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สรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ สาหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 กรมอนามัย
(ครั้งที่ 1 / พ.ย.64)
_____________________
สานักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
เพื่อให้บุคลากรภายในกรมอนามัยเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่ทางกรมอนามัยได้ดาเนินการ ร่วมทั้ง
สร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการถ่ ายภาพ และ
ตกแต่งภาพ สาหรับใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสานักงาน
เลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 ตึกกรมอนามัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุ ข ภาพ ส่ ง บุ ค ลากร จ านวน 2 ราย คื อ 1) นางสาวกรกนก สายทอง ต าแหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์
2) นายณัฐพงศ์ พันธุศาสตร์ ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้มีความชานาญด้านการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ
เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
ความรู้ในด้านทฤษฎี เทคนิคการปรับใช้เครื่องมือ การจัดวางองค์ประกอบภาพ และการตกแต่งภาพ
1. การเรียนรู้โหมด PASM และฟังชั่นของกล้องถ่ายภาพ
1.1 โหมดอัตโนมัติ (Auto Modes) เหมาะสาหรับมือใหม่ เพราะการคานวณทุกอย่างกล้อง จะเป็นตัว
ประเมินผลของภาพทั้งหมด ไม่สามารถปรับได้ ซึ่งหลายคนมักจะคิดว่าโหมดนี้ถ่ายภาพได้ออกมาไม่สวยแต่แท้จริง
แล้วปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนามาไกลมาก และเก็บปัญหารายละเอียดมาพัฒนา เพื่อให้ Auto Mode นั้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 โหมดกล้อง P หรือโหมดถ่ายภาพ Program เป็นโหมดที่มีการทางานคล้ายกับ Auto มาก กล้องจะคิดทุก
อย่างให้แต่จะอนุญาต ให้เราตั้งค่าบางอย่างได้ตามใจ เช่น ISO (ค่าความไวแสง), White Balance (แสงสุมดุลสี
ขาว), ค่าชดเชยแสง หรือแม้แต่โปรไฟล์สีของการถ่ายภาพ (Picture Style)

-21.3 Mode A, Mode AV , Aperture Priority โหมดนี้สาหรับคนที่ต้องการค่ารูรับแสงที่คงที่ (F) เมื่อเรา
ตั้งค่ารูรับแสงไว้แล้ว ค่าอื่น ๆ กล้องจะเซ็ตให้เราเอง โดยที่เราอาจจะใช้การเซ็ต Auto อื่น ๆ ร่วมได้ เช่น Auto
ISO Sensitivity เป็นต้นส่วนใหญ่คนที่ถ่ายภาพ Portrait จะเลือกแบบนี้เน้นการคุมความชัดตามที่ต้องการส่วนที่
เหลือให้ระบบประมวลผลของกล้องจัดการ
1.4 โหมด S, TV, Shutter Priority โหมดนี้เป็นการใช้ Speed Shutter ดีไชต์ภาพส่วนใหญ่แนะนาให้ใช้
สาหรับการจับภาพที่มีการเคลื่อนไหวที่เร็ว เช่น การถ่ายกีฬา Speed Shutter 1/640 ขึ้นไป เพื่อหยุดการ
เคลื่อนไหว ของวัตถุนั้นๆ หรือการถ่ายภาพที่ต้องการค่า Speed Shutter ต่าคงที่เพื่อใช้ในการสร้างภาพที่มี
ดีไซน์ อาทิเช่น การจับภาพไฟของรถให้ลากยาวบนถนน
1.5 โหมด M, Mode M, Manual เป็นโหมดที่บุคคลสามารถควบคุม และสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้
อิสระ ซึ่งประกอบด้วย ความเร็วชัตเตอร์ ค่าความไวแสง รูรับแสง และอื่น ๆ เหมาะสาหรับผู้ที่มีความชานาญใน
การใช้เครื่องมือ และสามารถสร้างบางครั้งอาจจะเลือกการตั้งค่า Auto ในบางส่วนได้เช่น Auto ISO แบบที่ลิมิต
ISO สูงสุดที่รับไว้ได้ โหมดนี้อาจเกิดปัญหาสาหรับผู้ที่ยังไม่มีความชานาญเพียงพอ เมื่อแสงเปลี่ยน เราจะปรับ
ISO และ Speed shutter ไม่ทันทาให้ภาพมืดหรือสว่างเกินไป หรืออาจทาให้ภาพเบลอเมื่อมีการตั้ง Speed
shutter ต่าเกินไป
2. การปรับ White Balance หรือ สมดุลแสงขาว
อาการสีเพี้ยน มักจะเกิดเมื่อมีการถ่ายภาพในอาคาร ในห้อง ที่แสงจะไม่มากเพียงพอ โดย
หลักแล้วสามารถเลือกปรับได้ 8 หมวดด้วยกัน ดังนี้
Auto : กล้องคิดให้จะเป็นการปรับค่าแสงสมดุลสีขาวแบบอัตโนมัติ
Daylight : แก้สีฟ้าอ่อน ซึ่งจะเป็นสีที่เกิดจากดวงอาทิตย์ในตอนกลางวัน
โดยใส่สีส้มเข้าไป
Cloudy : แก้สีฟ้าที่เกิดจากการมีเมฆ จะมีสีฟ้ามากกว่าปกติ กล้องก็ใส่สีส้ม
เข้าไป
Shade : แก้สีฟ้าที่เกิดจากการถ่ายภาพในร่ม ซึ่งอาจจะมีสีฟ้ามากกว่าปกติ
กล้องจะใส่สี ส้มเข้าไป
Tungsten : แก้สีส้มในภาพโดยใส่สีน้าเงิน สีฟ้าเข้าไป
Fluorescent : แก้สีน้าเงิน สีเขียวในภาพ โดยใส่สีม่วงลงไป
Flash : แก้สีฟ้าอ่อน คล้ายกับ Daylight โดยใส่สีส้ม สีเหลืองเข้าไป
Custom : เลือกปรับเติมสีของ White Balance เอง ในกรณีที่เราเลือก
ปรับค่า White Balance แล้วแต่สีก็ยังออกมาไม่ตรงตามต้องการ

-33. หลักในการจัดองค์ประกอบภาพ การเลือกมุมภาพและกฎสามส่วน
การดู Composition ช่องมองภาพของกล้องจะมีจุดตัด
9 ช่อง ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักในแนวตั้ง และ 3 ส่วน หลัก
ในแนวนอน ใช้ แ บ่ ง สั ด ส่ ว นของภาพ พื้ น ดิ น และท้ อ งฟ้ า
ถ้าต้องการน้าเสนอท้องฟ้าให้เด่น ก็เป็นท้องฟ้า 2 ส่วน พื้นดิน
1 ส่วน, ถ้าเน้นพื้นดินก็ พื้นดิน 2 ส่วน ท้องฟ้า 1 ส่วน ซึ่งการ
จัดวางองค์ประกอบภาพ สามารถน้าไปใช้ในการถ่ายภาพบุคคล
หรือสถานที่ภายในห้ องโถงขนาดใหญ่เพื่อเก็บภาพบรรยากาศ
ภายในกิจกรรม หรือพิธีการต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจ

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
4.1 “กล้ าพูด ” เป็น การขออนุ ญาต การเป็นช่างภาพต้องกล้าแสดงออก โดยเฉพาะการถ่ายภาพ
ผู้บริหาร ต้องเสียงดังฟังชัด พูดจาชัดเจน ก่อนถ่ายภาพต้องโค้งคานับให้ท่านเพื่อให้ทราบว่าเรากาลังจะถ่ายภาพ
ตัวอย่างเช่น 1) ขออนุญาตบันทึกภาพคะ/ครับ 2) ให้สัญญาณในการเตรียมพร้อมโดยการนับ 1..2..3 และ 3) แจ้ง
ให้ขยับ ซ้าย ขวา หรือจัดท่าทาง เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ และสวยงาม
4.2 การรอจังหวะที่เหมาะสมในการเก็บภาพนามาใช้เผยแพร่ การเก็บภาพควรมีการรอจังหวะที่
เหมาะสมของผู้ถูกถ่าย เช่น กาลังกล่าวรายงาน หรือการพูดคุย ควรมีการรอจังหวะการขยับปาก หรืออาจใช้
วิธีการเก็บภาพอย่างน้อย 3 – 4 ภาพ เพื่อนามาคัดเลือกสาหรับใช้ในการเผยแพร่
4.3 หน้าที่ของช่างภาพคือต้องช่วยคิดจัดวางมุมมองของภาพ หรือบุคคล และการดึงจุดเด่น จุดสนใจ
ภายในงาน หรือกิจกรรม ฯ นั้น ขึ้นมา
4.4 ให้ระวังแสงตกกระทบวัตถุ เช่น ฉากหลัง รูปภาพอัดกรอบกระจก รวมทั้งแว่นตา ให้แก่ปัญหาโดย
การหลบเลี่ยงแสงกระทบไม่ให้บังเนื้อหาสาคัญ หรือจุดสาคัญขององค์ประกอบภาพ
 การฝึกปฏิบัติในการถ่ายภาพบุคคล เพื่อจัดทาทาเนียบบุคลากรสานักงานเลขานุการกรม
จากการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในด้านทฤษฎี การปรับใช้เครื่องมือ การจัดวางองค์ประกอบภาพ
และการตกแต่งภาพ และเทคนิคต่าง ๆ ภายในห้องประชุมสานักงานเลขานุการกรม และในช่วงเวลา 13.30 น. ได้
มีการลงมือปฏิบัติจริง โดยการนาองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด มาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยการจัดพื้นที่ใน
การถ่ายรูปบุคลากรภายในของหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และสร้างความมั่นใจการปฏิบัติจริง
_____________________________

แผนการจัดการเรียนรู้
การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการถ่ายภาพ และเทคนิ คการตกแต่งภาพ
สาหรับใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สานักงานเลขานุ การกรม ได้รับความอนุ เคราะห์จากกองส่งเสริ มความรอบรู ้
และสื่ อสารสุขภาพ ในการส่งบุคลากรผูม้ ีความชานาญด้านการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพ มาถ่ายทอดองค์ความรู เ้ ทคนิ ค
การวางองค์ประกอบของภาพ การปรับใช้เมนู ของกล้องให้เหมาะกับสถานการณ์ และการตกแต่งภาพผ่านโปรแกรม
โฟโต้ชอป เพื่ อนาไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ท่ ีดีให้แก่องค์กร

รวมทัง้ การลงมื อฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการถ่ายภาพบุคคล
ในหน่วยงาน เพื่ อสร้างความเข้าใจในการใช้เครื่ องมื อ
และสามารถนาองค์ความรู ท้ ่ ีได้รับถ่ายทอดมาใช้ได้จริ ง
โดยการนาภาพบุคคลที่ได้ดาเนิ นการถ่ายในวันฝึ กอบรม
มาใช้ในการจัดทาทาเนี ยบหน่วยงาน

สื่อสารประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนสุขภาพดี

กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

