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เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามาแบบต่อเชื่อมภาพ
The Technique of Photomerge Panorama
อิทธิพล โพธิพันธุ์*
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามาแบบต่อเชื่อมภาพ และข้อแนะนำ�
เพือ่ เป็นแนวทางในการผลิตภาพถ่ายพาโนรามา โดยเน้นเทคนิคแบบเชือ่ มต่อภาพ ซึง่ เนือ้ หาส่วนใหญ่ในบทความ
นี้ผู้เขียนได้นำ�มาจากประสบการณ์ในการถ่ายภาพพาโนรามาและเป็นผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลที่เกิด
จากเลนส์ทางยาวโฟกัสต่างๆ ในภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศา” ซึ่งผู้เขียนรับผิดชอบในส่วนของการถ่ายภาพ
พาโนรามา
Abstract
This article aims to describe the technique of panorama photography and recommendations
as a guidance of the panorama photography stressing on the photomerge technique. Most
content in the article is the outcome of the research “The Comparison of Lenses Effects of 360
Degree Panoramic Images.
ภาพถ่ายพาโนรามา เป็นภาพที่มีความยาว
มากกว่าความสูงไม่น้อยกว่า 2 เท่า ซึ่งโดยทั่วไป ถูก
นำ � มาใช้ เ พื่ อ แสดงความกว้ า งขวางของภู มิ ทั ศ น์ ที่
สวยงาม เช่ น การแสดงภาพสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่
ปรากฏในเว็ บ ไซท์ นิ ต ยสาร และโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
การผลิตภาพถ่ายพาโนรามามีหลายวิธี เช่น
การถ่ายภาพรูปแบบปกติแล้วตัดส่วนในภาพเป็นภาพ
พาโนรามา การถ่ายภาพฉากเดียวกันหลายๆภาพโดย
การกวาดกล้องแล้วนำ�มาต่อเชื่อมกันให้เป็นภาพพา
โนรามาที่มีมุมมองได้กว้างถึง 360 องศา ถ่ายภาพ
ด้วยกล้องพาโนรามา เป็นต้น ซึ่งในอดีต การผลิต
ภาพถ่ายพาโนรามาแบบเชื่อมต่อมีความยุ่งยากพอ
สมควร เพราะการต่อเชื่อมภาพหลาย ๆ ภาพให้เป็น

ภาพเดียวกันนั้นจะต้องทำ�โดยอาศัยความชำ�นาญใน
การต่อภาพเพื่อให้ภาพประสานกันสนิท แต่อย่างไร
ก็ตาม จากการพัฒนากล้องและอุปกรณ์ระบบดิจิทัล
ขึน้ มานัน้ ส่งผลให้สามารถผลิตภาพพาโนรามาได้งา่ ย
และสะดวกขึ้น เพราะการต่อภาพเชื่อมสามารถทำ�
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
นอกจากการต่อเชือ่ มภาพแล้ว ยังมีปจั จัยอีก
หลายปัจจัยในการถ่ายภาพพาโนรามาทีผ่ ถู้ า่ ยภาพจะ
ต้องคำ�นึงถึง จึงทำ�ให้ผเู้ ขียนบทความแสดงถึงข้อควร
ระวังต่างๆที่เกิดขึ้นในการถ่ายภาพพาโนรามาแบบ
เชือ่ มต่อภาพ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จากตัวอุปกรณ์การถ่ายภาพ
และจากการถ่ายภาพ โดยสามารถแยกออกเป็นข้อที่
จะต้องคำ�นึงถึงได้ดังนี้

* อาจารย์ประจำ�สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ความบิดเบือนของภาพที่เกิดจากเลนส์ (Optical
distortion)
ความบิดเบือนของภาพที่เกิดจากเลนส์ คือ
การที่วัตถุในภาพถ่ายมีรูปร่างที่ผิดไปจากความเป็น
จริง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการวางตำ�แหน่งของรูรับ
แสงในกระบอกเลนส์ การวางรูรบั แสงไว้หน้าชิน้ เลนส์
จะทำ � ให้ เ กิ ด การบิ ด เบื อ นแบบโป่ ง (Barrel
Distortion) และการวางรูรบั แสงไว้หลังชิน้ เลนส์เป็น
สาเหตุของการบิดเบือนแบบเว้า (Pincushion Distortion) การบิดเบือนแบบเว้า มีสาเหตุมาจากการ
วางรูรับแสงไว้หลังชิ้นเลนส์ ซึ่งจะเกิดในภาพที่ถ่าย
ด้วยเลนส์มุมแคบ (Telephoto Lens) ภาพที่มีการ
บิดเบือนแบบเว้า จะมีลักษณะคล้ายหมอนปักเข็ม
หมุด ส่วนการบิดเบือนแบบโป่งนั้น มีสาเหตุมาจาก
การวางรูรับแสงไว้หน้าชิ้นเลนส์ ซึ่งเกิดขึ้นในภาพที่
ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง (wide angle Lens) และใน
ทางตรงข้ า ม ภาพที่ มี ก ารบิ ด เบื อ นแบบโป่ ง จะมี
ลักษณะคล้ายถัง

ภาพแสดงการวางตำ�แหน่งรูรบั แสงไว้หลังชิน้
เลนส์ที่ทำ�ให้เกิดการบิดเบือนแบบเว้า ที่มา Jacobson and others (1988)

ภาพแสดงการวางตำ�แหน่งรูรับแสงไว้หน้า
ชิ้ น เลนส์ ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การบิ ด เบื อ นแบบโป่ ง ที่ ม า
Jacobson and others (1988)
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ภาพแสดงลักษณะของความบิดเบือนที่เกิด
จากเลนส์แบบต่างๆ ภาพซ้ายแสดงลักษณะของรูป
ร่าง วัตถุที่เป็นปกติภาพกลาง แสดงการบิดเบือน
แบบโป่ง และภาพขวามือแสดงการบิดเบือนแบบเว้า
ที่มา Jacobson and others (1988)

ภาพแสดงการเปรียบเทียบความบิดเบือน
ของภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ความยาวโฟกัสต่างๆ
• ภาพบนถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง
• ภาพกลางถ่ายด้วยเลนส์มาตรฐาน
• ภาพล่างถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบ
ที่มา ประภาภร ดลกิจ (2554)
ในการแก้ไขผลด้านความบิดเบือนของภาพ
ที่เกิดจากเลนส์ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดไม่สามารถทำ�ได้
โดยการลดขนาดรูรับแสง แต่ทำ�ได้โดยการออกแบบ
เลนส์ ใ หม่ ใ ห้ มี โ ครงสร้ า งที่ ส มมาตรที่ เ รี ย กว่ า
“Orthoscopic” ซึ่งเป็นเลนส์ที่ให้ภาพที่ปราศจาก
ความบิ ด เบื อ น โดยแนวคิ ด ในการทำ � ให้ เ ลนส์ มี
โครงสร้างที่สมมาตรก็คือ ในเลนส์มุมกว้างทำ�ให้เกิด
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การบิดเบือนแบบโป่ง และเลนส์มมุ แคบทำ�ให้เกิดการ
บิดเบือนแบบเว้า เมื่อนำ�โครงสร้างของเลนส์ทั้งสอง
ตัวมารวมกันก็จะทำ�ให้เกิดความสมมาตรขึ้น
ปัจจัยต่อมาคือ ระยะวัตถุ ซึ่งการบิดเบือน
ของภาพสามารถเกิดขึน้ ได้มากและน้อยต่างกันเมือ่ ใช้
เลนส์ตัวเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะวัตถุด้วย หาก
วัตถุอยู่ใกล้เลนส์มากเท่าใด ก็จะยิ่งทำ�ให้เกิดความ
บิดเบือนมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การบิดเบือนทั้ง
แบบเว้าและแบบโป่งสามารถแก้ไขในขัน้ ตอนหลังการ
ถ่ายภาพได้โดยใช้โปรแกรมตกแต่งภาพสำ�เร็จรูป เช่น
Adobe Photoshop เป็นต้น
ความบิดเบือนทางทัศนมิติ
(Perspective distortion)
การบิ ด เบื อ นทางทั ศ นมิ ติ หมายถึ ง
ปรากฏการณ์ของภาพถ่ายทีส่ ว่ นใดส่วนหนึง่ ของวัตถุ
ปรากฏให้เห็นว่ามีขนาดใหญ่กว่าทีค่ วรจะเป็น ซึง่ เมือ่
วัตถุอยู่ใกล้เลนส์มากขึ้นเท่าไหร่ การบิดเบือนทาง
ทัศนมิติก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น การบิดเบือนทางทัศนมิติ
เป็นผลที่ได้จากการใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสที่แตก
ต่างไปจากเลนส์มาตรฐาน โดยเกิดขึ้นในเลนส์มุม
กว้างที่จะให้ภาพวัตถุที่อยู่ใกล้เลนส์มีขนาดใหญ่กว่า
ปกติ หรือ ทำ�ให้เส้นขนานมองเห็นเป็นเส้นที่บรรจบ
กันในระยะทีไ่ กลออกไป ส่วนในเลนส์มมุ แคบจะทำ�ให้
ได้ภาพที่ดูแล้วมีทัศนมิติที่น้อยลง หรือทำ�ให้ระยะ
ระหว่างวัตถุที่อยู่ในระยะต่างกันดูสั้นลง
ในการลดการเกิดการบิดเบือนทางทัศนมิติ
สามารถทำ�ได้โดยการควบคุมระยะวัตถุ โดยไม่เพียง
แต่ควบคุมเฉพาะบางส่วนของวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้
เลนส์เท่านัน้ แต่ตอ้ งควบคุมวัตถุทงั้ หมด นัน่ ก็คอื การ
ควบคุมทุกระยะวัตถุ นอกจากนี้ การกำ�หนดมุมกล้อง
(มุมสูง ระดับสายตา และมุมตํ่า) ก็จะมีผลต่อการ
บิดเบือนทัศนมิติได้เช่นกัน ในการถ่ายภาพ มุมกล้อง
(Camera angle) มีความหมายหนึ่งว่า มุมกล้องที่
สัมพันธ์กับวัตถุ การกำ�หนดกล้องมุมระดับสายตา
(Eye Level) เป็นมุมที่แทนสายตามนุษย์เหมือนการ
มองเห็นภาพทั่วไปๆ ตามปกติ การกำ�หนดกล้องมุม

สูง (High Angle) เป็นมุมทีแ่ สดงวัตถุจากด้านบน โดย
กล้องจะอยู่สูงกว่าวัตถุ และกดตํ่าลงมาที่วัตถุ ส่วน
กล้องมุมตํ่า (Low Angle) เป็นมุมที่แสดงวัตถุจาก
ด้านล่าง โดยกล้องจะอยู่ตํ่ากว่าวัตถุ และเงยขึ้นหา
วัตถุ ซึ่งการกำ�หนดมุมกล้องแบบต่างๆ จะถูกนำ�มา
ใช้เพื่อการสื่อความหมาย เช่น การถ่ายภาพคนด้วย
มุมสูง จะทำ�ให้คนดูตอ้ ยตาํ่ ไร้อ�ำ นาจ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม การถ่ายภาพด้วยการปรับเปลี่ยนระนาบของ
ภาพ คือ การถ่ายด้วยมุมตํ่า และมุมสูง จะทำ�ให้รูป
ร่างของวัตถุเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่อยู่ใกล้เลนส์จะมี
ขนาดใหญ่กว่าปกติ และสิ่งที่อยู่ไกลเลนส์จะมีขนาด
เล็กกว่าปกติ หรืออาจกล่าวได้วา่ การก้มหรือเงยกล้อง
(Tilt) จะทำ�ให้ทศั นมิตผิ ดิ เพีย้ นไปจากการกำ�หนดมุม
กล้องระดับสายตา ซึ่งการก้มหรือเงยกล้องจะทำ�ให้
เพิม่ หรือลดระยะวัตถุ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของ
ขนาดวัตถุที่อยู่ใกล้และไกลกล้องมากขึ้น กล่าวคือ
วัตถุที่อยู่ใกล้เลนส์จะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกล
เลนส์ เมื่อเปรียบเทียบจากวัตถุที่มีขนาดเท่ากัน
ทัศนมิติ มาจากคำ� 2 คำ� ได้แก่ “ทัศนะ” ซึ่ง
มีความหมายถึง การมองเห็น และ “มิติ” ซึ่งในที่นี้
หมายถึงความลึกของภาพ ซึ่งโดยปกติแล้ว วัตถุที่อยู่
ใกล้เลนส์จะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกลออกไป ซึ่ง
เมื่อภาพเกิดความบิดเบือนทางทัศนมิติก็หมายความ
ว่า ความแตกต่างของขนาดวัตถุทอี่ ยูใ่ กล้เลนส์และอยู่
ไกลเลนส์ ผิ ด เพี้ ย นไปจากความเป็ น จริ ง หรื อ ที่ ต า
มนุษย์มองเห็น ซึง่ ปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำ ให้เกิดการบิดเบือน
ทางทัศนมิติก็คือ เลนส์ โดยเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส
สั้น จะให้ภาพที่มีความบิดเบือนทางทัศนมิติเพิ่มขึ้น
กล่าวคือ ขนาดของวัตถุที่อยู่ใกล้เลนส์และไกลเลนส์
มีความแตกต่างกันมากกว่าปกติ หรือมีความลึกเพิ่ม
ขึ้น และในทางกลับกัน ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบ
จะให้ภาพทีม่ คี วามบิดเบือนทางทัศนมิตลิ ดขึน้ กล่าว
คือ ขนาดของวัตถุทอี่ ยูใ่ กล้เลนส์และไกลเลนส์มคี วาม
แตกต่างกันน้อยกว่าปกติ หรือมีความลึกน้อย
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ภาพแสดงการเปรียบเทียบความบิดเบือนทางทัศนมิติ
ของภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ความยาวโฟกัสต่างๆ
• ภาพบนถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง
• ภาพกลางถ่ายด้วยเลนส์มาตรฐาน
• ภาพล่างถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบ
ที่มา ประภาภร ดลกิจ (2554)
เปอร์สเป็คตีฟ (perspective) คือ ความ
สัมพันธ์ระหว่างซับเจ็คกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา
ว่าซับเจ็กนั้นตั้งอยู่ที่ใดและอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหน
เปอร์สเป็คตีฟทีใ่ ช้สร้างความรูส้ กึ ในทางลึกให้แก่ภาพ
มีอยู่สองประเภท คือ เปอร์สเป็คตีฟที่แสดงด้วยเส้น
(Linear Perspective) และเปอร์สเป็คตีฟทีแ่ สดงด้วย
ชั้นบรรยากาศ (Aerial Perspective)
1. เปอร์สเป็คตีฟที่แสดงด้วยเส้น จะปรากฏ
เป็นเส้นภาพที่คู่ขนานที่ปลายค่อยๆ เล็กลง และเส้น
ทีว่ า่ นี้ จะต้องวางทำ�มุมกับผูด้ ู ยกตัวอย่าง เส้นคูข่ นาน
ของทางรถไฟฟ้าทีพ่ งุ่ ไปยังเส้นขอบฟ้า ปลายของทาง
รถไฟจะค่อย ๆ แคบลง เส้นเหล่านีจ้ ะสร้างภาพลวงตา
ที่แสดงความลึก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ดูสามารถคาดคะเน
หรือประมาณระยะทางและขนาดของซับเจ็คได้ และ
ความลึกหรือรูปทรงของสิ่งต่างๆ ในภาพจะเป็นเช่น
ไรนั้นจะขึ้นอยู่กับเส้นที่แสดงเปอร์สเปคตีฟเป็นส่วน
ใหญ่ ถ้าเส้นตีบแคบลงมากอย่างรวดเร็ว ก็จะทำ�ให้
ภาพดู เ หมื อ นภาพมี ค วามลึ ก และรู ป ทรงซั บ เจ็ ค มี
ขนาดใหญ่
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2. เปอร์สเป็คตีฟที่แสดงด้วยชั้นบรรยากาศ
จะปรากฏในภาพให้เห็นสิ่งที่อยู่ไกลออกไปจะค่อยๆ
มีสีสัน นุ่มนวลและสว่างขึ้นตามลำ�ดับ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะมีชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะมีชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นเพราะหมอกจะทำ�ให้
ด้านหลังของภาพดูนมุ่ นวลและสว่างกว่าปกติ เหมือน
มีชั้นบรรยากาศอยู่หนาเนื่องจากด้านหลังนั้นอยู่ไกล
ออกไปมาก
ซึ่งการสร้างมิติความลึกให้แก่ภาพ สามารถ
ทำ�ได้ด้วยการพยายามเพิ่มเปอร์สเป็คตีฟทั้งที่แสดง
โดยเส้นและแสดงโดยชั้นบรรยากาศเข้าไปในภาพซึ่ง
มีเทคนิคและวิธีการอยู่ 5 วิธี ได้แก่ การวางมุมกล้อง
การใช้เลนส์มมุ กว้าง การจัดฉาก การเคลือ่ นไหวกล้อง
และตัวแสดง และการจัดแสง รายละเอียด ดังนี้
1. การวางมุมกล้อง เพื่อให้ภาพมีความลึก
การวางมุมกล้องทุกครั้งจะต้องพยายามให้กล้องทำ�
มุมกับซับเจ็คเสมอ เพราะการตัง้ กล้องให้ท�ำ มุมกับซับ
เจ็คจะทำ�ให้มองเห็นซับเจ็คมากกว่าหนึง่ ด้าน ส่วนการ
ตั้งกล้องประจันกับซับเจ็คตรงๆ จะเห็นซับเจ็คด้าน
เดียวซึ่งภาพจะดูแบน เช่น การถ่ายภาพตึก หากตั้ง
กล้องตรงๆ ภาพตึกจะดูแบนเพราะเห็นด้านหน้าด้าน
เดียว แต่ถา้ เคลือ่ นกล้องไปด้านข้างเล็กน้อย ก็จะเห็น
ทั้งด้านหน้าและด้านข้างของตึก และยิ่งถ้ายกกล้อง
ให้สูงขึ้นอีก ก็จะทำ�ให้เห็นด้านหน้าด้านข้างและด้าน
บน ภาพตึกก็จะยิง่ มีความลึกมากขึน้ ในการถ่ายภาพ
คนก็เช่นกัน หากตั้งกล้องถ่ายตรงๆ เหมือนการถ่าย
ภาพติดบัตร ภาพทีไ่ ด้จะขาดความสวยงามเพราะไม่มี
ความลึก เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้เห็นสัดส่วนของ
ใบหน้า ควรตั้งกล้องให้มุมกับตัวแสดงเช่น ตั้งกล้อง
ทำ�มุม 45 องศา
2. การใช้เลนส์มมุ กว้าง เลนส์มมุ กว้างจะช่วย
ให้ภาพมีความลึกเพิ่มขึ้น เพราะจะทำ�ให้เส้นที่แสดง
เปอร์ ส เป็ ค ตี ฟ แคบลง แต่ ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งระวั ง การ
บิดเบือนของภาพ เพราะการใช้เลนส์มุมกว้างมากๆ
และตั้งกล้องใกล้ซับเจ็คจะทำ�ให้เส้นที่แสดงเปอร์
สเป็คตีฟแคบลงมากและอย่างรวดเร็วจนทำ�ให้กลาย
เป็นเส้นโค้ง เป็นเหตุให้รปู ทรงซับเจ็คผิดเพีย้ นไปจาก
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เดิม ฉะนั้น จึงต้องเลือกใช้เลนส์ให้สัมพันธ์กับระยะ
ทางระหว่างกล้องกับซับเจ็ค เพือ่ ป้องกันการบิดเบือน
ของภาพดังกล่าว แต่บางครั้งอาจเจาะจงใช้เลนส์มุม
กว้างและตั้งกล้องใกล้ๆ ซับเจ็คเพราะต้องการภาพที่
มีเปอร์สเปคตีฟเกินจริงดังกล่าว
3. การจัดฉาก การจัดวางทุกอย่างในฉาก ไม่
ว่าจะเป็นตัวแสดง เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งประกอบฉาก
อื่นๆ ให้มีบางส่วนซ้อนกันอยู่ก็เป็นวิธีเพิ่มความลึก
ของภาพอย่างง่ายและได้ผลวิธีหนึ่ง การวางตัวแสดง
และสิง่ ต่างๆ ในฉากให้หา่ งกันและไม่ซอ้ นกันเลย อาจ
ทำ�ให้ผดู้ สู บั สนว่าอะไรอยูใ่ กล้ อะไรอยูไ่ กล โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ถ้าผูด้ ไู ม่คนุ้ เคยหรือไม่รขู้ นาดของสิง่ ของทีอ่ ยู่
ในฉากนั้น ก็จะยิ่งทำ�ให้คนดูคาดคะเนระยะทางจาก
ขนาดที่เห็นได้ลำ�บาก เพราะไม่รู้ว่าของที่มีขนาดเล็ก
นั้นเป็นเพราะอยู่ไกลหรือมีขนาดเล็กจริงตามที่เห็น
การวางของให้ซอ้ นกันจึงเป็นทางออกทีด่ ี ทีจ่ ะช่วยให้
ผู้ดูรู้ว่าอะไรอยู่ใกล้และอะไรอยู่ไกล และช่วยให้ภาพ
มี ค วามลึ ก มากขึ้น การจัดวางสิ่งประกอบฉากใน
ระนาบเดียวกัน นอกจากจะขาดความสวยงามแล้ว
ภาพจะดูแบนยิ่งขึ้น
ส่ ว นในเรื่ อ งของฉากหลั ง นั้ น ก็ มี ส่ ว นสำ � คั ญ ในการ
ประกอบภาพเพราะจะเป็นตัวช่วยให้ภาพมีชีวิตชีวา
และดูสมจริงมากขึ้น
4. การเคลื่อนกล้องและตัวแสดง การให้
กล้องและตัวแสดงเคลื่อนที่ผ่านสิ่งประกอบฉากจะ
ช่วยสร้างความลึกให้แก่ภาพได้อย่างดี เช่น ในขณะที่
การแสดงดำ�เนินไปหากตัวแสดงเดินอ้อมไปข้างหลัง
ของโต๊ะรับแขกซึง่ เป็นเครือ่ งประกอบฉากทีต่ งั้ อยูด่ า้ น
หลั ง จะช่ ว ยให้ เ ห็ น ว่ า มี ร ะยะความลึ ก ที่ ตั ว แสดง
สามารถเดินผ่านได้จริงๆ หรือการเคลือ่ นกล้องแทรก
เข้าไปในระหว่างทางเดินในฉากก็ทำ�ให้ผู้ดูรู้สึกถึง
ความลึกได้ดีเช่นกัน หากในฉากนั้นตัวแสดงจะต้อง
เคลื่อนที่จากตำ�แหน่งหนึ่งไปยังตำ�แหน่งหนึ่ง ควร
กำ�หนดให้เคลือ่ นทีไ่ ปในระหว่างกลางของตัวแสดงอืน่
หรือสิง่ ประกอบฉากอืน่ ๆ แทนทีจ่ ะเคลือ่ นทีผ่ า่ นหน้า
สิ่งเหล่านั้นไป และถ้าเป็นไปได้ไม่ควรให้ตัวแสดง
เคลือ่ นทีผ่ า่ นหน้ากรอบภาพ แต่ควรให้เคลือ่ นทีเ่ ข้าไป

ในภาพหรือเข้ากล้อง เพราะการเคลือ่ นทีเ่ ข้าออกจาก
กล้องจะทำ�ให้ขนาดของซับเจ็คค่อยๆใหญ่ขึ้นหรือ
ค่อยๆเล็กลง ซึง่ จะทำ�ให้ความรูส้ กึ ของระยะทางใกล้ไกล แต่ถา้ ซับเจ็คเคลือ่ นทีผ่ า่ นกล้องไป ขนาดของซับ
เจ็คจะคงเดิมตลอดการเคลือ่ นทีน่ นั้ แต่ถา้ หากจำ�เป็น
ต้องให้ซบั เจ็คเคลือ่ นทีผ่ า่ นกล้อง ก็ควรตัง้ กล้องทำ�มุม
กับเส้นการเคลือ่ นทีน่ นั้ เล็กน้อย จะทำ�ให้เกิดเส้นการ
เดินทางทีเ่ ป็นเส้นเฉียงนำ�สายตา ซับเจ็คก้อจะมีขนาด
แตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อเคลื่อนที่ผ่านกล้องไป
5. การจัดแสง ก็มีส่วนช่วยสร้างความลึกให้
แก่ภาพได้เช่นกัน การจัดแสงไม่ให้มีเงาเลยจะทำ�ให้
ภาพดูแบนปราศจากความลึก ทั้งยังทำ�ให้มองไม่เห็น
พื้นผิวที่ขรุขระและรูปทรงที่แท้จริงของซับเจคด้วย
การให้แสงจากด้านข้างจะทำ�ให้เกิดเงาที่แยกซับเจ็ค
ออกจากฉากหลังและสร้างความลึกให้แก่ภาพ
ในการจัดแสงภายใน ควรจัดแสงให้ดา้ นหน้าและด้าน
หลังของฉากสว่างไม่เท่ากัน และให้มีส่วนสว่างและ
ส่วนมืดผสมผสานกันในภาพเพือ่ ให้เกิดความลึก ส่วน
การถ่ายฉากภายนอก ควรพยายามให้เห็นฉากหลังที่
สว่างกว่าฉากหน้า จะช่วยให้ภาพมีบรรยากาศทีแ่ สดง
ความลึก เทคนิคนี้สามารถนำ�มาใช้ในการจัดแสง
ภายในได้เช่นกัน คือ ให้ฉากหลังสว่างกว่าด้านหน้า
เล็กน้อย เพือ่ ดึงสายตาผูด้ ไู ปยังฉากหลังทีอ่ ยูล่ กึ เข้าไป
ด้านใน นอกจากนัน้ การจัดแสงให้เห็นเงาของซับเจ็ค
ทอดยาวไปตามพืน้ ก็ชว่ ยเพิม่ ความสวยงามและความ
ลึกให้แก่ภาพได้ด้วย
มุมรับภาพ (Angle of view)
มุมรับภาพ คือ องศาของการรับภาพ ที่เป็น
ตัวกำ�หนดรายละเอียดที่บันทึกในภาพ ซึ่งในเลนส์
มาตรฐานจะมีมมุ มองใกล้เคียงกับทีส่ ายตามนุษย์มอง
เห็น ส่วนเลนส์มุมแคบหรือเลนส์ความยาวโฟกัสสั้น
จะเป็นเลนส์ที่มีองศาในการรับภาพแคบกว่าเลนส์
มาตรฐาน และในทางกลับกัน เลนส์มมุ กว้างหรือเลนส์
ความยาวโฟกัสยาวก็จะมีมุมรับภาพที่กว้างกว่าที่
สายตามองเห็น
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ภาพแสดงการเปรียบเทียบมุมรับภาพ
ที่ถ่ายด้วยเลนส์ความยาวโฟกัสต่างๆ
• ภาพซ้ายถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง
• ภาพกลางถ่ายด้วยเลนส์มาตรฐาน
• ภาพขวาถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบ
ที่มา www.ziess.com
ถึงแม้ว่า ในการถ่ายภาพได้กำ�หนดขนาด
ภาพเดียวกันโดยเปลีย่ นระยะวัตถุ ความแตกต่างของ
มุมรับภาพที่ได้จะปรากฏในเห็นได้ในฉากหลัง โดย
ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างจะมีมุมรับภาพที่กว้าง
กว่าภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบเช่นเดียวกัน

ขนาดภาพ
ขนาดภาพ จะให้ขอ้ มูลรายละเอียดบางอย่าง
แก่ผู้ชม ซึ่งมีขนาดภาพขนาดต่างๆ ดังนี้
1. เอ็ชแท็บลิชชิง่ ช้อต (Eetablishing Shot)
บางครั้งก็เรียกว่าภาพไกล (Long Shot) จะใช้ในการ
บอกสถานที่ ขนาดภาพแบบนี้มักมีลักษณะมุมกว้าง
เพื่อให้เห็นครอบคลุมทั้งบริเวณ
2. ภาพเต็ม (Full Shot) ขนาดภาพชนิดนี้
จะเห็นรูปทรงของซับเจ็คเต็มตัว ถ้าเป็นบุคคลจะเห็น
ตัง้ แต่ศรี ษะจรดเท้า นอกจากนีย้ งั นิยมใช้ในการเทียบ
เคียงให้เห็นความแตกต่างของซับเจ็ค
3. ภาพปานกลาง (Medium Shot) หากเป็น
ภาพบุคคลก็จะเห็นตัง้ แต่บนั้ เอวขึน้ ไป ส่วนใหญ่ใช้กบั
การแสดงอากัปกิริยา เพราะภาพขนาดนี้สามารถ
ดึงดูดสายตาผู้ชมได้
4. ไทท์ ทู ช้อต (Tight two-shot) เป็น
ประเภทหนึ่งของภาพปานกลาง โดยเน้นที่การเสนอ
ภาพบุ ค คลสองคนในเฟรมเดี ย ว เพื่ อ แสดงความ
สัมพันธ์ของทั้งสอง
5. ภาพใกล้ (Close-up Shot) หากเป็นภาพ
บุคคลก็เห็นเฉพาะบริเวณศีรษะของคนนัน้ ภาพใกล้ใช้
สำ�หรับการเน้นรายละเอียดซึ่งมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
6. ภาพใกล้มาก (Extreme Close-up Shot)
เป็นภาพในลักษณะใกล้มาก จะเห็นเพียงจุดใดจุดหนึง่
ของซับเจ็คเท่านั้น ภาพลักษณะนี้ใช้ในจุดที่มีความ
สำ�คัญมากที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดภาพกับเลนส์ คือ
ในการถ่ายภาพวัตถุเดียวกัน ระยะวัตถุเดียวกัน แต่ใช้
เลนส์ตา่ งกัน ภาพทีไ่ ด้จะมีขนาดภาพแตกต่างกัน โดย
ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบจะให้วัตถุในภาพที่ดูมี
ขนาดใหญ่กว่าภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง

ภาพแสดงองศาการรับภาพของเลนส์ความยาวโฟกัสขนาดต่างๆ
ที่มา KonicaMinalta Photoworl
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ภาพแสดงการเปรียบเทียบขนาดภาพ
ของภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ที่แตกต่างกัน
• ภาพบนถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง
• ภาพกลางถ่ายด้วยเลนส์มาตรฐาน
• ภาพล่างถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบ
ที่มา KonicaMinalta Photoworld

ภาพแสดงการเปรียบเทียบมุมรับภาพ
ของภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ความยาวโฟกัสต่างๆ
• ภาพบนถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง
• ภาพกลางถ่ายด้วยเลนส์มาตรฐาน
• ภาพล่างถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบ
ที่มา KonicaMinalta Photoworld

ความชัดลึก
ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ ค วามชั ด ลึ ก ของภาพมี
ความแตกต่างกันคือ ความยาวโฟกัสของเลนส์ โดย
เมือ่ ถ่ายภาพในระยะทีเ่ ท่ากันและใช้รรู บั แสงทีเ่ ท่ากัน
แล้ว ผลของภาพที่ได้คือความชัดลึกที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ภาพทีถ่ า่ ยด้วยเลนส์มมุ กว้างมีระยะชัดมาก
ทีส่ ดุ ส่วนภาพทีถ่ า่ ยด้วยเลนส์มมุ แคบจะมีระยะชัดที่
น้อยทีส่ ดุ แต่อย่างไรก็ตาม การถ่ายภาพดังกล่าวต้อง
ไม่อยู่ในระยะอนันต์ (Infinity)

ภาพแสดงการเปรียบเทียบความชัดลึก
ของภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ความยาวโฟกัสต่าง ๆ
• ภาพซ้ายถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง
• ภาพกลางถ่ายด้วยเลนส์มาตรฐาน
• ภาพขวาถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบ
ที่มา ประภาภร ดลกิจ (2554)
ดังนั้นในการถ่ายภาพพาโนรามาแบบต่อ
เชื่อมภาพจึงต้อง ใช้ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นในการ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายพาโนรามาเพื่อให้การเชื่อมต่อ
ภาพมีความผิดเพี้ยนน้อยที่สุด สามารถนำ�เอาภาพที่
จะนำ�มาเชือ่ มต่อกันผสานกันได้อย่างกลมกลืน เพราะ
หากมีความผิดเพีย้ นจากสิง่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะทำ�ให้
เกิดร่องรอยชัดเจนในบริเวณทีน่ �ำ ภาพมาเชือ่ มกัน ซึง่
อาจจะทำ�ให้เสียเวลาในการปรับแก้ไขภาพหรือภาพ
ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เลย แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีความ
สำ�คัญไม่นอ้ ยก็คอื การกำ�หนดค่าการรับแสงของภาพ
ที่จะนำ�มาเชื่อมกัน ผู้ถ่ายภาพจะต้องมองภาพที่จะ
ถ่าย ดูองค์ประกอบต่างๆในบริเวณทีจ่ ะถ่าย เลือกทาง
ยาวโฟกัสของเลนส์ แล้วสังเกตว่าตำ�แหน่งของแสงมา
จากทิศทางใด มีสว่ นสว่าง ส่วนมืดอยูต่ รงไหนในภาพ
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แล้วทำ�การวัดแสงทุกส่วนในภาพทีจ่ ะทำ�การถ่ายภาพ
เมือ่ ได้คา่ ความเข้มของแสงทัว่ ทัง้ ภาพแล้ว ผูถ้ า่ ยภาพ
จะต้องเลือกส่วนใดในภาพเพือ่ กำ�หนดเป็นค่ากลางใน
การรั บ แสงแล้ ว ทำ � การถ่ า ยภาพทุ ก ภาพด้ ว ยค่ า
เดียวกันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงร่องรอยการเชื่อมต่อจาก
ปริมาณความเข้มของแสงที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อควร
ระวังนี้จะไม่เกิดขึ้นหากปริมาณความเข้มของแสงใน
ภาพที่จะถ่ายมีความแตกต่างกันน้อย และอีกสิ่งหนึ่ง
ทีผ่ ถู้ า่ ยภาพควรระวังคือบริเวณภาพถ่ายทีท่ บั ซ้อนกัน
ในส่วนที่จะนำ�มาเชื่อมกันควรหลีกเลี่ยงส่วนที่มีราย
ละเอียดมาก เช่น ส่วนของใบไม้ที่เห็นรายละเอียด
ชัดเจน ส่วนนี้อาจจะทำ�ให้การเชื่อมภาพเกิดร่องรอย
เนื่องจากส่วนของใบไม้อาจจะไม่นิ่งเพราะลมพัดจึง
ทำ�ให้เวลานำ�มาเชื่อมกันไม่สามารถเชื่อมกันได้อย่าง
สนิท กับส่วนทีไ่ ม่มรี ายละเอียด เช่น ท้องฟ้าทีไ่ ม่มเี มฆ
หรือมีเมฆขาวโพลน ส่วนนี้อาจทำ�ให้การเชื่อมไม่
สามารถเชือ่ มได้เนือ่ งจากตัวโปรแกรมสำ�เร็จรูปใช้การ
อ้ า งอิ ง การเชื่ อ มภาพจากตั ว ค่ า สี จึ ง ไม่ ส ามารถ
แยกแยะจากค่าสีได้
การถ่ายภาพพาโนรามาแบบเชื่อมต่อภาพ
1. เลือกสถานที่ที่จะทำ�การถ่ายภาพ ผู้ถ่าย
ภาพจะต้ อ งวิ เ คราะห์ ส ถานที่ ใ นการถ่ า ยภาพว่ า
สามารถถ่ายภาพพาโนรามาได้กว้างขนาดใด บาง
สถานที่อาจถ่ายภาพได้ถึง 360 องศา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
มุมมองของผูถ้ า่ ยภาพ พร้อมทัง้ สังเกตสิง่ ต่างๆในภาพ
และมองภาพรวมทีจ่ ะนำ�มาเชือ่ มต่อกันและต้องคำ�นึง
ถึงส่วนทีจ่ ะต้องถูกตัดส่วนของภาพออกหลังจากการ
เชื่อมภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอาจจะทำ�ให้องค์
ประกอบของภาพเสียไปหลังจากภาพถูกตัดส่วน
2. เลือกเลนส์ทจี่ ะใช้ท�ำ การถ่ายภาพพาโนรา
มาโดยคำ�นึงถึงความบิดเบือนของภาพทีเ่ กิดจากเลนส์
และการบิดเบือนของภาพทางทัศนมิติ โดยกำ�หนด
ขนาดภาพ มุมรับภาพและความชัดลึก หลังจากนั้นผู้
ถ่ายภาพจัดวางการเหลือ่ มของภาพในแต่ละภาพทีจ่ ะ
ทำ�การถ่ายภาพโดยคำ�นึงถึงส่วนที่เหลื่อมกันจะต้อง
ไม่มีรายละเอียดมากหรือน้อยเกินไป และส่วนของ
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ภาพที่เหลื่อมกันไม่ควรจะมากไปหรือน้อยไป หาก
เหลือ่ มกันมากก็จะทำ�ให้จ�ำ นวนภาพมากขึน้ หรือหาก
เหลือ่ มกันน้อยบางครัง้ อาจะทำ�ให้ภาพไม่สามารถต่อ
กันได้หรือต่อกันไม่สนิท
3. วัดค่าความเข้มของแสงให้ทวั่ ทัง้ ภาพทีจ่ ะ
ทำ�การถ่ายภาพ และทำ�การเลือกค่าการรับแสงเพียง
ค่าเดียวในการถ่ายภาพทุกภาพเพือ่ หลีกเลีย่ งรอยต่อ
ของภาพในส่วนที่เหลื่อมกันจากความเข้มของแสงที่
แตกต่างกัน
4. ทำ�การถ่ายภาพตามที่ได้ทำ�การวางแผน
ไว้ ข้ า งต้ น โดยที่ แ ต่ ล ะภาพควรเหลื่ อ มกั น อย่ า ง
น้อย30%ของภาพ
5. ทำ�การเชื่อมต่อภาพถ่ายด้วยโปรแกรม
จัดการภาพถ่ายสำ�เร็จรูป
6. ตั ด ส่ ว นของภาพที่ ไ ด้ ทำ � การเชื่ อ มต่ อ
เรียบร้อยแล้ว

ภาพแสดงภาพที่ถ่ายก่อนทำ�การเชื่อมต่อภาพ
จำ�นวน 3ภาพ

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

ภาพแสดงส่วนของภาพที่นำ�มาเชื่อมต่อเป็นภาพพาโนรามา

ภาพแสดงภาพที่ทำ�การเชื่อมต่อผ่านโปรแกรมสำ�เร็จรูปก่อนทำ�การตัดส่วนภาพ

ภาพแสดงภาพพาโนรามาแบบต่อเชื่อมภาพ
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