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บทคัดย่อ
 การวจัิยน้ีมวัีตถุประสงคเ์พือ่ศึกษาการรูเ้ทา่ทนัส่ือกรณสีือ่โทรทศัน์และสือ่สงัคมออนไลน์

ประเภทเฟซบุ๊คในสังคมไทย (Facebook) เพื่อวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ

โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค และเพื่อศึกษาพุทธวิธีการรู้เท่าทันสื่อส�าหรับสื่อ

โทรทศันแ์ละสือ่สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุค๊ในสงัคมไทยเพือ่พฒันาชวิีต ตามรปูแบบ การวิจยั

เชิงคุณภาพ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 15 ท่าน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก

และศึกษาเนื้อหาสื่อโทรทัศน์กระแสหลัก 6 ช่อง รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค  

 ผลการวิจัยพบว่า การใช้พุทธวิธีการรู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาชีวิตของมนุษย์เป็นไปตาม

กระบวนการของ Diamond Model  ซ่ึงมีขั้นตอนการรับรู้ส่ือโทรทัศน์และเฟซบุ๊คในเชิงพุทธ 

โดยอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นข้ันปฏิบัติการในการระลึกรู้แบบไม่ปล่อยตามอ�านาจกระแสตัณหา 

และมีความอดทนทางจิตใจต่อผลกระทบจากสื่อ ในขั้นคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญอย่างรอบด้าน             

ใช้วิธีพิจารณาทางปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ อิทัปปัจจยตา ไตรลักษณ์ และกาลามสูตร   

รวมทั้งการปฏิบัติตามรูปแบบพุทธวิธีการรู้เท่าทันส่ือซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาชีวิตใน ๓ ด้าน คือ 

ด้านศีล การพัฒนามนุษย์ให้มีพฤติกรรมในการใช้สื่อเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งใช้สื่อเพื่อ
ให้เกิดสุจริต ด้านสมาธิ  คือ การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพทางจิตที่พร้อมต่อการรับรู้สื่อแบบรู้

เท่าทัน ด้านปัญญา คือ กระบวนการใช้ปัญญาคิดใคร่ครวญตามหลักธรรมเพื่อสร้างความเห็น
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The Buddhist Way of Media Literacy for Life 
Development : A Case Study of Television and Facebook

Sainumpung Ratanangam

Abstract

 This qualitative research aims to study the media literacy in the case of 

television and social media of Facebook in Thai society, and to analyze the Buddhist 

doctrines and the Buddhist way concerning the media literacy for life development. 

The study of sample of the fifteen experts used in the research is in the process of 

the depth interview and in the case study of the six main media of television and 

the social media of Facebook. The result of study shows that the Buddhist way of 

Media Literacy for life development can be summarized in the Diamond Model: the 

first process is the Buddhist way of perception in the media of television and Facebook 

by mindfulness and consciousness without greed including the patient perception of 

the media. The second process of clearly thinking is in the factors of critical thinking 

(Yonisomanasikara), the Dependent Origination, the Three Characteristics and 

Kalamasutta. The fundament development of the Buddhist way of media Literacy 

has the three factors: Sila Smathi and Pañña by beneficially using the media and 

doing good action, by mental development for the media literacy and by wisdom 

development for the Right View.     
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บทน�า
ในยุคโลกไร้พรมแดน มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง สามารถสืบค้นหา

ข้อมูลและแพร่กระจายข่าวสารได้ตลอดเวลา เปรียบเหมือนย่อโลกทั้งใบอยู่บนปลายนิ้ว ในขณะที่มีการ
พัฒนาเทคโนโลย ีพฒันารูปแบบการสือ่สารก็มีการพฒันาอยา่งไม่หยดุนิง่เชน่กนั    สือ่กระแสหลักท่ีมคีวาม
ใกล้ชิดกับชีวิตประจ�าวันมากที่สุดคือสื่อสังคมออนไลน์ (Social MeDia) จากการส�ารวจของส�านักงาน
สถิติแห่งชาติในปี 2556 พบผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 22.2ล้านคน และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ 
46.4 ล้านคน ประชากรท่ีเล่นอินเตอร์เน็ตร้อยละ 70.7 มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social MeDia) 
(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ.  2556 : ออน์ไลน์) และสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสามารถอยู่มายาวจนครบ
รอบ 10 ปี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 คือ เฟซบุ๊ค (Facebook) ปัจจุบันมีผู้ใช้ทั่วโลก 1.2 พันล้านคน 
(SocialbakeRS, www.checkFacebook. coM) และจ�านวนผู้ใช้ในประเทศไทย 18.2 ล้านคน 
เมือ่ดเูปน็รายเมอืง กรงุเทพมหานครตดิอนัดบัเมอืงทีม่ผีูใ้ชเ้ฟซบุ๊คเป็นอันดบัที ่1 ของโลก (ศทุธดิา ชวนวัน.  
มิถุนายน – กรกฎาคม 2556 : ออน์ไลน์) สื่อที่ได้รับความนิยมมาหลายยุคหลายสมัย ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นสุดยอดของสื่อมวลชนที่ทรงพลังคือ “สื่อโทรทัศน์”  เป็นสื่อที่ได้รับรู้โดยตรงผ่านการรับชมทั้งภาพ
และเสยีง เปน็สือ่ทีใ่ชใ้นบา้น ใชง้า่ย สะดวกตอ่การเขา้ถงึ และมชีัว่โมงถา่ยทอดยาวนาน ซึง่ในปัจจบัุนสอง
สื่อที่ทรงอิทธิพลนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างสูง (กาญจนา แก้วเทพ.  2552 : 207) โดยใช้คุณลักษณะพิเศษ
ของ “เฟซบุ๊ค” ซึ่งเป็นสื่อที่ครอบคลุมสื่อสังคมออนไลน์ (Social MeDia) ทั้งหมด ซึ่งสื่อโทรทัศน์จะใช้
เฟซบุ๊ค เพื่อเป็นสื่อที่เพิ่มช่องทางเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น บางข้อความที่มีการน�าเสนอในโทรทัศน์ ก็
จะถกูน�าขอ้มลูลงในเฟซบุค๊เกดิกลไกการการขบัเคลือ่นสือ่ในเฟซบุค๊ ทัง้โดยผูผ้ลติรายการโทรทศันเ์ปน็ผูล้ง
ข้อมูลเองหรือผู้ชมรายการส่งข้อมูลต่อ ๆ กันทั้งในแง่ลบและบวก (PikaS.  2006 : 1-23) สื่อในปัจจุบัน
สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
จึงเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยเพราะคุณลักษณะพิเศษของสองสื่อดังกล่าว การสื่อสารอย่างรวดเร็วนั้นมี
ทัง้ผลดีและส่งผลเสยี เปรยีบเสมอืนดาบสองคม และทีเ่ปน็ปญัหาในสงัคมมากทีสุ่ดคอื ขาดการรูเ้ทา่ทนัใน
ขอ้มลูขา่วสาร เพราะผู้รับสารไมทั่นวเิคราะห์ข้อมูลขา่วสาร เชือ่ทนัททีีเ่หน็และไดย้นิ หากไมรู่เ้ทา่ทนักจ็ะเกดิ
อนัตรายซ่ึงเปน็ “ปญัหาภยัเงยีบ” จากการใช้สือ่สงัคมออนไลนอ์ยา่งเฟซบุค๊ เนือ่งจากเปน็สือ่ทีต่อ้งเปดิเผย
ขอ้มลูส่วนตวัและมกีารสือ่สารกันสง่ผลให้หลงเชือ่การชกัจงู จงึมแีนวโนม้ทีจ่ะถกูลอ่ลวง และน�าไปสูค่วาม
รุนแรง ซึ่งอันดับหนึ่งมาจากการรับสื่อลามกต่าง ๆ  ดังที่ปรากฏจากสถานการณ์ทางการเมือง การแบ่งขั้ว
อ�านาจ และแบ่งคนไทย  ออกจากกันโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์  จากสีแดงและสีเหลืองมาเป็น สีแดงกับกลุ่ม
การเคลือ่นไหวทางการเมอืง หรือรายการโทรทัศน์ทีผู่บ้ริโภคไดเ้หน็พฤตกิรรมต่าง ๆ  จนเกดิความเคยชนิอีก
รูปแบบหนึ่ง คือ การรับชมละครเป็นประจ�าจะกระตุ้นให้เกิดเป็นความเคยชินและพฤติกรรมเลียนแบบทั้ง
ในด้านดีและไม่ดี จะเห็นว่าพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์นั้น เปลี่ยนไปนิยมการรับชมละครย้อนหลัง
ในบางตอน โดยใช้อินเตอร์เน็ตแทน  ส่วนรายการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือความเชื่อเร้นลับ  ก็
ยังมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนเป็นอย่างมาก เช่น รายการคนอวดผี และรายการศึก 12 
ราศี  ถูกมองว่าเป็นรายการที่ส่งเสริมความเช่ือผิดบางอย่างในสังคม การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็น
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ทกุเวลาและโอกาส ควรพฒันาให้มาก ในทศันะทางพระพุทธศาสนา การรบัรูอ้ย่างมีสตรู้ิเท่าทนัเป็นเครือ่ง
มือพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ให้มีการรู้เท่าทันสื่อในด้านการรับรู้และใช้สื่อ เช่น การรับสื่อโทรทัศน์หรือ
เฟซบุ๊คบนพื้นฐานของสติและปัญญา ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การศึกษาวิเคราะห์การรู้เท่าทันสื่อ ศึกษากรณีสื่อ
โทรทัศ น์และสื่อสัง คมออนไลน์ประเภทเฟซ บุ๊ค สื่อสมัยใหม่ที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจ�าวันของคนในสังคม 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติพัฒนาชีวิต ให้รู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊คในสังคมไทย 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ กรณีสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค (Facebook) 
ในสังคมไทย 
 2. เพ่ือวิเคราะห์หลักธรรม ท่ีเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันส่ือโทรทัศน์และส่ือออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค
 3. เพื่อศึกษาพุทธวิธีการรู้เท่าทันสื่อ ส�าหรับสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊คใน
สังคมไทยเพื่อพัฒนาชีวิต

วิธีด�าเนินการวิจัย
    งานวิจัยนี้มีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ Qualitative ReSeaRch โดยรวบรวม
ข้อมูลภาคเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์เจาะลึก (in-DePth inteRviewS) จากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
และด้านสื่อ ก�าหนดขอบเขตศึกษาเฉพาะสื่อกระแสหลัก คือ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่อง 3 5 7 9 11 และ
ไทยพีบีเอส และสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook รวมท้ังเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง
   การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ
ดว้ยการศกึษาเอกสารและแบบสมัภาษณ์อยา่งมโีครงสรา้ง (StRuctuReD inteRview) โดยมขีัน้ตอน 
ดังนี้    
   1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วจึงลงมือสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูนีเ้ป็นแบบสมัภาษณอ์ยา่งมีโครงสรา้ง (StRuctuReD inteRview) โดยผูวิ้จยัจะน�าแบบ
สัมภาษณ์ที่ออกแบบไว้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อความในแบบสัมภาษณ์ หลัง
จากปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงน�าแบบสัมภาษณ์ 
ดังกล่าวออกไปสัมภาษณ์
   2 .  ขั้นตอนการเก็ บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ภาคสนาม เพื่อส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้น
ต้น โดยเน้นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านพุทธวิธีการรู้เท่าทันเพื่อพัฒนาชีวิตมีความคล่องแคล่วในหลักธรรมค�า
สอน 15 ท่าน มีประสบการณ์ตรงไม่ต�่ากว่า 10 ปี หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแล้ว น�าเนื้อหาที่
ได้จากการให้ข้อมูล เพื่อให้ได้ค�าตอบที่สมบูรณ์ครบถ้วนและได้มาซึ่งองค์ความรู้ด้านความรู้พุทธวิธีการรู้
เท่าทันเพื่อพัฒนาชีวิต  
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   การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
   1. ด้านเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้ท�าการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการรู้เท่าทัน 
สื่อตามทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ ทฤษฎีการสื่อสาร แนวคิด gatekeePeR และด้านเนื้อหาสื่อกระแสหลัก
เน้นรายการข่าว บันเทิง และโฆษณา
   2. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key inFoRMantS) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง ระยะเวลาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key inFoRMation inteRview) ใช้เวลา
ประมาณคนละ 1-2  ชั่วโมง โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารศาสนาที่มีความคล่องแคล่วในหลักธรรม 
และผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนที่มีประสบการณ์เรื่องการส่ือสารศาสนา สัมภาษณ์แบบ
เปิดกว้างไม่จ�ากัดค�าตอบ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญผสมผสานการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต  
อยา่งมส่ีวนรว่มและไมม่สีว่นร่วม ข้ึนอยู่กับสถานการณแ์ละความเหมาะสมของชว่งเวลา ของการสมัภาษณ์
และใช้วิธีการต่าง ๆ 

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อกรณีสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุค๊ (Facebook) ในสงัคมไทยพบวา่ การวเิคราะหส์ือ่สามารถใชห้ลกัการ 4 เชน่ การวเิคราะห์
หาองคค์วามรูท้ีจ่ะไดจ้ากสือ่เปน็อยา่งไร วเิคราะหเ์นือ้หาสือ่แสดงออกถงึอารมณ์ ความรูส้กึหรือทัศนคติ ที่
มีผลต่อผู้รับสื่อในแง่เกิดคุณหรือโทษอย่างไร  วิเคราะห์คุณค่าหรือแก่นแท้ส�าคัญของสื่อว่ามีการประกอบ
สรา้งอยา่งไรและวเิคราะหส์ือ่ตามหลกัจรยิธรรม  หลงัจากนัน้ ตอ้งรูจ้กักลัน่กรองสือ่เพ่ือใหเ้กดิการรบัสือ่
ทีเ่กิดประโยชน ์งดเวน้การรบัสือ่ทีเ่กดิโทษกบัตนเองและผูอ้ืน่ รวมทัง้ท�าใหผู้ร้บัสือ่มรีะบบวธิกีารรบัและใช้
สือ่ไดอ้ยา่งถกูต้อง ดา้นสือ่สาร เปน็การสือ่สารตอ่ผูอ้ืน่ ดว้ยความเคารพตอ่เพือ่นมนษุย ์ไม่สือ่สารทีก่อ่เกดิ
ความขัดแย้ง  การละเมิดสิทธิและขัดต่อหลักศีลธรรมที่ดีงาม เมื่อแยกระดับของการรู้เท่าทันสื่อ แบ่งเป็น
ทักษะความเข้าใจพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ และทักษะขั้นสูงคือ การใช้ทักษะความคิดที่เกิดจากการ
วเิคราะห ์การตคีวาม การประเมนิ เพือ่ใหค้วามเขา้ใจลกัษณะ เนือ้หา องคป์ระกอบ จดุมุ่งหมาย วิธที�างาน 
คณุประโยชนแ์ละโทษ บรบิททางเศรษฐกจิ การเมอืง ผลกระทบดา้นตา่ง ๆ   และการใชทั้กษะความสามารถ
ดา้นสือ่เพือ่สือ่สารกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม นอกจากนี ้ตามทฤษฎีการกลัน่กรองสาร เป็นสิง่ส�าคญั
มากในการสื่อสารในสังคมซึ่งมีสองแง่คือ ผู้กลั่นกรองภายนอก เช่น นักข่าว บรรณาธิการข่าว หัวหน้าฝ่าย
ข่าวต่าง ๆ รวมไปถึงพ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็นต้นและผู้กลั่นกรองภายใน คือ ผู้รับสื่อมีวิจารณญาณที่ดีใน
การกรองเอาแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ แล้วท�าหน้าที่ส่งผ่านสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อไปให้ผู้อื่นและสังคม
   ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์และสื่อ
สังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค พบว่า พุทธวิธีการรู้เท่าทันเกี่ยวข้องกับการรู้จักใช้ตา หู ใจ เพื่อเรียนรู้สื่อ
ทั้งสองประเภทโดยเน้นการใช้อายตนะหรือสื่อภายในตัวเรา คือ ตา หู ในการรับชม การฟัง และการรับรู้
ทางใจ โดยไม่ปล่อยประสาทสัมผัสไปตามกระแสของกิเลส อกุศล ซึ่งสื่อทั้งสองประเภทนั้นจะมีลักษณะ
ของสื่อที่ส่งสารต่อผู้รับในเชิงเร่งเร้าอกุศลหรือกุศล การรับแบบไม่ปล่อยจิตไปตามกระแสในฝ่ายเสื่อม 
เปน็การกลัน่กรองภายในประการหนึง่ จ�าเปน็ตอ้งมีสตเิป็นฐานในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารซึง่ในฐานะผูร้บัจะ
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ไมเ่กดิความหลง หรอืยดึมัน่อปุาทานหรอืไมท่กุขไ์ปตามเนือ้หา เพราะไปกระทบกบัสือ่แบบไม่ต้ังสต ิจงึเกดิ
ความหวั่นไหวการรู้จักก�าหนดสติสัมปชัญญะ เป็นเครื่องมือช่วยในการรับรู้หรือกระทบสื่อ  ผู้รับสื่อจ�าเป็น
ตอ้งฝกึฝนสตใิหรู้้เท่าทันสถานการณป์จัจบุนั ท�าจติใจใหเ้ปน็กลางในการรบัสือ่ ทัง้ขอ้มลูขา่วสารทีก่อ่ใหเ้กดิ
ความชอบความไม่ชอบใจ ผิดหวงัสมหวงั ไมเ่ป็นดังใจปรารถนา ปัจจัยส�าคญัอีกประการหนึ่งคือ ปัญญาใน
การพิจารณาสื่อได้แก่ การคิดเป็น คิดถูก คิดมีเหตุผลตามหลักโยนิโสมนสิการ  และพิจารณาตรวจสอบสื่อ
ตามหลักกาลามสูตร เพื่อตรวจสอบและประเมินสื่อโทรทัศน์และสื่อเฟซบุ๊ค
 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อศึกษาพุทธวิธีการรู้เท่าทันสื่อส�าหรับสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์  
ประเภทเฟซบุ๊คในสังคมไทยเพื่อพัฒนาชีวิตพบว่า เมื่อพิจารณาสื่อประเภทโทรทัศน์และเฟซ ในความหมาย
เชงิพทุธเรยีกวา่ สือ่ภายนอก (สิง่เร้าภายนอก) เปน็รปูหรอืเสยีงทีต่าและหเูป็นปจัจยัรว่มภายในทีต่อ้งอาศยั
กนั เป็นเหตุใหเ้กดิการรบัรูผ้า่นการดแูละไดย้นิเสยีง (เรยีกว่า จกัษุวิญญาณและโสตวิญญาณ) (กระบวนการ
ของผัสสะ) เพราะกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้น คนที่รับสื่อจะเกิดการความรู้สึกที่มีต่อสิ่งเร้า ในลักษณะที่
เรียกว่า เวทนา (เพราะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา) ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดที่คนรับสื่อและมีผลกระทบใน 
3 ลักษณะคือ รับแล้วเกิดความรู้สึกเป็นสุข เพลิดเพลิน รับแล้วเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ และรับแล้วรู้สึกเฉยๆ 
เพราะผลของการรับสื่อแล้วมีความรู้สึกต่างๆ กัน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนที่รับสื่อแล้วรู้สึกเป็นสุข จะแสดง
ลักษณะให้เห็นว่าชื่นชม เพลิดเพลิน และยึดติดกับสื่อหรือยึดติดในความเห็น เพราะมีกิเลสประเภทราคะ
เป็นตัวสนับสนุน (ราคานุสัย) คนที่รับสื่อแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ จะแสดงลักษณะให้เห็นว่าเกิดความทุกข์ อึดอัด 
ไม่สบายใจ เสียใจ ร้องไห้ คร่�าครวญ จึงถึงขั้นลุ่มหลงงมงาย เพราะมีกิเลสประเภทปฏิฆะเป็นตัวสนับสนุน 
(ปฏิฆานุสัย) และเกิดความกระวนกระวาย เดือดร้อน เป็นทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ ส่วนคนประเภท
ที่สาม คือ รับสื่อแล้วรู้สึกเฉย จะแสดงให้เห็นว่าการรับสื่อแบบไม่รู้ชัดว่า สื่อที่เราได้รับมีการเกิดขึ้นเป็น
อย่างไร เสื่อมอย่างไร มีคุณและโทษอย่างไร แล้วเราจะหาทางก�าจัดความรู้สึกประเภทนี้ออกได้อย่างไร 
หากเปรียบเทียบความรู้สึกต่อสื่อดังกล่าวนี้เป็นของร้อน และเพราะความรู้สึกสุข ทุกข์ และเฉย ๆ เป็นต้น
เหตุท�าให้เกิดตัณหา หรือความทะยานอยาก ซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ คือ คนที่รับสื่อแล้วเกิดพอใจ ยินดี 
ก�าหนัด รักใคร่ ต้องการอยากจะได้ เพราะได้เห็นรูป ได้ยินเสียง อยากได้รับความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ดี ๆ 
(กามตัณหา คือ ความทะยานอยากในกาม) คนที่รับสื่อแล้วเกิดความเพลิดเพลินอยากจะได้รับสื่อที่สนอง
ความต้องการ หรือต้องการอยากจะเป็น ความเพลิดเพลินยินดีต่อสื่อที่เข้าอยู่เรื่อย ๆ  ก็ท�าให้ตัณหาพัฒนา
มากขึ้นเรื่อย ๆ และประเภทที่สามคือ รับสื่อแล้วไม่อยากมีอยากเป็น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ท่าทีของการรับ
สื่อนี้เป็นการรับแบบมีตัณหา ถือได้ว่า การรับแบบมีตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ เนื่องจากการรับสื่อ
ลักษณะนี้เป็นการรับแบบไม่รู้ชัดตามจริง คือ ความไม่รู้การใช้ตา หู และใจตามจริง  
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อภิปรายผล
 การศึกษาทฤษฎีและการให้ข้อมูลของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน ประกอบกับ
การให้ค�าแนะน�าจากผู้ที่มีความคล่องแคล่วในหลักธรรม จึงเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ
เพื่อพัฒนาชีวิตในมุมมองใหม่ที่มองจากภายในสู่ภายนอก แต่อย่างไรก็ตามยังคงจุดเด่นของทฤษฎีคือการ
คิดวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ตามทฤษฎีเดิม ยังเป็นจุดแข็งท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับทฤษฎีอ่ืน ๆ ได้ 
เช่น ทฤษฎีผู้เฝ้าประตู (gate keePeR) ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นเหมือนตัวสติในการ 
กลั่นกรองว่าสิ่งใดจะผ่านเข้ามา และสิ่งใดที่ควรให้ผ่านประตูไปสู่คนอื่นในยุคที่ผู้บริโภคสามารถสื่อสารได้
อย่างเสรี ทฤษฎีน้ีจึงมิได้จ�ากัดอยู่ในวงสื่อสารมวลชนซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อ อาจมีนักวิชาการบางกลุ่มมองว่า
เป็นทฤษฎีผู้เฝ้าประตู (gate keePeR) เป็นทฤษฎีที่ตายแล้ว เพราะการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น แต่ใน
ทรรศนะผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีอื่นอย่างเป็นระบบได้ นอกจากจะได้ข้อค้นพบ
ใหม่แล้ว ยังท�าให้สามารถวิเคราะห์การรู้เท่าทันสื่อได้อย่างรอบครอบมากขึ้น
 สติและสัมปชัญญะเป็นขั้นปฏิบัติการที่จ�าเป็นในการใช้เพ่ือรู้เท่าทันสื่อ สติเป็นการระลึกรู้เม่ือรับสื่อ
ประเภทโทรทศันห์รือเฟซบุค๊ เพยีงแคก่ารระลกึรู้ตอ่สิง่ท่ีปรากฎผา่นตา ห ูและรูส้กึรูถ้งึความคิดในใจ ในขัน้
สัมปชัญญะเป็นการสร้างความรู้สึกตัวต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ โดยเฉพาะความรู้สึกตัวเมื่อรับชม รับฟัง 
หรือการพดูคุย (ในการใชเ้ฟซบุค๊จะเกดิการสือ่สารเชงิโตต้อบกนั ซึง่ผูร้บัสือ่ตอ้งสรา้งความรูส้กึในขณะท่ีพูด
คยุกนั) ขัน้ตอ่ไปคอื สรา้งความรูส้กึตวัเมือ่เกดิความรูส้กึทางอารมณท์ีเ่ปน็สขุ ทกุข ์และไมส่ขุไมท่กุข์ (ชอบ 
ชัง เฉย) โดยให้รับรู้ถึงการปรากฎขึ้นของเวทนา การตั้งอยู่และดับไป  หมายถึง ในช่วงที่เรารับสื่อ โดย
ปกติจะไม่ทันกับความรู้สึก และไม่รู้ว่าความรู้สึกทางอารมณ์มีลักษณะที่เกิดขึ้น ด�ารงอยู่และเปลี่ยนแปลง
เป็นธรรมดา สติจึงมีบทบาทส�าคัญในการช่วยกลั่นกรองในเชิงบุคคล ซึ่งแต่ละคนต้องพัฒนาขึ้นเองในตัว 
ในขณะเดียวกันก็จะช่วยรักษา คุ้มครองผู้รับสื่อให้ปลอดภัย ในขณะที่รับสื่อ จากการรับชม รับฟัง รวมทั้ง
ทัศนคติ หรือความนึกคิดในใจ (ในความหมายเป็นการใช้สติคุ้มครองอินทรีย์ โดยเฉพาะตา หู และใจ ให้
ปลอดภัย : อินทรีย์สังวร) ให้ปลอดภัยด้วยวิธีปฏิบัติ คือ ในช่วงที่รับสื่อที่เป็นรูป หรือรับฟังเสียง แม้ว่าน่า
ชอบใจแล้ว ก็ไม่หลงใหล ไม่เพลิดเพลิน ไม่ให้เกิดความก�าหนัด  และรับสื่อที่ไม่น่าชอบใจ ก็ไม่เสียใจ  ไม่มี
จิตคิดอาฆาตพยาบาท ซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางนี้ จะท�าให้ความรู้สึกทางอารมณ์เมื่อต้องกระทบกับสื่อ
ไม่มีกิเลสปะปนอยู่
 จากการศกึษาวจิยัพทุธวธิกีารรูเ้ทา่ทนัสือ่เพือ่พัฒนาชีวิต ผูวิ้จยัไดข้อ้คน้พบซึง่ตัง้ช่ือว่า “DiaMonD 
MoDel” ซึง่จะสามารถเป็นเครือ่งมือในการรูเ้ทา่ทนัสือ่ และพฒันาตอ่ยอดเปน็ปัญญาในการน�ามาใชพ้ฒันา
ชีวิตประจ�าวันได้ ตามที่แสดงจากภาพ ดังนี้
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 จากภาพ DiaMonD MoDel สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงหลักธรรม เพื่อใช้พุทธวิธีในการรู้
เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาชีวิต ในขั้นตอนแรก กระบวนการรับรู้สื่อแบบมีสติ คือการรับสื่อแบบมีสติ สติมีความ
ส�าคัญในทุกกระบวนและทุกเวลา ไม่ว่าสื่อจะมีลักษณะเป็นแบบไหนก็ต้องมีสติในการรับเป็นพ้ืนฐานเสมอ 
ซึง่สือ่ประเภทโทรทศันแ์ละเฟซบุค๊ ถอืวา่เปน็สือ่ทีเ่ปน็ปจัจยัสิง่เรา้ภายนอก หรอืทีเ่รยีกวา่ อารมณ ์สิง่ทีเ่ขา้
มากระทบตา หู ท�าให้เกิดการรับรู้ ความรู้สึก และความต้องการ สื่อแยกแบบรวมได้ 3 ลักษณะสื่อแบบอิง
อามิส คือ มีเนื้อหาสาระโดยตรงเป็นสื่อที่กระตุ้นให้ผู้รับเกิดกามคุณ (อารมณ์ในทางกามซึ่งไม่ได้หมายถึง
ความหมายทางเพศอย่างเดียว) คือ ความปรารถนารักใคร่ สิ่งที่น่าชื่นชม ท�าให้จิตใจหลงเพลินและก�าหนัด
ยินดีในการเห็นรูป การได้ยินดี ที่น่ายินดี  ซึ่งปรากฏให้เห็นในสังคมปัจจุบัน เช่น การรับชมละครท�าให้ผู้รับ
เกิดความนิยมและชื่นชอบ การรับชมและรับฟังโฆษณาบางประเภทส่งเสริมให้คนชื่นชอบและเกิดความ
อยาก เหมือนการส่งรหัสใต้ฝาเครื่องดื่มชาเพื่อลุ้นรางวัลเป็นทองหรือรถ
 ก.  สื่อโทรทัศน์กับพุทธวิธีการรู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาชีวิต
 คุณลกัษณะและความแตกตา่งระหวา่งโทรทศันแ์ละเฟซบุ๊ค คณุลกัษณะของโทรทัศนม์อีงคป์ระกอบท่ี
เปน็สาระส�าคญั คอื (1) โทรทศันเ์ปน็สือ่สง่เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บในหลายดา้น เช่น ขา่วสาร 
ความบันเทงิ เป็นต้น (2) โทรทศันเ์ปน็สือ่เรง่เรา้ โดยมกีารเขา้ถงึผูร้บัและสง่ผลในวงกวา้ง เนือ่งจากการน�า
เสนอเนือ้หาทีเ่ปน็ปจัจัยเร่งเร้าให้ผู้รับเกิดการตอบสนอง เชน่ ดา้นอารมณค์วามรูส้กึ ทศันคต ิความคดิ และ
พฤตกิรรม โดยถ่ายทอดผา่นสือ่ภาพและเสยีง  จงึมผีลกระทบตอ่ผูร้บัสือ่โดยตรง  (3) โทรทศันเ์นน้สือ่ทาง
เดียวในแง่การจัดการเนื้อหาตามแบบโครงสร้างหรือกรอบแนวคิดของตนเอง  ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบ
สร้าง หรอืแนวคดิตา่ง ๆ  ท่ีส่งถึงผู้รับซ่ึงในขณะน้ัน ผูร้บัไม่ไดเ้กีย่วขอ้งหรือมีสว่นร่วมท�าให้ผู้รบัสือ่อยูใ่นฐานะ
เปน็ผูร้บัแบบเสพสือ่ฝา่ยเดยีว ผูส้ง่จงึมวีธิกีารในการก�าหนดกรอบแนวคดิ ทศันคตแิละพฤตกิรรมใหผู้ร้บัมี
ปฏิกิริยาตอบสนองตาม  สังเกตง่าย ๆ เช่น ผู้รับชมละครหลายช่อง ๆ มีทั้งเรื่องโศกเศร้า เรื่องพยาบาท 
เรือ่งตลก อารมณข์องผูร้บัส่ือก็เปลีย่นไปตามท้ังหวัเราะ รอ้งไห ้และเกลยีดชงั เปน็ตน้ (4) โทรทศัน์เนน้วธิี
การน�าเสนอสือ่ใน 3 ประเดน็หลกัคอื ขา่วสารขอ้มลู ความบนัเทงิ และโฆษณา รปูแบบพุทธวิธแีสดงใหเ้หน็
ความแตกต่างของคนที่รับสื่อโทรทัศน์แบบไม่สติและแบบมีสติ คือ กรณีโทรทัศน์ มีกระบวนการดังนี้ สื่อ
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โทรทศันเ์นน้สาระส�าคญั 3 ดา้นคอื ขา่วทัว่ไป ละครหรอืรายการบันเทิง และโฆษณา คนท่ีรบัสือ่แบบขาดสต ิ
โดยปกติจะรับสื่อต่าง ๆ  เข้ามา ตามกระบวนการของผัสสะ-->เวทนา -->ตัณหา -->ทุกข์  จึงขาดหลักการ
ใช้โยนิโสมนสิการหรือหลักกาลามสูตร คนที่รับสื่อแบบสติ จะมีกระบวนการดังนี้  ผัสสะ-->สติสัมปชัญญะ 
-->โยนิโสมนสิการ --> (ขันติ) -->เวทนา  (การรับสื่อจะเกิดเวทนา แต่ผู้รับจะมีท่าทีในการรับแบบไม่ยินดี 
ยนิรา้ย หรอืเปน็ทกุขใ์นการรบัสือ่) จงึไมมี่การรบัส่ือแบบหลงเพลนิตามกระแสตณัหาและกระบวนการทีใ่ช้
ในขณะรับสื่อโทรทัศน์ ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันตามเนื้อหาของสื่อ เช่น สื่อประเภทข้อมูลข่าวสารทั่วไปและ
โฆษณา ให้น�าโยนิโสมนสิการเข้ามาประกอบในการพิจารณา และหลักกาลามสูตรเป็นเครื่องมือตรวจสอบ  
สือ่ประเภทละครหรอืรายการบนัเทงิ เนน้หลกัการดงักลา่วและการพจิารณาธรรมอืน่ประกอบตามหลกัสติ
ปัฏฐาน ไตรลักษณ์ หรืออิทัปปัจจยตา แสดงให้เห็นว่า ลักษณะของคนที่รับแบบไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะ จะ
มีกระบวนการดังนี้  ผัสสะ--> เวทนา --> ตัณหา --> ทุกข์  การรับรู้จะปล่อยจิตไปตามกระแสการเห็น
รูป การได้ยินดีเสียงที่น่าชอบใจ  ก็เกิดความรู้สุข (แบบอาศัยกามคุณ) เกิดความอยากได้ ซึ่งจะท�าให้เกิด
ทุกข์ (ในอริยสัจ) เพราะความยึดมั่น เหมือนดูละครเกิดความรักตามตัวละครเอก เกลียดตัวละครอิจฉา 
และชอบใจเมือ่ตวัละครอจิฉาไดร้ับความเดือดรอ้น หรอืบางครัง้หัวเราะชอบใจ หรอืรอ้งไห ้เสยีใจ เปน็ตน้ 
ลักษณะการรับสื่อแบบนี้เป็นการรับแบบไหลออกของกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ
 ข.  สื่อเฟซบุ๊คกับพุทธวิธีการรู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาชีวิต
 ในส่วนของเฟซบุ๊คมีคุณลักษณะและข้อแตกต่างกัน คือ (1) สื่อเฟซบุ๊คเน้นสื่อสารแบบสองทาง         
ทั้งผู้รับและผู้ส่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ด้วยการสื่อสารผ่านข้อความหรือการพูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ซึ่งกันและกันได้ (2) สื่อเฟซบุ๊คท�าให้ผู้ใช้มีบทบาทเป็นผู้สร้างสื่อเองได้ คือ สามารถปรุงแต่ง สร้างเนื้อหา 
เรื่องราวหรือองค์ประกอบเกี่ยวกับตัวเอง บุคคลอื่นในสังคมได้ ซึ่งมีลักษณะเหมือนดาบสองคม ว่าผู้ใช้จะ
ใช้ประโยชน์จากสื่อประเภทนี้ในแง่ดีหรือร้าย  (3) สื่อเฟซบุ๊คมีลักษณะการแพร่กระจายเนื้อหาและข้อมูล
แบบต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีความเป็นไปที่จะเกิดความเข้าใจและข้อผิดพลาด ซึ่งกระทบต่อ           
ผู้อื่นและสังคมอย่างรุนแรง กรณีเฟซบุ๊ค เมื่อรับข้อมูลและสื่อสารด้วยการสนทนา ตามกระบวนการของ
ผัสสะ-->เวทนา -->ตัณหา -->  ทุกข์ --> (ขาดโยนสิมนสิการและกาลามสูตร) -->(ขาดข้อปฏิบัติของศีล
ส�าหรบัการใชส้ือ่ใหเ้กิดคณุคา่ในทางศลีธรรม) เช่น กรณกีารสือ่สารขอ้มลูเพือ่ใหท้�ารา้ยผูอ้ืน่และสรา้งความ
แตกแยก เป็นต้น ส่วนคนที่รับแบบมีสติจะมีรายละเอียดและกระบวนการดังนี้ ผัสสะ-->สติสัมปชัญญะ--
>โยนิโสมนสิการ -->(ขันติ)-->เวทนา -->(ตัณหา) หลังจากเกิดกระบวนรับรู้ทางตาจากการเห็นรูป            
การได้ยินจากทางหู หรือการรับรู้ทางจิตจากนึกคิด สติสัมปชัญญะจะเป็นฐานในการระลึกรู้และรู้สึกตัว 
โดยก�าหนดตามหลักสติปัฏฐานเน้นการก�าหนดสติที่กาย เวทนา จิต ธรรม ในเบื้องแรกก�าหนดกาย เพราะ
ผู้รับสื่อจะใช้กายเพื่อการรับรู้ คือ การรับรู้ในการเห็นรูปอย่างสติ และการรับรู้ผ่านการได้ยินทางหูอย่างมี
สติ  และมีสัมปชัญญะ ความรู้สึกตัวในขณะที่รับรู้สื่อ 
 ค. พุทธวิธีการรู้เท่าทันสื่อกับการพัฒนาชีวิตในอริยศีลอริยสมาธิ อริยปัญญา
 พุทธวิธีส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจและสติปัญญาของมนุษย์ ใน 3 ด้านคือ ศีล 
สมาธิ และปัญญา ดังนี้ คือ ศีล  คือข้อปฏิบัติเพื่อฝึกหัดอบรมกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ ศีลจะบริบูรณ์  
เมื่อมีสติและส�ารวจระวังในการไม่ให้เกิดการกระท�าทุจริต การเจริญสติจึงมีบทบาทส�าคัญที่ส่งเสริมให้                 
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การปฏิบัติสุจริต 3 สมบูรณ์  (ศีลในความหมายของสุจริต คือ การละกายสุจริต 3 วจีจริต 4 และมโนสุจริต 
3) เนื่องจากการรับสื่อโดยท่ัวไป มีโอกาสท่ีจะเกิดตัณหาซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์อย่างหน่ึง อีกอย่างเป็น
เหตุให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมได้  ส�าหรับคนที่รับสื่ออย่างสติ จะปิดกั้นเส้นทางที่จะท�าให้จิตได้รับ
ผลกระทบต่อการรับสื่อ ทั้งในรูปแบบสื่อที่น่าชอบใจท�าให้หลง หรือสื่อไม่น่าชอบใจท�าให้เป็นทุกข์  และไม่
ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการกระท�าผิดทางกาย (กายทุจริต) เช่นในลักษณะที่เป็นให้ร้าย ด้วยการส่งข้อความ
ทีส่ร้างความเชือ่ให้เกลยีดชงัฝา่ยตรงขา้ม คนทีร่บัสือ่อาศยัข้อความดังกลา่ว เกดิการรบัรูท้ีข่าดสต ิมคีวาม
รูส้กึเกดิชงั อาฆาตพยาบาทแลว้ท�ารา้ยฝา่ยตรงใหบ้าดเจบ็ ลม้ตายได ้ ในการปฏบิตัศิลีอยา่งประเสรฐิหรอื
อย่างพระอริยะ ในแง่ที่เกี่ยวกับการใช้สื่อโทรทัศน์และเฟซบุ๊ค ผู้ที่ใช้สื่อเองต้องปฏิบัติโดยงดเว้นการสื่อที่
ผิดศีลธรรม คือ สื่อที่ส่งเสริมให้เกิดการฆ่า การเบียดเบียนท�าร้ายกัน การหลอกลวงหรือการให้ข้อมูลให้
คนแตกแยกสามัคคีกัน การงดเว้นการใช้สื่อท่ีเป็นก่อให้เกิดอกุศลและความประมาทจัดเป็นศีลประเภท
หนึ่ง   
 อริยสมาธิ คนท่ีใช้สื่อเมื่อได้ฝึกใช้สติสัมปชัญญะในความที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นว่า เมื่อได้รับสื่อไม่ว่า
จะเป็นโทรทัศน์หรือเฟซบุ๊คก็ตาม ต้องมีสติสัมปชัญญะใช้เป็นตัวปฏิบัติการในขั้นตอนที่จะเข้าไปรู้เท่าทัน
สื่อ เรียกว่าเป็นคนรับสื่อที่มีเครื่องป้องกันหรือคุ้มครองทางตา หู และทางใจซึ่งเป็นการระมัดระวังให้ไม่
ใหเ้กดิอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง�า  เมือ่จติใจไดฝ้กึฝนการในการรบัรูส้ือ่ในลกัษณะนีจ้ะเกดิ
การเท่าทันสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามจริง จิตเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปในระดับของสมาธิ
ในขึ้นที่สูงขึ้นได้
 อริยปัญญา ในระดับของการใช้ปัญญา คนที่รับสื่อแล้วใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ต่อไป ตามหลักโยนิโส
มนสิการ เช่น รับสื่อประเภทโฆษณาก็คิดวิเคราะห์ถึงเหตุผล คุณโทษให้เห็นชัดก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจ  
และความเข้าใจตามหลักอริยมรรคในข้อสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) คือ ความรู้เข้าใจสื่อตามสภาพที่เป็น
จริงในอริยสัจ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ปัญญาที่รู้ในลักษณะที่เป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นตามหลัก
อิทัปปัจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท คือรู้ว่าเมื่อมีผัสสะมี  เวทนาก็มี เมื่อมีเวทนา ตัณหาก็มี  ซึ่งในการรับ
สื่อของมนุษย์จะเกิดกระบวนดังกล่าวสืบต่อเป็นเหตุปัจจัยในตัวอยู่  การพิจารณาแบบโยนิโสมนสิการเป็น
เหตุสนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิและในระดับของการปัญญาขั้นสูง หรืออริยปัญญา เกี่ยวข้องการปฏิบัติ 
วิปัสสนาญาณ คือ เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เหมาะกับการงาน ตั้ง
มั่น ไม่หวั่นไหว จิตก็สามารถน้อมจิตไปเพื่อบรรลุญาณทัสนะและวิมุติ ความหลุดพ้นจากอาสวกิเลสต่าง ๆ 
ได้

ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาเร่ืองการรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์ ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีประเด็นการรู้เท่าทันส่ืออื่นที่น่าสนใจ      
หลายอยา่ง เชน่ สือ่โซเชยีลมเีดยี สือ่สงัคมออนไลน ์ทีมี่กระแสแรงซึง่ใชก้นัแพรห่ลายในปัจจบัุนผา่นระบบ
เครือข่าย หรือเครื่องมือสื่อสารในระบบ wiFi หรือ 3g 4g เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ ในมุมมอง
ทางพระพุทธศาสนา คือ ศึกษาพุทธวิธีการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียในสังคมไทย หรือศึกษาพุทธวิธีการรู้
เท่าทันสื่อใหม่ ๆ ในสังคมไทย
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