
เทคนิคการถ่ายภาพ

ในสถานการณ์ต่างๆ



เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ

การถ่ายภาพบุคคลแบบเต็มตัว

• ปกติจะนิยมถ่ายในแนวตั้งถ้าเป็นการยืนตัวตรง
   มากกว่าแนวนอน  ยกเว้นการเน้นองค์ประกอบอื่นๆ   

   เข้ามาในภาพเป็นพิเศษ

• นิยมถ่ายให้เห็นทั้งตัว  ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า     
   อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป  อย่าให้ศีรษะหรือ  

   ส่วนปลายเท้าชัดติดขอบมากเกินไป

•  การโพสท่ามีผลอย่างมากในการถ่ายภาพบุคคลแบบ

   เต็มตัว  เพราะจะเห็นท่าทางในการยืน นั่ง การโน้ม   

   ตัวการวางมือค่อนข้างชัดเจน  ผู้เป็นแบบควรโพสต์

   ท่าให้เป็นธรรมชาติ ไม่เกร็ง  อย่ายืนนิ่งเป็นเลข 1



เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ

การถ่ายภาพบุคคลแบบเต็มตัว

การโพสต์ท่าอาจมีอาการเก้ๆ กังๆ ก็อาจใช้

อุปกรณ์ประกอบฉาก เช่น ดอกไม้  กระเป๋า

สะพาย  หนังสือ (ท าท่าก าลังอ่านหนังสือ) 

แว่นตา โทรศัพท์มือถือ ร่ม เป็นต้น แต่ต้องเข้า

กับการแต่งกาย สิ่งแวดล้อมในฉาก  จะช่วยให้

นางแบบรู้สึกผ่อนคลาย  มีการโพสต์ท่าที่ราบรื่น

มากขึ้น 

Portrait



การถ่ายภาพบุคคลแบบเต็มตัว

Portrait



Portrait



การถ่ายภาพบุคคลแบบเต็มตัว



การถ่ายภาพบุคคลครึ่งตัว (แนวตั้ง)

การถ่ายภาพบุคคลแบบคร่ึงตัว

•  นิยมถ่ายแนวตั้งเพื่อให้เห็นทั้งส่วนใบหน้าและส่วน

    ของล าตัวของคนที่เป็นแบบได้อย่างชัดเจน

•  ระมัดระวังในการตัดส่วนใดของอวัยวะร่างกาย

    คนท่ีเป็นแบบ  โดยเฉพาะส่วนแขนและมือที่กาง

    ออกไปด้านข้างๆ หากหายออกไปนอกกรอบของ

    ภาพจะดูภาพไม่ค่อยดีนกั  คล้ายคนแขนขาด  

•  ควรถ่ายให้เห็นส่วนโค้งของหัวไหล่ให้ครบท้ังสอง

   ข้าง  อยา่ถ่ายให้กรอบของภาพไปตัดส่วนโค้งของ

   หัวไหล่ออกไปจะดูไม่ดีเช่นกัน







การถ่ายภาพบุคคลครึ่งตัว (แนวตั้ง)



Portrait



การถ่ายภาพบุคคลครึ่งตัว (แนวนอน)



การถ่ายภาพบุคคลเฉพาะใบหน้า

 เหมาะส าหรับแบบที่หน้าตาค่อนข้างดี  แต่รูปร่างอาจจะ

ไม่ดี  หรือต้องการเน้นเฉพาะส่วนใบหน้า

 การถ่ายภาพจะถ่ายภาพเจาะเข้าไปใกล้ๆ เฉพาะบริเวณ

ใบหน้าก็ได้  การถ่ายอาจเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆ หรือ 

Zoom in  เข้าไป  ซึ่งการถ่ายลักษณะนี้เน้นให้คนดูเฉพาะ

ส่วนบริเวณใบหน้า

 การถ่ายเต็มหน้ามี 2 ลักษณะหลักๆ ที่นิยมถ่าย คือ      

 ภาพถ่ายหน้าตรง  และภาพหน้าด้านข้าง

  ผู้เป็นแบบต้องเน้นการแสดงสีหน้าและแววตาให้ชัดเจน

 การถ่ายภาพควรโฟกัสภาพที่ส่วนดวงตาของนางแบบ



การถ่ายภาพบุคคลเฉพาะใบหน้า



 การถ่ายภาพงานรับปริญญา

เมื่อต้องไปถ่ายภาพงานรับปริญญา

การเตรียมโพสท่า มีความส าคัญมาก 

การถ่ายภาพมีทั้งแบบเต็มตัวครึ่ง หรือ

เฉพาะใบหนา้ ต้องฝกึซอ้มการแสดง

ท่าทางเพื่อให้วันถ่ายภาพจริงเป็น

ธรรมชาติ  ไม่ดูเป็นการตัง้ท่าจนเกินไป ท่ี

ส าคัญบัณฑิตต้องสนุกกับการเล่นกับ

มุมกล้อง



 การถ่ายภาพงานรับปริญญา

กรณีที่บัณฑตินั่งถ่ายภาพควรให้ความส าคัญในเร่ืองของการ

วางรูปทรงของชุดครยุ

สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึง่เมื่อถ่ายภาพคือการหาที่อยู่ของมือหรือ

การวางมือ  การจัดวางแขน  จะช่วยท าให้ภาพดูน่าสนใจ

แตอ่าจจะเล่นได้ไม่มากเหมอืนการถ่ายแบบแฟชั่น



 การถ่ายภาพงานรับปริญญา

อาจจะน าอุปกรณ์ประกอบฉากมาใช้ เช่น ถือกรอบใบปริญญา

หรือถือช่อดอกไม้สีสดใส ซึ่งการถอืชอ่ดอกไม้ควรเอียงข้าง

เล็กน้อย



สถานที่ส าคัญหลักๆ ที่ควรบันทึกภาพ

 ป้ายคณะ/มหาวิทยาลัย ขาดไม่ได้  

 ตรามหาวิทยาลัย

 สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัย

 ตึกคณะหลายๆหลัง ในมุมสวยต่างๆ

 ประตูมหาวิทยาลัย ต้องไม่พลาดที่จะเก็บภาพ

 หอประชุมที่ท าพิธีพระราชทานปริญญา



สถานที่ส าคัญหลักๆ ที่ควรบันทึกภาพ

 ป้ายคณะ/มหาวิทยาลัย ขาดไม่ได้  

 ตรามหาวิทยาลัย

 สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัย

 ตึกคณะหลายๆหลัง ในมุมสวยต่างๆ

 ประตูมหาวิทยาลัย ต้องไม่พลาดที่จะเก็บภาพ

 หอประชุมที่ท าพิธีพระราชทานปริญญา





การจัดองค์ประกอบ (composition)

 เน้นฉากหลังที่ไม่ยุ่งเหยิง วุ่นวาย ควรเลือกฉากให้เรียบๆ อาจมี

สีเดียวจะท าให้บัณฑิตโดดเด่นขึ้น

 การใส่กรอบให้ภาพด้วยสิ่งแวดล้อมรอบๆ เช่น ต้นไม้ กรอบ

อาคารง่ายๆ

 ถ่ายภาพมุมต่ าหรือมุมเงยเพื่อสร้างความน่าสนใจ

 เลือกยืนถ่ายคู่ตรามหาวิทยาลัย

 ใช้เส้นน าสายตาดึงดูดความสนใจให้แก่ภาพ

 พยายามให้บัณฑิตอยู่ในต าแหน่งจุดตัด 9 ช่อง (กฎสามส่วน)



การถ่ายภาพเด็ก

เด็กมีความน่ารักและเป็นที่สนอกสนใจต่อสายตา

ประชาชนอยู่แล้ว  หากตากล้องสามารถจับจังหวะได้

อย่างถูกต้อง  ก็มักจะได้ภาพที่น่าสนใจชวนมองโดย

ไม่ยาก  แต่การถ่ายภาพเด็กมักมีความไม่แน่นอน  

โดยเฉพาะการควบคุมให้เด็กท าสิ่งต่างๆ ซ่ึงมักจะ

คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้  เพราะเด็กมักจะมีความซุกซน

อยู่ไม่นิ่ง

ดังน้ันตากล้องต้องมีความอดทนอาศัย

ระยะเวลาในการเฝ้าสังเกตเพื่อดูกิริยา  อาการในจังหวะ

ที่เหมาะสม

หลักส าคัญในการถ่ายภาพเด็ก คือ 

การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง

เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวต่างๆ 

ของเด็กไว้ในภาพได้อย่างคมชัด



การถ่ายภาพเด็ก

การแต่งกายและฉากควร

สอดคล้องเหมาะสมกับวัยเด็ก



การถ่ายภาพเด็ก





การถ่ายภาพทีเผลอ (Candid)

ภาพถ่ายทีเผลอ (Candid) บางคนเรียกว่าภาพแอบถ่าย

 

•  การถ่ายภาพ Candid มันเป็นสิ่งที่ช่วยเร่ืองการสื่อ

    ความหมายได้อย่างน่าสนใจ   

•  ภาพมีลักษณะธรรมชาติ เพราะผู้ถูกถ่ายไม่รู้ตวั

•  บางภาพมอีิริยาบทที่ชวนมอง แปลกตา ไม่สามารถถ่าย

    ซ้ าได้หลายๆครั้ง



การถ่ายภาพทีเผลอ (Candid)



การถ่ายภาพทีเผลอ (Candid)



การถ่ายภาพหมู่

จัดหน้าเรียงกันเป็น 3 เหล่ียม

จัดให้หน้าซ้อนกันสลับไปมา



การถ่ายภาพหมู่

จัดให้เป็น 2 แถว นั่งและยืนจัดแบบแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง



การถ่ายภาพหมู่

จัดหน้าเรียงสลับกัน



การถ่ายภาพหมู่

หมวกบังหน้า



การถ่ายภาพหมู่



การถ่ายภาพระยะใกล้ (Close up)

•  ก่อนอื่นตอ้งทราบว่ากล้องของเราสามารถถ่ายภาพ   
   ได้ใกล้สุดกี่เซนติเมตร ซึ่งดูจาก spec ข้อมูลกล้อง

   หรือจากคู่มือกล้อง

•  การถ่ายคือใหป้รับไปที่โหมดถ่ายภาพระยะใกล้ 
   โดยปรับไปที่ สัญลักษณ์

•  มักนิยมถ่ายแมลงเช่น มด แมงมุม ผีเสื้อ และ 
   ดอกไม้

•  ระมัดระวังเรื่องการโฟกัสภาพ  เพราะการถ่ายภาพ
ระยะใกล้มากๆ ภาพจะชัดเฉพาะจุดท่ีเราโฟกัสเท่านั้น

และจะมีระยะชัดตื่นมากๆ ท าให้สิ่งท่ีอยู่นอกเหนือจาก

จุดโฟกัสมักพร่ามัวหรือเบลอ



การถ่ายภาพระยะใกล้ (Close up)





การถ่ายภาพสัตว์

•  การถ่ายภาพสัตว์มีความคล้ายกับการถา่ยภาพเด็ก 
   คือเราต้องควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ได้ยาก  ดังนั้น

   ผู้ถ่ายตอ้งอาศัยความอดทน  และอาศัยระยะเวลา

   ในการเฝ้าสังเกตและรอคอยพอสมควร

หลักส าคัญในการถ่ายภาพสัตว์ คือ การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง

เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวต่างๆ ของสัตว์ไว้ในภาพได้อย่างคมชัด







การถ่ายภาพสัตว์

• การถ่ายภาพสัตว์ในธรรมชาติเป็นเรือ่งยากมากต้องอาศัยความ
  เชี่ยวชาญพิเศษโดยเฉพาะสัตว์ป่า

• การถ่ายภาพสัตว์ในสวนสัตว์ท่ีอยู่ในกรงพยายามเข้าไปถ่ายใกล้ๆกรง
  มากที่สุด แต่ข้อควรระวังคือผูถ้่ายมักจะโฟกัสที่ซี่ลูกกรง ภาพสัตว์

  ก็จะไม่ชัด



การถ่ายภาพสัตว์



•  การถ่ายภาพย้อนแสงหรือภาพเงามืด

   จะท าให้เราเรียนรู้เรื่องรูปร่าง (Shape) ของวัตถุ

   ที่บังแสงอยู่  จะให้ภาพในอีกความรู้สึกหน่ึง 

•  สามารถสื่ออารมณ์ ได้ดี และควรหาวัสดุที่มีโครง

   ร่างสวยงามโดยที่ให้วัตถุนั้นๆ อยู่ตรงด้านหน้าทาง 

   ที่แสงส่องเข้ามา

•  ถ่ายให้ภาพมีช่วงความชัดลึก โดยเปิดช่องรับแสง

   ให้แคบ ก็จะได้ภาพย้อนแสงสวยๆ

การถ่ายภาพย้อนแสงหรือเงามืด(Silhouete)



การถ่ายภาพย้อนแสงหรือเงามืด(Silhouete)





การถ่ายภาพย้อนแสงหรือเงามืด(Silhouete)



การถ่ายภาพย้อนแสงหรือเงามืด(Silhouete)



การถ่ายภาพการแสดงและแสงสี

 การแสดงส่วนใหญ่มักเป็นท่ีมืดแล้วใช้แสงไฟทีเ่ป็นสีสัน  ดังนัน้จึง

จ าเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้อง  และหากคุณอยู่ไกลเวทีมากๆ ก็จ าเปน็ต้องใช้

เลนส์เทเล (ถ่ายไกล)  และต้องปรับคณุสมบัตอิื่นๆของกลอ้งคือ รูรับแสงควร

จะเปิดให้กว้างเพื่อสามารถปรบัความเร็วชัตเตอร์สูงๆได้  เพื่อส าหรับจับ

จังหวะการแสดงได้

 ควรปิดแฟลชเพราะแสงแฟลชจะส่องไปไมถ่ึงเวทีแล้วยังเป็นการ

รบกวนการแสดงอีกด้วย







การถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์

• จัดท่าทางของบุคคลที่เป็นข่าวให้ดูดีเพื่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
• ควรเป็นภาพที่จัดองค์ประกอบภาพสมดุล 
• สามารถเล่าเรื่องราวของข่าวได้เป็นอย่างดี 
• ควรเป็นภาพที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชม




