
บทที่  5 
ภาพประกอบทางการพิมพ 

 

 ส่ิงที่ปรากฏบนหนากระดาษของสื่อส่ิงพมิพคือ ตัวหนงัสือ เสน และภาพ  ภาพจะรวมถงึ

ภาพถาย ภาพวาด และการเขียนภาพ ภาพเหลานี้ลวนมีคุณลักษณะเฉพาะตวั  จงึมักเรียกรวมกนั

วา “ภาพประกอบ” ซึ่งการใชภาพประกอบในงานออกแบบสื่อส่ิงพิมพนั้นสวนใหญเปนไปเพื่อ 

ดึงดูดความสนใจ และแสดงประกอบกับเร่ืองราวขาวสารตาง ๆ ที่จะนําเสนอตอสายตาของผูดูให

เกิดความรูสึก ความเขาใจคลอยตามวัตถุประสงคของการสื่อสารทีมุ่งหวังไว  เมื่อจะตองมีการนาํ

ภาพประกอบมาใชในหนาสิง่พิมพนัน้ ๆ   ผูใชตองมีความรูวาจะใชอยางไร เพราะในการนําภาพ

แตละประเภทมาใชเปนภาพประกอบนัน้มคีวามแตกตางกัน  การนําภาพประกอบมาใชทางการ

พิมพจงึตองมกีารคัดเลือกภาพโดยพิจารณาจากเนื้อหาและคุณภาพของภาพ นอกจากนี้ภาพทีใ่ช

ยังมีขนาดทีห่ลากหลายดวยวิธีการยอขยาย หรือปรับปรุงโดยใชเทคนิคทางการพิมพเขาชวย

เพื่อใหภาพทีน่ํามาพมิพแลวนัน้ใชไดดียิ่งขึ้น รวมทัง้หลักเกณฑการจัดวางภาพประกอบให

สอดคลองกับขนาดของตัวอกัษรที่จะพิมพรวมกันบนหนาสิ่งพิมพ  ดงันั้นในการออกแบบและผลิต

ส่ือส่ิงพิมพใหมีความสวยงามและเกิดประโยชนใชสอยอยางมีคุณคา นักออกแบบและผลิต

ส่ิงพิมพจงึควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพประกอบทางการพิมพที่สําคัญอีกสวนหนึ่งของ

งานออกแบบ 

 

ความหมายของภาพประกอบ 
 ภาพประกอบเปนเนื้อหาสวนที่เปนภาพซึง่นาํมาตพีิมพในเอกสารสิง่พิมพตาง ๆ 

นอกเหนือจากเนื้อหาขอความที่เปนตัวอักษร ภาพประกอบเหลานี้อาจเปนภาพวาด ภาพเขียน  

ภาพถาย หรือภาพกราฟฟกซึ่งนาํมาใชไดทั้งขนาดใหญภาพเดียวเต็มหนากระดาษ ภาพขนาดเล็ก

รองลงมา จนถึงภาพขนาดเล็ก ๆ ซึง่จัดไวในสวนใดสวนหนึง่ของหนากระดาษใหปรากฏอยูในหนา

ส่ือส่ิงพิมพเพือ่การสื่อความหมายทีง่ายตอความเขาใจของผูอานที่เปนผูรับสารนัน่เอง 

 ภาพประกอบมีความสมัพนัธอยางแนบแนนกับการออกแบบทางการพิมพเพื่อใชในการ

เรงเราใหผูอานเพิม่ความสนใจในการอานหนังสือเพิ่มข้ึน เชน หนงัสอืสําหรับเด็กหากขาด

ภาพประกอบเสียแลวหนังสอืก็ไมมีพลงัเพยีงพอที่จะเรงเราและกระตุนใหเด็ก ๆ อยากอานหนังสือ  

สําหรับภาพประกอบซึ่งนํามาใชมีหลากหลายประเภทแตละประเภทมคีวามเหมาะสมกับการ

นํามาตีพิมพในลักษณะตางกัน   อยางไรก็ตามการนําภาพประกอบในสื่อส่ิงพิมพก็เพื่อส่ือ
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ความหมายไดเชนเดียวกนักบัตัวอักษร แตมีลักษณะเฉพาะคือสามารถทําใหเหน็ความเหมือนจริง

ไดและใหรายละเอียดแกผูอาน ตลอดจนสามารถใชเวลาพิจารณาไดเปนเวลานาน จนเกิด

ความคิดและความเขาใจตามประสบการณและสภาพแวดลอมที่ตนเองคุนเคยดงัภาษิตจีนที่กลาว

วา “ภาพหนึง่ภาพมีคาเทากบัถอยคําหนึง่พันคํา” แสดงใหเหน็ถงึความสามารถในการให

ความหมายของภาพไดเปนอยางด ีเพราะภาพเปนภาษาสากลแมไมรูหนงัสือเมื่อดูแลวก็สามารถ

รับรูเร่ืองราวความหมายไดถาหากมกีารใชภาพประกอบทางการพิมพที่ดีและมีคุณภาพ  

 

ความสําคัญของภาพประกอบ 
ภาพและสวนประกอบตกแตงภาพบนหนาสิ่งพิมพนัน้กอใหเกิดคุณคาทางความงาม และ

การถายทอดจนิตนาการความคิดใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อตองการใหเกิดประสิทธิภาพผลใน

การสื่อสารมากที่สุด  ดังนั้นภาพประกอบในสิ่งพิมพจึงมีความสาํคัญดังนี ้

1. ใชเปนแนวทางในการสรางบุคลิกของงานทาํใหผูดหูรือผูอานไดรับรูและยอมรับใน 

รูปแบบ ลักษณะเดนเฉพาะและสวนประกอบตาง ๆ ในงานนั้น ๆ 

2. ใชสรางความสวยงามทางดานศิลปะของงาน ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ  

และการนาํเสนอภาพ มุงที่จะใชภาพเพื่อการเสนอเนื้อหา และสรางความสวยงามทีเ่ปนการพัฒนา

ความคิด ความรูสึก ตลอดจนกอใหเกิดความงอกงามทางจิตใจ ทั้งนี้การนําภาพประกอบลงพมิพ

ชวยตกแตงหนาสิง่พิมพใหสวยงาม นาอาน  ดวยการพมิพภาพประกอบปจจุบันที่ทนัสมัย 

3. ใชดึงดูดความสนใจแกผูพบเห็นไมวาจะเปนรูปแบบภาพ การจัดวางเนือ้หาภายใน 

ภาพ ตลอดจนสีสันในภาพที่กระตุนใหเกดิความสนใจสื่อส่ิงพิมพนัน้ ๆ 

4. ใชสรางความเขาใจ บางครั้งการอธิบายเรือ่งใดอาจยากตอการบรรยายใหเกิดความ 

เขาใจ แตเมื่ออธิบายและใชภาพประกอบดวยก็จะชวยใหเขาใจไดดี รวดเร็ว และถกูตองกวาการไม

มีภาพประกอบ 

5. ใชเสริมความเขาใจ  ในกรณทีี่ขอความสรางความเขาใจในระดับหนึ่งแลว แตก็ยงัอาจ 

จะไมชัดเจนหรือไขวเขว จําเปนตองมีภาพประกอบเพื่อเสริมความเขาใจใหชัดเจน   

6. ใชนําเสนอขอมูลเพื่อใหเกิดความงายตอการจดจํา รูปภาพและแนวทางการออกแบบ 

นั้นจะทาํใหเกดิความชัดเจนของเนื้อหา ภาพจะทาํใหผูอานเขาใจงายขึน้ บุคลิกของการออกแบบ

จะชวยเนนความทรงจําไดดยีิ่งขึ้น 

7. ใชปดบังความดอยในคุณภาพของงาน อาจจะเปนเหตุผลของความจาํกัดในดาน 

งบประมาณหรือความจํากัดของวัสดุที่มีอยู  จงึเปนเหตุผลใหงานนั้นดอยความสนใจลงไปบาง  
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ภาพและการออกแบบที่ดีจะชวยดึงความสนใจและลดความสนใจในจุดบกพรองไปได 

 8.  ใชเปนหลกัฐานเพื่อบงบอกบุคคล เชน เมื่อมีการนาํเสนอภาพของบุคคลใด ไมอาจใช

ขอความอธิบายใหเหน็ไดอยางชัดเจนวาบุคคลนี้เปนใคร แตเมื่อลงพิมพภาพแลวบอกชื่อ ผูเห็นก็

จะรูจักบุคคลนี้ไดในทนัท ี 

9. ใชเพิ่มประสทิธิภาพในการสือ่ความหมาย การออกแบบและการใชภาพที่เหมาะสมจะ 

ชวยใหการสื่อความหมายไดตรงกับวัตถุประสงคและเขาใจงาย ใชเวลานอย และเพิ่มความชัดเจน

ของเนื้อหาสาระไดมากยิ่งขึน้ 

 
หนาที่ของภาพประกอบ 
 แมวาภาพประกอบจะทําหนาที่หลายรูปแบบ ไมวาจะสนองตอบแนวความคิดสรางสรรค

ของผูออกแบบ หรือการสรางสรรคดานความงาม หรือดานประโยชนใชสอย นกัออกแบบตองพงึ

ระลึกไววาการนําภาพประกอบมาใชในสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ ควรนาํภาพมาใชใหเหมาะสมกับโอกาส

และหนาที่ดงันี้ (ประชิด ทณิบุตร, 2530, หนา 44-46) 

1. เพื่อเปนการดงึดูดความสนใจ (to attract attention)  เปนหนาทีห่ลักของภาพ 

ประกอบในงานออกแบบสิ่งพิมพทุกประเภทที่ชวยใหเกดิความแตกตางขึ้นในงานดวยพืน้ที่ เสน  

สีสันที่เดนสะดุดตาทําใหขาวสารนัน้ ๆ นาสนใจขึ้น 

2. เพื่อประกอบการอธิบายความรู (to explain instructions)  เปนสื่อแสดงความรู 

ตาง ๆ ที่ไมสามารถมองเหน็ไดจริง (unrealistic views) ดวยการสรางภาพประกอบการอธิบายให

มองเหน็ไดกระจางขึน้ เชน ภาพโครงสรางของโมเลกุล หรือภาพดานตัด (cross section) เปนตน 

3. เพื่ออธิบายความคิดรวบยอด  (to explain concepts) เปนการแสดงขอมลูเนื้อหา 

สาระ แนวความคิดดวยการใชภาพประกอบทําใหมีความเขาใจไดงายขึ้น รวดเร็ว  เชน การเขียน

เครื่องหมาย สัญลักษณ และแผนภาพตาง ๆ เพื่อมีความหมายแทนสิ่งใดสิ่งหนึง่โดยเฉพาะ 

4. เพื่อการอางองิแทนสิ่งที่ปรากฏจริง  (to inform of the appearance)  เมื่อขาวสารม ี

เนื้อความที่เกีย่วของและบงชี้ถึงความเปนจริงตาง ๆ เชน สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ ยอม

ตองการภาพประกอบมาชวยเสริมความเขาใจ บรรยากาศและอารมณความรูสึกตอผูดูใหเกิด

ความกระจางชัดในวัตถุประสงคของขาวสารนั้น ๆ  

5. เพื่อประกอบขอมูลทางสถิติ  (to illustrate statistical information) ขาวสารบางอยาง 

ไมเหมาะที่จะนําภาพถายหรือภาพเขียนมาแสดงประกอบคําอธิบายใหชัดเจน เชน ขอมูลที่เปน 
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ตัวเลข ขอมูลทางสถิติ  จึงมกันิยมเขียนเปนกราฟ แผนภูมิ ตามระเบียบวิธีการทางวทิยาศาสตร 

หรือเปนภาพประกอบในลกัษณะของลายเสนทางเรขาคณิตขึ้นแทน  ดังภาพที ่ 5.1 
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ภาพที ่ 5.1  ภาพที่ใชสําหรับประกอบขอมูลทางสถิต ิ

                                 ทีม่า  (โปรแกรมสําเร็จรูปไมโครซอฟทเวิรด, 2547, หนา 101) 

 
ประเภทของภาพประกอบทางการพิมพ 
 ภาพที่ใชเปนภาพประกอบทางการพิมพนั้นสามารถใชภาพไดทุกประเภทเพราะเทคโนโลยี

ทางการพิมพสามารถถายทอดภาพประเภทใดก็ไดลงบนสื่อส่ิงพิมพเพือ่ใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน  

จึงอาจจาํแนกประเภทภาพประกอบไดเปน 4 ประเภท คือ  ภาพถาย  ภาพวาดลายเสน  ภาพวาด

น้ําหนกัสีตอเนื่องหรือภาพระบายส ี และภาพพมิพ (กมล  ฉายาวัฒนะ, 2543, หนา 253) 

1.  ภาพถาย 

           ภาพถายเปนภาพที่ไดจากกรรมวธิีทางการถายภาพ  ซึง่ใชประโยชนไดมากในการ 

นํามาพมิพ  เพราะภาพถายมีคุณลักษณะเฉพาะตัวหลายอยาง  โดยเฉพาะในแงความเหมือนจรงิ  

ความละเอยีดลออ  การสรางสรรคความรูสึกและการโนมนาวใจ 

     กรรมวิธทีางการถายภาพตองอาศัยปฏกิิริยาเคมีของแสงสวางทาํใหเกิดภาพขึ้น   

การบันทึกภาพดวยแสงและมีกลไกควบคุมใหแสงสวางสองผานเลนซ  ทําใหไดภาพเหมือนจรงิ  

ไดภาพที่มีบรรยากาศสวยงามหรือสมจริงตามสภาพของแสงสวาง  ไดภาพนิง่ที่แสดงกิริยาอาการ

ของสิ่งทีม่ีการเคลื่อนไหวในภาพ  นอกจากนี้ภาพถายยงัสรางหรือถายทอดศิลปะไดเปนอยางด ี

     ดานเนื้อหาของภาพ  ปกติภาพถายสามารถบอกเรือ่งราวตาง ๆ  จึงใชประโยชนในการ

ส่ือสารไดเปนอยางด ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของขาววา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และ
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ทําไม   เชน  สามารถบอกไดวา  ใครเปนใคร  เพราะจะเหน็หนาตาบุคคลชัดเจนตามความเปนจริง  

กําลังทําอะไร  ภาพถายสามารถบันทึกไดดี  ไมวาจะมกีารกระทาํหรือมีการเคลื่อนไหวใด ๆ  

เกิดขึ้นที่ไหน  สถานที่ในภาพซึ่งจะมองเหน็และสังเกตได  จะชวยบงชีว้าจะเปนสถานที่อะไร   

เมื่อใด  สภาพของแสงสวางทิศทางของแสงและเงาจะบงบอกเวลากลางวนั  หรือภาพของ

บรรยากาศยามค่ําคืนก็จะเหน็ไดชัดเจน  เพียงแตบอกไมไดวาวนัไหนและเวลาใดเทานัน้  นอกจาก

จะถายภาพใหเหน็นาฬิกาในภาพดวย   ลักษณะของภาพจะชวยอธิบายใหเขาใจไดวาทําไม  และ

อยางไร   

     รายละเอยีดตาง ๆ  ที่ภาพถายสามารถถายทอดไดนี้  นอกเหนือจากภาพทางดานขาว

แลว  การใชเปนภาพประกอบอื่น ๆ  ภาพถายกย็ังทําไดดี  เพราะบางครั้งอาจสามารถใชภาพถาย

ไดเพียงอยางเดียวเทานัน้  เชน  ตองการจะบอกวาใคร  หรือตองการจะบอกสถานทีว่าที่ไหน  หรือ

ตองการจะบอกรายละเอยีดของสิ่งของวามีลักษณะอยางไร  มีลวดลายสวยงามประการใด  กรณี

เหลานี้ใชภาพถายไดดีที่สุด 

     ภาพถายจงึใหประโยชนในการสื่อสารไดมากโดยเฉพาะเมื่อใชเปนภาพประกอบกับ 

ขอความบนหนาหนงัสือพมิพ  ภาพถายสามารถใหความรูสึกเพื่อบอกเร่ืองราวไดตัง้แตเล็กนอย 

จนถงึขั้นละเอยีดลออ  และยังทาํใหผูที่ดภูาพเหน็ความงาม  สรางความรูสึกชืน่ชมยินดี  ภาพทีเ่ห็น

ความบกพรองทาํใหรูสึกถึงความผิดพลาดวานาจะตองมีการแกไข  หรือภาพทีน่ากลัวของมลภาวะ

ที่ทาํใหรูสึกวานาเปนหวง 

     ภาพถายสามารถกอใหเกิดความคิดตลอดจนสรางความรูสึกเหน็คลอยตามได  เชน  

ภาพขาวผูประสบภัยพิบัติ  ภาพของคนที่เดอืดรอน  ลําบาก  ทาํใหผูที่เห็นภาพเกิดความรูสึก

เวทนาสงสาร  รวมมือกันชวยเหลือ 

     การถายภาพเพื่อนาํมาใชเปนภาพประกอบในการพมิพนัน้  สามารถเลือกภาพถายมา

ใชไดหลายประเภทดังนี ้

     1.1  ภาพถายขาวดํา  (black  and  white  print)  เปนภาพที่ไดจากการถายภาพโดย

ใชฟลมขาวดํา  ผานกระบวนการลางฟลมและอักขยายภาพขาวดํา  ไดเปนภาพสีเดียว  ซึ่งสวน

ใหญเปนสีขาวดําบนกระดาษขยายภาพ 

  สําหรับกรรมวธิีการถายภาพขาวดําคงเปนไปเชนเดียวกบัภาพถายสี  กลาวคือ  

กลองถายภาพจะรับภาพทกุสีและบันทึกลงบนฟลม แตฟลมขาวดาํบันทกึสีตาง ๆ โดยปรับระดับ

น้ําหนกัสีของสีตาง ๆ  เปนสีเทาออนแกตามคาน้ําหนกัสีของสีนั้นใหถายทอดออกมาเปนภาพสี

เดียว เพราะไมอาจถายทอดเปนภาพสีได 
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  ภาพถายขาวดําจึงเหมาะทีจ่ะนําไปพิมพเปนภาพประกอบในการพิมพสีเดียว

อยางไรก็ตาม  ภาพถายขาวดําก็สามารถนาํไปใชเปนตนฉบับโดยใชเทคนิคอื่น ๆ  เขาชวยได 

      1.2  ภาพถายสี  (color  print)  เปนภาพที่ไดจากการถายภาพโดยใชฟลมสีเดียว  ผาน

กระบวนการสรางและอัดขยายภาพสีไดเปนภาพสธีรรมชาติบนกระดาษอัดขยายภาพ 

  ภาพถายสีอาจจะใชสําหรับเปนตนฉบับในการพิมพภาพสีเดียวลงในกระดาษ 

ส่ิงพิมพ  โดยฟลมที่ใชถายภาพทางการพิมพจะทาํหนาที่บนัทกึสีตาง ๆ  คลายคลงึกับการ

ถายภาพขาวดํา  ทําใหสีตาง ๆ  ในภาพถายสีเปลี่ยนเปนภาพสีเดยีวที่มีน้าํหนกัสีลดหลั่นกนัใน

ภาพประกอบที่พิมพสีเดียว 

  นอกจากนี้ภาพถายสียงัใชเปนตนฉบับในการพิมพภาพสีไดดวย  แตดวยเหตุที่

เปนภาพสะทอนแสง  การถายภาพเพื่อทําเปนแมพมิพจงึตองใชวธิีถายภาพแบบสะทอน  โดย

กลองถายภาพทางการพมิพถายภาพตนฉบับนั้นทํานองเดียวกันกับการถายสาํเนาภาพ  เพื่อทําให

คุณสมบัติและคุณภาพของภาพถายลดลงไปจากเดิม  โดยเฉพาะสีทกุสีที่ตองถายทอดโดยการ

สะทอนจากภาพบนกระดาษ  การใชภาพถายสีเปนตนฉบับเพื่อการพิมพสี  จงึไดภาพที่คุณภาพ 

ไมดีนัก 

      1.3  ภาพสไลดสีหรือภาพสีโปรงใส  (color  transparency)  เปนภาพซึง่ถายโดยใช

ฟลมสไลดสีบันทกึภาพ  เมือ่ผานกระบวนการการลางฟลมแลวไดภาพเปนฟลมสไลดสี  เรียกกนั

วา “ภาพพอซทิิฟ” (positive)  หรือภาพเหมือนจริงบนฟลมสีโปรงใส  ซึ่งเหมาะสมสาํหรับการ

นําไปฉายเปนภาพสไลด  และการนาํไปเปนตนฉบับสําหรับการพิมพภาพส ี

  ภาพสไลดสีนาํไปเปนตนฉบบัในการพิมพภาพสีไดเปนอยางด ี เพราะกรรมวิธี

ถายทอดภาพเพื่อแยกสีจะใชวิธีฉายแสงผานฟลมสีโปรงใส  จึงไดภาพที่มคีุณสมบัตสิมบูรณทั้งใน

แงของความคมชัด  และคุณภาพของสี  ซึง่หมายถงึสีทีถ่กูตองและสีทีส่ดใสสวยงาม  นอกจากนัน้  

ภาพสไลดสียงัอาจนําไปพมิพเปนภาพประกอบสีเดียวไดอีกดวย 

      1.4  ภาพสไลดขาวดํา  (black  and  white  transparency)  เปนภาพถายฟลม 

พอซิทฟิขาวดาํ  ซึ่งอาจใชฟลมขาวดําเพื่อการถายภาพสไลดโดยตรง  หรือใชฟลมสีถายภาพจาก

ตนฉบับที่เปนภาพขาวดาํ  ในทางการพมิพจะนําภาพสไลดขาวดําไปถายทําแมพิมพสีเดียวได

โดยตรง  หรือจะนําไปแยกสเีพื่อการพิมพสีเหมือนอยางภาพสไลดสีก็ได  แตภาพที่ไดจะมีลักษณะ

เปนภาพเอกรงค  (monochrome) 

2.  ภาพวาดลายเสน  
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      ภาพวาดลายเสน (drawing) เปนภาพซึ่งใชประกอบในทางการพิมพมาตัง้แตยุคแรก ๆ  

ที่เร่ิมมีการออกหนังสือพิมพและการทาํเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ  การพมิพในระยะแรกแมพิมพเปน

ลายเสนทัง้หมด  ยงัไมมีการใชแผนสกรีน (sceen)  เพื่อพิมพภาพน้ําหนักสีลดหล่ันประเภทฮาลฟ

โทน (halftone)  ภาพวาดลายเสนเปนวธิีเดยีวที่ใชเทคนิคการวาดภาพและแรเงาแบบลายเสน   

ทําใหภาพดูมนี้ําหนกัสี  เกิดเปนสีออนสีแกข้ึนในภาพ แมเมื่อการพิมพไดพัฒนาใหสามารถพิมพ

ภาพน้าํหนักสลีดหล่ันหรือตอเนื่องไดเหมอืนตนฉบับ  แตการใชภาพวาดลายเสนเปนภาพประกอบ

ก็ยังคงไดรับความนิยมอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการใชเทคนิคการวาดภาพใหม ๆ  ข้ึนหลายอยาง  

เชน  การวาดภาพลายเสนแบบการตูน  โดยการใชพูกัน  การใชปากกาหมึกดาํ  รวมทั้งการผสม 

สกรีน หรือการสรางพืน้ผิวลวดลายตาง ๆ รวมกับภาพลายเสนและใชกรรมวิธีการทาํแมพิมพ  

แบบลายเสนเหมือนอยางการพิมพ  ในระยะแรกยังคงเปนวิธกีารใชภาพที่ใชไดดี  ภาพบางอยางก็

มีลักษณะเฉพาะของตนเองจนไมอาจใชภาพประเภทอื่นมาทดแทนได  เชน  ภาพลอเลียนทาง

การเมืองที่ยงันิยมใชภาพวาดแบบสเก็ตซ (sketch)  หรือเปนภาพแบบการตูนที่ประกอบดวยเสน

เพียงไมกี่เสน  ก็สามารถดูออกวาภาพใบหนาบุคคลนัน้คือผูใด  และบางทียงัอยูในอิริยาบถตาง ๆ  

กันไปอีกดวย 

3.  ภาพวาดน้าํหนักสีตอเนือ่งและภาพระบายส ี

           ภาพวาดน้าํหนักสีตอเนือ่งและภาพระบายสีมีลักษณะของภาพคลายคลึงกัน  ซึ่ง 

ภาพวาดน้าํหนักสีตอเนื่อง (continuous  tone)  ใชเรียกกรณีที่ภาพมนี้ําหนกัสีออนแกลดหล่ันกนั  

คือมีสีเขม  สีออน   อาจจะเปนเพยีงสีเดยีว  คือ  มีสีดาํ  สีเทาออน  สีเทาแก  สําหรบัภาพระบายสี

จะประกอบดวยสีตาง ๆ  มากมาย  โดยการเขียนหรือระบายสีดวยกรรมวิธีหรือเทคนิคตาง ๆ  กัน  

ซึ่งเมื่อดูตามน้าํหนักของสีแลวก็มีความลดหลั่นกนัคลายกับภาพสเีดียว  ภาพเหลานี้เปนภาพซึง่

เขียนขึ้นดวยฝมือของจิตรกรหรือชางวาดภาพ  จงึมีลักษณะของภาพหลากหลายกันไป  แตในแง

ของภาพที่จะนํามาพมิพคงคลายคลึงกับภาพถายขาวดําและภาพถายสี  คือนาํมาลงพิมพเปน

ภาพสกรีน  ซึง่ทาํใหภาพทีพ่ิมพมีน้าํหนักสีออนแกทาํใหเหมือนหรือคลายคลึงกับภาพตนฉบับ  

และพิมพเปนภาพสีเดียว  หรือเปนภาพสตีามตนฉบับกท็ําได 

       ภาพวาดอาจเปนภาพที่วาดในมุมมองและรายละเอยีดเหมือนกับภาพถายก็ได  แต

ภาพวาดยังอาจวาดในมุมที่ไมอาจถายภาพได  หรือวาดจากความคิดหรือจินตนาการของจิตรกรก็

ได  นอกจากนี ้ ยงัมีแนวคิดเกี่ยวกบัภาพซึง่สามารถวาดไดหลายแบบ  เชน  แบบเหมือนจริง  แบบ

เพอฝน  หรือแบบนามธรรม  ขอบเขตของภาพวาดจึงกวางขวางไมมทีีส้ิ่นสุด  โดยเฉพาะเทคนิคใน

การวาดหรือการสรางภาพขึ้นมาก็มีการศึกษาทดลองกนัไมมีที่ส้ินสุดเชนกนั 
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4.  ภาพพมิพ 

                 ในที่นี้ภาพพมิพหมายถงึภาพที่ผานการพิมพมาแลว  เชน  ภาพในหนงัสือหรือภาพใน 

เอกสารตาง ๆ  ซึง่มทีั้งชนิดที่พิมพเปนภาพลายเสนและพิมพเปนภาพที่มีเม็ดสกรีน  ภาพทัง้สอง

ประเภทนี้สามารถนาํมาพิมพซ้ําได  ถาเปนภาพลายเสนจะไดคุณภาพใกลเคียงของเดิม  ยกเวน

กรณีเปนภาพที่มีเสนบางมาก ๆ  เมื่อพมิพซ้ําเสนอาจจะขาดหายไป  ภาพลายเสนทีม่ีเสนบางหรือ

มีรายละเอยีดมาก ๆ  บางครั้งเมื่อพิมพซ้าํตองทําเปนภาพสกรีน 

     สวนภาพทีม่ีเม็ดสกรีนอยูแลวอาจพมิพโดยวิธีถายตรงเหมือนการถายทาํแมพมิพ 

ลายเสน  แตรายละเอยีดอาจหายไปบาง  หากถายทาํแมพิมพโดยใสสกรีนซ้ํา  ตองระวังการเกิด

เปน “ลายเสื่อหรือมัวเร” (moire)  จึงอาจจําเปนตองใชสกรีนคนละชนิดกันและถายดวยความ

ประณีต  หากเปนการถายยอเมื่อพิมพภาพในขนาดเล็กกวาภาพตนฉบับจะแกปญหาดังกลาวนี้ได

งายขึน้ 

 

การจัดองคประกอบภาพ 
 การจัดองคประกอบภาพในงานกราฟก งานศิลปะหรืองานออกแบบมีแนวคิดไมแตกตาง

กันเทาใดนกั นักสรางสรรคจะตองหาแนวทางที่จะทาํใหงานกราฟกและสิ่งพมิพที่คิดขึ้นมีความ 

นาสนใจ เราใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได   ดังนัน้ควรจะตองคํานงึถงึการจัดองคประกอบของภาพ

ในรายละเอยีดดังนี้  (พงษศกัดิ์  ไชยทิพย, 2544, หนา 47-50 ) 

1. การใชเสน 

เสนเปนตัวกาํหนดรูปรางและเปนองคประกอบในการสรางสรรคงานกราฟก ซึ่งอาจจะ 

แบงเปนกลุมใหญ 5 ชนิดดังนี ้

1.1 เสนโคง 
1.2 เสนหมุน 

1.3 เสนวนไปมา 

1.4 เสนซิกแซก 

1.5 เสนตรง 
การเขียนเสนดวยวัสดุที่แตกตางกนัยอมทําใหลักษณะของเสนมีความแตกตางกนัไป 

และแนวการเขียนดวยเสนวสัดุประเภทเดียวกนั ก็สามารถแสดงลีลาของการเขียนเสนไดหลายวิธทีี่

ลวนทําใหภาพที่เกิดขึ้นมีความนาสนใจซึง่สามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม 
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2. การกําหนดรูปราง 
รูปรางเกิดจากการใชเสนลกัษณะตาง ๆ กัน ลากมาตอกันเกิดเปนรูปรางหลกั 

ลักษณะทีช่ัดเจนของรูปรางตาง ๆ จะเนนความรูสึกของการมองเหน็เปน 2 มิติ คือแสดงใหเห็น

สวนกวางและยาว หรือกวางและสูงเทานัน้ ถาเปนการเนนสวนหนาหรอืสวนลึกขึน้มาก็จะทําให 

รูปรางตาง ๆ แสดงความเปน 3 มิติเพิ่มข้ึน ทําใหมองเห็นเปลีย่นแปลงไปเปนรูปทรงตาง ๆ และ 

ถาเพิม่รายละเอียดสีสัน แสงเงาลงไปในองคประกอบของภาพก็จะยิง่เพิ่มความเปนมิติมากยิ่งขึ้น 

3. มุมมองทัศนยีภาพ 

การนาํเสนอรปูภาพงานสิง่พิมพเพื่อใหเกดิความนาสนใจ เราใจ สามารถสรางไดโดย 

งายดวยการเสนอมุมมองของภาพที่จะนาํเสนอ มุมมองที่แปลกตาสามารถสรางสรรคข้ึนได

โดยงาย อาจจะดวยการถายภาพ หรือใชเทคนิคพเิศษในหองมืด หรือจากการเขียนภาพ และการ

เลือกมุมภาพในการนําเสนอก็ได จะเหน็วามุมมองตาง ๆ ที่ตางกันไปยอมทําใหความรูสึกตางกัน

อยางชัดเจน 

4. จังหวะและลีลา 

การกําหนดจังหวะของแตละสวนของภาพจําเปนตองอาศัยหลักการทางศิลปะ  โดย 

การสรางจงัหวะและลีลาจะเปนการเนนใหเกิดความสวยงามแปลกตา วธิีการสรางองคประกอบ

ของภาพใหเกดิจังหวะลีลาทาํไดหลายแบบดังนี ้

4.1 แบบจัดระเบียบ เปนการจัดที่คอนขางเนนรูปแบบอยางเปนทางการ เชน การจัด 

ใหเกิดความสมดุลแบบสมมาตร การแบงแยกตัวอักษรและภาพไวเปนคนละสวนกนั การแบงระยะ

พื้นที่วางเปนระยะ ๆ เทากนั 

4.2 การจัดแบบสลับ  การสรางจังหวะลีลาแบบสลับเปนการสลับเนื้อหาสาระรูปภาพ  

การสลับรูปแบบรูปทรง เพือ่เนนความตืน่ตาตื่นใจไมนาเบื่อหนาย นยิมใชจัดออกแบบหนาเอกสาร 

4.3 การจัดแบบศูนยกลาง เปนการเนนรูปภาพอยูตรงกลางภาพ และใหตัวอักษร 

ขอความอยูลอมรอบหรือกระจายเปนรัศม ีนิยมใชจัดงานออกแบบสื่อโฆษณา 

4.4 การจัดแบบกระจาย เปนการจัดแบบอิสระโดยไมเนนลกัษณะองคประกอบ 

แบบใด การจดัภาพแบบนี้จะมีจังหวะลีลาไมแนนอน แลวแตโอกาสและลักษณะงานนั้น ๆ นิยมใช

ในงานออกแบบสื่อโฆษณา 

4.5 การจัดแบบผสมผสาน เปนการนาํเอาหลาย ๆ วิธกีารจดัออกแบบรวมกัน ทาํให 

เกิดเปนรูปแบบใหมข้ึนมา   วิธีนี้จะตองคํานึงถงึความสอดคลองสัมพนัธกันของสวนตาง ๆ  ของ

ภาพมากที่สุด 
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การใชภาพประกอบทางการพิมพ 
 ภาพทีน่ํามาใชในการพิมพทั้งภาพถายและภาพวาดมหีลายคุณภาพ อาจเปนภาพที่

สรางสรรคข้ึนมาอยางประณีต หรือเปนภาพที่ไดมาจากวธิีการงาย ๆ และสะดวก ทําใหคุณภาพ

ของภาพมีความแตกตางกนั ดังนัน้เพื่อใหการใชภาพประกอบในสิ่งพมิพมีความถกูตองและ

เหมาะสมจงึตองมีการคัดเลือกภาพ และเทคนิคในการใชภาพลักษณะตาง ๆ ดังนี ้

1.  การคัดเลือกภาพ 

      เนื้อที่ในหนากระดาษของสิ่งพิมพเปนเนื้อที่ซึง่มีคณุคา ส่ิงที่นาํมาลงพิมพนัน้จึงควรมี

คุณคาเหมาะสมกัน  ภาพถายและภาพวาดซึ่งใชเปนภาพประกอบสามารถถายหรือวาดขึ้นดวยวิธี

ตาง ๆ  กนั  การสรรคสรางภาพถายหรือภาพวาดมีเทคโนโลยทีี่ชวยใหทาํภาพไดงายและรวดเร็ว

ข้ึน  ในดานปริมาณและคุณภาพจึงมีมาก  ผูที่จะนาํไปใชตองรูจักคัดเลือกภาพจงึจะไดภาพดี

ตามที่ตองการ  เหมาะสมกับหนากระดาษของสิ่งพมิพ   

     1.1  การคัดเลือกภาพถาย 

กลองถายภาพสมัยใหมประเภทอัตโนมัติ  ถายภาพไดงายจนใคร ๆ  ก็สามารถ 

ถายได  เพยีงแตยกขึ้นเล็งไปทางทิศใดทศิหนึง่แลวกดชัตเตอรก็จะไดภาพ  และเมือ่ประกอบเขา

กับการที่เปนภาพสี  บางทดีูผิวเผินกจ็ะเห็นวาเปนภาพที่สวยงาม  เพราะมีสีสดใส  แตการ

พิจารณาคัดเลือกตองดูดวยความรอบคอบ  การคัดเลือกภาพถายตองพิจารณาใหครบถวนทัง้   

2  ดาน  คือ  คุณภาพในการสื่อความหมายและคุณภาพในการถายภาพ 

1.1.1  คุณภาพในการสื่อความหมาย  ภาพถายตองสื่อความหมายอยางใดอยาง 

หนึง่  คือ สามารถบอกเรื่องราวได  หรือใหคุณคาในแงของความงาม  ถาใหทั้ง  2  อยางไดจะด ี

ที่สุด  ภาพซึง่บอกเรื่องราวไดดีควรเปนภาพถายทีถ่ายทาํขึ้นมาอยางสมบูรณแบบ 

ความคิดพืน้ฐานในการถายภาพ  คือการถายภาพในระยะที่เหมาะสม   

ขนาดของสิ่งทีป่รากฏในภาพพอดี  ไมเล็กเกินไปหรือใหญเกินไป  สัดสวนของการวางภาพพอดี  

ไมมีพื้นที่สวนใดสวนหนึง่วางเกนิไป  อยูในแนวระนาบอันถูกตอง  ภาพไมเอียงไปขางใดขางหนึง่  

มุมกลองหรือมุมของภาพชวยเนนใหส่ือความหมายไดชดัเจนยิง่ขึ้น 

การถายภาพถูกตองตามหลักของการจัดองคประกอบ  โดยเฉพาะรูป 

แบบที่ชวยในการสื่อความหมาย  เชน  แนวของเสนทแยงมุมชวยเนนการเคลื่อนไหว  จึงตองวาง

ภาพวิง่ที่เคลื่อนไหวในแนวเสนทแยงมุม  ยึดหลักของความสมดุล  ความเปนเอกภาพ  มีเนื้อหา

เร่ืองเดียวในภาพ  เนนความเดน  โดยใหเร่ืองราวที่ตองการบอกเปนเรื่องเดน  ซึง่สามารถเลือกจัด

ไดดวยมุมกลองที่ใหเหน็เดน  ขนาดที่ใหญกวาทําใหเหน็เดน  สีที่แตกตางทําใหเหน็เดน  หรือการ
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ปรับความชัดใหชัดเฉพาะอยางก็ชวยทําใหเกิดความเดน  นอกจากนี้ตองคํานงึถงึความกลมกลนื  

ทุกอยางที่ปรากฏในภาพใหไมขัดแยงกัน  ส่ิงตาง ๆ  เหลานี้จะชวยใหภาพสื่อความหมายไดดี 

1.1.2 คุณภาพในการถายภาพ    ภาพถายทีม่ีคณุภาพดีควรใหถูกตองสมบรูณ 

ในทุก ๆ  ดาน  ตั้งแตเร่ืองของการปรับต้ังหนากลองเพื่อปรับแสงในการถายภาพ  ตองปรับต้ังหนา

กลองใหดีเพื่อใหภาพไมสวางหรือมืดเกนิไป  กลองทีป่รับต้ังหนากลองอัตโนมัตยิังอาจปรับไมพอดี

ก็ได  เพราะสิ่งที่ปรากฏในภาพมนี้ําหนักสอีอนแกตางกนั  สะทอนแสงออกมาไมเทากัน  กลอง

ถายภาพทีป่รับต้ังหนากลองอัตโนมัติจงึอาจอานคาความสวางไมถูกตอง  ทาํใหไดภาพไมพอด ี 

แตความผิดพลาดเรื่องหนากลองนีก้็ไมถงึกลับทําใหภาพถายนัน้เสียยังคงไดภาพแตอาจจะเปน

ภาพทีม่ีคุณภาพไมดีเทานั้นเอง 

ภาพที่สวางเกนิไปหรือมืดเกนิไปนัน้อาจจะดูขาวหรือดํา  น้ําหนกัสีออน 

หรือเขมยังขึน้อยูกับส่ิงที่ถายวาลกัษณะเปนอยางไร  ในพืน้ที่บริเวณที่มีความขาว  เชน  เสื้อขาว  

ภาพที่ไดรับการฉายแสงอยางพอดี  รายละเอียดสีเสื้อยงัตองเห็นเนื้อผา  รอยยับ  รอยยน  และ

ตะเข็บตาง ๆ  ถาเห็นขาวโพลนไปหมดกจ็ดัวาภาพสวางเกินไป  สวนในพืน้ทีซ่ึ่งดําหรือมืด  ในภาพ

ที่ไดรับการฉายแสงอยางพอดีก็จะไมเหน็เปนสีดําสนิท  เชน  บริเวณผมก็เหน็เสนผม  ลอนคลืน่  

ผมหยกิ  หรือมีการตกแตงเปนทรงตาง ๆ  ในเสื้อผาสีเขมหรือสีดําก็เหน็รอยยับยนของเนื้อผา 

   นอกจากเนื้อหาในสวนรายละเอียดดังกลาวแลว  สีของภาพที่ไดรับจาก

การปรับต้ังหนากลองยังมีผลตอการสรางความรูสึกใหกับผูดูภาพ  กลาวคือ  ภาพทีม่สีีคอนขางดํา

เขมที่เรียกวา  “ภาพโลวคยี”  (low  key)  จะเนนความรูสึกที่ลึกลับ  นากลัว  ดุดันนาเกรงขาม  

หรือสลดหดหู  สวนภาพที่สีออนดูสวางไปทั้งหมด  ทีเ่รียกวา  “ภาพไฮคีย”  (high  key)  จะเนน

ความรูสึกสวยงามออนหวาน  นารัก  แจมใสเบิกบาน 

   ความคมชัดเปนคุณภาพของภาพถายอนันอกเหนือจากการปรับต้ังหนา

กลอง  การเลือกใชกลองถายภาพควรเลือกใชกลองที่สามารถจะใหภาพชัดทุกสวนได  หรือเลือก

ใหภาพชัดเจนเฉพาะสวน  บางสวนใหพรามัวได  วิธีดังกลาวนี้ชางภาพที่สามารถจะทาํไดตามที่

ตองการ 

   การเลือกใชความเรว็ชัตเตอรอยางเหมาะสม  ชวยใหภาพสื่อความหมาย

ไดชัดเจนยิ่งขึน้  การใชความเร็วชัตเตอรสูงจะชวยแกเร่ืองภาพไหว  และหยุดการเคลื่อนไหวตาง ๆ  

ใหนิง่สนทิ  แตบางครั้งการไดภาพที่นิง่สนิทกลับส่ือความหมายไมคอยชัดเจน  หากถายโดยใช

ความเร็วชัตเตอรปานกลางจะสื่อความหมายไดดีกวา  เชน  ภาพคนวิง่ที่เหน็สวนของเทาอยูใน

ลักษณะไหวเล็กนอย  จะเหน็เปนภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวไดดีกวา  การถายภาพรถยนตกาํลังวิง่
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โดยใชความเร็วชัตเตอรต่ําและหันกลองแพน (pan)  ตามการเคลื่อนไหว  จะไดภาพที่แสดงใหเหน็

วารถยนตกาํลงัวิง่เร็ว  ตางกบัการถายภาพที่ใชความเรว็ชัตเตอรสูง  ซึ่งจะไดภาพรถยนตที่นิง่สนทิ  

ดูไมออกวาเปนรถวิง่หรือรถจอด 

   การถายภาพโดยวิธีแพนกลองดังกลาว  ตองอาศัยความชํานาญของ 

ชางภาพ  ปกติจะตั้งกลองบนขาตั้งกลองชนิด  3  ขา  ที่หนักลองไปมาไดคลอง  การถายภาพโดย

การตั้งความเรว็ชัตเตอรต่ํา  เชน  1 วินาที  ½ วินาที  หรือ 1/4 วินาที  เมือ่ถายสิง่ทีม่ีการเคลื่อนไหว

ผานหนาไป  กดชัตเตอรแลวหนักลองแพนตามการเคลือ่นไหวไปใหพอดีกัน  กลองจะบันทึกภาพ

ส่ิงที่ถายซึง่กาํลังเคลื่อนไหวอยูนั้นเปนภาพนิง่ที่ดูแลวเขาใจทนัทวีา  ส่ิงที่อยูในภาพกําลังเคลื่อนที่

หรือมีการเคลือ่นไหว  โดยอาศัยพืน้หลงัของภาพที่ดูวาเคลื่อนไหว   

จังหวะในการถายภาพเปนขั้นตอนสําคัญที่จําทําใหภาพถายสื่อความ 

หมายไดตามความตองการและเปนภาพที่นาสนใจ  ภาพถายที่ดีตองแสดงกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง  

เชน  ภาพบุคคลมีกิริยาทาทางอยางใดอยางหนึ่ง  ยอมจะเปนภาพทีน่าสนใจมากกวากิริยานิ่งเฉย

เหมือนภาพถายติดบัตรประจําตัว  ภาพลักษณะกาํลังมีการเคลื่อนไหว  หรืออยูในกิริยาอาการ

เหลานี้ข้ึนอยูกบัจังหวะในการตัดสินใจและกดชัตเตอรถายภาพใหถูกจงัหวะจงึจะไดภาพที่ด ี  

การเลือกใชภาพตองระลกึถงึจังหวะในการถายภาพนี้ดวย 

   คุณภาพของอดัขยายภาพถายเปนสิ่งที่ตองพิจารณาคัดเลือกดวย   

ภาพถายที่อัดขยายลงกระดาษอัดขยายภาพมีข้ันตอนทีต่องใชเทคนิคในการอัดขยายภาพจงึจะได

ภาพที่ดีบนกระดาษ  ภาพขาวดําที่ชัดเจนแจมใส  ภาพสีที่มีสีถกูตอง  ไมขาวไปดําไปและสีไม

เพี้ยนก็อาจเกดิจากขั้นตอนของการอัดขยายได  นอกจากนี้ภาพที่เหมาะจะนําไปใชในการพิมพ

ควรเปนภาพอัดขยายลงบนกระดาษที่มีผิวไมมันวาวจนเกินไป  เพราะผิวที่มนัวาวจะสะทอนแสง

ไดมาก  ซึ่งมีผลใหคุณภาพของภาพผิดเพีย้นไปได  ดังนัน้  ในการพิจารณาคัดเลือกภาพตองด ู

คุณภาพของการถายภาพและการอัดขยายภาพดวย 

   ในทางการพิมพจากตนฉบับภาพทีม่ีน้าํหนกัสีออนแกลดหล่ันกัน  เมื่อ

นํามาพมิพตองทาํเปนภาพที่มีเม็ดสกรีน  คุณภาพของภาพจะดอยลง  จึงตองพยายามเลือก

ภาพถายทีม่ีคณุภาพดีที่สุด  ซึ่งเมื่อพมิพแลวแมคุณภาพจะดอยไปบางก็ยังอยูในเกณฑใชได  หาก

นําภาพที่คุณภาพดอยอยูแลวมาพิมพก็จะยิ่งไดภาพทีคุ่ณภาพต่ํากวามากเกนิไป 
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กรณีที่ภาพมคีวามบกพรอง  หากจะนํามาใชไดก็ตอเมื่อเปนภาพที่ม ี

เนื้อหาดีแตดอยทางคุณภาพของภาพถาย  เชน  อาจจะขาดความคมชดัไปบาง หรือไมคอยชัดเจน 

แจมใส  ภาพไหวพราเล็กนอย  แตมีเนื้อหาใชไดก็อาจอนโุลมใชเปนภาพประกอบได  ในทางกลับ 

กันถาเปนภาพที่คมชัด  คณุภาพดี  แตเนื้อหาไมส่ือความหมายก็ไมควรนํามาลงพมิพ 

     1.2  การคัดเลือกภาพวาด 

ภาพวาดทุกประเภทสามารถนํามาใชเปนภาพประกอบไดทั้งสิ้น  ซึง่ตางกับ 

ภาพถาย  เพราะภาพวาดนัน้มักวาดขึ้นตรงกับวัตถุประสงคที่จะสื่อความหมายอยูแลว  ส่ิงที่

อาจจะตองพิจารณาก็คือเร่ืองของขนาดและสัดสวนของภาพ  เชน  การเปนภาพแนวตั้ง  แนวนอน  

เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาทีจ่ะใช  กับฝมอืในการเขียนภาพ  ซึ่งผูเขยีนภาพตองมีฝมือพอสมควร

จึงจะไดภาพทีส่วยงาม  เขียนไดอยางถูกตองและไมมีสวนที่ผิดพลาด 

ภาพซึ่งวาดดวยจิตรกรที่มีชือ่เสียงมกันาํมาใชไดโดยไมมีปญหา  ยิ่งจติรกรได 

แนวเนื้อหาไปเพื่อวาดภาพประกอบใหโดยตรงภาพนั้นยอมใชไดดี  สวนการคัดเลือกภาพวาดอื่น ๆ  

ตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ  ดังนี้   

   1.2.1  ความถกูตองของภาพ  โดยพจิารณาสิ่งที่เปนขอเท็จจริงตาง ๆ  วาถูกตอง

หรือไม  เพราะภาพวาดขึ้นอยูกับฝมือและความคิดของผูวาด  อาจมีขอผิดพลาดได  เชน  สัดสวน

ของคน  อาจวาดคนแขนสั้น  แขนยาวหรือผิดธรรมชาติ 

1.2.2  แสงเงาในภาพ  โดยพิจารณาความถูกตองสอดคลองกับส่ิงที่เห็นในภาพ   

เชน  พระอาทติยข้ึนทางซายดานซายตองสวาง หรือแสงเงาของสวนตาง ๆ  ในภาพตองไปดวยกัน 

1.2.3 ความงามและการสื่อความหมายของภาพ  โดยพิจารณาในภาพรวมวา 

ภาพสวยงามหรือไม  และบอกเรื่องราวตรงตามที่ตองการ  ซึ่งเทากับสามารถสื่อความหมายให 

ผูอานเขาใจเรื่องราวไดชัดเจน 

นอกจากนีย้ังตองพิจารณาตอไปดวยวา  เมื่อจะนาํภาพนี้ไปพิมพจะพมิพ 

ไดสวยงามหรอืไม  หากเปนภาพทีพ่ิมพยาก  เชน  สีของภาพคอนขางกลมกลนื  ไมมีคา 

ความแตกตางของสี  หรือมีความเปรยีบตางของภาพต่าํมากเกินไป  ถานาํไปใชพิมพสีเดียว   

รายละเอียดบางสวนหรือบางสีของภาพจะกลมกลนืกนัได  จึงอาจตองคัดเลือกใชภาพวาดใหม 

2.  การยอขยายภาพ 

     ภาพถาย  และภาพวาดซึ่งจะนํามาลงพิมพเปนภาพประกอบ  ยอมมีขนาดหลากหลาย

ตาง  ๆ  กันไปขนาดของภาพอาจจะเล็กกวาหรือใหญกวาเนื้อหาที่จะมาลงพิมพก็ได  เพราะใน

ทางการพิมพนั้นสามารถทาํไดทั้งการยอภาพใหมีขนาดเล็กหรือขยายใหมีขนาดใหญข้ึน  
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จนกระทั่งมีความเหมะสมกบัเนื้อทีซ่ึ่งจะนาํมาลงพมิพ  อยางไรก็ตาม การจะยอหรือขยายภาพ  

มิใชวาจะทาํไดตามอําเภอใจเสมอไป  ตองอาศัยกฎเกณฑ  มิฉะนั้น  การยอหรือขยายภาพจะไม

ไดผลตามที่ตองการ  หรือเกิดอุปสรรคที่เปนปญหาในทางการพิมพ  จนไมสามารถที่จะนําภาพมา

ใชงานไดตามความประสงค   

      ภาพที่จะยอขยายยอมมสัีดสวนที่ตายตัว  เชน  เปนภาพลักษณะที่สูง  เปนภาพ

ลักษณะทีก่วาง  เมื่อยอหรือขยายก็จะไดตามลักษณะภาพตามนั้น ไมอาจเปลี่ยนสัดสวนของภาพ

ดังกลาวได  เวนแตจะสามารถจัดสัดสวนตามภาพตนฉบบัเสียใหม  เชน  ภาพตนฉบบัเปนภาพ 

ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  แลวเลือกสัดสวนของภาพเปนภาพ ส่ีเหลีย่มผืนผาแนวตั้ง  หรือเลือกสัดสวนของ

ภาพเปนภาพสี่เหลี่ยมผนืผาแนวนอน กับกรณีที่ภาพตนฉบับเปนภาพสี่เหลี่ยมผนืผา  แตสวนริม

ของภาพสามารถตัดออกไดโดยไมเสียความหมาย  ก็อาจตัดภาพนี้ออกใหกลายเปน ส่ีเหลี่ยม

จัตุรัสได  แตถาจะเปลี่ยนสัดสวนของภาพ  ลักษณะสงูใหเปนลกัษณะกวาง  หรือกับกันโดย  ไม

ตองตัดสวนใดออกเลยอาจทาํไดโดยใชเลนสหรือทําในเครื่องคอมพิวเตอร แตภาพที่ไดจะผิดสวน  

และตางจากความเปนจริง  แตก็สามารถจะยอขยายภาพที่ปรับสัดสวนใหมนัน้ไดสัดสวนใหมนัน้

ไดตามความตองการ  ซึง่ในการยอขยายภาพประกอบใหมีความสัมพนัธกับเนื้อที่มวีิธีการดังนี ้ 

     2.1  การใชวิธีคํานวณ 

  วิธีการคํานวณขนาดภาพเปนวิธทีี่ใชประโยชนไดดีและสอดคลองกับเทคโนโลยี

ปจจุบัน  เพราะการคํานวณขนาดของภาพวาจะยอหรือขยายเทาใดสามารถนําตวัเลขที่คํานวณ

ไดมาใชในกลองถายภาพทางการพิมพ  ซึง่ปรับขนาดของภาพที่จะถายเปนตัวเลขของเปอรเซ็นต

การยอขยายภาพ  รวมทัง้ในการถายเอกสารที่เปนการถายแบบยอหรือขยายอีกดวย 

  การคํานวณขนาดภาพตามวิธีนี ้คิดขนาดของภาพเปนเปอรเซ็นต  โดยกําหนด

ขนาดของภาพดังนี ้

  ภาพเทาแบบ  หรือเทากับตนฉบับ คือ 100%  

  ภาพที่ขยายจะมีขนาดใหญหรือมากกวา 100%  

  ภาพทีย่อ จะมขีนาดเล็กหรือนอยกวา 100% 

  การคํานวณอาจใชไมบรรทดัวัดขนาดของภาพตนฉบับ  แลววัดขนาดของเนื้อที่ที่

จะวางภาพนัน้บนหนาสิง่พมิพ  แลวคํานวณโดยบัญญตัิไตรยางศงาย ๆ เชน 
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  ภาพตนฉบับขนาดกวาง 1 นิว้ จะขยายใหไดภาพกวาง 5 นิ้ว จะคํานวณไดดังนี้ 

   1 นิ้ว  =  100 % 

   5 นิ้ว  =  100 x  5  = 500 % 

                   1 

  ภาพตนฉบับขนาดกวาง 2 นิว้ จะขยายใหไดภาพกวาง 5 นิ้ว จะคํานวณไดดังนี้ 

   2 นิ้ว  =  100 % 

   5 นิ้ว  =  100  x  5  =  250 % 

       2 

  กรณีที่จะยอภาพ  ก็คาํนวณไดทํานองเดียวกัน  เชน  ภาพตนฉบับขนาดกวาง  

8 นิ้ว  จะยอใหเหลือภาพกวาง 4 นิ้ว  จะคํานวณไดดังนี ้

   8 นิ้ว  =  100 % 

   4 นิ้ว  =   100  x  4  =  50 % 

        8 

  ภาพตนฉบับขนาดกวาง  8 นิ้ว  จะยอใหเหลือภาพกวาง  3 นิ้ว จะคํานวณไดดังนี ้

   8 นิ้ว  =  100 % 

   3 นิ้ว  =  100  x  3  =  37.5 % 

                                                     8 

  เมื่อคํานวณไดคาของภาพที่จะยอหรือขยายแลว  เมื่อจะถายภาพเพือ่นําไปใช

งาน  ควรจะถายใหใหญกวาไวเล็กนอย  ทั้งนี้เผื่อไวในกรณีที่อาจตองเจียนขอบภาพใหพอดีกับ 

เนื้อทีท่ี่จะนําภาพไปวาง 

     2.2  การใชเสนทแยงมมุ 

  การคํานวณอาจเปนเรื่องยุงยาก  และถาจะใหไดขนาดจริง  ตองนาํตัวเลขที่

คํานวณไดมาตีกรอบเปนขนาดของภาพอีกทีหนึง่  หากไมใชวิธีคํานวณก็อาจใชการเขียนกรอบ

ภาพตามแนวเสนทแยงมุมโดยตรงก็ได 

  สัดสวนของภาพจะคงที ่ไมวาจะยอหรือขยาย  จะเปลี่ยนขนาดไปอยางไรก็ตาม  

ภาพที่เปนสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน  ก็จะคงสัดสวนเปนสี่เหลี่ยมผนืผาแนวนอนอยางนั้นเสมอ  และ

ถาเปนภาพสี่เหลี่ยมผนืผาแนวตั้ง  ก็คงสัดสวนเปนสี่เหลีย่มผืนผาแนวตั้งเชนเดยีวกนั  สัดสวนซึ่ง

คงทีน่ี้จะอยูในแนวเสนทแยงมุมของภาพ  หากจะยอหรือขยายภาพใดภาพหนึ่งก็ตาม  เมื่อ
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ลากเสนทแยงมุมของภาพและตอใหยาวออกไปมาก ๆ แลว  ภาพที่ไดไมวาจะยอเปนภาพขนาด

เล็กหรือเปนภาพขนาดใหญ  จะอยูในแนวเสนทแยงมมุเสนเดียวกัน  โดยมีวิธีปฏิบัตดิังนี ้

  เมื่อจะขยายภาพใหมีขนาดใหญข้ึน  เพื่อใหเต็มเนื้อทีท่ี่ตองการใชภาพ  สมมติวา

ฐานภาพกวาง 5 นิ้ว อยากทราบวาภาพจะสูงเทาใด 

2.2.1  วัดขนาดของภาพตนฉบับแลวขีดเปนเสนกรอบสี่เหลี่ยมขนาดเทาภาพ 

ตนฉบับในกระดาษที่ใหญพอควร 

2.2.2  ลากเสนทแยงมุมใหยาวเลยนอกกรอบออกไป 

2.2.3  ตอฐานของภาพใหไดยาวเทากับ 5 นิ้ว  ซึง่เปนขนาดของภาพทีต่องขยาย   

แลวลากเสนตัง้ฉากจากปลายที่วัดได 5 นิ้วนั้นขึน้ไปบรรจบกับเสนทแยงมุมสรางเปนรูปส่ีเหลี่ยม

ข้ึนใหม 

2.2.4  รูปส่ีเหลี่ยมที่ได  คือขนาดภาพเมือ่ขยายใหญใหมีฐานกวาง 5 นิ้วแลว   

และจะสามารถวัดขนาดไดวาภาพมีความสูงเทาใด 

เมื่อตองการยอภาพใหมีขนาดเล็กลงก็คงใชวิธีเดียวกัน  คือลากเสนทแยงมุมของ 

ภาพที่จะยอ วดัความยาวเสนฐานของภาพที่ตองการแลวลากเสนตั้งฉากขึ้นไปตัดกับเสนทแยงมมุ  

สรางเปนรูปส่ีเหลี่ยมขึน้ใหมจากจุดที่เสนตัง้ตัดกับเสนทแยงมุมนี ้ ก็จะไดภาพขนาดเล็กที่ตองการ

ซึ่งสามารถวัดความสงูของภาพได 

อยางไรก็ตาม  การยอขยายภาพตามวิธนีี้  ควรเขียนเสนทแยงมุมบนกระดาษอื่น   

ไมควรเขียนลงบนแผนภาพตนฉบับ ทั้งดานหนาและดานหลงัของภาพ  เพราะจะทาํใหเกิดรอยเสน

ที่ขีด  อันจะเปนผลเสียตอภาพที่จะนําไปถายฟลมเพื่อทําแมพิมพได 

การใชเสนทแยงมุมนี ้  วิธวีดัขนาดภาพแลวนาํมาตีกรอบบนกระดาษจะเสียเวลา   

อาจใชกระดาษไข หรือกระดาษฝาลอกลายทาบบนภาพแลวขีดเสนกรอบ  ตีเสนทแยงมุมได

โดยตรงทัง้การยอและขยาย  แตตองระวงัวาการขีดเสนบนภาพจะทาํใหภาพเปนรอย  และในทาง

ปฏิบัติไมวาจะยอหรือขยายก็มักใหขนาดภาพโตกวาขนาดที่จะใชเลก็นอยเพื่อใหไดขนาดเต็ม 

เนื้อทีพ่อดี  ไมเกิดเปนชองขาว  ขอบภาพที่เผื่อไวก็เจยีนใหพอดีในขณะใชงาน  ดังภาพที ่5.2 
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ขยายเตม็กรอบ 

ภาพที ่ 5.2 การยอขยายภาพดวยการใชเสนทแยงมุม 

                                 ทีม่า  (ประชิด ทิณบตุร, 2530, หนา 117) 

 

2.3 การใชเครื่องมอื 

  ปจจุบันนี้มีเครื่องมือหลายอยางที่ชวยใหการยอขยายภาพสะดวกขึน้  แตเดิม

ภาพที่เปนฟลมหรือภาพสไลดอาจใชวิธนีาํเขาเครื่องอัดขยายภาพ  แลวปรับขนาดใหใหญ  หรือ

เล็กไดตามตองการที่จะใช  แลวอัดขยายใหมลงบนกระดาษตามขนาดที่ตองการ  เพื่อใชเปนแนว

ใหชางถายภาพยอขยายภาพใหถกูตอง  แตถาเปนภาพที่ไมมีฟลมหรือไมใชภาพสไลด  อาจจะไม

สะดวกเพราะจะตองมีข้ันตอนที่เพิ่มข้ึน 

  เครื่องถายเอกสารที่ยอขยายได  จะสามารถนํามาชวยหาขนาดยอขยายของภาพ

ไดอยางดียิ่ง  เพราะสามารถนําภาพเขาเครื่องเพื่อถายยอ  หรือขยายตามที่ตองการและออกมา

เปนแผนภาพที่มีขนาดตามที่ไดยอหรือขยายแลว  ซึง่ถาใชประกอบกบัการคํานวณตามวิธีแรกจะ

ทําใหไดขนาดภาพที่ตองการใชนั้นแนนอนยิ่งขึน้  เพราะเมื่อคํานวณไดคาเปอรเซ็นตยอหรือขยาย

ของภาพแลว  ก็นําตัวเลขที่คาํนวณไดมาตั้งที่เครื่องถายเอกสารแลวทดลองยอขยายภาพก็จะทาํ

ใหทราบไดวา  ขนาดที่ยอขยายตามเปอรเซ็นตที่คํานวณไดนั้นเปนขนาดที่พอดีกับเนือ้ที่หรือไม 

  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการออกแบบ  ยิ่งชวยใหการยอขยายภาพสะดวกยิง่ขึ้น  

เพราะเมื่อนาํภาพเขาในเครื่องคอมพวิเตอรโดยวิธีสแกน (scan)  ภาพแลว  กส็ามารถปรับขนาด

ของภาพใหญหรือเล็กเห็นไดชัดเจนบนหนาจอคอมพิวเตอรโดยตรง 
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       นอกจากการใชเครื่องมอืตาง ๆ ดงักลาวแลว  ยงัอาจใชสเกลสําหรับหาสัดสวนการยอ

ขยายภาพ (reproduction  scale)  ซึ่งมีลักษณะเปนแผนวงกลมสองวงซอนกัน  และยึดติดกันตรง

จุดศูนยกลาง  แผนสเกลวงกลมที่ซอนอยูดานบนมีขนาดเล็กกวาจะใชแทนขนาดภาพ 

ตนฉบับ  สวนแผนสเกลวงกลมซึ่งอยูดวยดานลางมีขนาดใหญกวาจะใชแทนขนาดภาพที่ตองการ 

3. การกลับภาพตัวอักษร  
การกลับภาพตัวอักษร (type reversal)  เปนการกลับภาพตัวอกัษรกบัพื้น  

(figure/ground) ในลกัษณะตรงกันขามกนั (positive & negative space) ซึ่งเกิดจากกระบวนการ

ถายทอดตนแบบตามวิธกีารของถายภาพ 

4. การตัดบางสวนของภาพ  

ถาไมตองการพื้นรอบ ๆ ของภาพหรือตองการใหภาพมกีรอบลักษณะตาง ๆ ที ่

ตองการ ก็ใชคําสั่งเขียนขอความ เขียนรูปรางที่ตองการ เพื่อบอกชางถายฟลม ใชเทคนิคทางการ

ถายภาพ ลบหรือตัดสวนของภาพที่ไมตองการออกได  ที่เรียกวาการตัดบางสวนของภาพ หรือ 

คัตเอาต  (cut-out halftones)  ดงัภาพที่  5.3 

 

 

ภาพที ่cut-out halftone ตนแบบ 

ภาพที ่ 5.3 การตัดภาพบางสวนออก 

                                            ที่มา  (ประชิด ทิณบุตร, 2530, หนา 120) 

คําส่ังในการใชภาพ 

 ภาพที่จะนาํไปใชในการพิมพตองสงไปพรอมกับตนแบบ หรืออารตเวิรก (artwork)  

เพื่อนาํไปถายภาพทางการพิมพเพื่อทําเปนแมพมิพ  การถายภาพทางการพมิพจะตองแยกถาย

สวนที่เปนตัวหนงัสือ เสน  และลวดลายตาง ๆ  ซึ่งเรียกวา ลายเสน  กับสวนที่เปนภาพ  ทัง้ 2 สวน

นี้ตองแยกถายกันสวนละวธิี แลวจงึจะนาํฟลมที่ถายไดมาไดนั้นประกอบเขาดวยกนัในภายหลัง
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เพื่อปองกันความสับสนที่จะทําใหภาพสลบัที่กนั หรือตกหลนหลงลมืตําแหนงของภาพในตนแบบ

จึงควรนาํภาพสําเนาทีถ่ายเอกสารมาในขนาดเทาภาพที่จะใชหรือถายยอไวเปนขนาดเล็ก ๆ ติดไว

ในตําแหนงของภาพนั้น ๆ  สวนภาพตนฉบบัตองมีคําสั่งไวกับภาพ ดังนี ้

1.  คําสั่งเกีย่วกับขนาด 

      ภาพสหีรือภาพขาวดาํที่เปนภาพถายบนกระดาษอัดขยายภาพอาจใชวิธีปดกระดาษ

ฝาซอนบนภาพ แลวตีกรอบภาพเอาเฉพาะเนื้อที่สวนทีต่องการในภาพ แลวเขียนบอกขนาดตาม

กรอบนั้นไว หรือบอกขนาดที่เปนผลจากการคํานวณวา ภาพนี้ขนาดกี่เปอรเซ็นต หากเปนภาพที่ใช

เต็มตามเนื้อภาพนั้น ๆ ก็อาจเขียนบอกขนาดเปนเปอรเซน็ตไวเพยีงอยางเดียวก็ได 

      กรณีภาพเปนฟลมสไลดสีหรือฟลมสีโปรงใส ไมวาจะเปนฟลมขนาดใด ควรบรรจุใน

ซองพลาสติกใส แลวใชปากกาเขียนพลาสติกเขียนบอกขนาดไวบนซอง หากจะมีการปรับสัดสวน 

ก็ใชกระดาษเจาะเปนชองตามสัดสวนที่ตองการ แลวตดิฟลมไวใหถาวรตามชองนัน้ 

      การใชฟลมสไลดสีนี้ วธิทีี่ดีที่สุดก็คือ ถายหรืออัดขยายฟลมสไลดนั้นเปนภาพบน

กระดาษใหเปนขนาดตามตองการเพื่อจะไดบอกสัดสวนของภาพที่ตองใช กับสวนของภาพที่ตัด

ออกไดอยางแนนอนถูกตอง และยังชวยเปนภาพตวัอยางเพื่อไมใหนาํฟลมลงพมิพกลับดาน ซึ่งจะ

ทําใหภาพผิดกลับซายเปนขวาไดเปนอยางดีอีกดวย 

      ในการใชภาพ นอกจากจะใชวางภาพบนพืน้หลงัสีตาง ๆ แลว กม็ีภาพอีกอยางหนึ่งที่

พิมพเปนขนาดใหญจนสุดขอบกระดาษ โดยวิธทีําจะพมิพภาพบนกระดาษใหมีขนาดใหญกวา

ขนาดของสิ่งพมิพเล็กนอย เมื่อพิมพเสร็จแลวก็ตัดเจียนขอบกระดาษโดยจะตัดสวนริม ๆ ของภาพ

ไป ขอบภาพจงึลนสุดขอบกระดาษ ซึง่เรียกวา การพิมพภาพแบบตัดตก ในการกาํหนดขนาด

ทางการพิมพจึงตองบอกไวดวยวา ภาพไหนตัดตกอยางไร เชน บางภาพตัดตกทางดานขวาของ

ภาพ บางภาพตัดตกดานบน หรือบางภาพตัดตก 3 ดาน เชน ปกหนงัสอื ซึ่งจะเหลือเพียงดานสนั

หนงัสือดานเดยีวที่ไมตองตัดเจียนขอบออก 

2.  คําสั่งเกีย่วกับความเขมของภาพ 

      ตามปกติภาพที่จะลงพิมพก็จะพิมพไปตามขนาดความเขมของภาพ แตในบางกรณีที่

ภาพตนฉบับมคีุณภาพไมดี เชน มีสีซีดจาง มีน้าํหนักสีออนหรือนุม (soft) เปนตน ถาถายภาพ

ทางการพิมพทําแมพิมพตามปกติ ภาพจะดําเกนิไปจนดูไมเห็นรายละเอียดหรืออาจดํามืดสนทิ ไม 

สวยงามและใชไมได กรณีดังกลาวนีจ้ึงตองสั่งใหถายภาพทางการพมิพโดยลดความเขมลง เชน  

ส่ังใหถายเขมเพียง 70% หรือ 80% ซึ่งเมื่อพิมพแลวจะไดภาพสีเทาเขม คลายคลงึกบัภาพตนฉบบั 

และไมมีสวนใดที่ดํามืดสนทิ 
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      นอกจากนี ้ในการพิมพทีต่องการพมิพตัวอักษรซอนทับลงบนภาพ ก็ตองถายภาพนัน้

ใหพิมพเปนสกรีนบาง ๆ สีออน ๆ เพื่อใหตวัอักษรทีพ่ิมพซอนอยูมีความเขมมากกวาและอานได

งาย ถาพิมพภาพมนี้ําหนักสเีขมเกินไป ตวัอักษรจะดูยากและอาจอานลําบาก กรณีเชนนี้ตองสั่งให

ชัดเจนวา ตองการใหถายภาพเขม 20% หรือ 30%  

3.  คําสั่งเกีย่วกับสกรีน 

      ในการพิมพภาพน้ําหนักสีตอเนื่อง หรือภาพทีม่ีน้าํหนักสีออนแก ตองพิมพเปนภาพที่มี

เม็ดสกรีน จึงจะไดภาพที่มีระดับน้ําหนกัสเีหมือนกับตนฉบับ เม็ดสกรีนอาจมีลักษณะกลม  

ส่ีเหลี่ยม  หรือรูปขาวหลามตัดแลวแตจะเลือกใช และสกรีนมีความหยาบหรือความละเอียดตาม

ขนาดของเม็ดสกรีน ซึง่กาํหนดเปนจาํนวนเสนสกรีนตอนิ้ว หรือจํานวนเสนสกรีนตอมิลลิเมตร ซึ่ง

ถาจํานวนเสนสกรีนนอยก็จะเปนสกรนีหยาบ เม็ดสกรีนมีขนาดใหญ ถาจํานวนเสนสกรีนมากเปน

สกรีนละเอียด เม็ดสกรีนมีขนาดเล็ก การจะเลือกใชสกรีนละเอียดหรือหยาบขึน้อยูกบัระบบการ

พิมพ ประสิทธิภาพของเครือ่งพิมพ และกระดาษที่ใชในการพิมพ 

      การพมิพระบบแมพิมพพื้นนูน เชน การพิมพเลตเตอรเพรสควรใชสกรีนหยาบกวาการ

พิมพออฟเซต  และการพิมพโดยใชกระดาษปรูฟ เชน การพิมพหนงัสือพิมพรายวนั ตองใชสกรีน

หยาบกวาการพิมพโดยใชกระดาษอารต การพิมพภาพในหนังสือพิมพรายวนัมักใชจาํนวนเสน 

สกรีน 65-80 เสนตอนิ้ว ทั้งนีข้ึ้นกับระบบการพิมพที่ใชดวย สวนการพมิพภาพบนกระดาษอารตจะ

ใชจํานวนเสนสกรีนประมาณ 150-200 เสนตอนิ้ว ถาใชจํานวนเสนสกรีนไมถูกตอง เชน ใชสกรีน

ละเอียดเกนิไปเมื่อพิมพบนกระดาษปรูฟซึ่งมีผิวของกระดาษหยาบจะพิมพไมได หรือพิมพไดแต

คุณภาพไมดี 

      ปกติในการทําแมพมิพ คําสั่งเกีย่วกบัสกรีนอาจเปนที่เขาใจกนัโดยทั่วไปวา ถาเปนการ

พิมพสีเดยีวซึง่พิมพบนกระดาษปอนดหรือกระดาษอารต ก็จะใชเสนสกรีน 150 เสนตอนิ้ว หากใช

กระดาษแตกตางไปจากนีห้รือเครื่องพิมพเปนเครื่องเกาดอยประสิทธภิาพ จงึอาจตองกําหนด

จํานวนเสนสกรีนใหมใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถพิมพงานไดคุณภาพที่ดี 

      นอกจากนี ้ยังมีเร่ืองมมุสกรีน ซึง่กาํหนดเปนองศา ในการทําแมพมิพสีตาง ๆ มกีาร

กําหนดไวเปนมาตรฐานวา มุมสกรีนของแมพิมพแตละสีจะตางกัน 30 องศา เพื่อไมใหเกิดลายเสื่อ 

เชน สีดาํ 45 องศา สีแดง 75 องศา สีฟา 105 องศา ยกเวนสีเหลืองจะใช 90 องศา หรือจะตางจาก

สีอ่ืนเพยีง 15 องศา ทั้งนี้เพราะสีเหลืองเปนสีที่ออนจะสงัเกตเห็นลายเสื่อไดยาก 
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การทําภาพลักษณะพิเศษ 

 การพิมพภาพประกอบลงในหนากระดาษสิ่งพิมพ นอกจากการพิมพภาพอยาง

ตรงไปตรงมาแลว ยงัสามารถทําภาพลักษณะพิเศษที่แตกตางออกไป เพื่อใหดูแปลกตาหรือมี

ความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะภาพที่ใชประกอบเพื่อความสวยงามในการตกแตงหนา

หนงัสือ การทาํภาพในลักษณะพิเศษอาจทําไดดังนี ้

1.  การบังภาพ 

      การบงัภาพ หรือการคร็อปภาพ (cropping) เปนการตัดบางสวนของภาพออก 

นอกจากจะบงัภาพออกในลักษณะเปนเสนตรง  เหลือภาพเปนรูปส่ีเหลี่ยมธรรมดาแลว ยงัอาจบงั

ภาพเปนรูปอ่ืน ๆ เชน การบังภาพใหเหลอืภาพเปนวงกลม เปนวงรี และแมกระทัง่ทาํเปนภาพลอย

โดยบังภาพออกตามแนวรูปรางของสิง่สาํคัญในภาพกท็ําได เชน ทําเปนภาพคนที่ไมมีฉากหลงั 

โดยตัดตามแนวขอบของตวับุคคลลวนทาํไดทั้งสิน้  ดังภาพที ่ 5.4 

การคร็อปภาพ

ภาพที่ขยายออกมา 
ภาพที่ขยายออกมา 

การคร็อปภาพ 

 

ภาพที ่ 5.4  การคร็อปภาพ 

                                                   ที่มา  (ประชิด ทิณบตุร, 2530, หนา 118) 

 

 

2.  การตกแตงภาพ 

     ภาพที่จะนาํลงพิมพสามารถตกแตงใหมไดทั้งหมด โดยเฉพาะหากเปนการใชเครื่อง

คอมพิวเตอรเพื่อตกแตงดวยแลวจะทําไดหลากหลายและกลมกลนืมาก เชน การนาํสิ่งที่รกหูรกตา
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ออกไปจากภาพ เพิ่มหรือลดตัวบุคคลในภาพ เปลี่ยนฉากหลังหรือนาํคนไปไวในฉากตาง ๆ โดยไม

ตองไปถายภาพมาจากที่นัน้ ๆ มาใหม 

3.  การทาํภาพเปนลายเสน 

      การถายภาพน้ําหนกัสีตอเนื่องใหเปนภาพลายเสนเปนวิธพีืน้ฐานที่ใชกนัเปนประจํา 

กรณีที่ภาพถายมีคุณภาพไมดี หรือตองการลดรายละเอียดจากภาพถายเอง แทนทีจ่ะถายภาพ

ทางการพิมพเปนภาพแบบมสีกรีนก็ถายเปนภาพแบบลายเสน ทาํใหไดภาพทีม่ีเคาโครงหยาบ ๆ มี

แตสีขาวจัด ดําจัด ไมมีบริเวณที่เปนสีเทา ซึ่งจะใชไดดีในกรณีที่ไมเจาะจงตัวบุคคล เชน การลง

พิมพภาพผูประสบเคราะหกรรมตาง ๆ  ภาพผูดอยโอกาส ภาพคนพิการ ภาพผูติดยาเสพติด ภาพ

โสเภณี  หรือผูติดเชื้อโรครายแรงที่ไมตองการใหเหน็หนาแบบเจาะจงตัว ก็อาจจะทําใหเปนภาพ

ลายเสนได 

4.  การทาํภาพพืน้ผิวพิเศษ 

      นอกเหนือจากการทาํเปนภาพสกรีนตามแบบปกติ ยังมีสกรีนแบบพิเศษที่สามารถทาํ

ไดซึ่งจะใหภาพมีพืน้ผิวพิเศษ เชน การทาํภาพสกรีนเม็ดทราย ภาพสกรีนวงกลม ภาพสกรีนแบบ

รัศมีพระอาทติย ภาพที่ไดจะแปลกตาออกไป 

5.  การซอนภาพ 

      ภาพธรรมดาทั้งที่เปนภาพถายหรือภาพวาด สามารถทําใหมพีื้นผวิหรือลวดลายพิเศษ

ได เชน ทําเปนภาพลายผา ภาพลายหนิออน ภาพลายไม ภาพผวิแตกลายงา เปนตน และทําภาพ

ใหแตกตางจากปกติไดอีกสารพัดอยางตามความตองการ พืน้ผิวเหลานีท้ําไดทัง้ในขั้นตอนของการ

อัดขยายภาพตนฉบับและการถายภาพทางการพิมพ  โดยการซอนภาพของพืน้ผิวหรือลวดลาย

ตาง ๆ ทับภาพถายหรือภาพวาดนัน้ ๆ 

6.  การทาํภาพสกรีนสองส ี

      ภาพที่จะพมิพ 2 สีโดยเฉพาะอยางยิ่งจากภาพตนฉบบัขาวดํา สามารถทาํเปนภาพสีที่

สวยงามแปลกตาได โดยกรรมวิธีการพิมพที่เรียกวา “ดโูอโทน” (duotone)  โดยการถายฟลมทํา 

แมพิมพจากภาพเดียวกนัเปน 2 ชิ้นเพื่อการพิมพ 2 สี โดยสีหนึ่งสาํหรบัพิมพเปนสวนสวาง และอีก

สีหนึง่สําหรับพิมพเปนสวนเงา ซึ่งปกติมักจะใชสีดําพมิพเปนสวนเงา โดยแมพิมพแตละสีมีมุม 

สกรีนตางกันเหมือนกับการพิมพภาพสีตามปกติ คือมุมสกรีนตางกนั 30 องศา เมื่อพิมพเสร็จแลว

จะเหน็เปนภาพ 2 สีเหลือบ ๆ กันสวยงาม แปลกตา และจะเกิดเปนสีทีส่ามขึ้นอีกหนึง่จากการผสม

สีของสกรีนดังกลาวไดดวย เชน พิมพสีเขียวและสีแดง เปน 2 สี ในภาพสกรีนจะไดเปนสีน้าํตาลอม

แดงดูคลายกบัภาพเกา ดงูดงามไปอีกแบบหนึง่ 
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การจัดภาพประกอบทางการพิมพ 
การพิมพภาพบนหนากระดาษสื่อส่ิงพิมพสามารถพิมพไดหลายลักษณะ  แตผูออกแบบ

จะนําภาพเหลานัน้มาจัดวางประกอบในหนาสิง่พิมพอยางไรจึงจะเหมาะสม  การจัดภาพประกอบ

ในหนากระดาษมีวิธทีี่จะจัดวางภาพในสวนตาง ๆ ตรงตามความคิดของนักออกแบบหลายวิธีดงันี ้

1.  การจัดภาพปกต ิ

    การจัดพิมพภาพประกอบในลักษณะนีเ้ปนวธิีการงาย ๆ  ตามปกตใินการพิมพมกัใช

ภาพที่ตัดขอบภาพเปนเสนตรงรูปส่ีเหลี่ยมอันอาจจะเปนสี่เหลี่ยมผนืผาหรือส่ีเหลี่ยมจตุรัส ซึ่งเปน

วิธีที่สะดวกในทางการพิมพโดยเฉพาะการพิมพแมพิมพพื้นนูน แมพมิพภาพจะเปนบล็อกที่ตองอดั

รวมกับตัวพิมพใหแนน บล็อกภาพรูปส่ีเหลีย่มจึงใชงานไดดี แมภาพเปนลักษณะอืน่ เชน ภาพรูป 

วงรีหรือรูปวงกลมก็ตองตัดบนฐานที่เปนสี่เหลี่ยมเพื่อประกอบรวมเขากับตัวพิมพ  สวนในการพิมพ

ระบบอื่น เชน การพิมพออฟเซต ซึ่งจะตองทําฟลมและแมพิมพทัง้ภาพและตัวอักษรขึ้นใหมทุกครั้ง 

จึงสามารถตัดขอบภาพเปนรูปตาง ๆ ไดสะดวก และการจัดภาพรวมกบัตัวอักษรกท็าํไดหลายวิธ ี

สะดวกขึ้น    ซึ่งการจัดภาพเปนรูปส่ีเหลีย่มก็ยังเปนทีน่ยิมกนัอยู  

การจัดภาพแบบปกติอาจใชภาพขนาดเลก็ หรือขนาดใหญ วางไวสวนบน สวนลางขาง

ซายหรือขางขวาของหนากระดาษ สวนภาพขนาดใหญกอ็าจจัดวางไวกึ่งกลางหนากระดาษโดยมี

ขอบสีขาวโดยรอบทั้งสี่ดาน  ซึ่งถือวาเปนการจัดภาพปกติหรือธรรมดา   

2.  การจัดภาพตัดตก 

     วิธีตัดตก  (bleeding)  เปนวิธกีารวางภาพไวริมสุดกระดาษโดยไมตองมีขอบสีขาว 

อาจวางภาพใหตัดตกเพียงดานเดียว ตัดตกสองดาน ตดัตกสามดาน หรือตัดตกสี่ดาน 

     2.1  การตัดตกดานเดียว 

  การวางภาพตดัตกดานเดียวเปนวธิีการวางภาพในหนากระดาษใชไดทัง้ในหนา

หนงัสือนิตยสาร หรือเอกสารเปนแผน ๆ โดยวางรูปไวสุดขอบกระดาษดานใดดานหนึง่หากเปน

หนงัสือก็จะวางไวชิดดานบนขวาสุดของหนาเลขคี่ หรือดานบนซายสุดของหนาเลขคู กับชิด

ดานลางขวาสดุหรือซายสุด ภาพเหลานี้เมือ่วางในตําแหนงดังกลาวแลวเมื่อทาํการพมิพจะพิมพ

เนื้อภาพใหเกนิจากขอบสิ่งพิมพไปเล็กนอย เมื่อเก็บรวมเลมและเจียนขอบของสิ่งพิมพแลวภาพ

ดานทีว่างอยูริมจะอยูสุดขอบกระดาษพอดี 

     2.2  ภาพตัดตกสองดาน 

  การวางภาพตดัตกสองดานเปนการวางภาพชิดขอบกระดาษ 2 ขาง โดยอาจชิด

ขอบกระดาษดานบนกับดานขาง หรือชิดขอบกระดาษดานขางกับดานลาง มักใชภาพขนาดใหญ
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พอควร อาจใชขนาดครึ่งหนาถงึเต็มหนากระดาษและอาจวางภาพลึกจนชิดอกหนงัสือหรือดานสนั

ของเลมหนังสอื 

     2.3  ภาพตัดตกสามดาน 

  การวางภาพตดัตกสามดานเปนการจัดวางภาพขนาดใหญเต็มหนากระดาษ เชน 

เต็มหนาหนงัสอืหรือเต็มหนาปกของหนังสอื ซึ่งสวนใหญเปนภาพตัดตกสามดาน อาจจัดวางภาพ

เต็มหนาหรือไมเต็มหนาก็ได การตัดตกเพยีงสามดาน โดยใหเหลืออีกดานหนึง่นัน้ เนื่องจากดานที่

เหลือเปนสันของหนังสือนั่นเอง 

     2.4  ภาพตัดตกสี่ดาน 

  การวางภาพตดัตกสี่ดานเปนการจัดวางภาพที่พิมพเต็มหนากระดาษเมื่อเจียน

ขอบกระดาษแลวขอบภาพทุกดานอยูชิดริมสุดกระดาษ การจัดวางภาพตัดตกสี่ดานนั้น ในทาง

การพิมพตองมีขอบกระดาษเพียงพอสาํหรับใหฟนจับของเครื่องพิมพจับขอบกระดาษระหวางพมิพ

ได ดังนัน้ควรจะเผื่อขอบกระดาษดานทีเ่ขาหาเครื่องพมิพไวประมาณ 0.5 นิ้ว เมื่อพมิพแลวจงึอาจ

ตองเจียนขอบดานนี้ออกมากกวาดานอื่น จึงจะไดภาพตดัตกครบทุกดานหรือตัดตกสี่ดาน วิธนีี้ใช

กับการพิมพเอกสารที่เปนแผนโปสเตอร และแผนพับตาง ๆ 

      การใชภาพตัดตก ไมวาจะเปนภาพตดัตกลักษณะใดตองดูภาพสวนที่จะตัดตกนั้นดวย

วา ดานนัน้ ๆ มีสวนสาํคัญของภาพหรือไม หากเปนสวนของใบหนาคน สวนของศีรษะคน หรือ 

ส่ิงที่เปนสาระสําคัญของภาพ ตองระวังไมใหขาดหายไป เมื่อพมิพและเจียนขอบกระดาษแลว   

ดังนัน้ในทางการการพมิพสวนของภาพดานที่ตัดตก ตองขยายหรือเผื่อสวนเนื้อของภาพไวตัด

เจียนประมาณ 0.5 ไพกา เมื่อตัดเจียนขอบกระดาษแลวภาพจะอยูสุดขอบกระดาษพอด ีถาเผือ่

นอยเกนิไป เมือ่ทําเลมตัดเจยีนหนงัสือบางสวนของภาพที่ตองการอาจขาดหายไปได แตถาเผื่อ

มากเกินไป เมือ่เจียนขอบแลวอาจเหลือเปนขอบขาว ๆ  หลงอยูได 

      กรณีใชภาพตัดตกและตองใสตัวอักษรดวย ตัวอักษรที่จะใสตองซอนทับบนภาพเพราะ

ขนาดภาพเตม็เนื้อที่กระดาษอยูแลว การใสตัวอักษรในภาพนัน้จะตองระมัดระวงั ตวัอักษรไมให

อยูชิดริมภาพเกินไป เพราะเมื่อตัดเจียนขอบภาพแลว ตวัอักษรอาจขาดหายไป จึงควรจัดตัวอักษร

ใหหางจากริมขอบภาพประมาณ 0.5 นิ้ว เพื่อแนใจวาเมือ่เจียนขอบกระดาษหรือริมขอบภาพแลว 

ตัวอักษรจะยงัอยูครบถวน 
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3.  การเรียงภาพ 

      การจัดภาพหลาย ๆ  ภาพในกระดาษหนาเดียวกัน  ตองคํานงึถงึความเหมาะสมหลาย

ประการ  เพื่อใหการสื่อความหมายเปนไปอยางราบรื่น  โดยไมสรางความรูสึกสะดุดหยุดชะงัก  ให

ส่ือความหมายไดอยางตรงไปตรงมาถกูตองและชัดเจน  รวมทัง้ทาํใหหนากระดาษทั้งหนาม ี

ความหมาย 

      การพจิารณาจัดวางภาพ  ในเบื้องแรกตองคํานึงถงึขนาดและสีของภาพ  ซึง่เมือ่ดูแลว

เกิดความรูสึกวาเปนสิ่งที่มนี้าํหนัก  ดังนัน้  การจะจัดวางในหนากระดาษจึงตองยึดหลักการจัด

องคประกอบของภาพใหมคีวามสมดุล  ใหภาพที่จัดวางลงไปแลวอยูไดอยางเหมาะเจาะใน

หนากระดาษ  การปรับปรุงเรื่องน้ําหนักของภาพอาจทาํโดยการเลื่อนตาํแหนงภาพใหอยูหางกัน  

หรือปรับขนาดภาพใหเล็กลง  จะทําใหภาพนัน้ ๆ  ดูเบาลงหรือมนี้ําหนักนอยลง  ตรงกันขามกับ

เมื่อเลื่อนภาพเขามาใกล ๆ  กัน  หรือขยายขนาดของภาพใหใหญข้ึน  ภาพกจ็ะดูมนี้ําหนกัมากขึ้น  

      การจัดภาพใหสมดุลในหนากระดาษควรพยายามทําใหลงตัวในแตละหนา กรณีเปน

หนาหนังสือทีอ่ยูคูกัน การจดัภาพตองคํานึงถงึหนาที่อยูคูกันดวย อาจจัดภาพทัง้ 2 หนาซึง่อยูคูกนั

นั้นใหสมดุล หรืออาจจัดภาพมีขนาดใหญ หรือเปนภาพยาวคาบเกี่ยวหนากระดาษทั้งคูก็จะทาํให

สวยงามนาสนใจมากขึ้น 

      กรณีมีภาพหลายภาพทีจ่ะจัดเรียงในหนากระดาษ โดยยึดหลักการจัดองคประกอบ

เพื่อใหสวยงามแลว ยงัควรเรียงภาพใหเหมาะสมและสือ่ความหมายไดดีดังนี ้

     3.1  เรียงภาพตามลาํดบัความสาํคัญ 

  ภาพทีม่ีความสําคัญเชน พระบรมฉายาลกัษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาถ พระบรมวงศานวุงศ ภาพพระพทุธรูป หรือส่ิงอื่น ๆ ที่ผูคนใน

สังคมเคารพนบัถือตองจัดวางไวสวนบนของหนาและวางลดหลัน่ลงมาตามลาํดับ ไมควรจัดวาง

ภาพอื่น ๆ ไวสูงกวาภาพสําคญัดังกลาว โดยเฉพาะพระบรมฉายาลกัษณนั้น แมตัวอักษรใด ๆ ก็

ควรจัดไวสวนลางของภาพเหลานั้น 

     3.2  เรียงภาพตามลาํดบัเวลา 

 ภาพอาจจะเปนเรื่องเดียวกนัหรือคนละเรื่อง มีความเกี่ยวของกันหรือไมก็ตาม 

เมื่อจัดวางอยูดวยกนั ภาพที่เหน็ไดชัดในเรื่องของลําดบัเวลา เชน เชา สาย บาย เย็น นัน้จะเห็นได

จากลักษณะของแสงเงาในภาพ การจัดเรียงภาพควรจัดภาพที่เกิดในเวลากอนไวทางดานซายมือ 

ถัดไปจึงเปนภาพที่เกิดในเวลาถัดไป เชน จัดภาพพระบณิฑบาตไวทางซายสุด ถัดไปจึงเปนภาพ

เด็กไปโรงเรียน ภาพการทํางานอื่น ๆ ทีเ่กดิขึ้นตอมาจะอยูถัด ๆ ไปตามลําดับ จะชวยใหการดูภาพ
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เปนไปดวยความราบรื่น กลมกลืน และไมรูสึกขัดแยง  ถงึแมวาจะเปนภาพคนละเรื่องที่อาจไมได

เกี่ยวของกันกต็าม 

     3.3  เรียงภาพตามลกัษณะเนื้อหา 

  กรณีที่เปนเรื่องเดียวกันหรือเหตุการณเดียวกัน ภาพสวนใหญจะดูออกหรือ

พิจารณาไดวา ภาพไหนเกิดกอนกนั เชน ภาพความสกปรกรกรุงรัง ภาพการทาํความสะอาดภาพที่

เรียบรอยสวยงาม จะเรียงตามมาเปนลาํดบัหรือภาพการปลูกตนไม ซึง่จะเริ่มจากเหน็ตนไมเล็ก ๆ 

แลวคอย ๆ โตขึ้นตามลําดับ การเรียงภาพตามเนื้อหาดงักลาวนี้ชวยใหภาพดูงาย ดูแลวเกิดความ

เขาใจที่ดีไมสับสน  

     3.4  เรียงภาพนาํสายตาผูอ่ืน 

  การจัดเรียงภาพควรจัดใหเนื้อหาในภาพสามารถนําสายตาผูอานไปยังเนื้อหาที่

เปนตัวอักษรซึง่บอกเรื่องราวของภาพนั้น หรือนําสายตาผูอานไปยงัทิศทางที่ตองการ เชน การ

จัดเรียงภาพประกอบซึ่งเปนภาพคน ควรใหสายตาของคนในภาพมองไปสูเนื้อหาตวัอักษรทีบ่อก

เร่ืองราวของภาพนั้น หรือภาพประกอบซึง่เปนภาพรถไฟ ควรใหหวัรถไฟพุงไปสูบริเวณเนื้อหาที่

เปน 

ตัวอักษร เปนตน 

     3.5  เรียงภาพตามลกัษณะอื่น ๆ 

  นอกจากนี้ในการจัดเรียงภาพ ยังตองดูลักษณะของภาพวาเปนภาพอะไร แลวจึง

จัดเรียงตามความเหมาะสม  เชน ภาพการไถนาพลกิพืน้ดิน ซึ่งในภาพเหน็พืน้ดินเปนสวนใหญ กับ

ภาพทวิทัศนทีเ่ห็นภูเขาและทองฟามเีมฆลอยสวยงาม  การจัดเรียงภาพก็ควรวางภาพที่มทีองฟา

สวยงามไวสวนบน และวางภาพทีม่ีพืน้แผนดินมาก ๆ ไวสวนกลาง 

  ลักษณะของตวัภาพก็มีสวนที่จะกาํหนดวา ควรจะจัดเรียงภาพนัน้ ๆ ไวที่ไหน 

ภาพแนวนอนจะเปนภาพที่เห็นอะไรกวาง ๆ ควรจะเรียงไวสวนลางของกระดาษ สวนภาพแนวตั้ง

ควรเรียงไวสวนบนของกระดาษ และอาจวางเปนภาพตดัตกสุดขอบกระดาษดานบนก็ได 

  การเรียงภาพดังกลาว นอกเหนือจากชวยในดานความสวยงามแลว ยงัชวยใน

ดานการสื่อความหมายไดเปนอยางดี ควรใชแนวทางการเรียงภาพเหลานี้ในกรณีที่ตองจัดเรียง

ภาพประกอบตั้งแต 2 ภาพขึ้นไปในแตละหนากระดาษ หรือในแตละหนาของหนังสือหรือนิตยสาร 

4.  การจัดกลุมภาพและวางคําอธิบายภาพ 

     4.1  การจดักลุมภาพ 



 160 

 การจัดภาพประกอบในบางกรณี ไมอาจจดัเรียงภาพตามปกติไดจึงตองหา

ทางออกดวยการจัดภาพเปนกลุม ๆ   ดวยวิธีการดังนี ้

4.1.1 การจัดเรียงภาพตามปกติ   เปนการจัดภาพประเภทเดียวกัน ภาพที่ม ี

เนื้อหาใกลเคยีงกนัหรือเนื้อหาอยางเดียวกันสามารถจดัรวมไวเปนกลุมเดียวกนัได  จะใชไดดีเมือ่มี

ภาพหลาย ๆ ภาพที่ตองจัดเรียงในหนากระดาษเดียวกนั  

4.1.2 การจัดเรียงภาพเปนกลุม  เปนการจดัภาพประเภทเดียวกันรวมกลุมกัน 

อยูสวนหนึ่งของหนากระดาษ และภาพประเภทอื่นที่จัดรวมอยูอีกกลุมหนึง่ซึ่งวางอีกตําแหนงหนึง่

ของหนากระดาษ ในเนื้อทีว่างของภาพอาจจัดเรียงตัวอกัษรไวใหเต็มเนื้อทีห่รือปลอยเนื้อที่

บางสวนใหวางไวก็ได 

   การจัดกลุมภาพนี้เปนวิธหีนึ่งที่จะแกไขหรือเลือกใชในกรณีที่จัดเรียงภาพ

ตามปกติแลวไมเหมาะสม การนาํเนื้อหาหรือตัวอักษรมาแทรกในระหวางกลุมภาพจะเปนการ

แบงกลุมของภาพใหแยกจากกนัชัดเจนมากยิง่ขึ้น 

  4.1.3  การจัดกลุมที่รวมเอาภาพและคําอธิบายไวดวยกนั ภาพอาจเปนภาพเดยีว

หรือหลายภาพ จัดวางรวมกับคําอธิบาย ซึ่งมีวธิีการจัดภาพและคําอธิบายดงักลาวอยูภายในเสน

กรอบ ซึ่งเรียกกันวา “เสนลอมกรอบ”  เสนที่อยูรอบกรอบจะชวยแบงขอบเขตวาภาพและ

คําอธิบายที่อยูภายในเสนลอมกรอบนัน้เปนสวนเดียวกนัและแยกจากสวนอืน่ ๆ หรือกรณีที่จัดเปน  

1 หนากระดาษ หรือ 1 หนาหนงัสือ ก็จัดวางภาพไวสวนหนึง่ และคาํอธิบายไวอีกสวนหนึ่ง ซึง่เมื่อ

รวมกันแลวได 1 หนา การจัดวางใหเต็มหนานั้นทําไดงาย เพราะสามารถปรับขนาดภาพใหเต็ม 

เนื้อที่ได ภาพเล็กไปก็ขยายใหใหญข้ึนได 

   การวางภาพในหนากระดาษนี้ ควรวางภาพในตาํแหนงตรงกลางคอนไป

ทางดานบนของกระดาษซึ่งเปนตําแหนงทีด่ีมองเหน็ไดงาย และจะไดรับความสนใจมากกวา

ตําแหนงอื่น  การวางภาพทีต่่ํากวาแนวกึ่งกลางหนากระดาษ ภาพจะอยูคอนไปทางสวนลางของ

กระดาษ จะเปนมุมอับที่คนอาจจะมองผานหรือมีความรูสึกไมอยากดูภาพนัน้ ๆ เพราะวางภาพใน

ตําแหนงที่ดยูากหรือเปนตําแหนงที่ไมคอยชวนดู 

     4.2  การวางคําอธิบายภาพ 

  การวางคําอธบิายภาพ ตามปกติจะวางไวใตภาพ จนบางครั้งเรียกเปนชื่อเฉพาะ

วา “คําอธิบายใตภาพ” จัดเปนตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด เพราะเมื่อผูอานเห็นภาพกจ็ะเหน็และ

อานคําอธิบายภาพไปโดยอตัโนมัติ ภาพทกุภาพที่นาํลงพิมพโดยเฉพาะภาพถายควรมีคําอธิบาย

ภาพ นอกจากกรณีจัดทําเปนเรียงความภาพ เพราะลําพังในภาพจะบอกผูอานไดเพียงบางสวน
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หรือบอกขอเทจ็จริงบางอยางเทานัน้ ไมอาจใหรายละเอยีดไดครบถวนมากมาย การมีคําอธิบาย

ภาพจึงเปนสิง่สําคัญ หากนาํภาพพิมพโดยไมมีคําอธิบายภาพ ซึ่งอาจมีเหตุผลวา นาํมาใชใน

ฐานะเปนภาพตกแตงหนากระดาษ ไมไดมุงที่จะประกอบเนื้อหาหรือส่ือความหมายอยางใดอยาง

หนึง่ ก็อาจจะไมมีคําอธิบายภาพได แตในความคิดและความรูสึกของผูอานแลว เมือ่เห็นภาพก็

อยากจะพบรายละเอยีดและอยากใหมีคําอธิบายภาพอยูดวย 

การวางคําอธบิายภาพ นอกเหนือจากใตภาพแลว ยังอาจวางไวในทีอ่ื่น ๆ ไดอีก  

เชน วางไวทางดานบนของภาพ วางไวทางดานขางทั้งทางซายหรือทางขวามือของภาพ 

  นอกจากนี ้การจัดวางภาพและคําอธิบายภาพในบางโอกาส หรือเปนนิยมของ

หนงัสือแตละเลม อาจจัดเรยีงภาพติดตอกันไป แลวมีคําอธิบายภาพแยกอยูตางหาก กรณีนี ้

คําอธิบายภาพตองมีคําบอกวา ภาพบนซาย ภาพบนขวา ภาพกลาง ภาพลางซาย ภาพลางขวา 

บางครั้งผูอานก็อาจเกิดความสับสนได เพราะบางคนไมเขาใจวาซายหรือขวานัน้ คือซายขวาของ 

ผูอานหรือซายขวาของหนากระดาษ บางครั้งจึงตองทําแผนผังของภาพใหมีสัดสวนเปนภาพใหญ

เล็กเหมือนอยางที่จัดไว แลวกําหนดหมายเลขกํากับภาพเปน 1-2-3 ตามลําดับ แลวกเ็ขียน

คําอธิบายวา 1 เปนภาพอะไร 2 เปนภาพอะไร 

  ดวยเทคนิคการพิมพยงัอาจวางคาํอธิบายภาพไวในตวัภาพได โดยเลือกบริเวณที่

สีกลมกลนืหรอืไมมีลวดลาย เชน ทําเปนตัวดําอยูในภาพบริเวณสีออน หรือทําเปนตัวขาวใน

บริเวณสีเขมหรือสีทึบ และกรณีที่เปนภาพสี ก็อาจทําเปนตัวขาว ตัวดาํอยูในภาพ หรือ อาจทาํเปน

ตัวสีอยูในภาพก็ได เพียงแตตองพยายามเลือกแบบตัวอักษร และการใชสีใหอานงาย 

  สําหรับภาพทีใ่สคําอธิบายภาพรวมไวในภาพ ซึ่งในทางการพิมพภาพและ 

คําอธิบายภาพอยูในฟลมทีจ่ะใชทาํแมพมิพเปนชิ้นเดียวกัน หนงัสือพมิพรายวันบางฉบับนิยมใช

วิธีนี ้เพราะในการนาํฟลมมาจัดประกอบหนา โอกาสทีจ่ะวางฟลมภาพผิดตําแหนงทําให 

คําอธิบายภาพสับสนจะไมมี  เพราะถึงแมวางผิดตําแหนง คําอธิบายก็จะอยูกับภาพนัน้ ๆ ทาํให

การอธิบายภาพไมผิดพลาดได 

 
เทคนิคการจัดภาพประกอบในหนาส่ิงพิมพ  

ในการจัดภาพประกอบในหนาสิง่พิมพยงัมีเทคนิคอืน่ ๆ อีกที่จะทาํใหการนาํภาพประกอบ

มาใชไดอยางมีคุณภาพ ดังนี้ (ประชิด ทณิบุตร, 2530, หนา 57-59) 

1.  ภาพกับตัวหนงัสืออยูดวยกันในหนาเดียว  มีการจัดภาพและตัวอกัษรดังนี ้

1.1 ภาพกับตัวอกัษรแยกกัน 
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1.2 ตัวอักษรแทรกอยูระหวางภาพ 

 

โดยทั่วไปที่จัดกันจนเคยชนิมักจะวางตัวอกัษรไวดานลางของภาพ โดยภาพ 

กับตัวอักษรแยกกนั แตอยางไรก็ตามจะเปลี่ยนเปนรูปแบบสมัยใหมที่นยิมใชภาพเต็มหนา แลว

เขียนตัวอักษรทับลงบนสวนที่เบาบางที่สุด หรือการแยกภาพออกเปน  2 สวนเยื้องกนั แลวแทรก

ตัวหนงัสือไวระหวางภาพ กค็วรจะทาํไดเชนกนั 

2. ภาพและตวัอกัษรแยกอยูกนัคนละหนา มีหลักการดังนี ้

2.1  คํานงึถงึธรรมชาติของการไลสายตา 

2.2  จุดแรกของสายตากบัหนาหนงัสือทางขวามือ 

2.3  การขึ้นบท ข้ึนหวัขอ ภาพมักจะอยูทางขวามือเสมอ เพราะตองการตอนรับวินาท ี

แรกของสายตา 

2.4 สวนทางซายมอืปลอยไปตามความเหมาะสม 

     เร่ืองการวางหนาสิ่งพิมพดังกลาวนี้จะทําใหภาพไปหนกัอยูทางขวามือหมด หนาซาย 

จงึตองบรรจุตัวอักษรลงไป ถาจัดเชนนี้โดยตลอดตัวอักษรที่นาสนใจหรือตองการย้าํเนน อาจจะไม

มีโอกาสอยูในจุดสนใจ  ดังนัน้ในการจัดบางหนาจงึสมควรกลับภาพไปไวหนาซายมือเสียบางก็ได 

3.  การจัดภาพและตัวอักษรควบสองหนาเรียกวา “หนาคู” (double-page spread)  

มีหลักการดังนี ้

3.1  โปรงตา โปรงใจ ความรูสึกโลง กวาง ไมอึดอัด 

3.2  การใชสายตาดวยทัศนะอันเสรีมากขึ้น 

3.3  ตื่นตาตืน่ใจเหมือนไดอากาศเพิ่มข้ึน 

3.4  การแสดงของเนื้อหาไดเต็มที ่
การจัดวางแบบควบหนานี้ตองระมัดระวงัเรื่องการรักษาเอกภาพ ดุลยภาพและความ 

กลมกลนืบนหนาสิง่พิมพ  เพราะจะทาํใหภาพที่ขนาดใหญ จุดเดนเราอารมณอาจจะดอยลงได 

4.  การจัดภาพมิติ (dimension picture)  โดยประดิษฐภาพใหแยกตัวออกจากหนาราบ 

ของสิ่งพมิพ  มีหลักการดังนี ้

4.1  ตัดตอใหเหน็ภาพหนาขึน้ 

4.2  ประทับภาพใหนนูสูงขึน้ 

4.3  พับเมื่อปด คลี่เมื่อเปด  

การจัดหนาไมวาจะปรากฏออกมาในรูปลักษณะใดก็ตาม นักออกแบบจะตองรูจักใช 
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หรือจัดการกับองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูล เนื้อเร่ืองของหนังสือ โดยเฉพาะหากมีการ

นําภาพประกอบมาใชนอกจากความชืน่ชอบภาพนัน้แลว ยงัตองคํานึงถงึรูปราง  แบบ   และขนาด

ที่สวยงามเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองและเนื้อทีท่ี่ใชจริงดวย เพื่อใหผูอานมอีารมณและความรูสึกรวม

ตามไป 

 

ขอคํานึงถึงในการใชภาพประกอบในหนาส่ิงพิมพ  
 ในการนําภาพประกอบเพื่อใหปรากฏบนหนาสิง่พิมพใดก็ตาม ควรคํานึงถงึสิง่ตอไปนี ้

(Laing, 1993, p. 56) 

1. ตองการใหขาวสารดึงดูดความสนใจดานการใชภาพหรอืถอยความเพยีงใด 

2. มีบางสวนของเนื้อหาที่ไมชัดเจนและสามารถอธิบายดวยภาพประกอบไดหรือไม 
3. มีการอางอิงความเปนจริงทีแ่นนอนในเนื้อหา เชน เหตุการณ สถานที่ หรือบุคคล 

ที่ตองนํามาเปนภาพประกอบหรืออธิบายใหเขาใจหรือไม 

4. มีเนื้อหาใดที่ตองการใหผูอานทราบถึงการกระทําที่เปนลาํดับข้ันตอนหรือไม 
5. มีภาพและสัญลักษณใดที่เหมาะสมกับรูปแบบและแสดงความรูสึกรวมกับขาวสาร 

นั้นได 

จากหลักการและสวนประกอบตาง ๆ ในการออกแบบกราฟกที่กลาวมานี ้มิใชเปน 

กฏเกณฑที่แนนอนตายตัวเสมอไปเพราะการออกแบบกราฟกและสิง่พมิพก็มวีิธกีารแกปญหา

เชนเดียวกนักบัการออกแบบสาขาอื่นที่อาจตองสลับข้ันตอนการแกปญหา (alternate solution) 

เพื่อหาสภาพที่ปรากฏใหเปนไปตามความเหมาะสมกบัหลักการของการจัดองคประกอบศิลปที่

ควรคํานึงถึงหลักพื้นฐาน 3 ประการดังนี ้

1. ความมีเอกภาพ  ในที่นีห้มายถึงสิง่ทีช่วยทาํใหชิน้งานเปนอันหนึง่อันเดียวกนัซึ่งตอง 

ข้ึนอยูกับวัตถปุระสงคนัน้ ๆ ความมีเอกภาพจะครอบคลุมถึงเรื่องของความคิดและการออกแบบ 

2. ความสมดุล  ความสมดุลในงานออกแบบเปนเรื่องของความงาม ความนาสนใจ เปน 

การจัดการสมดุลกันทัง้ในดานรูปแบบและสีซึ่งมอียู 2 ลักษณะไดแกความสมดุลในรูปทรงและ

ความสมดุลในความรูสึก 

3. การมีจุดแหงความสนใจ  ภายในเนื้อหาที่จาํกัดจะตองมกีารเนนใหจุดใดจุดหนึ่งม ี

ความสาํคัญ อาจทาํไดดวยภาพหรือขอความก็ได โดยมีหลักวา “ความคิดเดียวและจุดสนใจเดียว”   

      สําหรับวิธกีารที่จะทาํใหมีจุดสนใจอาจเนนดวยส ีขนาด สัดสวน และรูปรางที่แปลกไป

กวาสวนอ่ืน ๆ ในภาพ สวนตาํแหนงที่เหมาะสมในการวางจุดสนใจนั้นสามารถกระทาํไดดังนี้ โดย
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การนาํภาพมาแบงเปน 3 สวน บริเวณทีเ่สนตัดกันก็คือ ตําแหนงที่เหมาะสม จากผลการวิจยัซึ่งได

ทดลองหลายครั้งพบวา ตรงจุดตัดกันที่มมุบนซายนั้นเปนตําแหนงทีด่ีที่สุด เหตุผลหนึง่ที่สนับสนนุ

ก็คือ ในการอานหนงัสือเรามักจะอานจากมุมบนซายไปขวา และจากบนลงลาง ฉะนั้น ตําแหนงนี้

จะเปนจุดแรกที่สายตาเรามอง เพื่ออานหรือดูภาพบนหนาสิง่พิมพ  ดงัภาพที่  5.5 

 

 

ภาพที ่ 5.5  การจัดวางภาพในตําแหนงจุดสนใจ 

                             ทีม่า  (พงษศักดิ์  ไชยทิพย, 2544, หนา 28) 

 

ในการออกแบบสิ่งพิมพนั้นตองใชองคประกอบที่สําคัญทั้งตัวอกัษร ภาพประกอบ ตาราง  

แผนภูมิ แผนที ่ฯลฯ ดวยการจัดระยะหาง (interval) และการกาํหนดตําแหนงขององคประกอบ

ตาง ๆ  เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางเหมาะสมในแตละหนา และมีความสมัพนัธกลมกลนืกนั

จนตลอดเรื่องและตลอดเลม 
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สรุป 
 สําหรับการนาํภาพประกอบมาใชรวมในงานออกแบบกราฟกและสิง่พมิพนัน้ นอกจาก 

ผูออกแบบจะตองมีหลกัการและขอคํานึงหลายประการ ผูออกแบบยังตองเรียนรูเทคนิคและ 

กรรมวิธีการผลิตการใชภาพประกอบประเภทตาง ๆ เชน ภาพเขียน ภาพวาด ทีเ่กิดจากฝมือจาก

นักเขียนภาพประกอบ ภาพที่กระทําขึ้นดวยเครื่องคอมพวิเตอร ภาพที่เกิดจากเทคนคิการ

บันทกึภาพ หรือภาพประกอบสําเร็จรูปทีไ่ดจากการพิมพ ซึง่เทคนิคกรรมวิธกีารผลติและการ

นํามาใชวธิีการดังกลาว แมวาผูออกแบบจะมิไดเปนผูกระทําขึ้นมาดวยตัวเองแตก็ตองมีการสั่งการ 

และการติดตามผลในสิ่งที่ตองการและวิจารณเพื่อความเหมาะสมกบัขาวสารนั้น ๆ ได 

ภาพทีน่ํามาใชในการพิมพทั้งภาพถายและภาพวาดมหีลายคุณภาพ  อาจเปนภาพที่

สรางสรรคข้ึนมาอยางประณีตบรรจง  หรือเปนภาพที่ไดจากวธิีการงาย ๆ  และสะดวก  ดวย

เทคโนโลยีสมยัใหมคุณภาพของภาพจงึแตกตางกนั  จาํเปนตองรูวิธีคดัเลือกภาพซึง่อาจยึดเนื้อหา

ในการสื่อความหมายของภาพเปนหลกั  และคุณภาพการถายภาพของภาพรวมดวย  นอกจากนี้

ขนาดและสัดสวนของภาพสามารถยอขยายและแกไขปรับปรุงไดตามลักษณะของเนื้อหาทีท่ี่จะ

วางภาพบนหนาสิง่พิมพ  แตก็ตองดูสวนสําคัญในภาพวาจะปรับปรุงไดมากนอยเพยีงใด   เมื่อ

ตองการจะใชภาพหรือปรับปรุงภาพในลักษณะใดตองเขียนสั่งไวในภาพตนฉบับอยางถกูตอง  

โดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวของกบัการใชเทคนคิทางการพิมพ  ซึ่งไมไดเปนการนําภาพไปลงพิมพอยาง

ตรงไปตรงมา     

นอกเหนือจากการใชภาพที่ปรับปรุงขนาดไดตามความตองการแลว  ยงัมีวธิีที่จะทาํภาพ

ใหมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากเดิม  เพื่อความสวยงามแปลกตา  ซึ่งนักออกแบบอาจออกแบบ

ในลักษณะตางๆ  ไดหลายอยาง เชน  การพิมพภาพโดยการบังภาพ เปนรูปส่ีเหลีย่ม เสนขอบภาพ

เสนตรง รูปลอยตัว  หรือทาํเปนภาพตัดตก 

ภาพประกอบสื่อความหมายไดเชนเดียวกับตัวอักษร ภาพหลายภาพจะมีเนื้อหา

เกี่ยวเนื่องกับเวลาหรือความเปนไปของเรื่องราว จึงสามารถจัดลําดับเพือ่เสริมความเขาใจ หรือใน

การจัดวางภาพยังมีวิธทีี่เรียงภาพเพื่อใหไดเนื้อหาทาํนองเดียวกัน หรือการจัดเรียงตามลําดับ

ความสาํคัญและตามความสําคัญของบุคคลในภาพ   หากมหีลายภาพในหนาเดียวกัน การจัด

ภาพเปนกลุม ๆ จะดีที่สุด และมีการจัดวางคําอธิบายภาพไวที่ภาพในลักษณะตาง ๆ เพื่อทาํให

ผูอานเกิดความเขาใจในการสื่อความหมายของภาพนั้นไดตรงตามที่ตองการ 
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แบบฝกหัดทายบทที่  5 
 

1.  จากคํากลาวที่วา “ภาพหนึง่ภาพพูดไดเปนพนั ๆ คาํ” ทานเขาใจวาอยางไร และแสดงใหเห็นวา

ภาพนัน้มีความสําคัญตองานพิมพอยางไรบาง  

2. จงอธิบายประเภทของภาพประกอบทีน่ํามาใชทางการพิมพวามีกี่ประเภท อะไรบาง 

3. ทําไมจงึตองมกีารคัดเลือกภาพถาย และลักษณะของภาพถายที่ดีเปนเชนใด 

4. คําสั่งที่ใชกับภาพประกอบทางการพิมพ มีอะไรบาง 
5. จงอธิบายวธิีการยอขยายภาพที่จะนาํมาใชประกอบงานพิมพมีกี่วธิี อะไรบาง 
6.   การทําภาพลักษณะพิเศษเพื่อการออกแบบทางการพิมพ สามารถทําไดอยางไรบาง 

7.  จงอธิบายลักษณะของการจัดภาพตัดตก พรอมยกตวัอยางประกอบ  

8. จงยกตวัอยางภาพจากสื่อส่ิงพิมพทีม่ีลักษณะการเรียงภาพดังนี ้
8.1 การเรียงภาพตามความสําคัญ 

8.2 การเรียงภาพตามเวลา 

8.3 การเรียงภาพตามลักษณะเนื้อหา 

8.4 การเรียงภาพนําสายตา 

9. ในการจัดวางกลุมภาพประกอบในหนาสิง่พิมพ ควรวางไวในตําแหนงใดจึงเหมาะสมที่สุด 

10. ทําไมจงึตองมคีําอธิบายภาพ และการจัดวางคาํอธิบายภาพสามารถทําไดอยางไร 


