
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

คู่มือการถ่ายภาพเพ่ืองานประชาสัมพันธ์ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับทราบแนวทางการถ่ายรูปเพ่ืองานประชาสัมพันธ์  ข่าวเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ และเทคนิคในการถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์ข้อมูลและการบริการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการถ่ายภาพเพ่ืองานประชาสัมพันธ์” ฉบับนี้            
จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

              ศูนย์ข้อมูลและการบริการ  2559 
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การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ ์
 

ส่วนที่ 1 ความหมายของการถ่ายภาพ 
1.1 ความหมายของค าว่า "การถ่ายภาพ" Photography 
"การถ่ายภาพ" Photography หมายถึง การบันทึกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ในสถานที่นั้น โดยเป็นการเก็บสภาพแสงไว้ ลงบนวัตถุไวแสงทางเคมี เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ หรือวงจรไฟฟ้าไวแสง 
CMOS , CCD เป็นต้น โดยบรรจุอยู่ในอุปกรณ์ที่เราเรียกว่ากล้องถ่ายรูป ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบต่างๆ 
หลังจากนั้นการถ่ายภาพจะเปลี่ยนสภาพแสงที่บันทึกไว้เหล่านั้น กลับมาเป็นภาพได้อีกครั้งหนึ่ง โดยผ่าน
กระบวนการล้างอัดภาพ การถ่ายภาพจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Photography โฟโตกราฟฟี เป็นรากศัพท์  
มาจากภาษากรีก 2 ค า ได้แก่ค าว่า Phos ซึ่งหมายถึง แสงสว่าง และค าว่า Graphein หมายถึง การวาดหรือ
การเขียน  เมื่อรวมกันจึงหมายถึง การเขียนหรือวาดด้วยแสงสว่าง เรียกรวมๆ ว่าเทคนิคการถ่ายภาพนั่นเอง 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายความหมายของภาพถ่าย หรือ รูปถ่าย 
ไว้ดังนี้ 
           - รูป (นาม) หมายความว่า ของที่ปรากฏแก่ตา ร่าง, ร่างกาย, เค้าโครง, แบบ 
           - ภาพ (นาม) หมายความว่า ความ ความมี ความเป็น มักใช้ประกอบท้ายศัพท์เช่น มรณภาพ ว่า 
ความตาย, รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่ง-ที่วาดขึ้นเป็นรูป เป็นต้น 

- ถ่าย (กริยา) หมายความว่า เอาออกจากท่ีหนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่ง เช่น ถ่ายรถ, 
- ถ่ายรูป (กริยา) หมายความว่า จ าลองหรือบันทึกภาพด้วยวิธีฉายเงาบนแผ่นวัตถุไวแสง เช่น ฟิล์ม,  

กระจกถ่ายรูป 
- ถ่ายภาพ(กริยา) หมายความว่า ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการน าแผ่นฟิล์ม ภาพเนกาตีฟ  

หรือแผ่นกระจกภาพเนกาตีฟ ไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น 
 

การถ่ายภาพสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเด็น ได้แก่ 
1. การถ่ายภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การท าปฏิกิริยาระหว่างวัสดุไวแสงกับแสง 
2. การถ่ายภาพในเชิงศิลปะ หมายถึง การวาดภาพด้วยแสงและเงา รวมทั้งการประสมสี            

เพ่ือถ่ายทอด ความหมาย ของอารมณ์ ความรู้สึก หรือในทางทัศนคติลงบนวัตถุ 
 

ส่วนที่ 2  ประโยชน์ของการถ่ายภาพ 
การถ่ายภาพมีประโยชน์และมีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนเราเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน 

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การถ่ายภาพไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไป เพราะผู้ผลิตกล้องได้พัฒนาให้กล้อง
ถ่ายภาพมีขนาดเล็กลง ใช้งานง่ายขึ้น รวมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยอ านวยความสะดวกอีกมากมาย โดยมนุษย์เราจะใช้
การถ่ายภาพเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาในรูปแบบของภาพถ่ายเพ่ือให้บุคคลอ่ืนๆ         

http://การถ่ายภาพ.blogspot.com/2012/07/photography.html
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ได้เข้าใจในเหตุการณ์นั้นๆ รวมทั้งยังเป็นสื่อถ่ายทอดในด้านความงามทางศิลปะ และยังเป็นที่ยอมรับอีกด้วยว่า
การถ่ายภาพเป็นศิลปะแขนงหนึ่งอีกด้วย 

2.1 ประโยชน์ของการถ่ายภาพ สามารถแบ่งได้ตามการใช้งาน ได้ดังนี้ 
1. การถ่ายภาพที่ใช้เก็บเป็นที่ระลึกในกลุ่ม หรือเป็นหลักฐาน เช่น ภาพของกลุ่มเพ่ือน ภาพงาน 

แต่งงาน ภาพงานรับปริญญา ภาพของพ่อแม่ลูก ฯลฯ 
2. การถ่ายภาพเพ่ือใช้ประกอบในการงานต่างๆ เช่น ใช้ในการประกอบการสอนใช้ในวงการแพทย์  

ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยฯลฯ 
3. การถ่ายภาพที่เป็นงานศิลปะ ซึ่งมีทั้งท่ีเป็นภาพแบบเหมือนจริง เช่น ภาพทิวทัศน์ภาพบุคคลฯลฯ 

และ ภาพแบบไม่เหมือนจริง 
4. การถ่ายภาพที่ใช้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เช่น ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 

ภาพถ่าย เพ่ือใช้ในการโฆษณาฯลฯ 
 

ส่วนที่ 3  การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ 
3.1 วัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ มี 4 ประการ ดังนี้

 
1. เพื่อแนะน าให้รู้จัก ในหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือเอกชน การท างาน         

ของหน่วยงานโดยส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชน งานหลายอย่างมีความจ าเป็นจะต้องให้ผู้คนรู้จักกับ
ธุรกิจนั้นๆ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการท าประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จักหน่วยงานหรือธุรกิจให้มากท่ีสุด 

2. เพื่อก่อให้เกิดประชามติ ประชามติเป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจานวนมากอาจมีการ
แสดงออกเมื่อมีปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมา เมื่อต้องการหยั่งประชามติก็ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่
เรื่องราวหรือปัญหาในด้านที่ต้องการให้ประชาชนรับทราบ เช่น โครงการ "ตาวิเศษ" ทาให้ประชาชน             
เกิดประชามติในความรู้สึกในทางที่ดีต่อการทิ้งขยะ 

3. ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดี นอกจากหน่วยงานจะทาประชาสัมพันธ์เพ่ือแนะนาให้ประชาชนรู้จักแล้ว
สิ่งหนึ่งที่ต้องทาต่อเนื่องกันคือ ให้รู้จักในแง่ที่ดีหรือมีภาพพจน์ที่ดี การทาประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพพจน์ที่ดี
ให้กับหน่วยงาน เช่น การมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม จึงเป็นภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงาน 

4. เพื่อแก้ไขภาพพจน์ เป็นวิธีประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งหากหน่วยงานใดเกิดปัญหา
ในเรื่องภาพพจน์ในทางที่ไม่ดี จาเป็นจะต้องรีบดาเนินการแก้ไขโดยการทาประชาสัมพันธ์ 

แนะน าให้รู้จัก  เกิดประชามติ  เกิดภาพพจน์ที่ดี  แก้ไขภาพพจน์  
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แนวทางการประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 ประการ ดังกล่าว ในทางปฏิบัติจ าเป็นจะต้องใช้สื่อมวลชนประเภท
ต่างๆ เป็นอย่างมาก สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 ประการนั้นก็เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ 
ตลอดจนมีความรู้สึกในทางที่ดี ซึ่งการใช้ค าพูดประกาศหรือแถลงให้ทราบ หรือข้อความตัวหนังสือตามสื่อ
ต่างๆ อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร แต่ถ้าในการประชาสัมพันธ์มีภาพถ่ายประกอบ ซึ่งภาพถ่ายจะมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว จะสามารถช่วยให้การประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น 

 

3.2 แนวทางการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์  
ภาพถ่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่ผู้ถ่ายภาพต้องการ           

จะแสดงให้เห็น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงหรือเน้นในส่วนที่สวยงาม ดูดี มีคุณค่าหรือให้เห็นเฉพาะสิ่งที่
ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี ดังนั้น การถ่ายภาพที่จะน ามาใช้ในการถ่ายภาพต้องมีครบถ้วน เพ่ือที่สามารถถ่ายภาพ
ได้ตามความต้องการ วัสดุที่เลือกใช้ต้องมีคุณภาพท่ีดีได้มาตรฐาน จึงจะสามารถผลิตภาพถ่ายที่มีคุณค่าสาหรับ
การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนของการถ่ายภาพต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ถ่ายมาก เริ่มตั้งแต่การเลือกมุม
เพ่ือตั้งกล้องถ่ายภาพเป็นส่วนใหญ่ การจัดองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในภาพถ่ายก็เป็นเรื่องส าคัญต้องน า
หลักของการจัดองค์ประกอบมาใช้อย่างครบถ้วน อีกทั้งต้องพิจารณาทุกสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายให้ดีที่ สุด          
ซึ่งอาจแยกเป็นกรณีเพ่ือให้เห็นแนวทางชัดเจนขึ้นดังนี้ 

 
 

1. กรณีการถ่ายภาพที่ต้องการเน้นบุคคล ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ประเภทนี้มักใช้ในกรณีที่จะ
แนะน าตัวบุคคล เช่น บุคคลส าคัญในฝ่ายบริหารของหน่วยงาน บุคคลที่เข้ารับต าแหน่งใหม่หรือกิจกรรม          
อันเป็นผลงานที่เจาะจงตัวบุคคล การถ่ายภาพประเภทนี้ควรยึดแนวว่าต้องถ่ายให้เห็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น
ให้ดีที่สุด เริ่มตั้งแต่การแต่งกาย เครื่องแต่งกายต้องเรียบร้อยสวยงาม กิริยาท่าทางควรดูงามสง่า ภาพถ่าย           
อาจเป็นลักษณะของการโพส หรือตั้งท่าจัดเพ่ือถ่ายภาพ แต่ก็ไม่ควรจัดท่าให้ดูนิ่งเฉย วิธีที่ดีควรอยู่ในอิริยาบถ
อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจมีบุคคลอื่นเข้ามาเสริมในภาพด้วยเช่น เพ่ิมเรื่องราวเป็นว่า มีบุคคลอ่ืนเข้ามาแสดงความ
ยินดีหรือมาปรึกษาหารือ โดยใช้วิธีการเลือกมุมกล้องถ่ายภาพ และจัดองค์ประกอบของภาพในตัวบุคคลส าคัญ
เป็นส่วนประธาน และบุคคลที่จัดเข้ามาเสริมเป็นส่วนรองหรือเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น นอกจากตัวบุคคลแล้ว  
สิ่งอ่ืน ๆ ที่จะปรากฏอยู่ เช่น พวกโต๊ะเก้าอ้ีทางาน เครื่องใช้อ่ืน ๆ ตลอดจนหนังสือและสถานที่ซึ่งจะปรากฏ 
ในฉากหลัง ส่วนต่าง ๆ ที่เห็นเหล่านี้ต้องอยู่ในลักษณะที่ดูดีและเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อได้ภาพถ่ายที่บรรจุ
รวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะทาให้ผู้ที่เห็นภาพเกิดความรู้สึกว่า ตัวบุคคลที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ในภาพนั้น
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เป็นคนที่มีบุคลิกดี เป็นระเบียบเรียบร้อยน่านับถือ น่านิยมยกย่อง โดยที่ผู้เห็นภาพถ่ายอาจจะยังไม่รู้จักตัวจริง
เลยว่าเป็นอย่างไร แต่เกิดความเลื่อมใสโดยได้เห็นจากในภาพถ่าย  

ภาพข่าวบุคคล หมายถึง ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มุ่ง "ใคร" เป็นส าคัญ เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รู้จักบุคคล
ผู้เป็นความส าคัญของข่าวนั้น ภาพที่ใช้ประกอบข่าวนั้นจึงต้องเลือกสรรภาพของบุคคลนั้น ๆ เป็นจุดเด่น 
(highlight) เมื่อได้ดูภาพและคาบรรยายภาพก็จะเกิดความเข้าใจและรู้จักหน้าตาท่าทางได้ เป็นการช่วยให้
ผู้อ่านจดจ าข่าวที่มุ่งประชาสัมพันธ์นั้นได้ดียิ่งขึ้น 

  

 
2. กรณีที่ต้องการเน้นการถ่ายภาพตัวอาคารหรือสถานที่ตลอดจนกิจกรรมภายนอก  ได้แก่ 

ภาพถ่ายที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักส านักงานหรือที่ท าการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือต้องการ
แนะน าสถานที่ส าคัญให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น การถ่ายภาพประเภทนี้อาจต้องคัดเลือก หรือ            
สรรหาอุปกรณ์ทางการถ่ายภาพมาใช้ให้เหมาะสม เนื่องจากการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้าง           
บางแบบต้องอาศัยกล้องถ่ายภาพบางประเภทจึงจะถ่ายภาพได้สวยงาม การเลือกมุมกล้องถ่ายภาพเพ่ือให้
สถานที่ดูงามสง่า การเลือกเวลาที่จะใช้ถ่ายภาพล้วนเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น ตอนเช้าแสงแดดส่องจากทาง
ตะวันออก ตอนบ่ายแสงแดดส่องทางตะวันตก และการเลือกวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส โดยอาจต้องพิจารณาและรอ
ให้มีหมู่เมฆสวยงามเกิดขึ้นก่อน เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ช่วยให้เราถ่ายภาพได้ดีทั้งสิ้น  

สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในภาพถ่าย เช่น ตัวอาคารเรียบร้อย       
ดีหรือไม่ มีรอยสกปรกที่น่าเกลียดและมองเห็นเด่นชัดหรือไม่ สนามหญ้าสวยงามเรียบร้อยดีและชวนสดชื่นขึ้น
บ้างหรือไม่ อาจจัดดอกไม้หรือต้นไม้ขนาดย่อมประเภทไม้กระถาง เสริมขึ้นมาเพ่ือให้สวยงามได้ บางครั้งก็ต้อง
อาศัยต้นไม้เพ่ือปิดบังจุดที่ไม่สวยงามบางสวนเพ่ือให้ภาพมีความสมบูรณ์ เนื่องจากเมื่อปรากฏเป็นภาพถ่าย
แล้วผู้ชมมีโอกาสดูอย่างพินิจพิจารณาเป็นเวลานาน ข้อบกพร่องต่าง ๆ หากมีอยู่ในภาพก็จะมองเห็นได้โดยง่าย 
และหากเกิดข้อบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นแล้ว ก็จะกระทบเทือนถึงภาพพจน์ของสถานที่นั้น ๆ  

ภาพข่าวสถานที่ หมายถึง ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มุ่ง "ที่ไหน" เป็นส าคัญ จุดเด่นของภาพจึงมุ่งที่ตัว
สถานที่อย่างชัดเจน โดยอาจเน้นภูมิทัศน์ หรือชื่อสถานที่ หรือเป้าหมายที่บอกถึงสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้น 
ภาพข่าวสถานที่มักนิยมใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่จูงใจ เพ่ือพรรณนาและเพ่ืออธิบายเป็นส าคัญ  

 

3. กรณีที่ต้องการเน้นการถ่ายภาพภายในสานักงาน หรือกิจกรรมในสถานที่ ได้แก่ ภาพแนะน า
ส านักงานหรือภาพเก่ียวกับการประชุม พบปะ เซ็นสัญญา หรือภาพงานเลี้ยงต่าง ๆ อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ช่วยให้
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ได้ภาพถ่ายในมุมกว้าง อุปกรณ์ให้แสงเพื่อช่วยจัดให้ภายในสถานที่มีแสงสว่างสม่ าเสมอ หรือเพ่ือช่วยแก้จุดอับ
บางส่วนที่อาจมืดเกินไป การจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การแก้ไขส่วนที่ไม่สวยงามหรือดูรกรุงรัง การเพ่ิมเติม
เสริมแต่ง ซึ่งอาจจะต่างจากที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงไปบ้างก็จ าเป็นต้องท าเพ่ือให้ภาพถ่ายดูดีมีคุณค่า          
ไม้ดอกและไม้ประดับโดยเฉพาะพวกไม้กระถางเป็นสิ่งที่น าเข้ามาช่วยตกแต่งให้สวยงามขึ้นได้ ประการส าคัญ
พวกต้นไม้จะช่วยลดความรู้สึกที่แข็งกระด้างของเสาคอนกรีตหรือผนังปูนลงได้  สาหรับการน าต้นไม้เข้ามา
ตกแต่ง ต้องพิจารณาดูให้เหมาะสมว่า ต้นไม้ที่ประดับภายในเป็นไม้ประเภทที่ปลูกในอาคารได้ มิฉะนั้นก็จะ
เห็นว่า เป็นการจงใจจัดตกแต่งจนผิดไปจากที่เป็นจริงมาก  

ผู้คนในภาพถ่ายซึ่งมีจ านวนพอสมควร จ าเป็นต้องพิจารณาดูว่า อิริยาบถต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ดีหรือไม่ 
อาจจะต้องมีการช่วยเสริมแต่งในลักษณะของการโพสท่าบ้าง แต่ก็ต้องให้ดูว่ากาลังมีกิริยาท่าทางตามปกติ มิใช่
เป็นการจัดเพื่อถ่ายภาพโดยตรง เหล่านี้จะช่วยให้ได้ภาพถ่ายที่ดี  

 

3.3 แนวทางการถ่ายภาพเพื่อการเผยแพร่  
การถ่ายภาพเพ่ือการเผยแพร่ เป็นภาพที่บอกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 

ความสวยงามในภาพถ่ายจึงเป็นส่วนประกอบหรือมีความส าคัญเป็นอันดับรองลงมา เรื่องราวที่ต้องการ        
จะถ่ายทอดให้ผู้ชมภาพถ่ายมีความรู้และเกิดความเข้าใจนั้น ควรมีลักษณะที่เมื่อดูในภาพถ่ายแล้วมีส่วนที่ยัง
สงสัยน้อยที่สุด ถ้าจ าเป็นต้องใช้ค าอธิบายประกอบหรือค าบรรยายภาพบ้างก็จะต้องไม่ยืดยาวนัก เพ่ือให้ผู้ชม             
เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องได้ ดังนั้นในการถ่ายภาพเพ่ือการเผยแพร่ควรยึดหลักการถ่ายภาพดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

                                 

 
 

1. ส่วนส าคัญที่ท าให้เนื้อหาของภาพสมบูรณ์ โดยภาพถ่ายจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้สื่อ
ความหมายได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวผู้ถ่ายภาพหรือช่างภาพว่าจะสามารถจัดองค์ประกอบ
ของภาพได้ดีหรือไม่ การจัดองค์ประกอบของภาพมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ภาพถ่ายสวยงามและมี
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คุณค่า ส าหรับการถ่ายภาพเพ่ือการเผยแพร่  สิ่ งที่ต้องเน้นเป็นพิเศษในการจัดองค์ประกอบก็คือ                  
ต้องพยายามจัดวางวัตถุในภาพ สีของภาพ การเลือกความคมชัดว่าจะให้มีความคมชัดอย่างไร ซึ่งในกรณีนี้
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการถ่ายภาพ ตลอดจนการเลือกมุมมองของกล้องถ่ายภาพ การเน้นเรื่องของเอกภาพ            
ในภาพถ่ายให้มีเรื่องเพียงเรื่องเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ภาพถ่ายเผยแพร่ได้ดีที่สุด เพราะจะเป็นภาพที่ดูแล้ว
เข้าใจง่าย ไม่เกิดความสับสน 

 

 
  
2. เรื่องของแสงสว่าง ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมากในการถ่ายภาพ การจัดแสงสว่างที่มีความเข้มเกินไป

ภาพที่ได้จะมีเงาค่อนข้างมาก วิธีดังกล่าวไม่ควรน ามาใช้เนื่องจากภาพถ่ายที่ต้องการเผยแพร่ หรือภาพถ่าย              
ที่จะเผยแพร่ให้ได้ผลดีนั้น ควรเป็นภาพถ่ายที่สว่างแจ่มใสชัดเจน ถึงแม้จะมีส่วนของเงามืดบ้าง ก็ เป็นเงาที่ไม่
มากนักและมิใช่เงาด าที่สนิท การจัดแสงในลักษณะดังกล่าวนี้ อุปกรณ์การถ่ายภาพสมัยใหม่ คือ ชุดไฟแฟลช
ซึ่งให้แสงนุ่มหรือจัดแสงไฟแฟลชให้เป็นแสงสะท้อนนุ่มนวล ล้วนช่วยในการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ไฟประเภทนี้ให้ความสว่างที่แจ่มใส ใช้ถ่ายภาพได้ดีและสะดวกกว่าเดิมเป็นอันมาก รายละเอียดต่าง ๆ ในภาพ 
รูปทรงของวัตถุ หรือกิริยาอาการที่ปรากฏในภาพถ่าย ล้วนเห็นได้ชัดเจน จะหย่อนไปบ้างก็ในเรื่องของอารมณ์
หรือความรู้สึก ภาพถ่ายประเภทสีเข้มหรือเล่นเงามากจะให้ความรู้สึกสดชื่นรื่นเริงเบิกบาน ซึ่งเป็นอารมณ์ของ
ภาพที่ใช้ในการเผยแพร่ได้ดีกว่า 

ภาพข่าวกิจกรรม หมายถึง ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มุ่ง "ท าอะไร" "เมื่อใด" และ "อย่างไร" เป็นส าคัญ 
จุดเด่นของภาพนั้นจึงมุ่งที่ตัวกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดเป็นข่าว เมื่อผู้อ่านได้เห็นภาพ และอ่านค าบรรยาย
ภาพแล้วก็จะเข้าใจกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนขึ้น ภาพข่าวกิจกรรมนี้จะไม่
เน้นภาพบุคคล กล่าวคือ อาจไม่เห็นภาพบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยก็ได้ แต่จะเน้นที่กิจกรรมหรือเหตุการณ์ว่า 
ก าลังเกิดอะไร หรือก าลังท าอะไร และท าอย่างไรเป็นส าคัญ  

การถ่ายภาพเพ่ือการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ อันเป็นการน าภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่าง ๆ กัน การถ่ายภาพจึงต้องเริ่มต้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
เมื่อจะน าภาพถ่ายไปใช้งานจึงจะสามารถใช้ได้ดีและเกิดผลตามต้องการ 
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3.4 หลักในการเลือกภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
เมื่อต้องการใช้ภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ผู้ที่จะใช้จ าเป็นจะต้องมีความสามารถพิจารณาคัดเลือก

ภาพถ่ายได้ จึงจะน าภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความประสงค์ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกภาพถ่าย 
มีดังนี ้

 
 
1. พิจารณาเนื้อหาของภาพ ภาพถ่ายที่ดีซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารโดยเฉพาะ          

การประชาสัมพันธ์เนื้อหาของภาพถ่ายเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด โดยต้องดูว่าภาพถ่ายนั้นจะบอกเรื่องราวเรื่องใด
และบอกได้มากน้อยแค่ไหน เช่น เกี่ยวกับบุคคลให้รายละเอียดได้ไหมว่าคนในภาพเป็นใคร มีจุดเด่นที่น่าจดจ า
ตรงไหน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นรายละเอียดที่อาจเห็นได้จากภาพถ่าย เนื้อหาของภาพจึง ต้องชัดเจน สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวให้ดูได้โดยง่าย ไม่สลับสับซ้อน 

 

2. พิจารณาทางด้านเทคนิคของการถ่ายภาพ นอกเหนือจากพิจารณาเนื้อหาของภาพและเทคนิค 
อันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาจ าเป็นต้องพิจารณาเทคนิคของการถ่ายภาพโดยตรง นับตั้งแต่เรื่องของการ                 
ตั้งหน้ากล้อง หากตั้งหน้ากล้องถ่ายภาพดีก็จะได้ภาพถ่ายที่มีสีสวยงาม ภาพถ่ายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
มักจะน าไปพิมพ์ในเอกสาร หนังสือต่างๆ ดังนั้นจึงต้องแยกพิจารณาย่อยอีก คือ 
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2.1 ภาพถ่ายขาวด า ใช้เป็นต้นฉบับพิมพ์สีเดียว ภาพที่ใช้พิมพ์ได้ดีนอกจากจะมีความคมชัด
และถ่ายภาพตั้งหน้ากล้องถูกต้องแล้ว ในการล้างฟิล์มและการขยายภาพจาเป็นต้องมีการล้างฟิล์มและการอัด
ขยายที่ดีและถูกวิธี เลือกใช้กระดาษขยายภาพที่ถูกต้องมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนไม่ด าเกินไปหรือขาว
เกินไป 

2.2 ภาพถ่ายสี เป็นภาพที่นิยมถ่ายกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีเครื่องมืออัตโนมัติประกอบ
กับคอมพิวเตอร์ภาพต้นฉบับที่จะน ามาแยกสีท าแม่พิมพ์นั้นใช้ภาพสีโปร่งใส หรือภาพสไลด์ 

2.3 ภาพสไลด์สี เป็นภาพที่ใช้ต้นฉบับสาหรับการพิมพ์สีโดยทั่วๆ ไป เป็นภาพโพลิตีฟบนฟิล์ม 
ภาพสไลด์ที่จะนาไปท าแม่พิมพ์ภาพสีได้ดี ต้องเป็นภาพที่ประณีต ตั้งหน้ากล้องถูกต้อง 

นอกจากนี้ในการประชาสัมพันธ์ตามปกติมีการใช้ภาพถ่ายเพ่ือส่งไปลงพิมพ์ในสื่อมวลชน โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ ภาพถ่ายที่จะส่งไปยังสื่อมวลชนควรคัดเลือกทางด้านเนื้อหาของภาพอย่างดี 
เพ่ือให้สื่อมวลชนคัดเลือกว่าจะลงพิมพ์ให้หรือไม่ ดังนั้นภาพถ่ายที่คุณภาพดีจึงได้รับการคัดเลือกก่อนเสมอ  

ส่วนที่ 4 ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 
ข่าว คือ เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นที่ได้รับการรายงานเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้ความสนใจ 

เพราะถ้าเหตุการณ์ท่ีถึงแม้ว่าจะมีคนสนใจมากเพียงใดแต่ไม่ได้รับการรายงานก็ไม่ถือว่าเป็นข่าว  
การแถลงข่าว จะเริ่มจากการให้ข้อมูล แถลงข้อเท็จจริงรวมถึงให้รายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้สื่อข่าว 

พร้อมทั้งมีเอกสารแจก หรือที่เรียกว่า “ข่าวแจก” ประกอบการประชุมจากนั้นจึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้สื่อข่าวได้ซักถามปัญหาหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหัวข้อ หรือเรื่องราวที่แถลงหรือเรื่องที่เก่ียวข้อง  
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4.1 องค์ประกอบของข่าว  
ความรวดเร็ว ข่าวจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีความรวดเร็วในการนาเสนอและเป็นเหตุการณ์ที่มีความ

ทันสมัย สดใหม่ ทันต่อเหตุการณ์  
ความใกล้ชิด ข่าวที่มีความใกล้ชิดกับตัวผู้อ่านมาก ผู้อ่านก็จะให้ความส าคัญและความสนใจต่อข่าว

นั้นมาก  

 
 

4.2 ความส าคัญของข่าวประชาสัมพันธ์ 
ความส าคัญหรือความโดดเด่นของข่าว อาจเป็นเรื่องของบุคคลที่มีความโดดเด่น ฐานะของผู้เป็นข่าว 

เวลาหรือสถานที่ท่ีเป็นข่าวก็มีความส าคัญต่อข่าวด้วย  
1. ความกระทบกระเทือนใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับผู้อ่านโดยตรงหรือมีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก  
2. ความมีเงื่อนงา เหตุการณ์ที่ต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริง มีปม/เงื่อนง า น่าสนใจ น่าติดตาม  
3. ความแปลก เรื่องของคน หรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่สามารถเป็นข่าวได้ ต้องมีความแปลกเป็นที่สนใจ              

ของผู้อ่าน  
4. ความขัดแย้ง อาจเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ประเทศหรือระหว่างประเทศ  
5. อารมณ์ เป็นสิ่งที่สะเทือนอารมณ์คนอ่าน เมื่ออ่านแล้วรู้สึกคล้อยตามข่าว เช่น ข่าวการตาย                

การสูญเสีย รู้สึกเสียใจตาม หรือข่าวชีวิตรันทด  
6. ความก้าวหน้า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือข่าวการพัฒนา  
  

4.3 องค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ของหนังสือพิมพ์ คือ 
1. การคัดเลือกข่าวและภาพที่ดี 
2. การตีพิมพ์ข่าวและภาพอย่างฉลาด 
3. การบรรณาธิการข่าวและภาพอย่างฉลาด 
4. การพาดหัวข่าวให้เด่นชัด 
5. การเน้น ให้ความส าคัญกับการจัดหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม 
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4.4 ประโยชน์ของภาพในหนังสือพิมพ์ 
1. ภาพข่าวช่วยให้ผู้อ่านมีโอกาสเห็นเหตุการณ์จริงๆ เหมือนกับผู้สื่อข่าวได้พบ 
2. เป็นหลักฐานยืนยันถึงสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเขียนบรรยายในข่าว 
3. เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ จากภาพ 
4. ช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักบุคคลที่ปรากฏในข่าวบ่อยๆ สามารถบอกได้ว่าใครเป็นใครมี บุคลิกลักษณะ

อย่างไร 
5. กระตุ้นให้ผู้อ่านมีความสนใจในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
6. ช่วยให้มีภาพหลากหลายในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ 
7. ช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ส าหรับผู้ที่ไม่ชอบอ่านข่าวละเอียด 
8. ท าให้สามารถทราบเหตุการณ์จากภาพแทนตัวหนังสือได้ 
 

4.5 คุณลักษณะของการภาพที่จะน าลงพิมพ์ มี 2 ประการ คือ 
1. คุณลักษณะในการเสนอเรื่องราว 
2. คุณลักษณะทางภาพ 
 

4.6 คุณภาพของภาพข่าวภาพที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ภาพข่าวควรมีองค์ประกอบของความน่าสนใจ 
2. ภาพข่าวต้องมีคุณภาพด้านเนื้อหาสมบูรณ์พอที่จะบอกเรื่องราวของเหตุการณ์ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ 
3. ภาพข่าวต้องสื่อความหมายในเรื่องท่ีต้องการสื่อได้อย่างชัดเจน 
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4. ภาพข่าวจะตอบค าถามให้แก่ผู้อ่านได้เหมือนกับได้อ่านความน าของข่าว 1 ข่าว คือ ใครท าอะไร?  
ที่ไหน? เมื่อไหร่? อย่างไร? 

5. ภาพข่าวควรจะต้องมีคุณภาพดีพอส าหรับใช้กับระบบการพิมพ์ กล่าวคือกระบวนการทางเทคนิค 
ในการผลิต สามารถเก็บรายละเอียดของเรื่องได้ทั้งหมดจึงต้องมีความคมชัดและสื่อเรื่องราวทุกอย่าง           
ได้ครบถ้วน 

6. เป็นภาพที่มีความชัดเจนไม่ไหว ไม่มัว เห็นได้ชัดทุกแง่มุมต่างๆ 
7. มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ หรือข่าว กล่าวคือ ภาพนั้นต้องตรงกับเนื้อหา ข่าวจึงจะเป็น

ภาพประกอบข่าวที่ถูกต้องได้ 
8. สามารถใช้แทนค าพูดหรือตัวหนังสือได้ 

 

4.7 ข้อควรค านึงในการวางแผนการถ่ายภาพข่าว 
1. ลักษณะงานเป็นอย่างไร 

1.1 เหตุการณ์ควบคุมได้ เช่น ถ่ายภาพบุคคลควร บอกได้ว่าต้องท าอย่างไร 
1.2 เหตุการณ์ควบคุมไม่ได้ เช่น การประท้วง, การเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ 

2. เทคนิค 
2.1 ความพร้อมของกล้อง/แฟลช/ฟิล์ม/ฟิลเตอร์ 
2.2 อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดข้ึน เช่น ฝนตก, แดดแรงเกินไป 

3. การปฏิบัติ 
3.1 ก าหนดภาพที่ต้องการ 
3.2 ก าหนดจุดที่จะท าให้ได้ภาพ (อาจเป็นผู้ก าหนดจุดให้เลย) 

 
4.8 ลักษณะภาพข่าวที่ดี 
1. เทคนิค 

1.1 องค์ประกอบภาพ ควรมี 
1.1.1 ภูมิหน้า (Fore Ground) 
1.1.2 ภูมิหลัง (Back Ground) 

1.2 การถ่าย ควรค านึงถึง 
1.2.1 ลักษณะของภาพหมู่ไม่ควรมีคนมาก เกินไป (3-7คน) 
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1.2.2 บุคคลในภาพก าลังท าอะไร 
1.2.3 ความชัดเจนของใบหน้าบุคคลในภาพ 

1.3 บุคลในภาพ ควรมีลักษณะ 
1.3.1 ท่าทางเป็นธรรมชาติ 
1.3.2 หากเป็นภาพหมู่ควรอยู่รวมเป็นกลุ่ม 
 

4.9 แนวทางการถ่ายภาพเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

 
1. จัดองค์ประกอบของภาพให้ดี กล่าวคือภาพต้องมีรายละเอียดต่างๆที่จะช่วยให้ภาพถ่ายสวยงาม

และมีคุณค่า คือ 
1.1ต้องพิถีพิถันจัดวางวัตถุในภาพ สีของภาพ ความคมชัดของภาพ ตลอดจน การเลือกมุม

ของกล้องถ่ายภาพ 
1.2 เน้นเรื่องของเอกภาพในภาพถ่ายให้มีเรื่องเพียงเรื่องเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ภาพถ่าย

เผยแพร่ได้ดีที่สุดเพราะจะเป็นภาพที่ดีแล้วเข้าใจง่าย ไม่เกิดความสับสน 
 

2. ภาพถ่ายที่จะเผยแพร่ให้ได้ผลดีนั้น ควรเป็นภาพถ่ายที่สว่างแจ่มใสชัดเจน ถึงแม้จะมีส่วนของเงา
มือบ้างก็เป็นเงาที่ไม่มากนัก และมิใช่เงาด าที่สนิท 

 
3. กรณีการถ่ายภาพที่ต้องการเน้นบุคคล มักใช้กรณีที่จะแนะนาตัวบุคคล เช่น บุคคลที่เข้ารับ

ต าแหน่งใหม่หรือกิจกรรมอันเป็นผลงานที่เจาะจงตัวบุคคล การถ่ายภาพประเภทนี้ ควรยืดแนว 
3.1 ต้องถ่ายให้เห็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ให้ดีที่สุด 
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3.2 เครื่องแต่งกายต้องเรียบร้อยสวยงาม 
3.3 กิริยา ท่าทางควรดูงามสง่า 
3.4 ภาพถ่ายอาจเป็นลักษณะของการโพส หรือตั้งท่าจัดเพ่ือถ่ายภาพ โดยไม่ควรจัดท่าให้ดู

นิ่งเฉย 
3.5 ควรจัดท่าทางให้อยู่ในอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจมีบุคคลอ่ืนเข้ามาเสริม        

ในภาพด้วย 
 

 

     
4. ภาพข่าวกีฬา ควร 

4.1 ให้ความส าคัญกับภาพที่ผู้แข่งขันพยายามช่วงชิงความได้เปรียบในเกมส์การแข่งขัน เช่น 
ถ้าเป็นกีฬาฟุตบอล ภาพที่ดีก็คือ ภาพที่คู่แข่งขันกาลังแย่งชิงครอบครองบอล ด้วยลีลาต่างๆ 

4.2 ต้องจับภาพให้เห็นอุปกรณ์ในการเล่นด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลูกฟุตบอล เทนนิส 

 

4.10 ค าบรรยายภาพ 
ค าบรรยายภาพ คือ ถ้อยค าที่ใช้ในการอธิบายภาพเพ่ือบอกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในภาพให้คนดู

เข้าใจภาพ เพ่ือให้รู้ว่าภาพนั้นๆ เป็นเรื่องอะไร ที่ไหน เมื่อไรและอย่างไร 
 

4.10.1 หลักการเขียนค าบรรยายภาพ 
1. ควรบรรยายสั้นๆ แต่ครอบคลุมความเข้าใจได้หมด 
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2. ควรในส่วนที่ประชาชนยังไม่ทราบ เช่น กรณีบุคคลในภาพยิ้ม หรือหัวเราะ ก็ไม่ควรบรรยายช้ า
เพราะภาพบอกอยู่แล้ว แต่ถ้าจะบรรยาย ต้องบอกด้วยว่ายิ้มให้ใคร เพราะอะไร 

3. ไม่ควรใส่ความเห็น แต่ ควรอธิบายตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเท่านั้น โดยเฉพาะภาพเหตุการณ์ข่าว 
4. หากเป็นภาพบุคคล ควรระบุชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง (ถ้ามี) ให้ชัดเจน ถ้าเป็นภาพกลุ่มบุคคลก็ควร 

ชี้ชัดลงไปเลยว่า บุคคลไหน อยู่ต าแหน่งใดของภาพ เป็นใคร ชื่ออะไรเช่น 
4.1  ยืนที่สามจากซ้าย 
4.2 ระบุคนในภาพจากซ้ายไปขวา (หากมีหลายคนให้ระบุจากด้านใกล้ที่สุด เช่น ที่สอง      

จากขวา) 
5. หากต้องการกล่าวถึงหลายบุคคลในภาพเดียวกัน ก็ควรเขียนระบุให้ชัดเจนไป อย่าคาดว่าผู้อ่าน         

จะรู้จักบุคคลในภาพทั้งหมด ถึงแม้ว่าบ้างคนในภาพจะเป็นบุคคลส าคัญท่ีรู้จักกันทั่วไปก็ตาม 
6. ควรระมัดระวังความถูกต้องของสิ่งที่เขียน 
7. ตัวอักษรบรรยายภาพควรมีขนาดแตกต่างจากตัวอักษรใน เนื้อข่าว เพ่ือให้เกิดความเด่น  และ              

ไม่สับสนกับเนื้อข่าว 

 

ส่วนที่ 5 เทคนิคในการถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 5.1 เทคนิคในการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีดังนี้ 

1. ถ้าถ่ายภาพหมู่อย่าให้คนเสมอกัน ควรมีสูง ต่ า สลับกัน 
2. ระวังส่วนเกินของภาพ เช่น ต้นไม้ขึ้นบนหัว 
3. ควรนึกถึงความเป็นจริง เช่น อย่าให้ฟ้าเอียง น้าตะแคง หรือถ้าวิ่งไปข้างหน้า ต้องเหลือภาพ

ข้างหน้าไว้ให้มาก 
4. ควรเลือกระยะชัด (Focus) เฉพาะจุดที่ต้องการเน้น 
5. การจัดมุมกล้องของภาพควรให้กล้องต่ ากว่าตา 
6. บรรยากาศของภาพควรกลมกลืนเป็นไปแบบเดียวกัน 
7. การถ่ายภาพคน ควรให้ดวงตามีประกาย (แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงเรื่องราวในภาพด้วย) 
8. ควรให้ภาพเกิดพลังในตัวเอง เช่น การต่อสู้การแข่งขัน 
9. ควรค านึงถึงฉากหน้า ฉากหลัง เพื่อให้ภาพเด่นชัด มีความหมาย 
10. จงท าดวงตาเสมือนกล้องถ่ายรูป 
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11. ให้ค านึงว่าภาพเดียว คือเรื่องเดียว 
 

5.2 ข้อควรค านึงในภาพข่าว 
1. หลีกเลี่ยงหลังภาพที่มีพระบรมฉายาลักษณ์/ พระบรมสาทิสลักษณ์ 
2. บุคคลที่เป็นประธานควรอยู่ตรงกลางภาพ 
3. อย่าเขียนรายละเอียดหลังภาพข่าว เพราะจะท าให้ภาพเป็นรอย 
4. ภาพที่ผูกพันกับเวลาควรส่งให้เร็วที่สุด 
5. ควรจัดฉาก สถานที่ บุคคลให้เรียบร้อยก่อนถ่ายภาพ 
6. อย่าให้มีวันที่ เวลา ปรากฏในภาพ 
 

5.3 หัวใจของช่างภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 
 

ช่างภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่จะประสบความส าเร็จต้องประกอบด้วยความมีคุณธรรมและมีคุณภาพ 
ดังนี้  

1. การถ่ายภาพอย่างมีคุณธรรม การท างานของคนท าสื่อมีความส าคัญอย่างมาก เพราะนอกจาก
ผลิตผลงานต่าง ๆ ออกสู่ประชาชนแล้ว ยังต้องมีความรับผิดชอบถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากสารและการ
น าเสนอผลงานนั้น ๆ เพราะเป็นการส่งสารไปถึงคนจ านวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นความรับผิดชอบ
ดังกล่าวจึงต้องมีความเคร่งครัดมากกว่าผู้ผลิตงานในศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น คนท าละครเวทีอาจจะให้
ความส าคัญกับตัวบทที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ดู อาจเน้นประเด็นความขัดแย้งของตัวบทด้วยความ
สมเหตุสมผล แต่เมื่อใดละครเวทีนั้น ๆ ต้องส่งสารผ่านทางสื่อมวลชน ความระมัดระวังของตัวบทและการ
แสดงต้องมีมากขึ้น เพราะผู้รับสารมีหลากหลาย อาจส่งผลต่อการเลียนแบบของผู้ ชมได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นผู้
ท างานด้านสื่อมวลชนจึงต้องมีการควบคุมตนเองรวมทั้งการมีองค์กรและสถาบันสื่อที่ควบคุมการท างานของ
ผู้ท าสื่ออีกชั้นหนึ่ง เช่น พนักงานบีบีซีในประเทศอังกฤษ และพนักงานของเครือเนชั่นในประเทศไทย            

มีคุณธรรม  

ถ่ายภาพ
อย่างมี
คุณภาพ  

หวัใจ
ช่างภาพ 
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ที่พนักงานทุกคนต้องมีคู่มือในการปฏิบัติตนในการท างานข่าว ให้มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ                 
อย่างเคร่งครัด จริยธรรมของคนท างานสื่อ เช่น   

1.1 เคารพสิทธิส่วนบุคคล (right to privacy) ของแหล่งข่าว เรื่องสิทธิส่วนบุคคล เป็นเรื่อง
ที่ช่างภาพทางนิเทศศาสตร์ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ช่างภาพต้องคิดถึงใจเข้าใจเรา ต้องไม่
ละลาบละล้วงความเป็นส่วนตัวของบุคคลอ่ืน แม้ว่าจะอ้างถึงความเป็นคนของสาธารณะก็ตาม ดังการท างาน
ของช่างภาพปาปารัสซี่ที่ขาดความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิของผู้อ่ืน จนมีส่วนกับเหตุการณ์เศร้าสลดของคนทั่ว
โลกต่อการสูญเสียเจ้าหญิงไดอานาแห่งราชวงศ์อังกฤษ อย่างไรก็ตามดูเหมือนประสบการณ์อันเลวร้ายดังกล่าว 
เจ้าของสิ่งพิมพ์และช่างภาพในสังคมไทย มิได้น ามาเป็นบทเรียน เห็นได้จากข่าวบันเทิงในปัจจุบันที่เน้นเรื่อง
ส่วนตัวของดารา ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นสื่อจึงมิได้ทาบทบาทและหน้าที่               
ของการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสติปัญญาแก่คนไทย หากกลับท าให้ผู้คนหมกมุ่นไปในเรื่อง              
ไร้สาระเก่ียวกับชีวิตส่วนตัวของคนอ่ืน  

1.2 เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแหล่งข่าวหรือผู้ที่ปรากฏในภาพ ความกระหาย
อยากจะได้ภาพเพ่ือขึ้นหน้าหนึ่ง อาจเป็นเป้าหมายของช่างภาพหลาย ๆ คน เพ่ือสร้างความแตกต่างจาก
ช่างภาพหนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืน แต่หากมีกระบวนการวิพากษ์ตัวเอง เราจะสามารถสร้างคุณค่าของข่าวแบบใหม่
ที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว ทั้ง ๆ ที่บริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันประกอบด้วยความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ไม่ควรเป็นช่องทางที่นักข่าวและช่างภาพส่งสารไปยังผู้ดูหรือผู้อ่าน
เพียงอย่างเดียว รวมทั้งการก าหนดตัวเองเป็นผู้รู้ในการสะท้อนปัญหาสังคม ทั้งนี้เพราะสังคมโลกยุคสมัย             
ได้เปลี่ยนไปเข้าสู่ยุคหลังการล่าอาณานิคมท่ีเกิดชาติพันธุ์ใหม่ ๆ ซึ่งแต่ละชาติพันธุ์ต่างต้องการแสดงตัวตนหรือ 
อัตลักษณ์ของเขาออกมา ดังนั้นจึงต้องมีการนิยามความหมายของ “ผู้ดู” ใหม่ ว่าเป็นผู้คนที่มิได้ถูกกระท า               
แต่สามารถเป็นผู้ส่งสารหรือเป็นประธานของการสื่อสารนั้น ๆ ได้ จากข้อคิดดังกล่าว หากช่างภาพและนักข่าว
ยังยึดติดที่คุณค่าของการเสนอความแตกต่าง เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านแล้ว อาจไม่ใช่หนทางที่               
นักสื่อสารจะกระท าในฐานะผู้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก แต่สิ่งที่นักการสื่อสารควรกระท าคือ การเปิด
พ้ืนที่ให้ประชาชนได้สื่อสารความเป็นตัวตนมากขึ้น เช่น หากช่างภาพไปถ่ายท าสารคดีกับกลุ่มชาติพันธุ์คนบน
พ้ืนที่สูงที่อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แตกต่างจากคนบนพ้ืนราบส่วนใหญ่ ช่างภาพไม่ควรใส่ทัศนคติที่ล้าสมัย ยัดเยียด
เนื้อหาข่าวว่าชาวบ้านมีความแปลกแตกต่างไปจากคนทั่วไป เพราะการใส่เนื้อหาเช่นนี้ในเบื้องลึกคือการดูถูก
ทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ นั่นเอง สิ่งที่ช่างภาพควรจะทาคือ ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
นั้นอย่างลึกซึ้ง 

1.3 มีความเที่ยงตรง (accurate) แม้ว่านักข่าวจะรวมถึงช่างภาพข่าวจะได้รับการยกย่องให้
เป็นฐานันดรที่สี่จากสังคม แต่คนในวงการข่าวต้องสะท้อนกลับและวิพากย์ตัวเองตลอดเวลาว่าตนเองตั้งอยู่ใน
ความเป็นกลางหรือไม่ ตกอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐหรือทุนใดหรือไม่ ดังนั้นช่างภาพจะต้องมีความกล้าหาญ
เพียงพอที่จะดารงตนด้วยศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ เพ่ือนาเสนอภาพข่าวด้วยความเที่ยงตรง  

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ตกเป็นภาพข่าวได้มีสิทธิโต้แย้ง จากกระบวนการสื่อสารที่สมบูรณ์              
ต้องเน้นการสื่อสารสองทาง คือ การมีการสะท้อนกลับของผู้ส่งสาร เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงในการนาเสนอ             
ครั้งต่อไป และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตกเป็นข่าวรักษาสิทธิส่วนบุคคลของตนเองด้วย วิธีกา รหนึ่งที่นักข่าว 
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ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักใช้คือ การโยนหินถามทาง หรือเป็นการน าเสนอข่าวที่นักข่าวได้ข้อมูล แต่ยังไม่มีการ
ยืนยันจากผู้ตกเป็นข่าว จึงใช้วิธีการลงข่าวไปก่อนแล้วค่อยสังเกตปฏิกิริยาสะท้อนกลับของผู้เป็นข่าวทีหลัง วิธี
ดังกล่าวนี้อาจไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะข่าวที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ดังนั้นควรมี
การเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ตกเป็นข่าวได้มีการโต้แย้งกับข่าวที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริงตามท่ีได้น าเสนอไปหรือไม่ 

 
2. การถ่ายภาพอย่างมีคุณภาพ เน้นการสื่อความหมาย เสริมสาระของการประชาสัมพันธ์

ด้วยกิจกรรม ช่างภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์จะต้องมีความทุ่มเทการทางาน เข้มงวดและมีวินัยต่อตนเอง ใฝ่รู้
เพ่ือการพัฒนาตนเอง หากท างานแบบไม่เต็มที่จะท าให้เกิดผลเสียหลายประการ หนทางที่จะพัฒนาช่างภาพ
นั้นสรุปได้ดังนี้  

2.1 มีความรู้แบบสหวิทยาการ การท างานทุกอย่างต้องมีความรู้เป็นพ้ืนฐาน เพราะด้าน
เทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ ทุกคนมีโอกาสตามกันทัน แต่หากช่างภาพมีฐานความรู้แบบสหวิทยาการ คือ รู้หลาย
ศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ภาพถ่ายที่เป็นผลผลิตของสมอง 
ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ ย่อมแสดงถึงความลึกซึ้งของงาน อันเป็นความแตกต่างจาก
ช่างภาพทั่วไปที่อาจสื่อได้แต่ความงามและอารมณ์ความรู้สึก แต่ขาดความลึกซึ้งในเนื้อหาผ่านทางสื่อ           
ของภาพถ่าย นอกจากนี้ช่างภาพต้องมีความใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา ต้องไม่ท าตัวแบบ “ชาล้นถ้วย” เพราะคนผู้นั้น
จะมีอัตตาสูง ท าให้ไม่เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งหมายถึงการนับถอยหลังไปสู่จุดจบของวิชาชีพนั่นเอง 

2.2 มีความตั้งใจในการท างาน ความตั้งใจในการท างาน มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ช่างภาพ
ต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่างภาพข่าว ณ ที่เกิดเหตุ ต้องพร้อมที่จะทางานทุกวินาทีที่เกิดเหตุ 
การเตรียมความพร้อมของช่างภาพ ต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อุปกรณ์ถ่ายภาพ  
การติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงร่างกายต้องแข็งแรงอยู่ เสมอ ดังนั้นช่างภาพควรให้
ความส าคัญกับการออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ และควรมีการพักผ่อนที่เพียงพอ  

2.3 มีความอดทน การท างานเป็นช่างภาพต้องไปถึงก่อนที่เกิดเหตุให้ทันท่วงทีจึงจะได้งาน 
ต่างกับนักข่าวอาจจะไปทีหลังแต่ใช้การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องแทนได้ การท างานเช่นนี้ช่างภาพต้องมีความ
อดทนสูง บางครั้งต้องรอคอยนับวันเพื่อให้ได้ภาพตามท่ีต้องการ  

2.4 ไม่ประมาท ช่างภาพต้องท างานโดยความไม่ประมาท เช่น เมื่อได้ประเด็นข่าวหรือหัวข้อ
ที่จะถ่ายภาพ ต้องไม่หยุดอยู่เพียงหัวข้อดังกล่าว เพราะข้อมูลดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อการท างานเชิงลึก หรือ
อาจเป็นการประมาทเกินไปที่เชื่อถือข้อมูลจากแหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียว เพราะอาจเกิดการปล่อยข่าว              
เพ่ือประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งได้ ดังนั้นการท าข่าวหรือถ่ายภาพต้องทาด้วยความไม่ประมาท                   
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เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของกล้องให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ควรตรวจสอบแหล่งข่าวและข้อมูลที่หลากหลาย
แง่มุมให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทาได้  

2.5 ฝึกฝนทักษะอย่างสม่ าเสมอ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพได้ก้าวไปสู่ยุค
ดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นช่างภาพจึงควรติดตามข่าวสารและใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือประโยชน์ต่องาน 
แม้จะมีเวลาจากัดก็ตามเพ่ือที่จะได้เป็นช่างภาพที่ถ่ายทอดภาพได้อย่างดีและสมบูรณ์  

 

สรุปว่า...การท างานเป็นช่างภาพที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้รับสารจ านวนมากนั้น            
จึงต้องท างานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนท างานสื่อ รวมทั้งเข้าใจบริบททางสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น ช่างภาพต้องระมัดระวังและต้องตระหนัก             
ในบริบทที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมโลก ต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น          
ของเขา และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนที่ตกเป็นข่าว นอกจากส่วนส าคัญของคุณธรรมแล้ว ช่างภาพ 
ในยุคที่มีการแข่งขันสูง ต้องพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความรู้และความสามารถอยู่อย่างสม่ า เสมอ            
ด้วยการพัฒนาทั้งสมอง หัวใจ และฝีมือ เพื่อสร้างสรรค์งานอย่างเต็มร้อย 
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