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การจดัแสงในงานโทรทศัน์



การจดัแสงในงานโทรทศัน์

การจดัแสงเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการถ่ายภาพยนตร์

และโทรทัศน์ เพราะภาพท่ีบันทึกจะมีชีวิตชีวาได้อารมณ์

สมจริงหรือมีศิลปะมากนอ้ยกข้ึ็นอยูก่บัการควบคุมแสง



จุดมุ่งหมายในการจดัแสงสําหรับโทรทศัน์

1. เพื่อใหก้ลอ้งโทรทศัน์รับภาพไดอ้ยา่งสมจริงเป็นธรรมชาติ

2. เพื่อสร้างอารมณ์ใหก้บัภาพ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีบทโทรทศัน์ตอ้งการ

3. เพื่อใหค้วามเป็นรูปทรงท่ีแทจ้ริงของบุคคลและวตัถุ ช่วยใหภ้าพมีมิติ คือมีความลึก   ความต้ืนในภาพ



ความสําคญัในการจดัแสง

1. เพื่อใหแ้สงท่ีพอเพียงและเหมาะสมกลอ้งแต่ละประเภทมีความตอ้งการปริมาณแสงท่ีไม่เท่ากนั 

2. การใชแ้สงเพื่อลบเงาไม่ว่าจะถ่ายทาํทั้งในและนอกสตูดิโอก็ตาม ยิ่งแสงมีความเขม้เท่าใดก็ยิง่ทาํให้เกิดเงาได้
เด่นชดัเท่านั้น ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัแสงเพื่อใหเ้งาหายหรือจางไป

3. การจดัแสงเพื่อใหไ้ดสี้ท่ีถูกตอ้งและสวยงามกลอ้งจะมีการแยกสีท่ีไม่เหมือนตามนุษย์

4. การจดัแสงเพื่อใหเ้กิดรูปทรงและมิติ โดยเทคนิคการจดัแสงแบบ 3 เหล่ียม เขา้มาใหเ้กิดรูปทรงและมิติของวตัถุ
ได้



5. การใชแ้สงเพื่อเป็นการบอกเวลาและสถานท่ีการจดัแสงสามารถบอกใหท้ราบถึงเวลาท่ีเกิดข้ึนในฉากนั้น ๆ ได้

6. การจดัแสงเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศหรืออารมณ์การจดัแสงสามารถสร้างบรรยากาศหรืออารมณ์ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

7. การจดัแสงเพื่อใหเ้กิดความสนใจเฉพาะจุดในการแสดงละครหรือการแสดงต่างๆ



ประเภทของแสง แบ่งได ้2 ประภท คือ 1. แสงแขง็(Hard light) 2. แสงนุ่ม (Soft light)

1. แสงแขง็(Hard light)

คุณสมบัตขิองแสงแขง็ (Hard light)

แสงแข็งมีลกัษณะการเดินทางมาเป็นเส้นตรง  และ

เม่ือกระทบกบัวตัถุต่าง ๆ ก็จะทาํใหเ้กิดเงาคมชดัซ่ึงขบัเนน้

พื้นผวิและรูปทรง



ประโยชนข์องแสงแขง็

แสงแข็งคือแสงท่ีมีปริมาณมากท่ีสดุในภาพทาํหนา้ท่ีใหค้วามสว่างในส่วนสาํคญัของภาพ ในความหมายและ
อารมณ ์มีประโยชนด์งันี ้

1. มีทิศทางตรงจงึสามารถบงัเพ่ือใหส้ง่เฉพาะบรเิวณท่ีตอ้งการไดง้า่ย 

2. ทาํใหเ้กิดเงาคมชดัและขบัเนน้พืน้ผิว 

3. ทาํใหภ้าพดมีูพลงั

4. ความเขม้ของแสงแข็งไมล่ดลงมากนกัตามระยะทาง



ข้อด้อยจากแสงจากไฟแขง็

แสงหลกัทาํหนา้ท่ีให้ความสวา่งในส่วนสาํคญัของภาพ และช่วยให้ตวักาํหนดอารมณ์ในภาพ แต่แสงหลกัก็มีจุด
ควรระวงัในการใชด้งัน้ี

1. ยากต่อการหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดเงาท่ีดูไม่สวยงาม เช่น  เงาท่ีทาบลงบนฉากหลงันกัแสดง

2. ภาพอาจดูแขง็และมีความแตกต่างของสูงมาก 

3. อาจเห็นรายละเอียดของพื้นผวิมากเกินไป  เช่น ทาํใหเ้ห็นจุดบกพร่องบนผวิของนกัแสด

4. แสงจากไฟหลกัใหแ้สงไดใ้นพื้นท่ีจาํกดัจึงอาจจาํเป็นตอ้งใชไ้ฟหลายดวง  

5. เม่ือใชแ้สงจากไฟหลกัมากกวา่หน่ึงดวงอาจทาํใหเ้กิดเงาซอ้นกนั



2. แสงนุ่ม (Soft light)

คุณสมบัตขิองแสงนุ่ม (Soft light)

แสงนุ่มมีลกัษณะแสงจะนุ่ม จะทาํใหแ้สงท่ี
กระจายไปทุกทิศทาง เช่นเดียวกบัแสงท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
เมฆบงัดวงอาทิตยแ์ละแสงอาทิตยท่ี์สะทอ้นจากวตัถุ
สีอ่อนท่ีมีพื้นผวิหยาบ    เม่ือวตัถุยอ้มดว้ยแสงอ่อนจะ
ทาํใหไ้ม่เห็นเงาชดัเจน



ประโยชน์ของแสงนุ่ม

แสงนุ่มมีลกัษณะความเขม้ข้ึนอยูก่บัปริมาณแสงแต่ละช่วงเวลา แสงแขง็กบัแสงนุ่มจะตดักนัอยา่งชดัเจนใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกนั ซ่ึงประโยชน์ของแสงนุ่มดีดงัน้ี

1. ใหแ้สงเงาท่ีดูกลมกลืน 

2. ไม่ทาํใหเ้กิดเงาท่ีดูน่าเกลียด

3. ช่วยหลีกเล่ียงการเนน้รูปทรงและพื้นผวิ

4. ช่วยใหเ้งาจากแสงแขง็ดูจางลงจนสามารถมองเห็นรายละเอียด 

5. สามารถกินบริเวณกวา้ง



ข้อด้อยของแสงนุ่ม

แสงนุ่มมีปริมาณนอ้ยกว่าแสงหลกัทาํหนา้ท่ีลบเงาท่ีเกิดตรงกนัขา้มกบัแสงหลกัขอ้ควรระวงัในการใชแ้สงนุ่มมี
ดงัน้ี

1. แสงนุ่มทาํใหรู้ปทรงและพื้นผวิในภาพดูแบนราบเน่ืองจากสมบติัของแสงท่ีไม่ขบัเนน้พื้นผวิ

2. การสาดแสงกินบริเวณกวา้งทาํให้ยากต่อการจาํกดัแสงในบริเวณท่ีตอ้งการ  ความเขม้ของแสงเพิ่มข้ึนและ
ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือขยบัโคมไฟเขา้ใกลห้รือออกห่างจากวตัถุ



การจดัแสงในรูปแบบไฮคย์ี (Hi Key) และโลคย์ี (Low Key)

การจดัแสงสามารถสร้างอารมณ์และความหมายใหก้บังานภาพไดจ้ากการกาํหนดแสงหลกั

และแสงรอง ในการกาํหนดแสงหลกัและแสงรองให้ได้อารมณ์ของภาพนั้นมีหลกัการจัดแสงใน
รูปแบบไฮคีย ์(Hi Key) และโลคีย ์(Low Key) ซ่ึงเป็นการจดัแสง2 ลกัษณะท่ีใหอ้ารมณ์กบัภาพต่างกนั



การถ่ายภาพ High Key

การถ่ายภาพ High Key คือ เงาจะเกิดข้ึนเม่ือมีแสง

สว่างส่องเขา้ไป ความทา้ทาย คือ    การลบเงาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง

การถ่ายภาพ High Key มกัประสบความสาํเร็จกบัการ

ถ่ายภาพในสตูดิโอ (Studio) เพราะสามารถจดัแสงไดง่้าย

กวา่การถ่ายภาพภายนอกอาคาร



การถ่ายภาพ Low Key

การถ่ายภาพในลกัษณะ Low Key คือ พื้นท่ี

ส่วนใหญ่ของภาพจะมีโทนมืดมากกวา่ โทนสวา่ง

โดยอาจจะมีส่วนของแสงเกิดข้ึนเฉพาะบางส่วนของ

ภาพเท่านั้น ซ่ึงภาพ Low Key จะส่ือถึง ความลึกลบั

มีพลงั และน่าคน้หา



อุปกรณ์ไฟประดษิฐ์

การถ่ายทาํภาพรายการโทรทศัน์ใชไ้ฟต่อเน่ืองในการถ่ายทาํซ่ึงมีขนาดกาํลงัไฟหลายขนาดมีรูปแบบอุปกรณ์ไฟ
หลายรูปแบบแต่ละรูปแบบเหมาะสมกบัการใชง้านต่างกนั โดยจะแบ่งตามลกัษณะลาํแสงของไฟเป็น 2 ลกัษณะ คือ ไฟ
Spotligh ลกัษณะแสงแขง็ และไฟ Floodlightลกัษณะแสงนุ่ม

1.  ไฟ Spotlightลักษณะแสงแข็งแสงจะส่องเป็น

ลาํแสงไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ หรือ ลาํแสงเฉาะจุด มี

หลายแบบ 



2. ไฟ Floodlight อุปกรณ์ไฟท่ีทาํให้เกิด

ลาํแสงกระจายจะให้ลาํแสงกวา้งมีลกัษณะแสง
อ่อนนวล นุ่ม ทาํให้นิยมใช้ในการจดัคู่กบัแสง
หลกั ลาํแสงกระจายทาํให้การเกิดเงานุ่มไม่ตดั
กบัส่วนสวา่งอยา่งชดัเจนไฟ Floodligh มีหลาย
แบบ



การจดัแสงแบบสามจุด

ส่วนใหญ่แลว้การจดัสภาพแสงให้เหมาะสม
มกัได้จากการประยุกต์โดยอาศยัการจดัแสงแบบ
สามจุดเป็นพื้นฐาน วตัถุประสงค์ของการจัดไฟ
รูปแบบน้ี คือ ใหค้วามสวา่งกบัวตัถุใน 3 มิติ โดย
อาศยัหลกัของแสงและเงา

การจดัแสงแบบ 3 จุด (Three-Point Lighting) 
ประกอบไปดว้ย



1. ไฟหลกั(Key light)

ไฟหลกั คือ แสงท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในภาพทาํหนา้ท่ีให้
ความสว่างในส่วนสําคญัของภาพ ในความหมายและอารมณ์ 
แสงหลกัจะเป็นตวักาํหนดอารมณ์ในภาพ



2. ไฟเสริม Fill Light

ไฟเสริมหรือไฟลบเงาคือ แสงท่ีมีปริมาณน้อย

กว่าไฟหลกัทาํหน้าท่ีลบเงาท่ีเกิดตรงกันขา้มกับไฟ
หลกั 



3.ไฟ Back Light

Back Light จะทาํใหเ้กิดแสงจากดา้นหลงั

บริเวณริมหวัไหล่ ผม เป็นการแยกวตัถุออกจาก
background บางคร้ังเราเรียกตาํแหน่งไฟน้ีวา่ Rim
Light เวลาถ่ายวดีีโอออกมาจะทาํใหภ้าพดูโดดเด่น

ข้ึน



แสงเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการผลิตรายการโทรทศัน์ แสงท่ีจดัไวใ้หก้ลอ้งโทรทศัน์

สามารถจบัภาพใหดู้สมจริงตามความตอ้งการของผูผ้ลิตรายการได้ โดยแสงในหอ้งส่งมีตน้

กาํเนิดจากอุปกรณ์กาํเนิดแสงหลายชนิด ขนาดของกาํลงัไฟกแ็ตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ี

และความมุ่งหมายของการใชอุ้ปกรณ์กาํเนิดแสงนั้นๆ
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