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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายปฐมพงศ ์ จ านงค์ลาภ การถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action) 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action) 

การถ่ายภาพเคลื่อนไหว หมายถึง 
การถ่ายภาพของวัตถุท่ีเคลื่อนไหว เช่น คน
วิ่ง กระโดดโลดเต้น เล่นชิงช้ากระโดดสูง 
ว่ายน้ า ปั่นจักรยาน รถก าลังแล่น หรือการ
แข่งขันกีฬาด้านความเร็วประเภทต่าง ๆ 

การถ่ายภาพวัตถุท่ีก าลัง
เคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งได้นั้น จะตั้งความเร็ว
ชัตเตอร์เท่าใดย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 
๔ ประการ คือ 

๑) ความเร็วของวัตถุท่ีก าลัง
เคลื่อนไหว 
๒) ทิศทางการเคลื่อนไหวของวัตถุ 

           ๓) ระยะทางจากกล้องถึงวัตถุ 
           ๔) ความยาวโฟกัสของเลนส์  
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เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action) 

 

 

(ภาพประกอบจาก Internet) 

      การถ่ายภาพเคลื่อนไหว หมายถึง การถ่ายภาพของวัตถุที่เคลื่อนไหว เช่น คนวิ่ง กระโดดโลดเต้น เล่น
ชิงช้ากระโดดสูง ว่ายน้ า ปั่นจักรยาน รถก าลังแล่น หรือการแข่งขันกีฬาด้านความเร็วประเภทต่าง ๆ การถ่ายภาพ
วัตถุท่ีเคลื่อนไหว ดังกล่าวอาจจะท าได้ใน ๓ ลักษณะ คือ  

๑. การจับภาพวัตถุที่ก าลังเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง (Stop – action) การถ่ายภาพในลักษณะนี้ต้องตั้ง
ความเร็วชัตเตอร์ให้สูง เช่น ๑/๒๕๐, ๑/๕๐๐ หรือ ๑/๑๐๐๐ วินาที ตามความเหมาะสมกับความเร็วของวัตถุท่ี
ก าลังเคลื่อนที่ เมื่อตั้งความเร็วชัตเตอร์ สูง ๆ จ าเป็นต้องเปิดช่องรับแสงให้กว้างข้ึน เพ่ือชดเชยให้แสงผ่านเข้าไปท า
ปฏิกิริยากับฟิล์มให้มากพอ 

การถ่ายภาพวัตถุท่ีก าลังเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งได้นั้น จะตั้งความเร็วชัตเตอร์เท่าใดย่อมขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบ ๔ ประการ คือ 

๑) ความเร็วของวัตถุท่ีก าลังเคลื่อนไหว 

๒) ทิศทางการเคลื่อนไหวของวัตถุ 

๓) ระยะทางจากกล้องถึงวัตถุ 

๔) ความยาวโฟกัสของเลนส์  

๒. การถ่ายภาพวัตถุท่ีเคลื่อนไหวดูแล้วให้รู้สึกว่าเหมือนก าลังเคลื่อนไหว การถ่ายภาพในลักษณะนี้ ต้องตั้ง
ความเร็วชัตเตอร์ ให้ช้า ๆ เช่น ๑/๓๐ วินาท,ี ๑/๑๕ วินาที หรือ ๑/๘ วินาที เป็นต้น เมื่อตั้งความเร็วชัตเตอร์ช้า ก็
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ต้องเปิดช่องรับแสงให้เล็กลง ภาพที่ได้จะปรากฏว่าสิ่งที่ก าลังเคลื่อนไหวจะดูพร่า ท าให้เห็นว่าวัตถุนั้นก าลัง
เคลื่อนที่ส่วนวัตถุหรือสิ่งที่อยู่นิ่งจะคมชัด และการถ่ายภาพลักษณะนี้ควรจับถือกล้องให้นิ่งและม่ันคง หรือควรใช้
ขาตั้งกล้องช่วย เพื่อไม่ให้กล้องสั่นไหว 

๓. การถ่ายภาพวัตถุท่ีก าลังเคลื่อนไหวให้เห็นวัตถุชัด ส่วนฉากหลังพร่ามัวเป็นทางยาว การถ่ายภาพใน
ลักษณะนี้ จะต้อง แพนกล้อง (Panning) ตามวัตถุที่ก าลังเคลื่อนไหว พร้อม ๆ กับการกดไกชัตเตอร์ ความเร็วชัต
เตอร์ความตั้งให้ช้า เช่น ๑/๖๐ วินาที, ๑/๓๐ วินาทีหรือช้ากว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยการ
ปรับระยะชัดให้ปรับไปตรงจุดที่วัตถุ เคลื่อนที่ผ่าน 

 

 

(ภาพประกอบจาก Internet) 

 

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

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action) ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action) เพ่ือให้มีรูปแบบการท างาน
ที่ชัดเจน และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับ การใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action)  
ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน า เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action)  มาปรับใช้ไดถู้กต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action) เป็นการถ่ายภาพ
ของวัตถุที่เคลื่อนไหว เช่น คนวิ่ง กระโดดโลดเต้น เล่นชิงช้ากระโดดสูง ว่ายน้ า ปั่นจักรยาน รถก าลังแล่น หรือการ
แข่งขันกีฬาด้านความเร็วประเภทต่าง ๆ  

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 การถ่ายภาพวัตถุท่ีก าลังเคลื่อนไหวให้เห็นวัตถุชัด ส่วนฉากหลังพร่ามัวเป็นทางยาว การถ่ายภาพใน
ลักษณะนี้ จะต้อง แพนกล้อง (Panning) ตามวัตถุที่ก าลังเคลื่อนไหว พร้อม ๆ กับการกดไกชัตเตอร์ ความเร็วชัต
เตอร์ความตั้งให้ช้า เช่น ๑/๖๐ วินาที, ๑/๓๐ วินาทีหรือช้ากว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยการ
ปรับระยะชัดให้ปรับไปตรงจุดที่วัตถุ เคลื่อนที่ผ่าน 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม เทคนิคการถ่ายภาพพลุ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action) ครั้งต่อไปประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 


