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แสงกบัการถ่ายภาพ

O "แสง" เป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นท่ีสดุในกำรถ่ำยภำพ หำกไม่มีแสง กล้องก็คงไม่
สำมำรถบนัทกึภำพอะไรออกมำได้ เรำสำมำรถแบง่ประเภทของแสง
จำกแหลง่ก ำเนิดแสงได้เป็น 2 ประเภทหลกัๆ 



1. แสงตามธรรมชาติ

O คือแสงจำกดวงอำทิตย์เป็นแสงท่ีเรำคุ้นเคยเป็นอยำ่งดี กำรถ่ำยภำพ
สว่นใหญ่อำศยัแสงจำกดวงอำทิตย์เป็นหลกั แสงจำกดวงอำทิตย์จะมีสีท่ี
แตกตำ่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัช่วงเวลำในแตล่ะวนั เรำไมส่ำมำรถควบคมุ
แสงอำทิตย์ให้มีทิศทำงหรือสีตำมท่ีต้องกำรได้ แตเ่รำสำมำรถเลือก
ช่วงเวลำและทิศทำงของกำรถ่ำยภำพได้

O คำ่สมดลุสีขำวของกล้อง (WB) ท ำได้ง่ำยและคอ่นข้ำงแมน่ย ำ แสงมี
ควำมสวำ่งเพียงพอ ไมมี่ควำมซบัซ้อนมำกจนเกินไป และคนสว่นใหญ่ก็
คุ้นเคยกบักำรถ่ำยภำพใต้สภำพแสงธรรมชำติดีอยูแ่ล้ว ภำพที่ถ่ำยภำพ
ใต้แสงธรรมชำติจะมีควำมสดใส ให้อำรมณ์ของภำพที่เป็นธรรมชำติ



O กำรถ่ำยภำพใต้แสงจำกดวงอำทิตย์ควรเลือกช่วงเวลำท่ีเหมำะสม 
เน่ืองจำกแสงในแตล่ะช่วงของวนั คอ่นข้ำงแตกตำ่งกนั กำรถ่ำยภำพใน
เวลำเช้ำ กลำงวนั และเยน็ จะให้อำรมณ์ของภำพที่แตกต่ำงกนัด้วย

O ปัญหำท่ีพบจำกกำรถ่ำยภำพภำยใต้แสงประเภทนีก้็คือ เรำไมส่ำมำรถ
ควบคมุแงและทิศทำงได้ตำมต้องกำร บำงครัง้ก็แดดแรง แตบ่ำงทีก็มีเมฆ
มำบงั เอำแน่เอำนอนอะไรไม่ค่อยได้

O ได้ ดงันัน้เรำจงึควรสงัเกตสภำพแสงของแตล่ะวนั และวำงแผนลว่งหน้ำ 
เพ่ือจะได้ถ่ำยภำพในช่วงเวลำตำ่งๆได้อยำ่งรำบร่ืน



2.แสงประดิษฐ์

O คือแสงที่เกิดจำกกำรประดิษฐ์ของมนษุย์ ไมว่ำ่จะเป็น แสงจำกหลอดไฟ 
โคมไฟ ดวงไฟตำมท้องถนน แสงนีออนจำกปำ้ยโฆษณำ แสงจำกพล ุแสง
เทียน หรือแสงแฟลช แสงสว่ำงเหลำนีจ้ะมีอณุหภมูิและควำมสว่ำงท่ี
แตกตำ่งจำกแสงของดวงอำทิตย์ บำงอยำ่งก็มีอณุหภมูิท่ีต ่ำกวำ่ เช่น แสง
เทียน แสงจำกหลอดไฟ ทงัสเตน ซึง่มีอณุหภมูิอยูท่ี่ประมำณ 1800-

3000 K



O กำรถ่ำยภำพภำยใต้แสงแบบนี ้หำกเป็นกำรถ่ำยโดยไมไ่ด้มีกำรจดัแสง
ไว้ก่อน เช่น ภำพถ่ำยแสงไฟตำมท้องถนนตอนกลำงคืน งำนเลีย้ง
สงัสรรค์ในอำคำรหรือส ำนกังำน เรำจะไมส่ำมำรถควบคมุทิศทำงของ
แสงหรือควบคมุได้แตน้่อยมำก เช่น เปิด-ปิดไฟบำงดวงเทำ่นัน้ 

O ตำ่งจำกกำรถ่ำยภำพในสตดูิโอ ท่ีเรำสำมำรถควบคมุทิศทำงและควำม
แรงของแสงได้ 

O กำรถ่ำยภำพภำยใต้แสงประดิษฐ์เหลำ่นีมี้ข้อดีก็คือ แสงจะมีควำมแรง
และทิศทำงท่ีแน่นอน ไมค่อ่ยเปล่ียนแปลง ย้ำยไปมำเหมือนแสงอำทิตย์ 
เรำสำมำรถควบคมุทิศทำงและควำมแรงแสงได้



ทิศทางของแสง

O ทิศทำงของแสงเพรำะแม้วำ่จะเป็นแสงท่ีมำจำก
แหลง่ก ำเนิดชนิดเดียวกนั แตห่ำกมีทิศทำงที่แตกตำ่ง
กนั ก็จะสง่ผลตอ่มิติหรืออำรมณ์ของภำพได้ ดงันัน้ใน
กำรถ่ำยภำพ เรำควรพิจำรณำเลือกทิศทำงของแสง
ให้เหมำะสมด้วย เรำสำมำรถแบง่ทิศทำงของแสงได้
หลกั 4 ทิศทำง คือ



1. แสงบน

O คือทิศทำงแหลง่ก ำเนิดแสงอยูบ่นหวัเรำ เช่น ในตอนกลำงวนัดวง
อำทิตย์จะอยูด้่ำนบนหวั แสงท่ีออกมำจะมีควำมเข้มสงูและกระจำย
เต็มพืน้ท่ี ก่อให้เกิดเงำตกกระทบทำงด้ำนลำ่ง แสงในทิศทำงดงักลำ่ว
จงึไมเ่หมำะในกำรถ่ำยภำพคน เพรำะจะท ำให้เกิด เงำบริเวณใต้ตำ 
ปำก และจมกู กำรถ่ำยภำพที่เหมำะกบัแสงชนิดนีมี้ไมก่ี่อย่ำง เช่น 
ภำพกิจกรรมทัว่ๆไป เช่น กำรแข่งกีฬำ กำรแสดงต่ำงๆ เพรำะแสงใน
ทิศทำงนีจ้ะมีควำมแรง มกัจะไมถ่กูบดบงัจำกวตัถอ่ืุนๆ



2. แสงข้าง

O ไม่วำ่จะมำจำกข้ำงซ้ำยหรือขวำก็ตำมซึง่อำจจะสอ่งมำกจำกด้ำนข้ำงตรงๆ
เป็นมมุฉำก หรือสอ่งเฉียงเข้ำมำ ก็ถือวำ่เป็นแสงข้ำงทัง้สิน้ แสงที่มำกจำก
ทิศทำงด้ำนข้ำงนี ้จะให้ภำพที่มีมิติ แต่จะก่อให้เกิดเงำในด้ำนตรงกนัข้ำม 

O แสงข้ำงเหมำะกบักำรถ่ำยภำพหลำยๆแบบ ไม่วำ่จะเป็น ภำพคน ทิวทศัน์ 
วตัถสุิ่งของ หรือภำพแบบมำโคร เพรำะท ำให้วตัถดุมูีมิติไม่เรียบแบน แต่ก็
ต้องระวงัเงำตกกระทบในด้ำนตรงข้ำม

O หำกถ่ำยภำพด้วยแฟลชหรือแสงธรรมชำติที่มำจำกด้ำนข้ำงแล้วพบวำ่ ฝ่ัง
ตรงข้ำมมืดแนะน ำให้ใช้รีแฟลก็ซ์สะท้อนแสงบำงสว่นกลบัไปเพื่อลบเงำ
ทำงด้ำนตรงข้ำมจะช่วยแก้ปัญหำเร่ืองเงำได้(ส ำหรับกำรถ่ำยภำพบคุคล)



3. แสงด้านหลงั

O ทิศทำงท่ีแสงสอ่งมำกจำกด้ำนหลงัของตวัแบบ หรือถ้ำเรียกในมมุคน
ถ่ำยก็คือ ทิศทำงย้อนแสงนัน่เอง

O ทีเดียว ทิศทำงย้อนแสงนี ้หำกถ่ำยภำพแบบปกติ เรำจะได้ภำพวตัถุ
ตรงหน้ำกลำยเป็นเงำด ำ (หรือเรียกวำ่ Silhouette) ซึง่จะดแูปลก
ตำเพรำะจะเหน็แครู่ปทรงของวตัถตุดักบัสีท้องฟำ้ข้ำงหลงั

O ในกรณีถ่ำยภำพบคุคล ถ้ำเรำรู้จกัแก้ไข เช่น ใช้แฟลชหรือรีแฟลก็ซ์ช่วย
เปิดเงำมืด แสงด้ำนหลงัก็ท ำให้ตวัแบบดโูดดเด่นขึน้มำ สำมำรถจดั
ต ำแหน่งให้ดำนหลงัของตวัแบบมีแสงลอดออกมำตำมของไรผม (ริม
ไลท์) ดสูวยงำมแปลกตำกว่ำกำรถ่ำยภำพแบบปกติ



4.แสงด้านหน้า

O คือทิศทำงที่แสงสอ่งเข้ำหำตวัแบบทำงด้ำนหน้ำหรือต ำแหน่ง
ท่ีช่ำงภำพหนัหลงัให้กบัแหลง่ก ำเนิดแสง ถ้ำเรียกในมมุคน
ถ่ำยก็คือ ทิศตำมแสงนัน่เอง ทิศทำงตำมแสงนีจ้ะให้ภำพที่
เหน็รำยละเอียดในสว่นตำ่งๆของวตัถชุดัเจน ไมเ่กิดเงำทำง
ด้ำนหน้ำ (เงำจะตกไปด้ำนหลงัแทน) เหมำะส ำหรับกำร
ถ่ำยภำพทัว่ไป ไมว่ำ่จะเป็น ทิวทศัน์หรือภำพคน แตก่็อำจจะ
ท ำให้วตัถท่ีุถ่ำยดเูรียบแบนขำดมิติไปบ้ำง เพรำะไมมี่เงำ แต่
ในกำรถ่ำยภำพทิวทศัน์ เรำนิยมใช้ทิศทำงตำมแสงเป็นหลกั



แสงในช่วงเวลาต่างๆ

O กำรถ่ำยภำพใต้แสงธรรมชำติจำกดวงอำทิตย์นัน้ ถึงแม้ว่ำเรำจะไม่
สำมำรถสัง่ให้พระอำทิตย์เคลื่อนที่ไปไหนมำไหนหรือก ำหนดควำมแรง
ได้ แตเ่รำก็สำมำรถเลือกช่วงเวลำท่ีเหมำะสมให้กบักำรถ่ำยภำพของ
เรำได้ ดงันี ้



1. ช่วงเวลาทอง 1 เช้าตรู่และตอนเยน็

O เป็นช่วงเวลำหลงัพระอำทิตย์ขึน้ เช่น 6-9 โมงและก่อนพระ
อำทิตย์ตก เช่น 4-6 โมง ช่วงเวลำนีแ้สงแดดจะยงัออ่นมี
แสงสีทองและมีทิศทำงเฉียงเข้ำมำยงัพืน้โลก กำรถ่ำยภำพ
ในช่วงเวลำนีจ้ะท ำให้ได้ภำพท่ีมีควำมนุ่มนวล ดมูิมีติ มอง
แล้วรู้สกึสบำยตำ อำกำศก ำลงัดีไมร้่อนจนเกินไป เป็น
ช่วงเวลำท่ีเหมำะส ำหรับกำรถ่ำยภำพบคุคลและภำพทิวทศัน์



2.ช่วงเวลาทอง 2 ย า่รุ่งและย า่ค า่

O คือช่วงก่อนพระอำทิตย์ขึน้และหลงัพระอำทิตย์ตก ช่วงเวลำนีเ้รำ
จะได้สีสนัของท้องฟำ้ท่ีคอ่ยๆเปลี่ยนเป็นสีต่ำงๆ และในจงัหวะที่
พระอำทิตย์ก ำลงัขึน้หรือตก เรำยงัสำมำรถเก็บภำพดวงอำทิตย์
แบบเตม็ดวงได้ ในช่วงเวลำดงักลำ่วนิยมถ่ำยภำพในลกัษณะ
ย้อนแสงเพื่อให้เกิดภำพเงำด ำ (Silhouette) ของคนหรือ
วตัถ ุจะได้ภำพท่ีดลูกึลบัดแูปลกตำ เน่ืองจำกเวลำดงักลำ่วแสง
จะมีน้อยดงันัน้อำจต้องใช้ขำตัง้กล้องหรือเพิ่มค่ำ ISO ให้สงู
พอที่จะถือกล้องให้น่ิงได้



3. ช่วงเวลาทอง 3 วนัฟ้าครึม้-ฝนตก

O ช่วงก่อนและหลงัฝนตก เป็นช่วงที่ท้องฟ้ำขมกุขมวั ไม่สดใส ช่ำงภำพ
หลำยๆคนจงึไม่ค่อยชอบช่วงเวลำดงักลำ่ว แตจ่ริงๆแล้วแสงในช่วงเวลำ
นีจ้ะมีควำมนุ่มนวลสงู เพรำะแสงจำกดวงอำทิตย์จะถกูเมฆซึ่งท ำหน้ำท่ี
เหมือน Soft Box ขนำดใหญ่กรองเอำไว้ ท ำให้ได้แสงท่ีนุ่มนวล มี
คอนทรำสต์ต ่ำ เหมำะส ำหรับถ่ำยภำพบคุคลโดยเฉพำะ สว่นช่วงหลงั
ฝนตก เป็นท่ีต้นไม้ใบหญ้ำจะได้รับน ำ้ จงึดสูดช่ืนสีสนัมีควำมอ่ิมตวัสงู 
เหมำะส ำหรับกำรถ่ำยภำพดอกไม้ ต้นไม้ หรือภำพทิวทศัน์



4. แสงท่ีส่องผา่นหน้าต่าง (Window
Light)

O แสงสอ่งผ่ำนหน้ำตำ่ง หรือที่เรียกวำ่ Window Light คือแสงจำก
ภำยนอกอำคำรที่ลอดผ่ำนหน้ำตำ่งเข้ำมำ (ไม่ใช่แสงที่สอ่งตรงเข้ำมำที่หน้ำตำ่ง
ตรงๆ) แสง Window Light นี ้ถือเป็นแสงทีเ่หมำะส ำหรับกำรถ่ำยภำพ
บคุคลมำก เน่ืองจำกมีควำมนุ่มนวลกวำ่แสงอำทิตย์ตรงๆ โดยช่วงเวลำที่
เหมำะส ำหรับกำรถ่ำยแสง Window Light คือช่วงสำยๆไปจนถึงบำ่ยๆที่
แสงอำทิตย์เร่ิมจะแรง ไม่เหมำะกบักำรยืนถ่ำยนอกอำคำรแล้ว เรำสำมำรถย้ำย
เข้ำมำถ่ำยภำพในอำคำร โดยมองหำอำคำรที่มีหน้ำตำ่งย่ิงบำนใหญ่ย่ิงดี 
เพรำะจะได้แสงที่นุ่มนวลมำกขึน้ สว่นอปุกรณ์เสริมที่ขำดไม่ได้ก็คือแผ่นสะท้อน
แสงหรือรีแฟลก็ซ์ ช่วยในกำรเปิดเงำในด้ำนตรงกนัข้ำม หำกแสงจำกหน้ำตำ่ง
นัน้แรงเกินไป ก็อำจจะหำผ้ำม่ำยสขีำวบำงๆมำบงัเพื่อลดควำมแรงของแสงลง



5. แสงแรง : แดดจดัๆตอนเท่ียงวนั

O เป็นแสงท่ีแนะน ำให้หลีกเล่ียงโดยเฉพำะกำรถ่ำยภำพบคุคลตอน
เท่ียงๆ ถ้ำเลี่ยงได้ก็ดี เพรำะแสงตอนนีท้ัง้ร้อนและแรง แถมยงัมีทิศทำง
ท่ีตัง้ฉำกกบัหวัเรำด้วย ท ำให้เกิดเงำตรงบริเวณใต้ตำ จมกูและปำก 
นำงแบบเหง่ือออก หรือหน้ำมนั อยำ่งไรก็ดี ช่วงเวลำนีเ้หมำะส ำหรับ
กำรถ่ำยภำพกีฬำ กำรแข่งขนัหรือกิจกรรมตำ่งๆที่ต้องใช้สปีดชตัเตอร์
สงู เพรำะแสงแรงๆแบบนีท้ ำให้เรำสำมำรถใช้สปีดชตัเตอร์สงูๆในกำร
จบักำรเคลื่อนไหวได้นอกนนัน้แล้วไมค่อ่ยเหมำะกบักำรถ่ำยภำพอยำ่ง
อ่ืนเทำ่ไหร่


