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คำานำา และ กิตติกรรมประกาศ

 ต�าราเล่มนี้ได้แรงบัลดาลใจการเขียนจากการที่ผู้เขียนสอนวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น 

ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์การถ่ายภาพเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

อีกทั้งได้น�าเสนอบทความวิชาการเกี่ยวกับการถ่ายภาพในวารสารวิชาการ และการประชุม

วิชาการระดับชาติ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยที่

หลายบทความได้ประกอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้

 เนื้อหาด้านในผู้เขียนได้เรียบเรียงจากประสบการณ์ถ่ายภาพของผู้เขียนมากว่า 15 ปี  

อีกทั้งได้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยเนื้อหามีตั้งแต่หลักการถ่ายภาพ 

เบื้องต้น เทคนิควิธีการถ่ายภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ผล

งานเพื่อพัฒนาเป็นช่างภาพมืออาชีพต่อไป 

 ภาพประกอบหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเป็นภาพของผู้เขียนเองที่น�ามาใช้ประกอบการ

อธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น  โดยภาพทั้งหมดถูกเลือกน�ามาเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียน

ได้เข้าใจเนื้อหาของการถ่ายภาพแต่ละประเภท

 การถ่ายภาพไม่มีกฎ หรือข้อบังคับตายตัว  ขึ้นอยู่กับช่างภาพที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน

จะเลือกใช้รูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการถ่ายภาพอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพ

เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งต�าราเล่มนี้จะสะท้อนองค์ความรู้ในด้านการถ่ายภาพเพื่อน�าไปต่อย

อดการถ่ายภาพเพื่อเป็นช่างภาพมืออาชีพต่อไป

 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงส�าหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้แนะน�าให้เขียนบทความวิชาการจากผลงานการสร้างสรรค์

ภาพถ่าย ซึ่งถือว่าเป็นใบเบิกทางและเป็นการเปิดประตูสู่การเขียนต�าราเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

เล่มนี้

 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อน ๆ อาจารย์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และอาจารย์วณิชชา 

ภราดรสุธรรม ที่เป็นแรงใจในการเขียนต�าราเล่มนี้จนส�าเร็จ 
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1. ความสำาคัญของภาพถ่าย

 การสื่อสารด้วยภาพเป็นกระบวนการสื่อความหมายที่ใช้อย่างมากในยุคปัจจุบัน 

จะเห็นได้จากการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ท่ีนิยมใช้ภาพในการส่ือสารเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราว 

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเอง ของกลุ่ม การบันทึกเหตุการณ์ หรือเพื่อการค้า เป็นต้น 

การถ่ายภาพเป็นกระบวนการหยุดการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ เพื่อบันทึกช่วงเวลาที่ส�าคัญ 

ซึ่งการสื่อสารด้วยภาพมีจุดมุ่งหมายส�าคัญคือ การสร้างความหมายของผู้ส่งสาร (เช่น เจ้าของ

ภาพ ช่างภาพ หรือเจ้าของสินค้า) ไปยังผู้รับสารคือ (เช่น ผู้ชมภาพ ลูกค้า) เป็นต้น

 ภาพถ่ายเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดได้ดีและรวดเร็วที่สุด แม้บุคคลต่างชาติต่างภาษา 

ก็สามารถรับรู้ร่วมกันได้ เพราะภาพเป็นภาษาสากลที่มีผลต่อการรับรู้และท�าให้คนจดจ�าได้มาก

ที่สุด อาจกล่าวได้ว่าภาพถ่ายเป็นสื่อที่มีความส�าคัญและมีประสิทธิภาพในการสื่อความหมายได้

เป็นอย่างดี  ในภาพถ่ายจะมีเรื่องราวและความหมายซึ่งเป็นที่เข้าใจและรับรู้ร่วมกันได้ โดยมีช่าง

ภาพเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ความคิดเห็น หรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ. 

(2538). อธิบายการสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายมี 3 รูปแบบดังนี้

 1. รูปแบบที่เหมือนจริง 

 การสื่อความหมายของภาพถ่ายด้วยรูปแบบที่เหมือนจริงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่ผู้ดู

ทราบได้ทันทีว่าช่างภาพต้องการบอกอะไร ภาพนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอะไรโดยไม่ต้องแปล

ความหมายของภาพ เพราะเรื่องราวในภาพสามารถบอกความหมายได้อย่างชัดเจน 

 2. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์ 

 การสื่อความหมายของภาพถ่ายโดยใช้ สัญลักษณ์ อาจยากแก่การเข้าใจในความหมาย

เพราะมิได้บอกเรื่องราวหรือเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมาการที่จะท�าให้ผู้ดูภาพเข้าใจความหมาย

ของภาพนั้นได้จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์ร่วมกันมีความรู้ความเข้าใจที่สามารถแปลความหมาย

ของสัญลักษณ์ที่แสดงในภาพนั้นได้ 

 3. รูปแบบที่เป็นนามธรรม 

 การสื่อความหมายใช้รูปแบบที่เป็นนามธรรม ใช้การจัดองค์ประกอบของศิลปะเพื่อท�าให ้

ภาพมี ความหมายเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อได้เห็นภาพ เช่น รู้สึกถึงความอ่อนหวาน 

โดยการใช้แสงเงาท่ีนุ่มนวลรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและมีชีวิตด้วยภาพทีมีลักษณะพร่าเบลอ

ความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายภาพ
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เป็นการส่ือความหมายท่ีมุ่งแสดง เน้ือหาอารมณ์และความรู้สึก โดยไม่เน้นความเหมือนจริงผู้ดูภาพ 

อาจต้องมีประสบการณ์ด้านศิลปะมีความคิดจินตนาการท่ีดีจึงสามารถเข้าใจความหมายได้ 

 

 การส่ือความหมายด้วยภาพ กฤษณ์ ทองเลิศ. (2554). อธิบายว่าภาพเป็นระบบการส่ือสาร 

ด้วยระบบสัญญะ ได้จ�าแนกประเภทสัญญะไว้ ดังนี  

 1. สัญรูป (icon) การส่ือสารตามส่ิงท่ีเห็นในภาพเป็นการส่ือความหมายในระดับท่ี

เป็นความหมายแบบตรงไปตรงมาให้สารสนเทศในระดับพ้ืนผิว เช่น ภาพถ่ายบนบัตรประจ�าตัว

ประชาชน เป็นสัญรูปท่ีเช่ือมโยงเข้ากับตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ 

 2. ดรรชนี (index) คือการส่ือสารท่ีต้องอาศัยการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเป็นเหตุและเป็นผลต่อ

กันหรือการคิดของผู้รับบสาร เช่น เห็นภาพควันไฟ ย่อมรู้ว่ามีไฟเกิดข้ึน สัมผัสอาการตัวร้อนย่อม

คิดได้ว่ามีอาการเป็นไข้เป็นต้น 

 3. สัญลักษณ์ (symbol) คือ สัญลักษณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม  

มีความหมายถึงส่ิงอ่ืนตามท่ีคนในสังคมได้ตกลงความหมายกันเอาไว้เช่น ดอกกุหลาบสีแดงอาจ

หมายถึง ความรัก ภาพไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แทนศาสนาคริสต์ เป็นต้น 

 ในส่วนการรับรู้ความหมายของผู้รับสารอาจจ�าแนกประเภทของความหมายได้ 2 ระดับ 

คือ 1. ความหมายโดยตรง (denotation) มีสภาพเป็นวัตถุวิสัย ซ่ึงเป็นความหมายตามแบบแผน 

2. ความหมายโดยนัย (connotation) เป็นความหมายทางสังคมท่ีมีความเช่ือมโยงกับ มายาคติ (myth) 

ตลอดจนอุดมการณ์ท่ีมีอยู่ในสังคมน้ัน ๆ

 ภาพถ่ายหน่ึงภาพอาจมีลักษณะท่ีเข้าข่ายตามประเภทของสัญญะท้ัง 3 ประเภท อีกท้ัง

ยังมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย เช่น ภาพข่าวเหตุการณ์การก่อวินาศกรรมอาคาร 

World Trade Center  ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ในชุดของภาพข่าวน้ัน

แสดงให้เห็นอาคารท่ีมีไมก้างเขนอยู่บน หลังคาโดยท่ีภาพฉากหลังเป็นกลุ่มควันท่ีพวยพุ่งท่ามกลาง 

หมอกควันและฝุ่นฟุ้งกระจาย ถ้าพิจารณาความหมายของภาพประเภทสัญรูป (icon) ก็คือ 

ภาพท่ีแสดงถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ในส่วนของควันท่ีพวยพุ่งท่ามกลางหมอกควันและฝุ่น

ฟุ้งกระจายจัดอยู่ในประเภทดรรชนี (index) ท่ีส่ือถึงเหตุการณ์ไฟไหม้และการถล่มของอาคาร 

ส่วนสัญญะประเภทสัญลักษณ์ (symbol) คือ ภาพไม้กางเขนท่ีเป็นภาพตัวแทนท่ีส่ือความหมาย

ถึงศาสนาคริสต์ และเม่ือตีความร่วมกับ บริบทแวดล้อมของภาพเหตุการณ์จะพบความหมายท่ี

มีอุดมการณ์บางอย่างอยู่เบ้ืองหลังการน�าเสนอภาพข่าวกล่าวคือ ภาพอาจส่ือนัยถึงความขัดแย้ง

ทางอุดมการณ์ของผู้นับถือศาสนาต่างกันอันเน่ืองจากผู้ก่อเหตุรุนแรงเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม  

ในขณะท่ีสถานท่ีเกิดเหตุเป็นดินแดนท่ีผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ อีกท้ังอาคาร World 

Trade Center ยังเป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นภาพตัวแทน ถึงความเป็นทุนนิยมของประเทศสหรัฐ 

อเมริกาอีกด้วย
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2. กล้องถ่ายภาพ

 การเริ่มต้นถ่ายภาพสิ่งแรกที่ช่างภาพต้องค�านึงถึงคือการเลือกกล้องในการถ่ายภาพ  

โดยการเลือกกล้องถ่ายภาพมีสองปัจจัยที่ต้องค�านึงถึงคือ ภาพที่เราอยากถ่าย และงบประมาณ  

กล้องไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่เราจะเลือกแต่ในการถ่ายภาพยังมีอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ช่วยในการถ่าย

ภาพ  เช่น เลนส์  ขาตั้งกล้อง  แฟลช อุปกรณ์เสริมเหล่านี้มีเพื่อเพิ่มความสามารถของกล้อง 

 ในการเลือกใช้กล้องถ่ายภาพขึ้นอยู่กับช่างภาพหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการกล้อง

แบบไหนกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ เช่นต้องการกล้องที่เบาพกพาสะดวกถ่ายได้ทุกสถานการณ์ 

หรือกล้องที่ท�าให้เราสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มที่  ในการเลือกใช้กล้องนั้นเราควรเลือกให้เหมาะ

สมกับเรา ซึ่งกล้องแต่ละประเภทมีจุดเด่น จุดด้อย ที่แตกต่างกัน  ถ้าเป็นช่างภาพระดับมืออาชีพ

กล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้หลายแบบก็เหมาะสมกับงานที่ที่ต้องการสร้างสรรค์  โดยกล้องแต่ละรุ่น

แต่ละประเภทมีจุดเด่น จุดด้อยของกล้องที่แตกต่างกัน โดยที่ Chris Gatcum. (2013). ได้อธิบาย 

คุณสมบัติของกล้องแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

 ภาพถ่ายมีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวันของเราเป็นอย่างมากเน่ืองจากภาพถ่ายเป็นส่ือส�าคัญ 

ที่จะถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ ตลอดจนแนวคิดเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นให้เกิดความเข้าใจ

ระหว่างกันได้ สามารถบันทึกเหตุการณ์ในอดีต เพื่อน�ามาศึกษาในปัจจุบันและอนาคตในด้าน 

การศึกษาภาพถ่ายสามารถให้รายละเอียดและข้อเท็จจริงสิ่งที่เคลื่อนไหวอย่ารวดเร็วจน

สายตาคนเรามองตามไม่ทัน แต่กล้องถ่ายภาพสามารถหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อน�าภาพถ่าย 

มาศึกษารายละเอียดได้ในการเรียนการสอนจึงมักใช้รูปภาพเป็นสื่อการสอนเพราะท�าให้ผู้เรียน

เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น การถ่ายภาพยังให้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในกิจกรรมแขนงอื่น ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาเผยแพร่สินค้าและบริการการถ่ายทอดข่าวสาร 

เหตุการณ์ การบันทึกภาพบุคคลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานส�าคัญ เช่นบัตรประจ�าตัว ในแสดงวุติทางการ

ศึกษา นอกจากนั้น ยังน�าไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการถ่ายภาพรวมทั้งยังเป็นสื่อสร้างสรรค์

ความงามจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งด้วย (Anderson, 1991 อ้างถึงใน ณรงค์ศักดิ์ 

ศรีทานันท์ และ ขจร พีรกิจ, 2557.)

 ดังน้ันการสื่อสารด้วยภาพสามารใช้ในการสร้างความหมายท้ังในรูปแบบงานศิลปะคือ 

ความงาม  เพื่อความบันเทิง เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือเพื่อการค้า ฯลฯ ขึ้น

อยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร  เพราะภาพถ่ายสามารถสื่อสารได้จากการมองเห็นและถอดรหัส

ภาพจากสิ่งที่เห็นบวกประสบการณ์ของผู้รับสาร โดยท่ีต�าราเล่มนี้จะน�าเสนอเทคนิค วิธีการ 

กระบวนการ ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่หลักการเบื้องต้นของ

การถ่ายภาพ จนถึงเทคนิคการได้มาซึ่งภาพในรูปแบต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถท�าตามหรือน�าไป

ประยุกต์ใช้ส�าหรับการสร้างสรรค์ผลงานถ่ายภาพได้
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กล้องมือถือเลนส์ไม่สามารถซูมได้ (fixed lens) ควบคุมแสงได้

ไม่มาก ข้อดีคือพกพาได้ง่าย

ลักษณะของกล้อง (functionally) 

 - เลนส์จ�ากัดการซูมควบคุมกล้องได้บ้าง

 - ส่งต่อได้ง่าย ใช้งานขึ้นโซเซีลมีเดียต่างๆ ได้ทันที

 - เล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก

กล้องโทรศัพท์มือถือ

กล้องมีระยะการซูม  ควบคุมกล้องโดยอัตโนมัติ ใช้ง่ายยกกล้อง

มาถ่ายได้เลย

ลักษณะของกล้อง (functionally) 

 - เลนส์ครอบคลุมระยะกว้างถึงแคบ

 - ควบคุมกล้องอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ และเลือกโหมดใน

การถ่ายภาพได้

 - ขนาดเล็กพกพาสะดวก

กล้องคอมแพ็ค

กล้องส่วนผสมระหว่างกล้องคอมแพ็คกับกล้อง DSLR  แต่ไม่

สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้

ลักษณะของกล้อง (functionally) 

 - เลนส์ครอบคลุมระยะกว้างถึงแคบ

 - เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้

 - ระบบอัตโนมัติและควบคุมเอง (manual)

 - เซ็นเซอร์การรับภาพเล็กเท่ากับกล้องคอมแพ็ค

 - การจับกล้องแบบ DSLR

กล้อง BRIDGE/SUPERZOOM
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กล้องที่น�าการผสมผสานข้อดีระหว่าง กล้องที่คุณภาพสูงอย่าง

กล้อง DSLR แต่ก็มีขนาดที่เล็กกะทัดรัดพกพาง่าย ซึ่งรูปร่าง

หน้าตาก็คล้ายๆ กับกล้องคอมแพ็ค 

ลักษณะของกล้อง (functionally) 

 - สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้

 - ระบบการถ่ายภาพได้อัตโนมัติและควบคุมเอง (manual)

 - เซ็นเซอร์ในการรับภาพเทียบเท่ากับกล้อง DSLR

 - น�้าหนักเบา 

กล้อง Mirrorless

กล้อง DSLR คือ  Digital Single Lens Reflex  หรือกล้อง

สะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิตอล  

ลักษณะของกล้อง (functionally) 

 - เป็นกล้องช่างภาพมือโปรใช้ มีเลนส์และอุปกรณ์เสริม

ให้เลือกมากมาย

 - ความละเอียดในการบันทึกภาพมาก

 - ถ่ายภาพได้ทั้งไฟล์ Raw และ ไฟล์ JPEG

 - เหมาะกับการท�างานระดับมืออาชีพ

 - สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้

กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex)
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3. หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น

 3.1. การควบคุมกลไกในการถ่ายภาพ

 การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะที่ช่างภาพใช้แสงวาดภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน  ดังนั้น

ปัจจัยส�าคัญที่สุดในการถ่ายภาพคือการควบคุมแสง  เพื่อให้ได้ผลงานภาพถ่ายตามความต้องการ

โดยที่แสงไม่สว่างเกินไป  หรือมืดเกินไป ในเบื้องต้นในการถ่ายภาพต้องท�าความใจปัจจัยในการ

ถ่ายภาพ ดังนี้

  1). ช่องรับแสง (Aperture)

  ความส�าคัญของการปรับขนาดช่องรับแสงที่แตกต่างกันนอกจากจะมีผลท�าให้

ปริมาณของแสงเข้าไปในกล้องต่างกันและท�าให้ระยะความคมชัดของภาพแตกต่างกันไปอีกด้วย  

โดยที่ Attila Kun. (2019). ได้อธิบายการตั้งค่ารูรับแสงจะถูกระบุโดยหมายเลข F ในขณะที่

หมายเลข F แต่ละตัวแสดงถึงปริมาณของแสงที่ผ่านเข้าสู่กล้อง โดยที่ภาพที่ปรับขนาดช่องรับ

แสงกว้าง (เช่น F 2.8 หรือ F 4) จะได้ภาพที่มีความชัดในช่วงที่ปรับระยะโฟกัสส่วนอื่น ๆ  จะเบลอ

ชัด โดยจะเรียกภาพนั้นว่า “ภาพชัดตื้น” ส่วนภาพที่ปรับช่องรับแสงแคบ (เช่น F 16 หรือ F 22)  

จะได้ภาพที่มีความคมชัดทั่วทั้งภาพ คือวัตถุที่อยู่ใกล้และไกลจากกล้องจะมีความชัดตลอดโดย

เรียกภาพนั้นว่า “ภาพชัดลึก”   และ  Gabriel Biderman  & Tim Cooper. (2015). ได้อธิบาย

ว่าช่องรับแสงคือช่องในตัวเลนส์ที่ปล่อยให้แสงส่องผ่านเข้าไปยังเซ็นเซอร์ได้  ช่องรับแสงมีผล

ท�าให้ภาพดูชัดลึกหรือชัดตื่น  ค่าตัวเลขของรูรับแสงหรือ f-stop อาจดูพิลึกเพราะมันเป็นค่า

เศษส่วน แค่จ�าไว้พอว่ายิ่งตัวเลขมีค่าน้อยเท่าไหร่ ขนาดของรูรับแสงก็ยิ่งกว้างเท่านั้น และระยะ

ชัดในภาพที่ถ่ายก็จะตื้นตามไปด้วย ดังภาพที่แสดงต่อไปนี้

 

ภาพที่ 1 ขนาดของช่องรับแสง

  ค่าช่องรับแสงจะถูกระบุเป็นตัวเลข เรียกว่า F-stop โดยค่ารูรับแสงตัวเลขน้อย 

เช่น 2.8, 4 รู้รับแสงเปิดกว้างท�าให้แสงผ่านเลนส์เข้าสู่กล้องได้มาก ส่วนค่ารูรับแสงตัวเลขมาก 

เช่น 16, 22 รูรับแสงจะเปิดแคบท�าให้แสงผ่านเลนส์เข้าสู่กล้องได้น้อย
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 ช่องรับแสง (Aperture) ช่างภาพจะคุ้นเคยกับค�าว่า F-stop คือการปรับขนาดความ

กว้างของช่องหรือรูรับแสง โดยที่ 

 F-stop กว้าง (ตัวเลขน้อย) ช่องรับแสงจะเปิดกว้าง ส่งผลให้แสงผ่านเลนส์เข้ากล้องได้

มาก จะท�าให้ภาพที่ได้เป็นภาพหน้าชัดหลังเบลอ เหมาะส�าหรับถ่ายภาพบุคคล และถ่ายภาพใน

สภาพแสงน้อย

 F-stop แคบ (ตัวเลขมาก) ช่องรับแสงจะเปิดแคบ ส่งผลให้แสงผ่านเลนส์เข้ากล้องได้

น้อย จะท�าให้ภาพที่ได้เป็นภาพชัดทั้งภาพ เหมาะส�าหรับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และถ่ายภาพกลาง

คืน

ภาพแสดงการใช้ค่า F-stop ที่แตกต่างกันในการถ่ายภาพ

F-stop 2.8          F-stop 4.0

F-stop 5.6          F-stop 8.0

F-stop 11           F-stop 16

 จากภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการใช้ค่ารูรับแสงที่แตกต่างกัน ท�าให้ได้ภาพที่มีระยะ

ความชัดแตกต่างกัน

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างแสดงผลการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพ
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  2.) ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)

  ความส�าคัญของความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) คือท�าหน้าที่ควบคุมการ 

เปิด-ปิดม่านชัตเตอร์ เพื่อก�าหนดเวลาให้แสงเข้าไปในกล้องได้เป็นระยะเวลานานเท่าใด  เช่นการตั้ง 

ความเร็วชัตเตอร์สูง เช่น 1/125 วินาที หรือ 1/500  วินาที ท�าให้ถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนที่ไหวหยุด

นิ่งเรียกภาพถ่ายนั้นว่าภาพ (Stop Action) แต่ถ้ากรณีใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่�า เช่น 1/15 วินาที 

หรือ 1/30 วินาที ถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว จะได้ภาพวัตถุดูเหมือนว่าวัตถุนั้นก�าลังเคลื่อนที่

เรียกภาพถ่ายนั้นว่าภาพ (Movement) โดยที่การก�าหนดความเร็วชัตเตอร์ในการถ่ายภาพ

ช่างภาพจะก�าหนดตามภาพที่ต้องการสร้างสรรค์ เช่น ต้องการถ่ายภาพกีฬาเลือกใช้ความเร็ว

ชัตเตอร์ที่สูงเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของนักกีฬา เป็นต้น

  Gabriel Biderman  & Tim Cooper. (2015). อธบิายเรือ่งความเรว็ชัตเตอร์ไว้ว่า

ความเร็วชัตเตอร์คือช่วงเวลาที่ยินยอมให้แสงส่องทะลุผ่านรูรับแสงเข้าไประบายภาพบนตัว

เซ็นเซอร์ได้ ปกติแล้วถ้าฉากตรงหน้ามีแสงมากเราก็จะใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง ๆ  แต่ถ้าฉากนั้นมืด 

เราก็จะใช้ความเร็วชัตเตอร์ต�่า เพื่อให้แสงส่องไปยังเซ็นเซอร์ได้มากที่สุดท่าที่จะเป็นไปได้ 

ความเร็วชัตเตอร์มีหน่วยวัดเป็นเศษเลี้ยวของวินาที โดยที่ความเร็วชัตเตอร์ที่จัดว่าสูงจะเริ่มที่ 

1/250 วินาที ความเร็วชัตเตอร์สูง ๆ จะหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ อย่างเช่น คนที่ก�าลังวิ่ง 

หรือรถยนต์ที่ก�าลังแล่นอยู่ ส่วนความเร็วชัตเตอร์ที่ต�่ากว่า 1/30 วินาที จ�าเป็นต้องพึ่งขาตั้งกล้อง

และสั่งกดชัตเตอร์ด้วยสายลั่นชัตเตอร์ กล้องจะได้นิ่งที่สุด

 การปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) ช้า (ตัวเลขน้อย) ม่ายชัตเตอร์จะ

เปิดรับแสงนานท�าให้แสงเข้าสู่กล้องได้มาก จะท�าให้ภาพที่ได้ลักษณะการเคลื่อนไหว เช่นภาพ

แสงไฟกลางคืน

 การปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) เร็ว (ตัวเลขมาก) ม่ายชัตเตอร์จะ

เปิดรับแสงได้ไม่นานท�าให้สงเข้าสู่กล้องได้น้อย จะท�าให้ภาพที่ได้ลักษณะหยุดการเคลื่อนไหว 

เช่นภาพรถแข่ง ภาพนักกีฬากระโดด

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการท�างานของความเร็วชัตเตอร์
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  3.) ค่าความไวแสง หรือ ISO (International Standards Organization)

  ความส�าคัญของการตั้งค่าความไวแสง ISO คือท�าหน้าที่ควบคุมระดับความไว

ต่อแสงทีม่ากระทบของเซนเซอร์ภาพ การตัง้ค่า ISO สงูท�าให้เซนเซอร์กล้องของไวต่อแสงมากขึน้ 

จึงท�าให้ถ่ายภาพในที่มืดได้ ทั้งนี้ค่าความไวแสง ISO ยังมีผลต่อความชัดของภาพโดยที่  

Takahashi Ryosuke. (2018). ไดผอธิบายว่าในการเลือกใช้ค่า ISO ไม่ควรใช้ค่า ISO ที่สูงเกินไป

เพราะจะท�าให้ผลงานทีเ่ราถ่ายไม่คมชดัภาพแตกหรอืท�าให้เกิดจดุรบกวนในภาพ (Noise) หมายถงึ

จุดสีที่ปรากฏบนภาพจะมากเมื่อถ่ายด้วยความไวแสง ISO สูง และ Gabriel Biderman  & Tim 

Coope. (2015). กล่าวถึงค่า ISO ไว้ว่า คือหน่วยวัดความไวแสงของเซ็นเซอร์ในกล้อง ให้ลองนึก

ภาพว่าเซ็นเซอร์เป็นเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งที่เราก�าลังจะระบายแสงลงไป อยากได้กระดาษ

ส�าหรับงานสีน�้าที่หนา ซึมซับได้ดีจนต้องใช้สีเยอะๆ หรืออยากได้กระดาษสเก็ตช์ภาพธรรมดา ๆ 

ที่ใช้สีนิดเดียวก็พอ ยิ่งค่า ISO น้อยเท่าไหร่เซ็นเซอร์ก็ยิ่งไวแสงน้อย ในทางกลับกันยิ่งค่า ISO สูง

เท่าไหร่เซ็นเซอร์ก็ยิ่งไวแสงมากเท่านั้น  ปกติแล้วค่า ISO ต�่า ๆ จะให้สีสันสดอิ่มกว่าและดูนุ่ม

เนียนจนแทบไม่เห็นเกรนหรือน็อยส์เลย ส่วนค่า ISO สูง ๆ ถึงจะมีน็อยส์มากกว่าแต่ก็ท�าให้เรา

ถ่ายภาพได้ในสถานที่ที่มีไฟไม่กี่ดวงหรือไม่มีเลย

 

ตัวอย่างภาพการใช้ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)

 ความเร็วชัตเตอร์ 1/6 วินาที  ความเร็วชัตเตอร์ 1/2,500 วินาที

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการท�างานของความเร็วชัตเตอร์ต�่า และความเร็วชัดเตอร์สูง
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 การตั้งค่าความไวแสง ISO ยิ่งสูงมากความคมชัดของภาพก็จะลดลง แต่ด้วยเทคโนโลยี

ของกล้องถ่ายภาพปัจจุบันท�าให้สามารถถ่ายภาพโดยใช้ค่าความไวแสง ISO สูงได้โดยภาพ 

ยังได้คุณภาพที่ดี ข้อควรระวังในการตั้งค่าความไวแสงคือ ISO น้อย เหมาะส�าหรับถ่ายภาพในที่

แสงมาก ภาพที่ได้มีคุณภาพของภาพสูงสามารถอัดขยายภาพขนาดใหญ่ได้มาก ISO สูง เหมาะ

ส�าหรับถ่ายภาพในที่แสงน้อย คุณภาพที่ได้ภาพคุณภาพต่�าอัดขยายภาพได้น้อย โดยควรระวัง

การใช้ค่าความไวแสงคือ ISO ที่สูงเกินไป

หมายเหตุ : กล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพ Canon EOS 7D

ตัวอย่างการใช้ค่าความไวแสง ISO

ภาพที่ 5 ภาพแสดงตัวอย่างการใช้ค่าความไวแสง ISO ที่แตกต่างกัน
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  4). การเปิดรับแสง (Exposure) 

  ก่อนการถ่ายภาพช่างภาพต้องท�าความเข้าใจค่าการเปิดรับแสง (Exposure) คือ 

ค่าของปริมาณแสงที่กล้องปล่อยให้ตกลงสู่เซ็นเซอร์เพื่อบันทึกภาพ ทั้งนี้ Peter K. Durian &  

Robert Caputo. (1999). อธิบายเก่ียวกับการเปิดรับแสงของกล้องว่า “ปริมาณของแสงท่ีกระทบ

วัตถุแตกต่างกันในช่วงเวลาของวันสภาพอากาศและปัจจัยอื่น ๆ ด้วยปริมาณแสงที่เหมาะสมคุณ

จะได้ภาพที่ชัดเจน  การเปิดรับแสงขึ้นอยู่กับระดับความสว่างของซีนภาพว่าแสงผ่านเลนส์ไป

เท่าใดและนานเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยต่อไปนี้เกี่ยวข้อง” ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุม

ค่าการเปิดรับแสง มีอยู่ 3 ปัจจัย คือ ช่องรับแสง (Aperture) ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter 

Speed) และ ความไวแสง หรือ ISO (International Standards Organization) โดยระดับ

ความแตกต่างของปริมาณแสงมีหน่วยวัดที่เรียกกันว่า สต็อป (stop) ซึ่งทั้งสามปัจจัยต้องท�างาน

สอดคล้องกันจะท�าให้ได้ภาพที่ช่างภาพต้องการใช้ในการสื่อสาร  ดังภาพตัวอย่าง

 

 ในการวัดแสงเพื่อถ่ายภาพให้ได้ที่สมบูรณ์ช่างภาพต้องเข้าในการท�างานของช่องรับแสง 

ความเร็วชัตเตอร์ และค่าความไวแสง  ช่องรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ท�างานสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 

เมื่อมีการปรับหรือเปล่ียนช่องรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ปริมาณของแสงที่เข้าไปในกล้องก็จะ

ต้องเปลี่ยนไปด้วย โดยค�านึงถึงความไวแสง (ISO) ของเซ็นเซอร์รับภาพด้วย การวัดแสดงที่มาก

เดินไปหรือน้อยเกินไปก็จะได้ภาพที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 การวัดแสงในการถ่ายภาพในกรณีวัดแสงแล้วค่าการเปิดรับแสง (Exposure) ติดลบจะ

ได้ภาพที่มืดเราเรียกภาพนั้นว่าภาพ Under และวัดแสงแล้วการเปิดรับแสง (Exposure) บวกจะ

ได้ภาพที่สว่างเกินไปเรียกภาพนั้นว่าภาพ Over แต่บางกรณีการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพ

ช่างภาพอาจต้องการภาพที่มีความสว่าง หรือต้องการภาพที่มีความมืด จึงไม่มีกฎตายตัวว่าควร

จะวัดแสงแบบไหนถึงจะเหมาะสมส�าหรับการถ่ายภาพ ขึ้นอยู่กับช่างภาพมากกว่าต้องการได้ภาพ

แบบไหนไปใช้ในการสื่อสาร

  Underexposure      Correctly exposure    Overexposure      

      แสงน้อยไป        แสงปกติ            แสงมากไป

ภาพที่ 6 สามปัจจัยส�าหรับวัดแสงในการถ่ายภาพ

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการวัดแสงที่แตกต่างกัน
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  5).  ค่าของแสงสมดุลสีขาว (White Balance)

  การตั้งค่าแสงสมดุลสีขาว (White Balance) จะท�าให้ได้ภาพที่แตกต่างกันหรือ

บางกรณีใช้ในการแก้แสงในสถานที่ถ่ายภาพ เช่นถ่ายภาพในศูนย์กีฬาที่มีแสงไฟสีส้มภาพทีไดจ้ะ

ส้มเกินไปช่างภาพอาจแก้โดยการปรับแสงสมดุลสีขาว (White Balance) ในแบบ Fluorestcent 

เป็นต้น โดยค่าของแสงสมดุลสีขาว (White Balance) มีดังนี้

 

 Auto คือ การตั้งค่าอัตโนมัติกล้องจะมีการปรับหรือแก้สีให้โดยอัตโนมัติตามสภาพแสง

ที่แตกต่างกัน

 Tungsten คือ โหมดนี้ใช้ส�าหรับแสงภายใต้หลอดไฟเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งทังสเตนและมัก

ใช้ในขณะถ่ายภาพในที่ร่ม การตั้งค่าทังสเตนของกล้องท�าให้อุณหภูมิสีในภาพถ่ายเย็นลง

 Fluorestcent คือ โหมดนี้จะออกสีน้�าเงินถึงสีเขียว เมื่อปรับเป็นแบบ Fluorestcent 

ก็จะแก้สีเป็นสีม่วง ๆ ส�าหรับถ่ายภาพที่สว่างและอบอุ่นขึ้น

 Daylinght คือ โหมดนี้ใช้ส�าหรับการตั้งค่าเวลากลางวันปกติ หรือสีของพระอาทิตย์

ตอนกลางวัน จะออกสีฟ้าอ่อนๆ เมื่อปรับใช้ก็จะแก้สีเป็นสีส้มเล็กน้อย

 Cloudy คือ โหมดนี้เหมาะส�าหรับการถ่ายภาพในวันที่มีเมฆมากรวมไปทั้งหมอกและ

ควันเพราะมันท�าให้วัตถุและสภาพแวดล้อมอุ่นขึ้นและช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ดีขึ้นเมื่อปรับเป็นใช้

ก็จะแก้สีเป็นสีส้ม 

 Flash คือ สีคล้าย ๆ กับแสงของพระอาทิตย์ตอนกลางวัน เมื่อเราปรับเป็นใช้ก็จะแก้

สีเป็นสีส้มอ่อนๆถึงเหลืองเล็กน้อย โหมดนี้ช่วยเลือกสมดุลแสงขาวให้ถูกต้องภายใต้สภาพแสง

น้อย

 Shade คือแสงสีของการถ่ายภาพใต้ร่มเงาท�าให้ภาพนั้นติดสีน้�าเงินมาก หากเราปรับ

เป็นใช้ก็จะแก้สีเป็นสีส้มซึ่งจะค่อนข้างเข้ม

 Custom เป็นการเลือกปรับ White Balance ด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่า Manual วิธี

ปรับแบบ Custom คือการน�ากระดาษที่มีสีขาวมาบังวัตถุที่เราต้องการจะถ่ายแล้วท�าการลั่น

ชัตเตอร์บันทึกภาพจากนั้นเราก็น�าภาพที่ได้มาเป็น White Balance ในแบบ Custom ของเรา

ได้เลย ซึ่งวิธีนี้จะให้ค่าแสงที่มีความแม่นย�า แต่อาจใช้เวลามากกว่าแบบอื่น

ภาพที่ 8 สัญลักษณ์ค่าแสงสมดุลสีขาว
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ตัวอย่างการตั้งค่าของแสงสมดุลสีขาว (White Balance)

      Auto         Daylinght      Shade         Cloudy      Tungsten   Fluorestcent    Flash

 สิ่งส�าคัญส�าหรับช่างภาพมือใหม่คือท�าความเช้าใจการท�างานของ 3 ปัจจัยส�าคัญ 

ประกอบด้วย ช่องรับแสง (Aperture) หรือที่เรียวค่า f-stop ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) 

และความไวแสง (ISO) ซึ่งทั้งสามปัจจัยจะท�างานสัมพันธ์กัน ซึ่งการเรียนรู้หลักเบื้องต้นในการ

ถ่ายภาพเพื่อให้เข้าใจกระบวนการท�างานของกล้องบันทึกภาพ ท�าให้ช่างภาพสามารถน�าไปปรับ

ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายได้ดีขึ้น  โดยที่กล้องถ่ายภาพสามารถช่วยในการปรับค่า

ปัจจัยทั้ง 3 ในการถ่ายภาพได้ซึ่งแต่ละโหมดมีความสามารถและคุณสมบัติในการถ่ายภาพที่ต่าง

กัน ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างค่าแสงสมดุลสีขาว
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4. โหมดสำาหรับการถ่ายภาพ
 

 การท�าความเข้าใจโหมดการถ่ายภาพของกล้องนั้นท�าให้เราสามารถสร้างสรรค์ผล

งานการถ่ายภาพได้ง่าย และได้ภาพที่ต้องกับความต้องการส�าหรับใช้ในการสื่อสาร ซึ่งสามารถ

ดูรายละเอียดได้จากคู่มือของกล้องแต่ละตัว โดยเราจะอธิบายเบื้องต้นของโหมดการถ่ายภาพใน

กล้อง ดังนี้

 โหมด Auto : คือโหมดการท�างานของกล้องแบบอัตโนมัติ กล้องปรับค่าแสง ช่องรับแสง 

และค่าความไวแสงให้โดยอัตโนมัติ แต่ไม่ได้ใช้ความสามารถของกล้องอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ Chris 

Gatcum. (2016). อธิบายไว้ว่า กล้องจะเปิดแฟลชอัตโนมัติ และคุณสามารถควบคุมฟังก์ชั่น 

อื่น ๆ ของกล้องได้เล็กน้อย

 โหมด  P (Program) : เป็นโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติคล้ายกับโหมด Auto แต่มีจุดเด่น

ตรงที่เราสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ทุกค่าได้ ยกเว้นค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่กล้อง

จะปรับให้ ส่วนค่าอื่น ๆ คือค่าความไวแสง ISO, การชดเชยแสง, การปรับค่าแสงสมดุลสีขาว  

รูปแบบการโฟกัสและการวัดแสง ค่าเหล่านี้ช่างภาพสามารถเลือกปรับค่าได้

 TV (Time value) : คือโหมดนี้ช่างภาพต้องก�าหนดความเร็วชัตเตอร์เอง  และกล้อง

ค�านวณรูรับแสงให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้แสงที่เหมาะสมส�าหรับการถ่ายภาพ  ใช้ส�าหรับกับ

การถ่ายแอคชั่น ภาพกีฬา ภาพแพนนิ่ง หรือภาพที่ต้องการหยุดการเคลื่อนไหวของแบบเอาไว้  

คือเหมาะส�าหรับใช้ถ่ายภาพที่ต้องการคุม ความไวซัตเตอร์  โดยที่ช่างภาพไม่ต้องกังวลเรื่องรูรับ

แสง

 AV (Aperture Priority) :  คือโหมดที่ช่างภาพก�าหนดรูรับแสงเอง และกล้องจะ

ค�านวณความเร็วชัตเตอร์ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้แสงที่เหมาะสมส�าหรับการถ่ายภาพ  ใช้กับ

การถ่ายภาพบุคคล หรือภาพที่ต้องการก�าหนดรูรับแสงไว้ค่าใดค่าหนึ่งเสมอ แต่มีข้อควรระวังคือ 

เราต้องคอยดูความเร็วชัตเตอร์ไว้เสมอ ถ้าต่�ากว่า 1/30 ทางแก้ก็คือดัน ISO เพิ่มขึ้น แต่ไม่ควรสูง

มากเกินไป หรือใช้ขาตั้งกล้องช่วย เหมาะส�าหรับใช้ถ่ายภาพที่ต้องการคุมระยะชัดลึก ชัดตื้นของ

ภาพโดยที่ผู้ถ่ายภาพไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วชัตเตอร์

 M  (Manual) : คือโหมดที่ช่างภาพต้องตั้งค่าของกล้องเองทั้งหมดทั้งช่องรับแสง หรือ

ความเร็วชัตเตอร์  เป็นโหมดที่ท�าให้เราสามารถสร้างสรรค์ภาพของเราได้อย่างเต็มที่แต่ต้อง

เข้าใจกระบวนการท�างานของกล้องเป็นอย่างดี

 ในการเลือกให้โหมดในการถ่ายภาพขึ้นอยู่กับงานที่ช่างภาพต้องการสร้างสรรค์ และ

ความช�านาญของการใช้กล้อง ซึ่งแต่ละโหมดก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกัน ข้อส�าคัญที่สุด

คือการฝึกถ่ายภาพให้เกิดความช�านาญ 
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5. การจับโฟกัส

 การถ่ายภาพให้ประสบความส�าเร็จที่สามารถสื่อสารได้ และเล่าเรื่องตามที่ช่างภาพ

ต้องการสิ่งที่ช่างภาพต้องให้ความส�าคัญและท�าความเข้าใจอย่างดียิ่งคือการเลือกระบบการจับ

โพกัส เพื่อให้ภาพที่ถ่ายมีความคมชัด  โดยปกติระบบโฟกัสของกล้องจะมีสองรูปแบบหลัก ดังนี้ 

 Automatic Focus (AF) หมายถึง “โฟกัสอัตโนมัติ” คือการที่กล้องปรับอัตโนมัติเพื่อ

จับโฟกัสที่ดีที่สุดขณะถ่ายภาพ

 Manual Focus (MF) หมายถึง “โฟกัสแบบแมนนวล” คือการที่ช่างภาพปรับการ

โฟกัสด้วยตนเองเพื่อจับโฟกัส

 โดยที่ Suzuki Tomoko. (2017). ได้อธิบายถึงระบบโฟกัสของกล้องถ่ายภาพไว้ว่า 

ระบบโฟกัสอัตโนมัติ ข้อดี : สามารถจับโฟกัสได้รวดเร็วข้อเสีย : ตัวแบบหรือฉากบางประเภท

ไม่เหมาะส�าหรับการจับโฟกัส เนื่องจาก AF จะจับโฟกัสอย่างรวดเร็ว จึงใช้งานได้สะดวกอย่าง

มากในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่บางครั้งตัวแบบหรือฉากบางประเภทอาจไม่เหมาะส�าหรับการ

จับโฟกัส จึงควรเปลี่ยนไปใช้ฟังก์ชั่น MF ให้เหมาะกับสถานการณ์นั้น ๆ  ในส่วนของโฟกัสแบบ

แมนนวล ข้อดี: สามารถสังเกตเห็นตัวแบบด้วยตาของเราเองขณะจับโฟกัส ข้อเสีย: ใช้เวลานาน

ขึ้นก่อนที่จะสามารถถ่ายภาพได้จริง

 กล้องถ่ายภาพในยุคเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วผู้ผลิตกล้องแต่ละค่ายได้มีการพัฒนา

ระบบการโฟกัสภาพของกล้องให้ช่างภาพท�างานง่ายและสะดวกมากข้ึน  ดังท่ี Yochuwa Samarom. 

(2018). ได้อธิบายว่าถึงการแบ่งระบบการโฟกัสของกล้องถ่ายภาพ ไว้ดังนี้

 1. โหมดโฟกัส Single Area Focus Mode (Single-Area AF, AF-S)

 Single-Area AF หรือ AF-S หรือเรียก One Shot AF เป็นวิธีที่ง่ายในการในการโฟกัส

และใช้งาน คือเราเลือกจุดโฟกัสหนึ่งจุด เมื่อเรากดชัตเตอร์ลงครึ่งนึงกล้องจะโฟกัสให้ได้ตามที่

เราต้องการอย่างถูกต้อง และจะค้างนิ่งอยู่ที่การโฟกัสนั้น จนกว่าเราจะกดโฟกัสใหม่ เหมาะกับ

การถ่ายภาพที่เราต้องการให้โฟกัสของเราคงที่ เราอยากจะรีโฟกัสเองก็กดโฟกัสใหม่ ไม่ต้องให้

กล้องมันคิดเอง ทุกอย่างอยู่ที่เรา

ภาพที่ 10 การโฟกัสภาพเฉพาะจุด

ที่มา : Cannon. EOS 5D Mark IV
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 2. โหมดโฟกัสแบบ Continuous / AI Servo

 โหมดโฟกัสบางกล้องก็จะมีโหมดที่เรียกว่าการโฟกัสภาพแบบต่อเนื่อง (Continuous) 

หรือ AF-C ไม่ก็ AI Servo อยู่โหมดนี้ใช้ส�าหรับการติดตามวัตถุเคลื่อนที่และต้องใช้ส�าหรับการ

ถ่ายภาพกีฬาหรือว่าสัตว์ป่า วัตถุที่ไม่ได้อยู่นิ่ง ๆ วิธีการท�างานของโหมดนี้จะเป็นการวิเคราะห์

การเคลื่อนไหวของวัตถุและคาดคะเนว่าวัตถุนี้จะไปอยู่ที่ไหน โดยให้วางโฟกัสไว้ที่จุดที่คาด

การณ์ไว้

 

ภาพที่ 11 การโฟกัสภาพแบบต่อเนื่อง

ที่มา : Cannon. EOS 5D Mark IV

 ข้อดีของโหมดโฟกัสแบบต่อเนื่อง (Continuous) นี้ก็คือการปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ  

(ในจุดนั้นจุดเดิม) แม้ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่อยู่ก็ตาม สิ่งที่เราท�าก็คือกดโฟกัสไว้ และกล้องจะรีโฟกัส

ในจุดนั้น ตรงวัตถุนั้นๆ เมื่อมีอะไรวิ่งผ่านหรือขยับในจุดนั้น กล้องมันก็จะโฟกัสให้ใหม่ทันที 

ท�าให้ช่างภาพใช้สมาธิกับการจัดคอมโพสต์ให้ได้ก็พอ แน่นอนว่าเลนส์ก็ต้องเคลื่อนที่ได้เร็วเพื่อที่

จะให้ได้จุดโฟกัสที่แม่นย�าการถ่ายภาพที่เหมาะกับการใช้โหมดโฟกัส Continuous Auto Focus 

โหมดนี้เหมาะกับการถ่ายภาพกีฬา หรือภาพรถแข่ง หรืออะไรก็ตามท่ีเคล่ือนท่ีตลอดเวลา แล้วเรา

ต้องการโฟกัส ณ จุดน้ัน ๆ ให้แม่นย�า

 3. Single Continuous Hybrid Mode

 กล้องบางตัวยังมีโหมดอื่นอีกเรียกว่า AF-A หรือ AI Focus AF ซึ่งเป็นโหมดผสม  

(Hybrid) เป็นโหมด Auto Focus ที่ท�างานสลับระหว่างโหมด Single / One-Shot และ  

Continuous / AI Servo วิธีการท�างานนี้คือกล้องจะตรวจจับว่าวัตถุอยู่นิ่งหรือไม่ซึ่งในกรณีนี ้

จะเปล่ียนเป็นโฟกัสเด่ียวอัตโนมัติ ซ่ึงในขณะท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีไป โฟกัสจะเข้าสู่โหมด Continuous เอง

 4. Full Time Servo Focus Mode (โหมดโฟกัสแบบ Servo ตลอดเวลา)

 โหมด AF Servo เต็มรูปแบบคืออะไร โหมดนี้จะติดตามการเคลื่อนไหววัตถุอัตโนมัติ

ตลอดเวลา ซึ่งมักจะอยู่ในโหมดวีดีโอในสมัยก่อน  ระบบจะพยายามโฟกัสให้เข้าตลอดซึ่งเหมาะ

กับงานวีดีโอดีนะ

 5. Manual Focus (การโฟกัสด้วยตัวเอง)

การโฟกัสด้วยตัวเอง แบบหมุนหาโฟกัสเอง ส�าหรับคนที่อยากจะหมุนโฟกัสด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่

จะเป็นพวกงานวีดีโอกับกล้อง DSLR มากกว่า ถ้า Mirrorless ยุคนี้ก็ระบบออโต้โฟกัสที่ Tracking 

มันท�างานดีมาก
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 6. โหมดโฟกัสอื่น ๆ ที่แล้วแต่ค่ายกล้องจะทำามาให้

อย่าง Sony มีระบบโฟกัสแบบ Eye-Tracking Focus ที่จะเน้นวิเคราะห์ภาพใบหน้าและโฟกัส

ที่ตาให้เลยโดยอัตโนมัติ 

 การท�างานของระบบโฟกัสของกล้องสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคู่มือกล้องถ่ายภาพท่ี

ได้มาพร้อมกับกล้อง เพราะกล้องแต่ละประเภท แต่ละตัวจะมีระบบโฟกัสที่เหมาะส�าหรับการใช้

งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาพที่เราต้องการถ่ายเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ เช่นถ่ายภาพกีฬาเลือก

ใช้ระบบโฟกัสแบบต่อเนื่องเพื่อกล้องจะได้โฟกัสได้ตามวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่ เป็นต้น

 
6. การตั้งค่าข้อมูลลิขสิทธิ์ของภาพก่อนการถ่ายภาพ

 การถ่ายภาพในยุคดิจิทัล สิ่งที่ช่างภาพควรต้องค�านึงถึงให้มากคือเรื่องลิขสิทธิ์ใน

ภาพถ่าย ซึ่งผลงานที่เราบันทึกภาพย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ แต่ด้วยในโลกยุคดิจิทัล

การโหลดภาพจากโลกออนไลน์และน�าไปดัดแปลงบางส่วนแล้วเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือ

ในรูปแบบอื่น ๆ โดยในยุคที่ถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มถ้ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ช่างภาพสามารถน�า

ฟิล์มต้นฉบับไปยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นของเราในกรณีเกิดการฟ้องร้อง  แต่ในยุคดิจิทัลก็มีวิธี

การบันทึกชื่อผู้สร้างสรรค์หรือลายเซ็นของช่างภาพลงไปในผลงานภาพถ่ายได้ แต่ช่างภาพส่วน

หนึ่งมักมองข้ามเรื่องดังกล่าว และถ้าเกิดกรณีฟ้องร้องเรื่องคนอื่นน�าภาพเราไปใช้งานโดยไม่

ได้รับอนุญาตเราสามารถยืนยันไฟล์ต้นฉบับที่เราสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล   

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผลงานท่ีเราสร้างสรรค์เราควรตั้งค่าข้อมูลลิขสิทธิ์ภาพก่อนการถ่าย

ภาพกล้อง  การตั้งค่าข้อมูลลิขสิทธิ์ของภาพก่อนการถ่ายภาพ เพื่อเป็นการลงข้อมูลในไฟล์ที่เรา

เป็นผู้บันทึกในไฟล์ภาพ  เมื่อเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถน�าไฟล์ต้นฉบับไปแสดงได้  

ซึ่งในคู่มือกล้องทุกตัวจะมีแนะน�าการตั้งค่าดังกล่าวอย่างละเอียด  โดยสามารถท�าได้ดังนี้
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ภาพที่ 12 การก�าหนดค่าลิขสิทธิ์

ที่มา : คู่มือการใช้กล้อง Canon EOS 5D Mark IV

 ในกรณีหากข้อความที่เราตั้งค่า “ผู้สร้างสรรค์” หรือ “ลิขสิทธิ์” ยาวไป อาจไม่สามารถ

แสดงได้ทั้งหมดเมื่อเราเลือก (แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์) การตั้งค่าข้อมูลลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์ลงไปใน

กล้องแล้วนั้นทุกคร้ังท่ีเราถ่ายภาพข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกบันทึกลงไปในไฟล์ภาพของเราทันที  

ซึ่งสามารถดูตัวอย่างการตั้งค่าลิขสิทธิ์ของภาพ ดังนี้
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ตัวอย่างข้อมูลลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ที่ปรากฏในไฟล์ภาพที่เราถ่าย

ภาพที่ 13 ข้อมูลลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ที่ปรากฏในไฟล์ภาพ

 เม่ือเราน�าไฟล์ภาพจากการถ่ายภาพในเปิดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมก็จะแสดงผล 

ข้อมูลของผู้สร้างสรรค์ที่เราตั้งค่าลงไปในกล้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะฝังลงไปในไฟล์ สามารถเป็น

หลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ได้ในยุคดิจิทัล 

 การถ่ายภาพในยุคดิจิทัลการตั้งค่าข้อมูลลิขสิทธิ์ของภาพในการถ่ายภาพนับเป็นส่ิง

ส�าคัญมาก เพราะจะเป็นการยืนยันได้ถึงภาพนั้นเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของเรา  และการ

ท�าความเข้าใจส�าหรับโหมดการถ่ายภาพที่มากับกล้องถ่ายภาพจะท�าให้ช่างภาพสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งการเลือกระบบโฟกัสจะท�าให้ช่าง

ภาพได้ภาพที่คมชัดและบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญได้ทันเวลา
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กิจกรรมท้ายบท

 1. ลักษณะของกล้องถ่ายภาพดังต่อไปน้ี กล้องโทรศัพท์มือถือ  กล้องคอมแพ็ค  กล้อง DSLR 

และกล้อง Mirrorless เป็นอย่างไร

 2. ลักษณะท่ีเหมือนและแตกต่างการท�างานของกล้อง กล้อง DSLR และกล้อง Mirrorless 

เป็นอย่างไร

 3. อธิบายถึงลักษณะการท�างานของกล้องถ่ายภาพในเรื่องของ ความเร็วของชัตเตอร์ 

(Shutter Speed) ขนาดของช่องรับแสง (Aperture) และ ค่าความไวแสง (ISO) มีความส�าคัญ

อย่างไรส�าหรับการถ่ายภาพ

 4. แสงสมดุลสีขาว (White Balance) มีความส�าคัญอย่างไรส�าหรับการถ่ายภาพ

 5. ให้ผู้เรียนถ่ายภาพวัตถุสองชิ้นระยะหว่างเท่ากันโดยใช้การเปิดค่ารู้ช่องรับแสง 

(Aperture) ที่แตกต่างกันจ�านวน 6 ภาพดังนี้ (f-stop 4, 5.6, 8, 11, 16 และ 22)

 6. โหมดโฟกัสภาพแบบต่อเนื่อง (Continuous) เหมาะส�าหรับใช้ในการถ่ายภาพ

ประเภทใด 

 7. การตั้งค่าลิขสิทธิ์ภาพถ่ายลงในไฟล์ภาพมีความส�าคัญอย่างไรส�าหรับการถ่ายภาพใน

ยุคดิจิทัล



ทิศทางของแสงกับการถ่ายภาพ

บทที่ 2
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1. ความสำาคัญของแสงกับการถ่ายภาพ

 แสง มีความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายก่อนเริ่มการถ่ายภาพช่างภาพ

จ�าเป็นต้องศึกษาเรื่องที่มาของแสง ทิศทางของแสง เพื่อให้เข้าใจลักษณะของแสงที่เหมาะสม

ส�าหรับการถ่ายภาพ โดยที่ ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี. (2562). ได้อธิบายที่มาของแสงไว้ว่า “แสงที่มีจุด

ก�าเนิดตามธรรมชาติ เช่น แสงของพระอาทิตย์ ซึ่งจุดเด่นของแสงในลักษณะนี้คือความไม่จ�ากัด

เรื่องของก�าลังแสง แต่ในมุมกลับกันแสงตามธรรมชาตินั้นก็จะมีข้อจ�ากัดในเรื่องของการควบคุม

แสง เพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมแสงในธรรมชาติได้เลย ดังนั้นการใช้แสงธรรมชาติก็ต้องดู

ช่วงเวลาถ่ายให้ดี เพราะแสงในแต่ละช่วงเวลาก็มีลักษณะแสงที่แตกต่างกันออกไป”  

 จุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพที่ดีควรเริ่มจากการท�าความเข้ากับสภาพแสง ทิศทางของ

แสง แสงคือสิ่งที่ท�าให้เกิดภาพ  และโดยมากก็อยู่เหนือการควบคุมของนักถ่ายภาพ ดังนั้นการ

ท�าความเข้าใจว่าแสงส่งผลอย่างไรต่อภาพ ช่วงเวลาที่แตกต่างกันท�าให้สภาพแสงแตกต่างกัน

ไปด้วยเพื่อให้สามารถเลือกซึ่งแสงที่เหมาะสมกับการถ่ายภาพ โดยแสงมีจุดก�าเนิดแบ่งได้เป็น 

2 รูปแบบด้วยกัน คือ 1. แสงธรรมชาติ (Natural Light) 2. แสงสังเคราะห์หรือแสงประดิษฐ์  

(Artificial Light) มีรายละเอียดดังนี้

2. แสงธรรมชาติ (Natural Light)

 คือแสงที่ดีที่สุดส�าหรับการถ่ายภาพ เพราะมีก�าลังแสงที่มากมีให้ไม่จ�ากัด แต่มีข้อเสีย

คือเราไม่สามารถควบคุมแสงจากธรรมชาติได้ บางวันแสงมาก บางวันแสงน้อย หรืออาจจะฝน

ตก ฯลฯ โดยการฝึกถ่ายภาพควรฝึกจากการถ่ายภาพแสงจากธรรมชาติ และคอยสังเกตแสงใน

แต่ละช่วงเวลา ดังที่ ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี. (2562). อธิบายไว้ว่า “แสงในแต่ละช่วงเวลามีลักษณะ

แสงที่แตกต่างกันออกไป เช่น แสงในช่วงเช้าจะมีลักษณะนุ่มละมุน ส่วนแสงในช่วงเวลากลาง

วันจะมีลักษณะแสงแข็งและกระด้างกว่า ถึงแม้แสงธรรมชาตินั้นจะเป็นแสงที่เราควบคุมไม่ได้

ก็ตาม แต่เรายังสามารถที่จะประยุกต์การใช้แสงธรรมชาติ ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท�าให้

ทิศทางของแสงกับการถ่ายภาพ
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แสงนุ่มมากขึ้น (soft) จากการใช้สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษไข หรือรีเฟล็กซ์ (Reftector)”   

และ James  Cheadle.  (2010).  อธิบายไวว้า่ “การถา่ยภาบคุคล แหลง่ก�าเนดิแสงทีด่ท่ีีสดุในโลกคอื

แสงจากธรรมชาติ  เป็นแสงที่ยอดเยี่ยมในการจับภาพชีวิตจริงในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ”  

โดยทิศทางของแสงธรรมชาติที่เหมาะส�าหรับการถ่ายภาพแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 - ช่วงเวลาที่ 05.30-06.30 น. และ ช่วงเวลา 18.00-19.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว

จะเป็นแสงเช้าตรู่และแสงเย็น แสงในช่วงเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาทองของช่างภาพ คือ เป็นช่วง

ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ดังที่ Henry Carroll. (2017). อธิบายไว้ว่า “ชั่วโมง

ทองเกิดขึ้นไม่กี่นาทีหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นหรือก่อนพระอาทิตย์ตก แสงด้วยเฉดสีทองจากดวง

อาทิตย์ที่ก�าลังขึ้น มันเป็นแสงที่โดดเด่นซึ่งเปล่งประกาย” โดยในช่วงเวลานี้ช่างภาพจะได้สีสัน 

ของท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ ที่สวยงาม ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ จะพบ

ว่าในประเทศไทยช่วงฤดูหนาวจะเห็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่และสีสันของท้องฟ้าที่สวยงามและ

แปลกตา เหมาะส�าหรับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ ดังภาพตัวอย่าง

 

ภาพที ่14 พระเมรมุาศพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช (ตัวอย่างภาพแสงเยน็)

ถ่ายภาพในเวลา 18.18 น. กล้อง Canon EOS 6D, ISO 800, F-stop 2.8, Shutter Speed 1/80

 

 “ภาพพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บันทึกภาพใน

ช่วงเย็นจะเห็นถึงสีท้องฟ้าสีน้ำาเงิน ซึ่งสีท้องฟ้านี้ช่างภาพจะมีเวลาบันทึกภาพประมาณ 30 นาที 

หลังจากนั้นท้องฟ้าจะมืดสนิทเป็นท้องฟ้าสีดำา”
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ภาพท่ี 15 พรีเวดด่ิง (prewedding) ตัวอย่างภาพแสงเย็น 

ถ่ายภาพในเวลา 18.25 น. กล้อง Canon EOS 6D, ISO 200, F-stop 8, Shutter Speed 1/800

 “ภาพดังกล่าวถ่ายในช่วงเย็นทะเลที่สัตหีบ ซึ่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท้องฟ้าจะแปล่ง

ประกายสีสันแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา ซึ่งช่างภาพมือใหม่หลายคนอาจไม่ได้สนใจ

แสงหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว”

ภาพที่ 16 ภูกระดึง ตัวอย่างภาพแสงเช้า

ภายภาพในเวลา 06.24 น. กล้อง Canon EOS 5D, ISO 800, F-stop 4, Shutter Speed 1/80

 “ภาพดังกล่าวถ่าย ณ ช่วงเช้าตรู่ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่างรอแสงแรกของวัน 

ซึ่งบางวันในกรณีเมฆมาก หรือฟ้าปิดช่างภาพอาจไม่ได้แสงที่เหมาะสำาหรับการถ่ายภาพ  

การถ่ายภาพในช่วงแสงน้อยให้ระวังการสั่นไหวของกล้อง”
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ภาพที่ 17 วิถีชีวิตชาวฟิลิปปินส์ ตัวอย่างภาพแสงเช้า

ถ่ายภาพในเวลา 05.57 น. กล้อง Canon EOS 7D, ISO 400, F-stop 3.2, Shutter Speed 1/200

 “แสงในช่วงเช้าตรูแสงสีทอง กับวิถีชีวิตของชาวมะนิลา ฟิลิปปินส์”

 - ช่วงเวลาประมาณ 6.30-8.30 น. และ 16.00-18.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวจะ

เป็นแสงเช้าและแสงเย็น แสงในช่วงเวลานี้เป็นแสงที่มีความนุ่มนวลเหมาะส�าหรับการถ่ายภาพ  

มีแสงสีทอง โดยทิศทางของแสงเฉียงมายังวัตถุคือทิศทางของแสงจากดวงอาทิตย์เฉียงเข้ามายัง

โลกเหมาะสมส�าหรับการถ่ายบุคคลทั่วไป และภาพวิวทิวทัศน์  ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและ

สภาพอากาศ ดังภาพตัวอย่าง

 

ภาพที่ 18 วิถีชีวิต ตัวอย่างภาพแสงเช้า

ถ่ายภาพในเวลา 07.59 น. กล้อง Nikon D500, ISO 640, F-stop 7.1, Shutter Speed 1/200

 “ภาพดังกล่าวถ่ายที่ จังหวัดเชียงใหม่ แสงเช้าที่นุ่มทำาให้เกิดเงาที่ไม่แข็ง เหมาะสำาหรับ

การถ่ายภาพบุคคล”
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ภาพที่ 19 วิถีชีวิตชาวเนปาล ตัวอย่างภาพแสงเช้า 

ถ่ายภาพในเวลา 08.12 น. กล้อง Canon EOS 7D, ISO 400, F-stop 5.6, Shutter Speed 1/400

 “ภาพดังกล่าวถ่าย ณ ประเทศเนปาล ช่วงแสงเช้าซึ่งจะเห็นได้ว่าเงาที่เกิดจากภาพไม่

แข็งเกินไปและทิศทางของแสงมาจากด้านข้างของภาพ”

ภาพที่ 20 จักรยาน ตัวอย่างภาพแสงเช้า

ถ่ายภาพในเวลา 08.30 น. กล้อง Canon EOS 7D, ISO 400, F-stop 5, Shutter Speed 1/160

 “ภาพดังกล่าวถ่าย ณ ประเทศเนปาล แสงส่องมาทิศทางด้านหน้าของตัวแบบ”
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ภาพที่ 21 เด็กน้อย ตัวอย่างภาพแสงเย็น

ถ่ายภาพในเวลา 17.01 น. กล้อง NIKON D70s, F-stop 8, Shutter Speed 1/350

 “ภาพดังกล่าวถ่ายที่พนมเปญ กัมพูชา แสงในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก แสงในช่วง

เวลาดังกล่าวเป็นแสงที่นุ่มไม่มีเงาที่ตัวแบบ”

 

ภาพที่ 22 ชาวประมง ตัวอย่างภาพแสงเย็น

ถ่ายภาพในเวลา 17.46น. กล้อง Canon EOS 7D, ISO 160, F-stop 7.1, Shutter Speed 1/1,250

 “ภาพดังกล่าวถ่าย ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ แสงเย็นก่อน

พระอาทิตย์ตก”
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 ภาพที่ 23 ตีลังกาเก็บตะวัน ตัวอย่างภาพแสงเย็น

ถ่ายภาพในเวลา 17.55 น. กล้อง Canon EOS 7D, ISO 200, F-stop 5.6, Shutter Speed 1/640

 “แสงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกบวกกับท่าทางแอคช่ันริมทะเล”

 - ช่วงเวลาประมาณ 9.00-11.00 น. และ 14.00-15.30 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะ

กับการถ่ายภาพบุคคล เพราะแสงจากดวงอาทิตย์เข้ามาด้านข้างของตัววัตถุหรือแบบที่ถ่ายภาพ  

ถ้ากรณีแสงแรงเกินไปเราอาจมองหาแสงที่ส่องผ่านหน้าต่าง (Window light) หรือแสงที่ส่อง

ผ่านใบไม้เพื่อให้แสงมีความนุ่มขึ้น โดยที่ช่างภาพสามารถใช้แผ่นสะท้อนหรือรีเฟล็กซ์ ช่วยใน

การปิดเงาในด้านตรงข้าม 

 

ภาพที่ 24 ปริญญา ตัวอย่างภาพแสงช่วงสาย

ถ่ายภาพในเวลา 09.06 น. กล้อง Canon EOS 6D, ISO 800, F-stop 4.5, Shutter Speed 1/100

 “แสงในช่วงเวลาดังกล่าวทิศทางของแสงจะเข้ามาจากด้านข้างดังนี้ ซึ่งแสงผ่านกระจก

มาทำาให้แสงที่แรงเบาลง”
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ภาพที่ 25 ซ้อมรับปริญญา ตัวอย่างภาพแสงช่วงสาย

ถ่ายภาพในเวลา 09.00 น. กล้อง Canon EOS 7D, ISO 400, F-stop 5.6, Shutter Speed 1/800

 

 

ภาพที่ 26 รอยยิ้ม ตัวอย่างภาพแสงช่วงสาย

ถ่ายภาพในเวลา 09.01 น. กล้อง Canon EOS 7D, ISO 400, F-stop 3.2, Shutter Speed 1/640

 “ภาพดังกล่าวถ่ายที่ประเทศฟิลิปปินส์แบบ แสงในที่ร่มในช่วงเวลาเก้าโมงเช้า”

 

“ภาพดั งก ล่ าวจะ เ ห็น

ทิศทางของแสงจากด้าน

ข้างของตัวแบบ”
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ภาพที่ 27 ยิ้ม ตัวอย่างภาพแสงช่วงบ่ายสามโมง

ถ่ายภาพในเวลา 15.05 น. กล้อง Canon EOS 7D, ISO 400, F-stop 5.6, Shutter Speed 1/160

 

 

ภาพที่ 28 ทอดแห ตัวอย่างภาพแสงช่วงบ่ายสามโมง

ถ่ายภาพในเวลา 15.22 น. กล้อง Nikon D70s, F-stop 6.7, Shutter Speed 1/750

  “ภาพนี้ถ่ายกลางแจ้งซึ่งในช่วงเวลานี้จะให้ท้องภาพที่แจ่มใส มีเมฆ ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศของแต่ละพื้นที่”

“ภาพดังกล่าวแสงเบาลง

เนื่องจากแสงไม่ได้กระทบ

ตัวแบบโดยตรง”
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 - เวลาประมาณ 11.30-13.30 น.  แสงในเวลานี้เป็นช่วงที่แสงของพระอาทิตย์แรงมาก 

ทิศทางของแสงมาจากด้านบนท�าให้เกิดเงาขึ้นที่ใต้ตา จมูกและปาก การถ่ายภาพในช่วงเวลานี้

ช่างภาพอาจต้องหาตัวช่วยเช่นร่มเงาของต้นไม้ ร่ม หรือเสื้อ เพื่อกันแสงแดดที่แรงส่งตรงไปยัง

ตัวแบบ 

 

ภาพที่ 29 ยิ้มสุข ตัวอย่างภาพแสงช่วงกลางวัน

ถ่ายภาพในเวลา 11.47 น. กล้อง Canon EOS 6D, ISO 160, F-stop 1.6, Shutter Speed 1/3,200

 “ช่วงเวลาของการถ่ายภาพดังกล่าวทิศทางของแสงจะมาจากด้านบนตั้งตรงกับศีรษะของตัว

แบบ ช่างภาพต้องอาศัยตัวช่วยเช่น ร่ม เสื้อ หรือแว่นตา และระวังเรื่องตัวตาของแบบตาหยีจาก

แสงแดดที่จัด”

 

ภาพที่ 30 ซ้อมรับปริญญา ตัวอย่างภาพแสงช่วงกลางวัน

ถ่ายภาพในเวลา 11.52 น. กล้อง Canon EOS 6D, ISO 160, F-stop 2.8, Shutter Speed 1/1,000

 “แสงในช่วงเวลากลางวันแสงจะแรงมาก สามารถหลีกเลี่ยงโดยการให้ตัวแบบอยู่ในที่

ร่มเพื่อหลีกเลี่ยงเงาใต้ดวงตา”
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ภาพที่ 31 ความสุข ตัวอย่างภาพแสงช่วงกลางวัน

ถ่ายภาพในเวลา 12.46 น. กล้อง Canon EOS 6D, ISO 250, F-stop 2.8, Shutter Speed 1/500

  “ช่วงเวลาที่แสงแรงมาก ๆ ในช่วงเที่ยง ช่างภาพอาจต้องหามุมในการถ่ายภาพเช่นภาพ

ในตัวอาคารเพื่อแสงจะได้ไม่ส่องโดนตัวแบบโดยตรง”

  

ภาพที่ 32 พรีเวดดิ่ง ตัวอย่างภาพแสงช่วงกลางวัน

ถ่ายภาพในเวลา 11.30 น. กล้อง Canon EOS 6D, ISO 100, F-stop 5, Shutter Speed 1/1,000

  “ช่วงที่แสงแรงเงาจะเกิดใต้คาง และใต้ตาของตัวแบบเช่นภาพตัวอย่าง ซึ่งการใส่แว่นตา

ดำาช่วยป้องกันตาหยีได้”
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ภาพที่ 33 ปั่นเพื่อพ่อ ตัวอย่างภาพแสงช่วงกลางวัน

ถ่ายภาพในเวลา 12.24 น. กล้อง Canon EOS 5D, ISO 100, F-stop 4, Shutter Speed 1/1,000

 แสงธรรมชาตขิึน้อยูก่บัสภาวะและตวัแปรหลายอย่าง เช่น อยูต่รงส่วนไหนในโลก เส้นรุง่ที่

เท่าไหร่ สงูจากระดับน�า้ทะเลแค่ไหน ไกลจากทะเลหรือเทอืกเขาแค่ไหน ดงัที ่Michael Freeman. 

(2013).  อธิบายไว้ว่า “ภูมิประเทศส่งผลต่อสภาพอากาศ และสภาพอากาศก็ส่งผลต่อแสง ไม่มี

อะไรแน่นอนตายตัว ความหลากหลายไม่มีที่สิ้นสุด มีทั้งภูมิอากาศส่วนย่อยที่ทำาให้แสงในพืน้ที่

บางส่วนแตกต่างจากบรเิวณใกล้เคียง ผลจากความแตกต่างของละตจิดู ความช้ืนและความสูงจาก

ระดบันำา้ทะเล ทำาให้เราแบ่งลักษณะทางภูมศิาสตร์ออกได้เป็น 7 ลกัษณะ ดงันี ้ 1. เขตอบอุน่  

2.แบบเมติเตอร์เรเนียน  3.พื้นที่แห้งแล้ง  4.เขตชื้นแฉะและมรสุม  5.ภูมิประเทศที่เป็นทะเล

หรือหิมะ  6.เทือกเขาและที่ราบสูง  7.แถบใกล้ขั้วโลกและกิ่งขั้วโลก” 

 

2. แสงสังเคราะห์หรือแสงประดิษฐ์ (Artificial Light) 

 หมายถึงแหล่งก�าเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่นแสงไฟ แสงแฟลช เป็นต้น ทั้งนี้ ชัยสิทธิ์ 

จุนเจือดี. (2562). อธิบายไว้ว่า “แสงสังเคราะห์ คือแสงที่เกิดขึ้นจากแหล่งก�าเนิดแสงอื่น ๆ เช่น 

Electronic Flash ไฟต่อเนื่องซึ่งจุดเด่นของแสงในลักษณะนี้ก็คือแสงที่เราควบคุมได้ นั่นแปล

ว่าเราสามารถที่จะจัดแสงอย่างที่เราต้องการได้ แต่ในมุมกลับกันแสงในลักษณะนี้จะมีก�าลังแสง

ที่จ�ากัดขึ้นอยู่กับ Spec ของอุปกรณ์ก�าเนิดแสงนั้น ๆ” ในการใช้แสงประเภทนี้ในการถ่ายภาพ

ช่างภาพสามารถควบคุมแสงได้ตามท่ีต้องการแต่ก�าลังของแสงไม่สามารถสูงแสงจากธรรมชาติ

คือแสงของดวงอาทิตย์ได้ โดยในส่วนนี้จะยกตัวอย่างภาพบางส่วนในการถ่ายภาพโดยใช้แสง

สังเคราะห์หรือแสงประดิษฐ์ ดังนี้
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ภาพที่ 34 ตัวอย่างภาพถ่ายในสตูดิโอที่ใช้ประดิษฐ์คือแสงแฟลช

กล้อง Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F-stop 11, Shutter Speed 1/200

ภาพที่ 35 นางแบบ ตัวอย่างภาพถ่ายในสตูดิโอที่ใช้ประดิษฐ์คือแสงแฟลช

 กล้อง Canon EOS EOS 6D, ISO 100, F-stop 11, Shutter Speed 1/125

 การถ่ายภาพโดยแสงสังเคราะห์หรือแสงประดิษฐ์ (Artificial Light) ช่างภาพสามารถ

ควบคุมทิศทางของแสงได้  แต่ก�าลังของไฟไม่สามารถเทียบเท่าได้กับแสงจากดวงอาทิตย์  ซึ่งช่าง 

ภาพต้องศึกษาทั้งเรื่องการจัดไฟ ทิศทางของแสง และการควบคุมกล้องในแต่ละสภาพแสง  

โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงแค่เบื้องต้นเท่านั้น
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3. การถ่ายภาพย้อนแสง

 การถ่ายภาพย้อนแสงท�าให้เราได้ภาพที่มีอารมณ์ของภาพในอีกรูปแบบ บางภาพเห็น

แค่เค้าโครงของตัวแบบ ซึ่งจุดที่น่าสนใจของการถ่ายภาพย้อนแสงคือฉากหลัง แสงที่ก่อให้เกิด

สีสันในรูปแบบต่าง ๆ ตามช่วงของฤดูกาล สถานที่ ข้อควรระวังในการถ่ายภาพในช่วงแสงเวลา

นี้คือแสงเปลี่ยนเร็วมากช่างภาพต้องปรับเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ให้ทันตามสภาพแสง โดยที่ 

ปิยะฉัตร แกหลง (2562) อธิบายไว้ว่า “ชั่วโมงทอง ซึ่งฝรั่งเรียกว่า Golden Hour อันหมายถึง

ช่วงชั่วโมงแรกหลังพระอาทิตย์ขึ้นและหนึ่งชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก แต่ผมอยากจะเพิ่มเติม

เข้าไปอีกว่า ตึ่งชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและครึ่งชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก เพราะมันมีสิทธิ์ที่

ห้องฟ้าจะมีสีสันอลังการได้มากเหมือนกัน (วงการบ้านเราเรียก “ฟ้าระเบิด”) เพราะชั่วโมงทอง

นั้นจะให้แสงและเงาที่อ่อนนุ่มดูสวยงาม ความเปรียบต่างของแสงสว่างและเงามืดจะมีไม่มากนัก 

เวลาที่ถ่ายออกมาแล้วมันจะปรากฏรายละเอียดที่เห็นเด่นชัดใกล้เคียงกับการมองเห็นด้วย

สายตามากที่สุด อีกทั้งทิศทางแสงก็เฉียงสวยงาม” การที่เราจะเจอสภาพแสงแบบนี้ต้องตื่นเช้า

และอดทนรอเวลาช่วงเย็น ซึ่งบางวันท้องฟ้าอาจไม่เป็นใจหรือไม่ได้แสงตามที่ต้องการ  ตัวอย่าง

การถ่ายภาพย้อนแสง

ภาพที่ 36 พระอาทิตย์ตก
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กล้อง Canon EOS 60D, ISO 100, F-stop 14, Shutter Speed 1/80 กล้อง Canon EOS 6D, ISO 200, F-stop 6.3, Shutter Speed 1/400

กล้อง Canon EOS 6D, ISO 500, F-stop 32, Shutter Speed 1/800

กล้อง NIKON D500, ISO 320, F-stop 2.8, Shutter Speed 1/3,200

ภาพที่ 37 ทอแสง ตัวอย่างภาพย้อนแสง ภาพที่ 38 ลับฟ้า ตัวอย่างภาพย้อนแสง

ภาพที่ 39 นักปั่น ตัวอย่างภาพย้อนแสง ภาพที่ 40 วิถีชีวิต ตัวอย่างภาพย้อนแสง

ภาพที่ 41 วิ่ง ตัวอย่างภาพย้อนแสง

กล้อง Canon EOS 7D, ISO 160, F-stop 5 Shutter Speed 1/2,000
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 สภาพแสงในแต่ละช่วงเวลาส่งผลต่อภาพที่แตกต่างกัน และในแต่ละวัน แต่พื้นที่ สภาพ

แวดล้อมแตกต่างกัน สภาพแสงก็แตกต่างกันด้วย การศึกษาเรื่องแสงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าไป

ประยุกต์ในการถ่ายภาพได้ทุกรูปแบบ ทุกสภาพแสง ผู้เขียนได้น�าภาพตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็น

ลักษณะของแสงในแต่ละช่วงเวลาที่ส่งผลให้ภาพ จุดเริ่มต้นในการถ่ายภาพการท�าความเข้าใจ

เรื่องสภาพแสงจะท�าให้้ผู้เรียนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับการถ่ายภาพในชีวิตประจ�าวัน 

และการเรียนในบทต่อไปจะลงรายละเอียดเทคนิคการถ่ายภาพในแต่ละประเภท

กิจกรรมท้ายบท

1. แสงธรรมชาติ (Natural Light) มีลักษณะอย่างไร

2. แสงธรรมขาติในช่วงเวลาใดที่เหมาะสมส�าหรับการถ่ายภาพบุคคลมากที่สุด เพราะเหตุใด

3. การถ่ายภาพในช่วงกลางวันในสภาพแสงที่แข็ง ควรมีวิธีการแก้ไขหรือการใช้อุปกรณ์เสริม

อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

4. ชั่วโมงทอง (Golden Hour) หมายถึงลักษณะของแสงเป็นอย่างไร

5. ให้ผู้เรียนถ่ายภาพย้อนแสง โดยใช้ธรรมชาติในช่วงเช้า และใช้แสงธรรมชาติในช่วงเย็น 



การจัดองค์ประกอบภาพ (Composition)

บทที่ 3
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การจัดองค์ประกอบภาพ (Composition)

 พื้นฐานของการถ่ายภาพสิ่งส�าคัญที่สุดที่ควรต้องศึกษาคือการจัดองค์ประกอบของภาพ  

(Composition) เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ภาพออกมาสมบูรณ์และสามารถสื่อสารกับ

ผู้รับสารได้  ถึงช่างภาพจะใช้กล้องราคาแพงแต่ไม่เข้าใจเรื่ององค์ประกอบของภาพก็ไม่สามารถ

สื่อสารกับผู้รับสารได้ หรือภาพที่ถ่ายภาพก็ไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็น  ซึ่งการจัดองค์ประกอบ

ภาพเบื้องต้นที่สามารถน�าไปใช้ถ่ายภาพได้ง่ายและบ่อยที่สุด ดังนี้

1. กฎสามส่วน (Rule of Thirds)
 กฎสามส่วน (Rule of Thirds) องค์ประกอบแรกที่ช่างภาพควรท�าความเข้าใจ  โดยที่ 

Richard. (2015). อธิบายไว้ว่า การจัดองค์ประกอบภาพกฎสามส่วนถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน

ที่ช่างภาพควรน�ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จอห์น โทมัส สมิธ จิตรกร, ช่างแกะสลัก และนัก

โบราณวัตถุ เขียน “กฎ” มาตรฐานที่ใช้กันมายาวนานนี้ในปี ค.ศ. 1979 กฎมีอยู่ว่ากรอบรูปจะ

ถูกแบ่งเป็นสามส่วนทั้งแนวนอน และแนวตั้ง จุดสนใจจะถูกวางไว้บนเส้นของการแบ่งส่วน หรือ

บนจุดใดจุดหนึ่ง  และ เอกนฤน บางท่าไม้. (2556). อธิบายไว้ว่า กฎสามส่วน (ไม้ตายของการ

จัดองค์ประกอบ) ต�าแหน่งที่เหมาะสมส�าหรับจุดสนใจของภาพมีหลักเกณฑ์ที่นิยม โดยทั่วไปคือ 

หลักของกฎสามส่วน (Rule of Thirds) 

 กฎสามส่วนจะเป็นการแบ่งภาพโดยใช้เส้นแนวนอนสองเส้น และแนวตั้งสองเส้นตาม

ภาพด้านล่าง ดังนั้นเวลาที่เราจะวางองค์ประกอบส�าคัญในฉาก ก็ให้วางไว้ตรงจุดตัดของเส้น 

 

ตัวอย่างการแบ่งภาพเป็นสามส่วน
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 การแบ่งพื้นที่ในการถ่ายภาพในลักษณะดังกล่าวเราปรับใช้กับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ 

ภาพทะเล โดยการแบ่งท้องฟ้าสองส่วน และพื้นดินหนึ่งส่วน หรือ ท้องฟ้าหนึ่งส่วน พื้นดินสอง

ส่วนเป็นต้น

   

ภาพที่ 42 การจัดองค์ประกอบภาพกฎสามส่วน (ท้องฟ้า 2 ส่วน ทะเล 1 ส่วน)

 ส�าหรับการจัดองค์ประกอบภาพกฎสามส่วนเบ้ืองต้นส�าหรับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

ช่างภาพให้ใช้เส้นขอบฟ้า (เส้นที่แบ่งระหว่างพื้นดิน กับท้องฟ้า) โดยเป็นพื้นดิน 1 ส่วน ท้องฟ้า 

2 ส่วน เป็นต้น 

   

ภาพที่ 43 การจัดองค์ประกอบภาพกฎสามส่วน (ท้องฟ้า 2 ส่วน พื้นดิน 1 ส่วน)
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 การจัดองค์ประกอบภาพกฎสามส่วนยังสามารถประยุกต์กับการถ่ายภาพบุคคลหรือ

วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้ 

    

ภาพที่ 44 การจัดองค์ประกอบภาพกฎสามส่วน (พื้นที่ว่าง 2 ส่วน บุคคล 1 ส่วน)
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 การใช้กฎ 3 ส่วน เรายังสามารถปรับเป็นจุดตัดเก้าช่อง โดยการวางจุดเด่นของภาพ หรือ 

หาจุดสนใจใส่ไว้ท่ีจุดตัดด้วยก็จะท�าให้ภาพดูโดดเด่นและน่าสนใจมากข้ึน ดังท่ี เอกนฤน  บางท่าไม้. 

(2556). อธิบายไว้ว่า “จุดทั้ง 4 จุดนี้จะเป็นต�าแหน่งที่เหมาะสมส�าหรับการจัดวางวัตถุที่ผู้บันทึก

ภาพตองการน�าเสนอ จึงนับได้ว่าเป็นจุดเด่นที่มีไดนามิก (Dynamic) ช่วยให้การมองภาพไม่น่า

เบื่อแต่ทั้งนี้ช่างภาพอาจจะเน้นจุดเด่น (Subject) ด้วยสี ขนาด รูปทรง หรือความคมชัด เพื่อให้

วัตถุโดดเด่นสมเป็นพระเอกของภาพ”  กล้องถ่ายภาพช่างภาพสามารถปรับให้หน้าจอแสดงผล

เป็นเส้นเพื่อง่ายต่อการจัดองค์ประกอบภาพได้ 

 

ตัวอย่างจุดตัดเก้าช่อง  เลือกวางจุดเด่นของภาพบริเวณจุดตัด

    

ภาพที่ 45 การวางจุดเด่นของภาพบริเวณจุดตัดเก้าช่อง

   

ภาพที่ 46 การวางจุดเด่นของภาพบนเส้นของจุดตัดเก้าช่องจะท�ามีพื้นที่วางของภาพ
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ภาพที่ 48 ท�านา การวางจุดเด่นของภาพบนเส้นของจุดตัดเก้าช่อง

ภาพที่ 47 ผีเสื้อ  การวางจุดเด่นของภาพบริเวณจุดตัดเก้าช่อง
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2. เส้นนำาสายตา (Line)  
 การใช้เส้นเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการถ่ายภาพ เพื่อให้น�าสายตาของผู้ชมไปยังวัตถุ

หรือสิ่งที่ช่างภาพต้องการสื่อสาร  การใช้เส้นน�าสายตาท�าให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น โดยเราสามารถ

เลือกใช้ได้ทั้งเส้นตรง เส้นนอน  เส้นทแยง  เส้นโค้ง ดังที่ Richard Garvey – Williams. (2018). 

อธิบายไว้ว่า “ทิศทางของเส้น เส้นมีพลังในการชี้ทิศทางให้ดวงตาผู้ชมภาพ ดังนั้น “เส้นน�า

สายตา” คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะดึงความสนใจของผู้ชมไปยังจุดเด่นของภาพ  เส้นไม่จ�าเป็นต้องเป็น

เส้นจริง ๆ หรือเป็นเส้นต่อเนื่องเมื่อมีองค์ประกอบหลาย ๆ” โดยเส้นที่น�ามาใช้ในการจัดองค์

ประกอบภาพสามารถแบ่งประเภทของเส้นได้ ดังนี้

 

  

ภาพที่ 49 การใช้เส้นน�าสายตา จากสะพานลอยและเงาของสะพานลอย

 

ภาพที่ 50 ใช้ถนนโค้งเป็นเส้นน�าสายตา



62

ภาพที่ 51 การใช้เส้นจากธรรมชาติคือดอกหญ้าเพื่อน�าสายตาไปยังวัตถุ

 

   

ภาพที่ 52 การจัดวางองค์ประกอบภาพให้ภาพมีความลึก โดยจัดวางองค์พระเป็นเส้นน�าสายตา
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ภาพที่ 54 การใช้ความโค้งของถนนเป็นเส้นน�าสายตา 

ภาพที่ 53 การใช้ถนนเป็นเส้นน�าสายตาท�าให้ภาพมีความลึก
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3. กรอบภาพ (Framing)
 การจัดองค์ประกอบภาพโดยกาใช้กรอบภาพเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงของการจัดองค์

ประกอบ ให้ดูมีมิติและมีความน่าสนใจ การใช้กรอบภาพเราสามารถใช้ประตู หน้าต่าง หรือกิ่งไม้ 

ต้นไม้มาล้อมเป็นกรอบภาพ จะช่วยบังคับสายตาของผู้ดูภาพให้มุ่งไปยังจุดเด่นของภาพได้ทันที

ท�าให้ภาพถ่ายดูมีมิติและช่วยรักษาสมดุลให้กับภาพถ่าย

 

ภาพที่ 55 การใช้หน้าต่างจากสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นกรอบภาพ

 



65

ภาพที่ 57 การใช้สิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมเป็นกรอบภาพ

 รูปทรงสถาปัตยกรรม เช่น ประตู หน้าตา สามารถน�ามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบภาพ

ส�าหรับจัดองค์ประกอบภาพได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 56 ดอกไม้จากธรรมชาติน�ามาจัดวางเป็นกรอบภาพ

 โดยที่การใช้กรอปภาพบางครั้งไม่จ�าเป็นที่ต้องเป็นกรอปภาพตลอดทั้งภาพ แต่อาจจะมี

เฉพาะส่วนใดส่วนครึ่งแค่ครึ่งภาพดังตัวอย่างภาพข้างต้น



66

   

ภาพที่ 58 ประตู หน้าต่าง สามารถเป็นกรอบภาพได้เป็นอย่างดี

 

ภาพที่ 59 ต้นไม้สองข้างถนนน�ามาสร้างเป็นกรอบภาพ
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4. ความกลมกลืน  (Harmony)  
 คือการจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้  รูปร่าง รูปทรง น้�าหนัก ประกอบเข้าด้วยกันแล้วมี

ความกลมกลืนเข้ากันได้ดี ไม่ขัดแย้งกัน หรือการใช้ความซ้�าซ้อนของภาพ

 การถ่ายภาพโดยใช้องค์ประกอบความกลมกลื่น คือการเลือกวัตถุที่มีความคลึงกันทาง

ด้านของรูปทรง สี หรือสถานที่เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับภาพถ่าย ดังภาพตัวอย่าง

ภาพที่ 60 ความซ�้าซ้อนของกระเบื้องเป็นความกลมกลืนของภาพ

ภาพที่ 61 ดอกบัวที่บานมีความเหมือนกันน�ามาจัดวางองค์ประกอบเป็นความกลมกลืนของภาพ
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5. ความสมดุลของภาพ (Balance)

ภาพที่ 62 ความซ�้าซ้อนของคนที่ปั่นจักรยานในชุดที่เหมือนกัน

ภาพที่ 63 ช่องสี่เหลี่ยมของหลุมฝั่งศพเป็นความซ้�าซ้อนที่น�ามาจัดวางเป็นความกลมกลืน
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5. ความสมดุลของภาพ (Balance)
 5.1 สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) หมายถึง การจัดองค์ประกอบ

ภาพโดยการใช้น้�าหนักหรือส่วนประกอบของภาพมีความเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันทั้งสัดส่วน 

ขนาด น้�าหนัก ฯลฯ ทั้งด้านซ้ายและขวา 

 

ภาพที่ 64 การให้น�้าหนักของภาพทั้งซ้ายและขวาที่เท่ากัน

 

 ในการจัดองค์ประกอบภาพแบบสมดุลหรือสมมาตร สิ่งส�าคัญคือต้องมีวัตถุที่อยู่ใน

ภาพมีความเท่ากันเพื่อสร้างความสมดุลให้ภาพ โดยองค์ประกอบดังกล่าวมักใช้กับการถ่ายภาพ

สถาปัตยกรรม ตัวอย่าง การจัดองค์ประกอบภาพแบบสมดุลหรือสมมาตร

  

ภาพที่ 65 ความสมดุลจากน้�าหนักของภาพจากสถาปัตยกรรม
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ภาพที่ 66 พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ 9 ความสมดุลจากน้�าหนักของภาพจากสถาปัตยกรรม

ภาพที่ 67 ราวสะพานทั้งสองฝั่งท�าให้ภาพมีความสมดุล
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 5.2 สมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) หมายถึง การจัดองค์ประกอบ

ภาพโดยให้น้�าหนักด้านใดด้านหนึ่งมากกว่า  เป็นลักษณะซึ่งเรียกว่า “สมดุลโดยความรู้สึก” 

กล่าวคือ องค์ประกอบซ้าย/ขวา หรือ บน/ล่าง ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเหมือนกัน และ/หรือ ต้องมี

ขนาด ปริมาตร เท่ากัน

 

ภาพที่ 68 การให้น้�าหนักของภาพด้านใดด้านหนึ่งที่มากกว่า

ตัวอย่าง การจัดองค์ประกอบภาพสมดุลหรือแบบอสมมาตร

ภาพที่ 69 ราวสะพานฝั่งซ้ายเข้ามาในภาพมากกว่าฝั่งขวาท�าให้เกิดภาพสมดุลไม่เท่า
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ภาพที่ 70 วัตถุจากทั้งสองคือก�าแพง และคนเดิน มีน้�าหนักของภาพที่ไม่เท่ากัน

ภาพที่ 71 ตึกทั้งสองข้างมีน้�าหนักของภาพที่ไม่เท่ากัน
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6. มุมกล้อง (Camera Angel) กับการสื่อสารด้วยภาพ

 มุมกล้องมีความส�าคัญอย่างมากที่จะส่งผลต่อภาพในการส่ือสารของผู้ส่ือสารคือ 

ช่างภาพ มุมภาพที่แตกต่างจะท�าให้เกิดอารมณ์ในการรับรู้และส่งผลต่อการสื่อสารไปยังผู้รับสาร  

โดยทั่วไปสามารถแบ่งมุมกล้องได้ 3 ระดับ ดังนี้

 6.1 ภาพมุมสูง (High Angle) ภาพที่เกิดจากการตั้งกล้องกล้องไว้สูงกว่าวัตถุ ถ้าเป็น

ภาพสถานที่กว้างใหญ่ การถ่ายภาพไกลจากมุมสูงท�าให้เห็นภาพได้กว้างไกล ให้ความรู้สึกกดดัน 

หรือตกต่�าของวัตถุที่เราก�าลังถ่าย ภาพมุมสูงจะท�าให้เราเห็นวัตถุที่อยู่ในภาพเล็ก และท�าให้เก็บ

รายละเอียดก้านหลังของภาพได้ดี   

ตัวอย่าง ภาพมุมสูง

ภาพที่ 72 ภาพมุมสูง
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ภาพที่ 73 ภาพมุมสูงท�าให้เห็นรายละเอียดของภาพมากขึ้น

ภาพที่ 74 ภาพมุมสูง จะท�าให้ขนาดของวัตถุเล็กกว่าปกติ



75ภาพที่ 75 ประเพณีสงกรานต์ถนนสีลม
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 6.2 ภาพมุมระดับสายตา (Eye Level Angle) เป็นภาพที่ตั้งกล้องในระดับสายตา

ของคน หรือของวัตถุที่ถูกถ่าย ภาพในระดับสายตาเพื่อสื่อความหมายว่าภาพที่ปรากฏจะเป็น

ภาพให้ความรู้สึกธรรมดา ซึ่งเราสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับภาพโดยการเลือกแอคชั่นที่

เกิดในภาพ หรือการหยุดการเคลื่อนไหวของภาพที่เกิดขึ้น

 ตัวอย่างมุมภาพระดับสายตา

ภาพที่ 76 แมว มุมภาพระดับสายตา

ภาพที่ 77 บุคคล มุมภาพระดับสายตา
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 6.3 ภาพมมุต่ำา (Low Angle) เป็นภาพที่ตั้งกล้องถ่ายภาพในระดับต่�ากว่าคนหรือ

วัตถุที่ถูกถ่าย เป็นภาพที่แหงนดู สื่อความหมายหรือให้เกิดความรู้สึกว่าคนหรือวัตถุที่ถูกถ่าย

มีความส�าคัญมากกว่าปกติ น่าเคารพ นับถือ ยิ่งใหญ่ มีพลัง อ�านาจ ส่วนใหญ่นิยมถ่ายภาพ

สถาปัตยกรรม และน�าไปประยุกต์ใช้กับภาพถ่ายในรูปแบบอื่นอื่น ๆ ได้

ตัวอย่างภาพถ่ายมุมต่�า

ภาพที่ 78 การเดินทาง ภาพมุมต�่า

ภาพที่ 79 กลุ่มจักรยาน ภาพมุมต�่า
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ภาพที่ 80 วิถีชีวิต ภาพมุมต�่า

ภาพที่ 81 เนปาล ภาพมุมต�่า

 การถ่าพมุมต่�า ท�าให้วัตถุที่อยู่ใกล้เลนส์ขยายใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นอีกแนวทางที่สามารถน�าไป

ประยุกต์เพื่อสร้างการสื่อสารด้วยภาพที่น่าสนใจ
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 การจัดองค์ประกอบภาพนับเป็นหัวใจหลักของการเป็นช่างภาพ เพราะการจัดวางองค์

ประกอบในภาพ การเลือกมุมภาพ ท�าให้ภาพที่ได้มีความสวยงามและสามารถสื่อสารได้ โดยกฎ

สามส่วน เป็นการแบ่งภาพออกเป็นสามส่วนและเลือกวางรายละเอียดของภาพหนึ่งหรือสอง

ส่วน เส้นน�้าสายตา เพื่อให้น�าสายตาของผู้ชมภาพไปยังจุดเด่นของภาพ กรอบภาพ เพื่อเป็นเป็น

ฉากหน้าให้กับภาพ ความกลมกลืนหรือความซ�้าซ้อน เพื่อสร้างจุดเด่นให้ภาพที่มีความคล้ายคลึง

กัน สมดุล เพื่อแบ่งน�้าหนัดของภาพ ซึ่งรูปแบบการจัดองค์ประกอบภาพต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้าง

ต้นสามารถน�าไปปรับใช้ ประยุกต์กับการถ่ายภาพได้ในทุกรูปแบบ

กิจกรรมท้ายบท

1. ให้ผู้เรียน ถ่ายภาพโดยใช้องค์ประกอบของการถ่ายภาพ (Composition) ดังนี้

 - กฎสามส่วน   

 - จุดตัดเก้าช่อง  

 - เส้นน�าสายตา

 - กรอบภาพ

 - ความซ�้าซ้อน

 - สมดุลเท่า

2. มุมภาพส�าหรับการสื่อสารต่อไปนี้ ภาพมุมสูง ภาพมุมต�่า และภาพมุมระดับสายตา ผู้เรียน

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายอย่างไร และส่งผลต่อผลงานภาพถ่าย

ที่ได้อย่างไรบ้าง

3. จากภาพประกอบ ภาพดังกล่าวมีการใช้องค์ประกอบของการถ่ายภาพอย่างไร



การถ่ายภาพหยุดการเคลื่อนไหว 

บทที่ 4
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การถ่ายภาพหยุดการเคลื่อนไหว 

 การถ่ายภาพหยุดการเคลื่อนไหวถือเป็นพื้นฐานเบ้ืองต้นของช่างภาพที่ต้องท�า 

ความเข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพดังกล่าวเพื่อน�าไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการ

ถ่ายเทคนิคส�าคัญในการถ่ายภาพดังกล่าวคือการควบคุมความเร็วชัตเตอร์ (Shelter speed) 

ในการใช้เทคนิคการถ่ายภาสตอปแอคช่ัน ( Stop Action) เทคนิค การถ่ายภาพ มูฟเม้น (Movement) 

และการถ่ายภาพแพนนิ่ง (Panning)

  ความเร็วชัตเตอร์ คือการท�างานของม่านประตูที่เปิด-ปิด เพื่อให้แสงผ่านเข้าสู่เซ็นเซอร์

รับภาพในกล้อง โดยที่ม่านชัตเตอร์์เปิด-ปิดนานเซ็นเซอร์รับภาพจะรับแสงได้นาน และตรงกัน

ข้ามในกรณีเปิด-ปิดเร็วเซ็นเซอร์รับภาพก็จะรับแสงได้น้อย กล่าวโดยสรุปคือความเร็วชัตเตอร์์ท�า

หน้าที่เปิด-ปิดรับแสงที่จะมากระทบกับเซ็นเซอร์ในการรับภาพในเวลาที่ก�าหนด โดย อ�านวยพร 

บุญจ�ารัส. (2553). อธิบายไว้ว่า ซึ่งการเปิด-ปิดม่านซัตเตอร์ในการถ่ายภาพต้องมีความสัมพันธ์

กับรูรับแสง (F-stop) และค่าความไวแสง (ISO) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 1

 

1. การถ่ายภาพหยุดการเคลื่อนไหว (Stop Action)

 เป็นเทคนิคการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูง เพื่อให้ภาพที่เคลื่อนไหวดูหยุดนิ่ง  โดยใช้ตั้งแต่  

1/250 1/500 หรือ 1/1000 วินาทีขึ้นไป ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเคลื่อนที่

ผ่านหน้าเลนส์ของวัตถุ การจะตั้งความเร็วชัตเตอร์เท่าใดย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 ประการ 

คือ

 1) ความเร็วของวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหว

 2) ทิศทางการเคลื่อนไหวของวัตถุ

 3) ระยะทางจากกล้องถึงวัตถุ

 4) ความยาวโฟกัสของเลนส์
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ตัวอย่างภาพถ่าย STOP ACTION

 

 

 กล้อง Canon 7D, เลนส์ 50 มม., F-Stop 3.5,  

Shelter speed 1/500, ISO 1,250) การแข่งขันกีฬา 

เซปักตะกร้อช่างภาพต้องศึกษาตัวท�าเล่นหน้าซ้าย หรือ

หน้าขวา และเลือกจุดยืนที่จะได้ภาพแอคชั่น เช่นข้าง

สนามดังภาพตัวอย่าง

 กล้อง Canon 6D, เลนส์ 70-200 มม., 

F-Stop 4, Shelter speed 1/640, ISO 400)

ช่างภาพอยู่บนหลังรถและถ่ายภาพนักวิ่งลง ท�าให้

ได้แอคชั่นที่สื่อถึงอามรณ์ของนักวิ่ง

ภาพที่ 82 นักวิ่ง

ภาพที่ 83 เซปักตะกร้อ
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 กล้อง Canon 6D, เลนส์ 70-200 มม.,  ISO 400,  F-Stop 6.3,    

Shutter Speed 1/1,000 การเลือกหามุมส�าคัญมากในการถ่ายภาพ

เพ่ือหยุดการเคล่ือนไหว

 กล้อง Canon 6D, เลนส์ 70-200 มม.,  

ISO 200,  F-Stop 5.6,   Shutter Speed 1/800

การถ่ายภาพกีฬาเปตองท่ีต้องหยุดการเคล่ือนไหว

ของลูกเปตอง และแอคช่ันของผู้เล่น การเลือก

ความเล่นชัตเตอร์มีผลต่อภาพ

ภาพที่ 84 ประเพณีวิ่งควาย

ภาพที่ 85 เปตอง
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 กล้อง Canon 80D, เลนส์ 70-200 มม.,  ISO 200,  F-Stop 4,   Shutter Speed 1/640 

การหยุดการเคล่ือนไหวของรถและแอคช่ันของบุคคลโหมดการถ่ายภาพท่ีควบคุมความเร็วชัตเตอร์

ช่วยให้ช่างภาพท�างานได้ง่ายข้ึนในการหยุดจังหวะของวัตถุ

 กล้อง  Nikon D70, เลนส์ 24 มม.,  ISO 200,  F-Stop  9.5 

Shutter Speed 1/350 การถ่ายภาพ Stop Action 

ไม่จ�าเป็นท่ีต้องเฉพาะถ่ายภาพกีฬา วิถีชีวิตต่าง ๆ ของคน

ท่ัวไปก็สามารถใช้เทคนิคดังกล่าวได้เช่นกัน

ภาพที่ 86 นักบิด

ภาพที่ 87 ทอดแห
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2. ถ่ายภาพมูฟเม้น (Movement)
 

 การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวดูแล้วให้รู้สึกว่าเหมือนก�าลังเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ

ในลักษณะนี้ ต้องตั้งความเร็วชัตเตอร์ให้ช้า ๆ เช่น 1/30 วินาที, 1/15 วินาที หรือ 1/8 วินาที 

เป็นต้น เมื่อตั้งความเร็วชัตเตอร์ช้า ก็ต้องเปิดช่องรับแสงให้เล็กลงภาพที่ได้จะปรากฏว่าสิ่งที่

ก�าลังเคลื่อนไหวจะดูพร่า ท�าให้เห็นว่าวัตถุนั้นก�าลังเคลื่อนที่ส่วนวัตถุหรือสิ่งที่อยู่นิ่งจะคมชัด 

และการถ่ายภาพลักษณะนี้ควรจับถือกล้องให้นิ่งและมั่นคง หรือควรใช้ขาตั้งกล้องช่วย เพื่อไม่ให้

กล้องสั่นไหว

ตัวอย่างภาพถ่ายมูฟเม้น (Movement)

 

 กล้อง Canon 6D, เลนส์ 17-35 มม.,  ISO 200,  

F-Stop 20,   Shutter Speed 0.4 การถ่ายภาพมูฟเม้น 

เป็นการ การใช้ความเร็วชัตเตอร์ท่ีช้าถ่ายภาพวัตถุท่ีก�าลัง

เคล่ือนไหวตลอดเวลา ดังภาพตัวอย่าง

ภาพที่ 88 น�้าตก
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 กล้อง Canon 5D, เลนส์ 17-35 มม.,  ISO 100,  

F-Stop 22,   Shutter Speed 1/6  การบีบรูรับแสงจะ

ท�าให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้ช้า และการใช้ความเร็วชัตเตอร์

ท่ีช้าจ�าเป็นต้องมีขาต้ังกล้องเพ่ือไม่ใช้ภาพส่ันไหว

 กล้อง Canon 5D, เลนส์ 17-35 มม.,  ISO 

100,  F-Stop 18,   Shutter Speed 1/2 น้ำตกเป็น

ที่อีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสมหรับการถ่ายภาพมูฟเม้น 

จะให้ให้เห็นสายน�้าที่เคลื่อนไหว

ภาพที่ 89 ล�าธาร

ภาพที่ 90 สายน�้าที่เคลื่อนไหว
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 กล้อง Fuji X-T10, เลนส์ 18 มม.,  ISO 200,  F-Stop 16,   

Shutter Speed 1/5 คล่ืนกระทบชายฝ่ังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีน่า

ทดลองถ่ายภาพมูฟเม้น ภาพดังกล่าวใช้การวางกล้องกับพ้ืน

 กล้อง Canon 7D, เลนส์ 15 มม.,  

ISO 100,  F-Stop 4,   Shutter Speed 

1/10 เทคนิคการถ่ายภาพมูฟเม้นสามารถ

น�ามาสร้างสรรค์ผลงานให้ภาพแปลกตา 

วัตถุท่ีเคล่ือนท่ีจะพล่ามัววัตถุท่ีอยู่น่ิงจะชัด 

ดังภาพตัวอย่าง

ภาพที่ 91 กระทบฝั่ง ตัวอย่างภาพมูฟเม้น

ภาพที่ 92 หยุดนิ่ง ตัวอย่างภาพมูฟเม้น
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 ในบางกรณีเราสามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายหน่ึงภาพท้ังเป็นภาพสตอปแอคช่ัน 

(Stop Action) และภาพมูฟเม้น (Movement) ได้ ซ่ึงข้ึนอยู่กับความเร็วของวัตถุท่ีถ่าย  ดังตัวอย่าง

ภาพด้านล่างน้ี

  

   

  ภาพดังกล่าวใช้เทคนิคในการถ่ายภาพท่ีเรียกว่าภาพถ่ายแนวสตอปแอคช่ัน คือการถ่าย 

ภาพวัตถุท่ีก�าลังเคล่ือนไหวให้หยุดน่ิงโดยใช้ชััตเตอร์สปีตท่ีสูง (ภาพนักมวยหยุดน่ิง) และอีกเทคนิค

เรียกว่าภาพมูฟเม้น คือการถ่ายภาพที่วัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหวโดยใช้ซัตเตอร์สปีตที่ต่�า (ภาพหมัด

ขวานักมวยฝั่งน้�าเงินที่เคลื่อนไหว) เนื่องจากหมัดขวาเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วชัตเตอร์ของกล้อง

ที่ถ่ายภาพดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ทั้งสองเทคนิคจะไม่เกิดในภาพเดียวกัน 

   

กล้อง Canon 7D, เลนส์ 50 mm.,  ISO 1,600,  F-Stop 2.8,   Shutter Speed 1/160

ภาพที่ 93 มวยสากลสมัครเล่น
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4. การถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง (Panning) 

 
 (เนื้อหาบางส่วนในบทความวิชาการ ของณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง (2558).“การ

สร้างสรรค์ภาพนิ่งเพื่อสื่อความเคลื่อนไหวแบบการแพนกล้อง. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 

14(17). 52-59”)

 การถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง (panning) คือการสร้างสรรค์ภาพนิ่งเพื่อสื่อความ

เคลื่อนไหวแบบการแพนกล้อง เป็นเทคนิคการถ่ายภาพที่ช่างภาพผู้สร้างสรรค์ต้องการเน้นที่

วัตถุหรือสิ่งที่ของที่ต้องการถ่ายเพื่อสร้างจุดดึงดูดความสนใจของภาพ ซึ่งฉากหลังของภาพของ

ภาพจะไม่ชัดหรือไม่เห็นความส�าคัญของฉากหลัง

 การถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง (panning) หมายถึง การการถ่ายภาพวัตถุที่ก�าลัง

เคลื่อนไหวให้เห็นวัตถุชัด ส่วนฉากหลังพร่ามัวเป็นทางยาว หรือการแพนกล้องไประหว่างกด

ชัตเตอร์ที่ความเร็วน้อย การถ่ายภาพใน ลักษณะนี้ จะต้อง แพนกล้อง (Panning) ตามวัตถุที่

ก�าลังเคลื่อนไหว พร้อม ๆ กับการกดชัตเตอร์ ความเร็วชัตเตอร์ต้องตั้งให้ช้า เช่น 1/60 วินาที  

1/30 วินาที 1/15 วินาที ซึ่งอาจจะช้าหรือเร็วกว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วย

การปรับระยะชัดให้ปรับไปตรงจุดที่วัตถุ เคลื่อนที่ผ่าน

 ในการถ่ายภาพเคล่ือนไหวโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์น้อยหรือเทคนิคการถ่ายภาพท่ีเรียกว่า 

"แพนกล้อง" หรือการวาดหน้ากล้องไปตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซึ่งเป็นเทคนิคที่แสดงถึงการ

เคลื่อนที่อย่างชัดเจนของวัตถุที่เราต้องการถ่าย  ภาพที่ได้จะปรากฏว่าสิ่งที่ก�าลังเคลื่อนไหว

จะดูพร่า ท�าให้เห็นว่าวัตถุนั้นก�าลังเคลื่อนที่ส่วนวัตถุหรือสิ่งที่อยู่นิ่งจะคมชัดและการถ่ายภาพ

ลักษณะนี้ควรจับถือกล้องให้นิ่งและมั่นคง หรือควรใช้ขาตั้งกล้องช่วย เพื่อไม่ให้กล้องสั่นไหว

ภาพที่ 94 แพนนิ่งรถแข่ง
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4.1) กระบวนการการถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง (panning) 

 การสร้างสรรค์การถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง (panning)   การถ่ายภาพในลักษณะนี ้

จะต้องมีการเคลื่อนกล้องตามวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหว พร้อมๆ กับการกดชัตเตอร์ มีขั้นตอนใน

การสร้างสรรค์ ดังนี้

 1. อุปกรณ์  

 ในการสร้างสรรค์ภาพในลักษณะภาพเคลื่อนไหวอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือ กล้อง  เลนส์ 

ซึ่งเลนส์ที่ใช้สามารถใช้ได้ทั้งเลนส์มาตรฐาน (standard)  เลนส์มุมกว้าง (wide)  เลนส์ระยะไกล 

(telephoto) อุปกรณ์เสริมอีกอย่างที่ควรมีในใช้ความเร็วชัตเตอร์น้อยๆ คือ ขาตั้งกล้อง

 2. สถานที่

 การเลือกสถานที่ในการสร้างสรรค์ ควรเลือกสถานที่ที่มีพื้นที่พอส�าหรับการแพนกล้อง

ส�าหรับผู้บันทึกภาพ และไม่อันตรายเกินไป เพราะส่วนใหญ่การบันทึกภาพในลักษณะดังกล่าว

จะถ่ายภาพรถวิ่ง หรือวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

 3. องค์ประกอบของภาพ

 การจัดองค์ประกอบของภาพ  เลือกมุมภาพที่ต้องการสื่อสาร  คือก�าหนดภาพที่เรา

ต้องการล่วงหน้าต้องการได้ภาพแบบไหน ก�าหนดฉากหลัง ก�าหนดวัตถุที่เราต้องการสื่อสารให้

กับผู้รับสาร

 4. ปรับกล้อง

 เมื่อได้สถานท่ีและจัดองค์ประกอบของภาพที่ต้องการสื่อสารก่อนถ่ายผู้บันทึกภาพต้อง

ท�าการก�าหนดความเร็วชัตเตอร์  ก�าหนดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพ ให้สัมพันธ์กับความเร็ว

ของวัตถุที่เราต้องการถ่าย โดยที่วัตถุช้าเท่าไหร่ความเร็วชัตเตอร์กช้าไปด้วย ซึ่งถ้าใช้ความเร็ว

ชัตเตอร์น้อยกว่า 1/60 วินาที ควรใช้ขาตั้งกล้อง 

 5. การสร้างสรรค์

 ในการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะดังกล่าวอาจจะต้องกดชัตเตอร์เพื่อสร้างสรรค์ผล 

งานเป็นร้อยภาพจึงจะได้ภาพท่ีเราพอใจ และได้ภาพท่ีส่ือสารไปยังผู้รับสารท่ีสวยงาม การถ่ายภาพ 

ดังกล่าวเมื่อปรับค่าของกล้องเรียบร้อยแล้ว ให้เราหยิบกล้องแล้วลองแพนกล้องหรือกวาดกล้อง

ไปมาซ้ายขวา โดยไม่มีวัตถุเพื่อเช็คความพร้อมของร่างกาย 3-4 รอบ เมื่อได้ที่ก็ลงมือสร้างสรรค์

ผลงานได้ การถ่ายคือ 

  5.1 วัตถุเคลื่อนที่มาให้เราแพนกล้องตามวัตถุพร้อมโฟกัสตาม 

  5.2 ถึงระยะที่เราต้องการให้กดชัดเตอร์ 

  5.3 แพนกล้องตามวัตถุ เทคนิคในการถ่ายภาพดังกล่าวให้เราหมุนสะโพกตาม

วัตถุไปด้วย ไม่ใช่แค่บิดเอว

  5.4 วัตถุอยู่ตรงจุดท่ีเราต้องการปล่อยชัตเตอร์ และยังแพนกล้องตามวัตถุต่อไป
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 6. การแต่งภาพ

 หลังจากสร้างสรรค์ผลงานเราต้องมีการท�าภาพมาตกแต่งเพ่ิมเติม เช่น การครอปภาพ 

เพราะระหว่างถ่ายท�าอาจมีส่ิงกีดขวางหรือวัตถุท่ีเราไม่ต้องการ หรือภาพไม่ได้ขนาดท่ีเราต้องการ 

หรือปรับสีสัน ตามสิ่งที่เราต้องการสื่อสารไปยังผู้รับสาร

 

ภาพที่ 95 เทคนิคการแพนกล้อง

 การเริ่มสร้างสรรค์ผลงานโดยการถ่ายภาพแพนนิ่ง การเริ่มถ่ายรถเป็นวัตถุที่หลายคนให้

ฝึกหรือทดลองเนื่องจากหาถ่ายได้ง่าย งานสร้างสรรค์ในภาพ ฉากหลังของภาพไม่เบลอมาก

เนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ที่สูง (ความเร็วชัตเตอร์ต�่า และการแพนกล้องของช่างภาพจะท�าให้

ฉากหลังเบลอ) ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้

 กดชัตเตอร์          แพนกล้อง           กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
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ภาพที่ 96 รถสามล้อ

 การสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวปรับค่ากล้อง ดังนี้ กล้อง Canon 7D, ISO 200, F-stop 

11, Shutter Speed 1/60เลนส์ 50 มม.

ภาพที่ 97 สองล้อ

 สรา้งสรรคผ์ลงานโดยใชก้ล้อง Canon 7D ISO 200, F-stop 11, Shutter Speed 1/60  เลนส ์

50 มม.ถ่ายโดยการวาดกล้องจากขวาไปซ้ายตามวัตถุ  แต่ผลงานดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์เนื่องจาก

ส่วนของรถจักรยานยนต์ขาดหายไป  การฝึกสร้างสรรค์ผลงานเปลี่ยนวัตถุจากวัตถุที่วิ่งเร็ว 

มาถ่ายวัตถุท่ีวิ่งช้าซึ่งการแพนกล้องของช่างภาพก็ต้องเร็วขึ้นให้สมดุลกับภาพที่ต้องการถ่าย  

ซึ่งภาพนี้สื่อสารให้เห็นวิถีชีวิตการเดินทางองชาวเนปาล
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ภาพที่ 98 รถจิมมี่ ฟิลิปปินส์

กล้อง Canon 7D ISO 250, F-stop 5.0, Shutter Speed 1/80  เลนส์ 17 มม.

 

ภาพที่ 99 รถแข่ง

กล้อง Canon 6D ISO 100, F-stop 9, Shutter Speed 1/100  เลนส์ 70 มม.
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4.2. การถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง (Panning) ในแนวดิ่ง

 จากการแพนกล้องในระนาบปกติ  เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแพนน่ิงในแนวด่ิง 

 ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ หรือการถ่ายภาพก็เหมือนการถ่ายภาพในแนวระนาบ  แต่สิ่งที่เพิ่ม

เติมคือช่างภาพต้องอยู่สูงกว่าวัตถุ  ผลงานที่ได้ก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างจากภาพปกติ  ผลงาน

ภาพมี่ได้ก็จะแตกต่างเป็นมุมมองที่ใหม่ในการสื่อสารไปยังผู้รับสาร

 

ภาพที่ 100 การเดินทาง ตัวอย่างภาพแพนนิ่งแนวดิ่ง

กล้อง Canon 7D ISO 800, F-stop 14, Shutter Speed 1/80  เลนส์ 36 มม.

ภาพที่ 101 สองล้อเดินทาง ตัวอย่างภาพแพนนิ่งแนวดิ่ง 

กล้อง Canon 7D ISO 800, F-stop 14, Shutter Speed 1/80  เลนส์ 36 มม.
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4.3 ข้อควรระวัง 

 การถ่ายภาพแพนนิ่ง  ในกรณีช่างภาพบันทึกภาพไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของ

วัตถุหรือแพนกล้องไม่ทันวัตถุที่เคลื่อนไหว ผลงานที่ได้ก็จะออกมาไม่สมบูรณ์หรือใช่ไม่ได้  ซึ่งจะ

พบบ่อยเช่นความชัดของภาพใช้ไม่ได้ องค์ประกอบของภาพไม่สมบูรณ์  

 

ภาพที่ 102 จักรยานคู่ ตัวอย่างภาพแพนนิ่งที่ไม่สมบูรณ์

 ภาพที่ 103 จักรยาน ตัวอย่างภาพแพนนิ่งที่ไม่สมบูรณ์

 ตัวอย่างทั้งสองภาพนี้เป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากการแพนกล้องกับความเร็วของ

วัตถุไม่สัมพันธ์กัน 
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4.3 ข้อสรุปการถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง (panning) 

 ในการถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง ความเร็วชัตเตอร์ที่ถูกต้องส�าหรับการถ่ายตอนแพน

กล้อง เวลาถ่ายนักวิ่ง  คนปั่นจักรยาน  รถยนต์ ซึ่งไม่สามารถก�าหนดตายตัวได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว

ของวัตถุและการเคลื่อนไหวกล้องของช่างภาพให้มีความสัมพันธ์กัน  และนี้คือเสน่ห์และความ

ยากของการถ่ายภาพในรูปแบบนี้ และการถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ต่�าฉากหลังก็เบลอ

มากตามไปด้วย 

 เทคนิคในการถ่ายภาพคือ การแพนกล้องหรือการวาดหน้ากล้องตามวัตถุให้ทันแล้ว

กดชัตเตอร์พร้อมยังแพนตามวัตถุต่อไปไม่หยุดนิ่ง  และช่างภาพต้องปรับโพกัสให้ตรงกับวัตถุ

ที่เราต้องการบันทึกภาพแล้วกดชัดเตอร์ ซึ่งช่างภาพต้องโฟกัสตามภาพตั้งแต่แรกจนถึงการกด

ชัตเตอร์

 การเลือกฉากหลังมีความส�าคัญอย่างมากในการถ่ายภาพในรูปแบบการแพนนิ่ง  ซึ่งถ้า

เราถ่ายภาพในที่โล่งก็อาจจะท�าให้ไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว เพราะเส้นสายในลักษณะเบลอ ๆ  

จะมีน้อย ฉากหลังที่มีสีสันสวยงามจะท�าให้ภาพถ่ายมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการเลือก

ฉากหลังที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส�าคัญไม่แพ้ตัวแบบหรือวัตถุที่ต้องการถ่าย

 การเลือกใช้สปีดชัตเตอร์ช้ามากเกินความจ�าเป็นไม่ใช่วิธีที่จะท�าให้ได้ภาพแนวนี้  เพราะ

หากเปิดหน้ากล้องนานเกินไป ก็อาจจะท�าให้ภาพทั้งภาพสั่นไหวไปหมดจากอาการไม่มั่นคงของ

การจับถือกล้องของช่างภาพ ดังนั้นจึงต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่ไม่ช้าและไม่เร็วเกินไปจึงจะได้ผลด ี

ซึ่งการหาความเร็วของสปีดชัตเตอร์ที่เหมาะสมนั้นอยู่ที่ประสบการณ์ของช่างภาพ เพราะการ

ถ่ายมากๆ จะมีความคุ้นชินและบอกได้ว่าวัตถุที่มีความเร็วประมาณนี้ควรใช้สปีดชัตเตอร์เท่าไหร่  

ปัจจัยที่ส�าคัญคือความเร็ว และรัศมีในการแพนกล้องซึ่งต้องสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของวัตถุ  

หากแพนกล้องเร็วหรือช้าเกินไปก็จะท�าให้วัตถุขาดความคมชัดและท�าให้ภาพเสียหาย

 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง (panning) 

 - การเลือกใช้โฟกัส  ในการเริ่มถ่ายภาพดังกล่าวแนะน�าให้ปรับโฟกัสเป็นแบบ Manual 

และวางจุดโฟกัสไว้ที่แนวเคลื่อนที่ของวัตถุ จากนั้นก็ดูในช่องมองภาพ  รอจังหวะที่วัตถุเข้ามาระ

ยะทางด้านข้างแพนกล้องตามวัตถุกดชัดเตอร์และแพนกล้องไปตามวัตถุ  

 - ในการถ่ายภาพควรอยู่ในระนาบความสูงเดียวกับวัตถุ จะท�าให้ภาพดูมีมิติที่ดีกว่า

 -ในขณะแพนกล้องให้ขยับเฉพาะส่วนบนของร่างกายโดยให้บิดสะโพกตามไปด้วย   

และส่วนขาไม่หมุนบิดตามจะท�าให้มั่นคงยิ่งขึ้น

 - ภาพที่ใช้ความเร็วสปีดชัตเตอร์ต่�ากว่า 1/60 วินาที ควรใช้ขาตั้งกล้องช่วย
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 การถ่ายภาพหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุในรูปแบบต่าง ทั้งสตอปแอคชั่น มูฟเม้น เป็น

การถ่ายภาพที่ควบคุมความเร็วชัตเตอร์ โดยตัวเลขของความเร็วซัตเตอร์ที่ปรากฏอยู่บนตัวกล้อง 

(หน่วยเป็นวินาที) จะเรียงจากช้าไปเร็ว เช่น 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/500, 

1/1,000, 1/2,000 วินาทีเป็นต้น ซึ่งในกล้องดิจิทัลปัจจุบันจะมีค่าย่อยลงไปอีก เช่น 1/45, 1/90 

ซึ่งการเลือกความเร็วชัตเตอร์ต้องดูจากความเร็วของวัตถุ

 การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบภาพหยุดการเคลื่อนไหว (panning) ทั้งในแนวระนาบ 

และแนวดิ่ง นั้น ผู้สร้างสรรค์ต้องก�าหนดความเร็วชัตเตอร์ ความเร็วในการวาดหน้ากล้องหรือ

ความเร็วในการแพนกล้องของผู้สร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับความเร็วของวัตถุ โดยทั้งหมดต้อง

มีความสัมพันธ์กัน โดยการถ่ายภาพแพนนิ่งคือการวาดหน้ากล้องตามวัตถุที่เคลื่อนไหวแล้วกด

ชัตเตอร์พร้อมยังวาดกล้องตามวัตถุต่อไปไม่หยุดนิ่ง ภาพที่ได้ด้านหลังก็จะเบลอวัตถุที่ต้องการ

สื่อสารก็จะชัด ซึ่งต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ให้สอดคล้องกับความเร็วของวัตถุ

กิจกรรมท้ายบท

1. ความเร็วชัตเตอร์ส่งผลอย่างไรต่อการหยุดการเคลื่อนไหวของภาพ

2. ให้ผู้เรียนถ่ายภาพสตอปแอคชั่น โดยใช้ความเร็วซัตเตอร์ 1/250 วินาทีขึ้นไปคนละ 3 ภาพ 

โดยถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน

3. ให้ผู้เรียนถ่ายภาพมูฟเtม้น โดยใช้ความเร็วซัตเตอร์ที่ต�ากว่า 1/30 วินาที คนละ 3 ภาพ โดย

ถ่ายวัตถุที่แตกต่างกัน

4. ให้ผู้เรียนถ่ายภาพแพนนิ่งคนละ 3 ภาพ โดยถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน

5. ลักษณะการถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง (panning) หมายถึง
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การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ (Landscape)

บทที่ 5
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การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ (Landscape)

1. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

 
 ภาพวิวทิวทัศน์ (Landscape) คือ การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ สถานที่ธรรมชาติและเมือง  

โดยจะสามารถมองเห็นสภาพโดยรวมของพื้นที่นั้น ๆ การถ่ายภาพแนวนี้ต้องอาศัยการศึกษา

ข้อมูล การรอเวลาและต้องเสียพละก�าลังเป็นจ�านวนมาก ในการถ่ายภาพนิยมใช้เลนส์มุมกว้าง 

(เลนส์ Wide) เป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถใช้เลนส์ถ่ายไกลมาถ่ายในแนววิวทิวทัศน์ ได้เหมือนกัน 

เช่น ทะเลหมอก พระอาทิตย์ก�าลังจะขึ้นและตก ท�าให้ภาพดูเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วการซูม 

เข้าไปยังวัตถุนั้นท�าให้ภาพวิวแปลกตาขึ้นอีกด้วย การถ่ายภาพแนววิวทิวทัศนนั้นควรมีฉากหน้า 

และฉากหลัง เพื่อให้แสดงระยะของมิติภาพ บางครั้งช่างภาพยังสามารถเลือกได้ว่าจะเอาฉาก

หน้าหรือฉากหลังให้เด่นกว่ากันอาจใช้ฉากหน้าเป็นเฟรมของภาพ หรือให้ฉากหน้าเป็นเส้นน�า

สายตาไปยังจุดของฉากหลัง สามารถใช้เส้นน�าสายตา เช่น แนวเส้นถนน ช่องหิน แนวหิน เส้น

ขอบฟ้า

 Scott Kelby. (2013). ได้อธิบายถึง การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่ดีได้ยกตัวอย่างในการ

ถ่ายภาพทะเลในขณะที่พระอาทิตย์ตก โดยอธิบายว่า การถ่ายออกมาให้ดูดีควรค�านึงถึงองค์

ประกอบในพื้นที่ภาพ 3 ส่วน ได้แก่ 1). พื้นที่ส่วนหน้า หรือ ฉากหน้าของภาพ ส�าหรับภาพทะเล

นั้นพระอาทิตย์จะตกลงไปในพื้นที่ที่เป็นน้�าทะเล ดังนั้นพื้นที่ส่วนแรกที่เป็นฉากหน้าของภาพ

ที่เหมาะสมก็คือหาดทราย 2). พื้นที่ส่วนกลางในกรณีของการถ่ายภาพพระอาทิตย์หรือในบาง

กรณีอาจเป็นดวงอาทิตย์ก็ได้ 3). พื้นที่ส่วนหลัง หรือฉากหลัง ได้แก่ ท้องฟ้าและเมฆ ซึ่งนับเป็น

องค์ประกอบ 3 สิ่งที่ควรค�านึงถึงในการถ่ายภาพทิวทัศน์มาให้น่าสนใจ

 การถ่ายภาพทิวทัศน์นั้น ส่วนมากจะถูกน�าไปใช้ในวัตถุประสงค์ของการน�าเสนอแหล่ง

ท่องเที่ยงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นทางธรรมชาติ หรือสิ่งปลูกสร้างภูมิประเทศ และอาจ

รวมถึงของสรรพสิ่งที่ด�าเนินไปในสถานที่แห่งนั้น โดยลักษณะเด่นโดยทั่วไปของภาพถ่ายทิวทัศน์ 

คือเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบภาพได้อย่างน่าสนใจ การเลือกทิศทางแสง รวมถึงการใช้สีที่

ท�าให้สถานที่นั้นมีความสวยงามโดดเด่น ซึ่งหลักการถ่ายภาพแนวนี้สามารถสรุปได้ต่อไปนี้
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2. หลักการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

 1. การถ่ายด้วยช่วงความชัดลึกมาก โดยส่วนมากการถ่ายวิวทิวทัศน์นั้นเป็นภาพที่

ต้องการให้เห็นรายละเอียดขององค์ประกอบในภาพให้มากเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้ภาพชัดทุก

ส่วนคุณต้องตั้งค่าช่องรับแสง (Aperture) ให้แคบ ส่วนมากมีค่าตั้งแต่ f8 ขึ้นไปจะได้ภาพชัดลึก  

ส่วนการเลือกใช้เลนส์มุมกว้างก็จะส่งผลให้ภาพออกมามีช่วงความชัดลึกด้วยคุณสมบัติของเลนส์

อยู่แล้ว ดังนั้นการเลือกใช้เลนส์มุมกว้างก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการถ่ายภาพทิวทัศน์

 2. การโฟกัสภาพที่จุดเด่นของภาพ การถ่ายภาพควรจะมีจุดโฟกัส รวมถึงการถ่ายวิวทิว

ทัศน์ด้วย หากการถ่ายวิวทิวทัศนไม่มีจุดโฟกัสแล้ว ก็จะท�าให้ภาพไม่มีจุดที่น่าสนใจ ขาดจุดเด่น 

โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้วัตถุหลายอย่างเป็นจุดโฟกัส เช่น โครงสร้างของตึก ต้นไม้ ก้อนหิน ฯลฯ

 3. การใช้ฉากหน้าและฉากหลัง องค์ประกอบหนึ่งซึ่งเป็นส่วนส�าคัญและต้องคิดให้ดีใน

การถ่ายวิวทิวทัศนคือ ฉากหน้าและฉากหลัง ปกติแล้วสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราจะสามารถแยก

ความต่างว่าอะไรอยู่หน้าอะไรอยู่หลังได้ชัดเจน แต่กับภาพถ่ายนั้นจะมีแค่ 2 มิติ โดยเฉพาะวิว

ทิวทัศน์ หรือบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะสะท้อนความลึกในแบบที่ตาเรามองเห็นได้ การจัดส่วน

ประกอบในภาพที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังวัตถุหลักที่ถ่าย ซึ่งจะสามารถช่วยถ่วงน้�าหนักของ

ภาพให้สมดุล และการท�าเช่นนี้ช่วยสร้างความลึกของภาพได้ด้วย

 4. การใช้เส้น เส้นน�าสายตานั้นนอกจากจะช่วยน�าสายตาของคนดูเพื่อไปหา จุดสนใจ

ของภาพหลักที่ต้องการท�าให้โดดเด่นแล้ว เส้นน�าสายตานั้นยังช่วยท�าให้ภาพดูลึกขึ้นได้เช่นกัน 

เส้นที่ใช้น�าสายตาสามารถใช้ได้ทั้งถนน แนวต้นไม้ แนวแม่น้�า ก้อนหิน แนวสะพาน ราวสะพาน 

เส้นควรน�าไปหยุดอยู่จุดพักสายตาเช่น อาจพุ่งไปที่จุดสนใจของภาพ

 5. จับการเคลื่อนไหว การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ไม่จ�าเป็นว่าภาพนั้นจะต้องดูสงบนิ่งเสมอ

ไปสามารถเพิ่มความเคลื่อนไหวของภาพได้ ช่วยให้ภาพดูสวย และดูน่าสนใจขึ้น อีกทั้งเพิ่มอารมณ์

ของภาพและสร้าง จุดสนใจ ตัวอย่างเช่น ลมกับต้นไม้ คลื่นบนชายฝั่ง น้�าตก เมฆที่เคลื่อนไหว 

ซึ่งการถ่ายจับภาพการเคลื่อนไหวน้ันส่วนใหญ่จะใช้การถ่ายแบบใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้า 

(Long  Exposure)  ซึง่วธินีีจ้ะท�าใหแ้สงเขา้ไปยงัเซ็นเซอร์รับภาพ ดังนัน้จึงต้องปรับรูรับแสงใหแ้คบ 

และตั้งค่าความไวแสงให้ต่�า และอีกวิธีการหนึ่งคือใช้อุปกรณ์เสริม ซึ่งได้แก่ ฟิลเตอร์ลดแสง

 6. การใช้ขาตั้งกล้อง เป็นอุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่จ�าเป็นอย่างหนึ่ง เนื่อง 

จากการที่เราต้องการภาพชัดลึก ท�าให้ต้องปรับช่องรับแสงแคบ ซึ่งมีผลต่อปริมาณแสงที่เข้ามา

น้อย และท�าให้การท�างานของชัตเตอร์ต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อบันทึกแสง ดังนั้นหากความเร็ว

ชัตเตอร์ช้าลง ก็จ�าเป็นต้องท�าให้กล้องนิ่งเพื่อป้องกันการสั่นไหว การใช้ขาตั้งจะช่วยเพิ่มความ

มั่นใจได้ โดยเฉพาะการถ่ายภาพน้�าตก ที่ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้ายิ่งมีความจ�าเป็นอย่างมาก 

เพราะยิ่งช้าก็จะยิ่งเห็นน้�าที่ดูฟุ้ง ดูนุ่มนวลเหมือนสายไหม
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 7. การเลือกช่วงเวลา โดยทั่วไปช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพคือช่วงเวลาที่ดวง

อาทิตย์ท�ามุมประมาณ 45 องศากับพื้นโลก ซึ่งเป็นช่วงเวลาสายและบ่ายของวัน แต่ก็ไม่น้อย

ที่ภาพทิวทัศน์ถูกบันทึกในช่วงเวลารุ่งสาง และเวลาพลบค่�า ซึ่งช่วงพระอาทิตขึ้นและตกนั้น 

ถูกมองว่าเป็นแสงที่มีสีสันสวยงาม เป็นการผสมกันระหว่างสีสันที่หลากหลายไม่ได้มีเพียง

สีน้�าเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังเห็นสีส้ม สีม่วง สีแดงในช่วงเวลานี้ด้วย ดังนั้นการเลือกช่วงเวลาที่

เหมาะสมกับสถานที่ จะช่วยให้ได้ภาพที่สวยงามโดดเด่น

 8. การใช้รูปทรงที่ซ้อนทับกัน เช่นเทือกเขา ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้ภาพดูมีมิติ 

และดูมีความตื้นลึก มากขึ้น เทคนิคนี้ แสงควรจะมาจากด้านข้าง หรือ มุมเฉียง จะแสดงความ

เป็นชั้นเป็น Layer ซ้อนทับกันได้ท�าให้ภาพดูน่าสนใจ เทคนิคนี้ควรจะใช้เลนส์ที่มีองศารับภาพ

แคบ หรือ Tele จะท�าให้ภาพทิวเขาดูชิดกันมากขึ้นด้วย

 9. เส้นขอบฟ้า จะต้องไม้เอียง ควรมีการวัดสัดส่วนในการจัดองค์ประกอบ อาจใช้เส้น

ขอบฟ้าไว้ด้านบนหรือด้านล่างของกฎสามส่วนก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าอยากน�าเสนออะไร ซึ่งการ

ก�าหนดเส้นขอบฟ้าตามกฎสาวส่วน จะช่วยให้ภาพดูน่ามอง

3. ตัวอย่างการสร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์ (Landscape)
 

 ภาพที่ 104 ยอดภูกระดึง

 ถ่ายที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพในแบบเส้นน�าสายตา 

ท�าให้ภาพดูมีความลึก
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สถานที่ถ่ายภาพทะเลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ใช้เทคนิคการถ่ายภาพย้อนแสง จัดองค์ประ

กอบภาพโดยใช้เรือเป็นเส้นน�าสายตา และกิ่งไม้เป็นกรอบภาพ

ภาพที่ 106 น�้าตกภูกระดึง

สถานที่ถ่ายภาพ ภูกระดึง จังหวัดเลย ใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพในกรอบภาพ

ภาพที่ 105 ทะเลปราณบุรี
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ภาพที่ 107 เกาะนางยวน

เส้นขอบฟ้า จะต้องไม้เอียง ภาพนี้ใช้เส้นขอบฟ้าไว้ด้านล่างของกฎสามส่วน 

คือมีท้องฟ้าสองส่วนและท้องทะเลหนึ่งส่วน

ภาพที่ 108 ท้องทะเล

 วิวทะเลพระอาทิตย์ขึ้นจากกลางท้องทะเล ถ่ายภายโดย

ใช้องค์ประกอบภาพกรอบภาพโดยใช้ต้นมะพร้าวเป็นกรอบภาพ 

และสมดุลเท่า โดยน้�าหนักภาพทั้งสองข้างเท่ากัน
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ภาพที่ 109 ท้องนา

 องค์ประกอบพ้ืนฐานส�าหรับการถ่ายการใช้กฎสามส่วน สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการ

ถ่ายภาพทิวทัศน์ได้เป็นอย่างดี ดังภาพตัวอย่างท่ีมีท้องฟ้าสองส่วน และพ้ืนท่ีสีเขียวคือทุ่งนาหน่ึง

ส่วน
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ภาพท่ี 109 สายรุ้ง

 การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ในรูปแบบของพาโนรามาท�าให้เห็นมุมมองได้กว้างข้ึน  

และใช้การทับซ้อนของภูเขาเป็นฉากหน้า

ภาพท่ี 110 ป่าสน

 พ้ืนฐานของการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์คือใช้เส้นขอบภาพในการจัดวางองค์ประกอบภาพ  

คือเส้นขอบฟ้าต้องไม่เอียง  ไม่วางเส้นขอบฟ้าไม่ตรงกลางภาพ

ภาพท่ี 111 บ้านญ่ีปุ่น

 เทคนิคการใช้ภาพสะท้อนน�้าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถน�ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผล

งานภาพวิวทิวทัศน์ และท้องฟ้าที่ใสมีเมฆท�าให้ภาพสวยงามขึ้น ดังนั้นช่างภาพถ่ายวิวทิวทัศน์

อย่ากลัวแดดหรือควรเตรียมพร้อมอุปกรณ์ในการกันแดด
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 การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ เป็นการถ่ายภาพให้เห็นภาพรวมของสภาพพื้นที่ วัตถุ หรือสิ่ง

ปลูกสร้าง ส่วนใหญ่ช่างใช้ในเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ภูเขา ทะเล เป็นต้น พื้นฐาน

ส�าหรับช่างภาพการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ควรมีฉากหน้าและฉากหลัง เพื่อให้แสดงระยะของมิติ

ภาพ บางครั้งช่างภาพยังสามารถเลือกได้ว่าจะเอาฉากหน้าหรือฉากหลังให้เด่นกว่ากัน ผู้เรียน

สามารถน�าองค์ความรู้ทั้งเรื่อง การเลือกทิศทางแสง การใช้การจัดองค์ประกอบภาพที่ได้เรียนน�า

มาประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ได้ 

กิจกรรมท้ายบท

1. เลนส์ที่เหมาะสมส�าหรับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ควรใช้เลนส์อะไร เพราะเหตุใด

2. การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ ส่วนใหญ่ใช้ภาพดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด เพราะเหตุใด

3. จงอธิบายหลักการที่เหมาะสมส�าหรับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์อย่างน้อย 3 หลักการ

4. ให้ผู้เรียนถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ พร้อมอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว โดยใช้การจัดองค์

ประกอบภาพ ดังนี้

 - กฎสามส่วน

 - เส้นน�้าสายตา

 - กรอบภาพ



การถ่ายภาพกีฬา

บทที่ 6
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1. เทคนิคการถ่ายภาพกีฬา (Sport Photography)

 การถ่ายภาพกีฬาเป็นงานที่ช่างภาพต้องใช้ความอดทนและใช้เวลาในการรอคอยจังหวะ

ของผู้แข่งขัน ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทก็จะมีจังหวะการถ่ายภาพที่ต่างกัน ซึ่งช่างภาพต้องอาศัย

ประสบการณ์ของการฝึกฝน ดังที่ Chris Corradino. (2017). ได้อธิบายการถ่ายภาพกีฬาไว้ว่า 

การถ่ายภาพตัวแบบที่มีการเคลื่อนที่เร็ว ๆ อย่างเช่น นักกีฬาที่ก�าลังเคลื่อนไหว หรือเครื่องบิน 

เป็นเรื่องท้าทายความสามารถของช่างภาพ เนื่องจากมีเวลาให้คิดและถ่ายสั้นมาก จึงจะมีข้อผิด

พลาดเกิดขึ้นระหว่างที่ถ่ายภาพไม่ได้ เคล็ดลับที่ช่วยให้จับภาพโมเมนต์ดี ๆ ของการแข่งขัน และ

ไปใช้ปรับปรุงการถ่ายภาพของคุณให้ดีขึ้นได้  ในการถ่ายภาพกีฬามีเทคนิคในการถ่ายภาพ ดังนี้

  1. การโฟกัส ส่วนใหญ่กล้อง DSLR จะมีฟีเจอร์โฟกัสต่อเนื่อง ที่เรียกว่า AI Servo 

หรือ Continuous AF ช่วยโฟกัสติดตามวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ ในการถ่ายภาพควรกดชัตเตอร์

ค้างไว้ ให้จุดโฟกัสอยู่ตรงกลางวัตถุ และมองผ่านช่องมองภาพ กล้องจะปรับโฟกัสอัตโนมัติ จาก

นั้นเปลี่ยนเป็นโหมด burst จากที่ถ่ายช็อตเดียวเป็น continuous high speed ซึ่งเพิ่มจ�านวน

ภาพถ่ายต่อวินาทีได้มากขึ้น

  2. เลนส์  ในการถ่ายภาพกีฬาควรใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสมาก ๆ คือระยะเลนส์

ระหว่าง 70-300 มม. หรืออาจจะมากกว่าในกรณีที่ช่างภาพอยู่ไกลแบบ ซึ่งช่วยเก็บภาพสนาม

กีฬาอันกว้างใหญ่ได้จากที่นั่งของช่างภาพ และสามารถถ่ายภาพตัวแบบที่อยู่ไกล ๆ ได้ แต่ถ้า

อยากลองเปลี่ยนมุมมองก็ให้ยืนถ่ายภาพ

  3. ความเร็วชัตเตอร ์ เมื่อต้องการถ่ายภาพการเคลื่อนที่เร็ว ๆ ให้นิ่งสนิทและมีความ

คมชัด จะต้องปรับความเร็วชัตเตอร์ให้เร็วขึ้น ให้ลองใช้สปีดชัตเตอร์ที่ 1/500 แต่หากใช้สปีด

ชัตเตอร์ถึง 1/1000 จะช่วยให้เห็นโมเมนต์ส�าคัญ ๆ ที่ตาเปล่าจับภาพไม่ทันได้ แต่การใช้สปีด

ชัตเตอร์เร็ว ๆ ต้องค�านึงถึงค่ารับแสงด้วย เนื่องจากม่านชัตเตอร์จะเปิดและปิดอย่างรวดเร็ว  

แสงจึงผ่านเข้ามาที่เซ็นเซอร์ได้น้อย และท�าให้ภาพมืดได้ ดังนั้นควรเพิ่มค่า ISO และใช้รูรับแสง

การถ่ายภาพกีฬา (Sport Photography)
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  4. ความชัดลึก-ชัดตื้นของภาพ สังเกตได้ว่าตามหน้าข่าวกีฬามักมีภาพที่ถ่ายให้

เห็นตัวผู้เล่นคมชัด แต่ผู้ชมด้านหลังเบลอ นั่นเกิดจากการใช้สปีดชัตเตอร์เร็ว ๆ เพื่อหยุดการ

เคลื่อนไหวของนักกีฬาให้นิ่งสนิท ควบคู่กับการใช้เลนส์ ไวแสง f2.8 และตั้งค่ารูรับแสงให้กว้าง

ที่สุด แค่นี้ก็จะได้ภาพฉากหลังที่เบลอ ซึ่งดึงดูดความสนใจไปที่ตัวผู้รับสารได้มากขึ้น

 5. ปรับ ISO การถ่ายภาพกีฬาควรใช้สปีดชัตเตอร์ไมน้อยกว่า 1/500 เพื่อป้องกันไม่ให้

วัตถุเบลอ และปรับค่า f2.8 ซึ่งมีผลท�าให้ภาพถ่ายมืดแน่นอน ดังนั้นจึงต้องปรับ ISO สูงๆ ให้แสง

เข้ามายังกล้องได้มากขึ้น ถ้าถ่ายไปแล้วภาพยังคงมืดอีก ก็ปรับ ISO ให้สูงขึ้นอีก

  6. ไฟล์ Raw หรือ JPEG ช่างภาพส่วนใหญ่มักตั้งค่าเป็นไฟล์ Raw เพื่อคุณภาพของ

ภาพถ่าย และสามารถน�าไปแต่งเพิ่มเติมภายหลังได้ดีกว่าไฟล์ JPEG แต่ข้อเสียคือไฟล์ภาพมี

ขนาดใหญ่ ถ้าถ่ายด้วยเมมโมรี่การ์ดที่ความจุน้อย เมมโมรี่การ์ดอาจเต็มเร็วได้ ให้ลองเปลี่ยนการ

ตั้งค่าเป็น Large/ Fine Jpeg ซึ่งได้จ�านวนภาพมากกว่า และไฟล์มีขนาดเล็กกว่า ท�าให้ไม่ต้อง

พลาดโมเมนต์ส�าคัญๆ

  7. กฎสามส่วน เมื่อมองผ่านช่องมองภาพจะเห็นเส้นจุดตัดเก้าช่องท�าให้รู้ว่าตรงไหนคือ

กลางเฟรมภาพ ช่วยให้จัดองค์ประกอบภาพง่ายขึ้น ยิ่งจัดวางตัวแบบให้อยู่กลางของจุดตัดเก้า

ช่อง ก็ยิ่งมีโอกาสได้ภาพถ่ายสวยๆ

 โหมดในการถ่ายภาพที่เหมาะสมส�าหรับการถ่ายภาพกีฬาคือ โหมด S (Shutter Priority) 

ส�าหรับกล้อง Nikon และ โหมด TV ส�าหรับกล้อง Canon คือโหมดที่เราก�าหนดความไวชัตเตอร์

เอง โดยกล้องค�านวณรูรับแสงให้โดยอัตโนมัติ  เหมาะกับการถ่ายแบบ แพนกล้อง ถ่ายภาพ  

แอคชั่น ภาพกีฬา หรือภาพใด ๆ ที่เราต้องการหยุดการเคลื่อนไหวของแบบเอาไว้ สรุปว่าโหมด 

S หรือ TV เหมาะส�าหรับใช้ถ่ายภาพที่ต้องการคุม ความไวซัตเตอร์  โดยที่ผู้ถ่ายภาพไม่ต้องกังวล

เรื่องรูรับแสงเพราะกล้องจะค�านวณให้โดยอัตโนมัติ  โดยที่ Chris Gatcum. (2013). อธิบายว่า 

การถ่ายภาพแอคชั่นควรตั้งซัตเตอร์สปีดแบบต่อเนื่อง (ultra-shot shtter speed) เพื่อบันทึก

ภาพวัตถุที่มีความเร็วสูงหากคุณต้องการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดอย่างรวดเร็วเช่น การปีกตี

ของนกจะกลายเป็นภาพเบลอได้อย่างรวดเร็ว หรือเวลาที่นักเทนนิสเล่นไม้ตีหรือนักกอล์ฟที่เล่น

จังหวะของพวกเขาอาจเป็นไปอย่างรวดเร็วเท่า ๆ กัน
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2. การถ่ายภาพกีฬากลางแจ้ง

 การถ่ายภาพกีฬากลางแจ้ง  ต้องอาศัยแสงจากธรรมชาติ การถ่ายภาพกีฬาเป็นการถ่าย

ภาพแอคชั่นรูปแบบหนึ่งซึ่งต้องใช้การตั้งสปีดซัตเตอร์ที่สูงตั้งแต่ 1/250 วินาที ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับ

ความเร็วของวัตถุ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

ภาพที่ 112 การแข่งกีฬากระโดดสูง 

กล้อง Canon 7D, เลนส์ 50 มม., Shutter Speed 1/500, F-stop 8, ISO 200

 การถ่ายภาพการแข่งขันกีฬากระโดดสูงช่างภาพต้องหามุมท่ีนักกีฬากระโดดและควร

เป็นแอคชั่นที่เห็นหน้านักกีฬา ซึ่งสามารถเลือกมุมภาพได้ตั้งแต่ช่วงอบอุ่นร่างกายของนักกีฬา
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ภาพที่ 113 การแข่งกีฬากระโดดค�้าถ่อ

กล้อง Canon 7D, เลนส์ 70-200 มม., Shutter Speed 1/2,000, F-stop 3.2, ISO 200

 

 

 สิ่งส�าคัญส�าหรับการถ่ายภาพกีฬาคือช่างภาพต้องเข้าใจกฎ กติกา เกมส์การแข่งขัน และ

ช่างภาพต้องหามุมกล้องในการถ่ายภาพเพื่อให้ได้แอคชั่นที่สามารถสื่อสารได้ เช่น เพื่อประกอบ

ข่าว หรือเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

ภาพที่ 114 กระโดด
กล้อง Canon 7D, Shutter Speed 1/200, F-stop 2.8, ISO 1,600

ภาพที่ 115 ลงสู่พื้น
กล้อง Canon 7D, Shutter Speed 1/1,000, F-stop 4.5, ISO 200
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 การแข่งกีฬาเรือพาย สิ่งที่ช่างภาพต้องเตรียมตัวให้พร้อมคือเลนส์การถ่ายภาพระยะ

ไกล รวมถึงหมวกส�าหรับกันแดดของช่างภาพ

ภาพที่ 116 การแข่งกีฬาเรือคายัค ประเภทชายคู่

กล้อง Canon 7D, เลนส์ 70-200 มม., Shutter Speed 1/800, F-stop 2.8, ISO 100

ภาพที่ 117 จักรยานทางไกล

กล้อง sony a7ii, เลนส์ 70-200 มม., Shutter Speed 1/250, F-stop 10, ISO 200

 ช่างภาพต้องเตรียมพร้อมในถ่ายภาพภาพตลอดเวลา และหามุมมองในการถ่ายภาพ

เพื่อสื่อสารเห็นความสวยงามของเส้นทาง เห็นบรรยากาศการปั่น 
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ภาพที่ 118 กีฬาเปตอง 

กล้อง Canon 7D, เลนส์ 70-200 มม., Shutter Speed 1/640, F-stop 2.8, ISO 200

ภาพที่ 119 กรีฑา 

กล้อง Nikon D70,  Shutter Speed 1/8,000, F-stop 2.8, ISO 200

 การถ่ายภาพกีฬาช่างภาพต้องเลือกให้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงเพื่อหยุดการเคลื่อนไหว

ของวัตถุ ซึ่งโหมดการถ่ายภาพที่ควบคุมเฉพาะความเร็วชัตเตอร์จึงเหมาะที่จะใช้การถ่ายภาพ

กีฬา
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ภาพที่ 120 กีฬาพื้นบ้าน วิ่งควาย

กล้อง Canon 7D, เลนส์ 70-200 มม., Shutter Speed 1/1,250, F-stop 6.3, ISO 400

 

 เลนส์ที่เหมาะส�าหรับถ่ายภาพกีฬา คือเลนส์ถ่ายภาพระยะไกลเพราะกีฬาช่าง

ภาพไม่สามารถเข้าไปไกลหรือรบกวนนักกีฬาได้

ภาพที่ 121 การแข่งรถยนตร์แรลลี่

กล้อง Canon 6D, เลนส์ 70-200 มม., Shutter Speed 1/2,000, F-stop 4, ISO 1000



119

3. การถ่ายภาพกีฬาในร่ม

 การถ่ายภาพกีฬาในร่มหรือการถ่ายภาพกีฬาในอาคาร สภาพแสงหรือความ

สว่างจะน้อยกว่าการถ่ายภาพกีฬากลางแจ้ง แต่ในส่วนของการปรับกล้องหรือโหมด

ในการถ่ายภาพไม่แตกต่างกัน เพียงแต่ช่างภาพต้องใช้ความไวแสงที่สูงเพื่อช่วยให้

สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 

ภาพที่ 122 กีฬาเทควันโด

กล้อง Canon 6D, เลนส์ 70-200 มม., Shutter Speed 1/250, F-stop 2.8, ISO 2,000

 

ภาพที่ 123 เตะหัว

กล้อง Canon 6D,  Shutter Speed 1/160, F-stop 4.5, 

ISO 2,500

 

ภาพที่ 124 ถีบหน้า

กล้อง Canon 7D,  Shutter Speed 1/250, 

F-stop 3.2, ISO 2,000
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ภาพที่ 125 กีฬาบาสเกตบอล

กล้อง Canon 6D, เลนส์ 70-200 มม., Shutter Speed 1/250, F-stop 2.8 ISO 2,000

ภาพที่ 126 กีฬาแบดมินตัน

กล้อง Canon 6D, เลนส์ 70-200, Shutter Speed 1/320, F-stop 2.8, ISO 2,000
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ภาพที่ 127 กีฬามวยสากลสมัครเล่น

กล้อง Canon 6D, เลนส์ 17-35 มม., Shutter Speed 1/200, F-stop 4, ISO 4,000

ภาพที่ 128 กีฬายูโด 1

กล้อง Canon 6D, เลนส์ 70-200, Shutter Speed 1/80, F-stop 4, ISO 2,000
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 การแข่งขันกีฬาต่อสู้ ช่างภาพต้องรอจังหวะแอคชั่นของการแข่งขันให้ดี และเราไม่

สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ บางครั้งแอคชั่นที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที ข้อส�าคัญอีก

อย่างคือต้องศึกษากติกาของการแข่งขันกีฬาให้ดี

 การถ่ายภาพในร่มหรืือในพื้นที่ปิด ข้อควรระวังอย่างแรกคือห้ามใช้แฟลช และแสง

ไฟน้อยส่งผลท�าให้ความเร็วชัตเตอร์ต่�าซึ่งจะให้ถ่ายภาพที่เคล่ือนไหวแอคชั่นของนักกีฬาไม่ชัด 

สามารถแก้ไขโดยการเพิ่มค่าความไวแสง ISO (กล้องถ่ายภาพบางตัวกลับค่า ISO สูงไปจะท�าให้

ภาพไม่คมชัด ดังนั้นควรศึกษาคุณสมบัติหรือความสามารถของกล้องที่เราใช้ให้ไดี)

4. ความแตกต่างในการถ่ายภาพกีฬากลางแจ้งและในร่ม

 ความแตกต่างในการถ่ายภาพกีฬากลางแจ้งและในร่มคือเรื่องของสภาพแสง การถ่าย

ภาพกีฬากลางแจ้งสภาพแสงจะมีให้ถ่ายมากกว่า และเราสามารถเลือกใช้ความเร็วซัตเตอร์สูงได้ 

และใช้ค่าความไวแสง (ISO) ที่ต่�าท�าให้ภาพไม่แตก  ซึ่งตรงกันข้ามการถ่ายภาพกีฬาในร่มสภาพ

แสงมีให้ถ่ายน้อยช่างภาพจ�าเป็นต้องใช้ค่าความไวแสง (ISO) ที่สูง ท�าให้ภาพแตกไม่คมชัด และ

ใช้ความเร็วซัตเตอร์ได้ต่�า ท�าให้ไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุในจังหวะที่ส�าคัญได้

 ข้อส�าคัญอีกอย่างส�าหรับการถ่ายภาพกีฬาคือต้องหามุมภาพหรือจุดยืนในการถ่ายภาพ

ให้ดีเพื่อจะได้ภาพแอคชั่นที่เหมาะส�าหรับการสื่อสารในแบบของกีฬา

 ข้อควรระวังคือ การถ่ายภาพกีฬาช่างภาพจะไม่ใช้แฟลชโดยเด็ดขาด เนื่องจากแสง

จากแฟลชจะรบกวนนักกีฬาขณะท�าการแข่งขั้น โดยเฉพาะช่างภาพที่ใช้โหมดออโต้เพราะกล้อง

จะปรับใช้ยิงแฟลชอัตโนมัติ ข้อควรระวังอีกอย่างคือการปรับระบบวัดแสงเพราะกล้องบางตัว

วัดแสงโดยการยิ่งแสงไปยังวัตถุท่ีต้องการถ่ายซึ่งช่างภาพต้องคอยระวังและปิดระบบเหล่านี้ก่อน

ถ่ายภาพกีฬา

ภาพที่ 129 กีฬายูโด 2

กล้อง Canon 7D, Shutter Speed 1/640, F-stop 1.8,  

ISO 500

ภาพที่ 130 กีฬายูโด 3

กล้อง Canon 7D, Shutter Speed 1/500, F-stop 5, 

ISO 2,000
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 การถ่ายภาพกีฬาข้อส�าคัญคือต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของ

คน วัตถุ ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ซึ่งการก�าหนดความเร็วชัตเตอร์ของกีฬาแต่ละประเภทแตก

ต่างกัน ไม่มีข้อก�าหนดตายตัวซึ่งช่างภาพต้องคอยฝึกฝนให้เกิดความช�านาญ ข้อระวังส�าหรับการ

ถ่ายภาพกีฬาท่ีส�าคัญมากคือห้ามใช้แฟลชเด็ดขาดเพราะแสงแฟลชจะรบกวนสมาธิของนักกีฬา 

อีกทั้งควรปิดระบบแสงไฟส�าหรับส่องวัดแสงส�าหรับบางรุ่นด้วย และ โหมดการถ่ายภาพที่เหมาะ

ส�าหรับการถ่ายภาพกีฬาคือ โหมด S (Shutter Priority) ส�าหรับกล้อง Nikon และ โหมด TV 

ส�าหรับกล้อง Canon คือโหมดที่เราก�าหนดความไวชัตเตอร์เอง โดยกล้องค�านวณรูรับแสงให้โดย

อัตโนมัติ

 กิจกรรมท้ายบท

1. ให้ผู้เรียนถ่ายภาพกลางกีฬา (Sport Photography) โดยแบ่งเป็นภาพกีฬากลางแจ้ง 2 ภาพ 

และภาพกีฬาในร่ม 2 ภาพ พร้อมอธิบายแนวคิดและเทคนิคการถ่ายภาพดังกล่าว

2. โหมดที่เหมาะส�าหรับการถ่ายภาพกีฬาคือโหมดใด และเพราะเหตุใด

3. จงอธิบายข้อแตกต่างการถ่ายภาพกีฬากลางแจ้ง และการถ่ายภาพกีฬาในร่ม 

4. การถ่ายภาพพีฬาในร่มกรณีสภาพแสงน้อย เราควรปรับค่าในกล้องอย่างไรเพื่อใช้ความเร็ว

ชัตเตอร์ให้สูงขึ้น

5. ควรใช้การโฟกัสอย่างไรในการถ่ายภาพกีฬา



การถ่ายภาพการแข่งขันรถยนต์ แรลล่ี

บทที่ 7
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 (เนื้อหาบางส่วนในบทความวิชาการ ของณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง (2562). การถ่าย

ภาพแข่งขันรถยนต์แรลลี่ กรณีศึกษาการแข่งขันรถยนต์แรลลี่ชิงถ้วย พระราชทานคิงส์คัพ 

ครั้งที่ 31. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 18(2). 38-47.)

 การถ่ายภาพมืออาชีพช่างภาพต้องเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่ง

ช่างภาพท่ีดีต้องสามารถประยุกต์ความรู้เทคนิควิธีการถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่หลาก

หลายรูปแบบ ในส่วนของบทนี้จะแนะน�าเทคนิคและกระบวนการการสร้างสรรค์งานภาพถ่าย

การแข่งรถยนตร์แรลลี่ ช่างภาพต้องมีการเตรียมความพร้อมดังนี้ 1) อุปกรณ์การถ่ายภาพ  2) 

ส�ารวจและศึกษาสภาพสนามแข่ง 3) การซ้อมถ่ายภาพในวันทดสอบสนาม  นอกจากนี้มุมภาพ

ที่ควรถ่ายในการสื่อความหมายคือ ภาพพิธีเปิด ภาพมุมในมุมนอก  ภาพรถกับบรรยากาศสนาม 

(Landscape)  ภาพมุมตรงและมุมบน  ภาพแสดงถึงความเร็วสูงของรถแข่ง ภาพล้อรถลอยจาก

พื้นสนาม ภาพแสดงถึงความดุดันของรถแข่ง  ภาพการรับรางวัล และภาพทีมเซอวิต 

1. ขั้นตอนการถ่ายภาพการแข่งรถยนตร์แรลลี่

 การถ่ายภาพการแข่งรถยนตร์แรลล่ี ในการอบรมโครงการ Singha Action Photography 

Challenge 2018 เป็นการถ่ายภาพแข่งขันรถยนต์ แรลลี่ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 31 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

 1). การอบรม มีการอบรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพแรลลี่โดยช่างภาพแอคชั่นอันดับหนึ่ง 

ของเมืองไทย คุณอนันต์ชัย จันทรัตน์ “อ๋อ แอ็คชั่น” เป็นวิทยากรในการอบรมโดยสามารถสรุป

สาระส�าคัญในการถ่ายภาพแรลลี่ การถ่ายภาพการแข่งขันรถยนต์ เป็นงานถ่ายภาพที่ต้องใช้

ประสบการณ์ การรอจังหวะภาพที่จะเกิดและการหาสถานที่เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ผลงาน  โดยที่

อนันต์ชัย จันทรัตน์ (2561) อธิบายการถ่ายภาพรถยนตร์แรลลี่มีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ดังนี้

การถ่ายภาพการแข่งขันรถยนต์ แรลลี่
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  1.1 เตรียมอุปกรณ์ “กล้อง”  เตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพและเช็คสภาพ

กล้องให้พร้อมใช้งานเนื่องจากการถ่ายภาพรถแข่งช่างภาพอาจต้องเจอสภาพอากาศที่ไม่คาดคิด 

เช่น ฝน ฝุ่น และควรมีอุปกรณ์ท�าความสะอาดกล้องเบื้องต้น ผ้าเช็ดเลนส์ ที่เป่าลม ในกรณีต้อง

ท�าความสะอาดกล้อง

  1.2. เลนส์  ควรมีเลนส์ให้ครบช่วงของการถ่ายภาพ ประกอบด้วย

    - เลนส์มุมกว้าง 16-35 mm 17-40 mm หรือ 24-105 mm  ซึ่งขึ้นอยู่กับ

อุปกรณ์ที่เรามี

     - เลนส์มุมแคบ ระยะไม่ต่�ากว่า 200 mm ซึ่งเลนส์ทั้งสองรูปแบบช่างภาพ

สามารถสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพแข่งรถได้

  1.3 โหมดในการถ่ายภาพ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง “TV” “AV” หรือ Manual อยู่

ที่ความถนัด ซึ่งแนะน�าโหมด TV เพราะการถ่ายภาพรถที่วิ่งด้วยความเร็วการควบคุมความเร็ว

ชัตเตอร์เป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งความเร็วชัตเตอร์สามารถสร้างสรรค์ให้รถวิ่งเร็วขึ้นหรือช้าลงได้

  1.4 การใช้ความเร็วของชัตเตอร์ มีผลต่ออารมณ์ของภาพ  ส�าหรับการเลือก

ใช้ความเร็วชัตเตอร์จะส่งผลต่อภาพถ่าย เช่น ช่างภาพใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่�าและใช้การแพน

กล้องช่วยภาพที่ออกมารถจะดูวิ่งด้วยความเร็วมาก  และการใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงจะหยุดการ

เคลื่อนไหวของรถ

  1.5 การเปิดรูรับแสงมีผลต่ออารมณ์ของภาพ  การเปิดรูรับแสงกว้างภาพที่

ได้ฉากหลังจะเบลอ และกรณีเปิดรูรับแสงแคบฉากหลังของภาพจะชัด ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของ

ภาพที่เราจะเลือกไปใช้ในการสื่อสาร หรือน�าไปใช้งานต่อไป

  1.6 การหาจุดยืนของช่างภาพ  ส�าหรับการหามุมในการถ่ายภาพของช่าง

ภาพส�าคัญคือเรื่องของความปลอดภัย โดยมีหลักพื้นฐาน คือ การยืน- มุมในห่าง 3 เมตร - มุม

นอกห่าง 10 เมตร “ในการยื่นแต่ละจุดควรยืนโดยการจิกเท้าให้เป็นร่องเมื่อเกิดเหตุจะได้ดีดตัว

ได้ไกล”

 

 2). การสำารวจสนามแข่ง  ส�าหรับการถ่ายภาพแรลลี่การส�ารวจสนามแข่งเป็นสิ่งส�าคัญ

มากส�าหรับช่างภาพ เพราะจะได้เห็นและเข้าในพื้นสนาม โค้งต่างๆ ซึ่งการแข่งแรลลี่ช่างภาพ

จะไม่ทราบเส้นทางการวิ่งก่อนการแข่งขัน แต่จะทราบเพียงภาพรวมของสนาม ซึ่งสนามแรลลี่ 

ที่อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สนามขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณเดียวกัน และวิทยากรจะ

แนะน�าว่าตรงไหนช่างภาพสามารถอยู่ได้ ตรงไหนอันตรายห้ามเข้า

 3). การซ้อม  ก่อนท�าการแข่งขันทีมงานผู้จัดการแข่งขันจะเปิดโอกาสให้ทีมผู้แข่งขันได้

เข้าทดสอบสนามก่อนท�าการแข่งขัน ซ่ึงเวลาดังกล่าวช่างภาพควรต้องไปถึงสนามเพ่ือศึกษาวิธีการ

ว่ิงของรถ การเข้าโค้งแต่ละโค้ง เพ่ือวางแผนการถ่ายภาพในวันแข่งขันจริง  โดยจากการส�ารวจพบ

ว่าสนามจะมีฝุ่นจ�านวนมากวิทยากรให้ค�าแนะน�าว่าให้เช็คทิศทางของลมให้ดีเพราะถ้าอยู่ใต้ลมจะ

รับฝุ่นเข้าไปเต็มๆ 
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2. เทคนิคถ่ายภาพการแข่งรถยนตร์แรลลี่

 ในการสร้างสรรค์การถ่ายภาพแรลลี่ช่างภาพควรมีการบันทึกภาพในมุมต่าง ๆ ดังต่อไป

นี้เพื่อจะได้สื่อสารได้ครบทุกอารมณ์ของงาน 

 1. ภาพมุมใน ภาพมุมนอก  การถ่ายภาพรถแข่งภาพพื้นฐานที่ช่างภาพต้องบันทึกคือ

ภาพมุมใน มุมนอก ซึ่งจะได้ภาพที่ก�าลังเข้าโค้ง  ตัวอย่างภาพที่อธิบายมุมใน มุมนอก 

 

ภาพที่ 131 ภาพแสดงโค้งใน และโค้งนอก

 - มุมใน  คือ โค้งที่ช่างภาพจะอยู่ด้านในของรถ ข้อส�าคัญคือควรอยู่ห่างจากสนาม

ประมาณ 3 เมตร ดังตัวอย่างภาพที่ 130

 

 

ภาพที่ 132 ภาพมุมใน 

Canon 7D เลนส์ 70-200 มม. ISO 100 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/125

โค้งใน หรือมุมใน

โค้งนอก หรือมุมนอก
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 - มุมนอก คือโค้งที่ช่างภาพจะอยู่ด้านนอกของรถ ข้อส�าคัญคือควรอยู่ห่างจากสนาม

ห่าง 10 เมตร เพราะรถอาจหลุดโค้งและพุ่งเข้าหาช่างภาพได้ ดังตัวอย่างภาพที่ 131

    

ภาพที่ 133 ตัวอย่างภาพมุมนอก

 - ภาพรถ + วิวทิวทัศน ์คือการถ่ายภาพรถแข่งพร้อมกับเห็นสนามแข่งในมุมกว้าง เพื่อ

สื่อสารถึงสนามมีความยากง่าย และสวยงามเพียงใด ตัวอย่างดังภาพที่ 5

 

ภาพที่ 134 ตัวอย่างภาพรถ + วิวทิวทัศน์

 

กล้อง Canon 7D เลนส์ 70-200 มม. ISO 100 F-Stop 3.5 Shutter Speed 1/800

กล้อง Canon 6D เลนส์ 16-35 มม. ISO 100 F-Stop 11 Shutter Speed 1/125
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 - มุมตรง และมุมบน ภาพที่แสดงให้เห็นถึงรถวิ่งตรงๆ เข้าหากล้อง ซึ่งต้องใช้เลนส์ถ่าย

ภาพระยะไกลในการซูม และมุมบนที่เห็นการเคลื่อนไหวของรถทั้งคัน ดังตัวอย่าง

   

ภาพที่ 135 ตัวอย่างภาพมุมตรง

ภาพที่ 136 ตัวอย่างภาพมุมบน

กล้อง Canon 7D เลนส์ 70-200 มม. ISO 100 F-Stop 3.5 Shutter Speed 1/800

กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200 มม. ISO 1,250 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/2,500
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 - ภาพแสดงถึงความเร็วสูง  การถ่ายภาพรถแข่งต้องถ่ายให้เห็นภาพที่สื่อความหมาย

ถึงการใช้ความเร็วสูง ซึ่งเทคนิคที่น�ามาใช้คือการถ่ายภาพแพนนิ่ง  ดังตัวอย่าง

    

ภาพที่ 137 ตัวอย่างภาพแสดงถึงความเร็วสูง

 - ภาพล้อรถลอยจากพื้น  การถ่ายภาพล้อรถแข่งที่ลอยจากพื้นจะท�าให้แอคชั่นของการ

แข่งรถ ซึ่งนักแข่งไม่ชอบให้ล้อลอยจากพื้นเพราะจะท�าให้เขาท�าความเร็วได้ช้าลง ดังตัวอย่าง

  

ภาพที่ 138 ตัวอย่างภาพล้อรถลอยจากพื้น

กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200 มม. ISO 100 F-Stop 10 Shutter Speed 1/125

กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200 มม. ISO 200 F-Stop 2.8 Shutter Speed 1/3,200
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 - ภาพแสดงถึงความดุดัน  ภาพของรถที่แสดงถึงความดุดัน ที่วิ่งผ่านอุปสรรค์ต่างๆ 

เพื่อสื่อความหมายถึงการแข่งแรลลี่ที่ทรหด และความแกร่งของรถและนักแข่ง ดังตัวอย่าง

   

ภาพที่ 139 ตัวอย่างภาพแสดงถึงความดุดัน

 - ภาพการรับรางวัล  ภาพบรรยากาศการรับรางวัลที่สื่อถึงการเฉลิมฉลองความส�าเร็จ

ของนักแข่ง     

 - ภาพทีมซ่อมบำารุง ภาพทีมงานเบื้องหลังการแข่งรถถือว่ามีความส�าคัญมากเพราะรถ

แข่งจะต้องอาศัยทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง และการแข่งแรลลี่ทีมงานต้องมีการแก้ปัญหาอยู่ตลอด

เวลา ดังตัวอย่าง

       

ภาพที่ 140 ตัวอย่างภาพทีมซ่อมบ�ารุง

กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200 มม. ISO 100 F-Stop 10 Shutter Speed 1/125

 กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200 มม. ISO 100 F-Stop 4.5 Shutter Speed 1/200
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 - ภาพพิธีเปิด  ก่อนการแข่งขันจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ช่างภาพควรเก็บภาพ

ที่สื่อความหมายให้เห็นบรรยายของงาน ผู้สนับสนุน และสถานที่ของการจัดงาน ดังตัวอย่าง

 

ภาพที่ 141 ภาพพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

 พิธีเปิดการแข่งขัน จุดส�าคัญคือสัญลักษณ์ของสถานที่จัดการแข่งขั้น ซึ่งสนามนี้คือ

ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

3. สรุปการถ่ายภาพการแข่งรถยนตร์แรลลี่

 การสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพแข่งขันรถยนต์แรลลี่ ช่างภาพต้องมีการเตรียมความ

พร้อมก่อนถ่ายภาพ เช่น การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม การศึกษาสภาพสนามแข่ง การส�ารวจ

สนามแข่ง โดยภาพที่ใช้ในการสื่อสารการแข่งขันรถยนต์แรลลี่ ดังนี้

 - ภาพมุมใน ภาพมุมนอก  เพื่อสื่อความหมายให้เห็นถึงแอคชั่นการเข้าโค้งของรถแข่ง

 - ภาพรถ +ภาพววิทวิทัศน ์  เพ่ือส่ือความหมายถึงความยากและความสวยงามของสนามแข่ง 

 - ภาพมุมตรง และมุมบน   เพื่อสื่อความหมายถึงการมุ่งหน้าของรถกับสภาพแข่ง

 - ภาพแสดงถึงความเร็วสูง  เพื่อสื่อความหมายถึงการวิ่งด้วยความเร็วสูง เทคนิคที่ใช้คือ

การถ่ายภาพแพนนิ่ง

 - ภาพล้อรถลอยจากพื้น  เพื่อสื่อความหมายแอคชั่นที่ล�าบากของสนามแข่งแรลลี่

 - ภาพแสดงถึงความดุดัน  เพื่อสื่อความหมายการแข่งแรลลี่ที่ทรหด และความแกร่งของ

รถและนักแข่ง

 กล้อง Canon 6D เลนส์ 17-35 มม. ISO 100 F-Stop 2.8 Shutter Speed 1/40
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 - ภาพการรับรางวัล  เพื่อสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองความส�าเร็จของนักแข่งและ

ทีมงาน

 - ภาพทีมซ่อมบ�ารุง เพื่อสื่อความหมายถึงการท�างานเบื้องหลัง การเตรียมความพร้อม

ของรถ

 - ภาพพิธีเปิด  เพื่อสื่อความหมายให้เห็นบรรยายของงาน ผู้สนับสนุน และสถานที่ของ

การจัดงาน

 การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ ในการเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ไม่มีกฎตายตัวในการเลือก

ใช้ การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงท�าให้ภาพหยุดนิ่ง  ส่วนการเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้า ภาพ

ดูมีการเคลื่อนไหว ดังนั้นช่างภาพควรเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ทั้งสองรูปแบบขึ้นอยู่กับความเร็ว

ของรถ ดังตัวอย่างภาพที่ 140 และ ภาพที่ 141

ภาพที่ 142 การใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง

ภาพที่ 143 การใช้ความเร็วชัตเตอร์ต�่า

กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200 มม. ISO 1,250 F-Stop 5 Shutter Speed 1/2,500

กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200 มม. ISO 100 F-Stop 10 Shutter Speed 1/125
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 การหาจุดถ่ายภาพส�าหรับช่างภาพเพ่ือความปลอดภัยต้องท�าการศึกษาสภาพสนามให้

ดีส่วนไหนยืนถ่ายได้ และส่วนไหนอันตรายควรหลีกเลี่ยง โดยมีหลักพื้นฐาน คือ การยืน มุมใน

ห่าง 3 เมตร และมุมนอกห่าง 10 เมตร “ในการยื่นแต่ละจุดควรยืนโดยการจิกเท้าให้เป็นร่องเมื่อ

เกิดเหตุจะได้ดีดตัวได้ไหล”

 การถ่ายภาพให้เห็นความเร็วของรถ เทคนิคที่น�ามาใช้คือการถ่ายภาพแพนนิ่ง  โดยที่

การเลือกความเร็วชัตเตอร์ขึ้นอยู่กับความเร็วของรถ และความเร็วในการแพนกล้องของช่างภาพ 

ในการแพนกล้องต้องย่อตัวและใช้สะโพกช่วยในการเหวี่ยงตัวจ�าให้แพนกล้องได้ทันรถวิ่ง

กิจกรรมท้ายบท

1. โหมดการถ่ายภาพที่เหมาะสมส�าหรับการถ่ายภาพแข่งขันรถยนต์แรลลี่ คือโหมดใด

2. การใช้ความเร็วของซัตเตอร์ส่งผลต่ออารมณ์ของภาพ อย่างไร 

3. การส�ารวจสนามแข่งมีความส�าคัญอย่างไร ส�าหรับการถ่ายภาพแข่งขันรถยนต์แรลลี่

4. จงอธิบายมุมภาพที่ใช้ในการสื่อสารส�าหรับถ่ายภาพแข่งขันรถยนต์แรลลี่อย่างน้อย 4 มุมภาพ

5. ให้ผู้เรียนทดลองถ่ายภาพรถยนต์โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง และเทคนิคการแพนกล้อง



การถ่ายภาพกลางคืน 

บทที่ 8
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การถ่ายภาพกลางคืน (Night Photography)

 การถ่ายภาพกลางคืนเป็นงานที่ท้าทายอย่างมากส�าหรับช่างภาพ  ซึ่งในยุคสมัยของ

กล้องฟิล์มต้องใช้วิธีการจดเวลา จับเวลา ในการถ่ายแต่ละภาพ  แต่ในยุคสมัยที่ถ่ายด้วยระบบ

ดิจิทัลท�าให้สามารถถ่ายภาพกลางคืนได้ง่ายมากขึ้น  ซึ่งกล้องบางประเภทอาจถ่ายภาพได้สวย

ในเวลากลางวัน แต่พอน�ามาถ่ายภาพกลางคืนหรือภาพที่สภาพแสงน้อยอาจท�าให้ช่างภาพปวด

หัวไม่น้อย  โดยที่ Gabriel Biderman  & Tim Cooper. (2557). อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการ

ถ่ายภาพกลางคืนไว้ว่า “การถ่ายภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแสง และกล้องก็คือเครื่องมือบันทึก

แสงของเรา เวลากดปุ่มชัตเตอร์บนตัวกล้อง เซ็นเซอร์ของกล้องจะโดนแสง บางครั้งภาพที่ได้อาจ

สว่างเกินไป แต่บางครั้งมืดไป การก�าหนดปริมารแสงให้พอดีจึงเป็นกุญแจส�าคัญที่จะน�าไปสู่การ

เป็นช่างภาพที่เก่ง  3 ปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อการเปิดรับแสง ได้แก่ ISO รูรับแสง และความเร็ว

ชัตเตอร์” ดังนั้นในการถ่ายภาพกลางคืนควรมีการเตรียมการ ดังนี้

1. อุปกรณ์ในการถ่ายภาพกลางคืน  
 อุปกรณ์นับว่ามีความจ�าเป็นมากในการถ่ายภาพในเวลากลางคืน เพราะถ้าลืมเราอาจ

เสียโอกาสหรือไม่ได้ภาพที่เราต้องการ 

  1.1 ขาตั้งกล้อง  เพราะการถ่ายภาพในเวลากลางคืนเราจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้า 

ดังนั้นกล้องต้องตั้งอยู่บนขาต้องกล้องเพื่อไม่ให้เกิดการสั่นไหวในเวลาถ่ายภาพ และขาตั้งกล้อง

ต้องมีความแข็งแรง สามารถปรับทิศทางได้หลากหลายรูปแบบ

  1.2 เลนส์  ช่างภาพต้องเตรียมเลนส์ในการถ่ายภาพให้เหมาะสมกับงานที่จะ

ถ่ายภาพ เช่น ต้องการถ่ายดวงจันทร์ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงควรใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล  

ถ่ายภาพดาวตกควรใช้เลนส์ถ่ายภาพมุมกว้างเป็นต้น

  1.3 กล้อง  กล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพกลางคืนที่ดีควรมีระบบเปิดชัตเตอร์ค้าง 

(หมายถึงการเปิดรับแสงของกล้องเป็นเวลานาน) กล้องบางตัวใช้ชัตเตอร์บี กล้องบางตัวเรียกว่า

ชัตเตอร์ที 

  1.4 ไฟส่องสว่าง ในเวลากลางคืนไฟฉายเป็นตัวช่วยที่ดี เพื่อให้เราเห็นวัตถุ

ชัดเจนและง่ายต่อการโฟกัสของกล้อง อีกทั้งยังช่วยสร้างฉากหน้าในภาพถ่ายท�าให้ภาพมีองค์

ประกอบอื่นที่น่าสนใจ 
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  1.5 รีโมท หรือ สายลั่นชัตเตอร์ เมื่อเปิดความเร็วชัตเตอร์เป็นเวลานาน  

ในการถ่ายภาพกลางคืนที่ใช้แสงน้อยเมื่อกล้องมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยภาพที่ได้ก็เบลอได้ 

ทางแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งเมื่อตั้งค่าการถ่ายภาพกลางคืนการใช้รีโมทช่วย

 

 2. การตั้งค่ากล้องให้พร้อมสำาหรับการถ่ายภาพกลางคืน

 การตั้งค่ากล้องส�าหรับถ่ายภาพในช่วงกลางคืน การตั้งค่าต้องพอดีกับแสงซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยมีสิ่งที่ควรค�านึงถึงเวลาตั้งค่าถ่ายรูปตอนกลางคืน ดังนี้

  2.1 โหมดการถ่ายภาพ  ส�าหรับการถ่ายภาพกลางคืนแนะน�าให้ใช้ โหมด

แมนนวล (Manual Mode) ถ่ายภาพได้ตามสภาพแสง และภาพที่เราต้องการอยากได้ โดยที่  

Michael Gabriel. (2017). อธิบายไว้ว่า “การใช้โหมดนี้ท�าให้เราปรับตั้งค่าให้เหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์ที่ และต้องปรับแต่ละค่าอย่างอิสระ ปกติแล้วเวลาใช้โหมดอัตโนมัตินั้น กล้องเขาแค่

ค�านวณค่าแสงที่พอดีให้ แต่ในการถ่ายภาพกลางคืน แหล่งก�าเนิดแสงก็อยู่ในจุดที่ต่างกัน และ

อาจจะมีสีของที่แตกต่างกันด้วย ท�าให้เวลาถ่ายภาพด้วยโหมดอัตโนมัติใด ๆ ก็ตาม จะท�าให้เรา

ควบคุมภาพที่ออกมาได้ยาก” ดังนั้นก่อนถ่ายภาพกลางคืนช่างภาพต้องฝึกการปรับกล้องโดยใช้

โหมดแมนนวลให้มีความช�านาญ

   2.2 ความเร็วของชัตเตอร์ (Shutter Speed) การถ่ายภาพช่วงกลางคืนการ

ตั้งค่าความเร็วของชัตเตอร์เร็วหรือช้าจะส่งผลต่อภาพที่ได้ เช่น การใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้าภาพ

ที่ได้จะเป็นเส้นของแสงไฟและท�าให้ภาพดูสวยงาม ซึ่งการเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ขึ้นอยู่กับ

สภาพแสงแต่ละพื้นที่

   2.3 การเปิดค่ารูรับแสง (Aperture) เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่�าแล้ว ก็มา

ตั้งค่ารูรับแสงให้แคบ แต่ถ้าต้องการจับภาพให้เร็วขึ้น ก็ให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้น แล้วก็ต้อง

ตั้งค่ารูรับแสงกว้างเพื่อให้แสงเข้าได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้การตั้งค่ารูรับแสงขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้

ภาพถ่ายแบบไหน

   2.4 ค่าความไวแสง  ISO มีผลต่อภาพเมื่อถ่ายภาพในช่วงเวลากลางวันที่มี

แสงเยอะ จะใช้ค่า ISO น้อย คือ 100 - 200 แต่เมื่อถ่ายภาพในช่วงกลางคืน จะต้องเพิ่มค่า ISO 

ให้สูงขึ้น ขึ้นอยู่กับสภาพท้องฟ้าในคืนนั้น ในกรณีที่ถ่ายภาพโดยไม่มีขาตั้ง ก็อาจจะต้องใช้ ISO 

สูง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์เร็วพอที่เราจะสามารถถือกล้องถ่ายด้วยมือเปล่าและไม่

เกิดการสั่นไหวได้ แต่ในกรณีที่มีขาตั้งกล้องก็ใช้ ISO น้อย เพื่อความคมชัดของภาพ

  2.5 ระบบโฟกัส การโฟกัสในการถ่ายภาพกลางคืนซึ่งสภาพแสงน้อยมาก

แนะน�าใช้ระบบโฟกัสแบบแมนนวล คือช่างภาพปรับโฟกัสเองโดยให้เลือกโฟกัสที่วัตถ ุเช่น ตึก 

ถนน ที่อยู่ในเฟรมภาพที่เราต้องการถ่ายภาพ
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3. เทคนิคถ่ายภาพกลางคืน

 การถ่ายภาพกลางคืนข้อส�าคัญคือการเตรียมอุปกรณ์ เลือกสถานที่ และตั้งค่ากล้อง

สามารถน�าเทคนิคเรานี้ไปปรับใช้ในการถ่ายภาพกลางคืนได้

  3.1 ถ่ายภาพโดยเปิดรูรับแสง (F-stop) กว้าง  การถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงที่

กว้างจะช่วยให้ภาพที่สปีดชัตเตอร์สูง ปรับใช้ในกรณีไม่มีขาตั้งกล้อง

 

 

ภาพที่ 144 พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ 9 

Canon 6D, ISO 800, F-stop 2.8, Shutter Speed 1/80 

 ตัวอย่างภาพถ่ายกลางคืนท่ีเปิดรูรับแสงกว้าง ไม่ใช้ขาต้ังกล้องเน่ืองจากความเร็วชัตเตอร์

ยังสูงสามารถถือด้วยมือเปล่าได้

 

ภาพที่ 145 เจ้าพระยายามราตรี

Canon 7D, ISO 200, F-stop 5, Shutter Speed 1/4

 ใช้ขาตั้งกล้องเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ช้า
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ภาพที่ 146 กรุงเทพฯ

 การจัดวางองค์ประกอบภาพมีความส�าคัญเสมอส�าหรับการถ่ายภาพ ภาพนี้ใช้การจัด

องค์ประกอบพื้นฐานคือกฎสามส่วน (ท้องฟ้า 1 ส่วน และตึกอาคาร 2 ส่วน)

 3.2 ถ่ายภาพโดยเปิดรูรับแสง (f-stop) แคบ  การถ่ายภาพกลางคืนโดยเปิดรูปรับแสง

แคบจะท�าให้ภาพที่ได้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นแนวของแสงไฟเราบันทึกภาพ และท�าให้เกิดไปเป็น

แฉก ดังตัวอย่างดังนี้

 

 

ภาพที่ 147 ภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ใช้รูรับแสงแคบ

 การเปิดรูรับแสงแคบจะส่งผลให้ไฟที่อยู่ในภาพเป็นแฉก และไฟรถที่วิ่งผ่านจะเป็นเส้น

แสงสีของไฟรถ

Canon 6D, ISO 100, F-stop 4, Shutter Speed 1.6 sec

Canon 6D, ISO 100, F-stop 22, Shutter Speed 25 sec
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 ภาพที่ 148 เวียนเทียนพุทธมณฑล ใช้รูรับแสงแคบ

 

ภาพที่ 149 งานวัด ตัวอย่างการใช้รูรับแสงแคบ

 การใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าในการถ่ายภาพกลางคืนวัตถุที่ผ่านเข้ามาในกล้องที่มี

ความเร็วมากกว่าความเร็งชัตเตอร์ของกล้องที่ตั้งไว้จะเกิดการพล่ามัวดัวตังอย่างคนเดินในภาพที่ 

147

Canon 6D, ISO 100, F-stop 16, Shutter Speed 1/15

Canon 6D, ISO 100, F-stop 18, Shutter Speed 1 sec
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 3.3 โฟกัสวัตถุระยะไกล (Focus infinity) เทคนิคการโฟกัสส�าหรับถ่ายภาพกลางคืน

วัตถุที่อยู่ไกลนั้น Christina Harman. (2017). อธิบายไว้ว่า “ในตอนกลางคืน วัตถุที่อยู่ไกลออกไป 

อย่างเช่นเทือกเขา หรือดาว ท�าให้เราโฟกัสได้ยากขึ้น ให้ตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง แล้วเปลี่ยนมาใช้

โฟกัส Manual จะดีกว่า หมุนวงแหวนโฟกัสไปที่ Infinity ให้ทดสอบดูด้วยการเปิดค่า ISO สูง ๆ 

ร่วมกับการใช้รูรับแสงแคบ ๆ เพื่อให้เกิดระยะชัดที่ครอบคลุมทั้งภาพแล้วตั้งความเร็วชัตเตอร์

ให้เร็วก่อน เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอภาพถ่ายนานๆ และดูว่าภาพที่ถ่ายได้เป็นอย่างไร 

จากนั้นถึงค่อยปรับลดค่า ISO กับค่ารูรับแสงตามที่ต้องการ และปรับความเร็วชัตเตอร์ให้นาน

ขึ้น” 

 

 3.4 เทคนิคการใช้ฉากหน้า (Foreground) การใช้ฉากหน้าสามารถน�าปรับมาใช้ใน

การถ่ายภาพกลางคืนเพื่อให้ภาพดูมีมติมากขึ้น โดยที่ ปิยะฉัตร  แกหลง (2562). อธิบายไว้ว่า 

“ฉากหน้าหมายถึง สิ่งที่อยู่ใกล้มุมมองมากที่สุดโดยมากแล้วมักจะอยู่ที่พื้น มันอาจจะเป็นโขดหิน 

ริ้วลายของชายหาด ใบไม้ดอกไม้ หรือแม้กระทั่งเงาที่ทอดยาวลงสู่พื้น” และ Christina Harman. 

(2017).  อธิบายไว้ว่า “เป็นเรื่องธรรมดากับการโฟกัสเฉพาะท้องฟ้า แต่บางทีก็ต้องท�าให้ภาพ

น่าสนใจ นั่นคือเทคนิคการถ่ายฉากหน้า (Foreground) โดยมีองค์ประกอบอยู่หน้าฉาก สิ่งที่

ต้องระวังคือไม่ให้ฉากหน้าเด่นกว่าฉากหลังที่เราก�าลังเล่าเรื่องราวของภาพ จริงๆแล้วฉากหน้า

คือหัวใจส�าคัญของการถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้าง มันเป็นพระเอกในการสร้างมิติให้กับภาพและ

ช่วยท�าให้ภาพดูไม่แบน”  ซึ่งเราสามารถน�าฉากหน้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งส�าหรับการถ่าย

ภาพกลางคืน

 

ภาพที่ 150 การถ่ายกลางคืนโดยใช้คนเป็นฉากหน้า

Canon 6D, ISO 100, F-stop 18, Shutter Speed 30 sec
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ภาพที่ 151 การถ่ายกลางคืนโดยใช้กิ่งไม้ และพื้นถนนเป็นฉากหน้า 

Canon 5D, ISO 125, F-stop 20, Shutter Speed 13 sec

ภาพท่ี 152 การถ่ายกลางคืนโดยเสาสัญญาณไฟจราจรเป็นฉากหน้า

Canon 6D, ISO 100, F-stop 22, Shutter Speed 25 sec
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4. ข้อแตกต่างสำาหรับการเปิดรูรับแสงในการถ่ายภาพกลางคืน
 ข้อแตกต่างส�าหรับการถ่ายภาพกลางคืนโดยการเปิดรูรับแสงแคบ กับการเปิดรูรับแสง

กว้างของแฉกของดวงไฟ เปิดรูรับแสงกวางไฟจะเป็นเป็นแฉกดวงไปจะเป็นแสงนวล ๆ ตรงกัน

ข้าม เปิดรูปรับแสงแคบดวงไฟจะเป็นแฉก ดังภาพตัวอย่าง

   

 

ภาพที่ 153 ภูเขาทอง

 ความแตกต่างของการเปิดรูรับแสงให้สังเกตดวงไฟด้านบนของภาพ

       

    

ภาพที่ 154 วัด

ภาพที่ 155 อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย

A Canon 6D, ISO 100, F-stop 22, Shutter Speed 1 sec       B Canon 6D, ISO 200, F-stop 2.8, Shutter Speed 1/60

A Canon 6D, ISO 100, F-stop 18, Shutter Speed 30 sec       B Canon 6D, ISO 1,000, F-stop 2.8, Shutter Speed 1/10

A Canon 6D, ISO 100, F-stop 22, Shutter Speed 30 sec       B Canon 6D, ISO 1,000, F-stop 6.3, Shutter Speed 1 sec
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5. การถ่ายภาพพลุ

 ความสวยงามของพลุเวลาจุดเนื่องในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่นงานฉลองปีใหม่ เทศกาล 

ลอยกระทง ความสวยงามเหล่านั้น มีคนจ�านวนไม่น้อยอยากบันทึกภาพแห่งความประทับใจ 

ไว้ดูหรือส่งต่อให้เพื่อน ๆ ซึ่งการจะถ่ายภาพพลุได้นั้นช่างภาพต้องอาศัยเทคนิคและความ

ช�านาญเฉพาะตัว รวมทั้งวิธีการเลือกสถานที่ถ่ายภาพพลุก็มีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อการได้ภาพ

ที่สวยงาม การเตรียมตัวส�าหรับถ่ายภาพพลุมีดังนี้

 5.1. การเตรียมตัวสำาหรับถ่ายภาพพลุ

 - กล้อง เตรียมกล้องให้พร้อมส�าหรับการถ่ายภาพกลางคืน โดยเช็คระบบการถ่ายภาพ

ด้วย Shutter “B” (Bulb)

 - เลนส์ ในการเลือกเลนส์ให้เราศึกษาจุดที่เราจะไปยืนถ่ายภาพ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็ใช้เลนส์

แตกต่างกัน บางสถานที่อาจให้เลนส์มุมกล้าง บางพื้นที่อาจต้องใช้เลนส์มุมแคบ

 - ขาตั้งกล้อง จ�าเป็นมากส�าหรับการถ่ายภาพพลุเพราะเราใช้ความเร็วชัตเตอร์ต�่าไม่

สามารถถือกล้องด้วยมือเปล่าถ่ายภาพได้

 - สายลั่นชัตเตอร ์ ส�าหรับการกดชัตเตอร์ที่ง่ายและรวดเร็วในการถ่ายภาพพลุ เพราะ

บางครั้งพลุจุดเป็นชุดเราอาจกดชัตเตอร์ไม่ทัน หรือภาพอาจจะสั่นไหวได้จากการกดชัตเตอร์

แบบปกติ

 - ไฟฉาย พกติดตัวในกรณีที่ไปถ่ายในพื้นที่มืดไว้ส่องดูการตั้งค่าของกล้อง ซึ่งส่วนใหญ่

แล้วพลุจะจุดกันในช่วงเวลาดึก

 5.2 เทคนิคการถ่ายภาพพลุ

 การถ่ายภาพพลุส�าหรับเร่ิมต้นหรือระดับมืออาชีพเราสามารถใช้การตั้งค่าของกล้องถ่าย

ภาพ โดย ปิยะฉัตร  แกหลง. (2562). ได้แนะน�าเทคนิคการถ่ายภาพพลุไว้ ดังนี้ “วิธีการตั้งค่า

กล้องเพื่อถ่ายภาพพลุส�าหรับผมมีสองแบบครับ

 แบบที่ 1 “Basic”

  Mode “M”

  Speed shutter : 8 sec

  Aperture : F/16

  ISO: 200

 แบบที่ 2 “Advance”

  Shutter “B” (Bulb)

  Aperture : F/16

  ISO : 200
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 ทั้งสองแบบนี้ไม่มีแบบไหนดีกว่าหรือเก่งกว่ากัน ผมเองก็ใช้วิธีแบบ Basic อยู่บ่อย ๆ 

แบบ Basic กดชัตเตอร์เมื่อเห็นลูกพลุวิ่งขึ้นจากฐานยิง โดยมากแล้ว 8 วินาทีมันก็จะเป็นระยะ

เวลาที่ลูกพลุแตกตัวจนสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มกดช้าหรือเร็วแค่ไหน ข้อดีคือไม่ยุ่งยากวุ่นวาย 

ถ่ายสบาย ๆ กดเพลิน ๆ มีโอกาสได้ภาพมาก ข้อเสียคือเรายกเลิกไม่ได้จนกว่าจะครบ 8 วินาที 

อาจจะไม่ได้จังหวะอย่างที่ตั้งใจ เช่น พลุลูกใหม่ที่ขึ้นมาหลังจากลั่นชัตเตอร์ไปแล้วดูน่าสนใจ

มากกว่า

 แบบ Advance ที่ใช้ shutter “B” มันคือโหมดที่เรากดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ มันจะเปิด

รับแสงอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะปล่อยปุ่ม ซึ่งแนะน�าให้ใช้ร่วมกับสายลั่นชัตเตอร์ วิธีนี้จะต้องการ

ประสบการณ์เยอะหน่อย เราต้องมีสมาธิต่อการกด-ปล่อยและต้องดูจังหวะให้เก่งมาก ๆ เพราะ

ถ้าคุณกดแช่นานเกินไปเปิดรับแสงมากไปภาพก็อาจจะโอเวอร์ได้ง่าย หรือปล่อยเร็วเกินไปภาพก็

อันเดอร์(มืด)ได้อีก บางทีตื่นเต้นลนลานซะจนลืมกดลืมปล่อยก็มี นั่นละครับข้อเสียของวิธีนี้ ส่วน

ข้อดีก็คือมีโอกาสได้ลูกพลุในจังหวะที่อยากได้มากกว่าเพราะกดปล่อยได้ตลอดเวลา

ถ้าไม่เก๋าเกมส์พอก็อาจจะได้ภาพเสียเยอะกว่าภาพดีครับ

 ส�าหรับมือใหม่แนะน�าให้ใช้วิธี Basic มีโอกาสได้ภาพดีมากกว่า

  • ถ้ามีระบบ “กันสั่น” ไม่ว่าจะอยู่ที่กล้องหรือเลนส์ ให้ปิดมันครับ ไม่อย่างนั้น

มันจะเป็นตัวการท�าให้ภาพสั่นเสียเอง

  • ระบบโฟกัสใช้แบบ “Manual” หมุนโฟกัสไปต�าแหน่งที่ฐานปล่อยพลุ ไม่ใช้

ระบบออโตโฟกัสเพราะมันไม่เวิร์คอย่างแรง

  • และที่ส�าคัญ ปิดระบบ “Long Exposure Noise Reduction” ซึ่งมันจะ

ประมวลผลภาพหลังจากชัตเตอร์ปิดแล้วเท่ากับเวลาที่เปิดไปโดยที่กล้องจะท�าอะไรต่อไม่ได้ ถ่าย

ก็ไม่ได้ เช่น ถ่ายไปแปดวิก็ต้องรอไปอีกแปดวินาที ดังนั้นปิดมันซะ

 ที่เหลือคือจังหวะการลั่นชัตเตอร์ของเรา จุดนี้ส�าคัญแต่ข้อนี้เรามีโอกาสแก้ตัวเยอะ

เพราะพลุยิงหลายรอบ ผมเชื่อว่ามีโอกาสแก้ไขและได้ภาพดี ๆ อยู่ไม่น้อยครับ อุปสรรคส�าคัญ

อย่างหนึ่งของพลุไม่ว่าจะเป็นการชมหรือถ่ายภาพ (โดยเฉพาะอย่างหลัง) ก็คือ “ควัน” ซึ่งมัน

เป็นสิ่งที่ย่อมจะมาพร้อมพลุแน่นอน ควันท�าให้ภาพถ่ายพลุดูด้อยลง การตกแต่งภาพเพื่อแก้ไข

ก็ยุ่งยากมากหรือบางทีก็อาจจะท�าไม่ได้ ควันท�าให้การหายใจของเราล�าบาก และถ้ามันเยอะ

มากเราไม่สามารถห้ามพลุไม่ให้มีควัน แต่เราสามารถเลือกจุดที่หลีกเลี่ยงได้ ซึ่งส�าหรับเรื่องนี้

แล้ว “ทิศทางลม” มีส่วนอย่างมากครับ นักถ่ายภาพพลุที่มีประสบการณ์สูงๆ หน่อยเค้าก็จะไม่

ได้ดูแค่เรื่องของมุมเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาเรื่องนี้ด้วย มุมสวยแต่เจอควันยังแย่กว่ามุม

ธรรมดาที่ควันน้อยกว่าซะอีก”

 จากที่กล่าวข้างต้นเป็นค�าแนะน�าของช่างภาพมืออาชีพระดับต้น ๆ ของประเทศไทยพี่

กิ๊ก “ปิยะฉัตร  แกหลง” ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสไปอบรมและศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพพลุจากพี่

กิ๊กมา และได้น�ามาทดลองถ่ายภาพพลุตามค�าแนะน�าพบว่าเทคนิคดังกล่าวท�าให้เราถ่ายภาพพลุ

ได้แน่นอน ดังภาพตัวอย่าง
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ภาพที่ 156 พลุพัทยา 1

Canon 6D, ISO 100, F-stop 16, Speed shutter 4 sec., Lens 50 mm.

 

ภาพที่ 157 พลุพัทยา 2

Canon 6D, ISO 100, F-stop 4.5, Speed shutter 3.1 sec. , Lens 35 mm.
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ภาพที่ 158, 159 พลุปีใหม่สะพานตากสิน

ภาพที่ 160 ฉลองปีใหม

Canon 7D, ISO 200, F-stop 16, Speed shutter 4 sec. Canon 7D, ISO 200, F-stop 16, Speed shutter 3 sec.

Canon 7D, ISO 200, F-stop 16, Speed shutter 5 sec.
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 การถ่ายภาพพลุช่างภาพต้องมองหาฐานจุดพลุว่าอยู่ต้องไหน และเลือกที่จะโฟกัสตรง

บริเวณนั้นและเลือกใช้ระบบแมนนวลในการโฟกัส ขอแนะน�าว่าให้ท�าการตั้งกล้องเพื่อเตรียม

ถ่ายภาพตั้งแต่ช่วงหัวค่�าที่มีแสงสว่างมากพอให้การมองเห็นต�าแหน่งที่จะโฟกัส เพราะถ้ารอถึง

เวลาพลุจุดช่างภาพอาจจะโฟกัสไม่ได้ภาพที่ได้มาก็จะเบลอ

ภาพที่ 161 พลุปีใหม่

Canon 7D, ISO 200, F-stop 16, Speed shutter 3 sec. , Lens 16 mm.
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 การถ่ายภาพกลางคืนสิ่งส�าคัญอย่างมากคือการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งขาตั้งกล้องควรจะต้องมี และการถ่ายภาพกลางคืนเทคนิคการเปิดรูรับแสงแคบและรูรับ

แสงกว้างท�าให้ได้ภาพที่ต่างกัน กล่าวคือการถ่ายภาพกลางคืนการเปิดรูรับแสงกว้างของแฉก

ของดวงไฟ เปิดรูรับแสงกวางไฟจะเป็นเป็นแฉกดวงไปจะเป็นแสงนวล ๆ ตรงกันข้าม เปิดรูปรับ

แสงแคบดวงไฟจะเป็นแฉก และการเปิดรูรับแสงจะส่งผลต่อความเร็วชัตเตอร์การเปิดชัตเตอร์

ช้าวัตถุที่เข้ามาในกล้องก็จะพล่ามัวหรือเป็นเส้นแสงไฟ

 การถ่ายภาพพลุ หลักส�าคัญอย่างยิ่งคือการตั่งค่ากล้อง การเปิดรูรับแสง และการรอ

จังหวะเพื่อเปิกปิดชัตเตอร์ในจังหวะที่พลุลอยขึ้นบนฟ้า ส�าหรับการโฟกัสในการถ่ายภาพพลุคือ

ต้องโฟกัสที่ฐานจุดพลุ  ดังนั้นช่างภาพต้องสังเกตุหรือหาฐานจุดพลุให้เจอก่อนตั้งกล้องถ่ายภาพ

กิจกรรมท้ายบท

1. จงอธิบายวิธีการตั้งค่ากล้องส�าหรับการถ่ายภาพกลางคืนมีลักษณะ อย่างไร

2. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ส�าหรับการถ่ายภาพกลางคืนมีอะไรบ้าง

3.ให้ผู้เรียนถ่ายภาพกลางคืนโดยภาพแรกให้เปิดรูรับแสง F-Stop 4 และภาพที่สองให้เปิดรูรับ

แสง F-Stop 22

4. ให้ผู้เรียนถ่ายภาพกลางคืนโดยให้มีฉากหน้าเป็นองค์ประกอบ

5. การตั้งค่ากล้องที่เหมาะสมส�าหรับการถ่ายภาพพลุมีลักษณะ อย่างไร

6. สายลั่นชัตเตอร์ มีความส�าคัญอย่างไรส�าหรับการถ่ายภาพกลางคืน และการถ่ายภาพพลุ



การถ่ายภาพคอนเสิร์ต

บทที่ 9
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การถ่ายภาพคอนเสิร์ต

 (เนื้อหาบางส่วนในบทความวิชาการ ของณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2559). การถ่าย

ภาพคอนเสิร์ต “สิงห์ใหญ่หัวใจสิงห์” จังหวัดเชียงใหม่. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19). 

117-126.

 การถ่ายภาพคอนเสิร์ตเป็นงานกิจกรรม (Event)  ท่ีต้องหาช่างภาพท่ีมีความช�านาญเฉพาะ 

เนื่องจากการถ่ายภาพคอนเสิร์ตมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างจากการถ่ายภาพทั่วไป ซึ่งช่างภาพ

ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อสร้างประสบการณ์  การถ่ายภาพคอนเสิร์ตมีกระบวนการสร้างสรรค์ผล

งานดังต่อไปนี้

1. ข้ันตอนการถ่ายภาพคอนเสิร์ต

 1. ศกึษาศลิปิน  คอืการท�าความรูจ้กักบัตวัศลิปนิทีเ่ราจะถา่ยภาพลกัษณะเพลง แนวเพลง 

เพราะการถ่ายภาพคอนเสิร์ตที่ดีต้องมีอารมณ์ของศิลปินอยู่ในภาพด้วยเพื่อภาพที่ได้จะได้

สื่อสารถึงตัวศิลปินอย่างชัดเจน  โดยสามารถศึกษาได้จากคลิปการแสดงสด หรือเทปบันทึกการ

แสดงสด  หรือถ้ามีการซ้อมใหญ่ของการแสดงช่างภาพก็ควรไปชมการซ้อมใหญ่ก็ควรเพื่อศึกษา

คิวการแสดง กรณีไม่มีการซ้อมก็ควรศึกษาคิวเพลงจากทีมงาน แต่ศิลปินบางท่านก็แสดงสดไม่มี

คิวเพลง

 2. เตรียมกล้อง  การตั้งค่าข้อมูลลิขสิทธิ์ของภาพก่อนการถ่ายภาพ (ศึกษาเพิ่มเติมได้

ในบทที่ 1) เพื่อเป็นการลงข้อมูลในไฟล์ที่เราถ่ายว่าเราเป็นผู้บันทึกในไฟล์ RAW จะบันทึกข้อมูล

เหล่านี้ไว้ เมื่อเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถน�าไฟล์ต้นฉบับไปแสดงได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักถูก

มองข้าม  โดยสามารถท�าได้ดังนี้

 3. สำารวจพื้นที่  ส�ารวจเวทีการแสดง ช่างภาพควรไปถึงก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 3-4 

ชั่วโมง เพื่อส�ารวจพื้นที่โดยรอบ และส�ารวจว่ามีพื้นที่ส�าหรับช่างภาพไหม เดินตรงไหนได้บ้าง  

มีเส้นทางไหนการเดินแบบไหน ส่วนไหนห้ามเข้า  เพราะบางครั้งช่างภาพต้องวิ่งบันทึกภาพให้

ทันต่อเหตุการณ์การแสดงโดยเฉพาะจังหวะที่ส�าคัญ

 4. กล้องและเลนส์  ในการถ่ายภาพคอนเสิร์ตกล้องและเลนส์เพียงตัวเดียวจะให้ความ

คล่องตัวสูงเมื่อต้องเบียดกับผู้คนจ�านวนมาก  กล้องที่เหมาะส�าหรับการถ่ายภาพคือกล้องที่

สามารถถ่ายภาพในสภาพแสดงน้อยได้ดี ปรับค่า ISO สูงภาพไม่เกิด Noise ส่วนเลนส์ที่เหมาะ

สมส�าหรับการถ่ายงานคอนเสิร์ตคือ เทเลซูมขนาด 70-200 มม.  (ในกรณีที่มีเลนส์คุณภาพสูง 
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กว่านี้ก็จะดีมาก) และถ้ามีเลนส์ ที่ซูมไวด์ช่วง 16-35 มม. 17-40 มม. หรือ 17-55 มม.  

เก็บบรรยากาศแสงสีความยิ่งใหญ่ของเวทีคอนเสิร์ตได้ดีกว่า เลนส์ฟิชอายให้มุมมองแปลกน่าตื่น

ตาตื่นใจแต่ก็เหมาะกับการถ่ายในระยะประชิดเท่านั้น หากเลือกไม่ได้และจ�าเป็นต้องพกเลนส์

มากกว่าหนึ่งตัวแนะน�าให้ใช้กระเป๋าแบบคาดเอว หรือซองใส่ ไม่แนะน�าให้สะพายกระเป๋ากล้อง

เพราะมันจะเหนี่ยวรั้งท�าให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก

 

 

ภาพที่ 162 การเดินส�ารวจบริเวณหน้าเวทีคอนเสิร์ต “คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์” 

จังหวัดเชียงใหม่

 5. การถ่ายภาพคอนเสิร์ต

  5.1 โหมดในการถ่ายภาพ การตั้งค่าโหมดวัดแสงส�าหรับการถ่ายภาพ

คอนเสิร์ตควรใช้โหมด M หรือ Manual เพราะในคอนเสิร์ตนั้นแสงต่างๆบนเวทีจะมีความหลาก

หลายทั้งมืดและสว่าง หรือบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแสงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบางครั้งการ

ใช้ระบบวัดแสงในตัวกล้องอาจท�าให้ได้ค่าแสงที่ผิดพลาด

  5.2 การเปิดรูรับแสง  ในการเลือกใช้รูรับแสงของเลนส์แต่ละตัวแต่แตกต่างกัน

ออกไป ส�าหรับการถ่ายภาพคอนเสิร์ตแนะน�าให้เปิดรูรับแสงกว้าง ระหว่าง F2.8 และ F4 แต่ข้อ

ระวังการเปิดรูรับแสงกว้างโอกาสที่ภาพจะหลุดโฟกัสมีสูงมาก 

  5.3 ความเร็วชัตเตอร์ ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ 1/250 วินาทีหรือ

มากกว่าขึ้นไป ไม่ควรใช้ความเร็วที่ต่�ากว่า 1/125 วินาทีนอกเสียจากจะถ่ายแบบไม่เน้นความคม

ชัดแต่ต้องการมูฟเมนท์ในภาพ  และปรับความเร็วชัตเตอร์ให้สูงขึ้นเมื่อศิลปินเคลื่อนไหวหรือมี

การเต้น โดยใช้ที่ 1/250 วินาทีหรือสูงกว่าตามแต่สภาพแสงจะอ�านวย
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  5.4 การตั้งค่า ISO เรื่องของการตั้งค่า ISO นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละ

คอนเสิร์ต หากคอนเสิร์ตนั้นมีแสงน้อยก็ควรใช้ ISO สูงเพื่อให้ได้ความเร็วชัตเตอร์สูงพอที่จะ

ท�าให้ภาพไม่สั่นไหว แต่ก็ควรระวังหากใช้ ISO สูงเกินไปจะท�าให้คุณภาพของไฟล์ภาพลดลง 

  5.5 การตั้งค่า White Balance  แนะน�าให้ใช้ Auto White Balance ช่วยใน

เรื่องความสะดวกขณะถ่ายภาพ แม้ว่าการใช้ White Balance แบบปรับตั้งเองนั้นจะได้สีสันที่ถูก

ต้องสมจริงมากกว่า แต่บนเวทีคอนเสิร์ตมีแสงสีที่หลากหลายซึ่งไม่สะดวกต่อการปรับค่ากล้องที

ละภาพอย่างแน่นอน

  5.6 การบันทึกไฟล์ภาพ  ควรบันทึกเป็นไฟล์ RAW บวก JPG  เพราะไฟล์ 

RAW ก็แก้ไขอะไรๆ ได้อีกเยอะในอนาคต ทั้งการปรับค่าสี แสง ส่วน JPG เพื่อใช้ในกรณีเร่งด่วน

ที่ต้องส่งงานให้ลูกค้าเลือกหรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ท่านอาจรีทัชภาพจากไฟล์ RAW ไม่ทัน

  5.7 การวัดแสง  ควรใช้ระบบวัดแสงเฉพาะจุด น่าจะเหมาะกับการถ่ายภาพ

คอนเสิร์ตมากที่สุด ด้วยสภาพแสงที่เน้นตัวศิลปินเป็นหลักจนบางครั้งฉากหลังหรือพื้นที่ส่วนอื่น

ถูกปล่อยให้อยู่ในความมืด ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยจะให้ค่าที่โอเวอร์และหลอกให้เราใช้ความเร็ว

ชัตเตอร์ต่�ากว่าที่ควร นอกจากท�าให้ภาพได้รับแสงมากเกินแล้วยังท�าให้เราเสี่ยงต่อการได้ภาพที่

ไม่คมชัดด้วย 

2. เทคนิคการถ่ายภาพคอนเสิร์ต

 การถ่ายภาพคอนเสิร์ตช่างภาพต้องเตรียมตัวในการถ่ายภาพให้ดี อุปกรณ์ต้องพร้อม 

และต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขอแนะน�าเทคนิคการ

สร้างสรรค์ผลงาน กรณีศึกษษ “คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่” 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพคอนเสิร์ตสิ่งส�าคัญอย่างแรกคือ มารยาทของช่าง

ภาพ เช่นไม่ยืนบังคนที่มาชมคอนเสิร์ต ไม่รบกวนศิลปิน และวิทยากรแนะน�าว่าถ้าวงคนตรีที่มี

การแสดงสด เช่นวงคาราบาว  อัสนีย์วสันต์ และพงษ์สิทธิ์ คัมภีร์  ควรถ่ายจากด้านขาวของเวที

เพราะภาพที่ได้จะเห็นกีต้าร์แบบชัดเจน  ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 163 คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ จ.เชียงใหม่ (เล็ก คาราบาว)

Canon 6D, เลนส์ 70-200 mm.,  F/2.8, Speed shutter 1/200, ISO 1,600
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ภาพที่ 164 คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ จ.เชียงใหม่ (แอ็ด คาราบาว)

Canon 6D, เลนส์ 70-200 mm.,  F/2.8, Speed shutter: 1/200, ISO 2,000

ภาพที่ 165 คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ จ.เชียงใหม่ (เทียรี่ เมฆวัฒนา)

Canon 6D, เลนส์ 70-200 mm.,  F/2.8, Speed shutter: 1/200, ISO 2,000
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 จังหวะ  ในการแสดงคอนเสิร์ตอารมณ์ของศิลปินถือว่าส�าคัญมากผู้สร้างสรรค์จะต้อง

จับจังหวะการแสดงของศิลปิน เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดก็ต้องจับจังหวะให้ทัน ดัง

ตัวอย่าง

 

ภาพที่ 166 คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ จ.เชียงใหม่ (พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์)

Canon 6D, เลนส์ 70-200 mm.,  F/2.8, Speed shutter 1/200, ISO 1,600

 

ภาพที่ 167 คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ จ.เชียงใหม่ (อัสนี วสันต์)

Canon 6D, เลนส์ 70-200 mm.,  F/2.8, Speed shutter 1/200, ISO 1,600
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 ผู้ชมคือส่วนสำาคัญ  อารมณ์ร่วมในการชมคอนเสิร์ตของผู้ชมมีส่วนส�าคัญ สมารถส่ือสาร

ถึงความสนุกในการการชมคอนเสิร์ต ดังนั้นผู้สร้างสรรค์อย่ามั่วถ่ายศิลปินบนเวที ต้องดูจังหวะ

ของผู้ชมด้วย

 

ภาพที่ 168 คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ จ.เชียงใหม่

Canon 5D, เลนส์ 16-35 mm., F/2.8, Speed shutter, ISO 1,600

 

ภาพที่ 169 คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ จ.เชียงใหม่ (คาราบาว)

Canon 6D, เลนส์ 70-200 mm.,  F/2.8, Speed shutter 1/200, ISO 1,600
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 แสงบนเวที  ในการแสดงคอนเสิร์ตแต่ละครั้งแสงที่จัดแต่เวที แต่ละคอนเสิร์ตก็จะมี

ความแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ควรเล่นกับแสงบนเวทีในรูปแบบต่างๆ กันออกไปแล้วแต่

จังหวะและอารมณ์ของเพลง

 

ภาพที่ 170 คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ จ.เชียงใหม่ (เล็ก คาราบาว)

Canon 6D, เลนส์ 70-200 mm.,  F/2.8, Speed shutter 1/200, ISO 1,600

 

ภาพที่ 171 คอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ จ.เชียงใหม่ (แอ็ด คาราบาว)

Canon 6D, เลนส์ 70-200 mm.,  F/2.8, Speed shutter 1/200, ISO 1,600
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ข้อควรระวัง

 - มารยาทการถ่ายคอนเสิร์ตเป็นสิ่งส�าคัญ ควรปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทางทีมงานก�าหนด 

และต้องไม่รบกวนผู้ชม ศิลปิน

 - ระวังแสงเลเซอร์จากผู้ชม หรือจากเวที(บางคอนเสิร์ต) เพราะอาจท�าให้กล้องเสียหายได ้

 - การใช้โหมดของชัตเตอร์ถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง เพื่อเก็บช่วงอารมณ์ ในจังหวะที่ส�าคัญ

ศิลปินแสดง

 การสร้างสรรค์ผลงานในการถ่ายภาพคอนเสิร์ต ไม่มีกฎตายตัว แต่ละคอนเสิร์ตก็ใช้แสงสี 

เทคนิคต่างกัน ดังนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพ ศึกษาศิลปินแนวเพลงรูปแบบ

การแสดง (วันซ้อมใหญ่ถ้ามีช่างภาพควรต้องไปด้วย) เตรียมอุปกรณ์กล้อง เลนส์ การปรับตั้งค่า

กล้องให้ถูกต้อง ส�ารวจสถานที่จัดคอนเสิร์ต สิ่งส�าคัญคือการถ่ายภาพคอนเสิร์ตที่ดีต้องมีอารมณ์

ของศิลปินอยู่ในภาพด้วยเพื่อภาพที่ได้จะได้สื่อสารถึงตัวศิลปินอย่างชัดเจน  

กิจกรรมท้ายบท

1. การศึกษาศิลปินก่อนการถ่ายภาพคอนเสิร์ตมีประโยชน์ อย่างไร

2. จงอธิบายโหมดที่เหมาะสมส�าหรับการถ่ายภาพคอนเสิร์ต 

3. ให้ผู้เรียน่ายภาพคอนเสิร์ตหรือการแสดงบนเวที โดยให้มีองค์ประกอบของภาพดังนี้

 - จังหวะการแสดง

 - ผู้ชมกับการแสดง

 - แสง สี บนเวทีการแสดง



การถ่ายภาพนก

บทที่ 10
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การถ่ายภาพนก

 เนื้อหาบางส่วนในบทความวิชาการ ของ ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2562). 

กระบวนการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติ. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า 6(2). 

83-97

 การถ่ายภาพนกเป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่มีความท้าทายอย่างมากส�าหรับ

ช่างภาพ เพราะการถ่ายภาพนกไม่ใช่เรื่องง่าย นกเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กอยู่ไม่ค่อยนิ่งทั้งยังมีสายตา

ที่แหลมคม ซึ่งการถ่ายภาพต้องอาศัยประสบการณ์ เวลาที่รอคอยนกบินมา อีกทั้งต้องเข้าใจ

ธรรมชาติของนกด้วย ดังนั้นคนที่จะถ่ายภาพนกได้ต้องมีความอดทนและความหลงใหลใน

ธรรมชาติของนก ดังที่ Prathap DK. (2014). กล่าวว่าการถ่ายภาพนกต้องมีความความอดทน 

ความพยายาม การฝึกฝน และบวกกับความหลงใหล  

1. แนวคิดที่นำามาใช้ในการถ่ายภาพนก
 นกเป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแนวคิดที่ผู้สร้างสรรค์น�ามาใช้เป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานคือ แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพแอคชั่น  การถ่ายภาพแอคชั่น

คือการถ่ายภาพวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง ตัวอย่างดังภาพด้านล่าง

ภาพที่ 172 แสดงการท�างานความเร็วชัตเตอร์ 

ที่มา : Read this if you want to take great photographs. 

 ภาพแสดงการท�างานของความเร็วชัตเตอร์ของกล้อง เมื่อช่างภาพใช้ความเร็วชัตเตอร์

ที่สูงจะท�าให้การถ่ายภาพวัตถุได้หยุดนิ่ง ซึ่งเทคนิคดังกล่าวเรียกว่าการถ่ายภาพแอคชั่น โดยน�า

เทคนิคดังกล่าวมาใช้ในการถ่ายภาพนก ซึ่งการจับจังหวะการเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งของนก (Stop 

Action) หรือถ้าใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่�ากว่าการเคลื่อนไหวของนกเช่นจังหวะการเคลื่อนไหว

ของปีกนกจะท�าให้เกิดภาพที่เรียกว่าภาพมูฟเม้นท์ (Movements)  
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2. ขั้นตอนในการถ่ายภาพนก
 2.1 ศึกษาพฤติกรรมนก นกแต่ละชนิดมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันช่างภาพก่อนจะกด

ชัตเตอร์ถ่ายภาพควรศึกษาพฤติกรรมของนก ทั้งการบิน การเข้ารัง หรือแม้แต่การระวังตัวของ

นกที่จะบินหนีเวลาคนเดินเข้าใกล้ เพราะช่างภาพจะได้เตรียมตัวและวางแผนการสร้างสรรค์ผล

งานรวมถึงการคาดการณ์ได้ ตัวอย่างเช่น นกกินปลีอกเหลือง นกจะบินมาเกาะที่ต้นไม้ที่มีดอก

ไม้คือต้นทองอุไรเพื่อกินแมลงที่อยู่ในดอกไม้ และจะบินไปที่รังโดยเวลาที่นกออกมาหาอาหาร

มากที่สุดคือช่วงตั้งแต่ประมาณ 8-11 โมง  ภาพที่ถ่ายได้ก็อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว นกจะมาเกาะ

อยู่ตามต้นไม้หรือสายไฟเพื่อมองหาเหยื่อ มักอยู่เป็นคู่

 

ภาพที่ 173 ภาพนกกินปลีอกเหลือง

 2.2 เตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์ส�าหรับการถ่ายภาพนกมีความส�าคัญมาก ซึ่งถ้าอุปกรณ์ไม่

พร้อมผู้สร้างสรรค์ผลงานอาจไม่ได้ภาพตามที่ต้องการ โดยอุปกรณ์ในการถ่ายภาพนกเบื้องต้น 

ดังนี้

  - กล้อง  กล้องที่เหมาะส�าหรับการถ่ายภาพนกต้องเป็นกล้องที่มีคุณภาพที่สูง 

ซึ่งเป็นกล้อง DSLR หรือ กล้อง Mirrorless ค่ากล้องที่พร้อมที่จะถ่ายภาพนก โดยโหมดในการ

ถ่ายภาพโหมด (Speed Variable) หรือ TV เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์ ซึ่งรูรับแสงจะปรับโดย

อัตโนมัติ และโหมด (Aperture Variable) หรือ AV เพื่อปรับรูรับแสง ซึ่งความเร็วชัตเตอร์จะ

เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ หรืออาจใช้โหมด (Manual) หรือ M เพื่อปรับรูรับแสง และสปีดซัตเตอร์เอง

  - เลนส์  ส�าหรับเลนส์ที่เหมาะส�าหรับการถ่ายภาพนกคือเลนส์เทเลโฟโต้ระยะ

ตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดของนกและระยะห่างของช่างภาพกับนก 

  - ขาตั้งกล้อง ขาตั้งกล้องมีความส�าคัญมากส�าหรับการถ่ายภาพนก เนื่องจาก 

เลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพระยะไกลมีความหนักและบางคร้ังต้องถือกล้องรอนานเวลาถ่ายภาพอาจ

ท�าให้ภาพเกิดการสั่นไหวได้ แต่ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง 

เนื่องจากไม่มีขาตั้งกล้องที่เหมาะส�าหรับการถ่ายภาพนก
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2.3 การสร้างสรรค์ผลงาน  

 การถ่ายภาพนกแต่ละครั้งช่างภาพจะต้องมีการเตรียมความพร้อมท้ังร่างกายและ

อุปกรณ์ ซึ่งการถ่ายภาพนกจะต้องใช้ความอดทน การรอเวลา และรอจังหวะที่เหมาะสมส�าหรับ

การบันทึกภาพ ในการถ่ายภาพนกครั้งนี้มีกระบวนการดังนี้  

  -  ตั้งโหมดของกล้องสำาหรับการถ่ายภาพ  การตั้งค่าโหมดส�าหรับการถ่าย

ภาพนกเราสามารถใช้โหมด Tv (Shutter-priority) จะต้องควบคุมความเร็วชัตเตอร์ (Shutter 

speed) และกล้องจะท�าการก�าหนดค่ารูรับแสง เพื่อเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงหยุดการ

เคลื่อนไหวของนก และบางครั้งมีการปรับใช้โหมด Av (Aperture-priority) ช่างภาพก�าหนดค่า

รูรับแสง และกล้องจะท�าการก�าหนดความเร็วชัตเตอร์ เรียกโหมดการถ่ายภาพดังกล่าวว่าการ

บันทึกกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการเคลื่อนไหวของนก

  - การตั้งความเร็วชัตเตอร์  นกเป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนที่เร็วและไวต่อการรับรู ้

ดงันัน้การใช้ความเร็วชตัเตอร์ทีเ่หมาะสมต้องขึน้อยูก่บัการเคล่ือนไหวของนกขอแนะน�าว่าควรใช้ 

ความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ 1/500 – 1/2,000 ขึ้นอยู่กับความเร็วของการเคลื่อนไหวของนก  

ซึ่งบางครั้งนกไม่ได้เคลื่อนที่แค่จับกิ่งไม้อาจใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต�่ากว่าได้

  - การเลือกระบบโฟกัสภาพ ส�าหรับการถ่ายภาพนกการเลือกระบบโฟกัสใน

การถ่ายภาพนกเราควรใช้ระบบโฟกัสแบบติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้กล้องโฟกัสตามนกก�าลัง

บินได้ตลอดมีโอกาสได้ภาพนกมากขึ้น แต่ควรระวังในกรณีที่มีลมพัดใบไม้หรือกิ่งไม้กล้องจะ

ไปโฟกัสวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหวแทนที่จะโฟกัสภาพนกที่เราต้องการ ดังที่ Tom Ang. (2011). 

อธิบายไว้ว่า “ระบบโฟกัสอัตโนมัติระบบสามารถตั้งค่ากลไกการโฟกัสล่วงหน้าก่อนการถ่ายภาพ

เพื่อท�าการเปิดรับแสงเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์วัตถุจะอยู่ในโฟกัสเสมอ หรือบาง

กรณีที่นกอยู่นิ่งกับกิ่งไม้อาจให้ระบบโฟกัสแบบแมนนวลได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของและความ

ช�านาญในการถ่ายภาพของเราช่างภาพ”

  - การตั้งค่าความไวแสง หรือ ISO  ในการถ่ายภาพนกควรเลือกใช้ค่าความ

ไวแสงค่อนข้างสูง หรือการเลือกค่าความไวแสงขึ้นอยู่กับสภาพแสงที่ผู้สร้างสรรค์ก�าลังถ่ายภาพ 

อีกทั้งความสามารถของกล้องแต่ละตัวก็แตกต่างกัน ส�าหรับกล้อง Canon 7D ได้เลือก ISO 

ประมาณ 400-1,000 เพื่อต้องการให้กล้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้สูงมากยิ่งขึ้น 

  - การบันทึกไฟล์ภาพ  การเลือกไฟล์ในการบันทึกภาพขึ้นอยู่กับความสามารถ

ของกล้องที่บันทึกภาพต่อเนื่องได้ ซึ่งไฟล์ที่มีคุณภาพดีที่สุดคือการบันทึกภาพเป็นไฟล์ RAW ที่

สามารถน�ามาแก้ไขหรือแต่งภาพมากกว่าไฟล์รูปแบบอื่นๆ แต่ส�าหรับคนที่เมมโมรี่กล้องบันทึก

ช้าหรือคุณภาพกล้องไม่สูงมากสามารถบันทึกเป็นไฟล์ .JPG  เพราะจะท�าให้เราถ่ายต่อเนื่องได้ดี

และเร็วกว่าเนื่องจากไม่ต้องใช้การประมวลผลนาน

  - การตั้งค่าแสงสมดุลสีขาว (White Balance) แนะน�าให้ใช้ Auto White 

Balance ช่วยในเรื่องความสะดวกขณะถ่ายภาพ และไม่ต้องกังวลขณะถ่ายภาพเรื่องทิศทางของ

แสง หรือสภาพแสงที่เปลี่ยนไป
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 - การพลางตัวของช่างภาพ ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพต้องมีการพลาง

ตัวให้สอดคล้องตามธรรมชาติเพื่อจะได้เข้าใกล้นกให้ได้มากที่สุด และนกไม่ตื่นกลัวบินหนีไปแล้ว

ไม่กลับมาที่เดิม

 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นคือการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมส�าหรับการถ่ายภาพนก เมื่อ

เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการถ่ายภาพ โดยช่างภาพจะต้องเลือกพื้นที่หรือ

บริเวณที่นกชอบเกาะหรือกินอาหาร เช่น รังนก กิ่งไม้ ทุ่งนา เป็นต้น ซึ่งระหว่างนี้จะต้องเฝ้ารอ

สังเกตพฤติกรรมนก โดยอาจใช้เวลาในการประมาณ 2-3 ชม. อยู่ที่พฤติกรรมของนกแต่ละชนิด

สถานที่  และรอจังหวะในการกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ ตัวอย่างการถ่ายภาพนกดังนี้

   

ภาพที 174 นกป้อนอาหาร

กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200  ISO 800  F-Stop 11   Shutter Speed 1/1,000

 

 ภาพดังกล่าวใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่เป็นภาพสตอปแอคชั่น และเทคนิคการถ่ายภาพ 

มูฟเม้น คือในหนึ่งภาพใช้ทั้งสองเทคนิค ภาพจังหวะนกหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศและปีกนกที่มีการ

เคลื่อนไหวซึ่งจังหวะดังกล่าวถือเป็นความงามของภาพ  และผู้สร้างสรรค์ได้น�าภาพเข้าร่วมการ

ประกวดในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) โดย

ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศิลปินแห่งชาติด้านภาพถ่ายร่วมเป็น

คณะกรรมการ  และแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 

15-17 พฤษภาคม 2561
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 ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติเราสามารถใช้องค์ประกอบดังต่อไปนี้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน 

 - นกกับกิ่งไม้

    ภาพที 175 นกกับกิ่งไม้ 

กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200 mm. ISO 800  F-Stop 11   Shutter Speed 1/1,000

 ภาพดังกล่าวใช้เทคนิคในการถ่ายภาพที่เรียกว่าภาพถ่ายแนวสตอปแอคชั่นคือการถ่าย

ภาพวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งโดยใช้ความเร็วชััตเตอร์ที่สูง ภาพที่ได้เป็นการหยุดวิถีของ

นกทั้งการอ้าปากกินอาหาร ภาพก�าลังขึ้นบิน ภาพก�าลังลงเกาะกิ่งไม้เป็นต้น ซึ่งนกจะมาเกาะกิ่ง

ไม้หรือดอกไม้ที่เคยเกาะประจ�า

 

 - รังนก การถ่ายภาพนกสิ่งที่ช่างภาพต้องสังเกต คือ รังนก ซึ่งนกจะต้องบินออกหา

อาหารและกลับเข้ารัง การรอจังหวะถ่ายภาพนกที่รัง  ดังภาพต่อไปนี้

      

ภาพที 176 นกเฝ้ารัง ถ่ายภาพในช่วงเวลา 11.00 น. 

กล้อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,000
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ภาพที่ 177 นกคาบอาหาร ถ่ายภาพในช่วงเวลา 09.00 น. 

กล้อง Canon 5D Mark IIII เลนส์ 70-200 มม. ISO 200 F-Stop 3.5, Shutter Speed 1/3,200

 การเตรียมตัวของช่างภาพต้องมีรอจังหวะนกบินเข้ารัง และคอยสังเกตพฤติกรรมของนก 

การรอจังหวะนกที่รังของนกจะท�าให้ได้ภาพนกที่ท�าพฤติกรรม เช่น การท�ารัง การรอเข้ารัง การ

เฝ้ารัง การคาบอาหาร การบันทึกภาพดังกล่าวต้องอาศัยการรอจังหวะนกที่บินไปมา และช่าง

ภาพต้องอยู่นิ่งรอให้นกบินเข้ามา ช่วงแรกนกอาจมีอาการตื่นกลัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปนกจะเริ่ม

ชินและแสดง

 - แอคชั่นของนก การถ่ายภาพนกตามธรรมชาติภาพแอคชั่นต่าง ๆ ของนก ภาพที่ได้จะ

สามารถสื่อความหมายของนกได้ดีเนื่องจากตามธรรมชาตินกจะไม่อยู่นิ่งซ่ึงจะมีพฤติกรรมหรือ

การเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังผลงานภาพตัวอย่างต่อไปนี้

   

ภาพที่ 178 นกบินกลางทุ่ง ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. 

กล้อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600
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ภาพที่ 179 นกบินกลางท้องฟ้า ถ่ายภาพในช่วงเวลา 8.40 น. 

กล้อง Canon 6D เลนส์ 50 มม. ISO 200 F-Stop 7.1 Shutter Speed 1/3,200

 

   

ภาพที่ 180 นกบิน ถ่ายภาพในช่วงเวลา 16.33 น. 

กล้อง Canon 6D, ISO 100 F-Stop 4.5 Shutter Speed 1/500

 

ภาพที่ 181 นกเจาะกิ่งไม้ถ่ายภาพในช่วงเวลา 14.00 น.

กล้อง Canon 7D เลนส์70-300 มม. ISO 400 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600
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 - ฉากหลัง  การเลือกฉากหลังที่มีสีสันท�าให้ภาพนกที่ได้ดูดีและสะดุดตามากขึ้น ซึ่งภาพ

นกท่ีอยู่น่ิงบนกิ่งไม้หรือกลางทุ่งถ้ามีฉากหลังที่สวยหรือเป็นสีคู่ตรงข้ามกับนกจะท�าให้ภาพที่ได้มี

ความน่าสนใจมากขึ้น  ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้

   

ภาพที่ 182 นกบนกิ่งไม้กับฉากหลังสีเขียว 10.00-11.00 น. 

กล้อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600

 

ภาพที่ 183 นกกลางทุ่งฉากหลังสีส้ม ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. 

กล้อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 800 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/250

 ภาพนกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีแอคชั่น การเลือกฉากหลังเพื่อถ่ายภาพท�าให้ภาพ

ดูมีมติและมีความสวยงามของภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้เปิดรูรับแรงให้กว้างเพื่อฉากหลังจะได้เบลอ

 

ภาพที่ 184 นกเขาคู่ ฉากหลังสีเขียวของใบไม้ ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.56 น. 

กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200 มม. ISO 400 F-Stop 5 Shutter Speed 1/500
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 - กฎสามส่วน  องค์ประกอบพื้นที่ฐานที่สามารถน�ามาใช้ส�าหรับการถ่ายภาพนกคือการ

ใช้กฎสามส่วน (Rule of Thirds) หรือสัดส่วนทอง (Golden Mean)  ซึ่งจุดเด่นของภาพจะถูก

วางไว้ที่จุดตัดของเส้น ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้

   

    

ภาพที่ 185 นกกลางทุ่งนา ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00 น. 

กล้อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/2,500

 

ภาพที่ 186 เตรียมบิน

กล้อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 400 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/640

 การจัดองค์ประกอบภาพไม่มีกฎตายตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสิ่งที่ช่างภาพต้องการ

สื่อสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งการเลือกใช้องค์ประกอบภาพที่เหมาะสมภาพที่ได้จะมีทั้งความสวยงาม

และสื่อความหมายได้ในตัวของมันเอง
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 - โฟกัสที่ดวงตา  นกเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กการโฟกัสที่ดวงตานกท�าได้ยากมากแต่

ถ้าสามารถโฟกัสที่ดวงตาของนกได้ภาพที่ออกมาจะสื่ออารมณ์ในการสื่อสารได้ดีมาก ดังภาพ

ตัวอย่างต่อไปนี้

   

ภาพที่ 187 นกกับดอกไม้

กล้อง Canon 6D เลนส์ 70-200 มม. ISO 800 F-Stop 11 Shutter Speed 1/1,000

 การโฟกัสดวงตาของนกช่างภาพต้องรอเวลาและมีความอดทนในการรอเพื่อให้ได้ภาพที่

ต้องการ โดยช่างภาพต้องเข้าใกล้นกให้ได้มากที่สุดและไม่ให้นกตื่นกลัวโดยการพลางตัว ซึ่งถ้าใช้

เลนส์ที่ซูมได้ระยะไกลจะช่วยให้ได้ภาพง่ายมากขึ้น

3. สรุปการถ่ายภาพนก
 ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพต้องเข้าใจธรรมชาติของนก  มีการรอจังหวะ

ที่เหมาะสมทั้งการเคลื่อนไหวของนกที่เกิดแอคชั่นในรูปแบบต่างๆ สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้

จากการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

 - การเตรียมตัวของช่างภาพ  ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติการเตรียมตัวของช่าง

ภาพมีความส�าคัญมาก ทั้งการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เบื้องต้น ศึกษาพฤติกรรมนกดังที ่

วรรณชนก สุวรรณกร. (2019). อธิบายไว้ว่า “การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนกและสถานที่ที่เราไป

ถ่ายภาพน่าจะมาก่อน ถ้าศึกษาข้อมูลหรือท�าการบ้านมาดีจะมีส่วนให้เราเตรียมตัวหรือสร้าง

โอกาสในการถ่ายภาพนกได้มากขึ้น”  

 - การพลางตัวของช่างภาพ  ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพต้องมีการพลาง

ตัวให้สอดคล้องตามธรรมชาติเพื่อจะได้เข้าใกล้นกให้ได้มากที่สุด และนกไม่ตื่นกลัวบินหนีไปแล้ว

ไม่กลับมาที่เดิม

 - การเคลื่อนไหว/การบิน (Action) ของนก การถ่ายภาพนกที่มีแอคชั่นกับพฤติกรรม

ต่าง ๆ ของนก ท�าให้ภาพมีความน่าสนใจมากกว่าการถ่ายภาพนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้โดยทั่วไป 

เช่น นกกางปีกบิน นกคาบอาหาร นกเข้ารัง เป็นต้น โดยการใช้โหมดถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อ

บันทึกภาพการเคลื่อนไหวของนกให้ได้ภาพแอคชั่นที่สวยงาม
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 - การเลือกฉากหลัง การเลือกฉากหลังของภาพท�าให้ภาพนกที่เราได้มีความโดดเด่น

ของภาพ ซึ่งฉากหลังส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของพื้นที่ที่เราเลือกไปถ่ายภาพ เช่น ทุ่งหญ้า

สีเหลืองทอง ทุ่งนาสีเขียว หรือดอกไม้นานาพรรณ ดังที่ FOTOINFO PLUS. (2019). อธิบายไว้ว่า 

โดยทั่วไปแล้วภาพนกส่วนใหญ่จะดูดีเมื่อฉากหลังสะอาดเรียบและมีสีที่เสริมความเด่นของนก 

และ Richard Garvey (2015).  อธิบายไว้ว่า พื้นหลังของภาพคือเวทีส�าหรับวัตถุหลัก และพื้น

หลังก็ต้องมีความหมายในตัวของมันเอง ถึงแม้พื้นหลังจะเบลอแต่สีและโทนสียังคงน�าไปใช้จัด

องค์ประกอบ และช่วยเสริมวัตถุหลักได้

 - การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์  ควรเลือกใช้การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง หรือการถ่าย

ภาพเป็นชุดซึ่งกล้องแต่ละตัวมีโหมดดังกล่าวให้เลือกเพราะจะท�าให้เราได้ภาพที่ส�าคัญ ซึ่งถ้า

เลือกถ่ายทีละภาพเราอาจจะถ่ายภาพนกที่บินไม่ทัน  ส่วนส�าหรับความเร็วชัตเตอร์ขึ้นอยู่กับการ

เคลื่อนไหวของนกและเลนส์ที่เลือกใช้ แนะน�าควรเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ไม่ต่�ากว่า 1/1,000 

วินาที เพื่อจับภาพนกที่ก�าลังเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง แต่ส�าหรับภาพนกที่จับบนกิ่งไม้สามารถใช้

ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่�าลงได้ ดังที่ FOTOINFO PLUS. (2019). อธิบายไว้ว่า การใช้โหมดถ่ายภาพ

ต่อเนื่องเพื่อถ่ายภาพภาพติดต่อกันหลายภาพในขณะที่นกก�าลังมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ 

เล็งกล้องตามนกจนกระทั่งล็อกโฟกัสได้ก่อนกดชัตเตอร์ และเรียนรู้ที่จะคาดการณ์พฤติกรรม

ของนกล่วงหน้าจากการสังเกตและหาข้อมูลเกี่ยวกับนก

 - การจัดองค์ประกอบภาพ  ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพต้องมีการจัด

องค์ประกอบของภาพเพื่อให้ภาพที่ได้มาสามารถสื่อสารได้ และสร้างความแตกต่างให้แก่ภาพได้  

โดยองค์ประกอบที่สามารถน�ามาใช้ได้เหมาะสมคือ กฎสามส่วน (Rule of Thirds)  

 - แววตานก  การถ่ายภาพที่สื่อสารได้อารมณ์มากที่สุดคือแววตาของตัวแบบการถ่าย

ภาพบุคคลเน้นการโฟกัสที่ดวงตา แต่ส�าหรับนกที่เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กและมีความไวของสภาพ

แวดล้อมมากการโฟกัสที่ดวงตาของนกเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าสามารถท�าได้  ภาพที่ได้ออกมาจะมี

ความน่าสนใจและดูทรงพลัง บางครั้งช่างภาพต้องรอจังหวะที่นกหันมองส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาที่

นกเกาะกิ่งไม้หรืออยู่นิ่งกลางทุ่ง

 การบันทึกเรื่องราวของนกตามธรรมชาติเป็นการบันทึกช่วงเวลาที่สวยงามของสัตว์กับ

ธรรมชาติ สังคมเมืองขยาย  ธรรมชาติเริ่มหดหายไปตามกาลเวลาซึ่งนกก็จะเลือนหายไปเช่นกัน 

การหยุดจังหวะการของนกเป็นดั่งการหยุดจังหวะการสื่อสาร  ภาพที่ได้จากการสร้างสรรค์

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสาร  เช่น ภาพประกอบเล่าเรื่อง ภาพบันทึกประวัติศาสตร์ 

ส�าหรับช่างภาพการถ่ายภาพนกเป็นงานที่มีความท้าทายเพราะต้องมีความทดทน การรอจังหวะ 

การใช้เทคนิคของภาพถ่าย รวมทั้งอุปกรณ์ในการบันทึกภาพที่มีราคาแพง
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ข้อเสนอแนะการถ่ายภาพนก

 ส�าหรับผู้ชอบการถ่ายภาพนกหรือฝึกถ่ายภาพนกสามารถน�าองค์ความรู้จากบทความนี้

ไปทดลองในการสร้างสรรค์ผลงานได้ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมและพฤติกรรม

ของนกที่ถ่ายในแต่ละพื้นที่

 ในการถ่ายภาพนกเป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องมีความอดทนสูง ต้องมีเทคนิคเฉพาะตน

ให้ได้ภาพที่เราต้องการ  สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

 นกแต่ละชนิดและแต่ละพื้นที่มีการมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันซึ่งช่างภาพ

ต้องศึกษาพฤติกรรมของนกก่อนถ่ายภาพ และช่างภาพควรมีการพลางตัวเพื่อกลืนกับธรรมชาติ

กิจกรรมท้ายบท
1. การถ่ายภาพนกควรเลือกใช้ระบบโฟกัสภาพของกล้องถ่ายภาพ อย่างไร

2. โหมดการถ่ายภาพนกที่เหมาะสมส�าหรับการถ่ายภาพนก ควรเลือกไรอย่างไร

3. จงอธิบายองค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ภาพนก อย่างน้อย 3 องค์ประกอบ

4. ฉากหลังมีความส�าคัญกับการถ่ายภาพนก อย่างไร

5. ให้ผู้เรียนฝึกถ่ายภาพนกพร้อมน�าเสนอผลการสร้างสรรค์
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การถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR 

(Digital Single Lens Reflex)
 การใช้กล้องถ่ายภาพ DSLR ส�าหรับถ่ายวิดีโอก�าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

กับงานด้านสื่อสารมวลชนในทุก ๆ  แขนง อาทิเช่น งานโฆษณา รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือ

แม้แต่งานข่าว ซึ่งด้วยความสามารถของกล้อง DSLR ที่ท�าให้การสร้างสรรค์ผลงานได้เสมือนจริง 

มีน้�าหนักเบา มีฟังก์ชั่นที่ไม่ซับซ้อนใช้งานง่าย จึงท�าให้ได้รับความนิยมในการใช้งานส�าหรับถ่าย

วิดีโอ โดยทั่วไปการใช้กล้อง DSLR ในการถ่ายวิดีโอมีจุดเด่น จุดด้อย ดังนี้

1. จุดเด่น การถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR

 1. การควบคุมระยะชัดได้อย่างดีเยี่ยม  กล้องวิดีโอโดยทั่วไปเมื่อเราถ่ายภาพสิ่งที่เรา

จะได้คือทุกๆส่วนในภาพที่เราโฟกัสมีความชัดเหมือนกันหมด  แต่ส�าหรับกล้อง DSLR  สามารถ

ถ่ายภาพที่มีความคมชัดในตัวแบบหรือวัตถุที่เราต้องการส่วนฉากหลังก็จะเบลอ มีระยะชัดของ

ภาพชัดลึก - ชัดตื้น (Depth of field) ตามที่เราต้องการ

 2. เลนส์ กล้อง DSLR สามารถเปลี่ยนเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสหรือความคมชัดต่างกัน

ได้ ราคาของเลนส์ก็ถูกกว่าเลนส์กล้องวิดีโอ อีกทั้งกล้องแต่ละรุ่นสามารถใช้เลนส์ของค่ายอื่นได้

เพียงแค่มีตัวแปลงเลนส์ (Adapter) และเราสามารถเปลี่ยนเลนส์ให้เข้ากับสถานการณ์หรือผล

งานที่เราต้องการสร้างสรรค์ เช่นเลนส์ถ่ายภาพระยะไกล (Telephoto Lens)  เลนส์ถ่ายภาพ

กว้าง (Wide Angle Lens) หรือเลนส์ฟิกซ์ (Fixed Lens)

 3. การถ่ายในสภาพที่แสงน้อยได้ดี  ในกรณีเราสร้างสรรค์ผลงานในสถานการณ์แสง

น้อยกล้อง DSLR สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีกว่ากล้องวิดีโอทั่วไป เราเลือกใช้เลนส์ที่มีรูรับ

แสงที่กว้าง อีกทั้งช่วยประหยัดงบประมาณที่ต้องจ้างบุคลากรในการจัดแสง ซึ่งกล้องวิดีโอทั่วไป

ไม่สามารถท�างานได้ 

 4. นำ้าหนักเบา พกพาในการท�างานได้สะดวกหยิบจับได้ง่ายสามารถสร้างสรรค์ผลงาน

คนเดียวได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วย

 5. คุณภาพของไฟล์วิดีโอ ไฟล์งานที่ได้มีความคมชัด ความละเอียดสูง
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2. จุดด้อย การถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR

 1. การบันทึกเสียง การท�างานกับเสียงของกล้อง DSLR การบันทึกเสียงจากตัวกล้องจะ

ได้คุณภาพที่ไม่ดีเนื่องจากไมโครโฟนในตัวกล้องจะรับเสียงรอบด้านและอาจมีเสียงอื่นๆ ที่เราไม่

ต้องการเข้ามาในกล้อง ดังนั้นเราอาจแก้ปัญหาโดยการบันทึกเสียงแยก หรือติดไมโคโฟนเพิ่มเติม

 2. นำ้าหนักเบา เป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของกล้อง DSLR การที่กล้องมีน�้าหนักเบาใน

การแพนกล้อง การซูมกล้อง ท�าให้ภาพวิดีโอที่บันทึกเกิดการสั่นไหว และการจับกล้องไม่ถนัด

อาจท�าให้ได้ภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือภาพกระตุก ช่างภาพอาจแก้ปัญหาโดยการใช้ตัวช่วยคือขาตั้ง

กล้อง

 3. เมมโมรี่การ์ด (Memory Card) ในการบันทึกภาพวิดีโอที่ถ่ายลงในเมมโมรี่การ์ด

โดยทุก ๆ 3 นาที ข้อมูลจะกินพื้นที่ 1GB อาจมากหรือน้อยกว่าตามขนาดของไฟล์งานที่เราตั้ง

ก่อนบันทึก บางครั้งก�าลังถ่ายอยู่กล้องอาจหยุดท�างานโดยอัตโนมัติเนื่องจากบันทึกไม่ทันหรือ

การ์ดเต็มเร็ว แต่ปัจจุบันหลายบริษัทกล้องได้แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ท�าให้สามารถบันทึกภาพวิดีโอ

ได้นานมากขึ้น

 4. การโฟกัส ในการบันทึกภาพโดยใช้กล้อง DSLR ช่างภาพต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

การโฟกัส ซึ่งถ้าตั้งระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติกล้องอาจไปหาความชัดในสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือ

โฟกัสเคลื่อน ซึ่งช่างภาพควรฝึกการโฟกัสแบบต้องหมุนเลนส์ (Manual Focus) ปัจจุบันมีระบบ

ทัชสกีนท�าให้การโฟกัสส�าหรับการบันทึกภาพเคลื่อนท�างานได้ง่ายมากขึ้น

 การเลอืกเฟรมเรทส�าหรับการถ่ายวดิโีอด้วยกล้อง DSLR ถอืว่าส�าคญัมาก โดยที ่Richard 

Harrington. (2556). ได้อธิบายไว้ว่า “การเลอืกเฟรมเรทจะข้ึนอยูก่บัว่าคณุต้องการนำาวดิโีอนัน้ ๆ 

ไปใช้ทำาอะไร เช่น ภาพสไตล์ภาพยนตร์ แนะนำาให้ใช้ 24 fps เหมาะสำาหรับไปอัพขึ้นเว็บ ถ้านำา

ไปออกอากาศทางโทรทัศน์ให้เลือก 25 fps สำาหรับสัญญาณภาพแบบ PAL”  และถ้าต้องการ

สร้างงานในรูปแบบสโลว์โมชั่นให้เลือก 50 fps หรือมากกว่าส�าหรับกล้องรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูง

3. บทความวิชาการเกี่ยวกับการบันทึกภาพวิดีโอด้วยกล้อง DSLR
 ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพนิ่งทั้งกล้อง DSLR และ กล้อง Mirrorless ได้พัฒนาระบบการ

ถ่ายวิดีโอของกล้องเพื่อให้ใช้งานด้านการสื่อสารได้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นที่นิยมกันมา 

โดยงานการสื่อสารมวลชนในปัจจุบันได้ปรับมาใช้กล้องทั้งสองรูปแบบในการบันทึกภาพวิดีโอ 

ซึ่งรายการโทรทัศน์ ดังในตัวอย่างที่น�าเสนอในบทความวิชาการเรื่อง “การถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง

ดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์. รายงานการประชมุทางวชิาการ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที ่57: The 57th Kasetsart University Annual Conference. 

วันที่ 30  ม ก ร า ค ม  2562ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หน้า 389-397). กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์ 

The Video Shooting with Digital Single Lens Reflex (DSLR) Camera in Television Program 

ณัฐวุฒ ิ สิงห์หนองสวง1* 

Nutthawut  Singnongsuang1* 

บทคัดย่อ 

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการใช้กล้องดิจิทลัสะท้อนภาพเลนส์เด่ียว (DSLR) ซึง่เป็นกล้องท่ีใช้

สําหรับงานการถ่ายภาพน่ิง โดยนํามาประยุกต์ใช้ในโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO) สําหรับการผลิต

รายการโทรทัศน์รายการ “แอนิเมชันคลับแซด”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ซึ่งผู้ เขียนได้

ปฏิบติังานในตําแหน่งผู้ กํากบัภาพ (Director of Photography) ทีมงานผู้ผลิตรายการได้นํากล้องดิจิทลัสะท้อน

ภาพเลนส์เด่ียว (DSLR) มาใช้ในการบนัทกึภาพเคลื่อนไหว ผลของการบนัทึกภาพไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมีคณุภาพ

สามารถออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบภาพความละเอียดสูง (High Definition : HD) ได้ และปัจจุบนั

นวตักรรมของกล้อง DSLR ได้รับการออกแบบและพฒันาให้มีคณุสมบติัการใช้งานและประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้ 

ทําให้การใช้กล้อง DSLR เพ่ือถ่ายภาพเคลื่อนไหวในงานด้านการสื่อสารมวลชนมีมากขึน้ตามไปด้วย  จุดเดน่คือ

การควบคมุระยะชดั การถ่ายวิดีในสภาพแสงท่ีน้อย และประหยดังบประมาณ 

ABSTRACT 

 The article aims to study the use of DSLR (Digital Single Lens Reflex), a camera for still 

photography that can be adapted to filming moving pictures. In producing the television program called 

“Animation Club Z,” broadcast on ThaiPBS Channel (Thai Public Broadcast Service), where the writer 

was a director of photography, camera team uses DSLR to record the video. The video files are 

excellent for being broadcast in a high definition. Nowadays, the innovations in DSLR camera have 

been designed and developed to function more effectively, resulting in an increase in the use of DSLR 

in mass media. DSLR camera are highlighted by their ability to control the depth of field, shoot in low 

light environment and reduce the cost of production. 

Keywords: Cinematography / Digital Single Lens Reflex Camera / Animation Club Z 
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ค าน า 
 การผลิตรายการโทรทัศน์รายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
ซึ่งผู้ เขียนท าหน้าท่ีผู้ก ากับภาพ (Director of Photography) ได้มีการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทลัสะท้อนเลนส์เดี่ยว 
DSLR (Digital Single Lens Reflex) ในการบนัทกึภาพเคลื่อนไหวแทนการใช้กล้องโทรทศัน์ 
      การใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว DSLR (Digital Single Lens Reflex) ส าหรับถ่าย
วิดีโอก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันกับงานด้านสื่อสารมวลชนในทุก  ๆ แขนง อาทิ งานโฆษณา 
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ งานกิจกรรมพิเศษ (Event) หรือแม้แต่งานข่าว ซึ่งด้วยความสามารถของกล้อง 
DSLR ท่ีท าให้การสร้างสรรค์ผลงานได้เสมือนจริง มีน า้หนกัเบา มีฟังก์ชนัท่ีไม่ซบัซ้อนใช้งานง่าย จึงท าให้ได้รับ
ความนิยมในการใช้งานส าหรับถ่ายวิดีโอ  ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพในระบบดิจิทัลเกือบทุกรุ่นได้เพิ่มโปรแกรม
ส าหรับการถ่ายวิดีโอลงไปด้วย และมีการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อรองรับส าหรับการถ่ายวิดีโอ ซึง่ Simeon Quarrie 
(2017) กล่าวว่า ปัจจุบันวิดีโอคือหนึ่งในรูปแบบสื่อท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด ซึ่งเป็นแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีผู้คนได้รับ ผู้ ใช้งานแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียยอดนิยมเช่น เฟชบุ๊ก และยูทูบ มกัแชร์คลิปวิดีโอของ
ตวัเองให้กับผู้ ที่ใช้งานในเครือข่ายเดียวกันอยู่เสมอ เมื่อมีการรับชมและส่งต่อให้กัน ก็มีความเป็นไปได้ว่า
วิดีโอนัน้จะถกูแชร์ต่อไปเร่ือย  ๆ หลายครัง้ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีส าหรับผู้ผลิตเนือ้หาที่จะเข้าถึงฐานผู้ชมท่ี
กว้างมากขึน้ ปัจจุบนักล้องถ่ายภาพดิจิทลัเกือบทุกรุ่นสามารถถ่ายได้ทัง้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยท่ี
สมศกัดิ ์ชาตนิ า้เพ็ชร (2558) กลา่ววา่ การยอมรับและแนวโน้มการใช้กล้องดิจิทลัสะท้อนเลนส์เด่ียว (DSLR) ผู้ใช้
สว่นใหญ่ทกุระดบัให้การยอมรับนวตักรรมของกล้อง DSLR จนถึงขัน้การน าไปใช้ปฏิบตัิงานจริง 
 จากการสร้างสรรค์ผลงานการผลิตรายการโทรทัศน์รายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ตัง้แต่วนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 ถึง วนัท่ี 16 เมษายน 2561 สามารถใช้งานกล้อง DSLR 
บนัทกึภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอยา่งดี และท าให้ประหยดังบประมาณในการผลิตรายการ ในการนีจ้งึเขียนบทความ
เร่ือง การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิทลัสะท้อนเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทศัน์ เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการ
ถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR อยา่งถกูวิธี และเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
 

แนวคดิการสร้างสรรค์ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR 

Simeon Quarrie (2017)  ได้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีก าหนดการตัง้ค่าที่ใช้เมื่อถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง 
DSLR ว่า ให้ใช้จอ LCD ท่ีอยู่ด้านหลงักล้องเพ่ือตรวจสอบว่าการเปิดรับแสงเพียงพอหรือไม่ ซึ่งฮิสโตแกรมท่ี
แสดงบทหน้าจอ (Live View) ช่วยอ านวยความสะดวกในเร่ืองนีไ้ด้อย่างมาก การถ่ายภาพในโหมดแมนนวล
ช่วยให้ควบคมุวิดีโอได้ดีท่ีสดุ โหมดนีจ้ึงเป็นโหมดท่ีนิยมใช้ ความเร็วชัตเตอร์คือสิ่งแรกท่ีตัง้ค่า เม่ือถ่ายวิดีโอ
ควรเน้นไปที่การรักษาความเร็วชัตเตอร์ให้คงที่ ซึ่งโดยทัว่ไปจะมีค่าเป็นสองเท่าของอัตราเฟรมเรทแตกต่าง
จากการถ่ายภาพนิ่งที่สามารถเปลี่ยนการตัง้ค่าความเร็วชัตเตอร์ในแต่ละภาพที่ถ่าย ตวัอย่างเช่น เมื่อถ่าย
วิดีโอที่อัตราเฟรม 25 เฟรมต่อวินาที ควรตัง้ค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/50 วินาที หากตัง้ความเร็วชัตเตอร์สงู
กว ่านัน้จะท าให้ภาพตะก ุกตะก ักไม่ต ่อเนื ่อง หลงัจากตัง้ค ่าความเร็วช ัตเตอร์แล้ว ให้ตัง้ค ่ารูร ับแสง  
ยิ่งรูรับแสงกว้างมากเท่าไร (ค่า f ต ่าลง) แสงก็จะเข้าสู่เลนส์มากขึน้เท่านัน้ ซึ่งท าให้ภาพที่ถ่ายดสูว่างขึน้ 
อันดบัสดุท้ายจึงตัง้ค่าความไวแสง ISO 
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Simeon ยงัอธิบายถึงความส าคญัของอัตราเฟรมและความละเอียด ค าว่า "อัตราเฟรม" ของวิดีโอ 
หมายถึง จ านวนเฟรมที่กล้องสามารถบนัทึกได้ในเวลา 1 วินาที ประเทศต่างๆ ใช้ระบบการเข้ารหสัสีท่ี
แตกต่างกันส าหรับการออกอากาศทางโทรทศัน์ และระบบเหล่านีจ้ะให้อัตราเฟรมท่ีไม่เท่ากัน ดงันัน้ ควรตั ง้
ค่ากล้องให้บนัทึกภาพในมาตรฐาน PAL หรือ NTSC ขึน้อยู่กับรูปแบบท่ีใช้ในภูมิภาคของผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
โดยยุโรปและประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียนิยมใช้มาตรฐาน PAL ท่ีให้อัตราเฟรม 25 เฟรมต่อวินาที นอกจากนี ้
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาพถ่ายและวิดีโอในแง่ของอัตราส่วนภาพและความละเอียดก็มีประโยชน์
เช่นเดียวกัน โดยทัว่ไป ภาพถ่ายจะใช้อัตราส่วนภาพ 3:2 ในขณะท่ีภาพเคลื่อนไหวจะใช้อัตราส่วนภาพ 16:9 
วิดีโอแบบ Full HD มีความละเอียด 1,920 x 1,080 พิกเซล ขณะท่ีวิดีโอแบบ 4K มีความละเอียดสงูกว่าถึงสี่
เท่าคือ 4,096 x 2,160 พิกเซล และมีอัตราส่วนภาพ 17:9 
 ช่างภาพวิดีโอท่ีใช้กล้อง DSLR ในรายโทรทัศน์จะต้องมีการวางแผนการถ่ายท าให้ดีซึ่ง Hyena 
December (2017) กล่าวว่าคนท่ีเป็นช่างภาพต้องมีความละเอียดอ่อนเข้าใจการบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีใช้
กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการท าภาพยนตร์ ละคร หรือมิวสิควิดีโอ เพ่ือหลีกเลี่ยงความน่า
เบื่อของภาพท่ีเกิดจากการถ่ายวิดีโอ และ Richard Harrington (2013) กล่าวว่าทกัษะส าคญัอย่างหนึ่งของการ
ถ่ายวิดีโอคือการจัดองค์ประกอบภาพ ลกัษณะของการจัดองค์ประกอบภาพมีผลอย่างมากต่อการรับรู้ถึงส่ิงท่ี
ช่างภาพต้องการสื่อสารถึงผู้ ชมหรือผู้ รับสาร ภาพแบบเต็มเฟรมจะตอบสนองด้านอารมณ์ ส่วนภาพท่ีเล่นกับ
มมุมองในการเลา่เร่ืองจะดงึให้ผู้ชมเหมือนเข้าไปเป็นสว่นหนึ่งของเหตกุารณ์ได้ 
 

กระบวนการถ่ายวิดีโอโดยใช้กล้อง DSLR ในรายการ “แอนิเมชันคลับแซด” 
1. การตัง้ค่ากล้อง 
ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอโดยใช้กล้อง DSLR ผู้สร้างสรรค์ต้องท าความเข้าใจเก่ียวกบัการตัง้ค่าของ

กล้อง ประกอบด้วย ความเร็วซตัเตอร์ รูรับแรง และ คา่ความไวแสง ซึง่มีการท างานท่ีสมัพนัธ์กนั 
1.1 การตัง้ระบบการถ่าย 

 
Figure 1 Video setting in DSLR 

การบนัทกึภาพเคลื่อนไหวมีขัน้ตอนดงันี ้1.เปิดกล้อง  2.ปรับระบบกล้องเป็นโหมดการถ่ายวิดีโอ  3.ไปท่ี
เมน ูเลือกตัง้คา่ระบบถ่ายวิดีโอเป็นระบบ PAL ตามภาพ  เน่ืองจากโทรทศัน์ในประเทศไทยใช้ระบบ PAL  

1.2 การตัง้ค่าบันทกึภาพวดิีโอ 

 
Figure 2  Video recording setting 
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เข้าไปท่ีเมนู เลือกขนาดยันทึกภาพเคล่ือนไหว  ส าหรับรายการ “แอนิเมชันคลับแซด” เลือกใช้การ
บนัทกึภาพขนาด Full HD (1920 x 1080 pixels)  และเลือกคา่เฟรมเรท ไปท่ี 25 เฟรมเรท (ในกรณีท่ีเราถ่ายวิดีโอ
เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการท าภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) ให้เลือก 50 เฟรมเรท หรือมากกว่าตามคณุสมบตัิ
ของกล้องท่ีสามารถท าได้ 

1.3 การตัง้ค่าความเร็วซัตเตอร์ (Speed Shutter)  

 
Figure 3 Speed shutter setting  

การตัง้คา่ความเร็วซตัเตอร์ (Speed Shutter) ส าหรับการถ่ายวิดีโอ ในกรณีตัง้คา่เฟรมเรทท่ี 25 เฟรมเรท 
ให้ใช้ Speed Shutter ท่ี 1/50 กรณีตัง้ค่าเฟรมเรทท่ี 50 เฟรมเรท ให้เลือกใช้ Speed Shutter ท่ี 1/100  (ตัง้ค่า 
Speed Shutter เป็น 2 เท่าของเฟรมเรทท่ีเลือกใช้) ส าหรับรายการ “แอนิเมชันคลบัแซด” ตัง้ค่าเฟรมเรทท่ี 25 
เฟรมเรท  

 1.4 การตัง้ค่าความไวแสง (ISO) 

 
Figure 4 ISO setting  

ความไวแสง ISO ท าหน้าท่ีควบคมุระดบัแสงท่ีมากระทบของเซนเซอร์ภาพ ซึ่ง Ryosuke Takahashi 
(2017) กล่าวว่าในการเลือกใช้คา่ ISO ไม่ควรใช้คา่ ISO ท่ีสงูเกินไปเพราะจะท าให้ผลงานวิดีโอท่ีบนัทกึไม่คมชดั
ภาพแตก ส าหรับรายการ “แอนิเมชนัคลบัแซด” ตัง้คา่ความไวแสงไม่เกิน 800 กล้องท่ีใช้คือ Canon 6D 

1.5  การตัง้ค่าอุณภมูิสี (White balance) 

 
Figure 5 White balance setting  

 การตัง้ค่าอณุภมูิสี (White balance) เป็นการตัง้ค่าโทนสีของภาพ ซึง่รายการ “แอนิเมชัน่คลบั
แซด” ใช้การตัง้คา่อณุภมูิสีด้วยตวัเอง  สญัลกัษณ์ในกล้องเป็นตวั K  และทีมงานต้องปรับคา่สีของภาพให้เทา่กนั
ทัง้สามกล้อง ส าหรับรายการ “แอนิเมชนัคลบัแซด” ใช้การตัง้ค่าอุณภูมิสีแบบก าหนดเอง K ซึ่งขึน้อยู่กับสภาพ
แสงท่ีบนัทกึเทปรายการ 
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Figure 6 Examples of color temperature  

ท่ีมา http://pigusso.com/blog/ตัง้คา่ไวท์บาลานท์-2 
 2. เลนส์ 

การเลือกใช้เลนส์  ข้อควรระวังส าหรับการใช้เลนส์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ กรณีใช้เลนส์ในการ
ถ่ายภาพมมุกว้าง (Wide Angle Lens) จะท าให้ภาพขยายด้านข้างซึ่งไม่ควรเปิดหน้าเลนส์เกิน 24 มม. ส าหรับ
รายการ “แอนิเมชนัคลบัแซด” กล้อง 1 ใช้เลนส์ 70-200 mm. กล้อง 2 ใช้เลนส์ 18-35 mm.  และ กล้อง 3 ใช้เลนส์ 
70-200 mm. 
 3. การถ่ายวิดโีอ 
 เม่ือตัง้คา่กล้องทกุอยา่งเรียบร้อยแล้วเร่ิมถ่ายวิดีโอจากกล้อง DSLR  

3.1 จดัองค์ประกอบในการถ่ายภาพวิดีโอ เลือกวตัถท่ีุต้องการบนัทกึภาพเพ่ือสื่อความหมาย 
3.2 เลือกโฟกสั  ปรับระบบโฟกสัเป็นหมนุเลนส์ (Manual Focus) 

                 
Figure 7 Focus system 

 วิธีการโฟกัสของกล้อง DSLR กดไปท่ีสญัลกัษณ์ซูม ซูมเข้าไปในจดุท่ีต้องการให้ภาพชดัและโฟกัสโดย
หมนุเลนส์  หลงัจากนัน้ให้กดซูมออกมาในระดบัปกติแล้วกดบนัทกึภาพ 

ข้อควรระวัง ในการบนัทกึภาพควรเผ่ือช่วงหวัช่วงท้ายของการบนัทกึภาพไว้ประมาณ 3-5 วินาที เพราะ
การท างานของกล้องกบัการสัง่ของผู้บนัทกึภาพท างานไม่ตรงกนั100%   
 
 4. การถ่ายวิดโีอในรายการแอนิเมชันคลับแซด  
  4.1 การวางมุมกล้อง 
 ในการถ่ายท ารายการ “แอนิเมชนัคลบัแซด” ทีมงานใช้กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) กล้อง 
3 ตวั เป็นกล้องหลกัในการผลิตรายการ โดยวางจากซ้ายไปขวา กล้อง 1 อยู่ซ้าย กล้อง 2 อยู่กลาง กล้อง 3 อยู่
ขวา ตามล าดบั  ดงัตวัอยา่งในภาพด้านลา่ง 
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           พิธีกรด าเนินรายการ 

 

 
 
 

   
Figure 8 Plan for camera shooting  

 
Figure 9 Camera positioning while shooting 

 การท างานของกล้องแต่ละตัวมีดังนี ้
กล้อง 1 ท าหน้าท่ีจบัภาพด้านขวามือของช่างภาพ  โดยกล้องจะบนัทึกภาพระยะปานกลาง (Medium 

shot) หรือบางครัง้จับภาพระยะใกล้ (Close-up shot) ซึ่งจะบันทึกภาพพิธีกร 1 คน หรือ 2 คนเท่านัน้ และใช้
ระยะของเลนส์ในช่วง 70-200 mm. ขึน้อยูก่บัวตัถท่ีุต้องการบนัทกึ 

 
Figure 10 Shot from camera 1 

(ที่มา : ภาพจากรายการ “แอนิเมชนัคลบัแซด” ตอนนกักีฬาวอลเลย์บอล) 
กล้อง 2 ท าหน้าท่ีจบัภาพระยะไกล (Long shot)  เพ่ือให้เห็นสถานที่หรือเหตกุารณ์ทัง้หมดอยา่งกว้าง ๆ 

ซึง่จะจบัภาพเห็นพิธีกรพร้อมแขกรับเชิญ ซึง่ใช้ระยะของเลนส์ในช่วง 24-35 mm. ขึน้อยูก่บัวตัถท่ีุต้องการบนัทกึ 

 
Figure 11 Shot from camera 2 

(ที่มา : ภาพจากรายการ “แอนิเมชนัคลบัแซด” ตอนนกักีฬาวอลเลย์บอล) 

CaCaCa
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กล้อง 3 ท าหน้าท่ีจบัภาพด้านซ้ายมือของช่างภาพ  โดยขนาดภาพและการท างานจะคล้ายกบักล้อง 1 
แตจ่บัภาพคนละฝ่ัง และใช้ระยะของเลนส์ในช่วง 70-200 mm. ขึน้อยูก่บัวตัถท่ีุต้องการบนัทกึ 
 

 
Figure 12 Shot from camera 3 

(ที่มา : ภาพจากรายการ “แอนิเมชนัคลบัแซด” ตอนนกักีฬาวอลเลย์บอล) 
 การท างานของกล้องทัง้สามตวั ช่างภาพต้องสื่อสารและแบ่งหน้าท่ีกันให้ชดัเจนว่าใครจบัภาพบริเวณ
ไหน ขนาดภาพท่ีถ่ายเป็นอย่างไร โดยจะมีผู้ ก ากับภาพควบคุมงานทัง้หมด และการวางมุมกล้องในทุกตอน  
ผู้สร้างสรรค์จะเป็นผู้ควบคมุในบทบาทของผู้ก ากบัภาพ 

 
องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ 

 การผลิตโทรทศัน์ รายการ “แอนิเมชนัคลบัแซด” ได้น ากล้องถ่ายภาพดิจิทลัสะท้อนเลนส์เดี่ยว (DSLR)  
มาประยกุต์ใช้ในการบนัทกึเทปรายการโทรทศัน์ โดยกล้อง DSLR สามารถใช้งานส าหรับการรายการโทรทศัน์ได้
เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกล้องวิดีโอทั่วไปท่ีใช้ในการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ในยุคก่อน  
ซึง่กล้อง DSLR มีจดุเดน่ในการท างานคือเร่ืองความคมชดัของภาพ  การบนัทกึภาพในสภาพแสงท่ีน้อยได้ดี การ
ใช้บคุคลากรในการถ่ายท าน้อยท าให้ประหยดังบประมาณในการเช่ากล้อง  และปัจจบุันรายการโทรทศัน์มีการใช้
กล้องส าหรับบนัทกึเทปรายการโทรทศัน์ทัง้แบบเดมิ และมีแนวโน้มใช้กล้อง DSLR ในการบนัทกึเทปเพิ่มมากขึน้ 
 กล้องถ่ายภาพดจิิทลัสะท้อนเลนส์เด่ียว DSLR (Digital Single Lens Reflex) สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ถ่ายภาพวิดีโอในงานสื่อสารมวลชนได้อย่างดี ซึ่งผลงานภาพเคลื่อนไหวท่ีถ่ายในรายการ “แอนิเมชนัคลบัแซด”  
มีคุณภาพสามารถออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบภาพความละเอียดสูง (High Definition : HD) และ
ปัจจบุนันวตักรรมของกล้อง DSLR ได้รับการออกแบบและพฒันาให้มีคณุสมบตัิการใช้งานและประสทิธิภาพเพิ่ม
มากขึน้ ท าให้การใช้กล้อง DSLR เพื่อถ่ายวิดีโอในงานด้านการสื่อสารมวลชนมีมากขึน้ตามไปด้วย  การใช้กล้อง 
DSLR ในการถ่ายรายการโทรทศัน์รายการแอนิเมชั่นคลบัแซด พบว่ามีจุดเด่น และจุดด้อย เม่ือเทียบกับกล้อง
วิดีโอทัว่ไป ดงันี ้
  จุดเด่นของกล้อง DSLR ส าหรับการถ่ายวิดีโอ 
      1. ควบคมุระยะชดัได้อย่างดีเย่ียม กล้องวิดีโอโดยทัว่ไปเม่ือถ่ายภาพ ทกุ ๆ สว่นในภาพท่ีบนัทกึมีความ
ชดัเท่ากนั แตส่ าหรับกล้อง DSLR สามารถถ่ายภาพท่ีมีความคมชดัในตวัแบบหรือวตัถท่ีุต้องการ สว่นฉากหลงัจะ
เบลอ ซึง่มีระยะชดัของภาพชดัลกึ - ชดัตืน้ (Depth of field)  
 2. เลนส์ กล้อง DSLR สามารถเปลี่ยนเลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัหรือความคมชดัต่างกนัได้ อีกทัง้กล้องแต่
ละรุ่นสามารถใช้เลนส์ของค่ายอ่ืนได้เพียงแค่มีตวัแปลงเลนส์ (Adapter) และสามารถเปลี่ยนเลนส์ให้เข้ากับ
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สถานการณ์หรือผลงานท่ีเราต้องการสร้างสรรค์ เช่นเลนส์ถ่ายภาพระยะไกล (Telephoto Lens) เลนส์ถ่ายภาพ
กว้าง (Wide Angle Lens) หรือเลนส์ฟิกซ์ (Fixed Lens) 
 3. ถ่ายในสภาพที่แสงน้อยได้ดี ในกรณีท่ีสร้างสรรค์ผลงานในสถานการณ์แสงน้อยกล้อง DSLR สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ดีกว่ากล้องวิดีโอทั่วไป โดยการเลือกใช้เลนส์ท่ีมีรูรับแสงท่ีกว้าง อีกทัง้ช่วยประหยัด
งบประมาณท่ีต้องจ้างบคุลากรในการจดัแสง ซึง่กล้องวิดีโอทัว่ไปไม่สามารถท างานได้ 
 4. น า้หนักเบา พกพาในการท างานได้สะดวก การเคลื่อนย้ายมุมกล้องท าได้ง่าย สามารถสร้างสรรค์
ผลงานคนเดียวได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วยช่างภาพ 
 5. งบประมาณ การใช้กล้อง DSLR ในการถ่ายวิดีโอนัน้ท าให้ผู้สร้างสรรค์สามารถประหยดังบประมาณ
ในการผลิตรายการ 
 
 จุดด้อยของกล้อง DSLR ส าหรับการถ่ายวิดีโอ 
      1. คุณภาพการบันทึกเสียง การท างานกับเสียงของกล้อง DSLR การบันทึกเสียงจากตัวกล้องจะได้
คณุภาพท่ีไม่ดีเน่ืองจากไมโครโฟนในตวักล้องจะรับเสียงรอบด้านและอาจมีเสียงอ่ืน ๆ ท่ีเราไม่ต้องการเข้ามาใน
กล้อง ดงันัน้เราอาจแก้ปัญหาโดยการบนัทกึเสียงแยก หรือตดิไมโครโฟนเพิ่มเตมิ 
  2. น า้หนกัเบา เป็นทัง้จุดเด่นและจุดด้อยของกล้อง DSLR การท่ีกล้องมีน า้หนักเบา ในการแพนกล้อง 
หรือซูมกล้อง ท าให้ภาพวิดีโอท่ีบนัทกึเกิดการสัน่ไหว และการจบักล้องไม่ถนดัอาจท าให้ได้ภาพท่ีไม่สมบรูณ์หรือ
ภาพกระตกุ ช่างภาพอาจแก้ปัญหาโดยการใช้ตวัช่วยคือขาตัง้กล้อง 
 3. เมมโมร่ีการ์ด (Memory Card) ในการบนัทึกภาพวิดีโอท่ีถ่ายลงในเมมโมร่ีการ์ดทกุ ๆ 3 นาที ข้อมลู
จะกินพืน้ท่ี 1GB อาจมากหรือน้อยกว่าตามขนาดของไฟล์งานท่ีตัง้ก่อนบันทึก บางครัง้กล้องอาจหยุดท างาน
อตัโนมตัิขณะก าลงัถ่ายอยู่เน่ืองจากบนัทกึไม่ทนัหรือเมมโมร่ีการ์ดเต็ม 
      4. การโฟกสั ในการบนัทกึภาพโดยใช้กล้อง DSLR ช่างภาพต้องท าความเข้าใจเก่ียวกบัการโฟกสั ซึง่ถ้า
ตัง้ระบบโฟกสัแบบอตัโนมตัิกล้องอาจไปหาความชดัในสิ่งท่ีเราไม่ต้องการหรือโฟกสัเคลื่อน ช่างภาพควรฝึกการ
โฟกสัแบบต้องหมนุเลนส์ (Manual Focus) 
  

สรุป 
 ถ่ายภาพดิจิทัลสะท้อนเลนส์เดี่ยว DSLR (Digital Single Lens Reflex) สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ถ่ายภาพวิดีโอในงานส่ือสารมวลชนได้อยา่งดีเทียบเทา่กบักล้องโทรทศัน์ท่ีใช้งานมาในอดีต  ซึง่คณุภาพไฟล์วิดีโอ
สามารถออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ในระบบภาพคมชดัสงู (High Definition : HD) และปัจจบุนันวตักรรมของ
กล้อง DSLR ได้รับการออกแบบและพฒันาให้มีคณุสมบตัิการใช้งานและประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้  
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. การถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR ต้องระวงัการตัง้คา่เฟรมเรท (Frame Per Second) ในกรณีต้องการใช้
ภาพท่ีบนัทกึมาท าการสโลโมชัน่ ควรตัง้ความเร็วซตัเตอร์ให้สมัพนัธ์กบัคา่เฟรมเรท 
 2. ควรมีการสมัภาษณ์ช่างภาพ หรือผู้ควบคมุการผลิตรายการโทรทศัน์รายการอ่ืน ๆ ท่ีมีการใช้กล้อง 
DSLR ในการบนัทกึภาพวิดีโอ  
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 กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสะท้อนเลนส์เดี่ยว DSLR (Digital Single Lens Reflex) สามารถ

สร้างสรรค์ผลงานถ่ายภาพวิดีโอในงานสื่อสารมวลชนได้อย่างดีเทียบเท่ากับกล้องโทรทัศน์ที่ใช้

งานมาในอดีต  ซึ่งคุณภาพไฟล์วิดีโอสามารถออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบภาพคมชัดสูง 

(High Definition : HD) และปัจจุบันนวัตกรรมของกล้อง DSLR ได้รับการออกแบบและพัฒนา

ให้มีคุณสมบัติการใช้งานและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกล้องอีกประเภทที่พัฒนาจาก

กล้อง DSLR คือ กล้อง Mirrorless ที่มีระบบการบันทึกภาพวิดีโอได้เช่นกัน และงานด้านการ

สื่อสารมวลชนปัจจุบันก็นิยมใช้กล้องทั้งสองประเภทในการบันทึกภาพวิดีโอ เช่นการผลิตคลิป

ออนไลน์ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และงานโฆษณา เป็นต้น

กิจกรรมท้ายบท

1. จงอธิบายจุดเด่น และ จุดด้อย ของการถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR 

2. ให้ผู้เรียนฝึกถ่ายวิดีโอด้วยการใช้กล้อง DSLR โดยบันทึกภาพเล่าเรื่องของมหาวิทยาลัย

ความยาว 3 นาที น�าเสนอในชั้นเรียนโดยต้องมีขนาดภาพที่แตกต่างกัน ดังนี้

 - ภาพระยะไกล (Long shot) 

 - ภาพขนาดระยะกลาง (Medium Shot) 

 - ภาพภาพระยะใกล้ (Close Up)
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ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
การส่ือสารด้วยภาพสามารถใช้ในการสร้างความหมายทั้งในรูปแบบงานศิลปะคือความงาม 
เพื่อความบันเทิงโดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ หรือเพื่อการค้า ฯลฯ 
ตำาราเล่มนี้จะนำาเสนอหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น เทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ 
สามารถนำาไปประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายดั่งมืออาชีพ
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