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คํานํา 
 
  
 
 ในกระบวนการทํางานใด ๆ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได คือ ปญหาในงานแตละขั้นตอนน้ัน ๆ งานถายภาพ    

ก็มิไดเปนขอยกเวน ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทํางาน ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งจาก

อุปกรณเครื่องมือ สภาพแวดลอม หรือกระทั่งตัวบุคลากรเอง บางครั้งกอใหเกิดผลเสียหายที่ยากจะแกไข แต

บางครั้งเปนเหตุอันอาจปองกันได  จากประสบการณทํางานและความรูที่ไดเก็บเกี่ยวกับปญหาดังกลาว ผูเขียนได

ตระหนักถึงผลประโยชนในอันที่จะปองกันเหตุที่จะกอใหเกิดปญหารวมทั้งแนวทางซึ่งไดแกปญหาบางประการให   

ลุลวงไป จึงไดรวบรวมความรูดังกลาวไว ณ ที่น้ี และนอกเหนือจากแนวปฏิบัติในการแกปญหาแลว อีกสิ่งหนึ่งที่  

ผูปฏิบัติงานจะขาดไมได คือ ความคิดสรางสรรคในการพัฒนางาน ในที่น้ีผูเขียนขอเสนอแนวทางบางประการ ใน

การสรางสรรคพัฒนางานถายภาพ เพ่ือเปนการจุดประกายความคิดตอไปยังเพื่อนรวมวิชาชีพ ความคิดสรางสรรค

อาจมิใชสิ่งที่จะมอบใหแกกันในดานรูปธรรมได แตแนวคิดอันจะกอใหเกิดพัฒนาการรวมเปนจุดเริ่มตนที่ดีตอการ

สรางสรรคผลงานไปสูจุดสําเร็จของวิชาชีพตอไป 
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การพัฒนางานถายภาพ 
 
 บทวิเคราะห :  การพัฒนางานถายภาพ เปนกระบวนการหนึ่งในการแกปญหาและสรางสรรคงานผลิต

สื่อวัสดุจากการถายภาพ ในงานโสตทัศนศึกษา 
 ภาพ (Pictures) ในที่น้ี หมายถึงภาพทุกชนิด เชน ภาพถาย (Photographs)  ภาพสไลด (Slides)   

ภาพขาวดํา ภาพสี ภาพสไลดขาวดํา ภาพสไลดสี ภาพโปรงแสง  ดูราแทรน ตลอดจนรูปแบบอื่น ๆ อีก แลวแต

วัสดุที่ผูผลิตใชสรางสรรคขึ้นมา 
 วัตถุประสงคในการนําภาพมาใชในการเรียนการสอน เพ่ือใหภาพ เปนสื่อกลางการถายทอดความรู 

ความคิด ทัศนคติ ประสบการณ และอารมณ ไปยังผูเรียนหรือเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การประชาสัมพันธ  

เพราะภาพเปนสื่อที่สามารถสื่อสารไดโดยตัวเอง

 ภาพท่ีผลิตขึ้นมา เม่ือผูใชนําไปใช บางครั้งพบวามีปญหาหลาย ๆ อยาง  เชน ภาพถายไมชัดเจนไปจาก

ความเปนจริงมาก ภาพท่ีถายมาขาดความสวยงาม ปญหาหลาย ๆ อยางน้ีทําใหผูใชไมไดรับความพึงพอใจอยาง

สูงสุด ในการมองปญหานี้ ไดมองปญหาเพื่อหาทางแกไขใน 3 ลักษณะดวยกันคือ 
 1. ภาพเปนกระบวนการโดยตรงทางวิทยาศาสตร 
 2. ภาพเปนกระบวนการทางศิลป 
 3. ภาพเปนกระบวนการในการสื่อ “เน้ือหา” 
 ดังน้ันเม่ือเกิดปญหา, หรือเกิดความคิดในการวิเคราะหงานเพื่อพัฒนา ตองพิจารณาในลักษณะของ

กระบวนการ ขอ 1,2 และ 3 วาเปนเรื่องใดที่จะตองแกไขและพัฒนา ในบทวิเคราะหน้ีจะกลาวถึงปญหาและวิธี

แกปญหาการปรับปรุงและพัฒนางานโดยอาศัยหลักทฤษฎี คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ และประสบการณที่ใชในการ

แกไข 
 1. ภาพเปนกระบวนการโดยตรงทางวิทยาศาสตร การผลิตภาพโดยใชแสงและสี บนพื้นผิว โดยใช

วิธีการทางวิทยาศาสตร ดานฟสิกส และเคมี โดยใชเครื่องมือ คือ กลองถายภาพ และอุปกรณ เชน เลนส และ

ฟลเตอร และวัสดุอุปกรณประกอบรวมอื่น ๆ เชน ฟลม ชนิดตาง ๆ ถือเปนกระบวนทางวิทยาศาสตร ในการบังคับ

และสรางภาพบนฟลมน้ัน 
ปญหาในดานเครื่องมือการผลิต 
 
 กลองถายภาพ 



 เม่ือพิจารณาในแงน้ี จะพบวา ภาพจะถูกสรางขึ้นโดยเปนผลผลิตจากเครื่องมือ คือ กลองและเลนส 

โดยใชวัสดุ คือ ฟลม กระดาษ ใชกระบวนการทางเคมี และฟสิกส คือ สารเคมี และแสง กลองถายภาพและเลนส 

เปนเครื่องมือและอุปกรณที่มีพัฒนาการมามากที่สุด  กลองมีวิวัฒนาการความเปนมา จากหีบมืด obscura  จนถึง
ปจจุบันน้ี หีบมืดดังกลาวของกลองที่ใชบรรจุฟลม มีกลไกการทํางานที่ซับซอนมากขึ้น ผูถายภาพจึงตองศึกษา   
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กลไกการทํางาน ฝกหัดการใชงานกลองแบบตาง ๆ ใหเขาใจระบบเหลาน้ันไดอยางเปนอยางดี จึงจะใชกลอง

ถายภาพน้ันปฏิบัติงานไดดี 
 
 งานปรับปรุงเครื่องมือถายภาพ 
 ไฟถายภาพ 
 ปญหา  การผลิตสไลดสี อาจมีปญหาเรื่องคุณภาพงานเนื่องจาก สไลดสีน้ันใชฟลม 
   ชนิด Daylight การถายภาพสไลดรูปภาพจากหนังสือหรือแคปชั่นตองใชแสงแดด 
   ในชวงเวลา 9.30 - 11.00 น. ถึงจะไดสีดีและถูกตอง ถาถายในชวงบาย ก็มักจะออก 
   อมสีฟา (blue) มากจนเกินไป นอกจากนั้นในวันที่แดดไมดี, วันฝนตก ก็ไมสามารถ 
   ถายสไลดได 
 การแกไขปญหา    ฝายถายภาพไดปรับปรุงใชไฟ copy stand โดยมีหลักการดังน้ีคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  การใชไฟ Daylight กับ ฟลม Day light สี จึงจะออกมาถูกตอง โดยเฉพาะไฟ Blue Daylight 

ใชแทนกอปปใหไฟสองเขา 45  ทั้ง 2 ขาง คือ ขางซายและขางขวาก็จะไดสไลดที่มีสีสรรสวยงาม ถูกตอง แตมี

ขอเสีย คือ รอนมากถาตองถายสไลดจํานวนมากจะไมสะดวก อยางไรก็ตามวิธีน้ีก็ไมตองคอยแสงแดด 



    หลอดไฟฟลูออเรสเซนต  (Fluoresent lamps) เปนหลอดที่ใหแสงสวางมากกวาหลอด

แบบเผาไส (Incandesent lamps) สิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา ไมรอน และอายุการใชงานยาวนานกวา หลอดไฟ

ฟลูออเรสเซนต จะสรางมาใหมีสีแสงถูกตองที่สุด โดยมีคุณลักษณะของหลอดกํากับมาดังน้ี คือ 
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 1. Correlated color Temperature, CCT

  อุณหภูมิของสี (สีของแสง)

   อุณหภูมิที่สัมพันธกันของแหลงกําเนิดแสงแสดงเปนองศาเคลวิน (K)  และใชเปนคําอธิบาย

แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสัมพันธที่มีคาต่ํา (2700 K ถึง 3500 K) จัดอยูในกลุมสีอุน เชน สี Warm white, 

White Deluxe และ  Royal white (แสงโคมไฟสวนใหญ มีอุณหภูมิสีระหวาง 2700 K ถึง 3500 K) แหลงกําเนิด

แสงที่เปนฟลูออเรสเซนต มีอุณหภูมิสัมพันธสูงขึ้นมา จัดอยูในกลุมสีเย็น เชน Cool white, Cool white Deluxe 
หรือ แสงกลางวัน อุณหภูมิสีสัมพันธของแหลงกําเนิดสีน้ีมีสวนชวยอยางมากตอการปรากฎชัดแจงของพื้นที่ที่สวาง

อยูน้ันทั้งหมด 
 
 2. Color Rendering Index 
  ดัชนีสี CRI 

   ดัชนีสี เปนระบบตัวเลขสากลจาก 0-100 ซึ่งจะแสดงคุณสมบัติการสะทอนของสีที่สัมพันธ

กัน ของแหลงกําเนิดแสง เม่ือเปรียบเทียบกับแหลงอางอิงมาตรฐานของคาแสงแบบเดียวกัน ดัชนีจะแสดงคาองศา

ซึ่งสีจะปรากฎแบบ “คุนเคย” หรือ “เปนธรรมชาติ”  ภายใตแหลงกําเนิดแสงที่ถูกเลือกมา โดยปกติหากคา CRI 
ยังสูง   สีของวัตถุภายใตแหลงกําเนิดแสงน้ันจะดีขึ้นตามลําดับ คาดัชนี CRI ของแหลงกําเนิดแสง 2 จุด ควร
นํามาเปรียบกันเฉพาะเมื่อท้ังสองแหลงมีอุณหภูมิสีสัมพันธตัวเดียวกันเทาน้ัน 
   ในการนี้ฝายถายภาพไดนําหลอดฟลูออเรสเซนต GTE Sylvania รุน Design 50 มีคา 

CCT  5000 K, คา CRI = 91 ซึ่งคาสีของแสงที่ไดจะเปน Daylight เทากับ แสงสะทอนของแดดภายนอก แตของ
ฝาย   จะคงที่ ที่ 5000 K และมีคา CRI 91 ซึ่งคาขนาดนี้ จะใหสีถูกตองตามความจริง จึงนําหลอดนี้มาใชโดยตรง

ในการถายภาพ โดยทําเปนโคมไฟใสหลอด ขางละ 4 หลอด ทั้งดานซายและขวา ทําใหไดแทนกอบปพรอมโคมไฟ 

(ดูรูป) เปนชุดสําเร็จพรัอมทําใหสามารถใหบริการถายภาพไดตลอดเวลา ในหองปฏิบัติการ 
 

  การทดสอบ  ไดทดสอบโดยใชฟลม สไลด และฟลมสี ถายไฟ Day light ถายแสงแดดเวลา 
10.00 น. ในวันที่มีอากาศแจมใส และถายไฟถายภาพ Design 50 โดยถายแผนทดสอบสี The  macbeth color 

checker (color Rendition Chart) 

 
  ผลการทดสอบ  ภาพท่ีได คุณลักษณะของสีไมแตกตางกัน ไดทดลองปฏิบัติ ปรากฎวาผลเปนที่

ยอมรับและนาพอใจ สําหรับเจาของงาน 
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  อุปกรณถายภาพสิ่งของเล็ก/ใหญ  
  - การถายภาพขนาดเล็ก ๆ ปญหาที่พบ คือ ไมสามารถถายภาพขนาดเล็กมาก  หรือขนาดใหญ

มาก ๆ  การแกไข ไดแนะนําใหจัดซื้อ EXTENSION TUBE มาใช ทําใหในปจจุบันสามารถถายภาพที่มีขนาดเล็ก
มาก ๆ ไดขนาดเทาของจริง มีประโยชนมากในการถายภาพทางชีววิทยา และไดแนะนําใหจัดซื้อกลองถายภาพน่ิง 
SLR 120  มม. ทําใหสามารถผลิตภาพขาวดําขนาดใหญ 20


 x 24


 ซึ่งมีประโยชนในการถายทําภาพทาง

สถาปตยกรรมและงานผังเมืองที่ตองการรายละเอียดมากได 
  - การกอปปสไลดสี นอกจากจะกอปปสไลดสีขนาด 2


 x 2 ซึ่งเปนขนาดมาตรฐานจากตนฉบับ

สไลดแลว ยังไดปรับปรุงใหสามารถผลิตกอปปสไลดขนาด 2

 x 2


  จากตนฉบับที่เปนฟลมสตริปได โดยใชวิธี

ขยายรูป ทําใหไดสไลดขนาดใหญ มีความชัดเจนมากขึ้นกวาของเดิม ซึ่งสามารถจะนําไปใชฉายไดสะดวกขึ้นอีก

ดวย 
 
 การถายฟลมสี สไลดสี 
 ปญหา / การแกปญหา 
 -  การถายภาพสีและสไลดสีจากตนฉบับประเภทตาง ๆ ตองตรวจความถูกตองและเรียบรอยของ

ตนฉบับ เชน แคปชั่นตัวเขียนตัวพิมพน้ันสะกดผิดหรือไม รอยดินสอลบไวเรียบรอยหรือไม กอนถายภาพ 
  การถายวัสดุ still life ตองจัดเตรียมกระดาษสี สีตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับชิ้นวัสดุน้ัน ๆ ดวย 

เพราะ Background หลังจะชวยแยก Subject ออกจากสิ่งรบกวนสายตา ทําให Subject ดูเดน และสื่อ
ความหมายไดตรง
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  - การถายภาพสไลดสี มีการผลิตภาพสไลดสี ขนาด 2
x 2  โดยใชฟลมสไลดสีขนาด  35-36 

ธรรมดา ซึ่งใหสีสรรไดถูกตองในระดับหนี่ง แตเน่ืองจากบางครั้งผูขอบริการตองการภาพที่ใหรายละเอียดและสีสรร

เปนพิเศษ ฟลมธรรมดาไมสามารถใหได ไดพิจารณาใหเลือกใชฟลมชนิดพิเศษ เชน Kodak Kodachrome, 

Fujichrome Velvia  และ Kodak Ektachrome 64x และ 100x Professional Film ซึ่งในปจจุบันน้ี ไดให

คําแนะนําใหใชฟลมในตระกูล Select x 
   ฟลมสีตระกูล X ของโกดักมีอยู 3 รุนคือ EPX ความไวแสง 64 ASA, EPZ ความไวแสง 
100  ASA  และ EPL ความไวแสง 400  ASA  คุณสมบัติของฟลมตระกูล X คือ เปนฟลมที่ใหสีในทางโทนอุน 
เหมาะกับการถายภาพ OUT-DOOR  ในวันที่ฟาสลัว หรือปกคลุมไปดวยหมอก  ซึ่งสภาพแสงเหลาน้ีจะมีอุณหภูมิ
สีของแสงมากกวา 5500 K  ทําใหฟลมทั่ว ๆ ไปมีสีอมฟาได  ฟลมตระกูล X น้ีจะแกปญหาเหลาน้ีไปได และดวย
เทคโนโลยี T-GRAIN  ของโกดัก ทําใหภาพมีเกรนที่ละเอียดกวา เหมาะกับการขยายรูปขนาดใหญ 
   การเปนนักถายภาพที่ดีตองติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีตลอดเวลา ตองเลือกใชฟลม

ใหเหมาะกับงานที่ทํา จะทําใหฟลมเก็บรายละเอียดของสีสรรไดดีกวา และไดแนะนําใหใช COLOR PRINT 

VIEWING FILTER KIT  และ The Macbeth color checker (Color Rendition Chart) ซึ่งเปนคูมือในการแก

สีฟลมสไลด อันเน่ืองจากสีผิดพลาดจากความเปนจริง จะทําใหแกสีไดถูกตอง 
 
 กรอบสไลด 
 ปญหา / การแกไข 
 - การเขากรอบสไลด ปกติฝายถายภาพใชกรอบกระดาษ ที่มีการประทับชื่อหนวยที่ขอบริม เม่ือ

อาจารยนําสไลดไปใชก็จัดเรียงตามชื่อของหนวย ทําใหสะดวกเวลาฉาย เพราะจะไมเกิดการฉายภาพกลับหัวหรือ

กลับซายไปขวา นอกจากนี้ในบางครั้งเม่ือสไลดชุดของผูขอบริการมีความสําคัญหรือเปนชุดมาตรฐาน ก็จะแนะนํา

ใหใชกรอบพลาสติก และกรอบกระจก ซึ่งมีความทนทานถาวรและยังสามารถปองกันรอยนิ้วมือและความชื้นใน

อากาศไดอีกดวย  
 
 งานถายภาพขาวดํา 
 ปญหาและการแกไข 
 - การถายภาพขาวดํา มีการผลิตภาพขาวดําขนาดตาง ๆ หลายชนิด ในการถายภาพขาว-ดํา ปกติ   

ใชฟลมธรรมดาซึ่งใหความเปรียบตางของสีดําและสีขาว แตในการทํางานผลิตสื่อการสอนพบวา ตองการความ

ละเอียดของภาพมากขึ้นดวย ไดพิจารณาใหเลือกใชฟลมชนิดพิเศษซึ่งใหรายละเอียดของภาพไดดีกวา เชน แนะนํา 
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ใหใชฟลมขาวดํา KODAK T-MAX ,   Technical pan2415 ในการถายภาพจากกลองจุลทรรศน ฟลมจะให     

รายละเอียดดีกวาฟลมขาวดําปกติ 
  - การลางฟลมขาวดํา และอัดขยายภาพขาวดํา มีปญหาเรื่องความไมแนนอน ของการลางฟลม

และภาพขาวดํา ไดแนะนําใหใช KODAK  BLACK AND WHITE DATAGUIDE BOOK เปนคูมือในการทํางาน
หองมืด ทําใหการปฏิบัติงานทําไดสะดวกขึ้นและมีมาตรฐานมากขึ้น 
  - การอัดขยายภาพขาวดํา พบวา ภาพขาวดําในงานทางวิทยาศาสตร เชน ภาพถายดวยกลอง

จุลทรรศนมักมีความเปรียบตางคอนขางต่ํา ทําใหไมสามารถจะใหรายละเอียดตามที่ผูขอบริการตองการได ไดแกไข

ดวยการแนะนําใชฟลมขาวดําพิเศษ เชน TECHNICAL  PAN 2415 และ  EKTAGRAPHIC HC SLIDE FILM 
ถายทําเปนตนฉบับและใหเลือกเบอรกระดาษอัดรูป ชนิดของกระดาษอัดรูปรุนใหม เชน กระดาษขาวดํา ORWO 

NSHB. ที่ถูกตองทําใหไดภาพท่ีมีคุณภาพทางความเปรียบตางดีขึ้น 
  - การอัดขยายภาพขาวดําขนาดตาง ๆ เน่ืองจากคุณสมบัติของกระดาษบางครั้ง ไมเหมาะกับ

งานของผูขอบริการ เชน กระดาษผิวดาน หรือกระดาษผิวมัน มีความเหมาะสมในการนําไปใชงานไมเหมือนกัน จึง

ไดทําตัวอยางไวแนะนําใหผูขอบริการดูและเปรียบเทียบจะไดเลือกนําไปใชไดถูกตอง 
  ในปจจุบัน ไดเปลี่ยนวิธีการอัดขยายรูปใหมโดยใชักระดาษอัดรูปขาว-ดํา POLYMAX หรือ 

POLYCONTRAST เปนกระดาษอัดรูปขาว-ดํา ที่สามารถเปลี่ยนเกรดกระดาษไดโดยใชฟลเตอร POLYMAX 
หรือ POLYCONTRAST  บังหนาเลนสเครื่องอัดขยายรูปกอนทําการฉายแสง กระดาษ  POLYCONTRAST มี
การปรับปรุงชวง contrast ของกระดาษใหมากขึ้น หรือเพิ่มความแตกตางของเกรดกระดาษใหมากขึ้น โดยใช

รวมกับฟลเตอรชุด POLYMAX FILTER KIT ซึ่งมีเบอรฟลเตอรตั้งแต -1 ถึง +5  ทาใหสามารถผลิตงาน

ถายภาพขาวดํา  คุณภาพสูง ที่ตองการความเปรียบตางสูงมาก เชน งานอัดขยายภาพ โครโมโซม ฟลมทาง

วิทยาศาสตร ที่ถายมาจากกลองจุลทรรศน อิเลคตรอน ไดเปนอยางดี 

ํ

 
 การผลิตสไลดขาวดํา 
 ปญหาและการแกไข

 - การทําสไลดขาวดํา, สไลดลายเสน การยอมสไลดขาวดําเปนสไลดสี, การทําสไลดขาวดํา, สไลด
ลายเสนมีกรรมวิธีการทําท่ีซับซอนมาก 
 - การผลิตสไลดขาวดํา มักพบปญหาวาไมไดมาตรฐานเทาท่ีตองการ เน่ืองจากคุณลักษณะของตัว

ฟลม ไดแกปญหาดวยการใชเทคนิคของสไลดสี โดยใชกรรมวิธีทางเทคนิคฟลเตอรถายทอดออกมาเปนสไลดสี 

เพราะไดสไลดสีจากตนฉบับขาวดํา ทําใหผลิตผลงานที่มีมาตรฐานอีกลักษณะหนึ่ง 
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 - ไดใชสียอมสไลดขาวดํา สไลดลายเสน ใหเปนสไลดสี ทําใหผลิตงานขึ้นจากงานขาวดําเปนสไลดสี

ที่มีคุณภาพ 
  การยอมสไลดน้ัน ใชสารเคมี ในการยอมโดยมีสารเคมี ที่นํามาใชยอมดังน้ี คือ 
  ถาตองการใหเปนสีชมพู ใชสาร Saffanin 

                     สีมวง ใชสาร Crystal violet 
          สีเขียว ใชสาร    Malacite green 

  ถาตองการสีเขมหรือ ออนก็ใหทํา Dilute โดยใชนํ้า อยางไรก็ดีปญหาการผลิตสไลดขาวดํา จาก
เดิมที่ไมไดมาตรฐานและมีขั้นตอนการทําท่ียุงยาก และเสียเวลานั้น ปจจุบันมีวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหมชวยให

สะดวกขึ้น 
 
 ขั้นตอนการทําสไลดขาวดําอยางงาย (ใช Film โกดัก)  
  1. การผลิตสไลดขาวดําในปจจุบันน้ี มีขั้นตอนงาย ๆ ไมยุงยากเพียงแตถายภาพดวยฟลมขาว-

ดํา T-MAX  ความไวแสง 100 ISO (TMX 100) โดยตั้งความไวแสงของฟลมที่ 50 ISO วัดแสงถายภาพตามปกติ 

หลังจากนั้น นําฟลมมาลางดวยน้ํายา T-MAX REVERSAL KIT ก็จะได ภาพสไลดขาว-ดํา ตามตองการ 
  2. ใช Film อิลฟอรด Pan F เปนฟลม Pancromatic เน้ือละเอียด ฟลมมี ISO 50  สามารถ

ลางใหมีความเปรียบตาง ขาวจัดดําจัดใหเปนอยางดี เปนฟลมที่สามารถลางกลับเปนฟลมสไลดขาวดําไดดี 
 
 2. ภาพเปนกระบวนการทางศิลป  โดยนําแสงสี และเงามาจัดองคประกอบทางศิลป เพ่ือถายทอด

อารมณ ความรูสึก ประสบการณ ไปสูผูดู “ภาพสวย หรือไมสวยจึงขึ้นอยูกับ “การจัดองคประกอบทางศิลป” 
  ปญหา “ภาพไมสวยเนื่องจากไมมีศิลป” ชางภาพมือใหม ตลอดจนผูใหบริการงานถายภาพ 

มือใหม (บางครั้งก็รวมมือเกา)  มักจะโดนตําหนิวา “ถายไมสวย “ไมรูจักจัดองคประกอบภาพ” “นาจะวาง 
Subject ตรงนั้น ขยับตรงนี้หนอย”  “ทําไมไมเอาคนไวตรงนั้น” “นาจะเขาใกลกวาน้ีอีก” “ขยับไปทางซาย 
ภาพจะดูดีกวาน้ี” และอื่นๆ  อีกมาก 
  การแกปญหา การจะถายภาพออกมาใหเปนศิลป เปนเรื่องยากมาก ตองใหความรูแกเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน สอนทักษะที่จําเปนทุกอยาง ใหโอกาสออกไปฝกถายบอย ๆ ใหกําลังใจ ใหไดใชความพยายามเต็มที่  

ทุกครั้งที่ถายเสร็จสงลางฟลมเสร็จแลวตองนํามาวิเคราะห วิจารณกันในกลุมทํางาน วามีขอดี ขอเสีย ควรปรับปรุง

ในจุดไหน วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงงาน คือ “ นอมรับ คําวิจารณของทุกคน โดยดุษฎี ” จากน้ันนํามาคิดและ
ปรับปรุงวิธีการถายภาพ จึงจะไดผลดีแตถึงอยางไรก็ตาม การถายภาพใหสวยนั้นมีหลักยึดถือ คือ การจัด

องคประกอบทางศิลป หรือ “ การจัดองคประกอบของภาพ ”   
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  การจัดองคประกอบของภาพ หมายถึง การเลือกจัดวัตถุหรือจุดเดนที่นาสนใจ ใหมีบรรยากาศ

โดยรอบอยูในพื้นที่ของภาพอยางงดงาม โดยมีขอคํานึง คือ องคประกอบของรูป ลักษณะ เสน คุณคาของแสงและ

เงา ชวงระยะและสี ใหมีคุณคาทางสุนทรียศาสตร ไดแก การเนนจุดเดน ความสมดุล ความกลมกลืน และความ    

แตกตาง 
 การจัดองคประกอบของภาพใหถูกตองตามหลักของศิลปะ จะทําใหภาพน้ันเดน สะดุดตา มีคุณคาและ

ความงามตรงตามเรื่องราว ซึ่งอาจทําใหผูชมคลอยตามอารมณที่แสดงออกในภาพนั้น 
 หลักการเกี่ยวกับการจัดองคประกอบของภาพมีดังน้ี 
 1. การเนนจุดเดน  ตองจัดใหศูนยกลางของความสนใจหรือสวนสําคัญ ที่เปนจุดสนใจปรากฎใน

ภาพถายเดนชัด สะดุดตากวาสวนประกอบอื่น ๆ ถามีจุดสนใจสองจุดในภาพน้ัน อาจทําใหผูดูไขวเขว เพราะตองดู

ไปมาระหวางจุดสนใจทั้งสอง ซึ่งถาหลีกเลี่ยงไมได ควรเคลื่อนจุดสนใจทั้งสองใหเขาใกลกัน ก็จะไดองคประกอบ

ของภาพงามขึ้น 
  การเนนใหเกิดจุดเดนควรเนนใหเหมาะสมกับจุดประสงค ดูแลวเขาใจงาย ไมสับสน และดูงดงาม 

ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี คือ  
  ก. เนนโดยการใชสีใหเดนเปนพิเศษ และชัดเจนกวาบริเวณอื่น 
  ข. เนนโดยใชเสน รูปราง และขนาดใหตัดกัน ซึ่งอาศัยเสนพาสายตาไปจุดเดน หรือรูปราง

ลักษณะสงเสริมไปยังจุดเดน  หรือใหขนาดของจุดเดนใหญพิเศษกวาสวนอื่น ๆ  
  ค. เนนโดยการวางชองวางใหเหมาะสม คือ จัดที่วางขอบ ๆ จุดเดนใหเรียบ ไมสับสน และดูเห็น

ไดงาย 
  ง. เนนโดยใชขนาดหรือสัดสวน ซึ่งถาจะเนนวัตถุใดใหนาสนใจก็ควรทําใหวัตถุน้ันมีสัดสวน

ใหญที่สุดเพียงสิ่งเดียว  
  จ. เนนโดยวางตําแหนงของจุดเดนในภาพ โดยแบงพื้นที่ของภาพดวยเสนแนวนอนและแนวตั้ง

อยางละ 2 เสน จุดที่เกิดขึ้นจากการตัดกันทั้งสี่ จะเปนจุดที่ควรวางวัตถุเพื่อใหเดนขึ้นมาในภาพ โดยเฉพาะจุดซาย

บนซึ่งเหมาะสมที่สุด ในกรณีที่วัตถุมีความสําคัญมาก อาจวางไวใกลจุดใจกลางของภาพได และหลีกเลี่ยงการวางไว

ใกลขอบภาพ 
  ฉ. เนนโดยใชความคมชัด เพ่ือดึงความสนใจไปยังสวนที่คมชัดและมีรายละเอียดที่ตองการเนน 

และปลอยใหสวนที่เหลือไมชัด  โดยการโฟกัสวัตถุที่สนใจใหชัดที่สุด และสวนอื่น ๆ อยูนอกโฟกัส ภาพท่ีไดจะมี

ลักษณะเปนภาพสามมิติ 
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 2. ความสมดุล  แบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
  1) ดุลภาพที่เหมือนกันทั้งสองภาพ (Formal or Symmetrical Balance) คือ การจัดใหทั้งสอง

ขางของภาพทั้งซายและขวามีลักษณะเหมือนกันทั้งสองขาง นิยมใชในศิลปวัตถุ เชน องคพระเจดีย พระอุโบสถ 

ฯลฯ ซึ่งจะใหความรูสึกม่ันคง เครงขรึม ดูสงาและเปนทางการ 
  2) ดุลภาพที่ไมเหมือนกันทั้งสองภาพ (Informal or Asymmetrical Balance) เปนการจัดตาม

อารมณของศิลปน ซึ่งนิยมใชในงานที่ตองการดึงดูดความสนใจ และตองการมีอิสระในการถายภาพกวาชนิดแรก 

แบงเปน 
   ก. ดุลภาพที่ทั้งสองขางมีรูปทรงสัดสวนไมเหมือนกัน แตมีนํ้าหนักเทากัน 
   ข. ดุลภาพที่ทั้งสองขางมีรูปทรงสัดสวนและน้ําหนักไมเทากันทั้งสองขาง 
   ค. ดุลภาพที่ทั้งสองขางมีสีไมเหมือนกัน โดยสิ่งที่มีสีสดใสตองมีขนาดเล็กกวาสิ่งที่มีสีสงบ 

เน่ืองจากมีเน้ือท่ีและน้ําหนักมากกวาสีที่สงบ 
   ง. ดุลภาพที่ทั้งสองขางมีพื้นผิวไมเหมือนกัน โดยใหพื้นผิวขรุขระมีขนาดเล็กกวาพ้ืนผิว

เรียบ เพราะผิวขรุขระใหความม่ันคงและน้ําหนักมากกวาผิวเรียบ 
 3. ความกลมกลืน  คือ ความประสานขององคประกอบตาง ๆ จนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งสามารถ

ทําไดดังน้ี 
  ก.  ใชขนาดของวัตถุที่เทา  ๆ กัน โดยมีลวดลาย ขนาด และจังหวะเทา ๆ กัน 
  ข. ใชรูปทรง และรูปลักษณะที่ประกอบกันขึ้นมาจากพื้นฐานเหมือนกัน เชน เปนรูปทรง

สี่เหลี่ยมเหมือนกัน  
  ค. ใชเสนที่มีทิศทางตามกัน   
  ง. ใชสีที่อยูใกลเคียงกันหรืออยูในวรรณะเดียวกัน 
 4. ความแตกตาง  คือ การจัดองคประกอบไมใหซ้ํากัน เปนการแกความเบื่อหนายของสิ่งที่กลมกลืน

มากไป ใหนาสนใจมากขึ้นได แตตองใหพอเหมาะจึงจะงาม โดยใชเน้ือท่ีความแตกตางประมาณ 20 สวนตอความ

กลมกลืนประมาณ 80 สวน ความแตกตางสามารถสรางไดหลายลักษณะ คือ 
  ก. ความแตกตางในรูปทรงและลักษณะที่ไมเหมือนกัน 
  ข. ความแตกตางในแสงสวางและความมืด 
  ค. ความแตกตางในเรื่องเสน โดยมีทิศทางที่ไมขนานกัน 
  ง.  ความแตกตางในเรื่องสี ถาจัดวัตถุสําคัญกับพื้นภาพดานหลังมีความแตกตางของโทนสีนอย
มาก (high key) จะทําใหผูชมนึกถึงความคิดบริสุทธิ์ ออนหวาน แตถาภาพวัตถุมีสีเขมคล้ํา และดานหลังก็มีสีเขม

เชนกัน (low key) จะทําใหผูชมรูสึกวาภาพน้ันแสดงความกดดัน บึกบึน หรือ เศราหมอง 
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  นอกจากการจัดองคประกอบของภาพจะตองอาศัยหลักการจัดทั้งสี่ประการดังกลาวแลว ยัง

จําเปนตองใชเสน คาของแสงและเงา ชองวาง พื้นผิว และสีประกอบในการจัดภาพอีกดวย ซึ่งมีขอควรคํานึง 

ดังตอไปนี้ 
  เสน  ใชเปนขอบเขตของภาพและเนื้อท่ี มีอยูหลายชนิด ไดแก เสนตรง เสนโคง เสนตั้ง เสนนอน 

และเสนทแยง ซึ่งเมื่อนํามาประกอบกันจะเกิดเปนขนาดรูปรางได นอกจากนี้เสนแตละเสนยังมีลักษณะคุณคา

ตางกัน สามารถแสดงทิศทางหรือใชเปนเสนนําไปสูจุดสนใจได ตามความหมายตาง ๆ ดังน้ี 
  - เสนตรง แสดงถึง ความสงาเขมแข็ง ความงาย เกลี้ยง และใหความรูสึกม่ันคงแข็งแรง 
  - เสนตั้ง  แสดงถึง ความสูง ความเขมแข็ง มีระเบียบ และใหทิศทางไปทางตั้ง 
  - เสนนอน ในภาพถายท่ีเปนเสนขอบฟา ไมนิยมแบงครึ่งตรงกลางของภาพ หรือตัดตรงศีรษะ

คน ถาเลื่อนลงมาต่ํา ก็จะทําใหมองเห็นไกลออกไป แตถาอยูเหนือเสนแบงครึ่งภาพ จะทําใหมองเห็นใกลเขามา 
  - เสนทแยง แสดงถึง การเคลื่อนไหว ไมอยูน่ิง และใหทิศทางไปทางทแยง 
  - เสนขาด ๆ แสดงถึง ความไมเปนระเบียบ แตกแยก และใหทิศทางที่สับสน 
  - เสนโคง  แสดงถึงความออนชอย น่ิมนวล ราเริง และใหทิศทางการเคลื่อนไหวที่ละมุนละไม 
 
  ถานําเสนตาง ๆ มาประกอบกันเปนรูปรางก็จะใหความหมายตาง ๆ กันไปอีก เชน ถาจัดให

องคประกอบของภาพไวที่มุมของสามเหลี่ยม จะทําใหความสนใจของผูชมตรึงความรูสึกอยูในภาพน้ัน แตถา

องคประกอบของภาพถูกเรียงอยูบนเสนรอบวงกลม จะใหความประทับใจในดานความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 
  
  คาของแสงและเงา  จะชวยใหภาพเปนกลุมกอน เปนสามมิติ และมีชีวิตชีวาขึ้น คุณคาของแสง

และเงาจะงดงาม ขึ้นอยูกับทิศทางของแสง โดยใชขนาดและทางยาวลึกของเงาเปนลําแสงพุงตรงลงมา  45 องศา 

หรือถายในเวลาราว 9 โมงเชา หรือบายสามโมง ก็จะทําใหไดภาพท่ีมีแสงและเงางดงามมากขึ้น 
  ชองวาง  คือ บริเวณวางโดยรอบวัตถุ ซึ่งตองอาศัยการจัดพื้นที่ของวัตถุและที่วางใหมีสัดสวน

พอเหมาะ เชน ดานหนาวัตถุจะมีที่วางมากกวาดานหลัง หรือการมุงไปหาทิศทางใด ทิศทางนั้นตองมีที่วางมากกวา

ดานหลังเสมอ ทั้งน้ีเปนการชวยใหวัตถุมีความเดน นาสนใจ และภาพทั้งหมดไมรกจนเกินไปดวย 
  พ้ืนผิว  พื้นผิวที่ขรุขระจะชวยใหดูหนักแนน ม่ันคงและแข็งแรง สวนพื้นที่เรียบจะชวยใหดู

สวยงาม 
  สี   สีแตละสีมีอิทธิพลตอจิตใจและความรูสึกของมนุษยแตกตางกันไป บางสีใหความรูสึก

ตื่นเตน รอนแรง แตบางสีก็รูสึกสงบ เยือกเย็น เครงขรึม 
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 ภาพท่ีไดถายโดยยึดหลักการจัดองคประกอบ ภาพท่ีไดจะมีคุณคาทางศิลป ทําใหชวนดูและชวนมอง 

และถือเปนภาพท่ีประสบความสําเร็จในการถายภาพ 
 
 3. ภาพเปนตัวแทนในการสื่อ “เนื้อหา” (Content) ไปยังผูดู เน้ือหาที่เปนสาระ คือ มุขสําคัญที่จะ

ใหความหมาย (meaning) หรือ บอกวัตถุประสงค (AIM) วาภาพน้ัน เลาหรือบอกเรื่องราว และแสดงออกอยางไร  
  เน้ือหา จะทําใหเกิดความคิด และจินตนาการ การจะถายภาพ เพ่ือถายทอดเน้ือหาออกมาไดมาก

นอย เพียงไร จึงขึ้นอยูกับการจัดเตรียมการเบื้องตนกอนถายภาพวาไดจัดเตรียมเน้ือหาน้ันอยางไร สิ่งเหลาน้ี คือ 

การกําหนดเน้ือเรื่องน่ันเอง 
  “เน้ือหา” ในภาพถาย อาจจะเปนรูปจากของจริง รูปจากในหนังสือ คําบรรยายกราฟ ตาราง 

แผนภูมิ หรืออาจจะตองออกไปถายภาพเหตุการณสมมติ จึงอาจจัดงานถายภาพ ได 2 ลักษณะ คือ 
  1. ถายรูปภาพ 
   1.1 ถายรูป / ทําสําเนาจากภาพที่มีอยูแลว 
   1.2 ถายรูปเหตุการณสมมติ (จัดถาย) 
   1.3 ถายรูปเหตุการณจริง 
  2. ถาย Caption หรือ ถาย Artwork 

 
  1. งานถายรูป มี 3 ลักษณะดวยกัน 
   1.1 ถายรูป / ทําสําเนาจากภาพที่มีอยูแลว 
   ปญหาและการแกไข  ผูขอบริการอยากไดภาพท่ีไดแสดง เน้ือหาที่ดีที่สุด แตก็ไมรู จะไปหา

รูปภาพจากไหน สวนใหญมักใชจาก ตํารา เอกสาร วารสาร ที่อาจารยมีอยูแลว ซึ่งในบางครั้งอาจไดรูปถูกใจ หรือ 

ไมถูกใจบาง 
   การแกไข 
    1.  ฝายถายภาพ ไดจัดทํา “คลังภาพ” รวบรวมภาพ คุณภาพดี ภาพท่ัว ๆ ไปจาก    

นิตยสาร วารสาร ไวใหผูขอบริการเลือก โดยจัดไวเปนกลุมภาพ เชน กลุมภาพอุตสาหกรรม งานปโตรเลียม ภาพ

สันทนาการ ภาพกีฬา ภาพวัยรุน-แฟชั่น ทําใหผูสอนไดภาพท่ีมีเน้ือหาตรงกับวัตถุประสงคที่จะสอน 
    2.  ฝายถายภาพชวยประสานงานกับฝายวารสาร และหองหนังสืออางอิง เพ่ือหารูปใน 
วารสาร และสิ่งพิมพ มาใหบริการ โดยเปนธุระในการจัดยืม และสงคืน หองสมุดใหเร็วที่สุด เม่ือถายรูปน้ันเสร็จ 
   1.2 ถายรูปเหตุการณสมมติ (จัดถาย) 
   1.3 ถายรูปเหตุการณจริง 
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   ปญหาและการแกไข  ปญหาการถายภาพเหตุการณจริง และเหตุการณสมมติการถายภาพทั้ง 

2 แบบนี้มีปญหาแตกตางกันไป เหตุการณจริง เราพอจะคาดไดวาจะเกิดอะไรบางอยาง แตเหตุการณสมมติ จะเปน

เหตุการณจําลองที่จัดเตรียมขึ้นซึ่งสามารถควบคุมได เชน การจัดแสดงสาธิตในหองปฏิบัติการ, หองทดลอง 

ชางภาพก็จะถายไปตามนั้น ใหไดตามเน้ือหามากที่สุด 
  ปญหาที่เกิดขึ้น คือ 
  เหตุการณจริง  มักจะไมเกิดอยางที่ตองการใหเกิด เชน ตองการถายภาพ คนขี่จักรยานยอนศร 

ภาพคนกลับรถ u-turn ในทางหาม คอยเทาไรเพื่อจะถายภาพเหตุการณน้ัน ๆ ก็ไมมีคนทําอยางน้ันเสียที ทําให
เสียเวลา และทํางานไมทันตามกําหนดเวลา 
  การแกไข  ตองชี้แจงใหอาจารยเขาใจวา การถายเปนภาพเหตุการณจริง สมมติ หรือเหตุการณ

สาธิต เชน พนักงานหองแล็บทดลอง ทดสอบสารเคมี ฯลฯ น้ันเราสามารถถายได “เน้ือหา” ตามใจชอบหากไมดี 

หรือคิดวาไมถูกใจ ก็สามารถถายเทคใหมได ทําใหไดเรื่องราวและเนื้อหาของภาพนั้นตรงประเด็น แจมชัด ดีกวา 
 
  2. ถาย Caption หรือ ถาย Artwork  

   ถายภาพแคปชั่น หรืออารตเวิรค เปนตัวหนังสือ ขอความ ภาพการตูน ภาพลายเสนที่ตอง

เขียนซ้ํา ตองทําในแผนกระดาษกอน โดยมากแลวจะใหผูชํานาญการ หรือเจาหนาท่ีเฉพาะทางเปนผูทํา เชน ชาง

ศิลป 
   ปญหาและการแกไข

   - อาจารยทําไมเปน ทําไมได ไดแกไข โดยไดประสานงานกับฝายกราฟกสใหเปนผูจัดทําให 
   - กรณีที่อาจารยพอจะทําไดดวยตนเอง หรือมีชางศิลปทําแตไมชํานาญ ไมทราบขั้นตอน 

วิธีการทําท่ีถูกตอง ไดแนะนําวิธีการที่ถูกตองในการจัดเตรียมทําอารตเวิรค มีดังนี้คือ “เทคนิคกราฟกส
ประกอบการทําตนฉบับสไลด” 
 
  งานกราฟกส และอารตเวิรคประกอบการทําสไลด ในที่น้ีมีความหมายเดียวกัน คือ การจัดทําภาพ

ลายเสนและตัวอักษรใหมีขนาดสัมพันธกับรูปของสไลดตามหลักของศิลปะ โดยขนาดมาตรฐานของกระดาษที่นิยม

ใชทําอารตเวิรค คือ 10
.""x 12

"" 
สวนพื้นที่ภายในของกระดาษที่บรรจุขอมูลจะแตกตางไปตามสัดสวนของฟลม

สไลดที่ใช 
  ขนาดของสไลด 2

""
  x 2""

  ที่ใชฟลม 135 จะเปนที่นิยมกันทั่วไป ซึ่งมีอัตราสวนกวางยาว 2 : 3 

และมีพื้นที่บรรจุขอมูล  6
"" x 9""
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  งานกราฟกสที่ดีจะตองโดดเดนจากสวนประกอบอื่น ๆ ในภาพน้ัน โดยตองเนนเน้ือหาหรือสาระที่

สามารถดึงดูดความสนใจ สื่อความหมาย และใหความคิดรวบยอดที่ดีที่สุด เพียงความคิดเดียวในแตละภาพ ซึ่งผู 
ชมจะมีความตั้งใจชมมากกวา และไมเสียเวลาในการอานตัวอักษรหรือดูภาพลายเสนน้ันนานเกินไป ดังน้ัน งาน 

กราฟกส จึงควรใชคําสั้น ดูงาย และตรงไปตรงมา สวนใหญนิยมทําเปนภาพลายเสนมากกวาภาพถาย 
 จุดมุงหมายของกราฟกสที่สําคัญ คือ การใชชื่อเรื่อง และงานอารตเวิรค เพ่ือแนะนําหรือปดทายงาน

สไลด เพ่ือแบงเน้ือหาเปนสวน ๆ เพ่ืออธิบายดวยภาพลายเสน เพ่ือต้ังคําถามหรือตอบคําถาม เพ่ือใหเปน

สัญลักษณและเพื่อสรุปเน้ือหา 
 สําหรับตัวอักษรที่นิยมนํามาใชผลิตสไลดมีอยูหลายแบบ ไดแก 
 1. ตัวอักษรสามมิต ิ  เปนตัวอักษรพลาสติก หรือ PVC นิยมนํามาวางบนกระดาษพื้นที่มีสีตาง ๆ 
หรือวางบนกระจกใสใหอยูสูงกวากระดาษพื้น เพ่ือใหเกิดการทอดเงาลงไป เรียกวา Shadow effect โดยจะเปน
ภาพสามมิติที่สวยงาม 
 2. ตัวอักษรพิมพ  (ตัวอักษรพิมพดีด หรือ ตัวเรียงพิมพ) นิยมทําเปนชื่อเรื่องหรือคําตาง ๆ หาก

เปนตัวเรียงพิมพตองคํานึงถึงการจัดชองไฟใหเหมาะสม แตตัวพิมพดีดน้ันมีชองไฟตายตัวอยูแลว จึงควรคํานึงถึง

ขนาดท่ีจะทําใหอานไดงายขึ้น 
 3. ตัวอักษรจากการเขียน  ตองอาศัยความสามารถทางศิลปะ และความถนัดของผูเขียน ซึ่งถาใช

ลวดลายแบบตาง ๆ ที่เขากับงานอารตเวิรคก็จะทําใหสวยงาม และมีความนาสนใจ 
 4. ตัวอักษรจากแหลงอื่น  ไดแก ตัวอักษรลอก (Letter press) ตัวอักษรสติ๊กเกอร ตัวอักษรที่ใช

วัสดุ พื้นบานหรือสิ่งที่เหมาะสมกับเน้ือเรื่องมาประกอบกันเปนตัวอักษร เชน เสนเชือก เสนไหม เมล็ดขาว หรือ

เมล็ดขาวโพด ตัวอักษรที่ไดจากเครื่องชวยเขียน เชน Scriber Leroy wrico Stencil template และ Varigraph 
นอกจากนี้อาจใชตัวอักษรใชตัวอักษรจากปายชื่อตาง ๆ ที่ตรงกับเรื่องราวสไลดชุดน้ัน ๆ เชน ปายสถานที่ ปายชื่อ

เมือง ปายโฆษณา, สันปกหนังสือ เปนตน 


 5. ตัวอักษรจากการตัดอักษรสําเร็จรูปจากหนังสือพิมพ วารสาร ในโฆษณา หรือหนังสือท่ีรวมงาน 

ศิลปะ (Clip Art) ซึ่งเพียงแตตัดตัวอักษร และภาพสําเร็จรูปมาปะติด จัดรูปแบบใหสวยงาม ก็จะไดอารตเวิรค

ชิ้นงานใหมอยางสะดวกสบาย 
 6. ตัวอักษรจากการเขียนลงบนสไลด  ซึ่งตองใชฟลมสไลดชนิดที่เขียนไดดวยดินสอ หมึก พูกัน

หรือพิมพลงบนสไลดได  วิธีน้ีจะไมปราณีตแตเหมาะสมในกรณีเรงรีบ ตัองการความเร็ว จัดทําเพิ่มขึ้นเพ่ืออธิบาย

ใหปจจุบันทันดวน และเปนสไลดชั่วคราว 
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 ขนาดของตัวอักษรที่ผูชมสามารถอานออกได คือ ระยะหางจากจอถึงที่น่ังของผูชม เปน 8 เทา ของ

ความสูงของจอ หรือ หลัก  8H rule ซึ่งโดยปกติขนาดอารตเวิรคมาตรฐาน คือ  10
""
 x 12""

  และพื้นที่บรรจุ

ขอมูลอยูระหวาง 6
""
 x 9""

 ขนาดของตัวอักษรบนอารตเวิรค จึงควรสูงไมต่ํากวา 1/8
""
 หรือ 3 มม. 

 
 นอกจากนี้ ยังสามารถคํานวณไดอีกวิธีหน่ึง คือ ความสูงของตัวอักษรไมต่ํากวา 1/50 ของความสูงของ

ภาพ ถาอารตเวิรคไมไดมาตรฐาน เราอาจไมไดฉายสไลดในระยะ 8H เสมอไป และตัวอักษรอาจตองสูงมากกวา
หรือนอยกวา 1/50 ของขนาดภาพ ดังน้ัน จึงควรยึดตามเกณฑดังตอไปนี้ 
 
 ระยะที่ผูชมอยูหางจากจอ    ตัวหารขนาดสูงของพื้นที่ภาพบนอารตเวิรค

    2   H        200  
           3-4   H        100 
      5-8   H         50 
          9-12   H         32 
     13-16   H         25 
 
เชน ถาผูชมอยูหางจากจอภาพรวม 12 เทาของความสูงของจอ ขนาดของพื้นที่ภาพบนอารตเวิรค คือ 6

""
 x 9"" 

ตัว

อักษรบนอารตเวิรคควรสูงไมเกินกวา 6/32  =  1/5.3
""
 หรือ  1/5

""

 
 ขนาดของตัวอักษรที่ดี ตองไมเล็กเกินไป รูปรางและลักษณะของตัวอักษรตองเปนชนิดที่อานงาย 

สไลดแตละภาพไมควรใหมีตัวอักษรมากกวา 15-20 ตัว หรือ เขียนติดกันมากไป ระยะหางระหวางคําควรอยูใน     

1/1/2 ของความกวางของตัวอักษร ระหวางประโยคควรอยูใน 3 เทาของความกวางของตัวอักษร และระหวาง

บรรทัดควรหางราวความสูงของตัวอักษรหนึ่ง 
 
 การออกแบบอารตเวิรค โดยทั่วไปมีจุดมุงหมายเพื่อใหสะดุดตา และดึงความสนใจของผูชม เพ่ือให

ขอมูลท่ีถูกตองแนนอน เพ่ือเปนแนวทางการออกแบบใหดูสวยงามโดยคํานึงถึงทฤษฎีการเรียนรู และเพื่อใหผูชม

ไดเรียนรูจากสไลดที่ถายทําจากงานอารตเวิรคไดถูกจุดมุงหมาย 
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 ทั้งน้ี การออบแบบงานอารตเวิรคตองคํานึงถึง 
 1. ความงาย (Simple)  ซึ่งควรใหดูงาย ไมสับสน หรือมีรายละเอียดไมมาก 
 2. เดนชัด (Bold)  สิ่งตองการเสริมใหเดนชัดออกมาอาจใชขนาด รูปแบบ มิติใกล-ไกล หรือชองวาง 

และควรมีเพียงจุดเดียวของภาพแตละภาพ 
 3. สีสัน (Colorful)  ควรใชสีสดใส และอยูบนรูปแบบหรือพ้ืนผิวที่แตกตางกันออกไป ใชสีตรงขาม

หรือตัดกันตามวงลอของสี และตองคํานึงถึงความหมายของสีดวย 
 4. ความสมดุล  (Balance)  อาจใหสมดุลแบบซายขวาเทากัน หรือสมดุลแบบสองขางไมเทากันแต

ใชสีขนาดหรือรูปทรงที่แตกตางกันมาถวงดุลของภาพ 
 5. เอกภาพ (Unity)  ควรจัดสิ่งตาง ๆ ของภาพใหเกี่ยวของเปนเรื่องราวเดียวกัน อาจใชลักษณะ

ตัวอักษรรูปแบบเดียวกัน หรือจัดภาพใหเปนกลุมเดียว  โดยมีองคประกอบของภาพกลมกลืนและประสานกันเปน

อยางดี 
 
  นอกจากนี้ควรคํานึงถึงจังหวะลีลาของภาพ โดยการใชภาพซ้ํา ๆ ลอเลียนไป สัดสวนของภาพที่มี

กฎ 3 สวนของการถายภาพที่อาศัยจุดตัดของแตละเสนที่แบงภาพเปนสามสวนใหเปนตําแหนงของจุดเดนของภาพ

น้ัน และควรคํานึงถึงพื้นหลังของภาพ ที่มีความเรียบ งาย ไมมีลวดลายใด ๆ เพ่ือสงเสริมใหตัวอักษรเดนและอาน

ไดงาย 
  การนําอารตเวิรคสําเร็จรูปมาใชประกอบกันใหม อาจตองอาศัยการยอหรือขยายจากเครื่องมือ

ตางๆ เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายแผนโปรงใส ฯลฯ แลวจัดองคประกอบของภาพขึ้นใหมตามหลักการ ดังน้ี 
  1. นําอารตเวิรคสําเร็จรูปหลายชนิดมาดัดแปลงประกอบกันขึ้นเปนภาพใหม ใหมีขนาดของแต

ละภาพ เหมาะสมกัน 
  2. การรวมภาพ และอักษรเขาดวยกัน ตองเหมาะสมกับเรื่องราวของสไลด 
  3. การเปลี่ยนตําแหนงและจัดโครงสรางใหมใหเขากับเรื่องราวที่ตองการ ตองจัดเรียงและวาง

ตัวอักษรใหพอเหมาะ 
  4. จัดภาพใหสีเปลี่ยนไปจากเดิม เพ่ือเนนความสนใจ 
  5. จัดทําเปนกรอบภาพของตัวอักษรบรรยาย เพ่ือทําใหตัวอักษรเดนขึ้น 
  6. จัดทําแนวเสนประกอบใหม เพ่ือเนนจุดสนใจใหมากขึ้น 
  การจัดทําอารตเวิรค ไดอยางดี ยอมสามารถถายทอด “ จินตนาการ ” แหงเน้ือหา  ที่ตองการจะ
สื่อไปยังผูรับผูชมไดเปนอยางดี 
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บทสรุป 
 นอกจากปญหาการแกไขวิธีการพัฒนางาน ตามที่กลาวมาแลวน้ี ในฐานะผูผลิตและบริการ ไดริเริ่มและ

ดําเนินการในสิ่งตาง ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตองานฝายผลิต ดังน้ืคือ 
 1. งานจัดเก็บเอกสารขอมูลทางวิชาการถายภาพ   
  เครื่องมือท่ีสําคัญที่สุด คือ ความคิดสรางสรรคทางสมอง จะมีความคิดสรางสรรคทางสมองได

ตองมีความสามารถทางวิชาการ ฝายถายภาพไดจัดการดังน้ี 
  - ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลเอกสารวิชาการดานเทคโนโลยีทางการถายภาพใหม ๆ ในแงของ

เทคนิค เครื่องมือสมัยใหม โดยพิจารณาวาเทคโนโลยีน้ันมีความทันสมัย, สามารถนํามาประยุกตใชในหนวยงาน
ไหรือไม, ในสภาพของตลาดในประเทศสามารถนําวัสดุชิ้นน้ันมาไดหรือไม  ศึกษาและแกปญหาปรับปรุงการผลิต   

ทําใหงานถายภาพพรอมในระดับหนึ่งเพื่อจะเปนศูนยขอมูลบริการทั้งภายในจุฬาฯ และภายนอก เพ่ือใหคําปรึกษา

การผลิตงานดานถายภาพ ชนิดตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
 2. การผลิตสไลดชุดประกอบเสียง ไดรับผิดชอบในแตละโครงการ เน่ืองจากมีหลายฝายตอง

รับผิดชอบรวมกัน เชน กราฟกส, ถายภาพ, โสตทัศนูปกรณ จึงตองประสานงานเพื่อใหเกิดความเรียบรอยในการ
ปฏิบัติงาน ปญหาที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากมีจํานวนภาพที่ตองการมาก และมีงานหลายขั้นตอน จึงแกปญหาดวยการตั้ง

ผูประสานงานเฉพาะกิจเปนโครงการ ๆ ไป มีหนาท่ีติดตามผลงาน ทําใหงานโครงการเหลาน้ีรวดเร็วขึ้น ไดแกงาน 

โครงการสื่อการสอนของมหาวิทยาลัย งานโครงการสไลดชุดของฝายวิจัย, ศูนยหรือสถาบันตาง ๆ ในจุฬาฯ 
 3. การพิจารณาความถูกตองความเรียบรอยของงานรวมกับผูใชบริการ ในบางครั้งงานของผูขอ

บริการ เปนงานที่ตองใชเทคนิคการผลิตอยางสูงมาก จึงตองมีการนัดหมายใหผูขอใชบริการมาตรวจดูความถูกตอง

ของชิ้นงานกอนจะรับมอบงานวาถูกตองตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม หากผูขอบริการไมเขาใจในวิธีการหรือ

เทคนิคที่ใชทําวาเปนอยางไร ก็จะไดชี้แจงใหเขาใจ  ทําใหการปฏิบัติงานไดผลดีและไมผิดพลาด 
 4. การผลิตตัวอยางชุด Master piece ไดดําเนินการผลิตตัวอยางงานเพื่อความสะดวกในการเลือก
การผลิตของอาจารย ผูมาขอบริการมาดูจะไดเลือกผลิตไดถูกตองตามความประสงคไดงายขึ้น 
 5. การตรวจสอบสื่อที่ผลิต 
 กอนนําสื่อท่ีผลิตแลวสงใหกับผูขอบริการตองพิจารณาดู ขอท่ีควรปรับปรุงของสื่อท่ีผลิตเสียกอนวามี

คุณภาพผานมาตรฐานหรือไม ถาไมผานมาตรฐานตองแกไขปรับปรุง ถาทําไมไดตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ถาหาทาง

ปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิมไดแลว จึงดําเนินการผลิตใหไดสื่อท่ีมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน 
 6. การติดตามผลสื่อที่ผลิตภายหลังการนําไปใช 



 สื่อท่ีผลิตขึ้นแลวผูขอบริการนําไปใชแลวตองติดตามดู สอบถามวามีปญหาในการใชงานหรือ  ในการ 

นําไปใช มีขอควรปรับปรุงในสภาวะการใชงานจริงหรือไม   อยางไร   นําผลขอมูลท่ีไดมาสรุปและหาทางแกตาม

ขอเสนอแนะนั้น ๆ  


