
การจัดแสงในสตูดิโอ 
ไมยาก ถาไดอาน

Photo by Heart How to DRAMATIC Pro Thinking

02
02

195 º.
ISSUE

หนังสือเพื�อคนรักการถายภาพ อยางมีศิลปะ / มาทำความเขาใจและซึมซับความเปน DRAMATIC อยางแทจริงกับแนวคิดกอนถาย  
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แบไต..ถายภาพ

อยางมืออาชีพ
“บุคคล”“บุคคล”

วิถีแหงชีวิต วิถีของการถายภาพ
ถายภาพเด็ก เปนเรื�องของหัวใจและสายตา

ทำความรูจักกลองในมือคุณ แลวจะรูวา
Dramatic ไมใชเรื�องลึกลับอีกตอไป

มนุษยในฐานะตัวแบบ
ของการถายภาพ

Interview
VIP Rarindra
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คูมือเลมนี้จะชวยไขขอของใจ
และเติมเต็มการเรียนรู

การถายภาพและการควบคุมกลอง
ใหเปนเรื�องงาย
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EDITOR’ S NOTE
 ก่อนอื�น ผมต้องขอขอบคณุสมาชิกและผู้อา่นทกุทา่น สําหรับเสียงตอบรับหนงัสือ
น้องใหม่ Dramatic Photo Art อย่างมากมายชนิดที�คาดไม่ถึงเลยทีเดียว หนงัสือเล่มนี �
มุ่งเน้นภาพถ่ายแนว Dramatic Photography เป็นหลัก และต้องการให้เป็นเวทีแห่ง
การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ด้านการถ่ายภาพ เพื�อจะได้มีส่วน
ร่วมพฒันางานด้านการถ่ายภาพสูส่งัคมไทยให้ก้าวไกลทดัเทียมกบัระดบัสากล  
 ในฉบบันี � มีเนื �อหาตา่งๆ ที�นา่สนใจมากมาย โดยเฉพาะในคอลมัน์ “Interview with 
VIP” ที�ได้รับเกียรติจากช่างภาพชื�อดงัระดบัโลกอย่าง ระรินดรา ประกาสา (Rarindra 
Prakarsa) มาแสดงความคดิเหน็เกี�ยวกบังานถ่ายภาพด้าน Dramatic Photography และ
ยงัได้เขียนคอลมัน์ “Professional Thinking: Human as our Photography” เพื�อเปิดโลก
แหง่จินตนาการในอีกแงม่มุหนึ�งของการถ่ายภาพให้กบัพวกเราได้อา่นกนัอีกด้วย 
 ในสว่นคอลมัน์ประจํานั �นได้ผา่นการปรับปรุงแก้ไขและคดัสรรรูปแบบแนวคดิตา่งๆ 
ของคอลมัน์ให้มีเนื �อหานา่สนใจมากขึ �น เพื�อให้ตรงตามความต้องการของผู้อา่นให้มากที�สดุ 
ทั �งคอลมัน์ “Stock Photography” ที�มีเนื �อหาเกี�ยวกบัการถ่ายภาพ “Portrait” เพื�อสง่ขาย
ในรูปแบบ Stock Photography, คอลมัน์ “On the Way Idea” ที�นําแนวคดิการถ่ายภาพ
ทกุขั �นตอนมาให้ชมกนัสดๆ, คอลมัน์ “Photo by Heart: การถ่ายภาพด้วยหวัใจ” ที�เปิด
โอกาสให้ทา่นผู้อา่นสง่เรื�องราวเกี�ยวกบัการถ่ายภาพที�นา่สนใจมาร่วมสนกุ, และ “Lighting 
Corner” คอลมัน์น้องใหม่ที�เป็นเรื�องเล่าเกี�ยวกบัความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการจดั
แสงไฟในสตดูโิอ 
 ในสว่นของคอลมัน์ “Photo of the Month” นั �นยงัคงเปิดโอกาสให้ผู้อา่นทางบ้าน
สง่ภาพเดด็ๆ มาเพื�อคดัเลอืกหาผู้ชนะประจําเดือนเชน่เคย และหากมีเรื�องราวที�ยงัคาใจเกี�ยว
กบัการถ่ายภาพ ก็สง่คําถามมาได้ที� “หลงัไมค์” ได้เชน่กนัครับ 
 นอกจากนี �ยงัมีคอลมัน์พิเศษ เชน่  “Coffee Corner” และ “Photo Tips: เคลด็ไม่
ลบั การทําภาพ Time-lapse” ที�สบัเปลี�ยนหมนุวียนไปเรื�อยๆ เพื�อให้โอกาสกบันกัเขียนทั �ง
เก่าและใหมไ่ด้นําเรื�องราวตา่งๆ มาแบง่ปันความรู้กนั  
 เลม่นี �ผมเขียนสองคอลมัน์ ทั �ง “How to Dramatic” และ “คดิก่อนถ่าย” ตามคําขอ
จากทา่นผู้อา่นที�ต้องการทราบและเข้าใจในเนื �อหาของการใช้ Picture Style ที�หลายตอ่หลาย
คนยงัสบัสนกบัการนํามาใช้งาน ก็สามารถตดิตามอา่นได้ในเลม่นี �ครับ   
 ในสว่นของสมาชิกที�ถามเข้ามาวา่ “จะมีการเดินทางมาจดัสมันาในต่างจงัหวดัหรือไม่?”
ผมขอยืนยนัตรงนี �เลยครับ “มีแน่นอน” เพียงแคค่ณุถือนิตยสารของเราเลม่ใดก็ได้เข้ามาแสดง

ในงาน ก็สามารถเข้าอบรม “ฟรี” ได้ทนัที คอยตดิตามขา่วคราวกนั
นะครับ คงอีกไมน่านเกินรอ เราคงได้พบกนั... 

ขอบคณุครับ
 ศิวกฤษฎิ� ศราวิช (ไมห้ลกั)

เจาของ

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน)
อาคาร ทซีไีอเอฟ ชั �น 19 เลขที� 1858/87-90 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260
โทรศพัท ์0-2739-8111 โทรสาร 0-2739-8117-8

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

นุชนารถ กองวสิยัสขุ

บรรณาธิการบริหาร

อดศิกัดิ � ตนัตาปกุล

บรรณาธิการ

ศวิกฤษฎิ � ศราวชิ

หัวหนากองบรรณาธิการ

กรีตกิานต ์วนัถนอม

กองบรรณาธิการ

สมโภชน์ ชื�นเอี�ยม, ณฐัวฒุ ิแสงทอง, เกรกิวษิณ์ุ ศราวชิ,
กานตว์รสิา ศราวชิ, ธญัญาภรณ์ ผวิทอง

ภาพปกโดย

ราชนิทร ์มะปัญญา

ผูจัดการศิลป

ชวูรรณ เคาวสตุ

ผูกํากับศิลป

เมธา นราศรี

ผูชวยผูอํานวยการฝายโฆษณากลุม

เบญจมาภรณ์ มโนกจิพงศพ์นัธ์

แผนกโฆษณา

มนสั อุดมปญัญาโรจน์, นภหริณัย ์ทรพัยจ์รสัแสง, 
เสร ีหรุม่เรอืงวงษ,์ วรรณนภา ไกลบ้ปุผา, อภนินัท ์ภมูกิระจา่ง, 
อรสิรา จติตท์อง, บวรนนัท ์ลี�พลูทรพัย,์ ณฐัวรี ์วงศส์ริกุิล

ติดตอลงโฆษณา

โทรศพัท ์0-2739-8111 ต่อ 8123, 8132, 8115, 8112

ฝายสมาชิกวารสาร

มานิต ทรงเจรญิ โทรศพัท ์0-2739-8290 
โทรสาร 0-2739-8294 อเีมล ์member@se-ed.com

บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา

อดศิกัดิ � ตนัตาปกุล

จัดพิมพ : บริษัท วี.พริ้นท (1991) จํากัด
ทําแบบพิมพ : บริษัท เอ็น วาย ฟลม จํากัด
จัดจําหน�าย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2739-8222
 
 ขอความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาใน
หนังสือ ดรามาติก โฟโตอารท เปนความคิดเห็นสวนตัวของ
ผูเขียนหรือผูลงโฆษณา ซึ่งทางหนังสือฯ มิไดจําเปนตองเห็น
ดวยเสมอไป บทความขอมูล รายละเอียดตางๆ ท่ีปรากฏใน
หนังสือไดผานการตรวจทานอยางถวนถี่ใหถูกตองสมบูรณมาก
ที่สุด ภายใตเงื¥อนไขและเวลาท่ีพึงมีกอนการตีพิมพเผยแพร 
ความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากการนําขอมูลในหนังสือไปใช 
ทางหนังสือฯ มิไดมีภาระหนาที่ในการรับผิดชอบแตประการใด
ทั้งสิ้น ความผิดพลาด คลาดเคลื¥อนตางๆ ท่ีอาจมีและตีพิมพ
เผยแพรออกไป ทางหนงัสอืฯ จะพยายามชีแ้จงแกไขในหนงัสอื
ฉบับตอไป โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได

“ผมถายภาพนี้ เพื่อตองการใชการยอนแสงและสี ในยามพระอาทิตย

อัศดง ใหมีผลกับนํ้าที่กําลังปลิวอยู ในอากาศ”

ราชินทร มะปญญา
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How to

How to 

โดย ไมห้ลกั

4 

PICTUREICTURE
Style

 ขึ้นชื่อวางานศิลปะแขนงตางๆ ไมวา

จะเปนทางดานดนตรีหรือภาพวาด ลวนแลวแต

มีศาสตรและศิลปที่เปนรูปแบบเฉพาะตัว ทั้งใน

เนือ้งานเอง และผูที่ ไดชือ่วา “ศลิปน” ทีต่ัง้ใจ

สรางสรรคงานชิน้นัน้ๆ ออกมา เพือ่สือ่สาร

เรือ่งราว อารมณ จนิตนาการ หรอืความหมาย

ใดๆ เพียงเพื่อใหผูเสพงานศิลปะน้ันไดรับรู 

สัมผัส และเขาใจอยางลึกซึ้ง

 

 ศิลปะภาพถายก็เช นกัน โดยเฉพาะงานดาน

Dramatic Photography ที่มุงเนนการ “คิดกอนถาย” 

เพื่อนําเสนอเนื้อหา เรื่องราว อารมณ และความคิด

สรางสรรคเพื่อใหผูเสพภาพไดใชจินตนาการสัมผัส

โดยผานการชมภาพ และจินตนาการไปในแนวทางที่เรา

ตองการ หลายๆ ทานอาจไมเขาใจมากมายนกัในเนือ้งาน

ของภาพถายแนว “Dramatic” แตหากไดอานบทความ

ตางๆ ตอไปนี้ คําวา “Dramatic” คงไมใชเรื่องลึกลับ

อีกตอไป...
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ใดๆ เพียงเพ่ือใหผูเสพงานศิลปะนั้นไดรับรู 

สัมผัส และเขาใจอยางลึกซึ้ง

 

 ศิลปะภาพถายก็เช นกัน โดยเฉพาะงานดาน

Dramatic Photography ที่มุงเนนการ “คิดกอนถาย” 

เพื่อนําเสนอเนื้อหา เรื่องราว อารมณ และความคิด

สรางสรรคเพื่อใหผูเสพภาพไดใชจินตนาการสัมผัส

โดยผานการชมภาพ และจินตนาการไปในแนวทางที่เรา

ตองการ หลายๆ ทานอาจไมเขาใจมากมายนกัในเนือ้งาน

ของภาพถายแนว “Dramatic” แตหากไดอานบทความ

ตางๆ ตอไปนี้ คําวา “Dramatic” คงไมใชเรื่องลึกลับ

อีกตอไป...
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“ วันนี้
คุณรูจักกลองดีแคไหน?”
 
 ผมเชื�อว่ายงัมีผู้คนอีกมากมายที�ยงั
ไมรู้่และไมเ่ข้าใจอยา่งถ่องแท้ถงึประสทิธิภาพ
ของ “กล้อง” ที�ตวัเองถืออยูใ่นมือวา่มนัทําอะไร
ได้บ้างนอกเหนือจากเป็นเพียงแค่ทางผ่าน
ของภาพ น้อยคนนักที�จะใช้ “กล้อง” เป็น
เครื�องมือสร้างสรรค์งานศิลปะภาพถ่ายได้
อยา่งเตม็รูปแบบ เตม็ประสทิธิภาพ และคุ้มคา่
กับราคาที�ต้องแลกมาด้วยจํานวนเม็ดเงิน
ที�ไมน้่อย
 บ้างก็บอกว่าไม่มีเวลาศึกษาข้อมลู
ของกล้อง มนัเยอะมากจนปวดหวั บ้างก็ว่า
เอาแบบนี �แหละ การตั �งค่ามาจากโรงงาน
ที�ให้มาในกล้องก็คงจะผา่นการคดิการวจิยัมา
ก็นา่จะมีความถกูต้องในระดบัหนึ�ง สิ�งเหลา่นี �
คุณคิดได้ไม่ผิดหรอกครับ หากคุณเป็นผู้ ที�
ชื�นชอบการถ่ายภาพเพื�อความสขุสนกุสนาน
โดยไม่คิดอะไรมาก ในทางกลับกันหากว่า
คุณเป็นช่างภาพที�คิดจะจริงจังกับอาชีพ
การถ่ายภาพเพื�อพฒันาฝีมือตนเองให้ก้าวข้าม
คําว่า “มือสมัครเล่น” ไปสู่ “มืออาชีพ” 
การเรียนรู้การใช้งานของกล้องอย่างละเอียด
จนสามารถควบคมุมนัได้เป็นสิ�งที�จําเป็นต้อง
ทําอย่างยิ�ง แล้วคณุจะรู้ว่ามนัทําได้มากกว่า
ที�คณุคิดไว้มากมายหลายเท่าตวันกั แต่หาก
จะนํามาพดูกนัในที�นี � คงใช้หน้ากระดาษกนั
เป็นร้อยๆ หน้าเป็นแนแ่ท้...

Picture Control
คาตัง้กลองท่ีหลายคน
มองขาม 
 
 ในฉบบันี �ผมขอยกตวัอยา่งเรื�องใหญ่ๆ
ที�หลายคนมองข้ามมาบอกเลา่กนัสกัเรื�องก่อน
แล้วกันครับ เป็นเรื�องที�ค่อนข้างใกล้ตวัมาก
สําหรับคนที�ใช้กล้องทุกคนคือการเลือกค่า
Picture Control หรือตามคําแปลในคูมื่อของ
กล้องบางยี�ห้อจะเรียกว่าการปรับปรุงภาพ

เป็นค่าในการปรับปรุงภาพถ่ายโดยผ่าน
ซอฟต์แวร์ที�ตั �งไว้ในกล้อง เชน่ คา่ความคมชดั
(Sharpness) ค่าความเปรียบต่างของแสง 
(Contrast) ค่าความสว่าง (Brightness) 
คา่ความอิ�มตวัของสี (Saturation) และเฉดสี
(Hue) ตามคา่โรงงาน (Default) ที�มาจากกล้อง
จะมีอยูป่ระมาณ 6 อยา่งให้เลอืก เราเรียกกนัวา่
Picture Style รูปแบบตา่งๆ เชน่ Standard, 
Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait และ
Landscape รวมทั �งมีพื �นที�ให้ตั �งคา่การปรับปรุง
ภาพขึ �นมาเองตามต้องการ
 ชื�อของ Picture Style ของกล้อง
แตล่ะยี�ห้ออาจเรียกไมเ่หมือนกนั แตล่กัษณะ
ของภาพที�ออกมาจะมีรูปแบบที�คล้ายๆ กัน
บางยี�ห้อก็มีการตั �งคา่ใหม่ๆ  มาให้ดาวน์โหลด
ไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ภาพด้านลา่ง
เป็นคา่พื �นฐานของกล้องยี�ห้อหนึ�งที�ผมใช้งาน
อยูค่รับ

ผูใชงานกลุมตางๆ
 เกิดอะไรขึ �นละ่ทีนี �? หลายคนคงเริ�ม
ตั �งคําถาม ของเขาก็ดีอยูแ่ล้ว ใช้งา่ยดี ผมอยาก
จะบอกว่าถ้าหากคณุกําลงัคิดเช่นนี � คณุคิด
ผิดถนัดครับ ค่าที�ตั �งมาเป็นเพียงค่ากลางๆ 
เทา่นั �น เป็นคา่ที�มาจากการประเมินวา่คา่แสง
แบบนี � ควรจะตั �งคา่แบบใดที�ออกมาให้ได้รูป
ตามต้องการ ซึ�งในสภาพความเป็นจริงมนัไมใ่ช่
สภาพแสงตา่งกนัแม้เพียงเลก็น้อยก็อาจทําให้
อารมณ์ของภาพแตกตา่งกนัโดยสิ �นเชิงได้ครับ
หากเราจะอธิบายกนัแบบชดัเจนก็คงต้องแยก
กลุ่มผู้ ใ ช้ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี � 

ชื�อของ Picture Style รูปแบบตางๆ ใน
กลองยี่หอหนึ่ง

1. กลุ มที่ถ ายตามคาตั้งจาก

โรงงาน สะดวกสบายที่สุด

 
 กลุ มนักถายภาพที่เลือกใช 
Picture Control ตามคาจากโรงงาน
ที่ใหมาในกลอง กลุมนีม้กัจะเปนมอืใหม
หรือมือสมัครเลนที่ถายเพื�อความสุข
สนุกสนาน ยังไมเขาใจการปรับตั้งคา
ตางๆ โดยละเอียด

 กลุ่มนี �จะเชื�อไปเองว่าหากจะถ่าย
ภาพคน ถ่ายภาพสาวๆ ก็แคป่รับมาที� Portrait 
ภาพก็จะออกมาแนวนวลเนียนสวยใส หากจะ
ถ่ายภาพวิวทิวทศัน์ก็ปรับมาที� Landscape 
แล้วกดชตัเตอร์ ภาพก็จะออกมาสีสนัจดัจ้าน
คมเข้ม ทั �งหมดทั �งมวลนี �มาจากการยึดเอา
คําแปลที�ถกูตั �งไว้ใน Picture Control มาเป็น
ที�ตั �งในการตัดสินใจเลือกค่าการถ่ายภาพ
ทกุภาพ
 ในที�นี �ขอตอบวา่ “อาจจะใช”่ แคอ่าจจะ
นะครับ เพราะอะไรหรือ? เราลองมาหลบัตา
นกึดนูะครับ ผมขอยกตวัอยา่งการตั �งคา่แบบ 
Portrait ก็แล้วกนั คา่ตา่งๆ ที�เป็นคา่จากโรงงาน
ตั �งมาไม่อาจเพียงพอต่อความเป็นจริงในวิธี
ปฎิบตัไิด้ เพราะคา่เหลา่นั �นเป็นคา่สถิตโิดยเฉลี�ย
ที�มีความเป็นไปได้สงู จากการเก็บสถิติของ
การถ่ายภาพคนตา่งหาก แตใ่นชีวติจริงคนเรา
มีความแตกตา่งกนัในหลายๆ ด้าน เชน่ สีผิว
ชว่งอาย ุการแสดงอารมณ์ในแตล่ะครั �ง แนวคดิ
ของงานที�เราวางเอาไว้ สิ�งเหลา่นี �ตา่งหากคือ
ส่วนประกอบสําคญัที�จะต้องนําไปเชื�อมโยง
กบัการถ่ายภาพนั �นๆ เพื�อให้ได้ผลลพัธ์ตาม
จินตนาการของผู้ ถ่ายภาพ 

...บางก็บอกวา ไมมีเวลาศึกษาขอมูลของ
กลอง มนัเยอะมากจนปวดหวั บางกว็าเอา
แบบนี้แหละ การตั้งคามาจากโรงงานที่ให
มาในกลองก็คงจะผานการคิดการวิจัยมา 
ก็นาจะมีความถูกตองในระดับหนึ่ง...
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ตั �งมาไม่อาจเพียงพอต่อความเป็นจริงในวิธี
ปฎิบตัไิด้ เพราะคา่เหลา่นั �นเป็นคา่สถิตโิดยเฉลี�ย
ที�มีความเป็นไปได้สงู จากการเก็บสถิติของ
การถ่ายภาพคนตา่งหาก แตใ่นชีวิตจริงคนเรา
มีความแตกตา่งกนัในหลายๆ ด้าน เชน่ สีผิว
ชว่งอาย ุการแสดงอารมณ์ในแตล่ะครั �ง แนวคดิ
ของงานที�เราวางเอาไว้ สิ�งเหลา่นี �ตา่งหากคือ
ส่วนประกอบสําคญัที�จะต้องนําไปเชื�อมโยง
กบัการถ่ายภาพนั �นๆ เพื�อให้ได้ผลลพัธ์ตาม
จินตนาการของผู้ ถ่ายภาพ 

...บางก็บอกวา ไมมีเวลาศึกษาขอมูลของ
กลอง มนัเยอะมากจนปวดหวั บางกว็าเอา
แบบนี้แหละ การตั้งคามาจากโรงงานที่ให
มาในกลองก็คงจะผานการคิดการวิจัยมา 
ก็นาจะมีความถูกตองในระดับหนึ่ง...
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โหมดนั �นๆ ให้ผลลพัธ์ออกมาแบบใด คนกลุม่นี �
จะไมคํ่านงึถงึวา่หวัข้อของ Parameter นั �นจะ
ตั �งชื�อว่าอะไรก็ตาม ผู้ ใช้กลุ่มนี �อาจจะตั �งค่า 
Portrait เพื�อนําไปใช้ถ่ายวิวก็สามารถทําได้ 
เพราะเขาเหล่านั �นจะมองความสมัพนัธ์ของ
หน้างานเป็นหลัก จะพิจารณาว่าสิ�งที�อยู่
ตรงหน้าเหมาะสมกบัคา่ใด
 ผมจะลองยกมาดสูกัตวัอยา่งนะครับ
สมมตภิาพตรงหน้าของคณุเป็น “บรรยากาศ
ยามเช้าในทุ่งกว้าง มีหมอกลอยมาจางๆ
และต้นข้าวในท้องทุ่งนากําลังปลิวล้อลม
ไหวๆ” หากเป็นคนที�เข้าใจผลลัพธ์ของค่า 

Parameter ก็คง
จะไม่เลือกตั �งค่าเป็น 
Landscape เป็นแน่แท้ 
ซึ�งโหมดนี �คา่ความเปรียบตา่งแสง
หรือ Contrast จดักวา่คา่อื�นๆ ด้วยเหตผุล
ของบรรยากาศที�มีหมอกบางๆ จนถึงอาจจะ
บางมาก ค่า Contrast จัดๆ อาจจะส่งผล
ให้หมอกบางๆ ที�บางอยู่แล้วหายออกไปจาก
ภาพถ่ายได้ ดงันั �นในกรณีนี �อาจจะเลือกเป็น 
Neutral หรือ Portrait ก็น่าจะเหมาะสมกวา่
และอาจปรับคา่ Contrast ชว่ยเลก็น้อยกรณีที�
ต้องการให้ต้นข้าวสีเข้มขึ �น

ภาพการตั้งคากลางใน Portrait Mode 

Before:  ภาพที่ไดจากการตั้งคากลางใน Portrait Mode

2. กลุมที่อางอิงคา Parameter 

โดยการปรับคาเอง

 กลุมที่อางอิงผลลัพธของคา 
Parameter กลุมนี้มักจะเปนชางภาพ
ที่มีการคุยแคะแกะเกาและชางสังเกต 
ซึ่งเปนแนวทางที่ถูกตองในเชิงปฎิบัติ 

 ทีนี �มาดวูา่คา่ Parameter คืออะไร? 
ค่า Parameter คือผลลพัธ์ของการแสดงผล
ในแตล่ะโหมดของ Picture Style วา่ในแตล่ะ 
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After: ภาพที่ไดจากการตั้งคากลางใน Landscape Mode

คากลางใน Landscape Mode 
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3. กลุ มที่สรางและปรับตั้งคา

Parameter ขึ้นมาเอง 

 กลุมน้ีมักจะเปนกลุมทีต่องการ
การตอบสนองในผลแหงภาพที่ได
คอนขางสงู มกีารปรบัคาตางๆ และยงั
หวังผลใหเสร็จส้ินจากกระบวนการ
ปรับแตงภาพจากหลังกลองเปนหลัก 

 กลุม่นี �จะเข้าใจคา่ตั �งต้นจากโรงงาน
และค่าที�ตั �งขึ �นเองว่าแต่ละค่านั �นส่งผลกับ
ภาพถ่ายเชน่ไร เพราะใน Picture Style แตล่ะคา่
ถึงแม้ทกุโหมดจะปรับค่าเอาไว้ที�ศนูย์เท่ากนั
แต่คุณรู้หรือไม่ว่าหากเราไล่ถ่ายทีละค่าบน
ภาพเดียวกนั ผลลพัธ์ที�ได้มาก็แตกตา่งกนัได้
นะครับ ยกตวัอยา่งเชน่ หากเราปรับคา่ Neutral
เท่ากับค่ากลางที�โรงงานตั �งมา และอีกภาพ
เราปรับไปที� Landscape ในกล้องยี�ห้อหนึ�ง 
หรือ Vivid ในอีกยี�ห้อหนึ�ง และตั �งค่าตั �งต้น
เหมือนกนัทกุประการกบั Neutral ภาพที�คณุ
ถ่ายออกมาก็จะได้ลกัษณะภาพคนละเรื�องกบั
ภาพแรกอยา่งชดัเจน...

ภาพน้ีถายจบหลงักลอง 100% โดยมีการตัดสวนภาพเพยีง
อยางเดียว และเปนการปรับคากลองโดยใชพื้นฐานของคา
Landscape และมีการปรับตั้งคา Parameter ในกลองใหม 
สามารถดาวนโหลดตนฉบบัมาดคูาตางๆ ไดท่ี http://www.
mediafire.com/?xvn757y6ui64lsh  
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