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สรุปความรูที่ได
การจัดองคประกอบภาพ
ภาพถายที่ดีไมใชเปนเพียงภาพที่รับแสงได
พอดีและเห็นสิ่งตางๆ ในภาพไดชัดเจนเทานั้น
แตตองเปนภาพที่มีเรื่องราวนาสนใจ มีมุมการ
ถ า ยภาพหรื อ จั ด องค ป ระกอบภาพที ่ดี สร า ง
ความสวยงามแกภ าพให ส ามารถดึง ดูดความ
สนใจจากผูที่พบเห็นได หรือสามารถโนมนาว
จิตใจใหเกิดความรูสึกคลอยตาม เห็นจริงเห็น
จังกับเรื่องราวและความงามของภาพนั้นดวย
หลักในการจัดองคประกอบภาพ
๑. ตําแหนงจุดเดนหรือจุดสนใจ (Point
of Interest)
๒. ความสมดุลของภาพ (Balance)
๓. ความสมดุลของสี (Tone balance)
๔. การเนนสี (Emphasis on tone)
๕. การเนนลักษณะของรูปทรง
(Emphasis of forms)
๖. การแสดงซ้ําซากหรือลอเลียน
(Repetition echo)
๗. บรรยากาศและอารมณ
(Atmosphere + Emotion)
๘. ความลึกและทัศนมิติ (Third
dimension)
๙. เนื้อที่ของภาพ (Picture area)
๑๐. เอกภาพ (Unity)
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การจัดองคประกอบภาพ
ภาพถายที่ดีไมใชเปนเพียงภาพที่รับแสงไดพอดีและเห็นสิ่งตางๆ ในภาพไดชัดเจนเทานั้น แตตองเปน
ภาพที่มีเรื่องราวนาสนใจ มีมุมการถายภาพหรือจัดองคประกอบภาพที่ดี สรางความสวยงามแกภาพใหสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูที่พบเห็นได หรือสามารถโนมนาวจิตใจใหเกิดความรูสึกคลอยตาม เห็นจริงเห็นจังกับ
เรื่องราวและความงามของภาพนั้นดวย ดังนั้น นักถายภาพที่ดีจึงตองเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค มีสายตา
แหลมคมในการมองหาภาพ และมีความเขาใจในการจัดองคประกอบภาพใหสวยงามมีคุณคา มิใชเพียงแตรูจัก
การใชกลองและอุปกรณตางๆ ไดจัดเจนเทานั้น
การจัดองคประกอบาภาพมี ๒ ประเภท คือ
๑. ผูถายจัดวางสิ่งของที่จะถายตามความพอใจ สวนใหญจะเปนการถายสิ่งที่อยูนิ่งและสิ่งที่ไรชีวิต เชน
ดอกไม เครื่องเรือน เครื่องเลน เครื่องกีฬา และรวมทั้งการถายภาพคนครึ่งตัว
๒. ผูถายหามุมถาย หรือเปลี่ยนเลนสใกล-ไกล ตลอดจนการใชวิธีการอื่นๆ เพื่อใหไดภาพสวยงามตาม
ตองการ เนื่องจากไมสามารถจะจับวางสิ่งที่จะถายใหอยูในตําแหนงตามอําเภอใจได เชน ทิวทัศนตามธรรมชาติ
หรือเหตุการณเคลื่อนไหวตางๆ
การจัดองคประกอบในการถายภาพไดประยุกตมาจากวิชาวาดเขียน คือถายภาพใหคลายกับภาพวาด
โดยใชวิธีเดียวกันกับจิตรกรวาดภาพที่ตองพยายามจัดวางองคประกอบภาพใหสมบูรณที่สุด ใหแสดงเรื่องราว
อารมณ และบรรยากาศอยางเดนชัด
หลักการใหญๆ ในการจัดองคประกอบภาพ ไดแก
๑. ตําแหนงจุดเดนหรือจุดสนใจ (Point of Interest) หลักการประกอบภาพนั้น นิยมวางจะเดนหรือ
จุดสนใจไวตรงจุดตัด ๙ ชอง ไมวาจะเปนภาพแนวตั้ง แนวนอน หรือเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก็ตาม จุดทุกจุดที่ตัด
กันระหวางเสนนั้น ถือวาเปนตําแหนงสําหรับวางจุดเดนได การที่ไมวางจุดเดนไวตรงกลางภาพ ก็เนื่องดวยคนเรา
ดูภาพมักจะมองดูตรงกลางกอน ถาวางจุดเดนอยูตรงกลางแลว สวนอื่นๆ ของภาพยอมขาดความสําคัญไป จึง
ควรใชเนื้อที่ของภาพใหเปนประโยชนทุกตารางนิ้ว
๒. ความสมดุลของภาพ (Balance) ความสมดุลในการจัดองคประกอบภาพนั้น คือการจัดวางสิ่ง
ตางๆ ในภาพใหมีความสมดุลกัน โดยมิใหดานใดดานหนึ่งของภาพหนักกวาอีกดานหนึ่ง ไมวาจะเปนดานซายขวา หรือดานบน-ลาง หากวางสวนสําคัญตางๆ ใหเหมาะสม จะทําใหความสมดุลในองคประกอบสวยงามดีขึ้น
๓. ความสมดุลของสี (Tone balance) สวนสัมพันธตางๆ ของสีในภาพก็เปนสิ่งสําคัญที่จะตอง
คํานึงถึง จากาภาพที่ ๑-๒ จะเปนไดวา การจัดสีเขมไวเบื้องลางจะแลดูดีกวาวางอยูขางบน จากภาพที่ ๓ หากมี
ความจําเปนที่จะตองมีสีเขมอยูสวนบน ก็ควรแกไขดวยการสอดแทรกสีออนลงไปบาง ในทํานองเดียวกัน หาก
ดานบนมีสีออนมากไป ก็อาจเสริมสีเขมเขาไปบางก็ได จะทําใหความสมดุลของสีดีขึ้น
๔. การเนนสี (Emphasis on tone) การเนนสีเปนการเนนจุดเดนใหเห็นเดนชัดจริงๆ เนื่องจาก
จุดเดนนั้นมีความสําคัญในเรื่องน้ําหนักของสี เชน จุดเดนมีน้ําหนักสีเขม ก็ควรใหวางอยูในที่ที่มีพื้นสีออน ในทาง
กลับกัน หากจุดเดนมีสีออน ก็ควรจัดใหอยูในพื้นที่ที่มีสีเขมกวา การถายรูปคนที่แตงชุดเขียวอยูบนพื้นหญาสี
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เขียว ยอมจะทําใหไมไดผลดีในการเนนสี เพราะสีทั้งสองมีน้ําหนักสีใกลเคียงกัน ไมวาจะถายเปนภาพสีหรือภาพ
ขาวดําก็ตาม การเนนสียอมจะไมเดนพอ
การเนนสีในภาพสี
เปนที่ทราบกันบางแลววา สีรุง ประกอบดวย สีแดง สม เหลือง เขียว ฟา น้ําเงิน มวง จํานวนสีรุงทั้ง ๗
สีนี้ สามารถแบงออกได ๒ กลุมดวยกันคือ
กลุมสีอุน ไดแก สีแดง สีสม สีเหลือ
กลุมสีเย็น ไดแก สีฟา สีน้ําเงิน สีมวง
สวนสีเขียวนั้น ถือกันวาเปนสีกลาง นับเขากับกลุมไหนก็ได
เมื่อเราเห็นไฟ เราก็จะรูสึกวารอน เมื่อเราเห็นดวงอาทิตยจะรูสึกอุน ดังนั้น เมื่อเราเห็นสีแดง สม เหลือง
ความรูสึกในดานจิตใจจะเกิดความอบอุน ตื่นเตน ทะเยอทะยาน ครั้นเมื่อเราเห็นฟาสีคราม เห็นปาสีเขียว เราจะ
รูสึกเยือกเย็นสงบและเดียวดาย การสัมผัสดวยตานี้เองคืออิทธิพลของสีที่สงผลกระทบถึงจิตประสาทคนเราได
ในการถายภาพจึงเปนการสมควรที่เราจะตองเลือกใชสีใหถูกตอง ตามกาลเทศะตามเรื่องราว และตามอารมณ
ของภาพอยางระมัดระวัง สมมุติวาเราจะถายภาพคนที่แตงตัวดวยเสื้อผาสีแดง การที่จะใหสีตัดกันอยางไดผล
เราจะเลือกใชสีฟาหรือสีน้ําเงินเปนฉากหลัง ในทางตรงกันขาม หากถายภาพผูสวมเสื้อผาสีน้ําเงิน เราก็ควร
เลือกใชสีแดง สีสม หรือสีเหลืองมารองรับในฉากหลังเพื่อใหผลในการตัดกันของสีดูเดนดี นอกเหนือไปจากการ
ใชสีอุน ตัดกับสีเย็นแลว เราอาจพลิกแพลงใชสีที่อยูในกลุมเดียวกันมารวมอยูในภาพดวยกันก็ได ทั้งนี้เพื่อการ
แสดงอารมณตามเรื่องราวของภาพใหเดนชัด เชน เมื่อเราตองการใหภาพแสดงอารมณรุมรอนตื่นเตนทะเยอ
ทะยาน เราก็ใชสีแดงตัดกับสีแดงไดเพียงแตใหมีความเขมและความออนแตกตางกัน
สรุปไดวา เมื่อเราตองการใหสีใดเปนสีเดน เราก็อาศัยสีตรงกันขามมาตัด แตถาตองการใหสีมีความกลมกลืนกัน
ของสีที่เปนแมสีกลุมเดียวกัน เพียงแตใหออนหรือแกกวากันเทานั้น พอจะกลาวไดวา ผลของสีที่ถายมาจะสวย
สดงดงามเพียงไร ขึ้นอยูกับการตัดกันของสีตรงกันขาม และความกลมกลืมกันของสีที่เปนแมสีกลุมเดียวกัน การ
ถายภาพสีจึงไมควรใหมีสีมากมายจนเกินไป เชน ถายภาพสวนดอกไมที่มีดอกไมสารพัดสี หาความเดนของสีใดสี
หนึ่งไมได หรือถายภาพคนที่แตงตัวดวยเสื้อผาลายจุดลายดอกมากมาย จะทําใหผูชมละลานตาและสับสนไปดวย
ภาพสีดังกลาวจึงหาความงามไมได
ฉะนั้น การถายภาพสี ไมวาจะถายนอกบานหรือในบานฉากหลังเปนเรื่องสําคัญที่จะตองคํานึงถึงใหมาก พยายาม
เลือกฉาดหลังที่มีสีถูกตองและขจัดความยุงเหยิงของฉากหลังออกไปใหหมดกอนถายภาพทุกครั้ง และถาจะให
คนที่เปนจุดเดนของาภาพมีความเดนนาดู ควรใหสวมใสเสื้อผาที่มีสีเรียบๆ ปราศจากลวดลายลานตาดวย
๕. การเนนลักษณะของรูปทรง (Emphasis of forms) ลักษณะรูปทรงตางๆ ในภาพถายมีไดหลาย
แบบ เชน
- รูปสามเหลี่ยม เปนเครื่องหมายแหงความมั่นคง หนักแนน
- รูปตัว S แสดงถึงความออนชอย ออนหวาน นุม นวล
- รูปตัว L แสดงถึงการเชื่อมโยง ความผูกพัน เกี่ยวพันถึงกัน
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นอกจากนี้ ลักษณะของภาพที่วางเปนเสนทะแยงมุม ยอมแสดงถึงการเคลื่อนไหว ความรุนแรง และยังมีลกั ษณะ
รูปทรงอื่นๆ อีกมากมาย
๖. การแสดงซ้ําซากหรือลอเลียน (Repetition echo) องคประกอบในภาพถายอาจจะมีการแสดง
ซ้ําซากหรือลอเลียน เปรียบดังเชนโคลงกลอนที่เพราะจับใจ จะตองมีเสียงสัมผัสที่ดี หรือดนตรีที่ไพเราะนาฟง ก็
ตองมีทวงทํานองและลูกคูที่คลองจองพรอมเพรียงกัน
๗. บรรยากาศและอารมณ (Atmosphere + Emotion) ภาพถายก็คลายกับภาพเขียนที่มีการ
แสดงออกถึงบรรยากาศทําใหผูชมเกิดอารมณคลอยตาม เชน เกิดความหนาว เยือกเย็น เกิดความสงบหรือความ
รุมรอน รุนแรง รวมทั้งอารมณของภาพที่แสดงผลไปในทางแจมใส ราเริง สดชื่น หรือเศราโศก อับเฉา เปนตน
๘. ความลึกและทัศนมิติ (Third dimension) ตามปกติแลว แผนภาพถายจะมีเพียง ๒ มิติ คือความ
กวางและความยาวเทานั้น สวนความลึกนั้นไมมี การที่จะทําใหภาพเกิดความลึกดวยนั้น ทําไดหลายวิธี เชน
- เนนสิ่งที่อยูใกลใหมีสีเขม แลวคอยๆ ใหสีจางลงไปตามระยะที่หางออกไป
- ประกอบโครงสรางลอมกรอบอยูในฉากหนาของภาพ
- เนนความชัดเฉพาะจุดเดนที่อยูใกล ปลอยใหสิ่งที่อยูไกลถัดไปพรามัวตามลําดับ
- สรรหาสิ่งที่เปนทิวแถว เนนตอนหนาใหมีลักษณะใหญและคอยๆ ลดขนาดลงตามระยะ
- ใชเสนนําสายตาไปสูจุดสนใจ จากใกลไปถึงไกล
- ใหแสงสองมาจากดานขางหรือดานหลัง พรอมกับใชฉากหลังที่มีสีเขม ทําใหเกิดความลึกแกภาพ
เชนเดียวกัน
๙. เนื้อที่ของภาพ (Picture area) เนื้อที่ในแผนภาพทุกตารางนิ้ว มีไวสําหรับจัดวางองคประกอบ
การถายภาพที่ใหจุดเดนมีขนาดใหญเกินไป จะทําใหดูรูสึกคับภาพ จุดเดนเล็กเกินไปก็รูสึกวางเปลาและไร
ความหมาย ความสัมพันธระหวางชองวางกับจุดเดนจึงมีความสําคัญเกี่ยวพันกันอยูจุดเดนที่มีกิริยาเคลื่อนไปขาง
ใด หรือคนหันหนาไปทางไหน ขางนั้นควรใหมีชองวางมากกวา มิฉะนั้นจะทําใหรูสึกวาไมมีที่วางจะกาวหรือ
เคลื่อนไป ถาวางจุดเดนอยูชิดขอบภาพเกินไป ก็จะทําใหรูสึกอึดอัด ดูแลวไมสบายใจ
๑๐. เอกภาพ (Unity) การจัดองคประกอบตางๆ ในภาพใหมีความสัมพันธกันอยางมีเหตุผล ตาม
เรื่องราวที่ภาพแสดงออกมาและเชื่อมโยงใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไดชื่อวามีเอกภาพ อยางไรก็ตาม ไมควรจัด
สวนตางๆ ในภาพใหเรียบรอยเกินไปจนดูแลวรูไดวาเปนการจงใจ ในเวลาเดียวกันก็ตองขจัดสิ่งตางๆ ที่จะทําให
ภาพมีความยุงเหยิงออกไปใหหมด การแสดงเรื่องราวในภาพเดียวกันหลายๆ เรื่อง ก็ทําลายเอกภาพเชนกัน
หลักการจัดองคประกอบภาพทั้งหมดที่กลาวมานี้ มิไดหมายความวาจะใหยึดปฏิบัติอยางเครงครัด หรือถือ
เปนหลักการตายตัวเสมอไป แตสําหรับผูที่เริ่มถายภาพใหมๆ ควรที่จะนําไปปฏิบัติใหเขาหลักเกณฑกอน
ตอเมื่อไดศึกษาและฝกฝนจนเกิดความชํานาญแลว
การที่จะพลิกแพลงหรือสรางสรรคใหไดภาพที่ดีกวา
แปลกตากวา ก็สามารถทําไดงายขึ้น
ที่มา : หนังสือแนะแนวการถายภาพ http://club.truelife.com

KM Center
ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)

KM Center
การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง การจัดองคประกอบภาพ ไดแก
๑.๑ การเตรียมความพรอมสําหรับ การจัดองคประกอบภาพ ใหมีรูปแบบการทํางานที่ชัดเจน บุคลากร
ที่เกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติตามได
๑.๒ บุคลากรที่เกี่ยวของสามารถ จัดองคประกอบภาพ สําหรับการถายภาพได
๒. สิ่งที่บรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร
ไดองคความรูที่เปนประโยชนในการเรียนรู การจัดองคประกอบภาพที่ดี นักถายภาพที่ดีจึงตอง
เปนผูที่มีความคิดสรางสรรค มีสายตาแหลมคมในการมองหาภาพ และมีความเขาใจในการจัดองคประกอบภาพ
ใหสวยงามมีคุณคา มิใชเพียงแตรูจักการใชกลองและอุปกรณตางๆ ไดจัดเจนเทานั้น
๓. สิ่งที่ยังไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
ภาพถายที่ดีไมใชเปนเพียงภาพที่รับแสงไดพอดีและเห็นสิ่งตางๆ ในภาพไดชัดเจนเทานั้น แตตองเปน
ภาพที่มีเรื่องราวนาสนใจ มีมุมการถายภาพหรือจัดองคประกอบภาพที่ดี สรางความสวยงามแกภาพใหสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูที่พบเห็นได หรือสามารถโนมนาวจิตใจใหเกิดความรูสึกคลอยตาม เห็นจริงเห็นจังกับ
เรื่องราวและความงามของภาพนั้นดวย
๕. คิดจะกลับไปทําอะไรตอ
กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม การจัดแสงสําหรับการถายภาพ เพื่อให
สอดคลองกับ การจัดองคประกอบภาพ ครั้งตอไปประมาณเดือน เมษายน ๒๕๕๕

