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สรุปความรู้ที่ได้
เทคนิคการถ่ายภาพน้าตก
พื้นฐานการถ่ายภาพน้้าตก
การถ่ายภาพน้าตกจะมีหลักการใหญ่ ๆ
อยู่ นอกเหนือไปจากเรื่องของทิศทางของแสง
และการจัดองค์ประกอบ คือ
๑. การเลือกใช้ความเร็วชัต
เตอร์ หลักการพืนฐานคือ ความเร็วชัตเตอร์
สูงจะหยุดสายน้าให้นิ่ง ส่วนความเร็วชัตเตอร์
ต่้าจะท้าให้สายน้าดูพลิวไหวและนุมนวนเป็น
หลัก ระดับความเร็วชัตเตอร์ที่ท้าให้สายน้า
หยุดนิ่งหรือพลิวไหวไม่สามารถระบุออกมาได้
ว่าเป็นเท่าไร เพราะขึนกับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ปริมาณน้า ความเร็วของสายน้า
เลนส์ที่ใช้ เป็นต้น ถ้าสายน้าไหลเร็ว รุนแรง
น้ามีปริมาณมาก หรือใช้เลนส์เทเลโฟโต้ การ
จะจับภาพให้หยุดนิ่งจะต้องใช้ความเร็วชัต
เตอร์ที่สูงมาก เช่น ๑/๑,๐๐๐ วินาที เป็นต้น
ในขณะที่สายน้าซึ่งไหลเอื่อยอาจจะใช้
ความเร็วชัตเตอร์เพียง ๑/๑๒๕วินาทีก็
สามารถหยุดภาพได้ ส้าหรับมือใหม่ควรจะ
เลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ไว้หลาย ๆ ระดับจะ
ได้มีรูปให้เลือกหลาย ๆ แบบ
๒. การเลือกใช้ขนาดช่องรับแสง ช่อง
รับแสงแคบจะให้ช่วงความชัดหรือ Depth of
Field มากกว่าช่องรับแสงกว้าง โดยปกติการ
ถ่ายภาพน้าตกจะต้องการภาพที่ชัดตังแต่
ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลัง เพื่อให้ได้ภาพ
ใกล้เคียงตาเห็นมากที่สุด ควรเลือกใช้ช่องรับ
แสงปานกลางถึงแคบเป็นหลัก เช่น f/๘ , f/
๑๑ , f/๑๖ ทังนีขึนอยู่กับเลนส์และระยะชัด
ด้วย
๓. การวัดแสง การถ่ายภาพน้าตกมักจะ
เจอปัญหาเรื่องการวัดแสงค่อนข้างมากหาก
ภาพมีส่วนที่เป็นสายน้าสีขาวมาก ภาพมักจะ
มืดกว่าปกติ ท้าให้สายน้าไม่ขาว ส่วนภาพที่มี
ส่วนต้นไม้ในเงาหรือมีหินสีเข้มๆ มาก ภาพ
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มักจะสว่างมากกว่าปกติ รวมทังมักจะมีแดด
ส่องเป็นส่วนๆ แสงไม่สม่้าเสมอ ท้าให้ภาพมืด
สว่างเป็นส่วนๆ กล้องดิจิตอลจะมีระบบวัด
แสงให้เลือกใช้อยู่ ๓ระบบใหญ่ ๆ คือ
ระบบวัดแสงแบ่งพืนที่ (Multi-segment
light metering) ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
(Spot light metering) และระบบวัดแสง
เฉลี่ยหนักกลาง (Center-weight average
light metering) หากเป็นมือใหม่แนะน้าให้
ใช้ระบบวัดแสงแบบแบ่งพืนที่ จะสามารถ
แก้ปัญหาภาพมืดหรือสว่างเกินไปได้ดีโดยที่ไม่
ต้องไปปรับแก้ค่าการ เปิดรับแสงมากนัก แต่
ต้องดูค่า Histogram อย่าให้ส่วนสว่าง
โดยเฉพาะบริเวณสายน้าตกสว่างเกินไป ส่วน
มืดไม่ต้องกังวลมากเพราะสามารถดึง
รายละเอียดขึนได้ไม่ยากเท่าไรนัก
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เทคนิคการถ่ายภาพน้้าตก

การถ่ายภาพน้าตก มิใช่เรื่องยากอะไรนัก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวหากผู้ถ่ายภาพไม่ได้ต้องการภาพน้าตก
ให้ออกมา เหมือนภาพถ่ายทั่ว ๆ ไป ที่กล้องประเภทพกง่ายถ่ายสะดวกก็ถ่ายได้ หากต้องการภาพน้าตกสวย ๆ ผู้
ถ่ายภาพต้องรู้วิธีเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ การควบคุมช่องรับแสง วัดแสงให้ถูกต้องกับภาพที่ต้องการ ที่เหลือคือ
เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การใช้ฟิลเตอร์ การจัดองค์ประกอบภาพ หรือการรอจังหวะแสง ก็จะได้ภาพน้าตกสวย
ๆ กลับมาเชยชม
เริ่มต้นด้วยการเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้
๑. กล้องชนิดใดก็ได้ครับ compact หรือ dslr
๒. ขาตังกล้อง
๓. สายกดชัตเตอร์
๔. C-PL FILTER (ถ้ามี)
๕. เสือกันฝน ร่ม
๖. รองเท้าเดินป่า (ถ้ามี)
สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วยในการถ่ายภาพน้้าตก
๑. เสือกันฝน ส้าหรับคลุมตัวและกระเป๋ากล้องไม่ให้เปียกฝนระหว่างการเดินทาง
๒. ถุงพลาสติก ส้าหรับคลุมกล้อง กระเป๋ากล้อง หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ จากฝนและละอองน้าขณะใช้งาน
๓. ผ้าขนหนูผืนเล็ก หรือผ้าอะไรก็ได้ที่ซับน้าได้ดี ส้าหรับเช็ดภายนอกตัวกล้องและเลนส์เวลาที่เลนส์โดนน้า
๔. กระเป๋า กล้อง ควรใช้กระเป๋ากล้องคุณภาพดี แบบที่สามารถกันน้ากันฝนได้ ถ้าเป็นกระเป๋าคุณภาพต่้า
เวลาโดนน้า น้าจะสามารถซึมเข้าไปภายในกระเป๋าได้ ท้าให้กล้องและเลนส์ที่อยู่ภายในมีโอกาสเสียหายได้ง่ายมาก
และยังท้าให้ภายในกระเป๋าชืน กล้องพวกไฟฟ้ามีโอกาสท้างานผิดปกติและเลนส์ขึนราได้หากเก็บกล้องเอาไว้เป็น
เวลานาน
๕. ผ้าเช็ดเลนส์ ส้าหรับเช็ดฟิลเตอร์และชินเลนส์เมื่อเลนส์โดนละอองน้า จะใช้ผ้าหนังแกะ หรือผ้าแบบไมโคร
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ไฟเบอร์ก็ได้
๖. ฟิลเตอร์ป้องกันหน้าเลนส์ จะเป็นฟิลเตอร์ UV หรือ Skylight ก็ได้ จะช่วยไม้ให้ละอองน้าโดนหน้าเลนส์
โดยตรง
๗. ขาตังกล้องและสายกดชัตเตอร์
๘. เลนส์ เลนส์ควรเป็นเลนส์มุมกว้างอย่างน้อย ๒๑มม.ขึนไปจะเป็นช่วงที่ใช้งานบ่อย ส่วนเลนส์เทเลโฟโต้จะ
สามารถเจาะถ่ายภาพเฉพาะส่วนหรือถ่ายภาพน้าตกจากระยะไกล ได้ดี
๙. ฟิลเตอร์ ND และฟิลเตอร์ PL ฟิลเตอร์ PL เป็นฟิลเตอร์ส้าหรับตัดแสงสะท้อนใบไม้ ท้าให้ใบไม้มีสีเขียวเข้ม
รวมทังตัดแสงสะท้อนน้า แสงสะท้อนจากก้อนหิน ช่วยให้ภาพมีสีเข้มขึน และยังช่วยลดแสงประมาณ ๑.๕-๒ stop
ท้าให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ต่้าลงเพื่อให้น้าดูนุ่มนวล ส่วนฟิลเตอร์ ND ใช้ในการลดแสงเพื่อลดความเร็วชัตเตอร์ลง
เพียงอย่างเดียว
พื้นฐานการถ่ายภาพน้้าตก
การถ่ายภาพน้าตกจะมีหลักการใหญ่ ๆ อยู่ นอกเหนือไปจากเรื่องของทิศทางของแสง และการจัด
องค์ประกอบ คือ
๑. การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ หลักการพืนฐานคือ ความเร็วชัตเตอร์สูงจะหยุดสายน้าให้นิ่ง ส่วนความเร็ว
ชัตเตอร์ต่้าจะท้าให้สายน้าดูพลิวไหวและนุมนวนเป็นหลัก จะเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ระดับใดขึนกับว่าช่างภาพ
ต้องการให้สายน้าออกมา เป็นอย่างไรเป็นส้าคัญ สายน้านุ่มๆ จะท้าให้น้าตกดูเล็ก ไม่แข็งกร้าว เหมาะกับน้าตกที่มี
น้าไม่มากเกินไปนัก ส่วนความเร็วชัตเตอร์สูงท้าให้น้าตกดูรุนแรง เหมาะกับน้าตกขนาดใหญ่ที่มีพลังมากๆ
ระดับความเร็วชัตเตอร์ที่ท้าให้สายน้าหยุดนิ่งหรือพลิวไหวไม่สามารถระบุออกมาได้ว่าเป็นเท่าไร เพราะขึนกับ
ปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณน้า ความเร็วของสายน้า เลนส์ที่ใช้ เป็นต้น ถ้าสายน้าไหลเร็ว รุนแรง น้ามี
ปริมาณมาก หรือใช้เลนส์เทเลโฟโต้ การจะจับภาพให้หยุดนิ่งจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงมาก เช่น ๑/๑,๐๐๐
วินาที เป็นต้น ในขณะที่สายน้าซึ่งไหลเอื่อยอาจจะใช้ความเร็วชัตเตอร์เพียง ๑/๑๒๕วินาทีก็สามารถหยุดภาพได้
ส้าหรับมือใหม่ควรจะเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ไว้หลาย ๆ ระดับจะได้มีรูปให้เลือกหลาย ๆ แบบ
๒. การเลือกใช้ขนาดช่องรับแสง ช่องรับแสงแคบจะให้ช่วงความชัดหรือ Depth of Field มากกว่าช่องรับ
แสงกว้าง โดยปกติการถ่ายภาพน้าตกจะต้องการภาพที่ชัดตังแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลัง เพื่อให้ได้ภาพใกล้เคียง
ตาเห็นมากที่สุด ควรเลือกใช้ช่องรับแสงปานกลางถึงแคบเป็นหลัก เช่น f/๘ , f/๑๑ , f/๑๖ ทังนีขึนอยู่กับเลนส์
และระยะชัดด้วย
๓. การวัดแสง การถ่ายภาพน้าตกมักจะเจอปัญหาเรื่องการวัดแสงค่อนข้างมากหากภาพมีส่วนที่เป็นสายน้าสี
ขาวมาก ภาพมักจะมืดกว่าปกติ ท้าให้สายน้าไม่ขาว ส่วนภาพที่มีส่วนต้นไม้ในเงาหรือมีหินสีเข้มๆ มาก ภาพมักจะ
สว่างมากกว่าปกติ รวมทังมักจะมีแดดส่องเป็นส่วนๆ แสงไม่สม่้าเสมอ ท้าให้ภาพมืดสว่างเป็นส่วนๆ กล้องดิจิตอล
จะมีระบบวัดแสงให้เลือกใช้อยู่ ๓ระบบใหญ่ ๆ คือ ระบบวัดแสงแบ่งพืนที่ (Multi-segment light metering)
ระบบวัดแสงเฉพาะจุด (Spot light metering) และระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง (Center-weight average
light metering) หากเป็นมือใหม่แนะน้าให้ใช้ระบบวัดแสงแบบแบ่งพืนที่ จะสามารถแก้ปัญหาภาพมืดหรือสว่าง
เกินไปได้ดีโดยที่ไม่ต้องไปปรับแก้ค่าการ เปิดรับแสงมากนัก แต่ต้องดูค่า Histogram อย่าให้ส่วนสว่างโดยเฉพาะ
บริเวณสายน้าตกสว่างเกินไป ส่วนมืดไม่ต้องกังวลมากเพราะสามารถดึงรายละเอียดขึนได้ไม่ยากเท่าไรนัก
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ส้าหรับระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง หากมีสายน้าสีขาวมาก ๆ ในภาพต้องเปิดรับแสงเพิ่มกว่าที่วัดได้ประมาณ
๐.๕-๑.๕ stop และถ้ามีส่วนต้นไม้มืด ๆ หรือหินสีเข้ม ๆ มาก ๆ ควรลดค่าการเปิดรับแสงลงจากที่วัดได้ ๐.๕-๒
stop และควรดูค่า Histogram เช่นเดียวกัน
ระบบวัดแสงเฉพาะจุดใช้กับการถ่ายภาพน้าตกได้ดีมาก โดยเบืองต้นแนะน้าให้วัดแสงที่ตัวสายน้า โดยให้พืนที่
วัดแสงเข้าไปอยู่ภายในสายน้า หากเป็นการถ่ายภาพตามแสงหรือแสงมาจากด้านข้าง มีแดดส่องลงที่สายน้าอย่าง
สม่้าเสมอ เลือกวัดแสงส่วนสายน้าโดนแสง แล้วเปิดรับแสงเพิ่มขึน ๒ stop แต่ถ้าเป็นสภาพอากาศครึม ๆ แดดไม่
ออก แนะน้าให้วัดแสงส่วนสายน้าที่ขาวที่สุดในภาพ แล้วเปิดรับแสงเพิ่มขึน ๑-๑.๕ stop ค้าแนะน้าส้าหรับผู้ที่เริ่ม
ใช้ระบบวัดแสงเฉพาะจุดใหม่ ๆ คือ ควรถ่ายภาพคร่อมค่าการเปิดรับแสงเอาไว้ด้วย รวมทังดูค่า Histogram ด้วย
เช่นกัน
การวัดแสงส้าหรับกล้องดิจิตอลมีข้อแนะน้าเบื้องต้นดังนี้
๑. ควรวัดแสงเฉพาะจุดบริเวณสายน้า แล้วชดเชยแสงโอเวอร์ ๑.๕ stop ส้าหรับสายน้าที่โดนแสงปกติ และ ๒
stop ส้าหรับสายน้าที่โดนแสงแรงๆ
๒. ควรถ่ายคร่อมค่าการเปิดรับแสงเอาไว้ (ใช้ขาตังกล้อง) เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ภาพที่ดีที่สุดเสมอ และหากภาพ
มีความแตกต่างของแสงสูงมากๆ ยังสามารถน้าภาพที่ถ่ายคร่อมเอาไว้มาท้าภาพ HDR ได้อีกด้วย
๓. ควรถ่ายภาพเป็น RAW File เพื่อจะสามารถปรับแก้สี แสง ดังรายละเอียดส่วนเงาได้ในภาพหลัง
๔. ควรดู Histogram เพื่อตรวจสอบค่าแสงเสมอ
การตั้งสมดุลสีของแสง
น้าตก มักจะอยู่กลางป่าเขา จะมีการสะท้อนแสงสีเขียวค่อนข้างมาก และหากแดดไม่ออกหรือน้าตกอยู่ในร่ม
ภาพจะติดสีน้าเงินมากเป็นพิเศษ หากมีแดดออกแนะน้าให้ตังระบบสมดุลสีไว้ที่ Daylight หรือ Auto ก็ได้ หากไม่
มีแดดให้ตังไว้ที่ Shade หรือ Auto หากอยู่ในป่ากลางหุบและมีแสงสีเขียวสะท้อนมาก แนะน้าให้ใช้ Custom
White Balance โดยการตังสมดุสีของแสงกับสายน้าสีขาว(ต้องแน่ใจว่าน้าเป็นสีขาวจริงๆ) หรือน้ากระดาษขาวไป
ตังสีก็ได้ ไม่ยุ่งยาก และได้สีของภาพทีดี ส่วนภาพแบบ RAW สามารถแก้สีได้ละเอียดในภายหลัง จึงควรถ่ายภาพ
RAW File เอาไว้เสมอ
การตังสมดุลสีที่ถูกต้องจะท้าให้ได้ภาพน้าตกและป่าสีสันสดใส เป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสีเขียวของ
ใบไม้ และความขาวสดใสของสายน้า
การจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพน้าตก โดยปกติจะมีอยู่ ๓ลักษณะ คือ ถ่ายภาพให้เห็นน้าตกเต็ม ๆ ภาพ ถ่ายภาพน้าตกโดยมีฉาก
หน้าประกอบ และถ่ายเจาะเฉพาะส่วนของน้าตกที่น่าสนใจ
การถ่ายภาพน้าตกเต็ม ๆ พยายามหามุมที่จะท้าให้ตัวเองไปอยู่ระดับกึ่งกลางของน้าตก เพื่อให้มุมกล้องไม่อยู่
ในมุมเงยหรือก้ม ซึ่งจะท้าให้น้าตกดูเพียนไป มุมจากด้านหน้าจะให้น้าตกดูเต็ม ๆ ยิ่งใหญ่ ส่วนมุมด้านข้างเรา
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มักจะได้ภาพที่เร้าใจดี โดยเฉพาะเมื่อมีแสงตกลงมาจากด้านหน้าหรือด้านข้าง มุมด้านข้างจะได้ภาพที่สวยอยู่เสมอ
การถ่ายภาพน้าตกเต็มภาพก็คือ จะให้เห็นที่มาที่ไปของสายน้าเสมอ หากเลนส์ไม่กว้างพอที่จะเก็บภาพทังหมด ให้
เห็นว่าสายน้าไหลไปไหนด้วยโดยไม่จ้าเป็นต้องเห็นที่มาก็ได้ แต่ถ้าสายน้าเห็นที่มาแต่ไม่เห็นที่ไป ภาพจะดูแปลกๆ
หากต้องการฉากหน้าเข้ามาประกอบด้วย ควรเลือกฉากหน้าที่ไม่ไปรบกวนจุดเด่นของภาพ แต่ควรจะช่วยเสริมทัง
เรื่องราวและองค์ประกอบของภาพให้ดูดีขึน ฉากหน้าไม่ควรรกรุงรัง การตังกล้องบนขาตังจะท้าให้เรามีสมาธิใน
การพิจารณาองค์ประกอบภาพในช่องมองภาพได้นาน ๆ และไม่เมื่อยล้าพะวงไปกับการถือกล้องให้นิ่ง และควร
เปิดช่องรับแสงให้แคบพอที่จะท้าให้ภาพชัดลึกเพียงพอบางครังการหามุมภาพอาจจะเป็นเรื่องล้าบาก เราควรจะ
เดินหามุมถ่ายภาพให้เจอก่อนโดยไม่ได้แบกกล้องไปด้วย เพราะจะเสี่ยงต่อการลื่น การปีนป่ายก็ยาก จะเริ่มจาก
การมองด้วยตาเปล่าก่อน เมื่อพบมุมที่ต้องการแล้วจึงมาดูว่า เลนส์ที่ควรน้ามาใช้คือเลนส์อะไร การมองมาก ๆ
เดินหามุมมาก ๆ จะช่วยให้เราได้ภาพที่ดีขึน และไม่ได้ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ การหามุมภาพจากเลนส์จะ
รู้สึกเหมือนว่า เลนส์ตัวนีท้าอะไรได้บ้าง แต่ถ้าเรามองด้วยสายตาก่อนจะรู้สึกว่า เราอยากได้อะไร แล้วอุปกรณ์ชิน
ไหนจะได้ภาพตามที่เราต้องการ ความมีอิสระทางความคิดจะแตกต่างกัน เสร็จแล้วจึงน้ากล้องออกมาถ่ายภาพ
อย่าสะพายกล้องเดินไปมาเมื่อต้องถ่ายภาพในสภาวะเสี่ยงต่อการเสียหายของ อุปกรณ์
แสงกับการถ่ายภาพน้้าตก
แสงและเงาจะมีผลต่อรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของภาพ รวมไปถึงโทนสีด้วย หากเราได้แสงและเงาที่
เหมาะสมจะท้าให้ภาพดูสวย มีสีสันสดใส น่าสนใจมากขึน ปกติหากเป็นการถ่ายภาพน้าตกเต็ม ๆ ควรจะรอให้แสง
ตกลงบนน้าตกสม่้าเสมอ เลือกแสงที่มาจากด้านข้างหรือค่อนบนสักหน่อย(หากสามารถกระท้าได้)มากกว่าแสง
ที่มาจากหน้าตรง เพราะแสงที่เข้าข้างจะท้าให้น้าดูขาวใส มีรายละเอียดสูง และแยกแยะจากกันได้ดี ไม่ติดกันเป็น
ผืนเดียว แต่ถ้ามีลักษณะเป็นแสงเงาตกไม่สม่้าเสมอ ควรจะเลือกให้แสงตกที่ตัวน้าตกซึ่งเป็นจุดเด่นของภาพ หาก
น้าตกอยู่ในเงามืดแล้วส่วนที่เป็นองค์ประกอบรอบข้างมีแสงตก เช่น ต้นไม้ข้างน้าตกโดนแสง ส่วนน้าตกไม่โดนแสง
หากเราคุมค่าการเปิดรับแสงให้น้าตกเป็นสีขาว ต้นไม้จะสว่างดูซีดไม่สวย แต่ถ้าคุมแสงที่ต้นไม้ให้พอดี น้าตกก็จะ
ด้าเกินไป หากภาพมีลักษณะแบบนี ผมจะไม่ถ่ายภาพ รอเวลาให้แสงไปตกที่น้าตกแล้วค่อยถ่ายภาพ น้าตกบาง
แห่งหันหน้าเข้าหาแสงตอนเช้าหรือบ่าย เราต้องรู้เวลาและเลือกไปในช่วงเวลาที่น้าตกรับแสง แต่ถ้าเป็นน้าตกที่หัน
เข้าแนวเหนือใต้และอยู่ในหุบ มักจะไม่มีแสงตก หรืออาจจะมีแสงตกเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของปีเท่านัน ไม่สามารถ
รอเช้าบ่ายได้เหมือนน้าตกที่หันเข้าแนวออกตก เราก็จะเลือกสภาพแสงไม่มีแดดถ่ายภาพน้าตกนันเป็นหลักแสงที่
ลอดใบไม้หรือต้นไม้ไปตกที่สายน้าก็จะท้าให้ภาพดูสวย หากแสงไม่มีความแตกต่างกันมากจนเกินไปเราสามารถ
ถ่ายภาพคร่อมค่าการเปิดรับแสงเอาไว้ประมาณ +-๒stop จากนันน้าภาพมาท้าภาพ HRD เพื่อดึงรายละเอียดส่วน
มืดสว่าง จะช่วยให้ได้ภาพน่าประทับใจที่คนอื่นๆ ท้าได้ยาก รวมทังกล้องหลายๆ รุ่นมีระบบดึงรายละเอียดส่วน
สว่าง หรือดึงรายละเอียดส่วนมืด ซึ่งจะช่วยให้เก็บรายละเอียดได้ใกล้เคียงตาเห็นในสภาพแสงที่แตกต่างกันมากๆ
ได้ดีขึนด้วย
การรับมือกับละอองน้้าและความชื้น
- กล้องที่น้าไปถ่ายภาพน้าตกควรมีการดูแลรักษาอย่างดีทังก่อนและหลังใช้งาน
- กระเป๋า กล้องที่ใช้ควรเป็นแบบกันน้า ทังเนือผ้าและซิบ มิให้น้าเข้าไปภายในได้ ภายนอกกระเป๋าอาจจะใส่
ถุงพลาสติกหรือมีผ้ากันน้าคลุมกันอีกชัน รวมถึงตัวกล้องด้วย แต่การคลุมหรือการหุ้มพลาสติกควรท้าเป็นการ
ชั่วคราวเท่านัน เพื่อมิให้ละอองน้าเข้าไปที่ภายในกล้องหรือกระเป๋าเท่านัน หากคลุมเอาไว้ตลอดจะมีปัญหาเรื่อง
ความร้อนท้าให้อายุ CCD สัน เลนส์เป็นราได้ในระหว่างการใช้งานกล้องในที่มีละอองน้ามาก ให้คลุมกล้องด้วย
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ถุงพลาสติกและหมั่นเช็ดเลนส์และกล้องให้แห้งอยู่เสมอ เลนส์ที่มีละอองน้าจะท้าให้ภาพไม่ชัด อย่าถอดเปลี่ยน
เลนส์ในที่มีละอองน้าพัดผ่าน หากจ้าเป็นให้เอาตัวบัง อยู่ในที่ลมสงบ หรือหาถุงพลาสติกใบใหญ่มาคลุมเอาไว้จะ
ปลอดภัยกว่าหลัง จากใช้งานเสร็จแล้วควรท้าความสะอาดทันที ใช้ลมเป่าไล่ความชืนทังตัวกล้อง เลนส์ แฟลช
กระเป๋ากล้องให้แห้งสนิทจริงๆ และอย่าปิดกระเป๋าจนไม่มีทางระบายอากาศ เพื่อให้ความชืนและไอน้าระเหย
ออกมาได้
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครังนีคืออะไร
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพน้าตก ได้แก่
๑.๑ การเตรียมความพร้อมส้าหรับ เทคนิคการถ่ายภาพน้าตกเพื่อให้มีรูปแบบการท้างานที่ชัดเจน และ
เป็นขันตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน้าไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส้าหรับ การใช้เทคนิคการถ่ายภาพน้าตกให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน้า เทคนิคการถ่ายภาพน้าตกมาปรับใช้ได้ถูกต้อง
๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ เทคนิคการถ่ายภาพน้าตก หากต้องการภาพน้าตกสวย ๆ ผู้
ถ่ายภาพต้องรู้วิธีเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ การควบคุมช่องรับแสง วัดแสงให้ถูกต้องกับภาพที่ต้องการ ที่เหลือคือ
เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การใช้ฟิลเตอร์ การจัดองค์ประกอบภาพ หรือการรอจังหวะแสง ก็จะได้ภาพน้าตกสวย
ๆ กลับมาเชยชม
๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
เทคนิคการถ่ายภาพน้าตก น้าตก มักจะอยู่กลางป่าเขา จะมีการสะท้อนแสงสีเขียวค่อนข้างมาก และหาก
แดดไม่ออกหรือน้าตกอยู่ในร่ม ภาพจะติดสีน้าเงินมากเป็นพิเศษ หากมีแดดออกแนะน้าให้ตังระบบสมดุลสีไว้ที่
Daylight หรือ Auto ก็ได้ หากไม่มีแดดให้ตังไว้ที่ Shade หรือ Auto หากอยู่ในป่ากลางหุบและมีแสงสีเขียว
สะท้อนมาก แนะน้าให้ใช้ Custom White Balance โดยการตังสมดุลสีของแสงกับสายน้าสีขาว (ต้องแน่ใจว่าน้า
เป็นสีขาวจริงๆ) หรือน้ากระดาษขาวไปตังสีก็ได้ ไม่ยุ่งยาก และได้สีของภาพทีดี ส่วนภาพแบบ RAW สามารถแก้สี
ได้ละเอียดในภายหลัง จึงควรถ่ายภาพ RAW File เอาไว้เสมอ
๕. คิดจะกลับไปท้าอะไรต่อ
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ครังต่อไปประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

