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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.ดลวรรณ  สุทธิวัฒนก าจร การจัดแสงส าหรับการถ่ายภาพ 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
     การจัดแสงส าหรับการถ่ายภาพ 
เทคนิคในการจัดแสงส าหรับการถ่ายภาพจะมี 
๓ ทิศทาง คือ แสงด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านหลัง 
     การจัดทิศทางแสงในการถ่ายภาพ จึงมี
ความส าคัญไม่น้อย และจะขาดเสียไม่ได้ แสง
ในการถ่ายภาพเราะจะนิยมถ่ายในช่วงเวลา 
เช้า หรือแดดอ่อน ๆ ที่ดวงอาทิตย์ท ามุม
ประมาณ ๓๐ – ๔๐ องศา นั่นคือ พ้ืนฐานใน
การน าทิศทางแสงมาช่วยปรุงแต่ง เพ่ิมเติม
ความสวยงามในภาพ เป็นเรื่องที่ส าคัญอีกขั้น
หนึ่ง 
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การจัดแสงส าหรับการถ่ายภาพ 

เทคนิคในการจัดแสงส าหรับการถ่ายภาพจะมี ๓ ทิศทาง คือ แสงด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง 

แสงด้านหน้า  

ส าหรับผู้ที่ถ่ายภาพแบบมืออาชีพ หรือผู้ที่มีความเข้าใจในการสร้างภาพสวยจะไม่นิยมถ่ายบันทึกภาพ
กัน เพราะจะท าให้ภาพดูแบน ไร้มิติ สีสันในองค์ประกอบจะจืด เพราะโดนความจ้าของแสงด้านหน้า บดบังท า
ให้สีหรือใบหน้า ดูจืดชืดไม่สะดุดตา 

แสงด้านข้าง  

จัดว่าเป็นหัวใจรอง ในการสร้างภาพที่สวยงามการใช้แสงด้านข้าง ส่วนมากจะเป็นการเน้น จุดใดจุด
หนึ่งหรือเพียงด้านเดียว การใช้แสงด้านข้าง ยังสามารถบอกมิติสัดส่วนของรูปร่างได้ แสงด้านข้างที่นิยมใช้ใน
การบันทึกภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นภาพบุคคล ในการถ่ายแบบ หรือการถ่ายสถาปัตยกรรมก็ได้ 

แสงด้านหลัง  

โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่นิยมถ่ายภาพย้อนแสง เพราะกลัวแสงเข้ากล้อง หน้าด า หรือหน้ามืด 
จริง ๆ แล้ว การถ่ายภาพย้อนแสง จัดว่าเป็นการถ่ายภาพที่สวยงามมีมิติมากท่ีสุด เพราะสามารถจะเห็นรูปร่าง 
ของแบบ โดยเฉพาะการถ่ายภาพของบุคคลจะมีความส าคัญมาก เพราะสามารถให้เห็น ริมไลท์ของเส้นผม ซึ่ง
ท าให้ภาพดูนิ่มนวล ส่วนการแก้ปัญหาความเข้มหรือความมืดที่ใบหน้า ด้วยการใช้รีแฟกซ์ สะท้อนแสง ลบเงา 
หรือตบแฟลชอ่อน ๆ 

ดังนั้น การจัดทิศทางแสงในการถ่ายภาพ จึงมีความส าคัญไม่น้อย และจะขาดเสียไม่ได้ แสงในการ
ถ่ายภาพเราะจะนิยมถ่ายในช่วงเวลา เช้า หรือแดดอ่อน ๆ ท่ีดวงอาทิตย์ท ามุมประมาณ ๓๐ – ๔๐ องศา 
นั่นคือ พื้นฐานในการน าทิศทางแสงมาช่วยปรุงแต่ง เพิ่มเติมความสวยงามในภาพ เป็นเรื่องที่ส าคัญอีกขั้น
หนึ่ง 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การจัดแสงส าหรับการถ่ายภาพ ได้แก่ 
๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ การจัดแสงส าหรับการถ่ายภาพ ให้มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน มี

ขั้นตอนที่บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   
๑.๒  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถ การจัดแสงส าหรับการถ่ายภาพได้ 
 

 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การจัดแสงส าหรับการถ่ายภาพ เทคนิคในการจัดแสงส าหรับ
การถ่ายภาพจะมี ๓ ทิศทาง คือ แสงด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง 

 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

การจัดทิศทางแสงในการถ่ายภาพ มีความส าคัญไม่น้อย และจะขาดเสียไม่ได้ แสงในการถ่ายภาพเราะจะ
นิยมถ่ายในช่วงเวลา เช้า หรือแดดอ่อน ๆ ที่ดวงอาทิตย์ท ามุมประมาณ ๓๐ – ๔๐ องศา นั่นคือ พื้นฐานในการน า
ทิศทางแสงมาช่วยปรุงแต่ง เพ่ิมเติมความสวยงามในภาพ เป็นเรื่องที่ส าคัญอีกข้ันหนึ่ง 

 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

 กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม  พ้ืนฐานการถ่ายภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับ การจัด
แสงส าหรับการถ่ายภาพ  ครั้งต่อไปประมาณเดือน เมษายน ๒๕๕๕ 

 


