
เทคนิคต่างๆส าหรับนักถ่ายภาพมือใหม่  

รวบรวมโดย นายธนาชัย โสภาม ี

       
ขาตั้งกล้องจัดเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญมากและขาดไม่ได้เลย เพราะว่าถ้าจะต้องไปถ่ายรูปในที่ใดนานๆตลอดทั้ง

วัน หรือการถ่ายรูปวิวบางครั้งต้องใช้เวลารอแสงหรือองค์ประกอบครบจึงจะได้ภาพที่สวย โดยที่เราไม่ต้องมา

ถือกล้องไว้ตลอดให้เม่ือย ช่วยให้ภาพมีความนิ่งและคมชัดมากขึ้น ช่วยในการตั้งกล้องถ่ายภาพในสถานการณ์ที่

ยากล าบากต่อการถือกล้องถ่าย ช่วยให้มีโอกาสในการได้ภาพจากสภาพของแสงท่ีต่ าหรือภาพจากการใช้ ISO 

ต่ าในการถ่าย 

แนะน า หลักในการพิจารณาเลือกขาตั้งกล้องส าหรับนักถ่ายภาพมือใหม่มาฝากกัน เพ่ือให้คุณเลือกใช้งานขาตั้งกล้องท่ี

เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากท่ีสุด 

1. ความสูงของขาตั้งกล้อง 

 



     การเลือกความสูงของขาต้องกล้องนั้นขึ้นตรงกับสรีระความสูงของผู้ใช้ เพราะเวลาเราใช้งานกล้องจะต้องอยู่ใน

ระดับใกล้เคียงกับสายตาเราที่มองเข้าไปในช่องมองภาพ ซึ่งมีวิธีดูก็คือ น าความสูงของเราลบด้วยความสูงของขาตั้ง

กล้องเมื่อกางสูงสุดโดยไม่ยืดแกนกลาง ไม่ควรมากกว่า 10 เซนติเมตร เช่น หากคุณสูง 155 เซนติเมตร ขาตั้งกล้องท่ี

เหมาะสมกับคุณ ควรสูงประมาณ 145 เซนติเมตร จะท าให้เราสามารถถ่ายภาพโดยไม่ต้องก้มแล้ว ยังให้ความม่ันคง

มากกว่าการยืดแกนกางข้ึน แต่ปัจจุบันการถ่ายภาพโดยระบบ Live View ไม่ว่าจะในกล้อง DSLR หรือ Mirrorless มี

การออกแบบหน้าจอให้สามารถฟลิบได้ เพิ่มความสะดวกสบายในการถ่ายภาพให้มากข้ึน ซึ่งระยะความสูงของขาตั้ง

กล้องก็ไม่ได้เป็นผลในกล้องรุ่นใหม่สักเท่าใด 

2. การรับน้ าหนักของขาตั้งกล้อง 

 

     ขาตั้งกล้องที่ดีควรมีความแข็งแรงและมั่นคงสามารถรับน้ าหนักของกล้องได้เป็นอย่างดี โดยวิธีการค านวณน้ าหนัก

ขาตั้งกล้องจะคิดจาก “บอดี้กล้อง+เลนส์ที่มีน้ าหนักมากที่สุดที่ผู้ใช้มี+แบตเตอรี่ ,กริป,แฟลชหรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ(ถ้ามี) ” 

โดยผู้ใช้สามารถเช็คน้ าหนักของพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีได้จากในเว็บไซต์ของแบรนด์นั้นๆ โดยขาตั้งกล้องควรจะรับ

น้ าหนักได้ 2 เท่าจากน้ าหนักกล้องและอุปกรณ์ท้ังหมด  

 



3. จ านวนท่อนขา 

 

     จ านวนท่อนของขาตั้งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญ เพราะมันจะเก่ียวข้องกับการพกพา ปัจจุบันขาตั้งกล้องในตลาดจะมี

ตั้งแต่ 3 ท่อนไปจนถึง 5-6 ท่อน ซึ่งขาตั้งกล้องท่ีมีจ านวนท่อนเยอะจะสะดวกในการพับเก็บ สามารถหดได้สั้น พกพาได้

ง่าย แต่เสียตรงที่ การมีท่อนขาที่มากจ านวนตัวล็อคก็จะมากตามไปด้วย จะเกิดการสั่นไหวได้ง่ายกว่าขาตั้งกล้องที่มี

จ านวนท่อนน้อย 

4. ระบบล็อคขา 

 

      ขาตั้งกล้องในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบใช้ระบบ Grip Lock (บานพับ) และระบบ Twist Lock (ข้อ

หมุน) ซึ่งขาตั้งแบบ Grip Lock มีข้อดี ก็คือ ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยใช้งานขาตั้งกล้องมาก่อน ส่วนข้อเสียคือ 

บานพับจะเกี่ยวกับวัสดุอื่นๆได้ง่าย แต่ไม่เหมาะกับสายลุยที่ชอบบุกด่าฝ่าดงเท่าใดนัก รวมถึง              การดูแลรักษา

ท าความสะอาดจะยากกว่าแบบ Twist Lock ส่วนแบบ Twist Lock มีข้อดี คือ ข้อล็อค มีความกลมมนไปกับตัวขาจึง

ไม่ค่อยเกี่ยวกับวัสดุอะไรง่ายๆ สามารถหมุนออกมาท าความสะอาดง่าย น้ าหนักเบา เหมาะส าหรับสาย Traveler ส่วน



ข้อเสีย คือ ดูยากว่าขาล็อคอยู่หรือไม่ หากหมุนผิดทิศทางขาอาจหลุดออกจากกันได้ ถ้าใช้ งานบ่อยๆจนคล่องแล้วก็จะ

สะดวกมากขึ้น 

 

 



 

      ปัญหาหนึ่งที่มักเกิดข้ึนบ่อย คือเรื่องท่าโพสต์ของมือหรือการจัดต าแหน่งของมือเวลาถ่ายภาพ Portrait ซึ่งเป็นสิ่งที่

ท้าทายไหวพริบของช่างภาพ Portrait มือใหม่ และเป็นเรื่องท่ีช่างภาพมือใหม่ส่วนใหญ่มักมองข้าม ในขณะที่ช่างภาพ

ก าลังถ่ายภาพมักจะไม่สังเกตเห็นท่าทางในการใช้มือโพสต์ของตัวแบบว่ามันเป็นปัญหาอะไร จะมาเห็นก็ตอนถ่ายเสร็จ

แล้วกลับมาดูภาพทั้งหมดจึงพบว่าภาพมีคอมโพสต์ของมือที่แปลกๆ หรือพบความผิดปกติของมือที่ท าให้ภาพถ่ายดูไม่

สวยงาม วันนี้ BIG Camera มีเทคนิคจาก Quiles ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดต าแหน่งมือของตัวแบบในการ

ถ่ายภาพ Portrait มาฝากกัน 

1. หลีกเลี่ยงการโชว์ด้านหลังของมือให้เห็นแบบตรงๆโดยเฉพาะกับตัวแบบผู้หญิง เพราะอาจท าให้คุณดูมือใหญ่เมื่อถ่าย

ในระยะใกล้ 

  



2. หลีกเลี่ยงการโชว์ให้เห็นด้านในของมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพ Portrait แบบโคลสอัพเพราะจะท าให้เห็นรอย

ย่นบนฝ่ามือให้ใช้การงอมือเล็กน้อยหรือใช้แสงเข้าช่วย 

 

3. หลีกเลี่ยงการให้ตัวแบบวางนิ้วในลักษณะที่กดหรือจิกแรงๆเข้าไปบนใบหน้าหรือร่างกายเพราะอาจจะท าให้เกิด

บาดแผลหรือรอยข่วนจากเล็บได้ ให้ใช้การแตะหรือสัมผัสเบาๆแทนจะให้ความรู้สึกท่ีนุ่มนวลกว่า  

 

  



4. ส าหรับตัวแบบควรดูแลบ ารุงมือให้ชุ่มชื้นเสมอเป็นประจ าและเช็คความสะอาดของมือและเล็บของตนเองก่อน

ถ่ายภาพเสมอ 

 

  

5. ระวังการวางนิ้วมือที่ไม่สัมพันธ์กัน เช่น นิ้วมือไปอยู่ผิดต าแหน่งกับนิ้วอ่ืน ซึ่งอาจจะให้ภาพที่ดูขัดๆไม่เป็นอย่างที่ใจ

คิด 

 

  

 

 

 



6. ใช้วิธีการ “ หมุนข้อมือ ” ให้เห็นสันมือด้านข้างแทน เพื่อเน้นให้มือดูเล็กและเรียวยาวน่าดึงดูดยิ่งขึ้น 

 

  

7. พยายามปรับโทนสีผิวของมือและใบหน้าให้ได้เฉดสีที่ใกล้เคียงกันที่สุด 

 

 

  



  8. ใช้มือในการถ่ายทอดความคิดเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวว่าคุณก าลังรู้สึกอะไร เช่น ในภาพมีการน ามือมา  เเตะที่ริมฝีปาก

เบาๆ แสดงให้เห็นถึงการแสดงอารมณ์ความเซ็กซี่ 

 

  

9. หลีกเลี่ยงอาการ “มือล้า” ที่เกิดจากการที่ตัวแบบเหนื่อยล้าหรือเม่ือยแล้วพยายามที่จะวางมือลง ควรเปลี่ยนท่า

บ่อยๆ หรือใช้วิธีการสะบัดมือและร่างกายจะช่วยหลีกเลี่ยงอาการมือล้าได้ 

      และนี่ก็คือ 9 เคล็ดลับการจัดต าแหน่งมือของตัวแบบในการถ่ายภาพ Portrait หวังว่าจะเป็นประโยชน์และท าให้

คุณไม่พลาดมองข้ามในเรื่องเล็กๆที่อาจท าให้ภาพถ่ายของคุณขาดความสมบูรณ์และความสวยงามได้ 

ที่มา : petapixel.com 

 

 



 

     หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อาศัยหรือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาตลอด เมื่อเราเหนื่อยล้า แล้วคุณเดินเข้าป่า ~ คุณ

อาจจะรู้สึกว่าก าลังอยู่ห่างไกลจากทุกสิ่งในโลกเดิม เหมือนคุณอยู่อีกโลกหนึ่งที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ มองไปทางไหนก็

เจอแต่ร่มไม้หนา มันเป็นความน่ากลัวและก็น่าตื่นเต้นที่ผสมกัน ซึ่งความกว้างใหญ่ของป่าสามารถสร้างภาพที่ถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สึกลึกลับซับซ้อน ที่หลากหลายได้อย่างน่าทึ่ง 

 

 

       นี่คือเหตุผลที่การถ่ายภาพป่าไม้เป็นเรื่องท่ีท้าทาย แม้คุณจะเป็นคนที่ถ่ายภาพธรรมชาติอยู่แล้วก็ตาม แต่การ

ถ่ายภาพในป่านั้นแน่นอนว่าไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบธรรมชาติที่คุณพบเจอบ่อยๆทั่วไป 

ทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ต้องการพักผ่อน และอยากหลีกหนีจากความวุ่นวายต่างๆ หลายคนจึงเลือกที่จะเดินเข้าป่า

เพ่ือไปหาความเงียบสงบพร้อมกับกล้องคู่ใจ เรียกได้ว่าถ้าได้ลองเดินเข้าป่าไปส ารวจและถ่ายภาพแล้วนั้น คุณจะไม่



สามารถหยุดตัวเองได้เลย ประสบการณ์จากการออกผจญภัยจะเป็นรางวัลที่ดีให้เราเสมอ รูปภาพของคุณจะดึงดูดผู้ชม

และสร้างแรงบันดาลใจในการออกส ารวจและถ่ายรูปป่า เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย  

1.สิ่งของจ าเป็นส าหรับการเข้าไปถ่ายรูปในป่า 

กล้อง : สิ่งของส าคัญ ห้ามลืมเด็ดขาด  

เลนส์หลายๆ ตัว : ควรพกมาท้ังเลนส์ไวด์ และเทเลโฟโต้ ถึงแม้ว่าเลนส์ไวด์จะเป็นสิ่ง ส าคัญท่ีใช้ในการถ่ายภาพ

ทิวทัศน์ แต่ป่าไม้มีข้อจ ากัดที่แตกต่างดังนั้นการน าเลนส์เทเลโฟโต้ไปด้วยอาจท าให้ภาพบางมุมที่ถ่ายออกมาได้ดี หรือ

หากคุณชอบถ่ายภาพโคลสอัพจะน าเลนส์มาโครติดมาด้วยก็ได้ 

ขาตั้ง : ต้องใช้ขาตั้งท่ีแข็งแรงและมั่นคงส าหรับการถ่ายภาพโดยเฉพาะ เพราะในป่าอาจจะเกิดสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

ขึ้นได้มากมาย 

ฟิลเตอร์ CPL : เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณจับภาพสีสันที่ปรากฏขึ้นท าให้ภาพถ่ายของคุณดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นและยังสามารถ

ช่วยลดแสงที่สว่างจ้าได้ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน าอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ไว้ในกระเป๋าเป้หรือกระเป๋ากล้องท่ีทนทานครบรึยัง และนอกจากอุปกรณ์

ทั้งหมดของคุณแล้วคุณยังต้องน าสิ่งของต่าง ๆ เช่นแผนที่ป่า เข็มทิศ อาหาร น้ า ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก สเปรย์ป้องกันยุง/

แมลง และครีมกันแดด ซึ่งเรื่องความปลอดภัยของคนต้องส าคัญเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าความปลอดภัยของอุปกรณ์

เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การเลือกช่วงเวลาในการถ่ายภาพในป่า 

     ในการถ่ายภาพธรรมชาติโดยทั่วไป เราอาจจะต้องรอจังหวะเวลา เพ่ือให้ได้แสงที่สวยงาม แต่การถ่ายภาพในป่านั้น

คุณไม่จ าเป็นจะต้องรีบไปแต่เช้าตรู่หรือรอช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกเพ่ือให้ได้ภาพที่สวยงาม เพราะการถ่ายภาพในป่า

นั้นคุณสามารถไปได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ เว้นแต่คุณอยากจะเพ่ิมความ Dramatic โดยใช้หมอกในยามเช้าตรู่ ท าให้

องค์ประกอบของฉากหลังในภาพเป็นสีจาง ๆ ซึ่งจะท าให้ภาพของคุณดูมีอะไรมากข้ึนและช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราว

แก่ภาพได้ดียิ่งขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 

 



3. น าเสนอจุดเด่นด้วยการใช้เส้นน าสายตา 

      ในป่านั้นมีความกว้างใหญ่มาก จนบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะต้องเริ่มต้นถ่ายภาพจากจุดไหนก่อน ให้ลองมอง

หา เส้นน าสายตา เช่น เส้นของถนน หรืออะไรก็ตามท่ีเรามองแล้วเป็นเส้นที่น าไปยังจุดเด่นที่เราอยากจะน าเสนอ ควร

เริ่มจากขอบภาพเข้าไปยังจุดสนใจในภาพ และจุดสนใจก็มักจะอยู่บริเวณจุดตัด 9 ช่อง ที่มีการแบ่งสัดส่วนของภาพ

อย่างลงตัว จะท าให้ภาพโดดเด่น มีเรืองราวขึ้นมาเอง 

 

 

 

 

http://bit.ly/2P34jx8


4. ใช้ประโยชน์จากท้องฟ้าที่มืดครึ้ม 

      ในขณะที่คุณเข้าป่าแล้วต้องเจอกับสภาพอากาศท้องฟ้าที่มืดครึ้ม คุณอาจจะคิดว่ามันคงจะท าให้ภาพถ่ายที่ได้ไม่

สวยงาม ให้ความรู้สึกหดหู่ แต่แท้จริงแล้วเราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยท้องฟ้าที่มืดครึ้มนี่แหละ เป็นเอฟ

เฟกต์ท่ีดีในการช่วยให้ภาพป่าของคุณสวยงามได้ แม้ภาพป่าของคุณจะมีเพียงแค่แสงอ่อนๆ ก็อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนให้

เป็นภาพขาว-ด า คุมโทน ซึ่งก็เป็นสไตล์ที่ให้ความลึกลับที่น่าค้นหาไปอีกแบบ และเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจให้กับ

องค์ประกอบของภาพที่ไม่สมบูรณ์ได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ถ่ายสนุก ได้ทุกฤดูกาล 

     คุณสามารถไปถ่ายรูปในป่าเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ในฤดูกาลใด เช่นในฤดูร้อนจะให้ความรู้สึกมี

ชีวิตชีวา เพราะต้นไม้ในหน้าร้อนจะให้สีเขียวชอุ่ม ใบไม้มีความพลิ้วไหว ฤดูใบไม้ร่วง จะเติมเต็มภาพของคุณด้วยสีแดง

และเหลืองจากใบไม้ที่ก าลังเปลี่ยนสีเพ่ือจะผลัดใบเป็นสีขั้วตรงข้ามกันที่แสดงให้เห็นความแตกต่างที่สวยงามลงตัวเป็น

อย่างมาก ฤดูใบไม้ผลิจะได้เห็นดอกไม้บาน และใบไม้ที่ก าลังเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดใสอีกครั้ง ให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือน

ได้เกิดใหม่ และฤดูหนาว คุณจะได้ภาพต้นไม้ใบไม้ที่เต็มไปด้วยน้ าค้างและแม่คะนิ้ง ปกคลุมใบไม้และต้นไม้จนขาวโพลน

ไปทั่วทั้งป่า สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกเยือกเย็น อ้างว้าง หรือก าลังรอคอยได้เป็นอย่างดี 
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   วันแม่ปีนี้ พิเศษกว่าปีไหน เพราะตรงกับวันหยุดยาว ให้คุณได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักได้นานมากยิ่งข้ึน คุณลูก

หลายๆคนคงอยากจะอาศัยช่วงวันหยุดยาวแบบนี้พาคุณแม่ไปท ากิจกรรมร่วมกัน ส่วนใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะพาคุณแม่

ไปท าอะไรดี BIG Camera ขอเสนอ 5 ไอเดียท่าโพสต์สุดคลู คู่คุณแม่ ให้คุณได้มีโมเม้นต์น่ารักๆร่วมกับคนที่คุณรักใน

วันแม่ รับรองว่าคุณแม่ต้องปลื้ม!! อย่างแน่นอน 

1. พากันไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ 

   ได้หยุดวันแม่ทั้งที ลองวางแผนชวนคุณแม่ไปถ่ายรูปเล่นกัน จะไปเที่ยวสถานที่ที่คุณแม่อยากไป ไปที่เท่ียวสวยๆใกล้

บ้านคุณ หรือที่ไหนก็ตาม เพียงแค่ได้ใช้เวลาเดินเล่น เที่ยว ชิม ช้อปปิ้งด้วยกัน ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด และท่ี

ส าคัญอย่าลืมเก็บภาพความประทับใจในช่วงที่ได้ใช้เวลาร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะ  

 

  



 

  

  

 

  

 

 



2. ใส่เสื้อผ้าคู่น่ารักๆ 

   เลือกเสื้อคู่น่ารักๆ หรือเสื้อผ้าสไตล์เดียวกันมาใส่คู่กันทั้งแม่และลูก จะท าให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจมากขึ้น และช่วยท า

ให้คุณแม่ดูเด็กลงด้วย 

   

 

 

 



3. โพสต์ท่าเหมือนกัน 

    ส าหรับคุณแม่สายวัยรุ่น ที่ไม่ยอมแก่ตามอายุ ไม่ว่าคุณลูกจะโพสต์ท่าไหนมา คุณแม่ก็โพสต์ตามได้ทุกท่า หรือจะ

ท าท่าตลกๆ เลียนแบบกัน ก็เป็นไอเดียที่เจ๋ง ท าให้การถ่ายภาพคู่คุณแม่มีความสนุกสดใสมากยิ่งขึ้นและยังสร้างรอยยิ้ม

ให้แก่ผู้พบเห็น 

 

  

 

  

 



4. ถ่าย Portrait เทียบกันไปเลยชัดๆ 

    เทียบกันให้เห็นไปเลยชัดๆ จะได้ไม่ต้องสืบ ว่าคุณแม่กับเราหน้าเหมือนกันขนาดไหน คุณแม่คุณลูกหลายคู่ถ่ายภาพ 

Portrait ด้วยกัน แล้วกลับดูเหมือนคู่พ่ีน้องกันมากกว่า แหมม…ก็คุณแม่หน้าเด็กซะขนาดนั้นอะเนอะ 

  

 

 

 



5. ถ่ายภาพหมู่ครบทั้งครอบครัว 

    การถ่ายภาพครอบครัวคือกิจกรรมอันแสนพิเศษ ที่จะท าให้สมาชิกทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกัน และมีภาพถ่ายเก็บไว้ดู

แทนความทรงจ าที่อาจจะเลือนลางในอนาคต แต่พอกันทีเถอะกับการยืนนิ่งเรียงกันแข็งๆเหมือนถ่ายรูปบัตรประชาชน! 

สมัยนี้ เราต้องเซตท่าและคอมโพสต์ให้แปลก แหวกแนวไม่เหมือนใครเพ่ือเรียกยอดไลค์ ในโซเชียลมีเดียกันหน่อย 
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    การถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงจัดเป็นเรื่องใกล้ตัว ยกตัวอย่าง สุนัขหรือแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของมักอยากเก็บโมเมนต์

น่ารักๆ เอาไว้ โดยนิยมถ่ายทั้งในบ้าน สนามหญ้า หรือแม้แต่ตามคาเฟ่ แต่ทั้งสุนัขและแมวเป็นตัวแบบที่เราไม่อาจคาด

เดาพฤติกรรมได้ และนี่คือเคล็ดลับในการถ่ายภาพสัตว์เลี้ยง ที่จะช่วยให้คุณถ่ายภาพตัวแบบที่คาดเดายากนี้ได้ง่ายขึ้น 

1. อุปกรณ์ 

  แม้ว่าอุปกรณ์แบบมืออาชีพจะไม่ใช่กุญแจส าคัญ จะท าให้ได้ภาพสวยๆ มา แต่ก็เป็นสิ่งจ าเป็นและมีประโยชน์ เพราะ

สุนัขและแมวมักไม่อยู่นิ่งและซุกซน ดังนั้นกล้องที่ Auto Focus ไวแม่นย า และถ่ายภาพต่อเนื่องได้หลายเฟรมภาพต่อ

วินาที จึงส าคัญมาก ส่วนเลนส์ที่จะใช้เลือกถ่ายภาพก็มีหลากหลาย ถ้าใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้าง จะท าให้เกิดโบเก้และ

เบลอฉากหลังได้สวยงาม เป็นการเน้นให้ตัวแบบโดดเด่นขึ้น 

 

 



2. เปลี่ยนมุมมอง 

     เมื่อคุณก าลังจะถ่ายภาพสุนัขและแมว ให้เรียนรู้ไว้เลยว่าความว่องไวของคุณจะช่วยบันทึกโมเมนต์ดีๆ ไว้ได้ทัน 

เพราะสัตว์เป็นตัวแบบที่ไม่อาจคาดเดาพฤติกรรมได้มากท่ีสุด และเราจ าเป็นต้องรีบเก็บภาพให้ไว สิ่งส าคัญคือการ

เปลี่ยนมุมมองในการจัดองค์ประกอบภาพ ถ้าถ่ายภาพด้วยมุมมองของตัวเรา ภาพจะดูไม่สวย ควรก้มต่ าๆ หรือนอน

ราบกับพ้ืน เพ่ือให้ได้มุมมองเดียวกับมุมมองของสัตว์จะดีกว่า 

  

  

  

 

 

 

 

 



3. ตัวแบบของคุณไม่ใช่คน !!! 

   สิ่งส าคัญท่ีสุดของการถ่ายภาพแนวนี้ คือให้นึกไว้ตลอดว่าตัวแบบของคุณคือสุนัขกับแมว ! เพราะถึงสภาพแสง การ

จัดองค์ประกอบภาพ และฉากหลังจะเพอร์เฟ็กต์ แต่ถ้าตัวแบบของคุณดูเบื่อ เหนื่อย หรือตื่นคน ภาพก็ออกมาไม่สวย

แล้ว ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมรอกดชัตเตอร์ไว้ตลอดเวลา 

 

 

  

 

 

 

 

  



4. อารมณ์ดีเข้าไว้ 

     ควรเลือกโลเกชั่นถ่ายภาพที่ปลอดภัย เพราะบางทีโลเกชั่นสวยๆ อาจต้องแลกมากับความเสี่ยงหรือความปลอดภัย

ของชีวิต และควรแน่ใจว่าคุณมีเวลามากในการถ่ายภาพ หากรีบร้อนหรือกดดันตัวแบบที่เป็นสัตว์เกินไป ก็จะยิ่งสร้าง

ความเครียดจนเกิดผลเสียตามมา 

  

  

  

 

 



5. ท าให้ตัวแบบมีแรงจูงใจหรือผ่อนคลาย 

     เพราะไม่สามารถคาดหวังให้สุนัขและแมวโพสท่าตามที่ต้องการ เราจึงควรเตรียมของเล่นไว้เพื่อกระตุ้นและดึงดูด

ความสนใจ ส าหรับการถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงของตัวเอง อาจลองชวนเล่นหรือสัมผัสตัว หรือจะยื่นของเล่นให้ก็ได้ แต่ถ้า

ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเรา ควรถามเจ้าของว่าจะสร้างความคุ้นเคยอย่างไร จึงจะสามารถเก็บภาพช่วงเวลาแห่งความสุขไว้ได้ 

แทนที่จะเป็นแววตาน่ากลัวที่สื่อว่า “ก็เจ้ามนุษย์บอกผมให้อยู่นิ่งๆ แบบนี้นี่ครับ” 

  

 

  

  

 

 

 

 



 6. ฟิตร่างกายให้พร้อม 

       ช่างภาพไม่จ าเป็นต้องให้ตัวแบบที่ซุกซน นั่งนิ่งๆ เป็นเวลานาน เพราะไม่ใช่ธรรมชาติของสัตว์ที่จะอยู่นิ่งได้ แต่

ขณะเดียวกันเพ่ือไม่ให้ทั้งช่างภาพและสัตว์เลี้ยงหมดแรงกันไปซะก่อน ควรให้เวลาทั้งสองฝ่ายได้พักบ้าง เช่น อาจ

ถ่ายภาพซักหนึ่งชั่วโมง แล้วค่อยเก็บไว้ถ่ายในช่วงเวลาอ่ืนก็ได้ ซึ่งช่วยให้ตัวแบบอารมณ์ดีอยู่ 

  

  

  

 

  

 

  



  

        Tara Lesher ช่างภาพเด็ก และ fine art and creative composite ได้กล่าวว่า ในช่วงแรกที่เธอเริ่มถ่ายภาพ 

เธอพยายามอย่างหนักในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแสง เธอมักจะถ่ายภาพกลางแจ้งเสมอ แต่ถ้าคุณไม่รู้หลักการ

เกี่ยวกับแสงที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายภาพเลย ก็อาจจะท าให้ภาพของคุณดูแย่เอามากๆได้ เช่น ใบหน้าอยู่ในเงามืด 

ดวงตาไม่มีประกาย ฉากหลังสว่างเกินไป หรือทิศทางแสงไม่ถูกต้อง และอ่ืนๆอีกหลายอย่าง ดังนั้น Tara Lesher จึงได้

ให้ค าแนะน าถึงหลักการเกี่ยวกับแสงที่ควรต้องรู้เมื่อเริ่มต้นถ่ายภาพ 

      ก่อนอื่นเลย  Tara Lesher บอกว่า หากคุณต้องการถ่ายภาพให้ได้ตามท่ีต้องการ คุณต้องแน่ใจว่า  “ที่ที่คุณจะ

ถ่ายภาพมีแสงเพียงพอ” หากมีแสงไม่เพียงพอภาพของคุณอาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร แม้ว่าคุณจะท าการตกแต่งภาพ

อย่างหนักในภายหลังแล้วก็ตาม  

1. วัตถุที่คุณถ่ายควรสว่างกว่าวัตถุอื่นๆที่อยู่ในภาพ  เมื่อวัตถุท่ีคุณถ่ายสว่างกว่าวัตถุอ่ืนๆที่อยู่รอบข้าง จะท าให้วัตถุ

นั้นมีความโดดเด่นขึ้นมานั้นเอง หลีกเลี่ยงฉากหลังที่มีความสว่างกว่าจุดเด่นในภาพของคุณ 

 



 

2. ไม่ควรถ่ายภาพให้สว่างจนเกินไป หมายความว่าไม่ควรถ่ายภาพให้สว่างจนหลุด Hightlight ในบางครั้งเม่ือเราต้อง

ถ่ายภาพกลางแจ้งและมีแสงแดดจ้า ท าให้มีเงาตกบริเวณใต้ตา หรือใบหน้า เราต้องใช้แฟลชเพ่ือลบเงาเหล่านั้น แต่การ

ใช้แฟลชโดยตรงอาจท าให้ภาพสว่างจ้าจนเกินไป คุณควรใช้ diffusers เพ่ือกรองแสง และกระจายแสงด้วย เพื่อให้แสง

ออกมาพอดี ด้านล่างคือภาพเปรียบเทียบระหว่างภาพที่ใช้แฟลชแบบไม่ได้ควบคุมแสง กับภาพที่ใช้ diffuser กรองแสง

ท าให้ภาพไม่หลุด Highlight  

 

3. ไม่ควรมีเงาที่ไม่ต้องการอยู่ในภาพ  ภาพของคุณไม่ควรมีเงาที่ไม่สม่ าเสมอ หรือเงาที่ไม่ต้องการอันเป็นผลมาจาก

แสงแดดที่รุนแรงกระทบกับวัตถุโดยตรง เช่น แสงเงาจากต้นไม้ หรือเงาบนใบหน้าที่เกิดจากแสงแดดตอนเที่ยง เป็นต้น 

 

 

  

 



4. ดวงตาควรมาประกายจากแสงไฟ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ นี่อาจจะเป็นเรื่องท่ีถูกมองข้ามมากท่ีสุดก็เป็นได้ 

แต่มันเป็นสิ่งที่จ าเป็นละส าคัญที่สุดที่จะตัดสินว่าภาพของคุณนั้นดีหรือไม่ ถ้าดวงตามีประกายที่เกิดจากแสงธรรมชาติ 

หรือ แสงแฟลช จะช่วยท าให้ตัวนางแบบ มีความน่าสนใจ ดึงดูด และสื่ออารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นนั้นเอง 

 

  

        สิ่งส าคัญท่ีสุดก็คือ การน าเอาค าแนะน าดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่เก่ียวกับการถ่ายภาพในด้านอ่ืนๆ ไม่ว่า

จะเป็นการเลือกวางองค์ประกอบภาพ การวัดแสง และความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายภาพแน่นอนว่า ค าแนะน าเหล่านี้

ไม่ใช่กฏที่ต้องท าตามทุกครั้งอย่างเคร่งครัด เพราะการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะที่มีความยืดหยุ่น ดังนั้นทุกครั้งที่คุณ

ถ่ายภาพ อย่าลืมนึกถึงค าแนะน าที่ Tara Lesher แนะน าไว้ข้างต้นด้วยนะครับ 

ที่มา : petapixel.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   ในการถ่ายภาพความสัมพันธ์ระหว่างสปีดชัตเตอร์ ISO และค่ารูรับแสงนั้นถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะทั้งสามอย่างนี้

ล้วนสัมพันธ์กัน บางครั้งการตั้งค่าให้ถูกต้องเพ่ือให้ได้ภาพสวยๆ อาจเป็นเรื่องยาก และควรระวังการตั้ งค่าสปีดชัตเตอร์

ผิดจนท าลายความสวยงามของภาพ วันนี้เรามีเคล็ดลับการควบคุมสปีดชัตเตอร์ในแต่ละสถานการณ์มาฝากกัน  

 

 

 

 

 

 



1. ถ่ายแล้วเบลอมาก 

 

         ในการถ่ายภาพตัวแบบที่ก าลังเคลื่อนที่ให้ออกมาไม่เบลอเกินไป ก่อนถ่ายควรตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ให้สัมพันธ์กับ

ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวแบบ เพราะถ้าตัวแบบเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าที่กล้องจะจับภาพทัน ก็ท าให้หลุดโฟกัสและ

ภาพเบลอนั่นเอง แต่ตัวแบบแต่ละตัวมีความเร็วในการเคลื่อนที่แตกต่างกัน  

   ยกตัวอย่าง ถ้าถ่ายรถยนต์ซึ่งเคลื่อนที่เร็ว ให้ใช้สปีดชัตเตอร์เร็ว 1/1000 วินาที ส่วนคนที่ก าลังเดินอยู่ย่อมเคลื่อนที่

ช้ากว่ารถ จึงต้องลดสปีดชัตเตอร์ให้เหลือแค่ 1/250 วินาที 

 

 

 

 

 

 

 



2. ภาพนิ่งเกินไป 

 

       ถ้าต้องการจับภาพตัวแบบและฉากหลังในภาพให้เหมือนมีการเคลื่อนไหวอยู่ เช่น รถแข่งหรือนักวิ่ง แต่กลับไปใช้ส

ปีดชัตเตอร์เร็วเหมือนในข้อแรก ก็จะท าให้ได้ภาพท่ีตัวแบบคมชัดและนิ่งสนิทเกินไป ดังนั้นจึงต้องลดสปีดชัตเตอร์ลง  

       นอกจากการใช้สปีดชัตเตอร์ช้า ๆ แล้ว ต้องใช้อีกเทคนิคช่วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้ตัวแบบนิ่งสนิทและไม่มีการ

เคลื่อนไหวเลย นั่นคือเทคนิคการ panning การแพนกล้องตามทิศทางที่ตัวแบบก าลังเคลื่อนที่ แล้วเปลี่ยนใช้สปีดชัตเต

อร์กลาง ๆ แทน 

  

  

 

 

 



3. ตัวแบบช้าเกินไป 

      ตัวแบบมีการเคลื่อนไหวที่ไม่มากจนท าให้ตัวมันเองเบลอได้ จะท าให้การตั้งค่าสปีดชัตเตอร์เป็นเรื่องท้าทาย ถ้าเรา

ต้องการตัวแบบที่เคลื่อนไหวอยู่ให้เป็นเส้นสาย ขณะที่ฉากหลังคมชัด ให้ตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ช้า ๆ ตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง

เพ่ือให้กล้องนิ่ง เช่น การถ่ายแสงไฟรถยนต์หรือถ่ายดาวให้เป็นเส้นสาย แต่ถ้าเพ่ิมสปีดชัตเตอร์เร็วๆ ตัวแบบก็จะคมชัด 

ขึ้นอยู่กับว่าต้องการภาพแบบไหน 

  

 

  

  

 

 

 



4. ภาพสว่างเกินไป (Overexposure) 

         การใช้สปีดชัตเตอร์ช้าเป็นสาเหตุที่ท าให้ภาพสว่างจ้า เพราะแสงจะเข้ามาในเลนส์และโดนเซ็นเซอร์ของกล้อง

ได้มากขึ้น ดังนั้นเมื่อปรับสปีดชัตเตอร์ช้าก็ควรระวังผลลัพธ์อ่ืน ๆที่จะเกิดในภาพด้วย  

        ทางแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุดเมื่อได้ภาพที่สว่างจ้าเกินไป คือการเพิ่มสปีดชัตเตอร์ให้เร็วขึ้นเพ่ือให้แสงเข้ามาน้อยลง แล้ว

ไปลดค่า ISO ปรับค่ารูรับแสงให้แคบ และใช้โหมดวัดแสงเอง แต่บางสถานการณ์อาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้สปีดชัต

เตอร์ช้า ๆ ได้ เพราะต้องการให้แสงเข้ามาในภาพมาก เช่น เวลาถ่ายในที่แสงน้อย ถ่ายท้องฟ้าและถ่ายตอนกลางคืน 

 

 

  

 

 

 



5. มีรอยด าอยู่ในภาพถ่าย 

       การใช้แฟลชกับสปีดชัตเตอร์เร็ว ๆ ควบคู่กัน มักให้ภาพที่ไม่สวยงาม เนื่องจากเวลาปล่อยแฟลชออกไป ใช้ส

ปีดชัตเตอร์เร็วๆ ม่านชัตเตอร์จะยังปิดไม่สนิทดีนัก ดังนั้นกล้องจึงจับภาพโดยที่มีรอยด าในภาพด้วย  

ทางแก้ให้ใช้ high-speed flash sync คือการถ่ายภาพโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงให้สัมพันธ์กับแฟลช ซึ่งท าให้รู้ว่าควร

ใช้สปีดชัตเตอร์เร็วที่สุดแค่ไหนถึงจะพอดีกับการใช้แฟลช แต่โหมดนี้มีในกล้อง DSLR ระดับกลางและสูง ถ้าไม่มีโหมดนี้

ก็ต้องลองลดสปีดชัตเตอร์ให้ช้าลงแทน 

6. อย่าให้การเล่นสปีดชัตเตอร์เป็นจุดอ่อน 

       การใช้สปีดชัตเตอร์ผิดๆ นั้นเกิดข้ึนได้ง่ายมาก และท าให้เป็นจุดอ่อนในการถ่ายภาพได้ ควรศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างค่า ISO รูรับแสงและสปีดชัตเตอร์ เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ จะส่งผลต่อการตั้งค่า

อีกอย่าง ดังนั้นควรตั้งค่ากล้องหลาย ๆ อย่างให้สัมพันธ์กันและเหมาะสมกับภาพถ่ายที่ต้องการถ่าย 

  

ที่มา contrastly.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        มือใหม่ทั้งหลายคงเคยได้ยินหลายๆ ค าเตือนต่างๆในเรื่องของการถ่ายภาพย้อนแสง บ้างก็ว่าถ่ายแล้วจะท าให้

หน้าด าบ้าง โฟกัสไม่ได้บ้าง บทความนี้จะท าให้การถ่ายภาพย้อนแสงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป เพราะเราจะมาแชร์

ประสบการณ์และเทคนิคการถ่ายภาพย้อนแสง 

       เริ่มจากการเลือกช่วงเวลาในการถ่าย ช่วงเวลาที่เหมาะกับการถ่ายภาพย้อนแสงมากที่สุดมีอยู่สองช่วงนั้นก็คือ 

ตอนดวงอาทิตย์เพ่ิงขึ้นและช่วงใกล้ดวงอาทิตย์ตก แสงแดดอ่อนๆในช่วงเวลานี้จะมีแสงสีเหลืองส้มให้โทนภาพที่อบอุ่น

และนุ่มนวล อีกทั้งแสงแบบนี้จะช่วยสร้างอารมณ์ให้กับภาพได้อย่างน่าทึ่ง ที่ส าคัญคือ มันง่ายต่อการเกิดริมไลท์นั้นเอง 

  

  



        มาพูดถึงในส่วนของการตั้งค่ากล้องกันบ้าง จากประสบการณ์ที่เคยถ่ายภาพย้อนแสงมาแนะน าว่าให้เราเลือกวัด

แสงด้วยตนเองจะดีที่สุด แน่นอนว่าคุณต้องใช้โหมด M เพ่ือควบคุมรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และค่าความไวแสงด้วย

ตนเองร่วมกับระบบการวัดแสงแบบเฉพาะจุด ( Spot Metering) เพ่ือให้แสงในบริเวณท่ีต้องการมีความสว่างเพียงพอ 

โดยวัดแสงให้สว่างกว่าปกติ (Over exposure) เริ่มต้นที่ +0.7 stop โดยประมาณ แต่คุณต้องระวังไม่ให้ฉากหลังสว่าง

จนเกินไป หรือ ในกรณีที่กล้องของคุณมีระบบการวัดแสงแบบ Highlight-Weighted คุณก็สามารถวัดแสงในจุดที่คุณ

ต้องการได้เลยโดยไม่ต้องกังวลว่าภาพของคุณจะสว่างเกินไปเพราะกล้องจะควบคุมโทนภาพไม่ให้สว่างจนเกินไปนั้นเอง 

ISO ควรใช้ค่าท่ีต่ าที่สุดของกล้อง อีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญและขาดไม่ได้เลยนั้นคือ Hood Len นั้นเอง สิ่งนี้จะช่วยป้องกัน

แสงแฟตและ แสงรบกวนที่จะเข้ามาในภาพนั้นเอง 

 

  

        ฉากหลังของภาพเป็นสิ่งส าคัญที่จะบอกเล่าเรื่องราวในภาพของคุณ ดังนั้นฉากหลังจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรใส่ใจ 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการเลือกฉากหลังที่เรียบง่ายและแสงแดดในมุมต่ านั้นจะช่วยให้ภาพดูดีเสมอ อีกท้ังยังช่วย

ลดคอนทราสของแสงระหว่างวัตถุกับฉากหลังได้ การวางต าแหน่งวัตถุ หรือ ตัวแบบก็มีผลกับภาพเช่นกัน หากวางตัว

แบบไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสมคุณอาจจะได้แสงที่ทองจางๆในภาพด้วยก็เป็นได้  

  



 

  

      สิ่งสุดท้ายคือการฝึกฝนของตัวคุณเอง การถ่ายภาพเป็นทักษะและศิลปะอย่างหนึ่งที่คุณต้องฝึกฝนจนเกิดความ

ช านาญถึงจะถ่ายภาพออกมาได้สวยงาม แน่นอนว่ามันอาจจะยากในช่วงแรกๆ และได้ผลงานที่ไม่ดีนัก แต่เชื่อสิว่าไม่มี

อะไรที่ยากเกินไปหากเราหมั่นฝึกฝน ไม่นานคุณ็จะสามารถถ่ายภาพได้ดีอย่างแน่นอน 

  

 

 



  

 

 เคล็ดลับการถ่ายภาพอาหารให้ดูน่ากิน 

       กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วส าหรับผู้คนในยุคโซเชี่ยลในปัจจุบันส าหรับการถ่ายภาพอาหาร หรือช่วงเวลาพิเศษของ

คุณกับอาหารมื้อพิเศษที่อยากเก็บไว้เป็นความทรงจ า แต่เราจะถ่ายภาพอาหารเหล่านั้นให้ออกมาสวยงามน่าประทับใจ

ได้อย่างไรละ BIG Camera จะเปิดเผยเคล็บลับการถ่ายภาพอาหารให้กับทุกคนได้ลองเอาไปใช้กัน  

 

  

 

 

 

 



1.ถ่ายด้วยแสงธรรมชาติ 

 

         แสงที่เหมาะสบกับการถ่ายภาพอาหารมากท่ีสุดคือแสงธรรมชาตินั้นเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องถ่ายภาพ

กลางแจ้งเท่านั้นนะ การถ่ายในร่มในอาหารก็สามารถถ่ายด้วยแสงธรรมชาติได้ แค่เพียงน าอาหารไปตั้งใกล้ๆกับหน้าต่าง 

แสงที่ส่องผ่านกระจกเข้ามาหรือท่ีเรียกว่า Window light นั้นจะให้ลักษณะแสงที่นุ่มและฟุ้งกระจายท าให้เหมาะกับ

การถ่ายภาพอาหาร สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการถ่ายในสภาพแสงที่ใช้ไฟประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นแฟลช หรือแม้แต่หลอดไฟ

ฟลูออเรสเซนต์ที่อยู่ในร้านอาหาร เนื่องจากไฟเหล่านี้มีการกระพริบอยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เมื่อ

ถ่ายภาพและจะท าให้สภาพแสงที่ผิดเพี้ยนไป และส่งผลต่อสีสันในภาพด้วย  

 

  

  

 

 

 

 



2. อย่ายึดติดกับความสมบูรณ์แบบ 

      หลายคนคงจะเป็นอย่างแน่นอนนั้นก็คือ ห้ามแตะต้องอาหารก่อนจะถ่ายภาพเสร็จ จริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรหรอก

ที่จะท าอย่างนั้น แต่สามารถสร้างความน่าสนใจ สร้างความดึงดูดใจได้มากข้ึนหากส่วนหนึ่งของอาหารถูกหั่น หรือถูกกัน

ไว้ ยกตัวอย่างเช่น สเต็กที่สวยงามไม่มีรอยหั่น กับสเต็กท่ีหั่นให้เห็นสีของเนื้อด้านในว่าสเต็กชื้นนี้เป็นสเต็กแบบมีเดี่ยม-

แรร์ รับรองว่าน้ าลายไหลอยากกินกันทุกคนแน่นอน 

  

  

 

  

  



3. มองหารูปแบบ 

ในการถ่ายภาพอาหารนั้นต้องใช้เวลาในการเตรียมการค่อนข้างนานและต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากท่ีจะท า

ให้อาหารโดดเด่นที่สุดในภาพหนึ่งในวิธีการดังกล่าวคือการเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายภาพอาหารแบบเดิมๆ ด้วยการมองให้

รูปแบบ หรือ Patten ของอาหารที่ใช้ถ่ายมาท าเป็นฉาก โดยให้ส่วนประกอบต่างๆของอาหารที่มีรูปร่างต่างกันแต่มี

ขนาดใกล้เคียงกันมาวางเรียงๆกันจนเกิดเป็นรุปแบบขึ้นมา ดังในภาพตัวอย่างด้านล่างที่ใช้ส่วนประกอบต่างๆของสลัด

ผักมาวางเรียงกันให้เกิดรูปที่ดูแปลกตาแต่ดึงดูดความสนใจได้อย่างน่าทึ่ง 

  

 

  

  

 

 

 

 



4. การเล่าเรื่อง 

     แม้ว่าจะมีภาพผักผลไม้ที่ถูกถ่ายบนพื้นหลังสีขาวอย่างมากมายในเว็ปขายภาพออนไลน์ แต่ต้องยอมรับว่าภาพ

เหล่านั้นไม่สามารถดึงดูดใจได้เพราะขาดการบอกเล่าเรื่องราวในภาพ ดังนั้นการเพ่ิมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในภาพถ่าย

เช่น การเคลื่อนไหวของอาหารที่ก าลังผัดอยู่ในกระทะ หรือการเท่นมลงในกาแฟก็ช่วยสร้างเรื่องราวให้กับภาพของคุณดู

มีชีวิตชีวาขึ้นได้ บางครั้งเรื่องราวในภาพของคุณอาจจะอยู่ที่พ้ืนหลังของภาพก็เป็นได้ เช่น มีภาพเชฟก าลังท าอาหารอยู่

ในพ้ืนหลังของภาพ เป็นต้น 

  

 

  

  

 

 

 



5. สร้างความน่าสนใจด้วย มุมของการถ่ายภาพ 

      4 มุมหลักท่ีช่างภาพอาหารใช้คือการถ่ายในแนวนอนท ามุมประมาณ 15 องศากับโต๊ะ หรือ 45 องศากับโต๊ะและ

มุมมองแบบ Overhead view และการถ่ายแบบ Close up การรวมเทคนิคการถ่ายด้านบนเข้ากับมุมมองการถ่ายภาพ

ทั้ง 4 จะช่วยท าให้ภาพรวมของการถ่ายภาพอาหารของคุณดูโดดเด่นและดึงดูดใจได้อย่างแน่นอน 

  

  

 

  

 

 

 

 


