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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินรายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “กระบวนการถ่ายภาพพรี เวดดิ้งของบริ ษทั บาง
รักสตูดิโอ” มุ่งศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็ นช่างภาพนิ่ งตั้งแต่ข้ นั ตอนเริ่ มต้นไปจนถึงขั้นตอนที่การ
ถ่ายเสร็ จสิ้ น ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาเรื่ องต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานของการถ่ายภาพ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการเป็ นช่างภาพ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพพรี เวดดิ้ง
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับกลไกต่างๆของกล้อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับพืน้ ฐานของการถ่ ายภาพ
ประทับใจ สิ กขา (2552 : 9-11) กล่ าวว่า ภาพถ่ ายที่มีคุณภาพดี แปลกตาน่ าสนใจนั้นต้องใช้
เทคนิ คในการถ่ายทา แต่ถา้ ต้องการให้ภาพนั้นมีคุณค่าทางใจแก่ผทู ้ ี่ได้พบเห็นด้วยแล้ว จาเป็ นต้องใช้
ศิลปะเข้าช่วย การถ่ายภาพเป็ นศิลปะอย่างหนึ่ งที่ใช้เป็ นเครื่ องแสดงออกหรื อถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด
การถ่ายภาพจึงเปรี ยบเป็ นจุดพบกันระหว่างวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ การถ่ายภาพเพียงให้ติดเป็ น
ภาพนั้นง่าย เพราะอุปกรณ์สมัยใหม่ได้พฒั นาก้าวหน้ามาก ปั จจุบนั กล้องถ่ายภาพมีระบบอัตโนมัติช่วย
ในการถ่ายภาพได้สะดวกรวดเร็ วและง่ายดาย แต่การถ่ ายภาพให้ได้เป็ นภาพเพียงอย่างเดี ยวนั้นยังไม่
เพียงพอ นักถ่ายภาพที่ดีจะต้องมี สายตาที่ เฉี ยบแหลม รู ้ จกั ค้นหามุ มมองของภาพ สามารถจับอารมณ์
และความรู้สึกที่ดีของภาพ พร้ อมกับรู ้จกั การจัดภาพอย่างมีศิลปะด้วยศิลปะของการจัดภาพต้องมีการ
ฝึ กฝนหาประสบการณ์และเรี ยนรู้ ตลอดเวลาถึงองค์ประกอบภาพ เช่น เรี ยนรู ้ส่วนต่างๆ ที่จะจัดอยูใ่ น
ภาพให้ดูสมดุ ล โดยการใช้เส้นนาสายตา รู ้ จกั การเพิ่มสี สันเทคนิ คต่างๆ ให้กบั ภาพ การที่จะเป็ นนัก
ถ่ายภาพที่ดีจะต้องรู้จกั การตัดสิ นใจให้แน่นอนว่าจะถ่ายภาพอะไร ซึ่ งจะต้องทาให้สิ่งนั้นดูโดดเด่นและ
มีความสาคัญขึ้นมาภาพนั้นจึงจะมีความหมาย เชื่อว่าหลายครั้งที่ทุกคนเคยคิดจะถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ ซึ่ ง
เรามองไปรอบๆ ตัวเราแล้วเราคิดว่าสวยงาม แต่บ่อยครั้งที่เราถ่ายภาพที่เราคิดว่าสวยนั้นออกมาแล้วไม่
สวยอย่างที่คิดเอาไว้อาจเป็ นเพราะว่าเราไม่ได้เลือกถ่ายภาพที่เราคิดว่าสวยนั้นให้ดูโดดเด่นขึ้นมาจริ งๆ
เพราะความสวยงามในธรรมชาติน้ นั มีมากเกินไปเลยไม่มีอะไรเด่นซักอย่าง
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ดังนั้นการเลือกที่จะถ่ายภาพเพื่อแสดงเฉพาะสิ่ งที่ตอ้ งการนั้น นับว่าเป็ นศิลปะของการถ่ายภาพ
อันสาคัญยิ่ง ช่ างภาพจะต้องมีความเข้าใจถึ งส่ วนประกอบของกล้องและระบบการทางานของกล้อง
เสี ยก่อนจึงจะสามารถเข้าใจกลวิธีการถ่ายภาพได้คมชัดมีรายละเอียดในส่ วนของแสงสว่าง (Highlight)
และส่ วนของเงามืด (Shadow) ที่พอเหมาะ
2.1.1 การจัดองค์ ประกอบภาพ
ซู พ รี ม พริ้ น (2558) กล่ า วว่า การจัด องค์ป ระกอบภาพคือ กระบวนการในการจัด วาง
องค์ป ระกอบต่า งๆ ในภาพภาพหนึ่ ง หากคุ ณรู ้ สึ ก ว่า มีบ างอย่า งขาดหายไป หรื อภาพที่ออกมาไม่
เป็ นไปอย่างที่ต้ งั ใจ ปั ญหาอาจอยู่ที่ก ารจัดองค์ป ระกอบในภาพ การจัดองค์ประกอบภาพที่ถูก ต้อง
นั้นไม่มีคานิ ยามแบบเฉพาะเจาะจง ภาพที่ถ่า ยจากตัวแบบเดี ยวกันอาจให้ค วามรู ้ สึก ที่ต่า งกันอย่า ง
สิ ้ น เชิ ง ขึ้ น อยู ่ก บั หลายปั จ จัย เช่ น มีพื้ น ที ่ว ่า งในภาพแค่ไ หน รวมถึ ง วัต ถุ น้ ั น ถูก ถ่า ยในแนวตั้ง
แนวนอน หรื อจากมุมใดมุมหนึ่ ง หากไม่มีเป้ าหมายในการถ่ายที่ชดั เจนแล้วล่ะก็ ภาพที่ช่างภาพถ่าย
ออกมาอาจกลายเป็ นภาพธรรมดาๆ ดูไ ม่น่ า สนใจ ในทางกลับ กัน คุ ณ ภาพของภาพที่ถ่า ยได้อ าจ
เพิ่มขึ้นอย่างมาก หากช่ างภาพเลื อกจัดองค์ประกอบภาพให้สะท้อนถึ งวัตถุ ประสงค์ในการถ่ายภาพ
ของช่ างภาพ การจะทาเช่ นนั้นได้ จาเป็ นที่จะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานสาหรับการจัดองค์ประกอบ
และใช้อ งค์ป ระกอบแบบต่า งๆ ให้ส อดรับ กับ จุด มุ่ง หมายของการถ่า ยภาพหรื อตามตัวแบบที่ถ่า ย
เราจึงขอแนะนาให้คุณทาความเข้าใจพื้นฐานองค์ประกอบภาพให้แม่นยา และใช้ความรู ้ เหล่านั้นกับ
ภาพที่คุณถ่าย
เทเลโฟโต้
เมื่อ ถ่า ยด้วยทางยาวโฟกัส ฝั่ ง เทเลโฟโต้ ภาพที่อ อกมาจะกลายเป็ นภาพทิว ทัศ น์ซ่ึ ง มีบ า้ น
หลังคาสี แดงและทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็ นธี มหลัก
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รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างภาพถ่ายแบบเทเลโฟโต้
มาตรฐาน
เมื่อถ่ายด้วยทางยาวโฟกัสมาตรฐาน ท้องฟ้ าจะปกคลุ มพื้นที่ส่วนมากในองค์ประกอบภาพ
และหลังคาสี แดงจะถูกขับเน้นให้เด่นชัดขึ้น

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างภาพถ่ายแบบมาตรฐาน
มุมกว้ าง
เมื่อถ่ายด้วยทางยาวโฟกัส มุม กว้า ง ผืนหญ้า และท้องฟ้ าจะกลายเป็ นธี มหลักของภาพ โดย
จะมองเห็ นบ้านหลังคาสี แดงไม่ค่อยชัดนัก
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รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างภาพถ่ายแบบมุมกว้าง
การจัดเฟรมภาพ: ตัดสิ นใจว่ าจะเลือกส่ วนใดเพื่อที่จะถ่ ายภาพ
ซู พรี ม พริ้ น (2558) กล่าวว่า ขั้นตอนแรกในการกาหนดองค์ประกอบภาพก็คือ การจัดเฟรม
ภาพ โดยเลื อกธี มหลักผ่านช่ องมองภาพหรื อจอ LCD ด้านหลัง แล้วจึง กาหนดพื้นที่ที่คุ ณต้องการ
ถ่าย ในการจับ ภาพพื้ นที่ที่ต้ งั ใจไว้ใ ห้อยู่ใ นกรอบสี่ เหลี่ ย ม คุ ณจาเป็ นต้องปรับพื้นที่โดยการเปลี่ ย น
ทางยาวโฟกัสในกรณี ที่ใช้เลนส์ ซูม แต่หากใช้เลนส์ เดี่ ยว คุ ณจะต้องเปลี่ ยนตาแหน่ งของตัวเองเพื่อ
ปรับ ระยะระหว่า งกล้อ งกับ ตัว แบบ หรื อ เปลี ่ ย นไปใช้เ ลนส์ เ ดี ่ ย วที ่มีท างยาวโฟกัส ต่า งออกไป
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นตัวอย่างการจัดเฟรมภาพของตัวแบบเดี ยวกัน 3 รู ปแบบ สังเกตได้ว่า ความรู ้ สึก
ของภาพที่สื่อออกมานั้นเปลี่ ยนไปตามพื้นที่ที่ถ่ายในภาพ
ระดับการตั้งกล้ องแนวตั้งและแนวนอน: หลีกเลี่ยงภาพซึ่ งให้ ความรู้ สึกที่ไม่ เป็ นธรรมชาติ
ข้อพิจารณาอย่า งหนึ่ ง ที่สาคัญมากเมื่อถ่า ยภาพคือ การตรวจสอบให้แน่ ใ จว่า องค์ป ระกอบ
ภาพไม่ดูผิดธรรมชาติ แท้จริ งแล้ว แนวคิดเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องปกติธรรมดามากๆ เพียงแค่ปรับแก้ความ
เอียงในกล้องเพื่อให้ตรวจดูระดับแนวตั้งและแนวนอนของภาพที่คุณต้องการถ่า ย ให้องค์ประกอบ
วางอยู่ใ นแนวตั้ง หรื อแนวนอน ในภาพถ่ายทิวทัศน์ที่มีเส้นขอบฟ้ ารวมอยู่ใ นภาพ ความรู ้ สึก มัน่ คง
ในองค์ป ระกอบภาพอาจลดลงไปหากถ่า ยภาพเอีย งจากแนวขนานตามปกติ ในลัก ษณะเดี ย วกัน
สาหรับ ภาพที่มีทิวทัศ น์เ มืองหรื อตึก อาคารจะต้องใช้ค วามเอาใจใส่ ใ นการถ่า ย เพราะเส้นสายทั้ง
แนวตั้ง และแนวนอนในภาพมีผลต่อการดึ งความสนใจของผูช้ ม ในสองตัวอย่า งข้า งต้น แนวนอน
ของภาพด้านขวามือคงที่ ทาให้ดูน่ามองมากกว่า แม้ในภาพสแน็ป อย่า งในตัวอย่า งด้า นล่า งซึ่ ง ฉาก
เป็ นคาเฟ่ การเน้นเส้นแนวนอนของภาพช่ วยเพิ่มความรู ้ สึ ก มัน่ คงให้ก บั องค์ป ระกอบภาพหากคุ ณ
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ใช้เลนส์ มุม กว้าง บริ เวณขอบภาพจะออกมาบิดเบี้ ยว ในกรณี น้ ี ให้ปรับระดับกล้องเพื่อแก้ไขความ
บิดเบี้ยวโดยมุ่งความสนใจไปที่ส่วนกลางของภาพ
2.1.2 กฎสามส่ วน (Rule of Thirds)
การจัดองค์ประกอบของภาพให้ดูดีประการหนึ่ งคื อการเลื อกวางตาแหน่ งจุ ดสนใจของภาพ
โดยการแบ่งด้านกว้างและด้านยาวออกเป็ นด้านละสามส่ วนจะทาให้ภาพถูกแบ่งออกมาได้ 9 ช่อง จุดที่
เส้นแบ่งตัดกันจะมีอยู่ 4 จุดด้วยกัน จุดใดจุดหนึ่ งของจุดทั้งสี่ ถื อเป็ นตาแหน่ งสาหรับวางส่ วนสาคัญ
ที่สุดของภาพ ซึ่ งจะทาให้ภาพมีคุณค่าขึ้น ช่างภาพมือใหม่มกั จะวางจุดสนใจไว้ที่กลางภาพเนื่ องจากยัง
ไม่คุน้ กับการมองผ่านช่องมองภาพ หรื อมัวพะวงมุ่งสนใจกับวัตถุที่จะถ่าย ดังนั้นหากเราฝึ กกวาดสายตา
ดูรอบๆ ภาพที่ช่องมองภาพแล้วเลือกว่าจะเลื่อนจุดสนใจไปยังจุดใดจุดหนึ่งของสี่ จุดดังกล่าว เราก็จะได้
ภาพที่ดูดีข้ ึน

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างภาพกฎสามส่ วน
การวางจุดสนใจไว้ ณ ตาแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ใช่เป็ นข้อบังคับเป็ นเพียงแนวทางสาหรับการ
จัดภาพทัว่ ๆ ไป ช่างภาพอาจมีแนวทางการวางที่ต่างออกไปแล้วแต่แนวคิดในภาพแต่ละภาพ
ความสมดุลของภาพ (Balancing Elements) ในการจัดวางจุดสนใจเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ ง
ของภาพตามกฏสามส่ วนนั้น ทาให้น้ าหนักของภาพหนักไปทางด้านนั้น ส่ วนอีกด้านหนึ่ งจะดูโล่ง จึง
ควรหาจุดสนใจรอง ๆ ไว้อีกด้านหนึ่งเป็ นการถ่วงน้ าหนักให้ภาพดูสมดุลขึ้น ทั้งนี้ ก็อย่าให้จุดสนใจรอง
นั้นมาลดความเด่นของจุดสนใจหลักจนเกินไป
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รู ปที่ 2.5 รู ปภาพที่ใช้ทฤษฎีกฎสามส่ วน
เส้ นนาสายตา (Leading Line) โดยธรรมชาติน้ นั เมื่อเรามองไปยังภาพ ตาของคนเราจะเคลื่อน
ไปตามเส้นสายต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพ ดังนั้น เราสามารถที่จะจัดองค์ประกอบของภาพให้มีเส้นสาย
และให้ผชู ้ มเคลื่ อนสายตาไปตามเส้นสายนั้น (เส้นสายเหล่านี้ อาจจะเป็ นถนน ธารน้ า ทิวเขา เส้นแบ่ง
ของสี สัน เส้นแบ่งความเข้มของแสง ขอบเงาของวัตถุ ฯลฯ) ผ่านจุดสนใจจนเลยไกลออกไป เส้นสาย
เหล่านี้อาจจะมีรูปทรงเป็ นเส้นตรง เส้นเฉียง เส้นโค้ง เส้นซิกแซก ฯลฯ

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างภาพที่มีลกั ษณะมีเส้นนาสายตา
ความสมมาตรและความเป็ นแบบแผน (Symmetry and Patterns) เราสามารถสร้างสรรค์ภาพ
ที่มีความสมมาตรและเป็ นแบบแผนดูน่าเบื่อหน่ าย ให้ดูน่าสนใจได้หากสามารถนาเสนอในมุมมองที่
ผูช้ มไม่ได้คาดคิดมาก่อน ในขณะที่เรากาลังเดินหามุมภาพ ให้ลองฉุ กคิดดูวา่ ช่วงบริ เวณนั้นมีโครงสร้าง

99
อะไรที่เป็ นแบบแผน มีความสมมาตร อาจเป็ นอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง หรื อป่ าเขา ลองส่ องช่องมองกล้องดู
ก็อาจได้ภาพที่มีคุณค่าได้ และหากเรามีการคิดต่างออกไปโดยวางจุดสนใจลงไปที่ตาแหน่งใดตาแหน่ง
หนึ่งของภาพประเภทนี้ ก็อาจได้ภาพที่ดูดีดว้ ยก็ได้

รู ปที่ 2.7 ตัวอย่างภาพที่มีลกั ษณะมีความสมมาตรและความเป็ นแบบแผน
มุ ม มอง (Viewpoint) ก่ อนที่ จ ะลงมื อถ่ า ยภาพให้ ล องใช้เวลาสั ก นิ ดคิ ดหามุ ม ที่ จ ะตั้งกล้อ ง
สาหรับบันทึกภาพ แทนที่จะเป็ นมุมมองในระดับสายตาซึ่ งดูจาแจ หากลองก้มลงในมุมต่าใกล้ระดับพื้น
หรื อตะแคงกล้องทามุมเอียงๆ กับพื้น หรื อปี นไปถ่ายในมุมสู ง ฯลฯ อาจได้มุมมองที่ต่างออกไป และ
สามารถสร้างความเร้าใจให้ผชู ้ มภาพนั้นๆ ได้

รู ปที่ 2.8 ตัวอย่างภาพที่มีลกั ษณะมีมุมมอง
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ฉากหลัง (Background) บ่อยครั้งที่ภาพบางภาพที่น่าจะดูดีแต่พบว่าจุดสนใจกลับดูไม่เด่นพอ
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะฉากหลังดูวนุ่ วายแย่งความสนใจจากจุดสนใจหลัก ดังนั้น ในการถ่ายภาพให้หามุม
กล้องที่ฉากหลังดูค่อนข้างเรี ยบ ไม่มีอะไรรกสายตา ไม่มีแสงสี ที่จะมาแย่งตายตาไปจากจุดสนใจ อีก
ทางหนึ่งคือ เปิ ดขนาดของอะเพอร์ เจอร์ ให้ใหญ่ข้ ึนเพื่อให้ระยะชัดลึกน้อยลงทาให้ฉากหลังพร่ ามัว การ
ถ่ายของชิ้นเล็ก ๆ เช่นการถ่ายภาพดอกไม้ เราสามารถใช้ระดาษที่มีสีโทนมืดไปไว้ดา้ นหลังของดอกไม้
ที่จะถ่ายเพื่อทาเป็ นฉากหลัง ก็จะทาให้ภาพของดอกไม้ดูโดดเด่นขึ้น

รู ปที่ 2.9 ตัวอย่างภาพที่มีลกั ษณะมีการเน้นตัววัดถุ เบลอฉากหลัง
ความลึก (Depth) แม้วา่ ภาพถ่ายจะเป็ นภาพสองมิติ เราสามารถถ่ายทอดให้ภาพดูมีความลึกเพิ่ม
อีกมิติหนึ่ งได้ โดยการจัดภาพให้มีท้ งั ฉากหน้า วัตถุ และฉากหลัง ทาให้แต่ละช่วงดูต่างจากกัน อาจจะ
ต่างกันที่โทนสี น้ าหนักของแสง ความคมชัด ด้วยการจัดวางที่ดีทาให้ภาพดูมีความลึกขึ้น

รู ปที่ 2.10 ตัวอย่างภาพที่มีลกั ษณะมีการเน้นที่ความลึก
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กรอบภาพ (Framing) ภาพบางภาพอาจดูโล่ง ๆ แต่หากเราแต่งภาพโดยให้มีฉากหน้า เช่นให้มี
กิ่งไม้ใบไม้มาแซม ๆ ที่ขอบภาพ สามารถทาให้ภาพดูดขึ้นไม่โล่งเหมือนเดิม การประกอบภาพด้วยขอบ
ประตู หรื อขอบหน้า ต่ า งไว้ใ นบริ เวณขอบของภาพสั ก สองถึ ง สี่ ด้า นก็ ช่ ว ยให้ ภาพนั้น ๆ ดู ไ ม่ โ ล่ ง
จนเกิ นไปได้เช่ นกัน การจัดให้มีกรอบภาพแบบธรรมชาติน้ ี ยงั เป็ นเทคนิ คที่ช่วยให้จุดสนใจดูเด่นขึ้ น
และยังเพิ่มมิติให้กบั ภาพได้

รู ปที่ 2.11 ตัวอย่างภาพที่มีลกั ษณะมีการเน้นที่กรอบภาพตามธรรมชาติ
การตัดส่ วนเกิน (Cropping) บางครั้งการถ่ายภาพมีขอ้ จากัดทาให้ไม่สามารถถ่ายภาพวัตถุหลัก
ให้มีขนาดใหญ่เท่าที่ตอ้ งการอาจจะเนื่ องจากถ่ายในระยะไกลเกินไป หรื อบางครั้งภาพที่ถ่ายนั้นพบว่า
จุดสนใจหลักถูกแย่งความสนใจจากสิ่ งที่อยูร่ อบ ๆ การตัดขอบภาพในส่ วนที่ไม่จาเป็ นออกไปจึงช่วย
แก้ปัญหานี้ได้ ช่วยทาให้สัดส่ วนของจุดสนใจให้ใหญ่ข้ ึนเทียบกับพื้นที่ที่เหลืออยู่ ในขณะที่กาลังเลือก
ส่ วนเกินที่จะตัดออกนั้น ให้พิจารณาดูวา่ ตาแหน่งของจุดสนใจจะถูกเลื่อนไปอยูใ่ นตาแหน่งใดของภาพ
ให้ใช้กฏสามส่ วนมาปรับปรุ งให้ภาพสมบูรณ์ข้ ึน การตัดส่ วนเกิ นออกก็มีขอ้ เสี ยคือทาให้รายละเอียด
ของภาพด้อยลง จึ ง ไม่ควรทาการตัดส่ วนเกิ นออกมากจนเกิ นไป และหากเป็ นไปได้ ในช่ วงทาการ
บันทึกภาพให้เดินเข้าไปใกล้วตั ถุมากขึ้น หรื อใช้เลนส์ซูมดึงภาพให้เข้ามาใกล้ข้ ึน

12
12

รู ปที่ 2.12 ตัวอย่างภาพที่มีลกั ษณะมีการตัดส่ วนเกินออก
จากการที่ ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึ กษาเนื้ อหาจากทฤษฎี แนวคิ ดเกี่ ยวกับพื้นฐานของการถ่ ายภาพ
พบว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถนามาปรับใช้ในการปฎิบตั ิงานสหกิ จศึกษาได้อย่างมาก โดยเฉพาะการ
เข้าใจการเรื่ องการจัดเฟรมและการจัดองค์ประกอบภาพ ซึ่ งถื อว่ามี ความสาคัญมากสาหรั บการเป็ น
อาชี พ ช่ า งภาพ เพราะจะท าให้ ช่ า งภาพสามารถสร้ า งสรรค์ผ ลงานออกมาได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทการเป็ นช่ างภาพ
ซู พรี ม พริ้ น (2558) กล่ าวว่า ช่ างภาพ หรื อ ช่ างถ่ ายภาพ คื อบุ คคลที่ มีความชานาญในการ
ถ่ า ยภาพโดยใช้ ก ล้ อ ง อาจจัด ได้ ว่ า เป็ นศิ ล ปิ น เนื่ อ งจากช่ า งภาพสามารถจัด วางองค์ ป ระกอบ
(Composition) ที่จะปรากฏในรู ปภาพก่อนลงมือถ่าย คล้ายกับวิธีของศิลปิ นวาดภาพทัว่ ไป
ช่างภาพจาเป็ นต้องเข้าใจแสงและองค์ประกอบจึงจะสามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์
แบบและสวยงามได้ ซึ่ งจะเกี่ยวกับทฤษฎีของแสงในฟิ สิ กส์ โดยตรง แต่ช่างภาพนาคุณสมบัติของแสง
มาประยุกต์ใช้ให้เป็ นศิลปะได้ อาจมีวิธีในการนาเสนองานของตนที่แตกต่างกันไปตามความคิดและ
จินตนาการของตน ซึ่ งผลงานนั้นอาจไม่ถูกต้องหรื อสวยงามตามมุมมองของคนทัว่ ไป
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานช่างภาพ ซึ่ งมีลกั ษณะงาน
ที่ ป ฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การเตรี ย ม การถ่ า ยท า จัดหาและเก็ บ รั ก ษาวัส ดุ อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการถ่ า ยภาพ และ
เผยแพร่ ภาพวิจิตร รวมทั้งภาพสี ภาพขาวดา ภาพยนตร์ ข่าวและสารคดี เขี ยนบท ถ่ ายภาพยนตร์ ล้าง
ฟิ ล์ม และล้างอัด ขยายภาพ ตัดต่อหรื อตกแต่งฟิ ล์ม ตกแต่งภาพ ลาดับภาพ บันทึกเสี ยง ตัดต่อและเทียบ
เสี ยงประกอบภาพยนตร์ และภาพสไลด์ พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จัดหมวดหมู่ และเก็บรักษาภาพและฟิ ล์ม
และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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อาชี พช่ างภาพ นับว่าเป็ นอี ก อาชี พ ที่ สร้ างรายได้จากการสร้ างสรรค์ผลงานการถ่ ายภาพได้
หลากหลายรู ป แบบ และสามารถสร้ า งงานให้ก ับ ผูค้ นที่ เกี่ ย วข้องได้อย่า งมากมาย เนื่ องจากในยุ ค
ปั จจุบนั การถ่ายภาพเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญของงานต่าง ๆ เช่น งานแฟชัน่ งานนิ ตยสาร งานหนังสื อ งาน
มงคล งานอวมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะงานแต่งงานได้รับความนิ ยมมากและสร้างเม็ดเงินจากการถ่ายภาพ
คู่แต่งงานหลักพันถึงหลักหมื่น จึงทาให้เกิดสตูลดิโอสาหรับถ่ายภาพคู่แต่งงานมากมาย ตลอดจนถึงการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างเช่น การอัดวีดีโอเพื่อประกอบในงานแต่งงานให้แขกผูร้ ่ วมงานได้ดูและร่ วม
ชื่นชม นับว่าอาชีพช่างภาพเป็ นอีกอาชีพที่น่าสนใจสาหรับคนยุคใหม่อย่างมาก
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาเนื้ อหาจากทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการเป็ นช่างภาพ ทา
ให้ผูจ้ ดั ทาได้ทราบถึ งขอบเขตของการทางานของช่ างภาพ แนวความคิ ดของอาชี พช่ างภาพ และสิ่ ง
สาคัญของการเป็ นช่างภาพ ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อเป็ นช่างภาพมืออาชี พ และ
ผูจ้ ดั ทาได้นาความรู ้ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาและนามาปรับใช้ในการทางานจริ งต่อไป
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการถ่ ายภาพพรีเวดดิง้
คัลเลอร์ ฟี ล (2553). กล่ าวว่า Pre-Wedding Photography คื อ การถ่ ายภาพเฉพาะบุ คคล
(Portrait) ของคน 2 คน ที่มีความรัก มุมมองและอารมณ์ของภาพมุ่งเน้นถึงความสุ ขของคน 2 คนใน
อริ ยาบทต่างๆ ทั้งแบบจัดถ่ายแบบแฟชัน่ และ ทีเผลอ ( Candid ) Pre-Wedding ในมุมมองของผูจ้ ดั ทา
คือ การถ่ายภาพคู่รักที่มีแผนกาลังจะแต่งงานกัน ภาพคู่ที่แสดงถึงความรักนี้ อาจแตกต่างจากภาพเดิมที่
เคยถ่ายเล่นกันมา คือมี ช่างภาพอาชี พมาออกแบบสไตล์ของมุ มภาพและถ่ ายภาพด้วยอุ ปกรณ์ กล้องที่
ระดับมืออาชีพ อารมณ์ที่ได้จะเป็ นแบบเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ทีมงานที่ใช้ในการทางานอาจมีต้ งั แต่ 2
คนขึ้นไป
สิ่ งที่สาคัญที่สุดของการถ่ายภาพนั้นอยูท่ ี่ภาพที่ได้มานั้น คู่รักหรื อผูเ้ ป็ นแบบเอาไปใช้ประกอบ
(ตกแต่ ง ) ในการจัด งาน เพื่ อ ให้ง านมี สี สั น และบ่ ง บอกถึ ง เอกลัก ษณ์ ใ นการจัด งาน ตั้ง แต่ ก ารจัด
Exhibition สมุดภาพ การ์ ดเชิ ญ ของชาร่ วยต่างๆ เป็ นต้น อีกหนึ่ งความหมายและความสาคัญของการ
ถ่ายภาพ Pre-Wedding นั้น ในมุมมองของผูจ้ ดั ทา ยังเป็ นกิจกรรมครั้งเดียวในชีวิตคู่ที่จะมีภาพความรัก
เก็บไว้ดูกนั ภาพความรักที่คนมีความรักถ่ายให้อารมณ์ของภาพมันจะหอมหวานอบอวลด้วยความรัก
จะดูกี่ครั้งกี่หนก็ยงั มีความสุ ข เรื่ องราวในวันถ่ายภาพแม้เล่าแล้วเล่าอีกก็ไม่มีวนั เบื่อ แถมมีความสุ ขทุก
ครั้งที่เล่าเรื่ องราว และภาพ Pre-Wedding ที่สามารถเล่าเรื่ องราวของความรักนี้ เมื่อเรานามาใช้ตกแต่ง
สถานที่จดั งาน แขกที่มาร่ วมงานก็พลอยได้รับความหอมหวานของความรัก มีความสุ ขในวันที่สาคัญ
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และพิเศษในชี วิตของคุณ ภาพของคนที่มีความรักเป็ นภาพที่มีความหมายเกี่ยวกับเนื่ องของงานอารมณ์
และความรู ้สึก หนึ่ งภาพถ่ายมักมีความผูกพันทางจิตใจกับบางสิ่ งบางอย่างในหลายแง่มุมทั้งลึกซึ้ งและ
กว้างขวาง
ถ่ายพรี เวดดิ้ง(Pre Wedding) ต้องเตรี ยมตัวอย่างไร การถ่ายภาพพรี เวดดิ้งนั้นเราเน้นที่คู่รักและ
ภาพสวยคมจัดโดยที มงานมื ออาชี พ คู่รักเลื อกสวมใส่ ชุดแต่งงาน ชุ ดราตรี หรื อชุ ดไปรเวท (private)
แต่งหน้าทาผมโดยช่างแต่งหน้ามืออาชีพ ปั จจุบนั คู่รักสามารถเลือกที่ใช้บริ การเวดดิ้งสตูดิโอ (Wedding
Studio) แบบ all-in-one หรื อช่างภาพที่รับถ่ายรู ปแต่งงานโดยเฉพาะ ชุดที่ใช้และเครื่ องประดับหากใช้
บริ การเวดดิ้งสตูดิโอก็มีจะมีให้เลือกหรื อไม่วา่ อย่างไรเราสามารถหาซื้ อหรื อเช่าได้คู่บ่าวสาวที่กาลังจะ
มีแพลนจะถ่ายพรี เวดดิ้งควรมีความพร้อมในการเตรี ยมตัวก่อนการถ่ายพรี เวดดิ้งมากที่สุด
ดัง นั้น มุ ม มองนิ ย ามรั กของแต่ ละคู่จะไม่ เหมื อนกันเป็ นนามธรรมจึ ง ไม่ อาจมองเห็ น สื่ อที่
ใกล้เคียงที่สามารถระบุเจาะจงคงหนีไม่พน้ "ภาพถ่าย" Pre-Wedding จึงเป็ นกิจกรรมสาคัญที่จะบ่งบอก
ถึงความพร้อมของความรักที่คนสองคนมีต่อกันและพร้อมที่จะใช้ชีวติ ร่ วมกัน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาเนื้ อหาจากทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพพรี เวดดิ้ง ทาให้
ผูจ้ ดั ทาได้เข้าใจถึงความหมายและหลักการของการถ่ายภาพพรี เวดดิ้ง ว่ามีจุดประสงค์และแนวทางใน
การถ่ายทาเพื่ออะไร สิ่ งนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่างภาพควรจะเข้าใจถึงเนื้ อหาและแนวทางของการถ่ายภาพ
ประเภทต่างๆ เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการปรับกลไกต่ างๆของกล้อง
ซู พ รี ม พริ้ น (2558). กล่ า วว่า การใช้ก ลไกต่ า งๆ ของกล้อ งนั้น นัก โฆษณาควรศึ ก ษาและ
ทดลองใช้ก ลไกต่ า งๆ จากคู่ มื อ ของกล้อ งที่ ต นเองมี อ ยู่จ นช านาญ ซึ่ งกล้อ งแต่ ล ะยี่ห้ อ แต่ ล ะรุ่ น มี
วิธีการใช้ที่แตกต่างกันซึ่ งสมัยนี้ มกั เป็ นระบบดิ จิตอลกันแล้วในที่น้ ี ขออธิ บายโดยภาพรวมแบบย่อๆ
เกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องการตั้งความไวแสง (ISO) ความละเอียดจานวนพิกเซล การปรับลักษณะ
แสงตามชนิดของแหล่งกาเนิ ดแสงที่ใช้ถ่ายภาพในขณะนั้น (White Balance) ความเร็ วชัตเตอร์ (S) หรื อ
(TV) ขนาดรู รับแสงที่แสดงค่าเป็ น F ในโหมด (A) หรื อ (AV) และการปรับระยะชัด (Focusing)
2.4.1 การตั้งความไวแสง (ISO) มีต้ งั แต่ AUTO ที่ตวั กล้องปรับให้โดยอัตโนมัติ แล้วก็มีที่เป็ น
ตัวเลข อาจมีต้ งั แต่ 100 200 400 800 หรื อมากกว่า หรื อเป็ นรู ปแบบอื่นตามแต่ตวั กล้องนั้นมี ตัวเลขยิง่
สู งเท่าใด ก็ยงิ่ สามารถถ่ายในสภาพแสงมืดได้เท่านั้น สภาพแสงถ้าสว่างมากก็ไม่จาเป็ นต้องใช้ความไว
แสงสู ง เพราะความไวแสงยิง่ สู งยิง่ มีสิ่งรบกวน (noise) มากขึ้นตามไปด้วย
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2.4.2 ความละเอียดจานวนพิกเซล ขึ้นอยูก่ บั ความละเอียดของกล้องนั้นจะตั้งได้สูงขนาดใด ยิ่ง
สู งก็ยิ่งละเอียดมากแต่จะได้จานวนภาพน้อย หากต้องการภาพขยายขนาดใหญ่ ควรตั้งความละเอียด
จานวนพิกเซลไม่นอ้ ยกว่า 6 ล้านพิกเซล ถ้าไม่ตอ้ งการขยายภาพขนาดใหญ่ก็ไม่จาเป็ นต้องตั้งสู ง แต่
จริ งๆ แล้วไม่วา่ จะนาไปขยายขนาดใหญ่หรื อไม่ก็ตาม ควรตั้งความละเอียดไว้สูง จะได้คุณภาพของภาพ
ดี เสมอ ซึ่ งน่ าจะมีการ์ ดที่มีความจุสูงไว้ใช้ หรื อไม่ก็นาเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้วลบข้อมูลในการ์ ดทิ้ง
ก่อนเอาไปถ่ายภาพต่อไปอีกได้ การปรับลักษณะแสงตามชนิ ดของแหล่งกาเนิ ดแสงที่ใช้ถ่ายภาพใน
ขณะนั้น (White Balance) ซึ่ งมีท้ งั แบบอัตโนมัติ และแบบเฉพาะเจาะจงตามลักษณะแต่ละชนิ ดของ
แหล่งกาเนิดแสงที่ใช้ถ่ายภาพในขณะนั้น เช่น แสงแดด แสงประดิษฐ์ชนิดต่างๆ เป็ นต้น
2.4.3 ความเร็วชั ตเตอร์ (S) หรือบางกล้ องเป็ น (TV) ซึ่ งแสดงค่าตัวเลขเป็ นส่ วนของ 1 วินาที
ตัวเลขต่ าตั้งแต่ 60 ลงมา เวลาถ่ายภาพสิ่ งที่เราจะถ่ายเคลื่ อนไหว หรื อกล้องไม่นิ่ง ภาพจะเบลอ ยิ่งต่ า
เท่าไรยิง่ เบลอเท่านั้น ตรงกันข้าม ถ้าต้องการให้มนั หยุดนิ่งก็ควรใช้ตวั เลขของ S หรื อ TV สู งขึ้น
2.4.4 ขนาดรู รับแสง (A) หรือ (AV) แสดงค่าตัวเลขเป็ น F ตัวเลขยิง่ น้อย ระยะชัดลึกจะน้อย
ไปด้วย คือจะชัดเฉพาะจุดที่เราปรับชัด ข้างหน้าและข้างหลังจะเบลอ ตรงกันข้าม ตัวเลขยิง่ สู ง ระยะ
ชัดลึกจะมีมากขึ้น คือนอกจากจุดที่เราปรับชัดจะชัดอยูแ่ ล้ว ข้างหน้าและข้างหลังจุดที่ปรับชัดจะชัดไป
ด้วย
2.4.5 การปรับระยะชัด (Focusing) มีท้งั แบบ AUTO ที่ตวั กล้องปรับให้เอง กับแบบ Manual ที่
ต้องหมุนปรับชัดโดยผูถ้ ่ายเอง นอกจากนี้ ยงั มีระบบปรับชัดเฉพาะจุดแบบเฉลี่ย หรื ออีกหลายๆ แบบที่
กล้องนั้นๆจะอานวยความสะดวกให้
ทีน้ ี เพื่อให้การถ่ ายภาพด้วยระบบดิ จิตอลให้ง่ายขึ้ นไม่ตอ้ งไปงงกับโหมดต่างๆ เราสามารถ
เลือกใช้โหมดเป็ นแบบ AUTO ที่ตวั กล้องปรับให้เองทุกอย่างโดยอัตโนมัติ เพียงแค่เล็ง ปรับชัดด้วยการ
กดชัตเตอร์ ลงไปเบา ๆ ครึ่ งหนึ่ งก่ อนแล้วค่อยกดตามลงไปให้ชัตเตอร์ ลนั่ เท่านั้น หรื อจะเป็ นระบบ
MANUAL (M) ที่เราต้องปรั บเองทุกอย่างตั้งแต่ความเร็ วชัตเตอร์ ขนาดรู รับแสง และการปรับชัด
นอกจากนี้ ยงั มีระบบกึ่ ง AUTO ที่ช่วยให้การถ่ายภาพแบบเฉพาะเจาะจงได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นหลาย
โหมดด้วยกัน ซึ่ งจะแสดงเป็ นตัวอักษร S (TV) A (AV) P SP ที่เป็ นภาพใบหน้าคน ภูเขา คนวิ่ง เดือน
กับดาว ดอกไม้ เป็ นต้น
S (TV) คือ SHUTTER เป็ นโหมดเลื อกตั้งความเร็ วชัดเตอร์ เป็ นหลักเมื่อต้องการ
ถ่ายภาพเคลื่ อนไหวว่าจะให้สิ่งที่เคลื่ อนไหวหยุดนิ่ งหรื อเบลอ ถ้าต้องการให้หยุดนิ่ งก็ต้ งั ตัวเลขของ S
ให้สูงเข้าไว้ ต้องการให้เบลอก็ใช้ตวั เลขต่า แล้วตัวกล้องก็จะไปปรับขนาดรู รับแสงให้เองโดยอัตโนมัติ
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A (AV) คือ APERTURE เป็ นการเลือกขนาดรู รับแสงเป็ นหลัก ซึ่ งจะแสดงค่าตัวเลข
เป็ น F หากต้องการระยะชัดลึกยาวก็ใช้ตวั เลขของ F สู ง หากต้องการระยะชัดลึกสั้นก็ใช้ตวั เลขต่า แล้ว
กล้องจะไปปรับความเร็ วชัตเตอร์ (S) หรื อ (TV) ให้เองโดยอัตโนมัติ
P คือ PROGRAM จะแสดงตัวเลขทั้ง S และ F พร้อมกันตามสภาพแสงในขณะนั้น
ซึ่ งเราสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการว่าเราจะถ่ายเป็ นแบบความเร็ วชัตเตอร์ เป็ นหลัก หรื อขนาดรู
รับแสงเป็ นหลัก ซึ่ งจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเราใช้อะไรเป็ นหลักแล้วอีกอย่างจะมีค่าตัวเลขเป็ นเท่าไร
SP คือ SPECIAL PROGRAM ซึ่งมี
เน้นชัดที่หน้า ฉากหน้าฉากหลังเบลอโดยไม่ตอ้ งไปตั้ง A กว้าง
ทิวทัศน์ ระยะชัดลึกยาว โดยไม่ตอ้ งไปตั้ง A ให้แคบ
จับภาพสิ่ งเคลื่อนไหวให้ชดั เสมอ
โหมดดาวกับเดือน จะถ่ายแสงไฟตอนกลางคืน
ใช้ถ่ายสิ่ งของเล็ก ๆ ระยะใกล้
การถ่ายภาพนั้นต้องตัดสิ นใจให้ ควรเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ งก่อนระหว่างความเร็ วชัตเตอร์
ที่ควบคุ มภาพเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหว หรื อขนาดรู รับแสง ที่ควบคุ มภาพเกี่ ยวกับระยะชัดลึ ก ถ้าเป็ น
ภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว อยากให้นิ่ง ใช้ตวั เลขของ S หรื อ TV ให้สูง ต้องการให้เบลอก็ใช้ตวั เลขต่า
อยากให้ระยะชัดลึกสั้น ตั้งค่า F ในโหมด A หรื อ AV ใช้ตวั เลขต่า ต้องการระยะชัดลึกยาวก็ใช้ตวั เลข
สู งเข้าไว้ แล้วตัวกล้องก็จะไปปรับอีกอย่างให้โดยอัตโนมัติ
ทั้งหมดที่กล่าวมานี่เป็ นเพียงพื้นฐานบางประการในการถ่ายภาพที่จะได้มาซึ่ งภาพเท่านั้น ภาพ
นั้นจะสื่ อความหมายได้ดีตอ้ งมีองค์ประกอบภาพดี นักโฆษณาต้องมีความรู้ความชานาญในการวางมุม
กล้อง สามารถเน้นจุดเด่ นให้เด่ นที่ สุด ถ่ายภาพแต่ละภาพให้มีความหมายเดี ยว เป็ นกลุ่ มก้อน และมี
น้ าหนักถ่วงที่ดี
2.4.6 การวางมุมกล้ อง ในการวางมุมกล้อง ต้องมีความเข้าใจในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
รู ปแบบ ที่เป็ นแนวนอน
แนวตั้ง
แนวนอน ให้ความรู้สึกกว้างไกล และสบาย ๆ
แนวตั้ง ให้ความรู้สึกแคบ ใกล้ เครี ยด
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แนวนอน แนวตั้ง มีความรู ้สึกเช่นเดียวกับรู ปแบบ
เส้นตัดกัน ขัดแย้ง เป็ นอุปสรรค
เส้นขนาน ไปด้วยกันได้ ยินยอม
เส้นเฉียง เดินทาง
เส้นคดเคี้ยว เคลื่อนไหว ไม่อยูน่ ิ่ง
เส้นสามเหลี่ยม มัน่ คง มีพละกาลัง
เส้นโค้ง อ่อนช้อย โค้งแบบตัว อ่อนช้อยที่สุด
สี แบ่งเป็ นขาวดา กับธรรมชาติ
สี ขาวดาก็แบ่งเป็ น
- HIGH KEY มีสีขาวมาก ดาน้อย นิ่มนวล สบาย
- LOW KEY มีสีขาวน้อย ดามาก เครี ยด หนัก
สี ธรรมชาติแบ่งเป็ น
- สี เย็น มีสีเขียว ฟ้ า น้ าเงิน เย็นสบาย อยูส่ ู ง ไกล
- สี ร้อน มีสีเหลือง แดง ส้ม แสด ร้อนแรง พุง่ มาข้างหน้า
แสง หากต้องการให้ภาพมีมิติที่สามควรเลี่ยงทิศทางแสงจากข้างบนลงมาตรงๆ แบบ
ตอนเที่ยง ตามแสง แสงจะแบน และจากล่างขึ้นบน (ยกเว้นจะเน้นให้น่ากลัวเหมือนผี)
ตาแหน่ งจุดเด่ น ไม่ควรวางตาแหน่งจุดเด่นไว้ตรงกลางภาพ เป็ นตาแหน่งที่ดูแล้วเบื่อ
ง่าย โดยธรรมชาติแล้ว คนเราเวลาดูภาพจะดูที่กลางภาพก่อน เมื่อเห็นแล้วไม่สนุ ก ไม่ได้คน้ หาเหมือน
การเล่นซ่อนหาที่คนซ่อนไม่ไปซ่อนก็ไม่สนุก ฉันใดก็ฉนั นั้นแหละ ทีน้ ี ควรวางตาแหน่งจุดเด่นอย่างไร
จึงดี ก็ให้แบ่งเส้นแต่ละเส้นเป็ นสามส่ วนเท่ากัน แล้วลากเส้นจากจุดแบ่งแต่ละจุดไปบรรจบกันยังเส้นตรง
ข้าม ตาแหน่ งจุดตัดแต่ละจุดซึ่ งมี ท้ งั หมดสี่ จุดด้วยกันเป็ นตาแหน่ งจุดเด่นที่ ดี ก็เลื อกเพียงจุดเดี ยวตาม
ความเหมาะสม
การเน้ นจุดเด่ นให้ เด่ นที่สุดโดยวางตาแหน่ งจุดเด่นให้ถูกต้อง ปรับชัดที่จุดเด่น จุดเด่น
โตพอควร จุดเด่นมีสีแสงตัดกับสิ่ งแวดล้อมใช้เส้นให้ถูกความหลายและนาสายตา
ภาพแต่ ละภาพมีความหมายเดียว หากมีหลายความหมายผูช้ มจะสับสน
เป็ นกลุ่มก้ อน สนับสนุนกันด้วยดี
มีนา้ หนักถ่ วงดี ถ่วงน้ าหนักด้วยฉากหน้าฉากหลัง ซ้ายขวา บนล่าง
เส้ น

จากการที่ ผูจ้ ดั ท าได้ทาการศึ ก ษาเนื้ อหาจากทฤษฎี แนวคิ ดเกี่ ยวกับการปรั บ กลไกต่างๆของ
กล้องทาให้ผจู ้ ดั ทาได้ทราบถึงกลไกต่างๆ ภายในกล้องว่ามีอะไรบ้าง เช่น การตั้งค่าต่างๆ การปรับมุม
กล้อง การปรับแสง การปรับค่าให้เหมาะสมกับงาน ซึ่ งถือว่ามีความสาคัญมากในการเป็ นช่างภาพ

