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การจัดองคประกอบภาพ
ขอเริ่มจากวิธีที่งายแตใหผลลัพธ"ที่ดีคือ "จุดตัด 9 ชอง" เป&นวิธีการงายๆ ที่เราจะใชในการกําหนดตําแหนงของวัตถุ
หรือสิ่งที่เราตองการถาย ภายในภาพของเรา คําวาจุดตัด 9 ชอง นั้นมาจาก การลากเสนสมมุติขึ้นมาภายในภาพ
เสนตรง 2 เสนในแนวตั้ง และ เสนตรง 2 เสนในแนวนอน จุดตัดที่เกิดขึ้นจากเสนทั้ง 4 เสน จะถูกใชเป&นจุดสําหรับ
วาง วัตถุหลัก ที่เราตองการนําเสนอ หรือจะอธิบายใหงายกวาคือ " ไมถายรูปโดยเอาวัตถุไวตรงกลางภาพ "

ตัวอยาง ภาพแรกเป&นภาพที่ถายโดยเอาเรือไวตรงกลางภาพ ถามวาผิดมั้ย มันไมผิดหรอก แตลองเปรียบเทียบกับ
ภาพที่สองดู เพียงแคหันกลองเบี่ยงไปนิดเดียวครับ ใหเรือไปอยูที่ตําแหนงจุดตัด ทําใหภาพนั้นนาดูมีมิติมากขึ้น โดยให
เห็นเวิ้งทะเลดานหลังของเรือ จนเห็นแนวเทือกเขาดวย

Foreground / Middle ground / Background :: สวนหนา สวนกลาง สวนหลัง
จากจุดตัด 9 ชอง ซึ่งเป&นวิธีสําหรับวางตําแหนงของวัตถุในภาพ ถัดมาคือเรื่องของ FMB
ขอกลาวถึงที่มาวาทําไมตองสนใจเรื่อง FMB ดวย เพราะตาของเรานั้นมองภาพตางๆ เป&น 3 มิติ
คือมีความกวาง ยาว และความลึก แตเมื่อเราใชกลองถายภาพออกมาแลว ภาพที่ไดจะมีแค 2 มิติ คือสวนของ
ความลึกจะหายไป ดังนั้นเพื่อเป&นการหลอกสมองของเราวาภาพนั้นยังเป&น 3 มิติ เราจึงตองหาวัตถุหรือ
จัดองค"ประกอบของภาพใหมีฉากหนา วัตถุ และฉากหลังนั่นเอง
หลักการนี้สามารถนําไปประยุกต"ใชไดกับการถายภาพเกือบทุกประเภท แตที่จะไดใชหลักๆ คือพวกภาพวิว
เพราะเวลาดูภาพแลวจะไดความรูสึกวาภาพมีมิติสมจริงนั่นเอง วาแลวมาลองดูตัวอยางกันดีกวาครับ

ภาพตัวอยางแรก เป&นภาพที่ขาด Foreground ไป
ทําใหภาพดูแลวขาดมิติดานความลึก
วิธีแกไขคือพยายามหาวัตถุเป&นฉากหนา

ภาพนี้ใชบอน้ําเป&น Foreground ทําใหภาพมีความลึก
มีมิติมากขึ้น และการหาฉากหนาดีๆ ยังชวยในเรื่องของ
" เสนนําสายตา " คือมีวัตถุที่นําสายตาของผูดูภาพ
ไปยังวัตถุหลักของภาพ อยางภาพดานซาย ตัวบอน้ํา
ทําหนาที่เป&นเสนนําสายตาไปยังตัวพระราชวังนั่นเอง

เทคนิคการถายภาพอื่น ๆ
1. เสนนําสายตา
ในบางครั้งการวางวัตถุหลักในภาพ อาจไมตองยึดหลักจุดตัด 9 ชองทุกครั้งไป เราสามารถใชวิธีเสนนําสายตา เพื่อ
นําไปยังวัตถุหลักภาพในภาพ ใหดูโดดเดนขึ้นมา เพราะตามจิตวิทยา มนุษย"มักจะมองตามวัตถุอะไรก็ตามไปเรื่อยๆ
(ดวยความอยากรูอยากเห็น) ซึ่งเสนนําสายตานั้น อาจจะเป&นวัตถุอะไรภายในภาพนั้นก็ได เชน ราวบันได , ถนน ,
ขอบรั้ว เป&นตน

2. การใสกรอบใหภาพ
หากรอบใหภาพของเรา ตอนที่กําลังถายภาพนั่นเหละ เพราะ
บอยครั้งที่สิ่งที่อยูตรงหนาของเรา (มักจะเป&นพวกสิ่งกอสราง
เพราะมีขนาดใหญ) จะบดบังหรือเขามาอยูในภาพที่เราตองการ
ถาย บางครั้งหลีกเลี่ยงไมไดก็จับมาใชประโยชน"ซะเลย โดยการทํา
เป&นกรอบใหกับวัตถุหลักของเรา ทําใหตัววัตถุหลักมีความโดดเดน
มากขึ้น

3. เงาสะทอน
เงาสะทอน ก็เป&นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถสรางความนาสนใจ
ใหกับภาพ และเป&นเทคนิคที่ไมยากแตตองอาศัยความชางสังเกต
วาบริเวณนั้นมีอะไรที่สามารถสะทอนแสงไดหรือไม
4. Pattern / Texture
Texture คือลักษณะของพื้นผิวตางๆ อาจจะเรียบ ขรุขระ มีความมันวาว เป&นตน
Pattern คือรูปแบบจากรูปทรงตางๆ ซ้ําๆ กันจนเกิดเป&น ลวดลาย ซึ่งสองสิ่งนี้สามารถนํามาใชในภาพถายของเราได
(แตอาจจะไมบอยนัก) สวนใหญจะเป&นภาพถายพวกสถาปPตยกรรม และพวกภาพ Macro คือการถายภาพสิ่งของ
แมลง วัตถุเล็กๆ เป&นตน

5. ภาพเงามืด (Silhouette)
การถายภาพเงามืด (Silhouette อานวา ซิล-ลู-เอท) ปกติแลวการถายภาพของเรามักไมอยากถายภาพยอนแสง
เพราะตัวแบบหรือวัตถุหลักจะมืด ตองใชแฟลชหรือแผนสะทอนแสง (Reflect) ชวยเปZดเงา แตในบางครั้ง การ
ถายภาพยอนแสงก็ใหภาพที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง โดยเป&นภาพที่เราตองการใหฉากหลังมีความโดดเดนกวา เชน
ทองฟ[าตอนพระอาทิตย"ขึ้นและตก ซึ่งแสงจะมีความสวยงามกวาชวงเวลาอื่น โดยเมื่อเราไดฉากหลังสวยๆ แลวตอไป
คือการหาองค"ประกอบใหภาพมีเรื่องราวมากขึ้น เพราะถามีแตฉากหลังเป&นทองฟ[าเฉยๆ ภาพจะขาดเรื่องราวไมมี
ความนาสนใจอะไร วิธีนี้เทคนิคก็ไมยุงยากอะไร เพียงวัดแสงบริเวณทองฟ[า เดี๋ยวตัววัตถุหลักก็จะมืดไปเอง

6. การถายภาพระยะใกล (Close-up , Macro)
การถายภาพวัตถุระยะใกล (Close-up) หรือมักจะเรียกกวา การถายภาพ Macro (แมค-โคร) แมคโครแปลวาขนาด
ใหญ เราเอามาใชกับการถายภาพวัตถุขนาดเล็กๆ ใหมีขนาดใหญขึ้นหรือเห็นชัดขึ้น จึงใชคําวา Macro
สําหรับกลอง Compact รุนใหมๆ สามารถถาย Macro ไดใกลถึง 1ซม. เรียกไดวาเลนส"แทบจะชนกับวัตถุเลย สวน
กลอง DSLR ถาจะถาย Macro ใหไดอัตราขยายมากๆ ตองใชเลนส" Macro โดยเฉพาะการถาย macro นั้น เนนที่
ความคมชัดของวัตถุเป&นหลัก สําหรับกลอง compact ใหกดเลือกที่สัญญลักษณ" รูปดอกไมบริเวณปุdมควบคุม และ
ฉากหลังควรจะไมรกหรือไมมีอะไรมาแยงความโดดเดนของตัววัตถุหลักของภาพ
วิธีงายๆ ที่จะลดความรกของฉากหลังคือ ทําใหฉากหลังเบลอ หรือไมอยูในระยะชัด โดยการเขาใกลวัตถุหลัก
แลวเลือกฉากหลังที่อยูไกลๆ เพียงแคนี้ก็จะไดฉากหลังที่เบลอสวย

จากที่ไดเรียนรูพื้นฐานการจัดองค"ประกอบภาพ และเทคนิคการถายภาพแบบตางๆ ไปแลว ก็มาสูหัวขอสุดทาย
เป&นเรื่องที่เราจะกลับมาศึกษาตัวกลองของเรา วาเราจะตั้งคาของกลองอยางไร โหมด P , A , S , M ที่กลอง
ใหมานั้น จะเลือกใชในสถานการณ"ใดไดบาง

โหมด Auto
โหมด Auto นั้น ถือวาเป&นโหมดที่ใชงานงายที่สุด เพราะกลองจะตั้งคา
ทุกอยางใหทั้งหมด รวมถึงความไว shutter และคารูรับแสง และกลองยังตั้งคา
พวก แฟลช , คา ISO , White Balance ใหอีกดวย ผูใชมีหนาที่เพียงจัด
องค"ประกอบภาพ และกด shutter เทานั้น สําหรับตากลองมือใหม มักจะใชโหมด
นี้กัน แต โหมด Auto มีขอจํากัดคอนขางมาก อยางพวกภาพหนาชัดหลังเบลอ
หรือภาพน้ําตกพริ้วๆ ถาใชโหมด Auto ภาพจะออกมาไมคอยไดดั่งใจซะเทาไหร

โหมด P (Program Auto)
โหมด P ถือวาคลายกับโหมด Auto มากๆ สําหรับผูใชที่มีความเขาใจระบบตางๆ ขึ้นมานิดนึง จะสามารถ
กําหนดคาไดมากกวา เชน การตั้งคาชดเชยแสง , คา ISO , White Balance , แฟลช เป&นตน แตก็ยังใหกลองตั้งคา
ความไว shutter และคารูรับแสงใหอยูดี

โหมด A (Aperture Priority)
โหมด A เป&นโหมดที่ตากลองกําหนดคารูรับแสงเอง วาอยากใหได F กวางหรือแคบ โดยกลองจะคํานวณปริมาณแสง
ใหเหมาะสม โดยการกําหนดคา Shutter Speed ใหอัตโนมัติ ซึ่งโหมด A จะใชมากในการถายภาพที่เนนเรื่องชัดลึก/
ชัดตื้น (หนาชัดหลังเบลอ) เหมาะกับการถายภาพบุคคล, ภาพวิว, วัตถุที่อยูนิ่งๆ โดยมีสูตรวาถาตองการภาพหนาชัด
หลังเบลอ ใหซูมมากสุด และ F กวางสุด (เลขนอยๆ) อยูใกลแบบมากๆ และเลือกฉากหลัง (Background) ที่อยูไกลๆ
สวนภาพวิว ใหเลือก F แคบๆ (เลขมากๆ อยาง f/8 เป&นตนไป) เพื่อใหไดระยะชัดหมดทั้งภาพ

จากภาพตัวอยางดานซาย เปนการถายโดยใชโหมด A
เลือกปรับรูรับแสงที่ f/4 ซึ่งกลองจะวัดแสงและปรับ shutter
speed ใหอยูที่ 1/30 วินาที
จะเห็นวาไดฉากหลังที่เบลอสวยพอดี

โหมด S (Shutter Speed Priority)
โหมด S เป&นโหมดการทํางานที่สลับกับโหมด A คือเราจะกําหนดคา shutter speed เอง แลวใหกลองตั้งคารูรับแสง
ใหอัตโนมัติ โหมดนี้เป&นโหมดที่เนนเรื่องของความเร็ว/ความชา เหมาะกับการถายภาพกีฬา, น้ําตก, หยดน้ํา มีขอควร
ระวังนิดนึงวา ถาเลือก shutter speed ต่ําๆ อาจทําใหภาพที่ไดเบลอ เพราะมือของเราไมนิ่งพอ วิธีแกไขคือตองใชขา
ตั้งกลองชวย หรือตั้งคา ISO ใหสูงขึ้น

อีกทั้งการถายภาพที่ Shutter speed ต่ําๆ อยางการถายภาพ
น้ําตก สิ่งที่ขาดไมไดเลยคือ Tripod และ Filter ซึ่งจะชวยลดปริ
มาแสงไมใหมากจนเกินไป

โหมด M (Manual)
โหมด M เป&นโหมดที่เกือบจะ advance ที่สุด คือเราตองเลือกปรับคา shutter speed และคารูรับแสงเองทั้งหมด ซึ่ง
จุดสําคัญอยูที่ "การวัดแสง" ซึ่งในตัวกลองจะมี scale บอกใหเรารูวาคา shutter และรูรับแสงที่เราตั้งไวนั้น มันพอดี
หรือยัง จากภาพดานลาง จะเห็นวาลูกศรชี้ที่ตําแหนงเลขศูนย" หมายถึงคาที่ตั้งไวพอดีแลว

แตทุกสิ่งในโลกนี้ก็ไมมีอะไรตายตัว อยางเรื่องการวัดแสงก็เหมือนกัน เพราะมีหลักตอไปอีกวา ถาเราถายภาพที่มี
สีขาวเป&นสวนใหญของภาพ ใหเราชดเชยแสง + เพิ่ม ก็เพราะวากลองทุกยี่หอเคาไดทําระบบวัดแสงมาตรฐานไวที่สี
เทา พูดงายๆคือ ถาเราถายภาพกระดาษสีขาว ภาพที่ไดออกมาจะกลายเป&นสีเทา ดังนั้นเพื่อใหภาพของเราเป&นสีขาว
เหมือนเดิม เราตองชดเชยแสงไปทาง + และในทางกลับกัน ถาเราถายภาพกระดาษสีดํา ภาพที่ไดออกมาจะกลายเป&น
กระดาษสีเทาเราก็ตองชดเชยแสงไปทาง - เพื่อใหไดกระดาษสีดําเหมือนเดิม
จํางาย ๆ คือ “ขาวเวอร + ดําเดอร -”

แลวทีนี้การถายภาพแบบไหนที่จะใชโหมด M จริงๆ แลวก็สามารถใชโหมด M ไดกับภาพทุกแบบ แตจะไมสะดวก
เพราะตองมาวัดแสงและปรับคาตลอดเวลา โหมด M จึงเหมาะกับการถายภาพที่แสงไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
เชนการถายภาพในสตูดิโอ ที่ไดมีการเซ็ตไฟไวแลว หรือการถายภาพโดยใชแฟลชนอก การตั้ง M จะเป&นการควบ
คุมความสวางของวัตถุและฉากหลัง เชนการถายภาพหลังดํา เป&นตน
ความหมายของ "ความไว Shutter" และ "ขนาดรูรับแสง"
สําหรับทานที่ไมเคยถายภาพมากอน อาจจะตองเสียเวลาศึกษาพื้นฐานของการถายภาพ แตเป&นพื้นฐานที่ถาเขาใจแลว
สามารถนําไปใชไดตลอด
- ความไว Shutter (Shutter Speed)
อธิบายใหเขาใจงายๆ shutter speed เปรียบเหมือนการกระพริบตาของเรา ถาเรากระพริบตาเร็วๆ ปริมาณแสงที่เขา
ไปยังดวงตาของเราก็จะนอยลง shutter speed จะมีคาเป&นวินาที เชน 1/250 หมายถึง ความเร็ว 0.004 วินาที
หรือ 1/2000 หมายถึงความเร็ว 0.0005 วินาที (เร็วมากๆๆ) ซึ่งความเร็ว shutter สูงๆ จะใชสําหรับหยุดการเคลื่อน
ไหว เชนการถายภาพรถแขง การถายภาพหยอดน้ํา การถายภาพเด็กซนๆ ที่ตองการใหภาพหยุด ณ วินาทีนั้น
สวนคา shutter speed ที่ชาๆ เชน 1" , 15"
** 1" หมายถึง 1 วินาที จะใชในกรณีที่ตองการใหภาพมีความเคลื่อนไหว หรือ ภาพที่มีแสงนอยๆ เชน
ถายภาพน้ําตก ถายภาพวิวเวลากลางคืน เป&นตน
- คารูรับแสง (Aperture value)
เหมือนการที่เราหรี่ตาเวลาที่อยูกลางแดดจาๆ และลืมตากวางเวลาที่เราอยูในที่มืดๆ เพื่อใหตาเรารับแสงไดพอดี
โดยสวนใหญมักจะเรียกคาเป&น F-Stop และจะมีคาเป&นเลขยกกําลังของ เชน เลนส"ที่ F กวางๆ อยาง F1.4
มาจาก ยกกําลัง 1 = 1.4 นั่นเอง ถาเลขยิ่งนอย ขนาดของรูรับแสงยิ่งกวาง ดังภาพ
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