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การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร
Food Porn in Food Menu Photography Production
เวทิต ทองจันทร์*
บทคัดย่อ
การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร มีจุดมุ่งหมายสำ�คัญ คือ สรุป
คุณลักษณะสำ�คัญของการถ่ายภาพอาหารสำ�หรับจัดทำ�เล่มรายการอาหาร เพื่อโน้มน้าวใจลูกค้าในการตัดสินใจ
เลือกรายการอาหาร ซึ่งได้ข้อสรุปว่า 1. การจัดภาพชุดอาหารเพิ่มเติมจากภาพสินค้าเดี่ยว โดยนำ�เสนอส่วนผสม
ของเครือ่ งปรุงทีเ่ สริมความสดใหม่ และนำ�เสนอการจัดวางอาหารแบบใหม่ 2. นำ�เสนอด้วยการถ่ายภาพมุมแคบ
ในระยะใกล้ 3. การเพิ่มความมันวาวในอาหาร 4. การเตรียมวัตถุดิบ ดูเต่งตึง ดูกระชับ และ 5. การนำ�เสนอวิธี
การบริโภคอาหาร
คำ�สำ�คัญ: เสน่ห์ของอาหาร, ภาพถ่ายอาหาร, การโน้มน้าวใจ, ภาพถ่ายโฆษณา
Abstract
The objective of this article is to provide attribution of Food porn in food menu photography 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
แรงบันดาลใจทีท่ �ำ ให้เกิดบทความนี้ เกิดจาก
การมิตขิ องการสือ่ สารในสังคมออนไลน์ ทีใ่ ช้ hashtag
(การติดข้อความในกระดานข่าวบนสือ่ สังคมออนไลน์)
คำ�ว่า #foodporn ที่สมาชิกในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้ง
ใน instragram และ facebook โพสต์ภาพอาหารที่
ตนได้ไปรับประทานในร้านอาหาร พร้อมติดข้อความ
#foodporn ซึ่งหมายถึง ภาพอาหารที่ยั่วความรู้สึก
อยากทานของผู้ชม โดยคำ�ว่า porn มาจากคำ�ว่า
pornography ที่ให้ความหมายว่า โป๊ เปลือย แต่ใน

ความหมายของ food porn สำ�หรับภาพถ่ายอาหาร
ใน instragram และ facebook นี้ กลุม่ สมาชิกสังคม
ออนไลน์ ได้ให้ความหมายนี้ ว่า glamour หรือ ความ
มีเสน่ห์ หรือ อาหารที่ย่ัวนํ้าลาย ซึ่งจะไม่คำ�นึงถึง
สุขภาพกับอาหาร แต่จะเน้นทีอ่ ารมณ์ในการสือ่ ความ
หมายด้วยภาพ ในอารมณ์เดียวกันกับการเกิดอารมณ์
ทางเพศ ซึ่งสมาชิกในสื่อสังคมออนไลน์จะส่งต่อภาพ
อาหารให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มเครือข่ายออนไลน์เพื่อ
ยั่วยวนให้อยากรับประทานอาหาร ความนิยมในการ
ถ่ายภาพอาหารเพื่อแสดงออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์

* หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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นี้ ทำ�ให้เกิดปฏิกริ ยิ ากับมวลชนส่วนใหญ่ เพราะได้รบั
ข้อมูลภาพถ่ายอาหารในปริมาณมากขึ้น
เมื่อเกิดกระแสความนิยมในการถ่ายภาพ
อาหารมากขึ้น ร้านอาหาร ซึ่งต้องใช้ภาพถ่ายอาหาร

ในการส่งเสริมการขาย จึงต้องปรับตัวให้ภาพมีเสน่ห์
ในลักษณะเดียวกันกับ food porn เพื่อให้ภาพมี
ศักยภาพในการโน้มน้าวใจผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 เล่มรายการอาหาร (food menu)
ของร้าน บาย กัลปพฤกษ์ แสดงรายการอาหารแบบสินค้าเดี่ยว (Product alone)
จุดมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์สำ�คัญในการเขียนบทความชิ้น
นี้ คือ ผู้เขียน ในฐานะช่างภาพ ต้องการจะสรุป
คุณลักษณะสำ�คัญของการถ่ายภาพอาหารสำ�หรับจัด
ทำ�เล่มรายการอาหาร โดยศึกษาจากการสร้างสรรค์
งานภาพถ่ายอาหารสำ�หรับจัดทำ�เล่มรายการอาหาร
(Food Menu) ของภัตตาคารชั้นนำ�ในกรุงเทพ เช่น
ร้าน บาย กัลปพฤกษ์ และ ภัตตาคารจีนหงเปา (Hong
Bao) เป็นต้น บทความชิ้นนี้จึงคาดหวังให้ผู้อ่าน
สามารถนำ�ข้อมูลจากบทความไปใช้ในการวางแผน
การสร้างสรรค์งานถ่ายภาพอาหารสำ�หรับจัดทำ�เล่ม
รายการอาหาร ในครั้งต่อ ๆ ไป และนำ�ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนเรื่องการถ่ายภาพอาหารต่อไป
เล่มรายการอาหาร (Food Menu) เป็น
เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สาร ที่ ทำ � หน้ า สื่ อ สารระหว่ า ง

ภั ต ตาคารและลู ก ค้ า ผู้ เข้ า มารั บ ประทานอาหาร
เป็นการถ่ายภาพอาหารเพื่อหวังผลเพื่อการโฆษณา
(Food Photography) โดยที่ภาพถ่ายในเมนูอาหาร
จะต้องทำ�หน้าทีโ่ น้มน้าวใจลูกค้า ให้ตดั สินใจเลือกสัง่
อาหาร โดยลูกค้าจะสั่งอาหารแบบผสมผสาน เพื่อ
รวบรวมอาหารหลากหลายจาน ให้ ก ลายเป็ น มื้ อ
อาหาร 1 มื้อ โดยเฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้คุ้นเคยกับร้าน
(communication with stranger ) เล่มรายการ
อาหารจึงมักจะต้องสื่อสารไปยังลูกค้ารายใหม่ที่เป็น
คนแปลกหน้า เนือ่ งจากลูกค้าเดิมทีม่ คี วามคุน้ เคยกับ
ภัตตาคารในลักษณะ “ขาประจำ�” ก็จะทราบข้อมูล
สำ�รับอาหารของร้านดีอยู่แล้ว เดิมนั้นเล่มรายการ
อาหารจะนำ�เสนอภาพอาหารในลักษณะสินค้าเดี่ยว
(Product Alone) เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรโดยง่าย
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แต่ด้วยวัฒนธรรมการสื่อสารด้วยภาพอาหารในแบบ
food porn ในปัจจุบัน จึงทำ�ให้ลูกค้าคุ้นเคยกับ
รายการอาหาร เล่มรายการอาหารจึงต้องเพิ่มเสน่ห์
ให้กับการถ่ายภาพให้มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2 เล่มรายการอาหาร ที่ใช้การเพิ่มเสน่ห์
ด้วยการถ่ายภาพเป็นชุดอาหารสินค้าเดี่ยว
(Product alone)
การถ่ายภาพอาหารสำ�หรับทำ�เล่มรายการ
อาหาร จึงต้องถ่ายภาพให้ใกล้เคียงกับอาหารทีล่ กู ค้า
จะได้เห็น เมื่อถูกนำ�เสนอบนโต๊ะ และได้รับประทาน
ภาพถ่ายในเล่มรายการอาหารจึงมีหน้าทีใ่ นการสร้าง
แรงจูงใจให้กบั ผูช้ ม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ นำ�ภาพชุด
อาหารนั้น ช่วยการส่งเสริมการขายอาหารในร้านค้า
หรือภัตตาคาร ดังนั้นภาพถ่ายอาหารนั้น ๆ จึงมี
หน้าที่สำ�คัญ คือ สื่อสารกับลูกค้า ด้วยการช่วยจูงใจ
ลูกค้าที่อ่านหรือดูเมนูให้ตัดสินใจสั่งอาหารดังกล่าว
หน้าที่ในการสื่อสารของเล่มรายการอาหาร
ภาพถ่ายอาหารสำ�หรับเล่มรายการอาหาร
(Food Menu) จะมีความแตกต่างจากภาพถ่าย
อาหารในตำ�ราอาหาร เพราะตำ�ราอาหาร (Cook
112

Book) จะแสดงภาพการทำ�อาหารในแบบทำ�กันเอง
ภายในบ้านได้ (Homemade) ซึง่ จะคล้ายคลึงกันกับ
ภาพอาหารที่ ใช้ ใ นนิ ต ยสารแนะนำ � การทำ � อาหาร
(Food Magazine) ทีจ่ ะใช้ภาพถ่ายอาหารทีน่ �ำ เสนอ
ในแนวทางการทำ�อาหารเองทีบ่ า้ นเช่นเดียวกัน ซึง่ ทัง้
ตำ�ราคาอาหาร และนิตยสารแนะนำ�การทำ�อาหาร
ต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้
อ่านลงมือทำ�อาหารเอง จึงต้องใช้ภาพถ่ายทีแ่ สดงออก
ว่า ผู้อ่านก็สามารถทำ�เองได้
ภาพถ่ายอาหารในเล่มรายการอาหารเป็น
เหมือนตัวแทนหรือหน้าตาของร้าน (image) ทีจ่ ะต้อง
มีรูปลักษณ์เหมือนกันในการเสิร์ฟทุกครั้ง มีลักษณะ
เป็นสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม (Mass Product) เพราะ
ต้องแสดงถึงความมีมาตรฐานในอุตสาหกรรมร้าน
อาหาร การจัดแต่งจาน และการจัดแต่งอาหาร จึงจะ
ต้องมีแบบแผนเฉพาะของร้าน เพื่อให้ลูกค้าจดจำ�ได้
ภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร จะต้องแสดง
หมวดหมู่ประเภทของอาหารในเล่มรายการอาหารที่
ชัดเจน เหมาะกับการเลือกสั่งตามประเภทหมวดหมู่
ได้งา่ ย เนือ่ งจากวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร จะ
มีการจัดอาหารให้เหมาะสมเป็น 1 มือ้ อาหาร ตามมิติ
ของโภชนาการ เช่น จานเนื้อ จานปลา จานผัก หรือ
ซุป แต่ในขณะเดียวกัน ลักษณะของร้านอาหารก็มี
ส่วนสำ�คัญ เช่น ใน ภัตตาคารจีน ลูกค้าจะรับประทาน
อาหารแบบแบ่งกันทานในแต่ละเมนู แต่ในร้านอาหาร
ทัว่ ไป จะมีอาหารจานเดียว เช่น Pasta ข้าวจานเดียว
ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น
ภาพถ่ายอาหาร จะต้องมีเสน่ห์ (glamour)
ดูน่ารับประทาน (food porn) สามารถโน้มน้าวใจให้
สั่งอาหารได้ ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคในการวางแผนถ่าย
ภาพ ถึงแม้ส�ำ รับอาหารจะถูกจำ�กัดให้มปี ริมาณแค่พอ
รับประทานในแต่ละมื้อ เช่น สำ�รับหนึ่งมีอาหาร 6-7
อย่าง เป็นกับข้าวแบบคาว เมนูอาหารอื่น ๆ จึงจะไม่
ได้ถูกสั่งในครั้งนั้น ๆ และถูกมองข้ามไปก่อน แต่
อย่างไรก็ตาม ภาพถ่ายก็ยังจะต้องทำ�หน้าที่จูงใจให้
ลูกค้าอยากมาลองทานอาหารในครั้งต่อ ๆ ไป
ในมิตขิ องบริบทในการสือ่ สารในร้านอาหาร
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ภาพถ่ายอาหาร ไม่ได้ถูกใช้ในเล่มรายการอาหาร
เท่านั้น แต่ยังมีการนำ�ภาพถ่ายอาหารไปใช้ในสื่อ
อื่น ๆ ที่อยู่ในร้าน เช่น สื่อจอโทรทัศน์ด้านหน้าร้าน
ป้ายโฆษณาแบบตัง้ พืน้ (X-Frame) ป้ายโฆษณาแบบ
ตั้งโต๊ะ เป็นต้น

สะดวกในการเคลื่อนย้ายอาหาร จะต้องมีโต๊ะหลัก
สำ�หรับจัดเรียงอาหารตามลำ�ดับการถ่าย โดยจะเริ่ม
การถ่ายภาพตามเล่มรายการอาหาร เพื่อสะดวกใน
การจัดทำ�รายการไม่ให้เกิดความสับสน การเตรียม
อุปกรณ์ถ่ายภาพจะต้องยึดอุปกรณ์ให้อยู่นิ่ง สั่งงาน
ด้วยอุปกรณ์ควบคุมการกดชัตเตอร์ระยะไกลเพื่อให้
เกิดความสั่นไหวน้อยที่สุด และสามารถขยับปรับ
เปลี่ยนมุมมองของอาหารเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้อง
เคลื่อนไหวอุปกรณ์กล้องทั้งหมด เนื่องจากการถ่าย
ภาพอาหารจะต้องมีการปรับแต่งอาหาร บางครั้งมี
การขยับหรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพียงเล็กน้อย
จึงควรทำ�ให้กล้องเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด

ภาพที่ 3 สือ่ อืน่ ๆ ทีร่ า้ นอาหารใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
สื่อสารนอกเหนือจากเล่มรายการอาหาร เช่น จอ
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณาตั้งพื้น (X-Frame)
กระบวนการในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายสำ�หรับ
เล่มรายการอาหาร
กระบวนการสร้างสรรค์งานภาพถ่าย จะต้อง
จัดเตรียมงาน 2 ด้าน คือ ในมิติของเทคนิคการถ่าย
ภาพ และ ในมิติของเทคนิคในการนำ�เสนอภาพถ่าย
อาหาร จึงจัดสรรทีมทำ�งานออกเป็น ทีมถ่ายภาพ โดย
มีชา่ งภาพหลัก (Photographer) เป็นหัวหน้าทีม และ
ทีมจัดเตรียมอาหาร โดยมี ศิลปินผู้ออกแบบอาหาร
(Food Stylist) เป็นหัวหน้าทีม
ทีมถ่ายภาพ (Photographer) จะต้องเตรี
ยมอุปกรณ์หลักทีส่ �ำ คัญ คือ กล้องถ่ายภาพ เลนส์ถา่ ย
ภาพ ช่วง 24-70 มม. ขาตัง้ กล้อง อุปกรณ์ควบคุมการ
กดชัตเตอร์ระยะไกล (Wireless Remote Shutter
Release) โต๊ะถ่ายสินค้า ฉากหลังขาว ขนาดหน้า
กว้าง 120 ซม. ไฟแฟลช ขนาด 750 วัตต์ 2 ดวง และ
400 วัตต์ 2 ดวง มีทีมงานรวม 3 คน คือ ช่างภาพ
หลัก ช่างภาพรอง (หรือผู้ช่วยช่างภาพ) และช่างไฟ
การเตรี ย มการ จะจั ด เตรี ย มสถานที่ ใ ห้

ภาพที่ 4 การจัดไฟแฟลช และการจัดอาหาร บนโต๊ะ
ถ่ายภาพสินค้าของทีมช่างภาพ
สำ�หรับการทำ�งานด้านเทคนิคการถ่ายภาพ
จะมี ลั ก ษณะการถ่ า ยภาพ ที่ จั ด แบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภทหลักคือ
1. มุมมองภาพ การถ่ายภาพอาหารสำ�หรับ
เล่มรายการอาหาร จะยังคงใช้มมุ มองจากด้านบนของ
จานตามมุมมองของลูกค้าทีเ่ ห็นภาพอาหารอยูบ่ นโต๊ะ
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แต่การจัดมุมมองของขนาดภาพจะมี 2 แบบ คือ ภาพ
มุมกว้าง และ ภาพมุมแคบ โดย ภาพมุมกว้าง มีระยะ
ชัดในแบบชัดลึก อาจถ่ายภาพอาหารหลาย ๆ สำ�รับ
หรือ หลาย ๆ จาน ที่เป็นหมวดหมู่อาหารประเภท
เดียวกัน เช่น ชุดขนมจีบซาละเปา หรือ ติ่มซำ� ของ
จีน หรือ อาจจะเป็นชุดสำ�หรับกับข้าว ทีม่ เี ครือ่ งเคียง
จัดคู่มากับสำ�รับนั้น ๆ เช่น ชุด นํ้าพริกปลาทู องค์
ประกอบของอาหารในภาพ จะต้องคมชัดในทุก ๆ
องค์ประกอบ เพื่อเห็นความหลากหลายของอาหาร
ดังนั้นจึงต้องควบคุมให้กล้องและไฟสามารถบันทึก
ภาพให้เกิดระยะชัดลึกได้ทั่วทั้งภาพ
ภาพมุมแคบ เน้นการถ่ายอาหารจานเดียว
หรือ ถ่ายเพียงบางส่วนของอาหารในจาน เพื่อเน้น
ส่วนผสมหลักของอาหารให้เห็นชัดเจน จึงจะต้อง
ควบคุ ม ให้ เ ป็ น ภาพที่ มี ร ะยะชั ด เป็ น บางจุ ด หรื อ
ลักษณะภาพแบบชัดตื้น เพื่อนเน้นให้เห็นส่วนผสม
ของอาหารที่ต้องการเล่าให้ชัดเจน และเพื่อให้ภาพมี
ความเด่นชัดในประเด็นเนื้อหา

ภาพที่ 5 ภาพมุมกว้าง

ภาพที่ 6 ภาพมุมแคบ
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2. ฉากหลัง ฉากหลังจะมี 2 แบบ คือ ฉากสี
ขาว โทนสว่าง จะใช้ส�ำ หรับภาพสินค้าเดีย่ ว (product
alone) เพื่อให้ฝ่ายทำ�กราฟิกโฆษณา นำ�ไปตัดภาพ
ตามรูปทรง (die cutting) และนำ�ไปจัดวางบนป้าย
โฆษณาที่มีฉากหลังในแบบอื่น ๆ ได้ ในขณะเดียวกัน
ก็จะจัดถ่ายภาพอาหารบนฉากโทนกลาง เช่น บนโต๊ะ
ลายไม้ หรือบนผ้าปูโต๊ะ เพื่อจัดวางส่วนผสมเป็นองค์
ประกอบรอบ ๆ อาหารจานหลัก เพือ่ เพิม่ เสน่หใ์ ห้กบั
ภาพอาหาร
การจัดไฟ จะใช้อุปกรณ์ Soft box เพื่อช่วย
ลดทอนแสง และให้แสงนุม่ โดยจัดวางไฟหลัก (ตัง้ ค่าที่
1:1 ของไฟ 400 วัตต์) จากด้านหลังบน โดยจัดวาง
เฉียงกับพื้นโต๊ะถ่ายสินค้า ประมาณ 45 องศา และ
จะจัดวางไฟรอง (ตั้งค่าที่ 1:2 ของไฟ 400 วัตต์) วาง
ไว้เป็นแสงข้าง โดยจะมีวสั ดุสะท้อนแสง (Reflect) วาง
อยู่ในด้านตรงกันข้าม เพื่อช่วยเกลี่ยแสงอีกด้าน การ
ปรับแสงจะขึน้ อยูก่ บั ภาพทีต่ อ้ งการ เช่น ภาพมุมแคบ
ที่ต้องใช้ความชัดตื้น ก็ต้องปรับรูรับแสง (Aperture)
ให้กว้างขึน้ กล้องก็จะใช้แสงน้อยลง จึงต้องปรับค่าไฟ
แฟลชให้น้อยลงตามความต้องการของแต่ละภาพ
สำ�หรับเทคนิคการจัดเตรียมอาหาร ทีมจัด
เตรียมอาหาร จะต้องมีอปุ กรณ์ตกแต่งอาหาร เช่น มีด
เขียง กรรไกร นํ้ามันมะกอก คีมคีบอาหาร ฯลฯ และ
จะต้องมีภาชนะที่หลากหลาย ทั้งโทนมืดและโทน
สว่าง เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับอาหารและฉากหลัง
มีทีมงานรวมอย่างน้อย 2 คน คือ ศิลปินผู้ออกแบบ
อาหาร (Food Stylist) และผูช้ ว่ ยทีค่ อยเป็นลูกมือใน
การจัดอุปกรณ์ การเตรียมอาหารการถ่ายภาพเพือ่ นำ�
ไปใช้ในเล่มรายการอาหารของภัตตาคารชัน้ นำ�นัน้ จะ
ต้องเตรียมวัตถุดิบ ภาชนะ และส่วนผสมต่าง ๆ ให้ดู
สะอาด ซึ่งต่างจากภาพถ่ายที่นำ�เสนอว่าเป็นการทำ�
อาหารเองทีบ่ า้ น (Homemade) เพราะการทำ�อาหาร
เองทีบ่ า้ น ต้องนำ�เสนอให้เห็นว่า ทุกคนสามารถทำ�ได้
แต่อาหารในภัตตาคารนั้น เป็นอาหารที่สร้างสรรค์
โดยมืออาชีพ

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

ศิลปินผูอ้ อกแบบอาหาร (Food Stylist) จะ
นำ�เสนออาหารด้วยเทคนิคการนำ�เสนอ ที่สำ�คัญ คือ
1. การแสดงภาพด้วยเครื่องปรุงและวิธีการ
ปรุงหลัก ทำ�ให้ผู้ชม รู้ประเภทของอาหาร ตัดสินใจ
เลือกสั่งได้ง่าย เช่น เป็นอาหารประเภทนึ่ง ทอด ต้ม
ย่าง ที่มีส่วนผสมหลัก เช่น ปลา เป็ด หมู เนื้อ โดย
เฉพาะการนำ�เสนอภาพสินค้าเดีย่ ว (Product Alone)
ก็จะต้องจัดสรรลงจานหรือภาชนะ ที่นำ�เสนอให้เห็น
วิธีการปรุงหลักอย่างชัดเจน เช่น หมูหัน ข้าวราด
ขนมจีน
2. การแสดงภาพส่วนผสมเสริมเข้ามาในภาพ
ทำ�ให้เห็นความสด มีชวี ติ ชีวามากกว่าภาพสินค้าเดีย่ ว
เพื่อจัดวางให้ภาพมีเสน่ห์ น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
เช่น การใช้เส้นสปาเกตตี จัดวางรอบ ๆ สปาเกตตี
คาโบนารา เพื่อให้เห็นส่วนผสมหลักของอาหาร หรือ
การใช้หูฉลามสด ถั่วงอก และผักชี แยกใส่จานเล็ก
แล้ววางรอบ ๆ ซุปหูฉลาม เพื่อให้เห็นส่วนผสมของ
อาหาร ทำ�ให้ลูกค้าเห็นองค์ประกอบส่วนผสมหลัก
ของอาหารจานนั้น ๆ ชัดเจนมากขึ้น ก็จะยิ่งดึงดูด
โน้มน้าวใจมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 7 แสดงส่วนผสมเครื่องปรุง
เพื่อเพิ่มเสน่ห์ของภาพถ่าย

ภาพที่ 8 แสดงวิธีการปรุงและการเสิร์ฟอาหาร
3. การแสดงวิธีการปรุง การเสิร์ฟและการ
บริ โ ภคอาหาร นอกจากการจั ด เตรี ย มอาหารให้
สวยงาม มีเสน่ห์ น่ารับประทาน และสามารถผลิตซํ้า
(Mass product) ให้กบั ลูกค้าทุกคน (ทุกจาน) ได้เป็น
มาตรฐานแล้ว ศิลปินผู้ออกแบบอาหาร (Food Stylist) จะต้องสร้างแรงจูงใจเพิ่มให้กับภาพถ่ายอาหาร
เพือ่ สร้างความเร้าใจ ให้เห็นวิธกี ารเสพอย่างดืม่ ดํา่ อีก
ด้วย เช่น สำ�หรับอาหารจานเดี่ยว อย่างขนมจีน ก็
สามารถจัดวางนํ้ายาในภาชนะพิเศษ หรือ หมูสะเต๊ะ
ก็สามารถจัดวางไม้ในแนวตัง้ เพื่อสร้างความโดดเด่น
ให้มากขึ้น และสำ�หรับอาหารพิเศษ เช่น เป็ดปักกิ่ง ก็
จะจัดภาพถ่ายให้เห็นการแล่หนัง การม้วน การจัดวาง
เพือ่ เตรียมเสิรฟ์ ขึน้ โต๊ะ เพือ่ ให้มภี าพทีห่ ลากหลายใน
การนำ�เสนอผ่านสื่ออื่น ๆ ได้ด้วย
บทสรุป
ข้อสำ�คัญในการวางแผนการสร้างสรรค์งานถ่าย
ภาพอาหารสำ�หรับจัดทำ�เล่มรายการอาหาร
เล่ ม รายการอาหารเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
สือ่ สาร กับลูกค้ารายใหม่ จึงต้องใช้ภาพถ่ายทีเ่ น้นการ
จูงใจให้เลือกสั่งอาหาร ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเสน่ห์ใน
ภาพถ่าย ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดภาพชุดอาหาร เพิ่มเติมจาก ภาพ
สินค้าเดี่ยว เพื่อเพิ่มเสน่ห์ ให้ดูน่ารับประทาน (food
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porn) ให้กับชุดอาหาร ลูกค้าจะได้เห็นส่วนผสมของ
เครื่องปรุงที่เสริมความสดใหม่ และเห็นการนำ�เสนอ
ในการจัดวางอาหารแบบใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น
2. การถ่ายภาพมุมแคบในระยะใกล้ จะช่วย
ขับเน้น ภาพเครือ่ งปรุงทีเ่ ป็นส่วนผสมหลักให้เกิดแรง
จูงใจต่อลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ภาพมุมแคบอาจจะใช้วธิ กี าร
ตัดภาพบางส่วนออก (image crop) หรือ จะใช้มุม
ภาพ (closed up) ก็ได้

ภาพที่ 9 การเพิ่มความมันวาวในอาหาร

ภาพที่ 10 การทำ�ให้วัตถุดิบดูเต่งตึง ดูกระชับ

3. การเพิ่มความมันวาวในอาหาร เทคนิคนี้
ทำ�ได้โดยความร่วมมือของช่างภาพ (Photographer)
ด้วยการจัดแสงให้เกิดการตกกระทบจนมันวาว และ
ศิลปินผู้ออกแบบอาหาร (Food Stylist) จัดแต่งด้วย
การทานํ้ามัน เคลือบผิวอาหาร เช่น ภาพหมูหัน และ
เป็ดปักกิ่ง
4. การเตรียมอาหารกึ่งสุก เพื่อให้วัตถุดิบดู
เต่งตึง ดูกระชับ ศิลปินผู้ออกแบบอาหาร (Food
Stylist) จะต้องแจ้งผู้ทำ�อาหาร (Chef) ให้ทำ�อาหาร
กึ่งสุก คือ อย่าทำ�ให้สุกจนวัตถุดิบดูเหี่ยว หรือเปื่อย
เกินไป จะทำ�ให้ไม่มีความกระชับของพื้นผิว เช่น
หมูหัน หรือ ขนมเบื้องญวน เป็นต้น
5. การนำ�เสนอวิธกี ารบริโภคอาหาร คือ การ
แสดงออกให้เห็นเป็นการกระทำ� (action) ในการ
บริโภคสินค้าในการโฆษณา เป็นการเตรียมอาหารใน
ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะบริโภค เช่น การเลาะหนัง และ
การม้วนหนังเป็ดปักกิ่ง หรือ การราดนํ้าปรุงรสบน
จานก๋วยเตี๋ยวหลอด เป็นต้น
การเพิม่ เสน่หใ์ นการถ่ายภาพอาหารสำ�หรับ
เล่มรายการอาหาร จึงเกิดจากการวางแผนในการ
สร้างสรรค์สื่อ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับลูกค้าในการ
ตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร โดยช่างภาพ จะต้องวางแผน
การทำ�งานร่วมกับศิลปินผู้ออกแบบอาหาร โดยยึด
หลักในการถ่ายภาพให้ถงึ อารมณ์ในแบบ Food porn
เพื่อให้ลูกค้าผู้ชมภาพ เกิดอารมณ์ร่วม และอยากรับ
ประทานอาหารที่จัดไว้

บรรณานุกรม
กนกรัตน์ ยศไกร. (2551). การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร Photography for Communication. กรุงเทพฯ : ทริป
เพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2556). สื่อสาร อาหาร สุขภาพ. กรุงเทพฯ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. (2556). การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Anthony Bourdain. (2001). Food Porn: Lust for the gastronomic – from Zola to cookbooks – is
nothing new, but maybe it’s time to shelve it. Retrieved from http://www.sfgate.com/
books/article/ESSAY-FOOD-PORN-Lust-for-the-2862233.php
Ypulse. (2015). #FoodPorn: The Growing Influence of Social Food. Retrieved from https://www.
ypulse. com/post/view/foodporn-the-growing-influence-of-social-food
116

