
ประวตักิารถ่ายภาพ



การถ่ายภาพ

 การเกดิภาพถ่ายคร ัง้แรกเมือ่ใด ?

 ค.ศ.1827 /พ.ศ. 2370



 กลอ้งตวัแรกเป็นอย่างไร ?



 บทบาทของภาพถา่ยคืออะไร

 1. บทบาทในการเป็นสือ่ใหข้อ้มลู (Information) 

 2. บทบาทในการใชบ้นัทกึขอ้มลู (Recording)การเก็บรวบรวมขอมลูใน
อดตี ปจัจบุนั และอนาคต 

 3. บทบาทในการเป็นสือ่เพือ่ความบนัเทงิ (Entertainment)

 4. บทบาทในการเป็นสือ่ทีแ่สดงความรูส้กึนึกคดิ (Self Expression) 

 5. บทบาทในการเป็นสือ่ เพือ่ศึกษาคน้ควา้วจิยั (Discovery)



การถา่ยภาพคอือะไร

 การถ่ายภาพคอืการพฒันาความรูจ้ากศาสตร ์2 สาขา คอื 

 สาขาฟิสกิส ์

 แสง + กลอ้ง

 ส่งผลใหเ้กดิภาพจ าลองของวตัถใุหป้รากฎบนฉากรองรบัไดโ้ดยการใชส้ือ่กลาง

 สาขาเคมี 

 สารไวแสง+น า้ยาสรา้งภาพ

 ส่งผลใหเ้กดิการบนัทกึภาพจ าลองวตัถนุ ัน้ใหป้รากฎขึ้นอย่างถาวร



การก าเนิดกลอ้งถา่ยภาพชนิดแรก

แนวคดิในการถ่ายภาพนัน้เริ่มมาเป็นเวลานานแลว้ โดยมาจากสมยัพวก

ชนเผ่าแร่ร่อนในอยีปิต ์ซึง่ท่องเทีย่วกลางเตน้ทอ์ยู่ในทะเลทราย 

เมือ่ถงึเวลาบ่ายแดดรอ้นจดัก็หยุดเดนิทางเขา้ไปพกัผ่อนในเตน้ท์ ซึง่มดื 

และไดส้งัเกต เหน็แสงของดวงอาทติยล์อดผ่านรูเตน้ท์ มากระทบวตัถแุลว้ทาใหเ้กดิ

เงาเป็นรูปร่างขึ้นทีผ่นงัอกีดา้นหนึ่ง โดยไดเ้งาหวักลบั

เมือ่ประมาณ 400 ปี ก่อนครสิตศกัราช อรสิโตเตลิ นกัปราชญแ์ละ

นกัวทิยาศาสตรช์าวกรกีไดบ้นัทกึไวว้่า หากเราปลอ่ยใหผ้่านเขา้ไปทางช่องเลก็ๆ ใน

หอ้งมดื แลว้ถอืกระดาษขาวใหห่้างจากช่องรบัแสงประมาณ 15 ซ.ม. จะปรากฏภาพ

บนกระดาษ ลกัษณะเป็น “ภาพจรงิหวักลบั” แต่ไม่ชดัเจนนกั



Camera Obscura

ปี ค.ศ.1039อลัฮาเซน ( Alhazan ) นกัปราชญช์าวอาหรบัไดศึ้กษา
เรื่องการเกดิภาพเงาหวักลบันี้อย่างจรงิจงัและไดบ้นัทกึไวว้่า 

ในการเกดิรูปเงาหวักลบันัน้เกดิจากการทีแ่สงสว่างตกกระทบกบัวตัถจุรงิ

แลว้สะทอ้นผ่านรูเลก็ๆทีผ่นงั ทาใหเ้กดิเงาหวักลบับนผนงัหรอืพื้นภายในหอ้งยิง่

หอ้งมดืมากเท่าไรและรูมขีนาดเลก็เท่าไร ภาพก็จะคมชดัมากขึ้นเท่านัน้ การเกดิ

ภาพในลกัษณะน้ีมชีื่อเรยีกว่า ออบสควิรา ( Obscura ) ซึง่มาจากภาษาลาตนิ
ทีแ่ปลวา่ หอ้งมดื ( Dark chamber )



CAMERA OBSCURA

CAMERA = LATIN FOR “ROOM”

OBSCURA = LATIN FOR “DARK”





 ค.ศ. 1490 ลโีอนาโด ดาวนิช ี(Leonado da Vinci) นกัวทิยาศาสตร์
และศิลปินชาวอติาลไีดบ้นัทกึค าอธบิายเกี่ยวกบัหลกัการท างานของ กลอ้ง

ออบสควิร่า ท าใหผู้ค้นท ัว่ไปสามารถเขา้ใจหลกัการทางานของกลอ้งมากขึ้น 

 โดยเฉพาะพวกจติรกรสนใจนากลอ้งไปช่วยในการวาดภาพลอกแบบ เพือ่ใหไ้ด ้

ภาพในเวลารวดเร็วและมสีดัส่วนเหมอืนจรงิ เช่น Guidi and 
Ganaletto ใชก้ลอ้งออบสคูร่าช่วยในการร่างภาพเมอืงเวนิซ ใน ค.ศ.ที ่

16 







การพฒันาของกลอ้งออบสคูร่า

 มกีารประดษิฐเ์ลนส ์มลีกัษณะคลา้ยถ ัว่(Lentil)

 ในค.ศ. 1568 /พ.ศ. 2111 ดาเนียล บารบ์าโร (Daniel Barbaro)ไดน้ า

เลนส ์และ ไดอะแฟรม มาตดิต ัง้ทีรู่รบัแสง ท าใหภ้าพทีไ่ดจ้ากกลอ้งออบสคูร่ามี

ความคมชดัมากขึ้น

 นกัวชิาการชาวเยอรมนั ชื่อ อธานาชอิสั ไคเซอร์ (Athanasius 
Kiche) พฒันาใหม้ขีนาดเลก็ลงจนสามารถเคลือ่นยา้ยได ้และสะดวกในการ
ใชง้าน



• ในค.ศ.1657 / พ.ศ. 2200 แคสปาร์ สกอ๊ต (Kaspar Schott) 

ไดส้รา้งกลอ้งบอ๊กซ(์box) มลีกัษณะเป็นกลอ่ง2กลอ่งสามารถเลือ่นเขา้ไปในอกี

กลอ่งได ้ท าใหส้ามารถปรบัความคมชดัไดด้ขีึ้น

• ในค.ศ.1676 / พ.ศ. 2219 โจฮนั สตรมั (Johann Sturm) ได ้

เพิม่กระจกวางท ามมุ 45องศา กบัเลนส ์ช่วยสะทอ้นแสง และท าใหภ้าพที่ไดม้ี

ลกัษณะหวัต ัง้ มกีกรอบบงัเลนส(์hood)ช่วยใหเ้หน็ภาพดขีึ้น 



 ปี ค.ศ. 1820 พ.ศ. 2363 มกีารพฒันากลอ้งขนาดเลก็อกีอย่างนึงคอื มี

ลกัษณะเป็นกระโจมยดึดว้ยขาต ัง้ 3 ขา ดา้นบนตดิเลนสนู์น 2 อนั ใหภ้าพ

สะทอ้นลงบนโตะ๊ท างานของจติรกร



 โจฮนั ชาหน็ (Johann Zahn) ใชแ้กว้แทนกระดาษชบุน า้มนั และใส่
เลนสเ์ทเลสโคป (เลนสนู์น และเลนสเ์วา้ จ านวน 2 ตวั) ส่งผลใหไ้ดภ้าพที่

ขนาดใหญ่ขึ้น

 ต่อมามกีารพฒันาตวักลอ้งสีเ่หลีย่มมดืทบึภายในตดิกระจกเงาท ามมุ 45
องศา ดา้นหนา้ท าเป็นท่อตดิกนัเพือ่ช่วยเพิม่ความยาวโฟกสั ปรบัมองภาพ

ระยะใกล ้ปรบัความคมชดั





ความนิยมของกลอ้งออบสคูร่า

 กลอ้งออบสคูร่า เพราะมสี่วนช่วยใหว้าดภาพงา่ยขึ้น และรวดเร็วมากขึ้น ดว้ย

การลอกแบบไปตามเงาวตัถนุ ัน้ๆ

 แกป้ญัหาทีวุ่่นวายเกี่ยวกบัความถกูตอ้งของสดัส่วน ความลกึของภาพ

 เกดิการคดิพฒันาอย่างไมห่ยุดย ัง้เพือ่หาวธิกีาร ขบวนการทีจ่ะท าใหแ้สงที่

ปรากฏบนจอรบัภาพนัน้กลายเป็นภาพขึ้นมา โดยไมต่อ้งใชว้ธิกีารวาดภาพ และ

คดิคน้วธิกีารทีจ่ะท าใหภ้าพคงทนอยู่ดว้ยกระบวนการทางเคม ี

 ท าใหเ้กดิการพฒันาเป็นการถ่ายภาพในเวลาต่อมา



การพฒันากระบวนการทางเคมีในการถา่ยภาพ

 การพฒันากระบวนการทางเคมเีพือ่การถ่ายภาพไดเ้ริ่มตน้ม ีปีค.ศ.1717 /

พ.ศ. 2260 โดยนกัสรรีวทิยาชาวเยอรมนั ชื่อ โจฮนั เฮนรชิ ชูลส์

(Jahann Heinrich Schulze) คน้พบวา่ เกลอืเงนิจะเปลีย่นเป็นสี
ด า เมือ่ถกูแสงสวา่ง

 โทมสั เวดจวู์ด (Thomas WedgWood) ชาวองักฤษ เป็นคนแรกที่

คดิน าเอาสารไวแสงไปใชใ้นกลอ้งออบสคูร่า





การพฒันากระบวนการทางเคมีในการถา่ยภาพ

 ในปีค.ศ. 1816 / พ.ศ. 2359 โจเซฟ เนียฟเฟอร์ เนียฟ (Joseph 
Nicephor Niepce) ชาวฝรัง่เศส ไดค้น้ควา้ถงึการท าภาพเนกกาทฟี
เริ่มใชส้ารละลายบทูิเมน (bitumen)ซึง่มสีขีาวฉาบบนแผ่นกระจก

 ค.ศ. 1818 / พ.ศ. 2370 เนียฟ ประสบความส าเร็จในการคงสภาพ ดว้ย

การใชแ้ผ่นดบีกุผสมตะกัว่ฉาบสารละลายบทูิเมนในการถ่ายภาพ โดยใชเ้วลาใน

การบนัทกึภาพท ัง้หมด 8 ช ัว่โมงภาพทีไ่ดเ้ป็นภาพโพสทิฟี ส่วนทีถ่กูแสงจะจาง

ลงและแขง็ตวั ส่วนทีไ่มถ่กูลา้งออกจงึเป็นสดี า ซึง่เป็นสขีองแผ่นดบีกุผสมตะกัว่





 เนียฟ คน้พบกระบวนการท าภาพขาว-ด า ดว้ยการท าแผ่น เอนกราวงิ
(engraving)น ามาฉาบกบัสารบทูิเมน แลว้น าไปพมิพบ์นกระดาษดว้ย

เครื่องโฟโตกราววัร์ (photogravure) กลายเป็นระบบ 
Heliography ภาพทีไ่ดเ้ป็นภาพขาวด า

 Photoengraving technique
ระบบการท าบลอ๊คแมพ่มิพโ์ลหะ



การถ่ายภาพดว้ยเทคนิคDaguerreotype 

 ในปีค.ศ. 1826 / พ.ศ. 2369 หลุยส ์จาคเคอร์ แมนเด ดารแ์กร์
(Louis Jacque Mande Daguerre) ไดท้  าการทดลอง
เกี่ยวกบัการท าวสัดุไวแสง โดย ดารแ์กร์ เรยีกว่า กระบวนการ “ไดโอ

รามา”(Diorama) 

 ปีค.ศ. 1829 / พ.ศ. 2372 เนียฟและดารแ์กรไ์ดร่้วมมอืกนัพฒันา ระบบ
เฮลโิอกราฟ 

 ปีค.ศ. 1835 / พ.ศ. 2378 น าเอากระบวนการไดโอรามา และกระบวนการ
เฮลโิอกราฟรวมกนั จนในปี ค.ศ. 1837 / พ.ศ. 2380 จงึประสบ
ความส าเร็จในการคงสภาพภาพใหอ้ยู่ถาวร และต ัง้ชื่อกระบวนการนี้ว่า 

“Daguerreotype” 



ข ัน้ตอนของเทคนิคDaguerreotype 

 1. ใหน้าแผ่นทองแดง(plate)ซึง่ชบุเงนิไวห้นึ่งดา้น 

 2. ใชส้าลชีบุนา้มนัหอมผสมกบัหนิจากภเูขาไฟทีบ่ดละเอยีดแลว้(pumice 
powder) ทาลงบนแผ่นทองดา้นทีช่บุเงนิใหท้ ัว่โดยสมา่เสมอนาน
พอสมควร 

 3. น าแผ่นทองแดงไปลา้งในสารละลายกรดไนตรกิแอซคิและนา้กล ัน่ 1:16

 4. น าแผ่นทองแดงไปองักบัความรอ้นโดยหนัดา้นทีเ่ป็นทองแดงลงหาเปลวไฟ 



ข ัน้ตอนของเทคนิคDaguerreotype 

5. ข ัน้ตอนต่อไปน้ีเป็นกระบวนการใหห้อ้งมดื 

 6. ใหน้ าแผ่นทองแดงไปวางไวบ้นกลอ่งทีม่ไีอโอดนีโดยหนัดา้นที่เป็นเงนิลงหาไอ

โดดนีโดยกลอ่งน้ีในส่วนกลางกลอ่งจะตอ้งมผีา้มสัลนิขวางอยู่เพือ่เกลีย่ให ้

ไอโอดนีขึ้นไปตดิไดท้ ัว่แผ่นเพลทอย่างสมา่เสมอ 

 7. เมือ่กระบวนการนี้ เสร็จแผ่นเพลทจะกลางเป็นสเีหลอืงเหมอืนทองเหลอืง 

 8. นาแผ่นเพลทใส่กลอ่งสาหรบัใส่แผ่นเพลท (hoder) และบรรจใุส่กลอ้ง
ออบสคูร่า 

 9. ถ่ายภาพทีต่อ้งการโดยในสมยัของดาแกรน์ ัน้ใชเ้วลาต ัง้แต่ 15 - 40 นาท ี

แลว้แต่สภาพแสง 



ข ัน้ตอนของเทคนิคDaguerreotype 

 10. น าแผ่นเพลทไปลา้งในกรดไนตรกิแอซคิเขม้ขน้ 

 11. น าแผ่นเพลทไปตัง้เอยีง 45 องศากบัถาดทีม่ปีรอท (Hg) อยู่ 

 12. น าตะเกยีงไปเผาปรอท (Hg) ในถาด ข ัน้ตอนนี้ รูปจะค่อยปรากฏขึ้นมาที
ละนอ้ยจนครบ 

 13. น าแผ่นเพลทไปลา้งในสารละลายไฮโปและนา้กล ัน่เป็นการคงสภาพ ซึ่ง

สารละลายน้ีจะตอ้งทาใหอ้ณุหภมูต่ิากวา่จดุเดอืดเลก็นอ้ยและเป็นอนัเสร็จสิ้น

กระบวนการ



ภาพรวมของDaguerreotype 



ขัน้ตอนของ Daguerreotype 



L'Atelier de l'artiste. An 1837 daguerreotype by Daguerre, the first to 

complete the full process. ภาพแรกทีด่าแกรท์าสาเรจ็จนทาใหเ้ขาไดร้บัการยก
ยอ่งเป็นบดิาแห่งการถ่ายภาพสมยัใหม่ มชีือ่วา่หอ้งภาพจติรกร (The Artist’s 

studio) โดยเป็นการถ่ายภาพหุน่นิ่งหรอืภาพ(still Life)





 ในเวลาต่อมา ฟรงัซวั อราโก (Fancois Aragol) นกัวทิยาศาสตรช์ือ่ดงั
ของสมาคมวทิยาศาสตรแ์ห่งกรุง ปารสี ไดเ้สนอใหร้ฐับาลฝรัง่เศสตกลงขอซื้อ

ลขิสทิธิ์ daguerreotype กบัดารแ์กร์ และลูกชายของเนียฟ และโอน

ลขิสทิธิ์ใหส้มาคมวทิยาศาสตร ์เป็นผูดู้แล

 กระบวนการถ่ายภาพของดารแ์กร์ ถอืว่าเป็นความส าเร็จสูงสุดในการท าภาพ

จากแสงสว่างไดส้มบูรณท์ีสุ่ดเท่าทีม่มีา ถงึจะภาพถ่ายเป็นภาพโพสทิฟี ไม่

สามารถน าไปอดัซ า้ได ้

 มกีารจดัพมิพห์นงัสอื The History and Description of 

the Process Name The daguerreotype ซึง่มกีาร

ตพีมิพเ์ผยแพร่ไปท ัว่โลก โดยเฉพาะยุโรปและอเมรกิา



Daguerre in 1838 in Paris, was the first photograph of a person.
The image shows a street, but because of the over ten minute exposure 

time the moving traffic does not appear. The exceptions are the man and shoe-shine 
boy at the bottom left, and two people sitting at a table nearby who stood still long 
enough to have their images captured.



Daguerreotype  studio

















 Gustav Oehme, Three Young Girls,Daguerreotype, c.1845







ในปลายปี ค.ศ. 1840 / พ.ศ. 2383 กระบวนการแดรแกรโ์ร

ไทป์ ไดม้กีารพฒันา 3 ประเดน็หลกัๆคอื

 1. การปรบัปรุงเลนส ์ในระยะแรกกลอ้งมเีลนสเ์พยีงตวัเดยีวต่อมา โจเซฟ

เพนซว์อล (Josef Petzvall) ชาวเยอรมนัไดอ้อกแบบเลนสคู่์
ขึ้นซึง่มคีวามไวแสงกวา่เดมิถงึ 16 เท่า 

 2. การปรบัปรุงความไวแสงของเพลท จอหน์ เฟรดเดอรคิ กอด ดารด์

(John Friedrich God-dard) ไดท้ดลองนาโปรมนีไป
ฉาบเพิม่เขา้ไปบนเพลทอกีคร ัง้ทาใหเ้พลทมคีวามไวแสงเพิม่ขึ้นมาก เขา

เรยีกวสัดุไวแสงชนิดใหมน้ี่ว่า “Quick stuff” และถา้ใชเ้พลทน้ี
ร่วมกบักลอ้งเลนสคู่์จะใชเ้วลานานไมถ่งึ 1 นาท ี



 3. การยอ้มสภีาพ เนื่องจากภาพทีไ่ดจ้ากกระบวนการดาแกรโ์รไทพม์โีทนนุ่ม

และซดีจางงา่ยดงันัน้ ฮฟิโพไลท์ หลุยส ์ฟีซวั (Hippolyte Louis 
Fizeau) ไดท้าการยอ้มสภีาพดว้ยการนา้เพลททีค่งสภาพแลว้ไปอุ่นใหร้อ้น
แลว้นาสารละลายของ Gold chloride (AuCl3) เทลงบนเพลททา
ใหโ้ทนของภาพมสีนีา้ตาลไหมแ้กมมว่ง การยอ้มสภีาพจะทาใหเ้ยือ่ไวแสงตดิได ้

นานขึ้นและสขีองภาพคงทนถาวรกว่า 

 การปรบัปรุงดงักลา่ว ท าใหก้ระบวนการดารแกรโ์รไทป์ ไดร้บัความนิยมและ

เป็นทีรู่จ้กัไปท ัว่โลก



ขอ้เสยีของดาแกรโ์รไทป์ 

 1. การถ่ายภาพหนึ่งคร ัง้จะไดเ้พยีงภาพเดยีวไมส่ามารถอดัเพิม่ได ้

 2. เพลทเป็นโลหะมนีา้หนกัมาก เป็นรอยงา่ยตอ้งเก็บไวใ้นกรอบหรอืซอง

โดยเฉพาะ 

 3. เวลามองดูภาพบางทลีาบากเพราะมแีสงสะทอ้นรบกวนนยัตา



“แคโลไทป์” (Calotype) 

วลิเลีย่ม เฮนรี่ ฟอกซ ์ ทลับอท (William Henry Fox Talbot) 

 นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัคณิตศาสตรช์าวองักฤษ ไดพ้ฒันากระบวนการ

ถ่ายภาพ ไดท้ดลองคน้ควา้เกี่ยวกบัสารเคมไีวแสงทีจ่ะนามาฉาบลงบนกระดาษมา

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1833 

 จนกระท ัง่ในปี ค.ศ. 1835 เขาไดค้น้พบวา่ “เงนิคลอไรด”์ ( Silver 
Chloride ) เป็นสารทีม่คีวามไวต่อแสงสว่าง ซึง่สามารถฉาบลงบนกระดาษได ้
ท าใหไ้ดก้ระดาษไวแสงทีจ่ะน าไปอดัภาพ



 เขาไดท้ดลองน าใบไม ้ขนนก มาวางทบักระดาษไวแสง พบวา่ ส่วนทีว่ตัถทุบัอยู่

จะเป็น สขีาวแต่ส่วนทีถ่กูแสงสวา่งจะเป็นสดีา เมือ่นาไปลา้งในสารละลาย

เขม้ขน้ของโซเดยีมคลอไรด์ ไดภ้าพทีเ่รยีกว่า “ภาพPhotogenic 
Drawing” ทีม่ลีกัษณะเป็นสตีรงขา้มกบัตน้แบบคอื ขาวเป็นดา และดา
เป็นขาว หรอืทีเ่รยีกว่า "ภาพเนกาตฟี" ในปจัจบุนั ดว้ยการถ่ายภาพเน

กาทฟิ ลงบนกระดาษทีฉ่าบผวิหนา้ดว้ยซลิเวอรไ์อโอไดด์

 หลงัจากน าไปเขา้กลอ้งถ่ายภาพ และถ่ายภาพแลว้ น ากระดาษมาลา้งในน า้ยา

สรา้งภาพ ซึง่ใชส้่วนผสมของเงนิไนเตรทกบักรดแกลลกิ เขาเรยีกน า้ยานี้

ว่า แกลโลไนเตรท ออฟ ซลิเวอร์ (Gallonitrate of Silver) 



 เมือ่น าไปผ่านกระบวนการสรา้งภาพและคงสภาพแลว้ จะไดภ้าพพอซทิฟิที่

สมบูรณ ์ กระบวนการถ่ายภาพเนกาทฟิ – พอซทิฟิ ของทลับอทน้ี เรยีกชื่อวา่ 

“แคโลไทป์” (Calotype) ซึง่เป็นตน้แบบในการพฒันาสรา้งฟิลม์เนกาทฟิ
ในยุคต่อมา วธิกีารของแทลบอตจงึดเีท่ากระบวนการของดารแ์กโรไทพ์ ตรงน้ี

สามารถอดัภาพไดห้ลายภาพตามตอ้งการ แต่ก็มขีอ้ดอ้ยตรงทีเ่มือ่เก็บไวน้าน ๆ 

สขีองภาพจะซดีจางลง 



“แคโลไทป์” (Calotype) 



จอหน์ เฮอรเ์ชล (องักฤษ: John Herschel) 
(7 มีนาคม ค.ศ. 1792-11 พฤษภาคม ค.ศ. 1871) 

 นกัคณิตศาสตร ์และดาราศาสตรช์าวองักฤษ เป็นผูค้ดิคน้กระบวนการไซยาโนไทป์ 

(Cyanotype) ทีเ่ป็นตน้แบบของกระบวนพมิพเ์ขยีว (Blue Print) ที่
พฒันาต่อกนัมาใชใ้นการทาสาเนาแบบพมิพเ์ขยีว หรอืกระดาษคารบ์อนพมิพด์ดี ทีใ่ช ้

กนัในปจัจบุนันี้ เนื่องจากวา่สมยันัน้การบนัทกึขอ้มลูตอ้งเขยีนดว้ยลายมอื และหาก

ตอ้งการส าเนาก็ตอ้งคดัลอกซา้ใหเ้หมอืนเดมิ ท าใหต้อ้งใชเ้วลามากขึ้นไป เฮอรเ์ชล จงึ

พยายามคดิวธิกีารท าส าเนาขึ้นนัน่เอง 

 ในทางการถา่ยภาพ เป็นผูแ้นะน าใหท้ลับอท ผูค้ดิคน้กระบวนการถา่ยภาพทลับอท

ไทป์ (หรอืเรยีกในอกีชื่อหนึ่งว่า กระบวเนกาทฟิ โพสทิฟิ) ใหใ้ช ้"ไฮโป" ในการคง

สภาพใหภ้าพตดิถาวร ในยุคแรกของการคงสภาพนัน้ใชน้า้เกลอืเขม้ขน้ในการคง

สภาพ นอกจากนัน้ยงัเป็นผูบ้ญัญตัศิพัทท์ีใ่ชใ้นทางการถา่ยภาพ คือค าวา่ 

"photograph" "negative" และ "positive"



"กระบวนการเพลทเปียก"(wet collodion) 
 เฟรดเดอรคิ สก็อต อารเ์ชอร์ (Frederick Scott Archer) เป็นทีรู่จ้กั

ของสาธารณชนในฐานะนกัประดษิฐค์นแรกแห่งวงการภาพถา่ย ทีค่ดิคน้ 

"กระบวนการเพลทเปียก"(wet collodion) ปีค.ศ.1849 การทดลองของเขาก็
ประสบความส าเร็จโดยการเคลอืบสารละลายโคโลเดยีน (collodion) ลงบน
กระจก และน าไปใชข้ณะทีม่นัยงัเปียกอยู่ซึง่ไดร้บัความนิยมจากช่างภาพท ัว่ไป

ยาวนานถงึ 30 ปี ซึง่ในการถ่ายนอกสถานทีช่่างภาพจะตอ้งน ากระโจมหอ้งมดื ขวด

น า้ยาและเพลทกระจกและอปุกรณท์ีจ่  าเป็นอย่างอืน่ไปดว้ย



กระบวนการถา่ยภาพ wet plate



กระบวนการเพลทแหง้ dry plate process

 B.J.Sayce และ W.B. Bojton ไดร่้วมคดิคน้วตัถไุวแสงและพบว่า
เยือ่ไวแสงโคโลเดยีน โดยใชซ้ลิเวอรโ์บรไมดแ์ละซลิเวอรไ์นเตรตฉาบบนแผ่น

กระจกแลว้ผึง่ใหแ้หง้ สามารถเก็บไวไ้ดน้าน ถ่ายเมือ่ใดก็ได ้

 ค.ศ. 1867 มบีรษิทั The Liverpool Dry Plate and 
Photohgraphic Company ผลติเพลทแหง้ออกจ าหน่ายแต่
ไม่ไดค้วามนิยมเท่าทีค่วร เพราะใชเ้วลานานกวา่เพลทเปียกถงึ 3 เท่า

 ค.ศ. 1871 Dr. Richard Leach Maddox ไดค้ดิคน้วตัถไุวแสง
ทีเ่ป็นเจลลาตนิขึ้น วธิกีารคอืเอาเจลลาตนิ มาแช่น า้จนชุ่ม แลว้เตมิสาร

แคดเมยีมโบรไมดล์ง แลว้เตมิสารละลายซลิเวอรไ์นเตรต ฉาบบนกระจกแลว้

ผึง่ใหแ้หง้

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1867
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1871


 ค.ศ. 1878 Charles Bennet ไดป้รบัปรุงการท าเพลทแหง้โดยน าเอา
เพลททีฉ่าบมาลา้งในขณะทีย่งัหมาดอยู่ เพือ่ลา้งเกลอืเงนิทีอ่ยู่ในอมีลัชนัออกให ้

หมด เพราะถา้ทิ้งไวเ้พลทอาจมตี าหนิ เบนเนทยงัปรบัปรุงเรื่องความไวแสงของ

เพลท และเบนเนทไดท้ าเพลทแหง้แบบส าเร็จรูปออกมาจ าหน่ายดว้ย นบัวา่ช่วง

น่ีเป็นจดุเริ่มตน้การถ่ายภาพแบบทนัสมยัทีสุ่ด ความนิยมเพลตแหง้แบบเจลลา

ตนิเพราะมขีอ้ดคีอื

 ผูเ้ป็นช่างภาพไมต่อ้งท าเพลทใชเ้อง

 ไม่ตอ้งทนอยู่ในหอ้งมดืเป็นเวลานานๆ

 ไม่ตอ้งรบีลา้งเพลททนัที

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1878


การอดัภาพดว้ยกระดาษอลับูมนิ



จอรจ์ อสีตแ์มน George Eastman
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2397 (ค.ศ. 1854) - 14 มนีาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1932)



 จอรจ์ อสีตแ์มน เป็นผูป้ระดษิฐฟิ์ลม์มว้นในปี พ.ศ. 2427 และกลอ้งโกดกั 

(Kodak) ในปี พ.ศ. 2431 นกัประดษิฐช์าวอเมรกิาผูน้ี้เป็นผูท้ี่เปลีย่นแปลง
การถ่ายภาพจากงานอดเิรกทีแ่พง และมผูีค้นเพยีงเลก็นอ้ยทีค่ล ัง่ไคล ้ให ้

กลายเป็นงานอดเิรกทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวาง 

 "You press the button, we do the rest" 
promised Eastman in 1888 with this advertising 
slogan for his Kodak camera.

 ในปี พ.ศ. 2427 เขาไดจ้ดสทิธบิตัรฟิลม์แบบมว้นทีใ่ชง้านไดจ้รงิซึง่เขาไดค้ดิคน้

ขึ้น. ในปี พ.ศ. 2431 เขาไดป้ระดษิฐก์ลอ้งโกดกัจนสมบูรณ ์นบัวา่เป็นกลอ้งตวั

แรกทีอ่อกแบบสาหรบัใชก้บัมว้นฟิลม์โดยเฉพาะ



 และในปี พ.ศ. 2435 เขาไดก่้อต ัง้บรษิทัอสีทแ์มนโกดกั (Eastman
Kodak Company) ขึ้นที ่เมอืงรอเชสเตอร ์(Rochester) มล
รฐันิวยอรก์ ซึง่เป็นบรษิทัแรก ๆ ทีผ่ลติวสัดุการถ่ายภาพมาตรฐานทลีะมาก ๆ 

บรษิทันี้ก็ยงัไดผ้ลติฟิลม์ทีม่คีวามยดืหยุ่นและโปร่งแสงซึ่งออกแบบโดยอสีต์

แมน ก่อนหนา้นัน้ในปี พ.ศ. 2432 ถอืเป็นส่วนส าคญัทีท่  าใหเ้กิดการพฒันา

อตุสาหกรรมภาพยนตร์

 Kodak รูจ้กักนัในฐานะบรษิทัผลติภณัฑก์ารถ่ายภาพ ในช่วงที่รุ่งเรอืงทีสุ่ด
คอืศตวรรษที ่20 Kodak ผงาดในตลาดอย่างผูกขาดทเีดยีว ในปี ค.ศ. 
1970 ฟิลมเ์พือ่การถ่ายภาพของ Kodak ครองส่วนแบ่งตลาดถงึรอ้ยละ 90 
ของตลาดในสหรฐัอเมรกิา ช่วงเวลาดงักลา่วอาจเรยีกไดว้่าเป็นเวลาของ 

Kodak





Brownie 

 Brownie ซึง่เป็นกลอ้งทีผ่ลติโดย Eastman Kodak ไดร้บัการ
แนะน าคร ัง้แรกในปี 1900 มกัไดร้บัการยกย่องว่าเป็นกลอ้งทีน่ ามาสู่ยุคของการ

ถ่ายภาพสมยัใหม ่ความงา่ยในการใชง้านและป้ายราคาทีไ่ม่แพงท าใหก้ลอ้ง

หลายรุ่นของบราวนี่เป็นกลอ้งบรโิภคทางเลอืกต ัง้แต่เปลีย่นศตวรรษจนถงึ

สุดทา้ยในช่วงปลายยุค 80 



บคุคลทีม่ชีื่อเสยีงทีเ่คยใชก้ลอ้งBrownie

 Henri Cartier-Bresson คารเ์ทยีร์ – เบรสสนัถอืเป็นบดิาแห่งการ

ถ่ายภาพวารสารศาสตร ์ในวยัเดก็เขาเคยใชท้ี่ใชบ้ราวน่ีในการถ่ายภาพ



บคุคลทีม่ชีื่อเสยีงทีเ่คยใชก้ลอ้งBrownie

 Vivian Dorothy Maier ภาพของเธอทีเ่พิง่คน้พบเมือ่ไมน่านมาน้ี
ไดร้บัความสนใจจากโลกศิลปะสากลเมือ่จอหน์ มาโลฟ ช่างภาพของเธอไดซ้ื้อ

คอนเทนตจ์ากการประมลู จากการสรา้งและเก็บถาวรงานของเธอพบวา่ 

Maier เริ่มถ่ายรูปในปี 1949 ดว้ยกลอ้ง Kodak Brownie





บคุคลทีม่ชีื่อเสยีงทีเ่คยใชก้ลอ้งBrownie

 Ansel Adams เมือ่อายุสบิสีปี่จะไดร้บักลอ้งตวัแรกของเขากลอ้ง  

Kodak Brownie เป็นของขวญัจากพ่อของเขา



Edwin Land 



Polaroid Photography

 Land นกัประดษิฐช์าวอเมรกินันกัฟิสกิสแ์ละนกัถ่ายภาพ ไดค้ิดคน้
กระบวนการหนึ่งข ัน้ตอนส าหรบัการพฒันาและการพมิพภ์าพถ่ายที่ปฏวิตักิาร

ถ่ายภาพ โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากค าถามของลูกสาวว่า ท าไมไมส่ามารถได ้

รูปโดยทนัท ีท าใหแ้ลนดไ์ดพ้ฒันากลอ้งขึ้นมาจากแรงบนัดาลใจดงักลา่ว 

 กลอ้งโพลารอยดข์องแลนด ์ขายใหก้บัสาธารณชนในเดอืนพฤศจกิายนปี 1948 

มนัใหท้ ัง้สรา้งความแปลกใหมแ่ละความพงึพอใจทนัท ีแต่ก็ยงัประสบปญัหา

ดา้นคุณภาพบา้ง

 ในปี 1960 Edwin Land ตดิต่อ บรษิทั ออกแบบ Henry 
Dreyfuss เพือ่ร่วมมอืกนัในการออกแบบกลอ้งซึง่เป็นผลมาจาก

polaroid automatic 100 land camera และกลอ้ง 
Polaroid Swinger ในปี 1965



polaroid automatic 100 land 
camera 



polaroid swinger instant camera



 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 1976 โพลารอยดค์อรป์อเรช ัน่ ไดฟ้้องรอ้งด าเนินคดกีบั 

Kodak ทีศ่าลแขวงแมสซาชูเซตสข์องเรื่องการละเมดิสทิธบิตัร และในวนัที ่
11 ตลุาคม 1985 โพลารอยดช์นะการพจิารณคด ีมกีารละเมดิจดสทิธบิตัร 

จ านวน 7 รายการ และท าใหK้odak ตอ้งยุตกิารผลติกลอ้ง และอปุกรณ์

แบบเดยีวกบัโพลารอยด์

 https://petmaya.com/22-first-photos-in-
history
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