
163

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

วิจารณ์หนังสือ “ถ่ายภาพท่องเที่ยว”

คูมื่อการถา่ยภาพใหโ้ดดเดน่สะดดุตา แปลโดย นชุนาฎ เนตรประเสรฐิศรี

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง*

 หนังสือเกี่ยวกับก�รถ่�ยภ�พที่มีอยู่ทั่วไปต�มแผงหนังสือ ในแต่ละเล่มก็จะสอนเทคนิคหรือวิธีก�รถ่�ยภ�พที่

แตกต�่งกนัขึน้อยูก่บัคว�มชำ�น�ญของผูเ้ขยีนแตล่ะคน หรอืเป็นก�รถ่�ยทอดประสบก�รณข์องช่�งภ�พแตล่ะท่�น สำ�หรบั

หนังสือ “ถ่�ยภ�พท่องเที่ยว คู่มือก�รถ่�ยภ�พให้โดดเด่นสะดุดต�”แปลจ�กหนังสือ Insight Guide: Travel Photog-

raphy โดย Chris Bradley, Roger Williams, Chris Stowers, และ Tony Halliday บรรณ�ธิก�ร ซึ่งเหม�ะสมหรับ

คนที่ชอบถ่�ยภ�พตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงช่�งภ�พมืออ�ชีพ หรือผู้ที่ใช้กล้องคอมแพ็ค กล้องมือถือ กล้อง DSLR  (Digital 

Single Lens Reflex) พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ชอบถ่�ยภ�พในเวล�เดินท�งท่องเที่ยว

 หนังสือ Travel Photography จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นก�รฉลองครบรอบปีที่ 40 ของ Insight Guides ผู้จัดพิมพ์ชั้น

นำ�ของคู่มือท่องเที่ยว โดยตั้งใจให้เป็นคู่มือสร้�งแรงบันด�ลใจ และใช้ง�นได้จริงสำ�หรับทุกคนท่ีรักก�รถ่�ยภ�พ โดย

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทนำ� ถ่�ยภ�พท่องเที่ยวให้สวยด้วยเคล็ดลับสิบข้อ

สว่นที ่2 จ�กอดตีถงึปจัจบุนั  แนะนำ�คว�มเปน็ม�ของก�รถ�่ยภ�พตัง้แตอ่ดตีจนถงึก�รถ�่ยภ�พในยคุดจิทิลัเชน่ปจัจบุนั  

ผู้อ่�นจะได้เห็นวิวัฒน�ก�รของก�รถ่�ยภ�พ

ส่วนที่ 3 สิ่งที่ควรรู้  จะอธิบ�ยถึงก�รถ่�ยภ�พที่สำ�คัญ 3 ปัจจัย ประกอบด้วย แสง องค์ประกอบของก�รถ่�ยภ�พ  และ

กล้องถ่�ยรูป

 3.1 คว�มรู้สึกต่อแสง  แสงคือสิ่งที่ทำ�ให้เกิดภ�พ อยู่เหนือก�รควบคุม และแสงเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงง่�ย

ที่สุด ในส่วนนี้จะอธิบ�ยหัวข้อที่สำ�คัญคือ แสงกับภูมิประเทศ แสงธรรมช�ติขึ้นอยู่กับสภ�วะแวดล้อม ภูมิประเทศที่ต่�ง

* อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม
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กันทำ�ให้แสงที่ออกม�แตกต่�งกัน ภ�พที่ได้จ�กก�รท่อง

เที่ยวก็แตกต่�งกันด้วย แสงกับเวล� ช่วงเวล�ที่แตกต่�ง

ทำ�ใหเ้กิดสภ�พแสงทีแ่ตกต่�งกนั  ภ�พทีอ่อกม�ในแตล่ะ

สภ�พแสงก็จะมีคว�มสวยง�มที่แตกต่�งกันไป สิ่งที่

กำ�หนดสภ�พแสงคือดวงอ�ทิตย์ แสงกับสภ�พอ�ก�ศ  

สภ�พอ�ก�ศคือภูมิอ�ก�ศในท้องถิ่นซึ่งแต่ละวันจะแตก

ต่�งกัน สภ�พที่มีเมฆฝน หรือพ�ยุ อ�จกล�ยเป็นองค์

ประกอบสำ�คัญของภ�พ ก�รตั้งค่�แสง ควรทร�บถึงก�ร

ตั้งค่�แสง 3 ข้อ คือ ข้อแรก ดูว่�ภ�พนั้นควรสว่�งหรือ

มดืแคไ่หน ขอ้สอง องคป์ระกอบหลกั ๆ  ของภ�พมีระดบั

แสงแตกต�่งกนัม�กเกนิไปหรอืไม ่ ขอ้ส�ม พย�ย�มอย�่

ใหส้ว่นใดสว่นหน่ึงในภ�พมแีสงจ้�ม�กเกนิไป ผลง�นของ

แสง  แสงเป็นองค์ประกอบสำ�คัญอย่�งหนึ่งในก�รถ่�ย

ภ�พ เช่น ภ�พเง�ดำ� ลำ�แสง ก�รสะท้อนและหักเหของ

แสง ภ�พยอ้นแสง  แสงประดษิฐ์ แสงประดษิฐใ์ช้ในกรณี

แสงไม่พอ อ�จใช้แผ่นสะท้อนแสง หรือก�รใช้แฟลช

 3.2 องค์ประกอบของภ�พ  ก�รถ่�ยภ�พให้มี

คว�มสวยง�มต้องรู้จักก�รจัดองค์ประกอบของภ�พ รู้จัก

ก�รสร�้งจุดเดน่ของภ�พ โดยมีหลกัในก�รจดัองค์ประกอบ

ของภ�พดังน้ี จุดสนใจ เลือกจุดสนใจของภ�พจะให้สิ่ง

ไหนเด่น บุคคล หรือสถ�นที่  กฎส�มส่วน ถือเป็นองค์

ประกอบพื้นฐ�นที่จำ�เป็นอย่�งม�กสำ�หรับช่�งภ�พ คือ

แบ่งภ�พเป็นส�มส่วน (เช่นท้องฟ้�หนึ่งส่วน ท้องน�สอง

ส่วน) พื้นที่ภ�พและพื้นภ�พ ก�รเหลือพื้นที่ว่�งให้ภ�พ

คนมองไปข�้งหน้�เหลอืพืน้ทีภ่�พเปน็ทีว่�งของส�ยต�ที่

มอง  มุมกล้องและมุมมอง ภ�พมุมสูงหรือมุมตำ่� มุมมอง

ท่ีแตกต�่งกนัทำ�ให้อ�รมณข์องภ�พทีส่ือ่ส�รออกม�แตก

ต่�งกัน  สัดส่วนและระยะ ระยะชัดลึกและชัดตื้นของ

ภ�พ จุดที่ชัดจะทำ�ให้คว�มน่�สนใจของภ�พมีม�กขึ้น 

ลวดล�ยเรข�คณิต ลวดล�ยซำ้� ๆ ที่อยู่ในภ�พ รักษ�

สมม�ตร คือภ�พมีคว�มเท่�กันของวัตถุใ+นภ�พ ว�ง

กรอบภ�พ ก�รมีฉ�กหน้�เป็นกรอบให้ภ�พ ภ�พภ�ยใน

ธรรมช�ติเช่นต้นไม้ กรอบภ�พที่เป็นประตูและซุ้ม แนว

ต้ังหรือแนวนอน วัตถุที่เร�ต้องก�รถ่�ยเป็นสิ่งสำ�คัญใน

ก�รเลือกว่�จะถ่�ยแนวตั้งหรือแนวนอน ถ้�เป็นภ�พตึก

เพื่อให้เห็นทั้งตึกก็ควรเลือกภ�พแนวตั้ง เลือกจังหวะให้

เหม�ะ

  3.3 กล้องถ�่ยรปู เนื้อห�สว่นนีค้ือพืน้ฐ�นเกีย่ว

กบักลอ้งคอมแพค็ และกลอ้ง DSLR ทัง้ก�รต้ังกลอ้ง ก�ร

วัดแสง และเลนส์ บวกกับส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รถ่�ย

วิดีโอ และคนที่ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือส�ม�รถประยุกต์

ใช้ได้ 

ส่วนที่ 4 ก�รเดินท�ง ประกอบด้วย

 4.1 ภ�พทิวทัศน์ บทนี้จะแนะนำ�ก�รถ่�ยภ�พ

ทวิทศันใ์นรปูแบบต�่ง ๆ  เช�้ภ�พภเูข� ทวิทศันบ์นทีร่�บ 

แม่นำ้�และทะเลส�บ ทิวทัศน์ทะเล ป่�และต้นไม้ ทะเล

ทร�ย นำ้�แข็งและหิมะ พื้นที่เกษตรกรรม ทิวทัศน์แบบ

พ�โนร�ม� เป็นต้น

 4.2. ดินฟ้�อ�ก�ศกับภ�พท้องฟ้� ส่วนนี้จะ

แนะนำ�เทคนิคก�รถ่�ยภ�พในสภ�วะอ�ก�ศท่ีบ�งท่�น

อ�จไม่เคยสัมผัส เช่น ฝน หมอกจัด และไอหมอก ส�ยรุ้ง 

ส�ยฟ้� เมฆ ท้องฟ้�กล�งคืน 

 4.3 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้�ง ส่วนนี้จะแนะนำ�

ก�รถ่�ยภ�พในสิ่งแวดล้อมที่เวล�ท่องเที่ยวช่�งภ�พจะ

เจอบรรย�ก�ศเหล่�นี้ม�กท่ีสุด เช่น ทัศนียภ�พเมือง 

ตกึระฟ�้ แสงสขีองเมอืงใหญ ่สวนและอทุย�น รปูปัน้และ

อนุส�วรีย์ ศ�สนสถ�น โบร�ณสถ�น บ้�นและครัวเรือน 

สถ�ปัตยกรรมพื้นถิ่น

 4.4 ภ�พคน ส่วนนี้จะแนะนำ�เทคนิคก�รถ่�ย

ภ�พคนเพื่อสื่อให้เห็นคว�มแตกต่�งของวัฒนธรรม ก�ร

แต่งก�ย วิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่ เช่น ภ�พเดียวและภ�พ

หมู่ เทศก�ลง�นเฉลิมฉลอง ศิลปะก�รแสดง กีฬ�และ

นันทน�ก�ร ผู้คนทำ�ง�น ตล�ดร้�นค้�

 4.5 ภ�พสตัวป์�่ แนะนำ�ก�รถ�่ยภ�พทอ่งเทีย่ว

ป่�ซ�ฟ�รใีนแอฟริก�หรืออนิเดยี ท่ีส�ม�รถถ่�ยภ�พสตัว์

ป่�ได้ ซ่ึงก�รถ่�ยภ�พสัตว์ป่�ต้องใช้คว�มอดทนและรอ

เวล� เช่น เที่ยวซ�ฟ�รี ถ่�ยภ�พนก

 4.6 ถ่�ยแบบโคลสอัพและม�โคร ส่วนนี้จะ

แนะนำ�ก�รถ่�ยภ�พสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ ในธรรมช�ติโดย

ใช้เทคนิคแบบโคลสอัพและม�โคร โดยก�รถ่�ยภ�พดัง

กล�่วส�ม�รถแบ่งเป็น ร�ยละเอยีดในชีวิตประจำ�วนั และ

ร�ยละเอียดเชิงศิลปะ

 4.7 ก�รคมน�คม ก�รเดินท�งโดยใช้พ�หนะ

ต�่งเปน็จดุสำ�คญัของก�รทอ่งเทีย่ว เพร�ะแตล่ะพืน้ทีจ่ะ

มวีธิกี�รเดินท�งท่ีแตกต�่งกนั ในสว่นนีจ้ะอธบิ�ยก�รถ่�ย

ภ�พก�รเดินท�งโดยย�นพ�หนะ และก�รถ่�ยภ�พจ�ก

ท้องฟ้�

 4.8 ภ�พถ่�ยแนวตื่นเต้นผจญภัย ก�รถ่�ยภ�พ

แนวผจญภัยช่�งภ�พต้องคำ�นึ่งถึงคว�มปลอดภัยเป็น



165

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

อันดับแรก ในส่วนนี้อธิบ�ยถึงเทคนิคก�รถ่�ยภ�พในรูป

แบบก�รผจญภยั เชน่ กฬี�ท�งนำ�้ ถ�่ยภ�พบนภเูข� กฬี�

ท�งอ�ก�ศ ถ่�ยภ�พใต้นำ้�  

 

 ส่วนที่ 5 ปฏิทินรอบโลก แนะนำ�สถ�นที่ท่อง

เที่ยวทั่วโลกในแต่ละช่วงเวล�ที่ดีที่สุดที่ควรไปเยือนและ

ถ่�ยภ�พ รวมทั้งเทศก�ล  หรือสภ�พอ�ก�ศซึ่งสวยง�ม

ที่สุด โดยแต่ละสถ�นที่ควรไปช่วงเวล�ไหนถึงจะได้ภ�พ

ที่สวยง�ม

 ดงันัน้ หนงัสือเลม่นีจ้งึเหม�ะสำ�หรับผูท้ีช่อบก�ร

ถ่�ยภ�พบันทึกก�รเดินท�งของตนในสถ�นที่ต่�ง ๆ 

เพร�ะ ได้แนะนำ�เทคนิครวมถึงก�รตั้งค่�กล้องในแต่ละ

สภ�พแสง พรอ้มทัง้มตีวัอย�่งของภ�พแสดงให้เหน็ชดัเจน 

ประกอบกับมีคว�มหล�กหล�ยของสถ�นที่อีกด้วย  


