
ระบบอตัโนมัติส�ำหรบัทกุคน

ถ้าคุณคิดว่ากล้อง DSLR ใช้ยาก คุณต้องลองโหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะ (Scene Intelligent Auto mode) 
ชื่อของโหมดก็บอกอยู่แล้วว่าสามารถจัดการได้เองทุกอย่าง มันจะจัดการทุกอย่างโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นความเร็ว
ชัตเตอร์ รูรับแสง ค่าความไวแสง การปรับสีและแสงไม่ให้เพี้ยน รวมทั้งแฟลชในตัวที่จะท�างานเองโดยอัตโนมัติถ้า
ภาพที่ถ่ายนั้นต้องเพิ่มแสง และด้วยโหมดนี้ ไม่ว่าใครก็ตามสามารถถ่ายภาพได้อย่างง่ายดาย เพราะกล้องจะจัดการ
เองว่าภาพนั้นควรถ่ายอย่างไร

เพื่อที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความพิเศษของ
กล้อง DSLR ควรเลือกโหมดใน Creative Zone 
ขณะที่การใช้โหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะท�าให้คุณ
รู้สึกว่าการถ่ายภาพง่ายขึ้นและสนุกจนคุณต้องแปลก
ใจ แต่คุณก็ต้องเรียนรู้หลักการบางอย่างซึ่งจะท�าให้
ภาพถ่ายออกมาดูดีขึ้น

การใช้โหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะท�าให้การบันทึกภาพด้วยกล้อง DSLR 
ง่ายข้ึน เพียงแค่ “เล็งและกด” คุณก็จะได้รปูที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยม

Scene 
Intelligent 

AUto

Basic zone modes

Creative zone modes

โหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะจะใช้ได้ดีที่สุดเมื่อเวลาที่คุณต้องการจับภาพในช่วงเวลาส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็น

ภาพถ่ายของครอบครัว หรือภาพเหตุการณ์ กิจกรรมที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ณ ขณะนั้น แล้วคุณต้องการจะเก็บ

ภาพนั้นทันที

แล้วเม่ือไรที่เราจะใช้โหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะ?
เคล็ดลับมือโ

ปร

ท�าใจให้สบายและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกล้อง

นอกเหนอืจากโหมดถ่ายภาพออโต้อจัฉริยะ เรามาดทูี่
โหมดการถ่ายภาพแบบพื้นฐานต่างๆ กันบ้าง

โหมดถ่ายภาพทิวทัศน์

โหมดถ่ายภาพวัตถุระยะใกล้

โหมดถ่ายภาพกีฬา

โหมดถ่ายภาพบุคคล

โหมดถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืน

โหมดถ่ายภาพกลางคืนโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง

โหมดควบคุมแสงจากข้างหลัง

โหมดการถ่ายภาพบุคคลท�าให้คนๆ นั้นดูโดดเด่นมากขึ้น 
เนื่องจากโหมดนี้จะเน้นโฟกัสไปที่ใบหน้าและท�าให้ส่วนอื่น
เบลอ

การถ่ายภาพเส้นขอบฟ้าในระยะไกลควรใช้โหมดถ่ายภาพ
ทิวทัศน์ ซึ่งการใช้โหมดนี้กล้องจะปรับตั้งค่าการรับแสงให้อยู่
ระหว่างกึ่งกลางของระยะของเลนส์ จึงท�าให้ทุกอย่างที่ปรากฎใน
ภาพดูคมชัดและสดใส

การใช้โหมดถ่ายภาพวัตถุระยะใกล้นี้ ยิ่งคุณเข้าใกล้วัตถุที่จะ
ถ่ายมากขึ้น ระยะความชัดลึกของภาพก็จะน้อยลง ท�าให้ภาพ
ของวัตถุหรือภาพคนที่ถูกถ่ายดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

โหมดถ่ายภาพกีฬาช่วยให้จับภาพของวัตถุที่ไม่อยู่นิ่ง ไม่ว่า
จะเป็นเด็ก สัตว์เลี้ยงหรือกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา คุณสามารถ
บันทึกภาพกิจกรรม ณ ขณะนั้นด้วยการผสมผสานระหว่าง
ความเร็วสูงของชัตเตอร์และรูรับแสงที่ท�าให้ภาพมีระยะชัดลึก
มากขึ้น

เมื่อคุณใช้โหมดถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืน วัตถุและพื้น
หลังจะถูกปรับให้เข้ากับแสงในเวลากลางคืน และเนื่องจากจะ
ต้องใช้ความไวของชัตเตอร์ที่ต�า่มาก โหมดนี้จึงท�างานได้ดีที่สุด
เมื่อคุณใช้ขาตั้งกล้องยึดติดกับตัวกล้องขณะถ่ายภาพ

เป็นไปตามชื่อของโหมดนี้ ถ้าคุณใช้โหมดถ่ายวัตถุในเวลากลาง
คืนโดยใช้เพียงแค่มือถือกล้อง คุณก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้อง
เป็นอุปกรณ์เสริม ในโหมดนี้ระบบจะบันทึกภาพต่อเนื่อง 4 
ภาพด้วยกัน โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงและซ้อนทับ 4 ภาพนั้น
ประมวลผลออกมาเป็นภาพสุดท้ายภาพเดียว

เมื่อต้องการถ่ายภาพที่มีทั้งพื้นที่สว่างและพื้นที่มืด ควรใช้โหมด
ควบคุมแสงจากข้างหลัง ซึ่งจะบันทึกภาพต่อเนื่อง 3 ภาพที่มี
การรับแสงแตกต่างกัน และประมวลผลออกมาเป็นภาพถ่ายที่
แสงสวยงามสมบูรณ์แบบ
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แล้วคณุจะไม่พลำดช็อตเด็ด

Program ae mode

เปลี่ยนวตัถใุนภาพ
คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการถ่ายวัตถุโดยการปรับเปลี่ยนค่าความเร็วชัตเตอร์ 
เมื่อหมุนปุ่มหลักนี้ คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ต�่าลงได้ซึ่งจะท�าให้
วัตถุที่เคลื่อนไหวดูเบลอ หรือถ้าตั้งค่าความเร็วของชัตเตอร์ให้สูงขึ้นก็จะหยุด
ภาพวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหวได้ โดยที่กล้องจะปรับตั้งค่าของรูรับแสงให้เอง

นอกจากนั้น คุณเองก็สามารถตั้งค่าของรูรับแสงได้โดยการหมุนปุ่มหลัก การเปลี่ยนค่าของรูรับแสงจะท�าให้เปลี่ยน
ระยะชัดลึกและชัดตื้นของภาพได้

เช่นเดียวกับโหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะ โปรแกรมการปรับแสง
อัตโนมัติ (Auto Exposure) ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ไวและทันท่วงที 
และกล้องจะตั้งค่าปรับแสงโดยอัตโนมัติให้คุณ อย่างไรก็ดี คุณ
สามารถปรับค่าอื่นเองได้ เช่น การปรับตั้งค่าสมดุลสีขาว อุณหภูมิ
สี การชดเชยแสง ค่า ISO และการเปิด/ปิดแฟลช กล้องจะตั้งค่า
ความเร็วของชัตเตอร์และรูรับแสงของเลนส์โดยอัตโนมัติ และนี่
ท�าให้คุณถ่ายภาพได้สวยอย่างที่ต้องการ

โหมดถำ่ยภำพอตัโนมัติที่ช่วยให้คณุได้ภำพที่คมชัดยิ่งขึ้น

แล้วคุณจะไม่พลาดการเก็บช่วงเวลาส�าคัญผ่านโหมดโปรแกรมปรับแสงอัตโนมัติ ซึ่งเป็น
เหมือนโหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะที่สามารถให้ปรับเข้ากับความต้องการของผู้ถ่ายได้

ในการใช้โหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะ กล้องจะปรับค่าต่างๆ เองโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับฉากของ

ภาพที่จะถ่าย ส่วนโปรแกรมการปรับแสงอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้เอง เช่น 

การปรับตั้งค่าสมดุลสีขาว ค่า ISO การชดเชยแสง และการเปิด/ปิดแฟลช โดยที่กล้องจะตั้งปรับ

ค่าต่างๆ ตามความต้องการที่คุณตั้งใจไว้

โหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะกับโหมดโปรแกรมการปรับแสงอัตโนมัติ 
ต่างกันอย่างไร?

เคล็ดลับมือโ
ปร

ภาพถ่ายที่รรูับแสง F/4 ความเร็วชัตเตอร์ 1/40 วินาที ภาพถ่ายที่รรูับแสง F/11ความเร็วชัตเตอร์ 1 วินาที
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เร็วขึ้น หรอืช้ำลง
PART 3 : CALL THE SHOTS!

โหมดปรับขนาดรูรับแสงอัตโนมัติ (Tv Shutter-Priority AE หรือ “Time value” mode) จะช่วยจับภาพเคลื่อนไหว
ให้ดูหยุดนิ่งหรือจะท�าให้ดูเบลอเหมือนก�าลังเคลื่อนไหวก็ได้ คุณจึงสามารถเลือกท�าให้ดูเหมือนวัตถุก�าลังเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็ว หรือ ท�าให้วัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหวดูเบลอแบบน่าตื่นเต้น โหมดนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนความเบลอของภาพ
ได้ จากที่ไม่เบลอเลย หรือ ให้เบลอมากเท่าที่คุณต้องการ

ถ้ำต้องกำรจบัภำพควำมเร็ว

ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะเน้นอะไร ถ้าใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงก็จะได้ภาพที่คมชัด แต่ถ้าใช้ความเร็ว

ชัตเตอร์ต�่าก็จะได้ภาพเบลอที่น่าทึ่ง

ท�าอย่างไรจึงจะได้ช็อตเด็ดที่สุดส�าหรับฉากต่างๆ 
เม่ือถ่ายด้วยโหมดปรับขนาดรรัูบแสงอัตโนมัติ?

เคล็ดลับมือโ
ปร

ภำพนิง่อยู่กบัที่ หรอืภำพที่ดเูบลอ คณุเลอืกได้

Shutter-priority Ae mode

เพิ่มอารมณ์โดยใช้ความเร็ว
ชัตเตอร์ที่ต�่าลง ท�าให้เห็น
ภาพเหมือนก�าลังเคลื่อนไหว

ถ้าต้องการจับภาพที่เคลื่อนไหว
ให้หยุดนิง่ คุณต้องตั้งค่า
ความเร็วชัตเตอร์ให้สูงมาก

นีเ่ป็นค่ามาตรฐานของความเร็ว
ชัตเตอร์ที่ถูกต้ังไว้เม่ือใช้โหมด
ถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะ

ภาพถ่ายที่ ค่า ISO 100
รรูับแสง F/4.5 ความเร็วชัตเตอร์ 1/800 วินาที

ภาพถ่ายที่ ค่า ISO 250
รรูับแสง F/5 ความเร็วชัตเตอร์ 1/1000 วินาที

ภาพถ่ายที่ ค่า ISO 100
รรูับแสง F/3.5 ความเร็วชัตเตอร์ 1/60 วินาที บทที่ 3 : การถ่ายภาพแบบต่างๆ 64
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เหมำะที่สดุในกำรควบคมุ
ควำมเบลอของฉำกหลงั
ท�าให้ทกุภาพดสูวย ตื่นตาตื่นใจ
โหมดปรับความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ (Av Aperture-Priority AE หรือ “Aperture value” mode) เหมาะที่สุดถ้า
คุณต้องการที่จะควบคุมความเบลอ และระยะความชัดลึกหรือชัดตื้นของฉากหลัง และยังเหมาะกับการถ่ายภาพใน
ระยะใกล้ เช่น ภาพบุคคลที่คุณต้องการให้พื้นหลังดูเบลอ รวมทั้งภาพวิวทิวทัศน์ที่ต้องการให้ทุกอย่างดูคมชัด เพียง
แค่ตั้งค่ารูรับแสงของเลนส์ตามที่ต้องการ แล้วกล้องจะจัดการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้เอง

ผลของเอฟเฟกต์จำกรรูบัแสง

ถ้าเปิดรูรับแสงที่ f/5.6 วัตถุที่อยู่ใกล้สุดและไกลสุดมี
แนวโน้มจะดูเบลอ ในขณะที่จุดที่ถูกโฟกัสจะอยู่ตรงไหน
สักแห่งระหว่างกลางขึ้นอยู่กับการออโต้โฟกัส 

ถ้าเปิดรูรับแสงที่ f/22 รายละเอียดของภาพทุกอย่าง
จะดูคมชัด เพราะระยะชัดลึกของภาพจะมากขึ้น ท�าให้
เหมาะกับการถ่ายภาพหมู่และภาพวิวทิวทัศน์

เมื่อใช้โหมดปรับความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูคมชัด ให้เปิดรูรับแสง

ให้น้อยที่สุด แต่ถ้าต้องการให้พื้นหลังดูเบลอ ให้เปิดรูรับแสงให้กว้างที่สุด

ท�าอย่างไรจึงจะได้ช็อตเด็ดส�าหรับฉากต่างๆ 
เม่ือใช้โหมดปรับความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ?

เคล็ดลับมือโ
ปร

เรื่องจริงน่าสนกุ

คุณจะไม่สามารถมองเห็นระยะชัดลึกของภาพได้จากช่องมองภาพในขณะที่

เพิ่งปรับขนาดรูรับแสง เว้นแต่จะกดปุ่มเช็คระยะชัดลึกของภาพ

เพียงกดแค่ปุ่มเดียวก็สามารถเช็คระยะชัดลึกของภาพ
ที่ก�าลังจะถ่ายได้

ปุ่มเช็คระยะชัดลึก

Aperture-Priority AE mode

Iris เป็นกลไกและ
รรูับแสงของเลนส์ 
ที่เปิดไว้ให้แสงผ่านเข้ามา

F/2.8 F/4 F/5.6 F/8 F/11 F/16 F/22
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คณุท�ำเองได้
ควบคมุทุกภำพได้ดั่งใจ
คุณสามารถควบคุมการถ่ายภาพได้เต็มที่เมื่อใช้โหมดระบบถ่ายภาพ
แบบแมนนวล คุณต้องปรับความเร็วชัตเตอร์และขนาดรูรับแสงด้วย
ตัวเอง ขึ้นอยู่กับว่าต้องการภาพถ่ายแบบไหน โดยที่กล้องจะไม่ปรับ
อะไรให้เลย ตอนแรกคุณอาจคิดว่ามันยาก แต่โหมดระบบถ่ายภาพ
แบบแมนนวลจะช่วยให้ได้ภาพถ่ายที่สวยขึ้น โดยเฉพาะภาพที่มีการ
ตัดกันมากๆ ของความมืดและความสว่าง

การถ่ายภาพที่มีแสงจากด้านหลังอาจยุ่งยากสักหน่อย เนื่องจากกล้องจะปรับค่าของแสงอัตโนมัติเวลาเปลี่ยนมุมถ่าย ดังนั้น
การใช้โหมดระบบถ่ายภาพแบบแมนนวลจะช่วยให้คุณสามารถปรับรูรับแสงและความเร็วของชัตเตอร์ให้เหมาะสมได้ 

การเปลี่ยนมาใช้โหมดระบบถ่ายภาพแบบแมนนวลท�าให้คุณมีอิสระในการถ่ายภาพ โดยเฉพาะเวลาที่

ต้องการถ่ายภาพที่มีแสงจ้า และการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนมุมถ่ายภาพมีผลต่อการวัดแสง ในกรณีนี้คุณ

สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงเองได้ตามสถานการณ์

ประโยชน์ของการใช้ระบบถ่ายภาพแบบแมนนวลเคล็ดลับมือโ
ปร

ความเร็วของชัตเตอร์ที่ 1/1600 วินาที รรูับแสง f/14

ในการถ่ายภาพที่มีความแตกต่างของสีและแสงอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงของแสงท�าให้ยากที่ภาพจะได้แสงในระดับพอดี 
นี่จึงเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่โหมดระบบถ่ายภาพแบบแมนนวลจะช่วยให้คุณได้ภาพถ่ายที่มีแสงพอดีได้โดยง่าย

ความเร็วของชัตเตอร์ที่ 1/500 วินาที รรูับแสง f/19

Manual Exposure mode
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เคล็ดลับมือโ
ปร

เรื่องของค่ำ ISO
เรยีนรู้เรื่องคำ่ ISO อย่ำงทะลปุรโุปร่ง
ค�าว่า ISO หรือ International Standards Organization เป็นค่าที่ใช้ระบุถึง
ความไวต่อแสงของฟิล์ม ซึ่งใช้ตั้งแต่สมัยที่การถ่ายภาพยังใช้ฟิล์มอยู่ แต่ใน
ปัจจุบันค่า ISO หมายถึงค่าความไวต่อแสงของเซ็นเซอร์รับภาพ ยกตัวอย่าง
เช่น ค่า ISO ต�า่ๆ อย่าง ISO 100 จะมีความต้องการแสงมากเพื่อให้
ภาพถ่ายได้แสงที่พอดี ในขณะที่ค่า ISO สูงๆ อย่าง ISO 800 ต้องการการ
รับแสงที่น้อยกว่า

ตำรำงแสดงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งค่ำ ISO และคณุภำพของภำพถ่ำย

แสงในเวลากลางวันและกลางคืนนั้นต่างกัน ท�าให้การใช้ค่า ISO ส�าหรับกลางวันและกลางคืนจึงต่างกันด้วย 

การถ่ายภาพในเวลากลางวันต้องใช้ค่า ISO ต�า่ เพราะเซนเซอร์สามารถจับแสงที่มีอย่างเพียงพอได้ ในขณะ

ที่การถ่ายภาพในเวลากลางคืนต้องใช้ค่า ISO สูงเพราะเซนเซอร์ไม่สามารถจับแสงที่มีอยู่ได้เพียงพอ

การถ่ายภาพกลางวันกับกลางคืนใช้ค่า ISO ที่ต่างกัน

การเปลี่ยนค่า ISO ส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่าย ยิ่งใช้ค่า 
ISO สูง ภาพจะยิ่งแตกเป็นเส้นมากขึ้น ดังนั้น ค่า ISO 
สูงจึงท�าให้ภาพดูแตกเป็นลายเส้นและคุณภาพหยาบ ส่วน
ค่า ISO ต�่าจะท�าให้ภาพไม่แตกเป็นลายเส้นและคุณภาพ
ของภาพถ่ายก็ดีกว่าด้วย

ค่า ISO 100 

ค่า ISO 800 

ค่า ISO 400

ค่า ISO 1600

การถ่ายภาพที่มีแสงจ้าต้องใช้
ค่าความไวแสงหรือค่า ISO ต�่า 
ซึ่งจะท�าให้รปูถ่ายมีคุณภาพดี
กว่าโดยไม่เห็นแตกเป็นเส้น

ค่าความไวแสงสูงมากๆ 
จะใช้ได้ดีเม่ือต้องการจะ
จับภาพเคลื่อนไหว

ถ้าอัตราความไวแสงสูง 
ความเร็วชัตเตอร์จะท�างาน
ได้เร็วขึ้น จึงไม่จ�าเป็น
ต้องใช้ขาต้ังกล้องช่วย

ภาพถ่ายเวลากลางคืนจะ
สวยขึ้นถ้าใช้ค่าความไว
แสงสูงๆ เพราะท�าให้เก็บ
รายละเอียดได้มากกว่า

100 (ต�่า) ค่า ISO 3200 (สูง)
ดี คุณภาพของภาพภ่าย หยาบ

น้อย การแตกเป็นเส้น มาก
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ระบบออโต้โฟกสั
พึงรู้ไว้ เพื่อจะได้ถ่ำยภำพอย่ำงมอือำชพี

กำรใช้ออโต้โฟกสักบัวตัถทุี่เคลื่อนไหว

เมื่อคุณเล็งกล้องไปยังวัตถุ กล้องจะโฟกัสอัตโนมัติ 
คุณแค่กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งทาง เมื่อกดอย่างนั้น
แล้วกล้องจะปรับโฟกัสให้และจุดที่ออโต้โฟกัสก็จะมี
แสงขึ้น

เลือกโหมด AI Focus ในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง และคาดเดาไม่ได้ เช่น สัตว์เลี้ยง เด็ก ในโหมด
นี้กล้องจะติดตามไปโฟกัสวัตถุนั้น แม้ว่าวัตถุจะเคลื่อนออกจากจุดกึ่งกลางของภาพอย่างทันทีทันใด เช่นเดียวกัน
โหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะก็ใช้โหมด AI Focus เพื่อที่จะท�าให้วัตถุในภาพได้โฟกัส

เรื่องจริงน่าสนกุ

ถ้าต้องการให้แน่ใจว่าภาพที่ถ่ายอยู่ในโฟกัส ให้กดปุ่มดูภาพย้อนหลัง

ที่สามารถดูย้อนและขยายภาพดูได้จากหน้าจอ LCD

เช็คว่าภาพที่จับได้โฟกัสหรือไม่โดย
ขยายภาพดูจากหน้าจอ LCD

วัตถุที่เคลื่อนไหวก็สามารถถูกโฟกัสได้ เม่ือใช้โหมด AI Focus
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โฟกสัตรงจดุที่ต้องกำร (One Shot AF)
PART 3 : CALL THE SHOTS!

ล็อคช็อตที่ต้องกำร
ตั้งโหมดออโต้โฟกัสไว้ที่ One Shot AF เพื่อเลือกจุดออโต้โฟกัส ซึ่งเป็นจุดที่เฉพาะเจาะจงในภาพที่คุณต้องการ
โฟกัส จากนั้นท�าการล็อคจุดโฟกัสแล้วจึงบันทึกภาพที่ต้องการ โหมดนี้ใช้งานได้ดีส�าหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ 
ภาพตึก และวัตถุอยู่นิ่งอื่นๆ เมื่อคุณต้องการได้ภาพวัตถุนั้นที่มีความคมชัดเป็นพิเศษ

ออโต้โฟกสัตรงจดุไหนก็ได้ด้วยกำรล็อคโฟกสั
การใช้วิธีล็อคโฟกัสโดยกดชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่งท�าให้สามารถล็อควัตถุในภาพให้อยู่ในโฟกัสได้ แม้จะมีการขยับ
กล้องเพื่อจัดองค์ประกอบภาพใหม่

เรื่องจริงน่าสนกุ

ถ้ามีบางสิ่งมาบังข้างหน้าของวัตถุที่คุณต้องการจะถ่าย 

กล้องจะโฟกัสสิ่งที่มาบังนั้นแทน เมื่อเกิดเหตุการณ์

อย่างนี้ให้เลือกใช้วิธีก�าหนดจุดโฟกัสแบบแมนนวลเพื่อ

โฟกัสไปยังวัตถุที่จะถ่าย

คุณสามารถเลือกวิธีก�าหนดจุดโฟกัส
แบบแมนนวลก็ได้ เพื่อโฟกัสเฉพาะจุด
ที่ต้องการ

กดปุ่ม AF ที่ด้านขวาของปุ่ม
ควบคุมสี่ทิศทาง กดซ้าย-ขวา 
เพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ 
จากนั้นกด SET

ภาพที่ถ่ายโดยใช้ One Shot AF

วัตถุไม่อยู่ในโฟกัส

ได้ภาพคมชัด

มีไฟแวบขึ้นตรง
จุดที่โฟกัส

กดปุ่มชัตเตอร์ค้าง
ไว้คร่ึงหนึง่ จน
สามารถโฟกัสได้ 

กดชัตเตอร์ค้างไว้
คร่ึงหนึง่เพื่อโฟกัสให้
ได้ แล้วคุณสามารถ
จะเลื่อนกล้องเพื่อปรับ
องค์ประกอบภาพได้

เม่ือพร้อม กดชัตเตอร์
จนสุดเพื่อบันทึกภาพวัตถุในฉากหน้าถูก

โฟกัส แทนที่จะเป็น
หลังคาที่มีควันขึ้น

วิธีก�าหนดจุด
โฟกัสเองท�าให้ได้
ภาพที่มีความคม
ชัดตรงหลังคา
ที่มีควันขึ้น

เลือกวิธีก�าหนดจุด
โฟกัสแบบแมนนวล
เพื่อโฟกัสไปที่หลังคา
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โฟกสัวตัถทุี่เคลื่อนไหว 
(ออโต้โฟกสัแบบ AI Servo)

PART 3 : CALL THE SHOTS!

จบัภำพเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและต่อเน ือ่งได้
ใช้ออโต้โฟกัส AI Servo เพื่อตามไปโฟกัสวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหว และใช้เลนส์มุมแคบ (telephoto) ที่เหมาะ
ส�าหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้

การใช้โหมดออโต้โฟกัส AI Servo กล้องจะล็อคจุดโฟกัสไว้ที่วัตถุ และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่มันจะโฟกัสติดตามตลอด 
ท�าให้ภาพไม่เบลอ ไม่สั่น นอกจากนี้ โปรแกรมยังช่วยกะต�าแหน่งของวัตถุที่เคลื่อนไหว (Predictive AF) แต่จ�าไว้
ว่าต้องกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่งเสมอเพื่อให้กล้องโฟกัสตามวัตถุที่เคลื่อนที่นั้น 

คุณเคยมีปัญหาในการจับภาพเด็กๆ ที่ไม่เคยอยู่นิ่งหรือไม่? ขณะที่อยู่ในโหมดถ่ายภาพ
แบบมองผ่านหน้าจอ LCD หากใช้ระบบตรวจจับใบหน้าและออโต้โฟกัสแบบติดตามวัตถุ 
(Face Detection + Tracking AF) ของกล้อง DSLR ปัญหาเรื่องนี้จะหมดไป กล้องจะ
โฟกัสที่วัตถุอย่างต่อเนื่องไม่ว่าวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ไปไหน โดยระบบจะตรวจจับใบหน้า 
โฟกัส และติดตามอย่างต่อเนื่องโดยการสลับจุดโฟกัส และยังสามารถติดตามได้แม้
ใบหน้านั้นจะหันไปด้านข้าง ซึ่งระบบนี้สามารถใช้กับส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้เช่นกัน

ออโต้โฟกสัแบบต่อเนือ่ง
ขณะใช้โหมดถ่ายภาพโดยมองผ่านหน้าจอ 
LCD หรือที่เรียกว่าโหมด Live view 
ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่อง (Continuous 
AF) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่จะช่วยให้
กล้องโฟกัสวัตถุอยู่เสมอแม้จะยังไม่ได้กด
ปุ่มชัตเตอร์ ดังนั้น เมื่อกล้องจับโฟกัสที่
วัตถุอย่างต่อเนื่องก่อนที่คุณจะกดชัตเตอร์
ลงครึ่งทาง การโฟกัสภาพในโหมด Live 
view ด้วยความรวดเร็วจึงเกิดขึ้นได้

ระบบตรวจจบัใบหน้าและออโต้โฟกสัแบบติดตามวตัถุ

โหมด FlexiZone – Multi

โหมด FlexiZone-Single

เนื่องจากคุณเป็นคนออกแบบภาพถ่ายของคุณเอง ในขณะที่ถ่ายภาพโดยมองผ่านหน้า
จอ LCD การใช้โหมด FlexiZone – Multi ของกล้อง DSLR บางรุ่น จะสามารถเลือกจุด
โฟกัสโดยอัตโนมัติได้ถึง 31 จุด ท�าให้โฟกัสได้กินบริเวณกว้าง โดยบริเวณทั้งหมดแบ่ง
ออกเป็น 9 โซน ซึ่งคุณสามารถใช้นิ้วสัมผัสบนหน้าจอเพื่อเลือกให้กล้องออโต้โฟกัสตรง
โซนใดก็ได้ให้ชัดขึ้น

ท�าได้มากขึ้นด้วยประสิทธิภาพของระบบสัมผัส - ระหว่างการถ่ายภาพโดยมองผ่านหน้า
จอ LCD คุณสามารถเลือกจุดโฟกัสตรงไหนก็ได้ด้วยโหมด FlexiZone-Single ที่มีใน
กล้อง DSLR บางรุ่น โดยการใช้นิ้วเลื่อนจุดโฟกัสไปตรงไหนก็ได้ที่ต้องการบนหน้าจอ 
LCD

เรื่องจริงน่าสนกุ

กล้อง DSLR บางรุ่นมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ระบบสัมผัสที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า

ในการถ่ายภาพ เลือกจุดที่จะโฟกัส หรือแม้แต่ดูภาพที่ก�าลังจะบันทึก ทั้งหมดท�าได้ง่าย

เพียงแค่ใช้นิ้วสัมผัสจอภาพ

หน้าจอระบบสัมผัสช่วยให้การต้ังค่า การถ่ายภาพ 
และการดูภาพท�าได้ง่ายข้ึน
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ภำพถ่ำยของคณุ คณุก�ำหนดได้
โฟกสัได้ทกุที่และทกุสิ่งที่ต้องกำร
ถ้าคุณต้องการให้ได้ภาพชุดต่อเนื่องที่เน้นโฟกัสเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง การใช้โฟกัสแบบแมนนวลจะเป็นวิธีที่ดี
ที่สุด เพราะด้วยวิธีนี้การโฟกัสจะไม่ได้รับผลกระทบจากบริเวณอื่นของภาพเหมือนกับที่มักเกิดขึ้นเมื่อใช้ออโต้โฟกัส

วิธใีช้งำนกำรโฟกสัแบบแมนนวล

บ่อยครั้งที่คุณต้องเปลี่ยนจากโหมดออโต้โฟกัสมาเป็นการโฟกัสแบบแมนนวลแทน สถานการณ์นี้มัก

เกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพผ่านกระจก หรือรั้ว และจับภาพของวัตถุในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยหรือไม่ค่อยมี

ความแตกต่างของส่วนสว่างและส่วนมืด ในกรณีนี้ การใช้วิธีปรับตั้งค่าด้วยตัวเองหรือแบบแมนนวลจะมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการท�าให้ภาพถ่ายและวัตถุในภาพดูดีที่สุด

ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนเม่ือใช้โหมดออโต้โฟกัสเคล็ดลับมือโ
ปร

เม่ือจุดที่จะโฟกัส
อยู่ไกลเกินไป

เม่ือโฟกัสได้จุดที่ต้องการ

เม่ือจุดที่จะโฟกัส
อยู่ ใกล้เกินไป

จากจุดอินฟินีตี้ ค่อยๆ หมุน
วงแหวนของเลนส์ไปทางขวา

หมุนวงแหวนของเลนส์ไปทาง
ซ้ายหรือขวาจนภาพดูคมชัด

ถ้าคุณหมุนวงแหวนของเลนส์
ไปทางด้านขวามากเกินไป 
จนจุดโฟกัสไม่ชัด ให้หมุนกลับ
มาทางด้านซ้าย

เม่ือถ่ายภาพผ่านบานหน้าต่าง 
กล้องอาจโฟกัสไปที่หน้าต่างแทน
วัตถุข้างนอกที่คุณต้องการจะบัน
ทึกภาพ การเลือกโฟกัสแบบแมน
นวลจะแก้ไขปัญหานี้ ให้หมดไป

บทที่ 3 : การถ่ายภาพแบบต่างๆ 78

บทที่ 3 : การถ่ายภาพแบบต่างๆ



รู้วิธกีำรตั้งค่ำโหมดที่ถกูต้อง

การเปลี่ยนโหมดการวดัแสงจะท�าให้แสงในภาพถ่าย
ฉำกเดยีวกนันั้นเปลี่ยนไป

เช็คโหมดการวัดแสง
ได้ที่นี่

โหมดการวัดแสงแบบนี้เป็นพื้น
ฐานของกล้องเกือบทุกรุ่นที่ตั้ง
ค่าให้วัดแสงแบบอัตโนมัติเพื่อ
ให้แสงเหมาะกับฉากและวัตถุใน
ภาพถ่าย

โหมดการวัดแสง
แบบเฉลี่ยทั้งภาพ

โหมดการวัดแสง
แบบเฉลี่ยทั้งภาพ

โหมดการวัดแสงเฉพาะส่วน
หรือ Partial Metering จะ
ท�าการวัดแสงกินบริเวณกว้าง
กว่าโหมดการวัดแสงเฉพาะจุด 
มักใช้เมื่อบริเวณรอบกรอบภาพ
มีทั้งความมืดและสว่างกว่าปกติ

โหมดการวัด
แสงเฉพาะส่วน

โหมดการวัดแสงเฉลี่ย
หนักตรงกลางภาพ

โหมดนี้จะวัดแสงจากบริเวณพื้นที่
ตรงกลางของภาพถ่าย โดยการ
วัดแสงแบบนี้จะไม่ค่อยได้รับผลก
ระทบจากการที่พื้นที่เล็กๆ บาง
ส่วนในภาพมีค่าความสว่างแตก
ต่างกันอย่างมาก

โหมดการวัดแสงเฉลี่ย
หนักตรงกลางภาพ

โหมดการวัดแสง
เฉพาะส่วน

โหมดการวัดแสงเฉพาะจุด 
(Spot metering) ให้พื้นที่ใน
กรอบวงกลมที่มีการวัดแสง
แม่นย�ามาก - มักจะประมาณ 
4% ของจุดศูนย์กลางช่องมอง
ภาพ

การวัดแสง
เฉพาะจุด

การวัดแสง
เฉพาะจุด

เหมาะส�าหรับภาพที่มีทั้ง
พื้นท่ีสว่างและพื้นที่มืด

ใช้ได้ดีส�าหรับวัตถุที่มี
แสงสว่างจ้าจากด้านหลัง

ปรบัโหมดกำรวดัแสงให้เหมำะกบัควำมต้องกำรของคณุ

ใช้เม่ือวัตถุที่ต้องการ
บันทึกภาพอยู่ตรงกลาง

ใช้โหมดนี้ ได้เกือบ
ทุกทัศนยีภาพ

การวัดค่าความสว่างของแสง หมายถึง การให้แสงที่พอดีแก่ภาพถ่ายโดยวัดจากค่าความสว่างของแสงที่เข้ามาในตัวกล้อง 
การวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพ (Evaluative metering) เหมาะส�าหรับการถ่ายภาพวัตถุหรือภาพวิวส่วนใหญ่ โหมดการวัดแสง
เฉลี่ยหนักตรงกลางภาพ (Center-weighted average metering) ก็เป็นดังชื่อ คือจะวัดแสงเฉลี่ยตรงกลางภาพ
ส่วนโหมดการวัดแสงเฉพาะส่วน (Partial metering) เหมาะกับภาพที่มีแสงสว่างจากทางด้านหลัง และโหมดการวัดแสง
เฉพาะจุด (Spot metering) มักใช้บ่อยกับกล้องแบบมืออาชีพเพื่อวัดแสงแบบเจาะจงต�าแหน่ง

กำรใช้โหมดวดัค่ำควำมสวำ่งของแสง
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องค์ประกอบ 101 (เริ่มต้น)
เริ่มต้นด ีเพื่อให้ได้ช็อตเด็ด
ถึงแม้ว่ากล้อง DSLR จะสามารถท�างานหลายอย่างได้โดยอัตโนมัติ อย่างเช่น การตั้งค่าให้วัดแสงและปรับโฟกัส 
แต่การจัดองค์ประกอบภาพเป็นสิ่งที่คุณต้องท�าด้วยตัวเอง นี่อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็ท�าให้การถ่ายภาพเป็นเรื่อง
สนุกสนาน และถ้าคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพขั้นพื้นฐานแล้ว ก็จะท�าให้ภาพถ่ายของคุณดูดีขึ้น
อย่างแน่นอน

เรื่องจริงน่าสนกุ

การใช้หน้าจอ LCD ของกล้อง DSLR เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของภาพถ่ายจะได้

ผลดีกว่าการใช้ช่องมองภาพ  เพราะการใช้หน้าจอ LCD ท�าให้คุณถอนสายตาออก

มาจากฉากที่ต้องการถ่ายและสามารถจะวิเคราะห์ภาพตามความเป็นจริงได้ดีกว่า 

ขณะที่ช่องมองภาพบางรุ่นจะมีเส้นตารางแสดงบนจอภาพด้วย เพื่อช่วยให้คุณแบ่ง

ส่วนของภาพและจัดวางต�าแหน่งของจุดสนใจได้ด้วยการใช้กฎ 1 ใน 3 ส่วน

ใช้หน้าจอ LCD และเส้นตารางในช่องมองภาพ 
เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบภาพ

กฎ 1 ใน 3 ส่วน

พื้นฐานของวิธีการนีก้็คือให้แบ่งพื้นที่
ภาพถ่ายออกเป็น 3 ส่วน แล้วจัด
ให้ส่วนที่คุณสนใจจะถ่ายอยู่ตรง
กลาง ซึ่งท�าได้โดยให้สร้างมโนภาพ
เหมือนกับว่ามีเส้นแนวนอน 2 เส้น
และเส้นแนวตั้ง 2 เส้นตัดกัน

เส้นน�าสายตา

เส้นนีจ้ะท�าหน้าท่ีช่วยชักน�าสายตาของคน
ที่มองภาพเข้าสู่องค์ประกอบของภาพที่
เราจัดไว้ นึกถึงเส้นนีเ้หมือนกับเส้นสาย
ของแม่น�้า แนวก�าแพง หรือแม้แต่แขน
และขาของคนเรา ซ่ึงจะเป็นการท�าให้รู้สึก
เหมือนกับภาพถ่ายดูมีระยะและมิติมากข้ึน

การถ่ายภาพเพื่อเน้นส่วนที่อยู่ฉากหน้า

จัดวางสิ่งที่เราต้องการเน้นไว้บริเวณ
ด้านหน้าขององค์ประกอบภาพ เทคนคิ
นีจ้ะได้ผลมากเม่ือคุณใช้เลนส์มุมกว้าง
ในการถ่ายภาพ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มมิติและ
ความลึกให้แก่ภาพ โดยจะท�าให้สิ่ง
ที่คุณเน้นดูเหมือนมีขนาดใหญ่ขึ้น

ระวังวัตถุที่เบี่ยงเบนความสนใจของภาพ

ก่อนบันทึกภาพ ให้ตรวจดูก่อนว่ามีวัตถุอื่น
ใดในภาพถ่ายที่จะท�าให้ผู้มองเบี่ยงเบนความ
สนใจไปจากสิ่งที่คุณต้องการน�าเสนอหรือไม่ 
มองให้ทั่วจากช่องมองภาพ รวมทั้งบริเวณมุม
ทั้ง 4 มุมของกรอบภาพ และจงแน่ใจก่อนว่า
จะต้องไม่มีวัตถุที่ ไม่ต้องการอยู่ ในภาพถ่าย

สีสันที่ตัดกัน
เทคนคินีส้ามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ให้กับภาพถ่ายของคุณ และท�าให้ภาพถ่าย
ดูเด่น น่าสนใจมากขึ้น สี โทนร้อนจะใช้ได้
ดีกับการถ่ายภาพที่เน้นส่วนที่อยู่ฉาก
หน้า ในขณะที่สี โทนเย็นจะใช้ได้ดีกับการ
ถ่ายภาพที่เน้นส่วนพื้นหลังของภาพ
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เริ่มต้นกำรถ่ำยภำพยนตร์
แล้วช่ำงถำ่ยภำพนิง่ก็กลำยเป็นช่ำงถ่ำยภำพยนตร์ได้
เพยีงแค่เปลี่ยนโหมดบนแป้นเมนู
การเกิดขึ้นของกล้อง DSLR นั้นมาพร้อมกับความเป็นไปได้ในการถ่ายภาพยนตร์ที่มีความละเอียดสูง นี่เป็น
คุณสมบัติที่โดดเด่นยิ่งกว่าคุณสมบัติอันน่าสนใจด้านอื่น ซึ่งรวมถึงความสามารถในการตั้งค่าแบบแมนนวลซึ่ง
สามารถท�าได้ทั้งในการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายภาพยนตร์ และก่อนที่จะสร้างสรรค์ภาพยนตร์เพื่อแสดงอารมณ์
และความรู้สึกให้ออกมาได้อย่างไม่มีที่ติ เรามาเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการถ่ายภาพยนตร์กันก่อน

ด้วยเลนส์มุมกว้างที่มี ให้
เลือกใช้ กล้อง DSLR จึง
สามารถถ่ายภาพยนตร์
ด้วยมุมที่กว้างขึ้นได้เช่นกัน

การถ่ายภาพยนตร์มุมกว้างก็ท�าได้ไม่ยากเลย

ถ่ายภาพยนตร์ให้สวยด้วยเลนส์ที่เหมาะ

เรื่องจริงน่าสนกุ

อย่าให้ความสั่นไหวของภาพมาท�าให้การถ่ายภาพยนตร์ของคุณกลายเป็นประสบการณ์เลวร้าย  

การลงทุนซื้อขาตั้งกล้องดีๆ ซึ่งมีกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนและควบคุมทิศทางของกล้องได้อย่าง

สะดวกและง่ายดายจะช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพยนตร์จากซ้ายไปขวาหรือขึ้นลงได้ง่าย แต่ใช่

หรือไม่ว่าขาตั้งกล้องจะไม่สะดวกนักเมื่อต้องเดินทาง? ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะอุปกรณ์เสริม

ส�าหรับวางกล้องบนบ่าได้อย่างมั่นคงจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

ใช้ขาตั้งกล้องเวลาถ่ายวิดี โอ หรือถ้าต้องเคลื่อนไหว
ให้ใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส�าหรับถ่ายภาพยนตร ์

ท�าให้สิ่งที่ต้องการน�าเสนอมีความโดดเด่น
มากข้ึนโดยการเบลอฉากหลัง

การถ่ายภาพยนตร์ให้ได้ภาพ
สว่างชัดสามารถท�าได้แม้จะ
อยู่ ในที่ร่มหรือแม้กระทั่ง
ในสภาวะที่มีแสงน้อย

สร้างภาพสวยๆ ในสภาวะที่แสงน้อย

เหมือนกับการถ่ายภาพนิง่ 
การเบลอฉากหลังจะท�าให้สิ่ง
ท่ีคุณต้องการน�าเสนอมีความ
โดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น

วัตถุบางประเภทไม่สามารถบันทึกภาพได้ทั้งหมดใน
คราวเดียว ดังนั้น คุณต้องใช้วิธีการเคลื่อนกล้องตาม
อย่างช้าๆ ในแนวราบหรือแนวดิ่งเพื่อเก็บภาพทั้งหมด

เคลื่อนกล้องตามเพื่อเก็บภาพทั้งหมด

การยึดกล้องด้วยขา
ตั้งกล้องและใช้โหมด
ออโต้โฟกัสหรือโฟกัส
แบบแมนนวลจะท�าให้
ได้ภาพยนตร์ท่ีดีที่สุด

เลือกโหมดถ่ายภาพยนตร์ ต้ังกล้องให้ม่ันคง

???

???
???

การถ่ายภาพยนตร์ด้วยเลนส์ที่ควบคุม
ด้วยมอเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งเคลื่อนไหวได้เงียบ
และนุ่มนวล หรือเลนส์ stepping motor 
(STM) จะท�าให้คุณได้ภาพยนตร์ที่มี โฟกัส
แม่นย�าและลดระดับเสียงรบกวน

พึงจ�าไว้ว่าการแสดงภาพของ
ภาพยนตร์จะแสดงในแนวนอนเท่านั้น 
ดังนั้น อย่าถ่ายโดยวางกล้องในแนวต้ัง

วางกล้องแบบแนวนอนเท่าน้ัน
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บทที่ 4: 
ใช้โหมดต่างๆ ให้คุ้มค่า
เพื่อการถ่ายภาพที่สนกุที่สดุ

ตอนนีคุ้ณก็มีความเชี่ยวชาญในทักษะการควบคุมภาพถ่าย
ให้ออกมาได้ตามต้องการ แต่ก็ไม่ควรหยุดแค่นั้น 
มาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วดูกันว่าคุณสามารถถ่ายภาพอย่างไร
ได้อีกด้วยการเพิ่มสไตล์ของตัวเองลงไปในภาพถ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโทนสีและอื่นๆ อีกสารพัด!
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เพิ่มสไตล์

คุณสามารถใช้โหมด Picture Styles ที่มีสไตล์ภาพถ่าย
แบบต่างๆ ให้เลือกมากมายเพื่อปรับแต่งสีของภาพให้
เหมาะสมกับฉากหรือจุดเด่นที่ต้องการน�าเสนอ ด้วย
วิธีนี้คุณสามารถเพิ่มความหลากหลายให้ภาพถ่าย และ
แน่นอนว่ามันจะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของตัวคุณเอง

เปลี่ยนอารมณ์ให้ภาพถ่ายของคณุ

คณุลกัษณะเฉพาะของ
สไตล์ภาพแต่ละแบบ

ท�าภาพถ่ายให้โดดเด่นและเน้นเฉพาะรปูทรง 
แสง และเงาของจุดเด่นที่ต้องการน�าเสนอ 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถปรับคอนทราสต์ได้
โดยใช้ฟิลเตอร์สีที่กล้องให้มาหรือเลือกใช้
โทนสีซีเปีย

สไตล์นีเ้หมาะส�าหรับการ
ถ่ายภาพทั่วไปเพราะให้สีสัน
ที่สดใสและท�าให้โครงสร้าง
ส�าคัญในภาพคมชัด

สไตล์ Neutral จะเก็บรายละเอียด
ที่ซับซ้อนของภาพโดยการปรับลด
คอนทราสต์และความอิ่มตัวของสีลง

ท�าให้สีผิวออกมาใกล้เคียง
สีผิวธรรมชาติและเปล่ง
ประกายผิวสุขภาพดี

สีสันจะออกมาแม่นย�าใกล้เคียงความ
เป็นจริง ท�าให้ได้ภาพถ่ายท่ีเชื่อได้ว่า
ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตาเห็นมากที่สุด 
สไตล์นีเ้หมาะที่สุดเม่ือคุณต้องการแสดง
สีสันและลักษณะพื้นผิวที่เหมือนของจริง
ดั้งเดิม

Standard: ให้สีที่คมชัดและสดใส

Neutral: ถ่ายทอดสีได้เที่ยงตรง
แต่สดใสมากขึ้น

Portrait: ให้โทนสีผิวที่ดูมีสุขภาพดีและนุ่มนวล

Faithful: ให้สีสันที่ ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

Monochrome: แสดงรปูทรงและแสง

ภาพดูคมชัดและสีสันสดใส โทนสีสว่างและนุ่มนวลขึ้น สีแดง เขียว และเหลืองจะให้สีอิ่ม
ตัวกว่าปกติ

มีสีสันและความคมชัดมากขึ้นอย่าง
เป็นธรรมชาติ

ภาพออกมาเหมือนที่ตาเห็น ทั้งสี 
รายละเอียด ลักษณะพื้นผิว และอื่นๆ

เอาสีสันออกและคงไว้เฉพาะแสง
และเงา

standard

neutral

portrait

faithful

landscape

monochrome

Landscape: เพิ่มสีสันให้จัดจ้านด้วยโทนสีฟ้าและสีเขียว

ท�าให้สีฟ้าของท้องฟ้าดูเจิดจ้าและมีมิติ 
และสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าดูสดใส
มีชีวิตชีวา นอกจากนี ้ยังช่วยเน้น
รายละเอียดของภูเขา ต้นไม้ 
อาคารบ้านเรือน และอื่นๆ
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นอกจากการใช้โหมด Picture style หลากหลายแบบเพื่อเพิ่มลักษณะเฉพาะ
และพลังให้ภาพถ่ายของคุณแล้ว ยังมีการตั้งค่าอีก 4 แบบที่มีมาให้ในกล้อง 
DSLR ซึ่งคุณสามารถปรับตั้งค่าได้เอง

เลือกระดับความคมชัดให้กับโครงสร้างส�าคัญของจุดเด่นในภาพ

เลือกระดับความแตกต่างระหว่างส่วนสว่างและส่วนมืด

เลือกระดับความเข้มข้นของสีให้กับจุดเด่นในภาพ

เลือกระดับเฉดสีของสิ่งที่ต้องการน�าเสนอโดยการปรับโทนสีแดงและเหลือง

ความคมชัด ความเข้ม โทนสี 
และความอิ่มตวัของสี

หาสไตล์อื่นเพิ่มเพื่อสร้างความโดดเด่น

ความคมชัด  

คอนทราสต์

ความอิ่มตวั 

โทนสี

ความคมชัด 0

คอนทราสต์ -4

ความอิ่มตัว -4

ความคมชัด 3

คอนทราสต์ ±0

ความอ่ิมตัว ±0

ความคมชัด 7

คอนทราสต์ +4

ความอิ่มตัว +4

เรื่องจริงน่าสนกุ

ไม่มีค�าว่ามากจนเกินไปกับเรื่องของสไตล์ อย่างน้อยก็ส�าหรับภาพถ่ายของคุณ ลองเข้าไป

เยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอนที่ http://web.canon.jp/imaging/picturestyle/ และดาวน์โหลด

เอฟเฟกต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเข้าไปเก็บไว้ในกล้อง DSLR ของคุณ ท�าเลย เพื่อสร้างความ

ประทับใจให้ทั้งคนอื่นและตัวคุณเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ Picture Style จากเว็บไซต์แคนนอน

เพราะพลังสร้างสรรค์และเรื่องของสไตล์นั้น
ไร้ขอบเขต ดังนั้น จงอย่าหยุดเรียนรู้อยู่แค่
การใช้งานด้วยค่ามาตรฐานของกล้อง พัฒนา
ตัวเองขึ้นไปอีกโดยการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ 
สไตล์ภาพอื่นๆ จากเว็บไซต์แคนนอน แล้วคุณ
จะประหลาดใจว่าเอฟเฟกต์จากสไตล์ง่ายๆ ก็
ท�าอะไรได้มากมายให้ภาพถ่ายของคุณ

ภาพสไตล์เขียวมรกต

ภาพสไตล์มาตรฐาน

โทนสี -4 โทนสี ±0 โทนสี +4

เพิ่มสไตล์
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การเปิดรบัแสง

เมื่อกล้องจับความสว่างโดยรวมของทั้งภาพที่คุณก�าลังจะบันทึกได้ กล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง
เพื่อให้เซนเซอร์รับภาพได้รับปริมาณแสงในระดับที่พอดี เนื่องจากปริมาณแสงที่กล้องได้รับจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ 
ระบบนี้จึงเรียกว่า ระบบวัดแสงอัตโนมัติ (AE: Auto Exposure) อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่น AE ก็ใช่ว่าจะท�างานได้
อย่างไร้ที่ติ อีกทั้งยังไม่ได้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้งานหากต้องมีการชดเชยแสง โดยเฉพาะเมื่อกล้องก�าลังใช้งาน
อยู่ในโหมด P หรือ Av หรือ Tv

ถ้าจุดเด่นในภาพของคุณเป็นสีขาวและอยู่บนฉากหลังที่สว่างหรือเป็นสีขาวเช่นเดียวกัน แสงในภาพถ่ายที่ออกมา
อาจจะกลายเป็นมืดเกินไป ที่เป็นดังนี้เพราะกล้องพยายามที่จะป้องกันการรับแสงที่มากเกินไป โดยกล้องจะเลือกใช้
การเปิดรับแสงแบบมาตรฐาน ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ เพียงแค่เพิ่มปริมาณการชดเชยแสงขึ้น 1 สต็อป (+1) 
แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว!

เรารู้แล้วว่าการเพิ่มปริมาณแสงให้วัตถุสีขาวจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แล้วถ้าจุดเด่นในภาพเป็นสีด�าล่ะ? ง่ายมาก! เพราะ
สีด�านั้นตรงข้ามกับสีขาว ด้วยหลักการเดียวกันคุณจึงต้องลดปริมาณของแสงลง เพราะกล้องคิดว่าสีด�าของจุดเด่นใน
ภาพได้รับแสงน้อยเกินไป กล้องจึงเพิ่มปริมาณแสงให้และท�าให้ภาพถ่ายสว่างจ้าเกินไป สิ่งที่ต้องท�าก็คือลดปริมาณ
แสงลง 1 สต็อป แล้วคุณก็จะได้ภาพถ่ายที่มีแสงพอดี

กล้องชดเชยแสงให้โดยอัตโนมัติ 
ภาพถ่ายที่ออกมาจึงสว่างเกินไป

ปริมาณแสงของภาพนี้มืดเกินไป 2 

สต็อป จุดเด่นในภาพจึงได้รับแสงน้อย
เกินและสูญเสียรายละเอียด

ต้องเป็นสีด�าแบบนี้ ทุกๆ อย่างตั้งแต่
จุดเด่นในภาพจนถึงฉากหลังดูสมจริง
อย่างที่ควรจะเป็น!

การชดเชยแสงให้ภาพถ่าย

สขีาวของวัตถสุขีาวในภาพ

สดี�าของวตัถสุีด�าในภาพ

พึงจ�าไว้ว่าเมื่อถ่ายภาพที่จุดเด่น
ในภาพเป็นสีด�า ต้องลดการ
ชดเชยแสง

กล้องท�าการชดเชยแสงให้โดยอัตโนมัติ 
ภาพถ่ายที่ออกมาจึงมืดเกินไป

ปริมาณแสงของภาพนี้มากเกินไป 2 

สต็อป จุดเด่นในภาพจึงได้รับแสงมาก
เกินและสูญเสียรายละเอียด

ภาพนี้ดูดีกว่า ทุกๆ อย่างตั้งแต่จุดเด่น
ในภาพจนถึงฉากหลังดูสมจริงอย่างที่
ควรจะเป็น!

พึงจ�าไว้ว่าเมื่อถ่ายภาพ
ที่จุดเด่นของภาพเป็น
สีขาว ต้องเพิ่มการ
ชดเชยแสง
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การเปิดรบัแสง

เช่นเดียวกับสีขาวและสีด�า การถ่ายภาพสีสว่างอื่นๆ ก็มีปัญหาเรื่องการวัดแสงของมันไปอีกแบบหนึ่ง การตั้งค่าการ
เปิดรับแสงของกล้องไว้ที่โหมดออโต้จะท�าให้บริเวณสีสว่างออกมามืด เหตุผลก็เหมือนกับการถ่ายภาพวัตถุสีขาว 
ไม่ต้องกังวล เพราะอะไรก็เป็นไปได้เมื่อใช้กล้อง DSLR เพียงแค่เพิ่มปริมาณแสงขึ้น 1 สต็อป ในขณะที่เลือกใช้งาน
ในโหมด P หรือ Av หรือ Pv แค่นี้ก็สามารถดึงสีสันกลับมาได้เหมือนเดิม

นอกเหนือจากต้องระมัดระวังเรื่องการให้แสงที่ไม่ถูกต้องส�าหรับจุดเด่นในภาพที่มีสีขาว สีมืด และสีสว่างแล้ว ยังมีสี
อื่นๆ อีกหลายสีมีที่ผลกระทบต่อการรับแสงของกล้องเช่นกัน

ด้านล่างนี้คือปริมาณการชดเชยแสงที่แนะน�าส�าหรับภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยสีสันของจุดเด่นในภาพด้านสว่างของสตี่างๆ

สตี่างกนัก็ต้องใช้ปริมาณการชดเชยแสงที่ต่างกนั

สีส้ม

สีชมพู

สีม่วง

ถ่ายด้วยการเปิดรับแสง
แบบมาตรฐานของกล้อง เม่ือเพิ่มแสงขึ้น 0.5 สต็อป

ถ่ายด้วยการเปิดรับแสง
แบบมาตรฐานของกล้อง เม่ือลดแสงลง 1.0 สต็อป

ถ่ายด้วยการเปิดรับแสง
แบบมาตรฐานของกล้อง เม่ือเพิ่มแสงขึ้น 0.5 สต็อป

พึงจ�าไว้ว่าเมื่อต้อง
ถ่ายภาพท่ีจุดเด่นใน
ภาพมีสีสว่าง ต้อง
เพิ่มการชดเชยแสง

วัตถุสีสันสดใสได้รับการชดเชยแสง
โดยอัตโนมัติด้วยการเปิดรับแสงแบบ
มาตรฐาน ท�าให้จุดเด่นในภาพดูมืด
เกินไป

วัตถุสีสันสดใสได้รับแสงมากเกินไป 2 

สต็อป จุดเด่นในภาพจึงสว่างจ้าเกินไป

ต้องแบบนี้! เพิ่มการชดเชยแสงเพียง 

1 สต็อป จะท�าให้ได้สีสันที่สว่างและ
สดใส

ถ่าย
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คมุโทนสีของภาพ

ฮิสโตแกรม (Histogram) คือกราฟสองมิติ ส่วนที่ดูเหมือนจุดสูงสุดของทิวเขาเป็นตัวแทนโทนสีของภาพถ่าย แม้
ว่าแรกๆ มันอาจมองดูเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน แต่การอ่านค่าฮิสโตแกรมท�าได้ง่ายมากจริงๆ นะ! มันเป็นเครื่อง
มือช่วยเหลือที่ส�าคัญส�าหรับช่างภาพที่มุ่งมั่นหาปริมาณแสงที่พอเหมาะให้กับภาพถ่ายของตัวเอง และยังเป็นวิธีที่
แม่นย�าในการวิเคราะห์ระดับการรับแสง ดังนั้น เมื่อคุณอ่านส่วนที่เป็นเรื่องของฮิสโตแกรมแบบไม่ใช้ศัพท์เทคนิคนี้
จบแล้ว คุณก็จะกลายเป็น “ฮิสโตแกรมเมอร์” ผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียว

กล้อง DSLR ส่วนใหญ่ออกแบบมาพร้อมกับฟังก์ชั่นเล่นภาพย้อนหลังที่เรียกว่า “highlights screen”  ฟังก์ชั่นนี้มี
มาให้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดแสงมากเกินไปตรงจุดเด่นของภาพจนท�าให้รายละเอียดบริเวณนั้นหายไป ซึ่ง
มักเกิดขึ้นเมื่อจุดเด่นในภาพที่มีสีขาวหรือสีสว่างมากๆ โดนแสงอาทิตย์ส่องโดยตรงฮิสโตแกรม – เครื่องมือช่วยให้ได้ระดบัแสงพอดี

ระวงั จุดเด่นในภาพจะหายไป!

เมื่อคุณเล่นภาพย้อนหลังบน
หน้าจอกล้อง คุณสามารถ
เลือกให้แสดงฮิสโตแกรมไป
พร้อมกันได้ ฮิสโตแกรมจะ
แสดงการกระจายตัวของความ
เข้มสว่างในภาพ ตั้งแต่โทน
เข้มมาก (ด้านซ้าย) ไปจนถึง
โทนสว่างมาก (ด้านขวา)

ค่าโทนเทมาทางด้านซ้าย
มากกว่า ท�าให้ภาพดูมืดเกินไป

ภาพนี้เรียกได้ว่าเป็น 
“ฮิสโตแกรมที่สมบูรณ์แบบ” 
เพราะมีการกระจายทั้งปริมาณ
เม็ดสีและโทนความสว่าง คุณ
ก็สามารถวัดแสงแบบนี้ได้โดย
ปรับตั้งค่าการเปิดรับแสงของ
กล้อง

ค่าโทนเทมาทางด้านขวา
มากกว่าท�าให้ภาพดูสว่างเกินไป

มืดเกินไป

เหมาะสม

สว่างเกินไป

เรื่องจริงน่าสนกุ

ด้วยการเลือกใช้ฟังก์ชั่นถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ (Auto Exposure Bracketing: AEB) กล้องจะถ่ายซ�า้ภาพเดิม 3 ครั้งที่

ระดับแสงต่างกันโดยคุณไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ระหว่างการถ่ายแต่ละครั้ง กล้อง DSLR จะเลือกบันทึกภาพที่มี

แสงพอดีที่สุด 1 ภาพ (ขึ้นอยู่กับการวัดแสงของกล้อง) ตามด้วยภาพที่ได้รับแสงน้อยไปและมากไปอีกอย่างละ 1 ภาพ ด้วย

วิธีการนี้คุณจะได้ภาพ 3 ภาพที่มีองค์ประกอบเดียวกันแต่ระดับแสงต่างกัน แล้วคุณจึงค่อยมาเลือกภาพที่ถ่ายด้วยค่าแสงที่ดี

ที่สุดในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในโหมดการถ่ายภาพแบบแมนนวล

ระบบถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติคืออะไร?

ถ่ายด้วยค่าแสงลดลง ถ่ายด้วยค่าแสงพอดี ถ่ายด้วยค่าแสงเพิ่มขึ้น

อย่าลืมตรวจสอบพื้นที่สว่าง
ที่ โดนแสงส่องทุกจุด!

บริเวณสว่างในภาพได้รับ
แสงมากเกินไป

ถ่าย
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สขีองสมดุลสขีาว

ถึงตอนนี้คุณคงทราบดีแล้วว่าเซนเซอร์รับภาพของกล้องมีหน้าที่วัดค่าความไวของแสง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า
เซนเซอร์จะมีความไวต่ออุณหภูมิของแสงเป็นอย่างมากและการปรับตั้งสมดุลสีขาว (White balance) จะเป็นตัวช่วย
ให้สีออกมาสมจริง ดังที่คุณอาจเคยสังเกตเห็นว่าแสงตอนกลางวันในภาพอาจออกมาเป็นโทนร้อนหรือเย็นกว่าปกติ 
ขึ้นอยู่กับ เวลา ฤดู หรือ แหล่งก�าเนิดแสงแบบไฟประดิษฐ์อื่นๆ ที่ท�าให้ภาพเกิดอาการสีไม่สมดุลหรือสีเพี้ยน

ดังนั้น การเลือกใช้โหมดสมดุลสีขาวที่เหมาะกับสถานการณ์ที่สุด ดังที่มีให้เลือกด้านล่าง จะท�าให้มั่นใจได้ว่า
ภาพถ่ายของคุณจะมีสีสันแม่นย�าสมจริง

โหมดสมดุลสีขาวต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้ตามสถานการณ์

สีสันในภาพถ่ายได้รับผลกระทบอย่างมากจากแสงประเภทต่างๆ ดังนั้น สมดุลสีขาวจึงมีความจ�าเป็นในการท�าให้ภาพถ่ายมี
สีสันสมจริง อย่างเช่น ถ้าคุณลองใช้โหมดแสงแดด ถ่ายภาพที่มีแสงต่างประเภทกันคุณจะสามารถมองเห็นว่าสีสันของแต่ละ
ภาพออกมาต่างกันอย่างไร แน่นอนว่าไม่มีโหมดไหนที่จะดีที่สุด และคุณก็สามารถปรับตั้งเองได้เพื่อให้ได้สีสันที่แม่นย�ากว่า
หรือเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์สีแบบพิเศษ

Auto

Auto

Auto

Auto

Daylight

Daylight

Daylight

Daylight

Tungsten light

Tungsten light

Tungsten light

Tungsten light

Fluorescent light

Fluorescent light

Fluorescent light

Fluorescent light

โหมดนี้กล้องจะปรับตั้งสมดุลสีขาวให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ภาพถ่ายมีสีสันสมจริงที่สุด 
ด้วยการปรับสมดุลแบบภาพต่อภาพ เป็นโหมดที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์

โดยทั่วไปแสงภายใต้ร่มเงามักให้โทนสีที่เย็นกว่าการถ่ายภาพที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ 
(โทนสีน�า้เงิน) ดังนั้น การใช้โหมดนี้จะช่วยให้ภาพดูมีโทนสีอบอุ่นขึ้นเล็กน้อย

โหมดนี้มักใช้กับการถ่ายภาพในร่ม โดยเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้แสงจากหลอดไฟทังสเตน 
มันจะช่วยท�าให้โทนสีของภาพเย็นลง

สีภายใต้แสงอาทิตย์เที่ยงวันอาจแตกต่างจากช่วงเวลาอื่นของวัน การถ่ายภาพในโหมดนี้จะ
ท�าให้ได้สีสันของภาพตามแบบที่มันเป็นในแสงตอนกลางวัน

เนื่องจากก้อนเมฆจะบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ และท�าให้ทุกอย่างดูหม่นหมอง มืดมัว 
โหมดนี้ช่วยเพิ่มโทนสีเหลืองลงไปเล็กน้อยเพื่อชดเชยกับโทนสีน�้าเงิน

ส�าหรับดวงตาของคนเรา สีสันภายใต้หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นต์มองดูปกติ แต่ส�าหรับกล้อง
แล้วมันให้โทนสีเขียว โหมดนี้จะช่วยชดเชยสีให้โทนสีเขียวและท�าให้ภาพถ่ายดูอบอุ่นขึ้น

แสงแฟลชจากกล้องสามารถท�าให้ภาพมีโทนสีที่เย็นไป โหมดนี้จะช่วยเพิ่มโทนสีร้อนให้
ภาพถ่ายของคุณ

โทนสีเย็นหรอืร้อน ขึ้นกับเงื่อนไขของการให้แสง

ฉากถ่ายภาพทั่วไปภายใต้เงื่อนไขของแสงแบบต่างๆ

สมดุลสีขาว
อัตโนมัติ

แสงจากหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซ้นต์ 

(สีขาว)

แสงจากหลอด
ไฟทังสเตน

แสงแดด

มีเมฆคร้ึม

แฟลช

ในร่มเงา

เรื่องจริงน่าสนกุ

ส�าหรับคนที่ยังไม่มีความมั่นใจพอที่จะปรับตั้งโหมดสมดุลสีขาวใหม่ด้วยตัวเอง ไม่ต้องกังวล! ใช้ระบบสมดุลสีขาวอัตโนมัติ 

(Auto White Balance: AWB) ก็ดีพออยู่แล้ว ระบบท�างานรวดเร็วและง่ายดายในการเก็บสีสันที่สวยงามไม่ว่าจะอยู่ในแสง

ประเภทไหน โดยทั่วไปแล้ว การเลือกใช้ AWB จะท�าให้ภาพถ่ายมีสีสันเป็นธรรมชาติ

ใช้ระบบสมดุลสีขาวอัตโนมัติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ฉาก 1: แสงแดด

ฉาก 3: มีเมฆคร้ึม

ฉาก 2: แสงจากหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซ้นต์ (สีขาว)

ฉาก 4: แสงจาก
หลอดไฟทังสเตน
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การใช้แสงแฟลช

เราต่างก็เคยมีประสบการณ์น่าผิดหวังกับการใช้แฟลชที่ท�าให้ไม่สามารถถ่ายทอดบรรยากาศของฉากสวยๆ 
ออกมาได้ เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อคุณถ่ายภาพในโหมดออโต้โดยขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการท�างานของ
แฟลช แต่รู้อะไรไหม? คุณไม่ต้องเป็นช่างภาพมือโปรก็สามารถถ่ายภาพโดยใช้แฟลชให้ออกมาสวยได้ เพราะความ
เยี่ยมยอดของการใช้กล้อง DSLR ก็คือ การที่คุณมีอิสระที่จะทดลองและเพิ่มสไตล์ความเป็นตัวเองเข้าไปได้ 
และกว่าจะรู้ตัว ก็ยากเสียแล้วที่จะไม่อยากใช้แฟลชกับทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ถ่ายภาพ

ถ้าคุณถ่ายภาพในร่มและจุดเด่นในภาพเกิดมืดกว่าฉากหลัง ให้ใช้แฟลช แม้ว่าแฟลชในตัวจะไม่ทรงพลังเท่าแฟลช
เสริมภายนอกอย่าง Speedlite แต่มันก็ใช้งานได้ดีพอสมควรเมื่อจ�าเป็น แฟลชจะให้แสงตรงไปยังจุดเด่นในภาพ 
ดังนั้น ไม่ต้องอายและจงใช้มันเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แสงไม่พอ

การใช้แฟลชท�าให้ภาพถ่ายของคุณชัดเจนและสดใสแต่มันก็ท�าให้เสียเอฟเฟกต์ของแสงล้อมรอบซึ่งเป็นตัวสร้าง
อารมณ์ให้ภาพถ่าย หากแสงในร่มให้อารมณ์ของภาพที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้แฟลช แต่คุณอาจต้องใช้ความเร็ว
ชัตเตอร์ที่ต�า่ลง ดังนั้น จงแน่ใจว่าได้ตั้งค่า ISO ให้สูงขึ้นแล้ว เป็นสัก 800 หรือ 1600 

ใช้งานอย่างเหมาะสม ฉลาด และรู้จริง

ใช้แฟลชเมื่อแสงไม่พอ

อย่าใช้แฟลชเมื่ออยู่ภายใต้แสงล้อมรอบ

เรื่องจริงน่าสนกุ

ระยะทางที่แสงจากแฟลชในตัวสามารถท�างานได้เต็มประสิทธิภาพนั้นสั้นกว่าระยะทางที่ตาคุณ

มองเห็นมาก ที่ค่า ISO 400 แฟลชในตัวสามารถส่งแสงได้ไกลประมาณ 5 เมตร ดังนั้น 

จุดเด่นในภาพที่อยู่ไกลกว่านั้นจะออกมามืด ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ให้เพิ่มค่าความไวแสง 

หรือค่า ISO และปิดแฟลช หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือให้ใช้แฟลชเสริมภายนอก (Speedlite)

แสงจากแฟลชไม่ได้ไปไกลเท่าที่ตามองเห็น

วิธีการท�างานร่วมกันของกล้อง DSLR และแฟลชจะถูกควบคุมโดยโหมดต่างๆ ที่คุณเลือกใช้ นี่คือบางส่วนของ
โหมดธรรรมดาที่สุดที่คุณจะพบในกล้อง DSLR

รู้จกัโหมดต่างๆ ของแฟลชให้ทะลปุรโุปร่ง

คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายมีมาให้พร้อมแฟลชในตัวของกล้อง 
จะท�างานเมื่อกล้องตรวจจับได้ว่าแสงไม่เพียงพอ

อัตโนมัติ

มีมาเพื่อป้องกันหรือลดตาแดงในภาพถ่ายบุคคลที่ใช้แฟลชในการถ่ายภาพ โดยการ
ยิงแสงแฟลชถี่ๆ หลายครั้งก่อนการยิงแฟลชจริงเพื่อท�าให้รูม่านตาด�าของบุคคลใน
ภาพแคบลงก่อนบันทึกภาพ

ลดตาแดง

คือโหมดที่ห้ามไม่ให้แฟลชในตัวท�างานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะ
เมื่อต้องการถ่ายภาพแสงน้อยโดยใช้ขาตั้งกล้อง

ไม่ ใช้แฟลช

กล้องจะค�านวณปริมาณของแสงจากแฟลชที่จ�าเป็นส�าหรับการถ่ายภาพให้โดย
อัตโนมัติ ใช้โหมดนี้เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณของแสงแฟลชได้ตามที่คุณชอบ

ชดเชยแสงแฟลช + –

ไม่ ใช้แฟลช

ไม่ ใช้แฟลช (เฉพาะแสงล้อมรอบ)

ใช้แฟลช

ใช้แฟลช

ภาพบนคือผลของการที่แสงแฟลชส่องไปไม่ถึง
และเม่ือเพิ่มค่า ISO ผลก็จะออกมาดังภาพล่าง

ปุ่มแฟลช
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การใช้แสงแฟลช

บ่อยไหมที่คุณถ่ายภาพบุคคลกลางแจ้งแล้วหน้าของบุคคลในภาพออกมาด�า? เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีแสง
อาทิตย์ส่องมาจากด้านหลังของบุคคลในภาพหรือที่เรียกว่าถ่ายย้อนแสง หรือไม่ก็เกิดขึ้นเมื่อกล้องอยู่ในโหมดออโต้
แล้วกล้องตรวจจับว่าภาพมีแสงเพียงพอแล้ว ในกรณีนี้ การใช้แฟลชในตัวจะท�าให้ใบหน้าของบุคคลในภาพจะมีแสง
พอดีกันกับฉากหลัง และท�าให้ภาพถ่ายดูดีขึ้น เทคนิคนี้เรียกว่า “fill flash” เนื่องจากการถ่ายภาพมีเทคนิคต่างๆ 
มากมายที่รวดเร็วและไม่ยาก ดังนั้น อย่ากลัวที่จะใช้แฟลชในการถ่ายภาพทั้งในร่มและกลางแจ้ง

ประเด็นหลักเมื่อใช้แฟลชในตัวก็คือ มันส่องแสงตรงเข้าหาจุดเด่นในภาพของคุณ และท�าให้เกิดเงาแข็งๆ ของจุด
เด่นในภาพขึ้นบนผนัง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การใช้แฟลชเสริมภายนอก Speedlite จะท�าให้ปัญหานี้หมดไปทันที 
คุณเพียงแค่เปลี่ยนมุมของแฟลชแล้วยิงเข้าหาผนังหรือเพดานแทน แสงที่สะท้อนเข้าหาจุดเด่นในภาพจะนุ่มนวลขึ้น 
ท�าให้เงาในภาพนุ่มและจางลงไป อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าวิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผลหากผนังหรือเพดานอยู่ไกลจนเกินไปเติมแสงแฟลชให้บริเวณที่มดื

ตบแฟลชให้สะท้อนจากผนงัหรอืเพดาน

เรื่องจริงน่าสนกุ

แฟลชเสริมภายนอก Speedlite มีข้อดีอยู่หลายอย่างที่แฟลชในตัวไม่มี มันให้แสงแฟลชเป็นระยะทางยาว

กว่า และบางรุ่นให้ความสามารถในการตบแสงเพื่อก�าจัดเงาบนฉากหลัง นอกจากนี้ ในกล้องแคนนอนรุ่น

ใหม่ๆ ยังได้ติดตัวส่งสัญญาณไว้ในกล้องเพื่อสั่งงานแฟลช Speedlite จากระยะไกล ท�าให้สามารถถ่ายภาพ

ด้วยแสงจากแฟลชไร้สายได้โดยไม่จ�าเป็นต้องติดแฟลชเสริมไว้กับตัวกล้อง

แฟลชเสริมภายนอก Speedlite ช่วยเพิ่มแสงให้จุดเด่นในภาพ

ไม่ ใช้แฟลช

ใช้แฟลช

ยิงแฟลชตรงๆ

ใช้แฟลชเสริมภายนอก Speedlite 
เพื่อยิงแสงให้สะท้อนจากเพดาน
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รู้จกักบัภาพไฟล์ RAW

RAW ไม่ใช่โหมดหรือคุณลักษณะใดของกล้อง DSLR แต่เป็นชื่อรูป
แบบของไฟล์ที่คุณบันทึกภาพถ่าย ความหมายก็ตรงตัว RAW หรือ
ไฟล์ดิบหมายถึงภาพถ่ายพื้นฐานที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลใดๆ 
คุณจึงมีอิสระที่จะปรับแต่งและแก้ไขอะไรก็ตามที่ต้องการได้โดย
สูญเสียคุณภาพของภาพถ่ายน้อยที่สุด

มารู้จกัว่า RAW 
ในภาษากล้องหมายถึงอะไร

ความจริงแล้วการถ่ายภาพเป็นไฟล์ RAW แทบจะไม่มีความแตกต่างกับไฟล์ JPEG เลย อย่างไรก็ตาม คุณอาจ
สังเกตเห็นได้จากตอนบันทึกภาพไฟล์ RAW ลงในการ์ดหน่วยความจ�าว่ามันจะใช้เวลานานกว่า ความแตกต่าง
และประโยชน์ที่ส�าคัญจะเด่นชัดขึ้นเมื่อคุณถ่ายโอนภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะพบว่าภาพไฟล์ RAW ต้อง
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เฉพาะทางเสียก่อนจึงจะดูและสั่งพิมพ์ได้ ในขณะที่ภาพไฟล์ JPEG ได้
รับการประมวลผลเบื้องต้นแล้วโดยกล้อง ท�าให้มันง่ายที่จะดูภาพและสั่งพิมพ์

อย่างไรก็ตาม กล้อง DSLR บางรุ่นก็ช่วยท�าให้ง่ายขึ้นด้วยระบบประมวลผลภาพไฟล์ RAW ในตัวกล้อง โดยกล้อง
จะบันทึกภาพทั้งรูปแบบไฟล์ RAW และ JPEG ส�าหรับภาพเดียวกัน ด้วยวิธีนี้คุณจึงสามารถดูภาพจากไฟล์ JPEG 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆ ก่อน

ความแตกต่างระหว่างไฟล์ RAW และ JPEG

แก้ไขและปรบัปรงุภาพไฟล์ RAW ตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

เรื่องจริงน่าสนกุ

ดังที่กล่าวข้างต้น คุณจ�าเป็นต้องใช้ซอฟแวร์ที่มีมาพร้อมกล้อง DSLR เพื่อ “ตกแต่ง” 

ภาพไฟล์ RAW ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องไม่ลืมว่าแคนนอนใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

ของตัวเองที่มาพร้อมกล้องส�าหรับใช้ดูภาพ จัดการ และแต่งภาพไฟล์ RAW

ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาให้เพื่อแต่งภาพไฟล์ RAW

แสงที่ไม่พอดีในภาพไฟล์ดิบสามารถแก้ไขให้มีความสว่างอย่างพอดีได้ไม่ยาก ยกเว้นแต่ถ้าภาพไฟล์ดิบนั้นมืดหรือ
สว่างเกินไปจนขาดรายละเอียดของภาพ ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้

ซอฟต์แวร์ที่มีมาพร้อมกล้อง DSLR จะมีเมนูส�าหรับการปรับแต่งสี คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิด
จากสมดุลสีขาวในภาพได้ หรือไม่ก็ใช้เพื่อให้ได้โทนสีตามที่ต้องการ

คุณสามารถปรับความคมชัดเพื่อดึงละเอียดและโครงสร้างหลักในภาพให้โดดเด่นขึ้นกว่าเดิมได้

ความสว่าง

สี

ความคมชัด

จัดการภาพถ่าย
ได้อย่างง่ายดาย

แต่งภาพไฟล์ RAW 
ได้อย่างอิสระ

เลขที่ ไฟล์

RAW IMAGE

L IMAGE

001.CR2

001.JPG

นามสกุลไฟล์
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บทที่ 5: 
เก็บภาพสวยไว้ดนูานๆ

ว้าว! เป็นการเรียนรู้ที่สุดยอดทีเดียว คุณว่าไหม? 
เราสนกุมากที่ ได้ร่วมค้นพบ และเข้าใจทักษะและ
เทคนคิการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ไปพร้อมกับ
คุณ หลังจากที่เราได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับกล้อง 
DSLR กันไปเรียบร้อยแล้ว คราวนีม้าศึกษากันต่อ
ถึงสิ่งที่คุณบันทึกมาได้ มาเรียนรู้วิธีการพิมพ์และ
การแก้ไขภาพงามๆ เหล่านั้นเพื่อเก็บมันไว้ชื่นชม
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ถ่าย พิมพ์ และเก็บ

เป็นเรื่องดีเสมอที่จะสั่งพิมพ์ภาพถ่ายเพื่อเก็บไว้ดู วิธีที่ง่ายที่สุดในการสั่งพิมพ์ภาพถ่ายจากเม็มโมรี่การ์ดของกล้อง 
DSLR ก็คือ การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์ด้วยสาย USB เพื่อสั่งพิมพ์โดยตรงจากกล้อง ซึ่งเป็นการท�างาน
ตามมาตรฐานเทคโนโลยี PictBride ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือสั่งพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางคนอาจคิดว่ายาก แต่
ความจริงแล้วเป็นวิธีการที่ง่ายมาก แค่ถ่ายโอนภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณก็จะได้ดูภาพด้วยหน้าจอที่ใหญ่กว่า 
ท�าให้สามารถเลือก จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายได้ง่ายกว่าเดิม

ความทรงจ�าที่มชีวีิตชวีา

ถ่ายภาพ ภาพที่ถ่ายถูกบันทึกลงในเม็มโมรี่การ์ด

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์และสั่งพิมพ์

ถ่ายโอนภาพลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ถึงไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
หรือไม่มีเครื่องพิมพ์ 

ก็ไม่ต้องห่วง!

เกี่ยวกับ PictBridge:
ใช้สาย USB เชื่อมต่อกล้อง DSLR เข้ากับเครื่องพิมพ์ 
แล้วสั่งพิมพ์โดยตรงจากกล้อง เป็นการท�างานตาม
มาตรฐานเทคโนโลยี PictBridge โดยคุณสามารถ
เลือกพิมพ์แบบแสดงวันที่ที่ถ่ายภาพ และอื่นๆ ก็ได้ด้วย

ภาพนีส้วยมาก!

เพราะไม่ว่าอย่างไร 
คุณยังสามารถน�าเม็มโมรี่การ์ด

ไปให้ที่ร้านพิมพ์ให้ก็ได้

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ
เครื่องพิมพ์และสั่งพิมพ์

ข้อดี: สั่งพิมพ์ได้ทุกที่

ข้อดี: สามารถเก็บ ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพได้ง่ายดาย

เรื่องจริงน่าสนกุ

ช่างภาพที่จริงจังกับผลงานจะต้องการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อถือได้เพื่อให้เหมาะสมกับภาพถ่าย

งามๆ ของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ คุณควรลงทุนในเครื่องพิมพ์ดีๆ อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ PIXMA inkjet 

หรือ เครื่องพิมพ์ SELPHY dye-sublimation ของแคนนอน

เครื่องพิมพ์เหล่านี้ท�าอะไรได้บ้าง:

•	 เครื่องพิมพ์ PIXMA inkjet ให้ภาพที่เก็บได้นาน โดยการพ่นฝอยเล็กๆ ของหมึกพิมพ์ด้วยความละเอียด 9,600 

dpi (จุดต่อนิ้ว) อย่างสวยสดงดงาม ท�าให้ภาพมีสีสันนุ่มนวลและแสดงรายละเอียดได้โดดเด่น

•	 เครื่องพิมพ์ SELPHY dye-sublimation ให้ภาพที่มีคุณภาพสูงและเก็บรักษาได้นาน ด้วยการเคลือบภาพสองชั้น

เพื่อป้องกันภาพจากการเปรอะเปื้อน ลายนิ้วมือ และอื่นๆ

คราวนี้ก็ไม่ต้องรีรอที่จะสั่งพิมพ์ภาพถ่าย

เคร่ืองพิมพ์ที่ดีท�าให้ได้ภาพที่สวยงาม
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การดแูละปรบัแต่งภาพยนตร์

การถ่ายภาพยนตร์เป็นความสนุกแค่เพียงครึ่งเดียวของทั้งหมด การมองเห็นภาพยนตร์ที่ถ่ายมีการปรับแต่งและ
ตัดต่อเพื่อฉายบนจอใหญ่กลับให้ความสุขได้มากกว่า เพื่อไม่ให้ภาพยนตร์ที่ยาวเกินไปหรือแย่เกินไปมีความน่าเบื่อ 
จึงน่าจะเป็นการดีหากได้เรียนรู้วิธีการตัดฉากที่ไม่ต้องการออก เพื่อใช้เวลาน�าเสนอให้เหมาะกับเนื้อหา หรือแม้แต่
การใส่เพลงเพื่อเพิ่มบรรยากาศโดยรวมของภาพยนตร์

บนัทึก ดู และตดัต่อไฟล์ภาพยนตร์

เล่นภาพยนตร์ย้อนหลงัโดยใช้กล้อง

การเล่นภาพยนตร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ตดัต่อภาพยนตร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่มมีาให้

การเล่นภาพยนตร์บนจอโทรทศัน์

คุณคงไม่ต้องการดูภาพยนตร์ที่น่าเบื่อ ภาพกระตุก หรือเบลอ และนั่นก็อยู่ในวิสัยที่คุณสามารถ

ท�าได้ การตัดฉากที่ไม่น่าสนใจเหล่านั้นออกจะสามารถช่วยให้ภาพยนตร์มีคุณภาพดีขึ้นได้อีก

มากทีเดียว

ตัดต่อภาพยนตร์เพื่อให้การชมย้อนหลังสนกุข้ึนเคล็ดลับมือโ
ปร

ช็อตของภาพยนตร์ที่ฉายบนจอ LCD ของกล้องจะดู
เหมือนกันกับภาพนิ่ง

เมื่อสั่งให้เล่นภาพยนตร์จะมีสัญลักษณ์การเล่นไฟล์
ภาพยนตร์ปรากฏขึ้น

เพื่อให้ได้ภาพที่ดี เล่นภาพยนตร์ของ
คุณบนจอภาพขนาดใหญ่แบบ HDTV

ตัดบางส่วนของภาพยนตร์
ที่ ไม่ต้องการออก อย่างเช่น 
ฉากที่ภาพไม่คมชัด

เปลี่ยนภาพนตร์ของ
คุณเป็นคลิปวิดี โอด้วย
การใส่เพลงประกอบ

คุณสามารถดูภาพยนตร์โดยถ่ายโอนไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้เช่นกัน

สามารถตดัต่อคลิปได้ด้วยกล้องของคณุ

น�าคลิปวิดีโอสั้นๆ มารวมกันได้ (2, 4 หรือ 8 วินาที) โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ด้วยการ
ใช้ฟังก์ชั่น Video Snapshot
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อปุกรณ์เสริมเพื่อป้องกนักล้องสั่น

บางครั้งฉากที่แสนสวยงามก็ถูกท�าลายได้เพราะภาพที่เบลออันเนื่องมาจากกล้องสั่น คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้
ได้บ้างด้วยการถือกล้องให้มั่นคงและกดปุ่มชัตเตอร์อย่างเบามือ แต่ในกรณีที่ถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ต�่ามากๆ 
อุปกรณ์เสริม เช่น ขาตั้งกล้อง สวิชต์สั่งงานระยะไกล และเลนส์ที่ติดตั้งระบบลดภาพสั่น (Image Stabilizer) 
จะช่วยคุณได้อย่างมาก

ท�าให้ฐานของคุณมั่นคงอยู่ตลอดเวลา ท�าให้มั่นใจได้ว่ากล้องจะไม่สั่นตอน
คุณกดปุ่มชัตเตอร์

ท�าให้กล้องสามารถแก้ไขการเบลอได้
สูงถึง 4 ชัตเตอร์สต็อปส์

ติดอปุกรณ์เสริมที่เหมาะสมให้ตวัเอง

รายการอปุกรณ์ที่คณุจ�าเป็นต้องใช้เพื่อป้องกนักล้องสั่น

กล้องส่ันท�าให้ภาพเบลอ ต้องตั้งกล้องอย่างม่ันคง
เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน

ขาต้ังกล้อง สวิชต์สั่งงานระยะไกล เลนส์พร้อมระบบกันส่ัน
Image Stabilizer (IS)

• ใช้สวิชต์สั่งงานระยะไกล
• ยืดขาตั้งกล้องทุกขาออกให้เต็มที่
• ตั้งบนพื้นที่แข็งแรง

วางกล้องบนอะไรสักอย่างและ
ยึดกล้องให้ม่ันคงด้วยตัวคุณ
เองหรือใช้วัตถุอย่างอื่นช่วย

เรื่องจริงน่าสนกุ

4 ข้ันตอนง่ายๆ ในการตั้งขาตั้งกล้อง

ปลดล็อคขาตั้ง ดึงยืดขาตั้งออก กางขาตั้งกล้อง ยึดติดกล้องเข้า
กับขาตั้งกล้อง

ขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

ใช้ขาตั้งกล้องให้ถกูวิธ:ี

ถ้าคณุไม่ม ีหรอือยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้:

เอาตัวพิงอะไรสักอย่างไว้

เรื่องจริงน่าสนกุ

GPS Receiver: 

เมื่อย้อนกลับไปดูอัลบั้มภาพถ่ายของตัวเองจากสถานที่ต่างๆ เราพบว่ามันยากที่จะจดจ�าต�าแหน่งพิกัด

ที่แน่นอนของสถานที่ในภาพถ่ายเหล่านั้น แต่ด้วยเครื่องรับสัญญาณ GPS จะท�าให้มันง่ายขึ้น 

เพราะระบบ GPS จะบันทึกต�าแหน่งพิกัดของภาพบนแผนที่และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

Battery Grip:

ช่วยขยายเวลาให้สนุกกับการถ่ายภาพได้หลายๆ ชั่วโมงด้วย battery grip ที่จะท�าให้กล้องของคุณ

มีก�าลังไฟเพิ่มขึ้น และยังช่วยให้อยู่ในท่าที่สบายขึ้นเมื่อต้องถ่ายภาพแนวตั้ง

อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ถ่ายภาพของคุณ
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