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01
ความรู้เบื้องต้นของการ
จัดองค์ประกอบภาพถ่าย 

Composition  
Principle

การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย เป็นหัวใจ

ส�าคัญที่ท�าให้ภาพถ่ายมีคุณค่า ซึ่งมีความ

หมายรวมถงึความงดงาม ลงตวั มปีระโยชน ์มี

แนวคิดที่ดี การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายจึง

แตกต่างกับการเขียนภาพบนเฟรม เนื่องจาก 

ผูถ่้ายไม่สามารถเพิ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงมาในภาพ

ได้ หากแต่เป็นการ “เลอืก-ตดั-เพิ่ม” ในสิ่งที่มี

อยู่แล้วตามธรรมชาต ิคดัสรรให้น่ามองมากยิ่ง

ขึ้นก่อนกดชตัเตอร์นั่นเอง

C H A P T E R
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การจัดองค์ประกอบ สำาหรับการถ่ายภาพ

 หากช่างภาพมคีวามเข้าใจเรื่องการจดัองค์ประกอบภาพถ่ายที่ดแีล้ว ไม่ว่าจะถ่ายด้วยกล้องอะไร 

ย่อมได้ภาพที่สวยงามเสมอ อปุกรณ์คงเป็นเพยีงส่วนประกอบหนึ่ง แต่สิ่งที่ส�าคญัคอื ความรู้ กล่าวได้

ว่า “กระบี่อยู่ที่ใจ จบัอะไรกเ็ป็นอาวธุได้”

CONCEPT : ผู้เขียนได้ถ่ายภาพในถ�้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งภายในถ�้ำมีแสงลอดเข้ามา

ตามช่องต่างๆ การวดัแสงควรเลอืกการวดัแสงแบบเฉพาะจดุบรเิวณล�าแสง และถ่ายให้ Under 2 

stop เพื่อบบีให้ล�าแสงไม่ฟุ้ง ให้ล�าแสงเป็นเส้นน�าสายตาไปยงั Subject เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ 

Subject และท�าให้ภาพดูมเีรื่องราวยิ่งขึ้น
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CHAPTER 01
ความรู้เบื้องต้นของการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย Composition Principle

CONCEPT : ผู้เขยีนวางองค์ประกอบให้ภาพดูสมดลุ โดยจดัวางชาวนา

ไว้ด้านล่างขวา ให้มนี�้ำหนกัถ่วงดลุกบัทุง่นาและต้นไม้ในลกัษณะเป็นเส้น

ทแยงมมุ เพื่อไม่ให้น�้ำหนกัของภาพเทไปทางซ้ายมากเกนิไป
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การจัดองค์ประกอบ สำาหรับการถ่ายภาพ

วัตถุ (Subject)
วตัถหุรอืสิ่งที่ต้องการถ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอเรยีกว่า “Subject” เป็นหวัใจส�าคญัที่ช่างภาพจ�าเป็นต้องพถิพีถินัใน

การเลอืกก่อนที่จะถ่ายภาพ จงึเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรบัช่างภาพแต่ละคน ซึ่งจะเหน็ได้ว่า Subject ที่เหมอืนกนั แต่

เราอาจเลอืกมมุมองในการสื่อความหมาย หรอื Message ที่แตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บัการก�าหนดนยิามแนวคดิของแต่ละ

บคุคล
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CHAPTER 01
ความรู้เบื้องต้นของการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย Composition Principle

T I P > > >  Subject เดียวกันผู้ถ่ายภาพแต่ละคนอาจมีมุมมองที่ต่างกัน โดยผู้ถ่ายภาพจะเป็นผู้เลือกและ

ก�าหนดการสื่อความหมาย จงึไม่สามารถบอกได้ว่าภาพใครดกีว่ากนั ขึ้นอยูก่บัการน�าไปใช้และการตคีวามในแต่ละ

บคุคลนั่นเองทด
ลอ
งอ
่าน



การจัดองค์ประกอบ สำาหรับการถ่ายภาพ

ความสวยงาม (Beauty)
ความสวยงามเป็นสิ่งแรกที่ผู้ถ่ายภาพต้องการ เปรียบเสมือนภาพหน้าปกหนังสือที่เชิญชวนให้ผู้ชมเข้าสู่โลก

ตามการสื่อสารที่ผูถ่้ายภาพได้ก�าหนดขึ้น เป็นสิ่งที่สะท้อนแนวคดิ ความงามจงึเกดิจากความประณตีของผูถ่้ายภาพ, 

การเลอืก Subject, การวดัแสงอย่างถูกต้อง, การสื่อความหมาย, สร้างความประทบัใจ ซึ่งความงามในนยิามของ

การถ่ายภาพเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองเหน็ว่าสวยงาม สามารถตคีวามได้ในลกัษณะเดยีวกนั กล่าวได้ว่า “ภาพที่

สวยงามอาจก�าหนดมาตรฐานได้จากผู้ชมภาพ” นั่นเอง

CONCEPT : สสีนั จงัหวะ ช่วงเวลา ก่อให้เกดิความลงตวัของความสวยงาม แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้เพื่อที่จะบนัทกึ

ความสวยงามเหล่านั้นกค็อื ความอดทนและการรอคอย
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CHAPTER 01
ความรู้เบื้องต้นของการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย Composition Principle

CONCEPT : ความงามของ Subject, แสงเงา, บรรยากาศ, สภาพแวดล้อมมสี่วนช่วยให้ภาพดูน่าสนใจมากยิ่ง

ขึ้น ส่งผลให้จดัองค์ประกอบได้ง่าย ภาพนี้ผู้เขยีนก�าหนดมมุกล้องให้เหน็การตดักนัของท้องฟ้าและน�้าทะเล โดย

ภาพววิทวิทศัน์ควรเน้นให้เหน็ความกว้าง จงึเลอืกถ่ายภาพในแนวนอน บรรยากาศช่วงเช้ากบัน�้าทะเลสฟ้ีาจงึสร้าง

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแสงได้เป็นอย่างดี ล�าแสงที่ทอดลงมาในแนวทแยงมุมจากท้องฟ้ากับเกลียวคลื่น

ประกอบกบัก้อนเมฆที่มคีวามเคลื่อนไหวจงึท�าให้ภาพดูไม่เรยีบแบน

T I P >>>  ความสวยงามเป็นโจทย์ที่ยากที่สดุส�าหรบัการถ่ายภาพ และการตคีวามหมายด้านความงามยงัมี

นยิามที่หลากหลาย เราอาจสรปุได้ว่าความสวยงามคอื ความพงึพอใจของผูช้มภาพ และอาจมคีณุค่ากเ็ป็นได้เช่น

เดยีวกนั
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การจัดองค์ประกอบ สำาหรับการถ่ายภาพ

ประโยชน์ใช้สอย (Usefulness)
การถ่ายภาพในบางลักษณะอาจไม่ได้ต้องการด้านความสวยงามเพียงอย่างเดียว การสื่อความหมายของผู้

ถา่ยภาพจงึเป็นสิ่งจ�าเป็น โจทย์ในการถ่ายภาพจงึมหีลากหลาย ประโยชนใ์นการน�าภาพถ่ายไปใช้กเ็ปน็เหตผุลหนึ่ง

ที่ช่างภาพต้องค�านึงว่าเราจะถ่ายภาพนี้ไปใช้อะไร กับใคร กล่าวง่ายๆ คือ “เหตุผลในการถ่ายภาพนี้ถ่ายไปเพื่อ

อะไร”

CONCEPT : ทะเลหมอก ณ ดอยอ่างขาง มคีวามเหมาะสมส�าหรบัน�าไปใช้เป็น Background ประกอบสื่อต่างๆ 

ผู้เขียนถ่ายภาพนี้โดยให้เส้นขอบฟ้าที่สูงเพื่อเน้นทะเลหมอก มีฉากหน้าเป็นภูเขาในลักษณะเงาด�าไม่ให้ม ี

รายละเอยีดที่บงัจดุสนใจของภาพ ตามการสื่อความหมายที่ก�าหนดไว้
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CHAPTER 01
ความรู้เบื้องต้นของการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย Composition Principle

CONCEPT : การถ่ายภาพที่จุด 

Landmark หรอืมมุมหาชนจะช่วย

ฝึกการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อ

การสื่อสารกับผู้ที่ได้ชมภาพเป็น

อย่างดีว่า ผู้ถ่ายต้องการบอกถึง

สถานที่นั้นว่าคอืที่ใด

T I P > >> ในบางสถานที่ภาพ

ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยอาจเป็น

โจทย์ตายตวักไ็ด้ เช่น มาสถานที่

นี้ต้องถ่ายภาพนี้ มุมนี้ จุดนี้คือ 

Land Mark ของที่นี่ เราอาจถ่าย

ภาพหลายภาพ แต่ภาพนี้ต้องเป็น

ส่วนหนึ่งของสถานที่นี้
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การจัดองค์ประกอบ สำาหรับการถ่ายภาพ

CONCEPT : นอกจากภาพถ่ายจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารให้กบัผูท้ี่ได้ชมภาพแล้วนั้น ภาพถ่าย

ยงับนัทกึเรื่องราวช่วงเวลาที่ผู้ถ่ายภาพได้ไปยงัสถานที่นั้นๆ อกีด้วยทด
ลอ
งอ
่าน




