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คูมือเลมนี้จะชวยไขขอของใจ
และเติมเต็มการเรียนรู

การถายภาพและการควบคุมกลอง
ใหเปนเรื�องงาย
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EDITOR’ S NOTE
 ฉบบันี� ก็มาถึงฉบบัที�  4 แลว้ครบั เล่มนี�คงเนน้หนกัไปในเรื�องของแสงเป็นหลกั เพื�อ
ใหเ้กิดความเขา้ใจ ในการถ่ายภาพมากยิ�งขึ�น เราตอ้งยอมรบัว่า “แสง” คือหวัใจอนัดบัตน้ๆ 
ของการถ่ายภาพ ภาพจะดูดีหรือไม่นั�น “แสง” มีส่วนเขา้มาสร้างงานใหดู้สมบรูณ์มากยิ�งขึ�น 
 สําหรับทา่นที�เป็นแฟน Dramatic Photo Art คอลมัน์ “How to Dramatic” ฉบบั
นี � แนะนําชั �นเชิงการสร้างมมุมอง เพื�อพฒันาให้ภาพเกิดความแตกตา่งและนา่สนใจมากขึ �น 
และอีกคอลมัน์ที�เป็นน้องใหมแ่ตม่าแรงแซงทางโค้ง ได้รับการกลา่วขานกนัไปในวงกว้างและ
เป็นบทพิสจูน์ให้สงัคมถ่ายภาพ รู้วา่ “จบหลังกล้อง” คือเรื�องจริง พร้อมทั �งมาเปิดเผยข้อมลู
และขั �นตอนการถ่ายภาพวา่มีอะไรบ้าง ซึ�งในฉบบันี � เราได้นําภาพของผู้ ที�เพิ�งหดัถ่ายภาพมา
ได้เพียง 8 เดือน ขอแคเ่พียงมีความตั �งใจและมุ่งมั�น ก็สามารถถ่ายภาพแบบจบหลงักล้อง 
100% ได้ออกมาอยา่งงดงามและนา่ทึ�ง
 นอกจากนี � ยงัมีคอลมัน์ที�นา่สนใจที�พลาดไมไ่ด้ อีกมากมาย “Stock Photography” 
ที�จะมาบอกวา่แสงสําหรับภาพ Stock มีอะไรบ้าง “Professional Thinking” เลม่นี � “แม่บ้าน
มีหนวด” จะมาเปิดเผยที�มาที�ไปของงานถ่ายภาพ ที�มีแนวคดิจินตนาการบรรเจิด และ “Photo 
by Heart” เลม่นี �มีตอนสองของการถ่ายภาพทะเลสาปเฟวา
    ส่วนคอลมัน์อื�นๆ ก็ยงัคงเน้นหนกัในเรื�องของการถ่ายภาพแนว Dramatic ในรูป
แบบตา่งๆ ให้ผู้อา่นที�สนใจได้นําไปประยกุต์ใช้ และหากมีคําถามที�ยงัคาใจ ก็สง่ “หลังไมค์”
มาสอบถามได้เชน่เคยครับ
 ในฉบบัหน้า เหมาะอยา่งยิ�งสําหรับผู้ ที�ชอบ “งานจงัหวะ” โดยเฉพาะ ด้วยเนื �อหา
ที�เข้มข้นในเรื�องการเก็บโอกาส และการเก็บเกี�ยวงานจากเวลาเพียงเสี �ยววินาที หรือจาก 
สีหน้า อิริยาบทของตวัแบบที�เกิดขึ �นเพียงช่วงเวลาอนัสั �น เราจะได้เรียนรู้กนัถึงโครงสร้าง
ของการถ่ายภาพ การควบคมุ Speed Shutter ในแง่มมุตา่งๆ ได้ศกึษางานประเภทที�ต้อง
อาศยัการคิดที�รวดเร็ว แข่งกบั “จังหวะ” ที�ดําเนินไปตลอดเวลา และจะได้เรียนรู้เรื�องการ
ควบคุมกล้องให้พร้อมและไม่พลาด ถึงแม้ว่าภาพนั �นจะเกิดขึ �นเพียงเสี �ยววินาทีก็ตาม 

 ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ�งว่า การพัฒนาทางด้านการถ่ายภาพ
ของเพื�อนๆ จะดขีึ �นภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั �ง 
...ขอให้มีความสุขกับการสร้างภาพจาก “กล้อง” และ “สองมือคุณ” !!!  
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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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ภาพโดย... ณัฐวุฒิ แสงทอง
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เรากําลังจะพาทุกทานมาลับคม
ความรู ในการถายภาพของทาน ฝกฝน

จนเหมือนกับการหยิบชอนเขาปากให
แมนยําไมเลอะเทอะ ดวยการฝก

มองแสง ฝกวางแสงใหเชี่ยวชาญ
เพื�อใหภาพนั้นสวยงามสมใจนึก...

... พูดถึงการประลองความเร็ว หลายๆ คน
คงนึกถึงบรรดารถซิ่งที่ขับขี่สวี๊ดสวาดนา
หวาดเสียวอยูบนทองถนน ซิ๊กแซ็กซายขวา 
ปาดแซงกันไปมา สงเสียงดังกระหึ่มบาด
แกวหูในยามดึกดื�นอยางไมเกรงอกเกรงใจ
ผู ใชรถใชถนน .... 

...การสรางสรรคภาพออกมาให
ตางจากสิ่งที่มองเห็น ภาพๆ นั้นอาจจะ
มีความหมายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ดูมีมูลคาแหงภาพมากขึ้น...
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การเก็บเกี่ยว
ประสบการณ เก็บ

เกี่ยวความทรงจําที่ดีๆ 
ผานการบันทึกดวยตา 
ดวยใจ และดวยสมอง
กลที่เรียกวา “กลอง”

110 Photo by Heart 

	 (ถ่ายภาพดว้ยหวัใจ)

122 หลงัไมค	์(ถาม-ตอบ	

	 ทกุเรื�องเกี�ยวกบัการถ่ายภาพ)
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How to โดย ไมห้ลกั

4 

ห 

ลายตอหลายคร้ัง การถายภาพมกั

จะถูกบังคับดวยกลไกของความ

คิดที่ควบคุมไดยาก...กับใครบาง

คน...เห็นอะไรก็มักจะถายทอดหรือ

นําเสนอสิ่งน้ันออกมาอยางที่เห็นอยูเสมอๆ...แต

แทที่จริงแลว ในบางอารมณ...หากเรา คอยๆ 

บังคับตัวเอง เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เห็น ให ไดงาน

ถายภาพออกมาอีกแนวทาง ความหมายใน

การถายทอดอาจจะแตกตางจากสิ่งที่อยู ตรง

หนา เพราะการสรางสรรคภาพออกมาใหตางจาก

สิ่งที่มองเห็น ภาพๆ นั้นอาจจะมีความหมายไป

ในทิศทางที่ดีขึ้น ดูมีมูลคาแหงภาพมากขึ้น

สิ่งที่เห็น

สิ่งที่เปน อาจไมใช
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How to โดย ไมห้ลกั

4 

ห 

ลายตอหลายครัง้ การถายภาพมกั

จะถูกบังคับดวยกลไกของความ

คิดที่ควบคุมไดยาก...กับใครบาง

คน...เห็นอะไรก็มักจะถายทอดหรือ

นําเสนอสิ่งน้ันออกมาอยางที่เห็นอยูเสมอๆ...แต

แทที่จริงแลว ในบางอารมณ...หากเรา คอยๆ 

บังคับตัวเอง เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เห็น ให ไดงาน

ถายภาพออกมาอีกแนวทาง ความหมายใน

การถายทอดอาจจะแตกตางจากสิ่งที่อยู ตรง

หนา เพราะการสรางสรรคภาพออกมาใหตางจาก

สิ่งท่ีมองเห็น ภาพๆ นั้นอาจจะมีความหมายไป

ในทิศทางที่ดีขึ้น ดูมีมูลคาแหงภาพมากขึ้น

สิ่งที่เห็น

สิ่งที่เปน อาจไมใช

5 

“สิ่งที่เห็น” 

 ผมลองหยิบภาพข้ึนมาภาพ
หนึ่งที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์ ในชั้น
เชิงของแนวคิดที่สามารถหยิบน�าไป
ใช้ได้โดยไม่ยาก 

	 ชว่งเช้าวนัหนึง่	ก่อนท่ีฟ้าจะสาง	ผม
ได้มีโอกาสไปถ่ายภาพ	การเผาข้าวหลามแถวๆ	
จ.ชลบรีุ	สิง่แรกเม่ือไปถงึ	ภาพท่ีเห็นตรงหน้า	
ประกอบไปด้วยคนก�าลงัท�างานเรียงกระบอก 
ไม้ไผ่	 คนส่วนหนึ่งก็แบกเศษกระบอกไม้ไผ่ท่ี
แตกหรือใช้ไมไ่ด้แล้ว	มาเทลงพืน้เพ่ือน�าไปเป็น 
เชือ้เพลงิตอ่ไป

	 ในขณะท่ีเทนัน้	 มีเปลวไฟสีส้มลุก
โชนอยู่เป็นระยะ	 สิ่งแรกท่ีผมคิด	 คงเป็นสี
ท่ีจะเกิดขึน้ในภาพ	 ในส่วนของค่า	 White	
Balanceไฟท่ีมีสีส้มค่อนข้างมาก	 หากเรา
ต้องการปรับคา่	White	Balance	เพ่ือลดความ
เข้มข้นสขีองไฟลง	เราคงต้องปรับคา่องศาเคล
วินให้คา่ต�า่ลงไปเร่ือยๆ	เพ่ือเป็นการแก้สี	แตส่ิง่
ท่ีควรระวงัคือ	สนี�า้เงินท่ีเราเตมิลงไปแก้ส	ีอาจ
ไปเกาะตดิสว่นอ่ืนๆ	ของภาพท่ีเป็นสขีาว	หรือ
ในบริเวณท่ีมีสีของแสงไฟจ�านวนไม่มากนกั 
	 ภาพท่ีเห็นตรงหน้าคืออะไร?	 มัน
เ ร่ืองราวแห่งความเป็นจริง	 ภาพของคน
ก�าลังเผาข้าวหลาม	 มันอาจจะเป็นการ
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อย่ำรังเกียจ “Noise”

	 ในชัน้เชิงของการถ่ายภาพแนว	 Dramatic
ท่ีช่างภาพแนวนีช้อบใช้กันเป็นส่วนมาก	 คือ	 การดัน
คา่	 ISO	สงูๆ	 เพ่ือให้เกิด	Noise	ซึง่ก็คือสิง่ท่ีจะมาช่วย
สร้างบรรยากาศให้กบัภาพชัน้เลศิ	ดงันัน้	ในบางโอกาส	
ถึงแม้ว่าแสงในภาพจะเพียงพอเหลือเฟือ	 เราก็อาจยงั
คงจะใช้	Noise	มาสร้างโทนและอารมณ์ของภาพได้ครับ	

ใส่ Noise 

สร้ำงอำรมณภำพ

	 เราเลือกท่ีจะถ่ายในจังหวะท่ีคุณป้าก�าลัง
เทเศษกระบอกไม้ไผ่ลงบนกองฟืนท่ีมีไฟก�าลงัลกุโชติ
ชว่ง	 เราลองมาสร้างจินตนาการท่ีแตกตา่งด้วยการถ่าย
เจาะ	วางกรอบภาพโดยตดักองฟืนด้านลา่งออกไป	เก็บ
เพียงแสงจากกองไฟท่ีสอ่งสวา่งมายงัฝุ่ นละอองท่ีถกูเท
ลงมาจากตะกร้า	เตมิ	Noise	ลงในภาพให้ได้เกรนภาพ
ท่ีพอเหมาะ	 ช่วยถ่ายทอดความคละคลุ้งของฝุ่ นท่ีลอย
ขึน้มาให้มีน�า้หนกัมากย่ิงขึน้

จินตนำกำรในมุม

ของคนดูภำพ

	 หากเราไม่ได้เล่าเร่ืองราวทัง้หมดและคณุเห็น
เพียงภาพส�าเร็จแล้ว	คณุแทบจะไมท่ราบเลยวา่	เนือ้หา
ของงานท่ีปรากฎในภาพมีความเป็นมาอยา่งไร?	คนเสพ
ภาพรับรู้ได้เพียงแค่ว่า	 ภาพสวย	ภาพน่าสนใจ	ภาพดู
สมจริงในความหมายและเร่ืองราวท่ีก�าลงัด�าเนินอยู่

ในมุมของคนถ่ำยภำพ

	 มนัคือเทคนิค	ชัน้เชิงในการพฒันามมุมองและ
ความคิด	 เพ่ือให้ได้มาซึง่ภาพท่ีแตกต่าง	 ถึงแม้วนัแห่ง
การถ่ายภาพของคณุ	ณ	เวลานัน้	อาจจะมีชา่งภาพนบั
สบิคน	 ยืนถ่ายพร้อมๆ	กบัคณุ	แตค่ณุอาจจะเป็นเพียง
คนเดียวท่ีมีภาพนี	้ภาพท่ีเกิดจากการคิด	ท่ีซบัซ้อน	และ
กลัน่กรองออกมาจาก	“หวัใจ” ของตวัคณุเอง	!!!

ภำพตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นขอบและจุดสิ้นสุด

ของแสงสว่ำง รอบๆ บริเวณ
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จบหลงักลองหลงักลอง โดย ไมห้ลกั
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จบ
หลังกลอง

หลายคนสงสัยวา “จบหลังกลอง” มีความจําเปนมากแคไหน? คนเพิ่งหัด

ถายภาพมาไมนานทําไดหรือไม?

ในอดีตเมื่อสิบๆ ปที่แลว ผมเคยคิดวา การถายภาพ ไมมีความจําเปนใดๆ ที่

ตองเสร็จสมบูรณมาจากในกลองหรือตองใชความพยายามใหใกลเคียงความจริง

กบัภาพในจนิตนาการของเรามากท่ีสุด...จนเม่ือถึงวนัหนึง่ ทีเ่ริม่ไดมโีอกาสเขาทาํงาน

กับหนวยงานที่มีระบบการจัดการที่เขมแข็ง ก็แทบอยากจะโขกหัวตัวเองเลยทีเดียว 

ตราบใดที่ยังมีกลองในมือ คุณคือ “ชางภาพ”

“จบหลังกลอง” บางงานสําคัญยิ่ง 

 กบัคําวา่ “อาชีพถ่ายภาพ” ที�ผา่นมา 
และอาชีพถ่ายภาพ ณ ตรงนั �นมนัชา่งแตกตา่ง
กนัมากมาย มากเสียจนนกึไมอ่อก...มากเสีย
จนสิ�งที�ฝึกฝนในอดีต เหมือนเป็นเดก็ที�เริ�มหดั
คลาน ...“ถ่ายเสร็จแล้ว ผมขอการ์ดเลยนะ
ครับ”  คําๆ นี � ทําให้ผมสะดุ้ง หายใจไมท่ั�วท้อง...

ตัว
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9 

 งานถ่ายภาพเพื�ออาชีพ ที�ต้องทําเพื�อคา่จ้าง เพื�องานของลกูค้า มีหลากหลายรูปแบบ แต่
ที�ทําให้ผมกงัวลก็คืองานที�ลกูค้าต้องการภาพสดๆ เดี�ยวนั �น เวลานั �นเลย ให้ตายซ ิมนัคือเรื�องจริง
ครับ !!!  คํ�านี �มีคอนเสร์ิต นกัขา่วก็อยากได้ภาพไปตีพิมพ์เพื�อออกให้ทนัเช้าของอีกวนั หลบัตานกึ
ภาพนะครับ…คอนเสร์ิตจบหาัทุม่ หนงัสอืต้องพิมพ์ก่อนฟ้าสาง เมื�อฟ้าสวา่งหนงัสอืต้องเสร็จ…
คําถามที�งา่ยมากๆ “เอาเวลาตรงไหนไปปรับแก้ครับ?”
 ด้วยเหตนีุ � เวทีคนถ่ายภาพเพื�อความสขุกบัเวทีคนถ่ายภาพเพื�อหน้าที�การงาน วิถีการ
คดิ จงึอาจแตกตา่งกนัพอสมควร

ฝกฝนเพื่อคุณภาพงานที่ดีกวา

 ในวันนี � ผมขอยืนยันว่า การจบหลังกล้องมีความจําเป็นอย่างแน่นอน...ในบาง
โอกาส งานที�ต้องการภาพสดๆ คณุก็ต้องจดัการส่งงานแบบสดๆ ได้ หรือหากเราโชคดี งาน
อาจจะคอยเวลาการรับส่งภาพไปอีกสี�ห้าวนั  อนันี � ช่างภาพก็คงมีเวลาให้ปรับแก้ไขภาพได้  
 แตไ่มว่า่อยา่งไรก็ตาม การฝึกฝนให้เราทําได้ทกุอยา่ง “ย่อมดกีว่า” ที�จะไปตะแบงวา่สิ�ง
ไหนควรทํา สิ�งไหนไร้สาระ มนัจะผิดอะไรมากมายกบัการที�ฝึกให้งานออกมาสมบรูณ์ที�สดุ เพราะ
มนัหมายถงึ “คุณภาพ” ของตวัคณุเอง…หากจะถามวา่ แล้วคนที�เพิ�งถ่ายภาพได้ไมน่านละ่ จะ
ทําได้หรือไม?่ ตอบได้ทนัทีครับ ทําได้แนน่อน

มือใหม คุณก็ทําได

 วันนี � ผมขอยกตัวอย่าง น้องส้ม หรือ คุณภคพร เพชรลูกอินทร์ เจ้าของภาพ
“จบหลังกล้อง100%” เรียนถ่ายภาพมาเพียง 8 เดือน แตด้่วยความพยายามฝึกฝนจนเริ�มเข้าใจ

 เป็นอย่างไรบา้งครบักบัภาพจากมือใหม่ที�เพิ�งจบักลอ้งไม่ถึงปี ผลิตงานที�ออกจากกลอ้ง 
100% ความภาคภูมิใจย่อมมีแน่นอน และมาพร้อมกบัคณุภาพงานที�เกิดจากในการใฝ่รู้ ความ
ตั�งใจจริง ความมุ่งมั�น และมีความสขุทกุครั�ง ที�ผูค้น เรียกคณุว่า “ช่างภาพ” อย่างน่าภูมิใจ...
หรือคณุว่าไม่จริง !!!!

• เริ่มจากกลอง Nikon D3 ถายภาพ

ในชวง 180 mm ที่คา F/3.2 Speed 

Shutter 1/125s  

• คา White Balance ควรจัดวางใหเหมาะสมกับตัว

งาน ในที่นี้ เลือกที่จะใหโทนภาพออกมาทางโทนอุน จึง

เลือกใช คา 7690 องศาเคลวิน

• มาถึงสวนที่สําคัญ คือ Picture Control ที่จะ

แปรสภาพของภาพ ใหออกมามีพลังมากนอยแค

ไหน ในที่นี้ ใช Landscape Mode เพิ่มควา มคม

ของภาพไปทางบวก เพื่อไปกําหนดใหเกิดเกรนในภาพ

ชัดเจนขึ้น แตการเรงความคม หรือการถายภาพติด

อันเดอรมากๆ อาจสงผลใหสีของภาพดูเขมหรือ

สดขึ้น จึงจําเปนตองไปลดคาความอิ่มสีลง ในภาพนี้

ใช คา -2 และมีการปรับคา Hue ไปในทางสีเขียว +1

เรามาดูกันวา การตั้งคาตางๆ ประกอบไปดวยอะไรกันบาง
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โดย :  Fix Art
ต้นเร่ืองโดย อนรัุกษ์ ชลมนีู (บวิ)

“แมบาน มหีนวด!”

คํา 

ๆ นี ้เปนชือ่ทีคุ่นห ูคุนตาหลาย ๆ  ทาน

ในสังคมออนไลน ใน Facebook หรอื

แมแตทานที่ ไมเคยรูจกั แคชือ่ก็คงทําให

แปลกใจมิใชนอย “เขา” คือใคร? เขามีอะไรถึงทําให

สังคมออนไลนตองกลาวขวัญถึง!!! 

 เขาไม ใชเทวดา ไม ใชนางฟา แตเปนคนเดินดิน

กินขาวแกงเหมือนคุณๆ ทุกคนนั่นแหละ แตสิ่งที่เขา

มีและสงใหเขาเปนที่รู จักอยางกวางขวางในสังคม

ออนไลน นัน่กค็อื “หัวใจ” ทีเ่ต็มไปดวยความ “กลา” 

ที่ออกจะบาบิ่น กับสมญานามที่เขาบรรจงตั้งขึ้นมา

เอง ...“แม่บ้าน มีหนวด”
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“แม่บ้าน มีหนวด” 

 หากคุณเคยท่องโลกออนไลน์ไปใน
ห้องของเขา จะพบวา่หลายตอ่หลายความเหน็
ท่ีสง่ไปยงัเขา มีทัง้ค�าวจิารณ์ท่ีให้ก�าลงัใจ ถกูใจ
กด “Like” ไปจนถึงค�าดูถูกดูแคลนท่ีท�าร้าย
ความรู้สึกอย่างสาหัส ทุกอย่างเกิดขึน้บน
การตดัสินใจของผู้ดภูาพ โดยไม่ได้มองลกึถึง
ความส�าคญัของคนสร้างภาพว่าเขาต้องการ
อะไรกนัแน!่!! 
 การให้ความส�าคญัในเนือ้งานทัง้การ
ถ่ายภาพ การเลอืกเสือ้ผ้า การออกแบบแนวคดิ
จากจินตนาการท่ีหลดุโลก การสร้างความแตก
ต่างให้กบัตวัเอง ความละเอียดในทกุขัน้ตอน
การท�างาน และความตัง้ใจจริงเพ่ือสร้างความ
บันเทิงให้กับผู้ ชมภาพ ไม่ว่าจะเกิดขึน้ด้วย
ปัจจยัอะไรก็ตาม สิ่งหนึ่งท่ีคนๆ นีท้�าขึน้ เพ่ือ
ต้องการมอบความสขุและความสนกุ เพียงแค่
รอยยิม้ท่ีปรากฏขึน้บนใบหน้าคณุ แคนี่เ้ขาก็มี
ความสขุแล้ว... 
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 การเดินทางในการค้นหาตวัตนเร่ิม
ต้นขึน้ ระหวา่งความจริงในงานแสนรักกบัเร่ือง
ราวท่ีมิอาจเปิดเผยให้คนท่ีรักมากท่ีสดุรู้ อะไร
จะเกิดขึน้? และเม่ือเวลานัน้มาถงึ คนท่ีรักมาก
ท่ีสดุจะรับความจริงของเขาได้หรือไม ่อะไรคือ
สาเหตสุ�าคญัท่ีท�าให้เขากล้าท่ีจะท�าในสิง่ท่ีคน
หลายๆ คนไมก่ล้า ความส�าเร็จท่ีย่ิงใหญ่จะมา
พร้อมปัญหาท่ีใหญ่ย่ิงเพียงใดนัน้ เรามาไข
ความลบัเหลา่นีด้้วยกนัคะ่...

ถาม : สวัสดีค่ะ ได้ยินชื่อมานานพอ

สมควร วันนี้ เลยตัดสินใจที่จะขอ

อนุญาตพูดคุยกับ คุณบิว “แม่บ้านมี

หนวด” เรื่องราวต่างๆ มีที่มาที่ ไปและ

เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ? 

ตอบ :  เปิดเพจน่ีนานพอสมควรแล้ว เหตผุล
เพราะบิวชอบถ่ายภาพ ชอบแต่งตวั มนัเป็น
ความสะใจส่วนตวัมากกว่า เพราะเป็นสาว

ประเภทสองละมัง้ แตจ่ริงๆ มนัคือ “ความสุข” 
ในการท�าล้วนๆ มากกว่า พอคนอ่ืนถามว่า
ท�าไม? ค�าตอบก็ท�าไมล่ะ! มนัเป็นความสขุ
ของฉัน อะไรอย่างนี ้ เม่ือก่อนกลุ่มนีย้งัเป็น
กลุม่เลก็ๆ พอมีคนรู้จกัมากขึน้ มนัมีผลท�าให้
อะไรหลายๆ อย่างเปล่ียนแปลงไป มีผลย่ิง
ใหญ่และเง่ือนไขมากขึน้ ท�าให้เราเร่ิมระวงั
ตวั ส�าหรับเพ่ือนๆ ท่ีรู้จกับวิในรัว้มหาวทิยาลยั 
ส�าหรับบวิไมใ่ชข่องแปลกส�าหรับเพ่ือนๆ ตัง้แต่
สมยัเรียนท่ีลาดกระบงัแล้วคะ่
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ผลงานการถ่ายภาพของ อาจารย์ปราชญ์ อรุณรงัษี

ถาม : อยากให้ทกุคนเหน็อะไรในตวัเราคะ?

ตอบ :  อยากให้คนรักเราในสิง่ท่ีเราเป็น เพราะ
มนัเป็นความสขุล้วนๆ คะ่ ความสขุของบวิเป็น
ความสขุท่ีเกิดขึน้จากความต้องการท่ีจะเป็น ท่ี
จะท�า แล้วก็เร่ิมมีเพ่ือนๆ เข้ามาชว่ย ใครวา่งก็
มาชว่ย ถกูบงัคบัมาบ้าง สมคัรใจมาบ้าง แล้ว
แตใ่ครจะวา่ง ก็เป็นเพ่ือนๆ ท่ีจบมาพร้อมๆ กนั
มีทัง้นิเทศฯ สถาปัตยกรรม ตดัตอ่ภาพยนตร์ มี
เพ่ือนหลายสาขามากคะ่ ท่ีมาชว่ยท�าให้เราได้
มมุมองหลายแบบมากมาย เราแชร์กนั ช่วย
กนัดแูละเราก็ไม่คิดท่ีจะถ่ายอะไรท่ีท�าให้คน
ดูเสียความรู้สึก เราเลือกท่ีจะไม่ถ่ายกับวัด 
เลอืกท่ีจะไมถ่่ายสถานท่ีท่ีไมส่มควรท่ีเป็นการ
เสียดสีสงัคม

ถาม : แสดงว่าคดิถงึความถกูต้องเป็น

หลกัเช่นกนั

ตอบ: พวกเราไมไ่ด้เป็นพวกคดิบวกและเราไม่
ได้ท�าให้ใครเดือดร้อนหรือเบียดเบียนใคร เรา
อยากโชว์ว่าเรามีความสุข ตอนแรกก็คิดว่า
เราต้องอธิบายหรือเปลา่วา่ท�าไมถึงท�าแบบนี ้
ก็เร่ิมคิดวา่เราต้องมาอธิบายความสขุของเรา

พวกเราไม่ได้ตั้งความหวังอะไรมากไปกว่าการสร้างความสุข

ของตัวเอง ไม่ได้คิดว่า ถ้าวันนี้มีคนชอบเรามาก แต่เมื่อวัน

หนึ่งมีคนชอบเราน้อยลงล่ะ หรือคนดูต้องชอบฉันรักฉัน แบบ

นั้นเราไม่ได้คิด เพราะเราคิดแค่ว่า เราได้ท�ามันจะเป็นไรไปถ้าเรา

ก�าลังท�าสิ่งที่เป็นตัวเรา
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