
ภาพและคําอธิบายภาพ 
 

 ภาพมีลักษณะเปนภาษาสากล หนาที่สําคัญของภาพคือชวยทําส่ิงที่เปนตัวอักษร กลับเปน
รูปธรรมที่มีความหมาย เปนที่เขาใจกนัไดโดยงาย นอกจากนี้ภาพยังชวยสรางอารมณสามารถจูงใจ
ใหเกิดการรับรูและเขาใจโดยที่ตัวภาพนัน้จะเปนที่ซ่ึงรวบรวมความรู ความคิดเหตุการณ ไดเปน
อยางด ี
 ภาพนัน้ไมมีขดีจํากดัของความเขาใจ ทั้งไมเลือกเพศ วยั ชาติ ภาษา ใครๆ เห็นเขาก็เขาใจ
ไดทันท ี
 
ความสําคัญของภาพ 
 ภาพนอกจากจะเปนเครื่องสือ่ความหมายแทนสิ่งอ่ืนแลว ยังเปนสื่อความหมายในตวัของ
รูปเองอีกดวย ภาพจึงใชบรรยายไดดีกวาตวัหนังสือในบางครั้ง สาเหตุที่ทําใหภาพ มคีวามหมาย
และความสําคญัอยูที่ 
 1. เปนสื่อที่ทําใหผูดูเขาไปใกลชิด สามารถเห็นเหตกุารณนั้นไดดวยตาของตัวเอง 
 2. เปนสื่อที่สามารถใหความจริง ไดดกีวาตวัหนังสือหรือคําพูดบอกเลาโดยทั่วไป 
 3. เปนสื่อที่ชวยเพิ่มความสนใจมากขึ้น ทําใหมีชีวิตชีวาขึน้ 
 4. ผูดูมีความรูสึกวามีสวนเกีย่วของกับบุคคลเหตุการณในภาพนั้นเนื่องจาก เมื่อเห็นภาพ ผู
ดูสามารถมีจินตภาพตามรูปภาพนัน้วามีเหตุการณเร่ืองราวเปนมาอยางไร 
 5. ผูดูไดเขาใกลชิดความจริง แบบรูปธรรมทางจักษุประสาทมากถึงรอยละ 75 เมื่อเทียบกับ
โสตประสาท กายประสาท ชิวหาประสาท และฆานะประสาท เพียงรอยละ 13, 6, 3 และ 3 
ตามลําดับ 
 
ลักษณะของภาพที่ด ี
 มีหลักยึดอยู 4 ประการดวยกนัในการพิจารณาวาภาพนัน้เปนภาพทีด่ีคือ 
 1. มีการจัดองคประกอบภาพดี (Good Composition) ภาพที่ดีนั้นจะตองมีความสมดลุ โดย
ตําแหนงการใหแสง-เงาที่ดี มีการใสจุดสนใจภายในภาพอยางดี องคประกอบของภาพจะใหผล
ทางดานวตัถุประสงคของภาพอยางแจมชัดขึ้น 
 2. มีการสื่อความหมายไดอยางชัดเจน (Clear Communication) ภาพนั้นจะตองสามารถสื่อ
กับผูดูไดอยางตรงไปตรงมาวาส่ิงที่ผูบันทึกภาพตองการนําไปบอกแกผูดูวาจะสื่อความหมายอะไร 
ดังนั้นกอนการถาย นักถายภาพที่ดีจึงควรวางแผนวาจะจดัมุมกลองหรือวางองคประกอบของภาพ
อยางไร ในขณะถายภาพจะตองถายภาพโดยแสดงออกใหไดตามนั้น โดยควรแสดงออกเพียง
ความคิดเดยีว ตัดรายละเอยีดตางๆ ที่ไมเกี่ยวของและไมสําคัญออกไป ภาพที่มีการสือ่ความหมาย



ไดอยางชัดเจนมักเปนภาพขนาดใหญ มองเห็นสิ่งสําคัญในภาพไดชัดเจน มักเปนภาพที่ดูงายๆ ไมมี
ความซับซอนอะไรในตวัภาพ 
 3. มีความตัดกนัและคมชัด (Good contrast and sharpness) ภาพที่ดีควรตองมีคอนทราส 
ของภาพดีคือมีน้ําหนกัของสีตัดกันอยางพอเหมาะ เชนมีโทนของภาพตั้งแตสีขาวจนถึงสีดําสนิท 
ในขณะเดยีวกนัภาพทีด่ีนั้นตองมีความคมชัดของภาพในการถายดวย เชนการเลือกพื้นหลัง 
(Background) ของภาพนั้น การเลือกพื้นหลังที่ดีทําใหภาพนั้นไมดู “แบน” จนเกนิไป ภาพที่มีการ
เลือกพื้นหลังอยางดี ส่ิงที่เปนวัตถุสําคัญที่ถูกถายจะเดนชัดขึ้นมาก กอปรกับแสงเงาที่ดี จะทําให
ภาพนัน้ดูนาสนใจยิ่งขึ้น 
 4. มีสีเปนจริงเปนจัง (Effective Color) สีที่ปรากฏในภาพนั้นควรเปนสีที่ตรงกับความเปน
จริงเปนสีธรรมชาติ ภาพที่มสีีไมตรงกับความเปนจริงจะทําให การสื่อความหมายไมชัดเจน เขาใจ
ผิดพลาดไปไดนอกจากนี้สียังมีผลตอการเพิ่มความสนใจในภาพอีกดวย 
 
ชนิดของภาพ 
 ลักษณะของภาพที่คุนเคยกันอยูก็คือ ภาพถายและภาพวาด (ภาพเขียน= Hand art)  
ภาพถาย 
 หมายถึงภาพถายทุกชนดิ ซ่ึงผลิตขึ้นมาโดยใชกลองถายภาพถาย และใชกรรมวิธีทางเคมี
เพื่อทําการลาง อัด ขยาย อันไดแก ภาพบุคคล ภาพเหตกุารณ ฯลฯ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถานใหความหมายของภาพถายไววา คือ “ภาพบนกระดาษอัดรูป เกดิจากการนําแผนฟลม ภาพเน
กาตีฟไปอัดขยายถายทอดลงบนกระดาษอัดรูปนั้น” 
ภาพเขียน 
 หมายถึงภาพตางๆ ซ่ึงเขียนขึ้นโดยชางเขยีนจิตรกร ภาพชนิดนีแ้ตกตางจากภาพถายโดย
ส้ินเชิงตัวอยาง เชน ภาพเขียนลายเสน ภาพสี บางครั้งภาพเหลานี้กจ็ะออกมาในลักษณะของการตูน 
(Comic) เปนเรื่องราวเพื่อลอเลียน ชักชวนหรือแสดงออก เพื่อบางสิ่งบางอยาง เชน อาจใหรัก 
เกลียด โกรธ หรือชอบก็ได 
อะไรคือภาพขาว 
 ภาพขาว เมื่อภาพเปนสื่อความหมายอยางหนึ่ง ภาพทีจ่ะเปนขาวไดดีสมกับเปน “ภาพ
ขาว” จึงควรเปนภาพซึ่งมีคณุภาพพอเพยีงจะทําใหเกดิการสื่อความหมายเขาใจไดตรงกัน เปนไป
ตามความประสงคหรือจุดมุงหมายในการเสนอภาพ ภาพที่ดีจะทําใหผูดูเกิดอารมณและความรูสึก
เปนไปตามจดุประสงคที่วางไว 
 “ภาพ” ไมวาจะเปนภาพเขียน ภาพถายหรือภาพประเภทตางๆ ตางก็ขึ้นชื่อวาเปน
ภาพเหมือนกนั แตทุกภาพดงักลาวนั้น ไมใชจะเปน “ภาพขาว” ไดเสมอไปโดยปกติเรามักเลือก
รูปภาพที่จะเปนภาพขาว โดยพิจารณาจาก 



 1. ภาพนัน้ใหความหมาย บอกกลาวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยางชัดแจง เชนเปนภาพทแีสดงออก
ทางอารมณแสดงถึงทัศนคติของบุคคลในภาพ และแสดงออกถึงอารมณของเหตกุารณไดดวยเชนมี
ความตัดกนัและความคมชัด สีของภาพดีถูกตอง 
 2. ภาพนัน้มีคุณภาพด ี
 3. เลือกภาพทีด่ีที่สุดเพียงภาพเดียว 
 
ภาพขาวแจก 
 การจัดสงขาวใหส่ือมวลชน องคกรและสถาบัน ฯลฯ เพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธ
นั้นในบางครั้ง เนื้อขาวอยางเดียวไมเปนการเพียงพอ ควรจะตองจดัทําภาพประกอบขาวสําหรับแจก
ใหดวยเพื่อใชภาพเหลานั้นตพีิมพเผยแพรประกอบขาวตอไป ในการสงภาพขาวควรมีคําอธิบาย
ประกอบมีรายละเอียดครบถวน วาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อยางไร พิมพบนกระดาษขาว
ติดไวใตภาพ ไมควรเขียนอธิบายภาพหรือบอกเลารายละเอียดไวหลังภาพ 
 การจัดทําภาพขาวแจกที่ดีควรเปน “ภาพขาว” ที่มีเนื้อหา มีชีวิตชีวา มศีิลปะของการ
ถายภาพและภาพยังตองบอกเรื่องราว (tell story) ใหผูดูรูเรื่องและเขาใจไดชัดเจนดีอีกดวย 
 
การนําภาพถายไปใชเปนภาพขาว มีหลักดงันี้คือ 
 1. ภาพถายนัน้ควรมีขนาดใหญพอจะใหเหน็เรื่องสําคัญที่จะแสดง (Subject) ในภาพนัน้ได
อยางชัดเจน 
 2. ควรเปนภาพถายใกล (Close-up shot) หรือเปนภาพถายปานกลาง (Medium Shot) ภาพ
ประเภทภาพถายไกล (Long shot) ไมเหมาะที่จะใชเปนภาพขาว 
 3. ภาพที่นํามาใชควรเปนภาพที่สามารถแสดงออกถึงความสําคัญของสิ่งที่ถาย (Subject) 
ในภาพ 
 4. ภาพหมูบุคคล ควรวางตําแหนงบุคคลสําคัญที่สุดอยูกลางหมู 
 5. กําหนดขนาดของภาพตามความเหมาะสม 
 
การกําหนดขนาดของภาพ 
 การนําภาพไปใชลงประกอบบทความสารคดีหรือประกอบขาว มีความสําคัญอยูที่ขนาด
ของภาพนั้น ตองเปนไปตามขนาดของหนาคอลัมนที่ภาพนั้นจะไปประกอบอยูดวย บางครั้งภาพมี
ขนาดเล็กหรือใหญเกนิกวาทีต่องการ ไมพอกับเนื้อที่สําหรับพิมพ การที่จะใหภาพมขีนาดพอดีได
นั้นก็คือ จะตองทําภาพขึ้นใหมเรียกวา “การกําหนดขนาดของภาพ” มีอยู 2 ลักษณะดวยกันคือ การ
ยอภาพและการขยายภาพ 
 



การยอภาพ 
 

 
 
 
 
1.  ลากเสนทแยงมุมดานหลังภาพลากเสน ก ค 
2. วัดขนาดของคอลัมนที่ตองการ ก จ 
3. ลากเสนตั้งฉากจากเสน ก ข ไปหาเสนทแยงมุม ก ค โดยลากจดุ จ ไปตัดเสนทแยงมุม ก  ค ไดจดุ      
    ฉ  และเสน จ ฉ 
4. ลากเสนจากจุด ฉ ใหขนานกับเสน ก จ ไปพบเสน ก ง ไดจุด ช และไดเสน ฉ ช 
5. จะไดภาพยอมีขนาดตามตองการคือส่ีเหล่ียม ก จ ฉ ช 
 
 
การขยายภาพ 



 
 
 
 
 

1. ลากเสนตรงจากจุด  ก  ผานจุด  ค ไปใหยาวพอสมควร 
2. ลากเสนตรงจากจุด  ก  ผานจุด  ข ไปใหยาวพอสมควร 
3. ลากเสนตรงจากจุด  ก  ผานจุด  ง ไปใหยาวพอสมควร 
4. วัดความยาวจากจุด  ก ใหกวางเทากับคอลัมนมี่ตองการเปนเสน  ก  จ 
5. ลากเสนตรงจากจุด  จ  ใหขนานกับเสน  ข  ค  ไปตัดเสนทแยงมุม  ก  ค  ไดจุด  ฉ และได

เสน  จ  ฉ 
6. ลากเสนตรงจากจุด  ฉ  ใหขนานกับเสน  ก   จ  ไปตัดเสน ก  ง  ไดจุด  ช  และไดเสน  ช  ฉ 
7. จะไดขนาดภาพขยายมีขนาดภาพตามตองการคือส่ีเหล่ียม  ก   จ   ฉ   ช 

 
คําอธิบายภาพ (Cutline, Lines, Underline, Caption) 
 หมายถึง ขอความอธิบาย ซ่ึงอยูภายใตภาพ หรือ อาจจะอยูทางดานใดดานหนึ่งของภาพก็
ได 
 
ความสําคัญของอธิบายภาพ 
 ภาพที่ดี ทกุภาพนั้นจะใหความเขาใจในตัวของมันเองอยูแลว แตเพื่อความเขาใจโดยชัดเจน
ในบางสถานการณ ภาพบางภาพที่แปลกใหม ไมเคยเห็นมากอน ภาพเหตุการณหรือเพื่ออธิบายให
เขาใจแจมแจงขึ้นอีก จึงควรมีคําอธิบายภาพประกอบอยูดวย 



 แมวาภาพถายจะมีความสําคญัตอขาวมากเพียงใดก็ตาม แตก็ไมอาจจะเชื่อถือภาพไดเพียง
อยางเดยีว การนําภาพบางภาพไปประกอบภาพงานเหตุการณ บางครั้งอาจจะกอใหเกดิความเขาใจ
ผิดในหมูผูอานได เพราะภาพที่ไมมีคําอธิบายภาพประกอบก็อาจบอกขาวสารไดแตเพียงดานเดยีว 
ภาพถายจึงควรประกอบดวยคําอธิบายภาพเพื่อบอกขาวสารที่เกิดขึ้นอยางละเอียดเบื้องหลังภาพนัน้ 
 คําอธิบายภาพซึ่งเปนขาวสาร ขอมูลบางอยางจะทาํใหผูดูเกิดความเขาใจภาพนั้นแจมชัดขึ้น 
คําอธิบายที่ดีจะมีลักษณะเปนการยอเหตุการณที่เกิดขึน้ใหทราบโดยสังเขป โดยจะเปนการบอกวา 
ใครทําอะไร ทีไ่หน เมื่อไร อยางไร อยางสัน้ๆ ลักษณะเชนนี้คือการยอเร่ืองนั่นเอง 
 ขอสรุป ในการเขียนคําอธิบาย ควรเขียนอยางเที่ยงตรง กระชับความและมีชีวิตชีวา ใหดู
เรียบงายใหเขาใจเนื้อความสําคัญอยางแจมชัดทั้งหมด เปนเพียงการบอกเรื่องราวอยางธรรมดา
เทานั้น 

 
 

 


