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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิ สระครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เ พื่อวิเคราะห์ คุณค่าทางวารสารศาสตร์ จาก
เนื้อหาภาพที่ได้รับรางวัลภาพข่าวยอดเยีย่ ม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของสมาคมนักข่าวหนังสื อพิมพ์
แห่ งประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์คุณค่าความงดงามทางองค์ประกอบศิลป์ รู ปแบบ เทคนิ คและ
พัฒนาการของเทคนิ คที่ใช้ในการถ่ายภาพ จากภาพที่ได้รับรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา
อมันตกุล ของสมาคมนักข่าวหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ นสองส่ วน คือ ศึกษาแนวทางการพิจารณารางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม โดย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) โดยสัมภาษณ์คณะกรรมการผูต้ ดั สิ นรางวัล จานวน 3
ท่าน สาหรับส่ วนที่สอง เป็ นการศึกษาเนื้ อหา องค์ประกอบภาพ รู ปแบบ และเทคนิค การถ่ายภาพ
(Content Analysis) ในภาพที่ชนะการประกวดรางวัลภาพข่าวยอดเยีย่ ม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของ
สมาคมนัก ข่ า วนัก หนัง สื อพิ มพ์แ ห่ งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 ถึ ง พ.ศ. 2550 ทั้งรางวัล
ชนะเลิศ รางวัลชมเชย และรางวัลเกียรติคุณ รวม 69 ภาพ
ผลการศึกษาในส่ วนแรก พบว่า ภาพข่าวที่ได้รับรางวัลอิศรา อมันตกุล มีองค์ประกอบของ
คุ ณ ค่ า ทางวารสารศาสตร์ ใ นสี่ ด้า นคื อ หนึ่ ง มี คุ ณ ค่ า ของความเป็ นข่ า ว มี ค วามสด ใหม่ เป็ น
เหตุการณ์ที่มีความเด่น สอง ต้องเป็ นภาพที่บอกเล่าเนื้อหาได้ และมีความสวยงามด้านองค์ประกอบ
ภาพด้วย สาม ต้องเป็ นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง ไม่ได้ถูกจัดฉากขึ้นมา และสี่ เป็ นการพิจารณา
ตามบริ บทของสังคมในขณะนั้น
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และในส่ ว นที่ ส องพบว่ า ภาพถ่ า ยที่ ไ ด้รั บ รางวัล อิ ศ รา อมัน ตกุ ล ของสมาคมนัก ข่ า ว
หนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทยนั้น มีการใช้หลักการจัดองค์ประกอบภาพอย่างน้อยหนึ่ งอย่าง โดย
หลักการจัดองค์ประกอบภาพที่พบมากที่สุดคือ การเน้นจุดสนใจของภาพแบบกฎสามส่ วน นอกนั้น
มีการใช้องค์ประกอบภาพและเทคนิ คการถ่ายภาพในประเด็นจุดแห่ งความสนใจอื่นๆ ได้แก่ ฉาก
หน้าและฉากหลัง เส้น กรอบภาพ และพื้นที่วา่ ง
นอกจากนี้ ยงั พบว่าภาพส่ วนใหญ่เป็ นภาพข่าวที่เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ และอาชญากรรม และ
ความสู ญเสี ย ซึ่ งมีลกั ษณะของภาพข่าว ณ ที่เกิดเหตุ ที่ช่างภาพอยู่ในที่เกิ ดเหตุ ณ เวลานั้น ทาให้
ภาพดังกล่าวเป็ นภาพที่เน้นเหตุการณ์ อากัปกิ ริยาบุคคล เน้นเรื่ องราวของความเป็ นข่าว มากกว่า
ความสวยงามทางศิลปะ นอกจากนี้ ยงั เป็ นภาพข่าวที่มีลกั ษณะการเร้าอารมณ์ เป็ นข่าวที่ได้รับความ
สนใจ และมีผลกระทบต่อประชาชนจานวนมาก
สาหรั บแนวโน้มในการคัดเลือกภาพที่ได้รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม พบว่าในช่ วงปี พ.ศ.
2515 ถึง พ.ศ. 2540 ภาพข่าวที่ได้รางวัลเป็ นภาพข่าวประเภทอุบตั ิเหตุ และภาพข่าวอาชญากรรม ที่
เน้นในเรื่ องของอารมณ์ความรู ้สึก ส่ วนปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2550 ภาพที่ได้รางวัลนั้นเป็ นภาพที่
เน้นการจัดวางองค์ประกอบภาพ และการเล่าเรื่ องสื่ อความหมายจากองค์ประกอบในภาพ เพิ่มเติม
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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.

