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ការថតរូបគឺជា ការបង្ហា ញនូវការយកចិតតទុកដាក់និងចំណាប់អារមមណ៍មយួ។ 
The Photography is an impression and care, Sopheak SREY. 
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ការថតរបូ(Photography) គជឺាសិលបៈ
វទិាសាស្រសត និងជារបតិបតតកិារបងងកើតរបូ
ភាពជាប់លាប់មួយ តាមរយៈ ការចមលង
ពនលឺឬថាមពលការំសមើដដលមានលកខណៈ
ងេឡចិរតូមា៉ា ងញទិក ឬធាតុគើមើណាមួយ
ងដាយងរបើរាស់សមាា រៈដដលង្ហយប៉ា៉ះ
ពាល់ពើពនលឺ ដូចជា ហ្វើល ឬឧបករណ៍
សរមាប់តាមដានបដរមបរមួល 
(sensor) របូភាពមួយ។  

ការថតរបូ - Photography 

រាន់ដតឭខ្ុំនងឹងភលចងបើានងឃើញខ្ុនំងឹចង់ចំងបើានងធវើខ្ុនំងឹយល់។ 
I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. 
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ការថតរូបមានងរចើនរបងភទ៖ 
 
Art (សិលប៉ះ) 
Documentary / Photo journalism (ឯកសារ/ សារ
ព័ត៌មាន៖មិនដមនជាការងរៀបទុកជាមុន)  
Conceptual (គំនិត៖េនកថតគិតទុកជាមុនថារូបថត
ហ្នងឹថតងចញមកយ៉ា ងងម៉ាច?) 
Commercial (Fashion, Wedding, Advertising…
ផាយពាណិជជកមម) 
Sport (កើឡា៖មិនដមនជាការងរៀបទុកជាមុន) 
Travel (ដំងណើ រកំសានត)  
Street Photography (ដងវថិើ) 
Cinema-photography (ភាពយនត) 

ការថតរបូ - Photography 
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ការថតរូបដដលសាា តបផុំត៖ 
 
ការថតរូបដដលងរបើរាស់ពនលឺដដលមានរសាប់(ពនលឺធមម
ជាត)ិ 

 ងពលរពឹក(ងមា៉ា ង៧រពឹកដល់ងមា៉ា ង៩រពឹក) 
 ងពលលាា ច(ងមា៉ា ង៤លាា ចដល់ងមា៉ា ង៥.៣០លាា ច) 

រូបថតដដលមិនមានការកាត់តមិន Zoom, មិនមាន
Flash light 
រូបថតដដលសាា តបំផុតគឺជារូបថតដដលអាចពិពណ៌នា
ានងហ្ើយបង្ហា ញពើងប៉ះដូងរបស់េនកថត។ 
េនកថតរូបរតូវដសវងរកចំណុចពិងសសរបស់ខលួនងដើមបើ
បង្ហា ញងចញតាមរយៈរូបថត។ 
 

ការថតរបូ - Photography 
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គនល៉ឹះកនុងការថតរបូ៖ 
 
 កំណត់របធានបទ៖មុនងពលថតរតូវកំណត់របធានបទងហ្ើយរតួតពិនិតយងមើល
បលង់ជំុវញិងទើបសងរមចចិតតងរជើសបលង់ 

 អារមមណ៍មនុសស៖គរួថតទឹកមុខ(យកចិតតទុកដាក់ធុញរាន់ឬរ ើករាយ...)  
 វតថុតាងំលមាដដលមិនចាំច់គួរដកងចញ(ាញដភនក/ដចកភាគរយនឹងរបធានបទ) 
 ងពលថតរតូវរកាជំហ្រងថរ(មិនគរួជិ៉ះងលើរថយនតថតងទងរពា៉ះនាឱំ្យរញ័ំររូបថត) 
 ងពលថតចប់រចួរាល់សឹមទំលាក់កាងម៉ារា៉ា (ការពាររូបភាពរញ័ំរ) 
 ថតរូបេារឬសាថ បតយកមម៖គរួមានដខស(line) រតង់ងកាង...  
 រូបរព៉ះឆាយលកខណ័ទង់ជាតិ៖អាចបញ្ជជ ក់ពើេតតសញ្ជា ណសញ្ជជ តិសាសនា... 
 រូបថតសកមមភាព៖កាយវកិារសរងសរគរួថតជិតនឹងេកសរ(ថតដដសរងសរនិង
េកសររងំលច) 

 ការេងគុយថត៖អាចបង្ហា ញពើទើតាងំដនរូបភាពងផសងាន (េនកងៅកនុងរពឹតតិការណ៍
ឬងៅងកៀករពឹតតិការណ៍) 

 ការថតរូបងរបៀបងធៀប៖េារចស់និងេារថមើឆលុ៉ះបញ្ជច ងំាន ... 
 

ការថតរបូ - Photography 
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ISO (ASA) - បទដ្ឋា នសម្រាប់ការថតរបូ 
 
• ជាភាពរស់ដនកញ្ច ក់/sensorងៅនឹងពនលឺ 
• ដំងណើ រការាក់ទងនឹងពនលឺនិងភាពេ ុចៗ-ដបករាប់

(noise) ងៅងលើរូបថត 
• ងលខកាន់តូច(តូចបំផុតISO ១០០)រូបថតកាន់ដត
ចាស់និងមិនសូវមានដបករាប់រូបថត 

• ងលខកាន់ដតធំ(ធំបំផុតISO ៦៤០០) អាចជួយពនលឺ 
ងអាយរូបថតភលឺដតភាពដបករាប់ដនរូបថតអាចនឹងងកើន
ងឡើងផងដដរ 
 

 សតងដ់ាសរមាប់ការថតរូបចប់ពើISO ៤០០ងៅ៨០០ 

ដំណ ើរការ -Functioning 
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EXPOSURE - បរាិណននពនលឺ 
 
• បរមិាណដនពនលឺជាចំនួនដនពនលឺដដលេនកថតរូបេនុញ្ជា តិ
ងអាយពនលឺចូលកនុងរូបថតេំឡុងងពលថតរូប។ 

• ជាធមមតាកាងម៉ារា៉ា ដតងកំណត់ម៉ាូដងដាយសវ័យរបវតតិ
(automatic)ដដលគណនានិងដកដរបបរមិាណដនពនលឺ
រសបតាមរូបភាពនិងរយៈចមាា យដដលរតូវថត។ 

• ការកំណត់បរមិាណដនពនលឺអារស័យងលើរបងភទកាងម៉ារា៉ា 
និងទើតាងំពនលឺដដលរតូវថតងបើបរមិាណដនពនលឺចូលងរចើន
នាងំអាយងឆ៉ះរូបថតងបើចូលតិចនាំងអាយរូបថតងងឹត។ 

ដំណ ើរការ -Functioning 
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-SHUTTER SPEED - ល្បឿនននការចាប់ពនលឺ 
 
• ទលបឿន ននការចាប់ពនលឺ ជួយ កំ ត់  sensor របស់ កាទម៉េរ៉េ  
កនុងការ  ថតយក រូបភាព  បដល បភនក ទទទ ទមើល មិនទាន់ ។ 

• ទលបឿនននពនលឺ អាចតូចជាង ១/៦០ (មួយ វនិាទើ  ទលើ  ៦០) 
រូប កាន់បត ភលឺ 

• ទលបឿន ននពនលឺ ធំបំផុត ១/១៨០០០ (មួយវនិាទើ ទលើ 
១៨០០០) សគ្រមាប់ ថត រូប សកមមភាព  រហ័ស ដូចជា រូប
ភាព ចាក់ទប៉េងទ ៉េ ងដាក់ទឹក ខាងកនុង 
 
 

 សតងដ់ា ទលបឿន ននពនលឺ  មិន ញ័រ គឺ  ១/១២៥ (មយួវនិាទើ ទលើ
១២៥) 

ដំណ ើរការ -Functioning 
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SHUTTER SPEED - ល្បឿនននការចាប់ពនលឺ 

Photo from Google 
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-APERTURE IN DEPTH- ទំហនំនម្របលោងដែ្
ពនលឺអាចចូ្បាន 
 
• ការថត រូប  ចាស់ អាគ្រស័យទលើ ចមាា យ ពើវតថុ បដល គ្រតូវថតបដរ 
•  ទំហ ំននគ្របទោង បដលពនលឺអាច ចូល ន (Aperture) 
កាន់ បតតូច (តូចបំផុត F 22) រូបថត  កាន់ បត ភលឺ 

• ទំហនំនគ្របទោង បដលពនលឺអាច ចូល ន (Aperture) 
កាន់បត ធំ (ធំបំផុត F 1.2) រូបថត  កាន់ ងងឹត បត មានភាព 
លមអិត ទគ្រចើន 
 
 

 សតងដ់ា  ថត រូប ខាងទគ្រៅ Shutter Speed 250,  
Aperture 8, ទហើយ  ISO  100/200 

ដំណ ើរការ -Functioning 
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Texture (សាច)់ 

 ជាធាតុមយួដដលបង្ហា ញនូវអារមមណ៍ជាកល់ាក់របស់រូបថត
ដូចជាេនកថតរូបមនុសសចស់រូបថតនឹងផតិតងចញនូវភាពរជួញ
ដនដសបកមនុសសចស់... 

ណ្រឿង ផ្សំ របសរ់បូថត -Elements 

Photo from google 
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Pattern (គំរ)ូ 

 សំងៅដល់វតថុដដលមានភាពដដដលៗតយួ៉ា ងសំណង់ាវ និង
បងាួចតងរមៀបាន ងដើមងឈើតរមង់ជាជរួេមសង្ហខ ងផលូវដដដលៗ... 

ណ្រឿង ផ្សំ របសរ់បូថត -Elements 

Photo by Mardy Photography 
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Depth of Field (ចមាា យដន វតថុ)  

 ងពលថតរូបេនកថតរូបអាចចង់ានរូបភាពខាងមុខចាស់ឬ
ខាងងរកាយចាស់ជាង។ 

ណ្រឿង ផ្សំ របសរ់បូថត -Elements 

Photo by One Memory 



Page 14 

 
Line (ដខស) 

 រូបថតភាគងរចើនដតងមានដខស 
 រូបថតសាថ បតយកមមឬរចនា សម័ពនធអាចជា ដខសរតង់ ឬងកាង 

ណ្រឿង ផ្សំ របសរ់បូថត -Elements 

Photo from Google 
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Simi try (ភាពឆលុ៉ះាន សង្ហខ ង)   

 រូបភាពមយួមា នសុើមើរទើដរាបណារូបថតសង្ហខ ងឆលុ៉ះាន ងៅវញិ
ងៅមក 
 ងបើមានសុើមើរទើរូបថតអាចាក់ាញចំណាប់អារមមណ៍ 

ណ្រឿង ផ្សំ របសរ់បូថត -Elements 

Photo By KIM Hak 
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Simplicity (ភាពសាមញ្ា) 

 រូបថតមានភាពសាមញ្ា 
 រូបភាពសាមញ្ាអាចមានភាពលមាតិបងកប់ពើខាងកនុងសាន ដដ 
 រូបភាពមានរបធានបទងរចើននាំងអាយសមុគសាម ញ 

 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo from Simplicity Photography 
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Balance (តុលយភាព) 

 រការូបភាពងអាយមានលំនឹងងដាយថលឹងថតរូបដផនកខាងងឆវង
និងសាត ងំអាយងសមើាន  

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo From Magnum Photos 
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Rule of third (ចាប់ទើ ៣) 

 មិនចា ំច់  រកាបលង់ មនុសស/វតថុ  ទៅចំកណ្តត ល ទទ 
 មនុសស/វតថុ អាច  សថិតទៅទើតាងំ ទាងំ ៨ទិស 

 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo from Facebook 
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Framing (ស ុ៊ុំ) 

 ងរជើសទើតាងំដដលមានរសាប់ជាស ុ៊ុំ 
 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by KIM Hak 
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Avoid merging (ងជៀសវាងការបញ្ចូ លាន ) 

 រូបថតលាមយួមិនគរួជាន់សកមមភាពាន  
 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Patrick Zachmann 
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ការថតរូបពិពណ៌នា(story telling photography)  

 ជាការងរៀបរាប់សកមមភាពកនុងងស រ ើដនរូបភាពជាងរចើនដដលរកា 
បលង់ថតដតមយួ។ 
 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Sopheak SREY 
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបសិកាខ កាម 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Sopheak SREY 
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបសិកាខ កាម 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Seresophorn MEAS 
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបសិកាខ កាម 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Titseiha SIN 
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបសិកាខ កាម 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Sopheaktra MEY 
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបសិកាខ កាម 

ប្លងថ់ត - Composition 

Phone Photo by Sreypich PHOK 
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបសិកាខ កាម 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Soeun SUONG 
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបProfessional 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by KIM Hak 
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបProfessional 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Sopheak CHHENG 
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបProfessional 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Sovanna KEM 
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបProfessional 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Remissa MAK  
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ការតាងំពិពណ៌ថតរូបProfessional 

ប្លងថ់ត - Composition 

Photo by Andy Eames 
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•James Nachtwey has covered more wars than most, 

winning numerous awards through the 80s and 90s. 

Website : www.jamesnachtwey.com 

•Christopher Anderson is a photographer and member of 

the Magnum Photos agency. Website : 

christopherandersonphoto.com 

•Mark Power‘s Black Country Stories opened at the New 

Art Gallery, Walsall on July 20th and runs through until 

September 15th. It mixes stills, video and sound. Website : 

www.markpower.co.uk 

•Since 2007, the photography biennial PHOTOQUAI settles 

on the banks of the Seine from September to November to 

present the public with non-European photographers whose 

work hasn’t been shown in Europe. Website : 

www.photoquai.fr 

 

 

ប្លងថ់ត - Composition 

http://www.jamesnachtwey.com/
http://www.jamesnachtwey.com/
http://www.jamesnachtwey.com/
http://christopherandersonphoto.com/
http://www.markpower.co.uk/
http://www.markpower.co.uk/
http://www.photoquai.fr/
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•Magnum Photos is a photographic cooperative of great 

diversity and distinction owned by its photographer 

members. With powerful individual vision, Magnum 

photographers chronicle the world and interpret its peoples, 

events, issues and personalities. Website : 

www.magnumphotos.com  

•Asia Motion is Cambodia’s first photography agency. 

Established in November 2008, the agency was established 

through a cooperation agreement between several local 

and international photographers, who cover current 

events in the entire Asian region. Website : 

www.asiamotion.net  

•Kim Hak obtained a diploma in Tourism at the National 

Institute of Management. Hak develops a passion for 

photography by participating in various workshops and 

lecturer in photography at national and international level. 

Website : www.kimhak.com 

 

ប្លងថ់ត - Composition 

http://www.magnumphotos.com/
http://www.asiamotion.net/
http://www.kimhak.com/
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រាន់ដតឭខ្ុំនងឹងភលចងបើានងឃើញខ្ុនំងឹចង់ចំងបើានងធវើខ្ុនំងឹយល់។ 
I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. 
 


