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EDITOR’ S NOTE
 แต่ไหนแต่ไรมา คาํพดูที�กระแทกหผูมเสมอๆ คือ “Dramatic ไม่ใช่เรื�องจริง”
นั �นอาจเป็นเพราะที�ผ่านมา ช่างภาพดรามาติกมีจาํนวนน้อยเหลือเกิน เมื�อเทียบกบั
ช่างภาพแนวอื�น ผลงานภาพถา่ยแนวนี�ที�ออกสู่สาธารณะ กห็าชมได้ยากยิ�ง แต่ปัจจบุนั
แนวคิดและเทคนิคการถ่ายภาพแนวดรามาติกปรากฏชดัเจนยิ�งขึ�น ถึงความ “เป็นไป
ได้” และ “มีอยูจ่ริง” ศาสตรก์ารถา่ยภาพดรามาติก ได้ถกูกล่าวขวญัตลอดจนหยิบยืมไป
ปรบัใช้กบัการสรา้งสรรคผ์ลงานในสาขาอาชีพ หลายต่อหลายแขนง อาทิ งานโฆษณา 
งานละครเวที Concert และงาน Presentation ต่างๆ นานา
 จนกระทั �งวนันี� ที�วลฮีติ “คิดก่อนถ่าย” ไดก้ลายเป็นคาถาอาคมชั �นเลศิ ของชา่ง
ภาพมอืสมคัรเล่นและผูร้กัการถ่ายภาพ คาถาดรามาตกินั �น แค่ท่องอย่างเดยีวคงยงัไม่พอ 
ตอ้งทาํความเขา้ใจในแต่ละวรรคแต่ละตอนอยา่งลกึซึ�ง จงึจะรา่ยมนตส์ะกดสายตาทุกคูใ่หดู้
ภาพดว้ยความอึ�ง ทึ�ง และฉงนได ้ 
 Dramatic Photo Art  จงึถอืกาํเนิดขึ�น เพื�อแปลงสารในแตล่ะบทแตล่ะตอนของคาถา
ดงักลา่ว เพื�อผูส้นใจใครศ่กึษาได ้คุย้ แคะ แกะ เกา กระเทาะเนื�อใน ใหถ้งึแก่นแท ้ของ คาถา 
“คดิก่อนถ่าย” ทั �งยงัไดซ้าบซึ�งในอรรถรสของความเป็นดรามาตกิในงานภาพถ่าย ที�ม ั �นใจได้
วา่ คณุจะไมเ่คยเหน็จากที�ไหนๆ มาก่อน
 Dramatic Photo Art อดัแน่นไปดว้ยแนวคดิ ตั �งแต่พื�นฐานไปจนถงึขั �นสงู อกีทั �ง
นักเขยีนในฉบบั กล็ว้นแลว้แต่เป็นนักเขยีนมอืฉมงัของเมอืงไทย ที�มหีนังสอืถ่ายภาพเป็น
ของตวัเอง และขึ�นถงึระดบั Bestseller อยา่งยาวนาน จงึมั �นใจไดว้า่ คณุจะไดร้บัความรูท้ี�ถกู
ตอ้ง ชดัเจน และแมน่ยาํ จากชา่งภาพ และนกัเขยีน ระดบัแนวหน้าของประเทศ อนัเปี�ยมดว้ย
คณุภาพ ลลีาและชั �นเชงิ ที�พรอ้มจะมาถ่ายทอดกลเมด็เดด็พรายในแต่ละครั �งของการจดัวาง
หนึ�งจนิตนาการในหนึ�งเฟรมภาพ    
 Dramatic Photo Art เลม่นี� ถอืเป็นฉบบัปฐมฤกษ ์ เลม่แรกและครั �งแรกของเมอืง
ไทย ที�มุง่เน้นแนวคดิและศลิปะเป็นหลกั โดยเนื�อหาในเลม่ทั �งหมด มเีป้าหมายที�ชดัเจน เพื�อ
พฒันามมุมอง แนวคดิ และจติวทิยาการถ่ายภาพในแงม่มุต่างๆ เพื�อชว่ยสรา้งชา่งภาพงาน
ดรามาตกิ ใหเ้ตบิโตบนถนนสายนี�อยา่งมั �นคง
 Dramatic Photo Art ยนิดเีป็นประตสููก่ารถ่ายภาพเชงิศลิป์ สาํหรบัทา่นใดกต็าม 
ที�สนใจอยากจะนําเสนอเรื�องราวในสิ�งที�คุณคดิว่า “ใช่” สามารถสง่ภาพและเรื�องราวเขา้มา
ร่วมสนุกกบัทางทมีงานเราได ้ ช่วงนี� เรากําลงัเปิดรบัสมคัรนักเขยีน ช่างภาพ ประจาํกอง
บรรณาธกิารที�มากดว้ยความสามารถ แต่ขาดซึ�งโอกาส เวทแีหง่นี�พรอ้มอา้แขนรบัคณุเสมอ 
เพยีงแค ่คณุ คอื คนที� “ใช”่ 
 สดุทา้ยนี� ขอขอบคณุทกุๆ ทา่นที�ชว่ยผลกัดนั ให ้Dramatic Photo Art ไดม้โีอกาส
เป็นสว่นเลก็ๆ ที�รว่มยกระดบัการถ่ายภาพอยา่งสรา้งสรรคข์ึ�น มคีณุคา่ขึ�น และหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ 
Dramatic Photo Art เลม่นี� จะเป็นที�ถกูอกถกูใจของผูร้กังานศลิปะในสาขาการถ่ายภาพครบั
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 ขอความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาใน
หนังสือ ดรามาติก โฟโตอารท เปนความคิดเห็นสวนตัวของ
ผูเขียนหรือผูลงโฆษณา ซึ่งทางหนังสือฯ มิไดจําเปนตองเห็น
ดวยเสมอไป บทความขอมูล รายละเอียดตางๆ ท่ีปรากฏใน
หนังสือไดผานการตรวจทานอยางถวนถี่ใหถูกตองสมบูรณมาก
ที่สุด ภายใตเงื¥อนไขและเวลาที่พึงมีกอนการตีพิมพเผยแพร 
ความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากการนําขอมูลในหนังสือไปใช 
ทางหนังสือฯ มิไดมีภาระหนาที่ในการรับผิดชอบแตประการใด
ทั้งสิ้น ความผิดพลาด คลาดเคลื¥อนตางๆ ท่ีอาจมีและตีพิมพ
เผยแพรออกไป ทางหนงัสอืฯ จะพยายามชีแ้จงแกไขในหนงัสอื
ฉบับตอไป โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
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ที่ทําใหทั้งสองทานหันมา
สนใจ และหลงไหลกับการ
ถายภาพแนว Dramatic 

เรามาดูกันครับ

...การถายภาพ
พื้นหลังสีดํานั้นเปน

เทคนิคเบื้องตน
อยางหนึ่งของ

การถายภาพแนว
ดรามาติกที่เกิดจาก

การปรับแตง
ในกลองลวนๆ
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มีความโดดเดน

มากขึ้น... สิ่งเหลานี้
เราสรางได

หลากหลายวิธีครับ
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SURREALISTIC

พ้ืนฐาน
ตอน

และมุม
มอง

	 ค�ำๆ	 นี้ 	 ในกำรถ ่ำยภำพแนว	 Dramatic

มักจะเป็นค�ำที่พูดกันบ่อยๆ	 หรือหำกเรำจะบอกเล่ำ

ให้เป็นภำษำแบบทำงกำร	 ก็คงจะใกล้เคียงกับค�ำว่ำ	

Surrealistic

“มากกว่าตาเห็น”

โดย: นายไมห้ลกั

 ค�าวา่  “ถ่ายภาพ”  นัน้ ในบางเหตุการณ์ ไมใ่ชว่า่เราจะตอ้งมุง่มัน่ 
ถ่ายภาพออกมาใหเ้หมอืนเป๊ะๆ กบัสิง่ทีอ่ยูต่รงหน้า ในบางครัง้หากเราลองปรบั
เปลีย่นวธิคีดิ วธิมีองแลว้ลองถ่ายภาพออกมา ใหเ้กนิตาเหน็ และท�าใหม้นัออก
มาดนู่าทึง่ สวยงาม ภาพๆ นัน้อาจจะสะดดุตาใครต่อใครไดด้กีวา่ “ภาพ” ปกติ
หรอืทีผู่ค้นทัว่ไปเคยชนิ.....

 “ไม่ยำก”	หลำยคนพอได้ยินค�ำๆ	นี้	อำจจะร้อง	โอววว....	

ไม่จริงมั้ง???	ผมยืนยันครับว่ำ	มันไม่ยำกจริงๆ	ในคอลัมน์นี้	เรำจะมำ

ลองฝึกหัดวิธีกำรท�ำงำนให้ออกมำ	 “มำกกว่ำที่ตำเห็น” กันแบบง่ำยๆ	

ด้วยควำมเข้ำใจพื้นฐำนที่ทุกคนมีอยู่	 แล้วน�ำมำพัฒนำปรุงแต่งไอเดีย

เข้ำไปอีกเล็กน้อย	 ค่อยๆ	 คิด	 ค่อยๆ	 วำงแผน	 “คุณท�ำได้” ผมเชื่อ 

เช่นนั้น	!!!	เรำลองมำดูกัน

4 5 

หม้อแกงทั่วๆ	ไปที่แขวนตำมข้ำงฝำ 

ถ้ำเรำเข้ำใจที่จะจัดกำรโดยใช้แนวคิดเรื่อง

ทิศทำงแสงแบบง่ำยๆ	เรำก็จะได้ภำพที่

น่ำสนใจโดยไม่ยำกครับ
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	 มีหลำยคนเคยกล่ำวไว้ว่ำ	กำรถ่ำยภำพให้ได้ดีนั้นยำก	

ยำกจนเป็นไปไม่ได้	...ผมได้แต่เก็บควำมรู้สึกตรงนี้มำนั่งขบคิด	

ว่ำสำเหตุที่แท้จริงมันมำจำกอะไรกันแน่	อะไรคือประตูด่ำนแรกๆ

ที่ท�ำให้หลำยต่อหลำยคนท�ำไม่ได้…

ท�ำควำมเข้ำใจและ
ฝึกฝน 
 
 สิง่แรก ผมวา่น่าจะเป็นเรือ่งของความ
พยายาม ความตัง้ใจทีผู่ค้นมกัจะผลดัวนัประกนั
พรุง่ อา้งโน่นอา้งน่ี คอื “การฝึกฝน” ในตวัของ
ผู้ถ่ายภาพ และเรื่องของความเขา้ใจในเบื้อง
ตน้ทางดา้นเทคนิค เชน่ “การวดัแสง” ในสว่น
ตวัผมเอง ค�าวา่ “ยาก” ทีใ่ครหลายคนเคยกลา่ว
ไว ้ผมวา่ มนัไมใ่ช่

 แต่สิ่งที่ค้นพบกลับกลำยเป็นว่ำ

ใครที่ท�ำไม่ได้	มักจะใช้ค�ำว่ำ	ผมลืมครับ	ผม

ไม่มีเวลำฝึกครับ	 หนูไม่ว่ำงที่จะจับกล้อง

เลยค่ะ	 และเมื่อมีกำรตั้งวงสนทนำก็มักจะ

บอกว่ำ	 ตนเองท�ำไม่ได้!!	 ผมคิดแบบนี้	 ไม่

จ�ำเป็นว่ำต้องเป็นเรื่องถ่ำยภำพ	 แต่ไม่ว่ำ 

วิชำไหนๆ	หำกเรำไม่ฝึกฝน	ช่ำงไม้	ช่ำงปูน 

ช่ำงส	ีพนกังำนตดัต่อ	อกีร้อยอีกพนัอำชพี 

อีกร้อยอีกพันควำมรู้	 ถ้ำคุณไม่ฝึก	 ถ้ำ

คุณไม่ท่อง	 แล้วจะเติบโตในองก์ควำมรู้ได้

อย่ำงไร?	 ลองมองย้อนกลับไปในอำชีพ

ของแต่ละท่ำน	 ท�ำไมท่ำนเข้ำใจมันได้ดี	 ท�ำไม

แค่หลับตำท่ำนก็นึกภำพออกเพรำะท่ำนท�ำ

มันทุกวันนั่นเอง

 จ�าเป็นขนาดไหนที่การฝึกถ่ายภาพ
ตอ้งใชเ้วลามากมาย ตอ้งเดนิทางไปไกลๆ ให้
เสยีเวลา ในเมือ่สิง่ของรอบตวัคณุ ชาม ถว้ย ถงั 
กะละมงั หรอืกระทัง่หมอ้ สารพดัทีค่ณุสามารถ
ใชเ้ป็นแบบเพือ่ฝึกหดัถ่ายรปูได้

เก้ำอี้	หำกมองในเวลำปกติ	

แทบไม่มีจุดเด่นใดๆ	แต่หำกเรำ	

“กล้ำ”	ที่จะลองและมีควำม

เข้ำใจในกำร	“ฉกฉวยโอกำส”	

จำกธรรมชำติ		เรำก็จะได้ภำพ

ที่น่ำสนใจมำกกว่ำปกติ

 ทน้ีี คงถงึเวลาของคณุมาลองกนัดสูกั
หน่อยเป็นไร กบัความเขา้ใจในสิง่แรกๆ ของ
การถ่ายภาพ อาท ิ การวางระยะชดัและการ
วดัแสง ก่อนทีจ่ะกา้วขา้มไปสู่ การถ่ายภาพที ่
มากกวา่ตาเหน็
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เลยค่ะ	 และเม่ือมีกำรตั้งวงสนทนำก็มักจะ
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ช่ำงส	ีพนกังำนตดัต่อ	อกีร้อยอกีพนัอำชพี 
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อย่ำงไร?	 ลองมองย้อนกลับไปในอำชีพ

ของแต่ละท่ำน	 ท�ำไมท่ำนเข้ำใจมันได้ดี	 ท�ำไม

แค่หลับตำท่ำนก็นึกภำพออกเพรำะท่ำนท�ำ

มันทุกวันนั่นเอง

 จ�าเป็นขนาดไหนที่การฝึกถ่ายภาพ
ตอ้งใชเ้วลามากมาย ตอ้งเดนิทางไปไกลๆ ให้
เสยีเวลา ในเมือ่สิง่ของรอบตวัคณุ ชาม ถว้ย ถงั 
กะละมงั หรอืกระทัง่หมอ้ สารพดัทีค่ณุสามารถ
ใชเ้ป็นแบบเพือ่ฝึกหดัถ่ายรปูได้

เก้ำอี้	หำกมองในเวลำปกติ	

แทบไม่มีจุดเด่นใดๆ	แต่หำกเรำ	

“กล้ำ”	ที่จะลองและมีควำม

เข้ำใจในกำร	“ฉกฉวยโอกำส”	

จำกธรรมชำติ		เรำก็จะได้ภำพ

ที่น่ำสนใจมำกกว่ำปกติ

 ทน้ีี คงถงึเวลาของคณุมาลองกนัดสูกั
หน่อยเป็นไร กบัความเขา้ใจในสิง่แรกๆ ของ
การถ่ายภาพ อาท ิ การวางระยะชดัและการ
วดัแสง ก่อนทีจ่ะกา้วขา้มไปสู่ การถ่ายภาพที ่
มากกวา่ตาเหน็
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เริ่มลงมือกันเถอะ!!!

 เดินเข้าไปในครวัครบั หยิบแก้วน�้า
ทีเ่หมอืนกนัมาสกัสามใบ เดนิไปซือ้น�้าสม้ น�้า
เขยีว น�้าแดง มาอย่างละขวด ราคาไม่กีบ่าท
หรอกครบั ลงทุนหน่อย!!! เลอืกเวลาถ่าย ไม่
ช่วงเช้าก็ช่วงบ่ายแก่ๆ ของวนัหยุดของคุณ
แลว้เทน�้าสีๆ  ใสแ่กว้ จดัระดบัใหด้สูวยงาม แลว้
วางเรยีงในแนวลกึบา้ง แนวขวางบา้ง
 ในภาพของแนวลึก หยบิเลนส์เทเล
โฟโต ้ ประกอบเขา้กบักลอ้ง แลว้เลอืกใชร้ะบบ
เลอืกคา่รรูบัแสงเอง ( A, AV ) เลอืกคา่ f-stop ที่
กวา้งสดุ เชน่ ม ีf/2.8 กเ็อา f/2.8 หรอื มแีค ่f/5.6
กใ็ช ้f/5.6 ปลอ่ยใหก้ลอ้งมนัท�าหน้าทีเ่ลอืกสปีด
ใหเ้รา ตวัเลขมนัจะวิง่ไปมาแคไ่หนกช็า่ง ปลอ่ย
เคา้ไป แคใ่หส้งัเกตทีค่า่สปีดวา่ เราสามารถถอื
ไหวมัย้ คา่สปีดต�่าเกนิไปหรอืเปลา่ เอาสกัคา่ตวั
เลขที ่ 1/60 กแ็ลว้กนั ใชโ้หมดวดัแสงเฉลีย่ทัง้
ภาพครบั (อาจจะใชโ้หมดอื่นๆ กไ็ด ้ แลว้แต่
ความเขา้ใจในแต่ละโหมดครบั)
 แลว้ซมูเลนสใ์หส้ดุ สงสยัใชม่ ัย้ครบัวา่ 
ท�าไมตอ้ง “สุด” เพราะการซูมสุดระยะในช่วง
เทเลโฟโตน้ัน้ ท�าใหเ้กดิการบบีอดัภาพจากสว่น
หน้าและฉากหลงั ท�าใหภ้าพมองดแูน่นขึน้ หาก
ไมเ่ชื่อ! สามารถทดลองไดค้รบั ถ่ายช่วงกวา้ง
สกัภาพ ชว่งซมูสดุสกัภาพ คณุจะเหน็ถงึความ
แตกต่าง....

ระยะชัด (Depth of Field) 

ที่ปรากฏแปรผันไปตามคารูรับ

แสง และระยะหางระหวางแกว

กับเลนส
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ใช้ระยะเลนสที่ยำวสุดที่มีอยู่

ในแบบฝึกหดัน้ี ผมขอยกตวัอยา่งจาก 
เลนสร์ะยะ 70-200 mm VR1 จากคา่ยนิคอน
นะครบั 
 โดยเริม่ตน้ Zoom ที ่ 200 mm เลย 
ซึง่ผมเรยีกมนัว่า Zoom สุดนัน่แหละ คราวน้ี 
มองผ่านช่องมองภาพของกลอ้งครบั เริม่เดนิ
จากไกลๆ หน่อย สกั 10 เมตรละกนั จะได้
บริหารกล้ามเน้ือกล้ามท้องไปพร้อมๆ กัน
ด้วย!!! เดินเข้าหาแก้วไปเรื่อยๆ จนรู้สกึว่า
แก้วมนัใหญ่จนเกือบเต็มภาพ หรือเมื่อคุณ
พอใจ ก�าหนดระยะในภาพครบั อย่าให้แน่น
จนถงึขอบของภาพ และเวน้ช่องใหเ้ท่าๆ กนั
สกั 1-2 ซม. กว็า่ไป แตใ่หบ้นลา่งเทา่ๆ กนันะครบั
 ผมขอสมมตุวิา่ คณุเลอืกถ่ายแนวนอน
ละกนันะครบั จดัแกว้สเีขยีวไวท้างขวาแลว้วาง
ใบทีเ่หลอืใหล้กึลงไปตามระยะทีเ่ทา่ๆ กนั...หาก
บนลา่งหา่งเทา่ไหร ่ขอบดา้นขวาใหห้า่งมากกวา่ 
1.5 เทา่โดยประมาณครบั (หรอืตามความเหมาะ
สม) ปรบัชดเชย -0.3 stop วดัแสงทีแ่กว้สว่นที่
มนี�้าตรงไหนกไ็ด ้โฟกสั แลว้ถ่ายเลยครบั !!!
 ภาพของคุณจะเป็นภาพแก้วสเีขยีว
ทีช่ดัอยู่ทางขวามอื และสแีดงจนถงึสสีม้จะลด
ระดบัความคมชดัลงไปตามคา่ระยะชดั (DOF) 
ทีเ่ราตัง้ไว ้และในสว่นของพืน้ทีโ่ลง่ทีเ่หลอือยูใ่น
ภาพ หากคณุมคีวามสามารถในการใชโ้ปรแกรม
เสรมิกส็ามารถพมิพค์�าพดูอะไรบางอยา่งลงไป
ในสว่นนัน้กย็อ่มท�าได ้ เพือ่เสรมิน�้าหนกัใหก้บั
ภาพและท�าใหภ้าพดมูคีวามหมายมากยิง่ขึน้
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 ทน้ีี เรามาลองแนวขวางกนับ้าง จบั
แกว้มาตัง้เรยีงหน้ากระดานเลยครบั เปลีย่นคา่
รรูบัแสง ไปซกั f/8 หรอื f/11 แลว้แต่ถนดั แลว้
แต่ศรทัธา!!! เรายงัคงใชช้ว่งซมูชว่งเดมินะครบั 
แต่คราวน้ีเราเอาแกว้กลางไวก้ลางภาพเลยครบั 
จดัสดัสว่นซา้ยขวาใหเ้หลอืขอบภาพเทา่กนั และ
อยา่ใหแ้น่นหรอืหลวมเกนิไป ดา้นบนและลา่งก็
เชน่กนัครบั โฟกสัและวดัแสงแลว้ถ่ายเลยครบั 
ภาพน้ี จะออกมาเป็นแก้วทัง้สามใบชดัหมด 
ซึ่งจะแตกต่างจากภาพก่อนหน้าที่ชดัแค่แก้ว
ใบหน้า และลดหลัน่ความชดัน้อยลงไปเรื่อยๆ 
ในแกว้สดุทา้ย

	 อกีสกัเร่ือง	คอื	กำรฝึกวดัแสงและ

ควำมเข้ำใจในกำรจัดวำงกับแนวคิดง่ำยๆ	

ในกำรจัดวำงแก้ว	 ก่อนอื่นเรำควรต้องดู

ทิศทำงแสงพระอำทิตย์ให้ดี	อ้อ!	อย่ำหลง

คิดว่ำภำพแก้วน้ันถ่ำยใน	 Studio	 นะครับ		

ไม่ ใช่เด็ดขำด	 เพรำะภำพแก้วนั้นถ่ำยกลำง

แจ้ง!!!

 

	 ในทีน่ีเ้ลอืกถ่ำยเวลำเยน็โดยเลอืกให้

แก้วทัง้สำมใบอยูด้่ำนหน้ำแสงอำทติย์เพือ่ให้

เกดิแสงรอบๆ	แก้วและมลีกัษณะแสงทีล่งตวั

แน่นอน	อย่ำงน้อยๆ	มันย่อมสวยงำมกว่ำ	

อยำกวำงตรงไหนก็วำง!!!	 หรือคุณจะว่ำ

ไม่จริง...

  

 แสงที่เปนเสนอยู  

   บริเวณที่ศรชี้ คือ

    ผลของการเลือก

    วางตําแหนงของ

   แสงที่ถูกตอง เพื่อ

  ใหเกิดมิติของงาน

มากขึ้น
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 ในวนัน้ีคณุมัน่ใจไดแ้คไ่หนวา่ คณุเขา้ใจ
มนัจรงิๆ เอาแคต่รงน้ี คณุฝึกฝนมนับา้งหรอืยงั 
ก่อนทีจ่ะกา้วขา้มไปหาสิง่ยัว่ยุทีค่อยกระตุน้ให้
คณุอยากท�าได ้จากภาพทีม่รีายละเอยีดมากมาย

ฝึกมองกันบ้ำง	ฝึกสังเกตกันบ้ำง	

ฝึกลงในรำยละเอียดกันบ้ำง	 ก�ำหนดแสง

ในใจ	 ว่ำถ้ำถ่ำยมำแล้วหน้ำตำมันจะเป็น

เช่นไร	 ???	 ถ่ำยผิดไม่ตรงใจคิดก็ถ่ำยใหม่	

ถ่ำยใหม่	ถ่ำยใหม่	แล้วก็ถ่ำยใหม่	แบบนี้ผม

เรียกว่ำ	 “ฝึก”	 แต่กำรที่จะยกกล้องขึ้นมำ

ถ่ำยมันไปเรื่อยๆ	 ไปเรื่อยๆ	 แบบนั้น	 สิ่งที่

คุณได้รบัคือควำมคุ้นเคยกบักล้องและใช้มนั

คล่องขึ้น	เท่ำนั้นเอง	

กำรวัดแสงคืออะไร? 

หลายๆ คนเข้าใจผิดมาทัง้ชีวิตคิด
วา่การวดัแสงคอื การพยายามท�าใหแ้สงในภาพ
พอดเีป๊ะๆ ผมขอตอบในฐานะคนท�างานถ่าย
ภาพโดยอาชพีวา่ “ไม่ใช่ครับ” 
 การวัดแสงให้พอดี ตามนิยามของ
ความเป็นจรงิค�าวา่ “พอด”ี  ไมไ่ดห้มายความวา่ 
ตอ้งไมโ่อเวอรแ์ละตอ้งไมอ่นัเดอร ์เพราะอารมณ์
ของภาพนัน้ ยอ่มจะตอ้งเป็นไปทีจ่ะสือ่ถงึความ
รูส้กึของคนดภูาพ ใหซ้มึซบัและไดร้บัอารมณ์ให้
ไดม้ากทีส่ดุในภาพ เชน่ เราถ่ายคนก�าลงักลวันัง่
แอบอยูใ่นทีม่ดื เพือ่จะหลกีหนีอะไรบางอยา่ง…
แต่เรากลบัถ่ายทอดภาพออกมาแสงสว่างแบบ
ปกต ิคณุลองคดิดวูา่ ภาพนัน้ๆ มนัจะยงัสง่ผล
ใหน่้ากลวัหรอืไดร้บัความรูส้กึแอบซ่อนหลบหนี
อยูอ่กีหรอืไม?่ 
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กล้องหรือคุณ!!!!
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ควรมหีน้าตาเป็นแบบไหน แบบน้ีคอื “คณุ”
ไมใ่ชก่ลอ้ง

	 ถ้ำคุณคิดว่ำคุณ	 “ผ่ำน”	 เบสิค

ตรงน้ี ไปแล้ว	 คุณลองแอบไปยืนคนเดียว	

แล้วถำมตัวเองว่ำ	ตัวคุณ	“ผ่ำน”	จริงมั้ย

แล้วค่อยๆ	ยกกล้องขึ้น	 ก่อนลั่นชัตเตอร์

ถำมตัวเองอีกคร้ังว่ำ	“ใช่แน่นะ”	แล้วถ่ำยมำ

สัก	1	ภำพ	 แล้วค่อยก้มมองดูภำพที่คุณ

ถ่ำย	 คุณก็จะค้นพบตัวเองว่ำ	 ที่คุณว่ำ

เข้ำใจมนัดแีล้วเรือ่งกำรวดัแสง	แท้ทีจ่รงิแล้ว

มนัใช่หรอืไม่อย่ำงไร.!!!	และคณุต้องท�ำยงัไง

ต่อไปกับตัวคุณเอง.!!!
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 BEFORE  

AFTER

	 ผมขอถำมคุณตรงนี้ก่อน…	 ว่ำคุณเห็นภำพด้ำนล่ำงนี้	 คุณจะมองมันหรือไม่?	

อย่ำว่ำแต่คิดจะถ่ำยเลยครับ...	ถ้ำคุณตอบว่ำไม่.!!!	ผมว่ำคุณพลำดอะไรไปแล้วล่ะ...

ชั้นเชิงแห่งกำรคิด 

หากเราเขา้ใจในศาสตรก์ารถ่ายภาพ 
DRAMATIC อย่างถ่องแท ้ สิง่ทีคุ่ณคดิว่าคุณ
เข้าใจมนัคือ วิถีแห่งการมองของคุณ น่าจะ
ถ่ายทอดภาพออกมาเป็นเชน่ภาพดา้นลา่งน้ี...

 ตอ้งขอบอกก่อนนะครบัว่า ภาพน้ีไม่
ไดม้กีารรทีชัแตป่ระการใด เป็นเพยีงแคพ่ืน้ฐาน
ของการมองค่าเปรยีบต่างของแสงเท่านัน้เอง 
หากบางทา่นยงันึกภาพไมอ่อกวา่ทีม่าทีไ่ปเป็น
เชน่ไร ผมจะไขขอ้ขอ้งใจใหท้า่นเองครบั
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ละอองของแสงที่

ลดควำมเข้มลงไป

เรื่อยๆ

ทิศทำงของแสงที่

ตกลงมำ

เงำมดื ใต้โตะและขอบบนของภำพ

ที่มืดๆ	 มำจำกควำมต่ำงแสงท่ีตกลงท่ีวัตถุ

ครับ	 ท�ำไมมันต่ำง?	 หำกดูภำพแรกประกอบ	

จะเห็นได้ว่ำ	 ส่วนที่ เป็นเงำมืดด้ำนบนภำพ

แสงมีควำมสว่ำงต�่ำกว่ำเหนือเก้ำอี้...	ท�ำไมมัน

ถงึต่ำง???	หำกเรำจะเป็นช่ำงภำพทีด่	ีเรำต้อง

สังเกตครับ	แสงมำจำกด้ำนบน	แล้วบ้ำนทั่วไป

จะมีชำยคำ	แสงและควำมแรงจะเบรคตัวเอง	ณ	

จุดตัดของหลังคำที่มำบังแสง	 แต่ด้วยแสง

ในเวลำนั้นเป็นละอองฟุง	 เลยท�ำให้กระเด็น

ขึ้นด้ำนบนเหนือแคร่ขึ้นไปโดยลดควำมแรง

ลงไปเรื่อยๆ	
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ด้วยเหตุนี้เองหำกเรำจัดกำรแสงได้แม่น...

กดแสงให้ด้ำนบนมืดพอดี	ย�้ำว่ำ	ต้อง	“พอดี”	ก็จะมีแสงเหลือ

ในบริเวณแคร่ครับ	ส่วนภำพบริเวณร้ำนในภำพแรก	จะเห็นว่ำมี

ข้ำวของเพียบ	ตรงนั้นง่ำยครับ	เพรำะแสงมันหลบลงไป 

อยู่แล้ว	ถ่ำยแบบไหนก็มืดครับ	จึงท�ำให้เรำสำมำรถตีวงกว้ำง 

สร้ำงองค์ประกอบภำพกินเข้ำไปในส่วนของร้ำนได้ไม่ยำกครับ... 

SURREALISTIC

คิดให้มำก ถ่ำยให้น้อย
 

	 ไหนลองตอบตัวคุณเองว่ำ	 ถ้ำ	

เห็นสถำนที่แบบนี้	 คุณจะถ่ำยอะไร?	 ยังไง?

ใช้เลนส์อะไร	 มุมกล้องแบบไหน?	 ฉำกหลัง

มีหน้ำตำอย่ำงไร?	 โทนที่ออกมำสีสันแบบ

ไหน?	คอมโพสิชั่นวำงลักษณะใด?	โหมดวัด

แสงคือโหมดอะไร?	Picture	Style	แบบไหน?	

คิดให้ดีที่สุด	คิดให้ครบเท่ำที่จะคิดออก	แล้ว

จึงค่อยมำดูเฉลยกัน

 ก่อนอื่น เราคงตอ้งมอง หดัถ่ายเจาะ
เพื่อน�าเสนอใหค้ล่องใหช้นิ และยิง่ด้วยความ
ที่สิง่ที่เราก�าหนดนัน้เป็นสิง่ที่ผูค้นไม่ใหค้วาม
ส�าคญัในสงัคม กย็ิง่จะท�าใหง้า่ยต่อการน�าเสนอ
ใหน่้าสนใจไดโ้ดยไมย่าก เรามาดภูาพเฉลยกนั
วา่ ตรงกบัทีค่ณุคดิไวห้รอืไม?่

 ใช่แบบที่คุณคิดหรือไม่?	 ถ้ำไม่ ใช่ที่

คิดไว้หรือแย่กว่ำนี้	 คุณคงต้องเริ่มหำข้อ

บกพร่องในตัวคุณเองแล้วล่ะ…
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