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การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร
Food Porn in Food Menu Photography Production

เวทิต ทองจันทร์*

บทคัดย่อ

 ก�รเพิ่มเสน่ห์ในก�รสร้�งสรรค์ง�นภ�พถ่�ยในเล่มร�ยก�รอ�ห�ร มีจุดมุ่งหม�ยสำ�คัญ คือ สรุป

คุณลักษณะสำ�คัญของก�รถ่�ยภ�พอ�ห�รสำ�หรับจัดทำ�เล่มร�ยก�รอ�ห�ร เพื่อโน้มน้�วใจลูกค้�ในก�รตัดสินใจ

เลือกร�ยก�รอ�ห�ร ซึ่งได้ข้อสรุปว่� 1. ก�รจัดภ�พชุดอ�ห�รเพิ่มเติมจ�กภ�พสินค้�เดี่ยว โดยนำ�เสนอส่วนผสม

ของเครือ่งปรงุทีเ่สรมิคว�มสดใหม ่และนำ�เสนอก�รจัดว�งอ�ห�รแบบใหม ่ 2. นำ�เสนอด้วยก�รถ�่ยภ�พมมุแคบ

ในระยะใกล้ 3. ก�รเพิ่มคว�มมันว�วในอ�ห�ร 4. ก�รเตรียมวัตถุดิบ ดูเต่งตึง ดูกระชับ และ 5. ก�รนำ�เสนอวิธี

ก�รบริโภคอ�ห�ร

คำ�สำ�คัญ: เสน่ห์ของอ�ห�ร, ภ�พถ่�ยอ�ห�ร, ก�รโน้มน้�วใจ, ภ�พถ่�ยโฆษณ�

Abstract

 The objective of this article is to provide attribution of Food porn in food menu pho-

tography production to persuade customer to choose their food from the menu. The conclusion 

of the study are : (1) Presenting fresh ingredient in photograph composition with new layouts 

(2) Presenting with close-up view (3) Presenting with glossy and shiny food texture (4) Preparing 

raw fresh food to keep the ingredient firms and tighten (5) Providing ready to serve meal to 

share eating action to the customer. 

Keywords: Food Porn, Food Photography, Persuasion, Advertising Photography.

ที่มาและแรงบันดาลใจ

 แรงบนัด�ลใจท่ีทำ�ให้เกดิบทคว�มน้ี เกดิจ�ก

ก�รมติขิองก�รสือ่ส�รในสงัคมออนไลน ์ทีใ่ช ้hashtag 

(ก�รตดิขอ้คว�มในกระด�นข�่วบนสือ่สงัคมออนไลน)์ 

คำ�ว่� #foodporn ที่สม�ชิกในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้ง

ใน instragram และ facebook โพสต์ภ�พอ�ห�รที่

ตนไดไ้ปรบัประท�นในร�้นอ�ห�ร พรอ้มตดิขอ้คว�ม 

#foodporn ซึ่งหม�ยถึง ภ�พอ�ห�รที่ยั่วคว�มรู้สึก

อย�กท�นของผู้ชม โดยคำ�ว่� porn ม�จ�กคำ�ว่� 

pornography ที่ให้คว�มหม�ยว่� โป๊ เปลือย แต่ใน

คว�มหม�ยของ food porn สำ�หรับภ�พถ่�ยอ�ห�ร

ใน instragram และ facebook นี ้กลุม่สม�ชกิสงัคม

ออนไลน ์ไดใ้หค้ว�มหม�ยนี ้ว�่ glamour หรอื คว�ม

มีเสน่ห์ หรือ อ�ห�รที่ยั่วนำ้�ล�ย ซึ่งจะไม่คำ�นึงถึง

สขุภ�พกบัอ�ห�ร แตจ่ะเนน้ทีอ่�รมณใ์นก�รสือ่คว�ม

หม�ยด้วยภ�พ ในอ�รมณเ์ดียวกนักบัก�รเกิดอ�รมณ์

ท�งเพศ ซึ่งสม�ชิกในสื่อสังคมออนไลน์จะส่งต่อภ�พ

อ�ห�รให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มเครือข่�ยออนไลน์เพื่อ

ยั่วยวนให้อย�กรับประท�นอ�ห�ร คว�มนิยมในก�ร

ถ่�ยภ�พอ�ห�รเพื่อแสดงออกผ่�นสื่อสังคมออนไลน์

* หัวหน้�ภ�ควิช�สื่อดิจิทัล คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม
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นี ้ทำ�ให้เกดิปฏกิริยิ�กบัมวลชนสว่นใหญ ่เพร�ะได้รบั

ข้อมูลภ�พถ่�ยอ�ห�รในปริม�ณม�กขึ้น

 เมื่อเกิดกระแสคว�มนิยมในก�รถ่�ยภ�พ

อ�ห�รม�กขึ้น ร้�นอ�ห�ร ซึ่งต้องใช้ภ�พถ่�ยอ�ห�ร

ในก�รส่งเสริมก�รข�ย จึงต้องปรับตัวให้ภ�พมีเสน่ห์

ในลักษณะเดียวกันกับ food porn เพื่อให้ภ�พมี

ศักยภ�พในก�รโน้มน้�วใจผู้ชมได้ม�กยิ่งขึ้น

ภ�พที่ 1 เล่มร�ยก�รอ�ห�ร (food menu) 

ของร้�น บ�ย กัลปพฤกษ์ แสดงร�ยก�รอ�ห�รแบบสินค้�เดี่ยว (Product alone)

จุดมุ่งหมาย

 วัตถุประสงค์สำ�คัญในก�รเขียนบทคว�มชิ้น

นี้ คือ ผู้เขียน ในฐ�นะช่�งภ�พ ต้องก�รจะสรุป

คุณลักษณะสำ�คญัของก�รถ�่ยภ�พอ�ห�รสำ�หรบัจดั

ทำ�เล่มร�ยก�รอ�ห�ร โดยศึกษ�จ�กก�รสร้�งสรรค์

ง�นภ�พถ่�ยอ�ห�รสำ�หรับจัดทำ�เล่มร�ยก�รอ�ห�ร 

(Food Menu) ของภัตต�ค�รชั้นนำ�ในกรุงเทพ เช่น 

ร�้น บ�ย กลัปพฤกษ ์และ ภตัต�ค�รจนีหงเป� (Hong 

Bao) เป็นต้น บทคว�มชิ้นนี้จึงค�ดหวังให้ผู้อ่�น

ส�ม�รถนำ�ข้อมูลจ�กบทคว�มไปใช้ในก�รว�งแผน

ก�รสร้�งสรรค์ง�นถ่�ยภ�พอ�ห�รสำ�หรับจัดทำ�เล่ม

ร�ยก�รอ�ห�ร ในครั้งต่อ ๆ ไป และนำ�คว�มรู้ไปใช้

ประโยชน์ในก�รเรียนเรื่องก�รถ่�ยภ�พอ�ห�รต่อไป

 เล่มร�ยก�รอ�ห�ร (Food Menu) เป็น

เครื่องมือก�รสื่อส�ร ท่ีทำ�หน้�สื่อส�รระหว่�ง

ภัตต�ค�รและลูกค้�ผู้ เข้�ม�รับประท�นอ�ห�ร 

เป็นก�รถ่�ยภ�พอ�ห�รเพ่ือหวังผลเพ่ือก�รโฆษณ� 

(Food Photography) โดยที่ภ�พถ่�ยในเมนูอ�ห�ร

จะตอ้งทำ�หน�้ทีโ่นม้น�้วใจลกูค�้ ใหต้ดัสนิใจเลอืกสัง่

อ�ห�ร โดยลูกค้�จะส่ังอ�ห�รแบบผสมผส�น เพื่อ

รวบรวมอ�ห�รหล�กหล�ยจ�น ให้กล�ยเป็นม้ือ

อ�ห�ร 1 มื้อ โดยเฉพ�ะลูกค้�ที่ไม่ได้คุ้นเคยกับร้�น  

(communication with stranger ) เล่มร�ยก�ร

อ�ห�รจึงมักจะต้องสื่อส�รไปยังลูกค้�ร�ยใหม่ที่เป็น

คนแปลกหน�้ เนือ่งจ�กลกูค�้เดมิทีม่คีว�มคุน้เคยกับ

ภัตต�ค�รในลักษณะ “ข�ประจำ�” ก็จะทร�บข้อมูล

สำ�รับอ�ห�รของร้�นดีอยู่แล้ว เดิมนั้นเล่มร�ยก�ร

อ�ห�รจะนำ�เสนอภ�พอ�ห�รในลักษณะสินค้�เดี่ยว 

(Product Alone) เพื่อให้ลูกค้�ได้เลือกสรรโดยง่�ย 
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แต่ด้วยวัฒนธรรมก�รสื่อส�รด้วยภ�พอ�ห�รในแบบ 

food porn ในปัจจุบัน จึงทำ�ให้ลูกค้�คุ้นเคยกับ

ร�ยก�รอ�ห�ร เล่มร�ยก�รอ�ห�รจึงต้องเพิ่มเสน่ห์

ให้กับก�รถ่�ยภ�พให้ม�กยิ่งขึ้น

ภ�พที่ 2 เล่มร�ยก�รอ�ห�ร ที่ใช้ก�รเพิ่มเสน่ห์

ด้วยก�รถ่�ยภ�พเป็นชุดอ�ห�รสินค้�เดี่ยว 

(Product alone)

 ก�รถ่�ยภ�พอ�ห�รสำ�หรับทำ�เล่มร�ยก�ร

อ�ห�ร จงึตอ้งถ�่ยภ�พใหใ้กลเ้คยีงกบัอ�ห�รทีล่กูค�้

จะได้เห็น เมื่อถูกนำ�เสนอบนโต๊ะ และได้รับประท�น 

ภ�พถ�่ยในเลม่ร�ยก�รอ�ห�รจงึมหีน�้ทีใ่นก�รสร�้ง

แรงจงูใจใหก้บัผูช้ม โดยมวีตัถุประสงคเ์พ่ือนำ�ภ�พชดุ

อ�ห�รนั้น ช่วยก�รส่งเสริมก�รข�ยอ�ห�รในร้�นค้�

หรือภัตต�ค�ร ดังนั้นภ�พถ่�ยอ�ห�รนั้น ๆ จึงมี 

หน้�ที่สำ�คัญ คือ สื่อส�รกับลูกค้� ด้วยก�รช่วยจูงใจ

ลูกค้�ที่อ่�นหรือดูเมนูให้ตัดสินใจสั่งอ�ห�รดังกล่�ว

หน้าที่ในการสื่อสารของเล่มรายการอาหาร

 ภ�พถ่�ยอ�ห�รสำ�หรับเล่มร�ยก�รอ�ห�ร 

(Food Menu) จะมีคว�มแตกต่�งจ�กภ�พถ่�ย

อ�ห�รในตำ�ร�อ�ห�ร เพร�ะตำ�ร�อ�ห�ร (Cook 

Book) จะแสดงภ�พก�รทำ�อ�ห�รในแบบทำ�กันเอง

ภ�ยในบ�้นได้ (Homemade) ซึง่จะคล�้ยคลงึกนักับ 

ภ�พอ�ห�รท่ีใช้ในนิตยส�รแนะนำ�ก�รทำ�อ�ห�ร 

(Food Magazine) ทีจ่ะใช้ภ�พถ�่ยอ�ห�รทีน่ำ�เสนอ

ในแนวท�งก�รทำ�อ�ห�รเองทีบ่�้นเชน่เดียวกนั ซ่ึงท้ัง

ตำ�ร�ค�อ�ห�ร และนิตยส�รแนะนำ�ก�รทำ�อ�ห�ร

ต่�งก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อโน้มน้�วใจให้ผู้

อ�่นลงมอืทำ�อ�ห�รเอง จึงต้องใชภ้�พถ่�ยท่ีแสดงออก

ว่� ผู้อ่�นก็ส�ม�รถทำ�เองได้

 ภ�พถ่�ยอ�ห�รในเล่มร�ยก�รอ�ห�รเป็น

เหมอืนตัวแทนหรือหน�้ต�ของร้�น (image) ทีจ่ะต้อง

มีรูปลักษณ์เหมือนกันในก�รเสิร์ฟทุกครั้ง มีลักษณะ

เปน็สินค�้ในเชงิอตุส�หกรรม (Mass Product) เพร�ะ

ต้องแสดงถึงคว�มมีม�ตรฐ�นในอุตส�หกรรมร้�น

อ�ห�ร ก�รจัดแต่งจ�น และก�รจัดแต่งอ�ห�ร จึงจะ

ต้องมีแบบแผนเฉพ�ะของร้�น เพื่อให้ลูกค้�จดจำ�ได้

 ภ�พถ�่ยในเลม่ร�ยก�รอ�ห�ร จะตอ้งแสดง

หมวดหมู่ประเภทของอ�ห�รในเล่มร�ยก�รอ�ห�รที่

ชัดเจน เหม�ะกับก�รเลือกสั่งต�มประเภทหมวดหมู่

ไดง้�่ย เนือ่งจ�กวฒันธรรมก�รรบัประท�นอ�ห�ร จะ

มกี�รจัดอ�ห�รใหเ้หม�ะสมเปน็ 1 มือ้อ�ห�ร ต�มมติิ

ของโภชน�ก�ร เช่น จ�นเนื้อ จ�นปล� จ�นผัก หรือ 

ซุป แต่ในขณะเดียวกัน ลักษณะของร้�นอ�ห�รก็มี

สว่นสำ�คัญ เชน่ ใน ภตัต�ค�รจนี ลกูค�้จะรบัประท�น

อ�ห�รแบบแบง่กนัท�นในแตล่ะเมน ูแตใ่นร�้นอ�ห�ร

ทัว่ไป จะมอี�ห�รจ�นเดียว เชน่ Pasta ข�้วจ�นเดียว 

ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น 

 ภ�พถ่�ยอ�ห�ร จะต้องมีเสน่ห์ (glamour) 

ดูน่�รับประท�น (food porn) ส�ม�รถโน้มน้�วใจให้

สั่งอ�ห�รได้ ซ่ึงจะต้องใช้เทคนิคในก�รว�งแผนถ่�ย

ภ�พ ถึงแมส้ำ�รบัอ�ห�รจะถกูจำ�กดัให้มปีรมิ�ณแคพ่อ

รับประท�นในแต่ละมื้อ เช่น สำ�รับหนึ่งมีอ�ห�ร 6-7 

อย่�ง เป็นกับข้�วแบบค�ว เมนูอ�ห�รอื่น ๆ  จึงจะไม่

ได้ถูกสั่งในครั้งนั้น ๆ และถูกมองข้�มไปก่อน แต่

อย่�งไรก็ต�ม ภ�พถ่�ยก็ยังจะต้องทำ�หน้�ที่จูงใจให้

ลูกค้�อย�กม�ลองท�นอ�ห�รในครั้งต่อ ๆ ไป

 ในมติิของบริบทในก�รสือ่ส�รในร้�นอ�ห�ร 
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ภ�พถ่�ยอ�ห�ร ไม่ได้ถูกใช้ในเล่มร�ยก�รอ�ห�ร

เท่�นั้น แต่ยังมีก�รนำ�ภ�พถ่�ยอ�ห�รไปใช้ในสื่อ         

อื่น ๆ ที่อยู่ในร้�น เช่น สื่อจอโทรทัศน์ด้�นหน้�ร้�น 

ป�้ยโฆษณ�แบบตัง้พืน้ (X-Frame) ป้�ยโฆษณ�แบบ

ตั้งโต๊ะ เป็นต้น

ภ�พที ่3 สือ่อ่ืน ๆ  ท่ีร�้นอ�ห�รใช้เป็นเครือ่งมอืในก�ร

สื่อส�รนอกเหนือจ�กเล่มร�ยก�รอ�ห�ร เช่น จอ

โทรทัศน์ ป้�ยโฆษณ�ตั้งพื้น (X-Frame)

กระบวนการในการสรา้งสรรคง์านภาพถา่ยสำาหรบั

เล่มรายการอาหาร

 กระบวนก�รสร�้งสรรคง์�นภ�พถ�่ย จะตอ้ง

จัดเตรียมง�น 2 ด้�น คือ ในมิติของเทคนิคก�รถ่�ย

ภ�พ และ ในมิติของเทคนิคในก�รนำ�เสนอภ�พถ่�ย

อ�ห�ร จงึจดัสรรทมีทำ�ง�นออกเป็น ทมีถ�่ยภ�พ โดย

มชี�่งภ�พหลกั (Photographer) เปน็หวัหน�้ทีม และ 

ทีมจัดเตรียมอ�ห�ร โดยมี ศิลปินผู้ออกแบบอ�ห�ร 

(Food Stylist) เป็นหัวหน้�ทีม 

 ทีมถ่�ยภ�พ (Photographer) จะต้องเตรี

ยมอปุกรณห์ลกัทีส่ำ�คญั คอื กลอ้งถ�่ยภ�พ เลนส์ถ่�ย

ภ�พ ชว่ง 24-70 มม. ข�ตัง้กลอ้ง อปุกรณ์ควบคมุก�ร

กดชัตเตอร์ระยะไกล (Wireless Remote Shutter 

Release) โต๊ะถ่�ยสินค้� ฉ�กหลังข�ว ขน�ดหน้�

กว้�ง 120 ซม. ไฟแฟลช ขน�ด 750 วัตต์ 2 ดวง และ 

400 วัตต์ 2 ดวง มีทีมง�นรวม 3 คน คือ ช่�งภ�พ

หลัก ช่�งภ�พรอง (หรือผู้ช่วยช่�งภ�พ) และช่�งไฟ 

 ก�รเตรียมก�ร จะจัดเตรียมสถ�นที่ให้

สะดวกในก�รเคลื่อนย้�ยอ�ห�ร จะต้องมีโต๊ะหลัก 

สำ�หรับจัดเรียงอ�ห�รต�มลำ�ดับก�รถ่�ย โดยจะเริ่ม

ก�รถ่�ยภ�พต�มเล่มร�ยก�รอ�ห�ร เพื่อสะดวกใน

ก�รจัดทำ�ร�ยก�รไม่ให้เกิดคว�มสับสน ก�รเตรียม

อุปกรณ์ถ่�ยภ�พจะต้องยึดอุปกรณ์ให้อยู่นิ่ง สั่งง�น

ด้วยอุปกรณ์ควบคุมก�รกดชัตเตอร์ระยะไกลเพื่อให้

เกิดคว�มส่ันไหวน้อยท่ีสุด และส�ม�รถขยับปรับ

เปลี่ยนมุมมองของอ�ห�รเพียงอย่�งเดียวโดยไม่ต้อง

เคลื่อนไหวอุปกรณ์กล้องทั้งหมด เนื่องจ�กก�รถ่�ย

ภ�พอ�ห�รจะต้องมีก�รปรับแต่งอ�ห�ร บ�งครั้งมี

ก�รขยับหรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพียงเล็กน้อย 

จึงควรทำ�ให้กล้องเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด

ภ�พที่ 4 ก�รจัดไฟแฟลช และก�รจัดอ�ห�ร บนโต๊ะ

ถ่�ยภ�พสินค้�ของทีมช่�งภ�พ

 สำ�หรับก�รทำ�ง�นด้�นเทคนิคก�รถ่�ยภ�พ 

จะมีลักษณะก�รถ่�ยภ�พ ที่จัดแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทหลักคือ

 1. มุมมองภ�พ ก�รถ่�ยภ�พอ�ห�รสำ�หรับ

เล่มร�ยก�รอ�ห�ร จะยงัคงใชม้มุมองจ�กด้�นบนของ

จ�นต�มมมุมองของลกูค�้ทีเ่หน็ภ�พอ�ห�รอยูบ่นโตะ๊ 
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แตก่�รจดัมมุมองของขน�ดภ�พจะม ี2 แบบ คอื ภ�พ

มุมกว�้ง และ ภ�พมมุแคบ โดย ภ�พมมุกว�้ง มรีะยะ

ชัดในแบบชัดลึก อ�จถ่�ยภ�พอ�ห�รหล�ย ๆ สำ�รับ 

หรือ หล�ย ๆ จ�น ที่เป็นหมวดหมู่อ�ห�รประเภท

เดียวกัน เช่น ชุดขนมจีบซ�ละเป� หรือ ติ่มซำ� ของ

จนี หรอื อ�จจะเปน็ชุดสำ�หรบักบัข�้ว ทีม่เีครือ่งเคยีง

จัดคู่ม�กับสำ�รับน้ัน ๆ เช่น ชุด นำ้�พริกปล�ทู องค์

ประกอบของอ�ห�รในภ�พ จะต้องคมชัดในทุก ๆ 

องค์ประกอบ เพื่อเห็นคว�มหล�กหล�ยของอ�ห�ร 

ดังน้ันจึงต้องควบคุมให้กล้องและไฟส�ม�รถบันทึก

ภ�พให้เกิดระยะชัดลึกได้ทั่วทั้งภ�พ

 ภ�พมุมแคบ เน้นก�รถ่�ยอ�ห�รจ�นเดียว 

หรือ ถ่�ยเพียงบ�งส่วนของอ�ห�รในจ�น เพื่อเน้น

ส่วนผสมหลักของอ�ห�รให้เห็นชัดเจน จึงจะต้อง

ควบคุมให้เป็นภ�พที่มีระยะชัดเป็นบ�งจุด หรือ 

ลักษณะภ�พแบบชัดตื้น เพื่อนเน้นให้เห็นส่วนผสม

ของอ�ห�รที่ต้องก�รเล่�ให้ชัดเจน และเพื่อให้ภ�พมี

คว�มเด่นชัดในประเด็นเนื้อห� 

ภ�พที่ 5 ภ�พมุมกว้�ง

ภ�พที่ 6 ภ�พมุมแคบ

 2. ฉ�กหลัง ฉ�กหลังจะมี 2 แบบ คือ ฉ�กสี

ข�ว โทนสว�่ง จะใชส้ำ�หรบัภ�พสนิค�้เดีย่ว (product 

alone) เพื่อให้ฝ่�ยทำ�กร�ฟิกโฆษณ� นำ�ไปตัดภ�พ

ต�มรูปทรง (die cutting) และนำ�ไปจัดว�งบนป้�ย

โฆษณ�ที่มีฉ�กหลังในแบบอื่น ๆ  ได้ ในขณะเดียวกัน 

กจ็ะจดัถ�่ยภ�พอ�ห�รบนฉ�กโทนกล�ง เชน่ บนโตะ๊

ล�ยไม้ หรือบนผ้�ปูโต๊ะ เพื่อจัดว�งส่วนผสมเป็นองค์

ประกอบรอบ ๆ  อ�ห�รจ�นหลกั เพือ่เพิม่เสนห่ใ์หก้บั

ภ�พอ�ห�ร 

 ก�รจัดไฟ จะใช้อุปกรณ์ Soft box เพื่อช่วย

ลดทอนแสง และใหแ้สงนุม่ โดยจัดว�งไฟหลกั (ต้ังค่�ที ่

1:1 ของไฟ 400 วัตต์) จ�กด้�นหลังบน โดยจัดว�ง

เฉียงกับพื้นโต๊ะถ่�ยสินค้� ประม�ณ 45 องศ� และ 

จะจัดว�งไฟรอง (ตั้งค่�ที่ 1:2 ของไฟ 400 วัตต์) ว�ง

ไวเ้ปน็แสงข�้ง โดยจะมวีสัดุสะทอ้นแสง (Reflect) ว�ง

อยู่ในด้�นตรงกันข้�ม เพื่อช่วยเกลี่ยแสงอีกด้�น ก�ร

ปรับแสงจะขึน้อยูก่บัภ�พทีต่อ้งก�ร เชน่ ภ�พมมุแคบ 

ที่ต้องใช้คว�มชัดตื้น ก็ต้องปรับรูรับแสง (Aperture) 

ใหก้ว�้งขึน้ กลอ้งกจ็ะใชแ้สงนอ้ยลง จงึต้องปรับค�่ไฟ

แฟลชให้น้อยลงต�มคว�มต้องก�รของแต่ละภ�พ

 สำ�หรับเทคนิคก�รจัดเตรียมอ�ห�ร ทีมจัด

เตรยีมอ�ห�ร จะตอ้งมีอปุกรณต์กแตง่อ�ห�ร เชน่ มดี 

เขียง กรรไกร นำ้�มันมะกอก คีมคีบอ�ห�ร ฯลฯ และ

จะต้องมีภ�ชนะที่หล�กหล�ย ทั้งโทนมืดและโทน

สว่�ง  เพ่ือเลือกใช้ให้เหม�ะกับอ�ห�รและฉ�กหลัง 

มีทีมง�นรวมอย่�งน้อย 2 คน คือ ศิลปินผู้ออกแบบ

อ�ห�ร (Food Stylist) และผูช้ว่ยทีค่อยเป็นลกูมอืใน

ก�รจดัอปุกรณ ์ก�รเตรยีมอ�ห�รก�รถ่�ยภ�พเพือ่นำ�

ไปใชใ้นเล่มร�ยก�รอ�ห�รของภตัต�ค�รชัน้นำ�นัน้ จะ

ต้องเตรียมวัตถุดิบ ภ�ชนะ และส่วนผสมต่�ง ๆ ให้ดู

สะอ�ด ซ่ึงต่�งจ�กภ�พถ่�ยที่นำ�เสนอว่�เป็นก�รทำ�

อ�ห�รเองทีบ่�้น (Homemade) เพร�ะก�รทำ�อ�ห�ร

เองท่ีบ�้น ต้องนำ�เสนอใหเ้หน็ว�่ ทุกคนส�ม�รถทำ�ได้ 

แต่อ�ห�รในภัตต�ค�รนั้น เป็นอ�ห�รที่สร้�งสรรค์

โดยมืออ�ชีพ 



115

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

 ศลิปนิผูอ้อกแบบอ�ห�ร (Food Stylist) จะ

นำ�เสนออ�ห�รด้วยเทคนิคก�รนำ�เสนอ ที่สำ�คัญ คือ 

 1. ก�รแสดงภ�พด้วยเครื่องปรุงและวิธีก�ร

ปรุงหลัก ทำ�ให้ผู้ชม รู้ประเภทของอ�ห�ร ตัดสินใจ

เลือกสั่งได้ง่�ย เช่น เป็นอ�ห�รประเภทนึ่ง ทอด ต้ม 

ย่�ง ที่มีส่วนผสมหลัก เช่น ปล� เป็ด หมู เนื้อ โดย

เฉพ�ะก�รนำ�เสนอภ�พสนิค้�เดีย่ว (Product Alone) 

ก็จะต้องจัดสรรลงจ�นหรือภ�ชนะ ที่นำ�เสนอให้เห็น

วิธีก�รปรุงหลักอย่�งชัดเจน เช่น หมูหัน ข้�วร�ด 

ขนมจีน

 2. ก�รแสดงภ�พสว่นผสมเสริมเข�้ม�ในภ�พ 

ทำ�ใหเ้ห็นคว�มสด มชีีวติชีว�ม�กกว่�ภ�พสนิค�้เดีย่ว 

เพื่อจัดว�งให้ภ�พมีเสน่ห์ น่�รับประท�นม�กยิ่งขึ้น 

เช่น ก�รใช้เส้นสป�เกตตี จัดว�งรอบ ๆ สป�เกตตี           

ค�โบน�ร� เพื่อให้เห็นส่วนผสมหลักของอ�ห�ร หรือ 

ก�รใช้หูฉล�มสด ถั่วงอก และผักชี แยกใส่จ�นเล็ก 

แล้วว�งรอบ ๆ ซุปหูฉล�ม เพื่อให้เห็นส่วนผสมของ

อ�ห�ร ทำ�ให้ลูกค้�เห็นองค์ประกอบส่วนผสมหลัก

ของอ�ห�รจ�นนั้น ๆ ชัดเจนม�กขึ้น ก็จะยิ่งดึงดูด 

โน้มน้�วใจม�กยิ่งขึ้น

ภ�พที่ 7 แสดงส่วนผสมเครื่องปรุง

เพื่อเพิ่มเสน่ห์ของภ�พถ่�ย

ภ�พที่ 8 แสดงวิธีก�รปรุงและก�รเสิร์ฟอ�ห�ร

 

 3. ก�รแสดงวิธีก�รปรุง ก�รเสิร์ฟและก�ร

บริโภคอ�ห�ร นอกจ�กก�รจัดเตรียมอ�ห�รให้

สวยง�ม มีเสน่ห์ น่�รับประท�น และส�ม�รถผลิตซำ้� 

(Mass product) ใหก้บัลกูค�้ทกุคน (ทกุจ�น) ไดเ้ป็น

ม�ตรฐ�นแล้ว ศิลปินผู้ออกแบบอ�ห�ร (Food Styl-

ist) จะต้องสร้�งแรงจูงใจเพ่ิมให้กับภ�พถ่�ยอ�ห�ร 

เพือ่สร�้งคว�มเร�้ใจ ใหเ้หน็วธิกี�รเสพอย�่งด่ืมดำ�่อกี

ด้วย เช่น สำ�หรับอ�ห�รจ�นเดี่ยว อย่�งขนมจีน ก็

ส�ม�รถจัดว�งนำ้�ย�ในภ�ชนะพิเศษ หรือ หมูสะเต๊ะ 

ก็ส�ม�รถจัดว�งไม้ในแนวตัง้ เพื่อสร้�งคว�มโดดเด่น

ให้ม�กขึ้น และสำ�หรับอ�ห�รพิเศษ เช่น เป็ดปักกิ่ง ก็

จะจัดภ�พถ�่ยใหเ้หน็ก�รแล่หนงั ก�รมว้น ก�รจดัว�ง

เพือ่เตรยีมเสริฟ์ขึน้โตะ๊ เพือ่ใหม้ภี�พทีห่ล�กหล�ยใน

ก�รนำ�เสนอผ่�นสื่ออื่น ๆ ได้ด้วย

บทสรุป 

ข้อสำาคัญในการวางแผนการสร้างสรรค์งานถ่าย

ภาพอาหารสำาหรับจัดทำาเล่มรายการอาหาร

 เล่มร�ยก�รอ�ห�รเป็นเคร่ืองมือในก�ร

สือ่ส�ร กบัลกูค�้ร�ยใหม ่จงึตอ้งใชภ้�พถ�่ยทีเ่นน้ก�ร

จูงใจให้เลือกสั่งอ�ห�ร ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเสน่ห์ใน

ภ�พถ่�ย ด้วยเทคนิคต่�ง ๆ ดังนี้

 1. ก�รจัดภ�พชุดอ�ห�ร เพิ่มเติมจ�ก ภ�พ

สินค้�เดี่ยว เพื่อเพิ่มเสน่ห์ ให้ดูน่�รับประท�น (food 
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porn) ให้กับชุดอ�ห�ร ลูกค้�จะได้เห็นส่วนผสมของ

เครื่องปรุงที่เสริมคว�มสดใหม่ และเห็นก�รนำ�เสนอ

ในก�รจัดว�งอ�ห�รแบบใหม่ ๆ ม�กยิ่งขึ้น

 2. ก�รถ่�ยภ�พมุมแคบในระยะใกล้ จะช่วย

ขบัเนน้ ภ�พเครือ่งปรงุท่ีเป็นสว่นผสมหลกัใหเ้กดิแรง

จงูใจตอ่ลกูค�้ม�กยิง่ขึน้ ภ�พมมุแคบอ�จจะใชว้ธิกี�ร

ตัดภ�พบ�งส่วนออก (image crop) หรือ จะใช้มุม

ภ�พ (closed up) ก็ได้

ภ�พที่ 9 ก�รเพิ่มคว�มมันว�วในอ�ห�ร

ภ�พที่ 10 ก�รทำ�ให้วัตถุดิบดูเต่งตึง ดูกระชับ

 3. ก�รเพิ่มคว�มมันว�วในอ�ห�ร เทคนิคนี้

ทำ�ได้โดยคว�มร่วมมอืของช�่งภ�พ (Photographer) 

ด้วยก�รจัดแสงให้เกิดก�รตกกระทบจนมันว�ว และ 

ศิลปินผู้ออกแบบอ�ห�ร (Food Stylist) จัดแต่งด้วย

ก�รท�นำ้�มัน เคลือบผิวอ�ห�ร เช่น ภ�พหมูหัน และ

เป็ดปักกิ่ง

 4. ก�รเตรียมอ�ห�รกึ่งสุก เพื่อให้วัตถุดิบดู

เต่งตึง ดูกระชับ ศิลปินผู้ออกแบบอ�ห�ร (Food 

Stylist) จะต้องแจ้งผู้ทำ�อ�ห�ร (Chef) ให้ทำ�อ�ห�ร

กึ่งสุก คือ อย่�ทำ�ให้สุกจนวัตถุดิบดูเหี่ยว หรือเปื่อย

เกินไป จะทำ�ให้ไม่มีคว�มกระชับของพื้นผิว เช่น 

หมูหัน หรือ ขนมเบื้องญวน เป็นต้น

 5. ก�รนำ�เสนอวธิกี�รบริโภคอ�ห�ร คอื ก�ร

แสดงออกให้เห็นเป็นก�รกระทำ� (action) ในก�ร

บริโภคสินค้�ในก�รโฆษณ� เป็นก�รเตรียมอ�ห�รใน

ขั้นสุดท้�ยก่อนที่จะบริโภค เช่น ก�รเล�ะหนัง และ

ก�รม้วนหนังเป็ดปักก่ิง หรือ ก�รร�ดนำ้�ปรุงรสบน

จ�นก๋วยเตี๋ยวหลอด เป็นต้น

 ก�รเพิม่เสนห่ใ์นก�รถ�่ยภ�พอ�ห�รสำ�หรบั

เล่มร�ยก�รอ�ห�ร จึงเกิดจ�กก�รว�งแผนในก�ร

สร้�งสรรค์สื่อ เพ่ือเพิ่มแรงจูงใจให้กับลูกค้�ในก�ร

ตัดสินใจสั่งซื้ออ�ห�ร โดยช่�งภ�พ จะต้องว�งแผน

ก�รทำ�ง�นร่วมกับศิลปินผู้ออกแบบอ�ห�ร โดยยึด

หลักในก�รถ�่ยภ�พใหถ้งึอ�รมณใ์นแบบ Food porn 

เพื่อให้ลูกค้�ผู้ชมภ�พ เกิดอ�รมณ์ร่วม และอย�กรับ

ประท�นอ�ห�รที่จัดไว้
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