


การจัดองค์ประกอบภาพ 

• การจัดองค์ประกอบภาพที่ดีนั้นจะช่วยให้ภาพที่ได้ออกมาดูน่าสนใจ
มากขึน้ ถงึแมจ้ะไม่มีสิ่งใดเป็นข้อบ่งชีว้่า ภาพนั้นภาพนีจ้ัดองค์ประกอบ
ภาพถูกหรือผิด แต่เราสามารถท าให้ภาพดูน่าสนใจได้ เพียงแค่เรารู้วิธี
ในการจัดวางต าแหน่งในภาพที่ดี ก็ช่วยให้สามารถพัฒนาความคิด
วิธีการจัดองค์ประกอบให้เปน็ในแบบของเราได้แล้ว 



จุดสนใจ  

• การจัดองค์ประกอบภาพที่ง่ายที่สุด ใช้ได้ผลที่สุด และเป็นหลกัการที่ใช้
ในการถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปครอบครัว การถา่ยภาพคน 
ถ่ายภาพธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ จ ำเป็นต้องเลือกจุดสนใจในภำพให้เป็น
ตัวเอก ถ้าภาพไม่มีจุดสนใจอยู่เลย ก็จะท าให้ภาพขาดความน่าสนใจ 
ผู้ชมจะรู้สึกได้ว่าภาพนี้เขาต้องการส่ือถึงอะไร 



จุดสนใจ  

• จุดสนใจอาจเป็นวัตถุ อาจเป็นสีสัน อาจเป็นอารมณ์ของภาพ จ าหลัก
การง่ายๆ ในการวางจุดสนใจ "จุดสนใจในภำพต้องดูง่ำย ผู้ชมเห็นแลว้
เข้ำใจได้ทันทีว่ำเรำต้องกำรสื่อถึงอะไร"  
 



จุดสนใจ  



จุดสนใจ  



จุดสนใจ  

• ภาพนี้จุดสนใจตัวแบบ เมื่อมีจุดสนใจ
แล้ว เราก็มองหาสิ่งที่จะท าให้จุด
สนใจดูเด่นขึ้นมา รูปนี้ ใช้วิธถี่ายภาพ
ครึ่งตัว ไม่เลือกฉากหลังที่สีกลืนกับตัว
แบบ คุมรูรับแสงให้ชัดตื้น ท าให้ฉาก
หลังเบลอ ก็เปน็อีกจุดหนึง่ทีท่ าให้
นางแบบเด่นกว่าฉาก เคล็ดลับง่ายๆ 
คือพยายามเลือกฉากหลังที่ไม่เด่น
กว่าตัวแบบ เรียบง่ายแต่ท าให้เห็นจุด
สนใจเด่นชัด 



จุดสนใจ  



จุดสนใจ  



ทิศทางแสง 

• พยายามเลี่ยงแหล่งก าเนิดแสงซึ่งอยู่
หน้าตรง ตรงหลัง ด้านบน ด้านล่าง 
เพราะแหล่งก าเนิดแสงในลักษณะนี้ 
ถ่ายให้สวยยาก (ยกเวน้ภาพที่เจตนาให้
เป็นเช่นนีโ้ดยเฉพาะ) 

• พยายามก าหนดให้ทิศทางแสงเข้า
ด้านข้าง เฉยีงๆ วันทีท่้องฟ้าใส เมฆเป็น
ปุยขาว ภาพจะสวยมาก 



ทิศทางแสง 



ทิศทางแสง 



จัดองค์ประกอบภาพด้วยกฎสามส่วน 

• กฎสามส่วน เป็นหลักการง่ายๆ ในการจัดวางองค์ประกอบภาพให้ดูดี 
กฎสามส่วนเป็นการก าหนดจุดสนใจของเราให้น าไปวางไว้ที่จุดตัดของ
เส้นที่ลาก แบง่รูปออกเปน็ 3 ส่วน ทั้งแนวต้ังและแนวนอน 

 



จัดองค์ประกอบภาพด้วยกฎสามส่วน 

• กฎสามส่วน เป็นหลักการง่ายๆ ในการจัดวางองค์ประกอบภาพให้ดูดี 
กฎสามส่วนเป็นการก าหนดจุดสนใจของเราให้น าไปวางไว้ที่จุดตัดของ
เส้นที่ลาก แบง่รูปออกเปน็ 3 ส่วน ทั้งแนวต้ังและแนวนอน 

 



จัดองค์ประกอบภาพด้วยกฏสามส่วน 



จัดองค์ประกอบภาพด้วยกฏสามส่วน 

• กฎสามส่วน สามารถวางจุดสนใจได้ทั้ง 4 จุดตัด และใช้ได้ทั้งแนวตั้ง
และภาพแนวนอน 



จัดองค์ประกอบภาพด้วยกฎสามส่วน 



จัดองค์ประกอบภาพด้วยกฏสามส่วน 

 



การทิ้งฉากหลัง หรอื ละลายฉากหลัง 

• ต้องการถ่ายทอดอารมณ์และท่าทางดังนั้นจึงต้องถ่ายให้ คนเด่น เข้าไว้ก่อน
การถ่ายภาพบุคคลนิยมใช้เทคนิคท่ีเรียกว่าชัดตื้นหมายถึง ภาพมีฉากหลัง
เบลอและตวัแบบชัดซึ่งเทคนิคนี้เวลาถ่ายภาพจะใช้รูรบัแสงที่กว้างที่สุดปรบั
ทางยาวโฟกัสใหม้ากโดยซูมเลนส์ไปที่ประมาณ 80-120 มม. จะท าให้ได้
ภาพที่ตัวแบบดูเด่นออกมาจากฉากหลัง 



การทิ้งฉากหลัง หรอื ละลายฉากหลัง 

• โหมดการถา่ยภาพที่นิยมใชก้ล้องดิจิตอล
ถ้าเป็นโหมดอัตโนมัติก็จะเปน็โหมด
ภาพถ่ายบุคคล (Portrait) ถ้าเป็น 
โหมดกึ่งอัตโนมัติที่มืออาชีพชอบใช้ก็จะ
เป็นโหมดควบคุมรูรับแสง (A Mode) 
ข้อควรระวังคือ อย่าใช้เลนส์มุมกว้างถ่าย
แบบในระยะประชิดมาก เพราะจะท าให้ตัว
แบบหน้าตา บิดเบี้ยวจากเลนส์ที่เกิด 
อาการ Distortion เป็นอาการผิด
สัดส่วนจากความเป็นจรงิ 



แสงสีของฉากหลัง 

• แสงสีของฉากหลังที่ดี ก็คือ แสงสีของฉาก
จะต้องมืดกว่าค่าแสงเฉลี่ยของหน้า แบบ 
และสว่างกว่าค่าแสงที่ผมส่วนมืดของ
แบบ (ในบางกรณ.ี.เราจะอาจก าหนดให้
ฉากหลังชัดก็ได้ หากฉากหลงัมีความน่า
สน ใจ ถ้าหากฉากหลังมลีักษณะไม่
สวยงาม จะไปแย่งความเดน่ของตัวแบบ
ไปโดยไม่จ าเป็นแล้ว ก็ใชว้ิธีการละลาย
ฉากหลัง หรือเลี่ยง/หลบฉากหลังแทน) 
 



การวัดแสงที่หน้าให ้โฟกัสที่ตา 

• ในการถ่ายภาพบุคคล นิยมวัดแสงแบบ
เฉพาะจุดที่หน้าเป็นส าคัญ 

• ถ่ายรูปบุคคลลูกตาต้องชัดเสมอ 
ใบหน้าจะเป็นจุดแรกที่คนมอง อย่าง
น้อยที่สุด เราจะต้องเซ็ทให้แสงที่หน้า
พอดี ยกเว้นในกรณีที่เจตนาให้มืด หรือ
สว่างกว่าปกต.ิ..แต่ก็ต้องมีเหตุผลมา
รองรับ 

 



จะเลือกขวา หรือ ซ้าย ด ี

• ปกติแล้วใบหน้าของคนเราทั้งสองซีก สวยไม่
เท่ากัน จะต้องพิจารณาให้ดีหลังจากนั้นจึง
ค่อยพยายามจัดกล้องให้อยู่ฝั่งท่ีสวยกว่า 
หรือจัดแสงหลักให้อยู่ฝั่งท่ีสวยกว่า 

• ค าถาม แลว้เราจะสังเกตได้อย่างไร ใบหน้า
ซีกที่สวยกว่า..มเีคล็ดลับอยู่วา่ ให้ดูที่ลูกตา 
หากลูกตาข้างไหนโตกว่า..ใบหน้าข้างนั้น 
คือ ข้างที่สวยกว่า(เป็นเคล็ดลับทีรู่้กันในหมู่
ช่างภาพระดับเซียน  ทั้งหลาย) 
 



ใชเ้ลนส์ช่วงไหน 

• การถ่ายภาพคนให้ดูดี มักนยิมใชก้ันในช่วง 85-145 มม. ทั้งนี้เพราะ
ในช่วงเทเลนั้นจะได้ภาพที่ดี ให้สัดส่วนสวยที่สุด รวมทัง้ทิ้งฉากหลังได้ดี 

 



ประกายตา มุมสวย 

• ยิ่งมีประกายตาวาววับ..ยิ่งสวย พยายาม
เลือกมุมถ่าย หรือเปิดแฟลช หรือใช้
รีแฟลก็ช่วย เพื่อให้ตามีประกาย 

• ต าแหน่งยอดนิยมในการวางกล้อง คือ 
ระดับปลายจมูกของนางแบบ สูงหรือต่ า
กว่าไม่มากนกั ไม่เกินตาและปาก  

• มุมมหาชนส าหรับถ่ายภาพบุคคล คือ 
มุมหน้าเฉียง ต าแหน่งกล้องเล็งไปที่แนว
แบ่งครึ่ง ระหวา่งสันจมกูและดวงตา มุม
นี้ส่วนใหญ่มกัจะสวย  
 



ถ่ายภาพววิทิวทัศน ์

• การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์จะเนน้ความคมชัดของวิวทิวทัศน์ทั่วทั้งภาพ จึง
นิยมการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคชัดลึกเพื่อให้มีความชดัทั่วทั้งภาพไม่ว่า
วัตถุในภาพจะอยู่ใกล้หรือไกล โดยโหมดที่นิยมใช้ในการถ่ายภาพวิวทิว- 
ทัศน์ ได้แก่ โหมดควบคุมรูรับแสงหรือ A Modeเพื่อควบคุมความชัด
ลึก ส าหรับกล้องดิจิตอลการถ่ายให้มีความชัดทั่วทั้งภาพนั้นง่ายมาก 
เพียงแค่ปรับรูรับแสงแคบลง ภาพก็มีความคมชัดทั่วทั้งภาพแล้ว แต่ควร
ระวังความ เร็วชัดเตอร์ที่อาจต่ าเกินไปจนไมส่ามารถถือกล้องถ่ายได้  
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ถ่ายภาพววิทิวทัศน ์



ถ่ายภาพววิทิวทัศน ์

 



ถ่ายภาพววิทิวทัศน ์

 



จังหวะ, ความผิดพลาด 



มุมมอง  จังหวะ 



มุมมอง  จังหวะ 

จังหวะในการถ่ายภาพผิดพลาด ท าให้ภาพไม่สมบูรณ์ 



มุมมอง  จังหวะ 
ภาพที่ดีส่วนประกอบภาพต้องสมบูรณ์ 



มุมมอง  จังหวะ 
ภาพที่ดีส่วนประกอบภาพต้องสมบูรณ์ 



มุมมอง  จังหวะ 

• นอกจากจะจงใจ ดูแล้วไม่ขัดสายตา 



มุมมอง  จังหวะ 
• โฟกัสภาพระดับสายตาของแบบ ท าให้ภาพดูดี 



คิดไม่ออก..วา่จะพูดอะไรอีก 


