
 

(1)   

ผนวก 
แนวคิด หลักทฤษฎี ปรัชญาทางนิเทศศาสตร ท่ีจําเปนสําหรับวิชาเรียน สาขาการสื่อสารมวลชน และ

การโฆษณา ประชาสัมพันธ และ การสื่อสารการเมือง รวบรวมโดย อาจารยสูดิน ชาวหินฟา 

(01) จรรยาบรรณ ของวิชาชีพสื่อมวลชน 

(02) หลักจริยธรรม 9 ประการ 

(03) หลักสัมมาปญญา 4 ประการ 

(04) นวัตกรรมการสื่อสาร 

(05) หลักเกณฑ การประเมิน การออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ 

(06) ตารางประเมินผลงานสราง ภาพยนตร ภาพยนตรโทรทัศน 

(07) หลักสังขารธรรม / องคประกอบสังขารธรรม (Factor of Formative Phenomena) 

(08) องคประกอบ ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน และ การพึ่งตนเอง (7-Function of SMEs) 

(09) มิติของการสื่อสารเวลา หรือ Q-SPORT (6–Dit Dimension of info–Time) 

(10) หลักแหงนวัตกรรม 10 ประการ ของพลัง สื่อ สาร 

(11) องค–9 : มิติเอกภพ–มิติปญญา (The 9–element : Universe dimension of intelligence) 

(12) สื่อสัมผัสการรับรูของมนุษย 7 ประการ 

 

ติดตออาจารยผูสอนไดท่ี:  
โทรศัพท:  08 9644 1048,  0 5521 6244 (บาน) 
online:  http://www.igoodmedia.net 
social online:  facebook/sudin.chaohinfa 
 facebook/สู ดิน หินฟา 
online channel: youtube/igoodmedia.net 
 youtube/sudin.chaohinfa 
e-mail:  sudin.expert@yahoo.com 
address: 65/2 หมู 5 ถนนสิงหวัฒน ซอยวัดพลายชุมพล ตําบลพลายชุมพล  
 อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  65000. 
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(01) จรรยาบรรณ ของวิชาชีพส่ือมวลชน 
 1.  พึงตระหนักในความรับผิดชอบ ตอทุกเรื่องท่ีนําเสนอทางสื่อมวลชน 

 2.  พึงเสนอขาวตามที่มีหลักฐาน ถาหากภายหลังพบวาผิดพลาด พึงแกไขดวยความรับผิดชอบ 

 3.  พึงเสนอความรูรอบตัว ท่ีมีคุณประโยชนตอคนจํานวนมาก โดยพิจารณาจากเหตุผล มิใชอนุโลม
ตามความตองการของธุรกิจสื่อมวลชน แตเพียงอยางเดียว 

 4.  พึงเสนอความบันเทิงท่ีไมเปนภัย ถาจําเปน ก็พึงแยกประเภทของผูชม และประกาศใหทราบ 

 5. พึงเสนอเปาหมายของสังคมไทย โดยสนับสนุนการธํารงชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริยและระบบ
ประชาธิปไตย 

 6.  พึงสุจริตตอหนาท่ี โดยไมยอมรับอามิสสินจาง ใหบิดเบือนเจตนารมณของตนเอง 

 7.  พึงงดเวนอบายมุขตางๆ อันจะนําไปสูการเสียอิสรภาพ ในการประกอบอาชีพดานน้ี 

 8.  พึงงดเวนการใชสื่อมวลชน เพ่ือการกลั่นแกลง หรือการแกแคน 

 9.  ไมพึงยอมใหสื่อมวลชน เปนเคร่ืองมือของผูใดผูหน่ึง ท่ีมีเปาหมายมิชอบ 

10.  พึงสงเสริมใหอํานาจทุกฝาย ตามรัฐธรรมนูญ มีเสถียรภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของตน ตาม
กฎหมาย 

11.  พึงถือวาเกียรติและบุคลิกภาพของตน อยูเหนือสิ่งใดท้ังหมด 

12.  พึงกลาชี้อันตรายในสังคม ดวยความบริสุทธ์ิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นิเทศศาสตร 

 3

(02) หลักจริยธรรม 9 ประการ  
คือ หลัก หรือ เกณฑท่ีใชประเมิน การยอมรับ หรือ ปฏิเสธ ความชอบธรรม ของสื่อ และ สื่อบุคคล 

มี 9 คู หรือ 9 ลําดับ คือ 

 1. จริง – เท็จ  สื่อนําเสนอขอมูล ขาวสาร ท่ีเปนจริง หรือ เปนเท็จ 

 2. ถูก – ผิด  สื่อนําเสนอขอมูล ขาวสาร ถูกตอง หรือ ผิดเพี้ยนจากความเปนจริง หรือ ความจริง 

 3. ดี – ชั่ว  สื่อนําเสนอขอมูล ขาวสาร หรือแสดงจุดยืน ท่ีขัดตอหลักศีลธรรม หรือ ไม (จุดแบง ดี 
ชั่ว คือ หลักศีลธรรมอันดีของประชาชน) 

 4. ประโยชนสุข – โทษทุกข  สื่อนําเสนอขอมูล ขาวสาร ท่ีเปนประโยชนสุข หรือ โทษทุกข ตอ
ประชาชน 

 5. ศิลปะ – อนาจาร  สื่อนําเสนอขอมูล ขาวสาร ท่ีเปน ศิลปะ หรือ อนาจาร (จุดแบง “ศิลปะ” กับ 
“อนาจาร” คือ การรับรู ตีความ และความรูสึก ท่ีเกิดแกผูรับสาร วา เพ่ิมกิเลส (ราคะ โทสะ โมหะ) หรือ ลด
กิเลส) 

 6. สาระ – ไรสาระ  สื่อนําเสนอขอมูล ขาวสาร ท่ีมีสาระ หรือ ไรสาระ (ความเปน “สาระ” วัดจาก
ผลท่ีเกิดขึ้น ท่ีเปน จริง ประโยชน ถูก ดี ศิลปะ) 

 7. เท่ียงธรรม – ลําเอียง  สื่อนําเสนอขอมูล ขาวสาร ท่ีมีจุดยืนเพื่อความเท่ียงธรรม (จริง ประโยชน 
ถูก ดี ศิลปะ สาระ) หรือ ลําเอียง (เท็จ โทษทุกข ผิด ชั่ว อนาจาร ไรสาระ) 

 8. เหมาะควร – ไมเหมาะควร  สื่อนําเสนอขอมูล ขาวสาร ท่ีเหมาะควร (จริง ประโยชน ถูก ดี 
ศิลปะ สาระ เท่ียงธรรม) หรือ ไมเหมาะควร (เท็จ โทษทุกข ผิด ชั่ว อนาจาร ไรสาระ ลําเอียง) 

 9. หมด (สุญญะ) – เหลือ  เปนตัวชี้วัดสุดทาย ของความเปนสื่อ และสื่อบุคคล ท่ีแสดงจุดยืนใน
ความชอบธรรม วามีความสะอาดหมดจด (สุญญะ) หรือ ยังเหลือความไมชอบธรรมเล็กๆ นอยๆ อยูเทาใด 

การตัดสิน เรียงตามลําดับ จาก 1. – 9. ฝงซาย ยอมรับ ฝงขวา ปฏิเสธ 
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(03) หลักสัมมาปญญา 4 ประการ 
อารมณอุดมปญญา (i-emotion: intelligence emotion)  คิดฉลาดสรางสรรค (i-thinking: 

intelligence thinking)  ปญญาสรรสราง (i-creativity: intelligence creativity)  องอาจปญญา (i-
action: intelligence action) รวมกัน เรียกวา igood (intelligence good) 

เกณฑตัดสินเลือก ขอความสื่อสาร (message) ท่ีจะนําไปใช ในงานสื่อสาร คือ คุณสมบัติ และ 
คุณภาพ ของ ขอความสื่อสาร (message)  มีพลัง มีอํานาจ เพียงพอ ท่ีจะกอใหเกิด สัมมาปญญา 
(intelligence good) แกผูรับสาร ไดแก 

(1)  อารมณอุดมปญญา (i-emotion: intelligence emotion) คือ ความม่ันคงของอารมณ ท่ีจะไม
ออนไหว ไปตามแรงย่ัวยุ หรือ แรงกดดัน ท่ีจะกอใหเกิด การละเมิดกฎเกณฑทางสังคม 4 ระดับ คือ 
ประพฤติผิดกติกาของสังคม ประพฤติผิดกฎหมาย ประพฤติผิดคุณธรรม-จริยธรรม ประพฤติผิดศีลธรรม 
(หมายความวา การสะกัดกั้น พฤติกรรมการละเมิดทุกระดับ ตองเริ่มตนท่ี ความคิด หากคิดผิด คิดชั่ว ก็ไม
ควรใหเกิดขึ้น แตถาเกิดขึ้น ตองระงับ และอยาใหแสดงออกทางการกระทํา) 

(2)  คิดฉลาดสรางสรรค (i-thinking: intelligence thinking) คือ คิดฉลาด เม่ือประสบกับปญหา 
ทาทายใหตัดสินเลือกขาง หรือตองกระทํา หรือละเวน คิดฉลาดสรางสรรค มีลําดับความคิด 9 ชั้น (4 คู + 
1) ไดแก ถูก-ผิด  จริง-เท็จ  ประโยชน-โทษ  ดี-ชั่ว (4 คูน้ี คือเกณฑทางกายภาพ) ศิลปะ-อนาจาร  สาระ-
ไรสาระ  เท่ียงธรรม-ลําเอียง  เหมาะควร-ไมเหมาะควร (4 คูน้ี คือเกณฑทางจิตภาพ) และ หมด-เหลือ หรือ 
สุญญตา-อนุปาทิ 

(3)  ปญญาสรรสราง (i-creativity: intelligence creativity) คือ คิดสราง (production) และ รูจัก
ใช เทคโนโลยี และนวัติกรรมตางๆ (technology and innovation) มาใชสรางสรรค สื่อ (media) กิจกรรม 
(activity-event) กิจการ (business) พิธีกรรมตางๆ ทางสังคม (traditional) “เลือกสรร-สงเสริม-สราง-
สื่อสาร-ซอมแซม/รกัษา” 

(4)  องอาจปญญา (i-action) หรือ "ความรู ทําใหองอาจ" คือ ผลของ ปญญาท้ัง 3 ขอ ท่ีจะ
กอใหเกิด ภาวภาพ 5 ประการ ในชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม คือ อิสระเสรีภาพ (independence/freedom) 
สมรรถภาพ (ability/potency/efficiency) ภราดรภาพ (charity/brotherhood) สันติภาพ (peace) บูรณ
ภาพ (integrity) องอาจปญญา เปนพฤติกรรมภายในจิตใจของมนุษย มี 5 ลําดับ คือ รูจริง (truth) รูจํา 
(trust) รูแจง (taste) รูแจง (testability & tangibility) รูจบ (turn off) 

หมายเหตุ คําวา i มีความหมาย 2 นัยะ คือ  

i หมายถึง "identity" ความมีตัวตน ลักษณะเฉพาะตน  i หมายถึง "ฉัน" (me)  i หมายถึง 
"intelligence" ปญญาฉลาด รูวาสิ่งใดควร สิ่งใดไมควร และ i หมายถึง "ฉัน" (me) ซึ่งเปนผูกระทํา หรือ
เปนประธาน สัมมาปญญา ไมอาจเกิดขึ้นได หากปราศจากตัวบุคคล หรือ ปฏิเสธความมีตัวตน (without i 
without i-Good) ไมอาจเกิดขึ้นไดจากภายนอก 
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(04) นวัตกรรมการส่ือสาร 
คือ ความสัมพันธระหวาง “วิทยาศาสตร” (ศาสตรท่ีวาดวยสัมพันธภาพของ สสาร กับ พลังงาน) กับ 

“นามศาสตร” (ศาสตรท่ีวาดวย อารมณ ความรูสึก ท่ีเกิดกับจิต ประกอบดวยปฏิกิริยาทางจิต ท่ีสงผล
กระทบตอการรับรู การเรียนรู และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของบุคคล กลุมคน องคกร เพ่ือรักษาดุลยภาพ 
(equilibrium) ระหวาง ปจจัย องคประกอบ 5 คู คือ 

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

2)  จริยธรรม (ethics) กับ การใชอํานาจในการบริหารปกครอง (Authority Political) 

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

4)  ศีลธรรม และ ระเบียบวินัยตางๆ (morality and commandments) ของคนในชาติ กับ การ
พัฒนาการความกาวหนา ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ (technology and innovation) 

5)  ระบบจักรกล (mechanics) กับ ความคิดสรางสรรค (creativity) 

นวัตกรรมการสื่อสาร เปนการคนหาความรูใหม วิธีการใหม หรือทักษะใหม ของกระบวนการทาง
ภาษาและสื่อ เพ่ือบอกหรือ อธิบาย (explain) และทํานาย (explicit) ปรากฎการณ "การเกิดใหม" "การ
เปลี่ยนแปลง" (อนิจจตา, ทุกขตา) และ "การดับสลาย" ของปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณ ท่ีสงผลตอปฏิกิริยา
ทางฟสิกส หรือ ปฏิกิริยาทางฟสิกส ท่ีสงผลตอปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณ 

นวัตกรรมการสื่อสาร เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีจักรกล (mechanics technology) เทคโนโลยีทาง
ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (electrics technology) เทคโนโลยีทางชีวภาพ (bio–technology) และเทคโนโลยี
ทางจิตภาพ ในองคประกอบการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร อยางเหมาะสม และเกิดประโยชนตอมวล
มนุษยชาติ 

นวัตกรรมการสื่อสาร เปนความสัมพันธระหวาง “วิทยาศาสตร” กับ “นามศาสตร” โดยใชกระบวนการ 
ทางภาษาและสื่อ เพ่ือบอกหรือ อธิบาย (explain) และทํานาย (explicit) ปรากฎการณ “การเกิดใหม” 
“การเปลี่ยนแปลง” (อนิจจตา, ทุกขตา) และ “การดับสลาย” ของปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณ ท่ีสงผลตอ
ปฏิกิริยาทางฟสิกส หรือ ปฏิกิริยาทางฟสิกส ท่ีสงผลตอปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณ 

นาม จิต วิญญาณ มีคุณสมบัติและคุณลักษณะทางธรรมชาติ 4 ขอ คือ (1) ความรูสึก (2) ความจํา
ไดหมายรู (3) ความคิดปรุงแตง วิเคราะห สังเคราะห (4) การรับรูทุกสิ่ง เปน องคความรู องคปญญา 

ปฏิกิริยาทางจิตวิญญาณ 4 อาการ คือ อาการ (action) ลิงคะ (origination) นิมิต (happen) อุเทศ 
(meaning) ของ ความรูสึก ความจํา ความคิดปรุงแตง และ การรับรู (เจตสิก 4: เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ) การเรียนรูจิตใจ และจิตวิญญาณ คือ การเรียนรู “คุณสมบัติ” “อาการ” และ “ผล” (ท่ีเกิดจาก
อาการ) ของสาร ตามมโนทัศนของบุญนิยม หมายถึง องครวมของสรรพสิ่ง (Holistic Information). 
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(05) หลักเกณฑ การประเมิน การออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ 

รายการประเมิน 
เกณฑการประเมิน 

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

ก. การใชส่ือ และ กลยุทธโฆษณา ประชาสัมพันธ มี เหมาะสม 

(1) เขาถึงกลุมเปาหมาย   

(2) สรางภาพลักษณขององคกร สอดคลองกับ ผลิตภัณฑ โครงการ กิจกรรม   

(3) ไมเปนปฏิปกษตอสิ่งแวดลอม และระบบสุขภาวะโดยรวม   

ข. สวนประกอบ มี เหมาะสม 

(1) พาดหัว (headline)   

(2) ภาพประกอบ (illustration)   

(3) เน้ือหา (body copy)   

(4) ภาพสินคา ผลิตภัณฑ บริการ กิจกรรม (product)   

(5) โลโก (logo)   

ค. องคประกอบศิลป การสรางสรรค มี เหมาะสม 

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

(2) การออกแบบ (จุด เสน รูปทรง พ้ืนผิว แสง เงา สี ท่ีวาง)   

(3) องคประกอบศิลป (ทิศทาง สัดสวน สมดุล เอกภาพ กลมกลืน จังหวะ)   

ง. แนวคิด การสรางสรรค ทางกายภาพ เนื้อหา และแนวเขียน มี เหมาะสม 

(1) แนวคิดหลัก (theme) เชื่อมโยงกับ การออกแบบ (design) เน้ือหา 
(information) เทคโนโลยีสื่อ (technology) และ จิตวิทยาการสื่อสาร 
(psychology) 

  

(2) ภาษาเขียน ภาษาภาพ (ระดับท่ีใช เหมาะสมกับผูอาน)   

(3) โนมนาวใจดวย ลีลา อารมณอุดมปญญา (emotion-intelligence)   

(4) สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรับผิดชอบตอสังคม   

รวม  (ก. + ข. + ค. + ง.)   
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(06) ตารางประเมินผลงานสราง ภาพยนตร ภาพยนตรโทรทัศน 
ตารางประเมินงานสราง ภาพยนตร ภาพยนตรโทรทัศน 

ระดับคุณภาพช้ีวัด รายการ 
ประเมิน ตัวชี้วัด: มี–ถูกตอง–เหมาะสม 

ตก ผาน ดี ดีมาก  
โครงสรางการเลาเรื่อง องก 1–2–3      

เลาเรื่องดวยฉาก และ ตัวละคร อยางลื่นไหล ตอเน่ือง [x2]     

สัดสวน สาระ บันเทิง ธรรมะ เหมาะสม     

เร่ือง 

มีบท screenplay      

สัดสวนภาพ (aspect ratio) wide screen 16:9 หรือ 21:9     

การจัดองคประกอบภาพ องคประกอบศิลป (composition)     

การจัดมุมภาพ (view angle)     

ทิศทางเคลื่อนไหว เขา–ออก เฟรม ของวัตถุ ตัวละคร     

ภาพ 

ไมมีสิ่งรบกวนอยูในเฟรม เชน อุปกรณ คนภายนอก ขยะ     

ความชัดเจน – ระดับเสียง คุณภาพ ของเสียงพูด (dialogue)     

ดนตรีประกอบ (music)      

เสียงประกอบแอ็คชั่น SFX (sound effect)     

เสียง 

ระบบเสียง surround sound 5.1 channel [x2]     

เตรียม จัดหา สราง-ตกแตง ฉาก สถานท่ีถายทํา      

เตรียม จัดทํา shooting script – breakdown sheet     

วัสดุ อุปกรณ การถายทํา / ประกอบฉาก     

บริหารจัดการ ทีมงาน – เงิน – เวลา – อุปสรรค     

สราง 

บัญชีคาใชจายงานสราง / รายงานการสราง ผลกระทบ     

จังหวะการแสดง (action / activity / rhythm)     

การสื่อความหมายทางอารมณ: ดีใจ เสียใจ ขํา กลัว ตกใจ     

การสื่อความหมายของแอ็คชั่น     

แสดง 

เสียงพูด (พยัญชนะ สระ วรรณยุกต แมสะกด นํ้าเสียง)     
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ระดับคุณภาพช้ีวัด รายการ 
ประเมิน ตัวชี้วัด: มี–ถูกตอง–เหมาะสม 

ตก ผาน ดี ดีมาก 

สื่อความหมายของเรื่องราว และ ตัวละคร [x4]     

เทคนิคพิเศษ หมอกควัน เลือด บาดแผล [x2]     

ฉากพิเศษ ไฟไหม ฝนตก [x2]     

ฉากพิเศษ กระสุนยิง ระเบิด ใตนํ้า ปนหนาผา [x2]     

ฉากแอ็คชั่น ตอสูมีอุปกรณ ชน กระแทก [x2]     

stunt and facilitator, teacher [x2]     

ฉาก 

ตัวละคร: เด็กทารก สัตวเลี้ยง [x2]     

ลื่นไหล สมํ่าเสมอ (ไมมี jump cut) *มีขอยกเวน     

cut–away, cut–in, react–cut, cross–cut ทําไดลื่นไหล     

การเชื่อม ลําดับภาพ เสียง (transition) ทําไดลื่นไหล     

การวางขอความ เลือกแบบอักษร การจัดตําแหนงอักขระ     

เทคนิคพิเศษ SPFX (special effect) [x2]     

ความละเอียดภาพ HD (1080p.) [x2]     

ตัดตอ  

การจัด สี แสง เหมือนฟลม (Look like film) [x2]     

ผูจัดการงานสราง: PM (Production manager)     

ผูเขียนบท screenplay     

ผูกํากับการแสดง: DA (Dir. of Acting)     

ผูกํากับภาพ: DP (Dir. of Photography)     

ผูกํากับศิลป ออกแบบงานสราง AD (Art Director)     

ผูถายภาพ     

ผูตัดตอลําดับภาพ (editor)     

ผูตกแตงเสื้อผา หนา ผม นักแสดง (makeup/hair/wardrobe)     

ทีม 

อ่ืนๆ: make–up / grip / dresser / SPFX supervisor      
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หมายเหตุ 

(1) ระดับคุณภาพช้ีวัด “ตก” หมายถึง 0 คะแนน  “ผาน” หมายถึง 1 คะแนน  “ดี” หมายถึง 2 คะแนน 
“ดีมาก” หมายถึง 3 คะแนน 

(2) [x2] หมายถึง เพ่ิมคานํ้าหนักคะแนนเปน 2 เทา เชน ประเมินไดระดับคุณภาพ “ดี” (2 คะแนน) จะ
ไดรับคะแนนเพ่ิมเปน 2 x 2 = 4 

(3) ทีมหนวยใด มีผูชวยหลายคน ใหนับรวมเปนหน่ึงหนวยรายการ 
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(07) หลักสังขารธรรม 
วัตถุธรรม ท้ังหลายในโลก แบงออกไดเปน 10 ประเภท 25 ประการ (พระไตรปฏก เลม 35 ขอ 36 หนา 19) 
(1) ประสาทรับรู (Sensitive Awareness)  (2) อารมณ (Sense-field) 
(3) เพศ (Sex)  (4) จิตใจ (Mind)  
(5) ชีวิต (Life)  (6) อาหาร (Food, Nutrition) 
(7) เทศะ (Delimitation)  (8) การสื่อสาร (Communication) 
(9) อาการ (Alterability) (10) ลักษณะ (Feature) 

หลักสังขารธรรม กลาวถึงตนกําเนิด การคงอยูคงสภาพ และ การสูญสลายของสรรพสิ่ง ซึ่งเรียกวา 
สังขารธรรม ท่ีถูกจําแนกโดยระดับคุณภาพ องคประกอบ คุณลักษณะและสถานะ ของวัตถุธรรมดังกลาว 

จิต เปน วันถุธรรม ท่ีมี สภาวะ และ กระบวนการ ท่ีสืบตอเน่ือง ไมขาดตอน ระหวาง ดวงจิตหน่ึง 
(“เกิดขึ้น–ตั้งอยู–ดับไป”) กับ อีกดวงจิตหน่ึง โดยท่ี ดวงจิตหน่ึง จะสงผลกรรมท่ีเกิดในข้ัน “ตั้งอยู” (ขั้นน้ี
ประกอบดวย กรรม–วิบาก หรือ ความดี–ความชั่ว ความรู–ความจํา หรือ สัญญา รวมแลวเรียกวา 
“เจตสิก” ซึ่งมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ความรูสึก หรือ เวทนา ความจําไดหมายรู หรือ สัญญา การปรุง
แตง ใหเปนเรื่องราว ตัวตน หรือ สังขาร จนเกิดเปน องครวม เรียกวา วิญญาณ ซึ่งจะถูกตอไปยัง ดวงจิต
ดวงถัดไปทันที กอนท่ีดวงจิต ดวงเดิมจะดับสลายไป) ของดวงจิตดวงเดิม ท่ีจะสลายไป ไปยังดวงจิตดวงใหม 
ตอเน่ืองกันไปไมขาดตอน และไมสิ้นสุด (สังสารวัฎฎ) เวนแตจะ ทําลาย หรือตัดวงจร “เกิดขึ้น–ตั้งอยู–ดับ
ไป” ของดวงจิตดวงใดดวงหน่ึง และจุดท่ีสามารถตัดวงจรได (ตัดกรรม) คือ ผลกรรมท่ีเกิดขึ้นในขั้น “ตั้งอยู” 
แหงดวงจิต น่ันคือ การทําลาย กิเลส ตัณหา จนเปน ศูนย (สุญญะ) 

จิต มีสภาวะ และ กระบวนการ เกิดดับ แบบเดียวกับ ไฟฟา (ไฟฟา เกิดจาก สนามแมเหล็ก เคลื่อนท่ี
ผาน ขดลวดตัวนําไฟฟา เพื่อใหเกิดแรงผลัก อิเล็กตรอน ในขดลวด เคลื่อนท่ีไป) เชน กระแสไฟฟาสลับ 
ขนาด 1 เฮิรทซ หรือ Hz. ใน 1 วินาที จะมีอิเล็กตรอน จากอะตอมหน่ึง (ในขวดลวด) เคลื่อนท่ีไปในทิศทาง
เดียวกัน ไปยังอะตอมหนึ่ง (ในขวดลวดเดียวกัน) ทําใหเกิดกระแสไฟฟา (เกิดขึ้น–ตั้งอยู) และ เม่ือ มันเคลื่อนท่ี
ผานไป กระแสไฟฟา ก็ไมมีชั่วคราว (ดับไป) ถามีตัวกลางเหนี่ยวนํา ใหอะตอมมันเคลื่อนท่ี จนครบวงจร ก็จะ
เกิดกระแสไฟฟา ติด–ดับ ตอเน่ืองกันไป จนกวาจะตัดวงจร การเคลื่อนท่ีของอะตอมออกไปได และถามีการ
เรงความเร็ว ใหมีการ ติด–ดับ เร็วขึ้น จาก 1 รอบ (ครั้ง) ตอ 1 วินาที เปน 50 รอบ ตอวินาที เรียกวา 
กระแสไฟฟา 50 Hz.  

แตความเร็วรอบการ เกิด–ดับ ของ จิต กับ ไฟฟา แตกตางกันมากมาย ยังไมสามารถ หาหนวยวัดคา
ความเร็วรอบ ของจิต ไมได และท่ีแตกตางกันประการหน่ึงคือ ภาวะการตั้งอยูของ จิต มีผลเปน กรรม–
วิบาก แต ไฟฟา ไมมี ดังน้ัน กระแสไฟฟา จึงไมมีวิญญาณ ไมมีชีวิต สวนการสื่อความหมาย ของไฟฟา ใช
สื่อดวยระบบ เลขฐานสอง (digital) (โดยการเปลี่ยน ไฟฟาแบบ อะนาล็อก ใหเปน ดิจิทัล กอน) ซึ่งสื่อ
ไดมากสุดเพียง 4 มิติ (กวาง–ยาว–สูง–เวลา) เทาน้ัน แตจิต ใชสื่อสารไดมากกวา 4 มิติ ซึ่งปจจุบัน 
นักวิทยาศาสตร – ดาราศาสตร ตางก็ยอมรับกันวา ในระบบจักรวาล (universe system) ท้ังมวล มีการ
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สื่อสารกันไดมากถึง 11 มิติ ซึ่งสอดคลองกับ การคนพบจักรวาล ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา วา โลก 
และจักรวาล มีไมสิ้นสุด. 

องคประกอบสังขารธรรม (Factor of Formative Phenomena) 

ชนิดระดับ 
 

สสาร พลังงาน  
(mass energy) 

กิริยา (action, 
reaction) 

กรรม  
(doing) 

วิบาก  
(result) ลักษณะ 

วัตถุธาตุ  
(mass) 

ธาตุ 5 (ดิน นํ้า 
ลม ไฟ ชองวาง) 

แรง 4  
การเคลื่อนไหว 

– – วัตถุ ดิน สินแร 

พีชะ  
(organic) 

ธาตุ 5 เคลื่อนไหว 
เติบโต ดํารงอยู 

– – สิ่งมีชีวิต  
พืช (plant) 

เดรัจฉาน 
(wildness) 

ธาตุ 5 เคลื่อนไหว 
เติบโต ดํารงอยู 

ภพ ชาติ ชรา 
มรณะ / อวิชชา 

วัฏฏะ (eternity) 
นรก เปรต อสุรกาย 

สิ่งมีชีวิต  
สัตว (animal)

คน–มนุษย.  
(homo sapiens) 

ธาตุ 5 เคลื่อนไหว 
เติบโต ดํารงอยู 

กิเลส ตัณหา 
/ อวิชชา 

นรก ( – ) 
สวรรค ( + ) 

คน–มนุษย 
(human) 

เทพ (God) ธาตุ 5 เคลื่อนไหว 
เติบโต ดํารงอยู 

กิเลส อัตตา 
/ ปญญา 

ภพ (อัตตา – ) 
สวรรค (อัตตา + ) 

เทพ / พระเจา
(God / Angle) 

ธรรมะ. 
(integrity) 

ธาตุ 5 เคลื่อนไหว 
เติบโต ดํารงอยู 

กาละ 
/ วิชชา 

สุญญตา (อัตตา=0) 
ไตรลักษณ 

พระอาริยะ  
(extreme 
human) 

องคประกอบ  
ธาตุสาร 

(วัตถุอาศัย) 
(physical) 

อาหาร ปจจัย 
(เครื่องดํารงชีพ) 
(biological) 

ภูตะ 
(รับรู–รูสึก) 

(psychology) 

ปาณะ  
(วิญญาณ–อารมณ) 
(moral–ethics) 

 
คําเรียกขาน 

 

คําอธิบาย 

ธาตุ 5 ไดแก สภาวะของวัตถุธาติ 5 สภาพ คือ ของแข็ง (ดิน) ของเหลว (นํ้า) กาซ (ลม) อุณหภูมิ 
(ไฟ) และ ชองวาง (อากาศธาตุ) 

แรง 4 ไดแก (1) แรงโนมถวง  (2) แรงแมเหล็กไฟฟา  (3) แรงยึดเกาะนิวเคลียส ของอะตอม  (4) 
แรงสลายอะตอม ท้ังหมดเปนแรงท่ีมีอยูในภาวะของมวลสารวัตถุ ทําใหวัตถุในจักรวาลเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

อาหาร คือ การเคลื่อนท่ี หรือแปรสภาพของ ธาตุท้ัง 5 ออกมาเปนพลัง หรือกําลังงาน (energy) 

กริยา หมายถึง อาการท่ีเปนผลจากการแปรสภาพของ ธาตุท้ัง 5 

ภูตะ คือ จิตใจ ท่ีสามารถรับรูได หรือรูสึกได เม่ือสัมผัสกับ (1) อุณหภูมิ (2) แสง สี (3) เสียง (4) รส 
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(5) กลิ่น (6) ความรูสึกสัมผัส (7) อารมณ 

สัตวไมสามารถรับรูเรื่อง ปาณะ หรือ วิญญาณได ดังน้ัน ความดีความชั่ว สัตวไมรูจัก กรรมของสัตว 
จึงเปน วัฎฎะ มิใชวิบาก เพราะกรรมน้ันขาดเจตนา ดวยเหตุน้ี ภพ ชาติ ชรา มรณะ ของสัตวจึงยาวนาน 

ปาณะ หรือ วิญญาณ คือ การรับรูได เรียนรูได มีจริงได และ เปนจริงได (being) ในเรื่องของ (1) 
ความดี-ความชั่ว (2) ถูก-ผิด (3) จริง-เท็จ (4) ประโยชน-โทษ (5) ศิลปะ-อนาจาร (6) เท่ียงธรรม-ลําเอียง 
(7) สาระ-อสาระ (8) ควรทํา-ควรละเวน (9) ความหมด–ความหลงเหลือ สวน กิเลส เปนเครื่องแบงเขต
ความเปนปุถุชน กัลยาณชน มนุษยชน โดยใชเกณฑ อาการทางจิต ท่ีเกิดขึ้น ไดแก อาการ (action) สิ่งท่ี
แสดงปรากฎ หรือ ลิงค (origination) สิ่งอุบัติขึ้นทางจิต หรือ นิมิต (happen) และ สิ่งท่ีเปนตัวตนเรียก
ขานได หรือ อุเทศ (meaning) เปนตัวชี้วัด 

ถารับรูได เรียนรูได จัดเปนสังขารธรรม ระดับ “คน” แตถามีจริงได เปนจริงได ก็เปนสังขารธรรม
ระดับ “มนุษย” และ “เทวดา” ตามลําดับ 

ภพ คือ ความติด ความเหลือ ท่ีคางอยูในจิต (ชีวะนุปาทิ–ชีระนุปาทิ) หรือ คางอยูในวัฎฎะ (ภพ ชาติ 
ชรา มรณะ) บางทีก็เรียก สัคคะ หรือ สวรรค 

สุญญตา หรือ ความวาง (naught) คือ สภาวะที่ไมหลงเหลือสิ่งหน่ึงสิ่งใดตอไปน้ี ไวในจิตและ
วิญญาณเลย ไดแก ความช่ัว ความเท็จ สังโยค อกุศล อวิชชา (ทุกขอมีคาเปน 0) 

กรรม ของสิ่งมีชีวิตระดับธรรม เปนกรรมบริสุทธ์ิ ท่ีไมมีผลกระทบตอสิ่งใด หรืออะไร คงมีแต เวลา 
เทาน้ันเปนสิ่งท่ีดําเนินไปเคียงคูกับ กรรม หรือ การกระทํา ผูท่ีมี กรรม กับ กาละ เปนเคร่ืองดําเนินไป 
เรียกวา อรหัตตบุคคล เปนบุคคลผูท่ีไมเหลือแม ชีวะนุปาทิ และ ชีระนุปาทิ มีชีวิตเพื่อผูอ่ืน หมดสิ้นอัตตา
ตัวตน ไมมีอดีต ไมมีอนาคต มีแตปจจุบัน ไมกลับมาเกิดอีก (แตในขณะท่ีมีชีวิต ก็จะใชชีวิตท่ีเหลืออยูเพื่อคน
อ่ืนเทาน้ัน). 

ไตรลักษณ คือหลักใหญ 3 ประการ เปนหลักพ้ืนฐานท่ีสุดของจักรวาล ไมมีสิ่งใดในโลกและจักรวาล 
ท่ีจะอยูนอกเหนือกฎแหงไตรลักษณ ไดแก  (1) อนิจจตา หลักแหงความไมเท่ียงแท ถาวร  (2) ทุกขตา หลัก
แหงการแปรเปลี่ยน ท่ีวัตถุตัวตน ไมอาจทนสภาพเดิมอยูได และ (3) อนัตตตา หลักแหงความไรตัวตน 
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(8) องคประกอบ ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน และ การพ่ึงตนเอง 
 (7-Function of SMEs) 

 1. ผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑ (5P–product)  

 –แผนการผลิต (แผนชีวิต-แผนชุมชน) (plan) 
–การเพาะปลูก (กสิกรรม-เกษตรกรรม) (plant) 
–การเก็บเกี่ยว (กสิกรรม-เกษตรกรรม) (pick) 
–การแปรรูป (กสิกรรม-เกษตรกรรม-หัตถกรรม-อุตสาหกรรม-สถาปตยกรรม) (preserve / protect) 
–การบรรจุภัณฑ (ศิลปกรรม-การสื่อสาร-วัฒนธรรม-สุขภาวะ สวัดิภาพ และสิ่งแวดลอม) (package) 

 2. ตลาด (market) 

 3. สื่อ และ การสื่อสาร (media / communication) 

 4. เครือขาย (network) ประกอบดวย เครือขายชุมชน สังคม (community network / social 
network) เครือขายการสื่อสาร (social media / media network / community online) และ เครือขาย
การศึกษา วัฒนธรรม (บาน–วัด–โรงเรียน: บ ว ร) 

 5. การขนสง (logistics) 

 6. การบริหารจัดการองคการ ในชุมชน (organization) และ การจัดการความรู (knowledge 
management) 

 7. การจัดการ พฤติกรรมหลังการบริโภค (after-consumption: 6R5ส.) ประกอบดวย การนํา
กลับมาใชซ้ํา (reuse) การซอมแซม (repair) การนําไปเวียนใหม (recycle) การกําจัดมลพิษ (reject) การ
ควบคุม และการกําจัดอารมณ หรือ กิเลส (retire) และ การเสียสละ คืนสูสังคม (return)  5ส.: (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย) 

 

 

 

 

 

 



นิเทศศาสตร 

 14

(9) มิติของการส่ือสารเวลา หรือ Q-SPORT (6–Dit Dimension of info–Time) 
เวลา มีลักษณะทางสังขารธรรม ท่ีแตกตางจากสังขารธรรมอ่ืน คือ ไมมีการหยุดน่ิง แตก็มีความเท่ียง

แทอยูในตัว ในวงโคจรของเวลา ในแตละคาบ (วัฏฏะ) [1] จะมีความเท่ียงตรง เวลา เปนบอเกิดของสรรพสิ่ง  

การสื่อสารเวลา หรือ เวลาของการสื่อสาร มี 6 มิติ  

 (1) มิติขนาด หรือ Quantity คือ การบอกขนาด หรือรูปทรงของเวลา มีหนวยนับเปน วินาที นาที 
ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน ป ทศวรรษ ศตวรรษ เชน 60 วินาที, 60 นาที, 24 ชั่วโมง, 30 วัน, 4 สัปดาห, 12 
เดือน, 10 ป, 10 ทศวรรษ, 1 ศตวรรษ เปนตน  

 (2) มิติของลําดับ หรือ Sequence คือ การจัดลําดับกอนหลัง ใชหนวยนับเปนตัวเลข เชน ท่ี 1. ท่ี 
2. ท่ี n…, ใชหนวยนับเปนวลี เชน เม่ือวาน วันน้ี พรุงน้ี หนวยนับเปนเหตุเปนผล เชน หลังจากน้ัน ดังน้ันจึง 
เม่ือ…จึง… 

 (3) มิติตําแหนงนัดหมาย หรือ Point คือ การบงบอกความหมาย ณ จุดเวลาใดๆ มีหนวย
ความหมายเปน นาฬิกา (น.) เชน 06.30 น., 24.00 น. วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2549 เปนตน 

 (4) มิติโอกาส หรือ Opportunity คือ การบงบอกความไมแนนอนวา มีหรือไมมี ไดหรือไมได เปน
หรือไมเปน เรียกวา โอกาส บางครั้ง บางสถานการณก็มีโอกาส หรือไดโอกาส หรือเปนโอกาส ในการ
สอดแทรกเขาไปรวมกิจกรรม ในการกําหนดหรือหาโอกาส ถาเกี่ยวกับกลไกลทางวัตถุ หรือเทคโนโลยี ใช
หลักทฤษฎีความนาจะเปนมาวิเคราะห ถาเกี่ยวกับคน องคกร การใชอํานาจ ใชหลักทฤษฎีความประพฤติ 
และหลักทางสังคมศาสตรเขามาชวยวิเคราะห) โดยใชคําวา “มี - ไมมี”, “ได-ไมได”, “เปน-ไมเปน” เปน
หนวยประสิทธิผล 

 (5) มิติสัดสวนสัมพันธ หรือ Relations คือ การบงบอกสัดสวน หรืออัตราสวน ท่ีแสดง
ความสัมพันธหรือผกผันกันระหวาง (1) หนวยเวลา กับ หนวยเวลา ใชจํานวนเทาเปนหนวยนับ เชน 
ความเร็ว 10 เทา (2) หนวยเวลา กับ หนวยมาตรา ชั่ง ตวง วัด เชน นํ้าหนักเพ่ิมขึ้น 50 กรัม ทุกๆ 1 
วินาที  ความจุ 5 ลบ.ม. ตอ 1 นาที  ความเร็ว 10 กิโลเมตร ตอ ชั่วโมง เปนตน 

 (6) มิติความถี่ หรือ Times คือ การบงความถี่ของการกระทํา หรือปรากฏการณของสิ่งใดๆ ใช
จํานวนครั้งเปนหนวยนับ เชน 1 ครั้ง, 2 ครั้ง, n ครั้ง เปนตน 

มิติของเวลา จะถูกสอดแทรก และบูรณาการไปกับ กระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะการจัดทําแผนสื่อ 
หรือแผนกลยุทธอ่ืนใด ยอมเกี่ยวของกับ มิติของเวลา เสมอ. 

                                     
1  1 วัฎฎะ ของ รอบเวลา เทากับ การเกิดระเบิดครั้งใหญของจักรวาล หรือ Big Bang 1 ครั้ง (หรือ 1 อสงไขยกัปป) ซึ่งเปน

จุดเริ่มตนของการนับเวลาในแตละรอบ ของการเกิดดับ ของระบบจักรวาล ซึ่งนับเวลาไดประมาณ 14,000 ลานป 
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(10) หลักแหงนวัตกรรม 10 ประการ ของพลัง สื่อ สาร 
นวัตกรรม (innovation) คือ สิ่งท่ีมนุษย คิดใหม ทําใหม คิดตอยอด และทําตอยอด (จากสิ่งท่ีมีอยู

เดิม) แลว “แสดงตน” วาเปนผูคิดผูทํา (copy right) พันธกิจสําคัญ ของนวัตกรรม คือ  (1) การแสดง
ศักยภาพ (potential) และ คุณภาพ (quality)  (2) สื่อ (media–mean) และ สาร (mass–motive) เพ่ือชี้
วัด สมการ ตอไปนี้ ใหเปนจริง 

 (1) คน (human)  = “วิวัฎกรรม” เขาใกล นิพพาน (หมดทุกข หมดปญหา) 

 (2) ระบบ (system)  = สมดุลพลวัต (dynamic equilibrium) 

 (3) สังคม วัฒนธรรม (social) = นิเวศนสมดุล (ecological balance) 

 (4) อํานาจ (authority)  = จริยธรรม (ethics) 

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

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

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

 (8) ขยัน (hardy)  = สรรสราง (creative) 

 (9) ซื่อสัตย (be honest)  = ถูกตอง (be rightful) 

(10) สิ่งใหม (original)  = สิ่งเกา (copy) 

นิพพาน (nirvana) คือ ท่ีสุดของนวัตกรรม ของมนุษยชาติ (สวากขาตธรรม) คือ ทําไดตลอดเวลา ไมจํากัด
ดวย “สถานท่ี” และ “กาละ” (อะกาลิโก) ไมจํากัดดวยบุคคล ใครทําใครได (สันทิฏฐิโก) เปนสิ่งท่ีพิสูจนได 
(เอหิปสสิโก) เปนประโยชนแนๆ (โอปะนะยิโก) ปญญาชนผูฉลาด ทําถูก ทําจริง เทาน้ัน จึงจะรู จะเห็น 
ยอมรับ (ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญู หิ) 
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(11) องค-9 : มิติเอกภพ-มิติปญญา (The 9-element : Universe dimension of 
intelligence) 

ในเอกภพน้ี มีสรรพสิ่ง (being) สิ่งท่ีเกิด (born) สิ่งท่ีมี (to being) และสิ่งท่ีเปนไป (to be in rule 
of universe) สองลักษณะ คือ ลักษณะท่ีเปนฟสิคส-รูปธรรม (physical) และ ลักษณะท่ีเปนจิต-นามธรรม 
(psychological) ประกอบกันเปนเอกภพ มีคุณสมบัติและคุณลักษณ (properties and identity) 
ประสานกันเปนหน่ึงเดียวกัน แตในหน่ึงเดียว ประกอบดวย 9 เรียกวา "องค-9" หรือ The 9-element 
(องค-9 ไมมีหนวยนับ เพราะเปนองครวม) คือ  

(1)  รูปราง–รูปทรง (shape–figure) 

(2)  ขนาด–ปริมาณ–ปริมาตร (size–scale–capacity)  

(3)  สัดสวน (proportion–ratio)  

(4)  พ้ืนผิว–คานํ้าหนัก (texture–tone) 

(5)  สี–แสง–เงา (color–light–dark)  

(6)  เวลา–ชองวาง หรือ กาล-อวกาศ (space–time) 

(7)  แรงโนมถวง-พลังงาน (gravity–energy) 

(8)  วัฏจักร-อนันต (cycle–infinity)  

(9)  จิต–นิพพาน (integrity)  

องครวม 9 กอกําเนิดเปน "วัตถุ–สาร" (being-matter) 6 ประเภท ผูเขียนเรียกวา สังขารธรรม 6 
(formative phenomena) คือ  

(1)  ธาตุ / สสาร (mass) 

(2)  พีชะ (organism) 

(3)  เดรัจฉาน (wildness) 

(4)  ปุถุชน - มนุสโส (homo sapiens) 

(5)  เทพ (super manning / goodness) 

(6)  ธรรม (integrity / being nothing) 
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(12) สื่อสัมผัสการรับรูของมนุษย 7 ประการ 
1. รส (taste) 

2. กลิ่น (scent) 

3. เสียง (sound) 

4. ภาพ (picture) 

5. รูปทรง พ้ืนผิว (shape-texture) 

6. สิ่งเคลื่อนไหว (motion) 

7. ชีวิต–กิจกรรม (person–events) 

 

 

 

 

 


