บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การรายงานข่าวการศึกษา (สคูลมูฟ) บนเว็บไซต์นิตยสารเอ็มบีเอ ปี พ.ศ. 2559 ผูจ้ ดั ทํามุ่ง
บู ร ณาการการเรี ย นการสอนของภาควิ ช าการหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ คณะนิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม สู่ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาและศึกษากระบวนการการรายงานข่าวการศึกษา
(สคู ลมู ฟ ) บนเว็บไซต์นิ ตยสารเอ็มบี เอ ปี พ.ศ. 2559 โดยผูจ้ ดั ทําได้ศึก ษาทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
2.1 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการรายงานข่าว
2.1.1 ความหมายของข่าว
2.1.2 องค์ประกอบของข่าว
2.1.3 โครงสร้างการเขียนข่าว
2.1.4 เทคนิคการสัมภาษณ์
2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับวารสารศาสตร์ออนไลน์
2.2.1 บทบาทของเทคโนโลยีในงานสิ่ งพิมพ์
2.2.2 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.2.3 ลักษณะของสิ่ งพิมพ์ออนไลน์
2.2.4 ข้อจํากัดของสิ่ งพิมพ์ออนไลน์
2.3 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพวารสารศาสตร์
2.3.1 หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น
2.3.2 รู ปแบบของการถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
2.3.3 การจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพ
2.3.4 การตกแต่งภาพถ่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.1 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับการรายงานข่ าว
2.1.1 ความหมายของข่ าว
ข่าว คือ ข้อมูลที่คนส่ วนใหญ่เห็ นว่าสําคัญหรื อน่ าสนใจ ข่าวต่างจากเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น
ตลอดเวลาทุก ๆ วันแล้วจะหยิบเรื่ องราวเหตุการณ์ อะไรมาเป็ นข่าว คําว่า “ข่าว” ที่ เปรี ยบเสมือน
ประโยคที่ ว่า “สุ นัข กัด คนไม่ น่ าเป็ นข่ าว” แต่ “คนกัด สุ นัข เป็ นข่ าว” ข้อ ความดังกล่ าวแม้จ ะมี
ความหมายในตัวแต่ก็มีขอ้ ถกเถียงกันในความหมายที่สมบูรณ์ และความเข้าใจ จึงไม่มีขอ้ สรุ ปว่า
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เป็ นอย่างไร แต่จะหาความหมายอย่างรอบด้านโดยเปิ ดแนวคิดของผูเ้ ชี่ยวชาญว่ามีทรรศนะอย่างไร
กับคําว่า “ข่าว” โดย พิศิษฐ์ ชวาลาวัช (2546: 20) ได้สมั ภาษณ์นกั หนังสื อพิมพ์ ดังนี้
พงค์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชี ยร บรรณาธิ การอํานวยการหนังสื อพิมพ์มติชน กล่าวว่า ข่าว คือ สิ่ งที่
เกิดขึ้นหรื อเกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ปรากฏเป็ นข่าว เราทําได้โดยทําให้มนั เกิดขึ้นมา เพราะข่าวนั้นไม่
จําเป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์แล้วจึงรายงาน สามารถรายงานเหตุการณ์ให้เป็ นข่าวได้
พิชยั ชื่ นสุ ขสวัสดิ์ บรรณาธิ การข่าวหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ กล่าวว่า ข่าว คือ ข้อมูล
ข่าวสารซึ่งเป็ นสิ่ งใหม่ ให้ความรู ้ใหม่ ให้แนวความใหม่กบั ผูอ้ ่านความสําคัญขึ้นอยูก่ บั สังคม
จากแนวคิดเกี่ ยวกับความหมายของข่าวที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงพอสรุ ปได้ว่าข่าว คือ “การ
รายงานเรื่ องราว เหตุการณ์ หรื อข้อเท็จจริ ง หรื อความคิดเห็ น ที่ มีผลกระทบ มี ความสําคัญ หรื อ
น่าสนใจ โดยที่เหตุการณ์ ข้อเท็จจริ งนั้นเพิ่งจะเกิดหรื อกําลังจะเกิดขึ้น”
2.1.2 องค์ ประกอบข่ าว (News Evaluation)
องค์ประกอบของข่าว สามารถแยกอธิบายเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้ (ฐิติ วิทยสรณะ, 2542: 2)
(1) ต้องมีความสด (Timeliness) คือ ความสดใหม่ของเหตุการณ์ หรื อต้องเป็ นเหตุ
การณ์ที่พ่ งึ เกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ และมีการรายงานอย่างรวดเร็ วในทันที
(2) มี ผ ลกระทบกระเทื อ น (Consequence) เหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราวที่ เกิ ด ขึ้ นนั้ นมี
ผลกระทบกระเทือน สร้างความเสี ยหายทั้งร่ างกายและจิตใจ
(3) เป็ นเรื่ องที่ ใกล้ตวั (Proximity or Nearness) ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่ องราวที่
เกิดขึ้นกับผูท้ ี่รับข่าวสารทั้งทางตรงและทางอ้อม
(4) มี บุ คคลสําคัญ หรื อมี ชื่อเสี ยง (Prominence) โดยธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์จ ะให้
ความสนใจต่อสิ่ งที่มีความสําคัญ ความเด่น และความมีชื่อเสี ยง เช่น การที่บุคคลที่เกี่ยวข้องอยูใ่ น
เหตุการณ์หรื อเรื่ องราวนั้นมีชื่อเสี ยง
(5) ความขัดแย้ง (Conflict) เหตุการณ์เรื่ องราวที่แสดงถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม อาจจะเกิ ดขึ้นได้จากคนสองคนจากกลุ่ม 2 กลุ่ม จนถึงความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นความขัดแย้งด้วยเรื่ องส่ วนตัวหรื อความขัดแย้งในเรื่ อง
ของความคิด
(6) ความสะเทื อ นอารมณ์ (Human Interest/Emotion) เรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ และ
เนื้ อ หาในเหตุ ก ารณ์ ส ร้ างความสะเทื อ นใจหรื อ สะเทื อ นอารมณ์ ใ ห้ กับ ผู ร้ ั บ สารอย่า งรุ น แรง
ตัวอย่างเช่ น ผูห้ ญิ งท้องแก่ มีลูกเล็กอีก 3 คน สามี ข้ ี เมา เล่นการพนัน ไม่เลี้ ยงดู ผูห้ ญิ งคนนั้นไป
ขโมยนมในร้ านขายของ โดนตํารวจจับติดคุก ไปคลอดลูกในคุก ทําให้ผูอ้ ่านเกิ ดความสะเทือน
อารมณ์อย่างมาก
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(7) ความมีเงื่อนงํา (Suspense) ความมีเงื่อนงําเป็ นองค์ประกอบของข่าวที่สามารถ
ดึ งดู ดความสนใจของมนุ ษย์ได้เป็ นอย่างดี นั้นคือเรื่ องราวเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นแล้วยังไม่ได้ขอ้ ยุติ
หรื อมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ซบั ซ้อน
(8) ความแปลกประหลาด (Unusualness or Oddity) เรื่ องราว เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น
ผิดไปจากธรรมดา เป็ นสิ่ งที่แปลกประหลาด ไม่เคยพบเจอ
(9) เรื่ องเกี่ ยวกับเพศ (Sex) เหตุการณ์อะไรก็ตามที่เป็ นความสัมพันธ์กนั ระหว่าง
หญิงชาย เช่น เรื่ องผูช้ ายแต่งงานกับผูช้ ายด้วยกัน เหตุการณ์เหล่านี้ ลว้ นเป็ นข่าวที่มีองค์ประกอบ
ทางเพศที่ผอู ้ ่านมักให้ความสนใจกันเป็ นพิเศษ
2.1.3 โครงสร้ างการเขียนข่ าว
การเขียนข่าวที่เป็ นสากลนิ ยม มักจะแบ่งข่าวเป็ นส่ วน ๆ ได้แก่ พาดหัวข่าว ความนํา (หรื อ
วรรคนํา หรื อโปรยข่าว) ส่ วนเชื่อม และเนื้ อข่าว หรื อเนื้อเรื่ องที่เป็ นรายละเอียดของข่าว ข่าวทุกข่าว
จะต้องประกอบด้วยโครงสร้างข่าวอย่างครบถ้วน แต่ข้ ึนอยูก่ บั ว่าข่าวนั้นจะเป็ นข่าวสั้นหรื อข่าวยาว
(1) ข่าวสั้น คือ ข่าวที่มีเนื้ อหาสาระไม่มาก สามารถเขียนให้จบได้ในย่อหน้าเดียว
และมีพ้ืนที่ในการนําเสนอไม่มากนัก โดยโครงสร้างของข่าวสั้นมีสองส่ วน ประกอบด้วย
• พาดหัวข่าว (Headline)
• เนื้อข่าว (Body หรื อ Detail)
(2) ข่าวยาว คือ ข่าวที่มีเนื้ อหาสาระค่อนข้างมาก อาจจะมีเนื้ อหาหลายประเด็น
เวลานําเสนอจะแบ่งเป็ นหลายย่อหน้า เพียงแต่เป็ นข่าวที่มีเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งนําเสนอเป็ นขั้นตอน
เพื่อสะดวกในการอ่านและการทําความเข้าใจ โดยโครงสร้างของข่าวยาวประกอบด้วย
• หัวข่าว (Headline) เป็ นส่ วนแรกของข่าวที่สรุ ปความสําคัญ หรื อ
ประเด็นที่สาํ คัญที่สุดของแต่ละข่าว มักใช้ถอ้ ยคําที่ละเอียดและกะทัดรัด ดึงดูดความสนใจชวนใน
น่าอ่านติดตามอ่านรายละเอียดด้านในเนื้อข่าวต่อไป
• พาดหั ว รอง (Secondary Interest) เป็ นการขยายพาดหั ว ข่ าวให้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น อาจจะมีหรื อไม่มีกไ็ ด้
• ความนําหรื อวรรคนําหรื อโปรยข่าว (Lead) เป็ นส่ วนที่ต่อจากหัว
ข่าวที่ช่วยสรุ ปประเด็นสําคัญของข่าวเพิ่มเติมจากหัวข่าว
• ส่ วนเชื่ อม (Neck หรื อ Bride) เป็ นส่ วนที่ เชื่ อมต่อระหว่างความ
นํากับเนื้อข่าว มักปรากฏในข่าวที่เป็ นการรายงานครั้งที่ 2 หรื อ 3
• เนื้อข่าว (Body หรื อ Details) เป็ นส่ วนรายละเอียดเนื้อหาของข่าว
นําเสนอรายละเอียดของเหตุการณ์ โดยมักจะเรี ยกลําดับความสําคัญของรายละเอียด
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2.1.4 เทคนิคการสั มภาษณ์
การสั มภาษณ์ น้ ัน มิ ใช่ เป็ นสิ่ งที่ ก ระทําได้ง่ายนัก ดังนั้น เพื่ อให้ก ารสัมภาษณ์ บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูส้ ื่ อข่าวจึงควรมีวิธีการหรื อเทคนิคในการสัมภาษณ์ที่ดี ดังนี้
(1) การเตรี ยมตัวก่อนสัมภาษณ์ ผูส้ ื่ อข่าวทราบเกี่ยวกับเรื่ องที่เขียนมากเท่าไหร่ ก็
ยิง่ ทําให้แหล่งข่าวให้สัมภาษณ์ง่ายขึ้น โดยหลักการสัมภาษณ์ให้ประสบความสําเร็ จ คือ ต้องทราบ
ว่าข่าวจะครอบคลุมหัวข้ออะไรบ้าง และเตรี ยมคําถามที่ถูกต้องให้ครอบคลุมหัวข้อเหล่านั้นหรื อ
มากกว่านั้นโดยยึดหลักต่อไปนี้
• ศึกษาภูมิหลังของแหล่งข่าว ก่อนสัมภาษณ์ผสู ้ ื่ อข่าวต้องศึกษาให้
อย่างละเอียดก่อนว่าบุคคลที่จะไปสัมภาษณ์น้ นั เป็ นใคร ทํางานอะไร หน้าที่ความรับผิดชอบระดับ
ไหน อุปนิ สัยเป็ นอย่างไร ประวัติการศึกษาและครอบครัวเป็ นอย่างไร ยิ่งรู ้รายละเอียดเท่าใดก็ย่งิ มี
ผลดีต่อการสัมภาษณ์เท่านั้น
• ศึกษาเรื่ องที่จะไปสัมภาษณ์ เพื่อให้มีความรู ้เข้าใจในสิ่ งที่ตอ้ งไป
สัมภาษณ์อย่างถ่องแท้ ต้องมีภูมิหลังของเรื่ องที่จะสัมภาษณ์อย่างกระจ่างชัด เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ
ในการตั้งประเด็นคําถามให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
• ผูส้ ื่ อข่าวตรงต่อเวลา การตรงต่อเวลาเป็ นมารยาทอันดีงามและบ่ง
บอกความเป็ นมืออาชีพ เพื่อให้เกียรติกบั แหล่งข่าวและเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผูส้ ื่ อข่าวเอง
• ตรวจสอบและเตรี ย มเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการสั ม ภาษณ์ ใ ห้
พร้อมเสมอ ในกรณี ที่ผสู ้ ื่ อข่าวจะใช้เครื่ องบันทึกเสี ยงในการสัมภาษณ์ก็ควรตรวจสอบการทํางาน
ของอุปกรณ์
(2) การดําเนิ นการสัมภาษณ์ เมื่อเตรี ยมตัวให้พร้อมเพื่อการสัมภาษณ์ เริ่ มต้นการ
สัมภาษณ์ให้แจ้งชื่อและหน่ วยงานข่าวของผูส้ ื่ อข่าวก่อน หรื อให้นามบัตรพร้อมทั้งอธิ บายว่าเขียน
ข่าวประเภทใด วิธีน้ ีน่าจะช่วยให้การสัมภาษณ์ตรงประเด็น และผูส้ ื่ อข่าวควรแสดงอัธยาศัยไมตรี มี
สัมมาคารวะต่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยอาจจะยึดหลักต่อไปนี้
• ควรเริ่ มต้ น ด้ ว ยคํา ถามนํ า เสี ยก่ อ น เพื่ อ เป็ นการให้ เวลาแก่
ผูส้ ื่ อข่าวในการพิจารณาบุคคลผูก้ าํ ลังให้สัมภาษณ์อยู่ รายละเอียดเหล่านี้ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์
กับแหล่งข่าวได้
• ผูส้ ื่ อข่าวอาจทําให้การสัมภาษณ์ เพลิดเพลินได้ดว้ ยการฟั งอย่าง
ตั้งใจถามคําถามที่เตรี ยมมาล่วงหน้าตามลําดับ และสัมภาษณ์ดว้ ยทัศนะคติที่ดีต่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
• ผูส้ ื่ อข่าวควรใช้คาํ ถามว่า “ทําไม” และ “อย่างไร” เพื่อให้คาํ ถาม
กระตุน้ ให้แหล่งข่าวอธิ บาย หรื อขยายความเพิ่มเติม ควรหลีกเลี่ยงคําถามที่ตอบสั้น ๆ เช่ น “ใช่ ”
หรื อ “ไม่ใช่” หรื อคําตอบคําเดียว
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• ผูส้ ื่ อข่าวควรใช้คาํ ถามสั้น ๆ และไม่ควรถามทีละหลายคําถามใน
ครั้งเดียว ฉะนั้นจงตั้งคําถามที่ง่ายและตรงไปตรงมา
• จงฟั ง ตื่ น ตัว และดู ร ายละเอี ย ด งานของผูส้ ื่ อ ข่ าว คื อ การฟั ง
แหล่งข่าวพูด อย่าออกความเห็น แต่ไม่ใช่แค่จดบันทึก จงตั้งใจฟังและคิดตาม
• อย่า กลัว คํา ถาม “โง่ ๆ” หากแหล่ ง ข่ า วให้ ค ํา ตอบที่ ซั บ ซ้ อ น
คลุมเครื อก็ตอ้ งขอให้แหล่งข่าวอธิบายอีกครั้ง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเสนอข่าว
• จัด การกั บ คํา ตอบที่ ว่ า “ไม่ มี ค วามคิ ด เห็ น ในเรื่ องนี้ ” หาก
แหล่ ง ข่ า วไม่ ย อมออกความคิ ด เห็ น ในตอนแรก ให้ เปลี่ ย นแนวคําถาม หากไม่ ไ ด้ผ ลให้ บ อก
แหล่งข่าวว่าแหล่งจะได้ประโยชน์โดยตรงหากให้ข่าวจากมุมมองของแหล่งข่าวเอง
• หากแหล่งข่าวไม่ยอมตอบคําถาม ถ้าแหล่งข่าวบางคนพูดไปเรื่ อย
โดยไม่ตอบคําถามของผูส้ ื่ อข่าวจริ ง ๆ ถ้าเป็ นเช่นนั้นให้ถามซํ้า และในการพยายามครั้งสุ ดท้ายให้
ถามแหล่งข่าวถึงข่าวลือหรื อคําวิพากษ์วิจารณ์ที่ผสู ้ ื่ อข่าวได้ยินมา หากแหล่งข่าวทราบว่าผูส้ ื่ อข่าว
ได้ข่าวมาจากอีกฝ่ ายแหล่งข่าวอาจจะยอมตอบอย่างตรงไปตรงมามากขึ้น
• ลองเงียบไว้บา้ ง บางครั้งแหล่งข่าวตอบคําถามสั้น ๆ แทนที่ จะ
ถามต่อให้รอสักครู่ จึงเป็ นโอกาสที่แหล่งข่าวจะพูดต่อ
• เมื่อแหล่งข่าวพูดไม่เลิก ผูส้ ื่ อข่าวมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง ปล่อยให้
พูดต่อไป และหากมีเวลาน้อยผูส้ ื่ อข่าวควรขัดจังหวะอย่างสุ ภาพ
• ผูส้ ื่ อ ข่าวอาจถามเรื่ องนี้ ลึ ก ซึ้ ง ถึ งแม้ว่าจะทําให้แ หล่ งข่ าวเกิ ด
ความกระอักกระอ่วนใจบ้าง แต่กอ็ าจได้รับการเปิ ดเผยรายละเอียดที่ลึกซึ้ง
• ในระหว่างการสัมภาษณ์ ควรสังเกตอากัปกิริยาที่เป็ นอวัจนภาษา
ของแหล่งข่าวที่แสดงออกมาให้เห็นทั้งนํ้าเสี ยง สี หน้า แววตา ฯลฯ
(3) การปิ ดสัมภาษณ์ มี เทคนิ คบางประการในการช่ วยให้การจบการสัมภาษณ์
เป็ นไปอย่างราบรื่ นน่าประทับใจ
• การรักษาระยะเวลาของการสัมภาษณ์ ตามที่ ตกลงไว้ เป็ นสิ่ งที่
ผูส้ ื่ อข่าวต้องระมัดระวัง ควรจบการสัมภาษณ์ไม่ชา้ และกล่าวขอบคุณ
• การป้องกันการลาจบอย่างห้วน ๆ อาจทําได้โดยการหยุดช่วงการ
พูดเล็กน้อย ทบทวนเรื่ องที่คุยกันให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ฟังอย่างย่อ ๆ การทําเช่นนี้ ผสู ้ ื่ อข่าวอาจได้ขอ้ มูล
ต่าง ๆ เพิ่ม
• ผูส้ ื่ อ ข่ าวควรฝึ กตัว เองให้ พ ร้ อ มสําหรั บ ความสามารถในการ
จดจําและการจดบันทึกได้ถูกต้องในภายหลัง
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• ผูส้ ื่ อข่าวไม่ควรสัญญากับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ว่าจะอ่านต้นฉบับการ
สั ม ภาษณ์ ก่ อ นที่ ผูส้ ื่ อ ข่ าวจะส่ งต้น ฉบับ นั้น ไปให้ หั ว หน้าข่ าว หรื อ บรรณาธิ ก ารข่ าวพิ จ ารณา
(ภาคภูมิ หรรนภา, 2554)
2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับวารสารศาสตร์ ออนไลน์
2.2.1 บทบาทของเทคโนโลยีในงานสิ่ งพิมพ์
เทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒั นาถึงขั้นสามารถสื่ อสารผ่านสื่ อไร้สาย หรื อที่เรี ยกว่า “สื่ อ
ใหม่” เอื้อให้ผรู ้ ับสารสามารถรับข้อมูลและข่าวสารได้โดยไม่ตอ้ งพึงพาหรื อรอคอยหนังสื อพิมพ์
ฉบับกระดาษหรื อสื่ อที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์รุงรัง สื่ อดิจิตอลมีคุณสมบัติสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับ
สารของผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ที่ไม่ค่อยมีเวลามากนัก และต้องการรับข่าวสารจากสื่ อที่ไม่ถูกจํากัดด้วย
เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ เป็ นอิสระในการเลือกสรร โต้ตอบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทนั ที
ผูส้ ื่ อสารผ่านสื่ อดิจิตอลมีอิสระในการเลือกรับสารสารหรื อพิจารณาคุณค่าของข่าวสารที่ตอ้ งการได้
ด้วยตนเอง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ช่วยให้การทํางานของบุคลากรข่าวมีประสิ ทธิภาพมากในยุคแห่ ง
การแข่งขันด้านข่าวสารอย่างรุ นแรง ผูส้ ื่ อข่าวจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีให้เป็ นประโยชน์
เพื่ อ ผลิ ต ข่ าวสารให้ มี คุ ณ ภาพ โดยเฉพาะในบรรยากาศที่ มี ก ารแข่ งขัน การใช้เทคโนโลยีเพื่ อ
ประโยชน์ทางธุรกิจการสื่ อสาร ผนวกกับผูบ้ ริ โภคมีโอกาสเลือกรับข่าวสารจากแหล่งอื่น ๆมากขึ้น
กระตุ ้น ความต้อ งการข่ า วสารเชิ ง ลึ ก ที่ ไ ม่ ส ามารถเติ ม เต็ ม ได้ จ ากสื่ อมวลชนกระแสหลัก
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้สร้างแนวโน้มการรายงานข่าวเชิงลึก ได้รวดเร็ วและประหยัดค่าใช้จ่าย
เมื่อนิ ตยสารและหนังสื อพิมพ์ตอ้ งปรับตนเองเข้าสู่ ระบบออนไลน์เพื่อขยายยอดจําหน่ าย
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลงใหลในเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต จึงพยายามพัฒนารู ปแบบใหม่ให้
เหมาะกับพฤติกรรม “การอ่าน” ด้วยการเสนอในรู ปแบบเว็บไซต์
ข่าวบนเว็บไซต์สามารถใช้เป็ นข้อมูลสื บค้น สามารถติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์
(Update) ได้ต ลอดเวลา สามารถเชื่ อ มโยงกับ เว็บ ไซต์อื่ น ๆได้อ ย่า งสะดวก สามารถโต้ต อบ
(Interactive) ผ่ า นจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (E-mail) ห้ อ งสนทนา (Online Chat - room) หรื อ
สัมภาษณ์สด (Live interviews) ฯลฯ ข่าวบนเว็บไซต์จึงมีความสด ทันสมัย และรวดเร็ วกว่าข่าวบน
หน้าหนังสื อพิมพ์และนิตยสารหลายเท่า
2.2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค
นิ สัยการบริ โภคสื่ ออินเทอร์ เน็ ต หรื อสื่ อออนไลน์ของผูอ้ ่านแตกต่างจากการบริ โภคสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ในสาระสําคัญหลายประการ กล่าวคือ ผูน้ ิ ยมสื่ อออนไลน์มกั มีความกระตือรื อร้นในการ
เลือกรับสาร (Active Audience) โดยพยายามแสวงหาวิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ (Websites) ต่าง ๆ เพื่อ
สื บค้น ข้อมูลที่ ตอ้ งการอย่างรวดเร็ ว ความรวดเร็ วและการใช้เวลาอันสั้นในการเข้าถึงเนื้ อหาใน
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เว็บไซต์น้ ี แสดงถึงลักษณะการเสนอข่าวในอินเทอร์ เน็ตต้องสามารถดึงดูดความสนใจและสนอง
ความตั้งใจของผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ได้เป็ นอย่างดี คือ ผูบ้ ริ โภคข่าวจากอินเทอร์ เน็ตส่ วนมากมักไม่
ชอบอ่านข้อความที่มีเนื้ อหาเยิ่นเย่อ เป็ นเหตุให้ผนู ้ าํ เสนอสารอินเทอร์ เน็ตต้องแสวงหารู ปแบบการ
เสนอข่าวสารให้ส้ นั กระซับ โดยการออกแบบให้สามารถโต้ตอบกับผูอ้ ่านได้ดว้ ยการใช้กราฟิ กและ
ใช้ช่องทางสื่ อสารแบบผสมผสาน (Multimedia)
พฤติกรรมผูใ้ ช้สื่อออนไลน์ไม่เพียงแต่พอใจกับความรวดเร็ วของข่าวสารเท่านั้นแต่ยงั เห็น
ประโยชน์ในเทคนิคการเชื่อมโยงสื บค้นข้อมูลที่ตอ้ งการด้วยการคลิกโยงต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ได้
อย่างทัน ใจด้ว ย อย่างไรก็ ต าม ธุ รกิ จ ข่ าวสารในอิ น เทอร์ เน็ ต ทําให้เจ้าของเว็บ ไซต์ต่ าง ๆ ต้อ ง
แสวงหากลยุทธ์ดึงผูบ้ ริ โภคให้ใช้บริ การเว็บไซต์ของตนอย่างต่อเนื่ อง ประสิ ทธิ ภาพการออกแบบ
เว็บ ไซต์ให้ผูบ้ ริ โภคสามารถคลิ กโยงไปยังแหล่ งข้อมู ลที่ ตอ้ งการได้ในเวลาอัน รวดเร็ ว จึ งเป็ น
บริ การที่สนองตอบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสื่ อยุคดิจิตอลได้ดี
กล่ าวคือ สื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตยังเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บข้อมู ลข่าวสารตามความ
ต้องการของแต่ละคน (Personalization) คือ นิ สัยการรับสื่ อของแต่ละคนอาจต่างกัน ทําให้รูปแบบ
การเขียนสําหรับเสนอในสื่ ออินเทอร์ เน็ตต้องเหมาะสมกับการตอบสนองพฤติกรรมดังกล่าวของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งนอกจากการเขี ยนให้ก ระซับ แล้ว ยังต้องออกแบบให้ผูใ้ ช้ส ามารถเชื่ อมโยงไปยัง
แหล่ ง ข้อ มู ล อัน หลากหลายได้ (Hyper – linked informational modules) โดยใช้ข ้อ ความเสริ ม
(Sidebars) หรื อเป็ นข้อความที่เปิ ดให้ผสู ้ นใจสามารถใช้โยงไปยังเว็บไซต์ที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว
โดยรวมแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภค
ข่าวสารของมนุ ษย์สมัยใหม่ ที่ให้ความสําคัญกับความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย ความทันใจ ใน
การแสวงหาข่าวสารข้อมูลที่ตอ้ งการเพียงแค่ใช้ปลายนิ้ วสัมผัสแป้ นพิมพ์เท่านั้น นิ สัยการรับสาร
รู ปแบบใหม่น้ ี ทําให้ส่ิ งพิมพ์ตอ้ งปรับตนเองให้เข้ากับพฤติกรรมของคนยุคใหม่ โดยเสนอเนื้ อหา
ในรู ปแบบหนังสื อพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์บนอินเทอร์ เน็ต เพื่อเจาะกลุ่มเป้ าหมายสมัยใหม่ที่
มีแนวโน้มหันไปใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตมากขึ้น กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเป็ นแรงดันให้เกิดการปฏิวตั ิรูป
โฉมอุตสาหกรรมการข่าวและธุรกิจสิ่ งพิมพ์กย็ อ่ มได้
2.2.3 ลักษณะของสิ่ งพิมพ์ออนไลน์
อินเทอร์ เน็ ตเป็ นสื่ อที่ เน้น กลยุทธ์การนําเสนอสาระแบบผสมผสาน ทั้งเนื้ อหาข้อความ
ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง ภาพกราฟิ ก ผูอ้ ่านสามารถเพลิดเพลินกับการโต้ตอบกับผูส้ ่ งสารได้
ฉะนั้น ผูอ้ ่านสมัยใหม่จึงคาดหวังรู ปแบบการบริ โภคข่าวในแนวเดียวกันจากหนังสื อพิมพ์ออนไลน์
หรื อนิ ตยสารออนไลน์ ผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์ออนไลน์และนิ ตยสารออนไลน์ เพราะคุณลักษณะที่
เหนือกว่าหนังสื อพิมพ์ปละนิตยสารฉบับกระดาษในหลายทาง ประกอบด้วยลักษณะเด่น ต่อไปนี้
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(1) ทันเหตุการณ์ (Timeliness) อินเทอร์ เน็ตได้เพิ่มศักยภาพหนังสื อพิมพ์ให้เสนอ
ข่าวทันเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่ อง (Breaking News) ผูอ้ ่านสามารถเข้าไปอ่านข่าวจากหนังสื อพิมพ์
ออนไลน์ได้อย่างไม่ลา้ สมัยตลอดเวลา
(2) โต้ตอบได้ (Interactivity) คุณลักษณะเด่นของหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ ที่สามารถ
สื่ อสารสองทางระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร
(3) ใช้ง่ายและสะดวก (Easy Usage) ผูใ้ ช้ยงั สามารถสื บค้นข้อมูลจากเว็บไซต์อย่าง
สะดวกสบายรวดเร็ วด้วยการคลิกเข้าสู่ เว็บไซต์เชื่อมโยงจนกว่าจะได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ
(4) ไม่ จ าํ กัด พื้ น ที่ (Unlimited Space) ความปราศจากพรมแดน ทําให้ ผูร้ ั บ สาร
สามารถเข้าถึงเนื้อหาข่าวสารทุกประเภทที่เกิดขึ้นในโลก โดยไม่ตอ้ งใช้เวลาเดินทางไปด้วยตนเอง
(5) สร้ า งสํ า นึ กการมี ส่ วนร่ วม (Sense of Participation) ประชาชนจะใช้ สื่ อ
อินเทอร์เน็ตแสวงหาข้อมูลมากขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้
(6) ขยายเป้ าหมายองค์ก ร (Institutional Goal Maximization) การที่ สื่ อ มวลชน
แขนงต่าง ๆ เปิ ดเว็บไซต์ให้บริ การข่าวสารบนอินเทอร์ เน็ ต เท่ากับขยายช่ องทางการสื่ อสารกับ
ประชาชนมากขึ้น นอกจากจะได้ผลทางด้านธุรกิจไปยังกลุ่มเป้ าหมายหลากหลายกว่าเดิมแล้วยังมี
ผลด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมัน่ ให้แก่องค์กรอีกด้วย
(7) สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ (Profession Credibility) การสร้ า งความเชื่ อ ถื อ บน
ช่ องทางอินเทอร์ เน็ ต โดยตระหนักถึงคุณ ภาพการรางานข่าว (Truth Telling) เพื่อประโยชน์ของ
สาธารณะเป็ นเบื้ อ งต้น โดยยึด มั่น ในหลัก ความตรงเที่ ย งเหนื อ กว่ าความรวดเร็ ว ของนั ก ข่ าว
ออนไลน์
(8) รวดเร็ ว ทั น ใจ (Breathless Speed) ความรวดเร็ ว ในการใช้ ง าน ล้ว นเป็ น
องค์ประกอบสําคัญที่ ส่งเสริ มความทันใจให้แก่ ผูบ้ ริ โภค มี อิทธิ พลต่อการเปลี่ยนวิถีการบริ โภค
ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์
ขณะที่เทคโนโลยีเอื้อให้สื่อออนไลน์มีขอ้ ได้เปรี ยบหนังสื อพิมพ์รูปแบบเดิ มใน
หลายประเด็น แต่ก็ยงั ไม่สามารถชนะข้อได้เปรี ยบของหนังสื อพิมพ์รูปแบบเดิมในหลายประเด็น
เกี่ยวกับมิติของความเป็ นปุถุชน อาทิ ความรู ้สึก อารมณ์ ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ฯลฯ ทั้งใน
ส่ วนของผูบ้ ริ โภคและผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ให้บริ การ แต่ความก้าวหน้าของหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ น่ าจะ
ขึ้ น อยู่กับ ทัก ษะในการใช้อิ น เทอร์ เน็ ต ของผูอ้ ่ าน และกลยุท ธ์ ก ารดึ งดู ด ผูอ้ ่ านที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ
มาตรฐานวิชาชีพวารสารศาสตร์
2.2.4 ข้ อจํากัดของสิ่ งพิมพ์ออนไลน์
ข้อ จํา กัด ของสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ส่ ว นมากเกิ ด จากความเร็ ว ของเทคโนโลยี ที่ เร่ ง ให้ เกิ ด
พฤติกรรมการรับแบบไม่ตอ้ งรอคอย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ งการได้ภายในช่วงนิ้ วคลิกเท่านั้น
ความเร็ วทําให้ก ารส่ งสารและการรั บ สารขาดความรอบคอบไตร่ ตรองในด้านความเหมาะสม
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ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับสังคมโดยรวมคือ ปั ญหาในเรื่ องความเหมาะสม ความเชื่ อถื อการละเมิ ด
ลิขสิ ทธิ์ การละเมิดความเป็ นส่ วนตัว ศีลธรรม จริ ยธรรม รสนิ ยม วัฒนธรรม การบริ โภคสื่ อและ
สาร ฯลฯ
ส่ วนข้อ จํา กั ด ของธุ ร กิ จ หนั ง สื อพิ ม พ์ อ อนไลน์ แ ละนิ ตยสารออนไลน์ นอกจาก
ผลประโยชน์ จากรายได้โฆษณาบนเว็บไซต์และการขยายกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย รวมถึ งความ
สะดวกในการใช้เวลาสําหรับ “คลิก” ให้ถึงข้อมูลที่ตอ้ งการแล้ว ยังมีผลกระทบด้านระบบการเงินที่
เกิดจากความไว้วางใจในการสมัครเป็ นสมาชิกออนไลน์ผา่ นบัตรเครดิต ด้านการหาสมาชิก กลยุทธ์
การตลาด และรายได้เพื่ อ ความอยู่ร อดเช่ น เดี ย วกับ การทํา ธุ ร กิ จ หนั ง สื อ พิ ม พ์ฉ บับ กระดาษ
นอกจากนั้ น การทํา หนั ง สื อ พิ ม พ์อ อนไลน์ แ ละนิ ต ยสารออนไลน์ ส ามารถให้ คุ ณ ภาพสมกับ
คุณ ลักษณะของสื่ อ หนังสื อพิมพ์ออนไลน์และนิ ตยสารออนไลน์ ยังต้องสร้างกองบรรณาธิ การ
ออนไลน์เพื่อให้การนําเสนอข่าวสารบนเว็บไซต์มีประสิ ทธิ ภ าพตามมาตรฐานวิชาชี พวารสาร
ศาสตร์ดว้ ย หาใช่วา่ การทําหนังสื อพิมพ์เพียงลอกเลียนเนื้อหามาจากฉบับกระดาษเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ ไมค์ เวนด์แลนด์ (Mike Wendland) ผูด้ าํ เนิ นการสัมมนาเกี่ยวกับการรายงานข่าวด้วย
อินเทอร์เน็ต ได้ช้ ีให้เห็นถึงสิ่ งที่นกั วารสารศาสตร์ควรทราบเกี่ยวกับธรรมชาติของสื่ ออินเทอร์ เน็ต
5 ประการ คือ
(1) อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นกล่ อ งเครื่ อ งมื อ ที่ ป ระกอบด้ว ยอุ ป กรณ์ ห ลายชนิ ด ได้แ ก่
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ เว็บเพจ โปรแกรมแปลงข้อมูล กลุ่มข่าว รายการที่อยู่ ความเห็ น อุปกรณ์
ภาพและเสี ย ง ฉะนั้น หน้าที่ ป ระการแรกของนัก วารสารศาสตร์ ที่ ตอ้ งการใช้อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น
เครื่ องมือแสวงหาข้อมูลข่าวสาร คือต้องทราบว่าควรเลือกใช้ขอ้ มูลหรื อสารประเภทไหน อย่างไร
จึงจะทําให้อินเทอร์เน็ตเป็ นเครื่ องมือรายงานข่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเปลี่ยนแปลงทุกวัน นักวารสารศาสตร์ ตอ้ งตื่นตัวรับ
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยี ต้องคอยติดตามให้เท่าทับกับพัฒนาการแนวโน้มของ
เทคโนโลยีที่จะเป็ นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
(3) ข้อมู ลในอิ น เทอร์ เน็ ตมี ลกั ษณะสะท้อนอาการทางสังคม (Sociopathic) นัก
วารสารศาสตร์ ตอ้ งไม่ลืมกลัน่ กรองคุณภาพของข้อมูลตลอดเวลา ด้วยจริ ยธรรมและหลักการตาม
มาตรฐานการรายงานที่ดี
(4) อิ นเทอร์ เน็ ตมีลกั ษณะแพร่ กระจายไปได้ทุกหนแห่ งในเวลาเดี ยว เป็ นสื่ อไร้
พรมแดน จึงเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่ทา้ ทายศักยภาพความเท่าทันของนักวารสารศาสตร์ อย่างชนิ ดที่
ไม่มีสื่อใดเทียบเท่า
(5) อินเทอร์ เน็ตเสมือนสิ่ งเสพติด (Addictive) เป็ นเครื่ องมือที่ท่วมทันด้วยข้อมูล
และจูงใจให้หลงออกนอกลู่นอกทางได้ง่าย ขณะที่อินเทอร์เน็ตเป็ นสื่ อที่มีประโยชน์มหาศาลต่องาน
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วารสารศาสตร์ แต่ก็สามารถแยกเราออกจากผูอ้ ่านทัว่ ไปได้ อินเทอร์ เน็ตควรชี้นาํ เราไปสู่ ผูบ้ ริ โภค
ไม่ใช่สิ่งทดแทนผูบ้ ริ โภค (มาลี บุญศิริพนั ธ์, 2556)
2.3 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับการถ่ ายภาพวารสารศาสตร์
2.3.1 หลักการถ่ ายภาพเบื้องต้ น
การถ่ายภาพต้องคํานึ งถึงปั จจัยสําคัญ 2 ประการ นัน่ ก็คือ “แสง” และ “ความชัด” ภาพถ่าย
ที่ถ่ายออกมาแล้วมีสภาพแสงพอดีไม่มืดหรื อสว่างเกินไปและมีความคมชัด ย่อมแสดงรายละเอียด
และสื่ อความหมายได้อย่างชัดเจน ซึ่ งการที่ จะทําให้ภาพถ่ายมีคุณลักษณะดังกล่าว ช่ างภาพต้อง
เข้าใจหลักการทํางานพื้นฐานของกล้องถ่ายภาพและทราบวิธีการปรับแต่งควบคุมกล้องถ่ายภาพให้
พร้อมต่อการใช้งาน
การถ่ า ยภาพให้ มี ส ภาพแสงที่ พ อดี แ ละมี ค วามชั ด นั้ น เกี่ ย วข้อ งกับ การทํา งานของ
ส่ วนประกอบในกล้องถ่ายภาพ 3 ส่ วน คือ
(1) ความไวแสง ในการถ่ายภาพนั้น ความไวแสงที่ใช้จะเป็ นตัวกําหนดค่าการวัด
แสงของกล้อง โดยพิจารณาว่าความไวแสงที่ใช้ในขณะนั้นถ้าให้ได้สภาพแสงที่เหมาะสมควรจะใช้
ค่าความไวชัตเตอร์ หรื อช่ องรับแสงเท่าใด ต้องมีการระบุค่าความไวแสงไว้เพื่อเป็ นตัวกําหนดค่า
ความไวชัตเตอร์และช่องรับแสง
(2) รู ป แบบการโฟกัส ภาพที่ โฟกัส ชัด เจนดี เรี ยกว่า In Focus แต่ ถา้ ภาพไม่ ชัด
เรี ยกว่า Out of Focus ซึ่ งภาพจะชัดหรื อไม่ชดั ขึ้นอยูก่ บั การโฟกัสภาพของช่างภาพ กล้องแต่ละรุ่ น
จะมีระบบโฟกัสที่แตกต่างกัน โดยกล้องถ่ายภาพจะมีกลไกในการปรับสภาพที่เห็นในช่องเล็งภาพ
ให้สัมพันธ์กบั เลนส์ถ่ายภาพ เรี ยกว่า “อุปกรณ์หาพิสัย” (Range Finder) ช่างภาพต้องหมุนปรับวง
แหวนหาโฟกัสที่กระบอกเลนส์ จนภาพของวัตถุในช่องเล็งภาพชัดเจน ภาพที่บนั ทึกก็จะชัดด้วย
ส่ วนกล้องในรุ่ นหลังมักเป็ นกล้องที่ มีระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ ว
ให้แก่ช่างภาพ โดยกล้องจะคํานวณความชัดเจนเองและส่ งสัญญาณเตือนเพื่อให้ช่างภาพกดชัตเตอร์
บันทึกภาพ
(3) ความไวชัตเตอร์ และช่องรับแสง เป็ นส่ วนประกอบสําคัญของกล้องถ่ายภาพที่
ต้องทํางานให้สัมพันธ์กนั เนื่ องจากทําหน้าที่ในการเปิ ดรับให้แสงสว่างส่ องเข้ามาในกล้อง หาก
ส่ วนใดเปิ ดให้แสงเข้ามาน้อย อีกส่ วนต้องเปิ ดให้แสงเข้ามามากทดแทนกัน เช่น หากตั้งช่องรับแสง
กว้าง ซึ่ งทําให้แสงเข้ามาปริ มาณมาก ก็ตอ้ งปรับความไวชัตเตอร์ ข้ ึนไปความเร็ วสู งเพื่อให้เวลาใน
การปล่อยแสงเข้ามาในกล้องเป็ นระยะเวลาที่ส้ ัน แต่หากตั้งช่องรับแสงแคบ ซึ่ งให้ปริ มาณแสงเข้า
มาน้อย ก็ตอ้ งปรับความไวชัตเตอร์ให้ความเร็ วตํ่า เพื่อให้เวลาในการปล่อยแสงเข้ามาในกล้องเป็ น
ระยะเวลาที่นานขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่าขนาดของช่องรับแสงแต่ละขนาดจะสัมพันธ์กบั
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ความไวชัตเตอร์ทุกครั้งไป จริ งๆ แล้วจะขึ้นอยูก่ บั แต่ละสภาพแสงที่ถ่ายภาพในขณะนั้น ซึ่ งจะเป็ น
ตัวกําหนดว่าส่ วนประกอบทั้งสองจะสัมพันธ์กนั ที่ตวั เลขใด
2.3.2 รู ปแบบของการถ่ ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
งานด้า นการสื่ อ สารเป็ นงานที่ ท ําหน้าที่ ส่ ง ผ่านข่ าวสาร ข้อ มู ล ความรู ้ ประสบการณ์
ความรู ้สึก อารมณ์ หรื อทัศนคติ ผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อเป็ นช่องทางไปสู่ บุคคลเป้าหมาย โดยภาพถ่ายมี
บทบาทสําคัญในการนํามาใช้งาน ทั้งการสื่ อความหมายด้วยตัวเอง และการนําไปใช้ร่วมกับสื่ อ
ประเภทต่างๆ ดังนั้น นักนิ เทศศาสตร์ หรื อนักการสื่ อสารต้องทําความเข้าใจกับรู ปแบบของการ
ถ่ายภาพเพื่องานด้านการสื่ อสาร รวมทั้งคุณลักษณะที่จาํ เป็ นของช่างภาพ
เมื่อพิจารณาบทบาทของภาพถ่ายที่ถูกนําไปใช้เพื่อการสื่ อสาร จะเห็ นได้ว่าการถ่ายภาพ
ครอบคลุ ม ขอบข่ ายของงานทางด้านนิ เทศศาสตร์ เกื อบทุ ก แขนง โดยยกตัวอย่างมา 1 รู ป แบบ
ดังต่อไปนี้
(1) การถ่ า ยภาพข่ า ว (News Photography) ข่ า ว คื อ การนํ า เสนอเหตุ ก ารณ์
ข้อเท็จจริ ง รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นให้กบั ประชาชนหรื อบุคคลที่สนใจได้ทราบว่าใคร ทําอะไร ที่
ไหน เมื่อไร และอย่างไร ช่ างภาพจึงต้องมีความพร้อมทั้งร่ างกายและอุปกรณ์ อยู่ตลอดเวลา และ
ออกไปปฏิบตั ิงานโดยอาศัยทักษะในการถ่ายภาพ การตัดสิ นใจที่รวดเร็ วและการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าเพื่อให้ได้ภาพออกมารายงานข่าว โดยช่างภาพต้องทราบวัตถุประสงค์ของงาน ทําความเข้าใจ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งกําหนดการต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้อง ว่าสามารถจะถ่ายภาพตาม
กําหนดการนั้นได้หรื อไม่ สิ่ งใดถ่ายได้ สิ่ งใดห้ามถ่าย เพื่อจะได้เตรี ยมอุปกรณ์ ต่างๆ เช่ น กล้อง
เลนส์ หน่วยความจํา แบตเตอรี่ สาํ รอง ไปให้พร้อม และใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ผูท้ ี่จะประกอบอาชีพช่างภาพข่าวจึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
• มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง อดทน และมีความคล่องตัวสู ง
• มี คุณ ธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชี พ ไม่ บิดเบื อนหรื อเสนอ
ภาพข่าวที่เกินความเป็ นจริ ง รวมถึงคํานึงถึงสิ ทธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าว นอกจากนี้ยงั ควรเป็ นผูท้ ี่
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ คอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือเพื่อนช่างภาพข่าวด้วยกัน
• ช่ า งสั ง เกตและมี ค วามรู ้ ร อบตัว ช่ า งภาพข่ า วที่ ดี ค วรจะรู ้ จ ัก
หน้าตาของบุคคลสําคัญหรื อบุคคลระดับผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างดี เพราะเมื่อต้องอยูใ่ นเหตุการณ์ที่มีผคู ้ น
มากหน้าหลายตา การถ่ายภาพพฤติกรรมหรื ออากัปกิริยาของบุคคลสําคัญในเหตุการณ์จะทําให้ภาพ
มีคุณค่าและน่าสนใจกว่าภาพบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็ นที่รู้จกั
• ตื่นตัว รอบคอบ และรู ้จกั แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การถ่ายภาพข่าว
ตามสถานที่ต่างๆ หากเป็ นไปได้ควรศึกษามุมที่จะถ่ายว่ามีมุมใดบ้าง จุดไหนน่ าจะได้ภาพที่ดีที่สุด
และแตกต่างจากช่างภาพคนอื่นๆ และควรกําหนดมุมสํารองไว้ดว้ ย ในกรณี ที่ประสบเหตุขดั ข้องที่
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ทําให้ ต ้องเปลี่ ย นมุ ม ถ่ ายอย่างกะทัน หัน ซึ่ งไม่ ว่าจะมาจากสาเหตุ ใดก็ต าม ช่ างภาพควรตื่ น ตัว
ตลอดเวลาและต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นให้ได้
• ก้าวทัน และรู ้ จกั ใช้เทคโนโลยีให้เอื้ อต่ อการนําเสนอข่าว โดย
ช่ างภาพข่าวที่ ดีตอ้ งสนใจใฝ่ รู ้เทคโนโลยีทางด้านภาพถ่ายอยู่ตลอดเวลา หมัน่ เรี ยนรู ้ และฝึ กฝน
ตนเองให้ทนั ต่อความเจริ ญก้าวหน้าและวิทยาการของกล้องถ่ายภาพที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงเทคนิ ค
และวิธีการส่ งภาพที่สะดวกรวดเร็ ว หรื อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตกแต่งภาพต้นฉบับซึ่ งถ่าย
มาไม่ดีนกั ด้วยข้อจํากัดต่างๆ ให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึน
2.3.3 การจัดองค์ ประกอบการถ่ ายภาพ
ภาพถ่ายที่ดีและมีความสวยงามในเชิงศิลปะนั้น นอกจากจะต้องมีอุปกรณ์ในการถ่ายภาพที่
เหมาะสมและมีคุณภาพแล้ว สิ่ งที่เป็ นหัวใจสําคัญของการถ่ายภาพ คือ การจัดองค์ประกอบของภาพ
ซึ่งเป็ นหลักการพื้นฐานทางสุ นทรี ยภาพ สําคัญที่ช่างภาพต้องนําไปใช้ในการจัดมุมมองของภาพให้
ออกมาสวยงาม น่าสนใจ โดดเด่นกว่าภาพที่ถ่ายโดยบุคคลทัว่ ๆ ไป ในที่น้ ี จะกล่าวถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่นาํ มาใช้ในการถ่ายภาพ ซึ่งประกอบด้วย
(1) รู ปทรง (Form) นับเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่ มีอยู่ในภาพถ่ายแทบทุกภาพ
วัตถุต่างๆ ล้วนมีรูปทรงที่แตกต่างกันไป ในการถ่ายภาพช่างภาพควรพิจารณาเลือกวัตถุที่มีรูปทรง
เด่น ชัดเจนกว่าส่ วนอื่นๆ เพื่อนํามาเป็ นจุดสนใจของภาพ
(2) รู ปร่ าง (Shape) สิ่ งที่แตกต่างระหว่างองค์ประกอบของรู ปร่ างกับรู ปทรง คือ
รู ป ทรงจะต้อ งแสดงให้ เห็ น รายละเอี ย ดของมิ ติ ค วามลึ ก ความหนาของสิ่ งของหรื อ วัต ถุ ต่ างๆ
ในขณะที่รูปร่ างจะไม่แสดง แต่จะใช้การสื่ อให้รู้ว่าสิ่ งนั้นมีลกั ษณะเช่นไรจากเค้าโครงภายนอก ซึ่ ง
ลักษณะของรู ปร่ างสามารถแยกแยะสิ่ งนั้นให้เด่นชัดจากฉากหลัง ช่วยให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจ สะดุด
ตา และแสดงอารมณ์ ความรู ้สึกได้ดีถึงแม้ไม่มีมิติความลึกหนาก็ตาม องค์ประกอบข้อนี้ มกั ใช้ใน
การถ่ายภาพเงาดํา หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า ภาพซิ ลูเอต (Silhouette) ซึ่ งเป็ นการถ่ายภาพในลักษณะ
ย้อนแสงเพื่อให้เห็ นคน วัตถุ หรื อสถานที่ ในภาพเป็ นเพียงรู ปร่ างสี ดาํ ไม่มีรายละเอียดใด ยกเว้น
ส่ วนที่เป็ นฉากหลัง
(3) รู ป แบบ (Pattern) หรื อ ที่ บ างคนเรี ย กว่ า “ภาพแบบซํ้าซ้ อ น” ซึ่ งหมายถึ ง
ลัก ษณะรู ป ร่ า งรู ป ทรง เส้ น รวมถึ ง สิ่ ง ที่ ป รากฏซํ้าซ้ อ นเหมื อ นกัน มากๆ ในพื้ น ที่ ใ กล้เคี ย ง
ต่อเนื่ องกันหรื อเรี ยงกันไปตามลําดับซึ่ งจะพบเห็นได้ทว่ั ไปทั้งที่มนุ ษย์สร้างขึ้นและมีข้ ึนเองตาม
ธรรมชาติ เช่น การซํ้าซ้อนของใบไม้ ลวดลายอิฐบนกําแพงรั้วที่เรี ยงซ้อนกัน
(4) พื้นผิว (Texture) วัตถุส่ิ งของแต่ละอย่างจะมีผิวเรี ยบมัน หยาบ หรื อมีลวดลาย
และสี สันที่แตกต่างกันออกไป เช่ น ผิวของกระจกหรื อผืนนํ้าจะเรี ยบมันเป็ นเงา ผิวของหิ นหรื อ
ทรายจะหยาบขรุ ขระ การถ่ ายภาพที่ เห็ น พื้น ผิวนั้น นอกจากความสวยงามแล้วยังสามารถสร้ าง
ความรู ้สึกแห่ งการสัมผัสให้เกิดกับผูม้ องภาพได้ ซึ่ งปกติคนเราจะรับรู ้ผ่านการสัมผัสวัตถุส่ิ งของ
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นั้นๆ แต่สาํ หรับภาพถ่าย ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลจะทําให้สามารถจินตนาการถึงรสสัมผัสได้
แม้ไม่ได้สมั ผัสจริ งๆ
(5) ความสมดุล (Balance) ได้แก่ การจัดส่ วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏในภาพเมื่อ
แบ่งภาพออกเป็ นด้านซ้ายด้านขวาให้มีน้ าํ หนักเท่ากันหรื อใกล้เคียงกันทั้งสองด้าน มองดูแล้วสมดุล
ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่ ง ความสมดุลนี้ มกั ใช้ในการถ่ายภาพประเภทวิวทิวทัศน์ที่เห็นแนวหรื อ
เส้ น ขอบฟ้ า รวมทั้งภาพสถาปั ต ยกรรม อาคารและสิ่ งก่ อ สร้ างต่ างๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ช่ างภาพต้อ ง
ระมัด ระวัง เพราะหากเกิ ด ความไม่ ส มดุ ล ขึ้ น จะทําให้ ภ าพนั้น ลดคุ ณ ค่ าลง แต่ ก็ย กเว้น กรณี ที่
ช่างภาพตั้งใจให้ภาพเอียงเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง
(6) กรอบ (Frame) การใส่ กรอบในแนวคิดของการจัดองค์ประกอบภาพ เป็ นการ
ใส่ ต้ งั แต่ตอนถ่ายภาพ โดยการนําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งไม่วา่ จะเป็ นรู ปร่ าง ลักษณะเส้น ลวดลาย หรื อแม้แต่
แสง มาทําให้เกิดเป็ นกรอบภาพ ซึ่ งช่วยให้ตวั แบบหรื อวัตถุสถานที่ที่เป็ นจุดสนใจของภาพ น่ าดู
น่าสนใจยิ่งขึ้น การใส่ กรอบลงไปในภาพ จึงเป็ นเหมือนการบังคับให้สายตาของผูด้ ูอยูใ่ นบริ เวณที่
กําหนด เพื่อเน้นให้ส่ิ งที่อยูภ่ ายในกรอบดูเด่นขึ้น ช่วยให้ภาพมีคุณค่า มีมิติ มีเรื่ องราวมากขึ้น
(7) นํ้าหนักสี (Tone) นํ้าหนักสี ห รื อโทนสี ในทางศิลปะจําแนกตามวงล้อของสี
ออกได้เป็ น 2 วรรณะ ได้แก่ สี โทนร้อน (Warm Tone) ซึ่งประกอบด้วย สี เหลือง สี ส้ม สี แดง สี ม่วง
สี ม่วงแดง และสี โทนเย็น (Cool Tone) ประกอบด้วย สี เขียวเหลือง สี เขียว สี น้ าํ เงิน สี ม่วงนํ้าเงิน (สี
เหลืองกับสี ม่วงอยู่ได้ท้ งั สองวรรณะ) ในการถ่ายภาพสามารถเลือกใช้โทนสี วรรณะเดี ยวในภาพ
ทั้งหมด เพื่ อทําให้ภ าพดู ก ลมกลื น เป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ยวกัน หรื อเพื่ อเน้น จุ ด สนใจโดยใช้โทนสี
วรรณะตรงข้ามกัน เช่ น ดอกไม้สีแดงท่ามกลางใบไม้สีเขียว นกสี เหลืองบินอยู่บนท้องฟ้ าสี คราม
นอกจากนี้ในทางจิตวิทยา นํ้าหนักสี แต่ละโทนยังช่วยสื่ อถึงอารมณ์หรื อความรู ้สึกได้ สี โทนร้อนให้
ความรู ้สึกตื่นเต้น เร้าใจ กระฉับกระเฉง ส่ วนสี โทนเย็นให้ความรู ้สึกสงบ สบาย สดชื่น
(8) ฉากหน้า ฉากหลัง (Foreground and Background) เป็ นการจัด องค์ป ระกอบ
ภาพเพื่อสร้างความสวยงามและความน่าสนใจให้กบั ภาพ ช่างภาพที่ดีจะต้องเลือกฉากหน้าและฉาก
หลังที่เหมาะสม
• ฉากหน้ า (Foreground) หมายถึ ง ส่ ว นประกอบในภาพที่ อ ยู่
ด้านหน้าตัวแบบหรื อวัตถุ สถานที่ที่เป็ นจุดสนใจหลักของภาพ เช่น กิ่งไม้ ยอดหญ้า โขดหิ น หรื อ
สิ่ งต่างๆ ที่อยู่ใกล้กบั กล้อง ฉากหน้าช่ วยให้เกิ ดมิติของภาพ แสดงระยะใกล้ไกล และยังช่ วยถ่วง
นํ้าหนักภาพให้สมดุล
• ฉากหลัง (Background) หมายถึ ง ส่ ว นประกอบในภาพที่ อ ยู่
ด้านหลังตัวแบบหรื อวัตถุ สถานที่ที่เป็ นจุดสนใจหลักของภาพ ช่างภาพที่ดีตอ้ งให้ความสําคัญกับ
ฉากหลังก่อนจะถ่ายภาพทุกครั้ง เพราะฉากหลังที่ดีควรจะเสริ มให้ตวั แบบในภาพโดดเด่น น่าสนใจ
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สอดคล้องกับเรื่ องราว ฉะนั้นจึงควรเลือกฉากหลังที่เรี ยบๆ มีโทนสี ตดั กับสี ของตัวแบบหลัก แต่ก็
ไม่จาํ เป็ นต้องตัดกันมากเกินไปแค่สีไม่กลืนกับตัวแบบมากนักก็ใช้ได้
(9) กฎสามส่ วน (Rule of Thirds) เป็ นการแบ่งพื้นที่ของภาพที่มองเห็นออกเป็ น 3
ส่ วนเท่าๆ กันในแนวนอนโดยใช้เส้นตรงแนวนอนคัน่ 2 เส้น และแบ่งพื้นที่อีก 3 ส่ วนเท่าๆ กันใน
แนวตั้งโดยใช้เส้น ตรงแนวตั้งอี ก 2 เส้น คัน่ เช่ น เดี ยวกัน ผลจากการมี เส้น แบ่ งทั้งแนวนอนและ
แนวตั้งจะทําให้พ้ืนที่ท้ งั หมดของภาพมีลกั ษณะเป็ นเหมือนตาราง 9 ช่อง และเกิดจุดตัด 4 จุด ที่เส้น
แบ่งมาตัดกัน ซึ่งก็คือตําแหน่งที่ควรวางสิ่ งสําคัญหรื อจุดสนใจของภาพไว้ เพราะเป็ นตําแหน่งที่เด่น
กว่าตําแหน่งอื่นๆ
(10) ช่ องว่าง (Space) เป็ นองค์ประกอบที่มกั ใช้กบั กฎสามส่ วน หลักการเกี่ยวกับ
ช่ องว่าง คือ การเว้นพื้นที่ว่างบริ เวณรอบข้างให้กบั จุดสนใจ เช่ น การถ่ายภาพบุคคลหน้าตรงติด
บัตรที่ตอ้ งเหลือพื้นที่ดา้ นบนและด้านข้างของตัวแบบเพื่อไม่ให้รู้สึกอึดอัดเสมือนบุคคลในภาพถูก
บีบอัดอยูใ่ นกรอบ
(11) เส้น (Line) และความลึก (Perspective) “เส้น” เกิดจากการเรี ยงตัวต่อเนื่ องกัน
ของจุด (Dot) ตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปจนมองเห็นเป็ นเส้น ช่างภาพนิ ยมใช้เส้นเพื่อสร้างความแปลกใหม่
ดึ งดู ดความสนใจให้กบั ภาพ นอกจากนี้ เส้นยังสามารถทําให้ภาพเกิ ดการเคลื่อนไหว (Dynamic)
หรื อการสงบนิ่ งอยู่กบั ที่ได้ และช่างภาพยังนิ ยมใช้เส้นเพื่อนําสายตาสู่ เป้ าหมายหรื อจุดสนใจของ
ภาพ หรื อที่เรี ยกว่าเกิด “ความลึก”
2.3.4 การตกแต่ งภาพถ่ ายด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การถ่ ายภาพในปั จ จุ บ ัน เป็ นยุค ของระบบดิ จิ ท ัล คอมพิ ว เตอร์ จึ งบทบาทสําคัญ ต่ อการ
ตกแต่งภาพถ่าย ช่ างภาพส่ วนใหญ่ก็นิยมนําภาพถ่ายไปใช้โปรแกรมในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาํ การ
ตกแต่งเนื่ องจากมีลูกเล่นที่มากกว่า อีกทั้งยังสามารถมองเห็นภาพได้ชดั เจนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
ซึ่งโปรแกรมที่นิยมนํามาใช้งาน ได้แก่ โปรแกรม Adobe Photoshop
(1) การใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรมที่ ใ ช้สํ าหรั บ สร้ า งและ
ตกแต่งภาพกราฟิ กซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพและมีชื่อเสี ยงมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ ง เนื่ องมาจากคุณสมบัติ
เด่ น มากมายที่ ช่ วยในการตกแต่ งหรื อแก้ไขภาพได้ต ามความต้อ งการ จึ งทําให้ Photoshop เป็ น
โปรแกรมสําคัญที่จาํ เป็ นต้องมีติดตั้งไว้ใช้งานในเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ เนื่ องจาก Photoshop
มี ฟั งก์ชั่น การทํางานด้านการตกแต่ งที่ มากมาย ดังนั้น จึ งขอเสนอเฉพาะเทคนิ คบางประการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการและตกแต่งภาพถ่าย ดังนี้
• การเปิ ดไฟล์ ก่อนเปิ ดไฟล์ภาพที่ ตอ้ งการขึ้นมาใช้งาน เริ่ มจาก
การคลิกที่เมนู File > Open แล้วเลือกที่เก็บไฟล์ภาพและภาพที่ตอ้ งการ
• การบัน ทึ ก ไฟล์ ภ าพ ถื อ ว่ า เป็ นขั้น ตอนที่ สํ า คัญ มาก เพราะ
สามารถนํากลับมาใช้แก้ไขภายหลังหรื อบันทึกเพื่อส่ งต่อไปทํางานกับโปรแกรมอื่น ไฟล์ภาพที่เป็ น
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มาตรฐานในการบันทึกของ Photoshop คือ ไฟล์นามสกุล PSD (Photoshop Document) ที่เป็ นไฟล์
ต้นฉบับที่คงคุณภาพเดิมและเหมาะแก่การนํามาแก้ไขในภายหลัง และหากต้องการเปลี่ยนนามสกุล
ของไฟล์งานให้เลือกที่ Format ซึ่ งจะมีตวั เลือกมากมาย ยกตัวอย่างเฉพาะที่ใช้บ่อยๆ ได้แก่ BMP,
JPEG, GIF, PNG, TIFF, EPS, PDF
• การปรับไฟล์ภาพให้เล็กลง โดยใช้คาํ สัง่ Image size ซึ่งเป็ นคําสั่ง
ที่ช่วยในการปรับขนาดของรู ปภาพให้เล็กลงและยังช่วยให้ขนาดของไฟล์ภาพเล็กลงอีกด้วย ซึ่ งมี
การปรับขนาด ดังนี้ คลิกเมนู Image > Image Size หรื อกดปุ่ ม Alt + Ctrl + l กําหนดขนาดของไฟล์
ให้ เล็ ก ลง ในส่ ว นของ Pixel Dimensions หรื อ กํา หนดความละเอี ย ดของภาพ Document Size
จากนั้นกด Ok (ณัฐกร สงคราม, 2557)
แนวคิดและทฤษฎีท้ งั 3 นั้น ผูจ้ ดั ทํารายงานสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา โดยการนําไปบูรณาการในการปฏิบตั ิสหกิ จศึกษาในเรื่ องการรายงานข่าวบน
เว็บไซต์ ที่ยดึ หลักการเขียนข่าวตามองค์ประกอบข่าว โครงสร้างการเขียนข่าว เทคนิคการสัมภาษณ์
การถ่ายภาพประกอบข่าวที่ตอ้ งนําเสนอเหตุการณ์ ข้อเท็จจริ ง รวมทั้งข้อคิดเห็ นที่ เกิ ดขึ้นให้กบั
ประชาชนหรื อบุคคลที่สนใจได้ทราบว่าใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร รวมไปถึงการใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ต กแต่ ง ภาพถ่ าย ด้ว ยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่ อ ปรั บ แก้ไ ข ให้
ภาพถ่ายดูสมบูรณ์ข้ ึน โดยใช้ความรู ้ที่ได้ศึกษามาเป็ นกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์สิ่งที่จะต้อง
กระทํา เพื่ อ ที่ จ ะทํา ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก ํา หนด โดยในการทํา งานต่ า งๆ ล้ว นส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการตัดสิ นใจก่อนลงมือทํางาน เพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาที่อาจเกิด
ขึ้นกับงานได้

