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รายละเอียดของเรื่อง
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PHOTOGRAPHY
(ดังรายละเอียดแนบท้าย)

สรุปความรู้ที่ได้
เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร MACRO
PHOTOGRAPHY
การถ่ า ยภาพมาโคร หมายถึ ง การ
ถ่ายภาพวัตถุ ขนาดเล็ ก ๆ ด้ว ยเลนส์ หรื อ
อุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีกาลังขยายมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๑:๑ เป็นการแบ่งแยกด้วยกาลังใน
การถ่ายภาพ กาลังขยาย ๑:๑ หมายความ
ว่า ขนาดภาพบนเซ็นเซอร์รับภาพหรือฟิล์ม
มีขนาดเท่ากับขนาดวัตถุจริง หากถ่ายภาพ
ด้ ว ยก าลั ง ขย ายต่ ากว่ า นี้ เ รี ย กว่ า การ
ถ่ า ยภาพโคลสอั พ แต่ เ ราก็ มั ก จะเรี ย ก
รวมๆกั น ว่ า การถ่ า ยภาพมาโคร ดั ง นั้ น
อุปกรณ์หรือเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพมาโคร
จึงต้องถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ มี
ความสามารถในการโฟกัสในระยะใกล้มาก
ๆ ได้ เลนส์ ม าโคร คื อ อุ ป กรณ์ ชิ้ น ส าคั ญ
ส าหรั บ การถ่ า ยภาพมาโคร เลนส์ จ ะถู ก
ออกแบบมาโดยเฉพาะ และมี ก าลั ง ขยาย
สูงสุดที่ ๑:๑ มีเพียงเลนส์บางตัวเท่านั้นที่มี
ก าลั ง ขยายมากกว่ า นี้ ถ้ า หากต้ อ งการ
กาลั งขยายที่สู งกว่านี้ จะต้องใช้งานร่ว มกับ
อุปกรณ์เสริม
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เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY

(ภาพประกอบจาก Internet)

การถ่ายภาพมาโคร เป็นการถ่ายภาพเพียงไม่กี่แบบ ที่ใช้หลักการพื้นฐานการถ่ายภาพที่แตกต่าง
ออกไปจากการถ่ายภาพปกติ เลนส์ต้องออกแบบมาพิเศษ ความเข้าใจเรื่องระยะชัดแตกต่างออกไป และยัง
มีอัตราการเสียแสงอีก แต่มันไม่ได้ยากและน่าเบื่อขนาดนั้น กลับกันคุณอาจหลงรักมันเหมือนกับนัก
ถ่ายภาพอีกหลายคน ที่ติดใจกับเสน่ห์ของโลกการถ่ายภาพมาโคร
การถ่ายภาพมาโคร หมายถึง การถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก ๆ ด้วยเลนส์ หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพที่
มีกาลังขยายมากกว่าหรือเท่ากับ ๑:๑ เป็นการแบ่งแยกด้วยกาลังในการถ่ายภาพ กาลังขยาย ๑:๑
หมายความว่า ขนาดภาพบนเซ็นเซอร์รับภาพหรือฟิล์ม มีขนาดเท่ากับขนาดวัตถุจริง หากถ่ายภาพด้วย
กาลังขยายต่ากว่านี้เรียกว่า การถ่ายภาพโคลสอัพแต่เราก็มักจะเรียกรวมๆกันว่าการถ่ายภาพมาโครดังนั้น
อุปกรณ์หรือเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพมาโคร จึงต้องถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้มีความสามารถในการ
โฟกัสในระยะใกล้มาก ๆ ได้ เลนส์มาโคร คืออุปกรณ์ชิ้นสาคัญสาหรับการถ่ายภาพมาโคร เลนส์จะถูก
ออกแบบมาโดยเฉพาะ และมีกาลังขยายสูงสุดที่ ๑:๑มีเพียงเลนส์บางตัวเท่านั้นที่มีกาลังขยายมากกว่านี้ ถ้า
หากต้องการกาลังขยายที่สูงกว่านี้จะต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริม
สาหรับอุปกรณ์ที่จาเป็นในการใช้ถ่ายภาพมาโคร คือ กล้องและเลนส์ ในที่นี้จะพูดถึงกล้อง
SLR เป็นหลัก การเลือกใช้เลนส์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นเทคนิคขั้นแรกที่สาคัญในการถ่ายภาพ
หากขนาดของวัตถุมีขนาดค่อนข้างใหญ่ก็จะง่ายต่อการเลือกใช้เลนส์ ซับเจกต์บางอย่างแม้จะมีขนาดเล็ก
แต่ถ้าถ่ายมาเดี่ยว ๆ ด้วยกาลังขยายสูงก็อาจดูไม่น่าสนใจ อย่างเช่น ดอกไม้ดอกเล็ก ๆ ถ่ายภาพมาเป็น
กลุ่มอาจดูน่าสนใจมากกว่า ดังนั้น เลนส์เทเลก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเลนส์มาโคร ในการถ่ายภาพลักษณะ
นี้แน่นอนว่าถ้าคุณต้องการความคมชัดสูง กาลังขยายสูง เลนส์มาโครคืออุปกรณ์ที่จะขาดไปเสียไม่ได้ แต่
การจะได้กาลังขยายสูง ๆ ไม่ได้จากัดอยู่เพียงเลนส์มาโครเท่านั้น เพราะมีอุปกรณ์เสริม ซึ่งเป็นทางเลือกให้
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ใช้งานร่วมกับเลนส์ทั่วไปแล้วได้กาลังขยายที่สูงขึ้นระบบการถ่ายภาพมาโครในกล้องดิจิตอลคอมแพคถือ
เป็นของแถมอันล้าค่า หากเป็นกล้องฟิล์มคอมแพค การถ่ายภาพมาโครนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้ ด้วย
ความสามารถในการโฟกัสใกล้ ๆ เมื่อใช้เลนส์มุมกว้าง มันจึงเป็นระบบการถ่ายภาพแบบไวด์มาโคร ที่ให้
ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมาก มีความคมชัดที่น่าพอใจและแสดงถึงฉากหลังได้ดี

(ภาพประกอบจาก Internet)

การวัดแสง
เมื่อคุณใช้ระบบวัดแสงจากตัวกล้อง ซึ่งเป็นระบบวัดแสงแบบสะท้อนที่ผ่านเลนส์เข้ามา อาจจะดูไม่
ซับซ้อนนัก เพราะเพียงแค่กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งกล้องก็วัดแสง ค่าแสงที่ปรากฏ
เป็นการแสดงถึงค่าแสงที่หายไปจากการถ่ายภาพในระยะใกล้ จากนั้นก็ชดเชยแสงตามค่าการสะท้อนของสี
หรือชดเชยแสงไปในทิศทางที่คุณต้องการแต่ถ้าหากคุณใช้ระบบวัดแสงแบบตกกระทบ ซึ่งใช้ในเครื่องวัด
แสงแบบมือถือ แยกออกนอกตัวกล้อง หรือใช้การคานวณแฟลชแบบแมนวล จะต้องชดเชยแสงให้กับการ
เสียแสงด้วย เป็นทฤษฎีเรื่องแสง เนื่องจากการถ่ายภาพระยะใกล้กาลังขยายสูง แสงจะเดินทางและสะท้อน
ภายในกระบอกเลนส์ ค่าแสงจะลดลงราว ๒สตอป เมื่อถ่ายภาพที่กาลังขยาย ๑:๑และประมาณราว ๑สต
อป เมื่อถ่ายภาพที่กาลังขาย ๑:๒ เมื่อถ่ายภาพด้วยกาลังขยายมากขึ้น ก็จะเสียแสงมากขึ้นตามไปด้วย
กล้องบางรุ่นบางยี่ห้อ
แสดงระดับค่าแสงโดยแสดงค่าขนาดรูรับแสงที่ปรับลดลงไปให้โดยอัตโนมัติ
การจัดองค์ประกอบภาพ
งานถ่ายภาพมาโคร จัดเป็นการถ่ายภาพเฉพาะทาง มีหลักคิดที่ใช้ในการจัดองค์ประกอบภาพและ
การนาเสนอไม่มากนัก ประการแรก คือ ต้องการถ่ายภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัตถุที่มีขนาดเล็ก คมชัดและ
ขยายใหญ่ขึ้น ด้วยมุมมองแบบ Magnification Eye ด้วยความแตกต่างของการมองที่ผิดแผกไปจากปกติ
ความแปลกตาที่เราไม่ได้เห็นวัตถุหรือภาพเหล่านี้ในระยะใกล้กาลังขยายมากภาพจึงดูน่าสนใจ ประการที่
สอง คือ เราต้องการถ่ายภาพวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เพื่อการใช้งานในด้านใดด้านหนึ่ง งานที่ต้องการ
ใช้การถ่ายภาพมาโครเป็นประจาคือ การถ่ายภาพวัตถุที่มีความสาคัญ เช่นการถ่ายภาพเครื่องประดับ เพชร
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พลอย ต่าง ๆ หรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ขนาดเล็ก ๆ งานเหล่านี้เป็นงานถ่ายภาพเชิงธุรกิจที่ใช้การ
ถ่ายภาพมาโคร การถ่ายภาพพระเครื่อง ปลาสวยงาม เป็นตัวอย่างงานถ่ายภาพมาโครที่ใกล้ตัวนักถ่ายภาพ
หลายท่านมีรายได้จานวนไม่น้อยกับการถ่ายภาพงานเหล่านี้อีกงานหนึ่งที่เป็นตัวอย่างในการใช้การ
ถ่ายภาพมาโคร คือการถ่ายภาพในงานเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีทั้งการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ
แบบปกติ อย่างเช่น การถ่ายภาพดอกไม้ แมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และการถ่ายภาพผ่านกล้องกาลังขยาย
สูงมาก ๆ อย่างกล้องจุลทรรศน์ กล้องสเตอริโอแบบสองตา หรือแม้แต่การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็คตรอนที่ใช้ถ่ายภาพจุลชีพในทางการแพทย์ก็มีการถ่ายภาพผิวหนัง ถ่ายภาพฟันในช่องปาก ซึ่งอาจจะ
ไกลตัวสาหรับนักถ่ายภาพทั่วไป การจัดองค์ประกอบภาพสาหรับงานถ่ายภาพแบบนี้ มักเน้นที่ความคมชัด
ของวัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ เน้นความสาคัญที่รายละเอียดของรูปร่าง สัดส่วน ลักษณะพื้นผิว และมองเห็น
ในมุมที่ต้องการเป็นสาคัญ การจัดองค์ประกอบภาพจึงมักวางตาแหน่งไว้กลางภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด
และนาไปใช้งานอื่นต่อไปได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การเลือกมุมมอง การควบคุมระยะชัด การเลือกฉากหลัง จะ
ไม่เป็นกฎตายตัว ขึ้นอยู่กับนักถ่ายภาพและจุดประสงค์ในการนาภาพนั้นไปใช้งานสาหรับ การวางตาแหน่ง
จุดเด่นในภาพ ลวดลาย สีสันของซับเจกต์ ฉากหลัง และการควบคุมระยะชัดที่พอเหมาะคือ หลักง่าย ๆ ใน
การถ่ายภาพมาโคร
และความสาคัญของสิ่งที่เราถ่ายภาพจะเป็นตัวส่งเสริมให้ภาพมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
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การควบคุมระยะชัด
การถ่ายภาพมาโคร นั้นมีผลของระยะชัดที่แตกต่างไปจากการถ่ายภาพทั่วไป ด้วยเลนส์ตัวเดียวกัน
ซึ่งอาจจะเป็นมาโครหรือไม่ก็ได้ หากคุณทดลองถ่ายภาพในระยะห่างปกติโดยใช้ขนาดรูรับแสง f/๑๑-๑๖
ระยะชัดของภาพอาจครอบคลุมได้ไกลจนถึงระยะอนันต์ แต่เมื่อคุณนาเลนส์ตัวเดียวกันนี้มาถ่ายภาพใน
ระยะใกล้ ถ่ายภาพมาโครที่กาลังขยาย ๑:๑ ระยะชัดของภาพเมื่อใช้ขนาดรูรับแสง f/๑๑-๑๖ ระยะชัดของ
ภาพอาจครอบคลุมเพียงระยะ ๒-๓ มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้น การควบคุมระยะชัดของการถ่ายภาพ
มาโครจึงมีความสาคัญมาก การเลือกใช้ขนาดรูรับแสงให้เหมาะสม ครอบคลุมระยะชัดที่ต้องการ และต้อง
ไม่ลืมว่าขนาดของรูรับแสง นอกจากจะมีผลต่อระยะชัดของซับเจกต์แล้วยังมีผลต่อการควบคุมฉากหลังด้วย
โดยปกตินักถ่ายภาพส่วนใหญ่มักเลือกใช้ขนาดรูรับแสงแคบ ๆ f/๘ ขึ้นไป เพื่อให้ได้ระยะชัดลึก แต่หาก
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เลือกใช้ค่าขนาดรุรับแสงที่ f/๔-๘ กับการถ่ายภาพในสภาพแสงธรรมชาติก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีไม่น้อยสาหรับการ
ใช้งานกับกล้องแบบ APS-C ซึ่งมีระยะชัดที่สูงกว่ากล้องแบบฟูลเฟรม ถ้าหากใช้แฟลชในการถ่ายจะ
แตกต่างไปจากนี้ ต้องปรับให้รูรับแสงแคบลงกว่านี้ เพราะถ้าโฟกัสไปยังตาแหน่งที่ต้องการได้ถูกต้องเข้า
โฟกัสแล้ว ภาพจะคมชัดและมีระยะตามขนาดรูรับแสงที่เลือกใช้ ส่วนการโฟกัสผิดตาแหน่ง แม้จะเพียง
เล็กน้อย แล้วคิดจะใช้รูรับแสงแคบคุมระยะชัดให้ได้ภาพที่คมชัดนั้น อย่างไรเสีย ภาพก็ยังจะดูไม่คมชัดอยู่ดี
ทั้งนี้ การโฟกัสให้เข้าตาแหน่งที่ต้องการสาคัญมาก ระยะชัดนี้เป็นช่วงค่าขนาดรูรับแสง ที่ต้องเลือกใช้ให้
เหมาะกับกาลังขยาย ขนาดของซับเจกต์และระยะห่างของฉากหลังกับซับเจกต์ หากไม่แน่ใจ ก็ต้องกดปุ่ม
ชัดลึกเพื่อดูผลของระยะชัดที่แท้จริงก่อนกดชัดเตอร์เพื่อถ่ายภาพ
การควบคุมฉากหลัง
การถ่ายภาพมาโครที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็ต้องเลือกเก็บรายละเอียดของ
ฉากหลังมาด้วย เลนส์ไวด์ที่มีระยะโฟกัสใกล้สุดนั้น จะมีกาลังขยายสูง ถ่ายภาพได้กาลังขยาย ๑:๓-๔ก็
เหมาะกับการถ่ายภาพแบบโคลสอัพเพื่อเก็บฉากหลังเทคนิคในการถ่ายภาพมาโครให้ฉากหลังเข้มดานั้น มี
อยู่ด้วยกันหลายวิธี แต่ที่จะแนะนาคือการเลือกฉากหลังที่มีค่าแสงแตกต่างจากซับเจกต์มาก ๆ ปรับมุม
ถ่ายภาพดูสักครู่ ก็จะเห็นว่ามีฉากหลังบางส่วนที่ไม่ได้รับแสง ความเปรียบต่างแสงที่สูงเกินกว่ากันราว ๒สต
อป เมื่อถ่ายภาพด้วยค่าแสงที่ตกลงบนซับเจกต์ ก็จะทาให้ฉากหลังเข้มดาได้เองนอกจากนี้ การถ่ายภาพใน
ทิศทางแบบย้อนแสง แสงเฉียงหลังหรือข้าง ก็จะได้ภาพฉากหลังเข้ม ๆ ถ้าหากสภาพแสงไม่เอื้ออานวย
แล้วอยากได้ฉากหลังที่เข้มดา การใช้ฉากหลังสีดาอย่างกระดาษดาด้าน,ผ้ากามะหยี่แล้วนาไปวางไว้ให้ห่าง
จากซับเจกต์สักหน่อยก็เป็นวิธีที่ใช้กันมาแต่ไหนแต่ไร
อีกวิธีหนึ่งของการควบคุมฉากหลังให้เข้มดาคือ การใช้แสงแฟลชเป็นแสงหลักในการถ่ายภาพ ซับเจกต์
ได้รับแสงแฟลชส่วนฉากหลังที่ห่างออกไปก็จะเข้มดาลงไปเอง
การใช้แฟลชในการถ่ายภาพมาโคร
การใช้แฟลชกับการถ่ายภาพมาโคร มีข้อควรระวังหลายประการ ซึ่งแตกต่างไปกับการใช้แฟลช
ถ่ายภาพในระยะปกติ เนื่องจากการถ่ายภาพมาโครเป็นการถ่ายภาพในระยะใกล้มาก แฟลชที่ติดตั้งอยู่บน
Hot Shoe ของกล้องอาจทาให้องศาในการยิงแสงแฟลชไม่ครอบคลุมพื้นที่ถ่ายภาพ เพราะเลนส์อาจบัง
แสงแฟลช ต้องปรับกดมุมของแฟลชแต่ถ้าถ่ายภาพใกล้มากๆก็จะยังไม่สามารถยิงแสงได้ครอบคลุมอยู่ดีการ
แก้ไขคือ การใช้สายซิงค์แยกแฟลชออกนอกตัวกล้อง เพื่อเปิดมุมในการยิงแสงแฟลชได้กว้างมากขึ้น โดยที่
แฟลชยังมีการทางานในระบบ TTL เลนส์มาโครทางยาวโฟกัส ๕๐-๖๐ mm มีระยะห่างระหว่างซับเจกต์
กับหน้าเลนส์ที่สั้นมาก เมื่อถ่ายภาพที่กาลังขยาย ๑:๑ หน้าเลนส์เกือบชิดติดกับซับเจกต์ เป็นอุปสรรคใน
การใช้แสงแฟลชอย่างมากส่วนเลนส์มาโครทางยาวโฟกัส ๙๐-๑๐๕ mm มีระยะห่างใกล้สุดโดยเฉลี่ยที่
๑๐-๑๔ เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะห่างที่เพียงพอกับที่เปิดมุมให้ยิงแสงแฟลชได้ง่ายกว่า เป็นอีกหนึ่งเหตุผล
ของความนิยมในการเลือกใช้เลนส์มาโครทางยาวโฟกัส ๙๐-๑๐๕ mm อีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญในการใช้
แฟลชในการถ่ายภาพก็คือ แฟลชยิงแสงโอเวอร์ เนื่องจากระยะการทางานที่ใกล้มากทาให้แฟลชที่มีระบบ
การทางานแบบ TTL มักยิงแฟลชผิดพลาดโอเวอร์กว่าพอดี ถ้าใช้ขนาดรูรับแสงกว้าง กาลังไฟที่ถูกยิง
ออกไป ระบบการคานวณจะปิดการรับแสงแฟลชไม่ทัน การแก้ไขคือ ต้องใช้ขนาดรูรับแสงแคบๆ f/๑๑ ขึ้น
ไปนอกจากนี้ การใช้การแบ่งกาลังไฟแฟลชแบบแมนวลก็ได้ผลดีเช่นกัน ปรับกาลังไฟให้เหมาะสมกับขนาด
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รูรับแสงและต้องไม่ลืมว่าจะเสียแสงไปกับการถ่ายภาพด้วยกาลังขยายสูงด้วย

(ภาพประกอบจาก Internet)

เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพมาโคร
ภาพมาโคร เป็นการถ่ายภาพที่เปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพได้คิดทดลองเทคนิคการถ่ายภาพต่าง ๆ ได้
ดี โดยเฉพาะกับแสงแฟลช เพราะพื้นที่แคบควบคุมแสงได้ง่าย การใช้แฟลชแยกออกนอกตัวกล้อง และเพิ่ม
แฟลชมากกว่า ๑ ตัว ก็จะยิ่งได้ภาพที่ใสเคลียร์ ไม่มีเงาได้นอกจากแฟลชที่ใช้จัดแสงมากกว่า ๑ ตัวแล้ว การ
จัดแสงด้วยไฟต่อเนื่อง อย่างไฟฉายขนาดเล็กที่มีกาลังไฟให้ความสว่างสูง และมีสีขาวก็เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่ใช้งานได้ดี หรือใช้กระจกเงาสะท้อนแสงเข้าไปในบริเวณที่ต้องการ หรือจะลงทุนกับแฟลชแบบ Ring
Flash หรือแฟลชที่ออกแบบสาหรับการถ่ายภาพมาโครโดยเฉพาะ ซึ่งมีราคาไม่ถูกเลย เพิ่มเงินอีกนิดซื้อ
แฟลชสองตัวใช้ดีกว่าในการถ่ายภาพดอกไม้ให้บรรยากาศดูชุ่มฉ่า ก็อาจใช้สเปรย์ขนาดเล็กที่ฉีดละอองน้า
ได้ละเอียด เพิ่มความชุ่มฉ่า หรือเพิ่มขนาด Texture ของเส้นใยแมงมุมขนอ่อนบนดอกไม้ได้ดีเทคนิคในการ
ถ่ายภาพวัตถุ สินค้าขนาดเล็ก หรือพระเครื่อง ก็เป็นหนึ่งในการถ่ายภาพมาโครเช่นกัน ใช้แผ่นกระจกใส
หรืออะคริลิคก็ได้ วางพาดให้สูงจากพื้นราว ๐.๕-๑ เมตร เอาฉากหลังสีที่ต้องการอย่างผ้ากามะหยี่หรือ
กระดาษวางไว้ด้านล่าง ระยะห่างข้างต้นจะทาให้ฉากหลังไม่มีรายละเอียด มีแต่สี วางวัตถุที่ต้องการถ่ายลง
บนกระจก อาจใช้แสงธรรมชาติ แฟลชหรือหลอดไฟเป็นแหล่งกาเนิดแสงก็ได้ ระวังการสะท้อนของแสง
กระจก และปรับค่าสมดุลแสงสีขาวให้ถูกต้อง ตั้งกล้องในมุมที่ตั้งฉากกับกระจก จัดองค์ประกอบภาพอยู่บน
ฉากหลังแล้วถ่ายภาพ เป็นเทคนิคง่าย ๆ ที่ได้ผลดีกับการถ่ายภาพพระเครื่อง
อุปกรณ์ที่ควรมี
- อุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือไปจากเลนส์มาโคร กล้องหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้เพิ่มกาลังขยายในการ
ถ่ายภาพมาโครที่ควรมีใช้คือ ฟิลเตอร์ C-PL คุณสมบัติของฟิลเตอร์ C-PL คือการตัดแสงสะท้อน ซึ่งเป็น
การแสดงให้เห็นถึงสีจริงของวัตถุนั้น
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- การถ่ายภาพมาโครในธรรมชาติ ฟิลเตอร์ C-PL จะช่วยลดแสงสะท้อนของใบไม้ เพิ่มความอิ่มสี
ของซับเจกต์ได้ดีมาก ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือ การเสียแสงไปราว ๒สตอป
- สายลั่นชัตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การกดชัตเตอร์สะดวกขึ้น กล้องนิ่งไม่ขยับ เพราะการขยับ
แม้เพียงนิดเดียวก็อาจทาให้ได้ภาพที่ไม่คมชัด บางท่านอาจซีเรียสกับการลั่นชัตเตอร์มาก จนต้องใช้การล็
อกกระจกสะท้อนภาพร่วมด้วย ซึ่งถ้าหากทาได้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทาให้ภาพสั่นไหวได้มาก
ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการถ่ายภาพมาโครเบื้องต้น เพราะเมื่อคุณถ่ายภาพมาโคร
ในธรรมชาติ สิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็จะตามมา การค้นซับเจกต์ เทคนิคในการเข้าใกล้ ประกอบกับความ
อดทน ความพยายามในการถ่ายภาพ และที่สาคัญคือ คุณต้องรู้จักที่จะรอ

ขอขอบคุณข้อมูลดีจาก
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY ได้แก่
๑.๑ การเตรียมความพร้อมสาหรับ เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY เพื่อให้มี
รูปแบบการทางานที่ชัดเจน และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมสาหรับ การใช้เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร MACRO
PHOTOGRAPHY ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนา เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY มาปรับใช้ได้
ถูกต้อง
๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY เป็น
การถ่ายภาพเพียงไม่กี่แบบ ที่ใช้หลักการพื้นฐานการถ่ายภาพที่แตกต่างออกไปจากการถ่ายภาพปกติ เลนส์ต้อง
ออกแบบมาพิเศษ ความเข้าใจเรื่องระยะชัดแตกต่างออกไป และยังมีอัตราการเสียแสงอีก แต่มันไม่ได้ยากและน่า
เบื่อขนาดนั้น กลับกันคุณอาจหลงรักมันเหมือนกับนักถ่ายภาพอีกหลายคน ที่ติดใจกับเสน่ห์ของโลกการถ่ายภาพ
มาโคร
๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
ภาพมาโคร เป็นการถ่ายภาพที่เปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพได้คิดทดลองเทคนิคการถ่ายภาพต่าง ๆ ได้ดี
โดยเฉพาะกับแสงแฟลช เพราะพื้นที่แคบควบคุมแสงได้ง่าย การใช้แฟลชแยกออกนอกตัวกล้อง และเพิ่มแฟลชมา
กกว่า ๑ตัว ก็จะยิ่งได้ภาพที่ใสเคลียร์ ไม่มีเงาได้นอกจากแฟลชที่ใช้จัดแสงมากกว่า ๑ตัวแล้ว การจัดแสงด้วยไฟ
ต่อเนื่อง อย่างไฟฉายขนาดเล็กที่มีกาลังไฟให้ความสว่างสูง และมีสีขาวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้งานได้ดี
๕. คิดจะกลับไปทาอะไรต่อ
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action) เพื่อให้
สอดคล้องกับ เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY ครั้งต่อไปประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕

