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 แสงเป็นหวัใจของการถ่ายภาพไม่วา่จะเป็น 

การเปิดหนา้กลอ้ง การปรับความเร็วชตัเตอร์หรือค่า 

ต่าง ๆ ในกลอ้งลว้นแต่เป็นอิทธิพลจากแสงทั้งนั้น 

เราจึงควรเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของแสงเพ่ือใหภ้าพ 

ท่ีถ่ายหรือสร้างสรรคอ์อกมาดีอยา่งท่ีตอ้งการ 

แสง 







ทศิทางของแสงและผลต่อภาพ 
 ทิศทางของแสงทาํใหเ้กิดอารมณ์ของภาพท่ี 

แตกต่างกนัออกไป เช่น ทาํใหค้วามเปรียบต่างเปล่ียน 

ไปมิติภาพมีมากข้ึน เป็นตน้ หากนาํทิศทางของแสง 

มาใช ้กส็ามารถสร้างสรรคส์ไตลภ์าพถ่ายไดห้ลากหลาย 

มากข้ึน 

แสงจากด้านหน้า ( Front Lighting ) 
 -  เป็นแสงท่ีส่องเขา้ไปตรงตวัแบบพอดี 

 -  แสงแบบน้ีช่วยใหแ้บบดูแบนไม่มีมิติ และ 

เกิดแสงเงาไดอ้ยาก ความเปรียบต่างของแสงจะนอ้ย 

 -  ขอ้ดีคือจะทาํใหเ้ราเห็นตวัแบบไดช้ดัเจน 

และมีสีสันสดใส   

 -  แสงแบบน้ีในสตดิูโอถ่ายภาพทัว่ไป 

ชอบใชเ้พราะจะช่วยใหห้นา้ตาตวัแบบสวา่งและเห็น 

รายละเอียดและสีสันของตวัแบบไดอ้ยา่งชดัเจน 









ทศิทางของแสงและผลต่อภาพ 

แสงจากด้านข้าง ( Side Lighting ) 
 -  เป็นแสงท่ีช่วยสร้างมิติใหก้บัภาพไดม้ากกวา่ 

แสงจากดา้นหนา้ตรง ๆ เพราะจะช่วยเนน้พ้ืนผวิท่ีชดัเจน 

ข้ึน นอกจากน้ียงัทาํใหเ้กิดความลึกและเป็นรูปทรงต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งดี 

 -  ส่ิงท่ีเกิดควบคู่กบัภาพในแสงแบบน้ีคือเงา 

หรือกคื็อความเปรียบต่างสูง วตัถุท่ีโดนแสงกจ็ะสวา่ง 

มากในขณะส่วนท่ีเกิดเงากจ็ะมืดทึบไป  







ทศิทางของแสงและผลต่อภาพ 

แสงจากด้านข้าง 45 องศา  

( 45 Degree Side Lighting ) 
 -  ไม่วา่แสงจะเขา้ซา้ยมือหรือขวา แต่ถา้เขา้ 

มาจากดา้นหนา้และทาํมุม 45 องศาแลว้ จะช่วยสร้างมิติ 

ใหก้บัตวัแบบไดดี้กวา่แสงท่ีเขา้จากดา้นหนา้ตรง ๆ เพราะ 

จะช่วยใหเ้กิดเงาในทิศทางตรงกนัขา้มกบัแสง  

 -  เหมาะสาํหรับการถ่ายภาพบุคคล ซ่ึงช่วยทาํ 

ใหแ้บบดูมีมิติมากข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถนาํไป 

ประยกุตก์บัการถ่ายภาพทิวทศัน์ไดเ้ช่นกนั 









ทศิทางของแสงและผลต่อภาพ 

แสงจากด้านหลงั ( Back Lighting ) 
 -  เป็นการถ่ายภาพท่ีมีแหล่งกาํเนิดแสงมาจาก 

ทางดา้นหลงัวตัถุ หรือกคื็อการถ่ายภาพ “ ยอ้นแสง “ 
ทาํใหเ้กิดภาพเงามืด หรือ Silhouette  
 -  อาจไม่เหมาะสมกบัภาพบางประเภท ท่ี 

ตอ้งการรายละเอียดชดัเจน การแกไ้ขภาพแบบน้ีกเ็พียง 

ใชว้ธีิการเปิดแฟลชเพ่ือช่วยใหต้วัวตัถุมีความสวา่งข้ึน  

 -  แต่แสงท่ีมาจากดา้นหลงัน้ี กส็ามารถสร้าง 

สรรคภ์าพถ่ายท่ีสวยงามและมีเสน่ห์ไดไ้ปอีกแบบเช่น 

การถ่ายภาพทอ้งฟ้าในตอนเชา้หรือเยน็ เป็นตน้ 

  











ทศิทางของแสงและผลต่อภาพ 
แสงจากด้านหลงัของวตัถุโปร่งแสง  

( Back Lighting & Rim Lighting ) 
 -  เป็นการถ่ายภาพท่ีมีแหล่งกาํเนิดแสงมาจาก 

ทางดา้นหลงัวตัถุซ่ึงจะทาํใหเ้กิดภาพเงามืด แต่ถา้ตวั 

วตัถุมีลกัษณะโปร่งแสง กจ็ะไดภ้าพอีกลกัษณะหน่ึง  

อาจเรียกวา่ Back light กไ็ด ้ซ่ึงแสงท่ีส่องผา่นนั้นจะ 

ช่วยทาํใหเ้ห็นรายละเอียดของวตัถุในส่วนโปร่งแสง 

ไดอ้ยา่งดี ภาพจะไม่ไดมื้ดไปทั้งหมด เช่นใบไม ้ดอกไม ้

 -  ส่วนถา้แสงส่องมาแลว้เห็นเป็นขอบชดัเจน 

รอบ ๆ วตัถุ จะเรียกวา่ Rim Light ซ่ึงจะมีโอกาส 

เกิดไดม้ากในกรณีท่ีวตัถุนั้นมีขอบท่ีฟุ้ง ไม่เรียบ แสง 

จะส่องกระทบทาํใหข้อบของวตัถุสวา่งข้ึนมา เช่น 

เส้นผมของคนโดยเฉพาะผมดดั เป็นตน้ 









 -  การถ่ายภาพดว้ยแสงธรรมชาติ ถา้เลือกไดค้วร 

ถ่ายในช่วงเวลาเชา้   ๆ ประมาณ 6 – 9 โมง หรือช่วงบ่ายก ็

ราว ๆ  4 – 6 โมง เพราะทิศทางของแสงจะดีกวา่ถ่ายตอน 

กลางวนัท่ีมีแดดจดัๆ ไม่วา่จะเป็นการถ่ายภาพบุคคลหรือ 

ทิวทศัน์กต็าม 

 -  ช่วงเวลาท่ีถ่ายไดส้วยงามอีกช่วงหน่ึงคือ ก่อน 

พระอาทิตยข้ึ์นเลก็นอ้ย และหลงัพระอาทิตยต์กเลก็นอ้ย 

เพราะทอ้งฟ้าช่วงเวลานั้น ๆ จะเปล่ียนสีไดห้ลายสีในช่วง 

เวลาสั้น ๆ บางคร้ังอาจไดสี้ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ แต่อุปกรณ์ 

ท่ีสาํคญัมากคือขาตั้งกลอ้งเพราะช่วงเวลาดงักล่าวแสงอาจ 

จะนอ้ย ทาํใหต้อ้งใชค้วามเร็วชตัเตอร์ตํ่า ภาพอาจจะ 

ไม่ชดัหรือเบลอได ้

 -  การจะถ่ายภาพใหส้วย นอกจากจะใชฝี้มือ 

และประสบการณ์แลว้ยงัตอ้งมีช่วงเวลาหรือจงัหวะ 

เวลาของแสงท่ีเหมาะสมอีกดว้ยเพ่ือใหไ้ดภ้าพตามท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 

 



Aperture and Shutter 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูรับแสงและความเร็วชตัเตอร์ 

  
รูรับแสง ( Aperture ) 
 บางคร้ังเรียกกนัวา่ หนา้กลอ้ง เป็นช่องท่ี 

ควบคุมใหแ้สงสามารถผา่นเขา้ไปในปริมาณต่าง ๆ  

ซ่ึงขนาดของรูรับแสงนั้นจะวดัเป็นหน่วย 

F – Number โดยท่ี 

      ค่า F- Number มาก ๆ หมายถึง รูรับแสง 

แคบ  แสงสามารถผา่นเขา้ไปไดน้อ้ย ( ภาพมืด ) 

      ค่า F- Number นอ้ย ๆ หมายถึง รูรับแสง 

กวา้ง  แสงสามารถผา่นเขา้ไปไดม้าก ( ภาพสวา่ง ) 

  



 เช่นกลอ้งบางตวัอาจมีขนาดของรูรับแสงท่ีเป็นไปไดอ้ยูร่ะหวา่งท่ี F2.8 
(กวา้งสุด) – F11 (แคบสุด) เป็นตน้  สาํหรับกลอ้งดิจิตอล DSLR ซ่ึงถอดเปล่ียน

เลนส์ได ้ ขนาดของรูรับแสงท่ีเป็นไปไดจ้ะข้ึนกบัเลนส์ท่ีกาํลงัใชอ้ยูใ่นขณะนั้น ค่าของ 

F-Number จะเพิ่มเป็นขั้นหรือสตอป เช่น 
F2.0 , F2.8 , F4.0 , F5.6 , F8 , F11 , F16 , F22  

โดยแต่ละขั้นจะใหป้ริมาณแสง เพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า 



ภาพชัดตืน่ ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งค่า 

F – number  นอ้ย ( รูรับแสง 

กวา้ง ) ภาพสวา่ง  = ถา้คุณโฟกสัท่ี 

วตัถุใดวตัถุหน่ึงบริเวณวตัถุท่ีเราโฟกสั 

จะคมชดั แต่บริเวณท่ีเลยออกไปทาง 

ดา้นหลงัส่ิงท่ีเราโฟกสัจะดูเบลอ ไม่ชดั 

เหมาะกบัการถ่ายภาพบุคคล 

ภาพชัดลกึ ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งค่า 

F – number  มาก ( รูรับแสง 

แคบ ) ภาพมืด  = นอกจากบริเวณวตัถุ 

ท่ีเราโฟกสัจะชดัแลว้ บริเวณดา้นหลงัและ 

ดา้นหนา้ของส่ิงท่ีเราโฟกสักจ็ะชดัดว้ย 

เช่นกนั  เหมาะแก่การถ่ายภาพววิทิวทศัน์ 







ความเร็วชัตเตอร์ ( Shutter Speed ) 

 เป็นความเร็วในการเปิดปิดช่องรับแสง  เพ่ือ 

ควบคุมเวลาท่ีใหแ้สงผา่นเขา้สู่กลอ้ง โดยมีเง่ือนไขวา่ 

 ความเร็วชัตเตอร์สูง หมายถึง เวลาท่ีแสงสามารถ 

ผา้เขา้สู่กลอ้งมีนอ้ย (ภาพมืด) แต่จะไดภ้าพท่ีหยดุการ 

เคล่ือนไหวของวตัถุ  นิยมใชใ้นการถ่ายภาพกีฬาท่ีมี 

การเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว เช่น 1/500 , 1/125 วนิาที 

 ความเร็วชัตเตอร์ตํ่า  หมายถึง  เวลาท่ีแสง 

สามารถผา่นเขา้สู่กลอ้งไดน้าน (ภาพสวา่ง)  ซ่ึงจะได ้

ภาพท่ีเห็นการเคล่ือนไหวของวตัถุ เช่น 1/8 , 1/2 วนิาที 



 เม่ือรู้จกักบัรูรับแสงและความเร็วชตัเตอร์แลว้ 

จะเห็นไดว้า่ค่าทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั ในเร่ืองของการ 

เปิดรับแสง ปกติการถ่ายภาพท่ีสวยงามจะตอ้งมีปริมาณ 

แสงท่ีพอดีไม่มากจนสวา่งจา้ หรือไม่นอ้ยจนดาํมืด  ซ่ึง 

ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมเกิดจากขนาดของรูรับแสงและ 

ความเร็วชตัเตอร์น่ีเอง โดยมีความสัมพนัธ์เพ่ือใหเ้กิด 

การเปิดรับแสงพอดี ดงัน้ี  

สรุป :  จากตารางดา้นบนสามารถบอกไดว้า่ เม่ือรูรับแสงกวา้ง กค็วรใชค้วามเร็วชตัเตอร์สูง 
แต่ถา้รูรับแสงแคบจะตอ้งใชค้วามเร็วชตัเตอร์ตํ่า แสงจึงจะพอดีโดยความสัมพนัธ์  
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