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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานปฏิ บ ตั ิ ง านรายงานสหกิ จศึ ก ษาเรื่ อง “เทคนิ ค การถ่ า ยภาพบุ ค คลเพื่ อใช้ใ นงาน
โฆษณาของหนังสื อพิมพ์ดาราเดลี่” ของบริ ษทั ดาราเดลี่จาํ กัด มุ่งศึกษาการถ่ายภาพบุคคลเพื่อนํามา
ประกอบเนื้ อข่าวๆในคอลัมน์ภายในหนังสื อพิมพ์ดาราเดลี่ โดยการถ่ ายรู ปดารา นักร้ อง ผูก้ าํ กับ
หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเกี่ ยวกับวงการบันเทิง รายงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ทักษะความรู ้ ความเข้าใจในการถ่ายภาพประกอบหนังสื อพิมพ์ของผูจ้ ดั ทํา เพื่อให้เกิ ดการพัฒนา
และเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง ในอนาคต ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องผูจ้ ดั ทํารายงานศึกษาเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 รู ปแบบการถ่ายภาพบุคคล
2.2 เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล
2.3 ลักษณะของแสงในการถ่ายภาพบุคคล
2.4 ทิศทางของแสง
2.5 การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
2.6 การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
2.7 มุมกล้อง
2.1 รู ปแบบการถ่ ายภาพบุคคล
( อ้างอิงเว็บไซต์ https://pepperrr.net/th/articles/8901 สื บค้นวันที่ 20 มิถุนายน 2560 )
2.1.1 การถ่ายภาพบุคคลนอกสถานที่ เป็ นการถ่ายภาพกลางแจ้ง ที่แสงและเงาของภาพเกิด
แสงแดด ในการ setup ครั้งแรก ให้มองหาจุดในที่ร่มที่จะทําให้หน้าโดนแสงแดด หรื อทางของแสง
เข้า ในพื้นหลังที่ธรรมดา ระยะ 3-4 Stops ต่อแสง โดยดูที่ตวั แบบ ทางที่แสงเข้าพอดี ไม่สว่างจน
หน้าซี ดหรื อมืดเกินไป เพราะจําทําให้ถ่ายภาพนั้นไม่มีมิติ
2.1.2 การถ่ ายภาพบุ คคลโดยแสงแดดในที่ ร่ม การถ่ ายภาพด้วยแสงในที่ ร่ม อาคาร และ
แสงแดดไม่จดั เกินไป จะเป็ นภาพถ่ายที่แสดงถึงอารมณ์ ด้วยเทคนิ คการมอง คือให้แบบมองเหมือน
มองสิ่ งที่อยูต่ รงข้าม ด้วยสายตาแบบไม่มองหน้ากล้อง ในการเลือกฉากหลัง ก็ตอ้ งเลือกฉากหลังที่
สามารถสะท้อนแสงหรื อให้แสงได้ดว้ ย เนื้อหาในการสร้างภาพถ่ายเกิดจากอารมณ์และสี หน้า ระยะ
แสงที่ใช้ทาํ ให้เกิดแสงเงาและทําให้ภาพมีมิติมากขึ้น

4

2.1.3 การถ่ า ยภาพบุ ค คลพื้ น หลัง สี ด ํา ควรตั้ง สปี ด ความเร็ ว ของชัต เตอร์ ใ นระดับ ที่ มี
คุณภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่ดี ใช้พ้ืนหลังที่เป็ นโทนเข้ม วัดแสงโดนรอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าพื้นหลังนั้น
เป็ นสี เข้มจริ งๆ จัดองค์ประกอบของภาพ ให้ห่างจากพื้นหลังอย่างน้อย 1 ฟุต ใช้แฟลชเป็ นตัวช่วย
ในเรื่ องของการตบแสงและเงา ไม่ค วรจ่ อแฟลชใกล้ตวั เกิ นไป เพราะจะทํา ให้ภาพมี ค วามแข็ง
กระด้างดูไม่อ่อนนุ่มหรื อแสงแข็งเกินไป
2.1.4 การถ่ายภาพบุคคลที่มีแบลคกราวสี ขาวหรื อในห้องโถง ควรควบคุมแสงด้วยแฟลช
โดยการตั้งค่าแฟลชที่ประมาณ 1/4 และเปิ ดรู รับแสงประมาณ 2.8 ISO 400 ก็สามารถทําให้ได้ภาพที่
พื้นหลังสี ขาวที่ดูนุ่มนวลขึ้นได้
2.2 เทคนิคการถ่ ายภาพบุคคล
( อ้างอิงเว็บไซต์ http://camerastips.com/ สื บค้นวันที่ 22 มิถุนายน 2560 )
2.2.1 เทคนิ คการถ่ายภาพบุคคลแบบชัดตื้นคือ ภาพจะมีความชัดเฉพาะตรงจุดโฟกัสเท่านั้น
ส่ วนอื่นที่อยูร่ อบๆ ไม่วา่ จะอยู่ขา้ งหน้าหรื อหลังโฟกัส จะเบลอไปหมด ภาพชัดตื้นนี้ มักจะใช้ใน
การถ่ายภาพบุคคล หรื อวัตถุอื่นๆ ที่เราต้องการเน้นให้เห็นรายละเอียดเฉพาะจุด โดยที่ไม่ตอ้ งการ
ให้เห็นฉากหลังที่ดูไม่ค่อยโสภานัก มาแย่งความเด่นของแบบ
2.2.2 เทคนิ ค การถ่ า ยภาพบุ คคลแบบชัดลึ ก คือ ภาพที่ ไ ด้จะดู ค มชัดไปหมดนับ ตั้งแต่จุด
โฟกัส หน้า และหลังจุดโฟกัส สําหรับการถ่ายภาพในลักษณะชัดลึ กนี้ นิ ยมใช้ในการถ่ายภาพวิว
ทิวทัศน์ต่างๆ หรื ออะไรก็แล้วแต่ ที่ตอ้ งการให้เห็ นรายละเอียดตั้งแต่ฉากหน้าไปจนถึ งฉากหลัง
ชัดเจนทุกส่ วน

2.2.3 เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลแบบเต็มตัว เป็ นการถ่ายภาพที่นิยมถ่ายในแนวตั้งถ้าเป็ นยืน
ตัวตรงมากกว่าแนวนอน ยกเว้นการเน้นองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาในภาพเป็ นพิเศษ นิยมถ่ายให้เห็น
ทั้งตัว ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า อย่าให้ส่วนใดส่ วนหนึ่งขาดหายไป อย่าให้ศีรษะหรื อส่ วนปลายเท้า
ชัดติดขอบมากเกินไปและการโฟสท่ามีผลอย่างมากในการถ่ายภาพบุคคลแบบเต็มตัว เพราะจะเห็น
ท่าทางในการยืน นัง่ การโน้มตัวการวางมือค่อนข้างชัดเจน ผูเ้ ป็ นแบบควรโพสท่าให้เป็ นธรรมชาติ
ไม่เกร็ งมากจนเกินไปเพราะจะทําให้ภาพนั้นไม่เป็ นธรรมชาติได้และไม่ควรยืนนิ่งๆ
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2.2.4 เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลแบบครึ่ งตัว เป็ นการถ่ายแนวตั้งเพื่อให้เห็นทั้งส่ วนใบหน้า
และส่ วนของลําตัวของตัวของคนที่เป็ นแบบได้อย่างชัดเจน ควรระมัดระวังในการตัดส่ วนใดของ
อวัยวะร่ างกายคนที่เป็ นแบบ โดยเฉพาะส่ วนแขนและมือที่กางออกไปด้านข้างๆ หากออกไปนอก
กรอบของภาพจะดูภาพไม่ค่อยดีนกั คล้ายคนแขนขาด ควรถ่ายให้เห็นส่ วนโค้งของหัวไหล่ให้ครบ
ทั้งสองข้าง อย่าถ่ายให้กรอบของภาพไปตัดส่ วนโค้งของหัวไหล่ออกไปจะดูไม่ดรเช่นกัน
2.2.5 เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลแบบเฉพาะใบหน้า เป็ นการถ่ายภาพที่เน้นเฉพาะส่ วน
ใบหน้า การถ่ายภาพจะถ่ายเจาะเข้าไปใกล้ๆเฉพาะบริ เวณใบหน้าก็ได้ การถ่ายอาจเดินเข้าไปถ่าย
ใกล้ๆหรื อzoom inเข้าไป ซึ่ งการถ่ายลักษณะนี้เน้นให้คนดูเฉพาะส่ วนบริ เวณใบหน้า มี2ลักษณะ
หลักๆที่นิยมถ่ายคือภาพถ่ายหน้าตรงและภาพถ่ายหน้าข้าง ภาพถ่ายในเทคนคิน้ ีผเู ้ ป็ นแบบต้องเน้น
การแสดงสี หน้าและแววตาให้ชดั เจน การถ่ายภาพควรโฟกัสภาพที่ส่วนดวงตาของนางแบบ
2.2.6 เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลแบบเด็ก การถ่ายภาพเด็กมักมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะ
การควบคุมให้เด็กทําสิ่ งต่างๆ ซึ่ งมักจะคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ เพราะเด็กมักจะมีความซุ กซนอยูไ่ ม่
นิ่ง ช่างภาพต้องมีความอดทนอาศัยระยะเวลาในการเฝ้ าสังเกตเพื่อดูกิริยา อาการในจังหวะที่
เหมาะสม และที่สาํ คัญการถ่ายภาพเด็กควรเลือกใช้ความเร็ วชัตเตอร์ สูง เพื่อหยุดการเครื่ องไหว
ต่างๆของเด็กไว้ในภาพได้อย่างคมชัด
2.3 ลักษณะของแสงในการถ่ ายภาพบุคคล
( อ้างอิงเว็บไซต์ https://hilight.kapook.com/view/48526 สื บค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2560 )
มี 2 แบบคือ แสงนุ่ม และแสงแข็ง
2.3.1 แสงนุ่ม คือ แสงในวันที่ฟ้าหลัว มีเมฆมาก หรื อแสงจากภายในอาคาร หากเป็ นแสง
จากแฟลช ก็ตอ้ งยิงผ่านซอฟท์บ๊อกซ์ ผ่านร่ มสะท้อน ร่ มทะลุ หรื อเครื่ องกรองแสงประเภทต่าง ๆ
เป็ นแสงที่ให้ความสว่างกับวัตถุ แต่จะไม่มีเงาเกิ ดขึ้นหรื อเกิ ดขึ้นน้อยมาก คุณสมบัติของแสงนุ่ ม
คือ ให้คอนทราสตํ่า ให้รายละเอียดของวัตถุได้สูง ให้ภาพที่ดูนุ่มนวลตากว่า แต่ก็เป็ นแสงประเภทที่
ทําให้วตั ถุดูแบน ๆ ขาดมิติ
2.3.2 แสงแข็ง คือแสงจากแหล่งกําเนิ ดแสงตรง ๆ แรง ๆ เช่ น วันที่ฟ้าไร้ เมฆ ดวงอาทิตย์
ลอยเด่ น ทั้ง วัน หรื อ แสงจากแฟลชที่ ยิง เข้า วัต ถุ ตรง ๆ โดยไม่ ผ่า นเครื่ อ งกรองแสงใด ๆ หรื อ
แม้กระทัง่ ไฟจากสปอตไลท์ที่ฉายเข้าวัตถุจากในระยะใกล้ก็ถือเป็ นแสงแข็งได้เช่ นกัน คุณสมบัติ
ของแสงแข็ง ก็คือ ให้คอนทราสจัด ให้สีสันที่สดใสจัดจ้าน ให้ภาพที่ดูคมและแข็ง แต่ก็อาจทําให้
วัตถุขาดรายละเอียดในบางส่ วน เช่น ส่ วนที่มีสีขาวจัด ๆ ส่ วนที่สะท้อนแสงได้ดี และส่ วนที่อยูใ่ น
เงามืด และก็เป็ นแสงประเภทที่ทาํ ให้วตั ถุดูมีมิติ มีความลึกได้ชดั เจนกว่าแสงนุ่ม
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2.4 ทิศทางของแสง
2.4.1 แสงหน้าตรง แสงในทิศทางนี้จะให้รายละเอียดของวัตถุได้ดีใน ขณะที่จะทําให้วตั ถุดู
ค่อนข้างแบนราบ
2.4.2 แสงเฉียงข้าง ตามมาตรฐานคือ 45 องศาจากทางด้านซ้ายหรื อขวา แสงในทิศทางนี้ให้
ภาพของวัตถุที่ดูมีความลึก มีมิติ มีรูปทรงที่ชดั เจน ในขณะที่ว ัตถุ อาจขาดรายละเอียดในบางส่ วน
โดยเฉพาะส่ วนที่อยูใ่ นเงามืด
2.4.3 แสงหลัง แสงในทิ ศทางนี้ ให้รายละเอี ยดของวัตถุ ได้น้อย มิติความลึ กก็ไม่มี แต่จะ
เป็ นแสงที่ขบั เน้นโครงร่ างบริ เวณขอบของวัตถุได้ชดั เจน
2.4.4 แสงริ ม ไลท์ (Rim Light) ซึ่ งเป็ นแสงที่ ท าํ ให้ เกิ ดความสว่า งบริ เ วณขอบของวัตถุ
โดยเฉพาะในส่ วนที่โปร่ งแสง เช่น เส้นผม แต่เนื่ องจากมันเป็ นแสงที่เข้ามาจากด้านหลังของวัตถุ
ดังนั้น จึงมักนิ ยมใช้ร่วมกับแสงอีกส่ วนหนึ่ งที่เสริ มเข้าไปยังด้านหน้าของวัตถุ ซึ่ งสามารถสร้างได้
จากการใช้แผ่นสะท้อนแสง (Reflex) ประเภทต่าง ๆ หรื อแสงจากแฟลช
2.5 การจัดองค์ ประกอบของภาพถ่ าย
จัดองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
2.5.1 จัดองค์ประกอบหรื อจัดวางวัตถุ ใ ห้อยู่ใ นตํา แหน่ ง ตามจุ ดมุ่ งหมายสอดคล้องและ
สั ม พันธ์ ก ันในภาพ ซึ่ ง ลัก ษณะนี้ ส ามารถควบคุ ม ได้ เช่ น ถ่ า ยภาพคนภาพสิ่ ง ของ ที่ ผูถ้ ่ า ยภาพ
สามารถควบคุมและการจัดวางตําแหน่งได้
2.5.2 จัด องค์ ป ระกอบหรื อ จัด วางวัต ถุ ที่ เ ราควบคุ ม ไม่ ไ ด้ เช่ น ตึ ก รามบ้า นช่ อ ง และ
เหตุการณ์เคลื่อนไหวต่าง ๆ แต่เราสามารถแก้ไขวัตถุที่ถูกถ่ายอยูใ่ นตําแหน่งที่ตอ้ การได้
2.6 การเลือกองค์ ประกอบพืน้ ฐานของการจัดภาพ
( อ้างอิงเว็บไซต์ https://poysirikanda.wordpress.com / สื บค้นวันที่ 21 มิถุนายน 2560 )
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายสวยงามสื่ อสารได้ตามจุดประสงค์ ผูถ้ ่ายต้องเลือกจัดภาพโดยยึดหลักพื้นฐานดังนี้
2.6.1 จุดและเส้น (Point & line) จุดเป็ นพื้นฐานในทางศิลปทุกสาขาและเส้นก็เกิดจากการ
ต่อกันของจุด เส้นใช้นาํ สายตาและแสดงการเคลื่อนไหวได้ไม่วา่ เส้นจะอยูล่ กั ษณะใด สามารถทําให้
เกิดการเคลื่อนไหว (Dynamic) หรื ออยูก่ บั ที่ได้ที่นิยมใช้มี ดังนี้
2.6.1.1 เส้นตัวเอส S บางครั้งธรรมชาติอาจช่วยสร้างศิลปขึ้นได้ เช่น ถนนหนทาง
รู ปตัว S เป็ นสิ่ งที่นกั ถ่ายภาพอาจจะเลือกใช้ เพื่อให้ภาพถ่ายสวยงามอีกแบบหนึ่ง
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2.6.1.2 เส้นทะแยงมุ ม ในการถ่ายภาพสิ่ งที่ ต้ งั เป็ นแนวยาว ถ้าถ่ ายภาพตามขวาง
ธรรมดาจะทําให้ภาพดู แบน ๆ ไม่น่าสนใจ หากถ่ ายภาพ โดยตั้งกล้องเฉี ยงจะได้ภาพมี
ลักษณะเส้นทะแยงมุมทําให้เกิดเห็นความคมชัดลึกของภาพได้ดีสวยงาม
2.6.1.3 เส้นนําสายตา ในการถ่ายภาพอาจใช้แนวพุ่มไม้เป็ นแนวนําสายตาผูช้ มเข้า
ไปสู่ เนินสู ง ๆ และหมู่ไม้เบื้องหน้าซึ่ งเป็ นจุดเด่นของภาพได้
2.6.1.4 เส้ นรั ศมี การถ่ ายภาพวัตถุ ที่มีลกั ษณะรู ปทรงคล้ายดาวกระจายหรื อรั ศมี
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งยึดนํามาใช้ถ่ายภาพโดยไม่ตอ้ งอาศัยการแต่งเติมใด ๆภาพจะออกมาสวยงาม
2.6.1.5 เส้นแนวนอน สร้ างความรู ้สึกที่สงบนิ่ ง และมัน่ คงให้กบั ภาพถ่าย การวาง
เส้นแนวนอน ควรให้อยูส่ ู งหรื อตํ่ากว่าระดับกลางภาพ เช่น เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ตอ้ งการ
แสดงพื้ น ที่ ส่ ว นล่ า งให้เ ห็ น ได้จ ากระยะใกล้ถึ ง ลึ ก ไกล ควรให้เ ส้ น ขอบฟ้ าอยู่ข ้า งบน
ประมาณ 2/3 หรื อ 3/4 ของพื้นที่ของภาพ ถ้าต้องการให้ภาพดูลึกไกล แสดงเรื่ องราวของ
ท้องฟ้ า มากกว่าส่ วนล่างให้เส้นขอบฟ้ าอยูข่ า้ งล่างประมาณ 1/4 หรื อ 1/3 ของพื้นที่ของภาพ
ถ้ามีคนรวมอยูด่ ว้ ย หลีกเลียงไม่ให้มีเส้นแนวนอนอยูร่ ะดับคอหรื อศรี ษะของคนในภาพ
2.6.1.6 เส้นตรง หรื อเส้นตั้ง แสดงถึงความแข็งแรง มัน่ คง สง่างาม
2.6.1.7 เส้นโค้ง แสดงถึงความอ่อนโยน ร่ าเริ ง เบิกบานและมีความงดงามประกอบ
2.6.2 รู ปร่ าง (Shape) องค์ประกอบส่ วนมากในภาพมีลกั ษณะที่เป็ นรู ปร่ างอยูม่ ากสามารถ
บอกให้รู้วา่ สิ่ งนั้นมีลกั ษณะเช่ นไร ด้วยเค้าโครงภายนอกและลักษณะรู ปร่ างสามารถแยกแยะวัตถุ
ได้เด่นชัดนํามาใช้ประกอบช่วยให้ภาพมีจุดสนใจสดุดตาแสดงอารมณ์ความรู ้สึกได้ถึงแม้รูปร่ างจะ
ไม่แสดงมิติความลึก หนาก็ตามแต่สามารถเข้าใจในภาพได้ เช่น การถ่ายภาพคนเงาดําย้อนแสง จะ
เห็นลักษณะรู ปร่ างของคนได้อย่างดี
2.6.3 กฎสามส่ วน (Rule of Thirds) ทฤษฎีกฎสามส่ วน (Rule of Third) เป็ นวิธีการง่ายๆ ที่
จะทําให้ภาพออกมาดู ดี โดยหลี กเลี่ ยงการวางตําแหน่ งของวัตถุ หลักที่เราจะถ่ายไม่ให้อยู่ตรงจุ ด
กึ่ งกลางภาพ ซึ่ งจะทําให้ภาพนั้นแข็งทื่อ ไม่ชวนมอง ดังนั้น ตําแหน่ งที่ เหมาะสมต่อการวางวัตถุ
ควรอยู่ในตําแหน่ งที่ เกิ ดจากจุ ดตัดของเส้นสี่ เส้ นตามทฤษฎี กฎสามส่ วน ซึ่ งการจัดวางตําแหน่ ง
หลักของภาพถ่าย เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถทําให้เกิดผลทางด้านแนวความคิด และความรู ้สึก
ได้ การวางตําแหน่งที่เหมาะสมของจุดสนใจในภาพ เป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่สาํ คัญ
กฎสามส่ วนกล่ าวไว้ว่า ไม่ว่าภาพจะอยู่แนวตั้งหรื อแนวนอนก็ตาม หากเราแบ่งภาพนั้นออกเป็ น
สามส่ วน ทั้งตามแนวตั้งและแนวนอน แล้วลากเส้นแบ่งภาพทั้งสามเส้น จะเกิดจุดตัดกันทั้งหมด 4

8

จุด ซึ่ งจุดตัดของเส้นทั้งสี่ น้ ี เป็ นตําแหน่ งที่เหมาะสมสําหรับการจัดวางวัตถุ ที่ตอ้ งการเน้นให้เป็ น
จุดเด่นหลัก ส่ วนรายละเอียดอื่นๆนั้น เป็ นส่ วนสําคัญที่รองลงมา
2.6.4 ความสมดุ ล หรื อ ดุ ลยภาพ (Balance) หมายถึ ง วัตถุ ที่ มีองค์ประกอบของรู ปทรง
รู ปร่ าง หรื อนํ้าหนักที่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ ง ทําให้เกิดความรู ้สึกมัน่ คง ใน
งานศิลปะทุกแขนงนิ ยมนํามาใช้ ในการจัดองค์ประกอบภาพของวัตถุ ไม่เว้นแม้แต่ภาพถ่ าย ที่ ผู ้
ถ่ายภาพควรจะต้องเรี ยนรู ้ เข้าใจวิธีการจัดองค์ประกอบภาพในภาพถ่ายให้มีจุดสมดุ ล มีน้ าํ หนัก
เฉลี่ยที่เท่ากันทุกด้าน อันจะทําให้เกิดความงามทางดุลยภาพ ซึ่ งปกติแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.6.4.1 สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) คือ การจัดองค์ประกอบภาพ
ที่ เ น้น ให้ข นาดรู ป ร่ า ง หรื อ รู ป ทรงของวัตถุ ตลอดจนนํ้า หนัก ของสี เ กิ ดความสมดุ ล มี
นํ้าหนักเท่ากันทั้ง 2 ด้าน เปรี ยบได้กบั การพับครึ่ งของหน้ากระดาษแล้วจะได้รูปร่ างของ
วัตถุ ที่ทบั ซ้อนกันพอดี ทาํ ให้เกิ ดความรู ้สึกมัน่ คง แลดูสง่า มีความเท่าเทียมกัน นิ ยมใช้กบั
ภาพที่ ดู เ ป็ นทางการ เช่ น ภาพถ่ า ยติ ด บัต ร ภาพถ่ า ยหมู่ ใ นงานพิ ธี ก าร ภาพอาคาร
สถาปั ตยกรรมที่ผถู ้ ่ายภาพต้องการสื่ อให้เห็นถึงความสง่างาม เป็ นต้น
2.6.4.2 สมดุ ล แบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) คื อ การจัดองค์ประกอบ
ภาพที่มีขนาดของรู ปทรง หรื อรู ปร่ างและนํ้าหนักของสี ท้ งั 2 ข้างไม่เท่ากัน เป็ นการจัดวาง
ที่ไม่ยึดติดกับกฏเกณฑ์ แต่ใช้การจัดวางคู่สีที่ตรงกันข้ามกัน ทําให้เกิดสมดุลด้วยนํ้าหนัก
ขององค์ประกอบ หรื ออาจใช้การจัดวางที่ว่าง (Space) ในภาพมาช่ วยถ่วงดุ ลกับวัตถุ ที่อยู่
อีกด้านหนึ่ งของภาพให้เกิดความสมดุลในแง่ของอารมณ์ความรู ้สึก หรื ออาจใช้การจัดวาง
วัตถุ ไว้ดา้ นหนึ่ งให้เห็ นทิศทางการเคลื่ อนที่ไปอี กด้านหนึ่ งที่เปิ ดพื้นที่ ว่างไว้ โดยการจัด
วางวัตถุ แบบนี้ นิยมให้จุดเด่นหรื อจุดสนใจในภาพมีขนาดหรื อสัดส่ วน (Scale) ที่เล็กกว่า
พื้นที่วา่ งในภาพเพื่อให้เกิดดุลยภาพในความรู ้สึกของผูช้ มภาพ หรื ออีกวิธีหนึ่ งที่เป็ นที่นิยม
ก็คือ การจัดวางวัตถุหลักหรื อรู ปที่มีน้ าํ หนักมากกว่าเข้าหาแกนกลางของภาพมากขึ้น และ
จัดวางวัตถุรองที่ช่วยเสริ มเรื่ องราวของวัตถุหลักในภาพไว้อีกด้านหนี่ งของภาพ แต่มกั ให้มี
ขนาดหรื อสัดส่ วนที่เล็กกว่าวัตถุหลักในภาพ
2.6.5 กรอบของภาพ (Framing) บางครั้งการถ่ายภาพ โดยการนําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งมาทําให้เกิ ด
เป็ นกรอบภาพขึ้นมา จะช่วยให้ภาพนั้นน่าดูยิ่งขึ้น เช่นการนํากิ่งไม้มาเป็ นกรอบหน้าประกอบภาพ
พระพุทธรู ปและเจดียใ์ นเมืองโบราณที่สุโขทัยหรื อการถ่ายภาพสามเณรกําลังกวาดลานวัดโดยถ่าย
จากข้างในโบสถ์ให้ประตูโบสถ์เป็ นกรอบ จะช่วยให้ภาพมีคุณค่ามีมิติ และความลึกน่าสนใจขึ้น
2.6.6 พลัง (Power) ในบางครั้งการถ่ายภาพจะแสดงถึ งพลังในตัวของมันเองออกมาทําให้
ภาพเพิ่มความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวที่ต้ งั กล้องให้เห็นเส้นในแนวทะแยงมุม
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การส่ ายกล้องตามสิ่ งที่เคลื่อนไหวที่ทาํ ให้ฉากหลังไม่ชดั แต่วตั ถุชดั เจน พร้อมแสดงออกถึงพลังการ
เคลื่ อนไหวของสิ่ งนั้นตลอดจนการถ่ายภาพสิ่ งที่เคลื่ อนไหวด้วยความเร็ วชัตเตอร์ ช้า เช่น นักแข่ง
กําลังปั่ นจักรยานด้วยความเร็ วสู งเพื่อแสดงให้เห็นพลังการเคลื่อนไหว
2.6.7 เอกภาพ (Unity) คือความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยยึดถื อ
ความสัมพันธ์กนั ในภาพ เชื่ อมโยงประกอบกันจนอยู่ในลักษณะหลอมรวมกันเป็ นกลุ่มก้อน หรื อ
เป็ นหนึ่ งเดียว ในการถ่ายภาพต้องคํานึ งถึงจังหวะในการถ่ายระยะความใกล้ไกลและต้องทําให้เกิด
ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ที่บนั ทึกลงในภาพถ่ายนั้น
2.6.8 ความเรี ยบง่าย (Simplification) ความเรี ยบง่ายสามารถผลิ ตรู ปภาพให้มีอิทธิ พลได้
เช่น รู ปภาพสถานี เตือนภัยในทะเลที่อยูท่ ่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์กาํ ลังตกดินมีคลื่นกระทบ
ฝั่งมีฉากหลังนํ้าทะเล การจัดภาพไม่สลับซับซ้อนลักษณะนี้ ทาํ ให้บอกเรื่ องราวได้ นอกจากนั้นอาจ
นําการจัดภาพอื่น ๆมาประกอบด้วย เช่นความสมดูลย์ ความกลมกลืนในภาพ (Harmonious Picture)
เป็ นต้น
2.6.9 ส่ วนเกิ น หรื อสิ่ งที่ทาํ ให้ภาพขาดคุ ณภาพไป (Merger) ก่อนการกดชัตเตอร์ ทุกครั้ ง
ควรพิจารณาฉากหลัง หรื อสิ่ ง แวดล้อมต่า ง ๆ ให้ดีเสี ยก่ อนระวัง อย่าให้ปรากฏสิ่ ง ที่ ไม่ต้องการ
เกิดขึ้นในภาพ โดยเฉพาะสิ่ งที่จะทําให้ภาพเสี ยไป เช่นโคมไฟที่งอกขึ้นกลางศีรษะของหญิงสาว ทํา
ให้ภาพเสี ยไปอย่างน่าเสี ยดาย
นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สามารถนํามาใช้ในการจัดองค์ประกอบภาพ ให้ภาพน่าดู น่า
ชม มีคุณภาพยิง่ ขึ้น ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของนักถ่ายภาพแต่ละคนด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษา
จากผลงานของคนอื่น ๆ น่าจะมีประโยชน์อย่างยิง่ ในการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์
2.6.10 เส้ น นํา สายตา (Leading Lines) ภาพที่ มี เ ส้ น นํา สายตาจะทํา ให้ ผู้ช มภาพเข้า ใจ
เรื่ องราวของภาพง่ายขึ้น ในบางภาพอาจไม่มีเส้นนําสายตา ขึ้นอยูท่ ี่ผสู ้ ร้างผลงานจะใช้เส้นดังกล่าว
เป็ นการเจาะจงหรื อไม่ เส้นนําสายตาอาจไม่เห็นเป็ นเส้นชัดเจน หรื อรู ปธรรมเสี ยทีเดียว เช่น เส้น
ของสายตาที่มองไป เส้นนําสายตามีส่วนทําให้ภาพมีความลึกหรื อมิติที่ดีดว้ ย
2.6.11 ฉากหน้า หมายถึ ง การจัดส่ วนประกอบในภาพที่อยูด่ า้ นหน้าวัตถุหลักที่ถ่าย ซึ่ งจะ
สามารถช่ วยถ่วงนํ้าหนักของภาพให้สมดุล ฉากหน้าเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ กล้คนดูมากที่สุดที่จะปรากฏใน
ภาพ มันมีอิทธิ พลต่อภาพอย่างยิ่งยวด ฉากหน้าที่ดี จะช่ วยส่ งเสริ มให้ภาพดู แน่ น มีชีวิตชี วา และ
ช่วยให้ภาพดูมีเรื่ องราวมากยิง่ ขึ้น
ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งของฉากหน้าก็คือ การเสริ มในด้านของเรื่ องราวที่เกี่ยวเนื่องกันของตัวเด่น
ในภาพ เช่นใบไม้ของดอกไม้ที่เป็ นตัวเด่น หรื อริ้ วลายของผืนทรายที่ชายทะเล แม้กระทัง่ วัชพืชที่มี
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อยูเ่ ป็ นเอกลักษณ์น้ นั ๆ ฯลฯ เหล่านี้คือตัวช่วยเสริ มเรื่ องราวให้กบั ภาพถ่ายของเราได้เป็ นอย่างดี การ
มองหาฉากหน้าที่เหมาะสมก่อนการวางตําแหน่ งกล้อง ก็เป็ นสิ่ งที่เราควรทําก่อนถ่ายภาพ เลือกใช้
ฉากหน้าที่ดูไม่ชุลมุนวุ่นวายหรื อไม่มีสีสันที่รบกวนตัวแบบในภาพมาก จนเกินไป และหลีกเลี่ ยง
ฉากหน้าที่มีการสะท้องแสงให้เกิดจุดที่เป็ นไฮไลท์ของจุดแสง ขึ้นในภาพ
2.6.12 ฉากหลัง หมายถึง ส่ วนประกอบในภาพที่อยูด่ า้ นหลังของวัตถุหลักที่ถ่าย เรื่ องนี้ ถือ
เป็ นความละเอียดของช่ างภาพก่อนถ่ายภาพทุกครั้ง เพราะฉากหลังที่ดีควรจะเสริ มให้วตั ถุหลักใน
ภาพดูโดดเด่น น่าสนใจขึ้น เช่น ฉากหลังที่มีโทนสี เรี ยบ ฉากหลังที่มีคู่สีตรงข้ามกับสี ของวัตถุหลัก
หรื ออาจจะเลือกฉากหลังที่มีเรื่ องราวสอดคล้องอันจะส่ งผลให้วตั ถุหลักในภาพดูน่าสนใจมากขึ้น
แต่ในทางตรงข้าม ถ้าเราเลือกฉากหลังที่ไม่ดี เช่น ฉากหลังที่มีร้ ัวผุพงั หรื อฝาผนังที่มีสีเปรอะเปื้ อน
ก็อาจส่ งผลให้ภาพลดความสวยงามลงไปได้เช่นกัน
ดังนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการถ่ายภาพคน สิ่ งมีชีวติ วัตถุ ทิวทัศน์ ธรรมชาติต่าง ๆ ควรจัดภาพให้
มีฉากหน้าและฉากหลังอย่างพอเหมาะ ซึ่ งจะช่ วยเสริ มให้เกิ ดความงามในภาพถ่ ายได้มากยิ่งขึ้ น
หากไม่รู้จกั เลื อกฉากหน้าและฉากหลังให้เหมาะสมอาจทําให้ความงามของภาพเสี ยไป เช่ น การ
ถ่ายภาพบุคคลที่มีฉากหลังเป็ นต้นไม้ หากช่างภาพเลือกมุมถ่ายไม่ดีแล้ว อาจทําให้ศีรษะของแบบมี
ต้นไม้ หรื อกิ่ งไม้โผล่ข้ ึนมาได้ ในกรณี น้ ี ควรเปลี่ ยนมุมกล้องไปทางซ้ายหรื อขวาให้ศีรษะพ้นไป
จากสิ่ งรบกวนเหล่านี้ หรื ออาจให้แบบยืนห่ างออกมาจากฉากหลังมากขึ้ น หรื ออาจใช้วิธีเปลี่ ยน
เลนส์ ถ่ายภาพให้เป็ นเลนส์ เทเลโฟโต้ หรื อปรับรู รับแสงให้กว้างขึ้นเพื่อให้ภาพมีระยะชัดเฉพาะตัว
แบบ ส่ วนฉากหลังที่ได้จะมีลกั ษณะเบลอลดความคมชัดลงไปได้
2.7 มุมกล้ อง
( อ้างอิงเว็บไซต์ https://photop.wikispaces.com / สื บค้นวันที่ 21 มิถุนายน 2560 )
คุณนุ ชนาถ พรัดวิเศษ ได้กล่าวว่ามุมกล้อง (Camera Angle) ภาพแต่ละภาพมีการเลือกใช้มุมกล้อง
ต่างกันถึงแม้จะเป็ นวัตถุสิ่งของอย่างเดียวกันแต่จะมีผลต่อความคิด การสื่ อความหมาย และอารมณ์
แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปมุมกล้องแบ่งเป็ น 3 ระดับคือ
2.7.1 ภาพระดับสายตา (Eye-level Angle) เป็ นการถ่ายภาพที่กล้องอยูใ่ นตําแหน่งขนานกับ
พื้นดิน ในระดับเดียวกันกับสายตา ให้ความรู ้สึกเป็ นปกติธรรมดา
2.7.2 ภาพมุมตํ่า (Low Angle) เป็ นการถ่ายภาพที่กล้องอยูใ่ นตําแหน่งตํ่ากว่าวัตถุที่ถ่าย ให้
ความรู ้สึกบ่งบอกถึงความสู งใหญ่ สง่าผ่าเผย มีอาํ นาจ ทรงพลัง เป็ นต้น
2.7.3 ภาพมุมสู ง (High Angle) เป็ นการถ่ายภาพที่กล้องอยูใ่ นตําแหน่งสู งกว่าวัตถุที่ถ่าย ให้
ความรู ้สึกบ่งบอกถึงขนาดเล็กความตํ่าต้อยไม่สาํ คัญ หมดอํานาจวาสนาเป็ นต้น
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การเปลี่ยนมุมภาพแต่ละครั้ง ควรพิจารณาถึงผลดี ผลเสี ยก่อนกดชัตเตอร์ เช่น ถ้าถ่ายภาพผูห้ ญิงด้วย
มุมตํ่า และระยะใกล้เกิ นไป จะทําให้รูปทรงของใบหน้าผิดสัดส่ วนไม่สวยงาม จะเห็ นคอสั้น คาง
ใหญ่ จมูกบานกว้าง ใบหน้าแคบแหลม เป็ นต้น เมื่อเลือกมุมภาพได้แล้วต้องคํานึงถึงลักษณะทิศทาง
ของแสงด้วย

