
	 จดุหมายปลายทางของนกัเดนิทางหลายๆ	คนมีไม่เหมอืนกนั	บางคนออก

เดินทางเพื่อค้นหาความสวยงามที่ยังไม่มี ใครค้นพบ	บางคนออกเดินทางเพียง

เพราะอยากซมึซับบรรยากาศของธรรมชาต	ิในขณะทีบ่างคนยงัไม่รูจ้ดุมุง่หมาย

ในการเดินทางด้วยซ�า้	หากเรามาลองนัง่ไตร่ตรองดถูงึจุดหมายของนกัเดนิทาง

แต่ละคนแล้ว	เชื่อว่าหลายๆ	คนอยากหลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจ�าวัน	เพื่อ

เปลีย่นบรรยากาศโดยการพาตวัเองไปสูส่ถานทีท่ี่ ไม่มี ใครรูจั้ก	ใช้ชีวิตอย่างอิสระ

ในความเป็นตัวของตัวเอง	ใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับกาแฟอุ่นๆ	สักแก้ว	เติมเต็ม

พลังชีวิตเพื่อกลับไปต่อสู้กับความวุ่นวายในชีวิตอีกครั้ง

โดย : ณฐัวฒิุ
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ภาพโดย โชตกิา พรมจักร์
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	 การเดินทางแบบของเรา	 On	

the	 Way	 Idea	 ในครั้งนี้ก็เช่นกัน

ครับ	 จุดหมายปลายทางของเราน้ัน

ไม่ยิ่งใหญ่ตระการตา	 แต่ทุกๆ	 ก้าว

ที่ เราเดินมีคุณค่าและมีความหมาย

เสมอ	 มาร่วมสัมผัสสุนทรีย์แห่งการ

เดินทางพร้อมๆ	 กับการสร้างสรรค์

จนิตนาการในรปูแบบของการวาดภาพ

ด้วยแสง	 ละเลงศิลป์ด้วยจินตนาการ

อันกว้างไกลกับเราซิครับ!



หลงใหลในความงาม
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 n the Way Idea โดย : ณฐัวฒิุ

ส ุ     นทรียภาพ คือสิ่งท่ีว่าด้วยการหลงใหลในความงาม ซาบซึง้ในความไพเราะของ
บทเพลง เคลบิเคลิม้ไปกบัธรรมชาต ิซึง่ความรู้สกึซาบซึง้คณุคา่ในความงามก่อให้เกิด
ประสบการณ์ สิง่เหลา่นีจ้�าเป็นต้องใช้ความรู้ในทางทฤษฎีเพ่ือรองรับกบัความซาบซึง้
นัน้ เม่ือผ่านการฝึกฝนบอ่ยๆ จากประสบการณ์จะกลายเป็นนิสยัและรสนิยมเฉพาะ
ตวัของแตล่ะบคุคล หากจะอธิบายอย่างละเอียดแล้วคงจะต้องพดูกนัอีกยืดยาวเป็น

เชื่อว่าหลายๆ ท่านที่เห็นภาพนี้ ใน

แว่บแรกแล้วเกิดความรู้สึกว่าอยาก

จะถ่ายภาพให้ออกมาสวยงาม แต่

ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี ผมก็คิด

เช่นนั้นเหมือนกันครับ เอาล่ะ! ไม่ว่า

ค�าตอบจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ไม่มี

ค�าตอบที่ผิดและไม่มีค�าตอบที่ถูก

เช่นกันครับ ทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่อง 

“สุนทรียภาพ” กันต่อครับว่ามา

เกี่ยวข้องกับภาพๆ นี้ แล้วจะน�ามา

ใช้อย่างไรบ้าง

แน่ ในฉบบันีจ้งึขอยกเอามาแคส่ว่นเล็กน้อยท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ตอ่คณุผู้อ่านมาฝากแคพ่อ
หอมปากหอมคอ
 เราลองเร่ิมฝึกใช้จินตนาการกนับ้างนะครับ สมมตนิะครับ สมมตวิา่เราก�าลงัเดนิอยูบ่น
ทางเดนิในหมูบ้่านแหง่หนึง่ แล้วบงัเอิญไปเจอบ้านเก่าๆ หลงัคามงุแฝก สร้างอยูบ่นเนินเขาท่ีราย
ล้อมด้วยแมกไม้ แตท่วา่ความบงัเอิญนัน้เกิดขึน้ในตอนกลางวนัท่ีมีแสงแดดจ้า ค�าถามครับ เม่ือ
คณุได้เหน็สถานท่ีนัน้แล้วคณุรู้สกึถงึแรงกระตุ้นอยากจะยกกล้องขึน้มาถ่ายภาพสิง่ท่ีอยูต่รงหน้า
คณุหรือไม?่ ขอให้ทกุทา่นเช่ือและมัน่ใจในความรู้สกึแรกของตวัเองนะครับ!
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ปฏิบัติการลับสมอง
 
 เม่ือเรามองเห็นสิ่งท่ีเราต้องการจะ
ถ่ายภาพ คณุลองฝึกใช้จินตนาการถึงกรอบ
ของภาพก่อนครับ ไม่ต้องรีบร้อนเพราะสิ่งท่ี
เราถ่ายนัน้เป็นวตัถเุคลือ่นท่ีไมไ่ด้ จะยกกล้อง
ขึน้มาถ่ายเม่ือไรก็สามารถท�าได้ มีเพียงแสง
เท่านัน้ท่ีคอ่ยๆ เปลี่ยนไปตลอดเวลา ว่าแล้ว
เราก็มาพิจารณาสิง่ท่ีอยูต่รงหน้ากนัตอ่ดีกวา่
จะเห็นได้ว่ากระท่อมน้อยหลงันีล้้อมรอบตวั
บ้านด้วยต้นไม้ท่ีเว้นช่องว่างเป็นรูปตวั U ให้
เราได้มองเหน็ตวับ้านอยา่งเหมาะเจาะ
 ส่วนภเูขาด้านหลงันัน้เล่าก็ปกคลมุ
ไปด้วยสมุทมุพุม่ไม้ใหญ่น้อยสลบักนัไปอยา่ง
ลงตวั สิง่เหลา่นีแ้หละครับท่ีท�าให้ผมเกิดความ
รู้สกึว่ามีอะไรบางอย่างท่ีซ่อนความน่าสนใจ
อยู่ในภาพเบือ้งหน้า คุณรู้สึกแบบนีก้ันบ้าง
ไหมครับ ถ้าหากวา่ค�าตอบเป็น “ยัง” ค�าพดูท่ี
วา่ “ถ่ายไม่ได้” หรือ “ไม่มีอะไรจะถ่าย”  ก็จะ
วนเวียนเข้ามาในหวัคณุทนัที
 ทีส่�ำคญัหำกคณุเห็นส่ิงทีอ่ยู่ตรงหนำ้
แบบนี ้ แลว้ยงัไม่สำมำรถน�ำเขำ้มำสร้ำงเป็น
จินตนำกำรได ้กำรละควำมพยำยำมก็จะเกิด
ข้ึนทนัที และคณุก็ไดพ้ลำดโอกำสบนัทึกส่ิงที่
น่ำสนใจไปอย่ำงน่ำเสียดำย เมือ่รู้อย่ำงนีแ้ลว้
เรำจะยงัมองผ่ำนเฉยๆ อีกหรือ? ส�ำหรบัผมนัน้
ไม่มีทำงปล่อยโอกำสดีๆ อย่ำงนีใ้หห้ลดุลอย
ไปแน่ๆ

ลงมือปฏิบัติจริง
 หลงัจากท่ีเราได้ฝึกมอง ฝึกจินตนาการ 
จนเกิดภาพขึน้มาในหวัของเราแล้ว ก็จดัแจง
ปรับมุมมองเสียใหม่เพ่ือให้สิ่งท่ีต้องการน�า
เสนอนัน้น่าสนใจและโดดเด่นย่ิงขึน้ด้วยการ
ปรับระยะเลนส์เพ่ือดึงภาพเข้ามาใกล้ๆ อีก
หนอ่ย ตดับ้านหลงัอ่ืนไมใ่ห้เข้ามาอยูใ่นกรอบ
ภาพของเรา พร้อมๆ กบัหลบท้องฟ้าท่ีปรากฏ
อยู่ในฉากหลังเพ่ือไม่ให้มีสีอ่ืนเข้ามาดึงดูด
สายตาออกไปจากจดุเด่นท่ีต้องการน�าเสนอ 
ซึง่ก็คือกระทอ่มน้อยในป่าใหญ่นัน่เอง
เรามาได้คร่ึงทางแล้วครับ พกัจิบน�า้กนัสกันิด

ด้วยค�าถามงา่ยๆ บ้างดีกวา่ จากภาพครับ เม่ือผมหลบจดุรบกวนสายตาตา่งๆ นานาไปจนหมด
แล้ว ท�าไมภาพถงึยงัไมรู้่สกึวา่โดดเดน่ละ่ครับ ยงัคงเป็นเพียงภาพบนัทกึความทรงจ�าอยา่งท่ีตา
เห็นธรรมดาๆ อยู่ คราวนีแ้หละครับถึงเวลาท่ีจะงดัเอาคลงัข้อมลูชิน้งามของเราออกมาใช้แล้ว 
นัน่ก็คือ “ทฤษฎี” ครับ
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เราคงต้องงัดเอาทฤษฎีด้านอื่น

เข้ามาใช้เพื่อหาข้อผิดพลาดที่ปรากฏอยู่ ใน

ภาพ คิดกันออกไหมครับ? ถ้ายังไม่ออกก็

ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆ ผมจะกระซิบให้ฟัง

ก็ “สี” ยังไงล่ะครับ

มองภาพด้วย “ทฤษฎี” 
 เม่ือเราสร้างจินตนาการได้แล้ว แตก็่ยงัรู้สกึขาดๆ 
เกินๆ ไป ก็ต้องหนักลบัมามองในแงข่องความเป็นจริงบ้าง
ครับ เม่ือดภูาพและพิจารณาตามหลกั “ทฤษฎี”  อยา่งแรก
องค์ประกอบภาพ กฎสามสว่นและจดุตดั 9 ชอ่งก็ลงตรง
จดุตดัพอดีน่ีนา แล้วอะไรละ่ครับ? ลองมองดดีูๆ แสดงวา่
จะต้องมีอะไรมากกวา่นัน้ท่ีท�าให้ภาพของผมยงัไมรู้่สกึวา่ 
“โดน” จะวา่เป็นเร่ือง “เส้น” หรือเปลา่ก็ไมแ่นใ่จอีกนัน่แหละ

 เห็นมัย้ล่ะครับ เหมือนเส้นผมบงัภูเขาเลย เรา
จะเห็นว่าสีภายในภาพมีเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นสีจาก
ใบไม้อ่อนจนถึงใบแก่ สีจากฉากหลงัต่างๆ นานาท่ีโดด
เด่นและมีพืน้ท่ีกว้างกว่า จนท�าให้กระท่อมกลายเป็น
องค์ประกอบร่วมภายในภาพเทา่นัน้ การตดัสนิใจเปลี่ยน
ภาพถ่ายให้เป็นภาพสองสีน่าจะเป็นทางเลือกท่ีดเูหมาะ
สมในสถานการณ์อยา่งนี ้ภาพท่ีได้จงึถ่ายในโหมด Mono-
chrome แล้วปรับโทนไปท่ีสซีีเปีย (Sepia) เพ่ือต้องการให้
รู้สกึวา่ภาพมีความเก่าปนอยู ่ การใช้สีซีเปียจงึมีผลท�าให้
รู้สกึเก่ากวา่ภาพขาวด�า
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เติมจินตนาการให้สุดๆ
 แตถ่งึแม้จะท�าภาพให้เป็นสีซีเปียแล้วก็ตาม ก็ยงัดมูนึตึบ๊อยูดี่ ก่อนท่ีจะงงกนัมากกวา่
นีล้องย้อนกลบัไปอา่นในชว่งต้นๆ ของบทความครับ พระเอกของเราในคอลมัน์นีคื้อการฝึกสร้าง
จินตนาการ ดงันัน้เม่ือผมเหน็วา่ต้นไม้ท่ีล้อมรอบกระทอ่มนัน้เป็นรูปตวั U และเม่ือเปลีย่นเป็นภาพ
ขาวด�า ต้นไม้จะมีสีทบึกวา่กระทอ่ม ผมจงึจินตนาการตอ่วา่จะให้แสงตรงกระทอ่มสวา่งเหมือน
มีแสงสาดเข้ามาท่ีเดียว โดยใช้คณุสมบตัิของเลนส์และกล้องเข้ามาเป็นตวัชว่ยนัน่เอง
 และแล้วก็ได้ภาพตามจินตนาการของผมมาครับ ถ่ายเป็นภาพสซีีเปียโดยการสร้างแสง
สวา่งจ้าให้ลงแคต่รงกลางของภาพเทา่นัน้ด้วยอานิสงส์จากคณุสมบตัิของเลนส์ท่ีใช้นัน่เอง ผม
ถ่ายภาพนีท่ี้ F/2.8 เพ่ือให้เกิดขอบด�า (Vignette) ในภาพ และดนั Contrast เพ่ิมไป +2 ซึง่มีผล
ท�าให้ขอบด�าในภาพนัน้เข้มขึน้ไปอีกและเพ่ิมสว่นท่ีสวา่งจ้าขึน้มาอีก
 ในบางครัง้การนัง่มองภาพหนึ่งภาพให้เกิด “สนุทรียภาพ” ไม่ได้ท�าให้เราแค่รับรู้และ
ด่ืมด�่าเพียงความสวยงามเทา่นัน้ หากแตเ่ราสามารถผสาน “สนุทรียภาพ” ร่วมกบั “จินตนาการ” 
แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นศลิปะภาพถ่ายท่ีสวยงามภายใต้กรอบ “ทฤษฎี” ท่ีถกูต้อง
 

 เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสัมผัส “รูปธรรม” ของจินตนาการจาก

ตัวคุณเองอย่างมีความสุขแล้วล่ะครับ
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โดย : คนนรา

มหัศจรรย์แห่ง “พุกาม”

เคยมีประสบการณ์แบบนีก้นับ้างไหม? หากวนัหนึง่เราได้มีโอกาสไปทอ่งเท่ียว
ในช่วงเวลาท่ีไมใ่ช่เทศกาล แถมสภาพอากาศ รวมไปถงึสภาพแวดล้อม
ก็ไมเ่อือ้อ�านวยแก่การถ่ายภาพอีกด้วย ลองถามตวัเองครับถ้าเป็นทา่นผู้

อา่นจะมีวิธีถ่ายภาพอยา่งไรในสถานการณ์เช่นนีก้นับ้างครับ ในเลม่นีผ้มจงึน�าเทคนิคการถ่าย
ภาพในสภาพอากาศแบบตา่งๆ ท่ีไมเ่อือ้อ�านวยตอ่การถ่ายภาพมาฝากทา่นผู้อา่นกนันะครับ เผ่ือ
คราวหน้าหากมีโอกาสไปเท่ียวยงัสถานท่ีตา่งๆ จะได้น�าไปใช้กนัครับ
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ทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม จากมุมมหาชนในวันที่ฟ้ามืดครึ้ม

ธรรมชาติถือหุ้นใหญ่
 ถ้าเราออกเดินทางท่องเท่ียว ไม่ว่า
จะเป็นการทอ่งเท่ียวแบบสว่นตวัหรือทริปทอ่ง
เท่ียวทัว่ไป สิง่ท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ก็คือการไปชม
วิวท่ีสวยงามจากจุดชมวิวยอดนิยมหรือมุม
มหาชน มมุท่ีใครๆ ก็ไปชมและถ่ายภาพกนั 
ไม่ตอนพระอาทิตย์ขึน้ก็ใกล้พระอาทิตย์ตก 
วนเวียนกนัอยู่ไม่ก่ีแห่ง ซึ่งในช่วงท่ีผมไปนัน้
เป็นช่วงหน้าฝนพอดี สิ่งท่ีเจอก็มีแตก่ลุม่เมฆ
ครึม้ ท้องฟ้าปิดตลอดทัง้วนั ด้วยระยะเวลา
ท่ีจ�ากัดในแต่ละสถานท่ีท่ีต้องไป การจะมา
ยืนรอให้ฟ้าเปลี่ยนคงเป็นไปไม่ได้แน่ จึงต้อง
อาศยัการตัง้ค่าจากกล้องน่ีแหละเป็นตวัช่วย 
อย่างในภาพนีผ้มตัง้ Picture Control เป็น 
Monochrome และ Toning เป็น Cyanotype 
เพ่ือให้ภาพดแูปลกตา มีความลกึลบั และปรับ
เร่ง Sharpness +9 เพ่ือเน้นรายละเอียดของ
ภาพให้ชดัมากย่ิงขึน้

Before

การปรับโทนสีต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสีในภาพให้ต่างจากที่ตามองเห็น เป็นเทคนิคขั้น

พื้นฐานที่ท�าได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเช่นเดียวกับภาพนี้ A
ft
e
r
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ปรับสี ย้อมแสง
 ในภาพนีเ้ป็นภาพช่วงท่ีพระอาทิตย์
ใกล้ตก โดยส่วนมากแล้วแสงท่ีออกมานัน้
จะมีสีออกเป็นโทนสีอุ่น (Warm Tone) ถ้า
เราต้องการจะได้แสงในแบบท่ีพระอาทิตย์
ก�าลังตกให้สวยงามย่ิงขึน้ ก็สามารถปรับ
แตง่จากกล้องได้โดยการย้อมสีในภาพ ตัง้คา่ 
White Balance และปรับ White Balance 
Shift เพ่ือย้อมสีภาพให้ออกมาคล้ายกบัเวลา
พระอาทิตย์ใกล้ตก โดยตัง้คา่ White Balance 
ประมาณ 8350k และ White Balance Shift 
A4, 0 และปรับใช้ Picture Control เป็น Vivid 
เพ่ือเร่งสีให้สดใส และเร่งคา่ Saturation เพ่ิม
อีกเป็น +3 เพ่ือให้สีชดัเจนย่ิงขึน้ เราก็จะได้
ภาพท่ีมีท้องฟ้าสีทองอร่ามกบัองค์เจดีย์ท่ีย่ิง
ใหญ่ตระการตา
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การย้อมสีโทนอุ่นเพื่อสร้างบรรยากาศของแสงช่วง

พระอาทิตย์ตกก็ท�าให้ภาพดูสวยแปลกตาและเป็นการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกแบบหนึ่ง
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ภาพสวยด้วย
องค์ประกอบภาพที่ดี
 ภาพนีผ้มใช้หลกัของการจดัวางองค์
ประกอบภาพ (Composition) ท่ีดีเข้าช่วย
ก่อนท่ีจะปรับหรือตัง้คา่กล้องอยา่งอ่ืน โดยใช้
เจดีย์ท่ีตัง้เรียงกนัวางเป็นภาพ S-curve และ
จดัพืน้ท่ีในภาพให้ลงตวัท่ีสดุ ภาพนีถ่้ายจาก
เจดีย์ชเวชนัดอ เมืองพกุาม ประเทศเมียนมาร์
เชน่กนั ซึง่ปกตแิล้วชา่งภาพหรือนกัทอ่งเท่ียว
สว่นมากมกัขึน้ไปถ่ายท่ีชัน้ 3 ของเจดีย์ แตใ่น
ภาพนีต้้องขึน้ไปถ่ายท่ีชัน้ 5 เลยครับ เพ่ืออะไร
น่ะหรือครับ? ก็เพ่ือให้มมุมองในการถ่ายเป็น
มมุกดจากบนลงลา่ง (Bird Eyes View) ซึง่
ในวนัท่ีผมไปนัน้เป็นฤดฝูน ท�าให้ท้องฟ้าเต็ม
ไปด้วยเมฆครึม้ เลยจ�าเป็นต้องขึน้ไปในท่ีสงูๆ 
เพ่ือปรับมมุกล้องท่ีสามารถตดัท้องฟ้าออกไป
ได้ และข้อดีของการอยู่มมุสงูท�าให้เห็นราย
ละเอียดของเจดีย์และวิวทิวทศัน์มากขึน้
 หลังจากท่ีจัดองค์ประกอบภาพ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมจงึเร่ิมเข้าไปปรับตัง้คา่
ภายในกล้องเพ่ิมเตมิโดยใช้ Picture Control: 
Standard, และ Saturation -1 เพ่ือดงึให้สขีอง
ภาพไม่จดัจ้านจนเกินไป องค์ประกอบของสี
จะได้ไม่แย่งความเด่นของภาพ และต้องการ
เน้นท่ีเร่ืองราวของเจดีย์เป็นหลกั โทนสีของ
ภาพจึงออกมาซีดๆ เสมือนเป็นสถานท่ีแห้ง
แล้ง แตใ่นความเป็นจริงก�าลงัอยูใ่นชว่งฤดฝูน
 เป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ จำกภำพทีผ่ม
ไดน้�ำมำใหช้มเป็นตวัอย่ำง พร้อมๆ กบัเทคนิค
ในกำรถ่ำยภำพในช่วงที่สภำพอำกำศไม่เอื้อ
อ�ำนวยต่อกำรถ่ำยภำพ ครำวหนำ้หำกท่ำนผู้
อ่ำนได้มีโอกำสไปท่องเที่ยวยงัสภำนที่ต่ำงๆ 
แล้วเจอสภำพกำรณ์แบบนี ้ อย่ำลืมน�ำเคล็ด
ลบัเล็กๆ นอ้ยๆ นีไ้ปใชไ้ดน้ะครบั ยงัดีกว่ำที่
เรำอตุส่ำห์ดัน้ดน้ถึงทีแ่ลว้ แต่ก็ไม่ไดอ้ะไรกลบั
มำเป็นช้ินเป็นอนั

มองสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า แล้วลองจัดวางส่วน

ต่างๆ ในภาพให้ดูสวยงาม หรือเพิ่มลูกเล่น

ต่างๆ เข้าไปในภาพ ก็ท�าให้ภาพที่ ได้มีเรื่องราว

และเนื้อหาที่น่าสนใจขึ้น
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“เรือ่งเล่าท้ายรถ”

“จ๊ิบๆ” เสียงเหลา่นกท่ีต่ืนจากการหลบัใหลเป็นสญัญาณวา่แสงของรุ่งอรุณก�าลงัมา
เยือน เช้าวนัใหมก่�าลงัผา่นเข้ามาแล้ว และหากวา่เป็นเช้าวนัใหมท่ี่ได้ออก
มาตา่งจงัหวดั แนน่อนวา่จะพลาดได้อยา่งไรกบัการเก็บบรรยากาศแสงแรก

ท่ีสาดละอองไอแห่งความอบอุ่นสูท้่องฟ้าและเหลา่ภผูาในเช้าวนัท่ีอากาศก�าลงัดีไม่หนาวมาก
และไมร้่อนจนเกินไป วา่แล้วก็โดดขึน้นัง่ท่ีกระบะท้ายรถปิกอพัเพ่ือเก็บบรรยากาศข้างทาง และ
ได้ฝึกความเร็วในการคดิแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้ได้ภาพในรูปแบบท่ีคดิด้วยกนัซคิรับ เอาละ่
พร้อมแล้วออกเดนิทางได้เลย...ลยุ!

โดย : ชายกลาง
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สภาพแสงโดยรวมในขณะนัน้ ต�าแหน่งทีย่นือยูต่รงข้ามกบัพระอาทติย์ หากวดั

แสงในภาพตรงหมูบ้่านหรอืภเูขา สภาพแสงบนท้องฟ้าทีม่มีากกว่าอยูแ่ล้วกจ็ะ

สว่างจนมองไม่เหน็รายละเอยีดบนท้องฟ้า ดงัในภาพนีจ้ะเหน็ว่าบรเิวณพืน้ดนิ

แสงพอดี แต่ท้องฟ้าจ้าจนมองไม่เห็นพระอาทิตย์และท้องฟ้าก็สว่างจ้าเกินไป

เมื่อเปลี่ยนมาวัดแสงที่ท้องฟ้า เราจะได้ฟ้าที่สวยงามลงตัว แต่พื้นดินนั้นกลับ

มืดสนิทจนมองไม่เห็นรายละเอียดใดๆ เลยดังในภาพนี้

โจทย์ : การถ่ายภาพย้อน
แสง
 ในขณะท่ีรถออกตัวไปไ ด้ระยะ
หนึ่งก็เร่ิมลงมือถ่ายภาพไปเร่ือยๆ แต่อย่า
เพลดิเพลนิจนลืมโจทย์ของเรานะครับ ในครัง้
นีโ้จทย์ท่ีคิดไว้ก็คือ “การถ่ายภาพย้อนแสง” 
โดยยงัคงมีรายละเอียดครบทัง้ในสว่นท้องฟ้า
และพืน้ดนิ นัน่หมายถงึท�ายงัไงท่ีจะไมใ่ห้สว่น
สวา่งนัน้สวา่งเกินไปจนขาดรายละเอียด และ
ส่วนมืดก็ไม่มืดเกินไปจนไม่เห็นรายละเอียด 
งานนีข้อบอกวา่ไมธ่รรมดานะครับ
 เม่ือเราเหน็สถานท่ีท่ีเราหมายตาเอา
ไว้ คิดและแก้ปัญหาแสงให้ได้ใกล้เคียงกับ
ภาพท่ีเราจินตนาการเอาไว้มากท่ีสดุ ความ
ยากท่ีเกิดขึน้ในครัง้นีก็้มาจากการท่ีตวัเรานัง่
อยู่บนรถน่ีแหละครับ ผ่านแล้วก็ผ่านเลย ไม่
ต้องซีเรียสถึงกับต้องทุบรถให้โชเฟอร์จอด
กลางคนัหรอกครับ ถ้าพลาดก็รอโอกาสใหมท่ี่
จะเข้ามา นัง่ชมบรรยากาศกินลมชมววิเพลนิๆ 
ไปซกัระยะ เด๋ียวก็เจอเองครับ และแล้วก็มา
ถึงท่ีหมายนีจ้นได้ สิ่งท่ีต้องท�าอนัดบัแรกเลย
คือการมองทิศทางของแสงก่อน สรุปความวา่
ตอนนัน้ผมนัง่ประจนัหน้ากบัพระอาทิตย์เลย
ละ่ครับ

ได้อย่างเสียอย่าง
 ตามภาพสองภาพท่ีน�ามาเปรียบ
เทียบให้เห็น ถ้าหากว่าเราตดัสินใจถ่ายภาพ
ในช่วงนีเ้รา “ได้อย่างเสียอย่าง” แน่นอน 
หมายความวา่หากต้องการจะเก็บท้องฟ้าก็จะ
เสียรายละเอียดในสว่นของภเูขาและหมู่บ้าน
ไป เน่ืองจากสภาพแสงท่ีมีพระอาทิตย์อยูด้่าน
หน้า หากวดัแสงท่ีพระอาทิตย์แล้วถ่ายภาพ 
จะได้ท้องฟ้าและพระอาทิตย์ท่ีสวยงามพอดีๆ 
แตท่วา่ภเูขาและหมูบ้่านด้านลา่งคงกลายเป็น
ภาพโครงทบึ (Silhouette หรือซลิลเูอต) แน่ๆ  
ในทางกลบักนัถ้าวดัแสงไปท่ีหมู่บ้าน ซึง่เป็น
ท่ีแน่นอนว่าแสงบริเวณหมู่บ้านพอดีๆ มอง
เหน็รายละเอียดชดั แตท้่องฟ้าก็จะสวา่งจ้าจน
พระอาทิตย์ต้องหายวบัไปกบัตา
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ภาพนี้ถ่ายโดยที่ยังไม่เปิด Active D-Lighting 

เปิด Active D-Lighting ที่ Extra High

Active D-Lighting
ช่วยท่านได้ 
 การถ่ายภาพย้อนแสงแบบนีเ้รามีวิธีท่ีจะสามารถรักษาท้องฟ้าของ
เราให้ยงัคงเห็นรายละเอียดอยู่ และยงัเปิดพืน้ท่ีในเงามืดขึน้มาให้เห็นราย
ละเอียดด้วยการเปิดใช้ตวัชว่ยท่ีมีอยูใ่นกล้อง นัน่ก็คือ Active D-Lighting ซึง่
เราสามารถท่ีจะเลือกระดบัได้ตัง้แต ่Low ไปจนถงึ Extra High เลย ซึง่ขึน้อยู่
กบัความต้องการของแตล่ะบคุคล การเปิดใช้ค�าสัง่ Active D-Lighting จะท�าให้
ในสว่นท่ีเป็น “เงา (Shadow)” นัน้จะถกูเปิดขึน้ สว่นท่ี “สวา่ง (Hi-Light)” ก็จะ
มีผลท�าให้สวา่งขึน้บ้างเลก็น้อย ดงัภาพตวัอยา่งท่ีน�ามาให้ชมครับ

ภาพขยายให้เห็นการเปิดรายละเอียดในส่วนมืดขึ้นมา
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ท้องฟ้าพอดี พืน้ดนิเหน็
รายละเอียดครบ
 เอาล่ะ...เม่ือเราเข้าใจในเร่ืองการ
ท�างานของ Active D-Lighting แล้ว เรา
ก็มาดูกันว่าเม่ือน�ามาใช้กับภาพนีแ้ล้วจะ
เป็นอย่างไรบ้าง ก่อนถ่ายภาพผมก็ปรับค่า 
Active D-Lighting แล้ววดัแสงไปท่ีท้องฟ้าเพ่ือ
ให้ท้องฟ้าพอดีตามท่ีใจต้องการ และชดเชย 
-0.7 เพราะเม่ือเราปรับเพ่ิม Active D-Lighting 
แล้วมิติภาพจะหายไป จึงชดเชยเพ่ือสว่นเงา
ให้เข้มขึน้เลก็น้อย แล้วถ่ายภาพนีม้า จะเหน็วา่
ภาพบริเวณพืน้ดนิท่ีมีต้นไม้ใหญ่น้อยปกคลมุ
อยู่ก็ยงัสามารถมองเห็นรายละเอียดได้อย่าง
ชัดเจน เราสามารถรักษาทัง้สองอย่างไว้ได้
ด้วยมือเราจริงๆ ครับ

ข้อจ�ากัด 
ขจัดได้ด้วยมือเรา
 วิธีนีส้ามารถน�าไปใช้ในสภาพย้อน
แสงในสถานท่ีอ่ืนๆ ได้เช่นกันนะครับ การ
เปิด Active D-Lighting ก็ขึน้อยูก่บัสภาพแสง
และเงาของสถานท่ีนัน้ๆ ว่าเข้มข้นมากน้อย
เพียงใด ลองแสงก่อนแล้วคอ่ยปรับขึน้ลงตาม
จินตนาการเลยครับ หรือหากท่านมีโอกาส
ออกเดินทางและก�าลงัจะหาอะไรท�าเพ่ือแก้
อาการคนัมือละ่ก็ ผมวา่การฝึกฝนตามโจทย์
นีก็้ไมเ่ลวนกั และไมจ่�าเป็นวา่จะต้องเป็นภาพ
ทิวทศัน์นะครับ ใช้ได้ทกุสถานการณ์ท่ีต้องการ
เปิดรายละเอียด อยา่งน้อยเราก็ไมต้่องมานัง่
หลงัขดหลงัแข็งตกแต่งภาพต่อในคอมฯ ให้
เม่ือยตวั อนันีส้บายกวา่กนัเยอะเลยครับ

ภาพนี้เปิดใช้ Active D-Lighting 

ระดับกลาง (Normal)

เพื่อเปิดเงาในส่วน Shadow
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