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บทเรียน

รูรับแสง ,  shutter speed , iso (ค่าความไวแสง)
ทางยาวโฟกัส , white balance

ค่าต่าง ๆของกล้องทีค่วรรู้01

RULE OF THIRD , ตรงกลางและสมมาตร , เส้นน าทาง (เส้นน าสายตา)
ขนาดภาพ

เทคนคิและองคป์ระกอบ02

งานพิธีการ , งานประชุม , งานที่มีสัน

การประยกุต์ใชใ้นการถา่ยภาพขา่ว03

โดย แอปพลิเคชั่น รูปภาพ ใน Smart Phone เรียนรู้วิธีการปรับ

การแตง่ภาพ04



01.ค่าต่างๆของกล้องที่ควรรู้
กล้อง Digital Dslr , mirrorless



รูรับแสงท าหนา้ทีค่วบคมุปรมิาณแสงทีเ่ขา้สูเ่ลนส์
สิ่งที่พงึจดจ า
- ค่ารูรับแสงมากขึ้น (กล่าวคือ ค่า f ต่ าลง) ขนาดของโบเก้จะใหญ่ขึ้น
- ค่ารูรับแสงต่ าลง (กล่าวคือ ค่า f มากขึ้น) พื้นที่ที่อยู่ในโฟกัสจะกว้่างขึ้น (ระยะชัด)
- ปริมาณแสงที่เข้าสู่เซนเซอร์จะถูกควบคุมด้วยขนาดของรูรับแสงที่กว้างขึ้น/แคบลง

ค่าตัวเลขของขนาดรูรับแสงที่แตกต่างกันเรียกว่า ค่า f ซึ่งค่า f มาตรฐาน ได้แก่ 

f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8… 
การเพิ่มขนาดรูรับแสงให้กว้างขึ้นจะเป็นการลดค่า f ให้น้อยลง ขณะที่การลดขนาดรู

รับแสงลงจะเป็นการเพิ่มคา่ f ให้สูงขึ้น

รูรับแสง



รูรับแสง

(ค่า F)
F 1.8

ระยะ 50 mm

F 8 F 2.8

ระยะ 16 mm ระยะ 150 mm

Cannon 5 d Mark iii

Lens fix 50 mm f 1.8

Cannon 5 d Mark iii

Lens 16 – 35 mm f 2.8

Cannon 5 d Mark iii

Lens 70 – 200 mm f 2.8



ถ่ายกว้าง 
ภาพต้องชัด

ผลกระทบของรูรับแสงที่มีต่อภาพถ่ายของคุณ การเปิดรูรับแสงให้
กว้างขึ้นหรือแคบลงจะท าให้ภาพถา่ยที่ได้เปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
ในบทความนี้ เราจะมาศึกษาถึงผลกระทบของค่ารูรับแสงต่างๆ ที่มี
ต่อระยะชัดโดยการเปรียบเทียบตัวอย่างและเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับ 
f-stop กัน

Cannon 5 d Mark iii

Lens 24-105 mm f 5.6



ถ่ายเดี่ยว 
ขอละลายหนอ่ย

Cannon 5 d Mark iii

Lens 70 – 200 mm f 2.8



ความเร็วชตัเตอร์ชว่ยใหค้ณุ "ควบคมุ" 
การเคลือ่นไหวของตวัแบบในภาพถ่าย
สิ่งทีพ่งึจดจ า
- ความเร็วชัตเตอร์ที่เรว็ขึ้นจะหยุดตวัแบบทีก่ าลังเคลื่อนไหว
- ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลงจะสร้างเอฟเฟก็ต์ภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว
- คุณสามารถปรับปริมาณแสงโดยการเปดิ/ปิดชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ (หรือที่เรียกว่าเวลาการเปิดรับแสง) คือระยะเวลาที่ชัตเตอร์ของ
กล้องเปิดออกเพื่อรับแสงเข้ามายังเซนเซอร์ภาพในตวักล้อง โดยความเร็วชัตเตอร์จะ

ระบุเป็น 1 วินาที, 1/2 วินาท,ี 1/4 วินาท…ี 1/125 วินาที 
จนถึง 1/250 วินาที ฯลฯ

Shutter Speed
ความเร็วชัตเตอร์



วางแผนที่จะใช้ Speed Shutter ตามสูตร

สูตรง่าย สไตร์ กาล่วย
ยืนพูด 80 เดิน 125 วิ่ง 250

Shutter Speed
ความเร็วชัตเตอร์

Note

ถ้าแสงในปริมาณที่ มาก เช่นกลางแจ้ง เปิดเต็ม ตามใจเลย
แต่สูตรนี้ จะใช้ในกรณีที่
1.ถ่ายงานในห้องที่แสงไฟไม่เพียงพอ
2.ถ่ายกลางคืน
3.ถ่ายในห้องประชุม งานไฟสลัว

Speed 1/80 sec + flash

Speed 1/600 sec

Speed 1/125 sec



Speed 8.0 sec

แต่ Speed Shutter ที่ช้าลงจะท าให้เราเก็บแสง
ได้มากขึ้น และก็เป็นอีกเทคนิคหนึง่
ที่เราใช้ในการลากแสงไฟนั่นเอง

Cannon 5 d Mark iii

85 mm f 22 Speed 8 s 

iso 800



Speed 1/125 sec
แต่ Speed Shutter ที่ช้าลงจะท าให้เราเก็บแสง

ได้มากขึ้น และก็เป็นอีกเทคนิคหนึง่
ที่เราใช้ในการลากแสงไฟนั่นเอง

Cannon 5 d Mark iii

24-105 mm

Iso 800



ในสภาพแวดลอ้มทีม่แีสงนอ้ย เราสามารถรกัษาเร็วชตัเตอร์
ด้วยการเพิม่ความไวแสง ISO
สิ่งทีพ่งึจดจ า
- ในช่วงความไวแสง ISO ปกติ เมื่อลดความไวแสง ISO ลง คุณภาพของภาพจะสูงขึ้น
- การเพิ่มความไวแสง ISO ท าให้กล้องสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้สูงขึ้นได้
- จุดสีรบกวนจะเกิดขึ้นเมือ่ความไวแสง ISO สูงขึ้น

ค่าความไวแสง
ISO

ISO 3200



ค่าความไวแสง iso
กลางแจง้ Outdoor กลางวนัIso100

หอ้งประชมุ เปิดไฟทัง้หอ้ง

Iso 800-

1600

หอ้งทีม่คีวามสวา่งนอ้ย

Iso 3200-

6400



ทางยาวโฟกัส
Focul Length
เข้าใจง่าย ๆ คือก็จะมี 3 

ระยะด้วยกันคือ



กว้าง

ระยะต่ ากว่า 35 mm

F 8 F 2.8

ระยะ 36-70 mm ระยะมากว่า 70 mm

1.มุมกว้าง ระยะประมาณ 
35 mm ลงมา ส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่เลือกใช้ เช่น 
16-35 mm , 24 – 70 mm

2. ระยะ Normal ระยะ 36-
70 mm เป็นช่วงระยะ
ประมาณสายตา ถ่ายง่าย

3.ระยะ Telephoto คือ
เลนส์ที่มีช่วงซูมมาก ๆ 
เหมาะกับการถ่ายดึงภาพ
ไกล ๆ

ทางยาวโฟกสั



Focal Length idea

ระยะของเลนส์ที่เลือกใช้มีผล
โดยตรงกับภาพซึ่งผู้ถ่ายจะต้อง
ค านึงถึงปลายทางของภาพว่าจะ

ออกมาอย่างไร 
ต้องการใส่อะไรเข้าไปในภาพ

หรือ ต้องการที่จะน าส่วน
ไหนออกจากภาพ



ถ่ายมุมกว้าง – เลนส์ระยะกว้าง



ถ่ายระยะ medium
แต่ใชเ้ลนส ์มุมกวา้ง

Cannon 5 d Mark iii

Lens 16 - 35 mm f 2.8



02.เทคนิคและองค์ประกอบ 



Simple กฎสามส่วน
Rule Of Third

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed. 

เป็นทฤษฎีในการจัดต าแหนง่องคป์ระกอบของภาพ ไม่ให้อยู่เพียงตรงกลางภาพทีดู่แข็ง ไม่น่ามอง
กฎสามส่วน จึงเป็นตัวช่วยในการจัดวางต าแหน่งใหอ้งคป์ระกอบอยู่ตรงจดุตัดระหว่างเส้น ส าหรับผู้
เริ่มต้นไม่ว่าจะออกแบบหรือถ่ายภาพ ควรใช้ทฤษฎีต่างๆ ที่มีอยู่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
คิดงานการเรียนรู้กฎสาม

COMPOSITION & 

RULE OF THIRD



COMPOSITION & RULE OF THIRD



ถ่ายระยะ medium
แต่ใชเ้ลนส ์มุมกวา้ง

Cannon 5 d Mark iii

Lens 16 - 35 mm f 2.8



COMPOSITION & RULE OF THIRD



เทคนิคในการ
สร้างเส้นน าสายตา

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed. 

น าสายตาคนดู ไปยังจุดที่เราอยากให้คนสนใจ
และยังท าให้รูปของเรามีมิติมากขึ้นอีกด้วย 
มันช่วยเพ่ิมความลึกของภาพ

เสน้น าสายตา



เทคนิคในการสร้างเส้นน าสายตา

เทคนิคในการสรา้งเสน้น าสายตา



เทคนิคในการสร้างเส้นน าสายตา



มุมภาพต่างๆ
ระดับสงู
ถือกล้องในระดับสูงโดยยกแขนขึ้นเหนือกว่าระดับ
สายตา หรือยื่นอยู่ในต าแหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้วิธียืนบน
สตูลหรือแท่นวางเท้า ต าแหน่งถ่ายภาพน้ีจะช่วยเพิ่ม
ความลึกให้กับแบ็คกราวด์ท่ีคุณถ่าย เม่ือใช้วิธีนี้ร่วมกับ
มุมสูงจะช่วยเน้นมุมมองเปอร์สเปคทีฟให้เด่นชัด



มุมภาพต่างๆ

ระดับสายตา
นี่คือต าแหน่งถ่ายภาพมาตรฐานในระดับความสูงที่คุณมอง
ผ่านช่องมองภาพขณะยืนถ่ายภาพ ดังนั้น ภาพที่ปรากฏจะ
เป็นการถ่ายทอดสิ่งทีค่ณุเหน็ และน าเสนอสภาพของตัวแบบ
ที่คุณก าลังถ่ายได้อย่างสมจริงที่สุด อย่างไรก็ดี การ
ถ่ายภาพจากต าแหน่งระดับสายตานี้ ภาพที่ได้จะให้ความรู้สึก
ธรรมดาไม่โดดเด่น



มุมภาพต่างๆ
ระดับต่ า
การถ่ายภาพระดับต่ าคือ การถือกล้องใน
ต าแหน่งที่ต่ ากว่าระดับสายตาของคุณ 
เนื่องจากวิธีนี้เป็นการถ่ายภาพในมุมที่ต่าง
ออกไปจากที่มองเห็นตามปกติ ภาพที่ได้จงึดูมี
พลังและสง่ผลกระทบตอ่อารมณอ์ยา่งมาก เมื่อ
ใช้วิธีนี้ร่วมกับมุมต่ าจะช่วยเน้นเอฟเฟ็กตใ์ห้ดู
ยิ่งใหญ่ขึ้น



มุมภาพต่างๆ
ระดับต่ า
การถ่ายภาพระดับต่ าคือ การถือกล้องใน
ต าแหน่งที่ต่ ากว่าระดับสายตาของคุณ 
เนื่องจากวิธีนี้เป็นการถ่ายภาพในมุมที่ต่าง
ออกไปจากที่มองเหน็ตามปกติ ภาพทีไ่ด้จงึดู
มีพลังและสง่ผลกระทบตอ่อารมณอ์ยา่ง
มาก เมื่อใช้วิธีนี้ร่วมกับมุมต่ าจะช่วยเน้นเอฟ
เฟ็กต์ให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้น





Contrast -
เป็นตัวก าหนดความตดักันของส่วนมดืและส่วนสว่างของภาพ 
ถ้าหากว่า Contrast น้อย ส่วนสว่างของภาพก็จะตัดกับส่วนมดืของภาพนอ้ยลง 
(ส่วนสว่างจะสว่างน้อยลง ส่วนมืดก็จะมดืนอ้ยลง) 
แต่ถ้าหากว่า Contrast เยอะ ส่วนสว่างกับส่วนมืดก็จะตดักันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

Highlights
เป็นเครือ่งมอืที่ชว่ยปรบัสว่นสว่างของภาพ
ยิ่งปรับให้เพิ่มขึ้น ส่วนสว่างก็จะย่ิงสว่าง ในทางกลับกัน ยิ่งปรับให้น้อยลง 
ส่วนสว่างก็จะสว่างน้อยลง
เป็นตัวก าหนดความตดักันของส่วนมดืและส่วนสว่างของภาพ 
ถ้าหากว่า Contrast น้อย ส่วนสว่างของภาพก็จะตัดกับส่วนมดืของภาพนอ้ยลง 
(ส่วนสว่างจะสว่างน้อยลง ส่วนมืดก็จะมดืนอ้ยล



Shadows
กลับกันกับHighlights อันนี้เอาไว้ปรับสว่นมดืของภาพ
ถ้าเรายิ่งปรับเพิ่ม ส่วนมืดจะยิ่งสว่าง ถ้าเรายิ่งปรับลด 
ส่วนมืดก็จะยิ่งมืด




