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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

เฮลซิงเยอ (Helsingør), เดนมารก : 

นักทองเที่ยวหยุดคุยระหวางเดินลงไปยัง

พิพิธภัณฑนาวีที่ตั้งอยูชั้นใตดิน ใกลกับบริเวณ

ปราสาทในเรื่องแฮมเล็ตของเชคสเปยร 

ภาพนี้เนนความเปรียบตางดานแสง

เพื่อขับใหตัวแบบดูเดน

skill up photography

COMPOSITION
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ
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ทด
ลอ
งอ
่าน



5

COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่, กรุงเทพฯ : เสนสายของบันไดเลื่อน

ภายในหางสรรพสินคานั้นปรากฏใหเห็นอยูทั่วไปในชีวิต

ประจําวันของเรา แตในบางครั้งมุมมองใหมๆ ก็อาจทําให

เกิดความนาสนใจในเชิงศิลปะนามธรรมขึ้นได

4

ภาพถายนั้นมีประวัติศาสตรยาวนานอยูคูกับมนุษยชาติมานับ

ศตวรรษ จากคุณคาของภาพถายจากหนาที่การบันทึกประวัติศาสตร

เหตุการณสําคัญในอดีต จนมาถึงการถายภาพในปจจุบันที่กลายเปน

กิจกรรม หรืองานอดิเรกที่นักถายภาพมือใหมเกิดขึ้นมากมาย ขณะที่

เอกลักษณของภาพถายในฐานะสื่อบันทึกความทรงจํานั้นยังคงอยู 

 

ศาสตรและศิลปทางการถายภาพรวมกับการตกแตงภาพ ก็ยัง

เปดโอกาสใหนักถายภาพไดผสมผสานจินตนาการของตนเอง ถายทอด

แนวความคิดและเรื่องราวอยางมีสุนทรีย จึงถือไดวายุคนี้นั้นเปดกวาง

ใหโลกแหงภาพถายอยางที่ไมเคยมีมากอนครับ

 

เมื่อขีดจํากัดทางการถายภาพตางๆ เริ่มทยอยถูกทําลายไปเรื่อยๆ 

จากที่เราไมสามารถถายภาพในที่แสงนอยไดดี เดี๋ยวนี้กลองรุนใหมๆ 

ก็สามารถกาวขามขอจํากัดนี้ไปได หรือกระทั่งขอจํากัดดานขนาด

เซนเซอรและโฟโตไซต ที่เปนจุดออนของกลองดิจิตอลมาเปนเวลา

นาน เดี๋ยวนี้กลองฟูลเฟรมก็มีจํานวนมากรุนขึ้นเรื่อยๆ ความกาวหนา

ใหมๆ เหลานี้ ทําใหชางภาพมีโอกาสและทางเลือกในการสรางสรรค

ภาพมากมาย ความทาทายจึงมีแนวโนมไปอยูที่ความคิดสรางสรรค, 

จินตนาการ, เทคนิคการนําเสนอภาพของชางภาพมากขึ้นเรื่อยๆ หรือ

พูดงายๆ คือ ในเมื่อขอจํากัดดานเครื่องมือเริ่มหมดไป แรงกดดันก็ตก

อยูที่ “ความเจง” ของชางภาพนั่นเองทด
ลอ
งอ
่าน
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่, กรุงเทพฯ : เสนสายของบันไดเลื่อน
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ประจําวันของเรา แตในบางครั้งมุมมองใหมๆ ก็อาจทําให
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

   โคเปนเฮเกน, เดนมารก : ภาพระยะใกล

ของพลุในงานฉลองปใหม ภาพนี้แสดงใหเห็นถึง

องคประกอบของภาพอยางจุด, เสน และสี

6

หนังสือเลมนี้ชวยใหชางภาพสามารถมองเห็นภาพรวมของหลักคิด

และกฎเกณฑบางสวนในการจัดองคประกอบของภาพถาย สําหรับการ

นําไปประยุกตใชในการถายภาพไดจริง รวบรวมรายละเอียดตางๆ มา

เรียบเรียงไวใหอานทําความเขาใจไดงาย โดยผมจะแบงเนื้อหาออกเปน

สามสวนหลักๆ ไดแก

1. ปจจัยขององคประกอบภาพ (Elements of composition)

ที่จะแนะนาํถงึความรูเบื้องตนที่สงผลตอการจดัวางองคประกอบอยาง 

มมุกลอง, ฉากหนา, ฉากหลงั, ขนาดของกรอบภาพ, ทศันมติ,ิ แสง, ส,ี กฎ

สามสวน คอืสิ่งที่สงผลตอการนาํองคประกอบมาจดัวาง

2. องคประกอบภาพ (Visual elements)

 ที่จะแนะนาํองคประกอบตางๆ ที่ปรากฏในภาพถายภาพหนึ่ง ตั้งแต

จดุไรมติ,ิ เสนหนึ่งมติ,ิ รูปราง รูปทรง, พื้นผวิ เพื่อใหเขาใจถงึองคประกอบ

แตละประเภท

3. หลักการจัดองคประกอบ (Art composition)

ที่จะแนะนาํเทคนคิวธิกีารนาํองคประกอบภาพเหลานี้มาจดัวางเพื่อให

ไดผลงานที่ตรงตามแนวคดิของชางภาพ ไมวาจะเปนนํ้าหนกัภาพ, พื้นที่วาง

ในภาพ, ความเปรยีบตาง, การเพิ่มมติใิหกบัภาพ, การจบัจงัหวะ, การทาํซํ้า

หนังสือเลมนี้เหมาะสําหรับผูอานที่พอจะใชงานกลองไดดี เพื่อที่จะ

ไดโฟกัสเนื้อหาไปที่การจัดองคประกอบเปนหลัก ถาพรอมแลว เรามาเริ่ม

กันไดเลยครับ
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

   โคเปนเฮเกน, เดนมารก : ภาพระยะใกล

ของพลุในงานฉลองปใหม ภาพนี้แสดงใหเห็นถึง

องคประกอบของภาพอยางจุด, เสน และสีทด
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

ญาคริบอรย, สวีเดน : ทุงดอกแดนดิไลออนในชวงเวลาเย็น

8

องคประกอบภาพ
VISUAL ELEMENTS
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

ญาคริบอรย, สวีเดน : ทุงดอกแดนดิไลออนในชวงเวลาเย็น
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

เชียงราย, ไทย : มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อีก

สถานที่ที่สามารถถายภาพดวงดาวในยามคํ่าคืน และ

ดวงดาวที่เราเห็นก็คือ จุดตามธรรมชาติที่สามารถนํา

มาใชเปนองคประกอบในภาพไดเปนอยางดี 

Credit : Khaowoat Sitthiphon

10

DOT

จุด
 

องคประกอบแรกที่ขอพูดถึงคือ จุด (Dot) จากกรอบ

ภาพโลงๆ วางเปลา องคประกอบที่ธรรมดาที่สุดที่เรา

สามารถใสเขาไปในภาพก็คือจุดครับ ตามหลักการแลว 

จุดนั้นจะถือวาเปนรูปทรงที่ไรมิติ นั่นก็เพราะมันไมมีความ

กวางหรือความยาวแตอยางใด แตสําหรับสายตาของเรา

เองนั้น เรามักจะมองเห็นจุดเปนภาพวงกลมเล็กๆ ซึ่งจะวา

ไปแลวก็มีขนาดรัศมีเสนผาศูนยกลางของมันอยู เอาเปนวา 

สําหรับเรานักถายภาพนั้น คอนเซ็ปตเกี่ยวกับจุดนั้น มีทั้ง

แบบที่ธรรมชาติสรางขึ้นมาและมนุษยสรางครับ

องค ประกอบในภาพที่มีลักษณะเป นจุดตาม

ธรรมชาติที่เห็นไดชัดคือ ดาวบนฟายามคํ่าคืน และเม็ด

ทรายตามชายหาดนั่นเองครับ หรือมีขนาดใหญขึ้น ดูมีมิติ

เปนรูปราง เชน ดวงจันทร, พระอาทิตยทด
ลอ
งอ
่าน
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

เชียงราย, ไทย : มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อีก

สถานที่ที่สามารถถายภาพดวงดาวในยามคํ่าคืน และ

ดวงดาวที่เราเห็นก็คือ จุดตามธรรมชาติที่สามารถนํา

มาใชเปนองคประกอบในภาพไดเปนอยางดี 

Credit : Khaowoat Sitthiphonทด
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

กรุงเทพฯ : ภาพตึกยามคํ่าคืน แสงไฟ

ตามหนาตางและไฟถนนดูเปนจุดเล็กๆ ในภาพ 

แตเมื่อปรับรูรับแสงใหแคบ แสงไฟจะดูเปนแฉก

ชัดเจน ภาพวิวยามคํ่าคืนใหความรูสึกถึง

วิถีชีวิตของเมืองที่ไมหลับใหล

12

นอกไปจากจุดที่เราพบเห็นในธรรมชาติแลว 

เรายงัสามารถมองหลอดไฟประดบัอาคาร หรอืไฟถนน

ยามกลางคนืใหเปนจดุไดดวยเชนกนัครบั เนื่องจากจดุ

เหลานี้ดูมีขนาดเล็ก ทําใหหลายตอหลายครั้งเรามัก

จะไมใหความสนใจเทาไรนกั แตหากเราพิจารณาดูดีๆ  

แลว ในบางครั้งจดุเลก็ๆ เหลานี้กอ็าจจะเปนตวัแบบหลกั

ในภาพไดดวยเชนกนั หากประยกุตเอาจดุเดนมาใชใน

ภาพของเรา ภาพที่เนนใหจดุเปนแบบหลกัที่เราพบเหน็

กนับอยๆ กไ็ดแก ภาพหมูดาว และภาพพลยุามคํ่าคนื 

นั่นเองครบั

จุดจึงเปนสิ่งที่ชวยเนนยํ้าความสนใจไดเปน

อยางดี โดยจุดตางๆ ที่ชางภาพเลือกถายจะสามารถ

นาํมาประกอบกนัใหเปนเสน, รูปราง, รูปทรง ตลอดจน

เกิดเปนภาพ
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ
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COMPOSITION 
การจัดองคประกอบสําหรับการถายภาพ

โคเปนเฮเกน, เดนมารก : ในภาพมีทั้งเสนที่เกิดจาก

ขอบมุมของขอบกั้น และแสงเงาที่ทอดยาวบนพื้นตัดกัน

กับสวนสวาง ภาพนี้เสนนําสายตาไปยังนักปนจักรยาน

ที่ยืนชมทะเลกันอยูกลางภาพไดดี

14

โคเปนเฮเกน, เดนมารก : การจับภาพพลุนั้น 

จําเปนตองอาศัยความรูเรื่องการตั้งคาความเร็ว

ชัตเตอร เพื่อสื่อใหเห็นจุดหรือเสนในภาพ ซึ่งจะ

ทําใหสะเก็ดพลุที่เคลื่อนไหวนั้นดูเปนเสนทด
ลอ
งอ
่าน
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