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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายปฐมพงศ ์ จ านงค์ลาภ ความส าคัญของภาพถ่าย 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
     ภาพถ่ายมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของ
ประชากรในสังคมอย่างยิ่ง เพราะสามารถใช้เป็น
เครื่องมือการสื่อสารในกิจการต่าง ๆ เช่น ศิลปะ
การศึกษา การทหาร การแพทย์ ระบบสารสนเทศ 
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสินค้า เพ่ือแสดง
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
     ภาพถ่ายเป็นสื่อที่ใช้ในการก าหนดความรู้ 
ทัศนคติ อารมณ์ และประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
และกลุ่มคน  ดังจะเห็นได้จากสุภาษิตจีนบทหนึ่ง 
กล่าวไว้ว่า “ภาพเพียงภาพเดียวดีกว่าค าพูดพันค า  
“ ซึ่งหมายถึงการสื่อสารด้วยการบรรยายลักษณะคน 
สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วย
ค าพูดหรือวัจนภาษา สัก ๑,๐๐๐ ค า ก็ไม่สามารถท า
ให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดอารมณ์และ
ความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นดีเท่ากับการใช้ภาพถ่ายเป็น
สื่อระบบการสื่อสาร เพียงภาพเดียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KM Center 

ความส าคัญของภาพถ่าย 

ภาพถ่ายมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของประชากรในสังคมอย่างยิ่ง เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือการ
สื่อสารในกิจการต่าง ๆ เช่น ศิลปะการศึกษา การทหาร การแพทย์ ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และการ
โฆษณาสินค้า เพื่อแสดงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ดังจะเห็นได้จากสุภาษิตจีนบทหนึ่ง กล่าวไว้ว่า“ภาพเพียงภาพ
เดียวดีกว่าค าพูดพันค า “ ซึ่งหมายถึงการสื่อสารด้วยการบรรยายลักษณะคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ด้วยค าพูดหรือวัจนภาษา สัก ๑,๐๐๐ ค า ก็ไม่สามารถท าให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดอารมณ์และ
ความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นดีเท่ากับการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อระบบการสื่อสาร เพียงภาพเดียว 

         ภาพถ่ายเป็นสื่อที่ใช้ในการก าหนดความรู้ ทัศนคติ อารมณ์ และประสบการณ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มคน
ได้หลายรูปแบบดังนี้  

๑. การใช้ภาพในการเผยแพร่ความรู้ ทัศนคติ อารมณ์ และประสบการณ์โดยตรงศิลปินได้ใช้ภาพเป็นการถ่ายทอด
อารมณ์ ความคิด ทัศนคติ ได้ดีกว่าการบรรยายด้วยค าพูด จึงมีศิลปินจ านวนมากใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการ
ถ่ายทอดศิลปะ  

๒. การใช้ภาพถ่ายเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ทัศนคติ อารมณ์ และประสบการณ์โดยตรง ในระบบการศึกษา ภาพถ่ายมี
บทบาทส าคัญมากในระบบการศึกษาในการเรียนการสอน เช่นการใช้ภาพถ่ายประกอบในหนังสือเรียนให้ผู้ศึกษา
ได้มโีอกาสเข้าใจเนื้อหาสาระในบทเรียนดีขึ้น การน าภาพถ่ายจัดท าในรูปของแผนภูมิขนาดใหญ่เพ่ือใช้สอนผู้เรียน
กลุ่มใหญ่ ๆ ได้อย่างดี การเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ภาพถ่ายมีบทบาทส าคัญมากในการ
ให้ความรู้ ความคิด ทัศนคติและประสบการณ์แก่ผู้พบเห็นภาพถ่าย  

๓. กิจกรรมทหารและความปลอดภัยของบุคคลและของชาติ การถ่ายภาพให้ประโยชน์หลายประการ เช่น การ
ถ่ายภาพทางอากาศเพ่ือหาข่าวและแหล่งข้อมูลทางการทหารและความปลอดภัย ในปัจจุบันการถ่ายภาพจาก
ดาวเทียมมีบทบาทอย่างสูงในการหาข้อมูลข่าว ในกิจการทหารและการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ในด้าน
ความปลอดภัยส่วนบุคคล ในการเดินทางระหว่างประเทศจะต้องมีภาพติดในหนังสือเดินทางเพ่ือความปลอดภัย
ของยานพาหนะและผู้โดยสาร ในเครื่องบินหรือพาหนะอ่ืน ๆ แม้แต่รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศที่วิ่งระหว่าง
จังหวัดในเส้นทางที่น่าจะมีการโจรกรรมหรืออันตราย จะมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายภาพเพ่ือความปลิดภัยของผู้โดยสาร 
และยานพาหนะด้วย 

๔. บทบาทที่ส าคัญของภาพถ่ายในกิจการทางการแพทย์ ภาพถ่ายมีความหมายเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะพิเศษ
สิ่งหนึ่งคือ การถ่ายภาพด้วยการอาศัยการแพร่กระจายรับสีท าปฏิกิริยากับพ้ืนผิววัตถุซึ่งกล่าวไว้ ในพจนานุกรรม
เวบเตอร์นั้น ได้ถูกน ามาใช้ทางการแพทย์ในรูปของการถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์(X-Ray) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพผ่ายวัตถุ
บางชนิดที่รังสีเอ็กซ์สามารถผ่านได้ และท าให้เกิดภาพสีและเงาตรงข้ามในส่วนที่รังสีเอ็กซ์แพร่กระจายผ่านไม่ได้จึง
เกิดภาพที่มีสีและเงาตรงข้ามบนฟิล์มที่เราจักกันดี ในชื่อของฟิล์มเอ็กซ์-เรย์ (Film X-Ray ) ซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ของภาพถ่ายด้วยฟิล์มเอ็กซ์-เรย์ในวงการแพทย์ได้อย่างมหาศาลเพ่ือการวินิจฉัยโรคบางชนิดภายใน
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ร่างกายคนซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถถ่ายเป็นภาพมาให้เห็นได้ ท าให้แพทย์สามารช่วยเหลือ
ชีวิตมนุษย์นับล้าน ๆ คนจากประโยชน์ของการใช้ภาพถ่ายระบบนี้และภาพถ่ายที่สามารถถ่ายภาพคนไข้ก่อนรักษา
และหลังรักษาทาง Medical illustration ทางการแพทย์อ่ืน ๆ 

๕. ภาพถ่ายมีความส าคัญต่อระบบสารสนเทศ นับตั้งแต่ข้อมูลของโลกจนถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การถ่ายภ าพ
ของบุคคลตั้งแต่เกิดจนกระทั้งแก่ ภาพเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของบุคคลนั้น ๆ ที่สามรถจะค้นหา
มาถ่ายทอดเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน แม้แต่ในอนาคตการผลิตภาพถ่ายสามารถใช้เทคนิคพิเศษ ท าให้เกิดภาพ
อนาคตในจินตนาการของผู้ถ่ายภาพได้ ในการเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศนั้นภาพถ่ายสามารถจะถ่ายทอด
เรื่องราวทัศนคติและความรู้ให้แก่ผู้สนใจจะค้นคว้าได้อย่างดี และในกระบวนการถ่ายทอดหรือสื่อสารเราถือว่า
ภาพถ่าย ให้ความชัดเจนของการเล่าเรื่องราวเท่าการบรรยายด้วยค าพูด 

๖. ในการประชาสัมพันธ์ ภาพถ่ายมีบทบาทส าคัญโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ 

๗. ภาพถ่ายกับการโฆษณาสินค้า การถ่ายภาพมีบทบาทส าคัญกับการโฆษณาสินค้า ตั้งแต่การโฆษณาขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่ความส าคัญของภาพยังสามารถสร้างความเชื่อถือได้ดีกว่าภาพในรูปแบบอ่ืน การใช้ภาพถ่าย
ประกอบการพิจารณาคดีในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ผู้พิพากษาได้เห็นสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์นั้นได้ดี
ยิ่งขึ้น หรือการใช้ภาพถ่ายในการโฆษณาชักชวนเพื่อหาเสียงเลือกตั้งบุคคลเป็นผู้แทนเพ่ือกิจการต่าง ๆ รวมถึงการ
ใช้ภาพถ่ายอ่ืนท าตุการณ์ ประวัติความเป็นมาต่าง ๆ ของบุคคล ท าให้การบันทึกความทรงจ ามีความเป็นรูปธรรม
สูงกว่าการจดบันทึกด้วยอักษร ปัจจุบันภาพถ่ายสีธรรมชาติมีอิทธิพลสูงมากในการถ่ายทอดความคิดทัศนคติ และ
สร้างภาพพจน์ ได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริง 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ความส าคัญของภาพถ่าย ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับการถ่ายภาพในงาน ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ในการสื่อสารใน
กิจกรรมต่างๆ ให้มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารใน
กิจกรรมต่างๆได้ 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือการสื่อสารในกิจกรรมต่างๆได้ 
 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 
๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 ๔.๑  ภาพถ่ายมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของประชากรในสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารกิจการต่างๆ 
 ๔.๒  ภาพถ่ายเป็นสื่อที่ใช้ในการก าหนดความรู้ ทัศนคติ อารมณ์ และประสบการณ์ระหว่างบุคคล และ
กลุ่มคนได้หลายรูปแบบ 
 
๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ประโยชน์ของการถ่ายภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความส าคัญของภาพถ่าย ครั้งต่อไปประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 
  
   
 
 


