บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการปฏิบัติการสหกิจศึกษาถึงขั้นตอนและกระบวนการในถ่ายภาพแฟชั่นสตรี
ของนิตยสารสตาร์แฟชั่ น (Star Fashion) ฉบับเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2559 มุ่งศึก ษา
กระบวนการถ่ายภาพปกแฟชั่น (Cover Fashion) ของนิตยสารสตาร์แฟชั่น (Star Fashion) ใน 3
กระบวนการได้แก่ กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production) กระบวนการการผลิต (Production)
และกระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) รวมถึงการศึกษาขั้นตอนการถ่ายภาพแฟชั่นสตรี
ในสตูดิโอ ของนิตยสารสตาร์แฟชั่น (Star Fashion) ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีและแนวคิดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ
2.1.1 ส่วนประกอบหลักของกล้อง
2.1.2 โหมดถ่ายภาพแบบต่างๆ
2.1.3 การเลือกใช้โหมดถ่ายภาพให้เหมาะกับงาน
2.2 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดแสง
2.2.1 ประเภทของแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพ
2.2.2 ทิศทางของแสง
2.2.3 การจัดไฟในการถ่ายภาพบุคคล
2.3 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
2.3.1 แนวทางการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
2.3.2 ประเภทของการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
2.3.3 คุณลักษณะของการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
2.4 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.4.1 ความหมายและความสาคัญของโปรแกรม Adobe Lightroom CC
2.4.2 ความสามารถใหม่ของโปรแกรม Adobe Lightroom CC
2.4.3 การใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom CC
2.4.4 การใช้งาน Basic Tools
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2.1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ
เนื่องจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้กล้อง DSLR ของ Canon จึงจะขอ
กล่าวถึงเฉพาะของ Canon
2.1.1 ส่วนประกอบหลักของกล้อง
DSLR คือ Digital Single Lens Reflex หรือกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิตอล เดิม
ที กล้องถ่ายภาพแบบใช้ฟิล์มที่เราอาจจะเคยเห็นกัน ว่ามันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีเลนส์ยื่นออกมา
ยาวบ้างสั้นบ้าง ตัวกล้องเป็นเหล็กและมีสายสะพายคล้องคอ กล้องแบบนั้น เราอาจเรียกว่า SLR
หรือ Single Lens Reflex มันสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ โดยวิธีการบันทึกภาพของมัน ต้องใช้แสงที่จะ
วิ่งผ่านเลนส์เข้ามาในตัวกล้อง เมื่อยังไม่กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ แสงที่วิ่งผ่านเลนส์จะถูกกั้นไว้โดยกระ
จดเงาแนวเฉียง (เรียกว่ากระจดสะท้อนภาพ Mirror )ส่งภาพขึ้นด้านบนสะท้อนกันไปมาด้วยวิธีอัน
ชาญฉลาด แล้วส่งต่อไปออกทาง "ช่องมองภาพ" เพื่อให้ผู้ถ่ายภาพได้ส่องดูภาพเสียก่อน แล้วพอ
กดชัตเตอร์ กระจกสะท้อนภาพที่พูดถึง ถึงยกตัวขึ้นด้วยกลไกภายใน ปล่อยให้แสงวิ่งผ่านเข้าไปสู่
ฟิล์มหรือเซนเซอร์ที่อยู่ด้านในเพื่อทาการบันทึกภาพ ตรงระบบกระจกสะท้อนภาพ Mirror เป็นที่มา
ของ Reflex และ Single Lens ก็หมายความว่ามันใช้เลนส์ตัวเดียว
1) ตัวกล้อง
มีลักษณะเป็นกล่องทึบแสงซึ่งมีหน้าที่ไม่ให้แสงสว่างผ่านเข้าไปยังตัวกล้องได้ ตัว
กล้องมีขนาด แตกต่างกันไปตามคุณภาพและราคาของกล้อง

รูปที่ 2.1 ตัวกล้อง
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2) เลนส์
กล้องส่วนใหญ่จะไม่สามารถถอดหรือเปลี่ยนเลนส์ได้ แต่หากกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้
จะมีราคาแพงและมักใช้งานในระดับมืออาชีพ เลนส์จะทาหน้าที่ถ่ายทอดแสงสะท้อนจากวัตถุเข้า
มายังตัวรับแสงของกล้อง
 เลนส์เดี่ยว เลนส์เดี่ยวมีชื่อเต็มๆ คือ เลนส์ทางยาวโฟกัสเดี่ยว หรือเลนส์ฟิกซ์
หมายถึง เลนส์ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัสได้ จุดเด่นคือ ทาให้ภาพมีความคมชัดมาก
 เลนส์ซูม มีความแตกต่างในทางตรงข้ามกับเลนส์เดี่ยว นั่นคือ สามารถปรับเปลี่ยน
ความยาวโฟกัสได้ ตัวอย่าง 18-250 mm มีความหมายคือ ตัวเลข 18 คือช่วงความกว้างสุดของเลนส์
ส่วนตัวเลขหลัง 250 คือ ระยะซูมได้ไกลสุด
 เลนส์ทั่วไป (Normal หรือ Standard Lens) หมายถึง เลนส์ที่มองช่องผ่านเลนส์เห็น
อย่างไรก็จะถ่ายออกมาตามนั้น เลนส์ประเภทนี้เป็นได้ทั้งเลนส์เดี่ยวและเลนส์ซูม
 เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) หมายถึง เลนส์ประเภทเดียวกัน เป็นเลนส์ที่รับ
ภาพมุมกว้างได้มากกว่าปกติ เหมาะสาหรับถ่ายในพื้นที่แคบหรือจากัด แต่อยากได้ภาพแบบกว้างๆ
 เลนส์มาโคร (Macro Lens) หมายถึง เลนส์ที่ใช้สาหรับถ่ายภาพระยะใกล้ๆ
 เลนส์ถ่ายไกล (Telephoto) หมายถึง เลนส์ที่ใช้สาหรับการถ่ายภาพระยะไกล มัก
ใช้ถ่ายภาพสัตว์ในธรรมชาติ ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าใกล้ได้

รูปที่ 2.2 เลนส์รุ่นต่างๆ
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3) ช่องมองภาพ
เพื่อใช้มองภาพและจัดองค์ประกอบของภาพแล้วถ่ายภาพได้ทันที นอกจากนี้ยังมีช่อง
มองภาพที่เป็นจอ LCD ติดอยู่กับตัวกล้อง ทางานเช่นเดียวกับช่องมองภาพธรรมดา ภาพที่ปรากฏจะ
เหมือนกับภาพที่ถ่ายออกมาได้ทุกประการ ช่องมองภาพมี 2 ชนิดคือ
 ช่องมองภาพแบบเล็งแล้วถ่าย (Optical Viewfinder) เป็นช่องมองภาพแบบที่ใช้ใน
กล้องราคาถูก ให้ภาพที่ละเอียดไม่มากนัก การใช้งานสามารถเล็งได้โดยตรงจากช่องมองภาพแล้ว
ออกไปได้ทันที กล้องดิจิทัลที่มีช่องมองภาพแบบนี้จะเป็นกล้องดิจิทัลอัตโนมัติ ไม่ต้องปรับแต่งค่า
มากนักก็สามารถเล็งผ่านช่องแล้วกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพได้ทันที

รูปที่ 2.3 ช่องมองภาพแบบเล็งแล้วถ่าย (Optical Viewfinder)
 ช่องมองภาพแบบจอ LCD (Liquid Crystal Display) เป็นช่องมองภาพที่สะดวกต่อ
การใช้ ง าน เป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ กล้ อ งดิ จิ ทั ล เพราะสามารถมองผ่ า นทางจอ LCD แล้ ว จั ด
องค์ประกอบของภาพได้ และยังสามารถเลือกภาพที่ได้ถ่ายไปแล้วขึ้นมาดูได้ทันที หากไม่พอใจก็
สามารถลบภาพออกได้ ทาให้ไม่เสียเวลาในการถ่ายและเลือกภาพที่ต้องการ จอ LCD จะมีขนาด
และคุณภาพแตกต่างกันตามราคาและยี่ห้อของกล้อง หากเป็นจอคุณภาพต่าจะไม่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนเมื่อมองจากด้านข้างหรือมองจากพื้นที่ ๆ มีแสงสว่างมาก ๆ ข้อจากัดของจอ LCD คือ
สิ้นเปลืองพลังงาน ทาให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในกล้องดิจิทัลเสื่อมเร็วเมื่อเปิดจอ LCD ไว้
ตลอดเวลา ดังนั้น ควรปิดหน้าจอ LCD ไว้ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน
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รูปที่ 2.4 ช่องมองภาพแบบจอ LCD (Liquid Crystal Display)
4) แบตเตอรี่ การท างานของกล้ อ งดิ จิ ทั ล ต้ อ งอาศั ย พลั ง งานจากแบตเตอรี่ ห รื อ
พลังงานจากหม้อแปลงไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ใช้กับกล้องดิจิทัล

รูปที่ 2.5 แบตเตอรี่
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5) หน่วยความจา เปรียบเทียบได้กับฟิล์มของกล้องถ่ายภาพธรรมดา หน่วยความจา
ทาหน้าที่ในการบันทึกภาพถ่ายที่ได้จากกล้องดิจิทัลลงบนหน่วยความจาของตัวกล้อง

รูปที่ 2.6 หน่วยความจา
6) ปุ่มควบคุมการทางาน มีหน้าที่จัดการกับลักษณะของภาพถ่าย จะทางานคู่กับเมนู
การทางานที่จะแสดงผลออกทางจอ LCD กับตัวกล้อง ซึ่งกล้องแต่ละตัวก็จะมีการทางานของปุ่ม
ควบคุมการทางานและเมนูควบคุม การทางานที่ต่างกันออกไป กล้องราคาถูกแบบอัตโนมัติจะมีปุ่ม
ควบคุมการทางานไม่มากนัก แต่หากเป็นกล้องราคาแพงและประสิทธิภาพสูงจะมีปุ่มการทางาน
มากและมีการทางานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึน้

รูปที่ 2.7 ปุ่มควบคุมการทางาน
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7) ชัตเตอร์ ทาหน้าที่เป็นตัวเปิดและปิดหน้ากล้องในการรับแสงว่าจะเปิดให้แสงที่
สะท้อนจากวัตถุผ่านได้นานเท่าใด โดยส่วนมากชัตเตอร์ของกล้องดิจิทัลจะสามารถ กดได้ 2 ระดับ
คือ การกดชัตเตอร์แล้วยกขึ้นทันทีซึ่งเป็นการหาตาแหน่งโฟกัสของภาพ และการกดชัตเตอร์ค้างไว้
ประมาณ 1-2 วินาทีเป็นการเปิดหน้ากล้องเพื่อทาการถ่ายภาพจริง ๆ

รูปที่ 2.8 ชัตเตอร์
(อ้างถึงใน : http://www.photohutgroup.com/สอนเรื่องถ่ายภาพ/ส่วนประกอบของกล้องดิจิตอล.
html)
2.1.2 โหมดถ่ายภาพแบบต่างๆ
กล้ อ งถ่ า ยรู ป แบ่ ง ออกเป็ น หลายประเภท ขึ้ น อยู่ กั บ ดี ไ ซน์ แ ละการออกแบบให้ ต รง
กลุ่ม เป้ าหมาย เช่นกล้องดิจิตอลคอมแพคบางเฉีย บส าหรับคนที่เน้นความสะดวกในการพกพา
กล้องดิจิตอลคอมแพคที่เน้นการใช้งาน ขนาดไม่กะทัดรัดแต่ควบคุมการใช้งานได้มากขึ้น กล้อง
ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ DSLR สาหรับคนที่ต้องการถ่ายภาพแบบจริงจังโโหมดถ่ายภาพก็เป็นสิ่งที่ทา
ให้กล้องดิจิตอลเหล่านี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนโ โหมดถ่ายภาพเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตกล้องพัฒนา
กันมาจนเป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้การถ่ายภาพง่ายยิ่งขึ้น
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รูปที่ 2.9 โหมดถ่ายภาพแบบต่างๆ
โหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ แบ่งออกเป็น Auto, P, A (หรือ Av), S (หรือ Tv), Scene ซึ่งต่าง
เป็ นโหมดถ่า ยภาพที่ช่ วยอานวยความสะดวกให้กั บผู้ใช้กล้อง โหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ จะช่วย
ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่างๆ ให้กับเรา ขึ้นกับสภาพแสงและสีในขณะนั้น ซึ่ง
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพได้แก่
1) ISO หรือความไวแสง เช่น ISO100, ISO200, ISO400, ISO 1600 เป็นต้น ขอ
อธิบายแบบภาษาชาวบ้านว่า ค่าความไวแสงยิ่งต่าภาพยิ่งคมชัด มีน๊อยส์ (เม็ดเกร็น) เกิดขึ้นน้อย แต่
จะทาให้ความเร็วชัตเตอร์ต่าลง ในทางกลับกัน ถ้า ISO สูงขึ้น ความเร็วชัตเตอร์ก็จะสูงขึ้น แต่ผล
ของภาพที่ได้ มีโอกาสเกิดน๊อยส์เยอะขึ้น โดยเฉพาะบริเวณเงา
2) รูรับแสง เป็นพารามิเตอร์ของเลนส์ เลนส์แต่ละกระบอกจะสามารถเปิดรูรับแสง
กว้างที่สุด แคบที่สุดแตกต่างกัน ขึ้นกับสเปคของเลนส์นั้นๆ เช่น f2.8, f8 ตัวเลขรูรับแสงน้อย
หมายความว่าเปิดหน้ากว้าง เช่น f2.8 จะกว้างกว่า f8 ช่วยให้รับแสงได้มาก มีผลทาให้ได้ภาพแบบ
ชัดตื้น เหมาะสาหรับถ่ายภาพคนครึ่งตัวเพื่อละลายฉากหลัง (เทเลโฟโต้) ส่วน f8 หรือค่ารูรับแสงที่
แคบ มีผลทาให้ได้ภาพชัดชึก เหมาะสาหรับถ่ายภาพที่ต้องการความคมชัดทั้งภาพ เช่นภาพวิว เป็น
ต้น
3) ความเร็วชัตเตอร์ เป็น ค่าที่สาคัญ และเป็นตัวเลขที่บอกเป็นนัยๆ ว่าภาพที่ได้น่าจะ
ชัด หรือเบลอ เพราะยิ่ ง ความเร็วชัตเตอร์สูง โอกาสที่ภาพจะคมชัดจะมีมากกว่าการถ่ายภาพที่
ความเร็วชัตเตอร์ต่า ตัวเลขปลอดภัยของความเร็วชัตเตอร์สาหรับคนทั่วไปอยู่ที่ 1/30 วินาทีขึ้นไป
ความหมายของความเร็วชัตเตอร์ หมายถึงการปิดรับแสงตกบนเซ็นเซอร์ ยิ่งปิดเร็ว โอกาสที่ภาพจะ
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ชัดยิ่งสูง เพราะปิดก่อนมือเราจะสั่น แต่ถ้าความเร็วชัตเตอร์น้อย เช่น 1/4 วินาที โอกาสที่ภาพเบลอ
จะสูงมาก (นอกจากมือนิ่งจริงๆ หรือมีขาตั้งกล้อง)
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง เป็นการการตั้งความเร็วชัต
เตอร์ แ ละขนาดรู รั บ แสง ต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ริ ม าณแสงที่ พ อเหมาะในการ
บันทึกภาพ ซึ่งในสภาพแสงเดียวกัน และเลือกค่าความไวแสงเท่ากัน สามารถตั้งค่าที่เหมาะสมได้
หลายค่า ตามตัวอย่าง เช่น

รูปที่ 2.10 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
4) โหมดโฟกัส เป็นการตั้งโหมดโฟกัส กล้องดิจิตอลแทบทุกประเภท จะสามารถตั้ง
โหมดโฟกัสได้ เช่น โฟกัสแบบพื้นที่ 9 จุด , โฟกัสแบบเฉพาะจุด หรือมาโครโฟกัส (สาหรับกล้อง
คอมแพค) จะมีผลในการควบคุมจุดโฟกัส มีความสาคัญมากเช่นกัน
5) โหมดวั ดแสง เป็ นการตั้งโหมดวัด แสง ซึ่ งจะมีผ ลต่อโหมดถ่า ยภาพอั ตโนมั ติ
Auto, P, A, S, Scene แต่ไม่มีผลกับโหมดแมนนวล M เนื่องจากโหมดวัดแสง เป็นตัวบอกกล้องของ
เราให้รู้ว่า จุดที่เราต้องการถ่ายภาพมีปริมาณแสงมาก หรือน้อย เพื่อให้กล้องตัดสิ นใจปรับค่าต่างๆ
ให้เราอย่างพอดี (ตามปริมาณแสงที่วัดได้) โหมดวัดแสงส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น วัดแสงแบบเฉลี่ย
(เป็นการวัดแสงเฉลี่ยทั้งเฟรม), วัดแสงแบบเฉลี่ยหนักกลาง (ลดระยะวัดแสงให้แคบลง อยู่บริเวณ
กลางเฟรม), วัดแสงแบบเฉพาะจุด (เป็นการวัดแสงที่จุดเล็กๆ บนเฟรม ใช้ในกรณีความต่างแสงใน
เฟรมค่อนข้างมาก ให้วัดที่จุดสนใจ เช่นสีผิว)
6) แฟลซป๊อปอัพ เป็นการปรับค่าให้เปิดหรือปิดแฟลซ ถ้าเป็นกล้องโปร จะมีใ ห้
เลือกใช้แฟลซภายนอกหรือภายใน
7) ชดเชยแสง หรือ Ev +/- ใช้ปรับชดเชยแสงให้กับโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ Auto, P,
A, S, Scene ใช้ในกรณีที่วัดแสงแล้วกล้องปรับค่าให้เราไม่พอดี ภาพมืดไป (อันเดอร์) หรือสว่างไป
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(โอเวอร์) กรณีนี้เราใช้การปรับชดเชยแสง + หรือ - เข้าช่วย กล้องก็จะทาการปรับค่าพารามิเตอร์
ใหม่ เพื่อให้ได้ภาพที่สว่างขึ้นหรือมืดลง
8) WB หรือสมดุลแสงขาว เป็นการปรับค่าอุณหภูมิสี ปกติจะเป็น Auto หมายถึง
กล้องวัดปริมาณสีในเฟรมแล้วปรับค่าสมดุลแสงขาวเอง คาว่าสมดุลแสงขาวหมายถึงการปรับสีขาว
ให้เป็นสีขาว ในกรณีที่ถ่ายภาพในสภาพแสงที่มีการย้อมสี เช่น แสงจากหลอดสีส้ม เสื้อขาวหรือ
ผนังสีขาวจะกลายเป็นสีส้ม เราอาจแก้ค่าสีโดยการปรับ WB ให้ถูกต้อง แต่ถ้าใช้โหมด Auto กล้อง
จะปรับค่าสมดุลแสงขาวให้เรา ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงก็ได้
(อ้างถึงใน ตะวัน พันธ์แก้ว, 2555)
2.1.3 การเลือกใช้โหมดถ่ายภาพให้เหมาะกับงาน
1) โหมด Auto
เป็นโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ 100% หมายความว่า กล้องจะตั้งค่าพารามิเตอร์ให้ทุกค่า
เหมาะสาหรับใช้ถ่ายภาพเมื่อคิดอะไรไม่ออก โหมด Auto ไม่ใช่โหมดที่ถ่ายภาพได้สวยที่สุด แต่
เป็นโหมดที่ถ่ายภาพง่าย และมีโอกาสถ่ายภาพเสียน้อย (ได้ภาพ แต่สวยไม่สวยอีกเรื่องหนึ่ง)
หัวใจสาคัญของโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติคือเซ็นเซอร์วัดแสงในตัวกล้อง กล้องของเรา
จะตัดสินใจปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จากค่าแสงที่วัดได้ สังเกตุได้ว่าเมื่อถ่ายภาพย้อนแสง ภาพที่ได้
ส่วนใหญ่ตัวแบบจะหน้าดา หน้ามืด เป็นเพราะกล้องวัดแสงได้ปริมาณมาก จึงปรับค่ารูรับแสงและ
ความเร็วชัตเตอร์ให้เหมาะกับสภาพแสงนั้น ซึ่งหมายถึงแสงทั้งเฟรม (ส่วนใหญ่เป็นแสงที่ส่งตรงมา
จากแหล่ง ก าเนิดแสง หรือถ่า ยย้อนแสงนั่นเอง) แต่ใ นความเป็นจริง จุดที่เราควรจะวัดแสงใน
สถานการณ์อย่างนี้ คือบริเวณสีผิวของตัวแบบ ซึ่งต้องใช้การวัดแสงแบบ spot หรือแบบเฉลี่ยหนัก
กลางนั่นเอง
โหมด Auto จึงเหมาะสาหรับถ่ายภาพในสถานการณ์ง่ายๆ แสงและเงาในเฟรมไม่
ต่างกันมากนัก กล้องจึงจะวัดแสงได้อย่างแม่นยาและปรับค่าพารามิเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
2) โหมด Scene โหมดอัตโนมัติแบบเฉพาะทาง
โหมดอัตโนมัติอีกรูปแบบหนึ่ง กล้องปรับค่าพารามิเตอร์ให้ทุกค่าเช่นเดี ยวกัน (ส่วน
ใหญ่สามารถปรับค่าบางอย่างได้ เช่นเปิดแฟลซ ปรับชดเชยแสง ตั้ง ISO) แต่การปรับพารามิเตอร์นี้
จะต่างกับโหมด Auto เพราะเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะกับ Scene ที่เราเลือก เช่น Scene
ถ่า ยภาพมาโคร กล้องจะปรับ ระยะโฟกั ส ให้ และบนกล้ องคอมแพคบางรุ่น จะเพิ่ มก าลั งขยาย
หรือคร็อปรูปให้ดูใหญ่ขึ้น ทาให้ถ่ายภาพมาโครได้ง่ายขึ้น
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รูปที่ 2.11 โหมด Scene ถ่ายภาพมาโคร
ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลคอมแพค Ricoh Caplio R6 วัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง ใช้
โหมดถ่ายภาพ Scene : Macro ถ่ายในสภาพแสงดี ตอนกลางวัน กล้องปรับค่า ISO 100, รูรับแสง
f4.4, ความเร็วชัตเตอร์ 1/440 วินาที ถ่ายง่ายกว่าภาพก่อนหน้า เพราะความเร็วชัตเตอร์สูงกว่า
โอกาสที่ภาพชัดสูง
โหมดถ่ายภาพ Scene (อ่านว่าซีน) เป็นโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติแบบเฉพาะทาง ซึ่งมัก
พบในกล้องดิจิตอลคอมแพค ส่วนกล้องดิจิตอลระดับโปร ก็มีเหมือนกัน แต่ดูเหมือนจะมีไว้ประดับ
มากกว่า (เพราะเมื่อคุณถ่ายภาพจนชานาญ จะไม่ค่อยได้ใช้โหมดอัตโนมัติแล้ว)
การเลือกใช้ Scene ให้ถูกสถานการณ์ เป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดสาหรับกล้องดิจิตอล
คอมแพคซึ่งไม่มีโหมด P, A, S, M ให้ใช้ อย่าง เช่นกล้อง Caplio R6 ที่ผมใช้เป็นตัวอย่างในตอนนี้
จุดเด่นของกล้องประเภทนี้คือเน้นดีไซน์ พกพาสะดวก ฟังก์ชันการใช้งานง่าย เน้นโหมดถ่ายภาพ
แบบอัตโนมัติ แต่ถึงกระนั้น โหมดถ่ายภาพอัตโนมัติที่มีให้เลือกอีกมากมาย ก็ถือเป็นสิ่งที่เราไม่
ควรมองข้าม การบรรจงเลือกโหมดถ่ายภาพให้ถูกงาน จะทาให้ผลของภาพที่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด
Scene โหมด ส่วนใหญ่แล้วใช้ไอคอนเป็นสัญลักษณ์ เช่นรูปคน หมายถึง Scene ที่ตั้ง
ค่าไว้ถ่ายภาพคน ไอคอนรูปดอกไม้ หมายถึง Scene ที่ตั้งค่าไว้สาหรับถ่ายภาพมาโคร ภาพมาโคร
หมายถึงภาพถ่ายระยะใกล้ เช่นถ่ายผีเสื้อ ดอกไม้ แมลงปอ เป็นต้น
ส่วนไอคอนอื่นๆ ก็สามารถเดาได้ไม่ยาก เช่นไอคอนรูปคนวิ่ง หมายถึง Scene ที่ตั้งค่าไว้ถ่ายภาพที่
มีการเคลื่อนไหว กล้องจะเน้นค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นพิเศษ ส่วนรูปภูเขา หมายถึง Scene ที่ตั้งค่าไว้
ถ่ายภาพวิว ทิวทัศน์ ซึ่งกล้องจะเน้นตั้งค่ารูรับแสงให้ชัดลึก นอกจากนี้ยังปรับโทนสีเขียวของใบไม้
และโทนสีฟ้าของท้องฟ้า ทะเลให้สีเข้มยิ่งขึ้น ถ้าเราตั้งโหมดอัตโนมัติแบบ Auto ค่าเหล่านี้จะไม่ถูก
เน้นเลย จะเป็นการตั้งค่าแบบกว้างๆ มากกว่า
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สรุปว่า Scene โหมด เป็นโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติที่ถูกปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ ต่างๆ ขึ้นอยู่กับกล้องแต่ละรุ่นว่าตั้งค่า Scene แบบใดมาบ้าง เราสามารถเลือกใช้งานให้
ถูกสถานการณ์ และบางรุ่นสามารถปรับพารามิเตอร์บางอย่างเองได้
3) โหมดถ่ายภาพ P (Program)
โหมด P หรือโหมด Program เป็นโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติคล้ายกับโหมด Auto แต่เรา
สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ทุกค่าได้ ยกเว้นค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่กล้องจะปรับให้
ส่วนค่าพารามิเตอร์อื่นๆ อย่าง ISO, แฟลซ, ชดเชยแสง, WB (สมดุลแสงขาวหรือไวท์บาลานซ์) ,
รูปแบบการโฟกัสและการวัดแสง ค่าเหล่านี้ เราสามารถเลือกปรับค่าได้ตามใจ สรุปว่าโหมด P
เหมาะสาหรับทุกสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับการควบคุมค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ของเรา ว่าจะปรับค่าให้ดี
ที่สุด ในสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างไร

รูปที่ 2.12 โหมดถ่ายภาพ P (Program)
4) โหมดถ่ายภาพ A (Aperture Priority)
โหมดนี้เป็นโหมดถ่ายภาพที่หลายท่านชอบใช้ โหมด A หรือ Av (ในกล้องบางรุ่น) ย่อ
มาจาก Aperture Priority ซึ่งเป็นโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติที่ให้ผู้ใช้งานปรับเลือกค่ารูรับแสง (A หรือ
Aperture) ด้วยตัวเอง ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ กล้องจะเลือกให้อัตโนมัติ
โหมดนี้ให้ความสาคั ญกับรูรับแสง ในกรณีที่เราต้องการควบคุมรูรับแสงด้วยตัวเอง
ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระยะ โชัดลึก ชัดตื้นโ (DOF หรือ depth of field) ดังนั้นโหมด A จึง
เหมาะสาหรับกรณีที่เราต้องการควบคุมระยะชัดลึกของภาพนั่นเองครับ
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ข้อสังเกตุและการใช้งานโหมด A
 ระยะชัดตื้น > เปิดรูรับแสงกว้าง เช่น f2.8, f4 ตัวเลขยิ่งน้อย ยิ่งกว้าง เหมาะสาหรับ
ถ่ายภาพบุคคล ภาพที่ต้องการเบลอฉากหลัง
 ระยะชัดลึก > เปิดรูรับแสงแคบ เช่น f8, f16 ตัวเลข f ยิ่งสูง ยิ่งแคบ เหมาะสาหรับ
ถ่ายภาพที่ต้องการความคมชัดทั้งภาพ เช่นภาพวิว ภาพบุคคลที่ต้องการอัดขยายขนาดใหญ่ งาน
Copy ที่ต้องการลายละเอียดของแบบคมชัดตลอดทั้งภาพ แม้แต่ภาพมาโคร แมลง ผีเสื้อ ก็ควรถ่าย
แบบชัดลึก เพื่อให้ได้รายละเอียดครบถ้วน
 ระยะชัดตื้น > จะควบคุมได้ง่ายในการถ่ายภาพแบบ โเทเลโฟโต้โ ตัวแบบอยู่ห่างจาก
ฉากหลังมาก ก็ยิ่งเบลอฉากหลังได้มาก
 ระยะชัดลึก > ยิ่งเปิดรูรับแสงแคบ ปริมาณแสงน้อย ความเร็วชัตเตอร์ก็จะช้าลงตามไป
ด้วย (เพื่อให้ได้ภาพที่สว่างพอดี)
 การถ่ายภาพวิว > ใช้โหมด A เปิดรูรับแสงแคบๆ เช่น f8 เปิดโหมดโฟกัสแบบพื้นที่
(โฟกัสหลายจุด) กล้องจะปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ให้เราอัตโนมัติ ถ้าความเร็วชัตเตอร์ น้อยกว่า 1/30
วินาที ให้ใช้ขาตั้งกล้อง สายลั่นชัตเตอร์ เพื่อป้องกันภาพเบลอ ภาพไหว
 การถ่ายภาพบุคคล > เปิดโหมด A ถ่ายแบบเทเลโฟโต้ ช่วง 85mm ถึง 200mm ดึงแบบ
ห่างจากฉากหลังพอประมาณ เปิดรูรับแสง f2.8-f4.5 เพื่อถ่ายภาพชัดตื้น ละลายฉากหลัง
ข้อสัง เกตุ ให้สัง เกตุความเร็วชัตเตอร์ที่กล้องปรับให้ ก่ อนการถ่ายภาพทุก ครั้ง ถ้า
ความเร็วชัตเตอร์น้อยไป ให้แก้ไขโดยการปรับ ISO เพิ่มขึ้น (แต่ไม่ควรเกิน ISO400 เพื่อไม่ให้
เกิดน๊อยส์หรือเกรน) หรือใช้ขาตั้งกล้อง
สรุปว่าโหมด A เหมาะสาหรับใช้ถ่ายภาพที่ต้องการคุม DOF หรือระยะชัดลึก ชัดตื้น
ของภาพโดยที่ผู้ถ่ายภาพไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วชัตเตอร์ เพราะกล้องจะคอยปรับค่าที่เหมาะสม
ให้เรา ขึ้นอยู่กับการวัดแสงที่เราตั้งค่าไว้ ว่าวัดแบบใด (กลับไปอ่านในโหมด P)
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รูปที่ 2.13 โหมดถ่ายภาพ A (Aperture Priority)
รูปที่ 2.13 ถ่ายด้วยโหมด A เนื่องจากต้องการให้เรือเป็นจุดสนใจ จงคุมระยะชัดไว้
ปานกลาง เปิดรูรับแสง f4 โฟกัสไปที่เรือ เบลอฉากหลังเล็กน้อย กล้องปรับความเร็วชัตเตอร์ให้
อัตโนมัติที่ 1/30 วินาที

รูปที่ 2.14 การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้โหมดถ่ายภาพ A (Aperture Priority)
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ภาพถ่ายบุคคล นิยมถ่ายคร็อบครึ่งตัว ถ่ายแบบเทเลโฟโต้ ภาพนี้ใช้เลนส์ฟิก 85mm ซึ่ง
เป็นช่วงที่เหมาะสาหรับถ่ายภาพคน เนื่องจากให้มุมมองภาพที่เน้นแบบ เบลอฉากหลังสวย ภาพนี้
ใช้โหมด A เปิดรูรับแสง f3.2
5) โหมดถ่ายภาพ S (Shutter Priority)
เมื่ อต้องการควบคุ ม การเคลื่อนไหวภายในภาพ โหมด S เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งที่
สามารถใช้ไ ด้เป็ นอย่า งดี.. บอกไว้ก่ อนว่าโหมด S ไม่ไ ด้หมายความว่าคุณสามารถหยุ ดการ
เคลื่อนไหวของแบบในภาพได้ทุกสภาพแสง แต่ความหมายของ S คือการที่เราสามารถควบคุม
ความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดผลของภาพที่เกี่ยวข้องกั บการเคลื่อนไหว โหมดถ่ายภาพ S
เป็นโหมดที่เราต้องเป็นคนกาหนดความเร็วชัตเตอร์ (รวมถึงพารามิเตอร์อื่นที่จาเป็น) ส่วนค่ารูรับ
แสงกล้องจะปรับให้เราโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับสภาพแสงในขณะนั้นเป็นหลัก
เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพที่เกิดผลจากความเร็วชัตเตอร์ การเลือกใช้โหมด S เป็นทางที่
ง่ายที่สุด (นอกจากนั้นก็เป็นโหมดแมนนวลหรือ M) ก่อนอื่น คุณต้องทดลองและศึกษาให้รู้ผลจาก
การถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์ต่า /สูง ให้รู้ก่อนว่าจะได้ภาพแบบใด เมื่อถึงเวลาใช้งานจริงคุณก็ จะรู้
เองโดยธรรมชาติว่าควรใช้หรือไม่
เลือกใช้โหมด S ในการถ่ายภาพน้าตกให้สายน้านุ่มนวล ใช้คู่กับขาตั้งกล้องและสาย
ลั่นชัตเตอร์ ทาได้ง่ายๆ แค่เปิดโหมด S ตั้งความเร็วชัตเตอร์ยิ่งช้า ยิ่งได้ภาพนุ่มนวล แต่ขาตั้งกล้อง
คุ ณ ต้ อ งแข็ ง แรงพอ ไม่ ไ หวหรื อ สั่ น จากลมพั ด ..พู ด ง่ า ยๆ ว่ า มั่ น คงพอนั่ น ล่ ะ ครั บ จากนั้ น จั ด
องค์ประกอบภาพ ลองกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเพื่อล็อคโฟกัส และเพื่อเช็คมิเตอร์วัดปริมาณแสง (เป็น
เกจวัดแสงเป็นขีด ถ้าขีดอยู่ตรงกลางแสดงว่าภาพได้แสงที่พอดี) สมมติว่าผมใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1
วินาที แล้วปรากฏว่ามิเตอร์บอกภาพโอเวอร์ (ขีดอยู่ทางขวามือ) แสดงว่าภาพสว่างเกินไป.. ในกรณี
นี้แสดงว่ารูรับแสงของกล้องเราถูกเปิดแคบที่สุดแล้ว (ตามเสปคของเลนส์) แต่ปริมาณแสงก็ยังมาก
เกินไปอยู่ดี ผมก็มีทางแก้อีกทาง คือลด ISO ให้ต่าที่สุด แล้วดูอีกครั้งว่ามิเตอร์วัดแสงพอดีหรือไม่
ถ้าพอดีแล้วก็ลั่นชัตเตอร์ได้เลยครับ แต่ถ้ายังไม่พอดี ก็อาจต้องเพิ่มความเร็วชัตเตอร์จาก 1 วินาทีให้
เร็วชึ้นเป็น 1/4 หรือมากกว่านั้น
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รูปที่ 2.15 การถ่ายภาพน้าตกให้สายน้านุ่มนวล
รูปที่ 2.15 ถ่ายที่ความเร็วชัตเตอร์ต่า 1/30 วินาที ติดโอเวอร์เพราะแดดค่อนข้างแรง
และรูรับแสง f16 แคบที่สุดแล้ว

รูปที่ 2.16 การถ่ายภาพน้าตกให้สายน้าดูเชี่ยวกราด
รูปที่ 2.16 เป็นภาพที่เดียวกัน แต่เปิดความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้น 1/250 วินาที ปริมาณแสง
มากพอ จึงได้ภาพไม่มืดหรือสว่างไป และสายน้าดูเชี่ยวกราดอย่างที่เห็น
นอกจากการถ่ า ยน้ าตก บางครั้ ง การถ่ า ยภาพเด็ ก ๆ วิ่ ง เล่ น กั น ผมก็ ใ ช้ โ หมด S
เช่นเดียวกัน ถ้าอยู่กลางแจ้งที่สนามเด็กเล่น ผมอาจเปิดความเร็วชัตเตอร์ไว้สัก 1/250 วินาที เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าจับภาพเด็กๆ อยู่หมัด.. ทาไงได้ ก็เด็กๆ วิ่งซนไม่อยู่นิ่งนี่ครับ
(อ้างถึงใน : http://www.pixview.net/tutorials/item/1-p-a-s-m-scene.html)
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2.2 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดแสง
2.2.1 ประเภทของแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ส่วนประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพคือ แหล่งแสงและทิศทางของ
แสง ถ้าไม่มีแสงสว่างก็ถ่ายภาพไม่ได้ ในวิชาการถ่ายภาพซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Photograph ก็มี
ความหมายว่า การเขียนด้วยแสงสว่าง (Light writing) และถึงแม้จะมีแสงสว่างเพียงพอที่จะถ่ายภาพ
ได้ การรู้ จั ก เลื อ กใช้ ช นิ ด ของแสง ตลอดจนการก าหนดทิ ศ ทางของแสงได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมแล้ว ก็สามารถสร้างสรรค์ความงามให้กับภาพถ่ายได้สวยงามยิ่งขึ้น
1) แสงธรรมชาติ (Natural light)
คือ แสงสว่างที่ได้จากแหล่งกาเนิดแสงธรรมชาติ ได้แก่ ดวงอาทิตย์และแสงที่ได้
จากการสะท้อนทางอ้อมในเวลากลางวัน ส่วนแสงจากดวงจันทร์และดวงดาวนั้นมีบ้างแต่มีโอกาส
ได้ใช้ค่อนข้างน้อย

รูปที่ 2.17 แสงธรรมชาติ (Natural light)
2) แสงประดิษฐ์ (Artificial light)
ได้แก่ แสงสว่างจากหลอดไฟทุกชนิด ตลอดจนแสงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์
ขึ้น เช่น แสงจากหลอดแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic flash) แสงจากหลอดไฟโฟโต้ฟลัด
(Photoflood light) แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent light) และแสงอื่น ๆ เช่น แสงไฟ
จากตะเกียงเทียนไข
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รูปที่ 2.18 แสงประดิษฐ์ (Artificial light)
2.2.2 ทิศทางของแสง
ในการถ่ายภาพโดยใช้แสงจากธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ จาเป็นต้องทา
ความเข้าใจกับทิศทางของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาที่แตกต่างกัน มุมตกกระทบของแสง
จะท าให้ ส่ วนที่ รั บ แสงและเงาของวั ต ถุเ ปลี่ ย นแปลงตามไปด้ วย แต่ ถ้า ใช้ แ สงไฟประดิษ ฐ์เ รา
สามารถควบคุมทิศทางความสูงของหลอดไฟ ตลอดจนความเข้มของแสงสว่างได้ ทิศทางของแสง
สามารถแยกแนวการส่องสว่างได้เป็น 2 ทางด้วยกันคือ
1) ทิศทางแสงตามแนวราบหรือแนวนอน (Horizontal light placement)
แสงตามแนวนอนนี้มีทิศทางและมุมการส่องสว่างแตกต่างกันดังนี้
 แสงด้านหน้า (Front light)
ได้แก่ แสงที่ส่องมาจากทางด้านหน้าของวัตถุที่จะถ่ายมาจากทิศทาง
เดียวกันกับกล้องถ่ายภาพ แสงด้านหน้าทาให้วัตถุได้รับแสงสว่างได้ทั่วด้านหน้า วัตถุจะไม่มีเงาทา
ให้ได้ภาพมีลักษณะเรียบแบนไม่มีความลึก ความหนา เหมาะสาหรับการถ่ายภาพที่ต้องการเน้นให้
เห็นรายละเอียดของวัตถุ
 แสงด้านข้าง (Side light)
ได้แก่ แสงที่ส่องจากทางด้านข้างของวัตถุที่จะถ่าย ทามุม 90 องศา
กับตาแหน่งกล้อง ทั้งทางด้านซ้ายหรือด้านขวามือ การให้แสงด้านข้างจะทาให้วัตถุได้รับแสงสว่าง
จ้า ตัดกับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้ามจะมีเงาเข้ม ทาให้เห็นวัตถุที่ถ่ายมีมิติเห็ นลวดลายพื้นผิวของ
วัตถุได้ชัดเจน
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 แสงด้านหลัง (Back light)
ได้แก่ แสงที่ส่องมาจากด้านหลังของวัตถุที่จะถ่าย อยู่ตรงกันข้ามกับ
กล้องถ่ายภาพ ถ้าฉากหลังเป็นสีขาวจะได้ภาพถ่ายของวัตถุเป็นภาพเงาดาบนพื้นขาว และถ้าฉาก
หลังเป็นสีดาเข้มจะได้ภาพถ่ายของวัตถุเป็นภาพเงาดามี แสงสว่างจับตามขอบรอบๆวัตถุ ทาให้
มองเห็นวัตถุแยกออกจากพื้นฉากหลังชัดเจน
 แสงเฉียงหน้า (Semi-front light)
ได้แก่ แสงที่ส่องเป็นมุมเฉียงทางด้านหน้าของวัตถุทั้งทางด้านซ้าย
หรือด้านขวา การจัดไฟให้แสงเฉียงด้านหน้าจะให้ความกลมกลืนของแสงกับเงาได้เป็นอย่างดี
เหมาะสาหรับการถ่ายภาพวัตถุที่มีลักษณะทรงกลม
 แสงเฉียงหลัง (Semi-back light)
ได้ แ ก่ แสงที่ ส่ อ งเป็ น มุ ม เฉี ย งด้ า นหลั ง ของวั ต ถุ ทั้ ง ด้ า นซ้ า ยหรื อ
ด้านขวา การจัดไฟให้แสงเฉียงด้านหลังจะช่วยเน้นรูปทรงของวัตถุที่จะถ่าย ให้เห็นเด่นชัด แยกจาก
พื้นฉากหลังได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 2.19 ทิศทางแสงตามแนวราบหรือแนวนอน (Horizontal light placement)
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2) ทิศทางของแสงตามแนวตั้ง (Vertical light placement)
เป็นทิศทางของแสงที่มาจากตาแหน่งโดยรอบของวัตถุที่จะถ่ายแต่เป็นทิศทางจาก
ตาแหน่งด้านบน, ด้านล่าง, ด้านหน้า, ด้านหลังเฉียงหน้า ทั้งส่วนบนและส่วนล่างและเฉียงหลังทั้ง
ส่วนบนและส่วนล่า ง ภาพถ่า ยที่ ปรากฏออกมาจากการให้แสงตามตาแหน่งทิศทางต่างๆ ตาม
แนวตั้งจะให้ผลของแสงและเงาของวัตถุที่ถ่ายเหมือนกันกับการให้แสงตาแหน่งทิศทางของแสง
ตามแนวราบ

รูปที่ 2.20 ทิศทางของแสงตามแนวตั้ง (Vertical light placement)
(อ้างถึงใน : https://photoop.wikispaces.com/ทิศทางของแสง)
2.2.3 การจัดไฟในการถ่ายภาพบุคคล
การถ่ายภาพในสตูดิโอ ส่วนมากมักใช้ถ่ายภาพบุคคล วัตถุสิ่งของเพื่อการโฆษณา
จาเป็นต้องใช้แสงไฟประดิษฐ์ช่วยให้ความสว่าง การจัดแสงในห้องถ่ายภาพนั้น อาจใช้ไฟดวงเดียว
หือหลายดวงก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ภาพได้รับแสงเงาสวยงามและตรงตามจุดมุ่งหมาย
การจัดแสงในการถ่ายภาพมีหลายลักษณะดังนี้
1) การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟดวงเดียว
การถ่า ยภาพบุคคลโดยใช้ไฟดวงเดียวเป็นไฟหลัก นิยมวางไว้ใ นตาแหน่งแสง
ระหว่างแสงหน้ากับแสงข้าง อาจเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาของแบบโดยวางไว้เป็นมุมสูงประมาณ
45 องศา ลักษณะของภาพจะปรากฏว่าส่วนที่ถูกแสงจะสว่างอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงาดา แสดงให้เห็น
เค้าโครงส่วนสัดของรูปแบบได้ชัดเจน ช่วยเน้นอารมณ์ให้เกิดขึ้นในภาพ หากใช้แผ่นสะท้อนแสง
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(Reflector) ซึ่งอาจเป็นไม้อัดติดด้วยกระดาษ บรอนซ์เงินหรือกระดาษขาวสะท้อนแสง หรือโฟมสี
ขาว เพื่อลบเงาที่เกิดขึ้นในบ้างส่วนก็จะช่วยทาให้ภาพดูนิ่มนวลขึ้น

รูปที่ 2.21 การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟดวงเดียว

รูปที่ 2.22 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการจัดไฟดวงเดียว
2) การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสองดวง
ได้แก่ การใช้ไฟหลักและไฟเพิ่มหรือไฟลบเงา (Fill-in light) ไฟลบเงานี้จะช่วย
เพิ่มความสว่างให้กับส่วนที่เป็นเงา ซึ่งเกิดจากไฟหลัก เป็นการช่วยเพิ่มความสว่างให้กับส่วนที่เป็น
เงา ซึ่ง เกิ ด จากไฟหลั ก เป็ น การช่ ว ยลบเงาด าให้ หมดไป โดยทั่ ว ๆไปการตั้ ง ไฟหลั ก จะตั้ง ใน
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ตาแหน่งเฉียงหน้าขวา ทามุม 45 องศา ส่วนไฟลบเงาตั้งในตาแหน่งเฉียงหน้าซ้ายความสว่างของไฟ
ลบเงาควรน้อยกว่าไฟหลักในอัตราส่วน 1:2 การลดความสว่างของไฟลบเงาอาจทาได้โดยการลด
แสงที่หลอด การเลื่อนตาแหน่งหลอดไฟให้ห่างจากแบบ การใช้ผ้าขาว หรือกระดาษแก้วหุ้ม เพื่อ
กรองแสงหรือให้แสงสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ก่อนก็ได้

รูปที่ 2.23 การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสองดวง

รูปที่ 2.24 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการจัดไฟสองดวง
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3) การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสามดวง
ได้แก่ การใช้ไฟหลัก, ไฟลบเงา และไฟส่องหลัง (Back light หรือ Accent light)
สาหรับไฟส่องหลัง จะวางอยู่ในตาแหน่งด้านหลังของวัตถุ ตั้งให้สูงเล็กน้อยบีบลาแสงให้เป็นจุด
ส่องตรงไปด้านหลังของวัตถุจะช่วยเน้นรูปทรงของวัตถุให้เห็นเด่นชัดขึ้น
การถ่ า ยภาพบุ ค คลบางครั้ ง จะใช้ ไ ฟดวงที่ ส ามเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ด้ ว ย ไฟดวงที่ 3 นี้
บางครั้งจะวางในตาแหน่งด้านหลังของตัวแบบ เพื่อเน้นรูปทรงของแบบ ให้เห็นเด่นชัดขึ้น ใน
บางครั้งไฟดวงที่สามใช้เพื่อส่องผมโดยบีบลาแสงให้ส่วนสว่าง เพียงบริเวณแคบๆที่ทรงผม ตั้งไฟ
ในตาแหน่งเฉียงหลัง ด้านบนให้มคี วามส่องสว่างมากกว่าแสงหลัก ประมาณ 3:1

รูปที่ 2.25 การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสามดวง

รูปที่ 2.26 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการจัดไฟสามดวง
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4) การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสี่ดวง
ได้แก่ การใช้ไฟหลัก, ไฟลบเงา, ไฟส่องหลัง และไฟส่องผม (Hair light) ในกรณี
ที่ถ่ายภาพบุคคล อาจใช้ไฟเพื่อเน้นเส้นผมให้มีประกายสวยแวววายขึ้น ไฟส่องผมจะตั้งในตาแหน่ง
เฉียงหลัง ตั้งให้สูง บีบลาแสงส่องไปยังเส้นผมของแบบ
สาหรับไฟดวงที่สี่นี้ จะตั้งในตาแหน่งหลังแบบโดยใช้ขาตั้งไฟขนาดสั้น ตั้งเป็น
มุมเงยสูงขึ้นส่องสว่างไปยังฉากหลัง จะเน้นความเด่นให้แบบแยกจากพื้นฉากหลังดูสวยงามขึ้น

รูปที่ 2.27 การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสี่ดวง

รูปที่ 2.28 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการจัดไฟสี่ดวง
(อ้างถึงใน : https://photoop.wikispaces.com/การถ่ายภาพบุคคลในห้องสตูดิโอ)

27
2.3 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
ในการโฆษณาสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีการใช้ภาพถ่ายเพื่อให้
เห็นลักษณะของสินค้าอย่างสมจริงสมจังเป็นจานวนมากและใช้เทคนิคต่างๆ ในการถ่ายภาพเพื่อให้
เห็นว่าสินค้าในภาพโฆษณานั้นน่าใช้และน่าเชื่อถือ โดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ของอุปกรณ์
ถ่ายภาพและการจัดแสงสีเข้ามาช่วยการโฆษณา มีวัตถุประสงค์เพื่อจะขายสินค้าหรือบริการให้ได้
มากที่สุด การโฆษณาสาหรับสินค้าหรือบริการนั้นต้องพยายามให้คนรู้จักสินค้าหรือบริการ หรือทา
ให้ผู้คนเห็นว่ามีคนอื่นใช้อยู่ เพื่อให้เกิดการเอาอย่าง ตลอดจนการพยายามให้เกิดกาจาสินค้าหรือ
บริการ
จากวิธีการที่จะโฆษณาให้ประสบผลดังกล่าว ผู้ที่จะทาโฆษณาประเภทที่มองเห็นด้วยตา
ให้ได้ผลดีว่าโฆษณาด้วยวิธีอื่น ซึ่งอาจบอกโดยการใช้คาพูด ใช้ข้อความ ล้วนสามารถทาให้คน
ทราบเรื่องนั้นๆ ได้ แต่การทราบเรื่องดังกล่าวโดยการอ่านยังได้ผลน้อยกว่าการให้ทราบโดยการ
มองเห็นด้วยตา มากกว่าการได้ยินด้วยหู การใช้ภาพถ่ายโฆษณาจึงเป็นวิธีโฆษณาที่ได้ผลดีกว่า
เทคนิคการถ่ายภาพหลายประการช่วยให้การถ่ายภาพโฆษณาได้ดีขึ้น ภาพถ่ายที่จะใช้ได้ดี
ในการโฆษณาต้องเป็นภาพที่เหมือนจริง เช่น ถ่ายทอดภาพสินค้าได้สวยงาม น่าชื้อ เทคนิคทางการ
ถ่ายภาพสามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ภาพที่ดี อาคาร
ใหญ่โตควรใช้กล้องถ่ายภาพประเภทกล้องวิวถ่ายภาพออกมาจะได้ภาพที่โออ่า วัตถุขนาดเล็ก เช่น
เครื่องประดับเพชรพลอยต้องใช้อุปกรณ์อีกแบบหนึ่ง
การถ่ายภาพที่ผลิตขึ้นเพื่อการโฆษณา เป็นภาพถ่ายที่มีแนวคิดก้าวล้านาสมัยกว่าการ
ประเภทอื่นๆ ต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ผู้ที่มีฝีมือในการถ่ายภาพโฆษณา
มักเป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่ง มีการศึกษาค้นคว้าทดลองพยายามสร้างสรรค์งานให้แปลกใหม่อยู่เสมอ จึง
เป็นผลสืบเนื่องไปถึงการใช้ภาพเพื่อการโฆษณาที่ได้ภาพที่สวยงาม แปลกตาน่าสนใจช่วยให้การ
โฆษณาเป็นไปอย่างได้ผล
ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณามีความสาคัญและจาเป็นต่อสินค้าและบริการ เพราะจะช่วยให้
สินค้าและบริการเป็นที่รู้จัก โดยที่ผู้คนได้ทราบถึงคุณประโยชน์ ความประทับใจ เชื่อมั่นที่จะชื้อ
หรือจดจาสินค้าและบริการดังกล่าว เพราะได้เห็นภาพถ่ายในลักษณะเหมือนจริง ซึ่งก่อให้เกิด
ความรู้สึกว่า ดูน่าเชื่อถือและสามารถพิจารณาได้โดยละเอียด รวมทั้งภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาจะ
ช่วยให้สินค้าหรือบริการนั้นดูดีน่าใช้เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น
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2.3.1 แนวทางการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
การถ่ายภาพโฆษณาคือ การถ่ายภาพของสินค้าหรือบริการที่ต้องการขาย เพื่อนา
ภาพถ่ายไปใช้โฆษณาหรือบริการนั้นๆ ให้ประชาชนทราบเพื่อให้รู้จัก
การถ่ายภาพโฆษณาจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ต่างๆ ทางด้านการถ่ายภาพมา
ผนวกกันเพื่อผลิตภาพให้ออกมาดีและเป็นภาพที่มีลักษณะสร้างสรรค์ แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา
ภาพโฆษณามีหลายลักษณะ อาจเป็นภาพถ่ายเฉพาะสินค้าเป็นภาพของสินค้าที่
กาลังมีผู้ใช้ เป็นภาพสินค้าที่มีอย่างอื่นประกอบเพื่อสร้างเรื่องราวให้มากขึ้น เป็นภาพถ่ายภายใน
สถานที่หรือภายในสตูดิโอตัวสินค้าและวัตถุประสงค์ของผู้ทาโฆษณา เป็นข้อกาหนดแนวทางของ
การถ่ายภาพเป็นประการแรก
ประการต่อมาคือ ถ้าเป็นภาพที่จะนาไปพิมพ์โฆษณาขาวดา ก็ควรถ่ายเป็นภาพขาว
ดา ถ้าจะพิมพ์เป็นภาพสีก็จาเป็นต้องถ่ายเป็นภาพสไลด์สี ภาพโฆษณาที่จะนาไปพิมพ์ขนาดใหญ่
ซึ่งเมื่อขยายเป็นภาพใหญ่ สาหรับพิมพ์แล้วคุณภาพของภาพยังคงสวยงามดีอยู่
รายละเอียดต่างๆ ดังกล่าวมานี้ก็เป็นแนวทางที่จะถ่ายภาพต่อไปโดยกาหนดว่าจะ
ถ่ายในสถานที่หรือนอกสถานที่
2.3.2 ประเภทของการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
1) การถ่ายภาพประเภทแสดงตัวสินค้า
เพื่อมุ่งหวังในคนรู้จักและจดจาสินค้าได้นี้ จะต้องถ่ายภาพในระยะใกล้และเน้น
ความสาคัญที่ตัวสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจนมากที่สุด และวิธีการถ่ายภาพมักจะถ่ายทาในสตูดิโอ
ถ่ายภาพซึ่งสามารถจัดแสงและจัดองค์ประกอบของภาพได้ดี

รูปที่ 2.29 การถ่ายภาพประเภทแสดงตัวสินค้า
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2) การถ่ายภาพโฆษณาที่เกี่ยวกับตัวบุคคล หรือมีแบบอยู่ในภาพด้วย
การถ่ายภาพประเภทนี้นอกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในภาพจะต้องเรียบร้อย
สวย แล้วสิ่งสาคัญที่สุด คือ กิริยาทาทางของผู้เป็นแบบ อารมณ์ความรู้สึกของคนในภาพ ซึ่งมี
ความสาคัญต่อตัวสินค้าที่จะโฆษณามากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆ ที่ต้องจัดเตรียมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียอีก
อารมณ์ความรู้สึกของผู้เป็นแบบนั้น หากเป็นนายแบบหรือนางแบบอาชีพก็คงไม่ยาก เนื่องจาก
สามารถกากับการแสดงออกได้ แต่หากเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านงานด้านนี้มาก่อน การสร้างความสนิท
สนมคุ้นเคยและการให้ความเป็นกันเองจะสร้างบรรยากาศในการทางานให้ง่ายขึ้นมาได้

รูปที่ 2.30 การถ่ายภาพโฆษณาที่เกี่ยวกับตัวบุคคล หรือมีแบบอยู่ในภาพด้วย
2.3.3 คุณลักษณะของการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
1) การถ่ายภาพโฆษณาเพื่อการสื่อสาร มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนและ
ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้รับสารโดยผ่านมุมมองของช่างภาพ ภาพถ่ายที่ดีต้องทาให้ผู้ดูภาพเข้าใจ
ได้โดยทันที
2) การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา มักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คน ผู้คนเป็นทั้งสิ่งที่
ได้รับการถ่ายภาพในขณะเดียวกันผู้คนก็คือผู้รับสารของงาน ช่างภาพที่ประสบความสาเร็จจึงเป็น
ช่างภาพที่หมั่นเฝ้าสังเกตและให้ความสนใจต่อผู้คน
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3) การถ่า ยภาพเพื่ อ การโฆษณา เป็ น งานที่สื่ อ สารกั บ ผู้ รับ สารที่ เป็ น มวลชน
ดังนั้นเนื้อหาของภาพจึงมีลักษณะเป็นเนื้อหาสาธารณะ ภาพหรือเรื่องราวส่วนบุคคลหรือภาพถ่าย
เชิงศิลปะส่วนบุคคลจึงไม่อยู่ในขอบข่ายของงาน
4) การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา ภาพที่ถ่ายมาต้องสามารถเร้าสายตาของผู้อ่านได้
ดี ผู้อ่านสามารถเห็นถึงแนวเรื่องหรือประเด็นที่ภาพนั้นๆ นาเสนอได้ในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยัง
ดึงดูดความสนใจของผู้รับสารให้เกิดความต้องการติดตามข่าวสารยิ่งขึ้น ผู้อ่านอาจจะตัดสินใจซื้อ
หรือติดตามเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์จากภาพที่มีความสาคัญในฐานะที่เป็นภาพที่มีศักยภาพในการเร้า
สายตาให้ผู้อ่านสนใจติดตามสื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ ทิพย์สุดา ปทุมมานนท์ ยังเห็นว่าภาพที่มีพลัง
ในการเร้าสายตาหรือเรียกว่า “เตะตา” จะช่วยให้ผู้ดูภาพรับเนื้อหาสารได้ในเวลาที่รวดเร็วและเป็น
การช่วยให้ผู้ดูภาพจดจาภาพได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
5) การถ่ า ยภาพเพื่ อ การโฆษณา ภาพถ่ า ยนั้ น ต้ อ งช่ ว ยเพิ่ ม ความสวยงามให้
สิ่งพิมพ์ การเลือกภาพที่สื่อความหมายร่วมกับการจัดองค์ประกอบทางศิลปะภาพถ่าย การถ่ายทอด
สีสัน ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับหน้ากระดาษและทาให้สิ่งพิมพ์ดูมีคุณค่ามากขึ้น นอกจากนี้ความ
สวยงามของสิ่งพิมพ์ยังเป็นการเร้าสายตาหรือ “เตะตา” ผู้ดูภาพให้มีความสนใจติดตามเปิดรับสาระ
ที่เป็นรายละเอียดของสิ่งพิมพ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย
6) การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา ภาพถ่ายจะเป็นผลผลิตของจินตนาการและการ
แสดงออกความจริงที่สังเกตได้ทุก ๆ ชั่วขณะของเหตุการณ์การบันทึกภาพล้วนมีอารมณ์ภาพร่วม
อยู่ด้วย อารมณ์ภาพไม่ ใช่ เป็ นเพียงคนในภาพแต่อาจเป็น ฤดูก าล ภูมิอากาศ ช่วงเวลา ความรัก
ความสาเร็จ ทั้งนี้อารมณ์ของภาพที่ผู้สร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมา ไม่ได้เป็นการบิดเบือนความเป็น
จริงของปรากฏการณ์แต่เป็นการอธิบายให้เกิดความชัดเจน โดยอาศัยองค์ประกอบต่างๆ อาทิ ความ
เป็นระเบียบ ทัศนคติ แบบแผนของแสง เงาและการสะท้อน การจัดวางท่าของตัวแบบก่อให้เกิด
ระเบียบขึ้นในภาพ ในการประกอบเรื่องราวสู่ความหมายที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึก จึงเป็นการ
เชื่อมโยงกันระหว่างความถูกต้องเป็นจริงกับความงาม
(อ้างถึงใน ศิวกฤษฎิ์ ศราวิช. 2555)
2.4 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.4.1 ความหมายและความสาคัญของโปรแกรม Adobe Lightroom CC
Adobe Lightroom CC โปรแกรมสาหรับช่างภาพที่สนับสนุนให้ทุกสิ่งที่เหมาะสมและ
เครื่องมือที่จาเป็ นในการให้ค วามคมชัดและคุณภาพระดับเดียวกั นและภาพการส่องสว่างอย่าง
แม่นยามากขึ้นกับเขาคุณสามารถควบคุมภาพของความสว่างหรือเบาหรือ Tqtim หรือการจัดการใน
สีของการเปลี่ยนแปลงสีหรือการแก้ไขบางส่วนของภาพและการควบคุม ในการทางานของขอบ
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และเขี ย นรู ป ทรงทั้ ง หมดที่ อ ยู่ ใ นภาพที่ โ ปรแกรมยั ง สนั บ สนุ น การยอมรั บ ในระดั บ สากล
สูตร Alo, DNG ที่ จากั ด ปั ญหาของความหมายของภาพในบางโปรแกรมอื่น ๆ ที่ไ ม่ไ ด้รับการ
สนับสนุนโดยโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมและมีชื่อเสียงจาก Adobe

รูปที่ 2.31 Adobe Light room CC
สิ่งที่ Light room CC ทาได้ยอดเยี่ยมกว่าโปรแกรมจัดการ RAW หลายๆโปรแกรมใน
ท้ องตลาดซึ่ง จะไม่ พู ดถึง ไม่ ไ ด้เ ลยคือ การจัด การภาพ และเนื่อ งจากว่าส่ว นดังกล่ าวนี้ผู้ ที่เรีย น
Lightroom 6 มักให้ความสาคัญเป็นเรื่องท้ายๆจึงกลายเป็นปัญหาชนิดที่ว่าสร้างความสับสน
มากมายเมื่อถ่ายภาพไปได้สักระยะ
2.4.2 ความสามารถใหม่ของโปรแกรม Adobe Lightroom CC
 มีระบบ workflow ที่สมบูรณ์แบบกว่า
 มีระบบบริหารจัดการข้อมูล เช่น การเปลี่ยนชื่อไฟล์ การบันทึก metadata
การจัดหมวด หมู่ของภาพ หรือ collection สามารถทาได้ดีมากๆ
 มี ค วามสะดวกในการใช้ ง านในโปรแกรมเดี ย ว ไม่ ต้ อ งสลั บ โปรแกรม
กลับไปกลับมา
 การปรับแต่งภาพ ทาได้ง่ายๆ ในเวลาที่รวดเร็วกว่า และทาได้ทีละหลายๆ
ภาพ
 สามารถสร้าง virtual copy ของไฟล์ภาพและทางานบนตัว copy โดยไม่ต้อง
ไปยุ่งกับ original file แต่อย่างใด
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2.4.3 การใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom CC
Light room 6 จะมีระบบการจัดการไฟล์ที่เรียกว่า โไม่ไปยุ่งกับภาพต้นฉบับ ”
หมายถึงการที่เรา Import ภาพเข้ามาใน Library เพื่อแก้ไขส่วนต่างๆ นั้น กระบวนการทั้งหมดจะไม่
มี ก ารไป Save ทั บ ไฟล์ภาพเดิมอย่ างเด็ดขาด (การนาภาพที่แก้ ไ ขแล้วออกจากตัวโปรแกรม
จาเป็นต้องใช้คาสั่ง Export เท่านั้น) เพื่อให้เราสามารถ โย้อนกลับ ” ไปยังภาพต้นฉบับได้ทุกครั้งที่
ต้องการ โปรแกรม Light room 6 แบ่งออกเป็น 6 ส่วน
 Library
ส่วนนี้ใช้จัดการรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ Import, Export, จัดหมวดหมู่,คัดแยก
รูปภาพ และรวมถึงการแต่งรูปแบบ Basic
 Develop
ส่วนนี้ใช้ในการแต่งรูปภาพ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้มากกว่าส่วน Library
 Book
เป็นฟังค์ชั่นเกี่ยวกับการนารูปที่ปรับแต่งแล้วมาทา Photo Book
 Slideshow
ไว้เพิ่มความสร้างสรรค์ในการทา Slideshow ไว้ดูรูปแบบสวย
 Print
ฟังค์ชั่นการพิมพ์รูปภาพโดยสามารถเลือกรูปแบบที่จะพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ
ได้
 Web
ส่วนนี้ใช้ในการส่งภาพขึ้นเว็บ โดยจะทาเป็น Gallery ให้โดยอัตโนมัติ
2.4.8 การใช้งาน Basic Tools

Temp
เป็นการปรับโทนสีของรูปโดยรวมให้เป็นโทนร้อนหรือโทนเย็น โดยหากเลื่อน
สเกลไปด้านขวาก็จะได้ภาพโทนร้อนและเลื่อนไปด้านซ้ายจะได้รูปโทนเย็น
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รูปที่ 2.32 รูปโทนร้อน

รูปที่ 2.33 รูปโทนเย็น
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Tint
ใช้สาหรับปรับภาพที่ติดโทนสี ฟ้า -เขียว หรือสีแดง-ชมพูมากเกินไป หากปรับมา
ทางซ้ายจะเป็นการเพิ่มสีโทนฟ้า-เขียวให้สว่างขึ้น

รูปที่ 2.34 ที่ลด Tint

รูปที่ 2.35 ที่เพิ่ม Tint
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Exposure
เป็นที่นิยมใช้มากๆ เนื่องจากเป็นตัวปรับความสว่างให้กับภาพโดยรวม การเลื่อน
แถบไปทางซ้ายภาพที่ออกมามืดลงเหมือนกับอยู่ในตอนเย็น

รูปที่ 2.36 ที่ลด Exposure

รูปที่ 2.37 ที่เพิ่ม Exposure
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Contrast
มีไว้สาหรับปรับค่าความต่างของสีให้ต่างกัน หากปรับมากสีต่างๆ ก็จะโดดเด่น
ขึ้น ถ้าเป็นส่วนสีขาวก็จะขาวมาก หากส่วนนั้นเป็นสีโทนดา ก็จะมืดลง

รูปที่ 2.38 ที่ลด Contrast

รูปที่ 2.39 ที่เพิ่ม Contrast
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Clarity
เป็นเทคนิคการปรับความคมชัดหรือความเบลอของภาพ ให้ดูมีมิติขึ้นได้

รูปที่ 2.40 ที่ลด Clarity

รูปที่ 2.41 ที่เพิ่ม Clarity
(อ้างถึงใน ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์, 2556)

