
แฟชั่น เปนคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษวา fashion ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคํา
นี้วา "สมัยนิยมหรือวิธีการทีน่ิยมกนัท่ัวไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง" เปนการยอมรับจนเกิดเปนคานิยม มี
กระบวนการเกิดภาษาใหม ซ่ึงเปนชวงเวลาหน่ึงเทานัน้ ซ่ึงแตกตางจากคําวา “วิวัฒนาการ” ท่ีทฤษฎี
ของ ชารลส ดารวินระบุไววาวิวัฒนาการ คือ การเปล่ียนแปลงท่ีตองใชเวลายาวนานและสามารถ
ถายทอดส่ิงนัน้ไปสูลูกหลานได โดยมากแลวคําวาแฟช่ัน มักมีความหมายเก่ียวกับการแตงตัว 

ในยุคแรกเร่ิมของการถายภาพ กระบวนการท่ีใชมีความยุงยาก มีความไวแสงตํ่าขนาดและ
จํานวนอุปกรณท่ีใชอยูมีมากมาย เคล่ือนยายลําบาก เนื้อหาของภาพถายในสมัยแรกจงึจํากัดอยูท่ี
ภาพถายบุคคล ( portrait ) ภาพถายทิวทัศนสถาปตยกรรม หรือวัตถุท่ีอยูกับท่ี ตอมาเม่ืกระบวนการ
ภาพถายมีความคลองตัวมากข้ึน มีความไวแสงมากข้ึน จึงเกิดเนื้อหาของภาพท่ีหลากหลายมากข้ึน
ดวยเชนกนั ประกอบกับศตวรรษท่ี 19 เปนยุคสมัยของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในยุโรป ซ่ึง
จําเปนตองใชทรัพยากร แหลงผลิต และตลาดท่ีกวางขวางใหญโตกวาเดิม 

ในทางสังคม เม่ือกระบวนการถายภาพขยายตัวเปนท่ีแพรหลายจึงมีราคาตนทุนถูกลง
กวาเดิม การรับจางถายภาพ ใหการวาจางใหถายภาพจึงมีราคาลดลงจากเดิมดวย เปนเหตุให
ประชาชนผูมีรายไดไมมากนัก ท้ังชนช้ันลางและชนช้ันกลางมีโอกาสท่ีจะไดมีภาพถายของตนเอง 
หรือของครอบครัวไวครอบครองซ่ึงเปนความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญทางสังคมและกลาวถึงแฟช่ัน
ยอนกลับไปเม่ือยุคท่ีสิบแปดศตวรรษมีธุรกจิท่ีกําลังเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายนั้นคืองานแฟช่ันภาพ
งานของแฟช่ันเส้ือผาถูกพิมพในนิตยสารและไดรับเปนท่ีนิยมอยางมาก ปารีสเปนศูนยกลางการ
ผลิตธุรกิจดังกลาว 

ต้ังแตป 1830s การถายภาพกมี็การพัฒนามาโดยตลอดและเปนท่ีนิยมสูงสุดเม่ือภายหลังท่ีมี
งานของแฟช่ันถายรูปเขามามีอยูกระแสของสังคม เม่ือมีงานภาพถายบุคคลเพ่ือแนะนําเส้ือผาใน
นิตยสารตางๆจากยุโรปและมันเร่ิมข้ึนในศตวรรษท่ี 20 

การพัฒนาของแฟช่ันในแตละยุคสมัยแตกตางกันมาก ข้ึนอยูกับปจจยัหลายๆอยาง เชน 
การเมือง, เศรษฐกิจ, ภูมิอากาศ, ฯลฯ ในศตวรรษท่ี 20 แฟช่ันโลกเปล่ียนแปลงไปอยางเห็นได
ชัดเจน โดยเฉพาะป ค.ศ. 1920 - 1930 หรือเรียกวายุค แฟลปเปอร (Flapper) ผูหญิงสวมกระโปรง
ส้ันเปนคร้ังแรก และหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผูหญิงตองออกจากบาน
เพื่อทํางานหาเลี้ยงชีพ ดังนัน้เส้ือผาท่ีสวมใสยอมเปล่ียนไปเพ่ือเอ้ือประโยชนในผูสวมใสมากข้ึน 
กางเกงจึงเปนท่ีนิยม ต้ังแตยคุแฟลปเปอรเปนตนมา แฟช่ันของโลกไดกาวเขาสูความเปนสากล 
เพราะการติดตอส่ือสารของโลกตะวันตกและตะวันออกเปนไดเปดกวางมากข้ึน มีการไปมาหาสูกัน 
แฟช่ันของโลกตะวันตกจึงเขามามีบทบาทกับโลกตะวนัออก เชน คนไทยรณรงคใหสวมหมวก 
หรือ ผูหญิงไทยเลิกสวมโจงกะเบน เพื่อความเปนสากล 



ลักษณะหรือแบบแผนของเส้ือผาเคร่ืองแตงกายของแตละยุคสมัย เรียกวา สไตล (Style) แต
ละคนมีสไตลการแตงตัวไมเหมือนกนั เชน บางคนชอบแตงตัวสไตล พัง้ค (Punk) หรือเด็กสาวๆ
ชอบสไตลเซ็กซ่ี ท่ีฝร่ังเรียกวา ราซ่ี (Racy or Provocative) สวนคําวา เทรนด (Trand) คือ แฟช่ัน
ลาสุด ท่ีกําลังเปนท่ีนิยม 

ประวัติยุค 1900-1910 แฟช่ันเส้ือผา ยุค Art Nouveau ผลงานดังๆไดแก ดีไซเนอร Paul Poiret, Jean 
Paquin, Mariano Fortuny. 

ประวัติยุค 1910-1920 แฟช่ันเส้ือผา ยุคเร่ิมถูกกลาวถึง Art Deco กําลังคืบดลานเขามา แทนแฟช่ัน
ในแบบเกาๆ มีดีไซเนอรดังๆไดแก Coco Chanel ท่ีเคยเขียนประวัติเอาไว บางสวน, Paquin, 
Lanvin, Jackues Doucet และ  Leon Bakst 

แฟช่ันเส้ือผา ชวงป 1920-1930  เปนชวงของการฟกตัว ของการเปน Art Deco ยังมี designer ดังๆ
เกิดมากมาย ในยุคนี้ไดแก Coco Chanel , Madeleine Vionnet, Lanvin, Edward Molynex, Erte , 
Sonia Delauney และ Jean Patau 

แฟช่ันในชวง 1930-1940 เร่ิมยุคของ Ready-To-Wear (  RTW ) โดยมีหัวหอก จากปารีสเปน Coco 
Chanel และ Elsa Schiaparelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติคราวๆของแฟช่ัน 

ยุคอาณานิคมหรือรีเจนซ่ี (1795-1815) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เหตุการณ: เปนยุคของการเปล่ียนแปลง  มีการปฏิวัติในอเมริกาและฝร่ังเศส  สาวในยุคนี้จึงไดรีบ
อิทธิพลการแตงกายแบบกรีกโบราณ  เพราะเช่ือวาเปนภาพลักษณท่ีแสดงใหเห็นถึงประชาธิปไตย   
 
ลักษณะชุด :  

 

ใสชุดยาวๆ กรอมพื้น  ไมใสคอรเซ็ต ใสเอวสูงแบบรัดใตอก  พวกผูดจีะใสชุดสีขาวตลอด  พวก
ฐานะตํ่าลงมาหนอยก็จะใสชุดสีพาสเทล  ใสชุดสีขาวเฉพาะงานเล้ียง (เพราะเปอนงาย)  ผานุมๆ 
บางๆ พร้ิวๆ เปนผาฝาย  มัสลิน หรือผาไหม   มักใสผาคลุมไหลหรือถุงมือยาว  ผมส้ัน  ใสหมวก  

 

 

 

 



การกําเนิดของ Short Spencer Jacket 1795  

 

เส้ือ แบบนี้เดมิเปนเส้ือผูชายแบบแขนยาว  มีชายขางหลังยาว ติดยศทหารตามไหลและเส้ือ  โดย
ตอมามีทานเอิรล ช่ือ Spencer เปนคนไปตดัชายขางหลังออก ทําแฟช่ันแบบของตัวเองข้ึนมา  เส้ือก็
เลยเรียกช่ือตามทานเอิรลมาต้ังแตบัดนัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุคโรแมนติก  (1815-1840)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 เหตุการณ:  หลังสงครามผานพน คนก็หันมาบาการแตงกายแบบอังกฤษ (เรียกอีกอยางวา แอง
โกลมาเนีย Anglomania)  ศิลปนและนกัปราชญตางหันมาบาศิลปะโรแมนติก ยุคนี้ผูหญิงถูกเนนให
เห็นวาเปนเพศท่ีออนแอกวา และสวยงามชอบการแตงตัว  

ลักษณะชุด : "ฟูฟองต้ังแตหวัจรดเทา "  

 

ชุดยุคนี้ มีลักษณะพิเศษคือไหลลูลง เอวคอด ผายออกท่ีสะโพกเพื่อเนนความเปนสตรีเพศ  

จะเห็นวาเดรสแบบเดิมถูกแตงเติมใหดูดีข้ึน เอวสูงคอยๆ ตํ่าลงมาอยูท่ีเอวปกติ  รัดต้ิวดวยคอรเซ็ต 
กระโปรงคอยๆ พองข้ึนแบบอลังการ ตกแตงประดับประดาหรูหรา   

 

 

 



ยุควิคตอเรียนตอนตน (1840-1870) ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------  

 เหตุการณ:  ป 1837 พระราชินีวิคตอเรียข้ึนครองราชย  มีลูกเกาคน  เธอเปนตนแบบของผูหญิง
แบบถอมตน  อุทิศตนเพื่อครอบครัว  ยึดม่ันในศีลธรรม รสนิยมเธอเปนแรงบันดาลใจใหสาวๆ ยุค
นั้นแตงตัวตาม  

ลักษณะชุด :   

 

ยุคนี้ดวย  ลักษณะไหลแคบและลูลง  ลําตัวแคบมากดวยการรัดคอรเซ็ต กระโปรงบานพอควร  ยาว
กรอมพื้น  และคอยๆ พองข้ึนเร่ือยๆ ตามยคุสมัยท่ีผานไป  

   

สมัยนั้นตองใสกระโปรงถึงหกช้ันเพื่อใหมันบาน  เปนปญหาทําใหชุดหนกัเกนิไป  เลยเร่ิมมีคนคิด
แกปญหาโดยการใสสุม (มีช่ือเรียกวา Cage Crinoline)   



 

 

 

 



หมวกใหญๆ หายไป  ยุคนีน้ิยมใสหมวกแบบ deep bonnets  ซ่ึงเปนหมวกปกปดหนา จะมองเหน็
หนาเต็มเม่ือหนัหนาเขาหากนัตรงๆ เทานัน้   เปนการแสดงถึงความถอมตัว   

   

 
bertha neckline  คอเส้ือแบบโชวอกเซ็กซ่ี  ใชสําหรับชุดงานกลางคืน  

 

 



เนื่องจากชุดแบบนี้มีการรัดคอรเซ็ต  ทําใหผูหญิงทําอะไรไมสะดวก(เลย) คิดด ูเอวก็กิ่ว  กระโปรงก็
บานจะกมจะเงยอะไรไมได  เลยมีชาวอเมริกันคนนึงช่ือ Mrs.Bloomers คิดชุด Bloomers 
ข้ึนมา  ลักษณะเปนกางเกงช้ันในแบบขายาวพองๆ    Mrs.Bloomers ซ่ึงเปนแฟมินิสตพยายามชวน
คนใหมาใสชุดนี ้ แตก็ไมฮิต  ใสกันในหมูเด็กๆ เทานัน้ 

 

ยุควิคตอเรียนตอนปลาย  (1870-1890) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เหตุการณ:  พระราชินีวิคตอเรีย สามีตาย เธอเลยเก็บตัวและใสแตชุดดํา  สีดํา เลยเปนท่ีนิยมข้ึนมา 

 
ลักษณะชุด :   

 

รูปทรงของชุดเร่ิมเนนสัดสวน  แตก็ปกปดรางกายในเวลาเดียวกัน จะเห็นวาชวงบนเขารูปมากข้ึน 
สีเขมมาแรง  



 

 

มีการเปล่ียนแปลงจาก สุม  มาใส "ท่ีถางกระโปรง" ( bustle)  ทําใหกระโปรงจะไมกางรอบดาน
เหมือนแบบเดมิ  แตจะถูกดนัไปดานหลังแทน 
ชวงแรกเปนแบบ soft bustle ใสแลวก ็ชวงหลังหันมานยิม hard bustle   

ตัวอยางจากยุคนี้:   

 

Women in the Garden โดย Claude Monet 1866-7. 
ในภาพแสดงท่ีถางกระโปรงแบบ soft bustle  
 

   



ยุคอารตนูโว (1890-1911) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เหตุการณ:  ยุคทองของชนช้ันสูงผู  ใชชีวติหรูหราฟุมเฟอย เวยีนกลับมา ยุคนี้ผูหญิงเร่ิมมีบทบาท
มากข้ึน  เร่ิมทํางาน  มีสวนในกิจกรรมเพ่ือสังคมตางๆ  

  
ลักษณะชุด :   

 

โดยรวมแลวชุดใสสบายมากขึ้น  ไหลของชุดต้ังตรงสงาผาเผย ไมลูลงแบบแตกอนแลว  มีการตัด
ชุดสูทแบบกระโปรง ยังใสคอรเซ็ต แตมีการเปล่ียนรูปแบบใหเขากับสรีระมากข้ึน  

  ตัวอยางจากยุคนี้:   

   

   

   

   

  The Gibson Girl ตัวการตูนท่ีส่ือภาพลักษณหญิงยุคนัน้ คือ มีอิสระ  ประสบความสําเร็จ  เลนกีฬา
เปน  ในขณะเดียวกันก็สวยดวย  

 



  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุค 1910s - WWI (1911-1919) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เหตุการณ:  
เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมขนานใหญ  เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ผูชายไปรบ  ทําใหผูหญิงตอง
มาทําหนาท่ีหลายอยางแทนผูชาย   

 

ลักษณะชุด :  

 



ดวยกระแสสงครามโลก ทําใหชุดมีลักษณะของแนว military เขามาผสมผสาน สังเกตจากคอเส้ือ 
และปกเส้ือแบบทหาร  กระโปรงส้ันลงเล็กนอย  

 

ตอมากระโปรงเร่ิมแคบลงๆ ตามเวลาท่ีผานไป (อาจจะเปลืองผา) 
เคร่ืองประดับไมคอยใส  เรียกวาเนนการใชงานมากกวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุค 1920s (1920 -1929) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เหตุการณ: สงครามสงบ เขาสูยุค Jazz Age เปนยุคของคนรุนใหมและหนุมสาว  ซ่ึงข้ึนมารุงเรือง มี
ฐานะ   ผูหญิงท่ีเคยทํางานชวงสงครามก็ไมอยากกลับไปเปนแมบานอีก  ยังคงทํางานตอไป และมี
อิสระเสรีมากกวาเดิม  

ลักษณะชุด :   

   

ชวง '20s หลังสงคราม  ชุดท่ีมาแรงสุดๆ  เปนสัญลักษณของยุคนี้คือ "Flapper dress"  เปนชุดลําตัว
ตรง หนาอกแบนเปนไมกระดาน  กระโปรงส้ันลง   



 

แฟช่ัน '20s  ของแทตองมีการรัดหนาอกดวยเสตย  เพราะเช่ือวา หนาอกแบนๆ กับผมส้ันกุดเปน
สัญลักษณของความเปนหนุมสาว  

 

   

   

 

 



  ดีไซนเนอรแหงยุค '20s จะเปนใครไปไมไดนอกจาก  
มาดามโคโค ชาแนล ผูปฏิวัติแฟช่ันดวย "Little black dress"   

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุค 1930s (1930 -1939) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เหตุการณ: เหมือนยุคท่ีแลว หนุมสาวเบงบาน ชวงนี้มีเหตุการณเศรษฐกิจตกตํ่าดวย  แตไมกระทบ
กับผูมีอันจะกนิ  พวกน้ันก็เฮฮาปารต้ี  แตงตัวกันตอไป  คนฮิตสาวสปอรต สุขภาพด ี ผิวแทน   

ผมบลอนด 
 
วิทยาการใหมๆ  ถูกคิดคน ไมวาจะเปนผาไนลอน ผาเรยอง ซิป ศัลยกรรมพลาสติก การดัดผม ฯลฯ   

ลักษณะชุด :  

   



ชุดโดยรวมมีความเปนผูหญิงมากข้ึน  ทรวดทรงเขารูป  กระโปรงพลีทกฮิ็ต 
ชุดเร่ิมหลากหลายมากกกกก เอามาใหดูคราวๆ  

   

นิยมทรงผมดดัดูนารัก  กับหมวกปกกวางแบบสาวหวาน ในรูปเปนชุดงานแตงงาน  

 

หมวกแบบอ่ืนก็มีประมาณนี้ ยังคงความนารักอยู  
(รูปซายสุดเปนหมวกเบเรต คลายๆ หมวกนักเขียนการตูน นารักและฮิตมาจนบัดนี้ ^^)  

   



ยุคนี้เร่ิมแบงชุดกลางวันกับกลางคืนออกจากกัน   อันนี้เปนเพราะสาวสมัยกอนหนานั้นอยูกับ
บาน  แตงตัวสวยท้ังวัน  แตสาวสมัย '30s มีงานยุงข้ึน  ชุดกลางวันจึงเปนแบบเรียบๆ  สวนกลางคืน
ก็หรูหราไฮโซกันไป  ชุดท่ีเปนสัญลักษณคือเดรสยาวคอวี โชวหลัง (คนนิยมไปอาบแดด ใหหลังสี
แทน จะไดมาใสชุดโชว)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุค 1940s (1940 -1949) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เหตุการณ: สงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ภาวะขาดแคลน  ตองใชระบบปนสวนอาหาร เส้ือผา  จากนั้น
สงครามส้ินสุดลงในยุคนี้ดวย  

ลักษณะชุด :   

 

เส้ือผาถูกตัดใหเขากับการใชงาน  สีทึมๆ แหงๆ ใสเหมือนๆ กันไปหมด  กระโปรงแคบๆ  แฟช่ัน
ไมคอยพัฒนาเทาไหร คลายๆ เดิม   

 

 แฟช่ันหมวกที่ฮิตคือ ผาคาดกันฝุนเวลาทํางานกลางวัน และรองเทาพืน้ยาง (แนว Keds รุนแรกๆ)  



   

   

   

   

   

   

ชวงจบสงครามใหมๆ  ป 1947 Christian Dior สรางช่ือดวย "นิวลุค"  เปนสูท
ขนาดฟตพอดตัีว เขาเอวคอด กับกระโปรงบาน เปนท่ีฮือฮาเพราะใชผาเปลืองมากๆ  หลุดคอน
เซ็ปตประหยดัชวงสงครามอยางส้ินเชิง   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุค 1950s (1950 -1959) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เหตุการณ: เศรษฐกิจรุงเรืองข้ึน ชนช้ันกลางและคนท่ัวไปเร่ิมมีเงิน  ยุคหาศูนยนี้วยัรุนเปนมีเทรนด
แฟช่ันเปนของตัวเองแลว  

ลักษณะชุด :  
 

 

ชวงแรกๆ ฮิตกระโปรงทรงดินสอแคบเขารูป    แบบภาพดานบน 



 

 

ยุค '50s มีสัญลักษณท่ีโดดเดนอีกอยางคือ  กระโปรงบานบาน ความยาวคลุมเขา ขางในกระโปรง
เสริมผาตาขายหลายๆ ช้ัน  เนนทรวดทรงองคเอว  

 



 

   



 

ชุดช้ันในยุคนีบ้างและใสสบายข้ึน  ราคากถู็กลง เพราะใชผาไนลอนซ่ึงเปนวิทยาการใหม  ดูไป
คลายๆ กับของปจจุบันแลว  

 
ตัวอยางจากยคุนี้:   

 

 



Marlon Brando จากหนังเร่ือง "The Wild One" (1953) เส้ือหนังกับกางเกงยนีสและผมทรงรี
เจนท  ยุคนี้ผายีนสถูกคิดคนและฮิตติดตลาด 

 

Audrey Hapburn จากเร่ือง "Sabrina"   ฉากคุนตาจากเร่ือง "Breakfast at  Tiffany's" ชวงหาศูนยนี ่

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
Anna Wintour แฟช่ันบรรณาธิการที่โวกค  ไดแสดงความคิดเห็นตอศิลปะการถายภาพ

แฟช่ันวา “ เราตองการภาพศิลปะท่ีงายๆไมซับซอนหรือยากตอการตีความ เราตองการแคทําตัวเปน
ชางภาพท่ีแตงตัวใหเดก็ผูหญิงหลายๆหน่ึงท่ีนารักนาชังดูและเราก็ถายภาพของเธอ และเราก็จะมี
ภาพถายจํานวนมากเพื่อเลือกภาพ และเผยแพรใหทุกคนดู แคนั้นมันก็เปนศิลปะแลว”  
 
 
การโพสทาในการถายแบบ 
 
1. ถายภาพเตม็ตัว 

ส่ิงท่ีนาสังเกตก็คือการยืนดวยการกางขาออกเล็กนอยจะทําใหการยืนม่ันคงสําหรับการโพ
สบิดตัวไดงายข้ึนแตการทรงตัวจะยังม่ันคงอยู  การหาตําแหนงสําหรับการวางเทาใหสูงข้ึนจะทําให
การโพสทาเปล่ียนรูปแบบไปไดอีกอยางหนึ่ง การหาท่ีทางใหแบบเกาะหรือโหนจะชวยใหการโพส
ทาเปล่ียนไปอีกแบบหนึ่งได  หรือแมแตการหาส่ิงของใหแบบถือเลนก็จะไดการโพสทาท่ีดูดีไดอีก
รูปแบบหนึ่ง  
 
 2. ถายภาพสามสวน 
 สําหรับการถายภาพสามสวนของรางกายไมวาจะเปนนายแบบนางแบบก็แลวแตดูจะเปนท่ี
นิยมกันอยางกวางขวาง  สําหรับการโพสทาในการถายภาพเพียงสามสวนนั้นขอดีอยางหน่ึงก็คือจะ
ไดภาพของนายแบบหรือนางแบบไดใหญข้ึนรวมท้ังสามารถถายทอดบุคลิกไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
การโพสทานั้นยังเหมือนโพสในทายืนถายภาพเต็มตัวดังที่กลาวไปแลว   แตเวลาถายภาพนั้นเราตัด
สวนแตเพียงสามสวนเทานั้นซ่ึงจะทําใหภาพมีความกระชับยิ่งข้ึน  เม่ือภาพมีความกระชับมากข้ึน
การโพสทาจึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหไดภาพท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  การวางมือของแบบอยาง
เชนการเทาสะเอวก็เปนแบบหนึ่งท่ีนิยมกัน  การวางมือบนตนขารวมท้ังการโนมตัวนางแบบก็
สามารถทําใหภาพดูแตกตางกันไป   การบิดตัวของแบบ  รวมทั้งการยกมือเกาะบาตนเองเหลานี้
ลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีทําใหภาพถายดูดีไดเสมอซ่ึงวิธีนี้ก็เปนวิธีท่ีทําใหแบบมีตําแหนงในการวางมือ
ท่ีดูดีได  การพิงวางมือเกาะส่ิงรอบขางก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีใชกัน  หรือวิธีท่ีจะหาส่ิงของใหแบบถือไว



อยางเชนในภาพเปนลูกบอล  หรือแวนตาก็เปนส่ิงท่ีทําใหแบบที่ตองการถายภาพมีท่ีวางมือไดโดย
ไมเคอะเขิน 
  
3. ภาพคร่ึงตัว 
 เพื่อใหภาพถายมีความกระชับเนนมากข้ึนชางภาพท่ีถายภาพอยูอยางสม่ําเสมอจึงมักจะ
ถายภาพในลักษณะท่ีเปนภาพถายคร่ึงตัวไวในเวลาเดียวกันดวยซ่ึงก็ไมไดถือวายากเย็นหรือเสียเวลา
มากข้ึนแตประการใด  การถายภาพคร่ึงตัวนั้นวากันไปแลวการโพสทาแบบนั้นจะสะดวกกวาแบบ
เต็มตัวหรือแบบสามสวนเพราการพะวงกับสวนของมือนั้นนอยลง  แตเราใชวิธีการในการเลือกมุม
กลองแทนได แตถาจะกลาวอยางนั้นแลวการโพสทาของแบบดูจะลดความสําคัญไปซ่ึงในความเปน
จริงนั้น  การโพสทาของแบบยังคงถือวามีความสําคัญเพราะการใชมุมกลองถายภาพเพียงอยางเดี่ยว
ภาพถายก็จะดูซํ้า ๆ กันไปหมด การโพสทาสําหรับการถายภาพจะไดภาพถายของแบบท่ีมีบุคลิก
หลากหลายยิ่งข้ึน  ดังนั้นการยกมือข้ึนหรือการวางมือก็เปนส่ิงท่ีจะทําใหภาพมีความแตกตาง
ออกไป 
  
4. ภาพใบหนา  
 ถายภาพเนนสวนใบหนา  ภาพถายแบบนี้สามารถใชไดท้ังกับทานชายหรือทานหญิงนั่นคือ
การถายภาพเนนใกลท่ีสวนใบหนาเปนสําคัญการถายภาพแบบนี้การงานมุมกลองสําหรับการ
ถายภาพตองนับเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะภาพท่ีไดนั้นจะแสดงออกถึงสวนใบหนาเปนจุดเดน
ท่ีสุดของภาพ  การเลือกมุมกลองสําหรับแบบท่ีตองการถายภาพจึงเปนส่ิงท่ีชางภาพตองสังเกตจาก
ตัวแบบและเลือกมุมดวยตัวชางภาพเอง 
 5. ภาพถายทานั่ง 
 ในเร่ืองการถายภาพโดยใหนางแบบนั่งนั้นนับวางายและสะดวกสําหรับการถายภาพไดเปน
อยางดี  ท่ีนิยมกันมากก็คือการนั่งชันเขา การนั่งชันเขานั้นจะทําใหการวางมือทําไดงายข้ึนต้ังแตการ
นํามือหนุนคาง  การวางมือยันตัว  การวางมือบนเขา  เหลานี้ลวนแลวแตสามารถคิดนํามาประกอบ
เปนการวางทาสําหรับการถายภาพไดท้ังส้ินแมแตการนั่นผูกเชือกรองเทาก็สามารถนํามาใชสําหรับ
การถายภาพไดอีกแบบหนึ่ง   
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


