
11

vision - paradigm
in Communications
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สอสารการเมอืงื่
(Communicational Politics)
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ธรรมชาตขิองสงคมไทยั
(1) ความเชอเรือ่งกรรมื่  และผลวบิากของกรรม

-ทําด ีไดด้ ีทําชวไดช้วั่ ั่
-การสาปแชง่

(2) ความกตญัญรููค้ณุ
-แม ่4 (แมธ่รณี แมค่งคา แมโ่พสพ แมข่องเรา)
-สถาบนัพระมหากษัตรยิ์

(3) การผกูขาด หรอือภสิทธิ์ิ
-ระบบทนุ (ทนุอภสิทธิ์ิ  ทนุองิอํานาจรัฐ ทนุผกูขาด และ ทนุเสร)ี
-อํานาจ

(4) อปุนสิยั
นํ้าเน่า: "มกังา่ย งมงาย ไรว้นิัย ใฝ่อบายมขุ สขุระเรงิ เหลงิอํานาจ 

ทาสรษิยา บา้บารม"ี
นํ้าด:ี "เรยีบงา่ย ใฝ่สาระ สจจะตรงั  โปรง่ใส ไรอ้บายมขุ 

สขุพอเพยีง เลีย่งรษิยา ทานบารม"ี
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ผลประโยชน ์
profit

จรรยาบรรณ
ethics

วกิฤติ
ปัญหา

conflict crisis

สอมวลชนื่
(mass media

communication)

การแพรก่ระจาย
ขา่วสาร
media process

ประเด็นเป็นขา่ว
(topic / issue)

สถานการณ์
ถกูตอ้ง
เป็นจรงิ
ชอบธรรม
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NORMINEE &
REPRESENTATIVE
:คนจน คนรับจา้ง 
:ขา้ราชการ ขนุนาง กฎมพีุ
:รัฐตํารวจ นปก./นปช.

ศาสนา

::คนบา้ คนเมา 
::คนขีเ้กยีจ

::คนขีโ้กง

::เด็ก ::คนแก ่
::คนป่วย ::คนพกิาร 
::คนไรค้วามสามารถ

กษัตรยิ์

สอมวลชนื่  
Mass Media
Communication

ชาต/ิประชาชน

ตร
วจ
สอ
บ

ปฏ
เิส
ธก
าร
ตร
วจ
สอ
บ

ปฏเิสธ -ตอ่ตา้น - ทําลาย

สรา้งกําแพง

ปฏเิสธ

PAD
:นักวชิาการ / ปัญญาชน
:คนชนกลางั ้  / นักธรุกจิเล็ก 
:มนุษยเ์งนิเดอืน
:อดุมการณ์ ชาต ิศาสนา สถาบนั

THAKSINOMICS
GOVT.
:อํานาจ + เงนิ + กฎหมาย
:ผลประโยชนข์องนักการเมอืง
:ทนุสามานย ์(ทนุอภสิทธิ์ิ  
 ทนุผกูขาด ทนุองิอํานาจรัฐ)
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สถานการณ์: ประเทศไทย (2549 – 2552)

เป้าหมาย:
+ ผดงุประโยชนต์นและพวกพอ้ง
+ ปฏเิสธ สถาบนักษัตรยิ ์ทหาร 
ศาลสถติยตุธิรรม

+ สถาปนาระบอบการเมอืงใหม่
โลกานุวตัร
เผด็จการทางรัฐสภา

+ ประเทศไทย
มใิชของฉัน่
เอาตวัรอดไวก้อ่น
พรอ้มทีจ่ะเขา้ขา้ง
ฝ่ายทีไ่ดเ้ปรยีบ

เป้าหมาย:
+ ผดงุ 3 สถาบนั
+ ลม้ลา้งระบอบทนุสามานย์
+ สรา้งการเมอืงใหม่
ประชาภวิฒัน์
ตลุาการภวิฒัน์
พอเพยีงภวิฒัน์

ระบอบทกัษิณ (TASKINOMICS)ฝ่ายเป็นกลาง
พันธมติรประชาชนเพือ่
ประชาธปิไตย (PAD)
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+ ความรัก ภกัด ีมาจากการซอื้
ดว้ยเงนิ ตําแหน่ง 
ผลประโยชน์

+ จงรักภกัด ีตอ่ผูท้ี่
ใหผ้ลประโยชน์

+ ความรัก ภกัด ีมาจาก
จติสานกึํ  “มาทําหนา้ที ่
ใชหนีแ้ผน่ดนิ้  และมาทําบญุ”

+ วตัถ-ุจักรกล แยกกบั จติใจ+ เลอืก 4ส. “สขุ สวย 
สะดวก สบาย”

+ ชวติเป็นองคร์วมของี  
กาย จติ อารมณ์ สงคมั  
ชมุชน สงแวดลอ้มิ่

+ ยดึสวนตัวเป็นศนูยก์ลาง่  
(dogmatist)

+ ความสะดวกสบาย
(หนัก ไมเ่อา เบา สู)้

+ ยดึสวนรวมเป็นศนูยก์ลาง่

ชดุความคดิ (paradigm):ชดุความคดิ (paradigm):

ระบอบทกัษิณ (TASKINOMICS)ฝ่ายเป็นกลางพันธมติรประชาชนเพือ่
ประชาธปิไตย (PAD)

สถานการณ์: ประเทศไทย (2549 – 2552)
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เงนิ = “ตวัตน” ของความสขุเงนิ = “เครือ่งมอื” สรา้งความสขุ

+ ไดเ้ปรยีบ คอื กําไร+ เสยเปรยีบี  =  ขาดทนุ+ เสยสละี  คอื กําไร

+ แกป้ัญหาดว้ย กําลงั อํานาจ+ ใช ้เงนิ แกป้ัญหา+ แกป้ัญหาดว้ย สนติั  อหงิสา

+ 3 กลัว (การตรวจสอบ 
ความถกูตอ้ง ยตุธิรรม)

สต ิเจรจา
พบกนัครึง่ทาง
หนัหนา้เขา้หากนั

+ ชดเจนั  โปรง่ใส ยตุธิรรม

ชดุความคดิ (paradigm):+ แกป้ัญหาดว้ย ชดุความคดิ (paradigm):

+ “เงนิ” คอื อํานาจการขบัเคลือ่น+ “เงนิ” คอื พระเจา้+ “เงนิ” คอื สญลักษณ์ในั
การสนับสนุน

+ เชออํานาจคณุไสยื่+ เชอวบิากกรรมื่

ระบอบทกัษิณ (TASKINOMICS)ฝ่ายเป็นกลางพันธมติรประชาชนเพือ่
ประชาธปิไตย (PAD)

สถานการณ์: ประเทศไทย (2549 – 2552)
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+ ใชหลกันติศิาสตร์้  ปกครอง+ สนับสนุนหลกั สงคมศาสตร์ั  
นติศิาสตร ์รัฐศาสตรป์กครอง

สญลักษณ์การตอ่สูั :้
+ ตนืตบ - เสอแดงื้
+ ซออํานาจบงัคบัดว้ยื้  
เงนิ ตําแหน่ง ผลประโยชน์

+ ยทุธศาสตรเ์ลยีนแบบ ซอื้ จา้ง

+ กลัว
+ อคติ

สญลักษณ์การตอ่สูั :้
+ มอืตบ - เสอเหลอืงื้
+ อารยะขดัขนื

(civil disobedience)
+ ยทุธศาสตรม์วลชน เสยสละี

พลงัสนับสนุน:
+ ทักษิณ ชนวตัริ
+ รัฐบาลหุน่เชดิ (nominee)
+ รัฐตํารวจ (Police State)
+ ผูน้ําทหาร (บางสวน่ )

+ สอมวลชนื่
+ ไมรู่ ้
+ ไมไ่ดร้ับขา่วสาร

พลงัสนับสนุน:
+ เครอืขา่ยประชาชน
ทกุชนชนั้

+ นักธรุกจิขนาดเล็ก

ระบอบทกัษิณ (TASKINOMICS)ฝ่ายเป็นกลางพันธมติรประชาชนเพือ่
ประชาธปิไตย (PAD)

สถานการณ์: ประเทศไทย (2549 – 2552)



10

พฤตกิรรมการชมุนุม:
ลอ้เลยีน ตอบโต ้พธม.
1. เวทสีาธารณะ กทม.

("ม็อบสนามหลวง" หรอื
"ม็อบตนีตบ")

2. กลุม่จัดตัง้
–จากการจา้ง
–จากความภกัด ี(hard core)
เพือ่ตอบโต ้
(รัฐตํารวจ, นปก.)

1. กลุม่รับรูข้า่วสาร 
จาก 2 ฝ่าย

2. กลุม่รับรูข้า่วสาร
จากฝ่ายเดยีว

แตป่ฏเิสธการชมุนุม
เพราะ
+  กลวัเสยทรัพย์ี

 เสยีสวสัดภิาพ
 เสยีหนา้

+  ไมไ่ดป้ระโยชน์
ตอบแทน

+ ตอ้งการรักษา
สถานภาพเดมิ

พฤตกิรรมการชมุนุม: 3 แบบ 
ตรวจสอบรัฐบาล
1. เวทสีาธารณะ กทม.

("ม็อบทําเนยีบ" หรอื
"ม็อบราชดําเนนิ" หรอื
"มหาวทิยาลยัราชดําเนนิ")

2. เวทสีาธารณะคูข่นาน 
ตา่งจังหวดั ตา่งประเทศ
("ม็อบคูข่นาน")

3. เวทหีนา้จอทวี/ีวทิย ุ
ทีบ่า้น ทีท่ํางาน
("สภาหนา้จอ" หรอื
"กูช้าตหินา้จอ")

ระบอบทกัษิณ (TASKINOMICS)ฝ่ายเป็นกลางพันธมติรประชาชนเพือ่
ประชาธปิไตย (PAD)

สถานการณ์: ประเทศไทย (2549 – 2552)
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New Politics:

การเลอืกตัง้

ประโยชนข์องประชาชน

จรยิธรรม+อารยิะขดัขนื

free & fare

เสยเปรยีบี  /เสยสละี

จติสาธารณะ
จติสานกึสวนรว่มํ ่

Old Politics:

การเลอืกตัง้

ประโยชนข์องตวัแทน

หนา้ที ่+ กําลงั

ผกูขาด/อภสิทธิ์ิ  (ทนุสามานย)์

ไดเ้ปรยีบ

จติทาส
จติสานกึภกัดีํ  บญุคณุ

สญลกัษณ์ั

แกน่สาระ

อํานาจ

การแขง่ขนั

กําไร

พัฒนา

Politics Vision
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Old Politics: New Politics:

ผูป้กครอง

ประชาชน

ผูป้กครอง

ประชาชน

อํานาจ

สงการั่

อํานาจ

สงการั่
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บรูณาการ 3 สถานภาพ ใน การเมอืงเกา่

นักสอสารมวลชนื่

นักการเมอืง
นา
ยท
นุส
าม
าน
ย์

*สรา้งภาพ  
*บดิเบอืน  
*สอนํ้าเน่าื่  มอมเมา

*โฆษณาชวนเชอื่  
*ปกปิดความจรงิ 
*สอสารการตลาดื่

*ทนุผกูขาด   
*ทนุอภสิทธิ์ิ   
*ทนุองิอํานาจรัฐ

การเมอืง
ภาคตวัแทน
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บรูณาการ 3 สถานภาพ สู ่การเมอืงใหม่

นักสอสารมวลชนื่

นักการเมอืง
นัก
กา
รศ
าส
นา

*สอบคุคลื่   
"ตวัอยา่งทีด่ ีมคีา่กวา่คําสอน"

*เสนอความจรงิ 
*สอสาระื่  สอสจจะื่ ั

*เผยแพร ่คนดศีรสีงคมั   
*เปิดเผยความจรงิ 
*สอสารบญุนยิมื่

*ทนุทางสงคมั    
*ปราชญ ์นักวชิาการ
*สาธารณโภคี

การเมอืง
ภาคประชาชน
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วงแหวนการเมอืง

การเมอืง
ทอ้งถิน่

การเมอืง
ภาคประชาชน

การเมอืง
 ภาค
เอกชน

การเมอืง
ภาครัฐ

ความสมพันธ์ั  3 ดา้น

1. อํานาจ
สทธิิ

2.ภารกจิ หนา้ที ่รับผดิชอบ
อสิรภาพ

3.ความจงรักภกัดี
เสรภีาพ

พืน้ฐานการเมอืงของประเทศไทย 
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รปูแบบการแสดงออกทางการเมอืง

MASS
DEMOCRACY

MOB
DEMOCRACY

–––––––––––––Mass media––––––––––––
Dare-civil?  Mirror?  Watch?  Dog?

พืน้ฐาน การเมอืงของประเทศไทย: 3M

MASK
DEMOCRACY
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สงครามปัจจบุนั เป็นสงครามระหวา่ง
ฝ่ายคนเมอืง (พธม.+กปปส.) กบั 
ฝ่ายคนชนบท (นปช.+ระบอบทกัษิณ)

สรูบกนัดว้ย้

(1)  สอื่
(2)  กระบวนทศัน ์วสิยทศัน์ั

(3)  ความจรงิ ความถกูตอ้ง ความชอบธรรม จรยิธรรม
(4)  ยทุธศาสตรก์ารตอบโต ้
(5)  การสนับสนุนจากแนวหลงั

ยทุธศาสตรก์ารตอ่สู ้ทางการเมอืง ชวงปี่  2549 – 2554)
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ซอื้-แจก
10%

คนจน
รากหญา้

โง่
กลวั

เลอืก

ภาษี
100%

โกง
30%

เงนิเดอืน
ขา้ราชการ
60%

พัฒนา
ประเทศ
10%

ตวัเอง
20%

เงนิ
นอก
ระบบ

NBT
มอมเมา
บดิเบอืน

บา้ ป่วย
ออ่นแอ
เห็นแกต่วั
 ขีเ้กยีจ

ธรุกจิเล็ก
ปัญญาชน
คนเมอืง

รับรู ้
พธม.

(PAD)
ขบัไล่

ASTV

เด็ก 
คนแก ่คนป่วย

คนพกิาร คนไรค้วาม
สามารถ คนบา้
คนขีเ้กยีจ
คนขีโ้กง

ขา่วลอื

ตํารวจ
นปก.
ไลต่ี

ผูแ้ทน
รัฐบาลโจร
สามานย์

อํานาจ
อภสิทธิ์ิ
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มุง่ปกป้องตนเอง,
บดิเบอืน ทําลาย

ไขความจรงิ, แฉความจรงิ 
ความถกูตอ้ง ชอบ
ธรรม จรยิธรรม

มักงา่ย งมงาย 
ไรว้นิัย ใฝ่อบายมขุ 
สขุระเรงิ เหลงิอํานาจ 
ทาสรษิยา บา้บารมี

เรยีบงา่ย ใฝ่สาระ 
สจจะตรงั  โปรง่ใส 
ไรอ้บายมขุ สขุพอเพยีง เลีย่งรษิยา 
ทานบารมี

กระบวนทศัน ์
วสิยทศัน์ั

NBT + PTV, Asia Update, TV24, 
DNN

ASTV + Blue Sky.

นปช. – เสอแดงื้  
ระบอบทกัษิณ

พธม.(PAD) – เสอเหลอืงื้
กปปส.

สรรพาวธุ

ยทุธศาสตรก์ารตอ่สู ้ทางการเมอืง ชวงปี่  2549 – 2554)
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อํานาจ กําลงั ความรนุแรง ยทุธศาสตร์
เลยีนแบบ PAD “เสอแดงื้ ”

สงบ สนติั  อหงิสา อารยิะขดัขนืยทุธศาสตรต์อบโต ้

ทนุอภสิทธิ์ิ  ทนุองิอํานาจรัฐ ทนุผกูขาด 
(ซอื้ จา้ง)

ทนุจากประชาชน 
(เสยสละี )

การสนับสนุนจาก
แนวหลงั

นปช. – เสอแดงื้  
ระบอบทกัษิณ

พธม.(PAD) – เสอเหลอืงื้
กปปส.

สรรพาวธุ

ยทุธศาสตรก์ารตอ่สู ้ทางการเมอืง ชวงปี่  2549 – 2554)
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ผลการสารวจประชาชนํ   62.3% เห็นดว้ย ถา้นักการเมอืงจะโกงบา้ง ถา้
ทําใหป้ระชาชนอยูด่กีนิด ี= ความคดิอนัตราย = ผดิตรรกะ

กเิลส +ไรก้ารตรวจสอบ

อํานาจ โกง ทจุรติ

โกง ทจุรติ

ยิง่มอีํานาจ มชีองทาง่
กเิลสก็ไมล่ดลง ปรมิาณ
ทีโ่กงไป ก็ยิง่มากขึน้ป้องกนัคนเลวมใิหม้อีํานาจ 

= ลดชองทางโกง่  

ทางเลอืกประเทศไทย เมือ่มวีกิฤตทิางการเมอืง
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ผลการสารวจประชาชนํ   62.3% เห็นดว้ย ถา้นักการเมอืงจะโกงบา้ง ถา้
ทําใหป้ระชาชนอยูด่กีนิด ี= ความคดิอนัตราย = ผดิตรรกะ

10

3 3 4

ทางเลอืกประเทศไทย เมือ่มวีกิฤตทิางการเมอืง
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ผลการสารวจประชาชนํ   62.3% เห็นดว้ย ถา้นักการเมอืงจะโกงบา้ง ถา้
ทําใหป้ระชาชนอยูด่กีนิด ี= ความคดิอนัตราย = ผดิตรรกะ

10

1 2

7

ถา้ทําใหค้น "จนลง" 
คนอืน่ๆ จงึจะมี
โอกาส "รวยขึน้"

ถา้ทําให ้
คนใดคนหนึง่ 
"รวยขึน้"
คนอืน่ๆ จะ
ตอ้ง "จนลง"

ทางเลอืกประเทศไทย เมือ่มวีกิฤตทิางการเมอืง
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วธิทีําใหค้น "จนลง" อยา่ง พงึพอใจ = "อยากจน"
ชวยกนัคดิ่  ..... ทา่นมวีธิกีารใด

ทางเลอืกประเทศไทย เมือ่มวีกิฤตทิางการเมอืง
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จากฐานคดิ 2 แนว สทูฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง่

Sufficient Economy

คําตอบ
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วธิทีําใหค้น "จนลง" อยา่ง พงึพอใจ = "อยากจน" มใิช ่"ยากจน"
กําหนดเป็น นโยบาย ตัง้แตร่ะดบั รัฐ องคก์ร ชมุชน และ
ใหท้ําเป็น "วาระแหง่ทศวรรษ"

พอเพยีง =
Sufficiency

ความตอ้งการ
Demand

การตอบสนองความตอ้งการ
Supply

สรา้ง ใหอ้ดุมสมบรูณ์
ความตอ้งการ พืน้ฐาน
Standard/Original Needs

ลด ละ เลกิ
ความตอ้งการ สวนเกนิ่

Redundancy / Desire

ทางเลอืกประเทศไทย เมือ่มวีกิฤตทิางการเมอืง
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เศรษฐกจิพอเพยีง

"ลดความตอ้งการสวนเกนิ่  (ความตอ้งการ
ทีม่าจาก กเิลส อวชิชา ตณัหา อปุาทาน ทกุ
ระดบั)" ในขณะเดยีวกนัก ็"สนองตอบความ
ตอ้งการพืน้ฐาน (ปัจจัยสี ่และ
สวสัดภิาพของชวติและทรัพยส์นี ิ )"

ทางเลอืกประเทศไทย เมือ่มวีกิฤตทิางการเมอืง

วธิทีําใหค้น "จนลง" อยา่ง พงึพอใจ = "อยากจน" มใิช ่"ยากจน"
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ทกุคน ยนิด ีจน
จะทําให ้ทกุคน 
รวย อยา่งเทา่เทยีม

ทางเลอืกประเทศไทย เมือ่มวีกิฤตทิางการเมอืง

วธิทีําใหค้น "จนลง" อยา่ง พงึพอใจ = "อยากจน" มใิช ่"ยากจน"
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นอ้มนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง สชูมุชน่ ...

เศรษฐกจิ "พึง่ตน"
ชมุชน "เขม้แข็ง"
ประชา "มธีรรม"
ประเทศ "มไีท"

จงเขยีนแผนยทุธศาสตร ์ระยะสนั้ ระยะยาว และลงมอืปฏบิตั ิ
วชิา ยทุธศาสตรก์ารประชาสมพันธเ์ศรษฐกจิพอเพยีงั

ทางเลอืกประเทศไทย เมือ่มวีกิฤตทิางการเมอืง
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ทนุ
นยิ
มเ
สร
ี

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

รวยกระจกุ จนกระจาย
"อยากรวย" เป็นตน้ทนุ
“ไดเ้ปรยีบ" เป็นกําไร

เฉลีย่ความรวย
ใหท้กุคน

"อยากจน" เป็นตน้ทนุ
"เสยสละี " เป็นกําไร

พระ ปราชญ ์"รวยทีส่ดุ"
นักการเมอืง "รวยไมเ่ลกิ"
นักธรุกจิ "รวย"
ประชาชน "จนซาซากํ้ "

พระ ปราชญ ์
"จนทรัพย ์- รวยปัญญา"
นักการเมอืง 
"จนทรัพย ์- รวยอํานาจ"
นักธรุกจิ 
"จนอํานาจ - รวยธรรมะ"
ประชาชน 
"รวยทรัพย ์- รวยนํ้าใจ"

ทางเลอืกประเทศไทย เมือ่มวีกิฤตทิางการเมอืง
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Tomorrow of Thailand ?
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Formative phenomena - สังขารธรรม
Philosophy - ปรัชญา
Paradigm - กระบวนทัศน 
Sufficient economy - เศรษฐกิจพอเพียง 
Art and creativity - ศิลปะสรางสรรค
Politics – การเมือง - สื่อสารการเมือง


