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ผูเลา รายละเอียดของเรือ่ง สรุปความรูท่ีได 
น.ส.วันธนา     แกวผาบ การจัดองคประกอบภาพ 

(ดังรายละเอียดแนบทาย) 
การจัดองคประกอบภาพ 
     ภาพถายที่ดีไมใชเปนเพียงภาพที่รับแสงได
พอดีและเห็นสิ่งตางๆ ในภาพไดชัดเจนเทานั้น 
แตตองเปนภาพที่มีเรื่องราวนาสนใจ มีมุมการ
ถายภาพหรือจัดองคประกอบภาพที่ดี สราง
ความสวยงามแกภาพใหสามารถดึงดูดความ
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. การแสดงซํ้าซากหรือลอเลียน 

(Repetition echo) 
๗. บรรยากาศและอารมณ 

(Atmosphere + Emotion) 
๘. ความลึกและทัศนมิติ (Third 

dimension) 
๙. เนื้อท่ีของภาพ (Picture area) 
๑๐. เอกภาพ (Unity) 

 
 
 

 

 

 



 
KM Center 

การจัดองคประกอบภาพ 

ภาพถายท่ีดีไมใชเปนเพียงภาพท่ีรับแสงไดพอดีและเห็นสิ่งตางๆ ในภาพไดชัดเจนเทานั้น แตตองเปน
ภาพท่ีมีเรื่องราวนาสนใจ มีมุมการถายภาพหรือจัดองคประกอบภาพท่ีดี สรางความสวยงามแกภาพใหสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูท่ีพบเห็นได หรือสามารถโนมนาวจิตใจใหเกิดความรูสึกคลอยตาม เห็นจริงเห็นจังกับ
เรื่องราวและความงามของภาพนั้นดวย ดังนั้น นักถายภาพท่ีดีจึงตองเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค มีสายตา
แหลมคมในการมองหาภาพ และมีความเขาใจในการจัดองคประกอบภาพใหสวยงามมีคุณคา มิใชเพียงแตรูจัก
การใชกลองและอุปกรณตางๆ ไดจัดเจนเทานั้น 

การจัดองคประกอบาภาพมี ๒ ประเภท คือ 
          ๑. ผูถายจัดวางสิ่งของท่ีจะถายตามความพอใจ สวนใหญจะเปนการถายสิ่งท่ีอยูนิ่งและสิ่งท่ีไรชีวิต เชน 
ดอกไม เครื่องเรือน เครื่องเลน เครื่องกีฬา และรวมท้ังการถายภาพคนครึ่งตัว 
          ๒. ผูถายหามุมถาย หรือเปลี่ยนเลนสใกล-ไกล ตลอดจนการใชวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือใหไดภาพสวยงามตาม
ตองการ เนื่องจากไมสามารถจะจับวางสิ่งท่ีจะถายใหอยูในตําแหนงตามอําเภอใจได เชน ทิวทัศนตามธรรมชาติ 
หรือเหตุการณเคลื่อนไหวตางๆ 
          การจัดองคประกอบในการถายภาพไดประยุกตมาจากวิชาวาดเขียน คือถายภาพใหคลายกับภาพวาด 
โดยใชวิธีเดียวกันกับจิตรกรวาดภาพท่ีตองพยายามจัดวางองคประกอบภาพใหสมบูรณท่ีสุด ใหแสดงเรื่องราว 
อารมณ และบรรยากาศอยางเดนชัด 

หลักการใหญๆ ในการจัดองคประกอบภาพ ไดแก 

๑. ตําแหนงจุดเดนหรือจุดสนใจ (Point of Interest) หลักการประกอบภาพนั้น นิยมวางจะเดนหรือ
จุดสนใจไวตรงจุดตัด ๙ ชอง ไมวาจะเปนภาพแนวตั้ง แนวนอน หรือเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก็ตาม จุดทุกจุดท่ีตัด
กันระหวางเสนนั้น ถือวาเปนตําแหนงสําหรับวางจุดเดนได การท่ีไมวางจุดเดนไวตรงกลางภาพ ก็เนื่องดวยคนเรา
ดูภาพมักจะมองดูตรงกลางกอน ถาวางจุดเดนอยูตรงกลางแลว สวนอ่ืนๆ ของภาพยอมขาดความสําคัญไป จึง
ควรใชเนื้อท่ีของภาพใหเปนประโยชนทุกตารางนิ้ว 

๒. ความสมดลุของภาพ (Balance) ความสมดุลในการจัดองคประกอบภาพนั้น คือการจัดวางสิ่ง
ตางๆ ในภาพใหมีความสมดุลกัน โดยมิใหดานใดดานหนึ่งของภาพหนักกวาอีกดานหนึ่ง ไมวาจะเปนดานซาย-
ขวา หรือดานบน-ลาง หากวางสวนสําคัญตางๆ ใหเหมาะสม จะทําใหความสมดุลในองคประกอบสวยงามดีข้ึน 

๓. ความสมดุลของสี (Tone balance) สวนสัมพันธตางๆ ของสีในภาพก็เปนสิ่งสําคัญท่ีจะตอง
คํานึงถึง จากาภาพท่ี ๑-๒ จะเปนไดวา การจัดสีเขมไวเบื้องลางจะแลดูดีกวาวางอยูขางบน จากภาพท่ี ๓ หากมี
ความจําเปนท่ีจะตองมีสีเขมอยูสวนบน ก็ควรแกไขดวยการสอดแทรกสีออนลงไปบาง ในทํานองเดียวกัน หาก
ดานบนมีสีออนมากไป ก็อาจเสริมสีเขมเขาไปบางก็ได จะทําใหความสมดุลของสีดีข้ึน 

๔. การเนนสี (Emphasis on tone) การเนนสีเปนการเนนจุดเดนใหเห็นเดนชัดจริงๆ เนื่องจาก
จุดเดนนั้นมีความสําคัญในเรื่องน้ําหนักของสี เชน จุดเดนมีน้ําหนักสีเขม ก็ควรใหวางอยูในท่ีท่ีมีพ้ืนสีออน ในทาง
กลับกัน หากจุดเดนมีสีออน ก็ควรจัดใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีสีเขมกวา การถายรูปคนท่ีแตงชุดเขียวอยูบนพ้ืนหญาสี
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เขียว ยอมจะทําใหไมไดผลดีในการเนนสี เพราะสีท้ังสองมีน้ําหนักสีใกลเคียงกัน ไมวาจะถายเปนภาพสีหรือภาพ
ขาวดําก็ตาม การเนนสียอมจะไมเดนพอ 

การเนนสีในภาพสี 
          เปนท่ีทราบกันบางแลววา สีรุง ประกอบดวย สีแดง สม เหลือง เขียว ฟา น้ําเงิน มวง จํานวนสีรุงท้ัง ๗ 
สีนี้ สามารถแบงออกได ๒ กลุมดวยกันคือ 
กลุมสีอุน ไดแก สีแดง สีสม สีเหลือ 
กลุมสีเย็น

เม่ือเราเห็นไฟ เราก็จะรูสึกวารอน เม่ือเราเห็นดวงอาทิตยจะรูสึกอุน ดังนั้น เม่ือเราเห็นสีแดง สม เหลือง 
ความรูสึกในดานจิตใจจะเกิดความอบอุน ตื่นเตน ทะเยอทะยาน ครั้นเม่ือเราเห็นฟาสีคราม เห็นปาสีเขียว เราจะ
รูสึกเยือกเย็นสงบและเดียวดาย การสัมผัสดวยตานี้เองคืออิทธิพลของสีท่ีสงผลกระทบถึงจิตประสาทคนเราได 
ในการถายภาพจึงเปนการสมควรท่ีเราจะตองเลือกใชสีใหถูกตอง ตามกาลเทศะตามเรื่องราว และตามอารมณ
ของภาพอยางระมัดระวงั  สมมุติวาเราจะถายภาพคนท่ีแตงตัวดวยเสื้อผาสีแดง การท่ีจะใหสีตัดกันอยางไดผล
เราจะเลือกใชสีฟาหรือสีน้ําเงินเปนฉากหลัง ในทางตรงกันขาม หากถายภาพผูสวมเสื้อผาสีน้ําเงิน เราก็ควร
เลือกใชสีแดง สีสม หรือสีเหลืองมารองรับในฉากหลังเพ่ือใหผลในการตัดกันของสีดูเดนดี นอกเหนือไปจากการ
ใชสีอุน ตัดกับสีเย็นแลว เราอาจพลิกแพลงใชสีท่ีอยูในกลุมเดียวกันมารวมอยูในภาพดวยกันก็ได ท้ังนี้เพ่ือการ
แสดงอารมณตามเรื่องราวของภาพใหเดนชัด เชน เม่ือเราตองการใหภาพแสดงอารมณรุมรอนตื่นเตนทะเยอ 
ทะยาน เราก็ใชสีแดงตัดกับสีแดงไดเพียงแตใหมีความเขมและความออนแตกตางกัน 

 ไดแก สีฟา สีน้ําเงิน สีมวง 
สวนสีเขียวนั้น ถือกันวาเปนสีกลาง นับเขากับกลุมไหนก็ได 
 

สรุปไดวา เม่ือเราตองการใหสีใดเปนสีเดน เราก็อาศัยสีตรงกันขามมาตัด แตถาตองการใหสีมีความกลมกลืนกัน 
ของสีท่ีเปนแมสีกลุมเดียวกัน เพียงแตใหออนหรือแกกวากันเทานั้น พอจะกลาวไดวา

ฉะนั้น การถายภาพสี ไมวาจะถายนอกบานหรือในบานฉากหลังเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึงใหมาก พยายาม
เลือกฉาดหลังท่ีมีสีถูกตองและขจัดความยุงเหยิงของฉากหลังออกไปใหหมดกอนถายภาพทุกครั้ง และถาจะให
คนท่ีเปนจุดเดนของาภาพมีความเดนนาดู ควรใหสวมใสเสื้อผาท่ีมีสีเรียบๆ ปราศจากลวดลายลานตาดวย 

 ผลของสีท่ีถายมาจะสวย
สดงดงามเพียงไร ข้ึนอยูกับการตัดกันของสีตรงกันขาม และความกลมกลืมกันของสีท่ีเปนแมสีกลุมเดียวกัน การ
ถายภาพสีจึงไมควรใหมีสีมากมายจนเกินไป เชน ถายภาพสวนดอกไมท่ีมีดอกไมสารพัดสี หาความเดนของสีใดสี
หนึ่งไมได หรือถายภาพคนท่ีแตงตัวดวยเสื้อผาลายจุดลายดอกมากมาย จะทําใหผูชมละลานตาและสับสนไปดวย 
ภาพสีดังกลาวจึงหาความงามไมได 

๕. การเนนลักษณะของรูปทรง (Emphasis of forms) ลักษณะรูปทรงตางๆ ในภาพถายมีไดหลาย
แบบ เชน 
    - รูปสามเหลี่ยม เปนเครื่องหมายแหงความม่ันคง หนักแนน 
    - รูปตัว S แสดงถึงความออนชอย ออนหวาน นุมนวล 
    - รูปตัว L แสดงถึงการเชื่อมโยง ความผูกพัน เก่ียวพันถึงกัน 
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นอกจากนี้ ลักษณะของภาพท่ีวางเปนเสนทะแยงมุม ยอมแสดงถึงการเคลื่อนไหว ความรุนแรง และยังมีลกัษณะ
รูปทรงอ่ืนๆ อีกมากมาย 

๖. การแสดงซํ้าซากหรือลอเลียน (Repetition echo) องคประกอบในภาพถายอาจจะมีการแสดง

ซํ้าซากหรือลอเลียน เปรียบดังเชนโคลงกลอนท่ีเพราะจับใจ จะตองมีเสียงสัมผัสท่ีดี หรือดนตรีท่ีไพเราะนาฟง ก็

ตองมีทวงทํานองและลูกคูท่ีคลองจองพรอมเพรียงกัน 

๗. บรรยากาศและอารมณ (Atmosphere + Emotion) ภาพถายก็คลายกับภาพเขียนท่ีมีการ
แสดงออกถึงบรรยากาศทําใหผูชมเกิดอารมณคลอยตาม เชน เกิดความหนาว เยือกเย็น เกิดความสงบหรือความ
รุมรอน รุนแรง รวมท้ังอารมณของภาพท่ีแสดงผลไปในทางแจมใส ราเริง สดชื่น หรือเศราโศก อับเฉา เปนตน 

๘. ความลึกและทัศนมิติ (Third dimension) ตามปกติแลว แผนภาพถายจะมีเพียง ๒ มิติ คือความ
กวางและความยาวเทานั้น สวนความลึกนั้นไมมี การท่ีจะทําใหภาพเกิดความลึกดวยนั้น ทําไดหลายวิธี เชน 
    - เนนสิ่งท่ีอยูใกลใหมีสีเขม แลวคอยๆ ใหสีจางลงไปตามระยะท่ีหางออกไป 
    - ประกอบโครงสรางลอมกรอบอยูในฉากหนาของภาพ 
    - เนนความชัดเฉพาะจุดเดนท่ีอยูใกล ปลอยใหสิ่งท่ีอยูไกลถัดไปพรามัวตามลําดับ 
   - สรรหาสิ่งท่ีเปนทิวแถว เนนตอนหนาใหมีลักษณะใหญและคอยๆ ลดขนาดลงตามระยะ 
   - ใชเสนนําสายตาไปสูจุดสนใจ จากใกลไปถึงไกล 
   - ใหแสงสองมาจากดานขางหรือดานหลัง พรอมกับใชฉากหลังท่ีมีสีเขม ทําใหเกิดความลึกแกภาพ
เชนเดียวกัน 

๙. เนื้อท่ีของภาพ (Picture area) เนื้อท่ีในแผนภาพทุกตารางนิ้ว มีไวสําหรับจัดวางองคประกอบ 
การถายภาพท่ีใหจุดเดนมีขนาดใหญเกินไป จะทําใหดูรูสึกคับภาพ จุดเดนเล็กเกินไปก็รูสึกวางเปลาและไร
ความหมาย ความสัมพันธระหวางชองวางกับจุดเดนจึงมีความสําคัญเก่ียวพันกันอยูจุดเดนท่ีมีกิริยาเคลื่อนไปขาง
ใด หรือคนหันหนาไปทางไหน ขางนั้นควรใหมีชองวางมากกวา มิฉะนั้นจะทําใหรูสึกวาไมมีท่ีวางจะกาวหรือ
เคลื่อนไป ถาวางจุดเดนอยูชิดขอบภาพเกินไป ก็จะทําใหรูสึกอึดอัด ดูแลวไมสบายใจ 

๑๐. เอกภาพ (Unity) การจัดองคประกอบตางๆ ในภาพใหมีความสัมพันธกันอยางมีเหตุผล ตาม
เรื่องราวท่ีภาพแสดงออกมาและเชื่อมโยงใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไดชื่อวามีเอกภาพ อยางไรก็ตาม ไมควรจัด
สวนตางๆ ในภาพใหเรียบรอยเกินไปจนดูแลวรูไดวาเปนการจงใจ ในเวลาเดียวกันก็ตองขจัดสิ่งตางๆ ท่ีจะทําให
ภาพมีความยุงเหยิงออกไปใหหมด การแสดงเรื่องราวในภาพเดียวกันหลายๆ เรื่อง ก็ทําลายเอกภาพเชนกัน 

หลักการจัดองคประกอบภาพท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ มิไดหมายความวาจะใหยึดปฏิบัติอยางเครงครัด หรือถือ

เปนหลักการตายตัวเสมอไป แตสําหรับผูท่ีเริ่มถายภาพใหมๆ ควรท่ีจะนําไปปฏิบัติใหเขาหลักเกณฑกอน 

ตอเม่ือไดศึกษาและฝกฝนจนเกิดความชํานาญแลว การท่ีจะพลิกแพลงหรือสรางสรรคใหไดภาพท่ีดีกวา 

แปลกตากวา ก็สามารถทําไดงายข้ึน 

ท่ีมา : หนังสอืแนะแนวการถายภาพ http://club.truelife.com 



 
KM Center 

ภาพประกอบการแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 

 

 

 

 

 



 
KM Center 

การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง การจัดองคประกอบภาพ ไดแก 
๑.๑  การเตรียมความพรอมสําหรับ การจัดองคประกอบภาพ ใหมีรูปแบบการทํางานท่ีชัดเจน บุคลากร

ท่ีเก่ียวของสามารถนําไปปฏิบัติตามได   
๑.๒  บุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถ จัดองคประกอบภาพ สําหรับการถายภาพได 
 

 

๒. สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนในการเรียนรู การจัดองคประกอบภาพท่ีดี นักถายภาพท่ีดีจึงตอง
เปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค มีสายตาแหลมคมในการมองหาภาพ และมีความเขาใจในการจัดองคประกอบภาพ
ใหสวยงามมีคุณคา มิใชเพียงแตรูจักการใชกลองและอุปกรณตางๆ ไดจัดเจนเทานั้น 

 

๓.  สิ่งท่ียังไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 

ภาพถายท่ีดีไมใชเปนเพียงภาพท่ีรับแสงไดพอดีและเห็นสิ่งตางๆ ในภาพไดชัดเจนเทานั้น แตตองเปน
ภาพท่ีมีเรื่องราวนาสนใจ มีมุมการถายภาพหรือจัดองคประกอบภาพท่ีดี สรางความสวยงามแกภาพใหสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูท่ีพบเห็นได หรือสามารถโนมนาวจิตใจใหเกิดความรูสึกคลอยตาม เห็นจริงเห็นจังกับ
เรื่องราวและความงามของภาพนั้นดวย 

 

๕.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ  

 กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม  การจัดแสงสําหรับการถายภาพ เพ่ือให

สอดคลองกับ การจัดองคประกอบภาพ  ครั้งตอไปประมาณเดือน เมษายน ๒๕๕๕ 
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