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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.ปริญญ์  โชคอุดมไพศาล การถ่ายภาพกลางคืน ( NIGTH SHOT )  

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
การถ่ายภาพกลางคืน หรือการ

ถ่ายภาพไฟกลางคืนที่สวยงามจะได้ภาพที่
แปลกตาการถ่ายภาพเวลากลางคืน ได้แก่ 
การถ่ายภาพที่อาศัยแสงสว่างจากไฟฟ้า
ตามท้องถนน ป้ายนีออนโฆษณา น้ าพุ 
การยิงพลุ ห้องโชว์สินค้า ไฟประดับในวัน
เฉลิมฉลองต่าง ๆ แสงไฟจากรถยนต์ แสง
เทียน สายฟ้าแลบ ดวงจันทร์ และดวงดาว
บนท้องฟ้า ความสวยงามต่าง ๆ ที่เรา
สามารถมองเห็นได้ในเวลาค่ าคืนดังกล่าว 
เราสามารถบันทึกภาพที่งดงามเหล่านั้น
ด้วยกล้องถ่ายภาพได้เช่นเดียวกับการ
ถ่ายภาพในเวลากลางวัน 
 
วิธีการถ่ายภาพ 
     ๑. ติดตั้งกล้องกับขาตั้งกล้องให้มั่นคง 
พร้อมติดตั้งสายลั่นชัตเตอร์ให้พร้อม 
     ๒. ส่องกล้องหาทิศทางในการ
ถ่ายภาพ ให้ได้มุมที่เหมาะที่สุด 
     ๓. คาดคะเน สภาพแสงเพ่ือ
ก าหนดเวลา และรูรับแสง (โดยปกติถ้า
เป็นไฟตามถนนปกติ จะใช้ประมาณ ๕.๖ 
หรือ ๘) 
    ๔. ตั้งความเร็วชัตเตอร์ที่ B ลั่นชัตเตอร์
ค้างไว้ให้รถวิ่งผ่านจนเป็นที่พอใจ 
ประมาณ ๑๐ -๖๐ วินาที หรอืถ้าท้ิงช่วง
เวลานาน ใช้ผ้าด าคลุมหน้าเลนส์ไว้ก่อนก็
ได้ 
     การถ่ายภาพไฟกลางคืน ควรถ่ายเผื่อ
หล าย  ๆ  ภ าพ  โ ดย ใ ช้ เ ว ล า ใ นกา ร
บันทึกภาพ และขนาดรูรับแสงต่าง ๆ กัน 
และจดบันทึกไว้จะดีที่สุด และควรฝึกหัด
เป็นประจ าเพราะต้องอาศัยความช านาญ
อย่างสูงในการถ่ายภาพประเภทนี้ 
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การถ่ายภาพกลางคืน ( NIGTH SHOT ) 

 

 

การถ่ายภาพกลางคืน หรือการถ่ายภาพไฟกลางคืนท่ีสวยงามจะได้ภาพที่แปลกตาการถ่ายภาพเวลา
กลางคืน ได้แก่ การถ่ายภาพที่อาศัยแสงสว่างจากไฟฟ้าตามท้องถนน ป้ายนีออนโฆษณา น้ าพุ การยิงพลุ ห้องโชว์
สินค้า ไฟประดับในวันเฉลิมฉลองต่าง ๆ แสงไฟจากรถยนต์ แสงเทียน สายฟ้าแลบ ดวงจันทร์ และดวงดาวบน
ท้องฟ้า ความสวยงามต่าง ๆ ที่เราสามารถมองเห็นได้ในเวลาค่ าคืนดังกล่าว เราสามารถบันทึกภาพที่งดงาม
เหล่านั้นด้วยกล้องถ่ายภาพได้เช่นเดียวกับการถ่ายภาพในเวลากลางวัน 

การถ่ายภาพที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่ง คือการถ่ายภาพตอนหลังดวงอาทิตย์ตกจนถึงตอนกลางคืน เช่น
ถ่ายภาพไฟบนท้องถนน ไฟจากหน้าต่างของโรงแรมใหญ่ ๆ การถ่ายรูปดวงจันทร์วันเพ็ญ หรือการถ่ายภาพดอกไม้
ไฟและพลุสีสวยสดใสงานรื่นเริงหรืองานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงตอนกลางคืน 

เทคนิคและการถ่ายภาพตอนกลางคืน การถ่ายภาพกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป โดยเฉพาะแสงสีใน
เมืองนั้น สามารถถ่ายภาพให้ดูสวยงามได้ง่ายๆ เพียงแต่มีกล้องท่ีปรับความเร็วชัตเตอร์ต่ าได้ และหาวิธีป้องกันภาพ
สั่นไหวจากความเร็ว ชัตเตอร์ต่ า หากถือกล้องด้วยมือ ภาพที่ได้จะเบลอไม่คมชัด วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ขาตั้งกล้อง ซึ่งจะ
ช่วยลดการสั่นไหวได้เป็นอย่างดี หากความเร็วชัตเตอร์ต่ ามากๆ เช่น 1 วินาที หรือต่ ากว่านั้น ไม่ควรใช้นิ้วกดปุ่ม 
ชัตเตอร์โดยตรง เพราะเพียงกดชัตเตอร์เบาๆ ก็อาจเกิดการสั่นไหวจนส่งผลให้ภาพที่ได้ขาดความคมชัดควรใช้สาย
ลั่นชัตเตอร์ แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ระบบถ่ายภาพหน่วงเวลาก็ได้ กล้องบางรุ่นเลือกหน่วงเวลาช่วงสั้นๆ เช่น 2 หรือ 3 
วินาที ท าให้ถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องรอคอยนานเกินไป ส าหรับกล้องดิจิตอลเมื่อมีสิ่งรองรับกล้องที่มั่นคง ก็ไม่
จ าเป็นต้องใช้ความไวแสงสูงๆ ควรปรับ ISO ไปที่ต่ าสุด เพ่ือให้ภาพที่ได้มี Noise น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

การถ่ายภาพตอนกลางคืนวัตถุท่ีถูกถ่ายก็คือต้นก าเนิดแสงตามท้องถนน เช่นไฟของรถยนต์ ไฟข้างถนน 
ไฟจากหน้าต่างของตึกรามบ้านช่องจึงไม่มีการจัดแสงเหมือนตอนถ่ายภาพตอนกลางวัน แต่ก็ควรจัดองค์ ประกอบ
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ให้ต าแหน่งดวงไฟต่าง ๆ อยู่ในกรอบของภาพอย่างน่าดู การตั้งหน้ากล้องในการถ่ายภาพตอนกลางคืน ไม่เหมือน
ตอนกลางวันที่มีค่าถูกต้องเพียงค่าเดียว ค่าการฉายแสงเมื่อถ่ายภาพตอนกลางคืน ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะแสดง
อะไรในภาพถ่าย 

 

 

 

ถ้าต้องการถ่ายภาพพลุหรือดอกไม้ไฟควรใช้ขาตั้งกล้อง ใช้สายลั่นไกชัตเตอร์ ถ้าถ่ายภาพพลุให้โฟกัสภาพ
ที่ไกลสุดแล้วเปิดหน้ากล้องประมาณ f/8 ใช้เวลา 2-3 วินาทีเป็นต้น ถ้าต้องการจะถ่ายภาพให้เห็นดวงประทีปโคม
ไฟบนท้องถนนในขณะมีงาน เฉลิมฉลอง เช่นคืนวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็อาจจะเปิดหน้ากล้อง f8 -f16 เวลา 1/2 
วินาที ก็อาจจะถ่ายภาพ ติดโดยใช้ ISO สูง แต่ถ้าเปิดหน้ากล้องนานถึง 4 วินาที ก็จะมีเส้นแสงเนื่องจากไฟหน้า
รถยนต์ปรากฏเพิ่มเติมในภาพดูงามตา 

ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ตอนกลางคืนอาจใช้เส้นแสงในแนวทะแยงน าไปสู่จุดส าคัญในภาพ และถ้าถ่ายให้
เห็นแสงสะท้อนในน้ าด้วย ก็จะช่วยให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้นส าหรับการถ่ายภาพตอนกลางคืนท่ีมีการแสดง ดนตรี 
ท่านควรเลือกใช้ค่า ISO ที่สูงเช่น 400 800 หรือ 1600 พร้อมปรับ f ให้กว้างก็จะสามารถถ่ายภาพโดยใช้มือถือได้
โดยไม่ควรใช้แฟลต เพราะแสงแฟลชจะไปท าลายบรรยากาศและแสงสีภายในห้องแสดง เป็นต้น การถ่ายภาพใน
เวลากลางคืนนั้นต้องมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นดังนี้  

1. กล้องถ่ายภาพชนิดที่มีความเร็วชัตเตอร์ B หรือ T  

2. ขาตั้งกล้อง  

3. สายไกชัตเตอร์  
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4. นาฬิกาจับเวลา  

5. ไฟฉายดวงเล็ก ๆ  

6. สมุดบันทึกส าหรับจดรายละเอียด เช่น เวลาในการเปิดหน้ากล้อง 

วิธีการถ่ายภาพ 

1. ติดตั้งกล้องกับขาตั้งกล้องให้มั่นคง พร้อมติดตั้งสายลั่นชัตเตอร์ให้พร้อม 

2. ส่องกล้องหาทิศทางในการถ่ายภาพ ให้ได้มุมที่เหมาะที่สุด 

3. คาดคะเน สภาพแสงเพื่อก าหนดเวลา และรูรับแสง (โดยปกติถ้าเป็นไฟตามถนนปกติ จะใช้ประมาณ 
5.6หรือ 8) 

4. ตั้งความเร็วชัตเตอร์ที่ B ลั่นชัตเตอร์ค้างไว้ให้รถวิ่งผ่านจนเป็นที่พอใจ ประมาณ 10 -60 วินาที หรือถ้า
ทิ้งช่วงเวลานาน ใช้ผ้าด าคลุมหน้าเลนส์ไว้ก่อนก็ได้ 

การถ่ายภาพไฟกลางคืน ควรถ่ายเผื่อหลาย ๆ ภาพ โดยใช้เวลาในการบันทึกภาพ และขนาดรูรับแสงต่าง 
ๆ กัน และจดบันทึกไว้จะดีที่สุด และควรฝึกหัดเป็นประจ าเพราะต้องอาศัยความช านาญอย่างสูงในการถ่ายภาพ
ประเภทนี้ 

 

 

 

ดังที่ทราบว่าการถ่ายภาพกลางคืน จะใช้การเปิด f แคบ เพื่อให้สปีดช้าลงกว่าเดิม จะสังเกต ว่า ภาพที่ อยู่
ในจอ หากเป็นวัตถุท่ีมีการเคลื่อนไหว ก็ จะเกิดเป็น เส้น ของการเคลื่อนไหว เช่น ถ่ายรูปรถที่ก าลังวิ่ง อยู่
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ตอนกลางคืน ด้วยการถ่ายกลางคืน ไฟหน้า ไฟท้าย จะเป็นเส้น ยาวๆ หรือในทางกลับกัน หาก วัตถุท่ีเราจะถ่าย
กลางคืน ไม่ได้มีการเคลื่อนไหว หากต้องการให้ภาพเป็นเส้นสาย สามารถใช้มือเรา ดันกล้องให้เคลื่อนไหว ซะเอง 
ขณะกด ชัตเตอร์ผลก็คือภาพจะเป็นเส้นเช่นเดียวกัน 

 

บทความ : pirun.ku.ac.th 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://photohow2.blogspot.com/ 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การถ่ายภาพกลางคืน (NIGTH SHOT) ได้แก่ 
๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ การถ่ายภาพกลางคืน (NIGTH SHOT)  เพ่ือให้มีรูปแบบการท างานที่

ชัดเจน และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   
๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับ การถ่ายภาพกลางคืน (NIGTH SHOT) ให้กับ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถการถ่ายภาพกลางคืน (NIGTH SHOT) ไดถู้กต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การถ่ายภาพกลางคืน หรือการถ่ายภาพไฟกลางคืนที่
สวยงามจะได้ภาพที่แปลกตาการถ่ายภาพเวลากลางคืน ได้แก่ การถ่ายภาพที่อาศัยแสงสว่างจากไฟฟ้าตามท้อง
ถนน ป้ายนีออนโฆษณา น้ าพุ การยิงพลุ ห้องโชว์สินค้า ไฟประดับในวันเฉลิมฉลองต่าง ๆ แสงไฟจากรถยนต์ แสง
เทียน สายฟ้าแลบ ดวงจันทร์ และดวงดาวบนท้องฟ้า ความสวยงามต่าง ๆ ที่เราสามารถมองเห็นได้ในเวลาค่ าคืน
ดังกล่าว เราสามารถบันทึกภาพที่งดงามเหล่านั้นด้วยกล้องถ่ายภาพได้เช่นเดียวกับการถ่ายภาพในเวลากลางวัน 

  

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 เทคนิคและการถ่ายภาพตอนกลางคืน การถ่ายภาพกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป โดยเฉพาะแสงสีใน
เมืองนั้น สามารถถ่ายภาพให้ดูสวยงามได้ง่ายๆ เพียงแต่มีกล้องท่ีปรับความเร็วชัตเตอร์ต่ าได้ และหาวิธีป้องกันภาพ
สั่นไหวจากความเร็ว ชัตเตอร์ต่ า หากถือกล้องด้วยมือ ภาพที่ได้จะเบลอไม่คมชัด วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ขาตั้งกล้อง ซึ่งจะ
ช่วยลดการสั่นไหวได้เป็นอย่างดี 

 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

 กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉากหลัง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ การถ่ายภาพกลางคืน (NIGTH SHOT) ครั้งต่อไปประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 
 


