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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของคริสต-
ชนคาทอลิกในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อชนิดตางๆ  
2) ศึกษาความพึงพอใจตอสื่อชนิดตางๆ และ 3) ศึกษาปญหาในการเขาถึงสื่อชนิดตางๆ  โดย
ทําการศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ทั้ง 10 สังฆมณฑล 
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  บาทหลวงเปนสื่อบุคคลที่คริสตชนคาทอลิกเห็นวามีสวนตอความเชื่อความศรัทธา
มากกวาสื่อชนิดอ่ืนๆ 
 2.  อุดมสารรายสัปดาหเปนสื่อสิ่งพิมพที่คริสตชนคาทอลิกเปดรับมากที่สุด มากกวาอุดม-
ศานตรายเดือน สารวัด หนังสือศรัทธาทั่วไป  และมากกวาสื่อชนิดอ่ืนๆ อยางไรก็ตามกลุมตัวอยาง
เห็นวาสื่อสิ่งพิมพที่มีผลตอความเชื่อความศรัทธามากที่สุดคือ หนังสือศรัทธาทั่วไป โดยประเภทของ
หนังสือศรัทธาที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ประวัตินักบุญ  
 3.  สื่อโทรทัศน พบวา ทั้งรายการแสงธรรม และรายการพระเจาสถิตกับเรานั้นถึงแมจะมี
กลุมตัวอยางคริสตชนคาทอลิกเขาถึงสื่อชนิดนี้นอยกวาครึ่งก็ตาม หากแตเมื่อถามถึงผลตอความเชื่อ
ความศรัทธากลุมตัวอยางที่เขาถึงสื่อเหลานี้สวนใหญเห็นวามีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับ
มาก  

4.  สื่ออ่ืนๆ ประกอบดวย ภาพยนตรศาสนา ซีดีเพลงศาสนา และสื่ออินเตอรเน็ต พบวา 
สื่อซีดีเพลงศาสนาไดรับการเขาถึงมากที่สุด รองลงมาคือภาพยนตรศาสนา  และสื่ออินเตอรเน็ต 
โดยเว็บไซตที่กลุมตัวอยางนิยมเขาไปหาขอมูลดานศาสนามากที่สุดคือ เว็บไซตของสังฆมณฑลตางๆ  

5.  สภาพความพึงพอใจของคริสตชนคาทอลิกดานความสะดวกในการเขาถึงสื่อชนิดตางๆ 
โดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง ทั้งนี้พบว า คริสตชนคาทอลิกสามารถเขาถึงสื่อบุคคล 
“บาทหลวง” และสื่ออินเตอรเน็ตไดสะดวกรวดเร็วที่สุด   

6.  สภาพความพึงพอใจของคริสตชนคาทอลิกดานคุณภาพและความเหมาะสมของสื่อชนิด
ตางๆ โดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง ทั้งนี้พบวา คริสตชนคาทอลิกเห็นวาสื่อบุคคล 
“บาทหลวง” มีคุณภาพและความเหมาะสมสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือซีดีเพลงศาสนา และ
อันดับที่สามคือ  สื่อบุคคล “บราเดอร/ซิสเตอร”  
 7.  ปญหาที่สําคัญในการเขาถึงสื่อชนิดตางๆ คือ กลุมตัวอยางไมทราบรายละเอียดของสื่อ 
โดยเฉพาะสื่อที่มีการออกอากาศเปนชวงเวลา เชน สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศนรายการตาง ๆ วามีการ
ออกอากาศชวงเวลาใด ชองทางในการรับชม/รับฟง เปนตน 
 
คําสําคัญ  :   1) ศาสนาคริสต  2) คาทอลิก 3) สื่อและเทคโนโลยี 
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Abstract 
 
 The goals of this research on the state and problem of media and 
technology usage for promoting the faith of Catholics in Thailand are 1) to study 
their usage of various types of media 2) to study their satisfaction of various types 
of media and 3) to study problems of access to various types of media.  Data were 
collected from samples of Catholics from all the ten dioceses in Thailand.  These 
are the results: 

1. Priests, among human media, play the greatest role in their faith 
according to Catholics. 

2. Weekly Udomsarn (อุดมสาร), among printed media, gains the widest 
usage among Catholics.  More particularly, they read it more than Monthly 
Udomsarn (อุดมศานต), parish bulletins, general religious books, and other types of 
media.  However, the sampled population found that the type of printed media 
that influence their faith the most is general religious books, especially biographies 
of saints, which are most popular. 

3. As for televised media, although less than half of the sampled Catholics 
watch “Lux Mundi” (แสงธรรม) and “Dominus Nobiscum” (พระเจาสถิตกับเรา), they 
found that these two programs strongly affect their faith. 

4. Among other types of media, including religious movies, religious music 
CDs, and internet resources, religious music CDs are accessed the most, followed by 
religious movies, and internet resources.  The sampled Catholics tend to access 
diocesan websites more than other sites for religious information. 

5. Catholics are moderately satisfied with accessibility of various types of 
media.  They found the greatest convenience and promptness in priests and 
internet resources. 

6. Catholics are moderately satisfied with quality and appropriateness of 
various types of media, with the greatest satisfaction in priest, religious music CDs, 
and religious Brothers/Sisters, respectively. 

7. A major obstacle in accessing media is ignorance of some details 
involving the media, especially timed broadcasts such as radio and television 
programs.  They did not know the time periods and the channels of the broadcast, 
for example. 

 
Keywords: 1) Christianity  2) Catholics 3) Media and Technology 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.  ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สื่อและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหการเผยแพรประชาสัมพันธไดรับ
ความสําเร็จ การเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีไดอยางถูกตองและเหมาะสมจะเปนการเสริมสราง
ความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางองคกร สถาบันกับกลุมเปาหมายใหไดรับการสนับสนุน
และความรวมมือ ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานขององคกร สถาบันประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ในสภาพปจจุบันนั้นสื่อและเทคโนโลยีมีอยูมากมายหลายลักษณะ สื่อแตละชนิดตางก็
มีวิธีใช ขอดีและขอจํากัดตาง ๆ กันไป (วินัย วรวัตร, 2549) 

สื่อมวลชนเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารในวงกวาง ไมวาจะเปนการใชสื่อใน
การใหขาวสาร การโนมนาวชักจูงใจ การใหความรู หรือแมแตสรางสรรคความบันเทิงในรูปแบบตาง 
ๆ ใหแกบุคคล กลุมบุคคล และสังคม และยังจะไดตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ที่สําคัญของตัวเอง
ตอสังคมในดานศาสนา เพื่อใหการศึกษาแกมวลมนุษยที่อยูในสังคมใหไดรับประโยชนมากที่สุด เพ่ือ
ขจัดความกดดันและความขัดแยงในสังคมและบทบาททางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) คือ 
การสรางพลังจิตใจของสมาชิกในสังคมใหดีขึ้น เพอการพักผอนหยอนใจหรือแมแตการบําบัดทางจิต 
(Psychotherapy) ซึ่งสื่อมวลชนจะเสนอเรื่องราวที่สมาชิกสังคมตองการและชดเชยในสิ่งที่สังคม
ขาดไป (อรณี ฝูงวรรณลักษณ, 2537) 

สื่อมวลชนคาทอลิกก็เชนเดียวกัน ถือเปนสื่อหนึ่งที่สําคัญในการใหขอมูลขาวสาร เพ่ือการ
เผยแพรหลักธรรมคําสอนใหแกผูสนใจไดรูและเขาใจ ซึ่งเปนการโนมนาวใหตระหนักรูถึงคุณคาของ
หลักคําสอนตางๆ ในดานความเชื่อของศาสนา (สุวพักตร จารุจงกลวงศ, 2544)  ดังนั้น คณะผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย เพ่ือจะทําใหเกิดความมั่นใจในการพิจารณาเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีที่
นําไปสูการสงเสริมความศรัทธาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบทของสั งคมไทยอยาง
แทจริง 
 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาพึงพอใจของคริสตชนเกี่ยวกับการใชสื่อและเทคโนโลยีในเพ่ือสงเสริมความ
ศรัทธาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย 
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3. เพ่ือศึกษาปญหาในการเปดรับสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย 
 
3.  นิยามศัพทเฉพาะ 
 สื่อและเทคโนโลยี หมายถึง สื่อตางๆ ไดแก สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อ
โทรทัศน สื่อภาพยนตร สื่อเพลง และสื่อใหมอ่ืนๆ  ที่ใชในการสงเสริมความศรัทธาของคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย 
 
4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย 

2. ทราบความคิดเห็นของคริสตชนเกี่ยวกับการใชสื่อและเทคโนโลยีในเพ่ือสงเสริมความ
ศรัทธาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย 

3. ทราบถึงปญหาในการเปดรับสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
1. สื่อสิ่งพิมพ 

1.1  ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายคําท่ีเกี่ยวกับ “สื่อสิ่งพิมพ” ไวดังนี้ คํา

วา “สิ่งพิมพ” หมายถึง สมุด แผนกระดาษหรือวัตถุใดๆ ที่พิมพขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ 
แผนผังภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผนเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเชนเดียวกัน 

“สิ่งพิมพ” หมายถึง ขอความ ขอเขียน หรือภาพที่เกี่ยวกับแนวความคิด ขอมูล สารคดี
บันเทิง ซึ่งถายทอดดวยการพิมพลงบนกระดาษ ฟลม หรือวัสดุพื้นเรียบ 

“สื่อ”  หมายถึง การติดตอใหถึงกันชักนําใหรูจักกัน หรือตัวกลางที่ทําการติดตอใหถึงกัน 
“พิมพ” หมายถึง ถายแบบใชเครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพใหติดบนวัตถุ 
เชนแผนกระดาษ ผา ทําใหเปนตัวหนังสือหรือรูปรอยอยางใดๆ โดยการกดหรือการใชพิมพ 

หินเครื่องกลวิธีเคมีหรือวิธีอ่ืนใด อันอาจใหเกิดเปนสิ่งพิมพขึ้นหลายสําเนา  
ดังนั้น “สื่อสิ่งพิมพ” จึงมีความหมายวา จะเปนแผนกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ดวยวิธีตางๆ 

อันเกิดเปนชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนตนฉบับขึ้นหลายสําเนา ในปริมาณมากเพ่ือเปนสิ่งที่ทําการ
ติดตอหรือชักนําใหบุคคลอ่ืนใหเห็นหรือทราบขอมูลตางๆ” สิ่งพิมพมีหลายชนิด ไดแก เอกสาร 
หนังสือเรียน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน ฯลฯ 

1.2  ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ 
1.2.1  สื่อสิ่งพิมพประเภทหนังสือ 
หนังสือสารคดี ตําราแบบเรยีน เปนหนังสือสิ่งพิมพที่แสดงเนื้อหาวิชาการ  ศาสตรความรู

ตางๆ เพ่ือสื่อใหผูอานเขาใจความหมายดานความรูที่เปนจริง  จึงเปนสื่อสิ่งพิมพที่เนนความรูอยาง
ถูกตอง 

หนังสือบันเทิงคดี เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นโดยใชเรื่องราวสมมติ เพ่ือใหผูอานไดรับความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก เรียกวา หนังสือฉบับกระเปา หรือ Pocket Book  

1.2.2 สื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสาร 
หนังสือพิมพ (Newspapers) เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้น โดยนําเสนอเรื่องราวขาวสาร ภาพ 

และความคิดเห็น ในลักษณะของแผนพิมพแผนใหญ ที่ใชวิธีการพับรวมกัน ซึ่งสื่อสิ่งพิมพชนิดนี้ได
พิมพออกเผยแพรทั้งลักษณะหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน 

วารสาร นิตยสาร  เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นโดยนําเสนอสาระขาว ความบันเทิง ที่มีรูปแบบ
การนําเสนอ ที่โดดเดน สะดุดตา และสรางความสนใจใหกับผูอาน ทั้งนี้การผลิตนั้น มีการกําหนด
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ระยะเวลาการออกแบบเผยแพรที่แนนอน ทั้งลักษณะวารสาร นิตยสารรายปกษ (15 วัน) และราย
เดือน 

จุลสาร เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นแบบไมมุงหวังผลกําไร เปนแบบใหเปลาโดยใหผูอานศึกษา
หาความรู ที่กําหนดออกแบบเผยแพรเปนครั้งๆ หรือลําดับตางๆ ในวาระพิเศษ 

1.2.3  สิ่งพิมพโฆษณา 
โบชัวร (Brochure)  เปนสื่อสิ่งพิมพที่มีลักษณะเปนสมุดเลมเล็กๆ เย็บติดกันเปนเลม

จํานวน 8 หนาเปนอยางนอย  มีปกหนาและปกหลัง  ซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะเกี่ยวกับโฆษณา
สินคา 

ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เปนสื่อสิ่งพิมพใบเดียว ที่เนนการประกาศ มักมีขนาด A4    
เพ่ืองายในการแจกจาย ลักษณะการแสดงเนื้อหาเปนขอความท่ีผูอานแลวเขาใจงาย 

แผนพับ  (Folder) เปนสื่อสิ่งพิมพที่เนนการผลิตโดยเนนการเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่
นําเสนอนั้นเปนเนื้อหาที่สรุปใจความสําคัญ ลักษณะเปนการพับเปนรูปเลมตางๆ 

ใบปด (Poster)  เปนสื่อสิ่งพิมพโฆษณา โดยใชปดตามสถานที่ตางๆ  มีขนาดใหญเปน
พิเศษซึ่งเนนการนําเสนออยางโดดเดนดึงดูดความสนใจ 

1.2.4  สิ่งพิมพเพื่อการบรรจุภัณฑ  เปนสิ่งพิมพที่ใชในการหอหุมผลิตภัณฑการคาตางๆ  
แยกเปน 2 แบบ คือ 1) สิ่งพิมพหลัก ไดแก  สิ่งพิมพที่ใชปดรอบขวด หรือกระปองผลิตภัณฑการคา  
และ 2) สิ่งพิมพรอง  ไดแก  สิ่งพิมพที่เปนกลองบรรจุ หรือลัง 

1.2.5  สิ่งพิมพมีคา เปนสื่อสิ่งพิมพที่เนนการนําไปใชเปนหลักฐานสําคัญตางๆ ซึ่งกําหนด
ตามกฎหมาย เชน  ธนาณัติ บัตรเครดิต เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หนังสือเดินทาง โฉนด เปนตน 

1.2.6  สิ่งพิมพลักษณะพิเศษ เปนสื่อสิ่งพิมพมีการผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษแลวแตการ
ใชงาน ไดแก นามบัตร บัตรอวยพร ปฏิทิน ใบสงของ ใบเสร็จรับเงิน สิ่งพิมพบนแกว สิ่งพิมพบนผา 
เปนตน 

1.2.7  สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส  เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้น เมื่อใชงานในคอมพิวเตอรหรือ
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ไดแก Document Formats, E-book for Palm/PDA เปนตน 

1.3.  บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ 
1.3.1  บทบาทของสื่อสิ่งพิมพในงานสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพมีความสําคัญในดานการ

นําเสนอขอมูล ขาวสาร สาระ และความบันเทิง ซึ่งเมื่องานสื่อมวลชนตองเผยแพร  จึงตองผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร เปนตน 

1.3.2  บทบาทสื่อสิ่งพิมพในสถานศึกษา สื่อสิ่งพิมพถูกนําไปใชในสถานศึกษา โดยทั่วไป
ซึ่งทําใหผูเรียน ผูสอนเขาใจเนื้อหามากขึ้น เชน หนังสือ ตํารา แบบเรียน แบบฝกหัด สามารถพัฒนา
เปนเนื้อหาในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
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1.3.3  บทบาทของสื่อสิ่งพิมพในงานดานธุรกิจ  สื่อสิ่งพิมพที่ถูกนําไปใชในงานธุรกิจ
ประเภทตางๆ เชน งานโฆษณา ไดแก การผลิต หัวจดหมาย/ซองจดหมาย ใบเสร็จรับเงิน /ใบสง
ของ โฆษณาหนาเดียว นามบัตร เปนตน 

1.3.4  บทบาทของสือ่สิ่งพิมพในงานธนาคารงานดานการธนาคาร  ซึ่งรวมถึง งานการเงิน 
และงานที่เกี่ยวกับหลักฐานทางกฎหมาย ไดนําสื่อสิ่งพิมพหลาย ๆ ประเภทมาใชในการดําเนินงาน 
เชนใบนําฝาก ใบถอน ธนบัตร เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน และหนังสือเดินทาง 

1.3.5 บทบาทของสื่อสิ่งพิมพในหางสรรพสินคาและรานคาปลีก สื่อสิ่งพิมพที่ทาง
หางสรรพสินคาหรือรานคาปลีกใชในการดําเนินธุรกิจ ไดแก  ใบปดโฆษณาตางๆ ใบปลิว แผนพับ 
จุลสาร 

1.4  ประเภทของโปรแกรมที่ใชในการผลิตสื่อสิ่งพิมพและการออกแบบจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ 
ปจจุบันนี้มีโปรแกรมสําเร็จรูป ที่นํามาใชในการผลิตสื่อสิ่งพิมพมากมาย ที่ไดรับความนิยม

นํามาใชในการออกแบบหรือจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ ทําการผลิตสื่อสิ่งพิมพมีความนาสนใจมากขึ้น ซึ่งใน
หัวขอนี้จะกลาวถึงโปรแกรมที่ไดรับความนิยมในการผลิตสิ่งพิมพเทานั้น โดยมีโปรแกรมตาง ๆ ดังนี้ 

1.4.1  โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดเปน
โปรแกรมที่ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟต โดยผลิตรุน 2.0 มากอน จากนั้นพัฒนาเปนรุน 6.0  ซึ่ง
ทํางานบนระบบวินโดวส 3.1 ตอมามีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ โดยมีการพัฒนาโปรแกรม
ไมโครซอฟตเวิรด ใหรองรับการใชงานบนระบบปฏิบัติงานตางๆ ดังนี้ Word   95, 97, 98, 2000, 
2003, XP เปนตน ซึ่งโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดเปนโปรแกรมที่ชวยในการจัดการสิ่งพิมพ
หนวยงานตางๆ มักจําใชโปรแกรมนี้ไปใชในเอกสาร รายงานตางๆ 

1.4.2  โปรแกรมโฟโตชอพ (Adobe Photoshop) เปนโปรแกรมสําหรับจัดการกับภาพ 
หรืองานกราฟกที่ตองการความละเอียดสูงและเปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมในการแตงภาพ
สามารถเปดไฟลรูปไดหลากหลาย เชน  JPEG, TIFF, PNG นอกจากนี้ยังสามารถตกแตงสีใหกับ
รูปภาพที่คมชัดขึ้น 

1.4.3  โปรแกรม Adobe Illustrator เปนโปรแกรมที่ชวยในการสรางภาพกราฟกแบบ
เวกเตอร เพ่ือใชในการประกอบขอความที่ไดจากการพิมพโดยโปรแกรม Ms – word 

1.4.4  โปรแกรม Adobe InDesign เปนโปรแกรมแบบ Desktop Publishing เปนการจัด
และนําขอมูลมาประกอบลงบนหนาสิ่งพิมพ 

1.5  ประวัติศาสตรการพิมพคาทอลิกในประเทศไทย 
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกไดเขามาเผยแพรในสยามประมาณ 430 กวาปมาแลว 

โดยเขามาทางแหลมมะละกา เปนสงฆธรรมทูตชาวโปรตุเกสคณะโดมินิกัน 2 องค ตอมาก็มีคณะ
ทยอยกันเขามาเพ่ิมข้ึนอีก ทานเหลานี้ไดนําความรูสมัยใหม และนําเอาความเจริญกาวหนาทาง
วิชาการตางๆ มาดวย เพื่อชวยใหการประกาศศาสนาไดผลดียิ่งขึ้น 
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การพิมพในประเทศไทยนั้นสันนิษฐานไดวาอาจมีการพิมพขึ้นตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย ในสมเด็จพระนารายณมหาราช แตไมมีหลักฐานวาไดมีการพิมพที่ใชตัวอักษรภาษาไทยเปน
การพิมพ หรือใชตัวอักษรโรมันแตอานออกเสียงเปนภาษาไทย 

จากหลักฐานของคุณพออาเดรียง โลเนย (Rev.Adrien Launay, Achiviste, MEP) ที่พูด
ถึง “ประวัติมิสซังกรุงสยาม ค.ศ.1662-1811 เลาถึงคุณพอลาโน ซึ่งตอมาไดรับแตงตั้งเปน
พระสังฆราชวา ทานไดเขียนหนังสือไวถึง 26 เลม (และมีหลักฐานถึงเราทุกวันนี้คือ “พระวรสารทั้ง
สี่สวนหนึ่ง” หนาถึง 532 หนา  ขนาด 10 นิ้วคูณ 7 นิ้ว เขียนตัวอักษรไทยสมัยอยุธยา) 

หนังสือจํานวนมากถูกทําลายไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่ 2 พรอมทั้งเอกสาร
ตางๆ จากหลักฐานทีป่รากฏในจดหมายของคุณพอลังคลัวส (Lanlois) อธิการบานเณรที่อยุธยา ตอ
จากคุณพอหลุยส ลาโน ซึ่งทานไดรับเลือกเปนพระสังฆราชและประมุของคแรกของมิสซังสยาม 
ทานมีสามเณรเปนชาวญวณบาง โปรตุเกสบาง และมีคริสตังชาวสยามบางในบริเวณอยุธยา ทานได
เขียนจดหมายถึงผูบริหารบานเณรที่ปารีส ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.1674 (A.M.E. เลม 860 
หนา 14) “ขาพเจารับนักเรียนซึ่งไมรูจัก A-B-C หรือ ก-ข เลย  พวกเขายังไมรูจักชวยพิธีมิสซา...เรา
ไดแปลและไดใชตัวอักษรละติน  เขียนชีวประวัติของนักบุญโดยตลอดเปนภาษาญวณ ไดเขียน
คําอธิบายพระวรสารทุกๆ อาทิตย และวันฉลองตลอดท้ังป และหนังสืออ่ืนๆ อีกมาก สวนหนึ่งภาษา
สยามนั้น พระสังฆราชลาโนเคยเขียนมามากแลว และขณะนี้เราไมละที่จะเขียนตอไป แตทวาทาน
ทั้งหลายงานที่เรากําลังทําอยูนี้ไมอาจจะบันดาลผลประโยชนอะไรไดเลย ถาหากไมไดรับความ
ชวยเหลือจากทาน ขาพเจาจึงขอความกรุณาจากทานชวยกันทําบุญทํากุศล โดยเห็นแกความรักซึ่ ง
ทานมีตอบรรดามิสซังซึ่งเปนที่พอพระทัยของพระเปนเจา...มีวิธีเดียวที่ชวยมิสซังเหลานี้ตามความ
ตองการของเขาก็คือ สงโรงพิมพมาใหเรา กระดาษจีนที่นี่ดีพอใช ราคาถูกมาก คาแรงก็ไมสูง ดีกวา
ที่จะสงตนฉบับไปพิมพที่ยุโรป ซึ่งใชเวลานานมาก...ราคาสูง และการสงมาสงไปก็ไมปลอดภัยดวย...
ขาพเจานึกวาบรรดาพระสังฆราชและมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส  จะตองไมนอยหนากวามิชชันนารีอ่ืนๆ 
พวกเขาตางก็มีโรงพิมพใชในมิสซังของเขา เชนคณะมิชชันนารี่คณะเยสุอิตมีโรงพิมพอยูที่เมืองกัว 
(GOA) อินเดีย ที่มาเกา และที่มะนิลา คณะโดมินิกันมีโรงพิมพในอารามของเขาที่มะนิลา ทาน
เหลานี้ตองการพิมพอะไรก็พิมพไดเลย...สวนเราก็ควรมีโรงพิมพที่สยาม (อยุธยา) อันเปนศูนยของ
บรรดามิสซังของเรา ทั้งเปนที่ชุมนุมชนชาติตางๆ ทั้งยังเปนที่ตั้งของสามเณราลัยที่งดงามอีกดวย ซึ่ง
หาชางพิมพไดอยางสบายๆ...  

ความคิดโครงการที่จะตั้งโรงพิมพขึ้นในกรุงสยาม  มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เปน
ความคิดของคุณพอลังคลัว (Langlois) ซึ่งเปนมิชชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส 
อธิการวิทยาลัยกลางซึ่งทําหนาที่ใหการศึกษาอยูในวิทยาลัยแหงนี้ จากจดหมายของคุณพ อลังคลัว 
ถึงคณะผูบริหารบานเณรคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.1674 
(AME.vol.864, p.14) คุณพอไดใหเหตุผลไววา “เพราะในกรุงสยาม กระดาษราคาต่ํามาก  คนงาน
จางไดในราคาถูกๆ  คนแตงหนังสือก็อยูในมิสซังเหลานี้แลว และเปนการไมสมควรที่จะสงหนังสือที่
เขียนดวยลายมือไปพิมพในทวีปยุโรป...พวกเรายังมีความตองการชางแกะ (สลักตัวอักษร) เพ่ือเขียน
บนแผนทองแดงเหมือนเขียนบนหนังสือ  จะไดพิมพคําสอนคริสตังเปนอักษรของประเทศนี้บน
หนังสือนั้น” 
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“ในเมืองไทยนี้มิสซังโรมันคาทอลิก ไดลงมือพิมพหนังสือกอนผูอ่ืน ขณะคริสตศักราช 1675 
พระสังฆราชคราวนั้นไดใหพิมพหนังสือคําสอนสําหรับคริสตังครั้นนั้นแลว ตอมาเมื่อกรุงเกาแตกเสีย
ใหกับพมาแลวไมไดมีโรงพิมพจนถึงเวลาไดตั้งกรุงเทพฯขึ้นใหม ตั้งแตนั้นมามิสซังไดพิมพหนังสือ
ฝายศาสนากับหนังสือเรียน ศึกษา และแปลหลายภาษาดวยกัน ใชอักษรละตินบาง อักษรไทยบาง 
มาบัดนี้ โรงพิมพไมพอแกการ เพราะหนังสือท่ีพิมพนั้นก็มากทวีคูณ นอกจากหนังสืออธิบายขอพระ
ศาสนา ควรมีหนังสืออ่ืนๆ แปลขอความซึ่งจะเปนประโยชนแกเราคริสตัง เชน หนังสือสอนวิชา
ตางๆ เปนตน 

โรงพิมพอัสสัมชัญซ่ึงเปนโรงพิมพแหงแรก เพราะเชนนั้นทานขอพึ่งคริสตังทั้งหลาย ขอ
บรรดาที่ใจบุญใจศรัทธา ใหบริจาคทรัพยออกเงินชวยอุดหนุนการซึ่งเปนการดี  อันแรกนี้ คือ ให
บอกประกาศความจริงความชอบดวยทางหนังสือพิมพ เปนการเปรียบเหมือนผานปากจะรอง
สรรเสริญทั่วไปคราวเดียวกันและใหพี่นองทั้งหลายเลิกท้ิงหนังสือชั่วนาอาย ซึ่งเปนความประดิษฐ
ของผีปศาจนั้น” หลักฐานตางๆ คงจะหายไปพรอมกับตอนที่พมาทําลายกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองใน 
ค.ศ.1767 (พ.ศ. 2310) 

มีหลักฐานปรากฏอีกครั้งหนึ่งตามที่คุณพออ.โลเนย ซึ่งเปนผูรักษาเอกสารศูนยกลางของ
คณะที่ปารีสไดกลาวถึงพระสังฆราชการโนลต (Mgr.Garnault) ไดเลาเกี่ยวกับโรงพิมพของมิสซัง
สยาม “ขณะที่พักอยูที่ปอนดิเชอรี อินเดีย เพ่ือรอรับการอภิเษกเปนพระสังฆราชประมุขของมิสซัง
สยาม ใน ค.ศ. 1787 นั้น (พ.ศ. 2330) พระสังฆราชการโนลตไดขอรับเครื่องพิมพซึ่งมิสซังโคชินไช
นาสั่งสําหรับพิมพภาษาญวน แตเนื่องจากมีการเบียดเบียนศาสนาที่ประเทศญวน เวลานั้นจะเอา
เครื่องพิมพนี้เขาไปก็ไมไดเขาจึงทิ้งไวที่ปอนดิเชอรี  เครื่องพิมพดังกลาวใชตัวอักษรละติน  สวน
สาระตางๆ ก็ผานดวยวรรณยุกต  ชวยใหออกเสียงเหมือนภาษาพูด” การทํางานของมิชชันนารีใน
สมัยนั้น จะนําเอาวิทยาการใหมๆ มาชวยมิสซังตางๆ  ก็มีโรงพิมพเปนของตน อยางไรก็ตาม
โครงการของคุณพอลังคลัวก็มิไดประสบผลสําเร็จในสยาม เพราะมิไดปรากฏหลักฐานอ่ืนหรือ
หนังสือใดๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเลย (ความคิดเกี่ยวกับโรงพิมพในสยามเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคณะ
ทูตไทยนําโดยออกพระวิสูตรสุนทร (โกษา ปาน) เดินทางไปเขาเฝาพระเจาหลุยส ที่14 ที่ประเทศ
ฝรั่งเศสและมีโอกาสเยี่ยมชมโรงพิมพประเทศฝรั่งเศส) 

ลวงเลยมาจนถึงสมัยของพระสังฆราชการโนลต  ประมุขมิสซังสยามระหวาง ค.ศ.1786-
1811 ซึ่งเปนผูสนใจการพิมพเปนอยางมาก จากจดหมายหลายฉบับของทานเราทราบวาทานได
นําเอาเครื่องพิมพเล็กๆ ติดตัวไปดวยเสมอ และจัดพิมพหนังสือคําสอนคริสตังเปนอักษรละตินใน 
ค.ศ.1788 เปนเลมแรก แตเวลานั้นทานยังมิไดลงหลักปกฐานที่สยาม จนกระท่ังปลาย ค.ศ.1795 
พระสังฆราชการโนลตมาประจําที่วัดซางตาครูส และไดจัดตั้งโรงพิมพแหงแรกในสยาม 

พระสังฆราชการโนลตจึงจัดพิมพคําสอนคริสตังอักษรละตินใน ค.ศ.1788 ขึ้นเปนเลมแรก 
ทานยังฝกอีกสองสามคนใหชํานาญในการเรียงตัวอักษรละตินแลวทานเขียนจดหมายถึงผูใหญที่ศูนย
ของคณะที่ปารีส ขอใหสงอุปกรณท่ีจําเปนในการขยายโรงพิมพของทาน  

ป ค.ศ.1792 ทานตั้งโรงพิมพที่ปนัง ตอจากนั้นทานก็คอยๆ เขามาใกลประเทศสยาม คอยดู
เหตุการณและปฏิกิริยาของคริสตังโปรตุเกส ที่วัดซางตาครูส (กุฏิจีน)  ตอนแรกทานก็พักอยูที่ปนัง
ขยายไปถึงยงเซลัง (ภูเก็ต) จากภูเกต็ทานก็เดินทางไปเยี่ยมคริสตังที่ตะกั่วทุง  ตะกั่วปา โดยยายโรง
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พิมพเล็กของทานไปดวยเสมอ ที่สุดปลาย ค.ศ.1795(พ.ศ.2338) ทานก็ไดมาอยูที่วัดซางตาครูส (กุฏิ
จีน) ตั้งโรงพิมพโรงแรกของกรุงสยาม (A.LAUNAY,Histoire  de  la  Mission de siam, paris 
1920, p 173) 

 มีจดหมายหลาย ฉบับของพระสังฆราชการโนลตเอง ที่เขียนถึงผูใหญของคณะที่ปารีสพูด
โรงพิมพของทานดังนี้ 

ที่ปอนดิเชอรี (อินเดีย) วันที่13 มีนาคม ค.ศ.1787 ทานเขียนถึงคุณพอแดกูรวิแอร มี
ใจความวาดังนี้ 

 “ขาพเจาขอความกรุณาจากคุณพอชวยจัดหาตัวอักษรสําหรับโรงพิมพของขาพเจา จะมี
ประโยชนมากมาย ยิ่งกวาที่คุณพอจะคิดคะเนได ขาพเจาไมอาจจะเขียนสําเนาใหพอเพียง หรือแก
สํานวนที่ใหคนอ่ืนเขียนไปพรอมกับตัวหนังสือจะขอสงอุปกรณตางๆ น้ําหมึกที่จําเปนตองใชเพราะ
ทางนี้หาไมไดแนนอน” 

ตอมาทานไดยายโรงพิมพมาอยูที่ปนัง และก็ไดเขียนจดหมายติดตอกับทางคณะเพ่ือขอ
อุปกรณเกี่ยวกับโรงพิมพเพ่ิมเติมข้ึนอีก 

ที่ปนัง วันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1788 ทานไดเขียนถึงคุณพอบัวแรต มีใจความวา “ที่ปอนดิ
เชอรี ขาพเจาไดพิมพคําสอนเลมเล็กและตํารา a-b-c เพ่ือสามารถอานภาษาสยาม ซึ่งเขียนโดย
อักษรฝรั่งเศสอยางงาย ขาพเจาจะสงไปใหทานหลายฉบับโดยทางมาเกา ...เมื่อสามเดือน กอน
ขาพเจาไดขอใหคุณพอไดสงตัวอักษร เพ่ือการพิมพจะไดดําเนินไปได มีงานพิมพมากมายเพ่ือ
แจกจายใหหลายๆ กลุมได” 

ที่ปนัง วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1789 ทานไดเขียนถึงคุณพอบัวแรห มีใจความวา “ขาพเจาขอ
วิงวอนซ้ําอีกเก่ียวกับโรงพิมพสวนเครื่องบีบ (presse) และเครื่องอุปกรณอ่ืนๆ พระสงฆท่ีเปนชาว
สยามผูจัดการโรงพิมพ ก็จะจัดทําที่นี่ได ขาพเจาเคยใหทาน  (คุณพอราฟาแอล) ดูและสังเกตทุก
อยางที่ปอนดิเชอรี ทานสนใจมากในเรื่องนี้” 

ใน ค.ศ.1794 ทานไดยายโรงพิมพมาอยูที่วัดซางตาครูส โดยยายมาจากปนังไดนําตัวอักษร
ละตินมาจากปอนดิเชอรีดวย และใน ป ค.ศ 1796 ทานไดรับอุปกรณการพิมพที่สงไปจากฝรั่งเศส
และตอมาใน ป ค.ศ. 1798 ทานไดมีจดหมายสั่งตัวพิมพเพ่ิมเติมมากข้ึน 

เราไดพบหนังสือ KHAM SON  KHRISTAN (คําสอนคฤศตัง)  ซึ่งไดระบุสถานที่พิมพ “ใน
วัดซางตาครุส บางกอก ศักราชแตไถชาติมนุษย 1796” 

พิมพเปนภาษาไทยดวยอักษรโรมัน พรอมทั้งมีเครื่องหมายออกเสียงสูงต่ําดวย เชน เอก โท 
ฯลฯ ใชกระดาษหยาบและตัวพิมพไมคอยชัดนัก แตก็สามารถอานออกมีทั้งหมด 64 หนาในสวนโรง
พิมพแหงแรกของมิสซังสยามไดถูกตั้งขึ้นที่โบสถซางตาครูสใน ค.ศ.1795 ตรงกับสมัยพระสังฆราช 
การโนต โดยหนังสือเลมแรกที่ไดรับการพิมพจากโรงพิมพดังกลาว คือ คําสอนคริสตังภาคตน พิมพ
เปนภาษาวัดระบุสถานที่และปที่พิมพวา  “ในวัดซางตาครูส ณ บางกอก ศักราชแตไถชาติมนุษย 
1796” เนื้อหาของหนังสือเลมดังกลาว เปนการอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ใชการอธิบายแบบ
ถามตอบ สําหรับเปนคูมือการศาสนาหนังสือคําสอนคริสตังเลมนี้ เปนหนังสือเลมแรกที่พิมพขึ้นจาก
โรงพิมพที่วัดซางตาครูสใน ค.ศ.1796   นับเปนเรื่องที่สมเหตุสมผลและนาภาคภูมิใจที่พระสังฆราช 
การโนลต จัดพิมพหนังสือเลมแรกเปนหนังสือคําสอนคริสตังเหมือนดังที่ทานเคยทําในป ค.ศ. 1788 
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ตามที่กลาวมาแลวเปนไปไดเหมือนกันที่พระสังฆราชการโนลตอาจจะจัดพิมพหนังสือเลมอ่ืนกอน
หนานี้แลว เพราะเราพบหนังสือบางเลมซึ่งสันนิษฐานจากลักษณะกระดาษ ตัวอักษรและการพิมพ
แลว นาจะเปนหนังสือที่พิมพในสมัยเดียวกันแตก็ไมปรากฏปที่พิมพและสถานที่พิมพเหมือนที่
ปรากฏอยูในหนังสือคําสอนคริสตังเลมนี้ เราจึงเชื่อจากหลักฐานที่มีอยูวา หนังสือคําสอนคริสตังเลม
นี้เปนหนังสือเลมแรกที่พิมพขึ้นในสยาม 

ลักษณะของหนังสือเลมนี้ คือ เปนหนังสือที่พิมพดวยภาษาวัด  (Romanized  Language) 
คือใชอักษรโรมันสะกดเปนคําอานในภาษาไทย มีอยูดวยกันทั้งหมด 64 หนา ขอความประโยชน
สุดทายของหนา 64 นี้คือ  “ใหเขา”  เปนขอความที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาเพ่ิงเริ่มตนประโยค  
หนังสือเลมนี้จึงยังไมสมบูรณ จะตองมีหนาตอไป อีกประการหนึ่งหนาแรกของหนังสือนี้เขียนไววา 
“ภาคตน” และมี  “บทตน” “บทสอง” และ “บทสาม” อันแสดงวาในภาคตนนี้มีเพียง 3 บทหรือ
มากกวานั้น และอาจจะมีภาคสองและภาคสามดวย แตเราไมพบสวนอ่ืนๆ ของหนังสือตามที่
สันนิษฐานเลย 

จากหนังสือที่เปนเอกสารสําคัญที่มีอยูในปจจุบัน ก็ทําใหเห็นถึงการพิมพในสมัยนั้น
พอสมควรหากจะอานและศึกษาใหลึกซึ่งกันตอไป ก็คงจะไดทราบความเปนมาของการใชภาษาไทย 
สํานวน ฯลฯ ปจจุบันหนังสือเหลานี้เก็บรักษาไวในหองเอกสารของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

จากหลักฐานทางฝายคริสเตียน (โปรเตสแตนต) ระบุวา นางจัดสัน มิชชันนารีชาวอเมริกัน 
ไดทําการพิมพดวยตัวอักษรไทยขณะที่ยังอยูในประเทศพมา โดยใหคนไทยที่โดนกวาดตอนไปเปน
เชลยลายมือสวยๆ เขียนเปนแบบใหใน ค.ศ.1817 (พ.ศ.2360) และตอมาไดทําการพิมพตัว
อักษรไทยในเมืองไทยเราไดสําเร็จในวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.1836 

จากจดหมายของพระสังฆราชการโนลต ที่เขียนถึงคุณพอแดกูรวิแอร ทําใหเราสันนิฐานได
วา ไดมีการพิมพหนังสือเปนภาษาไทยขึ้นแลวตั้งแต ค.ศ.1798 

โรงพิมพไดตั้งอยูที่วัดซางตาครูส (กุฏีจีน) ตั้งแต ค.ศ.1795-1837 รวมเวลาทั้งหมด 42 ป 
มาในสมัยพระสังฆราชฟลอรังล ค.ศ. 1820 ไดจัดซื้อที่ดินซึ่งเปนของวัดอัสสัมชัญในปจจุบันอยู
ระหวางที่บานเณรอัสสัมชัญและแมน้ําเจาพระยา ทานไดสรางอาสนวิหารหลังแรกขึ้น บานพัก
พระสังฆราชติดกับบานเณรในเขตโรงเรียนอัสสัมชัญในปจจุบัน ตั้งแตนั้นมาวัดอัสสัมชัญจึงเปนที่
พํานักของพระสังฆราชประมุขของมิสซัง ใน ค.ศ.1834 พระสังฆราชฟลอรังลมรณภาพแลว
พระสังฆราชกูรเวอชีรับหนาที่แทน 

ใน ค.ศ.1837 พระสังฆราชกูรเวอชี ไดยายโรงพิมพมาอยูในเขตวัดอัสสัมชัญ และ ค.ศ.
1838 ไดแตงตั้งใหคุณพอเกลมังโซ จากวัดจันทบุรีมารับหนาที่เปนเหรัญญิกและดูแลโรงพิมพดวย
ดังนั้นโรงพิมพของมิสซังโรมันคาทอลิก จึงสามารถพิมพหนังสือเปนอักษรไทย ญวณ และฝรั่งใน
คราวเดียวกัน คุณพอเกลมังโซ ยังสอนที่สามเณราลัยกับตั้งสํานักมิสซัง (Procure) ขึ้นที่อัสสัมชัญ
ใกลอาสนวิหารหลังแรกดวย 

สมัยพระสังฆราชปลเลอกัวส (Pallegoix) ค.ศ.1841-1862 (พ.ศ.2384-2405) ทานเปน
นักบวช นักปราชญ ทานไดศึกษาภาษาบาลี อยางลึกซึ่ง (กับเจาฟามงกุฎ) ไดเขียนหนังสือไวมากใน 
ค.ศ.1840 (พ.ศ.2383) ไดปรับปรุงโรงพิมพและขยายโรงพิมพ ใหมีเครื่องไมเครื่องมือที่ทันสมัยมาก
ขึ้น มีแบบตัวอักษรที่ทันสมัยและใชไดหลายภาษา 
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ในชวงนี้หมอบรัดเลย ไดตั้งโรงพิมพขึ้นใกลวัดซางตาครูส ค.ศ 1834  และวันที่ 4 
กรกฎาคม ค.ศ.1844 ไดออกหนังสือ “บางกอกรีคอรเดอร” (Bangkok Recorder) ออกมาได
ประมาณปกวาก็หยุดไป มาเริ่มพิมพใหมอีกครั้ง ค.ศ.1865 แตสองปตอมาก็ตองปดลงในวันที่ 16 
กุมภาพันธ   

ใน ค.ศ.1853-1855 พระสังฆราชปลเลอกัวสเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส และไดพาเด็กไป
ดวย 2 คน ชื่อยอแซฟ ชม และฟรังซิส แกว ในสมัยนั้นตรงกับจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 และท่ีกรุง
โรม ตรงกับสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาปโอที่ 9 และการไปครั้งนี้ทานไดมีเจตนาจัดพิมพ
หนังสือพจนานุกรมขนาดใหญ มีชื่อวา “สัพะ พะจะนะ พาสาไท” ภายในเปนภาษาไทย ละติน 
ฝรั่งเศส อังกฤษประกอบดวยคําประมาณ 30,000 คํา จํานวน 400 เลมและไดจัดพิมพหนังสืออีก
เลมหนึ่งชื่อ “Description  du  Royaume Thai ou siam” ป ค.ศ.1854 แบงออกเปน 2 เลม 
เลมหนึ่งมี 484 หนา และเลมที่ 2 มี 425 หนา ไดแปลเปนภาษาไทยโดย สันต โกมลบุตร ชื่อวา 
“เลาเรื่องกรุงสยาม” ทานไดเดินทางกลับสยามวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.1855 (พ.ศ.2398) และ 4 ป
ตอมาทานไดพิมพหนังสือเปนภาษาละติน ที่มีชื่อวา (Statute missionis Siamensis) วาดวยกฎ
บังคับของมิสซังไทย และกําหนดของพระสังฆราช จงถือตามนะทุกบานคฤศตังมิสซังไทย” 

เราจะเห็นพัฒนาการในการใชภาษาไทยสมัยโบราณมากมาย  คําศัพท สํานวนบางคําเลิกใช
ไปแลวอยางเชนคําวา  “ศักราชที่ไถชาติมนุษย 1796 ป” ปจจุบันเราใชคําวา  “คริสตศักราช” หรือ 
“ค.ศ.” เปนตน และแมแตการใชอักษรโรมันสมัยแรกๆ ก็มีวรรณยุกตไมชัดเจนมีเพียง เสียงโทและ
จัตวา สมัยตอมาไดมีการกําหนดเสียงวรรรณยุกตไวครบ ตั้งแตเอก โท ตรี จัตวา เสียงสัน้ เสียงยาว 
ฯลฯ การใชสระ รัดกุมและอานงายมากขึ้น เมื่อเทียบกับสมัยพระสังฆราชปลเลอกัวส ซึ่งไดจัดพิมพ
หนังสือเลมหนึ่งใน ค.ศ.1854 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4) มีชื่อวา “สัพะ พะจะนะ พาสาไท” เปน
พจนานุกรม 4ภาษา คือ ไทย-ละติน-ฝรั่งเศส-อังกฤษ เรียงคําตามตัวอักษรโรมันคือ  A-B-C เริ่มตน  
อ-บ-ซ 

คุณคาของหนังสือเลมนี้อยูที่การแสดงใหเห็นลักษณะของการพิมพหนังสือในสมัยกอน
พรอมทั้งยืนยันไดวาเปนหนังสือเลมแรกที่พิมพขึ้นในประเทศไทย แมวาการพิมพในเวลานั้นจะยังไม
สามารถใชอักษรไทยได แตก็พิมพออกมาเปนภาษาไทย นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นดวยวาบรรดา
มิชชันนารีไดใชความพยายามทุกอยางรวมทั้งใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสอนคนใหรูจักพระ
เปนเจาการสอนคําสอนในเวลานั้น ยังคงใชขอคําสอน และวิธีการตามแบบอยางของสังคายนาที่
เมืองเตรนโต เปนการถามและตอบ และการอธิบายที่แจงชัดเปนขอๆ เปนเรื่องๆ ไปทําใหผูที่สนใจ
ศึกษาหนังสือเลมนี้ไดคนพบวิวัฒนาการของการสอนคําสอนเปนอยางดี ภาษาท่ีใชก็เปนภาษาไทย
ในสมัยเกาซึ่งมีความแตกตางจากสมัยของเราเปนประโยชนสําหรับนักภาษาศาสตรที่ตองการเรียนรู
วิวัฒนาการของภาษา 

เปนที่นาสังเกตวา การใชภาษาวัด (Romanized Siamese Language) ในเวลานั้น เพ่ิงจะ
เปนเวลาเริ่มตนเทานั้น จึงยังไมมีหลักเกณฑที่แนนอน เราจะพบวามีคําหลายคําท่ีใชตัวสะกดคํา
ตางกัน เชนคําวา “คํา” บางครั้งใชวา “Kham” บางครั้งก็ใชวา “qham” เปนตน การใช
เครื่องหมายบอกระดับเสียงก็ยังไมแนนอน บางครั้งก็มีบางครั้งก็ไมมีคําควบกล้ําจะออกเสียงทุก
พยางคเรื่องนี้เปนเรื่องที่พอจะเขาใจได เพราะเนื่องจากพระสังฆราชการโนลตในเวลานั้นเพิ่งเขามา
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อยูในสยามไดไมนานและภาษาวัดก็เพ่ือถูกนําเขามาใชถึงกระนั้น หนังสือเลมนี้ก็แสดงใหเห็นถึงการ
ใชภาษาสํานวนภาษาท่ีคลองจองนับเปนความพยายามที่นาชมเชยอยางยิ่ง 

ความเปนมาในการคนพบหนังสือเลมนี้เปนเรื่องที่นาสนใจเชนเดียวกันในหนังสือ Histore 
de la Mission de Siam:Documents Historiques  ซึ่งเขียนโดยคุณพออาเดรียง โลเนย (Adrien  
LAUNAY) ใน ป ค.ศ.1920 ไดกลาวถึงหนังสือเลมนี้ไวดวย รวมทั้งบทความอีกหลายบทก็ไดพูดถึง
หนังสือเลมนี้ไวเชนเดียวกัน แตไมมีใครเคยพบหนังสือเลมนี้เลยในบทความของ Gersld Duverdier 
ไดกลาวถึงหนังสือเลมนี้ไวอยางละเอียด “หนังสือ สัพะ พะจะนะ พาสาไท” เลมนี้ คุณพอแปรรูดง 
และคุณพอโรอเชอโร ไดทูลเกลาถวายเปนของขวัญถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลที่ 9 
และพระบรมราชินีนาถในงานพระบรมราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ.1950 ในนามมิ
สซังกรุงเทพฯ ในสมัยพระสังฆราชปลเลอกัวสนี้ ทานไดพิมพหนังสือสําหรับคริสตังเปนจํานวนมาก 
เชนหนังสือเรียนสําหรับเด็ก โดยภาคแรกเปนคําสอนพระศาสนาคริสตัง ภาคที่สองเปนตําราสอน
วิชาเลขคณิต ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนังสือภาวนาเลมหนา ซึ่งใชมาจน ป ค .ศ.1940 หนังสือ
รําพึงและประวัตินักบุญ หนังสือบทอานและพระวรสารของทุกวันอาทิตยและวันฉลองตลอดป , 
หนังสือกําหนด 

ในระหวาง ป ค.ศ 1864-1866 คุณพออันตน  ชมิตต เดินทางมาจากฝรั่งเศสไดรับ
มอบหมายใหดูแลโรงพิมพมิสซังสยาม 

หนังสือที่พิมพในสมัยนี้ยังมีหนังสือคําสอนสําหรับเด็กๆ หนังสือภาวนาหนังสือรําพึง 
ประวัตินักบุญพระมรคา พระประถมเดิม (ประวัติพระธรรมเกา) โดย คุณพอกรางด ยัง (Grand 
jean) และปุจฉาวิสัชนา ดวยขอพระศาสนาเที่ยงแท 

สมัยพระสังฆราชหลุยส เวย (Mgr.Louis Vey) ทานดํารงตําแหนงนานถึง 34 ปเริ่มรับ
หนาที่ค.ศ.1875-1909 (พ.ศ.2418-2452) ไดจัดพิมพพจนานุกรมของพระสังฆราชปลเลอกัวสขึ้น
ใหม โดยมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบางใน ค.ศ.1896 โดยตัดภาษาละตินออกโดยมีภาษาไทย
และคําอานเปนอักษรโรมัน ภาษาฝรั่งเศส และอังกฤษหนาประมาณ 1,200 กวาหนา 

สมัยพระสังฆราชเรอเน  แปรรอส (Mgr.Rene Perros) ค.ศ.1909-1947 (พ.ศ.2453-
2490) รวมเวลา 38 ป ทานเปนผูที่สนใจการพิมพมากใน ค.ศ. 1973 โรงพิมพอัสสัมชัญ ไดพิมพ
หนังสืออัสสัมชัญ การพิมพนิตยสารของคาทอลิกในมิสซังสยามปรากฏครั้งแรกใน ป ค.ศ.1913 /
พ.ศ.2456 โดยตีพิมพจากโรงพิมพอัสสัมชัญภราดาฮีรารีอุส มารี ฟรังซัวส ตูเวอเนท (Hilarius 
marie francois thouvenet) หรือที่เรียกกันทั่วไปวาภราดา ฟ.ฮีแลร แหงคณะเซนตคาเบรียล เปน
บรรณาธิการไดออกนิตยสารของโรงเรียนอัสสัมชัญใชชื่อวา อัสสัมชัญโฆษสมัย หรือชื่อฝรั่งเศสวา 
Echo de l’ Assomption เปนวรสารราย 3 เดือน ตีพิมพบทความ 3 ภาษา ไดแก ไทย อังกฤษ
และฝรั่งเศส  วัตถุประสงคของการตีพิมพนิตยสารฉบับนี้ คือ “มีประสงคอยูก็แตเพียงจะเอ้ือเฟอ
การศึกษาวิชาความรู ความสามัคคีพรอมเพรียงกัน ความยุติธรรม ความซื่อสัตยตอพระศาสนา ออน
นอมสุภาพตอกฎหมายบานเมือง และการระเบียบเรียบรอยระหวางสานุศิษยสํานักนี้เทานั้น”  

นอกเหนือจากเรื่องของศาสนาแลว นิตยสารเลมนี้ยังถือเปนบทประพันธกาพย กลอน โคลง 
ฉันท ซึ่งภราดา ฟ.ฮีแลร ที่มีความแตกฉานดานภาษาไทยอยางยิ่ง แตงขึ้นเปนจํานวนมากดวยความ
แตกฉานนี้เองทําใหสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงโปรดใหภราดา ฟ.อีแลร แปลเรื่อง
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โกษาปานไปฝรั่งเศส ลงพิมพในอัสสัมชัญอุโฆษสมัย เริ่มตั้งแตฉบับ ป ค.ศ.1918/พ.ศ.2461 ใชชื่อวา 
“ทูตไทยไปเมือง ฝรั่งเศส” ตอมาภราดาไมเคิล (Michael) ไดทําหนาที่บรรณาธิการตอจากภราดา 
ฟ.ฮีแลร และใน ป ค.ศ. 1931/พ.ศ.2474 พระสังฆราชแปรรอส ไดรับชวงตอในการเปน
บรรณาธิการของนิตยสารอัสสัมชัญอุโฆษสมัย 

นอกเหนือจากนิตยสารฉบับดังกลาวแลว มิสซังยังไดออกนิตยสารสําหรับมิชชันนารีฝรั่งเศส
ในป ค.ศ. 1914/พ.ศ. 2457 ใชชื่อวา สงฆสัมพันธ  หรือ trait d’ Union โดยมี บาทหลวงหลุยส โช
แรง เปนบรรณาธิการ จุดประสงคของวรสารฉบับนี้มีขึ้นเพ่ือ “มุงรวมบรรดามิชชันนารี่ในกรุงสยาม
ใหเปนหนึ่งเดียวกันอยางแนนแฟน และเปนสื่อใหทราบถึงสาสนของสันตะสํานัก พรอมทั้งกฎ
ขอบังคับและพระราชบัญญัติที่ควรทราบ” เนื้อหาทั่วไปของนิตยสารสงฆสัมพันธสวนใหญจะเปน
เรื่องเก่ียวกับขาวสารจากตางประเทศ ขาวทางราชการของสยามที่ไดถูกแปลเปนภาษาฝรั่งเศส 
เพ่ือใหบาทหลวงฝรั่งเศส ไดเขาใจความเปนไปในสังคมสยามและในพระศาสนจักร 

1 มกราคม ค.ศ.1916 ไดออกหนังสือ LE TRAIT D’ UNION (สงฆสัมพันธ) ซึ่งพิมพเปน
ภาษาฝรั่งเศสเลาเรื่องราวตางๆ ในระหวางพระสงฆดวยกัน และสงไปยังพระสงฆในคณะที่ตางๆ
ออกเปนรายเดือน  และปดไปใน ค.ศ. 1921 ตอมาอีก 16 ปก็ไดเริ่มพิมพใหม  คือ ค.ศ.1937 ตอมา
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ตองปดลงฉบับสุดทายเดือนธันวาคม ค.ศ. 1941 ฉบับที่ 60 ตอมาใน ป 
ค.ศ. 1952 ไดออกหนังสือ “โอ เปย เตส ปาก็อต” (AU PAY  DES PAGODES) จํานวน 20 หนา 
รวมปกดวยเปน 24 หนา โดยมีคุณพอบารบีเอร เปนบรรณาธิการ และ ป ค.ศ.1965  คุณพอ
เดินทางไปตางประเทศ ก็เปนอันสิ้นสุดลงในปนั้นเอง 

นอกเหนือจากนิตยสารสองฉบับที่กลาวมาแลว พระสังฆราชแปรรอส ยังไดเล็งถึง
ความสําคัญของสิ่งพิมพที่มีอิทธิพลมากขึ้นในสังคมของคนไทยขณะนั้นทําใหทานคิดวาควรที่จะออก
สิ่งพิมพประเภทหนังสือนิตยสาร เพื่อทําการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับคริสตศาสนาสําหรับ
คริสตัง เพราะเนื่องจากนิตยสารอัสสัมชัญอุโฆษสมัย และสงฆสัมพันธ เปนนิตยสารเฉพาะกลุม 
ดังนั้น ใน ป ค.ศ.1917/พ.ศ.2460 พระสังฆราชแปรรอสไดสั่งใหโรงพิมพของมิสซังสยามตีพิมพ
นิตยสาร สารสาสนคฤศตัง ดังที่ปรากฏในรายงานประจําป ปค.ศ.1917 พ.ศ.2460 วา 

 “ทามกลางแนวความคิดใหมๆ ที่แพรหลายออกมาทางหนังสือพิมพนิตยสารทุกประเภทซึ่ง
ปจจุบันมีเต็มกรุงสยามไปทั่ว เราจึงตองสอนพวกคริสตังของเรา ใหรูเรื่องศาสนาของเราอยางลึกซึ้ง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองแนะเยาวชน มีนิตยสารภาษาไทยฉบับหนึ่งออกมาเพ่ือใหคริสตังมีหนังสือที่ดี
อาน และเพ่ือเผยแพรความจริงที่ซึมซาบในทามกลางคนตางศาสนานิตยสาร สารสาสนคฤศตัง มี
กําหนดออกเปนรายเดือน จํานวน 16 หนา ราคา 2 บาทตอป  ถารับทางไปรษณียเพ่ิมอีก 30 
สตางค โดยมีพระสังฆราช แปรรอส เปนบรรณาธิการนิตยสาร แตไมปรากฏเอกสารยืนยันถึงจํานวน
แนชัดที่ไดมีการตีพิมพแตละครั้ง สวนเนื้อหาของนิตยสาร เกี่ยวกับการอธิบายบทพระคัมภีรที่ใช
อานในโบสถแตละสัปดาห นิทานสอนใจ บทความขาวสารทั่วไปในมิสซัง ขาวทางราชการและบท
สวดภาวนาตางๆ พิมพเปนภาษาไทยและบางสวนที่พิมพเปนภาษาวัด โดยในฉบับแรก หัวเรื่องท่ี
ปรากฏในนิตยสารมีดังนี้ บทพระเอวังเยลีโอ (บทพระเอวังเยลีโอในวันอาทิตยที่ตนในวันอเวนโต) คํา
สอน (ปรนนิบัติพระพุทธะมารดา) เรื่องตางๆ (สุภาษิตสอนคฤศตัง) เกษตรกรรม (ตําราลี้ยงไก) คํา
กลอน (เรื่อง ตูไมรูจักเจา) ชื่อคน (อัน ตนวิ่นกี่รับชางทาสี แลตั้งบานตางๆ) ภาวนา  บทกลอน  คํา
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สอน  อานเลน  เรื่องตางๆ และราชการ ในกรณีของขาวทางราชการทั้งหมดที่ปรากฏ จะเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับขอประกาศทางราชการทั้งสิ้น เชน ประกาศเสนาบดีกระทรวงนครบาล หามไมใหเลนการ
พนันบางอยางที่เคยเลนในโรงบอน พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสัมมะโนครัว และการจด
ทะเบียนคนเกิดคนตาย  ยายตําบลพุทธศักราช 2460”  

ในชวงปแรกๆ ของนิตยสาร “สารสาสนคฤศตัง” ไดลงบทความเกี่ยวกับความรูตางๆ
นอกเหนือจากความรูทางศาสนาเชน ตําราเลี้ยงไก เปนเรื่องที่แปลมาจากภาษาฝรั่งเศส เริ่มอธิบาย
ตั้งแตการเลี้ยงโดยทั่วไป จนถึงการรักษาโรคชนิดตางๆ ซึ่งโรคเหลานี้นั้นมีการระบุตัวยาที่ใชในการ
รักษา อีกทั้งแนะนําการรักษาเบื้องตนเชน ถาไกเปนโรครีดสีดวงก็ใหนําน้ํามันมะกอกพนเขาไปทาง
ทวารแลวใหเศษขนมปงบดเปนอาหาร หรือวิชาทําหนังฟอกหนัง และรักษาหนัง วิชาที่ไดยกมา
กลาวนี้ทําใหเขาใจมิสซังสยามในขณะไดวาไมเพียงแตตองการที่จะสนับสนุนทางดานความรูทาง
ศาสนาแตเพียงอยางเดียว แตยังสนับสนุนความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 

ใน ป ค.ศ. 1923/พ.ศ. 2466 จากบทความของบรรณาธิการทําใหทราบวา สารสาสน คฤศ
ตัง ไมคอยเปนที่นิยมแพรหลาย ทําใหประสบปญหาแทบจะปดตัวลง เนื่องจากเปนนิตยสารเฉพาะ
สําหรับคริสตังเทานั้น มีเนื้อความแตเรื่องเกี่ยวกับศาสนาทั้งสิ้น และไมมีการนําเรื่องราวประโลมโลก
มาลง เพราะขัดตอศีลธรรมทางศาสนา จึงทําใหเปนหนังสือซึ่งขัดตอความนิยมของบุคคลบางจําพวก
ที่ไมพอใจอาน แตในทายที่สุดก็สามารถตีพิมพตอไปได ในป ค.ศ. 1925/พ.ศ. 2468 ไดมีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อนิตยสารจาก สารสาสนคฤศตัง เปน สารสาสนรวมระยะเวลาในการพิมพการ
สาสนคฤศตัง เปนเวลานาน 8 ป โดยพระสังฆราชแปรรอส ไดมอบหมายใหบาทหลวงวิกตอร วิวัฒน 
ธงชัย รับหนาที่ดูแล สารสาสน หลังจากนั้นบาทหลวงเปโตร อัลฟองสตรี ทรงสัตย ก็ไดรับหนาที่
ระยะหนึ่งในการดูแลนิตยสารนี้ แตเนื่องจากสุขภาพของบาทหลวงทานดังกลาวที่ไมแข็งแรง ทําให
พระสังฆราชแปรรอส มอบงานนี้ให ภราดามงฟอรต เดล โรซารีโอ (Montfort  del Roserio) และ
ภราดา ลูโดวีโก มารีอา (Ludovico  Maria) แหงคณะเซนตคาเบรียลเปนผูดูแล 

เมื่อคณะบรรณาธิการไดเปลี่ยนชื่อ สารสาสนคฤศตัง เปน สารสาสน นั้นไดปรับปรุงหนาปก
จากกระดาษเนื้อหยาบธรรมดาเปนกระดาษแข็ง และไดพิมพหนาปกเปนสีเพ่ือใหเกิดความสวยงาม
มากขึ้น จากแตกอนเคยพิมพภาพโบสถอัสสัมชัญเปนรูปหนาปก ก็ไดเปลี่ยนเปนรูปตามสถานการณ
ปจจุบันหรือเนื้อขาวแตละฉบับ และมีนายสวัสดิ์ ภูทัตโต ครูสอนวาดเขียนของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เปนผูวาดภาพประกอบในนิตยสาร รวมทั้งเนื้อหาในนิตยสารก็เปลี่ยนแปลงเชนกัน โดย
การเพ่ิมเรื่องราวที่เก่ียวกับเรื่องชวนหัวสนุกสนานแตแฝง คําสอนทางศาสนาเขาไป เพ่ือใหผูอานเกิด
สนใจอานมากขึ้น รวมถึงการเพ่ิมจํานวนหนาเพ่ือรองรับกับเรื่องราวที่นําเสนอมากกวาเดิม ใน ป 
ค.ศ. 1926/พ.ศ. 2469 พระสังฆราชแปรรอส ไดออกจดหมายถึงบรรดาคริสตังในมิสซังสยาม 
เกี่ยวกับการอานหนังสือที่คริสตังควรอาน (หนังสือและนิตยสารที่คาทอลิกไดพิมพออกมาเทานั้น) 
เพราะในขณะนั้นการตีพิมพหนังสือออกมามากมาย และบางเลมเปนหนังสือที่ขัดกับศีลธรรมทาง
ศาสนา ดังนั้นคริสตังควรอานแตหนังสือที่ไดรับการรับรองจากพระสังฆราช และหนังสือที่แจงอยู
บานแผนกของปฏิทินคริสตัง อีกทั้งขอใหคริสตังสงเสริมนิตยสารสารสาสนใหมีความเจริญทันสมัย
ขึ้น 
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วันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1917 พระสังฆราชแปรรอสไดออกนิตยสารคาทอลิก ชื่อวา “สาร
สาสนคฤศตัง”   ทานเปนเจาของบรรรณาธิการและผูพิมพผูโฆษณาเอง  โดยมีขนาดเทากับกระดาษ
โรเนียวพับครึ่ง จํานวน 32 หนา เปนภาษาไทยพิมพดวยอักษรไทยและอักษรโรมัน ออกรายเดือน 
และเลขหนาตอเนื่องกันไป ถือวาเปนหนังสือสําหรับคริสตชนไทยเลมแรกท่ีเปนทางการของพระศา
สนจักร 

ขอความประกาศจากเลมที่ 2 บางตอนกลาววา “สารสาสนคฤศตัง” นี้จะออกรายเดือน 
รวมปหนึ่ง 12 ฉบับ เมื่อจะรับจากคุณพอเจาวัด ก็ใหเสียคาบํารุงปละ 2 บาท ถาอยากจะรับทาง
ไปรษณียตองเพ่ิมเติมคําสั่งไปรษณียอีก 30 สตางค รวมเปน 2 บาท 30 สตางค ผูใดปรารถนาจะรับ
ก็ขอบอกชื่อและสงเงินคาบํารุงใหแกคุณพอเจาวัดของตน หรือจะสงโดยทางไปรษณียก็ได แตขอให
จายหนาซองมายังคณะโรงพิมพมิสซังโรมันคาทอลิกอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพฯ (ขอความนี้เขียน
ดวยอักษรโรมันเขียนคําอานเปนภาษาไทยปจจุบัน)   

ใน ป ค.ศ. 1938 / พ.ศ. 2481 สารสาสน ไดเปลี่ยนรูปเลมใหใหญข้ึนเปนขนาด 8 หนายก 
จํานวน 64 หนา และออกเปนภาษาอังกฤษดวย จํานวน 8 หนา อัตราคาสมาชิกตองเพ่ิมจาก
ภาษาไทยปละ 2.00 บาท เปน 2.50 บาท ถารับทางไปรษณียก็เสียคาแสตมปอีก ในประเทศ 50 
สตางค ตางประเทศ 75 สตางค มีเนื้อที่หนาโฆษณามากข้ึน และเปนใบแทรกกระดาษสีบางๆ บาง
ฉบับมี 18 หนาและมีภาพประกอบมากข้ึน จากที่กลาวมา การพิมพนิตยสารของมิสซังสยาม แสดง
ถึงความกาวหนาของมิสซังสยามในความพยายามที่จะใชการพิมพเพ่ือเปนเครื่องมือในการเผยแผ
ศาสนา แมวาจะจํากัดอยูในกลุมของคริสตังก็ตาม และไมเพียงแตนิตยสารเทานั้น ที่มิสซังสยามได
ผลิตออกมา แตยังมีหนังสืออีกจํานวนหนึ่งที่โรงพิมพอัสสัมชัญไดตีพิมพขึ้น สําหรับใชในมิสซังสยาม 
ชวงสมัยพระสังฆราชแปรรอส ซึ่งจะกลาวถึงในลําดับตอไป 

นอกจากนิตยสารที่ไดกลาวถึงไปแลว ยังมีหนังสือซึ่งเปนสิ่งพิมพที่มิสซังสยามใชในการ
อบรมสั่งสอนบรรดาคริสตังรวมถึงเปนเครื่องมือใชในการเผยแผศาสนากับคนทั่วไป โดยหนังสือ
ทั้งหมดท่ีถูกตีพิมพออกมาในสมัยของพระสังฆราชแปรรอสนั้น ไมมีที่เอกสารระบุจํานวนแนชัดวามี
ทั้งสิ้นกี่เลม แตมีรายชื่อของหนังสือบางเลมที่ถูกตีพิมพระหวาง ป ค.ศ.1910-1917/พ.ศ.2453-
2460 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 14 เลม แบงออกเปน 2 ประเภทคือ หนังสือเกี่ยวกับคริสตศาสนา และ
หนังสือแบบเรียน ปรากฏวาในชวงเวลาดังกลาวไดมีการพิมพพระคัมภีรอยางยอเปนภาษาไทยใชชื่อ
วา พงศาดารประถมเดิมพรรณนากลาวตั้งแตสรางโลกลงมาจนถึงวันบังเกิดแหงพระมหาเยซูคฤศโต
เจา และพระนิทานแหงพระมหาเยซูคฤศโตเจาลวนแตตามพระเอวังเยลีโอทั้งสิ้น นอกนั้นหนังสือท่ี
เกี่ยวกับคริสตศาสนาจะเปนหนังสือสวดภาวนาและหนังสือ สําหรับเรียนคําสอนทั้งสิ้น สวนหนังสือ
เรียนมี 2 เลม คือ ดรุณศึกษาและ Class-Work in English for the Use of Siamese Students. 

ในเรื่องของการแปลพระคัมภีรในมิสซังสยาม บทพระคัมภีรไดเคยมีการแปลมาแลวแตเปน
เพียงฉบับสั้นๆ เทานั้นในสมัยพระสังฆราชหลุยส ลาโน ทั้งยังใชการแปลพระคัมภีรเปนภาษาบาลี 
เนื่องจากไดมีการคัดลอกขอความพระคัมภีรที่เขียนเปนภาษาบาลีนี้  เก็บไวในเอกสารสมัย
พระสังฆราชแปรรอส และไดแปลไว โดยแปลจากภาษาบาลีเปนภาษาไทย พระคัมภีรดังกลาวมีชื่อ
วา “คัมภีรพระพุทธเยซูคฤศโตศาสนาฯ” ดังตัวอยางนี้ 
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“ภวันตา ภวันตา เอกโกพุทธเยกริสสตโร มาหาการุณิโกโหติ โสสัพเพสัง มนุสสานัง สรโณ
โหติ โสโลกัสสา โลโกโหติ โสเอกโกชิวิตนิโก มนุสสานัง ชิวิตังเทติโยโย พุทธเยซุกริสสตวังน
สัญชาเนติ โสโสอันธกาโร มัคคมัชเณวาว สันโต ติฏชุติ ตุมเหพุทธบุตตัง ปวิสสาหิ เตสังสัทธหิตถถ 
โสปมตุมหากัง”  

 “ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย พระพุทธเยซูคฤศโตองคเดียว มีพระกรุณามาก พระองคเปน
ที่พึงของมนุษยทั้งหลาย พระองคเปนแสงสวางของโลกพระองคเดียวเปนผูใหชีวิตมนุษยทั้งหลาย 
บุคคลใดยอมไมรูจักพระพุทธเยซูคฤศโต บุคคลนั้นเปนคนมืดยืนอยูในกลางทาง ทานทั้งหลายจงนับ
ถือพระพุทธบุตร แลวจงเชื่อซึ่งถอยคําเหลานั้นของพระองคเถิด”  

จากความพยายามในการใชภาษาบาลีเพื่อแปลพระคัมภีรของมิสซังสยาม ทําใหสมัยของ
พระสังฆราชแปรรอสจึงไดมีการพิมพพระคัมภีรเปนภาษาไทย แมวาจะเปนการแปลเพียงฉบับยอ
และเนื้อความก็เปนแบบสรุปรวม ไมไดแปลตรง และแมแตในนิตยสาร สารสาสนคฤศตัง และสาร
สาสน ก็ยังไดนําขอความในพระคัมภีรมาลงในทุกฉบับ เพ่ือใหคริสตังไดอาน ถือวาเปนพัฒนาการ
อยางหนึ่งของมิสซังสยาม  และ หยุดพิมพในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังสงครามก็เปดขึ้นมาใหม 
ชื่อโรงพิมพอัสสัมชัญปรากฏในหนังสือครั้งแรก ในค.ศ. 1923  ในหนังสืออัสสัมชัญอุโฆษสมัย  และ
มีพระสังฆราชเรอเน แปรรอส เปนบรรณาธิการ 

ขอสังเกตอยางหนึ่งคือระหวาง ค.ศ.1938-1942 สารสาสนที่มีอยูนั้นพิมพดวยกระดาษที่ดู
ไมคอยสะอาดเทาไหร คงเปนเพราะอยูในชวงเศรษฐกิจตกต่ํามาก 

สมัยพระสังฆราชหลุยส โชแรง (Mrg.Louis chorin) (ค.ศ.1913-1965) ทานไดพยายาม
ปรับปรุงโรงพิมพอัสสัมชัญใหกาวหนา  ไดสั่งตัวอักษรฝรั่งรูปแบบมากมายและตัวอักษรไทยสามารถ
พิมพหนังสือแบบไหนก็ได 

วันที่ 3 มกราคม ค.ศ.1953 พระสมณทูตยอหน ดูลี่ เดินทางมาประเทศไทย และทานสนใจ
การพิมพมาก พระสังฆราชหลุยส โชแรงได นําทานไปชม “โรงพิมพอัสสัมชัญ” ซึ่งตอนนั้นกําลัง
พิมพตัวหนังสือสารสาสนฉบับวันที่ 1 มกราคม อยูพอดี (สารสาสนที่ 1953 เลม 33 ฉบับ 3,1 
กุมภาพันธ) 

คุณพาชารลส บาบีแอร ไดเปนผูรับผิดชอบโรงพิมพ ตั้งแต ค.ศ.1956-1965 รวม 9 ป มี
นายการาเบียต (Garapiet) เปนผูจัดการในชวงนี้ไมมีการซื่อแทนใหมเพ่ิมเติมแตไดมีการพิมพ
หนังสือคริสตังหลายเลมเชนหนังสือสารสาสน ชุดหนังสือของผูหวาน (พระสังฆราชยวง นิตโย) และ
หนังสือตําราของคุณพอลารเก กิจการโรงพิมพก็ไดเจริญกาวหนามากข้ึน คุณภาพงานพิมพของโรง
พิมพเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาพิมพไดดีและสวยงามและไดมีการซื้อแทนพิมพใหมมีพิธีเสกแทน
พิมพใหม โดยมี พระสังฆราชหลุยส โชแรง เปนประธาน 

สมัยพระสังฆราชยวง  นิตโย (ค.ศ.1963-1973) ระยะ 3 ปแรก เปนพระสังฆราชผูชวยและ
เขารับหนาที่ใน ค.ศ.1965 ทานเองเปนผู สนใจในเรื่องการพิมพมาตั้งแตตอนเปนเณรและเปน
พระสงฆก็ไดเขียนแปลหนังสือไวหลายเลม เคยไดรับมอบหมายใหดูแลหนังสือสารสาสนดวย 

ตอมา ในสมัยคุณพอแวรนิแอร (Rev.G.Vernier) ค.ศ.1965-1986 (พ.ศ.2508-2529) เปน
เวลานานถึง 21 ป คุณพอเปนคนสนใจการพิมพมาก ไดพยายามปรับปรุงการพิมพใหทันสมัยมาก
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ขึ้น โดยเฉพาะระบบการพิมพจากระบบเกาตัวเรียง (Letter Press)มาเปนระบบการพิมพสําเร็จ
ออฟเซ็ท (offset) (ไดยายโรงพิมพมาใชตึกท่ีสํานักพระสังฆราชหลังเกาที่ไมไดใชประโยชนมากนัก)  

โรงพิมพอัสสัมชัญไดเคยมีปญหาอันเนื่องมาจากพิมพหนังสือ “ปุจฉาวิสัชนา” ไดถูกสั่งปด
ไประยะหนึ่ง 

วันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ.1970 ซึ่งเปนวันคลายวันเกิดของคุณพอแวรนิเอรเอง ไดยายโรงพิมพ
ซึ่งเปนอาคารชั้นเดียว ซึ่งตั้งอยูบริเวณแนว หอระฆังและตัวอาคารเรียนเขามาใชที่ตึกพระสังฆราช
เกา โดยไดมีการปรับปรุงใหเรียบรอยข้ึนเพ่ือใชเปนโรงพิมพชั่วคราวสวนที่โรงพิมพ โรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษา ก็ไดขยายโรงเรียนสรางเปนอาคารเรียน 4 ชั้น  และทางวัดก็ไดสรางหอระฆังของวัด
ดังที่เปนอยูในปจจุบัน 

วันที่ 17 กันยายน ค.ศ.1970 คุณพอแวรนิเอร ไดสั่งซื่อ “แทนพิมพระบบออฟเซ็ท” ราคา 
202,960 บาท (สองแสนสองพันเการอยหกสิบบาท) และใน ค.ศ.1981 ก็ไดซื่อแทนพิมพลูกผสม
ระบบออฟเซ็ท ราคา 1.2 ลานบาทและมีการขายแทนพิมพเกาออกไปดวย 

ใน ค.ศ.1983 เปนโอกาสฉลองคุณพอแวรนิเอร มีอายุครบ 60 ป ก็ไดมีพิธีเสกแทนพิมพ
ใหมอีกสองเครื่องคือแทนพิมพจีทีโอ และแทนเหล็กพรอมเสกแทนที่ซื้อมากอนอีกหนึ่งเครื่อง รวม
เปน 3 แทน ในวันที่ 22 ตุลาคม โดยพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู เปนประธานพิธี 

ใน ค.ศ.1986 ก็ไดซื้อแทนพิมพใหมอีกหนึ่งแทน ราคาประมาณ 1 ลานกวาบาท ซึ่งเปนชวง
สุดทายที่คุณพอไดทํางานอยูที่โรงพิมพนี้ 

ใน ค.ศ.1987 โรงพิมพอัสสัมชัญไดรับพิมพงานอุดมสาร ในเดือนพฤษภาคม และอุดม
ศานตรายเดือน ซึ่งเปนโอกาสฉลองปแมพระ พรอมทั้งไดมีการปรับปรุงรูปเลมขึ้นใหมจากเย็บลวด
กลางไสกาว และเพ่ิมหนาเปน 84 หนา แตกอนนั้นไดใชโรงพิมพขางนอกท่ัวไป เชนโรงพิมพดํารง
ธรรม ธีระการพิมพ เปนตน 

โรงพมิพยังไดเปดแผนกทําปกหนังสือขึ้น ซึ่งเขาใจวาคงจะมีมากอนสมัยคุณพอแวรนิเอร 
โดยทําแบบอยางที่ทํากันในตางประเทศและสามารถทําไดดี มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือและเลื่องลือ
ทั่วไปในหมูผูที่รักหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือเกาๆคุณพอไดทุมเทใหกับโรงพิมพอยางมาก จนทําให
สุขภาพในระยะหลังๆ ไมคอยดีนักท่ีสุดตองลาพักจากหนาที่ เพ่ือรักษาสุขภาพ ที่โรงพยาบาลเซนต
หลุยส และกลับไปพักรักษาตัวตอที่ประเทศฝรั่งเศส ในปลาย ค.ศ.1986 นั้นเอง และสิ้นชีวิตที่
ฝรั่งเศส วันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.1989 อายุ 65 ป 

พระคารดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู ไดแตงตั้งคุณพอวรยุทธ กิจบํารุง มารับหนาที่แทนใน
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 ไดยายแผนกติดตองานและบัญชี ซึ่งแตเดิมอยูที่ตึกสํานักมิสซังกรุง
เทพฯ มาอยูบริเวณเดียวกัน ไดมีการปรับปรุงซอมแซมบางเล็กนอย (โดย นางพรรณทิพย วิลาวรรณ 
ซึ่งเปนผูที่ทํางานตั้งแตสมัยคุณพอแวรนิเอร เปนเวลานานถึง 27 ป) 

ใน ค.ศ.1988 ไดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอรเขามาใชในโรงพิมพในเรื่องของการทําตนฉบับ 
จะไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โรงพิมพอัสสัมชัญนับวาเปนโรงพิมพที่อยูคูกันมากับศาสนาคริสต (คาทอลิก) เพราะเปน
เครื่องมอือยางหนึ่งในการสนับสนุนการแพรธรรมของบรรดามิชชันนารีและงานพิมพทั้งหลายที่ได
พิมพก็เปนหนังสือศาสนา พระคัมภีร บทสวด  บทเพลง ฯลฯ เจาของคือมิสซังโรมันคาทอลิก 
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ใน ค.ศ. 1989 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จงานฉลองโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต 84 ป จึงไดซอมแซมและทาสีอาคารดานหนาใหมและไดนําหนังสือเกาของโรง
พิมพไปรวมแสดงนิทรรศการในงานดวยและสมเด็จพระเทพฯทรงทอดพระเนตรดวยความสน
พระทัยเปนอยางยิ่ง ถึงหนังสือเกาและเอกสารสําคัญๆของมิสซังที่นําไปรวมแสดงดวย 

สวนอาคารที่ใชเปนโรงพิมพอัสสัมชัญอยูเวลานี้ตองเรียกวาชั่วคราว ก็มีประวัติอันยาวนาน
ที่นาสนใจเหมือนกันหากมีโอกาสคงไดนํามาเลากันตอไป 

นับวาบรรดามิชชันนารีตั้งแตเริ่มแรก ไดเห็นความสําคัญของเครื่องมือสื่อมวลชน ซึ่งเปน
ความเจริญกาวหนาเขามาใชในการประกาศพระวรสารอยางจริงจัง 

ค.ศ.1995 คุณพอสุพจน ฤกษสุจริต ไดรับแตงตั้งมาเปนผูอํานวยการโรงพิมพอัสสัมชัญ 
จนถึงปจจุบันไดมีการปรับปรุงขยายโรงพิมพและซื้อเครื่องพิมพใหมๆ  เชน ค.ศ.2001 เครื่องตัด 
เครื่องพิมพแทนตัดสอง เครื่องเขาเลม เย็บเลม และค .ศ. 2002 เครื่องพิมพสองสี เปนตน 
(สุชาติ นิมิตบรรพต, 2556) 
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ภาพที่ 1.  ภาพแสดงตัวอยางสื่อสิ่งพิมพคาทอลิกในอดีต 
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ภาพที่ 2.  ภาพแสดงตัวอยางสื่อสิ่งพิมพคาทอลิกในปจจุบัน 
 

ภาพที่ 3.  ภาพแสดงสารวัดและแผนพับ 
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2.  สื่อวิทยุกระจายเสียง 
2.1  ความหมายของวิทยุกระจายเสียง 

คําวา “วิทยุกระจายเสียง” (Radio Broadcasting) เปนคําที่ใชกันมาเปนเวลานาน โดยจัด
วาเปนสื่อมวลชนที่มีกําเนิดในโลกดวยการคนควาทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลการคนควา
ทดลองนั้นไปใชงานใหเกิดประโยชนตอสังคม มิใชอุบัติขึ้นในโลกดวยเหตุบังเอิญไปพบเขาเหมือน
การคนพบทางวิทยาศาสตรบางอยาง คํา วา “วิทยุกระจายเสียง” เดิมทีเดียวเรายังไมมีคําใชเรียก
กันเปนภาษาไทยจอมพลเรือ กรมพระยานครสวรรควรพินิต ทรงใชวิธีเรียกทับศัพทวา “Radio 
Telegraph” วา “ราดิโอโทรเลข” ตอมาภายหลังสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงทรงบัญญัติใช
คําวา “วิทยุ” แทนคําวา “ราดิโอ” ตอมาราช บัณฑิตยสถานจึงไดใหใชคําเต็มๆ เปนทางการวา 
“วิทยุกระจายเสียง” ซึ่งมีความหมายตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Radio Broadcasting” นั่นเอง 
สําหรับคําวา “ราดิโอ” มีความหมายวา “วิทยุ” ซึ่งในศัพท พจนานุกรมสื่อสารมวลชนไดให
ความหมายไววา “การใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา” (Electromagnetic wave)หรือคลื่นวิทยุเพ่ือสงออก
อากาศ (transmit) หรือเพ่ือรับสัญญาณไฟฟา (electrocal singnals) โดยไมตองใชสายตอเชื่อม
ระหวางกัน (wireless) ในความหมายอยางกวาง หมายถึง วิทยุ วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรภาพ ซึ่งเปน
รูปแบบของโทรคมนาคมซึ่งสื่อสารกันทางวิทยุนั้นมีองคประกอบสําคัญ  คือ ตองมีเครื่องสง 
(antenna) เพ่ือสงสัญญาณพลังงานใหแพรออกไปไกลๆ มีตัวพาหะในการแพรกระจายพลังงาน
สัญญาณ คือ คลื่นแมเหล็กไฟฟาในอากาศและมีเครื่องรับ (เอกสารประวัติความเปนมาของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย, 2540)  

2.2 ประวัติความเปนมาของวิทยุกระจายเสียง 
กําเนิดวิทยุของโลก มีความเปนมาตามลําดับตอไปนี้พ.ศ. 2408 เจมสคลากแมกซเวล 

(James Clerk Maxwell) ชาวอังกฤษคนพบคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือคลื่นวิทยุพ.ศ. 2430 เฮน
ริชรูดอลฟ เฮิรตซ (Henrich Rudolf Hertz) ไดคนควาทดลองตามหลักการของ แมลซแวล คนพบ
คุณสมบัติตางๆ ของคลื่นวิทยุพ.ศ. 2444 กูลิเอลโม มารโคนี (Guglielmomarconi) ชาวอิตาลี 
สามารถสงคลื่นวิทยุโทรเลขขามมหาสมุทรแอตแลนติก ระยะทางกวา 2,000 ไมล การสงวิทยุ
ระยะแรกเปนการสงวิทยุโทรเลข ยังไมสามารถสงสัญญาณที่เปนเสียงพูดได จนกระทั้ง พ .ศ. 2449 

จึงสามารถสงสัญญาณเสียงพูดไดโดยการพัฒนาของศาตราจารยเรจินัลต เอ. เพสเสนเดน (Riginald 

A. Fessenden) และลีเดอฟอเรส (Lee de Forest) ชาวอเมริกันทําไดสําเร็จในป พ.ศ. 2451 ซึ่ง
เปนการสงเสียงพูดจากเครื่องสงไปยังเครื่องรับเครื่องหนึ่งในระยะไกลเรียกวา วิทยุโทรศัพท (Radio 

Telephony) สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศครั้งแรกของโลกคือ สถานี KCBS ในซานฟรานซิ
โก สหรัฐอเมริกา เริ่มออกอากาศรายการประจําใหคนทั่วไปรับฟงเมื่อ พ.ศ. 2453 (สุมน อยูสิน และ
ยงยุทธ รักษาศรี, 2547) 
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2.3  ประวัติความเปนมาของวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย 
วิทยุในประเทศไทย วิทยุโทรเลข ถูกนําเขามาทดลองใชในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 

2447 ตรงกับปลาย รัชกาลที่ 5 โดยหางบีกริม ซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทวิทยุโทรเลขเทเลฟุงเกน 
ประเทศเยอรมัน ทําการทดลอง สงระหวางกรุงเทพมหานคร กับเกาะสีชัง 

กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยถือกําเนิดขึ้นมาในระยะใกลเคียงกับการเปลี่ ยน 
เเปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยสถานีวิทยุ  
เเหงเเรกเกิดในป พ.ศ. 2473 ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการการวิทยุกระจายเสียงทั่ว
โลกไดเจริญรุดหนาทําใหประเทศไทยตื่นตัวเรื่องกิจการวิทยุกระจายเสียงดวยเเละมีวิวัฒนาการ
เรื่อยมาตามลําดับเเตหากสังเกตุตัวเลขจํานวนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตั้งขึ้นกวา 200 สถานีกอน
การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน รวมกับตัวเลขสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือ
เตรียมพรอมรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุขององคกรอิสระที่จัดขึ้นตามบทบัญญัติเเหงรัฐธรรมนูญ
อีกกวา 100 สถานีขณะนี้เปรียบเทียบกับเรื้อหาที่นําเสนอเเละการปฏิบัติภาระหนาที่ของสื่อ
ประเภทนี้จะพบวาวิวัฒนาการของสื่อประเภทนี้ เปนเพียงความกาวหนาเชิงปริมาณของ
วิทยุกระจายเสียงไทยเทานั้นดังนั้นเราเเบงยุคไดดังนี้  

พ.ศ. 2456 สมัยรัชกาลที่ 6 กระทรวงทหารเรือ จัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขขึ้นที่ตําบลศาลา
แดงในพระนครแหงหนึ่ง และที่จังหวัดสงขลาอีกแหงหนึ่ง ตอมา พ.ศ. 2469 ไดโอนกิจการสถานี
วิทยุทั้งสองแหงใหกรมไปรษณียโทรเลข และตอมางานวิทยุโทรเลขไดขยายไปสูจังหวัดตางๆ ทั่ว
ประเทศวิทยุกระจายเสียง เกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2471 โดยการเริ่มทดลองสงของ พระเจาบรม
วงศเธอพระองคเจาบูรฉัตรไชยากร กรมพระยากําแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพานิชย 
และการคมนาคมในสมัยรัชกาลที่ 7 ตั้งสถานี 4 พีเจ (4PJ) ขึ้นอยูในความดูแลของกองชางวิทยุ
กรมไปรษณียโทรเลข แตการกระจายเสียงจํากัดอยูในหมูเจานาย ขาราชการ จนกระทั่ง พ.ศ. 2472 
จึงตั้งสถานีวิทยุแหงใหมข้ึนที่วังพญาไท กระจายเสียงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ใหประชาชนทั่วไปไดรับฟง ซึ่งถือวาเปนการสงวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกของประเทศไทย 

พ.ศ. 2475 เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรไดใชวิทยุกระจายเสียง
เผยแพรขาวใหประชาชนทราบอยางตอเนื่อง ประเทศไทยเริ่มรูจักเครื่องวิทยุเปนครั้งแรกในป  พ.ศ. 
2447 เมื่อ หาง บี.กริมม นํา ผูแทนบริษัทวิทยุโทรเลข เทเลฟุงเก็น เขามาตั้งเครื่องรับสงวิทยุโทร
เลขทดลองในกรุงเทพฯ หลังจากนั้นทางราชการกองทัพเรือ และกองทัพบกจึงไดนําเครื่องรับสงวิทยุ
โทรเลขขนาดเล็ก ๆ มาใชราชการในเรือรบและในงานสนาม ในป พ.ศ. 2456 ทางราชการทหารเรือ
ไดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขถาวรขึ้นที่ตําบลศาลาแดงในกรุงเทพฯสถานีหนึ่ง และที่ชายทะเล อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา อีกแหงหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดเสด็จมา
ทรงเปดสถานีวิทยุโทรเลขแหงแรกของประเทศไทย ที่ตําบลศาลาแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  13 
มกราคม (ปลายป) พ.ศ. 2456 

พ.ศ. 2482 รัฐบาลตั้งสํานักงานโฆษณาการขึ้นและโอนสถานีวิทยุตางๆ ใหอยูในการ
ควบคุมดูแลของสํานักงานโฆษณาการ (ภายหลังเปลี่ยนกรมโฆษณาการ และเปนกรมประชาสัมพันธ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2447
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2447
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2456
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2456


21 
 

ในปจจุบัน) เรียกสถานีวิทยุใหมวา "สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย" หลังจากนั้น
วิทยุกระจายเสียงไดพัฒนาแพรหลายมาเปนลําดับ (อนันตธนา อังกินันทน, 2532)  

วิทยุกระจายเสียงยุคบุกเบิก วิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงของไทยเริ่มกอกําเนิดจาก
กิจการวิทยุโทรเลขในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเรื่อยมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2471 
เมื่อพล อ. พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาบูรฉัตรไชยากร กรมพระกําเเพงเพรชอัครโยธิน ไดเสด็จ
กลับจากการดูงานดานคมนาคมในทวีปยุโรปเเละทรงนําเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นกําลังสง 
200 วัตตเขามาทดลองตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กรมไปรษณียโทรเลขปากคลองโองอาง หลังจาก
นั้นการสงวิทยุกระจายเสียงก็ไดกระทํากันอยางจริงจังเรื่อยมาเเละยายสถานีทดลองจากปากคลอง
โองอางยายไปยังสถานีศาลาเเดงเเละสถานีวิทยุวังพญาไทตอมาในป พ.ศ. 2473 ตรงกับรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดเปดเผปนสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรเ เหงเเรกของ
ประเทศไทยเรียกชื่อวา สถานีวิทยุกรุงเทพ วังพญาไท ทําการสงกระจายเสียงเปนประจําทุกคืน
ยกเวนคืนวันจันทรเปนที่นาสนใจเเละนิยมฟงของประชาชนเปนจํานวนมากเเตเนื่องจากขณะนั้น
กฏหมายหามไมใหเอกชนมีเครื่องรับวิทยุไวในครอบครองรัฐบาลจึงตองประกาศใช พ.ร.บ. วิทยุโทร
เลข พ.ศ. 2473 เปดโอกาสใหประชาชนมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงได 

สําหรับเนื้อหาวิทยุกระจายเสียงในยุคบุกเบิกนั้นเนนเรื่องของการศึกษา การคาขาย เเละ
ความบันเทิง เเตเนื่องจากการดําเนินกิจการขาดทุนทุกเดือนเหตุนี้รัฐบาลจึงอนุญาตใหหางรานตางๆ
ประกาศโฆษณาในลักษณะของการเเจงขาสารเกี่ยวกับสินคาที่หางรานนั้นขายโดยไมพรรณาถึง
คุณภาพของสินคาใหประชาชนทราบเพื่อเปนการเผยเเพรการคาไดโดยหางรานจะเสียคาธรรมเนียม
เปนคาตอบเเทนใหรัฐนําไปชดเชยการปฏิบัติเชนนี้ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการโฆษณาธุรกิจ
การคาผานทางวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย 

ในยุคนี้วิทยุกระจายเสียงมิไดมีบทบาทเพียงเปนสื่อเพอการศึกษาการคาขายเเละการ
บันเทิงเทานั้นเมื่อมีการยึดอํานาจเปลี่ยนเเปลงการปกครองวิทยุกระจายเสียงไดถูกคณะราษฏร
นํามาใชเปนกระบอกเสียงเเพรกระจายขาวประกาศการยึดอํานาจของคณะราษฏรไปใหประชาชน
ไดรับรูทั่วประเทศเเละนับตั้งเเตนั้นมาเมื่อใดที่เกิดการเเกงเเยงอํานาจทางการเมืองเเละมีการปฏิวัติ
หรือรัฐประหารขึ้นสื่อวิทยุกระจายเสียงจะถูกใชเปนพลังอํานาจตอรองทางการเมืองทุกคราวไป 

ภายหลังจากการเปลี่ยนเเปลงการปกครองรัฐบาลไดตั้งสํานักงานโฆษณาการ(ซึ่งตอมาไดยก
ฐานะเปนกรมเเละเปลี่ยนชื่อเปนกรมประชาสัมพันธ) เพ่ือใหเปนหนวยงานโฆษณาเผยเเพร เเละให
ความรูเกี่ยวกับการเมอืงการปกครองระบอบใหม จึงไดโอนงานวิทยุกระจายเสียงไปสังกัดสํานักงาน
โฆษณาการ เเละเปลี่ยนชื่อเปนสถานีวิทยุกระจายเสียงเเหงประเทศไทยมีฐานะปนสถานี
วิทยุกระจายเสียงเเหงชาติ 

2.4  วิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย 
ในการที่จะทําความเขาใจวิวัฒนาการของกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยนั้น  ควร

เขาใจถึง “บทบาท” ของวิทยุ และการใชกิจการวิทยุในเรื่องที่แตกตางกันในแตละยุค ซึ่งสามารถ
แบงออกไดเปน 6 ยุค ดังนี้ 

1.  ยุควิทยุโทรเลข (พ.ศ. 2447-2469) 
2.  ยุคทดลองสงกระจายเสียง (พ.ศ. 2470-2474) 
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3.  ยุควิทยุกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475-2480) 
4.  ยุควิทยุกับการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลทหาร (พ.ศ. 2483-2515) 
5.  ยุควิทยุกับการเรียกรองประชาธิปไตย (พ.ศ. 2516-2525)  
6.  ยุคขยายตัวทางธุรกิจและเสรีภาพวิทยุ (พ.ศ. 2525-ปจจุบัน) 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (ชื่อยอ: สวท.) เปนหนวยงานสถานี

วิทยุกระจายเสียงของรัฐบาล มีสถานะเปนสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงชาติของประเทศไทย สังกัด
กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ปจจุบันคือ 
นิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูกํากับดูแล 

2.5  คุณลักษณะท่ัวไปของวิทยุกระจายเสียง 
2.5.1  สามารถสงคลื่นกระจายเสียงไปไดไกลทุกหนทุกแหง ผูรับจึงสะดวกสามารถจะเปด

เครื่องรับฟง ไดทุกสถานี คลื่นวิทยุ ที่ใชสําหรับสงวิทยุกระจายเสียงมีหลายขนาดคลื่น เชน LW SW 
MW หรือ AM FM ซึ่งคลื่นแตละอยางมีคุณสมบัติตางกัน สามารถเลือกใชตามความเหมาะสมกับ
ระยะทางหรือพ้ืนที่ของกลุมเปาหมาย เชน คลื่นสั้น (SW) สามารถสงไปไดไกลมาก เปนพิเศษแมจะ
อยูคนละซีกโลกก็สามารถรับได ไมจํากัดทั้งระยะทางและสิ่งกีดขวาง ผลดีในแงการสื่อสารก็คือ ทํา
ใหสามารถถายทอดความรูขาวสาร ไปสูผูรับไดพรอมกันจํานวนมหาศาล 

2.5.2  สงขาวสารไดรวดเร็วกวาสื่ออ่ืนทุกประเภท เนื่องจากงานจัดรายการวิทยุสามารถทํา
ไดโดยงาย ใชคนเพียงคนเดียว ก็สามารถพูดหรือเปดเทปออกอากาศไดทันที ซึ่งสถานีวิทยุตางๆ มี
ความพรอมอยูตลอดเวลา วิทยุจึงมีความเหมาะสม อยางยิ่งสําหรับการเสนอรายการประเภทขาว 
ซึ่งตองการความรวดเร็วในการนําเสนอ 

2.5.3  มีกําลังชักชวนจูงใจสูง แมวาวิทยุเปนสื่อที่มีเพียงเสียงอยางเดียวแตดวยอํานาจของ
เสียง คําพูด เทคนิคของวิทยุ และความสามารถของผูจัดรายการ ซึ่งสวนใหญมีทักษะในการพูดเปน
อยางดี สามารถพูดใหผูฟงเขาใจไดชัดเจน พูดใหผูฟงรูสึกเหมือนไดเห็นภาพ และคําพูดมีอิทธิพลใน
การชักจูงใจสูง เปนสื่อที่ใชไดดีกับรายการหลายประเภท เชน ขาว ละคร การพูดบรรยาย ดนตรี 
เพลง การโฆษณาสินคา ฯลฯ 

2.5.4  ความสะดวกและงายตอการรับ อาจใชเครื่องรับวิทยุขนาดเล็ก รับสัญญาณวิทยุใน
สถานที่ใดๆ ก็ได เชน ในบาน รถยนต สํานักงาน รับฟงไดตลอดเวลาโดย ไมจําเปนตองมีความตั้งใจ
เปนพิเศษ อาจฟงวิทยุไปพรอมกับการทํางานอื่นๆ วิทยุจึงเปนสิ่ง ที่ใชไดทุกเวลาทุกโอกาส 

2.5.5  เปนสื่อมวลชนที่ผูรับเสียคาใชจายนอยที่สุด ไมวาจะใชวิทยุเพ่ือรับรูขาวสารหรือเพ่ือ 
ความบันเทิงก็ตาม ผูรับลงทุน ครั้งแรกสําหรับเครื่องรับวิทยุเพียงครั้งเดียว ก็สามารถรับฟงสิ่งตางๆ 
ไดตลอดไป มีรายการของสถานีวิทยุตางๆ ใหรับฟงเปนจํานวนมาก ผูนิยมฟงเพลงทางวิทยุ ก็ไม
จําเปนตองเสียคาใชจายสําหรับการซื้อเทปหรือแผนเสียงตางๆ เพราะวิทยุกระจายเสียงมีรายการ
ประเภทนี้มากเปนพิเศษแทบทุกสถานี 

2.5.6  ปริมาณและคุณภาพของวิทยุกระจายเสียง ดานปริมาณมีสถานีวิทยุตางๆ 
ออกอากาศอยูเปนจํานวนมาก เฉพาะสถานีวิทยุในประเทศไทย รวมทุกภูมิภาคแลวมีจํานวนหลาย
รอยสถานี แตละภูมิภาคก็สามารถรับไดหลายสิบสถานี จึงเปดโอกาสใหเลือกรับฟงไดอยาง
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กวางขวาง ดานคุณภาพปจจุบันมีการสงกระจายเสียงวิทยุในระบบ สเตอริโอ คุณภาพเสียงชัดเจน
เปนพิเศษ จึงมีผูนิยมฟงรายการประเภทเพลง หรือดนตรีทางวิทยุกันมาก 

2.6  ประเภทของวิทยุกระจายเสียง 
มี 5 ประเภท ดังตอไปนี้ 
2.6.1  วิทยุของรัฐ (State Radio)  มีเปาหมายในการรักษาประโยชน และความมั่งคงของ

ชาติ โดยมีรายไดมาจากงบประมาณของรัฐ โดยรัฐจะใชสื่อวิทยุประเภทนี้ เปนเครื่องมือทาง
การเมือง และเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน 

2.6.2  วิทยุใตดิน (Underground Radio) มีเปาหมายในการตอตานรัฐบาล และวิทยุ
กระแสหลัก โดยมีรายไดจากกลุมผูตอตานรัฐ ในประเทศไทยชวง พ.ศ.2500-2524 ไดมีวิทยุเสียง
ประชาชนแหงประเทศไทย ที่ไดจัดอยูในประเภทนี้ 

2.6.3  วิทยุชุมชน (Community Radio) มีเปาหมายในการรักษาประโยชนของชุมชน โดย
มีกลุมองคกรชุมชนเปนเจาของและดําเนินการเอง ในปจจุบัน มีการขยายตัวของวิทยุชุมชนเปน
จํานวนมาก 

2.6.4  วิทยุของสาธารณะหรือวิทยุบริการสาธารณะ (Public or Public Service Radio) 
มีเปาหมายในการรักษาของสาธารณะ โดยไมแสวงหากําไร ในประเทศไทย ยังมีไมมีวิทยุประเภทนี้ 

2.6.5  วิทยุเอกชนหรือวิทยุเชิงพาณิชย (Private or Commercial Radio) มีเปาหมายใน
การมุงแสวงกําไรจากการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยรายไดจากโฆษณา การขาย/การใหเชาเวลา ใน
ประเทศไทย สวนใหญเปนวิทยุประเภทนี้นับตั้งแตเริ่มแรก สื่อวิทยุในสังคมไทยมีเพียงประเภทเดียว 
คือ สถานีวิทยุของรัฐ ตอมาจึงมีการใหบริษัทเอกชนมาเชาชวงเวลา หรือ  รับสัมปทานสถานีไป
ดําเนินการในแบบธุรกิจเปนสถานีเชิงพาณิชย นับตั้งแตป 2500 เปนตนมา ในปจจุบันสามารถให
ประชาชนมีสิทธิใชคลื่นความถี่ไมนอยกวารอยละ20 ของความถี่ทั้งหมดที่จัดสรรสําหรับกิจการวิทยุ
โทรทัศน โดยใหประชาชนดําเนินการเพื่อประโยชนแกสาธารณะ และไมแสวงหากําไรในธุรกิจ  

2.7  รูปแบบของรายการวิทยุ 
 2.7.1  รายการพูดกับผูฟง คือรายการที่มีผูพูดเพียงคนเดียวพูดกับผูฟง เสมือนวาผูฟงเปน

คูสนทนาเพียงแตไมมีโอกาสพูดโตตอบ ความสําเร็จของรายการประเภทนี้ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของผูพูด วาจะสามารถพูดใหนาสนใจ พูดใหเขาใจ หรือพูดใหผูฟงรูสึกมีสวนรวมไดเพียงใด 
  2.7.2  รายการปาฐกถา หมายถึง รายการพูดปราศรัยทางวิทยุ เชน การพูดของบุคคล
สําคัญนายกรัฐมนตรีปราศรัยเนื่องในโอกาสตางๆ ซึ่งจะเปนการพูดแบบเปนทางการ พูดตามบทที่
เขียนไวแนนอนตายตัว ความสนใจผูฟงขึ้นอยูกับ ความสําคัญของเรื่องที่พูด และความนาศรัทธ า
เชื่อถือของผูพูดเปนสําคัญ 

 2.7.3  รายการเพลง เปนรายการสําคัญและมีผูนิยมฟงมากที่สุด สถานีวิทยุตางๆ มักมี
สัดสวนรายการเพลงมากกวารายการประเภทอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยุ FM ซึ่งสวนใหญเปนแบบ 
สเตอริโอ คุณภาพเสียงชัดเจนเปนพิเศษ ชวยเพิ่มความไพเราะของเพลงหรือดนตรีตางๆ ไดมาก 

 2.7.4  รายการสนทนา หมายถึงรายการพูดสนทนากันในเรื่องราวตางๆ ระหวางผูรวม
รายการตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยมีคนใดคนหนึ่งเปนผูนําการสนทนาเพ่ือควบคุมการสนทนาใหอยูใน
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ขอบเขต จัดลําดับหรือเชื่อมโยงหัวขอการสนทนา ไมใหผูฟงเกิดความสับสน และพูดกับผูฟงโดยตรง
ในบางครั้ง เชน การข้ึนตน การสรุป 

 2.7.5  รายการสัมภาษณ หมายถึงรายการที่มีผูพูดตั้งแต 2 คนข้ึนไป คนหนึ่งทําหนาที่เปน
ผูตั้งคําถามตามท่ีจัดเตรียมเปนลําดับเอาไว บุคคลอื่นจะเปนผูตอบคําถาม 
  2.7.6  รายการอภิปราย เปนรายการพูดอีกลักษณะหนึ่ง ประกอบดวยผูดําเนินการ
อภิปราย 1 คน และผูรวมอภิปรายประมาณ 2-4 คน พูดคุยแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใน
ทัศนะหรือมุมมองของแตละคนที่แตกตางกัน 

2.7.7  รายการสารคดี หมายถึงรายการลักษณะบรรยายเหตุการณ หรือเลาเรื่องตางๆ เชน 
เรื่องจากประวัติศาสตร บทประพันธ วรรณคดี อาจใชดนตรีประกอบหรือใชการแสดงคลายละคร 

2.7.8  รายการขาว หมายถึงรายการที่จัดทําขึ้นเพ่ือแจงเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน 
เชน ขาวในพระราชสํานัก ขาวทองถิ่น ขาวตางประเทศ ขาวสังคม วิธีการเสนอขาวอาจรายงานจาก
สถานที่เกิดเหตุการณจริง หรืออาจเรียบเรียงแลวนํามาอานออกอากาศ 

2.7.9  รายการละครวิทยุ เปนรายการพูดประกอบเสียง โดยใชเทคนิคหลายๆ อยาง
ประกอบ กัน แสดงใหผูฟงเกิดอารมณ ความเขาใจ ความรูสึกคลอยตาม จึงเปนรายการที่ไดรับ
ความนิยมมากในอดีต ปจจุบันเนื่องจากมีละครทางโทรทัศน ทําใหความนิยมรายการละครวิทยุ
ลดลง 

2.7.10  รายการนิตยสารทางอากาศ เปนรายการเสนอเรื่องราวที่มีหลายเรื่องหลายรสใน
รายการเดียวกัน แตนําเสนอในลักษณะเชื่อมโยงเรื่องราวใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2.7.11  รายการปกิณกะ เปนการเสนอเรื่องราวตางๆ หลายเรื่อง เชนเดียวกับรายการ
นิตยสาร เพียงแตรายการปกิณกะแตละตอน แตละเรื่องนําเสนอแบบไมเชื่อมโยงกัน 
  2.7.12  รายการตอบปญหา หมายถึงรายการที่นําผูชมเขาไปรวมรายการแขงขันตอบ
ปญหาตางๆ ผูฟงจะมีโอกาสคิด และหาคําตอบของตัวเองไปพรอมกับรายการ เปนการสงเสริมให
เกิดความรูความคิด โดยเฉพาะรายการถามตอบปญหาทางวิชาการ 
  2.7.13  รายการตอบคําถาม หมายถึงรายการที่เปดโอกาสใหผูฟง ถามปญหาโดยใช
จดหมาย หรือโทรศัพท ผูจัดรายการจะตอบปญหาหรือไขขอของใจตางๆ ทางวิทยุ นอกจากจะเกิด
ประโยชนสําหรับผูถามเองแลว ยังทําใหผูฟงอ่ืนๆ ที่มีปญหาคลายกันไดรับประโยชนดวย  

2.8  ขอดีของวิทยุกระจายเสียง 
2.8.1  สามารถไปถึงประชาชนสวนใหญ เขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกระดับชั้น แมชนบาง

กลุมท่ีมิไดอยูในเปาหมายหรือรวมอยูในวงการ 
2.8.2  มีความรวดเร็วสูง สามารถสงขาวสดไดทันที รวดเร็วกวาหนังสือพิมพและสิ่งตีพิมพ

อ่ืนๆ 
2.8.3  สามารถปรับปรุงใหมีลักษณะพูดคุย บอกกลาวกันในลักษณะที่เปนธรรมชาติ 
2.8.4  ชวยสนับสนุนสงเสริมใหการเผยแพรขาวสารความรูในทางอ่ืนไดผลดียิ่งขึ้น 
2.8.5  ใชเวลาในการเตรียมการไมมากนัก 
2.8.6  คาใชจายไมสูง ประหยัดคาใชจายกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนๆ 
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2.8.7  ชวยกระตุนใหเกิดการตื่นตัว เพื่อรับบริการขาวสาร หรือเรื่องที่นาสนใจจากสื่ออ่ืนๆ  
ตอไป 

2.8.8  แพรกระจายขาวสารไดอยางรวดเร็วโดยไมมีขอจํากัดดานระยะทาง จึงครอบคลุม
กลุมเปาหมายไดมาก 

2.8.9  มีผลดานจิตวิทยาสูง เพราะน้ําเสียง ลีลา จังหวะ ในการอานมีผลทางดานจิตวิทยา
ในดานเขาถึงประชาชน 

2.8.10  ไมมีขอจํากัดเรื่องความสามารถในการอานออกเขียนไดของผูฟง  
2.8.11  ไมตองใชสมาธิสูงในการฟง ผูฟงสามารถทํากิจกรรมอ่ืนขณะฟงได 
2.8.12  เครื่องรับวิทยุมีราคาไมสูงมาก จึงเขาถึงคนไดเกือบทุกระดับ เกือบทุกบานมีวิทยุ 
2.8.13  วิทยุมีความใกลชิดกับผูฟงมาก เพราะในขณะที่ฟงวิทยุก็สามารถทํางานอยางอ่ืนไป

ดวยสามารถพกติดตัวฟงไดทุกเวลา  
2.9  ขอดอยของวิทยุกระจายเสียง 

2.9.1  มีอิทธิพลหรือจูงใจไดเฉพาะผูที่สนใจขาวสาร หรือผูที่มีความสามารถ สติปญญา 
ตลอดจนความอดทนที่จะฟงขาวสารเขาใจเทานั้น 

2.9.2  การเสนอขาวสารทางวิทยุมีเพียงเสียงอยางเดียว  ไมสามารถเสนอภาพเหตุการณได
เหมือนโทรทัศนหรือสื่อสิ่งพิมพ ไดฟงแตเสียงไมเห็นภาพหรือการแสดง 

2.9.3  ลืมไดงาย มีขอจํากัดเรื่องความคงทนถาวร ไมสามารถนําเสนอเนื้อหารายละเอียด
ไดมากเพราะจะทําใหผูฟงสับสนได 

2.9.4  ไมเหมาะที่จะเปนการใหรายละเอียด และทําไดยากเพราะใชภาษาพูด การใชภาษา
วิทยุจึงตองใชภาษาพูดเพ่ือสรางจินตนาการใหกับผูฟง 

2.9.5  จําเปนตองใชเทคนิค ความสามารถชํานิชํานาญเปนพิเศษจึงจะไดผล 
2.9.6  เนื้อหาบางเรื่องไมสามารถใชเทคนิคดานเสียงเพียงอยางเดียวเพ่ืออธิบายใหเกิด

จินตนาการได 
2.9.7  สถานีวิทยุมีจํานวนมาก การเผยแพรขาวสารถึงประชาชนจํานวนมากจําเปนตอง

เผยแพรหลายครั้ง หลายรายการ หลายสถานีจึงจะท่ัวถึง 
2.9.8  ชวงเวลาการนําเสนอรายการตองเปนชวงเวลาที่เหมาะสมกับกลุมผูฟง สภาวะ

อากาศที่เหมาะสมมีความสําคัญตอการเผยแพรสารใหมีประสิทธิภาพ (ศิริกานดา  กลาหาญ, 2554) 
2.10  พระศาสนจักรคาทอลิกกับสื่อมวลชน (วิทยุกระจายเสียง) 

เนื่องจากพระคริสตเจาทรงตั้งพระศาสนจักรคาทอลิกขึ้น เพ่ือนําความรอดไปถึงมนุษยทุก
คน และพระศาสนจักรจําเปนตองประกาศขาวดีเรื่องพระคริสตเจา ดังนั้น พระศาสนจักรจึงถือเปน
หนาที่อยางหนึ่งของตนที่ตองประกาศขาวดีแหงความรอด โดยใชเครื่องมือของสื่อมวลชน รวมทั้ง
ตองสอนมนุษยใหรูจักใชสื่อมวลชนนั้นอยางถูกตองดวย โดยเฉพาะที่กลุมเราตองการเนน คือ สื่อ
วิทยุ  ฉะนั้น พระศาสนจักรจึงมีสิทธิโดยกําเนิด ที่จะใชและมีเครื่องมือเหลานี้ ไมวาชนิดใด เทาที่
จําเปน หรือมีประโยชนสําหรับการอบรมคริสตชน หรืองานชวยวิญญาณใหรอดไมวาแบบใด  (พระ
สันตะปาปาเปาโลที่6, 2508) 
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เรายังพบสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของปญหาในเรื่องตัวบุคคลและสังคมมนุษยดวย คือ 
การใชสื่อสารมวลชนโดยยึดติดกับลักษณะเพอฝนตางๆของมันจนเกินไปมาแทนที่การปฏิสัมพันธ
ของมนุษยดวยกันมากยิ่งขึ้น สื่อสารมวลชนนั้นไมอาจมาแทนที่การติดตอพบปะกันเปนสวนตัว และ
การปฏิสัมพันธของมนุษยตอกัน ในฐานะสมาชิกครอบครัวและเพ่ือนๆกันไดเลย แตวิธีแกปญหา
ประการนี้ก็ยังตองอาศัยสื่อสารมวลชนชวยเปนอยางมาก กลาวคือโดยการใชประโยชนจาก
สื่อสารมวลชนในหลายๆวิธี ไดแก การเสวนากลุม,การวิจารณภาพยนตรและรายการกระจายเสียง
ตางๆ วิธีการเหลานี้จะชวยกระตุนใหเกิดมีการติดตอสื่อสารสัมพันธกัน แทนการสื่อสารกันโดย
สื่อสารมวลชนแตอยางเดียว  

สําหรับการใชสื่อ พระศาสนจักรเอาใจใสยิ่งวาสื่อตางๆสะทอนคําถามเรื่องศีลธรรมอยางไร 
และมีอิทธิพลมากนอยเพียงไรตอผูรับ กระทั่งสมัยประชุมวาติกันที่ 2 พระศาสนจักรคาทอลิกก็เริ่ม
สนใจในการใชสื่อประกาศพระวรสาร มีการใชคําเรียกสื่อวา "ประดิษฐกรรมทางเทคนิคอันนา
อัศจรรย" และในเอกสารที่ออกมาภายหลัง คือ Communio et Progressio (เอกภาพและ
ความกาวหนา) ก็เรียกสื่อวา "ของขวัญจากพระ" พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ดํารัสในสมณสาสน 
Evangelii Nuntiandi (พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่2, 1976) วา "พระศาสนจักรจะรูสึกผิดตอ
หนาพระ ถาไมไดใชเครื่องมืออันทรงอํานาจนี้ในการประกาศพระวรสาร" และพระสันตะปาปา
ยอหนปอลที่ 2 ทรงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของสื่อในฐานะที่เปนองคประกอบใหมของการประกาศ
พระวรสาร ในสมณสาสนพระพันธกิจของพระผูไถ (Redemptoris Missio) (พระสันตะปาปายอหน 
ปอล ที2่, 1991) 

การเกี่ยวของกับสื่อมวลชน ไมเพียงแคเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งในการประกาศพระวรสาร มี
ความเปนจริงที่ลึกกวา กลาวคือ ดวยเหตุที่การประกาศพระวรสารในวัฒนธรรมยุคใหมนี้ขึ้นอยูเปน
อยางมากกับ อิทธิพลของสื่อมวลชน จึงยังไมเพียงพอที่จะใชสื่อเพียงแคประกาศสารของคริสตชน
และคําสอนอันถูกตองของพระศาสนจักร แตจําเปนยิ่งดวยที่จะผสานสารเหลานี้ลงใน "วัฒนธรรม
ใหม" ที่ถูกสรางขึ้นโดยการสื่อสารยุคใหม ชวนตรอง พระศาสนจักรจึงไดออกเอกสารที่เกี่ยวขอกับ
สื่อวิทยุดังตอไปนี้ 

1. เอกสาร Communio et Progressio บรรยายสื่อมวลชนวาเปน "ของขวัญจากพระ"  
- ทําไมพระศาสจักรจึงประกาศความเห็นแงบวกตอสื่อมวลชน  
- พระศาสนจักรใชสื่อมวลชนอยางไรในฐานะสวนหนึ่งของงานอภิบาล  
- พระศาสนจักรจะใชโอกาสที่สื่อเสนอใหไดดีกวาเดิมอยางไร  
2. Communio et Progressio ยังกระตุนใหผูทํางานในวงการสื่อ ใชวิทยุโทรทัศน การ

พิมพและภาพยนตรเพ่ือแสดงมิติแงบวกของความเปนมนุษย เชน  ศักดิ์ศรีของมนุษยและความ
ซื่อสัตย งานวิจัยหลายตอหลายชิ้นแสดงใหเห็นวามนุษยในยุคนี้ใชเวลาในการ บริโภคสื่อมากขึ้นทุก
ที มีความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่ไดกลายเปนสิ่งปรกติไปแลว คือสภาพความจริงที่วาเด็กๆใหเวลากับ
การดูโทรทัศน ฟงวิทยุ หรือเขาอินเตอรเน็ต มากกวาเวลาที่ใหกับพอแมหรือครู และสื่อเหลานี้มี
อิทธิพลประดุจพอแมหรือครูชนิดใหมของพวกเขา สื่อมวลชนนําการปฏิวัติทางวัฒนธรรมและทาง
จิตวิทยาสูโลก ประโยชนหรือโทษของมันกําลังเผยแสดงดวยปรากฏการณตางๆ ในสังคม การใชสื่อ
อยางเหมาะสมจะทําใหผูคนสํานึกในความเปนหนึ่งเดียวกัน ในปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน และความ
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สูญเสียที่จะรับรวมกัน ขอบฟาของผูคนเปดกวางกวาเดิม ความหางไกลระหวางประเทศและ
วัฒนธรรมจะถูกพิชิต เราจะเปนคนรวมยุคสมัยกัน เรียนรูที่จะเขาใจกันดีขึ้น แตมีผูคนจํานวนมากที่
อยูในสภาพไดรับขอมูลขาวสารมากเกินไป พวกเขาคลุกอยูกับสิ่งที่สื่อนําเสนอให นานเกินไป บอย
เกินไป และโดยไมรูจักที่จะวิพากษวิจารณ ดังนั้น พวกเขาจึงเกิดความสับสน และที่สุด ลงเอยดวย
สภาวะนิ่งเฉา การคลุกอยูกับโลกจินตนาการนานเกินไป ลดความสามารถที่จะไตรตรองและเผชิญ
กับโลกอยางที่เปนจริง แตละวัน เราตองพบกับสภาพจํากัดใหมๆมากเหลือเกิน ถาหากวาเราไม
เตรียมตัวเราอยางเหมาะสมแลว อิสรภาพของเราก็จะถูกคุมขัง 

พระศาสนจักรทําการอภิบาลสัตบุรุษ  เรื่องวิทยุ วาดังนี้ “เชนเดียวกัน ควรสนับสนุนการสง
วิทยุที่สุจริต เฉพาะอยางยิ่งรายการสําหรับครอบครัว โดยเฉพาะตองสงเสริม การสงที่ชาวคาทอลิก
จัดนั้นอยางเต็มที่ เพราะรายการนี้ชักจูงผูฟงและผูชมใหมีสวนรวมในชีวิตของพระศาสนจักร และ
เขาใจซาบซึ้งในขอความจริงแหงพระศาสนา ในที่ท่ี มีความจําเปน ควรตั้งสถานีของคาทอลิกขึ้น แต
ตองระวังใหการสงของสถานีนั้นเดนดวยคุณภาพและประสิทธิภาพ” (พระสันตะปาปาเปาโลที่6, 
2508) 

1.11  จุดเริ่มตนสื่อวิทยุคาทอลิก 
ความสัมพันธของพระศาสนจักรคาทอลิกกับสื่อนั้นมิไดราบรื่นนัก แมพระศาสนจักรจะ

ตระหนักถึงศักยภาพทรงประโยชนของสื่อ แตบอยครั้งในอดีต พระศาสนจักรตําหนิหรือวิจารณสื่อ
สิ่งพิมพ อุตสาหกรรมภาพยนตร วิทยุโทรทัศน จนถึงกับมีการออกกฎหามคริสตชนอานหนังสือที่อยู
ใน "รายนามหนังสือตองหาม" และไดพยายามตานแรงกระทบของสื่อดวยการจัดพิมพหนังสือพิมพ
ของตนเอง คือ L'Osservatore Romano และไดตั้งสถานีวิทยุวิวาติกันซึ่งถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ 1931 ชื่อ Vatican Radio นักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงระดับโลก Guglielmo นายมาร
โคนี genuflectedประกาศการเกิดของวิทยุวาติกัน ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาปอุสจะทําพิธีเปด
สถานีวิทยุของนครรัฐวาติกัน คลื่นวิทยุไฟฟาจะขนสงไปยังทั่วโลก  
  บทสรุปจากเอกสารเกี่ยวกับสื่อมวลชน โลกยุคใหม ไดกลาวไววา เราขอยืนยันอีกครั้งวา 
พระศาสนจักร “มองวาสื่อสารมวลชนตางๆนั้นเปนของประทานจากพระเปนเจา และตามแผนการ
ของพระญาณสอดสองของพระองค ก็เพ่ือใหเครื่องมือสื่อสารมวลชนเหลานั้นจะไดรวมมนุษยเขา
เปนพ่ีนองกัน และชวยใหมนุษยรวมมือกับแผนการของพระเปนเจาที่จะชวยมนุษยใหรอด” ดังที่
พระจิตเจาไดชวยใหบรรดาประกาศกในกาลกอนมองเห็นแผนการของพระเปนเจาจากหมายสําคัญ
ตางๆในสมัยของตน ก็เชนกันในสมัยนี้ที่พระจิตเจาทรงชวยใหพระศาสนจักรตีความเครื่องหมายแหง
กาลเวลา และชวยใหสามารถปฏิบัติภารกิจประกาศกของพระศาสนจักรใหสําเร็จลุลวงไปดวย 
ภารกจิดังกลาวนี้เปนเรื่องการศึกษา การประเมินผล และการรูจักใชประโยชนจากเทคโนโลยีสื่อสาร 
และงานสื่อสารมวลชนเปนสําคัญ  

2.12  รายการวิทยุคาทอลิกในประเทศไทย 
2.12.1  สังฆมณฑลนครราชสีมา  วิทยุชุมชนของขวัญจากพระเจา คุณพอเอกชัย  

ชิณโคตร (RVS RADIO)  บาทหลวงในสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกดานการบริหารการศึกษา ในขณะที่ดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสโบสถแมพระปฏิสนธินิรมลและ
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ผูจัดการโรงเรียนรุงอรุณวิทยา ปากชอง ไดคิดริเริ่ม และเปนผูบุกเบิกวิทยุชุมชนคาทอลิกของ  
อ.ปากชอง  โดยไดเสนอโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนที่โรงเรียนรุง
อรุณวิทยา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  และไดรับความเห็นชอบจากมุขนายกยอแซฟ 
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ จึงกอกําเนิดวิทยุชุมชนคลื่น FM. 105.75 MHz. “วิทยุเพ่ือการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม”  วิทยุรุงอรุณวิทยา  วิทยุมารียนุสรณ  วิทยุเสรีสวางแดนดิน 
          

 
          
 
 
 

2.12.2  สังฆมณฑลทาแร : คลื่นขาวดี มีวิทยุชุมชนตางๆ ดังนี้ Naphoradio  
FM 88.25 MHz. นาโพธิ์เรดิโอ  มายฮารดเรดิโอ FM.102.25MHz  ลูกทุงวีไอพี สกลนคร FM 
106.25MHz    ฟงวิทยุ NBKradio FM 104 MHz  ฟงวิทยุ ฐานิตเรดิโอ FM 90.50 MHz ฟงวิทยุ 
คนของแผนดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM88.25 MHz ฟงวิทยุ NBKradio FM 104.50 MHz    ทานสามารถ
รับฟงผาน Url ไดที่ http://rcp1.plathong.net:8284    หนวยงานสมาคมนักขาว หนังสือพิมพ วิทยุ
และโทรทัศนจังหวัดสกลนคร (http://www.naphoradio.com) 

2.12.3  สังฆมณฑลนครสวรรค  ไดจัดทํารายการวิทยุคาทอลิกชื่อ “ภารกิจรัก” 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุทหารอากาศ 04 ตาคลี ความถี่ 95.25 MHz ทุกวันอาทิตย เวลา 19.30-
20.00 น. โดยมีผูจัดรายการ 4 คนดวยกัน คือ คุณรุงสุรีย อุทัยพัฒน คุณพัทธนันท จิตตอําไพ  
คุณสิงหา จันทรฉ่ํา และคุณสาวิตรี เสงี่ยมแกว   เนื้อหาของรายการเปนการนําเสนอเรื่องของ
คุณธรรมตามหลักธรรมของคาทอลิก ขาวสาร พระวาจาของพระเจาและบทเพลงสงเสริมคุณคาทาง
จิตใจ ตลอดเวลาที่ผานมาไดรับเสียงตอบรับจากผูฟงอยางดี ทั้งนี้ดวยการสนับสนุนอยางดีจาก
ผูใหญของสังฆมณฑลฯ เปนตนคุณพอศิริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราช ไดใหหองหนึ่งภายในอาคาร
โบนุส ปสตอร ใหเปนสํานักงานและหองบันทึกเสียง   

2.12.4  สังฆมณฑลอุบลราชธานี : radio catholic ubon  
2.12.5  สังฆมณฑลราชบุรี : Loveis Radio  
2.12.6  สังฆมณฑลจันทบุรี :   วิทยุออนไลนมิสซังจันทบุรี 
2.12.7 สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี:  Grace Radio 
 
 
 

ภาพที ่   ภาพแสดงโลโกของคลื่นวิทยุชุมชน สังฆมณฑลนครราชสมีา 
ที่มาของภาพ : http://www.thaicatholicradio.com/main/thaicatholicradiolink 

http://rcp1.plathong.net:8284/
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2.13  คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ สามเณราลัยแสงธรรม 
  “ชนใดไมมีดนตรีการ ในสันดารเปนคนชอบกลนัก” แตโดยทั่วไปเรามักพบวามีบรรดาผูมี
ดนตรีอยูในสายเลือดมากมายจนอาจกลาวได วา ไมมีชนชาติใดที่ไมมีดนตรี ในพระคัมภีรเราพบวา 
หลายตอนไดพูดเดี่ยวกับดนตรี เชน การเขาเมืองเยริโค “ในวันที่เจ็ดนั้นเจาทั้งหลายจงเดินรอบเมือง
เจ็ดรอบ ใหปุโรหิตเปาเขาแกะไปดวย” (ยชว 6:4) หรือดาวิดดีดพิณถวายซาอูล “เมื่อ ใดที่พระเจา
ทรงยอมใหจิตชั่วรายเขาสิงซาอูล ดาวิดจะเอาพิณมาดีด แลวกษัตริยซาอูลก็ทรงรูสึกสงบ สบาย
พระทัยขึ้น จิตชั่วรายก็ผละไปจากพระองค” (1ซมอ 16:23) หรือในหนังสือสดุดี “จงรองเพลงบท
ใหมถวายพระองค จงดีดสายอยางคลองแคลว พรอมกับโหรอง”(สดด 33:3) 

ป 1980 คณะกรรมการพิธีกรรมแหงประเทศไทย ไดคัดและรวบรวมเพลงในเบื้องตนขึ้น 
เพ่ือใหมีเปนคูมือสัตบุรุษในเวลารวมพิธีกรรม โดยใชชื่อวา “หนังสือเพลงสรรเสริญ” จาก
อนุกรรมการกลุมแรกเริ่ม ทําหนาที่ในการหัดขับเพื่อเณรใหญแสงธรรม เขียนโนตเพลงทีละตัว พิมพ
เนื้อเพลงโดยการขอยืมเครื่องพิมพดีดจากทางวิทยาลัย ผานไปยังงานตรวจแกไข จึงไดออกมาเปน
เอกสารแตละแผนๆ และเมื่อเอกสารมีมากขึ้น จึงไดรวบรวมเย็บเปนเลมขึ้นมาเปนหนังสือชีวิตใหม
เลม 1 และมีเลม 2 ในเวลาตอมา เปนหนังสือที่ ใชภายในบานเณรใหญแสงธรรมเทานั้น 
ขณะเดียวกันก็กลับกลายเปนแหลงขอมูลสําคัญในการจัดทําหนังสือ “เพลงสวรรค” ในป 1985  
และจากมันสมองบวกกับปลายปากกาของหลายๆ ทานในกลุมรักในเสียงเพลง ไดบรรจงขีดเขียน
เปนทวงทํานองที่ไพเราะและมีเนื้อหาที่มีสาระกินใจ หลายๆ เพลงไดกลับกลายเปนบทเพลงอมตะที่
ติดหูติดปาก บรรดาสัตบุรุษมาจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปน มั่นใจในพระองค หนทางความจริงและ
ชีวิต ดวยศรัทธา เชิญเราคริสตชน ฯลฯ 

ในชวงเวลานี้เอง เทปเพลงแสงธรรมก็ไดถือกําเนิดขึ้น เพ่ือสัตบุรุษจะไดรับฟงและคุนเคย
กับบทเพลง สามารถรองและรวมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อยางมีชีวิตชีวามากขึ้น ฟงดูเหมือนงาย แตการ
ทําเทปในระยะแรกๆ ไมไดงายอยางในปจจุบันเลย เริ่มแรกทีเดียวจากการประกวดดนตรีภายใน
บาน ไดพบวา วงตางๆ ที่เขาประกวดมีฝมือและเสียงรองท่ีดี จึงริเริ่มจะทําเทปขึ้น ประกอบกับเสียง
เรียกรองจากสัตบุรุษที่อยากจะฟงเพลงศักดิ์สิทธิ์เพ่ือจะไดรองเพลงใหมๆ ไดบาง และทางบานเณร
แสงธรรมเองก็มีบทเพลงใหมๆ อยูมาก จึงไดเริ่มลงมืออัดเสียง ครั้งแรกมีอุปสรรคมาก ตองหา
สถานที่ อุปกรณก็ไมพรอม หองบันทึกเสียงอยางในปจจุบันก็ยังไมมี เขาไปทําในกรุงเทพฯ ก็ไม
สะดวก แตดวยความพากเพียรพยายาม แสงธรรมชุดหนึ่งจึงกําเนิดมา คุณพอสําราญอีกเชนเคยที่
เล็งเห็นถึงความสําคัญ ไดชวยเหลือและขอทุนจากตางประเทศมาสรางหองบันทึกเสียง ซึ่งก็สรางกัน
แบบคอยเปนคอยไปจากเงินทุนบาง หาเองบาง อยางไรก็ตาม แสงธรรมชุดที่สองจากหอง
บันทึกเสียงก็ผลิตตามออกมาจนได และตอดวยการรองสดในวัดพรอมๆ กัน เปนกลุมใหญๆ ในแสง
ธรรมชุดที่สาม จากนั้นแสงธรรมชุดที่สี่ หา จนถึงปจจุบันชุดที่สิบสามและชุดพิเศษตางๆ ก็ไดมี
โอกาสออกมารับใชคริสตชนในประเทศไทย 

จนถึงวันนี้ 40 ปแหงการรับใชงานของพระศาสนจักร อุปกรณเครื่องมือตางๆ ก็เสื่อมสภาพ
ไปตามกาลเวลา จนกระทั่งตนป 2539 ที่ผานมาจึงมีมติใหบูรณะซอมแซมหองบันทึกเสียงครั้งใหญ 
ตลอดจนจัดหาอุปกรณทดแทน จากความยากลําบากในชวงแรกๆ แตเพราะการรวมตัวกันดวยใจรัก 
กลุมนักรองประสานเสียงและนักดนตรีแหงแสงธรรม ซึ่งกระจัดกระจายกันอยูไดรวมตัวกันและถูก
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เรียกวา “อนุกรรมการบทเพลงศักดิ์สิทธิ์บานเณรใหญแสงธรรม” โดยการทํางานยังขึ้นกับ
คณะกรรมการพิธีกรรมแหงประเทศไทย 

กวาจะมาเปนอนุกรรมการบทเพลงศักดิ์สิทธิ์แหงบานแสงธรรมในวันนี้ได ตองผานรอนผาน
หนาวผานมรสุมมาหลายฤดูกาล เมื่อมองยอนอดีตไป สมัยแรกเริ่มงานที่ทําไดแกการหัดขับ การ
เขียนโนตเพลง การทําชีท การจัดหาหนังสือมาบริการเพ่ือเณรใชในพิธีกรรม เริ่มแรกทีเดียวยังไมมี
การแตงเพลงใหมเกิดข้ึนในบานเณรแสงธรรม 

สมัยนั้นงานหัดขับนับไดวาเปนงานหลักที่มีความสําคัญและเปนงานเริ่มแรก  เพราะเรามี
การใชบทเพลงในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน และในบางโอกาสก็ตองออกไปรองนอกสถานที่ดวย บท
เพลงที่ถูกนํามาใชในการหัดขับ ยุคนั้นราวป 1972 จะนํามาจากหนังสือคริสตังรองเพลง หนังสือเทิด
เกียรติที่ทําการพิมพครั้งแรกในปเดียวกันนี้ นอกจากนั้นยังนํามาจากสมุดเพลงของคณะนักบวช
ตางๆ ทั้งเพลงไทยและเพลงตางประเทศ 

จากงานหัดขับรองนี้เองกลับกอใหเกิดการพลิกหนาประวัติศาสตรใหมของวงการเพลง
ศักดิ์สิทธิ์ของไทย เพราะวาจากการที่ตองหัดขับอยูเปนประจํา จําเปนตองมีบทเพลงเพ่ือใชหัดขับ 
เปนตนบทเพลงใหมๆ แรกเลยจากเหลาหนังสือและสมุดเพลงที่กลาวมาขางตน ก็จัดไดวามีมาก
พอควรอยู แตพอนานเขาเกิดภาวะที่ไมสามารถหาเพลงใหมมาใชหัดขับได เกิดความจําเปนที่จะตอง
มีบทเพลงใหมๆ ประกอบกับคุณพอสําราญ วงศเสงี่ยม ไดชวยเปนแรงกระตุนสงเสริมผลักดัน โดย
แรกๆ คุณพอรับหนาที่ตรวจเพลงให และพวกเณรเองก็ไดเณรที่มีความสามารถ และมีพรสวรรค
ดานนี้เพิ่มเขามา จึงไดเกิดมีการแตงบทเพลงใหมขึ้น เพ่ือนํามาใชในการหัดขับสามเณร  

  คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บานเณรใหญแสงธรรมเมื่อแรกเริ่มนั้นเปนเพียงกลุม
ของสามเณรที่รวมตัวกันเพ่ือทํางานและรับผิดชอบดานดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของบานเณร  สวนชวงเวลา
เริ่มตนนั้นคาดวานาจะเริ่มตั้งแตมีบานเณรแสงธรรม หรือไมก็ในป 1978 ซึ่งเปนปแรกที่มีการจัดทํา
เทปเพลงแสงธรรมชุด 1 ขึ้น โดยกลุมสามเณรที่สนใจและรับผิดชอบเกี่ยวกับดนตรีศักดิ์สิทธิ์ได
รวมมือกัน โดยไดรับความชวยเหลือจากคุณพอดังโตแนลที่ไดมอบเครื่องเทป AKAI X-165D ใหและ
เริ่มการบันทึกเสียงสดในหองน้ํา เพ่ือใหไดเสียงกองและไมมีเสียงรบกวนจากภายนอกการเริ่มตน
อยางเปนทางการนั้นอยูในสมัยที่คุณพอสําราญ วงศเสงี่ยม ดํารงตําแหนงประธานอนุกรรมการ
ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ระดับชาติ และไดขอทุนจากตางประเทศคือ Missio Aachen Germany และ 
Maryknoll Fathers Hands International, Katmandu, Nepal เพ่ือนํามาสรางหองบันทึกเสียง 
ดังนั้นคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์บานเณรแสงธรรม จึงถือกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการ พรอมๆ
กับหองบันทึกเสียงแสงธรรมในราวเดือนตุลาคม ป 1980 งานทั่วไปของคณะอนุกรรมการดนตรี
ศักดิ์สิทธิ์ บานเณรแสงธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบเรื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในบานเณร เชนการซอม
ขับรอง การเลนดนตรีในพิธีกรรมและโอกาสตางๆ การจัดทําหนังสือเพลงและโนตเพลง ฯลฯ 
นอกจากนี้มีการจัดทําบทเพลงศักดิ์สิทธิ์เพ่ือใชในพิธีกรรมและบํารุงศรัทธาตางๆเปนจํานวนมากที่
รูจักในกันนาม “เพลงแสงธรรม” (คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์บานเณรใหญแสงธรรม, 2556) 
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นักแตงเพลงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่มีชื่อ และเราจะคุนกับงานเพลงของเขามาจนถึง
ปจจุบัน ไดแก 

1. ว.แกวมังกร จากบทเพลง มหามารีย 
2. ป.จันทร จากบทเพลง หากแมนเปน 
3. ส.ดําเนินสะดวก จากบทเพลง มั่นใจในพระองค / ใครรักเราเทาแม 
4. ว.พันธุมจินดา จากบทเพลง องคพระเจาผูกรุณา / สิริมงคล 
5. พ.นามวงศ จากบทเพลง ยอมเพราะรัก / รักแท 
6. ส.อนนตพันธ จากบทเพลง สดุดีพระองค / พระชุมพา 
7. พ.อานามวัฒน จากบทเพลง โรครายในวิญญาณ / รําพึงถึงองค 
8. ป.ปรีชาวุฒิ จากบทเพลง สวรรค ณ แผนดิน 
9. อ.ประจงกิจ จากบทเพลง เราจงมา / พระสิริรุงโรจน 
10. ส.สรรคสรางกิจ จากบทเพลง พระคริสตกายา 
11. ภัศม จากบทเพลง ภารกิจแหงรัก / ประตูแหงความเชื่อ 
12. เอากุสติน จากบทเพลง รอยเทาบนผืนทราย / พระวาจาบันดาลชีวิต 
13. Anthony จากบทเพลง พระเยซูกลับเปนขึ้นมา 
14. Angelus จากบทเพลง เพลงสดุดีที่ 95 / เมื่อลูกไดเชื่อ 
15. Lazarus จากบทเพลง รักและสันติ / หยดน้ําในพระโลหิต 
 

3.  สื่อโทรทัศน (Television) 
3.1  ความหมายของโทรทัศน  

คําวาโทรทัศน (Television) เปนคําที่มาจากรากศัพทภาษากรีก และละติน มีความหมาย
วาการเห็นไดไกล ซึ่งเปนการถายภาพชนิดหนึ่ง การถายภาพนั้นมีความหมายวาเปนการเขียนดวย
แสง หากจะใหความหมายของคําวาโทรทัศนนั้น อาจใหความหมายไดดังตอไปนี้ 

โทรทัศน คือ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากรูปภาพดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส การ
เปลี่ยนแปลงนี้ จะเกิดขึ้นดวยการเปลี่ยนพลังงานแสง ซึ่งเราสามารถเห็นดวยตาใหเปนพลังงาน
ไฟฟา และสงไปตามสายหรือออกอากาศ โดยมีกลองโทรทัศนเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงนี้  

โทรทัศน หมายถึง ระบบการสงภาพและเสียงไปพรอมๆ กันดวยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส
เพ่ือสื่อสารตามเปาประสงค และโทรทัศนเพ่ือการศึกษาจะเนนรายการที่มีจุดมุงหมายเพ่ือการศึกษา
โดยเฉพาะ ทั้งระดับการสอนในชั้นเรียนและระดับการจัดรายการที่สถานีโทรทัศนตางหาก  

3.2  วิวัฒนาการของส่ือโทรทัศนในประเทศไทย  
หากมองยอนไปในอดีตนับตั้งแต ป พ.ศ. 2495 ที่ประเทศไทยไดเริ่มแพรภาพออกอากาศ

โดยสถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหมเปนครั้งแรกนั้น  ถือวาเปนยุคบุกเบิกของวงการโทรทัศนใน
ประเทศไทย แตทั้งนี้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมิไดหยุดอยูกับที่ตอกิจการวิทยุโทรทัศนที่เริ่มแรก
ใหบริการในระบบอนาล็อกที่ยานความถี่ VHF และ UHF ตอมาเมื่อเทคโนโลยีมีความกาวหนามาก
ขึ้นก็ไดมีออกอากาศผานดาวเทียม หรือดิจิตอลทีวีที่ใชความสามารถในการบีบอัดสัญญาณเพ่ือให
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คลื่นความถี่สามารถนําไปใชงานไดมากขึ้น และสําหรับเทคโนโลยีสุดทายที่กําลังไดรับความสนใจอยู
ทั่วโลกในขณะนี้ คือ ไอพีทีวี เปนการประยุกตใชงานโดยเอาเทคโนโลยีดานโทรทัศนซึ่งเปนการแพร
สัญญาณภาพและเสียงผานทางคลื่นความถี่มาใชงานบนเครือขายอินเตอรเน็ตแบบมัลติมีเดียจึง
สามารถใหบริการไดทั้งภาพ เสียงและขอมูลไดพรอมกัน หรือที่เรียกวา Triple play  

โดยมีสถานีดังนี้ คือ ชอง 3, 5, 7, 9 และชอง 11 และในป พ.ศ. 2538 ไดเกิด
สถานีโทรทัศนสีเพ่ิมขึ้นมาอีก 1 สถานี คือ สถานีโทรทัศนทีวีเสรี หรือ ITV (Independent 
Television) โดยไดรับอนุมัติสัมปทานอยางเปนทางการ สถานีวิทยุโทรทัศน ITV หรือทีวีเสรี สง
สัญญาณแพรภาพวิทยุโทรทัศนออกอากาศในระบบ UHF หรือ Ultra High Frequency ตาม
มาตรฐาน PAL-G ปจจุบัน ITV ไดเปลี่ยนชื่อเปน TITV  

3.3  โทรทัศนผานดาวเทียม (Satellite Television)  
ถือวาเปนการเปดยุคสื่อรูปแบบใหม ดวยการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหธุรกิจแพร

ภาพโทรทัศนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียม ซึ่ ง
เปนธุรกิจที่มีตนทุนไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับในอดีตท่ีผานมา ซึ่งรัศมีของสัญญาณดาวเทียมสามารถ
สงสัญญาณออกอากาศไดครอบคลุมหลายพ้ืนที่ โดยผูลงทุนไมตองเสียเวลาติดตั้งเสาสัญญาณเพียง
พัฒนาเนื้อหาหรือรายการที่ออกอากาศ และขอใบอนุญาตสงสัญญาณโทรทัศนก็สามารถใหบริการ
ได 

ในปจจุบันมีธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียมออกอากาศทั่วโลกเปนจํานวนมากในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐ สําหรับในประเทศไทยเองก็มีผูประกอบการหลายรายใหความ
สนใจที่จะเปดใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมดวยเชนกัน อยางไรก็ตามการใหบริการโทรทัศนผาน
ดาวเทียมในประเทศไทยนั้นยังติดขัดปญหาทางดานระเบียบในการออกอากาศ 

การออกอากาศในระบบดิจิตอลทําใหชวงคลื่นหนึ่งสามารถบีบอัดสัญญาณใหสามารถ
ออกอากาศไดถึง 30 ชอง จากเดิมการใชเทคโนโลยีอนาล็อกสามารถออกอากาศไดเพียง 1 ชอง
เทานั้น ทําใหสามารถมีสถานีโทรทัศนขยายจํานวนเพ่ิมขึ้นมาก อยางไรก็ตามที่ผานมาก็มีการเปด
ใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมสําหรับออกอากาศในประเทศไทยเกิดขึ้นหลายราย โดยเลี่ยงไป
ออกอากาศโดยใชคลื่นความถี่ของประเทศอ่ืนๆ ที่อยูใกลเคียงกับประเทศไทย เชน ไตหวัน ฮองกง 
ลาว กัมพูชา โดยการสงเนื้อหารายการผานเครือขายอินเตอรเน็ต และออกอากาศโดยผานสัญญาณ
ดาวเทียมจากตางประเทศเขามาในประเทศ โดยมีเปาหมายผูชมในประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการอีกสวนหนึ่งที่ออกอากาศโดยผานเครือขายดาวเทียมในประเทศ 
ซึ่งถือวาเปนกิจการโทรทัศนที่ยังไมไดการอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมายของประเทศ และเกิด
ปญหาการละเมิดสิทธิ์การออกอากาศโดยผานทางคลื่นความถี่ในประเทศไทยจากผูใหบริการหลาย
รายอยูในขณะนี้ 

นอกจากนี้ยังประสบกับปญหาการนําเสนอรายการที่กอใหเกิดปญหาความมั่นคงของ
ประเทศดวย นอกจากนี้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทําใหรูปแบบของการออกอากาศมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครือขายอินเตอรเน็ต เชน IPTV (Internet Protocol TV) และ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile TV) ซึ่งนับเปนเทรนดการออกอากาศที่นาจับตามอง เพราะมีแนวโนม
วาจะไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามจํานวนผูใชบริการสื่อเหลานั้นเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะนํามาซึ่งความ
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ยุงยากในการบริหารจัดการของหนวยงานที่ตองเขามารับผิดชอบในการใชสื่อตางๆ และตองเปน
หนวยงานที่มีความพรอมทั้งทางดานกฎระเบียบที่จะเขามาควบคุมและจัดระเบียบการใหบริการให
อยูในลักษณะที่พรอมจะพัฒนาใหการนําทรัพยากรคลื่นความถี่ไปใชอยางเกิดประโยชนตางๆ ตอ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ สําหรับความเปนไปไดในเชิงธุรกิจของทีวีดาวเทียมนั้น 
แมวาจะมีแนวโนมความเปนไปไดสูงเมื่อเทคโนโลยีใหมนั้นทําใหการลงทุนในการใหบริการ 

3.4  โทรทัศนดิจิตอล (Digital Television)  
โทรทัศนดิจิตอล จะเปนตัวแปรที่สําคัญที่จะสงผลกระทบโดยตรงตอประกอบธุรกิจสื่อ

โทรทัศนและวิทยุทุกราย คุณสมบัติที่สําคัญของเทคโนโลยีดิจิตอล คือ ความสามารถในการบีบอัด
สัญญาณ เพ่ือใหคลื่นความถี่สามารถนําไปงานไดมากขึ้น ดังในกรณีของคลื่นวิทยุการแบงชอง
ความถี่วิทยุบนหนาปดเดิมจะแบงกันใหมีชองหางระหวางสถานี 0.5 MHz แตปจจุบันไดนํา
เทคโนโลยีที่มีชองหางระหวางสถานี 0.25 MHz มาใชในระบบ FM จะเห็นไดจากสถานีวิทยุชุมชน
ในปจจุบัน ซึ่งในบางประเทศก็ไดมีการนํามาใชงานแลว นั่นหมายความวา คลื่นความถี่วิทยุระบบ 
FM ในเมืองไทยที่เคยมีอยู 527 คลื่นความถี่ จะมีคลื่นความถี่เพ่ิมขึ้นอีกเทาตัวเชนเดียวกับ
สถานีโทรทัศนเทคโนโลยีดิจิตอลที่สามารถบีบอัดสัญญาณจะสงผลใหสถานีโทรทัศนมีชองรายการ
เพ่ิมข้ึนมากมายจากคลื่นความถี่เพ่ิมขึ้น เปรียบงายๆ ก็เหมือนกับเคเบิ้ลทีวีในเวลานี้ที่มีชองรายการ
มากกวา 30 ชอง  

ตัวอยาง ภาคสงของสถานีโทรทัศนชอง 11 ไดรับการพัฒนาไปเปนระบบดิจิตอลแลว โดย
การยิงสัญญาณดาวเทียม 1 ทรานสปอนเดอร จะทําใหสามารถสงไดถึง 4 ชอง เมื่อเครื่องรับ
เปลี่ยนเปนระบบดิจิตอล หรือใชวิธีติดตั้งอุปกรณ Set Top Box ที่มีความสามารถในการแยก
สัญญาณ  โดยเครื่องรับ High Definition TV ที่รองรับเทคโนโลยีดิจิตอลจะเขามาแทนที่เครื่องรับ
โทรทัศนตามบานในปจจุบัน ชองสัญญาณของสถานีโทรทัศนหลักที่ปจจุบันออกอากาศไดเพียง 1 
ชองตอ 1 สถานี จะถูกแตกเปนหลายชองสัญญาณเปนฟรีทีวีที่สถานีโทรทัศนสามารถหาโฆษณาได
เพ่ิมมากขึ้น สําหรับในอนาคตขางหนา เทคโนโลยี Digital Convergence จะทําลายพรหมแดนใน
เรื่องของความแตกตางของเทคโนโลยีใหหมดไปสิ้น 

3.5  โทรทัศนผานอินเตอรเน็ต (Internet Protocol Television : IPTV)  
ไอพีทีวี มีชื่อเต็มมาจากคําวา Internet Protocol Television : IPTV เปนการประยุกตใช

งานโดยเอาเทคโนโลยีดานโทรทัศน ซึ่งเปนการแพรสัญญาณภาพและเสียงผานทางคลื่นความถี่มาใช
งานบนเครือขายอินเตอรเน็ตแบบมัลติมีเดียจึงใหบริการไดทั้งภาพ เสียง และขอมูลไดพรอมกัน หรือ
ที่เราเรียกวา Triple Play และกําลังไดรับความนิยมอยูทั่วโลกในขณะนี้ โดยมีผูใหบริการมากกวา 
30 รายทั่วโลก ที่เปดใหบริการ หรือกําลังวางแผนพัฒนาบริการประเภทนี้ เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส  
เบลเยี่ยม ฮองกง สิงคโปร ญี่ปุน ไตหวัน และเกาหลีใต เปนตน  

จุดเดนที่แตกตางของไอพีทีวีจากฟรีทีวีชอง 3, 5, 7, 9, 11 และ ทีไอทีวี รวมถึงเคเบิลทีวี
อยางยูบีซี (UBC) ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน True Vision คือ ไอพีทีวี เปนการเสพความบันเทิงบนการ
สื่อสารแบบ 2 ทาง (Two way communications) ตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบของ อินเตอรแอ็ก
ทีฟทีวี (Interactive TV) คือ ผูชมสามารถโตตอบกลับไปยังสถานีโทรทัศนได ซึ่งจะแตกตางจาก
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ระบบโทรทัศนแบบเกาที่ไมสามารถโตตอบกลับไปยังสถานีโทรทัศนไดทันทวงที โดยการเปดโอกาส
ใหผูชมมีสวนรวมโดยตรงกับรายการที่ออกอากาศ ตัวอยางเชน การดูรายการเกมสโชว เลนเกม ตั้ง
กระทู สงเอสเอ็มเอสโหวต (SMS Vote) และการแสดงความคิดเห็น สนทนาสดในรายการทอลกโชว
ผานโทรศัพท แชตผานอินเตอรเน็ตโดยใชหองแชตหรือเว็บแคม (Chat room or Web Cam) 
สนทนาแบบเห็นภาพผานวิดีโอโฟน (Video Phone) ในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) เปน
ตนมา  

ไอพีทีวีสามารถใชงานผานอุปกรณไดหลากหลาย ซึ่งตองเปนอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอเขา
กับเครือขายอินเตอรเน็ตได ไมวาจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Personal Computer : 
PC) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) พีดีเอ (PDA) โทรศัพทมือถือ หรือกลองอุปกรณที่
เชื่อมตอกับโทรทัศน ซึ่งรูปแบบในการเชื่อมตอที่หลากหลายนี้จะทําใหลดขอจํากัดในการรับชม
ขอมูลขาวสาร และความบันเทิงตางๆ ได ขอเพียงใหสามารถเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเตอรเน็ต 

3.6  ขอดีของสื่อโทรทัศน  
3.6.1  เปนสื่อที่จูงใจผูบริโภคไดสูง เพราะมีภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร ทําใหผูบริโภค

เขาใจสินคาไดงาย  
3.6.2  เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง  
3.6.3  อัตราคาโฆษณาตอหัวต่ํา  
3.6.4  กลุมเปาหมายมีสมาธิในการรับฟงขาวสารดี  
3.6.5  สามารถสาธิตสินคาไดเห็นทุกแงมุม  
3.6.6  เปนสื่อที่อยูในความทรงจําไดดี  

3.7  ขอเสียของสื่อโทรทัศน 
3.7.1  มีคาใชจายสูงมากทั้งคาการผลิต และคาซื้อสื่อ  
3.7.2 สื่อมีอายุสั้นมาก  
3.7.3  ผูบริโภคอาจสนใจในความแปลกของโฆษณามากกวาสนใจเนื้อสินคา  
3.7.4  มีรีโมทคอนโทรเปลี่ยนชองโทรทัศน ทําใหผูชมหลีกเหลี่ยงการชมโฆษณา 

3.8  โทรทัศนคาทอลิก 
 ในปจจุบัน มีรายการโทรทัศนคาทอลิกจํานวน 2 รายการ ดังนี้ 
 3.8.1  รายการแสงธรรม  ออกอาการทางสถานีโทรทัศนชอง 9 วันอาทิตยเวนอาทิตย เวลา 

04.30 - 05.00 น. 
 3.8.2  รายการพระเจาสถิตกับเรา  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 11 วันอาทิตย เวลา 

04.00 - 04.50 น. 
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4.  ส่ือภาพยนตร (Movie) 
ภาพยนตรเปนกระบวนการบันทึกภาพดวยฟลม แลวนําออกฉายในลักษณะที่แสดงใหเห็น

ภาพเคลื่อนไหว(Motion Picture) ภาพที่ปรากฏบนฟลมภาพยนตรหลังจากผานกระบวนการถาย
ทําแลวเปนเพียงภาพนิ่งจํานวนมาก ที่มีอิริยาบถหรือแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละ
นอยตอเนื่องกันเปนชวงๆ ตามเรื่องราวที่ไดรับการถายทําและตัดตอมา ซึ่งอาจเปนเรื่องราว หรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง หรือเปนการแสดงใหเหมือนจริง หรืออาจเปนการแสดงและสรางภาพจาก
จินตนาการของผูสรางก็ได ดวยคุณลักษณะพิเศษของภาพยนตรที่สามารถแสดงใหเห็นภาพและ
เสียงอันนาสนใจ ภาพยนตรจึงเปนสื่อมวลชนที่มีบทบาทและอิทธิพลในดานตางๆ เปนอยางสูงมา
ตลอดเวลานับรอยป จนปจจุบันแมจะมีสื่อประเภทอ่ืนเกิดข้ึนมากแลว แตภาพยนตรก็ยังอยูในความ
นิยม และไดรับการพัฒนาใหมีบทบาทสําคัญอยูเสมอ โดยเฉพาะในกิจการดานธุรกิจการบันเทิง 
และยังมีคุณคาอยางสูงสําหรับการศึกษา เนื่องจากภาพยนตรเปนสื่อที่มีคุณลักษณะพิเศษ สามารถ
ทําใหเขาใจเรื่องราวไดอยางลึกซึ้ง  

4.1  ประวัติความเปนมาของภาพยนตรในประเทศไทย  
นับตั้งแตป พ.ศ. 2440 เปนตนมาไดมีคณะฉายภาพยนตรเรจากประเทศตางๆ เขามาจัด

ฉายภาพยนตรเก็บคาดูจากสาธารณชนชาวสยามเรื่อยมา โดยจัดฉายตามวัดบาง โรงแรม โรงละคร
บาง ตอมาชาวญี่ปุนไดตั้งโรงภาพยนตรขึ้นบริเวณวัดชัยชนะสงคาม (วัดตึก) จัดฉายภาพยนตรเปน
ประจําทุกวัน คนนิยมดูกันมากจนชาวไทยเรียกกันติดปากวาหนังญี่ปุน  เปนเหตุใหนักธุรกิจชาวไทย
จัดตั้งโรงภาพยนตรขึ้นมาอีกหลายโรง ภาพยนตรในเวลานั้นสวนใหญเปนภาพยนตรเบ็ดเตล็ด สั้นๆ 
เชน ขาว สารคดี สถานที่สําคัญ การแสดงละครหรือจินตลีลาสั้นๆ  

พ.ศ. 2453 บริษัทผลิตภาพยนตรจากอเมริกาไดเดินทางเขามาถายทําภาพยนตร แสดงให
เห็นชีวิตความเปนอยู และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสยาม  

พ.ศ. 2465 สมัยรัชกาลที่  6 เจาบรมวงศเธอพระองคเจาบูรฉัตรไชยากร กรมพระ
กําแพงเพชรอัครโยธิน ไดทรงจัดตั้งกองภาพยนตรเผยแพรขาว ขึ้นในกรมรถไฟหลวง เพ่ือผลิต
ภาพยนตร ขาวสาร สารคดีและเผยแพรกิจกรรมของกรมรถไฟ ตลอดจนกิจการของกระทรวงทบวง
กรมอ่ืน และยังรับจางผลิตภาพยนตรใหเอกชนอีกดวย  

พ.ศ. 2466 ไดมีคณะผูสรางภาพยนตรจากฮอลลีวูด สหรัฐอเมริกา เดินทางเขามาสราง
ภาพยนตรบันเทิง โดยใชผูแสดงเปนคนไทยเปนครั้งแรก ชื่อเรื่องนางสาวสุวรรณ  เปนเรื่องความรัก
ของหนุมสาวในสมัยนั้น และยังแสดงใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนสภาพบานเมือง วัดวาอาราม สถานที่ทองเที่ยวชายทะเล ทรัพยากรปาไมในภาคเหนืออีก
ดวย ตอมา พ.ศ. 2468 ไดมีคณะถายทําภาพยนตรจากฮอลลีวูดอีกคณะหนึ่งเดินทางเขามาถายทํา
ภาพยนตรเรื่องชาง  

ภาพยนตรไทยเรื่องแรกที่สรางโดยคนไทยนําออกฉายในป พ.ศ. 2470 ชื่อเรื่องโชคสองชั้น 
สรางโดยพ่ีนองตระกูลวสุวัต แหงบริษัทกรุงเทพภาพยนตร และเรื่องไมคิดเลย ของบริษัทถาย
ภาพยนตรไทย ซึ่งสรางสําเร็จเปนเรื่องที่ 2  
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เมื่อกิจกรรมภาพยนตรแพรหลาย และมีบทบาทในฐานะเปนสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลสูงเขาถึง
ผูชมทุกชนชั้น แมคนไมรูหนังสือ ทางราชการโดยรัฐบาลในพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 จึงไดออกกฏ-
หมายควบคุมตรวจพิจารณาภาพยนตร คือ พ.ร.บ. ภาพยนตรพุทธศักราช 2473 ตอมาพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 โปรดใหสรางโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุง และจัดตั้งบริษัทสหศินิมาจํากัดขึ้น 
สําหรับเปนบริษัทดําเนินธุรกิจดานภาพยนตรในป พ.ศ. 2475  

กิจการภาพยนตรไดซบเซาลงในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ํา ขาด
แคลนวัสดุอุปกรณในการผลิต แตก็มีการสรางภาพยตรออกมาอยูบ าง ที่สําคัญคือ ภาพยนตรเรื่อง 
พระเจาชางเผือก ซึ่งเปนภาพยนตรไทยพูดภาษาอังกฤษเรื่องแรก เรื่องเดียว ที่นําออกฉายพรอมกัน
ทั้งในกรุงเทพฯ สิงคโปร และนิวยอรค ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2484 จัดสรางโดยนายปรีดี พนมยงค 
ผูสําเร็จราชการแผนดินแทนพระองค โดยมีจุดประสงคเพ่ือแสดงใหชาวโลกเห็นวา ไทยเปนชาติรัก
สันติไมเคยคิดรุกรานเพ่ือนบาน  

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในป พ.ศ. 2488 กิจการภาพยนตรของโลกและของไทยกลับ
ฟนตัวอีกครั้งหนึ่ง มีการสรางภาพยนตรเสียงและภาพยนตรสีธรรมชาติดวยฟลม 16 ม.ม. อยาง
แพรหลาย จนกระทั้งประมาณ พ.ศ. 2504 เปนตนมา ถือวาเปนยุคทองของกิจการภาพยนตรไทย มี
การสรางภาพยนตรโดยบริษัทคนไทยซึ่งมีอยูจํานวนมาก ผลิตภาพยนตรออกฉายทั่วประเทศรวมกัน
ปละเกือบรอยเรื่อง และเกิดปรากฏการณใหมอยางหนึ่งคือ การผูกขาดความนิยมในตัวผูแสดง 
คูพระคูนางที่สําคัญคือ มิตร ชัยบัญชา และเพชรา เชาวราชฎร เกือบครึ่งหนึ่งของภาพยนตรในยุค
นั้นใชผูแสดงคูนี้ ภาพยนตรที่ไดรับความนิยมอยางสูง ฉายในกรุงเทพฯ นานติดตอกันถึง 6 เดือนทํา
รายไดสูงถึง 9 ลานบาท ไดแกเรื่องมนตรักลูกทุง  

หลังจาก มิตร ชัยบัญชา เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการแสดงภาพยนตร กิจการภาพยนตรไทย
ไดเปลี่ยนแปลงไปสูยุคของภาพยนตรไทยมาตรฐาน 35 ม.ม. มีนักแสดงที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นในยุคหลัง
จํานวนมาก กิจการภาพยนตรไทยเฟองฟูอยูไดระยะหนึ่ง จนถึงประมาณป พ.ศ. 2524 ไดเกิดการ
ขยายตัวของกิจการวิทยุโทรทัศน และการนําเขาภาพยนตรจากตางประเทศ ประกอบกับการ
แพรหลายอยางรวดเร็วของแถบบันทึกภาพ (Video Tape) ทําใหการผลิตภาพยนตรลดลง โรง
ภาพยนตรที่มีอยูทั่วประเทศราว 700 โรง หลายโรงตองเลิกกิจการไป คนในวงการภาพยนตรสวน
หนึ่งหันไปทํางานดานโทรทัศนแทน (โดม สุขวงศ, 2533 : 47-56) 

4.2  บทบาทหนาที่และอิทธิพลของภาพยนตร  
ภาพยนตรสามารถถายทอดเรื่องราวตางๆ ใหผูชมเขาใจ หรือเกิดความซาบซึ้งไดดีกวาสื่อ

ประเภทอ่ืน เนื่องจากภาพยนตรเปนสื่อที่ลักษณะพิเศษบางประการ ซึ่งเกิดจากปจจัยสนับสนุน
หลายอยาง คือคุณสมบัติทางกายภาพของภาพยนตร การใชเงินลงทุนสูงในการสรางภาพยนตร ใช
การแสดงที่สมจริง โดยสามารถจําแนกบทบาทและอิทธิพลของภาพยนตรได ดังตอไปนี้ 

4.2.1 ดานความบันเทิง ภาพยนตร เปนสื่อที่มีบทบาทดานความขายความบันเทิงมาตั้งแต
ยุคเริ่มแรก ไมวาจะเปนภาพยนตรแบบคิเนโตสโคบ (Kinetoscope) ของเอดิสันหรือ แบบซินเนมา
โตกราฟ (Cinemato- graph) ของพ่ีนองลูมิแอร (Lumiere) ตางก็ฉายภาพยนตรบันเทิงเก็บเงิน
จากผูชมมากอนทั้งสิ้น ตลอดเวลาที่ผานมากวารอยป นับตั้งแตมีภาพยนตรเกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน
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ภาพยนตรไดมีบทบาทในการใหความบันเทิงแกคนทั้งโลกมาอยางตอเนื่อง แมวาจะมีการนํา
ภาพยนตรไปใชสําหรับกิจการดานอ่ืนๆ อีกหลายดานในระยะหลัง แตในดานการบันเทิงภาพยนตร
ยังคงคุณคาและมีความสําคัญอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการชมภาพยนตรคุณภาพดีๆ ในโรง
ภาพยนตรมาตรฐาน ที่จอภาพขนาดใหญ ภาพคมชัด ระบบเสียงสมบูรณทันสมัย ยอมทําใหผูชม
ไดรับความบันเทิงและเกิดความประทับใจมากเปนพิเศษ ทั้งนี้ เปนผลมาจากคุณลักษณะพิเศษของ
ภาพยนตรที่สามารถนําขอเท็จจริงหรือสรางจินตนาการใหเกิดความบันเทิงดวยเทคนิควิธีการตางๆ 
ไดหลายแบบ เชนทําใหเห็นสิ่งแปลกๆ พิสดาร สิ่งที่ชวนใหตื่นเตนเราใจ หรือทําใหดีใจ เสียใจ 
สะเทือนอารมณ  

จากการศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลตอการศึกษาของชาวบาน โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2521 พบวาภาพยนตรประเภทบันเทิง มีผูชมมากที่สุดถึง
รอยละ 98 จึงเห็นไดอยางชัดเจนวาภาพยนตรเปนสื่อมวลชนเพื่อการบันเทิงอยางแทจริง หากไมนับ
ภาพยนตรเฉพาะกิจตางๆ เชนภาพยนตรโฆษณาประชาสัมพันธ ภาพยนตรการศึกษา อาจกลาวได
วาภาพยนตรทั้งหมดท่ีจัดสรางและนําออกฉายอยูในปจจุบัน ลวนมีจุดประสงคดานธุรกิจการคาขาย
ความบันเทิงแทบทั้งสิ้น คุณคาของภาพยนตรจึงเปนเรื่องของความบันเทิงเปนดานหลัก สวนคุณคา
ในดานอ่ืนๆ เปนเพียงคุณคาแฝงที่ผูสรางอาจจงใจสรางใหมีหรือไมก็ตาม  

การที่ภาพยนตรมีบทบาทมากดานการใหความบันเทิง เปนผลใหเกิดการสรางภาพยนตร
เพ่ือการบันเทิงท่ีเกินขอบเขตดานศีลธรรม จริยธรรมของสังคม เชน ภาพยนตรที่แสดงออกทางเพศ
ในลักษณะลามกอนาจาร ภาพยนตรที่แสดงถึงความวิตถาร ผิดปกติทางจิต อาชญากรรม การ
กระทําท่ีชวนหวาดเสียว สยดสยอง ซึ่งภาพยนตรเหลานี้เชื่อกันวามีอิทธิพลตอบุคคล สงเสริมใหเกิด
ความคิดและนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่เปนภัยตอสังคม จําเปนตองไดรับการควบคุมใหอยูใน
ขอบเขตที่เหมาะสม  

4.2.2  การเสนอขาวและสาระทั่วไป การเสนอขาวโดยใชภาพยนตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
สื่อมวลชนประเภทอ่ืนในปจจุบันแลว ภาพยนตรมักจะกระทําโดยลาชากวาเนื่องจากการถายทํา
ภาพยนตรตองมีขบวนการลางฟลม ตัดตอภาพ และบันทึกเสียง ซึ่งตองใชเวลานานพอสมควรใน
ขณะที่วิทยุ โทรทัศน หรือหนังสือพิมพ สามารถทําไดรวดเร็วกวา  

ในอดีตที่วิทยุและโทรทัศนยังไมแพรหลาย ภาพยนตรไดมีบทบาทสําคัญในการเสนอ
ขาวสาร เนื่องจากเปนสื่อที่แสดงใหเห็นไดทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ที่ยังไมมีสื่ออ่ืนใดทําไดมา
กอน จึงทําใหขาวสารตางๆ ที่นําเสนอโดยภาพยนตร ไดรับความสนใจจากประชาชนมากเปนพิเศษ 
แมวาบางครั้งการนําเสนอขาวสารตางๆ เหลานั้นเกิดความลาชาไป จนกระทั้งบางอยางหมดลักษณะ
ของความเปนขาว กลายเปนประวัติศาสตรหรือสารคดีไปแลว ก็ยังไดรับความนิยม เชน ภาพยนตร
ขาวในพระราชสํานัก ภาพยนตรขาวในประเทศและตางประเทศ ภาพยนตรสงคราม การนําเสนอ
ภาพยนตรประเภทนี้ในอดีตมักอาศัยหนวยงานราชการ สํานักขาวสารตางประเทศ เชน สํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) สํานักงานขาวสารอเมริกัน (Usis) ตระเวณไปจัดฉายภาพยนตรเพ่ือ
เผยแพรขาวสารตามที่ตางๆ  

ในปจจุบันที่กิจการโทรทัศนขยายตัวอยางแพรหลาย โทรทัศนสามารถนําเสนอเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหวไดเชนเดียวกับภาพยนตร แตมีความรวดเร็วกระจายขาวถึงประชาชนไดมากกวา 
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รายการภาพยนตรจํานวนมากถูกถายทอด หรือนําเสนอผานทางโทรทัศน การนําเสนอขาวดวย
ภาพยนตรโดยตรงมีใหเห็นนอยมาก จะมีบางก็เฉพาะในหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานที่
ยังคงใชภาพยนตรบันทึกขาวสารเพ่ือเก็บรักษาขาวสารไวนานๆ  

4.2.3  ดานการศึกษา ดวยคุณลักษณะที่ดีเดนของภาพยนตร ที่สามารถทําใหผูชมเกิด
ความเขาใจเรื่องราวไดอยางลึกซึ้ง ภาพยนตรจึงถูกนํามาใชเพื่อกิจการทางการศึกษาอยางแพรหลาย 
ทั้งในรูปการใชสําหรับการเรียนการสอน หรือการฝกอบรมตามหลักสูตรโดยตรง และการใช
ภาพยนตรสําหรับการศึกษาทั่วไป นอกจากนี้ภาพยนตรที่สรางเพ่ือจุดประสงคดานการบันเทิง ก็มี
จํานวนไมนอยที่มีคุณคาทางดานการศึกษาแฝงอยู สามารถเลือกมาใชเพ่ือประโยชนทางการศึกษา
ไดอยางกวางขวาง  

ลักษณะภาพยนตรที่จัดวาเปนสื่อมวลชน ไดแกภาพยนตรที่จัดสรางและฉายในสาธารณชน
ไดรับชม ไมรวมถึงภาพยนตรเฉพาะกิจตางๆ จุดประสงคของผูสรางและเรื่องราวในภาพยนตร สวน
ใหญเปนไปเพ่ือความบันเทิงกระตุนอารมณผูชม คุณคาทางการศึกษาของภาพยนตรแตเรื่อง อาจมี
มากบางนอยบางแตกตางกันไป บางเรื่องนอกจากจะไมมีคุณคาทางการศึกษาแลวยังอาจใหผลกลับ
ในทางตรงขาม เชน ทําใหเกิดความคิดคานิยมไปในทางท่ีผิด การพิจารณาภาพยนตรแตละเรื่องวามี
คุณคาทางการศึกษาหรือไม สวนหนึ่งอาจพิจารณาไดจากสาระสําคัญในเนื้อหาของเรื่องวาเกี่ยวของ
กับเรื่องใด ภาพยนตรที่ถือวามีคุณคาทางการศึกษาท่ีเห็นไดชัดเจน เชน  

- เรื่องราวจากวรรณคดี วรรณกรรม หรือเรื่องประวัติศาสตร  
- อัตชีวประวัติของผูมีชื่อเสียงที่เคยทําคุณประโยชนแกสังคม  
- การศึกษาคนควาทดลองที่เปนประโยชน  
- การใชภาษา และการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม  
- การสะทอนใหเห็นปญหาของบุคคลและสังคมท้ังดานจิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม  
- เรื่องราวเกี่ยวกับความรูแตละสาขาโดยตรงเชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พลังงาน

ทรัพยากร สิ่งแวดลอม ฯลฯ 
ภาพยนตรแตละเรื่องที่นําออกฉายสูสาธารณชนไดผานการพิจารณาแลววาไมเปนพิษเปน

ภัย ซึ่งยอมจะถือไดวามีคุณคาทางการศึกษาอยูไมมากก็นอย เพียงแตผูชมอาจไมทราบ แตจะไดรับ
คุณคาทางการศึกษาจากการชมภาพยนตรเพ่ือความบันเทิงโดยไมรูตัว ภาพยนตรสวนใหญมีแนว
เรื่องท่ีผูกพันแนนแฟนกับคานิยมทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เรื่องราวของภาพยนตรมักจะจบลงดวยความ
สมหวัง และฝายธรรมชนะฝายอธรรมเสมอ ภาพยนตรบางเรื่องสะทอนใหเห็นสภาพชีวิตสังคม และ 
การวิเคราะหเชิงจิตวิทยาอยางลึกซึ้ง  

4.2.4  ดานคานิยมของบุคคลและสังคม ดวยศิลปะและเทคนิคตางๆ ในการสรางทําให
ภาพยนตรมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถสรางอารมณความรูสึกใหกับผูชมไดอยางมาก เชน ตื่นเตน
สนุกสนาน ดีใจ เศรา สะเทือนใจ อารมณหรือความรูสึกที่เขาถึงจิตใจในระดับลึก อันเกิดจากความ
ประทับใจจากการชมภาพยนตรบางเรื่องบางตอน หรือเกิดจากการที่ไดรับการกระตุนซ้ําจาก
ภาพยนตรบอยๆ ยอมจะทําใหเกิดความเชื่อท่ีฝงใจกลายเปนคานิยมของบุคคลและสังคมข้ึนได  
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ภาพยนตรทําใหเกิดคานิยมดานตางๆ ไดทั้งทางดีและทางไมดี เชน คานิยมที่ดีทาง
จริยธรรมไดแกความกตัญู ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ความสุภาพเรียบรอย ความเสียสละ ความ
ประพฤติที่ควรยกยองตามแบบของสังคมไทย ภาพยนตรบางเรื่องทําใหผูชมเกิดความคิด ความเชื่อ
ในทางที่ไมถูกตอง เชน การแกแคน การเอาตัวรอด การกอบโกยผลประโยชน ภาพยนตรสวนใหญ
จะนําเสนอเรื่องราวในลักษณะการแสดงที่แยกแยะสิ่งถูกสิ่งผิด ความดี ความชั่ว หรือคนดีคนเลว ให
เห็นอยางชัดเจน เรื่องราวมักจะจบลงดวยความดีชนะความชั่ว คนดีชนะคนเลว ความเชื่อหรือ
คานิยมที่เกิดขึ้นเปนไปในทางที่ถูกตอง แตในภาพยนตรบางเรื่องนําเสนอเรื่องราวที่ผูกพันกับความ
เปนจริงในชีวิต โดยสรางเหตุผลหรือเงื่อนไขของเหตุการณที่ผูชมยากจะตัดสินไดวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
ใครดีใครเลว ความเชื่อหรือคานิยมที่เกิดขึ้น จึงขึ้นอยูกับการพิจารณาของแตละบุคคล ภาพยนตร
ประเภทนี้อาจไมเหมาะสําหรับเด็ก  

4.2.5  ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ คุณลักษณะที่สามารถเรียกรองความสนใจ 
และกระตุนอารมณของภาพยนตร ทําใหหนวยงานตางๆ ทั้งทางธุรกิจการคาและองคกรที่
ดําเนินการดานอื่นๆ นําภาพยนตรไปใชเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธเปนจํานวนมากมาตลอด 
นับตั้งแตมีภาพยนตรเกิดข้ึน  

ภาพยนตรสําหรับการโฆษณาสินคาและบริการ มักเปนภาพยนตรสั้นๆ เรียกวา สปอต 
(Spot) ความยาวไมเกิน 1 นาที ทําออกเผยแพรตามโรงภาพยนตรและผานทางโทรทัศน แมวาใน
ปจจุบันการผลิตภาพยนตรโฆษณาจะสามารถใชแถบบันทึกภาพ (Video Tape) ซึ่งสรางไดงายกวา
และประหยัดกวา แตการโฆษณาเปนธุรกิจที่มีการลงทุนสูงและตองการสื่อที่จูงใจเราอารมณไดมาก
เปนพิเศษ จึงยังคงมีการสรางภาพยนตรโฆษณากันอยูอยางแพรหลาย เฉพาะประเทศไทยในแตละป
มีการลงทุนสรางและเผยแพร ภาพยนตรโฆษณาเปนเงินนับพันลานบาท โดยเฉพาะการโฆษณาผาน
ทางโทรทัศนซึ่งมีปริมาณมากท่ีสุด  

ดานการประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมการขายและการสรางความเขาใจที่ดีแกประชาชนของ
หนวยงาน องคกรทางธุรกิจและองคกรอ่ืนๆ ซึ่งมีการสรางและเผยแพร ภาพยนตรเพ่ือการประชา-
สัมพันธมีอยางแพรหลายมานานแลว ตัวอยาง เชน ภาพยนตรของกองภาพยนตรเผยแพร กรมรถไฟ
หลวง ภาพยนตรเรื่องพระเจาชางเผือก สมัยนายปรีดี พนมยงค เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ภาพยนตรขาวในพระราชสํานัก ภาพยนตรของกรมประชาสัมพันธ ภาพยนตรของสํานักงานขาวสาร
ตางประเทศ เปนตน  

ดานการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เพ่ือดึงกระแสความคิดของมวลชนใหเปนไป
ในทางท่ีตองการ มีตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจน เชน ภาพยนตรเรื่อง "บานพังโคน" ที่สรางขึ้นสมัยรัฐบาล
ของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเปนภาพยนตรที่แสดงใหเห็นความเลวรายของลัทธิคอมมิวนิสตโดยมี
จุดประสงคใหประชาชนโดยเฉพาะในชนบทเกิดความคิด และลุกขึ้นมาชวยกันตอตาน นอกจากนี้ยัง
มีภาพยนตรเพื่อการโฆษณาเผยแพร (Publicity) กิจการของหนวยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนอีกจํานวนมาก  
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4.3  ขอดีของส่ือภาพยนตร  
4.3.1  ถายทอดเรื่องราว เหตุการณ ขอเท็จจริงในสังคม และแสดงสิ่งของตางๆ ใหเห็นได

ชัดเจนตามความเปนจริง ทั้งรูปราง ลักษณะ สี และการเคลื่อนไหว  
4.3.2  ใชเทคนิคดัดแปลง ปรุงแตงใหเห็นสิ่งที่ในความเปนจริงไมสามารถเห็นได ในกรณี

เชนนี้ ภาพยนตรจึงชวยใหเกิดความเขาใจไดมากกวาการเรียนรูจากของจริง เชน ทําใหเร็วขึ้นทําให
ชาลง หรือการยอ-ขยายขนาดสิ่งของ  

4.3.3  ฉายภาพไดขนาดใหญ เปดโอกาสใหคนจํานวนมากไดรับความรูขาวสารพรอมๆ กัน  
4.3.4  เทคนิคของภาพยนตร สามารถสรางจินตนาการโดยอาศัยเทคนิคและการแสดง 

สามารถแสดงใหเห็นสิ่งที่ไมอยูในชีวิตจริง เชน เรื่องจากวรรณกรรม วรรณคดี ประวัติศาสตร การ
คาด-คะเนเหตุการณในอนาคต  

4.3.5  สามารถเขาถึงจิตใจ เชน ความรูสึกสงสาร ความโหดรายและนากลัวของสงคราม 
ชวย ใหเขาใจเรื่องราวที่เปนนามธรรมใหดี ภาพยนตรจึงเหมาะที่จะนําไปใชถายทอด เนื้อหาดาน
ความรูสึก คุณธรรม จริยธรรม  

4.3.6  คุณสมบัติและเทคนิคดานตางๆ ของภาพยนตร สามารถทําใหผูชมรูสึกสนุกสนาน 
ตื่นเตนเราใจ ติดตามชมโดยไมเบื่อหนาย (สุทัศน บุรีภักดี, 2528)  
 
5.  สื่อใหม (New Media) 

5.1  ความหมายของสื่อใหม (New Media) 
 สื่อใหม (New Media) มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีเครือขาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีที่ถูกนิยามวาเปนสื่อใหมสวนมากมักจะมีคุณลักษณะที่ถูกจัดการได 
(Networkable) ทําใหหนาแนน (Dense) และบีบอัดสัญญาณได (Compressible) มีปฏิสัมพันธ 
(Interactive) และมีความเปนกลาง (Impartial) ดังนั้น สื่อใหม จึงหมายความถึงอินเตอรเน็ต 
เว็บไซต มัลติมีเดีย เกมสคอมพิวเตอร ซีดีรอม และดีวีดี  ดังนั้นสื่อใหมจึงไมไดหมายความถึ ง
รายการโทรทัศน ภาพยนตร วารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพแบบเดิมๆ (Montfort, 2003)  

5.2  คุณลักษณะของสื่อใหม 
 5.2.1  คุณลักษณะประการที่ 1 : การบูรณาการ (Integration)  สื่อใหมมีคุณลักษณะเชิง

โครงสรางที่เปนการบูรณาการระหวางโทรคมนาคม (Telecommunication) การสื่อสารขอมูล 
(Data Communications) และการสื่อสารมวลชน (Mass Communications) เขามาอยูในสื่อ
เดียวกัน ซึ่งเราเรียกกันวาเปนกระบวนการหลอมรวมสื่อ (Convergence) การสื่อสารแตละ
ประเภทสามารถทําหนาที่สงขอมูลไดหลากหลายประเภทมากขึ้น ไมจํากัดวาการสื่อสาร
โทรคมนาคมตองสงสัญญาณโทรศัพท การสื่อสารขอมูลตองผานเครื่องคอมพิวเตอร หรือการ
สื่อสารมวลชนตองมาจากวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศนเพียงอยางเดียว เพราะปจจุบันนี้เราใช
โทรศัพทก็สามารถรับสัญญาณโทรทัศนได ใชอินเตอรเน็ตแทนโทรศัพทได (ณรงคศักดิ์ ศรีทานันท, 
2556) 
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 5.2.2  คุณลักษณะประการที่ 2 : การมีปฏิสัมพันธ (Interactivity) การมีปฏิสัมพันธเปน
คุณลักษณะทางโครสรางประการที่สองของสื่อใหม การปฏิวัติดานการสื่อสารในปจจุบันนับวาเปน
จุดกําเนิดของสื่อปฏิสัมพันธ (Interactive Media) ซึ่งการมีปฏิสัมพันธนั้นก็มีความหมายอยาง
กวางๆ วา การกระทําและการโตตอบอยางตอเนื่องกัน อยางไรก็ตาม Van Dijk & De Vos. (2001) 
ไดมีการกําหนดระดับของการมีปฏิสัมพันธไวสี่ระดับเพ่ือใชอธิบายสื่อใหมไวดังนี้ 

 ระดับท่ี 1 ระดับพ้ืนฐานของการมีปฏิสัมพันธ คือความเปนไปไดในการสรางการสื่อสารสอง
ทางหรือหลายทาง สิ่งนี้คือมิติดานระยะทาง (Space Dimension) เชน การดาวนโหลดขอมูล  
หรือปฏิสัมพันธดานอุปทานของเว็บไซต โปรแกรมคอมพิวเตอร และโทรทัศนแบบมีปฏิสัมพันธนั้น
จะมีมากกวาปฏิสัมพันธดานการอัพโหลดขอมูลของผูใช 

 ระดับท่ี 2 การมีปฏิสัมพันธในระดับที่สองคือ ความพรอมกัน (Synchronicity) คือ มิติดาน
เวลา (Time Dimension) เปนที่ทราบกันดีวาหากการกระทําและการโตตอบกันดําเนินการไปอยาง
ตอเนื่องโดยไมถูกขัดจังหวะจะเปนการเพ่ิมคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธได อยางไรก็ตามสื่อ
ปฏิสัมพันธบางอยาง เชน อิเล็กทรอนิกสเมล ไมตองอาศัยความพรอมกันในการมีปฏิสัมพันธ 
เนื่องจากผูรับและผูสงสามารถสื่อสารกันไดตามเวลาและสถานที่ท่ีตนเองสะดวก 

 ระดับที่ 3 การมีปฏิสัมพันธในระดับที่สามคือ การควบคุมโดยผูมีปฏิสัมพันธ คือ มิติดาน
พฤติกรรม (Behavioral Dimension) เปนความสามารถของผูสงและผูรับที่สามารถปรับเปลี่ยน
บทบาทกันไดทุกขณะ ปฏิสัมพันธดานการควบคุมนี้นับวาเปนมิติที่มีความสําคัญมากที่สุดในการ
นิยามปฏิสัมพันธของการศึกษาสื่อและการสื่อสาร 

 ระดับท่ี 4 การมีปฏิสัมพันธในระดับท่ีสี่เปนระดับที่สูงสุดคือ การกระทําและการโตตอบของ
ผูเกี่ยวของดวยความเขาใจในความหมายและบริบท คือ มิติดานจิตใจ (Mental Dimension) ซึ่ง
เปนเงื่อนไขท่ีสําคัญสําหรับการมีปฏิสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ ตัวอยางเชน การสนทนาแบบตัวตอตัว 
และการสื่อสารผานคอมพิวเตอร 

5.2.3  คุณลักษณะประการที่ 3 : การเขารหัสดิจิทัล (Digital Code) การปรับเปลี่ยน
เนื้อหาของสื่อท้ังหมดใหเปนรหัสดิจิทัลใหเหมือนกันนั้น สงผลที่สําคัญประการแรกคือ ทําใหเนื้อหา
เปนไปในรูปแบบเดียวกัน (Uniformity) และมีมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) ประการที่
สอง สามารถเพ่ิมปริมาณของขอมูลและปริมาณของการสื่อสาร เนื่องจากรหัสดิจิทัลทําใหการผลิต 
การบันทึก และการเผยแพรขอมูลทําไดงายขึ้นมาก ประกอบกับปจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของมีศักยภาพและความสามารถในการบรรจุขอมูลมากขึ้น การผลิตเนื้อหาตาง ๆ จึง
มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางมากมาย ประการสุดทายซึ่งเปนสิ่งที่อาจจะสําคัญที่สุดคือ การใชรหัสดิจิทัล
เปนการสลายวิธีการสื่อสารเชิงเสนตรงแบบเดิมๆ ที่ใชกับขอมูลจํานวนมากมายมหาศาล เชน 
ตัวอักษร ภาพ เสียง และโปรแกรมตางๆ ไปสูการเชื่อมโยงขอมูลที่เรียกวาไฮเปอรลิงค (Hyperlink) 
ซึ่งสามารถชวยใหผูใชงานสามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลที่ตองการไดโดยไมจําเปนตองเปนการสื่อสาร
เชิงเสนตรงแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารเชิงเสนตรงไปสูไฮเปอรลิงคนี้จะไมสามารถ
เกิดข้ึนไดถาไมมีการใชรหัสดิจิทัล 
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คําวา สื่อใหม จึงถูกนิยามโดยคุณลักษณะทั้งสามประการพรอมกันดังกลาวขางตน ดังนั้น 
สื่อใหม จึงหมายถึง สื่อที่เปนการบูรณาการการมีปฏิสัมพันธ และใชรหัสดิจิทัล ซึ่งเกิดขึ้นในชวง
รอยตอของศตวรรษท่ี 20 และ 21  
 Van Dijk (2006 อางถึงใน ณรงคศักดิ์ ศรีทานันท, 2556) ใหคํานิยามวา “ชองวางทาง
ดิจิทัล”หมายถึง “ปรากฏการณของการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอยางไมเทาเทียมกัน” ยิ่งไปกวานั้น
เขายังอธิบายถึงการเกิดชองวางในการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของสังคมไทยในอนาคตวาจะเกิดการ
แบงแยกทางสังคมระหวางกลุมคนที่เขาถึงเทคโนโลยีกับกลุมที่เขาไมถึง ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยี
เหลานี้ตองใชทักษะและความรูเฉพาะเจาะจง เชน ความรูในการใชเครื่องมือ ความชํานาญดาน
ภาษา ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งเทคโนโลยีเหลานี้อาจมีราคา
แพง ทําใหคนบางกลุมเทานั้นที่มีโอกาสเขาถึง ซึ่งระดับความแตกตางของความสามารถในการเขา
ถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เชน การเขาถึงอินเตอรเน็ต ฯลฯ ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตาง ไดแก  

x สภาวะทางกายภาพ ไดแก เพศ อายุ สุขภาพ ฯลฯ  
x สภาวะทางสังคม ไดแก การศึกษา ฯลฯ 
x สภาวะทางเศรษฐกิจ ไดแก ฐานะ อาชีพ ฯลฯ 
x สภาวะทางการเมือง ไดแก กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ 

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ผูอํานวยการศูนยศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (อางถึงใน ณรงคศักดิ์ ศรีทานันท, 2556) ใหมุมมองไววา สําหรับในประเทศไทย
ปจจุบันการหลอมรวมสื่อมีบทบาทและไดรับความนิยมมากขึ้น ภาพรวมคอนขางกวาง  แตจะเห็น
ภาพชัดเจนในรูปของอุปกรณลูกขาย เชน ไอโฟนของแอปเปล และโทรศัพทมือถือ ที่ไมใชเปนเพียง
โทรศัพทเคลื่อนที่ แตยังสามารถฟงเพลง ถายรูป ดูทีวีและใชงานอินเตอรเน็ตได นอกจากนั้น การ
หลอมรวมสื่อยังเห็นชัดในรูปของแพลตฟอรม หรือรูปแบบการรับ -สงเนื้อหา เชน การดูทีวีดวย
ระบบปกติ การดูทีวีผานดาวเทียม การดูทีวีผานอินเตอรเน็ต และการดูทีวีบนโทรศัพทมือถือ หรือไอ
พีทีวี ที่ทั้งหมดนี้ทําใหหลายบริษัททั้งในธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ตัวอยางเชน บริษัททรู คอร
ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) ที่โดดเดนในดานการหลอมรวมสื่อในแงธุรกิจ เพราะเปนเจาของโครงขาย 
คือ ทรูโทรศัพทบาน ทรูมูฟโทรศัพทมือถือ และทรูไฮสปดอินเตอรเน็ต สวนสื่อ คือ ทรูวิชันสเคเบิล
ทีวี ทรูมิวสิคเว็บไซต และเนื้อหา คือ ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ทําใหคอนขางครบทั้งวงจร ทั้งในแง
ของสื่อ เนื้อหา และบริการ  
 
6.  ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อ (Uses & Gratifications Approach) 
 ทฤษฎีการใชประโยชนนี้ เปนทฤษฎีที่เกิดขึ้นในราวชวงทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเปนชวงเวลา
หลังทฤษฎีผลกระทบของสื่อ(Impact Theory) และหลังทฤษฎีหนาที่นิยมเชิงสังคม (Social 
Functionalism) ทฤษฎีนี้มีความสัมพันธในเชิงตอบโตกับทฤษฎีที่มีมากอนหนานั้น 
 เมื่อเทียบกับ Impact Theory ซึ่งมีขอตกลงเบื้องตนวา “สื่อมีพลังอํานาจในการโนมนาว
ผูรับสาร” ทฤษฎีการใชประโยชนไมเห็นดวยกับขอตกลงดังกลาว และเมื่อเทียบกับทฤษฎีหนาที่
นิยมเชิงสังคม ในขณะที่ทฤษฎีการใชประโยชนก็มีที่มาจากทฤษฎีดานจิตวิทยาที่ใชแนวคิดเรื่อง 



43 
 

ความตองการและแรงจูงใจ (Need & Motivation) เปนจุดเริ่มตนในการอธิบายพฤติกรรมของ
มนุษยเหมือนกัน หากทวา หนวยที่ใชวิเคราะห นั้นแตกตางกัน เนื่องจากทฤษฎีการใชประโยชน
สนใจหนวยการศึกษาที่เปนปจเจกบุคคล(Individual) จึงอาจกลาวไดวาทฤษฎีการใชประโยชนนั้น
เปนทฤษฎีหนาที่นิยมเชิงปจเจกก็วาได 
 เนื่องจากทฤษฎีการใชประโยชนนี้ มีงานศึกษาวิจัยอยูมากในแวดวงของสื่อมวลชนไทย
ศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเริ่มมีการศึกษาบรรดาสื่อใหมประเภทตาง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิด
หลักพ้ืนฐาน (Key Concept) ของทฤษฎีการใชประโยชนนั้นมีลักษณะที่สอดคลองกับธรรมชาติและ
คุณลักษณะของสื่อใหมอยูหลายประการ เชน ทัศนะตอผูใชสื่อ (Users) ที่วาผูใชสื่อมีลักษณะ 
Active เปนผูเลือกใชสื่อ (Media Selection) เปนผูเลือกรับสาร (Message Selection) หนวยของ
การใชสื่อมักจะเปนระดับปจเจก เปนตน 

6.1  ที่มาของทฤษฎีการใชประโยชนจากสื่อใหม  นักวิชาการรุนแรกๆ ที่เริ่มกลาวถึง
แนวคิดเรื่องที่ผูคนมาใชประโยชนจากสื่อคือ ที่มีทาทีโตแยง Impact Theory โดยตรง ดวยการ
เสนอวา แทนที่จะตั้งโจทยการวิจัยวา สื่อไดทําอะไรบางกับผูคน แตควรเปลี่ยนเปนคําถามที่วา ผูคน
ไดทําอะไรกับสื่อ มากกวา ดังนั้น กรอบแนวคิดที่ถูกขยายรายละเอียดออกมาดังที่แสดงในภาพ
ตอไปนี้ จึงแสดงใหเห็นตัวแปรที่เขามาเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกใชสื่อ ที่มาจากตัวแปรเรื่อง
ความตองการและแรงจูงใจ เปนอันดับแรก 
 เนื่องจากความตองการและแรงจูงใจเปนตัวแปรตัวแรกของทฤษฎีการใชประโยชนจากสื่อ 
ตามขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีซึ่งก็คือ มนุษยเราจะกระทําพฤติกรรมใดก็ตาม รวมทั้งพฤติกรรม
การใชสื่อก็เนื่องมาจากเกิดความตองการและแรงจูงใจบางอยาง ดังนั้น นักทฤษฎีในกลุมนี้จึง
พยายามคนหาวา มีความตองการและแรงจูงใจอะไรที่ทําใหเคนเรามีพฤติกรรมการเปดรับสาร และ
นักวิชาการแตละกลุมก็มีขอเสนอตางๆ กันดังนี้ 

1) เพ่ือหลีกหนี (Diversion) ซึ่งหมายถึงความตองการที่จะหลีกหนีจากกิจวัตรประจําวัน 
จากปญหา หรือผอนคลายอารมณ 

2) เพ่ือสรางความสัมพันธกับคนอ่ืน (Personal Relationship) เปนการใชประโยชนทาง
สังคม เชน นําเอาขอมูลขาวสารไปพูดคุยสนทนาหรือใชสื่อเปนเพื่อน 

3) เพ่ือสรางอัตลักษณของตนเอง (Personal Identity) เชน การตอกย้ําคานิยมที่ยึดถืออยู 
เพ่ือทําความเขาใจกับตัวเอง เพื่อสํารวจความเปนจริงทางสังคม เปนตน 

4) เพ่ือสํารวจหาขอมูล (Surveillance) เพ่ือแสวงหาขาวสารขอมูลที่จะมีผลกระทบตอ
ตนเอง หรือนํามาใชประโยชนเพื่อการใดการหนึ่ง  

6.2  วิธีการใชสื่อ (Media Use) ตัวแปรตอมาที่จะเขามาเกี่ยวของกับการใชสื่อ หลักจากที่
ผูใชมีความตองการและแรงจูงใจและจะเปดรับสื่อแลว ก็คือ ผูใชจะเปดรับสื่ออยางไร หรือที่เรียกวา 
วิธีการใชสื่อ โดยไดจัดกลุมเหตุผลของวิธีการใชสื่อ ออกเปน 2 วิธี คือ (Mark R. Levy, 1978)  
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1) ใชแบบ Active กลุมนี้จะรวมคําตอบประเภทที่วา เปดดูขาวหรือรับสื่อเพราะคุณภาพ
ของขาว เพราะรูปแบบของรายการ เพราะชื่นชอบผูประกาศหรือพิธีกร เปนตน  

2) ใชแบบ Passive กลุมนี้จะรวมคําตอบประเภทที่วา ดูเพราะเปนความเคยชิน เคยดู
สถานีนี้อยูกอนแลว ดูไปเรื่อยๆ ไมมีเหตุผลอะไรพิเศษ เปนตน 

เมื่อนําแนวคิดเรื่อง วิธีการใชสื่อ ทั้ง 2 แบบมาใชกับการศึกษาสื่อใหมแลว มีขอนาสังเกตวา 
จากคุณลักษณะของสื่อใหมตามทัศนะของ Mark R. Levy ผูใชสื่อใหมนั้นนาจะตองมีแนวโนมที่จะมี
วิธีการใชสื่อแบบ Active มากกวาแบบ Passive ทั้งนี้เพราะสื่อใหมมีลักษณะเปนการสื่อสารสอง
ทางท่ีเรียกรองและกระตุนใหผูใชตอง Active อยูเปนระยะ  
 
7.  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองแหงส่ือใหม (Political Economy of New Media) 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองแหงสื่อใหมนั้นสามารถจัดรวมอยูในกลุมทฤษฎี Social 
Determinism of Media หรือ Social Shaping of Technology เชนเดียวกับ Normative 
Theory เนื่องจากทฤษฎีนี้มีความเชื่อเบื้องตนวา การดําเนินงานตาง ๆ ของสื่อใหมนั้นจะถูก
กําหนด/ควบคุมจากกลุมตาง ๆ ในสังคม แตแทนที่จะมุงเนนวา แลวสังคม/กลุมสังคมตาง ๆ ควรจะ
สรางบรรทัดฐานในการควบคุมสื่ออยางไร ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกลับสนใจประเด็นที่วา 
กลุมตาง ๆ ชนชั้นตาง ๆ ในสังคมนั้นมีพลังอํานาจไมเทาเทียมกัน ไมวาแหลงพลังอํานาจนั้นจะมา
จากมิติดานเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองสนใจพลังอํานาจที่มาจากการเปน
เจาของ : Power of Ownership) หรือมิติดานการเมือง (เชน การเขาครอบครองอํานาจในกลไก
รัฐ) ดังนั้น ในการเขาถึงและการใชประโยชนจากสื่อใหมนั้นจะมีลักษณะของความไมเสมอภาค/ไม
เทาเทียมกันอยูเสมอ ตัวอยางรูปธรรมที่สุดของแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองแหงเรื่องสื่อใหมก็คือ 
แนวคิดเรื่องชองวางทางดิจิทัล 
 พลังอํานาจแหงความเปนเจาของ (Power of Ownership) ขอมูลขาวสารในระบบทุนนิยม
ปจจุบันนั้นก็คือระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง  และเมื่อสื่อใหม ๆ ไมวาจะเปน
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ฯลฯ ลวนแลวแตเปนสื่อที่ถูกผลิตในระบบทุนนิยมก็ตองมีหลักการ
ดําเนินงานที่เปนไปตามตรรกะของระบบทุนนิยม คือ มีเงิน/การลงทุน มีการผลิตสินคาที่มีเปาหมาย
เพ่ือกําหร มีการแขงขันกับผูผลิตรายอ่ืน ๆ และการที่ระบบทุนนิยมจะธํารงรักษาระบบการผลิต /
การกระจาย/การบริโภคสินคาแบบทุนนิยมเอาไวไดนั้น ก็ตองอาศัยฐานความคิดเรื่อง กรรมสิทธิ์ของ
เจาของสินคา (Right of Ownership) กลาวคือ สินคาที่ผลิตนั้นจะตองไดรับการคุมครองจากสังคม 
(รัฐ/กฎหมาย) วาเปนสิทธิของเจาของผูผลิตสินคาที่จะจําหนายหรือแลกเปลี่ยนเทานั้น หากผูอ่ืนที่มิ
ใชเจาของมาเอาไปจะถือวาเปนการขโมย/การปลน 
 ดังนั้น นอกจากระบบทุนนิยมจะมีการผลิตวัตถุสินคา (Material Production) ตามตรรกะ
ของระบบทุนนิยมแลว ระบบทุนนิยมก็จําเปนตองมีการผลิตความคิด/อุดมการณ (Ideological 
Production) เพ่ือเกื้อหนุน/ธํารงรักษาระบบทุนนิยมใหสืบทอดตอเนื่องตอไป ดังเชนที่งานวิจัยชิ้นนี้
ไดพบชุดของอุดมการณ/ความคิดเกี่ยวกับ สิทธิตามธรรมชาติของปจเจกบุคคล(Natural Right 



45 
 

Theory) เชน เพ่ือเปนหลักแหงความยุติธรรมของสังคมที่ใหผลประโยชนแกผูที่สมควรไดรับคือ
ผูสรางขึ้นมา เพ่ือความเจริญกาวหนาทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เหตุผลดานศีลธรรม หรือเหตุผล
ดานชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ เปนตน 
 อยางไรก็ตาม เมื่อนําเอาระบบการผลิตทั้งวัตถุและอุดมการณแบบทุนนิยมมาใชในกรณีสื่อ
ใหมก็จะพบภาวะขัดแยง เกิดขึ้นหลายประการอันสืบเนื่องมาจากคุณลักษณะของตัวสื่อใหมเองที่มี
ความแตกตางจากการผลิตสื่อมวลชน เริ่มตั้งแตขอเท็จจริงที่วา การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร
(Computer-mediated Communication) นั้น เปนระบบการสื่อสารที่ทั้งผูผลิต/ผูสงสารนั้นอาจมี
ทั้งองคกรธุรกิจ นักสื่อสารมวลชนอาชีพ และบุคคลทั่วไป เปนผูสรางขึ้นมา โดยผลผลิตที่ออกมานั้น
อาจจะมีสถานะทั้งท่ีเปนสินคา (Commodity) ที่หวังกําไร และบริการสาธารณะ (Public Service) 
ที่มิไดมุงหวังกําหนด ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะแยกแยะผลผลิตตาง ๆ ที่ออกมาในระบบการสื่อสาร
ดังกลาวนี้ 
  นอกจากนั้น ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลววา เปาหมายสูงสุดประการหนึ่งของสื่อประเภท
อินเตอรเน็ต เปนระบบการสื่อสารที่ถูกสรางขึ้นมาเพ่ือทําหนาที่เปนพ้ืนที่สาธารณะสําหรับการ
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล ความรู ความคิดเห็นของผูสนใจรับและสงขาวสารจากทั่วโลก ใน
ภาคปฏิบัติจึงเกิดปญหาวา ระบบการผลิตและชุดอุดมการณแบบทุนนิยมโดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง
กรรมสิทธิของเจาของผูผลิตนั้นจะกลายเปนอุปสรรคกําแพงขวางกั้นการบรรลุเปาหมายขางตน
หรือไม  
 
8.  จากสื่อเพื่อการเรียนรู สู การรูเทาทันสื่อ  
 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) เปนทฤษฎีที่ยังจัดรวมอยูในกลุมที่
เชื่อในพลังอํานาจของสื่อประเภทตาง ๆ รวมทั้งสื่อใหม เพียงแตแตกตางจากทฤษฎีผลกระทบของ
สื่อ (Impact Theory) ในแงที่วา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสื่อใหมนั้นเปนผลกระยะยาวที่คอย ๆ 
สั่งสมและผูรับสารจะเรียนรูผานการสังเกต/เลียนแบบสิ่งตางๆ ที่อยูในสื่อใหม หรืออาจกลาวไดวา 
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมก็ยังคงมีความเชื่อตอผูรับสารวามีลักษณ Passive และตกอยูใตอิทธิพล
แบบตาง ๆ จากสื่อ 
 สําหรับแนวคิดเรื่อง การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) นั้นมีนัยยะจากหลายทาง ในดาน
หนึ่ง อาจจัดวาแนวคิดเรื่องการรูเทาทันสื่อนั้นยังคงความเชื่อแบบทฤษฎี Impact Theory และหวัง
วาการติดตั้งกลไกเรื่อง การรู เทาทันสื่อ จะเปนเสมือนยาแกหรือลดทอนอิทธิพลจากสื่อได แต
สําหรับการรูเทาทันสื่อใหม ที่อยูใตรมทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษานั้น จะมีความเชื่อตอผูรับสารและสื่อ
ใหมที่ตรงกันขามกับ Social Learning หรือ Impact Theory กลาวคือ ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษามี
ความเชื่อวาผูรับสาร/ผูใชสื่อมีลักษณะที่ Active และสามารถที่จะเรียนรูเทาทันอิทธิพลของสื่อใหม
ได 
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 บัคกิงแฮม (Buckingham, 2004) ซึ่งเปนนักคิดในกลุมวัฒนธรรมศึกษา ไดนิยามการวัด
การรูเทาทันสื่อไวใน 3 มิติ คือ  

1) ความสามารถในการเขาถึงสื่อและเนื้อหาสาร (Access) เปนความสามารถในการ
เขาถึงสื่อท่ีมีเนื้อหาที่ตรงกับความตองการของตน และสามารถหลีกเลี่ยงการใชสื่อที่มีเนื้อหาไมตรง
กับท่ีกําหนดไว ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกใชประโยชนจากสื่อและเนื้อหาสารที่ตอบสนองความ
ตองการและรสนิยมสวนบุคคล (Functional Literacy) ได 

2) ความสามารถในการทําความเขาใจกับเนื้อหาสาร (Understanding)  ในระดับนี้จะมี
ตัวแปรเรื่องประเภทของสื่อ และประเภทของเนื้อหาเขามาเกี่ยวของดวย เชน ถาเปนกรณีของเรื่อง
แตง (Fiction) เชน การตูน นวนิยาย จะขึ้นอยูกับวัยของผูใชสื่อดวยวาจะสามารถแยกแยะระหวาง
เรื่องที่เปนจริงกับเรื่องท่ีแตงข้ึน ในกรณีของสื่อเพลง อาจเปนการรับฟงเพ่ือความบันเทิงจึงไมจําเปน
ที่จะตองมีการวิเคราะหและตีความเนื้อหาของเพลงอยางลึกซึ้ง หรือในกรณีของขาวทางโทรทัศนวัย
ของผูใชจะสงผลตอความเขาใจในตัวขาว เชนในวัยเด็กและวัยรุนอาจเขาใจไดเพียงขาวประเภท 
Softnews พวกขาวอุบัติเหตุ ขาวกีฬา แตอาจไมเขาใจในขาวประเภท Hardnews พวกขาว
การเมือง ขาวเศรษฐกิจ ซึ่งจําเปนตองศึกษาจากหลาย ๆ แหลงขอมูล จากหลาย ๆ สื่อแลว
ตรวจสอบกัน เพื่อนํามาวิเคราะหความเปนจริงของขาว 

3) ความสามารถในการสรางเนื้อหาเพ่ือสื่อสาร (Create) ซึ่งมิตินี้มีความเกี่ยวของกับ
คุณลักษณะของสื่อใหมอยูสูงมาก  เพราะดวยคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยของสื่อใหมเชนอินเตอรเน็ตที่
เปดโอกาสใหผูรับสารสามารถเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูสงสารดวยการสรางเนื้อหาของตนเองแลว
สื่อสารกลับไป (Interactivity) ได  เชน การรวมแสดงความคิดเห็น การสรางภาพที่ตกแตงดวย
โปรแกรมตกแตงภาพ การแตงนวนิยาย การสรางคลิปวิดีโอของตนเองแลวเผยแพร การเลนเกม
ออนไลนและการเขาหองสนทนาของเกมส เปนตน การใชความสามารถในมิตินี้ นอกจากจะเปนการ
เพ่ิมบทบาทดานการสื่อสาร และเพ่ิมชองทางในการสื่อสารแลว ยังเปนการใชงานที่มีเปาหมายเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตนเอง เชน ความตองการแสดงออก ความตองการการยอมรับจากกลุม 
ความตองการสานสัมพันธกับคนอื่น หรือความตองการสรางกลุมกอนของตนเอง เปนตน 
 
9.  สื่อใหมกับการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม  
 หากมองในมิติดานวัฒนธรรม จะพบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับการสื่อสารวา เมื่อ
วัฒนธรรม/ประเพณีถือกําเนิดข้ึนมา จําเปนตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือเพ่ือการเผยแพร เพ่ือ
การสืบทอด เพื่อการธํารงรักษา หรือเพ่ือการปรับแปลงวัฒนธรรมนั้น ๆ ซึ่งเทาที่ผานมาการสื่อสาร
ทุกประเภท ตั้งแตการสื่อสารระหวางบุคคล สื่อสิ่งพิมพ เรื่อยมาจนถึงสื่อมวลชนตางก็ไดแสดง
บทบาทดังกลาวแลว ฉะนั้น เมื่อมาถึงรอบของสื่อใหมก็มีคําถามเดิมที่วา สื่อใหมยังจะคงแสดง
บทบาทเชนเดียวกับการสื่อสารอ่ืนๆ  อยูไดหรือไม และเมื่อพิจารณาจากดานสื่อใหม พบวา ในยุค
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เริ่มแรกของการเปดตัวของสื่อใหมนั้น บรรดาเนื้อหาที่ปรากฏอยูในสื่อใหมนั้นมักเปนเนื้อหายุคใหม 
ไมวาจะเปนดนตรี กีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขาวสารความรูแบบใหมๆ ฯลฯ แตทวาเมื่อ
เวลาผานพนไป เนื้อหาแบบสมัยใหมเริ่มอ่ิมตัว จึงเริ่มมีเนื้อหาแบบโบราณปรากฏตัวในสื่อใหม เริ่ม
ตั้งแตเนื้อหาดานศาสนา ความเชื่อ เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ การประกอบพิธีกรรมตางๆ หมอดู
ออนไลน การทํานายโชคชะตา การเสี่ยงเซียมซี ฯลฯ โดยที่เนื้อหาแบบโบราณท่ีถือวาเปนวัฒนธรรม
ดั้งเดิมท่ีเกิดมากอนยุคสื่อใหมนั้น สวนใหญแลวมีคุณลักษณะที่ตรงกันขามกับสื่อใหม เชน  ลักษณะ
ความเปนวิทยาศาสตร การใชเหตุใชผล การพิสูจน จัดตอง/สัมผัสได ฯลฯ ซึ่งปรากฏการณดังกลาว
นี้นาจะนํามาสูขอสรุปที่วา สื่อใหมนั้นไดทําหนาที่สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมใหดํารงอยูตอไปได แต
ทวาคําถามตอมาก็คือ จะดํารงอยูตอไปในรูปโฉมใด และสื่อใหมแสดงบทบาทนั้นไดอยางไร 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย จํานวน 
363,463 คน ใน 10 เขตสังฆมณฑล ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนคริสตชนคาทอลิกซึ่งสังกัดสังฆมณฑลตางๆ ทั่วประเทศจํานวน จํานวน 
400 คน (Yamane, 1973) โดยการสุมอยางงาย  รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน ทั้งนี้ได
จัดแบงตามสัดสวนของจํานวนคริสตชนในแตละสังฆมณฑล แจกแจงไดตามตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี  1  จํานวนกลุมตัวอยาง แบงสัดสวนตามเขตการปกครอง (10 สังฆมณฑล) 

เขตปกครอง จํานวนประชากรทั้งหมด จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 115,945 128 
2. สังฆมณฑลราชบุรี 15,674 17 
3. สังฆมณฑลจันทบุรี 41,010 45 
4. สังฆมณฑลเชียงใหม 61,847 68 
5. สังฆมณฑลนครสวรรค 16,463 18 
6. สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 7,065 8 
7. อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 54,394 60 
8. สังฆมณฑลอุบลราชธานี 26,301 29 
9. สังฆมณฑลนครราชสีมา 6,170 7 
10. สังฆมณฑลอุดรธานี 18,594 20 

รวม 363,463 400 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นดังนี้ 

1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ 
วัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม จัดสงไปตามโบสถตาง ๆ ในแตละสังฆมณฑล ทั้ง 10 สังฆมณฑลของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
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2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 30  
พฤษภาคม 2557 รวมใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 2 เดือน ไดจํานวนแบบสอบถาม
กลับคืนจํานวน 218 ชุด 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยประยุกตมาจาก
เครื่องมือวิจัยของสุวพักตร จารุจงกลวงศ (2544) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง สื่อที่มีประสิทธิภาพในการ
เผยแผคริสตศาสนาคาทอลิกประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานคร  โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้คือ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ ลักษณะของแบบสอบถามในตอนนี้เปนแบบ
เลือกตอบ  สอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับชั้นที่กําลังศึกษา สถานภาพ รายได อาชีพ สังกัดสังฆ-
มณฑล ศาสนาเดิม และการเขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย จํานวนทั้งสิ้น 9 ขอ 
 ตอนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ  ทั้งสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่อ
วิทยุกระจายเสียง และสื่ออินเตอรเน็ต รวม  55 ขอ 
 ตอนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับสภาพความพึงพอใจของคริสตชนที่มีตอสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือสงเสริมความศรัทธา  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีขอคําถามทั้งสิ้น 26 ขอ 
 ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เปนคําถามปลายเปด 
 
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 

1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามไปปรึกษาผู เชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพ่ือทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของขอคําถาม
ในแตละขอแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยได
นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช(Tryout) กับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หลังจากนั้นนํามาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach ซ่ึงผลการวิเคราะหพบวา คาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ มีคาเทากับ 0.91  
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหและประมวลผล
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร ดําเนินการบันทึกขอมูลลงรหัสเพ่ือเปลี่ยนขอมูลจากแบบสอบถามมาเปน
ขอมูลเชิงตัวเลขโดยการใหคะแนนดังนี้ 

1. ขอมูลตอนที่ 1-2 นําขอมูลมาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  
นําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่และคารอยละ   
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 2. ขอมูลตอนที่ 3  นําขอมูลมาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 
 3. ขอมูลตอนที่  4  ขอมูลที่ ไดจากแบบสอบถามปลายเปด นํามาวิเคราะห เนื้อหา 
(Content Analysis)  และเสนอในลักษณะของความเรียง 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของ
คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย จะนําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร 
 ตอนที่ 2  พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
 ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของคริสตชนที่มีตอสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธา 
 ตอนที่ 4 สภาพปญหาในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธา 
 
ตอนที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ตารางท่ี  4-1  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 127 58.3 
หญิง 91 41.7 
รวม 218 100 

* จากการสงแบบสอบถามทั้งหมด 400 ฉบับ ไดรับกลับคืน 218 ฉบับ คิดเปนรอยละ 54.5 
 
 จากตารางที่ 4-1 พบวา กลุมตัวอยางที่เก็บขอมูลมาไดทั้งสิ้น 218 คน จําแนกเปนเพศชาย 
และหญิง คือ เพศชายมีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 58.3 และเพศหญิงมีจํานวนนอยกวาคือ 
จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 41.7 
 
ตารางท่ี  4-2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 18 ป 2 .9 

18-25 ป 70 32.1 
26-33 ป 33 15.1 
34-41 ป 23 10.6 
42-49 ป 25 11.5 

50 ปขึ้นไป 65 29.8 
รวม 218 100.0 



51 
 

 จากตารางที่ 4-2 พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ กลุมที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ชวงอายุ 
18 – 25 ป มีจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมาคือ ชวงอายุ 50 ปขึ้นไป มีจํานวน 65 
คน คิดเปนรอยละ 29.8  สวนกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ ชวงอายุ ต่ํากวา 18 ป มีจํานวน 
2 คน คิดเปนรอยละ 0.9  
 
ตารางท่ี  4-3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 9 4.1 

มัธยมตน 10 4.6 
มัธยมปลาย 41 18.8 
อนุปริญญา 12 5.5 
ปริญญาตรี 126 57.8 
ปริญญาโท 18 8.3 
ปริญญาเอก 1 .5 

อ่ืน ๆ 1 .5 
รวม 218 100.0 

 
 จากตารางที่ 4-3 พบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมีจํานวนมากท่ีสุด 
คือ 126 คน คิดเปนรอยละ 57.8 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย จํานวน 
41 คน คิดเปนรอยละ 18.8 สวนระดับการศึกษาที่มีจํานวนนอยที่สุดเทากัน 2 ระดับ คือปริญญา
เอก และอ่ืน ๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5  
 
ตารางท่ี  4-4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพการสมรส 

การสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 118 54.1 

สมรส 87 39.9 
หยาราง 5 2.3 
หมาย 6 2.8 

แยกกันอยู 2 .9 
รวม 218 100.0 

 
 จากตารางที่ 4-4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพการสมรส คือ โสด จํานวน 118 
คน คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมาไดแก สมรส จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 39.9 สวนที่เหลือคือ 



52 
 

หมาย หยาราง และแยกกันอยู จํานวน 6 คน 5 คน และ 2 คน คิดเปนรอยละ 2.8 รอยละ 2.3 และ
รอยละ 0.9 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  4-5  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได 

รายได จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 5,000 บาท 77 35.3 
5,001-10,000 บาท 39 17.9 
10,001-20,000 บาท 51 23.4 
20,001-30,000 บาท 23 10.6 
30,001-40,001 บาท 11 5.0 
40,001-50,000 บาท 4 1.8 
50,001 บาทขึ้นไป 13 6.0 

รวม 218 100.0 
 
 จากตารางที่ 4-5 พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 
จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมาไดแก ผูมีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท มี
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 23.4 สวนผูมีรายไดระหวาง 40,001-50,000 บาท  มีจํานวนนอย
ที่สุด คือ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.8 
 
ตารางท่ี  4-6  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 72 33.0 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 6.9 
พนักงานบริษัท 20 9.2 
รับจางทั่วไป 26 11.9 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 34 15.6 
อ่ืน ๆ 51 23.4 
รวม 218 100.0 

 
 จากตารางที่ 4-6 พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน/นักศึกษา เปนกลุมตัวอยางที่มีจํานวน
มากที่สุดคือ มีจํานวน  72 คน คิดเปนรอยละ 33  รองลงมาไดแก กลุมอาชีพอ่ืน ๆ เชน แมบาน 
นักบวช และคนสูงอายุที่เกษียณจากหนาที่การงานแลว มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 23.4 และ
กลุมอาชีพที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.9 
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ตารางท่ี  4-7  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสังฆมณฑล 
สังกัด จํานวน รอยละ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 59 27.1 
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 28 12.8 
สังฆมณฑลราชบุรี 23 10.6 
สังฆมลฑลเชียงใหม 43 19.7 
สังฆมณฑลนครสวรรค 6 2.8 
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 8 3.7 
สั้งฆมณฑลนครราชสีมา 8 3.7 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี 11 5.0 
สังฆมณฑลอุดรธานี 15 6.9 
สังฆมณฑลจันทบุรี 17 7.8 

รวม 218 100.0 
 
 จากตารางที่ 4-7 พบวา กลุมตัวอยางที่สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีจํานวนมากที่สุด 
คือ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 27.1 รองลงมาคือ สังฆมณฑลเชียงใหม มีจํานวน 43 คน คิดเปน
รอยละ 19.7 และท่ีมีจํานวนนอยที่สุดคือ สังฆมณฑลนครสวรรค มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.8 
 
ตารางท่ี  4-8  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการนับถือศาสนาเดิม 

ศาสนาเดิม จํานวน รอยละ 
คริสต 191 87.6 
พุทธ 24 11.0 
อ่ืน ๆ 3 1.4 
รวม 218 100.0 

 
 จากตารางที่ 4-8 พบวา ศาสนาเดิมของกลุมตัวอยาง สวนใหญ นับถือศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกมาตั้งแตเกิด จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 87.6 รองลงมาคือ เคยนับถือศาสนา
พุทธมากอน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11 และท่ีนอยที่สุดคือ เคยนับถือศาสนาอ่ืน ๆ เชน นับ
ถือบรรพบุรุษ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.4 
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ตารางท่ี  4-9  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเขารวมพิธีบูชา  
                   ขอบพระคุณ 

การเขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณ จํานวน รอยละ 
ทุกครั้ง 136 62.4 
เกือบทุกครั้ง 68 31.2 
นานๆครั้ง 14 6.4 

รวม 218 100.0 
 
 จากตารางที่ 4-9 พบวา กลุมตัวอยางมีการเขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตยทุกครั้ง
มากที่สุด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 62.4 รองลงมาคือ เกือบทุกครั้ง จํานวน 68 คน คิดเปน
รอยละ 31.2 และ นาน ๆ ครั้ง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.4 
 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
2.1 สื่อบุคคล บาทหลวง(คุณพอ) 
ตารางที่  4-10   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการสนทนา/ปรึกษากับ 
             บาทหลวงในวันอาทิตย กอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ 

การสนทนา/ปรึกษา จํานวน รอยละ 
เคย 197 90 

ไมเคย 21 10 
รวม 218 100 

 
 จากตารางที่ 4-10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญกอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ จะเคย
สนทนา/ปรึกษากับบาทหลวง จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 90 และท่ีไมเคยสนทนา/ปรึกษากับ
บาทหลวง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10 
 
ตารางท่ี  4-11  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเรื่องของการสนทนา/ปรึกษา 
                    กับบาทหลวงในวันอาทิตย กอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ* 

เรื่องทีส่นทนา/ปรึกษา จํานวน รอยละ 
เรื่องสวนตัว 90 41.3 
เรื่องขอความเชื่อ 131 60.1 
เรื่องครอบครัว 77 35.3 
เรื่องการศึกษา 65 29.8 
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ตารางท่ี  4-11  (ตอ)  
เรื่องหนาที่การงาน 78 35.8 
เรื่องการเมือง 21 9.6 
อ่ืน ๆ 21 9.6 
* กลุมตัวอยางตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และรอยละคิดเทียบจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 

จากตารางที่ 4-11 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสนทนา/ปรึกษากับบาทหลวงในเรื่อง
ขอความเชื่อ มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 60.1 อันดับสองคือ เรื่องสวนตัว มีจํานวน 90 คน 
คิดเปนรอยละ 41.3 อันดับสามคือ เรื่องหนาที่การงาน จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 35.8 สวน
เรื่องท่ีมีการสนทนา/ปรึกษากับบาทหลวงนอยที่สุดเทากัน 2 เรื่อง คือ เรื่องการเมือง กับเรื่องอ่ืน ๆ 
เชน เรื่องท่ัวไป เรื่องกิจการของวัด เปนตน มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 9.6 
 
ตารางที่  4-12   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วาบาทหลวงมี    
                     สวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 1 1 
มีสวนนอย 8 4 
มีสวนปานกลาง 58 29 
มีสวนมาก 130 66 

รวม 197 100 
 
 จากตารางที่ 4-12 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา บาทหลวงมีสวนตอความเชื่อความ
ศรัทธาในระดับมาก จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 66 รองลงมาคือมีสวนปานกลาง จํานวน 58 
คน คิดเปนรอยละ 29   
 
ตารางที่  4-13   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการสนทนา/ปรึกษากับ 
             บราเดอร/ซิสเตอร ในวันอาทิตย กอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ 

การสนทนา/ปรึกษา จํานวน รอยละ 
เคย 188 86 

ไมเคย 30 14 
รวม 218 100 
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 จากตารางที่ 4-13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญกอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ จะเคย
สนทนา/ปรึกษากับบราเดอร/ซิสเตอร จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 86 และที่ไมเคยสนทนา/
ปรึกษากับบาทหลวง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 14 
 
ตารางท่ี  4-14  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเรื่องของการสนทนา/ปรึกษา 
                    กับบราเดอร/ซิสเตอร ในวันอาทิตย กอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ* 

เรื่องทีส่นทนา/ปรึกษา จํานวน รอยละ 
เรื่องสวนตัว 85 39 
เรื่องขอความเชื่อ 114 52.3 
เรื่องครอบครัว 53 24.3 
เรื่องการศึกษา 65 29.8 
เรื่องหนาที่การงาน 69 31.7 
เรื่องการเมือง 16 7.3 
อ่ืน ๆ 18 8.3 
* กลุมตัวอยางตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และรอยละคิดเทียบจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 จากตารางที่ 4-14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสนทนา/ปรึกษากับบราเดอร/ซิสเตอรใน
เรื่องขอความเชื่อ มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 52.3 อันดับสองคือ เรื่องสวนตัว มีจํานวน 85 
คน คิดเปนรอยละ 39 อันดับสามคือ เรื่องหนาที่การงาน จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 31.7 สวน
เรื่องที่มีการสนทนา/ปรึกษากับบราเดอร/ซิสเตอรนอยที่สุดคือ เรื่องการเมือง มีจํานวน 16 คน คิด
เปนรอยละ 7.3 
 
ตารางที่  4-15   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วาบราเดอร/ 
                    ซิสเตอรมีสวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 3 2 
มีสวนนอย 18 10 
มีสวนปานกลาง 74 39 
มีสวนมาก 93 49 

รวม 188 100 
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 จากตารางที่ 4-15 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา บราเดอร/ซิสเตอรมีสวนตอความ
เชื่อความศรัทธาในระดับมาก จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือมีสวนปานกลาง 
จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 39   
 
ตารางที่  4-16   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการสนทนา/ปรึกษากับ 
             ครูคําสอนในวันอาทิตย กอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ 

การสนทนา/ปรึกษา จํานวน รอยละ 
เคย 154 71 

ไมเคย 64 29 
รวม 218 100 

 
 จากตารางที่ 4-16 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญกอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ จะเคย
สนทนา/ปรึกษากับครูคําสอน จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 71 และที่ไมเคยสนทนา/ปรึกษากับ
บาทหลวง จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 29 
 
ตารางท่ี  4-17  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเรื่องของการสนทนา/ปรึกษา 
                    กับครูคําสอนในวันอาทิตย กอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ* 

เรื่องทีส่นทนา/ปรึกษา จํานวน รอยละ 
เรื่องสวนตัว 51 23.4 
เรื่องขอความเชื่อ 101 46.3 
เรื่องครอบครัว 36 16.5 
เรื่องการศึกษา 57 26.1 
เรื่องหนาที่การงาน 55 25.2 
เรื่องการเมือง 12 5.5 
อ่ืน ๆ 16 7.3 
* กลุมตัวอยางตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และรอยละคิดเทียบจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 จากตารางที่ 4-17 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสนทนา/ปรึกษากับครูคําสอนในเรื่อง
ขอความเชื่อ มีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 46.3 อันดับสองคือ เรื่องการศึกษา มีจํานวน 57 คน 
คิดเปนรอยละ 26.1 อันดับสามคือ เรื่องหนาที่การงาน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 25.2 สวน
เรื่องที่มีการสนทนา/ปรึกษากับครูคําสอนนอยที่สุดคือ เรื่องการเมือง มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอย
ละ 5.5 
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ตารางที่  4-18   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วาครูคําสอนมี 
                     สวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 3 2 
มีสวนนอย 23 15 
มีสวนปานกลาง 68 44 
มีสวนมาก 60 39 

รวม 154 100 
 
 จากตารางที่ 4-18 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ครูคําสอนมีสวนตอความเชื่อความ
ศรัทธาในระดับปานกลาง จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาคือมีสวนมาก จํานวน 60 คน 
คิดเปนรอยละ 39   
 
ตารางท่ี  4-19  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการอานอุดมสารรายสัปดาห 

อุดมสารรายสัปดาห จํานวน รอยละ 
เคยอาน 198 91 
ไมเคยอาน 20 9 

รวม 218 100 
 
 จากตารางที่ 4-19 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยอานอุดมสารรายสัปดาห จํานวน 198 
คน คิดเปนรอยละ 91 สวนกลุมตัวอยางที่ไมเคยอานอุดมสารรายสัปดาหมีจํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 9 
 
  ตารางท่ี  4-20  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการอานอุดมสาร 
                      รายสัปดาห 

อุดมสารรายสัปดาห จํานวน รอยละ 
ทุกสัปดาห 32 16 
เกือบทุกสัปดาห 57 29 
นาน ๆ  ครั้ง 109 55 

รวม 198 100 
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 จากตารางที่ 4-20 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานอุดมสารรายสัปดาห จํานวน 198 คน 
สวนใหญนาน ๆ ครั้งจึงจะอานอุดมสารรายสัปดาห มีจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 55  กลุม
ตัวอยางที่อานเกือบทุกสัปดาห มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 29  และกลุมตัวอยางที่อานทุก
สัปดาห มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16 
 
ตารางที่  4-21   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูที่แนะนําใหอานอุดมสาร 
                     รายสัปดาห 

อุดมสารรายสัปดาห จํานวน รอยละ 
สนใจอานเอง 48 24 
เมื่อไปโบสถ 90 45 
บิดา-มารดา 6 3 
ญาติพี่นอง 6 3 
เพื่อน 10 5 
บาทหลวง 18 9 
บราเดอร/ซิสเตอร 8 4 
ครูคําสอน 5 3 
อ่ืน  ๆ  7 4 

รวม 198 100 
 
 จากตารางที่ 4-21 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานอุดมสารรายสัปดาห จํานวน 198 คน 
สวนใหญไดอานเมื่อไปโบสถและมีวางไวบริการ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 45 รองลงมาคือ 
สนใจอานเอง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24  และมีบาทหลวงแนะนํา มีจํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 9  
 
ตารางที่  4-22   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคอลัมนที่อานในอุดมสาร 
                     รายสัปดาห* 

อุดมสารรายสัปดาห จํานวน รอยละ 
ขาวเดนภายใน-นอกประเทศ 57 26.1 
ประกาศกที่ฉันรัก 39 17.9 
คุยกัน 7 วันหน 43 19.7 
วันละกาวกับพระเยซู 75 34.4 
ขอคิดสะกิดใจ 131 60.1 
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ตารางท่ี  4-22   (ตอ) 
อุดมสารรายสัปดาห จํานวน รอยละ 

คําสอน 5 นาที 68 31.2 
หนึ่งภาพเกา...หลากหลายเรื่องราว 45 20.6 
สนามความคิดงานแพรธรรม 28 12.8 
วัดไหนมีอะไร 83 38.1 
ที่นี่มีนัด 41 18.8 
หมายเหตุอุดมสาร 22 10.1 
ภาพจากที่เกิดเหตุ 51 23.4 
อ่ืน ๆ  เชน อานทุกหนา 6 2.8 
* กลุมตัวอยางตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และรอยละคิดเทียบจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 จากตารางที่ 4-22 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานอุดมสารรายสัปดาห จํานวน 198 คน 
สวนใหญนิยมอานคอลัมนขอคิดสะกิดใจ มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 60.1 รองลงมาคือ
คอลัมนวัดไหนมีอะไร มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 38.1 อันดับสามคือคอลัมนวันละกาวกับพระ
เยซู มีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 34.4  และมีกลุมตัวอยางที่อานทุกหนา มีจํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 2.8 
 
ตารางที่  4-23   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วาอุดมสารราย 
                     สัปดาหมีสวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

อุดมสารรายสัปดาห จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 5 3 
มีสวนนอย 15 8 
มีสวนปานกลาง 114 58 
มีสวนมาก 64 32 

รวม 198 100 
 
 จากตารางที่ 4-23 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา อุดมสารรายสัปดาหมีสวนตอความ
เชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 58 รองลงมาคือมีสวนมาก 
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 32   
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ตารางท่ี  4-24  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการอานอุดมศานตรายเดือน 
อุดมศานตรายเดือน จํานวน รอยละ 

เคยอาน 166 76 
ไมเคยอาน 52 24 

รวม 218 100 
 
 จากตารางที่ 4-24 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยอานอุดมศานตรายเดือน จํานวน 166 
คน คิดเปนรอยละ 76 สวนกลุมตัวอยางที่ไมเคยอานอุดมสารรายสัปดาหมีจํานวน 52 คน คิดเปน
รอยละ 24 
 
  ตารางที่  4-25   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการอานอุดม 
                       ศานตรายเดือน 

อุดมศานตรายเดือน จํานวน รอยละ 
ทุกเดือน 30 18 
เกือบทุกเดือน 41 25 
นาน ๆ  ครั้ง 95 57 

รวม 166 100 
 
 จากตารางที่ 24 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานอุดมศานตรายเดือน จํานวน 166 คน สวน
ใหญนาน ๆ ครั้งจึงจะอานอุดมศานตรายเดือน มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 57  กลุมตัวอยางที่
อานเกือบทุกเดือน มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 25  และกลุมตัวอยางที่อานทุกเดือน มีจํานวน 
30 คน คิดเปนรอยละ 18 
 
ตารางท่ี  4-26   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูที่แนะนําใหอานอุดมศานต 
                    รายเดือน 

อุดมศานตรายเดือน จํานวน รอยละ 
สนใจอานเอง 45 27 
เมื่อไปโบสถ 71 43 
บิดา-มารดา 10 6 
ญาติพี่นอง 3 2 
เพื่อน 11 7 
บาทหลวง 16 9 
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ตารางท่ี  4-26  (ตอ) 
อุดมศานตรายเดือน จํานวน รอยละ 

บราเดอร/ซิสเตอร 4 2 
ครูคําสอน 3 2 
อ่ืน  ๆ  3 2 

รวม 166 100 
 
 จากตารางที่ 4-26 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานอุดมศานตรายเดือน จํานวน 166 คน 
สวนใหญไดอานเมื่อไปโบสถและมีวางไวบริการ จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 43 รองลงมาคือ 
สนใจอานเอง จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 27  และมีบาทหลวงแนะนํา มีจํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 9  
 
ตารางที่   4-27   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคอลัมนที่อานในอุดมศานต 
                      รายเดือน* 

อุดมศานตรายเดือน จํานวน รอยละ 
ขุมทรัพยพระคัมภีร 67 30.7 
สกูปพิเศษ 56 25.7 
พระวาจาเปนดังประทีปสองทาง 71 32.6 
สัมภาษณ 53 24.3 
ระหวางเดือน 12 5.5 
บทความพิเศษ 58 26.6 
วันละกาวกับพระเยซู 61 28.0 
ขางธรรมาสน 28 12.8 
สื่อศึกษา 31 14.2 
บทความเตือนใจตนเอง 58 26.6 
คุยกับเภสัชกรณ 19 8.7 
บันทึกธรรมทูต 37 17.0 
มุมเล็ก ๆ ของนักเดินทาง 40 18.3 
ผานมา 25 ป พอจะมีเรื่องเลาสูกันฟง 27 12.4 
คริสตคิดกับนักจิตฯ 19 8.7 
ดูหนัง 31 14.2 
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ตารางท่ี  4-27  (ตอ) 
อุดมศานตรายเดือน จํานวน รอยละ 

ไตตามโคงตะวัน 24 11.0 
เยาวชนของเรา 32 14.7 
ชวนนองคุย 16 7.3 
เก็บมาเลา-เอามาฝาก 62 28.4 
ไขกลองคําถาม 17 7.8 
ชีวิตมันส ๆ  ของพี่แปง 16 7.3 
อ่ืน ๆ  เชน อานทุกหนา 3 1.4 
* กลุมตัวอยางตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และรอยละคิดเทียบจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 จากตารางที่ 4-27 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจอานคอลัมนพระวาจาเปนดังประทีป
สองทาง มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 32.6 รองลงมาคือคอลัมนขุมทรัพยพระคัมภีร มีจํานวน 
67 คน คิดเปนรอยละ 30.7 อันดับสามคือคอลัมนเก็บมาเลา-เอามาฝาก มีจํานวน 62 คน คิดเปน
รอยละ 28.4 และมีกลุมตัวอยางท่ีอานทุกคอลัมนมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.4 
 
ตารางท่ี  4-28  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วาอุดมศานตราย 
                    เดือนมีสวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

อุดมศานตรายเดือน จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 5 3 
มีสวนนอย 16 10 
มีสวนปานกลาง 94 57 
มีสวนมาก 51 30 

รวม 166 100 
 
 จากตารางที่ 4-28 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานอุดมศานตรายเดือน จํานวน 166 คน 
สวนใหญเห็นวาอุดมศานตรายเดือนมีสวนตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง จํานวน 94 
คน คิดเปนรอยละ 57 รองลงมาคือมีสวนมาก จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 30   
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ตารางท่ี  4-29  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการอานสารวัด 
สารวัด จํานวน รอยละ 

เคยอาน 167 77 
ไมเคยอาน 51 23 

รวม 218 100 
 
 จากตารางที่ 4-29 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยอานสารวัด มีจํานวน 167 คน คิดเปน
รอยละ 77 สวนกลุมตัวอยางที่ไมเคยอานสารวัด มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 23 
 
 ตารางท่ี  4-30  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการอานสารวัด 

สารวัด จํานวน รอยละ 
ทุกครั้ง 81 49 
เกือบทุกครั้ง 58 35 
นาน ๆ  ครั้ง 28 16 

รวม 167 100 
 
 จากตารางที่ 4-30 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานสารวัดทั้งหมดมีจํานวน 167 คน สวนใหญ
อานทุกครั้ง มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 49  กลุมตัวอยางที่อานเกือบทุกครั้ง มีจํานวน 58 คน 
คิดเปนรอยละ 35  และกลุมตัวอยางที่อานนาน ๆ ครั้ง มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 16 
 
ตารางท่ี  4-31  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูที่แนะนําใหอานสารวัด 

สารวัด จํานวน รอยละ 
สนใจอานเอง 23 10.6 
เมื่อไปโบสถ 107 49.1 
บิดา-มารดา 6 2.8 
ญาติพี่นอง 3 1.4 
เพื่อน 4 1.8 
บาทหลวง 9 4.1 
บราเดอร/ซิสเตอร 2 0.9 
ครูคําสอน 5 2.3 
อ่ืน  ๆ 8 3.7 
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 จากตารางที่ 4-31 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานสารวัด จํานวน 167 คน สวนใหญไดอาน
เมื่อไปโบสถและมีวางไวบริการ จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 49.1 รองลงมาคือ สนใจอานเอง 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.6  และมีบาทหลวงแนะนํา มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.1 
 
ตารางที่  4-32   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วาสารวัดมีสวน 
                     ตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

สารวัด จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 1 1 
มีสวนนอย 25 15 
มีสวนปานกลาง 87 52 
มีสวนมาก 54 32 

รวม 167 100 
 
 จากตารางที่ 4-32 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานสารวัด จํานวน 167 คน สวนใหญเห็นวา
สารวัดมีสวนตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 52 
รองลงมาคือมีสวนมาก จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 32 
 
ตารางท่ี  4-33  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการอานหนังสือศรัทธาทั่วไป 

หนังสือศรัทธาทั่วไป จํานวน รอยละ 
เคยอาน 184 84 
ไมเคยอาน 34 16 

รวม 218 100 
 
 จากตารางที่ 4-33 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยอานหนังสือศรัทธาทั่วไป จํานวน 184 
คน คิดเปนรอยละ 84 สวนกลุมตัวอยางที่ไมเคยอานหนังสือศรัทธาทั่วไป มีจํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 16 
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ตารางที่  4-34   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการอานหนังสือ 
                     ศรัทธาทั่วไป 

หนังสือศรัทธาทั่วไป จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 20 11 
5-6 วันตอสัปดาห 28 15 
3-4 วันตอสัปดาห 27 15 
1-2 วันตอสัปดาห 92 50 
นาน ๆ  ครั้ง 17 9 

รวม 184 100 
 
 จากตารางที่ 4-34 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานหนังสือศรัทธาทั่วไป จํานวน 184 คน 
สวนใหญจะอาน 1-2 วันตอสัปดาห มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 50  รองลงมา คือ อาน 3-4 
วันตอสัปดาห มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 15  ทั้งนี้มีกลุมตัวอยางที่อานหนังสือศรัทธาทั่วไปทุก
วัน มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 11 
 
ตารางท่ี  4-35  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของหนังสือศรัทธาที่ 
                    ชอบอาน* 

หนังสือศรัทธาทั่วไป จํานวน รอยละ 
ประวัติศาสตรของพระศาสนจักร 38 17.4 
ประวัตินักบุญ 83 38.1 
ประวัติบุคคลคาทอลิกที่ใหแงคิดดานศาสนา และเปนแบบอยางท่ีดี 47 21.6 
หนังสือเกี่ยวกับขอความเชื่อ 66 30.3 
เรื่องสั้น เรื่องเลา นิทานศาสนา 76 34.9 
อ่ืน ๆ  12 5.5 
* กลุมตัวอยางตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และรอยละคิดเทียบจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 จากตารางที่ 4-35 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจอานหนังสือศรัทธาประเภทประวัติ
นักบุญ มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมาคือประเภทเรื่องสั้น เรื่องเลา นิทานศาสนา  
มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 34.9  อันดับสามคือหนังสือเกี่ยวกับขอความเชื่อ มีจํานวน 66 คน 
คิดเปนรอยละ 30.3  
 



67 
 

ตารางท่ี  4-36  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วาหนังสือศรัทธา 
                    ทั่วไปมีสวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

หนังสือศรัทธาทั่วไป จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 2 1 
มีสวนนอย 5 3 
มีสวนปานกลาง 72 39 
มีสวนมาก 105 57 

รวม 184 100 
 
 จากตารางที่ 4-36 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยอานหนังสือศรัทธาทั่วไป จํานวน 184 คน 
สวนใหญเห็นวาหนังสือศรัทธาทั่วไปมีสวนตอความเชื่อความศรัทธาในระดับมาก จํานวน 105 คน 
คิดเปนรอยละ 57 รองลงมาคือมีสวนปานกลาง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 39 
 
ตารางท่ี  4-37  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสื่อสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ที่เคยอาน* 

สื่อสิ่งพิมพอ่ืน ๆ  จํานวน รอยละ 
แสงธรรมปริทัศน(วารสารราย 4 เดือน โดยวิทยาลัยแสงธรรม) 60 27.5 
ผูไถ (วารสารราย 4 เดือน โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม) 38 17.4 
อิสระ (นิตยสารรายเดือน โดยคณะพระมหาไถ) 64 29.4 
แมพระยุคใหม (นิตยสารราย 2 เดือน โดยคณะภคินีเซนตปอล เดอ ซารตร) 140 64.2 
ดอนบอสโก (นิตยสารราย 2 เดือน โดยคณะซาเลเซยีน) 108 49.5 
อ่ืน ๆ เชน พลมารียสาร ฯลฯ 9 4.1 
* กลุมตัวอยางตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และรอยละคิดเทียบจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 จากตารางที่ 4-37 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยอานนิตยสารแมพระยุคใหม มีจํานวน 
140 คน คิดเปนรอยละ 64.2 รองลงมาคือนิตยสารดอนบอสโก มีจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 
49.5  อันดับสามคือนิตยสารอิสระ มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 29.4  
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ตารางที่  4-38   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการชมรายการโทรทัศน  
                    แสงธรรม 

การชมรายการ จํานวน รอยละ 
เคย 100 46 
ไมเคย 118 54 

รวม 218 100 
 
 จากตารางที่ 4-38 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยชมรายการโทรทัศนแสงธรรม มี
จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 54 และท่ีเคยชมรายการ มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 46 
 
 ตารางที่  4-39   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการชมรายการ 
                      โทรทัศนแสงธรรม 

ความถี่ในการชมรายการ จํานวน รอยละ 
ทุกครั้ง 4 4 
เกือบทุกครั้ง 13 13 
นาน ๆ  ครั้ง 83 83 

รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4-39 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมรายการโทรทัศนแสงธรรมทั้งหมด 100 คน 
สวนใหญนาน ๆ ครั้งถึงจะชมรายการ มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 83  กลุมตัวอยางที่รับชม
รายการเกือบทุกครั้ง มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13  และกลุมตัวอยางที่รับชมรายการทุกครั้ง 
มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 
 
ตารางที่  4-40   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชองทางในการชมรายการ 
                     โทรทัศนแสงธรรม 

ชองทางในการชมรายการ จํานวน รอยละ 
ทางโทรทัศนชอง 9 62 62 
ชมยอนหลังผานเว็บไซต TV Catholic Online (http://tv.catholic.or.th) 38 38 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-40 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมรายการโทรทัศนแสงธรรมทั้งหมด 100 คน 
สวนใหญชมรายการผานทางโทรทัศนชอง 9 มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62  และกลุมตัวอยาง
ที่รับชมรายการยอนหลังผานทางเว็บไซต มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38 
 
ตารางที่  4-41   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูที่แนะนําใหชมรายการ 
                     โทรทัศนแสงธรรม 

ผูแนะนํา จํานวน รอยละ 
สนใจอานเอง 57 57 
บิดา-มารดา 6 6 
ญาติพี่นอง 1 1 
เพื่อน 5 5 
บาทหลวง 10 10 
บราเดอร/ซิสเตอร 2 2 
ครูคําสอน 3 3 
บังเอิญเปดเจอ 15 15 
อ่ืน ๆ 1 1 
 
 จากตารางที่  4-41 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเคยชมรายการโทรทัศนแสงธรรมทั้งหมด 100 คน 
สวนใหญสนใจชมรายการเอง มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 57 รองลงมาคือ บังเอิญเปดเจอ 
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15  และอันดับสามคือมีบาทหลวงแนะนํา มีจํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 10 
 
ตารางที่  4-42   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วารายการ 
                     โทรทัศนแสงธรรมมีสวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

ผลตอความเชื่อศรัทธา จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 2 2 
มีสวนนอย 14 14 
มีสวนปานกลาง 43 43 
มีสวนมาก 41 41 

รวม 100 100 
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 จากตารางที่ 4-42 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมรายการโทรทัศนแสงธรรมทั้งหมด 100 คน 
สวนใหญเห็นวารายการมีสวนตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง จํานวน 43 คน คิดเปน
รอยละ 43 รองลงมาคือมีสวนมาก จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41 
 
ตารางที่  4-43   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการชมรายการโทรทัศน  
                     พระเจาสถิตกับเรา 

การชมรายการ จํานวน รอยละ 
เคย 85 39 
ไมเคย 133 61 

รวม 218 100 
 
 จากตารางที่ 4-43 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยชมรายการโทรทัศนพระเจาสถิตกับ
เรามีจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 61 และท่ีเคยชมรายการ มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 39 
 
 ตารางที่  4-44   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการชมรายการ 
                      โทรทัศนพระเจาสถิตกับเรา 

ความถี่ในการชมรายการ จํานวน รอยละ 
ทุกครั้ง 8 9 
เกือบทุกครั้ง 9 10 
นาน ๆ  ครั้ง 69 80 

รวม 85 100 
 
 จากตารางที่ 4-44 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมรายการโทรทัศนพระเจาสถิตกับเรา 
ทั้งหมด 85 คน สวนใหญนาน ๆ ครั้งถึงจะชมรายการ มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 80  กลุม
ตัวอยางที่รับชมรายการเกือบทุกครั้ง มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 10  และกลุมตัวอยางที่รับชม
รายการทุกครั้ง มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9 
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ตารางที่  4-45   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชองทางในการชมรายการ 
                     โทรทัศนพระเจาสถิตกับเรา 

ชองทางในการชมรายการ จํานวน รอยละ 
ทางโทรทัศนชอง 11 53 62 
ชมยอนหลังผานเว็บไซต TV Catholic Online (http://tv.catholic.or.th) 30 35 
อ่ืน  ๆ 2 2 

รวม 85 100 
 
 จากตารางที่ 4-45 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเคยชมรายการโทรทัศนพระเจาสถิตกับเราทั้งหมด 
85 คน สวนใหญชมรายการผานทางโทรทัศนชอง 11 มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 62  และกลุม
ตัวอยางที่รับชมรายการยอนหลังผานทางเว็บไซต มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 35 
 
ตารางที่  4-46   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูที่แนะนําใหชมรายการ 
                    โทรทัศนพระเจาสถิตกับเรา 

ผูแนะนํา จํานวน รอยละ 
สนใจอานเอง 46 54 
บิดา-มารดา 5 6 
ญาติพี่นอง 1 1 
เพื่อน 5 6 
บาทหลวง 8 9 
บราเดอร/ซิสเตอร 4 5 
ครูคําสอน 1 1 
บังเอิญเปดเจอ 13 15 
อ่ืน  ๆ 2 2 
 
 จากตารางที่ 4-46 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมรายการโทรทัศนพระเจาสถิตกับเราทั้งหมด 
85 คน สวนใหญสนใจชมรายการเอง มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาคือ บังเอิญเปด
เจอ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 15  และอันดับสามคือมีบาทหลวงแนะนํา มีจํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 9 
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ตารางที่  4-47   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วารายการ 
                     โทรทัศนพระเจาสถิตกับเรามีสวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

ผลตอความเชื่อศรัทธา จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 5 6 
มีสวนนอย 10 12 
มีสวนปานกลาง 31 36 
มีสวนมาก 39 46 

รวม 85 100 
 

 จากตารางที่ 4-47 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมรายการโทรทัศนพระเจาสถิตกับเราทั้งหมด 
85 คน สวนใหญเห็นวารายการมีสวนตอความเชื่อความศรัทธาในระดับมาก จํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 46 รองลงมาคือมีสวนปานกลาง จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 36 
 

ตารางที่  4-48   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการรับฟงรายการจากวิทยุ 
                     คาทอลิก 

การรับฟงรายการ จํานวน รอยละ 
เคย 77 35 
ไมเคย 141 65 

รวม 218 100 
 

 จากตารางที่ 4-48 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยรับฟงรายการวิทยุคาทอลิก มีจํานวน 
141 คน คิดเปนรอยละ 65 และท่ีเคยรับฟงรายการ มีจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 35 
 

ตารางที่  4-49   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายการวิทยุคาทอลิกที่เคย 
                     รับฟง* 

รายการวิทยุคาทอลิก  จํานวน รอยละ 
วิทยุชุมชนคนของแผนดินนาโพธิ์ FM 88.25 MHz 18 8.3 
คลื่นขาวดี ทาแรเรดิโอ FM 104.5 MHz 26 11.9 
RVS Radio โรงเรียนรุงอรุณวิทยา FM 105.75 MHz 7 3.2 
Love is Radio สังฆมณฑลราชบุรี FM 107.75 MHz 18 8.3 
Grace Radio FM 107.75 MHz 13 6.0 
ST Radio โรงเรียนแสงทองวิทยา FM 106.25 MHz 2 0.9 
อื่น ๆ  13 6.0 
* กลุมตัวอยางตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และรอยละคิดเทียบจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
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 จากตารางที่ 4-49 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับฟงรายการวิทยุคาทอลิกคลื่นขาวดี 
ทาแรเรดิโอ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 11.9 รองลงมาเทากัน 2 รายการ คือ รายการวิทยุ
ชุมชนคนของแผนดินนาโพธิ์ และรายการLove is Radio สังฆมณฑลราชบุรี มีจํานวนเทากัน 18 
คน คิดเปนรอยละ 8.3   
 
ตารางที่  4-50   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการรับฟงรายการ 
                     วิทยุคาทอลิก 

ความถี่ในการชมรายการ จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 7 9 
เกือบทุกวัน 14 18 
นาน ๆ  ครั้ง 56 73 

รวม 77 100 
 
 จากตารางที่ 4-50 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยรับฟงรายการวิทยุคาทอลิกทั้งหมด 77 คน 
สวนใหญนาน ๆ ครั้งถึงจะรับฟงรายการ มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 73  กลุมตัวอยางที่รับฟง
รายการเกือบทุกวัน มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 18  และกลุมตัวอยางที่รับฟงรายการทุกวัน มี
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 9 
 
ตารางที่  4-51   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูที่แนะนําใหรับฟงรายการ 
                     วิทยุคาทอลิก 

ผูแนะนํา จํานวน รอยละ 
สนใจเอง 46 60 
บิดา-มารดา 2 3 
ญาติพี่นอง 3 4 
เพื่อน 9 12 
บาทหลวง 6 8 
บราเดอร/ซิสเตอร 5 6 
ครูคําสอน 1 1 
บังเอิญเปดเจอ 5 6 
อ่ืน  ๆ 0 0 

รวม 77 100 
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 จากตารางที่ 4-51 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยรับฟงรายการวิทยุคาทอลิกทั้งหมด 77 คน 
สวนใหญสนใจรับฟงรายการเอง มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ เพ่ือนแนะนํา มี
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12  และอันดับสามคือมีบาทหลวงแนะนํา มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอย
ละ 8 
 
ตารางที่  4-52   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วารายการวิทยุ 
                     คาทอลิกมีสวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

ผลตอความเชื่อศรัทธา จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 3 4 
มีสวนนอย 5 7 
มีสวนปานกลาง 45 58 
มีสวนมาก 24 32 

รวม 77 100 
 
 จากตารางที่ 4-52 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยรับฟงรายการวิทยุคาทอลิกทั้งหมด 77 คน 
สวนใหญเห็นวารายการมีสวนตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 58 รองลงมาคือมีสวนมาก จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 32 
 
ตารางท่ี  4-53  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการฟงเพลงศาสนาจากซีดี 
การฟงเพลงศาสนาจากซีดี จํานวน รอยละ 

เคย 196 90 
ไมเคย 22 10 

รวม 218 100 
 
 จากตารางที่ 4-53 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยฟงเพลงศาสนาจากซีดี มีจํานวน 196 
คน คิดเปนรอยละ 90 และท่ีไมเคยฟง มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 10 
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ตารางท่ี  4-54  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการฟงเพลงศาสนา 
                  จากซีด ี

ความถี่ในการฟง จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 36 18 
5-6 วันตอสัปดาห 39 20 
3-4 วันตอสัปดาห 29 15 
1-2 วันตอสัปดาห 72 37 
นาน ๆ  ครั้ง 20 10 

รวม 196 100 
 
 จากตารางที่ 4-54 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยฟงเพลงศาสนาจากซีดีทั้งหมด 196 คน สวน
ใหญ1-2 วันตอสัปดาหจึงจะเปดฟง มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 37  รองลงมาคือ 5-6 วันตอ
สัปดาหจึงจะเปดฟง มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 20  และอันดับสามคือเปดฟงทุกวัน มีจํานวน 
36 คน คิดเปนรอยละ 18 
 
ตารางท่ี  4-55  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูที่แนะนําใหฟงเพลงศาสนา 
                    จากซีด ี

ผูแนะนํา จํานวน รอยละ 
สนใจเอง 125 64 
บิดา-มารดา 4 2 
ญาติพี่นอง 6 3 
เพื่อน 9 5 
บาทหลวง 7 4 
บราเดอร/ซิสเตอร 11 6 
ครูคําสอน 3 2 
บังเอิญเจอจากงานฉลองตาง ๆ  21 11 
อ่ืน  ๆ 10 5 

รวม 196 100 
 
 จากตารางที่ 4-55 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยฟงเพลงศาสนาจากซีดีทั้งหมด 196 คน สวน
ใหญสนใจรับฟงเอง มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือ บังเอิญเจอจากงานฉลอง
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ตาง ๆ  มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 11  และอันดับสามคือบราเดอร/ซิสเตอรแนะนํา มีจํานวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 6 
 
ตารางที่  4-56   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วาการฟงเพลง 
                     ศาสนาจากซีดมีีสวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

ผลตอความเชื่อศรัทธา จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 2 1 
มีสวนนอย 20 10 
มีสวนปานกลาง 85 44 
มีสวนมาก 88 45 

รวม 196 100 
 
 จากตารางที่ 4-56 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยฟงเพลงศาสนาจากซีดีทั้งหมด 196 คน สวน
ใหญเห็นวาการฟงเพลงศาสนามีสวนตอความเชื่อความศรัทธาในระดับมาก จํานวน 88 คน คิดเปน
รอยละ 45 รองลงมาคือมีสวนปานกลาง จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 44 
 
ตารางท่ี  4-57  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการชมภาพยนตรศาสนา 

การชมภาพยนตรศาสนา จํานวน รอยละ 
เคย 167 77 
ไมเคย 51 23 

รวม 218 100 
 
 จากตารางที่ 4-57 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยชมภาพยนตรศาสนา มีจํานวน 167 
คน คิดเปนรอยละ 77 และท่ีไมเคยชม มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 23 
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ตารางที่  4-58   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการชมภาพยนตร 
                     ศาสนา 

ความถี่ในการชม จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 6 4 
5-6 วันตอสัปดาห 35 21 
3-4 วันตอสัปดาห 7 4 
1-2 วันตอสัปดาห 35 21 
นาน ๆ  ครั้ง 84 50 

รวม 167 100 
 
 จากตารางที่ 4-58 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมภาพยนตรศาสนาทั้งหมด 167 คน สวน
ใหญนาน ๆ ครั้งจึงจะเปดชม มีจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 50  รองลงมาเทากัน 2 ชวง คือ  
5-6 วันตอสัปดาห และ 1-2 วันตอสัปดาห มีจํานวนเทากัน 35 คน คิดเปนรอยละ 21   
 
ตารางที่  4-59   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูที่แนะนําใหชมภาพยนตร 
                     ศาสนา 

ผูแนะนํา จํานวน รอยละ 
สนใจเอง 109 65 
บิดา-มารดา 3 2 
ญาติพี่นอง 3 2 
เพื่อน 6 4 
บาทหลวง 18 11 
บราเดอร/ซิสเตอร 12 7 
ครูคําสอน 7 4 
บบความแนะนําจากวารสารฯ  4 2 
อ่ืน  ๆ 5 3 

รวม 167 100 
 
 จากตารางที่ 4-59 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมภาพยนตรศาสนาทั้งหมด 167 คน สวน
ใหญสนใจชมเอง มีจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 65 รองลงมาคือ บาทหลวงแนะนํา  มีจํานวน 
18 คน คิดเปนรอยละ 11  และอันดับสามคือบราเดอร/ซิสเตอรแนะนํา มีจํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 7 
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ตารางที่  4-60   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วาการชม 
                     ภาพยนตรศาสนามีสวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

ผลตอความเชื่อศรัทธา จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 2 1 
มีสวนนอย 11 7 
มีสวนปานกลาง 77 46 
มีสวนมาก 77 46 

รวม 167 100 
 
 จากตารางที่ 4-60 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมภาพยนตรศาสนาทั้งหมด 167 คน สวน
ใหญเห็นวาการชมภาพยนตรศาสนามีสวนตอความเชื่อความศรัทธาในระดับมาก และปานกลาง 
เทากันคือมจีํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 46  
 
ตารางท่ี  4-61  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาถึง 
                    ขอมูลดานศาสนา 

การเขาใชอินเตอรเน็ต จํานวน รอยละ 
เคย 153 70 
ไมเคย 65 30 

รวม 218 100 
 
 จากตารางที่ 4-61 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยใชอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาถึงขอมูลดาน
ศาสนา มีจํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 70 และท่ีไมเคยใช มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 30 
 
ตารางท่ี  4-62  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต 
                     เพ่ือเขาถึงขอมูลดานศาสนา 

ความถี่ในการใช จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 26 17 
5-6 วันตอสัปดาห 21 14 
3-4 วันตอสัปดาห 32 21 
1-2 วันตอสัปดาห 66 43 
นาน ๆ  ครั้ง 8 5 

รวม 153 100 
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 จากตารางที่ 4-62 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยใชอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาถึงขอมูลดานศาสนา 
ทั้งหมด 153 คน สวนใหญจะเขาใช 1-2 วันตอสัปดาห มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 43  
รองลงมาคือ 3-4 วันตอสัปดาห มีจํานวนเทากัน 32 คน คิดเปนรอยละ 21  และอันดับที่สอมคือเขา
ใชทุกวัน มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 17 
 
ตารางท่ี  4-63  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเว็บไซตที่เคยเขาใช* 

เว็บไซต/แอพพริเคชั่น จํานวน รอยละ 
เว็บไซตของสังฆมณฑลตาง ๆ  106 48.6 
เว็บไซต Catholic.or.th 40 18.3 
เว็บไซต Pope Report (www.popereport.com) 48 22.0 
Facebook หนวยงาน องคกร หรือบุคคล ที่เนนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา 59 27.1 
Application : พระคํานําชีวิต 17 7.8 
Application : The Catholic Player (บทภาวนาของคาทอลิก) 12 5.5 
The Word : โปรแกรมพระคัมภีรคาทอลิกภาษาไทย ป 2011 17 7.8 
อ่ืน ๆ  48 22.0 
* กลุมตัวอยางตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และรอยละคิดเทียบจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 จากตารางที่ 4-63 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเขาเว็บไซตของสังฆมณฑลตาง ๆ  มี
จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมาคือ Facebook หนวยงาน องคกร หรือบุคคลที่เนน
เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 27.1 อันดับที่สามเทากัน 2 อันดับ คือ 
เว็บไซต Pope Report และเว็บไซตอ่ืน  ๆ เชน เว็บไซตคําสอนดีดี เปนตน มีจํานวนเทากัน 48 คน 
คิดเปนรอยละ 22.0   
 
ตารางท่ี  4-64  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูที่แนะนําใหเขาใชเว็บไซต 

ผูแนะนํา จํานวน รอยละ 
สนใจเอง 121 79 
บิดา-มารดา 1 1 
ญาติพี่นอง 5 3 
เพื่อน 8 5 
บาทหลวง 8 5 
บราเดอร/ซิสเตอร 4 3 
ครูคําสอน 2 1 

http://www.popereport.com/
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ตารางท่ี  4-64  (ตอ) 
ผูแนะนํา จํานวน รอยละ 

บทความแนะนําจากวารสารฯ  1 1 
อ่ืน  ๆ 3 3 

รวม 153 100 
 
 จากตารางที่ 4-64 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยใชอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาถึงขอมูลดานศาสนา 
ทั้งหมด 153 คน  สวนใหญสนใจเอง มีจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 79 รองลงมาเทากัน 2 
อันดับคือ บาทหลวงแนะนํา และเพ่ือนแนะนํา  มีจํานวนเทากัน 8 คน คิดเปนรอยละ 5  และอันดับ
สามคือญาติพ่ีนองแนะนํา มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3 
 
ตารางที่  4-65   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความเห็นที่วาการใช 
                     อินเตอรเน็ตมีสวนตอความเชื่อความศรัทธามากนอยเพียงใด 

ผลตอความเชื่อศรัทธา จํานวน รอยละ 
ไมมีสวนเลย 2 1 
มีสวนนอย 15 10 
มีสวนปานกลาง 73 48 
มีสวนมาก 63 41 

รวม 153 100 
 
 จากตารางที่ 4-65 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยใชอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาถึงขอมูลดานศาสนา 
ทั้งหมด 153 คน สวนใหญเห็นวาการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาถึงขอมูลดานศาสนามีสวนตอความเชื่อ
ความศรัทธาในระดับปานกลาง มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 48 รองลงมาคือมีสวนมาก มี
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 41 
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ตอนที่ 3  สภาพความพึงพอใจของคริสตชนที่มีตอสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความศรัทธา 
3.1  ดานการเขาถึงสื่อชนิดตาง ๆ  
ตารางท่ี 4-66  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจของคริสตชน 
                   ดานการเขาถึงสื่อชนิดตางๆ 
ที ่ การเขาถึง X S.D. ระดับ 
1 ทานเขาถึงสื่อบาทหลวงไดสะดวก 3.69 0.95 มาก 
2 ทานเขาถึงสื่ออินเตอรเน็ตไดสะดวก 3.52 1.24 มาก 
3 ทานเขาถึงสื่อบราเดอร/ซิสเตอรไดสะดวก 3.47 0.99 ปานกลาง 
4 ทานเขาถึงสื่อซีดีเพลงศาสนาไดสะดวก 3.46 0.05 ปานกลาง 
5 ทานเขาถึงสื่อสารวัดไดสะดวก 3.42 1.15 ปานกลาง 
6 ทานเขาถึงสื่อครูคําสอนไดสะดวก 3.37 1.04 ปานกลาง 
7 ทานเขาถึงสื่อหนังสือศรัทธาไดสะดวก 3.34 1.08 ปานกลาง 
8 ทานเขาถึงสื่ออุดมสารรายสัปดาหไดสะดวก 3.32 1.03 ปานกลาง 
9 ทานเขาถึงสื่ออุดมศานตรายเดือนไดสะดวก 3.29 1.04 ปานกลาง 
10 ทานเขาถึงสื่อภาพยนตรศาสนาไดสะดวก 3.26 1.06 ปานกลาง 
11 ทานเขาถึงสื่อรายการแสงธรรมไดสะดวก 2.79 1.19 ปานกลาง 
12 ทานเขาถึงสื่อรายการพระเจาสถิตกับเราไดสะดวก 2.75 1.25 ปานกลาง 
13 ทานเขาถึงสื่อวิทยุคาทอลิกไดสะดวก 2.69 1.22 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.69 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4-66  สภาพความพึงพอใจของคริสตชนดานการเขาถึงสื่อชนิดตาง ๆ โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X=3.26, S.D.=0.69) หากพิจารณาในแตละขอ พบวา คริสตชน
คาทอลิกสามารถเขาถึงสือบุคคล “บาทหลวง” ไดสูงสุด ในระดับมาก (X=3.69, S.D.=0.95)  
รองลงมาคือ การเขาถึงสื่ออินเตอรเน็ต ในระดับมาก (X=3.52, S.D.=1.24) และอันดับที่สามคือ  
สามารถเขาถึงสื่อบุคคล “บราเดอร/ซิสเตอร” ไดในระดับปานกลาง  (X=3.47, S.D.=0.99) สวน
อันดับสุดทายคือ การเขาถึงสื่อวิทยุคาทอลิก ในระดับปานกลาง (X=2.69, S.D.=1.22) 
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3.2  ดานคุณภาพและความเหมาะสมของสื่อชนิดตาง ๆ  
ตารางท่ี 4-67  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจของคริสตชน 
                   ดานคุณภาพและความเหมาะสมของสื่อชนิดตาง ๆ  
ที ่ คุณภาพและความเหมาะสม X S.D. ระดับ 
1 คุณภาพของสื่อบาทหลวงมีความเหมาะสม 3.84 0.81 มาก 
2 คุณภาพของสื่อซีดีเพลงศาสนามีความเหมาะสม 3.69 0.93 มาก 
3 คุณภาพของสื่อบราเดอร/ซิสเตอรมีความเหมาะสม 3.67 0.83 มาก 
4 คุณภาพของสื่อภาพยนตรศาสนามีความเหมาะสม 3.65 0.91 มาก 
5 คุณภาพของสื่ออินเตอรเน็ตมีความเหมาะสม 3.63 0.98 มาก 
6 คุณภาพของสื่ออุดมสารรายสัปดาหมีความเหมาะสม 3.62 0.85 มาก 
7 คุณภาพของสื่อหนังสือศรัทธามีความเหมาะสม 3.60 0.91 มาก 
8 คุณภาพของสื่ออุดมศานตรายเดือนมีความเหมาะสม 3.58 0.87 มาก 
9 คุณภาพของสื่อรายการพระเจาสถิตกับเรามีความ

เหมาะสม 
3.48 1.06 ปานกลาง 

10 คุณภาพของสื่อครูคําสอนมีความเหมาะสม 3.46 0.89 ปานกลาง 
11 คุณภาพของสื่อสารวัดมีความเหมาะสม 3.46 0.98 ปานกลาง 
12 คุณภาพของสื่อรายการแสงธรรมมีความเหมาะสม 3.44 1.01 ปานกลาง 
13 คุณภาพของสื่อวิทยุคาทอลิกมีความเหมาะสม 3.33 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.58 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4-67  สภาพความพึงพอใจของคริสตชนดานคุณภาพและความเหมาะสมของ
สื่อชนิดตาง ๆ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X=3.01, S.D.=0.58) หากพิจารณาในแตละขอ 
พบวา คริสตชนคาทอลิกเห็นวาสื่อบุคคล “บาทหลวง” มีคุณภาพและความเหมาะสมสูงสุด อยูใน
ระดับมาก (X=3.84, S.D.=0.81)  รองลงมาคือ คุณภาพและความเหมาะสมของซีดีเพลงศาสนา อยู
ในระดับมาก (X=3.69, S.D.=0.93) และอันดับที่สามคือ  คุณภาพและความเหมาะสมของสื่อบุคคล 
“บราเดอร/ซิสเตอร” อยูในระดับมาก (X=3.67, S.D.=0.83) สวนอันดับสุดทายคือ คุณภาพและ
ความเหมาะสมของสื่อวิทยุคาทอลิก ในระดับปานกลาง (X=3.33, S.D.=1.07) 
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ตอนที่ 4  สภาพปญหาในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความศรัทธา 
 จากแบบสอบถามปลายเปด พบวา คริสตชนคาทอลิกมีสภาพปญหาในการใชสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธา ดังตอไปนี้   

1. ตองการใหมีสื่อเพ่ิมมากขึ้น หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสื่ออินเตอรเน็ต เนื่องจาก
เยาวชนมักใชสื่อชนิดนี้กันมาก 

2. รายการโทรทัศนคาทอลิก ออกอากาศในชวงเวลาเชามาก คนที่ดูสวนใหญเปนผูสูงอายุ
ที่ตืนเชา แตวัยทํางาน วัยรุน และเด็ก ๆ แทบไมมีโอกาสไดดู 

3. สื่อที่ดีค่ือการดําเนินชีวิตที่เปนแบบอยางของบาทหลวง บราเดอร ซิสเตอร และครูคําสอน 
สวนสื่อเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เปนเพียงสวนเสริมเทานั้น ยิ่งสื่อบุคคลเนนเทคโนโลยีมากๆ อาจสงผลให
หางจากสัตบุรุษออกไปมากขึ้น  

4. การผลิตสื่อซีดีเพลงศาสนา ควรเนนกลุมเยาวชน เนื่องจากเปนวัยที่สนใจและชอบฟง
เพลง 

5. สื่อที่เปนเพลง และวีดีโอ หากสามารถนําขึ้นอินเตอรเน็ตและให Download ไดก็จะดี
มาก 

6. ควรใหแตละเขตวัดประชาสัมพันเกี่ยวกับเว็บไซต สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศนรายการตางๆ 
วามีอะไรบาง เว็บไซตอะไร สื่อวิทยุคลื่นไหน และสื่อโทรทัศนชองอะไร เวลาไหนบาง  

 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของคริสต-
ชนคาทอลิกในประเทศไทย คณะผูวิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อชนิดตางๆ ความ
พึงพอใจตอสื่อชนิดตางๆ และปญหาอุปสรรคในการรับสื่อชนิดตางๆ โดยทําการศึกษาขอมูลจาก
กลุมตัวอยางที่เปนคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ทั้ง 10 สังฆมณฑล โดยใชแบบสอบถามซึ่งใช
ทั้งคําถามปลายปดและปลายเปด 
 ในการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เปนสถิติ
รอยละและคาเฉลี่ย เพ่ืออธิบายคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง อธิบายถึ ง
พฤติกรรมการเปดรับสื่อชนิดตางๆ  อธิบายถึงความพึงพอใจตอสื่อชนิดตางๆ และประมวลสภาพ
ปญหาในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธา 

ในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร 
 2.  พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
 3.  ความพึงพอใจของคริสตชนที่มีตอสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธา 
 4. สภาพปญหาในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธา 
 
1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร สรุปผลไดดังนี้ 
 ในจํานวนกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา ประกอบดวยกลุมตัวอยางที่เปนทั้งเพศชายและเพศ
หญิง โดยมีเพศชายมากกวาเพศหญิงเล็กนอย กลาวคือ มีเพศชายรอยละ 58.3 และเพศหญิงรอยละ 
41.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 18 – 25 ป รอยละ 32.1 โดยมีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรีจํานวนมากที่สุด คือ รอยละ 57.8  สวนใหญมีสถานะภาพโสด รอยละ 54.1 เปนผูมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท รอยละ 35.3 สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 33   
โดยมีอยูในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มากที่สุด คือ รอยละ 27.1 เปนผูที่นับถือศาสนาคริสต 
นิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแตแรกเกิดมากที่สุด รอยละ 87.6  มีการเขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณใน
วันอาทิตยทุกครั้งมากท่ีสุด รอยละ 62.4  
 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อตางๆ  สรุปผลไดดังนี้ 
2.1 สื่อบุคคล บาทหลวง(คุณพอ) 

กลุมตัวอยางสวนใหญกอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ จะเคยสนทนา/ปรึกษากับบาทหลวง 
รอยละ 90 โดยสนทนา/ปรึกษาในเรื่องขอความเชื่อเปนสวนใหญ รอยละ 60.1 และสวนใหญเห็นวา
บาทหลวง(คุณพอ)มีสวนตอความเชื่อความศรัทธามาก รอยละ 66 
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2.2 สื่อบุคคล บราเดอร/ซิสเตอร 
กลุมตัวอยางสวนใหญกอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ จะเคยสนทนา/ปรึกษากับบราเดอร/ 

ซิสเตอร รอยละ 86 โดยสนทนา/ปรึกษาในเรื่องขอความเชื่อเปนสวนใหญ รอยละ 52.3 และสวน
ใหญเห็นวาบราเดอร/ซิสเตอร มีสวนตอความเชื่อความศรัทธามาก รอยละ 49 
 
2.3 สื่อบุคคล ครูคําสอน 

กลุมตัวอยางสวนใหญกอน/หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ จะเคยสนทนา/ปรึกษาครูคําสอน 
รอยละ 71 โดยสนทนา/ปรึกษาในเรื่องขอความเชื่อเปนสวนใหญ รอยละ 46.3 และสวนใหญเห็นวา
ครูคําสอน มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง รอยละ 44 
 
2.4 สื่อสิ่งพิมพ อุดมสารรายสัปดาห 

กลุมตัวอยางสวนใหญเคยอานอุดมสารรายสัปดาห รอยละ 91 โดยอานนาน ๆ ครั้งเปน
สวนใหญ รอยละ 55 ทั้งนี้สวนใหญรูจักและรับอุดมสารรายสัปดาหจากการไปโบสถแลวมีวางไว
บริการ รอยละ 45 โดยคอลัมนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ขอคิดสะกิดใจ รอยละ 60.1 โดย
ผูอานสวนใหญเห็นวาอุดมสารรายสัปดาหมีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง รอยละ 
58 
 
2.5 สื่อสิ่งพิมพ อุดมศานตรายเดือน 

กลุมตัวอยางสวนใหญเคยอานอุดมศานตรายเดือน รอยละ 76 โดยอานนาน ๆ ครั้งเปน
สวนใหญ รอยละ 57 ทั้งนี้สวนใหญรูจักและรับอุดมศานตรายเดือนจากการไปโบสถแลวมีวางไว
บริการ รอยละ 43 โดยคอลัมนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ พระวาจาเปนดังประทีปสองทาง รอย
ละ 32.6 โดยผูอานสวนใหญเห็นวาอุดมศานตรายเดือนมีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปาน
กลาง รอยละ 57 
 
2.6 สื่อสิ่งพิมพ สารวัด 

กลุมตัวอยางสวนใหญเคยอานอุดมศานตรายเดือน รอยละ 77 โดยอานทุกครั้งเปนสวน
ใหญ รอยละ 49 ทั้งนี้สวนใหญรูจักและรับสารวัดจากการไปโบสถแลวมีวางไวบริการ รอยละ 49.1 
โดยผูอานสวนใหญเห็นวาสารวัดมีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง รอยละ 52 

 
2.7 สื่อสิ่งพิมพ หนังสือศรัทธาทั่วไป 

กลุมตัวอยางสวนใหญเคยอานหนังสือศรัทธาทั่วไป รอยละ 84 โดยอาน1-2 วันตอสัปดาห
เปนสวนใหญ รอยละ 50 ทั้งนี้ประเภทของหนังสือศรัทธาที่ไดรับความนิยมอานมากที่สุดคือ ประวัติ
นักบุญ รอยละ 38.1 โดยสวนใหญเห็นวามีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับมาก คือ รอยละ 57 
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2.8 สื่อสิง่พิมพอ่ืน ๆ  
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยอานสื่อสิ่งพิมพอาน ๆ มากที่สุดคือ นิตยสารแมพระยุคใหม 

นิตยสารราย 2 เดือน โดยคณะภคินีเซนตปอล เดอ ซารตร รอยละ 64.2  
 
2.9 สื่อโทรทัศน รายการแสงธรรม 

กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยชมรายการแสงธรรม รอยละ 54  ในกลุมตัวอยางที่เคยชม 
สวนใหญจะชมนาน ๆ ครั้ง รอยละ 83 โดยชมผานทางโทรทัศนชอง 9 มากกวาการชมยอนหลังผาน
ทางเว็บไซต รอยละ 62  และสวนใหญสนใจชมเอง รอยละ 57  ทั้งนี้ผูที่เคยชมรายการแสงธรรม
สวนใหญเห็นวารายการมีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง รอยละ 43 
 
2.10 สื่อโทรทัศน รายการพระเจาสถิตกับเรา 

กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยชมรายการพระเจาสถิตกับเรา รอยละ 61  ในกลุมตัวอยางที่
เคยชม สวนใหญจะชมนาน ๆ ครั้ง รอยละ 80 โดยชมผานทางโทรทัศนชอง 11 มากกวาการชม
ยอนหลังผานทางเว็บไซต รอยละ 62  และสวนใหญสนใจชมเอง รอยละ 54  ทั้งนี้ผูที่เคยชมรายการ
พระเจาสถิตกับเรา สวนใหญเห็นวารายการมีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับมาก รอยละ 46 
 
2.11 สื่อวิทยุคาทอลิก 

กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยฟงวิทยุคาทอลิก รอยละ 65  ในกลุมตัวอยางที่เคยฟง สวน
ใหญจะชมนาน ๆ ครั้ง รอยละ 80 โดยคลื่นที่กลุมตัวอยางฟงมากที่สุดคือ คลื่นขาวดี ทาแรเรดิโอ 
FM 104.5 MHz  รอยละ 11.9  และสวนใหญสนใจรับฟงเอง รอยละ 64  ทั้งนี้ผูที่เคยรับฟงวิทยุ
คาทอลิกสวนใหญเห็นวามีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง รอยละ 58 
 
2.12 สื่อซีดีเพลงศาสนา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเคยฟงเพลงศาสนาจากซีดี รอยละ 90  ในกลุมตัวอยางที่เคยฟง สวน
ใหญจะฟง 1-2 วันตอสัปดาห รอยละ 37 สวนใหญสนใจรับฟงเอง รอยละ 60  ทั้งนี้ผูที่เคยรับฟง
เพลงศาสนาจากซีดี สวนใหญเห็นวามีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับมาก รอยละ 45 
 
2.13 สื่อภาพยนตรศาสนา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเคยชมภาพยนตรศาสนา รอยละ 77 ในกลุมตัวอยางที่เคยชม สวน
ใหญจะชมนาน  ๆ ครั้ง รอยละ 50 โดยสวนใหญสนใจรับชมเอง รอยละ 65  ทั้งนี้ผูที่เคยรับชม
ภาพยนตรศาสนา สวนใหญเห็นวามีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับปานกลาง และระดับมาก
เทากัน คือ รอยละ 46 
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2.14 สื่ออินเตอรเน็ต 
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการเขาถึงขอมูลดานศาสนา รอยละ 70  

ในกลุมตัวอยางที่เคยใช สวนใหญจะเขาใช 1-2 วันตอสัปดาห รอยละ 43 ทั้งนี้เว็บไซตที่กลุม
ตัวอยางนิยมเขาไปหาขอมูลดานศาสนามากที่สุดคือ เว็บไซตของสังฆมณฑลตาง ๆ รอยละ 48.6 
โดยสวนใหญสนใจเอง รอยละ 79 ทั้งนี้ผูที่เคยเขาใชอินเตอรเน็ต สวนใหญเห็นวามีผลตอความเชื่อ
ความศรัทธาในระดับปานกลาง รอยละ 48 
  
ตอนที่ 3  สภาพความพึงพอใจของคริสตชนที่มีตอสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความศรัทธา 
3.1  ดานการเขาถึงสื่อชนิดตาง ๆ  

สภาพความพึงพอใจของคริสตชนดานการเขาถึงสื่อชนิดตาง ๆ โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ทั้งนีพ้บวา คริสตชนคาทอลิกสามารถเขาถึงสือบุคคล “บาทหลวง” และ สื่ออินเตอรเน็ต
ไดสะดวกที่สุด  สวนการเขาถึงสื่อวิทยุคาทอลิกอยูในระดับปานกลาง  
 
3.2  ดานคุณภาพและความเหมาะสมของสื่อชนิดตาง ๆ  
 สภาพความพึงพอใจของคริสตชนดานคุณภาพและความเหมาะสมของสื่อชนิดตาง ๆ โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้พบวา คริสตชนคาทอลิกเห็นวาสื่อบุคคล “บาทหลวง” มี
คุณภาพและความเหมาะสมสงูสุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ คุณภาพและความเหมาะสมของซีดี
เพลงศาสนา และอันดับที่สามคือ  คุณภาพและความเหมาะสมของสื่อบุคคล “บราเดอร/ซิสเตอร” 
สวนอันดับสุดทายคือ คุณภาพและความเหมาะสมของสื่อวิทยุคาทอลิก ในระดับปานกลาง  
 
ตอนที่ 4  สภาพปญหาในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความศรัทธา 
 จากแบบสอบถามปลายเปด พบวา คริสตชนคาทอลิกมีสภาพปญหาในการใชสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธา ดังตอไปนี้   

1. ตองการใหมีสื่อเพ่ิมมากขึ้น หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสื่ออินเตอรเน็ต เนื่องจาก
เยาวชนมักใชสื่อชนิดนี้กันมาก 

2. รายการโทรทัศนคาทอลิก ออกอากาศในชวงเวลาเชามาก คนที่ดูสวนใหญเปนผูสูงอายุ
ที่ตืนเชา แตวัยทํางาน วัยรุน และเด็ก ๆ แทบไมมีโอกาสไดดู 

3. สื่อที่ดีค่ือการดําเนินชีวิตที่เปนแบบอยางของบาทหลวง บราเดอร ซิสเตอร และครูคําสอน 
สวนสื่อเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เปนเพียงสวนเสริมเทานั้น ยิ่งสื่อบุคคลเนนเทคโนโลยีมากๆ อาจสงผลให
หางจากสัตบุรุษออกไปมากขึ้น  

4. การผลิตสื่อซีดีเพลงศาสนา ควรเนนกลุมเยาวชน เนื่องจากเปนวัยที่สนใจและชอบฟง
เพลง 

5. สื่อที่เปนเพลง และวีดีโอ หากสามารถนําขึ้นอินเตอรเน็ตและให Download ไดก็จะดี
มาก 
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6. ควรใหแตละเขตวัดประชาสัมพันธเกี่ยวกับเว็บไซต สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศนรายการตางๆ 
วามีอะไรบาง เว็บไซตอะไร สื่อวิทยุคลื่นไหน และสื่อโทรทัศนชองอะไร เวลาไหนบาง  
 
อภิปรายผล 
 สื่อบุคคล พบวา บาทหลวงเปนสื่อบุคคลที่คริสตชนคาทอลิกเห็นวามีสวนตอความเชื่อ
ความศรัทธามากวาสื่อชนิดอ่ืน ๆ ทั้งนี้ก็เพราะคริสตศาสนจักรคาทอลิกใหความสําคัญตอการศึกษา
อบรมเพ่ือเตรียมบุคลากรสูการเปนศาสนบริกรอยางตอเนื่อง มีการจัดระบบและสถาบันการศึกษา
อบรมสูการเปนศาสนบริกรอยางจริงจัง มีทั้งแนวทางท่ีเปนสากล ภายใตหนวยงานที่รับผิดชอบ และ
แนวทางการประยุกตใหเขากับชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง 
ซึ่งถือเปนศาสนบริกรสําคัญในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ในภารกิจการปกครองดูและชุมชน การ
ประกอบพิธีกรรมและการประกาศเผยแผคําสอน (ไชโย กิจสกุล, 2549: 12-13 อางในวุฒิชัย ออง
นาวา, 2552)  โดยมีการจัดสถานที่สําหรับการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงของคริสตศาสน
จักรคาทอลิกโดยเฉพาะที่เรียกวา “สามเณราลัย” (Seminary) สถานที่ เนื้อหา วิธีการอบรม และ
ผูใหการอบรมตองมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณแหงยุคสมัย (เกรียงศักดิ์  
โกวิทวานิช, 2535) โดยจัดแบงการศึกษาอบรมเปนสามระดับ ไดแก สามเณราลัยเล็ก สามเณราลัย
กลาง และสามเณราลัยใหญ โดยสามเณราลัยเล็ก หมายถึง การศึกษาอบรมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมทั้งการอบรมพิเศษ 1-2 ป กอนเขาสามเณราลัยกลาง โดยมี
จุดประสงคเพ่ือรับการฝกอบรมบมนิสัยใหเปนผูที่มีศรัทธาในพระเจาตามวุฒิภาวะของเขา พรอมทั้ง
คุณธรรมตางๆ อบรมใหเขามีระเบียบวินัย มีจิตใจเอ้ืออาทร เปนผูที่สามารถดําเนินชีวิตรวมกับคน
อ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข สามเณราลัยกลาง คือ การศึกษาอบรมที่ตอเนื่องจากสามเณราลัยเล็ก 
โดยใชเวลา 1 ป เพ่ือการพัฒนาความเชื่อศรัทธา การมีประสบการณชีวิตในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง
การใชเวลาเพ่ือไตรตรองพิจารณาชีวิตตอนเองวาเหมาะสมกับการตอบรับจากพระเจาสูการเปน
บาทหลวงหรือไม (ไชโย กิจสกุล, 2549: 13 อางในวุฒิชัย อองนาวา, 2552)   และสามเณราลัยใหญ 
เปนสถาบันการศึกษาอบรมขั้นสุดทาย ใชเวลาอยางนอย 8 ป เพ่ือพัฒนาชีวิตดานวุฒิภาวะ ชีวิต
ภายใน สติปญญาและงานอภิบาล เพื่อความพรอมสูการเปนบาทหลวงตอไป (วุฒิชัย อองนาวา และ
คณะ, 2553: 71-80)  ทั้งนี้สามเณราลัยใหญ หรือสถาบันแสงธรรม ใชวิธีการอบรม 3 แบบเปนหลัก
หรือแนวทางสําคัญในการใหการอบรมอยางมีบูรณาการ คือ 1) การหลอเลี้ยงโดยผูใหการอบรมหรือ
คณะผูใหการอบรม 2) โครงการอบรมตนเอง และ 3) ชีวิตกลุม (สามเณราลัยแสงธรรม, 2545) 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุวพักตร จารุจงกลวงศ(2544) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง สื่อที่มีประสิทธิภาพ
ในการเผยแผคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย พบวา บาทหลวงเปนสื่อบุคคลที่มีสวนชวยใน
การหันมาเลื่อมใสศรัทธาคริสตศาสนามากที่สุด  
 สื่อสิ่งพิมพ พบวา อุดมสารรายสัปดาหเปนสื่อสิ่งพิมพที่คริสตชนคาทอลิกเปดรับมากที่สุด 
มากกวาอุดมศาสนรายเดือน สารวัด หนังสือศรัทธาทั่วไป  และมากกวาสื่อชนิดอ่ืนๆ โดยสามารถ
เขาถึงไดดวยการไปโบสถแลวมีวางไวใหบริการ สามารถหยิบไปอานได โดยมีกลองไวสําหรับการ
บริจาคคาจัดพิมพ ซึ่งสรางความสะดวก และชวยใหการเขาถึงสื่อสิ่งพิมพชนิดนี้ไดงายยิ่งขึ้น  นับวา
สื่อสิ่งพิมพถือเปนสื่อที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน โดยบรรดามิชชันนารียุคแรกๆ ไดเห็น
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ความสําคัญของสื่อชนิดนี้ โดยมีการจัดพิมพตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในสมเด็จพระ
นารายณมหาราช โดยบาทหลวงลังคลัว (Langlois) ซึ่งเปนมิชชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหง
กรุงปารีส ในราวป ค.ศ. 1674 โดยคุณพอใหเหตุผลวา “เพราะในกรุงสยาม กระดาษราคาต่ํามาก 
คนงานจางไดในราคาถูกๆ คนแตงหนังสือก็อยูในมิสซังแลว”  
 นอกจากนี้กลุมตัวอยางเห็นวาสื่อสิ่งพิมพที่มีผลตอความเชื่อความศรัทธามากที่สุดคือ 
หนังสือศรัทธาทั่วไป โดยประเภทของหนังสือศรัทธาที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ประวัตินักบุญ  
 สื่อโทรทัศน พบวา ทั้งรายการแสงธรรม และรายการพระเจาสถิตกับเรานั้นถึงแมจะมี
กลุมตัวอยางคริสตชนคาทอลิกเขาถึงสื่อชนิดนี้นอยกวาครึ่งก็ตาม หากแตเมื่อถามถึงผลตอความเชื่อ
ความศรัทธากลุมตัวอยางที่เขาถึงสื่อเหลานี้สวนใหญเห็นวามีผลตอความเชื่อความศรัทธาในระดับ
มาก สาเหตุหนึ่งที่ทําใหการเขาถึงนอยอาจเปนเพราะชวงเวลาในการออกอากาศนั้นเชามาก และ
เปนวันพักผอน คนสวนใหญที่สามารถชมคือคนในวัย 50 ขึ้นไป อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสามารถ
เขาถึงไดโดยการชมยอนหลังไดทุกที่ทุกเวลาผานทางเว็บไซต TV Catholic Online 
(http://tv.catholic.or.th)  
 สื่อวิทยุคาทอลิก พบวา มีการเขาถึงสื่อชนิดนี้นอยกวาสื่อชนิดอ่ืน ๆ การเขาถึงที่นอยนี้มัก
พบกับสื่อชนิดที่มีการออกอากาศเปนชวงเวลา ทั้งสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ ปญหาหลักๆ ของการ
เปดรับสื่อเหลานี้คือ ผูรับไมสะดวกในการรับสื่อ ทั้งเรื่องของชวงเวลา การไมทราบถึงขอมูลรายการ
วาออกอากาศวันไหน เวลาใด คลื่นใด เปนตน  สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวพักตร จารุจงกลวงศ
(2544)  ที่พบวาสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศนไมมีสวนใหหันมาเลื่อมใสศรัทธาคริสตศาสนา เนื่องจากสื่อ
ทั้งสองประเภทมีผูตอบแบบสอบถามเคยรับชมสื่อวิทยุโทรทัศน หรือรับฟงสื่อวิทยุกระจายเสียงเปน
จํานวนนอยมาก อาจมาจากมีการประชาสัมพันธไมมากพอ  
 สื่ออ่ืนๆ ประกอบดวย ภาพยนตรศาสนา ซีดีเพลงศาสนา และสื่ออินเตอรเน็ต พบวา สื่อ
ซีดีเพลงศาสนาไดรับการเขาถึงมากที่สุด รองลงมาคือภาพยนตรศาสนา  และสื่ออินเตอรเน็ต อาจ
เนื่องมาจากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงวัยระหวาง 18-25 ป ซึ่งเปนชวงวัยที่สนใจฟงเพลง 
ภาพยนตร และอินเตอรเน็ต สื่อตางๆ เหลานี้จึงมีผลตอคนวัยนี้ เปนอยางมาก  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุวพักตร จารุจงกลวงศ (2544) ที่พบวา เทปเพลงจะมีการเปดในงานฉลองตางๆ เชน 
การฉลองประจําปของโบสถ(ฉลองวัด) โดยมีหนวยงานออกจําหนายและเปดเพลงในโอกาสดังกลาว 
โดยเนื้อหา เนื้อรอง จะมีสาระทางศาสนา สวนทํานอง และดนตรีมีการสรางสรรคทําใหนาฟง จึงทํา
ใหสื่อนี้มีสวนชวยใหผูรับฟงสนใจ และหันมาเลื่อมใสศรัทธาในคริสตศาสนา   
 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการหลอมรวมสื่อประเภทตางๆ เขาไวดวยกัน โดยมีบทบาทและ
ไดรับความนิยมมากขึ้น เชน การดูรายการโทรทัศนผานทางโทรศัพทมือถือ ดูผานอินเตอรเน็ต เปน
ตน ดังนั้น สื่อภาพยนตร สื่อเพลงศาสนา ตลอดจนรายการโทรทัศนศาสนาจึงไดมีการปรับตัว โดย
การใชสื่อใหม เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการเขาถึงได เชน ในปจจุบันคริสตชนคาทอลิกสามารถ
เขาชมรายการโทรทัศนทั้งรายการแสงธรรม และรายการพระเจาสถิตกับเราไดผานทางอินเตอรเน็ต 
โดยเว็บไซต TV Catholic Online (http://tv.catholic.or.th) หรืออาจเขาชมไดผานทางเครือขาย
สังคมออนไลน(Social Network) ซึ่งมีผูนําลิงค(Link) ไปโพสตไวในเครือขายตางๆ ซึ่งก็เปนการเพ่ิม
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ชองทางในการเขาถึงขอมูลดานศาสนาไดเปนอยางดี ดังที่องคสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 
2 (Pope John Paul II, 1990) ทรงกลาวไววา 

 “...เพราะวาการประกาศขาวดีอยางแทจริงของวัฒนธรรมสมัยใหมนั้น ขึ้นอยูกับ
การแพรอิทธิพลของสื่อเปนอยางมาก การใชสื่ออยางงายๆ เพ่ือเผยแพรขาวสาร  
คริสตชนและการสอนที่แทจริงของพระศาสนจักรนั้นไมเพียงพอ จําเปนที่จะตอง
ผสมผสานดวยขอความเขาไปในวัฒนธรรมแบบใหม โดยการสื่อสารสมัยใหมดวย
เชนเดียวกัน  นี่คือประเด็นที่ยุงยาก เพราะวัฒนธรรมแบบใหมไมไดแคเริ่มตนขึ้น
จากอะไรก็ตามที่สุดทายแลวแสดงออกใหเห็นได แตจากขอเท็จจริงที่วา หนทาง
แนวใหมของการสื่อสารนั้นมีอยูจริง ดวยภาษาใหม เทคนิคใหม และจิตวิทยา
ใหม” 

 
 ในขณะที่มีชองทางในการเขาถึงขอมูลดานศาสนามากมายเชนนี้ การประชาสัมพันธถึง
ชองตางดังกลาวจึงมีความจําเปน เพ่ือใหบรรดาคริสตชนที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลได ตาม
ชองทางที่ตนเองสะดวก ตามที่มีกลุมตัวตัวอยางเสนอแนะวา ควรใหแตละเขตวัดประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับเว็บไซต สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศนรายการตางๆ วามีอะไรบาง เว็บไซตอะไร สื่อวิทยุคลื่น
ไหน และสื่อโทรทัศนชองอะไร เวลาไหนบาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวพักตร จารุจงกลวงศ 
(2544) ที่พบวา คําแนะนําเพิ่มเติมที่กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา ควรทําประชาสัมพันธใหกับ
คริสตศาสนิกชนทราบ โดยอธิการโบสถแจงข าวสารขอมูลของสื่ อวิทยุ โทรทัศน  และ
วิทยุกระจายเสียง เมื่อคริสตศาสนิกชนไปรวมพิธีมิสซาที่โบสถในวันอาทิตย   
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงในชวงวัยตางๆ โดยเฉพาะ เชน กลุมเยาวชน กลุม
ผูสูงอายุ เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลที่ลึกขึ้น ชัดเจนขึ้น 
 2.  ควรทําการศึกษาโดยเนนสื่อใหม (New Media) ซึ่งมีบทบาท และมีอิทธิพลตอคน 
และสังคมในปจจุบันเปนอยางมาก เพื่อหาแนวทางในการใชสื่อใหมในการประกาศพระวาจา 
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แบบสอบถาม 
 

 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “สภาพและปญหาการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมความศรัทธาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหา 
ตลอดจนพฤติกรรมการเปดรับ  และแนวทางในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 ตอน ขอความกรุณาใหทานชวยตอบตามความเปน
จริงของทานมากท่ีสุด  
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นและความเปนจริงของทาน 
 

ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  � 1) ชาย     � 2) หญิง  
 

2. อายุ  � 1) ต่ํากวา 18 ป   � 2) 18 – 25 ป 
  � 3) 26 – 33 ป   � 4) 34 – 41 ป 

� 5) 42 – 49 ป   � 6) 50 ปขึ้นไป 
 

3. การศึกษา � 1) ประถมศึกษา  � 2) มัธยมตน  � 3) มัธยมปลาย 
  � 4) อนุปริญญา  � 5) ปริญญาตรี � 6) ปริญญาโท 
  � 7) ปริญญาเอก  � 8) อ่ืน ๆ  โปรดระบุ.......................................... 
 

4. สถานภาพ � 1) โสด    � 2) สมรส  � 3) หยาราง 
  � 4) หมาย(ฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต) � 5) แยกกันอยู 
 

5. รายไดสวนบุคคลตอเดือน 
� 1) ต่ํากวา 5,000 บาท   � 2) 5,001 – 10,000 บาท 

 � 3) 10,001 – 20,000 บาท   � 4) 20,001 – 30,000 บาท   
� 5) 30,001 – 40,000 บาท   � 6) 40,001 – 50,000 บาท  

 � 7) 50,001 ขึ้นไป 
 

6. อาชีพ  � 1) นักเรียน/นักศึกษา   � 2) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  � 3) พนักงานบริษัท   � 4) รับจางทั่วไป 

� 5) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย  � 6) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 
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7. สังฆมณฑลที่สังกัด 
 � 1) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   � 2) อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 
 � 3) สังฆมณฑลราชบุรี    � 4) สังฆมณฑลเชียงใหม 
 � 5) สังฆมณฑลนครสวรรค   � 6) สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 
 � 7) สังฆมณฑลนครราชสีมา   � 8) สังฆมณฑลอุบลราชธานี 
 � 9) สังฆมณฑลอุดรธานี   � 10) สังฆมณฑลจันทบุรี 
 

8. เดิมทีทานนับถือศาสนาใด 
 � 1) คริสต คาทอลิก ตั้งแตแรก     

� 2) อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................................................................... ............................ 
 

9. ทานเขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ในวันอาทิตยบอยแคไหน 
� 1)  ทุกครั้ง     � 2)   เกือบทุกครั้ง  
� 3)   นาน ๆ ครั้ง เพราะ................................................................................................. ........... 

 
ตอนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ 
สื่อบุคคล  บาทหลวง (คุณพอ) 
10. ทานเคยสนทนา/ปรึกษากับบาทหลวงบางหรือไม 
 � 1) เคย    � 2) ไมเคย 

(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําขอ 13) 
11. ทานเคยสนทนา/ปรึกษากับบาทหลวง ในเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � 1) เรื่องสวนตัว   � 2) เรื่องขอความเชื่อ 

� 3) เรื่องครอบครัว    � 4) เรื่องการศึกษา 
� 5) เรื่องหนาที่การงาน   � 6) เรื่องการเมือง 
� 7) เรื่องอ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................................ .......................... 
 

12. ทานคิดวาบาทหลวง มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

สื่อบุคคล  บราเดอร/ซิสเตอร 
13. ทานเคยสนทนา/ปรึกษากับบราเดอร/ซิสเตอร บางหรือไม 
 � 1) เคย    � 2) ไมเคย 

(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําขอ 16) 
 
 



3 
 
14. ทานเคยสนทนา/ปรึกษากับบราเดอร/ซิสเตอร ในเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � 1) เรื่องสวนตัว   � 2) เรื่องขอความเชื่อ 

� 3) เรื่องครอบครัว    � 4) เรื่องการศึกษา 
� 5) เรื่องหนาที่การงาน   � 6) เรื่องการเมือง 
� 7) เรื่องอ่ืน ๆ โปรดระบุ ..........................................................................................................  
 

15. ทานคิดวาบราเดอร/ซิสเตอร มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

สื่อบุคคล  ครูคําสอน 
16. ทานเคยสนทนา/ปรึกษากับครูคําสอนบางหรือไม 
 � 1) เคย    � 2) ไมเคย 

(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําขอ 19) 
17. ทานเคยสนทนา/ปรึกษากับครูคําสอน ในเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � 1) เรื่องสวนตัว   � 2) เรื่องขอความเชื่อ 

� 3) เรื่องครอบครัว    � 4) เรื่องการศึกษา 
� 5) เรื่องหนาที่การงาน   � 6) เรื่องการเมือง 
� 7) เรื่องอ่ืน ๆ โปรดระบุ .............................................................. ............................................ 

18. ทานคิดวาครูคําสอน มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

ส่ือสิ่งพิมพ  “อุดมสารรายสัปดาห” 
19. ทานเคยอาน “อุดมสารรายสัปดาห” หรือไม 
 � 1) เคย    � 2) ไมเคย 

(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําขอ 24) 
20. ทานอาน “อุดมสารรายสัปดาห” บอยเพียงใด 
 � 1) ทุกสัปดาห  � 2) เกือบทุกสัปดาห  � 3) นาน ๆ ครั้ง 
21. ผูแนะนําใหทานอาน “อุดมสารรายสัปดาห” คือ (ตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 � 1) สนใจสมัครเปนสมาชิกเอง  � 2) เมื่อไปโบสถในวันอาทิตย 

� 3) บิดา – มารดา    � 4) ญาติพ่ีนอง 
� 5) เพ่ือน    � 6) บาทหลวง 
� 7) บราเดอร/ซิสเตอร    � 8) ครูคําสอน 
� 9) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 
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22. คอลัมนใน “อุดมสารรายสัปดาห” ที่ทานชอบอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � 1) ขาวเดนภายใน-นอกประเทศ � 2) ประกาศกที่ฉันรัก 

� 3) คุยกัน 7 วันหน    � 4) วันละกาวกับพระเยซู 
� 5) ขอคิดสะกิดใจ   � 6) คําสอน 5 นาท ี
� 7) หนึ่งภาพเกา...หลากหลายเรื่องราว  � 8) สนามความคิดงานแพรธรรม 
� 9) วัดไหนมีอะไร    � 10) ที่นี่มีนัด 
� 11) หมายเหตุอุดมสาร  � 12) ภาพจากที่เกิดเหตุ 
� 13) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

23. ทานคิดวา “อุดมสารรายสัปดาห”  มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

ส่ือสิ่งพิมพ  “อุดมศานตรายเดือน” 
24. ทานเคยอาน “อุดมศานตรายเดือน” หรือไม 
 � 1) เคย    � 2) ไมเคย 

(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําขอ 29) 
25. ทานอาน “อุดมศานตรายเดือน” บอยเพียงใด 
 � 1) ทุกเดือน   � 2) เกือบทุกเดือน  � 3) นาน ๆ ครั้ง 
26. ผูแนะนําใหทานอาน “อุดมศานตรายเดือน” คือ (ตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 � 1) สนใจสมัครเปนสมาชิกเอง  � 2) เมื่อไปโบสถในวันอาทิตย 

� 3) บิดา – มารดา    � 4) ญาติพ่ีนอง 
� 5) เพ่ือน    � 6) บาทหลวง 
� 7) บราเดอร/ซิสเตอร    � 8) ครูคําสอน 
� 9) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

27. คอลัมนใน “อุดมศานตรายเดือน” ที่ทานชอบอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � 1) ขุมทรัพยพระคัมภีร  � 2) สกูปพิเศษ 

� 3) พระวาจาเปนดังประทีปสองทาง � 4) สัมภาษณ 
� 5) ระหวางเดือน    � 6) บทความพิเศษ 
� 7) วันละกาวกับพระเยซู  � 8) ขางธรรมาสน 
� 9) สื่อศึกษา    � 10) บทความเตือนใจตนเอง 
� 11) คุยกับเภสัชกรณ   � 12) บันทึกธรรมทูต    
� 13) มุมเล็ก ๆ ของนักเดินทาง  � 14) ผานมา 55 ป พอจะมีเรื่องเลาสูกันฟง 
� 15) คริสตคิดกับนักจิตฯ  � 16) ดูหนัง     
� 17) ไตตามโคงตะวัน   � 18) เยาวชนของเรา    
� 19) ชวนนองคุย   � 20) เก็บมาเลา-เอามาฝาก 
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� 21) ไขกลองคําถาม   � 22) ชีวิตมันส ๆ  ของพ่ีแปง   
� 23) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

28. ทานคิดวา “อุดมศานตรายเดือน”  มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

ส่ือสิ่งพิมพ  “สารวัด” 
29. เมื่อทานไปโบสถ ทานรับ/อานสารวัดที่ทางโบสถแจกหรือไม 
 � 1) รับ    � 2) ไมรับ 

(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมรับ” ใหขามไปทําขอ 33) 
30. ทานอาน “สารวัด” บอยเพียงใด 
 � 1) ทุกครั้ง    � 2) เกือบทุกครั้ง  � 3) นาน ๆ ครั้ง 
31. ผูแนะนําใหทานอาน “สารวัด” คือ (ตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 � 1) สนใจสมัครเปนสมาชิกเอง  � 2) เมื่อไปโบสถในวันอาทิตย 

� 3) บิดา – มารดา    � 4) ญาติพ่ีนอง 
� 5) เพ่ือน    � 6) บาทหลวง 
� 7) บราเดอร/ซิสเตอร    � 8) ครูคําสอน 
� 9) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

32. ทานคิดวา “สารวัด”  มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

ส่ือสิ่งพิมพ  “หนังสือศรัทธาทั่วๆ ไป” 
33. ทานเคยอาน หนังสือศรัทธา ที่หนวยงานตาง ๆ จัดทําขึ้นหรือไม 
 � 1) เคยอาน   � 2) ไมเคยอาน 

(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคยอาน” ใหขามไปทําขอ 37) 
34. ทานอาน  “หนังสือศรัทธา” บอยเพียงใด 
 � 1) ทุกวัน   � 2) 5-6 วันตอสัปดาห    

� 3) 3-4 วันตอสัปดาห   � 4) 1-2 วันตอสัปดาห   � 5) นาน ๆ ครั้ง 
35. ประเภทของหนังสือศรัทธาที่ทานชอบอานมากที่สุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � 1) ประวัติศาสตรของพระศาสนจักร  

� 2) ประวัตินักบุญ 
� 3) ประวัติบุคคลคาทอลิก ที่ใหแงคิดดานศาสนา และเปนแบบอยางที่ดี 
� 4) หนังสือเกี่ยวกับขอความเชื่อ 
� 5) เร่ืองสั้น เร่ืองเลา นิทานศาสนา 
� 6) อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................................................... 
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36. ทานคิดวา “หนังสือศรัทธา”  มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

สื่อสิ่งพิมพอ่ืน ๆ  
37. สิ่งพิมพใดตอไปนี้ที่ทานเคยอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

� 1) แสงธรรมปริทัศน (วารสารราย 4 เดือน โดยวิทยาลัยแสงธรรม) 
� 2) ผูไถ (วารสารราย 4 เดือน โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม) 
� 3) อิสระ (นิตยสารรายเดือน โดยคณะพระมหาไถ) 
� 4) แมพระยุคใหม (นิตยสารราย 2 เดือน โดยคณะภคินีเซนตปอล เดอ ซารตร) 
� 5) ดอนบอสโก (นิตยสารราย 2 เดือน โดยคณะซาเลเซียน) 
� 6) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

 
 

ส่ือโทรทัศน  รายการ “แสงธรรม” 
38. ทานเคยชมรายการ “แสงธรรม” วันอาทิตยเวนอาทิตย เวลา 04.30 -05.00 น. ทางโมเดิรนไนนทีวี  
(ชอง 9) หรือไม 
 � 1) เคย    � 2) ไมเคย 

(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําขอ 43) 
39. ทานชมรายการ  “แสงธรรม” บอยเพียงใด 
 � 1) ทุกครั้ง    � 2) เกือบทุกครั้ง  � 3) นานๆ ครั้ง  
40. ทานชมรายการ  “แสงธรรม” ผานชองทางใด 
 � 1) ทางโทรทัศน ชอง 9   

� 2) ชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต TV Catholic Online  (http://tv.catholic.or.th) 
� 3) อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................................................  

41. ผูแนะนําใหทานชมรายการ “แสงธรรม” คือ (ตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 � 1) ชมรายการเอง   � 2) บิดา – มารดา 

� 3) ญาติพ่ีนอง    � 4) เพ่ือน 
� 5) บาทหลวง    � 6) บราเดอร/ซิสเตอร  
� 7) ครูคําสอน    � 8) บังเอิญเปดเจอ 
� 9) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

42. ทานคิดวารายการ “แสงธรรม”  มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
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ส่ือโทรทัศน  รายการ “พระเจาสถิตกับเรา” 
43. ทานเคยชมรายการ “พระเจาสถิตกับเรา” ทุกวันอาทิตย เวลา 04.00 -04.50 น. ทางสถานีโทรทัศน NBT 
(ชอง 11)  หรือไม  

� 1) เคย    � 2) ไมเคย 
(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําขอ 48) 

44. ทานชมรายการ  “พระเจาสถิตกับเรา” บอยเพียงใด 
 � 1) ทุกครั้ง    � 2) เกือบทุกครั้ง  � 3) นานๆ ครั้ง  
45. ทานชมรายการ  “พระเจาสถิตกับเรา” ผานชองทางใด 
 � 1) ทางโทรทัศน ชอง 11   

� 2) ชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต  TV Catholic Online  (http://tv.catholic.or.th) 
� 3) อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................................................  

46. ผูแนะนําใหทานชมรายการ “พระเจาสถิตกับเรา” คือ (ตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 � 1) ชมรายการเอง   � 2) บิดา – มารดา 

� 3) ญาติพ่ีนอง    � 4) เพ่ือน 
� 5) บาทหลวง    � 6) บราเดอร/ซิสเตอร  
� 7) ครูคําสอน    � 8) บังเอิญเปดเจอ 
� 9) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

47. ทานคิดวารายการ “พระเจาสถิตกับเรา”  มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

ส่ือวิทยุกระจายเสียง   
48. ทานเคยรับฟงรายการจากวิทยุคาทอลิกบางหรือไม  

� 1) เคย    � 2) ไมเคย 
(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําขอ 53) 

49. รายการวิทยุคาทอลิกรายการใดตอไปนี้ที่ทานเคยรับฟง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
� 1) วิทยุชุมชนคนของแผนดินนาโพธิ์ FM 88.25 MHz 
� 2) คลื่นขาวดี ทาแรเรดิโอ FM 104.5 MHz 
� 3) RVS Radio โรงเรียนรุงอรุณวิทยา FM 105.75 MHz 
� 4) Love is  Radio สังฆมณฑลราชบุรี FM 107.75 MHz 
� 5) Grace  Radio FM 107.75 MHz 
� 6) ST Radio โรงเรียนแสงทองวิทยา FM 106.25 MHz 
� 7) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

50. ทานรับฟงรายการจากสื่อวิทยุคาทอลิกบอยเพียงใด 
 � 1) ทุกวัน    � 2) เกือบทุกวัน  � 3) นานๆ ครั้ง  
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51 ผูแนะนําใหทานฟงรายการจากสื่อวิทยุคาทอลิกคือ (ตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 � 1) ฟงรายการเอง   � 2) บิดา – มารดา 

� 3) ญาติพ่ีนอง    � 4) เพ่ือน 
� 5) บาทหลวง    � 6) บราเดอร/ซิสเตอร  
� 7) ครูคําสอน    � 8) บังเอิญเปดเจอ 
� 9) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

52. ทานคิดวา “สื่อวิทยุคาทอลิก”  มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

ส่ืออ่ืน ๆ  ซีดีเพลงศาสนา 
53. ทานเคยฟง “เพลงศาสนา” จากซีดีหรือไม  

� 1) เคย    � 2) ไมเคย 
(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําขอ 57) 

54. ทานฟงเพลงจาก  “ซีดีเพลงศาสนา” บอยเพียงใด 
 � 1) ทุกวัน    � 2) 5-6 วันตอสัปดาห    

� 3) 3-4 วันตอสัปดาห    � 4) 1-2 วันตอสัปดาห   � 5) นาน ๆ ครั้ง 
55. ผูแนะนําใหทานฟงเพลงจาก “ซีดีเพลงศาสนา”  คือ (ตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 � 1) ฟงเอง    � 2) บิดา – มารดา 

� 3) ญาติพ่ีนอง    � 4) เพ่ือน 
� 5) บาทหลวง    � 6) บราเดอร/ซิสเตอร  
� 7) ครูคําสอน    � 8) บังเอิญเจอจากงานฉลองตาง ๆ 
� 9) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

56. ทานคิดวา “ซีดีเพลงศาสนา”  มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

ส่ืออ่ืน ๆ  ดีวีด/ีภาพยนตรศาสนา 
57. ทานเคยชม “ดีวีดี/ภาพยนตรศาสนา” หรือไม  

� 1) เคย    � 2) ไมเคย 
(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําขอ 61) 

58. ทานชม “ดีวีดี/ภาพยนตรศาสนา” บอยเพียงใด 
 � 1) ทุกวัน    � 2) 5-6 วันตอสัปดาห    

� 3) 3-4 วันตอสัปดาห    � 4) 1-2 วันตอสัปดาห   � 5) นาน ๆ ครั้ง 
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59. ผูแนะนําใหทานชม “ดีวีดี/ภาพยนตรศาสนา”  คือ (ตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 � 1) สนใจเอง    � 2) บิดา – มารดา 

� 3) ญาติพ่ีนอง    � 4) เพ่ือน 
� 5) บาทหลวง    � 6) บราเดอร/ซิสเตอร  
� 7) ครูคําสอน    � 8) บทความแนะนําภาพยนตรจากวารสารฯ 
� 9) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

60. ทานคิดวา “ดีวีดี/ภาพยนตรศาสนา”  มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
 

ส่ืออ่ืน ๆ  อินเตอรเน็ต 
61. ทานเคยใช “อินเตอรเน็ต” เพ่ือเขาถึงขอมูลดานศาสนาหรือไม  

� 1) เคย    � 2) ไมเคย 
(สําหรับผูที่ตอบวา “ไมเคย” ใหขามไปทําตอนที่ 3) 

62. ทานเขาใช “อินเตอรเน็ต” เพ่ือเขาถึงขอมูลดานศาสนา บอยเพียงใด 
 � 1) ทุกวัน    � 2) 5-6 วันตอสัปดาห    

� 3) 3-4 วันตอสัปดาห    � 4) 1-2 วันตอสัปดาห   � 5) นาน ๆ ครั้ง 
63. รายการใดตอไปนี้ที่ทานเคยเขาใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

� 1) เว็บไซตของสังฆมณฑลตาง ๆ  
� 2) เว็บไซต Cathoric.or.th 
� 3) เว็บไซต Pope Report (www.popereport.com) 
� 4) facebook หนวยงาน องคกร หรือบุคคล ที่เนนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา 
� 5) Application : พระคํานําชีวิต 
� 6) Application : The Catholic Player (บทภาวนาของคาทอลิก) 
� 7) The Word : โปรแกรมพระคัมภีรคาทอลิกภาษาไทย ป2011 
� 8) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

64. ผูแนะนําใหทานใช “อินเตอรเน็ต” เพ่ือเขาถึงขอมูลดานศาสนา คือ (ตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 � 1) สนใจเอง    � 2) บิดา – มารดา 

� 3) ญาติพ่ีนอง    � 4) เพ่ือน 
� 5) บาทหลวง    � 6) บราเดอร/ซิสเตอร  
� 7) ครูคําสอน    � 8) บทความแนะนําภาพยนตรจากวารสารฯ 
� 9) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

65. ทานคิดวา “อินเตอรเน็ต” มีสวนตอความเชื่อความศรัทธาของทานมากนอยเพียงใด 
 � 1) ไมมีสวนเลย   � 2) มีสวนนอย 

� 3) มีสวนปานกลาง    � 4) มีสวนมาก 
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ตอนที่ 3 สภาพความพึงพอใจของคริสตชนที่มีตอสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความศรัทธา 
 สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน ทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลง
ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานมากที่สุด โดยเรียงจาก มากที่สุด(5) Æ นอยที่สุด(1)  หากมี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือความคิดเห็นอื่นๆ กรุณาเขียนเพิ่มเติมในชอง “ความคิดเห็นอ่ืนๆ” 

ขอความ 

ระดับความพึงพอใจ 
ความคิดเห็น

อ่ืนๆ 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. ดานการเขาถึงสื่อชนิดตาง ๆ 
1. ทานสามารถเขาถึงสื่อบุคคล “บาทหลวง” ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 

      

2. ทานสามารถเขาถึงสื่อบุคคล “บราเดอร/ซิสเตอร” ไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว  

      

3. ทานสามารถเขาถึงสื่อบุคคล “ครูคําสอน” ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว  

      

4. ทานสามารถเขาถึงสื่อสิ่งพิมพ “อุดมสารรายสัปดาห” ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว  

      

5. ทานสามารถเขาถึงสื่อสิ่งพิมพ “อุดมศานตรายเดือน” ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว  

      

6. ทานสามารถเขาถึงสื่อสิ่งพิมพ “สารวัด”  ไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว  

      

7. ทานสามารถเขาถึงสื่อสิ่งพิมพ “หนังสือศรัทธาทั่วไป” ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว  

      

8. ทานสามารถเขาถึงสื่อโทรทัศนรายการ “แสงธรรม” ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว  

      

9. ทานสามารถเขาถึงสื่อโทรทัศนรายการ “พระเจาสถิตกับเรา” 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

      

10. ทานสามารถเขาถึงสื่อวิทยุคาทอลิก ไดอยางสะดวก รวดเร็ว        
11. ทานสามารถเขาถึงสื่อ “ซีดีเพลงศาสนา” ไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว  

      

12. ทานสามารถเขาถึงสื่อ “ดีวีดี/ภาพยนตรศาสนา” ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว  

      

13. ทานสามารถเขาถึงสื่อ “อินเตอรเน็ต” ดานศาสนา ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว  
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ขอความ 

ระดับความพึงพอใจ 
ความคิดเห็น

อ่ืนๆ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
2. ดานคุณภาพ และความเหมาะสมโดยรวมของสื่อ 
1. สื่อบุคคล “บาทหลวง” มีคุณภาพที่ดี มีความเหมาะสม       
2. สื่อบุคคล “บราเดอร/ซิสเตอร” มีคุณภาพที่ดี มีความเหมาะสม       
3. สื่อบุคคล “ครูคําสอน” มีคุณภาพที่ดี มีความเหมาะสม       
4. สื่อสิ่งพิมพ “อุดมสารรายสัปดาห” มีคุณภาพท่ีดี มีความ
เหมาะสม 

      

5. สื่อสิ่งพิมพ “อุดมศานตรายเดือน” มีคุณภาพที่ดี มีความ
เหมาะสม 

      

6. สื่อสิ่งพิมพ “สารวัด”  มีคุณภาพท่ีดี มีความเหมาะสม       
7. สื่อสิ่งพิมพ “หนังสือศรัทธาทั่วไป” มีคุณภาพที่ดี มีความ
เหมาะสม 

      

8. สื่อโทรทัศนรายการ “แสงธรรม” มีคุณภาพที่ดี มีความ
เหมาะสม 

      

9. สื่อโทรทัศนรายการ “พระเจาสถิตกับเรา” มีคุณภาพที่ดี มี
ความเหมาะสม 

      

10. สื่อวิทยุคาทอลิก มีคุณภาพที่ดี มีความเหมาะสม       
11. สื่อ “ซีดีเพลงศาสนา” มีคุณภาพที่ดี มีความเหมาะสม       
12. สื่อ “ดีวีดี/ภาพยนตรศาสนา” มีคุณภาพที่ดี มีความเหมาะสม       
13. สื่อ “อินเตอรเน็ต” มีคุณภาพที่ดี มีความเหมาะสม       

 

ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

**ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้** 
 ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 

20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
โทร 0-2429-0100  www.saengtham.ac.th 

cheat_p@hotmail.com 
 


