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ค าน า 
 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล (Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication) ในปี
การศึกษา 2565 เพ่ือให้มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมเนื้อหาของชุดวิชาที่
เปิดสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและมีความทันสมัยเพิ่มมากข้ึน ซึ่งในชุดวิชาคอนเทนต์เชิง
สร้างสรรค์ รหัสวิชา 15206 ได้มีการปรับปรุงมาจากชุดวิชาภาษาและทักษะเพ่ือการสื่อสาร รหัสชุดวิชา 15206 
โดยนักศึกษาสามารถใช้เทียบแทนกันได้ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในหลักสูตรก่อนปีการศึกษา 2565 โดยได้มี
การเพ่ิมเติมเนื้อหาอยู่ในส่วนของเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติม (Supplement) จ านวน 5 ตอน ประกอบด้วย 1) 
หลักและแนวคิดการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 2) หลักการทางสุนทรียศาสตร์ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 3) 
องค์ประกอบของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์  4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างคอนเทนต์
เชิงสร้างสรรค์ และ 5) กฎหมายและจริยธรรมในการสร้างสรรค์คอนเทนต์  
 ทั้งนี้ให้นักศึกษาท าการศึกษาเอกสารทั้ง 15 หน่วยในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชาภาษาและทักษะ
เพ่ือการสื่อสาร รหัสชุดวิชา 15206 ร่วมกับเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมอีก 5 ตอน ประกอบการเรียนการสอนใน
ชุดวิชาคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์  
 
           คณะผู้จัดท า 
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ตอนที่ 1 

หลักและแนวคิดการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
อาจารย์ ดร.หัสพร  ทองแดง 

 
 
เร่ืองที่ 1.1  
ความหมายและความส าคัญของคอนเทนต์ 
 

ปัจจุบันมีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าไปจากอดีตอย่างก้าวกระ
โดย ซึ่งปัจจุบันกล่าวได้ว่าเป็นยุคการสื่อสารดิจิทัล หรือยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ทั้งนั้นปัจจัยที่
ส าคัญคือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และระบบอินเทอร์เน็ต ที่เป็นส่วนส าคัญเข้ามามีบทความ
ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการสื่อสารส่งผลให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว แม่นย า ไร้ข้อจ ากัดทางด้านเวลา ด้านสถานที่ 
มีต้นทุนในการสื่อสารที่ลดลง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการการสื่อสารจากท่ีในอดีตสื่อมวลชนซึ่งเป็น
การสื่อสารทางเดียวผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ในกลุ่มสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสาร ซึ่งเดิมเป็นสื่อหลักในการสื่อสาร เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาท าให้รูปแบบการสื่อสารเป็นแบบสอง
ทางเพ่ิมมากข้ึน กล่าวคือ ผู้รับสารสามารถท่ีจะท าการสื่อสารตอบกลับไปยังผู้ส่งสารได้มากข้ึน นอกจากนี้การรับรู้
ข้อมูลข่างสารสามารถส่งสารและรับสารได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน ซึ่งกระบวนการสื่อสาร ที่ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร 
สาร สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ได้มีสิ่งที่เพ่ิมเติมข้ึนมาคือปฏิกิริยาตอบสนองหรือการส่งข้อมูลต่าง ๆ 
ของผู้รับสารกลับไปสู่ผู้ส่งสารนั่นเอง 

เมื่อโลกของการสื่อสารก้าวเข้าสู่การสื่อสารดิจิทัล กระบวนการสื่อสารได้มีรูปแบบพัฒนาจากการสื่อสาร
แบบทางเดียว (One way Communication) และ การสื่อสารแบบสองทาง (Two ways Communication) 
ก้าวเข้ามาสู่รูปแบบการสื่อสารแบบหลายทาง (Multi ways Communication) พร้อมกับการพัฒนาบทบาท
หน้าที่ในการส่งสารและรับสารที่ ผู้รับสารในปัจจุบันสามารถมีบทบาทหน้าที่เป็นทั้งผู้รับสาร ท าการสนองตอบ
กลับไปยังผู้ส่งสาร และยังสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร และกลายเป็นผู้ส่งสารไปยังกลุ่มผู้รับสาร
กลุ่มใหม ่ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันเราจะเรียก เนื้อหา สาระ ข้อมูล ข่าวสาร ด้วยค าที่เรียกว่า 
คอนเทนต์ (Content) ซึ่งกล่าวได้ว่าในปัจจุบันผู้รับสารสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์และท าหน้าที่เป็นผู้ส่ง
สาร (User generate content : UGC) และท าการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ในหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งโลก
ออฟไลน์ และ โลกออนไลน์ นอกจากนี้การสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นสิ่งที่มีบทบาทส าคัญในทุกแวดวงไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาด โดยเราจะได้ยินค าว่า คอนเทนต์ทาง
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การตลาด หรือ มาร์เก็ตติงคอนเทนต์ (Marketing Content) กันมากในการสื่อสารปัจจุบันซึ่งมีการพูดถึงคอน
เทนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มของนักการตลาด และบอกต่อ ๆ กันอีกว่า หากอยากท าการตลาด อยากเพ่ิมยอดขาย 
อยากสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เราจะต้องท าการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าไปอยู่ในใจของ
กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันนี้ใคร ๆ ก็สามารถท าการตลาดสร้างคอนเทนต์ได้ ซึ่งการสร้างคอนเทนต์
เชิงสร้างสรรค์นั้นจะต้องสร้างทั้งการสื่อสารแบบออฟไลน์และการสื่อสารแบบออนไลน์โดยให้มีความเหมาะสมตรง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและท าการสื่อสารผ่านสื่อในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย 

 

ความหมายของคอนเทนต์ 
คอนเทนต์ คือ การส่งสารบางอย่างจากผู้ส่งสารไปหาผู้รับสารโดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการแปลง

ข้อมูล เนื้อหา สาระ ข่าวสาร ที่ต้องการสื่อสารให้น่าสนใจผ่านสื่อ ช่องทางการสื่อสาร หรือ แพลตฟอร์มไปสู่ผู้รับ
สาร   โดยคอนเทนต์ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นเฉพาะรูปแบบข้อความอีกต่อไป เราสามารถสร้างคอนเทนต์เป็นได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ ภาพ กราฟิก และเสียง (Siripong, 2021) 

คอนเทนต์ คือ ข้อมูลเนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ รายละเอียดสินค้าบริการ ประสบการณ์ แบรนด์ 
ธุรกิจ หรือการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านตัวข้อความอักษร รูปภาพ ภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก เสียง หรือวิดีโอ 
เป็นสิ่งที่ส าคัญในท าการตลาดการขายออนไลน์ในปัจจุบันอย่างมากเนื่องจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่
ในโลกออนไลน์และเสพคอนเทนต์ในโดลกออนไลน์เป็นหลัก (KingCopywriting., 2021). 

คอนเทนท์ (Content) คือ สาร (Message) ที่ผู้ส่งสารส่งสารไปยังผู้รับสารในรูปแบบต่าง ๆ นั่นเอง เช่น 
เนื้อหาของการพูด เนื้อหาของการเล่าเรื่อง เนื้อหาของการบรรยาย   เนื้อหาของนิทาน เนื้อหาของบทสนทนา 
เนื้อหาของบทความ เนื้อหาของหนังสือ เนื้อหาของต ารา เนื้อหาของงานวิจัย เนื้อหาของภาพยนตร์ เนื้อหาของ
คลิปวิดีโอ เนื้อหาของคลิปเสียง เนื้อหาของรายการวิทยุ เรื่องราวในรูปภาพ เนื้อหาสาระของอินโฟกราฟฟิก 
เนื้อหาของเพลง ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน โดยใช้สื่อต่าง ๆ ส่งไปยังผู้รับสาร 

คอนเทนต์ แปลว่า เนื้อหา หมายถึงการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ถึงกลุ่มลูกค้าหรือผู๎ใช้งาน 
เพ่ือให้ผู้สื่อสารสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ การสื่อสารขอ้มูล ข่าวสาร ผ่านคอนเทนต์ที่ดีต้องถูกออกแบบ
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับฟัง กลุ่มผู้ชม ประเภทของเนื้อหา และ ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อใน
แพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยคอนเทนต์จะประกอบ ด้วยห้าส่วนที่ส าคัญ คือ ข้อมูล เป้าหมายของข้อมูล ผู้รับขอ้มูล 
ประเภทของคอนเทนต์ และสื่อแพลตฟอร์มหรือช่องทางการสื่อสารคอนเทนต์ ซ่ึงเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสารหรือ คอน
เทนต์ที่เราเห็นได้บ่อยที่สุดในโลกออนไลน์จะอยู่ในรูปแบบ วิดีโอ ภาพ เสียง และ การเขียนจข้อความหรือตัวอักษร 
(Tiger ., 2021 และ นันทน์หทัยภัส ศงสนันท์., มปป.) 

โดยสรุป คอนเทนต์ หมายถึง สาร เนื้อหา เนื้อเรื่อง สาระ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าบริการ แบรนด์ ธุรกิจ ประสบการณ์ การอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ หรือสิ่งที่อยู่ภายใน
ความคิดของผู้ส่งสารที่มีการแปลง การออกแบบ หรือการสร้างคอนเทนต์ให้มีความน่าสนใจและมีความเหมาะสม

https://kingcopywriting.com/what-is-content/
https://thaiwinner.com/author/tarattanaruengyot/
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กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับฟัง กลุ่มผู้ชม ประเภทของเนื้อหา และ ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อในแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
โดยคอนเทนต์จะประกอบ ด้วยห้าส่วนที่ส าคัญ คือ ข้อมูล เป้าหมายของข้อมูล ผู้รับข้อมูล ประเภทของคอนเทนต์ 
และ สื่อแพลตฟอร์มหรือช่องทางการสื่อสารคอนเทนต์ เพ่ือให้ผู้ส่งสารท าการสื่อสารบรรลุเป้าหมายที่ต้องการไป
ยังผู้รับสาร ผ่านรูปแบบข้อความอักษร รูปภาพ รูปภาพกราฟิก เสียง ภาพเคลื่อไหวหรือวิดีโอ ทั้งในรูปแบบการ
สื่อสารออฟไลน์และการสื่อสารออนไลน์ 

 

ความส าคัญของคอนเทนต์ 
การสร้างคอนเทนต์ก็เหมือนกับเราหาโอกาส ในการสื่อสารกับผู้อ่านหรือผู้บริโภค ที่น าไปสู่เป้าหมายที่เรา

ต้องการ เช่น รู้จักสินค้าเรามากข้ึน รู้จักองค์กร หรือน าไปสู่การซื้อสินค้าและบริการ โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร
คอนเทนต์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เราจะท าเฟซบุ๊กเราก็ต้องมีเนื้อหาที่ต้องการจะโพสต์ขึ้นไป เพ่ือ
ท าให้คนเห็น ทักและติดตาม หรือจะท ากกเกิ้ลก็ต้องมีคอนเทนต์ให้ผู้อ่านหรือผู้บริโภครู้จักเรามากข้ึน ท ายูทูป ก็
ต้องมีคอนเทนต์วิดีโอ เพื่อให้เกิดการไลค์วิดีโอ หรือการกดติดตามช่อง ยูทูป เป็นต้น (KingCopywriting., 2021). 

คอนเทนต์คือราชา (Content is King) เป็นประโยคที่ถูกบอกเล่ากันมานานมากในวงการตลาด เป็น
ประโยคส าคัญที่พบกันบ่อย เพ่ือบอกถึงคามส าคัญของการท าคอนเทนต์ ว่าเป็นหัวใจส าคัญของสื่อทุกประเภท 
โดยเฉพาะในโลกอินเทอร์เน็ตที่ทุกอย่างรวดเร็วและผู้คนสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย ๆ ด้วยการคลิกหรือ
พิมพ์ค้นหา โดยประโยคที่ว่า “Content is King” คนแรกที่พูดประโยคนี้ คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้งบริษัท 
Microsoft ยักษ์ใหญ่ของโลกซอฟแวร์และอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับ เขาพูดไว้ตั้งแต่ปี 1996 เวลาผ่านมาสอง
ทศวรรษ มันก็ได้พิสูจน์ว่าเป็นเช่นนั้นมาตลอดด้วยเพราะเมื่อถึงที่สุดแล้ว คอนเทนต์ คือ ส่วนส าคัญของการท า
ตลาดและการท าเงิน เพราะมันก็คือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ ปั้นแบรนด์ การสื่อสารกับลูกค้า
และกลุ่มเป้าหมาย (ThaiBussinessSearch. 2021) โดยสามารถสรุปความส าคัญของคอนเทนต์ได้ดังนี้ 

1. เพิ่มการมองเห็นและการรับรู้แบรนด์  
คอนเทนต์ที่ดี น่าสนใจ คนจะไลค์ (Like) แชร์ (Share) และ แสดงความคิดเห็น (Comment) ท าให้

อัตราการมองเห็นและรู้จักแฟนเพจเรามากยิ่งข้ึน กลุ่มเป้าหมายเข้ามาในเพจเรามากยิ่งข้ึนและพวกเขาก็ได้รับรู้ถึง
แบรนด์สินค้าหรือบริการของเรามากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

2. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจของคุณ 
คอนเทนต์ที่น่าสนใจจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ได้ว่า เราคือ มืออาชีพ (Professional) ในเรื่องสินค้า 

ในเรื่องของบริการที่เราก าลังท าอยู่ เช่นเรา ขายเครื่องส าอาง เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราคือมืออาชีพ เข้าใจเรื่อง
ผิวหน้า สภาพผิว รู้จักวิธีป้องกัน และรักษาผิวหน้าเป็นอย่างดี ลูกค้าก็จะมั่นใจว่าเราคือ “ตัวจริง” 

3. ช่วยเพิ่มลูกค้า และยอดขาย 

https://www.thaibusinesssearch.com/author/admin/
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    คอนเทนต์ดี ยอดขายก็จะตามมา คอนเทนต์เป็นเหมือนพนักงานขายที่ขายแทนเราและลูกค้าเองก็จะ
เป็นผู้ที่ช่วยเราขายเพราะการบอกต่อกลายเป็นไวรัล คอนเทนต์ (Viral Content) ผลลัพธ์ที่กลับมาก็คือจ านวน
ลูกค้าและยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 

4. พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างแฟนเพจที่ยั่งยืน 
   เมื่อมีผู้คนสนใจคอนเทนต์และกดไลค์แฟนเพจเราก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับแฟนเพจและมีโอกาส

พัฒนาไปเป็นลูกค้าได้ในอนาคต 
1. ช่วย SEO ของธุรกิจคุณให้อันดับสูงขึ้น 
การท าคอนเทนต์ ให้น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ท าให้กูเก้ิล (Google) รู้จักและอันดับเว็บไซต์

สูงขึ้น ท าให้ติดอันดับดีๆบนหน้า Google Search 
 
 
 

 เร่ืองที่ 1.2  
หลักส าคัญในการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์  
 
 การสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้มีความน่าสนใจและดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบมีหลักส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

1. คอนเทนต์เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ 
เนื่องจากในปัจจุบัน มีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาและเกิดใหม่มากมายหลายรูปแบบ ซึ่งการเข้าถึง

ผู้ใช้งานก็มีลักษณะแตกต่างกันไป แล้วแต่ประเภทของคอนเทนต์ที่เข้ากับแพลทฟอร์มเหล่านั้น แต่สิ่งที่จ าเป็นอย่าง
ยิ่งคือการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจใหม่ๆ และเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะติดตามแบรนด์ ซึ่งสามารถ
กลายมาเป็น ลูกค้า แฟนคลับ จนกระทั่งเกิดการสร้างความจงรักภักดีในแบรนด์ (Brand Loyalty) อยากติดตาม 
เว็บไซต์ เพจ หรือ ช่องของแบรนด์ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม ต่างๆ ซึ่งต้องใช้คอนเทนต์ในการเรียกความสนใจ ที่เรียกว่า 
Awareness Content ถ้าท าคอนเทนต์ได้ดี สามารถน าไปใช้กับแต่ละแพลทฟอร์มได้เลย ไม่ว่าจะเป็น การเขียน
บทความ ท าคลิป ภาพประกอบ อินโฟกราฟิก หรือพอดแคส  

2. อินฟลูเอ็นเซอร์กัยคอนเทนต์ต้องไปด้วยกัน 
อินฟลูเอ็นเซอร์ (Influencer) ไม่ได้หมายถึงคนที่เป็น เซเล็บ ดารา ศิลปิน พรีเซนเตอร์ เสมอไป แต่

สามารถเป็นใครก็ได้ แม้แต่เจ้าของกิจการนั้นๆ คนท าการตลาดให้แบรนด์นั้น หรือกระทั่งคนธรรมดาท่ัวไป เพราะ
ความก้าวหน้าของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ท าให้การเข้าถึงของผู้คนทั่วไปสะดวกข้ึน การ
ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจก็กลายเป็นกระแสได้ง่าย ซึ่งใครก็ตามท่ีสามารถสร้างตัวเองให้กลายเป็น อินฟลูเอ็น
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เซอร์ก็มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ ในด้านของการตลาด ยอดขาย หรือการปั้นแบรนด์ แต่การสร้างคอนเทนต์
ต้องค านึงให้มีความสอดคล้องควบคู่ไปกับบทบาทของอินฟลูเอ็นเซอร์เช่นกัน โดยเฉพาะคอนเทนต์แนวการสร้าง
ความบันเทิง ความสนุกสนาน (Entertain) แนวการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) มีข้อมูลที่อ้างว่า หลายแบรนด์
และเจ้าของแชนแนลต่างๆที่ประสบความส าเร็จกว่าร้อยละ 80 มาจากการผนวกใช้กลยุทธ์อินฟลูเอ็นเซอร์กับคอน
เทนตผ์นวกเข้าด้วยกัน และสามารถสร้างรูปแบบการตลาดในเชิงบวกท่ีให้ผลลัพธ์ที่ดีได้ 

จุดประสงค์ของการสร้างคอนเทนต์ 
การสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาจากผู้ใช้งานทั่วไปบนสื่อสังคมออนไลน์หรรือโซเชียลมีเดีย อาจให้วัตถุประสงค์

ของเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปตามต้องการให้สามารถปรับใช้ตามเป้าหมายได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ต้องการให้คน
รู้จักกับแบรนด์ อาจน ามาสร้างเป็นคอนเทนต์ทางการตลาดเพ่ือน ามาสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ที่น าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับสินค้า บริการ และเอกลักษณ์ของแบรนด์มาเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยในส่วนนี้สรปุจดประสงค์ในการสร้าง
คอนเทนต์ได้ 4 ประการส าคัญดังนี้  (The Digital Tips., 2022) 

1. เพื่อการสร้างการตระหนักรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) 
ส าหรับจุดประสงค์แรกของคอนเทนต์ที่ส่วนใหญ่มักถูกเลือกมาใช้งานในช่วงต้นการเริ่มสร้างแบรนด์ 

(Branding) บนสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียก็คือ การสร้างหารตระหนักรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) 
คือเป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้นการเข้ามาช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้อ่าน ผู้ชม มีโอกาสเข้าถึง
และรู้จักแบรนด์ผ่านสิ่งที่น าเสนอมากยิ่งข้ึน ยิ่งแบรนด์ไหนมีการวางกลยุทธ์อย่างรอบคอบในช่วงต้น การสร้าง 
Brand Awareness Content คือสิ่งที่ช่วยมัดใจ และสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าติดตามได้ตั้งแต่แรกเป็นจ านวนมาก  

2. เพื่อสร้างให้เกิดการลีดและการสนทนา (Lead & Conversion) 
     คอนเทนต์ ที่มีจุดประสงค์ในด้านสร้างให้เกิดการลีดและการสนทนา (Lead & Conversion) 

หมายถึง การโน้มน้าวใจจากผู้คนที่มีความสนใจในแบรนด์หรือสินค้า ให้กลายมาเป็นลูกค้าและสามารถปิดการขาย
กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ซึ่งการสร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้าประเภทนี้มักถูกเริ่มต้นด้วยการน าเสนอผ่านมุมมองการ
ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้คน ด้วยการน าเพลนพอยท์ (Pain Point) มาบอกเล่าว่าสินค้าและบริการสามารถช่วยเหลือ
อะไรเหล่ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจ หรือ ลีด (Lead) ที่ผ่านเข้ามาได้บ้าง เมื่อลีดที่เข้ามาได้รับเนื้อหามากพอท่ีจะเกิด
การตัดสินใจซื้อ ภายในเนื้อหาก็จะมีลิงก์เชื่อมต่อกับหน้าเว็บไซต์หรือช่องทางต่าง ๆ เพ่ือปิดการขายได้ทันที  

3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และช่วยเหลือผู้ติดตาม (Passionate Subscribers) 
      จุดประสงค์ในการสร้างคอนเทนต์ คือการที่แบรนด์หรือธุรกิจสามารถปิดการขายจากลูกค้าได้แล้ว 

แต่ยังต้องการสร้างเนื้อหาที่ช่วยดูแลหลังการขาย อย่างการมอบความไว้วางใจ ค าขอบคุณ หรือแม้กระทั่งการ
อธิบายเกี่ยวกับสินค้าเพ่ิมเติมก็ดี เนื้อหาคอนเทนต์ในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้คนที่เป็นลูกค้าของแบรนด์เกิดความพึง
พอใจอย่างมากที่สุด จากความรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการใส่ใจจากแบรนด์ จนมีโอกาสกลับมาซื้อสินค้าซ้ า และ
กลายเป็นความจงรักภักดใีนแบรนด์ (Brand Loyalty) ในที่สุด 
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คุณสมบัติส าคัญในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
1. ต้องศึกษาข้อมูลในเชิงลึก ต้องรู้จริงและสั่งสมประสบการณ์ 
2. มีสาระความรู้และความบันเทิงอย่างเหมาะสมเพ่ือที่ท าให้คอนเทนต์ดูน่าสนใจไม่น่าเบื่อ 
3. ภาพรวมของคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอต้องมีการเรียงล าดับเนื้อหา มีการใช้กราฟิกทั้งภาพและเสียง

ประกอบเพื่อให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจ และเป็นเน้นย้ าให้เห็นความรู้สุกและอารมณ์ในขณะนั้น 
4. ต้องค านึงบุคลิกภาพ กาลเทศะ และการใช้อวัจนภาษาประกอบของผู้น าเสนอในคอนเทนต์นั้น ๆ  
5. มุมกล้องท าให้โฟกัสไปที่ MC หรือผู้ด าเนินรายการ  
6. การตัดต่อโดยมีการน าเอฟเฟคมาใช้ทั้งภาพและเสียงในช่วงเวลาที่เหมาะสมท าให้ดึงดูดความน่าสนใจ

ของคอนเทนต์ 
7. การสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใจ และสร้างความผูกพันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 

เร่ืองที่ 1.3  
ประเภทและเทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 

 
คอนเทนต์มีหลายประเภท ทั้งรูปภาพ วิดีโอ เสียง การเขียนหรือตัวอักษร ซึ่งคอนเทนต์แต่ละประเภทก็จะมี

หน้าที่ ที่แตกต่างกัน เช่น 

 คอนเทนต์ให้ความรู้ (Educate) : เป็นคอนเทนต์มีไว้ให้ความรู้ บอกเล่าสาระความรู้ให้กับผู้อ่าน โดย
เป้าหมาย คือการสร้างการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือ 

 คอนเทนต์ขายของ (Sales & Marketing) : เป้าหมายหลักคือท าให้เกิดการซื้อขาย สร้างรายได้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เป็นที่ต้อวการมากในองค์กร ธุรกิจต่าง ๆ 

 คอนเทนต์ให้ความบันเทิง (Entertainment) :สร้างข้ึนมาเพ่ือให้เกิดการติดตาม ผูกพัน หรือบอกต่อ 
ท าให้ผู้อ่านหรือผู้บริโภคจะอยู่กับเรานานขึ้น 

 คอนเทนต์ประเภทโน้มน้าวใจ (Convince) : เพื่อท าให้การโน้มน้าว คล้อยตาม ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ง่ายขึ้น 

 คอนเทนต์ประเภทสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) : โดยมากจะเชื่อมโยงถึงความเชื่อ ประทับใจ ชื่นชม 
มองเห็นโอกาส นิยมใช้ในการสร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์องค์กรในทิศทางที่ดี ให้มีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น 

https://kingcopywriting.com/how-to-convince/
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ส่วนคอนเทนต์ประเภทไหนจะตรงจุด ตรงใจผู้อ่านหรือผู้บริโภค ก็ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการสร้าง
คอนเทนต์ขึ้นมา ด้วยการพยายามคิดวิเคราะห์ว่าท าอย่างไรคอนเทนต์ถึงจะน่าสนใจ ท าอย่างไรให้คนชอบ รวมถึง
ท าอย่างไรให้เราสามารถสร้างคอนเทนต์ออกมาได้เร็ว ทันกระแส ทันเหตุการณ์ ผู้เขียนจึงต้องรู้กลยุทธ์ในการเขียน 
 
เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 

1. ควรเริ่มจากสิ่งที่เราชอบหรือเรามีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนั้น 
2. มีความกระชับ เข้าใจง่าย ไม่เวิ่นเว้อ 
3. ควรเป็นเนื้อหาจริงและมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ยกเว้นคอนเทนต์ที่มาจากประสบการณ์ของเราเอง 
4. ชื่อเรื่อง มีความน่าดึงดูดและสร้างสรรค์ดูน่าสนใจ คนเห็นแล้วเข้ามาอ่าน 
5. เป็นคอนเทนต์ที่ไม่เดือดร้อนผู้อ่ืน 
6. การเริ่มเรื่องของคอนเทนต์ดูน่าสนใจดูน่าติดตามจนจบคอนเทนต์ 
7. มีความสร้างสรรค์ (Creative) และมีความเป็นต้นแบบ (Originality)  ไม่ซ้ าใครและสดใหม่ 
8. คอนเทนต์ต้องเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น 
9. เนื้อหาไม่ยืดเยื้อจนท าให้ผู้อ่านรู้สึกน่าเบื่อ 
10.  รู้ใจความส าคัญของคอนเทนต์ที่เราจะสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อรอง ซึ่งควรมีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 
11. มีจุดเริ่มต้นและจุดจบของคอนเทนต์ที่ชัดเจนเพื่อคอนเทนต์จะได้ไม่ออกทะเล 
12. มีการวางแผนเกี่ยวกับกระบวนการในการเขียน ประเด็นที่เขียน รวมถึงการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ 

หลังได้จากได้คอนเทนต์แล้ว 
13. ภาษาท่ีใช้ต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และควรระมัดระวังในเรื่องความถูกต้องทางด้านภาษา 

โดยสามารถใช้ภาษาท่ีผิดรูปแบบได้บ้างแต่ไม่ใช้ใช้ทั้งคอนเทนต์ 
14. ควรมีความระมัดระวังในเรื่องกฎหมายและจริยธรรมในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ เช่น การเผยแพร่ข้อมูล

บุคคล การละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพ เพลง ฟอนท์อักษร ที่น ามาใช้ 
 

ตัวอย่างวิธีสร้างคอนเทนต์แต่ละช่องทาง  
ยูทูป (YouTube) 
วิธีเริ่มสร้างคอนเทนต์บนยูทูบ (YouTube) ในช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ไม่สามารถเอาช่องใหญ่ๆมา

เป็นเกณฑ์วัดไดว้่าถ้าจะเริ่มท าคอนเทนต์บนยูทูบนั้นควรเริ่มต้นท าคอนเทนต์แนวไหน ซึ่งในช่วงเริ่มต้นการสร้าง
คอนเทนต์บนยูทูบควรเริ่มพิจารณาที่ตัวผู้สร้างหรือแบรนด์เป็นหลัก เช่นเป็นการท าคลิปช่วยแก้ปัญหา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่อยากจะขาย หรือสร้างคอนเทนต์ในแนวทาทางหรือสิ่งทีม่ีความเชี่ยวชาญ โดย
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ค าแนะน าในการสร้างคอนเทนต์บนยูทูบ (YouTube) เบื้องต้น ควรเริ่มท าคลิปที่มีความยาวระหว่าง 8 ถึง 10 นาที 
ท าปกภาพของคอนเทนต์ที่เราสร้างบนยูทูบให้มีความดึงดูดผู้ชมเห็นแล้วอยากคลิ๊กเข้ามาชม แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็
คือ การท าการบ้าน ศึกษาระบบการท างานของ ช่องค้นหาในยูทูบซ่ึงสามารถใช้ช่องค้นหาเพ่ือดูว่าคนไทยส่วนมาก
ค้นหาอะไรบ้างเก่ียวกับหัวข้อที่เราอยากจะท าด้วยการลองพิมพ์ คีย์เวิร์ด (keyword) หรือค าค้นหาที่คนคิดไว้ไปใน
ช่องค้นหา (Search) หลังจากนั้นยูทูบจะบอกว่าค าค้นหาแนวไหนที่คนให้ความสนใจมากท่ีสุด ต่อจากนั้นก็เป็น
เรื่องของการท าคลิปวีดีโอ คนส่วนมากอาจจะบอกว่าให้ท าวีดีโอที่คู่แข่งน้อยก่อน แต่ส าหรับมือใหม่อาจจะดูไม่ค่อย
เป็นว่าอันไหนคู่แข่งน้อย ในเบื้องต้น แนะน าให้ลองท าไปสัก 20 คลิปวีดีโอดู หลักจากนั้นก็จะเริ่มมีทิศทางในการ
สร้างสรรค์คอนเทนต์เพ่ิมมากขึ้นโดยจะเข้าใจทั้งความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและน ามาปรับแต่งคอนเทนต์ให้ดี
ขึ้น การสร้างคอนเทนต์บนยูทูปส าหรับช่องใหม่ๆนั้นใช้เวลา 2-6 เดือนกว่าจะสามารถจัดอันดับได้ ในตอนแรกเราก็
ต้องมีความอดทนและต้องมีความสม่ าเสมอในการสร้างคอนเทนต์บนยูทูบโดยต้องควบคู่ไปกับการสังเกตุทิศทางที่
กลุ่มเป้าหมายต้องการและน ามาปรับแก้ไขเพ่ือให้คอนเทนต์ที่สร้างเป็นที่โดนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

กูเกิ้ล (Google) 
การสร้างคอนเทนต์ส าหรับกูเกิ้ล (Google) ก็คือการท าให้ผู้คนสามารถค้นหาบทความ และ เว็บไซต์ ของ

เราผ่าน ค าค้นหา (keyword) ต่างๆได้ ค าศัพท์ในเชิงเทคนิคเรียกว่า Google SEO หมายความว่า คอนเทนต์
ส าหรับกูเก้ิล ก็คือคอนเทนต์ที่มีผู้คนต้องการค้นหาอยู่แล้ว เหมาะส าหรับการตอบค าถามที่คนส่วนมากเผชิญ หรือ
การให้ข้อมูลสินค้าที่คนรู้จักอยู่แล้ว หลักการการหาค าค้นหาที่มีคนค้นหาอยู่แล้วก็ท าได้เหมือนขั้นตอนของยูทูบ 
(YouTube) หากเราพิมพ์ค าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราอยากสร้างคอนเทนต์ลงในกูเกิ้ลทางกูเกิ้ลก็จะเสนอค า
ค้นหาที่มีคนค้นหาจริงให้เราเลือก โดยเบื้องต้นนั้น การเขียนคอนเทนต์ส าหรับกูเก้ิล ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้
แก้ผู้คน และมีความยาวอย่างน้อย 1000-1500 ค า อย่างไรก็ตาม หากเป็นบทความส าหรับค าค้นหาที่มีการแข่งขัน
เยอะ เราก็อาจจะเห็นข้อความที่มีความยาว 2000-3000 ค าก็ได้ ในส่วนนี้ แนะน าให้ลองศึกษาการท า Google 
SEO ด้วย การท าคอนเทนต์บน Google ส าหรับเว็บไซต์ใหม่นั้นใช้เวลา 4-8 เดือนกว่าจะสามารถจัดอันดับได้ 
นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก เทียบกับช่องทางการเข้าถึงอ่ืนๆในโลกออนไลน์ 

เฟซบุ๊ก (Facebook) 
คอนเทต์ในเฟซบุ๊ก (Facebook) นั้นสร้างยากสุด เพราะปัจจัยที่จะท าให้ “คอนเทต์ปัง” ในสองช่องทาง

ก่อนหน้านั้นหลากหลายมาก เราจะให้ความรู้ก็ได้ ให้ความบันเทิงก็ได้ แต่สิ่งที่ส าคัญท่ีท าให้คอนเทนต์บนเฟซบุ๊กมี
ความยากคือ 1) มีคู่แข่งเยอะ และ 2) เฟซบุ๊กเริ่มลดการเข้าถึงของคอนเทนต์ฟรี (organic reach) ลงเรื่อยๆ เนื่อง
จากเฟซบุ๊กต้องการให้ผู้ใช้ซื้อโฆษณา ซ่ีงนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะสร้างคอนเทนต์บนเฟซบุ๊กให้ดังเป็นที่รู้จักได้
เร็วเหมือนเพจใหม ่ๆ เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนั้นมีโอกาสน้อยมากในปัจจุบัน และ ความจริงก็คือหากคุณเริ่มจากศูนย์
เหมือนกัน การสร้างคอนเทนต์ให้เป็นที่รู้จักและมีความดังบนยูทูบ และ กูเกิ้ล นั้นท าได้ง่ายกว่า จุดที่ส าคัญของ
คอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก คือ การเข้าถึงเบื้องต้น นั่นคือการหมายถึงคอนเทนต์ที่สร้างบนเฟซบุ๊กนั้นจะท าอย่างไรให้มี
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ผู้คนแชร์ คนไลค์ และคนคอมเมนต์ เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้และให้ความบันเทิงก็ได้
เหมือนกัน แต่ในขณะนี้คอนเทนต์ประเภทวิดีโอก็คือสิ่งที่เฟซบุ๊กก าลังสนับสนุนเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ปัญหาก็คือใน
ฐานะเพจ (Page) ใหม่ ไม่มีคนติดตาม เราจะท าอย่างไรให้คนแชร์เยอะๆ วิธีที่ดีที่สุดก็คือการให้เพ่ือนช่วยกดแชร์
ในระยะแรก และการแชร์เข้าไปใน Facebook Group ที่เกี่ยวข้อง เพราะจนกว่าเพจเราจะมีคนติดตามหลักหลาย
พัน ถึงหลักหมื่น โอกาสที่เราจะให้คนช่วยโพสแชร์เยอะๆก็มีน้อย นั่นหมายความว่าไม่ว่าคอนเทนต์จะดีแค่ไหน 
หากเราไม่ใช่คนดัง (มีคนติดตามเยอะ) เราก็ต้องท าการตลาดเพ่ิมเติมอีกที (ขอให้คนแชร์ หรือเอาไปโพสในกรุ๊ปอ่ืน
ให้คนเห็นเยอะๆ) ซึ่งโดยสรุปหลักการสร้างคอนเทนต์บนเฟซบุ๊กก็จะคล้ายกับการสร้างคอนเทนต์ในแพลตฟอร์ม
อ่ืน ๆ แต่สิ่งส าคัญคือการสร้างปฏิสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงหรือการเข้ามามีส่วนร่วม (Engage) กับคอนเทนต์
ที่เราสร้างข้ึนนั่นคือสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้คอนเทนต์ที่สร้างนั้นประสบความส าเร็จ 
 

สรุปเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์บทแพลตฟอร์มต่าง ๆ  
สิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือ คอนเทนต์เพียงบทความเดียว ภาพเดียว วิดีโอเดียวนั้น มีโอกาสน้อยมากที่จะปัง หรือ

เข้าถึงคนได้เยอะๆ (ภาษาการตลาดเรียกว่า ไวรัล Viral) แต่หากเราท าคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ท าอย่างมีระบบ 
โอกาสที่คนจะติดตามเราเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องยากที่การสร้างคอนเทนต์จะประสบความส าเร็จ การสร้างคอน
เทนต์และน าไปเผยแพร่บนหลากหลายแพลตฟอร์มและมีการเชื่อมโยงแต่ละแพลตฟอร์มระหว่างกันจะเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ช่วยให้การสร้างคอนเทนต์ของเราประสบความส าเร็จ การสร้างคอนเทนต์ขายของ โฆษณาตัวเองนั้นไม่ใช่
สิ่งที่คนอยากรับฟัง หากคุณเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จัก ก็ต้องเริ่มจากการท าคอนเทนต์ให้ความรู้ ให้ประโยชน์ ให้ความ
บันเทิงคนอ่ืนก่อน หลังจากนั้นค่อยท าการแทรกคอนเทนต์การขาย’เข้าไปบ้าง สิ่งนี้เรียกว่าการจัดตารางคอนเทนต์ 
หรือ Content Calendar/Content Schedule เพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องเข้าใจก็คือ ถึงแม้คอนเทนต์จะ
เป็นราชา (Content is The King) แต่ราชาก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชน แปลว่าหากเราไม่ท าคอนเทนต์ที่คนอยากดู 
คนอยากติดตาม เราก็คงเป็นราชาของเมืองที่ไม่มีคนอยู่นั้นเอง 
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ตอนที่ 2 

หลักการทางสุนทรียศาสตร์ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
อาจารย์ ดร.หัสพร  ทองแดง 

 
 

เร่ืองที่ 2.1 
ความเป็นมาของสุนทรียศาสตร์ 
 

นักปราชญ์สมัยกรีก เช่น เพลโต อริสโตเติล กล่าวไว้ในอดีตเมื่อ 2,000 กว่าปี เกี่ยวกับเรื่องความงาม 
ความสะเทือนใจ เป็นความรู้สึกทางการรับรู้ (Sense Perception) ของมนุษย์ พร้อมทั้งเกิดการโต้เถียงกันในเรื่อง
ที่ว่า  ความงามคืออะไร ค่าของความงามนั้นเป็นเพียงแค่ข้อความที่เราใช้กับสิ่งที่เราชอบ หรือว่าค่าของความงาม
นั้นเป็นจริงมีอยู่โดยตัวของมันเอง ความสัมพันธ์ของสิ่งที่งามกับความงามเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นสิ่งที่ช่วยในการ
ตัดสินว่าสิ่งใดงามสิ่งใดไม่งาม ซึ่งต่อมา โบมการ์เด็น (Alexander Gottieb Baumgarte, 2305: 255) มีความ
สนใจในปัญหาเรื่องความงามอย่างมาก และได้ท าการค้นคว้ารวบรวมความรู้ เรื่องความงามเพ่ือพัฒนาให้ความรู้
เกี่ยวกับความงามมีเนื้อหาสาระที่เข็มแข็ง มีการบัญญัติค าศัพท์ใหม่ “สุนทรียศาสตร์” และตั้งชื่อวิชา Aesthetics 
ขึ้นว่าเป็นวิชาที่มีการศึกษาเกี่ยวกับความงามหรือความรู้ที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางการรับรู้ โดยบัญญัติจากรากศัพท์
ภาษากรีก Aisthetics หมายถึง ความรู้สึกทางการรับรู้ หรือการรับรู้ตามความรู้สึก (Sense perception) ส าหรับ
ศัพท์บัญญัติภาษาไทย ก็คือ “สุนทรียศาสตร์” จากนั้นวิชาสุนทรียศาสตร์ ก็ได้รับความสนใจเป็นวิชาที่มีหลักการ
เจริญก้าวหน้าขึ้น สามารถศึกษาได้ถึงระดับปริญญาเอก ด้วยเหตุผลนี้ โบมการ์เด็น จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดา
แห่งสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ (ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2538: 1) 

สุนทรียศาสตร์ (Aestheties) เป็นเนื้อหาว่าด้วยการศึกษาเรื่องมาตรฐานของความงามในเชิงทฤษฎีอัน
เกี่ยวกับประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ กฎเกณฑ์ทางศิลปะ สุนทรียศาสตร์นับว่าเป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการแสวงหาคุณค่า (Axiology) ในสมัยก่อนวิชานี้เป็นที่รู้จักกันในรูปของวิชา “ทฤษฎีแห่งความงาม” 
(Theory of Beauty) หรือปรัชญาแห่งรสนิยม (Philosophy of taste) 

ค าว่า “สุนทรียศาสตร์” มาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า“สุนทรียะ” แปลว่า ดีงาม สุนทรียศาสตร์จึงมี 
ความหมายตามรากศัพท์คือ วิชาที่ว่าด้วยความงาม ในความหมายของค าเดียวกันนี้ นักปราชญ์ ชาวเยอรมันชื่อ 
Aisthetics Baumgarten (1718 – 1762) ได้เลือกค าในภาษากรีกมาใช้ค าว่า Aisthetics ซึ่งหมายถึงการรับรู้ตาม
ความรู้สึก (Sense Perception) เป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีแห่งความงามตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า 
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Aesthetics สว่นในภาษาไทยใช้ค าว่าสุนทรียศาสตร์หรือวิชาศิลปะท่ัวไป ดังนั้น จึงถือว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของ
สุนทรียศาสตร์หรือเม่ือกล่าวถึงสุนทรียศาสตร์เมื่อใดก็มักจะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะนั่นเอง 

เนื้อหาของสุนทรียศาสตร์นั้นว่าด้วยความคิดรวบยอดเรื่องความงาม การที่จะนิยามว่าความงาม คืออะไร
นั้นก็ยังไม่เป็นที่ยุติและเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นปัญหาส าคัญของสุนทรียศาสตร์อย่างหนึ่ง แต่ปัญหาที่ว่าความงามคือ
อะไรนั้นศิลปินทั่วไปไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไรนัก แต่เขาจะพยายามทุ่มเททุกอย่างเพ่ือสร้างความงามขึ้นด้วย
ศิลปะของเขา ซึ่งความสนใจดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นสัญชาติญาณของศิลปะจุดมุ่งหมายของสุนทรียศาสตร์ก็คือความ
พยายามยกระดับของการสร้างสรรค์และความสนใจในศิลปะซึ่งเป็นไปตามสัญชาตญาณนั้นให้เป็นพฤติกรรมที่เต็ม
ไปด้วยปัญญา ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการข้ันมูลฐานของพฤติกรรมเก่ียวกับศิลปะ ดังนั้น สุนทรียศาสตร์จึงเริ่ม
ด้วยการพิจารณาเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะและความสนใจในศิลปะ ค าตอบจากปัญหานี้ก็ได้จากการพยายาม
ค้นหาความหมายของความงามนั่นเอง ความหมายของความงามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์จากประเด็น
นี้จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของนักสุนทรียศาสตร์ก็คือการค้นหาความหมายของความงามนั่นเอง แต่ก็มิได้หมายความว่า
หน้าที่ของนักสุนทรียศาสตร์จะจ ากัดอยู่แค่การค้นหาความหมายของศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความงามของ
ธรรมชาติด้วย 

“สุนทรียภาพ” หรือ สุนทรีย์ เป็นความรู้สึกท่ีบริสุทธิ์ ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาหนึ่ง ลักษณะของอารมณ์ หรือ
ความรู้สึกนั้นเราใช้ภาษาต่อไปนี้แทนความรู้สึกของเรา ซึ่งได้ความหมายไม่เท่าที่เรารู้สึกจริงๆ เช่น ค าตอบต่อไปนี้
ความพอใจ (interested) ความไม่พอใจ (disinterested) ความเพลิดเพลินใจ (pleause) ความทุกข์ใจ 
(unpleasuse) ความกินใจ (empathy) และความน่าเบื่อ (Bored)  

อารมณ์ หรือ ความรู้สึกดังกล่าวนี้จะพาให้เกิดอาการลืมตัว (Attention span) และเผลอใจ (psychical 
distance) ลักษณะทั้งหมดนี้เรียกว่า สุนทรีย์ หรือสุนทรียภาพที่ว่าสุนทรียภาพ เป็นความรู้สึกจากการรับรู้ที่
บริสุทธิ์ในห้วงเวลาหนึ่งนั้น ขออ้างนักปรัชญาชื่อเอมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) ชาวเยอรมันที่กล่าวว่า 
“บางครั้งเราก็มีความรู้สึกมีความสุข เพื่อความสุขเท่านั้น” แปลความหมายได้ว่าเป็นความรู้สึกพอใจในอารมณ์ 
โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ จอห์น ฮอสเปอร์ (John Hospers) ที่ว่า สุนทรียภาพ 
“เป็นลักษณะของประสบการณ์ท่ีไม่มีผลในทางปฏิบัติ” นั่นก็หมายความว่า เมื่อเรามีสุนทรียภาพกับดอกกุหลาบ
เพราะเราเห็นความงามของมัน ดอกกุหลาบที่เบ่งบานอยู่กับต้นท าให้เราพอใจ เพลิดเพลิน ปิติปราโมทย์ มีความสุข 
ถ้าเราเด็ดดอกกุหลาบนั้นไปขาย แสดงว่าเราไม่ได้มีสุนทรียภาพเพราะเราชอบดอกกุหลาบนั้นเพียงเพ่ือจะขายเอา
เงนิเท่านั้น เป็นการชอบที่ไม่บริสุทธิ์ใจ เพราะผลที่ตามมาคือการท าลาย การที่จะตัดสินใจว่า ใครมีสุนทรียภาพ
หรือใครไม่มีสุนทรียภาพท่านว่าให้พิจารณาที่ค่าในตัวหรือค่านอกตัวของสิ่งนั้น ถ้าบุคคลมองเห็นค่าในตัวของวัตถุ
นั้นแสดงว่า มีสุนทรียภาพ ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลนั้นมองเห็นค่านอกตัวของวัตถุมากกว่าค่าในตัวก็แสดงว่า มี
สุนทรียภาพ ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลนั้นมองเห็นค่านอกตัวของวัตถุมากกว่าค่าในตัวก็แสดงว่าบุคคลนั้นไม่มี
สุนทรียภาพ ยกตัวอย่าง ความงามของหญิงสาว เรามองเห็นหญิงสาวแล้วพอใจจนเผลอใจ เพราะได้มองเห็น
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สัดส่วนในตัวผู้หญิง ว่าช่างพอเหมาะไปหมด (ค่าในตัว) ถึงกับเผลออุทานว่า “เธอช่างงดงามอะไรเช่นนั้น” อย่างนี้
เรียกว่า มีสุนทรียภาพ เพราะเห็นค่าในตัวของหญิง แต่ถ้าในทางตรงกันข้าม เมื่อเรามองเห็นหญิงสาวแล้วคิดต่อไป
ว่า ถ้าเอาไปขายจะได้ราคาดี อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสุนทรียภาพ เพราะมองไม่เห็นค่าในตัว แต่กลับไปเห็นค่านอกตัว 
คือ เงิน หรือเห็นหญิงงามแล้วเกิดความใคร่ขึ้นมาแสดงว่าเห็นค่านอกตัว คือ กามารมณ์ จัดว่าไม่มีสุนทรียภาพ
เช่นกัน (ทวีเกียรติ ไชยยงยศ. 2538 : 3) 

ขอบเขตของสุนทรียศาสตร์จากรากศัพท์ Aesthetics ในภาษาอังกฤษก าหนดไว้ให้หมายถึงวิชาที่ว่าด้วย
ศิลปะโดยทั่วไป แบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้  

1) ประวัติศาสตร์ศิลปะ (History of Art)  
2) ศิลปวิจารณ์ (Criticism of Art)  
3) ทฤษฎีศิลปะ (Theory of Art)  
4) จิตวิทยาศิลปะ (Psychology of Art)  
5) สังคมวิทยาศิลปะ (Sociology of Art)  
6) ปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art) 

 
 
 
 

เร่ืองที่ 2.2 
การรับรู้ทางอารมณ์ของมนุษย์ 
 

การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์เป็นอาการที่แสดงออกเพ่ือเป็นการสื่อสารด้วยภาษาพูด  
หรืออาจจะเป็นภาษากาย ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการแสดงออกของศิลปะการแสดงหรือนาฏยศาสตร์ ในการศึกษา
เกี่ยวขอ้งกับการสื่อสารทางอารมณ์นี้ ภรตมุนี ผู้ประพันธ์คัมภีร์นาฏยศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่มี 
นาฏยะใดปราศจากรส” รสเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานศิลปะการแสดงทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นดนตรี นาฏศิลป์ 
และละคร เพราะศิลปะคืองานที่ก่อให้เกิดรสและความงามซึ่งเป็นนัยของสุนทรียภาพทางศิลปะ “รส” คือ  
อะไร ความรู้สึกที่เราได้จากการสัมผัสงานศิลปะ เช่นนาฏยรส คือ ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์จากการชม 
ละคร ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการแสดงที่จะเร้าให้เกิดข้ึนในใจผู้ชม หรือสังคีตรส หมายถึงรสที่เกิดจากการ 
ฟังดนตรี การได้รับความรู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจ จากการฟังดนตรี ด้วยท้วงท านองและจังหวะ เป็นต้น  

รสต่างๆ ถูกจ าแนกออกเป็น 9 รส ดังนี้ 
1) ศฤงคารรส (รสแห่งความรัก) ตอบสนองต่อภาวะรัก (รติ) หรือความรัก 
2) หาสยรส (รสแห่งความขบขัน) ตอบสนองต่อภาวะขบขัน (หาสะ) หรือ ความสนุกสนาน 
3) กรุณารส (รสแห่งความกรุณา) ตอบสนองต่อภาวะโศก (โศกะ) หรือความโศกเศร้า 
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4) เราทรส (รสแห่งความโกรธ) ตอบสนองต่อภาวะโกรธ (โกรธะ) หรือความโกรธ 
5) วีรรส (รสแห่งความกล้า) ตอบสนองต่อภาวะมุ่งมั่นในการต่อสู้ (อุตสาหะ) หรือความมีพลัง 
6) ภยานกรส (รสแห่งความกลัว) ตอบสนองต่อภาวะน่ากลัว (ภยะ) หรือความกลัว 
7) พภีัตสรส (รสแห่งความขยะแขยง) ตอบสนองภาวะน่ารังเกียจ (ชุคุปสา) หรือความชิงชังรังเกียจ 
8) อัทภุตรส (รสแห่งความอัศจรรย์ใจ) ตอบสนองต่อ ภาวะน่าพิศวง (วิสมะยะ) หรือความอัศจรรย์ใจ 
9). ศานตรส (รสแห่งความสงบ) ตอบสนองต่อภาวะสงบทางจิต (โมกษะ) หรือความสุขสงบ 
ส าหรับอารมณ์ที่ท าให้เกิดรส เรียกว่า สถายีภาวะ โดยในตัวงานศิลปะจะมีภาวะต่างๆ เกิดข้ึนคละ 

เคล้ากันไปท าให้เราได้รับรสต่างๆ ซึ่งท าให้เรารู้สึกพอใจกับการชมงานละครหรือศิลปะนั้นๆ นอกจากนี้ในคัมภีร์
นาฏยศาสตร์ของภรตมุนียังได้อธิบายไว้ถึงความส าคัญของความพึงพอใจในทางโลกของมนุษย์อันเกิด 
จากรสที่ได้รับจากศิลปะการแสดงไว้ว่า “การแสดงละครนั้นจะท าให้ผู้บ าเพ็ญตบะสิ้นสุดความเดือดร้อน 
ด้วยความทุกข์ ความเดือดร้อนด้วยความเหน็ดเหนื่อย ความเดือดร้อนด้วยความเศร้าโศก นั่นคือการก้าว 
ไปสู่ขั้นโมกษะ คือ ความเป็นอิสระจากพันธนาการทางโลก”  

ภรตมุนีมองเห็นว่าศิลปะการแสดงแท้จริงแล้วเป็นเสมือนเวทีให้มนุษย์ได้ทดลอง ลิ้มรสความสุข 
และทุกข์ ได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างความดีและความชั่วที่คละเคล้ากัน ความเข้าใจอันเกิดมาจาก 
การสัมผัสศิลปะการแสดงนี้จะน ามนุษย์ก้าวพ้นไปจากตนเอง เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพชีวิต 
ทั้งหลาย “รส” หรือความรู้สึกท่ีเกิดจากการได้สัมผัสศิลปะจะน าไปสู่ความพึงพอใจ และการตระหนักรู้ทาง 
จริยธรรมและปัญญาญาณ ซึ่งเป็นการตระหนักรู้ข้ันสูงในสิ่งที่ไม่แน่นอนของชีวิต ความตระหนักรู้ดังกล่าว 
นั้นจะน าพามนุษย์ก้าวไปสู่ความหลุดพ้นอันเป็นอุดมคติสูงสุดแห่งชีวิต (แสง มนวิทูร,แปล. 2541 : 297) 
 
สรุป 

สุนทรียศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความงาม คุณค่าแห่งความงามของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราใน
สุนทรียะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1. ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส เราได้รับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของเสียงและแสง โดยทางหูและ
ทางตา และถ้าปราศจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเช่นนั้น ประสบการณ์สุนทรียะก็เป็นไปไม่ได้ 

2. อารมณ์ อารมณ์ที่เป็นสุข หรืออารมณ์เศร้าจะมาสู่เราได้โดยวิธีการทางประสาทสัมผัส เช่นดนตรี เสียง
ที่อ่อนนุ่มและยาวนานจะสร้างความรู้สึกที่เศร้าแก่ผู้ฟัง 

 3. ความหมาย ในบางครั้ง ความหมายที่เด่นชัดจะมาสู่เราได้โดยทางเสียง หรือค า นี้เป็นความจริงและ
ถูกต้องทางวรรณคดี เพราะในวรรณคดีนั้น ค าเป็นสื่อแห่งความหมายมาสู่เรา งานทางศิลปะนั้นเปลี่ยนแปลงได้บน
พ้ืนฐานแห่งความหมายที่สื่อมาสู่เรา 
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4. ความรู้สึก ประสบการณ์ทางสุนทรียะนั้นมิใช่สิ่งที่แห้งผาก แต่เป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความรู้สึก ในกรณี
ของภาพเขียนลอกแบบธรรมชาติ เราได้ประสบการณ์แห่งความรู้สึกท่ีเหมือนกัน เช่นเดียวกับท่ีเราได้ประสบการณ์
เมื่อเราเห็นวัตถุที่แท้จริงที่ถูกลอกแบบ นั้น ตัวอย่างเช่น คนรักม้าจะได้รับความรู้สึกเป็นสุขเมื่อเขาได้เห็นภาพเขียน
ของม้าและความ รู้สึกเป็นสุขนี้สามารถเทียบได้กับความรู้สึกเป็นสุขที่เขาเห็นม้าที่แท้ จริง 

 5. ตัวบุคคล ประการสุดท้าย ตัวของบุคคลเองกลายเป็นผู้ชี้ขาดการรับรู้ประสบการณ์สุนทรียะ และเริ่ม
เข้าร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งสุนทรียะนั้น แต่การเข้าร่วมนั้น ตัวบุคคลไม่รู้เลยว่าตัวเองก าลังเข้าร่วมกับสิ่ง
สุนทรียะนั้น สุนทรียศาสตร์เป็นศาสตร์อันลึกซึ้ง เป็นศาสตร์ที่พัฒนาจิตใจของมนุษย์ และปรับปรุงตนเองให้มี
รสนิยมสูงขึ้น อันเป็นผลส่งสะท้อนให้เห็นถึงหลักจริยศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม ที่ถ่ายทอด
ออกมาเป็นศิลปะ ซึ่งมีธาตุแห่งสุนทรียธาตุแฝงอยู่ในตัว รวมไปถึงเป็นการบงชี้ที่แสดงให้เห็นถึงความมีศีล มีธรรม 
ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะอีกด้วย 
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ตอนที ่3 

องค์ประกอบของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ 
 

ตอนท่ี 3 
องค์ประกอบของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง  

 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 3.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

เรื่องท่ี 3.2 หลักการสร้างสรรค์และการบริหารคอนเทนต์ 
 เรื่องท่ี 3.3 องค์ประกอบของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์  
 

แนวคิด 
1. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างหรือผลิตผลงานใหม่โดยอาศัยความรู้

ประสบการณ์เดิมและการจินตนาการมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์และปัญหาที่ก าลังเผชิญ รวมถึงการ

ตระหนักถึงสถานการณ์ในอนาคต และด้วยความเป็นจริงที่ว่า “Content is the King” ยังมีความ

ถูกต้องเสมอไป ผู้บริหารกิจการสื่อสารจึงต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์และบริหารเนื้อหา โดย

จะต้องยึดหลักการในการสร้างสรรค์และบริหารเนื้อหา ประกอบด้วย หลักความส าเร็จด้านการตลาด 

หลักความต้องการของผู้รับสาร หลักวัตถุประสงค์ขององค์กร หลักคุณค่าของรายการ และหลักความ

ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงจะต้องมีการวางแนวทางการบริหารจัดการเนื้อหาและ

ช่องทางในการน าเสนอหรือเผยแพร่เนื้อหาให้มีพลัง เป็นเอกภาพ และสร้างการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

2. การสร้างสรรค์คอนเทนต์ควรยึดหลักการและค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลายด้าน หลายมิติ 

ได้แก่ 1) หลักความส าเร็จด้านการตลาด 2) หลักความต้องการของผู้ชม 3) หลักวัตถุประสงค์ของ

องค์กร และ 4) หลักคุณค่าของเนื้อหาในคอนเทนต์ ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีระบบและกลไกการ

บริหารคอนเทนต์โดยมีการวางระบบและแนวทางการน าเสนอคอนเทนต์และการบริหารจัดการช่อง
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ทางการน าเสนอหรือเผยแพร่คอนเทนต์นั้นๆ ให้มีพลัง เป็นเอกภาพ และสร้างการติดตามชม ฟัง หรือ

อ่านของผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง 

3. องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) ข้อความ ได้แก่ ตัวอักษร 

ค า ประโยค และรูปแบบการเขียน 2) ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย และภาพกราฟิก 3) ภาพเคลื่อนไหว 4) 

เสียง ได้แก่ เสียงพูด เสียงดนตรี เสียงประกอบ และเสียงเงียบ และ 4) สี  

วัตถุประสงค์  

 เมื่อศึกษาตอนที่ 3 แล้ว นักศึกษาสามารถ  

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ได้ 

2. อธิบายหลักการสร้างสรรค์และการบริหารคอนเทนต์ได้ 

3. ระบุและอฺธิบายองคป์ระกอบของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ได้  

 
 
เร่ืองที่ 3.1  
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
 

ก่อนที่จะเป็นนักน าเสนอคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ (creative content) จ าเป็นต้องเป็นนักคิดเชิง

สร้างสรรคก์่อน เพราะการน าเสนอเนื้อหาจ าเป็นต้องเริ่มจากความคิด หากนักน าเสนอคอนเทนต์ขาดซึ่งความคิด

สร้างสรรค์แล้ว ต่อให้มีหลักและวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่ดีอย่างไร งานการน าเสนอนั้นๆ ก็คงไม่ได้สร้างสรรค์ไปได้ 

ดังวลีอมตะของไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกกล่าวไว้ว่า "จินตนาการส าคัญกว่าความรู้" 

(Imagination is More important than knowledge) โดยองค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดความสร้างสรรค์จะ

ประกอบด้วยความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจที่จะคิดสร้างสรรค์ (วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2562) 

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) หมายถึงความสามารถของสมองที่คิดได้อย่างกว้างไกลหลาย

แง่มุม เรียกว่าความคิดแบบอเนกนัย ซึ่งท าให้เกิดความคิดแปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม เป็นความสามารถในการ

มองเห็นความสัมพันธ์ต่าง ๆ รอบตัว เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิง
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จินตนาการซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของความคิดสร้างสรรค์อันน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ หรือเพ่ือการ

แก้ไขปัญหา ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา (ชาญณรงค์ รุ่งโรจน์, 

2546) 

ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างหรือผลิตผลงานใหม่โดยอาศัยความรู้

ประสบการณ์เดิม และการจินตนาการมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์และปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ รวมถึงการตระหนัก

ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ ออกมาในรูปงานศิลปะ วรรณคดี กระบวน

กการ วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 

กล่าวโดยสรุป ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และมีการ

ขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพ่ือค้นหาค าตอบที่

ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่หลากหลาย คิดได้

กว้างไกล หลายแง่หลายมุม 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดในแง่บวก (positive thinking) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (วิไล

วรรณ จงวิไลเกษม, 2562)  

1. ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (new original) ใหมล่่าสุด แหวกวงล้อจากสิ่งเดิมๆ 

ความคิดเดิมๆ เป็นความคิดต้นแบบ 

2. ใช้การได้ (workable) โดยความคิดใหม่นี้สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นความคิดที่เกิดจากการ

สร้างสรรค์ไม่หยุดเพียงจินตนาการเพ้อฝันแต่สามารถน ามาพัฒนาให้เป็นจริงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการคิดได้เป็นอย่างดีและ 

 3. มีความเหมาะสม (appropriate) แม้จะเป็นความคิดแปลกใหม่ เป็นความคิดต้นแบบ แต่ต้อง

ผสมผสานองค์ประกอบของความมีเหตุมีผลความเหมาะสมและมีคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป 

ความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. เริ่มจากจินตนาการ แล้วยอ้นกลับไปสู่สภาพความเป็นจริง ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการท างานของ

สมองซีกขวา ดังนั้น สมองจึงมีความสามารถในการจินตนาการ คิดแหวกวงล้อม ไปอย่างไม่จ ากัด ไม่มีที่สิ้นสุด 

จินตนาการจึงเป็นส่วนที่ช่วยให้เราคิดสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด ช่วยให้เราค้นพบสิ่งใหม่ๆ เมื่อ

น ามาประกอบกับการคิดเชิงวิเคราะห์ เพ่ือกลั่นกรองความเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงถูก

น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมในโลกความเป็นจริง ความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้เกิดจากการที่เราน าความฝันและ
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จินตนาการซึ่งเป็นเพียงความคิดความใฝ่ฝันที่ยังไม่เป็นจริงแต่เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะน าความฝันนั้น

มาท าให้เป็นจริงและใช้การได้อย่างเหมาะสมตามที่เราก าหนดเป้าหมายไว้ 

2. เริ่มจากความรู้ แล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้เกิดจากการน าข้อมูลหรือ

ความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิม ฐานข้อมูลที่มีอยู่จะเป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยสะกิดหรือจุดประกายความคิดให้

เราคิดในเรื่องใหม่ๆได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ความคิดใหม่ๆ เหล่านี้มักไม่ใช่ความคิดต้นแบบล้วนๆ แต่มาจากการรวบรวม

และปรับปรุงแนวคิดของผู้อ่ืน ที่มีการน าเสนอก่อนหน้านั้น 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนให้เกิดข้ึนได้ โดยไม่ข้ึนอยู่กับว่าคนนั้นมีพรสวรรค์หรือไม่ และ

ไม่ถูกจ ากัดด้วย อายุ เพศ การศึกษา หรืออ่ืนๆ แต่ก็มีแนวโน้มว่าเด็กจะคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ เพราะไม่ถูก

จ ากัดด้วยเหตุผลต่างๆ อันเกิดจากกรอบโลกทัศน์ ประสบการณ์ ความเคยชิน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเหตุให้ผู้ใหญ่

ไม่ค่อยกล้าที่จะคิดสร้างสรรค์มากนัก ทั้งท่ีมีศักยภาพที่จะคิดได้และเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดท่ีมีลักษณะเป็นกระบวนการซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 3 

ขั้นตอนคือขั้นการก าหนดเป้าหมายการคิด ขั้นการแสวงหาความคิดใหม่ และขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด 

1. ข้ันการก าหนดเป้าหมายการคิด โดยต้องเริ่มต้นด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหา เราต้องรู้ว่า

ปัญหาในที่นี้หมายถึงว่าคุณก าลังจะท าอะไร เช่น จะผลิตหนังสั้นเพ่ือสื่อสารอะไรกับคนดู จะเขียนข้อเขียนเพ่ือบอก

อะไรคนอ่าน เป็นต้น โดยจะต้องตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ตรงประเด็น  

2. ขั้นการแสวงหาความคิดใหม่ โดยจะต้องพยายามคิดถึงวิธีการที่จะน าไปสู่ค าตอบของค าถามให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะคิดได้ โดยยังไม่ต้องสนใจว่าสามารถท าได้ในทางปฏิบัติจริงมากน้อยเพียงใด แล้วบันทึกค าตอบลงใน

กระดาษ ขั้นตอนนี้เป็นการคิดหาวิธีการไปสู่ทางออกของปัญหาโดยจะต้องให้ความส าคัญกับความคิดแบบใหม่ที่อยู่

นอกกรอบ โดยไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอน กฎ และระเบียบตามปกติ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสามารถผลิต

ความคิดใหม่ๆจินตนาการแปลกๆ ออกมาให้มากท่ีสุด ขั้นตอนนี้จึงถือเป็นลักษณะเด่นที่สุดของความคิดสร้างสรรค์  

3. ข้ันการประเมินและคัดเลือกแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์จะสามารถผลิตผลงานออกมาอย่างสมบูรณ์

และไม่เป็นเพียงจินตนาการเพ้อฝัน เมื่อความคิดใหม่ๆ แปลกๆ เหล่านั้นได้รับการกลั่นกรองที่ต้องใช้เหตุผลจน

เหลือแต่ความคิดท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ใช้ได้จริง แก้ปัญหาได้สมเหตุสมผลตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ก่อนที่

จะตัดสินใจเลือกความคิดท่ีใช้ได้เหมาะสมมากท่ีสุด  

อย่างไรก็ตาม พึงตระหนักเสมอว่าสิ่งที่แปลกอาจจะไม่สร้างสรรค์ถ้าสิ่งที่เราคิดขึ้นมานั้นไม่ได้ดีกว่าเดิม ไม่

ตอบวัตถุประสงค์ก็ไม่สามารถท าได้จริง 

การน าเสนอคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่างๆ ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของการผลิตชิ้นงานทาง

นิเทศศาสตร์ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทภาพ สื่อเสียง คลิปวิดีโอ หรือข้อเขียนรูปแบบต่างๆ 
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รวมถึงเนื้อหาที่น าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook 

Instagram Line ดังค ากล่าวที่ว่า "Content is the king" 

 
กิจกรรมที่ 3.1  

1. จงอธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

2. ความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง 

แนวตอบกิจกรรมที่ 3.1 

 1. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถของสมองที่คิดได้อย่างกว้างไกลหลายแง่มุม ซึ่งท าให้เกิด

ความคิดแปลกใหม่ ต่างไปจากเดิม เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ต่าง ๆ รอบตัว เกิดการเรียนรู้ 

เข้าใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการอันน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ ซึ่ง

จะต้องอาศัยการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา 

2. ความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

   2.1. ขั้นการก าหนดเป้าหมายการคิด  

   2.2. ขั้นการแสวงหาความคิดใหม่ 

   2.3. ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด  

 
 
เร่ืองที่ 3.2  
หลักการสร้างสรรค์และการบริหารคอนเทนต์ 

 
จากการเปลี่ยนผ่านการสื่อสารรูปแบบเดิมไปสู่ลักษณะการสื่อสารที่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

ฐานการผลิตและเผยแพร่ จนเกิดปรากฏการณ์ “การหลอมรวมสื่อ” (media convergence) โดยเฉพาะการ
หลอมรวมด้านเนื้อหา ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการสร้างสรรค์และบริหารเนื้อหาไปด้วย  

ประกอบกับการสื่อสารทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะมีลักษณะที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่  (1) มีความ
เฉพาะกลุ่ม (2) การเข้าถึงไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่ (3) เข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (4) ผู้ใช้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาสื่อ (5) 
มีความเป็นสากล และ (6) มีการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าด้วยกันหลากหลายช่องทาง (มีการหลอมรวมสื่อ) ดังนั้น การ
ด าเนินงานการสื่อสารจึงจ าเป็นต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดกลยุทธ์การบริหารเนื้อหาที่เหมาะสม 
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หรือมีวิธีการจัดการช่องทางการเผยแพร่เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องยึดหลักการ
สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ถูกต้องอยู่เสมอ 

 

หลักการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
 โดยทั่วไป การด าเนินงานเพ่ือสร้างสรรคแ์ละผลิตคอนเทนต์จ าเป็นต้องยึดหลักการในการสร้างสรรค์และ
บริหารคอนเทนต์ และค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายด้าน หลายมิติ ดังนี้  

1) หลักความส าเร็จด้านการตลาด ต้องค านึงถึงการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป้าหมายทางการตลาด นั่นคือ การท าให้รายการที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ชมรายการ 
สามารถโฆษณาหรือผู้สนับสนุนรายการได้ สร้างรายได้ให้แก่องค์กรเพ่ือมีเงินมาใช้ในการบริหารงานและจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงาน รวมทั้งการสร้างผลก าไรให้แก่องค์กร เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ และผู้ถือหุ้น 

2) หลักความต้องการของผู้ชม ในการสร้างสรรค์ การจัดรายการ และการผลิตรายการผู้ชมส าคัญที่สุด 
เพราะผู้ชมเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดสร้างสรรค์รายการ รายการตอบสนองความต้องการของผู้ชม ผู้สร้างสรรค์จึง
ต้องคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่าผู้ชมต้องการอะไร 

3) หลักวัตถุประสงค์ขององค์กร ท างานจึงต้องมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้สร้างสรรค์ต้อง
ศึกษาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 

4) หลักคุณค่าของเนื้อหาในคอนเทนต์ ผู้สร้างสรรค์จะต้องวิเคราะห์และประเมินให้ได้ว่าเนื้อหาในคอน
เทนตจ์ะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อสังคมอย่างไร มีความคุ้มค่าที่จะผลิตและน าเสนอต่อประชาชนหรือไม่ 
รวมถึงมีคุณค่าต่อสังคมโดยรวมอย่างไร 

5) หลักความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม แม้ว่าการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์จะมุ่งสร้าง
ความส าเร็จทางด้านการตลาด ต้องมีการแข่งขันในการสร้างความสนใจจูงใจผู้ชมให้มากที่สุดเพื่อประสบผลส าเร็จ
ด้านผู้ชม อันจะน าไปสู่ผลส าเร็จด้านรายได้ แต่อย่างไรก็ดี วิธีการ ต้องมีความสุจริต มีความเป็นธรรมต้องไม่เกิด
จากการหลอกลวง ไม่เสนอสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อเด็กและเยาวชน ไม่เป็นอันตรายต่อสังคม ไม่เพาะบ่มนิสัยที่ไม่ดีแก่
ประชาชน ควรจะต้องส่งเสริมรสนิยมอันดี 

โดยทั่วไป การคิดสร้างสรรค์และการบริหารคอนเทนต์จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 
 1) การมปีระเด็นเนื้อหาที่โดดเด่น  
 2) การเลือกใช้รูปแบบและวิธีการน าเสนอที่ช่วยเสริมประเด็นเนื้อหาให้สนใจ และ 
 3) การผลิตเนื้อหาหลายเวอร์ชั่นตามแพลตฟอร์ม (platform) ของสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อเก่าหรือ
ดั้งเดิมและสื่อใหม่ 
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การบริหารจัดการคอนเทนต์ 
 นอกจากจะต้องให้ความส าคัญกับการคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์แล้ว ยังจะต้องมีการวางระบบและแนว
ทางการบริหารจัดการคอนเทนต์ที่น าเสนอและการบริหารจัดการช่องทางในการน าเสนอหรือเผยแพร่คอนเทนต์
นั้นๆ ให้มีพลัง เป็นเอกภาพ และสร้างการติดตามชม ฟัง หรืออ่านของผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการ
ไม่ใหบุ้คลากรขององค์กรท างานซ้ าซ้อนกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการสื่อสาร  
    1) การบริหารจัดการคอนเทนต์ การบริหารจัดการคอนเทนต์ในยุคดิจิทัล หรือยุคการหลอมรวมสื่อเป็น
การแข่งขันกันภายใต้มาตรฐานด้านคุณภาพรายการ ผู้ผลิตคอนเทนต์จ าเป็นต้องผลิตเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ 
ดึงดูดความสนใจ เพราะผู้รับสารจะเลือกอ่าน ชม หรือฟังที่ตัวรายการก่อนที่จะเลือกช่อง ดังนั้นจึงจะต้อง
สร้างสรรคค์อนเทนต์ให้มีความแตกต่างเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของของตน ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการด้านคอน
เทนตก์็ต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการและรสนิยมของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เนื้อหาของคอนเทนต์ต้องมีความ
ต้องกระชับ รวดเร็ว ดูสมจริง ตรงกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ผู้รับสารในปัจจุบันจะ
เปิดรับเนื้อหาต่างๆ จากหลากหลายช่องทาง ทั้งผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ (first screen) และผ่านสื่อใหม่แบบจอที่
สอง (second screen) ซึ่งประเด็นดังกล่าวถือเป็นความท้าทายที่น าไปสู่การบริหารจัดการช่องทางในการน าเสนอ
คอนเทนต์ของผู้บริหารกิจการสื่อสาร 
    2) การบริหารจัดการช่องทางในการน าเสนอคอนเทนต์ ผูผ้ลิตต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาและ
ช่องทางการน าเสนอให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคสื่อ ด้านการบริหารช่องทางการน าเสนอ
คอนเทนต์ประเภทบันเทิงพบบทสรุปว่ากิจการสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อมีการแบ่งกลุ่มทางการตลาด (market 
segmentation) ชัดเจนมากข้ึน พฤติกรรมผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงท าให้ผู้ผลิตต้องปรับเนื้อหาตามไปด้วย จากเดิม
ตลาดไม่ได้ถูกแบ่งย่อย ปัจจุบันเทคโนโลยีเอ้ืออ านวย ท าให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาด (segmentation) ขึ้นมา 
พฤติกรรมผู้รับสารเปลี่ยนไป คนเปิดรับเนื้อหาต่างกัน ในช่องทางที่ต่างกัน จึงถือเป็นความท้าทายในการบริหาร
จัดการว่าจะท าอย่างไรให้คอนเทนต์เดียวกันเกิดผลสูงสุดในตลาดและช่องทางการออกอากาศได้ 

ทั้งนี้ ปรากฎการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่สืบเนื่องมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีฯ ที่เป็นไปอย่าง
ก้าวกระโดดเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขยายรูปแบบและพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์อย่างไร้ข้อจ ากัดในด้านการ
เข้าถึงช่องทางการสื่อสาร การเข้าถึงแหล่งสาร การเข้าถึงสาร การแลกเปลี่ยนโต้ตอบกับแหล่งสาร และผู้ร่วม
ชุมชนการสื่อสารต่างๆ ซึ่งน าไปสู่สภาพการณ์ของสื่อแบบหลอมรวม (media convergence) ที่การส่งสาร การรับ
สาร การผลิตสาร การโต้ตอบ สามารถกระท าผ่านช่องทางบนอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวด้วยปลายนิ้วสัมผัสของมนุษย์ 
ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์สื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ปรากฎการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กิจการ
สื่อสารต้องมีการบริหารจัดการช่องทางการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือ 

1) ต้องมีช่องทางท่ีหลากหลายตามพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้รับสาร 
2) ต้องมีความเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีการแบ่งกลุ่มทางการตลาดชัดเจนมากข้ึน 
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3) พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเอ้ืออ านวย ผู้บริโภคเนื้อหาต่างกันในช่องทางที่ต่างกัน 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ การทีผู่้ผลิตรายการโทรทัศน์จะต้องน าเสนอเนื้อหารายการผ่านช่องทางหรือ

สื่อที่หลากหลาย (One Content Multiscreen-Multiplatform) จะผลิตเนื้อหารายการเพ่ือน าเสนอผ่านทาง
หน้าจอโทรทัศน์อย่างเดียวอย่างแบบในอดีตไม่ได้ ต้องมีการน าเสนอผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (smartphone) 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสื่อดิจิทัลที่อยู่ภายนอกสถานที่ โดยสามารถเข้าถึงผู้ชมในมิติต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์
ส าหรับผู้ชมทางบ้าน โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส าหรับผู้ชมที่ก าลังเดิน ทางคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ชมที่อยู่ที่
ท างาน และสื่อดิจิทัลที่อยู่ภายนอกสถานที่ส าหรับผู้ที่พบเห็นทั่วไป ซึ่งท าให้รายการโทรทัศน์สามารถเข้าถึงผู้ชมได้
กว้างขวางขึ้น ทุกช่องทาง ทุกเวลา และท าให้ผู้ชมมีตัวเลือกที่หลากหลาย (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2558) 
 

กิจกรรมที่ 3.2  

การสร้างสรรค์และบริหารคอนเทนต์ ควรยึดหลักการและค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง 
 

แนวตอบกิจกรรมที่ 3.2 

 การสร้างสรรค์และบริหารคอนเทนต์ ควรยึดหลักการและค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลายด้าน 
หลายมิติ ดังนี้  

1) หลักความส าเร็จด้านการตลาด   2) หลักความต้องการของผู้ชม  
3) หลักวัตถุประสงค์ขององค์กร  4) หลักคุณค่าของเนื้อหาในคอนเทนต์  
5) หลักความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม 

 
 
เร่ืองที่ 3.3  
องค์ประกอบของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 
 
 คอนเทนต์ (content) คือสารหรือเนื้อหาสาระที่ผู้ส่งสารต้องการส่งไปยังผู้รับสารในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ข้อความ รูปภาพ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ คลิปเสียง นิทาน เพลง ฯลฯ โดยอาจเป็นเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
หรือใช้หลายรูปแบบรวมกัน หรือในอีกนัยหนึ่งคอนเทนต์ก็คือสิ่งที่เราอ่าน เราฟัง หรือเราดูทางช่องทาการสื่อสาร
ตางๆ  

เมื่อพิจารณาความหมายของคอนเทนต์ร่วมกับความหมายของความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวในเรื่อง 3.1 
อาจสรุปได้ว่า คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง สารหรือเนื้อหาสาระ (message) ทีผู่้ส่งสารต้องใช้ความสามารถ
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ของสมองที่คิดได้อย่างกว้างไกล หลายแง่มุม มีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่เกี่ยวข้องหรือ
สัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว จนเกิดเป็นความคิดเชิงจินตนาการทีน่ าไปสู่การน าเสนอสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ทีแ่ปลกใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ คลิปเสียง นิทาน หรือเพลง 
ไปสู่ผู้รับสารที่อาจเป็นผู้ชม ผู้ฟัง หรือผู้อ่านทั่วไป เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ หรือความบันเทิง 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์โดยทั่วไป ประกอบด้วย ข้อความหรือตัวอักษร (text) 
ภาพนิ่ง (still image) ) ภาพเคลื่อนไหว (motion picture)  เสียง (sound) และสี (color) ซึ่งผู้สร้างสรรค์คอน
เทนตจ์ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ท าความเข้าใจในธรรมชาติหรือ
ลักษณะของสื่อที่จะใช้สื่อสารคอนเทนต์ให้ลึกซึ้งก่อนที่จะผลิตคอนเทนต์ เพราะจะต้องผสมผสานองค์ประกอบ
พ้ืนฐานดังกล่าวจนได้เป็นคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารครั้งนั้นๆ 
รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ มีดังนี้ 

1. ข้อความ ได้แก่ ตัวอักษร ค า ประโยค และรูปแบการเขียนบแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาที่จะน าเสนอในคอนเทนต์ โดยเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของเนื้อหาหรือเรื่องราวที่น าเสนอ ซึ่งเรา
สามารถจะน าตัวอักษรหรือข้อความมาใช้ในการสร้างสรรค์โดยการพิมพ์ด้วยโปรแกรมต่างๆ 

 สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์สามารถน าข้อความมาสร้างสรรค์เพ่ือน าเสนอเนื้อหาสาระ ได้แก่ การ
สร้างสรรค์โดยใช้ตัวอักษร (ที่มีขนาดและแบบของตัวอักษรต่างๆ ให้เลือกใช้) ค า ประโยค และการเขียนรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งมรีูปแบบให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เช่น ข่าว บทความ สารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย เป็นต้น  

การสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วยลักษณะของตัวอักษรและข้อความสามารถท าได้หลายลักษณะ ได้แก่  
- การก าหนดลักษณะของแบบตัวอักษรหรือข้อความ (text) เช่น ตัวธรรมดา ตัวหนา ตัวเอียงหรือการ

ขีดเส้นใต ้ เป็นต้น 
- การก าหนดขนาดของตัวอักษร (font size)  
- การก าหนดสีตัวอักษร (color)  
- การก าหนดการจัดวางต าแหน่งของตัวอักษร (alignment) เช่น การจัดวางต าแหน่งของตัวอักษรซ่ึง

เป็นการก าหนดวิธีการเรียงของตัวอักษรหรือข้อความในแต่ละย่อหน้า ว่าต้องการชิดซ้าย ชิดขวา อยู่ตรงกึ่งกลาง
หรือจัดซ้ายขวาเสมอกัน รวมถึงการเว้นระยะห่างของข้อความ และ 

- การก าหนดเส้นขอบตัวอักษร (bolders)  
อย่างไรก็ตาม มีข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ตัวอักษรในสร้างสรรค์คอนเทนต์ ได้แก่ 
1) ตัวอักษรที่ใช้จะต้องมีความชัดเจนและอ่านง่าย 
2) ข้อความที่ต้องการจะเน้นควรจะมีลักษณะที่แตกต่างจากข้อความธรรมดาเช่นใช้ตัวหนาตัวเอียงหรือขีด

เส้นใต้  
3) จัดช่องว่างระยะห่าง ให้อ่านง่ายและมีความเหมาะสม  
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4) จัดขนาดของตัวอักษรตามความส าคัญของข้อความ 
5) หัวข้อที่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ควรมีระยะช่องไฟของตัวอักษรที่ให้ความรู้สึกที่ดีไม่ติดหรือห่างกันเกินไป  
6) เลือกสีของข้อความให้อ่านง่ายมีความแตกต่างจากสีของพ้ืนหลังเช่นตัวอักษรสีเข้มควรอยู่บนพื้นสีอ่อน

ในขณะที่ตัวอักษรสีอ่อนควรอยู่บนพื้นสีเข้ม  
7) หากต้องการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางบรรทัดไม่ควรท าติดกันหลายๆบรรทัดเพราะจะดูไม่สวยงามและ

ยากต่อการอ่าน  
8) ตัวอักษรภาษาอังกฤษควรใช้อักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปถ้าก าหนดขนาด

ตัวอักษรที่เท่ากันตัวอักษรภาษาอังกฤษจะมีขนาดสูงกว่าภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยจะนับรวมตัวสระท่ีอยู่
ด้านบนและตัวสระที่อยู่ด้านล่างเข้าไปด้วย 

9) การเน้นความน่าสนใจของข้อความ อาจใช้การใส่แสงเงาให้กับตัวอักษร 1 
10) ควรสรรหาข้อคิดค าเสนอแนะหรือค าติชมจากหลายๆความคิดมาสรุปเพื่อเลือกใช้ตัวอักษรที่

เหมาะสมที่สุดกับข้อความที่ต้องการน าเสนอ  
11) การน าตัวอักษรมาใช้ในงานควรตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ก่อนว่าสามารถน ามาใช้ได้หรือไม่หากต้องการ

ใช้ตัวอักษรจะมีเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดตัวอักษร โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ 

2. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
การสร้างสรรค์คอนเทนต์ ไม่ใช่จะมีเพียงเนื้อหาที่เป็นข้อความอย่างเดียว การใช้ภาพเพ่ือประกอบการ

อธิบายและสื่อความหมาย จะช่วยท าให้เนื้อหาภายในคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยัง

ช่วยท าให้เนื้อหามีความน่าสนใจ และดึงดูดให้ผู้อ่านได้เข้ามาอ่านอีกด้วย  

ภาพนิ่ง หมายถึง ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดจากการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด 
ภาพลายเส้น ภาพกราฟิก ภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ภาพถือเป็นสื่อภาษาสากล นอกจากนี้ยังใช้ภาพสื่อ
ความหมายเพ่ือประกอบข้อความหรือค าบรรยายได้อย่างลึกซ้ึงมากข้ึน เพราะภาพหนึ่งภาพสามารถสื่อความหมาย
ได้มากกว่าการใช้ข้อความจ านวนมาก 

การใช้ภาพส่งผลต่อการจดจ าและรับรู้ของผู้อ่านได้มากกว่าการใช้ข้อความ และท านองเดียวกันหาก
สิ่งที่เราต้องการสื่อไม่มีความน่าสนใจ ข้อความมีความยาวเกินไป ท าให้การสื่อสารไม่มีความน่าสนใจ ดังนั้น การ
เลือกสรรเพื่อน าเสนอภาพของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ นอกจากจะต้องพิจารณาถึงสิ่งที่ปรากฎในภาพแล้ว ยังต้อง
ค านึงถึงการก าหนดลักษณะของภาพว่าจะเป็นภาพขนาดใด ได้แก่ ภาพใกล้ ภาพไกล มุมกล้องเป็นอย่างไร ได้แก่ 
มุมสูง มุมต่ า มุมระดับสายตา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ส าคัญของการสร้างสรรค์ภาพประกอบคอน
เทนตท์ั้งสิ้น 
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ดังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ภาพเป็นสื่อที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อผู้รับสารเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นสื่อที่สามารถน าเสนอสิ่งที่มีความเหมือนจริง และสร้างความน่าเชื่อถือได้สูง แต่ความเหมือนจริงและความ
น่าเชื่อถือของภาพถ่ายนั้น จ าเป็นต้องอาศัยศิลปะในการน าเสนอภาพเพ่ือสื่อความหมาย เล่าเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ ถ่ายทอดจินตนาการ ความฝัน และอารมณ์ความรู้สึกไปสู่ผู้รบัสารได้อย่างอิสระเสรี ภาพจะสามารถสื่อ
ความหมาย ถ่ายทอดเรื่องราว หรือมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมมากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับการ
สร้างสรรค์และเลือกน าเสนอ เพราะผู้รับสารจะรับรู้หรือเห็นเหตุการณ์เฉพาะที่ปรากฏบนในภาพยนตร์เท่านั้น ด้วย
เหตุนี้เองการเลือกภาพเหตุการณ์ก็ดี การก าหนดลักษณะหรือขนาดของภาพก็ดี และการก าหนดมุมกล้องก็ดี สิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยให้การเล่าเรื่องราวเป็นไปตามที่ผู้สร้างสรรค์ภาพต้องการสื่อความหมาย 

กรณีท่ีเป็นการสื่อสารด้วยภาพถ่ายก็จะต้องให้ความส าคัญกับองค์ประกอบภาพ (composition) นั่น
คือจะต้องมีการจัดวางองค์ประกอบภาพที่ดี โดยจะต้องพิจารณาการจัดวางองค์ประกอบภาพที่เหมาะสมด้วยการ
ก าหนดสิ่งที่ต้องการสื่อสาร อารมณ์ความรู้สึก ความหมาย ให้กับภาพผ่านเครื่องมือในการจัดองค์ประกอบต่างๆ 
ได้แก่ ประธานของภาพ (subject) ฉากหน้า (foreground) และฉากหลัง (background) ร่วมกันในการเล่าเรื่อง
สื่อสารความหมายและอารมณ์ความรู้สึกซึ่งจะละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ 

การจัดองค์ประกอบภาพเป็นการจัดวางทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกรอบภาพให้สื่ออารมณ์และความหมาย 
ภาษาของภาพใช้ภาพในการสื่อสารอธิบายถึง เหตุการณ์ เนื้อหา อารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ชม สิ่งที่ปรากฏขึ้นใน 
“ภาพ” ดังนั้น ภาพจะต้องผ่านการเลือก คัดสรร สิ่งต่างในการน ามาประกอบกันในภาพ ที่ประกอบด้วยฉากหลัง 
อุปกรณ์ประกอบฉาก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การแสดง การจัดแสง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายและ 
เล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการหลัก คือ 1) ความงาม 2) ความหมาย และ 3) 
อารมณ์ความรู้สึก ที่เกิดข้ึนในภาพ  การจัดองค์ประกอบภาพเกิดจากการตีความผ่านเนื้อหา หรือเรื่องราวที่
ต้องการสื่อความหมาย ผ่านการจัดวางต าแหน่ง เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา ดังนั้นการตีความ การก าหนด
สัญลักษณ์ จึงเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของผู้ดูภาพ 

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดองค์ประกอบภาพ เช่น แสง เงา สี จุดเด่น รูปทรง พ้ืนที่ว่าง เอกภาพ ระยะ
ความลึกของภาพ เป็นต้น 

ส่วนภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพที่มีการเคลื่อนไหวทีเ่กิดจากภาพนิ่งหลาย ๆ เฟรมแสดง
ต่อเนื่องกัน ภาพเคลื่อนไหวสร้างจินตนาการและกระตุ้นความสนใจได้ดีกว่าภาพนิ่ง แต่ภาพเคลื่อนไหวมีขนาด
ความจุของไฟล์มากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า เราสามารถใช้ภาพเคลื่อนไหวแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างดี และสามารถ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ง่ายกว่าการผลิตวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D) และภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D) 
(https://sites.google.com/site/coolfluke11/swn-prakxb-khxng-maltimideiy) 
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3. เสียง  
เสียงนับเป็นองค์ประกอบส าคัญของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ เพราะเสียงช่วยเพ่ิมความสมจริงเสมือน

หนึ่งเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่น าเสนอนั้นก าลังเกิดข้ึนต่อหน้าต่อตาของผู้ดู เสียงในสื่อภาพเคลื่อนไหว ทั้ง
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ช่วยเพิ่มสีสันยิ่งขึ้น เพ่ิมความรู้สึก เพ่ิมระดับประสบการณ์ได้มากกว่าภาพเคลื่อนไหวเงียบ 

การใช้เสียงในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เพ่ือเสริมการเล่าเรื่องด้วยภาพให้มีความสมจริง ถ้าใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง และสื่อความหมายได้อย่างเป็นอย่างดี 

เสียงที่ใช้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์แบ่งเป็นเสียงพูด (dialogue) เสียงบรรยาย (narration) 
เสียงดนตรี (music) เสียงบรรยายกาศหรือเสียงประกอบ (atmospheric or background sound) เสียงพิเศษ 
(sound effects)  และเสียงเงียบ (silence) 

    1) เสียงพูดหรือเสียงสนทนา เสียงพูดช่วยให้ผู้ดูเข้าใจมากขึ้นว่าผู้แสดงพูดคุยอะไรกัน การ
สนทนา โต้ตอบกันในภาพยนตร์และโทรทัศน์ ยังมีภาษาท่าทาง น้ าเสียงที่แสดงถึงอารมณ์ บุคลิก พฤติกรรม 
สถานภาพทางสังคม สภาพจิตใจของผู้แสดงได้ด้วย เช่น เป็นคนมีเมตตา ใจดี หรือโหดร้าย เจ้าเล่ห์ เป็นต้น 
ตัวอย่างเสียงพูด เช่น เสียงผู้แสดงพูดคุย สนทนา ถกเถียงกันตามลักษณะของเรื่อง แม้แต่เสียงสัตว์ที่แสดงในคอน
เทนตก์็ถือว่าเป็นเสียงพูดเช่นเดียวกัน  

 2) เสียงบรรยาย เป็นส่วนแสริมและเพ่ิมเติมในส่วนที่ภาพไม่สามารถสื่อสารไดท้ั้งหมด เป็นการ
เน้นส่วนส าคัญและเชื่อมโยงฉากและเวลาในคอนเทนต์ ช่วยให้ผู้ดูได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม และเข้าใจเนื้อหาสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเสียงบรรยาย ได้แก่ ค าอธิบาย 

 3) เสียงดนตรี เป็นองค์ประกอบส าคัญในเกือบทุคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือบันเทิง สารคดี หรือ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ล้วนแล้วแต่ใช้ดนตรีประกอบทั้งนั้น เพราะว่าดนตรีช่วยน าเข้าสู่เรื่อง สร้างอารมณ์ 
เชื่อมโยงเหตุการณ์ เชื่อมโยงเวลา รวมถึงบ่งบอกสถานที่เกิดเหตุการณ์ เช่น ใช้แคน และพิณ บอกเรื่องราวของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น  

 4) เสียงบรรยายกาศหรือเสียงประกอบ (atmospheric or background sound) ได้แก่ เสียง
บรรยากาศในบริเวณท่ีถ่ายคอนเทนต์ เช่น ถ้าถ่ายท าในป่าทึบ มีน้ าตกเป็นส่วนประกอบ จะต้องได้ยินเสียงน้ าตก 
เสียงลมพัดใบไม้เป็นแบกกราวด์ ถ้าถ่ายท าบนถนนทีม่ีการจราจรคับคั่ง ต้องได้ยินเสียงรถยนต์ เสียงรถเมล์ เสียง
แตรรถ เสียงคนพูด เป็นต้น 

 5) เสียงพิเศษ ได้แก่ เสียงที่ท าขึ้นเพ่ือให้ฉากนั้น ๆ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ฉากในป่า มีน้ าตก เป็น
ส่วนประกอบ นอกจากมีเสียงผู้แสดงที่เป็นคู่รักสนทนากัน เสียงน้ าตก เสียงดนตรีแล้ว อาจมีเสียงชะนีร้อง มีเสียง
สัตว์อ่ืน ๆ ประกอบเข้ามาเพ่ือให้ฉากนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งในความเป็นจริง อาจไม่มีสัตว์เหล่านั้นเลย 

 6) เสียงเงียบ ถือเป็นเสียงพิเศษชนิดหนึ่งที่ใช้ประกอบเพื่อผลพิเศษบางอย่างในบางฉาก บาง
ตอนเพื่อสะกดอารมณ์หรือปลุกเร้าใจของผู้ดูให้จดจ่ออยู่กับภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏบนจอ มักใช้กับฉากท่ีน่า
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สะพรึงกลัว ตึงเครียด ตกอยู่ในอันตราย เช่น ฉากผู้ก่อการร้ายย่องเข้าในสถานที่ส าคัญ ก าลังท าร้ายคนส าคัญ 
ความเงียบในฉากสะกดอารมณ์ผู้ดูให้อยู่กับภาพท่ีเห็นและรอดูต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร เมื่อผู้ก่อการ ร้าย
ทิ้งอาวุธหรือถูกท าร้าย ผู้ดูจะผ่อนคลายความตึงเครียดนั้น แล้วเสียงดนตรีหรือเสียงประกอบอ่ืนดังเข้ามาเพ่ือ
เปลี่ยนบรรยากาศต่อไป 

 

4. สี  
สี (color) จัดเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในมิติด้านการสื่อความหมายที่ส าคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งของการ

สร้างสรรค์คอนเทนต์ โดยเฉพาะการสร้างหรือเร่งเร้าอารมณ์ความรู้สึกกับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย เพราะการ
เลือกใช้โทนสีจะท าให้ผู้รับสารเกิดความสนใจในเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อออกไปได้ รวมถึงยังช่วยแสดงถึงตัวตนหรือ
องค์กรของผู้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง  

ส าหรับการเลือกใช้สี ไม่ว่าจะเป็นสีของตัวอักษรหรือสีของพ้ืนหลังของภาพ หากองค์กรมีภาพลักษณ์ท่ี
ชัดเจนอยู่แล้ว เพียงเลือกใช้สีที่ตรงกับภาพลักษณ์นั้นก็จะช่วยให้เกิดการดึงดูดและจดจ าได้เมื่อกลุ่มเป้าหมายเห็น
คอนเทนต์อีกครั้ง ส าหรับองค์กรที่พ่ึงเริ่มก่อตั้งโดยยังไม่มีการก าหนดภาพลักษณ์ที่ชัดเจน หรือต้องการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ที่มีอยู่ให้เหมาะสม ก็จะต้องศึกษาจิตวิทยาการใช้สีให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น (https://stepstraining.co/social/3-elements-of-facebook-image-ads) 

1) สีน้ าเงิน ในทางจิตวิทยาจะสื่อความหมายให้เกิดความรู้สึกถึงความจริงจัง ความไว้วางใจ น่าเชื่อถือ
สงบนิ่ง มีพลัง สุภาพ ปลอดภัย ทันสมัย ความเป็นทางการและสร้างความเชื่อมั่น จึงเหมาะส าหรับธุรกิจการเงิน 
เทคโนโลยี สุขภาพ 

2) สีเหลือง ในทางจิตวิทยาจะสื่อความหมายให้เกิดความรู้สึกถึงแจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน สดชื่น สดใหม่ 
และเป็นสีที่กระตุ้นสมองและไอเดียใหม่ๆ ให้ความหวัง ความสนุกสนาน สร้างความรู้สึกที่มั่นใจ กระตุ้นความคิด
เชิงบวก จึงเหมาะส าหรับธุรกิจอาหาร ความบันเทิง สารคดี ท่องเที่ยว เทคโนโลยี 

3) สีส้ม ในทางจิตวิทยาถือเป็นสีแห่งพลังงาน ความกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี เป็นสีแห่งความ
สนุกสนาน อบอุ่น เปิดกว้าง อารมณ์ขัน มิตรภาพ ความกล้าหาญ ความท้าทาย จึงเหมาะส าหรับธุรกิจเทคโนโลยี 
สุขภาพ อาหาร บริการ 

4)  สีแดง เป็นสีที่นิยมส าหรับการใช้โฆษณาชวนเชื่อ สื่อสารถึงความตื่นเต้น เร้าใจ ความท้าทาย ความ
กล้าหาญ ร้อนแรง ความสุข ความเป็นอุดมคติ กระตุ้นความรู้สึกกระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า รุ่มร้อน จึง 
เหมาะส าหรับธุรกิจอาหาร เทคโนโลยี บริการ 

5) สีม่วง ในทางจิตวิทยาจะสื่อความหมายให้เกิดความรู้สึกถึงความสง่างาม หรูหรา ลึกลับ มีระดับ 
สัญชาติญาณ นิ่งขรึม มีมนต์ขลัง มีความคิดและจินตนาการณ์ และความสร้างสรรค์ จึงเหมาะส าหรับธุรกิจ 
เทคโนโลยี การเงิน การบิน สุขภาพ ความงาม 

https://stepstraining.co/social/3-elements-of-facebook-image-ads
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6) สีขาวด า ในทางจิตวิทยาจะสื่อความหมายให้เกิดความรู้สึกถึงความลึกลับ หรูหรา ทันสมัย เข้มแข็ง 
ชัดเจน ความสุภาพ ความสะอาด ความน่าเชื่อถือ ความเป็นผู้น า จึงเหมาะส าหรับธุรกิจ เครื่องแต่งกาย เทคโนโลยี 
กีฬา 

7) สีเขียว ในทางจิตวิทยาจะสื่อความหมายให้เกิดความรู้สึกถึงความสดชื่น ให้ความรู้สึกเติบโต ความสงบ 
สุขภาพ ความปลอดภัย มั่นคง สว่างและชัดเจน ใกล้ชิดธรรมชาติ จึงเหมาะส าหรับธุรกิจ พลังงานสะอาด อาหาร 
สุขภาพ การเกษตร 
 ส าหรับการใช้สีในการน าเสนอภาพเคลื่อนไหวมีความเกี่ยวข้องกับการให้แสง เพราะการที่เราจะเห็นสีได้

นั้นต้องให้แสงสว่างพอสมควร ทั้งแสงและสีจึงเข้ามามีส่วนสร้างความสมจริงให้ภาพยนตร์และโทรทัศน์ในแต่

ละช็อต แต่ละฉาก  

 การใช้สีในสื่อภาพเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือคลิปวิดีโอ มี 2 ลักษณะ คึอการให้สี

ฉากในสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ แลฺะการใช้สีส าหรับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของผู้แสดง 

 การให้สีฉากจะต้องค านึงถึงเนื้อหาสาระของเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องราวลึกลับ ฆาตกรรม จะจัดฉากในแนวสี

หนัก ๆ ทึม ๆ และให้แสงแบบโลว์คีย์ ถ้าเป็นเรื่องราวสนุกสนาน รื่นเริง บันเทิงใจ การท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติ 

ความรัก จะจัดฉากให้มีสีสันสดใส สว่างไสว และให้แสงแบบไฮคีย์ 

 การใช้สีในเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับนั้น ต้องสอดคล้องกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่องราว เช่น 

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ต้องให้ผู้แสดงแต่งกายให้ตรงกับยุคสมัย แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาสีทึ่ใช้ในการแต่งกายและ

เครื่องประดับของผู้แสดงมักสื่อความหมายตามเนื้อหาในเรื่อง และใช้วรรณะสีเป็นแนวในการแต่งกาย โดยมีแนว

การใช้สีดังนี้ 

 1) สีขาว (white) ถือเป็นสีบริสุทธิ์ สะอาด เรืองรองจะก าหนดให้ผู้แสดงฝ่ายธรรมะ ความดี ความบริสุทธิ์

ยุติธรรมเป็นฝ่ายแต่งสีขาว แม้ในภาพยนตร์ยุคสีธรรมชาติแล้วก็ยังก าหนดอย่างนั้นอยู่ 

 2) สีด า (black) ถือเป็นสีสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย ยุคโบราณ ความเงียบเหงา เจ้าเล่ห์เพทุบาย ก าหนด 

ให้ฝ่ายอธรรมเป็นฝ่ายแต่งสีด า เพราะดูเข้มแข็งและเจ้าเล่ห์สมจริง 

 3) สีแดง (red) นักมนุษยวิทยาเห็นว่าสีแดงเป็นสีที่สองของมนุษย์ยุคโบราณ ในยุคของอัศวินโต๊ะกลม สี

แดงเป็นสัญลักษณ์ของโลหิตและชีวิต เป็นสีหลักในวัฒนธรรมโบราณ เช่น จีน ญี่ปุน และอินเดีย ในปัจจุบันถื อว่า 

สีแดงเป็นสีแห่งความรัก ความตื่นเต้น เร่าร้อน อันตราย ภาพยนตร์ใช้สีแดงได้ดี แต่ส าหรับโทรทัศน์สีแดงไม่เหมาะ

กับโทรทัศนใ์นด้านเทคนิค เพราะสีแดงจะพลิ้วและล้มไปทับสีอื่น ท าให้ภาพไม่คมชัดเท่าที่ควร 

 4) สีเหลือง (yellow) มีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์ เป็นสีที่ได้รับความเคารพสูงในจีนและอียิปต์ เป็น

สัญลักษณ์แห่งอ านาจ จักรพรรดิจีนเป็นผู้ทรงราชสิทธิ์ในการฉลองพระองค์สีเหลือง ไม่ใช่สีของสามัญชนทั่วไป 
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ต่อมา  สีเหลืองได้แปรเปลี่ยนความหมายไปในทางอ่ืน เป็นสัญลักษณ์ของการหลอกลวง ความฉลาด รื่นเริง และ

อบอุ่น เปล่งปลั่งแทนอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก บางครั้งอาจหมายถึงความหวาดกลัว 

 5) สีเขียว (green) แทนความมีชีวิตชีวา ฤดูใบไม้ผลิ ความหวัง 

 6) สีน้ าเงิน (blue) เป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความหวัง ความจริง เกียรติยศ ความสงบ บางครั้ง

หมายถึงความเศร้า ความห่างเหิน อย่างในภาษาอังกฤษว่า I am feeling blue. (ฉันเศร้าเหลือหลาย)  

 ยังมสีีอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ผู้สร้างภาพยนตร์สามารถน ามาใช้ให้เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ เพ่ึอให้ผู้
ดูมีความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์ที่น าเสนอในภาพยนตร์และโทรทัศน์ 
 

กิจกรรมที่ 3.3  

คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง 

แนวตอบกิจกรรมที่ 3.3 

องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) ข้อความ ได้แก่ ตัวอักษร ค า 

ประโยค รูปแบบการเขียน 2) ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก 3) ภาพเคลื่อนไหว 4) เสียง ได้แก่ เสียงพูด 

เสียงดนตรี เสียงประกอบ เสียงเงียบ และ 4) สี 
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ตอนที ่4 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
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เร่ืองที่ 4.1 
บทน า 
 

ประเทศไทยนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท าคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ในทุกมิติ  ทุกระดับ  ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในทุกมิติและวงการต่างๆ ทั้งวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   
วงการสื่อ  วงการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และยัง
รวมถึงวงการการพัฒนาต่างๆ โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร กรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นหน่วยงานหลัก ควบคู่กับฐานคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติในปัจจุบัน (แผนฯ 13) และระดับโลกคือแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน 
(SDGs) 

 
 

ภาพที่ 1 โมเดลประเทศไทย 4.0  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2561 
 “ประเทศไทย 4.0” มุ่งเน้น “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยรัฐบาลเน้นการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานการขับเคลื่อน
ให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนมีความก้าวหน้าได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานรองรับการพัฒนาในทุกด้าน เช่น ภาคธุรกิจการเงิน ธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 2 “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งเน้น “ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
(แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ แผนฯ 12 ) 

         เป้าหมายหลัก ๆ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท าคอน
เทนต์ที่สร้างสรรค์ในทุกมิติ  ทุกระดับ  ทุกหน่วยงาน ดังต่อไปนี้คือ  

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ และในทุกภาคส่วน 

2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ผ่าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าถึงและเท่าเทียม 

3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่
เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 
 

เร่ืองที่ 4.2  

ความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือท าคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค ์
 
            เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับเป็นเครื่องมือที่ทุกหน่วยงาน และสมาชิกทุกคนในสังคมต้อง
สามารถเข้าถึง  และใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์นั้นๆให้ได้มากที่สุด  ดังเช่น 

1) ช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นในการยอมรับนวัตกรรมเป็น
การเตรียมปัจเจกบุคคล ชุมชน ตลอดจนองค์กรในภาพรวมให้ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สามารถ
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ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้สามารถที่จะเตรียมพร้อม ปรับตัว และพัฒนา
ตนเองได้อย่างเท่าทัน 

2) ช่วยเตรียมการช่วยสร้างความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การรับเอา
นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้อาจจะช่วยให้เกิดทางเลือกที่ดีกว่า เกิดโอกาสที่ดีกว่า เกิดการแก้ปัญหา ฯลฯ เช่น การ
ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานถ่านหินมาเป็นการใช้พลังงานธรรมชาติ เช่นพลังงานน้ า  พลังงานลม พลังงาน
แสงแดด การเริ่มทดลองใช้บัตรเครดติชาวนา หรือบัตรสินเชื่อเกษตรกร ฯลฯ  

3) ช่วยสร้างการยอมรับนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยลดช่องว่างหรือปัญหาจากผลของ
การรับนวัตกรรมที่อาจจะเกิดจากความไม่พร้อม หรือแม้แต่การช่วยแก้ปัญหาที่เกิดตามมาหลังการรับ
นวัตกรรมใดๆ  

4) คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์สามารถช่วยสร้างและช่วยสนับสนุนการสื่อสารให้เกิดขึ้นได้อย่าง
ทั่วถึงและหลากหลายในทุกกลุ่ม  ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ตรงกัน ถูกต้องร่วมกัน ท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วม การประสานประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนได้อย่างยั่งยืนเพราะสมาชิกของชุมชนมีโอกาสในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับนวัตกรรมดังกล่าวได้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการพัฒนาตามที่ตนพึงได้และ
น าไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน 
 

 

 

เร่ืองที่ 4.3  
ตัวอย่างความต้องการในการใช้คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์  
 
 

ตัวอย่างความต้องการในการใช้คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาในทุกระดับ และ
ทุกมิติในทุกภาคส่วน ดังเช่น  

1) คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ในหน่วยงานภาครัฐ (e-Government) 
คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์สามารถน าไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ( good 

governance) โดยก าหนดเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของ e-Thailand เป็นวิธีการบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายส าคัญดังนี้คือ (1) สร้างสรรค์บริการที่สนองตามความต้องการของ
ประชาชนในทุกเวลา (2) ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ (3) ท าให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างเท่า
เทียม และ (4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 3 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ในเว็บไซต์ศูนย์กลางบริการภาพรัฐส าหรับประชาชน 
(https://www.govchannel.go.th) สืบค้นเมื่อ 20 สค. 2565 

 

2) คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ในหน่วยงานพาณิชย์ (e-Commerce) 
คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ไทยโดยการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือประกอบธุรกิจ โดยเน้นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการส่งออก การค้า และการบริการ และการบริโภคภายในประเทศ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบตั้งแต่เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจ
หมุนเวียน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจที่ยุติธรรม  

 
 

ภาพที่ 4 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกค์ในระดับต่างๆ (e-Commerce) 
(www.ccdkm.org) สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย.2565  

http://www.ccdkm.org/
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3) คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ในหน่วยงานอุตสาหกรรม (e-Industry) 
คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาการใช้ และการผลิตนวัตกรรมและมูลค่า

ต่างๆในภาคเอกชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่
ใช้ความรู้และการสร้างสรรค์เป็นฐานในการผลิต 

 
 

ภาพที่ 5 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์สามารถช่วยต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรม (e-Industry) 
(www.ccdkm.org) สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย.2565  

4) คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ในหน่วยงานการศึกษา (e-Education) 
คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ  

ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยของประเทศ เพ่ือรองรับสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

 
 

ภาพที่ 6 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ช่วยพัฒนาการศึกษาในรูปแบบต่างๆ (Education) 
(www.ccdkm.org) สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย.2565  

 

http://www.ccdkm.org/
http://www.ccdkm.org/


41 
 

 
 

ภาพที่ 7 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ช่วยพัฒนาการศึกษาในคนทุกช่วงวัย 
(www.ccdkm.org) สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย.2565  

5) คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ในหน่วยงานพัฒนาสังคม ชุมชน (e-Society) 
คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (digital 

divide) ของสังคมในยุคสารสนเทศ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายและตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เช่น มีการรวบรวม ประมวล และจัดตั้งเครือข่ายเวที
ความคิดของผู้อาวุโส ปราชญ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาสากลของมนุษยชาติ 
รวมถึงมีการวิจัยต่อยอดและบูรณาการแนวคิดและองค์ความรู้ไทยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้กับหลักวิชาการ
สมัยใหม่เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางความคิดและปัญญา ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ และด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม   
 

 
 

ภาพที่ 8 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ช่วยเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่มีอยู่ เช่นคอนเทนต์ในมิติของการเล่าเรื่องในมิติต่างๆจาก
ชุมชนภาคการเกษตร (Farm Storytelling) (www.ccdkm.org) สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย.2565  

 

http://www.ccdkm.org/
http://www.ccdkm.org/
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ภาพที่ 9 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ช่วยเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่มีอยู่ เช่นงานฝีมือ ทักษะการประกอบการต่างๆ 
(www.ccdkm.org) สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย.2565  

 

 
ภาพที่ 10 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ช่วยเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่มีอยู่ เช่นงานฝีมือ ทักษะการประกอบการต่างๆ 

(www.ccdkm.org) สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย.2565  
 

http://www.ccdkm.org/
http://www.ccdkm.org/
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ภาพที่ 11 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ช่วยเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่มีอยู่ เช่นงานฝีมือ ทักษะการประกอบการต่างๆ 
(www.ccdkm.org) สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย.2565  

 

 
 

ภาพที่ 12 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ช่วยเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่มีอยู่ ตัวอย่างสินค้า ร้านค้าออนไลน์จากโครงการ
ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้  (www.ccdkm.org) สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย.2565  

 
          6) คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาศาสนา : การเรียนการสอนภาษาบาลีออนไลน์ (Massive 
Open Online Course) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดบทเรียน
ภาษาบาลีจากการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมสู่รูปแบบออนไลน์ ภายใต้กรอบแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือการพัฒนาและท านุบ ารุงศาสนาเพื่อการช่วยสืบทอดศาสนาอย่างยั่งยืน  

http://www.ccdkm.org/
http://www.ccdkm.org/
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ภาพที่ 13 คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดบทเรียนภาษาบาลีจากการเรียนการสอน
ในรูปแบบเดิมสู่รูปแบบออนไลน์ 

สรุป  
จึงอาจกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของศตวรรษที่ 21 นี้ที่นับว่าเป็น

ศตวรรษที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การขยายตัวและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนแทศและการ
สื่อสาร ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนจากทุกประเทศทั่วโลกต้อง
เผชิญการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ตลอดเวลา บริบทของสังคมในทุกระดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์  นับว่าเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือส าคัญของการพัฒนาตามกรอบนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่งเน้นให้คนไทยสามารถสร้างสรรค์และ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุน
มนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท าคอนเทนต์ที่
สร้างสรรค์ในทุกมิติ  ทุกระดับ  ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากทั้ง
เพ่ือการพัฒนาตนเอง  พัฒนาครอบครัว พัฒนาอาชีพ  รายได้  การท างาน และการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามแผนและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน 
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ตอนที ่5  

กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ 

 
 

ความน า 
การเปลี่ยนมาสู่ยุคดิจิทัล ท าให้ใครก็สามารถเข้ามาเป็น “คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ” กันได้ง่ายๆ แค่มี

ความอยากเล่า อยากเขียน ในสิ่งที่ได้พบเจอมา หรือสิ่งที่เราสนใจ บางคนท าได้ดี มีคนดูคนติดตามมากมาย 
จนเกิดมีรายได้มากมาย และกลายเป็นอาชีพ ที่เรียกกันว่า คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ท าให้หลายต่อหลายครั้ง เรา
มักจะพบปัญหาการน าเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงบ้าง ปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบ้าง หรือบางทีก็
มีการท าหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม และอีกสารพัดปัญหา ซึ่งความจริงแล้ว ไม่ว่าอาชีพไหนๆ ก็ต้องมีหลักการท างาน
ที่ถูกต้อง ยึดหลักกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 หลักศีลธรรม จรรยาบรรณ 
อันดีงามของไทยทุกด้าน  

ส าหรับอาชีพคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ต้องมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2565  จริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพเหมือนกับอาชีพนักข่าว หรืออาชีพอ่ืนๆ เพราะเนื้อหาสาระ ข้อมูล
ข่าวสารที่ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ น าเสนอไปนั้น ส่งผลต่อคนจ านวนมากในสังคมนั่นเอง (สามย่านมิตร
ทาวน์,2565)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
 
 

เร่ืองที่ 5.1  
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้ การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก การถูก
ละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ   

สรุปสาระส าคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (“PDPA – Privacy for All”) 
หลักการส าคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

1. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)  
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น 

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ข้อมูลสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (e-mail) ประวัติ
อาชญากรรม เป็นต้น  
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2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ตามกฎหมายไม่ได้ให้ค านิยามไว้ แต่โดยหลักการ

ทั่วไปแล้วหมายถึง บุคคลที่ข้อมูลนั้นระบุไปถึง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)  
o บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูล ส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนโดยทั่วไป ที่เก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของประชาชนหรือลูกค้าที่มาใช้บริการ  

o ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น จัดให้มีมาตรการ
รักษา ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล , ด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้อ่ืนใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลโดยมิชอบ , แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ส านักงาน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทราบภายใน ๗๒ ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ , แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพ่ือตรวจสอบการ
ท างานของตน  เป็นต้น  

 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)  
o บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล ตาม ค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  เช่น บริการ cloud 
service เป็นต้น  

o ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่หลัก คือ ด าเนินการตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้
ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

3. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมาย หากด าเนินการตามหลักการใด 
หลักการหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

 Consent  
o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล - ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
o มีแบบหรือข้อความท่ีอ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่าย และต้องไม่เป็นการหลอกลวง  
o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ถ้าไม่มีข้อจ ากัดสิทธิ เช่น มี

กฎหมาย ที่ก าหนดให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ก่อน  
 Scientific or Historical Research  
o จดัท าเอกสารประวัติศาสตร์ , จดหมายเหตุ , การศึกษาวิจัย , สถิติ  

  Vital Interest  
o เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การเข้ารับ

บริการทาง การแพทย์ ณ โรงพยาบาล  
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 Contract  
o เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท าสัญญากู้ยืม

เงินจากธนาคาร ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้
ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา  

 Public Task  
o เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือ

ปฏิบัติหน้าที่ใน การใช้อ านาจรัฐ เช่น หน่วยงานของรัฐจัดท า Big Data เพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจนของเกษตรกร 

 Legitimate Interest  
o เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

ของบุคคลหรือนิติ บุคคลอ่ืน เช่น บริษัทเอกชนติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเพ่ือ
รักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัทสามารถ เก็บรวบรวมภาพถ่ายซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้  

 Legal Obligations  
o เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากหลักการข้างต้นแล้ว มีข้อมูลส่วนบุคคลอีก

ประเภทซึ่งเรียกว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal 
Data) เช่น เชื้อชาติ  ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม พฤติกรรม ทางเพศ เป็นต้น 
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีหลักการที่เข้มงวดกว่า
ข้อมูลส่วน บุคคลทั่วไป โดยจะกระท าได้หากด าเนินการตามหลักการใดหลักการหนึ่ง 
เช่น ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Explicit Consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล , 
เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็นต้น  

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
 ประเทศปลายทางท่ีรับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

เพียงพอ  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศ  
5. สิทธิของเข้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right) เช่น  

 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)  
o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
 สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล 

(Right to erasure (also known as right to be forgotten))  



49 
 

o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถ ระบุตัวบุคคลได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่หมดความจ าเป็น หรือข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ขอถอนความยินยอมแล้ว  

6.  การร้องเรียน  
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ได้  
7.  ความรับผิดและบทลงโทษ  

7.1 ความรับผิดทางแพ่ง  
 ผู้กระท าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ไม่ว่า การด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม  
 ศาลมีอ านาจสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมได้สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง  

7.2  โทษอาญา  
 ก าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้ส าหรับความผิดร้ายแรง เช่น การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลที่มี ความละเอียดอ่อนโดยมิชอบ , ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้วน าไปเปิดเผย
แก่ผู้อื่นโดยมิชอบ  

 ระวางโทษสูงสุดจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 

ในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นอาจต้องร่วมรับผิดในความผิดอาญาที่เกิดขึ้น  
7.3  โทษทางปกครอง  

 ก าหนดโทษปรับทางปกครองส าหรับการกระท าความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมาย ก าหนด เช่น ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ , ขอความยินยอมโดยหลอกลวงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล , 
ไม่แตง่ตั้ง DPO เป็นต้น  

 โทษปรับทางปกครองสูงสุด ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญใดใดขึ้น สื่อจะท า
หน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าเรื่องราว ที่มาที่ไป และบทสรุป ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้
และตัดสินใจของผู้รับสารเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องส าคัญที่สื่อต้องวางตัวเป็นกลาง และไม่
ใส่เรื่องราวเพิ่มเติมลงไปในเนื้อหา เพ่ือไม่ให้เกิดความอคติ (Bias) 

แต่หากส านักข่าว รายงานข่าวหรือเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริง ด้วยการน าเสนอเพียง
บางส่วน หรือเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็อาจเกิดเป็นข้อกังขา และทวงถามถึงความเหมาะสมของความเป็น
สื่อได้ แน่นอนว่า Content Creator นั้นก็ถือเป็นสื่อเช่นเดียวกัน  
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เร่ืองที่ 5.2   
จรรยาบรรณสื่อสารมวลชนสากล  
 

ส าหรับจรรยาบรรณสื่อสารมวลชนสากล (The Complete Reporter Fundamentals of News 
Gathering, Writing, and Editing 7ED โดย Kelly Leiter, Julian Harris และ Stanley Johnson) ส าหรับ
ชาว Content Creator ดังนี ้

1. ต้องเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแก่ผู้รับสาร (The truth and the whole truth) การสื่อสาร
อย่างเป็นกลาง ถือเป็นเรื่องส าคัญในฐานะนักสื่อสาร เพราะการน าเสนอข้อมูลไม่ว่าด้านไหนก็ตามเพียงด้าน
เดียว อาจท าให้คนที่ชมสื่อตัดสินใจไปแล้วเรียบร้อย ทางที่ดีคือน าเสนอแบบทุกมุมมอง แล้วให้ประชาชน
ตัดสินใจด้วยวิจารณญาณดีกว่า 
  2. ไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของบุคคลอ่ืน (Do not to invade the private rights) เป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่บ่อยครั้งกับการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่อาจเป็นการละเมิดสิทธ์ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องในวงการบันเทิง หรือเรื่องอ่ืนๆ ก็ตาม  ดังนั้นหากมีความจ าเป็นต้องเล่า ก็ควรเล่าอย่างมีความรับผิดชอบ
ทางจริยธรรม คือ มีความยุติธรรมต่อบุคคลที่ตกเป็นข่าว น าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง 
  3. ซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่น ามากล่าวถึงในคอลัมน์(Play fair with persons quoted in its columns) 
บุคคลที่น ามากล่าวถึงในคอลัมน์ ถือเป็นบุคคลที่ 3 การน าเรื่องราวมาเล่าต่อ หรือเป็นการอ้างถึง ควรเอ่ย
ตามท่ีได้ยินมา ซึ่งเป็นความจริง ไม่บิดเบือน หรือเล่าตามที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น 
  4. สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน (Seek to build its community) คอนเทนต์ที่เราสร้าง ไม่
ควรเป็นการท าให้ชุมชนแตกแยก และเพ่ิมความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในชุมชนมากข้ึน 
  5. ค านึงว่าการหย่าร้าง การฆ่าตัวตายนั้น เป็นปัญหาสังคมสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเสนอข่าวเชิงไม่สุภาพ 
(To recognize divorce, suicide as an unfortunate social problem) ไม่ว่าคาแรคเตอร์ หรือมู้ดในการ
น าเสนอคอนเทนต์เราจะเป็นแบบไหนก็ตาม แต่หากหัวข้อที่น าเสนอนั้นเป็นด้านลบ ก็ควรน าเสนอด้วยความ
เคารพ สุภาพ และกระชับ ที่ส าคัญควรขึ้น Trigger Warning (การเตือนว่าคอนเทนต์เทนต์มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
อะไร) เพื่อเป็นการค านึงถึงคนที่มีบาดแผลในจิตใจกับเรื่องราวด้านนี้ด้วย 
  6. อย่ากล่าวโจมตีคู่แข่ง (Do not attack on competitive) แม้จะเกิดกรณีนี้บ่อยที่ต่างประเทศใน
วงการโฆษณา ดูเป็นการแข่งขันที่ท้าทายและสนุกสนาน แต่ก็มักเป็นการบอกกันแบบอ้อมๆ เท่านั้น เพราะการ
กล่าวโจมตีคู่แข่งโดยตรง อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาท และเป็นการใส่ร้ายแบรนด์อ่ืนๆ ได้ โดยยังไม่มีการพิสูจน์
หรือมีหลักฐาน  

7. อย่าหัวเราะเยาะความวิกลจริต จิตทราม หรือพลาดโอกาสของบุคคล (Do not ridicule the 
insane or the feebleminded or misfortunes) พฤติกรรมที่แปลกไปอันเกิดจากความไม่ตั้งใจของตัว
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเจ็บป่วย ความเข้าใจผิด หรือแม้แต่การพลั้งพลาดใดๆ ก็ตาม ไม่ควรน ามาเล่า
หรือถ่ายทอดเป็นเรื่องข าขันสนุก แม้สิ่งที่เห็นอาจจะดูตลก แต่ที่มาของสิ่งนั้นน่าเจ็บปวด 
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 8. เคารพนับถือวัด โบสถ์ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ของบุคคล (Respect churches, nationalities 
and races) ความเชื่อนั้น ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล แม้จะนับถือไม่เหมือนกัน ก็ควรเคารพและไม่ล่วงเกินในสิ่งที่
คนอ่ืนยึดถือและศรัทธา คิดในทางกลับกัน เราก็ไม่ชอบใจหากสิ่งที่เราชื่นชมถูกคนอ่ืนล้อเลียนหรือแสดงความ
ไม่เคารพ 
  9. แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในทันที (Be prompt in correcting errors) หากคอนเทนต์ที่เราน าเสนอ
ไปแล้วนั้น เกิดมีข้อผิดพลาดขึ้น สิ่งที่ควรท าคือรีบแก้ไข ดูว่ามีใครได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ผิดบ้าง และ
ด าเนินการชดเชยตามความเหมาะสม เพ่ือลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งนั่นเอง 
  10. จ าไว้ว่าข่าวที่น าเสนอนั้น มีเยาวชนชายหญิงอ่านด้วย (Remember that the new is read 
by young boys and girls) Content Creator ทุกคนมีวิธีการสร้างคอนเทนต์ของตัวเอง เพื่อสร้างการจดจ า
ที่แตกต่างกัน หลายคนเน้นไปที่การให้ข้อมูล ขณะที่หลายคนก็เน้นไปท่ีมู้ดและโทนในการถ่ายทอด จึงอาจจะมี
การเผลอใช้ค าพูดที่รุนแรง หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา แต่เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว ข้อมูลที่
ถ่ายทอดออกไปนั้น เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครจะได้รับสารเหล่านั้นบ้าง  

ดังนั้นก็ควรจะพิจารณาดูว่าคอนเทนต์ก าลังจะสร้างอันตราย หรือต้องใช้วิจารณญาณแค่ไหน 
หลีกเลี่ยงได้หรือไม่ หรือหากถ่ายท าหรือสร้างไปแล้ว ก็อาจใช้วิธีการข้ึนป้ายเตือน หรือตัดเนื้อหาบางส่วนออก 
เป็นต้น 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Rainmaker (อ้างอิงจาก The Complete Reporter Fundamentals of 
News Gathering, Writing, and Editing 7ED, ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน ,2565) 
นอกจากนี้ควรค านึงถึง 

1) หลักการที่น าไปใช้กับสภาพแวดล้อมออนไลน์ได้ 
“ไม่ใช่ข้ออ้างใดๆ ในการเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตั้งใจให้เป็นส่วนบุคคล” “การหา

ข้อมูลผ่านทาง social media สื่อมวลชนจะไม่ปกปิดตัวตน” “มีความห่วงใยเป็นพิเศษในเนื้อหาที่ผู้เยาว์โพสต์
ลง social media เนื่องจากอาจไม่เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นสาธารณะในสิ่งที่ post” 

2) การใช้ลิงค์ (Link) 
“สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและลิงค์อาจน าไปสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืน ที่อาจไม่ต้องปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณ ดังนั้นจะต้องแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วย” 
3) เนื้อหาจากผู้ใช้ 

Content Creator ต้องรับผิดชอบกับเนื้อหา/ความเห็นที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เผยแพร่นโยบายและ
ข้อก าหนดในการแสดงความคิดเห็นต่อผู้ใช้ การเคารพในลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา 

4) การใช้อินเทอร์เน็ตของสื่อมวลชน 
การใช้งานสื่อออนไลน์ส่วนบุคคลของสื่อ ถือเป็นเรื่องสาธารณะ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทางด้าน

อาชีพของสื่อมวลชน  ค านึงถึงความเป็นธรรมในการรายงานเกี่ยวกับ cyberactivism หรือ กิจกรรม civic 
engagement ต่าง ๆ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศที่จ าเป็นต้องพิจารณารวมทั้งเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หากไม่มีกรอบจริยธรรมก ากับไว้แล้ว สังคมย่อมจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่สิ้นสุด รวมทั้งปัญหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศจึงจ าเป็นต้องสร้างระบบความปลอดภัย
เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าว 

 
 
 

เร่ืองที่ 5.3  
กรอบความคิดเรื่องจริยธรรม  

 
หลักปรัชญาเกี่ยวกับจริยธรรม มีดังนี้ (Laudon & Laudon, 1999) R.O. Mason และคณะ ได้

จ าแนกประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น 4 ประเภทคือ ความเป็นส่วนตัว 
(Privacy) ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy) ความเป็นเจ้าของ (Property) และความสามารถในการเข้าถึงได้ 
(Accessibility) (O'Brien, 1999: 675; Turban, et al., 2001: 512)  

1) ประเด็นความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) คือ การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการ
เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปัจเจกบุคคล หรือองค์กร ซึ่งเจ้าของข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นๆ มีสิทธิที่จะ
ไม่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

2) ประเด็นความถูกต้อง (Information Accuracy) ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีดีต้องสามารถตรวจสอบ
ถึงแหล่งที่มาได้ รวมถึงมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะทาการเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ  

3) ประเด็นของความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) คือ กรรมสิทธิ์และมูลค่าของข้อมูล
สารสนเทศ (ทรัพย์สินทางปัญญา)  

4) ประเด็นของการเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) คือ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลทาได้อย่างง่าย 
ท าให้เกิดการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถตรวจสอบ
ได้ว่าใครเป็นผู้บันทึก แก้ไขข้อมูลนั้นๆ  

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy)  

 ความเป็นส่วนตัวของบุคคลต้องได้ดุลกับความต้องการของสังคม  

 สิทธิของสาธารณชนอยู่เหนือสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน  
การคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา  
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ที่สร้างสรรค์ข้ึนโดยปัจเจกชน หรือนิติบุคคล ซึ่งอยู่

ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายความลับทางการค้า และกฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
(copyright) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หมายถึง สิทธิ์แต่ผู้เดียวที่จะกระท าการใดๆ เกี่ยวกับงาน
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ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการป้องกันการคัดลอกหรือท าซ้ าในงานเขียน งานศิลป์ หรืองานด้าน
ศิลปะอ่ืน ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวลิขสิทธิ์ทั่วไปมีอายุห้าสิบปีนับแต่งานได้สร้างสรรค์ข้ึน หรือนับแต่ได้มี
การโฆษณาเป็นครั้งแรกในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอายุเพียง 28 ปี  

สิทธิบัตร (Patent) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 หมายถึง หนังสือสาคัญท่ีออกให้เพื่อ
คุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ
ยี่สิบปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตร ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะคุ้มครองเพียง 17 ปี  
 
ประโยชน์ของการมีจริยธรรม  

1. ประโยชน์ต่อตนเอง ภาคภูมิใจ เป็นที่รักใคร่ เป็นคนดี  
2. ประโยชน์ต่อสังคม สบสุข ปรองดอง สามัคคี  
3. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ความเจริญรุ่งเรือง สามัคคี ความพัฒนา  
4. ประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ ยกระดับมาตรฐานขององค์กร 
5. ประโยชน์ต่อการด ารงรักษาไว้ซึ่งจริยธรรม เผยแพร่ รักษาจริยธรรมไปสู่รุ่นต่อไป  


