บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลสหกิจศึกษา “รายงานการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาการเป็ นผูช้ ่วยช่างภาพ บริ ษทั ตา
ช านิ จ ากัด (Chamni’s Eye)” การปฎิ บ ัติ ง านในสถานประกอบการในช่ ว งระยะเวลาระหว่ า ง 14
พฤษภาคม ถึ ง 31 สิ ง หาคม 2561 โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต (Production) การ
ถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่ บนสื่ อออนไลน์ (Online media) ประเภท ภาพถ่ายโฆษณา (Advertising Image)
ภาพถ่ายบุคคล (Portrait) และภาพถ่ายสิ นค้า (Product image) รวมถึงลาดับขั้นตอนก่อน-หลังในการ
ถ่ า ยภาพภายในสตู ดิ โ อที่ ถู ก ต้อ งในสถานะผูช้ ่ ว ยช่ า งภาพ การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ผูป้ ฎิบตั ิงานได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏี ดังนี้
2.1. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
2.1.1. ทฤษฏีการถ่ายภาพ
2.1.2. อุปกรณ์การถ่ายภาพ
2.1.3. การจัดองค์ประกอบภาพ
2.2. แนวคิดการจัดแสง
2.2.1. ประเภทและทิศทางของแสง
2.2.2. แสงการถ่ายภาพสิ นค้า(pack shot)
2.2.3. แสงการถ่ายภาพภาพบุคคล (Portrait)
2.3 แนวคิดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแต่งภาพ
2.3.1. ความสามารถของโปรแรกม Capture One
2.3.2. การใช้งานโปรแกรม Capture One
2.4 สรุ ปการนาแนวไปใช้ปฏิบตั ิงาน
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2.1.1.ทฤษฏีการถ่ ายภาพ
ความสาคัญของการถ่ ายภาพ
การถ่ายภาพ เป็ นสิ่ งสาคัญที่อยูค่ ู่กบั มนุษย์ต้ งั แต่เกิดจนตาย ซึ่ งปั จจุบนั เทคโนโลยีมีการพัฒนา
อย่างก้าวไกลส่ งผลให้กาเนิดสื่ อชนิดใหม่ คือ สื่ อดิจิทลั ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือ
ที่เป็ นเครื่ องมือไว้สาหรับการติดต่อสื่ อสารยังมีการพัฒนาให้มีความสามารถถ่ายรู ปได้จึงทาให้มนุษย์ยคุ
ปั จจุบนั “ยุคดิ จิทลั ” นิ ยมถ่ายรู ป ลง Social Network เพื่อแสดงให้คนอื่นเห็ นถึงการใช้ชีวิตและ ไลฟ์
สไตล์ (lifestyle) ของตนเอง
การถ่ายภาพสามารถทาได้ง่ายมากขึ้นหากเปรี ยบเทียบจากอดีตในยุคของกล้องฟิ ล์มสู่ ยุดของ
กล้องดิ จิทลั DSLR และ กล้องโทรศัพท์มือถื อ แต่ปัจจัยในการถ่ายภาพของมนุ ษย์ท้ งั ในอดี ตจนถึง
ปัจจุบนั มีมุ่งหมายอยูท่ ้ งั หมด 4 ประการ
1. เพื่อบันทึกเหตุการณ์ คนส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในการถ่ายภาพเพื่อบันทึกช่วงเวลาที่สาคัญ
ในชีวิต เช่นงานมงคลสมรส วันเกิด วันเข้ารับตาแหน่งสาคัญทางการงาน หรื อแม้แต่การไปท่องเที่ยว
ตามสถานที่ต่างๆกับครอบครัว ซึ่งเป็ นเหตุการณ์สาคัญที่น่าจดจา
2. ภาพถ่ายเพื่องานศิลปะ ช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่น ถ่ายภาพลักษณะอื่นๆที่นอกจาก
การบันทึกความทรงจาแล้ว ยังมีการถ่ายภาพบุคคล ภาพวิวทิวทัศน์ และภาพสถาปั ตย์กรรมที่สวยงาม ที่
ผูถ้ ่ายภาพชื่นชอบและสามารถทาให้ผอู ้ ื่นที่ได้รับชมภาพดังกล่าวชื่นชอบเช่นกัน
3 .ภาพถ่ายเพื่อการค้า ช่างภาพมืออาชีพส่ วนใหญ่นอกจากการบันทึกภาพเพื่อบันทึกความทรง
จาแล้วนั้นยังถ่ายภาพอื่นๆที่สวยงาม เช่น ภาพดอกไม้ ภาพวิวทิวทัศน์ เพื่อตีพิมพ์ และจัดจาหน่ ายเพื่อ
เลี้ยงชีพของตน
4. ภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผูถ้ ่ายภาพต้องการการนาเสนอเรื่ องราวที่ตนประสบพบเจอ
ให้คนอื่ นรั บทราบ ยกตัวอย่าง ภาพข่าวสารบ้านเมื องโดยเฉพาะเหตุการณ์ ที่เกิ ดซึ่ งน่ า หรื อการไป
ท่องเที่ยวในสถานที่สวยงาม และนามาโพสลงใน สื่ อสังคมออนไลน (Social Network) อย่างที่เป็ นอยู่
ในปัจจุบนั
ถึงแม้ว่าการถ่ายภาพในปั จจุบนั จะมีเทคโนโลยีครอบคลุมและสามารถทาให้การถ่ายภาพเป็ น
เรื่ องที่ง่ายดายแต่อีกหลายคนที่ยงั ถ่ายภาพแต่ไม่รู้วา่ การถ่ายภาพนั้นแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1. การถ่ายภาพในภาษาวิทยาศาสตร์ คือ การทาปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและแสง
2. การถ่ายภาพในภาษาศิลปะ คือ การวาดภาพด้วยแสง
(เทคนิคการถ่ายภาพ https://sac.kku.ac.th/kmsac/photo/p2.pdf เข้าถึงข้อมูลวันที่ 10 สิ งหาคม 2561)
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วิวฒ
ั นาการด้ านการถ่ ายภาพ
ในอดี ตในยุคของก่ อนคริ สต์ศกั ราช มนุ ษ ย์ไ ม่ มีเ ทคโนโลยีใ นการถ่ ายภาพมี เ พีย งการวาด
ภาพเสมือนจริ ง เพื่อการบันทึกความทรงจาหรื อการสื่ อความหมายไปยังผูอ้ ื่น ใช้ระยะเวลานานในการ
วาดภาพแต่ละภาพซึ่งภาพที่ได้ก็ไม่เหมือนจริ งตามที่ตาเห็น มนุษย์ได้พฒั นาจบประสบความสาเร็ จด้วย
การคิคค้นด้วยนักวิทยาศาสตร์ โดยนาความรู ้จากศาสตร์ 2 ศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ สาขาฟิ ซิ กส์ ในเรื่ อง
ของแสงแต่ละประเภทและกล้องถ่ายภาพแต่ละประเภท ศาสตร์ สาขาเคมีที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการ
ถ่ายภาพเช่ น ฟิ ล์ม สารไวแสง และน้ ายาสร้างภาพ ซึ่ งกระบวนการทั้งหมดเกิ ดขึ้นในยุค 400ปี ก่อน
คริ สต์ศกั ราช
ผูท้ ี่ได้คน้ พบค้นแรกคือ นักวิทยาศาสตร์ ชาวกรี ก คือ อริ สโตเติล (Aristotla) ได้คน้ พบว่าการที่
แสงผ่านวัตถุ แ ล้ว ลอดผ่านช่ อ งเล็ก ๆ เข้าไปในห้องที่ มืด และน ากระดาษมาว่าหากจากช่ องเล็ก ๆ
ประมาณ 15 เซนติเมตร จะทาให้เห็นวัตถุที่วางอยูข่ า้ งหน้าของแสงปรากฏอยูบ่ นกระดาษโดยมีลกั ษณะ
กลับหัวแต่ยงั ขาดความชัดเจน

รู ปที่ 2 .1 รู ปลักษณะการทางานของ กล้งออบสคิวรา ที่จิตกรนาไปใชในการวาดภาพ

ต่อมามีการคิดค้นและพัฒนาจนเกิดกล้องรู เข็ม หรื อกล้องออบสคิวรา (Obscura Camera) ในปี
ค.ศ. 1039 โดยมีลกั ษณะเหมือนกล่องที่มีห้องมืดอยู่อีกฝั่ ง เมื่อแสงลอดผ่านรู เล็ก ๆ เข้ามาจะทาให้
ปรากฏภาพเสมื อนจริ งในลักษณะกลับหัวบนแผ่นที่ รองรั บอี กด้านนึ ง กล้องออบสคิวรา (Obscura
Camera) แปลจากภาษาลาติน ว่า ห้องมืด ที่จิตกรใช้วาดภาพ เป็ นการพัฒนาและต่อยอดจากแนวคิดของ
อริ สโตเติล (Aristotla) ทาให้มีขนาดเล็กลงและสามารถเคลื่นย้ายได้ง่ายแต่ยงั คงลักษณะของห้องมืดไว้
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รู ปที่ 2.2. รู ปลักษณะกล้องออบสคิวรา (Obscura Camera)
ต่อมาได้มีการพัฒนาเลนส์นูนและนาไปใส่ ในช่องที่แสงลอดผ่านเพื่อให้แสงที่ผา่ นเข้ายังห้อง
มืดภายในกล้องออบสคิวรามีความสว่างมากขึ้นจากเดิม แต่ยงั ขาดความคมชัดของวัตถุ ผูท้ ี่คิดค้นคือ กิ
โรลาโม การ์ แดโน (Girolamo Gardano) ชาวอิตาเลี่ยน ซึ่ งได้คิดค้นและประสบความสาเร็ มในปี ค.ศ.
1550 และโยฮานน์ สเตอร์ ม(Johann Sturm) ประดิษฐก์ลอ้ งรี เฟลกซ์เป็ นกล้องแรกของโลก โดยใชก้ระ
จกเงาวางตั้งให้ได้มุม 45 องศาเพื่อรับแสงแล้วสะท้อนเข้าฉากรับภาพ ซึ่ งได้ถาพหัวตั้งสะดวกต่อการ
มองภาพของผูถ้ ่าย

รู ปที่ 2.3 รู ปของกล้องออบสคิวรา (Obscura Came) ที่ใส่ เลนส์นูนในช่องแสง
ต่อมาในการพัฒนากล้องออบสคิวรา (Obscura Camera) ยังมีการคิดค้นพัฒนาและต่อยอดใหม่
จากเดิมและในปี ค.ศ. 1568 มีการประดิษฐ์ม่านระหว่างช่องรับแสง (Diaphragm) เพื่อให้สามารถบังคับ
แสงที่ลอดผ่านความแตกต่างคือเกิดกล้องมีความสามารถปรับแสงจึงทาให้ภาพที่ได้คมชัดขึ้น
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รู ปที่ 2.4. รู ปกล้องออบสคิวรา ที่มีม่านช่องรับแสง
ค.ศ. 1727 - ค.ศ. 1777 เป็ นยุคเริ่ มต้นของสารเคมี โดยค้นพบว่าสารของชอล์กกับเกลือเงินไนเต
รทผสมกันเมื่อทาปฏิกิริยากับแสงแล้วทาให้เกิดภาพสี ดาซึ่ งผูค้ น้ พบคือ โยฮัน เฮนริ ช ชุลตช์ (Johann
Heinrich Schulze) และนอกจากนี้ ยงั ค้นพบว่าแสงสี น้าเงิน แสงสี ม่วง ของ Positive เมื่อผสมกับเกลือ
เงินไนเตรทและเกลือเงินคลอไรด์สามารถทาปฏิกิริยกันแล้วได้สีดาที่ดามากกว่าการใช้แสงสี แดง

รู ปที่ 2.5. รู ปของ เฮนริ ช ชุลตช์ (Johann Heinrich Schulze)
แผ่นดีบุกผสมด้วยตะกัว่ และฉาบด้วยสารไวที่ให้แสงสี ขาวที่เรี ยกว่า บีทูแมน (White Bitumen)
นาใส่ เข้าไปในกล้องออบสคิวรา (Obscura Camera) ซึ่ งวิธีดงั กล่าเป็ นการคิดค้นของ โจเซฟ เนี ยพฟอร์
เนียพซ์ (Joseph Nicephore Niepce) ชาวฝรั่งเศสในค.ศ.1826 เป็ นการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ใช้ระยะเวลาถึง
8 ชัว่ โมงในการถ่ายจากหน้าต่างบ้านเขาในเมืองแกรส (Grass) และนาแผ่นดีบุกที่ฉากด้วยสารบีทูแมน
ล้างด้วยส่ วนผสมน้ ามันจากต้นลาเวนเดอร์ (Lavender) กับ สารWhite Petroleum แล้วทาให้ส่วนที่ถูก
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แสงที่เป็ นส่ วนของ Positive แข็งตัว ก่อนที่สารอื่นๆจะละลายตัวออกหมด เหลือเพียงส่ วนที่เป็ นตะกัว่ ที่
มีสีดา ซึ่ งภาพถ่ายภาพนั้นเนี ยพซ์ต้ งั ชื่อไว้ว่า เฮลิโอกราฟ (Haliograph) หมายความว่า “ภาพที่วาดด้วย
ดวงอาทิตย์” และวิธีดีงกล่าวทาให้เป็ นต้นผลงานต้นแบบเพื่อให้นกั วิทยาศาสตร์รุ่นหลังได้นาแนวคิดมา
พัฒนา
( ที่ ม า จ า ก https://beertechno.files.wordpress.com/2 0 1 4 / 1 1 / e0 b8 9 ae0 b8 9 7 e0 b8 9 7 e0 b8 b5 e0 b9 8 8 - 1 e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8b9e0b989e0b980e0b89ae0b8b7e0b989e0b8ade0b887e0b895e0b989e0b89
9.pdf การถ่ายภาพเบื้องต้น เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561)

รู ปที่ 2.6 รู ปของโจเซฟ เนียพฟอร์ เนียพซ์ (Joseph Nicephore Niepce) และภาพถ่ายของเขา
หลังจากค.ศ.1826 มีการคิดค้นกระบวนการสร้างภาพแบบใหม่ ซึ่ งป็ นกระบวการที่ทาให้เกิด
สร้างด้วยปฏฺกิริยาของแสงโดยมีเป็ นกลองแบบสี่ เหลี่ยมที่ซอ้ นกัน 2 ใบโดยที่กล่องใบนอกสามารถปรับ
ระยะชัด ด้ว ยการเลื่ อ นเข้า เลื่ อ นออกได้ ซึ่ งกระบวนการสร้ า งภาพนี้ ถู ก เรี ย กว่ า ดาร์ แ กร์ โ อไทม์
(Daguerreotype) จึงกลายเป็ นชื่อเรี ยกกล้องถ่ายยุคนั้นว่า กล้องดาแกร์โอไทป์ (Daguerreotype Camera)
กระบวนการดาแกร์ โอไทป์ กระบวนการที่ สร้ างใหม่ที่ย่างก้าวเขามาสู่ กรถ่ายภาพในปั จจุ บนั โดย
กระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1837 โดยจิตกรชาวฝรั่งเศส หลุยส์ จาคเคอร์ แมนเดดาแกร์ (Louis
Jacque Mande Daguerre)
(ที่มาจาก http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/3/3.pdf เทคนิดการถ่ายภาพ. เข้าถึง
ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561)

9

รู ปที่ 2.7 หลุยส์ จาคเคอร์ แมนเดดาแกร์ (Louis Jacque Mande Daguerre) ผูค้ ิดค้น

รู ปที่ 2.8 กล้องดาแกร์โอไทป์ (Daguerreotype Camera)
หลังจาก ค.ศ. 1837 ได้กาเนิ ดกล้องดาแกร์ โอไทป์ (Daguerreotyre camera) มนุษย์จะไม่หยุดที่
จะให้ความสาคัญกับการพัฒนากล้องถ่ายภาพและในปี ค.ศ. 1840 ได้มีการคิดค้นการใช้กระดาษไวแสง
ได้สาเร็ จโดย
วิลเลี่ยม เฮนรี่ ฟลอกซ์ ทัลบอท (William Henry Fox Talbot) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1860
ช่างภาพอังฤษ โธมาส ซัทตัน (Thomas Sutton) ได้เกิดแนวคิดใช้ปริ ซึมห้าเหลี่ยม (Penta prism) เพื่อให้
เกิดภาพสะท้อนให้เห็นตามความเป็ นจริ งในระดับเดียวกับสายตาด้วยการที่เขาได้นากระจกเงามาใช้ช่วย
ในการภาพให้ปรากฏในจอมองภาพ ในปี ค.ศ. 1871 เป็ นกระบวนการใหม้ที่เรี ยกว่า เพลทแห้ง (Dry
Plate) โดนทาจากเจนลาติน (Genlatin) ฉาบบนกระจก จึงส่ งผลให้เกิดการค้นใช้สารไวแสงฉาบลงบน
กระดาษเป็ นม้วน เพื่อให้ช่างสามารถ่ายภาพได้ครั้งละหลายภาพ
(ที่มาจาก http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/3/3.pdf เทคนิดการถ่ายภาพ. เข้าถึง
ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561)
ในการที่มนุษย์สามารถนาสารไว้แสงฉาบลงบนกระการะเป็ นม้วนได้ ในปี ค.ศ. 1888 จึงมีการ
สร้างฟิ ล์มแบบเป็ นม้วน มีชื่อว่า โกดัก (Kodak) โดย บริ ษทั Eastman Kodak Company ด้วยการคิดค้น
ของ ยอร์จ อีสต์แมน (George Eastman) ชาวอเมริ กนั นอกจากนี้ยงั มีการประดิษฐ์กล้องแบบพกพาได้มี
ลักษณะเป็ นสี่ เหลี่ยมซึ่งเป็ นกล้องที่ไม่มีการปรับระยะชัดและมีความเร็ วในการรับแสงตายตัว และมีการ
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ทางานการเปลี่ยนฟิ ล์มแบบกระดาษในรู ปแบบโปร่ งแสง คือ เซลลูลอยซ์ (Celluoid) ทีคิดค้นขึ้นมาแทน
กระดาษ
(ที่มาจาก http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/3/3.pdf เทคนิดการถ่ายภาพ. เข้าถึง
ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561)

รู ปที่ 2.9 รู ปของ ยอร์จ อีสต์แมน (George Eastman) ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ผลิตฟิ ล์ม Kodak
หลังจากนั้นป็ นยุคของกล้องที่ใช้ฟิล์มในการถ่ายภาพและมีบริ ษทั เกิดขึ้นมากมายในการผลิต
กล้องฟิ ล์มรู ปทรงต่าง ๆ ออกสู่ ทอ้ งตลาด ในปี ค.ศ. 1925 บริ ษทั อี.ไลซ์ (E.leiz) ของประเทศเยอรมัน
ได้ผลิตกล้องที่ใช้ฟิล์มขนาด 35. มิลลิเมตร ที่สมบรู ณ์แบบเป็ นตัวแรก โดยมีชื่อว่า ไลก้า 1 (Leica1) และ
ในปี ค.ศ 1928 Franke & Heidecke Roleiflex ได้มีการนาเสนอให้กล้อง Roleiflex เป็ นกล้องขนาดพกพา
ซึ่ งเป็ นกล้องในระบบสะท้อนภาพเลนส์คู่ (Twin-lens Reflex Camera) เรี ยกสั้นๆว่า ระบบ TLR โดย
เลนส์ชุดหนึ่ งทาหน้าที่รับภาพ และเลนส์อีกชุดนึ ง ใช้สะกระจกสะท้อนให้เกิดภาพสารับใช้มองภาพ
และใช้ฟิล์มขนาด 120 มิลลิเมตร

รู ปที่ 2.10 รู ปกล้องไลก้า 1 (Leica 1)

รู ปที่ 2.11 รู ปกล้อง Roleiflex
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วิวฒั นาการของกล้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องซึ่ งในปี ค.ศ. 1933 ได้มีการผลิตกล้องระบบ
สะท้อนเลนส์เดี่ยว (Single Lens Reflex Camera) เป็ นกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ ซึ่ งผลิตโดย
Ihageen Exakgtaใช้ฟิล์มขนาด 120 มิลลิเมตร ซึ่ งต่อมาได้ผลิตรุ่ น Kine Exakta ที่ใช้ฟิล์ม 35 มิลลิเมตร
และเป็ นกล้องที่นิยมในยุคนั้นเพราะสามารถปรับความเร็ วชัตเตอร์ได้ 12วินาที – 1/1000วินาที

รู ปที่ 2.12 รู ปกล้อง Exakgta
บริ ษทั Eastman Kodak ได้พฒั นาฟิ ล์มจากขาวดาเป็ นฟิ ล์มสี ได้สาเร็ จในปี ค.ศ 1935 โดยมีชื่อว่า
Kodachrome ซึ่งมีสีสันที่สวยงามจึงกลายเป็ นที่นิยมของช่างภาพมืออาชีพในยุคสมัยนั้น

รู ปที่ 2.13 รู ปของฟิ ล์ม Kodachrome
นอกจานี้ ยงั ได้คิดคต้นฟิ ล์ม negative สี Kodacolor ได้สาเร็ จในปี ค.ศ. 1941 และแนะนาเข้าสู่
ท้องตลาด

รู ปที่2.14 รู ปของฟิ ล์ม negative สี Kodacolor
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การพัฒนาของกล้องถ่ายภาพมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจนก้าวข้ามยุคของกล้องถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มใน
การถ่ายมาเป็ นระบบดิจิทลั ด้วยเหตุผลที่ความต้องการของมนุ ษย์มากขึ้นในเรื่ องของความคมชัดของ
ภาพและความรวดเร็ วในการถ่าย จนบริ ษทั Kodak ได้พฒั นาโดนการนากล้องที่ใช้ฟิล์มของยี่หอ้ อื่น มา
ดัดแปลง(Nikon) และได้นิยามการเรี ยกเม็ดสี ภายในภาพว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งไฟล์ภาพมีขนาดถึง 1.3เม
กะพิกเซล ซึ่ งผลิตออกมาเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายประเภท ช่างภาพมืออาชีพ นักข่าว เพราะตัวกล้องมี
ราคาสู งเกินกว่า มือสมัครเล่นจะจับต้องได้

รู ปที่ 2.15 รู ปกล้องดิจิทลั ตัวแรกของโลก
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2.1.2 อุปกรณ์ การถ่ ายภาพ
ในการถ่ายภาพในปั จจุบนั มีหลายหลายประเภทหากพูดถึงการถ่ายภาพเพื่อการประกอบอาชีพ
นั้น มีหลากหลายแขนงที่แต่ออกไป ช่างภาพแต่ละคนก็ใช่เทคนิคและอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่
กับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งแบ่งออกตามประเภทของกล้องถ่ายภาพได้ดงั นี้
กล้องคอมแพค (Compact Camera)
เป็ นกล้องที่มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบา ซึ่ งเป็ นที่นิยมเพราะง่ายและสะดวกสบายต่อการพกพา
และมี ราคาถูก หลักการทางานมี กลไกที่ สามารถโฟกัสภาพได้ดว้ ยตัวเอง มี แฟลชภายในตัว แต่ไม่
สามารถปรับค่าต่าง ๆ ได้ เลนส์ที่อยูก่ บั ตัวกล้อง มีขนาด 35 มิลลิเมตร หรื อ 28 มิลลิเมตร ไม่สามารถซูม
ได้

รู ปที่ 2.16 รู ปกล้องคอมแพค (Compact Camera)
กล้องซุปเปอร์ คอมแพค (Super Compact Camera)
เป็ นกล้องที่มีลกั ษณะคล้ายกันกับกล้องคอมแพค (Compact Camera) แต่มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่า
เพราะกล้องตัวนี้มีหลักการทางานที่ซบั ซ้อนกว่าเพราะสารมารถตั้งค่าเวลาในการถ่ายและสามารถบอก
วันเดือนปี ที่ถ่ายได้ เลนส์ที่ติดกับตัวกล้องที่ส่วนใหญ่ติดตั้ง คือ 28-90 มิลลิเมตรซึ่งสามารถซูมเข้าซูมอ
อกได้ นอกจากนี้ กล้องซุ ปเปอร์ คอมแพค (Super Compact Camera) ยังมีโหมดที่มีไว้สาหรับถ่ายภาพ
วัตถุขนาดเล็ก มีชื่อว่า มาโคร (Macro)

รู ปที่ 2.17 รู ปกล้องซุปเปอร์คอมแพค (Super Compact Camera)
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กล้องดิจิทัลสะท้ อนเลนส์ เดี่ยว (Digital Single lens reflex camera)
กล้องดิ จิทลั สะท้อนเลนส์ เดี่ ยว (Digital Single lens Reflex camera) เรี ยกย่อว่า กล้อง DSLR
เป็ นกล้องที่คนส่ วนใหญ่นิยมใช้กนั มากในปั จจุบนั เป็ นกล้องที่มีความละเอียด ความคม และคุณภาพ
ของภาพถ่ามสู ง รวดเร็ วสะดวกต่อการใช้งานของช่ างภาพในปั จจุ บนั กล้อง DSLR เป็ นกล้องที่ถูก
พัฒนามาจากกล้องฟิ ล์มในอดีต ซึ่งตัวกล้อง (Body) และ เลนส์ (Lens) สามารถถอดแยกจากกันได้
ตัวกล้อง

รู ปที่ 2.18 กล้องดิจิทลั สะท้อนเลนส์เดี่ยว (Digital Single lens reflex camera)
กลไกภายในตัวกล้อง DSLR ที่ มีก ลไกเสมื อนกล้องฟิ ล์มแล้วนั้น ซึ่ งสิ่ งหนึ่ งที่ ก ล้องดิ จิทลั
สะท้อนเลนส์ เดี่ ยว (Digital Single lens reflex camera) ได้พฒ
ั นาขึ้นมาแทนกล้องสะท้อนเลนส์ เดี่ ยว
(Single lens reflex camera)ที่ใช้ฟิล์มเป็ นตัวเก็บภาพ คือ Image Sensor ที่มีขนาดท่ากับ ฟิ ล์มขนาด 35
มิลลิเมตร หรื อที่เรี ยกกันว่า Full Frame แต่ดว้ ยราคาที่สูงจึงทาให้ผูผ้ ลิตได้ผลิตกล้อง DSLR ออกโดย
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ซึ่ งได้แก่ กล้องที่มีขนาดเซ็นเซอร์ รับภาพ (Sensor) เท่ากับขนาดของฟิ ล์ม 35
มิลลิเมตร และ กล้อง APS-C หรื อ กล้องตัวคูณที่จะมีขนาดของเซ็นเซอร์รับภาพ (Sensor) เล็กกว่าขนาด
ของฟิ ล์ม ซึ่ งให้ความละเอี ยดและความคมชัดของภาพถ่ ายที่ แตกต่ างกัน และราคาที่ แตกต่าง เป็ น
ตัวเลือกให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้กบั งานประเภทนั้น ๆ
เลนส์ (Lens)
เลนส์เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่รับภาพ ซึ่งประกอบชุดเลนส์นูนเรี ยงซ้อนกันอยูภ่ ายใน เลนส์แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
เลนส์ เดี่ยว คือเลนส์ที่มีระยะโฟกัสเดียวหรื อเลนส์ฟิกซ์ ซึ่งจะมีตวั เลขระยะโฟกัสระบุไว้ชดั เจน
เช่น เลนส์ 35 มิลลิเมตร เลนส์ 50 มิลลิเมตร และเลนส์ 85 มิลลิเมตร
เลนส์ ซูม คือ เลนส์ที่มีช่วงโฟกัสได้ 2 ช่วง บนตัวเลนส์จะมีตวั เลข 2 ชุด ระบุไว้ชดั เจน เช่น
เลนส์ 16-35 มิลลิเมตร 70-200 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 2.19รู ปเลนส์ฟิกซ์
รู ปที่ 2.20 รู ปเลนส์ซูม
เลนส์ยงั แบ่งออกได้อีก 4 ประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับการทางานของช่างภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็ นดังนี้
เลนส์ มุมกว้ าง คือเลนส์ที่มีระยะโฟกัสต่ากว้าง 50 มิลลิเมตร ซึ่ งเหมาะสมกับการถ่ายภาพในที่
แคป เช่ น ห้อ งนอน ห้อ งเสื้ อ ผ้า หรื อ ในสถานที่ แ คปแต่ ต ้องการภาพกว้า งซึ่ ง สามารถจัด อยู่ไ ด้ท้ งั
ประเภทของเลนส์เดี่ยว หรื อเลนส์ซูม ซึ่งภาษาช่างภาพเรี ยกว่า เลนส์ (Wide Angle Lens)
เลนส์ ทั่วไป คือเลนส์ที่ติดกันตัวกล้องมาจากร้าน ซึ่ งสามารถใช้ถ่ายภาพได้เช่นเดียวกัน ภาษา
ช่างภาพเรี ยกว่า (lens Kit)
เลนส์ มาโคร คือเลนส์ที่เหมาะกับการถ่ายภาพของวัตถุงที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เช่น แมลง เกษร
ดอกไม้ หรื อเครื่ องประดับชิ้นเล็ก ๆ ภาษาช่างภาพเรี ยก Macro Lens
เลนส์ ถ่ายไกล คือเลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพของวัตถุที่อยูไ่ กล และช่างภาพไม่สามารถเข้าใกล้วตั ถุได้
เช่น นักฟุตบอลในสนาม หรื อสัตว์ป่า เป็ นต้น ซึ่ งระยะโฟกัสจะมากกว่า 50 มิลลิเมตร ช่างภาพเรี ยกว่า
Telephoto Lens

รู ปที่ 2.21 รู ปเลนส์มุมกว้าง

รู ปที่ 2.22 รู ปเลนส์ทวั่ ไป
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รู ปที่ 2.23 รู ปเลนส์มาโคร

รู ปที่ 2.24 รู ปเลนส์ถ่ายไกล
นอกจากกล้องถ่ายภาพและเลนส์ที่เป็ นอุปกรณ์ที่สาคัญของช่างภาพ ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็ น
อุปกรณ์เสริ มเพื่ออานวยความสะดวกแก่ช่างภาพ และอุปกรณจัดเก็บกล้องหลังจากใช้งานเสร็ จ ซึ่ งมี
ดังนี้
อุปกรณ์ อานวยความสะดวก
ขาตั้งกล้อง เป็ นตัวช่วยให้กล้องนิ่ งกว่าการใช้มือ ให้กรณี ใช้สาหรับการถ่ายภาพ วิวทิวทัศน์
หรื อการถ่ายภาพกลางคืน เพื่อป้องกันการสั้นของกล้องถ่ายภาพ

รู ปที่ 2.25 รู ปขาตั้งกล้อง
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แบตเตอรี่สารอง เป็ นอุปกรณที่อานวยความสะดวกแก่ช่างภาพในกรณี ที่การถ่ายภาพใช้เวลาที่
ยาวนานในการถ่ายภาพ ช่างภาพส่ วนใหญ่มีแบตเตอรี่ สารองติดตัวไว้เสมอเพราะเมื่อถึงเวลาจาเป็ นที่
ต้องถ่ายทาอาจมีเหตุการณ์แบตเตอรี่ หมดจึงทาให้พลาดเหตุการณ์สาคัญ

รู ปที่ 2.26 รู ปแบตเตอรี่ สารอง
เมมโมรี่การ์ ด (Memory Card) เป็ นอุปกรณ์เก็บรู ปภาพแทนม้วนฟิ ล์มในอดีต ซึ่ งในปั จจุบนั มี
หน่ วยความจาที่มากสามารถเก็บภาพถ่ายได้หลายภาพ แต่ในกรณี ที่ช่างภาพถ่ายภาพจานวนมากจึงทา
ให้ เมมโมรี่ การ์ดเพียงหนึ่งตัวไม่สามารถเพียงพอต่อการถ่ายภาพ จึงทาให้ ช่างภาพส่ วนใหญ่พกสารอง
ไว้

รู ปที่ 2.27 รู ปเมมโมรี่ การ์ด
นอกจากอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่จาเป็ นต่อช่างภาพแล้วนั้น กล้องและเลนส์ที่ใช้ในการ
ถ่ายภาพนั้นมีราคาแพงจึงจาเป็ นต้องมีการดูแลรักษา ด้วยการทาความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะ
อุปกรณ์ จัดเก็บกล้อง
การทาความสะอาดกล้อง เรื่ องสาคัญที่ควรทาก่อนจัดการเก็บกล้อง เพราะในการถ่ายภาพแต่ละ
ครั้งน่ามีสิ่งสกปรกที่อาจสะสมอยูท่ ี่ตวั กล้องและเลนส์ ก่อนจัดเก็บเข้าที่ช่างภาพส่ วนใหญ่เลือกที่จะทา
ความสะอาด ด้วยชุดทาความสะอาดกล้องและเลนส์ ซึ่งประไปด้วย แปรงปั ดฝุ่ ง ลูกลม น้ายาเช็ดกระจก
เลนส์ ผ้าที่ใช้สาหรับเช็ดเลนส์
หลังจากการทาความสะอาดเสร็ จแล้วการจัดเก็บเป็ นเรื่ องสาคัญและจาเป็ นต่อกล้อง เพราะ
กล้อ งถ่ า ยภาพ ส่ ว นประกอบส่ ว นใหญ่ เ ป็ นชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ซ์ แ ละยาง จึ ง ท าให้ก ารจัด เก็บ ที่
เหมาะสมนั้นควรเป็ นในที่ปลอดความชื้น ซึ่งเรี ยกความตูป้ ลอดความชื้น

รู ปที่ 2.28 รู ปอุปกรณ์ทาความสะอาด

รู ปที่ 2.29 ตูป้ ลอดความชื้น
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2.1.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ
การถ่ายภาพอาจเป็ นเรื่ องง่าย ๆ ของหลายคน นอกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถหาซื้ อได้ตาม
ร้านค้าแล้วนั้น การภาพที่ดีและมีค่า คือ ศิลปะการวาดภาพด้วยแสงและเงา และถ่ายทอดอารมณ์ดว้ ยสี
ลงบนวัตถุ ซึ่งการถ่ายภาพมีองค์ประกอบในทางศิลปะดังนี้
เรื่ องราวของภาพ ภาพถ่ายที่ ดี คือ การสื่ อสารเรื่ องราวภายในภาพไปยังผูช้ มเพื่อให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของภาพที่ช่างภาพต้องการสื่ อสาร
การจัดวางวัตถุ ควรจัดวางอยูใ่ นตาแหน่งที่ตอ้ งการในการถ่ายสิ่ งของที่ไม่สามารถขยับได้ เช่น
ขวดน้ า แก้วน้ า หรื อการถ่ายภาพกับวัตถุที่สามารถขยับได้ภายในกรอบภาพเช่น คนกาลังเดินจาก จุด A
ไปยังจุด B ซึ่งผูถ้ ่ายสามารถออกแบบได้ ซึ่งในการจัดวางวัตถุน้ นั ควรวางไว้ในจุดที่มีความสนใจมี 4 จุด
ซึ่ งเกิดขึ้นจากการ แบ่งช่องภายในภาพให้เป็ น 9 ช่อง มีการจัดวางโดยการแบ่งภาพถ่ายให้เป็ น 3 ส่ วน
เมื่อวัตถุอยูภ่ ายส่ วนได้ส่วนหนึ่งจะทาให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจ ซึ่ งเรี ยกว่า กฏ 3 ส่ วน และอีก 1 รู ปแบบใน
การจัดวางองค์ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพถ่าย คือ กฏ 3 สามเหลี่ยมทองคา

รู ปที่ 2.30 รู ปตัวอย่างการจัดวางวัตถุกฏ 9 ช่อง (อ้างอิงจาก
http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf
การจัดองค์ประกอบภาพ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2561)

รู ปที่ 2.31 รู ปตัวอย่างการจัดวางวัตถุกฏ 3 ส่ วน (อ้างอิงจาก
http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf
การจัดองค์ประกอบภาพ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2561)
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รู ปที่ 2.32 รู ปตัวอย่างการจัดวางวัตถุกฏ สามเหลี่ยมทองคา (อ้างอิงจาก
http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf
การจัดองค์ประกอบภาพ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2561)
การใช้ สี เพื่อให้วตั ถุที่ตอ้ งการถ่ายภาพให้มีความน่ าสนใจ โดยการใช้ สี ที่แตกต่างเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจแด่วตั ถุที่ถูกถ่ายภาพ

รู ปที่ 2.33 รู ปตัวอย่างการจัดวางด้วยการใช้สี (อ้างอิงจาก
http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf
การจัดองค์ประกอบภาพ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2561)
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องค์ ประกอบทางศิ ลปะ การถ่ายภาพ หรื อการวาดภาพสามารถสร้ างคุณค่าและความหมายได้ ด้วย
องค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งแบ่งได้ดงั นี้
เส้ น(Line) เส้นเป็ นพื้นฐานของการวาดและการถ่ายภาพเราสามารถนาเส้นต่าง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่ วมแด่ชิ้นงานได้ นอกจากความสวยงามของภาพแล้ว เส้นยังสามารถสร้างความหมายทางความรู ้สึก
และอารมณ์แด่ผชู ้ มได้ ซึ่งเส้นแตกละเส้นมีความหมายที่แตกต่างกัน
เส้นตรง หมายถึง มัน่ คง แข็งแรง สู งสง่า ไม่เคลื่อนไหว
เส้นนอน หมายถึง สงบนิ่ง ราบเรี ยบ ไม่มีที่สิ้นสุ ด
เส้นเฉียง หมายถึง ไม่หยุดนิ่ง อ่อนไหว รวดเร็ ว ไม่มนั่ คง
เส้นโค้ง หมายถึง ความอ่อนโยน อ่อนแอ และการยินยอม
เส้นนาสายตา หมายถึง เส้นที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติสร้างขึ้นด้วยวัตถุหรื อสิ่ งของอื่น ๆ เรี ยงกัน
และสามารถสร้างความน่าสนใจให้กบั วัตถุที่ถูกถ่าย

รู ปที่ 2.34 รู ปตัวอย่างที่ใช้เส้นต่างๆ
รู ปทรง(Form) เป็ นองค์ประกอบอีกหนึ่ งสิ่ งที่สามารถสร้ างความสวยงามและคุณค่าให้กับ
ภาพถ่ายได้โดยการใช้แสงและเงาเพื่อสร้างให้เกิดมิติกบั วัตถุน้ นั ๆ ที่วางเรี ยงกัน ซึ่งสวยงามกว่า วัตถุที่
ถูกวางอยูช่ ิ้นเดียว

รู ปที่ 2.35 รู ปตัวอย่าง รู ปทรง
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รู ปร่ าง(Shape) เป็ นการเน้นวัตถุน้ นั ให้เห็นในลักษณะเป็ นโครงทึบหรื อโปร่ งแสง เพื่อให้เห็น
เส้นขอบของวัตถุน้ นั ๆ

รู ปที่ 2.36 รู ปตัวอย่าง รู ปร่ าง
พืน้ ผิว(Texture) การใช้พ้นื ผิวของวัตถุน้ นั ๆ สร้างความสนใจให้กบั รู ปภาพ

รู ปที่ 2.37 รู ปอย่าง พื้นผิว
ความลึกของภาพ(Perspective) การถ่ายภาพวัตถุที่เป็ นเรี ยงกัน และทาเกิดความรู ้สึกว่าวัตถุที่
อยูใ่ กล้ใหญ่กว่าวัตถุที่อยูไ่ กลแต่วตั ถุน้ นั มีขนาดที่เท่ากัน

รู ปที่ 2.38 รู ปตัวอย่าง ความลึก
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กรอบภาพ (Frame) เป็ นการถ่ายภาพที่นาวัตถุที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ มาทาเป็ นกรอบให้กบั
วัตถุที่ถูกถ่าย

รู ปที่ 2.39 รู ปตัวอย่าง กรอบภาพ
ช่ องว่ าง(Space) การจัดวางวัตถุภายในกรอบภาพที่ทาให้เกิดพื้นที่วาง และทาให้ไม่รู้สึกอึดอัด

รู ปที่ 2.40 รู ปตัวอย่าง ช่องว่าง
มุมกล้ อง ในการถ่ายภาพที่ดีน้ นั นอกจากการมีองค์ประกอบศิลป์ ที่สวยงามแล้วการเลือกมุม
กล้องในการถ่ายทาก็เป็ นเรื่ องที่สาคัญในการถ่ายภาพ ซึ่ งระดับความสู งต่าของกล้องนั้นมีความหมายที่
แตกต่างกันไป ซึ่งมุมกล้องนั้นสามารถแบ่งออกได้ 5 ระดับ
มุมเปรี ยบเสมือนสายตานก (Bird eye view) หรื อมุมTOPเป็ นมุมที่เสมือนนกที่กาลังมองวัตถุ
หรื อเป็ นถ่ายภาพวัตถุดา้ นล่างโดยการตั้งกล้องด้านบน

รู ปที่ 2.1.41 รู ปตัวอย่าง มุมเปรี ยบเสมือนสายตานก
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มุมสู ง (High-angle shot) เป็ นการตั้งกล้องสู งเหนื อวัตถุในลักษณะ 45 องศา ซึ่ งมุมกล้องใน
ลักษณะดังกล่าวมีขอ้ งควรระวังในการใช้ถ่ายภาพบุคคล เพราะมุมดังกว่าทาให้เกิดความรู ้สึก ไร้ค่า สิ้ น
หวัง ซึ่งมุมดังกล่าวหากใช้กบั การถ่าภาพภูมิประเทศจะแสดงให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ของภูมประเทศ
หรื อพื้นที่ดงั กล่าว

รู ปที่ 2.42 รู ปตัวอย่าง มุมสูง 45 องศา

มุมระดับสายตา (Eye-level shot) เป็ นมุมที่กล้องถ่ายภาพตั้งเสมอกับวัตถุในแนวขนาน ซึ่งเป็ น
มุมที่จะทาให้ผชู ้ มรู ้สึกว่าอยูใ่ นระดับเดียวกับวัตถุ

รู ปที่ 2.43 รู ปตัวอย่าง มุมระดับสายตา
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มุ ม ต่ า (Low-angle shot) เป็ นมุ ม ที่ กล้อ งตั้ง ในลัก ษณะต่ า ว่ า วัต ถุ แต่ ต ้อ งกล้อ งเงยขึ้ น ใน
ลักษณะ 70 องศา หรื อนักแสดงและวัตถุอยูส่ ู งกว่ากล้อง เป็ นมุมที่ทาให้วตั ถุหรื อนักแสดง ยิง่ ใหญ่

รู ปที่ 2.44 รู ปตัวอย่าง มุมต่า
มุมตาหนอน (Worm eye view) เป็ นมุมที่ต่ ากว่ามุมต่า กล้องอาจวางอยู่ที่พ้ืนแล้วเงยขึ้น ใน
ลักษณะ 80 องศา ซึ่งให้ความหมายที่น่าเกรงขามแด่วตั ถุหรื อนักแสดง

รู ปที่ 2.45 รู ปตัวอย่าง มุมตาหนอน
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2.2. แนวคิดการจัดแสง
2.2.1 ประเภทและทิศทางของแสง
การถ่ายภาพนั้น คือ การวาดภาพด้วยแสง หากไม่มีแสงก็ไม่สามารถถ่ายภาพได้ แสงจึงจาเป็ น
สาหรับการถ่ายภาพ แสงสามารถสร้างมิติให้กบั วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ ช่างภาพมืออาชีพส่ วนใหญ่คานึ งถึง
มิติ และความโดดเด่นที่สามารถสร้างคือได้ดว้ ยแสง ซึ่ งแสงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ แสงจาก
ธรรมชาติ แสงจากสิ่ งที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึน
แสงจากธรรมชาติ คือแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่ งป็ นแห่ งกาเนิ ดแสงขนาดใหญ่ ที่อยู่ไกลวัตถุ ซึ่ ง
ในช่วงดวงอาทิตย์ข้ ึนถึงดวงอาทิตย์ตกนั้น ในแต่ละช่วงเวลา แสงของดวงอาทิตย์จะให้แสงที่แตกต่าง
กันไป
ช่ วงแสงทไวไลท์ เป็ นช่วงเวลาที่แสงของดวงอาทิตย์นอ้ ยที่สุด อาจเป็ นในช่วงเวลาเช้า 05.30 6.30 น.
หรื อในช่วงเวลาเย็น 17.30 – 18.30 น. ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์กาลังขึ้นหรื ออาจจะกาลังตก เป็ น
ช่วงเวลาที่ทอ้ งฟ้ามักมีสีต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น ม่วง เหลือง ส้ม และน้ าเงิน

รู ปที่ 2.46 รู ปตัวอย่าง ช่วงเวลาแสงทไวไลท์ (อ้างอิงจาก
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
การจัดแสง เข้าถึงมูลวันที่ 13 สิ งหาคม 2561)
ช่ วงแสงสี ทอง เป็ นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนในช่วงเช้าในช่วงเวลาประมาณ 06.30 – 8.30 น.
ซึ่งช่างภาพส่ วนใหญ่นิยมเรี ยก คือ แสงเช้า ซึ่งเป็ นช่วงที่นิยมเก็บภาพ เพราะแสงมีความนุ่มนวล ดูสบาย
ตา และอากาศกาลังดี ซึ่งในช่วงเวลา 16.00 – 18.30 น. เป็ นช่วงเวลาของ แสงสี ทองเช่นกัน ช่างภาพส่ วน
ใหญ่นิยมเรี ยกว่า แสงเย็น เป็ นช่วง้วลาที่เหมาะสมกับการเก็บภาพ
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รู ปที่ 2.47 รู ปตัวอย่างช่วงเวลา แสงสี ทอง (อ้างอิงจาก
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
การจัดแสง เข้าถึงมูลวันที่ 13 สิ งหาคม 2561)
ช่ วงเวลาแสงใส เป็ นช่วงเวลาที่แสงจากดวงอาทิตย์เป็ นแสงสี ขาวและเป็ นช่วงเวลาที่มุมของดวง
อาทิตย์เหมาะสมกับการถ่ายภาพบุคล ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวจัดอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 09.00 – 11.00น.
และในช่วงเวลา 14.00 – 15.30น.

รู ปที่ 2.48 รู ปตัวอย่าง ช่วงเวลาแสงใส (อ้างอิงจาก
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
การจัดแสง เข้าถึงมูลวันที่ 13 สิ งหาคม 2561)
ช่ วงเวลาแสงเทีย่ ง เป็ นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ทามุม 90 องศา กับพื้นโลก หากถ่ายภาพบุคคลจะทาให้เกิด
เงาที่ไม่พ่ ึงประสงค์ที่ใต้ตาและใต้จมูก ซึ่ งไม่เป็ นที่นิยมของช่าภาพ ซึ่ งอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 11.30 –
13.30น.ช่างภาพส่ วนใหญ่นิยมเรี ยก แสงแข็ง ซึ่งไม่เหมาะสมกับการถ่ายภาพ
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แสงประดิษฐ์ คือแหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึน เช่น หลอดไฟ กองไฟ เทียน และแฟลช
เป็ นการประดิษฐ์เพื่อให้งานต่อการถ่ายภาพ เพราะการใช้แสงประดิษฐ์จะทาให้ช่างภาพสามารถควบคุม
ทิศทางของแสงได้ แต่แสงประดิษฐ์มกั ให้อุณภูมิแสงที่เป็ นสมดุลของแสงสี ขาวต่างกัน ในการถ่ายภาพ
แต่ละครั้งช่างภาพต้องตั้งค่า สมดุลแสงขาวให้ถูกต้องเพื่อการถ่ายภาพที่สวยงาม และสิ่ งสาคัญที่สุดใน
การถ่ายภาพคือ ทิศทางของแลสง
ทิศทางของแสง ในการหาทิศทางของแสงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ และเป็ นสิ่ งที่สามารถสร้างสรรค์
จดเกิ ดเป็ นภาพถ่ายที่ สวยงาม ซึ่ งช่ างภาพควรคานึ งถึ งทิ ศทางของแสงเป็ นหลัก ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5
ทิศทาง
แสงด้ านบน เป็ นทิศทางที่แหล่งกาเนิดแสงอยูด่ า้ นบน ข้อดีคือจะได้รายละเอียดของเส้นผม แต่
ข้อมเสี ยทาให้เกิดเงาที่ไม่พึงประสงค์บริ เวณใต้ตาและจมูก

รู ปที่ 2.49 รู ปตัวอย่าง แสงบน (อ้างอิงจาก http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basiclight/ แสงและการจัดแสง เข้าถึงข้อมูลวันที่ 14 สิ หาคม 2561)
แสงด้ านหน้ า เป็ นทิศทางแสงที่อยู๋ทิศทางเดียวกับกล้อง เป็ นการถ่ายในลักษณะ ถ่ายตามแสง
เป็ นทิศทางที่ใช้ถ่ายเพื่อเน้นรายละเอียดบนหน้าแบบ เพราะใบหน้าของแบบจะสว่าง ไร้เงา แต่จะทาให้
ภาพหน้าของแบบที่ได้มีลกั ษณะแบบ ไม่มีมิติ

รู ปที่ 2.50. รู ปตัวอย่าง แสงหน้า (อ้างอิงจาก http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basiclight/ แสงและการจัดแสง เข้าถึงข้อมูลวันที่ 14 สิ หาคม 2561)
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แสงด้ านข้ าง เป็ นทิศแสงที่ทามุมลักษณะ 45 องศา กับใบหน้าของแบบ ซึ่ งจะทาให้เกิดมิติบนใบหน้า
ของแบบในลักษณะ สว่างครึ่ งนึงและมืดครึ่ งนึง

รู ปที่ 2.51 รู ปตัวอย่าง แสงข้าง (อ้างอิงจาก http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basiclight/ แสงและการจัดแสง เข้าถึงข้อมูลวันที่ 14 สิ หาคม 2561)
แสงด้ านหลัง เป็ นทิศทางที่แหล่งกาเนิ ดแสง อยู๋ตรงข้ามกับกล้อง ซึ่ งเป็ นลักษณะการถ่ายแบบ
ย้อนแสง เป็ นการทาให้แบบหรื อวัตถุที่ถูกถ่ายภาพ แยกออกจากฉากหลังอย่างชัดเจน แต่ขอ้ เสี ยคือ
ด้านหน้าของวัตถุและแบบออาจมืดจนมองไม่เห็น

รู ปที่ 2.52 รู ปตัวอย่าง แสงหลัง (อ้างอิงจาก http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basiclight/ แสงและการจัดแสง เข้าถึงข้อมูลวันที่ 14 สิ หาคม 2561)
แสงล่ าง เป็ นทิศทางที่แหล่งกาเนิ ดแสงวางอยูด่ า้ นล่าง ซึ่ งจะเป็ นการเปิ ดเงาบริ เวณคอ และใต้
คาง ซึ่งเป็ นการถ่ายที่เหมาะกับ งานสยองขวัญ

รู ปที่ 2.53 รู ปตัวอย่าง แสงล่าง (อ้างอิงจาก http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basiclight/ แสงและการจัดแสง เข้าถึงข้อมูลวันที่ 14 สิ หาคม 2561)
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2.2.2 การจัดแสงถ่ ายภาพสิ นค้ า (pack shot)
ในการภาพถ่ายสิ นค้า (pack shot) ในการจัดแสง ใช้ทฤษฎี การจัดแสงสามจุ ด Three-Point
Lighting ไฟหลัง ทามุม 135 องศา กับตัวกล้อง ไฟหลักและไฟลบเงา อยูด่ า้ นหน้ากล้อง

รู ปที่ 2.54 รู ปตัวอย่างการจัดไฟถ่ายสิ นค้า (อ้างอิงจาก
https://www.pinterest.com/pin/45317539985454237/
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 14 สิ งหาคม 2561)
ซึ่งการภาพถ่ายสิ นค้า (pack shot) เป็ นการถ่ายภาพเพื่อเน้นพื้นผิว รู ปทรง ของบรรจุภณ
ั ฑ์
เพราะสิ นค้าแต่ละประเภทมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน เช่นมีลกั ษณะเป็ นกล่องกระดาษ พลาสติก แก้ว เหล็ก
และสี สันที่สวยงาม ซึ่งในการถ่ายภาพสิ นค้า (pack shot) ภาพที่ออกมานั้นต้องเหมือนสิ นค้าจริ ง
หลักการถ่ ายภาพสิ นค้า (pack shot) ทีค่ วรคานึงถึง
ขั้นที่ 1 ความชัดเจนของสิ นค้าซึ่งสามารถมองออกว่าสิ นค้านั้นเป็ นประเภทใด
ขั้นที่ 2 ความจริ งของสัดส่ วน หรื อขนาดเพราะเป็ นสิ่ งสาคัญเมื่อนาไปสู่ กระบวน ย่อ หรื อขยาย
ภาพถ่าย ขนาดของสิ นค้ายังคงขนาดเท่าเดิม
ขั้นที่ 3 การเลือกใช้มุมกล้องที่แปลก ๆ ในการถ่ายภาพสิ นค้าเพื่อสร้างความสวยงามและ
น่าสนใจให้กบั สิ นค้า แต่ข้นั ตอนนี้มีขอ้ ควรระวังเพราะในการใช้มุมกล้องที่แปลกอาจสร้างความบิด
เบี้ยวให้กบั ตัวสิ นค้าซึ่งอาจทาให้ความเข้าของผูซ้ ้ือสิ นค้าเข้าใจผิดในด้านของรู ปทรง
ขั้นที่ 4 ความสมบรู ณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่งเพราะหากสิ นค้าไม่มีความ
สมบรู ณ์ เช่น ขวดพลาสติก มีริ้วรอยมาก อาจทาให้ภาพสิ นค้าชิ้นดูไม่สะอาดและไม่น่าใช้ ในการถ่ายทา
จึงตอนที่ความละเอียดและทาความสะอาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้อยูใ่ นสภาพที่สมบรู ณ์ที่สุด หรื อนาเข้าสู่
กระบวนการตกแต่ง (retouch) เพื่อให้บรรจุภณั ฑ์สมบรู ณ์แบบที่สุด
ขั้นที่ 5 แสง(Lighting) เป็ นส่วนสาคัญที่สุดในถ่ายภาพสิ นค้า (pack shot) เพราะผิวของบรรจุ
ภัณฑ์ที่อาจมีความมันเงามาก ทาให้เกิดเงาสะท้อน (Reflection) บนพื้นผิวของสิ นค้าดังนั้น ช่างภาพและ
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ผูช้ ่วยต้องทาการคัทแสง หรื อจัดแสงใหม่เพื่อลบเงาสะท้อนที่เกิดขึ้นบนบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อสู งสุ ดคือการ
สร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ชิ้นใหม่ข้ ึนมาเพื่อการถ่ายภาพโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะทาให้เป็ นผิวด้าน เป็ นต้น
(อ้างอิงจาก http://www.east.spu.ac.th/comm/admin/knowledge/A4023.pdf หน้าที่ภาพถ่ายต่อสังคม
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 สิ งหาคม )
2.2.3 แสงการถ่ ายภาพภาพบุคคล (Portrait)
การจัดแสงบุคคลสามารถจัดได้ในลักษณะ ไฟ 3 จุด Three-Point Lighting ซึ่งประกอบไปด้วย
ไฟหลัก (Key Light) เป็ นไฟที่สามารถว่าไว้ ทางซ้าย หรื อทางขวากล้อง ในลักษณะทามุม 15 –
45 องศา กับแบบที่อยูห่ น้ากล้อง และสู งในลักษณะที่ทามุมไม่เกิน 15 – 45 องศากับตัวแบบ หรื อวัตถุที่
ต้องการถ่ายภาพ
ไฟลบเงา (Fill Light) เป็ นไฟจุดที่ 2 ที่ตอ้ งวางไว้ตรงข้ามกับไฟหลัก เช่น ไฟหลักอยูด่ า้ นซ้าย
ไฟลบเงา (Fill Light) ต้องอยู่ดา้ นขวา ในมุมที่ลกั ษณะคล้ายกันกับไฟหลัก คุณลักษณะของไฟลบเงา
(Fill Light) ในการถ่ายภาพหากช่างภาพใช้ไฟเพียง 1 ดวง แสงจากไฟ 1 ดวงจะทาให้ ใบหน้าของแบบ
เกิดเงาที่ไม่พึงประสงค์ ไฟลบเงา (Fill Light) จึงทาหน้าที่ลบเงาที่เกิดขึ้นบนหน้าของแบบ
ไฟหลัง (Back Light) เป็ นไฟจุดที่ 3 ซึ่งวางไว้ดา้ นหลังของแบบ ทามุม 15 -45 องศา ซึ่งเป็ นไฟ
ที่จะสามารถมิติให้กบั แบบหรื อวัตถุที่ถูกถ่ายภาพ ทาให้แบบและวัตถุที่ถูกถ่ายภาพถูกแยกออกจากพื้น
หลัง

รู ปที่ 2.55 รู ปตัวอย่าง การจัดแสง 3 จุด
ไฟพื้นหลัง (Background Light) เป็ นไฟอีก 1 จุด เป็ นไฟที่นามาเพิ่มเพื่อเปิ ดพื้นหลังให้สว่าง
ขึ้นหรื อทาให้แบบหรื อวัตถุที่ถูกถ่ายภาพ แยกออกจากพื้นหลังอย่างชัดเจน

รู ปที่ 2.56 รู ปตัวอย่าง การจัดแสง 4 จุด
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2.3 แนวคิดการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการแต่ งภาพ
การถ่ายภาพยุคปั จจุบนั เป็ นยุคของดิจิทลั การถ่ายภาพจึงใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทลั เป็ นส่ วนให้ ซึ่ง
ในการถ่ายภาพนั้นจาเป็ นต้องใช้ความละเอียดสู งด้วยเหตุผลที่ว่าด้วย ระหว่างการถ่ายทา ลูกค้าต้องการ
เห็นภาพที่ถ่ายทาด้วย จึงเป็ นเหตุผลที่ตอ้ งใช้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และกล้องถ่ายภาพเข้าด้วยกับเพื่อ
การตรวจสอบรู ปภาพในจอคอมพิวเตอร์ และในการปฎิบตั ิสหกิจศึกษา ได้ใช้โปรแกรมตรวจสอบและ
ปรับแต่งภาพ คือ โปรแกรม Capture One Pro10
2.3.1 ความสามารถของโปรแกรม Capture One Pro10
เป็ นโปรแกรมประแต่งภาพที่สามารถ รองรับไฟล์ Raw และ ไฟล์ Psd ได้ เป็ นโปรแกรมที่มี
ความสามารถและเครื่ องมือในการปรับแต่งภาพที่แม่นยา และการทางานที่รวดเร็ วของโปรแกรม ซึ่งใน
การปฎิบตั ิงานของสถานประกอบการใช้โปรแกรมดังกล่าว

รู ปที่ 2.57 รู ป หน้าตางโปรแกรม (Capture One Pro10)
2.3.2 การใช้ งานโปรแกรม (Capture One Pro10)
โปรแกรม Capture One Pro10 ประกอบไปด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ ที่สะดวกต่อการทางานในการ
ตัวเช็ครู ปภาพเพื่อความสมบรู ณ์ต่าง ๆ ของรู ปภาพนั้น นอจากนี้ตวั โปรแกรมยังสามารถเชื่อมต่อกับ
กล้องถ่ายภาพ เพื่อให้สะดวกในการเช็ครู ปภาพผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้ทนั ที่ในขณะที่ถ่ายทาและ
สามารถเป็ นโปรแกรมจัดการไฟล์ภาพถ่ายที่ถ่ายทาเสร็ จสิ้ น
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2.4 สรุปการทบทวนทฤษฏีและแนวคิดต่ างๆ
ในการทบทวนทฤษฏีและคิดต่างๆนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิสหกิ จครั้งนี้ ซึ่ งในการ
ทบทวนในการทบทวนทฤษฏีของการถ่ายภาพในเรื่ อง ของความสาคัญของการถ่ายภาพนั้น เพื่อให้ทุก
ครั้งที่ปฏิบตั ิงานนั้นงานที่กาลังปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นการถ่ายภาพประเภทใด
ในด้านของเรื่ องวิวฒั นาการของกล้องถ่ายภาพและประวัตความเป็ นมา เป็ นการทบทวนเพื่อ
เตรี ยมพร้อมต่อการปฏิบตั ิงาน เพราะเราไม่สามารถรู ้เบื้องต้นได้ว่า สถานประกอบการที่เข้าปิ ฏิบตั ิสห
กิจนั้นใช้กล้องถ่ายภาพประเภทใดในการถ่ายทา ซึ่ งใหในการปฏิบตั ิงานจริ งนั้น สถานประกอบการณ์
ใช้กล้องดิจิทลั สะท้อนเลนส์เดี่ยว (Digital Single lens reflex camera) และมีใช้กล้องถ่ายภาพ Roleiflex
ที่ใช้ฟิล์ม สาหรับช่างภาพบางคน
ในส่ วนของเรื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ เป็ นการทบทวนเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการจัด
อุปกรณ์เพื่อปฏิบตั ิงานแต่และครั้งซึ่งมีความจาเป็ นมากในการออกนอกสถานที่
ในส่ วนของทฤษฏีการจัดองค์ประกอบภาพนั้น เป็ นการทบทวนเพื่อเตรี ยมความพร้อมกับกรณี
ที่ผจู ้ ดั ทาเป็ นผูต้ ิดตั้งกล้องเพื่อให้พร้อมกับการถ่ายทาผูจ้ ดั ทาต้องยึดยืดการจัดองค์ประกอบโดยพื้นฐาน
เป็ นหลักซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยช่างภาพ
ในส่ วนของแนวคิดประเภทและทิศทางของแสงและการจัดแสงถ่ายภาพสิ นค้า ด้วยหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายโดยตรงของผูจ้ ดั ทาในการทบทวนแนวคิดดังกล่าวนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญซึ่งทั้งหมดเป็ นการ
เริ่ มต้นด้วยการทบทวนความรู ้พ้นื ฐานทั้งหมด
ในการทบทวนแนวคิดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการแต่งภาพ ผูจ้ ดั ทาทบทวนเพื่อให้
สอดค้อลงกับการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งมีการใช้คอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบความเรี ยบร้อยของรู ปภาพ
และในการจัดการไฟล์ภาพถ่ายต่าง ๆ
ในการทบทวนแนวคิ ดต่ าง ๆ ที่ ผูจ้ ัด ทากล่ าวมานั้น ล้วนใช้กับการปฏิ บตั ิ งานจริ งในสถาน
ประกอบการหลักการและเหตุผลที่ผจู ้ ดั ทาระบุการทบทวนทฤษฏีและแนวคิดต่าง ๆ ลงในรายงานฉบับ
นี้ เพื่อความสมบรู ณ์ของเนื้อหาของรายงาน เป็ นหลัก

