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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.วันธนา แก้วผาบ คุณสมบัติของภาพถ่าย 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
ภาพถ่ายที่ดีนั้นจะประกอบไปด้วย

องค์ประกอบหลายๆอย่างในทางศิลปะเช่นต้องมี
สีสรรค์ที่สวยงามมีองค์ประกอบภาพที่ดีมีความ
น่าสนใจสามารถบอกเล่าเรื่องราวสื่อให้ผู้ชมรับรู้ได้
ซึ่งภาพถ่ายที่ดีนั้นควรประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 
๑) คุณสมบัติในการเล่าเรื่องที่ดี (Story telling 
quality) 
๒)  คุณสมบัติในการเป็นภาพที่ถ่ายท าได้ดี 
(Photographic quality) 
๓)  คุณสมบัติในการเป็นภาพที่เร้าอารมณ์ได้ดี 
(Impact quality) 
๔)  คุณสมบัติในการเป็นภาพที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย 
(Simplicity quality) 
๕)  คุณสมบัติในด้านความสวยงาม (Beauty 
quality) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KM Center 

คุณสมบัติของภาพถ่ายที่ดี 
 

ภาพถ่ายที่ดีนั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างในทางศิลปะเช่นต้องมีสีสั นที่สวยงามมี
องค์ประกอบภาพที่ดีมีความน่าสนใจสามารถบอกเล่าเรื่องราวสื่อให้ผู้ชมรับรู้ได้ซึ่งภาพถ่ายที่ดีนั้นควรประกอบด้วย
คุณสมบัติดังนี้ 
๑) คุณสมบัติในการเล่าเรื่องที่ดี (Story telling quality) 
๒) คุณสมบัติในการเป็นภาพที่ถ่ายท าได้ดี (Photographic quality) 
๓) คุณสมบัติในการเป็นภาพที่เร้าอารมณ์ได้ดี (Impact quality) 
๔) คุณสมบัติในการเป็นภาพที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย (Simplicity quality) 
๕) คุณสมบัติในด้านความสวยงาม (Beauty quality) 

 
ปรมาจารย์ในวงการถ่ายภาพของไทย ๒ ท่านด้วยกัน นั่นคือ ศ.พูน เกษจ ารัส ปรมาจารย์ด้านการ

ถ่ายภาพ และ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และ อ.ศักดา ศิริพันธ์  
ซึ่งทั้ง ๒ ท่านได้กล่าวถึง... "คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี และ คุณสมบัติของนักถ่ายภาพที่ดีนั้น..จะต้องประกอบไป
ด้วยอะไรบ้าง? 
 
ท่านแรก...อ. ศักดา ศิริพันธ์ 
ซึ่งได้บรรยายไว้ในหนังสือหลักสูตร “การถ่ายภาพชั้นสูง” โดยได้อธิบายไว้ ดังนี้  
 
๑. จะต้อง.."ศึกษา เรียนรู้ให้เข้าใจถึงทฤษฎี หรือ หลักวิชาการถ่ายภาพอย่างถ่องแท้" นั่นหมายถึง จะต้องหมั่น
สนใจ ศึกษา และเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักทฤษฎีการถ่ายภาพอย่างลึกซึ้ง และที่ส าคัญที่สุด ก็คือ จะต้องจดจ าให้
แม่นย าด้วย สามารถน ามาใช้ทุกสภาวการณ์ และได้ตลอดเวลา ฯลฯ 
 
๒. จะต้อง..“เน้นจุดส าคัญ” หมายถึง ในการถ่ายภาพใดๆ นอกจากการจัดวางองค์ประกอบภาพที่ดี และถูกต้อง
แล้ว สิ่งจะต้องค านึงถึง และให้ความส าคัญเป็นล าดับถัดไป ก็คือ “เน้นจุดส าคัญ” กล่าวคือ จะต้องเน้นว่า ส่วนใด
เป็นจุดส าคัญที่สุด เป็นหัวใจหลัก และส่วนใดมีความส าคัญรองๆ ลงไป เป็นล าดับ  
 
๓. จะต้อง.."ทันต่อเหตุการณ์" กล่าวคือ จะต้องมีความกระตือรือร้น ว่องไว ทันต่อเหตุการณ์ อยู่เสมอ ฯลฯ ทั้งนี้
เพราะในหลายๆ กรณี "ภาพถ่ายที่ดี และถือว่ามีคุณค่า" นั้น กลับหาใช่ภาพถ่ายที่ได้รับการจัดวางองค์ประกอบที่
ถูกต้องเสมอไป หรือ มีมุมมองที่ดูดี สวยงาม เสมอไป แต่..เป็นภาพที่เน้นสาระส าคัญเป็นหลัก ดังเช่น ภาพข่าว 
หรือ ภาพเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ เป็นต้น 
๔. จะต้อง.."สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้" กล่าวคือ จะต้องสามารถสื่อบอกถึงสาระส าคัญ หรือ สื่อบอกเรื่องราวได้ 
นั่นคือ ในภาพหนึ่งๆ นั้นอย่างน้อยที่สุดจะต้องสามารถสื่อบอกได้ว่า ใคร? ท าอะไร? ที่ไหน? อย่างไร? เกี่ยวข้องกับ
ใคร/อะไร? บ้าง  
๕. จะต้อง.."รู้จักการรอจังหวะที่เหมาะสม และ/หรือ รอโอกาสที่ดี" กล่าวคือ การที่จะเป็นนักถ่ายภาพที่ดีได้นั้น
จะต้อง “หัดเป็นผู้รอโอกาสที่ดี และเหมาะสม” ให้ได้ด้วย 
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“การเป็นผู้รอโอกาสที่ดี” หมายรวมไปถึง การรู้จักกะการณ์ หรือ รู้จักวางแผนล่วงหน้า เช่น วางแผนที่จะไปถ่าย
เพ่ือเก็บภาพเรื่องราวต่างๆ งานพิธี หรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น 
 
“รู้จักรอจังหวะที่เหมาะสม”ยังหมายรวมไปถึง การรู้จักฉกฉวยโอกาส การถ่ายภาพในลักษณะฉับพลันทันใด 
(suddenly) เป็นต้น เช่น เมื่อพบเจอสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ หรือ เหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งไม่ได้คาดคิด หรือ มีการ
ตระเตรียมมาก่อน เป็นต้น 
 
ท่านที่สอง ศ.พูน เกษจ ารัส  
“คุณสมบัติของภาพถ่าย และนักถ่ายภาพที่ดี” ได้นั้น จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
๑. หมั่นสนใจ ศึกษา และเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักทฤษฎีการถ่ายภาพอย่างลึกซ้ึง 
๒. สามารถสื่อบอกถึงสาระส าคัญ หรือ สื่อบอกเรื่องราวได้ นั่นคือ ในภาพหนึ่งๆ นั้นอย่างน้อยที่สุดจะต้องสามารถ
สื่อบอกได้ว่า ใคร? ท าอะไร? ที่ไหน? อย่างไร? เกี่ยวข้องกับใคร/อะไร? บ้าง 
๓. จะต้องมีจินตนาการนอกจากเมื่อเรามีพ้ืนฐานทางด้านวิชาการท่ีถูกต้องและแม่นย าแล้ว และมีความมานะ
พยายามที่จะฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญความช านาญแล้ว(ตามหัวข้อ ๑ และ ๒) พัฒนาการขั้นต่อไป ก็
คือ “การสร้างจินตนาการ”  
 
"หัดคิดนอกกรอบ" กล่าวคือ ลองหัดฝัน และ/หรือหัดสร้างจินตนาการ ฯลฯ ดูบ้าง อาทิ การน าสิ่งของหรือวัตถุ 
(Subject) 2 อย่างซึ่งดูยังไงๆ ก็ไม่มีมีส่วนใกล้เคียง เกี่ยวข้อง หรือเข้ากันได้เลย เช่น การน าแมว กับ ซากรถเก่าๆ 
เป็นต้น โดยพยายามที่จะจับหรือน ามารวมโยงรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งการหัดคิดแบบนี้อาจจะน ามาซึ่งแนวคิดใหม่ๆ 
หรืออาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆ ที่แตกแขนงออกมาจากเดิมๆ ก็เป็นได้ 
 
"ข้อคิด" (ที่น่าสนใจ) ของ อ.จ ารัส นวลศรี ซึ่งได้สรุปเกี่ยวกับกับการถ่ายภาพให้ได้ดี ไว้ดังนี้... 
 
"ส่วนส าคัญส าหรับภาพที่ดีนั้น...นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ดีแล้ว ก็คือ จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ หรือ
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้...ความช านาญ + องค์ประกอบศิลป์ + จินตนาการ + ช่วงจังหวะ(ดวง) หรือ ช่วงโอกาส
ที่เหมาะสม และท่ีส าคัญที่สุด ก็คือ ความตั้งใจ และให้ใส่หัวใจลงไปในภาพถ่ายเสมอ" 
 
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.arjarnpoo.com โดยคุณ Peesuh 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง คุณสมบัติของภาพถ่ายที่ดี ได้แก่ 
๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ ที่

ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ภาพสามารถบอกเล่าเรื่องราวสื่อให้ผู้ชมรับรู้ได้ ให้มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน และเป็น
ขั้นตอนที่บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สามรถใช้
ประโยชน์ในการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจได้ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารใน
กิจกรรมต่างๆได้ 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดองค์ประกอบต่างๆของภาพถ่ายให้มีความสวยงาม น่าสนใจ 
สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้  
 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 
๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 ๔.๑  การจัดองค์ประกอบต่างๆของภาพถ่าย มีส่วนท าให้ภาพถ่ายมีความน่าสนใจ และสื่อความหมายได้ดี 
 ๔.๒  ภาพถ่ายที่ดีมีคุณสมบัติหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องที่ดี การเร้าอารมณ์ เพ่ิมความเข้าใจและ
ด้านความสวยงาม 
  
๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ชนิดของกล้องถ่ายภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติของภาพถ่ายที่ดี ครั้งต่อไปประมาณเดือน พฤษศจิกายน ๒๕๕๔ 
 
  
   
 
 


