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บทคัดย่อ
การถ่ายภาพ คม ชัด ลึก เป็นการถ่ายภาพให้มีความคมชัดลึกตลอดทั้งภาพตั้งแต่ฉากหน้าไป 
จนถึง ฉากหลัง ซึ่งต้องคานึงถึง 2 ส่วน ส่วนแรกคือความคมชัดของภาพ ต้องทราบว่ากล้องที่ 
ใช ้ถ ่ายมีความคมชัดที่ส ุดเม ื่อเป ิดค่ารูร ับแสงเท่าไร โดยการใช้โปรแกรมตรวจสอบการเลี้ยว 
เบนแบบ Airy Disk ค่านวณว่าจะเกิดป้ญหาการเลี้ยวเบนของแสงในค่ารูรับแสงเท่าใด จึงท่าให้ 
ทราบว่าควรเปิดค่ารูรับแสงเท่าใดจะท่าให้ใต้ภาพคมชัดที่สุด เช่น กล้อง Nikon D800 เมื่อคำนวณ 
แล้วพบว่า ต้องเปิดค่ารูรับแสงที่ f/5.6 ภาพจึงจะคมชัดที่สุด ส่วนที่สองคือความชัดลึกของภาพ 
การท่าให ้ภาพชัดตลอดทั้งภาพสามารถท่าได ํโดยโฟกัสภาพไปที่ระยะไฮเปอรัโฟกัส โดยใช ้ 
โปรแกรม Dof Master คำนวณหาค่าระยะไฮเปอร์โฟกัส มีตัวแปรที่ส์าคัญที่ต้องใช้ค่านวณคือ 
1.ขนาดเซ ็นเซอร์ 2.ทางยาวโฟกัสของเลนส์ 3.ค่ารูรับแสง 4.ระยะห่างของตัวแบบ ต้องกรอก 
ค่าเหล่านี้ลงในโปรแกรมแล้วค่านวณออกมา เช่น กล้อง Nikon D800 จะถ่ายภาพให้คมชัดลึก 
ตลอดทั้งภาพ โดยเลือกใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 22 ทาทา ค ่ารูร ับแสงใช้f/5.6 (เพราะเป็นค่าที่ 
คมชัดที่สุดของ Nikon D800) ตัวแบบอยู่ห่าง 4 เมตร เมื่อโปรแกรมค่านวณออกมา พบว่า ระยะ 
ไฮเปอร์โฟกัสอยู่ที่ระยะ 2.87 เมตร เวลาถ่ายจึงเลือกโฟกัสไปที่ต่าแหน่ง 2.87 เมตร จะทำให้ใต้ 
ภาพที่มีความคมชัดลึกที่สุด ทั้งฉากหน้า ตัวแบบ และฉากหลัง
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Abstract
Shooting a clear and sharp photo with a sense of depth is a technique to create a 
perfect photo that is clear and sharp all the way from the foreground to background. 
There are 2 things you have to consider. First is the sharpness and clarity of 
the photo. By this, you have to know which point of aperture setting could lead your 
camera to have a maximum sharpness and clarity. The program called “Airy Disk’’ 
is used the measure diffraction in aperture. The program will guide you on aperture 
setting to get the clearest and sharpest photo. For example, the program calculated 
that Nikon D800 must set the aperture at f/5.6 to get the perfect photo with maximum 
clarity and sharpness. Second is the Depth of Field. เท order to create a perfectly 
deep photo, you have to focus on the Flyperfocal Distance by using “Dof Master” 
program to calculate. These are important factors you have to use; 1. Sensor Size 
2. Focal Length 3. Aperture 4. Distance of Model. You have to put these numbers 
into the program and it will calculate for you. For instance, using Nikon D800 camera 
to create a sharp, clear, deep photo, you have to choose a lens that has the Focal 
Length of 22 mm, f/5.6 for Aperture (because this number is the best for Nikon D800 
เท terms of sharpness and clarity), and the Distance of Model is 4 mm. After the 
program calculated, we found that the Hyperfocal Distance is 2.87 m. As a result, 
when shooting you should focus your camera at 2.87 m. You will have the sharpest, 
clearest, and deepest photo all the way from the foreground, the model, to the 
background.
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