เวิร์คช็อป 02
“การถ่ายภาพ”
พูดคุยก่อนไปถ่ายภาพ

กิจกรรม Hatch-U
เวิร์คช็อป “การถ่ายภาพ”
แป้ง

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2552
สถานที่ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
วิทยากร
คุณชาตรี สลีวงศ์

โฟน

นิว

ป่าน

บับเบิ้ล

กี้

เต้

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
1. บับเบ้ลิ - น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์
2. เต้ - นายจิรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล
3. แป้ง - น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ
4. นิว - น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ
6. ป่าน - น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล
5. โฟน - นายเจษฎา อิงอมรรัตน์
7. กี้ - น.ส.สิรวดี ภควลีธร

ก่อนออกไปถ่ายรูป
ลุงอ๋อย ก่อนอื่น ลุงจะมอบหมายอะไรบางอย่างให้พวกเราก่อน อาการที่
พวกเรามากันไม่ได้ด้วยเหตุว่าคนนั้นติดโน่นคนโน้นติดนี่ อะไรก็แล้วแต่ ก็
ต้องยอมรับสภาพการณ์ที่เป็นไป แล้วความต้องการอยากจะให้เพื่อนๆ เรา
ในกลุ่มได้ประสบการณ์ ได้เรียนรู้หรือได้ความรู้ ก็ยังเป็นความต้องการที่ยัง
เต็มที่อยู่ เราก็มาหาทางออกว่าส�ำหรับคนที่ไม่ได้มา เขาจะรู้ได้ไหม
ก็ได้ค�ำตอบว่า “มันรู้ได้ แต่รู้ได้อย่างไร”
อย่างไรคือ อะไรคือสิ่งที่ท�ำให้เขารู้ได้บ้าง ก็ต้องอาศัยพวกเรา ใช่
ไหม เราเป็นพวกที่มารับรู้แบบเต็มที่ ส่วนพวกที่ไม่ได้มาเราน่าจะท�ำหน้าที่
ขยายผลไปสูเ่ พือ่ นๆ เราได้นะ ลุงก็มอบหมายให้พวกเราได้ชว่ ยกันด้วย ความ
จริง ถามดูหลายคนก็สนใจอยู่เป็นทุนนั่นแหละ แต่ว่าด้วยอุปสรรคหรือขีด
จ�ำกัดหรือมีทางเลือกอืน่ ทีต่ วั เองก�ำลังแสวงแล้วก็แรงดึงดูดมากกว่า ก็ทำ� ให้
เกิดความไม่ครบตามภาพที่วาดเอาไว้
เราต้องเข้าใจสถานการณ์ ลุงไม่ได้เห็นว่าการขาดไปหรือไม่ครบ
เป็นเรื่องดีหรือไม่ดี แต่เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสที่ไม่เหมาะเจาะ
คล้องจองกันนะ
เบื้องต้นวันนี้ ลุงเชิญพี่ชาตรีมา เกริ่นให้พวกเราบางคนฟังแล้วว่า
พี่ชาตรีมีอาชีพเลี้ยงตัวเองด้วยงานถ่ายภาพ แล้วก็งานถ่ายภาพที่เลี้ยงตัว
เองได้ก็คือตอบสนองด้านธุรกิจหรือการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ อะไรก็ตาม
แต่ นั่นเป็นประสบการณ์ที่มี ตอบโจทย์ความต้องการของทางด้านธุรกิจ
ส่วนอีกภาคนึงก็คอื การถ่ายภาพเพือ่ สนองมุมมองหรือความรูส้ กึ ของตัวเอง
ต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่วา่ จะไปป่าหรือในสังคมหรือในอะไรต่างๆ นานา
พี่ชาตรีเค้ามีมุมมองอันนึงของตัวเองที่น่าสนใจนะ คือมุมมองของคนที่ถ่าย
ภาพทีจ่ ะหามุมมองของตัวเองทุกคนน่ะก็นา่ สนใจหมดแหละ แต่ความพิเศษ
อาจมีมุมที่ต่างกันออกไป อย่างพี่ชาตรีก็มีอีกมุมนึงนอกจากความเป็น
ภาพถ่ายแล้ว การน�ำเสนอต่อสาธารณะ สมมติว่าเราพูดถึงการถ่ายท�ำการ
แสดงงานก็จะมีเรื่องของการน�ำรูปที่ตัวเองถ่ายไปท�ำให้เห็นในวัสดุอื่นๆ ที่
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ไม่ใช่อย่างที่เราคุ้นชินด้วย โดยที่ไม่ใช่ต้องการแค่ความแปลก แต่ว่ามีการ
แมทช์กันกับความรู้สึกด้วย เพราะฉะนั้น นี่ก็จะเป็นอีกมุมนึงที่เพิ่มเข้ามา
แล้วท�ำให้เรารู้สึกว่า ประสบการณ์หรือแนวคิดอะไรที่มีอยู่น่าจะน�ำมาให้
พวกเราได้รับรู้และแลกเปลี่ยนพูดคุย
ก่อนหน้าที่จะมีอาชีพนี้ พี่ชาตรีก็ไปศึกษาพวกนี้ในอังกฤษใช่ไหม
ครับ ก็อยู่ที่นั่นก็พอควร
พี่ชาตรี ครับ ก็นานพอสมควร
ลุงอ๋อย ก็มเี พือ่ นทีส่ นใจเรือ่ งการถ่ายรูปพอสมควร ทีเ่ ป็นอาชีพแล้วก็ทเี่ ป็น
นักเสีย่ งตายด้านการถ่ายภาพอย่างนีอ้ ยู่ ก็เป็นเกร็ดนะ ถ้าเรามีเวลาค่อยคุย
ได้ครับ แต่เรื่องของวันนี้คือ ด้วยทักษะประสบการณ์ที่จะช่วยให้
เราได้มีสิ่ง
(advance / พัฒนา ก้าวหน้า)
ที่จะถูกถ่ายขึ้นมา ถ่ายรูปน่ะ เอากล้องขึ้นมา เทคนิคต่างๆ ที่แอดวานซ์มัน
ไม่ยากเกินไปแล้ว แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือยังถ่ายได้เลย แต่ประเด็นก็คือ
บางทีเรามีกล้องเราสอดส่ายสายตาแล้วบางทีก็ยังไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไร แต่
บางคน ทั้งที่เป็นสถานที่เดียวกันที่เราไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไร เฮ้ย! มันมีสิ่งที่จะ
ถ่ายเว้ย น่าสนใจตรงทีจ่ ะได้เรียนรูห้ รือลองเวิรค์ ช็อปในวิธที จี่ ะได้มาซึง่ สิง่ ที่
เราจะถ่าย แต่เทคนิคการถ่ายเป็นเรื่องที่ไม่จบไม่สิ้นหรอก วันนี้เป็นดิจิตอล
พรุ่งนี้มันอาจจะระบบโทรจิต ก่อนหน้านี้ใช้ฟิล์มแล้วเดี๋ยวนี้จะหาฟิล์มที่จะ
ถ่ายกลายเป็นเรื่องยากมาก อย่างนี้เป็นต้น สมัยลุงยังเท่าพวกเรา การท�ำ
อาร์ตเวิรค์ ไม่มคี อมพิวเตอร์มาช่วยเลยนะ เป็นกระดาษแปะแล้วก็กาว เดีย๋ ว
นีก้ าวประเภทนัน้ ก็หาซือ้ ไม่ได้ มันเปลีย่ นไปแล้ว ค่อนข้างเปลีย่ นไปเร็วมาก

(match / เข้ากัน)

แต่ไม่วา่ เปลีย่ นไปเร็วขนาดไหน ในเรือ่ ง
ของเทคโนโลยีนะ สิ่งที่ถกู เห็นหรือถูกถ่ายมัน
ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย ยังมีให้เรามองตลอด
เวลาหรืออาจจะมีมุมให้เรามองมากขึ้นด้วย
ซ�้ำไป
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อันดับแรกอยากให้พี่ชาตรีแนะน�ำตัวเอง แล้วก็ผลงานของตัวเอง
ให้พวกเราได้รู้จักหน่อย เชิญครับ
พี่ชาตรี ครับ ผมก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่ง
พี่หนิง ให้น้องๆ แนะน�ำชื่อดีไหมคะ
พี่ชาตรี ดีครับ โอเคครับ ขอรบกวนเชิญแนะน�ำตัวเองก่อน
โฟน ชื่อโฟนครับ
พี่ชาตรี โฟนฮะ โฟน
พี่หนิง จากไหนคะ
โฟน ม.กรุงเทพฯ ครับ
พี่ชาตรี ม.กรุงเทพฯ นะครับ โห เรียนคณะอะไรฮะ
โฟน ศิลปกรรมฮะ
แป้ง ชื่อแป้งค่ะ บัญชี ธรรมศาสตร์
พี่ชาตรี แป้ง บัญชี ธรรมศาสตร์ ครับ
นิว ชื่อนิวค่ะ ทันตะ จุฬาฯ ค่ะ
พี่ชาตรี นิว ทันตะ
ลุงอ๋อย ทันตแพทย์
พี่ชาตรี อ๋อ โอเคครับ
ลุงอ๋อย หมอฟัน
กี้ ชื่อกี้ค่ะ
ลุงอ๋อย กี้ครับ
กี้ อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร
พี่ชาตรี โอเคครับ
ป่าน ป่านค่ะ การโรงแรม ศิลปากรค่ะ
พี่ชาตรี การโรงแรมศิลปากร
ลุงอ๋อย ตอนนี้ 5 แต่เดี๋ยวจะมีมาเพิ่ม
พี่หนิง น้องแบดด้วยไหมคะ
พี่แบด ค่ะ น้องแบดค่ะ (หัวเราะ)
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ลุงอ๋อย ส่วนทางนั้นก็จะเป็น staff
พี่ชาตรี ครับ
ลุงอ๋อย stuff หมายถึง แข็ง (หัวเราะ)
พี่ชาตรี จริงๆ ก็เป็นครั้งแรกของผมที่มาเวิร์คช็อปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
แบบนี้ อาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการพูดอะไรมากนัก แต่ว่าจะพยายาม คือ
ผมถ่ายรูปมาประมาณน่าจะ 15 ปีอย่างมาก ก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้ไป
ใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษ คือสนใจเรื่องงานถ่ายภาพ เคยเริ่มต้นงานถ่ายภาพที่
เมืองไทยเพราะว่าได้เห็นอย่าง National Geographic ท�ำไมภาพเขาถึงสวย
จังเลย แต่เราจะไม่ดูรูปฟอร์มของเขาใช่ไหมฮะ เราคิดว่าเราไปรู้วัฒนธรรม
ความคิดของเขาที่โน่น ดีกว่าที่จะมาดูรูปฟอร์มของเขาอะไรอย่างนั้น เรา
ตัดสินใจไปเพื่อไปใช้ชีวิตกับเขาดีกว่าแล้วก็ฟัง สังเกตว่าเขาคิดอะไร เขาพูด
อะไร ส่วนใหญ่แล้วผมไม่คอ่ ยได้ไปถ่ายรูปคือไปนัง่ ดืม่ เบียร์กบั เขา ไปกินข้าว
กับเขา คนแปลกอะไรอย่างนี้ หลักๆ ไปท�ำงานกับชาวนา ไปท�ำงานกับอะไร
อย่างนี้ ผมไปท�ำในฟาร์มในร้านอาหารอะไรอย่างนี้ครับ
ช่วงนั้นไม่ถ่ายรูปเลย ยังไม่มีโอกาสแต่มีอยู่วันหนึ่ง แมกกาซีนชื่อ
เธอกับฉัน ในเมืองไทยโทรศัพท์ไปหาผมทีอ่ งั กฤษ ผมก็ไม่เคยรูจ้ กั เขาเลย เอา
เบอร์ผมมาจากไหน ผมก็ยงั งงมาก เขาบอกว่าจ�ำเป็นต้องการช่างภาพไปถ่าย
แฟชั่นปกแมกกาซีน เธอกับฉัน นางแบบชื่ออ้อม สุนิสา รู้จักกันรึเปล่า นาน
มากแล้ว ตอนนัน้ ผมยังปาร์ตอี้ ยู่ ตอนตี 2 แต่เขาต้องการให้ผมไปตอนนีเ้ ลย
แล้วจากบ้านผมไปลอนดอนนี่มันประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วนี่มันตี 2 แล้วผม
ก็ก�ำลังเมาอยู่ (หัวเราะ) ผมจะไปได้ยังไง ผมขับรถไม่ได้เพราะว่าผมเมา ผม
โดนต�ำรวจจับแน่หรือไม่กอ็ ะไรอย่างนี้ “คุณท�ำยังไงก็ได้ให้ได้มา ผมยอมจ่าย
ให้คุณ” ผมก็ถามเพื่อนคนที่ไม่เมาว่า “คุณจะไปส่งผมได้รึเปล่า” ผมก็ยัง
ไม่รวู้ า่ ผมจะถ่ายรูปได้รเึ ปล่าเพราะผมก�ำลังเมาอยู่ แล้วก็มกี ล้อง Nikon อยู่
ตัวเดียว มีเลนส์ตัวเดียว แล้วก็...เอาก็เอา เพราะเขาให้เงินดีมากโดยเฉพาะ
คนขับรถนี่ได้เงินเยอะมาก เพื่อนที่ขับรถให้ผมเขาบอกว่า เขาท�ำงานไม่เคย
ได้เงินเยอะเท่านี้ คือขับรถไปส่งผมคืนเดียว 4 ชั่วโมง เขาได้ประมาณ 200
เหรียญ สมัยนั้นมันก็เยอะเขาบอกดีใจมาก แต่ผมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
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ไปถ่ายรูป ปัญหาคือช่างภาพที่เขาใช้ที่ลอนดอนถ่ายรูปแล้วรูปเสียหมดเลย
แล้วเขาก็ไม่ได้บอกปัญหาให้ผมฟังด้วย ท�ำไมเขาต้องจ้างผม พอผมไปถ่าย
รูป เสร็จปุ๊บ ล้างเสร็จแล้วเขาก็แฮปปี้ แล้วรูปนั้นก็ได้ขึ้นปกเธอกับฉัน เป็น
แมกกาซีนแฟชั่นวัยรุ่น แล้วผมก็ไม่ได้เป็นช่างภาพแฟชั่นด้วยสมัยนั้น ก็ยัง
ไม่รวู้ า่ ตัวเองจะเป็นช่างภาพอะไรดี แต่ตดั สินใจเพราะว่าอยากไปใช้ชวี ติ แล้ว
ก็อยากไป

ผมคิดว่าสิ่งส�ำคัญของงานถ่ายภาพก็
คือการสื่อสาร การเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคน
ทุกระดับมากกว่า มากกว่าการไปใช้เทคนิคใน
การถ่ายรูป ผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่สุดตั้งแต่แรกเลย ทุกวันนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยน
ยังเหมือนเดิมก็คือผมต้องฝึก ฝึกเพื่อที่จะ
สื่อสารคนทุกระดับ
ถ้าพูดได้หลายภาษาก็ดี เราจะได้ไปรอบโลกได้ แต่บังเอิญว่าแค่
ภาษาอังกฤษนี่เราก็เหนื่อยมากแล้ว บางคนเกิดมามีพรสวรรค์พูดได้หลาย
ภาษา
พอถ่ายรูปเสร็จกลับมาปุ๊บ เจ้านายก็ไล่ผมออกจากงานเพราะว่า
ผมไปท�ำงานต่อไม่ได้ ผมท�ำงานฟาร์มทุกวันแทบจะไม่ได้ไปเรียนหนังสือเลย
แล้วก็เอากล้องไปด้วยเวลาท�ำงาน บางทีกแ็ อบถ่ายรูป ผมมีเพือ่ นสนิทอยูค่ น
นึงในฟาร์มคืออายุประมาณ 70 ชื่อจ๊อยซี่ ไม่มีครอบครัวไม่ได้แต่งงาน แต่
เป็นนักเล่นเปียโนอยู่ในโบสถ์ เสาร์อาทิตย์วาดภาพ เขาก็แอบวาดภาพผม
ด้วยตอนทีท่ ำ� งานในฟาร์ม วาดภาพแล้วไม่เคยให้ผมดูเลย ตอนก่อนจะกลับ
ผมก็จะต้องกลับเมืองไทยเพราะว่าพ่อเสีย เขาเอาภาพให้บอกว่าประทับใจ
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มากที่เจอผม เขาแอบวาดภาพผมก�ำลังท�ำงาน โอ้โห...ร้องไห้มาก แบบไม่
อยากเชื่อว่าผู้หญิง 70 กว่า เกษียณแล้วก็ไม่รู้จะท�ำอะไร ก็ยังขอเจ้านายว่า
ฉันขอท�ำงานต่อ(Norfolk)
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เงิน ฉันก็ขอท�ำงานต่อ
เมืองนอร์โฟล์คที่ผมอยู่เป็นเมืองที่คนเอเชียอยู่น้อยมาก ทั้งเมือง
อาจจะมีอยู่ 2 คน มีผมกับผู้หญิงคนไทยที่แต่งงานแล้ว เขามีร้านอาหารอยู่
(look down / ดูถูก)
สองคน แล้วเมืองนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าคนเอเชียไปนี่คือจะถูกลุคดาว
มากเลย บางทีกโ็ ดนอะไรเขวีย้ งมีเหมือนกัน เวลาไปเดินในย่านในเมือง โดน
ตะโกนด่าด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นระดับนึงของคนเนอะ
แล้ ว ก็ ย ้ า ยตั ว เองมาอยู ่ ล อนดอน บั ง เอิ ญ โชคดี ที่ ไ ด้ ไ ปอยู ่ กั บ
ครอบครัวทีเ่ ป็นนักข่าวบีบซี ี คือหาบ้านอยูใ่ นหนังสือจะมีประกาศบ้านทีว่ า่ ง
อะไรอย่างนี้ ผมก็ติดต่อไปปรากฎว่าครอบครัวนี้เป็นนักข่าวบีบีซี ต้องการ
ให้คนมาเช่าบ้าน เพราะว่าตัวเขาจะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวไปท�ำงาน
ผมก็เช่าบ้านเขาอยู่ หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ท�ำงานกับเขาในสตูดิโอบีบีซี
ก็ไปเป็นผู้ช่วยเก็บของจัดไฟต่างๆ นานา เราก็ท�ำสารคดีไปด้วย ก็มีโอกาส
พอสมควร ผมคิดว่าผมจะได้เซ็นสัญญากับบีบีซีด้วยซ�้ำไป ตอนหลังไม่ได้ก็
เสียใจอยูเ่ หมือนกัน รูส้ กึ ว่าผิดหวัง โห ท�ำไมมันยากขนาดนี้ แต่จริงๆ แล้วคน
มหาศาลเลยที่ต้องแก่งแย่งกันที่นั่น องค์กรนี้มันเป็นองค์กรที่ worldwide
แล้วเป็นองค์กรที่ใครๆ ก็อยากท�ำ แล้วคุณต้องมีดีจริงๆ เลยฮะ
เราก็มานั่งคิดว่าสงสัยเรายังไม่ถึงขนาดนั้น ผมก็เศร้านะเพราะ
ว่าผมจะต้องกลับบ้าน แต่ผมยังไม่อยากกลับไง ผมยังไม่อยากกลับเมือง
ไทย วีซ่าเราก็จะหมดแล้ว ถ้าเราไม่มีสัญญากับทางบีบีซีเราก็ไม่มีทางอยู่อีก
(fight / ดิ้นรน ต่อสู)้
แล้วใช่ไหม คือต้องการอยู่ยังต้องการไฟท์อยู่ ก็เศร้าอยู่ประมาณอาทิตย์นึง
ก่อนกลับ ตอนตี 5 ให้แท็กซี่มารับ ผมยังไม่ได้แพ็คกระเป๋าเลย ผมยังเศร้า
นอน แล้
วแบบช่างมันเถอะ ทิ้งไปเลยกระเป๋าผมทิ้งเลนส์ไว้ตัวนึงกับเพื่อน
(Trevor Forest )
ผมชื่อเทรเวอร์ ฟอร์เรสท์ ซึ่งตอนนี้เป็นช่างภาพดังคนนึงของอังกฤษ ช่าง
ภาพถ่ายภาพหนังโฆษณา หนัง สารคดีในอังกฤษ เป็นเพื่อนสนิทกับผมมา
ตัง้ แต่ตอนทีน่ อร์โฟล์คตอนทีท่ �ำงานในฟาร์ม แล้วผมก็เป็นผูช้ ว่ ยเขามาตลอด
(ภายในอาคาร)
ถ่าย interior ถ่ายโรงแรม ฯลฯ ผมก็ช่วยเขาตลอด จนทุกวันนี้ก็ดังไปขนาด
ไหนแล้ว
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เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมเสิร์ชชื่อเขาในกูเกิ้ล เพราะว่าผมไม่ได้กลับ
ไป 10 ปีแล้วไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อกัน 10 ปีแล้ว เสิร์ชชื่อเขาออกมาแล้ว เขา
ดังมาก ผมก็เข้าไปดูงานเขา ตอนนี้เขาก�ำลังท�ำหนังโฆษณา หนังทีวีซีรี่ส์ใน
อังกฤษดังมากหลายเรื่องอยู่ พยายามติดต่อ เอ้ยชาตรีนะ เพื่อนยูนะ กรุณา
ติดต่อกลับมาด้วย ก็ยงั รอเขาอยูเ่ หมือนกัน แต่กไ็ ม่เป็นไรเพราะว่าเราก็กลับ
มานัง่ คิดระหว่างทีผ่ มเดินทางไปนัง่ เครือ่ งบิน ผมไปถึงเครือ่ งบินสายที
ส่ ดุ ใน
(flight / เที่ยวบิน)
เครือ่ งบินนีร้ อผมคนเดียวเลย รอผมคนเดียวให้ตายเหอะ แล้วก็เป็นไฟลท์ที่
อึดมากเป็น อึดสุดๆ เพราะว่าไม่มีเงิน เงินผมหมดแล้วให้ทิปแท็กซี่ไปหมด
เลย 50 ปอนด์ ไม่รู้ผมให้เขาไปหมดเลยนะ เปลี่ยนไฟลท์ประมาณ 3 รอบ
ผมไม่ได้กินอะไรเลยเพราะไม่มีเงินไง ไฟลท์ถูกๆ เขาไม่เทคแคร์เราใช่ไหม
เราก็นอนในสนามบิน
จนระหว่างนั้นก็แบบคิดไปคิดมาว่า เฮ้ย! ท�ำไมต้องมาเศร้า ท�ำไม
อะไรอย่างนี้ใช่ไหม จริงๆ แล้วมันดีกว่าเพราะมองเห็นว่าเราก็กลับมาเมือง
ไทย เราก็ท�ำเมืองไทยให้มันสวยงามให้มันดี แล้วเราอาจจะกลับไปโชว์ให้
เขาเห็นอีกครั้งนึง ไม่รู้นะ ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ ยังท�ำอยู่ ยังพยายามคิดอยู่ว่า
อะไรคือมุมมองทีแ่ ปลกและดีเกีย่ วกับเมืองไทย ทุกวันนีก้ ย็ งั ใช้เวลาไปคุยกับ
คนนั้นคนนี้ คุยกับทุกคนตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผมก็นั่งคุยกับเขา ใช้เวลา
กับเขาอะไรอย่างพยายามคุย คุยเพื่อหาข้อมูลแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปเขา แต่ว่า
วันดีคืนดีผมก็ว่า เออ เราต้องถ่ายรูปบ้างแต่ว่าไม่ได้มีเทคนิคอะไรเดี๋ยวผม
จะให้ดูรูป ครับ ก็ประมาณนี้ก่อนเนอะ
ลุงอ๋อย พวกเรามีค�ำถามอะไรไหม
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ดูภาพถ่าย
•
พี่ชาตรี เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนก็แล้วกัน ช็อตที่ให้ดูเป็นปากคลองตลาดบ้าน
เรานะฮะ ขยับมาใกล้ๆ ดีกว่า นี่คือปากคลองตลาดตอนกลางคืนนะฮะ
พี่จ๋า ตอนเวลากี่โมงคะ
พี่ชาตรี ตี 2 ครับ ประมาณตี 2
Hatch-U เขาขาย...เออ...คึกคัก
พี่ชาตรี เขาขายตี 2 ทุกอย่างที่นั่นต่อเนื่องตลอดทั้งวัน คนพวกนี้ท�ำงาน
แบบนี้นะฮะ ท�ำด้วย...พอเขาเห็นเรา เขามีความสุขด้วย เขาเห็นเราถ่ายรูป
เขาก็มีความสุข เราก็มีความสุข
•
นิว นี่ที่ไหนคะ
พี่ชาตรี เราก็ไม่อยากบอก แต่ว่าเป็นที่ที่เราจะไปกันนั่นแหละ
Hatch-U อ๋อ (หัวเราะ)
พี่ชาตรี สงสัยว่าเขาคงเป็นเจ้าที่อร่อยมากๆ เลยเนอะ
พี่แบด ไปตอนกี่โมงคะ
พี่ชาตรี ส่วนใหญ่เป็นช่วงบ่ายนะ
พี่แบด เดี๋ยวเราจะเป็นหนึ่งในภาพนั้นกัน
พี่จ๋า อย่างนี้ต้องขออนุญาติเขาถ่ายไหมคะ
พี่ชาตรี ส่วนใหญ่เขาจะเห็นเราฮะ ถ้าเขาไม่พอใจเขาจะเข้ามาว่าเรา ผม
เคยโดนนะฮะ
ค�ำถาม เขาห้ามถ่ายเหรอคะ
พี่ชาตรี เขาแบบ เออ ในญี่ปุ่นด้วยผมเคยโดนคนญี่ปุ่นแต่ผมฟังไม่ค่อยรู้
เรื่องแล้วผมก็ ผมก็ไม่รู้จะท�ำยังไงฮะ
พี่แบด แล้วที่เมืองไทยเคยมีโดนบ้างไหมคะ
พี่ชาตรี เมืองไทยก็มีฮะมีเหมือนกัน รุนแรงด้วยฮะ คือเขาไม่ชอบแต่ว่าผม
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ก็ไม่รู้ด้วยอะไร บารมีอะไรก็ไม่รู้ ก็ขอโทษแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าเหตุผล
หรือว่าจุดประสงค์ความตั้งใจของเราคืออะไร เราใช้เวลาอธิบายให้เขาแล้ว
เขาก็จะอ่อนลง จะเข้าใจ
พี่หนิง การถ่ายภาพคนเราต้องแบบต้องสื่อสารกับเขา หรือว่าจริงๆ แล้ว...
พี่ชาตรี จริงๆ แล้ว ส่วนตัวผมนะ ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าเราขออนุญาติ
เขา เป็นอะไรที่เป็นความพึงพอใจระหว่างทั้ง 2 คน มันเชื่อมกันแล้วก็บาง
คนเห็นปุ๊บแล้วเข้าใจเรา ใช่ไหม บางคนบนท้องถนนบางคนเห็นเราถ่ายรูป
ก็เข้าใจว่าคุณชอบอะไรสวยๆ งามๆ หรือคุณถ่ายสารคดีรึเปล่า เป็นความ
สุขเหมือนกับท�ำให้ชีวิตเขารู้สึกว่าวันนี้เขาออกมาแล้วเขาได้ถูกถ่ายรูปด้วย
ก็มีความสุขด้วยไง เราก็จะเห็นความรู้สึกนั้น
•
(feature / สารคดีย่อยที่เป็นชุดสั้นๆ)

พี่ชาตรี อันนี้ เรียกว่าเป็นสารคดีที่เป็นฟีเจอร์
Hatch-U ท�ำอะไรน่ะ
พี่ชาตรี ทันไหม อยากจะหยุด เข้ามาดูใกล้ๆ ดีกว่าเราว่านะ
(มีเสียงฮือฮากับภาพชุดนี้มาก)
(Special Olympics)

พี่ชาตรี เขาเป็นเด็กที่คือสเปเชียลโอลิมปิค ผมเคยไปท�ำงานกับสเปเชียลฯ
(คิดบวก)
ไปช่วยเขาถ่ายรูป แล้วก็เด็กคนนี้เขาแบบ think positive มาก แขนก็ไม่มี
ขาก็ไม่มีแต่เขาวิ่งได้ของเขาทั้งวัน นี่คือคุณยายที่ดูแลเขาอยู่ จริงๆ แล้วผม
ไม่ได้โฟกัสที่ตรงนี้ผมโฟกัสที่ยายเขานะ
Hatch-U นี่ที่เมืองไทยเหรอคะ
พี่ชาตรี ครับๆ ผมโฟกัสที่ยายเขา ผมคิดว่ายายเขาเลี้ยงหลานดีมาก เขา
เลี้ยงหลานได้มองโลกแง่บวกมากเลยฮะ
Hatch-U แล้วเขาใช้อะไร ใช้ไหล่เดินเหรอคะ
พี่ชาตรี เขาท�ำอย่างนี้ฮะ แล้วก็ตีลังกา แล้วก็ไปของเขาตลอดเวลา คือสเป
เชียลโอลิมปิคเป็นวันกีฬาของคนพิการทางสมองและร่างกาย แล้วก็แบบว่า
ทุกคนทางภาคอีสานจะไปรวมกันในวันนั้น
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ลุงอ๋อย โอ้โห เขาก�ำลัง...
พี่ชาตรี นี่เป็นทีมเต้นแอโรบิค แต่ละคนมีรายละเอียดของแต่ละคน บาง
คนแบบแต่งหน้าแต่งอะไรแบบน่ารักมาก คือถ้าคุณมีโอกาสให้ไปเลย ถ้ามี
โอกาส ผมไม่รู้นะ ผมเลือกโอกาสนั้นเพราะว่าไปแล้วไม่ผิดหวังไง กลับมา
แล้วยังมีความสุขอะไรอย่างนี้ฮะ
พี่ชาตรี นี่อาจเป็นคุณหมอ เวลาเต้นต้องมีคนคอยบอกคอยควบคุมตลอด
ทุกคนต้องมีพี่เลี้ยงทุกคน
•

พี่ชาตรี ที่อินเดีย เป็นภาพที่ผมไปถ่ายให้โรงแรม แต่ไม่ได้เป็นโฆษณา
โรงแรม เขาจ้างเพือ่ ให้ผมไปถ่ายแคปเจอร์วถิ ชี วี ติ ละแวกนัน้ แล้วก็ในโรงแรม
เซ็ตนี้ก็ผมแฮปปี้เพราะเขาเลือกผมเพราะว่าอาจจะเป็นงานที่ผมชอบ มัน
พอดีกันทุกอย่าง พอดีกัน ท�ำงานแบบสบาย ไม่ได้มีโจทย์ไม่มีอะไรคือคุณ
ออกไปถ่ายรูปเท่านั้นเอง โรงแรมเขาก็จะอยู่ในป่า ป่าทึบมาก นี่เป็นห้อง
นอนผมเอง นอนคนเดียวด้วย โอ้โห แล้วกลางคืนก็มีเสียงลิงเสียงกวางดัง
กันทั้งคืนเลย หลับสบาย พอตอนกลางวันเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี่ให้เรา
ได้นั่งอ่านหนังสืออะไรเพลินๆ อย่าง เป็นโรงแรมส�ำหรับคนรวยเท่านั้นนะ
ฮะ คนรวยมากๆ ด้วยครับ เจ้าของโรงแรมอยากให้ผมไปแคปเจอร์ภาพให้
ภาพของชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนรอบๆ นั้น

พี่หนิง มีวิถีชีวิตยังไง ความเป็นอยู่
พี่ชาตรี ครับๆ เขาต้องการรักษาชุมชนพวกนี้ไว้เพราะว่าเป็นจุดขายของ
โรงแรม แล้วเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารของเขามันสีสันเลยนะ คุณไปตลาด
นี่นะ โห กลิ่นเครื่องเทศนะมัน... ลุงอ๋อยเพิ่งไปมานี่นะ แล้วอาหารอินเดีย
ก็อร่อย คือทุกอย่างยังรกเหมือนเดิม เขาไม่ให้ตัดเลย หญ้าอะไร ความคิด
เขาไม่เหมือนกับทางบ้านเรา คือจริงๆ แล้วผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเทคนิค
อะไรเลยนะ งานถ่ายรูปส�ำหรับของผมนะฮะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการ
สื่อสารอย่างเดียว เราคุยกับเจ้าของโรงแรมเขา เราเข้าใจกัน มันไม่ต้องซับ
ซ้อนอะไรเลย ทุกอย่างออกมามันมีความสุขหมด ทุกอย่างก็มีความสุขถ้า
มันเป็นงานที่...นะ
Hatch-U มีเรื่องการเซ็ตอัพไหม
พี่ชาตรี ไม่มีเลยฮะ
Hatch-U เพราะเคยเห็นภาพแบบโบรชัวร์ตามโรงแรมบางทีจะแบบ เฮ้ย
มันต้องเซ็ตมุมนิดนึง มีแสง มีไฟ
พี่ชาตรี ครับ อันนี้ไม่เลย
Hatch-U ยิ่งภาพที่ต้องมีแสงมีไฟตรงโน้นตรงนี้
พี่ชาตรี ครับ อันนี้ไม่เลย กล้องผมเพียวๆ เลย
นิว คนอินเดียก็ดูให้เราถ่ายเนอะ น่าจะรู้ตัว
พี่ชาตรี เขาก็ชอบด้วย คนอินเดีย แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเหมือน
กัน เขามองเราแบบ โห...มองแบบอย่างแล้วตาเขาจะโตๆ นะ เราก็เหอๆ
(หัวเราะ)
ลุงอ๋อย น่าเสี่ยงนะเวลาเราถ่ายรูปคนอินเดีย
พี่ชาตรี อืม
ลุงอ๋อย มันจะมีพวกที่แบบ เอ่อ ยินดีอยากให้ถ่ายแต่สีหน้าเหมือนไม่ชอบ
พี่ชาตรี ครับใช่ เราเดาไม่ได้เลย
ลุงอ๋อย เรามีวิธีที่แปลกเหมือนกัน คือลุงมีกล้องตัวนึงเวลากดชัตเตอร์ไม่มี
เสียง เราก็ห้อยไว้อย่างนี้เลย แล้วก็ดูอย่างแล้วก็กดไปๆ ด้วยความที่กลัวว่า
เขาจะไม่พอใจ แต่ปรากฏว่าเขาอยากให้ถ่าย เห็นแล้วแบบถ้าเขารู้ว่าเป็น
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พี่ชาตรี ครับ อันนี้ เรียกว่าเหยื่อของผู้ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของ
การดื่มแอลกอฮอล์คือขับรถ เมาแล้วขับ เป็นโครงการของ สสส. ที่ปีนึงเขา
เชิญให้ผมไปถ่าย แบบไม่ได้ตั้งตัวอะไร คือให้ผมไปโดยที่ผมยังไม่ได้รับบรีฟ
อะไร ไปถึงก็ของผมอย่างนี้เลย ผมก็บุกเข้าไปในห้องพักเขาเลย แต่ว่าผมไม่
ได้ไปคนเดียวมีคนที่ไปท�ำงานแบบผมด้วย ผมขอว่ายังไม่ต้องบอกเขา เขาก็
ยังงงๆ ตั้งตัวไม่ติด
พีช่ าตรี เป็นคนทีถ่ กู รถชนคนทีเ่ มาแล้วขับแล้วก็มาชนเขาอะไรสักอย่างฮะ
เด็กก็โดนชนนะ นั่งอยู่ข้างถนน
•

กล้องเขาจะ...อย่างนี้เลย (ท่าทางประกอบ)
พี่ชาตรี ใช่ๆ
ลุงอ๋อย เรื่องจริงนะ อันนี้เขาคงไม่มีท่าทีอะไรนะ กลับอีกพวกนึงถ่ายโช้ะ
(ท่าทางประกอบ) อันนี้เป็นประสบการณ์ที่มีนะ
Hatch-U แล้วมีต้องให้ไหมคะ
ลุงอ๋อย เราไม่ได้มี ถ้าให้โอ้โหไม่รู้
Hatch-U มาเต็มเลย
ลุงอ๋อย แล้วก็อย่างเด็กๆ เขาจะเรียกเรา อาจารย์ๆ เหมือนเราเป็นอาจารย์
แต่อาจารย์มันคงไม่ใช่แปลว่าอาจารย์หรอกนะ เด็กๆ เขาก็จะเรียกอาจารย์
แล้วก็ขอตังค์เรา
พี่ชาตรี อืม
พี่ฝน แต่ที่เราไปเจอเหมือนเป็นความเชื่อของศาสนาด้วยน่ะค่ะ
พี่ชาตรี ครับ
พีฝ่ น เขาแบบว่า คือถ้าสมมติวา่ เราไปถ่ายเขาน่ะ เขาจะเชือ่ ว่าวิญญาณเขา
ออกจากร่างอย่างเนี่ย เขาก็เลยจะมีห้าม ห้ามไปถ่ายคนในย่านนี้
พี่ชาตรี อาจจะเป็นพวกที่เขาเคร่งในเรื่องศาสนามาก
พี่ฝน ใช่ๆ ก็ต้องฟังเขา
พี่หนิง แล้วอย่างนี้ก็ต้องมีข้อเหมือนเราเองก็ต้องศึกษา
พี่ชาตรี เราต้องศึกษาแล้วก็ท�ำความคุ้นเคยกับเขามากๆ ต้องตีสนิทถ้า
คุณต้องการภาพพวกนี้ คุณต้องเข้าไปแบบต้องหาวิธีน่ะ มันเหมือนกับถ่าย
สัตว์ เราต้อง...
พี่ฝน ต้องเนียน
พีช่ าตรี คนก็เหมือนกันเลยทุกอย่าง เราจะเข้าไปถึงตัวเขาได้ยงั ไง ใช่ไหมฮะ
Hatch-U แล้วมีไหมคะ แบบว่าพอรู้ตัวว่าจะโดนถ่าย แล้วกลายเป็นเขา
เกร็งหรือว่ามีปฎิกิริยาอะไร
พี่ชาตรี โอ้โหเยอะมาก ประจ�ำ
พี่หนิง คนไทย อย่างคนไทย
พี่ชาตรี เป็นเรื่องที่แบบว่าเห็นบ่อยๆ อยู่แล้ว แต่ด้วยความที่เราถ่ายรูป
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มาระดับนึงจะเริ่มเรียนรู้ว่าวิธีที่จะดีที่สุดที่จะได้ภาพ โอเคผ่อนคลายที่สุด
เอาว่าเป็นภาพที่ผ่อนคลายที่สุดมันสัมผัสได้ที่สุด แต่ว่านั่นหมายความว่า
เราต้องท�ำงานมานานมากระดับหนึ่งเลย เพราะอย่างเราไปถ่าย ก็จะยัง
ไม่รวู้ า่ จะท�ำยังไงให้เขารูส้ กึ ผ่อนคลายใช่ไหม เหมือนกับถ้าเป็นอาชีพมันคือ
professional ระดับนึง ในงานถ่ายภาพก็ต้องใช้เวลา ยิ่งโดยเฉพาะการใช้
ฟิล์ม จะยิ่งยากกว่าการใช้ดิจิตอลเพราะถ่ายดิจิตอลพอรูปมันแข็งปุ๊บเรารู้
เลยว่า เอ้ย รูปมันแข็งลบทิ้งวิ่งไปถ่ายใหม่ๆ แต่ว่าฟิล์มไม่ใช่อย่างนั้น ต้อง
รอการล้างการ print มาดู เฮ้ย มันไม่ได้แล้วเราจะท�ำยังไงดี ก็จะต้องมานั่ง
คิดใหม่ใช่ไหม ถ่ายฟิล์มก็จะต้องใช้เงินอีก ซื้อฟิล์ม ล้างอีก แต่จริงๆ แล้ว
มันดีส�ำหรับการพัฒนาของตัวคุณที่สุด
พี่หนิง การพัฒนาทักษะ
พี่ชาตรี ดีต่อการพัฒนาต่อคุณที่สุด ดีกว่าดิจิตอลมากๆ ข้อแนะน�ำถ้ามี
โอกาสนะ แต่ว่าก็เป็นเรื่องของแต่ละคนฮะ แต่ว่าทุกวันนี้ผมก็ยังถ่ายฟิล์ม
อยู่เหมือนเดิม ก็ยังใช้วิธีเดิมยังวัดแสงพลาดอยู่เหมือนเดิม ยังพลาดอยู่
เหมือนเดิม บางทีคิดว่าท�ำอย่างนี้แล้วสิ้นเปลือง แต่การสิ้นเปลืองมันท�ำให้
มันเกิดการพัฒนา
ลุงอ๋อย ก็ลองท�ำพฤติกรรมฟิลม์ ก็ได้นะโดยดิจติ อล โดยไม่ดู (หัวเราะ) แล้ว
ก็กลับมาดู เฮ้ย นี่มันไม่ได้นี่หว่า เลียนพฤติกรรมไง
พี่ชาตรี ครับ แต่ว่าดิจิตอลมันดีนะผมว่า เพราะว่าเวลาท�ำงานพาณิชย์
มันดีที่แบบว่าเสร็จแล้วลูกค้าแฮปปี้เห็นงาน แล้วเราก็กลับบ้านนอนหลับ
สบาย ใช่ไหมฮะ รองานต่อไป อีกเดือนนึงพรุ่งนี้รึเปล่ามีงานอีก แต่ถ้าเป็น
ฟิล์มถ่ายเสร็จปุ๊บ ขั้นตอนไปล้างก็ต้องตัดคลิกเทสต์ก่อน ตัดเทสต์ว่าแสง
ได้ไหม ต้องเสี่ยงตัดหัวฟิล์มซึ่งก็จะเสียรูปไปอีก โอ้โห รูปที่ดีที่สุดกลายเป็น
รูปที่ถูกตัดล้าง

แต่วา่ การทีพ่ อมาถึงเวลาหนึง่ คุณเรียน
รูม้ าขนาดนัน้ แล้วการผิดพลาดก็จะน้อยลงๆ
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แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ผิดพลาดอีกนะ ก็ยังมีอยู่
เหมือนเดิม คือก็ต้องเรียนรู้ไปจนตาย ใช่ไหม
ถ้าคุณจะถ่ายภาพนะ ผมเชื่อว่าทุกอย่างก็
เหมือนกันแหละ ต้องเรียนรู้กันตลอดนะ
•
ป่าน แล้วอันนี้ใช้ฟิล์มรึเปล่าคะ
พี่ชาตรี พวกนี้ใช้ฟิล์มหมด ดูอะไรกันดี...ญี่ปุ่น ที่เมืองชื่อฟูกุโอกะ
ลุงอ๋อย นั่นเรืออะไร
พี่ชาตรี ท่าเรือครับ
Hatch-U ขอดูอีกทีได้ไหม
พี่ชาตรี อ่ะ
Hatch-U แล้วไปยืนอยู่ตรงไหนล่ะ
พี่ชาตรี ลอยอยู่บนอากาศ (หัวเราะ) อยู่ข้างบนลมแรงมาก
พี่หนิง เป็นหอเหรอคะ
พี่ชาตรี ใช่ๆ มันเป็นหอ
พี่หนิง หอนี้ใครขึ้นไปก็ได้เหรอคะ
พี่ชาตรี ให้เจ้าหน้าที่พาขึ้นไปด้วย พอดีผมเห็นแล้วก็อยากได้ช็อตนี้อะไร
อย่างนี้ เจ้าหน้าทีท่ ไี่ ปท�ำงานกับผม คือผมไปท�ำงานจะมีเจ้าหน้าทีต่ ดิ ไปด้วย
2 คน ขับรถ 1 คน แล้วก็คนที่เป็นพูดภาษาญี่ปุ่น
•
พี่ชาตรี บ้านเราก็มีเนอะ เป็นที่ก�ำลังเปิดให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ใช่ไหม
คุณป้าหรือว่าคุณยายไม่รู้ฮะ เดินเข้ามาในบ้านแล้วผมนั่งอยู่ข้างในพอดี
แบบจังหวะนั้นเลย แล้วเขาก็งง งงปั๊บเขาก็ยิ้มให้เราไง เราก็ดีใจ (หัวเราะ)
แต่จังหวะแสงมันดีมาก จังหวะนั้น อันนี้น่าจะบ่งบอกถึงญี่ปุ่นเนอะ ปลา
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ดิบเนอะ
พี่หนิง นอกจากที่เราจะดูรู้เรื่อง เราอาจจะใช้ความรู้สึกของเราดูด้วยก็ได้
นอกจากดูรู้เรื่องอาจจะลองดูว่าดูภาพแล้วเรารู้สึกใช้ใจเรียนรู้กับเหตุผลที่
แสดงออกมาอย่างไร
พี่ชาตรี อืม
กี้ สวยเนอะ
Hatch-U ข้างหลังเป็นภาพอะไร
พี่ชาตรี เป็นภาพของเมืองยุคเก่าของเขาฮะ ผมถ่ายเก็บเอาไว้ คุณลุงเป็น
คนทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษดีมากพูดเป็นส�ำเนียงอังกฤษโดยทีไ่ ม่เคยไปอยูอ่ งั กฤษ
เลย เขาท�ำงานกับคนอังกฤษที่ไปอยู่ในที่นั่น เมื่อก่อนน่ะครับ แล้วสนิทกัน
มากเลยไปบินด้วยกัน เมาด้วยกันอะไรอย่างก็ว่ากันไป ชื่อเมืองว่าโมชิโตะ
อันนี้คือเมื่อกี้ที่เขาเดินเข้ามาใช่ไหม ภาพเมื่อกี้คือมองเข้ามา อ้าว อะไร
ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ผมก็กด 2 ที ปุ๊บๆ แล้วมันโชคดีที่ทันได้เลยไง
พี่หนิง อันนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วยเนอะ
พี่ชาตรี แสงแบบได้เลยอะไรอย่าง แบบแหมมัน (หัวเราะ) โชคดีน่ะ
พี่แบด มีน้องสงสัยค่ะ
Hatch-U แบบว่าการสร้างรูปมันจะต้องปรับอะไรก่อนรึเปล่าคะหรือว่า
พี่ชาตรี ทุกอย่างที่ผมถ่ายเป็นแมนนวลหมด แสงอะไรต้องถ่ายคือหน้า (manual / ถ่าย
ภาพโดยปรับค่า
กล้องอะไรต่างๆ นานา เป็นทักษะที่เราไประดับนึงหรือระยะนึงเราจะเริ่มรู้ ต่างๆ ของกล้อง
ด้วยตัวเอง)
(สาร)
ว่า แสงมันจะวับยังไงมันจะอะไรยังไง แต่ว่าที่บอกก็คือว่า message ของ
มันมากกว่าภาพใช่ไหมฮะ ว่าในภาพนั้นมีอะไรบ้าง
พี่แบด อย่างรูปผู้หญิงเมื่อกี้ รูปที่เดินเข้าบ้านได้จังหวะพอดี คือพี่ก�ำลัง
จะถ่ายอะไรอยู่รึเปล่า
พี่ชาตรี ผมไปถ่ายอย่างอื่น แต่ว่าบังเอิญเห็นเหลียวมาคุณป้าเข้ามาพอดี
ตรงนี้ ผมก็เลย...มันเร็ว ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้นึกไว้
Hatch-U ที่ถ่ายแมนนวลนี่คือวัดแสง
(Medium Format)
พีช่ าตรี ทุกอย่างครับ มันอยูใ่ นตัว เป็นกล้องฟิลม์ แล้วผมใช้มเี ดียมฟอร์แมท
ด้วยไง มันเดาเอา
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พี่หนิง คือไม่รู้เทคนิค
พี่ชาตรี มีเดียมฟอร์แมท เป็นฟิล์มใหญ่ขึ้น เป็นแบบแผ่นชีทใหญ่ขึ้น เฟรม
มันจะแบบ 6x7 หรือ 6x6 ซ.ม.
ป่าน เหมือนกับใช้แสงธรรมชาติ
พี่ชาตรี ธรรมชาติหมดเลยฮะ ไม่มีแสงเซ็ตเลยในนั้น

พี่ชาตรี เขาแต่งตัวเหมือนคนญี่ปุ่นผู้ดีอะไรสักอย่างซึ่งหายากมากแล้วนะ
แล้วใจดีด้วย
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•
พี่ชาตรี โอเคอันนี้ก็เป็นเล็กๆ น้อยๆ มีผสมจากจีนบ้างแล้วก็ที่เขมรบ้าง
นะครับ
พี่แบด มันเป็นไม้เหรอคะ
พี่ชาตรี ประตูไม้ฮะ
พี่แบด เหมือนไม้ไผ่
พี่ชาตรี เป็นบานไม้ ผมไม่ค่อยแน่ใจ มีใครเข้าใจภาษาจีนรึเปล่า เป็นกีฬา
เหมือนกับคนจีน คล้ายๆ คริคตีป๊อกแล้วต้องให้ลอดรู้ ใช่ไหมฮะ ผมจ�ำชื่อ
ไม่ได้เหมือนกัน เพราะเป็นเหมือนสมาคมของคนแก่ที่เขาเล่นกัน

นิว รูปนี้ก็สวย
พี่ชาตรี เป็นวัฒนธรรมของชาวจีน
Hatch-U ท�ำอะไร
พี่ชาตรี ก�ำลังอร่อยเลยนะ ทานอาหาร บะหมี่ฮะ
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Hatch-U ก�ำลังดูว่าเขาท�ำอะไรกัน นั่งยองยองเหลาด้วย ถ่ายตรงไหน ไป
ยืนตรงไหนคะ
•

อะไรเรา ใช่ไหมฮะ แต่ขณะเดียวกัน พอเราสวมวิญญาณเป็นช่างภาพ เรา
มักมาติดกับเรื่องของเทคนิคบ้าง วิธกี ารบ้าง ในฐานะของผูผ้ ลิตก็จะมารู้สึก
เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องพวกนี้ ทีนี้มันเรื่องเดียวไม่พอไง มีเทคนิคยังไง

พีช่ าตรี ยืนบนสะพานฮะ เดินไปพอดีฮะ นีร่ ปู อะไรก็ไม่รฮู้ ะทีต่ ลาดในเขมร
พี่หนิง ภาพมือเมื่อกี้หลอนๆ
พี่ชาตรี อันนี้ที่เขมร ที่เสียมเรียบ พระนครวัด ตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไป
กับสมเด็จพระเทพฯ โชคดีคือจริงๆ ไปท�ำงานให้โรงแรมโซฟิเทล ที่เขมร
ที่เสียมเรียบ ที่เขาโดนไฟที่เขามีเรื่องวุ่นวายพวกเขมรเผาโรงแรมเขาต่างๆ
นานา ไปท�ำงานแล้วพระเทพฯ ท่านเสด็จพอดี ก็เลยติดเสด็จพระเทพฯ ไป
เข้าไปพระนครวัด แต่ว่าผมไม่ค่อยสนใจถ่ายพระนครวัดเท่าไหร่ ชอบมา
ถ่ายตลาดฮะ
•

กล้องจะวิเศษขนาดไหน แต่สิ่งที่ถูก
ถ่ายไม่ได้บอกอะไร ก็ไม่ได้มีประโยชน์ ใช่ไหม
ฮะ เพราะฉะนั้นเหมือนเอากล้องที่ดีที่สุดถ่าย
บนท้องฟ้าหน้าหนาวซึ่งมันไม่มีเมฆไม่มีอะไร
เลย ออกมาเหมือนถ่ายผนังตันๆ อย่าง เรา
ก็คงไม่จำ� เป็นหรอกนะทีจ่ ะต้องไปหากล้องทีม่ ี
คุณสมบัตพิ เิ ศษต่างๆ นานา ความชัดความ
ละเอียด ความต่อสู้กับแสงได้ทุกบรรยากาศ
ไม่มีความจ�ำเป็นอะไร สิ่งที่เราอยากจะเตือน
ก็คือ วันนี้ ถ้าเราเห็นสิ่งที่ถูกถ่ายแล้วรู้สึก
โดนหรือในภาษาพวกเรา เฮ้ย! มันโดน เรา
หาตรงนั้น นะครับ

พี่ชาตรี อันนี้ที่กุ้ยหลิน จีน หลักๆ คนไปกุ้ยหลินก็จะถ่ายพวกภูเขาที่มัน
เยอะอยู่เต็มข้างหน้า เป็นภูเขาเป็นแหลมเลย
อันนี้ดูฮะ วันนี้รวยแล้ว ฮ่าฮ่า
คือจริงๆ แล้วรูปพวกนีค้ อื ขอถ่ายหมด เซ็ตทีเ่ ห็นคนตรงนัน้ นะฮะ
ผมขอเขาถ่ายหมดเลย ขอฮะ
เต้ ใช้กล้องยี(Hasselblad)
่ห้ออะไรครับ (Mamiya)
พี่ชาตรี ผมมีฮัสเซลบลัดกับมามีย่าครับ
เต้ แล้วอันนี้ใช้กล้องอะไรฮะ
พี่ชาตรี อันนี้ใช้ฮัสเซลบลัดครับ ฮัสเซลบลัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไซส์ฟิล์มมี
สี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมฮะ
อย่าปล่อยให้ผมพูดคนเดียวนะฮะ (หัวเราะ)
•
พี่ชาตรี อันนี้เป็นทหารเขมรนะ
ลุงอ๋อย เดี๋ยวลุงขอแชร์นะครับ บางทีคงประกอบไปด้วยส่วนนึงที่เป็น
เทคนิคแล้วก็อุปกรณ์ แต่ส่วนส�ำคัญได้เกริ่นไว้แล้วว่าสิ่งที่ถูกถ่ายมันบอก

ป่าน จะบอกว่ามันก็เหมือนเป็นเทคนิคในกล้องอะไรดีๆ มันก็เหมือนเป็น
ตัวช่วยให้เราสื่อความหมายของภาพที่เราต้องการจะพูดออกมาให้คนดูได้
ละเอียดมากยิ่งขึ้น
พี่ชาตรี อืมๆ
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ลุงอ๋อย ใช่ๆ อันนั้นเห็นด้วย ก็ถึงบอกว่าในสองส่วนแต่ถ้าเรามาเทน�้ำหนัก
ให้กับเรื่องเทคนิคอะไรแล้วเราจะไป เราจะไม่เห็นในสิ่งที่เราจะถ่าย
พี่ชาตรี ใช่ๆ มันจะพลาดไง
ลุงอ๋อย มันก็ไม่ได้ช่วยไง
พี่ชาตรี ผลที่ควรจะเป็นไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ หรือว่าเราไปยึดติดกับตรงนั้น
เกินไปเองอย่างมันก็ท�ำให้เรา...
ลุงอ๋อย มันไม่ใช่ที่จะใช้แมนนวลหมดเลยหมายความว่า เหมือนเป็นทักษะ
Shutter
ประสบการณ์นะ่ ไอ้ตรงนีห้ น้ากล้องมันจะเปิดเท่าไหร่ สปีดเราจะใช้เท่าไหร่ (speed
/
ความไวหน้
ตรงนีม้ นั เป็นเรือ่ งประสบการณ์กบั ทีเ่ คยผ่านมาจนมีทกั ษะตรงนี้ รูว้ า่ เห็นปับ๊ กล้อง) า
อย่างมีบางคนที่ลุงรู้จัก เขาเรื่องถ่ายคนมันไปขอเขาอีกทีไม่ได้ใช่ไหม มันก็
ต้องแบบ เฮ้ย แสงประมาณนี้อะไรอย่าง
พี่ชาตรี ครับๆ
ลุงอ๋อย ถ้าสมมติวา่ คุณยายคนเมือ่ กีท้ เี่ ดินเข้ามาในร้านทีโ่ ผล่เข้ามาในร้าน
น่ะ สมมติว่าเป็นประสบการณ์ลุงนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าแกเลย
พี่ชาตรี (คิดตาม) อืม
ลุงอ๋อย อาจจะแบบเห็นแต่ข้างหลัง (หัวเราะ) ใช่ไหม อย่างเนื่องจาก
ว่าประสบการณ์ของเรามันเรื่องของแมนนวลหรือว่าเรื่องระบบที่มันเป็น
analog เราก็อาจจะยังไม่มปี ระสบการณ์กต็ อ้ งหาประสบการณ์นนั้ ๆ เพราะ
ฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับมันมากนัก
พี่ชาตรี อืม เราไม่ต้องไปสนใจตรงนี้แต่ว่าเป็นเพราะว่าเวลาที่ผมท�ำงาน
มามันเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วที่ผมควรจะ...
ลุงอ๋อย เรียนรู้
พี่ชาตรี เรียนรู้แล้ว แต่ยังไงผมก็ยังบอกว่าโอ้โหโชคดีจังเลย ทุกวันนี้ก็ยัง
โอ้โหโชคดีจังเลยที่ได้นี่ โชคดีจังเลยที่ได้ภาพนี้ มันเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหม
ฮะ ในทีส่ ดุ เราได้ภาพคุณป้าทีญ
่ ปี่ นุ่ เมือ่ กีแ้ บบโชคดีมากเลย อย่างวันนีเ้ ราก็มี
ความสุขละ ไอ้ทถี่ า่ ยมาทัง้ หมดอาจจะมีความสุขรูปเมือ่ กีร้ ปู เดียว ใช่ไหมฮะ
•
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พี่ชาตรี จะเอาที่ภูเขียวให้น้องๆ ดู ดูไหม ที่เราไปถ่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กันนิดนึง
พี่แบด ดีค่ะ น้องๆ เคยไปภูเขียวกันมาแล้ว
พี่ชาตรี ครับ แต่ถ้างานถ่ายภาพถ้าแล้วเราไม่มีเงื่อนไขของการที่จะต้อง
อยู่กินมันน่าจะดีอะ คือเราออกไปถ่ายได้แบบสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น แต่
ผมโชคร้ายรึเปล่าก็ไม่รู้ ยังท�ำไม่ได้ตอนนี้ก็หวังว่าสักวันนึงเราจะมีโอกาส
เราไปกันช่วงไหนฮะ
ลุงอ๋อย ก็ก่อนฮะ ก่อนฝนน่ะฮะ
พี่ชาตรี นี่คือเขาเผา เผาเพื่อให้เกิดการ...
ลุงอ๋อย ตรงที่พวกเราไปนั่ง
พี่หนิง ตรงทุ่งกระมัง
ลุงอ๋อย เออ ตรงทุ่งกระมัง
พี่ชาตรี นี่คือเจ้าหน้าที่เขาเผาใช่ไหม จ�ำได้อยู่
ลุงอ๋อย เขาเรียก ชิงเขา ไม่ใช่ ชิงไห่ (หัวเราะ)
พี่ชาตรี เพื่อให้เกิดใบใหม่เพื่อสัตว์จะได้กินใช่ไหมฮะ นี่ทุกคนก็ถ่ายช็อตนี้
กันนะฮะ
Hatch-U นี่คือเขาเผาไปรึยังคะ
ลุงอ๋อย เผาแล้ว
พี่ชาตรี ครับ
Hatch-U ที่ด�ำๆ คือเผาแล้ว
ลุงอ๋อย ใช่ๆ ที่ตอนเราไปนั่งยังเขียวใช่ไหม
พี่ชาตรี อ๋อ ไปที่ไหนบ้าง
ลุงอ๋อย หมดเลย
พี่ชาตรี อ๋อ
พี่หนิง เส้นเดียวกับที่เราไปเดินรึเปล่าคะลุง
ลุงอ๋อย อันนี้ตรงแค่บนถนนอะ
Hatch-U อันนั้นลูกค่าง
พี่หนิง พี่ชาตรีคะ เดี๋ยวจะลงเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในภาพค่ะ จะดูว่าที่เห็น
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(auto / การถ่าย

ภาพที่กล้อง
ค�ำนวณค่าต่างๆ
ให้อัตโนมัต)ิ

ภาพแบบว่าจังหวะประมาณ ใจพีค่ ดิ ว่าควรจะปรับเพราะว่าพีถ่ า่ ยแมนนวล
หมดใช่ไหมคะ
พี่ชาตรี แมนนวลเหมือนกัน แต่ว่าเป็นกล้องดิจิตอล ถ่ายระบบแมนนวล
เพราะว่า...
พี่หนิง ที่ว่าปรับแสงปรับอะไรเอง
พี่ชาตรี ครับ คือผมสังเกตเห็นว่าเวลาถ่ายกล้องดิจิตอล เราถ่ายระบบ
โหมดที่เป็นออโต้กับแมนนวลมันจะได้ภาพไม่เหมือนกัน มันมิติแบบแมน
นวลมิติจะดีกว่า
พี่หนิง มันมีเรื่องของมิติ คือความชัดลึกชัดตื้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
พี่ชาตรี ใช่ครับ คือแสงจะต่างกัน ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ สังเกตนะเวลา
ถ่ายออโต้ภาพจะแข็งกว่าถ่ายในระบบแมนนวลฮะ
Hatch-U อันนี้ตัวอะไร อ๋อ (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะ
พี่ชาตรี อ่า วรนุชครับ (หัวเราะ)
พี่หนิง วรนุชจะโกรธรึเปล่า
Hatch-U (ส่งเสียงฮือฮาอีกรอบ)
ลุงอ๋อย เอ้า อยู่ในท่านั้น (หัวเราะ)
พี่ชาตรี อันนี้ก็คือช้าง
ลุงอ๋อย ภาพนี้เมื่อก่อนเคยติดอยู่ในห้องอาหาร
พี่ชาตรี อ๋อ นี้ปลดออกแล้ว (หัวเราะ)
•

(earth tone / โทนสีธรรมชาติออกน�้ำตาลๆ)

นี่ใช่ไหมฮะ ชอบอ่ะ มันเป็นเอิร์ธโทน มันรู้สึกอย่างนั้นนะลองๆ ดูอย่างนี้ฮะ
บางทีเป็นรูปที่ง่ายมากเราทุกคนเราก็ถ่ายกัน บางทีมุมมองอีกลักษณะหนึ่ง
เราลองดูอะไรอย่าง เอ้ย ดิจติ อลมันจะดีอย่างนีล้ ะนะ ปรับแล้วให้ความรูส้ กึ
อีกแบบนึง แต่ก็เป็นช้างที่ขี้เหงามั้ง เหงาที่สุดละ
ลุงอ๋อย เขาไม่มีเพื่อน
พี่ชาตรี เออ เขาไม่มีเพื่อน แต่น่าสงสารนะ รู้สึกตอนที่ถ่ายน่าสงสารเขา
เนอะ เขาเหงาเดินอยู่
พี่ซัง คือจะบอกว่าช้างตัวนี้ไม่ได้อยู่ในฝูงเขา
•

พี่ชาตรี อันนี้
ลุงอ๋อย ตัวเดียวกันฮะ ตัวเดียวกัน แต่ว่าเสียงชัตเตอร์ซัก 10 กล้อง ตัว
ช้างหนีเลย
พี่ชาตรี แต่ว่าของผม ผมจะปรับโทนอีกแบบนึง โอ้โห ก็กี่คนนะวันนั้นไป
กันรวมเจ้าหน้าที่ด้วย
ลุงอ๋อย เรือล�ำนั้น
พีช่ าตรี ทีผ่ มปรับโทนเพราะว่าผมชอบความเขรอะความอะไรของเขา อย่าง

Hatch-U เขาเป็นใครคะ
พี่แบด เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นชาวบ้าน
พี่ชาตรี เป็นชาวบ้านที่เข้าไปหาปลา
Hatch-U โอ้โห (ฮือฮากันอีกรอบ)
ลุงอ๋อย คนทีพ่ ายเรืออยูเ่ มือ่ กีไ้ ง (หัวเราะ) ชาวบ้านคนนีเ้ ขาก�ำลังหาปลาอยู่
พี่ฝน ลุงท�ำหน้าอย่างนี้ด้วย
พี่ชาตรี อันนี้แอบถ่าย ไม่ได้ขออนุญาติ
พี่หนิง ถ้าเป็นภาพคนอย่างนี้ ชัตเตอร์กับ f-stop ใช่รึเปล่าคะ
พี่ชาตรี ครับ
พี่หนิง ที่ 2 อย่าง อย่างสมมติเราอยากได้ภาพสักประมาณนี้ ถ้าพูดถึงแล้ว
ประมาณเท่าไหร่ ยังไง
พี่ชาตรี คือ f-stop ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 เพราะว่าภาพมันจะเห็น
ความชัดอยูแ่ ค่ตรงนีเ้ ท่านัน้ เอง ใช่ไหมฮะ เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าหมดลุง
อ๋อยจะดูดีไหม (หัวเราะ) ไม่แน่ใจฮะก็เลย
ลุงอ๋อย รู้สึกว่าชาวบ้านคนนี้จะดูดีนะ (หัวเราะ)
พี่ชาตรี ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วก็เลยให้ชัดอยู่บริเวณแถวๆ นี้ ตอน
ผมถ่ายผมนึกถึงลุงอ๋อยเวลาเขา...
ลุงอ๋อย สิ่งที่ดีที่สุดที่จะถูกถ่าย (หัวเราะ) คือตรง...
พีช่ าตรี ตอนทีถ่ า่ ยเรารูส้ กึ ว่าลุงอ๋อยเป็นคนทีม่ เี รือ่ งราวเยอะ มีวธิ กี ารถาม
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ค�ำถาม มีวิธีการที่จะพูด ความคิด ผมคิดว่าพอผมลองโฟกัสแค่ตรงนี้ มันใช่
เลย สัมผัสได้ แล้วก็ตาเขาก็ ใช่ไหม
พี่หนิง แต่ว่าพอถ้าเป็น f-stop มันประมาณ 4.5
พี่ชาตรี ครับ ต้องกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ สปีดก็อาจจะแล้วแต่แสง
สถานการณ์แสงตอนนั้นมันมีเท่าไหร่ ใกล้จะพลบค�ำ่ แล้ว ถึงได้แสงสีแบบ
นี้เพราะว่าเป็นพระอาทิตย์ช่วงใกล้จะตกแล้ว มันสอดพอดีช่องมันมาพอดี
Hatch-U ดูดีเลย
พี่ฝ้าย สมมติเราจะถ่ายรูปอะไรสักอย่างหนึ่ง เราต้องรู้ก่อนไหมว่าภาพที่
เราจะถ่ายออกมาจะสื่ออะไรรึเปล่าหรือเราอยากจะบอกอะไรบ้าง
พี่ชาตรี คิด จ�ำเป็นต้องคิด ผมคิดตลอดเวลาคือตื่นมาก็คิดเลย คิดทุกๆ
เวลาเลย ทุกวันนี้ก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าวันนี้จะท�ำยังไงดี ก็คิด คุยกันยังไงดี
คิดตลอด เรื่องงานถ่ายภาพนี่คิดไม่มีจบสิ้น
พี่หนิง เหมือนพี่เป็นกล้อง กล้องเป็นพี่เลยเนอะ
พี่ชาตรี สงสัยเราเกิดมาอย่างนี้ละมั้ง
ลุงอ๋อย เหมือนกับลุงชาติ พอเป็นอาชีพแล้วใช่ไหม มันจะต้องคิดตลอดเวลา
บางทีอาจจะเหมือนว่ามองหน้าบับเบิ้ลนี้อาจจะคิดถึง f เท่าไหร่
พี่ชาตรี อ่า (หัวเราะ)
พี่ฝน แล้วอย่างนี้รู้สึกว่ามันแบบมันกรอบตัวเองรึเปล่าคะ
พี่ชาตรี กรอบตัวเองไหม แต่มันวิธีของเรา ถ้าเรากรอบตัวเองแต่ว่าเรา
ไม่คิดแบบกรอบตัวเอง เราพยายามถ้าผมมีกรอบผมอาจจะไม่มาที่นี่ก็ได้
ไม่รู้นะ ผมอาจจะไม่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้ ผมอาจจะไม่นั่งรถเมล์ก็ได้ ถ้าเรา
มีกรอบของเราอะไรอย่
าง แต่ผมไม่มีตรงนั้นไงฮะ ผมไม่คิดว่าการถ่ายรูป
(define / ก�ำหนด นิยาม)
จ�ำเป็นต้องดีไฟน์วา่ คุณต้องถ่ายนางแบบนะ แต่จริงๆ แล้วการถ่ายนางแบบ
มันง่ายกว่าการถ่ายคนทัว่ ไปด้วยซ�ำ้ ไป มันง่ายมากงานถ่ายแฟชัน่ ไม่รสู้ ำ� หรับ
ผมมันง่ายๆ เลย ผมจะก�ำกับนางแบบให้ท�ำอะไรก็ได้เลยแบบง่ายๆ แต่ผม
ไม่อยากไปพิสูจน์ตัวเองในเรื่องพวกนั้น มันเสียเวลาส�ำหรับผม ผมเอาเวลา
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มาท�ำแบบนี้ดีกว่ามาอยู่กับสิ่งแวดล้อมมาท�ำความสวยงามแบบนี้ดีกว่า ผม
คิดอย่างนั้นนะฮะ ผมท�ำงานกับนางแบบที่ดังๆ เกือบทุกคนแล้ว อืม เมทินี
กิ่งโพยมอะไรก็ท�ำถ่ายมาหมดแล้ว ถ่ายเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเท่รึเปล่า
ถ้าไปอยู่กับผู้คนที่โด่งดังแล้วท�ำให้เราสามารถยกระดับให้ตัวเรา ตอนนั้น
ผมคิดอย่างนั้นไง แต่ว่ามีอยู่วันนึงที่ผมไปท�ำงานสารคดีมากขึ้น แล้วผมคิด
ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลย จริงๆ แล้วอาจเป็นเพราะว่ามีเดีย ผมก็ไม่อยากพูด
มากเพราะมีเดียบ้านเราท�ำให้คนคิดไปว่า การทีจ่ ะเป็นช่างภาพทีด่ ตี อ้ งถ่าย
แฟชั่นต้องถ่ายคนดัง

ผมเคยถูกบอกว่า คุณต้องท�ำพอร์ต
ที่เป็นคนดังๆ คนถึงจะได้เห็นคุณได้รู้จักคุณ
อะไรอย่างนี้ แต่ผมก็ต่อต้านสิ่งนี้ตลอด ผม
ว่าการที่คุณจะถ่ายเป็นช่างภาพที่ดีคุณต้อง
ถ่ายคนที่คุณไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ แล้วคุณ
ถ่ายออกมาได้ดี นั่นคือคุณค่ามันอยู่ตรงนั้น
มากกว่า
ผมถ่ายนางแบบพวกเขารูว้ า่ เขาจะต้องโพสต์ยงั ไง เขารูว้ า่ บอดีเ้ ขา
เป็นยังไงเขารูอ้ ยูแ่ ล้ว เขารูม้ าจากบ้านเขาแล้วเขารูเ้ ขาจะไม่ฟงั เราด้วยซ�้ำไป
ถ้าเราไม่ใช่ชา่ งภาพดังๆ นีค่ อื วิธกี ารท�ำงานในเมืองไทย แต่ถา้ เป็น...โทษทีไม่
อยากเอ่ยมาก อังกฤษที่ผมไปท�ำงาน เอ่อ ผมเคยเทรนเป็นช่างภาพแฟชั่น
ผมจ้างช่างภาพแฟชัน่ คนฝรัง่ เศสให้มาเทรนผม ให้ถา่ ยแฟชัน่ นางแบบต้อง
(direct / ควบคุม สั่งการ)
เชื่อช่างภาพเท่านั้น ช่างภาพจะเป็นตัวเดียวที่ไดเร็คท์ทุกอย่าง ช่างภาพจะ
บอกว่าผมจะถ่ายอย่างนี้ผมจะถ่าย story นี้ แล้วสไตลิสต์จะต้องใส่เสื้อผ้า
ให้นางแบบยังไง อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผม คุณเป็นสไตลิสต์คุณต้องรู้ ผมไม่
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จ�ำเป็นต้องแต่งตัวแฟชัน่ ผมไม่รจู้ กั แฟชัน่ ผมไม่สนใจแฟชัน่ ผมจะใส่รองเท้า
แตะก็ได้ ผมจะใส่รองเท้าอะไรก็ได้ แต่ว่าผมรู้ว่าช็อตนี้มันเป็นช็อตที่ดี มัน
บ่งบอกเอาไว้ แต่ว่าไม่รู้ว่าแฟชั่นควรจะใส่ยังไง ผมไม่ใช่คนอย่างนี้ไง แต่ว่า
บ้านเราท�ำมันคนละเรื่องกันเลย คือสไตลิสต์จะเป็นคนบอกให้ช่างภาพท�ำ
อย่างนี้ๆ ลูกค้าจะบอกให้ช่างภาพถ่ายอย่างนี้ๆ ฮะ
•
พี่ฝน ตัวอะไรน่ะ
Hatch-U กวาง
พี่ฝน รูปก่อนหน้าเมื่อกี้
พี่แบด กวาง
พี่หนิง กวางก้มอยู่
พี่ฝน นั่นก็กวางเหรอ
พี่ชาตรี ครับ
แป้ง ที่บ้านเรียกอะไร
พี่ฝน ม้า (ตอบชัดเจนมาก)
ลุงอ๋อย กวางมันก็มีหลายพันธุ์ อย่างที่เราเห็นที่ท�ำการอุทยานฯ เรียก
กวางทราย
พี่ชาตรี อืม
Hatch-U อ๋อ
ลุงอ๋อย ที่ทุ่งกระมังเขาเรียกเนื้อทราย ขนาดเล็กกว่าแต่อันนี้กวางม้าหรือ
กวางป่า บางคนก็เรียกกวางเถื่อน คือขนาดตัวมันจะใหญ่แล้วขนจะหยาบ
Hatch-U มันเหมือนกระทิง หน้ามันเหมือนกระทิง
พี่ชาตรี อืม ผมไม่แน่ใจว่าแผลเขาเกิดจากอะไรนะ
ลุงอ๋อย มันเป็นลักษณะเฉพาะ เขาเรียกเป็นเรื้อน โรคเรื้อน
พี่ชาตรี อ๋อ
ลุงอ๋อย เรื้อนกวางที่เราใช้เรียกนะ แต่ว่ามันจะเกิดแค่ตรงนี้เท่านั้นนะ
เกือบทุกตัว
พี่ชาตรี อ่อ ก็เลยชอบช็อตนี้เพราะว่ามัน..เนอะ
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•
พี่ชาตรี จะดูช็อตที่เป็นนางแบบไหมฮะ
พี่หนิง ดูค่ะ
พี่ชาตรี อ่ะ เอาอะไรดีซัง
พี่ซัง ฟลอเรนซ์

พี่ชาตรี ฟลอเรนซ์ แฟชั่นพวกนี้ที่ผมถ่ายมันนานมากแล้ว ผมทิ้งไปเกือบ
10 ปีแล้ว เมื่อก่อนแมกกาซีนในเมืองไทยพวก ELLE, ELLE DECOR เขามา
เปิดตัวปุ๊บ เขาจะต้องจ้างผมให้ไปถ่ายเซ็ตแรกๆ Seventeen , Cleo พวก
เขาจะจ้างให้ผมไปถ่าย ไปเหมือนกับว่าเซ็ตระบบงานถ่ายภาพ แล้วก็หลัง
จากนั้นเขาก็ไม่จ้างผมอี(direction
กเลย /เขาเลิ
กจ้าง ผมก็เลยต้องล�ำบาก
ทิศทาง)
พี่ต้อม เซ็ต หมายถึงไดเร็คท์ชั่น
พี่ชาตรี ใช่ๆ ไดเร็คท์ชั่นของภาพ พวกนี้ซื้อลิขสิทธิ์มา แล้วรูปมันต้องอย่าง
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นี้ๆ ครั้งแรก พอหลังจากนั้นเขาก็ไม่สนใจอีกแล้ว
พี่หนิง คือแต่ละเล่มมันก็มีไดเร็คท์ชั่นไม่เหมือนกันอย่างนี้เหรอคะ
พี่ชาตรี ครับ เขาจะมีโจทย์ของเขาว่าวัยรุ่นต้องเป็นยังไง ช็อตต้องยังไง
พี่หนิง ใช่ ถ้าพอดูหนังสือแฟชั่นหลายๆ เล่ม บางทีมันก็คล้ายๆ กันเนอะ
คือความรูส้ กึ เหมือนแบบจะคล้ายกันหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างทีเ่ ฉพาะเล่ม
นี้เป็นแบบคล้ายๆ กัน เสื้อผ้าหรือนางแบบ
พี่ชาตรี ครับๆ
•
เต้ อันนี้เป็นไฟล์บีบรึเปล่าครับหรือว่า...
พี่ชาตรี เป็น tif ครับ
เต้ แต่งหรือยังครับ
พี่ชาตรี ไม่ได้แต่งเลยฮะ ไม่ได้แต่งเลยนี่คือถ่ายจากฟิล์มแล้วก็สแกน พี่ไม่
ได้แต่งเลยฮะแต่วา่ เซ็ตแสงไลท์ตงิ้ เซ็ตหมดฮะ มีอะไรอีกไหม อ่อ อันนี้ a day
คือผมถ่ายให้ a day เล่มแรกเลยนะ รู้จักหนังสือ a day ไหม ผมถ่ายให้ a
day 2 เล่มแรกครับ แต่ว่าอันนี้เป็นฉบับครบรอบ 1 ปีของเขา
•
Hatch-U อันนี้เรื่องอะไรครับ
พีช่ าตรี อันนี้ เขาให้เรือ่ งมา เป็นเรือ่ งของความเศร้า แล้วก็ดว้ ยการทีเ่ ขาไม่
ได้มีงบอะไรให้เราถ่ายมากนัก ก็ไปถ่ายกันง่ายๆ แสงก็ไม่ต้องเซ็ตด้วย ถ่าย
ในห้องที่มันโปร่งๆ ฮะ
พี่หนิง แล้วอยากแอคติ้งนี่พี่ต้อง...
พี่ชาตรี แอคติ้งนี่ผมก�ำกับหมด ผมจะเป็นคนก�ำกับ ที่ได้ภาพเศร้า คือ เขา
ร้องไห้จริงๆ เลย คือผมเปิดเพลง คือมันจะขับอารมณ์มากเลย dark มาก
เพลงจะโหยหวนแล้วก็ท�ำให้เกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมา
พี่หนิง อย่างนี้แสดงว่าเป็นงานแบบมีโจทย์อย่างนี้ใช่ไหมคะ
พีช่ าตรี ใช่ฮะ คือเขาจะก�ำหนดมาแล้วในแมกกาซีนของเขา อยากให้มภี าพ
อารมณ์นี้อยู่ในเล่ม แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท�ำไมต้องเศร้า
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พี่หนิง เขาอาจจะต้องการความแตกต่างในแมกกาซีน
พี่ชาตรี แต่ผมไม่ชอบความเศร้าไง ไม่อยากร้องไห้แต่ว่าถ้ามันเป็นงานเรา
ก็ต้องท�ำให้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
พี่หนิง อันนี้แบบว่าต้องเซ็ตอัพ
พี่ชาตรี เซ็ตอัพครับ อันนี้เซ็ตอัพ อืม
พี่ซัง ที่ส�ำคัญคือพี่ชาตรีบอกว่าปัจจุบันนางแบบคนนี้
พี่ชาตรี เออใช่ นางแบบคนนี้เขา เขาเรียกว่าอะไรนะ
(เกี่ยวกับพันธุกรรม)
พี่ซัง genetic
พี่ชาตรี เออ genetic ของเขา แม่เขาเป็นบ้า แล้วตัวเขาก็เป็นบ้าไปด้วย
เขาต้องย้ายไปอยู่อเมริกา 2 ปี ผ่านมา น้องที่ท�ำสไตลิสต์เสื้อผ้าบอกผมว่า
น้องเขาไปแล้ว เสียแล้ว ไปดีแล้ว
พี่หนิง แล้วพี่เป็นคนเลือกนางแบบเองหรือว่า
พี่ชาตรี เขามีนางแบบมาให้เรา
พี่หนิง มีโจทย์ มีนางแบบ มีอะไร
พี่ชาตรี อยู่ที่ว่าเราจะเอาเศร้าเราจะดึงออกยังไงอะไรเท่านั้นเอง ผมเลือก
โลเคชั่นเองฮะ
พี่หนิง ท�ำงานที่มีโจทย์แบบนี้ โลเคชั่นหรืออะไร เราเป็นคนก�ำหนดเอง
หรือเปล่า
พี่ชาตรี เราไม่ได้เป็นผู้ก�ำหนดฮะ งานที่เป็นอย่าง โอเค อันนี้ก็ได้เอาง่ายๆ
เนอะ
พี่ต้อม อันนี้ชัด
พี่ชาตรี อันนี้ชัดมากเนอะ คือเราไม่ได้ก�ำหนดเอง เขาจะมีขั้นตอนในการ
ท�ำงานว่า(layout
ตั้งแต่/ แบบร่
เอ่อางลู) กค้าบอกว่าให้เรา
พี่ต้อม ร่างเลย์เอาท์รึเปล่าครับ
(costume / เสื้อผ้า)
(preproduction พี่ชาตรี ใช่ๆ ขั้นตอนคือพรีโพร มีทีมที่เป็นสไตลิสต์ คอสตูม แล้วก็อาร์ต
/ ขั้นเตรียมงาน
ก่อนลงมือผลิตชิ้น ไดเร็คเตอร์ โปรดิวเซอร์ก็จะจัดการหาทุกอย่างเขาต้องการโฆษณาตัวนี้ เขา
งานจริง)
ก็จะไปน�ำเสนอลูกค้า จะมีรูปตัวอย่างมาไปหามาจากไหนไม่รู้ เพราะฉะนั้น
ผมไปก็คือไปถ่ายให้มันได้ตามนั้นเท่านั้นเองฮะ
พี่หนิง ตอบโจทย์แบบเป็นเลคเชอร์ๆ
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•
พี่ชาตรี ครับๆ อย่างช็อตเมื่อกี้ เป็นงานแรกที่ผมถ่ายให้แบงค์ไทยพาณิชย์
เออตรงนี้ จริงๆ แล้วมีตอนพรีโพร คือลูกค้าก็ไม่เคยเห็นงานผม ไม่เคยเห็น
พอร์ตผมเลย แล้วให้ผมมาถ่ายงานนี้ ผมก็เตรียมพอร์ตไปให้เขาดูดว้ ย แต่วา่
เขาไม่ถาม ผมก็ไม่โชว์ให้เขาดูเพราะว่าถ้าโชว์เขาอาจจะไม่จ้างผมก็ได้ ผมก็
ไม่รู้ ผมก็เออในเมื่อคุณไม่ถามผม แต่เขาถามผมว่าแสงจะเป็นยังไง คือจาก
ที่ดูจากตัวอย่างเป็นเวลา เหมือนว่าสองคนนี้เดินเที่ยวที่กรุงปารีสหรือว่า
อะไรก็แล้วแต่ ตามตัวอย่างนะ ผมก็ว่าแสงที่ดูจากตัวอย่างก็น่าจะเป็นแสง
ซักบ่ายสามโมง แต่จริงๆ 3 โมงยุโรปกับ 3 โมงเมืองไทยมันก็ไม่เหมือนกัน
เขาก็หัวเราะ แล้วจะเอาแสงอะไรดี เราก็ถามลูกค้า ลูกค้าต้องการแสงยุโรป
หรือว่าต้องการแสงเมืองไทย 3 โมงเมืองไทย แค่นี้เขาก็แฮปปี้แล้ว เขาขอ
(ให้ความส�ำคัญก่อน)
แบบยุโรปนะ นี่คือ main priority แบบคนไทยเลย ลูกค้าคนไทยจะอ้างอิง
(การอ้างอิง)
reference เมืองนอกหมดฮะ ง่ายๆ
ลุงอ๋อย รู้มั้ยล่ะว่าแดดตอนตอนบ่าย 3 น่ะมีรึเปล่า หมายความว่าถ่าย
รูปมา โอ้ แดดตอนเที่ยงนิ อารมณ์มันยังไง อารมณ์เที่ยง อารมณ์บ่ายสาม
พี่หนิง ปรับ f-stop ให้ได้บ่ายสามนะ
•
พี่ชาตรี อุณหภูมิมันจะต่างกันไง เพราะว่าชั้นโอโซนอะไรต่างๆ นานามัน
จะไม่เหมือนกันนะฮะ ส่วนรูปเมือ่ กี้ ทีผ่ มประทับใจคือนายแบบเขาพูดไม่ได้
ไม่ใช่หูหนวกมั้งคือเขาพูดไม่ได้ แล้วการสื่อสารยากมาก ต้องใช้มือเป็นหลัก
ผมต้องเป็นคนก�ำกับเขาไง ถ่ายรูปก็ตอ้ งก�ำกับเขาด้วย ใช้เวลาประมาณเกือบ
ครึ่งวัน แต่ว่าโฆษณาก็คือโฆษณาไอ้กระติกน�้ำร้อนนะฮะ
•
Hatch-U อันนั้นกี่โมงครับ
พี่ชาตรี ลองเดาซิ
พี่หนิง เช้าๆ
พีช่ าตรี การดูทเี่ งาลม ดูทเี่ งานะฮะ เอ่อ ถ้าไม่แปดโมงเช้าหรือไม่กต็ อ้ งเป็น
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สี่โมงหรือว่าอะไรไป ใช่ไหมฮะ เออ
นิว แปดโมงกัมพูชารึเปล่าคะ (หัวเราะ)
พี่หนิง สุดยอดๆ
พี่ชาตรี รูปนี้นี่ในอีกคิดว่า 10 ปีข้างหน้า น่าจะเริ่มหายไป การจูงควาย
เพราะถนนเริ่มดีขึ้นก็จะมีพิซซ่ามีเซเว่นเข้าไปเยอะขึ้นๆ ใช่ไหม ก็จะมีแบบ
มีแต่แบบพวกคอนโดหรูๆ อะไรเพียบ ถ้าสมมติว่ารัฐบาลเขาไม่ได้มีควบคุม
ดูแแลตรงนี้นะ จบแน่ๆ เลยครับ
ลุงอ๋อย จริงๆ แล้วก็คงเป็นไปตามกระแส
พี่ชาตรี ครับ
(exercise / แบบฝึกหัด)
ลุงอ๋อย คือถ้าตอนทีจ่ ะพาพวกเราทีจ่ ะไป เราก็ตอ้ งท�ำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในเรือ่ ง
พวกนี้ เป็นรูปถ่ายเป็นหนังสั้นอะไรเราก็ต้องไปหามุมมองที่มันต่างออกไป
พี่ชาตรี เพราะฉะนั้นจริงๆ ใช่ คือที่ผมไปผมไม่ได้ไปโชว์ว่าผมถ่ายรูปสวย
หรือว่าอะไร แต่อยากไปให้ก�ำลังใจชาวบ้านว่าวิถีชีวิตของคุณ มันดีอยู่แล้ว
ผมไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไร ถ้าคิดไปแล้วเราก็เห็นแก่ตัวรึ
เปล่าก็ไม่รู้นะ เราจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงรึเปล่าอะไรอย่าง แต่ถ้าถึง
เวลา โลกมันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหม ก็อาจจะเป็นไปได้
ลุงอ๋อย แถวบ้านเขาอาจจะรอเซเว่นอยู่ก็ได้ (หัวเราะ)
นิว อันนี้ใช้เทคนิคอะไรรึเปล่าคะ ท�ำไมสีมันดูแบบว่า
Hatch-U ฟ๊า ฟ้า ดูฟ้าสด
พี่ชาตรี เป็นๆ ไม่ได้..ก็เป็นแบบนั้นหมดเลย ผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร
ถ่ายตามที่มีนั้นแหละฮะ
Hatch-U ใช้กล้องอะไรคะ
พี่ชาตรี ก็ฮัสเซลบลัดครับ
ป่าน มันเป็นกล้องยังไงคะ
พี่ชาตรี มันเป็นกล้องที่
ลุงอ๋อย เดี๋ยวจะรูปให้ดู
Hatch-U ที่มองข้างบน
พี่ชาตรี ใช่ครับๆ อย่างนี้ใช่ครับ
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ป่าน อ๋อ อยากเห็นกล้องแบบนี้
นิว ดูแมนนวลดี
พี่ชาตรี หมดเลย ทุกอย่างเราต้องใช้เราต้องอ่านหมดเลย
ป่าน คือแมนนวลคือหมายความว่าเราต้องปรับแสงเอง
พี่ชาตรี ปรับเองหมด
ป่าน ปรับเองหมด แล้วเราจะปรับยังไงได้ละคะ
พี่ชาตรี เราจะปรับยังไงได้มันก็ มันก็ต้องใช้เวลานิดนึง ต้องไปถ้าจะสนใจ
ในรายละเอียดแบบนั้น แต่ขั้นตอนแรกถ่ายภาพมันก็คือเกิดจากเรา ใช่ไหม
ฮะ เราจะสื่ออะไร คือบ้านพวกนี้ก็บางบ้านก็หายไปแล้วหรือถูกขายไปแล้ว
อืม เขาก็ซื้อไปแล้ว เอาไปท�ำเฟอร์นิเจอร์บ้าง เอาไปท�ำรีสอร์ทบ้าง
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โจทย์การถ่ายภาพของวันนี้
พี่ชาตรี กี่โมงกี่ยามแล้ว
พี่ต้อม 10 ครึ่งฮะ
พี่ชาตรี เราจะไปกันไหมล่ะ ครับๆ ทีนี้ที่เราจะไปท่าน�้ำนนท์ก็..ผมคิดว่า
มันมีอะไรเยอะแยะ มีตรงเรือ บนถนน ในตลาดด้วย เราก็ไปถ่ายรูปกันนะ
พี่หนิง เดี๋ยวหนิงให้แท็กซี่มารับคง 11 โมง
พี่ชาตรี ได้ครับ
พีห่ นิง ในช่วงนีก้ อ็ าจจะดูรปู แล้วก็คยุ กันก่อนหรือว่าใครอยากจะเข้าห้องน�ำ้
พี่ต้อม ใครจะถามอะไรไหม
พีห่ นิง ก็ลองดูรปู แล้วก็คยุ เรือ่ งเทคนิควิธไี ปเดีย๋ วไปปฎิบตั กิ นั ลุงขาก็เดีย๋ ว
ลองคุยเรื่องให้โจทย์อะไรยังไงกันเลยก็ได้
พีช่ าตรี ไม่รวู้ า่ ใครจะสนใจถ่ายรูปแบบไหนบ้าง ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราไปที่
นั่นเรามองเห็นอะไรบ้าง เรารู้สึกกับอะไรบ้าง เราสัมผัสกับอะไรบ้าง บางที
อาจจะเป็นหน้าคนเป็นสิ่งของเป็นวิธีชีวิต เออ เขาก�ำลังจับจ่ายซื้อของหรือ
ว่าไปเจอคนทะเลาะกัน เฮ้ย รู้สึกว่าภาพอย่างควรจะไปอยู่ เขาเรียกว่า
สัดส่วนไหนของงานถ่ายภาพรึเปล่า
พี่ซัง เหมือนแบบเป็นภาพที่เราดูแล้ว ที่เราเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วเรา
รู้สึก
พี่ชาตรี ครับ เหมือนโดนกระทบกับเรา
ลุงอ๋อย อาจจะอย่างนีก้ ไ็ ด้ เหมือนกับว่าลอง เนือ่ งจากว่ามันก็ยงั ไม่ใช่แบบ
เป็นช่างภาพอาชีพน่ะ
พี่ชาตรี ใช่ๆ
ลุงอ๋อย เราอาจจะก�ำหนดโจทย์เพื่อให้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดน่ะ เช่นว่า
เราไปทริปนี้จะต้องมีเกี่ยวกับคน
พี่ชาตรี ครับ
ลุงอ๋อย จะได้มีจุดที่เราจับจ้องได้แต่ว่าคนจะยังไงก็แล้วแต่ แต่ว่าต้องมี
คนในรูปนะ อันที่สองสมมติว่าเป็นของ อันนี้ไม่ใช่คนก็ได้ เป็นของนะครับ

พี่ชาตรี ครับ ข้าวของเครื่องใช้
ลุงอ๋อย แล้วแต่ นะ จะเป็นมะนาวลูกนึงกลิ้งบนถนน
พี่ชาตรี ครับ
ลุงอ๋อย ลองดูให้มีสัก 2 subject นี้ในการ เอ่อ ไปถ่ายของพวกเรานะครับ
คือมีสโคปเพื่อเริ่มต้นได้ง่าย
พี่ชาตรี ครับ
ลุงอ๋อย แต่ว่าคนจะท�ำอะไร ของจะเป็นอะไรก็อิสระ
พี่ชาตรี ครับ จะเป็นตัวอาคารก็ได้ถ้ามี
ลุงอ๋อย เป็น 2 อย่างที่เราจะเก็บกลับมา แล้วก็จ�ำนวนที่เราจะเอามาดู
กันตอนท้ายของวันนี้ก็คือให้เราเลือกสัก 3 รูป แล้วพี่หนิงจะเป็นคนเอารูป
ของพวกเราทั้งหมดไปอัด แล้วเราก็มานั่งดูกันว่าเราคิดยังไงกับมัน หรือเรา
สนใจเทคนิคของเพื่อนหรือมุมมองของเพื่อน เราค่อยมาคุยกันในตอนท้าย
ตอนสุดท้ายน่าจะเป็นจุดส�ำคัญของการท�ำเวิร์คช็อป คือการได้แลกเปลี่ยน
พี่ชาตรีอาจจะมีความเชี่ยวในเรื่องของการก�ำหนดหรือทางเทคนิคนะฮะ
พี่ชาตรี ครับ
ลุงอ๋อย เป็นทักษะเช่น หน้ากล้องที่จะต้องเปิดสปีดเท่าไหร่ ชัตเตอร์ที่จะ
ต้องใช้ เอามาท�ำหรือว่าการวางมุมของภาพอะไรพวกนี้นะฮะ
พี่ชาตรี ครับ
ลุงอ๋อย อะไรพวกนีเ้ ดีย๋ วค่อยมาว่ากันตอนที่ ลุงแนะน�ำว่าอย่าเพิง่ ไปคิดมาก
กับเรื่องนี้ก่อน เอาประเด็นแรกก่อนว่า เฮ้ย! คนนี่มันมันส์เว้ยก็ถ่ายมาเลย
พี่ชาตรี ตื่นเต้น สนุกนะตอนไปถ่าย
ลุงอ๋อย จะโอเวอร์ไป จะอันเดอร์ก็ช่างมันไปก่อน
พี่ชาตรี ช่างมันเหอะ เออ เราก็อย่าไปค�ำนึง
ลุงอ๋อย พอค�ำนึงปั๊บ ไอ้ความรู้สึกของเรามันจะหาย
พี่ชาตรี อืม ใช่ๆ มันส�ำคัญก็คือสัมผัสน่ะ ภาพมันสัมผัส
ลุงอ๋อย คือจริงๆ พี่ชาตรีเขาแล้วอาจจะคล่องแล้วเห็นคนแบบนี้ แบบมือ
มันไปเองเลยไม่ต้องไปตั้งสปีดอะไร ได้ปั๊บเลย แต่พอมาของเรามัวพะวงอยู่
ว่าเปิดหน้ากล้องเท่าไหร่หายไปละตรงที่เราจะเก็บนะ มันเหมือนกับตอนที่
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เราไปคุยกับลุงชาตินะ่ พอเรามาใคร่ครวญอะไรไม่รไู้ อ้บางอย่างมันวิง่ หนีไป
แล้ว ไม่ทันแล้ว อืม นะ อันนี้ก็ข้อเสนอให้กับการเริ่มต้นกับการถ่ายง่ายๆ
เราสโคปไปที่คน แต่คนจะยังไงก็ตามแต่ แล้วก็สิ่งของหรือที่จะหมายรวม
ถึงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คน
พี่ชาตรี ทุกคนมีกล้องมีอะไรกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
ลุงอ๋อย ถ้าไม่มีลุงจะขาย (หัวเราะ)
ป่าน คือหนูถ่ายดิจิตอลมาตลอดชีวิต ทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าแมนนวลมันจะ
ยากรึเปล่า
พีช่ าตรี แมนนวลมันเป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างใช่ไหม เรา
ต้องคิดเอง เราต้องก�ำหนดเองอะไรอย่างหลักๆ เราก�ำหนดเองหมด หน้า
กล้อง สปีด เพื่อจะได้ภาพในสิ่งที่ตอบสนองความรู้สึกของเราให้ได้อะไร
อย่าง ครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ได้กันง่ายๆ เหมือนกัน เออ คุณค่าของมันก็คือ
ไม่ได้มาง่ายๆ

แต่ส�ำคัญที่สุดก็คือว่าในการถ่ายภาพ
ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพหรือว่าเป็นครูเป็นอะไร
ก็ตาม ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไง ต่อ
สิ่งแวดล้อม
ถ้าเราคิดว่าไม่รบั ผิดชอบเราก็ถา่ ยนูด้ ถ่ายทีช่ ว่ ยให้เกิดปัญหาสังคม
เออ ผมมีเพื่อนที่ถ่ายภาพแล้วขึ้นปก TIME เขาไปถ่ายช็อตที่คลองเตย คน
ก�ำลังเสพยาอยู่ ช็อตนีข้ ายรูปได้แล้วเขารวยเลย รวยจนทุกวันนี้ ยังใช้เงินไม่
ต้องถ่ายรูปอีก 3-4 ปี แล้วผมถามว่า “ไอ้จอห์นมึงคิดว่ามึงท�ำถูกต้องแล้ว
หรืออะไรอย่าง มึงคิดว่าที่อังกฤษไม่มีอย่(debate
างนี้เหรอ
ท�ำไมยูต้องมาท�ำอย่าง
/ ถกเถียง)
นี้กับเมืองไทยด้วย” คือเราเถียงกันนะเราดีเบทกันนะ “ท�ำไมยูไม่ไปถ่ายใน
อังกฤษวะ แถวนั้นมีเยอะแยะไปหมด ง่ายๆ เลยคนถือยาเสพติดอะไรขาย
กัน ท�ำไมคุณไม่คิดว่าที่นั่นเป็นปัญหา ท�ำไมคุณคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหา
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ของเมืองไทย” ยาเสพติดมันเป็นปัญหาของทั่วโลกอยู่แล้ว เราก็ไม่แฮปปี้
กับ TIME ว่าท�ำไมถึงต้องแบบเอาภาพเมืองไทยแบบนี้ ปกติภาพปกคุณก็
โอเคนะ แต่ท�ำไมต้องมาท�ำร้ายเมืองไทย ใช่ไหมฮะ เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์
ผมมีเพื่อนที่ถ่ายภาพได้รางวัลยอดเยี่ยมของโลกด้วย ชื่อฟิลลิป
เขาเข้าไปถ่ายรูปคนกลุม่ น้อยในประเทศลาว ทีถ่ กู รัฐบาลลาวกักบริเวณแล้ว
ก็ไม่ให้ใครถ่ายรูป คือช่างภาพหรือนักข่าวเข้าไปจะต้องถูกจ�ำกัดว่าห้ามถ่าย
รูป แต่ฟิลลิปแอบเอากล้องเข้าไปถ่าย พอออกมาได้รูปนั้นคือด้วยความที่
สถานการณ์การเมืองของเขา คือคนชาวม้งก็ต้องการความช่วยเหลือจาก
ชาวตะวันตก เขาเห็นฝรั่งแล้วคิดว่าฝรั่งจะมาช่วยชีวิตพวกเขาได้ มันถึงได้
รางวัลแต่จริงๆ แล้วภาพทุกช็อตเป็นหมู่บ้านของคนที่ถูกกักบริเวณอยู่
เหมือนอองซาน ซูจีที่มีคนว่ายน�ำ้ เข้าไป แล้วอองซานก็เลยโดน
ลงโทษ มันก็ไม่แฟร์ใช่ไหม เสือกว่ายไปเอง ท�ำไมต้องมาแบบนี้ มันเป็นเรือ่ ง
ทีต่ อ้ งมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะภาพนิง่ มันติดตาคน ภาพเคลือ่ นไหว
นีม่ นั จะเร็วกว่าแต่ภาพนิง่ จะอยูก่ บั เรานานมาก ปัญหาสังคมเรือ่ งข่มขืนเรือ่ ง
อะไรก็เกิดจากมีเดีย เกิดจากช่างภาพที่ถ่ายรูปโป๊เปลือย ผมบอกตรงๆ ว่า
ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงสังคม เขาคิดถึงแต่
ตัวเอง คิดแต่ว่าจะอยู่ได้รึเปล่า เขาอาจคิดว่าเป็นศิลปะแต่มันเป็นศิลปะที่
ท�ำร้ายสังคมในขณะเดียวกัน อันนีซ้ เี รียสไปนิดนึง ก็แบบถ้าคนเรามันพัฒนา
ไประดับขัน้ นัน้ ก็จะเริม่ รูว้ า่ งานถ่ายภาพนีม่ สี ว่ นกับสังคม เพราะคนชอบสือ่
ไง สื่อเป็นอะไรที่คนชอบจะดู แต่สื่อแบบไหนล่ะ ใช่ไหม บ้านเรามันมีสื่อให้
ผมบอกตามตรงว่าสื่อดีๆ มันแคบมันน้อยมาก ส่วนตัวแล้ว ชอบรายการ
กบนอกกะลา คุณพระช่วย ชอบคนค้นฅน ชอบมากส่วนตัวนะ นอกนัน้ แล้ว
ไม่ได้มีอะไรให้ นี่อ่ะของไทย
พี่ฝ้าย เหมือนที่วันนั้นที่ดูเรื่องที่ช่างภาพแต่ละคนก็จะต้องมีสไตล์ของตัว
เอง บางคนเหมือนจะถ่ายคนทีเ่ ป็นปัญหาสังคม เขาก็จะมีสไตล์มขี องเขาอยู่
พี่ชาตรี ใช่ คือเขาพยายามหาของเขาอยู่ เวลาลูกค้านึกอยากได้งานนี้ จะ
นึกถึงช่างภาพคนนี้ เขาพยายามค้นหาบุคลิคที่แตกต่า(impact
งจากงานภาพอื
่นๆ
/ ผลกระทบ การปะทะ)
ผมก็เปิดให้หลายคนดูหลายคนก็กลัว แต่บางทีก็สัมผัสอิมแพ็คท์ได้ มันแรง
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เนอะ อิมแพ็คท์มันดีมาก อยากให้ดูเดี๋ยวน้องๆ เห็นแล้วจะ โห...นี่มันเมือง
ไทยหรือ
พี่ฝ้าย เพื่อนพี่ชาตรีที่ชื่อเมื่อกี้
(Nigel Bennett)
พี่ชาตรี ไนเกล เบนเนทก็อันนี้พูดถึงอะไร
พี่ฝ้าย ที่ท�ำหนัง
พี่ชาตรี คนนั้น ทอมฮะ จริงๆ เมื่อคืนก็หาหนังนะ แต่หาไม่เจอ ว่าจะเอา
มาให้ดูเหมือนกัน
พี่ต้อม นี่อะไรครับ
พีช่ าตรี First Impression น่ะแต่วา่ เป็นหนังทีฉ่ ายในเมืองคานส์ปลี า่ สุดฮะ
พี่ต้อม เขาถ่ายเหรอครับ
พี่ชาตรี อือ เป็นเพื่อนสนิทผมเอง เพิ่งท�ำ เป็นผู้ก�ำกับฮะ
พี่ต้อม อ๋อ เหรอ
พี่ชาตรี นี่ฮะ เรื่องแรกของเขา ชื่อ Hotel California ได้รางวัลที่เมือง
คานส์ แล้วก็เขาก็ได้เงินก้อนนั้นมาท�ำหนังเรื่องที่ 2 ต่อ แต่คิดว่าเรื่องที่ 2
ไม่น่าจะไปเพราะว่าผมแสดงในนั้นไง ก็เลย (หัวเราะ)
Hatch-U พี่แสดงด้วยเหรอคะ
พี่ชาตรี ก็คือไปช่วยเขาอ่ะนะ มันเป็นหนังสั้นก็ไปช่วยเขา แต่ว่าก็บทมันก็
เยอะเหมือนกัน เราก็เล่นดังของฝั่งฝรั่งเศสก็เป็นดาราอะไรอย่างนี้
กี้ ตอนที่ก่อนพี่ไปอังกฤษพี่ได้ถ่ายรูปบ้างรึเปล่าคะ
พีช่ าตรี คือพีก่ อ่ นไปอังกฤษ ยังไม่ได้ถา่ ยรูปจริงๆ จังๆ ก็ถา่ ยเล่นๆ นัน่ แหละ
ไปถึงก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรดีอย่าง ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรดีแต่เรารู้ว่าก่อน
ไปเรารู้ว่าเราต้องการพัฒนาเรื่องการสื่อสารให้ได้อะไรอย่างนะ การใช่ไหม
ฮะ การที่จะคอนแทคท์กับใครอย่างฮะ มันคนเรามันมีหลากหลายไงใช่ไหม

46

รับรู้
เรียนรู้
เพื่อโลก

