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7-Shot-HDR ภาพทิวทศัน์อนังดงาม
ที่ไม่ควรพลาด
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ISO 50  f/3.5  1/800 sec รายละเอยีดอนัซบัซ้อน
ที่รอให้คณุเก็บไว้ในภาพ
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ความงามอนัแจ่มชัดอย่างที่สดุ
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สวัสดี พวกเราคือทีมช่างสงสัย ก่อนจะเริ่ม 
การผจญภัยเข้าสู่ดินแดน DSLR 
เรามารู้จักกับส่วนประกอบหลักๆ ของ
กล้องดิจิทัล SLR (DSLR) และท�าความ
เข้าใจกันก่อนว่าแต่ละชิ้นท�างานอย่างไร

บทที่ 1: 
มาเริ่มกนัเลย!
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แฟลชหัวกล้อง

กระจกสะท้อนภาพ

เมาท์เลนส์ 
(ส่วนที่ ใช้ประกบเลนส์
เข้ากับตัวกล้อง)

เซ็นเซอร์รับภาพ

ปุ่มกดชัตเตอร์

เลนส์ถอดเปลี่ยนได้
แหวนรองฟิลเตอร์

ด้วยการมองผ่านช่องมองภาพปกติ คุณก็สามารถ
จับภาพที่ต้องการได้ เช่นเดียวกับที่ตาเห็น 
หรือกล่าวได้ว่า มองเห็นอย่างไรก็จะได้
ภาพถ่ายอย่างนั้น

กล้อง DSLR ประกอบด้วยหลายชิ้นส่วนจนอาจท�าให้รู้สึกว่ายุ่งยากและซับซ้อน แต่ความจริงแล้วกล้องชนิดนี้ถูก
ออกแบบมาเพื่อให้สามารถถ่ายภาพที่เยี่ยมยอดได้อย่างง่ายดายและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์! คุณสมบัติหลักที่
ต้องกล่าวถึงของ DSLR ก็คือคุณสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ได้โดยง่าย

กล้อง DSLR ท�างานแทบจะเหมือนกับที่ตาของเรามองเห็นและท�าการสร้างภาพขึ้นมา

มองผ่านสายตาของกล้อง DSLR

กล้อง DSLR ท�างานอย่างไร?

เรื่องจริงน่าสนกุ

กล้อง DSLR คือ กล้องดิจิทัลส�าหรับถ่ายภาพนิ่งที่ใช้กลไกการสะท้อนแสงจากเลนส์ 
(SLR: Single-lens reflex) เป็นกลไกที่ใช้ระบบของกระจกและปริซึม (ค�าว่า “สะท้อน” 
หมายถึงภาพสะท้อนจากกระจก) ท�าให้คุณมองภาพผ่านเลนส์และสิ่งที่เห็นก็จะปรากฏ
ออกมาในภาพถ่ายได้เหมือนอย่างไม่มีที่ติ 

กล้อง DSLR คืออะไร?

จุดออโต้โฟกัส (AF: Auto 
Focus) ซึ่งสามารถเลือกให้
โฟกัสอัตโนมัติหรือจะเลือก
จุดที่ต้องการโฟกัสเองก็ได้

ข้อมูลการถ่ายภาพจะปรากฏ
ขึ้นเพื่อการอ้างอิงให้คุณรู้

รายละเอียด สี การแสดง
สีหน้า และอื่นๆ สามารถมอง
เห็นได้ชัดเจนผ่านช่องมองภาพ

ฐานเสียบแฟลช

ช่องมองภาพด้วยตา
เพื่อจัดองค์ประกอบภาพ

ปุ่มและแป้นหมุนส�าหรับ
การถ่ายภาพและมองภาพ

หน้าจอ LCD แสดงภาพถ่ายและข้อมูลต่างๆ

เลนส์ของ DSLR ก็คือลูกนัยน์ตาที่เราใช้ในการมอง
และจับภาพ

ตัวประมวลผลภาพคือสมองของเราที่ท�าหน้าที่ประมวล
ผลและแปลงสัญญาณแสงที่ได้รับผ่านเซ็นเซอร์รับภาพ
ให้กลายเป็นรูปถ่ายคุณภาพสูง (ข้อมูลภาพ)

ตัวประมวลผลภาพ = สมอง

เซ็นเซอร์รับภาพขนาดใหญ่ท�าหน้าที่รับแสงเช่นเดียว
กับจอประสาทตาของเรา ยิ่งเซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่
เท่าไร รูปถ่ายก็ยิ่งมีคุณภาพดีขึ้นเท่านั้น

เซ็นเซอร์ = จอประสาทตา

เลนส์ = ตา

ความเร็วชัตเตอร์ รรูับแสง ตัวชี้ระดับ
การเปิดรับแสง

จ�านวนภาพสูงสุด
ที่สามารถถ่ายต่อเนือ่ง

ไฟแสดงผลโฟกัส

การใช้ช่องมองภาพ
บทที่ 1: มาเริ่มกนัเลย!

ท�าความรู้จกัส่วนประกอบของกล้อง DSLR

DSLR ท�าให้ทกุอย่างเป็นเรื่องง่าย

บทที่ 1: มาเริ่มกนัเลย! 16
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เลนส์ถอดเปลี่ยนได้

ใช้เลนส์ถ่ายใกล้หรอืเลนส์มาโคร
เพื่อเข้าใกล้วัตถุขนาดเล็ก
อย่างเช่น ดอกไม้ และแมลง 
จะท�าให้คุณเก็บได้แม้
รายละเอียดที่เล็กที่สุด

แสดงความเป็นตัวตนของคุณได้ง่ายๆ ด้วยการเลือกเลนส์ที่มีอยู่หลากหลาย แล้วจะประหลาดใจ
เมื่อเห็นภาพสวยๆ จากฝีมือตัวเอง

เลอืกเลนส์ให้เหมาะกบัสถานการณ์

ใช้ความคิดสร้างสรรค์สรรค์
ภาพและใช้เลนส์มุมกว้าง
พิเศษหรือเลนส์ตาปลาเพื่อ
สร้างเอฟเฟ็กต์ทรงกลมให้
กับภาพของคุณ

ใช้เลนส์มุมกว้าง 
(Wide Angle Lens) 
เพื่อจับภาพได้กว้างขึ้น

เลนส์มุมกว้าง EF17-40mm f/4L USM

เลนส์ถ่ายใกล้ EF100mm f/2.8L Macro IS USM

ขยายภาพวัตถุที่อยู่ไกล
โดยใช้เลนส์มุมแคบ 
(Telephoto lens)

เลนส์มุมแคบ EF300mm f/2.8L IS USM

L-series lens with a distinctive 
red ring around the lens barrel

เลนส์มุมกว้างพิเศษ EF8-15mm f/4L Fisheye USM

เรื่องจริงน่าสนกุ

ด้วยชื่อเสียงอันโดดเด่นในความสามารถเรื่องแสง 

เลนส์ซีรีย์ L ของแคนนอนจึงได้รับการยอมรับ

อย่างมากในบรรดาช่างภาพมืออาชีพในฐานะที่มัน

สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายคุณภาพได้สุดยอด

L มาจากค�าว่าหรหูรา (Luxury)

เลนส์ Diffractive Optics (DO) 
สัญลักษณ์คือขอบเลนส์สีเขียว 
ประกอบด้วยชิ้นเลนส์พิเศษหลายชั้น
ซ้อนกัน ช่วยย่นขนาดเลนส์ให้เล็ก
และมีน�า้หนักน้อยลง

ควบคุมองศาของภาพ
ด้วยเลนส์ทิลท์ - ชิฟท์

ไม่ได้ใช้เลนส์ทิลท์ - ชิฟท์

เลนส์ทิลท์ - ชิฟท์ TS-E17mm f/4L

ดาวน์โหลดแอพลเิคชัน่ 
CanonSGLens ได้ฟรี! 
มีให้ดาวน์โหลดทั้ง
ใน Apple App Store 
และ Google Play

บทที่ 1: มาเริ่มกนัเลย! 18
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ดูวิธีการตั้งค่ากล้อง DSLR 
แล้วไปถ่ายภาพช็อตแรกกัน!

ข้ันตอนที่ 6: เปิดสวิตช์การท�างานขั้นตอนท่ี 2: ใส่เลนส์

ชาร์จแบตเตอรี่
แล้วใส่เข้าไปในกล้อง

ตรวจดูให้แน่ใจว่าตั้งสวิตช์
โหมดโฟกัสของเลนส์ไว้
ตรงออโต้โฟกัส (AF)

เปิดฝาครอบแล้วใส่
การ์ดหน่วยความ
จ�าเข้าไปจนสุด โดย
หันฉลากเข้าหาตัว

กล้องจะท�างาน
หลังจากกดปุ่มเปิด 
คราวนีคุ้ณก็พร้อม
ส�าหรับการ
เริ่มถ่ายภาพ

ประกบจุดตรงเลนส์
และเมาท์เลนส์ท์
ให้ตรงกัน (สีแดง
ตรงกับสีแดง 
สีขาวตรงกับสีขาว)

ดันเลนส์เข้าไปที่เมาท์
เบาๆ แล้วหมุนจน
กระทั่งได้ยินเสียงคลิ๊ก

มองผ่านช่องมองภาพแล้วจัด
ต�าแหน่งของวัตถุในภาพ 
จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์แค่คร่ึง
เดียวเพื่อเล็งต�าแหน่งให้ออโต้
โฟกัสท�างาน เม่ือวัตถุในภาพ
ถูกโฟกัสแล้วก็กดปุ่มชัตเตอร์
ลงไปจนสุดเพื่อบันทึกภาพ

แช๊ะ! ภาพที่เพิ่งถ่าย
จะแสดงให้เห็น
โดยอัตโนมัติบน
หน้าจอ LCD

ขั้นตอนที่ 1: ใส่แบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 3: ใส่การ์ดหน่วยความจ�า ขั้นตอนท่ี 4: ตรวจสอบสวิตช์โฟกัสของเลนส์

ขั้นตอนที่ 5: หมุนแป้นเลือกโหมดถ่ายภาพ
ออโต้อัจฉริยะ

ข้ันตอนที่ 7: กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพ ข้ันตอนที่ 8: ดูภาพที่ถ่าย

เม่ือตั้งโหมดถ่ายภาพออโต้
อัจฉริยะหรือ Scene 
Intelligent Auto (ไอคอน
สี่เหลี่ยมสีเขียว) ในระหว่างที่
ยิงภาพ กล้องจะปรับการตั้ง
ค่าทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ

เตรยีมความพร้อม
ส�าหรบัช็อตแรก

บทที่ 1: มาเริ่มกนัเลย! 20
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เห็นอะไรสะดุดตาอย่างนั้นหรือ? ไม่ต้องรีรอ เพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์คุณก็ถ่ายภาพสิ่งที่เห็นได้ในทันที

ออกแบบมาเพื่อการถ่ายรปูได้รวดเร็วและง่ายดาย

เรื่องจริงน่าสนกุ

การถ่ายภาพแนวตั้ง ยืนแยกขาเพื่อค�้าล�าตัว
ให้ม่ันคงการถ่ายภาพแนวนอน

ถอืกล้องอย่างไรให้ถกูต้อง?

กดชตัเตอร์
บทที่ 1: มาเริ่มกนัเลย!

ภาพที่ได้จะคม 
แจ่มชัด

ตรวจดูให้แน่ใจว่า
กล้อง DSLR ตั้งค่า
ไว้ที่โหมดออโต้โฟกัส 
(AF) จุดที่ได้โฟกัส
จะมีไฟปรากฏขึ้น

เทคนคิการโฟกสั 2 ขั้นตอนส�าคญั: โฟกสัและกดชตัเตอร์

ปุ่มกดชัตเตอร์อยู่
ในต�าแหน่งปกติ

ปุ่มกดชัตเตอร์ถูกกดลง
ครึ่งหนึง่เพื่อโฟกัสภาพ

ปุ่มกดชัตเตอร์
ถูกกดลงจนสุด

วัตถุในภาพ
ยังไม่ได้โฟกัส

จบัภาพได้รวดเร็ว

บทที่ 1: มาเริ่มกนัเลย! 22
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เรื่องของคุณภาพ

เลือกขนาดภาพที่ต้องการถ่าย – S M หรือ L 
(เล็ก กลาง หรือ ใหญ่)

ขนาดภาพ 
(อ้างอิงจากเซนเซอร์รบัภาพขนาด 18 ล้านพิกเซล) การเลือกขนาดของภาพที่ต้องการบีบอัดคือการเลือก

ว่าจะให้รูปมีขนาดไฟล์ข้อมูลใหญ่หรือเล็ก – คุณภาพดี 
หรือคุณภาพระดับปกติ

คณุภาพของรปูถ่าย

ผงฝุ่นแค่ขนาดเล็กๆ ก็ส่งผลกระทบกับภาพถ่ายสวยๆ ของคุณได้ ดังนั้นเพื่อลดโอกาส

ที่ฝุ่นจะเข้าไปถึงเซนเซอร์รับภาพ ควรเปิดใช้งานระบบท�าความสะอาดเซนเซอร์แบบ

อัตโนมัติที่มีมาให้ในกล้อง DSLR ด้วยฟิลเตอร์ low-pass ด้านหน้าเซนเซอร์ซึ่งอยู่ติด

กับระบบสั่นสะเทือนโดยใช้คลื่นเสียง ดังนั้น ทุกครั้งที่กดสวิตช์เปิดหรือปิดการท�างาน

ของกล้อง จะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ท�าให้อณูเล็กๆ ของผงฝุ่นหลุดออกและถูกดักจับไว้

ด้วยขอบเหนียวๆ รอบฟิลเตอร์

ระบบท�าความสะอาดเซนเซอร์แบบอัตโนมัติท�างานอย่างไร?

FINE

NORMAL

บีบอัดน้อยที่สุด (คุณภาพสูงสุด)

บีบอัดปานกลาง (คุณภาพปานกลาง)

เรื่องจริงน่าสนกุ

เซนเซอร์ขนาดเต็มกรอบภาพ
จะมีขนาดเดียวกับฟิล์ม 35 ม.ม.

15x23 ม.ม. โดยประมาณ 
(ขนาด APS-C)

ส�าหรับ RAW จะมีขนาดของไฟล์ข้อมูลใหญ่ที่สุดเพราะไม่มีการ

บีบอัดภาพเลย ตามมาด้วยรูปที่มีคุณภาพดีเยี่ยมก็จะมีขนาด

ไฟล์ข้อมูลที่ใหญ่ ส่วนรูปที่มีคุณภาพระดับปกติก็จะมีขนาดไฟล์

ข้อมูลที่เล็ก ดังนั้น คุณภาพของการบันทึกข้อมูลที่คุณเลือกจึง

เป็นสิ่งก�าหนดผลลัพธ์ของภาพถ่าย

RAW หรือ Large/Fine หรือ Small/Normal

เรื่องจริงน่าสนกุ

เซนเซอร์รบัภาพขนาดใหญ่ 
= รปูถ่ายคณุภาพสงู
ถึงแม้เซนเซอร์รับภาพขนาดเล็กกว่าจะมีจ�านวนพิกเซลที่เท่า
กันกับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากเซนเซอร์ขนาดใหญ่
มีขนาดของจุดพิกเซลที่ใหญ่กว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้รูปถ่ายมี
คุณภาพสูงกว่า จึงเป็นดังที่กล่าวไว้แล้วว่าคุณภาพของรูป
ถ่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�านวนพิกเซลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เมื่อเซนเซอร์มีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดของแต่ละพิกเซลก็จะใหญ่ขึ้น
ด้วย และเมื่อพิกเซลมีพื้นที่มากขึ้น เซนเซอร์ก็จะยิ่งมีความไว
ต่อแสง นั่นคือสาเหตุที่ท�าให้รูปถ่ายมีคุณภาพสูงขึ้น

หมายเหตุ: เซนเซอร์อาจเรียกว่า “เซนเซอร์รับภาพ” 
หรือ  “ตัวตรวจจับหน่วยที่เล็กที่สุดในภาพ” เมื่อได้ยินว่า
กล้องมีจ�านวนกี่ล้านพิกเซล นั่นหมายถึงจ�านวนพิกเซลที่
เซนเซอร์สามารถตรวจจับได้

เมื่อกล่าวถึงคุณภาพของภาพรูปถ่าย 
ขนาดและการบีบอัดภาพคือสอง
ปัจจัยส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง

การท�าให้ได้ภาพถ่าย
ที่ดทีี่สดุ

aps-c size

aps-h size

full frame

19x29 ม.ม. โดยประมาณ 
(ขนาด APS-H)

24x36 ม.ม. โดยประมาณ 
(เต็มกรอบภาพ)

5184

L = ใหญ่

3456

M = กลาง

3456

2304

2592

1728

ความไวในการรบัภาพ

S = เล็ก

คุณภาพของการบันทึกข้อมูล ขนาดการพิมพ์

RAW + ใหญ่   ดี RAW+ใหญ่   ปกติ ขนาดใหญ่กว่า A3

L (ใหญ่)       ดี L (ใหญ่)     ปกติ A3 หรือใหญ่กว่า

M (กลาง)      ดี M (กลาง)    ปกติ A5 – A4

S (เล็ก)        ดี S (เล็ก)      ปกติ A6 หรือเล็กกว่า (โปสการ์ด, 
น�าลงสื่อออนไลน์ - Facebook หรือ
โซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ ฯลฯ)

บทที่ 1: มาเริ่มกนัเลย!
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ตอนนีพ้วกเราทุกคนก็พร้อมแล้ว มีท้ังทักษะ
และกล้อง DSLR เป็นอาวุธประจ�าตัว ออกไป
ตะลุยดินแดน DSLR แล้วล่ันชัตเตอร์กัน!

บทที่ 2: 
ถึงเวลาลั่นชัตเตอร์!

บทที่ 2: ถึงเวลาลั่นชัตเตอร์!
26

บทที่ 2: ถึงเวลาลั่นชัตเตอร์!



PART 2 : NOW SHOOT!

เรื่องของโฟกัส

ทุกภาพที่ถ่ายจะมีทั้งบริเวณที่ชัดและไม่ชัด ที่เป็นดังนี้เพราะมีจุดที่แน่นอนในภาพที่คุณอยากได้และควรจะโฟกัส 
สิ่งที่ต้องท�าคือลากสายตาไปยัง “จุดโฟกัส” ที่ต้องการ

ดใูห้ออกว่าภาพคมชดัหรอืไม่

บริเวณที่ ไม่ได้โฟกัส
วัตถุในพื้นหลังไม่ได้อยู่โฟกัสเพราะมันไม่ใช่จุดสนใจ
หลักของคุณ

บริเวณท่ีโฟกัส
บริเวณที่มีความคมชัดเรียกว่า “จุดโฟกัส” ในกรณีนี้ 
นกจึงเป็น “จุดโฟกัส”

vs

ไม่ว่าคุณก�าลังโฟกัสแบบออโต้หรือ
แบบแมนนวล เฉพาะบริเวณที่คุณ
ต้องการโฟกัสเท่านั้นจึงจะมีความ
คมชัด การโฟกัสท�างานเช่นเดียวกับ
ดวงตาของคนเรา เม่ือตาเราจับนิง่อยู่
ที่จุดสนใจจุดใดจุดหนึง่ จุดนั้นก็จะชัด
ที่สุดหรือเรียกว่า “จุดโฟกัส” นัน่เอง

เรื่องจริงน่าสนกุ

คุณก็ได้ท�าตามทุกค�าแนะน�าแล้วเพื่อให้ภาพถ่ายมีจุดสนใจที่ชัดเจน แต่ท�าไมมันยังออกมาเบลอจนได้? 

มีความเป็นไปได้อยู่สองทางที่ท�าให้ภาพไม่คมชัดนั่นก็คือ มือของคุณเคลื่อนไหวหรือไม่ก็วัตถุนั่นแหละที่เคลื่อนไหว 

เหตุผลนี้อธิบายได้และวิธีแก้ไขก็มีให้ไว้ในอีกไม่กี่หน้าต่อจากนี้ ฉะนั้นจงอ่านต่อไป!

ภาพถ่ายของคุณไม่โฟกัสจริงหรือ?

จุดที่ต้องการโฟกัสจะมีไฟเตือนขึ้นมา
เพื่อให้เห็นจุดโฟกัสที่ชัดเจน

ไม่มีจุดโฟกัสที่ชัดเจน

บทที่ 2: ถึงเวลาลั่นชัตเตอร์!
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เรื่องจริงน่าสนกุ

เพื่อลดหรือป้องกันไม่ให้ภาพเบลอ คุณอาจเลือกใช้เลนส์ชนิดที่มีเทคโนโลยี IS 

ของแคนนอน เทคโนโลยีนี้จะวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงระดับความสั่นของมือ

หรือการเคลื่อนไหวในขณะที่กล้องเปิดรับแสง มันจึงช่วยลดโอกาสที่ภาพจะเบลอ 

ท�าให้ภาพถ่ายคมชัดได้โดยง่ายแม้จะใช้ความเร็วชัตเตอร์ต�า่

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (IS: Image Stabilizer)

มันอาจมีเหตุผลได้ 101 ข้อว่าท�าไมภาพถ่ายของคุณจึงไม่คมชัด แต่ในกรณีนี้ คุณแค่จดบันทึกไว้สองสาเหตุหลัก
เท่านั้น นั่นคือกล้องสั่นหรือไม่ก็วัตถุในภาพเคลื่อนไหว

สาเหตทุี่ท�าให้ภาพเบลอ

PART 2 : NOW SHOOT!

เรื่องของโฟกัส

กล้องสั่น

ถ้ามือหรือร่างกายของคุณมีการ
เคลื่อนที่ระหว่างถ่ายภาพ รูปก็จะ
ออกมาเบลอ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
เมื่อตัวคุณมีการเคลื่อนที่หรือเกิด
จากการกดปุ่มชัตเตอร์แรงเกินไป

วัตถุมีการเคล่ือนไหว
ถ้าคุณจับภาพวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหว ถึงแม้จะตั้งกล้องไว้บนขาตั้งกล้องอย่างมั่นคงแล้วภาพก็ยังอาจออกมาเบลอได้  
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หากวัตถุเกิดการเคลื่อนไหวในระหว่างที่กล้องเปิดรับแสงและไม่ได้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ไวพอ 
ที่จะ “หยุด” ภาพของการเคลื่อนไหว

วิธปี้องกนัไม่ให้ภาพเบลอ

ไม่ว่าตัวคุณก�าลังเคลื่อนที่หรือไม่ 
สิ่งที่ดีที่สุดคือการท�าให้มือและร่างกาย
มั่นคงที่สุดเท่าที่จะท�าได้เพื่อให้ได้ภาพ
ที่ชัดและคม พึงจ�าว่าให้เอาข้อศอก
แนบชิดล�าตัวและขาควรแยกห่างจาก
กันเพื่อค�้ายันล�าตัวเอาไว้อยู่เสมอ

ท�าตัวให้ม่ันคง

เมื่อถ่ายรูปวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว อย่าลืมดูว่าได้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ไวขึ้นเพื่อ
จะได้หยุดภาพของการเคลื่อนไหว

เตรียมตัวให้พร้อม

บทที่ 2: ถึงเวลาลั่นชัตเตอร์!
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เมื่อแสงอาทิตย์ส่องเข้าเลนส์
เคยบังเอิญถ่ายภาพแล้วดูมืดเหมือนถ่ายในวันที่ฟ้ามัวสลัวไหม? เป็นไปได้ว่าอาจเกิดขึ้นเพราะเลนส์กล้องหันไปเจอ
กับแสงอาทิตย์เข้าโดยตรง

ถึงแม้วัตถุในภาพจะได้โฟกัสและกล้องไม่ได้สั่น แต่ภาพก็อาจยังคงพร่ามัวถ้าแสงอาทิตย์ส่องเข้าเลนส์โดยตรง ที่เป็น
แบบนี้เพราะการสะท้อนของแสงภายในกล้องและเลนส์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ จึงไม่ควรหันหน้ากล้อง
เข้าหาดวงอาทิตย์หรือไม่ก็ควรใช้ที่บังแสง (hood)

เรื่องของโฟกัส

ภาพถ่ายคมและชัด

เมื่อแสงอาทิตย์ส่องเข้าเลนส์ที่มทีี่บงัแสง

ภาพมัวสลัว

เม่ือแสงอาทิตย์ส่องเข้าหาเลนส์จะท�าให้รปู
ดูเหมือนถ่ายในวันที่อากาศมัวซัว

เลนส์ไม่มีที่บังแสง

เลนส์ที่มีที่บังแสง

แสงอาทิตย์จะไม่ส่องเข้าเลนส์และรปูที่ถ่าย
ออกมาก็จะเหมือนอย่างที่ตาเห็น

บทที่ 2: ถึงเวลาลั่นชัตเตอร์!
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การให้แสง
สว่างเกินไปกบัมดืเกินไป
ส่วนใหญ่แล้วกล้อง DSLR สามารถจับภาพได้เหมือนอย่างที่ตาเห็น แต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันที่คุณจ�าเป็นต้องปรับ
ตั้งค่าต่างๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปที่จะ
ผ่านหน้าเลนส์เข้าไปถึงเซนเซอร์รับภาพ จนท�าให้เกิดภาพถ่ายที่สว่างเกินไปหรือมืดเกินไป

High Dynamic Range (HDR) ช่วยได้!
แก้ปัญหารูปถ่ายที่ได้รับแสงมากเกินไปและน้อยเกินไปด้วยการใช้โหมด HDR เพื่อสร้างภาพที่มีรายละเอียดชัดเจน 
โหมด HDR ซึ่งมีอยู่ในกล้องโมเดล DSLR จะท�าการการประมวลผลโดยรวมภาพถ่าย 3 ภาพที่มีระดับของแสงแตก
ต่างกันเพื่อสร้างเป็นภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนเพียงภาพเดียว เทคนิคนี้ก็เหมือนกับโหมด HDR Backlight Control 
ที่ใช้ในการถ่ายรูปที่มีแสงและเงาน้อยในสถานการณ์ที่มีแสงจ้าส่องมาจากฉากหลัง
ทั้งสามภาพนี้ประกอบด้วย:

เทคนิค HDR จึงสามารถดึง
รายละเอียดจากพื้นที่ทั้งส่วนที่อยู่ใน
เงามืดและส่วนที่โดนแสงจนสว่างจ้า
ออกมาได้อย่างสมบูรณ์

ภาพที่ประมวลผลแล้วจะมีสีสันคมชัด
และมีรายละเอียดสูงจนแทบไม่น่าเชื่อ

น�ามารวมเข้าด้วยกัน

เพื่อให้ได้แสงตามที่ต้องการและสม�า่เสมอ ควรจะใช้แถบสีเทากลาง (gray card) เพื่อช่วยให้สะดวกขึ้น

ในการอ้างอิงหาค่าสมดุลสีขาวหรือค่าสมดุลสีอื่น ส�าหรับให้กล้องท�าการชดเชยแสงของสีต่างๆ ในภาพ

วิธีท�าให้ได้แสงที่พอดีที่สุด
เคล็ดลับมือโ

ปร

ภาพถ่ายนี้ดูซีดจางเพราะมีแสงตกถึงเซนเซอร์รับภาพมากเกินไป ท�าให้ส่วนที่สว่างในภาพขาดรายละเอียดที่ควรจะ
ได้เห็น กลายเป็นเหมือนฝ้าสีขาว

สว่างเกินไป

ภาพถ่ายนี้ดูเหมือนเอาผ้าด�ามาคลุมเลนส์ไว้เพราะมีแสงผ่านเข้าไปถึงเซนเซอร์รับภาพไม่เพียงพอ ท�าให้บริเวณที่มืด
ขาดรายละเอียดของแสงเงา กลายเป็นเหมือนฝ้าสีด�า

มืดเกินไป

รปูแรกเป็นการถ่ายภาพที่ ให้
แสงพอดี จะมีเฉพาะพื้นที่ตรง
กลางในภาพที่ ได้รับแสงพอดี

รปูที่สองให้แสงแบบ over 
(แสงมาก) จะมีเฉพาะพื้นที่ครึ่ง
ล่างของภาพที่ ได้รับแสงพอดี

รปูที่สามให้เสงแบบ under 
(แสงน้อย) จะมีเฉพาะบริเวณ
ท้องฟ้าเท่านั้นที่ ได้รับแสงพอดี
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ทางผ่านของแสง
เรยีนรู้เรื่องรรูบัแสง ความเร็วชตัเตอร์ และความไวแสง
ก่อนจะพัฒนาไปเป็นช่างภาพที่ดี คุณต้องเข้าใจสิ่งส�าคัญ 3 อย่างนี้ให้ถ่องแท้เสียก่อน นั่นคือ รูรับแสง ความเร็ว
ชัตเตอร์ และความไวแสง (ค่า ISO) ซึ่งเป็นตัวควบคุมปริมาณของแสงที่จะผ่านเข้าไปในกล้อง DSLR ของคุณ

รูรับแสงก็เปรียบเหมือนรูม่านตาของ
เลนส์ ท�าหน้าที่ควบคุมปริมาณแสง
ที่ยอมให้ผ่านรูม่านตาที่เปิดอยู่ รู
รับแสงที่เปิดกว้างย่อมปล่อยให้แสง
ผ่านเข้าไปได้มากกว่ารูรับแสงที่แคบ
ที่ท�าให้แสงผ่านเข้าไปได้น้อยกว่า

ค่าความไวแสงคือค่าที่บอกว่า
เซนเซอร์รับภาพมีความไวต่อแสง
อย่างไร เพื่อท�าการปรับตั้งค่าให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
การถ่ายภาพขณะนั้นๆ 

การเปิดหรือปิดชัตเตอร์ก็คือการควบคุม
ช่วงเวลาที่ยอมให้แสงผ่าน เมื่อประกอบ
เข้ากับการท�างานของรูรับแสง ความเร็ว
ชัตเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อปล่อยให้มี
แสงที่เพียงพอผ่านเข้าไปถึงเซนเซอร์รับ
ภาพ เพื่อท�าการบันทึกภาพที่มีปริมาณ
แสงในระดับพอดี 

ขนาดของขวดน�้าก็เหมือนระดับค่า ISO ที่ใช้วัดความไวแสง ลองมาดูกันว่าขนาดของขวดน�้าที่ต่างกันมีผลต่อเวลาที่
ใช้ในการเติมน�้าให้เต็มขวดอย่างไร หากเปิดก๊อกน�้าด้วยความแรงเท่ากัน 

รรูับแสง f/1.2 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8
ความเร็วชัตเตอร์ 1/60 วินาที 1/30 วินาที 1/15 วินาที 1/8 วินาที 1/4 วินาที 1/2 วินาที 1 วินาที

กว้างขึ้น

เร็วขึ้น

แคบลง

ต�่าลง

กล่าวได้ว่า
ขวดที่มีน�้าเต็ม 
= รปูที่มีแสงพอดี

ค่า ISO

รรูบัแสงและความเรว็ชตัเตอร์
หัวก๊อกน�า้ท�าหน้าที่เหมือนรูรับแสงและเวลาที่ใช้ในการที่น�้าไหลผ่านก็เหมือนความเร็วชัตเตอร์

นี่คือตารางอ้างอิงของการถ่ายภาพให้ได้แสงพอดีระดับเดียวกัน ด้วยการเปิดรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ในระดับต่างๆ

จากดวงอาทิตย์

แสงทะลุผ่านเลนส์

แสงตกกระทบ
เซนเซอร์รับภาพ

การบันทึกภาพเกิดขึ้นเมื่อ
แสงตกถึงเซนเซอร์รับภาพ

แต่ถ้ามีแสง
มากเกินไป

รปูก็จะสว่างเกิน

ขวดน�้าเต็ม
อย่างรวดเร็ว 
(ชัตเตอร์มี
ความเร็วสูง)

ยิ่งเปิดก๊อกน�้าเบา
เท่าไร ก็ย่ิงมีน�้าไหล
ออกมาน้อยเท่านั้น

ขวดน�้าใช้เวลานาน
กว่าน�้าจะเต็ม 
(ชัตเตอร์มี
ความเร็วต�่า)

ความเร็วชัตเตอร์สูง 
= ขวดขนาดเล็ก 
= ความไวแสงสูง 
= ใช้เวลาน้อยในการเติมน�้าให้เต็ม

ความเร็วชัตเตอร์ต�่า 
= ขวดขนาดใหญ่ 
= ความไวแสงต�่า 
= ใช้เวลานานในการเติมน�้าให้เต็ม

เปิดก๊อกน�้า

เปิดก๊อกน�้า

รรูับแสง

ความเร็วชัตเตอร์

ความไวแสง (ค่า ISO)

ดูสิ มีแท้งก์น�้าอยู่ข้างหน้า! 
มาแวะเติมน�้าใส่ขวดกันก่อน 
ระหว่างเติมน�้าก็จะแสดงให้
เห็นทางผ่านของแสงทั้งสาม
ทางโดยสมมติว่าน�้าก็คือแสง

ขวดขนาดใหญ่ = 
ความไวแสงต�่า

ขวดขนาดเล็ก = 
ความไวแสงสูง

ถ้าเปิดก๊อก
น�้าแรงสุด 
จะท�าให้มีน�้าไหล
ออกมามาก

ทางผ่านของแสงทั้งสามทางคือกุญแจส�าคัญในการควบคุมปริมาณแสง เพื่อให้ได้รูปที่คมชัด สดใส

รปูก็มืดเกิน

หรือแสง
น้อยเกินไป
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ไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแค่ไหน คุณก็สามารถ “หยุด” ภาพนั้นได้
โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูง

PART 2 : NOW SHOOT!

ควบคมุการเคลื่อนไหว
ความเร็วชัตเตอร์สูง

แต่วัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหวด้วยความเร็วบางประเภทก็เหมาะที่จะจับภาพด้วยความเร็ว
ชัตเตอร์ต�า่เพื่อให้รับรู้ถึงความรู้สึกของการเคลื่อนไหวและพลังของมัน

ความเร็วชัตเตอร์ต�่า

การท�าเบลอที่กระแสน�้า
ซึ่งก�าลังตกจากที่สูง ท�าให้
สามารถจับภาพการเคลื่อนไหว
ของน�้าตกได้อย่างที่ตามองเห็น

ไม่มีความเคลื่อนไหวใด
จะเร็วจนคุณไม่สามารถ
จับภาพได้อีกต่อไปแล้ว

เรื่องจริงน่าสนกุ

ตารางอ้างอิงอย่างง่ายให้จุดเริ่มต้นในการทดลองใช้ความเร็วชัตเตอร์ระดับต่างๆ ส�าหรับแต่ละประเภทของวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว

ระดับความเร็วชัตเตอร์ที่แนะน�าส�าหรับการถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหว

วัตถุในภาพ วัตถุเคลื่อนที่เข้าหากล้อง วัตถุเคลื่อนที่ตามขวางของกรอบภาพ
คนก�าลังวิ่ง 1/125 – 1/200 วินาที 1/250 – 1/500 วินาที
รถไฟความเร็วสูง 1/250 – 1/500 วินาที 1/250 – 1/500 วินาที
รถวิ่ง (30 ไมล์ต่อ ช.ม. / 50 ก.ม. ต่อ ช.ม.) 1/250 – 1/500 วินาที 1/250 – 1/500 วินาที
รถว่ิง (70 ไมล์ต่อ ช.ม. / 110 ก.ม. ต่อ ช.ม.) 1/250 – 1/500 วินาที 1/500 – 1/1000 วินาที
คนปั่นจักรยาน 1/200 – 1/250 วินาที 1/250 – 1/500 วินาที
ม้าก�าลังควบ 1/250 – 1/500 วินาที 1/500 – 1/1000 วินาที
รถแข่ง 1/500 – 1/750 วินาที 1/1000 – 1/2000 วินาที

เคล็ดลับมือโ
ปร พึงรู้ว่าเมื่อไรควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ต�่า ปานกลาง หรือสูง

เมื่อคุณเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ วัตถุในภาพก็จะถูกสะท้อนหรือถ่ายทอดอารมณ์ออกมาแตกต่างกัน ตัวอย่าง

เช่น เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่อย่างรถ แม่น�า้ หรือน�า้ตก คุณสามารถเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง

เพื่อจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ หรือใช้ความเร็วชัตเตอร์ต�า่เพื่อเน้นการเคลื่อนไหวนั้นๆ

รู้สึกถึงความเร็วและจบัการเคลื่อนไหว
ช่วงของความเร็วชัตเตอร์จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับกล้อง DSLR แต่ละรุ่น อาจมีช่วงต�า่ตั้งแต่ Bulb (B) และขึ้นไปสูงถึง 
1/8000 วินาที ส�าหรับรุ่นโปรมากๆ

ความเร็วชัตเตอร์มักมีความเกี่ยวพันกับภาพที่เป็นอากัปกิริยาหรือมีการเคลื่อนไหว อย่างเช่น เมื่อต้องการจับภาพ
น�้าสาดกระเซ็นหรือกบก�าลังกระโดด คุณสามารถปรับความไวชัตเตอร์ให้เร็วขึ้น (1/1000 วินาที) เพื่อจับหยดน�้า
ที่กระเซ็นหรือท่ากระโดดของกบ ในทางตรงข้าม ถ้าคุณก�าลังถ่ายรูปน�้าตก คุณก็แค่ปรับความไวชัตเตอร์ให้ช้าลง 
(1/30 วินาที) เพื่อเบลอกระแสน�า้ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความเร็วชัตเตอร์ก็คือภาพถ่ายสามารถให้เอฟเฟกต์ที่น่าสนใจ
ซึ่งสายตาคนเราไม่สามารถมองเห็นได้

บนหน้าจอกล้อง ความเร็ว
ชัตเตอร์จะแสดงตรงนี!้

shutter-priority 
ae mode
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PART 2 : NOW SHOOT!

ควบคมุการเคลื่อนไหว
เมื่อถ่ายรูปวัตถุอย่างเช่น คนเล่นกีฬา อากัปกิริยาต่างๆ ของคน นก และสัตว์ชนิดต่างๆ ปกติแล้วจะเป็นการ
ดีที่สุดที่จะจับภาพการเคลื่อนไหวเหล่านั้นด้วยรายละเอียดอันคมชัด ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูง 
อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการท�าอะไรที่แตกต่างจากเดิมด้วยการสร้างสรรค์ภาพเบลอ การใช้ความเร็วชัตเตอร์ต�า่
จะช่วยให้ท�าเช่นนั้นได้

เอฟเฟกต์ของการเคลื่อนไหว

หยดุการเคลื่อนไหว กบัเบลอการเคลื่อนไหว

จากภาพ จะเห็นว่าความเร็วชัตเตอร์มีผลต่อลักษณะการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพ:

ความเร็วชัตเตอร์สูง

1/4000 
sec

1/2500 
sec

1/1000 
sec

1/500 
sec

1/250 
sec

1/125 
sec

1/60 
sec

1/30 
sec

1/15 
sec

1/8 
sec

1/4 
sec

1 sec

ความเร็วชัตเตอร์สูง

หยุดการเคลื่อนไหว

ความเร็วชัตเตอร์ต�่า

เบลอการเคลื่อนไหวตัวเลขความเร็วชัตเตอร์นีจ้ะปรากฏ
บนกล้องเม่ือคุณหมุนปุ่มปรับ

การส่งผ่านความเร็วชตัเตอร์

หมายเหตุ: แต่ละระดับที่เพิ่มขึ้นเรียกว่า “stops” คุณสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วชัตเตอร์ได้ด้วยการหมุนปุ่มปรับ

ความเร็วชัตเตอร์ต�่า

1/60 sec

เคล็ดลับมือโ
ปร มือต้องนิง่เม่ือถ่ายรปูด้วยความเร็วชัตเตอร์ต�่า

ด้วยม่านชัตเตอร์ที่แคบลงมันจึงใช้เวลานานขึ้นกว่าแสงจะตกกระทบเซนเซอร์รับภาพ 

และทุกการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อภาพถ่าย ดังนั้น จึงเป็นการดีที่สุด

ที่จะใช้ขาตั้งกล้องหรือไม่ก็ควรหาที่ยืนพิงเอาไว้

1/30 sec

1/250 sec 1/125 sec

1/8 sec1/15 sec

1/1000 sec 1/500 sec
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PART 2 : NOW SHOOT!

ควบคมุพื้นที่โฟกสั
จะให้ฉากหลงัเบลอหรอืไม่ คณุเป็นคนตัดสินใจ
ได้กล่าวกันมาพอสมควรแล้วเรื่องขนาดของรูรับแสง ตอนนี้เราควรมาลงลึกมากขึ้นอีกหน่อยและท�าความรู้จัก
กับค่า f (f-number) ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกขนาดของรูรับแสง และดูว่ามันส่งผลอย่างไรกับภาพถ่าย

รรูับแสงกว้างข้ึน (ช่องตรงกลาง)
= ค่า f ต�่าลง (f/2.8)

รรูับแสงกว้าง

ค่า F ต�า่ = ชดัตื้น
ค่า f ต�่าให้ระยะชัดลึกที่สั้นและ
สร้างโบเก้เอฟเฟกต์ โบเก้ (Bokeh) 
ทับศัพท์มาจากค�าว่า ‘boke’ (โบ-เกะ) 
ในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าเบลอ ในกรณีนี้ 
โบเก้เนรมิตฉากหลังสวยงามให้เป็น
ภาพเบลอซึ่งท�าให้วัตถุที่อยู่ในโฟกัสของ
ภาพมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับมือโ
ปร พึงรู้ว่าเมื่อไรควรใช้ค่า f ต�่าหรือสูง

การรู้ว่าเมื่อไรควรปรับรูรับแสงจากแคบเป็นกว้างส�าหรับวัตถุประเภทต่างๆ ท�าให้ภาพถ่ายมีความแตกต่าง

กันอย่างเห็นได้ชัด อย่างเช่น ถ้าคุณถ่ายรูปบุคคล การใช้ค่า f ต�า่จะท�าให้พื้นหลังเบลอและเน้นหน้าคนให้

โดดเด่นออกมา ในทางตรงข้าม ค่า f สูงจะใช้ในการถ่ายรูปทิวทัศน์เพราะคุณน่าจะต้องการให้ภาพที่ถ่าย

ออกมาได้โฟกัสที่คมชัดตลอดทั้งภาพการเปลี่ยนขนาดรูรับแสง – จากกว้างมาแคบ – ส่งผลกระทบต่อความคมชัดของพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง
ของจุดโฟกัส นี่คือสิ่งที่เรียกว่า “ระยะชัดลึกและชัดตื้น” ที่ช่างภาพทุกคนรู้จักกันดี

รรูับแสงแคบลง (ช่องตรงกลาง)
= ค่า f สูงขึ้น (f/22)

รรูับแสงแคบ

ค่า f สูงให้ภาพที่มีความชัดลึก 
นั่นคือทุกอย่างในภาพตั้งแต่ใกล้จน
ไกลจะอยู่ในโฟกัสทั้งหมด ดังนั้น 
รูรับแสงที่แคบลงจึงใช้งานได้ดีที่สุด
ส�าหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ซึ่งทั่วทั้ง
ภาพต้องการความคมชัด

ค่า F สงู = ชัดลึก

บนหน้าจอกล้อง ค่า f จะปรากฏตรงนี!้
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ควบคมุพื้นที่โฟกสั
PART 2 : NOW SHOOT!

ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการเลือกว่าจะใช้รูรับแสงกว้างหรือแคบ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้วัตถุในภาพโดดเด่นออก
จากฉากหลังมากน้อยแค่ไหน ดังนั้น การรู้วิธีใช้รูรับแสงสามารถส่งผลอย่างส�าคัญถึงอารมณ์ของภาพถ่าย ซึ่งจะช่วย
พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ของคุณ

การตั้งค่า f

เอฟเฟกต์ของรรูบัแสงช่วยเพิ่มพลงัสร้างสรรค์ในทกุภาพถ่าย
มาดูกันว่าความชัดลึกและชัดตื้นเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อขยายรูรับแสง:

ค่า f ต�่า

ค่า f สูง

ค่า f ต�่า

F/1.2 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/1 1 f/16 f/22

ค่า f สูง

ค่า f จะปรากฏบนหน้าจอกล้องเม่ือคุณหมุนปุ่มปรับ

หมายเหตุ: ด้านบนคือค่า f มาตรฐานที่ระดับต่างๆ ค่า f แต่ละระดับที่เพิ่มขึ้นเรียกว่า “stops” คุณสามารถเพิ่มหรือลดค่า f ที่ละ

หนึ่ง stops หรือมากกว่านั้นได้ด้วยการหมุนปุ่มปรับ

เคล็ดลับมือโ
ปร อะไรส่งผลต่อระยะชัดลึกและชัดต้ืน?

มีปัจจัยอื่นอีกที่ส่งผลต่อระยะชัดลึกและชัดตื้นนอกเหนือจากค่า f นั่นคือ ระยะห่างของเลนส์กับเซนเซอร์หรือ

ที่เรียกว่าทางยาวโฟกัส (focal length) และระยะห่างจากวัตถุ ยกตัวอย่าง การใช้ค่า f ต�า่ที่ f/2 กับทางยาว

โฟกัส 100 ม.ม. และระยะห่างจากวัตถุที่สั้น จะท�าให้ระยะชัดลึกสั้นลง และช่วยให้คุณได้สร้างสรรค์โบเก้

เอฟเฟกต์ที่สวยงาม

f/1.2 f/5.6f/2.8 f/16
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100 200 400 800 1600 3200

PART 2 : NOW SHOOT!

ควบคมุความไวแสง
ถ่ายภาพสวยได้ทั้งกลางวันและกลางคนื
ค่า ISO คือระดับความไวที่มีต่อแสงของเซนเซอร์รับภาพในกล้อง DSLR การเปลี่ยนค่า ISO หรือค่าความไวแสง
ท�าให้การถ่ายภาพทั้งในพื้นที่มืดและพื้นที่สว่างเป็นไปโดยง่าย เพราะค่าความไวแสงมีผลต่อระดับของแสงที่ต้องการ
ส�าหรับภาพถ่าย อัตรา ISO แบ่งเป็นระดับเหมือนค่าความไวแสงของฟิล์ม โดยแบ่งเป็นความไวแสงต�า่ ปานกลาง 
และสูง

ที่ค่า ISO ต�า่ เซนเซอร์รับภาพก็จะมีความไวต่อแสงต�า่ จึงเหมาะที่สุดที่จะใช้บันทึกภาพในพื้นที่สว่างซึ่งมีแสง
เพียงพอตกกระทบถึงเซนเซอร์รับภาพ และท�าให้คุณได้ภาพถ่ายที่มีความสว่างในระดับพอดี

ที่ค่า ISO สูง เซนเซอร์รับภาพก็จะมีความไวต่อแสงมากขึ้น จึงเหมาะที่สุดส�าหรับการบันทึกภาพในบริเวณที่มืดซึ่งมี
แสงน้อย การตั้งค่า ISO สูงช่วยเพิ่มสัญญาณแสงที่เดินทางผ่านเซนเซอร์รับภาพและเพิ่มความไวแสง และท�าให้คุณ
ได้ภาพถ่ายที่มีความสว่างในระดับพอดี

ระดับของสัญญาณรบกวนภาพหรือ noise ซึ่งมักปรากฏเป็นเม็ดๆ ในภาพนั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ISO ซึ่งจะได้
อธิบายต่อไป ดังนั้น ถ้าคุณต้องการรูปถ่ายคุณภาพสูงก็ควรใช้ค่า ISO ต�่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ระดับค่า 
ISO ต�่า ความเร็วชัตเตอร์ก็จะต�่าลง ดังนั้น อย่าลืมใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันกล้องสั่นเมื่อต้องถ่ายภาพตอนกลางคืน

คุณสามารถเปลี่ยนค่า ISO ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพในร่มหรือกลางแจ้ง สว่างหรือมืด

ค่า ISO ต�่า

ค่า ISO สงู

ค่า ISO แสดงด้วยตัวเลขตรงนี:้

เคล็ดลับมือโ
ปร

6400 12800

ค�าว่า ISO ย่อมาจากอะไร และการท�าความเข้าใจอัตรา ISO 
จะท�าให้คุณถ่ายภาพเก่งข้ึนได้อย่างไร?
ISO ย่อมาจาก International Standards Organization หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 

และอัตรา ISO ก็เป็นหน่วยวัดมาตรฐานของความไวแสงของฟิล์ม ซึ่งกล้อง DSLR ได้น�ามาตรฐานเดียวกัน

นี้มาใช้กับเซนเซอร์ดิจิทัล โดยอ้างอิงมาจากฟิล์ม หากเข้าใจในเรื่องอัตรา ISO มากขึ้นก็จะช่วยให้คุณพัฒนา

ฝีมือการถ่ายภาพได้เร็วขึ้น

ISO 100

ISO 800ISO 400

ISO 200
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การควบคมุความไวแสง
ภาพที่ม ีnoise
การเปลี่ยนค่า ISO ไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนค่าความไวต่อแสงของเซนเซอร์รับภาพเท่านั้น มันยังส่งผลถึงคุณภาพ
ของรูปถ่ายด้วย โดยอาจท�าให้เกิดเม็ดๆ ในภาพมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ ยิ่งรูปถ่ายมีเม็ดๆ หรือมี noise มาก รูป
ถ่ายก็จะมีคุณภาพต�่า ในทางกลับกัน ถ้ารูปถ่ายมีเม็ดๆ หรือมี noise น้อย รูปถ่ายก็จะมีคุณภาพสูง

วิธงี่ายๆ ในการเปลี่ยนระดบัของ noise
ไม่ว่าจะถ่ายภาพในเวลากลางวันหรือกลางคืน ในร่มหรือกลางแจ้ง ประโยชน์ส�าคัญของกล้อง DSLR ก็คือคุณ
สามารถเปลี่ยนค่า ISO ให้เหมาะกับสถานการณ์ได้โดยง่ายเพียงแค่หมุนปุ่มปรับ หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้
ฟังก์ชั่น Multi Shot Noise Reduction ที่กล้องจะบันทึกภาพด้วยความรวดเร็ว 4 ภาพต่อเนื่อง จากนั้นก็ท�าการ
ประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลด noise ที่เกิดจากค่า ISO สูง จนออกมาเป็นภาพที่คมชัดที่สุดเพียงภาพ
เดียว นอกจากนี้ การลด noise ที่เกิดจากการตั้งค่า ISO สูงยังช่วยลดการเบลอให้กับภาพถ่ายที่ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง
ในสภาวะแสงน้อยด้วย

ค่า ISO ระดบัต่างๆ
ค่า ISO ต�่าลง ค่า ISO สูงขึ้น

100 400 800 1600 3200 6400

หมายเหตุ: ค่า ISO ต�า่ = noise ต�า่ = รูปถ่ายคุณภาพสูง, ค่า ISO สูง = noise มาก = รูปถ่ายคุณภาพต�่า

ข้อดีและข้อด้อยของค่า ISO ระดับต่างๆ
ISO 100 ISO 400

ISO 800 ISO 1600 ISO 6400

ใช้ฟังก์ชั่น Multi Shot 
Noise Reduction

ไม่ ใช้ฟังก์ชั่น Multi Shot 
Noise Reduction

อัตรา ISO

50 – 200 400 – 800 1600 and above – 1600 และสูงกว่า

ข้อดี ข้อด้อย ข้อดี ข้อด้อย ข้อดี ข้อด้อย

• รูปถ่าย

คุณภาพดี

ที่สุด

• มีโอกาสที่ภาพจะ

ไหวหากไม่ได้ใช้ขา

ตั้งกล้องและท�าให้

ภาพเบลอเมื่อถ่าย

ในสภาวะแสงน้อย

• รูปถ่ายมีคุณภาพ

ระดับเดียวกับ

อัตรา ISO ต�า่ แต่

สามารถเลือกปรับ

ให้ความเร็วชัตเตอร์

สูงขึ้น และ/หรือรู

รับแสงเล็กลง

• สีสันของภาพ

อาจดูไม่ค่อย

สมจริง

• สามารถถ่ายภาพโดย

ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องแม้

จะอยู่ในสภาวะแสงน้อย 

• สามารถจับภาพวัตถุที่

ก�าลังเคลื่อนไหวได้แม้อยู่

ในสภาวะแสงน้อย

• รูปถ่ายมีคุณภาพ

ลดลง – noise 

มากขึ้น สีสันภาพ

ไม่สมจริง และสูญ

เสียความคมชัด

ของภาพโดยรวม

เคล็ดลับมือโ
ปร
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เห็นด้วยตาแล้วจะเชื่อ
กดปุ่มครั้งเดยีวเพื่อรวีิวดภูาพถ่ายและข้อมลูต่างๆ
กล้อง DSLR จะแสดงภาพที่เพิ่งบันทึกไปให้ปรากฏชั่วขณะสั้นๆ บนหน้าจอ LCD หากคุณต้องการดูภาพที่เพิ่งถ่ายไปให้นาน
ขึ้น รวมทั้งดูซ�้าภาพอื่นๆ ที่ถ่ายไปแล้ว ก็สามารถท�าได้โดยง่ายด้วยการกดที่ปุ่มเล่นภาพย้อนหลัง (playback) นอกจากการดู
ภาพที่ถ่ายไปแล้วยังมีโหมดการแสดงผลอื่นๆ ที่สามารถดูซ�า้ได้ เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพของแต่ละรูปและข้อมูลอื่นๆ

ทกุอย่างที่ต้องการรู้ แสดงไว้ครบถ้วนบนหน้าจอ LCD
ก่อนลั่นชัตเตอร์ทุกครั้ง หน้าจอ LCD จะให้ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการบันทึกภาพ เช่น ค่าความเร็วชัตเตอร์ 
ขนาดรูรับแสง ค่า ISO โหมดวัดค่าความสว่างของแสง (metering mode) และอื่นๆ

โหมดนี้เป็นการดูภาพถ่ายครั้งละ
หลายๆ ภาพบนหน้าจอ LCD ท�าให้หา
ภาพที่ต้องการเลือกขึ้นมาดูได้โดยง่าย

แสดงผลภาพถ่ายแบบหลายภาพ

โหมดนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่าย
อย่างละเอียดมากขึ้น รวมทั้งกราฟ
แสดงค่าการกระจายของแสงบนภาพ 
(histogram) นอกจากนี้ บางรุ่นอาจ
มีฟังก์ชั่นอื่นเพื่อตรวจสอบเรื่องแสงให้
ด้วย อย่างเช่น ระบบเตือนส่วนสว่าง
ส่วนมืด

แสดงข้อมูลรายละเอียด

โหมดนี้จะแสดงข้อมูลเบื้องต้น 
อย่างเช่น ภาพถ่าย ความเร็วชัตเตอร์ 
และขนาดรูรับแสง หรือจะเลือกให้
แสดงเฉพาะภาพถ่ายอย่างเดียวก็ได้

แสดงข้อมูลเบื้องต้น

โดยทั่วไปเมื่อถ่ายรูปด้วยกล้อง DSLR คุณมักมองผ่านช่องมองภาพ อย่างไรก็ตาม กล้อง DSLR หลายรุ่นในปัจจุบันมัก

มาพร้อมกับฟังก์ชั่น Live view และหน้าจอแบบสัมผัส ซึ่งท�าให้คุณมองสิ่งที่ต้องการบันทึกภาพได้บนหน้าจอ LCD และ

แม้กระทั่งการเลือกจุดออโต้โฟกัสโดยใช้เพียงนิ้วสัมผัสบนหน้าจอ ประโยชน์ส�าคัญของการถ่ายรูปด้วยฟังก์ชั่น Live view 

เมื่อเทียบกับการมองผ่านช่องมองภาพคือ ท�าให้คุณถ่ายภาพได้อย่างสะดวกและง่ายดายไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหน มุมไหน

Live View คือฟังก์ชั่นการถ่ายภาพโดยมองผ่านหน้าจอ LCD

เรื่องจริงน่าสนกุ
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เปลี่ยนมมุมอง
เลนส์ที่ต่างกนัให้องศารบัภาพที่ต่างกนั
ทางยาวโฟกัสของเลนส์จะท�าให้องศารับภาพเปลี่ยนไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่คุณใช้ อย่างเช่นเลนส์มุมแคบหรือ 
Telephoto lens มีทางยาวโฟกัสที่ยาวกว่า (เลนส์เบอร์ใหญ่ขึ้น) และให้องศารับภาพที่แคบกว่า ขณะที่เลนส์มุม
กว้างก็จะมีทางยาวโฟกัสสั้นกว่า  (เลนส์เบอร์เล็กลง) และให้องศารับภาพที่กว้างขึ้น

ดังนั้น การใช้เลนส์ต่างชนิดกันในการถ่ายภาพจากต�าแหน่งเดิม คุณจะสังเกตเห็นว่าองศารับภาพก็จะต่างกันไป

EF14mm  
f/2.8L II USM

EF24mm 
f/1.4L II USM

EF35mm 
f/1.4L USM

14mm 24mm

35mm 50mm

85mm 135mm

300mm

EF135mm f/2L USM EF200mm f/2L IS USM EF300mm f/2.8L IS USM

EF50mm 
f/1.4 USM

EF85mm 
f/1.8 USM

หมายเหตุ: ทางยาวโฟกัสสั้นจับภาพกินบริเวณได้กว้างกว่าและให้ความลึกของภาพมากกว่า ท�าให้วัตถุที่อยู่ไกลดูไกลออกไป

และเล็กลง ส่วนทางยาวโฟกัสที่ยาวจะท�าให้วัตถุที่อยู่ไกลดูเหมือนอยู่ประชิดเข้ามา

200mm
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EF17-40mm f/4L USM

เคล็ดลับมือโ
ปร

PART 2 : NOW SHOOT!

มองจากมุมมองที่แตกต่าง

เปรียบเทียบเลนส์มุมกว้างกับเลนส์มุมแคบ

การท�าความเข้าใจคณุลกัษณะของเลนส์ช่วยสร้างสรรค์เอฟเฟกต์สนกุๆ 
ให้กบัทกุภาพถ่าย
การใช้เลนส์มุมกว้างและเลนส์มุมแคบไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่การสร้างความแตกต่างในองศารับภาพและสร้างเอฟเฟกต์
ฉากหลังเบลอเท่านั้น เลนส์เหล่านี้ยังช่วยให้คุณถ่ายและแสดงภาพวัตถุออกมาในแบบที่การมองด้วยตาไม่สามารถ
ท�าได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น เลนส์มุมกว้างจะจับภาพด้วยองศารับภาพที่กว้าง ซึ่งท�าให้วัตถุในฉากหน้าและฉากหลังดูห่างจากกัน
มากกว่าความเป็นจริง ส่วนเลนส์มุมแคบให้เอฟเฟกต์ที่ตรงกันข้าม มันท�าให้วัตถุที่อยู่ฉากหน้าและฉากหลังดูเหมือน
อยู่ใกล้กันมากขึ้น ราวกับภาพนั้นแบนราบกว่าปกติ

วัตถุดูมีสัดส่วนเล็กลงในองศารับภาพที่กว้าง จึง
ท�าให้วัตถุที่อยู่ใกล้ดูมีขนาดใหญ่ขึ้นและวัตถุที่อยู่
ไกลยังคงมีขนาดเล็ก ด้วยคุณสมบัติด้านนี้ของ
เลนส์มุมกว้าง คุณจึงสามารถท�าให้วัตถุที่มีมิติทาง
ลึกดูมีขนาดใหญ่ขึ้นและอาคารสูงก็จะดูสูงขึ้น

ระยะระหว่างวัตถุที่อยู่ไกลกับวัตถุที่อยู่ใกล้ลดลงเพราะ
องศารับภาพแคบลง ผลก็คือระยะห่างของวัตถุที่อยู่ไกล
กับวัตถุที่อยู่ใกล้จะถูกบีบเข้ามา ท�าให้ดูราวกับวัตถุก�าลัง
ถูกบีบเข้าชิดกัน ดังนั้น คุณจึงสามารถท�าให้วัตถุในภาพ
ดูเหมือนเข้ามาอยู่ใกล้กันได้อย่างง่ายดายโดยการใช้
เอฟเฟกต์บีบอัดแบบนี้

เลนส์มุมกว้าง

วัตถุที่อยู่ ใกล้เลนส์
มากกว่าดูมีขนาดใหญ่
ข้ึนและดูห่างมากข้ึน
จากวัตถุที่อยู่ไกล

ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง:

แม้ว่าวัตถุจะอยู่ห่างกัน 
แต่กลับดูเหมือนอยู่ ใกล้กัน

ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบ:
สิ่งที่มองเห็นด้วยตาของเรา:

เลนส์มุมกว้างเป็นที่ชื่นชอบของช่างภาพทุกคนเมื่อต้องการถ่ายภาพทิวทัศน์ เหตุผลง่ายๆ ก็เพราะว่าเลนส์

ท�าให้เก็บภาพได้เต็มเฟรม อีกทั้งความสามารถที่สูงในการให้ความชัดลึกของเลนส์ยังท�าให้ทุกอย่างในภาพมี

โฟกัสที่คมชัด ขณะที่เลนส์มุมแคบนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับเลนส์มุมกว้าง มันให้ระยะชัดตื้นและชัดลึกที่

สั้นกว่าจึงเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการถ่ายภาพบุคคลหรือถ่ายภาพวัตถุระยะไกลอย่างเช่น ภาพชีวิตสัตว์ป่า

EF300mm f/2.8L IS USM

เลนส์มุมแคบ

สิ่งท่ีมองเห็นด้วยตาของเรา:
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สลบัสบัเปลี่ยนท่า

หาท่าถ่ายภาพที่เหมาะที่สดุ – คกุเข่า ย่อตวั นั่งยอง
4 ขั้นตอนเพื่อจับช็อตเด็ด

ขั้นตอนที่ 1: หาต�าแหน่งที่เหมาะให้ตัวเอง ขั้นตอนที่ 2: มองผ่านช่องมองภาพ

ถ้าคุณพบว่าไม่มีพื้นที่ให้ซูมเข้าหรือซูมออกได้อีก ลองจัดวาง
องค์ประกอบของวัตถุเสียใหม่และย้ายไปต�าแหน่งอื่น 
สิ่งส�าคัญที่ต้องจ�าให้ขึ้นใจคือ ทุกอย่างยืดหยุ่นได้

เมื่อคุณได้มุมและการจัดวาง
องค์ประกอบของวัตถุที่พึงพอใจ
แล้วก็..แช๊ะเลย!

เคลื่อนไหวไปรอบๆ วัตถุเพื่อหาต�าแหน่งที่เหมาะที่สุดในการ
ถ่ายภาพ ถ้าเป็นภาพดอกไม้หรือสัตว์ อย่าลืมพิจารณาฉาก
หลังเพื่อดูว่าต�าแหน่งไหนจะท�าให้วัตถุในภาพโดดเด่น แล้วจึง
ค่อยเลือกเลนส์เพื่อจับภาพที่ต้องการ

หลังจากตัดสินใจเลือกต�าแหน่งและมุมในการถ่ายภาพได้
แล้ว มองผ่านหน้าจอ LCD หรือผ่านช่องมองภาพ ถ้าสิ่งที่
คุณเห็นยังดูธรรมดาหรือออกจะจืดชืดไปหน่อย ก็ลองขยับ
เดินหน้าหรือถอยหลัง หรือไม่ก็ซูมเข้าหรือซูมออกเพื่อท�าให้
รูปมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

ขั้นตอนท่ี 4: หาองค์ประกอบภาพท่ีดีท่ีสุดขั้นตอนท่ี 3: ปรับการจัดวางองค์ประกอบของวัตถุ
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เราได้เรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดที่จ�าเป็นต้องรู้
ในการถ่ายภาพออกมาให้สวยไปแล้ว ตอนนี้
ถึงเวลาที่ต้องพัฒนาฝีมือในการถ่ายภาพและ
รู้จักวิธีการควบคุมวัตถุในภาพด้วย ส่วนนีจ้ะ
สอนถึงวีธีการต่างๆ ที่จะท�าให้คุณสามารถถ่าย
ภาพนิง่และถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้อย่างสวยงาม

บทที่ 3 : 
การถ่ายภาพแบบต่างๆ
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