
 

© 2010  พิมพร  ศะริจันทร์  อาชีพเลขานุการ   | ww.nsdv.go.th/commerce/text2010/pimpornphotographing.pdf หน้า 1 

 

 

การถ่ายภาพการจัดประชุม 
[เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ 20 ธันวาคม  2553] 

 

เขียนเร่ืองนี้  จากประสบการณ์ได้รับค าเชิญเป็นวิทยากรบรรยายส าหรับลูก ๆ หลาน ๆ ที่เรียน

สาขาวิชาเลขานุการ เก็บสิ่งที่เห็นและสิ่งที่น่าจะเป็นส าหรับการถ่ายภาพการจัดประชุม   และเร่ืองราวที่จะ

กล่าวถึงต่อไปนั้น จะเหมาะส าหรับการจัดประชุมขนาดเล็ก เลี่ยงพิธีการให้มีน้อยที่สุด  ซึ่งเข้าใจเอาเองว่า  

เมื่ออ่านเร่ืองนี้จบ ก็น่าจะได้รับความรู้และแนวทางส าหรับการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องหรือ เป็นผู้ด าเนินการ

จัดประชุมส าหรับมือใหม่หัดจัด หรือเป็นการทบทวนอีกครั้งส าหรับมืออาชีพทั้งหลาย 

การถ่ายภาพ เป็นขั้นตอนระหว่างการประชุม (คงจะไม่ลืมกันว่า ขั้นตอนการประชุมจะมีตั้งแต่ 

เตรียมการประชุม ระหว่างประชุมและหลังการประชุม)  แน่นอน! ใครก็ถ่ายภาพได้  ยิ่งในยุคกล้องถ่ายรูป

เป็นระบบอัตโนมัติ  วิธีการใช้ง่าย พกพาสะดวก ราคาที่ใครก็สามารถซื้อหาได ้ มีอะไรกันบ้างมาพิจารณา

ตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 

ผู้รับผิดชอบถ่ายรูป   ควรจะตกลงกันให้ลงตัวว่า  ในคณะ

ด าเนินการจัดการประชุมใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ จะก าหนด  

ไว้ประมาณ 1-2 คน สาเหตุ 2 คน เพราะเกิดอีกคนติดภารกิจ

เร่งด่วน อีกคนจะด าเนินการแทนได้ทันที ท าไมไม่ควรให้

มากกว่านี้หรือต้องตกลงกันก่อน เพราะผู้เป็นวิทยากรจะเกิด

อาการงง กับการเดินกันขวักไขว่ของช่างภาพ (มือรับจ้าง) 

ทั้งหลาย เปลี่ยนหน้าไปเร่ือย ๆ จนเบี่ยงเบนความสนใจของ

ผู้ฟังและตัวผู้พูดด้วย  ขณะเดียวกัน พอเข้าสู่พิธีการจริง ๆ 

ช่างภาพทั้งหลายกับอันตรธานไปในพริบตา ต้องคอยเรียก 

ตามกันให้วุ่นวาย  อีกประการคือ คุณสมบัติของช่างภาพมือใหม่ต้องสามารถใช้กล้องถ่ายรูปได้ โดยมีความรู้

เบื้องต้นของการถ่ายภาพ ไม่ต้องถึงขั้นใช้ช่างภาพมืออาชีพ เพราะจะเพิ่มค่าใช้จ่ายและมีหลายขั้นตอนการ

ท างานตามมาอีก 
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กิรยิามารยาท  ผู้รับผิดชอบถ่ายภาพประชุม ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย บางหน่วยงานจะออกแบบเสื้อหรือ

ชุดส าหรับผู้ด าเนินการจัดประชุม ก็ง่ายกับผู้เข้าร่วมประชุมจะสังเกตได้   ระมัดระวังกิริยาในการถ่ายภาพ 

โดยจะต้องยืนให้ตรง ก่อนหรือหลังถ่ายภาพประธานหรือวิทยากร ควรโค้งค านับ  แล้วถอนตัวออกมา จาก

จุดที่ถ่ายโดยเร็ว และพยายามเลี่ยงที่จะยืนกลายเป็นจุดสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม  และให้หามุมกล้องจากจุด

ต่าง ๆ ด้านข้างสลับที่ไปเร่ือย ๆ 

 

กิจกรรมที่ต้องถ่ายรูป  ผู้รับผิดชอบถ่ายภาพ  จะต้องศึกษาล าดับขั้นตอนของการประชุม  หากเป็นการ

ประชุมเพื่อฟังบรรยาย จัดที่นั่งแบบชั้นเรียนเช่นเดียวกันกับของกรณีของผู้เขียน  ก็จะเร่ิมบันทึกภาพตั้งแต่  

จุดโพเดียมของพิธีกร   จุดโพเดียมของผู้กล่าวรายงาน  ประธานกล่าวเปิดการประชุม  วิทยากรนั่ง/ยืน

บรรยาย  ภาพผู้เข้าร่วมประชุม  กิจกรรมขณะประชุม  มอบของที่ระลึกวิทยากร ผู้ด าเนินการกล่าวปิดประชุม  

ถ่ายภาพร่วมกันของผู้ประชุม  ท้ายสุดคือ ถ่ายภาพร่วมกันส าหรับคณะด าเนินการจัดประชุม จ านวนภาพ 

ควรส ารองภาพไว้ประมาณ 1-2 รูปในแต่ละกิจกรรม  ทีนี้มาดูวิธีการบันทึกรูปแต่ละกิจกรรม 

 

 

 

 พิธีกร   อยู่ที่จุดโพเดียมเพื่อพูดคุยรายละเอียดและก าหนดให้ขั้นตอนของงานจะด าเนินการต่อไป

อย่างไร  ฉะนั้นควรบันทึกภาพพิธีกร ตรงจุดน้ี จับภาพของพิธีกรกับโพเดียมทั้งหมด  ภาพครึ่งตัว

พิธีกร สิ่งที่จะต้องสังเกตคือ ช่อดอกไม้ที่วางบนโพเดียมสูงต่ าในระดับที่ไม่บังตัวพิธีกร   

 ผู้กล่าวรายงาน  จุดที่ยืน ส่วนใหญ่จะยืนอยู่ที่โพเดียม  ให้บันทึกภาพผู้กล่าวรายงานกับตัวโพเดียม

ทั้งหมด หรือภาพครึ่งตัวก็ได้  
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 ประธานกล่าวเปิดการประชุม    จุดที่ก าหนด จะเป็นโต๊ะที่จัดเตรียมไว้ตรงกลางบนเวที  แล้วให้

ประธานนั่งเปิดงาน การถ่ายภาพ ก็อาจจะเป็นมุมที่มองเห็นเวที ประธาน  ป้ายจัดประชุม หรือ

ประธาน ป้ายเวที สิ่งที่ต้องสังเกตคือ ระดับความสูงของช่อดอกไม้ที่วางบนโต๊ะบังประธาน          

จุดไมโครโฟนบังหน้าประธาน 

 วิทยากร  หากวิทยากรนั่งบรรยาย ก็ใช้ข้อสังเกตเช่นเดียวกันกับประธานกล่าวเปิด กรณีที่ไม่

สามารถปรับเปลี่ยนช่อดอกไม้ได้ ก็ต้องเลี่ยงหามุมที่มองให้เห็นวิทยากร กิริยาที่ไม่ควรจับภาพ 

ได้แก่  หันข้าง  ก้มตัว  ดื่มน้ า อ้าปาก ไมโครโฟนบังหน้าวิทยากร เป็นต้น  กรณีที่วิทยากรยืนพูด         

ก็สามารถเลือกมุมภาพถ่ายทั้งตัวหรือคร่ึงตัวเก็บไว้ด้วย 

 

 

 กิจกรรมขณะประชุม   บางคร้ังการประชุมจะมีกิจกรรมอื่น นอกเหนือจากการนั่งฟังบรรยายเพียง

อย่างเดียว วิทยากรอาจจะให้ผู้เข้าประชุมร่วมท ากิจกรรม ดังนั้น ควรมีการบันทึกภาพไว้ขณะที่ท า

กิจกรรม ให้มีทั้งภาพผู้ร่วมกิจกรรมและวิทยากร 

 มอบของที่ระลึกวิทยากร  เมื่อบรรยายเสร็จเรียบร้อย พิธีกรจะล าดับขั้นตอนด าเนินการต่อ เมื่อมี 

การมอบของที่ระลึก จุดนี้ก็ต้องมีช่างภาพเตรียมไว้ให้พร้อม ไม่ต้องคอยเรียกหาอีก  

 การถ่ายภาพร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมกับวิทยากรที่ได้รับเชิญ   พิธีกร

จะต้องเป็นผู้คอยก ากับผู้เข้าร่วมประชุม เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีไมโครโฟนอยู่ในมือ เสียงจะดังที่สุด จะ

ก ากับให้ท าอย่างไรต้องศึกษาขั้นตอนให้ชัดเจน  ตัวอย่างเช่น   จะยืนบนเวทีจ านวนกี่แถว  นั่งเก้าอี้ 

กี่คน  วิทยากรจะอยู่ตรงกลาง บนหรือล่างเวที เป็นต้น  โดยขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุก
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คน และเมื่อพร้อมก็เรียนเชิญวิทยากรไปยังจุดที่จะให้นั่งหรือยืน การใช้เวลาตรงนี้  ไม่ควรเกิน        

5 - 10 นาที   ก่อนอ่ืนผู้ด าเนินการประชุมจะต้องสอบถามหรือตกลงกับวิทยากรล่วงหน้าว่า  มีเวลา

ช่วงนี้หรือไม่  หากวิทยากรมีภารกิจอื่น จะต้องมอบหมายให้ผู้ด าเนินการคนอ่ืนส่งวิทยากรกลับ   

อีกข้อสังเกตคือ  ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ต้องการภาพและน ากล้องถ่ายรูปมาเอง  ดังนั้น ผู้ที่

รับผิดชอบ จะท าหน้าที่นี้และบันทึกภาพเพียงครั้งเดียวต่อ 1 กล้อง 

 

ล าดับขั้นตอนของการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพการจัดประชุม ที่มักจะถูกมองข้ามหรือเห็นว่า เป็น

เร่ืองเล็กน้อยส าหรับผู้ด าเนินการจัดประชุม  ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นล าดับขั้นตอนแรก ๆ ที่ จะปรากฏแก่สายตา

ของผู้เข้าร่วมประชุมหรือแขกรับเชิญ ไม่ว่า จะเป็นผู้กล่าวรายงาน  ประธานเปิดงานประชุม  วิทยากร หรือ

แขกผู้ติดตามบุคคลเหล่านั้น   ผู้เขียนจึงหวังเอาไว้ว่า หากสิ่งสังเกตที่พบเห็นและอยากจะให้เป็นในคร้ังนี้ 

น าไปใช้ปฏิบัติได้ผลจริง  ก็ขอยกประโยชน์ทั้งหมดให้กับผู้จัดการประชุมที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร

ในครั้งนั้นด้วยเทอญ 

 

*นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์ เขียนวันที่ 17 ธันวาคม 2553 

จากการได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ  

หัวข้อเรื่อง “เลขานุการมือขวาของผู้บริหาร”  

วันที่ 15  ธันวาคม  2553  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ่

บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด   

การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น 

อีเมล pomdvt@hotmail.com 
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