
 
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เรื่องการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
โดย คมสันต  มูลอามาตย   

 
วัตถุประสงค  เพื่อใหบุคลากรสามารถใชงานโสตทัศนูปกรณในเบื้องตนได 

อุปกรณโสตทัศเบื้องตนประกอบดวย  เครื่องฉาย LCD/ Digital Virtualizer /  เครื่องเสียง / Notebook 
 

  



 



 
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เรื่องการถายภาพเบื้องตน 
 โดย พรนภา  นวนมะณี 

 
วัตถุประสงค  เพื่อใหบุคลากรสามารถถายภาพไดตามหลักวิชาการ 

 

 



โดยการรวบรวมความรูจากเว็บไซดตางๆ และสรุปรวมไดดังนี้ 

LOGO

Photography

การถายภาพ

www.stou.ac.th
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ความหมายของการถายภาพ

ภาพถาย (Photography)1

Phos + Graphein2

แสงสวาง + การเขียน3

การเขียนดวยแสงสวาง4

การถายภาพ คือ กระบวนการ (process) 
แหงการทํารูปโดยอาศัยแสงสวางเขาชวย  

ประโยชนของภาพถาย

www.stou.ac.th

ภาพถายชวยสื่อความหมาย (Communicate)

เปนการแสดงออกทางศิลปะ 

เปนตนแบบในการเผยแพรโฆษณา ถายทอดไปยังสื่อมวลชนตางๆ

เปนหลักฐานอางอิงประกอบหรือแทนเอกสารสําคัญบางประการ

ประกอบการศึกษา คนควา วิจัยในงานสาขาตางๆ

ประโยชนของการ
ถายภาพ

ภาพถายเปนประโยชนในการศึกษาและงานวิชาการ
•ใหขอเท็จจริง รายละเอยีด  
• เปนเจตคติของผูเรียนไดเปนอยางดี
• เปนสื่อนําเขาสูบทเรียน
• บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต และนํามาศึกษาในอนาคต
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กลองถายรูปชนิดแรก

    
กลองถายรูปชนิดแรกเรยีกวา "กลองออบสคิวรา" (Obscure Camera) ไดมีผูคนพบกฎของกลอง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชน ประมาณ 350 ป กอนคริสตศักราช อริสโตเติลไดสังเกตเห็นเงาของดวงอาทิตย
บนพื้นซึ่งเกิดจากแสงผานรูเล็กๆ ระหวางใบไมที่หนาทึบ และเมื่อเขาเอาแผนปาปรัสรองรับเงานั้น

เขาพบวาเขาสามารถเปลี่ยนขนาดของเงานี้ไดโดยเคลื่อนแผนปาปรัสใหใกลหรือไกลรูที่แสงอาทิตยผาน
แตอริสโตเติลก็ไมไดรับความสําเร็จอันใดในเรื่องนี้ อยางไรก็ดีสิ่งที่เขาคนพบนั้น ถือวาเปนกฎของกลองออบสควิรา

และคงรักษาไวหลายรอยปตอมา

หลักการเกดิภาพในกลองรูเขม็

 



 

กลองถายรูปชนิดแรก
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ภาพวาดกลองออบสคิวรา โดย อธานาซิอุส ไคเซอร
(Athanasius Kircher) ชาวเยอรมัน ในป ค.ศ. 1646

 

พัฒนาการของกลอง

www.stou.ac.th

กลองโกดักรุนแรก ค.ศ.1888

กลอง Leica ผลติในป ค.ศ. 1925

กลอง Kine Exacta ผลิตในป ค.ศ.1937 

กลอง Hasselblad ผลิตครั้งแรกในป ค.ศ. 1950 

กลองถายภาพชนดิ SLR 35 มม. ที่ใชในปจจุบัน

 
 

การถายภาพในประเทศไทย
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ประเทศไทยไดเริ่มรูจักการ
ถายภาพครั้งแรก ในปลาย
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวแตการ
ถายภาพ ในสมัยนั้นยังไม
เปนที่นิยมของคนไทย
โดยทั่วไป

สมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว(ร.4) เมื่อครั้งยัง
ทรงพระยศเปนเจาฟามงกุฎ
ไดทรงเปนผูนําในการ
ถายภาพพระบรมฉายา
ลักษณ ซึ่งทําใหมีผูนิยมการ
ถายภาพเจริญรอยตาม
พระองคมากขึ้น
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สิ่งสําคัญสําหรับการถายภาพดวยกลองดิจิตอล

การจัดองคประกอบภาพ

ช็อตพื้นฐานของการถายภาพ

การใชงานกลองถายภาพนิ่งแบบดิจิตอล

กลองถายภาพนิ่งแบบดิจิตอล

 
 



กลองถายภาพนิ่งแบบดิจิตอล(Digital Camera)
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กลองถายภาพนิ่งแบบดิจิตอล คือ กลองทีท่ําการบนัทึกภาพในระบบดิจิตอล
แทนที่จะเปนการบนัทึกภาพลงบนแผนฟลม เหมือนกลองปกติ

การรับภาพของกลองถายภาพนิ่งแบบดิจิตอล
ในกลองถายภาพนิ่งแบบดิจิตอลจะมีเซนเซอร ในการรับภาพ 

ซึ่งจะทําหนาที่ในการรับและแปลงภาพใหอยูในรูปแบบอิเลก็ทรอนกิส
เพื่อจัดเกบ็ลงในการดหนวยความจํา

 

การถายภาพเบื้องตนและการจัดองคประกอบภาพ

www.stou.ac.th

Extreme Long Shot (ELS, XLS) เปนช็อต
ระยะไกลที่จะแสดงใหเห็นภาพรวมของทั้ง
ภาพ บอกผูดูวาบุคคลหลกัของภาพนัน้
อยูทีไ่หน มีขนาดและมีความสัมพนัธกับ
สิ่งแวดลอมในภาพอยางไร

 
 
 

ช็อตพื้นฐานของการถายภาพ (บุคคล)

www.stou.ac.th

Very Long Shot (VLS) เปนชอ็ตทีบุ่คคล
หลักในภาพ จะมีขนาดประมาณ 3/4 - 1/3
ของความสูงของภาพ ซึ่งภาพในลกัษณะนี้
จะแสดงทั้งสภาพแวดลอม และรายละเอียด
ของบุคคลคนนัน้มากขึ้น

 

ช็อตพื้นฐานของการถายภาพ (บุคคล)
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Long Shot (LS)  หรือ Full Shot เปนช็อต
ที่จะแสดงใหเหน็รายละเอยีดของบุคคลหลัก
ของภาพมากขึน้กวา Very Long Shot โดยจะ
แสดงรูปรางทั้งหมดของบุคคลคนนั้น และจะ
ตองมีพื้นที่วางเหนอืและใตบุคคลนัน้ดวย

 
 



ช็อตพื้นฐานของการถายภาพ (บุคคล)
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Medium Long Shot (MLS) หรือ Knee Shot
เปนชอ็ตที่จะมีขนาดของบุคคลหลกัเปน
3/4 สวนของขนาดจริง ซึ่งจะเปนการถาย
ภาพตัดจากใตหัวเขาของบุคคล ไปจน
ถึงศรีษะโดยจะตองมีชองวางเหนือศรีษะ
ของคนๆ นั้นดวย

 

ช็อตพื้นฐานของการถายภาพ (บุคคล)
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Medium Shot (MS) เปนช็อตที่ถายตัง้แต
ใตเอวของบคุคลหลักของภาพนัน้ ขึ้น
ไปจนถงึศรีษะ และยังคงตองมีพื้นที่วาง
เหนือศรีษะของบุคคลนัน้เชนเดิม

 
 

ช็อตพื้นฐานของการถายภาพ (บุคคล)

www.stou.ac.th

Close Up (CU) เปนชอ็ตทีถ่ายตั้งแตบริเวณ
ใตลําคอ หรือถาเปนผูชายก็คือใตปมเนคไท
ของบุคคลหลกัของภาพนั้น ขึ้นไปจนถึง
ศรีษะ

 

ช็อตพื้นฐานของการถายภาพ (บุคคล)

www.stou.ac.th

Close Up (CU) เปนชอ็ตทีถ่ายตั้งแตบริเวณ
ใตลําคอ หรือถาเปนผูชายก็คือใตปมเนคไท
ของบุคคลหลกัของภาพนั้น ขึ้นไปจนถึง
ศรีษะ

 
 



ช็อตพื้นฐานของการถายภาพ (บุคคล)

www.themegallery.com

Big Close Up (BCU) เปนชอ็ตที่ถายบริเวณ
บางสวนของใบหนาของบุคคลหลักใน
ภาพ สวนใหญจะเริ่มตั้งแตบริเวณกลาง
หนาผากลงมาจนถึงเหนือคาง

 

ระดับความสูงของกลองกับการถายภาพ

www.stou.ac.th

ระดับความสูงของกลองที่ใชในการถายภาพจะทําใหลักษณะ
ของบุคคลในภาพ มีความแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั

วาผูถายตองการสื่อภาพออกมาอยางไร

 
 

ความสูงระดับสายตา (Eye-level Shot)
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ความสูงระดับสายตา (Eye-level Shot)
เปนการวางระดับความสงูของกลอง ในระดบั
สายตาของบุคคลทีเ่ปนจุดสนใจ ภาพที่ได
จะเปนธรรมชาติ เหมือนจริง

 

ความสูงระดับเหนือศรีษะ (High-angle Shot)
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ความสูงระดับเหนือศรีษะ (High-angle Shot)
เปนการวางระดับความสงูของกลอง ในระดบั
เหนือศรีษะของบุคคลทีเ่ปนจุดสนใจ
ภาพที่ไดจะแตกตางจากภาพจริง คือ จะมี
ศรีษะใหญกวาเทา ตัวสั้น ดูออนแอ ไมมีพลงั

 
 



ความสูงระดับต่ํากวาศรีษะ (Low-angle Shot)
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ความสูงระดับต่ํากวาศรีษะ (Low-angle Shot)
เปนการวางระดับความสงูของกลอง ในระดบั
ต่ํากวาศรีษะของบุคคลที่สนใจ หรือถาย
ยอนขึน้ไปทางดานบน ภาพที่ได จะไมเปน
ธรรมชาติ บุคคลในภาพจะดูมีพลังมากขึน้

 

การจัดองคประกอบภาพ (Composition)
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เลือกถายแนวตั้งหรือแนวนอน
รวมสิ่งที่อยูดานหนาจุดสนใจไวในภาพ

เลือกจุดที่สนใจในภาพ

หามุมที่เหมาะสม

ใชเสนนําสายตา

วางตําแหนงจุดสนใจออกจากกลางภาพ

หลีกเลี่ยงฉากหลังที่ซับซอน

 
 

 เลือกถายแนวตั้งหรือแนวนอน
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 เลือกถายแนวตัง้หรือแนวนอน
เลือกถายแนวตัง้สําหรับจุดสนใจที่มีลักษณะ
เปนแนวตั้ง เชน ตึกสงู ตนไม น้ําตก สวน
การถายแนวนอนเหมาะสําหรับจุดสนใจที่มี
ลักษณะกวาง เชน รูปหมูของบุคคล
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เลือกจุดทีส่นใจในภาพ
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เลือกจุดที่สนใจในภาพ
กอนถายภาพใดๆ ผูถายจะตองคิดไวกอน
เสมอวาจุดสนใจในภาพคอือะไร แลวถงึจะ
เลือกตําแหนงการจัดวาง หรือมุมกลองที่
เหมาะสม ที่จะนําเสนอจุดสนใจนั้นออกมา
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หามุมที่เหมาะสม
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หามุมที่เหมาะสม
หลังจากที่เรากําหนดจุดสนใจในภาพแลว
ใหเดินรอบๆ จุดสนใจนั้น เพื่อหามุมมองที่
นาสนใจสําหรับการถายภาพ

 
 



วางตําแหนงจุดสนใจออกจากกลางภาพ

www.themegallery.com

วางตําแหนงจุดสนใจออกจากกลางภาพ
วางจุดสนใจในตําแหนงที่ไมใชกึ่งกลางภาพ
โดยอาศัยการแบงสวนของภาพออกเปน
สามสวนตามแนวตัง้และนอน และทําการ
จัดวางจุดสนใจในแนวเสนหรือจุดตัด
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ใชเสนนําสายตา

www.stou.ac.th

ใชเสนนําสายตา
ในบางโอกาสใหใชเสนตรงหรือเสนโคง
เปนเสนนําสายตา เพือ่ดงึความสนใจของ
ผูดไูปยังจุดสนใจในภาพ

 
 

รวมสิ่งที่อยูดานหนาจุดสนใจไวในภาพ
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รวมสิ่งที่อยูดานหนาจุดสนใจไวในภาพ
เพื่อใหเกิดมิติ หรือความลึกของภาพ ใน
บางครั้งเราจะตองรวมเอาสิง่ที่อยูดานหนา
ของจุดสนใจไวในภาพดวย

 
www.themegallery.com

 
 



www.themegallery.com
  

www.themegallery.com
 

 

www.themegallery.com
 

LOGO
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การอัดรูปออนไลน 
การอัดรูปเพื่อแบงปนใหคนอื่นไดดูเปนสิ่งที่จําเปนเมื่อเราถายรูปแลวเราสามารถอัดรูปออนไลนไดในราคาที่ประหยัด 

เชนการอัดรูปจากอุดรธานี จะมีคาใชจายสูงกวาการอัดรูปจากการอัดออนไลน ถึง 2 เทา 
เพื่อเปนการประหยัดเงินเราสามารถอัดรูปออนไลนในราคาที่ไมแพงไดที่เวปไซดออนไลนมากมาย เชน 

http://www.chakraval.com/ 
http://www.masterphotonetwork.com/index.php 

http://www.kodakexpress.co.th/home.php 
http://www.kopyprint.com/PICOnline/Home 

ฯลฯ 
   ขั้นตอนการสั่งอัดรูปออนไลน 

 

ขั้นตอนงายๆ เพียงกรอกขอมูล ชื่อ, ที่อยู, เบอรโทรศัพท, e-mail และสราง Username/Password เพือ่ใช login สู account ของทาน 

 

Login สู account ของทานเอง  

Upload ภาพ  a. ใสชื่ออัลบั้ม สําหรับใชเกบ็ภาพทีจะอัด   b. เลือก Browse เพื่อ Upload ภาพที่ตองการสั่งอัด  

เลือกขนาดและจํานวน  a. เลือกอัลบั้มที่ตองการจะอัด b. เลือกขนาด, ชนิดกระดาษ, รูปแบบการอัด และจํานวน 

จัดสงไปรษณยีมาที่  เชน 
บริษัท มาสเตอร โฟโต เน็ตเวิรค จํากัด (วงเล็บมุมซอง อัดรูป)  206/1 หมู 10 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

 



 

ทานสามารถเลือกรูปแบบการจัดสงที่สะดวกที่สุดสําหรับทานไดดังนี ้
มารับที่สาขาหนึ่งสาขาใดสาขาหนึ่งของเรา(ไมมีคาบริการ) ทางรานจัดสงให(Delivery)  

ไมคิดคาบริการหากยอดที่สั่งอัดเกิน 500 บาท หากไมถึงคิดคาบริการ 25 บาท 

จัดสงทางพัสดุไปรษณยี หรือ EMS 

จัดสงผานทาง รถทัวร, รถตู, รถ บ.ข.ส สําหรับลูกคาตางจังหวดั (คาบริการแตกตางกนั ขึ้นอยูกับทารถ) 
          a. คาขนสงที่ทางทารถคิด ลูกคาเปนฝายชําระ 
          b. คาบริการ ไปรับ-ไปสง ที่ทารถ ไมคิดคาบริการหากยอดสั่งเกิน 500 บาท หากไมถึงคิดคาบริการไปรับ 25 บาท หรือไปสง 25 บาท หรือทั้งรับและสง 50 บาท 

 

ณ ปจจุบนัทานสามารถชําระเงินไดโดยผานทางธนาคาร  
 

 

ทานสามารถตรวจสอบสถานะและการจดัสงของงานได โดยการ Login ไดอีกดวย เขาสูระบบและเลือกตรวจสอบสถานะ ทานยังสามารถเช็คสถานะการจัดสง  
โดยระบบ EMS ผานทาง Track&Trace ไดอีกดวย  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
ขอมูลจากhttp://www.masterphotonetwork.com/index.php 

 



 


