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กระบวนการถ่ายภาพนกตามธรรมชาต ิ
ณฐัวฒิุ สิงห์หนองสวง8 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนีเ้ป็นบทความวิชาการที่เขียนจากประสบการณ์การสร้างสรรค์ของผู้ เขียน มี
วตัถุประสงค์เพื่ออธิบายกระบวนการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติ  ซึ่งกระบวนการถ่ายภาพมีดงันี ้
1.การศกึษาพฤติกรรมนก 2.การเตรียมกล้องและการเตรียมตวัของช่างภาพ 3.การรอเวลากดชตั
เตอร์ การถ่ายภาพนกตามธรรมชาติภาพส าคญัที่ควรถ่ายคือ ภาพแอคชัน่การเคลื่อนไหวของนก 
ภาพนกกับรังนก การเลือกฉากหลงั รวมถึงการจดัองค์ประกอบภาพ นอกจากนีก้ารถ่ายภาพนก
ควรเลือกใช้ความเร็วชตัเตอร์ที่สงูเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของนกเทคนิคนีเ้รียกว่าการถ่ายภาพ
สตอปแอคชัน่ 
ค าส าคัญ : 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. ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

 การสร้างสรรค์ภาพนกปัจจยัหนึ่งที่ท าให้ช่างภาพประสบความส าเร็จในการสร้างสรรค์
ผลงานคือการใช้เลนส์ระยะไกล (Telephoto) เพราะเลนส์มีคณุสมบตัิสามารถถ่ายภาพวตัถุที่อยู่
ระยะไกลกับช่างภาพ แต่อุปกรณ์เป็นเพียงปัจจยัหนึ่งเท่านัน้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  แต่สิ่งที่
ส าคญัที่สดุคือตวัช่างภาพหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะต้องเข้าใจและรู้วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งภาพ
นก โดยที่การถ่ายภาพนกช่างภาพต้องมีความอดทนและมีสมาธิเป็นอย่างมากในการถ่ายภาพ
เพราะนกมีพฤติกรรมการรับรู้ที่เร็วไม่อยู่นิ่งให้ช่างภาพได้บันทึกภาพง่ายๆ ดังที่ Prathap DK 
(2014) กลา่วว่าการถ่ายภาพนกต้องมีความความอดทน ความพยายาม การฝึกฝน และบวกกับ
ความหลงใหล   

 ผลงานชิน้นีเ้กิดจากผู้สร้างสรรค์ได้สงัเกตเห็นพฤติกรรมของนกที่บินเข้าออกรัง ซึ่งจะ
บินออกไปกลางทุ่งนาและบินกลับเข้ามาในรังตลอด ท าให้มีความสนใจที่อยากบันทึกภาพ
ดังกล่าวจึงได้เตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพเท่าที่มีพอที่จะบันทึกภาพดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
กล้องถ่ายภาพ Canon 7D เลนส์ 70-300 จากประสบการณ์การถ่ายภาพของผู้สร้างสรรค์ที่ผ่าน
มาเชื่อว่าอุปกรณ์ดงักล่าวสามารถถ่ายภาพนกที่สงัเกตเห็นได้  ซึ่งโดยปกติแล้วการถ่ายภาพนก
จะต้องใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสระยะไกล ดังที่ FOTOINFO PLUS (2019) กล่าวว่าเลนส์ทาง
ยาวโฟกสัสงูตัง้แต่ 300 มม. ขึน้ไปก็เพียงพอส าหรับการถ่ายภาพนก โดยสิ่งส าคญัที่นกัถ่ายภาพ
ควรเข้าใจคือ การถ่ายภาพนกมีมากกว่าแค่กล้องและเลนส์ทางยาวโฟกสัสงู ในการนีผู้้สร้างสรรค์
ต้องการศึกษากระบวนการถ่ายภาพนกที่ใช้อุปกรณ์กล้องและเลนส์ที่ไม่ได้มีคุณภาพสงูในการ
สร้างสรรค์ผลงาน  
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2. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 นกเป็นสตัว์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ดังนัน้แนวคิดที่ผู้สร้างสรรค์น ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานคือ แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายภาพแอคชัน่  การถ่ายภาพแอคชัน่
คือการถ่ายภาพวตัถทุี่ก าลงัเคลื่อนไหวให้หยดุนิ่ง ตวัอย่างดงัภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกาท างานความเร็วซดัเตอร์  
ที่มา : Read this if you want to take great photographs. 

 
 ภาพแสดงการท างานของความเร็วชัตเตอร์ของกล้อง เมื่อช่างภาพใช้ความเร็ว
ชัตเตอร์ท่ีสูงจะท าให้การถ่ายภาพวัตถุได้หยุดน่ิง ซึ่ งเทคนิคดังกล่าวเรียกว่าการ
ถ่ายภาพแอคชั่น ผู้สร้างสรรค์ได้น าเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในการถ่ายภาพนก ซึ่งการจับ
จังหวะการเคลื่อนไหวให้หยุดน่ิงของนก (Stop Action) หรือถ้าใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต ่า
กว่าการเคลื่อนไหวของนกเช่นจังหวะการเคลื่อนไหวของปีกนกจะท าให้เกิดภาพที่
เรียกว่าภาพมูฟเม้นท์ (Movements)   

การจัดองค์ประกอบภาพ ภาพถ่ายจะสามารถสื่อสารได้ดีนัน้ผู้สร้างสรรค์จะต้องมี
การจดัวางองค์ประกอบของภาพให้สอดคล้องกับองค์ประกอบศิลป์ ดงัที่ Richard (2018) กลา่ว
ว่า กฎของที่ว่าง เป็นกฎเก่ียวกับความรู้สึกของพืน้ที่ทางกายภาพในภาพถ่าย เช่น พืน้ที่ว่าง
ด้านหน้า (Nose room) ระบุว่าวตัถุหลกัควรมีพืน้ที่ “Active” ส าหรับเคลื่อนที่ไปยงัทิศทางที่หนั
หน้า แต่สามารถเลือกไม่ท าตามกฎนีเ้พื่อสร้างความรู้สกึของวตัถถุูกคมุขงั หรือความคบัแคบได้ 
และ สดัส่วนทอง (Golden Mean) เส้นที่มีความยาวเท่ากับ c จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ a 
และ b โดยอตัราส่วนของ a : b จะเท่ากับอตัราส่วนของ b : c หรือประมาณ 1 : 1.618 การวาง
ต าแหน่งจดุสนใจลงที่จดุนีจ้ะเป็นจดุที่ดีที่สดุในภาพ  ดงัตวัอย่างภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ตวัอย่างภาพการจดัองค์ประกอบภาพกฎของที่ว่าง 

ที่มา : Mastering Composition กฎ ทฤษฎี และวิธีจดัองค์ประกอบส าหรับถ่ายภาพ 
 
 กฎสามสว่น (Rule of Thirds) โดยที่ Richard (2015) กลา่วว่าการจดัองค์ประกอบภาพ  
กฎสามส่วนถือเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานที่ช่างภาพควรน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จอห์น 
โทมสั สมิธ จิตรกร, ช่างแกะสลกั และนกัโบราณวตัถ ุเขียน “กฎ” มาตรฐานที่ใช้กนัมายาวนานนี ้
ในปี ค.ศ. 1979 กฎมีอยู่ว่ากรอบรูปจะถูกแบ่งเป็นสามสว่นทัง้แนวนอน และแนวตัง้ จุดสนใจจะ
ถกูวางไว้บนเส้นของการแบ่งสว่น หรือบนจดุใดจดุหนึ่ง ดงัตวัอย่างภาพที่ 3 

  
ภาพที่ 3 ตวัอย่างภาพการจดัองค์ประกอบภาพกฎสามสว่น (Rule of Thirds) 

ที่มา : Mastering Composition กฎ ทฤษฎี และวิธีจดัองค์ประกอบส าหรับถ่ายภาพ 
 

3. กระบวนการสร้างสรรค์ 
3.1 ศึกษาพฤติกรรมนก นกแต่ละชนิดมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันช่างภาพก่อนจะ

กดชตัเตอร์ถ่ายภาพควรศกึษาพฤติกรรมของนก ทัง้การบิน การเข้ารัง หรือแม้แต่การระวงัตวัของ
นกที่จะบินหนีเวลาคนเดินเข้าใกล้ เพราะช่างภาพจะได้เตรียมตัวและวางแผนการสร้างสรรค์
ผลงานรวมถึงการคาดการณ์ได้ 
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 3.2 เตรียมอุปกรณ์  อปุกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพนกมีความส าคญัมาก ซึง่ถ้าอปุกรณ์
ไม่พร้อมผู้สร้างสรรค์ผลงานอาจไม่ได้ภาพตามที่ต้องการ โดยผู้สร้างสรรค์ได้เตรียมอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพดงันี ้

 3.2.1 กล้อง   กล้องที่ผู้ สร้างสรรค์ใช้คือกล้อง DSLR (Digital single-lens 
reflex) Canon 7D และตัง้ค่ากล้องที่พร้อมที่จะถ่ายภาพนก โดยผู้สร้างสรรค์ใช้โหมดในการ
ถ่ายภาพโหมด (Speed Variable) หรือ TV เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์  ซึ่งรูรับแสงจะปรับโดย
อัตโนมัติ และโหมด(Aperture Variable) หรือ AV เพื่อปรับรูรับแสง ซึ่งความเร็วชัตเตอร์จะ
เปลี่ยนโดยอตัโนมตัิ 
  3.2.2 เลนส์  ส าหรับเลนส์ที่เหมาะส าหรับการถ่ายภาพนกคือเลนส์เทเลโฟโต้
ระยะตัง้แต่ 200 มม. ขึน้ไป ขึน้อยู่กับขนาดของนกและระยะห่างของช่างภาพกับนก ซึ่งผู้
สร้างสรรค์ใช้ถ่ายภาพในครัง้นีค้ือเลนส์ canon 70-300 มม. 
   3.2.3 ขาตัง้กล้อง  ขาตัง้กล้องมีความส าคัญมากส าหรับการถ่ายภาพนก 
เนื่องจากเลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพระยะไกลมีความหนกัและบางครัง้ต้องถือกล้องรอนานเวลาถ่ายภาพ
อาจท าให้ภาพเกิดการสัน่ไหวได้ แต่ในการสร้างสรรค์ผลงานครัง้นีผู้้สร้างสรรค์ไม่ได้ใช้ขาตัง้
กล้อง เนื่องจากไม่มีขาตัง้กล้องที่เหมาะส าหรับการถ่ายภาพนก 
   

3.3 การสร้างสรรค์ผลงาน  การถ่ายภาพนกแต่ละครัง้ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมทัง้ร่างกายและอปุกรณ์ ซึง่การถ่ายภาพนกจะต้องใช้ความอดทน การรอเวลา และรอ
จงัหวะที่เหมาะสมส าหรับการบนัทกึภาพ ในการถ่ายภาพนกครัง้นีม้ีกระบวนการดงันี ้  
  3.3.1  ตัง้โหมดของกล้องส าหรับการถ่ายภาพ  กล้องที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ใน
การถ่ายภาพนกครัง้นีค้ือ Canon 7D โดยการตัง้ค่าโหมดส าหรับการถ่ายภาพนกครัง้นีผู้้
สร้างสรรค์ได้ใช้โหมด Tv (Shutter-priority) จะต้องควบคมุความเร็วชตัเตอร์ (Shutter speed) 
และกล้องจะท าการก าหนดค่ารูรับแสง เพื่อเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงหยุดการเคลื่อนไหว
ของนก และบางครัง้มีการปรับใช้โหมด Av (Aperture-priority) ช่างภาพก าหนดค่ารูรับแสง 
และกล้องจะท าการก าหนดความเร็วชัตเตอร์  เรียกโหมดการถ่ายภาพดังกล่าวว่าการบันทึก
กึ่งอัตโนมัติ ซึ่งการเลือกใช้ขึน้อยู่กับสถานการณ์และการเคลื่อนไหวของนก 

 3.3.2 การตัง้ความเร็วชัตเตอร์  นกเป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนที่เร็วและไว
ต่อการรับรู้ ดังนัน้การใช้ความเร็วชัตเตอร์ท่ีเหมาะสมต้องขึน้อยู่ กับการเคลื่อนไหวของ
นก ผู้สร้างสรรค์ขอแนะน าว่าควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ตัง้แต่ 1/500 – 1/2,000 ขึน้อยู่ กับ
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ความเร็วของการเคลื่อนไหวของนก ซึ่งบางครั้งนกไม่ได้เคลื่อนที่แค่จับกิ่งไม้อาจใช้
ความเร็วชัตเตอร์ที่ต ่ากว่าได้ 

 3.3.3 การเลือกระบบโฟกัสภาพ ส าหรับการถ่ายภาพนกการเลือกระบบ
โฟกัสในการถ่ายภาพนกเราควรใช้ระบบโฟกัสแบบติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กล้องโฟกัสตาม
นกก าลงับินได้ตลอดมีโอกาสได้ภาพนกมากขึน้ แต่ควรระวังในกรณีที่มีลมพัดใบไม้หรือกิ่งไม้
กล้องจะไปโฟกัสวัตถุที่ก าลังเคลื่อนไหวแทนที่จะโฟกัสภาพนกที่เราต้องการ ดังที่  Tom Ang 
(2011) กล่าวว่าระบบโฟกัสอัตโนมัติระบบสามารถตัง้ค่ากลไกการโฟกัสล่วงหน้าก่อนการ
ถ่ายภาพเพื่อท าการเปิดรับแสงเพียงเสีย้ววินาทีหลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร์วตัถจุะอยู่ในโฟกสัเสมอ  
  3.3.4 การตัง้ค่าความไวแสง หรือ ISO  ในการถ่ายภาพนกควรเลือกใช้ค่า
ความไวแสงค่อนข้างสูง หรือการเลือกค่าความไวแสงขึน้อยู่กับสภาพแสงที่ผู้สร้างสรรค์ก าลัง
ถ่ายภาพ อีกทัง้ความสามารถของกล้องแต่ละตวัก็แตกต่างกนั ส าหรับกล้อง Canon 7D ได้เลือก 
ISO ประมาณ 400-1,000 เพื่อต้องการให้กล้องใช้ความเร็วชตัเตอร์ได้สงูมากยิ่งขึน้  

 3.3.5 การบันทึกไฟล์ภาพ   การเลือกไฟล์ในการบันทึกภาพขึน้อยู่กับ
ความสามารถของกล้องที่บนัทกึภาพต่อเนื่องได้ ซึง่ไฟล์ที่มีคณุภาพดีที่สดุคือการบนัทึกภาพเป็น
ไฟล์ RAW ที่สามารถน ามาแก้ไขหรือแต่งภาพมากกว่าไฟล์รูปแบบอื่นๆ แต่ส าหรับการสร้างสรรค์
ผลงานครัง้นีไ้ด้ใช้การบนัทกึเป็นไฟล์ .JPG  เพราะจะท าให้เราถ่ายต่อเนื่องได้ดีส าหรับกล้องที่ใช้ 
ส าหรับกล้องที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานคือกล้อง Canon 7D 

 3.3.6 การตัง้ค่าแสงสมดุลสีขาว (White Balance) แนะน าให้ใช้ Auto 
White Balance ช่วยในเร่ืองความสะดวกขณะถ่ายภาพ และไม่ต้องกังวลขณะถ่ายภาพเร่ือง
ทิศทางของแสง หรือสภาพแสงที่เปลี่ยนไป 

 3.3.7 การพลางตัวของช่างภาพ ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพ
ต้องมีการพลางตวัให้สอดคล้องตามธรรมชาติเพื่อจะได้เข้าใกล้นกให้ได้มากที่สดุ และนกไม่ตื่น
กลวับินหนีไปแล้วไม่กลบัมาที่เดิม 

 ขัน้ตอนที่กล่าวมาข้างต้นคือการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการถ่ายภาพ
นก เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการถ่ายภาพ โดยช่างภาพจะต้องเลือกพืน้ที่
หรือบริเวณที่นกชอบเกาะหรือกินอาหาร เช่น รังนก กิ่งไม้ ทุ่งนา เป็นต้น ซึ่งระหว่างนีจ้ะต้องเฝา้
รอสงัเกตพฤติกรรมนก โดยอาจใช้เวลาในการประมาณ 2-3 ชม. อยู่ที่พฤติกรรมของนกแต่ละ
ชนิดสถานที่  และรอจงัหวะในการกดชตัเตอร์ถ่ายภาพ 
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3.4 ผลงาน 
 3.4.1 รังนก การถ่ายภาพนกสิ่งที่ช่างภาพต้องสงัเกต คือ รังนก ซึ่งนกจะต้อง

บินออกหาอาหารและกลบัเข้ารัง การรอจงัหวะถ่ายภาพนกที่รัง  ดงัภาพต่อไปนี ้

  
ภาพที่ 4, 5  นกกลบัเข้ารัง ถ่ายภาพในช่วงเวลา 11.00 น. สถาบนักนัตนา ศาลายา 
กล้อง Canon 7D เลนส ์70-300 มม. ISO 800 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600 

    

 
ภาพที่ 6, 7, 8  นกเฝา้รัง ถ่ายภาพในช่วงเวลา 11.00 น. สถาบนักนัตนา ศาลายา 
กล้อง Canon 7D เลนส ์70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,000 

    

 



90          วารสารนิเทศศาสตร์และนวตักรรม นิด้า             ปีที่ 6 ฉบบัท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2562)      

ภาพที่ 9, 10, 11  นกท ารัง ถ่ายภาพในช่วงเวลา 09.00 น. ถนนส าเร็จพฒันา ต าบลปลายบาง 
นนทบรีุ 

กล้อง Canon 5D Mark IIII เลนส์ 70-200 มม. ISO 500 F-Stop 3.5 Shutter Speed 1/3,200 
 การเตรียมตวัของช่างภาพต้องมีรอจังหวะนกบินเข้ารัง และคอยสงัเกตพฤติกรรมของ
นก การรอจังหวะนกที่รังของนกจะท าให้ได้ภาพนกที่ท าพฤติกรรม เช่น การท ารัง การรอเข้ารัง 
การเฝ้ารัง การคาบอาหาร การบันทึกภาพดังกล่าวต้องอาศัยการรอจงัหวะนกที่บินไปมา และ
ช่างภาพต้องอยู่นิ่งรอให้นกบินเข้ามา ช่วงแรกนกอาจมีอาการตื่นกลวัแต่เมื่อเวลาผ่านไปนกจะ
เร่ิมชิน 

  3.4.2 แอคชั่นของนก การถ่ายภาพนกตามธรรมชาติภาพแอคชัน่ต่าง ๆ ของ
นก ภาพที่ได้จะสามารถสื่อความหมายของนกได้ดีเนื่องจากตามธรรมชาตินกจะไม่อยู่นิ่งซึ่งจะมี
พฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดงัผลงานภาพตวัอย่างต่อไปนี ้

  
ภาพที่ 12, 13  นกบินกลางทุ่ง ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. ทุ่งนาหลงัสถาบนักนัตนา 

ศาลายา 
กล้อง Canon 7D เลนส ์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. ทุ่งนาหลงัสถาบนักนัตนา 
ศาลายา 

กล้อง Canon 7D เลนส ์70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/2,500 

   

  
ภาพที่ 17, 18  นกบินกลางท้องฟ้า ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น.  

ทุ่งนาหลงัสถาบนักนัตนา ศาลายา 
กล้อง Canon 7D เลนส ์70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/4,000 

  
ภาพที่ 19, 20  นกเจาะกิ่งไม้ ถา่ยภาพในช่วงเวลา 14.00 น. ริมรัว้มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

กล้อง Canon 7D เลนส ์70-300 มม. ISO 400 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600 
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กล้อง 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. ถนนส าเร็จพฒันา  
ต าบลปลายบาง นนทบรีุ 

การบันทึกภาพการเคลื่อนไหวแอคชั่นต่าง ๆ ของนก ช่างภาพต้องรอจังหวะนก
เคลื่อนไหวซึ่งบางครัง้นกเคลื่อนไหวเร็วมากท าให้ถ่ายภาพไม่ทนั ดงันัน้ต้องใช้ความอดทนและ
ศกึษาพฤติกรรมการกิน การบิน การเข้าฝงูของนกแต่ละชนิดให้ดีจะช่วยให้ได้ภาพแอคชัน่ของนก
ได้ดี  การเลือกใช้ความเร็วชตัเตอร์ที่สงูจะสามารถหยดุการเคลื่อนไหวของนกได้  บางครัง้ในหนึ่ง
ภาพอาจเกิดได้ทัง้ภาพนกหยุดการเคลื่อนไหว (Stop Action) และภาพการเคลื่อนไหวบางส่วน
เช่นปีกนก (Movements)  ภาพที่ได้ตวันกหยดุนิ่งปีกยงัมีการเคลื่อนไหว 
  3.4.3 ฉากหลัง  การเลือกฉากหลงัที่มีสีสนัท าให้ภาพนกที่ได้ดดูีและสะดดุตา
มากขึน้ ซึง่ภาพนกที่อยู่นิ่งบนกิ่งไม้หรือกลางทุ่งถ้ามีฉากหลงัที่สวยหรือเป็นสีคู่ตรงข้ามกบันกจะ
ท าให้ภาพที่ได้มีความน่าสนใจมากขึน้  ดงัภาพตวัอย่างต่อไปนี ้

  
ภาพที่ 24, 25  นกบนกิ่งไม้กบัฉากหลงัสีเขียว 10.00-11.00 น.  

ทุ่งนาหลงัสถาบนักนัตนา ศาลายา 
กล้อง Canon 7D เลนส ์70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/1,600 
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ภาพที่ 26, 27  นกกลางทุ่งฉากหลงัสีส้ม ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น.  

ทุ่งนา ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
กล้อง Canon 7D เลนส ์70-300 มม. ISO 800 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/250 

 ภาพที่ 24-27 ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. สถานที่ถ่ายภาพทุ่งนา 
หลงัสถาบนักนัตนา ศาลาย 

  ภาพนกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีแอคชั่น การเลือกฉากหลงัเพื่อถ่ายภาพท าให้
ภาพดมูีมติและมีความสวยงามของภาพมากยิ่งขึน้ โดยให้เปิดรูรับแรงให้กว้างเพื่อฉากหลงัจะได้
เบลอ 
 3.4.4 การจัดองค์ประกอบภาพ  องค์ประกอบพืน้ที่ฐานที่สามารถน ามาใช้
ส าหรับการถ่ายภาพนกคือการใช้กฎสามส่วน (Rule of Thirds) หรือสัดส่วนทอง (Golden 
Mean)  ซึง่จดุเด่นของภาพจะถกูวางไว้ที่จดุตดัของเส้น ดงัภาพตวัอย่างต่อไปนี ้

  
ภาพที่ 28, 29  นกกลางทุ่งนา  

ถ่ายภาพในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. ทุ่งนา ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
กล้อง Canon 7D เลนส ์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.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
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กล้อง Canon 7D เลนส ์70-300 มม. ISO 500 F-Stop 5.6 Shutter Speed 1/2,500 
 การจดัองค์ประกอบภาพไม่มีกฎตายตวัขึน้อยู่กบัสถานการณ์หรือสิ่งที่ช่างภาพต้องการ
สื่อสารไปยงัผู้ รับสาร ซึง่การเลือกใช้องค์ประกอบภาพที่เหมาะสมภาพที่ได้จะมีทัง้ความสวยงาม
และสื่อความหมายได้ในตวัของมนัเอง 
 3.4.5 โฟกัสที่ดวงตา  นกเป็นสตัว์ที่มีขนาดเล็กการโฟกัสที่ดวงตานกท าได้
ยากมากแต่ถ้าสามารถโฟกัสที่ดวงตาของนกได้ภาพที่ออกมาจะสื่ออารมณ์ในการสื่อสารได้ดี
มาก ดงัภาพตวัอย่างต่อไปนี ้

  
ภาพที่ 32, 32  นกกบักิ่งไม้ ถ่ายภาพในช่วงเวลา 09.00-10.00 น. ปัม้ ปตท. ต.คลองโยง  

อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
กล้อง Canon 7D เลนส ์70-300 มม. ISO 320 F-Stop 5 Shutter Speed 1/250 

  
ภาพที่ 33, 34  นกเกาะกิ่งไม้ 

 การโฟกัสดวงตาของนกช่างภาพต้องรอเวลาและมีความอดทนในการรอเพื่อให้ได้ภาพ
ที่ต้องการ โดยช่างภาพต้องเข้าใกล้นกให้ได้มากที่สดุและไม่ให้นกตื่นกลวัโดยการพลางตวั ซึง่ถ้า
ใช้เลนส์ที่ซูมได้ระยะไกลจะช่วยให้ได้ภาพง่ายมากขึน้ 
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4. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพต้องเข้าใจธรรมชาติของนก  มีการรอจงัหวะที่
เหมาะสมทัง้การเคลื่อนไหวของนกที่เกิดแอคชั่นในรูปแบบต่างๆ สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการสร้างสรรค์ผลงานดงันี ้
 - การเตรียมตัวของช่างภาพ  ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติการเตรียมตัวของ
ช่างภาพมีความส าคญัมาก ทัง้การศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสถานที่เบือ้งต้น ศกึษาพฤติกรรมนกดงัที่ 
วรรณชนก สุวรรณณกร (2019) กล่าวว่า  การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับนกและสถานที่ที่เราไป
ถ่ายภาพน่าจะมาก่อน ถ้าศึกษาข้อมูลหรือท าการบ้านมาดีจะมีส่วนให้เราเตรียมตัวหรือสร้าง
โอกาสในการถ่ายภาพนกได้มากขึน้  และอมรเทพ ทองสิน (2015) กลา่วว่า การจะได้ภาพนกสกั
ภาพนัน้เป็นเร่ืองที่ไม่ง่าย เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมายมาคอยขัดขวาง แต่ถ้าเรามีความรู้
เร่ืองธรรมชาติของนก มีเวลา มีความอดทน มีอุปกรณ์ในการถ่ายภาพที่เหมาะสม และมีเทคนิค
ในการถ่ายภาพนก การจะได้ภาพนกก็ไม่ใช่เร่ืองที่ยากเกินไป 

- การพลางตวัของช่างภาพ  ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพต้องมีการพลาง
ตัวให้สอดคล้องตามธรรมชาติเพื่อจะได้เข้าใกล้นกให้ได้มากที่สุด และนกไม่ตื่นกลวับินหนีไป
แล้วไม่กลบัมาที่เดิม 

 - การเคลื่อนไหว/การบิน (Action) ของนก การถ่ายภาพนกที่มีแอคชัน่กบัพฤติกรรมต่าง 
ๆ ของนก ท าให้ภาพมีความน่าสนใจมากกว่าการถ่ายภาพนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้โดยทั่วไป เช่น 
นกกางปีกบิน นกคาบอาหาร นกเข้ารัง เป็นต้น โดยการใช้โหมดถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อ
บนัทกึภาพการเคลื่อนไหวของนกให้ได้ภาพแอคชัน่ที่สวยงาม 
 - การเลือกฉากหลงั การเลือกฉากหลงัของภาพท าให้ภาพนกที่เราได้มีความโดดเด่น
ของภาพ ซึง่ฉากหลงัสว่นใหญ่จะขึน้อยู่กบัธรรมชาติของพืน้ที่ที่เราเลือกไปถ่ายภาพ เช่น ทุ่งหญ้า
สีเหลืองทอง ทุ่งนาสีเขียว หรือดอกไม้นานาพรรณ ดังที่ FOTOINFO PLUS (2019) กล่าวว่า 
โดยทัว่ไปแล้วภาพนกส่วนใหญ่จะดูดีเมื่อฉากหลงัสะอาดเรียบและมีสีที่เสริมความเด่นของนก 
และ Richard (2015)  กล่าวว่า พืน้หลังของภาพคือเวทีส าหรับวัตถุหลัก และพืน้หลังก็ต้องมี
ความหมายในตวัของมนัเอง ถึงแม้พืน้หลงัจะเบลอแต่สีและโทนสียงัคงน าไปใช้จดัองค์ประกอบ 
และช่วยเสริมวตัถหุลกัได้ 
 - การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์  ควรเลือกใช้การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง หรือการ
ถ่ายภาพเป็นชุดซึ่งกล้องแต่ละตวัมีโหมดดงักล่าวให้เลือกเพราะจะท าให้เราได้ภาพที่ส าคญั ซึ่ง
ถ้าเลือกถ่ายทีละภาพเราอาจจะถ่ายภาพนกที่บินไม่ทนั  ส่วนส าหรับความเร็วชตัเตอร์ขึน้อยู่กบั
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การเคลื่อนไหวของนกและเลนส์ที่เลือกใช้ แนะน าควรเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ไม่ต ่ากว่า 
1/1,000 วินาที เพื่อจับภาพนกที่ก าลังเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง แต่ส าหรับภาพนกที่จับบนกิ่งไม้
สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต ่าลงได้ ดังที่ FOTOINFO PLUS (2019) กล่าวว่า การใช้โหมด
ถ่ายภาพต่อเนื่องเพื่อถ่ายภาพภาพติดต่อกันหลายภาพในขณะที่นกก าลงัมีการ เคลื่อนไหวใน
รูปแบบต่าง ๆ เล็งกล้องตามนกจนกระทัง่ล็อกโฟกสัได้ก่อนกดชตัเตอร์ และเรียนรู้ที่จะคาดการณ์
พฤติกรรมของนกลว่งหน้าจากการสงัเกตและหาข้อมลูเก่ียวกบันก 
 - การจัดองค์ประกอบภาพ  ในการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติช่างภาพต้องมีการจัด
องค์ประกอบของภาพเพื่อให้ภาพที่ได้มาสามารถสื่อสารได้ และสร้างความแตกต่างให้แก่ภาพได้ 
โดยองค์ประกอบที่สามารถน ามาใช้ได้เหมาะสมคือ กฎสามสว่น (Rule of Thirds)   
 - แววตานก  การถ่ายภาพที่สื่อสารได้อารมณ์มากที่สุดคือแววตาของตัวแบบการ
ถ่ายภาพบุคคลเน้นการโฟกัสที่ดวงตา แต่ส าหรับนกที่เป็นสตัว์ที่มีขนาดเล็กและมีความไวของ
สภาพแวดล้อมมากการโฟกสัที่ดวงตาของนกเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าสามารถท าได้  ภาพที่ได้ออกมา
จะมีความน่าสนใจและดูทรงพลัง บางครัง้ช่างภาพต้องรอจังหวะที่นกหันมองส่วนใหญ่เป็น
ช่วงเวลาที่นกเกาะกิ่งไม้หรืออยู่นิ่งกลางทุ่ง 
 การบนัทึกเร่ืองราวของนกตามธรรมชาติเป็นการบนัทึกช่วงเวลาที่สวยงามของสตัว์กับ
ธรรมชาติ สงัคมเมืองขยาย  ธรรมชาติเร่ิมหดหายไปตามกาลเวลาซึ่งนกก็จะเลือนหายไปเช่นกัน 
การหยุดจังหวะการของนกเป็นดั่งการหยุดจังหวะการสื่อสาร  ภาพที่ได้จากการสร้างสรรค์
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสาร  เช่น ภาพประกอบเลา่เร่ือง ภาพบนัทกึประวตัิศาสตร์ 
ส าหรับช่างภาพการถ่ายภาพนกเป็นงานที่มีความท้าทายเพราะต้องมีความทดทน การรอจงัหวะ 
การใช้เทคนิคของภาพถ่าย รวมทัง้อปุกรณ์ในการบนัทกึภาพที่มีราคาแพง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับผู้ชอบการถ่ายภาพนกหรือฝึกถ่ายภาพนกสามารถน าองค์ความรู้จากบทความนี ้
ไปทดลองในการสร้างสรรค์ผลงานได้ ซึง่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมและพฤติกรรม
ของนกที่ถ่ายในแต่ละพืน้ที่ 
 การสร้างสรรค์ผลงานและน าประสบการณ์ทางวิชาชีพมาถ่ายทอดองค์ความรู้นับเป็น
แนวทางอย่างหนึ่งในการสร้างงานวิชาการ  
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