
http://www.se-ed.com/application/index.html




ส่วนหนังสือเล่มที่ 2 นี้ ผมได้เขียนเกี่ยวกับกำรถ่ำยภำพบุคคลในรูปแบบต่ำงๆ อำทิเช่น พื้นฐำน
กำรถ่ำย Portrait แบบทัว่ๆ ไปหรอืแมก้ระทัง่ถำ่ยเพือ่น�ำไปประกอบอำชพี ซึง่ในเลม่น้ีผมไดร้วบรวมเน้ือหำ
ตัง้แตข้ั่นพืน้ฐำนไปจนถงึมอือำชพี ตลอดจนแนวคดิและวธิกีำรจดักำรกำรถำ่ยภำพในสภำพแสงตำ่งๆ หรอื
กำรก�ำหนดรูปแบบงำน กำรเลือกนำงแบบให้เหมำะสมกับงำน และสิ่งอื่นๆ อีกมำกมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ถ่ำย Portrait ทั้งหมด

ทั้งนี้ทั้งนั้น หนังสือเล่มนี้ผมมุ่งเน้นที่จะน�ำเสนอ …แนวคิด… ของกำรปฏิบัติในกำรท�ำงำนด้ำนกำร
ถ่ำยภำพเป็นหลัก เพรำะในส่วนของทฤษฎีผมเชื่อว่ำทุกท่ำนที่สนใจด้ำนกำรถ่ำยภำพ คงมีหนังสือเกี่ยวกับ
ทฤษฎีต่ำงๆ อยู่ในมือมำกมำยแล้ว และเรื่องรำวต่ำงๆ ในหนังสือเล่มนี้ ผมเขียนจำกประสบกำรณ์ในกำร
ท�ำงำนของผมเท่ำนั้น อาจจะถูกหรืออาจจะผิดในความคิดของใครบางคน ซึ่งก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพรำะ
ต่ำงคนก็ต่ำงมุมมอง ต่ำงแนวทำงกันอยู่แล้ว และบนเส้นทำงของอำชีพช่ำงภำพนั้น มีหลำยหลำกหนทำง 
แต่ไม่ว่ำจะหนทำงไหนก็ตำม หำกน�ำมำซึ่งควำมส�ำเร็จในอำชีพได้ ผมก็จะถือว่ำเส้นทำงสำยนั้นของคนๆ 
นั้นถูกต้องและสมบูรณ์ส�ำหรับอำชีพช่ำงภำพไม่ว่ำใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตำม

เสน้ทางบางเสน้ อาจจะชืน่ชอบการถา่ย Portrait สไตลส์วยใส… แตเ่สน้ทางบางเสน้อาจจะชอบถา่ย
คอนทราสต์สูง… ซึ่งในกำรถ่ำยภำพทุกๆ แบบ ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะทั้งสิ้น ทุกคนย่อมสำมำรถกระท�ำได้ 
ซ่ึงในทำ้ยทีสุ่ดแล้วผูช้มและลกูคำ้เทำ่นัน้ทีจ่ะเปน็ผูต้ดัสนิวำ่ คณุเหมำะสมกบังำนของเคำ้หรอืไม…่ อยำ่งไร?

ผมมักจะพูดกับผู้เข้ำอบรมเสมอว่ำ อย่ายึดติด อย่าอีโก้ อย่าตำาหนิ แต่จงดูภาพคนอื่นด้วยใจที่เป็น 
กลาง ส่วนไหนดีให้เก็บเอามาปฏิบัติ ส่วนไหนไม่ชอบให้นิ่งเฉยซะ ทฤษฎีเป็นเพียงกรอบที่วำงไว้ จงอย่า
ใหท้ฤษฎมีาเปน็กรอบทีค่อยลอ้มความคดิคณุตลอดเวลา เพรำะบำงครัง้อำจจะท�ำใหเ้จอทำงตันในกำรถำ่ย
ภำพ จงลองและเรยีนรูใ้นสิง่ใหม่ๆ  สรำ้งสรรคค์วำมตำ่งใหก้บัตวัของคณุเอง ท�ำตัวเองใหเ้ปน็ปรำกฏกำรณ์
ทีเ่กิดข้ึนใหมใ่นวงกำรถำ่ยภำพใหไ้ด้ จงม่ันใจทกุครัง้ทีค่ณุลัน่ชตัเตอรอ์อกไป… จงถามตัวเองไวเ้สมอวา่การ
ก้าวขาออกจากบ้านไปถ่ายรูปวันนี้ คุณจะได้อะไรกลับมา…
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ภำพบำงภำพถ่ำยมำขำดครึ่ง เสียงอีกด้ำนหนึ่งของคนที่ถ่ำยรูปตะโกนบอกว่ำ “ใช้ไม่ได้ ผิดหลัก
การ” แต่เสียงอีกด้ำนหนึ่งของคนฝั่งท�ำงำนโฆษณำบอกว่ำ “ไอเดียเจ๋ง” เป็นที่พอใจของลูกค้ำ หรือภำพ
บำงภำพถ่ำยมำพอดีเป๊ะๆ ไม่โอเวอร์ไม่อันเดอร์ เก็บรำยละเอียดมำครบ เสียงคนกลุ่มหนึ่ง ปรบมือให้อื้อ
อึง… พร้อมกับยักคิ้วแล้วพูดว่ำ… “แหล่ม อิอิ” แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับมองว่ำ ภำพแบบนี้มันธรรมดำเกิน
ไป เป็นภำพชินตำ แต่ถ้ำส�ำหรับงำนถ่ำยเพื่อโฆษณำแล้ว ต้องทิ้งลงขยะสถำนเดียว.!!!…พร้อมกับโชว์ภำพ
ในแบบที่ใช้ได้ให้ดู… โอวว..แม่จ้าว… ต้องถ่ายแตะไฮไลท์ ผิวสว่างโล่…

ที่กล่ำวมำทั้งหมดเป็นแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งจำกประสบกำรณ์จริง เกิดขึ้นจริงในชีวิตผม และช่ำงภำพ
อีกหลำยๆ คนที่ท�ำงำนบนถนนสำยนี้ นอกจำกนี้ยังมีเรื่อง เสื้อผ้ำ หน้ำ ผม และอีกมำกมำยก่ำยกอง… 
ที่มันจะต้องสอดคล้อง กลมกลืนในกำรท�ำงำน และที่ส�ำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ วิธีคิด มุมมองที่ช่าง
ภาพทุกคนพึงมี

สุดท้ำยนี้ ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือเล่มนี้คงจะท�ำให้ทุกๆ ท่ำนได้เห็นมุมมองในอีกแง่มุมหนึ่ง
ที่ผมใช้เป็นแนวคิดและใช้ปฏิบัติในกำรท�ำงำนมำโดยตลอด และสำมำรถท�ำให้ทุกๆ ท่ำนพัฒนำฝีมือทำง
ด้ำนกำรถ่ำยภำพเพื่อก้ำวไปสู่ค�ำว่ำ “มืออาชีพ” ภำยในเร็ววัน

เหนือสิ่งอื่นใด ผมต้องขอขอบคุณทีมงำนทุกท่ำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะ Manuel Librado JR. ที่
ได้มอบภำพบนนำมบัตรส่วนตัว พร้อมทั้งข้อควำม “จากเพื่อน สู่เพื่อน” มำให้เพื่อลงในหนังสือเล่มนี้ด้วย 
thank you my friend….

   ขอบคุณครับ
      ไม้หลัก
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บทนำา
ด้วยควำมที่เป็นช่ำงภำพคนหน่ึงเหมือนกัน ท�ำให้ผม
เองต้องติดตำมควำมเคลื่อนไหวของวงกำรอยู่แทบทุก
วัน… ต้องยอมรับนะครับว่ำปัจจุบันนี้มีคนสนใจถ่ำย
ภำพกันมำกขึ้น ช่ำงภำพมือใหม่แทบจะเดินชนกันตำย
ตำมร้ำนขำยกล้องถ่ำยรูป ในขณะที่ช่ำงภำพ Portrait 
หรือคนที่ชอบถ่ำยภำพสำวๆ ก็มีมำกเท่ำกับจ�ำนวนช่ำง
ภำพมือใหม่… เพรำะแรกเริ่มที่เรำมีกล้องถ่ำยรูป น้อย
คนนักนะครับที่จะไม่ได้เริ่มด้วยกำรถ่ำยภำพคน ไม่ว่ำ
จะเป็นลูก หลำน ภรรยำ หรือแม้กระทั่งสำมี ล้วนแล้ว
แต่ผ่ำนเลนส์เรำมำแล้วแทบทั้งนั้น ได้ภำพดีมั่ง ไม่ดี
มั่ง ก็ไม่เป็นไร… เพรำะเป็นแนวเดียวที่เรำถ่ำยแล้วรู้สึก
กระชุ่มกระชวย โดยเฉพำะวันไหนที่เรำได้ออกไปถ่ำย
สำวๆ… แต่ถ้ำวันไหนท่ีต้องกำรถ่ำยภำพ ผบ.สูงล่ิวที่บำ้น 
เรำก็มักจะออกอำกำรแขนขำออ่น ยกกลอ้งไมข่ึน้ โฟกสั
พลำดยังไงไม่รู้… ผมเป็นบ่อยๆ เลยครับ ไม่รู้ว่ำคนอื่น
เป็นแบบผมหรือเปล่ำ



วันนี้ ผมไม่รู้เลยว่ำคุณไปสวนรถไฟมำกี่ครั้ง มี
ภำพสำวๆ ไวใ้นฮำรด์ดสิกก์ีพ่นัรปู และมันเปน็รปูทีค่ณุ
พอใจกี่รูป แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะย้�ำเสมอๆ กับลูกศิษย์
ของผมก็คือ… “ต้องทำาให้ภาพทุกภาพที่ตัวเองถ่าย…
สวย เพราะเราถ่ายภาพเป็น…ถึงจำานวนจะแค่ไม่กี่สิบ
ภาพ แตส่ามารถนำาไปใชไ้ดห้มดทกุภาพ…ไมใ่ชว่า่ภาพ
สวยเพราะ…บังเอิญสวย… เน่ืองจากเลือกมาโชว์แล้ว
จากภาพที่ถ่ายมามากกว่า 2-3 ร้อยภาพ”

ลองเปดิคอมพวิเตอรท์ีบ่ำ้นดซูคิรบั ลองดซูิวิำ่วนั
นี้ภำพ Portrait ที่คุณถ่ำยมำสวยถูกใจคุณมำกน้อยแค่
ไหน ถำมตัวเองซิว่ำมันดีพอที่คุณจะใช้เป็นพอร์ทงำน
ไว้ส�ำหรับพรีเซ็นต์ใครต่อใครได้หรือยัง ถ้ำวันน้ีมันยัง 
ไมด่พีอ… ผมจะบอกใหค้ณุทรำบเองครบัว่ำ… ต่อแต่น้ีไป 
สิง่ทีค่ณุจะตอ้งทำาทกุครัง้ทีคุ่ณจะออกไปถ่ายภาพสาวๆ 
เพื่อให้งาน Portrait ของคุณไฮโซ โปรฯ และโก้หรู 
กว่าเดิม จะต้องทำาอะไรกับมันบ้าง

นอกจำกจุดเริ่มต้นของช่ำงภำพที่มักจะไม่ค่อย
มีใครยอมหลีกเลี่ยงที่จะถ่ำยภำพสำวๆ กันแล้ว สิ่งที่
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำช่ำงภำพหรือคนท่ีชอบถ่ำยภำพ Portrait 
มีจ�ำนวนมำกมำยขนำดไหน สำมำรถดูได้จำกยอดกำร
จองเวลำทีม่ทีรปิถำ่ยภำพ Portrait ตำมเวบ็ไซตต์ำ่งๆ ที่
ยอดจองพุง่กระฉดูล้นแล้วลน้อกี โดยเฉพำะถำ้ไปถำ่ยกนั
ที่ “สถาบัน Portrait แห่งชาติ” หรือที่รู้จักกันในชื่อจริง
ว่ำ “สวนรถไฟ” เรียกว่ำคนเยอะมำก คุณยำม จักรยำน 
สนำมหญ้ำ แล้วก็ม้ำนั่งที่นี่น่ำจะต้องรองรับนำงแบบ 
ชำ่งภำพ ทัง้มอืใหมม่อืเก่ำมำแลว้ไม่ต่�ำกวำ่รอ้ยคน และ
แต่ละคนก็น่ำจะไปไม่ต่�ำกว่ำ 2-3 รอบ

คิดหรือเปล่ำครับว่ำ เม่ือเรำออกไปถ่ำยภำพ
สำวๆ หรือจะภำพอะไรก็ตำม ทุกครั้งที่กดชัตเตอร์ลง
ไปหนึ่งครั้ง คือหนึ่งครั้งที่เราจะเก่งขึ้น โดยเฉพำะถ้ำ
เรำน�ำควำมผิดพลำดจำกกำรกดชัตเตอร์แต่ละครั้งนั้น
มำเรียนรู้และแก้ไขมัน



ถ้ำวนันีค้ณุกล้ำพอทีจ่ะออกไปถ่ำยภำพสำวสวย
คนอืน่ทีไ่ม่ใช่ผบ.สงูลิว่ทีบ้่ำนแล้วล่ะก ็แสดงว่ำจะต้องมี
กำรจ้ำงนำงแบบกันแล้วใช่มั๊ยครับ… ท�ำไมเรำไม่ท�ำให้
มันมีจุดหมำย มีทิศทำงมำกขึ้นล่ะครับ… ดีกว่ำที่จะ
ท�ำให้ภำพสำวๆ ที่คุณอุตส่ำห์หอบหิ้วกล้อง หอบหิ้ว
เลนส์ ฝ่ำฟันฝูงชนไปถ่ำย เปลืองชัตเตอร์ เปลืองเมโมรี 
ต้องกลำยเป็นขยะทีไ่ม่รูจ้ะเอำไปท�ำอะไรด ีวนันีเ้มือ่คณุ
จะต้องจ้ำงนำงแบบสักคนมำเป็นแบบให้ ไม่ว่ำจะรวม
กลุ่มกันมำกับเพื่อน หรือควักกระเป๋ำจ่ำยเองก็ตำม 
อยากให้เพิ่มวิธีคิดเข้าไปด้วย อย่ำสักแต่ว่ำถ่ำยๆ จ้ำง
นำงแบบมำก็ไม่ใช่ว่ำจะถูกนะครับ ต้อง 2-3 พันบำท
เป็นอย่ำงต�่ำ ท�ำไมไม่ท�ำให้คุ้มกับเงินที่ยังไงก็ต้องเสีย
อยู่แล้ว ก็แค่จ้ำงช่ำงแต่งหน้ำมำเพิ่มอีกสักคน หรือหำ
เพื่อนๆ ที่แต่งหน้ำเป็นมำช่วยก็ได้

ถ้ำหมดหนทำงจริงๆ เพรำะมีแต่เพื่อนผู้ชำย
เพื่อนผู้หญิงที่พอจะแต่งหน้ำเป็นก็ไม่ว่ำง เพรำะมี
ครอบครัวไปหมดแล้ว ที่เหลืออยู่และพอจะดูออกว่ำ
เป็นผู้หญิง ก็แต่งหน้ำไม่เอำอ่ำว ก็ต้องบอกให้นำงแบบ
นั่นแหละครับ ให้เค้ำแต่งมำเลย เพรำะนำงแบบเค้ำจะ
แต่งหน้ำเบื้องต้นได้เองอยู่แล้ว จะเพิ่มสีเข้มอ่อนก็ค่อย
มำว่ำกันหน้ำงำน เสื้อผ้ำที่จะให้นำงแบบใส่แบบไหนก็
สำมำรถบอกได้ครับ ไม่ต้องเกรงใจ น้องเค้ำใส่ได้เค้ำ
ก็ใส่มำ แต่ถ้ำเค้ำไม่ไหวจริงๆ เค้ำก็จะบอกเรำเองครับ 
มัวแต่อ้�ำๆ อึ้งๆ กันอยู่ เสียงำนเสียเวลำครับ ไม่ใช่ใจ
ช่ำงภำพอยำกถ่ำยแนวเซ็กซ่ีใจแทบขำด พอถึงวันนัด 
นำงแบบซดัเสือ้คอเตำ่ กำงเกงขำยำวมำเลย มำถงึกลอ้ง
แทบร่วง เพรำะไม่รู้จะถ่ำยยังไงให้ดูเซ็กซี่ …

เพรำะฉะน้ันไม่ว่ำก่อนหรือหลังจำกท่ีอ่ำนหนังสือ
เล่มน้ีจบแล้ว คุณยังต้องไปจ้ำงนำงแบบเหมือนเดิมก็
ตกลงกับนำงแบบเค้ำเลยครับว่ำคุณอยำกได้ภำพอะไร 
แนวไหนจะได้เป็นกำรจ่ำยเงินท่ีคุ้มค่ำครับ…

แค่ยืนอยู่จุดเดิม 
แต่เปลี่ยนวิธีคิด…

บทนำา   13

วันนี้ ผมไม่รู้เลยว่ำคุณไปสวนรถไฟมำกี่ครั้ง มี
ภำพสำวๆ ไวใ้นฮำรด์ดสิกก์ีพ่นัรปู และมนัเปน็รปูทีค่ณุ
พอใจกี่รูป แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะย้�ำเสมอๆ กับลูกศิษย์
ของผมก็คือ… “ต้องทำาให้ภาพทุกภาพที่ตัวเองถ่าย…
สวย เพราะเราถ่ายภาพเป็น…ถึงจำานวนจะแค่ไม่กี่สิบ
ภาพ แตส่ามารถนำาไปใชไ้ดห้มดทกุภาพ…ไม่ใช่ว่าภาพ
สวยเพราะ…บังเอิญสวย… เนื่องจากเลือกมาโชว์แล้ว
จากภาพที่ถ่ายมามากกว่า 2-3 ร้อยภาพ”

ลองเปดิคอมพวิเตอรท์ีบ่ำ้นดซูคิรบั ลองดซิิูว่ำวัน
นี้ภำพ Portrait ที่คุณถ่ำยมำสวยถูกใจคุณมำกน้อยแค่
ไหน ถำมตัวเองซิว่ำมันดีพอที่คุณจะใช้เป็นพอร์ทงำน
ไว้ส�ำหรับพรีเซ็นต์ใครต่อใครได้หรือยัง ถ้ำวันนี้มันยัง 
ไมด่พีอ… ผมจะบอกใหค้ณุทรำบเองครบัวำ่… ตอ่แตน่ีไ้ป 
สิง่ทีค่ณุจะตอ้งทำาทกุครัง้ทีค่ณุจะออกไปถา่ยภาพสาวๆ 
เพื่อให้งาน Portrait ของคุณไฮโซ โปรฯ และโก้หรู 
กว่าเดิม จะต้องทำาอะไรกับมันบ้าง

นอกจำกจุดเริ่มต้นของช่ำงภำพที่มักจะไม่ค่อย
มีใครยอมหลีกเลี่ยงที่จะถ่ำยภำพสำวๆ กันแล้ว สิ่งที่
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำช่ำงภำพหรือคนท่ีชอบถ่ำยภำพ Portrait 
มีจ�ำนวนมำกมำยขนำดไหน สำมำรถดูได้จำกยอดกำร
จองเวลำทีม่ทีรปิถำ่ยภำพ Portrait ตำมเวบ็ไซตต์ำ่งๆ ที่
ยอดจองพุง่กระฉดูลน้แลว้ลน้อกี โดยเฉพำะถำ้ไปถำ่ยกนั
ที่ “สถาบัน Portrait แห่งชาติ” หรือที่รู้จักกันในชื่อจริง
ว่ำ “สวนรถไฟ” เรียกว่ำคนเยอะมำก คุณยำม จักรยำน 
สนำมหญ้ำ แล้วก็ม้ำนั่งที่นี่น่ำจะต้องรองรับนำงแบบ 
ชำ่งภำพ ทัง้มอืใหมม่อืเกำ่มำแลว้ไม่ต่�ำกวำ่รอ้ยคน และ
แต่ละคนก็น่ำจะไปไม่ต่�ำกว่ำ 2-3 รอบ

คิดหรือเปล่ำครับว่ำ เมื่อเรำออกไปถ่ำยภำพ
สำวๆ หรือจะภำพอะไรก็ตำม ทุกครั้งที่กดชัตเตอร์ลง
ไปหน่ึงครั้ง คือหน่ึงครั้งที่เราจะเก่งขึ้น โดยเฉพำะถ้ำ
เรำน�ำควำมผิดพลำดจำกกำรกดชัตเตอร์แต่ละครั้งนั้น
มำเรียนรู้และแก้ไขมัน



วิธีทำาดีอย่างเดียวไม่พอ  
  
ต้องมีวิธีคิดที่เจ๋งด้วย… 

ช่ำงภำพที่เข้ำมำในวงกำรถ่ำยภำพส่วนใหญ่
มักจะเรียนรู้แค่เพียงวิธีท�ำ และวิธีกำรที่จะได้มำซึ่ง
ภำพภำพหนึง่เทำ่นัน้ ชำ่งภำพทีม่วิีธีท�ำแคเ่พียงอยำ่ง
เดียว แค่รู้ว่ำปุ่มอะไรอยู่ตรงไหน วัดแสงยังไงและน�ำ
ทฤษฎีแทบทุกอย่ำงที่ได้อ่ำนมำใช้ในกำรถ่ำยรูป เมื่อ
ถึงวันหนึ่งข้ำงหน้ำ ช่ำงภำพที่ท�ำงำนแบบนี้ก็จะถึง
ทำงตันทำงกำรถ่ำยภำพ เพรำะไม่ว่ำจะเดินไปทำง
ซ้ำยทำงขวำหรือข้ำงหน้ำข้ำงหลังภำพถ่ำยของเค้ำ
ก็จะชนกับกรอบของทฤษฎีและออกจำกกรอบของ
ทฤษฎีไม่ได้ แล้วภำพถ่ำยใบนั้นก็จะกลำยเป็นงำน
วิชำกำรทีส่ำมำรถอธบิำยไดต้ำมหลกัของทฤษฎเีปะ๊ๆ 
แต่อำจไม่สวยอีกเมื่อเรำกลับมำมองเป็นครั้งท่ี่สอง

แต่ช่ำงภำพที่มีวิธีคิดและมองกำรถ่ำยภำพ
เป็นศิลปะมักจะประสบควำมส�ำเร็จในกำรถ่ำยภำพ
เนื่องจำกสำมำรถน�ำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ให้ตอบ
สนองควำมคดิเพือ่ทีจ่ะถำ่ยทอดออกมำเปน็ภำพถำ่ย
ได้ ซึ่งท�ำให้ภำพถ่ำยของเค้ำสวยงำมและโดดเด่น
ในทุกๆ ภำพ และมองเมื่อไหร่ก็สวยเมื่อนั้น…ไม่ใช่
ออกไปถ่ำยภำพร้อยภำพ ใช้ได้ยี่สิบภำพที่เหลือใช้
ไม่ได้เลย อย่ำงนี้คงต้องเรียกว่ำบังเอิญสวย ไม่ใช่
สวยเพรำะมีวิธีคิดและวิธีท�ำที่ดี เพรำะฉะนั้นนะครับ 
กำรมีวิธีคิดที่ดีและมีวิธีท�ำที่ถูกต้องเป็นองค์ประกอบ
จะช่วยให้เรำไปถึงจุดหมำยได้ง่ำยขึ้นครับ

สดุทำ้ยในเรือ่งของควำมส�ำเรจ็ของงำน ไมว่ำ่จะ
ภำพถ่ำยแบบไหน ถ้ำคุณต้องกำรได้ภำพที่สวยแล้วล่ะ
ก็ คงจะหลีกเลี่ยงการรีทัชไม่พ้นหรอกนะครับ…อย่ำง
น้อยๆ เลย ภำพนำงแบบที่เรำถ่ำยมำก็อำจจะต้องมำ
เก็บสิว เก็บฝ้ำ ให้หน้ำเค้ำเรียบขึ้นบ้ำง คงไม่มีใครที่
ถ่ำยภำพนำงแบบมำแล้ว นำงแบบหน้ำไม่เรียบก็โชว์
หรือโพสต์ตำมอินเทอร์เน็ตมันทั้งหน้ำไม่เรียบอย่ำงนั้น
ใช่มั๊ยครับ เพียงแต่จะท�ำมำกหรือน้อยเท่ำนั้นเอง ถ้ำ
ท�ำแล้วนำงแบบของเรำมีใบหน้ำเรียบ สวยขึ้น หรือถ้ำ
ท�ำส่งแล้วลูกค้ำพอใจ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องไปสนหน้ำอินทร์
หนำ้พรหมทีไ่หนแลว้ละ่ครบั เพรำะค�ำพดูจำกใครกต็ำม 
คงไม่สำาคัญเท่ากับคนที่จ่ายเงินค่าจ้างให้เรา คุณคิดว่ำ
ใช่มั๊ยครับ

เพรำะฉะนั้นนะครับ น�ำสิ่งที่ผมได้กล่ำวมำแล้ว
ตั้งแต่ต้นไปลองสร้ำงสรรค์ให้ภำพของคุณ ไม่ว่ำจะเป็น
ภำพแนว Portrait หรือว่ำจะแนวไหนก็ตำมให้แตกต่ำง
จำกงำนของคนอืน่ ใหแ้ตกต่ำงจำกงำนทีค่ณุเหน็บอ่ยๆ 
ตำมอินเทอร์เน็ต เพรำะเมื่อไหร่ก็ตำมที่ภำพของคุณไม่
ซ้�ำมุมไม่ซ้�ำแบบใคร และสะดุดตำทุกครั้งที่ดูแล้วล่ะก็ 
ตอ้งถอืว่ำคณุประสบควำมส�ำเรจ็แลว้ละ่ครบั “ผมทำาได ้
คุณก็ทำาได้เช่นกัน”
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ควำมเชื่อที่ผมอยำกจะบอกกับเพื่อนๆ นักถ่ำย
ภำพทุกคนให้ได้รับรู้เอำไว้ก็คือ “เชื่อฟังครับ” เมื่อผม
เริ่มถ่ำยภำพผบ.สูงลิ่วของผม เธอบอกให้ผมถ่ำยภำพ
เธอและลกูๆ เอำไวเ้ยอะๆ เพือ่เปน็กำรฝึกซอ้มฝีมือ จดุ
ประสงค์ก็เพื่อฝึกใช้กล้องตัวแรกของผมให้คล่อง… ผม
ก็คงจะต้องเชื่อเธอครับ ไม่ใช่กลัวนะครับ… แค่เกรง… 
เดี๋ยวจะเข้ำใจผิด แต่อันท่ี่จริงผมก็แค่อยำกฝึกถ่ำยรูป
เท่ำนั้นเอง ซึ่งก็ได้ผลนะครับ เพราะผบ.สูงลิ่ว และ
ลูกๆ ของผมอยู่ใกล้ตัวจนผมอยากฝึกถ่ายรูปเมื่อไหร่ก็
สามารถทำาได ้และกำรฝกึในวนันัน้กท็�ำใหก้ำรถำ่ยภำพ
ของผมไมเ่ปน็อปุสรรคอกีตอ่ไปอย่ำงเชน่ทกุวนันีไ้งครบั 

จ�ำวนัแรกทีเ่รำมกีลอ้งถำ่ยรปูกนัไดม๊ั้ยครบั… จ�ำ
ได้มั๊ยว่ำเรำเห่อมันขนำดไหน เห็นอะไรก็อยำกถ่ำยไป
หมด โดยเฉพำะคนใกล้ตัวที่บ้ำน ไม่ว่ำจะเป็นแฟน ลูก
หรอืญำตพ่ีินอ้งกต็ำม ยงัไมร่วมหมำแมวทีถ่กูจบัมำเปน็
แบบให้ มีทั้งที่เต็มใจมั่ง ไม่เต็มใจมั่งนะครับ… ผมคิด
วำ่ตอนทีทุ่กคนมกีล้องถ่ำยรปูกันใหม่ๆ กค็งเหอ่เหมือน
ผม นัน่แหละครบั พอไดม้ำก็อยำกถำ่ยคนใกลต้วัใหเ้คำ้
ดูดี มีชำติตระกูลกันก่อนทั้งนั้น คงยังไม่มีใครคิดที่จะ
ข้ำมขั้นไปถ่ำยนำงแบบกันเลยหรอกครับ 

ผมว่าการฝึกถ่ายภาพคนใกล้ตัว ไม่ว่าเราจะ 
เต็มใจหรือถูกบังคับให้ถ่ายก็ตาม ผมว่ามันเป็นผลดีกับ
เราอย่างมากเลยนะครับ เพรำะอย่ำงน้อยก็ท�ำให้เรำได้
ฝึกใช้กล้องให้คล่อง ได้ฝึกมุมมองว่ำผบ.สูงลิ่วของเรำ
เหมำะทีจ่ะถำ่ยมมุไหนถงึจะดแูลว้สวยเหมือนสมัยสำวๆ    

ลูกของเรำจะน่ำรักที่สุดตอนไหน ตอนหัวเรำะ
หรือร้องไห้ พ่อของเรำเวลำถ่ำยแบบขรึมๆ แล้วจะดู
เทห่ม๊ั์ย อกีทัง้ยงัไดฝ้กึกำรจดัองคป์ระกอบภำพวำ่จะเอำ
อะไรมำประกอบไว้ในเฟรมบ้ำง ขวด ถ้วย ถัง กะละมัง 
หม้อ… อะไรก็ว่ำกันไป มันจ�ำเป็นมั๊ย ถ้ำน�ำเข้ำมำไว้
ในเฟรมแล้ว สิ่งเหล่ำนั้นจะเล่ำเรื่องได้ดีขึ้นหรือเปล่ำ 
ได้ฝึกวัดแสงและยังได้ฝึกกำรบอกท่ำทำงกำรโพสต์ให้
คล่อง โดยเฉพำะจะได้รูู้ว่ำโพสต์ท่ำไหนที่จะท�ำให้เอว
ของผบ.สูงลิ่วหำยไป 3 นิ้ว ฝึกไปฝึกมำเรำก็จะได้รู้ว่ำ 
ถ้ำเกิดผบ.สูงลิ่วของเรำหุ่นเดียวกับโอ่งรำชบุรี กำรให้
เธอโพสต์ท่ำแล้วยกแขนขึ้นทั้งสองข้ำง เอวอวบอั๋นของ
เธอจะลดลงไป 2 นิ้วทันที ไม่เชื่อลองให้เธอไปยกแขน
ดูสิครับ!!! อีกอย่ำงหนึ่งที่เรำต้องฝึกพูดให้ชินก็คือ “ยก
อก กระดกก้น หน่อยน้อง” นี่ไม่ใช่ค�ำพูดหยำบนะครับ
แต่เป็นค�ำที่ช่ำงภำพทั่วไปเค้ำเอำไว้สั่งนำงแบบกัน จ�ำ
แล้วก็ฝึกให้คล่องครับ ฝึกถ่ำยกับผบ.สูงลิ่วที่บ้ำนก็สั่ง
ไปเลยครับ “ยกอก กระดกก้นหน่อยจ้าที่รักจ๋า” เวลำ
ไปสั่งนำงแบบจริงๆ จะได้ไม่ปำกคอสั่นให้เค้ำจับได้ว่ำ
เรำเป็นมือใหม่ครับ…

ทั้งหลำยทั้งปวงที่ผมกล่ำวมำก็เพื่อจะบอกกับ 
เพื่อนๆ ช่ำงภำพมือใหม่ทั้งหลำยครับว่ำ เมื่อซื้อกล้อง
มำแลว้ อยำ่เพ่ิงใจรอ้นครบั ถำ้ยงัไมม่โีอกำสไดถ้ำ่ยภำพ
นำงแบบจริงๆ ก็ยังไม่ต้องเสียอกเสียใจไปครับ ก่อนที่
จะไดล้งสนำมจรงิกต็อ้งซอ้มๆ เอำไวค้รบั จะซอ้มทีบ่ำ้น
หรือไปซ้อมที่สถำบัน Portrait แห่งชำติก็เท่ห์ไม่หยอก 
ถ้ำคิดว่ำซ้อมจนคล่องแล้วจนสำมำรถลงสนำมจริงได้
แล้ว ทีนี้จะมีเรื่องมำกมำยให้เรำต้องคิดต้องเตรียมกัน
แล้วล่ะครับ ส่วนจะเรื่องอะไรบ้ำงตำมดูกันต่อไปครับ
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“ควำมเชื่อ” ของผมเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีกล้องถ่ำยภำพเข้ำมำในเมืองไทย จนเปลี่ยนจำก
ฟิล์มมำเป็นดิจิตอลอย่ำงเช่นทุกวันนี้ เป็นควำมเชื่อที่สั่งสมกันมำหลำยสิบปี และเป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับตัวผมเอง ซึ่งท�ำให้ผมมั่นใจมำกขึ้นไปอีกว่ำ …ควำมเชื่อนี้ได้หล่อหลอมให้เกิดช่ำงภำพ 
Portrait ระดับประเทศและระดับโลกมำมำกมำย… ท่ำนอำจจะสงสัยว่ำ ควำมเชื่ออะไรหรือ
ครับที่จะท�ำให้คนไปถึงจุดสูงสุดของกำรถ่ำยภำพได้ …ผมอยำกบอกว่ำมันเป็นเพียงควำมเชื่อ
ครับ… ไม่ใช่ทฤษฎีที่มีอยู่ตำมต�ำรำเรียน
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กำรที่เรำจะถ่ำยภำพ Portrait ในแต่ละครั้ง 
อย่ำงที่ผมได้เคยบอกไปแล้วว่ำเรำสำมำรถหำที่ฝึกและ
ฝึกฝนได้บ่อยเท่ำที่เรำต้องกำร เนื่องจำกมีที่ให้ฝึกถ่ำย
มำกมำย ทั้งที่มีออกไปถ่ำยกันให้คึกคักแทบจะทุก
สัปดำห์ หรือฝึกกับนำงแบบคนใกล้ตัวที่บ้ำน… ถ้ำหำก
เรำออกไปถ่ำยแบบไม่คิดอะไร ไปถึงก็กดๆๆ กดมัน
แหลกลำญ แล้วก็แบกรูปพันกว่ำรูปกลับมำบ้ำน เปิดดู
บ้ำง ไม่เปิดดูบ้ำง… ยิ่งเฮกันไปเพรำะนำงแบบสวย ไป
แย่งกันถ่ำย แล้วก็แยกย้ำยกันกลับบ้ำน ก็คงไม่ท�ำให้
เรำได้อะไรจำกกำรออกไปถ่ำยภำพในครั้งนั้น มำกไป
กว่ำกำรได้ภำพนำงแบบคนใหม่ท่ีอำจจะไม่ใช่น้องเมย์ 
น้องเดียร์ น้องส้ม น้องฟ้ำ ฯลฯ เหมือนอย่ำงที่เคยถ่ำย
มำแล้ว มำเก็บไว้ให้หนักฮำร์ดดิสก์ครับ… เพรำะฉะน้ัน
อย่ำท�ำให้กำรออกไปถ่ำย Portrait ของเรำแต่ละครั้ง
เสียเปล่ำ อยำกแนะน�ำอย่ำงนี้ครับ…

ในกรณีที่คุณมีทุนทรัพย์มำกพอที่จะสำมำรถ 
ก�ำหนดวัน เวลำ หรือตัวนำงแบบได้เอง โดยไม่ต้องรอ
ไปถ่ำยภำพแบบรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน ชีวิตในกำรถ่ำย
ภำพ Portrait ของคุณไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครแล้วล่ะก็… 
ผมอยากให้คุณมีการกำาหนดธีมหรือคอนเซ็ปต์ในการ
ถ่ายภาพ Portrait ของคุณแต่ละครั้งครับ เพรำะกำร
ก�ำหนดธีมงำนในกำรถ่ำยภำพ จะท�ำให้คุณสำมำรถ
วำงแผนกำรท�ำงำนในเซต็ของกำรถ่ำยภำพนัน้ให้ออกมำ
ตำมทีค่ณุตอ้งกำรได ้ไมต่อ้งถำ่ยสะเปะสะปะเรือ่ยเปือ่ย
แล้วก็ไม่รู้จะเอำภำพมำท�ำอย่ำงไรต่อ… นอกจำกเอำ
มำนอนฝันหวำน… หรือเอำมำซุกไว้ใต้หมอนเนื่องจำก
นำงแบบนัน้สวยเหลอืเกนิ… แตถ่ำ้มีกำรก�ำหนดธีมงำน
หรือคอนเซ็ปต์งำนจะท�ำให้เรำสำมำรถก�ำหนดได้ว่ำเรำ
จะเลือกนำงแบบคนไหน เสื้อผ้ำ หน้ำผมจะแต่งออกมำ
เป็นอย่ำงไร…

แม้กระทั่งสุดท้ำยแล้วคือไฟล์ภำพที่ได้มำเรำจะ
จัดกำรอย่ำงไรกับมันต่อไปดี เช่น ถ้ำวันน้ีเรำต้ังใจจะ
ถ่ำยภำพที่มีคอนทรำสต์แรงๆ เรำก็อำจจะเลือกนำง
แบบที่หน้ำตำออกฝรั่งหน่อย แล้วหำเสื้อผ้ำสีสันสดใส
หรือชุดหรูๆ อย่ำงแดงจัด เขียวจัดไปยืนโพสต์ตำมตึก
ร้ำง หรือตำมชุมชนแออัดเก่ำๆ ก็จะได้คอนทรำสต์ของ
ทัง้นำงแบบ ฉำก และเสือ้ผ้ำ ซ่ึงภำพทีอ่อกมำก็อำจจะดู
แรงและดมีูธมีของงำน รวมทัง้เรำสำมำรถทีจ่ะปรบัแต่ง
ไฟล์ได้อย่ำงมีทิศทำงครับ

อกีสิง่หนึง่ทีข่ำดไมไ่ดข้องงำนทีม่กีำรก�ำหนดธมี
งำนที่แน่นอนคือ การทำาสตอรีบอร์ด (Stories Board) 
ครับ เนื่องจำกกำรท�ำงำนแบบที่มีกำรก�ำหนดธีมงำนที่
แน่นอน บำงครั้งอำจจะต้องมีกำรจ้ำงนำงแบบเสื้อผ้ำ 
หน้ำ ผม ต้องพร้อมกว่ำปกติ ซึ่งในกรณีนี้โดยส่วนมำก
อำจจะต้องจ้ำงช่ำงแต่งหน้ำท�ำผมมำด้วย นั่นหมำยถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่อำจต้องจ่ำยเพิ่มมำกกว่ำปกติ ถ้ำเทียบกับ
ถำ่ยหนงั ถำ่ยหนงัสอืกค็งเหมอืนเอำโปรดกัชัน่ไปลง เอำ
ทีมงำนไปลงนั่นแหละครับ จะถ่ำยช็อตสองช็อตก็คงไม่
คุม้คำ่จำ้ง ไมคุ่ม้ค่ำเสยีเวลำ ถ้ำจะใหคุ้ม้กอ็ำจจะต้องมี
กำรถำ่ยกนัหลำยแบบหลำยชดุหนอ่ย ซึง่สิง่ทีจ่ะชว่ยเรำ
ได้ดีที่สุดก็คือ สตอรีบอร์ดครับ คิดและเขียนเป็นสตอรี
บอร์ดหรือทำาเช็กลิสต์มาเลย ว่ำจะต้องถ่ำยอะไร ช็อต
ไหนบ้ำง เพื่อที่จะได้ไม่พลำดงำนที่ส�ำคัญๆ และให้คุ้ม
กับรำยจ่ำยที่เรำได้จ่ำยออกไปครับ

แตถ่ำ้ในกรณทีีค่ณุมปีจัจยัหรอืทนุทรพัยน์อ้ยยงั
ต้องใช้กำรรวมกลุ่มในกำรไปฝึกถ่ำยภำพ Portrait กับ
เว็บไซต์ต่ำงๆ อยู่ล่ะก็ กำรที่จะมำวำงธีมงำนกับนำง
แบบ 1 คน แตช่ำ่งภำพเปน็ 100 คน ถำ้ไมเ่จง๋หรอืเสยีง
ดังไม่พอก็คงท�ำไม่ได้นะครับ แต่เรำก็เลือกที่จะฝึกถ่ำย
ภำพได้มำกกว่ำกำรไปถ่ำยๆๆๆๆๆ แล้วก็กลับบ้ำน…
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จัดท่ำทำงกำรโพสต์ของตัวแบบให้ตรงกับธีม

งำนที่ต้องกำร 
เตรียมฉำกให้ตรงกับธีมภำพรวมทั้งหมด

เลือกใช้อุปกรณ์ประกอบฉำกให้เหมำะสมกับ
เรื่องรำวในภำพ 
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