


THE ART OF PHOTOGRAPHY Digital  
ศิลปะแห่งการถ่ายภาพ

โดย  อ�ำนวยพร บุญจ�ำรัส

สงวนลิขสิทธิ์ตำมกฎหมำย โดย อ�ำนวยพร บุญจ�ำรัส © พ.ศ. 2562

ห้ำมคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ จัดพิมพ์ หรือกระท�ำอื่นใด โดยวิธีกำรใดๆ ในรูปแบบใดๆ

ไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

นอกจำกจะได้รับอนุญำต

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ

อ�ำนวยพร บุญจ�ำรัส.

 The art of photography digital ศิลปะแห่งกำรถ่ำยภำพ.--กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
 304 หน้ำ. 
 1. กำรถ่ำยภำพ.
 I. ชื่อเรื่อง

 711

ISBN (e-book) : 978-616-08-3427-3

ผลิตและจัดจ�ำหนำยโดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท์ 0-2826-8000

[หากมีค�าแนะน�าหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se-ed.com]



1/30sec  f/8  ISO800  Focal Length 50  mm





15sec  f/11  ISO100  Focal Length 16 mm  ND  filter



6 THE ART OF PHOTOGRAPHY  ศิลปะแหงการถายภาพ

“  
 ” 



7สารบัญ

ธรรมชาติในที่นี้ ไมใชแคเพียงปาเขา 

ลาํเนาไพร หากยงัประกอบขึน้ไปดวย คน สิง่ของ  

สงัคม ธรรมชาต ิสิง่แวดลอมบนโลกใบนี ้ตลอด 

ประสบการณของผม 20 กวาป เกิดขึน้จากท่ีนี้ 

ที่ผมเรียกมันวา หองเรียนถายภาพธรรมชาติ 

เปนหองเรียนธรรมชาติที่ไมใชเพียงแคการ

ถายภาพ หากแตมันสอนใหผมเรียนรูชีวิตใน

ทุกๆ ดาน

ผมอยากไดภาพทิวทัศนสวยๆ ก็ตอง

ออกเดนิทางปนปาย ใชชวีติทามกลางปา เผชญิ

ความยากลาํบาก ฝน หนาว และหนทางทีย่าวไกล  

เพื*อจะไดไปยนือยูตรงจดุทีผ่มถายภาพ และ

หลายคร้ังก็ไมไดเปนอยางทีต่องการ ธรรมชาติ

ไมเปนใจ ผมตองกลบัออกมาพรอมกบัความ 

ผดิหวงั แตก็ไมละความพยายาม ออกเดินทาง

กลบัมาอกีคร้ังเพื*อใหไดภาพอยางทีค่าดหวัง 

ไมใชเฉพาะภาพทิวทัศน หากภาพ 

ทุกภาพ และทุกแนวการถายภาพ ตางมี

ธรรมชาตขิองมนั มีการรอคอย มีความอดทน  

และความผดิหวังผสมอยู แตเมื*อเราไมทอถอย  

สุดทายธรรมชาติก็ใหสิ่งที่เราปรารถนา มอบ

เปนรางวัลกลับคืนมา

“  
 

 ”   

สิ่งที่ธรรมชาติสอนและได นอกจาก

ภาพถาย “การรอคอยดวยความอดทน เปน

ทักษะสําคัญที่ตองฝกฝน” เชนเดียวกับการ

ถายภาพครับ การจะกาวสูความสําเร็จ ก็ตอง 

หม่ันฝกฝน เพียรพยายาม ออกถายภาพบอยๆ  

ประสบการณที่พานพบ จะทําใหเราถายภาพ

ออกมาดีอยางตั้งใจ

แตกวาจะถึงจุดนั้น ทุกอยางตองม ี

จุดเริ่ม เปนจุดเริ่มตนที่ดี และการจะทําอะไร 

ทกุอยางเรากต็องเขาใจธรรมชาตขิองมนัหรอื 

ทีผ่มเรยีกวา “แกนสาระ” แลวแกนสาระของ

การถายภาพคืออะไร? คําตอบก็คือ นําสิ่งที่

อยูขางใน ความรูสึกนึกคิดของเรา ถายทอด

ออกมาเปนภาพถาย  

สวนเรื*องจะถายอยางไร ใชอุปกรณ

อยางไร และเทคนิคถายภาพอะไร มันคือ 

เน้ือหา ที่เราจะตองเรียนรู ใหลึก รู ใหจริง 

ฝกฝนใหคลองแคลว เพื*อใชทกัษะเหลานีเ้ปน

เครื*องมอืในการถายภาพ นาํความคิดสิง่ทีอ่ยู

ขางใน ส่ิงทีม่องเหน็ ผานออกมาเปนภาพถาย

อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค 

เราจะทําอยางไร!!! “เวลาถายภาพ  

ทาํใหรูสกึ ไมเหมอืนวาเราถอืกลองหรอืจดจอ 

อยู กับกลองและอุปกรณ” ใหสมองและ

ความคิดไปอยูกบัสิง่ทีเ่ราถายเปนสาํคัญ เปน

วิธีที่ผมใช ทํามาโดยตลอด และผมก็เชื*อวา

ชางภาพมืออาชีพก็ใหความสําคัญในเรื*องน้ี

เชนกันครับ 
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สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตอเมื*อเรามี

ความเขาใจพืน้ฐานการถายภาพอยางชํานาญ 

ซึง่ตลอดหนงัสือถายภาพหลายเลมท่ีผมเขยีน 

หรือเวลาที่ผมไปสอนหนังสือและบรรยาย

ถายภาพ ผมมักจะพูดเรื*องนี้ ใหความสําคัญ

ที่สุด และแนZนอนมาถึงหนังสือ The Art of 

Photography เลนน้ี ซึ่งเปนฉบับปรับปรุง

ใหมจากเลมเดิม ผมก็ใชหลักการ หลักคิดนี้

เปนแนวทางในการเขียน ทั้งจากเน้ือหาเดิม

และเทคนิคใหมๆ พรอมกับเปลี่ยนภาพใหม

เกอืบทัง้หมด โดยผมกย็งัคงหลกัการถายภาพ 

ทั้งแบบภาคทฤษฎี และที่สําคัญถายทอด

ประสบการณ มุมมองความคิดจากตัวผมเอง  

ซึง่ผมแบงหลักการถายภาพของหนงัสอืเลมนี ้

ไว 3 สวนสําคัญ คือ 1. การควบคุมกลอง 

ใหเชื3อง  เราจะทาํอยางไรในการควบคุมกลอง  

ซึ่งในสวนนี้ ผมจะใหความสําคัญในเรื*องของ  

คารรูบัแสง ความเร็วชตัเตอร เปนหลกั เพราะ 

ทั้งรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร ตางจะสง

ผลตอภาพทั้งสิ้น 2. แสงกับการถายภาพ  

แสงที่นอกจากทําใหเกิดภาพ แสงยังเปล่ียน

อารมณภาพทีแ่ตกตาง ซึง่เปนสิง่ทีผู่ถายภาพ
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ตองรู สามารถเลือกแสง และการวัดแสง 

เพื*อการถายภาพ และ  3. การจดัองคประกอบ 

ภาพ ส่ิงสําคัญที่สุด การไมจํากัดมุมมอง 

ความคิดเปนส่ิงท่ีดีที่สุด แตการมีแนวทาง

ในการจัดวางองคประกอบและตลอดจน

การศึกษามุมมองความคิดจากประสบการณ 

มืออาชีพ ยอมทําใหเราเรียนรูไดเร็ว

สิ่งที่กลาวมาท้ัง 3 สวน มันคือหลัก 

พื้นฐานของการถายภาพ ไมวาจะเปนยุคไหน  

จนมาถึงยุคกลองดิจิตอลก็ไมสามารถขาม

ผานพ้ืนฐานนี้ ไปได หากหวังความสําเร็จ

เหมือนเชนนักถายภาพมืออาชีพ หรือตาม

ความตองการของผูเริ่มตนถายภาพเอง

“  
 

 
 ”        

ผมเชื*อวา ถาผูถายภาพมีความเขาใจ

เรื*องเหลานี ้จะทาํใหคณุถายภาพอยางประสบ

ความสําเร็จ และเกดิขึน้ไดไมยากเลยครบั 

ในหนังสือเลมน้ี ผมทําใหกระชับขึ้น

และเขาใจงาย จากเลมเดิมมีทั้งหมด 13 บท  

สวนเลมใหมนี้จะเหลือแค 5 บท แตเปน

เนื้อหาที่ยังเขมขนครบเครื*องและเขาใจงาย

กวาเดิม ทั้งนี้ยังเขากับยุคสมัยการถายภาพ

ดวยกลองดจิติอล ซ่ึงมบีทบาทสาํคญัตอสงัคม

ปจจุบัน ยุคที่ใครๆ ก็สามารถถายภาพได ใคร 

ก็มีกลองได และไมจํากัดเฉพาะเปนกลอง

ถายภาพมืออาชีพเหมือนเมื*อกอน จะเปน

แทบ็เล็ต สมารทโฟน ฯลฯ กส็ามารถถายภาพ

ไดเชนกัน เทานี้ก็สามารถอยูในโลกแหงการ 

ถายภาพ และสื*อสารดวยการผานชองทาง

ตางๆ ที่ไรพรมแดน

สุดทายนี้ ผมขอขอบพระคุณอยาง

มากครับ ท่ีอุดหนุนหนังสือเลมนี้ และหวัง

วาจะชวยเปนตนทางในการเรียนรูถายภาพ  

และเปนแรงบนัดาลใจใหทกุทานประสบความ

สําเร็จในการถายภาพ หากมีขอผิดพลาด

ประการใด ผมขอนอมรับไวครับ 

ขอใหมีความสุขและสมปรารถนา 
กับการถายภาพครับ 

อํานวยพร บุญจํารัส
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17CHAPTER : 01  กลองและอุปกรณถายภาพ

กําเนิดโลก

“ การถายภาพ เปนศิลปะแขนงหนึ่งที่ถือกําเนิด
ตามพัฒนาการเรื#อยมาจวบจนปจจุบัน และไมมีทีทาวาจะหยุดนิ่ง 

เพราะการถายภาพตองไดมาซึ่งภาพที่เหมือนจริงมากที่สุด 
ดังนั้นการจะทําใหภาพถายมีคุณภาพ สวนสําคัญหนึ่งตองขึ้นอยูกับ

อุปกรณที่มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนตัวกลองที่ทําหนาที่เสมือนหองมืด 
และควบคุมระบบการทํางานตางๆ เลนสที่เปรียบเสมือนดวงตา 
โดยเลนสจะถายทอดความคมชัดมากนอยแตกตางกันออกไป 

รวมทั้งฟลมหรือเซ็นเซอรภาพในระบบดิจิตอล 
ที่ตองเก็บสีสันความคมชัดใหเหมือนจริงมากที่สุด ฯลฯ  

เมื#อเรามีกลองและอุปกรณดีเยี่ยมพรอมใชงาน ประการตอมาก็คือ 
ฝมือของนักถายภาพผูควบคุมกลองในการรังสรรคมุมมอง

ใหเกิดภาพที่สวยงาม ดีไมดีก็ขึ้นอยูกับนักถายภาพเอง 
เพราะกลองไมสามารถเขาใจไดวาความสวยงามหรือศิลปะนั้นเปนเชนไร 
นักถายภาพจึงมีหนาที่ถายทอดโดยพยายามเรียนรู ฝกฝนใหถองแท

เพื#อพัฒนาฝมือ สรางประสบการณความชํานาญอันเปนประโยชนสูงสุด 
ที่ทําใหเกิดผลงานทางศิลปะ ตามความตองการอยางรู ใจ ”
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ประวติการถายภาพ
ในอดีตนั้น มนุษยบันทึกความทรงจําและสื*อความหมายตางๆ ดวยการวาดภาพ ซึ่ง

วิธีดังกลาวตองใชเวลานาน และไมสามารถทําใหภาพนั้นเหมือนจริงอยางที่ตามองเห็น ทําให

มนุษยพยายามคิดคนวิธีการสรางภาพท่ีมีความสมบูรณเหมือนจริงและใชเวลานอยที่สุด จน

คริสตศตวรรษที่ 19 มนุษยก็ประสบความสําเร็จในการคิดคนกระบวนการถายภาพ โดยอาศัย

หลกัการทางวทิยาศาสตร 2 สาขาคอื สาขาฟสกิส ในสวนของแสงและกลองถายภาพ อีกสาขา

คือเคมี ในสวนของสารไวแสงและนํ้ายาสรางภาพ

การถายภาพเปนการรวมหลักการท่ีสําคัญ 2 ประการดวยกันคือ การทําใหเกิดภาพ 

จาํลองของวตัถสุิง่ใดสิง่หนึง่ใหปรากฏบนฉาก และการใชสื*อกลางในการบนัทกึภาพจําลองของ

วัตถุนั้น ใหปรากฏอยูไดอยางถาวร

ในหลักการขอแรกนั้น “อริสโตเติล” นักวิทยาศาสตรและนักปรัชญาชาวกรีก ไดบันทึก

ไวเมื*อ 400 กวาปกอนครสิตศกัราชวา “ถาเราปลอยใหลาํแสงผานเขาไปทางรเูล็กๆ ในหองมืด 
แลวถือกระดาษขาวใหหางจากรูรับแสงประมาณ 15 เซนติเมตร จะปรากฏภาพหัวกลับแตไม
ชัดเจนนัก” จากหลักการดังกลาวจึงมีการประดิษฐกลองรูเข็ม และวิวัฒนาการมาเปนกลอง 

ออบสคิวรา (Camera Obscura)

กลองออบสคิวราเปนที่นิยมอยางมากในหมูจิตรกร เนื*องจากกลองชนิดนี้ชวยในการ

วาดภาพ โดยใชลอกแบบเพื*อใหไดภาพอยางรวดเรว็ และมสีดัสวนเหมอืนจรงิ แสงเงาถกูตอง  

รูปแบบของกลองออบสคิวราไดถูกพัฒนาคุณภาพให ใชงานสะดวกยิ่งขึ้นตามลําดับ ดังนี้

 
 กลองรเูขม็สมยัแรก โดย อธานาซอิสุ ไคเซอร ชาวเยอรมนั 
ในป ค.ศ.1646   

 กลองออบสคิวรา (Camera Obscura)
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 ชาวอิตาเลยีน ไดสรางเลนสนนู  

และนําไปใสไวที่รูรับแสงของกลอง ปรากฏวาไดภาพที่สวางขึ้นแตยังไมคมชัด

 ประดิษฐมานบังคับรูรับแสง  

(Diaphragm) เพิ่มเติมในกลองถายภาพ ปรากฏวาไดภาพที่ชัดขึ้นกวาเดิม

 ไดแนะนาํใหใชกระจกเวา เพื*อชวยในการมองเหน็ภาพหวัตัง้

 ประดษิฐกลองรีเฟล็กซ (Reflex Camera)  

กลองแรกของโลก โดยใชกระจกเงาต้ังมมุ 45 องศา เพื*อรับแสงแลวสะทอนเขาจอรับภาพ ซ่ึง

จะไดภาพหัวตั้งสะดวกตอการมองของผูถายภาพ

 ประดษิฐกลองถายภาพเรยีกวา กลองดาแกรโอไทป  

(Daguerreotype Camera) มีลักษณะเปนกลอง 2 ใบซอนกัน กลองนอกเลื*อนเขาออกไดเพื*อ

ปรับระยะชัด ตอมาในป ค.ศ. 1851 ไดพัฒนาเปนกลองเดียวและมีเบลโล (Bellow) แทน

 ดาแกร (Daguerre) ผูประดิษฐ 
กลองดาแกรโอไทป 

 กลองดาแกรโอไทป (Daguerreotype Camera)  กลองดาแกรโอไทปแบบใชเบลโล
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ในขณะที่นักวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส ไดพัฒนากลองออบสคิวราใหสมบูรณอยูนั่นเอง 

นักวิทยาศาสตรสาขาเคมี ก็พยายามคิดคนสื*อกลางในการบันทึกภาพจําลองของวัตถุตางๆ ให

ปรากฏอยูไดอยางคงทนถาวร ตามลําดับดังนี้

 ศาสตราจารย

ชาวเยอรมัน พบวาสารผสมของชอลกกบัเกลอืเงินไนเตรท เมื*อถกูแสงแลวทาํใหเกดิภาพสดีาํ

 นักเคมีชาวสวีเดน พบวา  

แสงสนีํา้เงนิและสีมวงของ Positive มผีลทําใหเกลอืเงนิไนเตรทและเกลอืเงนิคลอไรด เปล่ียน 

เปนสีดําไดมากกวาแสงสีแดง

 ชาวฝรัง่เศส 

ได ใชแผนดีบุกผสมตะกั่วฉาบดวยสารไวแสงบีทูเมนซึ่งมีสีขาว ใสเขาไปในกลองออบสคิวรา 

ถายภาพทวิทศันจากหนาตางบานของเขาท่ีเมอืงแกรส โดยใชเวลานานถงึ 8 ชัว่โมง เมื*อนาํแผน

ดีบุกผสมตะกั่วฉาบดวยสารไวแสงบีทูเมนไปลาง ดวยสวนผสมของนํ้ามันจากตนลาเวนเดอร 

กับ White Petroleum แลวทําใหสารบีทูเมนสวนที่ถูกแสง ซ่ึงเปนสวน Positive แข็งตัว 

สวนสารบีทูเมนที่ไมถูกแสงจะถูกชะลางละลายออกไปหมด เนียพเซไดตั้งชื*อภาพถายนี้วา  

เฮลโิอกราฟ (Heliograph) มีความหมายวา “ภาพท่ีวาดโดยดวงอาทติย” ถอืไดวาภาพถายของ

เขาเปนภาพถาย Positive ทีถ่าวรภาพแรกของโลก แตกระบวนการถายภาพโดยใชสารบทีเูมน

นั้นยังไมเปนที่แพรหลาย เนื*องจากสารบีทูเมนมีความไวแสงตํ่า ภาพที่ไดมีคุณภาพยังไมดีพอ 

 โจเซฟ เนียพฟอร เนียพเซ      ภาพถายถาวรภาพแรกของโลก โดยเนียพเซ ป ค.ศ. 1826
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จติรกรชาวฝร่ังเศส ซึง่เคยรวมดาํเนนิกจิการกบัเนยีพเซ และหลงัจากเนยีพเซถงึแกกรรม เขาก็

ประสบความสาํเรจ็ในการคิดกระบวนการสรางภาพ ทีเ่รยีกวา ดาแกรโอไทป (Daguerreotype) 

กระบวนการสรางภาพระบบนี้เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางทั่วโลก

กระบวนการสรางภาพระบบดาแกรโอไทป จะใชแผนทองแดงฉาบผวิหนาดวยเงนิ แลว

นาํไปอังไอของไอโอดีน (Iodine) ซึง่จะเกดิเกลือเงินไอโอไดด (Silver Iodide) ท่ีมคีณุสมบตัไิวแสง 

เมื*อนาํแผนทองแดงไวแสงใสในกลองออบสคิวรา แลวถายภาพโดยใชเวลาประมาณ 30 นาที  

จากนั้นนําแผนทองแดงไวแสงไปอังไอปรอท ซึ่งเผาท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส จน

กระทัง่เห็นอนภุาคปรอทเลก็ ไปเกาะตดิกบัเงนิในสวนทีถ่กูแสง ทําใหเกดิภาพทลีะนอยจนเตม็  

จากนัน้นาํไปแชนํา้เยน็ เพื*อทําใหผวิหนาของภาพแขง็ตวั แลวทาํใหภาพคงสภาพโดยนาํไปแช

ในสวนประกอบของเกลือแกงกับไฮโป จนเกิดภาพถายที่สมบูรณ กระบวนการสรางภาพระบบ

ดาแกรโอไทป มีจุดเดนคือ ภาพที่ไดจะมีความละเอียดคมชัด ลักษณะของภาพจะกลับซาย 

เปนขวา ถายภาพครั้งหนึ่งไดเพียงหนึ่งภาพไมสามารถนําไปอัดขยายซํ้าได

 นัก

วิทยาศาสตรและนักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ ไดวิจัยคนควาเกี่ยวกับการถายภาพมาตั้งแตป 

ค.ศ. 1833 โดยใชกระดาษฉาบนํ้ายาไวแสง ผานกระบวนการสรางภาพและคงสภาพ จะได

ภาพเนกาทีฟ จากนั้นนําไปอัดลงในกระดาษผานนํ้ายาสรางภาพและคงสภาพ จึงจะไดภาพ 

โพสิทฟี ในป ค.ศ. 1840 ทัลลบอท ไดพฒันากระบวนการ

ถายภาพ โดยถายภาพเนกาทฟีลงบนกระดาษฉาบผวิหนา

ดวยซลิเวอรไอโอไดด แลวนาํกระดาษมาผานนํา้ยาสราง

ภาพ ซึ่งเปนสวนผสมของเงินไนเตรทกับกรดแลกติก 

เรียกวา แกลโลไนเตรทออฟซิลเวอร (Galloonitrate of 

Silver) จากน้ันภาพจะคอยๆ ปรากฏขึ้นทีละนอย เมื*อ

ไดความหนาบางของภาพพอดีแลว จึงนําไปคงสภาพ 

ในนํ้ายาโปรแตสเซียมโบรไมดและไฮโป เมื*อไดภาพ

เนกาทีฟแลว จึงนําไปอัดลงบนกระดาษที่ฉาบผิวหนา

ดวยซลิเวอรคลอไรด (Silver Chloride Paper) เมื*อผาน

กระบวนการดังกลาวแลวก็จะไดภาพเนกาทีฟที่สมบูรณ 

 วิลเลียม เฮนรี ฟอกซ ทัลลบอท
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กระบวนการถายภาพเนกาทฟี-โพสทิฟีของทัลลบอทนี ้เรยีกชื*อวา “แคโลไทป” (Calotype)  

ซึง่มคีวามหมายวา “ความประทบัใจในภาพทีส่วยงาม” ตอมาภายหลงัเรียกชื*อใหมวา “ทลัลโบไทป”  

(Tallbotype) การถายภาพในระบบนีส้ามารถอดัภาพไดหลายๆ ภาพตามตองการ นบัเปนตนแบบ 

ของการถายภาพระบบเนกาทีฟ-โพสิทีฟที่ใชอยูในปจจุบัน

 ชางแกะสลัก 

ชาวอังกฤษ ทดลองใชสารเซลลูโลสไนเตรท (Cellulose Nitrate) มีลักษณะเปนของเหลวขน 

ฉาบลงบนแผนกระจกที่เปนฐานรองรับซึ่งเรียกวา เพลต (Plate) แลวนําไปแชนํ้ายาซิลเวอร 

ไนเตรท (Silver Nitrate) ในหองมดืเพื*อใหเปนวสัดไุวแสง และนําไปถายภาพขณะทีแ่ผนกระจก

ไวแสงยงัเปยกอยู จากน้ันนาํไปสรางภาพดวยกรดไพโรแกลลิก (Pyrogallic Acid) หรอืเฟอรัส

ซัลเฟต (Ferrous Sulphate) เมื*อภาพปรากฏสมบูรณแลวจึงนําไปคงสภาพดวยนํ้ายาไฮโป  

เนื*องจากกระบวนการนี้ตองถายภาพขณะที่เพลตไวแสงยังเปยกอยู จึงเรียกวา “กระบวนการ

เพลตเปยก” (Wet Plate Process) หรอืกระบวนการโคโลเดยีนบนแผนแกว (Wet Collodion  

Process on Glass) วธิกีารนีเ้ปนท่ีนยิมนานถงึ 30 ป แตกย็งัไมสะดวกนกั เนื*องจากในการถายภาพ 

นอกสถานทีน่ัน้ ผูถายภาพจะตองนาํกระโจมหองมดื ขวดนํา้ยา และอปุกรณทีจ่าํเปนอื*นๆ ไปดวย

 การถายภาพดวยเพลตเปยกในป ค.ศ. 1851

 นายแพทย

ชาวอังกฤษ ไดทําเพลตไวแสงโดยใชสารเจลาติน (Gelatin) แทนโคโลเดียน ซึ่งมีกลิ่นเหม็น

มาผสมกับซิลเวอรไนเตรท (Silver Nitrate) ฉาบบนแผนกระจก ผึ่งใหแหงในหองมืด แลวนํา

ไปถายภาพ แมดดอกซเรียกชื*อกระบวนการนี้วา “ดรายเพลต (Dry Plate) หรือเพลตแหง” 
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 ไดปรบัปรงุเพลตแหงใหมคีวามไวแสง 

สูงขึ้น สามารถถายภาพโดยใชความไวชัตเตอร 1/25 วินาที ซ่ึงเร็วกวาเพลตแหงแบบเดิมถึง 

50 - 60 เทา นบัเปนจดุเริม่ตนของการถายภาพอันทนัสมัยทีส่ดุ เปนปจจยันาํไปสูการผลติกลอง

และเพลตแบบเจลาตินออกจําหนZายอยางแพรหลาย

 ผูสนใจการถายภาพชาวอเมริกัน

ไดผลติเพลตแหงและกลองถายภาพออกจาํหนZาย โดยกลองมอืถอืรุนแรกผลติเมื*อ ค.ศ. 1888 

มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม เรียกวา “กลองบ็อกซโกดัก” (Kodak Box Camera) มีฟลมเปน 

กระดาษฉาบนํ้ายาเจลาตินโบรไมดบรรจุอยูในกลองถายภาพ ถายภาพได 100 ภาพติดตอกัน 

เมื*อถายเสร็จแลวตองสงกลองพรอมฟลมไปที่บริษัทเพื*อลางอัดภาพ

กลองแบบน้ีเปนทีน่ยิมมาก เนื*องจากมคีวามสะดวก และถายภาพไดงายกวาเดมิมาก จน

ใน ค.ศ. 1889 ไดมกีารพฒันาฟลมเปนวสัดโุปรงแสงคอื เซลลลูอยด (Celluloid) แทนกระดาษ  

นับเปนกาวสําคัญสําหรับการผลิตฟลมในสมัยตอมา

ววิฒันาการของวัสดไุวแสงควบคูมากบักลองถายภาพ แมวาสมยัแรกๆ กลองถายภาพ 

จะออกแบบเปนกลองไมที่ไมประณตีนกั แตตอมากพ็ฒันาใหมคีวามสวยงามขึน้ กลไกตางๆ ผลติ 

จากทองเหลือง การมองภาพและการปรับความคมชัดทําไดสะดวกขึ้น ระบบชัตเตอรควบคุม

ปริมาณแสงก็มีความแมนยําขึ้น ทั้งยังพัฒนาใหฟลมมีความไวแสงสูงขึ้นและมีขนาดเล็กลง

 แหงประเทศเยอรมนไีดผลติกลองไลกา 1 (Leica 1)  

ซึง่เปนกลองท่ีใชกบัฟลมขนาด 35 มม. ทีส่มบรูณเปนตวัแรก ขณะเดยีวกนัยงัมีการผลติกลอง

ออกจําหนZายอยางแพรหลาย เลนสที่นํามาใชกับกลองก็มีการพัฒนาควบคูมาโดยลําดับ เร่ิม

จากยุคแรกๆ ทีก่ลองใชเพลตเคลอืบสารไวแสงจะ

ใชเลนสแบบงายๆ มีรูรับแสงกวางสุดเพียง f/16 

จนป ค.ศ. 1940 การผลิตเลนสก็มีการพัฒนาขึ้น 

โดยเลนสหนึ่งตัวอาจมีแกวเลนสหลายช้ิน มีการ

เคลือบบนผิวแกวของเลนส ทําใหเลนสรับแสง

ไดมากขึ้น ลดการสะทอนแสงลง และคุณภาพ

ของภาพดีขึ้น
 กลองไลกาซึง่เปนกลองใชฟลมขนาด 35 มม. 
ตัวแรกของโลก ในป ค.ศ. 1925
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การมองภาพและการปรับความคมชัดของกลองถายภาพโดยใชระบบสะทอนภาพ  

นบัเปนการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญั และเปนตนแบบของการผลิตกลองในปจจุบนั โดย ค.ศ. 1860 

โทมัส ซตัตนั (Thomas Sutton) ชางภาพชาวอังกฤษ ใชกระจกชวยในการสะทอนภาพใหปรากฏ

บนจอภาพ และไดพฒันาแนวคดิใชปรซิมึหาเหลีย่ม (Penta Prism) ทาํหนาทีส่ะทอนภาพใหเหน็

ตามความเปนจริงในระดับสายตา กลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวขนาด 35 มม. ตัวแรกถูกผลิต

ขึน้ป ค.ศ. 1937 คือ กลอง คเิน เอก็แซกตา (Kine Exacta) และกลองท่ีใชกบัฟลมขนาด 2 นิว้ 

แนะนําครั้งแรกในป ค.ศ. 1950 คือ กลอง ฮาสเซลแบลด (Hasselblad) ซึ่งเปนจุดเริ่มตน 

ของการผลิตกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยว จนเปนที่นิยมกันอยูอยางแพรหลายในปจจุบัน

 ความหมายของการถายภาพ
การถายภาพ มาจากภาษาองักฤษวา Photography โดยมรีากศพัทมาจากภาษากรีก 2 คํา 

คือ Phos หมายถึง แสงสวาง และ Graphein หมายถึง การเขียน เมื*อนํามารวมกันจะ

มีความหมายวาการเขียนดวยแสงสวาง หรือการวาดภาพดวยแสง นั่นเอง
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การถายภาพในเมืองไทยสมัยแรก
การถายภาพไดพัฒนากาวหนามาโดยลําดับ และถูกเผยแพรออกไปทั่วโลก สําหรับ

ประเทศไทยนั้นพบวา มีการบันทึกเกี่ยวกับการถายภาพไว ในหนังสือ สยามประเทศ ฉบับวันที่  

11 เมษายน พ.ศ. 2444 โดยบันทึกวา เรามีชางถายรูปครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 นั่นคือ ทาน

สังฆราชฝรั่งเศสชื*อปาเลอกัว ซ่ึงนําการถายภาพเขามาพรอมกับ “กลองถํ้ามอง” เพื*อเปน

อปุกรณชวยในการเผยแผศาสนา สวนชางถายรปูทีเ่ปนคนไทยคนแรกนัน้คอื พระยากระสาปน 

กิจโกศล หรือนายโหมด เปนตนตระกูลอมาตยกุล ในประชุมพงศาวดารภาคท่ี 29 อธิบาย 

เรื*องทูตไทยไปยุโรป โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดกลาวถึงนายโหมดวา สนใจ

วิชาประสมธาตุศึกษาเรื*องเครื*องจักร และศึกษาเรื*องชักรูปจากฝรั่ง นอกจากนี้ ยังมีบทความ 

ชื*อ Photography in Siam พิมพในหนังสือ Philadelphia Photography พ.ศ. 2408  

(ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ก็กลาวถึงขุนนางท่ีชื*อพระยาวิสูตรโยธามาตย ซึ่งเปนบรรดาศักดิ์

ของนายโหมด กอนจะมาเปนพระยากระสาปนกิจโกศล ในบทความกลาวไววา “ครั้งหน่ึง

สมเดจ็พระนางเจาวคิตอเรียแหงองักฤษไดสงอปุกรณกลองถายรปูครบชดุไปถวายรัชกาลที ่4  

พระยาวิสตูรโยธามาตยผูไมรูภาษาองักฤษเลย ไดขอใหผูอื*นชวยแปลหนงัสอืคูมอืให ประกอบ

กบัการแนะนําจากฝรัง่ในคณะทตูปรสัเซีย ปรากฏวาทานสามารถสรางรปูถายจากกลองถายรูป

ชุดนั้นขึ้นมาไดสําเร็จ ซึ่งนับวานZาแปลกใจยิ่ง” 

 พระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล)           ถํ้ามองแบบ ตักสิโฟเต
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ตอมาในสมัยรชักาลที ่5 การถายรปูเปนท่ีแพรหลายอยางมาก จนมกีารเปดรานถายรปู 

มากมายหลายราน ที่สําคัญยิ่งคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรง

สนพระทัยการถายรูปเปนอันมาก ทรงจัดใหมีการอวดรูปและประชันรูปขึ้นเปนครั้งแรกใน

ประเทศไทย ในงานไหวพระพุทธชินราช ณ วัดเบญจมบพิตร เมื*อป พ.ศ. 2447 และ ป พ.ศ. 

2448 ตามลําดับ โดยรูปที่เขาแสดงนั้น มีทั้งรูปแบบอัดลงกระดาษ และรูปกระจกใสถํ้ามองที่

เรียกวา ตักสิโฟเต (Taxiphote)

สําหรับวิธีการถายรูปนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรง 

พระราชนิพนธเรื*อง “การถายรูปเมืองไทย” ไว ในหนังสือ กุมารวิทยา ฉบับที่ 22 วันจันทรที่ 3  

เดือนกุมภาพันธ ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) หนา 156 - 157 ยอความไดวา “วิธีการถายรูปในสมัย

ปลายรัชกาลที่ 3 นั้น ใชระบบดารแกโอไทป โดยใชแผนเงินขัดใชเวลานาน ติดเห็นรางๆ และ

ถายไดทีละรูป พิมพตอไมได จนถึงตนรัชกาลที่ 4 ประมาณ พ.ศ. 2398 จึงใชระบบเวทเพลต 

(Wet Plate) คือใชนํ้ายาสด มีชางถายรูปคือ กรมหมื*นอลงกฏ กับนายโหมด สวนนํ้ายาแหง

นั้นเขามาเมืองไทยประมาณ พ.ศ. 2423 ภายหลังวิวัฒนาการเปนกระจกฉาบนํ้ายาสําเร็จรูป  

ใชสะดวกรวดเร็วขึ้น เมื*อป พ.ศ. 2450 รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2  ทรงมีกลอง 

ถายรูปคูพระหัตถคือ กลองโกแด็กอยางโปสตกาด ถายโดยใชฟลม และฟลมถายรูปในสมัย 

รชักาลที ่5 ทีพ่บกเ็ปนฟลมทีถ่ายในชวง พ.ศ. 2448 และปใกลเคยีงจงึอนมุานวาฟลมเซลลลูอยด 

นั้นไดเขามาเมืองไทยประมาณ พ.ศ. 2448 หรือกอนหนานั้น” 

จากที่กลาวมาโดยสังเขป นับเปนจุดเริ่มตนการถายภาพในเมืองไทย ท่ีกลายมาเปน

ศาสตรแหงการถายภาพที่นิยมจวบจนปจจุบัน

 ขอมูลอางอิงประกอบการเขียนประวติการถายภาพ
สมาน เฉตระการ, การถายภาพเบ้ืองตน, กรุงเทพมหานคร, ภาควิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2539.
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C H A P T E R

01

“ กลองและอุปกรณถายภาพ ไมใชสิ่งสําคัญที่สุด
ในการการันตีใหคุณไดภาพสวยที่สุด แตก็นับเปนสิ่งสําคัญที่ขาดไมไดเลย 
ขอสําคัญเราจะใชกลองและอุปกรณเหลานี้ไดเต็มประสิทธิภาพอยางไร 

และจะทําอยางไรใหสามารถใชไดอยางคลองแคลวชํานาญ
จนเปนสวนหนึ่งในการตอบสนองความคิดที่เรากําลังถายทอดออกมา

ใหเปนภาพถายตามความตองการ ... 

“ตาที่มองเห็น สมองคิด แลวบันทึกผานกลอง จนเปนภาพถายในที่สุด”  

ในบทนี้เราจะมาทําความรูจักการทํางานและการเลือกใชจนสามารถใชกลอง
และอุปกรณเหลานี้ใหเต็มประสิทธิภาพและคุมคาที่สุดครับ ” 
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กระบวนการทํางานของกลองถายภาพ
กลองถายภาพ (Camera) ก็เปนสิ่งประดิษฐที่อาศัยหลักเรื*องการเดินทางของแสงมา

เปนตวัแปรสําคญั เพื*อสรางวตัถทุีน่กัถายภาพตองการจะบนัทกึ ดวยหลกัทีว่าแสงซึง่เปนแหลง

กําเนิดภาพ จะตกกระทบลงบนพื้นผิวของวัตถุตางๆ จากน้ันแสงที่ตกกระทบแลวจะสะทอน

เขาตาเรา โดยเดินทางเปนแนวเสนตรงเสมอ ทําใหเราสามารถมองเห็นไดวา วัตถุเหลานั้น

มีลักษณะรูปรางเปนอยางไร หากขาดซ่ึงแสงสวางแลวละก็ เราทุกคนคงไมตางอะไรกับคน

ตาบอด เพราะไมสามารถมองเห็นอะไรไดเลย

ดังนั้นหนาท่ีของกลองถายภาพก็คือ การเปดรับและควบคุมปริมาณแสงสะทอนจาก

วัตถุที่จะเขามาสูตัวกลอง โดยการทํางานนั้นจะเริ่มขึ้นเมื*อแสงสีตางๆ ที่สะทอนจากวัตถุ ซ่ึง

เดินทางเปนเสนตรงผานเลนส (Lens) เขามาภายในกลอง แลวผานมานชัตเตอร ซ่ึงทําหนาที่

เปนตัวเปด-ปดรับแสง กอนมากระทบกับฟลมสําหรับกลองฟลม หรือเซ็นเซอรภาพ (Image 

Sensor) สําหรับกลองดิจิตอล ซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวเก็บแสงหรือบันทึกภาพ จากนั้นจึงนําไป

สูกระบวนการแปลงสัญญาณในระบบดิจิตอล และผานโปรแกรมตางๆ ตลอดจนกระบวนการ

อัดลางออกมาเปนรูปภาพ

เราจะเห็นไดวา กระบวนการทํางานของกลองถายภาพนั้น ไมไดมีอะไรยุงยากซับซอน 

ในทางตรงกันขาม หากเราทําความคุนเคยรูจักกลองที่ถืออยูในมือเปนอยางดีแลว ไมวาเรื*อง

ของระบบกลไกการทํางาน สวนประกอบตางๆ ขีดความสามารถ หรือขอจํากัดของกลอง ไป

จนถึงลูกเลนพิเศษ และอุปกรณเสริมตางๆ ในกลองตัวนั้นๆ ก็จะทําใหเราเกิดความชํานาญ 

ความมั่นใจ และไมใชเรื*องเกินความสามารถอีกตอไปที่ผูเริ่มตนถายภาพจะกาวขึ้นสูมืออาชีพ

สมความปรารถนาในอนาคต
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แสดงการเปรียบเทียบการทํางานของตาและกลองถายภาพ

เปรียบเทียบดวงตามนุษย 
กับกลองถายภาพ 

กลาวไดวาสวนประกอบและการทาํงานของดวงตามนษุยกบักลองถายภาพจะมลีกัษณะ

คลายคลึงกัน ซึ่งแบงสวนสําคัญไดเปน 2 สวนคือ 

1. สวนที่ทําใหเกิดภาพ ทั้งดวงตาและกลองถายภาพจะมีสวนที่เปนเลนส กลาวคือ 

ในดวงตาของมนุษย กอนท่ีแสงจะตกกระทบเลนสตองผานชั้นเยื*อโปรงใสเรียกวา คอรเนีย 

(Cornea) ทําหนาที่ชวยเลนสในการหักเหแสงใหภาพตกลงบนจอตาพอดี เลนสของกลอง 

ถายภาพมีระบบกลไกเปด-ปด ใหแสงผานเขาไปยงัฉากหลงัควบคมุเวลาดวยชตัเตอร (Shutter)  

สวนดวงตาควบคุมดวยหนังตา (Eyelid) ในสวนหนึ่งของเลนสถายภาพจะมีไดอะแฟรม  

(Diaphragm) สามารถปรับใหเกิดชองรับแสง (Aperture) ขนาดตางๆ เชนเดียวกับดวงตา

จะมีสวนที่เรียกวา มานตา (Iris) โดยตรงกลางของมานจะมีชองกลมเรียกวา รูมานตา หรือ 

พวิพลิ (Pupil) เปนทางใหแสงผาน สามารถปรบัใหมขีนาดตางๆ กนัโดยอตัโนมตั ิเชน ในทีซ่ึง่มี 

แสงสวางมาก รูมานตาจะปรับใหมีขนาดกวางขึ้น 
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2. สวนที่ไวแสง สําหรับกลองถายภาพสวนที่ทําหนาที่ไวแสง คือ ฟลมหรือเซ็นเซอร

ภาพ สวนในดวงตา ไดแก จอตาเปนฉากรับภาพ เรียกวา เรตินา (Retina) ทําหนาที่เปลี่ยน

พลงังานแสงใหเปนพลงังานประสาท ประกอบดวยเสนประสาทไวตอแสง และเชื*อมโยงไปยงั

สวนซึ่งทําหนาที่ในการรับความรูสึกเกี่ยวกับการมองเห็น ทําใหทราบถึงรูปราง ขนาด ลักษณะ

ของพื้นผิว

กลองถายภาพประเภทตางๆ
นับตั้งแตกลองถายภาพไดถือกําเนิดขึ้นมา มีการพัฒนาใหกลองสามารถตอบสนอง 

ทั้งเรื*องคุณภาพ และความสะดวกคลองตัวในการใชงานใหกับผูถายภาพเปนอยางมาก จาก 

จดุเริม่ตนของกลองถายภาพท่ีใชแผนกระจกในการเกบ็บนัทกึภาพ มาเปนฟลมในขนาดรูปแบบ 

ตางๆ และปจจบุนักาวสูยคุการเก็บขอมลูภาพดวยระบบดจิติอล ตวักลองหลายแบบหลายชนิด  

ทีเ่ดมิใชฟลมกถ็กูเปลีย่นมาเปนระบบดิจติอล และพฒันาเปนกลองทีม่รีะบบการทํางาน ฟงกชัน่ 

แตกตางกนัออกไป จงึไมแปลกเลยท่ีโทรศพัทมอืถอืหรอืสมารทโฟนของเราในปจจบุนั เปนเสมอืน 

กลองถายภาพ ที่มีคุณสมบัติไมแตกตางจากกลองขนาดเล็ก สามารถทดแทนกลองในกลุม

กลองคอมแพคตอยางมาก ชนิดที่วา ไดรับความนิยมใชอยางแพรหลายกวากลองคอมแพคต 

ดวยซํ้าครับ 

การพัฒนาของกลองถายภาพ ใหมีรูปแบบลักษณะภายนอกและกลไกภายใน เพื*อ

อํานวยความสะดวกแกผูถายภาพ เริ่มมาตั้งแตกลองระบบปรับธรรมดา ระบบกึ่งอัตโนมัติ 

และระบบอัตโนมัติ ซ่ึงไมวาจะเปนกลองแบบ SLR 120 มม. (Medium Format) กลอง SLR  

35 มม. และกลองคอมแพคต เปนตน ถามองอยางกวางๆ ยังคงระบบการทํางานตางๆ ของ

ตวักลองแทบจะไมเปลีย่นไปจากเดมิเลย เพยีงเปลีย่นจากฟลมมาบนัทกึดวยระบบดจิติอลแทน

เทานั้น ถาแบงประเภทกลองถายภาพตามขนาดของฟลมนั้น พอจะแบงกลองออกกวางๆ ได  

3 ประเภทดวยกัน ไดแก กลอง 35 มม. กลองขนาดกลาง (Medium Format) และกลอง

ขนาดใหญ (Large Format) โดยหลักการแบงตามขนาดของฟลมนี้ ถาเปนในระบบดิจิตอล 

ซึ่งใชเซ็นเซอรภาพในการบันทึกภาพแทนฟลมนั้น จะมีอยูในกลองสองประเภทแรก
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1. กลอง 35 มม. ซ่ึงเปนกลองใชฟลมขนาด 35 มม. หรือ 36 × 24 มม. ที่เราคุนเคย 

และใชกนัอยางกวางขวางนัน่เอง ท่ีใช ในกลองชนิดคอมแพคตทัง้เปนแบบออโตโฟกสั แมนนวล 

โฟกัสแบบปรับระยะชัดได (Rangefinder) และในกลองแบบสะทอนเลนสเดี่ยว ซึ่งในกลอง 

35 มม. สะทอนเลนสเดี่ยวหรือเรียกสั้นๆ 

วา SLR 35 นั้น นับไดวาเปนกลองท่ี

ไดรับความนิยมแพรหลายมากท่ีสุด ทั้ง

ระดับอาชีพและสมัครเลนโดยทั่วไป ให

ประสิทธิภาพสูงและมีอุปกรณเสริมตางๆ 

อยางครบครัน 

กลองระบบสะทอนเลนสเดี่ยว จะทําใหภาพที่เห็นในชองมองภาพ มีลักษณะเหมือน

กับมุมการรับภาพจากเลนสทุกประการ กลาวคือ แสงจะสะทอนจากวัตถุผานเลนสเขากลอง 

สูกระจกเงาที่วางเฉียง 45 องศา สะทอนภาพผานไปยังแกวปริซึม 5 เหลี่ยมที่อยูสวนบนของ

กลองแลวหักเหออกสูสายตาทางชองมองภาพ จากนั้นเมื*อกดปุมชัตเตอรบันทึกภาพ กระจก

สะทอนภาพจะกระดกขึ้น ปลอยใหแสงผานประตูมานชัตเตอร ซึ่งเปดและปดตามระยะเวลา 

ทีก่าํหนด ภาพจะถูกบนัทกึลงบนฟลมหรอืเซน็เซอรในกลองระบบดิจติอล จากน้ันกระจกสะทอน

ภาพกจ็ะกลับเขาสูตาํแหนZงเดมิ กลองระบบสะทอนภาพเลนสเดีย่ว (SLR) น้ีนบัวาเปนระบบท่ี

ไดรบัความนยิมแพรหลายมากท่ีสดุ จากเดมิท่ีใชฟลมมาถงึการเกบ็บนัทึกภาพดวยเซ็นเซอรภาพ

แทนฟลมในกลอง DSLR โดยเซ็นเซอรภาพจะมีขนาดเล็กกวาหรือเทียบเทากับฟลม 35 มม.  

ถาเปนกลอง DSLR ท่ีมีเซ็นเซอรภาพขนาดเล็กกวาฟลมจะจัดอยูในกลุมกลอง APS-C ซ่ึง

เซ็นเซอรภาพจะมีขนาดเทาไหรก็ขึ้นอยูกับคายผูผลิตกลองยี่หอนั้นๆ โดยขนาดของเซ็นเซอร

ภาพแบบนี้ จะสามารถใชเลนสไดเหมือนกันตามปกติ แตจะทําใหมุมรับภาพเล็กลงตามขนาด

ของเซน็เซอรภาพ ในบางรุนอาจมเีซน็เซอรภาพแบบ APS-H ซ่ึงมขีนาดใหญกวา APS-C แต

เล็กกวาเซ็นเซอรภาพแบบ Full Frame (เทียบเทาฟลม) 

สําหรับกลองอีกประเภทที่อยูในกลุมนี้ คือ กลองมิรเรอรเลส (Mirrorless) ซ่ึงใช

เซน็เซอรรบัภาพเหมอืนกัน และบางคายบางยีห่อมเีซน็เซอรเลก็กวาน้ี แตการทํางานของกลอง 

มิรเรอรเลส จะมีความแตกตางกับกลอง SLR หรือ DSLR ตรงที่ไมมีกระจกสะทอนภาพและ

ปริซึมรับภาพ  หรือตามชื*อที่เรียกวากลองไรกระจกนั่นเอง  
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2. กลองขนาดกลาง (Medium Format) กลองขนาดกลางท่ีมรีะบบการทํางานเหมอืน

กับกลอง SLR 35 มม. หากแตกตางกันที่การออกแบบรูปรางของตัวกลองที่ใหญ และขนาด

ฟลมที่ใหญกวาคือ ฟลมขนาด 120 หรือ 220 ซึ่งมีขนาดตั้งแต 4.5 × 6, 6 × 6, 6 × 7 และ  

6 × 9 ซม. เปนตน ขึ้นอยูกับขนาดของกลองและแมกกาซีนที่บรรจุฟลมขนาดตางๆ ใชไดกับ

ฟลมขาว-ดํา ฟลมเนกาทีฟสี และฟลมสไลด สําหรับในระบบดิจิตอลก็มีการผลิตขึ้นมา เพื*อ

ใชแทนฟลมซึ่งจะมีขนาดของเซ็นเซอรภาพใหญ เทียบเทาฟลมขนาด 120 ใหความละเอียด

ของภาพสูงมาก 

นอกจากนี้ ในสมัยกอนยังมีกลองท่ีถือวาเปนกลองขนาดกลางอีกชนิดหนึ่งคือ กลอง 

แบบสะทอนเลนสคู (Twin - Lens Reflex) โดยใชฟลมขนาด 120 ใหภาพขนาด 6 × 6 ซม. 

ลักษณะเปนกลองที่มีเลนส 2 ตัว เลนสตัวบนใชสําหรับมองภาพ ทําหนาที่สะทอนภาพจาก

วัตถุไปยังกระจกฝาที่เปนจอรับภาพ ภาพที่ไดจะกลับซายขวาผานชองรับแสงเขาสูฟลม สวน

เลนสตัวที่สอง จะมีขนาดความยาวโฟกัสและมีมุมการรับภาพเทากัน กลองแบบนี้สวนใหญไม

สามารถถอดเปล่ียนเลนสได สาํหรบับางรุนท่ีเปลีย่นได การเปล่ียนเลนสกจ็ะตองยกแผงเลนส

ออกทั้งชุด ในปจจุบันกลองชนิดนี้ยกเลิกการผลิตไปแลว

ปจจุบัน ผูผลิตบางคายอยาง Fujifilm และ Hasselblad  ไดนําเอากลองกลุมนี้มาผลิต

เปนกลองในรูปแบบของกลองมริเรอรเลส ซึง่จะใหขนาดกลองทีเ่ลก็ น้ําหนกัเบา ใชงานคลองตวั  

แตใหขนาดเซน็เซอรภาพใหญเทียบเทากนัเลย นบัวาเปนอกีทางเลือกสาํหรับชางภาพมืออาชพี

ที่ตองการความละเอียดสูงๆ และคุณภาพจากกลองฟอรแมตนี้ 
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3. กลองขนาดใหญ (Large Format) หรือเรียกวากลองวิว นิยมใช ในหองสตูดิโอ

เปนสวนใหญ ใชฟลมแผนต้ังแตขนาด 4 × 5, 5 × 7 และ 8 × 10 ลักษณะตวักลองสวนกลางจะ

เปนผาหรือหนังสีดําพับเปนจีบ เรียกวาสวนพับยืด (Bellow) สามารถยืดเขาออกได สวนหนา 

เปนแผงติดเลนส สวนหลังจะเปนแผงกระจกรับภาพ (Ground Glass) และชองใสฟลม  

(Film Holder) ทั้งแผงหนาและแผงหลังของกลองจะตั้งยึดกับฐานรองรับ สามารถปรับเลื*อน

เพื*อหาระยะชัดของภาพไดโดยตรง ทีแ่ผงตดิเลนสสามารถขยบัไดทาํใหปรบักม-เงย (Tilt) ปรับ

เอียงซาย-ขวา (Swing) และปรับเลื*อนขึ้น-ลง ซาย-ขวาได (Shift) ชวยปรับแกการบิดเบือน 

ปรับ Perspective จึงเหมาะสําหรับถายภาพสถาปตยกรรม ภาพทิวทัศน และในสตูดิโอ  

การที่ใชฟลมขนาดใหญจงึสามารถนาํไปขยายใหเปนภาพท่ีมขีนาดใหญได ปจจบุนักลองประเภท

นีจ้ะไดรบัความนยิมนอยลงตามลําดบั จะมีใช ในกลุมเล็กๆ เพราะดวยความจํากดัของฟลมและ

อุปกรณที่หายากและยังไมมีการผลิตเปนกลองดิจิตอลเหมือนกลองในสองขอแรก
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เปรียบเทียบระยะทางยาวโฟกัสเลนสกับเลนสที่ใชกลับกลอง 35 mm (Full Frame)

เลนสกลอง 35 mm  

(Full Frame)

เลนสกลอง Medium Format  

ของคาย Fujifilm

เลนสกลอง Large Format  

กลอง 4 × 5

18 mm 23 mm -

24 mm 32-64 mm (25-51 mm)  90 mm

35 mm 45 mm 135 mm

50 mm 63 mm 210 mm (52 mm)

87 mm 110 mm 300 mm (75 mm)

เลนส (Lens)
มนุษยใชดวงตาเปนอวัยวะเพื*อการมองเห็น เลนสคงเปรียบเสมือนดวงตาของกลอง

ถายภาพดวยเชนกัน เพราะการที่กลองถายภาพจะรับแสงจากภายนอก แลวนําแสงมาบันทึก

เปนภาพลงแผนฟลมหรอืเซ็นเซอรภาพไดนัน้ ตองอาศยัเลนสเปนชองทางสาํหรับนําแสงผาน

เขามา ซึง่คณุภาพของภาพถายท่ีออกมาจะดหีรอืไม สวนสาํคญัสวนหน่ึงนอกเหนือจากฝมอืของ

นกัถายภาพแลวกค็อืคณุภาพของเลนส ซึง่เลนสทีด่ยีอมมสีวนชวยใหการถายทอดรายละเอยีด 

สีสัน ความคมชัดเที่ยงตรงตามความเปนจริง หรืออาจจะดีกวาที่ตามองเห็น

เลนสสําหรับในกลุมกลองประเภทตางๆ จะมีขนาดทางยาวโฟกัสที่แตกตางกันออกไป 

เชน ถาเปรียบเทยีบเลนสนอรมอล (Normal) ของกลองแตละประเภท คอื กลอง 35 มม. หรอื 

กลองฟูลเฟรม  50 mm กลองขนาดกลาง (Medium Format) 63 mm และกลองขนาดใหญ 

(Large Format) 210 mm เปนตน (ดูขอมูลตารางเปรียบเทียบเพิ่มเติม) 

สาํหรับเรื*องเลนสผมขอเนนเฉพาะใชกบักลอง 35 มม. หรอืกลองฟูลเฟรมเปนหลกัครบั 

ซึ่งมีทั้งกลอง DSLR กลอง Mirrorless โดยเลนสแตละชนิดจะแบงออกตามขนาดความยาว

โฟกัส สามารถแบงออกเปน 4 กลุมกวางๆ ไดแก 

1. เลนสมุมกวาง (Wide Angle Lens) 

2. เลนสมาตรฐาน (Normal Lens) 

3. เลนสถายภาพไกล (Telephoto Lens) 

4. เลนสพิเศษ (Special Lens)  
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แตกอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดของเลนสแตละชนิด เรามาทําความเขาใจคําวาทาง

ยาวโฟกัสกันเสียกอน ทางยาวโฟกัสของเลนส หมายถึง ระยะหางระหวางจุดกึ่งกลางโฟกัส

ของเลนสจนถึงระนาบฟลมหรือเซ็นเซอรภาพ เมื*อเราปรับระยะความชัดของเลนสไวที่ระยะ

อนันต (Infinity) โดยคาทางยาวโฟกัสของเลนสตัวนั้นๆ จะอยูบนขอบเลนสดานหนาและดาน

ขางของกระบอกเลนส ซึ่งเลนสที่มีคาทางยาวโฟกัสตางกัน ก็จะสงผลตอองศาการรับภาพที่

ตางกันไปดวยหรือที่เรียกวา องศาการมองภาพของเลนส (Angle of View) 

เลนสที่มีทางยาวโฟกัสสั้นกวา จะมีองศาการมองเห็นภาพของเลนสที่กวางกวา เชน 

เลนสขนาด 20 มม. เมื*อมองผานชองมองภาพจากกลองที่ติดเลนสชนิดนี้ จะสามารถเห็นภาพ

ในมุมที่กวางมาก (94 องศา) ตางกับเลนสถายไกล เชน ขนาด 200 มม. โดยมีทางยาวโฟกัส

มากภาพทีม่องเหน็ในชองมองภาพจะมอีงศาท่ีแคบกวา (12 องศา) และยิง่แคบลงอกีตามทาง

ยาวโฟกัสที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นแลว ทางยาวโฟกัสยังสงผลตอชวงความชัดลึกของภาพ 

(Depth of Field) อกีดวย กลาวคือ เลนสทีม่ทีางยาวโฟกสัสัน้จะทาํใหเกดิชวงความชดัลกึมาก 

และเลนสทีม่ทีางยาวโฟกัสมากจะไดชวงความชัดลกึนอยกวา (ศกึษาเพิม่เตมิเรื*องความชดัลกึ

ไดจาก “รูรับแสงและความเร็วชัตเตอร” หนา 73) 
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1. เลนสมุมกวาง (Wide-Angle Lens) คือเลนสที่มี

ทางยาวโฟกัสตํ่ากวา 35 มม. เชน 24, 28 และ 16 มม. ซึ่งเลนส

ที่มีคาเลนสเดียวเชนนี้เราจะเรียกวา ฟกซเลนส (Fixed Lens) 

คอืไมสามารถเปลีย่นชวงทางยาวของเลนสได เลนสในลกัษณะมมุกวางเชนนี ้จะทาํใหมมุมอง 

หรอืองศาของการรบัภาพกวางกวาความเปนจรงิ สมมติวาเราอยูหางจากวัตถ ุเปนระยะทาง 10 เมตร  

โดยใชเลนสขนาด 50 มม. ติดกลองถาย แตเราไมสามารถเก็บรายละเอียดรูปรางทั้งหมดของ 

วตัถนุัน้ได ทวาเมื*อเปลีย่นมาใชเลนสขนาดทางยาวโฟกสั 20 มม. ยกขึน้มองภาพ ณ ตาํแหนZงเดมิ 

ปรากฏวาเราสามารถมองเห็นวตัถนุัน้ไดทัง้หมด ซ้ํายงัครอบคลุมพืน้ทีภ่ายนอกไดอกี ลกัษณะน้ี

แหละคอืคณุสมบัตขิองเลนสมมุกวาง ซึง่เหมาะสําหรบัการถายภาพทีต่องการแสดงใหเหน็ถงึ

ความโออา กวางขวาง หรือบอกเลาเรื*องราว เพราะเราสามารถนําองคประกอบตางๆ บรรจุ 

ลงในฉากภาพไดมากมาย แตตองระวงัผลขางเคยีงท่ีอาจเกดิจากเลนสชนดินีค้อื ความผดิเพ้ียน 

ของภาพ (Perspective) เชน การโคงงอหรอืผดิสดัสวน ซึง่จะมมีากหรอืนอยขึน้อยูกบัทางยาว 

โฟกสัส้ันมากเพยีงใด ถาสัน้มากกเ็พีย้นมาก สัน้นอยกเ็พีย้นนอย และยงัขึน้อยูกบัระยะหางระหวาง 

วัตถุกับเลนสดวยวาหางกันมากนอยแคไหน ถายิ่งใกลมากความผิดเพี้ยนก็จะมากตามไปดวย 

นอกจากเลนสมมุกวางจะมทีีเ่ปนเลนสทางยาวโฟกสัเดีย่วหรอืฟกซเลนส ยงัมีทีเ่ปนหลาย

ทางยาวโฟกสั หรอืทีเ่ราเรยีกกนัวา เลนสไวดซมู (Wide Zoom Lens) เชน ขนาด 16 - 35 mm,  

10 - 20 mm เปนตน
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2. กลุมเลนสมาตรฐาน (Normal Lens) คือเลนสที่ม ี

ทางยาวเทากับ 50 มม. พอดี หรือในระยะใกลเคียงกัน เชน 45 

และ 55 มม. เปนตน ซึ่งชวงทางยาวโฟกัสดังกลาว จะมีองศา

การรับภาพของเลนสใกลเคียงกับการมองเห็นภาพของสายตา 

คนเรามากที่สุด จึงเรียกเลนสชนิดนี้วา เลนสมาตรฐาน หรือเลนส

ธรรมดา เลนสมาตรฐานยงัถกูนํามาใชเรยีกกลุมเลนสซมูชวงกลาง 

หรือเรียกกันวา เลนสอเนกประสงค (Standard Zoom) เพราะ

เลนสซมูกลุมนีจ้ะครอบคลุมการถายภาพท่ัวๆ ไป เชน ถายภาพงาน

พธิตีางๆ กจิกรรมการเดนิทางทองเท่ียว เหมาะสาํหรบัผูทีป่ระสงค

มีเลนสติดกลองตัวเดียว โดยมีทางยาวโฟกัสใหเลือกหลากหลาย  

ซึ่งนอกจากทางยาวโฟกัสขนาด 50 มม. อยูในตัวแลว ยังมีชวง

เลนสมุมกวางและเลนสถายไกลไดบาง เชน ขนาด 35 - 70 มม.,

28 - 105 มม., 24 - 70 มม. เปนตน เดี๋ยวนี้เรามักจะเห็นชางภาพ

ทัง้ระดับมอือาชพีและสมัครเลนทัว่ๆ ไป มีเลนสซมูมาตรฐานไว ใช

กันเปนสวนใหญ และเปนเลนสอันดับตนๆ ที่ควรมี ซ่ึงมีนอยที่จะ

เลือกซื้อเลนสเดี่ยวขนาด 50 มม. อยางเดียว 



THE ART OF PHOTOGRAPHY  ศิลปะแหงการถายภาพ40

3. กลุมเลนสถายภาพไกล (Telephoto Lens) เปนเลนส

ที่มีทางยาวโฟกัสมากกวา 70 มม. ขึ้นไป เชน เลนส 80, 135,  

200 และ 300 มม. และ 100 - 400 มม. เปนตน นอกจากนี้ หาก

แยกยอยออกไปอกีจากเลนสทีม่ทีางยาวโฟกสัมาก เชน เลนส 500, 

600 และ 800 มม. โดยจะเรียกวา เลนสซเูปอรเทเลโฟโต (Super 

Telephoto Lens)

คณุสมบตัขิองเลนสเหลานีจ้ะชวยในการถายภาพระยะไกล 

พดูงายๆ กค็อืสามารถดึงภาพของวตัถทุีอ่ยูไกลเขามาใกลๆ  เพราะ

บางครัง้เราไมสามารถเคลื*อนเขาไปหาสิง่ท่ีจะถายได หรอืตองการ

ถายเฉพาะสวนใดสวนหนึง่ของวตัถนุัน้ๆ เชน การถายภาพฟตุบอล

จากขางสนาม ภาพนกปอนเหยื*อบนยอดไม และภาพถายสัตวปา  



41CHAPTER : 01  กลองและอุปกรณถายภาพ

4. กลุมเลนสพเิศษ (Special Lens) เปนเลนสทีท่ําใหผล 

ของภาพมีความพิเศษแตกตางไปจากเลนสชวงอื*นๆ ไดแก 

 เลนสตาปลา (Fish - Eye Lens) ภาพท่ีไดจากเลนส 

ประเภทน้ีจะมคีวามบิดเบอืนจากความเปนจรงิอยูมาก  

คือวัตถุในภาพจะโคงงอผิดรูปทรงไปจากเดิม เชน  

การถายภาพอาคารบานเรือนดวยเลนส Fish-Eye 

ภาพทีอ่อกมากจ็ะไดตกึทีโ่คงเวา ไมตัง้ตรงอยางทีค่วร

จะเปน แตก็เหมาะสําหรับงานถายภาพสรางสรรค 

มมุมองทีแ่ปลกตา เพราะเลนสประเภทอืน่ๆ ไมสามารถ 

ทําได 
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 เลนสมาโคร (Macro Lens) เลนสชนดินีผ้ลติขึน้เพือ่ถาย

ภาพวตัถทุีม่ขีนาดเลก็มากๆ อยางเชน แมลง ดอกไม หรอื

อะไรก็ตามที่เราตองการขยายขึ้นมาใหเห็นไดชัดเจน โดย

เลนสชนิดนี้จะมีอัตราขยายถึง 1:1 หรือขนาดเทาวัตถุจริง 

เลนสมาโครมีทางยาวโฟกัสเดียว (Fixed Lens)  เชน 50, 

100 และ 200 มม. นอกจากนี้เลนสมาโครยังสามารถใช

ถายภาพเหมือนเลนสปกติทั่วไปไดดวย

าย

รอื

ดย

รงิ 

50, 

ใช
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 เลนสควบคุมสดัสวน (Perspective Control, Tilt-Shift Lens) 

เปนเลนสชวยในการแกไขความเพีย้น (Distortion) ของภาพ โดย

เฉพาะท่ีเกดิจากเลนสมมุกวาง และรวมท้ังการต้ังกลองในมุมแหงน 

หรืองุมตํ่าลง เชน การถายภาพรูปทรงของอาคารโบสถวิหาร 

เปนตน โดยภาพท่ีออกมาจะเกิดการเพ้ียนเอนเอียงไมไดสัดสวน 

เลนสแบบนี้จะสามารถแกไขความผิดเพี้ยนเหลานั้นลงได โดยที่

ตัวเลนสจะปรับยกเลนสขึ้น-ลง เลื่อนซาย-ขวา หรือเล่ือนเลนส 

ใหสงูขึน้หรอืต่ําลง เลนสชนดินีจ้ะมทีางยาวโฟกัสเดยีว เชน 17, 19,  

24 และ 45 mm 

เลนส

เปนเล

เฉพาะ

หรืองุ

เปนต

เลนส
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1/400sec f/8  ISO200 Focal Length 100 mm
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