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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.รักอนงค์ ชมปรีดา 
 

สิ่งที่ควรและไม่ควรท าในการถ่ายภาพ
บุคคล 
(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 

สิ่งที่ควรและไม่ควรท าในการถ่ายภาพ
บุคคล พอสรุปได้ดังนี้ 
     ๑. อย่าให้งานของทุกคนเหมือนกัน
ประมาณว่าให้ลองย้ายต าแหน่งของแสงไฟ 
หรือ อุปกรณ์ต่ า งๆภายในสตูดิ โอบ้ าง 
เพ่ือที่จะท าให้งานที่ออกมานั้นไม่ซ้ าซาก
จ าเจ 
     ๒. อย่ามองผ่านกล้อง หรือจดจ่อกับ
กล้องของคุณนานเกินไป 
     ๓. อย่าให้สมาชิกครอบครัวหรือผู้ช่วย
ในบริเวณนั้นมารบกวน 
     ๔. อย่าแสดงความไม่มั่นใจในเรื่องแสง
และสีที่จะใช้ถ่าย 
     ๕. อย่าประเมินลูกค้าต่ าเกินไปเกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอล 
     ๖. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คุยกับลูกค้า 
     ๗. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ 
     ๘. ท างานเป็นทีมกับลูกค้า 
     ๙. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับท่าทางของแบบ
หรือแสง ให้กลับไปยังพ้ืนฐาน ย้อนไปท่า
ปกตแิล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ 
     ๑๐. ให้แบบมองมาที่กล้อง พยายามให้
แบบมองเข้ามาที่เลนส์ ยิ้มหรือไม่ก็ได้ การ
มองแบบนี้มีพลังมาก 
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สิ่งที่ควรและไม่ควรท าในการถ่ายภาพบุคคล 

ในการถ่ายภาพบุคคลนั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณามีหลายอย่าง ซึ่งพื้นท่ีตรงนี้อาจจะไม่พอ จึงขอสรุปหัวข้อ
ส าคัญ ๆ ที่จะท าให้คุณผ่านอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพผลงานของคุณ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าของคุณได้ 

๑. ในสตูดิโอ อย่าปล่อยไฟทิ้งไว้ที่เดิมค้างคืน เพราะถ้าคุณท าแบบนี้ งานช่วงท้าย ๆ ของวันนี้จะไป
เหมือนกับงานช่วงแรกของวันต่อไป ถ้าคุณต้องการแบบนั้นก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าต้องการความสร้างสรรค์เช่นในงาน
โฆษณา – อย่าให้งานของทุกคนเหมือนกันประมาณว่าให้ลองย้ายต าแหน่งของแสงไฟ หรืออุปกรณ์ต่างๆภายใน
สตูดิโอบ้าง เพื่อที่จะท าให้งานที่ออกมานั้นไม่ซ้ าซากจ าเจ 

๒. อย่ามองผ่านกล้อง หรือจดจ่อกับกล้องของคุณนานเกินไป ยกตัวอย่างเหตุการณ์ คุณอาจจะก าลังมอง
ไปที่แบบ คุณปรับโฟกัส เช็คค่า F-Stop ดูความเร็วชัตเตอร์หรือ ตั้งค่าต่าง ๆ ใน viewfinder ไม่ว่าคุณจะท าอะไร
อยู่ก็ตาม แบบก าลังนั่งอยู่ตรงนั้น เมื่อมีการเชื่อมโยงกันระหว่างคุณกับแบบเมื่อไหร่ ห้ามตัดความเชื่อมโยงระหว่าง
คุณกับแบบจนกว่าคุณจะกดชัตเตอร์ข้อนี้น่าจะประมาณว่าให้เราให้ความส าคัญกับแบบให้มาก ไม่ใช่มัวดูแต่กล้อง 
ตั้งค่านู่นนี่ไม่สนใจแบบ เรียกแบบให้มองกล้องแล้ว แต่คุณยังไม่ถ่าย มัวไปท านู่นท านี่ ดังนั้น ใช้เวลาตั้งค่ากล้องให้
กระชับที่สุด เรียกแบบ จัดท่าทาง เรียกอายคอนแทค แล้วกดชัตเตอร์ อย่าให้การตั้งค่าต่างๆมาขั้นจังหวะการ
พูดคุยกันระหว่างคุณกับแบบ 

๓. อย่าให้สมาชิกครอบครัวหรือผู้ช่วยในบริเวณนั้นมารบกวนคุณ อย่างที่บอกไว้ ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก 
ท าให้เค้ารู้สึกว่าเค้าคือคนที่ส าคัญที่สุด ไม่ใช่คุณซึ่งเป็นช่างภาพ 

4. อย่าแสดงความไม่มั่นใจในเรื่องแสงและสีที่จะใช้ถ่าย ให้ทดสอบค่าต่างๆให้เรียบร้อยก่อนลูกค้าจะเข้า
มาเป็นแบบ "ถ้าคุณแสดงความรู้สึกที่ม่ันใจ ลูกค้าจะเกิดความเชื่อใจ" 

๕. อย่าประเมินลูกค้าต่ าเกินไปเกี่ยวกับความรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอล ทุกคนรู้ว่าช่างภาพใช้กล้องดิจิตอล 
บางทีลูกค้าอาจจะมีเครื่องสแกนและปริ้นเตอร์ที่ดีกว่าช่างภาพบางคนเสียอีก ดังนั้น อย่าดูถูกพวกเข้าเกี่ยวกับเรื่อง
เทคโนโลยีเด็ดขาด 

๖. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คุยกับลูกค้า คุยเรื่องครอบครัว อดีต ไปเที่ยวกับครอบครัวที่ไหน สิ่งเหล่านี้จะ
ท าให้คุณสามารถถ่ายภาพได้อย่างที่เขาเป็นจริง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าเค้าเป็น 

๗. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ ไม่เข้าใจว่าท าไมกล้องของช่างภาพบางคนถึงเตือนว่า low battery เมื่อ
เริ่มถ่ายไปได้สองสามภาพ ถึงแม้จะใช้เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่นาน แต่นั่นแสดงถึงความไม่เตรียมพร้อมของคุณ 

๘. ท างานเป็นทีมกับลูกค้าของคุณ พยายามแนะน าลูกค้าของคุณถึงวิธีการท างานที่จะท าให้ได้รูปออกมาดี
ที่สุด เช่นเดียวกับท่ีลูกค้าของคุณจะช่วยคุณถ่ายทอดตัวตนของเขาออกมาให้ได้มากท่ีสุด 
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๙. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับท่าทางของแบบหรือแสง ให้กลับไปยังพ้ืนฐาน ย้อนไปท่าปกติท่ีคุณรู้จักโดยใช้แสง
ธรรมดาที่สุด จากจุดเริ่มต้นนี้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะโลดแล่นอีกครั้ง  

๑๐. ให้แบบมองมาที่กล้อง เคยเห็นช่างภาพหลายคนให้แบบมองไปมองมาทั่วห้อง พยายามให้แบบมอง
เข้ามาที่เลนส์ ยิ้มหรือไม่ก็ได้ การมองแบบนี้มีพลังมาก ถ้าศีรษะของแบบหันออกไปจากกล้องมาก ควรจะให้
สายตาของแบบมองมาที่เลนส์ 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SiamFreestyle.com 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง สิ่งที่ควรและไม่ควรท าในการถ่ายภาพบุคคล ได้แก่ 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการถ่ายภาพบุคคลและ สิ่งที่ควรและไม่ควรท าในการถ่ายภาพบุคคล เพ่ือให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   
 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ สิ่งที่ควรและไม่ควรท าในการถ่ายภาพบุคคล ในการถ่ายภาพ
บุคคลนั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณามีหลายอย่าง ที่จะท าให้ผ่านอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพผลงาน และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลที่เป็นแบบให้เราได ้โดยสามารถสรุปได้คร่าวๆ ดังนี้ 

- อย่าให้งานของทุกคนเหมือนกัน 
- อย่าให้การตั้งค่าต่างๆมาขั้นจังหวะการพูดคุยกันระหว่างคุณกับแบบ 
- ท าให้เค้ารู้สึกว่าเค้าคือคนที่ส าคัญที่สุด ไม่ใช่คุณซึ่งเป็นช่างภาพ 
- อย่าประเมินลูกค้าต่ าเกินไปเกี่ยวกับความรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอล 
- เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ 

  

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 ในการถ่ายภาพบุคคลนั้นเราควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ ให้
ความส าคัญกับแบบและถ่ายภาพให้ออกมาดีท่ีสุด  

 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

 กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม การถ่ายภาพกลางคืน ( NIGTH SHOT ) เพ่ือให้
สอดคล้องกับ สิ่งที่ควรและไม่ควรท าในการถ่ายภาพบุคคล ครั้งต่อไปประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 


