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vision - paradigm
in Communications
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Formative phenomena - สังขารธรรม
Philosophy - ปรัชญา
Paradigm - กระบวนทัศน 
Sufficient economy - เศรษฐกิจพอเพียง 
Art and creativity - ศิลปะสรางสรรค
Politics – การเมือง - สื่อสารการเมือง



ปรัชญาการพัฒนา
(Development Philosophy)
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อภปิรัชญา -Metaphysics
ญาณปรัชญา -Epistemology
จรยิศาสตร ์-Ethics
สนุทรยีศาสตร ์-Aesthetics
การเมอืง -Politics
การสอสารื่  -Communicatics

PHILOSOPHY

6-PHILOSOPHY
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6-PHILOSOPHY

อภปิรัชญา (Metaphysics) ศกษาึ  

-ความหมาย เชงคณุลกัษณะทางกายภาพิ  (physical quality) และ
-คณุสมบตั ิทางกายภาพ (physical property) ของสงทีก่ําลงัศกษาิ่ ึ  
-วธิศีกษาึ  คน้ควา้
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6-PHILOSOPHY

ญาณวทิยา (Epistemology) ศกษาึ  ความหมาย ของ สจจะั  7 คอื 
– จรงิ – ถกู 
– ดี – ประโยชน ์
– แกป้ัญหาได ้ – เป็นไปได ้
– พสิจูนไ์ด ้

ศกษาึ วธิ ีเขา้ถงึ 
– ความรู ้ในความรู ้
– ความจรงิ ในความรู ้
– ความรู ้ในความจรงิ 
– ความจรงิ ในความจรงิ.
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6-PHILOSOPHY

จรยิศาสตร ์(Ethics) ศกษาึ  คน้หา หลกัเกณฑต์า่งๆ ในการตดัสนิ
ดา้นคณุคา่ (value) ของ สจจะั  7 ประการ รวมทัง้
-คณุคา่ (virtue)
-ความด ี(goodness)
-คณุประโยชน ์(advantage, common good)
-ศลธรรมี  (moral)
-มลูคา่ ราคา (worth)

“ยคุสมยัเปลีย่นไป แตจ่รยิศาสตร ์ยงัอยูแ่ละทนัสมยัตลอดเวลา”
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6-PHILOSOPHY

สนุทรยีศาสตร ์(Aesthetics) ศกษาึ  คน้หา หลกัเกณฑต์า่งๆ 
ในการตดัสนิคณุคา่ (value) ของ ความงามในศลปะทัง้ิ  7 สาขา คอื 

คตีศลป์ิคตีศลป์ิ  การรอ้ง เพลงดนตร ีภาพ เสยงเพลงี
จติรกรรมจติรกรรม ภาพเขยีน เทคนคิการใชสสนตา่งๆ้ ี ั  ใหเ้กดิอารมณ์
ประตมิากรรมประตมิากรรม งานปัน้ รปูสลกั
สถาปตัยกรรมสถาปตัยกรรม งานออกแบบฉาก การสรา้งฉาก
นาฎกรรมนาฎกรรม การรา่ยรํา ฟ้อนรํา การแสดง
วรรณกรรมวรรณกรรม  งานเขยีน บทกลอน โครง รอ้ยแกว้ รอ้ยกรอง การเขยีนบท
ภาพยนตร์ภาพยนตร ์และโทรทศัน ์ศลปะทีว่า่ดว้ยสนุทรยีศิ ลิป์
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6-PHILOSOPHY

การเมอืง (Politics)
มุง่ศกษาความหมายึ  คณุคา่ และความสมดลุตา่งๆ ของสงคมั  ไดแ้ก ่

-จรยิธรรม กบั อํานาจ 
-ความยตุธิรรม กบั ความเสมอภาค 
-สทธิิ  กบั เสรภีาพ 
-หนา้ที ่กบั ความรับผดิชอบ ของประชาชน
-อสิระเสรภีาพ สมรรถภาพ บรูณภาพ ภราดรภาพ สนตภิาพั
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6-PHILOSOPHY

การสอสารื่  (communication) มุง่ศกษาความหมายึ  องคป์ระกอบ 
สมพัทธั ภาพ คณุคา่ ของการสอสารื่  (Communication) กบั 

สาระเวลา (info-time) พลงังาน (energy) ความรัก (ความรักสบมติิิ ,
LOVE Theory) อารมณ์ (emotion) ทศันคต ิ(attitude) ความสนใจ 
(attention) ความพงึพอใจ พฤตกิรรม (behavior)

ศกษากระบวนึ  กลยทุธ ์นวตักรรม ระหวา่งการสอสารื่  กบั การสรา้ง
อรรถประโยชนต์า่งๆ อยา่งสมดลุ – เหตผุล – ยัง่ยนื 
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เทคโนโลย-ีผลติภณัฑ์ การสอสารื่ -การศกษาึ

การเมอืง - การปกครอง
ทฤษฎี

กลยทุธ์

ปรัชญา อภปิรัชญา 
-Metaphisics
ญาณปรัชญา 
-Epistemology
จรยิศาสตร ์
-Ethics
สนุทรยีศาสตร ์
-Aesthetics
การเมอืง 
-Politics
การสอสารื่  
-Communicatics

สขุภาวะ พัฒนา ทนัสมยั
 จรยิธรรม อํานาจ
กฎหมาย อสิระ เสรภีาพ
ศลธรรมี เทคโนโลย ีนวตักรรม
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พัฒนาจติวญิญาณ = พัฒนาตวัตน -----> พลงัปัญญา

จติวญิญาณ 

คอื ธาตรุูอ้นัวเิศษยอ่มเยีย่ม ทีม่อียูใ่นรา่งกายของมนุษย ์
ทําหนา้ที:่-

-รับรูส้กึ เวทนา
-นกึได ้สญญาั
-คดิเป็น สงขารั  
-เห็นจรงิ จติ
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พัฒนาจติวญิญาณ = พัฒนาตวัตน -----> พลงัปัญญา

Extremity
Intelligence

Quotient

อาการของจติวญิญาณ:
-ฉลาด = ฉลาด+โง+่เจ็บ (IQ)
-ปัญญา = รูว้า่ตน โง ่(EQ)
-อารมณ์ = รูว้า่ถกู ยั่ว ย ุ(MQ)
-โง ่หลง บา้ (อวชิา) = xIQ
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Ethics

Intelligence

Emotion

Philosophy 
Paradigm
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พัฒนาจติวญิญาณ = พัฒนาตวัตน -----> พลงัปัญญา

ถา้กเิลสมนัไม ่ฉลาด 
มันครอบงํามนุษย์

เกอืบทัง้โลก
ไมไ่ดห้รอก
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การคดิเชงระบบิ  จะทําใหม้องเห็น:
องคร์วม (holistic) – (กาย – จติ – เจตสกิ – รปู)

ผลกระทบ (effect – impact)

ความชดเจนั  (distinct) 

เหมอืน แตกตา่ง เกีย่วขอ้งสมพันธ์ั

scale
individual / fragment
relations / correlation / entanglement
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กลา้เลอืกขา้ง คนด ี

กลา้บฑีา คนชวั่ 

กลา้รวมขัว้ นักปราชญ ์

กลา้ยนืหยัด ทํางานฟร ี

กลา้มนีอ้ย แตใ่หม้าก 

กลา้ฝืน ความอยากใคร ่

กลา้ฝึกใจ ใหอ้ดทน 

กลา้ตัง้ตน อยูบ่นความลําบาก

ระดบั ความกลา้หาญทางจรยิธรรม
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พักสกหน่อยั  ... ชวยกนัคดิ่

ชวยบอก่  คณุสมบตั ิคณุลกัษณะ ของ

ความเป็นกลาง



จรยิธรรม 9:
(1) จรงิ เท็จ
(2) ถกู ผดิ
(3) ด ี เลว
(4) ประโยชน์ โทษ
(5) ศลปะิ  อนาจาร
(6) สาระ ไรส้าระ
(7) เทีย่งธรรม ลําเอยีง
(8) เหมาะควร ไมเ่หมาะควร
(9) หมด เหลอื

หลกัตดัสนิเลอืกขา้ง



จรยิธรรม-9: หลกัตดัสนิ เลอืกขา้ง

9. หมด เหลอื

8. เหมาะควร ไมเ่หมาะควร4. ประโยชน์ โทษ
7. เทีย่งธรรม ลําเอยีง3. ดี เลว

6. สาระ ไรส้าระ2. ถกู ผดิ

5. ศลปะิ  อนาจาร1. จรงิ เท็จ

เกณฑก์ายภาพ (physical) เกณฑจ์ติภาพ (psychological)

“ความเป็นกลาง ไมม่ ี  มแีต ่ความสมดลุ – สงบ – สนติั ”
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ความเป็นกลาง คอื 
ความสมดลุ ระหวา่ง วตัถแุละนาม กายกบัจติ เปลอืกกบัแกน่ 
ปรมิาณกบัคณุภาพ สจจะั กบัสมมตุิ

ความเป็นกลาง คอื 
ความชดเจนั  โปรง่ใส ดจุหงายของทีค่วํา่ ทําทีม่ดืใหส้วา่ง 
ชกของลกึใหต้ืน้ั  ตืน่จากความหลบั

ความเป็นกลาง คอื 
การมสีขุภาวะทีส่มดลุ ทัง้ทางรา่งกาย จติใจ อารมณ์ 
และสงคมั
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ความเป็นกลาง คอื 
การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม จากเลวไปสดูี่  จากการเอาเปรยีบ
ไปสกูารเสยสละ่ ี  จากไรส้าระ ไปสูส่าระ

ความเป็นกลาง คอื 
การลดความรนุแรง (violence) ไปสู ่อหงิสา (nonviolence) 
จนเกดิ อโหส ิ(peace)
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ความเป็นกลาง คอื

ใหโ้อกาสคนด ีไดม้อีํานาจ เพราะ "คนด"ี ยอ่มสรา้ง "ระบบด"ี 
ระบบด ีจะสงเสรมิใหค้นดี่  ไดม้โีอกาสทําดมีากขึน้ ใน
ขณะเดยีวกนั ก็กดีกนัคนเลว ใหท้ําเลวยากขึน้ หรอื ไมม่โีอกาส
ทําเลวเลย

ความเป็นกลาง คอื 
การเดนิทางไปสู ่ด ีถกู จรงิ ประโยชน ์คณุคา่ ศลปะิ  สาระ เหมาะ
ควร สญุญตา
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และสุดยอดแหงความเปนกลาง คือ
การลด ละ เลิก กิเลส ตณัหา อุปาทาน ของตนเอง
จนหมดเปนศูนย

อิสระเสรภีาพ
ภราดรภาพ
สมรรถภาพ
บูรณภาพ
สันติภาพ


