บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการจัดทารายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ กระบวนกการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ ”มุ่งเน้นถึง
หลักการทางานของผูช้ ่วยช่างภาพและการปรับแต่งภาพด้วยระบบดิจิตอล
2.1 ประเภทไฟในสตูดิโอ
2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
2.3 การตกแต่งอาหาร

2.1 ประเภทไฟในสตูดโิ อ

รู ปที่ 2.1 แผนผังการจัดไฟสตูดิโอ 4 ดวง
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2.1.1 การจัดแสงไฟในสตูดิโอ
เพื่อการถ่ายภาพนั้นจะมีการจัดแสงตาแหน่งหลักอยู่ 4 อย่างคือ
(1) ไฟหลัก (key light or main light)
เป็ นไฟทาหน้าที่ให้แสงสว่างกับสิ่ งที่ถ่าย ตาแหน่งของไฟโดยทัว่ ๆ ไป จะอยูใ่ กล้กบั กล้องถ่าย
ภาพยนตร์ ในทิศทางเดียวกัน จะห่ างจากเส้นแกนของเลนส์ไม่เกิน 90 องศา ไฟหลักจะใช้สปอร์ตไลท์
เป็ นตัวให้แสงสว่าง ดังนั้นไฟที่เกิดจากไปดวงนี้จึงเป็ นเงาที่ดาเข้ม
(2) ไฟเสริ ม (fill light)
เนื่องจากแสงที่เกิดจากไฟหลัก เป็ นแสงที่เข้มจึงทาให้ดา้ นที่โดนกับแสงจะสว่าง และด้านที่ไม่
โดนแสงจะมืด นอกจากนั้นแล้ว จะทาให้เกิดเงาที่น่าเกลียดบนวัตถุที่ถ่าย จึงจาเป็ นต้องใช้ไฟหลบเงา
เข้าช่ วย เพื่อทาให้เงาอันเกิ ดจากไฟหลักจางลบไป อีกทั้งยังช่ วยเพิ่มแสงในด้านมืดให้มีอตั ราส่ วนที่
พอเหมาะกับด้านสว่างด้วย เพื่อช่วยให้บนั ทึกภาพในส่ วนที่มืด (ไฟหลักส่ องไม่ถึง) มีรายละเอียดของ
ภาพเพิ่มขึ้น ชนิดของไฟที่นามาใช้กบั ไฟส่ วนนี้ จะเป็ นไฟที่ให้แสงนุ่มนวล เป็ นจาพวก OPEN LIGHT
FLOOD)
(3) ไฟแยก (separation loght or back light)
ไฟจากสองข้อแรกสามารถที่จะถ่ายภาพออกมาได้โดยมีรายละเอียดดีพอควร แต่เพื่อเป็ นการ
เน้นให้สิ่งที่ถ่ายเด่นขึ้นแยกตัวออกมาจากฉาก จึงใช้ไฟดวงนี้ ส่องไปยังสิ่ งที่ถ่ายอีกทางหนึ่ ง ซึ่ งจะช่วย
ให้มิติที่สามของสิ่ งที่ถ่ายมีมากขึ้นไฟดวงนี้จะใช้สปอร์ตไลท์ที่มีกาลังไฟสู ง โดยปกติจะสู งกว่าไฟหลัก
(KEY LIGHT) อัตราส่ วนระหว่าง 1/2 -1/6 ซึ่ งแล้วแต่ความต้องการของผูถ้ ่ายตาแหน่ งของไฟก็จะอยู่
ตรงข้ามกับไฟหลัก (KEY LIGHT) คือส่ องมาจากที่สูงด้านหลังของสิ่ งที่ถ่าย
(4) ไฟฉาก (background light)
ไฟที่ส่องไปยังฉาก เพื่อให้ฉากมีความสว่าง โดยปกติจะใช้ไฟ ประเภท flood light ซึ่ งจะให้
แสงที่นิ่มนวลไฟชนิดนี้ จะเป็ นตัวสร้างบรรยากาศของฉาก ให้มีมากยิง่ ขึ้นตามความประสงค์
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2.1.2 ความเข้ มข้ นของแสง
การถ่ายภาพอาหารการที่ใช้แสงมีความเข้มข้นมากเกินไปจะทาให้อาหารนั้นขาวซีดมากเกินไป
เพราะแสงที่ใช้แรงมาเกินไป เราจึงต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมแสงอย่างเช่น ซอฟท์บอ๊ กซ์ (Softbox),ร่ มทะลุ
หรื อไมก็วางวัดตถุโปร่ งแสงสี ขาวเอาไว้ดา้ นแหล่งด้านหน้าแหล่งกาเนิ ดแสง หรื อถ้าแสงที่ ส่องจ้าก
หน้าต่างร้อนแรงมาก คุณ ก็อาจจะหากระดาษ, ผ้า หรื ออะไรก็ได้ที่โปร่ งแสงในระดับหนึ่ งมากั้นไว้
เพื่อให้แสงนุ่มลง

รู ปที่ 2.2 ซอฟท์บอ๊ กซ์

รู ปที่ 2.3 ร่ มทะลุ
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2.1.3 ระยะทาง
ที่ต้ งั และระยะทางระหว่างแสงกับตัววัตถุมีความสาคัญที่จะทาให้แสงดูนุ่มนวลและควบคุมเงา
ให้เบาบางลงโดยการใช้ซอฟท์บ๊อกซ์ หรื อร่ มทะลุ แล้วจะสามารถเลื่อนแหล่งกาเนิดแสงเข้าไปใกล้วตั ถุ
ได้มากขึ้น จะทาให้แสงนั้น ดู น วลนุ่ ม แต่ถา้ ต้องการเงาแสงที่ ตดั กัน คมเราสร้ างสามารถถอดซอฟท์
บ๊อกซ์ หรื อร่ มทะลุออกแล้วเลื่อนแหล่งกาเนิดแสงออกจากวัตถุได้ไกลมากขึ้นเพื่อคงระดับแสงไว้ได้
2.1.4 ไฮไลต์
เวลาถ่ายภาพอาหาร สิ่ งที่ตอ้ งระวังไม่ให้รายละเอียดตรงพื้นที่ใดๆ ก็ตามในภาพหายไป ถ้า
คุ ณ ภาพที่ ถ่ายสว่างมากๆ และมี พ้ื น ที่ สี ข าวอยู่เยอะ ภาพอาจจะขาวโพลน และสู ญ เสี ยรายละเอี ย ด
บางส่ วนเอาได้ง่ายๆ ฉะนั้น ดูให้แน่ใจว่าพื้นที่สีขาวนั้ขาวจริ งๆ แต่ก็หา้ มสาดแสงใส่ มากเกินไปจนลาย
ละเอียดในบริ เวณนี้หายไป

รู ปที่ 2.4 รู ปแบบการจัดแสงเข้าข้างหลัง
2.1.5 แสงหลัง
ช่ า งภาพอาหารต่ า งเห็ น พ้อ งต้อ งกัน ว่ า แสงที่ ดี ที่ สุ ด ในการถ่ า ยภาพอาหาร คื อ แงหลัง
(Blacklight) วิธีถ่ายให้ได้ภาพที่ใช้แสงหลังแบบสวยๆนั้นให้คุณจัดแสงไว้ดา้ นหลังตัวแบบ หรื อวางไว้
ด้านหลังแบบเฉียงๆ หน่อย
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รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างรู ปที่จดั ไฟจากข้างหลังเฉียงข้างซ้าย
2.1.6 ประเภทของแสงที่ใช้ ในการถ่ ายภาพ
ส่ วนประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งในการถ่ายภาพคือ แหล่งแสงและทิศทางของ แสง ถ้าไม่มี
แสงสว่างก็ถ่ายภาพไม่ได้ ในวิชาการถ่ายภาพซึ่งภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Photograph ก็มี ความหมายว่า การ
เขียนด้วยแสงสว่าง (Light writing) และถึงแม้จะมีแสงสว่างเพียงพอที่จะถ่ายภาพ ได้ การรู ้จกั เลือกใช้
ชนิ ด ของแสง ตลอดจนการก าหนดทิ ศทางของแสงได้อย่างถู ก ต้องและ เหมาะสมแล้ว ก็ส ามารถ
สร้างสรรค์ความงามให้กบั ภาพถ่ายได้สวยงามยิง่ ขึ้น
1) แสงธรรมชาติ (Natural light)
คือ แสงสว่างที่ ได้จากแหล่งก าเนิ ดแสงธรรมชาติ ได้แก่ ดวงอาทิตย์และแสงที่ ได้ จากการ
สะท้อนทางอ้อมในเวลากลางวัน ส่ วนแสงจากดวงจัน ทร์ แ ละดวงดาวนั้น มี บ ้างแต่ มี โอกาส ได้ใช้
ค่อนข้างน้อย

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างรู ปที่ใช้แสงธรรมชาติ (Natural light)
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2) แสงประดิษฐ์ (Artificial light) ได้แก่ แสงสว่างจากหลอดไฟทุกชนิ ด ตลอดจนแสงที่เกิ ด
จากสิ่ งที่ ม นุ ษ ย์ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น เช่ น แสงจากหลอดแฟลชอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic flash) แสงจาก
หลอดไฟโฟโต้ฟลัด (Photoflood light) แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent light) และแสง
อื่น ๆ เช่น แสงไฟ จากตะเกียงเทียนไข

รู ปที่ 2.7 ตัวอย่างรู ปที่ใช้แสงประดิษฐ์ (Artificial light)
2.1.7 ทิศทางของแสง
ในการถ่ายภาพโดยใช้แสงจากธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ จาเป็ นต้องทาความเข้าใจกับ
ทิศทางของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาที่แตกต่างกัน มุมตกกระทบของแสง จะท าให้ส่วนที่
รับแสงและเงาของวัตถุเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ถา้ ใช้แสงไฟประดิษฐ์เรา สามารถควบคุมทิศทาง
ความสู งของหลอดไฟ ตลอดจนความเข้มของแสงสว่างได้ ทิศทางของแสง สามารถแยกแนวการส่ อง
สว่างได้เป็ น 2 ทางด้วยกันคือ 1) ทิศทางแสงตามแนวราบหรื อแนวนอน (Horizontal light placement)
แสงตามแนวนอนนี้มีทิศทางและมุมการส่ องสว่างแตกต่างกันดังนี้
• แสงด้านหน้า (Front light) ได้แก่ แสงที่ส่องมาจากทางด้านหน้าของวัตถุที่จะถ่ายมา
จากทิศทาง เดียวกันกับกล้องถ่ายภาพ แสงด้านหน้าทาให้วตั ถุได้รับแสงสว่างได้ทวั่
ด้านหน้า วัตถุจะไม่มีเงาทาให้ได้ภาพมี ลกั ษณะเรี ยบแบนไม่มีความลึก ความหนา
เหมาะส าหรับการถ่ายภาพที่ตอ้ งการเน้นให้ เห็นรายละเอียดของวัตถุ
• แสงด้านข้าง (Side light) ได้แก่ แสงที่ส่องจากทางด้านข้างของวัตถุที่จะถ่ายทาามุม
90 องศา กับต าแหน่งกล้อง ทั้งทางด้านซ้ายหรื อด้านขวามือ การให้แสงด้านข้างจะทา
ให้วตั ถุได้รับแสงสว่าง จ้า ตัดกับอีกส่ วนหนึ่ งที่อยู่ตรงกันข้ามจะมีเงาเข้มทาให้เห็ น
วัตถุที่ถ่ายมีมิติเห็นลวดลายพื้นผิวของ วัตถุได้ชดั เจน
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• แสงด้านหลัง (Back light) ได้แ ก่ แสงที่ ส่ อ งมาจากด้านหลังของวัต ถุ ที่ จ ะถ่ าย อยู่
ตรงกันข้ามกับ กล้องถ่ายภาพ ถ้าฉากหลังเป็ นสี ขาวจะได้ภาพถ่ายของวัตถุเป็ นภาพเงา
บนพื้นขาว และถ้าฉาก หลังเป็ นสี ดาเข้มจะได้ภาพถ่ายของวัตถุเป็ นภาพเงาดามีแสง
สว่างจับตามขอบรอบๆวัตถุทาให้ มองเห็นวัตถุแยกออกจากพื้นฉากหลังชัดเจน
• แสงเฉี ยงหน้า (Semi-front light) ได้แก่ แสงที่ส่องเป็ นมุมเฉี ยงทางด้านหน้าของวัตถุ
ทั้งทางด้านซ้าย หรื อด้านขวา การจัดไฟให้แสงเฉียงด้านหน้าจะให้ความกลมกลืนของ
แสงกับเงาได้เป็ นอย่างดี เหมาะสาหรับการถ่ายภาพวัตถุที่มีลกั ษณะทรงกลม
• แสงเฉี ยงหลัง (Semi-back light) ได้แก่ แสงที่ส่องเป็ นมุมเฉี ยงด้านหลังของวัตถุท้ งั
ด้านซ้ายหรื อ ด้านขวา การจัดไฟให้แสงเฉี ยงด้านหลังจะช่วยเน้นรู ปทรงของวัตถุที่จะ
ถ่าย ให้เห็นเด่นชัด แยกจาก พื้นฉากหลังได้เป็ นอย่างดี

รู ปที่ 2.8 ทิศทางแสงตามแนวราบหรื อแนวนอน (Horizontal light placement)
2) ทิศทางของแสงตามแนวตั้ง (Vertical light placement) เป็ นทิศทางของแสงที่มาจากตาแหน่ง
โดยรอบของวัตถุที่จะถ่ายแต่เป็ นทิศทางจาก ตาแหน่ งด้านบน, ด้านล่าง, ด้านหน้า, ด้านหลังเฉี ยงหน้า
ทั้งส่ วนบนและส่ วนล่างและเฉี ยงหลังทั้ง ส่ วนบนและส่ วนล่าง ภาพถ่ายที่ปรากฏออกมาจากการให้แสง
ตามตาแหน่งทิศทางต่างๆ ตาม แนวตั้งจะให้ผลของแสงและเงาของวัตถุที่ถ่ายเหมือนกันกับการให้แสง
ตาแหน่งทิศทางของแสงตามแนวราบ
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รู ปที่ 2.9 ทิศทางของแสงตามแนวตั้ง (Vertical light placement)
2.1.8 การจัดไฟในการถ่ ายภาพบุคคล
การถ่ายภาพในสตูดิโอ ส่ วนมากมักใช้ถ่ายภาพบุคคล วัตถุสิ่งของเพื่อการโฆษณา จาเป็ นต้อง
ใช้แสงไฟประดิษฐ์ช่วยให้ความสว่าง การจัดแสงในห้องถ่ายภาพนั้น อาจใช้ไฟดวงเดียว หื อหลายดวงก็
ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ภาพได้รับแสงเงาสวยงามและตรงตามจุดมุ่งหมาย การจัดแสงในการถ่ายภาพมีหลาย
ลักษณะดังนี้
1) การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟดวงเดี ยว การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟดวงเดี ยวเป็ นไฟหลัก
นิ ยมวางไว้ในต าแหน่ งแสง ระหว่างแสงหน้ากับแสงข้าง อาจเป็ นด้านซ้ายหรื อด้านขวาของแบบโดย
วางไว้เป็ นมุมสู งประมาณ 45 องศา ลักษณะของภาพจะปรากฏว่าส่ วนที่ถูกแสงจะสว่างอีกส่ วนหนึ่งจะ
เป็ นเงาดาแสดงให้เห็น เค้าโครงส่ วนสัดของรู ปแบบได้ชดั เจน ช่วยเน้นอารมณ์ให้เกิดขึ้นในภาพ หาก
ใช้แผ่นสะท้อนแสง

รู ปที่ 2.10 แผ่นสะท้อนแสง (Reflector)
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(Reflector) ซึ่งอาจเป็ นไม้อดั ติดด้วยกระดาษ บรอนซ์เงินหรื อกระดาษขาวสะท้อนแสง หรื อโฟมสี ขาว
เพื่อลบเงาที่เกิดขึ้นในบ้างส่ วนก็จะช่วยท าให้ภาพดูนิ่มนวลขึ้น

รู ปที่ 2.11 การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟดวงเดียว

รู ปที่ 2.12 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการจัดไฟดวงเดียว
2) การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสองดวง ได้แก่ การใช้ไฟหลักและไฟเพิม่ หรื อไฟลบเงา (Fill-in
light) ไฟลบเงานี้ จะช่วย เพิ่มความสว่างให้กบั ส่ วนที่เป็ นเงา ซึ่ งเกิดจากไฟหลัก เป็ นการช่วยเพิ่มความ
สว่างให้กบั ส่ วนที่เป็ นเงาซึ่ งเกิ ดจากไฟหลัก เป็ นการช่วยลบเงาดาให้หมดไป โดยทัว่ ๆไปการตั้งไฟ
หลักจะตั้งในตาแหน่ งเฉี ยงหน้าขวาทามุม 45 องศา ส่ วนไฟลบเงาตั้งในตาแหน่ งเฉี ยงหน้าซ้ายความ
สว่างของไฟ ลบเงาควรน้อยกว่าไฟหลักในอัตราส่ วน 1:2 การลดความสว่างของไฟลบเงาอาจทาได้โดย
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การลดแสงที่หลอด การเลื่อนตาแหน่งหลอดไฟให้ห่างจากแบบ การใช้ผา้ ขาว หรื อกระดาษแก้วหุม้ เพื่อ
กรองแสงหรื อให้แสงสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ก่อนก็ได้

รู ปที่ 2.13 การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสองดวง

รู ปที่ 2.14 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการจัดไฟสองดวง
3) การถ่ ายภาพบุ คคลโดยใช้ไฟสามดวง ได้แก่ การใช้ไฟหลัก , ไฟลบเงา และไฟส่ องหลัง
(Back light หรื อ Accent light) สาหรับไฟส่ องหลัง จะวางอยู่ในตาแหน่ งด้านหลังของวัตถุ ตั้งให้สูง
เล็กน้อยบีบลาแสงให้เป็ นจุดส่ องตรงไปด้านหลังของวัตถุจะช่วยเน้นรู ปทรงของวัตถุให้เห็นเด่นชัดขึ้น
การถ่ายภาพบุคคลบางครั้งจะใช้ไฟดวงที่สามเพิ่มขึ้นอีกด้วยไฟดวงที่ 3 นี้ บางครั้งจะวางในตาแหน่ ง
ด้านหลังของตัวแบบ เพื่อเน้นรู ปทรงของแบบ ให้เห็นเด่นชัดขึ้น ใน บางครั้งไฟดวงที่สามใช้เพื่อส่ อง
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ผมโดยบีบลาแสงให้ส่วนสว่าง เพียงบริ เวณแคบๆที่ทรงผม ตั้งไฟ ในตาแหน่ งเฉี ยงหลัง ด้านบนให้มี
ความส่ องสว่างมากกว่าแสงหลัก ประมาณ 3:1

รู ปที่ 2.15 การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสามดวง

รู ปที่ 2.16 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการจัดไฟสามดวง
4) การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสี่ ดวง ได้แก่ การใช้ไฟหลัก, ไฟลบเงา, ไฟส่ องหลัง และไฟ
ส่ องผม (Hair light) ในกรณี ที่ถ่ายภาพบุคคล อาจใช้ไฟเพื่อเน้นเส้นผมให้มีประกายสวยแวววายขึ้น ไฟ
ส่ องผมจะตั้งในตาแหน่ง เฉียงหลัง ตั้งให้สูงบีบลาแสงส่ องไปยังเส้นผมของแบบ
สาหรับไฟดวงที่สี่น้ ี จะตั้งในตาแหน่ งหลังแบบโดยใช้ขาตั้งไฟขนาดสั้น ตั้งเป็ นมุมเงยสู งขึ้น
ส่ องสว่างไปยังฉากหลัง จะเน้นความเด่นให้แบบแยกจากพื้นฉากหลังดูสวยงามขึ้น
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รู ปที่ 2.17 การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ไฟสี่ ดวง

รู ปที่ 2.18 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการจัดไฟสี่ ดวง
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สรุป
ในการถ่ายอาหารที่ร้านนั้นจะจัดไฟโดยใช้ไฟแค่ 2 ดวง เพื่อเรี ยนแบบแสงธรรมชาติ โดยไฟ
ดวงแรกเป็ นไฟหลักนั้นจะเข้าทางด้านข้างจะไม่เข้าทางด้านหน้าเพราะจะทาให้อาหารนั้นดูแข็งสี สนั จะ
ไม่เนียนสวยไม่มีมิติ โดยจะทาการติดตั้งซอฟบ็อกหรื อกระดาษไขนามาขึงกั้นไว้เพื่อทาการกระจายแสง
ทาให้แสงดูนวลคล้ายแสงธรรมชาติ และไฟตัวที่สองนั้นปรับแสงอ่อนส่ องขึ้นไปบนเพดานเพื่อทาการ
ลบเงาเพื่อให้เห็นลายละเอียดของอาหาร จาน พื้นปู หรื อพร็ อพตกแต่งได้ชดั เจนไม่แยกจากตัวอาหาร
จนเกิ น ไป วิธีก ารจัด ไฟแบบนี้ จะท าให้แ สงนั้น เป็ นทิ ศทางเดี ยวอ่ อนนุ่ มให้ความรู ้ สึ ก ใกล้เคี ยงกับ
แสงแดดในตอนเช้าอบอุ่น

2.2 แนวคิดทั่วไปเกีย่ วกับกล้ องถ่ ายภาพ
2.2.1 การจาแนกกล้องถ่ ายภาพ
(1) กล้องฟิ ล์ม เป็ นกล้องที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในอดีตนานนับศตวรรษ ปั จจุบนั
แม้จะยังมีการใช้กล้องฟิ ล์มหรื องานเฉพาะด้าน กล้องฟิ ล์มสามารถจาแนกออกเป็ นประเภทย่อย ๆ ตาม
ลักษณะของฟิ ล์มที่ใช้ดงั นี้
• กล้องฟิ ล์มขนาดเล็ก เป็ นกล้องที่ใช้ฟิล์มรหัส 110 หรื อฟิ ล์มรหัส 126 มี
เลนส์ติดตายตัวถอดเปลี่ยนไม่ได้ ปรับแต่งการใช้งานได้น้อยหรื อบางรุ่ นก็ปรับแต่งไม่ได้เลย ผูใ้ ช้ทา
หน้าที่เพียงหันกล้องไปทางวัตถุที่จะถ่าย จัดภาพที่ช่องเล็งภาพแล้วกดชัตเตอร์ เพื่อบันทึกภาพ การใช้
กล้องประเภทนี้ควรใช้กบั วัตถุที่หยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนที่ และมีแสงสว่างเพียงพอ เช่น บริ เวณกลางแจ้ง ภาพ
ที่ได้จากการถ่ายภาพด้วยกล้องชนิดนี้จึงมีคุณภาพไม่ค่อยดีนกั
• กล้องฟิ ล์มขนาด 35 ม.ม. เป็ นกล้องที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดในระดับมือ
สมัครเล่นและอาชี พ ใช้กบั ฟิ ล์มรหัส 135 หรื อขนาดเส้นทแยงมุม 35 ม.ม. ของกรอบภาพ มีท้ งั กล้อง
ระบบแมนนวลที่ตอ้ งใช้การปรับตั้งโดยผูใ้ ช้ท้ งั หมด และระบบอัตโนมัติที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วย
ในการถ่ายภาพ
• กล้องฟิ ล์มขนาด 120 ม.ม. หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า กล้องประเภท Medium
Format เป็ นกล้องที่มีขนาดใหญ่กว่ากล้อง 2 ประเภทที่ผ่านมาเนื่ องจากใช้ฟิล์มรหัส 120 หรื อ 220 ทั้ง
แบบม้วนและแบบแผ่นที่มีขนาดเส้นทแยงมุม 60 ม.ม. นิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในกลุ่มช่ างภาพที่
ต้องการถ่ายภาพที่มีคุณภาพสู ง สามารถขยายภาพใหญ่โดยยังให้ความคมชัดสู ง
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• กล้องวิว เป็ นกล้องขนาดใหญ่ใช้กบั ฟิ ล์มแผ่นขนาดใหญ่ต้ งั แต่ 4x5 นิ้ ว
5x7 นิ้ วและ 8x10 นิ้ ว เหมาะสาหรับภาพที่ตอ้ งการความละเอียดสู ง เนื่ องจากเป็ นกล้องขนาดใหญ่ที่มี
น้ าหนักมาก ตัวกล้องเลยต้องยึดกับฐานรับแบบรางคู่ห รื อรางเดี่ ยวและเมื่ อจะใช้ตอ้ งตั้งไว้บนขาตั้ง
กล้องจึงเหมาะที่จะใช้ในสตูดิโอหรื อในร้านถ่ายภาพมากกว่านาไปใช้นอกสถานที่
(2) กล้อ งถ่ ายภาพทัน ที กล้องชนิ ด นี้ ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ในการถ่ ายภาพที่ ต ้องได้ภ าพ
ในทันที คนทัว่ ไป นิ ยมเรี ยกชื่ อกล้องชนิ ดนี้ ตามยี่ห้อของกล้องที่ผลิตขึ้นเป็ นครั้งแรกคือ กล้องโพลา
ลอยด์ จุดกาเนิดของกล้องชนิดนี้เริ่ มต้นใน ค.ศ. 1944-1946 โดยหลังจากกดปุ่ มบันทึกภาพแล้วกดไกใน
กล้องจะทาให้ฟิล์มเลื่อนผ่านลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งจะจะรี ดน้าให้กระจายไปทัว่ ฟิ ล์มและทาปฏิกิริยาสร้างภาพ
ขึ้นบนกระดาษ เมื่อลอกกับกระดาษออกจากกันจะทาให้เห็นภาพที่บนั ทึกไว้ กระบวนการทั้งหมดนี้จะ
เกิดขึ้นภายในเวลาเพียง 2-3 เท่านั้น กล้องชนิ ดนี้ จึงเหมาะสาหรับการถ่ายภาพที่ตอ้ งการความสะดวก
รวดเร็ ว เช่น การถ่ายภาพติดบัตร ถ่ายภาพท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ หรื อใช้สาหรับถ่ายภาพเพื่อทดสอบ
สภาพแสงและการจัดองค์ประกอบภาพก่อนถ่ายจริ งในสตูดิโอ
(3) กล้องดิจิทลั เป็ นกล้องที่กาลังได้รับความนิ ยมยุคปั จจุบนั โดยแทนที่จะบันทึกภาพลง
ในฟิ ล์ม ถ่ ายภาพจะถู ก แปลงเป็ นไฟล์ข อ้ มู ล ดิ จิ ท ัล และบัน ทึ ก ลงหน่ ว ยความจ าในกล้อ ง ช่ างภาพ
สามารถเห็นภาพได้ทนั ทีจากจอภาพของกล้องหรื อต่อผ่านคอมพิวเตอร์ ไม่ผ่านกระบวนการล้างฟิ ล์ม
และอัด ลงบนกระดาษเหมื อนกล้องฟิ ล์มในการบัน ทึ กภาพ โดยการแปลงค่าแสงที่ รับ มาด้วยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยประมวลผลให้อยูใ่ นรู แบบไฟล์ขอ้ มูลดิจิทลั อิมเมจเซ็นเซอร์ที่นิยมนามาใช้ในกล้อง
ดิจิทลั ได้แก่ ซีซีดี และ ซีมอล ซึ่งให้ความละเอียดของภาพแตกต่างกันกล้องดิจิทลั ปัจจุบนั แบ่งออกเป็ น
4 ประเภท ดังนี้
• กล้องคอมแพกต์ ซึ่ งเหมือนกับกล้องระบบฟิ ล์มที่การทาส่ วนใหญ่เป็ น
ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยผูใ้ ช้ในการถ่ายภาพได้อย่างสะดวกง่ายดาย มีขนาดเล็ก บางเบา พกพาสะดวก มี
ระบบเปลี่ยนระยะเลนส์ถ่ายใกล้ถ่ายไกลได้ในตัวกล้องเอง แต่ถอดเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้
• กล้อง DSLR หรื อกล้องสะท้อนภาพเลนส์ เดี่ ยวแบบดิ จิทลั กลไกลการ
ทางานภายในจะมีกระจกสะท้อนกั้นระหว่างเลนส์กบั อิมเมจเซ็นเซอร์ เมื่อแสงหรื อภาพผ่านเลนส์เข้ามา
จึงสะท้อนกระจกดังกล่าว ขึ้นไปยังช่องมองภาพด้านบนเพื่อให้ช่างภาพเล็งและเมื่อกดชัตเตอร์ กระจก
จะกระดกขึ้นเพื่อเปิ ดทางให้แสงวิ่งผ่านไปยังอิมเมจเซ็นเซอร์ ที่อยูด่ า้ นหลังแล้วหลังจากนั้นกระจกก็จะ
ดีดตัวกลับลงมาบังตามเดิมภาพที่ สาคัญสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ จึงเป็ นที่นิยมใช้ท้ งั มือสมัครเล่น
และมืออาชีพ โดยมีราคาสู งกว่ากล้องคอมแพกต์
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(4) กล้องชนิดพิเศษ เป็ นกล้องที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านที่แตกต่างกัน
จากกล้องทั้ง 3 ประเภทที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่ น กล้องถ่ายภาพใต้น้ า ซึ่ งเป็ นกล้องที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
นาไปถ่ายภาพใต้น้ า โดยบรรจุในกล่องที่แข็งแรงป้องกันน้ าเข้าไปในตัวกล้องและทนทานต่อแรงกดดัน
จากระดับความลึกของน้ า กล้องถ่ายภาพทางอากาศ เป็ นกล้องที่ออกแบบมาใช้งานด้านการถ่ายภาพ
พิเศษเพื่อใช้งานเฉพาะจึงไม่สามารถที่จะนามาใช้ในงานทัว่ ๆ ไป กล้องทิวทัศนี ยภาพหรื อโพราลอยด์
เป็ นกล้องที่ใช้ถ่ายภาพสถานที่มีความกว้างหรื อการถ่ายภาพจานวนคนมาก ๆ องศาในการปรับภาพ
ตั้งแต่ 120 องศา ถึง 360 องศา โดยการหมุนของเลนส์หรื อการหมุนทั้งตัวกล้อง นิยมถ่ายภาพ เช่น งาน
รวมรุ่ น งานรับปริ ญญา หรื อภาพทิวทัศน์มุมกว้าง โดยสัดส่ วนของภาพที่ได้ไม่ผดิ เพี้ยนเมื่อเทียบกับการ
ใช้เลนส์ มุมกว้างทั่วไปหรื อเลนส์ ตาปลา กล้องถ่ ายภาพจากกล้องจุ ลทรรศน์ เป็ นกล้องที่ ออกแบบ
สาหรับงานที่ตอ้ งขยายขยายภาพสิ่ งที่มีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนมาก ๆ โดยตัวกล้องถ่ายภาพจะต่อ
เข้ากับ กล้อ งจุ ลทรรศน์ สามารถถ่ ายภาพขยายได้ ใช้งานศึ กษาธรรมชาติ โดยมี ตวั เซนเซอร์ ดักจับ
เคลื่อนไหวของสัตว์ที่เคลื่อนที่ผา่ นหน้ากล้องและบันทึกภาพสัตว์น้ นั โดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยงั มีระบบ
แฟลกอินฟราเรดที่ช่วยให้มองเห็นภาพสัตว์ได้ชดั เจน

2.2.2 การจาแนกเลนส์
เลนส์ กล้องส่ วนใหญ่จะไม่สามารถถอดหรื อเปลี่ยนเลนส์ได้ แต่หากกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้
จะมีราคาแพงและมักใช้งานในระดับมืออาชีพ เลนส์จะท าหน้าที่ถ่ายทอดแสงสะท้อนจากวัตถุเข้า มายัง
ตัวรับแสงของกล้อง
(1) เลนส์เดี่ยว เลนส์เดี่ยวมีชื่อเต็มๆ คือ เลนส์ทางยาวโฟกัสเดี่ยว หรื อเลนส์ฟิกซ์
หมายถึง เลนส์ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัสได้ จุดเด่นคือ ทาให้ภาพมีความคมชัดมาก
(2) เลนส์ซูม มีความแตกต่างในทางตรงข้ามกับเลนส์เดี่ยว นัน่ คือ สามารถปรับเปลี่ยน
ความยาวโฟกัสได้ ตัวอย่าง 18-250 mm มี ความหมายคือ ตัวเลข 18 คือช่ วงความกว้างสุ ดของเลนส์
ส่ วนตัวเลขหลัง 250 คือ ระยะซูมได้ไกลสุ ด
(3) เลนส์ทวั่ ไป (Normal หรื อ Standard Lens) หมายถึง เลนส์ที่มองช่องผ่านเลนส์
เห็นอย่างไรก็จะถ่ายออกมาตามนั้น เลนส์ประเภทนี้เป็ นได้ท้ งั เลนส์เดี่ยวและเลนส์ซูม
(4) เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) หมายถึง เลนส์ประเภทเดียวกัน เป็ นเลนส์ที่รับ
ภาพมุมกว้างได้มากกว่าปกติ เหมาะสาหรับถ่ายในพื้นที่แคบหรื อจากัด แต่อยากได้ภาพแบบกว้างๆ
(5) เลนส์มาโคร (Macro Lens) หมายถึง เลนส์ที่ใช้สาหรับถ่ายภาพระยะใกล้ๆ
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(6) เลนส์ถ่ายไกล (Telephoto) หมายถึง เลนส์ที่ใช้สาหรับการถ่ายภาพระยะไกล มัก
ใช้ถ่ายภาพสัตว์ในธรรมชาติ ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าใกล้ได้

2.2.3 โหมดถ่ ายภาพแบบต่ างๆ
กล้อ งถ่ า ยรู ป แบ่ ง ออกเป็ นหลายประเภท ขึ้ น อยู่กับ ดี ไ ซน์ แ ละการออกแบบให้ ต รงกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่นกล้องดิจิตอลคอมแพคบางสาหรับคนที่เน้นความสะดวกในการพกพา กล้องดิจิตอล
คอมแพคที่เน้นการใช้งาน ขนาดไม่กะทัดรัดแต่ควบคุมการใช้งานได้มากขึ้น กล้อง ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
DSLR สาหรับคนที่ตอ้ งการถ่ายภาพแบบจริ งจังมากขึ้นโหมดถ่ายภาพก็เป็ นสิ่ งที่ทาให้กล้องดิ จิตอล
เหล่ านี้ แตกต่ างกัน อย่างชัด เจนโหมดถ่ ายภาพเป็ นเทคโนโลยีที่ ผูผ้ ลิ ต กล้อ งพัฒ นา กัน มาจนเป็ น
มาตรฐาน ซึ่งเป็ นเครื่ องมือช่วยให้การถ่ายภาพง่ายยิง่ ขึ้น
โหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ แบ่งออกเป็ น Auto, P, A (หรื อ Av), S (หรื อ Tv), Scene ซึ่ งต่าง เป็ น
โหมดถ่ายภาพที่ ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผูใ้ ช้กล้อง โหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ จะช่ วย ปรับตั้ง
ค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่างๆ ให้กบั เรา ขึ้นกับสภาพแสงและสี ในขณะนั้น ซึ่ง พารามิเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพได้แก่
1) ISO หรื อความไวแสง เช่ น ISO100, ISO200, ISO400, ISO 1600 เป็ นต้น ขอ อธิ บายแบบ
ภาษาชาวบ้านว่า ค่าความไวแสงยิ่งต่ าภาพยิ่งคมชัด มี น๊ อยส์ (เม็ด เกร็ น ) เกิ ดขึ้ น น้อย แต่ จะท าให้
ความเร็ วชัตเตอร์ต่ าลง ในทางกลับกัน ถ้า ISO สู งขึ้น ความเร็ วชัตเตอร์ ก็จะสู งขึ้น แต่ผล ของภาพที่ได้
มีโอกาสเกิดน๊อยส์เยอะขึ้น โดยเฉพาะบริ เวณเงา
2) รู รับแสง เป็ นพารามิเตอร์ของเลนส์ เลนส์แต่ละกระบอกจะสามารถเปิ ดรู รับแสง กว้างที่สุด
แคบที่สุดแตกต่างกัน ขึ้นกับสเปคของเลนส์น้ นั ๆ เช่น f2.8, f8 ตัวเลขรู รับแสงน้อย หมายความว่าเปิ ด
หน้ากว้าง เช่น f2.8 จะกว้างกว่า f8 ช่วยให้รับแสงได้มาก มีผลท าให้ได้ภาพแบบ ชัดตื้น เหมาะส าหรับ
ถ่ายภาพคนครึ่ งตัวเพื่อละลายฉากหลัง (เทเลโฟโต้) ส่ วน f8 หรื อค่ารู รับแสงที่ แคบ มีผลท าให้ได้ภาพ
ชัดชึก เหมาะส าหรับถ่ายภาพที่ตอ้ งการความคมชัดทั้งภาพ เช่นภาพวิวเป็ น ต้น
3) ความเร็ วชัตเตอร์ เป็ น ค่าที่ส าคัญ และเป็ นตัวเลขที่บอกเป็ นนัยๆ ว่าภาพที่ได้น่าจะ ชัด หรื อ
เบลอ เพราะยิง่ ความเร็ วชัตเตอร์สูง โอกาสที่ภาพจะคมชัดจะมีมากกว่าการถ่ายภาพที่ ความเร็ วชัตเตอร์ต่
า ตัว เลขปลอดภัย ของความเร็ ว ชัต เตอร์ ส าหรั บ คนทั่ว ไปอยู่ที่ 1/30 วิ น าที ข้ ึ น ไป ความหมายของ
ความเร็ วชัตเตอร์ หมายถึงการปิ ดรับแสงตกบนเซ็นเซอร์ ยิ่งปิ ดเร็ ว โอกาสที่ภาพจะชัดยิ่งสู ง เพราะปิ ด
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ก่อนมือเราจะสัน่ แต่ถา้ ความเร็ วชัตเตอร์นอ้ ย เช่น 1/4 วินาที โอกาสที่ภาพเบลอ จะสู งมาก (นอกจากมือ
นิ่ งจริ งๆ หรื อมีขาตั้งกล้อง) ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วชัตเตอร์ กบั ขนาดรู รับแสง เป็ นการการตั้ง
ความเร็ วชัต เตอร์ และขนาดรู รับแสง ต้องมีความสัมพันธ์กนั เพื่อให้ได้ปริ มาณแสงที่พอเหมาะในการ
บันทึกภาพ ซึ่งในสภาพแสงเดียวกัน และเลือกค่าความไวแสงเท่ากัน สามารถตั้งค่าที่เหมาะสมได้ หลาย
ค่า ตามตัวอย่าง เช่น

รู ปที่ 2.19 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วชัตเตอร์กบั ขนาดรู รับแสง
4) โหมดโฟกัส เป็ นการตั้งโหมดโฟกัส กล้องดิ จิตอลแทบทุกประเภท จะสามารถตั้ง โหมด
โฟกัสได้ เช่น โฟกัสแบบพื้นที่ 9 จุด, โฟกัสแบบเฉพาะจุด หรื อมาโครโฟกัส (สาหรับกล้อง คอมแพค)
จะมีผลในการควบคุมจุดโฟกัส มีความสาคัญมากเช่นกัน
5) โหมดวัดแสง เป็ นการตั้งโหมดวัดแสง ซึ่ งจะมีผลต่อโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ Auto, P, A, S,
Scene แต่ไม่มีผลกับโหมดแมนนวล M เนื่องจากโหมดวัดแสง เป็ นตัวบอกกล้องของ เราให้รู้วา่ จุดที่เรา
ต้องการถ่ายภาพมีปริ มาณแสงมาก หรื อน้อย เพื่อให้กล้องตัดสิ นใจปรับค่าต่างๆ ให้เราอย่างพอดี (ตาม
ปริ มาณแสงที่วดั ได้) โหมดวัดแสงส่ วนใหญ่ จะแบ่งเป็ น วัดแสงแบบเฉลี่ย (เป็ นการวัดแสงเฉลี่ยทั้ง
เฟรม), วัดแสงแบบเฉลี่ยหนักกลาง (ลดระยะวัดแสงให้แคบลง อยู่บริ เวณ กลางเฟรม), วัดแสงแบบ
เฉพาะจุด (เป็ นการวัดแสงที่จุดเล็กๆ บนเฟรม ใช้ในกรณี ความต่างแสงใน เฟรมค่อนข้างมาก ให้วดั ที่จุด
สนใจ เช่นสี ผวิ )
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6) แฟลซป๊ อปอัพ เป็ นการปรั บ ค่าให้เปิ ดหรื อปิ ดแฟลซ ถ้าเป็ นกล้องโปร จะมี ให้ เลื อกใช้
แฟลซภายนอกหรื อภายใน
7) ชดเชยแสง หรื อ Ev +/- ใช้ปรั บชดเชยแสงให้กับโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ Auto, P, A, S,
Scene ใช้ในกรณี ที่วดั แสงแล้วกล้องปรับค่าให้เราไม่พอดี ภาพมืดไป (อันเดอร์) หรื อสว่างไป (โอเวอร์)
กรณี น้ ี เราใช้การปรับชดเชยแสง + หรื อ - เข้าช่วย กล้องก็จะทาการปรับค่าพารามิเตอร์ ใหม่ เพื่อให้ได้
ภาพที่สว่างขึ้นหรื อมืดลง
8) WB หรื อสมดุ ลแสงขาว เป็ นการปรั บค่าอุณ หภู มิสี ปกติ จะเป็ น Auto หมายถึ ง กล้องวัด
ปริ มาณสี ในเฟรมแล้วปรับค่าสมดุลแสงขาวเอง คาว่าสมดุลแสงขาวหมายถึงการปรับสี ขาว ให้เป็ นสี
ขาว ในกรณี ที่ถ่ายภาพในสภาพแสงที่มีการย้อมสี เช่น แสงจากหลอดสี ส้ม เสื้ อขาวหรื อ ผนังสี ขาวจะ
กลายเป็ นสี ส้ม เราอาจแก้ค่าสี โดยการปรับ WB ให้ถูกต้อง แต่ถา้ ใช้โหมด Auto กล้อง จะปรับค่าสมดุล
แสงขาวให้เรา ซึ่งอาจตรงหรื อไม่ตรงก็ได้ (อ้างถึงใน ตะวัน พันธ์แก้ว, 2555)
2.2.4 การเลือกใช้ โหมดถ่ ายภาพให้ เหมาะกับงาน
1) โหมด Auto
เป็ นโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ 100% หมายความว่า กล้องจะตั้งค่าพารามิเตอร์ ให้ทุกค่า เหมาะ
สาหรับใช้ถ่ายภาพเมื่อคิดอะไรไม่ออก โหมด Auto ไม่ใช่โหมดที่ถ่ายภาพได้สวยที่สุด แต่ เป็ นโหมดที่
ถ่ายภาพง่าย และมีโอกาสถ่ายภาพเสี ยน้อย (ได้ภาพ แต่สวยไม่สวยอีกเรื่ องหนึ่ง) หัวใจสาคัญของโหมด
ถ่ายภาพอัตโนมัติคือเซ็นเซอร์ วดั แสงในตัวกล้อง กล้องของเรา จะตัดสิ นใจปรับค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ
จากค่าแสงที่วดั ได้ สังเกตุได้ว่าเมื่อถ่ายภาพย้อนแสง ภาพที่ได้ส่วนใหญ่ตวั แบบจะหน้าดาหน้ามืด เป็ น
เพราะกล้องวัดแสงได้ปริ มาณมาก จึงปรับค่ารู รับแสงและ ความเร็ วชัตเตอร์ให้เหมาะกับสภาพแสงนั้น
ซึ่งหมายถึงแสงทั้งเฟรม (ส่ วนใหญ่เป็ นแสงที่ส่งตรงมา จากแหล่งกาเนิ ดแสง หรื อถ่ายย้อนแสงนัน่ เอง)
แต่ในความเป็ นจริ ง จุดที่เราควรจะวัดแสงใน สถานการณ์อย่างนี้ คือบริ เวณสี ผวิ ของตัวแบบ ซึ่ งต้องใช้
การวัดแสงแบบ spot หรื อแบบเฉลี่ยหนักกลางนัน่ เอง
โหมด Auto จึงเหมาะสาหรับถ่ายภาพในสถานการณ์ง่ายๆ แสงและเงาในเฟรมไม่ ต่างกันมาก
นัก กล้องจึงจะวัดแสงได้อย่างแม่นยาและปรับค่าพารามิเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
2) โหมด Scene
โหมดอัตโนมัติแบบเฉพาะทาง โหมดอัตโนมัติอีกรู ปแบบหนึ่ ง กล้องปรับค่าพารามิเตอร์ ให้
ทุกค่าเช่นเดียวกัน (ส่ วน ใหญ่สามารถปรับค่าบางอย่างได้ เช่นเปิ ดแฟลซ ปรับชดเชยแสง ตั้ง ISO) แต่
การปรับพารามิเตอร์ น้ ี จะต่างกับโหมด Auto เพราะเป็ นการตั้งค่าพารามิเตอร์ ให้เหมาะกับ Scene ที่เรา
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เลือก เช่ น Scene ถ่ายภาพมาโคร กล้องจะปรับระยะโฟกัสให้ และบนกล้องคอมแพคบางรุ่ นจะเพิ่ม
กาลังขยาย หรื อคร็ อปรู ปให้ดูใหญ่ข้ ึนให้ถ่ายภาพมาโครได้ง่ายขึ้น

รู ปที่ 2.20 โหมด Scene ถ่ายภาพมาโคร
ภาพนี้ ถ่ ายด้ว ยกล้อ งดิ จิ ต อลคอมแพค Ricoh Caplio R6 วัด แสงเฉลี่ ย หนัก กลาง ใช้ โหมด
ถ่ายภาพ Scene : Macro ถ่ายในสภาพแสงดี ตอนกลางวัน กล้องปรับค่า ISO 100, รู รับแสง f4.4, ความ
เร็ วชัตเตอร์ 1/440 วินาที ถ่ายง่ายกว่าภาพก่อนหน้า เพราะความเร็ วชัตเตอร์สูงกว่า โอกาสที่ภาพชัดสู ง
โหมดถ่ายภาพ Scene (อ่านว่าซี น) เป็ นโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติแบบเฉพาะทาง ซึ่ งมัก พบใน
กล้องดิจิตอลคอมแพค ส่ วนกล้องดิจิตอลระดับโปร ก็มีเหมือนกัน แต่ดูเหมือนจะมีไว้ประดับ มากกว่า
(เพราะเมื่อคุณถ่ายภาพจนชานาญ จะไม่ค่อยได้ใช้โหมดอัตโนมัติแล้ว)
การเลื อ กใช้ Scene ให้ ถู ก สถานการณ์ เป็ นทางเลื อ กที่ เหมาะที่ สุ ด ส าหรั บ กล้อ งดิ จิ ต อล
คอมแพคซึ่ งไม่ มีโหมด P, A, S, M ให้ใช้ อย่าง เช่ น กล้อง Caplio R6 ที่ ผมใช้เป็ นตัวอย่างในตอนนี้
จุดเด่นของกล้องประเภทนี้คือเน้นดีไซน์ พกพาสะดวก ฟั งก์ชนั การใช้งานง่าย เน้นโหมดถ่ายภาพ แบบ
อัต โนมัติ แต่ ถึ งกระนั้น โหมดถ่ ายภาพอัต โนมัติ ที่ มี ให้ เลื อ กอี ก มากมาย ก็ถื อ เป็ นสิ่ งที่ เราไม่ ควร
มองข้าม การบรรจงเลือกโหมดถ่ายภาพให้ถูกงาน จะท าให้ผลของภาพที่ได้ดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั
Scene โหมด ส่ วนใหญ่ แล้วใช้ไอคอนเป็ นสัญลักษณ์ เช่ นรู ปคน หมายถึง Scene ที่ ต้ งั ค่าไว้
ถ่ายภาพคน ไอคอนรู ปดอกไม้ หมายถึง Scene ที่ต้ งั ค่าไว้ส าหรับถ่ายภาพมาโคร ภาพมาโคร หมายถึง
ภาพถ่ายระยะใกล้ เช่ นถ่ายผีเสื้ อ ดอกไม้ แมลงปอ เป็ นต้น ส่ วนไอคอนอื่นๆ ก็สามารถเดาได้ไม่ยาก
เช่นไอคอนรู ปคนวิ่ง หมายถึง Scene ที่ต้ งั ค่าไว้ถ่ายภาพที่ มีการเคลื่อนไหว กล้องจะเน้นค่าความเร็ วชัต
เตอร์ เป็ นพิเศษ ส่ วนรู ปภูเขา หมายถึง Scene ที่ต้ งั ค่าไว้ ถ่ายภาพวิว ทิวทัศน์ ซึ่ งกล้องจะเน้นตั้งค่ารู รับ
แสงให้ชดั ลึก นอกจากนี้ ยงั ปรับโทนสี เขียวของใบไม้ และโทนสี ฟ้าของท้องฟ้า ทะเลให้สีเข้มยิง่ ขึ้น ถ้า
เราตั้งโหมดอัตโนมัติแบบ Auto ค่าเหล่านี้จะไม่ถูก เน้นเลย จะเป็ นการตั้งค่าแบบกว้างๆ มากกว่า
สรุ ป ว่ า Scene โหมด เป็ นโหมดถ่ า ยภาพอัต โนมัติ ที่ ถู ก ปรั บ ค่ าพารามิ เตอร์ ใ ห้ เหมาะกับ
สถานการณ์ ต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั กล้องแต่ละรุ่ นว่าตั้งค่า Scene แบบใดมาบ้าง เราสามารถเลือกใช้งานให้ ถูก
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สถานการณ์ และบางรุ่ นสามารถปรับพารามิเตอร์บางอย่างเองได้ 3) โหมดถ่ายภาพ P (Program) โหมด
P หรื อโหมด Program เป็ นโหมดถ่ า ยภาพอัต โนมัติ ค ล้า ยกั บ โหมด Auto แต่ เรา สามารถปรั บ
ค่าพารามิเตอร์ ทุกค่าได้ ยกเว้นค่ารู รับแสงและความเร็ วชัตเตอร์ ที่กล้องจะปรับให้ ส่ วนค่าพารามิเตอร์
อื่นๆ อย่าง ISO, แฟลซ, ชดเชยแสง, WB (สมดุลแสงขาวหรื อไวท์บาลานซ์), รู ปแบบการโฟกัสและการ
วัดแสง ค่าเหล่านี้ เราสามารถเลื อกปรับค่าได้ตามใจ สรุ ปว่าโหมด P เหมาะส าหรั บทุ กสถานการณ์
ขึ้ น อยู่กับ การควบคุ ม ค่าพารามิ เตอร์ อื่น ๆ ของเรา ว่าจะปรั บ ค่ าให้ดี ที่ สุ ด ในสถานการณ์ น้ ัน ๆ ได้
อย่างไร

รู ปที่ 2.21 โหมดถ่ายภาพ P (Program)
4) โหมดถ่ายภาพ A (Aperture Priority) โหมดนี้ เป็ นโหมดถ่ายภาพที่หลายท่านชอบใช้ โหมด
A หรื อ Av (ในกล้องบางรุ่ น) ย่อ มาจาก Aperture Priority ซึ่งเป็ นโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติที่ให้ผใู ้ ช้งาน
ปรับเลือกค่ารู รับแสง (A หรื อ Aperture) ด้วยตัวเอง ส่ วนพารามิเตอร์อื่นๆ กล้องจะเลือกให้อตั โนมัติ
โหมดนี้ ให้ความสาคัญกับรู รับแสง ในกรณี ที่เราต้องการควบคุมรู รับแสงด้วยตัวเอง ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระยะ โชัดลึก ชัดตื้นโ (DOF หรื อ depth of field) ดังนั้นโหมด A จึง เหมาะส าหรับ
กรณี ที่เราต้องการควบคุมระยะชัดลึกของภาพนัน่ เองครับ

2
3

ข้อสังเกตุและการใช้งานโหมด A
ระยะชัดตื้น > เปิ ดรู รับแสงกว้าง เช่น f2.8, f4 ตัวเลขยิง่ น้อย ยิง่ กว้าง เหมาะส าหรับ ถ่ายภาพบุคคล
ภาพที่ตอ้ งการเบลอฉากหลัง
ระยะชัด ลึ ก > เปิ ดรู รับ แสงแคบ เช่ น f8, f16 ตัวเลข f ยิ่งสู ง ยิ่งแคบ เหมาะส าหรั บ ถ่ายภาพที่
ต้องการความคมชัดทั้งภาพ เช่ น ภาพวิว ภาพบุ คคลที่ ตอ้ งการอัดขยายขนาดใหญ่ งาน Copy ที่
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4
5
6

7

ต้องการลายละเอียดของแบบคมชัดตลอดทั้งภาพ แม้แต่ภาพมาโคร แมลง ผีเสื้ อ ก็ควรถ่าย แบบชัด
ลึก เพื่อให้ได้รายละเอียดครบถ้วน
ระยะชัดตื้น > จะควบคุมได้ง่ายในการถ่ายภาพแบบ โเทเลโฟโต้โ ตัวแบบอยู่ห่างจาก ฉากหลัง
มาก ก็ยงิ่ เบลอฉากหลังได้มาก
ระยะชัด ลึ ก > ยิ่งเปิ ดรู รับ แสงแคบ ปริ มาณแสงน้อย ความเร็ วชัตเตอร์ ก็จ ะช้าลงตามไป ด้ว ย
(เพื่อให้ได้ภาพที่สว่างพอดี)
การถ่ายภาพวิว > ใช้โหมด A เปิ ดรู รับแสงแคบๆ เช่น f8 เปิ ดโหมดโฟกัสแบบพื้นที่ (โฟกัสหลาย
จุด) กล้องจะปรับค่าความเร็ วชัตเตอร์ให้เราอัตโนมัติ ถ้าความเร็ วชัตเตอร์นอ้ ยกว่า 1/30 วินาที ให้
ใช้ขาตั้งกล้อง สายลัน่ ชัตเตอร์ เพื่อป้องกันภาพเบลอ ภาพไหว
การถ่ายภาพบุคคล > เปิ ดโหมด A ถ่ายแบบเทเลโฟโต้ ช่ วง 85mm ถึง 200mm ดึ งแบบ ห่ างจาก
ฉากหลังพอประมาณ เปิ ดรู รับแสง f2.8-f4.5 เพื่อถ่ายภาพชัดตื้น ละลายฉากหลัง

ข้อสังเกตุ ให้สังเกตุความเร็ วชัตเตอร์ ที่กล้องปรับให้ ก่อนการถ่ายภาพทุกครั้ง ถ้า ความเร็ วชัต
เตอร์นอ้ ยไป ให้แก้ไขโดยการปรับ ISO เพิ่มขึ้น (แต่ไม่ควรเกิน ISO400 เพื่อไม่ให้ เกิดน๊อยส์หรื อเกรน)
หรื อใช้ขาตั้งกล้อง สรุ ปว่าโหมด A เหมาะส าหรับใช้ถ่ายภาพที่ตอ้ งการคุม DOF หรื อระยะชัดลึก ชัด
ตื้น ของภาพโดยที่ผถู ้ ่ายภาพไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องความเร็ วชัตเตอร์ เพราะกล้องจะคอยปรับค่าที่เหมาะสม
ให้เรา ขึ้นอยูก่ บั การวัดแสงที่เราตั้งค่าไว้ ว่าวัดแบบใด (กลับไปอ่านในโหมด P)

รู ปที่ 2.22 โหมดถ่ายภาพ A (Aperture Priority)
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รู ปที่ 2.22 ถ่ายด้วยโหมด A เนื่ องจากต้องการให้เรื อเป็ นจุดสนใจ จงคุมระยะชัดไว้ ปานกลาง เปิ ดรู รับ
แสง f4 โฟกัสไปที่เรื อ เบลอฉากหลังเล็กน้อย กล้องปรับความเร็ วชัตเตอร์ให้ อัตโนมัติที่ 1/30 วินาที

รู ปที่ 2.23 การถ่ายภาพบุคคลโดยใช้โหมดถ่ายภาพ A (Aperture Priority)
ภาพถ่ายบุคคล นิ ยมถ่ายคร็ อบครึ่ งตัว ถ่ายแบบเทเลโฟโต้ ภาพนี้ ใช้เลนส์ฟิก 85mm ซึ่ ง เป็ น
ช่วงที่เหมาะสาหรับถ่ายภาพคน เนื่องจากให้มุมมองภาพที่เน้นแบบ เบลอฉากหลังสวย ภาพนี้ ใช้โหมด
A เปิ ดรู รับแสง f3.2

5) โหมดถ่ายภาพ S (Shutter Priority)
เมื่อต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวภายในภาพ โหมด S เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ สามารถใช้ได้
เป็ นอย่างดี.. บอกไว้ก่อนว่าโหมด S ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถหยุดการ เคลื่อนไหวของแบบใน
ภาพได้ทุกสภาพแสง แต่ความหมายของ S คือการที่เราสามารถควบคุม ความเร็ วชัตเตอร์ ดว้ ยตัวเอง
เพื่ อให้เกิ ด ผลของภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ การเคลื่ อนไหว โหมดถ่ายภาพ S เป็ นโหมดที่ เราต้องเป็ นคน
กาหนดความเร็ วชัตเตอร์ (รวมถึงพารามิเตอร์ อื่นที่จ าเป็ น) ส่ วนค่ารู รับ แสงกล้องจะปรับให้เราโดย
อัตโนมัติ ขึ้นอยูก่ บั สภาพแสงในขณะนั้นเป็ นหลัก
เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพที่เกิดผลจากความเร็ วชัตเตอร์ การเลือกใช้โหมด S เป็ นทางที่ง่ายที่สุด
(นอกจากนั้นก็เป็ นโหมดแมนนวลหรื อ M) ก่อนอื่น คุณต้องทดลองและศึกษาให้รู้ผลจาก การถ่ายภาพ
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ที่ ค วามเร็ ว ชัต เตอร์ ต่ า /สู ง ให้ รู้ก่ อ นว่าจะได้ภ าพแบบใด เมื่ อ ถึ งเวลาใช้งานจริ งคุ ณ ก็จ ะรู ้ เองโดย
ธรรมชาติวา่ ควรใช้หรื อไม่
เลือกใช้โหมด S ในการถ่ายภาพน้าตกให้สายน้ านุ่ มนวล ใช้คู่กบั ขาตั้งกล้องและสายลัน่ ชัต
เตอร์ ทาได้ง่ายๆ แค่เปิ ดโหมด S ตั้งความเร็ วชัตเตอร์ ยิ่งช้า ยิ่งได้ภาพนุ่ มนวล แต่ขาตั้งกล้องคุณต้อง
แข็งแรงพอ ไม่ไหวหรื อสั่นจากลมพัด..พูดง่ายๆ ว่ามัน่ คงพอนั่นล่ะครับ จากนั้นจัด องค์ประกอบภาพ
ลองกดชัตเตอร์ครึ่ งหนึ่งเพื่อล็อคโฟกัส และเพื่อเช็คมิเตอร์วดั ปริ มาณแสง (เป็ นเกจวัดแสงเป็ นขีด ถ้าขีด
อยูต่ รงกลางแสดงว่าภาพได้แสงที่พอดี) สมมติว่าผมใช้ความเร็ วชัตเตอร์ 1 วินาที แล้วปรากฏว่ามิเตอร์
บอกภาพโอเวอร์ (ขีดอยูท่ างขวามือ) แสดงว่าภาพสว่างเกินไป.. ในกรณี นี้ แสดงว่ารู รับแสงของกล้อง
เราถูกเปิ ดแคบที่สุดแล้ว (ตามเสปคของเลนส์) แต่ปริ มาณแสงก็ยงั มาก เกินไปอยูด่ ี ผมก็มีทางแก้อีกทาง
คือลด ISO ให้ต่ าที่สุด แล้วดูอีกครั้งว่ามิเตอร์ วดั แสงพอดีหรื อไม่ ถ้าพอดีแล้วก็ลนั่ ชัตเตอร์ ได้เลยครับ
แต่ถา้ ยังไม่พอดี ก็อาจต้องเพิ่มความเร็ วชัตเตอร์จาก 1 วินาทีให้ เร็ วชึ้นเป็ น 1/4 หรื อมากกว่านั้น

รู ปที่ 2.24 การถ่ายภาพน้ าตกให้สายน้ านุ่มนวล
รู ปที่ 2.24 ถ่ายที่ความเร็ วชัตเตอร์ ต่า 1/30 วินาที ติดโอเวอร์ เพราะแดดค่อนข้างแรง และรู รับ
แสง f16 แคบที่สุดแล้ว
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รู ปที่ 2.25 การถ่ายภาพน้ าตกให้สายน้ าดูเชี่ยวกราด
รู ปที่ 2.25 เป็ นภาพที่เดียวกัน แต่เปิ ดความเร็ วชัตเตอร์สูงขึ้น 1/250 วินาที ปริ มาณแสง มากพอ
จึงได้ภาพไม่มืดหรื อสว่างไป และสายน้ าดูเชี่ยวกราดอย่างที่เห็น นอกจากการถ่ายน้ าตก
สรุป
การถ่ายรู ปอาหารโดยใช้ไฟสตูดิโอนั้นจาเป็ นต้องใช้โหมด M เพื่อให้ภาพนั้นมีค่าเท่ากันทุกรู ป
แสงและสี น้ นั ก็จะได้เหมือนกัน โดยเลนส์ที่ใช้น้ นั จะใช้เลนส์ซูมเพราะทาการปรับระยะได้ง่ายเพราะ
อาหารแต่ละจานนั้นมีขนาดไม่เท่ากันและแต่ละเมนูจะมีพร็ อพไม่เท่ากัน การตั้งค่ากล้องนั้นเป็ นโหมด
M ใช้ iso 100 เพื่อจะได้ภาพที่ชดั ไม่มี noise ในภาพ shutter speed 1/150 วินาที ใช้ชตั เตอที่เร็ วแต่ก็ไม่
เร็ วจนเกินไปไม่อย่างงั้นจะไม่เห็นแสงแฟรช F-stop นั้นจะปรับไปแล้วแต่เมนูบางเมนูอาจต้องการภาพ
ที่เบลอข้างหลังอาหารก็จะใช้ F 1.8 เพื่อให้ได้ภาพโบเก้ แต่ถา้ ภาพอาหารจะต้องนาไปไดคัตต่อจะใช้ F
8-11 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลุดโฟกัสไป
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2.3 การตกแต่ งอาหาร
2.3.1 การใช้ วตั ถุดิบทีส่ ดใหม่
กุญแจสาคัญที่จะทาให้สื่อถึงคุณภาพที่ดีของอาหารในภาพได้กค็ ือ วัตถุดิบที่สดใหม่ อาหารทุก
ชนิดมีอายุไขของมันเอง ส่ วนความสวยงามและรสชาติของอาหารก็จะค่อยๆ จืดจางไปตามเวลา พืชผัก
หรื อความสวยงามและรสชาติของอาหารจะค่อยๆ จืดจางไปตามเวลา พิชผักหรื อสมุนไพรที่แช่อยู่ใน
ตูเ้ ย็น มี ช่วงอายุที่ส้ ัน มากๆ ฉะนั้น คุ ณ ควรวางแผนการถ่ายภาพของคุ ณ ไว้ล่วงหน้า แล้สค่อยซื้ อหา
อาหารหรื อวัตถุดิบในวันที่จะถ่ายล่วงหน้าหนึ่งวัน

รู ปที่ 2.26 ตัวอย่างอาหารที่เช็ดขอบจานเรี ยบร้อย
2.3.2 ทาความสะอาดพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
เวลาจัดเตรี ยมอาหารเพื่อการถ่ายภาพ เราควรจะพยาพยามอยูห่ ่ างๆ บริ เวณที่จะถ่ายภาพให้มาก
ที่สุด ซึ่ งปกติมกั จะเป็ นบนโต๊ะหรื อไม่ก็เคาน์เตอร์ ในครัว จะได้โชว์ฝีมือการทาอาหารได้เต็มที่โดยไม่
ต้องห่วงว่ามันเลอะเทอะแค่ไหนก็ตาม
แต่บางครั้งก็เลี่ยงไม่ได้จริ งๆ และอาจต้องออกแบบอาหารตรงหน้ากล้อง ถ้าเป็ นแบบนี้ คุณก็
จะต้องระวังอย่าให้อะไรหกจนเปรอะเปื้ อนบริ เวณนั้นวิธีป้องกันก็ง่ายๆ แค่เพียงปูกระดาษทิชชู่เอาไว้
รอบๆ พอจัดเตรี ยมอาหารเสร็ จจะได้ทาสะอาดได้อย่างรวดเร็ ว

28
2.3.3 ออกแบบมุมมองของกล้อง
เวลาถ่ายภาพอาหาร ส่ วนของอาหารที่จะต้องใส่ ใจมากที่สุดก็คือส่ วนที่จะถูกถ่ายภาพนั้นเอง
ดังนั้น ก่อนเริ่ มถ่ายภาพให้ไปนัง่ ดูอยูห่ ลังกล้อง จะได้รู้วา่ จากตาแหน่งนั้นเห็นอาหารเป็ นอย่างไรบ้างถ้า
ถ่ายแค่ดา้ นหน้าของจานก็ไม่จาเป็ นต้องไปสนใจด้านหลังของจาน การเปิ ด Live View บนกล้องทาให้
สามารถจัดองค์ประกอบของภาพได้อย่างง่าย แต่มีขอ้ เสี ยซึ่ งการเปิ ด Live View จะทาให้แบตเตอรี่ ของ
กล้องหมดเร็ ว
2.3.4 เติมเต็มภาชนะ
เมื่ออาหารถูกนาใส่ ชาม ตัวอาหารมักจะจมลงไปตรงก้นชาม ทาให้อาหารดูแบน ซึ่ งวิธีการแก้
คือ การนาอะไรไปใส่ ไว้ตรงกลางชามก่อนอย่างเช่น ถ้วยใบเล็กหรื อ สไตโรโฟม(Styroform) ค่อยใส่
อาหารตามลงไปที่น้ ีอาหารก็จะดูนูนล้นขึ้นมาเต็มชามซึ่งจะดูน่ากินกว่าเดิมเยอะเลย

รู ปที่ 2.27 ตัวอย่างอาหารที่สีสนั สดใส

2.3.5 สี สันสดใส
เวลามองดูภาพสักภาพ สายตาคนเราจะถูกดึงไปจับจ้องตรงจุดที่สว่างที่สุดของภาพเป็ นอย่าง
แรก แล้วจึงค่อยกวาดสายตาไปมองส่ วนอื่นๆของภาพ เวลาถ่ายอาหาร คุณต้องมีตวั แบบหลักๆ ที่อยาก
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เน้น อยู่ในใจอยู่แ ล้ว ดังนั้น พยายามจัด ฉากให้ดึ งสายตาของคนดู ให้ไปหยุด ตรงอาหารที่ คุณ อยาก
นาเสนอให้โดยไม่ถูกของอย่างอื่นมาทาให้วอกแวก

รู ปที่ 2.28 วงล้อสี แสดงสี ข้วั ตรงข้าม
2.3.6 ใช้ สีตัดกัน
ถ้าสี สนั ในภาพของคุณเทไปที่โทนสี หนึ่งมากเกินจนเหมือนขาดอะไรไปละก็ วิธีปรับสมดุลสี ก็
คือหาสี ที่ตดั กันมาเพิ่มเข้าไป สี ที่ตดั กันก็คือสี ที่อยูฝ่ ั่งตรงข้ามบนวงล้อสรมาตรฐานนัน่ เอง การดึงสี ที่ตดั
กันมาใช้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กบั ภาพได้อย่างมากมาย
สรุป
การถ่ายอาหารนั้นรู ปอาหารที่ออกมาจะต้องนารับประทานไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่
ในจานอาหารหรื อ อาหารที่ เลอะหกออกมานั้ นจ าเป็ นต้อ งท าการเช็ ด ออกไปเพื่ อ ให้ ดู ส ะอาดน่ า
รับประทาน การจัดจานให้ดูเต็มเท่ากันไม่ขาดแหว่งไปในบางส่ วนจะทาให้อาหารดูเหมือนยังไม่เสร็ จ
พร้ อ มที่ จ ะเสริ ฟ ใช้ สี ที่ ต ัด กัน เพื่ อ เลื อ กจุ ด เด่ น ของอาหารออกมาสามารถท าได้ง่ า ยๆ โดยการ
ใส่ พร็ อพหรื อสิ่ งตกแต่งจานที่มีสีตดั กันจะทาให้จานอาหารนั้นมีแรงดึงดูดสายตาได้อย่างดี

