะทีวี ว่า
“ช่ องธรรมะทีวี’ หรื อชื่ อ ‘ธรรมะทีวี’ เพิ่งจะเกิ ดขึ้นทีหลัง เมื่อเปลี่ ยนระบบ
เครื อข่ายจากจานสี ส้มมาเป็ นจานสี ดาของ PSI จึงเปลี่ยนจาก ดีทีวี (DTV) มาเป็ น
‘ธรรมะทีวี’เพราะคานี้ เป็ นคาที่มีความหมายดี มีความหมายตรงชัดเจนอยูแ่ ล้วว่า
คืออะไรและเพื่ออะไร สถานี ฯ มีความสมบูรณ์ แบบมากขึ้นจากการที่เราได้เริ่ ม
จัด ผัง รายการเองออกอากาศเองตลอดทั้ง 24 ชั่ว โมง” ธนาชัย ธี ร พัฒ นวงศ์
(สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558)
การดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี สามารถจัดแบ่งออกได้เป็ น
สามช่วงเวลา คือ 1) ช่วงแรก 2) ช่วงกลาง และ 3) ช่วงปั จจุบนั
ช่วงแรกของการดาเนิ นงานของสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะทีวี เริ่ มเมื่อก่อตั้ง
และท าการออกอากาศจากการพัฒ นาการออกอากาศที่ ช่ อ ง DLTV1 ของสถานี วิท ยุโ ทรทัศ น์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล การออกอากาศในช่วงนี้ เป็ นช่วงพัฒนาการออกอากาศ
โดยเป็ นการออกอากาศที่ ไ ม่มี กาหนดเวลาที่ แน่ นอนในผังรายการ แต่ล ักษณะรายการคัน่ เวลา
รายการหลักของสถานี ฯ วังไกลกังวล ซึ่ งสามารถออกอากาศได้ในช่ วงเวลาว่างเท่านั้น มีรายการ
ออกอากาศเพียงวันละ 5-8 รายการ รวมรายการที่ออกอากาศซ้ าด้วย และมีขอ้ จากัดในการแพร่ ภาพ
ได้เฉพาะกลุ่ม เนื่ องจากการส่ งสัญญาณผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมของบริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) สาหรับรายการที่ออกอากาศเป็ นรายการที่เพิ่งริ เริ่ มจัดทา จึงเป็ นรายการที่มีรูปแบบ
ในการนาเสนอที่เรี ยบง่าย ไม่สลับซับซ้อน ทั้งนี้ เกิดจากข้อจากัดของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ช่องธรรมะทีวเี อง คือ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผลิตและจานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ นอกจากนั้น
การดาเนิ นการและการออกอากาศยังอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและ
สานักพระราชวัง อย่างไรก็ดีภาพรวมในการผลิ ตรายการ เพื่อทาการออกอากาศผ่านสถานี วิท ยุ
โทรทัศน์การศึ กษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลสามารถดาเนิ นการไปด้วยดี ในระดับหนึ่ ง
จนถึง พ.ศ. 2552
ช่ วงกลางของการบริ หารจัดการและออกอากาศของสถานี โทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ยมช่ อง
ธรรมะทีวี เริ่ มต้นเมื่อนายณธนา หลงบางพลีได้เข้ามาร่ วมทางานในตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานี
ฯ เบื้องต้นในการทางานของช่ วงกลาง ได้แก่ การเน้นการปรับปรุ งรู ปแบบรายการให้แตกต่างไป
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จากช่วงแรก จัดระบบแนวคิดในการนาเสนอใหม่ โดยเฉพาะรายการที่ถือว่าเป็ นรายการที่มีความ
โดดเด่ น ของสถานี ฯ คื อ รายการพุ ท ธภู มิ สู่ สุ วรรณภู มิ ซึ่ ง เป็ นรายการที่ มี ก ารจัดการถ่ า ยท าใน
ต่างประเทศ ผนวกกับการเปลี่ ยนเครื อข่ายการรับสัญญาณจากจานรับสัญญาณเดิ มมาเป็ นจานรั บ
สัญญาณของ IPM (จานรั บ สั ญญาณสี ส้ ม ) ของบริ ษ ทั ไอพี เอ็ม ที วี จากัด และมี ก ารออกอากาศ
รายการต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมงเป็ นครั้ งแรกพร้ อมทั้งเพิ่มจานวนบุคลากรของสถานี ฯ แต่การ
ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็มีปัญหาและไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ปั ญหาต่างๆ ที่สถานีฯ ประสบในช่วงเวลานี้ทาให้สถานีฯ หยุดการออกอากาศไปช่วงเวลาหนึ่ ง จาก
เหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ผบู ้ ริ หารต้องจัดให้มีการประชุ มเพื่อแก้ไขปั ญหาและปรับโครงสร้ างการ
ท างานครั้ งใหญ่ ข้ ึ น ซึ่ งในการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งครั้ งนี้ น าไปสู่ ก ารปรั บ ผัง รายการ การผลิ ต
โดยเฉพาะส่ วนของวิธีการนาเสนอ และการสรรหาพันธมิตร การปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรใหม่ใน
ครั้ งนี้ น้ นั ทาให้สถานี ฯ เป็ นที่ รู้จกั มากขึ้น มี ผอู ้ ุ ปถัมภ์สถานี ฯประจาซึ่ งช่ วยทาให้ปัญหาความไม่
เพียงพอของงบประมาณในการดาเนิ นได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ ง ส่ วนการสรรหาพันธมิตรของ
สถานีฯ เป็ นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็ นประโยชน์ท้ งั
สถานีฯ สถานีโทรทัศน์พนั ธมิตร และผูร้ ับชม คือ การนารายการธรรมะของสถานีฯไปออกอากาศ
ในสถานีโทรทัศน์พนั ธมิตร และนารายการธรรมะของสถานีพนั ธมิตรมาออกอากาศในสถานีฯ อีก
ทั้ง ยัง มี ก ารท างานร่ ว มกัน ในการจัด ท ารายการบางประเภท เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเผยแผ่ต าม
วัตถุ ประสงค์ จนกระทัง่ เกิ ดวิกฤติการณ์ ทางการเมืองในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการ
รัฐประหารรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร ช่ องสัญญาณที่ออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณของ
IPM ถูกระงับสัญญาณการออกอากาศ ซึ่ งเหตุการณ์น้ ี นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ ง
ของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
ช่วงปั จจุบนั เริ่ มต้นจากการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลกระทบมาจากการรัฐประหารในวันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มี ก ารระงับ สั ญ ญาณการออกอากาศ ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารจึ ง ตัด สิ น ใจเลื อ ก
ช่ อ งสั ญ ญาณการออกอากาศใหม่ โดยสถานี โ ทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มช่ อ งธรรมะที วี ย ้า ยการ
ออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณ PSI ของบริ ษทั พีเอสไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ทาให้สามารถ
ออกอากาศรายการต่างๆ ของสถานี ฯ ได้อีกครั้ ง การเปลี่ ยนแปลงในช่ วงนี้ ทาให้เกิ ดผลดี ข้ ึ นกับ
สถานีฯ คือ การออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณใหม่ทาได้ดี กว้างขวาง เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มาก
ขึ้ น ข้อจากัดของการรั บสั ญญาณน้อยลง อี ก ทั้ง ประสบการณ์ ในการดาเนิ นงานรวมถึ งการผลิ ต
รายการของสถานีฯ มีมากขึ้น ทาให้เนื้อหาของรายการต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้น ความสามารถใน
การท ารายการที่ ห ลากหลายขึ้ น และเป็ นช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ มี ปั ญ หาด้า นงบประมาณเนื่ อ งจากมี
งบประมาณเหลือจากการไม่ตอ้ งจ่ายค่าเช่ าสถานี ซึ่ งส่ วนนี้ ผบู ้ ริ หารนางบประมาณที่เหลือดังกล่าว
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มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจเพิ่มขึ้น นาความรู ้ ความสามารถมา
พัฒนาการท างานให้มีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลยิ่งขึ้ น เช่ น การใช้เทคนิ ค ด้าน VISUAL ที่
ทันสมัยมาเสริ มในการผลิตรายการ มี การเพิ่มเทคโนโลยีที่ทนั สมัยแบบสื่ อกลางทางสังคม (Social
Media) เข้ามามากขึ้น ช่วงปั จจุบนั นี้ เป็ นช่วงเวลาที่สถานี ฯ สามารถขายโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการ
ผลิตรายการได้มากขึ้น
คุ ณณธนา หลงบางพลี รองผูอ้ านวยการสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมช่ องธรรมะที วี ให้
สัมภาษณ์สรุ ปเกี่ยวกับการเริ่ มต้นของสถานีฯและการดาเนินงานด้านการใช้สื่อไว้วา่
“จากการที่ช่องธรรมะทีวเี ริ่ มต้นผลิตรายการเป็ นของตนเองอย่างง่ายๆ ทั้งเนื้ อหา
วิธีการผลิตที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน เทคนิ คการผลิตก็ใช้ตามสถานะที่เหมาะสมกับการ
ออกอากาศทางโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม ยังไม่ได้กาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนนัก
การลงทุนผลิตใช้งบประมาณไม่สูงนัก เน้นการถ่ายทอดธรรมะด้วยตัวบุคคลใน
รู ปแบบการสนทนาเป็ นส่ วนใหญ่ รายการช่ วงนั้น ได้แก่ รายการธรรมะกับนัก
บริ หาร รายการ The Exit ทางออกหัวใจ หนี ไฟกิ เลส จนกระทัง่ ได้มี การ
จัดระบบเป็ นของตนเองอย่างเต็มตัว จึงได้จดั ผังรายการเอง กาหนดรู ปแบบของ
รายการเอง และเริ่ มจัดทารายการอย่างมีทิศทางโดยการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย พูด
ง่ายๆ ว่า จัดเวลา จัด(ประเภทของ)รายการ และจัดกลุ่มเป้ าหมายพร้อมๆ กัน ถื อ
ว่าทิศทาง เป้ าหมาย การจัดทาเริ่ มเข้ารู ปเข้ารอยและชัดเจน การเลือกใช้สื่อเป็ น
เรื่ อ งส าคัญ รายการที่ ผ ลิ ต ก็ ส าคัญ แต่ ถ้า ไม่ รู้ จ ัก กลุ่ ม เป้ าหมายหรื อ ก าหนด
กลุ่ มเป้ าหมายไม่ได้ ต่อให้เลื อกใช้สื่ อที่ ดีที่สุด รายการที่ ผลิ ตมี เนื้ อหาสาระดี
ที่สุด ก็ไม่ทาให้เกิดผลที่ดีที่สุดได้ เราจึงเน้นการผสมผสานหรื อศัพท์ปัจจุบนั คือ
บูรณาการสิ่ งต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่เราวางไว้เกี่ ยวกับการ
จัดตั้งสถานีฯ” ณธนา หลงบางพลี (สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558)
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โครงสร้ างของสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะทีวีมีโครงสร้ างสถานี ในปั จจุบนั
ดังแสดงในภาพที่ 4.1 โครงสร้างการบริ หารงานสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
ประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ
ผู้อานวยการสถานีฯ
รองผู้อานวยการสถานีฯ
ผู้จดั การการสถานีฯ

ฝ่ ายผลิตรายการ
ผู้จดั การฝ่ ายรายการ

ฝ่ ายเทคนิคและการออกอากาศ
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิคและการตัดต่อ

หัวหน้ าโปรดิวเซอร์ รายการขาย

หัวหน้ า MCR

หัวหน้ าโปรดิวเซอร์ รายการภายใน

หัวหน้ ากราฟิ คและตัดต่ อ

หัวหน้ ารายการสด
หัวหน้ ารายการข่ าว
หัวหน้ าช่ างภาพและ OB

ภาพที่ 4.1 โครงสร้างการบริ หารงานสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
แหล่งทีม่ า: มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ, 2557ก.

ฝ่ ายธุรการ
ผู้จดั การฝ่ าย
ธุรการ
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4.1.2 นวัตกรรมการใช้ สื่อของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะทีวี
ปั จจุ บนั สถานี โทรทัศ น์ต่างๆ มี เทคโนโลยีท้ งั ในการผลิ ตรายการและการออกอากาศที่
ทันสมัย ทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มของผูช้ มได้มากขึ้นและสามารถสร้ างทางเลือกให้เกิดขึ้นในการ
รับชม เช่ น การเลื อกชมในเวลาที่ตอ้ งการ การเลื อกชมเฉพาะรายการ การเลื อกชมซ้ า การรั บชม
อย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
คุ ณณธนา หลงบางพลี รองผูอ้ านวยการสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมช่ องธรรมะทีวี ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมที่สถานีฯ เลือกใช้เป็ นสื่ อของสถานี ฯ ในการเผยแผ่รายการ ซึ่ งสามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นเทคโนโลยีดา้ นโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมและส่ วนที่ไม่ได้เป็ น
เทคโนโลยีดา้ นโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ส่ วนที่หนึ่ ง สื่ อที่เป็ นเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ผ่านดาวเที ยม เริ่ มต้นจากการผลิ ตรายการ
ประเภทต่างๆ แล้วออกอากาศผ่านสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในช่ วงแรกอาศัยการออกอากาศ
ผ่านช่อง DLTV1 ของสถานี วิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ผูร้ ับชมใน
ช่ วงแรกต้องรับชมโดยใช้จานรับสัญญาณของบริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นการ
ออกอากาศเฉพาะเวลา รายการที่ออกอาการและรู ปแบบของรายการยังไม่หลากหลาย มีรายการที่
ผลิตออกอากาศ 3 ประเภท คื อ รายการสด รายการข่าว และรายการสารคดี ในเวลาต่อมาเปลี่ยน
สถานีออกอากาศจากสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล เป็ นเช่าสถานี
และช่องสัญญาณจากบริ ษทั ไอพีเอ็มทีวี จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการออกอากาศตลอด
24 ชัว่ โมง มีการผลิตรายการด้วยระบบ Analog และต่อมาใช้ระบบ Digital ทาให้คุณภาพของการ
ผลิตสื่ อมีมากขึ้น มีการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ผ่านรายการมากขึ้น ส่ งผลให้ผชู ้ มรายการมีความ
สนใจในการนาเสนอมากขึ้ น ข้อดี ของระบบปั จจุ บนั คื อ ผูช้ มสามารถรั บชมได้โดยไม่ตอ้ งเป็ น
สมาชิ กที่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายรายเดื อน คุณภาพของภาพและเสี ยงมีสูงขึ้นกว่าระบบเดิ ม การเชื่ อมต่อ
กับเครื อข่ายที่ไม่ได้เป็ นระบบโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมมีมากขึ้น สาหรับสถานี ฯ เองได้รับประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยีสื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมมากขึ้นเช่นกัน คือ การผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์
ได้มากขึ้ น ช่ วยในการที่ ทาให้มีกระบวนการคิ ดและการผลิ ตรายการที่ มีช้ นั เชิ งและมีคุณภาพได้
มาตรฐานดี ข้ ึ น โอกาสในการขยายฐานของผูร้ ั บ ชมมี ม ากขึ้ น สามารถขยายกลุ่ ม เป้ าหมายให้
ครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มเป้ าหมาย และช่วยในการรักษากลุ่มเป้ าหมายเดิมไว้ดว้ ย สื่ อเทคโนโลยีดา้ น
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมที่สถานีฯ ใช้ในปั จจุบนั ได้แก่ 1) ระบบซี แบน (C Band) จากดาวเทียมไทคม
2) ระบบรับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI238, GMMz HD228, True Digital HD685
3) ระบบรับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียม LeoTech, ThaiSAT, InfoSat, IdeaSAT186
และ 4) CTH เคเบิ้ลทีวไี ทย
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ส่ วนที่ไม่ได้เป็ นเทคโนโลยีดา้ นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็ นระบบที่เกิดจากการพัฒนามา
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผ่านการใช้โปรแกรมที่เชื่ อมโยงเครื อข่ายโดยระบบอินเตอร์ เน็ต
ส่ งผลให้เกิ ดการสื่ อสารแบบเครื อข่ายสื่ อทางสังคม ทั้งยังสามารถเชื่ อมต่อกับระบบโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ทาให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีเพิม่ มากขึ้น และสาหรับสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่อง
ธรรมะทีวไี ด้มีการใช้เครื อข่ายสื่ อทางสังคมเข้ามาช่วยในการส่ งเสริ มกิจกรรมหลักของสถานี ฯด้วย
เช่ นกัน โดยเครื อข่ายสื่ อทางสังคมที่ สถานี ฯใช้ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ค (Facebook)
อินสตาแกรม (Instagram-Ig) ยูทูป (YouTube) และไลน์ (Line) ผูช้ มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีส่วน
นี้ จากการใช้อุปกรณ์ การสื่ อสารอื่นๆ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ชนิ ดต่างๆ และโทรศัพท์เคลื่ อนที่
ชนิด Smart Phone
การใช้สื่ ออื่ นๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เป็ นสื่ อโทรทัศ น์ ใ นการเผยแผ่พุ ท ธธรรมของสถานี ฯ ดัง กล่ า ว
ข้างต้นปรากฏผลจาแนกตามชนิดของสื่ อได้ดงั นี้
1) การใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์เป็ นสื่ อเทคโนโลยีออนไลน์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เป็ น
สื่ อที่ช่วยในการสร้างเครื อข่ายทางสังคมเพื่อประโยชน์ดา้ นการสื่ อสาร สถานี ฯช่องธรรมะทีวีมีการ
จัดสร้ างเว็บไซต์ของสถานี ฯ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับสถานี ฯและกิ จกรรม
ของสถานี ฯ เมื่ อเทคโนโลยีเกี่ ย วกับ เว็บ ไซต์มีก ารพัฒนาสู ง ขึ้ นจนกระทัง่ เว็บ ไซต์ข องสถานี ฯ
กลายเป็ นสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ที่มีความสามารถมากกว่าสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม คือ การที่
ผูช้ มสามารถเลือกชมรายการโทรทัศน์ได้ท้ งั แบบตามเวลาออกอากาศจริ ง (Real Time) และแบบ
เลื อกรับชมเฉพาะรายการ ทาให้สื่อเว็บไซต์เป็ นสื่ อที่ ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผูช้ มมากขึ้ น
นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผูช้ มดังกล่าวข้างต้นแล้ว เว็บไซต์ยงั เป็ นสื่ อที่ช่วยสถานี ฯ ในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการวัดความนิ ยมและประเมินคุ ณภาพการทางานของสถานี ฯ เช่น จานวนผูช้ มที่มี
การเก็บข้อมูลผ่านตัววัดการใช้ชมเว็บไซต์และการเลือกเข้าชมรายการ การติชมสถานี ฯ แลการติชม
รายการโทรทัศน์ผา่ นกระดานติชมและการตั้งกระทู ้ ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 4.2 เว็บไซต์ธรรมะทีวี
สถานีความดี 24 ชัว่ โมง
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ภาพที่ 4.2 เว็บไซต์ธรรมะทีวี สถานีความดี 24 ชัว่ โมง
แหล่งทีม่ า: มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ, 2557ข.
2) การใช้เฟสบุค๊ เฟสบุค๊ เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผใู ้ ช้เป็ นจานวนมากทัว่ โลก เป็ นสื่ อ
ที่ใช้เพื่อติ ดต่อสื่ อสารในกลุ่ มบุ คคลที่ ใกล้ชิดในระดับเพื่อน มี การแบ่งปั นสิ่ งต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ
เจ้า ของเฟสบุ๊ค และผูท้ ี่ มี ความสั มพันธ์ ระดับ ต่างๆ ผ่านข้อความอักษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว
สถานีฯ ช่องธรรมะทีวมี ีการจัดทาเฟสบุ๊คของสถานี ฯ ไว้เป็ นสื่ อเพื่อทากิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
คื อ มี การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ ยวกับสถานี ฯ กิ จกรรมของสถานี ฯ และการแบ่ง ปั นรายการ
โทรทัศน์ สื่ อเฟสบุ๊คเป็ นสื่ อที่ ช่วยสถานี ฯในการเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมาก มี กลุ่มผูช้ มจัดทา
เฟสบุค๊ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มรักธรรมะ กลุ่มเผยแผ่ธรรมะ นารายการโทรทัศน์ของสถานี ฯ มา
แบ่งปั นกันในเฟสบุ๊คของทั้งที่เป็ นส่ วนตัวและที่เป็ นกลุ่ม อีกทั้งเฟสบุ๊คเป็ นสื่ อที่มีการพูดคุยกันใน
กลุ่มเพื่อนสามารถพูดคุย แสดงความคิดเห็น แบ่งปั นเรื่ องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น รวมถึงการแนะนา
รายการโทรทัศน์ ทาให้เกิดการติดตามได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งต่อมาเฟสบุ๊คมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทา
ให้เจ้า ของเฟสบุ๊ค สามารถแบ่ งปั นรายการที่ ตนเองชื่ นชอบให้ก ับ กลุ่ ม เพื่ อนหรื อกลุ่ ม ผูต้ ิ ดตาม
เฟสบุ๊คยังมีเครื่ องมือในการชี้ วดั ความนิ ยมที่เป็ นรู ้จกั ดี คือ การกดถูกใจ (Like) ให้กบั สิ่ งที่ชื่นชอบ
ในเฟสลุ๊ค นั้นๆ ทาให้สถานี ฯ ได้รับ ทราบถึ ง ความชื่ นชอบเกี่ วกับ สถานฯ และเกี่ ย วกับรายการ
โทรทัศน์ที่นามาแบ่งปั นกันนั้งเฟสบุ๊คของสถานี ฯและเฟสบุ๊คของผูช้ มรายการที่เป็ นเครื อข่ายช่วย
ทางอ้อม การใช้เฟสบุค๊ เพื่อเข้ารับชมรายการแสดงให้เห็นได้จากภาพที่ 4.3 เฟสบุ๊คธรรมะทีวี สถานี
ความดี 24 ชัว่ โมง
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ภาพที่ 4.3 เฟสบุค๊ ธรรมะทีวี สถานีความดี 24 ชัว่ โมง
แหล่งทีม่ า: มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ, 2557ค.
3) การใช้ อิ น สตาแกรมเพื่ อ การเผยแผ่ พุ ท ธธรรมอาจจะมี ไ ม่ ม ากเท่ า กับ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ชนิ ดอื่น เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการใช้อินสตาแกรมนั้นแตกต่างจากการมใช้เว็บไซต์
และการใช้เฟสบุ๊ค หรื อแม้กระทัง่ การมใช้ยทู ูป เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่ใช้เพื่อแสดงและแบ่งปั นภาพนิ่ ง
มีการแสดงและแบ่ งปั นภาพเคลื่ อนไหวอยู่บา้ งแต่มี ขอ้ จากัดเรื่ องเวลาในการแสดงซึ่ งน้อยมาก
ดังนั้นเครื อข่ายสื่ อที่ใช้อินสตาแกรมของสถานีฯ จึงเป็ นเพียงการแบ่งปั นภาพนิ่ งประกอบคาคมหรื อ
ธรรมะที่ชื่นชอบหรื อใช้เพื่อประชาสัมพันธ์รายการและกิจกรรมของสถานี ฯ ดังจะเห็นได้จาก ภาพ
ที่ 4.4 อินสตาแกรมธรรมะทีวี สถานีความดี 24 ชัว่ โมง
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ภาพที่ 4.4 อินสตาแกรมธรรมะทีวี สถานีความดี 24 ชัว่ โมง
แหล่งทีม่ า: มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ, 2557ง.
4) การใช้ยูทูปเป็ นสื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี ฯ สื บเนื่ องจาก
ช่วงเวลาหนึ่งในขณะที่เว็บไซต์ของสถานีฯ ยังไม่สามารถบันทึกรายการเพื่อให้ผชู ้ มเลือกชมรายการ
ได้ท้ งั หมดเนื่ องจากข้องจากัดของจานวนหน่วยความจา ยูทูปเป็ นสื่ อทางเลือกหนึ่ งในขณะนั้นที่ใช้
ควบคู่กบั เว็บไซต์ กล่าวคือ มีการบันทึกรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศแล้วลงในยูทูป โดยตัดเป็ น
ตอนๆ เนื่องจากมีขอ้ จากัดด้านปริ มาณความจาที่จากัดไม่เกิน 15 นาที ทาให้รายการบางรายการต้อง
แบ่งเป็ นตอนๆ ละ 10-15 นาที จานวน 4-6 ตอน เช่น รายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ เป็ นต้น ต่อมาเมื่อ
ยูทู ป มี ก ารพัฒ นาด้า นระยะเวลาการบัน ทึ ก รายการท าให้ส ถานี ฯ และผูช้ มสามารถน ารายการ
โทรทัศน์ที่มีขนาดความยาวรายการ 1.30-2 ชั่วโมงบันทึ กลงในยูทูปได้ท้ งั หมด ทาให้ผชู ้ มและ
ผูส้ นใจสามารถเลือกรับชมรายการนั้นๆ ได้อย่างต่อเนื่ อง การนารายการบันทึกลงยูทูปปรากฏตาม
ภาพที่ 4.5 ยูทูปธรรมะทีวี สถานีความดี 24 ชัว่ โมง
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ภาพที่ 4.5 ยูทูปธรรมะทีวี สถานีความดี 24 ชัว่ โมง
แหล่งทีม่ า: มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ, 2557จ.
5) การใช้ไลน์ของสถานีฯ ช่องธรรมะทีวีเป็ นสื่ อเพื่อการพูดคุย ติชม เสนอแนะ รวมถึง
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการประชาสั ม พัน ธ์ ส ถานี ฯ รายการโทรทัศ น์ แ ละกิ จ กรรมของสถานี ฯ และ
เครื อข่าย เป็ นเครื่ องมือที่ใช้เพื่อกาสนทนาและแบ่งปั นข้อมูลผ่านข้อความอักษรและข้อความภาพ
ได้รับความนิยมมากขึ้น ดังภาพที่ 4.6 ไลน์ธรรมะทีวี สถานีความดี 24 ชัว่ โมง
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ภาพที่ 4.6 ไลน์ธรรมะทีวี สถานีความดี 24 ชัว่ โมง
แหล่งทีม่ า: มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ, 2557ฉ.
นอกจากนี้การเชื่อมโยงกันของทั้งสองส่ วน ทาให้ผชู ้ มมีช่องทางในการเลือกรับชมรายการ
และติดต่อข่าวสารของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีได้จากการเชื่ อมโยงต่างๆ ได้แก่
การรับชมรายการต่างๆ ผ่าน แอพพลิเคชัน่ (Application) “ธรรมะทีว”ี จากการดาวน์โหลดจากเพลย์
สโตร์ (Play Store) แอ๊พสโตร์ (App Store) ทรู วิชนั่ เอเวอรี่ แวย์ (True Visions Everywhere)
การใช้สื่อต่างๆ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสื่ อและสังคมทาให้เกิ ดประโยชน์แก่ท้ งั ผู ้
ส่ ง สารและผูร้ ั บ สาร ส าหรั บ สถานี โ ทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มช่ อ งธรรมะที วี ก็ ไ ด้รั บ ประโยชน์
เช่นเดียวกัน ดังปรากฏในตารางสรุ ปการใช้สื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมและเครื อข่ายตามตารางที่ 4.1
การใช้สื่อของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวกี บั กลุ่มเป้ าหมาย
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ตารางที่ 4.1 การใช้สื่อของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวกี บั กลุ่มเป้ าหมาย
ประเภท/ชนิด
ของสื่ อ
โทรทัศน์ ผ่าน
ดาวเทียม

สื่ อทีไ่ ม่ ใช่
โทรทัศน์ ผ่าน
ดาวเทียม

อุปกรณ์

กลุ่มเป้าหมาย

1. เข้าถึงได้ง่าย
2.รายการต่างๆ ที่
ทาการ
ออกอากาศ
แน่นอน
3. ค่าใช้จ่ายน้อย
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1. กลุ่ม
1. เข้าถึงได้ง่าย
2. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผูส้ ู งอายุ
สาหรับผูส้ นใจ
ชนิด Smart Phone
2. กลุ่มเยาวชน การใช้อุปกรณ์
3. กล่องรับสัญญาณ 3. กลุ่มผูห้ ญิง เทคโนโลยี
แบบ 12 หลัก และ 16 4. กลุ่มทัว่ ไป สื่ อสาร
หลัก
2. สามารถเลือก
ชมเฉพาะรายการ
ได้
3. สามารถเลือก
เวลาในการ
รับชมได้
4. สามารถชม
รายการซ้ าได้
5. สามารถใช้ใน
การรับข้อมูล
ข่าวสารจาก
สถานีฯ และกลุ่ม
สมาชิก
1. โทรทัศน์
2. จานดาวเทียม
3. กล่องสัญญาณ

1. กลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ
2. กลุ่มเยาวชน
3. กลุ่มผูห้ ญิง
4. กลุ่มทัว่ ไป

ข้ อดี

ข้ อเสี ย
1. ข้อจากัดด้าน
สถานที่ที่ใช้ใน
การรับชม
2. ต้องจดจาผัง
รายการในการ
เลือกรับชม
1. เข้าถึงได้ยาก
สาหรับกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ
2. มีค่าใช้จ่ายใน
การเชื่อมต่อ
สัญญาณ
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คุณณธนา หลงบางพลี รองผูอ้ านวยการสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี กล่าว
สรุ ปในส่ วนของการเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีการใช้สื่อ รวมถึงช่องทางในการเผยแผ่ไว้วา่
“นอกจากสื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมซึ่ งเป็ นสื่ อหลักที่เราใช้ เราได้มีการเพิ่มช่อง
ทางการออกอากาศรายการของสถานี ฯร่ วมไปด้วย จากการเลื อกนาเสนอสื่ อใน
ประเภท Social Media ให้มีส่วนร่ วมในการเผยแผ่ เช่น จัดทาเว็บไซต์ นาเนื้ อหา
บางส่ วนไปเผยแพร่ ทาง YouTube มีการสร้างบล็อกบนเฟสบุค๊ แต่ก็เป็ นส่ วนเพิ่ม
ทางเลื อกสาหรับกลุ่มเป้ าหมายรองๆ เพราะทางเราเองก็ยอมรับเรื่ องเทคโนโลยี
สื่ อว่ า สื่ อทางสั ง คมออนไลน์ ที่ ท าเพิ่ ม ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ ผลตอบรั บ ที่ ดี นั ก กั บ
กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ซึ่ งคื อ กลุ่ ม ผูส้ ู ง อายุ แ ละวัย ท างาน กลุ่ ม นี้ ยัง ไม่ เ ข้า ถึ ง สื่ อ
ประเภทนี้ และกลุ่มนี้ ยงั ไม่ค่อยเน้นใช้การเข้าถึง แต่ก็อย่างที่บอกสื่ อโซเชี ยลฯก็
เป็ นสื่ อทางเลื อกของเราสาหรับผูส้ นใจรองๆ ลงไป เราก็ติดตาม สังเกตได้จาก
จานวนที่เพิ่มขึ้นของยอดผูเ้ ข้าดู จานวนคนเข้าไปกดไลค์ กดแชร์ ก็เพิ่มขึ้น ก็ถือ
ว่าค่อยเป็ นค่อยไป” ณธนา หลงบางพลี (สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558)
ดังจะเห็ นได้จากการประชาสัม พันธ์ ข องสถานี ฯ เกี่ ยวกับช่ องทางต่า งๆ ที่ ผูช้ มสามารถ
เลือกใช้ในการรับชมได้ จากภาพที่ 4.7 ช่องทางการรับชมรายการธรรมะของสถานีฯ ช่องธรรมะทีวี

ภาพที่ 4.7 ช่องทางการรับชมรายการธรรมะของสถานีฯ ช่องธรรมะทีวี
แหล่งทีม่ า: มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ, 2557ก.
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จากภาพที่ 4.7 แสดงให้เห็ นถึ งช่ องทางที่ ผูช้ มและผูส้ นใจในการชมรายการธรรมะของ
สถานี ฯ ช่ องธรรมะที วีเ ลื อ กใช้ใ นการรั บ ชมและติ ดตามข้อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ได้ จะเห็ นได้ว่า
ช่ องทางที่ปรากฏในภาพที่ 4.7 มีท้ งั ช่ องทางที่ เป็ นส่ อหลัก คื อ สื่ อโทรทัศน์ และสื่ อรองที่ เป็ นสื่ อ
ทางเลือก
การใช้สื่ อโทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะเป็ นการใช้สื่อวงกว้าง เข้าถึ งผูช้ ม
เป็ นจานวนมาก เครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณภาพของสถานี โทรทัศน์
คือ ผังเวลาออกอากาศ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่จะชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดเบื้องต้นของรายการ การจัดเวลา และ
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะที่มี
การส่ งสัญญาณออกอากาศตลอด 24 ชัว่ โมง ดังนั้นผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะ
ตั้ง จัด วางยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ที่ ชัด เจน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีฯ

4.2 การใช้ เครื อข่ ายการสื่ อสารของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมไปยังพุทธศาสนิกชน
กลุ่มเป้ าหมาย
การใช้สื่อโทรทัศน์ ผ่า นดาวเที ย มเพื่อการเผยแผ่ศ าสนาทุ ก ศาสนามากขึ้ น เนื่ องด้วยสื่ อ
โทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มสามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ผู ้ช มได้ ม ากและกว้า งขวางทุ ก กลุ่ ม ทั้ง ที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายและกลุ่มที่ไม่ใช่เป้ าหมาย รวมถึ งระบบที่เกี่ยวข้องกับสื่ อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยัง
สามรถเชื่ อมต่ อกับ ระบบการสื่ อสารอื่ นๆ ได้ ท าให้เกิ ดเป็ นเครื อข่ า ยทางการสื่ อสาร ส่ ง ผลให้
สถานี โทรทัศน์ฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มผูช้ มเป้ าหมายได้โดยตรงมากขึ้น ผลการวิจยั ส่ วนนี้ ผวู ้ ิจยั แบ่ง
ผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ด้าน คือ
4.2.1 ด้านการใช้สื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
4.2.2 ด้านเครื อข่ายการสื่ อสารกับพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้ าหมาย
โดยมีผลการวิจยั ดังนี้
4.2.1 ด้ านการใช้ สื่อโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ผลการวิจยั พบว่า การใช้สื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะศาสนา
พุ ท ธนั้น เริ่ ม เป็ นที่ นิ ย มอย่า งแพร่ ห ลายในปั จ จุ บ ัน แต่ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บจ านวนแล้ว จะเห็ น ว่ า
สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมเพื่อการเผยแผ่ศาสนาพุทธที่ เป็ นสถานี เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่
อย่างเดียวนั้นยังมีอยูไ่ ม่มาก ส่ วนใหญ่จะเป็ นสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมที่จดั รายการทัว่ ไปแล้วมี
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รายการเผยแผ่ธรรมะแทรก ซึ่ งเป็ นลักษณะการจัดรายการเช่ นเดี ยวกับสถานี โทรทัศน์สาธารณะ
สัดส่ วนที่เป็ นรายการธรรมะจริ งๆ นั้น ก็มีไม่เกินร้อยละ 10-15 ถือได้วา่ เป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยมากเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรายการปกติ ซึ่ งถ้าหากผูบ้ ริ หารสถานี มีนโยบายและหลักการเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
อย่างจริ งจังแล้ว รายได้ที่จะเข้าสู่ สถานีในส่ วนของการรับโฆษณาย่อมน้อยลงด้วย เนื่ องจากหลักคา
สอนในศาสนาเกือบทุกศาสนาสอนให้ศาสนิกปฏิเสธการบริ โภคสิ นค้าเป็ นจานวนมากที่ขดั กับหลัก
ศาสนา และเจ้าของบริ ษทั สิ นค้าส่ วนใหญ่เช่ นกันที่พิจารณาว่า สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่เผย
แผ่ธรรมะไม่ใช่สถานี ที่จะเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายของตนเองได้ ดังนั้นรายได้ที่จะเกิ ดขึ้นกับ
สถานีจนถึงขนาดเรี ยกว่า “กาไร” จึงเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ยาก สาหรับบุคลากรของสถานี ก็เป็ นปั ญหา
เช่ นกัน เพราะการผลิ ตรายการต่างๆ ของสถานี ไม่แตกต่างจากสถานี โทรทัศน์ทวั่ ไป ต้องพึ่งพา
บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความเข้าใจเฉพาะเรื่ องเกี่ ยวกับหลักคาสอนใน
ศาสนาด้วย
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อเผยแผ่พุทธธรรม ช่องธรรมะทีวี เป็ นสถานี โทรทัศน์ผา่ น
ดาวเที ย มที่ ก่อตั้งโดยนายธนาชัย ธี รพัฒนวงศ์ อดี ตผูบ้ ริ หารระดับ สู งในเครื อเนชั่น เป็ นผูก้ ่ อตั้ง
สถานีโทรทัศน์ช่องนี้ข้ ึน โดยบริ หารงานผ่านมูลนิ ธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเผย
แผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความต้องการที่จะจัดให้เป็ นสถานทีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเฉพาะ
การเผยแผ่พุทธธรรมและปฏิ เสธพุทธพาณิ ชย์ และกระแสสังคมวัตถุนิยม-บริ โภคนิ ยม ดังนั้นจึงมี
รายการส่ วนหนึ่ งที่เกี่ ยวข้องกับศาสนาพุทธเป็ นรายการที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิ หาริ ย ์ การ
ดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ ความร่ ารวย ซึ่ งสถานีฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่ทาการผลิตรายการ
ในลักษณะดังกล่าว และจะไม่มีการจัดรายการเชิ งวิพากษ์วิจารณ์การเผยแผ่ของรายการของสถานี
อื่นๆ
การออกอากาศในช่ วงแรกที่ นับ ได้ว่า เป็ นช่ วงพัฒนาการออกอากาศนั้น ยัง ไม่ มี ส ถานี
ออกอากาศเป็ นของตนเอง ออกอากาศรายการต่างๆ ผ่านสถานี วิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเที ยมวังไกลกังวล และต่อมามี ช่องโทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยมเป็ นของตนเอง ผลิ ตรายการและ
ออกอากาศผ่านดาวเทียมทั้งในระบบ Analog และระบบ Digital ตามลาดับ
สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะช่องธรรมะทีวี มีการทางานร่ วมกันทุก
ฝ่ ายในการจัดผังรายการออกอากาศ แต่ฝ่ายที่ สาคัญในการกาหนดผังรายการออกอากาศ คือ ฝ่ าย
อานวยการสถานี ฝ่ ายรายการ และฝ่ ายเทคนิ คและการออกอากาศ ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งสามฝ่ ายร่ วมกันตั้ง
กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับรายการ การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย การผลิตรายการ และนาไปสู่ การทา
ผังรายการออกอากาศ
ผังรายการของสถานีฯ จัดแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
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1) ผังรายการช่ วงแรก ผังรายการช่ วงนี้ เป็ นผังเฉพาะวันจันทร์ ถึงวันศุ กร์ เว้นหยุด
การออกอากาศวันเสาร์ และอาทิตย์ ผังช่ วงนี้ ถือได้ว่าเป็ นจุ ดเริ่ มต้นหลังจากที่ออกอากาศอย่างไม่
แน่นอน กาหนดผังตายตัวไม่ได้ในขณะที่ออกอากาศผ่านสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมวังไกลกังวล เป็ นการออกการรองจากรายการหลักเพื่อการศึกษาของสถานี ถึงแม้วา่ จะมีผงั
รายการแต่การออกอากาศก็ไม่แน่นอน อย่างไรก็ดีถือว่าเป็ นการเริ่ มต้นทางานอย่างมีระบบในการ
ออกอากาศ ผัง รายการในช่ วงแรกแสดงตามตารางในภาคผนวก ก. ตารางที่ 1 ผัง รายการของ
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อเผยแผ่ธรรมะช่องธรรมะช่วงแรก
2) ผังรายการช่วงกลาง ผังรายการช่วงนี้เป็ นผังรายการที่มีการจัดใหม่จากช่วงแรกที่
มีเฉพาะวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นหยุดการออกอากาศวันเสาร์ และอาทิตย์ การปรับผังการครั้งนี้ เป็ น
จุดเริ่ มต้นที่สาคัญ เพราะเป็ นผังที่ใช้ออกอากาศจริ งทั้งหมดของสถานีฯ เป็ นจุดเริ่ มต้นในการบริ หาร
จัดการและการใช้สื่ อโทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย มเพื่ อเผยแผ่ธ รรมะตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ จดั การ
ออกอากาศเป็ นรายการหลัก ซึ่ งแตกต่างจากเดิมที่เป็ นรายการสารองแทรกรายการเพื่อการศึกษา ผัง
รายการในช่วงนี้เป็ นผังรายการที่เพิ่มเติมรายการธรรมะที่แตกต่างจากผังรายการในช่วงแรก คือ
(1) รายการธรรมะสาหรับเด็กและเยาวชนทั้งที่เป็ นสาระธรรมและที่ อาศัยสื่ อ
การ์ ตูน เช่น รายการการ์ ตูนคุณธรรม รายการเด็กดีธรรมะ รายการพลเมืองเด็ก เป็ นต้น
(2) รายการธรรมะเชิ งสารคดีเป็ นชุ ด เช่น รายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ล้านนา
ธรรม ล้านนาไทย เป็ นต้น
(3) รายการธรรมะจากบุคคลสาคัญในแวดวงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เช่น รายการธรรมะพระสังฆราช รายการธรรมะวัดบวรณ์ รายการธรรมะจากพระผูร้ ู ้ เป็ นต้น
(4) รายการธรรมะประเภทภาพยนตร์ ขนาดสั้น เช่ น รายการหนังสั้นคุ ณธรรม
เป็ นต้น
นอกจากผังรายการที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงและการที่ มีการกาหนดการออกอากาศที่
แน่นอนชัดเจน 24 ชัว่ โมงตลอดสัปดาห์แล้ว ยังมีการนารายการบางรายการไปเผยแผ่เพิ่มในส่ วน
ของสื่ อที่ไม่ใช่ โทรทัศน์ คื อ การนารายการไปเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของสถานี ฯ และใน YouTube
เช่น รายการพุทธภูมิสู่พุทธธรรม เป็ นต้น ผังรายการในช่วงกลางแสดงในภาคผนวก ก. ตามตาราง
ที่ 2 ผังรายการของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อเผยแผ่ธรรมะช่องธรรมะช่วงกลาง
3) ผังรายการช่ วงปั จจุบนั ผังรายการช่ วงนี้ เป็ นผังรายการที่ มีการจัดใหม่เพิ่มเติ ม
จากผังรายการออกอากาศของช่วงกลาง โดยเพิ่มเติมรายการที่ส่งเสริ มการธารงสถาบันสามสถาบัน
คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ยม์ ากขึ้น ได้แก่ รายการพระเมตตาดัง่ สายธาร รายการแผ่นดิ น
ธรรม และเพิ่มเติมรายการถามตอบปั ญหาธรรมะเพื่อเจาะกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นกลุ่มใหม่ที่ไม่มีความรู ้
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เกี่ ยวกับศาสนาพุทธมากนัก เช่น รายการปุจฉาวิสัชชนา รายการ รายการธรรมะร่ วมสมัย เป็ นต้น
รายการเพิ่มเติมที่ถือได้วา่ เป็ นรายที่แปลกใหม่ในช่วงปั จจุบนั คือ รายการธรรมะเชิ งท่องเที่ยว ได้แก่
รายการพุทธธรรมนาทาง รายการนี้เป็ นรายการที่นาเสนอหลักธรรมที่สอดคล้องกับสถานที่ต่างๆ ที่
จัดให้มีการเดินทาง
รายการในผังรายการช่วงปั จจุบนั มีการใช้สื่ออื่นๆ เสริ มในการเผยแพร่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผูช้ ม
ในวงกว้างมากขึ้ นกว่าเดิ ม ทั้งยังมีกลุ่มผูช้ มที่ช่วยเหลื อในการเผยแพร่ ลงในสื่ อส่ วนบุคคลที่ เป็ น
เครื อข่ายทางสังคมร่ วมด้วย เช่น ในเฟสบุ๊คกลุ่ม เฟสบุ๊คส่ วนบุคคล การเผยแพร่ ผา่ น YouTube โดย
เลือกรายการที่ตนเองชื่ นชอบแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นได้ชมร่ วม เป็ นต้น ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 4.8 การ
เผยแพร่ รายการธรรมะของสถานีฯ ผ่านยูทูป

ภาพที่ 4.8 การเผยแพร่ รายการธรรมะของสถานีฯ ผ่านยูทูป
แหล่งทีม่ า: มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ, 2557จ.
ผัง รายการในช่ ว งปั จ จุ บ ั น แสดงในภาคผนวก ก. ตามตารางที่ 3 ผัง รายการของ
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อเผยแผ่ธรรมะช่องธรรมะช่วงปั จจุบนั
ปั จจุบ นั สถานี ฯ เน้นนโยบายนอกเหนื อจากนโยบายการผลิ ตรายการที่มี มาตรฐานและ
คุณภาพ คือ นโยบายความรับผิดชอบของสถานีฯ (Corporate Social Responsibility-CSR) เพื่อเน้น
ย้าจุดยืนที่ชดั เจนในการก่อตั้งสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม เพิ่มพูนคนใน
สังคมให้มีจิตวิญญาณที่สูงขึ้น โดยเป็ นสถานี ฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ เพื่อเป็ น
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ต้นแบบขององค์กรที่มีคุณค่าของสังคม สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากรายการต่างๆ ที่สถานี ฯ เป็ น
ผูผ้ ลิ ตว่ามีจุดมุ่งหมายในการใช้สื่อเพื่อให้คนในสังคมมีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักพุทธ
ธรรมและนามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
ดังนั้นนโยบายหลักของสถานี ฯ คือ การผลิ ตรายการธรรมะเพื่อการเผยแผ่โดยไม่แสวงหา
ก าไร ด าเนิ น การจัด การบริ หารและผลิ ต รายการให้ ส อดคล้ อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของสถานีฯ ที่ได้กาหนดไว้
4.2.2 ด้ านเครือข่ ายการสื่ อสารกับพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย
ส าหรั บ ด้ า นการบริ หารสถานี ฯ ผลการวิ จ ัย พบว่ า การบริ หารงานด้ า นต่ า งๆ ของ
สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี มีการเปลี่ ยนแปลงแบ่งออกได้เป็ นสามช่วงระยะเวลา
คือ ช่ วงระยะเวลาเริ่ มต้น ช่ วงระยะกลาง และช่ วงปั จจุ บนั โดยที่ ท้ งั สามช่ วงระยะเวลานั้นมี การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในการบริ หารจัดการด้านต่างๆ มาโดยตลอด เริ่ มจากการเข้าสู่ วงการโทรทัศน์
ผ่านดาวเที ยมเพื่ อเผยแผ่ธรรมะ โดยอาศัยเวลาออกอากาศในสถานี วิทยุโทรทัศน์เพื่ อการศึ กษา
ทางไกลวังไกลกังวล เป็ นการออกอากาศแทรกหรื อคัน่ รายการเพื่อการศึ กษาของสถานี ไม่มีผงั
รายการและเวลาการออกอากาศที่ชัดเจน รายการที่ออกอากาศมีจานวนน้อย ประมาณวันละ 5-8
รายการ อีกทั้งรายการดังกล่าวมี การออกอากาศซ้ า รายการที่ออกอากาศในช่ วงนี้ เป็ นรายการที่ มี
เนื้ อหา วิธีการผลิตอย่างง่าย ไม่มีความซับซ้อนในเนื้ อหาและขั้นตอน เทคนิ ควิธีในการผลิต แต่ใน
เวลานั้นสถานี ได้มีโอกาสผลิ ตรายการเผยแผ่ธรรมะให้กบั สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่ งประเทศไทย
กรมประชาสั ม พัน ธ์ (สถานี ไ ทยพี บี เอส) และสถานี โททัศ น์ ไ ทยที วี สี ช่ อ ง 3 จนกระทั่ง ได้ย า้ ย
ช่องสัญญาณการออกอากาศโดยใช้ช่องสัญญาณของบริ ษทั ไอพีเอ็ม จากัด (มหาชน) ในช่วงกลาง
แต่มีปัญหาและอุปสรรคในการผลิ ตและการออกอากาศ จนกระทัง่ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงครั้งใหญ่
หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 สถานีฯ ได้ทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งด้านการบริ หาร
การผลิ ตรายการ และการสร้ างเครื อข่ายพันธมิ ตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ ยวกับการสร้ างเครื อข่าย
พันธมิตรเป็ นเรื่ องใหม่ที่เกิ ดขึ้นเป็ นครั้งแรกสาหรับวงการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่
ธรรมะ สื บเนื่ องจากการที่สถานี โทรทัศน์ต่างๆ ทั้งที่เป็ นสถานี โทรทัศน์สาธารณะของทั้งรัฐบาล
และเอกชนต่างผลิตและออกอากาศรายการธรรมะเป็ นของตนเอง เมื่อมีการประชุ มตกลงกันจึงเกิด
เป็ นเครื อข่ายพันธมิตร มีการนารายการธรรมะที่เคยออกอากาศแล้วมาออกซ้ าในสถานีฯ
เครื อข่ายการสื่ อสารที่ไม่ใช่ระบบโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมที่เป็ นสื่ อในการเผยแผ่พุทธธรรม
ให้เข้าถึ งกลุ่มพุทธศาสนิ กชนกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นช่ องทางของการสื่ อสารอีกประเภทหนึ่ งที่สาคัญ
เพราะเป็ นสื่ อที่ช่วยสร้างฐานเดิมให้มนั่ คงและขยายฐานกลุ่มผูช้ มกลุ่มใหม่อื่นๆ ให้กว้างขวางมาก
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ขึ้น ทั้งยังไม่ได้จากัดอยูเ่ ฉพาะภายในประเทศ สถานีฯ อาศัยสื่ อประเภทนี้ อย่างมีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี ที่ ก้ า วหน้ า ทั น สมัย ท าให้ สื่ อประเภทนี้ เข้ า ถึ ง กลุ่ ม
พุทธศาสนิกชนเป้ าหมายได้โดยง่าย และกลุ่มผูช้ มยังมีส่วนช่วยในการใช้สื่อประเภทนี้ ขยายรายการ
และข้อมูลข่าวสารของสถานี ฯ ไปยังผูช้ มกลุ่มอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ วอีกด้วย สื่ อประเภทนี้ เป็ นสื่ อ
เครื อข่ายทางสังคม (Social Media) ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และไลน์ รวมถึงการอัพ
โหลด (Upload) รายการต่างๆ ของสถานี ฯ ลงในยูทูปทาให้เกิดการเลือกรับชมและการรับชมซ้ าอีก
ช่องทางหนึ่ ง โดยเครื อข่ายของสถานที่โทรทัศน์ช่องธรรมะทีวี แสดงความเชื่ อมโยงกันในภาพที่
4.9 เครื อข่ายของสถานีโทรทัศน์ช่องธรรมะทีวี
ยูทูป

ไลน์

อินสตาแกรม

สถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
“ธรรมะทีว”ี

แลกเปลีย่ นรายการ

สถานีโทรทัศน์ พันธมิตร
(ช่ องไทยพีบีเอส และช่ อง 3)
เฟสบุ๊คของผู้ชม

เว็บไซต์ ของสถานีฯ

เฟสบุ๊คของสถานีฯ

ภาพที่ 4.9 เครื อข่ายของสถานีโทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวี
จากภาพที่ 4.9 สามารถจาแนกสื่ อและเครื อ ข่ า ยของสถานี โ ทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย มช่ อ ง
ธรรมะทีวี ออกได้เป็ นสองสื่ อ คือ สื่ อหลัก และสื่ อรอง กับการสื่ อสารถึงกลุ่มเป้ าหมาย ได้ดงั นี้
สื่ อหลัก คือ สื่ อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ประกอบด้วยสถานี โทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวีและ
สถานี โทรทัศน์พนั ธมิตร โดยสถานี โทรทัศน์พนั ธมิตรมีดว้ ยกัน 2 สถานี คือ สถานี โทรทัศน์ช่อง
ไทยพีบีเอสและช่อง 3 เป็ นสื่ อที่เข้าถึงกับทุกกลุ่มเป้ าหมาย เพราะเป็ นสื่ อที่สามารถเลือกใช้ได้ง่าย
โดยทัว่ ไป มีเทคโนโลยีที่ไม่ซบั ซ้อน กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้สื่อหลักมากที่สุด คือ กลุ่มวัยกลางคนและ
ผูส้ ู งอายุ กลุ่ ม สตรี ที่เป็ นแม่บ ้าน เนื่ องจากกลุ่ ม เป้ าหมายกลุ่ ม นี้ ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ใ นบ้า นและ
ติดตามข่าวสารผ่านสื่ อโทรทัศน์
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สื่ อรอง คือ สื่ อที่นอกเหนือจากสื่ อโทรทัศน์และเป็ นสื่ อที่อาศัยอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือเสริ ม
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์อจั ฉริ ยะ ผ่านโปรแกรมหรื อแอพลิ เคชัน่ ต่างๆ ใช้เพื่อรับชมรายการ
ทางสถานี โทรทัศน์ นอกจากนี้ สื่ อรองที่ ช่วยให้ผูช้ มเลื อกชมเฉพาะเวลาหรื อรายการที่ ส นใจได้
นอกเหนือจากการรับชมตามลาดับการแพร่ ภาพตามผังรายการในแต่ละวัน อีกทั้งสื่ อรองยังสามารถ
ช่วยในการติดต่อสื่ อสารระหว่างสถานี ฯ กับผูช้ ม และระหว่างผูช้ มกับผูช้ มได้ดว้ ย กลุ่มเป้ าหมายที่
เลือกใช้สื่อรอง ได้แก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทางาน และกลุ่มทัว่ ไป เนื่ องจากกลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้ มี
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือที่มีเทคโนโลยีสูงและซับซ้อนได้
พุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้ าหมายของสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี สามารถแบ่ง
ออกได้หลายกลุ่ม และบางกลุ่มอาจจะเป็ นส่ วนควบกัน คือ เป็ นสมาชิ กได้ท้ งั สองกลุ่มหรื อหลาย
กลุ่ม กลุ่มเป้ าหมายที่สถานีฯ ได้จดั แบ่งไว้ มีดงั นี้ 1) กลุ่มวัยกลางคนและผูส้ ู งอายุ 2) กลุ่มเด็กเล็ก 3)
กลุ่มเยาวชน 4) กลุ่มวัยทางาน 5) กลุ่มสตรี และ 6) กลุ่มทัว่ ไป
กลุ่มเป้ าหมายตามที่สถานี โทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวีจดั แบ่งไว้แสดงในภาพที่ 4.10 ผูช้ ม
จาแนกเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของสถานีโทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวี

กลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุ
กลุ่มเด็กเล็ก

กลุ่มทัว่ ไป
กลุ่มผู้ชม
เป้าหมาย

กลุ่มเยาวชน

กลุ่มสตรี
กลุ่มวัยทางาน

ภาพที่ 4.10 ผูช้ มจาแนกเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของสถานีโทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวี
จากกลุ่มเป้ าหมายที่ได้จดั แบ่งไว้ดงั ภาพที่ 4.10 เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการตั้งลักษณะและ
รู ปแบบของรายการที่จะทาการผลิต มีการเน้นเฉพาะกลุ่มเป้ าหมาย จะได้วา่ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มที่
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ทางสถานี ฯ ใช้ใ นการก าหนดการผลิ ตรายการ ดังแสดงตามตัวอย่างกลุ่ มเป้ าหมายและรายการ
ธรรมะดังนี้
1) กลุ่ ม วัย กลางคนและกลุ่ ม ผูส้ ู ง อายุ มี ร ายการธรรมะที่ เ น้น เฉพาะกลุ่ ม นี้ คื อ
รายการบทสวดมนต์เช้า รายการธรรมะจากพระป่ า รายการบทสวดมนต์เย็น รายการธรรมะรุ่ งอรุ ณ
รายการเทียนธรรม รายการแสงธรรมสว่างใจ รายการวัดบวรณ์
2) กลุ่ ม เด็ ก เล็ ก มี รายการธรรมะที่ เน้นเฉพาะกลุ่ ม นี้ คื อ รายการธรรมะเด็ ก เล็ ก
รายการการ์ตูนคุณธรรม รายการหนังสั้นคุณธรรม
3) กลุ่ ม เยาวชน มี ร ายการธรรมะที่ เ น้น เฉพาะกลุ่ ม นี้ คื อ รายการเด็ ก ดี มี ธ รรมะ
รายการพลเมื อ งเด็ ก รายการธรรมะเธี ย เตอร์ รายการคนเก่ ง หั ว ใจแกร่ ง รายการธรรมะเชิ ง
วิทยาศาสตร์
4) กลุ่ มวัยท างาน มี รายการธรรมะที่ เน้นเฉพาะกลุ่ มนี้ คื อ รายการธรรมะกับนัก
บริ การ รายการธรรมะร่ วมสมัย รายการธรรมาภิบาล รายการธรรมะคลินิค
5) กลุ่มสตรี มีรายการธรรมะที่ เน้นเฉพาะกลุ่มนี้ คือ รายการปุจฉาวิสัชนาธรรมะ
รายการแสงธรรมสว่างใจ รายการเฉลี่ยสุ ข รายการมหัศจรรย์แห่งปั ญญา
6) กลุ่มทัว่ ไป มีรายการธรรมะที่เน้นเฉพาะกลุ่มนี้ คือ รายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ
รายการสารคดีทุ่งใหญ่นเรศวร รายการเทียนธรรม รายการล้านนาธรรม ล้านนาไทย รายการธรรมะ
จากพ่อ
การจัดรายการธรรมะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย การดาเนิ นการ
ผลิตรายการ และการติดตามผลตอบรับของผูช้ ม ดังมีรายละเอียดดังนี้
1) ประเภทของรายการธรรมะ
การจัดรายการธรรมะที่ออกอากาศโดยสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
มีลกั ษณะรายการที่จดั จาแนกได้ 4 ลักษณะ คือ
(1) จาแนกตามที่ มาของการผลิ ต ได้แก่ รายการที่ ผลิ ตเอง และรายการที่ ผลิ ต
จากภายนอก
(2) จาแนกตามลักษณะของรายการ คือ รายการข่าว รายการสารคดี ภาพยนตร์
สั้น การ์ ตูน และรายการถ่ายทอดสด
(3) จาแนกตามกลุ่ มเป้ าหมาย คื อ รายการที่ จดั ขึ้ นเพื่อเฉพาะกลุ่ มเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ ได้แก่ กลุ่มวัยกลางคนและผูส้ ู งอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มวัยทางาน กลุ่มสตรี และ
กลุ่มทัว่ ไป
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(4) จาแนกตามลักษณะการออกอากาศ คือ รายการที่มีก ารออกอากาศเพียงครั้ง
เดียวและรายการที่มีการออกอากาศซ้ า
การจ าแนกรายการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นี้ เป็ นการจ าแนกรายการตามปกติ ดั ง เช่ น
สถานี โทรทัศน์ทวั่ ไปจัดทา สาหรั บสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมช่ องธรรมะที วีเน้นการจาแนก
รายการตามที่มาของการผลิตและการจาแนกรายการตามกลุ่มเป้ าหมาย เพราะเป็ นการง่ายในการจัด
ผังรายการ เวลาการออกอากาศ และความยาวของรายการที่ออกอากาศ ลักษณะของรายการในช่วง
ปั จจุบนั มีการผลิ ตรายการที่มีเนื้ อหาในเชิ งลึ กมากขึ้น เทคนิ ควิธีในการผลิ ตที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาที่เปิ ดสถานีฯ ใหม่ๆ
2) การผลิตรายการ
การผลิตรายการจาเป็ นต้องมีข้ นั ตอนที่ชดั เจน เพื่อนาสู่ รายการที่จะใช้ออกอากาศที่
ถูกต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการนั้นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานี ฯ
ด้วย
ขั้น ตอนการผลิ ต รายการธรรมะของช่ อ งธรรมะที วี จะเริ่ ม ต้น ที่ ฝ่ ายผลิ ต จัด ท า
แผนการผลิตโดยมีข้ นั ตอนในการผลิต ดังนี้
(1) กาหนดชื่อรายการ
(2) กาหนดแนวคิด
(3) กาหนดแนวทางในการนาเสนอ
(4) กาหนดวิธีการนาเสนอ
(5) กาหนดรู ปแบบการนาเสนอ
(6) จัดทาวิธีการดาเนินการ
(7) จัดทางบประมาณที่ใช้ในการผลิต
เมื่อฝ่ ายผลิตรายการจัดทาแผนตามลาดับขั้นตอนข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การ
นาเสนอในที่ ป ระชุ ม เพื่ อให้ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จารณาและท าการตรวจสอบรายละเอี ย ดต่ า งๆ เพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข และนาไปสู่ ก ระบวนการผลิ ตตามแผนที่ จดั ท าไว้ ดัง ตัวอย่า งเอกสารการผลิ ต
รายการธรรมะในภาคผนวก ก. ภาพที่ 1 ตัวอย่างเอกสารการผลิตรายการธรรมะ
จากตัว อย่ า งเอกสารเอกสารการผลิ ต รายการธรรมะในภาคผนวก ก. ภาพที่ 1 พบว่ า
สถานีโทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวี ได้ดาเนินขั้นตอนการผลิตดังแสดงสรุ ปในตารางที่ 4.2 ขั้นตอนการ
ผลิตรายธรรมะ “พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย”
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ตารางที่ 4.2

ขั้นตอนการผลิตรายธรรมะ “พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย”

ประเภทรายการ
ชื่อรายการ
กลุ่มผู้ชมเป้ าหมาย
ขั้นตอนการผลิต
1. กาหนดชื่อรายการ

2. กาหนดแนวคิด

3. กาหนดแนวทางในการนาเสนอ
4. กาหนดวิธีการนาเสนอ

5. กาหนดรู ปแบบการนาเสนอ

6. จัดทาวิธีการดาเนินการ

7. จัดทางบประมาณที่ใช้ในการผลิต

สารคดีธรรมะเชิงประวัติศาสตร์
พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
กลุ่มทัว่ ไป
กาหนดจากเนื้อหาที่นาเสนอและลักษณะการนาเสนอ
 จากพระกรณี ยกิจในสมเด็จพระสังฆราชฯ สมเด็จพระญาณสังวร
ในสมัย ที่ ย งั ทรงพระชนมชี พ จากการฟื้ นฟูพ ระพุท ธศานาใน
ประเทศอินโดนีเซีย
 ความเป็ นมาของศาสนาพุทธในประเทศอิ น โดนี เ ซี ยตั้ง แต่สมัย
โบราณจนกระทัง่ เสื่ อมและมีการฟื้ นฟูใหม่โดยคณะสงฆ์ไทย
 เทอดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฯ สมเด็จพระญาณสังวร
จัดทาเป็ นสารคดีชุด
 ถ่า ยทอดเรื่ อ งราวผ่า นตัว บุ คคล โดยใช้ส ถานที่ จริ ง ในประเทศ
อินโดนีเซีย
 นาเสนอในเชิงประวัติศาสตร์
 สอดแทรกหลักธรรมะให้เข้ากับเหตุการณ์และสถานที่
สารคดี ธ รรมะเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ ที่ มี ผูด้ าเนิ น รายการน าเสนอผ่า น
ประวัติบุคคลและสถานที่เป็ นพุทธสถานในประเทศอินโดนีเซีย
 กาหนดแผนงาน ดาเนิ นการประชุม เพื่อกาหนดกรอบการทางาน
และกาหนดระยะเวลาการผลิต
 กาหนดตัวบุคลากร อุปกรณ์
 ดาเนินการผลิต
 ทดสอบ
 ออกอากาศ
งบประมาณ 1,000,000 บาท

หมายเหตุ: ประมวลของผูว้ จิ ยั จากตัวอย่างเอกสารการผลิตรายการธรรมะ
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คุณอันนา สุ ขสุ กรี หัวหน้าโปรดิวเซอร์ ฝ่ายรายการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับส่ วนงานที่ฝ่ายการ
ผลิตรายการต้องรับผิดชอบว่า
“การผลิตรายการเป็ นภาคปฏิบตั ิจริ งที่เริ่ มต้นจากการสร้างแนวคิด ความคิดต่างๆ
ให้ออกมาเป็ นรู ปธรรมที่สามารถจับต้องสัมผัสได้ อีกทั้งเป็ นการร่ วมมือกันทุก
ฝ่ ายเพื่ อที่ จะผลิ ตสิ่ ง ที่ ต้องการออกมา และต้องคอยตรวจสอบให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ วางไว้จากการประชุ ม ใหญ่ ใ นการผลิ ตรายการ” อันนา สุ ขสุ ก รี
(สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558)
ดังจะเห็นได้วา่ การผลิตรายการธรรมะเพื่อออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวี
นั้นมีการทางานอย่างพิถีพิถนั เป็ นขั้นตอน ไม่ใช่เป็ นการทางานเฉพาะฝ่ ายผลิตรายการเพียงฝ่ ายเดียว
แต่เป็ นการร่ วมมือพร้อมกันทุกฝ่ ายตั้งแต่เริ่ มค้นจนกระทัง่ ออกอากาศ
3) การติดตามผลตอบรับของผูช้ ม
การติดตามผลตอบรั บของผูช้ มเป็ นขั้นตอนการติดตามผลหลังจากการออกอากาศ
โดยสถานี โทรทัศน์ฯ ช่ องธรรมะทีวีมีการจัดอันดับความนิ ยมของรายการต่างๆ และของสถานี ฯ
สามารถทาการจัดวัดและประเมินกันได้หลายวิธี ได้แก่
(1) การสอบถามความคิดเห็นผ่านรายการโทรทัศน์ที่กาลังออกอากาศ
(2) จดหมายติชมรายการ
(3) จานวนคนและจานวนเงินที่บริ จาคเข้าสนับสนุนสถานีฯ
(4) จานวนครั้งในการเข้าชมรายการผ่านเว็บไซต์ของสถานีฯ
(5) จานวนสมาชิกเฟสบุค๊ ของสถานีฯ
(6) จานวนครั้งในการเข้าชมรายการของสถานีฯ ผ่านยูทูป
(7) การออกแบบสารวจของสถานีฯ
ท้ายที่สุดเป็ นงานส่ วนเพิ่มในปั จจุบนั ของฝ่ ายผลิ ต คือ ฝ่ ายรายการขาย เป็ นฝ่ ายที่ เพิ่มขึ้ น
อย่างชัดเจน เพื่อนาเสนอโครงการผลิตรายการธรรมะต่างๆ เสนอขายให้แก่ผสู ้ นใจสนับสนุ นการ
ผลิต จึงเป็ นส่ วนที่กระตุน้ การทางานของฝ่ ายผลิตรายการมากขึ้น ทาให้เกิดรายการที่สร้ างสรรค์ มี
คุ ณภาพ มี ค วามหลากหลายของเนื้ อหาและการนาเสนอ ฝ่ ายรายการขายเป็ นฝ่ ายที่ ต้องท างาน
ร่ วมกับฝ่ ายการผลิตส่ วนอื่นๆ พร้อมจัดเตรี ยมการนาเสนอให้แก่ผสู ้ นับสนุ นเพื่อลงทุนในการผลิ ต
รายการนั้นๆ ในลาดับต่อไป
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ปั จจุบนั การผลิตรายการมีความยากเพิ่มขึ้น สื บเนื่ องมาจากเทคโนโลยีในการนาเสนอสื่ อมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ผูผ้ ลิตรายการจาเป็ นต้องคานึ งถึงช่องทางในการนาเสนอรายการของ
ตนเองนอกเหนือจากสื่ อช่องทางหลัก สถานี ฯ เอาใจใส่ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ เช่นกัน สื่ อช่องทางรองลงมา
จากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ คือ การออกอากาศผ่านเว็บไซต์ของสถานี ฯ โดยฝ่ ายการผลิตรายการ
ต้องคานึงถึงสื่ อช่องทางรองนี้เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการผลิต ซึ่ ง
จะทาให้รายการที่ผลิตออกมานั้นสามารถนาเสนอผ่านสื่ อทุกช่องทางอันเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลของการผลิตรายการนาเสนอผ่านสื่ อช่องทางต่างๆ ได้สูงสุ ด
สรุ ปว่า ตั้งแต่ก่อตั้งสถานี ฯ มี การผลิ ตรายการเพื่อเผยแผ่ธรรมะออกมาเป็ นจานวนมาก
ตลอดระยะเวลาร่ วม 10 ปี สถานี ฯ ช่ องธรรมะทีวีมีพฒั นารายการที่ออกอากาศมาโดยตลอด และ
อาศัยสื่ อหลักคือสื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม แล้วก็ผสมผสานกับสื่ อทางเลือกอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสื่อ ทาให้รายการที่ สถานี ฯผลิ ตเข้าถึ งผูช้ มเป็ นวงกว้างมากขึ้ น ช่ วง
เริ่ มต้นการออกอากาศเป็ นช่ วงที่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านต่างๆ แต่พอสถานี ฯผ่าน
ช่วงเวลานั้นมาได้ ก็สามารถดาเนินงานได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง กล่าวได้วา่ ตอนนี้ ถือได้วา่ สถานี ฯ
ของเราเป็ นสถานีเพื่อเผยแผ่ธรรมะที่มีผชู ้ มเพิ่มมากขึ้น นอกจากรายการที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
สถานี ฯเองแล้ว ยัง สามารถกล่ าวได้ว่า สถานี ฯช่ องธรรมะที วีเป็ นสถานี โทรทัศ น์เพื่ อการเผยแผ่
ธรรมะที่ มีความเป็ นอิ สระ ทาให้สามารถผลิ ตรายการออกมาได้อย่างหลากหลาย เพราะสถานี ฯ
ไม่ได้ข้ ึนกับหรื อสังกัดกับบุคคลหรื อวัดจนผูกขาดกลายเป็ นสถานี ของวัดหรื อของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง เรื่ องนี้ เลยกลายเป็ นข้อดี ที่ทาให้แตกต่างจากสถานี บางสถานี ที่มีการผูกขาดเฉพาะตัวบุคคล
หรื อวัดที่เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ อีกทั้งในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมาสถานีฯมีพนั ธมิตรร่ วมอย่างช่อง 3 ช่องไทย
ทีบีเอส มีการแบ่งปั นรายการที่ดีมีคุณภาพมาออกอากาศซ้ าในสถานี ฯ เป็ นการเพิ่มจานวนรายการ
และเสริ มให้เกิดความหลากหลายของรายการมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่ องมีส่วนในการทาให้
รายการธรรมะของสถานีฯ แพร่ กระจายสู่ กลุ่มผูส้ นใจทัว่ ไปมากขึ้น

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การวิจ ัย นี้ เป็ นการวิจ ัย เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้น วัตกรรมสื่ อในการเผยแผ่พุ ท ธธรรมของ
สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมช่ องธรรมะที วี และศึ กษาการใช้สื่ อโทรทัศ น์ผ่านดาวเที ยมและ
เครื อข่ายการสื่ อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะทีวีกบั
พุ ท ธศาสนิ ก ชนกลุ่ ม เป้ าหมาย ทั้ง นี้ ก ารศึ ก ษาตามวัตถุ ป ระสงค์ดัง กล่ า วเป็ นการศึ ก ษาวิ จยั เชิ ง
คุ ณภาพ ซึ่ งเป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับนวัตกรรมสื่ อในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเที ย มช่ อ งธรรมะที วี ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ประธานมู ล นิ ธิ ร วมใจเผยแผ่ ธ รรมะ
ผูอ้ านวยการสถานี ฯ และรองผูอ้ านวยการสถานี ฯ และการศึกษาการใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
และเครื อข่ายการสื่ อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
กับพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้ าหมายใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูอ้ านวยการสถานี ฯ รองผูอ้ านวยการ
สถานีฯ หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่ายรายการ และผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิคและออกอากาศ ซึ่ งผลที่ได้จากการ
วิจยั สามารถสรุ ปและนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 การใช้ นวัตกรรมสื่ อในการเผยแผ่ พุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมช่ อง
ธรรมะทีวี
จากการสั ม ภาษณ์ ป ระธานมู ล นิ ธิ ร วมใจเผยแผ่ธ รรมะ ผูอ้ านวยการสถานี ฯ และรอง
ผูอ้ านวยการสถานี ฯ สรุ ปได้ว่า การสื่ อสารของสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะที วี มี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่คาสอนในศาสนาพุทธ โดยอาศัยสื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม เป็ นสื่ อหลักใน
การเผยแพร่ สู่ประชาชน สามารถแบ่งช่วงเวลาของการใช้สื่อออกเป็ นสามช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาแรก
ช่วงกลาง และช่วงปั จจุบนั
ช่ วงเวลาแรกของการออกอากาศ เป็ นการใช้สื่อโทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยมออกอากาศผ่า น
ช่องสัญญาณของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลวังไกลกังวล ไม่มีสถานี ออกอากาศเป็ นของ
ตนเอง ผัง รายการออกอากาศไม่ มี ค วามชัดเจน เป็ นผัง รายการที่ ร่ วมกับ สถานี ฯ วัง ไกลกัง วล
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เนื่องจากรายการที่ผลิตจะใช้ออกอากาศเป็ นรายการสารองหลังจากรายการหลักของสถานีฯ วังไกล
กังวล คือรายการเพื่อการศึกษาทางไกลถูกออกอากาศไปแล้วตามผังรายการ อีกทั้งการออกอากาศ
ในช่ วงนี้ เป็ นการออกอากาศเฉพาะวันจันทร์ ถึ ง วันศุ ก ร์ หยุดการออกอากาศในวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ ระบบที่ใช้ในการออกอากาศยังเป็ นระบบเก่า คื อระบบ Analog รายการที่ออกอากาศยังมี
ลักษณะอย่างง่ายทั้งรู ปแบบการผลิ ต เทคนิ คการผลิต รู ปแบบการนาเสนอ เนื้ อหาธรรมะ และเวลา
ในการออกอากาศ รายการที่ผลิ ตในช่ วงแรกยังไม่หลากหลาย สื่ อที่ใช้ยงั ไม่มีการพัฒนาและการ
ผสมผสานร่ วมกับสื่ อสมัยใหม่อย่างอื่ น ข้อจากัดมีอยู่มากอีกทั้งยังถูกตรวจสอบและควบคุ ม จาก
หน่วยงานของสถานีฯวังไกลกังวล
ช่วงกลางเป็ นช่วงที่เปลี่ยนเครื อข่ายสัญญาณในการออกอากาศ มีการปรับปรุ งรายการ การ
ผลิ ต รายการ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต กล่ า วได้ว่า ช่ ว งกลางเป็ นช่ ว งเริ่ ม ต้น การใช้
นวัตกรรมสื่ อในการสื่ อสารเพื่ อเผยแผ่ธ รรมะของช่ องธรรมะที วี เริ่ ม ต้นจากการเปลี่ ย นระบบ
สัญญาณการออกอากาศจากระบบ Analog เป็ นระบบ Digital ทาให้การส่ งสัญญาณเสถียรขึ้น ภาพ
และเสี ยงที่รับชมมีคุณภาพคมชัดมากขึ้น การปรับปรุ งรู ปแบบของรายการจึงเกิ ดขึ้นในช่ วงเวลานี้
จากการที่ผบู ้ ริ หารหลักทั้งสามท่านเล็งเห็นว่ามีความจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อประโยชน์แก่ผชู ้ ม จึงมี
การผลิ ตรายการใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิ ม มี การเพิ่มเติ มรายการธรรมะเชิ งสารคดี ถื อได้ว่าเป็ น
รายการเด่ นของสถานี ฯ เนื่ องจากเป็ นรายการที่มีการถ่ ายทาทั้งในและนอกประเทศ มี การบรรจุ
เนื้ อหาสาระที่เป็ นระบบมีความลุ่มลึ กมากขึ้นกว่าเดิ ม ที่ส่วนใหญ่เน้นจัดรายการประเภทสนทนา
ธรรม สื่ อ โทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มที่ ใ ช้ ใ นช่ ว งนี้ สามารถใช้ ไ ด้ เ กื อ บเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก าร
ออกอากาศตลอดทั้ง 24 ชั่ว โมงเต็ม ทั้ง สั ป ดาห์ ไม่ มี วนั หยุด ซึ่ ง แตกต่ า งจากช่ วงแรก มี ก ารใช้
นวัตกรรมสื่ อทั้ง เป็ นโทรทัศน์ผ่า นดาวเที ยม คื อ ใช้ระบบใหม่ ที่ทนั สมัยเพื่อเพิ่ มคุ ณภาพในการ
ออกอากาศ และนวัตกรรมสื่ อที่นอกเหนื อจากสื่ อโทรทัศน์ ที่มีการนามาใช้ในช่ วงนี้ คือ เฟสบุ๊ค
ยูทูป และเว็บไซต์ของสถานี ฯ มีการสร้ างสถานี พนั ธมิตรเพื่อการแลกเปลี่ ยนและแบ่งปั นรายการ
ธรรมะเพื่อการเผยแผ่สาธารณะ
ช่วงปั จจุบนั เป็ นช่ วงที่มีการเปลี่ ยนช่ องสัญญาณออกอากาศใหม่ ทาให้ขอ้ จากัดในการส่ ง
สัญญาณออกอากาศน้อยลง ช่วงนี้ เป็ นช่วงที่สถานี ฯมีการพัฒนาอย่างมากในเรื่ องการผลิตรายการ
การพัฒนาบุคลากร จากเดิ มปั ญหาด้านความไม่แน่ นอนของการบริ หารจัดการก็สามารถแก้ไขให้
ลุล่วงไปได้ กล่าวคือ เรื่ องงบประมาณในการดาเนิ นการจัดการ โดยเฉพาะค่าเช่ าสัญญาณ ทาให้มี
การปรั บผังรายการใหม่โดยการเพิ่มความหลากหลายของรายการมากขึ้ น นวัตกรรมการใช้สื่อที่
นอกเหนือจากสื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมขยายมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อ ได้แก่
การที่สามารถนารายการบางส่ วน หรื อรายการบางรายการเผยแพร่ และแบ่งปั นในเฟสบุ๊คและยูทูป
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ได้มากขึ้น อีกทั้งมีการสร้างเครื อทางสังคมออนไลน์ (Social Online Network) เพื่อการแสดงความ
คิดเห็ น การแบ่งปั น และการทากิ จกรรมร่ วมกัน นวัตกรรมสื่ อในช่ วงปั จจุบนั ถื อได้ว่ามีส่วนช่ วย
สถานีฯ ในการเผยแพร่ รายการธรรมะและกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานีฯได้มาก
5.1.2 การใช้ สื่อโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมและเครื อข่ ายการสื่ อสารเพื่อการเผยแผ่ พุทธธรรม
ของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะทีวกี บั พุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย
จากการสัมภาษณ์ผอู้ านวยการสถานี ฯ รองผูอ้ านวยการสถานี ฯ หัวหน้าโปรดิวเซอร์ ฝ่าย
รายการ และผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิคและออกอากาศ สรุ ปได้วา่
ในช่ วงแรกของการดาเนิ นงานสถานี ฯ ยังคงใช้เพียงสื่ อโทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมเป็ นหลัก
เพียงอย่างเดียว ไม่มีการใช้สื่ออื่นมาร่ วมในการเผยแพร่ เนื่ องจากข้อจากัดต่างๆ ดังนั้นในช่วงแรก
อาจจะกล่าวได้วา่ ยังไม่มีการกาหนดพุทธศาสนิ กชนกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน กลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด
จึงเป็ นเพียงกลุ่มใหญ่กว้างๆ คือ กลุ่มพุทธศาสนิ กชนทัว่ ไป โดยส่ วนมากจะเป็ นผูส้ ู งอายุ เครื อข่าย
ในการสื่ อสารช่วงนี้ก็มีไม่มาก ไม่ชดั เจน
ช่วงกลางของการดาเนินงานเป็ นช่วงที่มีการปรับปรุ งใหญ่ในทุกด้าน คือ สถานี ส่งสัญญาณ
ระบบการส่ งสัญญาณ การผลิตรายการ การจัดหางบประมาณ และการออกอากาศเต็มรู ปแบบยี่สิบสี่
ชัว่ โมง เริ่ มมีการใช้นวัตกรรมสื่ อทั้งที่เป็ นสื่ อโทรทัศน์และสื่ อที่นอกเหนื อจากสื่ อโทรทัศน์ ทาให้
การใช้ สื่ อโทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มและเครื อข่ า ยมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น สามารถเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น ในช่วงนี้ เริ่ มมีเครื อข่ายพันธมิตรทั้งที่เป็ นสถานี โทรทัศน์และจากผูช้ ม ทา
ให้รายการธรรมะของสถานีมีการเผยแพร่ ออกไปหลายช่องทางมากขึ้นกว่าเดิม
ช่วงปั จจุบนั มีการผลิตรายการแยกกลุ่มเป้ าหมายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม คือ จากกลุ่มเป้ าหมาย
เดิม 4 กลุ่ม เพิ่มเป็ น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทางาน กลุ่มสตรี และ
กลุ่มทัว่ ไป ประเภทของรายการมีความหลากหลายมากขึ้นตามกลุ่มเป้ าหมาย สถานีฯ มีการพัฒนา
เทคนิควิธีในการผลิตและเสริ มด้วยการนารายการที่ออกอากาศแล้วไปเผยแพร่ ซ้ าทั้งใน
สถานีโทรทัศน์ที่เป็ นพันธมิตร และช่องทางอื่นที่เป็ นเทคโนโลยีที่รองรับการออกอากาศและ
รายการ
กล่าวโดยสรุ ปว่า สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมช่ องธรรมะที วีเป็ นสถานี เพื่อเผยแผ่คาสั่ง
สอนในศาสนาพุทธอย่างแท้จริ ง มี ความหลากหลายในเนื้ อหาสาระ ไม่ยึดติ ดอยู่กบั องค์ก รทาง
ศาสนาใด หรื อยึดติดในตัวบุ คคลใดเป็ นหลัก ทาให้มี ความอิส ระในการท างาน โดยยึดหลักใน
เนื้ อหาสาระของหลัก ธรรมเป็ นส าคัญ การเลื อกใช้สื่ อ ก็ ยึ ด ตามหลัก การใช้สื่ อ นั้น ๆ และปรั บ
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ประยุ ก ต์ต ามการเปลี่ ย นแปลงด้า นเทคโนโลยี ท าให้ ส ถานี ฯ สามารถใช้สื่ อ อื่ น ๆ ร่ ว มกับ สื่ อ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมได้

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั โดยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ คือ การ
ใช้นวัตกรรมสื่ อในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี และการ
ใช้สื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมและเครื อข่ายการสื่ อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวกี บั พุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้ าหมาย ดังมีผลดังนี้
5.2.1 การใช้ นวัตกรรมสื่ อในการเผยแผ่ พุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมช่ อง
ธรรมะทีวี
การใช้สื่อในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีอาศัยสื่ อ
หลัก คื อ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อโทรทัศ น์ที่ใ ช้เป็ นระบบโทรทัศ น์ผ่านดาวเที ย ม ดาเนิ นการจัดตั้งโดย
มูลนิ ธิ รวมใจเผยแผ่ธรรมะ กล่ า วได้ว่าก่ อนที่ จะมี การเผยแผ่พุทธธรรมของมู ลนิ ธิที่ เป็ นผูก้ ่ อตั้ง
สถานีฯ ได้มีการเผยแผ่พุทธธรรมโดยมูลนิ ธิน้ ี อยูก่ ่อนแล้ว แต่อาศัยสื่ ออื่นๆ ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
วิทยุ จนกระทัง่ ประธานมูลินิธิฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเผยแผ่ออกไปให้กว้างขึ้น เข้าถึงกลุ่ม
คนที่หลากหลาย ผนวกกับการที่ประธานมูลนิ ธิฯ เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นวงการสื่ อสารมวลชน เป็ นอดีต
ประธานกรรมการและประธานบริ หารกลุ่มเนชัน่ ซึ่ งมีประสบการณ์ในแวดวงวิทยุโทรทัศน์เล็งเห็น
ความสาคัญในการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนา จึงเสนอความคิดในการก่อตั้งสถานี โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมขึ้น การเลือกใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็ นสื่ อหลักใน พ.ศ.
2548 นั้นเป็ นเรื่ องที่มีความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องเนื่ องจากเป็ นเทคโนโลยีสื่อสารที่ยงั
ใหม่และยังมีขอ้ จากัดทางด้านเทคนิคและกลุ่มผูร้ ับชมที่จากัด ไม่แพร่ หลายเท่าในปั จจุบนั ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทั้งฝ่ ายผูผ้ ลิ ตออกอากาศและฝ่ ายผูร้ ับชมมี สูง สถานี โทรทัศน์ที่จะจัดรายการเผยแผ่ศาสนา
พุทธนั้นก็ตอ้ งใช้กาลังทุนและกาลังบุคลากรมาก เรื่ องของเงิ นทุนที่ตอ้ งใช้ในการบริ หารงานด้าน
ต่างๆ ของสถานี ก็เป็ นจานวนเงิ นทุนที่ตอ้ งใช้สูงไม่แตกต่างจากสถานี โทรทัศน์ทวั่ ไป แต่ประธาน
มูลนิ ธิฯให้เหตุผลผ่านประสบการณ์จากการทางานด้านการสื่ อสารและการใช้สื่อ โดยชี้ ให้เห็นถึ ง
แนวโน้มในอนาคตสื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจะเป็ นสื่ อหลักที่สาคัญที่จะทาให้ผผู ้ ลิตรายการ (ผูส้ ่ ง
สาร) สามารถส่ งต่อสิ่ งที่เป็ นสาระมีประโยชน์ (สาร) ถึงผูร้ ับชม (ผูร้ ับสาร) ได้อย่างกว้างขวางและ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น การเกิดขึ้นของสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะช่องธรรมะ
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ทีวีทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของการใช้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อเป็ นสื่ อในการเผยแผ่
ศาสนา โดยเฉพาะหลักคาสอนศาสนาพุทธ
จากผลการวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การใช้ สื่ อ และนวัต กรรมสื่ อ เพื่ อ การเผยแผ่ พุ ท ธธรรมของ
สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี พบว่า สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะทีวีมี
การใช้สื่อและนวัตกรรมสื่ อเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) การเลือกใช้สื่อโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม 2) การเลือกใช้สื่อเดิมโดยมีการพัฒนาปรับปรุ ง และ 3) การ
เลือกใช้สื่อเสริ ม ดังมีรายละเอียดดังนี้
1) การเลือกใช้สื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม
การเลือกใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของช่องธรรมะทีวี
เริ่ มต้นจากวิสัยทัศน์ของผูก้ ่อตั้งที่มีประสบการณ์ ดา้ นการใช้สื่อ และกาหนดวัตถุ ประสงค์เฉพาะ
เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมะของศาสนาพุทธเท่านั้น โดยมีเหตุผลสนับสนุ นว่า ระบบโทรทัศน์ระบบ
เดิมทัว่ ไป คือ ระบบ Analog แต่เดิมจะถูกแทนที่ดว้ ยระบบ Digital ที่ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม ซึ่ ง
จะทาให้คุณภาพของรายการที่นาเสนอทั้งภาพและเสี ยงมีสูงขึ้น อีกทั้งลดข้อจากัดเกี่ ยวกับการส่ ง
สัญญาณเนื่องจากใช้ระบบดาวเทียม สามารถเข้าถึงผูร้ ับชมครอบคลุมได้ทวั่ ประเทศและในปั จจุบนั
ขยายไปทัว่ โลก นับได้ว่าเป็ นการเลื อกใช้สื่อตั้งต้นที่มีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลให้การดาเนิ นการตาม
วัตถุประสงค์มีความเป็ นไปได้สูงขึ้น
2) การเลือกใช้สื่อเดิมโดยมีการพัฒนาปรับปรุ ง
การเลือกใช้สื่อเดิมแต่มีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหา อุปสรรค และข้อจากัดมาเพื่อใช้
ในการปรับปรุ งสื่ อเดิ มของตนให้ดียิ่งขึ้ น ส่ วนนี้ ถือได้ว่าเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการใช้นวัตกรรมสื่ อ
เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดในการสื่ อสาร สถานี ฯ ช่ องธรรมะที วีเลื อกใช้ช่ องสั ญญาณในการ
ออกอากาศในช่วงแรกด้วยระบบหนึ่ งของผูใ้ ห้เช่าสัญญาณ เมื่อออกอากาศไปได้ระยะหนึ่ งมีปัญหา
เกิ ดขึ้ นทางด้า นเทคนิ ค การออกอากาศท าให้สั ญญาณภาพและสั ญ ญาณเสี ย งไม่ เป็ นไปตามที่
ต้องการ ผูบ้ ริ หารสถานี ฯ เลือกใช้สื่อเดิมในระบบใหม่ที่มีการปรับปรุ งเพื่อแก้ไขปั ญหาทางเทคนิ ค
ต่างๆ จนกระทัง่ เป็ นสื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมที่มีคุณภาพและเสี ยงที่ชดั เจนดีข้ ึน อันเป็ นประโยชน์
แก่ผชู ้ ม ข้อจากัดต่างๆ ที่มีในอดีตลดลงไปมาก เป็ นต้นว่า สัญญาณภาพและเสี ยงไม่ชดั เจนหรื อขาด
หายไปในช่วงอากาศแปรปรวน ฝนฟ้ าคะนอง ฝนตก สายเชื่ อมต่อสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ และ
จานรับสัญญาณที่มีปัญหา นวัตกรรมสื่ อในส่ วนนี้ คือการเลือกใช้สื่อเดิมที่ดีมีคุณภาพ เนื่ องจากสื่ อ
บางชนิ ดยังมี ปัญหาและข้อจากัดบางอย่างที่ ทาให้การส่ งสารไม่สมบูรณ์ เมื่ อมี การพัฒนาสื่ อนั้น
เกิ ดขึ้ นทาให้เกิ ดเป็ นการเปลี่ ยนแปลง โดยที่ บางส่ วนเป็ นของใหม่แต่ภาพรวมรวมยังเป็ นสื่ อเดิ ม
ผูใ้ ช้สื่อจึงต้องมีการตื่นตัวต่อการพัฒนา การปรั บปรุ งสื่ อนั้นๆ เพื่อสามารถที่จะใช้สื่อนั้นๆ ให้มี
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ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สถานี ฯ ช่ องธรรมะทีวีเลื อกใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็ นหลัก แต่มีการ
ติดตามการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงของสื่ อที่เลือกใช้ และทาการเลือกปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามอย่าง
เหมาะสม
3) การเลือกใช้สื่อเสริ ม
การเลือกใช้สื่อเสริ มจากสื่ อที่ไม่ได้เป็ นสื่ อหลักของสถานี โทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวี
สื บเนื่องจากนวัตกรรมด้านการสื่ อสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูใ้ ช้สื่อจาเป็ นที่จะต้องปรับตัว
รู ้จกั ประยุกต์ หรื อปรับเปลี่ ยนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสื่ อต่างๆ โดยเฉพาะสื่ อใหม่ที่เกิดขึ้น
สถานี โ ทรทัศ น์ ฯ ช่ อ งธรรมะที วี มี ก ารเลื อ กใช้น วัต กรรมสื่ อที่ เกิ ดขึ้ นเข้า มาประยุก ต์ใ ช้ก ับ สื่ อ
โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมที่ มีอยู่ ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ข้ ึ นมากกว่าเดิ ม เช่ น การใช้สื่อเฟสบุ๊คในการ
สื่ อสารกับผูช้ ม การใช้เว็บไซต์ของสถานี ฯ ในการแสดงเรื่ องราวต่างๆ ของสถานี ฯกับผูร้ ับชมที่
สนใจ เมื่อระบบเว็บไซต์มีการปรับปรุ งให้สามารถบรรจุ (Upload) รายการธรรมะของสถานี ฯ เข้า
ไปได้ ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในการใช้สื่อของผูร้ ับชมขึ้นอีกระดับหนึ่ ง คือ จากเดิ มที่ผรู ้ ับชม
รายการทางสถานี ฯ จะต้องตรวจดูรายการที่สนใจจากผังรายการออกอากาศเพื่อเลื อกชมเมื่อผูช้ ม
ต้องการจะชมเฉพาะรายการ หรื อเลื อกชมในกรณี ที่ไม่สามารถชมได้ในครั้ งแรก หรื อในกรณี ที่
ต้องการชมรายการนั้นซ้ า รายการของสถานี ฯ ที่มีการบรรจุอยูใ่ นเว็บไซต์ถือว่าเป็ นสื่ อทางเลือกที่
ขยายความสามารถของสื่ อเดิม (สื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม) เพราะผูท้ ี่เลือกชมทางเว็บไซต์สามารถ
เลือกชมเฉพาะรายการที่สนใจ โดยไม่ตอ้ งรอเวลา และสามารถเลื อกชมซ้ ามากเท่าตามที่ตอ้ งการ
ตามเวลาที่สะดวกได้ และถ้าผูช้ มมีความสนใจรายการนั้นก็ยงั สามารถบันทึกรายการ (Download)
รายการนั้นๆ เก็ บ ไว้เป็ นส่ วนตัวได้ สื่ อที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ที่ อานวยประโยชน์ ใ ห้เกิ ดขึ้ นกับ การผลิ ต
รายการและการเผยแพร่ ร ายการอี ก อย่า งหนึ่ ง ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มทั้ง ผูส้ ่ ง สารและผู ้รั บ สาร คื อ ยูทู ป
(YouTube) สถานีฯ เลือกใช้สื่อชนิดนี้ในการบรรจุรายการต่างๆ เพื่อให้เป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่ งแก่
ผูช้ ม โดยในช่วงแรกที่ใช้สื่อชนิดนี้มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับขนาดของความจาที่จะบันทึกได้จากัด สถานี ฯ
แก้ปัญหาโดยการตัดรายการเต็มออกเป็ นตอนๆ ตอนละไม่เกิน 10 หรื อ 15 นาทีข้ ึนอยูก่ บั ความยาว
ของรายการ ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับผูเ้ ลื อกชมคือในบางครั้งมีจานวนตอนที่ขาดหายไปเนื่ องจากลาดับ
ในการบันทึกยังมีขอ้ จากัด แต่ในขณะนี้ยทู ูปมีการปรับระบบเพิ่มขนาดของความจาให้แก่ผใู ้ ช้ ทาให้
สถานีฯได้รับประโยชน์ในส่ วนนี้ ดว้ ย คือ สถานี ฯ สามารถบันทึกและบรรจุรายการที่มีความยาว 11.30 ชัว่ โมงได้ท้ งั หมดในคราวเดียวกัน สื่ อชนิ ดนี้ นบั ว่าเป็ นสื่ อที่เอื้อประโยชน์ให้กบั สถานี ฯและผู ้
รับชมอย่างมาก
นอกจากนี้ สื่อเสริ มที่สถานี ฯ เลื อกใช้ในการสื่ อสารนอกจากเป็ นการใช้นวัตกรรมสื่ อใน
การส่ งสารแล้ว สื่ อเหล่านี้ ยงั มีประโยชน์ในการใช้เป็ นตัวชี้ วดั ความนิ ยมของทั้งสถานี ฯ และของ
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รายการได้ด้วย เนื่ องด้วยสื่ อเหล่ า นี้ มี ตวั นับ (Counter) ที่ จะแสดงให้เห็ นจานวนของผูท้ ี่ มาและ
จานวนของครั้ งที่ มี ก ารเลื อ กชมรายการ และผูท้ ี่ เข้ามาใช้บริ ก ารและผูเ้ ข้าชมยัง สามารถแสดง
ความเห็น คาติชมต่างๆ ผ่านพื้นที่ที่กาหนดไว้ ซึ่ งสถานี ฯ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการวัดความ
นิ ยม ข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ในการผลิ ตรายการที่ ตรงกับความต้องการของผูร้ ั บชมได้ดีข้ ึน และ
เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สาหรับส่ วนของผลการใช้นวัตกรรมสื่ อเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์ผา่ น
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวสี อดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
งานวิจยั ของทัศนีย ์ เจนวิถีสุข และคณะ (2549) เรื่ อง ความสามารถด้านการสื่ อสารของพระ
พิ ศ าลธรรมพาที (พระพยอม กัล ยาโณ) กับ การระดมพลัง การพัฒ นาชุ ม ชน โดยที่ ง านวิ จ ัย ที่
สอดคล้องนี้ ช้ ี ให้เห็ นว่า พระพิศาลธรรมพาทีมีการใช้สื่อเดิมเกี่ ยวกับเผยแผ่ควบคู่ไปกับการใช้สื่อ
ใหม่เสริ ม เพื่อให้ผรู ้ ับสื่ อมีความรู ้ความเข้าใจในสารได้มากขึ้น มีอารมณ์ร่วมและมีความสนุ กสนาน
จากการรับสื่ อนั้น
งานวิจยั ของสิ ริลกั ษณ์ ศรี จินดา (2553) เรื่ อง การใช้วาทศิ ลป์ ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่
ธรรมะของพระมหาวุฒิชยั วชิ รเมธี ผ่านสื่ อมวลชน และงานวิจยั ของฉวีมณฑ์ สุ ขไพบูลย์ (2553)
เรื่ อง การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผ่ธรรมะ กรณี ศึกษา: พระมหาวุฒิชยั วชิร
เมธี แสดงให้เห็นถึงความสาคัญในการใช้สื่อที่เกิดใหม่มาใช้ในการเผยแผ่พุทธธรรม สื่ อสมัยใหม่ที่
มีการใช้เพิ่มเติมจากสื่ อเดิ ม คือ สื่ อดิ จิทลั การใช้สื่อเครื อข่ายทางสังคม ช่ วยในการทางานเผยแผ่
พุทธธรรม เนื่ องจากผูร้ ับสารให้ความสาคัญกับสื่ อที่เกิดขึ้น ผูส้ ่ งสารธรรมะแม้แต่พระสงฆ์เองควร
ที่จะต้องสื่ อที่เกิดขึ้นใหม่ต่างๆ เพื่อการเผยแผ่ ซึ่ งจะเป็ นส่ วนช่วยทาให้เข้าถึงกลุ่มคน ทาให้ธรรมะ
ที่ส่งไปมี ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็ นสิ่ งที่ช่วยกระตุน้ ให้ผรู ้ ั บมี ความสนใจในเนื้ อหาที่ ยากและไม่
น่าสนใจให้เกิดมีข้ ึนได้มากขึ้นและเร็ วขึ้น อีกทั้งเป็ นการเลือกใช้สื่อตามที่ชอบจะทาให้เกิดมีความ
สมัครใจในการรับรู ้ ผูส้ ่ งสารรวมถึ งผูส้ ร้างสารต้องมีความรู ้ในสื่ อใฟม่เพื่อการเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสมด้วย
และงานวิจยั ของภัทรพร ศิลปาจารย์ เรื่ อง (2551) ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลรายการ
โทรทัศน์ “โรงเรี ยนอนุบาลฝัน ในฝันวิทยา” มีความสอดคล้องกันโดยที่ การใช้สื่อใหม่ในการผลิต
รายการโทรทัศน์เป็ นส่ วนที่ช่วยทาให้ผรู ้ ับสารเกิดความสนใจมากขึ้น ช่วยทาให้กลุ่มผูช้ มสมัครใจ
เลือกรับสาร สื่ อใหม่หลายชนิ ดช่ วยทาให้กลุ่มผูช้ มบางกลุ่มที่ไม่สนใจธรรมะเป็ นกลุ่มที่เข้าถึงยาก
เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชนเกิดมีความสนใจในธรรมะเนื่ องจากการเลือกใช้สื่อที่ดึงดูดใจ จูงใจ และ
ให้ ค วามเพลิ ด เพลิ น โดยที่ ผู ้ผ ลิ ต รายการสามารถสอดแทรกธรรมะทั้ง ที่ เ ป็ นภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิให้กลุ่มผูช้ มเหล่านั้นได้
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5.2.2 การใช้ เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารเพื่ อ การเผยแผ่ พุ ท ธธรรมของสถานี โ ทรทัศ น์ ผ่ า น
ดาวเทียมช่ องธรรมะทีวไี ปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย
การใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเครื อข่ายที่เข้าถึ งพุทธศาสนิ กชนกลุ่มเป้ าหมายของ
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม ช่องธรรมะทีวมี ีการพัฒนาการตามลาดับได้ 3 ช่วง ดังต่อไปนี้
1) ช่ วงแรกของการดาเนิ นงานสถานี ฯ เลื อกใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมเป็ นสื่ อ
หลักอย่างเดียว เครื อข่ายที่มีอยูแ่ ต่เดิมเนื่องจากผูส้ นับสนุนในการก่อตั้งสถานีฯ คือ มูลนิ ธิรวมใจเผย
แผ่ธรรมะ มีกิจกรรมเกี่ยวกับเผยแผ่อยูใ่ นระดับหนึ่ ง ทาให้มีการใช้สื่อที่สืบเนื่ องเกี่ยวข้องกับมูลนิ ธิ
ฯ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น การบอกเล่าผ่านกิจกรรมร่ วมกันซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการช่วยประชาสัมพันธ์
สถานี ฯ มากกว่าที่จะเป็ นเครื อข่ายที่ใช้สื่อเพื่อเสริ มกับสื่ อหลักในการถ่ายทอดรายการธรรมะของ
สถานี ฯ กลุ่ มเป้ าหมายของสถานี ฯ ยังไม่ชัดเจน มี ลกั ษณะเหมารวมทั้งหมดมากกว่า ซึ่ งสาหรับ
ผูบ้ ริ หารจะให้คาตอบเกี่ยวกับกลุ่มเป้ าหมายของผูร้ ับชม คือ กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่เลือกรับชม นัน่ คือ
กลุ่ มผูส้ ู งอายุและกลุ่ มวัยทางาน รายการที่ ปรากฏในช่ วงแรกจึ งเป็ นลักษณะรายการธรรมะแบบ
ดั้งเดิ ม ได้แก่ รายการแสดงธรรม (การเทศน์ของพระสงฆ์) รายการสวดมนต์ (ทาวัตรเช้า เย็น)
รายการสนทนาธรรม โดยรายการเหล่ านี้ มีรูปแบบการผลิ ตรายกรที่ เรี ยบง่ าย ไม่ซับซ้อน หัวข้อ
ธรรมถื อกาหนดชัดเจนเป็ นเรื่ อง เวลาที่ใช้ในการผลิ ตใช้เวลาน้อยและงบประมาณไม่สูง ระยะการ
ออกอากาศไม่เกิน 30 นาที
2) ช่ วงกลางของการด าเนิ นงานสถานี ฯ ช่ วงนี้ เ ป็ นช่ วงเริ่ ม ต้นการพัฒนาระบบ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเป็ นอย่างมาก เริ่ มจากการเปลี่ยนเป็ นระบบส่ งสัญญาณที่มีความเสี ยรมากขึ้น
เพื่อคุณภาพของการรับชมที่ดีข้ ึน มีการจัดผังรายการออกอากาศเป็ นของสถานี ฯ เองทั้งหมด ช่วงนี้
เป็ นช่ วงการจัดการสถานี ฯ อย่างบูรณาการ โดยจัดการร่ วมกันทั้งสื่ อโทรทัศน์ผ่านดาวเที ยม สื่ อ
เสริ ม การจัดตั้งเครื อข่าย และการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย สื่ อเสริ มที่เลือกใช้ คือ การเปิ ดเว็บไซต์ของ
สถานีฯ เพื่อให้ขอ้ มูลแก่บุคคลผูส้ นใจ และเป็ นส่ วนเสริ มในการสื่ อสารและการส่ งสาร การบันทึก
รายการต่างๆ ของสถานี ฯ ในยูทูปให้เป็ นทางเลื อกในการรับชม การเปิ ดเฟสบุ๊คเป็ นสื่ อเพื่อการส่ ง
ข้อมูลข่าวสารที่กบั กับสถานีฯ และนาเสนอรายการที่น่าสนใจ อีกทั้งเป็ นเสมือนสื่ อกลางของการวัด
ความนิ ยมของสถานี ฯ และรายการ ทาให้ทราบถึ งกลุ่มผูส้ นใจและสถานี ฯ สามารถนามาจาแนก
จัดเป็ นกลุ่มๆ เพื่อประโยชน์ในการผลิตรายการให้ตรงกับกลุ่มผูช้ มเป้ าหมายได้ การจัดตั้งเครื อข่าย
ที่ นับว่ามี ความแตกต่า งอุ ตสาหกรรมโทรทัศน์ผ่านดาวเที ยม คื อ การที่ ส ถานี ฯมี พนั ธมิ ตรที่ เป็ น
สถานี ฯโทรทัศน์ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการผลิ ตรายการธรรมะ การแลกเปลี่ ยนรายการธรรมะ
เพื่อให้สถานีโทรทัศน์ที่เป็ นพันธมิตรหรื อที่ร่วมเป็ นเครื อข่ายนารายการธรรมะนั้นไปออกอากาศซ้ า
ได้โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้จ่า ย ถื อได้ว่า เป็ นเครื อข่ า ยที่ เกิ ดขึ้ นด้วยอุ ดมการณ์ เ ดี ย วกัน ไม่ เกี่ ย วข้องกับ
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ผลประโยชน์ทางธุ รกิจที่เป็ นตัวเงิน ส่ วนนี้ เป็ นส่ วนที่สถานี ฯ ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายที่วางไว้ในการจัดตั้งสถานี ฯ คื อ เพื่อพัฒนาสื่ อธรรมะให้ทนั ยุค สร้ างสรรค์อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพน าไปสู่ ก ารเข้า ถึ ง และพัฒ นาสั ง คมได้อย่า งยัง่ ยื น เพราะการที่ มี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ ป็ น
สถานี โทรทัศน์เหมือนกันเพื่อการเผยแผ่หลักคาสอนในศาสนา ถือได้วา่ เป็ นการทางานด้วยความ
สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม ส าหรั บ กลุ่ ม หมายในช่ ว งกลางนี้ สถานี ฯ ได้ แ บ่ ง
กลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่มทัว่ ไป โดยกลุ่มที่
เป็ นผูร้ ับชมกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่มีความสนใจธรรมะอยูเ่ ป็ นพื้นฐานเดิ ม
แล้ว สื่ อที่ผชู ้ มกลุ่มนี้ เลือกคือโทรทัศน์ เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อนยุง่ ยาก สื่ อทางเลือก
อื่ นๆ จะไม่เป็ นที่ สนใจสาหรั บผูช้ มกลุ่ ม นี้ การกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรู ปของเครื อข่า ย
สาหรับกลุ่มนี้ จะเป็ นแบบดั้งเดิมผ่านช่ องทางปกติ เช่ น การร่ วมทากิจกรรมทางศาสนา การพูดคุ ย
กันตามโอกาส เป็ นต้น ในขณะที่กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มอื่นๆ จะมีความหลากหลายด้านการเลือกใช้สื่อ
เสริ ม เช่น การใช้เว็บไซต์ เฟสบุค๊ ยูทูป ในการเข้าถึงรายการธรรมะที่สนใจ และมีการแบ่งปั นข้อมูล
ข่าวสาร รายการธรรมะที่ชื่นชอบ เป็ นลักษณะการบอกต่อ ทาให้เกิดเครื อข่ายที่กระจายออกไปมาก
ขึ้น ซึ่ งส่ งผลต่อช่วงปั จจุบนั ทาให้สถานีฯ มีการพัฒนาด้านเครื อข่ายที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มาก
ขึ้น
3) ช่วงปั จจุบนั ถือได้วา่ เป็ นช่วงที่มีการพัฒนาการใช้สื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อ
เผยแผ่พุทธธรรมผนวกเข้ากับการสร้ างเครื อข่ายมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเวลาการดาเนิ น
สถานีฯที่ผา่ นมาสองช่วงแรก ส่ วนช่วยสาคัญ คือ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ช่วยการใช้
สื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมซึ่ งปกติแล้วเป็ นสื่ อที่กระจายเข้าถึงผูร้ ับชมในวงกว้าง เมื่อเทคโนโลยีสื่อ
มี ก ารพัฒ นาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง ขึ้ น ยิ่ง ท าให้มี ก ารท างานที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ได้แก่ การ
สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมผ่านอินเตอร์ เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์ ท้ งั แบบตั้งโต๊ะและ
แบบพกพา รั บ ชมจากโทศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ อ ัจ ฉริ ย ะ (Smart Phone) ผ่า นโปรแกรมช่ ว ยเหลื อ
(Applications) นอกเหนือจากช่วงกลางที่สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ หรื อเลือกชมจากรายการที่
มีการบันทึกไว้ในยูทูป เทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทาให้สามารถชมรายการโทรทัศน์
ได้ทุกที่โดยแทบไม่มีขอ้ จากัด เครื อข่ายทางสังคมออนไลน์มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และกลายเป็ นส่ วน
หนึ่ งของเครื อข่ายที่สาคัญในการสร้างเครื อข่ายของพุทธศาสนิ กชนกลุ่มเป้ าหมาย ทาให้เกิ ดกลุ่มผู ้
รับชมที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้สถานี ฯ มีการปรับตัวเพื่อรองรับกลุ่มผูช้ มที่สนใจ
มากกลุ่มขึ้น ทาให้รายการที่ผลิตในปั จจุบนั มีความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุ มทุกกลุ่มเป้ าหมาย
นอกจากนี้ ยงั มีการสร้างเครื อข่ายเพิ่มเติมในกลุ่มผูช้ มผ่านสื่ อช่องทางอื่นๆ เป็ นการช่วยสถานี ฯ ใน
การประชาสัมพันธ์ ท างอ้อมและเป็ นการช่ วยเผยแผ่ธ รรมะให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้ น การที่ มี
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กลุ่ มเป้ าหมายมากขึ้ นทาให้เกิ ดรายการี่ หลากหลายมากขึ้ นเพื่อจาเพาะเจาะจงให้ถูกกลุ่ ม ดังนั้น
รายการที่ถูกผลิตในปั จจุบนั จึงมีการกาหนดรู ปแบบ วิธีการและเทคนิคในการผลิต วิธีการนาเสนอ
เนื้ อหาสาระ ที่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้ น แต่มีมีระบบและขั้นตอนในการดาเนิ นงานที่ ชัดเจน ด้วย
สถานี ฯ คานึ งถึ งความหลากหลายของกลุ่ มเป้ าหมาย แต่ตอ้ งการให้ทุกกลุ่ มได้รับประโยชน์เท่า
เทียมกันผ่านสื่ อหลักและสื่ อเสริ มที่เข้าถึงได้ง่าย
เมื่ อพิจารณาผลการวิจยั กับทฤษฎี และแนวคิ ดที่เกี่ ยวข้องตามหลักนิ เทศศาสตร์ สามารถ
อธิ บายได้วา่
1. สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะทีวี มีการใช้ทฤษฎี นวัตกรรมสื่ อ และทฤษฎี
เทคโนโลยีการสื่ อสารเข้าด้วยกัน ดังจะเห็ นได้ว่า การเลื อกใช้สื่อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเป็ นสื่ อที่
เกิดขึ้นใหม่ในเวลานั้น การใช้สื่อเพื่อส่ งสารไปยังผูร้ ับสารยังมีขอ้ จากัดอยูม่ าก แต่สถานี โทรทัศน์ฯ
ช่ องธรรมะที มี การศึ ก ษา เรี ย นรู ้ และพยากรณ์ เกี่ ย วกับ สื่ อชนิ ดใหม่ น้ ี ว่า จะมี การปรั บปรุ ง และ
ขยายตัวออกไปในอนาคต ครั้นเมื่อสื่ อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีการพัฒนาระบบจนเกิ ดเป็ นระบบ
ใหม่ที่แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิ ดขึ้ นจากระบบเก่า สถานี โทรทัศน์ฯช่ องธรรมะทีวีมีการ
พัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ และระบบเช่นกันเพื่อให้สามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้
จากการที่เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารมีลกั ษณะเป็ นพลวัตตลอดเวลาการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การสื่ อ สารจึ ง เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ยิ่ ง ส าหรั บ ผู ้ส่ ง สาร เพื่ อ ที่ จ ะสามารถใช้ สื่ อ ที่ มี ก ารพัฒ นาด้า น
เทคโนโลยีน้ นั ทั้งเพื่อประโยชน์ในการส่ งสารและที่สุดเป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับสาร นวัตกรรมสื่ อที่
ถื อได้ว่าเป็ นของใหม่ที่เกี่ ยวข้องและสามารถเชื่ อมโยงประสานการทางานให้เข้ากับสื่ อเดิ ม คื อ
เทคโนโลยีร่วมสมัยต่างๆ ที่เป็ นเครื อข่ายรองรับการทางานของสื่ อเดิม สถานี โทรทัศน์ฯช่องธรรมะ
ทีวีใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่รองรับเทคโนโลยีสื่อที่ใช้เป็ นหลักเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการส่ ง
สาร ทาให้เกิ ดประโยชน์ทางด้านการสื่ อสารเป็ นวงกว้างขึ้นจากเดิ ม นอกจากนี้ สื่อที่เกิ ดขึ้นใหม่
ช่วยทาให้สื่อเดิมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องปลีกย่อย นับได้วา่ เป็ นการทาให้เกิดการพัฒนาเรื่ องใหม่
ในสื่ อเก่ า เช่ น การผลิ ตภาพที่ สามารถเคลื่ อนไหวได้เสมื อนจริ งของการ์ ตูน การพัฒนาด้านเสี ยง
พากย์และเสี ยงประกอบเพื่อช่วยดึงดูดใจสร้างความรู ้สึกร่ วมให้เกิดขึ้นกับผูช้ ม เป็ นต้น ตามทฤษฎี
ทั้งสองทฤษฎี น้ ี ช่วยเสริ มให้สถานี โทรทัศน์ฯช่ องธรรมะทีวีสามารถส่ งสาร คือ ธรรมะในศาสนา
พุทธ ให้เข้าถึ งพุทธศาสนิ กชนทาให้ผชู ้ มนั้นเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในสาระธรรมมากขึ้น มีความ
ตื่นตัวจากภาพและเสี ยงที่ผา่ นการลาดับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นส่ วนกระตุน้ ที่ทาให้
ผูร้ ับสารเปิ ดตัว เปิ ดใจ เปิ ดความคิดรับสารมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่ งเป็ นผลทาให้ความเลื่อมใสศรัทธาใน
คาสอนตามหลักศาสนาพุทธมีมากขึ้น และสิ่ งนี้ จะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูร้ ับสาร
ให้เชื่อมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักคาสอนในศาสนาพุทธ เช่น การทาความดี ละเว้นการกระทาความชัว่
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การฝึ กจิตใจให้บริ สุทธิ์ การเสี ยสละ การช่วยเหลือผูอ้ ื่น เป็ นต้น ตัวอย่างในการใช้ทฤษฎีนวัตกรรม
สื่ อ ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่ อสาร และทฤษฎีการโน้มน้าวใจผ่านการผลิตรายการธรรมะสาหรับเด็ก
และเยาวชนที่ถ่ายทอดผ่านการ์ ตูนแอนนิเมชัน่ ที่การเคลื่อนไหวเหมือนจริ ง มีการลาดับเรื่ องราวและ
สอดแทรกหลักธรรมะให้ เห็ นผ่านตัวการ์ ตูน ทั้งมี การแสดงให้เห็ นถึ งวิธีการปฏิ บตั ิ ตามคาสอน
รวมถึ งแสดงให้เห็ นถึ งผลของการปฏิ บตั ิน้ นั ทาให้ผชู ้ มกลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนมี
ความเข้า ใจในหลัก ธรรมนั้น นอกเหนื อ จากความสนุ ก สนานที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการชม นอกจากนี้
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารช่ วยทาให้ผรู ้ ับสารสามารถเลื อกใช้สื่อ เลื อกเวลาใน
การรั บ สื่ อ จ านวนครั้ งในการใช้ สื่ อ ได้ม ากขึ้ น เช่ น กัน การรั บ ชมรั บ ฟั ง รายการธรรมะจาก
สถานี โทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวีผชู ้ มสามารถเลื อกรับชมได้จากสื่ อต่างๆ ทั้งที่เป็ นสื่ อหลักและสื่ อ
เครื อข่ายได้ตลอดเวลา ไม่มีขอ้ งจากัดทั้งในเรื่ องเวลาและสถานที่
2. สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่ องธรรมะที วีอาศัยทฤษฎี การโน้มน้าวใจสื บเนื่ องจาก
ทฤษฎี นวัตกรรมสื่ อ การใช้สื่อที่ แปลกหรื อแตกต่างไปจากเดิ มมี ส่วนช่ วยทาให้ผรู ้ ั บสารมี ความ
สนใจในการนาเสนอและการรับสารมากขึ้นโดยอาศัยสื่ อที่ทนั สมัยในการส่ งสารเพื่อให้ผรู ้ ับสาร
สามารถเข้า ใจในตัวสารแล้วนาไปสู่ เป้ าหมายของผูส้ ่ ง สารนั่นคื อการปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ และ
นาไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกระทาของผูร้ ับสาร ในที่น้ ี สถานี โทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวีมี
การส่ งสารโดยการใช้ท้ งั สื่ อหลักและสื่ อรอง รวมถึ งกระบวนการการผลิ ตที่กระตุน้ ให้ผชู้ มสนใจ
และเข้าใจในเนื้ อหาของรายการจามรู ปแบบของรายการธรรมะที่นาเสนอ คือ ธรรมะคาสั่งสอนใน
ศาสนาพุทธ ผ่านทั้งภาพและเสี ยง ลาดับเหตุการณ์ ต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผชู ้ มเข้าถึ งธรรมะ แสดงให้
เห็ นถึ งผลของการกระทาตามและผลของการไม่กระทาตาม คือการชี้ ให้เห็ นและแสดงให้เห็นผล
ของการทาบุญและโทษของการทาบาปตามหลักพื้นฐานของคาสอนที่วา่ ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่
3. ตามแนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารกับศาสนาพุทธ และแนวคิดด้านวิวฒั นาการรายการเผย
แผ่ธ รรมะทางโทรทัศน์ ของสถานี โทรทัศน์ ฯช่ องธรรมะที วี มี การใช้ก ารสื่ อสารเพื่ อการเผยแผ่
ธรรมะทั้งที่ เป็ นรู ปแบบดั้งเดิ ม คือ การนิ มนต์พระภิกษุมาแสดงธรรมตามธรรมเนี ยมและโอกาส
สาคัญ ยึดรู ปแบบการนัง่ แสดงธรรมบนธรรมาสน์ การยืนปาฐกถา และการสนทนาธรรม ถามตอบ
ปั ญหา และการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ผา่ นเรื่ องราวโดยมีการแสดงประกอบทั้งที่ใช้บุคคลจริ งและการ
สร้างเป็ นการ์ ตูน โดยการแสดงดังกล่าวนี้ มีการแสดงทั้งแบบเป็ นภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว อัน
เป็ นส่ วนที่พฒั นาจากเดิม นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ฯช่องธรรมะทีวียงั มีวิวฒั นาการเกี่ยวกับรายการ
เผยแผ่ธรรมะมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ดาเนิ นการออกอากาศมาร่ วมสิ บปี พัฒนาจากรายการที่ผลิ ต
ได้ง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน ใช้ผดู้ าเนินรายการเพียงคนเดียวหรื อสองคนในการจัดรายการเพื่ออธิ บายหลัก
ธรรมะที่ง่ายต่อความเข้าใจ และใช้เวลาออกอากาศสั้นๆ ไม่เกิน 15-30 นาที มาเป็ นรายการที่มีความ
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ยากในการผลิ ต ต้อ งใช้เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ชั้นสู ง ใช้ร ะยะเวลาในการผลิ ต นานและอาศัย
งบประมาณในการผลิ ต ที่สูงขึ้ น สอดคล้องกับแนวคิ ดของมนฤดี พึ่งจักคลี่ (2557) ที่ อธิ บายว่า
รู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาของรายการธรรมะในโทรทัศน์ไทยที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสารมากที่สุด คือ
รายการที่มีการนาเสนอเนื้ อหาผ่านตัวละครที่มีความสามารถในการแสดงสาระสาคัญของเนื้ อหา
โดยผ่านกระบวนการที่ มี ลาดับ ขั้นตอนซับ ซ้อนและผสมผสานกับ ส่ วนประกอบอื่ นอื่ นๆ อย่า ง
เหมาะสม เช่น การเคลื่อนไหว เพลงประกอบ เสี ยงประกอบ ความสามารถในการเขียนบท เป็ นต้น
นอกจากนี้ ระยะเวลาในการออกอากาศจะใช้เวลานานขึ้น และธรรมะที่ใช้เพื่อสื่ อมีมากขึ้น ดังนั้น
การทางานด้านการผลิตรายการจึ งมีความยากมากขึ้น ต้องอาศัยการทางานร่ วมกันหลายฝ่ าย มีการ
วางแผนและจัดกระบวนการผลิตรายการอย่างมีระบบและวางกรอบการทางานอย่างชัดเจน อย่างไร
ก็ดีเมื่อเทคโนโลยีการสื่ อสารมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นการผลิตรายการเผยแผ่ธรรมะทางโทรทัศน์ยิ่ง
ต้อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงมากขึ้ น นอกเหนื อ จากการใช้ สื่ อ การสร้ า งแรงดึ ง ดู ด ใจ การกระตุ ้น
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เลือกรับชมรายการธรรมะก็ยงิ่ ต้องทามากขึ้นด้วย
4. ตามแนวคิดเกี่ ยวกับเครื อข่ายการสื่ อสาร สถานี โทรทัศน์ฯ ช่ องธรรมะทีวีมีการสร้ าง
เครื อข่ายการสื่ อสารทั้งแบบระยะใกล้และแบบระยะไกล โดยระยะใกล้เป็ นการร่ วมมือกันของกลุ่ม
สมาชิ กในชมรมรวมใจเผยแผ่ธ รรมะร่ วมกันก่ อตั้ง สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเที ย มช่ องธรรมะที วี
ภายใต้วตั ถุประสงค์เดียวกัน ส่ วนเครื อข่ายระยะไกลสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่หนึ่ งเป็ นสถานี โทรทัศน์ที่ร่วมมือกันเพื่อแบ่งปั นรายการธรรมะที่ผลิตมาแพร่ ภาพออกอากาศใน
สถานี โทรทัศ น์ เครื อข่ า ย กลุ่ ม ที่ ส องเป็ นเครื อข่ า ยการสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นจากกลุ่ ม ผูช้ มที่ ส มัค รใจ
ร่ วมกันเพื่อช่ วยกันเผยแผ่รายการธรรมะและกิ จกรรมต่างๆ ของสถานี โทรทัศน์ฯ ช่ องธรรมะที วี
โดยเครื อข่ายทั้งสองกลุ่ มอาศัยช่ องทางของเทคโนโลยีสื่อที่กา้ วหน้าทันสมัยเชื่ อมโยงต่อกันผ่าน
เครื่ องมือและโปรแกรมต่างๆ ทาให้เกิดเป็ นเครื อข่ายที่มีความกว้างไกลมากขึ้น เช่นเดียวกับลักษณะ
เครื อ ข่ า ยของเทคโนโลยี สื่ อ ที่ มี โ ครงข่ า ยเป็ นใยแมงมุ ม (Web) แต่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ภายใต้
วัตถุประสงค์ในการทางานร่ วมกัน มีความสนใจร่ วมกัน คือ การแบ่งปั นความรู ้เกี่ยวกับพุทธธรรม
มี วิสั ย ทัศ น์ ใ นการสร้ า งคนในสั ง คมให้เ ป็ นสั ง คมที่ มี ศี ล ธรรม มี ก ารเกื้ อหนุ น พึ่ ง พากัน และมี
ปฏิ สัมพันธ์ กนั ในเชิ งแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารทั้งที่ เป็ นข้อมูลข่าวสาร รายการธรรมะ และการ
ร่ วมกันผลิตรายการร่ วม
นอกจากนี้ การใช้เครื อข่ายการสื่ อสาร เพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานี โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมช่ องธรรมะทีวีไปยังพุทธศาสนิ กชนกลุ่มเป้ าหมาย มีผลสอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
หลายเรื่ องได้แก่
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งานวิจยั ของทรัพย์กุลธร อุทยั ไพศาลวงศ์ (2552) เรื่ อง โครงการผลิตรายการธรรมะทาง
โทรทัศน์สาหรับวัยรุ่ นเพื่อสถานี โทรทัศน์ทีวีไทย โดยงานวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ดังกล่าวที่วา่
ผูผ้ ลิตรายการหรื อสถานีโทรทัศน์มีความจาเป็ นต้องวางแผนในส่ วนจาแนกกลุ่มผูช้ มเป้ าหมายก่อน
ทาการผลิตรายการธรรมะรายการใดรายหนึ่ งขึ้น เพราะการกาหนดกลุ่มผูช้ มเป้ าหมายได้ชดั เจน จะ
ทาให้รูปแบบ เนื้ อหา เวลาออกอากาศ และระยะเวลาในการออกออากาศจะมีความถูกต้อง ชัดเจน
และเหมาะสมยิ่ง ขึ้ น เช่ นเดี ย วกับ งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ งมี นโยบายในการผลิ ตรายการธรรมะทาง
โทรทัศน์สาหรั บวัยรุ่ น มี การกาหนดกรอบการทางานโดยตั้งกลุ่ มผูช้ มเป้ าหมาย คือ กลุ่ มวัยรุ่ นเเยาวชน จึงมีการกาหนดรู ปแบบของรายการเป็ นรายการธรรมะประเภทละคร การสนทนาธรรมโดย
การนาพระสงฆ์ ดารา นักร้องที่วยั รุ่ นรู ้จกั และชื่นชอบมาดาเนินเรื่ อง ดาเนินรายการ
งานวิจยั ของณปั ณฑ์ชนิ ต ธรรมกวินทิพย์ (2548) เรื่ อง นโยบายและแผนการนาเสนอ
รายการพระพุ ท ธศาสนาทางสื่ อ โทรทัศ น์ ก ับ การเปิ ดรั บ ชมรายการ ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า การก าหนด
กลุ่มเป้ าหมายที่ถูกต้องจะทาให้มีการผลิตรายการที่ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม้ นั ทาให้รายการไม่
เป็ นรายการที่ ไม่ น่าสนใจเนื่ องจากรู ปแบบรายการ การดาเนิ นการ เวลาในการออกอากาศที่ ไ ม่
เหมาะสม ดังนั้นสถานี โทรทัศน์ผผู ้ ลิ ตรายการธรรมะจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทางานร่ วมกัน
นับ ตั้ง แต่ ก ารก าหนดแผนระดับ นโยบาย เพื่ อการก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายและรายการที่ ผ ลิ ตเพื่ อ
กลุ่มเป้ าหมายนั้น เช่นเดียวกันกับสถานี โทรทัศน์ป่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีได้มีการกาหนดกลุ่ม
หมายเพื่อ การผลิ ตรายการที่ ชัดเจน เพื่อการผลิ ตรายการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ มผูช้ ม
เป้ าหมายนั้น
งานของชลธิ ชา ชูชาติ (2552) เรื่ อง กระบวนการสร้างสารของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ในรายการธรรมะเดลิเวอรี่ ” และงานวิจยั ของภัทรพล ศิลปาจารย์ (2551) เรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลรายการโทรทัศน์ “โรงเรี ยนอนุบาลฝัน ในฝันวิทยา” แสดงให้เห็นว่า ความสามารถของ
ผูส้ ่ งสารจะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผรู ้ ับสารยอมรับ ทาให้ผรู ้ ับสารสามารถเข้าถึงสารที่ส่งมาให้โดยง่าย
เป็ นสิ่ งที่โน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงลบให้กลายเป็ นพฤติกรรมเชิ งบวก คือ การมี
ความเชื่อในเรื่ องกฎแห่งกรรมมากขึ้น นาไปสู่ การทาความดี ละเว้นการทาความชัว่ มีความสานึ กใน
การกระทา เพราะเห็ นผลของการกระทาผ่านเนื้ อหา ตัวละคร ผูด้ าเนิ นรายการของรายการธรรมะ
นั้นๆ
งานวิจยั ของวศิน ประดิษฐ์ศิลป์ (2556) เรื่ อง นวัตกรรมวิธีคิดเพื่อการสื่ อสารศาสนาของ
พระไพศาล วิส าโล และงานวิ จ ัย ของฉวีม ณฑ์ สุ ข ไพบู ล ย์ (2553) เรื่ อ ง การประยุก ต์แ นวคิ ด
การตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผ่ธรรมะ กรณี ศึกษา: พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี แสดงให้เห็นถึงการใช้
สื่ อใหม่และสื่ อเสริ มในการช่ วยสื่ อหลักที่ทาการเผยแผ่ เช่ น การสื่ อดิ จิทลั ผ่านอุปกรณ์ เครื่ องมือ

80
ต่างๆ เพื่อเสริ มการออกอากาศรายการธรรมะที่ อาศัยช่ องทางโทรทัศน์เพียงอย่างเดี ยว เครื่ องมื อ
เหล่ า นั้น ได้แก่ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ โทรศัพ ท์อ ัจริ ย ะ ผ่า นเครื อข่ า ยอิ นเตอร์ เน็ ต และการสร้ า ง
เครื อข่ า ยเพื่ อการเผยแผ่ธ รรมะ โดยงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ง สองเรื่ อ งแสดงให้เ ห็ นว่า การสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ ดี ย วกัน คื อ การเผยแผ่ธ รรมะสามารถอาศัย เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม
เทคโนโลยีปัจจุบนั ช่วยได้ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ยูทูป อินสตาแกรม ไลน์ เป็ นต้น ซึ่ งงานวิจยั
ทั้ง สองเรื่ องนี้ ส นับ สนุ นวิธีก ารที่ ส ถานี โทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ยม ช่ องธรรมะที วีใ ช้ใ นการเผยแผ่
นอกเหนือจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพียงอย่างเดียว
และงานวิจยั ของวิยะณี อาจหาญ (2556) เรื่ อง การบริ หารสื่ อโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมข่าว
ระวังภัย งานวิจยั เรื่ องนี้ ช้ ี ให้เห็นถึงความสาคัญในการผสมผสานการใช้สื่อที่มีอยูเ่ ดิ มกับสื่ อเสริ มที่
เป็ นสื่ อชนิ ดใหม่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการส่ งข้อมูลข่าวสาร อี กทั้งสื่ อเสริ มที่ นามาใช้ร่วมมี
ประโยชน์ใ นด้านอื่ นๆ นอกเหนื อจากการนาเสนอรายการที่ เป็ นรายการออากาศหลัก สื่ อเสริ ม
เหล่านี้ ช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มคนได้รู้จกั สื่ อหลักมากขึ้น และเป็ นเครื่ องมือสาหรับการ
ติดต่อกับสื่ อหลัก ช่ วยประชาสัมพันธ์รายการ กิ จกรรมของสื่ อหลัก งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเรื่ องนี้ มี
ผลการวิจยั ที่เหมือนกับงานวิจยั นี้ คือ การที่สถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีมีการสร้าง
เครื อข่ายของกลุ่มพันธมิตรทั้งที่เป็ นสถานี โทรทัศน์และกลุ่มผูช้ มผ่านสื่ อเสริ มที่เป็ นสื่ อเทคโนโลยี
เครื อข่ายทางสังคม มีการแบ่งปั นรายการธรรมะ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานี และของ
กลุ่ ม ที่ เกี่ ย วข้อง ทาให้เกิ ดประโยชน์ ในภาพรวมทั้งต่ อสถานี ฯเอง และกลุ่ ม ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกัน
องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากงานวิ จ ัย นี้ คื อ การผสมผสานกั น ด้ า นการใช้ สื่ อ ของ
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ระหว่างสื่ อหลักและสื่ อรอง และการสร้างเครื อข่ายของ
สถานี โทรทัศน์ฯ จากสื่ อโทรทัศน์ดว้ ยกันและจากผูช้ มที่มีความสนใจ ทาให้เกิดเครื อข่ายเพื่อการ
เผยแผ่หลักพุทธธรรมที่กระจายออกไป
ท้ายที่สุดผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า สถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ ช่ อง
ธรรมะทีวี มีการเลื อกใช้สื่อหลักที่เหมาะสมในการเผยแผ่พุทธธรรม เพราะสามารถเข้าถึงผูช้ มได้
เป็ นจานวนมากและเป็ นวงกว้าง สถานีฯ มีการปรับปรุ งพัฒนาสื่ อหลักโดยการเลือกนวัตกรรมของ
สื่ อหลักที่มีการปรับปรุ งมาใช้ในการพัฒนาสื่ อ และใช้นวัตกรรมสื่ ออื่นๆ มาเป็ นส่ วนเสริ ม ทาให้
เกิดการผสมผสานเอื้อประโยชน์กนั ของการใช้สื่อ เป็ นการเลือกใช้และปรับการใช้สื่อได้ทนั ยุค ซึ่ ง
สอดคล้องตามวัตถุ ประสงค์ของการจัดตั้งสถานี ฯ นอกจากนั้นสถานี โทรทัศน์ฯช่ องธรรมะทีวีมี
ความสามารถในการใช้สื่อและการสร้างเครื อข่ายเพื่อการเผยแผ่และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
โดยตัว ชี้ วัด ความส าเร็ จ ประการหนึ่ ง คื อ การที่ มี ก ารพัฒ นาเกี่ ย วการผลิ ต รายการที่ มี ค วาม
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หลากหลายมากขึ้ น เนื่ องด้วยมีกลุ่ มเป้ าหมายที่ จาแนกแบ่งออกละเอี ยดขึ้ น และจากการเลื อกใช้
นวัตกรรมสื่ อทาให้เกิ ดเครื อข่ายในการเผยแผ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งเครื อข่ายบางส่ วนเป็ น
เครื อข่ า ยตรงเฉพาะกลุ่ ม เป้ าหมาย ลัก ษณะเด่ นที่ แตกต่ า งของสถานี โทรทัศ น์ ฯ ช่ องธรรมะที วี
เปรี ยบเทียบกับสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภทเดี ยวกัน คือ ความหลากหลายของรายการที่
เกิดขึ้นจากการไม่ได้เป็ นสถานี โทรทัศน์ขององค์กรใด องค์กรหนึ่ ง หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพียง
อย่างเดียว แต่เป็ นสถานีอิสระที่ยดึ หลักการและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

5.3 ข้ อจากัดของการวิจัย
การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ มีขอ้ จากัดที่ เกิ ดขึ้ นในเรื่ องของระยะเวลาการวิจยั ทาให้ผูว้ ิจยั ไม่
สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการได้โดยละเอียด โดยเฉพาะเกี่ยวกับเนื้ อหาของรายการ อีก
ทั้งงานวิจยั นี้ ไม่ได้เก็บข้อมูลในรายละเอียดของผูช้ มกลุ่มเป้ าหมายต่อรายการที่สถานี โทรทัศน์ฯ
ช่องธรรมะทีวี ผลิ ตเพื่อกลุ่มเป้ าหมายนั้นๆ ว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ในการผลิตรายการและสร้างการ
ตระหนักรับรู ้ต่อผูช้ มเพื่อปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นการวัดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ
การใช้นวัตกรรมการสื่ อสาร

5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 งานวิจยั ในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะภาพรวมของนวัตกรรมการใช้สื่อ การใช้สื่อและการ
สร้างเครื อข่าย ยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวสาร (รายการธรรมะ) และผูร้ ับสาร (กลุ่มผูช้ ม) ดังนั้นงาน
การศึกษาในโอกาสต่อสามารถที่จะศึกษาเจาะลึกถึงตัวสารและผูร้ ับสารได้
5.4.2 การศึกษาวิจยั ในโอกาสต่อไปสามารถศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับผูร้ ับสารกลุ่มเป้ าหมาย
หรื อผูร้ ับสารแยกออกเป็ นรายกลุ่มได้
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ผังรายการพระพุทธศาสนา ธรรมะทีวี ( DLtv1 )
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รายการกองทัพธรรม®
รายการชีวิตธรรม (R)
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ธรรมะกับนักบริ หาร

ธรรมมะกับคนดัง

รายการ I AM GUIDE

รายการชีวิตธรรม

" ละครหุ่ น แฝงคติธรรม" ( ธรรมสภา )

ผังรายการของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมเพือ่ เผยแผ่ธรรมะช่ องธรรมะช่ วงกลาง
ผังรายการพระพุทธศาสนา ธรรมะทีวี ช่องความดี 24 ชัว่ โมง ประจาเดือน มกราคม-มิถุนายน 2554
ออกอากาศผ่านจานดาวเทียม IPM www.dharmatv.org และ CTH เคเบิลไทยทัว่ ประเทศ
เวลา

จันทร์

อังคาร

04.0004.30
04.3005.00

พฤหัส

ศุกร์

เวลา

เสาร์

04.0004.30
04.3005.00

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้ำ

กำร์ ตูน...คุณธรรม

กำร์ ตูน...คุณธรรม

กำร์ ตูน...คุณธรรม

กำร์ ตูน...คุณธรรม

กำร์ ตูน...คุณธรรม

New Heart New
World

New Heart New
World

New Heart New
World

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

New Heart New
World
ล้ำนนำธรรม ล้ำนนำ
ไทย

New Heart New
World
ล้ำนนำธรรม ล้ำนนำ
ไทย

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

คนเก่ง..หัวใจแกร่ ง

คนเก่ง..หัวใจแกร่ ง

คนเก่ง..หัวใจแกร่ ง

หนังสั้นคุณธรรม

เด็กดีมีธรรมะ

05.0005.30
05.3006.00
06.0006.05
06.0506.30
06.3007.00
07.0507.30
07.3008.00
08.0008.30
08.3009.00
09.00-

อาทิตย์

บทสวดมนต์ ทาวัตรเช้ า

กำร์ ตูน...คุณธรรม

กำร์ ตูน...คุณธรรม

New Heart New
World

New Heart New World

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

แสงธรรม แห่ งศรัทธำ

แสงธรรม แห่ งศรัทธำ
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05.0005.30
05.3006.00
06.0006.05
06.0506.30
06.3007.00
07.0507.30
07.3008.00
08.0008.30
08.3009.00
09.00-

พุธ

09.30
ธรรมะวิชยั

พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ

วัดบวรณ์

ธรรมะกับนักบริ หำร

ธรรมะเชิงวิทยำศำสตร์

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

เนื้อนำบุญ

ธรรมะพระสังฆรำช

ธรรมะจำกพ่อ

ธรรมะจำกพ่อ

ธรรมะจำกพ่อ

ธรรมะจำกพ่อ

ธรรมะจำกพ่อ

New Heart New
World

New Heart New
World

New Heart New
World

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

บ้ำนนี้มีอำรยะ

ธรรมำภิบำล

New Heart New
World
ล้ำนนำธรรม ล้ำนนำ
ไทย

New Heart New
World
ล้ำนนำธรรม ล้ำนนำ
ไทย

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

หนังสั้นคุณธรรม

แผ่นดินธรรม

ธรรมะ..จำกพระผูร้ ู ้

ธรรมะ..จำกพระผูร้ ู ้

ธรรมะอำรี ย ์

ธรรมะคลีนิก

เทียนธรรม
ธรรมะ..จำกพระผูร้ ู ้

ธรรมะ..จำกพระผูร้ ู ้

ธรรมะวิชยั

พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ

ท่องทัว่ แดน

09.3010.00
10.0010.30
10.3011.00
11.0011.05
11.0511.30
11.3012.00
12.0512.30
12.3013.00
13.0013.30
13.3014.00
14.0014.30
14.3015.00
15.0015.30
15.3016.00

ธรรมะวิชยั

วัดบวรณ์

เนื้อนำบุญ

ธรรมะพระสังฆรำช

ธรรมะจำกพ่อ

ธรรมะจำกพ่อ

New Heart New
World

New Heart New World

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ R

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ R

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

บ้ำนนี้มีอำรยะ

ธรรมะกับนักบริ หำร

ธรรมะ..จำกพระผูร้ ู ้

ธรรมะ..จำกพระผูร้ ู ้

ธรรมะอำรี ย ์

พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ
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09.3010.00
10.0010.30
10.3011.00
11.0011.05
11.0511.30
11.3012.00
12.0512.30
12.3013.00
13.0013.30
13.3014.00
14.0014.30
14.3015.00
15.0015.30
15.3016.00

09.30

16.0016.30

ธรรมในใจ

16.0016.30

มหัศจรรย์แห่ งปัญญำ

คนเก่ง..หัวใจแกร่ ง

คนเก่ง..หัวใจแกร่ ง

คนเก่ง..หัวใจแกร่ ง

แสงธรรม แห่ งศรัทธำ

แสงธรรม แห่ งศรัทธำ

พลเมืองเด็ก

ธรรมะกับนักบริ หำร

ธรรมะเชิงวิทยำศำสตร์

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ล้ำนนำธรรม ล้ำนนำ
ไทย

ล้ำนนำธรรม ล้ำนนำ
ไทย

กำร์ ตูน...คุณธรรม

กำร์ ตูน...คุณธรรม

กำร์ ตูน...คุณธรรม

กำร์ ตูน...คุณธรรม

กำร์ ตูน...คุณธรรม

New Heart New
World

New Heart New
World

New Heart New
World

เด็กดีมีธรรมะ

New Heart New
World

New Heart New
World

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

16.3017.00
17.0017.30
17.3018.00
18.0518.10
18.1018.15
18.1518.30
18.3019.00
19.0019.30
19.3020.00
20.0020.30
20.3021.00

21.0021.30
21.3022.00

ธรรมะบันดำลใจ 2

ธรรมะบันดำลใจ 2

ธรรมะบันดำลใจ 2

ธรรมะบันดำลใจ 2

ธรรมะบันดำลใจ 2

21.0021.30
21.3022.00

22.00-

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

ธรรมะพระสังฆรำช

22.00-

เทียนธรรม

พลเมืองเด็ก
ธรรมะรุ่ งอรุ ณ R

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ R

กำร์ ตูน...คุณธรรม

กำร์ ตูน...คุณธรรม

New Heart New
World

New Heart New World
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16.3017.00
17.0017.30
17.3018.00
18.0518.10
18.1018.15
18.1518.30
18.3019.00
19.0019.30
19.3020.00
20.0020.30
20.3021.00

ธรรมในใจ

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 2

ธรรมะบันดำลใจ 2

เด็กดีมีธรรมะ

ธรรมะพระสังฆรำช

22.30
22.3023.00
23.0023.30
23.3000.00
00.0000.30
00.3001.00
01.0001.30
01.3002.00
02.0002.30
02.3003.00
03.0003.05
03.0503.30
03.3004.00

ธรรมในใจ

ธรรมในใจ

มหัศจรรย์แห่ งปัญญำ

คนเก่ง..หัวใจแกร่ ง

คนเก่ง..หัวใจแกร่ ง

คนเก่ง..หัวใจแกร่ ง

เนื้อนำบุญ

ธรรมะ..จำกพระผูร้ ู ้

บทสวดมนต์

บทสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสู ตร

บทสวดพระคำถำชินบัญชร

ธรรมะจำกพ่อ

ธรรมะจำกพ่อ

ธรรมะจำกพ่อ

ธรรมะจำกพ่อ

ธรรมะจำกพ่อ

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

ธรรมะพระสังฆรำช

รายการผลิตเอง
รายการภายนอก
ข่าวประจาวัน
ข่าวต้นชัว่ โมง
บทสวดมนต์

ท่องทัว่ แดน

ธรรมะคลีนิก

เนื้อนำบุญ R

บทสวดมนต์

บทสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสู ตร

บทสวดพระคำถำชินบัญชร

ธรรมะจำกพ่อ

ธรรมะจำกพ่อ

แสงธรรมสว่ำงใจ

ธรรมะพระสังฆรำช
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22.30
22.3023.00
23.0023.30
23.3000.00
00.0000.30
00.3001.00
01.0001.30
01.3002.00
02.0002.30
02.3003.00
03.0003.05
03.0503.30
03.3004.00

ผังรายการของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมเพือ่ เผยแผ่ ธรรมะช่ องธรรมะช่ วงปัจจุบัน
ผังรายการพระพุทธศาสนา ธรรมะทีวี ช่องความดี 24 ชัว่ โมง ประจาเดือน มกราคม 2558
ออกอากาศผ่านจานดาวเทียม PSI 238 ,www.dharmatv.org และ CTH เคเบิลไทยทัว่ ประเทศ
เวลา

จันทร์

อังคาร

04.0004.30
04.3005.00

พฤหัส

ศุกร์

เวลา

เสาร์

04.0004.30
04.3005.00

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้ำ

ธรรมะเด็กเด็ก

ระฆังข่ำว

ธรรมะเด็กเด็ก

ระฆังข่ำว

ธรรมะเด็กเด็ก

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

เด็กดีมีธรรมะ

ธรรมในใจ 1

ธรรมในใจ 2

ธรรมะเชิงวิทยำศำสตร์

ล้ำนนำธรรม ล้ำนนำ
ไทย

ธรรมะเธียเตอร์

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

ธรรมะอำรี ย ์

แสงธรรมสว่ำงใจ

05.0005.30
05.3006.00
06.0006.05
06.0506.30
06.3007.00
07.0007.30
07.3008.00
08.0008.30
08.3009.00
09.0009.30

อาทิตย์

บทสวดมนต์ ทาวัตรเช้ า

ระฆังข่ำว

ระฆังข่ำว

เฉลี่ยสุ ข

เด็กดีมีธรรมะ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ
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05.0005.30
05.3006.00
06.0006.05
06.0506.30
06.3007.00
07.0007.30
07.3008.00
08.0008.30
08.3009.00
09.0009.30

พุธ

ธรรมะร่ วมสมัย

แผ่นดินธรรม

มหัศจรรย์แห่ งปัญญำ
บ้ำนจิตสบำย

ปุจฉำ วิสัชนำ

พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ

สำรคดี ทุ่งใหญ่ณเร
ศวร

หนังสั้น

ระฆังข่ำว

ระฆังข่ำว

ระฆังข่ำว

ระฆังข่ำว

ระฆังข่ำว

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะเชิงวิทยำศำสตร์

ล้ำนนำธรรม ล้ำนนำ
ไทย

พำใจให้ตื่นรู ้ ณ พุทธ
ภูมิ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

คนเก่ง..หัวใจแกร่ ง

เฉลี่ยสุ ข

ท่องทัว่ แดน
แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

บ้ำนนี้มีอำรยะ

พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ

ธรรมในใจ 1

ธรรมในใจ 2

สำรคดี ทุ่งใหญ่ณเร
ศวร

แสงธรรมสว่ำงใจ
แสงธรรมสว่ำงใจ
ธรรมะกับนักบริ หำร

เทียนธรรม

บ้ำนจิตสบำย
ธรรมะอำรี ย ์

09.3010.00
10.0010.30
10.3011.00
11.0011.05
11.0511.30
11.3012.00
12.0012.30
12.3013.00
13.0013.30
13.3014.00
14.0014.30
14.3015.00
15.0015.30
15.3016.00
16.0016.30

ปุจฉำ วิสัชนำ

ธรรมะเธียเตอร์

ธรรมะร่ วมสมัย

สำรคดี ทุ่งใหญ่ณเรศวร

ระฆังข่ำว

ระฆังข่ำว

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

ธรรมในใจ 1

ธรรมในใจ 2

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 1

ธรรมะบันดำลใจ 1

มหัศจรรย์แห่ งปัญญำ

ธรรมะเชิงวิทยำศำสตร์

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

ธรรมะอำรี ย ์

ธรรมะกับนักบริ หำร
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09.3010.00
10.0010.30
10.3011.00
11.0011.05
11.0511.30
11.3012.00
12.0012.30
12.3013.00
13.0013.30
13.3014.00
14.0014.30
14.3015.00
15.0015.30
15.3016.00
16.0016.30

21.0021.30
21.3022.00
22.0022.30
22.3023.00

แสงธรรม แห่ งศรัทธำ

แสงธรรม แห่ งศรัทธำ

ธรรมะเธียเตอร์

ปุจฉำ วิสัชนำ

แผ่นดินธรรม

ธรรมะเชิงวิทยำศำสตร์

เด็กดีมีธรรมะ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

ธรรมะรุ่ งอรุ ณ

มหัศจรรย์แห่ งปัญญำ

พลเมืองเด็ก

พำใจให้ตื่นรู ้ ณ พุทธ
ภูมิ

ธรรมะเด็กเด็ก

ระฆังข่ำว

ธรรมะเด็กเด็ก

ระฆังข่ำว

ธรรมะเด็กเด็ก

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 2

ธรรมะบันดำลใจ 2

ธรรมะบันดำลใจ 2

ธรรมะบันดำลใจ 2

ธรรมะบันดำลใจ 2

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

เทียนธรรม

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

16.3017.00
17.0017.30
17.3018.00
17.5518.00
18.0018.05
18.0518.30
18.3019.00
19.0019.30
19.3020.00
20.0020.30
20.3021.00
21.0021.30
21.3022.00
22.0022.30
22.3023.00

เทียนธรรม
พลเมืองเด็ก
ธรรมในใจ 1
ระฆังข่ำว

ระฆังข่ำว

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

พระเมตตำดัง่ สำยธำร

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะจำกพระป่ ำ

ธรรมะบันดำลใจ 2

ธรรมะบันดำลใจ 2

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

93

16.3017.00
17.0017.30
17.3017.55
17.5518.00
18.0018.05
18.0518.30
18.3019.00
19.0019.30
19.3020.00
20.0020.30
20.3021.00

ธรรมในใจ 1

ธรรมในใจ 2
ธรรมะกับนักบริ หำร

ธรรมะร่ วมสมัย

เฉลี่ยสุ ข

บ้ำนจิตสบำย

มหัศจรรย์แห่ งปัญญำ
บทสวดมนต์

บทสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสู ตร

บทสวดพระคำถำชินบัญชร

แสงธรรมสว่ำงใจ
รายการผลิตเอง
รายการภายนอก
ข่าวประจาวัน
บทสวดมนต์

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

23.0023.30
23.3000.00
00.0000.30
00.3001.00
01.0001.30
01.3002.00
02.0002.30
02.3003.00
03.0003.30
03.3004.00

ธรรมะคลีนิก

บ้ำนจิตสบำย

บทสวดมนต์

บทสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสู ตร
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23.0023.30
23.3000.00
00.0000.30
00.3001.00
01.0001.30
01.3002.00
02.0002.30
02.3003.00
03.0003.30
03.3004.00

บทสวดพระคำถำชินบัญชร

แสงธรรมสว่ำงใจ

แสงธรรมสว่ำงใจ

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างเอกสารการผลิตรายการธรรมะ
สารคดี " พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย "
รายละเอียดการผลิตรายการ:
ออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ ธรรมะทีวแี ละโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจ
เวลาออกอากาศ : ช่ วงประมาณเดือนตุลาคม 2558
ประเภทรายการ : สารคดีธรรมะเชิงประวัติศาสตร์
กลุ่มผู้ชมรายการ : บุคคลทัว่ ไป
ความยาวรายการ : 25 นาที
แนวคิด
สมเด็จพระญาณสั ง วร สมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ ณ ายก ทรงเป็ นสมเด็ จ
พระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่ งกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ทรงเป็ นพระอริ ยสงฆ์ที่พร้ อมด้วยพระจริ ยวัตร
งดงามแห่ งสงฆ์ ทรงดารงเป็ นพระผูเ้ จริ ญพร้อม ทรงเป็ นพระประมุขและพระบิดาแห่ งสังฆมณฑล
ตลอดจนพุทธศาสนิ กชนทั้งในและนอกเขตราชอาณาจักรสยาม ทรงปฏิ บตั ิ พระกรณี ยกิ จเป็ น
ประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนเป็ นอเนกประการ นับได้วา่ ทรงเป็ นพระมหา
เถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิ ตปฏิบตั ิ และทรงเป็ นครุ ฐานี ยบุคคลของชาติ ทั้งใน
ด้านพุทธจักรและอาณาจักร
ย้อนไปเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีการสร้างมหาสถูปโบโรบุดูร์หรื อบรมพุทโธ หรื อที่คน
ไทยนิ ยมเรี ยกว่า "บุ โรพุทโธ" (ภาษาอินโดนี เซี ย : Chandi Borobudur) สร้ างโดยกษัตริ ยแ์ ห่ ง
ราชวงศ์ไศเลนทร ให้เป็ นศาสนสถานของพุทธนิ กายมหายาน และถือได้วา่ เป็ นศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก สื่ อถึงสัญลักษณ์แห่ งความยิ่งใหญ่ สื่ อถึงความศรัทธาของชาวพุท ธ
ที่มีต่อพุทธศาสนา นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกยังได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็ นมรดกโลกเมื่อพ.ศ.
2534
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2027 ในสมัยของกษัตริ ย ์ "ระเด่นปาทา" มีอานาจอันเกิ ดจากการ
ปิ ตุฆาตพระบิดา คือพระเจ้าองควิชยั และได้สถาปนาตัวเองเป็ นสุ ลต่านแผ่อานาจไปทัว่ หมู่เกาะชวา
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เกาะสุ มาตรา ทัว่ ทั้งแหลมมลายูก็กลายเป็ นมุสลิ มอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากพระองค์ทรงเกิ ดความ
เลื่อมใสในศาสนาอิสลาม ทรงยกย่องให้อิสลามเป็ นศาสนาประจาชาติ และห้ามเผยแผ่พุทธศาสนา
เจ้าเมืองต่างๆที่เกรงกลัวต่างพากันเข้ารี ตนับถืออิสลาม ส่ วนผูท้ ี่มนั่ คงในศาสนาพราหมณ์และพุทธ
ศาสนาได้พากันหนีภยั ลงไปอยูท่ ี่เกาะบาหลี
ในช่ วงนั้นชาวพุทธในอินโดนี เซี ยไม่ได้มีบทบาทใดเลย จนกลายเป็ นชนกลุ่มน้อยไปใน
ที่สุด เนื่ องจากชาวอินโดนี เซี ยส่ วนใหญ่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ในขณะที่พระพุทธศาสนา
ตกอยูใ่ นภาวะเสื่ อมโทรมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน กระทัง่ พุทธสถานบุโรพุทโธซึ่ งถือได้วา่ มี
ความเก่าแก่และใหญ่โต เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของอาณาจักรศรี วิชยั ยังเหลือเพียงซากปรักหักพัง
ที่จมอยูใ่ ต้ดินทราย
พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซี ยในช่วงนั้นตกต่าลงอย่างมาก แต่ก็มีคากล่าวทานายของ "ปุ
ชังคะ" เป็ นตาแหน่งที่ปรึ กษาฝ่ ายพระพุทธศาสนาของพระราชสานัก ซึ่ งมีอยู่ 2 ท่าน คือ ท่านสัปโด
ปาลอน และนายยะเคงคองในตอนนั้นไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม ได้กราบทูล
ว่า “อีก 500 ปี พระพุทธศาสนาจะกลับมา” จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ต่อ มาในปี พ.ศ. 2512 พระชินรักขิตซึ่ งเป็ นชาวอิน โดนี เซี ยเชื้ อสายจีนที่ได้บวชในพม่า
เป็ นพระภิกษุองค์แรกของอินโดนีเซี ย มีความปรารถนาจะฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาในบ้านเกิด จึงได้
เดินทางเข้ามายังไทย และพานักที่วดั บวรนิ เวศวิหาร ได้ขอให้คณะสงฆ์ไทยออกไปช่ วยฟื้ นฟู
พระพุ ทธศาสนาในประเทศอิ นโดนี เซี ย อี ก ครั้ งหนึ่ ง ดัง ที่ ไ ด้เคยปรารภไว้ก ับ พระสาสนโสภณ
(ตาแหน่งของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในขณะนั้น) เมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไป
เยือนอินโดนีเซี ยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2511
ด้วยเหตุ น้ ี จึงเป็ นเหตุ ให้มีก ารจัดส่ ง พระภิ กษุ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมจากสานักฝึ กอบรมพระ
ธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็ นพระธรรมทูตออกไปช่วยฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนี เซี ยชุ ดแรก
4 รู ป ประกอบด้วย พระครู ปลัดอรรถจริ ยานุ กิจ (วิญญ์ วิชาโน) วัดบวรนิ เวศวิหาร พระครู ปลัดสัม
พิพฒั นวิริยาจารย์ (บุญเรื อง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรี มหาธาตุ บางเขน พระมหาประแทน เขททสฺ สี
วัดยานนาวา และพระมหาสุ ชีพ เขมาจาโร วัดระฆังโฆษิตาราม
พระธรรมทูตชุดนี้ออกเดินทางจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 นับเป็ นพระ
ธรรมทูตที่ สาเร็ จการฝึ กอบรมจากสานักฝึ กอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่ นแรก ที่ออกไป
ปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จในต่ างแดนและประสบผลส าเร็ จเป็ นอย่า งดี ยิ่ง ในครั้ งนั้นได้มีการอุ ป สมบท
พระภิกษุเถรวาทเป็ นครั้งแรกในอินโดนี เซี ย มีสามเณร 5 รู ปที่รับการอุปสมบท และทรงจัดพิธี
อุปสมบทขึ้น ณ บุโรพุทโธ ผลยิง่ ใหญ่ที่ได้รับคือทาให้คณะสงฆ์อินโดนี เซี ย พระภิกษุอินโดนีเซี ยมี
จานวนมากขึ้น ทาให้หวนนึ กถึ งความยิง่ ใหญ่ของพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนี เซี ยในอดีต
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กาล ซึ่ ง คนส่ วนใหญ่ ยึด มัน่ ในพระรั ตนตรั ย ทุ ก วันนี้ แ ม้ป ระเทศอิ นโดนี เซี ย จะมี ศ าสนาอื่ น
แพร่ หลายเข้ามา แต่ในส่ วนลึกของจิตใจแล้วชาวอินโดนีเซี ยก็ยงั มีความเป็ นพุทธอยู่ ต่อมาในปี พ.ศ.
2520 พระสาสนโสภณได้ไปบรรพชากุลบุตรชาวอินโดนีเซี ยอี กจานวน 43 คน ณ เมืองสมารัง ตาม
คาอาราธนาของคณะสงฆ์สังฆเถรวาทอินโดนีเซีย และพระธรรมทูตทั้ง 4 ก็ได้อยูป่ ฏิบตั ิศาสนกิจใน
ประเทศนี้ถึง 10 ปี เศษ นับเป็ นการปลูกหน่อสมณวงศ์แบบสยามวงศ์ ให้ฝังรากลึกตั้งแต่บดั นั้นเป็ น
ต้นมา
เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช นอกจากจะเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าไปใน
อินโดนีเซียแล้ว ยังทรงดารงตาแหน่งประธานอบรมพระธรรมทูต ซึ่ งเป็ นงานเผยแผ่พุทธศาสนาเชิ ง
รุ ก ไปยังทัว่ ทุ กหัวระแหงอย่างมิ เหน็ ดเหนื่ อย ทั้งนี้ ก็ด้วยพระเมตตาและพระปรี ชาญาณของ
พระองค์ จึงถือได้วา่ พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดสมณวงศ์สายเถรวาทขึ้นในอินโดนี เซี ยยุคปั จจุบนั
จนกระทัง่ พระพุทธศาสนาเถรวาทได้ปักหลักลงฐานในดินแดนอิเหนานี้ อย่างมัน่ คง เมื่อรัฐบาลของ
ประเทศอินโดนิเซียได้ประกาศให้วนั วิสาขบูชาเป็ นวันหยุดประจาชาติของประเทศอินโดนิเซี ย เมื่อ
ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งครบปี ที่ 500 พอดีตามตานานของชาวอินโดนีเซี ยที่วา่ "พระพุทธศาสนาจะกลับมา"
ดังที่เจ้าประคุ ณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชได้เคยแสดงธรรมกถาแก่พระใหม่ชาว
อินโดนี เซี ยไว้ตอนหนึ่ งว่า “ในสมัยก่ อนประเทศไทยเคยได้ รับพระธรรมจากราชอาณาจักรศรีวิชัย
ในอินโดนีเซียมาบัดนี้ คณะสงฆ์ไทยได้ นาแสงแห่ งพระธรรมนั้นกลับคืนมายังอินโดนีเซีย”
ดังนั้นเนื่ องด้วยวันคล้ายวันวันสิ้ นพระชนม์ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ ณายก ที่กาลังจะมาถึ งและพิธีพระราชทานเพลิ ง
พระศพที่จะจัดขึ้นในอนาคต มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะได้รับมอบหมายจากพระครู ประกาศธรรม
นิเทศ (วงศ์สิน ลาภิโก) วัดวิปัสสนาคราหะ ประธานกรรมการบริ หารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ
อินโดนี เซี ย ให้จดั ทาสารคดีชุด "พุทธศาสนาในประเทศอินโดนิเซี ย" เพื่อออกอากาศเผยแพร่ ใน
สื่ อทัว่ ไปและแจกเป็ นธรรมทานในพิธีพระราชทานเพลิ งพระศพ อี กทั้งยังเป็ นการถวายมุ ทิตา
สักการะและเป็ นการเทิดพระเกียรติในรู ปแบบของการเผยแผ่คาสอน พระกรณี ยกิจและพระเกียรติ
คุณต่างๆของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนี เซี ย อัน
เป็ นคุณูปการที่มีความสาคัญและยิง่ ใหญ่ มีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ แห่งพุทธศาสนาโลกจนประมาณ
ค่ามิได้ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช ผูซ้ ่ ึ งเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาและพระปรี ชาญาณ ดังนั้น
จึงเป็ นการเหมาะสมและสมควรอย่างยิ่งที่ควรจะได้มีการจัดทาและนาไปเผยแพร่ ให้เป็ นที่รับรู ้ใน
วงกว้างสื บต่อไป
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แนวทางการนาเสนอ
เป็ นการนาเสนอประวัติค วามเป็ นมา และเรื่ อ งราวที่ น่า สนใจของพระพุ ท ธศาสนาในประเทศ
อินโดนี เซี ย หลังจากที่ สูญหายไปจากแผ่นดิ นอินโดนี เซี ยเป็ นเวลา 500 ปี จนกระทัง่ เจ้าประคุ ณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ ณายก ทรงฟื้ นฟูและให้กาเนิ ดสมณวงศ์
สายเถรวาทขึ้นในอินโดนีเซี ยยุคปั จจุบนั จนกระทัง่ พระพุทธศาสนาเถรวาทได้ปักหลักลงฐานใน
ดิ นแดนอิเหนานี้ อย่างมัน่ คงสารคดี ชุ ด "พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซี ย" จะเป็ นผลงานที่ดี
เยี่ยม ควรค่าแก่การรับชม เป็ นประโยชน์เพื่อการศึกษาเรี ยนรู ้ เป็ นมรดกธรรมอันล้ าค่าต่อพุทธ
ศาสนาสื บต่อไป
วิธีการนาเสนอ
เป็ นการถ่ า ยทอดเรื่ องราวต่ า งๆผ่า นผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องหรื อมี ส่ วนรั บรู ้ ใ นแต่ ล ะเหตุ การณ์ ส าคัญ โดย
เดินทางไปยังสถานที่จริ งในแต่ละเรื่ องราวนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อความสมจริ ง ให้ความรู้สึกของผูท้ ี่ได้รับ
ชมสารคดีฯชุ ดนี้ ได้เกิ ดความเลื่อมใสศรัทธา สัมผัสกับความประทับใจในทุกมิติของการนาเสนอ
ของภาพและเสี ยง ที่บรรจงสร้ างสรรค์ในทุกขั้นตอน ชิ้นงานที่ปรากฏจึงทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ยัง
ความเลื่อมใสและศรัทธาให้เพิ่มพูนแก่ผรู ้ ับชมได้อย่างลงตัว
รู ปแบบการนาเสนอเป็ นการนาเสนอประวัติความเป็ นมาและเรื่ องราวที่น่าสนใจ
สาระประโยชน์ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ในเชิงสารคดีประวัติศาสตร์ โดยที่เนื้อหาทั้งหมดนั้นจะ
กล่าวถึงคุณูปการที่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ ณายก ได้
สร้างสรรค์ไว้ จริ ยวัตร ปฏิปทา ยอดคาสอนต่างๆ และสถานที่ต่างๆที่เกิดเรื่ องราวนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้
สาธุ ชนผูร้ ับชมที่มีความเลื่อมใสศรัทธาสามารถตามรอยในแต่ละ เหตุการณ์น้ นั ไปยังสถานที่จริ ง
เพื่อต่อยอดของเรื่ องราว เป็ นการเพิ่มพูนปั ญญาและปี ติให้เกิดขึ้นมีต่อสาธุ ชนอีกด้วย
ผู้อนุเคราะห์ ข้อมูล
พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรื อง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุ งเทพฯ
พระครู ประกาศธรรมนิเทศ (วงศ์สิน ลาภิโก) วัดวิปัสสนาคราหะ ประธานกรรมการบริ หารคณะ
สงฆ์ธรรมยุตในประเทศอินโดนีเซีย
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วิธีการดาเนินการ
1. ดาเนินการในการจัดหาและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับถ่ายทาสารคดีฯ เช่น กล้องถ่ายวีดีโอ
คุณภาพสู งและทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริ มที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้คุณภาพของงานที่ออกมามี
ความสวยงาม ประณี ตและมีคุณภาพของชิ้นงานที่นาไปเผยแพร่ และรับชมได้สิ่งที่ดีและมีคุณภาพ
สู งสุ ด
2. ดาเนินการในการจัดหาและจัดเตรี ยมบุคคลากรที่มีความสามารถและเหมาะสมดังนี้คือ
1) ผูค้ วบคุมการผลิต ใช้ผทู ้ ี่มีความชานาญการและมีความรู ้ท้ งั ในศาสตร์ ของการผลิตงานสาร
คดี รวมไปถึงเป็ นผูท้ ี่มีภูมิจิตภูมิธรรมและมีประสบการณ์ในการผลิตงานด้านพระ พุทธ
ศาสนาเป็ นอย่างดี
2) เจ้าหน้าที่ประจากล้อง ใช้ผทู ้ ี่มีความชานาญการในการปฏิบตั ิการอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวประสิ ทธิภาพภาพสู ง
3) เจ้าหน้าที่ประสานงาน ใช้ผทู ้ ี่มีความชานาญการและมีความเข้าใจในเนื้ อหาสาระของสิ่ งที่
ต้องการนา เสนอเป็ นอย่างดี มีความกว้างขวางและเป็ นที่ยอมรับของบุคคลทัว่ ไปในสังคม
4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล ใช้ผทู ้ ี่มีความชานาญการและมีความเข้าใจในเนื้ อหาสาระของสิ่ งที่
ต้องการนา เสนอเป็ นอย่างดี มีภูมิจิตภูมิธรรมที่เหมาะสมแก่งานเป็ นอย่างยิง่
5) เจ้าหน้าที่ตดั ต่อและคอมพิวเตอร์ กราฟิ ค
6) ห้องบันทึกเสี ยง
7) เพลงสาหรับประกอบในงานสารคดี
3. ดาเนินการถ่ายทาและตัดต่อจนสาเร็ จเป็ นต้นฉบับ จานวน 4 ตอน โดยมีความยาวตอนละ 25 นาที
4. บันทึกต้นฉบับลงบนแผ่นดีวดี ีจานวน 1 แผ่น โดยมีจานวนตอน 4 ตอน
งบประมาณการผลิตเบื้องต้นเป็ นเงิน 1,000,000 บาท

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ ชื่ อสกุล

นางสาวปาณิ สรา วัฒนพฤกษ์

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่ อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2555

ประสบการณ์ทางาน

พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์
บริ ษทั เควีเอ เอ็นจิเนียร์ แอนด์เทรดดิ้ง
เดเวลลอปเมนต์ จากัด

