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new politics 1 
โดย  อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า 
สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกริก 
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ธรรมชาติของสงัคมไทย 

(1) ความเช่ือเรื่องกรรม และผลวิบากของกรรม 
 -ท าดี ได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
 -การสาปแช่ง 

(2) ความกตัญญูรู้คณุ 
 -แม่ 4 (แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ แม่ของเรา) 
 -สถาบันพระมหากษัตริย์ 

(3) การผกูขาด หรืออภิสทิธิ ์
 -ระบบทุน (ทุนอภิสิทธิ์ ทุนอิงอ านาจรัฐ ทุนผูกขาด และ ทุนเสรี) 
 -อ านาจ 

(4) อุปนิสัย 

น  าเน่า: "มักงา่ย งมงาย ไร้วินัย ใฝ่อบายมขุ สุขระเรงิ เหลงิอ านาจ  
 ทาสริษยา บ้าบารม"ี 

น  าด:ี "เรียบง่าย ใฝ่สาระ สัจจะตรง โปรง่ใส ไร้อบายมุข  
 สุขพอเพยีง เลี่ยงรษิยา ทานบารมี" 



3 
ภาคส่วนทางการเมอืง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

การเมือง 
ท้องถิน่ 

การเมือง 
ภาคประชาชน 

การเมือง 
 ภาคเอกชน 

การเมือง 
ภาครัฐ 

ความสัมพันธ์ 3 ด้าน 

1. อ านาจ  
 สิทธ ิ

2. ภารกิจ หน้าที ่รบัผิดชอบ 
 อิสรภาพ 

3. ความจงรกัภักด ี
 เสรีภาพ 

Politics Vision 
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ผลประโยชน์  
profit 

จรรยาบรรณ 
Ethics 

วิกฤติ 
ปัญหา 

Conflict Crisis 

สื่อมวลชน 
(Mass Media 

Communication) 

การแพร่กระจาย 
ข่าวสาร 
Media Process 

ประเด็นเป็นข่าว 
(Topic / issue) 

สถานการณ์ 
ถูกต้อง 
เป็นจริง 
ชอบธรรม 
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NORMINEE &  
REPRESENTATIVE 
:คนจน คนรับจ้าง  
:ข้าราชการ ขุนนาง กฎุมพี 
:รัฐต ารวจ นปก./นปช. 

ศาสนา 

           ::คนบา้ คนเมา  
       ::คนขี เกียจ 
::คนขี โกง 

::เด็ก ::คนแก่  
::คนปว่ย ::คนพิการ  
::คนไร้ความสามารถ 

กษัตริย์ 

สื่อมวลชน  
Mass Media 
Communication 

ชาต/ิประชาชน 

ปฏิเสธ -ต่อต้าน - ท าลาย 

PAD  
:นักวิชาการ / ปัญญาชน 

:คนชั นกลาง / นักธุรกิจเล็ก  

:มนุษย์เงินเดือน 
:อุดมการณ์ ชาติ ศาสนา สถาบัน 

THAKSINOMICS 
GOVT. (TYRANT) 
:อ านาจ + เงิน + กฎหมาย 
:นักการเมืองชั่ว 
:ทุนสามานย์ (ทุนอภิสิทธิ์  
 ทุนผูกขาด ทุนอิงอ านาจรัฐ) 
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การซื อเสียง เป็นวงจรอุบาทว ์

ยิ่งซื อ คนจน ยิ่งจนลง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  
คนรวย ยิ่งรวยขึ น ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  

เพราะอะไร 

Politics Vision 
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ซื อ-แจก 
10% 

คนจน 
รากหญ้า 

โง่ 
กลัว 

เลือก 

ภาษี 
100% 

โกง 
30% 

เงินเดือน 
ข้าราชการ 

60% 

พัฒนา 
ประเทศ 

10% 

ตัวเอง 
20% 

อ านาจ 
อภิสิทธิ ์

เงิน 
นอก 
ระบบ 

NBT 
มอมเมา 
บิดเบือน 

บ้า ป่วย 
อ่อนแอ 
เห็นแก่ตัว 
 ขี เกียจ 

ธุรกิจเล็ก 
ปัญญาชน 
คนเมือง 

ฉลาด 

พธม. 
(PAD) 

ขับไล่ 

ASTV 

เด็ก  
คนแก ่คนป่วย 

คนพิการ คนไร้ความ 
สามารถ คนบ้า 
คนขี เกียจ 
คนขี โกง 

ข่าวลือ 

ต ารวจ 
นปก. 

ผู้แทน 
รัฐบาลโจร 
สามานย ์
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สงครามปัจจุบนั เป็นสงครามระหวา่ง 

กลุ่มชนชั นกลาง–ทุนเล็ก  
 (พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.: PAD) กบั  

กลุ่มทุนอภิสทิธิ์ชน–ทนุใหญ่  
 (ระบอบทักษณิ: TAKSINOMICS) 

สู้รบกนัด้วย 

(1) สื่อ 

(2) กระบวนทัศน์ วิสัยทัศน์ 

(3) ความจริง ความถูกต้อง ความชอบธรรม จริยธรรม 

(4) ยุทธศาสตร์การตอบโต้ 

(5) การสนับสนุนจากแนวหลัง 

ยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อการเมืองใหม่ 
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เคร่ืองมือ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (PAD) 

ระบอบทักษิณ ทุนนิยม
สามานย์ (TAKSINOMICS) 

สื่อ ASTV NBT  
กรมประชาสัมพนัธ์ ทหาร 

กระบวนทัศน์ 
วิสัยทัศน์ 
 

เรียบง่าย ใฝ่สาระ  
สัจจะตรง โปร่งใส  
ไร้อบายมขุ สุขพอเพยีง 
เลี่ยงริษยา ทานบารมี 

มักง่าย งมงาย  
ไร้วินัย ใฝ่อบายมขุ  
สุขระเรงิ เหลิงอ านาจ  
ทาสริษยา บ้าบารม ี

ความจริง 
ความถูกต้อง 
ชอบธรรม 
จริยธรรม 

ไขความจริง บิดเบือน ท าลาย 

ยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อการเมืองใหม่ 
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เคร่ืองมือ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (PAD) 

ระบอบทักษิณ ทุนนิยม
สามานย์ (TAKSINOMICS) 

ยุทธศาสตร์
ตอบโต ้

สงบ สนัติ อหิงสา  
อาริยะขัดขืน 

อ านาจ ก าลงั ความรนุแรง 
ยุทธศาสตร์เลียนแบบ PAD 

การสนับสนนุ
จากแนวหลงั 

คนชั นกลาง  
(มนุษยเ์งินเดือน)  
ประชาชน (เสียสละ) 

ทุนอภิสิทธิ ์ 
ทุนองิอ านาจรัฐ 
ทุนผกูขาด (ซื อ จ้าง) 

ยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อการเมืองใหม่ 
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สถานการณ์ปัจจุบัน: ที่น่ี ประเทศ ไทย ยุคแตกแยกความคิด 

พันธมติรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (PAD) 

ฝ่ายเป็นกลาง 
ระบอบทักษิณ 
(TASKINOMICS)  

เป้าหมาย: 
+ ผดุง 3 สถาบัน 
+ ล้มล้างระบอบทุนสามานย ์
+ สร้างการเมืองใหม่ 
 ประชาภิวัฒน์ 
 ตุลาการภิวัฒน์ 
 พอเพียงภิวัฒน์ 

+ ประเทศไทย
 มิใช่ของฉัน 
 เอาตัวรอดไว้ก่อน 
 พร้อมที่จะเข้าข้าง 
 ฝ่ายที่ได้เปรียบ 

เป้าหมาย: 
+ ผดุงประโยชน์ตนและพวกพ้อง 
+ ปฏิเสธ สถาบันกษัตริย์ ทหาร  
 ศาลสถติยตุิธรรม 
+ สถาปนาระบอบการเมืองใหม่ 
 โลกานุวัตร 
 เผด็จการทางรัฐสภา 
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พันธมติรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (PAD) 

ฝ่ายเป็นกลาง 
ระบอบทักษิณ 
(TASKINOMICS)  

ชุดความคิด (paradigm): ชุดความคิด (paradigm): 

+ ยึดส่วนรวมเป็นศูนย์กลาง + ยึดความสะดวก 
 เป็นศูนย์กลาง 

+ ยึดส่วนตัวเป็นศูนยก์ลาง  
 (dogmatist) 

+ ชีวิตเป็นองค์รวมของ  
 กาย จิต อารมณ์ สังคม  
 ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

+ ติด 4ส. “สุข สวย  
 สะดวก สบาย” 

+ วัตถ-ุจักรกล แยกกับ จติใจ 

+ ความรัก ภักดี มาจาก 
  จิตส านึก “มาท าหน้าที่  
  ใช้หนี แผ่นดิน และมาท าบุญ” 

+ จงรักภักดี ตอ่ผู้ที ่
 ให้ผลประโยชน ์

+ ความรัก ภักดี มาจากการซื อ 
   ด้วยเงิน ต าแหน่ง  
   ผลประโยชน ์

สถานการณ์ปัจจุบัน: ที่น่ี ประเทศ ไทย ยุคแตกแยกความคิด 
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พันธมติรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (PAD) 

ฝ่ายเป็นกลาง 
ระบอบทักษิณ 
(TASKINOMICS)  

ชุดความคิด (paradigm): + แก้ปัญหาด้วย  ชุดความคิด (paradigm): 

+ ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม  สติ เจรจา 
 พบกันคร่ึงทาง 
 หันหน้าเข้าหากัน 

+ 3 กลัว (การตรวจสอบ  
 ความถูกต้อง ยุติธรรม) 

+ เสียสละ คอื ก าไร + เสียเปรียบ =  ขาดทุน + ได้เปรียบ คอื ก าไร 

+ แก้ปัญหาด้วย สันติ อหิงสา + ใช้ เงิน แก้ปัญหา + แก้ปัญหาด้วย ก าลัง อ านาจ 

+ “เงิน” คือ สัญลักษณ์ใน 
 การสนับสนุน 

+ “เงิน” คือ พระเจ้า + “เงิน” คือ อ านาจการขับเคลือ่น 

เงิน = “เครื่องมือ” สร้างความสุข เงิน = “ตัวตน” ของความสุข 

+ เชื่อวิบากกรรม + เชื่ออ านาจคุณไสย 

สถานการณ์ปัจจุบัน: ที่น่ี ประเทศ ไทย ยุคแตกแยกความคิด 
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พันธมติรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (PAD) 

ฝ่ายเป็นกลาง 
ระบอบทักษิณ 
(TASKINOMICS)  

พลังสนับสนุน: 
+ เครือข่ายประชาชน 
 ทุกชนชั น 
+ นักธุรกจิขนาดเล็ก 

+ สื่อมวลชน 

+ ไม่รู้  

+ ไม่ได้รับข่าวสาร 

พลังสนับสนุน: 
+ ทักษิณ ชินวัตร 
+ รัฐบาลหุ่นเชิด (nominee) 
+ รัฐต ารวจ (Police State) 
+ ผู้น าทหาร (บางส่วน) 

+ สนับสนุนหลกั สังคมศาสตร์  

 นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ปกครอง 

+ ใช้หลักนติิศาสตร์ ปกครอง 

สัญลักษณ์การตอ่สู:้ 
+ มือตบ - เสื อเหลือง 
+ อารยะขัดขืน 
 (civil disobedience) 

+ ยุทธศาสตร์มวลชน เสียสละ 

+ กลัว 
+ อคต ิ

สัญลักษณ์การตอ่สู:้ 
+ ตืนตบ - เสื อแดง 
+ ซื ออ านาจบังคับด้วย  
 เงิน ต าแหน่ง ผลประโยชน์ 

+ ยุทธศาสตร์เลียนแบบ ซื อ จ้าง 

สถานการณ์ปัจจุบัน: ที่น่ี ประเทศ ไทย ยุคแตกแยกความคิด 
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พันธมติรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (PAD) 

ฝ่ายเป็นกลาง 
ระบอบทักษิณ 
(TASKINOMICS)  

พฤตกิรรมการชุมนุม: 3 แบบ  
ตรวจสอบรัฐบาล 

1. เวทีสาธารณะ กทม. 
 ("ม็อบท าเนียบ" หรือ 
 "ม็อบราชด าเนิน" หรือ 
 "มหาวิทยาลัยราชด าเนิน") 

2. เวทีสาธารณะคู่ขนาน  
 ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 
 ("ม็อบคู่ขนาน") 

3. เวทีหน้าจอทีวี/วิทยุ  
 ที่บ้าน ที่ท างาน 
 ("สภาหน้าจอ" หรือ 
 "กู้ชาติหน้าจอ") 

1. กลุ่มรับรู้ข่าวสาร  
 จาก 2 ฝ่าย 

2. กลุ่มรับรู้ข่าวสาร 
 จากฝ่ายเดียว 

แต่ปฏิเสธการชุมนุม
เพราะ 
+ กลัวเสียทรัพย ์
   เสียสวัสดิภาพ 
   เสียหน้า 
+ ไม่ได้ประโยชน ์
 ตอบแทน 
+ ต้องการรกัษา 
 สถานภาพเดิม 

พฤตกิรรมการชุมนุม:  
ล้อเลยีน ตอบโต้ พธม. 

1. เวทีสาธารณะ กทม. 
 ("ม็อบสนามหลวง" หรือ 
 "ม็อบตีนตบ") 

2. กลุ่มจัดตั งจากการจ้าง 
 จากความภักดี  
 เพื่อตอบโต้ ท าลาย 
 (รัฐต ารวจ, นปก.) 

สถานการณ์ปัจจุบัน: ที่น่ี ประเทศ ไทย ยุคแตกแยกความคิด 
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“ทกุคนกเ็ปน็มนุษย ์มกีิเลส ที่อยากได้ อยากมี อยากเปน็”  
“แต่ถ้ารู้จักพอ รู้จกัพึง่ตนเอง และพึง่พาคนรอบข้าง ในบางเรือ่ง” 
“รู้จักประมาณตัวเอง ในบางครั ง และปฏเิสธบ้าง ในบางคราว” 
“ไม่สร้างความเดอืดรอ้นให้กบัคนรอบข้าง ในทกุๆ เรื่อง” 
“แล้วเราจะฝนัเหน็สงัคมที่ดกีว่านี  ไม่ได้หรอื” 
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New Politics: 

การเลือกตั ง 

ประโยชน์ของประชาชน 

จริยธรรม+อาริยะขัดขนื 

free & fare 

เสียเปรียบ /เสียสละ 

จิตสาธารณะ 
จิตส านกึส่วนร่วม 

Old Politics: 

การเลือกตั ง 

ประโยชนข์องตวัแทน 

หน้าที ่+ ก าลัง 

ผูกขาด/อภิสทิธิ ์(ทุนสามานย์) 

ได้เปรยีบ 

จิตทาส 
จิตส านกึภกัด ีบุญคุณ 

สัญลักษณ์ 

แก่นสาระ 

อ านาจ 

การแข่งขัน 

ก าไร 

พัฒนา 

Politics Vision 
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Old Politics: New Politics: 

ผู้ปกครอง 

ประชาชน 

ผู้ปกครอง 

ประชาชน 

อ านาจ 

อ านาจสั่งการ 
ขึ นอยู่กับ
นักการเมอืง 

อ านาจ 

ค าสั่ง 
ขึ นอยู่กับ 
ปวงชน 

Politics Vision 
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 การเมืองใหม่  การเมืองเก่า 

การเมือง ประชาธิปไตยเชงิคณุภาพ ประชาธิปไตยเชงิปริมาณ 
 (quality democracy) (quantity democracy) 

การเมืองภาคประชาชน การเมืองระบบตัวแทน 
 (participative democracy) (agency democracy) 

การปกครอง หลักธรรมาภิบาล หลักการตลาด (ธุรกิจ+อ านาจ) 
 (Good governance) IMC, Marketing Strategy 

พฤติกรรม ความหลากหลายของมวลชน มวลชนจัดตั ง 
มวลชน (mass) (mob) 

 ประชาธิปไตยมวลชน ประชาธิปไตยนบัหัว 
 (mass democracy) (mob democracy) 

ยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อการเมืองใหม่ 
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70-30 คืออะไร 

 เลือกตั งทั่วไป 30% ที่เหลอื 70% เลอืกจากกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย 
เพื่อเฉลี่ยความเป็นตวัแทนให้ทั่วทกุกลุม่ เปน็การเมอืงภาคประชาชน (ให้
มีตัวแทนหลายๆ กลุ่ม มิใช่คนกลุ่มเดียว หรอืคนพวกเดยีวกนั) 

 การเลือกตั ง 30% เปรียบเหมอืน รา้นขายขา้วราดแกง เป็นจาน แต่มี
แกงให้เลอืกตามที่เขาจัดให้ (เลือกอย่างอื่นไม่ได้) เหมือนพรรคการเมอืง 
ที่เสนอผู้แทนของพรรค ใหป้ระชาชนเลอืก (จะเลือกคนอืน่ไม่ได้) ส่วน
การเลือกตั งแบบ 70% เปรยีบเหมือน ร้านขายข้าวตามสัง่ ที่คนกิน 
(ประชาชน) อยากกนิอาหารอรอ่ยๆ ตามที่ตอ้งการ 

 จากการเลอืกตั ง ส.ส. หลายครั งที่ผ่านมา ในบัตรเลอืกตั ง จะมีชอ่ง "ไม่เลือก" 
NO VOTE ให้ประชาชนกา เมื่อไม่อยากได้ผู้แทนตามที่พรรคส่งมา 

ยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อการเมืองใหม่ 
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จากฐานคิด 2 แนว สู่ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 Sufficient Economy   

พอเพียง = 
 Sufficiency 

ความต้องการ 
Demand 

การตอบสนองความต้องการ 
Supply 

ความต้องการ พื นฐาน 
Standard/Original Needs 

ความต้องการ ส่วนเกิน 
 Redundancy / Desire  

เศรษฐศาสตรก์ารเมืองใหม่ 
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พอเพียง = 
 Sufficiency 

ความต้องการ 
Demand 

การตอบสนองความต้องการ 
Supply 

ความต้องการ พื นฐาน 
Standard / Original Needs 

ความต้องการ ส่วนเกิน 
 Redundancy / Desire  

ความต้องการแท้จริง 

    ความต้องการด้านความเชื่อถือ 

       ความต้องการในถิ่นอาศัย 

           ความต้องการด้าน สวัสดิภาพชีวิต และทรัพย์สิน 

              ความต้องการด้านสุขภาพกาย 

Being Needs 

Self–actualization 

Esteem Needs 

Belonging Needs 

Safety Needs 

Physiological Needs 

Deficit Needs 
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พอเพียง = 
 Sufficiency 

ความต้องการ 
Demand 

การตอบสนองความต้องการ 
Supply 

ความต้องการ พื นฐาน 
Standard/Original Needs 

ความต้องการ ส่วนเกิน 
 Redundancy / Desire  

1 
- = 1 
0 

1 
- = 1 
1 

0 
- = 0 
1 

0 
- = 0 
0 
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 การบริโภค (Consumption) 

 -การบริโภค “แบบสวาปาม”  
  (Mass Consumption) 

 -การบริโภค “แบบพอประมาณ”  
  (Fairly Consumption) 

 -การบริโภค “แบบพึ่งพา”  
  (Inhibition Consumption) 

เศรษฐศาสตรก์ารเมืองใหม่ 



ของดีก่อนจาก ของฝากก่อนลา 

(๑) 

ทรัพยข์อง คนบุญ ม ี“ค่า” สงูกว่า ทรัพย์ของ คนบาป 
ทรัพยข์อง คนบาป มี “ราคา” แพงกว่า ทรพัย์ของ คนบุญ 

ดังนั น ... 

ข่าว–สาระ ของ “คนท าด”ี 
มี “ค่า” สงูกว่า ข่าว–สาระ ของ “คนท าเลว” 

ข่าว–สาระ ของ “คนท าเลว” 
มี “ราคา” สงูกว่า ขา่ว–สาระ ของ “ค าท าด”ี 


