
คณุสามารถเขยีนหวัขอ้ทีม่ี
ความยาว รวมถงึหวัขอ้ทีม่ี
หลายบรรทดัได ้
นีค่อืตวัอยา่งหวัขอ้ยอ่ยทีม่คีวามยาวและมหีลายบรรทดั

ขอ้มลูในค�ำแนะน�ำฉบบันี:้

 ĥ คูม่อืเกีย่วกบัจ�ำนวนภำพถำ่ย 

 ĥ คูม่อืเกีย่วกบัคณุภำพของภำพถำ่ย

 ĥ ค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัภำพหลกั

เรยีนรูเ้กีย่วกบัประเภท จ�ำนวน และ
คณุภำพของภำพถำ่ยจำกเรำ เพือ่ดงึดดู
ควำมสนใจและเปลีย่นกำรเขำ้ชมให ้
เป็นกำรจอง อำ้งองิขอ้มลูนีท้กุครัง้ที่
วำงแผนถำ่ยภำพ อพัโหลดภำพ
หรอืตรวจสอบเนือ้หำกำรลงรำยกำรของ
คณุ

คูม่อืกำรถำ่ยภำพจำก 
Expedia Group

แสดงภำพถำ่ยทีนั่กเดนิทำง
อยำกเห็นมำกทีส่ดุ

ภำพถำ่ยคอืเครือ่งมอืกำรน�ำเสนอทีพั่กทีด่ทีีส่ดุของคณุ กำรใช ้
ภำพถำ่ยทีใ่ชส่ำมำรถชว่ยใหค้ณุไดรั้บกำรจอง เพือ่ใหค้ณุไดรั้บ
ประโยชนส์งูสดุจำกกำรเปิดขำยทีพั่กกบั Expedia Group™ เรำมี
คูม่อืกำรถำ่ยภำพพรอ้มเคล็ดลบัเกีย่วกบัองคป์ระกอบและควำมคม
ชดัของภำพถำ่ย โดยอำ้งองิจำกกำรคน้หำและขอ้มลูกำรจองบน
เว็บไซตใ์นเครอื Expedia Group มำใหค้ณุ

แสดงภาพทีน่กัเดนิทางอยากเห็น 

โดยเฉลีย่แลว้ นักเดนิทำงจำกเว็บไซต์
ตำ่งๆ ของ Expedia Group ดภูำพถำ่ย
จ�ำนวน 35 ภำพบนมอืถอื1 คูม่อืกำรถำ่ย
ภำพของเรำจะแนะน�ำจ�ำนวนภำพถำ่ย
ทีค่ณุควรมใีนแตล่ะประเภทหอ้ง

ใหภ้าพถา่ยท�างานแทนคณุ

เกอืบ 94% ของนักเดนิทำงทีเ่ดนิทำง
เพือ่พักผอ่นใชอ้ปุกรณส์ลบักนัไปมำ2 
คูม่อืเกีย่วกบัคณุภำพของภำพถำ่ยของ
เรำจะใหค้�ำแนะน�ำเรือ่งกำรถำ่ยภำพให ้
ชดัเจนและสำมำรถดไูดบ้นทกุๆ อปุกรณ์

ดงึความสนใจของนกัเดนิทางได้
อยา่งรวดเร็ว 

ผูใ้ชเ้ว็บไซตอ์ำ่นเนือ้หำทีพั่กไมถ่งึ 
28%3 ใชคู้ม่อืของเรำในกำรเลอืก
ภำพถำ่ยทีเ่ลำ่เรือ่งรำวของทีพั่กคณุได ้
ดทีีส่ดุและจดุประกำยใหเ้กดิกำรจอง 

1. HomeAway, 2017  
2. Google Think, 2016  
3. Nielsen Norman Group, 2008 



คูม่อืเกีย่วกบั
จ�ำนวนภำพถำ่ย
สรำ้งคลงัภำพทีด่งึดดูควำม
สนใจไดด้ทีีส่ดุโดยมภีำพ
ดงันี:้ 

 ĥ 4 ภำพตอ่ 1 ประเภทหอ้ง ซึง่
หนึง่ในจ�ำนวนนัน้คอืภำพ
หอ้งน�้ำ (ภำพววิ 1 ภำพและ
ภำพหอ้งครัว 1 ภำพ หำกม)ี

แสดงใหนั้กเดนิทำงเห็นควำมแตก
ตำ่งของหอ้งมำตรฐำนและหอ้งดี
ลกัซเ์พือ่เพิม่แนวโนม้กำรอพัเกรด 
ทีพั่กทีใ่ชภ้ำพถำ่ยทีม่เีอกลกัษณ ์
เชน่ ววิทีไ่มเ่หมอืนใครหรอืน�ำ
เสนอสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกจะได ้
รับกำรจองมำกขึน้โดยเฉลีย่ 11% 
ส�ำหรับแตล่ะประเภทหอ้ง4 และ
อยำ่ลมืถำ่ยภำพหอ้งน�้ำ เพรำะนัก
เดนิทำง 60% ตำ่งใหค้วำมเห็นวำ่
ภำพหอ้งน�้ำมคีวำมส�ำคญัมำก5 

 ĥ ภำพถำ่ยภำยนอกอำคำร 1 ภำพ

แสดงควำมสมัพันธร์ะหวำ่ง
ทีพั่กคณุและบรเิวณโดยรอบ 
เป็นกำรแนะน�ำใหนั้กเดนิทำง
ไดเ้ริม่รูจั้กทีพั่กของคณุ

 ĥ ภำพทำงเขำ้/ล็อบบี ้1 ภำพ

ใหก้ำรยนืยนักบัผูเ้ขำ้พักวำ่พวกเขำ
จะไดรั้บกำรตอ้นรับทีอ่บอุน่ดว้ยกำร
แสดงภำพทำงเขำ้หรอืแผนกตอ้นรับ 

 ĥ ภำพสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทีส่�ำคญั 
1 ภำพ

ภำพสระวำ่ยน�้ำ รำ้นอำหำร
ฟิตเนส สปำ กจิกรรม และสิง่อ�ำนวย
ควำมสะดวกจะท�ำใหท้ีพั่กของคณุ
โดดเดน่และสง่เสรมิจนิตนำกำรถงึ
ประสบกำรณท์ีด่ใีนกำรเขำ้พัก

 แสดงภำพทีนั่กเดนิทำงอยำกเห็น 

4. ผลวจัิยจำก Expedia Group, 2015  
5. ผลวจัิยจำก Hotels.com, 2015 



ท�ำอยำ่งไรใหไ้ดภ้ำพทีม่ี
ขนำดพอด ี

ขนาดภาพและความคมชดั

ควำมคมชดัของภำพสมัพันธก์บัขนำด 
วดัจำกจ�ำนวนพกิเซลของภำพนัน้ๆ 
โดยค�ำนวณจำกดำ้นกวำ้งคณูสงู เรำ
ขอแนะน�ำภำพถำ่ยทีม่คีวำมคมชดั
ดำ้นกวำ้งอยำ่งนอ้ย 2,880 พกิเซล

วธิหีาขนาดและมติขิองภาพ

PC: คลกิขวำทีไ่ฟลภ์ำพ
แลว้เลอืก Properties

Mac: กดปุ่ ม Option และคลกิที่
ไฟลภ์ำพ จำกนัน้เลอืก Get Info 

การใชโ้ทรศพัทม์อืถอื

เปลีย่นกำรตัง้คำ่ใหอ้ยูใ่นโหมด High 
Resolution, High Definition หรอื 
High Dynamic Range (HDR)

สำมำรถอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่เคล็ด
ลบักำรถำ่ยภำพจำกสมำรท์โฟน

สิง่ทีไ่มค่วรอยูใ่นภำพ

ภำพถำ่ยของคณุไมค่วรม:ี 

 _ ผูค้นและสตัวเ์ลีย้ง

 _ ขำ้วของระเกะระกะ

 _ ป้ำยหรอืขอ้ควำมทีแ่สดง
รำคำหรอืชือ่แบรนดใ์ดๆ ที่
ไมใ่ชช่ือ่ทีพั่กคณุ

 _ ภำพถำ่ยทีเ่หมอืนหรอื
คลำ้ยกนัมำกๆ เชน่ ภำพ
ววิเดยีวกนัแตค่นละมมุ

 _ ภำพทีม่ดืจนเกนิไป

 _ ภำพขำวด�ำหรอืภำพทีใ่ชฟิ้ลเตอร์

คูม่อืเกีย่วกบัคณุภำพของภำพถำ่ย
การจดัรปูแบบภาพ

เว็บไซตใ์นเครอื Expedia Group แสดง
ภำพถำ่ยแนวนอน ดงันัน้เรำจงึขอแนะน�ำ
ใหค้ณุใชภ้ำพถำ่ยแนวนอนมำกกวำ่แนว
ตัง้ คณุสำมำรถใชภ้ำพถำ่ยแนวตัง้ไดแ้ต่
จะเป็นกำรใชพ้ืน้ทีท่ีจั่ดสรรใหอ้ยำ่งไม่
เต็มทีเ่รำจงึไมแ่นะน�ำ

ความคมชดั

ทีพั่กทีส่วยงำมอำจดไูมน่่ำเขำ้พักได ้หำกภำพถำ่ยไมม่คีวำมคมชดั เล็กเกนิไป หรอื
ไรจ้ดุโฟกสั ภำพถำ่ยทีม่คีวำมละเอยีดดำ้นยำวอยำ่งนอ้ย 2,880 พกิเซลจะแสดงผลอ
ยำ่งคมชดัทัง้บนหนำ้จอคอมพวิเตอรแ์ละมอืถอื และเรำอำจไมร่องรับกำรอพัโหลด
ภำพทีม่คีวำมละเอยีดดำ้นยำวต�ำ่กวำ่ 1,000 พกิเซล

ความนา่เชือ่ถอื

จำกกำรส�ำรวจพบวำ่ นักเดนิทำงไมเ่ชือ่ถอืภำพถำ่ยที ่"บดิเบอืน" จำกกำรใชเ้ลนสถ์ำ่ย
ภำพระยะไกล (Telephoto) หรอืเลนสม์มุกวำ้งแบบฟิชอำย (Fisheye) ซึง่จะท�ำให ้
ภำพดใูหญก่วำ่ควำมเป็นจรงิและเป็นผลใหเ้กดิควำมผดิหวงัเมือ่นักเดนิทำงเดนิทำงมำ
ถงึทีพั่ก6 ทีพั่กควรใชภ้ำพถำ่ยในระดบัสำยตำปกตแิละมอีงคป์ระกอบเป็นเสน้ตรง เพือ่
ใหนั้กเดนิทำงไดม้องเห็นทีพั่กตำมควำมเป็นจรงิ

 _

 6. ผลวจัิยจำก Expedia Group, 2017



เลอืกภำพหลกั
ทีด่ทีีส่ดุ
เลอืกภำพทีด่งึดดูทีส่ดุให ้
เป็นภำพหลกั

คณุสำมำรถเลอืก "ภำพหลกั" ของ
คณุได ้ภำพหลกัคอืภำพทีแ่สดง
ในหนำ้กำรคน้หำและเป็นภำพแรก
ทีแ่สดงในรำยกำรทีพั่กของคณุ 

ภำพนีค้วรเป็นภำพทีม่เีอกลกัษณ์
และเผยใหเ้ห็นควำมน่ำดงึดดูของ
ทีพั่กซึง่จะท�ำใหผู้เ้ขำ้พักเกดิควำม
สนใจ ยกตวัอยำ่งเชน่ หำกทีพั่กของ
คณุขึน้ชือ่เรือ่งกำรเป็นทีพั่กวนัหยดุ
ฤดรูอ้น ใหเ้ลอืกภำพกลำงแจง้ทีส่วำ่ง
สดใสมำกกวำ่ภำพในรม่ทีด่มูดื

ภาพหลกัทีเ่ราแนะน�า

  ภำพภำยในอำคำรทีม่เีอกลกัษณ์

  ภำพกำรตกแตง่ทีม่สีไตล ์

  ภำพสระวำ่ยน�้ำ หำกเป็นจดุขำยของ
ทีพั่ก

  ภำพววิจำกหอ้งพัก หำกสำมำรถมอง
เห็นแลนดม์ำรค์ส�ำคญั

ภาพหลกัทีไ่มแ่นะน�า 

 _ ภำพหอ้งน�้ำ

 _ ภำพสปำ/ฟิตเนส

 _ ภำพสถำนทีรั่บประทำนอำหำร

 _ สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทำงธรุกจิ 

© 2019 Expedia, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์042019   TH



คณุสามารถเขยีนหวัขอ้ทีม่ี
ความยาว รวมถงึหวัขอ้ทีม่ี
หลายบรรทดัได ้
นีค่อืตวัอยา่งหวัขอ้ยอ่ยทีม่คีวามยาวและมหีลายบรรทดั

คณุสามารถเขยีนหวัขอ้ทีม่ี
ความยาว รวมถงึหวัขอ้ทีม่ี
หลายบรรทดัได ้
นีค่อืตวัอยา่งหวัขอ้ยอ่ยทีม่คีวามยาวและมหีลายบรรทดั

ใชภ้าพถา่ยเป็นเครือ่งมอืน�าเสนอ
จดุเดน่ของแตล่ะพืน้ที่

ขอ้มลูในค�าแนะน�าฉบบันี:้

 ĥ เคล็ดลบัส�าหรับหอ้งพัก 

 ĥ เคล็ดลบัส�าหรับพืน้ทีโ่ดยรอบทีพั่ก

 ĥ เคล็ดลบัส�าหรับพืน้ทีน่ั่งเลน่และสิง่
อ�านวยความสะดวก

เรยีนรูว้ธิกีารน�าเสนอทีพั่กในแบบทีนั่ก
เดนิทางตอ้งการ ดว้ยมมุและแสงทีใ่ช่
ส�าหรับภาพถา่ยของคณุ แชรเ์คล็ดลบั
จากเราใหช้า่งภาพของคณุไดท้ราบ หรอื
ใชเ้พือ่ถา่ยภาพสวยๆ ดว้ยตวัคณุเอง

ผูใ้ชง้านเว็บไซตอ์า่นขอ้มลูเพยีง 28% ของเนือ้หาทัง้หมดบนหนา้
เว็บไซต1์ ดงันัน้ ภาพถา่ยของคณุจ�าเป็นตอ้งบอกเลา่ประสบการณก์าร
เขา้พักไดเ้ป็นอยา่งด ีการไดเ้ห็นเอกลกัษณแ์ละรายละเอยีดของทีพั่ก
ชว่ยใหนั้กเดนิทางเห็นภาพการเขา้พักไดง้า่ยขึน้และจดุประกายใหนั้ก
เดนิทางเหลา่นีจ้องทีพั่กของคณุ

เลอืกภาพถา่ยทีแ่ทนค�าพดูไดด้ที ีส่ดุ

ทีพั่กทีใ่ชภ้าพถา่ยซึง่บง่บอกถงึ
เอกลกัษณข์องหอ้งพักแตล่ะประเภท
มอีตัราการจองมากกวา่ทีพั่กอืน่โดย
เฉลีย่ 11%2 มาเรยีนรูว้ธิสีรา้งจดุเดน่ของ
แตล่ะพืน้ทีจ่ากค�าแนะน�าเรือ่งสไตล ์จดุ
โฟกสั และการเลอืกมมุของภาพจากเรา

แนะน�าชุมชนของคณุ

เมือ่ตอ้งตดัสนิใจจองทีพั่ก นักเดนิทาง
ใหค้วามส�าคญักบัต�าแหน่งทีต่ัง้มากกวา่
สิง่อ�านวยความสะดวก ราคา และคะแนน
จากผูเ้ขา้พักคนอืน่ๆ3 ชว่ยนักเดนิทาง
จนิตนาการภาพบรรยากาศชมุชนของคณุ
ดว้ยการแสดงภาพถา่ยโดยรอบทีพั่ก

ไฮไลทจ์ุดุเดน่ของทีพ่กัคณุ

นักเดนิทางทีใ่ชส้ ิง่อ�านวยความสะดวก
เป็นเกณฑก์ารคน้หา ตา่งกอ็ยากเห็น
ภาพสิง่อ�านวยความสะดวกเหลา่นี้
ทัง้นัน้ แสดงฟีเจอรก์ารบรกิารและ
สิง่อ�านวยความสะดวกตา่งๆ ของ
ทีพั่กคณุดว้ยการใชภ้าพตามค�า
แนะน�าจากเรา เชน่ ภาพถา่ยสระ
วา่ยน�้า ฟิตเนส และหอ้งอาหาร 

1. Nielsen Norman Group, 2008 
2. ผลวจัิยจาก Expedia Group, 2015
3. The Global Market Metrix Hospitality Index, 2012

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการถา่ยภาพ
แบบหอ้งตอ่หอ้ง



ในบางครัง้หอ้งพักหลากหลาย
ประเภทกท็�าใหส้บัสนได ้ดงันัน้ 
กอ่นทีผ่มจะถา่ยภาพหอ้งพัก ผม
มกัจะเขยีนชือ่ประเภทหอ้งลงใน
กระดาษโพสตอ์ทิและถา่ยภาพ
เก็บไวก้อ่น ผมจะไดรู้ว้า่ภาพที่

ถา่ยหลงัจากนัน้ทัง้หมดเป็นภาพ 
‘หอ้งดลีกัซ’์ จนกวา่จะถงึภาพ
โพสตอ์ทิ ‘หอ้งเอ็กซค์ลซูฟี’

MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA PRODUCER

หอ้งพัก
ส�าหรับหอ้งพักแตล่ะประเภท เราขอแนะน�าใหใ้ชภ้าพภา่ย 3 ภาพและอกี 1 ภาพส�าหรับหอ้งน�้า เทา่กบัวา่หอ้ง
พัก 1 ประเภท จะมภีาพถา่ยทัง้หมด 4 ภาพ แตค่ณุควรถา่ยภาพเกบ็ไวห้ลายๆ ภาพเพือ่เลอืกภาพทีค่ณุชืน่
ชอบมากทีส่ดุ

ไฮไลทจ์ติวญิญาณ
ของทีพั่กคณุ

ใชแ้สงธรรมชาติ

แสงธรรมชาตสิง่เสรมิใหภ้าพถา่ยออก
มาดดูกีวา่แสงประดษิฐ ์เลอืกถา่ยภาพ
ในเวลากลางวนั เปิดมา่นเพือ่รับแสงเขา้
มาภายในหอ้ง แตปิ่ดมา่นโปรง่ไวเ้พือ่ลด
ความจา้ของแสงใหน้อ้ยลง

สือ่สารกบัแมบ่า้นท�าความสะอาด

เลอืกถา่ยภาพหลงัแมบ่า้นท�าความ
สะอาดเรยีบรอ้ยแลว้และควรเป็นเวลา
กอ่นผูเ้ขา้พักเชค็อนิ เพือ่ใหภ้าพออก
มาดสูะอาดและเรยีบรอ้ยทีส่ดุ ชา่งภาพ
บางคนใหแ้มบ่า้นอยูใ่นเซต็ดว้ยในกรณี
ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืในระหวา่งถา่ย
ภาพ

ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยคร ัง้สดุทา้ย

ปิดโทรทศัน ์ปเูตยีงและผา้นวมใหเ้รยีบ
ทีส่ดุ จัดเรยีงเฟอรน์เิจอรแ์ละผา้มา่นให ้
ดดูกีอ่นเริม่ถา่ยภาพ พยายามไมว่างสิง่
ของใดๆ ทีจ่ะไมอ่ยูภ่ายในหอ้งพักเมือ่นัก
เดนิทางมาถงึ เชน่ การโปรยกลบีดอกไม ้
หรอืการวางของขวญัตอ้นรับไวใ้นภาพ 

เก็บภาพทีเ่ป็นจดุเดน่ของหอ้งพกั

หอ้งพักแตล่ะประเภทมคีณุสมบตัทิีแ่ตก
ตา่งกนั เชน่ ววิ พืน้ทีน่ั่งเลน่ หรอืหอ้งน�้า
ทีม่ขีนาดใหญก่วา่ ซึง่เป็นคณุสมบตัทิี่
คณุควรน�าเสนอ ภาพถา่ยเหลา่นีเ้ป็นแรง
จงูใจใหนั้กเดนิทางอพัเกรดประเภทหอ้ง
พัก



เคล็ดลบัการถา่ยภาพ
หอ้งน�้า 

แสงสะทอ้น

ระวงัอยา่ใหเ้ห็นชา่งภาพในกระจกเงา 
ประตหูอ้งอาบน�้า และหนา้ตา่งหอ้ง 
ลองเปิดประตหูอ้งอาบน�้าในองศาที่
แตกตา่งกนักอ่นเริม่ถา่ยภาพ

การจดัแสง

ตัง้คา่กลอ้งของคณุในโหมดการรับ
แสงทีม่ากขึน้เพือ่เลีย่งปัญหาแสง
นอ้ยทีอ่าจสง่ผลตอ่ภาพถา่ย แตห่าก
คณุถา่ยภาพหอ้งน�้าทีม่แีสงสอ่งสวา่ง
มากเชน่แสงสขีาว ใหป้รับลดคา่การ
รับแสงลงเพือ่เลีย่งปัญหาแสงจา้ 

พืน้ทีแ่คบ

ถา่ยภาพหอ้งแคบๆ จากมมุสงูเพือ่
เพิม่พืน้ทีใ่หด้กูวา้งขึน้ หากเป็นไปได ้
ใหค้ณุน�าประตหูอ้งอาบน�้าออกกอ่น
เพือ่เพิม่ความชดัเจนภายในหอ้งให ้
มากยิง่ขึน้

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

ท�าความสะอาดกระจกและทกุพืน้
ผวิของหอ้งน�้า และอยา่ลมืปิดฝา
ชกัโครก ใชก้ระดาษช�าระทีเ่ต็มมว้น
และพับปลายใหส้วยงาม เป็นการ
บง่บอกวา่หอ้งน�้าไดรั้บการท�าความ
สะอาดและดแูลอยา่งดี

รายละเอยีดเล็กๆ นอ้ยๆ

ผา้เชด็ตวัทีพ่าดอยูบ่นราวควรมคีวาม
ยาวของปลายทีเ่ทา่กนั และผา้เชด็ตวั
ทีม่ว้นอยูค่วรเป็นผนืใหมแ่ละสะอาด
น่าใช ้ควรหนัผา้เชด็ตวัทีม่ว้นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และหนัดา้นทีม่ว้น
ออกมาใหก้ลอ้งเห็น 

60% ของนักเดนิ
ทางใหค้วามส�าคญั
กบัหอ้งน�้ามาก

ถา่ยภาพจาก 4 มมุของหอ้ง

ใชเ้สน้ทแยงเพือ่เพิม่ความลกึของภาพและดงึดดูสายตาไปยงัจดุโฟกสั การถา่ยภาพ
จากมมุหอ้งทีแ่ตกตา่งกนัเป็นการเพิม่ตวัเลอืกในการหาภาพทีด่ทีีส่ดุ และหากเป็นไป
ได ้คณุควรเลีย่งไมใ่หช้อ่งแอรห์รอืถงัขยะเขา้มาอยูใ่นภาพดว้ย 

ถา่ยภาพใหต้รง

ใชเ้สน้ตารางของชอ่งมองภาพ (Viewfinder) เพือ่ดวูา่ภาพถา่ยของคณุตัง้ตรงหรอืไม ่
ยดึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมของหอ้งพักเป็นหลกั ตัง้กลอ้งใหข้นานกบัก�าแพงดา้น
ใดดา้นหนึง่ วางวตัถทุีค่ณุตอ้งการโฟกสั (หมอนหรอืหนา้ตา่ง) ทีจ่ดุตดัในตาราง

เพดานและพืน้หอ้งภายในภาพควรมขีนาดเทา่กนั 

เป็นการปรับสมดลุของภาพหอ้งพัก หากเป็นไปได ้พยายามถา่ยใหเ้ห็นพืน้หอ้ง เพราะ
ภาพถา่ยหอ้งพักทีไ่มเ่ห็นพืน้หอ้งจะใหค้วามรูส้กึเหมอืนเป็นภาพลอย นอกจากนี ้
คณุไมจ่�าเป็นตอ้งถา่ยใหเ้ห็นหอ้งทัง้หอ้งภายในภาพเดยีวกนั บางครัง้ พืน้ทีเ่ล็กๆ ก็
สามารถท�าใหผู้ท้ีเ่ห็นภาพรูส้กึราวกบัอยูภ่ายในหอ้งนัน้ได ้

ลองถา่ยภาพเตยีงจากมมุต�า่ 

ภาพมมุต�า่จะเพิม่มมุมองใหม่ๆ  ใหห้อ้งพักและเพิม่ความหลากหลายใหก้บัองคป์ระกอบ
ภาพของคณุ หากคณุใชข้าตัง้กลอ้ง ใหเ้ลอืกระดบัความสงูทีต่�า่กวา่ไหล่

4. ผลวจัิยจาก Hotels.com, 2015



พืน้ทีด่า้นนอกและโดยรอบทีพั่ก
นักเดนิทางชืน่ชอบภาพถา่ยทีแ่สดงใหเ้ห็นตวัอาคารและชมุชนโดยรอบทีพั่ก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทีพั่กทีอ่ยู่
ในตวัเมอืง การใชแ้สงและการเคลือ่นไหวสง่เสรมิจนิตนาการของนักเดนิทางใหท้ราบวา่มกีจิกรรมใดบา้งใน
บรเิวณใกลเ้คยีงทีพั่กคณุ 

เตมิความรูส้กึ
ใหท้ีพั่กคณุ

แสงสแีหง่ชวีติ

ถา่ยภาพโดยรอบทีพั่กโดยเลอืกชว่ง
เวลาทีบ่ง่บอกสญัญาณของการใชช้วีติ 
เชน่ หลงัเวลาพระอาทติยข์ึน้หรอืกอ่น
พระอาทติยต์ก การถา่ยภาพในเวลากลาง
วนัอาจแสดงใหเ้ห็นบรรยากาศสวยและ
ววิทีน่่าดงึดดู แตก่ารถา่ยภาพในเวลา
บา่ยคลอ้ยหรอืชว่งเย็นจะใหค้วามรูส้กึ
อบอุน่ แสดงการตอ้นรับผูเ้ขา้พักดว้ยแสง
สสีม้อมชมพ ู

เก็บภาพสิง่อ�านวยความสะดวกนอก
หอ้งพกั

หากทีพั่กมจัีกรยานใหบ้รกิารลกูคา้ อยา่
ลมืเกบ็ภาพมาดว้ย แตห่ากมรีา้นกาแฟที่
อยูถ่ดัไปซึง่ทีพั่กไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ คณุ
สามารถขา้มไปไดเ้ลย บอกนักเดนิทาง
วา่พวกเขาจะไดพ้บกบัอะไรบา้งเมือ่เดนิ
ทางมาถงึ หรอืทีพั่กของคณุมบีรกิาร
อาหารเชา้หรอืไม่

จ�ากดัพืน้ทีใ่หแ้คบลง

ไมแ่สดงภาพสถานทีท่อ่งเทีย่วส�าคญั
หรอืทศันยีภาพทีไ่มส่ามารถมองเห็น
ไดจ้ากทีพั่ก ซึง่จะท�าใหนั้กเดนิทาง
เกดิความผดิหวงัเมือ่เดนิทางมาถงึ

แสดงต�าแหนง่ทีต่ ัง้

หากทีพั่กไมไ่ดต้ัง้อยูใ่นเมอืง ใหแ้สดง
ภาพถา่ยภายนอกอาคารทีแ่สดงใหเ้ห็น
บรรยากาศโดยรอบ ส�าหรับภาพในเมอืง 
ใหถ้า่ยภาพชอ้นมมุสงูเพือ่แสดงใหเ้ห็น
สถาปัตยกรรมของอาคารในพืน้ทีนั่น้ๆ
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พืน้ทีน่ั่งเลน่และสิง่อ�านวยความสะดวก
เมือ่นักเดนิทางคน้หาทีพั่กโดยใชส้ ิง่อ�านวยความสะดวก เชน่ สระวา่ยน�้าหรอืฟิตเนสเป็นเกณฑจ์นพบกบัทีพั่ก
ของคณุ เป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะแสดงภาพสิง่อ�านวยความสะดวกเหลา่นีใ้หนั้กเดนิทางเห็นเพือ่โนม้นา้วใหเ้กดิการ
จอง 

ใหนั้กเดนิทาง
เห็นเอกลกัษณ์
ของทีพั่กคณุ

ล็อบบี้

นักเดนิทางชืน่ชอบล็อบบีท้ีส่วา่ง มี
พืน้ทีใ่หน่ั้งพักผอ่นและวางแผนส�าหรับ
กจิกรรมน่าสนใจ หรอืน่ังแชทกบัเพือ่น
และโพสตข์อ้ความลงโซเชยีลมเีดยี 

สิง่อ�านวยความสะดวกทีส่�าคญั

ภาพสระวา่ยน�้า ศนูยบ์รกิารทางธรุกจิ 
สปา อาหารเชา้ หรอืคาเฟ่ภายในทีพั่ก
ชว่ยสง่เสรมิใหท้ีพั่กของคณุโดดเดน่กวา่
ทีอ่ืน่

หอ้งอาหาร

น�าเสนอหลากหลายตวัเลอืกส�าหรับ
การรับประทานอาหาร เชน่ สถานที่
บรกิารอาหาร พืน้ทีปิ่กนกิ หรอือาหาร
ขึน้ชือ่ในพืน้ทีข่องคณุ หากคณุมี
อาหารเชา้ใหบ้รกิาร อยา่ลมืแสดง
ภาพสเตชัน่อาหาร บฟุเฟ่ต ์หรอืเมนู
อาหารตามสัง่ใหนั้กเดนิทางไดเ้ห็น

พืน้ทีส่ว่นรวมและการตกแตง่

บอกเลา่เรือ่งราวและลกัษณะของ
ทีพั่กผา่นภาพความงามดา้นศลิปะ
หรอืน�าเสนอผา่นของทีร่ะลกึดา้นกฬีา 
นอกจากนี ้การถา่ยภาพบนัไดจากมมุ
สงูกใ็หค้วามรูส้กึทีล่กึซึง้ไปอกีแบบ

เรามกัจะใหช้า่งภาพถา่ยภาพ
รา้นอาหารทีไ่มม่โีตะ๊หรอืลกูคา้
น่ังอยูเ่พือ่ใหภ้าพดเูรยีบงา่ยไม่
รกตา วธินีี ้จะท�าใหผู้เ้ขา้พักที่

จองกจิกรรมหรอืมาเป็นกลุม่ใหญ่
สามารถจนิตนาการภาพกจิกรรมที่
ตอ้งการไดเ้อง โดยไมต่อ้งกงัวล

เรือ่งการตกแตง่พืน้ทีข่องเรา

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK



คณุสามารถเขยีนหวัขอ้ทีม่ี
ความยาว รวมถงึหวัขอ้ทีม่ี
หลายบรรทดัได ้
นีค่อืตวัอยา่งหวัขอ้ยอ่ยทีม่คีวามยาวและมหีลายบรรทดั

คณุสามารถเขยีนหวัขอ้ทีม่ี
ความยาว รวมถงึหวัขอ้ทีม่ี
หลายบรรทดัได ้
นีค่อืตวัอยา่งหวัขอ้ยอ่ยทีม่คีวามยาวและมหีลายบรรทดั

ใชฟั้งกช์ัน่การถา่ยภาพจาก 
สมารท์โฟนใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

ขอ้มลูในค�าแนะน�าฉบบันี:้

 ĥ การตัง้คา่ความคมชดัและการจัดแสง 

 ĥ ค�าแนะน�าการออกแบบบนสมารท์
โฟน

เรามวีธิตีัง้คา่กลอ้งสมารท์โฟนส�าหรับ
ถา่ยภาพความคมชดัสงู แถมเคล็ดลบัใน
การจัดองคป์ระกอบภาพและการแกไ้ข
ปัญหาการตดิตัง้มาบอกคณุ ท�าตามค�า
แนะน�าของเรา แลว้คณุจะพรอ้มส�าหรับ
การถา่ยภาพสวยระดบัมอือาชพีดว้ย
อปุกรณท์ีค่ณุมอียูแ่ลว้

ดว้ยเทคโนโลยลีา่สดุบนสมารท์โฟน คณุจงึมเีครือ่งมอืในการถา่ยภาพที่
มคีวามคมชดัสงูอยูใ่กลต้วัคณุ กลอ้งสมารท์โฟนสามารถถา่ยภาพทีพั่ก
ของคณุโดยไมต่อ้งเสยีเงนิจา้งชา่งภาพมอืโปร การใชก้ลอ้งสมารท์โฟน
ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุเปิดโอกาสใหค้ณุไดภ้าพถา่ยทีส่วยและดงึดดูใจ
ใหเ้กดิการจอง 

ถา่ยภาพสวยราวกบัจา้งชา่งภาพมอื
โปร 

สมารท์โฟนหลากหลายรุน่สามารถถา่ย
ภาพทีม่คีวามคมชดัสงู ยนืยนัฟีเจอร์
กลอ้งถา่ยรปูของคณุผา่นทางออนไลน ์
จากนัน้ท�าตามค�าแนะน�าของเรา

ใชป้ระโยชนจ์ากเครือ่งมอืบนมอืถอื

เปลีย่นภาพถา่ยเลน่ๆ ใหส้วยราวกบัเป็น
ภาพทีจั่ดแสดงในแกลเลอร ีดว้ยการ
ใชเ้ครือ่งมอืจัดองคป์ระกอบบนสมารท์
โฟนและความรูพ้ืน้ฐานในการออกแบบ

หลกีเลีย่งปญัหาทีเ่กดิจากการถา่ย
ภาพ

อยา่เพิง่ถอดใจกบัการจัดแสงและ
มมุกลอ้งทีอ่าจเป็นเรือ่งยาก คณุ
สามารถวางแผนรับมอืกบัปัญหา
การถา่ยภาพไวล้ว่งหนา้ได ้

เคล็ดลบัการถา่ยภาพ
จากสมารท์โฟน



ท�าใหก้ารถา่ยภาพเป็น
เรือ่งงา่ย

ใชแ้สงธรรมชาติ

หากคณุตอ้งถา่ยภาพทีป่ราศจากแสง
อาทติย ์ใหป้รับคา่การรับแสงแทน
การใชแ้ฟลช หากคณุยงัตอ้งการ
แสงเพิม่ ใหต้ดิสตกิเกอรส์ขีาวหรอื
กระดาษทชิชูบ่นแฟลชเพือ่ใหแ้ฟลช
จา้นอ้ยลง 

ถอืกลอ้งใหน้ ิง่

พยายามอยา่โนม้โทรศพัทไ์ปดา้น
หนา้หรอืดา้นหลงั เนือ่งจากจะท�าให ้
เสน้แนวตัง้ของคณุเอยีง สิง่ทีค่วรท�า
คอืเลือ่นโทรศพัทข์ึน้หรอืลงเพือ่ให ้
ส ิง่ทีค่ณุตอ้งการเขา้มาอยูใ่นเฟรม
ภาพ และเพือ่ไมใ่หก้ลอ้งสัน่และ
ระดบัการถา่ยภาพคงที ่ใหใ้ชข้าตัง้
กลอ้งหรอืวางกลอ้งบนกองหนังสอื

เลีย่งการซูมภาพ

ฟีเจอรก์ารซมูท�าใหภ้าพไมช่ดัเจน 
สิง่ทีค่วรท�าคอืการเดนิไปขา้งหนา้
เพือ่จับภาพทีค่ณุตอ้งการแทน 

เลีย่งการใชฟิ้ลเตอร์

ไมค่วรใชแ้อพแตง่ภาพเพือ่เพิม่ฟิล
เตอรห์รอืรทีชัภาพถา่ย หากกลอ้ง
ของคณุมฟีีเจอรไ์ลฟ์ (Live) ที่
สามารถจับภาพเคลือ่นไหวได ้ใหค้ณุ
ปิดการใชง้านฟีเจอรน์ีไ้วเ้นือ่งจาก
ภาพทีต่อ้งการคอืภาพนิง่

ปรับเปลีย่นการตัง้คา่ของคณุ
ใชก้ารตัง้คา่บนสมารท์โฟนเพือ่ใหไ้ดภ้าพถา่ยทีส่วยราวกบัชา่งภาพมอื
อาชพีกดชตัเตอรเ์อง ดว้ยการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมและเคล็ดลบัอกีเล็กนอ้ย 
กลอ้งมอืถอืก็ถา่ยภาพทีน่่าประทบัใจได ้

ใชโ้หมด HDR

เปลีย่นการตัง้คา่ใหอ้ยูใ่นโหมด High Resolution, High Definition หรอื High 
Dynamic Range (HDR) การตัง้คา่นีจ้ะท�าใหภ้าพถา่ยมคีวามคมชดัมากขึน้ สเีขม้ขึน้ 
และใหแ้สงทีส่วยกวา่การตัง้คา่แบบอืน่ ส�าหรับการตัง้คา่ HDR ใหไ้ปทีแ่ท็บดา้นบน 
ของแอพถา่ยภาพในสมารท์โฟน หรอืไปทีก่ารตัง้คา่แอพในมอืถอื

ภาพถา่ยทีไ่มใ่ชโ้หมด HDR: ภาพถา่ยทีใ่ชโ้หมด HDR: 

ปรบัแตง่คา่การเปิดรบัแสง (Exposure)

คา่การเปิดรับแสงเป็นหนึง่ในบรรดาเครือ่งมอืทีด่ทีีส่ดุในการถา่ยภาพในบรเิวณทีม่แีสง
นอ้ย คา่การเปิดรับแสงทีส่งูขึน้ท�าใหแ้สงเขา้สูเ่ลนสก์ลอ้งไดม้ากกวา่ปกต ิท�าใหภ้าพ
สวา่งขึน้ และดชูดัเจนยิง่ขึน้ 

ไอคอนการเปิดรับแสงบนสมารท์โฟนมกัจะเป็นรปูพระอาทติย ์อยูถ่ดัจาก “กลอ่งโฟกสั
ภาพอตัโนมตั”ิ โทรศพัทบ์างรุน่สามารถแท็บทีห่นา้จอเพือ่โฟกสัไดเ้ลย และกลอ่ง
โฟกสัภาพอตัโนมตัจิะปรากฏขึน้เพือ่แสดงจดุทีช่ดัทีส่ดุของภาพ ถดัจากกลอ่งดงั
กลา่ว มองหาไอคอนรปูพระอาทติย ์คณุสามารถเลือ่นการรับแสงขึน้หรอืลงเพือ่ใชง้าน
ไดเ้ลย 

ส�าหรับโทรศพัทบ์างรุน่ คณุสามารถแท็บเพือ่โฟกสัภาพและปรับคา่การรับแสงไดใ้น
การแท็บครัง้เดยีวกนั โทรศพัทม์อืถอืบางรุน่มโีหมดโปร (Pro) ในการตัง้คา่ทีใ่หค้ณุ
สามารถปรับคา่การรับแสงได ้ลองเลน่ฟีเจอรเ์หลา่นีใ้หคุ้น้เคยกอ่นถงึเวลาถา่ยจรงิ

หากสถานทีถ่า่ยภาพเป็นหอ้งมดื
และคณุหนัหนา้ไปทางหนา้ตา่ง คณุ
จะไดภ้าพทีย่อ้นแสง วธิแีกไ้ขคอื
การไปยงัอกีฝ่ังของหอ้งและหนั
หลงัใหห้นา้ตา่ง เป็นการเพิม่แสง
ใหท้ศิทางการถา่ยภาพของคณุ

MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP  

MEDIA PRODUCER
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คดิใหเ้หมอืนนักออกแบบ
ใชห้ลกัการออกแบบพืน้ฐานและฟังกช์ัน่ในสมารท์โฟนเพือ่ถา่ยภาพทีส่ามารถดงึดดูใจ เสน้ตารางชว่ยจัดวาง
ภาพของคณุใหต้ัง้ตรงและจัดชว่ยองคป์ระกอบภาพไดง้า่ยขึน้

เสน้ตาราง (Gridline)

การใชเ้สน้ตารางในจอภาพท�าใหค้ณุเห็น
เสน้แนวตัง้และเสน้แนวนอนของภาพ เสน้
เหลา่นีจ้ะไมป่รากฏในภาพทีถ่า่ยออกมา 
เป็นเพยีงเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหค้ณุวางรปู
แบบภาพไดง้า่ยขึน้เทา่นัน้ 

ภาพก�าแพงทีม่มุหอ้งมกัจะดผูดิรปูรา่ง 
พยายามใหเ้สน้แนวตัง้และแนวนอนของ
ภาพขนานกบัเสน้ตารางเพือ่เลีย่งปัญหานี้

เสน้ตารางชว่ยใหค้ณุจัดอนัดบัความส�าคญัของจดุโฟกสัภายในภาพของคณุ คณุสามารถเปิดใชง้านเสน้ตารางไดใ้นการตัง้คา่ภายใน
แอพถา่ยภาพส�าหรับโทรศพัทห์ลากหลายรุน่ หรอืในการตัง้คา่ปกตขิอง “รปูภาพ” หรอื “กลอ้ง” มองหาฟังกช์ัน่ “ตาราง” หรอื “เสน้
ตาราง” แลว้กดปุ่ มเปิดใชง้าน 

กฎสามสว่น (Rule Of Thirds)

องคป์ระกอบภาพคอืการจัดวางวตัถุ
ในภาพใหส้มบรูณ ์และชา่งภาพมกัจะ
ใช ้“กฎสามสว่น” ในการเริม่ตน้จัดองค์
ประกอบภาพ โดยปกตแิลว้ สายตาของ
คนเรามกัจับจอ้งไปยงัภาพทีถ่กูแบง่ออก
เป็นสามสว่น ซึง่จดุเดน่ของภาพจะอยู่
ในภายในพืน้ทีส่ามสว่นดงักลา่ว จัดวาง
ต�าแหน่งวตัถทุีต่อ้งการน�าเสนอใหอ้ยู่
ทีจ่ดุตดัของเสน้เหลา่นัน้เพือ่ใชเ้ป็นจดุ
โฟกสัของสายตา 

ใชเ้สน้ตารางในการจัดภาพ จากนัน้ จัด
วางวตัถทุีค่ณุตอ้งการใหอ้ยูภ่ายในชอ่ง
หรอือยูท่ีจ่ดุตดัของเสน้



สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทีส่�ำคญั: คณุควรมภีาพถา่ยสิง่
อ�านวยความสะดวกตา่งๆ อยา่งนอ้ย 1 ภาพ ยกตวัอยา่งดงั
ตอ่ไปนี้

 กจิกรรมและกฬีา
 ชายหาด
 ฟิตเนส
 เกมและความบนัเทงิ
 สระวา่ยน�้า
 ซาฟาร/ีการชมสตัวป่์า
 สก/ีสโนวบ์อรด์

 สปา
กำรรบัประทำนอำหำร: ถา่ยภาพหอ้งรับประทานอาหาร
และเมนูแนะน�าของทีพั่กคณุ 

 บาร์
 อาหารเชา้ 
 บรกิารอาหารในหอ้งพัก
 ครัว (สว่นกลาง)
 อาหารพืน้เมอืง
 รา้นอาหาร

ประเภทหอ้งที ่1 ประเภทหอ้งที ่2 ประเภทหอ้งที ่3 ประเภทหอ้งที ่4 ประเภทหอ้งที ่5 ประเภทหอ้งที ่6
หอ้งพรอ้มเตยีง      

หอ้งน�้า      

สิง่อ�านวยความสะดวก 1      

สิง่อ�านวยความสะดวก 2      

สิง่อ�านวยความสะดวก 3      
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สถำนทีน่ำ่สนใจใกลเ้คยีง (อพัโหลดในหมวดหมูท่ ีแ่ยกตำ่งหำก) และภำพถำ่ยเพิม่เตมิอืน่ๆ :

       __________________      ____________________      ____________________  __________________

  ภำยนอกอำคำร: มภีาพถา่ยตวัอาคารและพืน้ทีโ่ดยรอบอยา่งนอ้ย 1 ภาพเพือ่แนะน�าใหนั้กเดนิทางไดรู้จั้กทีพั่กของคณุ

  ทำงเขำ้/ล็อบบี:้ มภีาพโถงทางเขา้ ล็อบบี ้แผนกตอ้นรับ หรอืพืน้ทีน่ั่งเลน่อยา่งนอ้ย 1 ภาพเพือ่แสดงสว่นตอ้นรับของทีพั่กให ้
นักเดนิทางไดเ้ห็น 

หอ้งพกั: อพัโหลดอยา่งนอ้ย 4 ภาพส�าหรับแตล่ะประเภทหอ้ง รวมถงึภาพหอ้งน�้าอยา่งนอ้ย 1 ภาพดว้ย รวมถงึภาพววิและภาพครัว
อยา่งละ 1 ภาพ (หากม)ี พยายามถา่ยใหเ้ห็นสว่นประกอบของหอ้งใหม้ากทีส่ดุ รวมถงึสิง่อ�านวยความสะดวกทีม่เีฉพาะหอ้งประเภท
นัน้ๆ เชน่ เกา้อี ้หรอืโตะ๊ท�างาน

ใชร้ายการดา้นลา่งนีเ้พือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมภีาพถา่ยทีนั่กทอ่งเทีย่วอยาก
เห็น Expedia Group จะใหค้�าแนะน�าเรือ่งจ�านวนภาพถา่ยทีค่ณุควรม ีอยา่งไร
กต็าม เราขอใหค้ณุถา่ยภาพเกบ็ไวจ้�านวนมากแลว้เลอืกภาพทีด่ทีีส่ดุเพือ่อพัโหลด 

รายการตรวจสอบภาพถา่ยทีพั่ก ขนำดของภำพ
กรณุาใชภ้าพทีม่คีวามละเอยีด

มากกวา่ 2,880 พกิเซลในดา้นยาว 
เราอาจไมร่องรับภาพถา่ยทีม่คีวาม
ละเอยีดนอ้ยกวา่ 1,000 พกิเซลใน

ดา้นยาว
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