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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายกิตติ แย้มวิชา ประโยชน์ของภาพถ่าย 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
     มนุษย์เราจะใช้การถ่ายภาพเป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาในรูปแบบของ
ภาพถ่ายเพ่ือให้บุคคลอ่ืนๆได้เข้าใจในเหตุการณ์นั้นๆ
รวมทั้งยังเป็นสื่อถ่ายทอดในด้านความงามทางศิลปะ
และยังเป็นที่ยอมรับอีกด้วยว่าการถ่ายภาพเป็น
ศิลปะแขนงหนึ่งอีกด้วย “ภาพถ่าย” คือการสื่อ
ความหมายด้วยภาพเป็นสื่อที่ทุกคนเห็นแล้วเข้าใจได้ 
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ประโยชน์ของการถ่ายภาพ 

การถ่ายภาพมีประโยชน์และมีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนเราเพ่ิมมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะ
ในยุคปัจจุบันการถ่ายภาพไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไปเพราะผู้ผลิตกล้องได้พัฒนาให้กล้องถ่ายภาพมีขนาดเล็กลง
ใช้งานง่ายขึ้นรวมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยอ านวยความสะดวกอีกมากมายโดยมนุษย์เราจะใช้การถ่ายภาพเป็นสื่อกลางใน
การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาในรูปแบบของภาพถ่ายเพ่ือให้บุคคลอ่ืนๆได้เข้าใจในเหตุการณ์นั้นๆรวมทั้งยัง
เป็นสื่อถ่ายทอดในด้านความงามทางศิลปะและยังเป็นที่ยอมรับอีกด้วยว่าการถ่ายภาพเป็นศิลปะแขนงหนึ่งอีกด้วย 
“ภาพถ่าย” คือการสื่อความหมายด้วยภาพเป็นสื่อที่ทุกคนเห็นแล้วเข้าใจได้ดังสุภาษิตจีนที่ว่า“ภาพถ่ายเพียงภาพ
เดียวดีกว่าค าพูดพันค า”ความหมายของภาพถ่ายหรือรูปถ่ายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๒๕ 
อธิบายไว้ดังนี้รูป (นาม) หมายความว่าของที่ปรากฏแก่ตาร่าง, ร่างกาย, เค้าโครง, แบบภาพ (นาม) หมายความว่า
ความความมีความเป็นมักใช้ประกอบท้ายศัพท์เช่นมรณภาพว่าความตาย, รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูปเป็น
ต้นถ่าย (กริยา) หมายความว่าเอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่งเช่นถ่ายรถ ,ถ่ายเรือ, เอาสิ่งหนึ่งออกแล้วเอาอีกสิ่ง
หนึ่งใส่เข้าไปแทนที่เช่นถ่ายน้ า, ถ่ายเลือด,ถ่ายรูป (กริยา) หมายความว่าจ าลองหรือบันทึกภาพด้วยวิธีฉายเงาบน
แผ่นวัตถุไวแสงเช่นฟิล์ม, กระจกถ่ายรูป,ถ่ายภาพ(กริยา) หมายความว่าภาพบนกระดาษอัดรูปเกิดจากการน า
แผ่นฟิล์มภาพเนกาตีฟหรือแผ่นกระจกภาพเนกาตีฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น 

 
๑๐ ข้อดีของการถ่ายภาพ 
 
๑. สามารถเก็บความงามของดอกไม้กลับมาชื่นชมทื่บ้านได้โดยไม่ต้องเด็ดมัน 
๒. เป็นเครื่องหยุดเวลาชั้นยอด...ภาพคนไม่มีวันแก่ลง ภาพเสียงหัวเราะไม่มีวันจาง 
๓. ท าให้เรารู้จักสังเกตและชื่นชมสิ่งเล็กน้อยรอบตัว 
๔. ท าให้รู้ว่าชีวิตมีหลายมุมมอง, หลายด้าน แล้วแต่เราจะเลือกยืนด้านไหน 
๕. ไม่ต้องแข่งกับใคร แข่งแค่กับใจตัวเอง 
๖. สร้างความอดทน, รู้จักรอคอย 
๗. สร้างความกล้า, มีมนุษยสัมพันธ์ 
๘. เป็นการออกก าลังกายแบบเพลินๆ มารู้ตัวอีกทีก็เดินไป ๔ ชั่วโมงซะแล้ว 
๙. ได้ถ่ายทอดสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายด้วยค าพูดให้กับคนอ่ืน 
๑๐.ได้รู้ว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่าง กล้องมือถืออาจจะถ่ายภาพได้ประทับใจกว่ากล้องโปร 
 
ประโยชน์ของรูปภาพในการเรียนการสอน 

๑. รูปภาพจ าลองเอาความเป็นจริงมาให้เราศึกษารายละเอียดได้ และใช้เวลาในการศึกษาอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้  

๒. รูปภาพอาจจะได้รับการดัดแปลงบางอย่าง เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียน เช่น ถ้าต้องการให้
ส่วนประกอบภายในเครื่องจักรกลก็ต้องใช้รูปของเครื่องจักรกล แต่ในลักษณะที่ผ่าให้เห็นส่วนประกอบข้างในด้วย  

๓. รูปภาพน าเอาสิ่งที่ผู้เรียนไม่เคยพบหรือท่ีอยู่ห่างไกลเกี่ยวกับดินแดน ประชากรและสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ห้องเรียนได้ 
เช่น การเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ต่างประเทศ  
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๔. รูปภาพท าให้เข้าใจในสิ่งที่อ่านสมบูรณ์ขึ้น เช่น อ่านเกี่ยวกับเรื่องอิเหนาและกล่าวถึงการแต่งตัวของตัวพระตัว
นางซึ่งมีลักษณะของการแต่งกายแบบตัวละคร ดังนั้นการแต่งกายของตัวพระและตัวนางจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจมา
กกยิ่งขึ้น  

๕. รูปภาพเป็นแหล่งส าหรับค้นคว้าหาความรู้ เช่น ภาพเกี่ยวกับการแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของคน
ในสมัยโบราณ  

๖. รูปภาพช่วยในการท างาน เมื่อเราศึกษาค้นคว้าแล้วหากต้องการมีรายงานประกอบ รายงานนั้นก็จะมีคุณค่ามาก
ขึ้นเมื่อมีภาพประกอบด้วย  

๗. รูปภาพช่วยเป็นจุดร่วมความสนใจของผู้เรียน คือ เมื่อใช้ภาพประกอบการสอนแล้วจะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ
ในการเรียนการสอน มีความเข้าใจบทเรียน และเข้าใจตรงกัน  

๘. เพ่ือแก้ไขรอยประทับท่ีผิดมาแต่ดั้งเดิมเพ่ือให้ถูกต้อง เช่น เมื่อพูดถึงสิงโตทะเล นักเรียนมักคิดว่าเหมือนสิงโตที่
เป็นสัตว์บก ถ้าได้เห็นภาพก็จะท าให้แก้ความเข้าใจผิดได้  

๙. รูปภาพช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และส่งเสริมการอภิปรายร่วมกัน ในการดูรูปภาพผู้เรียนอาจเห็น
รายละเอียดเหมือนกันหรือต่างกัน แล้วน าสิ่งที่เห็นมาถกเถียงกัน  

๑๐. รูปภาพช่วยในการสรุปบทเรียนหรือหน่วยการเรียน เช่น เมื่อเรียนจบแล้วต้องการจะสรุปเรื่องราวก็ใช้รูปภาพ
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาแสดง  

๑๑. รูปภาพสามารถเร้าอารมณ์หรือเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนได้ เช่นภาพไฟไหม้อาคารผู้คนขนข้าวของหนีกัน
อลหม่าน  

๑๒. รูปภาพเปิดโอกาสให้คนดูใช้ซ้ าอยู่เรื่อยๆ 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ประโยชน์ของการถ่ายภาพ ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือใช้ในการสื่อ
ความหมายที่ทุกคนเห็นแล้วสามารถเข้าใจได้ ให้มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่
เกีย่วข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สามรถใช้
ประโยชน์ในการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจได้ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารใน
กิจกรรมต่างๆได้ 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือการสื่อสาร และการเรียนรู้ใน
กิจกรรมต่างๆได้  
 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 
๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 ๔.๑  การสื่อความหมายด้วยภาพเป็นสื่อที่ทุกคนเห็นแล้วสามารถเข้าใจได้ 
 ๔.๒  ภาพถ่ายมีประโยชน์มากมายทั้งด้านการเรียนการสอนและการสื่อสารขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะสื่อ
ออกมาแบบใด 
  
๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ชนิดของกล้องถ่ายภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติของภาพถ่ายที่ดี ครั้งต่อไปประมาณเดือน พฤษศจิกายน ๒๕๕๔ 
 
  
   
 

 


