บทที่ 5
ภาพประกอบทางการพิมพ
สิ่งที่ปรากฏบนหนากระดาษของสื่อสิ่งพิมพคือ ตัวหนังสือ เสน และภาพ ภาพจะรวมถึง
ภาพถาย ภาพวาด และการเขียนภาพ ภาพเหลานี้ลวนมีคุณลักษณะเฉพาะตัว จึงมักเรียกรวมกัน
วา “ภาพประกอบ” ซึ่งการใชภาพประกอบในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพนั้นสวนใหญเปนไปเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ และแสดงประกอบกับเรื่องราวขาวสารตาง ๆ ที่จะนําเสนอตอสายตาของผูดูให
เกิดความรูสึก ความเขาใจคลอยตามวัตถุประสงคของการสื่อสารทีม่ งุ หวังไว เมื่อจะตองมีการนํา
ภาพประกอบมาใชในหนาสิง่ พิมพนนั้ ๆ ผูใชตองมีความรูวา จะใชอยางไร เพราะในการนําภาพ
แตละประเภทมาใชเปนภาพประกอบนัน้ มีความแตกตางกัน การนําภาพประกอบมาใชทางการ
พิมพจงึ ตองมีการคัดเลือกภาพโดยพิจารณาจากเนื้อหาและคุณภาพของภาพ นอกจากนี้ภาพทีใ่ ช
ยังมีขนาดทีห่ ลากหลายดวยวิธีการยอขยาย
หรือปรับปรุงโดยใชเทคนิคทางการพิมพเขาชวย
เพื่อใหภาพทีน่ ํามาพิมพแลวนัน้ ใชไดดียิ่งขึ้น
รวมทัง้ หลักเกณฑการจัดวางภาพประกอบให
สอดคลองกับขนาดของตัวอักษรที่จะพิมพรวมกันบนหนาสิ่งพิมพ ดังนั้นในการออกแบบและผลิต
สื่อสิ่งพิมพใหมีความสวยงามและเกิดประโยชนใชสอยอยางมีคุณคา
นักออกแบบและผลิต
สิ่งพิมพจงึ ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพประกอบทางการพิมพที่สําคัญอีกสวนหนึ่งของ
งานออกแบบ

ความหมายของภาพประกอบ
ภาพประกอบเปนเนื้อหาสวนที่เปนภาพซึง่ นํามาตีพิมพในเอกสารสิง่ พิมพตา ง ๆ
นอกเหนือจากเนื้อหาขอความที่เปนตัวอักษร ภาพประกอบเหลานี้อาจเปนภาพวาด ภาพเขียน
ภาพถาย หรือภาพกราฟฟกซึ่งนํามาใชไดทั้งขนาดใหญภาพเดียวเต็มหนากระดาษ ภาพขนาดเล็ก
รองลงมา จนถึงภาพขนาดเล็ก ๆ ซึง่ จัดไวในสวนใดสวนหนึง่ ของหนากระดาษใหปรากฏอยูในหนา
สื่อสิ่งพิมพเพือ่ การสื่อความหมายทีง่ ายตอความเขาใจของผูอานที่เปนผูรับสารนัน่ เอง
ภาพประกอบมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับการออกแบบทางการพิมพเพื่อใชในการ
เรงเราใหผูอา นเพิม่ ความสนใจในการอานหนังสือเพิ่มขึ้น เชน หนังสือสําหรับเด็กหากขาด
ภาพประกอบเสียแลวหนังสือก็ไมมีพลังเพียงพอที่จะเรงเราและกระตุนใหเด็ก ๆ อยากอานหนังสือ
สําหรับภาพประกอบซึ่งนํามาใชมีหลากหลายประเภทแตละประเภทมีความเหมาะสมกับการ
นํามาตีพิมพในลักษณะตางกัน อยางไรก็ตามการนําภาพประกอบในสื่อสิ่งพิมพก็เพื่อสื่อ
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ความหมายไดเชนเดียวกันกับตัวอักษร แตมีลักษณะเฉพาะคือสามารถทําใหเห็นความเหมือนจริง
ไดและใหรายละเอียดแกผูอา น ตลอดจนสามารถใชเวลาพิจารณาไดเปนเวลานาน จนเกิด
ความคิดและความเขาใจตามประสบการณและสภาพแวดลอมที่ตนเองคุนเคยดังภาษิตจีนที่กลาว
วา “ภาพหนึง่ ภาพมีคาเทากับถอยคําหนึง่ พันคํา” แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการให
ความหมายของภาพไดเปนอยางดี เพราะภาพเปนภาษาสากลแมไมรหู นังสือเมื่อดูแลวก็สามารถ
รับรูเรื่องราวความหมายไดถา หากมีการใชภาพประกอบทางการพิมพที่ดีและมีคุณภาพ

ความสําคัญของภาพประกอบ
ภาพและสวนประกอบตกแตงภาพบนหนาสิ่งพิมพนนั้ กอใหเกิดคุณคาทางความงาม และ
การถายทอดจินตนาการความคิดใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อตองการใหเกิดประสิทธิภาพผลใน
การสื่อสารมากที่สุด ดังนั้นภาพประกอบในสิ่งพิมพจึงมีความสําคัญดังนี้
1. ใชเปนแนวทางในการสรางบุคลิกของงานทําใหผูดหู รือผูอานไดรับรูและยอมรับใน
รูปแบบ ลักษณะเดนเฉพาะและสวนประกอบตาง ๆ ในงานนั้น ๆ
2. ใชสรางความสวยงามทางดานศิลปะของงาน ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
และการนําเสนอภาพ มุง ที่จะใชภาพเพื่อการเสนอเนื้อหา และสรางความสวยงามทีเ่ ปนการพัฒนา
ความคิด ความรูสึก ตลอดจนกอใหเกิดความงอกงามทางจิตใจ ทั้งนี้การนําภาพประกอบลงพิมพ
ชวยตกแตงหนาสิง่ พิมพใหสวยงาม นาอาน ดวยการพิมพภาพประกอบปจจุบันที่ทนั สมัย
3. ใชดึงดูดความสนใจแกผูพบเห็นไมวาจะเปนรูปแบบภาพ การจัดวางเนือ้ หาภายใน
ภาพ ตลอดจนสีสันในภาพที่กระตุนใหเกิดความสนใจสื่อสิ่งพิมพนนั้ ๆ
4. ใชสรางความเขาใจ บางครั้งการอธิบายเรือ่ งใดอาจยากตอการบรรยายใหเกิดความ
เขาใจ แตเมื่ออธิบายและใชภาพประกอบดวยก็จะชวยใหเขาใจไดดี รวดเร็ว และถูกตองกวาการไม
มีภาพประกอบ
5. ใชเสริมความเขาใจ ในกรณีที่ขอความสรางความเขาใจในระดับหนึ่งแลว แตก็ยงั อาจ
จะไมชัดเจนหรือไขวเขว จําเปนตองมีภาพประกอบเพื่อเสริมความเขาใจใหชัดเจน
6. ใชนําเสนอขอมูลเพื่อใหเกิดความงายตอการจดจํา รูปภาพและแนวทางการออกแบบ
นั้นจะทําใหเกิดความชัดเจนของเนื้อหา ภาพจะทําใหผูอา นเขาใจงายขึน้ บุคลิกของการออกแบบ
จะชวยเนนความทรงจําไดดยี ิ่งขึ้น
7. ใชปดบังความดอยในคุณภาพของงาน อาจจะเปนเหตุผลของความจํากัดในดาน
งบประมาณหรือความจํากัดของวัสดุที่มีอยู จึงเปนเหตุผลใหงานนั้นดอยความสนใจลงไปบาง
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ภาพและการออกแบบที่ดีจะชวยดึงความสนใจและลดความสนใจในจุดบกพรองไปได
8. ใชเปนหลักฐานเพื่อบงบอกบุคคล เชน เมื่อมีการนําเสนอภาพของบุคคลใด ไมอาจใช
ขอความอธิบายใหเห็นไดอยางชัดเจนวาบุคคลนี้เปนใคร แตเมื่อลงพิมพภาพแลวบอกชื่อ ผูเห็นก็
จะรูจักบุคคลนี้ไดในทันที
9. ใชเพิ่มประสิทธิภาพในการสือ่ ความหมาย การออกแบบและการใชภาพที่เหมาะสมจะ
ชวยใหการสื่อความหมายไดตรงกับวัตถุประสงคและเขาใจงาย ใชเวลานอย และเพิ่มความชัดเจน
ของเนื้อหาสาระไดมากยิ่งขึน้

หนาที่ของภาพประกอบ
แมวาภาพประกอบจะทําหนาที่หลายรูปแบบ ไมวาจะสนองตอบแนวความคิดสรางสรรค
ของผูออกแบบ หรือการสรางสรรคดานความงาม หรือดานประโยชนใชสอย นักออกแบบตองพึง
ระลึกไววาการนําภาพประกอบมาใชในสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ควรนําภาพมาใชใหเหมาะสมกับโอกาส
และหนาที่ดงั นี้ (ประชิด ทิณบุตร, 2530, หนา 44-46)
1. เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจ (to attract attention) เปนหนาทีห่ ลักของภาพ
ประกอบในงานออกแบบสิ่งพิมพทุกประเภทที่ชว ยใหเกิดความแตกตางขึ้นในงานดวยพืน้ ที่ เสน
สีสันที่เดนสะดุดตาทําใหขา วสารนัน้ ๆ นาสนใจขึ้น
2. เพื่อประกอบการอธิบายความรู (to explain instructions) เปนสื่อแสดงความรู
ตาง ๆ ที่ไมสามารถมองเห็นไดจริง (unrealistic views) ดวยการสรางภาพประกอบการอธิบายให
มองเห็นไดกระจางขึน้ เชน ภาพโครงสรางของโมเลกุล หรือภาพดานตัด (cross section) เปนตน
3. เพื่ออธิบายความคิดรวบยอด (to explain concepts) เปนการแสดงขอมูลเนื้อหา
สาระ แนวความคิดดวยการใชภาพประกอบทําใหมีความเขาใจไดงายขึ้น รวดเร็ว เชน การเขียน
เครื่องหมาย สัญลักษณ และแผนภาพตาง ๆ เพื่อมีความหมายแทนสิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยเฉพาะ
4. เพื่อการอางอิงแทนสิ่งที่ปรากฏจริง (to inform of the appearance) เมื่อขาวสารมี
เนื้อความที่เกีย่ วของและบงชี้ถึงความเปนจริงตาง 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 จึงมักนิยมเขียนเปนกราฟ แผนภูมิ ตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร
หรือเปนภาพประกอบในลักษณะของลายเสนทางเรขาคณิตขึ้นแทน ดังภาพที่ 5.1
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ภาพที่ 5.1 ภาพที่ใชสําหรับประกอบขอมูลทางสถิติ
ทีม่ า (โปรแกรมสําเร็จรูปไมโครซอฟทเวิรด, 2547, หนา 101)

ประเภทของภาพประกอบทางการพิมพ
ภาพที่ใชเปนภาพประกอบทางการพิมพนั้นสามารถใชภาพไดทุกประเภทเพราะเทคโนโลยี
ทางการพิมพสามารถถายทอดภาพประเภทใดก็ไดลงบนสื่อสิ่งพิมพเพือ่ ใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน
จึงอาจจําแนกประเภทภาพประกอบไดเปน 4 ประเภท คือ ภาพถาย ภาพวาดลายเสน ภาพวาด
น้ําหนักสีตอเนื่องหรือภาพระบายสี และภาพพิมพ (กมล ฉายาวัฒนะ, 2543, หนา 253)
1. ภาพถาย
ภาพถายเปนภาพที่ไดจากกรรมวิธีทางการถายภาพ ซึง่ ใชประโยชนไดมากในการ
นํามาพิมพ เพราะภาพถายมีคุณลักษณะเฉพาะตัวหลายอยาง โดยเฉพาะในแงความเหมือนจริง
ความละเอียดลออ การสรางสรรคความรูส ึกและการโนมนาวใจ
กรรมวิธที างการถายภาพตองอาศัยปฏิกิริยาเคมีของแสงสวางทําใหเกิดภาพขึ้น
การบันทึกภาพดวยแสงและมีกลไกควบคุมใหแสงสวางสองผานเลนซ ทําใหไดภาพเหมือนจริง
ไดภาพที่มีบรรยากาศสวยงามหรือสมจริงตามสภาพของแสงสวาง ไดภาพนิง่ ที่แสดงกิริยาอาการ
ของสิ่งทีม่ ีการเคลื่อนไหวในภาพ นอกจากนี้ภาพถายยังสรางหรือถายทอดศิลปะไดเปนอยางดี
ดานเนื้อหาของภาพ ปกติภาพถายสามารถบอกเรือ่ งราวตาง ๆ จึงใชประโยชนในการ
สื่อสารไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของขาววา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และ
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ทําไม เชน สามารถบอกไดวา ใครเปนใคร เพราะจะเห็นหนาตาบุคคลชัดเจนตามความเปนจริง
กําลังทําอะไร ภาพถายสามารถบันทึกไดดี ไมวา จะมีการกระทําหรือมีการเคลื่อนไหวใด ๆ
เกิดขึ้นที่ไหน สถานที่ในภาพซึ่งจะมองเห็นและสังเกตได จะชวยบงชีว้ าจะเปนสถานที่อะไร
เมื่อใด สภาพของแสงสวางทิศทางของแสงและเงาจะบงบอกเวลากลางวัน หรือภาพของ
บรรยากาศยามค่ําคืนก็จะเห็นไดชัดเจน เพียงแตบอกไมไดวาวันไหนและเวลาใดเทานัน้ นอกจาก
จะถายภาพใหเห็นนาฬิกาในภาพดวย ลักษณะของภาพจะชวยอธิบายใหเขาใจไดวาทําไม และ
อยางไร
รายละเอียดตาง ๆ ที่ภาพถายสามารถถายทอดไดนี้ นอกเหนือจากภาพทางดานขาว
แลว การใชเปนภาพประกอบอื่น ๆ ภาพถายก็ยังทําไดดี เพราะบางครั้งอาจสามารถใชภาพถาย
ไดเพียงอยางเดียวเทานัน้ เชน ตองการจะบอกวาใคร หรือตองการจะบอกสถานทีว่ าที่ไหน หรือ
ตองการจะบอกรายละเอียดของสิ่งของวามีลักษณะอยางไร มีลวดลายสวยงามประการใด กรณี
เหลานี้ใชภาพถายไดดีที่สุด
ภาพถายจึงใหประโยชนในการสื่อสารไดมากโดยเฉพาะเมื่อใชเปนภาพประกอบกับ
ขอความบนหนาหนังสือพิมพ ภาพถายสามารถใหความรูสึกเพื่อบอกเรื่องราวไดตงั้ แตเล็กนอย
จนถึงขั้นละเอียดลออ และยังทําใหผทู ี่ดภู าพเห็นความงาม สรางความรูสึกชืน่ ชมยินดี ภาพทีเ่ ห็น
ความบกพรองทําใหรูสึกถึงความผิดพลาดวานาจะตองมีการแกไข หรือภาพทีน่ ากลัวของมลภาวะ
ที่ทาํ ใหรูสึกวานาเปนหวง
ภาพถายสามารถกอใหเกิดความคิดตลอดจนสรางความรูสึกเห็นคลอยตามได เชน
ภาพขาวผูประสบภัยพิบัติ ภาพของคนที่เดือดรอน ลําบาก ทําใหผทู ี่เห็นภาพเกิดความรูสึก
เวทนาสงสาร รวมมือกันชวยเหลือ
การถายภาพเพื่อนํามาใชเปนภาพประกอบในการพิมพนนั้ สามารถเลือกภาพถายมา
ใชไดหลายประเภทดังนี้
1.1 ภาพถายขาวดํา (black and white print) เปนภาพที่ไดจากการถายภาพโดย
ใชฟลมขาวดํา ผานกระบวนการลางฟลมและอักขยายภาพขาวดํา ไดเปนภาพสีเดียว ซึ่งสวน
ใหญเปนสีขาวดําบนกระดาษขยายภาพ
สําหรับกรรมวิธีการถายภาพขาวดําคงเปนไปเชนเดียวกับภาพถายสี กลาวคือ
กลองถายภาพจะรับภาพทุกสีและบันทึกลงบนฟลม แตฟลมขาวดําบันทึกสีตาง ๆ โดยปรับระดับ
น้ําหนักสีของสีตาง ๆ เปนสีเทาออนแกตามคาน้ําหนักสีของสีนั้นใหถายทอดออกมาเปนภาพสี
เดียว เพราะไมอาจถายทอดเปนภาพสีได
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ภาพถายขาวดําจึงเหมาะทีจ่ ะนําไปพิมพเปนภาพประกอบในการพิมพสีเดียว
อยางไรก็ตาม ภาพถายขาวดําก็สามารถนําไปใชเปนตนฉบับโดยใชเทคนิคอื่น ๆ เขาชวยได
1.2 ภาพถายสี (color print) เปนภาพที่ไดจากการถายภาพโดยใชฟลมสีเดียว ผาน
กระบวนการสรางและอัดขยายภาพสีไดเปนภาพสีธรรมชาติบนกระดาษอัดขยายภาพ
ภาพถายสีอาจจะใชสําหรับเปนตนฉบับในการพิมพภาพสีเดียวลงในกระดาษ
สิ่งพิมพ โดยฟลมที่ใชถายภาพทางการพิมพจะทําหนาที่บนั ทึกสีตาง ๆ คลายคลึงกับการ
ถายภาพขาวดํา ทําใหสีตาง ๆ ในภาพถายสีเปลี่ยนเปนภาพสีเดียวที่มีนา้ํ หนักสีลดหลั่นกันใน
ภาพประกอบที่พิมพสีเดียว
นอกจากนี้ภาพถายสียงั ใชเปนตนฉบับในการพิมพภาพสีไดดวย แตดวยเหตุที่
เปนภาพสะทอนแสง การถายภาพเพื่อทําเปนแมพมิ พจงึ ตองใชวธิ ีถายภาพแบบสะทอน โดย
กลองถายภาพทางการพิมพถายภาพตนฉบับนั้นทํานองเดียวกันกับการถายสําเนาภาพ เพื่อทําให
คุณสมบัติและคุณภาพของภาพถายลดลงไปจากเดิม โดยเฉพาะสีทกุ สีที่ตองถายทอดโดยการ
สะทอนจากภาพบนกระดาษ การใชภาพถายสีเปนตนฉบับเพื่อการพิมพสี จึงไดภาพที่คุณภาพ
ไมดีนัก
1.3 ภาพสไลดสีหรือภาพสีโปรงใส (color transparency) เปนภาพซึง่ ถายโดยใช
ฟลมสไลดสีบันทึกภาพ เมือ่ ผานกระบวนการการลางฟลมแลวไดภาพเปนฟลม สไลดสี เรียกกัน
วา “ภาพพอซิทิฟ” (positive) หรือภาพเหมือนจริงบนฟลมสีโปรงใส ซึ่งเหมาะสมสําหรับการ
นําไปฉายเปนภาพสไลด และการนําไปเปนตนฉบับสําหรับการพิมพภาพสี
ภาพสไลดสีนาํ ไปเปนตนฉบับในการพิมพภาพสีไดเปนอยางดี เพราะกรรมวิธี
ถายทอดภาพเพื่อแยกสีจะใชวิธีฉายแสงผานฟลมสีโปรงใส จึงไดภาพที่มคี ุณสมบัตสิ มบูรณทั้งใน
แงของความคมชัด และคุณภาพของสี ซึง่ หมายถึงสีทถี่ กู ตองและสีทสี่ ดใสสวยงาม นอกจากนัน้
ภาพสไลดสียงั อาจนําไปพิมพเปนภาพประกอบสีเดียวไดอีกดวย
1.4 ภาพสไลดขาวดํา (black and white transparency) เปนภาพถายฟลม
พอซิทฟิ ขาวดํา ซึ่งอาจใชฟล มขาวดําเพื่อการถายภาพสไลดโดยตรง หรือใชฟลม สีถายภาพจาก
ตนฉบับที่เปนภาพขาวดํา ในทางการพิมพจะนําภาพสไลดขาวดําไปถายทําแมพิมพสีเดียวได
โดยตรง หรือจะนําไปแยกสีเพื่อการพิมพสีเหมือนอยางภาพสไลดสีก็ได แตภาพที่ไดจะมีลักษณะ
เปนภาพเอกรงค (monochrome)
2. ภาพวาดลายเสน
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ภาพวาดลายเสน (drawing) เปนภาพซึ่งใชประกอบในทางการพิมพมาตัง้ แตยุคแรก ๆ
ที่เริ่มมีการออกหนังสือพิมพและการทําเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ การพิมพในระยะแรกแมพิมพเปน
ลายเสนทัง้ หมด ยังไมมีการใชแผนสกรีน (sceen) เพื่อพิมพภาพน้ําหนักสีลดหลัน่ ประเภทฮาลฟ
โทน (halftone) ภาพวาดลายเสนเปนวิธีเดียวที่ใชเทคนิคการวาดภาพและแรเงาแบบลายเสน
ทําใหภาพดูมนี ้ําหนักสี เกิดเปนสีออนสีแกขึ้นในภาพ แมเมื่อการพิมพไดพัฒนาใหสามารถพิมพ
ภาพน้าํ หนักสีลดหลั่นหรือตอเนื่องไดเหมือนตนฉบับ แตการใชภาพวาดลายเสนเปนภาพประกอบ
ก็ยังคงไดรับความนิยมอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการใชเทคนิคการวาดภาพใหม ๆ ขึ้นหลายอยาง
เชน การวาดภาพลายเสนแบบการตูน โดยการใชพกู ัน การใชปากกาหมึกดํา รวมทั้งการผสม
สกรีน หรือการสรางพืน้ ผิวลวดลายตาง ๆ รวมกับภาพลายเสนและใชกรรมวิธีการทําแมพิมพ
แบบลายเสนเหมือนอยางการพิมพ ในระยะแรกยังคงเปนวิธกี ารใชภาพที่ใชไดดี ภาพบางอยางก็
มีลักษณะเฉพาะของตนเองจนไมอาจใชภาพประเภทอื่นมาทดแทนได เชน ภาพลอเลียนทาง
การเมืองที่ยงั นิยมใชภาพวาดแบบสเก็ตซ (sketch) หรือเปนภาพแบบการตูนที่ประกอบดวยเสน
เพียงไมกี่เสน ก็สามารถดูออกวาภาพใบหนาบุคคลนัน้ คือผูใด และบางทียงั อยูในอิริยาบถตาง ๆ
กันไปอีกดวย
3. ภาพวาดน้าํ หนักสีตอเนือ่ งและภาพระบายสี
ภาพวาดน้าํ หนักสีตอเนือ่ งและภาพระบายสีมีลกั ษณะของภาพคลายคลึงกัน ซึ่ง
ภาพวาดน้าํ หนักสีตอเนื่อง (continuous tone) ใชเรียกกรณีที่ภาพมีน้ําหนักสีออนแกลดหลั่นกัน
คือมีสีเขม สีออ น อาจจะเปนเพียงสีเดียว คือ มีสีดาํ สีเทาออน สีเทาแก สําหรับภาพระบายสี
จะประกอบดวยสีตาง ๆ มากมาย โดยการเขียนหรือระบายสีดวยกรรมวิธีหรือเทคนิคตาง ๆ กัน
ซึ่งเมื่อดูตามน้าํ หนักของสีแลวก็มีความลดหลั่นกันคลายกับภาพสีเดียว ภาพเหลานี้เปนภาพซึง่
เขียนขึ้นดวยฝมือของจิตรกรหรือชางวาดภาพ จึงมีลักษณะของภาพหลากหลายกันไป แตในแง
ของภาพที่จะนํามาพิมพคงคลายคลึงกับภาพถายขาวดําและภาพถายสี คือนํามาลงพิมพเปน
ภาพสกรีน ซึง่ ทําใหภาพทีพ่ ิมพมีนา้ํ หนักสีออนแกทาํ ใหเหมือนหรือคลายคลึงกับภาพตนฉบับ
และพิมพเปนภาพสีเดียว หรือเปนภาพสีตามตนฉบับก็ทําได
ภาพวาดอาจเปนภาพที่วาดในมุมมองและรายละเอียดเหมือนกับภาพถายก็ได แต
ภาพวาดยังอาจวาดในมุมที่ไมอาจถายภาพได หรือวาดจากความคิดหรือจินตนาการของจิตรกรก็
ได นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับภาพซึง่ สามารถวาดไดหลายแบบ เชน แบบเหมือนจริง แบบ
เพอฝน หรือแบบนามธรรม ขอบเขตของภาพวาดจึงกวางขวางไมมที สี่ ิ้นสุด โดยเฉพาะเทคนิคใน
การวาดหรือการสรางภาพขึ้นมาก็มีการศึกษาทดลองกันไมมีที่สนิ้ สุดเชนกัน
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4. ภาพพิมพ
ในที่นี้ภาพพิมพหมายถึงภาพที่ผานการพิมพมาแลว เชน ภาพในหนังสือหรือภาพใน
เอกสารตาง ๆ ซึง่ มีทั้งชนิดที่พิมพเปนภาพลายเสนและพิมพเปนภาพที่มีเม็ดสกรีน ภาพทัง้ สอง
ประเภทนี้สามารถนํามาพิมพซ้ําได ถาเปนภาพลายเสนจะไดคุณภาพใกลเคียงของเดิม ยกเวน
กรณีเปนภาพที่มีเสนบางมาก ๆ เมื่อพิมพซ้ําเสนอาจจะขาดหายไป ภาพลายเสนทีม่ ีเสนบางหรือ
มีรายละเอียดมาก ๆ บางครั้งเมื่อพิมพซา้ํ ตองทําเปนภาพสกรีน
สวนภาพทีม่ ีเม็ดสกรีนอยูแ ลวอาจพิมพโดยวิธีถา ยตรงเหมือนการถายทําแมพมิ พ
ลายเสน แตรายละเอียดอาจหายไปบาง หากถายทําแมพิมพโดยใสสกรีนซ้ํา ตองระวังการเกิด
เปน “ลายเสื่อหรือมัวเร” (moire) จึงอาจจําเปนตองใชสกรีนคนละชนิดกันและถายดวยความ
ประณีต หากเปนการถายยอเมื่อพิมพภาพในขนาดเล็กกวาภาพตนฉบับจะแกปญหาดังกลาวนี้ได
งายขึน้

การจัดองคประกอบภาพ
การจัดองคประกอบภาพในงานกราฟก งานศิลปะหรืองานออกแบบมีแนวคิดไมแตกตาง
กันเทาใดนัก นักสรางสรรคจะตองหาแนวทางที่จะทําใหงานกราฟกและสิ่งพิมพที่คิดขึ้นมีความ
นาสนใจ เราใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ดังนัน้ ควรจะตองคํานึงถึงการจัดองคประกอบของภาพ
ในรายละเอียดดังนี้ (พงษศกั ดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 47-50 )
1. การใชเสน
เสนเปนตัวกําหนดรูปรางและเปนองคประกอบในการสรางสรรคงานกราฟก ซึ่งอาจจะ
แบงเปนกลุมใหญ 5 ชนิดดังนี้
1.1 เสนโคง
1.2 เสนหมุน
1.3 เสนวนไปมา
1.4 เสนซิกแซก
1.5 เสนตรง
การเขียนเสนดวยวัสดุที่แตกตางกันยอมทําใหลักษณะของเสนมีความแตกตางกันไป
และแนวการเขียนดวยเสนวัสดุประเภทเดียวกัน ก็สามารถแสดงลีลาของการเขียนเสนไดหลายวิธที ี่
ลวนทําใหภาพที่เกิดขึ้นมีความนาสนใจซึง่ สามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม
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2. การกําหนดรูปราง
รูปรางเกิดจากการใชเสนลักษณะตาง ๆ กัน ลากมาตอกันเกิดเปนรูปรางหลัก
ลักษณะทีช่ ัดเจนของรูปรางตาง ๆ จะเนนความรูสึกของการมองเห็นเปน 2 มิติ คือแสดงใหเห็น
สวนกวางและยาว หรือกวางและสูงเทานัน้ ถาเปนการเนนสวนหนาหรือสวนลึกขึน้ มาก็จะทําให
รูปรางตาง ๆ แสดงความเปน 3 มิติเพิ่มขึน้ ทําใหมองเห็นเปลีย่ นแปลงไปเปนรูปทรงตาง ๆ และ
ถาเพิม่ รายละเอียดสีสัน แสงเงาลงไปในองคประกอบของภาพก็จะยิง่ เพิ่มความเปนมิติมากยิ่งขึ้น
3. มุมมองทัศนียภาพ
การนําเสนอรูปภาพงานสิง่ พิมพเพื่อใหเกิดความนาสนใจ เราใจ สามารถสรางไดโดย
งายดวยการเสนอมุมมองของภาพที่จะนําเสนอ มุมมองที่แปลกตาสามารถสรางสรรคขึ้นได
โดยงาย อาจจะดวยการถายภาพ หรือใชเทคนิคพิเศษในหองมืด หรือจากการเขียนภาพ และการ
เลือกมุมภาพในการนําเสนอก็ได จะเห็นวามุมมองตาง ๆ ที่ตางกันไปยอมทําใหความรูส ึกตางกัน
อยางชัดเจน
4. จังหวะและลีลา
การกําหนดจังหวะของแตละสวนของภาพจําเปนตองอาศัยหลักการทางศิลปะ โดย
การสรางจังหวะและลีลาจะเปนการเนนใหเกิดความสวยงามแปลกตา วิธีการสรางองคประกอบ
ของภาพใหเกิดจังหวะลีลาทําไดหลายแบบดังนี้
4.1 แบบจัดระเบียบ เปนการจัดที่คอนขางเนนรูปแบบอยางเปนทางการ เชน การจัด
ใหเกิดความสมดุลแบบสมมาตร การแบงแยกตัวอักษรและภาพไวเปนคนละสวนกัน การแบงระยะ
พื้นที่วา งเปนระยะ ๆ เทากัน
4.2 การจัดแบบสลับ การสรางจังหวะลีลาแบบสลับเปนการสลับเนื้อหาสาระรูปภาพ
การสลับรูปแบบรูปทรง เพือ่ เนนความตืน่ ตาตื่นใจไมนา เบื่อหนาย นิยมใชจัดออกแบบหนาเอกสาร
4.3 การจัดแบบศูนยกลาง เปนการเนนรูปภาพอยูตรงกลางภาพ และใหตัวอักษร
ขอความอยูลอ มรอบหรือกระจายเปนรัศมี นิยมใชจัดงานออกแบบสื่อโฆษณา
4.4 การจัดแบบกระจาย เปนการจัดแบบอิสระโดยไมเนนลักษณะองคประกอบ
แบบใด การจัดภาพแบบนี้จะมีจังหวะลีลาไมแนนอน แลวแตโอกาสและลักษณะงานนั้น ๆ นิยมใช
ในงานออกแบบสื่อโฆษณา
4.5 การจัดแบบผสมผสาน เปนการนําเอาหลาย ๆ วิธกี ารจัดออกแบบรวมกัน ทําให
เกิดเปนรูปแบบใหมขึ้นมา วิธีนี้จะตองคํานึงถึงความสอดคลองสัมพันธกันของสวนตาง ๆ ของ
ภาพมากที่สุด

143

การใชภาพประกอบทางการพิมพ
ภาพทีน่ ํามาใชในการพิมพทั้งภาพถายและภาพวาดมีหลายคุณภาพ อาจเปนภาพที่
สรางสรรคขึ้นมาอยางประณีต หรือเปนภาพที่ไดมาจากวิธีการงาย ๆ และสะดวก ทําใหคุณภาพ
ของภาพมีความแตกตางกัน ดังนัน้ เพื่อใหการใชภาพประกอบในสิ่งพิมพมีความถูกตองและ
เหมาะสมจึงตองมีการคัดเลือกภาพ และเทคนิคในการใชภาพลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1. การคัดเลือกภาพ
เนื้อที่ในหนากระดาษของสิ่งพิมพเปนเนื้อที่ซงึ่ มีคณ
ุ คา สิ่งที่นาํ มาลงพิมพนนั้ จึงควรมี
คุณคาเหมาะสมกัน ภาพถายและภาพวาดซึ่งใชเปนภาพประกอบสามารถถายหรือวาดขึ้นดวยวิธี
ตาง ๆ กัน การสรรคสรางภาพถายหรือภาพวาดมีเทคโนโลยีที่ชวยใหทาํ ภาพไดงา ยและรวดเร็ว
ขึ้น ในดานปริมาณและคุณภาพจึงมีมาก ผูที่จะนําไปใชตองรูจักคัดเลือกภาพจึงจะไดภาพดี
ตามที่ตองการ เหมาะสมกับหนากระดาษของสิ่งพิมพ
1.1 การคัดเลือกภาพถาย
กลองถายภาพสมัยใหมประเภทอัตโนมัติ ถายภาพไดงา ยจนใคร ๆ ก็สามารถ
ถายได เพียงแตยกขึ้นเล็งไปทางทิศใดทิศหนึง่ แลวกดชัตเตอรก็จะไดภาพ และเมือ่ ประกอบเขา
กับการที่เปนภาพสี บางทีดูผิวเผินก็จะเห็นวาเปนภาพที่สวยงาม เพราะมีสีสดใส แตการ
พิจารณาคัดเลือกตองดูดวยความรอบคอบ การคัดเลือกภาพถายตองพิจารณาใหครบถวนทัง้
2 ดาน คือ คุณภาพในการสื่อความหมายและคุณภาพในการถายภาพ
1.1.1 คุณภาพในการสื่อความหมาย ภาพถายตองสื่อความหมายอยางใดอยาง
หนึง่ คือ สามารถบอกเรื่องราวได หรือใหคุณคาในแงของความงาม ถาใหทั้ง 2 อยางไดจะดี
ที่สุด ภาพซึง่ บอกเรื่องราวไดดีควรเปนภาพถายทีถ่ ายทําขึ้นมาอยางสมบูรณแบบ
ความคิดพืน้ ฐานในการถายภาพ คือการถายภาพในระยะที่เหมาะสม
ขนาดของสิ่งทีป่ รากฏในภาพพอดี ไมเล็กเกินไปหรือใหญเกินไป สัดสวนของการวางภาพพอดี
ไมมีพื้นที่สวนใดสวนหนึง่ วางเกินไป อยูในแนวระนาบอันถูกตอง ภาพไมเอียงไปขางใดขางหนึง่
มุมกลองหรือมุมของภาพชวยเนนใหสื่อความหมายไดชดั เจนยิง่ ขึ้น
การถายภาพถูกตองตามหลักของการจัดองคประกอบ โดยเฉพาะรูป
แบบที่ชวยในการสื่อความหมาย เชน แนวของเสนทแยงมุมชวยเนนการเคลื่อนไหว จึงตองวาง
ภาพวิง่ ที่เคลื่อนไหวในแนวเสนทแยงมุม ยึดหลักของความสมดุล ความเปนเอกภาพ มีเนื้อหา
เรื่องเดียวในภาพ เนนความเดน โดยใหเรือ่ งราวที่ตองการบอกเปนเรื่องเดน ซึง่ สามารถเลือกจัด
ไดดวยมุมกลองที่ใหเห็นเดน ขนาดที่ใหญกวาทําใหเห็นเดน สีที่แตกตางทําใหเห็นเดน หรือการ
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ปรับความชัดใหชัดเฉพาะอยางก็ชว ยทําใหเกิดความเดน นอกจากนี้ตองคํานึงถึงความกลมกลืน
ทุกอยางที่ปรากฏในภาพใหไมขัดแยงกัน สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะชวยใหภาพสื่อความหมายไดดี
1.1.2 คุณภาพในการถายภาพ ภาพถายทีม่ ีคณ
ุ ภาพดีควรใหถูกตองสมบูรณ
ในทุก ๆ ดาน ตั้งแตเรื่องของการปรับตั้งหนากลองเพื่อปรับแสงในการถายภาพ ตองปรับตั้งหนา
กลองใหดีเพื่อใหภาพไมสวางหรือมืดเกินไป กลองทีป่ รับตั้งหนากลองอัตโนมัตยิ ังอาจปรับไมพอดี
ก็ได เพราะสิ่งที่ปรากฏในภาพมีน้ําหนักสีออนแกตางกัน สะทอนแสงออกมาไมเทากัน กลอง
ถายภาพทีป่ รับตั้งหนากลองอัตโนมัติจงึ อาจอานคาความสวางไมถูกตอง ทําใหไดภาพไมพอดี
แตความผิดพลาดเรื่องหนากลองนีก้ ็ไมถงึ กลับทําใหภาพถายนัน้ เสียยังคงไดภาพแตอาจจะเปน
ภาพทีม่ ีคุณภาพไมดีเทานั้นเอง
ภาพที่สวางเกินไปหรือมืดเกินไปนัน้ อาจจะดูขาวหรือดํา น้ําหนักสีออน
หรือเขมยังขึน้ อยูกับสิ่งที่ถา ยวาลักษณะเปนอยางไร ในพืน้ ที่บริเวณที่มีความขาว เชน เสื้อขาว
ภาพที่ไดรับการฉายแสงอยางพอดี รายละเอียดสีเสื้อยังตองเห็นเนื้อผา รอยยับ รอยยน และ
ตะเข็บตาง ๆ ถาเห็นขาวโพลนไปหมดก็จดั วาภาพสวางเกินไป สวนในพืน้ ทีซ่ ึ่งดําหรือมืด ในภาพ
ที่ไดรับการฉายแสงอยางพอดีก็จะไมเห็นเปนสีดําสนิท เชน บริเวณผมก็เห็นเสนผม ลอนคลืน่
ผมหยิก หรือมีการตกแตงเปนทรงตาง ๆ ในเสื้อผาสีเขมหรือสีดําก็เห็นรอยยับยนของเนื้อผา
นอกจากเนื้อหาในสวนรายละเอียดดังกลาวแลว สีของภาพที่ไดรับจาก
การปรับตั้งหนากลองยังมีผลตอการสรางความรูสึกใหกับผูดูภาพ กลาวคือ ภาพทีม่ สี ีคอนขางดํา
เขมที่เรียกวา “ภาพโลวคยี ” (low key) จะเนนความรูสึกที่ลึกลับ นากลัว ดุดันนาเกรงขาม
หรือสลดหดหู สวนภาพที่สอี อนดูสวางไปทั้งหมด ทีเ่ รียกวา “ภาพไฮคีย” (high key) จะเนน
ความรูสึกสวยงามออนหวาน นารัก แจมใสเบิกบาน
ความคมชัดเปนคุณภาพของภาพถายอันนอกเหนือจากการปรับตั้งหนา
กลอง การเลือกใชกลองถายภาพควรเลือกใชกลองที่สามารถจะใหภาพชัดทุกสวนได หรือเลือก
ใหภาพชัดเจนเฉพาะสวน บางสวนใหพรามัวได วิธีดังกลาวนี้ชางภาพที่สามารถจะทําไดตามที่
ตองการ
การเลือกใชความเร็วชัตเตอรอยางเหมาะสม ชวยใหภาพสื่อความหมาย
ไดชัดเจนยิ่งขึน้ การใชความเร็วชัตเตอรสูงจะชวยแกเรือ่ งภาพไหว และหยุดการเคลื่อนไหวตาง ๆ
ใหนงิ่ สนิท แตบางครั้งการไดภาพที่นงิ่ สนิทกลับสื่อความหมายไมคอ ยชัดเจน หากถายโดยใช
ความเร็วชัตเตอรปานกลางจะสื่อความหมายไดดีกวา เชน ภาพคนวิง่ ที่เห็นสวนของเทาอยูใน
ลักษณะไหวเล็กนอย จะเห็นเปนภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวไดดีกวา การถายภาพรถยนตกาํ ลังวิง่

145

โดยใชความเร็วชัตเตอรต่ําและหันกลองแพน (pan) ตามการเคลื่อนไหว จะไดภาพที่แสดงใหเห็น
วารถยนตกาํ ลังวิง่ เร็ว ตางกับการถายภาพที่ใชความเร็วชัตเตอรสูง ซึ่งจะไดภาพรถยนตที่นงิ่ สนิท
ดูไมออกวาเปนรถวิง่ หรือรถจอด
การถายภาพโดยวิธีแพนกลองดังกลาว ตองอาศัยความชํานาญของ
ชางภาพ ปกติจะตั้งกลองบนขาตั้งกลองชนิด 3 ขา ที่หนั กลองไปมาไดคลอง การถายภาพโดย
การตั้งความเร็วชัตเตอรต่ํา เชน 1 วินาที ½ วินาที หรือ 1/4 วินาที เมือ่ ถายสิง่ ทีม่ ีการเคลื่อนไหว
ผานหนาไป กดชัตเตอรแลวหันกลองแพนตามการเคลือ่ นไหวไปใหพอดีกัน กลองจะบันทึกภาพ
สิ่งที่ถา ยซึง่ กําลังเคลื่อนไหวอยูนั้นเปนภาพนิง่ ที่ดูแลวเขาใจทันทีวา สิง่ ที่อยูในภาพกําลังเคลื่อนที่
หรือมีการเคลือ่ นไหว โดยอาศัยพืน้ หลังของภาพที่ดูวา เคลื่อนไหว
จังหวะในการถายภาพเปนขั้นตอนสําคัญที่จําทําใหภาพถายสื่อความ
หมายไดตามความตองการและเปนภาพที่นา สนใจ ภาพถายที่ดีตองแสดงกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง
เชน ภาพบุคคลมีกิริยาทาทางอยางใดอยางหนึ่ง ยอมจะเปนภาพทีน่ าสนใจมากกวากิริยานิ่งเฉย
เหมือนภาพถายติดบัตรประจําตัว ภาพลักษณะกําลังมีการเคลื่อนไหว หรืออยูในกิริยาอาการ
เหลานี้ขึ้นอยูก บั จังหวะในการตัดสินใจและกดชัตเตอรถายภาพใหถูกจังหวะจึงจะไดภาพที่ดี
การเลือกใชภาพตองระลึกถึงจังหวะในการถายภาพนี้ดว ย
คุณภาพของอัดขยายภาพถายเปนสิ่งที่ตองพิจารณาคัดเลือกดวย
ภาพถายที่อัดขยายลงกระดาษอัดขยายภาพมีขนั้ ตอนทีต่ องใชเทคนิคในการอัดขยายภาพจึงจะได
ภาพที่ดีบนกระดาษ ภาพขาวดําที่ชัดเจนแจมใส ภาพสีที่มีสีถกู ตอง ไมขาวไปดําไปและสีไม
เพี้ยนก็อาจเกิดจากขั้นตอนของการอัดขยายได นอกจากนี้ภาพที่เหมาะจะนําไปใชในการพิมพ
ควรเปนภาพอัดขยายลงบนกระดาษที่มีผวิ ไมมันวาวจนเกินไป เพราะผิวที่มนั วาวจะสะทอนแสง
ไดมาก ซึ่งมีผลใหคุณภาพของภาพผิดเพีย้ นไปได ดังนัน้ ในการพิจารณาคัดเลือกภาพตองดู
คุณภาพของการถายภาพและการอัดขยายภาพดวย
ในทางการพิมพจากตนฉบับภาพทีม่ ีนา้ํ หนักสีออนแกลดหลั่นกัน เมื่อ
นํามาพิมพตองทําเปนภาพที่มีเม็ดสกรีน คุณภาพของภาพจะดอยลง จึงตองพยายามเลือก
ภาพถายทีม่ ีคณ
ุ ภาพดีที่สุด ซึ่งเมื่อพิมพแลวแมคุณภาพจะดอยไปบางก็ยังอยูในเกณฑใชได หาก
นําภาพที่คุณภาพดอยอยูแลวมาพิมพก็จะยิ่งไดภาพทีค่ ุณภาพต่ํากวามากเกินไป
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กรณีที่ภาพมีความบกพรอง หากจะนํามาใชไดก็ตอเมื่อเปนภาพที่มี
เนื้อหาดีแตดอยทางคุณภาพของภาพถาย เชน อาจจะขาดความคมชัดไปบาง หรือไมคอยชัดเจน
แจมใส ภาพไหวพราเล็กนอย แตมีเนื้อหาใชไดก็อาจอนุโลมใชเปนภาพประกอบได ในทางกลับ
กันถาเปนภาพที่คมชัด คุณภาพดี แตเนื้อหาไมสื่อความหมายก็ไมควรนํามาลงพิมพ
1.2 การคัดเลือกภาพวาด
ภาพวาดทุกประเภทสามารถนํามาใชเปนภาพประกอบไดทั้งสิ้น ซึง่ ตางกับ
ภาพถาย เพราะภาพวาดนัน้ มักวาดขึ้นตรงกับวัตถุประสงคที่จะสื่อความหมายอยูแ ลว สิง่ ที่
อาจจะตองพิจารณาก็คือเรื่องของขนาดและสัดสวนของภาพ เชน การเปนภาพแนวตั้ง แนวนอน
เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาทีจ่ ะใช กับฝมอื ในการเขียนภาพ ซึ่งผูเขียนภาพตองมีฝม ือพอสมควร
จึงจะไดภาพทีส่ วยงาม เขียนไดอยางถูกตองและไมมีสวนที่ผิดพลาด
ภาพซึ่งวาดดวยจิตรกรที่มีชอื่ เสียงมักนํามาใชไดโดยไมมีปญหา ยิ่งจิตรกรได
แนวเนื้อหาไปเพื่อวาดภาพประกอบใหโดยตรงภาพนั้นยอมใชไดดี สวนการคัดเลือกภาพวาดอื่น ๆ
ตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ ดังนี้
1.2.1 ความถูกตองของภาพ โดยพิจารณาสิ่งที่เปนขอเท็จจริงตาง ๆ วาถูกตอง
หรือไม เพราะภาพวาดขึ้นอยูกับฝมือและความคิดของผูวาด อาจมีขอผิดพลาดได เชน สัดสวน
ของคน อาจวาดคนแขนสั้น แขนยาวหรือผิดธรรมชาติ
1.2.2 แสงเงาในภาพ โดยพิจารณาความถูกตองสอดคลองกับสิ่งที่เห็นในภาพ
เชน พระอาทิตยขึ้นทางซายดานซายตองสวาง หรือแสงเงาของสวนตาง ๆ ในภาพตองไปดวยกัน
1.2.3 ความงามและการสื่อความหมายของภาพ โดยพิจารณาในภาพรวมวา
ภาพสวยงามหรือไม และบอกเรื่องราวตรงตามที่ตองการ ซึ่งเทากับสามารถสื่อความหมายให
ผูอานเขาใจเรื่องราวไดชัดเจน
นอกจากนีย้ ังตองพิจารณาตอไปดวยวา เมื่อจะนําภาพนี้ไปพิมพจะพิมพ
ไดสวยงามหรือไม หากเปนภาพทีพ่ ิมพยาก เชน สีของภาพคอนขางกลมกลืน ไมมีคา
ความแตกตางของสี หรือมีความเปรียบตางของภาพต่าํ มากเกินไป ถานําไปใชพิมพสีเดียว
รายละเอียดบางสวนหรือบางสีของภาพจะกลมกลืนกันได จึงอาจตองคัดเลือกใชภาพวาดใหม
2. การยอขยายภาพ
ภาพถาย และภาพวาดซึ่งจะนํามาลงพิมพเปนภาพประกอบ ยอมมีขนาดหลากหลาย
ตาง ๆ กันไปขนาดของภาพอาจจะเล็กกวาหรือใหญกวาเนื้อหาที่จะมาลงพิมพก็ได เพราะใน
ทางการพิมพนั้นสามารถทําไดทั้งการยอภาพใหมีขนาดเล็กหรือขยายใหมีขนาดใหญขึ้น
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จนกระทั่งมีความเหมะสมกับเนื้อทีซ่ ึ่งจะนํามาลงพิมพ อยางไรก็ตาม การจะยอหรือขยายภาพ
มิใชวาจะทําไดตามอําเภอใจเสมอไป ตองอาศัยกฎเกณฑ มิฉะนั้น การยอหรือขยายภาพจะไม
ไดผลตามที่ตองการ หรือเกิดอุปสรรคที่เปนปญหาในทางการพิมพ จนไมสามารถที่จะนําภาพมา
ใชงานไดตามความประสงค
ภาพที่จะยอขยายยอมมีสัดสวนที่ตายตัว เชน เปนภาพลักษณะที่สูง เปนภาพ
ลักษณะทีก่ วาง เมื่อยอหรือขยายก็จะไดตามลักษณะภาพตามนั้น ไมอาจเปลี่ยนสัดสวนของภาพ
ดังกลาวได เวนแตจะสามารถจัดสัดสวนตามภาพตนฉบับเสียใหม เชน ภาพตนฉบับเปนภาพ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส แลวเลือกสัดสวนของภาพเปนภาพ สี่เหลีย่ มผืนผาแนวตั้ง หรือเลือกสัดสวนของ
ภาพเปนภาพสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน กับกรณีที่ภาพตนฉบับเปนภาพสี่เหลี่ยมผืนผา แตสวนริม
ของภาพสามารถตัดออกไดโดยไมเสียความหมาย ก็อาจตัดภาพนี้ออกใหกลายเปน สี่เหลี่ยม
จัตุรัสได แตถาจะเปลี่ยนสัดสวนของภาพ ลักษณะสูงใหเปนลักษณะกวาง หรือกับกันโดย ไม
ตองตัดสวนใดออกเลยอาจทําไดโดยใชเลนสหรือทําในเครื่องคอมพิวเตอร แตภาพที่ไดจะผิดสวน
และตางจากความเปนจริง แตก็สามารถจะยอขยายภาพที่ปรับสัดสวนใหมนนั้ ไดสัดสวนใหมนนั้
ไดตามความตองการ ซึง่ ในการยอขยายภาพประกอบใหมีความสัมพันธกับเนื้อที่มวี ิธีการดังนี้
2.1 การใชวิธีคํานวณ
วิธีการคํานวณขนาดภาพเปนวิธที ี่ใชประโยชนไดดีและสอดคลองกับเทคโนโลยี
ปจจุบัน เพราะการคํานวณขนาดของภาพวาจะยอหรือขยายเทาใดสามารถนําตัวเลขที่คํานวณ
ไดมาใชในกลองถายภาพทางการพิมพ ซึง่ ปรับขนาดของภาพที่จะถายเปนตัวเลขของเปอรเซ็นต
การยอขยายภาพ รวมทัง้ ในการถายเอกสารที่เปนการถายแบบยอหรือขยายอีกดวย
การคํานวณขนาดภาพตามวิธีนี้ คิดขนาดของภาพเปนเปอรเซ็นต โดยกําหนด
ขนาดของภาพดังนี้
ภาพเทาแบบ หรือเทากับตนฉบับ คือ 100%
ภาพที่ขยายจะมีขนาดใหญหรือมากกวา 100%
ภาพทีย่ อ จะมีขนาดเล็กหรือนอยกวา 100%
การคํานวณอาจใชไมบรรทัดวัดขนาดของภาพตนฉบับ แลววัดขนาดของเนื้อที่ที่
จะวางภาพนัน้ บนหนาสิง่ พิมพ แลวคํานวณโดยบัญญัติไตรยางศงาย 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 ก็คาํ นวณไดทํานองเดียวกัน เชน ภาพตนฉบับขนาดกวาง
8 นิ้ว จะยอใหเหลือภาพกวาง 4 นิ้ว จะคํานวณไดดังนี้
8 นิ้ว = 100 %
4 นิ้ว = 100 x 4 = 50 %
8
ภาพตนฉบับขนาดกวาง 8 นิ้ว จะยอใหเหลือภาพกวาง 3 นิ้ว จะคํานวณไดดังนี้
8 นิ้ว = 100 %
3 นิ้ว = 100 x 3 = 37.5 %
8
เมื่อคํานวณไดคาของภาพที่จะยอหรือขยายแลว เมื่อจะถายภาพเพือ่ นําไปใช
งาน ควรจะถายใหใหญกวาไวเล็กนอย ทั้งนี้เผื่อไวในกรณีที่อาจตองเจียนขอบภาพใหพอดีกับ
เนื้อทีท่ ี่จะนําภาพไปวาง
2.2 การใชเสนทแยงมุม
การคํานวณอาจเปนเรื่องยุง ยาก และถาจะใหไดขนาดจริง ตองนําตัวเลขที่
คํานวณไดมาตีกรอบเปนขนาดของภาพอีกทีหนึง่ หากไมใชวิธีคํานวณก็อาจใชการเขียนกรอบ
ภาพตามแนวเสนทแยงมุมโดยตรงก็ได
สัดสวนของภาพจะคงที่ ไมวาจะยอหรือขยาย จะเปลี่ยนขนาดไปอยางไรก็ตาม
ภาพที่เปนสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน ก็จะคงสัดสวนเปนสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนอยางนั้นเสมอ และ
ถาเปนภาพสี่เหลี่ยมผืนผาแนวตั้ง ก็คงสัดสวนเปนสี่เหลีย่ มผืนผาแนวตั้งเชนเดียวกัน สัดสวนซึ่ง
คงทีน่ ี้จะอยูในแนวเสนทแยงมุมของภาพ หากจะยอหรือขยายภาพใดภาพหนึ่งก็ตาม เมื่อ
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ลากเสนทแยงมุมของภาพและตอใหยาวออกไปมาก ๆ แลว ภาพที่ไดไมวาจะยอเปนภาพขนาด
เล็กหรือเปนภาพขนาดใหญ จะอยูในแนวเสนทแยงมุมเสนเดียวกัน โดยมีวิธีปฏิบัตดิ ังนี้
เมื่อจะขยายภาพใหมีขนาดใหญขึ้น เพื่อใหเต็มเนื้อทีท่ ี่ตอ งการใชภาพ สมมติวา
ฐานภาพกวาง 5 นิ้ว อยากทราบวาภาพจะสูงเทาใด
2.2.1 วัดขนาดของภาพตนฉบับแลวขีดเปนเสนกรอบสี่เหลี่ยมขนาดเทาภาพ
ตนฉบับในกระดาษที่ใหญพอควร
2.2.2 ลากเสนทแยงมุมใหยาวเลยนอกกรอบออกไป
2.2.3 ตอฐานของภาพใหไดยาวเทากับ 5 นิ้ว ซึง่ เปนขนาดของภาพทีต่ องขยาย
แลวลากเสนตัง้ ฉากจากปลายที่วัดได 5 นิ้วนั้นขึน้ ไปบรรจบกับเสนทแยงมุมสรางเปนรูปสี่เหลี่ยม
ขึ้นใหม
2.2.4 รูปสี่เหลี่ยมที่ได คือขนาดภาพเมือ่ ขยายใหญใหมีฐานกวาง 5 นิ้วแลว
และจะสามารถวัดขนาดไดวา ภาพมีความสูงเทาใด
เมื่อตองการยอภาพใหมีขนาดเล็กลงก็คงใชวิธีเดียวกัน คือลากเสนทแยงมุมของ
ภาพที่จะยอ วัดความยาวเสนฐานของภาพที่ตองการแลวลากเสนตั้งฉากขึ้นไปตัดกับเสนทแยงมุม
สรางเปนรูปสี่เหลี่ยมขึน้ ใหมจากจุดที่เสนตัง้ ตัดกับเสนทแยงมุมนี้ ก็จะไดภาพขนาดเล็กที่ตองการ
ซึ่งสามารถวัดความสูงของภาพได
อยางไรก็ตาม การยอขยายภาพตามวิธนี ี้ ควรเขียนเสนทแยงมุมบนกระดาษอื่น
ไมควรเขียนลงบนแผนภาพตนฉบับ ทั้งดานหนาและดานหลังของภาพ เพราะจะทําใหเกิดรอยเสน
ที่ขีด อันจะเปนผลเสียตอภาพที่จะนําไปถายฟลมเพื่อทําแมพิมพได
การใชเสนทแยงมุมนี้ วิธวี ดั ขนาดภาพแลวนํามาตีกรอบบนกระดาษจะเสียเวลา
อาจใชกระดาษไข หรือกระดาษฝาลอกลายทาบบนภาพแลวขีดเสนกรอบ ตีเสนทแยงมุมได
โดยตรงทัง้ การยอและขยาย แตตองระวังวาการขีดเสนบนภาพจะทําใหภาพเปนรอย และในทาง
ปฏิบัติไมวาจะยอหรือขยายก็มักใหขนาดภาพโตกวาขนาดที่จะใชเล็กนอยเพื่อใหไดขนาดเต็ม
เนื้อทีพ่ อดี ไมเกิดเปนชองขาว ขอบภาพที่เผื่อไวก็เจียนใหพอดีในขณะใชงาน ดังภาพที่ 5.2
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ขยายเต็มกรอบ

ภาพที่ 5.2 การยอขยายภาพดวยการใชเสนทแยงมุม
ทีม่ า (ประชิด ทิณบุตร, 2530, หนา 117)
2.3 การใชเครื่องมือ
ปจจุบันนี้มีเครื่องมือหลายอยางที่ชว ยใหการยอขยายภาพสะดวกขึน้ แตเดิม
ภาพที่เปนฟลม หรือภาพสไลดอาจใชวิธนี าํ เขาเครื่องอัดขยายภาพ แลวปรับขนาดใหใหญ หรือ
เล็กไดตามตองการที่จะใช แลวอัดขยายใหมลงบนกระดาษตามขนาดที่ตองการ เพื่อใชเปนแนว
ใหชางถายภาพยอขยายภาพใหถกู ตอง แตถาเปนภาพที่ไมมีฟลม หรือไมใชภาพสไลด อาจจะไม
สะดวกเพราะจะตองมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น
เครื่องถายเอกสารที่ยอขยายได จะสามารถนํามาชวยหาขนาดยอขยายของภาพ
ไดอยางดียิ่ง เพราะสามารถนําภาพเขาเครื่องเพื่อถายยอ หรือขยายตามที่ตองการและออกมา
เปนแผนภาพที่มีขนาดตามที่ไดยอหรือขยายแลว ซึง่ ถาใชประกอบกับการคํานวณตามวิธีแรกจะ
ทําใหไดขนาดภาพที่ตองการใชนั้นแนนอนยิ่งขึน้ เพราะเมื่อคํานวณไดคาเปอรเซ็นตยอหรือขยาย
ของภาพแลว ก็นําตัวเลขที่คาํ นวณไดมาตั้งที่เครื่องถายเอกสารแลวทดลองยอขยายภาพก็จะทํา
ใหทราบไดวา ขนาดที่ยอขยายตามเปอรเซ็นตที่คํานวณไดนั้นเปนขนาดที่พอดีกับเนือ้ ที่หรือไม
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการออกแบบ ยิ่งชวยใหการยอขยายภาพสะดวกยิง่ ขึ้น
เพราะเมื่อนําภาพเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดยวิธีสแกน (scan) ภาพแลว ก็สามารถปรับขนาด
ของภาพใหญหรือเล็กเห็นไดชัดเจนบนหนาจอคอมพิวเตอรโดยตรง
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นอกจากการใชเครื่องมือตาง ๆ ดังกลาวแลว ยังอาจใชสเกลสําหรับหาสัดสวนการยอ
ขยายภาพ (reproduction scale) ซึ่งมีลกั ษณะเปนแผนวงกลมสองวงซอนกัน และยึดติดกันตรง
จุดศูนยกลาง แผนสเกลวงกลมที่ซอนอยูด านบนมีขนาดเล็กกวาจะใชแทนขนาดภาพ
ตนฉบับ สวนแผนสเกลวงกลมซึ่งอยูดว ยดานลางมีขนาดใหญกวาจะใชแทนขนาดภาพที่ตองการ
3. การกลับภาพตัวอักษร
การกลับภาพตัวอักษร (type reversal) เปนการกลับภาพตัวอักษรกับพื้น
(figure/ground) ในลักษณะตรงกันขามกัน (positive & negative space) ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
ถายทอดตนแบบตามวิธกี ารของถายภาพ
4. การตัดบางสวนของภาพ
ถาไมตองการพื้นรอบ ๆ ของภาพหรือตองการใหภาพมีกรอบลักษณะตาง ๆ ที่
ตองการ ก็ใชคําสั่งเขียนขอความ เขียนรูปรางที่ตองการ เพื่อบอกชางถายฟลม ใชเทคนิคทางการ
ถายภาพ ลบหรือตัดสวนของภาพที่ไมตอ งการออกได ที่เรียกวาการตัดบางสวนของภาพ หรือ
คัตเอาต (cut-out halftones) ดังภาพที่ 5.3
ภาพที่ cut-out halftone
ตนแบบ

ภาพที่ 5.3 การตัดภาพบางสวนออก
ที่มา (ประชิด ทิณบุตร, 2530, หนา 120)

คําสั่งในการใชภาพ
ภาพที่จะนําไปใชในการพิมพตองสงไปพรอมกับตนแบบ หรืออารตเวิรก (artwork)
เพื่อนําไปถายภาพทางการพิมพเพื่อทําเปนแมพมิ พ การถายภาพทางการพิมพจะตองแยกถาย
สวนที่เปนตัวหนังสือ เสน และลวดลายตาง ๆ ซึ่งเรียกวา ลายเสน กับสวนที่เปนภาพ ทัง้ 2 สวน
นี้ตองแยกถายกันสวนละวิธี แลวจึงจะนําฟลมที่ถา ยไดมาไดนั้นประกอบเขาดวยกันในภายหลัง
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เพื่อปองกันความสับสนที่จะทําใหภาพสลับที่กนั หรือตกหลนหลงลืมตําแหนงของภาพในตนแบบ
จึงควรนําภาพสําเนาทีถ่ ายเอกสารมาในขนาดเทาภาพที่จะใชหรือถายยอไวเปนขนาดเล็ก ๆ ติดไว
ในตําแหนงของภาพนั้น ๆ สวนภาพตนฉบับตองมีคําสั่งไวกับภาพ ดังนี้
1. คําสั่งเกีย่ วกับขนาด
ภาพสีหรือภาพขาวดําที่เปนภาพถายบนกระดาษอัดขยายภาพอาจใชวิธีปดกระดาษ
ฝาซอนบนภาพ แลวตีกรอบภาพเอาเฉพาะเนื้อที่สวนทีต่ องการในภาพ แลวเขียนบอกขนาดตาม
กรอบนั้นไว หรือบอกขนาดที่เปนผลจากการคํานวณวา ภาพนี้ขนาดกี่เปอรเซ็นต หากเปนภาพที่ใช
เต็มตามเนื้อภาพนั้น ๆ ก็อาจเขียนบอกขนาดเปนเปอรเซ็นตไวเพียงอยางเดียวก็ได
กรณีภาพเปนฟลมสไลดสีหรือฟลมสีโปรงใส ไมวา จะเปนฟลมขนาดใด ควรบรรจุใน
ซองพลาสติกใส แลวใชปากกาเขียนพลาสติกเขียนบอกขนาดไวบนซอง หากจะมีการปรับสัดสวน
ก็ใชกระดาษเจาะเปนชองตามสัดสวนที่ตอ งการ แลวติดฟลมไวใหถาวรตามชองนัน้
การใชฟลม สไลดสีนี้ วิธที ี่ดีที่สุดก็คือ ถายหรืออัดขยายฟลมสไลดนั้นเปนภาพบน
กระดาษใหเปนขนาดตามตองการเพื่อจะไดบอกสัดสวนของภาพที่ตองใช กับสวนของภาพที่ตัด
ออกไดอยางแนนอนถูกตอง และยังชวยเปนภาพตัวอยางเพื่อไมใหนาํ ฟลมลงพิมพกลับดาน ซึ่งจะ
ทําใหภาพผิดกลับซายเปนขวาไดเปนอยางดีอีกดวย
ในการใชภาพ นอกจากจะใชวางภาพบนพืน้ หลังสีตาง ๆ แลว ก็มีภาพอีกอยางหนึ่งที่
พิมพเปนขนาดใหญจนสุดขอบกระดาษ โดยวิธที ําจะพิมพภาพบนกระดาษใหมีขนาดใหญกวา
ขนาดของสิ่งพิมพเล็กนอย เมื่อพิมพเสร็จแลวก็ตัดเจียนขอบกระดาษโดยจะตัดสวนริม ๆ ของภาพ
ไป ขอบภาพจึงลนสุดขอบกระดาษ ซึง่ เรียกวา การพิมพภาพแบบตัดตก ในการกําหนดขนาด
ทางการพิมพจึงตองบอกไวดวยวา ภาพไหนตัดตกอยางไร เชน บางภาพตัดตกทางดานขวาของ
ภาพ บางภาพตัดตกดานบน หรือบางภาพตัดตก 3 ดาน เชน ปกหนังสือ ซึ่งจะเหลือเพียงดานสัน
หนังสือดานเดียวที่ไมตองตัดเจียนขอบออก
2. คําสั่งเกีย่ วกับความเขมของภาพ
ตามปกติภาพที่จะลงพิมพก็จะพิมพไปตามขนาดความเขมของภาพ แตในบางกรณีที่
ภาพตนฉบับมีคุณภาพไมดี เชน มีสซี ีดจาง มีนา้ํ หนักสีออ นหรือนุม (soft) เปนตน ถาถายภาพ
ทางการพิมพทําแมพิมพตามปกติ ภาพจะดําเกินไปจนดูไมเห็นรายละเอียดหรืออาจดํามืดสนิท ไม
สวยงามและใชไมได กรณีดังกลาวนีจ้ ึงตองสั่งใหถายภาพทางการพิมพโดยลดความเขมลง เชน
สั่งใหถา ยเขมเพียง 70% หรือ 80% ซึ่งเมื่อพิมพแลวจะไดภาพสีเทาเขม คลายคลึงกับภาพตนฉบับ
และไมมีสวนใดที่ดํามืดสนิท
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นอกจากนี้ ในการพิมพทตี่ องการพิมพตัวอักษรซอนทับลงบนภาพ ก็ตองถายภาพนัน้
ใหพิมพเปนสกรีนบาง ๆ สีออ น ๆ เพื่อใหตวั อักษรทีพ่ ิมพซอนอยูมีความเขมมากกวาและอานได
งาย ถาพิมพภาพมีน้ําหนักสีเขมเกินไป ตัวอักษรจะดูยากและอาจอานลําบาก กรณีเชนนี้ตองสั่งให
ชัดเจนวา ตองการใหถา ยภาพเขม 20% หรือ 30%
3. คําสั่งเกีย่ วกับสกรีน
ในการพิมพภาพน้ําหนักสีตอเนื่อง หรือภาพทีม่ ีนา้ํ หนักสีออนแก ตองพิมพเปนภาพที่มี
เม็ดสกรีน จึงจะไดภาพที่มีระดับน้ําหนักสีเหมือนกับตนฉบับ เม็ดสกรีนอาจมีลกั ษณะกลม
สี่เหลี่ยม หรือรูปขาวหลามตัดแลวแตจะเลือกใช และสกรีนมีความหยาบหรือความละเอียดตาม
ขนาดของเม็ดสกรีน ซึง่ กําหนดเปนจํานวนเสนสกรีนตอนิ้ว หรือจํานวนเสนสกรีนตอมิลลิเมตร ซึ่ง
ถาจํานวนเสนสกรีนนอยก็จะเปนสกรีนหยาบ เม็ดสกรีนมีขนาดใหญ ถาจํานวนเสนสกรีนมากเปน
สกรีนละเอียด เม็ดสกรีนมีขนาดเล็ก การจะเลือกใชสกรีนละเอียดหรือหยาบขึน้ อยูกบั ระบบการ
พิมพ ประสิทธิภาพของเครือ่ งพิมพ และกระดาษที่ใชในการพิมพ
การพิมพระบบแมพิมพพื้นนูน เชน การพิมพเลตเตอรเพรสควรใชสกรีนหยาบกวาการ
พิมพออฟเซต และการพิมพโดยใชกระดาษปรูฟ เชน การพิมพหนังสือพิมพรายวัน ตองใชสกรีน
หยาบกวาการพิมพโดยใชกระดาษอารต การพิมพภาพในหนังสือพิมพรายวันมักใชจาํ นวนเสน
สกรีน 65-80 เสนตอนิ้ว ทั้งนีข้ ึ้นกับระบบการพิมพที่ใชดว ย สวนการพิมพภาพบนกระดาษอารตจะ
ใชจํานวนเสนสกรีนประมาณ 150-200 เสนตอนิ้ว ถาใชจํานวนเสนสกรีนไมถูกตอง เชน ใชสกรีน
ละเอียดเกินไปเมื่อพิมพบนกระดาษปรูฟซึ่งมีผิวของกระดาษหยาบจะพิมพไมได หรือพิมพไดแต
คุณภาพไมดี
ปกติในการทําแมพมิ พ คําสั่งเกีย่ วกับสกรีนอาจเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา ถาเปนการ
พิมพสีเดียวซึง่ พิมพบนกระดาษปอนดหรือกระดาษอารต ก็จะใชเสนสกรีน 150 เสนตอนิ้ว หากใช
กระดาษแตกตางไปจากนีห้ รือเครื่องพิมพเปนเครื่องเกาดอยประสิทธิภาพ จึงอาจตองกําหนด
จํานวนเสนสกรีนใหมใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถพิมพงานไดคุณภาพที่ดี
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องมุมสกรีน ซึง่ กําหนดเปนองศา ในการทําแมพมิ พสีตาง ๆ มีการ
กําหนดไวเปนมาตรฐานวา มุมสกรีนของแมพิมพแตละสีจะตางกัน 30 องศา เพื่อไมใหเกิดลายเสื่อ
เชน สีดาํ 45 องศา สีแดง 75 องศา สีฟา 105 องศา ยกเวนสีเหลืองจะใช 90 องศา หรือจะตางจาก
สีอื่นเพียง 15 องศา ทั้งนี้เพราะสีเหลืองเปนสีที่ออนจะสังเกตเห็นลายเสื่อไดยาก
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การทําภาพลักษณะพิเศษ
การพิมพภาพประกอบลงในหนากระดาษสิ่งพิมพ นอกจากการพิมพภาพอยาง
ตรงไปตรงมาแลว ยังสามารถทําภาพลักษณะพิเศษที่แตกตางออกไป เพื่อใหดูแปลกตาหรือมี
ความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะภาพที่ใชประกอบเพื่อความสวยงามในการตกแตงหนา
หนังสือ การทําภาพในลักษณะพิเศษอาจทําไดดังนี้
1. การบังภาพ
การบังภาพ หรือการคร็อปภาพ (cropping) เปนการตัดบางสวนของภาพออก
นอกจากจะบังภาพออกในลักษณะเปนเสนตรง เหลือภาพเปนรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาแลว ยังอาจบัง
ภาพเปนรูปอื่น ๆ เชน การบังภาพใหเหลือภาพเปนวงกลม เปนวงรี และแมกระทัง่ ทําเปนภาพลอย
โดยบังภาพออกตามแนวรูปรางของสิง่ สําคัญในภาพก็ทําได เชน ทําเปนภาพคนที่ไมมีฉากหลัง
โดยตัดตามแนวขอบของตัวบุคคลลวนทําไดทั้งสิน้ ดังภาพที่ 5.4

การคร็อปภาพ

การคร็อปภาพ
ภาพที่ขยายออกมา

ภาพที่ขยายออกมา

ภาพที่ 5.4 การคร็อปภาพ
ที่มา (ประชิด ทิณบุตร, 2530, หนา 118)

2. การตกแตงภาพ
ภาพที่จะนําลงพิมพสามารถตกแตงใหมไดทั้งหมด โดยเฉพาะหากเปนการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อตกแตงดวยแลวจะทําไดหลากหลายและกลมกลืนมาก เชน การนําสิ่งที่รกหูรกตา
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ออกไปจากภาพ เพิ่มหรือลดตัวบุคคลในภาพ เปลี่ยนฉากหลังหรือนําคนไปไวในฉากตาง ๆ โดยไม
ตองไปถายภาพมาจากที่นนั้ ๆ มาใหม
3. การทําภาพเปนลายเสน
การถายภาพน้ําหนักสีตอเนื่องใหเปนภาพลายเสนเปนวิธพี นื้ ฐานที่ใชกนั เปนประจํา
กรณีที่ภาพถายมีคุณภาพไมดี หรือตองการลดรายละเอียดจากภาพถายเอง แทนทีจ่ ะถายภาพ
ทางการพิมพเปนภาพแบบมีสกรีนก็ถา ยเปนภาพแบบลายเสน ทําใหไดภาพทีม่ ีเคาโครงหยาบ ๆ มี
แตสีขาวจัด ดําจัด ไมมีบริเวณที่เปนสีเทา ซึ่งจะใชไดดีในกรณีที่ไมเจาะจงตัวบุคคล เชน การลง
พิมพภาพผูประสบเคราะหกรรมตาง ๆ ภาพผูดอยโอกาส ภาพคนพิการ ภาพผูติดยาเสพติด ภาพ
โสเภณี หรือผูต ิดเชื้อโรครายแรงที่ไมตองการใหเห็นหนาแบบเจาะจงตัว ก็อาจจะทําใหเปนภาพ
ลายเสนได
4. การทําภาพพืน้ ผิวพิเศษ
นอกเหนือจากการทําเปนภาพสกรีนตามแบบปกติ ยังมีสกรีนแบบพิเศษที่สามารถทํา
ไดซึ่งจะใหภาพมีพนื้ ผิวพิเศษ เชน การทําภาพสกรีนเม็ดทราย ภาพสกรีนวงกลม ภาพสกรีนแบบ
รัศมีพระอาทิตย ภาพที่ไดจะแปลกตาออกไป
5. การซอนภาพ
ภาพธรรมดาทั้งที่เปนภาพถายหรือภาพวาด สามารถทําใหมพี ื้นผิวหรือลวดลายพิเศษ
ได เชน ทําเปนภาพลายผา ภาพลายหินออน ภาพลายไม ภาพผิวแตกลายงา เปนตน และทําภาพ
ใหแตกตางจากปกติไดอีกสารพัดอยางตามความตองการ พืน้ ผิวเหลานีท้ ําไดทงั้ ในขั้นตอนของการ
อัดขยายภาพตนฉบับและการถายภาพทางการพิมพ โดยการซอนภาพของพืน้ ผิวหรือลวดลาย
ตาง ๆ ทับภาพถายหรือภาพวาดนัน้ ๆ
6. การทําภาพสกรีนสองสี
ภาพที่จะพิมพ 2 สีโดยเฉพาะอยางยิ่งจากภาพตนฉบับขาวดํา สามารถทําเปนภาพสีที่
สวยงามแปลกตาได โดยกรรมวิธีการพิมพที่เรียกวา “ดูโอโทน” (duotone) โดยการถายฟลมทํา
แมพิมพจากภาพเดียวกันเปน 2 ชิ้นเพื่อการพิมพ 2 สี โดยสีหนึ่งสําหรับพิมพเปนสวนสวาง และอีก
สีหนึง่ สําหรับพิมพเปนสวนเงา ซึ่งปกติมักจะใชสีดําพิมพเปนสวนเงา โดยแมพิมพแตละสีมีมุม
สกรีนตางกันเหมือนกับการพิมพภาพสีตามปกติ คือมุมสกรีนตางกัน 30 องศา เมื่อพิมพเสร็จแลว
จะเห็นเปนภาพ 2 สีเหลือบ ๆ กันสวยงาม แปลกตา และจะเกิดเปนสีทสี่ ามขึ้นอีกหนึง่ จากการผสม
สีของสกรีนดังกลาวไดดวย เชน พิมพสีเขียวและสีแดง เปน 2 สี ในภาพสกรีนจะไดเปนสีนา้ํ ตาลอม
แดงดูคลายกับภาพเกา ดูงดงามไปอีกแบบหนึง่
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การจัดภาพประกอบทางการพิมพ
การพิมพภาพบนหนากระดาษสื่อสิ่งพิมพสามารถพิมพไดหลายลักษณะ แตผูออกแบบ
จะนําภาพเหลานัน้ มาจัดวางประกอบในหนาสิง่ พิมพอยางไรจึงจะเหมาะสม การจัดภาพประกอบ
ในหนากระดาษมีวิธที ี่จะจัดวางภาพในสวนตาง ๆ ตรงตามความคิดของนักออกแบบหลายวิธีดงั นี้
1. การจัดภาพปกติ
การจัดพิมพภาพประกอบในลักษณะนีเ้ ปนวิธีการงาย ๆ ตามปกติในการพิมพมกั ใช
ภาพที่ตัดขอบภาพเปนเสนตรงรูปสี่เหลี่ยมอันอาจจะเปนสี่เหลี่ยมผืนผาหรือสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งเปน
วิธีที่สะดวกในทางการพิมพโดยเฉพาะการพิมพแมพิมพพื้นนูน แมพมิ พภาพจะเปนบล็อกที่ตองอัด
รวมกับตัวพิมพใหแนน บล็อกภาพรูปสี่เหลีย่ มจึงใชงานไดดี แมภาพเปนลักษณะอืน่ เชน ภาพรูป
วงรีหรือรูปวงกลมก็ตองตัดบนฐานที่เปนสี่เหลี่ยมเพื่อประกอบรวมเขากับตัวพิมพ สวนในการพิมพ
ระบบอื่น เชน การพิมพออฟเซต ซึ่งจะตองทําฟลมและแมพิมพทงั้ ภาพและตัวอักษรขึ้นใหมทุกครั้ง
จึงสามารถตัดขอบภาพเปนรูปตาง ๆ ไดสะดวก และการจัดภาพรวมกับตัวอักษรก็ทาํ ไดหลายวิธี
สะดวกขึ้น ซึ่งการจัดภาพเปนรูปสี่เหลีย่ มก็ยังเปนทีน่ ยิ มกันอยู
การจัดภาพแบบปกติอาจใชภาพขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ วางไวสวนบน สวนลางขาง
ซายหรือขางขวาของหนากระดาษ สวนภาพขนาดใหญกอ็ าจจัดวางไวกึ่งกลางหนากระดาษโดยมี
ขอบสีขาวโดยรอบทั้งสี่ดาน ซึ่งถือวาเปนการจัดภาพปกติหรือธรรมดา
2. การจัดภาพตัดตก
วิธีตัดตก (bleeding) เปนวิธกี ารวางภาพไวริมสุดกระดาษโดยไมตองมีขอบสีขาว
อาจวางภาพใหตัดตกเพียงดานเดียว ตัดตกสองดาน ตัดตกสามดาน หรือตัดตกสี่ดาน
2.1 การตัดตกดานเดียว
การวางภาพตัดตกดานเดียวเปนวิธีการวางภาพในหนากระดาษใชไดทงั้ ในหนา
หนังสือนิตยสาร หรือเอกสารเปนแผน ๆ โดยวางรูปไวสดุ ขอบกระดาษดานใดดานหนึง่ หากเปน
หนังสือก็จะวางไวชิดดานบนขวาสุดของหนาเลขคี่ หรือดานบนซายสุดของหนาเลขคู กับชิด
ดานลางขวาสุดหรือซายสุด ภาพเหลานี้เมือ่ วางในตําแหนงดังกลาวแลวเมื่อทําการพิมพจะพิมพ
เนื้อภาพใหเกินจากขอบสิ่งพิมพไปเล็กนอย เมื่อเก็บรวมเลมและเจียนขอบของสิ่งพิมพแลวภาพ
ดานทีว่ างอยูรมิ จะอยูสุดขอบกระดาษพอดี
2.2 ภาพตัดตกสองดาน
การวางภาพตัดตกสองดานเปนการวางภาพชิดขอบกระดาษ 2 ขาง โดยอาจชิด
ขอบกระดาษดานบนกับดานขาง หรือชิดขอบกระดาษดานขางกับดานลาง มักใชภาพขนาดใหญ
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พอควร อาจใชขนาดครึ่งหนาถึงเต็มหนากระดาษและอาจวางภาพลึกจนชิดอกหนังสือหรือดานสัน
ของเลมหนังสือ
2.3 ภาพตัดตกสามดาน
การวางภาพตัดตกสามดานเปนการจัดวางภาพขนาดใหญเต็มหนากระดาษ เชน
เต็มหนาหนังสือหรือเต็มหนาปกของหนังสือ ซึ่งสวนใหญเปนภาพตัดตกสามดาน อาจจัดวางภาพ
เต็มหนาหรือไมเต็มหนาก็ได การตัดตกเพียงสามดาน โดยใหเหลืออีกดานหนึง่ นัน้ เนื่องจากดานที่
เหลือเปนสันของหนังสือนั่นเอง
2.4 ภาพตัดตกสี่ดาน
การวางภาพตัดตกสี่ดานเปนการจัดวางภาพที่พิมพเต็มหนากระดาษเมื่อเจียน
ขอบกระดาษแลวขอบภาพทุกดานอยูชิดริมสุดกระดาษ การจัดวางภาพตัดตกสี่ดานนั้น ในทาง
การพิมพตองมีขอบกระดาษเพียงพอสําหรับใหฟน จับของเครื่องพิมพจับขอบกระดาษระหวางพิมพ
ได ดังนัน้ ควรจะเผื่อขอบกระดาษดานทีเ่ ขาหาเครื่องพิมพไวประมาณ 0.5 นิ้ว เมื่อพิมพแลวจึงอาจ
ตองเจียนขอบดานนี้ออกมากกวาดานอื่น จึงจะไดภาพตัดตกครบทุกดานหรือตัดตกสี่ดาน วิธนี ี้ใช
กับการพิมพเอกสารที่เปนแผนโปสเตอร และแผนพับตาง ๆ
การใชภาพตัดตก ไมวา จะเปนภาพตัดตกลักษณะใดตองดูภาพสวนที่จะตัดตกนั้นดวย
วา ดานนัน้ ๆ มีสวนสําคัญของภาพหรือไม หากเปนสวนของใบหนาคน สวนของศีรษะคน หรือ
สิ่งที่เปนสาระสําคัญของภาพ ตองระวังไมใหขาดหายไป เมื่อพิมพและเจียนขอบกระดาษแลว
ดังนัน้ ในทางการการพิมพสว นของภาพดานที่ตัดตก ตองขยายหรือเผื่อสวนเนื้อของภาพไวตัด
เจียนประมาณ 0.5 ไพกา เมื่อตัดเจียนขอบกระดาษแลวภาพจะอยูส ุดขอบกระดาษพอดี ถาเผือ่
นอยเกินไป เมือ่ ทําเลมตัดเจียนหนังสือบางสวนของภาพที่ตองการอาจขาดหายไปได แตถาเผื่อ
มากเกินไป เมือ่ เจียนขอบแลวอาจเหลือเปนขอบขาว ๆ หลงอยูได
กรณีใชภาพตัดตกและตองใสตัวอักษรดวย ตัวอักษรที่จะใสตองซอนทับบนภาพเพราะ
ขนาดภาพเต็มเนื้อที่กระดาษอยูแลว การใสตัวอักษรในภาพนัน้ จะตองระมัดระวัง ตัวอักษรไมให
อยูชิดริมภาพเกินไป เพราะเมื่อตัดเจียนขอบภาพแลว ตัวอักษรอาจขาดหายไป จึงควรจัดตัวอักษร
ใหหา งจากริมขอบภาพประมาณ 0.5 นิ้ว เพื่อแนใจวาเมือ่ เจียนขอบกระดาษหรือริมขอบภาพแลว
ตัวอักษรจะยังอยูครบถวน
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3. การเรียงภาพ
การจัดภาพหลาย ๆ ภาพในกระดาษหนาเดียวกัน ตองคํานึงถึงความเหมาะสมหลาย
ประการ เพื่อใหการสื่อความหมายเปนไปอยางราบรื่น โดยไมสรางความรูสึกสะดุดหยุดชะงัก ให
สื่อความหมายไดอยางตรงไปตรงมาถูกตองและชัดเจน รวมทัง้ ทําใหหนากระดาษทั้งหนามี
ความหมาย
การพิจารณาจัดวางภาพ ในเบื้องแรกตองคํานึงถึงขนาดและสีของภาพ ซึง่ เมือ่ ดูแลว
เกิดความรูสึกวาเปนสิ่งที่มนี า้ํ หนัก ดังนัน้ การจะจัดวางในหนากระดาษจึงตองยึดหลักการจัด
องคประกอบของภาพใหมคี วามสมดุล ใหภาพที่จัดวางลงไปแลวอยูไดอยางเหมาะเจาะใน
หนากระดาษ การปรับปรุงเรื่องน้ําหนักของภาพอาจทําโดยการเลื่อนตําแหนงภาพใหอยูหา งกัน
หรือปรับขนาดภาพใหเล็กลง จะทําใหภาพนัน้ ๆ ดูเบาลงหรือมีน้ําหนักนอยลง ตรงกันขามกับ
เมื่อเลื่อนภาพเขามาใกล ๆ กัน หรือขยายขนาดของภาพใหใหญขึ้น ภาพก็จะดูมนี ้ําหนักมากขึ้น
การจัดภาพใหสมดุลในหนากระดาษควรพยายามทําใหลงตัวในแตละหนา กรณีเปน
หนาหนังสือทีอ่ ยูคูกัน การจัดภาพตองคํานึงถึงหนาที่อยูคูกันดวย อาจจัดภาพทัง้ 2 หนาซึง่ อยูคูกนั
นั้นใหสมดุล หรืออาจจัดภาพมีขนาดใหญ หรือเปนภาพยาวคาบเกี่ยวหนากระดาษทั้งคูก็จะทําให
สวยงามนาสนใจมากขึ้น
กรณีมีภาพหลายภาพทีจ่ ะจัดเรียงในหนากระดาษ โดยยึดหลักการจัดองคประกอบ
เพื่อใหสวยงามแลว ยังควรเรียงภาพใหเหมาะสมและสือ่ ความหมายไดดีดังนี้
3.1 เรียงภาพตามลําดับความสําคัญ
ภาพทีม่ ีความสําคัญเชน พระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ พระบรมวงศานุวงศ ภาพพระพุทธรูป หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ผูคนใน
สังคมเคารพนับถือตองจัดวางไวสว นบนของหนาและวางลดหลัน่ ลงมาตามลําดับ ไมควรจัดวาง
ภาพอื่น ๆ ไวสงู กวาภาพสําคัญดังกลาว โดยเฉพาะพระบรมฉายาลักษณนั้น แมตัวอักษรใด ๆ ก็
ควรจัดไวสวนลางของภาพเหลานั้น
3.2 เรียงภาพตามลําดับเวลา
ภาพอาจจะเปนเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง มีความเกี่ยวของกันหรือไมก็ตาม
เมื่อจัดวางอยูด วยกัน ภาพที่เห็นไดชัดในเรื่องของลําดับเวลา เชน เชา สาย บาย เย็น นัน้ จะเห็นได
จากลักษณะของแสงเงาในภาพ การจัดเรียงภาพควรจัดภาพที่เกิดในเวลากอนไวทางดานซายมือ
ถัดไปจึงเปนภาพที่เกิดในเวลาถัดไป เชน จัดภาพพระบิณฑบาตไวทางซายสุด ถัดไปจึงเปนภาพ
เด็กไปโรงเรียน ภาพการทํางานอื่น ๆ ทีเ่ กิดขึ้นตอมาจะอยูถัด ๆ ไปตามลําดับ จะชวยใหการดูภาพ
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เปนไปดวยความราบรื่น กลมกลืน และไมรูสึกขัดแยง ถึงแมวา จะเปนภาพคนละเรื่องที่อาจไมได
เกี่ยวของกันก็ตาม
3.3 เรียงภาพตามลักษณะเนื้อหา
กรณีที่เปนเรื่องเดียวกันหรือเหตุการณเดียวกัน ภาพสวนใหญจะดูออกหรือ
พิจารณาไดวา ภาพไหนเกิดกอนกัน เชน ภาพความสกปรกรกรุงรัง ภาพการทําความสะอาดภาพที่
เรียบรอยสวยงาม จะเรียงตามมาเปนลําดับหรือภาพการปลูกตนไม ซึง่ จะเริ่มจากเห็นตนไมเล็ก ๆ
แลวคอย ๆ โตขึ้นตามลําดับ การเรียงภาพตามเนื้อหาดังกลาวนี้ชว ยใหภาพดูงา ย ดูแลวเกิดความ
เขาใจที่ดีไมสบั สน
3.4 เรียงภาพนําสายตาผูอื่น
การจัดเรียงภาพควรจัดใหเนื้อหาในภาพสามารถนําสายตาผูอานไปยังเนื้อหาที่
เปนตัวอักษรซึง่ บอกเรื่องราวของภาพนั้น หรือนําสายตาผูอ านไปยังทิศทางที่ตองการ เชน การ
จัดเรียงภาพประกอบซึ่งเปนภาพคน ควรใหสายตาของคนในภาพมองไปสูเนื้อหาตัวอักษรทีบ่ อก
เรื่องราวของภาพนั้น หรือภาพประกอบซึง่ เปนภาพรถไฟ ควรใหหวั รถไฟพุง ไปสูบริเวณเนื้อหาที่
เปน
ตัวอักษร เปนตน
3.5 เรียงภาพตามลักษณะอื่น ๆ
นอกจากนี้ในการจัดเรียงภาพ ยังตองดูลักษณะของภาพวาเปนภาพอะไร แลวจึง
จัดเรียงตามความเหมาะสม เชน ภาพการไถนาพลิกพืน้ ดิน ซึ่งในภาพเห็นพืน้ ดินเปนสวนใหญ กับ
ภาพทิวทัศนทเี่ ห็นภูเขาและทองฟามีเมฆลอยสวยงาม การจัดเรียงภาพก็ควรวางภาพที่มที องฟา
สวยงามไวสว นบน และวางภาพทีม่ ีพนื้ แผนดินมาก ๆ ไวสวนกลาง
ลักษณะของตัวภาพก็มีสวนที่จะกําหนดวา ควรจะจัดเรียงภาพนัน้ ๆ ไวที่ไหน
ภาพแนวนอนจะเปนภาพที่เห็นอะไรกวาง ๆ ควรจะเรียงไวสวนลางของกระดาษ สวนภาพแนวตั้ง
ควรเรียงไวสวนบนของกระดาษ และอาจวางเปนภาพตัดตกสุดขอบกระดาษดานบนก็ได
การเรียงภาพดังกลาว นอกเหนือจากชวยในดานความสวยงามแลว ยังชวยใน
ดานการสื่อความหมายไดเปนอยางดี ควรใชแนวทางการเรียงภาพเหลานี้ในกรณีที่ตอ งจัดเรียง
ภาพประกอบตั้งแต 2 ภาพขึ้นไปในแตละหนากระดาษ หรือในแตละหนาของหนังสือหรือนิตยสาร
4. การจัดกลุม ภาพและวางคําอธิบายภาพ
4.1 การจัดกลุมภาพ

160

การจัดภาพประกอบในบางกรณี ไมอาจจัดเรียงภาพตามปกติไดจึงตองหา
ทางออกดวยการจัดภาพเปนกลุม ๆ ดวยวิธีการดังนี้
4.1.1 การจัดเรียงภาพตามปกติ เปนการจัดภาพประเภทเดียวกัน ภาพที่มี
เนื้อหาใกลเคียงกันหรือเนื้อหาอยางเดียวกันสามารถจัดรวมไวเปนกลุมเดียวกันได จะใชไดดีเมือ่ มี
ภาพหลาย ๆ ภาพที่ตองจัดเรียงในหนากระดาษเดียวกัน
4.1.2 การจัดเรียงภาพเปนกลุม เปนการจัดภาพประเภทเดียวกันรวมกลุม กัน
อยูสวนหนึ่งของหนากระดาษ และภาพประเภทอื่นที่จัดรวมอยูอีกกลุมหนึง่ ซึ่งวางอีกตําแหนงหนึง่
ของหนากระดาษ ในเนื้อทีว่ า งของภาพอาจจัดเรียงตัวอักษรไวใหเต็มเนื้อทีห่ รือปลอยเนื้อที่
บางสวนใหวา งไวก็ได
การจัดกลุมภาพนี้เปนวิธหี นึ่งที่จะแกไขหรือเลือกใชในกรณีที่จัดเรียงภาพ
ตามปกติแลวไมเหมาะสม การนําเนื้อหาหรือตัวอักษรมาแทรกในระหวางกลุม ภาพจะเปนการ
แบงกลุมของภาพใหแยกจากกันชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
4.1.3 การจัดกลุมที่รวมเอาภาพและคําอธิบายไวดว ยกัน ภาพอาจเปนภาพเดียว
หรือหลายภาพ จัดวางรวมกับคําอธิบาย ซึ่งมีวธิ ีการจัดภาพและคําอธิบายดังกลาวอยูภายในเสน
กรอบ ซึ่งเรียกกันวา “เสนลอมกรอบ” เสนที่อยูรอบกรอบจะชวยแบงขอบเขตวาภาพและ
คําอธิบายที่อยูภายในเสนลอมกรอบนัน้ เปนสวนเดียวกันและแยกจากสวนอืน่ ๆ หรือกรณีท่จี ัดเปน
1 หนากระดาษ หรือ 1 หนาหนังสือ ก็จัดวางภาพไวสวนหนึง่ และคําอธิบายไวอกี สวนหนึ่ง ซึง่ เมื่อ
รวมกันแลวได 1 หนา การจัดวางใหเต็มหนานั้นทําไดงา ย เพราะสามารถปรับขนาดภาพใหเต็ม
เนื้อที่ได ภาพเล็กไปก็ขยายใหใหญขึ้นได
การวางภาพในหนากระดาษนี้ ควรวางภาพในตําแหนงตรงกลางคอนไป
ทางดานบนของกระดาษซึ่งเปนตําแหนงทีด่ ีมองเห็นไดงา ย และจะไดรับความสนใจมากกวา
ตําแหนงอื่น การวางภาพทีต่ ่ํากวาแนวกึ่งกลางหนากระดาษ ภาพจะอยูคอนไปทางสวนลางของ
กระดาษ จะเปนมุมอับที่คนอาจจะมองผานหรือมีความรูสึกไมอยากดูภาพนัน้ ๆ เพราะวางภาพใน
ตําแหนงที่ดยู ากหรือเปนตําแหนงที่ไมคอยชวนดู
4.2 การวางคําอธิบายภาพ
การวางคําอธิบายภาพ ตามปกติจะวางไวใตภาพ จนบางครั้งเรียกเปนชื่อเฉพาะ
วา “คําอธิบายใตภาพ” จัดเปนตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด เพราะเมื่อผูอา นเห็นภาพก็จะเห็นและ
อานคําอธิบายภาพไปโดยอัตโนมัติ ภาพทุกภาพที่นาํ ลงพิมพโดยเฉพาะภาพถายควรมีคําอธิบาย
ภาพ นอกจากกรณีจัดทําเปนเรียงความภาพ เพราะลําพังในภาพจะบอกผูอานไดเพียงบางสวน
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หรือบอกขอเท็จจริงบางอยางเทานัน้ ไมอาจใหรายละเอียดไดครบถวนมากมาย การมีคําอธิบาย
ภาพจึงเปนสิง่ สําคัญ หากนําภาพพิมพโดยไมมีคําอธิบายภาพ ซึ่งอาจมีเหตุผลวา นํามาใชใน
ฐานะเปนภาพตกแตงหนากระดาษ ไมไดมุงที่จะประกอบเนื้อหาหรือสื่อความหมายอยางใดอยาง
หนึง่ ก็อาจจะไมมีคําอธิบายภาพได แตในความคิดและความรูสึกของผูอานแลว เมือ่ เห็นภาพก็
อยากจะพบรายละเอียดและอยากใหมีคําอธิบายภาพอยูดวย
การวางคําอธิบายภาพ นอกเหนือจากใตภาพแลว ยังอาจวางไวในทีอ่ ื่น ๆ ไดอีก
เชน วางไวทางดานบนของภาพ วางไวทางดานขางทั้งทางซายหรือทางขวามือของภาพ
นอกจากนี้ การจัดวางภาพและคําอธิบายภาพในบางโอกาส หรือเปนนิยมของ
หนังสือแตละเลม อาจจัดเรียงภาพติดตอกันไป แลวมีคําอธิบายภาพแยกอยูตางหาก กรณีนี้
คําอธิบายภาพตองมีคําบอกวา ภาพบนซาย ภาพบนขวา ภาพกลาง ภาพลางซาย ภาพลางขวา
บางครั้งผูอา นก็อาจเกิดความสับสนได เพราะบางคนไมเขาใจวาซายหรือขวานัน้ คือซายขวาของ
ผูอานหรือซายขวาของหนากระดาษ บางครั้งจึงตองทําแผนผังของภาพใหมีสัดสวนเปนภาพใหญ
เล็กเหมือนอยางที่จัดไว แลวกําหนดหมายเลขกํากับภาพเปน 1-2-3 ตามลําดับ แลวก็เขียน
คําอธิบายวา 1 เปนภาพอะไร 2 เปนภาพอะไร
ดวยเทคนิคการพิมพยงั อาจวางคําอธิบายภาพไวในตัวภาพได โดยเลือกบริเวณที่
สีกลมกลืนหรือไมมีลวดลาย เชน ทําเปนตัวดําอยูในภาพบริเวณสีออน หรือทําเปนตัวขาวใน
บริเวณสีเขมหรือสีทึบ และกรณีที่เปนภาพสี ก็อาจทําเปนตัวขาว ตัวดําอยูในภาพ หรือ อาจทําเปน
ตัวสีอยูในภาพก็ได เพียงแตตองพยายามเลือกแบบตัวอักษร และการใชสีใหอานงาย
สําหรับภาพทีใ่ สคําอธิบายภาพรวมไวในภาพ ซึ่งในทางการพิมพภาพและ
คําอธิบายภาพอยูในฟลมทีจ่ ะใชทาํ แมพมิ พเปนชิ้นเดียวกัน หนังสือพิมพรายวันบางฉบับนิยมใช
วิธีนี้ เพราะในการนําฟลมมาจัดประกอบหนา โอกาสทีจ่ ะวางฟลม ภาพผิดตําแหนงทําให
คําอธิบายภาพสับสนจะไมมี เพราะถึงแมวางผิดตําแหนง คําอธิบายก็จะอยูกับภาพนัน้ ๆ ทําให
การอธิบายภาพไมผิดพลาดได

เทคนิคการจัดภาพประกอบในหนาสิ่งพิมพ
ในการจัดภาพประกอบในหนาสิง่ พิมพยงั มีเทคนิคอืน่ ๆ อีกที่จะทําใหการนําภาพประกอบ
มาใชไดอยางมีคุณภาพ ดังนี้ (ประชิด ทิณบุตร, 2530, หนา 57-59)
1. ภาพกับตัวหนังสืออยูดวยกันในหนาเดียว มีการจัดภาพและตัวอักษรดังนี้
1.1 ภาพกับตัวอักษรแยกกัน
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1.2 ตัวอักษรแทรกอยูระหวางภาพ
โดยทั่วไปที่จัดกันจนเคยชินมักจะวางตัวอักษรไวดานลางของภาพ โดยภาพ
กับตัวอักษรแยกกัน แตอยางไรก็ตามจะเปลี่ยนเปนรูปแบบสมัยใหมที่นยิ มใชภาพเต็มหนา แลว
เขียนตัวอักษรทับลงบนสวนที่เบาบางที่สุด หรือการแยกภาพออกเปน 2 สวนเยื้องกัน แลวแทรก
ตัวหนังสือไวระหวางภาพ ก็ควรจะทําไดเชนกัน
2. ภาพและตัวอักษรแยกอยูกนั คนละหนา มีหลักการดังนี้
2.1 คํานึงถึงธรรมชาติของการไลสายตา
2.2 จุดแรกของสายตากับหนาหนังสือทางขวามือ
2.3 การขึ้นบท ขึ้นหัวขอ ภาพมักจะอยูท างขวามือเสมอ เพราะตองการตอนรับวินาที
แรกของสายตา
2.4 สวนทางซายมือปลอยไปตามความเหมาะสม
เรื่องการวางหนาสิ่งพิมพดังกลาวนี้จะทําใหภาพไปหนักอยูทางขวามือหมด หนาซาย
จึงตองบรรจุตัวอักษรลงไป ถาจัดเชนนี้โดยตลอดตัวอักษรที่นา สนใจหรือตองการย้าํ เนน อาจจะไม
มีโอกาสอยูในจุดสนใจ ดังนัน้ ในการจัดบางหนาจึงสมควรกลับภาพไปไวหนาซายมือเสียบางก็ได
3. การจัดภาพและตัวอักษรควบสองหนาเรียกวา “หนาคู” (double-page spread)
มีหลักการดังนี้
3.1 โปรงตา โปรงใจ ความรูสึกโลง กวาง ไมอดึ อัด
3.2 การใชสายตาดวยทัศนะอันเสรีมากขึ้น
3.3 ตื่นตาตืน่ ใจเหมือนไดอากาศเพิ่มขึน้
3.4 การแสดงของเนื้อหาไดเต็มที่
การจัดวางแบบควบหนานี้ตอ งระมัดระวังเรื่องการรักษาเอกภาพ ดุลยภาพและความ
กลมกลืนบนหนาสิง่ พิมพ เพราะจะทําใหภาพที่ขนาดใหญ จุดเดนเราอารมณอาจจะดอยลงได
4. การจัดภาพมิติ (dimension picture) โดยประดิษฐภาพใหแยกตัวออกจากหนาราบ
ของสิ่งพิมพ มีหลักการดังนี้
4.1 ตัดตอใหเห็นภาพหนาขึน้
4.2 ประทับภาพใหนนู สูงขึน้
4.3 พับเมื่อปด คลี่เมื่อเปด
การจัดหนาไมวาจะปรากฏออกมาในรูปลักษณะใดก็ตาม นักออกแบบจะตองรูจักใช
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หรือจัดการกับองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูล เนื้อเรื่องของหนังสือ โดยเฉพาะหากมีการ
นําภาพประกอบมาใชนอกจากความชืน่ ชอบภาพนัน้ แลว ยังตองคํานึงถึงรูปราง แบบ และขนาด
ที่สวยงามเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและเนื้อทีท่ ี่ใชจริงดวย เพื่อใหผูอานมีอารมณและความรูสึกรวม
ตามไป

ขอคํานึงถึงในการใชภาพประกอบในหนาสิ่งพิมพ
ในการนําภาพประกอบเพื่อใหปรากฏบนหนาสิง่ พิมพใดก็ตาม ควรคํานึงถึงสิง่ ตอไปนี้
(Laing, 1993, p. 56)
1. ตองการใหขา วสารดึงดูดความสนใจดานการใชภาพหรือถอยความเพียงใด
2. มีบางสวนของเนื้อหาที่ไมชัดเจนและสามารถอธิบายดวยภาพประกอบไดหรือไม
3. มีการอางอิงความเปนจริงทีแ่ นนอนในเนื้อหา เชน เหตุการณ สถานที่ หรือบุคคล
ที่ตองนํามาเปนภาพประกอบหรืออธิบายใหเขาใจหรือไม
4. มีเนื้อหาใดที่ตอ งการใหผูอานทราบถึงการกระทําที่เปนลําดับขั้นตอนหรือไม
5. มีภาพและสัญลักษณใดที่เหมาะสมกับรูปแบบและแสดงความรูสึกรวมกับขาวสาร
นั้นได
จากหลักการและสวนประกอบตาง ๆ ในการออกแบบกราฟกที่กลาวมานี้ มิใชเปน
กฏเกณฑที่แนนอนตายตัวเสมอไปเพราะการออกแบบกราฟกและสิง่ พิมพก็มวี ิธกี ารแกปญหา
เชนเดียวกันกับการออกแบบสาขาอื่นที่อาจตองสลับขัน้ ตอนการแกปญหา (alternate solution)
เพื่อหาสภาพที่ปรากฏใหเปนไปตามความเหมาะสมกับหลักการของการจัดองคประกอบศิลปที่
ควรคํานึงถึงหลักพื้นฐาน 3 ประการดังนี้
1. ความมีเอกภาพ ในที่นหี้ มายถึงสิง่ ทีช่ วยทําใหชนิ้ งานเปนอันหนึง่ อันเดียวกันซึ่งตอง
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคนนั้ ๆ ความมีเอกภาพจะครอบคลุมถึงเรื่องของความคิดและการออกแบบ
2. ความสมดุล ความสมดุลในงานออกแบบเปนเรื่องของความงาม ความนาสนใจ เปน
การจัดการสมดุลกันทัง้ ในดานรูปแบบและสีซึ่งมีอยู 2 ลักษณะไดแกความสมดุลในรูปทรงและ
ความสมดุลในความรูสึก
3. การมีจุดแหงความสนใจ ภายในเนื้อหาที่จาํ กัดจะตองมีการเนนใหจุดใดจุดหนึ่งมี
ความสําคัญ อาจทําไดดวยภาพหรือขอความก็ได โดยมีหลักวา “ความคิดเดียวและจุดสนใจเดียว”
สําหรับวิธกี ารที่จะทําใหมีจุดสนใจอาจเนนดวยสี ขนาด สัดสวน และรูปรางที่แปลกไป
กวาสวนอืน่ ๆ ในภาพ สวนตําแหนงที่เหมาะสมในการวางจุดสนใจนั้นสามารถกระทําไดดังนี้ โดย
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การนําภาพมาแบงเปน 3 สวน บริเวณทีเ่ สนตัดกันก็คือ ตําแหนงที่เหมาะสม จากผลการวิจยั ซึ่งได
ทดลองหลายครั้งพบวา ตรงจุดตัดกันที่มมุ บนซายนั้นเปนตําแหนงทีด่ ีที่สุด เหตุผลหนึง่ ที่สนับสนุน
ก็คือ ในการอานหนังสือเรามักจะอานจากมุมบนซายไปขวา และจากบนลงลาง ฉะนั้น ตําแหนงนี้
จะเปนจุดแรกที่สายตาเรามอง เพื่ออานหรือดูภาพบนหนาสิง่ พิมพ ดังภาพที่ 5.5

ภาพที่ 5.5 การจัดวางภาพในตําแหนงจุดสนใจ
ทีม่ า (พงษศักดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 28)
ในการออกแบบสิ่งพิมพนั้นตองใชองคประกอบที่สําคัญทั้งตัวอักษร ภาพประกอบ ตาราง
แผนภูมิ แผนที่ ฯลฯ ดวยการจัดระยะหาง (interval) และการกําหนดตําแหนงขององคประกอบ
ตาง ๆ เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางเหมาะสมในแตละหนา และมีความสัมพันธกลมกลืนกัน
จนตลอดเรื่องและตลอดเลม
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สรุป
สําหรับการนําภาพประกอบมาใชรวมในงานออกแบบกราฟกและสิง่ พิมพนนั้ นอกจาก
ผูออกแบบจะตองมีหลักการและขอคํานึงหลายประการ ผูออกแบบยังตองเรียนรูเทคนิคและ
กรรมวิธีการผลิตการใชภาพประกอบประเภทตาง ๆ เชน ภาพเขียน ภาพวาด ทีเ่ กิดจากฝมือจาก
นักเขียนภาพประกอบ ภาพที่กระทําขึ้นดวยเครื่องคอมพิวเตอร ภาพที่เกิดจากเทคนิคการ
บันทึกภาพ หรือภาพประกอบสําเร็จรูปทีไ่ ดจากการพิมพ ซึง่ เทคนิคกรรมวิธกี ารผลิตและการ
นํามาใชวธิ ีการดังกลาว แมวาผูออกแบบจะมิไดเปนผูกระทําขึ้นมาดวยตัวเองแตก็ตอ งมีการสั่งการ
และการติดตามผลในสิ่งที่ตอ งการและวิจารณเพื่อความเหมาะสมกับขาวสารนั้น ๆ ได
ภาพทีน่ ํามาใชในการพิมพทั้งภาพถายและภาพวาดมีหลายคุณภาพ อาจเปนภาพที่
สรางสรรคขึ้นมาอยางประณีตบรรจง หรือเปนภาพที่ไดจากวิธีการงาย ๆ และสะดวก ดวย
เทคโนโลยีสมัยใหมคุณภาพของภาพจึงแตกตางกัน จําเปนตองรูวิธีคดั เลือกภาพซึง่ อาจยึดเนื้อหา
ในการสื่อความหมายของภาพเปนหลัก และคุณภาพการถายภาพของภาพรวมดวย นอกจากนี้
ขนาดและสัดสวนของภาพสามารถยอขยายและแกไขปรับปรุงไดตามลักษณะของเนื้อหาทีท่ ี่จะ
วางภาพบนหนาสิง่ พิมพ แตก็ตองดูสวนสําคัญในภาพวาจะปรับปรุงไดมากนอยเพียงใด เมื่อ
ตองการจะใชภาพหรือปรับปรุงภาพในลักษณะใดตองเขียนสั่งไวในภาพตนฉบับอยางถูกตอง
โดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวของกับการใชเทคนิคทางการพิมพ ซึ่งไมไดเปนการนําภาพไปลงพิมพอยาง
ตรงไปตรงมา
นอกเหนือจากการใชภาพที่ปรับปรุงขนาดไดตามความตองการแลว ยังมีวธิ ีที่จะทําภาพ
ใหมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากเดิม เพื่อความสวยงามแปลกตา ซึ่งนักออกแบบอาจออกแบบ
ในลักษณะตางๆ ไดหลายอยาง เชน การพิมพภาพโดยการบังภาพ เปนรูปสี่เหลีย่ ม เสนขอบภาพ
เสนตรง รูปลอยตัว หรือทําเปนภาพตัดตก
ภาพประกอบสื่อความหมายไดเชนเดียวกับตัวอักษร ภาพหลายภาพจะมีเนื้อหา
เกี่ยวเนื่องกับเวลาหรือความเปนไปของเรื่องราว จึงสามารถจัดลําดับเพือ่ เสริมความเขาใจ หรือใน
การจัดวางภาพยังมีวิธที ี่เรียงภาพเพื่อใหไดเนื้อหาทํานองเดียวกัน หรือการจัดเรียงตามลําดับ
ความสําคัญและตามความสําคัญของบุคคลในภาพ หากมีหลายภาพในหนาเดียวกัน การจัด
ภาพเปนกลุม ๆ จะดีที่สุด และมีการจัดวางคําอธิบายภาพไวที่ภาพในลักษณะตาง ๆ เพื่อทําให
ผูอานเกิดความเขาใจในการสื่อความหมายของภาพนั้นไดตรงตามที่ตอ งการ
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แบบฝกหัดทายบทที่ 5
1. จากคํากลาวที่วา “ภาพหนึง่ ภาพพูดไดเปนพัน ๆ คํา” ทานเขาใจวาอยางไร และแสดงใหเห็นวา
ภาพนัน้ มีความสําคัญตองานพิมพอยางไรบาง
2. จงอธิบายประเภทของภาพประกอบทีน่ ํามาใชทางการพิมพวามีกี่ประเภท อะไรบาง
3. ทําไมจึงตองมีการคัดเลือกภาพถาย และลักษณะของภาพถายที่ดีเปนเชนใด
4. คําสั่งที่ใชกับภาพประกอบทางการพิมพ มีอะไรบาง
5. จงอธิบายวิธีการยอขยายภาพที่จะนํามาใชประกอบงานพิมพมีกี่วธิ ี อะไรบาง
6. การทําภาพลักษณะพิเศษเพื่อการออกแบบทางการพิมพ สามารถทําไดอยางไรบาง
7. จงอธิบายลักษณะของการจัดภาพตัดตก พรอมยกตัวอยางประกอบ
8. จงยกตัวอยางภาพจากสื่อสิง่ พิมพทมี่ ีลักษณะการเรียงภาพดังนี้
8.1 การเรียงภาพตามความสําคัญ
8.2 การเรียงภาพตามเวลา
8.3 การเรียงภาพตามลักษณะเนื้อหา
8.4 การเรียงภาพนําสายตา
9. ในการจัดวางกลุมภาพประกอบในหนาสิง่ พิมพ ควรวางไวในตําแหนงใดจึงเหมาะสมที่สุด
10. ทําไมจึงตองมีคําอธิบายภาพ และการจัดวางคําอธิบายภาพสามารถทําไดอยางไร

