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การสรางจินตนาการในการถายภาพ 
 
 การจินตนาการในการถายภาพ หมายถึงการใชอารมณในการสรางสรรคภาพ ซึ่งเปนหัวใจในการ

ถายภาพ การคาดหวังในภาพท่ีจะเกิดกอนการที่จะถายภาพ เพื่อท่ีจะเกิดความความตองการในการบันทึกภาพ 

ซึ่งขบวนการเหลาน้ีสามารถเรียนและฝกหัดไดจากประสบการณและความเชี่ยวชาญในสายตาท่ีจะตัดสินใจใน

การบันทึกภาพ ซึ่งส่ิงเหลาน้ีมิสามารถสอนกนัได 

 การถายภาพ เก่ียวพันถึงส่ิงตอไปน้ีตามลําดับคือ ระบบกลไกของกลองบันทึกภาพ จักษุประสาท และ

ขบวนการทางเคมี ซึ่งแตละข้ันตอน มีขบวนการเพื่อท่ีจะใหไดรูปภาพออกมาใหเหมือนจริงเทาท่ีจะทําได แต

อยางไรก็ตามก็ยังมิไดภาพท่ีเหมือนจริงท่ีสุดเพราะเกิดจากอิทธิพลท่ีแตกตางของระบบในขบวนการถาย 

(Photographic) ฉะน้ันนักถายภาพตองเลือกท่ีจะความสําคัญไวหรือประเมินความสําคัญจนถึงขีดตํ่าสุด ซึ่งแยก
ออกจากความเปนจริงแตก็มิสามารถลบขอมลูได 

 ขบวนการเร่ิมท่ี  1.กลอง เลนซ และมานชัตเตอร ซึ่งมองไดอยางเหมือน ๆ กนั ซึ่งไมสามารถระบุไดอยาง

สายตามนุษย ซึ่งกลองจะเห็นทุก ๆ อยางเทากันอยางชัดเจนบางคร้ัง สายตามนุษยจะสามารถมองแลว

บันทึกภาพไปไดเร่ือย ๆ แตกลองไดแคบันทึกแลวหยุดน่ิงภาพไว (Freez)  2.ฟลม เปนสวนท่ีจะไวตอการรับแสง

แลวบนัทึกภาพเก็บไว  3.การลางและการอัดขยายรูปซึ่งเปนขบวนการสุดทาย ซึ่งแตละคนก็มีกรรมวิธีเฉพาะของ

แตละคนแตกตางกันออกไป 

 ซึ่งถาเราเขาใจแตละข้ันตอนของแตละระบบแลว เราก็จะมโีอกาศท่ีจะบังคับวิธีการสรางสรรคใหเกิดภาพ

อยางท่ีเราตองการ ถาเราลมเหลวท่ีจะเขาใจหรือละเลยท่ีจะบังคับใหระบบไมเปนอยางอัตโนมัติ เราก็ใหระบบเปน

ผูบงการแทนท่ีเราจะเปนผูบังคับการไดตามความประสงคของเรา ซึ่งคําวาอัตโนมัติน้ีเปนความหมายท่ีกวาง ๆ 

มใิชแตเพียงกลองอัตโนมัติ แตรวมไปถึงขบวนการใดท่ีทําอยางลักษณะอตัโนมัติ แมแตคําแนะนําของโรงงาน

ผูผลิตของ เชน ฟลม ซึ่งจะแนะนําถึงความไวแสงของฟลม หรือการลางฟลมน้ัน ๆ วาใชเวลาเทาไหร สําหรับนํ้ายา

แบบไหน และคําแนะนําท้ังหลายก็อยูภายใตขอจํากัดท่ีเฉล่ียแลวไมคอยจะเหมือนกัน และเราสามารถท่ีจะ

คาดการณไดวาผลท่ีไดจะตํ่ากวาคาเฉล่ียซึ่งผูผลิตจะใหกราฟแนะนําเง่ือนใขท่ีเหมาะสมตอผลท่ีไดนอยมาก 

ฉะน้ัน เราควรควบคุมมาตรฐานใหอยูในสภาพท่ีสูงกวาอยูตลอด และใชไปในทางท่ีสรางสรรคใหไดคงท่ีตอไป 

 เมื่อเราพัฒนาขึ้นเร่ือย ๆ และเขาใจการบังคับใหไปวิธีทางท่ีเราตองการไดเราก็สามารถประยุกตใชในการ

ถายภาพได ปรากฏเมื่อเรารูวาจะเกิดผลอะไรขึ้นมาบางแบบใหนบางในรูปถายของเรา ฉะน้ันเมื่อเราสามารถมอง

และแยกแยะสาระสําคัญออกมาได เมือ่น้ันเราก็ใกลเจตนารมณของความงามท่ีแทจริง 
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สวนที่ I 
กลองรูเข็ม 
 การประกอบกลองรูเข็มทําไดโดย เจาะรูเข็มใวดานหน่ึงของกลองส่ีเหล่ียมท่ีแสงเขาไมไดและมีวัตถุท่ีไว

ตอการรับแสง (ฟลม) อยูดานตรงขามกับรูเข็ม และควรจะมท่ีีเปดปด เพื่อรับแสงในชวงเวลาท่ีเราตองการ ซึ่งมี

หนาท่ีเหมือนชัตเตอร ซึ่งเราก็จะไดกลองจริง ๆ มาหนึ่งอัน 
 
  
    
 
 เมื่อแสงวิ่งผานรูเข็มมาแลวไปตกกระทบลงบนฟลมแตไมใชจุดท่ีชัดท่ีสุด (Focus) เพราะเกิดการซอนกัน

อยางไมสนิทของวงแสงท่ีผานรูเข็มมา ซึ่งทําใหภาพท่ีไดออกมาไมชัด การท่ีจะใหภาพท่ีคมชัดไดโดยการลดขนาด

ของรูเข็มใหเล็กลงซึ่งจะทําใหวงแสงท่ีผานออกมามีขนาดเล็กลงดวยซึ่งการลดขนาดลงตอเมื่อมีการกําหนดขนาด

ดวยเพราะการสองสวางท่ีผานโดยรูเข็มท่ีเล็กมาก ๆ จะกอใหเกิดปญหาตามมาอยางมากมาย เชน อาจจะทําให

ภาพดํามืดมากเกินไปขนาดท่ีเหมาะสมท่ีจะใชคือ   1/6-4 ซึง่อาจทําใหใชเวลาในการเปดปดใหแสงเขามากกวา

ปกติ ซึ่งต้ังรูรับแสงหางจากฟลม 10 น้ิว ก็จะเทากับรูรับแสงมีขนาด  f : 640 ซึ่งเปนรูรับแสงท่ีเล็กมาก ๆ  

 การทําใหภาพที่เกิดใหคลายรูเข็มชัดขึ้น ทําไดโดยการเปล่ียนแปลงระยะทางระหวางฟลมและรูรับแสง ซึง่

การเล่ือนใหไกลรูรับแสง จึงทําใหไดภาพท่ีกวางข้ึน (ไดรายระเอียดเพิ่มมากขึ้นและทําใหภาพไดรับแสงมากขึ้น

ดวย) ซึ่งถาเราซึ่งถาเราเลื่อนฟลมออกจากรูรับแสงจะทําใหเราไดภาพท่ีแคบลง รายละเอยีดของภาพก็จะนอยลง

ดวย ซึ่งการเลื่อนฟลมเขาออกผลท่ีตามมาก็คือ ความลึกชัดท่ีจะเกิดขึ้นดวย 
ขอควรระวังในการใชกลองรูเข็ม 
 ควรเจาะรูเข็มใหเรียบ และใชวัสดุท่ีจะรู เข็มควรหนาไมเกิน 1/64 น้ิวเพราะถาวัสดุหนากวาน้ีทําใหรูปมี

ทรงกรดลอมรอบ วัสดุท่ีจะนํามาใชเชนกระดาษฟรอย ซึ่งเคยนํามาใชแลวก็ไดผลดี 
กลองข้ันมูลฐาน (กลองแบบงาย ๆ ) ประกอบดวย 
 เลนซ สามารถแกปญหาแทนรูเข็มได 2 อยางพรอมกันคือ เลนซมีบริเวณท่ีใหญกวารูเข็ม 
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กลองสําหรบัฟลมขนาดเล็ก (Small – Format camera) 
 กลองสําหรับฟลมขนาดเล็ก ซึ่งเปนท่ีนิยมในปจจบุันอยางมาก  ซึ่งนักถายภาพสามารถมองผานอยาง

เขาใจ  ระหวางวัตถุและความเปนจริง  ทําใหเห็นจินตนาการออกมาได ซึ่งกลองขนาดเล็กน้ี มีความคลองตัว

มากกวากลองขนาดใหญ ซึง่ทําใหเปนส่ิงท่ีทาทายอยางมาก  เชน การท่ีตองการถายภาพเคล่ือนไหวไดอยาง

สะดวก 

 ซึ่งกลองปจจุบนัเร่ิมมีระบบอตัโนมัติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลองบางอันเปนการยากลําบากท่ีเราจะบังคับหรือใช

ใหไดอยางท่ีเราตองการ ซึ่งนักถายรูปท่ัว ๆ ไปตองการใหไดหรือสําเร็จอยางใจหวัง เมื่อทานไดกลองมาตอง

คํานึงถึง ความสามารถของกลอง รวมถึงความไดเปรียบ และขอจํากัดของระบบอัตโนมติั ในกลองอันน้ันดวย 

 
กลองสําหรับฟลมขนาด 35 มม. 

 ฟลมขนาด 35 มม. จะถายไดขนาด 24 X 36 มม. หรือ  1 X 1 ¼  น้ิว  ฟลมจะมาในกลัก มีขนาด 20 

ภาพ หรือ 36 ภาพตอมวน  กลองขนาด 35 มม. ออกแบบมาเพื่อความคลองตัว เชน ในการเล่ือนฟลมซึ่งทําใหนัก

ถายภาพสามารถจองดูแตภาพได 

กลอง 35 มม. มีตางกัน 2 แบบคือ กลองมีท่ีมองภาพซึ่งท่ีมองภาพโดยมิไดอาศัยเลนซหลังของกลอง  ซึ่ง

กลองแบบน้ีโฟกัสผานเลนสของชองมองภาพเองและโฟกัสท่ีจุดหลักใหญของวัตถุท่ีเราจะถาย กลองอีกแบบคือ  

กลองมีท่ีมองภาพผานเลนซหลัก หรือเลนซท่ีจะใชถายภาพของกลอง ซึ่งทําใหเรามองภาพอันเดียวกับภาพท่ีเราจะ

ถาย 

กลองสําหรับฟลม 35 มม.  น้ีจะมชีัดเตอรแบบมานเสียสวนใหญ มีชตัเตอรวางอยูหนาฟลม ซึ่งการ

ออกแบบน้ีเหมาะสมและสะดวกตอการเปล่ียนเลนสอยางย่ิง ซึ่งเปนท่ีนิยมกันอยางมากของนักถายภาพสมัยใหม

น้ี 

 
กลองมีที่มองภาพแยกจากเลนซหลักของกลอง (Viewfinder camera) 
 กลองแบบน้ีท่ีมองภาพจะแสดงภาพใหเห็นในขอบเขตท่ีโดยประมาณ หรือเฉล่ียเพราะแยกจากเลนซหลัก

ซึ่งใชถายจริง  ๆ  ซึ่งอาจจะไมมีการปรับหาจุดชัด (focus)  ระหวางระยะทางของวัตถุท่ีจะถายและตัวกลอง ซึ่ง

เลนสท่ีจะใชถายจะปรับระยะจุดชัด (focus)  ไดเอง 

 เมื่อกลองไดพฒันามากข้ึน ซึง่ กลอง “หาชองระยะมอง” ดวย  ซึ่งระบบหาระยะชัดแยกออกจากชองมอง

ภาพ  ซึ่งกลองแบบน้ีเมื่อเรามองภาพซึ่งมีสองส่ิงและอยูในระยะท่ีตางกัน ซึ่งจะทํางานสอดคลองกับการปรับจุด

ระยะท่ีชัดท่ีสุด ใหปรับภาพใหชัด ซึ่งกลองระยะแรก ๆ มชีองหน่ึงไวมองภาพและอีกชองหน่ึงไวปรับระยะชัด ซึ่ง

กลองสมัยใหมสามารถนํามารวมกันได 

 กลองท่ีมีท่ีมองภาพแยกออกจากเลนซหลักของกลอง ซึ่งเปนท้ังท่ีนิยมและไมนิยมของนักถายภาพท่ัวไป  

เชน ท่ีนิยมก็เพราะวางายท่ีจะบังคับและเล็กเพราะกลองแบบน้ีไมมีกระจก หรือปริซึมท่ีสะทอนภาพสําหรับกลองท่ี

เรามองภาพจากเลนซหลักของกลอง  กลองท่ีมีท่ีมองภาพแยกออกมาน้ันจะมองเห็นภาพไดสวางกวา ซึ่งทําใหหา
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จุดชัดไดงายกวาเมื่อมองในท่ีมดืกวา และขอไดเปรียบกวาอกีแบบคือ การถายภาพแบบตอเน่ืองของวัตถุ ทําได

ดีกวากลองแบบมองภาพเลนซหลักของกลอง เพราะกลองตองเปดกระจกข้ึนเพื่อใหแสงผานเขามา 

 กลองแบบท่ีมชีองมองภาพแยกจากเลนซหลักน้ี ใหรายละเอียดของภาพนอยกวาภาพท่ีใชถายจริง ๆ ซึ่ง

ทําใหเปนการยากตอการท่ีจะรูวามมุภาพท่ีไดอยูตรงไหนบางซึ่งทําใหเกิดปญหาท่ีใหญขึ้นมาคือ“การมองภาพ

คลาดเคล่ือน”  บางครั้งทําใหมองคลาดเคล่ือนไปหลายน้ิว จึงทําใหสรางเคร่ืองมือมองภาพชดเชย ซึ่งจะปรับ

รายละเอียดภายในกรอบภาพเมื่อปรับระยะชดัท่ีจุดใกล ๆ แตการชดเชยน้ีไมสามารถนับความสัมพันธของวัตถุท่ี

อยูตําแหนงใกล  สามารถมองคัดคานตอระยะทางของเลนซหลักของกลอง  ซึ่งจะทําใหมองคลาดเคล่ือนไดต้ังแต

หน่ึงน้ิวข้ึนไป  

 เมื่อตองการความแมนยําของวัตถุท่ีอยูคูกันแตตางระยะทาง เราตองเลื่อนกลองเพื่อใหเลนซหลักของ

กลองท่ีใชถายอยูตําแหนงเดียวกับท่ีเรามองผานชองมองภาพ ถาชองมองภาพอยูเหนือเลนซหลักของกลอง  เมือ่

เราจะถายตองยกกลองขึ้นมาใหระยะทางระหวางวัตถุกับชองมองภาพ กับวัตถุกับเลนซหลักเพื่อท่ีจะใหไดภาพท่ี

เรามองอยางแทจริง ตัวกลองมีระบบอัตโนมติัท่ีจะจัดขอบของภาพเพื่อใหไดภาพท่ีเรามอง  ภาพจะถูกจดัใหโฟกัส

ท่ีจุอินฟนิต้ี และการคลาดเคล่ือนของภาพจะถูกจัดการโดยเล่ือนเลนซไปตําแหนงของวัตถุระหวางท่ีถาย 

 กลองท่ีมีคุณภาพสูง  เชน  ไลกา สามารถใหเปล่ียนเลนซได ซึ่งเลนซแตละอันท่ีพื้นดานหลังริมขอบจะนูน  

เพื่อทําใหเปนคูกับระบบการหาชองระยะภาพ ซึ่งชองมองภาพจะปรับชองมองภาพไปตามเลนซท่ีใช  เชน  35 มม.,  

50 มม. 90 มม. และ 135 มม.  เชน เลนซท่ีมีจุดโฟกัสยาว  เราก็จะเห็นภาพเล็กลงจากชองมองภาพ  ซึ่งอาจจะ

ยากสําหรับการจัดองคประกอบสําหรับเลนซจุดโฟกัสยาวมาก ๆ หรือส้ันมาก ๆ สวนประกอบระบบมองภาพเปน

ส่ิงสําคัญมาก เพราะชองมองภาพออกแบบมาสําหรับหาชวงระยะเวลาเทาน้ัน  สําหรับในกรณีแบบน้ีแนะนําใหใช

กลองท่ีชองมองภาพจากเลนซหลักของกลอง 

 การดูแลรักษากลองเราควรจะดูแลและใหมัน่ใจวาการทํางานของระบบกลไกสอดคลองอยางดี เมื่อเรา

ตอง การเปล่ียนเลนซท่ีจะใช ซึ่งทําใหกลองแบบน้ีมีนํ้าหนัก และขนาดท่ีกระทัดรัดกวากลองท่ีมีชองมองภาพผาน

เลนซหลักของกลอง และรวมไปถึงมานเปดรับแสงระบบอัตโนมัติดวยกลองแบบน้ีไมควรจะหันไปทางดวงอาทิตย

เปนเวลานาน  เพราะเลนซจะโฟกัสแสงไปตกลงบนมานชัดเตอรได ซึ่งจะทําใหเสียหายจากแสงแดดได และควรจะ

ปดหนากลองหรือท่ีเลนซดวยท่ีปดเลนซไวเสมอ 

 
 กลองที่มองภาพผานเลนซหลักของกลอง (Single-lens reflex camera) 
 กลองแบบน้ีกําลังเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางในปจจุบัน ซึ่งไดรับการออกแบบใหขอไดเปรียบตอนัก

ถายภาพท่ีจะมองภาพจากภาพท่ีผานจากเลนซหลักท่ีใชในการถายภาพ ซึง่เปนภาพ ๆ เดียวกับท่ีจะบันทึก  ทําให

การคลาดเคล่ือนของการมองภาพถูกขจัดออกไป นักถายภาพสามารถตรวจดูความลึกชดั และผลของการเปล่ียน

เลนซ หรือแมแตการใชของจําเปนอื่น ๆ เชน ฟลเตอรตัดแสงสะทอน เปนตน เราจะมองเห็นภาพเต็มท้ังภาพและ

ภาพ ๆ เดียวกับท่ีผานไปสูฟลม ไมวาจะใชเลนซอะไรก็ตาม ซึ่งทําใหเปนสวนดีกวากลองแบบท่ีมองภาพโดยมิใช

เลนซหลักของกลอง (มีกลองบางแบบบางอนัท่ีเรามองภาพท่ีเห็นไดนอยกวา หรือหายไป 10% ของภาพท่ีบันทึก

ลงบนฟลม ซึ่งขอแนะนําใหตรวจดูใหแนนอนกอนเมื่อเราไดกลองมา) 
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 ภาพจะวิ่งผานเลนซมาตกกระทบท่ีบนกระจกแลวสะทอนไปสูชองมองภาพ  เพื่อปรับระยะชัดซึ่งจะมี

ปริซึมเพือ่กลับภาพใหเห็นเหมือนจริง เพราะภาพจะกลับซายเปนขวาบนกระจกปริซมึจึงกลับภาพใหเหมือนเดิม 

เมื่อเรากดเพื่อจะถายภาพกระจกจะกระดกข้ึนและชัดเตอรซึ่งจะเปนแบบมานเสียสวนใหญ จะเปดแลวปลอยให

แสงไปตกกระทบสูฟลม และเมื่อชัดเตอรปดกระจกจะกลับมาท่ีเดิมทันที ซึ่งทําใหเราไมเห็นภาพขณะท่ีทําการ

บันทึก เพราะกระจกกระเดงขึ้นมา 

 การมองภาพและปรับระยะชดัโดยใชรูรับแสงแบบเปดกวางสุด เมื่อมองภาพและปรับสูรูรับแสงท่ีตองการ 

โดย ชางภาพเมื่อกอนถายภาพ ซึ่งจะทําใหเรามองภาพและปรับระยะชัดไดงาย เพราะจะเห็นแสงสวางกวา การ

มองภาพผานรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด จะทําใหเกิดความแมนยาํตอการปรับระยะชัดในจุดท่ีไกลออกไปไดสะดวก วัตถุ

จะถูกปรับมาสูจุดท่ีชัดท่ีสุดไดดีกวารูรับแสงท่ีเล็ก ๆ  กลองสวนใหญจะสรางรูรับแสงขึ้นเพื่อชวยเลนซในการสราง

ระยะลึกชดั 

 เคร่ืองชวยในการปรับหาจุดท่ีสุด คือเมื่อระยะท่ียังไมชัด  เชน เสนตรงบนวัตถุท่ีเราจะถาย แยกออกเปน 2 

เสน  เราก็จะปรับใหเขามาอยูบนเสนเดียวกัน เคร่ืองชวยอนัน้ีคือ “ไมโครปริซึม”  ซึ่งชวยใหนักถายภาพไดปรับ

ระยะชัดไดอยางสะดวกมากข้ึน สําหรับแบบอื่นสําหรับปรับจุดชัด เชน อาจจะเปนตารางสี่เหล่ียมมีประโยชนอยาง

มากสําหรับงานดานสถาปตยกรรม หรือวัตถแุบบมีเสนตรงมาก ๆ หรืองานถายแบบขยายมาก ๆ  สําหรับวัตถุเล็ก 

ๆ บางกรณีเราจะพบวาแบบของการปรับระยะชัดในกลองตัวเดียวกันน้ันเปล่ียนไปเมื่อเราเปล่ียนไปใชเลนซท่ีมีจุด

ระยะชัดยาวมาก   

 เลนซหลากหลายท่ีมีอยูสําหรับกลองแบบน้ีออกแบบเพื่อชวยนักถายภาพ มองภาพไดอยางแมนยํา

ถูกตอง  เชน  การใชไมโครเลนซเพื่องานท่ีตองถายขยายส่ิงของเล็ก ๆ หรือการใชเลนซ เพื่องานถายท่ีตองดึงภาพ

ในระยะไกล ๆ 

 การท่ีกระจกกระเดงขึ้น เปนการออกแบบท่ีเมื่อเราเปรียบเทียบแลวคอนขางจะเล็กและการเขารวมของ

กระจกเขามาในระบบน้ี ซึ่งทําใหเกิดการสลับซบัซอนของกลไกเกิดขึ้นตามมา,  การส่ันสะเทือน และเสียง  และทํา

ใหเกิดการมืดตอนท่ีขณะบันทึกภาพ 

 ในปจจุบันเนนจุดสําคัญในการออกแบบกลอง คือขนาดกระทัดรัด แมขนาดกระทัดรัดก็ประสบ

ความสําเร็จอยางสูงในการทํางาน  นักถายรูปจะเลือกท้ังขนาดกระทัดรัดและนํ้าหนักเบา และความสามารถของ

กลอง และการยากงายตอการบังคับของกลอง 

 การแพรหลายของกลองแบบนี้ในปจจุบัน  การออกแบบและผลิตเปนมาตรฐานท่ีดีมาก ซึง่เปน

ความสําเร็จอีกข้ันหน่ึงของผูผลิตกลอง  การท่ีนักถายภาพปรารถนาท่ีจะเพิ่มอปุกรณลงไปในกลอง เบือ้งตนตอง

ระวังอยางมากตอกลอง ควรจะพิจารณาใหดี ในการที่จะเพิม่เติม  เชน ระบบขับเคล่ือนฟลมใหเปนไปแบบอยาง

รวดเร็ว  (motor-drive)  ซึ่งสามารถขับเคล่ือนไดเร็วขนาด 5 รูปตอ 1 วนิาที  ซึ่งกลองบางรุนสามารถท่ีจะบรรจุ

ฟลมไดคร้ังละมาก ๆ เพื่อจะใชระบบขับเคล่ือนไดอยางมปีระสิทธิภาพ เชน 100 ภาพตอมวน  เปนตน 
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 กลองระบบถายอัตโนมัต ิ
 การออกแบบอยางปราดเปร่ือง ซึ่งจํานวนผลอยางมากท่ีสุด สําหรับการถายระบบอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มมาก

ขึ้นสําหรับสวนตาง ๆ ของกลอง  เปนสวนท่ีไดเปรียบประการหน่ึง สําหรับการถายท่ีรวดเร็วเปนขอสําคัญอยางมาก  

เชน ระบบวัดแสดงท่ีผานเลนซมาท้ังหมด 

 ระบบ เชน คาเฉล่ีย,  นํ้าหนักของจุดศูนยกลางและการอานคาเปนจุด  เปนคําอธิบายอยางดีสําหรับการ

อานคาสําหรับถายภาพ ระบบคาเฉล่ียก็คือการอานคาของบริเวณของวตัถุท้ังหมดรวมถึงฉากหลัง  แลวนํามา

เฉล่ียกัน ระบบนํ้าหนักของจดุศูนยกลาง ซึ่งเปนระบบท่ีจะถายโดยการจดัแสงจากจุดศูนยกลางของภาพ  เพราะ

วัตถุท่ีสําคัญท่ีสุดสวนมากจะจัดใหอยูตรงกลางของภาพ   เมื่อเรามองจากชองมองภาพ และระบบการอานคาเปน

จุด คือการวัดคาจากจุดเล็ก ๆ ตรงกลางภาพ หรือวัตถุ ซึ่งอาจจะเปนจุดกลม ๆ เล็ก  บนแผงหาระยะชัด 

 สําหรับกลองแบบปกติท่ีเราใชจะมีเข็มเล็ก ๆ บนชองมองภาพซึ่งเราจะปรับความเร็วชัดเตอรและรูรับแสง

ใหเข็มอยูในท่ีตรงกลาง แตสําหรับกลองอัตโนมัติจะต้ังอันใดอันหน่ึงไว นักถายภาพจะมหีนาท่ีแคต้ังอีกอันหน่ึงท่ี

เหลือเทาน้ัน ระบบน้ีเราเรียกวา “การมากอนของความเร็วชัตเตอร” หรือ “การมากอนของรูรับแสง”  การมากอน

ของความเร็วชดัเตอร ซึ่งนักถายรูปสวนใหญเห็นวา สะดวกกวา  ซึ่งกลองจะทําหนาท่ีปรับรูรับแสงอัตโนมัติ โดยท่ี

เราจะเปนผูปรับความเร็วชัดเตอร และชัดเตอรอัตโนมัติตาม 

 ซึ่งท้ัง 2 กรณีน้ีนักถายภาพตองเปนผูเลือกหรือกําหนด เพื่อใหแนใจไดวาไดภาพท่ีตองการ เชน การขึ้นอยู

กับการเลือกรูรับแสงมากอน ซึ่งเมื่อเราเลือกรูรับแสงท่ีเล็ก ๆ จะทําใหความเร็วชัตเตอรชาลง ซึ่งจะทําใหเราถาย

วัตถุท่ีเคล่ือนท่ีมิไดตามท่ีเราตองการ  แกไขโดยเลือกรูรับแสงท่ีกวาง ๆ เพื่อใหไดความเร็วชัดเตอรท่ีไวข้ึน กลอง

บางรุนจะเปนผูต้ังใหท้ังรูรับแสงและความเร็วชัดเตอร หรือบางรุนอาจจะมตัีวบังคับระยะมาใหดวย  

 จุดสําคัญท่ีเราตองคํานึงถึง คือเราตองไมใหความไววางใจตอกลองมากเกินไป เพราะอาจจะใหผลลัพทท่ี

ออกมาผิด ๆ พอ ๆ กับท่ีออกมาถกู ๆ ก็ได  เชน ในกรณี เชนไฟท่ีเขามาดานขางแรงมาก หรือไฟดานหลังแรงกวา

ตรงกลาง ก็สามารถท่ีจะอานคาในการถายไดอยาง  กลองสวนมากจะสามารถเพิ่มหรือลดคารูรับแสงไดระหวาง 2 

f-stop  ถึง 4 f-stop  ซึ่งสามารถแนะนําใหหลีกเล่ียงกลองท่ีมีระบบอัตโนมัติ เพราะไดผานการตรวจสอบอยางดี

พบวาการอานคาบริเวณท่ีสวางหรือมืดของวตัถุ ดวยการอานคาจากตรงกลางของวัตถุจะใหการถายท่ีถูกตองท่ีสุด 

ซึ่งขอมูลท่ีแทจริงหรือแกนแทท่ีตองใชในการถาย ระบบอัตโนมัติน้ีมิไดใหอยางครบครัน ในสมุดท่ีแนะนําการถายท่ี

แนบมากับกลองดวย  ซึ่งทําใหคุณภาพท่ีออกมาของภาพมไิดมีคุณภาพสูง  เพราะสมุดท่ีแนะนําการถายมิไดให

ขอมูลอยางกระจางชัด อยางไรก็ตามจากประสบการณท่ีสรางสมอาจจะทําใหไดกลองท่ีดีขึ้นมาได แตกลอง

อัตโนมัติก็มิสามารถมาแทนกลองแบบปกติซึง่ใหคุณภาพของผลท่ีดีกวาได 
กลองสําหรับฟลมขนาดกลาง (Medium-Format Cameras) 

 กลองแบบน้ีใหญกวาขนาดกลองสําหรับฟลม 35 มม. แตเล็กกวากลองสําหรับฟลม 4” + 5”  กลองแบบน้ี

จะทํางานไวและมีเสียงท่ีเงียบ ซึ่งบังคับไดงายกวากลอง 4” + 5” ดวย  ซึ่งฟลมเองก็ใหญกวาขนาด 35 มม.  เปน

ผลทําใหภาพท่ีพิมพออกมาคมชัดกวา การแตกของภาพนอยกวาในขนาดของภาพขนาดเดียวกันท่ีอัดจากฟลม 35 

มม. 
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 ขนาดของฟลมสําหรับกลองแบบน้ี คือขนาด 120 ซึ่งจะมีในขนาด 6 ภาพหรือ 16 ภาพตอมวน  มวนก็

เปนหลอดแลวมีกระดาษคอยรองรับอีกข้ันหน่ึง และจะพิมพจํานวนภาพลงบนกระดาษโดยท่ีเราสามารถมองผาน

ชองเล็ก ๆ ดานหลังได (ซึ่งชองเล็ก ๆ เหลาน้ี จะตองปดใหแนนระหวางการใชฟลมหรือถายฟลม)  และกลองแบบน้ี

สามารถดัดแปลงท่ีจะไปใชในฟลมขนาด 220 ได ซึ่งมีกระดาษแบบผูกติดไวดวยเชนกัน  ดังน้ัน จึงทําใหทุกอยาง

ทวีคูณคือความยาวของฟลมและจํานวนภาพท่ีไดเพราะเปนฟลมขนาด 220 

 ฟลมท่ีไดจากการถายจะอยูในขนาดส่ีเหล่ียมจตุรัส คือ 2 ¼  + 2 ¼ ( 6 + 6 ซม.)   แตปจจุบันเร่ิมมี

กลองแบบน้ีแตถายออกมาเปนลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําใหมีหลายขนาด คือ 1 5/8 + 2 ¼ (4.5 + 

6 ซม.)  และ 2 ¼ + 2 ¾  น้ิว  (6 + 7 ซม.)  เพราะเกิดจาก “ความคิดของขนาด” เพราะเปนสัดสวนขนาด

พอเหมาะตอการอัดรูป  เชน 8 + 10  หรือ 11 + 14  หรือ 16 + 20 น้ิว  

 กลองขนาดกลางน้ีสามารถแบงไดหลายแบบคือ 

 กลองแบบใชสองเลนซสะทอน (Twin-lens Reflex) 

 กลองแบบน้ีเคยอยูในมาตรฐานของโลกถายภาพอยูหลายปกอน ซึ่งออกแบบโดยบริษัท “โลล่ี” ซึ่งอยูในป

ท่ีกลอง 4 + 5” อยูในความนิยมแตใหญไป  และกลองขนาด 35 มม. ยังไมไดพัฒนา 

 กลองแบบน้ี มีเลนซ 2 ชุด  ชุดหน่ึงสําหรับหายะชัด อีกชุดหน่ึงสําหรับบันทึกภาพ นักถายภาพจะมองเห็น

ภาพไดจากดานบนของกลองท่ีพื้นกระจก  เมื่อปรับระยะชัดของเลนซชดุหน่ึงเลนซอีกชุดก็จะชัดตาม  เพื่อ

บันทึกภาพ  ซึ่งการมองภาพจะไมมปีริซมึ ทําใหภาพกลับ ซึง่อาจจะทําใหสับสนซึ่งควรจะทํา คือถาตองการจะถาย

ดานซายของวตัถุเราตองเลื่อนกลองดานขวา และเพราะเลนซชุดสําหรับมองภาพไมมรูีรับแสง ความลึกชัดของ

ภาพท่ีเรามองอาจจะไดไมเทาภาพท่ีปรากฎบนฟลม   

การใชเลนซ 2 ชุด  ก็ไดรับการออกแบบเพื่อเกิดการคลาดเคล่ือนจากภาพท่ีเราใหใหตรงกับภาพท่ีบันทึก 

ตัวท่ีมองภาพชดเชยท่ีพบในกลองหาชวงระยะขนาด 35 ม.  ก็ถูกนํามาใช  แตถึงกระน้ันก็ตาม  การถายวัตถุ 2 ส่ิง

ในระยะทางตางกัน วัตถุท่ีอยูใกลก็อาจจะ ในระยะท่ีเราต้ังผิดได เพราะเลนซท่ีใชบันทึกภาพอยูดานลาง ฉะน้ันเรา

จึงควรเล่ือนกลองมาตําแหนงใหเลนซชุดถายอยูในตําแหนงเดียวกับเลนซท่ีใชมองภาพ  เพื่อใหเกิดความถูกตอง

ท่ีสุด 

กลองแบบน้ีสวนมากจะเปนเลนซธรรมดา  แตกลอง “โลล่ี”  ก็สรางใหมีความยาวและส้ันของจุดโฟกัส

มากขึ้นในเลนซธรรมดา และบางรุนของ “นามามิยะ”  สามารถท่ีจะเปล่ียนเลนซไดดวยโดยเปล่ียนท้ังเลนซท่ีใช

มองภาพและใชบันทึกภาพท้ังสองเลนซ 

กลองแบบน้ีลดความนิยมลงเพราะถูกแทนท่ีดวยกลองแบบเลนซเด่ียว  แตอยางไรก็ตาม บางรุนใหผลท่ี

ไดยอดเย่ียมมาก แตการใชกลองแบบฟลมขนาดกลางคิดแลวคาใชจายแพงกวากลองขนาดเล็กก และท่ีจะเริ่มหัด

ดวยกลองแบบนี้ 

 
กลองแบบใชเลนซเดี่ยวสะทอน (Single-lens Reflex) 
กลองแบบน้ีจะคลาย ๆ กันหมดคือเหมือนย่ีหอ “Hasselblad”  คือมาในแบบกลองส่ีเหล่ียมงาย ๆ แตมี

บางยี่หอท่ีทําคลาย ๆ ลักษณะของกลอง 35 มม. คือยี่หอ pentax โครงรางหรือกลองส่ีเหล่ียมมีขอไดเปรียบคือ 
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มันจะมีกระจกสะทอนภาพเทาน้ัน สวนเลนซ,  กลองบรรจุฟลม และชองมองภาพ จะนํามาใชตามความตองการ

ของนักถายภาพเอง ซึ่งทําใหมีสวนประกอบของแตละอยางมากมาย ใหนักถายภาพเลือกไดตามความพอใจ 

กลองแบบน้ีสวนใหญจะใชชัดเตอรแบบใบ เพราะไมสะดวกที่จะใชชัดเตอรแบบมวนเหมือนกลอง 35 มม.  

เพราะฟลมขนาดใหญกวามาก  ซึ่งชัตเตอรแบบใบมีสวนดีคือสามารถทํางานกับ “แฟลช” ท่ีความเร็วชัตเตอรใดก็

ได และรวมถึงการท่ีชัดเตอรมีตําแหนงอยูในเลนซจึงทําใหความลมเหลวของ     ชัตเตอรมีนอย  ถึงแมชัดเตอรจะ

อยูหนากระจกสะทอนเพื่อมองภาพ กระจกก็ตองทําหนาท่ีสอดคลองกับชัตเตอรดวย เพราะกระจกมหีนาท่ีเปด

เพื่อใหแสงเขาและปดลงมาเพื่อสะทอนภาพไวใหเรามองตามเดิม ขบวนการของการทํางานเร่ิมดังน้ีคือ เมื่อเรากด

ถาย กระจกจะเปดใหแสงเขากอนแตชัตเตอรจะปลอยใหแสงเขามา กระจกจะปดลงเมื่อถายเสร็จ แตเมื่อเรามอง

ไปในเลนซจะเห็นชัดเตอรคาอยู เราตองหมนุฟลมไปขางหนาหน่ึงภาพ  ชัตเตอรจะเปดอีกคร้ังและกระจกก็จะมี

หนาท่ีกั้นแสงไวขณะหาภาพ 

หลายย่ีหอท่ีใชชัตเตอรแบบมาน รวมถึงชัตเตอรแบบใชระบบอีเล็กทรอนิคของ แอสเสอรบรัด รุน 2000 

FC  ซึ่งกลองท่ีใชชัตเตอรแบบมานมีขอไดเปรียบกวาชัตเตอรแบบใบ คือใหความแนนอนกวา     ชัตเตอรแบบใบ 

เพราะชัตเตอรแบบใบอาจจะมีผิดพลาดตอความเร็วราว ๆ 10% หรือมากกวาน้ัน ซึ่งชัตเตอรแบบมานแนนอนกวา 

ฉะน้ันจึงทําใหเลนซของกลองขนาดกลาง ซึ่งเลนซแตละตัวมีชัตเตอรอยูใน มีขอผิดพลาดของความเร็วชัตเตอร

ตางกันไป  ซึ่งการท่ีมีชัตเตอรอยูในเลนซทําใหราคาสูงขึ้นไปดวย 

การมองภาพของกลองแบบน้ีจะมองไดท่ีกระจกดานบนซึ่งจะมีกลองหรือลักษณะคลาย ๆ ดอกชวยกัน

แสงใหสะดวกเวลามองภาพ และปรับระยะชัดซึ่งภาพท่ีขึ้นมาจะมีลักษณะกลับกันคือซายคือขวา ซึ่งเหมือนกับ

กลองแบบสองเลนซสะทอน ซึ่งเราอาจจะใสปริซึมลงไปเพือ่ชวยในการมองและอาจจะมีท่ีวัดแสงดวย ซึง่อานคา

จากกระจกท่ีเรามอง ปริซึมกจ็ะมีกอนโตและนํ้าหนักมาก ซึ่งคาตัดทอนลงจะทําใหเราเห็นภาพไดแค 80% ของ

ภาพท่ีแทจริง 

การเปล่ียนกลองใสฟลม ทําใหกลองแบบน้ีไดเปรียบอยางมาก โดยการเราใชแผนเพื่อกนัแสงเทาน้ัน เราก็

สามารถเปล่ียนฟลมได แลวนําเอากลองฟลมอันอื่นมาใสแทนท่ี ไมวาจะเปนจากฟลมขาว-ดํา เปน สี จากฟลมท่ีมี

ความไวแสงสูงมาเปนฟลมท่ีมคีวามไวแสงต่ํา เพราะฟลมถูกบรรจุอยูในกลองฟลมตาง ๆ แลว  ซึ่งเปนการสะดวก

ท่ีไมตองขนกลองไปหลาย ๆ อัน เหมือนท่ีเราตองขนกลองไปหลาย ๆ ตัวสําหรับกลองขนาดฟลม 35 มม. หรือ

แมแตเขาตองการจะถายภาพซอนก็สามารถจะทําไดโดยเอากลองฟลมออกแลวต้ังใหมชดัเตอรก็จะเปด หรือ

แมแตจะมีตัวตอสําหรับใสฟลมโพลารอยดก็ได 

กลองแบบน้ีเปนแบบเดียวกับท่ีใชสําหรับมนุษยอวกาศ สําหรับข้ึนไปถายนอกโลก และนักถายภาพบาง

คนพอใจท่ีจะใชกลองแบบน้ี เพราะอาจจะประสบความสําเร็จมากกวากลองขนาดเล็ก หรือกลองขนาด 4 + 5”   

สําหรับผูท่ีตองการคุณภาพสูงสําหรับงาน และสะดวกขอแนะนําใหใชกลองแบบน้ี เพราะถาเราตองการ

คุณภาพสูงเรามิสามารถหาไดงาย ๆ ในกลองขนาดเล็ก และตองการความสะดวกเราก็มิสามารถหาจากกลอง

ขนาดใหญได จึงแนะนําใหใชกลองขนาดกลาง เพราะจะไดครบตามท่ีตองการ 
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เลนซ (Lenses) 

เปนส่ิงมหัศจรรยท่ีเลนซสามารถทําใหเกิดภาพได ซึ่งการทําเลนซปจจบุนัพัฒนาไปอยางมาก ตาม

เทคโนโลยี และฝมือผูผลิต การพัฒนาน้ีเกิดจากการวิเคราะหผลกระทบอยางแทจริง เราก็ควรจะรูการใชเลนซและ

เคร่ืองมือตาง ๆ ไดอยางถูกตองดวย  และก็ไมจาํเปนท่ีเราจะตองรูถึงขั้นตอนการผลิตและระบบการคิดเลนซทํา

อยางไร เพียงแตตองการใหเขาใจถึงการทํางานของเลนซ เพื่อใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดตอการถายภาพ 

การไดรายละเอียดของภาพและระยะของจุดรวมของแสง (Image Formation and Fecal Length) 

เลนซ มีส่ิงสําคัญ 2 อยางท่ีรูเข็มไมมี คือ 

1. รวบรวมแสง  ท่ีอยูดานหนาท้ังหมดเพื่อใหถายรูปได 

2. ทําการรวมแสงใหลงมาตกอยูจุด ๆ เดียว ทําใหภาพคมชัด ซึ่งกลองรูเข็มไมมจีุดรวมแสงที่ 

แนนอน 

 จุดรวมแสง ทําไดโดยเมื่อแสงวิ่งผานตัวกลางอยางหน่ึง เชน อากาศเขาสูตัวกลางอีกแบบหน่ึง เชน แกว  

แสงจะเปล่ียนความเร็ว เพราะผานตัวกลางอีกแบบหน่ึง และเมื่อกลางอกีแบบหน่ึง เชน แกว มีพื้นผิวท่ีผิดแผก

แตกตางไป  เชน  นูน เวา  ลําแสงก็จะเกิดการหักเหได เรียกวา “การสองหักเห” ซึ่งควบคุมไดโดยรูปแบบตาง ๆ 

ของพื้นผิวกระจกหรือพลาสติก ซึ่งแกวหรือพลาสติกแบบน้ีเปนสวนประกอบของเลนซ 

 ส่ิงหนึ่งที่สําคัญที่สุดของเลนซก็คือ  ระยะของจุดรวมแสง ซึ่งเปนระยะระหวางหลังเลนซ คือระยะของจุดรวมแสง

ภายในเลนซที่ไปรวมไวหนารูรับแสง  และระยะหนาเลนซ คือที่แสงวิ่งมาจากวัตถุที่เราถายต้ังแตระยะอินฟนิต้ีเปนตนมา  

ซึ่งนําแสงมารวมกันที่จุด ๆ  เดียว เปนที่ทราบกันวาระยะของจุดรวมแสง ไมเฉพาะแตระยะจากเลนซสูฟลมเทานั้น  แตรวม

ไปถึงความสัมพันธของขนาดของวัตถุที่เปนจริงและขนาดของวัตถุที่ปรากฎอยูบนฟลม ถาเราใชเลนซที่มีจุดรวมแสงระยะ

ส้ัน เราก็จะไดขนาดของวัตถุใหญกวาเลนซที่มีระยะของจุดรวมแสงระยะยาว ขอสําคัญที่เราตองเขาใจคือ เลนซทั้งหลาย

ที่มีจุดรวมแสงเทากัน จะใหขนาดของวัตถุที่ปรากฏบนฟลมเทากัน โดยมาจากวัตถุเดียวกัน และระยะหางจากวัตถุเทากัน  

ตัวอยางเชน  เลนซ ขนาด 4 นิ้ว  ใหเกิดภาพบนฟลมขนาด 1 นิ้ว  ขนาดนี้จะเทากันไมวาจะเกิดบนฟลมขนาด 35 มม. หรือ

บนฟลม 4 + 5 นิ้ว  เพียงแตเราจะเห็นวัตถุนั้นโดด ๆ บนฟลมขนาด 35 มม.  แตเราจะเห็นวัตถุอื่น ๆ เคียงขางวัตถุนั้นอีก

มากมาย  เพราะอยูบนฟลม 4 + 5  เพราะบริเวณที่ภาพบันทึกลงบนฟลมนั้นมีอาณาเขตแตกตางกัน และส่ิงที่ตองเขาใจ

คือ ขนาดของวัตถุที่ปรากฏบนฟลมเปนสัดสวนกับระยะของจุดรวมแสง  เชน ถาเราเปล่ียนเลนซในกลองโดยเปล่ียนเลนซ

เปนทวีคูณ (สองเทา)  ของความยาวของจุดรวมแสง ขนาดของวัตถุที่ปรากฎลงบนฟลมจะทวีคูณขึ้นดวย  ในขณะเดียวกัน

เราก็จะไดรายละเอียดของวัตถุเพิ่มขึ้นอีกเทาดวย  ในทางกลับกันถาเราเปล่ียนจากความยาวของจุดรวมแสงลงเทาหนึ่ง  

รายละเอียดก็จะลดลงเทาหนึ่งเชนกัน  ตัวอยาง  เชน  เราเปล่ียนจากเลนซ 6 นิ้ว  ไปเปน 12 นิ้ว  ในกลอง 4 + 6 นิ้ว หรือ

จากเลนซ 50 มม. ไปสูเลนซ 100 มม. ในกลองฟลมขนาด 35 มม. ซึ่งจะทําใหขนาดของวัตถุที่ปรากฎบนฟลมใหญขึ้น

เทาตัวดวย 
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รูรับแสง (APERTURE) 
 รูรับแสงคือสวนท่ีทําหนาท่ีเปดปริมาณแสงใหเขามาหรือนอยขึ้นอยูกับรูรับแสงน้ี รูรับแสงเปนสัมพันธกัน

กับระยะของจดุรวมแสง เชน เลนซ 4 น้ิว  เราเปดรูรับแสง มีเสนผาศูนยกลกาง 1 น้ิว ซึ่งจะกลายเปน  

รูรับแสงขนาด   =   ระยะของจดุรวมแสง / ระยะของเสนผาศูนยกลางของรูรับแสง  

เราก็จะได 4/1 รูรับแสงก็คือ f : 4  หรือรูรับแสงของเลนซขนาด 4 น้ิว 

เสนผาศูนยกลาง  ½  รูรับแสงก็คือ  4/(½) จะได  f  :  8 

รูรับแสงจะเปนตัวกําหนดของปริมาณของแสงท่ีจะไปตกกระทบยังบนฟลม ซึ่งเมื่อสัดสวนของ

ความสัมพันธของรูรับแสงกับระยะของจุดรวมแสง  ทําใหเลนซท้ังหลายท่ีเปดรูรับแสง  เชน ท่ี  f : 8  จะปลอยแสง

ปริมาณเทากันสูฟลม  และปริมาณของแสงที่ผานเขาไปไดเปนสัดสวนกันกับบริเวณท่ีรูรับแสงเปด เชน  เมื่อเรา

เปดรูรับแสงท่ี  f : 4  ซึ่งใหญกวารูรับแสง    f : 8   แตปริมาณท่ีแสงผานเขาไปไดจะเปนส่ีเทาตัว 

 รูรับแสงจะอยูภายในเลนซ ซึ่งสามารถเปดใหญไดเทากับตัวเลนซ ซึ่งเราควรจะปรับปรุงรูรับแสง ใหเล็ก

ลงเพื่อท่ีจะควบคุมปริมาณของแสงท่ีจะไปสูฟลม ในสมัยกอนรูรับแสงท่ีจะตองการใหมีขนาดตางๆ  

น้ันทําไดโดยเจาะแผนโลหะ แลวใสทอหรือทํารูขนาดตาง ๆ คือแตละแผนก็จะมีรูรับแสงขนาดหน่ึง เมื่อเราตองการ

รูรับแสงขนาดใดก็เปล่ียนใส แตในปจจุบันเรามีรูรับแสงท่ีสามารถปรับไดโดยใชแผนโลหะตอกันเปนแผน ๆ หรือ

อาจจะเปนมาน เมื่อเราปรับตัวแผนโลหะ หรือมาน ก็จะหมุนตาม ซึ่งขึ้นอยูกับวาเราตองการรูรับแสงขนาดใด  แต

จะมีตัวเลขบอกขนาดของรูรับแสงไว และเปนมาตรฐานท่ัวโลกคือ 

 f  : 1, f : 1.4,  2, 2.8, 4, 5.6,  8,  11,  16, 22, 32, 45,  ฯลฯ 

 มาตรฐานอันน้ีรูกันวาระยะของแตละอันหางกัน f - stop เต็ม คือ รูรับแสงแตละอัน (ตามลําดับ) จะเปด

แสงใหเขากระทบฟลม สองเทาหรือเทาคร่ึง ของปริมาณของแสงอีกอัน และเมื่อตัวเลขมากข้ึนก็ทําใหรูรับแสงเล็ก

ลง เชน  f : 11  มีตัวเลขเล็กกวา  f : 16  แต  f : 11  เปดใหแสงเขามากกวา 2 เทาตัวเขาสูฟลมของ  f : 16 และ

ตัวเลขของรูรับแสงแบงออกเปนสัดสวนเทา ๆ กันไดระหวาง  f-stop เต็ม ๆ เชน ½ ของ  f-stop  หรือ 1/3  ของ f-

stop เชน   ½  ของ f-stop  ระหวาง f : 11  กับ  f : 16  คือ f :  13.5 

 ตัวเลขของ f-stop บรรยายถึงผลกระทบของเสนผาศูนยกลางของเลนซ คือปริมาณของแสงท่ีผานเขาไปสู

ตัวฟลมท่ีมีสวนประกอบหลาย ๆ ชิ้นสวน  มีประสิทธิภาพมากกวาเลนซท่ีมีสวนประกอบนอยกวา เพราะสามารถ

กําหนดหรือชวยกําหนดปริมาณของแสงท่ีแนนอนใหเขาไปสูฟลมได  บางทีจะใช T-stop แทน f-stop แตมีคา

เหมือนกันทุกประการ ซึ่งเราจะเห็นไดนอยมาก ๆ แตก็ยังมใิชในเลนซสําหรับวิชาการถายภาพยนตร  
จุดรวมแสงและความลึกชดั (Focus and Depth of Field) 
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เมื่อระยะจากวตัถุกับกลองเปล่ียนไป ทําใหระยะระหวางเลนซกับภาพท่ีปรากฏบนฟลมในระยะชัดท่ีสุด

เปล่ียนไปดวย  ซึ่งจุดท่ีชดัท่ีสุดหรือจุดรวมแสง เก่ียวของกับการปรับระยะของเลนซืเพื่อใหไดภาพที่ชัดท่ีสุดท่ี

ปรากฏลงบนฟลม สําหรับกลองขนาด 35 มม. น้ัน  การปรับระยะชัดทําไดโยการหมุนแหวนท่ีอยูรอบ ๆ เลนซ  และ

สําหรับกลองใหญทําไดโดยการปรับแทนท้ังดานหนาและดานหลัง 

การท่ีจะใหบรรลุความสําเร็จในการปรับระยะชัดในวัตถุทุก ๆ ส่ิงไมวาจะมรีะยะตางกันหรือระยะเดียวกัน

ท่ีอยูดานหนาของกลองใหชัดท่ีสุด ทําใหเก่ียวกันกับคําวา ความลึกชัด ซึ่งถาเราปรับขนาดของรูรับแสงเล็กลง  

ความลึกชัดก็จะเพิ่มมากขึ้น เปนความสําคัญอยางมากในการถายภาพท่ีวัตถุท่ีอยูใกลกลองท่ีสุดชัดเทา ๆ กับวัตถุ

ท่ีอยูไกลออกไป ฉะน้ันเราจงึควรเลือกใชรูรับแสงท่ีมีขนาดเล็ก ๆ  

มีประเด็น 3 ประเด็นท่ีสงผลตอความลึกชัด คือ 

1. ระยะของจุดรวมแสงของเลนซ (เปล่ียนเลนซท่ีระยะของจุดรวมแสงสั้นลงถาตองการความลึกชัด) 

2. ระยะของวัตถุ (เล่ือนระยะออกจากวัตถุเพิ่มมากข้ึน เพื่อเพิ่มความลึกชัด) 

3. รูรับแสง (เลือกรูรับแสงเล็กลงถาตองการความลึกชัดเพิ่มขึ้น) 

ซึ่งท้ัง 3 ประเด็นน้ีกอใหเกิดผลตอความลึกชดัไดโดย : 

1. ถาตองการลึกชัดใหทวีคูณ กทํ็าไดโดยทวีคูณรูรับแสง  เชน การเปล่ียนรูรับแสงจาก f : 8  f : 16  

2. ถาทวีคูณระยะจากวัตถุถึงกลอง ความลึกชดัจะเพิ่มขึ้น 4 เทาตัว ถาเพิ่มระยะจากวัตถถุึงกลองเปน 

3 เทาตัว ความลึกชัดจะเพิ่มขึน้ 9 เทาตัว 

3. ถาเปล่ียนเลนซท่ีมีระยะของจดุรวมแสงสั้นลงคร่ึงหน่ึงความลึกชัดจะเพิ่มมากข้ึน 4 เทาตัว 

เราตองนึกอยูเสมอวาความลึกชัดสัมพันธกบัการรับปริมาณความชัด ซึ่งปริมาณความชดัจริง ๆ อาจจะ

อยูท่ีระดับใดของวัตถุก็ได แลวเราใชประเด็นตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวชวยใหเกิดความลึกชัด ซึ่งอันน้ียังสงผลตอไป 

อีกในตอนอัดภาพ ซึ่งถาเราใชระยะของเคร่ืองอัดภาพสูงเกินไป เชน 5 ฟุต นอกจากฟลม 35 มม. เราอาจจะได

ภาพท่ีไมชัด  ซึง่มาตรฐานของความลึกชดัก็ขึน้อยูกับประเด็นตาง ๆ ท่ีกลาวมาน้ี 

เหตุผลท่ีรูรับแสงเล็ก ๆ สามารถสรางความลึกชัดไดมากกวา แสดงใหเห็นในรูปแลวจะเห็นจุดท่ีปรากฎ

น้ันคือภาพของวัตถุท่ีปรากฏบนฟลม ถาวัตถุไมอยูในแนวความชัดมากท่ีสุดอยางไรก็ตาม ภาพท่ีปรากฏบนฟลม

จะเปนวงแหวนท่ีไมชัดซึ่งเรียกวา วงแหวนของความพลาด (circle of confusion)  ซึ่งขนาดของวงแหวนของความ

พลาดจะเล็กลงถาเราปรับรูรับแสงใหเล็กลง ทําใหภาพท่ีปรากฎบนฟลมชดัขึ้นกวารูรับแสงท่ีใหญกวา แตอยางไรก็

ตามมีขีดจาํกัดของวงแหวนของความพลาดท่ีจะใหชัดเมื่อปรับรูรับแสงลง ซึ่งอยางไรก็ไมสามารถทําใหชัดเทากับ

จุดท่ีชัดท่ีสุดท่ีเราปรับเลนซในระยะน้ัน ถาการปรับรูรับแสงใหเล็กลงเกิดความชัดเพิม่มากขึ้นก็พจิารณาอยูใน

ความลึกชัดเพิม่มากขึ้น รวมไปถึงการเปล่ียนเลนซท่ีมีระยะจุดรวมแสงสั้นลงดวย หรือเพิ่มระยะทางจากกลองกับ

วัตถุเพิ่มมากขึน้ดวย ซึ่งท้ังหมดน้ีสงผลตอวงแหวนของความพลาดใหลดนอยลงดวย ซึ่งทําใหภาพชัดขึน้ รวมไป

ถึงขั้นตอนสุดทาย คือการอัดขยายภาพ ซึ่งการอัดขยายภาพจะใหเกิดวงแหวนของความพลาดนอยท่ีสุดและจะให

ดี ควรใหระยะของการอัดขยายภาพในระยะ 1/100”  ถึง 1/200”  สําหรับฟลม 35 มม. วงแหวนของความพลาดจะ

เกิดท่ีราว ๆ 1/1000 น้ิว 
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สเกลของความลึกชัด 
สเกลของความลึกชัดจะปรากฎอยูบนเลนซของกลอง ซึ่งจะพบสวนมากในกลองขนาดเล็กและกลองขนาดกลาง 

ซึ่งสเกลอันนี้จะมีเปนคู ๆ ของรูรับแสงแยกออกไปคนละทาง เร่ิมจาก f : 2.8 และเม่ือเราตองการรูวาความลึกชัดเกิดใน

ระยะเทาไร  ก็ตองดูวาใชรูรับแสงเทาไร  เชน เราใชรูรับแสงที่ f : 22 เราก็จะเห็นระยะท่ีจะทําใหเกิดความลึกชัดไดวาอยู

ในชวงไหนบาง ในทางกลับถาเราตองการที่จะทราบวา ตองการระยะลึกชัดขนาดนี้ควรใชรูรับแสงขนาดไหน เชน ระยะ 6 

ถึง 15 ฟุต จากกลอง ตองใชรูรับแสงขนาดไหน จึงไดความลึกชัดชวงนี้ ก็ดูไดจากสเกลที่บอกไว  
จากการที่สังเกตจะเห็นวา ความลึกชัดในชวงหนาหรือใกลกลองจนถึงจุดที่เราปรับระยะชัดที่สุด จะส้ันกวาความ

ลึกชัดในชวงหลังจากจุดที่ชัดที่สุดไปแลว ซึ่งจะแกไขไดบางคือ ควรจะปรับระยะชัดลง 1 ใน 3  ซึ่งจะทําใหระยะใกลกลอง

กวาชัดขึ้น  และระยะที่ไกลออกไปก็ยังคงชัดเหมือนเดิม แตก็มีบางกรณีที่จุดที่ชัดที่สุดผันแปรตามการปรับระยะชัด เรา

จะตองเช็คดูใหแนใจเสียกอน เชน อาจจะใชกลองขยายดูในกรณีที่ใชกลองขนาดกลาง 

 มีบางโอกาสหรือบางกรณี ท่ีเราตองการใหเห็นวัตถุท่ีเราจะถายเดนออกมาจากส่ิงแวดลอม เราก็ตองใช

ขีดจํากัดของความลึกชัดโดยการเปดรูรับแสงใหกวางข้ึน ความลึกชัดโดยการเปดรูรับแสงใหกวางข้ึน ความลึกชัด

ก็จะนอยลงทันที ฉากดานหลังกับฉากดานหนาจะไมชัด  ทําใหเห็นวัตถุน้ันเดนข้ึนมาทันที ซึ่งวิธีการน้ีเรียกวา จุด

แตกตางในการหาความชัด หรือการเลือกหาความชัด ซึ่งหมายถึงการลดคาความลึกชัด ซึ่งวิธีการเดียวกันน้ี เรา

อาจจะใชส่ิงทดแทนไดคือ เปล่ียนไปใชเลนซท่ีมีจุดรวมแสงยาวข้ึน หรือเปล่ียนระยะระหวางวัตถุกับกลองใหใกล

ขึ้น หรือใชวิธีท่ีกลาวมาแลวคือ ปรับรูรับแสงใหกวางข้ึน 

 
 ระยะไฮเปอโฟกัส (Hyperfocal Distant) 
 เมื่อเราปรับระยะจุดชัดท่ีสุดไปท่ีอินฟนิต้ี ซึ่งทําใหระยะใกลกวาท่ีถูกจํากัดโดยระยะลึกชัดเราเรียกวา 

ระยะไฮเปอโฟกัส สําหรับรูรับแสงอันน้ันซึ่งเราสามารถใชสเกลบนเลนซใหเกิดประโยชนไดคือ ปรับระยะโฟกัสไปท่ี

ระยะอินฟนิต้ี แลวระยะไฮเปอโฟกัสในดานตรงขามไมวารูรับแสงอันไหนก็ตามท่ีใชอยู แลวก็เปล่ียนระยะโฟกัส

สําหรับระยะไฮเปอโฟกัส ก็จะสามารถยืดระยะลึกชัดออกไปไดคือ ระยะใกลจะมีความลึกชัดขึ้นอีกคร่ึงเทาตัวจน

ไปถึงระยะอินฟนิต้ี  ตัวอยางเชน  เลนซท่ีมีจดุรวมแสงระยะ 80 มม. ในกลองขนาดกลาง เราอานระยะไฮเปอโฟกัส

ท่ีรูรับแสง  มีระยะราว ๆ 18 ฟุต เมื่อเราปรับระยะไฮเปอโฟกัสระยะ 18 ฟุต  ความลึกชัดกจ็ะเพิ่มมากข้ึน คือจาก 9 

ฟุต ถึงอินฟนิต้ี ซึ่งจะเห็นไดวาการใชไฮเปอโฟกัสจะชวยใหประสบความสําเร็จในการถายภาพไดเปนอยางดี  

 
 มุมของภาพและการครอบคลุม (Angle of view and coverage) 
 คําวามมุของภาพและการครอบคลุม มักจะสับสนกันระหวางนักถายภาพท่ีใชกลองขนาดเล็กและกลอง

ขนาดใหญ สําหรับกลองขนาดเล็กเราจะพูดแตวา มมุของภาพเทาน้ัน หมายถงึมุมของวัตถุท่ีเราจะถายถูก

ถายทอดลงบนฟลม ซึ่งคาอนัน้ีมีความสัมพันธกับระยะความยาวของโฟกัสของเลนซ และรวมไปถึงการวัดระดับ 

ไมวาจะดานทะแยงมุมของฟลมหรือความยาวของดานของฟลม นักถายรูปท่ีใชกลองขนาดเล็กจึงหันมาใชคําวา 

เลนซท่ีกวางกวา (wide angle lens) ซึ่งมีระยะของโฟกัสของเลนซส้ันกวาเลนซแบบธรรมดา ซึ่งภาพของวัตถุท่ีจะ

ถูกถายทอดในบริเวณกวางกวาลงบนฟลม 
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 สําหรับกลองขนาดใหญมีระดับการวัดขนาดท่ีสําคัญอีกอันคือ ขนาดรวมของวงแหวนของภาพท่ีถกู

ถายทอดมาจากเลนซ และเลนซทุกแบบจะถายทอดวงแหวนของภาพมายังฟลมซึ่งไมคํานึงถึงรูปแบบของขนาด

ส่ีเหล่ียมผืนผาของฟลม ซึ่งฟลมจะตองไดขนาดกับวงแหวนของภาพท่ีถกูถายทอดมา สําหรับกลองขนาดเล็ก 

คุณภาพอยางสูงของภาพตองการเฉพาะในบริเวณของฟลมและจะไมคํานึงถึงวงแหวนของภาพท่ีเหลือ สําหรับ

กลองขนาดใหญตองการวงแหวนของภาพใหญกวาบริเวณของภาพท่ีจะใหมีอิสระในการปรับระยะของกลองได

ตามสะดวก การครอบคลุมของเลนซหรือพลังในการครอบคุลมของวงแหวนท่ีถูกถายทอดมาท้ังหมดซึ่งอยูใน

ปริมาณท่ีวาคิดไมคํานึงถึงขนาดของฟลม และไมใชสมรรถนะของระยะความยาวโฟกัส เลนซท่ีมีวงแหวนของภาพ

ขนาด 8 + 10 น้ิว  สามารถใชกับกลองท่ีใช film ขนาด 8 + 10 น้ิว  แตไมมีความสามารถในการปรับแตงได ซึ่ง

เลนซขนาดเดียวกันน้ีสามารถมีกําลังครอบคลุมกลองท่ีใชขนาด 4 + 5 น้ิว ไดอยางเต็มท่ี นักถายภาพท่ีใชกลอง

สําหรับฟลมขนาดใหญ ใชเลนซท่ีมีมมุกวางบอย สําหรับการครอบคลุมท่ีกวางกวา โดยไมคํานึงถึงมุนของภาพท่ี

ปรากฎลงบนบริเวณของฟลม  

 เชน  เลนซ 90 มม.  ท้ังหมดมีมมุของภาพเหมือนกันหมดท่ีจะใหขนาดของฟลม (สมมตุวาครอบคลุมได)  

ซึ่งมุมของภาพมาจากบริเวณของภาพจริง ๆ ถูกถายทอดลงบนฟลม แตเลนซ 90 มม. ท่ีตางออกไปของกลอง

สําหรับฟลม 4+ 5 น้ิว จะทําใหการครอบคลุมตางออกไป ขึน้อยูกับปจจัยในการออกแบบท่ีตางกันออกไป 

 ซึ่งเลนซขนาด 90 มม. ท้ังหมดจะใชขนาดของภาพเทากันหมด ซึ่งขนาดของภาพท่ีปรากฎบนฟลมขึ้นอยู

กับระยะของโฟกัส อยางไรก็ตามขนาดของภาพท่ีถูกถายทอดลงบนฟลมจะเพิ่มขนาดก็ตอเมื่อฟลมน้ันเพิ่มขนาด  

ดังน้ันเลนซ 90 มม. เปนเลนซขนาดกวางสําหรับกลองท่ีใชฟลมขนาด 4 + 5 น้ิว  แตจะกลายเปนมมุท่ีแคบลง 

สําหรับกลองท่ีใชฟลมขนาด 35 มม. ระยะของโฟกัสท่ีส้ันกวาเลนซปกติในกลองสําหรับฟลมขนาด 4 + 5  น้ิว  แต

จะมรีะยะของโฟกัสยาวกวาเลนซขนาดปกติในกลองท่ีใชฟลมขนาด 35 มม. 

 
เลนซแบบตาง ๆ 

  
เลนซธรรมดาหรือเลนซปกติ (Normal lens) 

 เลนซปกติอธิบายไดวา เปนเลนซท่ีมีระยะโฟกัสเทากับระยะเสนผาศูนยกลางของขนาดของฟลม เชน  

เลนซมีมุมของภาพประมาณ 50 ถึง 55 องศา  สามารถพิจารณาเปนเลนซปกติสําหรับกลองท่ีใชฟลมขนาด 35 

มม.  80 มม.  เปนเลนซปกติสําหรับกลองท่ีใชฟลมขนาด  2 ¼ + 2 ¼  น้ิว และ 150 มม. ถึง 160 เปนเลนซปกติ

สําหรับกลองท่ีใชฟลมขนาด 4 + 5  น้ิว 

 กลองขนาดเล็กหรือกลองสําหรับฟลมขนาด 35 มม.  เลนซปกติจะเปนเลนซใชไดรวดเร็วท่ีสุด เพราะวา

มันมีรูรับแสงท่ีใหญท่ีสุดกวาเลนซขนาดอื่น ถึงแมวาเลนซท่ีมีระยะโฟกัสส้ันนักก็เปนเลนซท่ีใชไดรวดเร็วเชนกัน  

เลนซปกติจะมกีารใหการปรับโฟกัสท่ีใกลเคียงกันได สําหรับเลนซท่ีใชถายภาพขยายไมสามารถใหไดเกินรูรับแสง   

f : 3.5 หรือ   f : 4  ถึงแมวาจะใหภาพท่ีคมชัดพอ ๆ กันในระยะโฟกัสท่ีใกลเคียงกันก็ตาม 

 โดยท่ัวไปแลวขาพเจามชิอบใชเลนซปกติเทาไรนัก  เพราะความสวยงามของภาพท่ีออกมายังไมถูกใจ  ไม

วาในดานมมุของภาพ ระยะลึกชัดยังไมเปนท่ีถูกใจนัก ในประสบการณของขาพเจานิยมใชเลนซท่ีมีระยะโฟกัส



 14 

ยาวหรือส้ันกวาเลนซปกติ  ซึ่งใหความสวยงามกวา ซึง่ยังพบอีกวาเลนซปกติไมคอยใหความต่ืนเตนเทาใดนัก 

เลนซท่ีมีระยะโฟกัสส้ันกวาเลนซปกติน้ัน  สรางสรรควัตถุใกลและไกลใหขนาดและความลึกแตกตางออกไปจาก

ความจริง เลนซท่ีมีระยะโฟกัสยาวกวาเลนซปกติ  สรางความประทับใจในการถายภาพคน หรือสรางภาพท่ีดู

ประหน่ึงเหมือนภาพนามธรรม สรางภาพสองมิติดวยระยะของวัตถุท่ีถูกถาย 

 

  

 
เลนซที่มีระยะโฟกัสสั้น 

 เปนเลนซท่ีมีระยะโฟกัสส้ันกวาเลนซปกติ  ซึง่ถายทอดภาพของวัตถุไดกวางกวาเลนซธรรมดา (65 องศา

หรือมากกวาน้ัน)  ลงบนฟลมซึ่งเรียกโดยท่ัว ๆ ไปจากนักถายภาพท่ีใชกลองสําหรับฟลมขนาดเล็กกวา เลนซมุม

กวาง  เลนซมุมกวางมีประโยชนอยางมากในการถายภาพวิวท่ีกวาง ๆ หรือท่ีท่ีมีการจํากัดท่ีไมสามารถใชเลนซ

ปกติได  หรือการถายภาพเก่ียวกับภายในตึก ซึ่งใชเลนซมมุกวาจะเหมาะกวา 

 เลนซท่ีมีระยะโฟกัสส้ัน มีระยะลึกชัดมากกวาเลนซท่ีมีระยะโฟกัสยาว  นอกเหนือจากน้ีแลวเลนซมุมกวาง

ยังสามารถถายภาพส่ิงของท่ีเคล่ือนไหวไดดีโดยท่ีสามารถคือกลองไวไดโดยมิตองใชขาต้ังกลอง (แตมิใชเรามใิช

ความระมัดระวงัในการถายภาพ) 

 เพราะระยะทางท่ีใกลกวาเลนซถึงจุดท่ีโฟกัสไดชัดท่ีสุด ทําใหเลนซน้ีสามารถวางตําแหนงของภาพของ

วัตถุลงบนฟลมไดใกลกวาเลนซปกติ  สําหรับกลองท่ีมีระบบภาพผานเลนซหลักของกลองซึ่งมกีระจกก้ันระหวาง

เลนซและฟลม ซึ่งเลนซท่ีมีระยะโฟกัสส้ันจะไปรบกวนการทํางานของกระจกน้ี ซึ่งปญหานี้แกไขโดยการเล่ือนระยะ

จากเลนซถึงฟลมใหใหญกวาระยะเลนซโฟกัส  กลองบางยีห่อไดดัดแปลงมาใช เชน บรอนิกาบางรุน ซึง่เปนกลอง

ท่ีใชฟลมขนาดกลาง ซึ่งกลองแบบน้ีแกปญหาโดยใหกระจกกระดกปดไปอีกทาง แทนท่ีจะกระดกระจกผานเลนซ 

ซึ่งทําใหใชเลนซท่ีมีระยะโฟกัสส้ันมาก ๆ ได ซึ่งทําใหตองมีชัตเตอรเพิ่มมาอีกอัน ท่ีจะตัดแสงท่ีเขาสูชองมองภาพ 

เมื่อใชเลนซมุมกวางกับกลองท่ีใชฟลมขนาดใหญ ชองท่ีตอนใสเลนซตองใหอยูตําแหนงใกลฟลม ถุงท่ีตอจากเลนซ

ตองนํามาใชเมือ่ตองการใชใหยกข้ึน 

 
 เลนซที่มีระยะโฟกัสยาว 
 เลนซแบบน้ี จบัมมุของภาพไดราว ๆ 35 องศา  หรือนอยกวาน้ัน มปีระโยชนในการถายภาพในระยะไกล  

ระยะของโฟกัสของเลนซแบบนี้เปน 2 เทาของระยะโฟกัสของเลนซธรรมดา ซึ่งทําใหเหมาะแกการถายภาพคน 

(portrait)  เปนอยางมาก  เพราะทําใหไดใกลกับตัวคนมากย่ิงขึ้นทําใหไดรายละเอียดเดนชัดขึ้น 

 เลนซท่ีมีระยะโฟกัสยาว มีผลสรางความลึกชัดใหกับวัตถุท่ีถาย ซึ่งการท่ีสรางเฉพาะวัตถุ (subject)  ท่ี

ถายเทาน้ัน จึงสรางปญหาเกิดขึ้นท่ีไมสามารถสรางความลึกชัดแกวัตถุขางเคียง กับวัตถุหลักได  จึงทําใหเราตอง

ใชรูรับแสงท่ีเล็กเพื่อท่ีจะชวยสรางความลึกชัดเกิดขึ้นได  นอกเหนือจากน้ีแลวเมื่อเลนซขยายภาพของวัตถุมากข้ึน

ก็ยังสงผลไปขยายการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือนสูตัวกลองดวยกลองแบบท่ีใชฟลมขนาดเล็กจึงสมควรท่ีตอง

ใชความเร็วชัตเตอรสูงหรือใชขาต้ังกลอง เพื่อกันมิใหภาพน้ันดูไหว และบางคร้ังสําหรับกลองท่ีใชฟลมขนาดใหญ
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ตองการใช  ขาต้ังกลองชุดท่ีสอง เพื่อใหเลนซอยูในสภาพท่ีมั่นคงยิ่งขึ้น  ซึ่งการใชเลนซท่ีมีระยะโฟกัสยาวน้ัน นัก

ถายภาพตองพบกับความตองการท่ีจะใชความเร็วชัดเตอรสูง บวกกบัตองใชรูรับแสงขนาดเล็ก เมื่อตองการใชมือ

ถือกลองโดยมใิชขาต้ังกลอง จงึทําใหเราตองใชฟลมท่ีมีความไวแสงสูง 

 สําหรับเลนซท่ีเรียกวา เทเลโฟโตเลนซ ซึ่งดัดแปลงมาใชกับเลนซท่ีมีระยะโฟกัสยาวท้ังหมด แทท่ีจริงแลว 

เทเลโฟโตเลนซื่งตรงกันขามกับเลนซท่ีมีระยะโฟกัสส้ัน และมีปญหาท่ีเขาไปติดกับกระจกในกลองท่ีมรีะบบภาพ

ผานเลนซหลักของกลอง ซึ่งเลนซท่ีมีระยะโฟกัสยาวน้ันนับวันก็ยิ่งใหญเทอะทะ ทํางานไดไมคลองแคลว ซึ่งเทเล

โฟโตเลนซออกแบบมาใหแกปญหาน้ีโดยเฉพาะ 

 การท่ีทําใหเลนซท่ีมีระยะโฟกัสยาวทําใหเล็กไดโดยการใชกระจกเขาชวย หรือการออกแบบโดยใชการ

สะทอนการหักเหของแสงเขาชวย เลนซแบบน้ีใชกระจกเขาแทนท่ีชิ้นสวนของเลนซบางอนั ซึ่งทําหนาท่ีในการรวม

ลําแสงท่ีผานเขามา กระจกน้ีไมมีรูรับแสงท่ีจะปรับได จึงไดออกแบบใหมีแผนกรอง (filter)  แสงท่ีจะบังคับความ

เขมขนของแสง  ซึ่งกระจกน้ีจะเปนแผนกลมติดอยูกลางเลนซ มองเห็นไดจากดานหนาของเลนซ ทําใหเลนซมี

รูปรางเหมือนโดนัทท่ีอยูรอบกระจกน้ี ซึ่งเลนซน้ีมีขอบเขตจาํกัดในความลึกชัด ซึ่งเราตองเลือกวาตองการระยะลึก

ชัดชวงไหน จากวัตถหุลักหรือตองการความลึกชัดใกลวัตถุหลัก ซึ่งทําใหเปนท่ีถูกใจและพอใจ 

 นอกจากน้ียังมเีลนซแบบอื่น ๆ อีก เชน ซมูเลนซ ไมโครเลนซ และเลนซแบบอื่น ๆ อีก ซึง่จะยังมิขอกลาว

ไวในท่ีน้ี ขอไวเปนโอกาสหนาจะอธิบายถึง 

  
 การคลาดเคล่ือนของเลนซ  
 เลนซในปจจบุนั เราจะพบการทํางานท่ีประสานกันท้ังชุด ซึ่งจะพบไดวาเลนซไมมีเลนซอนัไหนดีเปนเลิศ

ในการหักเหของแสง ซึ่งนักออกแบบกลองในปจจบุันพยายามแกปญหาในการประสานงานของเลนซ รวมไปถึง

การทําใหราคาตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดดวย ซึ่งการคลาดเคล่ือนของแสงมีดวยกันท้ังหมด 7 แบบ  ซึ่งมีนักถายภาพ

นอยคนนักท่ีจะทราบ ซึ่งส่ิงเหลาน้ีเปนประโยชนอยางมากท่ีจะชวยเราไดเปนอยางดี 

 
 การคลาดเคล่ือนของแสงเมือ่ผานกระจกผิวโคง (Spherical aberation) 
 แสงท่ีผานดานริมของผิวโคงของเลนซ ยอมถงึจุดท่ีชัดท่ีสุด คือจุดโฟกัสมากกวาชองกลางเลนซ ซึ่งผลทํา

ใหความแตกตางระหวางสีขาวและดําภายในภาพลดลง ซึ่งการถายภาพคน (portrait) บางคร้ังก็ทําใหเกิดการ

ผิดพลาดจากการคลาดเคล่ือนของแสงทําใหไดภาพท่ีไมคมชดั ซึ่งการน้ีเราจะลดความผิดพลาดไดโดยปรับเลนซ

ลง (หมุนกลับไป)  ซึ่งเมื่อเราทราบวาเลนซของเราเปนแบบน้ีควรจะหาจุดท่ีชัดท่ีสุด (focus)  อีกคร้ัง  เมือ่เราปรับรู

รับแสงเรียบรอยแลว 

 
 การคลาดเคล่ือนของแสงสีตาง ๆ (Chromatic aberation) 
 การคลาดเคล่ือนของแสงสีตาง ๆ มีดวยกัน 2 แบบ ซึ่งท้ัง 2 แบบเกิดจากแสงสี คล่ืนตาง ๆ กัน วิ่งผาน

เลนซในองศาในการหักเหเมื่อผานเลนซตางกัน ซึ่งเลนซมิสามารถนําแสงท่ีตางกันมารวมท่ีจุดท่ีชัดท่ีสุด (โฟกัส)  

ไดท้ังหมด ท่ีจุดเดียวกัน หรือสรางภาพของวตัถุผิดขนาดไปบางเล็กนอย ขึน้อยูกับสีของแสงซึ่งผลจะทําใหมีสีแตก
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ออกมาเปนเสน ๆ รอบวัตถุในภาพสี ในภาพขาว-ดํา จะทําใหภาพไมคมชัด และสําหรับคําวา “ไมแยกสี” และ 

“เลนซกรองสีซ้ํา”  ก็นํามาใชกับเลนซเพื่อใหสีของแสงท่ีตางกันเขาสูจุดถูกตอง แตในปจจุบันเลนซมีความสามารถ

ดีขึ้นจึงมิตองนํามาใชอีก การหักเหของสีของแสงผานแกนกลางของเลนซ ซึ่งจะมีส่ิงชวยไดโดยการปรับเลนซลง 

(หมุนลง) ซึ่งจะชวยลดสีของแสดงออกมาเปนเสน ๆ ได 

 ในภาพ ขาว-ดํา เราสามารถชวยภาพท่ีไมชดัท่ีเกิดจากการคลาดเคล่ือนของแสงสีตาง ๆ ไดโดยใชแผน

กรองแสงสีเดียว (monochromatic)  ซึ่งท่ัว ๆ ไปนิยมใชแผนกรองแสงเรดเทนด สีฟา เบอร 47, เรตเทนดสีเขียว

เบอร 58, และเรดเทนดสีแดงเบอร 25 เอ  แผนกรองสีสีเขียวคิดวาดีท่ีสุด เพราะชวยแสงสีท่ีรบกวนตอฟลม ขาว-

ดํา ใหดีขึ้นได ซึ่งนอกจากน้ียังสามารถใชแผนกรองแสงท่ีใชตัดแสงอุลตราไวโอเลต สามารถชวยตัดแสงสีท่ีมี

ผลกระทบตอฟลมได ซึ่งใชไดท้ังฟลมสีและขาว-ดํา  

  
 การคลาดเคล่ือนของเลนซแสงทําใหเกิดภาพผิดเพี้ยนรูปดาวหาง (Coma) 
 การคลาดเคล่ือนแบบน้ีหมายถึงการท่ีเลนซมิสามารถใหจุดท่ีชัดของภาพลงบนฟลม ท่ีผานมากแกนกลาง

ของเลนซ ซึ่งทําใหรูปรางของภาพของวตัถุบนฟลมเหมือนรูปดาวหาง ซึ่งการผิดพลาดแบบน้ีคลายกับการ

ผิดพลาดแบบการคลาดเคล่ือนของแสงผานกระจกผิวโคง ซึ่งแทนท่ี จดุท่ีท่ีชัดท่ีสุดจะอยูตรงกลางของเลนซกลับ

กลายเปนอยูรอบขาง ๆ เลนซ ซึ่งควรแกไดโดยการปรับเลนซ (หมุนกลอง) ซึ่งจะชวยไดแตในปจจบุันเลนซได

ปรับปรุงดีขึ้นมากทําใหปรากฎการณน้ีหายไป  

 
 การคลาดเคล่ือนของแสงเมือ่ผานผิวโคง (Curbatuse of field) 
 เลนซไมสามารถสรางภาพของวัตถุท่ีแบนเรียบ ท่ีมาจากวัตถุท่ีถายแบนเรียบได ซึ่งปญหาน้ีจะไมเกิดเมื่อ

ถายภาพคนหรือทิวทัศน แตจะเกิดการถายของแบนเรียบ เชน การถายดานสถาปตยกรรม, ดานวิศวกรรม หรือ

การถายอัดสําเนาภาพหรือกระดาษ (copy)  ซึ่งการแกก็เชนกับการคลาดเคล่ือนของแสงแบบอื่น ๆ คือ การปรับ

เลนซลง (หมุนลง)  

 
 การคลาดเคล่ือนของเลนซเมื่อมีภาพลวงตา (Astigmation) 
 การคลาดเคล่ือนแบบน้ีเกิดจากเมื่อมีเสนของวัตถุหน่ึงหนาเลนซ และมีเสนของวัตถุอีกอันต้ังฉากอยู

ดานหลังไกลออกไป ซึ่งเปนการยากท่ีจะหาจุดท่ีชัดท่ีสุดได ซึ่งจะหาจุดชัดท่ีสุดท้ังเสนนอนและเสนต้ัง  การแกไขก็

เชนแบบอื่น ๆ คือการปรับเลนซลง (หมุนลง)  

 
 การคลาดเคล่ือนของเลนซทําใหภาพผิดรูปไป (Destortion) 
 เลนซตัวเดียวจะใหภาพท่ีผิดรูปไปข้ึนอยูกบัวาเลนซน้ันอยูขางหนารูรับแสง หรืออยูดานหลังของรูรับแสง 

ถาอยูดานหนารูรับแสงท่ีไดออกมาก็จะโปงออกเชน ถายภาพคนผอมก็จะกลายเปนอวนตรงกลาง ถาอยูดานหลังรู

รับแสงก็จะหุบเขาเชน ถายรถยนต ก็จะหดสั้นเขา ซึ่งการออกแบบเลนซจะตองใหเลนซท่ีอยูดานหนาและดานหลัง

พอดีกัน เพื่อใหภาพออกมาเปนปกติ ซึ่งถาการปรับเลนซลงมิสามารถชวยได ก็ควรจะเปล่ียนเลนซท่ีใชเสีย  
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ชัตเตอร (shutter) 
 ชัตเตอร คือตัวท่ีบังคับแสงตามเวลาท่ีตองการผานสูฟลม ซึง่การใสชัตเตอรลงไป เพื่อใหแสงผานสูฟลม

เร่ิมในราว ๆ ปลายศตวรรษท่ี 19 ซึ่งชัตเตอรจะมีเวลาเดียวคือราว ๆ 1/25 วินาที ซึ่งเปนตนกําเนิดชัตเตอรแบบ

ใบชัตเตอรแบบมาน ซึ่งใชสําหรับฟลมท่ีมคีวามไวแสงมากข้ึน เพราะตองการความแมนยําของชัตเตอรท่ีใชเวลา

นอยลง ซึ่งเปนในปจจุบันน้ี 

 
การกําเนิดภาพ 
 การกําเนิดภาพบนฟลม เกิดจากปจจัยสองอยางคือ เวลาท่ีจะใหแสงผานส่ีฟลม  ซึ่งบังคับโดยชัตเตอร 

และความเขมของแสงซึ่งบังคับโดยรูรับแสง 

 ซึ่งการถายภาพอยางถูกตองไมวาจะเปนฟลมอยางใดก็ตาม ก็คือการท่ีฟลมรับพลังงานแสงเขาไปอยาง

พอเหมาะ ซึ่งฟลมก็มีอัตราการไวตอแสงตางกัน ซึ่งจะบอกเปนตัวเลขของ เอเอสเอ (ASA) เมื่อเราอัดแสงของวัตถุ

ท่ีตองการถายแลวเราก็จะปรับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร เพื่อท่ีจะบังคับปริมาณของแสงท่ีตองการใหเขาสู

ฟลม ซึ่งผลการถายก็จะไดภาพของวัตถุน้ันไมวาวัตถุน้ันจะมืดหรือสวาง ซึ่งมีสูตรของความสัมพันธระหวางการ

ถายภาพมีดังน้ี คือ 

 การถายภาพ = ความเขมของแสง x เวลาท่ีตองใช 

 ในสูตรน้ีความเขมของแสงหมายถึง แสงท่ีจะเขาไปสูฟลม มิไดหมายถงึวาวัตถุน้ันสวางนอยหรือสวาง

มาก ซึ่งรวมไปถึงวาเราปรับรูรับแสงไวเทาใดดวย ความสัมพันธระหวางวตัถุสองสวางกับความไวแสงของฟลม จะ

เปนตัวชี้วาตองใชรูรับแสงเทาใด และใชความเร็วชัตเตอรเทาใด เพื่อจะใหไดภาพท่ีพอเหมาะออกมา ซึง่กรณีน้ีก็

ตองใชเคร่ืองวดัแสง 

 จากสูตรขางบนแสดงใหเห็นวาเมื่อความเขมของแสงลดลง ก็ตองใชเวลาในการถายเพิ่มขึ้น เพื่อใหการ

ถายภาพเปนไปอยางตามเดิม ในปจจุบันเพื่อความสะดวกในการปรับความเร็วชัตเตอรก็ไดประดิษฐใหความเร็ว

ชัตเตอรในชวงถัดไปมีคาเปนอัตราสวน 1 : 2 ซึ่งทําใหความเร็วชัตเตอรในชองถัดไปมีคาเปนคร่ึงหน่ึงของความเร็ว

ชัตเตอรท่ีผานมา เชน จาก 1 วินาทีเปน ½ วินาที  เปน ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 เชนน้ีเปนตน ซึ่ง 1/15 วินาที 

แทน 1/16 และ  1/60  แทน  1/64   เพราะสะดวกในการใชงานมากกวา 

 อัตราสวน 1 : 2  น้ี เปนอัตราความเร็วชัตเตอร และรูรับแสง ซึ่งมีความสัมพันธของรูรับแสงและความเร็ว

ชัตเตอรอีกคาหน่ึงลด   หน่ึงจะเพิ่ม  เราถายภาพเคร่ืองวัดแสงบอกวาคาความเร็วชัตเตอร ½ และรูรับแสง f : 22       
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เมื่อเปล่ียน  แสงไปท่ี  f : 16 ความเร็วชัตเตอรเปน ¼ และ  f : 11  ความเร็วชัตเตอรลดลง 1/8  เปนตน  เมื่อ  แสง

เพิ่มขึ้นเทาหน่ึง ความเร็วชัตเตอรจะลดลงเทาหน่ึงเสมอ 

กลองสวนมากจะมชีัตเตอรเพิ่มมาใหคือ ตัว B และตัว T ตัว B มีหนาท่ีคือ จะเปดชัตเตอรตาเมื่อเรากด

ปุมและสายบังคับชัตเตอร และปดชัตเตอรเมื่อเรายกมือออก สวนตัว T มีหนาท่ีเมื่อเรากดปุมชัตเตอรก็จะเปดออก 

และปดเมื่อเราหมุนปุมความเร็วชัตเตอรไปยังความเร็วอื่น ๆ ตัว B สะดวกท่ีจะใชความเรว็ชัตเตอรต้ังแต 1 วินาที

ไปถึงหลาย ๆ วนิาที ตัว T มีประโยชนท่ีจะถายภาพเมื่อใชเวลานานมาก ๆ กลองบางตัวบางชนิดจะมีแตตัว B เรา

ตองใชตัวล็อคท่ีมีอยูในสายกดชัตเตอรชวยในการล็อคกลองใวเมื่อตองการถายภาพท่ีใชเวลานาน ๆ 

ความสัมพันธของความเร็วชัตเตอรและรูรับแสงเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงคาของท้ัง 2 ตัวใหสัมพันธกัน 

ทําใหเกิดการถายภาพไดอยางถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ ซึ่งทําใหนักถายภาพสามารถเลือกใชไดตาม

ตองการ เชน การถายภาพวัตถุเคล่ือนท่ีหรือเคลื่อนไหว หรือกลองอยูในสภาพท่ีไมมั่นคงพอก็สามารถเลือกใช

ความเร็วชัตเตอรสูงไดเพื่อปองกันไมไใหเกิดภาพพรามวัท่ีจะปรากฏบนฟลม การใชเลนสมีระยะโฟกัสยาวและใช

มือถอืควรจะใชความเร็วชัตเตอรสูงดวย เพื่อใหภาพน้ันเกิดความคมชัดหรือมใิหภาพน้ันเปนภาพท่ีพรามัวอีกดวย 

อีกนับหน่ึงเมื่อใชขาต้ังกลอง เราก็สามารถใชความเร็วชัตเตอรตํ่า ๆ ได และนักถายภาพควรคํานึงถึงการถายภาพ

ท่ีเกินหน่ึงวินาท่ีขึ้นไป ควรคิดถึงความสัมพันธของกันและกันระหวางรูรับแสงและความเร็วชัตเตอรดวย 

ความสัมพันธระหวางความเร็วชัตเตอรและรูรับแสงน้ัน ถาเราเลือกความเร็วชัตเตอรท่ีสูงซึ่งทําใหรูรับแสง

กวางข้ึนซึ่งผลท่ีจะตามมาคือเราจะขาดระยะชัดลึก ซึ่งการน้ี บางคร้ังเราตองการทั้งถายเพื่อความรวดเร็วและใหได

ระยะชัดลึกดวย เชนการถายภาพขาวหรือกฬีาเปนตนทําใหนักถายภาพเลือกท่ีจะใชฟลมท่ีมีความไวแสงสูง ซึ่ง

การท่ีฟลมมีความไวแสงสูงน่ีเองทําใหเราสามารถใชไดท้ังความเร็วชัตเตอรสูงและรูรับแสงท่ีเล็กลงภายใตดวง

อาทิตย แตการใชฟลมท่ีมีความไวแสงสูงน้ีทําใหไดภาพท่ีมีคุณภาพตํ่ากวาการใชฟลมท่ีมคีวามใวแสงตํ่า 

 
ชนิดของชัตเตอร 
ชัตเตอรแบบใบ(Leaf shutter) 
ชัตเตอรแบบใบเปนการรวมชดุกันของใบหลายใบรวมกันเปนชุด เมื่อชัตเตอรปด ใบกจ็ะซอนกันเมื่อไมให

แสงเขามาได และมีวงแหวนตัวหน่ึงคอยบังคับปดเปดใบชัตเตอร ซึ่งชัตเตอรแบบน้ีจะอยูใกล ๆ กับเลนซ 

ชัตเตอรแบบน้ีปดเปดโดยมีตัวคอยบังคับเวลาปดเปดในปจจบุันน้ีเหมือกับในระบบนาฬกิา หรือเปน

ระบบอิเลคทรอนิค ซึ่งออกแบบไดอยางมหัศจรรยและใหความแมนยําถูกตองดวย ชัตเตอรแบบใบมีขอจาํกัดคือ 

สามารถปดเปดไดแกเวลา 1 / 500 วินาทีเทาน้ันและสําหรับกลองท่ีใชฟลมขนาดใหญเราก็ตองต้ังชัตเตอรไปท่ีจุด 

ๆ หน่ึงเพื่อจะเปดชัตเตอรเมื่อตองการดูภาพขางหนา เพราะจะปดอยูตลอดเวลา ซึ่งทางท่ีดีไมควรจะเปนแบบน้ี 

เพราะการต้ังความเร็วชัตเตอรตองมาต้ังใหมอีกทีหลักจากดูภาพขางหนาแลว เพื่อท่ีจะถายภาพ และชัตเตอร

อิเลคทรอนิคบางรุนก็จะมีตัวท่ีสามารถต้ังถายไดนาน ๆ บางทีถึง 30 วินาที เพิ่มเขามาดวย 
ชัตเตอรแบบมาน (Focal-Plano Shutters)   
ชัตเตอรแบบมาน ก็จะเห็นไดวาเปนคลายๆมาน ต้ังอยูดานหนาของฟลม ใกลฟลมมากกวาใกลเลนส การ

ทํางานของชัตเตอรแบบมานก็คือ เมื่อเราถายภาพตัวแผนมานก็จะเลื่อนไปตามชองทางของมัน เพื่อใหแสงเขาสู



 19 

ฟลม และตัวแผนมานอีกอันกจ็ะเลื่อนลงมาปดตามเวลาท่ีเราต้ังไว ซึ่งจะเห็นวามีแผนมานอยูสองแผน เมื่ออันแรก

เคล่ือนเปดไปใหแสงเขาอีกอันก็จะเลื่อนมาปดตามเวลาเพื่อใหเกิดการถายภาพใหไดแสงตามเวลาท่ีกําหนด 

เมื่อถายภาพใชเวลานานๆ มานอันแรกก็จะเปดใหแสงเขามาและอีกอันกจ็ะรอเวลาตามท่ีกําหนด ถึงจะ

ลงมาปด สวนการถายภาพท่ีใชความเร็วสูง เมื่อมานอันแรกเปด มานอีกอนัก็จะวิ่งตามลงมาทันที เพื่อท่ีจะปดมิให

แสงเขามา ซึ่งทําใหสามารถถายภาพโดยใชความเร็วชัตเตอรสูงๆได ซึ่งในกลองท่ีใชฟลมขนาดเล็กสามารถมี

ความเร็วชัตเตอรไดสูงถึง 1/1000 วินาทีหรือกวาน้ัน และในปจจบุันชัตเตอรแบบมานออกแบบทําใหเกิดความ

แมนยําถูกตองในการถายมากขึ้น แตถึงกระน้ันเมื่อถูกทดสอบถายภาพวัตถุท่ีอยูในโซน 6 (จะกลาวตอไป) ความ

เปล่ียนแปลงของความทึบแสง (density) ท่ีดานหน่ึงของฟลม และไลสวางไปอีกดานหน่ึงซึ่งจะเกิดไดเสมอ เมือ่เรา

ถายภาพทางดานสถาปตยกรรม ถายรูปวาด หรือถายภาพวัตถุท่ีมีคาเดียวกันยาวตลอดฟลม กจ็ะปรากฎใหเห็น

ได 
 
คุณสมบัติของชัตเตอร (Shutter Characteristics)  

ขอแตกตางท่ีสําคัญของชัตเตอรแบมานและแบบใบคือ ชตัเตอรแบบใบสามารถถายภาพท้ังหมดท่ีเดียว

บริเวณฟลม ในขณะท่ีชัตเตอรแบบมานเมื่อเราต้ังความเร็วชัตเตอรสูงจะเกิดการซอนกันข้ึนในภาพติดๆกัน เพราะ

เมื่อเกิดการถอยกลับ ชัตเตอรแบบมานยังทําใหเกิดการบิดเบือน ถาวัตถุท่ีจะถายเคล่ือนท่ีระหวางการถาย วัตถุท่ี

จะถายจะผิดจากท่ีเดิมเล็กนอยในรูปสุดทาย เมื่อเปรียบเทยีบกับรูปอันแรกท่ีเราถาย ตัวอยางเชน กลองท่ีมีชัต

เตอรแบบมานและติดแนนไมขยับเขยื่อน ซึ่งชัตเตอรแบบมานน้ีเคล่ือนในทางนอน และถายภาพของรถซึ่งเคล่ือนท่ี 

จุดหนาสุดของรถซึ่งเคล่ือนท่ีจะถูกบันทึกภาพไดน่ิง แตจะทําใหเกิดความแตกตางในจุดหลังสุดของรถซึ่งกําลัง

เคล่ือนท่ี จะทําใหเห็นวารถเกิดการเคล่ือนท่ีในขณะท่ีถายภาพ ซึ่งทําใหผลท่ีเกิดขึ้นโดยท่ีภาพยืดหรือขยายออก 

หรือเหมือนถูกกดอัด กรณีใดกรณีหน่ึง ขึ้นอยูกัยวาทิศทางของวัตถุท่ีเคล่ือนไปในแผนฟลมซึ่งสัมพันธกับชัตเตอร

แบบมานท่ีเคล่ือนไป ซึ่งผลน้ีจะทําใหเห็นไดจากลอของรถซึง่เคล่ือนท่ีอยูจะกลายเปนรูปรีแทนวงกลม และถาวัตถุ

ท่ีเคล่ือนท่ีสวนทางกับแนวท่ีชตัเตอรแบบมานเล่ือนไป วัตถุท่ีถูกถายน้ันจะกลายเปนรูปท่ีเหมือถูกอัด และถา

เคล่ือนไปทางเดียวกันหมด วัตถุท่ีถูกถายก็จะเหมือนถูกขยายข้ึน และถาชัตเตอรแบบมานท่ีเคล่ือนตัวในทาง

แนวต้ัง วัตถุท่ีถูกถายภาพดานลางก็จะถูกบนัทึกภาพกอนดานบน ซึ่งจะทําใหวัตถุท่ีถูกถายปรากฎภาพท่ีเหมือน

ดึงใหยาวและย่ืนไปขางหนา ซึ่งเมื่อกลองท่ีมีชัตเตอรแบบมานท้ังสองแบบถายภาพแลวจะทําใหเกิดภาพผิดปกติ 

ตอมาเมือ่ชัตเตอรแบบใบถายภาพท่ัวท้ังบริเวณฟลมพรอมกนัก็จะไมมีการเกิดภาพของวัตถุท่ีถูกถายบิดเบี้ยวไป 

แตถึงกระน้ันถาถายภาพรถ กจ็ะเห็นลอเปนจุดท่ีไมชัด (blur)  
ความสัมพันธของการทํางานของความเรว็ชัตเตอร และไฟแฟลช (Flash) 

 จังหวะการทํางานของชัตเตอรกับแฟลช ตองการความแมนยําของเวลาในการทํางาน เพื่อประกันวาแสง

จากแฟลชจะทําใหถายภาพไดพอดี ความแตกตางของจังหวะท่ีจะใชแฟลช มีคือ ไฟแฟลชท่ีติดกับกลอง (ตัวท่ี

จังหวะตัว x บนความเร็วชัตเตอร) หรือไฟแฟลชท่ีใชหลายๆตัว เชน ใชไฟแฟลชท่ีมาจาก รมแฟลช (ตัวท่ีจังหวะตัว 

M, S, FP หรืออื่นๆ) 
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 ไฟแฟลชท่ีติดท่ีกลอง การท่ีแสงจะวิ่งออกจากแฟลชเปนชวงเวลาท่ีส้ันมากๆ คือราวๆ 1/500 วินาที ถึง 

1/50000 วินาที เพราะฉะน้ันไฟแฟลชตองใหแสงวาบพอดีในชวงท่ีชัตเตอรเปดเต็มท่ีพอดี ซึ่งอันน้ีไมเปนปญหา

ตอชัตเตอรแบบใบ แมแตจะใชชัตเตอรท่ีความเร็วสูงสุดก็ตาม แตสําหรับชตัเตอรแบบมาน ความเร็วของชัตเตอรท่ี

พอดีจังหวะของการทํางานของแฟลช คือความเร็วระหวาง 1/60 วินาที ถึง 1/90 วินาที สวนชัตเตอรแบบมานท่ีตัว

มานเปนแบบใบๆ ท่ีเปนโลหะ คือความเร็วชตัเตอร 1/125 วินาที การใชชตัเตอรแบบมาน โดยใชความเร็วสูงกวาท่ี

ใหมาน้ี จะทําใหภาพท่ีบันทึกไดน้ันเพียงแตสวนใดสวนหน่ึงของภาพ สวนท่ีเหลือจะบดบงั”ดยมานของชตัเตอรเอง 

 เมื่อเราใชไฟแฟลช แบท่ีติดกับตัวกลอง การบันทึกภาพจะเกิดตอเมื่อจงัหวะท่ีแสงออกมาจากไฟแฟลช 

ถึงแมเราจะใชความเร็วชัตเตอรท่ีชามากๆ ตัวอยาง เชน ไฟแฟลชมีความเร็ว 1/5000 วินาที การบันทึกภาพก็จะ

เสร็จส้ินใน 1/5000 วินาที ซึ่งในขณะท่ีชัตเตอรเปดเพื่อบันทึกภาพเต็มท่ี ฟลมก็จะบันทึกภาพท่ีเกิดจากแสงท่ีมีอยู

ตอนน้ัน แตจะออนมากกวาการท่ีจะบันทึกภาพท่ีใชแฟลชเขามาชวย ซึ่งไฟแฟลชน้ีมปีระโยชนอยางมากในการท่ี

จะบันทึกภาพเคล่ือนไหวซึ่งใชเวลาส้ันมากๆ 

 อยางไรก็ตามก็มีโอกาสท่ี แสงท่ีเกิดข้ึนตอนน้ันมีความพอเพียงท่ีจะบันทึกภาพได เมื่อชตัเตอรเปดเต็มท่ี 

และการถายภาพเมื่อใชแฟลชโดยท่ีใชความเร็วชัตเตอรชา ภาพท่ีปรากฎจะเปนเงาสะทอน หรือดูเหมือนมี 

โดยเฉพาะบริเวณท่ีสะทอนแสงไดสูง ซึ่งเหตุน้ีไมใชเหตุผลใหญท่ีจําเปนตองใชความเร็วชัตเตอรสูง แตเพราะ

ความเร็วชัตเตอรสูงจะชวยลดแสงท่ีมาจากแหลงอื่นท่ีมิใชมาจากไฟแฟลช เพื่อกันมิใหภาพน้ันมีแสงสะทอนมาก

เกินควร ในกรณีน้ี ชัตเตอรแบบใบจะไดเปรียบมากกวาชัตเตอรแบบมาน เพราะชัตเตอรแบบใบจะไดเปรียบ

มากกวาชัตเตอรแบบมาน เพราะชัตเตอรแบบใบสามารถใชความเร็วสูงๆได  

 ในการใชแฟลชหลายๆตัว ใหทํางานพรอมกันโดยการท่ีไฟแฟลชทุกดวงติดโดยรับสัญยานไฟจากแฟลช

ตัวใดตัวหน่ึงแลวติดพรอมกัน ซึ่งในการน้ีมปีญหาคือ ไฟแฟลชตองการเวลาท่ีจุดๆหน่ึง เพื่อท่ีจะสงแสงออกมา

สูงสุด ซึ่งตองการที่จะใหชัตเตอรปลอยออกมาชาข้ึน อยางไรก็ตามเมื่อเราใชชัตเตอรท่ีมีความเร็วสูง ตองการลาชา

ขึ้นมาบางกอนท่ีชัตเตอรจะเปดและปดกอนท่ีไฟแฟลชถึงจุดท่ีแสงไดสูงสุด ในการนี้เราก็ควรใชความเร็วชัตเตอรท่ี

ตัว M ซึ่งปรากฎอยูบนแผงความเร็วชัตเตอร ซึ่งหมายถึงความเร็วขนาดกลางท่ีเหมาะกับการใชไฟแฟลช และตัว 

FP ซึ่งออกแบบมาไวใชกับชตัเตอรแบบมาน (Focal Plane Shutter) ซึ่งมีในกลองรุนเกาๆ ซึ่งตัว FP ท่ีปรากฏบน

แผงความเร็วชัตเตอรน้ีตองการเวลาท่ียาวนานกวา เพือ่ท่ีแสงจะพอเพียงในการถายภาพเมื่อมานชตัเตอรเปด

เต็มท่ี 

 ซึ่งเราตองควรที่จะจําพื่นฐานในการใชไฟแฟลชพรอมกบักลองวา ในกลองสวนมากมักจะมีตัว M ไวใชกับ

ไฟแฟลชเปนดวงใหญ  (ไฟแฟลชชุด) แบะตัว X ไวใชกบัไฟแฟลชท่ีติดกับกลอง และเมื่อใชไฟแฟลชกับกลองท่ี

มีชัตเตอรแบบมาน ตองจาํไวเสมอวาเราไมควรใชความเร็วชัตเตอรเกินกวาท่ีทางโรงงานกําหนด ซึ่งสวนมากอยู

ในชวง 1/60 วินาที ถึง 1/125 วินาที แลวแตการออกแบของผูผลิต 
 ประสิทธิภาพของชัตเตอร (Shutter Officiancy)  
 ในความคิดของการทํางานของชัตเตอร คือการท่ีชัตเตอรเปดและปดในเวลาท่ีเรากําหนด (คือการเลือก

ความเร็วชัตเตอร) แตในความเปนจริงแลวชตัเตอรเปนสวนประกอบทางวศิวกรรม ซึ่งตองใชเวลาในการเปดและ

ปด เมื่อเวลาใชความเร็วชัตเตอรขางๆ เวลาท่ีใชในการเปกปดชัตเตอรไมสําคัญเทาไร แตเราก็ตองคํานึงถึงเวลา
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ท่ีชัตเตอรใชในการเปดปด เมื่อเราใชความเร็วชัตเตอรสูง ซึ่งในท่ีน้ีคําวา”ประสิทธิภาพ” หมายถึงการทํางาน

ของชัตเตอรตามความเปนจริง ทางทฤษฏี ชัตเตอรท่ีดีพรอมตองเปดและปดทันใด 

 ประสิทธิภาพของชัตเตอร เปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับสถานการณ ซึ่งถาใชความเร็วย่ิงชาข้ึน ประสิทธิภาพก็

ยิ่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชัตเตอรแบบใบมีประสิทธิภาพสูงมากๆ เมื่อใชความเร็วชัตเตอรชาและการเพิ่มประสิทธิภาพ

อีกแบบกคื็อการใชรูรับแสงท่ีเล็กๆ เพราะชตัเตอรจะเปดใหแสงเขาไดเร็วกวาการใชรูรับแสงกวางๆ อยางไรก็ตาม

ความแมนยําและถูกตองอาจจะมมีากท่ีรูรับแสงกวางๆก็ได ถาชัตเตอรไดรับการตรวจทางมาตรฐานสําหรับรูรับ

แสงท่ีเปดกวางท่ีสุด 

 และในชัตเตอรแบบมานประสิทธิภาพและความแมนยําจะไมมีผลจากรูรับแสงเลย ประสิทธิภาพของชตั

เตอรแบบมาน จะกลายเปนระยทางจากฟลมสูตัวชัตเตอร และความเร็วของการท่ีมานของชัตเตอรจะเปดผานชอง

ใหแสงเขาไปกระทบฟลม ในกลองสมัยใหมปจจุบันท่ีใชชัตเตอรแบบมาน มีความแมนยําและประสิทธภิาพสูงขึ้น 

ซึ่งถาเขียนกราฟก็จะมีลักษณะคลายกับกราฟของชัตเตอรแบบใบ ซึ่งถาจะเพิ่มประสิทธิภาพของชัตเตอรแบบน้ีก็

ดวยการลดระยะทางจากชัตเตอรถึงฟลม และความเร็วในการเล่ือนมานเพื่อเปดและปดเร็วข้ึน และส่ิงท่ีเหมือนกัน

ระหวาง ชัตเตอรแบบใบและชัตเตอรแบบมาน ในการเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางานก็คือ การใชความเร็วชัตเตอร

ท่ีชาลง 
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สวนที่ II 
 
 แสงและฟลม 
 ในการเรียนการมองภาพท่ีจะถาย เราควรจะเขาใจวาส่ิงท่ีเรามองไมเหมือนกัน ภาพท่ีถูกบันทึกลงบน

ฟลม ซึ่งไมวาจะเปนขนาดของส่ิงของท่ีถูกบันทึก กับท่ีเราสามารถเห็นจะผิดแผกแตกตางกันไปดวย  ซึ่งถาเรา

ลมเหลวในการจําถึงขอแตกตางน้ีแลว  เราจะผิดหวังอยูเสมอวาภาพท่ีเราถายจึงไมเหมือนท่ีเราเห็น     
 ภาพคล่ืนทีแ่ยกเปนสวนๆของไฟฟาแมเหล็ก (The Electromagnetic Spectrum)  
 แสงเปนชนิดหน่ึงของการแผรังสีของไฟฟาแมเหล็ก ซึ่งรับรูดวยตาของมนุษยได เชน การแผรังสีแบบน้ี

สามารถพิจารณาไดในการสงหรือแผรังสีท่ีตอเน่ืองกัน เชน คล่ืนวิทยุ, คล่ืนเรดาร, แสงเอ็กซเรย ฯลฯ (ซึ่งอยูใน

ลักษณะตางๆของพลังงานการสงคล่ืน) ความแตกตางของแตละคล่ืนท่ีถูกแผรังสีออกมา ก็คือความยาวคล่ืน 

(Wavelength) ซึ่งความยาวคล่ืนก็คือ ระยะทางจากจุดยอดของคล่ืนอันหน่ึงถึงคล่ืนอีกอันหน่ึง ซึ่งระยะทางน้ีก็มี

ต้ังแตหลายๆเมตร จนถึงเศษหน่ึงสวนลานของเมตร ซึ่งความยาวของคล่ืนท่ีเราสามารถมองเห็น ก็คือแสง และท่ี

เหลือ เราขอจัดอยูในรูปการแผรังสี  

 คล่ืนแสงท่ีเราสามารถมองเห็นไดน้ัน มีความยาวคล่ืนประมาณ 400 ถึง 700 nm. ซึ่งในความยาวคล่ืน

ในชวงน้ีจะถูกแบงออกเปนสีตางๆของแสง เร่ิมตนดวยแสงสีมวง ซึ่งมีความยาวของคล่ืนตํ่าท่ีสุด จากน้ันก็เปนแสง

สีฟา, แสงสีเขียว, แสงสีเหลือง, และแสงสีแดง ซึ่งเหนือแสงสีแดงขึ้นไปเราเรียกวา อินฟารเรด (Infrared) ซึ่งเราไม

สามารถมองเห็นได และคล่ืนท่ีส้ันกวาแสงสีมวงเราเรียกวา อุลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet) ซึ่งเราก็ไมสามารถ

มองเห็นไดเชนกัน ซึ่งท้ังอุลตราไวโอเล็ตและอินฟารเรด สามารถบันทึกไดโดยฟลม อยางไรก็ดีก็ยังมีคล่ืนอื่นท่ีถูก

บันทึกไดดวยฟลม เชน คล่ืนเอ็กซเรย (X-ray)  
 การสองสวางและการสะทอนกลับของแสง (Incident and Reflected Light)  
 เมื่อแสงกระทบพื้นผิวจะเกิดไดหลายอยาง เชน การสองผาน, การดูดแสงไว และการสะทอนกลับ ถา

พื้นผิวอันน้ันโปรงแสง เชน กระจกแสง สวนมากจะสองผาน ซึ่งบางสวนอาจจะสะทอนหรือบางสวนอาจจะถูก

ดูดกลืนไป วัสดุทีคอนขางโปรงแสง แตไมถึงกับโปรงใส เชน กระดาษทิชชู หรือ แผนพลาสติกขุนใสสีขาว สามารถ
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สองผานไดบาง แตก็นอยกวาแสงท่ีสองผานกระจกใส สําหรับพื้นผิววัตถุทึบแสง แสงไมสามารถสองผานไปได 

สัดสวนระหวางการท่ีแสงสองผาน, การดูดแสง และการสะทอนแสง ขึ้นอยูกับความยาวของคล่ืนแสง ซึ่งความยาว

ของคล่ืนแสงบางอันสามารถสองผาน หรือสะทอนไดมากกวาคล่ืนแสงอันอื่น ซึ่งทําใหเราสามารถเห็นลักษณะของ

สีของวัตถุน้ันได 
 การสองสวางของแสง (Incident Light)  
 วัตถุท่ีเราเห็นและถายรูปได ลวนแตตองแสงสวางโดยแสงตกกระทบวัตถุน้ัน ซึ่งแสงน้ีมาจากดวงอาทิตย 

หรือแสงจากดวงไฟฟา ซึ่งการสองสวางของแสงน้ีสามารถจัดเปนหนวยได คือ ฟุต-เทียน ซึ่งวัดจากแสงของเทียน

ไขธรรมดา และหางออกไปหนึ่งฟุต 

  

 
การสะทอนของแสง ( Reflected Light) 

 ในรูปท่ีเราบันทึกสวนมากจะเปนการท่ีแสงสะทอนออกจากวัตถุน้ัน มากกวาแสงท่ีสองสวางจากตัวมนั

เอง ซึ่งในดานการถายภาพจึงตองไปเกี่ยวของในการบังคับความสัมพนัธระหวางแสงสะทอนออกมากับการอัด

ภาพ การใชเคร่ืองวัดแสงในกลองจะตัดทอนบางสวนของแสงออกไปจากวตัถุจริง ๆ ท่ีเราจะทําการบันทึกภาพ ซึ่ง

อันน้ีเปนขอจํากัดอันหน่ึงในการประเมินคาเฉพาะอัน ซึ่งจะทําใหเกิดความสําเร็จในการถายภาพ  ซึ่งเราจะตอง

ระวังในการประเมินคาของแสงท่ีสะทอนออกมา ซึ่งจะผิดจากคาจริงไปมาก 

 การสองแสงในบริเวณตาง ๆ ของวัตถุ สามารถวัดไดเปน แรงเทียนตอตารางฟุตจํานวนแสงท้ังหมด

บริเวณพื้นฟวเปนการกะการณโดยจํานวนของแสงท่ีสองสวางมายังวัตถุท่ีพื้นผิว และทําใหวัตถุน้ันเปลงแสง

ออกมา รูกันโดยท่ีเรียกวา การสะทอนของแสง หรือการสองสะทอน (reflectance) ซึ่งมีความหมายท่ีแทจริง คือ

การท่ีแสงวิ่งไปกระทบพื้นผิวเปนสัดสวนกับการท่ีแสงสะทอนกลับออกมาจากพื้นผิวอันน้ัน จึงทําใหเราสามารถรู

วาวัตถุน้ันสีอะไร เชน อาจเปนสีขาว หรือ ไมวาแสงน้ันจะมากแคไหนในตอนกลางวัน หรือไมวาแสงจะนอยแคไหน

ในตอนเย็น ซึ่งวัตถุท่ีมีสีดํามาก ๆ จะมีการสองสะทอนเพียงแค 2 เปอรเซ็นต  ซึ่งในขณะที่แสงสามารถสะทอนสี

ขาวเกินกวา 75 เปอรเซ็นต แตก็ไมมีวัตถุชนิดใดสะทอนแสงไดเกินกวา หรือเทากับ 100 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนเพราะ

วัตถุน้ันจะตองดูดแสงไวบาง หรือแสงน้ันหักเหออกไป 

 ซึ่งการสะทอนของแสงมีชวงต้ังแต 95 เปอรเซ็นต ถึงนอยกวา 2 เปอรเซ็นต  ซึ่งสัดสวนระหวางวัตถุสอง

ชนิดน้ีคือ 1 : 50 ซึ่งน้ีคืออตัราสวนของสัดสวนท่ีมากท่ีสุดท่ีจะสะทอนออกจากพ้ืนผิวได วัตถุสวนมากรวมถึงใน

บริเวณเงาตาง ๆ จะมชีวงของการสองสวาง ซึ่งเราจะพบวามันมมีาก ตัวอยาง เชน วัตถุท่ีมีสีดํามาก ๆ แลวอยูใน

เงามืด ไดรับแสงสองสวาง  หน่ึงในส่ีสวนของวัตถุท่ีมีสีขาว อัตราสวนของการสองสวางจะเปน ¼ : 50  หรือ 1 :  

200  ซึ่งในการอัดภาพชวงอัตราสูงสุดท่ีแสงสองสวางจะไดคือ 1 : 100  แตวัตถุท่ีมีอัตราสวน 1 : 200  ซึ่งทําใหเรา

เชื่อวาจะมีแสงจัดจาในรูปท่ีเราอัด  แตท่ีแทจริงแลว ความแตกตางกันมากในการถายภาพนอกสถานท่ีมีกัน

มากกวา  1 : 1000  เสียอีก  ซึง่เราจะตองใชวธิีการบังคับพิเศษในการอัดภาพใหออกมาดีได 

 ซึ่งเราจะเห็นไดวา ขณะท่ีการสองสวางมีปริมาณท่ีแนนอน วัตถุก็จะสะทอนแสงออกมาซึ่งขึ้นอยูกับอัตรา

การสะทอนแสงของพื้นผิว ซึง่มีความสําคัญตอการถายภาพ ซึ่งจะสามารถเห็นไดดังน้ี เชน หากระดาษขาวมา
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หลาย ๆ แผน และนําไปวางอยูในหองใหญ ๆ ท่ีมีหนาตางเล็ก ๆ สักบานหน่ึง วางในระยะ 4, 8, 12 และ 16 ฟุต  

จากหนาตางในแนวต้ังฉากกับหนาตาง ๆ ซึง่จะทําใหอัตราสวน จะเปน 1, 1 : 4,  1 : 9 และ  1 : 16  ซึ่งจะลดหล่ัน

การสองสวางกันลงไป  ซึ่งจะเห็นไดวากระดาษแผนท่ีใกลหนาตางท่ีสุดจะสวางท่ีสุด และแผนท่ีวางอยูสุดทายจะ

สวางนอยท่ีสุด หรือแผนท่ีใกลหนาตางท่ีสุดจะเห็นเปนขาวอยางชัดเจน สวนแผนท่ีอยูไกลออกไปจะเห็นวา

ออกเปนสีเทา ๆ ซึ่งท้ัง ๆ ท่ีกระดาษก็เปนสีขาวเหมือนกัน ๆ ซึ่งจะเห็นไดวาการท่ีสีขาวเปล่ียนไปเปนเพราะอัตรา

การสองสวาง หรือการสะทอนของแสง ซึ่งถาเราเลื่อนไปมองกระดาษขาวแผนท่ีสองแลว สายตาเราก็จะปรับ และ

เห็นแผนท่ีสองน้ันขาวท่ีสุด  กวาแผนท่ีสามและส่ี  เฉกเชนเดียวกัน ถาเราเลื่อนไปเรื่อย ๆ ก็จะเปล่ียนไปเรื่อย ๆ จน

แผนสุดทาย เราก็จะเห็นวาเปนสีขาวอันเดียว  เพราะเปนผลจากการเปรียบเทียบของอัตราการสะทอนแสง 

 เชนเดียวกับภายนอกอาคาร เราจะเห็นวาตนไมหรืออาคารจะสองสวางหรือสะทอนแสงมากกวาบริเวณท่ี

เปนเงา ถาเราลองเอาหลอดมืด ๆ มาสองดูสวนท่ีเปนเงาก็จะเห็นวามันสวางข้ึนทันที เพราะไมมีสวนเปรียบเทียบ 

ซึ่งเราจะเห็นไดวาการท่ีวัตถุสะทอนแสงมีไมเหมือนกัน อัตราการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะแวดลอม และส่ิงตาง 

ๆ จึงจาํเปนอยางย่ิงท่ีเราจะตองเรียนรู ในโลกของการสะทอนแสงหรือสองสวาง”  น้ีใหดี  
  

การกระจายและวิธีการมองการสองสะทอนของแสง 
 การสองสะทอนของแสง ยอมมีการกระจายของแสงอยูเสมอ การสองสะทอน ยอมสองสะทอนออกจาก

พื้นผิวเทากันทุกดาน  ไมวาพืน้ผิวอันน้ันจะเปนพื้นผิวท่ีดานหรือพื้นผิวท่ีเรียบมัน เชน พืน้ผิวท่ีขัดมัน ๆ มาก ๆ เชน  

พื้นผิวของสีของรถยนต  ซึ่งจะมีการสองสะทอนออกมากวางท่ีสุด หรือท่ีสองสะทอนแสงท่ีนอยกวา เชน พื้นผิวของ

ใบไมสด ๆ  หินท่ีเปยก ซึ่งเราจะมองการสองสะทอนของแสงได หรือเชนมองเห็นเปนประดุจแกว เชน นํ้าแข็ง เปน

ตน 

 ของท่ีสอง หรือสะทอนแสงออกมาจะเห็นชดัหรือสวางกวาของท่ีรับแสงและสะทอนแสงแบบกระจาย ซึ่ง

จะทําใหการถายภาพออกมาแบบสวางไสว ซึ่งถาการสะทอนของแสงของวัตถุท้ังแบบกระจายออกไป และแบบ

สะทอนออกมา นํามารวมกันเพื่อมาเฉล่ียคาปริมาณการสองสวาง ซึ่งอานคาโดยเคร่ืองวัดแสง ซึ่งจะเปน   การดี

ท่ีสุดท่ีจะวัดแสงในบริเวณท่ีไมมีการสะทอนแสงมากเกินไป 

 
 สีของแสง  Colour 
 แสงท่ีเราเห็นอยูน้ีเปนการผสมผสานของการแผรังสีของคล่ืนแสงตาง ๆ ซึ่งเปนชวงมองคล่ืนแสงท่ีเรา

สามารถมองเห็น  แสงสีขาวเปนการผสมระหวางคล่ืนสีตาง ๆ หลาย ๆ อนั ซึ่งตาเราสามารถรับไดเปนเพียงแสงสี

ขาว เชน แสงที่มาจากทองฟาในเวลาทองฟาเปนสีฟา มีสัดสวนความเขมของแสงมากกวา แสงท่ีสองสวางจาก

แสงอาทิตย หรือไฟภายในอาคารท่ัว ๆ ไป ซึง่ประสาทสายตาของเราจะรับแสงพวกน้ีเปนแสงสีขาว ซึ่งฟลมถายจะ

ไมเหมือนสายตา  เชน  ฟลมถายภาพสี เมื่อถายโดยใชไฟหลอดธรรมดาก็จะออกมาในโทนสีเหลือง ๆ เมื่อ

เปรียบเทียบกับเมื่อถายโดยใชแสงจากธรรมชาติ แมวาในฟลมขาว-ดํา ก็จะมีผลเหมือนกันในเร่ืองของสี  เชน  เมื่อ

เราเปล่ียนฟลเตอรเปนสีตาง ๆ ก็จะเห็นโทนสีขาว-ดําจะเปลี่ยนไปดวย 
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 เมื่อแสงสะทอนออกมาจากพืน้ผิววัตถุสีขาวหรือสีเทา  ซึง่เปนสีไมแยกคล่ืนแสง เพราะปกติพื้นผิวของ

วัตถุท่ีมีสีอื่น ๆ สวนมากมักจะกลืนหรือดูดคล่ืนแสงสีอื่น ๆ และสะทอนสีหรือคล่ืนแสงท่ีไมไดดูดไวสะทอนกลับ

ออกมาสูสายตาเรา ซึ่งเปนการซึมของสีหรือดูดสีไว ซึ่งสีขาวและสีเทาจะดึงเอาสีตาง ๆ หรือคล่ืนสีตาง ๆ มา

รวมกัน และปลอยออกมาเปนสีขาว และสีเทา ผิวกับสีอื่น ๆ ตัวอยาง เชน ผาท่ีทอดวยดายสีเทา ซึ่งมกีารนําเอา

ดายสีฟาเขามาแทรกบางเล็กนอย สีท่ีเราเห็นก็จะเปนสีเทาอมนํ้าเงินนิดหนอย ถาเพิม่ดวยสีฟาเขาไปอีกก็จะทําให

เปนสีออกฟา ๆ เทา ๆ ซึ่งในธรรมชาติ สีสวนมากมีการดูดซึมสีเก็บไวนอยมาก  ซึ่งวัสดุวทิยาศาสตรสามารถใหสี

เกือบจะเปนสีท่ีบริสุทธิ์ได 

 ถาพิจารณาการบุคลิกภาพการถายทอดของแสง อยางเชน ฟลเตอรสีตาง ๆ เชน ฟลเตอร สีเหลือง จะให

คล่ืนแสงสีแดง สีเขียวและเหลืองผานไปได แตจะดูดแสงสีฟาเก็บไว ซึ่งการสะทอนของแสง การผานของสีอาจจะ

ออกมามากหรือนอยข้ึนอยูกบัการดูดซึมของสีไว ฟลเตอรสําหรับฟลมขาว-ดํา เชน เมื่อมกีารถายภาพ วัตถุหลาย

อันท่ีตางกันในการผานของแสง เฉพาะบางสีตางกันมาก ๆ ซึ่งในรูปท่ีออกมาจะเห็นความแตกตางกันอยางมาก 
 สวนประกอบของฟลม (Componants of Film) 
 สวนประกอบของฟลม ไดถูกผลิตขึ้นและใชไดอยางดีต้ังแตศตวรรษน้ีแลว  ซึ่งพื้นฐานของการทํางานของ

ฟลมดานถายภาพน้ีขึ้นอยูกับการทํางานของสารเคมี คือสารเคมีจําพวกเงิน ซึ่งมาจากเงินฮาไลด (Silver Halides) 

ซึ่งมีปฏิกิริยาตอแสง ซึ่งคําวา เงินฮาไลดน้ี หมายถึงสวนประกอบของเงินดวย โบรไมด (bromide) คลอไรด 

(Chloride)  หรือไอโอไดด (Iodide) 

 เมื่อผลึกของซลิเวอรฮาไลด เมื่อเกิดการถายภาพก็จะทําปฏิกิริยากับแสง ซึ่งเราจะตองลดการเกิด

ปฎิกิริยาใหนอยท่ีสุดในสวนท่ีจะเปนบริเวรสีดําบนฟลม ระหวางการลางฟลม เมื่อเราถายภาพแลวบนฟลมจะยัง

ไมมีรูปรางใด ๆ ปรากฏจนกวาจะนําไปทําการลางฟลมเสียกอน ซึ่งสวนของฟลมท่ีถูกแสงมาก สวนน้ันจะทํา

ปฏกิิริยาเมื่อทําการลางฟลมซึ่งจะคงสวนของเงินไวมาก ซึง่จะเปนสวนท่ีมีความเขมขนสูง ในทางกลับกันสวนท่ีถูก

แสงนอยก็จะเปนสวนท่ีมีความเขมขนตํ่า ซึ่งฟลมไดออกมาจะกลับกันในความเปนจริง  สวนท่ีเปนสีขาวบนฟลมก็

จะเปนสวนท่ีคาของวัตถุท่ีเราถายมา 

 ในทันทีท่ีแสงทําปฏิกิริยากับผลึกของซิลเวอรฮาไลด  ซึ่งผลึกพวกน้ีอยูบนชั้นของนํ้ายา ซึ่งเคลือบอยูบน

แผนฟลม ซึ่งเปนพลาสติกอกีทีหน่ึง ซึ่งการเคลือบนํ้ายาลงบนแผนฟลมน้ี มีท้ังแบบเคลือบจนหนา และเคลือบจน

แบบบาง ๆ ซึ่งในปจจบุันน้ีวิทยาการในการถายภาพแบบกาวหนาเลือกใชการเคลือบนํ้ายาแบบบาง ซึ่งรูปภาพ

บางภาพท่ีดีบางภาพท่ีขาพเจารูจักก็ทําจากฟลมซึ่งเราเรียกวา เคลือบแบบหนา  ซึ่งกรรมวิธีในการถายภาพและ

ลางฟลมจะแตกตางออกไปจากฟลมท่ีเคลือบแบบบาง 

 สําหรับตัวรองหรือแผนท่ีรับนํ้ายาท่ีเคลือบน้ัน จะตองแข็งแรงและโปรงใส ซึ่งปจจบุันน้ีนํามาจากเยื่อของ

พืช (Cellulose)  และไมไหมไฟ ซึ่งปจจุบันกหั็นมานิยมใชเย่ือ โพลีเอสเตอร แทน 

 สวนดานหลังของฟลมน้ันจะถูกเคลือบดวยนํ้ายากันรอยขูดขีด และสะทอนแสงดวย ซึ่งจะปองกันแสง

สะทอน กลับเขามาอีกเมื่อเกิดการถายภาพ เพราะเมื่อแสงวิ่งผานฟลมแลววิ่งไปกระทบดานหลังของกลอง ซึ่งมี

โอกาสจะสะทอนเขามาอีกได  ซึ่งมันจะติดถาวรกับฟลม ซึ่งก็จะไมมีความเขมขนอยูดวย ซึ่งหมายถึงจะไมมีผลตอ



 26 

ความเขมขนตอฟลมดวย ซึ่งบางคร้ังฟลมบางอยางอาจจะถูกเคลือบไวท้ังสองดานของฟลม เพราะไวกนัรอยขูดขีด

ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ได ซึ่งทําใหเราสามารถจบัฟลมน้ันไดดวย  

 
ขนาดของเม็ดผลึกของฟลม (Grain size)  หรือการแตกตัวของสีบนภาพ 
 เมื่อเราลองขยายฟลมเพื่อดูเน้ือจริง ๆ ของฟลม จะปรากฎใหเห็นถึงอณูเม็ดเล็ก ๆ ของสีดํา ประกอบกัน

มิใชเปนสีจากขาวถึงดํา  ซึ่งอณูเม็ดเล็ก ๆ น้ีเราเรียกวาเม็ดผลึกบนฟลม ซึ่งเกิดจากผลึกของฮาไลด เมื่อถูกแสง

และทําการลางฟลมแลวจะปรากฎบนฟลม ซึง่เม็ดผลึกสีดําบนฟลมจะปรากฏเปนสีขาวบนภาพท่ีเราอัด  และสีดํา

บนภาพท่ีเราอดัก็คือชองวางระหวางเม็ดสีดําบนฟลม 

 ฟลมของบางผูผลิตท่ีมีเม็ดผลึกดี ๆ (คือเม็ดผลึก  และอยูใกลชิดกันไมอยูหางกันมาก ๆ เมื่อลางแลว)  

มักจะมีความแตกตางระหวาง ขาว-ดํา ไปถกูจํากัดมาก และมีการชวยแกปญหาตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นระหวางการ

ถายภาพและลางฟลมไดดี และมีความไวแสงตํ่าและเปนไปไดวาระหวางการผลิตน้ัน ผูผลิตก็ทําใหเกิดผลึกบน

แผนฟลมใหญขึ้น ซึ่งทําใหมคีวามไวแสงมากข้ึน ซึ่งผลท่ีตามมาก็คือ มีความแตกตางระหวาง ขาว-ดําไมคอยถูก

จํากัด ถาเราเลือกใชฟลมท่ีมคีวามไวแสงมาก ๆ เราจะคาดการณ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือจะพบผลึกท่ีใหญบนฟลมและ

ความแตกตางระหวางขาว-ดํา ก็ถูกจาํกัด 

 ในภาพท่ีเราอัด ถาไมมีการแตกตัวของสีเลย ขึ้นอยูกับหลายสิ่งหลายส่ิง เชน กําลังขยาย ถาเราใชฟลม 

35 มม. กําลังขยายก็จะลดลง เพราะถาเราขยายมาก ๆ กจ็ะเกิดการแตกตัวของสีบนภาพท่ีเราอัด  ซึ่งถาเราจําไว

เสมอวาการแตกตัวของสีบนภาพน้ันเกิดจากฟลมเทาน้ัน ซึง่ผลพวกน้ีเกิดจาก ไมวาจากการลางฟลม การเลือกใช

ฟลม ลวนมอีิทธิพลตอการแตกตัวของสีบนภาพในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งเราจะตองคํานึงถึงเสมอ 

 ซึ่งผลท่ีตามมาจากการแตกตัวของสีบนภาพยังรวมไปถึงการท่ีจะไดภาพชดัท่ีสุดในขั้นตอนสุดทายดวย 

(ซึ่งอันน้ีเปนผลนอกเหนือไปจากเลนซ)  เพราะการแตกตัวของสีบนภาพมาก ๆ จะทําใหคมชัดของภาพลดลง ซึ่ง

ผลของการท่ีผลึกบนฟลมหางกันมาก ๆ ก็เกิดได เชน จากการถายแบบแสงเขามาก และทําใหตองลางฟลมนาน

เกินไป  ก็สามารถทําใหผลึกบนฟลมหางกันมาก ๆ เพราะการลางฟลมยิ่งนานยิ่งทําใหเกิดการผลึกบนฟลมยิ่งหาง

กันมาก ๆ ซึ่งผิวอันเหลาน้ีเราจะตองคิดคํานึงอยางมาก 

 
การตอบรับของฟลมตอแสงสีตาง ๆ  (Spectral Sensitivity) 
 ฟลมตาง ๆ น้ันตอบรับตอแสงสีตาง ๆ ไมเหมือนกัน ในยุคแรก ๆ ของคริสศตวรรษท่ี 19 น้ัน ฟลม

สวนมากจะตอบรับตอสีฟาเทาน้ัน ฉะน้ันการถายภาพวิวในยุคกอน ๆ น้ัน จึงเห็นทองฟาเปนสีขาวเทาน้ัน 

(Orthochromatic,  Panchromatic) 

 นักวิทยาศาสตรในปจจุบันไดคิดคนใหการตอบรับของฟลมท่ีมีตอแสงใหพยายามตอบรับตอแสงทุกสี ซึ่ง

แรกก็ไดฟลม ออรโธโครเมติก ฟลม ซึ่งตอบรับทุกสียกเวนแสงสีแดง และก็คิดคนฟลมแบบโครเมติกฟลมออกมา 

ซึ่งตอบรับตอแสงสีตาง ๆ ไปครบถวน ซึ่งฟลมชนิดน้ีก็แบงออกเปนแบบตาง ๆ คือ 

 แบบ  A   ซึ่งตอบรับตอสีฟามาก   ภายใตแสงอาทิตย 

แบบ  B   ตอบรับตอสีครบทุกสี   เปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน  
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แบบ  C   ตอบรับตอสีแดงมาก 

ซึ่งท้ังแบบ  A   และ B  ถาจะใชกบัแสงท่ีมิใชแสงอาทิตย  ควรจะใชฟลเตอรเขาชวยเพื่อใหการถายภาพ

ไดผลสูงสุด 

ซึ่งฟลม ออรโธโครเมติกฟลม และฟลมท่ีตอบรับเฉพาะสีฟาน้ัน ยังผลิตและนิยมใชอยูในปจจบุัน เชน  ใน

งานกราฟฟฟคตาง ๆ ซึ่งชวยไดเชนการลางฟลม เราตองการทําเทคนิคพิเศษ เราก็สามารถลางไดภายใตสีเหลือง

เขม เพราะมันตอบรับเฉพาะสีฟา ในฟลมท่ีตอบรับเฉพาะสีฟา สวนฟลมออรโธโครเมติกฟลมน้ัน  ก็สามารถลาง

ฟลมไดภายใตแสงสีแดงเขม หรือมืดสนิท สวนฟลมแพนนาโตมิก ตองลางภายในท่ีมืดสนิทเน่ืองจากมันตอบรับตอ

แสงทุกสีจึงจําเปนตองลางภายในท่ีมืดสนิท 

ฟลมออรโธโครเมติกน้ัน จะบนัทึกภาพวัตถุสีแดง และภาพท่ีไดวัตถุน้ันจะออกมาเปนสีดํา สวนฟลมท่ี

ตอบรับสีฟาน้ันจะบันทึกภาพที่ไดออกมา สีฟาจะคอนขางขาว สวนเขียว, เหลือง และแดง จะออกมาคอนขางดํา 

ซึ่งถาวัตถุน้ันมสีีฟาผสมอยูก็จะไมคอยดํามาก  ตัวอยางเชน  รูปถายวิว  ท่ีหนาผาหินแดงและมีตนไม ทองฟา สีฟา

สด  ภาพท่ีไดออกมาจะเห็นทองฟาสีคอนขางขาว หนาผาจะไมคอยดํามาก เพราะสะทอนสีฟาจากฟามาปน 

การถายภาพววิ (Landscape)  น้ัน ฟลมออรโธโครเมติก และฟลมตอบรับสีฟาน้ันจะมีความ 

เขมขน (Contrast)  มากกวาฟลมแพนโครเมติก เพราะเน่ืองจากตอบรับสีไมเหมือนกัน เชน ฟาก็ 

จะไดขาวโพลน  หินสีแดงก็จะดําจนเกินไป  จึงทําใหไมเหมาะแกการถายภาพวิว ซึ่งจะชวยไดบางถาใชฟลเตอร มี

หมอกและออกมามวั ๆ เหมือน 

 
การถายภาพ (EXPOSURE) 
 การวัดการถายภาพ (Metering Exposure) 

 ถาเราจัดการถายภาพเราจะเห็นไดถึงความสัมพันธระหวางรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร ถามความเขม

ของแสงมากเราก็ใชรูรับแสงท่ีมีขนาดเล็ก ๆ ถาความเขมของแสงนอยเราก็ใชรูรับแสงท่ีมีขนาดกวางข้ึน ซึ่ง

ความสัมพันธน้ีจะออกมาเปนสูตร คือ 

 การถายภาพ (Expossure) = ความเขมของแสง (Intensity)  X  เวลา  (Time) ( E + I X T) 

 ซึ่งเราจะเห็นไดวา ถาเราเพิ่มความเขมของแสง (เปดรูรับแสงใหกวางข้ึน) เราก็ตองลดเวลาลง เปน

สัดสวนท่ีผกผันกัน และส่ิงท่ีเราควรวาไวและคํานึงถึงคือ การถายภาพจะบนัทึกสวนตาง ๆ ของแสงในระดับตาง ๆ 

บันทึกลงบนฟลม ซึ่งบริเวณสวนท่ีมืดยอมถกูบันทึกไดนอยกวาสวนท่ีสองสวาง ซึ่งวธิีทางท่ีดีในการที่จะถายภาพ

น้ันเราควรใช  เคร่ืองวัดแสงเขามาชวยเพราะจะชวยใหบันทึกชวงตาง ๆ ของแสง (โทน) ลงบนฟลม ไดดี และ

ประสบความสําเร็จ 

 
 เครื่องวัดแสง (Exposure Meters) 
 เคร่ืองวัดแสงท่ีจะพูดตอไปน้ี คือเคร่ืองวัดแสงท่ีวัดแสงท่ีสองสวางออกมาจากวัตถุแตละชิน้ ซึ่งเราจะวัด

ในอัตราสวนแรงเทียนตอตารางฟุต เคร่ืองวัดแสงจะวัดแสงแลวไปคํานวณเอง แลวจะบอกออกมาวา ตองใชรูรับ

แสงเทาไร และชัตเตอรสปดเทาไร  ในความไวแสงของฟลมเทาน้ัน ซึ่งมันจะวัดแสงราว ๆ 30  องศาของวตัถุ ซึ่งเรา
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จะตองวัดแสงหลาย ๆ ท่ี จึงจะทําใหเกิดการถายภาพไดอยางถูกตอง เพราะเคร่ืองวัดแสงน้ี มันวัดแค 30 องศา

ของวัตถุ ถาเราใชอันน้ันเลยก็อาจจะทําใหบริเวณอื่น ๆ เกิดการผิดพลาดเวลาถายได ซึ่งเราตองจําไวเสมอวา 

เคร่ืองวัดแสงมิสามารถอานคาในที่สวางและมืด และนํามาเฉล่ียไดอยางถูกตอง 

  
การอานคาตรงกลางหรือสีเทากลาง (Reading Middle gray) 

 การอานคาของสีเทาน้ัน คืออานคาตรงกลางระหวาง สีขาว-ดํา ซึ่งใหสีเทากลาง ปรากฏบนภาพเมื่อเรา

อัดออกมา ซึ่งมส่ิีงชวยก็คือกระดาษสีเทาของโกดัก ซึ่งมีคาการสะทอนแสง 18 เปอรเซ็นต 

 ซึ่งถาเราเอาแผนกระดาษสีเทาไปวางไปวางไวระหวางท่ีมีสีดํากับขาว หรือท่ีดานหน่ึงสวาง เพราะมีแสง

สองมากระทบกับอีกดานหน่ึงมืดเพราะไมถูกแสง การถายจะถายได 2 แบบ คือ ถายโดยอานคาเฉล่ียระหวางบริ

เวรท่ีสวางกับกระดาษสีเทา ก็จะทําใหดานท่ีไมถูกแสงน้ันดํา และกระดาษสีเทาก็ดําลงดวย และการถายอีกแบบ

คืออานคาระหวางกระดาษสีเทากับบริเวณท่ีมืด ก็จะไดกระดาษสีเทา มีสีเทาพอดี และบริเวณท่ีมืดก็จะไมมืดมาก 

แตบริเวณท่ีถูกแสงน้ันออกจะขาวเกินไป ซึ่งท้ังน้ีแสดงใหเห็นวา เราสามารถเลือกถายไดแตท้ังน้ีอยูท่ีความตองการ

วาใครตองการแบบใด 

  
คาเฉลี่ยระหวาง คาเฉลี่ยสูง และต่ํา (Average High and Low Vaules) 

 ถาเราตองการถายภาพในบริเวณท่ีมีท้ังความเขม หรือสองสวางมาก และมีบริเวณท่ีมีความมืดมาก เราก็

ทําไดโดยอานคาท้ังสองอัน แลวเฉล่ียในกึ่งกลางระหวางคาท้ังสอง ซึ่งเราตองคํานึงถึงตอไปน้ี 

1. เราตองคํานึงถึงและเขาใจในบริเวณท่ีเราจะอานคาวามีบริเวณกวางแคไหน รวมถึงพื้นผิว 

และรายละเอียดท่ีจะตองปรากฏ 

2. เราตองรูวา บริเวณของท่ีวัดแสงมีกี่องศา เชน เคร่ืองวัดแสงบางอันมบีริเวณวัด 30 องศา 

เพราะฉะน้ันถาเปนไปไดเราควรเขาใกลวัตถุท่ีเราจะถายใหมากท่ีสุด และเราควรคํานึงถึงและไมควรจะหันกลอง

หรือเคร่ืองวัดแสงไปในที่ท่ีมีดวงอาทิตย หรือบริเวณท่ีมีการสองสะทอน หรือแสงสวางมาก ๆ เพราะจะทําใหการ

อานคาคลาดเคล่ือนไป 

 ซึ่งเมื่อเราจะถายก็จะใชคาเฉล่ียระหวางท้ังสอง แตท้ังน้ีก็อาจจะไดผลท่ีไดมายังไมดีเทาท่ีควร  ซึ่งควรใช

ระบบโซน (Zone System) ซึ่งเราจะเรียนกันตอไป 

  
 การถายภาพแบบ โอเวอร และอันเดอร (Over-Under Exposure) 
 การถายภาพแบบโอเวอรและอนัเดอร  น้ัน ฟงดูจะเปนการถายภาพท่ีผิด เพราะฟงดูแลวจะมจีินตนาการ

วาภาพน้ันขาวไปหรือดําไป  แตเราควรจะเรียกวา เพิ่มแสงหรือลดแสง สําหรับการถายภาพ แตจะเปนการกลา ท่ี

ใชการถายแบบน้ี แตท้ังน้ีจะเขาใจกระจางข้ึนในการเรียนเก่ียวกับระบบโซน (Zone System)  การถายแบบ

อันเดอร รูสึกจะใหการเสียงมากกวาการถายแบบโอเวอร เพราะการถายแบบอันเดอรน้ันบริเวณท่ีคอนขางจะดํา 

จะไมถูกบันทึกไวบนฟลมเลย เพราะมีแสงนอยอยูแลว และสามารถเขาไปในฟลมยิ่งนอยจงึทําใหบันทึกภาพไมติด 
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 การถายแบบโอเวอร กม็ีปญหาเหมือนกัน คือจะใหเกิดเกรนบนภาพมากย่ิงขึ้น และสวนท่ีเปนสวนสีขาวก็

จะทําใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดในบริเวณน้ันได 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

สวนที่ III 
 

 ระบบการถายภาพโดยใชระบบโซน  ซึ่งใชไดทั้งแสงธรรมชาติและแสงวิทยาศาสตร (Exposure 
by using Zone system for Natural light and Artificial light) 
 

 แนวความคิดท่ีตองการใหไดฟลมเนกาทีฟท่ีสมบูรณ ไมมีท่ีติ คอนขางเปนของยากสําหรับนักศึกษา  และ

ชางภาพท่ัว ๆ ไป  แตถาการถายภาพและการลางฟลม อยูในเกณฑปกติ โดยการทําตามเทคนิคท่ีแนะนํา  เนกา

ทีฟท่ีไดออกมาน้ัน ก็จะออกมาคอนขางดี ซึ่งจะทําใหไดภาพตามท่ีเราคาดหวัง  แตท้ังน้ี  การผิดพลาดก็จะเกิดได

จากการที่เราใชแตการประมาณการ เชน  ใชการประมาณการของคาวัดแสง หรือการลางฟลมก็ใชแตการ

ประมาณการ ฉะน้ันการท่ีจะไดเนกาทีฟท่ีดีน้ันขึ้นอยูกับความแมนยําเทาน้ัน 

 การท่ีจะไดฟลมเนกาทีฟท่ีดีน้ัน เก่ียวของและสัมพันธอยางสูงมากท่ีจะไดภาพท่ีดีออกมาเชนกัน ซึง่

รวมถึงการถายภาพโดยถายภาพท่ีดีและมีความงาม ซึ่งความงามน้ีขึ้นอยูกับอารมณ และการปฏิบัติของผู

ถายภาพโดยท่ีผูถายภาพน้ันสามารถประเมินภาพท่ีมีความงามได โดยท่ีเขาใจระบบตาง ๆ ต้ังแตการถายภาพ  

ลางเนกา 

ทีฟ และการจัดภาพ ซึ่งแตละสวนมีความสัมพันธกันอยางสูง ซึ่งการควบคุมแตละสวนใหไดตามท่ีตองการ  เพือ่ให

ไดผลลัพธท่ีเราพอใจ 
  

การวัดแสงเพือ่การถายภาพ (Metering Exposure) 
 การจัดแสงเพื่อการถายภาพเปนความสัมพันธระหวางความเขมของแสงและระยะเวลา โดยท่ีสูตรดังน้ี 

 การถายภาพ = ความเขมของแสง x เวลา 

 Exposure  = Intensity x time  (E = I x t) 
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 จากสูตรการถายภาพจะผกพันกันระหวาง ความเขมของแสงกับเวลา ถาเราเพิ่มความเขมของแสง เราก็

จะตองลดเวลาในการถายภาพลง เชน  ถาเราเพิ่มรูรับแสงขึ้นหน่ึงเทาตัว  เราก็จะตองลดเวลาในการถายลง

คร่ึงหน่ึงก็จะทําใหการถายภาพไดเหมือนเดิมหรือเทาเดิม และเชนเดียวกันถาเราลดแสงท่ีรูสงแสงครึ่งหน่ึง เราก็

จะตองเพิ่มเวลาในการถายภาพอีกหน่ึงเทาตัวเชนเดียวกัน 

 ฉะน้ัน  การถายภาพก็หมายถงึ  รูรับแสง (Aperture)  และเวลาในการถายภาพ (Shutter speed) ซึ่งการ

ถายภาพทุก ๆ คร้ัง เราตองจําไวเสมอวา เกิดการถายภาพในชวงของความเขมของแสงในชวงตางกันไป  เชน  

ในชวงบริเวณท่ีคอนขางมืดในภาพถายใหชวงของการถายภาพนอยกวาชวงท่ีมีแสงมากกวา ฉะน้ัน การถายภาพ

จึงตองอาศัยเคร่ืองวัดแสงท่ีดีจึงจะสามารถอนุญาตหรืออานคาท่ีถูกตองสําหรับถายภาพใหประสบความสําเร็จ

สูงสุด 

  
 เครื่องวัดแสง (Exposure  Meters) 
 เคร่ืองวัดแสงในท่ีน้ีขอกลาวถึง การใชงานของเคร่ืองวัดแสง ซึ่งเคร่ืองวัดแสง ปกติท่ีขาพเจาใชคือ 

เคร่ืองวัดแสงตกกระทบ ซึ่งมปีระโยชนอยางมากเพราะ เคร่ืองวัดแสงแบบน้ีจะอานคาของแสงท่ีตกกระทบวัตถุท่ี

เราตองการอานคาของแสงโดย มองขามแสงในสวนอื่น ๆ 

 การสองสวางจะมีหนวยวัดเปนแรงเทียน  แต เคร่ืองวัดแสงในปจจบุันน้ีใชตัวเลขตาง ๆ แทนท่ีจะบอกเปน

แรงเทียน  การไดประโยชนท่ีจะอานคาของแสงเปนแรงเทียนน้ัน  คือการอานคารวมของการสองสวางและสอง

สะทอนของวัตถุโดยเคร่ืองวัดแสงจะเปนผูรวมเอง โดยจะบอกคาเปนตัวเลขตาง ๆ โดยท่ีตัวเลขหางกันหน่ึงหนวย

จะมีคาของแสงมากกวาหน่ึงเทาเสมอไปเชน  ตัวเลขบนเคร่ืองวัดแสงบอกเลข 12 ยอมมีแสงมากกวา 1 เทาตัวบน

เลข 11 แตคาน้ีจะไมเทากันบนเคร่ืองวัดแสงท่ีตางกัน 

 ซึ่งตัวเลขน้ีจะทําใหเราอานคาเพื่อท่ีจะไดทราบคาของรูรับแสงและความเร็วของชัตเตอร ซึ่งขึ้นอยูกับ

ความไวแสงของฟลมดวย ซึ่งตัวเลขท่ีบอกคาของแสงน้ี จะแยกบอกท้ัง รูรับแสงและความเร็วชัตเตอร ซึ่งดังท่ีกลาว

มาแลวและตองวาไวเสมอวา ในปจจุบันถาตัวเลขท่ีอานคาไดเปล่ียน  แสดงใหเห็นวา  แสงไดเปล่ียนไปเทาหน่ึง

หรือลดลงคร่ึงหน่ึงเสมอจึงทําใหคาของการถายภาพเปล่ียนไป หน่ึงเทาดวย (1 f : stop) 

 เคร่ืองวัดแสงจะอานคาประมาณ 30 องศา ของบริเวณท่ีจะถาย ฉะน้ันจงึจะตองอานคาของปริมาณของ

แสงในบริเวณอื่น ๆ  ดวยหาคาในการถายไดอยางถูกตอง เชน การถายภาพบุคคล ซึ่งอยูหนากําแพงสีคอนขางดํา

เราจะตองอานคาของแสงท้ังบุคคลท้ังใบหนา  ลําตัว และบริเวณดานหลังซึ่งเราจะตองเอาคาท้ังหลายท่ีอานคา

ของแสงมาไดน้ันจะตองมาเฉล่ียกัน เพื่อหาคาท่ีจะถายภาพไดดีท่ีสุด  เคร่ืองวัดแสงน้ีจะไมทราบวาสัดสวนของ

แสงบนวัตถุท่ีเราถายน้ันวาสวนไหนมืดหรือสวางเทาใดเพียงแตวัดแสงและสันนิษฐานโดยเฉล่ียเอาคาของแสง 

ฉะน้ันวัดแสงสวนตาง ๆ ใหแนนอนเพื่อใหถายได อยางถูกตอง 

 อยางเชนท่ีเราเห็นตัวอยางงาย ๆ  เชน กระดานท่ีมืดบริเวณขาวและดํา ถากระดานแรกอันแรก มบีริเวณ

ขาวและดําปริมาณเทา ๆ กัน  เคร่ืองวัดแสงก็จะวัดคาของแสงไดอยางถูกตอง  แตกระดานอันท่ีสอง มบีริเวณสีดํา

มากกวาสีขาว  เคร่ืองวัดแสงก็จะวัดแสงตางออกไปจากคาของกระดานอนัแรกคือ จะใหคาของการใชแสงมากข้ึน 

(คือใชรูรับแสงกวางข้ึน)  สวนกระดานอนัท่ีสามมีบริเวณของสีขาวมากกวาสีดํา  เคร่ืองวัดแสงก็จะใหเห็นถึง
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ปญหาของการวัดแสงจะมีเพยีงอันแรกเทาน้ันท่ีถูกตอง  แสดงใหเห็นถึงปญหาและเราควรจะทราบถึงปญหาของ

การใชเคร่ืองวดัแสงไดอยางถูกตอง 

  
 คาของโทนกลางคือสีเทา (Reading Middle Gray) 
 โทนกลางคือ โทนของสีระหวางสีขาวและสีดํา คือสีเทาซึ่งสีเทาน้ีเปนสีท่ีอานไดคือคากลางหรือคาท่ีอาน

ไดโดยเคร่ืองวัดแสง ซึ่งเราจะตองวาไววา คาท่ีอานไดโดยเคร่ืองวัดแสงและเราใชคาน้ันถายภาพ คาอันน้ันจาก

วัตถุจะปรากฏเปนสีเทาบนภาพท่ีเราไดในท่ีสุด ซึ่งสีเทาน้ี จะปรากฎบน Graycard ซึ่งจะสะทอนแสง 18 

เปอรเซนต ซึ่งจะไวเปนตัวบอกเวลาถายภาพไดอยางถูกตองและเปนตัวกลางสําคัญในการชี้ใหเราทราบถึงโซน

กลางเวลาถายภาพ 

 ซึ่งถาการถายภาพเราใชจุดไหนในการถายภาพ (f : stop) จุดถายน้ันจะปรากฎบนภาพถายของเราเปน

โทนกลางหรือสีเทา ซึ่งถาวัตถุท่ีเรากําลังจะถายเอาสีดําหรือคอนขางมืด  แตเราจะเปล่ียนใหเอาโทนกลางหรือสี

เทาในภาพท่ีปรากฏออกมาก็ได และเชนกันถาวัตถุสีขาวเราจะปรากฎเปนสีเทาในภาพก็ไดเชนกัน  เพราะจุดท่ีเรา

ถายภาพ (f : stop)  น้ันจะทําใหอยูในโซนกลางเชนกัน 

 ถาเราถายภาพควรจะนํา Gray Card มาใชเพื่อประโยชนสูงสุดในการถายภาพก็จะดีมาก คือการวัดแสง

จะไมมีผิดพลาด เพราะเกิดจากการวัดแสงท่ีถูกตอง เพราะ Gray Card จะเปนตัวเปรียบเทียบท่ีถูกตองใหเกิด

ความแมนยําในการวัดแสง เชน การนํา Gray Card  ไปวางไวหนากระดานขาวดํา ท้ังสามอันท่ียกตัวอยางมา

ขางตน ก็จะทําใหการอานคาของแสงไดอยางถูกตองจะทําใหสีขาวออกมา เปนขาว สีดําออกมาเปนเปนสีดํา 

เพราะเราอานคาของแสงจาก Gray Card  มิใชอานจากกระดานขาวดํา ซึง่จะทําใหเห็นไดวา แสงท่ีใชในการถาย

กระดานท้ังสามอันน้ันเทากันหมด 

 ซึ่งการใช Gray Card น้ีจะสามารถชวยใหเราตัดสินใจในการถายภาพไดดียิ่งขึ้นหมายถึงการวัดแสงจะ

ทําไดอยางถูกตองและแมนยํา  เชนเราจะถายวัตถุอะไรก็ตาม นํา Gray Card ไปวางไวดานลางในสวนท่ีโดนแสง  

เชนเดียวกับวัตถุ ซึ่งวัตถุท่ีเราจะถายน้ันกจ็ะอยูในโทนกลางหรือสีเทาเมื่อปรากฏบนภาพถายซึ่งวธิีการน้ีใชไดท้ัง

เคร่ืองวัดแสงแบบการวัดการสองสวางของวตัถุ (Reflected light meter) และเคร่ืองวัดแสงท่ีวัดแสงตกลงบนวัตถุ 

(Incident light meter)  ซึ่งจะใหผลเทากันถาใชเคร่ืองวัดแสงท้ังสองแบบวัดแสงโดยวัดแสงท่ี Gray Card  

เสียกอน  แตวธิีการวัดแสงโดยเคร่ืองวัดแสง ท้ังสองอยางก็มีขอจํากัดท่ีมันจะไมรับทราบหรือละเลยการสองสวาง

ของวัตถุท่ีเราจะถายเลย  เพราะแสงท่ีตกลงบน Gray Card จะบอกแตคาของแสงอยางหน่ึง แตมีวัตถุบางครั้ง

อาจจะมีท้ังสวนสวางและมืดจริงจึงจะเปนการยากท่ีจะบอกชวยของการสวนสวางของวัตถุท่ีจะใหสีต้ังแตขาวดํา 
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 การใช  gray card ชวยในการวัดแสงในภาพแรกใชคาของแสงจาก  gray card มาเปนคาของการ

ถายภาพซึ่งจะใหการถายภาพท่ีถูกตองมากกวา รูปท่ี 2 ซึ่งใชคาของแสงท่ีอานจากกลองและเปนคาของการ

ถายภาพ 

 
 คาเฉลี่ยในสวนที่วัดแสงไดสูงสุดและต่าํสุด  (Averaging Highond how Values) 
 เปนอีกข้ันหน่ึงจากการวัดแสงอยางท่ีแลวมากอนใช Gray Card  หรือการจายคาเฉล่ียอยางเดียวจาก

เคร่ืองวัดแสง  ขั้นน้ีเปนการหาคาตาง ๆ ของแสงในวัตถุท่ีเราจะถายคือวัตถุอาจจะมีสวนท่ีสวางท่ีสุดและมืดท่ีสุด

ซึ่งเราตองการถายและบันทึกใหเกิดรายละเอียดท้ังในสวนท่ีมืดและสวนท่ีสวาง ซึ่งเราจะตองอานคาของแสงใน

สวนท่ีสวางและสวนท่ีมืด และเอาคากลางระหวางท้ังสองสวนมาใชเปนคาในการถายภาพ  ซึ่งจะแนนอนกวาการ

อานคาโดยเฉล่ียจากเคร่ืองวัดแสงท่ีวัดโดยรวม ๆ 

 ซึ่งการวัดแสงน้ีมีขอควรระวังดังน้ี ซึ่งเราควรจะวาไวดังน้ีขอแรกเราตองนึกอยูเสมอวาเราวัดแสงอะไรอยู  

ตองพยายามวดัแสงบริเวณของแสงที่กวางมากท่ีสุดกอน เชนบริเวณท่ีสวางบนวัตถุท่ีเราจะถายมปีริมาณกวาง

มาก เราก็ควรจะวัดกอน  หรือวัตถุบางอยางท่ีมีแสงหรือสงอิทธิพลของแสง แตไมใชวัตถุหลักในการถายภาพของ

เรา  แตสงอิทธิพลของแสงตอวัตถุท่ีเราจะถายก็ตองระมัดระวังดวย ซึ่งการอานของแสงน้ี เราตองคํานึงถึงพื้นผิว

หรือรูปแบบของพ้ืนผิวหรือรายละเอียดของพื้นผิวดวย  ขอสองตองแนใจวา เราวัดแสงถูกบริเวณท่ีแนนอนปกติควร

จะใช  เพราะเคร่ืองวดัแสดงเฉพาะจุด (Spot meter)  ซึ่งจะวัดเพียง 1 องศา  จากเคร่ืองวัดแสง  เพราะเคร่ืองวัด

แสงปกติจะวัดได 30 องศาออกจากเคร่ืองและเราตองแนใจถาเราใชเคร่ืองวัดแสงปกติท่ีมิใชเคร่ืองวัดเฉพาะจุดวา

เราวัดถูกท่ี  ท้ังบริเวณท่ีเปนเงา หรือสวนตาง ๆ ของรางกายรวมถึงระวังถึงแสงท่ีมิใชแสงท่ีเราตองการวัดเขามา 

รบกวนใหเกิดขอผิดพลาดได และสุดทายเราตองวัดแสงจากตําแหนงท่ีอยูของกลอง (ในกรณีท่ีใชเคร่ืองวัดแสง

เฉพาะจุด (Spot meter) เราตองใชจุดท่ีเลนซพุงไปเปนหลักโดยเราจะตองจัดตามแกนของเลนซใหหันไป และเรา

วัดแสงท่ีเรามองเห็นในมุมท่ีถูกตอง ซึ่งจะเห็นวาเปนแสงท่ีกระจายออกมาหรือ  เงาแสงท่ีรวมกันตองดูจาก

ตําแหนงท่ีกลองต้ังอยู 

 ขอควรระวัง ท่ีเราจะตองนึกเสมอในการอานคาสูงสุดและตํ่าสุดของแสงท่ีอยูบนวัตถุท่ีเราจะถาย  เพื่อผล

ท่ีจะไดตองสูงสุดสําหรับการถายภาพซึ่งไดกลาวมากอนหนาน้ีแลววา วัตถุท่ีเราจะถายน้ันมีคาของแสงแตกตางกัน

ไป  ซึ่งเราจะตองเลือกคาของแสงไดอยางถูกตอง  เพือ่ท่ีจะถายไดอยางประสบความสําเร็จสูงสุด ซึ่งผลจะตามมา

ท้ังในเนกาทีฟ และภาพท่ีเราจะจัดออกมาในข้ันสุดทาย ซึ่งการเลือกคาของแสงท่ีถูกตองในการถายภาพนั้น จะขอ

พูดตอไปคือระบบโซน (Zone System)   ซึ่งเปนระบบท่ีชวยเหลือการถายภาพใหประสพความสําเร็จสูงสุด  ซึ่งจะ

เปนระบบท่ีเราสามารถบังคับระบบต้ังแตการถายการจัดและลางฟลมและภาพ 
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 การถายภาพดวยการใชแสงมากและแสงนอย  (Over and Under exposure) 
 จะเปนการดีสําหรับนักศึกษาท่ีจะระมัดระวังการถายภาพท่ีจะมีแสงมากเกนิไปหรือแสงนอยเกินไป  แต

การถายแสงมากหรือนอยเกินไปน้ันสามารถนํามาใชไดซึ่งจะอธิบายตอในบทเรียนโซน (Zone System) ซึ่งการใช

คําวาแสงมากหรือนอยเกินไปสําหรับการถายภาพ เราตองเขาใจวาการถายโดยใชแสงมากหรือนอยเกินไปน้ัน  

การใชแสงนอยเกินไปสําหรับการถายภาพน้ันจะกอใหเกิดผลในสวนท่ีมืดคือ จะไมถูกบันทึกลงบนฟลม  ซึ่งเราจะ

ไมเห็นรายละเอียดในสวนน้ันเลย  เพราะเราถายดวยแสงท่ีนอยอยูแลว จึงทําใหสวนท่ีแสงนอยลงไปกวาไมถูก

บันทึกลงบนฟลมและในทางกลับกัน  ถาถายดวยแสงมากเกินไปน้ัน  ก็จะเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกเชนกัน  ใน

สวนตาง ๆ ก็คือ ทําใหเกิดเกรนอยางมากมายบนฟลมและสวนบริเวณท่ีมีแสงมาก เชน ทองฟา  กอนเมฆ  กจ็ะไม

มสีวนแตกตางกันเลย  เหมือนกับการถายภาพดวยแสงนอยจะทําใหสวนท่ีคอนขางมืดทําใหรายละเอียดหายไป

เชนกัน  แตท้ังน้ีบางครั้งการใชงานของแสงมากหรือนอยเกินไปน้ันก็สามารถนํามาใชงานไดอยางดี  ถาเราตองการ 

เชนในกรณีท่ีตองการใหสวนท่ีมืดน้ันไมเห็นรายละเอียดเราก็ใชแสงนอยในการถายภาพ  แตปกติแลวสําหรับ

ขาพเจา จะนิยมถายภาพใหแสงมากข้ึนนิดหนอย สําหรับการถายภาพ ขาว-ดํา และเนกาทีฟสี (สวนสไลดน้ันจะ

นิยมมาใหแสงนอยลง เปนการกลับกันกับฟลม ขาว-ดํา และเนกาทีฟสี) 
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การถาย over exposure และ under exposure น้ัน เราจะเห็นขอแตกตางไดอยางชัดเจนในรูปแรกน้ัน

เปนการถายแบบ over exposure เราจะเห็นรายละเอียดบนทองฟาและสวนท่ีสองสวางมาก ๆ เพราะเปนการนํา

คาของแสงท่ีสวางมากมาใช คือ บริเวณตัวสิงหดานหนาจึงทําใหเราไมเห็นรายละเอียดท่ีหนาหอไตร ตางจากรูปท่ี 

สองท่ีนําคาของบริเวณหนาหอไตรมาเปนคาในการถายภาพจึงทําใหเห็นรายละเอียดไดเปนอยางดี 

 แสดงใหเห็นวาการถายแบบ Over and Under exposure น้ันไมไดทําใหรูปเสียเสมอไป 
 
 
 
 
คาของปริมาณการถายภาพ Ev  Number (Exposure Value) 

 เคร่ืองวัดแสง,  กลองถายภาพบางอันจะม ี Ev Number ซึ่ง Ev Number น้ีเปนการรวมคาของแสง

ระหวาง  รูรับแสงและความเร็วชัตเตอรซึ่งเบอรของ Ev Number น้ี  สามารถล็อคเบอรของการปฏิบัติงานได  

ถึงแมคาของรูรับแสงและความเร็วชัตเตอรจะเปล่ียนไปแตก็จะมีการปรับใหคาเทากับเบอรท่ีไดเซ็ทไวแลว  

อยางเชน   Ev Number  ของกลองไดถูกตองรูรับแสงไวท่ี f : 11  ความเร็วชัตเตอร 1/60 วินาที  ซึ่งเมือ่เซ็ทเบอร

ของ  Ev Number  ไดแลว  ถาเราจะเปล่ียนรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร ก็จะเปล่ียนออกมามีคาเทากับ  f : 11 

1/60   เสมอ ซึง่คา f : 11  1/60  น้ีจะตรงกับเบอร Ev 13   สวน Ev 12 ก็จะมีคา  f : 11 1/30  คือนอยกวาหน่ึงตัว

กับคา Ev 13  คา Ev Number น้ี  หมายถึง  คาท่ีถูกกําหนดและเซ็ตไวสําหรับกลอง  เปนคาของการถายภาพ สวน  

Ev Number  ในเคร่ืองวัดแสงหมายถึงคาความไวแสงของฟลมเปนหลักดวย 
 การประมาณการไวแสงในการถายภาพ (Estimating  Expasure) 
 วิธีการน้ี  เปนการท่ีนํามาใชไดตอเมื่อเคร่ืองวัดแสงของเราลมเหลวซึ่งเราตองประมาณการถายภาพเอง  

โดยเดาสุมเอาวาควรจะใชรูรับแสงเทาใดและความเร็วชัตเตอรเทาใด ซึ่งในการน้ีมีส่ิงขอแนะนํา 2 กรณีท่ีจะมา

ชวยเหลือได 

1. ใชการแนะนําการใชรูรับแสงและความเร็วชัตเตอรท่ีใหมาในกลักฟลมซึ่งจะบอกวาแสงใน 

ชวงน้ีใชเทาใด  แสงประมาณน้ีใชรูรับแสงและความเร็วชัตเตอรเทาใด ซึ่งผลในการถายน้ียากท่ีจะเดาไดวาดี

หรือไมดีประการใด 

2. เราตองจําการใชแสงปกติท่ัวไป  พอไดแลวนํามาใชไดซึ่งเวลาเราจะออกไปถายภาพน้ันควร 

จะเช็คอปุกรณทุก ๆ อยางวาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพแนนอนเสียกอน 

  
 ปจจัยในการถายภาพ (Exposure Factor) 
 ปจจัยอื่น ๆ จนการถายภาพนี้หมายถึงการใชอปุกรณอื่น ๆ  มาประกอบในการถายภาพ เชน การใช 

ฟลเตอร หรือตัวยึดเลนซ (Len Extension)  ซึ่งจะเปนผลตอการถายภาพ เพราะเวลาเราวัดแสง เรามิไดวัดผาน

ฟลเตอร เพราะฟลเตอรอยูหนากลอง  ฉะน้ันถาจะใหเกิดแสงท่ีถูกตองเราจะตองจําวา คาแสง เปล่ียนหน่ึงสตอป  
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(f : stop)  แสงจะเปล่ียน 2 เทาตัวคาเปล่ียน 2 สตอป จะเปน 4 เทา 3 สตอปจะเปล่ียน  8 เทาตัว (23 = 8)  เชนใช

ฟลเตอร  โพลาไรซิงค  แสงจะเปล่ียน 2.5 สตอป ซึ่งเขาเขียนบอกไวไปกํากับการใชแสงจะเปล่ียน 1  ¼  เทา  ซึ่ง

ปกติขาพเจาจะไมลดรูรับแสง (เปดใหกวางข้ึน)  แตจะเปดความเร็วชัตเตอรใหชาลงถาทําไดเพราะเกรงวาระยะลึก

ชิดจะหายไป  แตถาวัตถุน้ันเคล่ือนไหวเราก็หลีกเล่ียง และในกรณีท่ีใชท้ังสองอยางพรอม ๆ กันท้ังฟลเตอรและตัว

ยึดเลนซ (Len extension)  เราจะตองคูณปจจัยในการถายเขาไป มิใชเอาบวกกัน 

  

 
 
 
 

 
ผลเกิดจากการเพิ่มหรือลดความเขมของแสงและเวลา  (The Reciprocity Effect) 

 ในสูตรของถายภาพท่ีเคยเห็นกันมาแลวก็คือ 

 การถาย = ความเขมของแสง x เวลา 

 ซึ่งเปนผลถึงความสัมพันธระหวางความเขมของแสงและเวลา เมือ่อันใดอันหน่ึงเพิ่มหรือลดอีกคาก็ตอง

ลดและเพิ่ม  ผกพันกันไปตลอดซึ่งเปนส่ิงท่ีเราจะตองจาํไวตลอดไปคือวาเปนกฎอันหน่ึงของการถายภาพท่ีสําคัญ  

แตอยางไรก็ตามก็มีกฎท่ีเพิ่มเติมเขามากฎอนัน้ีเปนการชดเชยไมวาการถายภาพท่ียาวนานหรือส้ันมาก ๆ  ก็ตาม  

ตัวอยางเชน  เราอานคาของแสงและเวลาท่ีจะใชได 1 วินาที  แตเราจะเพิ่มเปน 2 วินาท่ี สําหรับฟลมขาว – ดํา  

เพื่อผลท่ีออกมาจะไดผลดีท่ีสุดหรือท่ีมากกวาน้ี อยางเชน  อานเวลาได 10 วินาที  แตเราจะใชเวลาถายถึง 50 

วินาที  ซึ่งการเพิ่มเวลาท่ีเหมาะสมน้ันไดใหไวในตารางท่ีจะมตีอไป ซึ่งถาตารางบอกใหเราเพิ่มแสงขึ้นอีก 2 เทาตัว 

หมายถึงเราตองเอา 4 เขาไปคูณเวลาท่ีจะใชถาย บวกกับเวลาเดิมท่ีวัดแสงออกมาได  ซึ่งผลท่ีเราทําตามกฎน้ีจะมี

ผลอยางมากในสวนท่ีมีความเขมตํ่าจะไดผลดีมาก  แตผลน้ีจะไปมีผลตอความแตกตางของสี (Contrast) อยาง

มาก  ฉะน้ันจึงขอแนะนําใหลดเวลาในการลางฟลมลงตามตารางท่ีใหมาเชนกัน 

 สวนเวลาท่ีส้ันมาก ๆ ท่ีใชถายน้ันเชนการใชไฟแฟลชท่ีมีความเร็วสูงมาก ๆ เชน  1/50,000 วินาที  ซึ่งการ

ถายน้ีก็จะมชีวงเวลาต้ังแต 1/1,000  ถึง 1/50,000  วินาที  ขึ้นอยูกับระยะใกลไกลจากวตัถุท่ีเราจะถาย  ซึ่งเราจะ

เลือกใชชวงไหนน้ันตองทดลองดูกอนวาใชไดดีชวงไหนบาง (ตองอยาลืมระยะจากกลองถึงวัตถุดวย)  ซึง่การถาย

ดวยวิธีน้ีจะใหผลของความแตกตางของสีมีคอนขางนอย วิธีการท่ีจะใหมีมากข้ึนน้ันตองใชระยะเวลาในการลาง

ฟลมนานข้ึน ซึง่จะมมีาใหในตารางเชนกัน 

  
ตัว K บนเครือ่งวัดแสง (The K Factor) 
เคร่ืองวดัแสงบางรุนจะมีตัว K ปรากฎอยูตัว K  น้ีจะมีไวสําหรับเปล่ียนการวัดแสงแบบปกติธรรมดาท่ีเคย

จัดไปเปนคาของแสงมากข้ึน  ซึ่งปกติเคร่ืองจัดแสงจะจัดแบบ 18 เปอรเซนตท่ีสะทอนออกมา ซึ่งจะเปนสีเทา  แต

ถาเราใชตัว K จัดแสง  ผลท่ีไดจะไมเปนสีเทา เพราะถาเราใชตัว K วัดแสงแลว แสงจะมากข้ึนประมาณ 1 ใน 3 

เทาของปกติ  ซึง่จะมีไวชวยสวนท่ีมีความเขมแสง 
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ขอควรระวังในการใชเครือ่งวัดแสง 

เคร่ืองวัดแสงมีขอควรระวังดวยกันอยางท่ีเราควรจะตองจดจําไวเสมอ เวลาเราใชเคร่ืองวัดแสง 

1.  ตรวจเช็ควา เคร่ืองวัดแสงเราเสมอ ๆ วาทํางานไมผิดพลาด เพราะถาวัดแสงพลาดเพียงนิดหนอย 

อาจจะทําใหภาพท่ีเราไดไมสมบูรณเทาท่ีควร 

2. ถาเคร่ืองวัดเปนจุด (Spot meter)  ตองเช็คใหแนใจวาเคร่ืองวัดแสงน้ันวัดตรงจุดกึ่งกลาง  

ของวัตถุท่ีเราตองการวัด และเซลลในการวัดแสงทํางานแนชัด ซึ่งเราจะเชค็ไดดวยการ เอาเคร่ืองวัดแสงวัดสวนท่ี

สวางมาก ๆ เชน  หลอดไฟ  แลวเปล่ียนไปวัดสวนท่ีสวางมากสวนอื่น ๆ  แลวดูวาเคร่ืองวัดแสงเราบอกไดอยางแน

ชัดมิคลาดเคล่ือนและเช็คในสวนท่ีมีความเขมตํ่าก็เชนเดียวกัน 

3. การวัดแสงบางคร้ังควรจะใกลวัตถุน้ันบาง เพราะบางทีระยะไกลเกินไป แสงอื่น ๆ อาจจะม ี

ผลตอการวัดแสง และเมื่อเขาใกลตองแนใจวาเราจะไมทําใหแสงบริเวณน้ันเปล่ียน ไมวาจะทําใหเกิดเงาหรือแสง

จาข้ึนก็ตาม 

4. แนใจวา เราตองวัดแสงแนวเดียวกับท่ีเราจะถายคือตามแกนแนวของเลนซ  เพื่อใหไดแสงท่ี 

ถูกตองท่ีเราจะใชถายจริง ๆ 

5. เก็บเคร่ืองวัดแสงไวอยางดี และตองแนใจวาสวนท่ีจะวัดแสงหรือรับแสงน้ันสะอาดพอท่ีจะ 

ตรวจแสงไดอยางดี  อยาไปไวในท่ีรอน ๆ แบตเตอร่ีท่ีใชควรจะเปนรุนท่ีระบุเทาน้ัน 

  
 ตารางการใช การลดหรอืเพิ่มแสง 

 ตารางน้ีจะบอกเวลาในการวัดแสงมาแลวเพิ่มเทาใดตามแตตาราง แตถาเวลาระหวาง 1 ถึง 10 วินาที 

หรือ  10  ถึง  100  วินาทีน้ันคูณ  จะตองประมาณการเอาวาตองใชเทาใด  และประมาณแลวดูวานอยควรเพิ่มอีก

เล็กนอยเพื่อชวย สวนท่ีมีความเขมแสงตํ่า 

  

ตองใชเวลาเพิม่ เคร่ืองวัดแสง 

เพิ่มความเขมของแสง เวลาท่ีตองเปล่ียนไป 

เวลาท่ีเปล่ียนแปลง 

สําหรับเวลาลางฟลม 

1/100,000 1 เทา เปล่ียนรูรับแสง + 20% 

1/10,000 ½  เทา เปล่ียนรูรับแสง + 15% 

1/1,000 - - + 10% 

1 1  เทา 2 - 10% 

10 2  เทา 50 - 20% 

100 3  เทา 1,200 - 30% 

 

 

*  ตารางน้ีไมเหมาะกับฟลม Ektopan 42  เพราะความหนาของฟลมมีมาก 
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ระบบโซน (Zone System) 

 ระบบโซน  เก่ียวของกับการสองสวางของวัตถุท่ีมีสีต้ังแตขาวถึงดําซึ่งจะปรากฎในภาพเมื่อถูกบันทึก

ขั้นตอนสุดทาย  ซึ่งสีตาง ๆ (จากขาว-ดํา) เราจะตองวาดมโนภาพเอาวาสวนไหนเปนสีอะไรบาง และเมือ่เราวาด

มโนภาพไดแลวข้ันตอนตอไปก็คือการบังคับกลไกการทํางานของกลอง และประมาณการของการสองสวางของ

วัตถุตาง ๆ ลงบนสเกลของสีจากขาวถึงดํา รวมถึงการลางฟลมและอัดภาพลงบนกระดาษดวย 

 ซึ่งการถายภาพใหไดฟลม (Nagative) ท่ีดีน้ันทําไมตองพะวงถึงวาเราตองพะวงถึงวาเราตองมีฟลมท่ีดี

ดวย เมื่อมีกระดาษอัดภาพท่ีจะสามารถทําใหเกิดความแตกตางของสีได แตถาคิดเชนน้ันเอง ส่ิงท่ีผิดอยางมาก 

เพราะถาเราไดฟลมท่ีดีแลวก็สามารถอัดภาพไดอยางงายดายมาก และประสบความสําเร็จในการควบคุมโทนสี

ของภาพตามตองการไดงาย ซึง่ถาฟลมท่ีดีแลวก็จะใหโทนสีภาพตาง ๆ ไดอยางมากอีกดวย 

 
 สเกลของการถายภาพ (The expose scale) 
 เร่ืองน้ีเคยพูดมาแลวก็คือ การใชเคร่ืองวัดแสง (ท่ีต้ังความไวของฟลมแลว) ท่ีอานคาของวตัถุท่ีสงสะทอน

แสงออกมา แลวถายท่ีคาของสีเทา  ซึ่งสีเทาน้ีจะออกมาเปนคาสีเทาทันทีถาเราใช เชน ฟลม สไลดหรือฟลมโพลา

ลอยด  สวนสําหรับฟลมขาว-ดําแลว ผลท่ีไดออกมาสุดทายก็เปนสีเทาถาเราอัดบนกระดาษแบบธรรมดาของคา

แตกตางของขาวถึงดํา (Normal-contrast) ซึ่งผลของความสัมพันธต้ังแตการถายจนอดัภาพออกมาน้ันเราตอง

คาดหวังไดในผลท่ีเกิดขึ้น สีเทาท่ีปรากฎบนภาพน้ัน จะเทากับสะทอนแสง 18% เทากับ Gray card ซึ่งเราเรียกวา

โซน V 

 ถาเราถายภาพ จากการอานคาของการสองสวางของวัตถุไดเทาไรแลวถายตรงน้ันเลย การถายตรงน้ันจะ

เรียกวา โซน V ซึ่งจะใหประมาณความเขมของแสงเทากับ V ฟลม และบนกระดาษก็จะปรากฎปริมาณ V หรือ 

Gray card  เชนเดียวกัน จึงขอใหจาํไววาเราเรียกการถายภาพเปนโซน ๆ ไป  โดยมีสวนท่ีจะลืมไมไดคือ “ถาเรา

อานคาของแสงของวัตถุน้ันไดอยางไร  แลวถายตรงน้ันเองการท่ีเราจะใหโซน V แกวัตถุน้ัน และคาความเขมของ

แสงท่ีปรากฏบนฟลมก็เทากับ V และสีท่ีจะปรากฏบนภาพในขั้นตอน  สุดทายก็คือสีเทา (V)”  

 ในท่ีน้ีอยากจะขอกลาวถึง ผลการออกมาเปนสีเทา (V) ในภาพท่ีเราอัดออกมาในข้ันตอนสุดทาย ไดวา

วัตถุน้ันเปนสีขาวหรือสีดําก็ตามซึ่งเมือ่เราอานคาของแสงของวัตถุน้ันไดแลว ไดเทาไรก็ถายเลย ซึ่งทําใหผล
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ออกมาเปนโซน V สําหรับการถายเพราะการวัดแสงน้ันเคร่ืองวัดแสงจะไมรับทราบถึงสีของวัตถุแตจะบอกคาของ

แสงสําหรับการถายเมื่อเราเอาคาน้ันมาใชถายภาพ ผลจึงออกมาเปนโทนสีเทาในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งอนัน้ีเองทําให

เราทราบถึงคุณประโยชนท่ีจะนํามาใชใหประสบความสําเร็จสูงสุดเพื่อท่ีจะบังคับผลท่ีจะออกมาใหไดตามตองการ 
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 ท้ัง 3 รูปน้ีวัดแสงไดดังน้ีคือ 

 รูปแรก บริเวณกําแพง วัดได  f 5.6  1/60 

 รูปท่ีสอง บริเวณกําแพง วัดได  f 11  1/60 

รูปท่ีสาม บริเวณกําแพง วัดได  f 16  1/60 

 ในรูปแรก เราเอาคาท่ีวัดไดบริเวณกําแพงเปนคาของการถายภาพ จึงทําใหบริเวณน้ันกลายเปนโซน V 

จึงทําใหบริเวณกําแพงกลายเปนสีเทากลางบนภาพ และตนไมอยูในโซน VII สวนทางเดินกลายเปนโซน VIII ในรูป

ท่ีสองเอาคาของแสงบริเวณตนไมมาเปนคาของการถายภาพ จึงทําใหตนไมเปนสีเทากลาง บริเวณกําแพงเปนโซน 

lll กลายเปนสีเกือบดําแตยังมีรายละเอียดอยูทางเดินกลายเปนโซน VI สวนในรูปท่ีสามน้ันเราเอาคาของแสง

บริเวณทางเดินมาเปนคาของการถายภาพจงึทําใหเปนสีเทากลางสวนตนไมกลายเปนโซน IV และกําแพงเปนโซน 

ll ซึ่งเปนสีดํา แตยังเห็นรายละเอียดบางนิดหนอย 
 
สเกลของโซน (The Scale of Zones) 
 สเกลของโซนท่ีเรานํามาใชมีต้ังแตโซน I  จนถึงโซน O สวนโซน V ท่ีเราใชถายภาพน้ันเปนสีเทา อยู

ระหวางกลางของโซน I และโซน O ถาเราอานคาของวัตถุท่ีเราจะถาย (สมมุติวามวีัตถุเด่ียว ๆ) แตเราไดพอใจท่ีจะ

ใหวัตถุน้ันเปนโซน V เวลาถายเราก็ลดแสงลง 1 เทาตัว วัตถุน้ันก็จะกลางมาเปนโซน IV และถาลดลงอีกเร่ือง ๆ ก็

จะเปนโซน  III, II, I และ O  ก็ไดถาเราตองการ และในทางกลับกันถาอยากใหวัตถุน้ันมสีีขาวข้ึนกวาโซน V  เราก็

สามารถเพิ่มแสงท่ีจะใชถายภาพไดถาเพิ่มแสง 1 เทาตัว ก็จะเปนโซน VI  และถาเพิ่มอกี ก็จะสามารถเปนโซน VII,  

VIII,  IX  และโซน X ไดเชนกัน 

 ถาวิธีการท่ีไดอธิบายไปแลว ยังไมคอยเขาใจดีนักจะขอเปรียบเทียบถึง  ชุดของการวัดแสง (ท่ีเปนการ

สมมุติ)  เพื่อการเขาใจงายข้ึน ซึ่งเราวัดแสงของวัตถุชิ้นหน่ึงได เทากับ f8  1/30 จะเทากับ  V  เวลาถายภาพ  

ฉะน้ันแสงท่ีมากกวาและนอยกวาจะเทียบไดดังน้ี 

 

แสงท่ีมากกวา แสงท่ีนอยกวา 

โซน  IV  =  F5.6 1/30 

โซน  III  =  f4  //30 

โซน  II  =  f2.8  1/30 

โซน  I   =  f2  1/30 

โซน  O = f1.4  1/30 

โซน  VI   =  f11  1/30 

โซน  VII  =  f16  1/30 

โซน  VIII  =  f22  1/30 

โซน  IX   =  f32  1/30 

โซน  X   = f45  1/30 

 

 จะเห็นไดวาแสงท่ีนอยลงทีละเทาตัวจะทําใหโซนเปล่ียนไปทีละโซน ยิ่งแสงนอยลงเทาไร โซนก็ยิ่งลดลง

ไปเรื่อย ๆ เทาน้ันเชนกันในทางกลับกันถาเพิ่มแสงขึ้นเร่ือย ๆ วัตถุก็จะขาวข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงขาวท่ีสุดคือสีของ

กระดาษน้ันเอง  แตท้ังน้ีผลท่ีออกมาจะไดตรงตามน้ีก็มีผลท่ีการลางฟลมรวมถึงการอดัขายภาพท่ีอาจจะทําให

คลาดเคล่ือนไดเชนกัน (ดูภาพประกอบโซน) 
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 ชวงที่เหมาะสมของชวงของโซน  (Dynamic and Textural Ronges) 
 ดังท่ีเคยกลาวมาแลวถาเราถายภาพตรงไหน ก็คือโซน V  ซึ่งเทากับ Gray card ซึ่งสะทอนแสง 18% ซึ่ง

ถาตรงไหนท่ีโซนต่ํากวาโซน V เชนโซน IV และ III ก็ยังสามารถเห็นรายละเอียดได สวนโซน I น้ันใกลสีดํามาก ๆ 

แลว ซึ่งเราจะไมเห็นรายละเอียดใด ๆ ท้ังส้ิน เชนเดียวกับโซน O จะเปนสีดําสนิท และเชนกัน สวนท่ีสวางกวา เชน 

โซน VI และ  VII  ก็ยังเห็นรายละเอียดอยู  สวนโซน VIII  ก็ใกลจะขาวแตยงัมีรายละเอียดอยูและโซน  IX  ก็ใกลกับ

สีขาว   สวนโซน  X  ก็คือสีขาวของกระดาษไมมีรายละเอียด  ใด ๆ ท้ังส้ิน  

 โซนตาง ๆ เหลาน้ีเปนตัวชี้ใหเราเห็นโทนของสีต้ังแตขาวจนถึงดํา ซึ่งแตละโซนก็จะแสงใหเห็นถึงสีต้ังแตสี

เทาออนจนถึงขาวและสีเทาแกจนถึงดํา  ซึ่งแตละโซนจะเปนตัวชี้ใหเราเห็นไดสะดวกในการ   ตัดสินใจถายภาพวา

ตองใชอะไรตรงไหนใหเหมาะสมตามความตองการของเรา 

 ท้ังน้ีเราจะมีสเกล สามอันท่ีจะเปนชวงท่ีจะบอกวาชวงไหนเปนชวงท่ีดีบาง  ชวงแรกต้ังแตโซน O   ถึง X 

ชวงท่ีสองจะเปนชวง Dynamic range คือต้ังแตโซน I ถึงโซน IX  และชวงสุดทายคือ Textural range  คือต้ังแต

โซน II ถึง VII 

 
โซน                                 0     I     ll     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X 
         l-----------------------------Full scale range---------------------------l  

         l-----------------------Dynamic range--------------------l 

          l-----------------Textural  range-----------l 

 

 ตามชวงท่ีแสงใหเห็นน้ีปกติ  เราควรจะใหอยูในชวงท่ี 3   คือชวงของ Textural range ซึ่งจะเปนชวงท่ีทํา

ใหภาพสวยงามท่ีสุดไมวาในดานของ Contrast และ Sharpness ซึ่งเปนหัวใจอยางหน่ึงของภาพถาย  แตก็มี

เชนกันท่ีเราวัดแสงไดแลว ภาพถายมีโซนเกินโซน IX  คือมโีซนตั้งแตโซน  X,  XI,  XII หรือมากกวาน้ี  ซึง่เราจะตอง

มีวิธีก็คือ นําระบบของการลางฟลมและอัดขยายภาพมาชวยรวมถึงการใชฟลมท่ีสามารถตอบรับโซนท่ีเกิน  IX  ไป

แลว  ซึ่งอันน้ีจะขอกลาวตอไป  แตในชวงน้ีจะขอใหใชแคชวง  Dynamic range 
 ภาพถายที่มีชวงตั้งแตโซน O ถึง X  (The full-Scale Subject)  
 ในภาพถายท่ีเราถายน้ันจะมีการสองสวางตาง ๆ กันไปในหน่ึงภาพถาเราวัดแสง เราก็จะเห็นวามีชวงของ

โซนตาง ๆ ปรากฏอยูซึ่งสุดทายก็จะปรากฏอยูบนภาพในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งเราสามารถประเมินออกมาไดวา  

ตรงไหนอยูโซนใดบางซึ่งจะเปนการงายในการชวยในการตัดสินใจในการถายภาพท่ีเราจะนํามาพจิารณาไดอยาง

ถูกตอง 

 แตท้ังน้ี  ก็จะมีขอเตือนท่ีตองระวังเกี่ยวกับเคร่ืองวัดแสงท่ี สวนมากเคร่ืองวัดแสงท่ีบริษัทผูผลิตท้ังหลาย

จะมีการชดเชยคาของแสงวัดบางเล็กนอยซึ่งจะเปนเกือบทุก ๆ อัน และจะเปนขอผิดพลาดในการอานคาของแสง

ของโซนท่ีเราตองการทราบอยางแทจริง ซึ่งเราจะตองเขาใจความสัมพันธอันน้ีใหดีเสียกอน เก่ียวกับ ปริมาณคา
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ของแสงท่ีจะปรากฏบนฟลมกบัการสองสะทอนของวัตถุ  ซึง่จะเปนสวนชวยในการอานคาของแสงไดอยางถูกตอง

ถึงแมเคร่ืองวัดแสงจะถูกชดเชยแสงมาแลวก็ตาม 

ถาเราวัดแสงในจุดตาง ๆ แลวพบการสองสวาง พบการสองสวางมากกวาจุดท่ีเราจะถาย 2 เทา หรือ 1  

ซึ่งเราจะตองรูไดทันทีวาบริเวณน้ันจะมีโซนสูงกวาหน่ึงโซน และปรากฏในภาพถาย จะเชนเดียวกันถาบริเวณน้ัน

วัดแสงไดตํ่ากวาจุดท่ีเราจะถายท่ีมีการสองสวางตํ่ากวา  หน่ึงในส่ี ก็จะมีโซนตํ่ากวาสองโซน  ก็คือเปนโซน III หรือ

มีปริมาณคาเทากับ III บนภาพถาย ซึ่งอัตราการสองสวางน้ันเทียบได ดังน้ีคือ 

 

ปริมาณคาของแสง นับเปนเทา ½    1    2    4    8    16    32    64    128    256    312 

โซนบนการถาย   0       I    II    III   IV    V     VI    VII     VIII     IX       X 

ปริมาณคาท่ีปรากฎบนภาพถาย 0       I    II    III   IV    V     VI    VII     VIII     IX       X 

 

 ตามตารางน้ีอตัราการสองสวางของวัตถุท่ีเราจะถายภาพน้ัน มีปริมาณคาของการสองสวางโดยเร่ิม

นับเปน 1 : 2  เสมอ  โดยการนับน้ีเร่ิมนับต้ังแตโซนต่ําสุด (ในท่ีน้ีเรานับโซน 7)  ซึ่งเรียกเปนหนวยหนึ่งของการ

ถายภาพ ซึ่งเมื่อแสงทวีคูณ (ปริมาณคาของแสง) โซนกจ็ะเลื่อนไปอีกหน่ึงโซน  ซึ่งจะทําใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางแสงและโซนท่ีตางกันออกไป  ซึ่งจะทําใหอานคาของวัตถุท่ีตางกันออกไปได  เชน วัตถุหน่ึงเราอานคา

ปริมาณแสงไดโซน II (2 หนวย)  กับอีกอันโซน Vll (128) หมายถึง 1 : 64 

 ซึ่งการอานคาของปริมาณของแสงน้ันเกี่ยวเนื่องกันหลาย ๆ อยางต้ังแตเมื่อเราอานคาปริมาณของแสง

ของวัตถุ – ถึงโซนในการถายภาพ – และปริมาณของสีท่ีปรากฎลงบนภาพถาย  ในวิธีน้ีเราขอสมมุติตัวเลขข้ึนมา

เพื่อความเขาใจงาย ๆ ก็คือ สมมุติเราอานคา Gray card ได 12 ซึ่งบนเคร่ืองจัดแสงบอกตัวเลขก็ไดเลข 12 เชนกัน 

ซึ่งจะใหโซน V ในการถายภาพ และปรากฏบนฟลมและภาพถายปริมาณคา V เชนกัน 

 และถาวัตถุอื่น ๆ ใหคาท่ีตํ่าลงมาเชน 10  ก็จะแสงใหเรารูวาบริเวณน้ันนมีคาปริมาณของแสงนอยกวา 2 

stop  สําหรับการถายภาพ เพราะตํ่ากวาคาของเลข 12  ซึ่งจะกลายเปนโซน III  สําหรับการถายภาพ และมี

ปริมาณคาเทากับ III บนภาพถายเชนกัน  และเชนเดียวกัน ถามีคาของเลข 15 ก็แสดงใหเห็นวาปริมาณของแสง

น้ันมากกวา  กจ็ะกลางเปนโซน VIII  ในการถายภาพและปรากฎเปนปริมาณ    VIII  บนภาพถายเชนกัน 

 ตารางท่ีปรากฎน้ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวเลขกับโซนสําหรับการถายภาพ 

 

โซนถายภาพ  0    I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X 

 

คาของตัวเลขท่ีปรากฎ     10        12  15 

บนเคร่ืองวัดแสง 

 

และมีตัวเลขท่ีจะปรากฎตามโซนตาง ๆ เมือ่เราเติมใหเต็มจะเปนดังน้ี 

โซนถายภาพ  0    I     II    III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X 
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คาของตัวเลขท่ีปรากฎ 7    8    9   10    11    12    13     14     15     16    17 

บนเคร่ืองวัดแสง 

 

 การอานคาแบบน้ีทําใหเราไดเปรียบในการอานคาระหวางวัตถุสองสวางถึงปริมาณคาท่ีปรากฎบน

ภาพถาย  โดยเฉพาะโซน III  โซน  V  และโซน VIII  ซึ่งมีความสําคัญสูงสุดในภาพถาย และอีกท้ังยังสามารถ

ตรวจสอบบริเวณสําคัญตาง ๆ ไดอีกดวย เชน บริเวณไหนอานไดเลข 13  ก็จะเปนโซน IV  หรือเลข 14  เปนโซน  

VII  เปน  8  เปนโซน I  เปนตน 

 
 ปริมาณคาของสีและความถูกตองในการวางโซนตาง ๆ 

 ในระบบโซนนัน้เรารูแลววาโทนเทากลางน้ันคือโซน V  สําหรับการการถายภาพและบริเวณอื่น ๆ ท่ีสอง

สวางตางกันออกไป จะไปเปนโซนตาง ๆ ซึ่งจะเปนการงายตอเราและการใชระบบโซนในการตัดสินใจ ชี้บริเวณ

ตาง ๆ ใหอยูในโซนใด ๆ ก็ตามที่เราตองการหรือตามตองการสองสวางของวตัถุน้ัน ๆ 

 ซึ่งอัตราการสองสวางแตละอันก็จะมีโซนของมันเองตามการสองสวางน้ัน ๆ โดยท่ีเรารูไดถึงอัตราการสอง

สวาง  คือ 1 : 2   อยางเชน ตัวเลข 12  ก็คือโซน  V  ตัวเลขท่ีตํ่ากวาเชน 10   ก็ตกไปท่ีโซน III แตผลการชี้ให

เฉพาะตัวเลข 12  ไปท่ีโซน V  เทาน้ัน โดยท่ีเราไมคิดคํานึงบริเวณสองสวางอื่น ๆ เลย  วาจะมีปริมาณเทาใดจะได

ภาพท่ีดีออกมาหรือไมก็ตาม 

 ซึ่งคาวัตถุอานคา และมีเหตุผลใหเราคิดคํานึงวา เราตองการ Gray card เพื่อสรางโทน เทากลางบน

ภาพถายเทาน้ัน แตถาเราทําอยางน้ีก็เทากับเปนการตีกรอบหรือจํากัดตัวเราเองในการถายภาพ แตถาเรามีเหตุผล

พอในการที่จะเลือกใหตํ่ากวาโทนเทากลางก็ยอมทําได  เชน อาจใหไปอยูในโซนที่มืดกวา เชนโซน IV  ก็เปนไป

ตามความตองการ ดังตารางขางลางน้ี 

 

โซน  I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X 

Gray card 9    10   11   12    13    14    15     16       17    18 

เปล่ียนเปน 

โซน IV 

บริเวณท่ีมืดกวา 

เปนโซน II 

บริเวณท่ีสวางกวา 

เปล่ียนเปนโซน VII 

 

 ซึ่งก็จะทําใหเกิดกฎไดวา :  “เราสามารถชี้การสองสวางไปท่ีโซนไหนก็ได ตามท่ีเราตองการ และหาเพื่อ

เปนการถายภาพท่ีเราตองการ”  โดยท่ีเราจะสามารถเปล่ียนท่ีบริเวณโซนไหนก็ไดตามตองการ ซึ่งขอใหวาไววา 

อัตราการสองสวางจะตางกันแตละโซนก็คือ 1 : 2  เสมอในแตละโซนท่ีตางกันซื้อการถายแบบน้ีเรียกวาการใช
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ระบบโซน ซึ่งเราจะมอีิสระในการเลือกถายภาพไดอยางถูกตอง  โดยไมปลอยใหระบบมาเปนตัวบังคับเราในการ

ถายภาพอีกตอไป 

 

 ตารางแสดงใหเห็นถึงวัตถุตาง ๆ ท่ีควรจะอยูในโซนใดบาง 

ชวงของคาของแสง โซน  รายละเอียดตาง ๆ 

 

คาของแสงตํ่า 

(Low Values)   0  สีดําสนิทบนกระดาษ  ไมมีประโยชนใด ๆ ท้ังส้ิน และจะม ี

     สีขาวจาง ๆ (ใส  ๆ)  บนฟลม 

    I  ยังเปนสีดําอยูบนภาพ และไมมีรายละเอียดใด ๆ ท้ังส้ิน 

   II  เปนสีดําแตมีรายละเอียดบางนิดหนอย 

   III  สีคอนขางดําแตเร่ิมมีรายละเอียดแลว 

คาของแสงกลาง  IV  สีคอนขางมืด  เชน  หินสีดํา ๆ,  เงาในการถายภาพ 

(Middle Values)    วิวทิวทัศน,  ผิวของคนผิวเหลืองในแดด 

   V  สีเทากลาง  เชน  ทองฟาท่ีโปรงใสโดยใชฟลม  

Panchromatic,  ผิวคนคอนขางมืดหินสีเทา 

   VI  ผิวของคนขาวในแดด,  แสงจากแสงวิทยาศาสตร ทิวสีคอน 

ขางขาว,  เงาโยนหิมะท่ีมีแดดในภาพวิวทิวทัศน,  ทองฟาท่ี 

โปรงใสถายโดยใชฟลม Panchromatic โดยผานฟลเตอร    

สีฟา 

คาของแสงสูง  VII  คนขาวมาก ๆ กลางแดด, วัตถุสีเทา-ขาว,  หิมะท่ีแดดสอง 

(High Values)    ดานขาง 

   VIII  บริเวณสีขาวของวัตถุแตมีรายละเอียด รายละเอียด          

บนหิมะ,  หิมะท่ีแดดสองดานขาง 

   IX  สีขาวซึ่งไมมีรายละเอียด  คลายกับโซน I ท่ีไมมีรายละเอียด 

ใด ๆ  ซึ่งจะเปนสีดําลวน ๆ บนฟลมและไมคอยแตกตาง 

จากโซน X   มากเทาใด 

   X  สีขาวบนภาพถายหรือเปนสีขาวของกระดาษอัดภาพ 
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 รูปน้ีแสดงใหเห็นถึงบริเวณตาง ๆ ของภาพท่ีปรากฏโซนต้ังแตโซน l จนถึงโซน lX โดยท่ีจะเปน

การงายและสามารถนําไปใชไดโดยเฉพาะเมื่อเทียบจากตารางท่ีใหใวแลว 
 
การถายภาพโดยใชระบบโซน 

 การเลือกการสองสวางระดับใดเพื่อใหเกิดการถายใหอยูในโซนที่ตองการหรือถูกตอง  แตการถายบางคร้ัง

ก็จะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นไป  เชน  การถายท่ีใชเวลานอยเกินไปทําใหบริเวณรายละเอียดในสวนของเงาขาด

หายไป  ดังท่ีเคยกลาวมาแลวในการใชระยะลึกชัด (Depth of Field) ซึ่งเกิดจากการวัดแสงและคํานวณรวมถึงการ

คิดคํานึงในการใชโซนผิดพลาดไป โดยมีขอคิดคํานึงดังน้ี 
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 ประการแรก  เราตองดูบริเวณท่ีมืด ๆ ของวัตถุท่ีเราจะถายโดยคิดถึงรายละเอียดท่ีจะปรากฎ ซึ่งถา

พิจารณาจากตารางท่ีใหไวแลวก็สามารถคิดไดหรือเห็นไดวา โซน II และโซน III น้ันใหรายละเอียดในสวนท่ีมืดได

ซึ่งจะทําใหเราไดรูและถาตองการรายละเอียด ก็ใหสวนน้ันตกอยูในโซน II หรือ โซน III แตถาสวนน้ันไมมี

ความสําคัญพอเราก็สามารถใหตํ่าอยูกวาโซน II ก็เปนไปได ในทางกลับกัน ถาบริเวณนั้นมีความสําคัญมาก ๆ ก็

สามารถใหไปอยูในโซน  IV  ก็ได (ในบางครั้งท่ีผมถายเคยใหบริเวณท่ีเปนเงาหรือสวนท่ีมืดน้ันเคยอยูในโซน  V   

เพราะมีความสําคัญอยางสูง)  แตการยายโซนตํ่า ๆ ใหไปอยูโซนที่สูงขึ้นน้ันเราก็ตองคิดคํานึงถึงบริเวณอื่น ๆ ดวย  

โดยท่ีจะไมทําใหสวนอื่น ๆ น้ันเสียไปได   เพราะเราคํานึงถึงแตบริเวณท่ีเปนเงามืดเทาน้ัน จงึทําใหเสียโอกาสใน

สวนท่ีมีการสองสวางตาง ๆ ออกไป  ซึ่งการวัดโซนในบริเวณท่ีมืดน้ัน เราตองดูบริเวณท่ีกินเน้ือท่ีในภาพอีกดวย  

เพราะบางคร้ังมีบริเวณเล็กนอยมาก ๆ ก็ไมมีความสําคัญพอ  แตถามีบริเวณกวางมาก ๆ เราก็ตองใหความสําคัญ

แกบริเวณน้ันมากตามไปดวยเชนกัน 

  

 

  

VI 

III 

I 

II 
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ภาพท่ี 1,2 และ 3 วัดแสงท่ีดอกไมได f 16  ¼  วัดแสงท่ีหินได f 8 ¼  วัดแสงท่ีฉากหลังได f 4  ¼  

แสดงใหเห็นถึงสีขาวของดอกไมหางจากฉากหลังถึง 5 f : stop หรือแสงหางกันถึง 32 เทา  

ในภาพแรกถาเราถายท่ี f 11  ¼ ดอกไมจะอยูในโซน VI พื้นหินอยูโซน lll แตฉากหลังจะไดโซน l  

ในภาพท่ีสอง เราถายท่ี f 8  ¼ ดอกไมจะอยูในโซน VIl พื้นหินอยูโซน V แตฉากหลังจะไดโซน ll    

ในภาพท่ีสาม เราถายท่ี f 5.6  ¼ ดอกไมจะอยูในโซน lX พื้นหินอยูโซน Vl แตฉากหลังจะไดโซน lV 

 ดังท่ีกลาวมาแลวในประการแรกของเหตุผลการเลือกถายภาพท่ีโซนใด ๆ ก็ตาม เราตองคํานึงถึงพื้นท่ี

สวนใหญเปนหลักเสียกอน วาเราจะไมตองสูญเสียรายละเอียดซึ่งในตัวอยางท่ีใหมาน้ีจะเห็นไดวา ถาเราเลือกจะ

ถายภาพแรกและภาพท่ี 2 เราจะสูญเสียรายละเอียดสวนใหญของภาพเกือบท้ังหมด เพราะเราหวงถึงรายละเอียด

ในสวนของการสองสวางสูง ๆ จึงทําใหเราสูญเสียรายละเอียดในสวนท่ีสองสวางตํ่า ๆ ไป จึงทําใหเห็นไดในภาพท่ี

สามน้ันจะเปนการถายภาพท่ีถูกตอง เพราะเขาจะไมสูญเสียรายละเอียดท่ีเปนสวนเงามืดหรือสวนท่ีสองสวางตํ่า

ไป 
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V 
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IX 
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ในภาพท่ี 1 และ 2 น้ี วัดแสงท่ีทองฟาได f 32  1/30 ท่ีภูเขาได f 16  1/30 และท่ีตนไมได f 4  1/30  

ในภาพแรกถายท่ี f 8  1/30 ทองฟาอยูท่ีโซน IX ภูเขาอยูโซน VI หญาอยูโซน V และตนไมอยูโซน III 

ในภาพท่ีสองถายท่ี f 22  1/30 ทองฟาอยูท่ีโซน VII ภูเขาอยูโซน IV หญาอยูโซน III และตนไมอยูโซน I 

ดังเชนตัวอยางแรกท่ีกลาวมาแลวคือ ดอกไมบนกอนหินในกรณีน้ีก็เชนเดียวกัน ถาเราหวงแแตสวนท่ีสอง

สวางสูงคือทองฟาแตเพียงอยางเดียวก็จะทําใหเราสูญเสียรายละเอียดในสวนท่ีสองสวางตํ่าคือตนไมไปเชนในรูป

ท่ี 2 แตถาเรานําทองฟาไปอยูโซน IX เสียเราก็จะไดรายละเอียดของตนไมขึ้นมาอยูในโซน III ได เพื่อใหได

รายละเอียดในสวนท่ีมืด เพราะจริง ๆ แลวทองฟาในภาพน้ีก็ไมมีรายละเอยีดใด ๆ เปนเพียงทองฟาขาว ๆ เทาน้ัน 

ประการท่ีสองคือ บริเวณท่ีมคีวามเขมของการสองสวางสูงโซน VII  และโซน VIII น้ัน รายละเอียดท่ี

ปรากฏซึ่งไมเหมือนกับโซน II และโซน III ท่ีเราจะตองพจิารณาอยางสูง เพราะถาบริเวณน้ัน ๆ  ไมถูกบันทึกลงบน

ฟลมแลวก็จะหายไปเลย  แตโซน  VII และ  VIII  น้ัน ยังงายตอการบันทึกและอัดลงบนกระดาษอัดภาพ  ยิ่งใน

ปจจุบันไดผลิตฟลมตาง ๆ ออกมาใหงายและตอบรับตอโซนสูง ๆ ซึ่งท่ีสูง เชน   IX  และ  X  น้ันยังใหรายละเอียด

ไดในฟลมบนอยางในปจจุบัน  เพราะฉะน้ันสวนท่ีเราตองคิดคํานึงมาก ๆ ก็คือโซนตํ่า ๆ แตก็เชนกนั  ถาเรา

ตองการ รายละเอียดมากในบริเวณท่ีมีการสองสวางสูง ๆ ก็ควร ใหอยูในโซน  VII  ถาตองการรายละเอียดนอยลง

ก็ใหอยูในโซน  VIII  ก็ได  ซึ่งกย็ังคงใหรายละเอียดอยูบาง 
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ในภาพวัดแสงทองฟาได f 32  1/60  ถนนได f 11  1/60  และตนไมได f5.6  1/60   

ในภาพท่ีหน่ึงถายท่ี f4  1/60 ภาพท่ีสองถายท่ี f 8  1/60   

ภาพท่ีสามถายท่ี f11 1/60  และภาพท่ีส่ีถายท่ีf 16  1/60 

จะเห็นไดวาในภาพท่ีหน่ึง  ทองฟาอยูในโซน XI แตในภาพท่ีส่ีทองฟาอยูในโซน VII สวนตนไมในภาพ

แรกอยูในโซน VI และภาพท่ีส่ีอยูในโซน II ในกรณีน้ีความสําคัญอยูท่ีทองฟา คือ บริเวณท่ีมีอัตราการสองสวางสูง 

ฉะน้ัน จึงตองใหความสําคัญเปนอยางมากเน่ืองจากมีรายละเอียดของเมฆบนทองฟา และตนไมก็เปนสวนนอยใน

ภาพ จึงนาจะเลือกถายภาพในกรณีท่ีส่ีมากกวา 
  

การใชเครื่องวัดแสงอานคาของโซน 
 คาใดก็ตามท่ีเคร่ืองวัดแสงอานของการสองสวางแลวเราใชคํานึงในการถายภาพ ตรงน้ันก็จะเปนโซน V 

ทันที  แตจากการใชระบบโซนในการถายภาพถาเราลดความเขมของแสงลง 1 stop  ก็จะกลายเปนโซน  IV  และ

ถาลดลง 2  stop  ก็จะกลายเปนโซน  III  และในทางกลับกันถาเราเพิ่มคาของแสงขึ้นอีก 1 stop  ก็จะกลายเปน

โซน  VI  เพิ่มอกี  2  stop ก็จะกลายเปนโซน  VII  ซึ่งการถายแบบน้ีอยูกบัการพิจารณาของเราเปนหลักใหญ ๆ วา

จะเลือกใชการถายแบบใด  ดังท่ีกลาวมาแลว 

VII 

II 

IV 
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 ในเคร่ืองวัดแสงเฉพาะจุด (spot meter)  จะมีตัวเลขบอกเปน Guideline   ถาตัวเลขจากการที่ใช

เคร่ืองวัดแสงอยูท่ีเลข 7  ถาเราถายตรงบริเวณน้ันก็จะกลายเปนโซน V  แตถาเราเลื่อนใหตรงกับความจริงบริเวณ

น้ันก็จะเปนโซน  III   และเราก็จะรูวาเลข 8 จะเปนโซน  IV  และเลข 9  ก็จะเปนโซน  V  ซึง่เราจะเรียกตัวเลขพวกน้ี

วา ดัชนีสําหรับชี้โซน  ดังตารางตอไปน้ี 

 

โซน   0    I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII    IX     X 

เลขบนเคร่ืองวัดแสง 4    5    6     7       8      9    10    11      12     13    14  

 

 จากตารางน้ีในกรณีแรกจะเกิดก็คือถาวัดแสงไดและบอกท่ีเลข 7  น้ันหมายถึงบริเวณน้ันอยูโซน V   ถา

เล่ือนเลข 8  มาแทน เลข 7  ก็จะกลายเปนโซน  IV  ถาเปล่ียนเปนเลข 9  แทน เลข 7  ก็จะกลายเปนโซน  III  ซึ่ง

หมายถึงถาเลข 7 เปนโซน III  ก็คือตรงตามตารางท่ีกําหนดใหเลข 7 เปนโซน III  ซึ่งจากวธิีน้ีเปนการงายแกการใช

ระบบโซนโดยอานโดยตรงจากเคร่ืองวัดแสดงเลย (โดยใชสเกลท่ีบอกมาบนเคร่ืองวัดแสงน้ี) 

 
สูตรสําหรับการถายภาพ 

 เราจะมีสูตรสําหรับการคํานวณโดยไมตองพึง่สเกลบนเคร่ืองวัดแสงในการหาโซนสําหรับการถายภาพ : 

 ขั้นแรก การหาสูตร  ก็คือตองรูความไวแสงของฟลมอันดับแรกแลวนําความไวแสงน้ีไปถอดรากท่ีสอง 

(square root)  เชน  ฟลมความไวแสง (ASA)  125 ถอดรากได (ตัวคีย key)  คือ f :11  ซึ่งตัว key stop น้ีจะให

โซน  V  ในการถายภาพ  สวนความเร็วชตัเตอรน้ันตองวัด  เราตองวัดการสองสวางโดยวัดเปนแรงเทียน  เชน

บริเวณน้ันวัดได 60 แรงเทียน  ความเร็วชัตเตอร ก็จะได 1/60 วินาที  แตในปกติการถายภาพของผม  จะจัดสวนท่ี

เปนโซน  III  ท่ีจะปรากฎบนภาพเสียกอน ซึ่งเมื่อจัดโซน III  วัดความสองสวางได 30 แรงเทียน  ฉะน้ันสวนท่ีสอง

สวางได 60 แรงเทียน  ก็จะตองกลายเปนโซน  IV   และสวนสงสวาง 120 แรงเทียนก็จะเปนโซน  V  ก็คือความเร็ว

ชัตเตอร  1/125 วินาที  ซึง่การคํานวณแบบน้ีคอนขางจะรวดเร็ว  โดยการใชสูตรน้ี ซึ่งเร็วกวาการใชสเกลบน

เคร่ืองวัดแสง 

 ถึงแมจะใชสเกลเลขท่ีบอกอยูบนเคร่ืองวัดแสงมาคํานวณก็ได ตัวอยางเชน  ตัวเลขบนเคร่ืองวัดแสงบอก

เลข 10 ซึ่งผลชี้ไปท่ีการถายภาพท่ี key stop  ตามความไวแสงของฟลมคือ 1/10 วินาที ซึ่งเราจะไดวาวตัถุน้ันสอง

สวางเทากับ 10 แรงเทียน (ตัวเลขท่ีบอกเชนน้ี  เชนเคร่ืองวัดแสงของ pentax spot meter และเคร่ืองวัดแสงอื่น ๆ 

บางอัน) ซึ่งจะทําใหเรารูวาตัวเลขอื่น ๆ บอกดัชน้ีของแสงท่ีสองสวางออกมาไดอยางไรบาง เลข 11 จะเปน 20 แรง

เทียน  เลข 12  จะเปน 40 แรงเทียน  เลข 9  จะเปน 5 แรงเทียน  แตท้ังน้ีมีขอควรระวังคือ ถาเคร่ืองวัดแสงคุณมี  

K factor  คุณจะตองแยกผลดวยการปรับความไวแสงของฟลมโดยจะแยกใหเหมาะสมดวยการทดลองหรือ 

Testing เสียกอน  ถา  K factor  ตองการใหเราเปล่ียนความไวแสงของฟลมบนเคร่ืองวัดแสง  เชน   ASA  64  เปน  

Asa 80   แตเราจะตองนึกถึงวาเราใช  ASA 64  อยู  เมื่อใชสูตรในการถายภาพ  ซึ่งเราทํางาย ๆ ดวยการเขียนลง

บนเทปแลวติดไวท่ีเคร่ืองวัดแสงสําหรับเปนตัวอางเพื่อเราจะใชสูตร สําหรับการถายภาพ 
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 และขอท่ีแนะนําทุก ๆ คนก็คือการจดบันทึกการถายภาพ ซึ่งการบันทึกน้ี เราจะบันทึกการสองสวาง,  จุด

ตกและการชี้คาของโซน, รวมถึงขบวนการในการถายและขอมูลอื่น ๆ ซึ่งการจดขอมูลตาง ๆ เก็บไวจะเปนการชวย

เรา  “วินิจฉัยถึงการถายภาพที่เราไดทําการถายไป  แลวจกัเปนอยางไรบาง”  ถาเราอยูนอกสถานท่ีแลวทําการถาย

ลืมเอาสมุดจดไป ก็หาเศษกระดาษมาจดการสองสวาง และบริเวณตาง ๆ วามีโซนอะไรบาง  และวาดภาพคราว ๆ 

ไว ซึ่งเราจะเอาไวเช็ดในภายหลัง ไดวามีความผิดพลาดใด ๆ บางท่ีเราไดถายไป เพือ่เปนการตรวจเช็คไดอยางดี 
ความแตกตางระหวางสีของวัตถุบนภาพถาย (Subject Contrast) 
 ความแตกตางระหวางสีก็คือความแตกตางระหวางสีขาวจนถึงสีดําบนภาพถาย แตเพือ่ความแนนอกใน

การพิจารณาวตัถุตาง ๆ ของความแตกตางของสีโดยใชระบบโซน ฉะน้ันจึงขอใหพิจารณารูปท้ัง 3 รูปน้ีกอน  

(ตอไปจะเรียกความแตกตางของสีวา 

 

             รูปท่ี  1 

 

รูปแรก  ใหเห็นถึงความแตกตางของโซน แบบธรรมดา  เมื่อเราอานคาของการสองสวาง ในบริเวณเงา

มืด คือเลข 7  คือโซน III  ตัวสีเทากลางเลข 9 คือโซน  V และบริเวณท่ีสวางคือเลข 11 คือโซน  VII  สวนเงามืด

มาก ๆ และสวางมาก ๆ  อยูเกินโซน III  และโซน  VII  และมีบริเวณเล็กไมตองคํานึงถึง แตก็สงผลใหรูปมีความ

แตกตาง ของสีท่ีสวย ซึ่งรูปน้ีจะอยูในชวงโซน  III ถึงโซน  VII  ก็กําลังดี  และใหรายละเอียดรวมถึง  Contrast  

กําลังดี (ดูภาพประกอบแรก) 
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 รูปท่ี  2 

 

รูปท่ีสอง  ภาพน้ีเปนภาพท่ีมโีซนคอนขางนอย  ในเงาอานไดเลข 4 คือโซน III  และบริเวณท่ีสวางท่ีสุด

ในรูป อานไดเลข 7 คือโซน VI  ซึ่งรูปน้ีคอนขางแบน และ Contrast  นอย  เพราะมีสวนตางของคาสองสวางนอย 

ซึ่งการถายรูปแบบน้ี แมเราจะใหสวนท่ีเปนเงาอยูในโซน III  แลวก็ตาม  หรือการถายภาพท่ีมากขึ้น เพื่อใหสวนท่ี

สวางน้ันมีรายละเอยีดเพิ่มขึ้นก็ตาม  โดยใหสวนท่ีเปนเงาอยูโซน  IV  และสวนท่ีสวางท่ีสุดอยูโซน  VII  ผลก็จะได

เหมือนเดิม  ผลของการมองเห็นหรือดู จะขึ้นอยูกับสถานการณ และเราก็จะเลือก โดยองิ ความตองการผลท่ีจะ

เกิดในภาพถาย ขั้นตอนสุดทายเปนสําคัญ  และเราจะตองจําไววา รายละเอียดท่ีปรากฎบนฟลมน้ัน จะไมมี

ประโยชน  ถาเราเพิ่มคาของการถายภาพ แมแตการถายภาพท่ีคาตํ่ากวา โดยเฉพาะเงามืดอยูในโซน  III  และ

สวนสวางอยูโซน  VI  เราก็จะแนใจไดวา รายละเอียดก็จะไดมาท้ังหมด แตท้ังน้ีก็ดูขาดเหตุผลและดูบังคับในการ

ถายท่ีใชคามากขึ้นก็ตาม  แตการใหเงาน้ันอยูในโซน  III    ฟลมท่ีไดก็จะมี Grain  ท่ีสวยงาม และการถายภาพท่ี

ใชคามากข้ึนน้ันดูจะเปนการเสียความเขมขน (Density)  ซึ่งการอัดและลางภาพและฟลมท่ีจะใหมี Contrast  ท่ี

ดีกวาน้ีจะขอกลาวตอไป  ทีหลัง 
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 ภาพท่ีมี สเกลของวัตถุท่ีจะถายนอย ๆ น้ันจะมีขอจํากัด  ในการถายภาพอยางเชนภาพน้ี  เราอาจจะถาย 

เงามืดในโซน III, IV  หรือ  V    ก็ได ซึ่งการถายแบบน้ี จะคอนขางเขาใจผิดพลาด  เก่ียวกับการถายภาพแสงมาก

หรือแสงนอยก็ได  จริงอยูฟลมมีการรับแสงไดกวางของการถายตาง ๆ ในคาตาง ๆ กันไป  เชนการถายภาพท่ีมี

ลักษณะแบน ๆ เชนน้ี  เราก็ตองเสียสละรายละเอียดตาง ๆ  ออกไป เพือ่การถายภาพไดไมผิดพลาด และเราตอง

จําไดวาถึงจะทําใหชวงของ Contrast  สูงขึ้น  สเกลก็จะมากข้ึนตามไปดวย  และการรับแสงของฟลมก็จะลดลงไป

ดวย  อยางเชนตัวอยางท่ี 1  ถาเราเปล่ียนคาของการถายภาพ  ผลท่ีตามมาคาของรายละเอียดในสวนท่ีสวางหรือ

เงามืด ก็จะเปล่ียนตามไปดวย  ประการสําคัญดวย หรือหายไปก็ตาม  ซึง่ถาเราใชใหถูกตองแลวเราก็จะเก็บเก่ียว

ผลประโยชนสูงสุดจากฟลมน้ันๆ ท้ังน้ีเราจะตองคิดคํานึงถึงคาการถายภาพตํ่าสุด ท่ีจะทําใหรายละเอียดปรากฎ

บนสวนท่ีอยูในเงามืด (ดูภาพประกอบท่ี 3) 

 

 

           รูปท่ี  3 

      

 รูปท่ี 3  เปนภาพท่ีมีสเกลมากหรือมี contrast  สูง  สวนท่ีเปนเงามืดอานคาอยูเลข 8 คือโซน III  บริเวณ

สวางสุดอยู 14  อยูโซน IX  ซึ่งถาภาพอยางน้ีปรากฎเราจะยืดโซนออกไปถึงโซน XIII หรือสูงกวา ซึ่งถาเกิด

เหตุการณอยางน้ีแลว เราตองทบทวนใหมวาสวนท่ีเปนเงาน้ัน  อยูตํ่ากวาโซน III  ไดหรือไม โดยท่ีไมทําใหภาพ

เสีย  เพราะถาทําไดก็จะทําใหโซนสูง ๆ ตํ่าลงไดอยางเชนตัวอยางภาพท่ียกมา สวนท่ีเปนเงาตองอยูโซน III  

ฉะน้ันจึงไมสามารถดึงโซนสูง ๆ ลงมาได  เราจะตองไปแกตอนลางฟลมเอา  ซึ่งจะขอกลาวตอไป  ซึ่งในรูปน้ีการ

ถายภาพโดยใชแสงนอยหรือมากในการถายภาพ (Over and under Exposure)  มิสามารถทําได  ซึ่งถาถายภาพ
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โดยใชแสงนอยในการถายภาพจะเปนการเส่ียงตอรายละเอียดของเงาในภาพ หรือการถายภาพท่ีใชแสงมาก จะ

ทําใหควบคุมในสวนท่ีเปนสวนสวางคอนขางยาก 

 
 
 
การยืดออกและลดลงของโซนตาง ๆ (Expansion and Contraction)   

ตามท่ีเคยไดพูดถึงระบบโซนท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางการสองสวางตาง ๆ กันไป  โดยการลางฟลม

ดวยเวลาปกติ หรือเวลามาตรฐานท่ัวไป  แตท้ังน้ีเราก็สามารถเปล่ียนแปลงเวลาในการลางฟลม เพื่อใหไดผล

สูงสุดโดยท่ีเปนการชดเชยหรือทดแทนวัตถุท่ีมีการสองสวางมากหรือนอย  ซึ่งฟลมตาง ๆ ท่ีเราใชอยูน้ันสามารถ

ตอบสนองการเปล่ียนแปลงเวลาในการลางฟลมแตกตางกันออกไป  แตท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงเวลาน้ันก็เพื่อการฝง

ตัว Contrast ใหอยูในชวงท่ีเราตองการ 

ซึ่งการเพิ่มหรือลดเวลาในการลางฟลมน้ันมีกฎงาย ๆ ท่ีตองจําไวก็คือ “ถาเพิ่มเวลาในการลางฟลม  

Contrast  ก็จะมากขึ้น  และถาลดเวลาในการลางฟลม Contrast ก็จะลดลง”  ซึ่งกฎน้ีเราจะตองนึกและจําไวเสมอ 

เพราะบริเวณตาง ๆ ของฟลมมีบริเวณท่ีแตกตางกันออกไป  หมายถึงบริเวณท่ีมีความเขมขนสูง  ยอมมีผลกระทบ

มากกวาบริเวณท่ีมีความเขมขนตํ่า (ประมาณโซน  III  หรือตํ่ากวา)  ซึ่งการเปล่ียนแปลงเวลาในการลางฟลมน้ัน

จะมีผลกระทบตอบริเวณท่ีมีความเขมขนตางกัน  มีผลกระทบตางกันออกไปเชนกัน เมื่อเปล่ียนแปลงเวลาลาง

ฟลม  สวนการปฏิบัติในเวลาลางฟลมท่ีเพิ่มหรือลดเวลาน้ัน สวนอื่น ๆ เชน  การใชนํ้ายา  (สวนผสมตาง ๆ 

อุณหภูมิ  หรือแมแตการเขยาแทงคท่ีลางฟลมน้ันทําตามปกติ  มีเพียงเวลาในการลางเทาน้ันท่ีเปล่ียนแปลง  เพื่อ

จุดประสงคท่ีจะประสบผลสําเร็จใหเกิดชวงตาง ๆ ท่ีดีท่ีสุด  โดยการอัดลงบนกระดาษจัดภาพมาตรฐานท่ัวไป 

ถึงแมวัตถุน้ันจะมีการสองสวางมากหรือนอยเกินไปก็ตาม    

การเพิ่ม  Contrast  โดยการใชเวลาในการลางฟลมเพิ่มขึน้น้ันขอเรียกวา “การยืดออก”   และการลด 

Contrast  โดยลดเวลาในการลางฟลมขอเรียกวา “การลดลง”  ซึ่งการใชระบบแบบน้ีจะมปีระโยชนอยางมาก

สําหรับระบบโซน เชน รูปท่ีมโีซนอยู 5 โซน  จะสามารถอัดภาพไดหกคา  โดยยืดเวลาในการลางฟลม  หมายถึง 

ฟลมน้ันจะถูกยืดเวลา  ในการลางออกจะเปน  N + 1  จะไปเพิ่มฟลมใหเปนโซน  III  ถึง  VIII  และถาเพิ่มเวลา

มากขึ้นอีกก็จะกลายเปนโซน  III  ถึง   IX  จะเพิ่มขึ้น 2 โซน ก็คือ   N + 2    ในการลางฟลม (ฟลมบางอยางไม

สามารถเพิ่มเวลาในการลางได  N + 2  ก็ตาม)  ในทางกลับกัน ถาตองการลดลงของโซนตาง ๆ  เชน  โซน  II  ถึง  

IX  ก็คือการลางแบบ N – 2  แตการลางฟลมโดยยืดออก หรือลดลงก็จะมีขอจํากัดในฟลมงานอันจะขอกลาวตอไป    

สวนท่ีสําคัญท่ีจะตองเขาใจไวกอนของผลการยืดออกและลดลงของการลางฟลม  เก่ียวของกับ 

สวนท่ีมีการสองสวางตํ่า (how values)  ซึ่งจะตองจาํไววา “สวนท่ีสองสวางตํ่า (how values  shadow areas)  จะ

ถูกบังคับจากการถายเทาน้ัน  ขณะท่ีสวนสองสวางสูง (light areas)  จะสามารถบังคับไดจากการถายและการลาง

ฟลม”  ซึ่งเราจะตองทําความเขาใจใหถูกตองและจําไวเสมอเกี่ยวกับสวนท่ีเปนเงามืดหรือสองสวางตํ่า  จะควบคุม

ไดจากการถายเทาน้ัน  ในขณะท่ีสวนสองสวางสูงจะสามารถควบคุมไดจากการถายและการลางแบบยืดออกหรือ



 58 

ลดลง  จะมคีาจํากัดความของการถายภาพวา  “ถายสวนท่ีเปนเงามืดและลางฟลมสําหรับสวนท่ีเปนสวนสอง

สวางสูง”  ซึ่งการใชระบบแบบน้ีสามารถทําใหเราทราบถึงผลลัพธท่ีจะออกมาได 

ตัวอยางเชนภาพท่ีมี Contrast  คอนขางสูง  สวนท่ีเปนเงา (คือเลข 6)  อยูท่ีโซน III  สวนท่ีสองสวาง  (12)  

อยูท่ีโซน  IX  ซึ่งจะม ี Contrast  คอนขางสูงเมื่อออกเปนภาพแลว ถาเราลดโซนในการถายภาพเพื่อสองท่ีอยูใน

บริเวณท่ีสองสวางสูง เราก็จะเสียรายละเอียดในสวนท่ีเปนเงามืด  แตถาเราถายแบบเดิมแตลดเวลาในการลาง

ฟลมลงเปน  N – 1  สวนท่ีเปนโซน IX  ก็จะกลายเปนโซน  VIII  และถาลดเวลาลงอีกเปน  N – 2  สวนท่ีเปนโซน  

IX ก็จะกลายเปนโซน    VII  แทน ซึ่งจะใหรายละเอียดมากข้ึน  แตถาภาพท่ีมี Contrast ตํ่า  เราก็จะเปล่ียนไปตรง

ขามกับตัวอยางท่ีกลาวมาแลวน้ี  เชน สวนท่ีสองสวางอยูท่ีโซน VI  ถาเราเพ่ิมเวลาในการถายภาพเปน  N + 1  ก็

จะกลายเปนโซน  VII  ถาเปล่ียนเวลาในการลางเปน   N + 2   ก็จะกลายเปนโซน VIII  ซึ่งท้ังหมดน้ี เราตองทราบ

วาจะตองการผลในลักษณะใดบาง และเราจะไดบังคับเพื่อใหเกิดผลตามท่ีเราตองการมากท่ีสุด 

ในทางปฏิบัติจริง ๆ การเปล่ียนแปลงการลางฟลมตามท่ีเราทราบมาวา จะมีผลกระทบตอสวนท่ีมีความ

เขมขนสูงเทาน้ัน  แตจริง ๆ แลว  สวนท่ีเปนเงาตาง ๆ ก็จะมีผลกระทบดวยเชนกัน  เชนการลดลงของเวลาในการ

ลางฟลมจะทําใหความเขมขนใหหายไปไดบาง และ Contrast ดวย  เราจะแกไขดวยการเพิ่มเวลาในการถายอีก

เล็กนอย ประมาณ 1 stop เพื่อเปนการชดเชยแสงท่ีขาดหายไปในสวนของการเพิ่มเวลาในการลางฟลม จะไมคอย

มีผลกระทบตอความเขมขนของสวนท่ีเปนเงามืดเทาใดนัก 

เรายังไมชี้เฉพาะลงไปถึงการลางฟลมในแบบมาตรฐานหรือ N + 1, N – 1 และอื่น ๆ การทดสอบตาง ๆ 

จะตองทดลองกอน  การใชเวลาในการลางฟลมซึ่งจะเกี่ยวของกับสวนท่ีมีความเขมขนสูง ตัวอยางเชน  เรา

ถายภาพวัตถุท่ีมีอยูแปดโซน  ถาเราใชการทดสอบเวลาในการลางฟลม และตองการเพิ่มขึน้หน่ึงโซน  N + 1  เราก็

ตองหาเวลามาตรฐานกอนถึงจะเพิ่มเวลาใหถูกตองเสียกอน  เพื่อตองการเพิ่มโซนใหถกูตอง  และเราควบคุมได

ตามท่ีเราตองการ 

การเปล่ียนแปลงเวลาลางฟลมน้ัน จะทําให Contrast เปล่ียนตามไปดวย และผลขางเคียงก็จะเกิด

ตามมาเชนกันคือ Local Contrast คือสวนท่ีมีความเขมขนต้ังแตชวงกลางจนถึงความเขมขนตํ่า ซึ่งสวนของ

บริเวณความเขมขนสูงและตํ่าเราเขาใจวาเปนสวนของรายละเอียด แตก็มคีวามแปรปรวนเกิดในชวงน้ีไดเชนกัน 

ซึ่งจะแปรปรวนประมาณ หน่ึงถึงสองโซน  โดยท่ีสวนน้ีจะมั่งคงหรือออนลงเกิดจากการเปล่ียนแปลงเวลาลางฟลม 

ตัวอยางเชน  ถาเราลดเวลาในการลางฟลมลง เพื่อบังคับชวงของความเขมท่ีมีชวงมาก ๆ ลง  เราจะพบวาภาพ

ของเราจะขาดสวนท่ีคอนขางเขมขน หลังจากโซน V  ลงมา การลดเวลาของการลางฟลมจะกอใหเกิดผลของการ

ยอหรือลดลงของ Local Contrast ลง  ซึ่งผลท่ีเห็นไดคือภาพจะดูทึม ๆ และขาดชีวิตชีวา  ซึ่งมีทางแกถาเราใช

เวลาท่ีลดลงในการถายภาพ N – 1  ก็คือการเพิ่มแสงท่ีใชถายประมาณ  stop  เพื่อชวยเหลือสวนท่ีเปนเงามืด 

แตท้ังน้ี  เราก็สามารถใชขอไดเปรียบของผลของ Local Contrast  ไดเชน  ภาพถายภาพบุคคล 

(portraiture)  เราสามารถนํามาใชเพื่อลด Contrast  ของผิวของแบบท่ีเรานํามาถายได  เชนการถายภาพคนขาว

เราสามารถใชหรือใหอยูในโซน VII  ได  และใชเวลาในการลางฟลม  N – 1  ซึ่งผิวก็จะลงมาที่โซน VI  ซึง่ผลจะทํา

ใหผิวดูนุมนวลข้ึน 

 



 59 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                        N    

     

 



 60 

 

                                                                         N - 1 

 

 

 

 

 

 

   N – 2 

 

การถายภาพบคุคลและลดเวลาในการลางฟลมลงไป 1 โซน จากภาพแรกเปนการลางเวลาปกติ สวน

ภาพท่ีสองเปนการลางฟลมลงโดยลดเวลาลงเพื่อใหลดลง 1 โซน และภาพท่ีสามเปนการลดเวลาในการลางฟลม

เพื่อใหลดลง 2 โซน จะสามารถสังเกตท่ีผิวหนาดานขวามือของเราไดวาในของภาพแรกจะอยูท่ีโซน VIII เน่ืองจาก

เป ็นคนผิวขาวและถูกแสงจะกลายมาเปนโซน VII ในภาพท่ีสองสวนในภาพท่ีสามจะกลายมาเปนโซน VI ทําใหผิว

ดูนุมนวลข้ึนมากกวาการลางฟลมดวยเวลาปกติ 

การจํากัดของการยืดเวลาในการลางฟลม (The Limits of Expansion)  ในขณะท่ีผลของการลดเวลาใน

การลางฟลมจะเกิด Local Contrast  การยืดเวลาในการลางฟลมก็เกิดผลเชนเดียวกัน  ผลท่ีเกิดจากการยืดเวลา

ในการลางฟลมออกก็คือ  เกิดการแตกของภาพ (Grain) ซึ่งจะทําใหภาพดูไมสวยงาม  การลางแบบ  N + 1  

สามารถใชไดกับฟลมท่ัว ๆ ไป  แต  N + 2  ใชไดกับฟลมบางอยางเทาน้ัน  หรือฟลมท่ีคอนขางบาง  กม็สีวนจํากัด

ในการเพิ่มเวลาในการลางฟลมเชนกัน  ซึ่งเราจะยืดเวลาในการลางออกไปน้ัน ตองคิดคํานึงวาผลจะออกมาเปน

อยางไรบางใหดีเสียกอน 
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การเปล่ียนแปลงการลางฟลมแบบอื่น ๆ  (Other Development  Variation)   
การเปล่ียนแปลงเวลาในการลางฟลมน้ันสามารถชวยเหลือในการบังคับ Contrast และ  Tone ตาง ๆ ได

ดี  สวนการเพิ่มนํ้ายา ตัว  Developer  ก็จะเปนตัวชวยไดอีกอันในการชวยในสวนเงามืด และแยกสวนท่ีมีความ

เขมขนสูงได  หรือแมแตการใชนํ้ายาท่ีเขมขนสูง  หรือการใชนํ้ายาสองสูตรชวยในการลางฟลม  เชน  ปกตินํ้ายาท่ี

ใชตองผสมนํ้า  1 : 3  หรือ 1 : 2  ก็อาจจะใชเปน  1 : 1 หรือไมผสมนํ้าเลย  เปนตน  แตการใชวธิีน้ีอยาลืมท่ีจะ

ชดเชยการเพิ่มแสง (เพิ่ม stop)  ในการถายภาพ  สําหรับสวนท่ีเปนเงามืดเปนการชวยเหลืออีกทางหน่ึง 

สวนที่ IV 
 
การถายภาพที่เกี่ยวของกับความเขมของแสง (Densitometry) 

ระบบโซนเปนสวนหน่ึงของการถายภาพท่ีมีแสงเปนตัวกําหนดซึ่งเปนระบบของระบบของวิทยาศาสตรท่ี

เก่ียวกับ การถายภาพและความเขมขนของแสง  ถาเราเขาใจระบบโซนดีแลว  การถายภาพแบบตาง ๆ ก็จะไมยาก

ตอไปอีกแลว  เพราะการเรียนรูตาง ๆ ก็จะเปนประโยชนสูงสุดแกชางภาพนั้นเอง 

 
ความเขมของแสง (Density) 
 ในการที่เขาใจถึงความเขมของแสง  เราตองรูกอนวาเมื่อแสงถูกฟลม  แลวนําฟลมน้ันไปลาง  จํานวน

ของแสงท่ีเล็กนอยน้ีจะสองสะทอน หรือรับไว จะคงอยูหรือผานไปน้ัน ขึ้นอยูกับจํานวนของเม็ดผลึกของเงินท่ีจะคง

อยูบนฟลม  เมือ่ลางฟลมน้ันแลวแสงท่ีผานไปน้ันสามารถวดัเปนเปอรเซนต  ของแสงท่ีสองสวางได  ถาแสง 1 ใน 

4  เมื่อตกกระทบฟลมแลว ผานไปน้ัน  เราสามารถเรียกไดวา  แสงท่ีผานไปน้ันมีปริมาณ  25 เปอรเซนตหรือ 0.25 

แตในท่ีน้ีเราสนใจเก่ียวกับแสงท่ีฟลมรับไวมากกวาท่ีผานฟลมออกไป  (เพราะเราสนใจสวนเขมบนฟลม

มากกวาสวนท่ีเปนใส ๆ หรือไมมอีะไรเลยบนฟลมมากกวา)  ถาเรากลับตองการสองผานของแสงเปนการรับไวของ

แสง  เพือ่ใหอยูในทํานองเดียวกัน (หมายถึงการแบงจากการสองผานของแสง)  ตัวอยางเชน  ของการรับไว เปน  

1/0.25  หรือ 4  ความเขมของแสง  จะถูกจํากัดอยูในเลขท่ีกําหนดได  (คือเต็ม 10)  การรับ ไวในกรณีน้ีคือ  0.60  

แตอยางไรก็ตามเราก็มเีคร่ืองมือวัด  ซึ่งเรียกวา Densitometer  ซึ่งจะวัดความเขมของแสง  ไมวาบนฟลม

หรือบนภาพได  ซึ่งเคร่ืองมอืท่ีวัดฟลมจะเรียกวา Transmission densitometer และท่ีวัดบนภาพจะเรียกวา  

Reflection densitometer  ซึ่งจะทําใหเราทราบความเขมของแสงไดเปนอยางดี 

 

กราฟของความเขมของแสง (The Chracteristic Curve) 
การอธิบายท่ีดีท่ีสุดของความเขมของแสงก็คือ การรางกราฟระหวางความสัมพันธของการถายภาพและ

ความเขมของแสง  โดยเราจะแบงสเกลในสวนของ  1.0  โดยแบงเปน 0.3  ในท่ีน้ีก็เพราะ 0.3  เปน  log  ของ 2  

และ 0.3    ก็คือการถายภาพที่เปล่ียนตอ  1  ใน 3 ของ stop  ซึ่งเราจะตองจําสวนของเลขตาง ๆ  เหลาน้ีใหถูกตอง

วา 0.3  ท่ีเพิ่มขึ้น หมายถึงการถายภาพ 1  stop  หรือ 1 โซน  ท่ีเปล่ียนไป 
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กราฟความเขมของแสงน้ีหรือเรียกไดวา H+D Curve (Hunter and Driffield Curve) เปนผลของความ

เขมของแสงในแตละคาของการถายภาพ  คาของการถายภาพจะอยูในแนวนอน สวนในแกนแนวต้ัง คือความเขม

ของแสง  ซึ่งตอไปน้ีจะขอเรียกแกนแนวนอนวา log E  และคาแนวต้ังวา Density  ซึ่งคาของ  log  E น้ี  จะสูงขึ้น

จนถึงเสนกราฟโดยมีคาของผล  Density  จากการถายดานซายมอืเปนตัวบังคับ ซึ่งจะพบไดวา การถายภาพท่ีคา

ตํ่า ๆ จะทําใหมี Density  ตํ่าตามลงไปดวย   และคาการถายท่ีสูง กจ็ะม ีDensity  สูงตามไปดวย  ซึ่งผลการกราฟ

น้ีจะเปล่ียนแปลงไปตามฟลมนํ้ายา และเวลาในการลางท่ีแตกตางกันไป ก็จะทําใหกราฟเปล่ียนไปดวยเชนกัน (ดู

ภาพกราฟประกอบ) 

 

 

จากกราฟ เราจะเห็นการถายภาพจากท่ีมีคาตํ่าจนถึงคาสูง  ดานซายสุดจะเปนคาของ  log E  ท่ีมีคา

ตํ่าสุด คือจะมคีาเปนโซน O หรือตํ่ากวาโซน O ซึ่งแสดงใหเห็นวาฟลมสวนน้ันไดรับแสงคอนขางนอย  ซึ่งจะเปน

สวนท่ีมคีวามเขมของแสง  (Density)  ตํ่าซึง่บริเวณน้ันบนฟลมจะเปนบริเวณท่ีมีสีขาวหรือใส ม ี  fog อยูบนฟลม

ใส ๆ  ไมมีรายละเอียดใด ๆ เลย  ซึ่งสวนท่ีไมมีรายละเอียดใด ๆ เราจะเรียกวา  filmbase-plus-fog  หรือ fb-f  ซึ่ง

สวนท่ี fog น้ีจะเพิ่มปริมาณข้ึนตามอายุ,  ความรอน และความชื้น  แตก็ไมสงผลถาเรานํากลับมาอัดภาพอีกเพราะ

เปนสวนท่ีดําอยูแลวบนภาพ 
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และถาเราเลื่อนกราฟ  จุดแรกท่ีเกิดจากผลจากแสงที่เกิดจากถาย ซึ่งคาแรกท่ีวัดไดเมื่อมีความเขมของ

แสงเกิดขึ้น  จะเรียกวา  Thershold lenposure  ซึ่งจะแรกน้ีเรียกวา จุดหัวของกราฟของความเขมของแสง หรือ  

toe ซึ่งบริเวณนี้จะเริ่มต้ังแตโซน  I, II  และ III  และเมื่อการถายท่ีมีความเขมของแสงสูงขึ้น กราฟก็เกือบจะเปน

เสนตรงขึ้นไปเร่ือย ๆ ซึ่งสวนน้ีก็จะมีความเขมของแสงท่ีพอดี คือต้ังแตโซน IV  ถึงโซน VIII  ซึ่งชวงน้ีจะเรียกวา  

Straight line Section  สวนท่ีตอขึ้นไป คือต้ังแตโซน IX  ขึ้นไป จะเรียกวา  shoulder  ซึ่งสวนน้ีเปรียบเสมือนความ

เขมของแสงมีมากเกินไปจนทําใหเหมือน overexposure ซึ่งรายละเอียดในสวนน้ีก็จะไมดี จะเปนบริเวณสีดํามืด ๆ 

บนฟลม  ซึ่งเราจะเรียกชวงน้ีวา  blocking ซึ่งความเขมของแสงในชวงน้ีจะเริ่มคงท่ีบนกราฟ  ซึ่งชวงน้ีเปนผลจาก

การลางฟลมและมีปฏิกิริยาสูงสุดตอผลึกของเงินบนเน้ือฟลม  เราจะเรียกวา  Dmax   

ฟลมในปจจบุันน้ีสามารถทําใหชวง Straight line Section  บนกราฟน้ันยาวข้ึนกวาฟลมสมัยกอนมากนัก  

ซึ่งชวงน้ีจะคอนขางยาว ดังท่ีกลาวมาแลว  ซึ่งกวาจะถึง  shoulder  ของกราฟ ก็คอนขางยาว ซึ่งชวงท่ีเปน  หรือ

บริเวณท่ีเปนการสองสวางสูง (highlights)   ก็คอนขางส้ันลง ซึ่งจะตางกับฟลมสมัยกอน  ๆ  เพราะฟลมสมัยใหม

น้ีจะสามารถจาํกัดชวงหลังจาก shoulder ใหส้ันลงได  ท้ังจากฟลมเองและผลจากการลางฟลมเชนกัน  แตอยางไร

ก็ตาม  เราก็ควรระมัดระวังในการถายภาพ  เพราะทําใหพลาดพล้ังได  เพราะทําใหกราฟใน highlight  ขึ้นสูงไปได

อีก  จึงทําใหเราตองคอยระวังเวลาถายภาพ 

 
การถายภาพในโซน  (Exposure in Zones) 
ถาเราพิจารณาจากกราฟ  เราจะเห็นวา ทุก ๆ log  ของการถายภาพคือ 0.3 จะเปนตัวแสดงใหเห็นถึงการ

ถายหรือ stop  ท่ีเปล่ียนไป 1 stop  หรือคร่ึง  stop  ซึ่งหมายถึงโซนจะเปล่ียนตามไปดวยเชนกัน ซึ่งจะทําใหเห็น

ถงึความเชื่อมโยงระหวางการถายภาพดวยกลองกับหนวยของการถายภาพท่ีพอดีกันหรือเหมาะเจาะคลองจองกัน 

ซึ่งจะเชือ่มโยงกันระหวาง 0.1 ของความเขมของแสง (Density) กับโซน Iซึ่ง 0.1  คือสวนท่ีเปนสวนใส ๆ บนฟลม 

หรือ  filmbase-plus-fog   สวนโซน  II  ก็คือ  0.3  โซน  III  ก็คือ 0.6  ซึ่งจะทําใหเราคาดเดาไดวา  ความเขมของ

แสงขนาดน้ีจะอยูท่ีโซนใด หรือในทางกลับกันวาโซนนี้จะมีความเขมของแสงเทาไร  ซึ่งจะสะดวกสําหรับการใช

ฟลมและการลางฟลมอีกดวย 

ในกรณีท่ีเรานํามาแสดงน้ี   ผลจากการทดสอบความเขมของแสง 0.1  อยูท่ีโซน I  แตถาฟลมบางยี่หอเรา

พบไดวา ความเขมของแสง 0.1  อยูสูงกวาโซน I  เราก็สามารถลดการถายภาพลงได เพราะเน่ือง  ASA   ท่ีใหมา

น้ันสูงกวาท่ีเราทดสอบ  ในทางกลับกันถาโซน I  อยูตํ่ากวาความเขมของแสง 0.1  เราก็จะทําเชนเดียวกันท่ีอยูสูง

กวา แตเพียงกลับกัน  ก็คือเราเพิ่มหนวยของการถายภาพเพื่อเชยสวนท่ีขาดไป  เพราะ  ASA  น้ันตํ่ากวา 

 
Gramma and Contrast 

ความแตกตางของสี Contrast  สามารถวัดไดโดยการแบงเสนกราฟในชวง Straight-line  ซึ่งสวนน้ีของ

กราฟจะเปน เรโช  (ratio) ของความเขมของแสงกับหนวยของการถาย  โดยจะเรียกสวนท่ีแบงของกราฟน้ีจะ

เรียกวา  gamma  การแบง gamma  ก็คือการแบงโดยใช log E ซึ่งถาฟลมอันไหนม ี  gamma   ท่ีสูงจะแสดงให
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เห็นวามีควมแตกตางของสี Contrast สูงกวาฟลมท่ีม ีgamma ตํ่ากวา ตัวอยางเชน ถาเปล่ียนแปลงหนวยของการ

ถายภาพไปหน่ึงโซน  จะทําใหเกิดความเขมของแสงในฟลมท่ีมี gamma  สูงมีมากกวาฟลมท่ีมี gamma ตํ่ากวา 

แตอยางไรก็ตาม  gamma ก็มีขอบเขตจํากัดในการใชเกิดประโยชนสูงสุดในการวัด Contrast line  ถึงแม

เมื่อ straight-line จริง ๆ จะแสดงใหเห็นแต  gamma  มิไดใหการวัดสวนท่ียึดตอออกไปของขอบเขตของ  toe  

ของฟลม ซึ่งเปนสวนสําคัญมากของการถายภาพ  ซึ่งกม็ีการคิดคนวิธีการวัด contrast  เพื่อท่ีจะมาใชแทน 

gamma  เชน  วิธีการวัดแบบ Gradiant  ใชตัวยอ  G หรือของ Eastman Kodak จะใช  CI  ซึ่งวิธีการท้ังสองแบบ

น้ีจะบอกขอจํากัดของฟลมใหแนนอน  สวนโคงของกราฟท่ีตอออกจาก  straight-line  และความชันของเสนกราฟ

อีกดวย  แตท้ังน้ีระบบ  gamma   ใหความแนนอนและนํามาใชงานไดดีกวาระบบท้ังสองที่ดังท่ีกลาวมา 

 
การเปรยีบเทยีบเสนกราฟ (Comparing Curves) 
การเปรียบเทียบเสนกราฟจะบอกอะไรอีกหลาย ๆ อยางใหเกิดประโยชนสูงสุดท่ีเราจะไดรับ อยางเชน  

ปกติคุณเคยใชฟลมอยางหน่ึงวิธีการลางแบบหน่ึงมาตลอด ถาคุณทดลองฟลมอื่น ๆ และวิธีการลางอื่น ๆ หรือ

แมแตฟลมแบบเดิม  แตเปล่ียนแปลงวิธกีารลางแบบใหม ๆ แลวไปหากราฟเพ่ือท่ีจะไดผลลัพธใหดีท่ีสุดตาม

ตองการ  ซึ่งเอากราฟไปเปรียบเทียบกัน  โดยเรามีวิธีการอานกราฟไดดังน้ี 

จัด Speed point เปนจุดกําเนิดของกราฟท่ีเปรียบเทียบกันท้ังสอง  โดยท่ีจุดเกิดท่ีความเขมของแสง  

(density) ท่ี  0.1  เหนือ   filmbase – plus - fog   แลวเปรียบเทียบคาท้ังสองบนสเกลของ log E  ซึ่งกราฟท่ีมีคา

ของการถายตํ่ากวาจะอยูท่ี Speed point  จะเปนฟลมท่ีไวกวา  ซึ่งขอมูลอนัน้ีจะมีคามากถาเราเปรียบเทียบกราฟ

กับฟลมท่ีเหมือนกันแตการลางฟลมตางกัน อยางเชน ถาเราทดลองและรางกราฟเสร็จแลว จุดของ  Speed point  

คา 0.1  บนสเกลของ   lot E  เล่ือนไปทางขวา  เราจะรูทันทีไดวาตองการหนวยของการถายมากขึ้น  1 ใน  3 stop  

เพื่อท่ีจะใหอยูในคาของความเขมของแสงในโซน I 

Curve shape  น้ีเปนจะจุดอีกลักษณะหน่ึงในการเปรียบเทียบกราฟ ซึ่งกราฟจะมีความชนัของเสนกราฟ

ตางกันไปของ straight-line ซึ่งกราฟท้ังสองจะชี้ใหเห็นถึงความแตกตางต้ังแต Contrast และความแตกตางในแต

ละโซน และถาสังเกตบน log E  ซึ่งแบงออกเปนโซน  ๆ  เร่ิมจากโซน I  ซึ่งเปนหัวของเสนกราฟและถาเราเลื่อนไป

ทางขวามือทุก ๆ 0.3  จะเปนคาของโซนเสมอ จะทําใหเรารูไดวากราฟอยูตรงน้ี จะอยูท่ีโซนไหน  ซึ่งจะทําใหเรารู

ไดวา ชวงของความเขมของแสง (density)  จากการอานผลในชวงของแตละโซน  ตัวอยางเชน  เราไดฟลมมาใหม 

ซึ่งมีชวงของฟลมอยูโซน III  ถึงโซน VII  ซึ่งจะยอมใหเกิดชวงของความเขมของแสง (density)  ท่ีเราคาดหวัง

ระหวางโซน III   ถึงโซน  VIII   เปนตน 

จากน้ัน เราก็เปรียบเทียบสวนลางของเสนกราฟซึ่งเราเรียกวา toe  ฟลมบางอันมี toe ท่ีคอนขางยาวกวา

ฟลมอื่น ๆ ซึ่งหมายถึง  ชวงของความเขมของแสงตํ่า เชน  บริษัท Kodak  จะผลิตฟลมท่ีไวใชใน  studio  จะม ี 

toe ยาวกวาฟลมปกติ  เพราะใน  studio  เราสามารถควบคุมแสงไฟแฟลชได และไฟแฟลชก็มชีวงของแสงยาว

กวาปกติ  จึงเหมาะแกฟลมท่ีม ี toe  ยาว ๆ  หรือ ฟลมของ Kodak  บางอันจะใหเสนกราฟของ  straight-line 

ฟลมในปจจบุันสวนมากจะมี  straight-line  ท่ีคอนขางยาว  แตถาเกิด shoulder  คุณควรตรวจคาของ

โซนใหถูกตอง  มิใหคาของโซนน้ันลดลง  ซึ่งถาเกิดขึ้นคุณควรเปล่ียนวิธีการลางฟลมใหมจะดีกวา 
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กราฟอันน้ีเปนการเปรียบเทียบระหวางฟลม FP4 และ PanF ลางดวยเวลาปกติ แสดงใหเห็นความ

แตกตางกันใน contrast คอนขางชัดเจน เร่ิมต้ังแต toe ของฟลมก็มจีุดกาํเนิดตางกันแสดงใหเห็นวาในโซนตํ่า ๆ 

น้ัน density ในฟลม FP4 ดีกวาและเมื่อดูในชวงของ straight – line section แลว คือในชวงโซน III – VII จะม ี

contrast เยอะกวาฟลม PanF และชวงสุดทายคือชวง shoulder ของกราฟโดยเฉพาะฟลม FP4 เสนกราฟจะพุง

ตอไปแสดงใหเห็นความแตกตางกันอยางชัดเจนในโซน VIII  IX และ X ตางจากฟลม PanF ซึ่งในโซนสูง ๆ คือ 

VIII  IX และ X แทบจะไมมีความแตกตางกันเลย 
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ผลของการลางฟลม (Effect of Development) 
การเปล่ียนแปลงการลางฟลม ทําใหกอใหเกิดกราฟเปล่ียนตามไปดวย  ไมวาจะเพิ่มหรือลดเวลาการลาง

ฟลม ซึ่งทําใหความเขมของแสง (density)  เปล่ียนไปดวย   

 

 

 

ตามกราฟอันแรกจะเห็นไดวาเมื่อเพิ่มเวลาในการลางฟลม  ผลท่ีเกิดตามมาก็คือ Contrast  เพิ่มขึ้น  

เพราะสังเกตจากความลาดชนัของกราฟชวง  Straight-line แสดงใหเห็นวา ถาเพิ่มเวลาในการลางฟลมชวงของ

ความเขมของแสง (density)  จะเพิ่มตามขึ้นดวย  ซึ่งตางกับสวนของ toe  กราฟ  ซึ่งเกิดผลนอยกวาชวง 
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Straight-line  แสดงใหเห็นไดวาชวงโซนตํ่า ๆ  ไมกอใหเกิดผลมากนักเมื่อเพิ่มเวลาในการลางฟลม  แตในฟลม

สมัยเกา  toe  ของกราฟจะไมเปล่ียน  แตในฟลมปจจบุัน toe  ของกราฟจะเปลี่ยนคอนขางมาก ถาเรา

เปล่ียนแปลงเวลาลางฟลมเพิ่มขึ้น  แตท้ังน้ีก็ยังนอยกวาชวงกลางและชวงปลายบนของกราฟท่ีเปล่ียนมากกวา 

 

 

 

 

กราฟอันน้ีแสดงใหเห็นถึงเมื่อลดเวลาลงการลางฟลม จะเห็นวาชวงคาตํ่า ๆ จะตกลงเชนกัน แตนอยกวา

ชวงท่ีอยูสูงขึ้นไป  หมายถึง Contrast  ก็ลดลงตามไปดวย ซึ่งเราตองนึกถึงเสมอถึงเร่ือง Contrast   ไวเปนหลัก

ใหญกอน 

ขอสังเกตท่ีควรจะตองจาํ  เมื่อเราเปล่ียนแปลงเวลาในการลงฟลม toe จะเปล่ียนตามดวย ถาเพิ่มเวลาใน

การลางฟลม  สวนลางของกราฟก็จะเปล่ียน  ถาเล่ือนไปทางซายแสดงใหเห็นวาตองการแสงลดลงเวลาถาย  และ

ถาลดเวลาในการลางฟลมแลว  สวนลางเล่ือนไปทางขวา  แสดงใหเห็นวาตองการแสงเพิ่มขึ้นเวลาถายภาพท่ี

ตองการแสงเพิ่มเวลาการถายภาพ  เราสามารถอานไดจากกราฟ และเพื่อชดเชยสวนลางดังท่ีกลาวมาแลว  แตถา
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คุณตองการลางฟลมลดลงไปอีก  เชน   N-2   และขอแนะนําใหเผ่ือการถายประมาณ stop  เพื่อชดเชยสวนท่ีขาด

หายไป 

 
ฟลม 35 mm.  และฟลมมวนรวมถึงฟลม  120 (35 mm. and Roll films) 
การควบคุมระบบโซนไดน้ัน  ตองการลางฟลมแตละอันแยกกันออกไป ซึง่จะไมสามารถบังคับไดในฟลม

แบบมวน ๆ  หมายถึงระบบโซนไมประสบความสําเร็จในฟลมแบบมวน  เพราะการถายภาพโดยใชฟลมแบบมวน  

เราจะถายตาง ๆ กันไป  เพราะจะเก่ียวเนื่องกับการสองของวัตถุ และ contrast    ท่ีสามารถจะควบคุมระบบจาก

การถายภาพได  ซึ่งจริง ๆ แลว  ระบบโซนมุงหวังท่ีจะตองบังคับระบบท้ังหมดได  ซึ่งฟลม 35 และฟลมมวนแบบ

ตาง ๆ  จะปราศจากการควบคุมไดอยางเต็มท่ี  ถึงแมบางคร้ังฟลมแบบมวน  จะสามารถควบคุมได  แตก็ไมเต็มท่ี

นัก 

การควบคุมการลางฟลม  หมายถึงการควบคุม contrast  จนถึงเกรดตาง ๆ ของกระดาษสีท่ีใช ซึ่งการจะ

ไดภาพท่ีดีออกมาน้ัน  เราจะตองขยายภาพจากฟลมท่ีเล็ก  แลวจะขยายใหใหญมาก ๆ เราก็ตองคํานึงถึง grain   

ท่ีจะเกิดในภาพอีกดวย  แตถาถายภาพจากฟลมแบบมวนโดยท่ีถายวัตถุตาง ๆ กันในภาพตาง ๆ กันไปในมวน

เดียวกัน  ขอใหคํานึงถึงบริเวณท่ีมืด ๆ เสียกอน  หรือบริเวณท่ีมีความเขมของแสงตํ่าเสียกอน  แลวลางฟลมแบบ   

N-1  สวนฟลมท่ีไดออกมาไมวาจะมี contrast ท่ีสูงหรือตํ่า เราก็สามารถจดัการได เชน  contrast  ถา  contrast  

ตํ่าเราก็ใชเกรดของกระดาษสูงขึ้นกวาธรรมดา  แตก็จะกอใหเกิด grain  ขึ้นภาพได  (กระดาษท่ีมี contrast  สูงขึ้น

จะทําให grain มากขึ้นตามไปดวย)  และอยางไรก็ตาม เราตองแนใจวาถูกบันทึกรายละเอียดอยางดี และคาตาง 

ๆ แยกออกจากกันไดดี  

แตบางคร้ังก็มีเชนกันท่ีการถายแบบใชฟลมแบบมวนมีการถายท่ีคอนขางคงท่ี เหมือน ๆ กันหมด  ฉะน้ัน

จึงทําการลางฟลมแบบตาง ๆ ก็ได  หรือถาในกลองขนาดกลาง เรามีกลักใสฟลมหลาย ๆ อันแลวเขียนวาอันน้ี  

แบบ normal,  normal-plus  หรือ normal-minus  สําหรับแยกถายภาพตาง ๆ กันไป  การลางฟลมตาง ๆ กันไป

ตามกรณีจะเกดิผลดังน้ี 

- การลางฟลมแบบมวนแลวเพิ่มเวลาในการลางน้ัน  ผลในสวนของโทนกลาง ๆ จะอยูในวงจํากัด และ 

grain  ก็จะเกิดมากตามข้ึนมาเชนกัน  ฉะน้ันการลางไมควรจะเกิน N+1  ซึง่ เราไปควบคุมสวนอื่น ๆ 

จะดีกวา  เชน  การใชกระดาษเกรดสูง ๆ  ขึ้นเพื่อเพิ่ม contrast แทน  เปนตน 

- สําหรับฟลมท่ีม ี contrast  สูง  เราสามารถลดเวลาในการลางลงไดประมาณ 2 ใน 3 ของเวลาปกติ  

โดยท่ีไมสูญเสียในสวนของเงามืดตาง ๆ แตการลางฟลมแบบ N+1 จะทําใหโทนกลางและเงามืดจะ

มีความแตกตางกันนอยเกินไป  จะทําใหภาพท่ีไดออกมาคอนขาง  flat  หรือ muddy  หรือการ

เปล่ียนการลางฟลมโดยแบบอืน่ ๆ  เชน  การใชนํ้ายาท่ีตองมสูีตร 2 ตัว  หรือสูตร  High-dilution  จะ

ชวยให  contrast ท่ีสูงขึ้นลดลงได   

การใชฟลม 35 มม.  เราตองมีขอควรระวังตาง ๆ  เชน  การถายภาพเคล่ือนไหว  ตองใชขาต้ัง 
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กลอง และตองใชรูรับแสงเล็ก ๆ ไวเสมอ  เพื่อใหเกิดระยะลึกชัดมากข้ึน  การถายภาพท่ีเราตองการ  ควรจะอยูใกล 

ๆ หรือใชเลนสท่ีมีระบบโฟกัสยาวข้ึนเพื่อเวลาขยายภาพจะไดไมมี grain  เกิดขึ้น รวมถึง contrast  จะไดสวยงาม  

เมื่อมิไดขยายภาพใหญเกินกําลังของฟลม 

 
 ฟลมสไลดหรอืถายออกมาเปนภาพเลย  (Reversal  films) 
 ระบบโซนจะเหมาะแกไวใชสําหรับฟลมขาว-ดํา หรือฟลม  nagative  สีเปนมาก  สวนฟลมท่ีถายออกมา

เปนภาพไดเลย  การใชระบบโซนจะตางกันออกไป  ในการใชฟลมสไลดหรือฟลมท่ีถายออกมาเปนภาพไดเลย 

(Polaroid film) 

 การเปล่ียนแปลงเวลาการลางฟลม เราจะถายโดยใหความสําคัญแกบริเวณเงามืด และการลางเพื่อ

เปล่ียนแปลงความเขมของแสงท่ีมีปริมาณสูง ๆ หรือโซนสูง ๆ ซึ่งตรงกันขามกับฟลมสไลด  เพราะขณะน้ี สวนท่ีมี

คาตํ่า คือบริเวณคาสูง (โซนสูง)  และบริเวณท่ีมีคาสูง คือบริเวณเงามืด เพราะบนฟลมสไลดหรือท่ีถายออกมาเปน

ภาพเลยน้ัน  บริเวณเงามืดหรือคาตํ่า ๆ จะเปนบริเวณท่ีมีผลึกเงิน (หรือชั้นของสีบนฟลม)  ติดอยูมากท่ีสุด  และ

สวนท่ีเปนสวนสองสวางมาก ๆ (density สูง ๆ )  จะเปนสวนท่ีมีผลึกเงินอยูนอยมาก หรือแทบจะไมมีเลย  เชน 

เปนสวนใส ๆ บนฟลมเชน  ทองฟาขาว ๆ  เปนตน 

ฉะน้ันการควบคุมการถายจะตรงขามกับการใชในการใช nagative  ฟลมขาว –ดํา  โดยเฉพาะชวงต้ังแต

โซน  VI จนถึงโซน  VIII  จะเปนชวงท่ีระมัดระวังในการถายมากท่ีสุด  และเมื่อเราตัดสินใจในการถายท่ีตรงไหน 

แลวจะตองนึกเสมอถึงการเปนจริงของสีของวตัถุน้ัน ๆ ฟลมสไลดและท่ีถายออกมาเปนภาพเลยน้ัน  สเกลของโซน

และโทนจะส้ันกวาฟลม nagative ขาว-ดํามาก  แตมีฟลมสไลดบางอยางในปจจุบันท่ีสามารถรับแสงเกินโซน  VII  

ไดเล็กนอย  ซึ่งในสวนของโซนสูง ๆ เราตองคิดคํานึงรายละเอียดท่ีตองการใหปรากฏดวยเชน 

 เมื่อเราคิดถึงสวนสําคัญของวัตถุท่ีจะถายลงบนโซนสูง ๆ แลว  เราตองคิดคํานึงถึงโซนตํ่า ท่ีจะตกลงไป

อยูดวยเชนกัน  เพราะรายละเอียดสุดทายท่ีจะไดไมตองเกินโซน II  แตโซน  III จะใหรายละเอียดมากกวา และ

สวนท่ีอยูโซนต่ํา ๆ อาจจะให  contrast ท่ีไมดี  ฉะน้ันทางออกของเขาก็คือ  การpreexposure  หรือการถายกอน

เพื่อการเพิ่มคาของการถายภาพ  ซึ่งสามารถยายโซนจากโซน  II  และเปนโซน  III 

 ถาสามารถเปล่ียนแปลงเวลาการลาง ซึ่งผลจะไปกระทบสวนท่ีมีคาตํ่า ๆ (density สูง)   เชน  ในฟลมของ  

Polaroid   สวนการลางฟลมสไลดน้ัน  จะใหโอกาสหรือแทบจะไมมีโอกาสในการเปล่ียนแปลงเวลาในการลางท่ีจะ

บังคับ  ชวงโทนตํ่า ๆ ได  รวมไปถึงชวงโทนสูง ๆ ดวยเชนกัน  ท่ีจะตองควบคุมมาต้ังแตการถายภาพแลว  เพราะ

ชวงโซนยิ่งสูงมากเทาไรรายละเอียดท่ีจะปรากฏย่ิงหายมากตามไปดวย  เมือ่เกิดเห็นแบบน้ีแลวเวลาในการ

ถายภาพโดยใชฟลมสไลดควรจะให  underexposure มากกวา   overexposure  ซึ่งจะทําใหสวยงามกวาไดภาพ

ท่ีมีโทนดีกวา 
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สวนที่  V 
 

การใช  Filter  ชวยในการถายภาพและวิธีการชวยการถายภาพแบบอื่น ๆ  (Filter and Pre-Exposure) 
 การใช  Filter  ชวยในการถายภาพ และวธิีการชวยการถายภาพแบบอื่น ๆ เปนการชวยในการบังคับการ

ถายใหประสบผลสําเร็จสูงสุด  การถายภาพขาว-ดํา โดยใช Filter จะสัมพนัธกันอยาง ระหวางวัตถุท่ีเราถายและสี

ตาง ๆ ของวัตถุท่ีเราถายแบบอื่น ๆ ในท่ีน้ีก็คือ การถายกอนถายจริง (จะขอเรียกวา  Pre-Exposure) จะเปนการ

ถายเพื่อชวยในสวนท่ีมีความเขมขนตํ่า หรือ Shadow Areas    ท้ังน้ีเพื่อเปนการชวยเหลือใหฟลมสามารถรับแสง

ในสวนท่ีมีความเขมขนตํ่า ๆ น้ันเสียกอน  ซึ่งการใช Filter และ Pre-Exposure  เปนการชวยการถายภาพและ

บังคับการถายภาพใหไดตามที่ตองเราตองการ  โดยประสบผลสําเร็จสูงสุด  แตท้ังน้ีก็ขึ้นอยูกับประสบการณเปน

หลักท่ีจะใชมาพิจารณาในการถายภาพ 

 
Filters 

Filters  คือ gelatin  หรือกระจกคุณภาพดี ท่ีทําการยอมหรือสีตาง ๆ ซึ่งจะกรองแสงสีตาง ๆ ท่ีมีอยูเพื่อ

ชวยในการถายภาพ เปนฟลเตอรสีแดง จะดูดแสงสีอื่นไวหมด แลวปลอยแตแสงสีแดง (เราถึงไดเห็นวาเปนสีแดง)  

และเมื่อใชฟลเตอรสีแดงเพื่อควบคุม Contrast   ในฟลมขาว-ดํา ซึ่งจะทําใหเกิดผลคือ ในฟลมขาว-ดํา จะสวางข้ึน

และเขมขน เมื่ออัดออกมาเปนภาพแลว เมื่อเทียบกับของเดิมในสีแดงท่ีเราถายวัตถุจริง ๆ 

การเรียนรูการใช  Filter  คือการดัดแปลงใชในรูปแบบตาง ๆ ขณะท่ีทดลองใช Filters มีขอแนะนําคือควร

จะถายซ้ําทีเดียวกัน  โดยใช  Filters  ตาง ๆ กนัไป  เพราะทดลองหลายคร้ัง โดยการใช Filter ตาง ๆ  กัน  ไปทําให

เรารูผลของ  Filter  ในการถายภาพจริง ๆ  

ขอควรจําของผลเมื่อใช  Filter แสงท่ีผาน Filter คือแสงของการสองสวาง (Incident Light) เปนแสงท่ีมา

จากดวงอาทิตยและแสงจากทองฟา เมื่อแสงเปนแสงธรรมชาติ แตถาในเงามืดของวัตถุตาง ๆ เปนแสงท่ีมาจาก

ทองฟาเทาน้ัน ฉะน้ันถาใช  Filter  สีฟาจะทําใหเงาตาง ๆ สวางข้ึน  แตถาใช Filter  ท่ีดูดสีฟา (สีเหลือง,  สมหรือ

แดง)  จะทําใหเงาน้ันเขมขึ้น 

 
ขอพิจารณาในการใช  Filter  ถายในแสงธรรมชาต ิ
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1.  แสงอาทิตยในชวงเชาและเย็นใหแสงท่ีออกสีแดงคอนขางมาก  สวนตอนฟาใส ๆ จะมสีีฟาเขม,  มวง

คราม และ  Ultraviolet 

2. ชวงฟาปลอดโปรงจะมีสีฟามากกวาชวงฟามีเมฆฝน 

3. แสงท่ีมาจากฟาชวงท่ีมืดคร้ึมท้ังวัน  จะมีอุณหภูมิของสีเหมือนแสงจากดวงอาทิตย และฟา 

ปลอดโปรง 

4. เงาตาง ๆ เกิดขึ้นจากทองฟาท่ีคอนขางสวาง และออกสีคอนขางสีฟา  เมือ่ทองฟาปลอด 

โปรงมากกวาชวงทองฟามืดคร้ึม 
 

ตารางการใช  Filter  ซึ่งปกติมักใชบอย ๆ 
 

Filter ผล 
#6,  #8 Filter สีเหลือง  จะชวยเม่ือถายทองฟาสีฟาจัด และสวนเงาท่ีสวางโดยทองฟา สวน 

Filter # 8 จะเหมาะแกการใชเพื่อใหเห็นแสงในชวงกลางวัน กับฟลม Panchromatic 

#12, #15 Filter  สีเหลืองแกจะทําใหเกิดผลมากกวา  Filter #6,  # 8   Filtert # 12 จะดูดสีฟา

ไวทั้งหมด  สวน Filter #15  นอกจากดูดสีฟาไวทั้งหมดแลว ยังดูดบางสวนของ     สี

เขียวดวย 

#11, #13, #58 Filter #11, เปนสีเขียวเหลืองออน, Filter #13 เหมือนกันแตเขมขนกวา สวน Filter 

#58  เปนสีเขียวเขม ใชสําหรับทองฟาสีเขม จะทําใหเขมขึ้นเชนเดียวกับวัตถุสีแดง   

Filter #11 จะชวยถาถายดวยไฟทังสเตน เม่ือใช  Panchromatic film สวน Filter 

#13  ก็เชนกันแตจะใหผลมากกวา 

#23 A, #25, #29 Filter พวกนี้เปนสีแดง  ซึ่งมีแนวโนมในการชวยทําใหทองฟานั้นสีเขมขึ้น จะ

กอใหเกิด  Contrast   มากขึ้น  Filter # 23 A   เปนสีแดงสม เหมาะแกการใช

ถายภาพวิวทิวทัศน เหมือนกับ # 25 สวน  Filter # 29  ที่เปนสีแดง ก็จะทําให 

Contrast  คอนขางสูง  เม่ือถายภาพ Landscape   

#47 Filter สีฟา  จะทําใหทองฟาสวางขึ้น  แตจะทําใหสีเขียวเขมขน รวมถึงสีแดงดวย ซึ่ง

ผลถาใช  Contrast Filter #23 A   # 25 Filter #29  Contrast  Landscape 

#44 A Filter  สีแดง  เหมาะแกการใช  Panchromatic film    ซึ่งจะทําใหสีฟาและเขียวเขม

ขึ้น 

 
การใช  Filter  เพื่อ  Contrast 
 ปกติแลว Filter  ท่ีจะใชนอกสถานท่ีสวนมากจะเปน  Filter สีเหลืองคือ  Filter #8  และ Filter #12  ถาไม

ใช  Filter  แลวทองฟาจะดูขาว ๆ แยกไมคอยออกวาอันไหนเปนทองฟาอันไหนเปนเมฆ  ถาใช Filter #8  ทองฟา

จะดูแยกออกจากเมฆขาว  รวมถึงหินขาวและหิมะดวย  แตถาตองการผลมากข้ึนท่ีดูแปลกตาออกไปอีกก็ควรใช  

Filter  สีแดง  จะทําใหทองฟาดูเขมมากขึ้น  ซึ่งสถานการณน้ีเราตองนํามาพิจารณานํามาใชเอง  แตถาทองฟาเปน

สีฟาออน ๆ  Filter เพื่อใหทองฟาเขมขึ้นแลว เงาตาง ๆ ท่ีถูกสองโดยทองฟาก็จะมืดตามไปดวย  ซึ่งบางกรณีเงา
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จะเขมกวาทองฟา จะกอใหเกิด Contrast สูงตามไปดวย  จะแกไดโดยเพิ่มคาของการถาย (เพิ่ม f : stop)  เพื่อจะ

ยังคงรายละเอียดในสวนเงาตาง ๆ  เชน  การถายภาพวิวทิวทัศนมีสีเขียวมาก ๆ ถาเราใช  Filter  สีแดงสมซึ่งดูดสี

เขียวไวหมด จะทําให  Contrast น้ันสูงขึ้นตามไปดวย 

 ถาบรรยากาศในการถายภาพ landscape  มเีมฆ แดด หมอก  ก็ควรใช Filter สีเหลืองออน เชน Filter #6  

และ  # 8   แตถามีหมอกควรใช  Filter  สีเหลือง หรือสีแดง การท่ีบรรยากาศมีเมฆหมอก จะมีแสงสีฟา  ซึ่งทําให

เราควรใช Filter ท่ีดูดแสงสีฟาไว ซึ่งการท่ีมีเมฆพวกน้ีจะปรากฎบนภาพถายมากกวาท่ีเราสามารถมองเห็น  ก็

เพราะ Film น้ันสามารถบันทึกไดมากกวาท่ีตาเราเห็น โดยเฉพาะสีมวงเขม  (Extreme Violet)   เพราะตาเราน้ัน

สามารถมองเห็นไดแตเพียงสีฟา แตฟลมน้ันจะบันทึกท้ังสีฟาและสีมวงเขม (แตแสงสีมวงเขมท่ีไมใชเปน 

Ultraviolet)  เพราะคล่ืนของแสงท่ีตํ่ากวา 35 nm. จะถูกเลนสตัดแสงน้ันออกไป  ฉะน้ันปรากฎการณเชนน้ีควรใช  

Filter คือสีเหลือง หรือ  Filter สีแดงสม  จะทําใหเห็นทองฟาชัดขึ้น ปรากฎการณท่ีมีหมอกแดดมาก ๆ และเราถาย  

Landscape หมอกแดดขึ้นอยูในระยะท่ีเราถาย (ระยะท่ีเราถายกับวัตถุคอนขางไกลจากกันมาก ๆ หมายถึงจาก

กลองสูวัตถุท่ีเราถาย)   Filter  จะตองการใชอยางมากในการถายภาพโดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อเราใช lens ท่ีมีระยะ

โฟกัสยาว เพื่อตัดทอนระยะจากกลองสูวัตถุท่ีเราถาย ซึ่งหมอกแดดน้ันจะทําใหรายละเอียดตาง ๆ ลดลงไปอยาง

มาก (หรือบดบังรายละเอียดตาง ๆ)  แตถาบางโอกาส  (ท่ีไมมีหมอกแดด) ถาเราตองการความชัดลึกเวลา

ถายภาพ  Landscape  ควรใช  Filter #47  ซึ่ง  Filter สีฟา  จะทําใหภาพวิวทิวทัศนน้ันดูลึกชัดขึ้น แตกรณีพิเศษ

ตาง ๆ  เชน  หมอกท่ีเกิดจาก ควันหรือฝุนตาง ๆ  ไมสามารถจัดการดวยการใช  Filter แตจะชวยไดดวยการใชฟลม 

Infrared Film    จะชวยใหถายภาพไดดีขึ้น (ตัดหมอกท่ีเกิดจากควันหรือฝุนได) 

 Filter  สีเหลืองจะชวยใหใบไมสีเขียวมีสีท่ีดูสดใสขึ้น ซึ่งผลท่ีออกมาคอนขางจะนาพอใจ สวนFilter สีแดง

สมจะดูดกลืนสีเขียวของใบไมทําใหดูเขมขึ้นหรือดูดําข้ึน ซึ่งจริง ๆ แลวใบไมสีเขียวจะดูสวาง เน่ืองจากสะทอนแสง

ไดดีน้ันเอง  ฉะน้ันจะเลือกใชอันไหนแลวแตกรณีกันไป สนามหญาหรือทุงหญา    ทุงขาว  ซึ่งจะสองแสงเปน

ประกายมากกวาใบไมสีเขียว  โดยเฉพาะอยางย่ิงอยูทามกลางแสงแดดท่ีคอนขางจัด ๆ เน่ืองจากจะดูดกลืนแสงสี

ฟา และสีเขียวเกือบท้ังหมด 

 สวน Filter สีเขียว (เชน Filter # 11, # 13 และ # 58)  จะทําใหใบไมดูคลายกับท่ีตาของเรามองเห็นได  

ตางกับการไมใช  Filter  สีเขียวกับ  Film Panchrometic  เชนตัวอยางการถายภาพ  แอปเปล    สีแดงกับใบไมสี

เขียว  ตาของเราจะเห็นวาใบไมสีเขียวน้ันสวางกวาผลแอปเปล  แตใน Panchrometic Film  จะไมสามารถแยก

ออกไดระหวางผลแอปเปลและใบไม  ถาเราใช  Filter สีเขียวชวย จะทําให      ผลแอปเปลน้ันดูเขมขึ้น  เน่ืองจาก  

Filter  ดูดสีแดงไวและทําใหใบไมดูสวางข้ึน ซึ่งผลจะทําใหดูเปน     ธรรมชาติมากขึ้น  Filter # 58   จะตัดแสงสี

แดงและฟาไดดีกวา  Filter # 11 และ  # 13  เน่ืองจากตัดแสงสีฟาและแดง  จึงเหมาะแกการถายภาพในธรรมชาติ  

จะทําใหสีดูสมดุลกันดีในธรรมชาติท่ีปรากฎ 

ฟลมตาง ๆ ท่ีมีผลเมื่อใช Filter (Film Response and Filters) เมื่อใช Filter กับฟลมอื่น ๆ ท่ีไมใช  

Panchromatic Film   เราจะตองคํานึงถึงการตอบรับของฟลม  ท่ีตางกันออกไปของเน้ือเย่ือของฟลม (Emulsion) 

เมื่อแสงไดผาน  Filter เขาสูฟลม เชน Orthochromatic Film  ซึ่งจะไมตอบรับหรือรับแสงแสงสีแดง  Filter  สีแดง

จะไมมีผลกับฟลมอันน้ีเลย รวมถึง Filter สีแดงสมและสีสมดวย แต Filter    สีเหลือง,  เขียว และฟา  จะใชไดกบั
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ฟลมอันน้ีเพื่อเพิ่ม Contrast ได  สวน  Film  ท่ีไวตอแสงสีฟา จะมีผลเพียงเล็กนอยเทาน้ัน สวน  Filter สีเขียว, 

เหลือง และแดง (ซึ่งปกติจะดูดแสงสีฟา)  ไมสามารถใชกับฟลมท่ีไวตอแสงสีฟา  สวนการทํา  Panchromatic Film  

ใหไปเหมือนกบัOrthochromatic Film  ไดโดยการใช Filter ## 44 A  (สีแดง)  เพราะเปน  Filter  อันน้ีจะดูดแสงสี

อื่น ๆ ไวหมด และปลอยแตแสงสีฟาสูฟลมเทาน้ันเชนกัน 

สวน Inford Film  ซึ่งจะมีความไวตอแสดงหรือคล่ืนแสงกวางไปจนถึง แสง Infrared น้ัน และรับแสงสีฟา

ไดมากดวยเชนกัน  ซึ่งเหมาะท่ีจะใช Filter  ท่ีดูดสีฟาไว  Filter ท่ีเหมาะแกการใชสําหรับ   Infrared Film  ไดแก  

Filter # 25  (สีแดง)  หรือ  Filter # 12  (สีฟา)  จะใหผลท่ีดีเมื่อใช  Infrared Film 
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การใช filter จะเห็นถึงความแตกตางของสีท่ีถูกกันไวในสีตรงขามกับ filter ท่ีใช ในรูปแรกเปนการถาย

แบบปกติ รูปท่ีสองใช filter สีเขียว จะเห็นไดวา ขวดสีมวงชมพูจะเขมขึ้น และขวดสีเขียวจะออนลง สวนในรูปท่ี

สามใช filter สีแดง ขวดสีเขียวจะเขมขึ้น และขวดสีแดงจะออนลง 
 
Filter  แบบอืน่ ๆ 

Skylight  UV-Absorbing Filters 
อยางท่ีไดกลาวมาแลวเก่ียวกับแสงสีมวงเขม ซึ่งสายตามองไมเห็นแตฟลมสามารถรับไดยิง่เวลาถายภาพ  

Landscape   ยิ่งมีเยอะมากข้ึน Filter ท่ีชื่อ Skylight (1 A)  และ Filter ท่ีดูดกลืนแสง Ultraviolet (2A และ B)  จะ

สามารถชวยได   Skylight Filter (1 A)  เหมาะท่ีไวใชกับ  Film สี เพราะจะถูกดูดกลืนสีฟาท่ีอยูในเงาตาง ๆ ท่ีมี

แสงของทองฟาเขาไปถึง รวมถึงคล่ืนแสงสีมวงเขมดวย  สวน  UV Filter (2 A  และ 2 B)  จะมีผลตอคล่ืนแสงท่ีตํ่า

กวา  400 nm. ซึ่งจะตัดแสงท่ีมีคล่ืนแสงตํ่ากวา  400 nm.  ไมใหเขาไปสู  Film   Filter พวกน้ี  (1 A, 2 A และ 2 B)   

สวนมากนักถายภาพท้ังหลายจะติดไวกับเลนสตลอดเวลา  เพราะนอกจากชวยตัดแสง  UV  แลว  ยังชวยปกปอง

เลนสอีกดวย ซึ่ง Filter พวกน้ีจะไมมีผลตอการถายภาพ (คือไมทําให  f : stop  เปล่ียนไป)   แต  Filter  พวกน้ีไม

แนะนําใหใช  Filter  เมื่อมีกรณีน้ี  เชน  พายุทราย  หรือลมทะเล  เพราะจะทําให Filter  พวกน้ีเส่ือสภาพไดงาย 

  
The Polarizer Filter 

 ฟลเตอรอันน้ีไมตองใชจริง ๆ ก็ได  แตการนํามาพูดไวในท่ีน้ีก็เพราะวา เปน Filter  ท่ีมีผลตอคาของการ

ถายภาพท้ังหมด  เกิดไดจากทฤษฎีท่ีวาแสงผานแผนข้ัวหรือระนาบของเสนกระจกท่ีตัดกันสองเสน  จึงทําใหเกิด

แสงน้ันเปล่ียนทิศทางจากท่ีมันวิ่งตรงมา  จงึสามารถตัดแสงสะทอนออกไปไดบาง ผลของ  Filter แบบน้ี  จะเห็น
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ไดชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเราใชแผนของ  Polarizer 2 แผน  หรือท่ีเปนเลนสของแวนตาท่ีเปนแผน  Polarizer  2 แผน  

แลวนํามาซอนกันแลวมองผาน  เมื่อลองหมนุแผนกระจกท้ังสอง จะทําใหผลของการตัดแสงท่ีเมื่อผาน Polarizing  

ไดเปนอยางดี และผลของการตัดแสงจะสูงสุด เมื่อเลนส Polarzing  900  จะเรียกวา  Cross-Polarization 

 สวนการใช Polarizer  แผนเดียวก็นิยมใช เมือ่ถายรูปเพื่อตัดแสงสะทอนในวัตถุตาง ๆ จากนํ้า, 

กระจก, นํ้าแข็ง, พื้นเปยก, ไมเงามาก ๆ หรือแสงสะทอนจากใบไม การใช Polarizer ตองใชกบักลองขนาดใหญ  

เพื่อใหตัดแสงตามผลท่ีเราตองการสูงสุด  โดยท่ีเราจะตองเห็นภาพท่ีแสงถูกตัดออกตามท่ีเราตองการดวยเชนกัน  

ฉะน้ันจึงไมสามารถใชกับกลองท่ีไมไดมองผานเลนสหลักของกลองได เพราะจะทําใหเขาไมรูถึงผลของการตัดแสง

ท่ีแทจริงได การทํางานของ Polarization สูงสุดเมื่อจะใชตอเมือ่พระอาทิตยต้ังฉากกับพื้นและแสงสะทอนจาก

พื้นผิว Polarization จะใชสูงสุดคือ ประมาณ  560 จากปกติหรือใหเพิ่มขึ้นโดยการหมุนระนาบ ทําใหปจจัยในการ

ถายภาพเปล่ียนตามไป  เชน  ถาเปล่ียน Polarization มากขึ้นปจจัยในการถายภาพก็มากข้ึนตามไปดวย และถา

ทําใหองศาของระนาบ Polarization  ปกติ  (เหมือนเราจะตองจําไวใหดีวา สวนไหนท่ีไมได  Polarization  สวนน้ัน

จะเปนสวนท่ี   Overexposed  เสมอ 

 ในกรณีท่ีใช Polarizer ตัดแสงสะทอนออกจากวัตถุใหญ ๆ เชน  เงานํ้าน้ันน้ีคอนขางนอย ซึ่งถาเราจะถาย

ใหไดรายละเอียดจะตองคํานวณคาของการถายภาพใหดีเสียกอน จะใหดีควรใช   spot meter  ท่ีคํานวณคา โดย

เมื่อใช  Polarizer  แตถาแสงสะทอนบนนํ้ามาก ๆ เราจะเห็นเปนสวนสวาง ๆ บน       นํ้าขาว  ๆ แตแสงสะทอนท่ี

แรง ๆ จะถูกตัดออกไปได  แตท้ังน้ีการใช  Polarizer  เราก็ควรคํานึงถึงผลของมันดวยในแงของความงาม 

อยางเชน  ผิวนํ้าหรือพื้นผิวท่ีเปยก  หรือแสงสะทอนจากเมฆ ซึ่งถาพวกน้ีใชPolarizer มากเกินไปนัก  กจ็ะทําใหดู

ขาดชีวิต ชีวา หรือแบนจนเกินไป จนหางจากความเปนจริงท่ีควรจะเปน เราควรจะตัดสินใหดีวาในสิ่งพวกน้ีทําให

ผิดจากความเปนจริงเมื่อใช  Polarizer 

 
Neutral Density Filter  หรือ  ND Filter 
 Filter แบบน้ีออกแบบมาเพือ่ลดคาของการถายภาพ (ลดแสงลง) ซึ่งจะมีประโยชนตอการถายภาพ เชน  

เมื่อเกิดกรณีเราตองการถายภาพแสงจามาก ๆ ดวย  Film ท่ีมีความไวแสงสูง ซึ่ง ND Filter น้ีจะมีเบอรตาง ๆ กัน

ไป เชน  ND 0.30 ก็จะลดคาของการถายภาพลง  1 stop หรือ  ND 0.60 ก็จะลดลง  3 stop เปนตน ซึง่ปกติของ  

ND Filter จะมต้ัีงแตเบอร  0.1  (ซึ่งจะลดลง 1/3 stop  แลวก็จะมีเบอร 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0  (4.0  จะลดลง 13 

1/3 stop)  การใช  Filter แบบน้ีสามารถนํามารวมกันใชได แตคาของการถายภาพจะเปล่ียนตามไปแตละ Filter 

แลวนํามาบวกกัน  แตการใช Filter มากเกินไป  อาจจะทําใหพื้นผิวท่ีสะทอนแสงน้ันหายไปมากเกินไป และทําใหดู

ดาน ๆ ไมสวย  สวนการใช  ND Filter ถายภาพเดียวกันแตดวย  Film ASA   ตางกัน  เชนการถายภาพใน  Studio  

เราทดสอบรูปดวยการ Polaroid  แตการถายจริงคือการถายภาพดวย  Slide  ซึ่งตอนแรกท่ีถายดวย  Polaroid  จะ

เปน Film  ท่ีมี ASA  สูง เราจะตองปรับรูรับแสงตาม ซึ่งเมือ่ถายภาพ  Slide  จะตองเปล่ียนรูรับแสงกลับแตเราตอง

ไมลืมในเรื่องของระยะลึกชัด  (Depth of Field) 

 Tricolor Filter  เปน  Filter  ของแมสีท้ังสามที่คอนขางจะมกีารตัดสีตรงขามอยางรุนแรง คือ     สีฟา (# 

47 B),  สีเขียว  (# 61)  และสีแดง (# 29)  ซึ่งถาเราเลือกใชอยางระมัดระวังแลว จะทําใหเกิดผลสูงสุด  Filter  
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พวกน้ีจะเพิ่ม Contrast  แกรูปอยางมาก  และอีกท้ังยังเพิ่มคาของการถายภาพตามมาอกีดวย  เชน  การใช  Filter 

# 29  ในสภาพการท่ีมืดคร้ึมมดวยหมอกแดด  จะใหผลท่ีดีขึ้น อยาสับสนวา  Tricolor Filter กับ  Contrast Filter  

ซึ่งจะดูดกลืนสีตรงขามกับฟา  (# 12),  สีตรงขามกับแดง  (# 44) และสีตรงขามกับเขียว  (# 32) 

 
ปจจัยเก่ียวกับ Filter  (Filter  Factor) 
 เน่ืองจาก  Filter  จะดึงแสงบางสวนท่ีมาจากวัตถุท่ีเราถายภาพ ฉะน้ันจงึมีความจําเปนท่ีจะตองชดเชย

แสง หรือเพิ่มคาของการถายภาพในสวนท่ีขาดหายไป  สวนปจจัยหรือประเด็นอื่น ๆ เก่ียวกับ Filter  (จะเกี่ยวกับ

แสงตอนกลางวัน และการใชภายใตไฟทังสเตน  (Tungsten Light) หรือปจจัยการปรับ  Filter  เพื่อใชกับ  Film 

แบบอื่น ๆ ท่ีไมใชกบั  Film Panchromatic แบบ  b  

 ปจจัยของ Filter  ขึ้นอยูกับการอานคาโทนกลางสีเทา หรือ gray card   ภายในภาวะแสงท่ีกําหนดไวดวย  

แสงตาง ๆ จะมีปจจัยกระทบตอ Filter  และ  Filter  ตางกันไป  เชน  แสงตอนกลางวันจะมีผลกระทบตอ  Filter  สี

ฟานอยท่ีสุด  ซึ่งจะมีผลกระทบมากกวาถาใช  Filter  สีฟาภายใตแสงที่คอนขางอุน หรือภายใตแสง Tungsten  

สวนการใช  Filter  สีแดงสถานการณจะตรงขามท้ังหมด  ปจจัยจากการใช  Filter  สีแดงจะมมีากถาใชภายใตแสง

สีฟาของทองฟา 
การใช  Filter  หลาย ๆ อันพรอมกัน  (Combining Filters) 
 การใช  Filter  รวมกันต้ังแตสองอันขึ้นไป ดูเหมือนจะทําใหผลของการถายภาพเปล่ียนไป  แตในความ

เปนจริงน้ัน  การใช  Filter  ในกลุมเดียวกัน จะไมทําใหผลมารวมกันแลวเปล่ียน เชน การใช Filter # 8   และ # 15  

รวมกัน  ผลท่ีออกมาคือ Filter จะไมมีผลตอการถายภาพ  แตความเขมของแสงก็อาจจะหายไปบางเล็กนอย  

เพราะเราใช Filter หนาเกิน  การใช  Filter  ตางกลุมกันดูจะชวยไดมากกวา  แตท้ังน้ีการใช  Filter  เด่ียว ๆ จะ

ใหผลตอการถายท่ีดี และคงท่ี สม่ําเสมอมากกวา 

 แตท้ังน้ีก็มีบางกรณีท่ีการใช  Filter  รวมกันหลาย ๆ อันกอใหเกิดประโยชน เชน ตองการใหสีท่ีไดถูกตอง

แมนยํา หรือการใช  Polarizer Filter หรือ  Neutral density Filter กับ Filter  สีตาง ๆ ซึ่งเราจะตองจําไวเสมอวา  

เมื่อใช  Filter พวกน้ีกับ  Filter  สี  ผลของการถายจะตองเพิ่มขึ้น เชน  Polarizer มีผลตอการถาย  2.5  ใชกบั 

Filter  สีแดง  # 25   ผลของการถาย  8  ฉะน้ันผลของการถายท่ีเปล่ียนไป เทากับ 2.5 x 8   เทากับ  20x 

 
การถาย  Pre – Exposure 
 เมื่อถายภาพท่ีมี Contrast  สูงมาก ๆ ซึ่งปกติเราจะลดเวลาในการลาง Film  จะทําใหชวงของสีท่ีอยูตํ่า ๆ  

(Low values) อาจจะหายไปได ซึ่งเราจะมวีิธชีวยดวยการ  Pre – Exposure  เพื่อชวยในสวนท่ีเปน Low values 

 Pre – Exposure  คือ การถายภาพคร้ังแรกกอนเพื่อชวยในสวนท่ีอยู Low values (ชวงมืด) สวางข้ึน แลว

คอยถายอีกคร้ังตามคาของแสงท่ีวัดได จะเปนการชวยในสวนท่ีอยูในเงามืดหรือชวงตํ่า  (Low values) ไดเปน

อยางมาก  ซึ่งถาเมื่อดูในกราฟจะเห็นวาอยูตํ่ากวา Fac  ซึง่จะไมถูกบันทึกลง Film เมื่อเกิดการถายภาพ เชน  ถา

เราทราบแลววาภาพท่ีเขากําลังจะถายน้ัน มีโซนตั้งแต II  จนถึง VIII  แตเราตองการใหชวงตํ่าคือโซน  VIII  จะเปน

โซน  IX   ตามไปดวย  ถาเปล่ียนแปลงเวลาในการลาง Film ลดลงหรือ  N-1  ผลท่ีไดออกมา อาจจะไมนาพอใจ
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เทาไรนัก  ฉะน้ันเราควรใช Pre – Exposure  ซึ่งจะชวยในชวงตํ่า ๆ หรือเงามืดได  โดยไมกระทบกระเทือนชวง

กลางและชวงสูง  ซึ่งผลจะเขาใจไดจากหนวยของการถายภาพ  ซึ่งการถาย  Pre – Exposure  น้ันอยูบนโซน  II 

 

  

Zone I II III IV V VI VII VIII IX 

          

หนวยของการถายภาพ 1 2 4 8 16 32 64 128 256 

          

หนวยของที่เพิ่ม ของ 

Pre - Exposure 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

          

รวมหนวยของการถายภาพ 3 4 6 10 18 34 66 130 258 

 

 จากตารางเราจะเห็นหนวยของการถายภาพที่เปล่ียนไป  เมื่อมีการ Pre – Exposure  แตจะเปล่ียนในชวง

ตํ่า ๆ มากกวาในชวงสูง ๆ เพราะการเปล่ียนในชวงสูงเพิ่มไปอีก 2 หนวย  เชน ในโซน VIII จาก 128  เปน 130  

ยอมไมมีผลเทากับโซนตํ่า ๆ  หรืออยางไร โซน II  ท่ีเราตองการรายละเอียดเพิ่ม หนวยของการถายภาพจาก 2 เปน 

4 ถาเทากับ 4  ก็คือยายไปอยูโซน III แลวน้ันเอง  ฉะน้ันในชวงของเงามดืก็จะมีรายละเอียดปรากฏ ขึ้นจากโซน II  

ก็เปน III  น้ันเอง 

 แตการใช Pre – Exposure  จะมีขอควรระวงัก็คือ  ถาบริเวณเงามืดมีบริเวณท่ีกวาง และเราใชการถาย

ดวย Pre – Exposure  จะทําใหเกิด fog  บนฟลมไดงาย  เน่ืองจากแสงท่ีเขามาสูฟลมน้ันมีปริมาณมากเกินไป

น้ันเอง  ตางกับการถาย Pre – Exposure  ท่ีบริเวณเงามืดมีบริเวณไมกวางมากนัก   จะทําใหการถายดวย Pre – 

Exposure    เกิดการผิดพลาดนอย และผลท่ีออกมาคอนขางนาพอใจ 

 การถายภาพโดยใช  Pre – Exposure  จะตองเตรียมอุปกรณใหพรอม คือ ขาต้ังกลอง  สายล่ันชัตเตอร

และกลองท่ีสามารถถาย Double Exposure ได  และเคร่ืองวัดแสง และตองคํานวณการถาย ซึ่งถาใชกับฟลมขาว 

– ดํา  ตองถาย  Pre – Exposure  จะใชอยูระหวางโซน  I  ถึง   II ½  แตถาสไลดหรือโพลาลอยดอยูท่ีโซน  III 

เทาน้ัน  การถาย  Pre – Exposure  มีอยูดวยกัน 2 แบบ 

 แบบแรก  คือ ใชแผนพลาสติกฝาชวยในการถายน้ัน เราจะตองนําแผนพลาสติกฝามาวางไวหนา Spot – 

meter  และนําไปวัดแสงในบริเวณท่ีเปนเงามืด  ซึ่งการวัดน้ันจะตองวัดในแนวเดียวกับแกนของเลนสท่ีกําลังถาย

อยู ซึ่งจะทําใหไดแสงอันเดียวท่ีเรากําลังถายอยู  และเมือ่เราอานคาของแสงท่ีตองการสําหรับ  Pre – Exposure  

จะใชโซน  II  เปนสวนมาก  ซึง่เมื่อคํานวณแลวก็สามารถถายไดเลย  และเมื่อถาย  Pre – Exposure   ก็ถายดวย  

f : stop  ปกติท่ีเราไดคํานวณการถายไวกอนลวงหนา 

 แบบสอง  ไมตองใชหรือไมมแีผนพลาสติกฝา  ซึ่งเราจะเอา Gray card หรือกําแพงขาวเรียบ ๆ หรือแผน

อะไรก็ไดเรียบ ๆ ซึ่งเมื่อเราจะถายก็วัดแสงของพวกน้ีแลวนําไปไวท่ีโซน  II  แลวถายขาด เพราะจําทําใหพื้นผิวพวก
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น้ีจะถูกบันทึกติดลงฟลม และตองนําแผนพวกน้ีมาใกลกลองใหเต็มเฟรมท่ีเรากําลังถายอยู และจะดียิ่งขึ้นถาใช

แผนพวกน้ีติดต้ังไวบนขาต้ัง เพื่อไมใหขยับเขย้ือนขณะกําลังถายอยู เพือ่กันไมใหเกิดการเบลอบนฟลมได 
 


