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รายละเอียดของเรื่อง
เครื่องวัดแสง (Light meter)
(ดังรายละเอียดแนบท้าย)

สรุปความรู้ที่ได้
เครื่ อ งวั ด แสงเป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ส าคั ญ ในการ
ถ่ายภาพ เป็นเครื่องมือที่จะคานวณปริมาณของ
แสงที่ถูกต้อง สามารถบอกเป็นตัวเลขของช่องรับ
แสงและความเร็ ว ชั ต เตอร์ กล้ อ งถ่ า ยภาพรุ่ น
ใหม่ ๆ จะมี เ ครื่ อ งวั ด แสงติ ด มากั บ ตั ว กล้ อ ง
(Exposure meter)
เครื่องวัดแสง คือเครื่องมือที่ใช้สาหรับวัด
ปริมาณของแสง ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ประกอบด้วย
๑. เซลล์รับแสง(Photo-cell) ทาหน้าที่
เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
๒. เครื่องวัดกระแสกัลป์วาโนมิเตอร์
(Galvanometer )กระแสไฟฟ้าจากเชลล์รับแสง
จะเคลื่อนที่ไปตามขดลวดและผ่านระหว่าง
แม่เหล็ก2ขั้ว เข็มจะชี้ตัวเลขบนสเกล บอกค่าการ
ฉายแสง
๓. เครื่องคานวณ ทาหน้าที่เปลี่ยนค่าที่อ่าน
ได้จากกัลป์วาโนมิเตอร์ให้เป็นค่า f – number
และความเร็วชัตเตอร์

KM Center
เครื่องวัดแสง (Light meter)
เครื่องวัดแสงเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญในการถ่ายภาพ เป็นเครื่องมือที่จะคานวณปริมาณของ
แสงที่ถูกต้อง สามารถบอกเป็นตัวเลขของช่องรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ กล้องถ่ายภาพรุ่นใหม่ๆ จะมีเครื่องวัด
แสงติดมากับตัวกล้อง (Exposure meter) ซึ่งมีวัสดุที่ทาหน้าที่เปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้าอยู่ ๔ ชนิด
๑. เซลล์แคดเมียมซัลไฟด์ (CDS) มีขนาดเล็ก มีความไวแสงมากกว่าเซลล์ซีลีเนียม ใช้ได้ดีในที่ๆ มีแสงน้อย
๒. เซลล์ซีลีเนียม (Se) เมื่อแสงตกกระทบซีลีเนียม จะเกิดกระแสไฟฟ้าทันทีซึ่งเครื่องวัดแสงแบบนี้ไม่ต้อง
ใข้แบตเตอรี่เลยอย่างไรก็ตามแบบนี้มีความไวแสงน้อยกว่าแคดเมียมซัลไฟด์
๓. เซลล์ซีลิคอน (SPD) มีขนาดเล็กและมีความไวแสงมากกว่าเซลล์แคดเมียม ถือได้ว่าเป็นเซลล์ไวแสงที่
เหมือนตามนุษย์มากที่สุด
๔. เซลล์แกลเลี่ยม เป็นเซลล์ที่มีความไวในการวัดแสงได้ดีมาก นิยมใช้แทนเซลล์ซิลิคอน เพราะว่ามีราคา
ถูกกว่า และคุณสมบัติที่เหนือกว่า

เครื่องวัดแสง(Light meter)
ระบบวัดแสงของกล้องภาพนิ่ง
ในกล้องถ่ายภาพนิ่งทั่วไปจะมีระบบวัดแสงในตัวอยู่แล้ว ซึ่งอ่านค่าแสงได้หลายระบบแล้วแต่รุ่นของกล้อง
และแจ้งผลให้เรารู้ว่าสภาพแสงนั้นเป็นอย่างไร เพื่อบอกให้เราปรับรูรับแสงให้พอดี แต่ก็เป็นเพียงการอ่านค่าแสง
ในมุมที่กล้องรับภาพ คือเป็นแสงที่สะท้อนจากวัตถุเข้ามากล้อง มาสู่ระบบวัดแสง แต่เจ้าเครื่องวัดแสงที่กาลังจะคุย
กันนี้ มันสามารถโยกย้ายไปวัดตามจุดต่างๆของเฟรมหรือของฉากได้ หันเข้าหาแหล่งแสง วัดค่าแสงเฉพาะบางมุม
เฉพาะส่วนได้ จึงทาให้การวัดแสงละเอียดยิ่งขึ้น เป็นอุปกรณ์สาคัญของผู้กากับภาพและคนจัดแสง
เครื่องวัดแสง (Light Meter or Exposure Meter)
เครื่องวัดแสง คือเครื่องมือที่ใช้สาหรับวัดปริมาณของแสง ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ประกอบด้วย
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๑. เซลล์รับแสง (Photo-cell) ทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
๒. เครื่องวัดกระแสกัลป์วาโนมิเตอร์ (Galvanometer )กระแสไฟฟ้าจากเชลล์รับแสงจะเคลื่อนที่ไปตาม
ขดลวดและผ่านระหว่างแม่เหล็ก 2 ขั้ว เข็มจะชี้ตัวเลขบนสเกล บอกค่าการฉายแสง
๓. เครื่องคานวณ ทาหน้าที่เปลี่ยนค่าที่อ่านได้จากกัลป์วาโนมิเตอร์ให้เป็นค่า f – number และความเร็ว
ชัตเตอร์
ระบบการวัดแสงของเครื่องวัดแสง แบ่งออกได้ดังนี้
๑. ระบบวัดแสงสะท้อน ( Reflected Light ) คือวัดปริมาตรของแสงที่สะท้อนจากวัตถุไปยังกล้อง
ถ่ายภาพ เหมือนระบบวัดแสงภายในตัวกล้องภาพนิ่งนั่นเอง นิยมใช้ในงานถ่ายภาพนิ่ง การเทสต์แฟลช เพราะตัว
กล้องจะไม่ได้บันทึกค่าแสงแฟลชไว้ แต่เครื่องวัดแสงแบบ Reflected Light จะบันทึกค่าแสงตอนแฟลชวาบออก
มาให้เห็น หรือใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเดินเข้าไปวัดแสงที่วัตถุได้ เช่น ถ่ายเทือกเขาจากหน้าผา ถ่ายเมืองทั้ งเมือง
หรือถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์
ระบบวัดแสงเฉพาะจุด ( Spot Light) คือการวัดแสงสะท้อนแบบหนึ่ง แต่เป็นพื้นที่เล็ก ๆ เพียงจุดใดจุด
หนึ่งที่สาคัญ จึงทาให้มีความถูกต้องแม่นยาดีมากแม้ระยะทางไกล ๆ วิธีการใช้ก็เหมือนกับการส่องกล้อง เล็งให้จุด
ในวิวไฟนเดอร์ของเครื่องวัดแสง ตรงกับวัตถุที่จะวัดแสง
๒. ระบบวัดแสงตกกระทบหรือแสงตรง ( Incident Light ) เป็นการวัดแสงที่กระทบวัตถุหรือนักแสดง
โดยตรงนั่ น เอง วิธีการวัดแสงก็ให้ น าเครื่ องวัดแสงไปอยู่ตรงวัตถุห รือนักแสดง หั นส่ ว นรับแสง(diffuser-เป็น
พลาสติกสีขาวรูปเครื่องวงกลม) ไปยังกล้องถ่ายภาพ หรือหันไปยังทิศทางของแหล่งแสง จะเป็นการวัดแสงตก
กระทบโดยตรง

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.thaishortfilm.com
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง เครื่องวัดแสง (Light meter) ได้แก่
๑.๑ การเตรียมความพร้อมสาหรับการใช้ เครื่องวัดแสง (Light meter) ในการถ่ายภาพต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ให้มีรูปแบบการทางานที่ชัดเจน และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมสาหรับการใช้ เครื่องวัดแสง (Light meter) เพื่อถ่ายภาพ
ต่างๆ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องวัดแสง (Light meter) สาหรับการถ่ายภาพ
ได้
๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้การใช้ ระบบวัดแสงของกล้องภาพนิ่ง ในกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ทั่วไปจะมีระบบวัดแสงในตัวอยู่แล้ว ซึ่งอ่านค่าแสงได้หลายระบบแล้วแต่รุ่นของกล้อง และแจ้งผลให้เรารู้ว่าสภาพ
แสงนั้นเป็นอย่างไร เพื่อบอกให้เราปรับรูรับแสงให้พอดี

๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
เครื่องวัดแสง (Light meter) สามารถโยกย้ายไปวัดตามจุดต่างๆของเฟรมหรือของฉากได้ หันเข้าหา
แหล่งแสง วัดค่าแสงเฉพาะบางมุม เฉพาะส่วนได้ จึงทาให้การวัดแสงละเอียดยิ่งขึ้น เป็นอุปกรณ์สาคัญของผู้กากับ
ภาพและคนจัดแสง

๕. คิดจะกลับไปทาอะไรต่อ
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม การปรับตั้ง white balance เพื่อให้สอดคล้องกับ
เครื่องวัดแสง (Light meter) ครั้งต่อไปประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๕๕

