
 

(1)   

 
มหาวิทยาลัยเกริก 

รายละเอียดของรายวิชา 

คณะ นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 
ภาควิชา / สาขาวิชา การส่ือสารการเมืองบูรณาการ (Political Communication) 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
  1. รหัส และ ชื่อวิชา 
 รหัสวิชา นท.3704 (CM.3704) 

ช่ือวิชา  การผลิตส่ือ ส าหรับ องค์กรการเมือง  
 (Media Production for Political Organizations) 

  2. จ านวนหน่วยกิต หรือ จ านวนช่ัวโมง  3  หน่วยกิต (3–2–3) 

  3. หลักสูตร และ ประเภทรายวิชา 
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี  ประเภทวิชาเอกบังคับ การส่ือสารการเมืองบูรณาการ 

  4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า 

  5. ภาคการศึกษา หรือ ช้ันปีที่เรียน 
ภาคเรียนที่  2  ของปีการศึกษา 

  6. รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี 

  7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ไม่มี 

  8. สถานที่เรียน วัน เวลา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 

  9. วันที่จัดท า หรือ ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด  เดือนมิถุนายน 2556 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมาย และ วัตถุประสงค์ 
  1. จุดมุ่งหมายรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ แนวคิดการส่ือสาร การเผยแพร่ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ และ การรณรงค์ ผ่านส่ือประเภทต่างๆ ภายใต้ หลักปรัชญาการเมืองสากล 
ระบบการเมืองแบบตัวแทน (political agency) และ การเมืองแบบประชาชนมีส่วนร่วม (participative 
politics) 
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1.2 เพ่ือให้นักศึกษา สามารถวิเคราะห์ ปัจจัย-องค์ประกอบ-การส่ือสาร 
และกลยุทธ์ในการใช้ส่ือประเภทต่างๆ ขององค์กรการเมือง ทั้งภาครัฐ (government org.) ภาคเอกชน 
(non–government org.) และ ภาคชุมชน–เครือข่ายชุมชน (community–social network) 

1.3 เพ่ือให้นักศึกษา สามารถสังเคราะห์ หลักทฤษฎีการส่ือสาร (communication theory) 
แนวคิดสร้างสรรค์ (creativity) และ ยุทศาสตร์การใช้ส่ือ ท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ในการสร้างภาพลักษณ์ (image) คุณสมบัติ (property) คุณภาพ 
(quality) และนโยบาย (policy) ของ องค์กรการเมือง และนักการเมือง ในระดับต่างๆ 

1.4 เพ่ือให้นักศึกษา สามารถผลิต น าเสนอ และ ประเมิน คุณลักษณะ คุณภาพ และ 
ความเหมาะสมของส่ือเหล่านั้น ภายใต้ หลักนิเทศศิลป์–นิเทศโสตทัศน์ (audio–visual communications) 
หลักจิตวิทยาการส่ือสาร หลักจริยธรรม–ปรัชญาการเมือง และ หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้หลักการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในกระบวนการผลิตส่ือ 
ให้เหมาะสมกับ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทรัพยากร และ ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนผลกระทบต่อระบบสุขภาวะโดยรวม 

2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์  (1) ด้านปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี (philosophy–principle–theory ) 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  (2) ด้านการส่ือสาร (communication)  (3) 
ด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคม การขนส่ง พลังงาน จักรกล ไฟฟ้า–แม่เหล็กไฟฟ้า–ดิจิตัล นวัตกรรมชีวภาพ 
อาหาร สุขภาวะ ส่ิงแวดล้อม  (4) ดา้นการบริหารจัดการ ศักยภาพและทรัพยากร มนุษย์ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การส่ือสาร 

2.2 ประเมินค่า  (1) ด้านอารมณ์เชิงปัญญา (intelligence emotion)  (2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(creative thinking) เชิงนวัตกรรม ความงาม ประโยชน์ใช้สอย  (3) ด้านเศรษฐกิจพ่ึงตน ชุมชนเข้มแข็ง 
หรือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง (เข้าใจ–เข้าถึง–พัฒนา) 

2.3 กระบวนการผลิต  (1) ข้ันวางแผน (pre–production)  (2) ข้ันปฏิบัติการผลิต (production)  
(3) ข้ันเผยแพร่ (post–production and publicity) 

2.4 เกณฑ์ความเหมาะสมของส่ือ (ส่ือเป็นกลาง) ตามหลักจริยธรรม 9 ประการ และ 
หลักแห่งนวัตกรรม พลัง ส่ือ สาร 10 ประการ 
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หมวดที่ 3  ลักษณะ และ การดําเนินการ 
  1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา หลักปรัชญาการเมืองสากล ระบบการเมืองแบบตัวแทน (political agency) และ 
การเมืองแบบมีส่วนร่วม (participative politics) ที่มีอิทธิพล ต่อ แนวคิดการส่ือสาร เพ่ือการเผยแพร่ 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ ทางการเมือง และสาธารณะ  

ศึกษาเปรียบเทียบ การส่ือสารของ องค์กรการเมือง ทั้งภาครัฐ (government org.) ภาคเอกชน 
(non-government org.) และ ภาคชุมชน–เครือข่ายชุมชน (community–social network) 
ด้านภาพลักษณ์ (image) คุณสมบัติ (property) คุณภาพ (quality) แนวคิดทฤษฎี (theory) 
และนโยบาย (policy) ที่น าไปสู่การก าหนด กลยุทธ์ส่ือ (strategic media) 

ศึกษา สถานการณ์ และ กลยุทธ์การส่ือสาร ของสถาบันการเมือง และ องค์กรการเมือง 
เพ่ือเป็นกรณีศึกษา ในการออกแบบและวางแผนส่ือ 

เพ่ือให้นักศึกษา สังเคราะห์ หลักคิด ทฤษฎี แนวคิดสร้างสรรค์ ด้านปรัชญา รัฐศาตร์ เศรษฐศาสตร์ 
และสุนทรียศาสตร์ ในการผลิตส่ือประเภทต่างๆ ส าหรับใช้ในงานส่ือสารการเมือง (การเผยแพร่ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ และ การรณรงค์) 

ศึกษาและปฏิบัติ การออกแบบ วางแผนส่ือ งานส่ือสารการเมือง เพ่ือสนับสนุนนโยบาย และ 
ยุทธศาสตร์การเมือง รวมท้ังการใช้เทคนิค และจิตวิทยาการส่ือสารในเชิงการเมือง ภายใต้ (1) 
หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ (audio–visual communication) และ หลักจิตวิทยาการส่ือสาร  (2) 
หลักจริยธรรม-ปรัชญาการเมือง และ (3) หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. จ านวนเวลาท่ีใช้ ตอภาคการศึกษา (ช่ัวโมง / คาบเวลา) [1] 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

2 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ 
(จ านวน 14 สัปดาห์) 

ไม่มี 3 ช่ัวโมง ต่อ สัปดาห์ 
โดยให้ค าปรึกษาภาคปฏิบัติ  

แลกเปล่ียนความคิดเห็
นผ่านส่ือออนไลน์ 

  3. จ านวนช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา และ แนะน าทางวิชาการ แก่นักศึกษา เป็นรายบุคคล 

จ านวน 9 คาบ หรือ 8 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์  

                                     
1  วิชานี้ มีหน่วยกิตการเรียน 3 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา จ านวน 16 สัปดาห์ รวม 74 ชั่วโมง คิดเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 
5 ชั่วโมง โดยที่ สัปดาห์ที่ 1 – 14 เป็นกิจกรรมบรรยาย และ การฝึกปฏิบัติ (แต่ละครั้ง จะใช้เวลาบรรยาย ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
ที่เหลือ เป็นเวลาฝึกปฏิบัติงาน หรือการฝึกงาน และ การศึกษาด้วยตนเอง) สัปดาห์ที่ 15 – 16 ประเมินผล และสอบปลายภาค 



การผลิตสื่อส าหรับองค์กรการเมือง มคอ.3 (ฉบับย่อ)   

 
 

4 

หมวดที่ 5 แผนการสอน และ การประเมินผล 
  1. แผนการสอน 

1.1 เนื้อหา และ สาระส าคัญ 

บทท่ี 1 การส่ือสาร และ ทักษะการส่ือสาร  
 (1) องค์ประกอบ และ ปัจจัยการส่ือสาร 

(2) เครื่องมือการส่ือสาร (communication tool) และ การส่ือสารการเมือง 
(3) บทบาทของเทคโนโลยีการส่ือสาร 
(4) ปัจจัยด้านความเส่ียงในการส่ือสาร 
(5) กลยุทธ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือออนไลน์ ในยุคโลกาภิวัฒน์ 
(6) หลักนิเทศศิลป์–นิเทศโสตทัศน์ (audio–visual communications) และ 
 หลักจิตวิทยาการส่ือสาร 

บทท่ี 2 ส่ือ และ การส่ือสารมวลชน 
 (1) ประเภทส่ือ ลักษณะ ความส าคัญ 

(2) บทบาท การแข่งขันด้านส่ือ และ ผลกระทบ 
(3) การวางแผนส่ือ ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ การรณรงค์ 
(4) การเลือกใช้ส่ือสารมวลชน ในงานการเมือง และ การบริการสารณะ 
(5) ปัญหาและโอกาส การเลือกกลยุทธ์ส่ือ ในประเทศไทย 

บทท่ี 3 การส่ือสารการเมือง 
 (1) ลักษณะ ความหมาย ค าส าคัญเก่ียวกับ การส่ือสารการเมือง  
 (2) ปรัชญา แนวคิด ในการด าเนินงานทางการเมือง 

 จริยธรรม–อ านาจ  
 ความยุติธรรม–ความเป็นกลาง  
 ความชอบธรรม–เผด็จการ  
 ระบบชนช้ันในสังคมไทย ส่ือ–เทคโนโลยี–การส่ือสาร 

 (3) ระบบการเมืองแบบตัวแทน (agency politics) และ การเมืองแบบมีส่วนร่วม  
 (participative politics) 

 (4) หลักประชาภิวัฒน์ (publicitization) และ เศรษฐกิจพอเพียง (เข้าใจ–เข้าถึง–พัฒนา) 
 (5) ปัจจัยทางการเมือง และ การประเมินผลทางการเมือง 
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บทท่ี 4 การด าเนินงาน ส่ือสารการเมือง (operating political communication) 
 (1) ปัจจัยการด าเนินงานทางการเมือง 

 ขอบข่าย องค์ประกอบ ของงานการเมือง  
 ประเภทองค์กรการเมือง กิจกรรมทางการเมือง  
 การวิเคราะห์ปัญหา แนวนโยบาย 

 (2) กลยุทธ์ส่ือ (strategic media)  
 หลักการ แนวคิดทฤษฎี (principle)  
 ภาพลักษณ์ (image) คุณสมบัติ (property) คุณภาพ (quality) และ นโยบาย (policy) 

 (3) กลยุทธ์ส่ือสารการเมือง (strategic for political communication) 
 ยุทธการ สงครามส่ือ (กรณีศึกษา กลุ่ม นปช. กับ กลุ่ม พธม.) 
 การรณรงค์ ความสมานฉันท์ทางการเมือง (กรณีศึกษา คดีการเมืองส าคัญ) 
 การบริหารจัดการสังคมส่ือ ข่าวสาร (กรณีศึกษา ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ของไทย) 

 (4) การบริหารจัดการ การวางแผนส่ือ เพ่ือการเผยแพร่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และ  
 การรณรงค์ (กรณีศึกษา การพัฒนาศักยภาพคนไทย สู่ AEC และ ข้อตกลง GATS) 

 (5) การประเมิน ส่ือการเมือง 

บทท่ี 5 การผลิตส่ือการเมือง เพ่ือสันติภาพ และ ความมั่นคง  
 (politics media planning for peace and stabilized) 

 (1) วิเคราะห์ขอบข่าย เป้าหมาย บทบาท ของส่ือ และ กิจกรรม 
 (2) การจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม (planning) 

 โครงสร้างองค์กร การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร  
 แผนงานผลิตส่ือ–การประชาสัมพันธ์ 
 แผนงานวิจัย–การประเมินคุณภาพ  
 แผนการด าเนินงาน–แผนงบประมาณ 
 ผลกระทบและความยั่งยืน 

บทท่ี 6 กระบวนการผลิต และการน าเสนอ 
 (1) การใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีการผลิต 

(2) การน าเสนอ และการประเมินส่ือท่ีผลิต 
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1.2 กิจกรรม 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรม 
ส่ือการเรียน 

1 บทท่ี 1 การส่ือสาร และ ทักษะการส่ือสาร  
(1) – (2)  

5 

 
– แนะน ารายวิชา เนื้อหา ส่ือ เครื่องมือ 
และ กิจกรรมการเรียน 

– บรรยาย บทท่ี 1  (1) – (2)  

2 บทท่ี 1 การส่ือสาร และ ทักษะการส่ือสาร  
(3) – (6) 

5 – บรรยาย บทท่ี 1  (3) – (4) – (5) – (6)  
วิเคราะห์ รูปแบบโครงสร้างส่ือ 

3 

 

บทท่ี 2 ส่ือ และ การส่ือสารมวลชน 
(1) – (2) – (3)  

5 

 

– บรรยาย บทท่ี 2  
วิเคราะห์ เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์  

– ปฏิบัติการเขียนแผนการผลิต  

4 บทท่ี 2 ส่ือ และ การส่ือสารมวลชน 
(4) – (5) 

5 

 

– บรรยาย บทท่ี 2 วิเคราะห์ SWOT ส่ือ 
กลยุทธ์ น าเสนอแผนการผลิตส่ือ 

5 
 

บทท่ี 3 การส่ือสารการเมือง  
(1) – (2) – (3)  

5 – บรรยาย บทท่ี 3  (1) – (2) – (3)  
วิเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด  

6 

 

บทท่ี 3 การส่ือสารการเมือง  
(4) – (5) 

5 

 

– บรรยาย บทท่ี 3  วิเคราะห์ ทฤษฎี 
แนวคิด และ ประเมินส่ือ 
ขององค์กรการเมืองในปัจจุบัน 

7 

 

บทท่ี 4 การด าเนินงาน ส่ือสารการเมือง  
(1) – (2)  

5 – บรรยาย บทท่ี 4  (1) – (2)  
วิเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด 

8 บทท่ี 4 การด าเนินงาน ส่ือสารการเมือง  
(3) – (4) – (5)  

5 – บรรยาย บทท่ี 4  (3) – (4) – (5)  
วิเคราะห์ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติ 

9 บทท่ี 5 การผลิตส่ือการเมือง เพ่ือสันติภาพ 
และ ความมั่นคง (1) – (2)  

5 – บรรยาย บทท่ี 5  (1) – (2) 
สังเคราะห์ แผนปฏิบัติ แผนงานผลิต 

10 กิจกรรม workshop 5 – ปฏิบัติการ ผลิตส่ือ 

11 กิจกรรม workshop 5 – การน าเสนอ และ 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินส่ือ 
และกลยุทธ์ 
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สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา 
สาระส าคัญ 

ช่ัวโมง.  
นาที 

กิจกรรม 
ส่ือการเรียน 

12 บทท่ี 6 กระบวนการผลิต และการน าเสนอ  
(1) – (2)  

5 – บรรยาย บทท่ี 6  (1) – (2)  
– การประเมินส่ือ และ กลยุทธ์ 

13 กิจกรรมเสวนา ส่ือเพ่ือสันติภาพ และ 
ความมั่นคง (กรณีศึกษา) 

5 – ปฏิบัติการ เวทีเสวนา 

14 กิจกรรมเสวนา วิชาชีพส่ือสารการเมือง 
ส าหรับสังคมไทย 

5 – สรุปสาระส าคัญ และ การประเมินกิจกรรม 
การเรียน ประมวลองค์ความรู้และทักษะต่างๆ 
ในการผลิตสื่อ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
และ การสื่อสารการตลาด แนะแนวการสอบ 
วัดผล แนะแนวอาชีพ 

15–16 สอบปลายภาค 4   
 รวม (16 สัปดาห์) 74  

  2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ เนื้อหา กิจกรรม วิธีการ / เครื่องมือ สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 โครงงานผลิตส่ือ 
(งานกลุ่ม) 

การวิเคราะห์ โครงการ กระบวนการผลิต  
และ การประเมินส่ือ [2]  โดยใช้เกณฑ์วัด 
ระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

3, 10,  12 25 

2 งานที่ได้รับมอบหมาย  
(งานส่วนบุคคล) 

การประยุกต์ใช้ หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ และ 
จิตวิทยาการสื่อสาร โดยใช้เกณฑ์วัดระดับคุณภาพ–
ศักยภาพ 5 ระดับ 

4, 11 25 

3 กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
ในช้ันเรียน ส่ือออนไลน์ 

การตอบสนองกิจกรรม กฎเกณฑ์ต่างๆ โดย 
ใช้เกณฑ์วัดระดับคุณภาพ–ศักยภาพ 5 ระดับ 

10 ครั้ง 
(โดยการสุ่ม) 

20 

4 สอบปลายภาค แบบทดสอบ ใช้ใช้เกณฑ์วัดระดับคะแนน 15–16 30 

  รวม  100 

                                     
2  ดูตารางการประเมินสื่อ ในผนวก หมายเลข 05 
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หมวดที่ 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  1. ต ารา และ เอกสารหลัก 

รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2537). การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด. 
กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา. 

วาสนา สุขกระสานติ. (2541). โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (World of Computer and 
Information). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์.  
หน่วยที่ 1-7 

สู่ดิน ชาวหินฟ้า. (2552). สไลด์ประกอบค าบรรยาย การส่ือสารการเมือง ชุด news politics. Microsoft 
Power Point, 6 files. 

  2. เอกสาร และ ข้อมูลส าคัญ 

ทิพาวดี เมฆสวรรค์. (2551). คู่มือการประเมินคุณภาพเนื้อหา รายการโทรทัศน์ 
(โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบประเมินคุณภาพเนื้อหาส่ือ สนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม). 
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: E-Book / ME live, http://www.me.in.th/ebook/ 

นันทนา นันทวโรภาส. (2549). ชนะเลือกต้ังด้วยพลังการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ฃอคิดด้วยฅน. 

สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. (2550). แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้น สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

สู่ดิน ชาวหินฟ้า. (2550). “การจัดการดุลยภาพ ระหว่าง จริยธรรม กับ อ านาจ ท่ามกลาง 
ความแตกต่าง และ ความขัดแย้ง ในสังคม.” วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 
เดือนมิถุนายน–กันยายน  2550, มหาวิทยาลัยเกริก. น.123. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: 
Intelligence good media network, 
http://www.igoodmedia.net/@author/01_article&research/2007_ethic/index.html 

สู่ดิน ชาวหินฟ้า. (2554). คอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสารมวลชน. (เอกสารการเรียนวิชา 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสารมวลชน). 

เสถียร เชยประทับ. (2551). การส่ือสาร การเมือง และประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว. กรุงเทพ: 
ส านักพมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

  3. เอกสาร และ ข้อมูลแนะน า 

ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์, อริสรา ก าธรเจริญ และ อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์. (2547). ผลงานวิจัยเรื่อง 
“ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในกรุงเทพมหานคร.” 
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คณิน บุญสุวรรณ. (2547). 7 ปีปฏิรูปการเมือง: หนีเสือปะจระเข้?. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2547. 

ไชยันต์ ไชยพร. (2541). “ชีวิตและความตายของปรัชญาการเมืองในยุควิทยาศาสตร์” รัฐศาสตร์สาร. 
ปีที ่20, ฉบับที่ 3 (2541) : หน้า 1-33. 

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. (2548). ฅนชั้นกลางไทยในกระแสทุนนิยม. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. 2540. ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ : 
จุฬา-ลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร (Principles and Theories of 
Communication).หน่วยที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541. 

ยอร์จ อี. เบลช์ และ ไมเคิล เอ. เบลช์ (George E. Belch and Michael A. Belch)  
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ แปลและเรียบเรียง. การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion an IMC Perspective). กรุงเทพมหานคร: ท้อป, 2548. 

วิภา อุตมฉันท.์  (2546).  ปฏิรูปส่ือเพ่ือสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ. (พิมพ์ครั้งที่ 
2) กรุงเทพมหานคร : ไอคอน พริ้นต้ิง. 

วิทยากร เชียงกูล. (2548). ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่ทุกคนควรรู้. กรุงเทพมหานคร:  
สายธาร. 

สมควร กวียะ. ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ใหม่ การสื่อสารองค์กรเชิงบูรณาการ (Integrated 
Organizational Communication). กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2547. 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.  (2555).  ระเบียบโลกใหม่ (New World Order). กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร์พริ้นติงฯ. 

สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ. (2547). คอร์รัปชัน: ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ. 
กรุงเทพมหานคร: สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ. 

สังศิต พิริยะรังสรรค์. (2549). ทฤษฎีคอร์รัปชัน. กรุงเทพมหานคร: ร่วมด้วยช่วยกัน. 

สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. (2551). กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาและแก้ปัญหาความยากจน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษากลุ่มบริษัทของชาวอโศกในประเทศไทย). 
กรุงเทพมหานคร: ฟ้าอภัย. 

สุวิทย์ เมษินทรีย์.  (2556).  โลกเปล่ียน ไทยปรับ. สมุทรปราการ : ดับบลิวพีเอส. 

ไสว บุญมา.  (2555).  ประชานิยม ทางสู่ความหายนะ. กรุงเทพมหานคร : โพสต์ พับลิชชิง. 
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ผนวก 

(01) จรรยาบรรณ ของวิชาชีพสื่อมวลชน 
 1.  พึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อทุกเรื่องที่น าเสนอทางส่ือมวลชน 

 2.  พึงเสนอข่าวตามที่มีหลักฐาน ถ้าหากภายหลังพบว่าผิดพลาด พึงแก้ไขด้วยความรับผิดชอบ 

 3.  พึงเสนอความรู้รอบตัวที่มีคุณประโยชน์ต่อคนจ านวนมาก โดยพิจารณาจากเหตุผล 
มิใช่อนุโลมตามความต้องการของธุรกิจส่ือมวลชนแต่เพียงอย่างเดียว 

 4.  พึงเสนอความบันเทิงที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย ถ้าจ าเป็นก็พึงแยกประเภทของผู้ชมและประกาศให้ทราบ 

 5. พึงเสนอเป้าหมายของสังคมไทย โดยสนับสนุนการธ ารงชาติ ศาสนา 
สถาบันกษัตริย์และระบบประชาธิปไตย 

 6.  พึงสุจริตต่อหน้าท่ีโดยไม่ยอมรับอามิสสินจ้างให้บิดเบือนเจตนารมณ์ของตนเอง 

 7.  พึงงดเว้นอบายมุขต่างๆ อันจะน าไปสู่การเสียอิสรภาพในการประกอบอาชีพด้านนี้ 

 8.  พึงงดเว้นการใช้ส่ือมวลชนเพ่ือการกล่ันแกล้งหรือการแก้แค้น 

 9.  ไม่พึงยอมให้ส่ือมวลชนเป็นเครื่องมือของผู้ใดผู้หนึ่งที่มีเป้าหมายมิชอบ 

10.  พึงส่งเสริมให้อ านาจทุกฝ่ายตามรัฐธรรมนูญ 
มีเสถียรภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามกฎหมาย 

11.  พึงถือว่าเกียรติและบุคลิกภาพของตนอยู่เหนือส่ิงใดท้ังหมด 

12.  พึงกล้าช้ีอันตรายในสังคมด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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(02) หลักจริยธรรม 9 ประการ  
คือ หลัก หรือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน การยอมรับ หรือ ปฏิเสธ ความชอบธรรม ของส่ือ และ ส่ือบุคคล มี 

9 คู่ หรือ 9 ล าดับ คือ 

 1. จริง – เท็จ  ส่ือน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นจริง หรือ เป็นเท็จ 

 2. ประโยชน์สุข – โทษทุกข์  ส่ือน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์สุข หรือ โทษทุกข์ ต่อประชาชน 

 3. ถูก – ผิด  ส่ือน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ถูกต้อง หรือ ผิดเพ้ียนจากความเป็นจริง หรือ ความจริง 

 4. ดี – ช่ัว  ส่ือน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร หรือแสดงจุดยืน ที่ขัดต่อหลักศีลธรรม หรือ ไม่ (จุดแบ่ง ดี 
ช่ัว คือ หลักศีลธรรมอันดีของประชาชน) 

 5. ศิลปะ – อนาจาร  ส่ือน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็น ศิลปะ หรือ อนาจาร (จุดแบ่ง “ศิลปะ” กับ 
“อนาจาร” คือ การรับรู้ ตีความ และความรู้สึก ที่เกิดแก่ผู้รับสาร ว่า เพ่ิมกิเลส (ราคะ โทสะ โมหะ) หรือ 
ลดกิเลส) 

 6. สาระ – ไร้สาระ  ส่ือน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่มีสาระ หรือ ไร้สาระ (ความเป็น “สาระ” 
วัดจากผลที่เกิดข้ึน ที่เป็น จริง ประโยชน์ ถูก ดี ศิลปะ) 

 7. เที่ยงธรรม – ล าเอียง  ส่ือน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่มีจุดยืนเพ่ือความเที่ยงธรรม (จริง ประโยชน์ 
ถูก ดี ศิลปะ สาระ) หรือ ล าเอียง (เท็จ โทษทุกข์ ผิด ช่ัว อนาจาร ไร้สาระ) 

 8. เหมาะควร – ไม่เหมาะควร  ส่ือน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่เหมาะควร (จริง ประโยชน์ ถูก ดี 
ศิลปะ สาระ เที่ยงธรรม) หรือ ไม่เหมาะควร (เท็จ โทษทุกข์ ผิด ช่ัว อนาจาร ไร้สาระ ล าเอียง) 

 9. หมด (สุญญะ) – เหลือ  เป็นตัวช้ีวัดสุดท้าย ของความเป็นส่ือ และส่ือบุคคล 
ที่แสดงจุดยืนในความชอบธรรม ว่ามีความสะอาดหมดจด (สุญญะ) หรือ ยังเหลือความไม่ชอบธรรมเล็กๆ 
น้อยๆ อยู่เท่าใด 

การตัดสิน เรียงตามล าดับ จาก 1. – 9. ฝั่งซ้าย ยอมรับ ฝั่งขวา ปฏิเสธ 
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(03) หลักสัมมาปัญญา 4 ประการ 
อารมณ์อุดมปัญญา (i-emotion: intelligence emotion)  คิดฉลาดสร้างสรรค์ (i-thinking: 

intelligence thinking)  ปัญญาสรรสร้าง (i-creativity: intelligence creativity)  องอาจปัญญา (i-
action: intelligence action) รวมกัน เรียกว่า igood (intelligence good) 

เกณฑ์ตัดสินเลือก ข้อความส่ือสาร (message) ที่จะน าไปใช้ ในงานส่ือสาร คือ คุณสมบัติ และ 
คุณภาพ ของ ข้อความส่ือสาร (message)  มีพลัง มีอ านาจ เพียงพอ ท่ีจะก่อให้เกิด สัมมาปัญญา 
(intelligence good) แก่ผู้รับสาร ได้แก่ 

(1)  อารมณ์อุดมปัญญา (i-emotion: intelligence emotion) คือ ความมั่นคงของอารมณ์ 
ที่จะไม่อ่อนไหว ไปตามแรงยั่วยุ หรือ แรงกดดัน ที่จะก่อให้เกิด การละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคม 4 ระดับ คือ 
ประพฤติผิดกติกาของสังคม ประพฤติผิดกฎหมาย ประพฤติผิดคุณธรรม-จริยธรรม ประพฤติผิดศีลธรรม 
(หมายความว่า การสะกัดก้ัน พฤติกรรมการละเมิดทุกระดับ ต้องเริ่มต้นที่ ความคิด หากคิดผิด คิดช่ัว 
ก็ไม่ควรให้เกิดข้ึน แต่ถ้าเกิดข้ึน ต้องระงับ และอย่าให้แสดงออกทางการกระท า) 

(2)  คิดฉลาดสร้างสรรค์ (i-thinking: intelligence thinking) คือ คิดฉลาด เม่ือประสบกับปัญหา 
ท้าท้ายให้ตัดสินเลือกข้าง หรือต้องกระท า หรือละเว้น คิดฉลาดสร้างสรรค์ มีล าดับความคิด 9 ช้ัน (4 คู่ + 1) 
ได้แก่ ถูก-ผิด  จริง-เท็จ  ประโยชน์-โทษ  ด-ีช่ัว (4 คู่นี้ คือเกณฑ์ทางกายภาพ) ศิลปะ-อนาจาร  สาระ-
ไร้สาระ  เที่ยงธรรม-ล าเอียง  เหมาะควร-ไม่เหมาะควร (4 คู่นี้ คือเกณฑ์ทางจิตภาพ) และ หมด-เหลือ หรือ 
สุญญตา-อนุปาท ิ

(3)  ปัญญาสรรสร้าง (i-creativity: intelligence creativity) คือ คิดสร้าง (production) และ 
รู้จักใช้ เทคโนโลยี และนวัติกรรมต่างๆ (technology and innovation) มาใช้สร้างสรรค์ ส่ือ (media) 
กิจกรรม (activity-event) กิจการ (business) พิธีกรรมต่างๆ ทางสังคม (traditional) “เลือกสรร-
ส่งเสริม-สร้าง-ส่ือสาร-ซ่อมแซม/รักษา” 

(4)  องอาจปัญญา (i-action) หรือ "ความรู้ ท าให้องอาจ" คือ ผลของ ปัญญาทั้ง 3 ข้อ 
ที่จะก่อให้เกิด ภาวภาพ 5 ประการ ในชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม คือ อิสระเสรีภาพ 
(independence/freedom) สมรรถภาพ (ability/potency/efficiency) ภราดรภาพ 
(charity/brotherhood) สันติภาพ (peace) บูรณภาพ (integrity) องอาจปัญญา 
เป็นพฤติกรรมภายในจิตใจของมนุษย์ มี 5 ล าดับ คือ รู้จริง (truth) รู้จ า (trust) รู้แจ้ง (taste) รู้แจง 
(testability & tangibility) รู้จบ (turn off) 

หมายเหตุ ค าว่า i มีความหมาย 2 นัยะ คือ i หมายถึง "identity" ความมีตัวตน ลักษณะเฉพาะตน  i 
หมายถึง "ฉัน" (me)  i หมายถึง "intelligence" ปัญญาฉลาด รู้ว่าส่ิงใดควร ส่ิงใดไม่ควร และ i หมายถึง 
"ฉัน" (me) ซ่ึงเป็นผู้กระท า หรือเป็นประธาน สัมมาปัญญา ไม่อาจเกิดข้ึนได้ หากปราศจากตัวบุคคล หรือ 
ปฏิเสธความมีตัวตน (without i without i-Good) ไม่อาจเกิดข้ึนได้จากภายนอก 
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(04) นวัตกรรมการสื่อสาร 
คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง “วิทยาศาสตร์” (ศาสตร์ที่ว่าด้วยสัมพันธภาพของ สสาร กับ พลังงาน) กับ 

“นามศาสตร์” (ศาสตร์ที่ว่าด้วย อารมณ์ ความรู้สึก ที่เกิดกับจิต ประกอบด้วยปฏิกิริยาทางจิต 
ที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ การเรียนรู้ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ของบุคคล กลุ่มคน องค์กร 
เพ่ือรักษาดุลยภาพ (equilibrium) ระหว่าง ปัจจัย องค์ประกอบ 5 คู่ คือ 

1)  สุขภาวะ (health and happiness)  กับ ความทันสมัยและการพัฒนาทางด้านวัตถุ 
(Development and Modernity) 

2)  จริยธรรม (ethics) กับ การใช้อ านาจในการบริหารปกครอง (Authority Political) 

3)  กฎหมายต่างๆ (laws) กับ อิสรภาพและเสรีภาพ (liberty) ของปวงชน 

4)  ศีลธรรม และ ระเบียบวินัยต่างๆ (morality and commandments) ของคนในชาติ กับ 
การพัฒนาการความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ (technology and innovation) 

5)  ระบบจักรกล (mechanics) กับ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 

นวัตกรรมการส่ือสาร เป็นการค้นหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ หรือทักษะใหม่ 
ของกระบวนการทางภาษาและส่ือ เพ่ือบอกหรือ อธิบาย (explain) และท านาย (explicit) ปรากฎการณ์ 
"การเกิดใหม่" "การเปล่ียนแปลง" (อนิจจตา, ทุกขตา) และ "การดับสลาย" ของปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณ 
ที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาทางฟิสิกส์ หรือ ปฏิกิริยาทางฟิสิกส์ ที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณ 

นวัตกรรมการส่ือสาร เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจักรกล (mechanics technology) 
เทคโนโลยีทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (electrics technology) เทคโนโลยีทางชีวภาพ (bio–technology) 
และเทคโนโลยีทางจิตภาพ ในองค์ประกอบการส่ือสาร และกระบวนการส่ือสาร อย่างเหมาะสม 
และเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ 

นวัตกรรมการส่ือสาร เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง “วิทยาศาสตร์” กับ “นามศาสตร์” โดยใช้กระบวนการ 
ทางภาษาและส่ือ เพ่ือบอกหรือ อธิบาย (explain) และท านาย (explicit) ปรากฎการณ์ “การเกิดใหม่” 
“การเปล่ียนแปลง” (อนิจจตา, ทุกขตา) และ “การดับสลาย” ของปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณ 
ที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาทางฟิสิกส์ หรือ ปฏิกิริยาทางฟิสิกส์ ที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณ 

นาม จิต วิญญาณ มีคุณสมบัติและคุณลักษณะทางธรรมชาติ 4 ข้อ คือ (1) ความรู้สึก (2) 
ความจ าได้หมายรู้ (3) ความคิดปรุงแต่ง วิเคราะห์ สังเคราะห์ (4) การรับรู้ทุกส่ิง เป็น องค์ความรู้ 
องค์ปัญญา ปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณ 4 อาการ คือ อาการ (action) ลิงคะ (origination) นิมิต (happen) 
อุเทศ (meaning) ของ ความรู้สึก ความจ า ความคิดปรุงแต่ง และ การรับรู้ (เจตสิก 4: เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ) การเรียนรู้จิตใจ และจิตวิญญาณ คือ การเรียนรู้ “คุณสมบัติ” “อาการ” และ “ผล” 
(ที่เกิดจากอาการ) ของสาร ตามมโนทัศน์ของบุญนิยม หมายถึง องค์รวมของสรรพส่ิง (Holistic 
Information). 
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(05) หลักเกณฑ์ การประเมิน การออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

4=Excellent 3=Good 
2=Satisfactory 1=Poor 

ก. การใช้สื่อ และ กลยุทธ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ มี เหมาะสม 

(1) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย   

(2) สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สอดคล้องกับ ผลิตภัณฑ์ โครงการ กิจกรรม   

(3) ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อส่ิงแวดล้อม และระบบสุขภาวะโดยรวม   

ข. ส่วนประกอบ มี เหมาะสม 

(1) พาดหัว (headline)   

(2) ภาพประกอบ (illustration)   

(3) เนื้อหา (body copy)   

(4) ภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม (product)   

(5) โลโก (logo)   

ค. องค์ประกอบศิลป์ การสร้างสรรค์ มี เหมาะสม 

(1) Font (style, size, color, effect)   

(2) การออกแบบ (จุด เส้น รูปทรง พ้ืนผิว แสง เงา สี ที่ว่าง)   

(3) องค์ประกอบศิลป์ (ทิศทาง สัดส่วน สมดุล เอกภาพ กลมกลืน จังหวะ)   

ง. แนวคิด การสร้างสรรค์ ทางกายภาพ เนื้อหา และแนวเขียน มี เหมาะสม 

(1) แนวคิดหลัก (theme) เช่ือมโยงกับ การออกแบบ (design) เนื้อหา 
(information) เทคโนโลยีส่ือ (technology) และ จิตวิทยาการส่ือสาร 
(psychology) 

  

(2) ภาษาเขียน ภาษาภาพ (ระดับที่ใช้ เหมาะสมกับผู้อ่าน)   

(4) โน้มน้าวใจด้วย ลีลา อารมณ์อุดมปัญญา (emotion-intelligence)   

(5) ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรับผิดชอบต่อสังคม   

รวม  (ก. + ข. + ค. + ง.)   
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(06) หลักสังขารธรรม 
วัตถุธรรม ทั้งหลายในโลก แบ่งออกได้เป็น 10 ประเภท 25 ประการ (พระไตรปิฏก เล่ม 35 ข้อ 36 หน้า 19) 
(1) ประสาทรับรู้ (Sensitive Awareness)  (2) อารมณ์ (Sense-field) 
(3) เพศ (Sex)  (4) จิตใจ (Mind)  
(5) ชีวิต (Life)  (6) อาหาร (Food, Nutrition) 
(7) เทศะ (Delimitation)  (8) การส่ือสาร (Communication) 
(9) อาการ (Alterability) (10) (Feature) 

หลักสังขารธรรม กล่าวถึงต้นก าเนิด การคงอยู่คงสภาพ และ การสูญสลายของสรรพส่ิง ซ่ึงเรียกว่า 
สังขารธรรม ท่ีถูกจ าแนกโดยระดับคุณภาพ องค์ประกอบ คุณลักษณะและสถานะ ของวัตถุธรรมดังกล่าว 

จิต เป็น วันถุธรรม ที่มี สภาวะ และ กระบวนการ ที่สืบต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ระหว่าง ดวงจิตหนึ่ง 
(“เกิดข้ึน–ต้ังอยู่–ดับไป”) กับ อีกดวงจิตหนึ่ง โดยที่ ดวงจิตหนึ่ง จะส่งผลกรรมที่เกิดในข้ัน “ต้ังอยู่” 
(ข้ันนี้ประกอบด้วย กรรม–วิบาก หรือ ความดี–ความช่ัว ความรู้–ความจ า หรือ สัญญา รวมแล้วเรียกว่า 
“เจตสิก” ซ่ึงมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ความรู้สึก หรือ เวทนา ความจ าได้หมายรู้ หรือ สัญญา 
การปรุงแต่ง ให้เป็นเรื่องราว ตัวตน หรือ สังขาร จนเกิดเป็น องค์รวม เรียกว่า วิญญาณ ซ่ึงจะถูกต่อไปยัง 
ดวงจิตดวงถัดไปทันที ก่อนที่ดวงจิต ดวงเดิมจะดับสลายไป ) ของดวงจิตดวงเดิม ที่จะสลายไป 
ไปยังดวงจิตดวงใหม่ ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดตอน และไม่ส้ินสุด (สังสารวัฎฎ์) เว้นแต่จะ ท าลาย หรือตัดวงจร 
“เกิดข้ึน–ต้ังอยู่–ดับไป” ของดวงจิตดวงใดดวงหนึ่ง และจุดที่สามารถตัดวงจรได้ (ตัดกรรม) คือ 
ผลกรรมท่ีเกิดข้ึนในข้ัน “ต้ังอยู่” แห่งดวงจิต นั่นคือ การท าลาย กิเลส ตัณหา จนเป็น ศูนย์ (สุญญะ) 

จิต มีสภาวะ และ กระบวนการ เกิดดับ แบบเดียวกับ ไฟฟ้า (ไฟฟ้า เกิดจาก สนามแม่เหล็ก 
เคล่ือนที่ผ่าน ขดลวดตัวน าไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดแรงผลัก อิเล็กตรอน ในขดลวด เคล่ือนที่ไป ) เช่น 
กระแสไฟฟ้าสลับ ขนาด 1 เฮิร์ทซ์ หรือ Hz. ใน 1 วินาที จะมีอิเล็กตรอน จากอะตอมหนึ่ง (ในขวดลวด) 
เคล่ือนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ไปยังอะตอมหนึ่ง (ในขวดลวดเดียวกัน) ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า (เกิดข้ึน–ต้ังอยู่) 
และ เมื่อ มันเคล่ือนที่ผ่านไป กระแสไฟฟ้า ก็ไม่มี ช่ัวคราว (ดับไป) ถ้ามีตัวกลางเหนี่ยวน า 
ให้อะตอมมันเคล่ือนที่ จนครบวงจร ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้า ติด–ดับ ต่อเนื่องกันไป จนกว่าจะตัดวงจร 
การเคล่ือนที่ของอะตอมออกไปได้ และถ้ามีการเร่งความเร็ว ให้มีการ ติด–ดับ เร็วข้ึน จาก 1 รอบ (ครั้ง) ต่อ 
1 วินาที เป็น 50 รอบ ต่อวินาที เรียกว่า กระแสไฟฟ้า 50 Hz.  

แต่ความเร็วรอบการ เกิด–ดับ ของ จิต กับ ไฟฟ้า แตกต่างกันมากมาย ยัง ไม่สามารถ 
หาหน่วยวัดค่าความเร็วรอบ ของจิต ไม่ได้ และที่แตกต่างกันประการหนึ่งคือ ภาวะการต้ังอยู่ของ จิต 
มี ผ ล เ ป็น  ก ร รม –วิ บ าก  แ ต่  ไ ฟ ฟ้ า  ไ ม่ มี  ดั ง นั้ น  ก ร ะ แ ส ไฟ ฟ้ า  จึ ง ไ ม่ มี วิญญาณ ไม่ มี ชี วิ ต 
ส่วนการส่ือความหมาย ของไฟฟ้า ใช้ส่ือด้วยระบบ เลขฐานสอง (digital) (โดยการเปล่ียน ไฟฟ้าแบบ 
อะนาล็อก ให้เป็น ดิจิทัล ก่อน) ซ่ึงส่ือได้มากสุดเพียง 4 มิติ (กว้าง–ยาว–สูง–เวลา) เท่านั้น แต่จิต 
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ใช้ส่ือสารได้มากกว่า 4 มิติ ซ่ึงปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ – ดาราศาสตร์ ต่างก็ยอมรับกันว่า ในระบบจักรวาล 
(universe system) ทั้งมวล มีการส่ือสารกันได้มากถึง 11 มิติ ซ่ึงสอดคล้องกับ การค้นพบจักรวาล 
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า โลก และจักรวาล มีไม่ส้ินสุด. 

องค์ประกอบสังขารธรรม (Factor of Formative Phenomena) 
ชนิด 
ระดับ 

สสาร พลังงาน  
(mass energy) 

กิริยา (action, 
reaction) 

กรรม  
(doing) 

วิบาก  
(result) 

ลักษณะ  
(type) 

วัตถุธาตุ  
(mass) 

ธาตุ 5 (ดิน น้ า 
ลม ไฟ ช่องว่าง) 

แรง 4  
การเคล่ือนไหว 

– – วัตถุ ดิน สินแร่ 

พีชะ  
(organic) 

ธาตุ 5 เคล่ือนไหว 
เติบโต ด ารงอยู่ 

– – ส่ิงมีชีวิต  
พืช (plant) 

เดรัจฉาน 
(wildness) 

ธาตุ 5 เคล่ือนไหว 
เติบโต ด ารงอยู่ 

ภพ ชาติ ชรา 
มรณะ / อวิชชา 

วัฏฏะ (eternity) 
นรก เปรต อสุรกาย 

ส่ิงมีชีวิต  
สัตว์ (animal) 

คน–มนุษย์.  
(homo sapiens) 

ธาตุ 5 เคล่ือนไหว 
เติบโต ด ารงอยู่ 

กิเลส ตัณหา 
/ อวิชชา 

นรก ( – ) 
สวรรค์ ( + ) 

คน–มนุษย์ 
(human) 

เทพ (God) ธาตุ 5 เคล่ือนไหว 
เติบโต ด ารงอยู่ 

กิเลส อัตตา 
/ ปัญญา 

ภพ (อัตตา – ) 
สวรรค์ (อัตตา + ) 

เทพ / พระเจ้า 
(God / Angle) 

ธรรมะ. 
(integrity) 

ธาตุ 5 เคล่ือนไหว 
เติบโต ด ารงอยู่ 

กาละ 
/ วิชชา 

สุญญตา (อัตตา=0) 
ไตรลักษณ์ 

พระอาริยะ  
(extreme 
human) 

องค์ประกอบ 
ธาตุสาร 
(วัตถุอาศัย) 
(physical) 

อาหาร ปัจจัย 
(เคร่ืองด ารงชีพ) 
(biological) 

ภูตะ 
(รับรู้–รู้สึก) 

(psychology) 

ปาณะ  
(วิญญาณ–อารมณ์) 
(moral–ethics) 

 

 

ค าอธิบาย 

ธาตุ 5 ได้แก่ สภาวะของวัตถุธาติ 5 สภาพ คือ ของแข็ง (ดิน) ของเหลว (น้ า) ก๊าซ (ลม) อุณหภูมิ 
(ไฟ) และ ช่องว่าง (อากาศธาตุ) 

แรง 4 ได้แก่ (1) แรงโน้มถ่วง  (2) แรงแม่เหล็กไฟฟ้า  (3) แรงยึดเกาะนิวเคลียส ของอะตอม  (4) 
แรงสลายอะตอม ทั้งหมดเป็นแรงที่มีอยู่ในภาวะของมวลสารวัตถุ ท าให้วัตถุในจักรวาลเคล่ือนไหวตลอดเวลา 

อาหาร คือ การเคล่ือนที่ หรือแปรสภาพของ ธาตุทั้ง 5 ออกมาเป็นพลัง หรือก าลังงาน (energy) 

กริยา หมายถึง อาการที่เป็นผลจากการแปรสภาพของ ธาตุทั้ง 5 
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ภูตะ คือ จิตใจ ที่สามารถรับรู้ได้ หรือรู้สึกได้ เมื่อสัมผัสกับ (1) อุณหภูมิ (2) แสง สี (3) เสียง (4) รส 
(5) กล่ิน (6) ความรู้สึกสัมผัส (7) อารมณ์ 

สัตว์ไม่สามารถรับรู้เรื่อง ปาณะ หรือ วิญญาณได้ ดังนั้น ความดีความช่ัว สัตว์ไม่รู้จัก กรรมของสัตว์ 
จึงเป็น วัฎฎะ มิใช่วิบาก เพราะกรรมนั้นขาดเจตนา ด้วยเหตุนี้ ภพ ชาติ ชรา มรณะ ของสัตว์จึงยาวนาน 

ปาณะ หรือ วิญญาณ คือ การรับรู้ได้ เรียนรู้ได้ มีจริงได้ และ เป็นจริงได้ (being) ในเรื่องของ (1) 
ความดี-ความช่ัว (2) ถูก-ผิด (3) จริง-เท็จ (4) ประโยชน์-โทษ (5) ศิลปะ-อนาจาร (6) เที่ยงธรรม-ล าเอียง 
(7) สาระ-อสาระ (8 ) ควรท า-ควรละเว้น (9 ) ความหมด–ความหลงเหลือ ส่วน กิเลส 
เป็นเครื่องแบ่งเขตความเป็นปุถุชน กัลยาณชน มนุษยชน โดยใช้เกณฑ์ อาการทางจิต ที่เกิดข้ึน ได้แก่ 
อาการ (action) ส่ิงที่แสดงปรากฎ หรือ ลิงค (origination) ส่ิงอุบัติข้ึนทางจิต หรือ นิมิต (happen) และ 
ส่ิงที่เป็นตัวตนเรียกขานได้ หรือ อุเทศ (meaning) เป็นตัวช้ีวัด 

ถ้ารับรู้ได้ เรียนรู้ได้ จัดเป็นสังขารธรรม ระดับ “คน” แต่ถ้ามีจริงได้ เป็นจริงได้ 
ก็เป็นสังขารธรรมระดับ “มนุษย์” และ “เทวดา” ตามล าดับ 

ภพ คือ ความติด ความเหลือ ท่ีค้างอยู่ในจิต (ชีวะนุปาทิ–ชีระนุปาทิ) หรือ ค้างอยู่ในวัฎฎะ (ภพ ชาติ 
ชรา มรณะ) บางทีก็เรียก สัคคะ หรือ สวรรค์ 

สุญญตา หรือ ความว่าง (naught) คือ สภาวะที่ไม่หลงเหลือส่ิงหนึ่งส่ิงใดต่อไปนี้ 
ไว้ในจิตและวิญญาณเลย ได้แก่ ความช่ัว ความเท็จ สังโยค อกุศล อวิชชา (ทุกข้อมีค่าเป็น 0) 

กรรม ของส่ิงมีชีวิตระดับธรรม เป็นกรรมบริสุทธิ์ ที่ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงใด หรืออะไร คงมีแต่ เวลา 
เท่านั้นเป็นส่ิงที่ด าเนินไปเคียงคู่กับ กรรม หรือ การกระท า ผู้ที่มี กรรม กับ กาละ เป็นเครื่องด าเนินไป 
เรียกว่า อรหัตตบุคคล เป็นบุคคลผู้ที่ไม่เหลือแม้ ชีวะนุปาทิ และ ชีระนุปาทิ มีชีวิตเพ่ือผู้อื่น 
หมดส้ินอัตตาตัวตน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต มีแต่ปัจจุบัน ไม่กลับมาเกิดอีก (แต่ในขณะที่มีชีวิต 
ก็จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพ่ือคนอื่นเท่านั้น). 

ไตรลักษณ์ คือหลักใหญ่ 3 ประการ เป็นหลักพ้ืนฐานที่สุดของจักรวาล ไม่มีส่ิงใดในโลกและจักรวาล 
ที่จะอยู่นอกเหนือกฎแห่งไตรลักษณ์ ได้แก่  (1) อนิจจตา หลักแห่งความไม่เท่ียงแท้ ถาวร  (2) ทุกขตา 
หลักแห่งการแปรเปล่ียน ที่วัตถุตัวตน ไม่อาจทนสภาพเดิมอยู่ได้ และ (3) อนัตตตา หลักแห่งความไร้ตัวตน 
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(7) องค์ประกอบ ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน และ การพึ่งตนเอง 
 (7-Function of SMEs) 

 1. ผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ (5P–product)  

 –แผนการผลิต (แผนชีวิต-แผนชุมชน) (plan) 
–การเพาะปลูก (กสิกรรม-เกษตรกรรม) (plant) 
–การเก็บเก่ียว (กสิกรรม-เกษตรกรรม) (pick) 
–การแปรรูป (กสิกรรม-เกษตรกรรม-หัตถกรรม-อุตสาหกรรม-สถาปัตยกรรม) (preserve / protect) 
–การบรรจุภัณฑ์ (ศิลปกรรม-การส่ือสาร-วัฒนธรรม-สุขภาวะ สวัดิภาพ และส่ิงแวดล้อม) (package) 

 2. ตลาด (market) 

 3. ส่ือ และ การส่ือสาร (media / communication) 

 4. เครือข่าย (network) ประกอบด้วย เครือข่ายชุมชน สังคม (community network / social 
network) เครือข่ายการส่ือสาร (social media / media network / community online) และ 
เครือข่ายการศึกษา วัฒนธรรม (บ้าน–วัด–โรงเรียน: บ ว ร) 

 5. การขนส่ง (logistics) 

 6. การบริหารจัดการองค์การ ในชุมชน (organization) และ การจัดการความรู้ (knowledge 
management) 

 7. การจัดการ พฤติกรรมหลังการบริโภค (after-consumption: 6R5ส.) ประกอบด้วย 
การน ากลับมาใช้ซ้ า (reuse) การซ่อมแซม (repair) การน าไปเวียนใหม่ (recycle) การก าจัดมลพิษ (reject) 
การควบคุม และการก าจัดอารมณ์ หรือ กิเลส (retire) และ การเสียสละ คืนสู่สังคม (return)  5ส.: (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
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(8) มิติของการสื่อสารเวลา หรือ Q-SPORT (6–Dit Dimension of info–Time) 
เวลา มี ลักษณะทางสังขารธรรม ที่ แตกต่างจากสังขารธรรมอื่น  คือ  ไม่มี การหยุ ดนิ่ ง 

แต่ก็มีความเที่ยงแท้อยู่ในตัว ในวงโคจรของเวลา ในแต่ละคาบ (วัฏฏะ) [3] จะมีความเที่ยงตรง เวลา 
เป็นบ่อเกิดของสรรพส่ิง  

การส่ือสารเวลา หรือ เวลาของการส่ือสาร มี 6 มิติ  

 (1) มิติขนาด หรือ Quantity คือ การบอกขนาด หรือรูปทรงของเวลา มีหน่วยนับเป็น วินาที นาที 
ช่ัวโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี ทศวรรษ ศตวรรษ เช่น 60 วินาที, 60 นาที, 24 ช่ัวโมง, 30 วัน, 4 สัปดาห์, 12 
เดือน, 10 ปี, 10 ทศวรรษ, 1 ศตวรรษ เป็นต้น  

 (2) มิติของล าดับ หรือ Sequence คือ การจัดล าดับก่อนหลัง ใช้หน่วยนับเป็นตัวเลข เช่น ที่ 1. ที่ 
2. ที่ n…, ใช้หน่วยนับเป็นวลี เช่น เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ หน่วยนับเป็นเหตุเป็นผล เช่น หลังจากนั้น ดังนั้นจึง 
เมื่อ…จึง… 

 (3) มิ ติต าแหน่งนัดหมาย หรื อ Point คือ การบ่งบอกความหมาย ณ จุดเวลาใดๆ 
มีหน่วยความหมายเป็น นาฬิกา (น.) เช่น 06.30 น., 24.00 น. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 เป็นต้น 

 (4) มิติโอกาส หรือ Opportunity คือ การบ่งบอกความไม่แน่นอนว่า มีหรือไม่มี ได้หรือไม่ได้ 
เป็นหรือไม่เป็น เรียกว่า โอกาส บางครั้ ง บางสถานการณ์ก็มีโอกาส หรือได้โอกาส หรือเป็นโอกาส 
ในการสอดแทรกเข้าไปร่วมกิจกรรม ในการก าหนดหรือหาโอกาส ถ้าเก่ียวกับกลไกลทางวัตถุ หรือเทคโนโลยี 
ใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็นมาวิเคราะห์ ถ้าเก่ียวกับคน องค์กร การใช้อ านาจ ใช้หลักทฤษฎีความประพฤติ 
และหลักทางสังคมศาสตร์เข้ามาช่วยวิเคราะห์) โดยใช้ค าว่า “มี - ไม่มี”, “ได้-ไม่ได้”, “เป็น-ไม่เป็น” 
เป็นหน่วยประสิทธิผล 

 (5) มิ ติ สัด ส่วน สัม พันธ์  หรื อ  Relations คื อ  การ บ่งบอกสัด ส่วน หรื ออั ตร า ส่วน 
ที่แสดงความสัมพันธ์หรือผกผันกันระหว่าง (1) หน่วยเวลา กับ หน่วยเวลา ใช้จ านวนเท่าเป็นหน่วยนับ เช่น 
ความเร็ว 10 เท่า (2) หน่วยเวลา กับ หน่วยมาตรา ช่ัง ตวง วัด เช่น น้ าหนักเพ่ิมข้ึน 50 กรัม ทุกๆ 1 
วินาที  ความจุ 5 ลบ.ม. ต่อ 1 นาที  ความเร็ว 10 กิโลเมตร ต่อ ช่ัวโมง เป็นต้น 

 (6) มิติความถ่ี หรือ Times คือ การบ่งความถ่ีของการกระท า หรือปรากฏการณ์ของส่ิงใดๆ 
ใช้จ านวนครั้งเป็นหน่วยนับ เช่น 1 ครั้ง, 2 ครั้ง, n ครั้ง เป็นต้น 

เมื่อรวมอักษรย่อ ของมิติเวลาทั้ง 6 มิติ จะได้ค าว่า Q-SPORT รวมกันเป็นค าอีกค าหนึ่ง 
ในความหมาย อีกนัยะหนึ่ง Q = Queen หมายถึง สตรี หรือความเป็นเพศแม่ กับ SPORT หมายถึง กีฬา 

                                     
3  1 วัฎฎะ ของ รอบเวลา เท่ากับ การเกิดระเบิดครั้งใหญ่ของจักรวาล หรือ Big Bang 1 ครั้ง (หรือ 1 อสงไขยกัปป์) 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนับเวลาในแต่ละรอบ ของการเกิดดับ ของระบบจักรวาล ซึ่งนับเวลาได้ประมาณ 14,000 ล้านปี 
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ที่มี ลักษณะของการ ต่ืนพร้ อมอยู่ ตลอดเวลา ไม่หยุ ดนิ่ ง  และมีความแข็งแกร่ ง  พร้อม ใ ช้งาน 
ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับ คุณสมบัติของเวลา 

มิติของเวลา จะถูกสอดแทรก และบูรณาการไปกับ กระบวนการส่ือสาร โดยเฉพาะการจัดท าแผนส่ือ 
หรือแผนกลยุทธ์อื่นใด ย่อมเก่ียวข้องกับ มิติของเวลา เสมอ. 

(9) หลักแห่งนวัตกรรม 10 ประการ ของพลัง สื่อ สาร 
นวัตกรรม (innovation) คือ ส่ิงที่มนุษย์ คิดใหม่ ท าใหม่ คิดต่อยอด และท าต่อยอด 

(จากส่ิงที่มีอยู่เดิม) แล้ว “แสดงตน” ว่าเป็นผู้คิดผู้ท า (copy right) พันธกิจส าคัญ ของนวัตกรรม คือ  (1) 
การแสดงศักยภาพ (potential) และ คุณภาพ (quality)  (2) ส่ือ (media–mean) และ สาร (mass–
motive) เพ่ือช้ีวัด สมการ ต่อไปนี้ ให้เป็นจริง 

 (1) คน (human)  = เข้าใกล้ นิพพาน (หมดทุกข์ หมดปัญหา) 

 (2) ระบบ (system)  = พลวัต (dynamic) 

 (3) สังคม วัฒนธรรม (social) = นิเวศน์สมดุล (ecological equilibrium) 

 (4) อ านาจ (authority)  = จริยธรรม (ethics) 

 (5) เทคโนโลยี (technology) = ศีลธรรม (moral) 

 (6) พัฒนา (development)  = ความงาม (aesthetics) 

 (7) ฉลาด (intelligence)  = เสียสละ (unselfish) 

 (8) ขยัน (hardy)  = สรรสร้าง (creative) 

 (9) ซ่ือสัตย์ (be honest)  = ถูกต้อง (be rightful) 

(10) ส่ิงใหม่ (original)  = ส่ิงเก่า (copy) 

นิพพาน (nirvana) คือ ที่สุดของนวัตกรรม ของมนุษยชาติ (สวากขาตธรรม) คือ ท าได้ตลอดเวลา 
ไม่จ ากัดด้วย “สถานที่” และ “กาละ” (อะกาลิโก) ไม่จ ากัดด้วยบุคคล ใครท าใครได้ (สันทิฏฐิโก) 
เป็นส่ิงที่พิสูจน์ได้ (เอหิปัสสิโก) เป็นประโยชน์แน่ๆ (โอปะนะยิโก) ปัญญาชนผู้ฉลาด ท าถูก ท าจริง เท่านั้น 
จึงจะรู้ จะเห็น ยอมรับ (ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู หิ) 

 


