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หน่วยที ่ 6  :  เทคนิคการถ่ายภาพ 
สาระสําคญั 
 
 ภาพถ่าย  อาจแยกประเภทใหญ่ ๆ ไดห้ลายประเภท การถ่ายภาพในแต่ละประเภทก็จะมี
วิธีการถ่าย การเลือกใชอุ้ปกรณ์ การเลือกลกัษณะของแสงและเทคนิคต่าง ๆ ที่แตกต่างกนัออกไป
สาํหรับการถ่ายภาพแต่ละประเภท เช่น การถ่ายภาพทิวทศัน์, การถ่ายภาพเวลากลางคืน, การถ่ายภาพ
ยอ้นแสง, การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้าง, การถ่ายภาพใกล,้ การถ่ายภาพบุคคล, การถ่ายภาพ
สัตว,์ การถ่ายภาพเคล่ือนไหว, การถ่ายภาพหุ่นน่ิง แต่ละประเภทผูถ่้ายสามารถนาํมาส่ือสารใหผู้ดู้ได้
ทราบถึงบรรยากาศ อารมณ์ต่าง ๆ รวมถึงนาํภาพถ่ายเหล่าน้ีไปสนบัสนุนเน้ือหาที่เป็น ตวัหนงัสือ  
ขอ้ความต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่การที่จะผลิตภาพเพื่อส่ือ ไดอ้ารมณ์จริง ๆ ตอ้งใชเ้ทคนิค  ความ
พยายาม  ความอดทนของผูถ้่าย เป็นอยา่งสูง  ช่างภาพจาํเป็นตอ้งรู้เทคนิคในการถ่ายภาพประเภท
ต่าง ๆ และฝึกถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ และสนใจภาพถ่ายทัว่ ๆ ไป  เพื่อเป็นการ สะสมประสบการณ์
ในการถ่ายภาพ  เพื่อสร้างทกัษะและการตดัสินใจ สร้างสรรคง์านออกมาอยา่งมีคุณภาพ 
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เวลา  5  คาบ หน่วยท่ี  6  เทคนิคการถ่ายภาพ                                          5  คาบ 
 
 

ช่ือบทเรียน 
 
 6.1 เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ  
 6.2  ฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 
 
จุดประสงค์การสอน 

 
 6.1 รู้เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ  
        6.1.1 บอกเทคนิคการถ่ายภาพทิวทศัน ์
        6.1.2 บอกเทคนิคการถ่ายภาพlสถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้าง 
        6.1.3 บอกเทคนิคการถ่ายภาพใกล ้
        6.1.4 บอกเทคนิคการถ่ายภาพบุคคล 
        6.1.5 บอกเทคนิคการถ่ายภาพสตัว ์
 6.2  มีทกัษะในการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 
        6.2.1 การใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 
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เน้ือหา 

 
หน่วยท่ี  6   เทคนิคการถ่ายภาพ 
6.1 เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง  ๆ 

ภาพถ่าย  อาจแยกประเภทใหญ่ ๆ ไดห้ลายประเภท แต่ละประเภทผูถ้่ายสามารถนาํมา
ส่ือสารใหผู้ดู้ไดท้ราบถึงบรรยากาศ อารมณ์ต่าง ๆ รวมถึงนาํภาพถ่ายเหล่าน้ีไปสนบัสนุนเน้ือหาท่ี
เป็น ตวัหนงัสือ  ขอ้ความต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่การท่ีจะผลิตภาพเพื่อส่ือ ไดอ้ารมณ์จริง ๆ ตอ้งใช้
เทคนิค  ความพยายาม  ความอดทนของผูถ้่าย เป็นอยา่งสูง  ช่างภาพจาํเป็นตอ้งรู้เทคนิคในการ
ถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ และฝึกถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ และสนใจภาพถ่ายทัว่ ๆ ไป  เพื่อเป็นการ 
สะสมประสบการณ์ในการถ่ายภาพ  เพื่อสร้างทกัษะและการตดัสินใจ สร้างสรรคง์านออกมาอยา่งมี
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 151 การถ่ายภาพวิวทิวทศัน์โดยใชก้รอบประตูกระจกแบ่งส่วนภาพ 
(ถ่ายภาพ : สุรพล  มโนวงศ)์ 

      6.1.1 เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์(Land and Sea Scape) 
 ทิวทศัน์โดยรอบตวัเราจะมีใหไ้ดพ้บเห็นโดยตลอดการเดินทางหรือการท่องเที่ยว จะเห็น
ทิวทศัน์ที่สวยงาม  แปลกตา  ทุ่งนา  ภูเขา  ทะเล   ทุ่งหญา้ หรือแมแ้ต่เราข้ึนไปบนตึกสูง ๆ ใน
กรุงเทพ  ก็จะพบภาพทิวทศัน์ของตึกสูง ตํ่าสลบักบัถนนลอยฟ้าที่เป็นเส้นโคง้  ช่วยประกอบใหดู้
ภาพสวยงามข้ึน นักถ่ายภาพสมคัรเช่นนิยมถ่ายภาพประเภทน้ีมาก เพราะสามารถถ่ายภาพไดง่้าย 
สะดวก ถ่ายไดทุ้กหนทุกแห่งท่ีมีโอกาสผา่นไป ไม่ว่าจะเป็นทิวทศัน์ป่าเขาลาํเนาไพรนํ้ าตก หรือทอ้ง
ทะเลกต็าม อยา่งนอ้ยผูถ่้ายภาพกส็ามารถเกบ็ภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกถึงความหลงั และมกัใช ้ทิวทศัน์ 
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เหล่าน้ีเป็นฉากหลงัในการถ่ายภาพของบุคคล ภาพทิวทศัน์ทางธรรมชาติก็ควรมีธรรมชาติประกอบ 
ที่สวยงาม  เช่น  แสงแดดสีทอง  เมฆสีขาว  ที่มีรูปร่างแปลก ๆ ปุยหมอก รุ้งกินนํ้ า   ส่ิงมีชีวิตตาม
ธรรมชาติจะช่วยเสริมภาพใหด้ีข้ึน การถ่ายภาพทิวทศัน์ที่สวยงาม  อยา่ลืมว่าเรามองทิวทศัน์ที่ 
สวยงามโดยรวมดงันั้นภาพตอ้งคมชดัทั้งภาพ  โดยการใชห้นา้กลอ้งแคบ ถ่ายในขณะที่มีทอ้งฟ้า
แจ่มใสแดดไม่แรงจนเกินไปนกั     และควบคุมใหไ้ดร้ายละเอียดชดัเจน  การบนัทึกความสวยงาม
ของลกัษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติดงักล่าว จะมีคุณค่าและความสวยงามนั้น ควรตอ้งพิจารณาถึง
องคป์ระกอบท่ีช่วยสร้างเร่ืองราวใหเ้กิดข้ึนพยายามเลือกมุมกลอ้งท่ีแปลกตา คอยจงัหวะใหมี้ลกัษณะ
แสงสีท่ีสวยงาม สามารถสร้างบรรยากาศใหผู้ดู้เกิดอารมณ์คลอ้ยตาม เช่น ภาพท่ีมีหมอกในฤดูหนาว 
ควนั ฝนตก หรือพาย ุฯลฯ บรรยากาศ แสงสีในเวลาเชา้มืดก่อนจะสว่าง หรือในตอนเยน็พระอาทิตย์
กาํลงัจะตก จะมีแสงสีท่ีให้ความรุนแรงมีสีนํ้ าเงิน ม่วง เหลือง แสดและแดงสลบักบักอ้นเมฆรูปร่าง
ต่าง ๆ ดูสวยงาม การถ่ายภาพทิวทศัน์นิยมเปิดช่องรับแสงให้แคบเพื่อช่วยให้ภาพมีความคมและชดั
ลึกตลอด แมบ้างคร้ังจะตอ้งใชค้วามเร็วชตัเตอร์ตํ่า สาํหรับเลนส์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพทิวทศัน์ นอกจาก
เลนส์ธรรมดาติดกลอ้งแลว้ ควรมีเลนส์มุมกวา้งและเลนส์ถ่ายภาพไกล เพื่อช่วยให้ไดภ้าพท่ีมีมุม
แปลกตาดีข้ึน  การถ่ายภาพสีก็ควรมีฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองแสงตัดหมอกหรือแผ่นกรองแสง
โพลาไรซ์เพื่อช่วยปรับใหสี้ของทอ้งฟ้าอ่ิมตวัเขม้ข้ึน ลดเงาสะทอ้นของวตัถุในภาพ นอกจากนั้นอาจ
ใช้แผ่นกรองแสงสําหรับเปล่ียนแปลงสีของภาพเพื่อให้ไดภ้าพทิวทศัน์ท่ีมีสีสันสวยงามแปลกตา
ยิง่ข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 152 การใชฟิ้ลเตอร์โพลาไรซ์ ปรับสีทอ้งฟ้าใหเ้ขม้ข้ึนในการถ่ายภาพทิวทศัน ์
  (ถ่ายภาพ : สุรพล  มโนวงศ)์ 
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 เทคนิคการจดัองคป์ระกอบของภาพทิวทศัน์ท่ีควรคาํนึงถึง คือ 
 1. การลดรายละเอียดที่ไม่ตอ้งการออกไป เช่นฉากหนา้ที่ไม่เหมาะสม ถงัขยะ หรือเสา

ไฟฟ้า อาจจะเป็นส่ิงท่ีทาํใหภ้าพถ่ายสูญเสียความสวยงามไป ดงันั้นการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งกลอ้ง
ถ่ายภาพเพียงเลก็นอ้ยก็จะสามารถกาํจดัส่ิงเหล่าน้ีออกไปจากกรอบภาพได ้การใชแ้นวตน้ไมห้รือ
แนวร้ัว หรือวตัถุอ่ืนๆ ใชเ้ป็นส่ิงนาํสายตาเขา้ไปหาจุดเด่นในภาพ การใชเ้ฟรมหรือกรอบภาพจะช่วย
สร้างการจดัวางองคป์ระกอบท่ีสวยงามได ้

2. ความสว่างและสีสันในภาพ ในการมองภาพสายตาจะถูกดึงมาหาพื้นท่ีท่ีสว่างและวตัถุ

ที่มีสีสดใส สีที่มีนํ้ าหนกัค่าความสว่างมากจะดึงดูดความสนใจจากผูดู้ ดงันั้นจึงควรเลือกมุมมอง 

เลนส์ และการจดักรอบภาพท่ีใหผ้ลอยา่งตอ้งการ 

3. การวางเส้นขอบฟ้า ในการถ่ายภาพทิวทศัน์หรือภูมิประเทศมกัจะมีเส้นขอบฟ้าปรากฏ

ในภาพเสมอ ตามปกติการวางเส้นขอบฟ้าในภาพในตาํแหน่ง 1/3 จากขอบบนของภาพหรือจากขอบ

ล่างของภาพ เทคนิคน้ีจะช่วยสร้างภาพใหดู้มีพลงัมากกว่าการจดัวางอยูก่ึ่งกลางภาพ  

4. ความสมดุลย ์การจดัส่วนประกอบของภาพใหว้ตัถุอยูก่ึ่งกลางภาพกท็าํใหเ้กิดสมดุลย์

ได ้แต่ความสมดุลยแ์บบน้ีจะดูไม่น่าสนใจเท่ากบัความสมดุลยที์่เกิดจากการจดัส่วนประกอบของ

วตัถุใหอ้ยูใ่นส่วนต่าง ๆ ในภาพ โดยนํ้าหนกัในภาพส่วนซา้ยและขวายงัคงดูแลว้มีนํ้ าหนกัเท่ากนั ซ่ึง

ความสมดุลยแ์บบน้ีจะสร้างความน่าสนใจมากกว่าแบบแรก ดงันั้นก่อนการถ่ายภาพจึงควรเปลี่ยน

ตาํแหน่งที่ตั้งกลอ้งจนไดก้ารจดัวางของวตัถุอยูใ่นตาํแหน่งที่สร้างความน่าสนใจและสร้างความ

สมดุลยข์องภาพดว้ย 

5. มุมกลอ้ง นอกจากความสมดุลยแ์ลว้จะตอ้งพิจารณาถึงมุมกลอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่การตั้งกลอ้ง

ใหอ้ยูใ่นมุมสูงเพื่อถ่ายลงมาใหเ้ห็นรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ หรือลดตาํแหน่งของกลอ้งถ่ายภาพลง

มาอยูใ่นระดบัพื้นดินแลว้เงยกลอ้งข้ึน ภาพในลกัษณะน้ีจะเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อวตัถุ โดยใช้

ดอกไมต้น้ไมใ้หเ้ป็นส่วนหน่ึงของกรอบภาพ หรือเพื่อบดบงัรายละเอียดท่ีไม่ตอ้งการออกไป 

 การถ่ายภาพเวลากลางคืน (Night Shot) การถ่ายภาพเวลากลางคืน ไดแ้ก่ การถ่ายภาพท่ีอาศยั
แสงสวา่งจากไฟฟ้าตามทอ้งถนน ป้ายนีออนโฆษณา นํ้าพ ุการยงิพลุ หอ้งโชวสิ์นคา้ ไฟประดบัในวนั
เฉลิมฉลองต่าง ๆ แสงไฟจารถยนต ์แสงเทียน สายฟ้าแลบ ดวงจนัทร์ และดวงดาวบนทอ้งฟ้า ความ
สวยงามต่าง ๆ ท่ีเราสามารถมองเห็นไดใ้นเวลาคํ่าคืนดงักล่าว เราสามารถบนัทึกภาพท่ีงดงามเหล่านั้น
ดว้ยกลอ้งถ่ายภาพไดเ้ช่นเดียวกบัการถ่ายภาพในเวลากลางวนั  



263 
 

หน่วยท่ี  6  :  เทคนิคการถ่ายภาพ 
 

                                         เอกสารคาํสอน                        คร้ังท่ี  10  เลขหนา้ 4 / 15   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 153 ถ่ายภาพกลางคืนโดยปรับสมดุลแสงสีขาวเดยไ์ลท ์(ถ่ายภาพ : ธวชัชยั  เกษศรี) 
 

แสงสว่างจากหลอดไฟต่าง ๆ ในเวลากลางคืนนั้น เราจะวดัแสงลาํบากและไม่แน่นอนจึง
ควรใชป้ระสบการณ์ท่ีไดท้ดลองถ่ายและจดบนัทึกรายละเอียดไวใ้นแต่ละคร้ังมาพิจารณา ปกติจะ
ถ่ายภาพดว้ยการตั้งความเร็วไวท่ี้ B หรือ T แลว้นบัเวลา (Time exposure) ใชเ้วลาในการเปิดม่านชตั
เตอร์ เป็นวินาทีหรือนาทีก็ได ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัลกัษณะและปริมาณของแสงในขณะท่ีถ่ายภาพ เน่ืองจาก
ตอ้งใชเ้วลานานในการเปิดม่านชตัเตอร์ จึงจาํเป็นตอ้งใชข้าตั้งกลอ้งเพ่ือป้องกนักลอ้งเคล่ือนท่ีและส่ัน
ไหว ขาตั้งกลอ้งควรเป็นชนิดท่ีแข็งแรงมีท่ีสําหรับปรับมุมยกหน้ากล่องข้ึนและลงได ้และสามารถ
หมุนกลอ้งไปทางซา้ยและขวาท่ีเรียกว่า Pan กลอ้งได ้ซ่ึงเราจะไดถ่้ายภาพออกมามีลกัษณะและสีสัน
ท่ีแปลกออกไปอีกแบบหน่ึงส่วนเลนส์ท่ีใช้หากเป็นเลนส์ท่ีสามารถซูมภาพได้ ก็ยิ่งจะได้ภาพท่ี
น่าสนใจเพิ่มข้ึนอีก การถ่ายภาพไฟตามถนน ป้ายนีออนโฆษณา ไฟประดบั กค็วรใชป้รับสมดุลแสงสี
ขาวเป็นแบบ (Day Light) ภาพท่ีได้จะมีสีค่อนขา้งเหลืองจึงตอ้งปรับสมดุลแสงสีขาวให้ตรงกับ
อุณหภูมิสีของแหล่งกาํเนิดแสง ถา้เป็นภาพการแสดงบนเวที งานประเพณีต่าง ๆ ควรใชค้วามไวแสง
สูงเช่น 400 ISO, 800 ISO เพื่อใหส้ามารถจบัภาพเคล่ือนไหวได ้ 

 

การถ่ายภาพย้อนแสง (Sillouete) การถ่ายภาพยอ้นแสงหรือภาพเงาดาํ ภาพประเภทน้ีนัก
ถ่ายภาพสมคัรเล่นไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะจะไดภ้าพท่ีไม่ชัด ไม่เห็นรายละเอียดของวตัถุ ถา้
ถ่ายภาพคนจะมองดูแลว้มืด แต่ท่ีจริงแลว้ภาพยอ้นแสงไม่ว่าจะเป็นภาพสี หรือขาว–ดาํก็ตามจะช่วย
ให้เราเรียนรู้เร่ืองรูปร่าง (Shape) ของวตัถุท่ีบงัแสงอยู่ นักถ่ายภาพอาชีพมกัจะเสาะแสวงหาภาพ
ประเภทน้ีอยูเ่สมอ เพราะภาพยอ้นแสงจะใหท้ั้งความงามใหอ้ารมณ์ ใหสี้สันรุนแรง ใหค้วามแปลกตา
ไปอีกลกัษณะหน่ึงการถ่ายภาพยอ้นแสงควรถ่ายใหภ้าพมีช่วงความชดัลึก โดยเปิดช่องรับแสงใหแ้คบ
กว่าปกติเล็กน้อยพยายามเลือกวตัถุท่ีมีโครงร่างท่ีสวยงามหามุมยอ้นแสง โดยวางจงัหวะของดวง
อาทิตยใ์หพ้อดี 
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 ภาพท่ี 154 การถ่ายภาพยอ้นแสงหรือภาพเงาดาํ  (ถ่ายภาพ : พนัธ์เดช  สลีวงค)์ 

 
      6.1.2 เทคนิคการถ่ายภาพlสถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง  โดยทัว่ไปจะมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่มีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัตามกาลสมยัและทอ้งถิ่น แบบและวตัถุประสงคข์อง
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เหล่าน้ีจะมีลกัษณะและมุมมองท่ีแตกต่างกนัออกไปมีความงามอยูใ่นตวัของส่ิงนั้น 
ๆ เช่น  ตึก  อาคาร โบสถ ์ วิหาร  มสัยดิ  มีรูปร่าง  รูปทรง  เส้นสายต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบ อยา่ง
สวยงาม  สามารถใชส่ื้ออารมณ์ได ้  ภาพตึกที่กาํลงัเร่งสร้างในเวลากลางคืนโดยมีแสงไฟจากการ
เช่ือมประสานจะไดแ้สงไฟท่ีสวยงาม การถ่ายภาพสถาปัตยกรรมหรือส่ิงก่อสร้างจะตอ้งการความถูก
ตอ้งทางความลึก (Perspective) เป็นประการสาํคญั หรือจะตอ้งแสดงระนาบความชดัตลอดแนวท่ีถ่าย  
จึงมีความจาํเป็นตอ้งกาํหนดมุมกลอ้งท่ีดีท่ีสุดเพื่อไดอ้ารมณ์ท่ีดีท่ีสุดเช่นกนั และจะตอ้งมีการปรับแก้
ความผดิเพี้ยนของภาพอาจจะทาํในขณะขั้นตอนของการถ่ายทาํโดยการปรับแกแ้นวระนาบหรือมุม
ของการวางตาํแหน่งของกลอ้งถ่ายภาพ เพื่อช่วยแกค้วามผดิเพี้ยนหรือจะใชอุ้ปกรณ์พิเศษเช่น PC-
Lens หรือ Shift-Lens ซ่ึงจะสามารถปรับแกร้ะนาบภาพได ้หรือจะใชก้ารปรับแกใ้นขั้นตอนของการ
ตกแต่งภาพโดยใชซ้อฟทแ์วร์ตกแต่งภาพเขา้ช่วย สําหรับสภาพแสงที่เหมาะสําหรับการถ่ายภาพ
สถาปัตยกรรมควรเป็นสภาพแสงธรรมชาติ ท่ีตอ้งมีการกาํหนดทิศทางของแสง ซ่ึงทิศทางของแสงท่ี
เหมาะสมแสงท่ีอยูใ่นแนวเฉียงดา้นขา้งของอาคาร และควรทาํมุมสูง 45 องศา ภาพท่ีไดจึ้งจะมีความ
ลึกมีรายละเอียดและควรใชฟิ้ลเตอร์โพลาไรซ์ร่วมในการถ่ายภาพดว้ย แต่ในบางคร้ังก็จาํเป็นตอ้ง
ถ่ายภาพส่ิงก่อสร้างหรืองานสถาปัตยกรรมในเวลากลางคืน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการใชแ้สงประดิษฐจ์าก
หลอดไฟทั้งจากหลอดทงัสเตนและฟูลออเรสเซนทเ์ขา้มาช่วยในการบนัทึกภาพ บางคร้ังก็จาํเป็นตอ้ง
ใชแ้สงแฟลชถ่ายภาพเขา้มาช่วยส่องสว่างเพือเพิ่มรายละเอียดในบางจุด 
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ภาพท่ี 155 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรมโดยกาํหนดทิศทางของแสงท่ีอยูใ่นแนวเฉียง 

(ถ่ายภาพ : สุรพล  มโนวงศ)์ 

 

ขอ้ควรปฏิบติัในการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม คือ 
1. เลือกมุมท่ีถ่ายภาพส่ิงก่อสร้างใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมใหว้ตัถุเด่นออกมาจากพ้ืน

มากท่ีสุดและสามารถมองเห็นตวัส่ิงก่อสร้างไดห้ลาย ๆ มิติ ควรประกอบใหมี้ฉากหนา้ (Foreground) 
เพื่อใหเ้กิดคามลึกในภาพ 

2. พยายามมองหาส่วนประกอบที่สาํคญัในงานสถาปัตยกรรมนั้น ๆ เพื่อถ่ายภาพเฉพาะ
ส่วนออกมาใหเ้ห็นชดัเจนข้ึน 

3. ควรกําหนดใหท้ิศทางของแสงส่องเขา้หาวตัถุในแนวเฉียงมากกว่าแสงจากทาง
ดา้นหนา้หรือแสงที่ส่องมาจากดา้นบนของวตัถุโดยตรง และเลือกสภาพแสงที่ไม่แรงหรือนุ่มนวล
จนเกินไป 

4. เม่ือถายภาพส่ิงก่อสร้างในแนวด่ิงหรือในแนวราบควรตั้งกลอ้งถ่ายภาพใหอ้ยูใ่นระดบั
ก่ึงกลางวตัถุ เพื่อหลีกเล่ียงการผดิเพี้ยนของภาพ หรือใชเ้ลนส์เฉพาะทางการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 
ซ่ึงสามารถแกไ้ขการผดิเพี้ยนได ้

5. การวดัแสงดว้ยเคร่ืองวดัแสงในตวักลอ้งควรระมดัระวงัฉากหลงัที่อาจทาํใหก้ารวดั
แสงผดิพลาดได ้
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      6.1.3 เทคนิคการถ่ายภาพใกล้ 
การถ่ายภาพระยะใกลเ้ป็นการถ่ายภาพวตัถุส่ิงของท่ีมีขนาดเล็กหรือเลือกถ่ายภาพเฉพาะ

บางส่วนของวตัถุในระยะใกลใ้หม้องเห็นส่วนละเอียดต่าง ๆ ชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น ถ่ายภาพแมลง ลายไม ้
ดอกไม ้หรือวตัถุส่ิงของท่ีมีขนาดเลก็ต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 156 ภาพถ่ายในระยะใกลข้องมดทาํใหม้องเห็นส่วนละเอียดต่าง ๆ ชดัเจนยิง่ข้ึน 

(ถ่ายภาพ : สุรพล  มโนวงศ)์ 
 

 การถ่ายภาพใกลจ้ะเนน้ท่ีรายละเอียดของส่ิงท่ีถูกถ่ายท่ีมีขนาดเลก็ ดงันั้นอุปกรณ์ท่ีถูกใช้
มากท่ีสุดกคื็อ เลนส์มาโคร การถ่ายภาพใกลน้ั้นผูถ่้ายภาพจะตอ้งตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจ และเทคนิค
บางอย่างท่ีแตกต่างออกไปจากการถ่ายภาพบุคคล หรือ การถ่ายภาพทิวทัศน์ การถ่ายภาพงาน
สถาปัตยกรรมและสถานท่ีพอสมควร การถ่ายภาพใกลเ้ช่นการถ่ายภาพดอกไมจ้ะแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะ รูปทรง รูปร่าง และสีสันท่ีสวยงาม สามารถเนน้ใหเ้ห็นลวดลายของกลีบดอก ตลอดจนแนว
เสน้ของก่ิงกา้นช่วยใหภ้าพมีความงดงาม โดยเฉพาะการถ่ายภาพดอกไมใ้นระยะใกลจ้ะใหสี้ต่ืนตาต่ืน
ใจยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นดอกไมป่้าหรือดอกไมท่ี้ปลูกไวต้ามบา้นเรือน เวลาท่ีเหมาะสมในการถ่ายภาพ
ดอกไมค้วรเป็นเวลาเชา้ เพราะดอกไมจ้ะให้ความรู้สึกสดช่ืน หากมีหยดนํ้ าคา้งเกาะอยูต่ามกลีบดอก
ห รื อห านํ้ า ห ว า นห รื อนํ้ า ผึ้ ง ห ย อ ด ล ง บนดอ ก ไ ม้  เ พื่ อ ล่ อ ใ ห้ ผึ้ ง ห รื อ แ ม ล ง ม า ต อ ม 
ก็จะไดภ้าพท่ีสวยงามเป็นธรรมชาติมากยิง่ข้ึน แสงท่ีใชใ้นการถ่ายภาพดอกไมค้วรเป็นแสงธรรมชาติ
โดยจดัให้แสงเขา้ทางดา้นขา้ง ถา้เป็นดอกไมช้นิดท่ีควรเนน้ใหเ้ห็นลกัษณะความบางและโครงสร้าง
ของกลีบดอก ควรให้แสงส่องจากดา้นหลงัของดอกไมแ้ละจดัให้พื้นหลงัมีสีค่อนขา้งเขม้ และตอ้ง
ระวงัอยา่ใหแ้สงทวนเขา้ท่ีหนา้เลนส์ของกลอ้ง  
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 ภาพท่ี 157 การถ่ายภาพดอกไมใ้นระยะใกล ้ตดัแสดงรายละเอียดเฉพาะส่วน  
   (ถ่ายภาพ : สุรพล  มโนวงศ)์ 
 
 การถ่ายภาพดอกไม  ้ควรตอ้งใช้ขาตั้ งกล่าวเพื่อช่วยในการปรับประยะความคมชัดท่ี
แน่นอน พยายามจดัมุมกลอ้ง เพื่อหลีกเล่ียงฉากหลงัท่ีรกรุงรัง หรือแกไ้ขโดยใชก้ระดาษสีเทาหรือสี
ดาํไปวางไวท้างดา้นหลงัของดอกไม ้โดยใชสี้ของกระดาษให้ตดักบัสีของดอกไม ้เพื่อความเด่นชดั
หรืออาจใชว้ิธีเปิดช่องรับแสงใหก้วา้งเพ่ือจะไดฉ้ากหลงัท่ีพร่ามวั อาจใชเ้ลนส์ถ่ายไกลหรือมาโครจะ
ไดภ้าพดอกไมท่ี้มีลกัษณะเด่นชดัเฉพาะ สวยงามการถ่ายภาพระยะใกลต้อ้งมีอุปกรณ์ดงัน้ี 

1. กลอ้งถ่ายภาพ ซ่ึงจะนิยมใช้กลอ้งแบบสะทอ้นเลนส์เด่ียว เน่ืองจากจะไม่ทาํให้เกิด
ความเหล่ือมขณะมองภาพท่ีช่องเลง็ภาพ 

2. เลนส์ท่ีใชค้วรเป็นเลนส์ท่ีถูกออกแบบมาสาํหรับงานถ่ายภาพใกลโ้ดยเฉพาะคือเลนส์มา
โคร (Macro) เลนส์มาตรฐานก็สามารถถ่ายภาพใกลไ้ดโ้ดยใชเ้ลนส์ถ่ายใกล ้(Close – up lens) สวมใส่
หนา้เลนส์ อาจใชว้งแหวนกลบัเลนส์ (Reversing Ring)หรือท่อต่อเลนส์ (Extension tube)หรือใชเ้บล
โลว ์(Bellow) ต่อคัน่ระหวา่งเลนส์กบัตวักลอ้งเพื่อช่วยใหส้ามารถถ่ายภาพไดใ้กลม้ากข้ึน 

3. ขาตั้งกลอ้งและสายลัน่ไกชตัเตอร์ 
4. ส่ิงท่ีควรระวงัสําหรับการถ่ายภาพใกลก้็คือ การปรับหาระยะความคมชัดของภาพ 

เพราะระยะห่างจากเลนส์ถึงวตัถุมีนอ้ยมากจึงส่งผลต่อช่วงความชดัของภาพให้ชดัต้ืนมาก ระยะท่ีอยู่
ดา้นหนา้และหลงัของวตัถุจะพร่ามวั ควรเลือกใชรู้รับแสงแคบเพ่ือใหไ้ดมี้ความชดัลึกเพิ่มมากข้ึน 
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      6.1.4 เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 158 ภาพถ่ายบุคคลท่ีแสดงบุคลิกของตวัแบบและแนวความคิดของช่างภาพ 

(ถ่ายภาพ : สุรพล  มโนวงศ)์ 
 การถ่ายภาพบุคคล เป็นการบนัทึกโครงสร้างลกัษณะ และความนึกคิดของ ผูถ่้ายภาพ และ
ผูถู้กถ่ายภาพฉะนั้นภาพถ่ายบุคคลจึงเปรียบเสมือนตวัแทนบุคคลท่ีถูกถ่ายและผูถู้กถ่ายภาพ ทั้งในดา้น
ความรู้สึกนึกคิดและลกัษณะท่าทาง ภาพถ่ายบุคคลท่ีดีควรแสดงออกใน 2 ประการ คือ 

 1. ความนึกคิดและการสร้างสรรคข์องผูถ่้ายภาพ 
 2. สามารถแสดงบุคลิกของผูถู้กถ่ายไดเ้ป็นอยา่งดี 

ภาพถ่ายบุคคลท่ีแสดงออกได้ทั้ ง 2 ประการดังกล่าว  จําเป็นต้องมีความเข้าใจใน
องคป์ระกอบต่าง ๆดงัน้ีคือ 

1. การจดัเส้ือผา้ใหเ้หมาะสมกบับุคลิกและอาชีพ 
2. การจดัฉาก อาจจดัในสตูดิโอ หรือใชฉ้ากธรรมชาติกไ็ด ้
3. การจดัภาพ จดัท่าทาง ของผูเ้ป็นแบบ 
4. การจดัแสง อาจใชแ้สงธรรมชาติ หรือแสงไฟประดิษฐใ์นสตูดิโอ 
5. การเลือกใช้กลอ้ง และเลนส์ในการถ่ายภาพให้เหมาะสม เลนส์ท่ีใช้ในการถ่ายภาพ

บุคคลควรเป็นเลนส์ถ่ายภาพระยะไกล ความยาวโฟกสัประมาณ 85 มม., 105 มม. หรือ 135 มม. 
6. การเลือกมุมกลอ้งในการถ่ายภาพ 
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การถ่ายภาพบุคคลเป็นการถ่ายบุคลิกลกัษณะของบุคคลมีอารมณ์ที่เกี่ยวขอ้ง  เช่น ดีใจ  

เสียใจ  ภูมิใจ  เศร้า  ดุ  ตกใจ  ฯลฯ ภาพบุคคลสามารถเนน้ถ่ายได ้ตั้งแต่ใบหนา้  หรือใบหนา้ถึงช่วง
ไหล่  ใบหนา้มาถึงเอง  ค่อนตวั  เตม็ตวั และยงัสามารถจดัท่าทางใหส้มกบับุคลิก  อุปนิสัยของบุคคล
นั้น ๆ ได ้เราเองคงจะมีความมัน่ใจในการแอ๊คชัน่  ไม่เคอะเขินถา้ช่างภาพ เป็นเพื่อนหรือคนรู้จกักนั  
เช่นเดี ยวกนัการจะทาํใหเ้กิดบรรยากาศ ในการถ่ายภาพบุคคล  ซ่ึงตอ้งเป็นบรรยากาศท่ีมีความเป็น
กนัเอง เป็นเร่ืองท่ีช่างภาพตอ้งสร้างบรรยากาศนั้นข้ึนมา ส่ิงท่ีช่างถ่ายภาพบุคคลควรมี คือ 

1. การมีมนุษยส์มัพนัธ์เพื่อสร้างบรรยากาศ 
2. การเป็นมืออาชีพในการใชเ้คร่ืองมือถ่ายภาพ 
3. การสงัเกตจุดเด่น  และจุดบกพร่องของแบบ 
4. การตดัสินใจท่ีดี 
5. การตรงต่อเวลา 
6. มีความสนใจติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ดา้นการถ่ายภาพ 
7. มีความรู้เร่ืองการจดัแสง 
8. มีความคิดสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 159 ภาพถ่ายเดก็เนน้การแสดงอารมณ์ออกทางใบหนา้และแววตา 

(ถ่ายภาพ : สุรพล  มโนวงศ)์ 



270 
 

หน่วยท่ี  6  :  เทคนิคการถ่ายภาพ 
 

                                         เอกสารคาํสอน                        คร้ังท่ี  10  เลขหนา้ 11 / 15   

 
การถ่ายภาพเด็ก เด็กจะมีความสดใสอยูใ่นตวั  แววตา  การเล่นท่ีเป็นไปอยา่ง ธรรมชาติ  

ภาพเด็กถือว่าเป็นภาพท่ีถ่ายยาก  เด็กจะไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือ กลวักลอ้ง  กลวัผูถ่้าย  อาจจะไดภ้าพ
เด็กโดยการแอบถ่าย  หรือใชข้นม ของเล่น  หลอกล่อ  และแอบถ่ายในจงัหวะที่เด็กเพลิดเพลิน
สนุกสนาน กบัของเล่นนั้น ๆ ช่างภาพตอ้งมีความสามารถในการรอคอย  เลือกจงัหวะ ความไวใน
การถ่ายอารมณ์ของเด็กชวนน่ารัก เช่น ร้องไห ้หวัเราะ กลวั ดุ เด็กควรมีอายใุนระหว่าง 6  เดือน  ถึง  
3  ปี   เพราะตอบสนอง ส่ิงเร้าไดดี้  แต่ถา้เด็กโตเกินไปจะดูเป็นผูใ้หญ่  ถา้เด็กอายตุ ํ่ากว่า  6  เดือน ก็
จะไดแ้ต่ภาพเด็กที่นอนอยูใ่นเบาะเท่านั้น  เลนส์ที่ใชค้วรเป็นเลนส์ ถ่ายระยะไกล  หรือเลนส์ซูม  
เพื่อท่ีไม่ตอ้งเข ้าใกลเ้ด็กมากนกั และจะไดภ้าพท่ีเป็นธรรมชาติจริง ๆ 

การถ่ายภาพเด็กเป็นการบนัทึกภาพความไร้เดียงสา ความน่ารัก ความบริสุทธ์ิตลอดจน
ความสนุกสนานร่าเริงไวใ้นแผน่ภาพ ลกัษณะธรรมชาติของเด็กนั้นมกัไม่ชอบอยูน่ิ่งและ ชอบซุกซน
ตลอดเวลา ฉะนั้นก่อนถ่ายภาพควรใหเ้ด็กไดเ้ล่นอยูก่บัของเล่นท่ีถูกใจเล่นกบัสัตวเ์ล้ียง หรือทาํความ
สนิทสนมกบัเดก็ เล่าเร่ืองสนุกสนาน ทาํท่าทางตลกและชกัชวนใหเ้ด็กทาํส่ิงท่ีเขาชอบ ผูถ่้ายภาพตอ้ง
คอยกดไกชตัเตอร์ในจงัหวะท่ีเดก็กาํลงัอยูใ่นท่าทางและอารมณ์ท่ีเป็นตวัของตวัเองตามธรรมชาติมาก
ท่ีสุดการถ่ายภาพเด็กไม่ควรบงัคบัเด็กของตวัเองให้ตั้งทางต่าง ๆ ซ่ึงจะไดภ้าพท่ีแขง็ไม่เป็นชีวิตจริง 
เสียลกัษณะความเป็นธรรมชาติ แต่ควรบนัทึกพฤติกรรมในชีวิตประจาํวนัของเขาไว ้เช่น การเรียน
การเล่นหรือแมแ้ต่กาํลงัร้องไหน้ํ้ าตาไหลภาพต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจแสดงใหเ้ห็นถึงความซุกซน ความด้ือ
ร้ัน และอารมณ์ต่าง ๆ ซ่ึงจะใหค้วามน่ารักความประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อใหไ้ดภ้าพถ่ายท่ีมีลกัษณะ
เป็นธรรมชาติ ควรใชก้ารถ่ายภาพทีเผลอ (Candid photography) หมายถึง การแอบถ่ายโดยใช้แสง
ธรรมชาติไม่ควรใชไ้ฟแฟลช เพราะแสงไฟจะทาํใหเ้ดก็รู้สึกตวั อาจทาํใหพ้ลาดโอกาสท่ีดีไปได ้

 

      6.1.5 เทคนิคการถ่ายภาพสัตว์ 
การถ่ายภาพสตัว ์(Pets & Animals) การถ่ายภาพสตัวแ์บ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
1. การถ่ายภาพสตัวเ์ล้ียงในบา้น สตัวท่ี์เล้ียงในบา้น เช่น สุนขั แมว นก ปลา แต่ละชนิดก็มี

รูปร่างลกัษณะ สีสนั กิริยาท่าทาง และนิสยัท่ีแตกต่างกนัออกไป เป็นสตัวท่ี์น่ารักทั้งส้ิน สามารถเลือก
มุมถ่ายภาพให้มีความสวยงามและน่ารักได ้พยายามใชค้วามรวดเร็วในการจบัภาพในจงัหวะท่ีน่า
ประทบัใจต่าง ๆ  

2. การถ่ายภาพในสวนสัตว ์ในสวนสัตวจ์ะเป็นท่ีรวมของสัตวห์ลายชนิด ซ่ึงมาจากทัว่ทุก
มุมโลก การถ่ายภาพสัตวใ์นส่วนสัตวค์วรไปถ่ายภาพในตอนเชา้ ท่ีอากาศไม่ร้อน สัตวจ์ะมีอารมณ์ดี 
โดยเฉพาะเวลาใหอ้าหารสัตวเ์ป็นเวลาท่ีเหมาะท่ีสุดในการถ่ายภาพ     เพราะสัตวจ์ะแสดงกิริยาต่าง ๆ 
ในกรณีท่ีตอ้งการถ่ายภาพ ผา่นลูกกรงเหลก็หรือร้ัวกนั ควรเปิดช่องรับแสงของเลนส์ใหก้วา้งใหก้ลอ้ง 
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ห่างจากลูกกรงประมาณคร่ึงเมตร ลูกกรงหรือร้ัวกั้น จะพน้ระยะชดัเกิดความพร่ามวั ทาํให้มองเห็น
เฉพาะภาพสัตว ์และยงัช่วยหลบฉากหลงัท่ีรกรุงรังให้หายไปไดอี้กดว้ย กลอ้งท่ีใชถ่้ายภาพสัตว ์ควร
ใช้กลอ้งแบบ 35 มม. สะทอ้นเลนส์เด่ียว โดยใช้เลนส์ซูมหรือเลนส์ถ่ายไกล 135 มม. – 300 มม. 
เพื่อใหส้ามารถไดภ้าพใหมี้ขนาดใหญ่ได ้ควรใชค้วามไวแสงสูง 400 ISO หรือ 800 ISO  

3. การถ่ายภาพสตัวป่์า เป็นการออกไปถ่ายภาพสตัวใ์นป่าเขาตามธรรมชาติ ซ่ึงค่อนขา้งหา
ไดย้าก เพราะไม่ค่อยมีสัตวป่์าใหไ้ดเ้ห็นกนั จะมีบา้งกพ็วกเกง้ กวาง ในป่าสงวนบา้งแห่งเท่านั้น การ
แอบถ่ายภาพสตัวป่์า จาํเป็นตอ้งถ่ายจากบงัไพร หรือซุม้ไมมิ้ดชิดเพื่อไม่ใหส้ตัวม์องเห็นและกลวั ควร
ตอ้งศึกษาแหล่งท่ีพกัหลบันอน แหล่งอาหาร และแหล่งนํ้ าของสัตวอ์ย่างนอ้ยจะทาํให้มีโอกาสการ
ถ่ายภาพไดง่้ายเขา้ อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นท่ีสุดในการถ่ายภาพสัตวป่์าคือเลนส์ระยะไกล มีความยาวโฟกสั
สูง ไม่ตํ่ากวา่ 400 มม. – 1200 มม. หรือใช ้Teleconverter 2X เพื่อช่วยใหส้ามารถถ่ายภาพในระยะไกล 
ๆ ได ้กลอ้งควรตั้งบนขา้งตั้งใชฟิ้ลม์ท่ีมีความไวแสงสูง จะไดภ้าพท่ีมีความคมชดั แน่นอน 

ภาพถ่ายสัตวส์ามารถส่ือสารในเร่ืองของความดุร้าย  น่ารัก  ลึกลบั แปลก การถ่ายภาพ
สัตวเ์ป็นการถ่ายภาพท่ียากลาํบาก  เน่ืองจากการไม่อยูน่ิ่ง  ตกใจ  ดุร้ายของสัตว ์ การถ่ายภาพสัตวจึ์ง 
จาํเป็นตอ้งมีส่ิงล่อ  เช่น  อาหาร และไม่ควรเขา้ไปถ่ายในระยะใกลค้วรใชเ้ลนส์ซูมถ่ายในขณะท่ีสัตว์
ไม่รู้ตวั  และเลือกจงัหวะในการกดชตัเตอร์  เช่น  ร้อง  คาํราม  พองขน  ช่างภาพตอ้งจดัองคป์ระกอบ 
อยา่งรวดเร็ว  เช่น  ช่องว่างของภาพ  ไม่ใชแ้ฟลชเพราะจะทาํใหส้ตัวต์กใจและทาํร้ายช่างภาพได ้
สัตวที์่อยูใ่นกรงขงัจะเป็นอุปสรรคใ์นเร่ืองของฉากหนา้คือ กรง นัน่เอง  แกปั้ญหาโดยการใชห้นา้
กลอ้งกวา้ง  เพื ่อปรับโฟกสัใหก้รงเบลอ สัตวบ์างชนิดที่ตวัเลก็มากหรืออยูที่ ่สูง  เช่น  นก  จึง
จาํเป็นตอ้งใชเ้ลนส์ถ่ายระยะไกลช่วย หรือใชเ้ลนส์มาโคร สาํหรับสัตวท่ี์ตวัเลก็มาก เช่น แมลงต่าง ๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 160 ภาพถ่ายสตัวท่ี์ใชเ้ลนส์ถ่ายภาพระยะไกล (ถ่ายภาพ : สุรพล  มโนวงศ)์ 
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 ภาพท่ี 161 ใชค้วามเร็วชตัเตอร์ตํ่าในการถ่ายภาพวตัถุท่ีเคล่ือนไหว  

(ถ่ายภาพ : ธวชัชยั  เกษศรี) 
 

การถ่ายภาพเคล่ือนไหว (Action) การถ่ายภาพเคล่ือนไหว หมายถึง การถ่ายภาพของวตัถุ
ท่ีเคล่ือนไหว เช่น คนวิ่ง กระโดดโลดเตน้, เล่นชิงชา้,กระโดดสูง,ว่ายนํ้ า ป่ันจกัรยาน รถกาํลงัแล่น 
สายนํ้ าท่ีไหล หรือการแข่งขนักีฬาดา้นความเร็วประเภทต่าง ๆ การถ่ายภาพวตัถุท่ีเคล่ือนไหวดงักล่าว
อาจจะทาํไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 

1. การจบัภาพวตัถุท่ีกาํลงัเคล่ือนไหวใหห้ยดุน่ิง (Stop – action) การถ่ายภาพในลกัษณะน้ี
ตอ้งตั้งความเร็วชตัเตอร์ให้สูงเช่น 1/250, 1/500 หรือ 1/1000 วินาที ตามความเหมาะสมกบัความเร็ว
ของวตัถุท่ีกาํลงัเคล่ือนท่ี เม่ือตั้งความเร็วชตัเตอร์สูง ๆ จาํเป็นตอ้งเปิดช่องรับแสงให้กวา้งข้ึน เพื่อ
ชดเชยใหแ้สงผา่นเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัฟิลม์ใหม้ากพอการถ่ายภาพวตัถุท่ีกาํลงัเคล่ือนไหวใหห้ยดุน่ิง
ไดน้ั้น จะตั้งความเร็วชตัเตอร์เท่าใดยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 

1) ความเร็วของวตัถุท่ีกาํลงัเคล่ือนไหว 
2) ทิศทางการเคล่ือนไหวของวตัถุ 
3) ระยะทางจากกลอ้งถึงวตัถุ 
4) ความยาวโฟกสัของเลนส์  

2. การถ่ายภาพวตัถุท่ีเคล่ือนไหวดูแลว้ให้รู้สึกว่าเหมือนกาํลงัเคล่ือนไหว การถ่ายภาพในลกัษณะน้ี 
ตอ้งตั้งความเร็วชตัเตอร์ใหช้า้ ๆ เช่น 1/30 วินาที, 1/15 วินาที หรือ 1/8 วินาที เป็นตน้ เม่ือตั้งความเร็ว
ชตัเตอร์ชา้ ก็ตอ้งเปิดช่องรับแสงให้เลก็ลงภาพท่ีไดจ้ะปรากฏว่าส่ิงท่ีกาํลงัเคล่ือนไหวจะดูพร่ามวัทาํ
ใหเ้ห็นวา่วตัถุนั้นกาํลงัเคล่ือนท่ีส่วนวตัถุหรือส่ิงท่ีอยูน่ิ่งจะคมชดัและการถ่ายภาพลกัษณะน้ีควรจบัถือ
กลอ้งใหน่ิ้งและมัน่คง หรือควรใชข้าตั้งกลอ้งช่วย เพื่อไม่ใหก้ลอ้งสัน่ไหว 
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3. การถ่ายภาพวตัถุท่ีกาํลงัเคล่ือนไหวให้เห็นวตัถุชดั ส่วนฉากหลงัพร่ามวัเป็นทางยาว 

การถ่ายภาพในลกัษณะน้ี จะตอ้งแพนกลอ้ง (Paning) ตามวตัถุท่ีกาํลงัเคล่ือนไหว พร้อม ๆ กบัการกด
ไกชัตเตอร์ ความเร็วชัตเตอร์ความตั้ งให้ช้า เช่น1/60วินาที,1/30วินาทีหรือช้ากว่าทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
ความเร็วของวตัถุท่ี เคล่ือนท่ีดว้ยการปรับระยะชดัใหป้รับไปตรงจุดท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีผา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 162 การถ่ายภาพหุ่นน่ิงเพื่อนาํภาพไปจดัทาํเป็นส่ือในการโฆษณา 

(ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ : สุรพล  มโนวงศ)์ 
 การถ่ายภาพหุ่นน่ิง (Still life) การถ่ายภาพหุ่นน่ิง หมายถึง การถ่ายภาพวตัถุส่ิงของต่าง ๆ 
เช่น แจกนัดอกไม ้ถว้ยจานชอ้นซ้อม ขวดเหลา้ เบียร์ แกว้ บุหร่ี นํ้ าหอม เส่ือผา้ รองเทา้ ผกั ผลไม ้
อาหาร ฯลฯ จุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็เพื่อนาํภาพไปจดัทาํเป็นส่ือในการโฆษณา เช่น ทาํปกหนังสือ 
วารสาร โปสเตอร์ หรือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ การฝึกถ่ายภาพหุ่นน่ิง จะช่วยให้เราไดเ้รียนรู้เทคนิคต่าง ๆใน
การถ่ายภาพไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ีเพราะวตัถุส่ิงของต่าง ๆท่ีนาํมาถ่ายภาพจะอยู่น่ิงไม่เคล่ือนไหวเรา
สามารถทดลองจดัภาพไดห้ลาย ๆแบบตามตอ้งการ ส่วนการใชแ้สงก็ทาํไดห้ลายลกัษณะ อาจใชแ้สง
ธรรมชาติ แต่ส่วนมากมกัใชแ้สงไฟประดิษฐ ์เพราะสามารถควบคุมทิศทางตลอดจนปริมาณของแสง
สวา่งไดต้ามความเหมาะสมขั้นตอนการถ่ายภาพหุ่นน่ิง 
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1. จดัสถานท่ีไดแ้ก่โต๊ะชุดสาํหรับถ่ายภาพหุ่นน่ิงประกอบดว้ยขาตั้งเหลก็ หรืออลูมิเนียม

มีแผ่นพลาสติกสีต่าง ๆ เช่นสีขาว ดาํ นํ้ าเงิน และม่วง เป็นท่ีวางวตัถุท่ีจะถ่ายภาพ ผิวหน้าของแผ่น
พลาสติกมี 2 ดา้น ดา้นหน่ึงผิวดา้น ส่วนอีกดา้นหน่ึงผิวจะมนั คุณสมบติัของแผ่นพลาสติก คือถา้ใช้
ไฟส่องดา้นบนจะไดแ้สงตกกระทบธรรมดา แต่ถา้ใชไ้ฟส่องจากดา้นลา้ง แสงจะสามารถทะลุพื้น
พลาสติกข้ึนดา้นบนสามารถใชเ้ป็นแสงสาํหรับลดเงา หรือใชเ้ป็นแสงส่องจากพื้นลา้งและดา้นหลงั
ของวตัถุ 

2. ออกแบบ ร่างภาพ (lay – out) การจดัวางองคป์ระกอบของวตัถุ ซ่ึงจะทาํให้ผูร่้วมงาน
เขา้ใจรูปแบบและแนวคิด สามารถจดัหาวตัถุประกอบฉาก ตลอดจนการจดัภาพไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว
ข้ึน 

3. จดัหาวตัถุ ส่ิงของ ท่ีจะถ่ายภาพ ถา้เป็นประเภทผกั ผลไม ้ควรเตรียมไวใ้หม้ากพอ คอย
ฉีดนํ้าดูแลใหส้ดอยูเ่สมอ 

4. นาํวตัถุส่ิงของท่ีจะถ่าย วางบนโตะ๊ถ่ายภาพ โดยจดัวางตามแบบท่ีสเกตชภ์าพไว ้
5. ทดลองจดัแสง ซ่ึงอาจใชห้ลอดไฟทงัสเตน ถา้เป็นการถ่ายภาพช้ินเล็ก ๆ ก็ใชส้ปอต

ไลท์ 500 วตัต์ 2-3 ดวงแต่ถา้เป็นการถ่ายภาพขนาดใหญ่ ก็ตอ้งใชไ้ฟท่ีมีกาํลงัวตัต์สูง ๆ เช่น 2,000 
วตัตถึ์ง 5,000 วตัต ์โดยใชผ้า่นแผน่กรองแสงเพ่ือให้ไดแ้สงท่ีนุ่มนวล ใชแ้ผน่สะทอ้นแสงลดเงาและ
อาจใชไ้ฟส่องฉากหลงั เพื่อเนน้วตัถุใหเ้ห็นเด่นชดัในปัจจุบนันิยมใชแ้ฟลชอิเลคทรอนิคส์ มีอุปกรณ์ 
เช่น ร่มสะท้อนแสง จานสะท้อนแสง ประตูโคม (Barn doors) กรวยแสง (Snoot) ซ่ึงจะให้ความ
สะดวก สามารถบงัคบัทิศทางและปริมาณของแสงไดต้ามตอ้งการ 

6. กลอ้งถ่ายภาพตอ้งตั้งบนขาตั้งกลอ้งให้มัน่คง เพราะการถ่ายภาพหุ่นน่ิงตอ้งการภาพท่ี
ละเอียดชัดเจน และชัดลึกจึงตอ้งเปิดช่องรับแสงให้แคบมาก ๆ เช่น f16 ฉะนั้นความเร็วชัตเตอร์ 
จะตอ้งชา้มากเพ่ือใหส้มัพนัธ์กบัขนาดช่องรับแสง 
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แผนการสอน 
 

วธีิสอน 
และ 

กิจกรรม 

1. ศึกษาเอกสารคาํสอนหน่วยท่ี 6 บทเรียนท่ี 6.1 

2. อภิปรายเก่ียวกบัเทคนิคในการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 

3. ปฏิบติัการการใชเ้ทคนิคในการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 

4. นาํผลงานท่ีไดจ้ากการฝึกปฏิบติัมานาํเสนอ วิจารณ์ เสนอแนะ ประเมิน 

5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 6  สปัดาห์ท่ี 10 

ส่ือการสอน 

หนังสืออ้างอิง 
เอกสารหมายเลข  1, 2,  3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 

เอกสารประกอบ 

- เอกสาร ตาํรา ท่ีเก่ียวกบัเทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 

การจดัองคป์ระกอบ 

- เอกสารประกอบเพ่ิมเติม แผน่พบั โบรชวัร์กลอ้ง เลนส์   

- ใบงานแผน่ท่ี 16  

วสัดุโสตทัศน์ 
เคร่ืองฉายภาพ LCD Projector  

การวดัและ 
ประเมินผล 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบติั ใบงาน 

2. ประเมินผลจากแบบทดสอบหลงัเรียน 

งานท่ี 
มอบหมาย 

       ใหน้กัศึกษา โหลดและบนัทึกไฟลภ์าพท่ีไดจ้ากการฝึกปฏิบติัเกบ็ไวใ้น 
        แฟลชไดร์ฟท่ีเกบ็ขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษาแต่ละคน โดยสร้างโฟลเดอร์ 
        เกบ็งานภาพถ่ายไว ้สาํหรับรวบรวมและจดัทาํสมุดภาพ (Photo-book) ส่งใน 
        สปัดาห์ท่ี 16  
 

หมายเหตุ :         - นกัศึกษาสามารถทบทวนเน้ือหา ศึกษาเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารไดจ้าก        
                            http://www.suraphon.rmutl.ac.th/index.html  ในหวัขอ้ เอกสารคาํสอน 
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แบบฝึกปฏิบัตแิละงานท่ีมอบหมาย 
   

ใบงาน แผ่นท่ี    16 
การสอนคร้ังท่ี   10 

วชิา   43-010-203  การถ่ายภาพ กลุ่มนักศึกษา   
ศป.บ.นศ 2, ศป.บ.มด. 2 

ช่ือหน่วย  เทคนิคการถ่ายภาพ หน่วยท่ี   6 
ช่ืองาน   ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง  ๆ เวลา   3  คาบ 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

6.2  มีทกัษะในการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 
      6.2.1 การใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 6.2.1 การใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 
- กลอ้งถ่ายภาพ DSLR ชนิด APS-C Image Censor 
- เลนส์คิท  ขนาด 18 – 55 mm., ขาตั้งกลอ้ง, แฟลชภายนอก, ฟิลเตอร์ 
-  Memory Card, Card Reader & Cable, Computer Notebook 

 
 

ลําดับขั้น 
การปฏิบัติงาน 

 6.2.1 การใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 
- หวัขอ้ท่ีกาํหนดคือ เทคนิคการถ่ายภาพ (หวัขอ้ละ 3 คะแนน) 

                  - การถ่ายภาพทิวทศัน์ (Landscape) 
                  - การถ่ายภาพกลางคืน(Night shot) 
                  - การถ่ายภาพยอ้นแสง (Sillouete ) 
                  - การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม วดั, อาคาร ตึก ส่ิงก่อสร้าง(Building)  
                  - การถ่ายภาพใกล ้(Close-up)  
                  - การถ่ายภาพเดก็ (Child) 
                  - การถ่ายภาพบุคคล (Portrait)  
                  - การถ่ายภาพสตัว ์(Pet Phtography) 
                  - การถ่ายภาพเคล่ือนไหว (Movment)  
                  - การถ่ายภาพหุ่นน่ิง (Still Life) 

- จดบนัทึกรายละเอียดในการถ่ายภาพทั้ง 10 
- นาํภาพแต่ละคนมาวิจารณ์ โอนไฟลภ์าพเกบ็ไวใ้นแฟลชไดร์ฟ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

6.2.1 การใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 
          - คะแนนความสวยงามถูกตอ้งตามหลกัการจดัองคป์ระกอบ ความคมชดั    
            และความถูกตอ้งของการฉายแสง     30   คะแนน 

กําหนดส่งงาน ใหส่้งงานปลายชัว่โมงท่ี 4 ของการเรียนคร้ังท่ี 10  สปัดาห์ท่ี 10 เพื่อนาํเสนอ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยท่ี   

6 
เร่ือง   เทคนิคการถ่ายภาพ สัปดาห์ท่ี 10 จํานวน 20 ข้อ 
บทเรียน  6.1  รู้เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง  ๆ

 
1. การถ่ายภาพทิวทศัน์ตอ้งควบคุมใหไ้ดร้ายละเอียดชดัเจน ตอ้งคมชดัทั้งภาพ ควรใชเ้ทคนิคขอ้ใด ? 
 ก. ใชข้าตั้งกลอ้ง  ข. ใชค้วามเร็วชตัเตอร์สูง  
 ค. เปิดรูรับแสงแคบ  ง. ใชเ้ลนส์มุมกวา้ง 
2. การเปล่ียนแปลงสีของภาพเพ่ือใหไ้ดภ้าพทิวทศัน์ท่ีมีสีสันสวยงามแปลกตา ควรใชเ้ทคนิคใด ? 
 ก. ฟิลเตอร์ตดัหมอก    ข. ฟิลเตอร์โพลาไรซ์  
 ค. ปรับสมดุลแสงสีขาว  ง. แผน่เจลาตินสี  
3. ขอ้ใดไม่ไดเ้ป็นเทคนิคการจดัองคป์ระกอบของภาพทิวทศัน์? 
 ก. การลดรายละเอียดท่ีไม่ตอ้งการท่ีทาํใหภ้าพถ่ายสูญเสียความสวยงามออกไป 
 ข. การใชแ้นวตน้ไมห้รือแนวร้ัว หรือวตัถุอ่ืนๆ ใชเ้ป็นส่ิงนาํสายตาเขา้ไปหาจุดเด่นในภาพ 
 ค. การเลือกใชรู้รับแสงกวา้งเพื่อควบคุมความชดัลึกของภาพ 
 ง. การใชเ้ฟรมหรือกรอบภาพจะช่วยสร้างการจดัวางองคป์ระกอบท่ีสวยงามได ้
4. การวางเสน้ขอบฟ้า ในการถ่ายภาพทิวทศัน์ควรวางไวท่ี้ตาํแหน่งใด ? 
 ก. ตาํแหน่ง 1/4 จากขอบบนของภาพหรือจากขอบล่างของภาพ 
 ข. ตาํแหน่ง 1/3 จากขอบบนของภาพหรือจากขอบล่างของภาพ 
 ค. ตาํแหน่ง 2/3 จากขอบบนของภาพหรือจากขอบล่างของภาพ 
 ง. ตาํแหน่ง 3/4 จากขอบบนของภาพหรือจากขอบล่างของภาพ 
5. การถ่ายภาพตามขอ้ใดท่ีจะสามารถเปล่ียนความรู้สึกท่ีมีต่อวตัถุได ้? 
 ก. การเปล่ียนตาํแหน่งมุมกลอ้ง ใหอ้ยูสู่งหรือตํ่ากวา่วตัถุ 
 ข. การใชค้วามเร็วชตัเตอร์ตํ่าจบัภาพวตัถุใหดู้เคล่ือนไหว 
 ค. การใชรู้รับแสงกวา้งเพื่อควบคุมใหฉ้ากหลงัอยูน่อกระยะชดั 
 ง. การเลือกใชเ้ลนส์ท่ีมีความบิดเบือนสูงเพือ่ทาํใหภ้าพดูแปลกตา 
6. การถ่ายภาพไฟตามถนน ป้ายนีออนโฆษณา ไฟประดบัใหไ้ดสี้ท่ีถูกตอ้งไม่ผดิพี้ยน ควรทาํอยา่งไร ? 
 ก. ใชไ้ฟแฟลชช่วยใหไ้ดภ้าพท่ีมีสีสนัท่ีถูกตอ้งในการถ่ายภาพ 
 ข. ใชฟิ้ลเตอร์โพลาไรซ์ช่วยแกสี้ในการถ่ายภาพ 
 ค. ใชก้ารปรับไวทบ์าลานซ์ใหถู้กตอ้งกบัแหล่งกาํเนิดแสง 
 ง. ใชค้วามเร็วชตัเตอร์ตํ่าร่วมกบัการใชข้าตั้งกลอ้ง 
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7. การถ่ายภาพสถาปัตยกรรมหรือส่ิงก่อสร้างจะตอ้งการความถูกตอ้งทางดา้นใดมากท่ีสุด ? 
 ก. แสงเงา ข. มิติ รูปทรง ค. สดัส่วน ง. ทศันียภาพ 
8. ในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ขอ้ใดจะสามารถแสดงระนาบความชดัตลอดแนวท่ีถ่ายไดดี้ท่ีสุด ? 
 ก. ขนาดรูรับแสง ข. เลนส์มุมกวา้ง ค. การกาํหนดมุมกลอ้ง ง. สภาพแสง 
9. การปรับแกแ้นวระนาบและแนวด่ิงของงานสถาปัตยกรรม เพื่อแกค้วามผดิเพี้ยน ทาํไม่ไดใ้นขอ้ใด ? 
 ก. การกาํหนดมุมของการวางตาํแหน่งของกลอ้งถ่ายภาพ  
 ข. การใชเ้ลนส์มุมกวา้ง  
 ค. การใชอุ้ปกรณ์พิเศษเช่น PC-Lens หรือ Shift-Lens  
 ง. ใชก้ารปรับแกใ้นขั้นตอนของการตกแต่งภาพโดยใชซ้อฟทแ์วร์ตกแต่งภาพ 
10. ทิศทางของแสงท่ีเหมาะสมสาํหรับการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม คือขอ้ใด ? 
 ก. แสงท่ีอยูใ่นแนวเฉียงดา้นขา้งของอาคาร และควรทาํมุมสูง 45 องศา 
 ข. แสงท่ีอยูใ่นแนวเฉียงดา้นขา้งของอาคาร และควรทาํมุมสูง 30 องศา 

 ค. แสงท่ีอยูใ่นแนวเฉียงดา้นขา้งของอาคาร และควรทาํมุมสูง 15 องศา 
 ง. แสงท่ีอยูใ่นแนวเฉียงดา้นขา้งของอาคาร และควรทาํมุมสูง 60 องศา 

11. ขอ้ใดไม่ไดเ้ป็นถ่ายภาพระยะใกล ้? 
 ก. การถ่ายภาพวตัถุส่ิงของท่ีมีขนาดเลก็  
 ข. การเลือกถ่ายภาพเฉพาะบางส่วนของวตัถุในระยะใกล ้
 ค. การถ่ายภาพท่ีตอ้งการอตัรากาํลงัขยายสูง 1:2 
 ง. การถ่ายภาพท่ีจะตอ้งระมดัระวงัเร่ืองความชดัลึก 
12. ขอ้ไม่ไดเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชร่้วมกบัการถ่ายภาพระยะใกล ้? 
 ก. ขาตั้งกลอ้ง, สายลัน่ไก  ข. แฟลชภายนอก  
 ค. ฟิลเตอร์ Close-up  ง. ท่อต่อ Tele-plus 
13. ขอ้ไม่ไดเ้ป็นวธีิการหลีกเล่ียงฉากหลงัท่ีรกรุงรังในการถ่ายภาพระยะใกล ้? 
 ก. การแกไ้ขโดยการจดัวางมุมกลอ้ง  
 ข. การแกไ้ขโดยใชก้ระดาษสีเทาหรือสีดาํไปวางไวท้างดา้นหลงัของ 
 ค. การแกไ้ขโดยการใชฟิ้ลเตอร์ ND เพื่อลดทอนแสงท่ีจะตกกระทบฉากหลงั 
 ง. ใชว้ธีิเปิดช่องรับแสงใหก้วา้งเพ่ือจะไดฉ้ากหลงัท่ีพร่ามวั 
14. ขอ้ใดไม่ไดเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีถูกออแบบสาํหรับการถ่ายภาพใกลโ้ดยเฉพาะ ? 
 ก. เลนส์มาโคร (Macro)  ข. เลนส์ถ่ายใกล ้(Close – up lens) 
 ค. วงแหวนกลบัเลนส์ (Reversing Ring) ง. ท่อต่อเลนส์ (Tele-plus) 
15. การถ่ายภาพใกลจ้ะตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองใดมากท่ีสุด ? 
 ก. ความชดัลึก ข. สภาพแสง ค. ความเร็วชตัเตอร์ ง. ฉากหลงั 
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16. ขอ้ใดไม่ไดเ้ป็นการแสดงออกถึงภาพถ่ายบุคคลท่ีดี ? 
 ก. การสร้างสรรคข์องผูถ่้ายภาพ ข. ความรู้สึกนึกคิดของช่างภาพ 
 ค. การจดัฉาก แสง เงาท่ีสวยงาม ง. การแสดงบุคลิกของผูถู้กถ่ายไดเ้ป็นอยา่งดี 
17. ขอ้ใดไม่ไดเ้ป็นเทคนิคในการถ่ายภาพเดก็ ? 
 ก. ควรใชก้ารถ่ายภาพทีเผลอ (Candid photography) 
 ข. ควรใชข้าตั้งกลอ้งร่วมกบัการใชค้วามเร็วชตัเตอร์ตํ่า 
 ค. ถ่ายโดยใชแ้สงธรรมชาติไม่ควรใชไ้ฟแฟลช 
 ง. เลนส์ท่ีใชค้วรเป็นเลนส์ถ่ายระยะไกล เพื่อท่ีไม่ตอ้งเขา้ใกลเ้ดก็  
18. การถ่ายภาพสัตวใ์นส่วนสัตวค์วรเลือกถ่ายในเวลาใด ? 
 ก. ตอนท่ีสตัวท์านอาหารเสร็จและพกัผอ่น ข. ถ่ายตอนเท่ียงวนัจะไดส้ภาพแสงท่ีดี 
 ค. ถ่ายเวลาใหอ้าหารสตัว ์  ง. ถ่ายตอนเยน็ก่อนใหอ้าหาร 
19. การถ่ายภาพสตัวใ์นกรณีท่ีตอ้งการถ่ายภาพ ผา่นลูกกรงเหลก็หรือร้ัวกนั ควรทาํอยา่งไร ? 

 ก. ควรเปิดช่องรับแสงของเลนส์ใหก้วา้ง ข. ใหก้ลอ้งห่างจากลูกกรง อยูน่อกระยะชดั 
 ค. ใชเ้ลนส์ถ่ายภาพใกล ้  ง. ใชค้วามไวแสงสูง 
20. ขอ้ใดไม่ไดเ้ป็นเทคนิคในการแอบถ่ายภาพสัตวป่์า ? 
 ก. ใชเ้ลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสั  400 มม. – 1200 มม. ข. ใชแ้ฟลชภายนอกเพื่อใหไ้ดแ้สงท่ีพอดี 
 ค. กลอ้งควรตั้งบนขาตั้งใชฟิ้ลม์ท่ีมีความไวแสงสูง  ง. ถ่ายจากบงัไพร, ซุม้เพื่อไม่ใหส้ตัวเ์ห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



280 
 

หน่วยท่ี  6  :  เทคนิคการถ่ายภาพ 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยท่ี  6 เร่ือง   เทคนิคการถ่ายภาพ สัปดาห์ท่ี 10 20  คะแนน 

  
ขอ้ ก ข ค ง  ขอ้ ก ข ค ง 
1   X    11    X  
2     X  12     X 
3    X   13   X   
4  X     14     X 
5 X     15 X     
6    X   16   X   
7    X  17  X    
8    X   18   X  
9  X     19    X  
10 X      20  X    

 
 
 

   
 


