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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายปฐมพงศ ์ จ านงค์ลาภ การปรับตั้ง white balance 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
     การปรับตั้ง white balance  กล้องถ่ายภาพ
ดิ จิ ทั ล เ กื อบทั้ ง หมดจะสามารถท า  white 
balance ได ้โดยกล้องที่มีคุณภาพดี จะมีฟังก์ชัน
ให้ผู้ใช้ปรับเลือกได้หลายแบบ 
     การใช้งาน white balance อย่างถูกต้อง 
เพ่ือให้ได้ภาพที่มีสีออกมาถูกต้องตามที่ควรจะ
เป็นมากท่ีสุด  เนื่องจากมนุษย์เรามีความสามารถ
ในการปรับการรับรู้สีตามสภาพแสงที่เปลี่ยนไป 
เช่นถ้าเรามองกระดาษขาวภายใต้แสงแดด เราจะ
เห็นว่ากระดาษนั้นเป็นสีขาว พอเราย้ายมามอง
กระดาษขาวแผ่นเดียวกันในร่มตอนแรกเราอาจ
เห็นว่ากระดาษนั้นสีต่าง ไปจากในแสงแดดเพราะ
สีของแสงได้ เปลี่ยนไป แต่สักสองสามนาที
หลังจากนั้น ตาและสมองของเราจะ ปรับการรับรู้
ให้สัมพันธ์กับสภาพแสงในการมองเห็นขณะนั้นๆ 
ซึ่งส่งผลให้เราเห็นกระดาษแผ่นนั้นเป็นสีขาว 
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ นี้ จ ะ เ รี ย ก ว่ า  chromatic 
adaptation 
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การปรับตั้ง white balance 
 

 
กล้องถ่ายภาพดิจิทัลเกือบทั้งหมดจะสามารถท า white balance ได้ โดยกล้องที่มีคุณภาพดี จะมีฟังก์ชัน

ให้ผู้ใช้ปรับเลือกได้หลายแบบ 
  
โดย อ.ดร. ชวาล  คูร์พิพัฒน์ 
กล่าวถึงหลักการ และการใช้งาน white balance อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ภาพที่มีสีออกมาถูกต้องตามที่ควร
จะเป็นมากที่สุด  
 
ท าไมต้องท า White balance? 
           จะมีฟังก์ชันให้ผู้ ใช้ปรับเลือกได้หลายแบบ ในที่นี้จะกล่าวถึงหลักการ และการใช้งาน white 
balance อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ได้ภาพที่มีสีออกมาถูกต้องตามที่ควรจะเป็นมากที่สุด   เนื่องจากมนุษย์เรามี
ความสามารถในการปรับการรับรู้สีตามสภาพแสงที่เปลี่ยนไป เช่นถ้าเรามองกระดาษขาวภายใต้แสงแดด เราจะ
เห็นว่ากระดาษนั้นเป็นสีขาว พอเราย้ายมามองกระดาษขาวแผ่นเดียวกันในร่มตอนแรกเราอาจเห็นว่ากระดาษนั้นสี
ต่าง ไปจากในแสงแดดเพราะสีของแสงได้เปลี่ยนไป แต่สักสองสามนาทีหลังจากนั้น ตาและสมองของเราจะ ปรับ
การรับรู้ให้สัมพันธ์กับสภาพแสงในการมองเห็นขณะนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้เราเห็นกระดาษแผ่นนั้นเป็นสีขาว 
ปรากฏการณ์นี้จะเรียกว่า chromatic adaptation แต่เนื่องจากในกล้องถ่ายภาพดิจิทัลซึ่งมี CCD เป็นตัวรับแสง 
(เปรียบได้กับเรตินาในตา) ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความไวแสงสีต่างๆ ได้เหมือนตา เมื่อเราถ่ายภาพกระดาษขาว
ภายใต้ daylight สมมุติว่าได้ค่า RGB จากกล้องเป็น R255,B255,G255 (ถ้าค่า RGB ของพิกเซลใดๆ มีค่าเท่ากัน 
พิกเซลนั้นจะเป็นสีขาวด า, achromatic) แต่หากเราถ่ายภาพกระดาษขาวแผ่นเดียวกันนี้ด้วยไฟทังสเตนจะได้ค่า 
R255 B180 G200 แสดงว่าภาพกระดาษขาวที่ได้จะอมแดงๆ ส้มๆ เพ่ือให้ภาพกระดาษขาวกลายเป็นสีขาวดต้อง
อาศัยซอฟแวร์มาช่วย ท าให้ค่า RGB ของสีขาวที่มาจากแหล่งก าเนิดแสงที่มีสีต่างกันให้มีค่าเท่าๆ กัน การกระท า
ดังกล่าวจะเรียกว่าการปรับ white balance โดยการปรับ white balance นั้นไม่ได้ท าเฉพาะกับพิกเซลที่เป็น
ส่วนประกอบของสีขาวในภาพเท่านั้นแต่ท ากับทุกพิกเซลของภาพ 
 
 
 
 

http://camerartmagazine.com/index.php/photo-techniques/52-photo-techniques/133-white-balance
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ตัวอย่างการท า white balance 
           โดยทั่วไปกล้องจะท า automatic white balance (Auto WB) ให้อยู่แล้ว อย่างไรก็ดีการปรับดังกล่าว
จะมีขีดจ ากัด คือแก้ได้เพียงบางระดับเท่านั้น สังเกตจากสามภาพด้านล่าง เป็นการถ่ายภาพด้วย Auto WB จาก
กล้อง Canon Power shot G1 ภายใต้สภาพแสงต่างๆ กัน ภาพซ้ายสุดเป็น daylight (6500K) ภาพกลาง
เป็น cool white (4800K) และภาพขวาสุดเป็น tungsten (illuminant A,2856K) 
 

            
                 Daylight (6500K)  cool white (4800K) tungsten (illuminant A, 2856K) 
 
จะเห็นได้ว่าภาพ color chart ที่ถ่ายภายใต้แสง daylight และ cool white ให้สีที่ถูกต้อง แต่ภาพภายใต้ไฟ 
ทังสเตนมีสีเพ้ียนไปทางสีแดงค่อนข้างมาก เพ่ือให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นถึงการท างานของของ Auto WB ให้ลอง
เปรี ยบเทียบ  สามภาพด้านล่ างกับสามภาพด้านบน  ภาพด้านล่ างนี้ ถ่ าย โดยกล้องตัว เดียวกัน  แต่
ต้ัง WB เป็น daylight ที่กล้อง 
 

           
                Daylight (6500K)  cool white (4800K)  tungsten (illuminant A, 2856K) 
 
เราจะเห็นว่าภาพที่ซ้ายสุดที่ถ่ายภายใต้แสงไฟ daylight ให้สีที่ถูกต้อง ภาพที่ถ่ายภายใต้แสงไฟ cool white จะมี
สีเพี้ยนไปทางสีแดงเล็กน้อย และภาพท่ีถ่ายภายใต้แสงไฟทังสเตนจะมีสีเพ้ียนมาก และเพ้ียนไปมากกว่าภาพที่ถ่าย
ด้วย Auto WB นี่ย่อมแสดงว่า การท างานของAuto WB ได้ช่วย แก้สีให้ภาพมีสีที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น แต่มีข้อจ ากัด 
โดยทั่วๆ ไป Auto WB จะท างานได้ดีอยู่ในช่วง 4800-7500 K หากแหล่งก าเนิดแสงมีอุณหภูมิสีมากหรือ น้อยไป
กว่านี้ กล้องก็จะปรับแก้สีให้ได้ไม่หมด ในกล้องที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพหรือกึ่งมืออาชีพจะมีฟังก์ชันให้ผู้ใช้
สามารถปรับ WB ด้วยตนเอง(เรียกว่า Custom WB) โดยการสั่งให้กล้องปรับตั้งค่า WB ที่ส่วนที่เป็นสีขาวด า โดย
การปรับตั้งที่สีขาวจะสะดวกที่สุด เนื่องจากหากแหล่งก าเนิดแสงมีสีเพ้ียนไปแล้ว ค่า RGB ที่สีขาวจะต่างกันมาก
ที่สุด ภาพข้างล่างแสดง การเปรียบเทียบเมื่อปรับตั้ง custom WB ที่สีขาวของภาพภายใต้แสง daylight ,cool 
white และทังสเตน ตามล าดับ  
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               Daylight (6500K)   cool white (4800K)  tungsten (illuminant A, 2856K) 
 
จากภาพด้านบนจะเห็นว่าภาพในส่วนที่เป็นแถบสีเทา สีมีความถูกต้องมากยิ่ งขึ้นกว่าการปรับแบบ Auto 
WB อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าส่วนที่ เป็นสีส้มและแดง ของภาพจากไฟทัสเตนยังมีการผลิดสีที่ไม่ดีนัก ทั้งนี้เป็น
ข้อจ ากัดระหว่างสีของวัตถุและสีของแหล่งก าเนิดแสง และเป็นส่วนที่ไม่สามารถแก้ไขได้หมด นอกจากการ
ปรับตั้ง custom WB ที่สีขาวแล้ว ผู้ใช้อาจปรับตั้งที่ส่วนที่เป็นสีเทาหรือด าก็ได้  แต่ความคลาดเคลื่อนอาจมี
มากกว่าสีขาว ภาพข้างล่างแสดง การเปรียบเทียบเมื่อปรับตั้ง custom WB ที่สีขาว (ภาพซ้าย) สีเทาแถบที่สาม
จากซ้าย (ภาพกลาง) และท่ีสีด า (ภาพขวา) 
 

             
               Daylight (6500K)   cool white (4800K) tungsten (illuminant A, 2856K) 
 
 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://camerartmagazine.com 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การปรับตั้ง white balance  ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ การปรับตั้ง white balance ให้มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน และ
เป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถท าการปรับตั้ง white balance  ส าหรับการถ่ายภาพได้ 
 

 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ว่า กล้องถ่ายภาพดิจิทัลเกือบทั้งหมดจะสามารถท า white 
balance ได ้โดยกล้องที่มีคุณภาพดี จะมีฟังก์ชันให้ผู้ใช้ปรับเลือกได้หลายแบบ 

 

 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

การปรับตั้ง white balance  ให้ถูกต้อง เพ่ือให้ได้ภาพที่มีสีออกมาถูกต้องตามที่ควรจะเป็นมาก
ที่สุด  เนื่องจากมนุษย์เรามีความสามารถในการปรับการรับรู้สีตามสภาพแสงที่เปลี่ยนไป 

 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม  สายลั่นไก (Cable release)และขาตั้งกล้อง 
(Tripod) เพ่ือให้สอดคล้องกับ การปรับตั้ง white balance  ครั้งต่อไปประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๕๕ 

 


