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การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางวารสารศาสตร์จาก
เน้ือหาภาพท่ีไดรั้บรางวลัภาพข่าวยอดเยีย่ม รางวลัอิศรา อมนัตกุล ของสมาคมนกัข่าวหนงัสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์คุณค่าความงดงามทางองคป์ระกอบศิลป์ รูปแบบ เทคนิคและ
พฒันาการของเทคนิคท่ีใชใ้นการถ่ายภาพ จากภาพท่ีไดรั้บรางวลัภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวลัอิศรา 
อมนัตกุล ของสมาคมนกัข่าวหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยไดแ้บ่งการวิจยัออกเป็นสองส่วน คือ ศึกษาแนวทางการพิจารณารางวลัภาพข่าวยอดเยี่ยม โดย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) โดยสัมภาษณ์คณะกรรมการผูต้ดัสินรางวลั จ านวน 3 
ท่าน ส าหรับส่วนท่ีสอง เป็นการศึกษาเน้ือหา องคป์ระกอบภาพ รูปแบบ และเทคนิคการถ่ายภาพ 
(Content Analysis) ในภาพท่ีชนะการประกวดรางวลัภาพข่าวยอดเยีย่ม รางวลัอิศรา อมนัตกุล ของ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2550 ทั้ งรางวลั
ชนะเลิศ รางวลัชมเชย และรางวลัเกียรติคุณ รวม 69 ภาพ 

ผลการศึกษาในส่วนแรก พบว่า ภาพข่าวท่ีไดรั้บรางวลัอิศรา อมนัตกุล มีองคป์ระกอบของ
คุณค่าทางวารสารศาสตร์ในส่ีด้านคือ หน่ึง มีคุณค่าของความเป็นข่าว มีความสด ใหม่ เป็น
เหตุการณ์ท่ีมีความเด่น สอง ตอ้งเป็นภาพท่ีบอกเล่าเน้ือหาได ้และมีความสวยงามดา้นองคป์ระกอบ
ภาพดว้ย สาม ตอ้งเป็นภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ไม่ไดถู้กจดัฉากข้ึนมา และส่ี เป็นการพิจารณา
ตามบริบทของสงัคมในขณะนั้น 
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และในส่วนท่ีสองพบว่า ภาพถ่ายท่ีได้รับรางวลัอิศรา อมันตกุล ของสมาคมนักข่าว
หนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทยนั้น มีการใชห้ลกัการจดัองคป์ระกอบภาพอย่างนอ้ยหน่ึงอย่าง โดย
หลกัการจดัองคป์ระกอบภาพท่ีพบมากท่ีสุดคือ การเนน้จุดสนใจของภาพแบบกฎสามส่วน นอกนั้น 
มีการใชอ้งคป์ระกอบภาพและเทคนิคการถ่ายภาพในประเด็นจุดแห่งความสนใจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ฉาก
หนา้และฉากหลงั เส้น กรอบภาพ และพื้นท่ีวา่ง  

นอกจากน้ียงัพบว่าภาพส่วนใหญ่เป็นภาพข่าวท่ีเก่ียวกบัอุบติัเหตุ และอาชญากรรม และ
ความสูญเสีย ซ่ึงมีลกัษณะของภาพข่าว ณ ท่ีเกิดเหตุ ท่ีช่างภาพอยู่ในท่ีเกิดเหตุ ณ เวลานั้น ท าให้
ภาพดงักล่าวเป็นภาพท่ีเน้นเหตุการณ์ อากปักิริยาบุคคล เน้นเร่ืองราวของความเป็นข่าว มากกว่า
ความสวยงามทางศิลปะ นอกจากน้ียงัเป็นภาพข่าวท่ีมีลกัษณะการเร้าอารมณ์ เป็นข่าวท่ีไดรั้บความ
สนใจ และมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก  

ส าหรับแนวโน้มในการคดัเลือกภาพท่ีไดร้างวลัภาพข่าวยอดเยี่ยม พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 
2515 ถึง พ.ศ. 2540 ภาพข่าวท่ีไดร้างวลัเป็นภาพข่าวประเภทอุบติัเหตุ และภาพข่าวอาชญากรรม ท่ี
เนน้ในเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึก ส่วนปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2550 ภาพท่ีไดร้างวลันั้นเป็นภาพท่ี
เนน้การจดัวางองคป์ระกอบภาพ และการเล่าเร่ืองส่ือความหมายจากองคป์ระกอบในภาพ เพิ่มเติม
ข้ึนมาดว้ย 
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ABSTRACT 
This independent study has a purpose to analyze journalism value from the photo 

contents which were granted the Issara Amantakul Award of the Thai Journalists Association and 
to analyze the artistic composition, form, technique and technical development used in the 
awarded photographs.  

The study is a qualitative research aimed to study the artistic composition and technical 
development. The research is therefore divided into two parts which are a study on the criteria of 
the award by using Depth Interview methods. The interview was conducted among three judges. 
Another part of research is a study on content, composition, form and photo-taking technique 
(Content Analysis) on the award-wining photos of the Issara Amantakul Award of the Thai 
Journalists Association during 1972 - 2007, including the First Prize, Consolation Prize and 
Honorable Prize making 69 photos altogether.  

A research found that the award-wining photos must contain 4 journalism values as 
follow. First, it must possess a value of news, be fresh and outstanding. Second, the photo must 
be able to portray a story and has good artistic composition. Third, it must be a real, natural 
situation and not an invented one. Fourth, the photo will be considered according to social context 
of a time.  
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In the second part, a research found that photos which receive Issara Amantakul Award 
of the Thai Journalists Association must have at least one of the composition principles. The most 
frequent principle found is the focus on the interesting point by using Rule of Third. Besides, 
there are other techniques and composition to create interesting point such as background and 
foreground, line, frame and space.  

Aside from these, the research also discovered that most of the photos are about accident, 
crime and loss. The photos were taken at the time of the accident so they present people’s 
behavior and a story rather than the artistic value. Moreover those photos are emotional arousing, 
about social interest of that time and have an impact towards people in general. 

 For the tendency and criteria of the award, the research found that during 1972 - 1997 
most of the award-wining photos are of accident and crime that focus on emotional feeling while 
during 1998 - 2007 the award-wining photos focus on the composition and storytelling. 


