กระบวนการถ่ ายภาพนกตามธรรมชาติ
ณัฐวุฒิ สิ งห์หนองสวง8

บทคัดย่ อ
บทความนี ้เป็ นบทความวิชาการที่เขียนจากประสบการณ์การสร้ างสรรค์ของผู้เขียน มี
วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกระบวนการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการถ่ายภาพมีดงั นี ้
1.การศึกษาพฤติกรรมนก 2.การเตรี ยมกล้ องและการเตรี ยมตัวของช่างภาพ 3.การรอเวลากดชัต
เตอร์ การถ่ายภาพนกตามธรรมชาติภาพสาคัญที่ควรถ่ายคือ ภาพแอคชัน่ การเคลื่อนไหวของนก
ภาพนกกับรังนก การเลือกฉากหลัง รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพ นอกจากนี ้การถ่ายภาพนก
ควรเลือกใช้ ความเร็ วชัตเตอร์ ที่สงู เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของนกเทคนิคนีเ้ รี ยกว่าการถ่ายภาพ
สตอปแอคชัน่
คาสาคัญ : การถ่ายภาพนก, นก, ธรรมชาติของนก

The Process of Bird in Nature Photography
Abstract
This article is written from personal experience which aims to describe the
process of photographing the birds in nature. The process is including 1) studying bird’s
behavior, 2) preparing the camera and 3) preparing photographer for pressing the
shutter. It’s important to consider the birds’ actions, the nest, the background and
composition for photos. To photograph the birds, camera should be set with high-speed
shutter in order to capture the action—this technique is called “Stop-Action.”
Keywords: Bird Photography, Bird, Bird in Nature
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1. ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
การสร้ างสรรค์ภาพนกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ ช่างภาพประสบความสาเร็ จในการสร้ างสรรค์
ผลงานคือการใช้ เลนส์ระยะไกล (Telephoto) เพราะเลนส์มีคณ
ุ สมบัติสามารถถ่ายภาพวัตถุที่อยู่
ระยะไกลกับช่างภาพ แต่อุปกรณ์ เป็ นเพียงปั จจัยหนึ่งเท่านันในการสร้
้
างสรรค์ผลงาน แต่สิ่งที่
สาคัญที่สดุ คือตัวช่างภาพหรื อผู้สร้ างสรรค์ผลงานที่จะต้ องเข้ าใจและรู้วิธีการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งภาพ
นก โดยที่การถ่ายภาพนกช่างภาพต้ องมีความอดทนและมีสมาธิเป็ นอย่างมากในการถ่ายภาพ
เพราะนกมีพฤติกรรมการรับรู้ ที่เร็ วไม่อยู่นิ่งให้ ช่างภาพได้ บันทึกภาพง่ายๆ ดังที่ Prathap DK
(2014) กล่าวว่าการถ่ายภาพนกต้ องมีความความอดทน ความพยายาม การฝึ กฝน และบวกกับ
ความหลงใหล
ผลงานชิน้ นี ้เกิดจากผู้สร้ างสรรค์ได้ สงั เกตเห็นพฤติกรรมของนกที่บินเข้ าออกรัง ซึ่งจะ
บินออกไปกลางทุ่งนาและบินกลับ เข้ ามาในรั งตลอด ทาให้ มีความสนใจที่ อยากบันทึ ก ภาพ
ดังกล่าวจึงได้ เตรี ยมอุปกรณ์ การถ่ายภาพเท่าที่มีพอที่จะบันทึกภาพดังกล่าวได้ ประกอบด้ วย
กล้ องถ่ายภาพ Canon 7D เลนส์ 70-300 จากประสบการณ์การถ่ายภาพของผู้สร้ างสรรค์ที่ผ่าน
มาเชื่อว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวสามารถถ่ายภาพนกที่สงั เกตเห็นได้ ซึ่งโดยปกติแล้ วการถ่ายภาพนก
จะต้ องใช้ เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสระยะไกล ดังที่ FOTOINFO PLUS (2019) กล่าวว่าเลนส์ทาง
ยาวโฟกัสสูงตั ้งแต่ 300 มม. ขึ ้นไปก็เพียงพอสาหรับการถ่ายภาพนก โดยสิ่งสาคัญที่นกั ถ่ายภาพ
ควรเข้ าใจคือ การถ่ายภาพนกมีมากกว่าแค่กล้ องและเลนส์ทางยาวโฟกัสสูง ในการนี ้ผู้สร้ างสรรค์
ต้ องการศึกษากระบวนการถ่า ยภาพนกที่ใช้ อุปกรณ์กล้ องและเลนส์ที่ไม่ได้ มีคุณภาพสูงในการ
สร้ างสรรค์ผลงาน
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2. แนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
นกเป็ นสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ แนวคิดที่ผ้ ูสร้ างสรรค์นามาใช้ เป็ น
แนวทางในการสร้ างสรรค์ผลงานคือ แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพแอคชัน่ การถ่ายภาพแอคชัน่
คือการถ่ายภาพวัตถุที่กาลังเคลื่อนไหวให้ หยุดนิ่ง ตัวอย่างดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกาทางานความเร็วซัดเตอร์
ที่มา : Read this if you want to take great photographs.
ภาพแสดงการทางานของความเร็ วชัตเตอร์ ของกล้ อง เมื่อช่ างภาพใช้ ความเร็ ว
ชั ต เตอร์ ที่ สู ง จะท าให้ ก ารถ่ า ยภาพวั ต ถุ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง ซึ่ ง เทคนิ ค ดั ง กล่ า วเรี ย กว่ า การ
ถ่ ายภาพแอคชั่น ผู้สร้ างสรรค์ ได้ นาเทคนิคดังกล่ าวมาใช้ ในการถ่ ายภาพนก ซึ่งการจับ
จังหวะการเคลื่อนไหวให้ หยุดนิ่งของนก (Stop Action) หรื อถ้ าใช้ ความเร็ วชัตเตอร์ ท่ ีต่ า
กว่ า การเคลื่ อนไหวของนกเช่ นจั ง หวะการเคลื่ อนไหวของปี กนกจะทาให้ เ กิดภาพที่
เรียกว่ าภาพมูฟเม้ นท์ (Movements)
การจัดองค์ ประกอบภาพ ภาพถ่ายจะสามารถสื่อสารได้ ดีนนั ้ ผู้สร้ างสรรค์จะต้ องมี
การจัดวางองค์ประกอบของภาพให้ สอดคล้ องกับองค์ประกอบศิลป์ ดังที่ Richard (2018) กล่าว
ว่า กฎของที่ว่าง เป็ นกฎเกี่ ยวกับความรู้ สึกของพืน้ ที่ทางกายภาพในภาพถ่าย เช่น พืน้ ที่ว่าง
ด้ านหน้ า (Nose room) ระบุว่าวัตถุหลักควรมีพื ้นที่ “Active” สาหรับเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่หนั
หน้ า แต่สามารถเลือกไม่ทาตามกฎนี ้เพื่อสร้ างความรู้ สกึ ของวัตถุถูกคุมขัง หรื อความคับแคบได้
และ สัดส่วนทอง (Golden Mean) เส้ นที่มีความยาวเท่ากับ c จะถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ a
และ b โดยอัตราส่วนของ a : b จะเท่ากับอัตราส่วนของ b : c หรื อประมาณ 1 : 1.618 การวาง
ตาแหน่งจุดสนใจลงที่จดุ นี ้จะเป็ นจุดที่ดีที่สดุ ในภาพ ดังตัวอย่างภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพการจัดองค์ประกอบภาพกฎของที่ว่าง
ที่มา : Mastering Composition กฎ ทฤษฎี และวิธีจดั องค์ประกอบสาหรับถ่ายภาพ
กฎสามส่วน (Rule of Thirds) โดยที่ Richard (2015) กล่าวว่าการจัดองค์ประกอบภาพ
กฎสามส่วนถือเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่ช่างภาพควรนามาใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงาน จอห์น
โทมัส สมิธ จิตรกร, ช่างแกะสลัก และนักโบราณวัตถุ เขียน “กฎ” มาตรฐานที่ใช้ กนั มายาวนานนี ้
ในปี ค.ศ. 1979 กฎมีอยู่ว่ากรอบรู ปจะถูกแบ่งเป็ นสามส่วนทังแนวนอน
้
และแนวตั ้ง จุดสนใจจะ
ถูกวางไว้ บนเส้ นของการแบ่งส่วน หรื อบนจุดใดจุดหนึ่ง ดังตัวอย่างภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพการจัดองค์ประกอบภาพกฎสามส่วน (Rule of Thirds)
ที่มา : Mastering Composition กฎ ทฤษฎี และวิธีจดั องค์ประกอบสาหรับถ่ายภาพ

3. กระบวนการสร้ างสรรค์
3.1 ศึ กษาพฤติกรรมนก นกแต่ละชนิดมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันช่างภาพก่ อนจะ
กดชัตเตอร์ ถ่ายภาพควรศึกษาพฤติกรรมของนก ทังการบิ
้
น การเข้ ารัง หรื อแม้ แต่การระวังตัวของ
นกที่จะบินหนีเวลาคนเดินเข้ าใกล้ เพราะช่างภาพจะได้ เตรี ยมตัวและวางแผนการสร้ างสรรค์
ผลงานรวมถึงการคาดการณ์ได้
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3.2 เตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์สาหรับการถ่ายภาพนกมีความสาคัญมาก ซึง่ ถ้ าอุปกรณ์
ไม่พร้ อมผู้สร้ างสรรค์ผลงานอาจไม่ได้ ภาพตามที่ต้องการ โดยผู้สร้ างสรรค์ได้ เตรี ยมอุปกรณ์ ใน
การถ่ายภาพดังนี ้
3.2.1 กล้ อง กล้ อ งที่ ผ้ ู ส ร้ างสรรค์ ใ ช้ คื อ กล้ อ ง DSLR (Digital single-lens
reflex) Canon 7D และตัง้ ค่ากล้ องที่พร้ อมที่จะถ่ ายภาพนก โดยผู้สร้ างสรรค์ ใช้ โหมดในการ
ถ่ายภาพโหมด (Speed Variable) หรื อ TV เพื่อปรับความเร็ วชัตเตอร์ ซึ่งรู รับแสงจะปรั บโดย
อัต โนมัติ และโหมด(Aperture Variable) หรื อ AV เพื่ อปรั บ รู รั บ แสง ซึ่งความเร็ วชัตเตอร์ จ ะ
เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
3.2.2 เลนส์ สาหรับเลนส์ที่เหมาะสาหรับการถ่ายภาพนกคือเลนส์เทเลโฟโต้
ระยะตัง้ แต่ 200 มม. ขึ น้ ไป ขึ น้ อยู่กับ ขนาดของนกและระยะห่ างของช่ างภาพกับ นก ซึ่งผู้
สร้ างสรรค์ใช้ ถ่ายภาพในครัง้ นี ้คือเลนส์ canon 70-300 มม.
3.2.3 ขาตัง้ กล้ อง ขาตัง้ กล้ องมีความสาคัญมากสาหรั บการถ่ายภาพนก
เนื่องจากเลนส์ที่ใช้ ถ่ายภาพระยะไกลมีความหนักและบางครัง้ ต้ องถือกล้ องรอนานเวลาถ่ายภาพ
อาจทาให้ ภาพเกิดการสัน่ ไหวได้ แต่ในการสร้ างสรรค์ ผลงานครัง้ นีผ้ ้ ูสร้ างสรรค์ไม่ได้ ใช้ ขาตั ้ง
กล้ อง เนื่องจากไม่มีขาตั ้งกล้ องที่เหมาะสาหรับการถ่ายภาพนก
3.3 การสร้ างสรรค์ ผลงาน การถ่ายภาพนกแต่ละครัง้ ผู้สร้ างสรรค์จะต้ องมีการเตรี ยม
ความพร้ อมทังร่้ างกายและอุปกรณ์ ซึง่ การถ่ายภาพนกจะต้ องใช้ ความอดทน การรอเวลา และรอ
จังหวะที่เหมาะสมสาหรับการบันทึกภาพ ในการถ่ายภาพนกครัง้ นี ้มีกระบวนการดังนี ้
3.3.1 ตัง้ โหมดของกล้ องสาหรั บการถ่ ายภาพ กล้ องที่ผ้ สู ร้ างสรรค์ใช้ ใน
การถ่ า ยภาพนกครั ง้ นี ค้ ื อ Canon 7D โดยการตั ง้ ค่ า โหมดส าหรั บ การถ่ า ยภาพนกครั ง้ นี ผ้ ้ ู
สร้ างสรรค์ได้ ใช้ โหมด Tv (Shutter-priority) จะต้ องควบคุมความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter speed)
และกล้ องจะทาการกาหนดค่ารู รับแสง เพื่อเลือกใช้ ความเร็ วชัตเตอร์ ที่สูงหยุดการเคลื่อนไหว
ของนก และบางครั ง้ มีการปรั บใช้ โหมด Av (Aperture-priority) ช่า งภาพกาหนดค่า รู รั บ แสง
และกล้ องจะทาการกาหนดความเร็ วชัตเตอร์ เรี ยกโหมดการถ่ายภาพดังกล่าวว่าการบัน ทึก
กึ่งอัตโนมัติ ซึ่งการเลือกใช้ ขึน้ อยู่กับสถานการณ์ และการเคลื่อนไหวของนก
3.3.2 การตัง้ ความเร็ วชัตเตอร์ นกเป็ นสัตว์ ท่ ีมีการเคลื่อนที่เร็ วและไว
ต่ อการรั บรู้ ดังนัน้ การใช้ ความเร็ วชัตเตอร์ ท่ ีเหมาะสมต้ องขึน้ อยู่กับการเคลื่อนไหวของ
นก ผู้สร้ างสรรค์ ขอแนะนาว่ าควรใช้ ความเร็ วชัตเตอร์ ตัง้ แต่ 1/500 – 1/2,000 ขึน้ อยู่กับ
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ความเร็ วของการเคลื่อนไหวของนก ซึ่งบางครั ้งนกไม่ ได้ เคลื่อนที่แค่ จับกิ่งไม้ อาจใช้
ความเร็วชัตเตอร์ ท่ ตี ่ากว่ าได้
3.3.3 การเลือกระบบโฟกัสภาพ สาหรั บการถ่ ายภาพนกการเลือกระบบ
โฟกัสในการถ่ายภาพนกเราควรใช้ ระบบโฟกัสแบบติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ กล้ องโฟกัส ตาม
นกกาลังบินได้ ตลอดมีโอกาสได้ ภาพนกมากขึน้ แต่ควรระวังในกรณีที่มีลมพัดใบไม้ หรื อกิ่งไม้
กล้ องจะไปโฟกัสวัตถุที่กาลังเคลื่อนไหวแทนที่จะโฟกัสภาพนกที่เราต้ องการ ดังที่ Tom Ang
(2011) กล่าวว่ าระบบโฟกัส อัตโนมัติร ะบบสามารถตัง้ ค่ากลไกการโฟกัส ล่วงหน้ าก่ อนการ
ถ่ายภาพเพื่อทาการเปิ ดรับแสงเพียงเสี ้ยววินาทีหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ วตั ถุจะอยู่ในโฟกัสเสมอ
3.3.4 การตัง้ ค่ าความไวแสง หรื อ ISO ในการถ่ายภาพนกควรเลือกใช้ ค่า
ความไวแสงค่อนข้ างสูง หรื อการเลือกค่าความไวแสงขึน้ อยู่กับสภาพแสงที่ผ้ ูสร้ างสรรค์ ก าลัง
ถ่ายภาพ อีกทังความสามารถของกล้
้
องแต่ละตัวก็แตกต่างกัน สาหรับกล้ อง Canon 7D ได้ เลือก
ISO ประมาณ 400-1,000 เพื่อต้ องการให้ กล้ องใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ได้ สงู มากยิ่งขึ ้น
3.3.5 การบั น ทึ ก ไฟล์ ภาพ การเลื อ กไฟล์ ใ นการบั น ทึ ก ภาพขึ น้ อยู่ กั บ
ความสามารถของกล้ องที่บนั ทึกภาพต่อเนื่องได้ ซึง่ ไฟล์ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ คือการบันทึกภาพเป็ น
ไฟล์ RAW ที่สามารถนามาแก้ ไขหรื อแต่งภาพมากกว่าไฟล์รูปแบบอื่นๆ แต่สาหรับการสร้ างสรรค์
ผลงานครัง้ นี ้ได้ ใช้ การบันทึกเป็ นไฟล์ .JPG เพราะจะทาให้ เราถ่ายต่อเนื่องได้ ดีสาหรับกล้ องที่ใช้
สาหรับกล้ องที่ใช้ สร้ างสรรค์ผลงานคือกล้ อง Canon 7D
3.3.6 การตั ง้ ค่ า แสงสมดุ ล สี ข าว (White Balance) แนะน าให้ ใ ช้ Auto
White Balance ช่วยในเรื่ องความสะดวกขณะถ่ายภาพ และไม่ต้องกังวลขณะถ่ายภาพเรื่ อง
ทิศทางของแสง หรื อสภาพแสงที่เปลี่ยนไป
3.3.7 การพลางตัวของช่ างภาพ ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพ
ต้ องมีการพลางตัวให้ สอดคล้ องตามธรรมชาติเพื่อจะได้ เข้ าใกล้ นกให้ ได้ มากที่สดุ และนกไม่ตื่น
กลัวบินหนีไปแล้ วไม่กลับมาที่เดิม
ขันตอนที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นคือการเตรี ยมอุปกรณ์ ให้ พร้ อมสาหรับการถ่ายภาพ
นก เมื่อเตรี ยมทุกอย่างพร้ อมแล้ วจะเข้ าสู่กระบวนการถ่ายภาพ โดยช่างภาพจะต้ องเลือกพืน้ ที่
หรื อบริ เวณที่นกชอบเกาะหรื อกินอาหาร เช่น รังนก กิ่งไม้ ทุ่งนา เป็ นต้ น ซึ่งระหว่างนี ้จะต้ องเฝ้า
รอสังเกตพฤติกรรมนก โดยอาจใช้ เวลาในการประมาณ 2-3 ชม. อยู่ที่พฤติกรรมของนกแต่ละ
ชนิดสถานที่ และรอจังหวะในการกดชัตเตอร์ ถ่ายภาพ
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3.4 ผลงาน
3.4.1 รั งนก การถ่ายภาพนกสิ่งที่ช่างภาพต้ องสังเกต คือ รังนก ซึ่งนกจะต้ อง
บินออกหาอาหารและกลับเข้ ารัง การรอจังหวะถ่ายภาพนกที่รัง ดังภาพต่อไปนี ้

ภาพที่ 4, 5 นกกลับเข้ ารัง ถ่ายภาพในช่วงเวลา 11.00 น. สถาบันกันตนา ศาลายา
กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 800 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600

ภาพที่ 6, 7, 8 นกเฝ้ารัง ถ่ายภาพในช่วงเวลา 11.00 น. สถาบันกันตนา ศาลายา
กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,000
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ภาพที่ 9, 10, 11 นกทารัง ถ่ายภาพในช่วงเวลา 09.00 น. ถนนสาเร็จพัฒนา ตาบลปลายบาง
นนทบุรี
กล้ อง Canon 5D Mark IIII เลนส์ 70-200 มม. ISO 500 F-Stop 3.5 Shutter Speed 1/3,200
การเตรี ยมตัวของช่างภาพต้ องมีรอจังหวะนกบินเข้ ารัง และคอยสังเกตพฤติกรรมของ
นก การรอจังหวะนกที่รังของนกจะทาให้ ได้ ภาพนกที่ทาพฤติกรรม เช่น การทารัง การรอเข้ ารัง
การเฝ้ารัง การคาบอาหาร การบันทึกภาพดังกล่าวต้ องอาศัยการรอจังหวะนกที่บินไปมา และ
ช่างภาพต้ องอยู่นิ่งรอให้ นกบินเข้ ามา ช่วงแรกนกอาจมีอาการตื่นกลัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปนกจะ
เริ่ มชิน
3.4.2 แอคชั่นของนก การถ่ายภาพนกตามธรรมชาติภาพแอคชัน่ ต่าง ๆ ของ
นก ภาพที่ได้ จะสามารถสื่อความหมายของนกได้ ดีเนื่องจากตามธรรมชาตินกจะไม่อยู่นิ่งซึ่งจะมี
พฤติกรรมหรื อการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังผลงานภาพตัวอย่างต่อไปนี ้

ภาพที่ 12, 13 นกบินกลางทุ่ง ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. ทุ่งนาหลังสถาบันกันตนา
ศาลายา
กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600
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ภาพที่ 14, 15, 16 นกบิน ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. ทุ่งนาหลังสถาบันกันตนา
ศาลายา
กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/2,500

ภาพที่ 17, 18 นกบินกลางท้ องฟ้า ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น.
ทุ่งนาหลังสถาบันกันตนา ศาลายา
กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/4,000

ภาพที่ 19, 20 นกเจาะกิ่งไม้ ถ่ายภาพในช่วงเวลา 14.00 น. ริมรัว้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 400 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600
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กล้ อง Canon 5D Mark IIII เลนส์ 70-200 มม. ISO 500 F-Stop 3.5 Shutter Speed 1/6,400
ภาพที่ 21, 22, 23 นกบิน ถ่ายภาพในช่วงเวลา 09.00 น. ถนนสาเร็จพัฒนา
ตาบลปลายบาง นนทบุรี
การบั น ทึ ก ภาพการเคลื่ อ นไหวแอคชั่ น ต่ า ง ๆ ของนก ช่ า งภาพต้ อ งรอจัง หวะนก
เคลื่อนไหวซึ่งบางครัง้ นกเคลื่อนไหวเร็ วมากทาให้ ถ่ายภาพไม่ทนั ดังนันต้
้ องใช้ ความอดทนและ
ศึกษาพฤติกรรมการกิน การบิน การเข้ าฝูงของนกแต่ละชนิดให้ ดีจะช่วยให้ ได้ ภาพแอคชัน่ ของนก
ได้ ดี การเลือกใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ที่สงู จะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของนกได้ บางครัง้ ในหนึ่ง
ภาพอาจเกิดได้ ทงภาพนกหยุ
ั้
ดการเคลื่อนไหว (Stop Action) และภาพการเคลื่อนไหวบางส่วน
เช่นปี กนก (Movements) ภาพที่ได้ ตวั นกหยุดนิ่งปี กยังมีการเคลื่อนไหว
3.4.3 ฉากหลัง การเลือกฉากหลังที่มีสีสนั ทาให้ ภาพนกที่ได้ ดดู ีและสะดุดตา
มากขึ ้น ซึง่ ภาพนกที่อยู่นิ่งบนกิ่งไม้ หรื อกลางทุ่งถ้ ามีฉากหลังที่สวยหรื อเป็ นสีค่ตู รงข้ ามกับนกจะ
ทาให้ ภาพที่ได้ มีความน่าสนใจมากขึ ้น ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี ้

ภาพที่ 24, 25 นกบนกิ่งไม้ กบั ฉากหลังสีเขียว 10.00-11.00 น.
ทุ่งนาหลังสถาบันกันตนา ศาลายา
กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600
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ภาพที่ 26, 27 นกกลางทุ่งฉากหลังสีส้ม ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น.
ทุ่งนา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 800 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/250
ภาพที่ 24-27 ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. สถานที่ถ่ายภาพทุ่งนา
หลังสถาบันกันตนา ศาลาย
ภาพนกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรื อไม่มีแอคชั่น การเลือกฉากหลังเพื่อถ่ายภาพทาให้
ภาพดูมีมติและมีความสวยงามของภาพมากยิ่งขึ ้น โดยให้ เปิ ดรูรับแรงให้ กว้ างเพื่อฉากหลังจะได้
เบลอ
3.4.4 การจัดองค์ ประกอบภาพ องค์ประกอบพื ้นที่ฐานที่สามารถนามาใช้
ส าหรั บ การถ่ า ยภาพนกคื อ การใช้ ก ฎสามส่ ว น (Rule of Thirds) หรื อ สัด ส่ ว นทอง (Golden
Mean) ซึง่ จุดเด่นของภาพจะถูกวางไว้ ที่จดุ ตัดของเส้ น ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี ้

ภาพที่ 28, 29 นกกลางทุ่งนา
ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. ทุ่งนา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600

ภาพที่ 30, 31 นกกลางทุ่งนา ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. ทุ่งนา ต.คลองโยง
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วารสารนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม นิด้า

ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2562)

93

กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/2,500
การจัดองค์ประกอบภาพไม่มีกฎตายตัวขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์หรื อสิ่งที่ช่างภาพต้ องการ
สื่อสารไปยังผู้รับสาร ซึง่ การเลือกใช้ องค์ประกอบภาพที่เหมาะสมภาพที่ได้ จะมีทงความสวยงาม
ั้
และสื่อความหมายได้ ในตัวของมันเอง
3.4.5 โฟกัสที่ดวงตา นกเป็ นสัตว์ที่มีขนาดเล็กการโฟกัสที่ดวงตานกทาได้
ยากมากแต่ถ้าสามารถโฟกัสที่ดวงตาของนกได้ ภาพที่ออกมาจะสื่ออารมณ์ ในการสื่อสารได้ ดี
มาก ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี ้

ภาพที่ 32, 32 นกกับกิ่งไม้ ถ่ายภาพในช่วงเวลา 09.00-10.00 น. ปั ม้ ปตท. ต.คลองโยง
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
กล้ อง Canon 7D เลนส์ 70-300 มม. ISO 320 F-Stop 5 Shutter Speed 1/250

ภาพที่ 33, 34 นกเกาะกิ่งไม้
การโฟกัสดวงตาของนกช่างภาพต้ องรอเวลาและมีความอดทนในการรอเพื่อให้ ได้ ภาพ
ที่ต้องการ โดยช่างภาพต้ องเข้ าใกล้ นกให้ ได้ มากที่สดุ และไม่ให้ นกตื่นกลัวโดยการพลางตัว ซึง่ ถ้ า
ใช้ เลนส์ที่ซูมได้ ระยะไกลจะช่วยให้ ได้ ภาพง่ายมากขึ ้น
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4. องค์ ความรู้ท่ไี ด้ รับจากการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพต้ องเข้ าใจธรรมชาติของนก มีการรอจังหวะที่
เหมาะสมทัง้ การเคลื่อนไหวของนกที่เกิดแอคชั่นในรู ปแบบต่างๆ สามารถสรุ ปองค์ความรู้ ที่ได้
จากการสร้ างสรรค์ผลงานดังนี ้
- การเตรี ย มตัวของช่ างภาพ ในการถ่ ายภาพนกตามธรรมชาติก ารเตรี ย มตัว ของ
ช่างภาพมีความสาคัญมาก ทังการศึ
้
กษาข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่เบื ้องต้ น ศึกษาพฤติกรรมนกดังที่
วรรณชนก สุวรรณณกร (2019) กล่าวว่ า การศึก ษาข้ อมูล เกี่ ย วกับ นกและสถานที่ ที่ เ ราไป
ถ่ายภาพน่าจะมาก่อน ถ้ าศึกษาข้ อมูลหรื อทาการบ้ านมาดีจะมีส่วนให้ เราเตรี ยมตัวหรื อสร้ าง
โอกาสในการถ่ายภาพนกได้ มากขึ ้น และอมรเทพ ทองสิน (2015) กล่าวว่า การจะได้ ภาพนกสัก
ภาพนัน้ เป็ นเรื่ องที่ไม่ง่าย เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมายมาคอยขัดขวาง แต่ถ้าเรามีความรู้
เรื่ องธรรมชาติของนก มีเวลา มีความอดทน มีอุปกรณ์ในการถ่ายภาพที่เหมาะสม และมีเทคนิค
ในการถ่ายภาพนก การจะได้ ภาพนกก็ไม่ใช่เรื่ องที่ยากเกินไป
- การพลางตัวของช่างภาพ ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพต้ องมีการพลาง
ตัวให้ สอดคล้ องตามธรรมชาติเพื่อจะได้ เข้ าใกล้ นกให้ ได้ มากที่สุด และนกไม่ตื่นกลัวบินหนีไป
แล้ วไม่กลับมาที่เดิม
- การเคลื่อนไหว/การบิน (Action) ของนก การถ่ายภาพนกที่มีแอคชัน่ กับพฤติกรรมต่าง
ๆ ของนก ทาให้ ภาพมีความน่าสนใจมากกว่าการถ่ายภาพนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ โดยทั่วไป เช่น
นกกางปี กบิน นกคาบอาหาร นกเข้ ารั ง เป็ นต้ น โดยการใช้ โหมดถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องเพื่ อ
บันทึกภาพการเคลื่อนไหวของนกให้ ได้ ภาพแอคชัน่ ที่สวยงาม
- การเลือกฉากหลัง การเลือกฉากหลังของภาพทาให้ ภาพนกที่เราได้ มีค วามโดดเด่น
ของภาพ ซึง่ ฉากหลังส่วนใหญ่จะขึ ้นอยู่กบั ธรรมชาติของพื ้นที่ที่เราเลือกไปถ่ายภาพ เช่น ทุ่งหญ้ า
สีเหลืองทอง ทุ่งนาสีเขียว หรื อดอกไม้ นานาพรรณ ดังที่ FOTOINFO PLUS (2019) กล่าวว่า
โดยทัว่ ไปแล้ วภาพนกส่วนใหญ่จะดูดีเมื่อฉากหลังสะอาดเรี ยบและมีสีที่เสริ มความเด่นของนก
และ Richard (2015) กล่าวว่า พืน้ หลังของภาพคือเวทีสาหรั บวัตถุหลัก และพืน้ หลังก็ต้องมี
ความหมายในตัวของมันเอง ถึงแม้ พื ้นหลังจะเบลอแต่สีและโทนสียงั คงนาไปใช้ จดั องค์ประกอบ
และช่วยเสริ มวัตถุหลักได้
- การเลื อ กใช้ ค วามเร็ ว ชัต เตอร์ ควรเลื อ กใช้ ก ารถ่ า ยภาพแบบต่ อ เนื่ อ ง หรื อ การ
ถ่ายภาพเป็ นชุดซึ่งกล้ องแต่ละตัวมีโหมดดังกล่าวให้ เลือกเพราะจะทาให้ เราได้ ภาพที่สาคัญ ซึ่ง
ถ้ าเลือกถ่ายทีละภาพเราอาจจะถ่ายภาพนกที่บินไม่ทนั ส่วนสาหรับความเร็ วชัตเตอร์ ขึ ้นอยู่กบั
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การเคลื่ อนไหวของนกและเลนส์ ที่ เลื อกใช้ แนะน าควรเลื อกใช้ ความเร็ วชั ต เตอร์ ไ ม่ ต่ า กว่ า
1/1,000 วินาที เพื่อจับภาพนกที่กาลังเคลื่อนไหวให้ หยุดนิ่ง แต่สาหรั บภาพนกที่จับบนกิ่งไม้
สามารถใช้ ความเร็ วชัตเตอร์ ที่ต่าลงได้ ดังที่ FOTOINFO PLUS (2019) กล่าวว่า การใช้ โหมด
ถ่ายภาพต่อเนื่องเพื่อถ่ายภาพภาพติดต่อกันหลายภาพในขณะที่นกกาลังมีการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบต่าง ๆ เล็งกล้ องตามนกจนกระทัง่ ล็อกโฟกัสได้ ก่อนกดชัตเตอร์ และเรี ยนรู้ที่จะคาดการณ์
พฤติกรรมของนกล่วงหน้ าจากการสังเกตและหาข้ อมูลเกี่ยวกับนก
- การจัดองค์ ประกอบภาพ ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพต้ องมีการจัด
องค์ประกอบของภาพเพื่อให้ ภาพที่ได้ มาสามารถสื่อสารได้ และสร้ างความแตกต่างให้ แก่ภาพได้
โดยองค์ประกอบที่สามารถนามาใช้ ได้ เหมาะสมคือ กฎสามส่วน (Rule of Thirds)
- แววตานก การถ่ ายภาพที่ สื่ อสารได้ อารมณ์ มากที่ สุด คือแววตาของตัว แบบการ
ถ่ายภาพบุคคลเน้ นการโฟกัสที่ดวงตา แต่สาหรับนกที่เป็ นสัตว์ที่มีขนาดเล็กและมีความไวของ
สภาพแวดล้ อมมากการโฟกัสที่ดวงตาของนกเป็ นสิ่งที่ยากแต่ถ้าสามารถทาได้ ภาพที่ได้ ออกมา
จะมีความน่าสนใจและดูทรงพลัง บางครั ง้ ช่างภาพต้ องรอจังหวะที่นกหันมองส่วนใหญ่ เป็ น
ช่วงเวลาที่นกเกาะกิ่งไม้ หรื ออยู่นิ่งกลางทุ่ง
การบันทึกเรื่ องราวของนกตามธรรมชาติเป็ นการบันทึกช่วงเวลาที่สวยงามของสัตว์กับ
ธรรมชาติ สังคมเมืองขยาย ธรรมชาติเริ่ มหดหายไปตามกาลเวลาซึ่งนกก็จะเลือนหายไปเช่นกัน
การหยุด จังหวะการของนกเป็ นดั่งการหยุดจังหวะการสื่อสาร ภาพที่ ไ ด้ จ ากการสร้ างสรรค์
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ด้านการสื่อสาร เช่น ภาพประกอบเล่าเรื่ อง ภาพบันทึกประวัติศาสตร์
สาหรับช่างภาพการถ่ายภาพนกเป็ นงานที่มีความท้ าทายเพราะต้ องมีความทดทน การรอจังหวะ
การใช้ เทคนิคของภาพถ่าย รวมทังอุ
้ ปกรณ์ในการบันทึกภาพที่มีราคาแพง

ข้ อเสนอแนะ
สาหรับผู้ชอบการถ่ายภาพนกหรื อฝึ กถ่ายภาพนกสามารถนาองค์ความรู้จากบทความนี ้
ไปทดลองในการสร้ างสรรค์ผลงานได้ ซึง่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้ อมและพฤติกรรม
ของนกที่ถ่ายในแต่ละพื ้นที่
การสร้ างสรรค์ผลงานและนาประสบการณ์ทางวิชาชีพมาถ่ายทอดองค์ความรู้ นับเป็ น
แนวทางอย่างหนึ่งในการสร้ างงานวิชาการ

96

วารสารนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม นิด้า

ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2562)

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
วรรณชนก สุวรรณกร. (2019). Bird Photography. FOTOINFO PLUS. 168(2019), 11.
อิสระ เสมือนโพธิ์. (กองบรรณาธิการ). (มีนาคม 2562). Core Principles of Bird
Photography. FOTOINFO PLUS. 168(2019), 20-25.
อมรเทพ ทองสิน. (2015). ถ่ายภาพนก (Bird Photography). เข้ าถึงได้ จาก.
http://ousinw.blogspot.com/2015/09/common-kingfisher_24.html.
William Garvey Richard. (2018). Mastering Composition กฎ ทฤษฎี และวิ ธีจดั
องค์ประกอบสาหรับถ่ายภาพ. (แปลโดย เกียรติพงษ์ บุญจิตร). นนทบุรี: ไอดีซี
พรี เมียร์ จากัด
ภาษาอังกฤษ
Ang Tom. (2011). Digital Photography Step by Step. Published by DK. 53.
Carroll Henry. (2014). Read This If You Want to Take Great Photographs. Laurence
King Publishing.
Prathap DK. (2014). 10 Incredible Bird Photography Tips for Beginners.
เข้ าถึงได้ จาก. https://digital-photography-school.com/10-incredible-bird-photographytips-beginners/.
William Garvey Richard. (2015). Mastering Composition: The Definitive Guide for
Photographers. Guild of Master Craftsman Publications Ltd. UK.

วารสารนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม นิด้า

ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2562)

97

