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คำ�สำ�คัญ : 	การถ่ายภาพ	การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	การสื่อสาร

Abstract

	 The	 	 objective	 of	 	 spiritual	 tourism	photography	 	 is	 to	 reinforce	 a	 balance	

of	 body,	mind	 and	 soul;	 of	 both	 photographer	 and	 receiver.	 Knowledge	 synthesis	

about	 creative	 process	 was	 based	 on	 the	 concepts	 including	 1)	 spiritual	 tourism,	 

2)	sacred	zone	in	the	dimension	of	religion	and	communication,	3)	aesthetics,	4)	travel	 

ก�รถ่�ยภ�พท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญ�ณเพื่อดุลยภ�พ

แห่งก�ย ใจ และจิตวิญญ�ณ
Spiritual Tourism Photography for a Balance of Body, Mind, and Soul

ณชรต	อิ่มณะรัญ	และ	กฤษณ์	ทองเลิศ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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documentary	photography,	5)	ethics,	and	6)	tourism	communication.	Selected	photos, 

which	 were	 exhibited	 in	 Bangkok	 Art	 and	 Culture	 Center	 during	 2014-	 2019,	 were	 

applied	as	the	examples	of	describing.		

	 The	process	of	spiritual	tourism	photography	creation	consisted	of	1)	planning	

for	capture	a	moment	“the	right	place	at		the	right	timing”,	2)	sacred	zones	studies,	 

3)	preparation	of	a	story,	setting,	props,	and	appropriate	dress	code,	4)	visualization,	

5)	human	relations	technique,	6)	editing	in	the	context	of	ethics	and	aesthetics,	and	

7)	sharing	on	social	media.

	 The	body	of	knowledge	for	creation	guidance		of	spiritual	tourism	photography	

consisted	of	1)	the	sensation	of	invisible	phenomena,		2)	the		creation	of	symbiotic	

relationship	of		informational	and	emotional	content,	3)	the	top	lighting	signifying	the	

original	of	sacred	power,		4)	the	image	reading	through	signs,	and	5)	the	connection	 

of	ethics	and	aesthetics	consideration.

Key words: 	Photography	,	Spiritual	tourism,	Communication
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ได้แก่	การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา	(Faith-Based	Tourism)	การท่องเที่ยวเชิงศาสนา	(Religious	Tourism) 

การท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 	 (Sacred	 Tourism)	 ซึ่งสามารถจําแนกได้สองแบบ	 คือ	 

ก)	เป็นการท่องเที่ยวเพื่อจุดประสงค์ของการแสวงบุญ	การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา	ความเชื่อ	และ

เพื่อยกระดับทางจิตวิญญาณของตน	ข)	 เป็นการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางศาสนาและสิ่ง

ประดิษฐ์ต่าง	 ๆ	ที่มาจากความเชื่อ	 ความชื่นชมและความศรัทธา	 ซึ่งไม่ใช่เฉพาะทางด้านศาสนาเพียง

อย่างเดียว	 แต่จะรวมถึงทางด้านศิลปะ	 สถาปัตยกรรม	ประวัติศาสตร์และสถานที่ของบรรพบุรุษหรือ

ถิ่นกําเนิดดั้งเดิม	 ซึ่งกรณีนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยี่ยมชมอาจไม่ได้นับถือศาสนานั้น	 ๆ	 (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2564)

	 บทความเรื่องนี้ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในมิติการท่องเที่ยว	 

ณ	 สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ	 ท่ีอาจจะเก่ียวข้องกับศาสนาหรือลัทธิความเช่ือของผู้คนในชุมชนน้ัน	 ๆ	 โดยนักท่อง

เที่ยวอาจจะร่วมพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในสถานที่นั้น	ๆ	ในรูปแบบใด	ๆ	ก็ได้	ทั้งนี้นิยามดัง

กล่าวมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติของการถ่ายภาพท่องเท่ียวที่มักมีผู้คนเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

การประกอบสร้างความหมายที่ช่วยให้เรื่องราวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 ปัจจุบันกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่อง

เที่ยวอย่างมาก	ดังตัวอย่างข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมการนําเข้า	กระทรวงการต่างประเทศของเนเธอแลนด ์

(อ้างในสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	 2564)	 ระบุว่า	 มีการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
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600	 ล้านคนต่อปี	 มีมูลค่าการท่องเที่ยวห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี	 เมื่อการท่องเที่ยว

เชิงจิตวิญญาณได้รับความนิยมอย่างมาก	 กิจกรรมการถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจึงเป็น

ประเด็นที่น่าสนใจของการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร	 ในฐานะที่ภาพถ่ายได้รับการนําไปใช้เป็นสื่อเพื่อ

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในสื่อมวลชนและสื่อสังคมที่เอื้อต่อการเผยแพร่

เรื่องราว	 ความประทับใจหรือความน่าอัศจรรย์ของการแสดงออกซึ่งความเชื่อ	 ความศรัทธาต่อพื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์		

 ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ	 กระบวนการถ่ายภาพท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณมีอานิสงค์ 

ที่มักถูกมองข้ามหากแต่เป็นมิติท่ียิ่งใหญ่ของหลักแห่งชีวิตที่นักถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้รับ

คือ	เพื่อดุลยภาพแห่งกาย	ใจ	และจิตวิญญาณ		Sammon	Rick	(2019)	อธิบายว่ากระบวนการถ่ายภาพ

นับตั้งแต่การวางแผนการเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์	 การร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่เปิดโอกาสให้

คนนอกศาสนาสามารถเข้าร่วมได้	 ล้วนเป็นปัจจัยเชิงบวกในการยกระดับเพื่อสร้างดุลยภาพทางจิตใจ	

(Mind)	 ทางกาย	 (Body)	 และส่งผลต่อจิตวิญญาณ	 (Soul)	 นอกจากนี้การถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณยังสะท้อนบุคลิกของผู้บันทึกภาพในมิติด้านการรักความสงบสุขหรือสันติสุข	(Peacefulness) 

นักสร้างความหมายผ่านภาพต้องมีความสนใจต่อศรัทธาของผู้คนบนฐานความเชื่อที่แตกต่าง	 ภาพถ่าย

อาจสะท้อนพิธีกรรมที่สื่ออัตลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน	 อีกทั้งพิธีกรรมยังมีความเกี่ยวข้องกับการ

สร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง	 ๆ	 ร่วมด้วยเช่น	 ผ้าทอที่ใช้ในพิธีการจนเป็นที่มาของรหัสการแต่งกาย	

(Dress	code)	งานศิลปะจากไม้ดอกไม้ประดับ	ศิลปะอาหารอันประณีต	ภาษากายที่มีท่าทางเป็นการ

เฉพาะ	ฯลฯ	องค์ประกอบเหล่านี้ได้บูรณาการร่วมกันเป็นสุนทรียภาพแห่งชีวิต	

	 ในการจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติของเครือข่ายนิเทศศาสตร์	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยรังสิต	 ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผู้เขียนพบว่า	 ภาพถ่ายที่ร่วม 

จัดแสดงจํานวนไม่น้อยมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 โดยภาพถ่ายมีขอบเขตกว้าง

ขวางนับแต่ภาพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา	 กิจกรรมหรือพิธีกรรมที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะที่

ผูกติดกับเงื่อนไขทางด้านเวลา	 เช่น	 พิธีกรรมตามวาระวันสําคัญทางศาสนา	 ทั้งที่เปิดให้ผู้มาเยือนเข้า

ร่วมหรือกิจกรรมที่กระทําโดยศาสนิกชนที่ไม่ให้คนนอกเข้าร่วมพิธี	 อาทิ	 อัตลักษณ์ทางพิธีกรรมของ

วัฒนธรรมนํ้าในการแห่พระบัวเข็มบนเรือการเวกของชาวบ้านในเขตทะเลสาบอินเล	ประเทศเมียนมาร ์

การอาบน้ําศกัดิส์ทิธิว์ดั	Pura	Tirta	Empul	(Tampak	Siring)	เกาะบาหล	ีอนิโดนเีซยี	ซึง่สะท้อนความเชือ่	

ความสัมพันธ์อันเป็นองค์รวมของมนุษย์กับจักรวาล	 เชื่อในพลังแห่งเทพเทพีที่สถิตอยู่ในทุกองค์

ประกอบของชีวิตและสิ่งแวดล้อม	พิธีกรรมเหล่านี้เป็นการแสดงออกเพื่อการเข้าถึงดุลภาพของร่างกาย	

จิตใจ	และจิตวิญญาณอันเป็นรากฐานสู่ดุลยภาพแห่งชีวิต

	 หลักการถ่ายภาพเพื่อการเล่าเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 แม้ผิวเผินอาจจะไม่มีเทคนิค

วิธีเป็นการเฉพาะ	 แต่การวางแผนทางการถ่ายภาพที่ดี	 ถูกต้องตามกาลเทศะ	 รู้จักวิถีการปฏิบัติตัวให้

เป็นที่ยอมรับของผู้คนในชุมชน	 ล้วนเป็นแนวปฏิบัติที่ทําให้ผู้บันทึกภาพได้ภาพที่ดีตามวัตถุประสงค์

ทางการสื่อสาร	 บทความนี้จะได้อธิบายให้เห็นถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย 
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ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 กระบวนการสร้างสรรค์	 คุณค่าเชิงสุนทรียะ	 องค์ความรู้ที่ได้รับจากงาน

สร้างสรรค์	ดังประเด็นต่อไปนี้

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

	 ผู้เขียนได้ประมวลแนวคิดที่เป็นรากฐานของการถ่ายภาพการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 

โดยนําเสนอเป็นกลุ่มกระบวนทัศน์ที่แสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นหลัก	 6	 ประการ	 บนแผนภูมิรูป

สัญลักษณ์	Enochian		ที่มีความสอดสัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพ	ดังแผนภูมิที่	1	

 

แผนภูมิที่	1	Enochain	model	of	spiritual	tourism	photography

	 จากความสัมพันธ์ของกลุ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	 สามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละแนวคิดได้

ดังต่อไปนี้

1) ก�รท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญ�ณ  (Spiritual tourism) 

	 สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 (2564)	 กล่าวว่า	 องค์การการท่องเที่ยวโลก

แห่งสหประชาชาติ	 (UNWTO)	 ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในฐานะเป็นรูปแบบ

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	ความรับผิดชอบ	และความเท่าเทียม	ภายใต้จรรยาบรรณด้านการท่องเที่ยวของ

โลก	 เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณสามารถสร้างให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลาก

หลายและความแตกต่างของวัฒนธรรม	และสามารถกระตุ้นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในระดับ

บุคคลควบคู่กับการบรรลุเป้าหมาย

	 นอกจากนี้	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและจิตวิญญาณ	 เป็นกิจกรรมที่จะมีบทบาทสําคัญหลัง

จากวิกฤติโควิด-19	 ทั้งนี้รูปแบบของการปลีกวิเวกเพื่อสร้างเกราะคุ้มกันตามธรรมชาติ	 ถือเป็นแกน

หลักของการท่องเที่ยวที่เป็นองค์รวมทั้งร่างกาย	ใจ	และจิตวิญญาณ	นับเป็นโอกาสอันดีของธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเศรษฐกิจฐานรากในชนบท	ที่ต้องพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ประสานระหว่าง



10 ปี “การสื่อสารภาพถ่ายเพื่อสังคม : นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติเครือข่ายนิเทศศาสตร์”

5

จิตวิญญาณ	โดยมีองค์ประกอบทั้งในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธา	กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพทั้งกาย

และใจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น	

	 อยา่งไรกต็าม	การศกึษาของศนูยส์ง่เสริมการนําเขา้	กระทรวงการต่างประเทศของเนเธอแลนด์ 

พบว่า	แนวโน้มของนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของยุโรปที่เดินทางไปในประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มที่ไม่มีความเชื่อ	เดินทางไปสถานที่สําคัญทางศาสนาหรือที่เกี่ยวกับการเคารพบูชา	เพราะเป็น

สถานที่ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม	 สถาปัตยกรรม	 คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสวยงาม

ทางสุนทรียศาสตร์	

	 ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน	การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 

และวัฒนธรรมนับได้ว่ามีความสําคัญกับนักท่องเที่ยวอาเซียนเนื่องจาก	 ประชาคมอาเซียนมีฐานความ

คิดความเชื่อ	วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน	โดยเฉพาะพุทธศาสนามีศาสนสถาน	โบราณสถาน	

ที่เป็นแหล่งจูงใจให้ผู้คนไปสักการะเยี่ยมชม	 โดยเฉพาะแหล่งทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ	 UNESCO	 ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิถีชีวิต	 ความเชื่อและวัฒนธรรม

เป็นจํานวนมาก	

	 ในอีกแง่มุมหนึ่ง	การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	มีความสัมพันธ์กับการสร้างดุลยภาพทางกาย		ใจ 

และจิตวิญญาณ	โดยมีร่างกายที่ดีเป็นฐานของอารมณ์	Sammon	Rick	(2019)	เรียกแนวทางดังกล่าว

นี้ว่า	“Photo	therapy”	ซึ่งมีนัยของการเชื่อมโยงกับการบําบัดโรค	(Therapy)	โดยมีความเกี่ยวข้อง

กับการแสดงออกทางด้านความรู้สึก	อารมณ์	และการเยียวยารักษา	ซึ่งต้องอาศัยพลังจากแรงบันดาล

ใจและแรงจูงใจในการที่จะทําให้บุคคลมีสุขภาวะที่ดี	 ทั้งนี้ได้เสนอว่า	 กิจกรรมการถ่ายภาพเป็นวิธีการ

หนึ่งของการจิตบําบัดโดยเรียกกระบวนการนี้ว่า	“photo	psychology”	โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการ

คิด	 การลงมือบันทึกภาพและกระบวนการตกแต่งภาพ	 ทั้งนี้เพื่อมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

จิตวิทยากับการถ่ายภาพ	ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวมีหลักการพื้นฐาน	3	ประการ	 (Three	Ps)	 ได้แก่	

1)	ความหลงใหล	 (Passion)	2)	ความยืนหยัดมุ่งมั่น	 (Persistence)	3)	การลงมือปฏิบัติ	 (Practice) 

หลักการดังกล่าวนําสู่ประเด็นที่ผู้ถ่ายภาพควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้

	 1)	ตั้งคําถามกับตัวเองว่า	ภาพถ่ายของเรามีความหมายกับตัวเราอย่างไร	เช่น	บทบาทในชีวิต

ในแง่มุมต่าง	 ๆ	 เช่น	 สนองตอบต่อความต้องการสํารวจโลกรอบตัว	 การสื่อสารแนวคิด	 กิจกรรมทาง

สังคม	ความสนุกเพลิดเพลิน	ความรักความรู้สึกผูกพัน	คุณค่าทางศิลปะ	เป็นต้น

	 2)	การพัฒนางานภาพถ่ายเพ่ือการบําบัดโรค	ต้องมุ่งม่ันพัฒนาจากการบันทึกภาพสู่การยกระดับ 

ให้เป็นงานศิลปะ

	 3)	กิจกรรมการถ่ายภาพสามารถช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจสู่การเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีและการ 

เป็นผู้มีสํานึกเรื่องสุขภาวะ

		 4)	การนําตนเองสัมผัสสู่ธรรมชาติเป็นรากฐานของสุขภาวะที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 5)	 ประสบการณ์ใหม่ได้รับการนําเข้าสู่วงจรชีวิต	 เปลี่ยนวิธีการมองโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวดี	ๆ	ผ่านภาพถ่ายสู่ผู้อื่น
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	 6)	สร้างโลกในแบบของตัวเราเอง	คิดเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์	(Creative	visualization)	จินตนาการ

ผลลัพธ์ของภาพถ่ายก่อนท่ีจะลงมือถ่ายภาพ		เติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกของเร่ืองราวอย่างสร้างสรรค์

	 7)	การแยกแยะระหว่างการมอง	(Looking)	ซ่ึงเป็นระบบประสาทรับสัมผัสกับการเห็น	(Seeing)	

ที่ผ่านกระบวนการตีความหมายทั้งในเชิงความหมายและองค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์

	 8)	พึงตระหนักว่า	การเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการถ่ายภาพคือ	การยกระดับคุณภาพของ

สุขภาพ	ทั้งสุขภาพกายและจิต	การถ่ายภาพเป็นกระบวนการของการสร้างความเพลิดเพลินให้กับชีวิต

	 9)	การบําบัดรักษาด้วยภาพถ่าย	(Photo	therapy)	เป็นกระบวนการที่เกิดจากการถ่ายทอด

ผลงานภาพถ่ายสู่สื่อสังคม	 แต่ต้องไม่เผยแพร่อย่างพรํ่าเพรื่อจนทําให้เกิดความซํ้าจนงานภาพถ่าย 

สูญเสียคุณค่าทางการสื่อสาร	

				 ผู้เขียนตระหนักว่า	การถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณกับกระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่าย	

เป็นกระบวนการเริ่มต้นสมดุลของชีวิต	ความสงบสุขต้องเริ่มต้นจากตัวผู้บันทึกภาพก่อน	จากนั้นจึงนํา 

ตัวเองออกเชื่อมโยงกับระบบนิเวศเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อมุ่งสู่การค้นพบความแตกต่างของวิถี

โลกสู่วิถีธรรมและวิถีแห่งตัวตน	 เม่ือเราเข้าใจโลกรอบตัวย่ิงข้ึน	 เข้าใจเพ่ือนมนุษย์มากข้ึน	 เราจะสามารถ

สื่อสารภาวะสันติสุขไปยังผู้อื่นได้

2) แนวคิดเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในมิติท�งศ�สน�กับระบบนิเวศและก�รสื่อส�ร

	 ในมุมมองทางการสื่อสาร	 พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดํารงอยู่ในฐานะที่เป็นพื้นที่สื่อกลาง(Intermediary	

space)	ที่ทําให้เกิดพฤติกรรมการสื่อสาร	เป็นพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นการเฉพาะที่ทําให้ผู้คน

มารวมอยู่ด้วยกันเพื่อกิจกรรมหรือพิธีกรรมตามความเชื่อ		จึงกล่าวได้ว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มีความ

เชื่อมโยงกับระบบนิเวศและพิธีกรรมทางศาสนา	 ซึ่งเป็นมิติด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ต้องดํารงอยู่

ร่วมกับธรรมชาติอย่างประสานกลมกลืน	 ความเชื่อมโยงดังกล่าวยังสะท้อนอุดมการณ์เกี่ยวกับวิถีการ

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางโภคทรัพย์	 ทั้งนี้	 Catherine	 Johns	 (1989)	 กล่าวถึงแนวคิด

เรื่องความอุดมสมบูรณ์ว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาในยุคเริ่มแรกให้ความสําคัญ	 ในขณะที่คนในยุคปัจจุบันที่

อยู่ในสังคมเมืองขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร	 เนื่องจากพวก

เขาเหล่านั้นเป็นผู้บริโภคที่ซื้อผลผลิต	 หากแต่เกษตรกรผู้ผลิตนั้นมีความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมที่จะทําให้

ผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ์เพราะนั่นคือ	 เรื่องของความอยู่รอด	 เกษตรกรในอดีตพบกับปัญหาความ

แห้งแล้ง	ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	โรคพืช	แมลงศัตรูพืช	โรคระบาดในสัตว์	เหล่านี้ล้วนนํามาซึ่งความ

เสียหายของภาคเกษตรกรรม	 ทําให้ศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรในฐานะที่เป็นที่พึ่งพา

เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตร	

	 แนวคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์มักได้รับการนําเสนอในงานศิลปะที่เก่ียวเนื่องกับพิธีกรรม

และศาสนา	 สัญลักษณ์ภาพที่ได้รับความนิยมได้แก่	 สัญลักษณ์ความเป็นแม่รวมถึงภาพหญิงตั้งครรภ์	 

ภาพเดก็เลก็	ซึง่เปน็บทบาทของผูใ้หก้าํเนดิชวีติใหม	่เปน็สัญลักษณข์องการสืบต่อเผ่าพันธุ	์ในขณะทีเ่พศ

ชายมักมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความแข็งแรงและพลังเพื่อการล่าสัตว์	 ระบบสัญลักษณ์ภาพจึงเชื่อมโยง 
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กับความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์	 ในระยะต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการเลี้ยงสัตว์	 สัญลักษณ์ภาพเกี่ยวกับ

ปศุสัตว์เริ่มปรากฏในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์	 ต่อมาความคิดดังกล่าวยังขยายความถึง

สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งอีกด้วย	

	 อย่างไรก็ตาม	 พิธีกรรมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นี้ย่อมถูกเชื่อมโยงกับพลังอํานาจเหนือ

ธรรมชาติดังกรณีมายาคติในเรื่องเทพและเทพีที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในภาคเกษตรกรรม	 นําสู่แนวคิด

ในเรือ่งพืน้ทีศั่กดิส์ทิธ์ิทีใ่ช้เป็นสถานทีป่ระกอบพธีิกรรมรวมทัง้ช่วงเวลาทีค่วรประกอบพิธกีรรม	 สถานที่ 

บางแห่งยังเชื่อมโยงกับพลังในการบําบัดรักษาโรคเช่น	 บ่อนํ้าร้อน	 ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบความ

เชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ	ดังจะเห็นได้ว่าที่ตั้งของศาสนสถานโบราณจะมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่มี

ความพิเศษเฉพาะตัวและเป็นสถานที่ที่มีสรรพคุณในการช่วยเหลือมนุษย์ในทางใดทางหนึ่ง		

	 แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทัศนะของศรีศักร	 วัลลิโภดม	 (2542)	 ว่าเกือบทุกแห่งในโลก	

การให้ความสําคัญกับภูเขาในลักษณะที่สัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาล	 นับได้ว่ามีความเป็นสากล

เพราะเรื่องของภูเขากับการเป็นท่ีอยู่ของเทพเจ้าจะมีตํานานหรือปรัมปราทางศาสนาและระบบความ

เชื่อในทํานองเดียวกัน	 โดยภูมิภาคที่มีภูเขามักจะได้รับการเลือกสรรภูมิประเทศ	 ณ	 จุดใดจุดหนึ่งที่มี

รูปร่างแปลกผิดปกติหรือาจเป็นจุดท่ีสูงที่สุดหรือที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นที่มีน้ําพุ	

ปล่องภูเขาไฟ	 หรือบริเวณที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเกิดขึ้น	 ทําการสถาปนาขึ้น

เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์	

	 เดวิด	คินส์ลีย์	(2551)	ตอกยํ้าแนวคิดข้างต้นว่า	หลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิถีในศาสนาฮินดูที่

เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของภูมิประเทศ	 แผ่นดินมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง	 ดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่

เคลื่อนไหวด้วยพลังอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์	 การเชื่อมโยงกับแผ่นดินจําเป็นต้องมีพิธีกรรมที่แสดงความ

ยําเกรง	 ความกตัญญู	 และความเคารพ	 มนุษย์จึงต้องสร้างความสัมพันธ์ทางศาสนาอย่างลึกซึ้งกับ

ภูมิประเทศในท้องถิ่นหรือในหมู่บ้าน	ทั้งนี้พิธีกรรมมีจุดมุ่งหมายที่การสร้างความสดใหม่	การให้เกียรติ	

และการสร้างพลังชีวิตให้กับเทพ	โดยบ่งบอกความสัมพันธ์ต่างตอบแทนกันกับแผ่นดินที่มีเทพเทพีเป็น

ตัวแทน	

	 แนวคิดเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนี้	 เดวิด	 คินส์ลีย์	 เรียกว่า	 “จิตวิญญาณเชิงนิเวศ”	 (Eco-

logical	 spirituality)	 ซึ่งมีความหมายถึง	 วิถีทางจริยธรรม	 ศีลธรรม	 และศาสนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นด้านนิเวศ	 ในกรณีของสถานการณ์สมัยใหม่	 จิตวิญญาณเชิงนิเวศนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบ	

“ตระหนักขึ้นเอง”	 (Self-conscious)	 ในกรณีศาสนาพราหมณ์ฮนิดมีูความเช่ือว่าในทกุอณขูองจักรวาล	

ดนิ	นํา้	ลม	ไฟ	ล้วนมีเทพและเทพีสถิตอยู่	ดังนั้นมนุษย์จึงต้องให้ความเคารพและยําเกรงต่อธรรมชาติ	

นั่นคือ	จิตวิญญาณเชิงนิเวศ	ที่สะท้อนความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งทั้งมวล	ในส่วนของคริสต์

ศาสนา	เดวิด	คินส์ลีย์	เห็นว่า	เทววิทยาหรือทัศนะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ากับทัศนะแบบไอสไตน์ต้องเป็น 

เทววิทยาที่เห็นว่า	 พระเจ้าปรากฏในทุกแห่ง	 การที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่ทุกแห่งทําให้เกิดการเชื่อม

โยงโครงสร้าง	ความหมาย	และพลังชีวิต					
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				 หลักแนวคิดดังที่ได้กล่าวนี้	 พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นพื้นที่ทางการสื่อสาร	 เป็นสถานที่กําเนิด

กิจกรรมอันเป็นเรื่องราวของการถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นพื้นที่สื่อกลางที่ได้รับการ

ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ	 อีกทั้งยังมีรหัสทางการสื่อสารกํากับทั้งต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแนว

ปฏิบัติที่เหมาะสมของผู้บันทึกภาพ	 	 สิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ	 พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวมีความถึง

พร้อมในเชิงสุนทรียภาพทางการสื่อสาร	เอื้อต่อการอุบัติขึ้นของความงามที่มีอยู่ในงานภาพถ่าย

 

3) สุนทรียศ�สตร์

	 สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาคุณวิทยา	(Axiology)	หรือทฤษฎีคุณค่า	เป็นศาสตร์

ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในเรื่องความงาม	 ปัญหาที่จะต้องค้นหาคําตอบหลักคือ	 อะไรคือสิ่ง

สวยงาม	เราจะตัดสินได้อย่างไรว่าอะไรงาม	เราจะใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการตัดสินว่าอะไรงามไม่งาม 

ราชบัณฑิตยสถาน	(2556)	ได้ให้ความหมายของคําว่า	“สุนทรียศาสตร์”	ว่า	“ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วย

ความงามและสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ	 และในธรรมชาติ”	 	 และให้ความหมายของคําว่า 

“สุนทรียภาพ”	ว่า	“ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้”		

	 ภาพถ่ายท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีมิติความงามเข้ามาเกี่ยวข้อง

เพราะทุกอย่างที่ปรากฏบนภาพถ่ายล้วนถูกประกอบสร้างขึ้นเพ่ือเป้าหมายทางการสื่อสารอย่างใด

อย่างหนึ่ง	โดยองค์ประกอบที่ขาดเสียไม่ได้คือ	การเสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะหรือความงาม	ซึ่ง	

Jakobson	(1987)		เรียกหน้าท่ีทางการส่ือสารของตัวสารในงานการส่ือสารใด	ๆ 		น้ีว่า	“poetic				function” 

ซึ่งเป็นหน้าที่เชิงกวีหรือเชิงสุนทรียภาพ	 อันเกิดจากการเลือกใช้รูปสัญญะและการประกอบเข้ากันเป็น

รูปลักษณ์และเนื้อหาสาระ

	 สุนทรียศาสตร์ทางการสื่อสารในงานภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 เป็นมิติของการคิด

เป็นภาพตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนดแนวคิดที่จะทําการสื่อสาร	 ผู้บันทึกภาพจะต้องวิเคราะห์หลักการ

จัดองค์ประกอบศิลป์ของงานภาพถ่าย	 	 โดยพิจารณาจากทัศนธาตุ	 (Visual	 elements)	 ที่ประกอบ

ขึ้นเป็นภาษาภาพ	 โดยพิจารณาในแง่ของ	 “ความสัมพันธ์”	 ระหว่างหน่วยประกอบต่าง	 ๆ	 ทั้งนี้อาจ

จําแนกตามหลักการวิเคราะห์งานภาพถ่ายได้	3	ประเด็นดังนี้

 ก. ก�รวิเคร�ะห์ด้�นคว�มง�ม	 สามารถนํามุมมองจากหลักการจัดองค์ประกอบภาพมาเป็น 

แนวทางได้	โดยอาจพิจารณาเป็นองค์รวมร่วมกับมิติอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องที่อาจไม่ได้ปรากฏอยู่ในภาพนั้น	ๆ  

หากแต่เชื่อมโยงในเชิงสัมพันธบท	 เช่น	 ความงามจากวรรณกรรมที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเล่าที่ปรากฏใน

ภาพถ่าย	

 ข. ก�รวิเคร�ะห์ด้�นส�ระ 	เป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร

ของภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว	 หากเป็นภาพถ่ายในเชิงสารคดี	 สาระคือ	 ข้อเท็จจริงและ

ความถูกต้องของเรื่องราวที่ผู้บันทึกภาพต้องการสื่อความหมาย	เป็นต้น	

 ค. ก�รวิเคร�ะห์ด้�นอ�รมณ์	ความรู้สึก	องค์ประกอบท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์

สุนทรียะคือ	การก่อให้เกิด	“อารมณ์ร่วม”	เช่น	อารมณ์กล้าหาญ		อารมณ์หวาดกลัว	อารมณ์สงบ	เป็นต้น
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	 ทั้งนี้การสื่อสารเชิงสุนทรียภาพเพื่อให้บังเกิดเป็นอารมณ์ต่าง	 ๆ	 นั้น	 เป็นผลมาจากความ

บรรสานสอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบด้านสาระ	ความงามและการส่ือสารอารมณ	์	โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในการนําเสนอภาพถ่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์	ภาพถ่ายนั้นต้องสามารถสื่อเนื้อหาสาระ	(Information 

content)	 และเนื้อหาเชิงอารมณ์	 (Emotional	 content)	 ได้อย่างโดดเด่น	 ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบ

สําคัญของความสําเร็จในการเล่าเรื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 4) ก�รถ่�ยภ�พเชิงส�รคดีท่องเที่ยว

	 ภาพถ่ายเชิงสารคดี	 จัดเป็นภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ประเภทหนึ่ง	 โดยที่ภาพเหล่านั้น

มักมีความสอดคล้องและเสริมเกื้อกูลกันกับข้อเขียนที่นําเสนอ	 คําว่า	 “สารคดี”	 นั้น	 พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 2554	 ให้ความหมายว่า	 “เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จาก

จินตนาการ เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ”	ดังนั้น	ภาพถ่ายเชิงสารคดีจึงเป็นภาพถ่ายที่ได้

รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากความเป็นจริง	 ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบความเรียงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ

ถูกต้องเป็นจริงเช่นกัน	 ในฐานะที่ภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นงานสารคดีประเภทหนึ่ง	 จึงมี

สาระสําคัญที่เข้าข่ายคุณลักษณะของภาพถ่ายเชิงสารคดี

	 ภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเพื่อสมดุลแห่งกาย	ใจ	และจิตวิญญาณ	ยังเป็นภาพ

เพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว	ทั้งในสื่อสังคมและสื่อมวลชน	ลักษณะเนื้อหาภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนในชาติหรือชุมชนแต่ละแห่ง	 ล้วน

เป็นกิจกรรมที่มีความผูกพันกับช่วงเวลาที่แน่นอน	 นอกจากนี้แบบแผนของประเพณีในวิถีวัฒนธรรม

ของแต่ละท้องถิ่นตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา	 ผู้บันทึกภาพพึงต้อง

ระวังข้อห้ามต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพเช่น	พื้นที่ต้องห้ามของการถ่ายภาพเช่น	ประติมากรรม

รูปเคารพในศาสนสถานบางแห่ง	 ในขณะที่บางสถานที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถนําภาพถ่ายไป

เผยแพร่ได้	 ดังนั้นผู้บันทึกภาพจึงต้องศึกษาข้อมูลและกําหนดการที่เกี่ยวกับสถานที่ต่าง	 ๆ	 ก่อนที่จะ

วางแผนการบันทึกภาพ	

	 แนวทางในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายสารคดีท่องเที่ยว	 สามารถประยุกต์หลัก	 EDFAT	 ดังที ่

Hoy	 Frank	 P.	 (1986).	 ได้ให้ข้อเสนอแนะสําหรับการสร้างสรรค์มุมมองของการถ่ายภาพโดยมี

ประเด็นที่ต้องพิจารณา	5	ประการดังนี้

	 ก)	หลัก	Entire		การนําเสนอภาพโดยรวมของประเพณีและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมแต่ละ

งานนั้นมีความแตกต่างกัน	 แต่โดยทั่วไปมักเป็นการใช้เลนส์มุมกว้างเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราว

ของแต่ละเหตุการณ์	เลนส์มุมกว้างมีคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งคือ	การนําเสนอทัศนมิติของภาพได้

กว้างและลึก	ทําให้เหตุการณ์โดยรวมถูกบันทึกไว้ได้ในภาพ	ๆ	เดียว	

	 ข)	 หลัก	 Detail	 	 กิจกรรมที่เป็นรายละเอียดของภาพถ่ายแนวนี้อาจต้องใช้เลนส์ที่มีทาง

ยาวโฟกัสสูง	 เพราะผู้บันทึกภาพไม่สามารถเข้าไปใกล้เหตุการณ์มากจนเกินไป	 ผู้บันทึกภาพต้องรู้ว่า

กิจกรรมอะไรคือจุดเด่นของงาน	 กิจกรรมนั้นจะเกิดขึ้น	 ณ	 สถานที่จุดใด	 ผู้บันทึกภาพจะต้องเฝ้าจับ

จังหวะเหตุการณ์นั้นในตําแหน่งภาพที่ดีที่สุดที่จะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นได้	
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	 ค)	หลัก	Framing	เป็นหลักการที่ว่า	“no	two	frames	should	be	the	same”	หมายถึง	

ผู้บันทึกภาพต้องจัดวางองค์ประกอบภาพทั้งภาพในแนวตั้งและภาพแนวนอน	 แนวทางนี้จะช่วยเพิ่ม

ทางเลือกนําการนําไปใช้กับสื่อ	Smart	phone	ซึ่งมีระนาบภาพในแนวตั้ง	

	 ง)	 หลกั	 Angle	 	 มมุกล้องในการถ่ายภาพแนวนีม้กัเป็นมมุกล้องทีห่ลากหลาย	 ภาพมมุต่ําอาจ

เหมาะกบักจิกรรมทีต้่องการสือ่ถึงความยิง่ใหญ่ของเหตกุารณ์หรอืบคุคลในเหตุการณ์	 	 ภาพมมุสงูเหมาะ

กบัภาพกิจกรรมโดยรวม	ในขณะที่ภาพกิจกรรมอื่น	ๆ	โดยทั่วไปเป็นการวางมุมกล้องในระดับสายตา

	 จ)	หลัก	Timing				ช่วงเวลาสําคัญของแต่ละเหตุการณ์อยู่ในช่วงเวลาใดบ้าง	ผู้บันทึกภาพจะ

ต้องไม่พลาดจังหวะเหตุการณ์สําคัญ	 สําหรับกิจกรรมใด	 ๆ	 ที่มีการเคลื่อนไหวของผู้คนในเหตุการณ์

อย่างมาก	 เช่น	 มีการวิ่ง	 การเต้นระบําที่มีจังหวะรวดเร็ว	 การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่แตกต่างกัน	 

จะให้ผลทางภาพที่อาจแตกต่างโดยสิ้นเชิง	เช่น	การใช้ความเร็วชัตเตอร์ตํ่าเช่น	1/30	วินาที	อาจทําให้

ได้ภาพแบบ	 blur	 motion	 จะให้ความรู้สึกของความเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา	 แต่จะสูญเสีย

สารสนเทศที่สําคัญของภาพไปเช่นรายละเอียดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	 ในขณะที่การใช้ความเร็ว

ชัตเตอร์สูงเช่น	 1/1000	 วินาที	 จะให้ภาพที่แสดงการหยุดความเคลื่อนไหว	 ภาพที่ได้จะเหมือนโลก

หยุดนิ่ง	แต่ข้อดีคือสามารถรายละเอียดของสารสนเทศต่าง	ๆ	บนเรือนร่างของผู้ถูกถ่ายภาพได้ชัดเจน	

	 การประยุกต์หลักแนวคิด	 EDFAT	 ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 

ผู้บันทึกภาพจะต้องตระหนักถึงการนําภาพไปใช้ในสื่อต่างแพลตฟอร์มที่มีการออกแบบพื้นที่การนํา

เสนอแตกต่างกัน	 แนวทางดังกล่าวจึงมีความทันยุคสมัยกับรูปลักษณ์การนําเสนอภาพที่มีความแตก

ต่างกันของเทคโนโลยีต่างแพลตฟอร์ม

5) จริยศ�สตร์

	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2554		ได้ให้ความหมายของคําว่า	“จริยธรรม” ว่า

หมายถึง “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม” และคำาว่า “จรรยาบรรณ” หมายถึง 

“ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำาหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริม

เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้”  

	 จากนิยามดังกล่าว	 อาจกล่าวได้ว่าทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณสามารถใช้เป็นกลไกที่สําคัญ

ในการควบคุมตนเองในการปฏิบัติงานของนักถ่ายภาพได้	 ในทางวิชาชีพการสื่อสารยังใช้เป็นหลักใน

การประเมินคุณค่าของการปฏิบัติงานของนักสื่อสารมวลชนว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี	 ทั้งยังเป็น

ตัวกําหนดหน้าที่	 พันธะกิจ	 ความรับผิดชอบที่พึงประสงค์ทางวิชาชีพอีกด้วย	 นอกจากนี้จรรยาบรรณ

ยังถือเป็นตัวบ่งชี้ระดับความเป็น	“วิชาชีพ”	เพราะเป็นสิ่งที่สมาชิกสมาคมวิชาชีพได้ร่วมตราขึ้นไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพให้ถือปฏิบัติตาม

	 ประเด็นจริยธรรมการสื่อสาร	 ก่อตัวขึ้นเมื่อจิตสํานึก	 (Consciousness)	 ของเราเริ่มตั้ง

คําถาม”	 โลกแห่งการตระหนักรู้ประกอบกับการสร้างสรรค์ขึ้นของประสบการณ์ของเรา	 นําเราสู่

การตั้งคําถาม	 เมื่อมีการตั้งคําถาม	 สิ่งนั้นจึงมีอยู่	 และคําถามที่ตั้งขึ้นนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัว	 
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เพราะมิติทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่ถูกอบรมบ่มเพาะ	(Socialization)	ผ่านกระบวนการทางสังคม	ตั้งแต่

เรายังเด็กผ่านกลไกสถาบันครอบครัว	 สถาบันการศึกษาและศาสนา	 ทําให้เรามีค่านิยมและหลักคิด

บางอย่างนําไปสู่ทัศนคติ	 ความรู้	 ความคิดและสะท้อนออกมาเป็นคําถาม	 ดังนั้นจึงพิจารณาได้ว่า	

สํานึกทางจริยธรรมอุบัติขึ้นทันทีที่จิตได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเร้าที่นําไปสู่คําถามว่า	 เป็นการเหมาะสมดี

งามหรือไม่ที่สื่อจะนําเสนอเนื้อหาเช่นนั้นสู่สาธารณะชน	

	 Arthur		Rothstein	(1979)	เสนอว่า	มาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปสําหรับการรายงานข่าวสาร

คือ	“Good	Taste”	หรือรสนิยมที่ดี	ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม	(Culture	Oriented) 

และข้ึนอยู่กับยุคสมัย	อย่างไรก็ตามมีประเด็นโต้แย้งระหว่างการนําเสนอภาพท่ีมีรสนิยมดี	(Good	taste)	

กับภาพที่เป็นการรายงานความถูกต้องเป็นจริง	(Sense	of	realism)	นั่นคือ	ภาพเหตุการณ์ในสภาพ-

การณ์ที่เป็นจริงอาจไม่ใช่ภาพที่สะท้อนถึงรสนิยมที่ดี	ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาในการตัดสินใจนํา

เสนอภาพในแนวนี้	วิทย์	วิศทเวทย์	(2537)	ได้กล่าวถึงหลักแนวคิดทางจริยธรรมที่ถือเป็นหลักแม่บทที่

สําคัญ	3	แนวทางดังนี้

 ก. หลักประโยชน์สุขนิยม (Utilitarianism) นักคิดคนสําคัญคือ		จอห์น	สจ๊วต	มิลล์		(John	

Stuart	Mill)	มีหลักการสําคัญเรียกว่า	“หลักมหสุข”	ซึ่งสอนว่าสิ่งที่ควรทําคือ	สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์

สุขมากที่สุดแก่คนจํานวนมากที่สุด	(The	Greatest	Happiness	Principle)	

 ข. หลักจริยธรรมเชิงหน้�ที่ (Duty Ethics) เสนอโดยอิมมานูเอล	คานต์	(Immanuel	Kant) 

มีหลักการสําคัญที่เรียกว่า	 “จริยธรรมเชิงหน้าที่”	 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ได้ใช้หลักแห่งผลจากการ 

กระทํามาประเมินคุณค่าการกระทําของมนุษย์	 Kant	 เห็นว่า	 ศีลธรรมจะต้องเป็นเรื่องแน่นอนตายตัว	

ปราศจากข้อแม้	ถ้าสิ่ง	ๆ	หนึ่งดี	ความดีย่อมเป็นลักษณะที่ติดตัวสิ่งนั้นเสมอ	ทั้งนี้หลักการของ	Kant	 

ที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนประกอบด้วยหลัก	 2	 ประการคือ	 1)	 มนุษย์ต้องทํา

ตามหน้าที่	ทั้งนี้พิจารณาจากเจตนาแห่งการกระทํา	การมีเจตนาดีคือ	การหลุดพ้นจากความรู้สึกไม่ว่า

จะบวกหรือลบ	แต่จะเป็นการกระทําที่ตั้งอยู่บนหลักการแห่งเหตุผล	โดยที่ไม่คํานึงถึงผลใด	ๆ	ที่จะเกิด

ขึ้น	2)	จงอย่าใช้เพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือเพื่อการใด	Kant	ได้กล่าวถึงหลักการในการปฏิบัติต่อเพื่อน

มนุษย์ว่า	 “มนุษย์หรือพูดกว้าง	 ๆ	 สัตว์ที่มีเหตุผลอื่นใด	 ย่อมดํารงอยู่ในฐานะที่เป็นจุดหมายในตัวเอง	

มิใช่เป็นแต่เพียงเครื่องมือที่ถูกนําไปใช้เพื่อสนองความประสงค์ใด	ๆ”	

 ค. หลักจริยธรรมส�ยกล�ง (Golden means) เสนอโดยอริสโตเติล	ซึ่งเสนอว่า	บุคคลพึง

หลีกเลี่ยงความประพฤติที่สุดโต่ง	 หลักจริยธรรมดังกล่าวไม่ได้พิจารณาคุณค่าของการกระทําจากเหตุ

หรือผลจากการกระทํา	 หากแต่เห็นว่า	 คุณค่าของความดีงามอยู่ระหว่างความคิดที่สุดโต่งทั้งสองด้าน	

โดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว	คุณธรรมควรเกิดจากความรู้สึกที่เหมาะสมกับกาลเทศะ	และบุคคล

	 จะเห็นได้ว่าหลักการทางจริยธรรมดังกล่าวมีจุดยืนในการพิจารณาความดีท่ีเราควรปฏิบัติต่อเพ่ือน

มนุษย์แตกต่างกัน	ในมิติของการส่ือสารมวลชน	กลไกท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้นักการส่ือสารสามารถ

ใช้ดุลยพินิจในการนําเสนอภาพได้เป็นอย่างดีคือ	 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมของวิชาชีพส่ือสารมวลชน	 เช่น	 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพส่ือมวลชน	พ.ศ.	2564	โดยสภาการส่ือมวลชนแห่งชาติ	(2564)		เป็นต้น
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6) ก�รสื่อส�รก�รท่องเที่ยว  

	 องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ	 (UNWTO)	 (2563)	 ได้คาดการณ์ว่า	 การท่อง

เที่ยวในระดับสากล	 เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในเวลาเดียวกัน	 โอกาสที่ว่านี้หมายถึงการลงทุน

และสร้างโอกาสงานที่มีคุณภาพในภาคการท่องเที่ยว	ในส่วนของความท้าทายคือการสนับสนุนกิจการ

การท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดความเติบโตอย่างย่ังยืนและบรรลุความสามารถในการแข่งขัน	 อย่างไรก็ตาม

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ	 ได้ตระหนักว่าการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

จําเป็นที่จะต้องตั้งบนรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยมีความสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่น

	 ในมิติของการถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ	 โดยเป็นการให้ความสําคัญกับชุมชนใน

ฐานะที่เป็นแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว	 	 ดังนั้นการสื่อสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจึง

เป็นเครื่องมือสําคัญในการเช่ือมโยงเป้าหมายในการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการการ

ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวโดยตรง

	 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการท่องเท่ียว	เป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับคําว่า	การเดินทาง	(Travelling)	

และการท่องเที่ยว	(Tourism)	กาญจนา	แก้วเทพ	(2557)	ได้กล่าวถึงความหมายของคําว่า	“การเดิน

ทาง”	 ว่ามาจากภาษาฝรั่งเศส	 “Travail”	 ซึ่งแปลว่าการทํางานและมีนัยยะของความหมายของความ

ทรมาน	 และความทุกข์ยาก	 ต่อมาคําดังกล่าวได้มีความหมายขยายไปถึงการเคลื่อนย้าย	 ซึ่งเป็นคําที่

มีความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง	 ซึ่งในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมย์	

มีอันตราย	 ทําให้ผู้เดินทางอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อย	 ในขณะที่	 “การท่องเที่ยว”	 มาจากภาษาฝรั่งเศส	

“Tour”	ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อทําการค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปตามเมืองต่าง	ๆ	

	 การท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณเป็นกิจกรรมที่มีคุณลักษณะของการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่

ดังที่	กาญจนา	แก้วเทพ	(2557)	ได้เสนอลักษณะสําคัญไว้เช่น		 1)	เป็นการท่องเที่ยวในสถานที่

ที่แตกต่างเพื่อต้องการสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างไปจากเวลาปกติ	มีระยะเวลาพักเป็นช่วงสั้น	ๆ		2)	เป็น

รูปแบบหนึ่งของการเข้าสังคมที่พัฒนาควบคู่กับการเติบโตของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง	 ๆ	 รวมทั้ง

การมีปฏิสัมพันธ์	 กับคนแปลกหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วย	 	 3)	 ในโลกยุคข่าวสารข้อมูล	 นักท่อง

เที่ยวมักจะเคยได้พบเห็นสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวนั้นมาบ้างแล้วผ่านผลงานสื่อ	เช่น	สถานที่ท่องเที่ยว

ในงานภาพยนตร์	 โทรทัศน์	 ซึ่งเกิดจากการประกอบสร้างความหมายผ่านสื่อ	 ทําให้นักท่องเที่ยวการ

เกิดการคิดฝันและจินตนาการถึงสถานที่นั้น	 ๆ	 ซึ่งแตกต่างจากคนปกติที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้น	 

4)	 กิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาผ่านแนวคิดเรื่อง	 “วิธีการจ้องมองดูแบบนักท่องเที่ยว”	

(Touristgaze)	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นจากระดับการมองดูและให้ความหมายต่อสิ่งต่าง	ๆ	ในสถานที่

ท่องเที่ยวนั้น	ซึ่งมักมีความหมายที่แตกต่างจากมุมมองของคนในท้องถิ่น

	 จากคุณลักษณะการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่นี้	 ผู้เขียนเห็นว่าการถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิง 

จิตวิญญาณในยุคปัจจุบันมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเผยแพร่เนื้อหาสารในสื่อสังคมออนไลน์	

ทําให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้สามารถสร้างเนื้อหาและถ่ายทอดเนื้อหาต่าง	 ๆ	 ไปสู่สังคมได้	 ซึ่งเป็นปัจจัย
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เสริมให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ในขณะที่

บริบทของการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 หัวใจของการสื่อสารคือภาพถ่าย

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด	 “Content	 is	 king”	 	 เพราะภาพคือศูนย์กลางของการประกอบสร้างความ

หมายที่มีทั้งสารสนเทศและวิธีนําเสนอเนื้อหาภาพถ่ายอาจเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือการ 

นําเสนอเชิงละคร	(Dramatization)		

	 แนวคิดการสื่อสารการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเตือนผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายในแง่ของการ 

นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม	 นอกเหนือจากประโยชน์ในการสร้างดุลยภาพทางกาย	 ใจ	 และจิต

วิญญาณ	การแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวถือเป็นองค์ประกอบสําคัญเพื่อให้การสื่อสารการท่อง

เที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีความสมบูรณ์	

	 กลุ่มแนวคิดทั้ง	6	ประการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงถึงกันอย่างมีสัมพันธภาพกลมกลืน	จะขาด

มิติใดมิติหนึ่งมิได้	 ผู้บันทึกภาพเพื่อบรรลุดุลภาพทางกาย	 ใจ	 และจิตวิญญาณ	 จะต้องมีวิธีคิดให้เห็น

เป็นภาพก่อนจะทําการบันทึกภาพ	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจับจังหวะความเคลื่อนไหวเพื่อประกอบสร้าง

ความหมายสู่ความเป็นจริงทางสังคม	

กระบวนก�รสร้�งสรรค์

	 การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเพื่อดุลยภาพทางกาย	 ใจ	 และจิต

วิญญาณ	 ดังที่ปรากฏในบทความนี้	 เป็นการคัดเลือกภาพถ่ายที่มีพลังอธิบายแนวคิดทางการถ่ายภาพ

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	โดยระบุสถานที่ถ่ายภาพทั้งหมด	6	แห่ง	ได้แก่	1)	ประเพณีแห่เรือการะเวก	

ทะเลสาบอินเล	 ประเทศเมียนมาร์	 2)	 ประติมากรรมพระขันธกุมาร	 ถํ้าบาตู	 กัวลาลัมเปอร์	 ประเทศ

มาเลเซีย	3)	ปราสาทศิวลึงค์เมืองเกาะแกร์	ประเทศกัมพูชา	4)	ประติมากรรมพระวิษณุ	นครวัด	เมือง

เสียมเรียบ	ประเทศกัมพูชา	5)	วัด	Pura	Tirta	Empul		(Tampaksiring)	บาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	

6)	 วัดใหญ่ชัยมงคล	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ด้วยความแตกต่างของสถานที่	 กิจกรรมการท่องเที่ยว	

ประเพณี	พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจิตวิญญาณ	ผู้เขียนจึงขอประมวลกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นแก่น

ร่วมกันของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณดังต่อไปนี้

 1) ก�รว�งแผนก�รบันทึกภ�พแบบ “ถูกที่ ถูกเวล�” 

	 การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมักมีความผูกติดกับมิติในเชิงพื้นที่และเวลา	(Space	and	Time)	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนมักมีฤดูกาลเป็นตัวกําหนดแบบแผนของ

ประเพณี	พิธีกรรม	เช่นภาพ	“Karavek	Festival”	(2014)	ประเพณีแห่เรือการะเวก	ทะเลสาบอินเล	

ประเทศเมียนมาร์	จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา	มีขบวนแห่เรือที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่เช้าตรู่	การวางแผน

การเดินทางด้วยเรือหางยาวตั้งแต่ยํ่ารุ่งเป็นวิถีการวางแผนที่เหมาะสม	 ทั้งนี้อาจมีการสํารวจเส้นทาง

ของขบวนแห่เรือเพื่อการรอจังหวะในตําแหน่งพื้นที่ที่เหมาะสม	 โดยต้องคํานึงถึงทิศทางแสงและองค์

ประกอบของฉากหลังร่วมด้วย	หลักการวางแผนจึงต้องพิจารณาให้	“ถูกที่	ถูกเวลา”	เพื่อให้คุณค่าของ

แสงสื่ออารมณ์ของเรื่องราว	 หรือพิธีกรรมบางอย่างอาจมีความสัมพันธ์กับช่วงจังหวะเวลา 
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ทางไสยศาสตร์ท่ีมีรากฐานแนวคิดจากการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศและการดํารงอยู่ร่วมกันกับจักรวาล

อย่างยั่งยืน	

 2) ก�รศึกษ�ขอบเขตที่ล่วงละเมิดมิได้ (Sacred zones) 

	 ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี	 พิธีกรรมมักมีมายาคติที่นําสู่กฎเกณฑ์บางประการ	 มีข้อ

ควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติ	 ซึ่งผู้บันทึกภาพจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนที่จะเข้าสู่สนามการบันทึก

ภาพ	เช่น	ในพุทธศาสนสถานอาจไม่อนุญาตให้ยืนถ่ายภาพกับพระประธานในวิหาร	พื้นที่บางตําแหน่ง

อาจเป็นพื้นที่ต้องห้ามของคนนอกศาสนาเช่น	 พื้นที่พิธีกรรมของศาสนาฮินดู	 พื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่

ต้องห้ามสําหรับสุภาพสตรี	 บางแห่งอาจมีข้อกําหนดเกี่ยวกับวิธีการแต่งกายดังเช่นภาพ	 “Sacred	

Splash”	(2015)	ผู้ที่ร่วมกิจกรรมอาบนํ้าศักดิ์สิทธิ์ต้องนุ่งผ้าโสร่งเท่านั้น	รายละเอียดเหล่านี้หากมีการ

ฝ่าฝืน	อาจจะทําให้ถูกเชิญออกจากพื้นที่กิจกรรมทางจิตวิญญาณ	

 3) ก�รเตรียมเร่ืองร�ว อุปกรณ์ประกอบ และเคร่ืองแต่งก�ย (Setting, prop, dress code)

	 การเตรียมเรื่องราว	 เรื่องเล่า	 เกี่ยวข้องกับการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเช่น	 ดอกไม้	 ธูปเทียน	

เครื่องบูชา	 เพื่อทําให้การเล่าเรื่องมีความสมบูรณ์	 รวมถึงการเตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับ

ธรรมเนียมวิถี	 (Dress	code)	ดังกรณีภาพ	“Sacred	Splash”	(	2015)	ณ	วัด	Pura	Tirta	Empul		

(Tampaksiring)	 บาหลี	 อินโดนีเซีย	 องค์ประกอบเหล่านี้เมื่อประมวลออกมาเป็นภาษาภาพจะทําให้

การสื่อความหมายในเชิงอารมณ์และจิตวิญญาณมีพลังทางการสื่อสารได้เป็นอย่างดี	 หากผู้บันทึกภาพ

หวังเพียงภาพจากผู้คนตามสภาพในพิธีกรรมเท่านั้น	อาจมีข้อจํากัดเกี่ยวกับจริยธรรม	การละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคล	หรืออาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้คนในพื้นที่

 4) ก�รสร้�งจินตทัศน์ (Visualization)

	 การสร้างจินตทัศน์เป็นขั้นตอนสําคัญก่อนการลงมือบันทึกภาพในสถานที่จริง	 เราอาจทําการ

ศึกษาสภาพภูมิทัศน์	 ของสถานที่เชิงพิธีกรรม	 อาจกําหนดแนวคิดเพื่อถ่ายทอดผ่านเนื้อหาไว้ล่วงหน้า

เพื่อการจับภาพอย่างมีความหมาย	(Capture	the	moment	of	meaning)	เช่นภาพ	“The	Myth”	

(2018)	 เมืองเกาะแกร์	 ประเทศกัมพูชา	 เป็นจินตทัศน์เกี่ยวกับความน่าทึ่งของบรรยากาศในปราสาท

ศิวลึงค์	 จินตทัศน์เกี่ยวกับการถ่ายทอดบรรยากาศควรมีสัมพันธภาพกลมกลืนกับอดีตในฐานะพื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโบราณที่ตั้งท่ามกลางป่าเขา	จังหวะของแสงจากด้านบนมีพลัง

ในการสื่อสารเชื่อมโยงกาย	ใจ	และจิตวิญญาณกับเทพเจ้า		ภาพ	“Lord	Vishnu”	(2015)	จินตทัศน์ถึง

มนต์ขลังแห่งเมตตาธรรม	 ความศรัทธาของคน	 และการสื่ออารมณ์ผ่านแสงที่ลอดผ่านลงมาจากเบื้อง

บนกระทบผืนผ้าสีทองอร่าม	มโนภาพเช่นนี้จําเป็นต้องมีการศึกษาจังหวะทิศทางแสงเพื่อการถ่ายภาพ	

หรือแม้กระทั่งภาพ	“Sign	of	Time”	(2019)	พระพุทธรูปเรียงรายรอบเจดีย์	วัดใหญ่ชัยมงคล	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 มีร่องรอยตําหนิบนพระพักตร์ที่ถูกเน้นความหมายผ่านเทคนิคการถ่ายภาพระยะ

ใกล้ร่วมกับเทคนิคชัดตื้นผ่านเลนส์ทางยาวโฟกัสสูง	 แม้ไม่มีบุคคลประกอบการสื่อความหมาย	 แต่ยัง

ต้องมีจินตทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวของกาลเวลาได้อย่างสมบูรณ์
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 5) เทคนิคมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)

	 การถ่ายภาพท่องเทีย่วเชิงจติวญิญาณในบางสถานการณ์อาจพบว่า	 ผูค้นในพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิมี์ 

อตัลกัษณ์เฉพาะตวัทางด้านวฒันธรรมเฉพาะท้องถิน่	 ใบหน้าของผูค้นในแต่ละทีล้่วนมคีวามแตกต่างกัน 

วิถีการแต่งกายอาจมีเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวอาจไม่สามารถเตรียมการได้อย่างแนบเนียน	เมื่อเราเข้า

สู่ภาคสนาม	 น่าจะเป็นการดีในการใช้มนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย	 การขออนุญาตถ่ายภาพ	

อาจช่วยให้การจับจังหวะของเหตุการณ์เป็นไปได้อย่างดี	 มีความเป็นธรรมชาติ	 ในบรรยากาศของ

ความน่าไว้วางใจ	ดังกรณีภาพ	“In	God	We	Trust”	(2019)	การบันทึกภาพสุภาพสตรีให้อาหารนก	

(การให้อาหารนกเป็นข้อต้องห้ามในบางสถานที่)	 ได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพ	 ทั้งยังแสดงท่าทาง

ประกอบให้ได้บันทึกภาพโดยมีฉากหลังเป็นประติมากรรมพระขันธกุมาร	 (Murugan)	 	 หน้าถํ้าบาตู	

กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	การมีมนุษยสัมพันธ์	การให้ความเคารพผู้คน	การไม่รบกวนผู้คนเกิน

สมควร	ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนสร้างสรรค์ภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้คน	แต่ไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าจะ

ได้ภาพที่ดีเสมอไปอันเนื่องจากบางคนจะแสดงท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ	อาจเกร็ง	เคอะเขิน	เป็นต้น

 6) ก�รปรับแต่งภ�พ (Editing) พร้อมกับทบทวนมิติท�งจริยธรรม สุนทรียศ�สตร์ 

	 ขั้นตอนหลังการบันทึกภาพ	 เป็นขั้นตอนของการประกอบสร้างความหมายที่มีความสําคัญ	

ภาพถ่ายการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 จัดเป็นภาพในแนวสารคดีที่เน้นความเป็นจริงของเหตุการณ์	

เนื่องจากความเชื่อ	 ความศรัทธา	 พิธีกรรมมีความเชื่อมโยงกับเรื่องศักดิ์สิทธิ์	 ดังนั้นคุณค่าของความ

เป็นจริง	 ความมีมนต์ขลัง	 การสะท้อนดุลยภาพแห่งชีวิต	 ใจ	 และจิตวิญญาณ	ต้องคํานึงถึงรสนิยมที่ดี	

(Good	 taste)	 การปรับแต่งภาพควรคํานึงถึงความถูกต้องของเรื่องราว	 โดยอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แก้ไขข้อบกพร่องในภาพ	 การเพิ่มหรือลดความเปรียบต่าง	 (Contrast)	 การเน้นคุณค่าแสงเงา	 การ

เน้นภาพเพื่อสื่อความหมายและเนื้อหาเชิงอารมณ์	 	 ในขณะเดียวกันจําเป็นต้องทบทวนมิติทางด้าน

ความดีและความงามที่จําต้องมีคู่กัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมของผู้บันทึกภาพที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคล	 การให้เกียรติเพื่อนมนุษย์	 เป็นต้น	 หากมิตินี้ถูกละเลยไป	 ดุลยภาพทางด้านกาย	 ใจ	 และ

จิตวิญญาณ	ย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งต่อผู้บันทึกภาพ	บุคคลในภาพ	จนถึงผู้รับสารที่ได้เห็นภาพดัง

กล่าว

 7) ก�รแบ่งปันสู่สื่อสังคม (Sharing on social Media)

	 หลังจากการปรับแต่งภาพเป็นที่เรียบร้อย	 ขั้นตอนที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบันคือการแบ่งปัน

สู่สื่อสังคมออนไลน์	 ขั้นตอนนี้ควรเลือกแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับแนวเนื้อหาของภาพ	 การใช้คํา

บรรยายภาพที่เหมาะสมเพื่อนําสู่การยกระดับคุณค่าทางจิตวิญญาณ	 เป็นการเผยแผ่ความสงบสุขแก่

เพื่อนมนุษย์	 เนื้อหาของภาพถ่ายการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมักมีธรรมชาติของความสงบสุขเป็น

เบื้องต้น	สะท้อนความงดงามของศิลปวัฒนธรรม	ศิลปะที่เนื่องด้วยศรัทธา	ตั้งอยู่พ้นจากความขัดแย้ง

ทางอุดมการณ์การเมือง	ข้อวิจารณ์ติชมต่าง	ๆ	ที่ปรากฏในสื่อสังคมเป็นกลไกหนึ่งในการสื่อข้อมูลย้อน

กลับถึงคุณค่าของผลงาน	 แม้อาจมีจํานวนผู้คนไม่มากนักกดติดตามหรือวิจารณ์งาน	 แต่ควรตระหนัก

ว่าบุคคลเหล่านั้นคือ	กัลยาณมิตรทางจิตวิญญาณที่เห็นคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต
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ผลง�นสร้�งสรรค์

	 การพรรณนาวิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของผลงานสร้างสรรค์ตามกระบวนการ

สร้างสรรค์ข้างต้น	 	ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างภาพถ่ายที่จัดแสดงภาพถ่ายนานาชาติ	ณ	หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานครจํานวน	6	ภาพ	ดังต่อไปนี้	

 ภ�พที่ 1  “Karavek	Festival”	(2014)	ประเพณีแห่เรือการะเวก	ทะเลสาบอินเล	เมียนมาร์

ภาพที่	 1	 ขบวนเรือการเวกอัญเชิญ

พระบัวเข็ม	 (พระอุปคุต)	 จากวัดพระ

เจดีย์พองดอว์อู	 (Phaungdaw	 Oo	

Paya)	 ไปตามทะเลสาบอินเล	 เมือง

นองชเว	 (Nyaungshwe)	 สหภาพ

เมียนมาร์	 ในเทศกาลออกพรรษา	ทั้ง

นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนรอ

ต้อนรับขบวนเรือตลอดเส้นทาง	 การ

เลือกตําแหน่งถ่ายภาพที่ตามทิศทาง

แสงอาทิตย์ยามเช้าจะทําให้ได้ภาพ

เรือสีการเวกที่มีสีสันมลังเมลืองยิ่ง	 ตําแหน่งฉากหลังทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยภูเขาทําให้ภาพมีมิติ	

เสริมเรือการเวกให้โดดเด่น	ท่ามกลางวิถีหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

 ภ�พที่ 2 “Sign	of	Time”	(2019)	วัดใหญ่ชัยมงคล	พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่	 	 2	พระพุทธรูปทั้งสี่ด้านรอบ

เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	เป็นวัดที่สร้างขึ้น

ในปีพ.ศ.1900	 และมีการสร้างพระ

เจดีย์ใหญ่คู่กับพระวิหาร	 ต่อมาใน

ปีพ.ศ.2135	 สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชทรงเสริมพระเจดีย์ให้ใหญ่

และสูงขึ้น	 พระพุทธรูปรอบพระ

เจดีย์เป็นรูปแบบที่มีความซํ้าของรูป

ทรงบนพระพักตร์ของพระพุทธรูป

องค์หนึ่งมีร่องรอยตําหนิแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่น	 ๆ	 จัดเป็นดรรชนี	 (Index)	 ที่สื่อถึงร่องรอย

ของกาลเวลา	 ณ	 ดินแดนอารยธรรมที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม	 การถ่ายภาพจึง

เน้นความชัดตื้นเพื่อตอกยํ้าอารมณ์ร่วมกับความหมายของเรื่องราว
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 ภ�พที่ 3 “In	God	We	Trust”	(2019)	ถํ้าบาตู	กัวลาลัมเปอร์	มาเลเซีย

ภาพที่	3	ประติมากรรมพระขันธกุมาร	ณ	หน้าถํ้า

บาตู	 กัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 เป็น

ประติมากรรมในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก	

เป ็นสัญลักษณ์และอนุนามนัยที่สื่อถึงเมือง

กัวลาลัมเปอร์	 	 ภาพหญิงสาวที่ให้อาหารนก

พิราบมีการแต่งกายที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความ

เป็นชาวมุสลิม	 ขณะที่บุคคลแวดล้อมมีรูปลักษณ์

ที่น่าจะเป็นคนเชื้อสายอินเดีย	ความแตกต่างของ

ผู้คน	ณ	สถานที่ทางศาสนาที่เป็นคนกลุ่มน้อยใน

มาเลเซีย	 ไม่ได้เป็นอปุสรรคในการดาํรงอยูร่่วมกนั 

การถ ่ายภาพโดยการใช ้ เลนส ์มุมกว ้างเพื่อ

สะท้อนความชัดลึกของเรื่องราวในทุกมิติร่วมกับ

กล้องมุมตํ่า	สื่ออารมณ์ถึงความยิ่งใหญ่และความ

เป็นผู้กล้าซึ่งเป็นคุณลักษณะของพระขันธกุมาร	

 ภ�พท่ี 4 “Sacred	Splash”	(	2015)		วัด	Pura	Tirta	Empul		(Tampaksiring)	บาหลี	อินโดนีเซีย

 

ภาพที่	 4	 สายนํ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด	 Pura	 Tirta	

Empul		หมูบ้่าน	Tampak	Siring	ใกล้ชุมชนอบูดุ	

(Ubud)	 เกาะบาหลี	 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้

รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวที่มาเยือนเกาะ

บาหลี	 สายนํ้าที่ปล่อยออกมาจากประติมากรรม

ส่งน้ําแต่ละชิ้นงานจะมีอานิสงค์ในการอธิษฐาน

ขอพรแตกต่างกัน	ผู้คนในท้องถิ่นต้อนรับนักท่อง

เที่ยวทุกศาสนา	 จังหวะภาพชีวิตกับสายนํ้าและ

พิธีกรรมเป็นหัวใจของดุลยภาพระหว่างมนุษย์

กับธรรมชาติที่ชาวฮินดูเชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตใน

ทุกอณู	 การใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงสามารถจับ

จังหวะสายนํ้าและให้ภาพหยุดความเคลื่อนไหวที่

สายตาตามปกติไม่สามารถจับเรื่องราวและ

อารมณ์ภาพเช่นนี้ได้	
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ภ�พที่ 5 “Lord	Vishnu”	(2015)	นครวัด	เสียมเรียบ	กัมพูชา

ภาพที่	 5	 ประติมากรรมพระวิษณุหรือพระนารายณ์	

บริเวณซุ้มประตูด้านขวาของทางเข้าหลักสู่องค์

ปราสาทนครวัด	 เมืองเสียมเรียบ	 กัมพูชา	 เป็นพื้นที่ที่

นักท่องเท่ียวและผู้คนท้องถ่ินแวะเวียนมาสักการะขอ

พรตามความเชื่อ	 ทิศทางแสงจากเบื้องบนทําให้ภาพ

มีมนต์ขลัง	 เป็นสภาพแสงในยามบ่ายซึ่งพระวิษณุหัน

พระพักตร์สู่ทิศตะวันตกที่เป็นแหล่งทิศทางแสง	 การ

ถ่ายภาพผ่านกรอบผนังองค์ปราสาทช่วยบังคับสายตา

สู่พระผู้พิทักษ์ได้อย่างสวยงาม

ภ�พที่ 6 “The	Myth”	(2018)	เมืองเกาะแกร์	ประเทศกัมพูชา

  

	ภาพที่	 6	 ปราสาทศิวลึงค์	 (Prasat	 Lingam)	

จังหวัดพระวิหาร	 กัมพูชา	 เป็นที่ประดิษฐาน

ศิวลึงค์	 สัญลักษณ์แทนพระศิวะเจ้า	 มหาเทพใน

ศาสนาพราหมณ์ฮินดู	 เป็นศูนย์กลางของเมือง

เกาะแกร์	 (Koh	 Ker)	 ที่สร้างขึ้นเป็นเมืองหลวง

เก่าของอาณาจักรขอมในช่วงปีพ.ศ.921-944	

ในยุคก่อนนครวัด	 กรอบไม้ที่ใช้บูรณะปราสาท

เป็นดรรชนีสื่อถึงกาลเวลา	 และบังคับสายตาสู่

ประธานภาพ	 ทิศทางแสงจากเบื้องบนสื่อถึงที่

มาแห่งพลังชีวิตและจิตวิญญาณที่มนุษย์ควร

ยําเกรงและให้ความเคารพต่อธรรมชาติที่มี

เทพสถิตในทุกพื้นที่
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คุณค่�เชิงสุนทรียะ

	 ข้อพิจารณาคุณค่าเชิงสุนทรียะของภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 มีหลักสําคัญในการ

ประเมินคุณค่าในมิติต่าง	 ๆ	 โดยพิจารณาจากทัศนธาตุ	 ในแง่	 “ความสัมพันธ์”	 ระหว่างองค์ประกอบ

ต่าง	ๆ	รวม	3	ประเด็นดังนี้

 1) คุณค่�ด้�นคว�มง�ม	 เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพ	 คุณค่าด้านแสง

เงา	และความหมายแฝงเชิงเทคนิคทางการถ่ายภาพเช่น	ภาพที่	1		“Karavek	Festival”	(2014)	การ

ใช้แสงในสภาพธรรมชาติที่สอดคล้องกับอารมณ์ของเรื่องราว	 ทิศทางของเส้นนําสายตาจากภาพหัว

เรือของผู้ที่มาชมขบวนแห่มุ่งสู่เนื้อหาของประธานภาพ	 การใช้ทัศนียมิติลึกเพื่อสื่อบรรยากาศองค์รวม

ของเรื่องราว	 	ภาพที่	 2	“Sign	of	Time”	 (2019)	 ใช้เทคนิคภาพชัดตื้นเพื่อเน้นเรื่องราวผ่านสัญญะ

ของกาลเวลาร่วมกับการวางตําแหน่งจุดเน้นของเร่ืองราวตามหลักการจัดองค์ประกอบภาพแบบกฎ

สามส่วน	 ภาพที่	 3	 “In	 God	We	 Trust”	 (2019)	 การใช้ตําแหน่งมุมตํ่าเพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของ

เทพเจ้า	 การมีพื้นที่ว่างเพื่อสื่อความสัมพันธ์ระหว่างคนกับนกเพื่อให้คนดูได้เกิดจินตนาการร่วมกับ

เหตุการณ์	ภาพที	่4	“Sacred	Splash”	(	2015)	การใช้เทคนคิภาพหยดุความเคลือ่นไหว	(Stop	action)	

ที่คนเราไม่สามารถเห็นได้ในสภาพปกติ	ดังปรากฏเป็นภาพวงแหวนของสายนํ้าเหนือศีรษะร่วมกับการ

เกิดเกลียวนํ้าโอบห่อรอบตัว	 ซึ่งไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาปกติต่อภาพเหตุการณ์ที่มีความเคลื่อนไหว

อย่างต่อเนื่อง	การใช้เทคนิคหยุดความเคลื่อนไหวจึงเป็นไปเพื่อสื่อจังหวะเหตุการณ์ในช่วงจังหวะเวลา

ที่มีความสัมพันธ์กับมิติทางความเชื่อ		ภาพที่	5	“Lord	Vishnu”	(2015)	ใช้แสงจากเบื้องบนสื่อมนต์

ขลังในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์	 ร่วมกับการใช้มุมมองในระดับที่สูงกว่าผู้คนเพื่อสื่อความหมายว่ามนุษย์อยู่ภาย

ใต้สายตาของพระผู้เป็นเจ้า	ภาพที่	 6	“The	Myth”	 (2018)	 	 โดดเด่นในการใช้กรอบภาพเพื่อบังคับ

สายตาสู่หัวใจของภาพร่วมกับแสงธรรมชาติที่ส่องลงมาจากเบื้องบน	 เป็นการเพิ่มมนต์ขลังให้กับเรื่อง

ราวที่มีตํานานยิ่งใหญ่		เป็นต้น

 2) คณุค่�ด้�นส�ระ 	เป็นการพจิารณาเนือ้หาทางด้านข้อมูลข่าวสาร	ความถกูต้องของเรือ่งราว 

การสือ่ความหมายทัง้ในเชิงรปูธรรมและนามธรรม	 จะเห็นได้ว่าสาระของรปูทัง้หมดส่ือแสดงข้อเทจ็จรงิ 

ของปรากฏการณ์ท่ีสื่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานได้อย่างมีสัมพันธภาพ

กลมกลืน	 มีวิถีที่สอดคล้องกับฤดูกาลดังเช่นในช่วงเวลาที่มีปริมาณนํ้ามากหลังผ่านพ้นฤดูฝนดังภาพที่	

1	อันทําให้คุณค่าด้านสาระเป็นคุณค่าที่เกิดจากความบรรสานสอดคล้องกับดุลยภาพทางกาย	ใจ	และ

จิตวิญญาณ	 ซึ่งเป็นสาระของการถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 ท้ายที่สุดสาระหลักคือ	 มนุษย์พึง

ปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ	 เพื่อวิถีที่ยั่งยืนตามแนวทางจริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม	

คุณค่าด้านสาระดังกล่าวอาจทําให้เกิดแรงกระตุ้นในการแสวงหาสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในมิติทาง

ประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 ที่ทําให้สารของภาพถ่ายเกิดส่วนขยายเพิ่มเติมขึ้นเป็นองค์ความรู้สั่งสมต่อ

ไป

 3) คุณค่�ด้�นอ�รมณ	์การเสริมสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะคือ	การก่อให้เกิด	“อารมณ์

ร่วม”	 จะสัมผัสได้ว่าอารมณ์ที่กระทบต่อจิตใจของผู้ดูภาพคือ	 อารมณ์สงบสุข	 (ศานติ)	 โดยทั่วไป 
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ภาพที่สื่อคุณค่าด้านอารมณ์ได้เป็นอย่างดีคือ	 ภาพที่มีเรื่องราวของมนุษย์ร่วมเป็นองค์ประกอบสําคัญ

ของการสื่อความหมายเช่น	ภาพที่	 3	“In	God	We	Trust”	 (2019)	 เป็นอารมณ์ที่สะท้อนผ่านความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับนก	 (ที่มีช่องว่างของพื้นที่สื่อแสดงขอบเขตความพอดีที่ไม่ควรล่วงละเมิด

อันเป็นเหตุผลด้านโรคภัยที่อาจได้รับการแพร่เชื้อมาจากนกพิราบ)	 ในขณะที่ภาพที่	 6	 “The	Myth”	

(2018)	 	 	 สื่ออารมณ์ทั้งสงบสุขและระคนสงสัยต่อที่มาของประติมากรรมศิวลึงค์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโบราณ	

	 คุณค่าด้านอารมณ์ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีมีความเหมาะสมกับการแบ่งปันภาพทางส่ือ

สังคมออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง	 ๆ	 ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่เนื้อหาจะต้องเร้า

สายตาและอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว	 ทั้งนี้โดยมีประสบการณ์ของผู้ดูภาพเป็นปัจจัยสําคัญในการรับ

รู้ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ	 และอาจเป็นอุบัติการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะที่รับชมภาพใน

บรรยากาศที่เหมาะสมตามธรรมชาติของแต่ละแพลตฟอร์ม	

องค์คว�มรู้ที่ได้รับ

 1) ก�รสัมผัสปร�กฏก�รณ์ที่ส�ยต�ปกติไม่อ�จเห็นได้ (Invisible sight) เสน่ห์ประการ

หนึ่งของการถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณคือ	การถ่ายทอดสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยสายตาตามปกติ	

ประเด็นนี้เน้นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกลไกเทคโนโลยีทางภาพท่ีก้าวพ้นข้อจํากัดทางประสาทสรีระ

จักษุวิทยา	 การเห็นภาพที่ไม่ต่อเนื่องเป็นภาพต่อเนื่องเป็นประเด็นน่าฉงนของการรับรู้ด้านจักษุ

วิญญาณ	(The	Mind’s	Eyes)	ภาพที่	4	“Sacred	Splash”	(	2015)	คือตัวอย่างที่ดีของการจับจังหวะ

ความเคลื่อนไหวของสายนํ้าที่สายตาไม่อาจคาดการณ์ปรากฏการณ์วงแหวนของสายนํ้าได้	 ในมิติทาง

จิตวิญญาณย่อมสื่อจินตสาระได้ถึงการเชื่อมโยงกับเทพเจ้าที่สถิตในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์	 การบันทึกภาพ

แนวนี้จึงไม่ต่างจากการทดลองทางการบันทึกภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่แตกต่างกันจนนํามาสู่ภาพที่

ใช้ประกอบสร้างความหมายเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 หากเราไม่ทดลองทําเราก็ไม่

อาจสัมผัสภาพที่เหนือความคาดหมาย	 ดังนั้นผู้บันทึกภาพจึงต้องเพียรพยายามในการทดลองทางด้าน

เทคนิคเพื่อให้ได้ผลงานสร้างสรรค์เพื่อสื่อเรื่องราวตามวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร

 2) ก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์แบบสมชวี�สยัระหว่�งเนือ้ห�ส�รสนเทศและอ�รมณ์ (The symbiotic 

relationship between informational and emotional content) การสร้างสรรค์งาน

ภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	 นอกจากจะจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายแล้ว	 ยังมีจุดหมาย

ปลายทางประการหนึ่งคือการแบ่งปันในสื่อสังคมออนไลน์	 ในปัจจุบันการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล	 

(Digital	 storytelling)	 มีคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของเนื้อหาที่มีพลังทางการสื่อสารคือ	

การนําเสนอสารสนเทศควบคู่กับเนื้อหาเชิงอารมณ์	แนวทางนี้คือ	การเน้นอารมณ์ภาพ	(Mood)	โดยมี

อารมณ์สงบสุขหรือศานติ	 เป็นอารมณ์หลักของเรื่องราว	 เพราะอารมณ์ดังกล่าวคือพื้นฐานของ

ดุลยภาพทางกาย	 ใจ	 และจิตวิญญาณของมนุษย์	 ความสัมพันธ์แบบสมชีวาสัยระหว่างเนื้อหา

สารสนเทศและอารมณ์	 จะทําให้ทั้งเรื่องราวและอารมณ์ส่งพลังต่อกันในเชิงเสริมเกื้อกูลกันได้เป็น

อย่างดี
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 3) ทิศท�งแสงจ�กเบื้องบนสื่อที่ม�ของพลังอันศักดิ์สิทธิ์ (Sacred lighting)	การถ่ายภาพ

ท่องเที่ยวมักใช้แสงจากธรรมชาติเป็นแสงหลัก	นั่นคือแสงแห่งสุริยเทพ	ซึ่งมีทิศทางแสงไม่หยุดอยู่กับที ่

หากแต่การค้นคว้าข้อมูลก่อนการบันทึกภาพหรือการสังเกตทิศทางแสงล่วงหน้าย่อมเป็นปัจจัยเอื้อ

ให้ได้ภาพที่ดี	 ทิศทางแสงเฉียงจากด้านบนจะส่องกระทบภาพให้เรื่องราวมีมิติที่โดดเด่น	 และมักใช้สื่อ

พลังจากพระผู้เป็นเจ้า	 อย่างไรก็ตามทิศทางแสงดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้ง่ายนัก	 เว้นแต่จะตกแต่ง

ภาพในขั้นตอนหลังการบันทึกภาพ	 ทิศทางแสงดังกล่าวนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นพรแสวงมากกว่าพรจาก

สวรรค์	 เพราะในหลายกรณีพบว่า	 แสงแต่ละฤดูกาลเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในอํานาจที่เราจะควบคุมได้	 อีกทั้ง

ความแปรปรวนของสภาพอากาศย่อมส่งผลต่อคุณลักษณะของแสงอย่างเลี่ยงไม่ได้	

 4) ก�รอ่�นภ�พผ่�นสัญญะ (Image reading through sign) เทคโนโลยีทางภาพสามารถ

ทําให้จินตนาการเป็นรูปธรรมได้โดยง่าย	 หากแต่เราจะอ่านภาพนั้นได้อย่างไร	 สัญญะในภาพมีทั้ง

ความหมายแฝงของภาษาภาพเชิงเทคนิคและความหมายแฝงจากสัญรูปและสัญลักษณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เป็น

องค์ประกอบของเรื่องราว	ดังกรณีภาพ	“Sign	of	Time”	(2019)	เป็นรูปธรรมที่เป็นดรรชนีถึงความ

เก่าแก่ของโบราณวัตถุในพื้นที่มรดกโลก	 เป็นสัมพันธบท	 (Intertextuality)	 กับประวัติศาสตร์ในยุค

พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี	 สัญญะที่ผ่านรหัสของภาษาภาพในการจัดองค์ประกอบเพื่อเน้นเรื่อง

ราวและการบังคับสายตา	เป็นเทคนิคสําคัญที่จะขาดไม่ได้ในการถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ

 5) คว�มดีย่อมคู่คว�มง�ม (Ethics & Aesthetics) การบันทึกภาพมีแนวโน้มที่จะขาด

องค์ประกอบด้านความงามไม่ได้	เป็นความงามดังที่	Jakobson	(1987)	เรียกว่า	“poetic	function”	

ซึ่งเป็นหน้าที่องค์ประกอบของสาร	 หรืออาจเรียกว่าคือ	 สุนทรียภาพทางการสื่อสาร	 ความงามย่อมมี

ความดีเป็นของคู่กัน	อันเนื่องจากภาพถ่ายย่อมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์	 รวม

ทั้งมนุษย์กับระบบนิเวศที่เรียกว่า	จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม	

สรุป

	 ในแง่ของปัจเจกชนการถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณไม่ใช่การพิจารณาที่ผลงานสุดท้าย

ของภาพถ่ายที่แบ่งปันออกสู่สังคม	 แต่คือการออกแบบกระบวนการถ่ายภาพ	 (Process	 design)	 บน

พื้นฐานของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บันทึกภาพกับปรากฏการณ์ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ	ทั้งกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างประณีต	การเลือกมุมมอง	การ

จับจังหวะเหตุการณ์	 การจัดองค์ประกอบภาพจนนําสู่ผลลัพธ์ภาพถ่าย	 นับเป็นกระบวนการที่นําไปสู่

ดุลยภาพแห่งสุนทรียภาพที่เข้าถึงคุณค่าทางกาย	ใจ	และจิตวิญญาณ		โดยมีสังคมแห่งสันติสุขเป็นเป้า

หมายในเชิงองค์รวม

	 เทคนิควิธีการถ่ายภาพเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการประกอบสร้างความหมายท้ังใน

ระดับสารสนเทศและเนื้อหาในเชิงอารมณ์	มิติของแนวคิด		6		ด้านอันประกอบด้วยแนวคิดการท่องเที่ยว

เชงิจติวญิญาณ	แนวคดิเรือ่งพืน้ทีใ่นมติทิางศาสนากบัระบบนเิวศและการส่ือสาร	ปรัชญาสุนทรียศาสตร์	

การถ่ายภาพเชิงสารคดีท่องเที่ยว	 ปรัชญาจริยศาสตร์	 และแนวคิดการสื่อสารการท่องเที่ยว 

เป็นรากฐานสําคัญสู่การประกอบเรื่องราวให้มีความหมาย	
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	 คุณค่าทางสุนทรียภาพอันเกิดจากเกณฑ์ประเมินคุณค่าของงานศิลปะภาพถ่ายยังคงเป็น

หลักสําคัญในการพิจารณาความงาม	 ในขณะที่คุณค่าทางด้านสาระและคุณค่าด้านอารมณ์เป็น

องค์ประกอบในเชิงองค์รวมเพื่อสุนทรียภาพทางการสื่อสาร	 ในขณะที่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ

สร้างสรรค์	 เป็นหลักที่ว่าด้วยการใช้เทคนิคความไวชัตเตอร์เพื่อถ่ายทอดการสัมผัสปรากฏการณ์ที่

สายตาปกติไม่อาจเห็นได้	การสร้างความสัมพันธ์แบบสมชีวาสัยระหว่างเนื้อหาสารสนเทศและอารมณ์

เพื่อสนองตอบต่อการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล	 	 การพึ่งพาทิศทางแสงจากเบื้องบนสื่อที่มาของพลังอัน

ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจควบคุมไม่ได้ดังหวังอันเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนในขณะถ่ายภาพ	 	 การอ่าน

ภาพผ่านสัญญะยังคงจําเป็นสําหรับงานในประเภทสารคดี	 และท้ายที่สุดความดีย่อมคู่ความงามในยุค

ที่เทคโนโลยีทางภาพสามารถสร้างได้ท้ังโลกแห่งความเป็นจริงโลกแห่งความเกินจริงและโลกความจริง
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บทคัดย่อ

	 “ผู้รังสรรค์ภาพถ่าย”	 	 คือ	 ผู้สร้างสรรค์ความหมายประกอบเรื่องราวในภาพถ่ายของ	 

“นักบันทึกภาพสําหรับการสื่อสาร”	นั้น	นอกจากจะต้องมีทักษะพื้นฐานในการกระบวนการผลิตภาพ	

คือ	การควบคุมแสง	การควบคุมอุปกรณ์กล้อง	และการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะแล้ว	ก็จําต้องฝึก

ทักษะ	 “การหยุดช่วงเวลาชี้ขาด”	 และ	 “ศิลปะของการกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับเหตุการณ์”	 

เพื่อสร้างสรรค์ให้ได้สื่อภาพถ่ายที่สื่อความหมาย	 อันเป็นการใช้การสื่อสารเชิงจินตคดี	 อันประกอบไป

ด้วยขั้นตอนการสร้างสรรค์	5	ขั้นตอน	คือ	1.	การกําหนดเป้าหมายในการถ่ายภาพ	2.	การเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับเหตุการณ์เพื่อบันทึกภาพ	 3.	 การจินตนาการให้เห็นจังหวะสําคัญที่จะต้องบันทึกภาพ	 4.	 การ

บันทึกภาพในช่วงเวลาชี้ขาด	5.	การประเมินผลงาน

	 ผลงานภาพถ่ายของผู้วิจัย	 ที่ใช้อธิบายทั้งสองแนวคิด	 ซึ่งได้รับการคัดเลือกแสดงใน

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติตั้งแต่ปี	2556-2564	จัดแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	คือ	1.	ชุดภาพถ่ายวิว

ทิวทัศน์และสถานที่		2.	ชุดภาพถ่ายสิ่งเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง		3.	ชุดภาพถ่ายบุคคล	โดยมีข้อเสนอแนะ

สําคัญ	 คือ	 ผู้รังสรรค์ภาพถ่าย	 ต้องมีโจทย์เป็นตัวกําหนดเป้าหมายในการทํางานอย่างมีวัตถุประสงค์	

ควรคํานึงถึงความต้องการ	 และบริบทต่าง	 ๆ	 ของผู้ชมเป้าหมาย	 จึงจะช่วยเสริมให้สร้างความหมาย

และความงามให้กับตัวงานได้ดีขึ้น

คำ�สำ�คัญ:	 ผู้รังสรรค์ภาพถ่าย,	 การหยุดช่วงเวลาชี้ขาด,	 ศิลปะของการกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับ

เหตุการณ์

ก�รหยุดช่วงเวล�ชี้ข�ดกับก�รสื่อคว�มหม�ยผ่�นภ�พถ่�ย
Decisive Moment and Signification through photography

เวทิต	ทองจันทร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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Abstract

	 “Photography	Creator”	is	the	person	who	creates	the	meaning	of	the	story	in	the	

photographs	 as	 “Communication	 photographer”	 requires	 basic	 skills	 in	 imaging	 

production	 -	 namely	 light	 control,	 camera	 equipment	 control	 and	 the	 artistic	 

composition	and	need	additional	practical	skills	of	“The	Decisive	Moment”	and	“The	

Art	 of	 Eclipse”.	 To	 create	 a	meaningful	 photographic	medium	which	 is	 the	 use	 of	 

imaginary	communication.	It	consists	of	five	creative	steps:	1.	Determining	the	goal	of	

the	photograph	2.	Engaging	in	the	event	to	capture	the	image	3.	Imagining	the	moment	

that	the	photo	needs	to	be	captured	4.	Capturing	picture	during	the	decisive	moment	

5.	Performance	evaluation.

	 Researcher’s	photographic	works	used	to	describe	both	concepts.	Which	has	

been	selected	to	be	exhibited	in	the	International	Photography	Exhibition	from	2013-

2021,	divided	into	3	categories:	1.	Landscape	photography	series	2.	Stop	action	pho-

tography	series	3.	Portrait	series.	An	important	suggestion	is	the	photography	creator	

must	target	to	work	with	objectives,	 they	should	consider	of	 the	need	and	various	

contexts	of	the	target	audience.	Therefore,	it	will	help	to	enhance	the	meaning	and	

beauty	of	the	work.

Keywords: photography	creator,	decisive	moment,	The	Art	of	Eclipse.

แรงบันด�ลใจในก�รรังสรรค์

	 ผูเ้ขียนเกดิคาํถามในใจและจากผูช้มภาพถงึความแตกต่างระหว่าง	 “ช่างภาพ”	 กบั	 “ผูร้งัสรรค ์

ภาพถ่าย”	 ว่าทั้งสองสถานะนี้มีเส้นแบ่งที่เห็นเด่นชัดหรือไม่	 จึงทําให้เกิดการค้นหาข้อแตกต่างที่มี

เพียงส่วนเสี้ยวเพียงเล็กน้อย	 และเมื่อได้ค้นลึกลงไปแล้วก็พบว่า	 “ผู้รังสรรค์ภาพถ่าย”	 อาจเป็น

พัฒนาการของ	 “ช่างภาพ”	 ที่ฝึกฝนทักษะแล้วเติบโตขึ้นเป็น	 นักเล่าเรื่อง	 ที่สร้างสรรค์สื่อที่จะนําพา

สารส่งไปให้ผู้ชมได้ชื่นชม	และเกิดความหมายขึ้นในใจให้เข้าใจได้ตรงกัน

	 ภาพถ่าย	 มาจากคําภาษาอังกฤษ	 คือ	 Photography	 ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก	 คําว่า	 phos	 

ซึ่งแปลว่า	แสง	กับคําว่า	graphis	ซึ่งแปลว่า	การเขียน	เมื่อรวมกันแล้ว	จึงมีความหมายตรงตัวว่า	การ

วาดภาพด้วยแสง	 หรือการสร้างภาพโดยใช้แสง	 ดังนั้นการผลิตภาพถ่ายจึงมีเทคนิควิธีการสําคัญ	 

จึงเป็นพื้นฐานในการกระบวนการผลิตที่ช่างภาพ	 (photographer)	 คือการควบคุมแสง	 ผ่านการ

ควบคุมอุปกรณ์กล้อง	ควบคู่ไปกับการจัดวางองค์ประกอบต่าง	ๆ	ในภาพด้วยองค์ความรู้ทางศิลปะ	ใน

การผลิตภาพถ่ายซึ่งเป็นหลักแนวคิดเบื้องต้นของผู้ประกอบอาชีพ	“ช่างภาพ”

	 ในขณะเดียวกัน	ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร	คือ	ภาพถ่ายที่ต้องเล่าเรื่องราว	มีวัตถุประสงค์	หรือ

โจทย์ในการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมภาพได้รับรู้เรื่องราว	 การสร้างสรรค์ภาพถ่าย
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เพื่อการสื่อสารนี้	จึงต้องเพิ่มองค์ประกอบสําคัญที่นอกเหนือจากการทํางานของกล้องกับองค์ประกอบ

เชิงศิลปะ	 นั่นคือ	 การหยุดช่วงเวลาชี้ขาด	 (Decisive	 Moment)	 อันจะนําไปสู่การสร้างความหมาย

ประกอบเรื่องราวในภาพถ่ายของ	“นกับันทกึภาพสาํหรับการสือ่สาร”	ทีท่าํงานในฐานะ	Photography 

Creator	หรือ	“ผู้รังสรรค์ภาพถ่าย”	ตามที่	 อ็องรี	 การ์ตีเย-แบรซง	 ได้ให้ข้อแนะนําไว้ว่า	 “For	me	

photography	 is	 to	 place	 head	 heart	 and	 eye	 along	 the	 same	 line	 of	 sight.”	 

(Cartier-Bresson,	 2016,	 p.89)	 	 อันหมายถึง	 การใช้สุนทรียะในการเล่าเรื่องร่วมกับเทคนิควิธีการ

ถ่ายภาพ	ให้ได้สื่อภาพถ่ายที่สื่อความหมาย	ซึ่งเป็นการใช้การสื่อสารเชิงจินตคดี	(Imaginative	Com-

munication)	 คือ	 การสื่อสารเพื่อมุ่งนันทนประโยชน์	 คือ	 เป็นประโยชน์ที่เป็นความเพลิดเพลินใจ	

บันเทิงใจ	หรือสุนทรียประโยชน์	 (ถิรนันท์	 อนวัชศิริวงศ์,	 2547)	 การนําสุนทรียะกับเทคนิควิธีการมา

รังสรรค์ภาพถ่าย	 จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความเจริญใจ	 จินตนาการ	 ความประณีตงดงาม	 

เล่าเรื่อง	สื่ออารมณ์	สร้างความตื่นใจ	ให้กับผู้ชม

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 ก�รหยุดช่วงเวล�ชี้ข�ด (Decisive Moment)	ภาพถ่ายเป็นสื่อร้อนที่สร้างการรับรู้	ทําให้

เกิดความน่าจดจํากับผู้ชมได้ทันที	 ผู้ชมจึงเป็นฝ่ายตั้งรับ	 (passive	 audience)	 เพราะเป็นสื่อที่มี

อิทธิพลต่อผู้รับสารมาก	 ให้ข้อมูลมากเพียงพอและครบถ้วนกับผู้ชม	 เนื่องจากสื่อภาพถ่ายหยุดจังหวะ

เวลา	หรือเฉือนช่วงเวลาที่บันทึกเหตุการณ์ในช่วงเสี้ยวเวลาหนึ่ง	โดยไม่ปล่อยให้เกิดการเลื่อนไหลของ

เหตุการณ์นั้น	ๆ 	ต่อไป	(they	are	a	neat	slice	of	time,	not	a	flow.)	(Susan	Santag,	1977,	p.17)	 

ซึ่ง	Mcluhan	 ใช้คําอธิบายว่า	 ภาพถ่ายมีลักษณะแปลกพิเศษ	 นั่นคือ	 สามารถแยกช่วงหนึ่งของเวลา

ออกมาได้	(one	of	the	peculiar	characteristics	of	the	photo	that	isolates	single	moments	

in	time.)	(Marshall	Mcluhan,	1964,	p.169)	กล้องถ่ายภาพจึงหยุดภาพ	และเปิดเผยความลับของ

ท่วงท่าการบินของนก	(capturing	action)	ทําให้เราเห็นภาพที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาของเรา	จึงคง

ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ	เกิดจินตนาการไปกับท่วงท่าการบินที่กล้องได้ถ่ายทอดออกมา

	 อ็องรี	 การ์ตีเย-แบรซง	 ได้อธิบายว่า	 สําหรับใครก็ตามที่กําลังจ้องมองดูวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่	

วิธีการถ่ายภาพหยุดช่วงเวลาชี้ขาดนี้แสดงถึงความเป็นที่สุดยอดของช่วงเวลาที่แม่นยําของสิ่งต่าง	ๆ	ที่

จัดเรียงตัวเองในลําดับที่มีทั้งความสวยงามและมีความหมาย	เป็นการถ่ายภาพแบบ	Kairos	(ช่วงเวลา

ที่เหมาะสม)	(Cartier-Bresson,	2016,	p.96)		ซึ่งมีความสมดุลอย่างเป็นทางการ	และในขณะเดียวกัน

ก็มีการเปิดเผยสาระสําคัญของสิ่งต่าง	 ๆ	 มันสอดคล้องกับการรับรู้พร้อมกันในเสี้ยววินาทีถึงความ

สําคัญของเหตุการณ์เช่นเดียวกับการจัดรูปแบบที่แม่นยํา	 ซึ่งทําให้เหตุการณ์นั้นเป็นการแสดงออกที่

เหมาะสม	และเกิดจังหวะที่งดงาม
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 ศิลปะของก�รกลมกลืนเข้�เป็นส่วนหนึ่งกับเหตุก�รณ์ (The Art of Eclipse)	 นอกจาก

นัน้แล้ว	ภาพถ่ายทาํหน้าทีเ่ป็นกระจกเงาทีผ่ลติภาพสะท้อนให้เหน็โลก	ภาพถ่ายจงึเปิดเผยให้เหน็มมุมอง

ในทกุซอกทกุมุม	 ดงัทีแ่มคลแูฮน	 ได้เปรยีบภาพถ่ายเหมอืนกบัซ่องโสเภณทีีไ่ร้กําแพง	 -	 The	 Brothel	

Without	Walls	(Marshall	Mcluhan,	1964:	p.169)	ซึ่งเผยเรื่องราวที่คนนอกจ้องมองเพราะไม่เคย

เห็น	โดยสิ่งที่เกิดการจ้องมองนั้น	จะมีบางสิ่งเป็นเป้าหมายในการถ่ายภาพ	เมื่อผู้รังสรรค์ภาพแสดงตน

ในการละเมิดโดยการจ้องมอง	 ในขณะที่ผู้ถูกถ่ายภาพทํากิจกรรมและรู้สึกว่าถูกจ้องมองอยู่	 การถ่าย

ภาพจึงเปลี่ยนผู้คนและกิจกรรม	ให้กลายเป็นวัตถุที่ถูกตามให้จ้องมอง	(Susan	Santag,	1977,	p.14)	

ในขณะเดียวกัน	จอห์น	เบอเกอร์	ได้ให้แนวคิดสําคัญไว้ว่า	ผู้ชมที่มองภาพ	ก็ไม่ได้มองเพียงแค่วัตถุ	แต่

เขาจะจ้องมองและค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นให้สัมพันธ์กันกับตัวของเขาเอง	(John	Berger,	1973,	

p9.)	 เพราะความหมายไม่ได้อยู่ภายในวัตถุ	 แต่เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับตัวผู้ชม	 โดยผู้ชมจะใช้มุมมองจาก

บริบทของตนในการมอง	และ	การรับชมหรือการจ้องมองนั้น	กลับไม่เคยหยุดนิ่ง	(Because	viewing	

is	never	static)

	 อ็องรี	การ์ตีเย-แบรซง	ได้อธิบายว่า	การสร้างความสัมพันธ์กับตัวแบบ	มีพื้นฐานอยู่บนความ

คล่องตัว	และดุลยพินิจที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการสื่อสารกับตัวแบบให้เหมาะสม	เพราะต่างฝ่ายต่าง

เป็นคนแปลกหน้าที่เพิ่งจะได้รู้จักกันเท่านั้น	จึงเป็นเรื่องของการสร้างความสมดุลให้กับสถานการณ์ที่มี

การเคลื่อนไหว	ตัวแบบของเขาไม่ค่อยนิ่ง	มีการเคลื่อนไหว	มีการพัฒนา	มีการเปลี่ยนแปลง	ในขณะที่

ผู้รังสรรค์ภาพจะต้อง	“เต้น”	วนรอบตัวพวกเขา	(Cartier-Bresson,	2016,	p.93)			จนกระทั่งเขาพบ

องค์ประกอบที่เป็นทางการที่มีความหมายเหมาะสมมากที่สุด	 ผู้รังสรรค์จึงจะต้องสร้างความประทับ

ใจให้กับตัวแบบเพื่อที่จะสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นให้ได้

กระบวนก�รรังสรรค์ภ�พถ่�ย

	 ภาพถ่ายที่จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 ที่จัดโดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์	 ตั้งแต่ปี	

2556	-	2564	เป็นผลงานภาพถ่ายเพื่อสังคมของคณาจารย์นิเทศศาสตร์	ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและ

ความเป็นไปของสังคมตลอดเวลาเกือบสิบปี	 โดยผ่านกระบวนคัดเลือกภาพถ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญ

ทางการถ่ายภาพ	นักวิชาการ	นักวิชาชีพ	และศิลปินแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์	(ภาพถ่าย)	ในทุก	ๆ	ครั้ง	

ผู้เขียนได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมในทุกครั้ง	 จึงได้รวบรวมภาพถ่ายที่ใช้แนวคิด	 	 การหยุดช่วงเวลา

ชี้ขาด (Decisive Moment) และ ศิลปะของการกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับเหตุการณ์ (The 

Art of Eclipse) โดยมีหลักสําคัญในการรังสรรค์งาน	ดังต่อไปนี้

 1. ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รถ่�ยภ�พ	 คือ	 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น	 ที่มาหรือเบื้องหลัง

ของวัตถุที่จะทําการบันทึกภาพ	 ค้นคว้าข้อมูลความเป็นไปได้ของเวลาและสถานที่ที่จะการเกิด

เหตุการณ์	

 2. ก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมกับเหตุก�รณ์เพื่อบันทึกภ�พ คือ	 การศึกษาสภาวะแวดล้อมที่เป็น

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่จะถ่ายภาพ	 การทําตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมนั้น	 ๆ	 

เพื่อลดความกังวลใจของตัวแบบ	หรือผู้คนที่เกี่ยวข้อง
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ภาพประกอบที่	 1	 ภาพผู้เขียนทําความคุ้นเคยกับเด็ก	 ๆ	

ในตลาดนํ้าลาดชะโด	 ก่อนที่จะรังสรรค์ภาพผลงาน	

Dance	on	the	Water

ภาพประกอบที่	 2	 ภาพผลงาน	Dance	on	 the	Water	

จัดแสดงที่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “พลวัตของ

ภาพนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิต”	 เมื่อวันที่	 26-28	 พฤษภาคม	

2563	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

           

ภาพประกอบที่	 3	 ภาพผู้เขียนทําความคุ้นเคยกับเด็ก	 ๆ	

ในกรุงกาฐมาณฑุ	 ก่อนที่จะรังสรรค์ภาพผลงาน	 Kumari	

Twins	และ	Sweet	ตามลําดับ

ภาพประกอบที่	 4	 ภาพผลงาน	 “Sweet”	 จัดแสดงที่

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 หัวข้อ	 งดงามตามวิถีโลก	

เมื่อวันที่	22	–	24	เมษายน	2557	ณ	หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบที่	 5	 ภาพผลงาน	 “Kumari	 Twins”	 จัดแสดงที่นิทรรศการ

ภาพถ่ายนานาชาติ	หัวข้อ	งดงามตามวิถีโลก	เมื่อวันที่	22	–	24	เมษายน	

2557	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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 3. ก�รจินตน�ก�รให้เห็นจังหวะสำ�คัญที่จะต้องบันทึกภ�พ	 คือ	 การคาดการณ์ล่วงหน้า	 

โดยอาศัยประสบการณ์ของผู้รังสรรค์ภาพถ่าย	 เพื่อวางตําแหน่งของผู้รังสรรค์ภาพถ่ายในฐานะ	 

“ผู้จ้องมอง”	ให้ถูกที่และถูกเวลาตามที่ได้วางแผนและศึกษาข้อมูลมา

 4. ก�รบันทึกภ�พในช่วงเวล�ชี้ข�ด คือ	 การใช้การควบคุมอุปกรณ์	 ให้บันทึกภาพได้ครบ

ถ้วนตามจินตนาการและเรื่องราวที่ต้องการสื่อความหมาย	 โดยผู้รังสรรค์ภาพถ่าย	 จะต้องผ่านการฝึก

ทักษะให้เกิดความคล่องแคล่วในการควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพมาได้เป็นอย่างดี

 5. ก�รประเมินผลง�น	คือ	การตรวจสอบผลงานโดยผู้ชม	ซึ่งในโครงการนี้ได้ใช้กระบวนการ

คดัเลือกโดยผูเ้ชีย่วชาญทางการถ่ายภาพ	ทัง้นักวชิาการ	นกัวชิาชพี	และศลิปินแห่งชาติ	สาขาทศันศลิป์	

(ภาพถ่าย)	 ในการจัดนิทรรศการทุก	 ๆ	 ครั้ง	 เพื่อคัดเลือกภาพที่ตอบโจทย์หัวข้อในแต่ละครั้ง	 และมี

ศักยภาพเพียงพอที่จะจัดแสดงต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ

ผลง�นภ�พถ่�ยจ�กก�รรังสรรค์

	 ผู้เขียน	ได้คัดสรรภาพเพื่อใช้อธิบายการบูรณาการ		แนวคดิการหยดุช่วงเวลาช้ีขาด (Decisive 

Moment) และ ศิลปะของการกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับเหตุการณ์ (The Art of Eclipse) โดย

แบ่งหมวดหมู่ตามลักษณะของภาพถ่ายที่ได้รังสรรค์	ดังต่อไปนี้

 1. ชุดภ�พถ่�ยวิวทิวทัศน์และสถ�นที่ (Landscape Photography)	 โดยทั่วไปแล้ว	 

พื้นฐานสําคัญของการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์	 ช่างภาพจะต้องยึดหลักการจัดวางองค์ประกอบภาพ	 การ

กําหนดช่วงชัดของภาพ	 การวัดแสงและระมัดระวังเรื่องทิศทางแสง	 ซึ่งผู้เขียนในฐานะที่เป็นผู้รังสรรค์

ภาพ	ก็ได้ใช้แนวคิดพื้นฐานเหล่านั้นในการควบคุมอุปกรณ์และเทคนิควิธีการในการบันทึกภาพเช่นกัน	

แต่นอกจากนั้นแล้ว	 ผู้เขียนได้เพิ่มเติม	 การหยุดช่วงเวลาชี้ขาด	 โดยเพิ่ม	 “วัตถุ”	 ที่เป็นจังหวะของ

เหตุการณ์	 เช่น	 การพ่นนํ้าของรูปปั้นเมอร์ไลออน	 การสาดแสงสปอตไลต์ขึ้นเหนือดาดฟ้าตึก	 หรือ	 

จับจังหวะตําแหน่งของนกกลางอากาศ	ที่อยู่ในจุดสําคัญ	(hot	spot)	ขององค์ประกอบภาพ	เป็นต้น

     

ภาพประกอบที่	 6	 ภาพ	 “Asian	 Big	 Brother”	 

จัดแสดงที่นิทรรศการภาพถ่าย	 “ความภูมิใจแห่ง

อาเซียน”	 (The	 Pride	 of	 ASEAN)	 เมื่อวันที่	 9-11	

เมษายน	 2556	 ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร
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ภาพประกอบที่	7	ภาพ	“Modern	Asian”	จัดแสดง

ที่นิทรรศการภาพถ่าย	 “ความภูมิใจแห่งอาเซียน”	

(The	Pride	of	ASEAN)	เมื่อวันที่	9	-	11	เมษายน	

2556	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

     

ภาพประกอบที่	8	ภาพ	“Over	the	top”	จัดแสดงที่

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “ผสานทํานอง

ครรลองชีวิต”	 เมื่อวันที่	 19	 -	 21	 เมษายน	 2559		 

ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบที	่9	ภาพ	“Fast	Food	with	Slow	Step”	

จัดแสดงที่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	“เพื่อสังคม

ที่ดี”เมื่อวันที่	 	 24	 -	 26	 เมษายน	 2562	ณ	อาคาร

ดิจิทัล	มัลติมีเดีย	คอมเพล็กซ์	มหาวิทยาลัยรังสิต

 2. ชุดภ�พถ่�ยสิ่งเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง (Stop Action Photography) เป็นการถ่ายภาพ

ด้วยความเรว็ชตัเตอร์ท่ีสงูกว่าความเรว็ของวตัถท่ีุเคลือ่นท่ี	 ด้วยเทคนคิวธิกีารทีแ่สดงลกัษณะเฉพาะนีไ้ด้

ด้วยกล้องถ่ายภาพ	ทาํให้ผูร้งัสรรค์ภาพสามารถเฉอืนเวลา	สร้างสภาวะหยดุนิง่ได้	ผูเ้ขยีนจงึฝึกฝนทกัษะ

การควบคมุกล้องให้หยดุเวลาได้ทันท่วงทน้ีีให้คล่องแคล่ว	แล้วจึงนาํมาใช้ในการหยดุช่วงเวลาชีข้าด	หรอื

อาจเรยีกว่า	 ช่วงเวลาฉบัพลันทีช่ีช้ะตา	 กจ็ะทําให้เข้าใจถึงความหมายได้ลกึซ้ึงขึน้	 เพราะช่วงเวลาในการ

รงัสรรค์ภาพเหล่านีเ้กิดขึน้เพยีงเสีย้ววนิาทเีท่านัน้	 ยกตัวอย่างเช่น	 การถ่ายภาพย้อนแสงแบบเงาทบึ	 

(silhouette)	ของคนขีม้่าเลยีบชายหาดในระหว่างพระอาทติย์ตก	(ภาพประกอบท่ี	10)	หากเวลาล่วงเลย

ไป	 ม้าในภาพจะไม่ยกขาพกัดังทีเ่หน็ในภาพ	 เช่นเดยีวกนักับแสงสทีองจากพระอาทติย์	 (golden	 hour	

light)	 กเ็กิดขึน้เพยีงไม่กีวิ่นาทก่ีอนท่ีพระอาทติย์จะตกลบัตาไป	 หรอืภาพของนกทีกํ่าลงัไซร้จะงอยปาก

เพือ่ช่วยทาํความสะอาดกันและกนั	 (ภาพประกอบท่ี	 10)	 แต่ผูช้มทีจ้่องมองภาพอากัปกริยิาแทนการจบู

กนัเฉกเช่นมนุษย์	(ตนเอง)	จงึเข้าใจในความหมายตามชือ่ภาพ	Happy	Couple	ทีผู่รั้งสรรค์ภาพพยายาม

จะสือ่สารให้เข้าใจด้วยความโรแมนติก
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ภาพประกอบที่	10	ภาพ	“Peacefully”	จัดแสดงที่

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “อยู่อย่างกลมกลืน

กับธรรมชาติ”	 เมื่อวันที่	 27	 -	 29	 เมษายน	 2559	 

ณ	อาคารดิจิทัล	มัลติมีเดีย	คอมเพล็กซ์	มหาวิทยาลัย

รังสิต

ภาพประกอบที่	 11	 ภาพ	 “Happy	 Couple”	 

จัดแสดงที่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 หัวข้อ	

งดงามตามวิถีโลก	เมื่อวันที่	22	–	24	เมษายน	2557	

ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

      

ภาพประกอบที่	12	ภาพ	“Child	Racing”	จัดแสดง

ที่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “อุดมการณ์ความ

เชื่อ	ศรัทธาและวิถีชีวิต”	เมื่อวันที่	23	-	24	เมษายน	

2558	 ณ	 อาคารดิจิทัล	 มัลติมีเดีย	 คอมเพล็กซ์	

มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพประกอบที่	13	ภาพ	“Best	friend”	จัดแสดงที่

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “จิตตระหนักรักษ์สิ่ง

แวดล้อม”	 เมื่อวันที่	 15-17	 พฤษภาคม	 2561	 

ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

ภาพประกอบที่	 14	 ภาพ	 “Young	 puppet	 dance”	 จัดแสดงที่

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “ผสานทํานองครรลองชีวิต”	 เมื่อวันที่	

19	-	21	เมษายน	2559	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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 3. ชุดภ�พถ่�ยบุคคล (Portrait Photography)	เป็นการถ่ายภาพที่เน้นการแสดงออกของ

สีหน้าและอารมณ์ของมนุษย์	 ด้วยความงามของเรือนร่าง	 สรีระ	 ท่วงท่าอากัปกิริยา	 และการแสดง

อารมณ์	 ซึ่งการนําเสนอภาพถ่ายสําหรับเครือข่ายนิเทศศาสตร์มีโจทย์สําคัญ	 คือ	 การแสดงภาพถ่ายที่

สร้างแรงบันดาลใจที่ดีต่อสังคม	ดังนั้นผู้เขียนในฐานะผู้รังสรรค์ภาพถ่าย	จึงเลือกที่จะเน้นการนําเสนอ

ภาพด้วยความสุข	 เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกสุขใจ	 คาดหวังให้ผู้ชมที่จ้องมองภาพได้รําลึกถึงเวลาแห่ง

ความสุขที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยกัน	เพื่อให้เกิดสังคมที่มีความสงบสุข

	 ด้วยวัตถุประสงค์หลักดังกล่าว	 ผู้เขียนจึงเน้นการจับจังหวะการ	 “ยิ้ม”	 ของตัวแบบที่เป็น

บุคคลในภาพ	 การรังสรรค์ด้วยเป้าหมายนี้	 จึงต้องอาศัยการทําความคุ้นเคยกับผู้คน	 เพื่อให้ทุกคน

สามารถส่งรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติโดยไม่เก้อเขิน	 และไม่มีอากัปกิริยาที่ไม่เหมาะกับการนําเสนอใน

ภาพถ่าย	เช่น	การเผลอแคะ	แกะ	เกา	หรือ	การปิดตา	หรือกรอกตาที่ดูไม่สวยงาม	การหยุดช่วงเวลา

ชี้ขาด	จึงต้องอาศัยการควบคุมอุปกรณ์ที่คล่องแคล่ว	พร้อมไปกับ	การจัดวางองค์ประกอบศิลปะ	การ

วัดแสง	การจัดมุมมองที่เหมาะสมในเสี้ยววินาทีของการแสดงออกของตัวแบบ	

      

ภาพประกอบที่	15	ภาพ	“Country	Wifi”	จัดแสดง

ที่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “อุดมการณ์ความ

เชื่อ	ศรัทธาและวิถีชีวิต”	เมื่อวันที่	23	-	24	เมษายน	

2558	 ณ	 อาคารดิจิทัล	 มัลติมีเดีย	 คอมเพล็กซ์	

มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพประกอบที่	 16	 ภาพ	 “Back	 row	 ballers”	 

จัดแสดงที่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	“สุขอย่างมี

สีสัน”	เมื่อวันที่		20	-	22	เมษายน	2564	ณ	หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

      

   

ภาพประกอบที่	 17	 ภาพผลงาน	 “Beauty…Both	 Foreground	 and	

Background”	 จัดแสดงที่นิทรรศการภาพถ่าย	 “ความภูมิใจแห่ง

อาเซียน”	 (The	 Pride	 of	 ASEAN)	 เมื่อวันที่	 9	 -	 11	 เมษายน	 2556	 

ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ภาพประกอบที่	 18	 ภาพผลงาน	 “Double	 naughty”	 จัดแสดงที่

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “ผสานทํานองครรลองชีวิต”	 เมื่อวันที่	

19	-	21	เมษายน	2559	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบที่	19	ภาพผลงาน	“Happy	Performance”	จัดแสดงที่

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “ผสานทํานองครรลองชีวิต”	 เมื่อวันที่	

19	-	21	เมษายน	2559	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

      

ภาพประกอบที่	20	ภาพ	“Tofu	Maker”	จัดแสดงที่

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “วิถีชีวิต	 ประเพณี	

วัฒนธรรม	 บนความแตกต่าง”	 เมื่อวันที่	 28	 -	 30	

เมษายน	 2558	 ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบที่	21	ภาพ	“Good	Friend”	จัดแสดง

ที่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “วิถีชีวิต	 ประเพณี	

วัฒนธรรม	 บนความแตกต่าง”	 เมื่อวันที่	 28	 -	 30	

เมษายน	 2558	 ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

	 ด้วย	Photography	Creator	หรือ	“ผู้รังสรรค์ภาพถ่าย”	ต้องสร้างงานอย่างมีวัตถุประสงค์	 

มีโจทย์เป็นตวักาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน	 ดงันัน้การคาํนงึถึงความต้องการชมเป้าหมาย	 รวมถงึทีม่า	

ความสัมพันธ์	 บริบท	 ความเชื่อ	 ทัศนคติ	 ของผู้ชม	 จะทําให้กรอบจินตนาการในการรังสรรค์งานด้วย

การหยุดเวลาชี้ขาดนี้ช่วยเสริมให้สร้างความหมายและความงามให้กับตัวงานได้แม่นยําชัดเจนขึ้น	

เพราะในโจทย์หรือบริบทที่แตกต่างออกไป	 ก็อาจทําให้ความหมายของภาพมีความผิดเพี้ยน	 และไม่

ก่อให้เกิดความงามและความหมายต่อผู้ชมได้เลย
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บทคัดย่อ

	 การถ่ายภาพวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยนั้น	 ๆ	 เป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์	 ที่สามารถ

สะท้อนถึงวัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 ความศรัทธาของผู้คน	 ภาพถ่ายที่ผู้สร้างสรรค์ได้บันทึกเหตุการณ์

สําคัญชองชาติ	ประเพณี	ความศรัทธาต่อศาสนา	และวิถีการดํารงชีวิต	ผู้สร้างสรรค์นํามาถอดบทเรียน

ประสบการณ์การถ่ายภาพแนววิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 ความศรัทธา	 โดยได้คัดเลือกผลงาน

ภาพถ่ายจํานวน	 10	 ภาพที่สะท้อนวัฒนธรรม	 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่มีโอกาสได้ร่วมจัด

แสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 ตลอดระยะเวลา	

10	ปีที่ผ่าน	พบว่าการจับจังหวะและสร้างสรรค์เรื่องราวในภาพถ่ายสําคัญกว่าอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ	

แต่มุมมองและประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญ	ช่างภาพจะต้องมีลักษณะเป็นคนช่างสังเกต	คิดสร้างสรรค์

และอนุรักษ์ไปพร้อม	ๆ	กัน	ต้องใช้จินตนาการ	การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า	และต้องมีความอดทน

รอคอยในสิ่งที่ต้องการให้ได้ภาพเพราะช่างภาพไม่สามารถควบคุมปัจจัยทั้งหมดให้เกิดขึ้นได้	 เหมือน

อย่างการถ่ายภาพในแนวลักษณะอื่น	 ต้องยึดถือความเป็นจริงจะเกิดขึ้นโดยไม่ไปเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

ได้ภาพที่ต้องการ	ต้องเป็นภาพถ่ายที่บันทึกเหตุการณ์เรื่องราวที่เป็นจริง	อันจะนําพาไปสู่การตระหนัก

ถึงการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามไว้

คำ�สำ�คัญ:	วิถีชีวิต,	วัฒนธรรม,	ความศรัทธา

Abstract

	 Photographing	people’s	way	of	life	in	those	days	is	a	historical	record	that	can	

reflect	people’s	culture,	beliefs,	faith.	Photos	in	which	the	creators	captured	national	

milestones.	 Traditions	 faith	 in	 religion,	 and	 lifestyle.	 Creators	 take	 a	 lesson	 in	 

Life-Theme	photography	experiences.	Culture,	faith,	by	selecting	ten	photographs	that	

reflect	culture.	Thai	 lifestyle	with	 the	opportunity	 to	participate	 in	an	 international	

พลวัตของภ�พนิ่งเพื่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม และคว�มศรัทธ�
The dynamic of the Still Photograph for Ways of Life,

 Traditions, and Faith

วัฒนา	เจริญชัยนพกุล	

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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photography	exhibition	at	Bangkok	Art	and	Culture	Centre.	Throughout	the	past	ten	

years,	it	has	been	found	that	capturing	the	rhythm	and	creating	stories	in	photography	

is	more	important	than	photographic	equipment,	but	perspective	and	experience	are	

important.	Photographers	must	be	observant,	creative,	and	conservative	at	the	same	

time.	Requires	imagination,	foresight	and	have	to	be	patient	wait	for	what	you	want	to	

get	 the	picture	because	 the	photographer	has	no	control	over	all	 the	 factors.	Like	

other	genres	of	photography	reality	has	to	be	held	unchanged	to	achieve	the	desired	

image.	It	must	be	a	photograph	that	captures	the	events	of	a	true	story,	which	will	

lead	to	awareness	of	the	preservation	of	a	culture	of	a	good	way	of	life.

Key Words	:	Ways	of	Life,	Traditions,	Faith

บทนำ� 

	 บทความผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายเรื่อง	 “พลวัตของภาพนิ่งเพื่อวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 และ

ความศรัทธา”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนประสบการณ์การถ่ายภาพแนววิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	

ความเชื่อ	 ความศรัทธา	 ที่ผู้สร้างสรรค์ได้รวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา	 10	 ปี	 ที่ได้ร่วมจัดแสดงกับ

ทางเครือข่ายนิเทศศาสตร์	 ในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร	เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านอุปกรณ์	เทคนิคการถ่ายภาพ	และวิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่าย

ให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต	วัฒนธรรม	และความศรัทธาผ่านภาพถ่ายให้ได้ภาพที่เหมาะสม

แรงบันด�ลใจ

	 การถ่ายภาพเป็นศิลปะอย่างหนึ่งท่ีมนุษย์ใช้ภาพเป็นเคร่ืองแสดงออกหรือถ่ายทอดความรู้สึก

นึกคิด	 การแสดงออกของมนุษย์ในรูปแบบใดก็ตามย่อมเกิดจากสิ่งเร้าในธรรมชาติ	 เพราะมนุษย์มี

อิสระที่จะเลือกตัดทอนถ่ายทอดและเลือกเลียนแบบตามที่ตนเห็นว่าสําคัญ	 และมีความหมายต่อ

ตนเองและผู้อื่น	เช่น	ช่างภาพเมื่อถ่ายภาพบุคคล	จะต้องจัดแสง	แต่งฟิล์มหรือแต่งภาพให้งามกว่าตัว

จริง	ภาพถ่ายที่มีคุณภาพดี	แปลกตา	น่าสนใจนั้นต้องใช้เทคนิคในการถ่ายทํา	แต่ถ้าต้องการให้ภาพนั้น

มีคุณค่าทางใจแก่ผู้ที่ได้ประสบพบเห็นด้วยแล้วจําเป็นต้องใช้ศิลปะเข้าช่วย	 เพื่อให้เกิดความพอใจต่อ

คุณค่าที่เกิดจากภาพถ่ายนั้น	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นแล้วภาพที่มีคุณค่าทางศิลปะยังใช้สื่อความหมาย

ร่วมกันระหว่างมนุษย์	 คล้ายกับเป็นภาษาสากลได้อีกด้วย	 ภาพถ่ายคือการบันทึกเหตุการณ์ในช่วง

เสี้ยวหนึ่งของเวลาให้หยุดนิ่งไว้ตามที่ช่างภาพเห็นว่าน่าสนใจเป็นการหยุดการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง	ๆ

ไว้ในภาพ	 โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับสายตามนุษย์	 เราจึง

นิยมเรียกภาพถ่ายว่า	 “ภาพนิ่ง”	 แต่อย่างไรก็ดีภาพถ่ายยังสามารถถ่ายภาพให้ออกมามีลักษณะที่

แปลกตาไปจากความเป็นจริงด้วยเทคนิคของกล้องในลักษณะต่าง	ๆ	ตั้งแต่การใช้เลนส์ประเภทต่าง	ๆ	

การปรับแต่งภาพ	 การซ้อนภาพ	 หรือเทคนิคพิเศษของแต่ละช่างภาพที่จะสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ออก

มามีความสวยงามและมีคุณค่า
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	 ตลอดระยะเวลา	10	กว่าปีทีผ่่านมา	ผูส้ร้างสรรค์ได้ศกึษาและฝึกฝนทกัษะการถ่ายภาพมาอย่าง

สมํา่เสมอ	 นาํองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 ทีไ่ด้รบัมา	 นาํไปใช้ทัง้ด้านการเรยีนการสอนให้กบั

นกัศกึษาในรายวชิาถ่ายภาพทางนเิทศศาสตร์	 รายวชิาการถ่ายภาพเพือ่สือ่สร้างสรรค์	 รวมถงึการนาํไป

ปรบัใช้ในการถ่ายภาพเพ่ือส่งประกวดตามเวทกีารประกวดแข่งขนัถ่ายภาพต่าง	 ๆ	 เพือ่เป็นการ 

ประเมินทักษะฝีมือภาพถ่ายของตนเอง	ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่ทางเครือข่ายนิเทศศาสตร์	ได้ริเริ่ม

จัดโครงการนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	 9	 -	 11	 เมษายน	 2556	 นิทรรศการ

ภาพถ่าย	 “ความภูมิใจแห่งอาเซียน”	 (The	 Pride	 of	 ASEAN)	 ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร	 และผลงานภาพถ่ายของผู้สร้างสรรค์ได้รับคัดเลือกเข้าไปร่วมจัดแสดงด้วย	 นับเป็น

ความภาคภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญในการส่งเสริมให้ผู้สร้างสรรค์มีเป้าหมายในการถ่าย

ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 ผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงตลอด	 10	ปีทีผ่านมา	 ผลงานภาพถ่าย

ต่างมีแง่มุมทางด้านศิลปะและการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ในแต่ละปีที่ทางเครือ

ข่ายนิเทศศาสตร์จะกําหนดหัวข้อขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปีนั้น	 ๆ	 เมื่อผู้สร้างสรรค์

กลับมาทบทวนภาพผลงานที่มีโอกาสได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการที่ผ่านมาพบว่ามีภาพถ่ายกว่า	 33	

ภาพ	มีภาพถ่ายที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งคน	สัตว์	แมลง	วัตถุสิ่งก่อสร้าง	ธรรมชาติ	แต่เมื่อมาพิจารณา

วิเคราะห์แล้วทําให้ผู้สร้างสรรค์มีความหลงใหล	ชื่นชอบภาพถ่ายบรรยากาศการใช้	วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	

ความเป็นอยู่ของผู้คนต่าง	ๆ	ในแต่ละจังหวะโอกาสที่ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายภาพมา

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 การถ่ายภาพวิถีชีวิต	 เป็นการถ่ายภาพแนวสะท้อนมุมมองความคิด	 เรื่องราวสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่อยู่

รอบตัวเราเน้นเรื่องความเป็นจริงของสภาพที่เป็นไปในสังคม	ไม่มีการจัดฉาก	จะอยู่บนท้องถนน	ในที่

ใดก็ตาม	มันก็คือภาพชีวิตจริง	ไม่ได้จํากัดสถานที่	การถ่ายภาพแนวนี้	ต้องใช้สัญชาตญาณ	และ	ความ

รวดเร็วในการบันทึกเหตุการณ์	ตามสภาพที่เป็นจริงอยู่เบื้องหน้า	ดังนั้น	จังหวะ	และ	รายละเอียดภาพ	

จึงเป็นส่วนที่สําคัญอย่างยิ่ง

แนวคิดและเทคนิคก�รถ่�ยภ�พ Street & Life Photography 

		 1.	การถ่ายภาพแนวนี้	 เป็นแนวภาพที่หาถ่ายง่าย	แต่ถ่ายออกมาได้ดีนั้นยาก	เพราะเรื่องการ

จับจังหวะและสร้างสรรค์เรื่องราวผ่านมุมมองของคนถ่ายภาพมักมีข้อจํากัดเสมอ	 อาจเกิดจากช่วง

เลนส์	พื้นที่จํากัด	มุมมองและประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญในการถ่ายภาพแนวนี้มาก	ๆ

	 2.	Street	&	Life	เป็นแนวภาพที่เหมาะกับการฝึกฝนเรื่องการสร้างมิติการมุมมองในการถ่าย

ภาพการถ่ายภาพแนวนี้มีเรื่องมุมมองให้ได้เรียนรู้มากมาย	สถานที่หลากหลาย

	 3.	 ภาพ	 Street	 &	 Life	 ที่ดีไม่จําเป็นต้องเขียนอะไรก็สามารถสื่อความหมายได้ลึกซึ้งเพราะ

ภาพเหล่านั้นนําเสนอด้วยตัวของภาพเองได้	 การใช้	 ฉากหน้า	 ฉากหลัง	 จุดเด่นหลัก	 จุดเด่นรอง	 
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การสร้างเรื่องราวเป็นสิ่งสําคัญสําหรับภาพแนวนี้เสมอเพราะต้องสื่อเรื่องราวให้คนดูรับรู้	 ภาพจึงจะมี

คุณค่าและน่าสนใจ	(สุทธิพจน์	เดชฉกรรจ์,	2564)

	 วัฒนธรรมเป็นคําที่ได้มาจากการรวมคํา	2	คําเข้าด้วยกัน	คือคําว่า	“วัฒนะ”	หมายถึง	ความ

เจริญงอกงาม	 รุ่งเรือง	 และคําว่า	 “ธรรม”	 หมายถึงการกระทํา	 หรือข้อปฏิบัติ	 วัฒนธรรมตามความ

หมายของคําในภาษาไทยจึงหมายถึง	ข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม

	 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2553	 ได้ให้ความหมายของ	 “วัฒนธรรม”	 ไว้ว่า	 

วิถีการดําเนินชีวิต	ความคิด	ความเชื่อ	ค่านิยม	จารีตประเพณี	พิธีกรรม	และภูมิปัญญา	ซึ่งกลุ่มชนและ

สังคมได้ร่วมสร้างสรรค์	 สั่งสม	ปลูกฝัง	 สืบทอด	 เรียนรู้	 ปรับปรุง	 และเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้เกิดความ

เจริญงอกงาม	ทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน

 วัฒนธรรม	 จึงหมายถึงทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม	 และยังหมาย

รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมทั้งหมดของสังคมที่สืบทอด	 มานับตั้งแต่อดีต	 ผ่านการเรียนรู้	 คิดค้น	

ดัดแปลง	 เพื่อสนองความต้องการและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่	 โดยมีวิวัฒนาการสืบทอดต่อกันมา

อย่างมีแบบแผน	เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในสังคม

 วิถีชีวิต หมายถึง	แนวทางการดําเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย	รวมถึงปัจจัยสี่

ที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต	อันได้แก่	ที่อยู่อาศัย	อาหารการกิน	เครื่องนุ่งห่ม	และยารักษาโรค	นอกจาก

นี้วิถีชีวิตยังหมายรวมถึงความรู้เรื่องสังคม	วัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	การประพฤติ	ปฏิบัติ	การศึกษาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน

	 กล่าวได้ว่า	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	เป็นสิ่งสะท้อนถึง	ความสามารถของผู้คนในท้องถิ่นอันเกิดจาก

การสั่งสมสติปัญญาความรู้ท่ีหลากหลายและการปรับตัวผสมผสานให้เกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติ	

กระบวนการเหล่านี้	 ได้ผ่านมาหลายชั่วอายุคนจนสืบทอดเป็นวิถีในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับ	

สังคมไทย	(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,	2553)

 

แนวคิดเกี่ยวกับก�รอ่�นภ�พ (Visual Literacy)

	 1.แนวคิดเกี่ยวกับการอ่านภาพนั้นอธิบายถึงบทบาทของภาพถ่ายในการเป็นสื่อให้ข้อมูล	 

(Information)	 ภาพถ่ายสามารถแสดงข้อเท็จจริง	 เพื่อให้ผู้ดูเกิดความรู้	 ความเข้าใจ	 ได้อาจเรียก	

ภาพถ่ายเหล่านี้ว่า	 เป็นภาพถ่ายทางการศึกษารวมถึงภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการ

เก็บข้อมูลทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย

	 2.	 บทบาทในการใช้บนัทกึข้อมลู	 (Recording)	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูในอดตี	 ปัจจบุนั	 และ

อนาคตจาํเป็นต้องใช้การถ่ายภาพเพือ่เป็นหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์และหลกัฐานทีส่าํคญั	ๆ	ในปัจจบุนั	

การบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่ายนั้น	 ไม่หมายความเพียงการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพที่มีฟิล์ม	 เพื่อ

บันทึกเท่านั้น	 แต่รวมถึงการถ่ายภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 หรือด้วยแผ่นแม่เหล็กอีกด้วย 

ดังนั้นรูปแบบของการบันทึกจึงแตกต่างกันไป	 ที่สําคัญก็คือสามารถบันทึกข้อมูลและเก็บรวบรวมไว้	

เพื่อการใช้งานอย่างกว้างขวาง	
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	 3.	 บทบาทในการเป็นสื่อเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัย	 (Discovery)	 โดยเฉพาะการค้นคว้าวิจัยทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เป็นต้น	ว่าการถ่ายภาพทางการแพทย์ดาราศาสตร์	ชีววิทยา

ตลอดจนการค้นคว้าวิจัย	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐานนักถ่ายภาพทาง

มนุษยศาสตร์	 และสังคมศาสตร์	 มีลักษณะเป็นคนช่างสังเกต	 คิดสร้างสรรค์และอนุรักษ์ไป	 พร้อม	 ๆ	

กัน	เพื่อให้การมองภาพได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามสภาพความเป็นจริงดังนั้นควรฝึกฝน	การใช้สายตา

มองภาพ	ให้เกิดความชัดเจน	สร้างความเคยชินระหว่างสายตากับความคิดให้	ประสานกันจนสามารถ

มองอะไรได้อย่างสมบูรณ์มีความประทับใจภาพประเภทนี้รียกว่าภาพ	Pictorial	ถ่ายตามที่สายตามอง

เห็นเกิดความประทับใจและเป็นภาพที่บอกเรื่องราวในตัวเองได้สมบูรณ์	 หากจัดกลุ่มพิจารณาและ

แยกสิ่งที่น่าบันทึกเป็นหลักฐาน	พอสรุป	ได้ดังนี้		(กิติมา	สุรสนธิ	,	2533)

	 การสื่อสารด้วยภาพ	 เป็นการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้ภาษา	 (Non-verbal	 Communication)	 

ที่สามารถให้ความหมายได้แทนการสื่อสารด้วยการเขียนหรือการพูด	 (Verbal	 Communication)	

และอาจสื่อความหมายได้ลึกซึ่งกว่า	 เนื่องจากภาพมีผลต่อการกระตุ้นการรับรู้ด้วยการมองเห็น	 ซึ่งมี	

ประสิทธิผลดีกว่า	การรับรู้ด้วยวิธีอื่น	ๆ 	(กนกรัตน์	ยศไกร,	2551)	จากการศึกษาการ	ใช้ประสาทสัมผัส

ทั้ง	5	ของมนุษย์	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้นและผิวหนัง	พบว่า	ในวันหนึ่ง	ๆ	มนุษย์จะใช้	ประสาทสัมผัสต่าง	ๆ	

ตามสัดส่วนดังนี้	จักษุสัมผัส	83.0%	โสตสัมผัส	11.0%	นาสิกสัมผัส	3.5%	กายสัมผัส	1.5%	รสสัมผัส	

1.0%	 การสื่อสารด้วยภาพสามารถแบ่งตามขนาดของผู้รับสาร	 ได้แก่	 การสื่อสารระดับบุคคล	 ระดับ

กลุ่ม	และ	ระดับสังคม	ดังนี้	ในระดับบุคคล	ภาพถ่ายเป็นการบันทึกความทรงจํา	ความประทับใจ	หรือ

บันทึก	 เหตุการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง	 ถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล	 (Intrapersonal	

Communication)	 สาหรับระดับกลุ่ม	 ภาพถ่ายมีความสําคัญต่อการสื่อสารระหว่างกันทั้งด้านการ	

เตือนความทรงจําในความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน	 เช่น	 ภาพถ่ายกับครอบครัวเพื่อนฝูงหรืออาจเป็นการใช้

ภาพถ่ายเพื่อประโยชน์ในกลุ่มบุคคลเฉพาะอื่น	 ๆ	 อาทิการเก็บภาพเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย	

การนําภาพมาใช้ประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์,การถ่ายภาพทางอากาศเพื่อใช้ประโยชน์	ทางการ

เกษตร	 อุตุนิยมวิทยา	 และสิ่งแวดล้อมต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ในระดับสังคมทั่วไปที่ผู้รับสารลักษณะเป็น

มวลชน(Mass)	 ภาพถ่ายมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในสื่อ(Media)ต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 และ

วารสาร	รวมไปถึงสื่อออนไลน์	(Social	media)	(กิดานันท์	มลิทอง,	2536)

	 เมื่อมีการมองดูภาพคนเราจะมองเห็นหรือเรียนรู้	 อะไรจากภาพที่มองเห็น	 และคนเราจะมี

ลักษณะการมองดูภาพอย่างไร	และไม่ว่าเราจะมองดูอะไร	จากในภาพเราจะมองเห็นและจําได้ในสิ่งที่

เราสนใจ	 ถ้าการรับรู้ของผู้ดูเกี่ยวกับเรื่องราวภายในภาพนั้นมีอยู่น้อยหรือไม่เพียงพอแล้วภาพนั้นจะ

ไม่สื่อความหมายใด	ๆ	 ต่อผู้ดูเลยและในทางตรงกันข้าม	 ถ้าผู้ดูได้รับคําแนะนําในการดูและแปลความ

หมายของภาพก่อนที่จะดูจริง	 ๆ	 แล้ว	 จะทําให้สามารถเข้าใจและเรียนรู้จากภาพได้มากกว่าปกติ	 

หลกัการอ่านภาพ	(Visual	Literacy)	ในระดบัทีล่กึซ้ึงจาํเป็นต้องศกึษาหลกัการสาหรบัทาํความเข้าใจใน

การรับรูผ่้านจกัษปุระสาท	 ศาสตร์ซึง่ทาํหน้าทีศ่กึษาถงึภาพและเครือ่งหมายเรยีกว่าหลกั	 “สญัศาสตร์”	

หรือ“สัญญะวิทยา”	(Semiotics	หรือSemiology)	(สมเกียรติ	ตั้งนโม,	2536)
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กระบวนก�รและเทคนิคในก�รสร้�งง�น

	 ผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนวัฒนธรรม	วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่

มีโอกาสได้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	

จํานวน	4	ปี	ดังนี้

	 ปี	พ.ศ.	2556	นิทรรศการภาพถ่าย	“ความภูมิใจแห่งอาเซียน”	(The	Pride	of	ASEAN)	

	 ปี	พ.ศ.	2557	นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	“งดงามตามวิถีโลก”	(Beautiful	World)

	 ปี	 พ.ศ.	 2558	นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “วิถีชีวิต	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	บนความแตก

ต่าง”“	(Way	of	Life,	Traditions	and	Cultures	on	the	Differences)

	 ปี	 พ.ศ.	 2563	 นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “พลวัตของภาพนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิต”	 (The	

Dynamic	of	the	Still	Photograph	for	Quality	of	Life)

	 มีผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่คัดเลือกมารวมจํานวน		10	ภาพ	มีความแตกต่างกันทั้งสถานที่

ในการถ่ายภาพทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	ช่วงเวลา	ฤดูกาล	เหตุการณ์	ซึ่งการเดินทางไป

ถ่ายภาพในแต่ละครั้ง	 ผู้สร้างสรรค์จะอาศัยการตีความตามหัวข้อในแต่ละปีที่มีการกําหนดขึ้น	 และ

พิจารณาจากความเหมาะสมในการเดินทางไปบันทึกภาพตามที่ผู้สร้างสรรค์พอจะสามารถจัดสรรได	้

รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพแต่ละคร้ังก็จะมีความแตกต่างกันในรุ่นของกล้องถ่ายภาพต้ังแต่

กล้องระดับเริ่มต้น	(Entry	Level)	ไปจนถึงกล้องระดับมืออาชีพ	(Pro	Level)	และขนาดระยะเลนส์ที่

ใช้ในการบันทึกภาพที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน	อาทิ	 เลนส์นอมอล	(Normal	Lens)		 เลนส์ซูม	

(Zoom	Lens)	เลนส์มุมกว้าง	(Wide	Lens)		เลนส์ตาปลา	(Fisheye	lens)	พอจะสรุปอุปกรณ์ที่ใช้ได้

ดังนี้

	 1.	กล้องแคนนอน	รุ่น	EOS	Kiss	X5

	 2.	กล้องแคนนอน	รุ่น	EOS	700D

	 3.	กล้องแคนนอน	รุ่น	EOS	5D	Mark	III

	 4.	กล้องนิคอน	รุ่น	D3200

	 5.	เลนส์	Normal	Lens	50	mm.

	 6.	เลนส์ซูม	(Zoom	Lens)	18-55	mm.

	 7.	เลนส์ซูม	(Zoom	Lens)	24-105	mm.

	 8.	เลนส์มุมกว้าง	(Wide	Lens)	10-12	mm.

	 9.	เลนส์ตาปลา	(Fisheye	lens)	10	mm.

	 เมื่อเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพพร้อมและเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีกําหนดไว้ในการถ่ายภาพใน

แต่ละครั้ง	 ผู้สร้างสรรค์จะใช้เวลาสํารวจบรรยากาศโดยรอบ	 ทําให้รับรู้ว่าสถานที่นั้น	 ๆ	 มีความพิเศษ

อย่างไร	 มีอะไรที่น่าสนใจ	 มีวิถีการดําเนินชีวิตอย่างไร	 ตรงไหนมุมไหนมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์	

เมื่อพบมุมที่ดีเหมาะสมกับการถ่ายภาพแล้ว	 ก็จะอยู่ตรงนั้นสักพักเพื่อสังเกตว่าควรจะถ่ายภาพ
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อย่างไร	 เพื่อที่จะสะท้อนความเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ออกมาได้เด่นชัด	 และจะทดลองปรับตั้งค่า

กล้องขนาดของรูรับแสง	(Aperture)	ค่าความเร็วชัตเตอร์	(Shutter	speed)	ทดลองถ่ายภาพดูว่าภาพ

จะออกมาอย่างไร	พิจารณาดูว่าต้องปรับเปลี่ยนค่าต่าง	ๆ	อะไรหรือไม่	เลนส์ที่เตรียมไปเหมาะกับการ

ถ่ายภาพในระยะใด	 ควรจัดองค์ประกอบภาพ	 (Composition)	 ให้ออกมาด้วยเทคนิคแบบไหน	 หลัง

จากนั้นคือการรอคอยจังหวะเพื่อที่จะถ่ายภาพตามที่ผู้สร้างสรรค์คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมีเหตุการณ์

หรือการกระทําของคนในสถานที่นั้น	 ซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 หรือบางครั้งอาจต้องอดทน

รอคอยอย่างยาวนานร่วมชั่วโมงหรือต้องรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นในช่วงเวลาใดเช้า	 กลางวัน	 เย็นของ

วัน

	 ภาพท่ีได้ร่วมจดัแสดงในนทิรรศการภาพถ่ายนานาชาต	ิ“ความภมูใิจแห่งอาเซยีน”	(The	Pride	

of	ASEAN)	ปี	พ.ศ.	2556		มีจํานวน	1	ภาพ	ดังนี้

 

ภาพประกอบที่	1	

ภาพหน้าปกสูจิบัตรนิทรรศภาพถ่ายนานาชาติ	“ความภูมิใจแห่งอาเซียน”	(The	Pride	of	ASEAN)

	 ภาพ	 “ล้นเกล้าชาวไทย”	 (Long	 Live	 The	 King)	 เป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์สําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ชาติไทย	ในหลวงรัชกาลที่	9	เสด็จออก	ณ	สีหบัญชร	ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	

85	 พรรษา	 ณ	 พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต	 เมื่อวันที่	 5	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2555	 ภาพนี้ผู้

สร้างสรรค์เดินทางไปถึงบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต	 ตั้งแต่เวลาประมาณ	 5.30	 น.	

พยายามเดินเข้าไปให้ใกล้พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตให้ได้มากที่สุด	 แล้วก็นั่งอยู่กับที่ไม่

สามารถขยับไปตรงไหนได้อีกเพราะมีประชาชนจํานวนมาก	 และไม่สามารถยืนหรือใช้ขาตั้งกล้องได้

เลย	สิ่งที่ทําได้คือยกกล้องขึ้นให้สุดมือแล้วกดถ่ายไปเรื่อย	ๆ	อาศัยการจับจังหวะของประชาชนที่คาด

ว่าจะได้ภาพที่ดี



10 ปี “การสื่อสารภาพถ่ายเพื่อสังคม : นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติเครือข่ายนิเทศศาสตร์”

42

 

	 ภาพประกอบที่	2	“ล้นเกล้าชาวไทย”	(Long	Live	The	King)	

	 กล้องแคนนอน	รุ่น	EOS	Kiss	X5	เลนส์ซูม	(Zoom	Lens)	

	 18-55	mm.	F-stop	8	Shutter	speed	1/125

	 ภาพทีไ่ด้ร่วมจดัแสดงในนทิรรศการภาพถ่ายนานาชาต	ิ “งดงามตามวถิโีลก”	 (Beautiful	 World)	

ปี	พ.ศ.	2557	มีจํานวน	3	ภาพ	ดังนี้

 

ภาพประกอบที่	3

ภาพหน้าปกสูจิบัตรนิทรรศภาพถ่ายนานาชาติ	“งดงามตามวิถีโลก”	(Beautiful	World)

   

 ภาพ	 “อิม่อุน่บญุ”	 (Faith	 Full)	 เป็นการบันทกึ

ภาพเหตกุารณ์ประเพณทีาํบญุตกับาตรในช่วงวนัขึน้ปี

ใหม่	ณ	อทุยานแห่งชาติภหูนิร่องกล้า	จังหวดัพิษณโุลก	

ภาพนีเ้ป็นช่วงเช้าท่ีพระมาบณิฑบาตบริเวณลานกาง

เต็นท์ของอทุยานแห่งชาติภูหนิร่องกล้า	 พระจะแยก

ย้ายกนัเดนิไปตามจดุต่าง	ๆ	ทาํให้ผูส้ร้างสรรค์ต้องคาด

เดาว่าพระจะมาเดินเรียงแถวก่อนขึน้รถกระบะทีม่าส่ง

 โดยเลือกให้ฉากหลังเป็นดวงอาทติย์	 และมกีารปรับต้ัง

ค่ากล้องไว้และทดลองถ่ายไว้ก่อนว่าจะได้แสงเงาทีต้่องการ	แล้วรอจนกว่าพระจะเดินผ่านเข้าเฟรม

กล้องนิคอน	รุ่น	D3200	เลนส์ตาปลา	(Fisheye	lens)	10	mm.	F-stop	16	Shutter	speed	1/80

ภาพประกอบที่	4	อิ่มอุ่นบุญ	(Faith	Full)	
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		 	 	 ภาพ	 “ปั่น	 ปั่น	 ปั่น”	 (Spin	 Spin	

Spin)	 เป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์ใน

บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	

จังหวัดสุโขทัย	แหล่งโบราณคดี	 โบราณ

สถาน ท่ี ไ ด ้ รั บ เป ็ นมรดก โลกทา ง

วัฒนธรรม	 โดยผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายภาพ

นี้ในช่วงแรกเป็นมมุทีถ่่ายแต่วิวของเจดย์ี

และต้นไม้ไว้	 แต่ผู้สร้างสรรค์รู้สึกว่าภาพ

ขาดเรื่องราวในภาพ	 จึงจะเปลี่ยนไป

ถ่ายที่มุมอื่น	 แต่ในขณะที่กําลังเก็บ

กล้องถ่ายภาพ	 ก็เห็นมีขบวนจักรยานที่ชาวต่างชาติกําลังปั่นมา	 จึงรีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายได้ทัน

จังหวะช่วงเวลาพอดี

กล้องนิคอน	รุ่น	D3200	เลนส์ตาปลา	(Fisheye	lens)	10	mm.	F-stop	22	Shutter	speed	1/80

 

			 ภาพ	 “ล้นศรัทธา”	 (Faith)	

เป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์ท่ีคนไทย

เดินทางมากราบไหว้พระพุทธชินราช	

ณ	 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	

จังหวัดพิษณุโลก	 ภาพนี้เป็นมุมที่ผู้

สร้างสรรค์ได้จินตนาการไว้ล่วงหน้า

แล้วว่าจะถ่ายภาพที่มุมนี้	 สิ่งที่เป็น

อุปสรรคในการถ่ายภาพนี้	 คือต้องใช้

ความเร็วชัตเตอร์ตํ่า	ซึ่งจําเป็นต้องใช้ขา

ตั้งกล้อง	 แต่เมื่อกางขาตั้งกล้องออกมา

แล ้ ว ก็ จ ะ ข ว า งท า ง เ ข ้ า อ อ กขอ ง

ประชาชนที่แน่นขนัด	มีทั้งเดินเข้าและเดินออกตรงประตูนี้	ทําให้ต้องใช้มือถือกล้องโดยพยายามไม่ให้

กล้องสั่น	และต้องรอช่วงจังหวะที่ผู้คนเดินได้คล่องพอสมควรเพื่อให้ภาพดูมีการเคลื่อนไหว

กล้องนิคอน	รุ่น	D3200	.เลนส์ตาปลา	(Fisheye	lens)	10	mm.	F-stop	14	Shutter	speed	0.8

ภาพประกอบที	่5	“ป่ัน	ป่ัน	ป่ัน”	(Spin	Spin	Spin)	

ภาพประกอบที่	6	“ล้นศรัทธา”	(Faith)		
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	 ภาพที่ได้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “วิถีชีวิต	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 

บนความแตกต่าง”(Way	of	Life,	Traditions	and	Cultures	on	the	Differences)	ปี	พ.ศ.	2558	 

มีจํานวน	3	ภาพ	ดังนี้

 

ภาพประกอบที่	7

ภาพหน้าปกสูจิบัตรนิทรรศภาพถ่ายนานาชาติ	 “วิถีชีวิต	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 บนความแตกต่าง”	

(Way	of	Life,	Traditions	and	Cultures	on	the	Differences)

       

	 ภาพ	 “ใครใคร่ค้า..ค้า	 1”	 

(Mahachai	 Railway	 Market	 1)	

เป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์บริเวณ

ตลาดมหาชัย	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ภาพ

นี้เดิมทีผู้สร้างสรรค์ต้ังใจจะถ่ายภาพวิถี

ชีวิตชาวเมียร์ม่าที่มาอาศัยในจังหวัด

สมุทรสาคร	 แต่ในขณะที่เดินสํารวจ

บริเวณตลาดมหาชัยโดยรอบ	 ก็พบว่ามี

สถานีรถไฟสายมหาชัย	 -	 วงเวียนใหญ่	

ที่รถไฟต้องขับผ่านตลาดของแม่ค้าที่วาง

ของชิดติดริมรางรถไฟ	 และมีตาราง

กําหนดเวลารถไฟออกที่แน่ชัด	 ทําให้ผู้สร้างสรรค์เลือกมุมกล้องไว้ล่วงหน้าได้	 และรอคอยจังหวะที่

รถไฟออกพ้นมาจากสถานีพร้อมกับช่วงที่นายสถานีจะลดธงสีเขียวลงก่อน

กล้องแคนนอน	รุ่น	EOS	5D	Mark	 III	 เลนส์ซูม	 (Zoom	Lens)	24-105	mm.	F-stop	8	Shutter	

speed	1/250

ภาพประกอบที่	8	“ใครใคร่ค้า..ค้า	1”	

(Mahachai	Railway	Market	1)
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 	 ภาพ	 “วิถีแห่งสายนํ้า	 2”	

(Water	is	Life	2)	เป็นการบันทึกภาพ

เหตุการณ์บริเวณชุมชนมีนบุรี	 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร	 ผู้สร้างสรรค์เดิน

สํารวจชุมชนตลาดมีนบุรี	 สังเกตเห็นว่า

ยังคงมีการเดินทางด้วยเรือหางยาวอยู่	

แต ่ ไม ่ ม ากนั ก เ รื อจะรอจนกว ่ าม ี

ผู้โดยสารนั่งจนเต็มลําเรือจึงจะออกเรือ	

ผู้สร้างสรรค์เลือกมุมภาพท่ีมีธงชาติอยู่

ในเฟรมด้วยเพื่อสื่อให้เห็นว่าคนไทยรัก

ชาติ

กล้องแคนนอน	 รุ่น	 EOS	 5D	Mark	 III	 เลนส์ซูม(Zoom	Lens)	 24-105	mm.	 F-stop	 8	 Shutter	

speed	1/250

 	 	 ภาพ	 “นาเกลือ”	 (Nakluea)	

เป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์ทํานาเกลือ	 จังหวัด

สมุทรสงคราม	 วิถีชีวิตการทํานาเกลือถือเป็นวิถี

ชีวิตที่หาดูได้ยาก	 เพราะมีอาชีพนี้ไม่มากนัก	 

ผู ้ ส ร ้ า ง ส ร รค ์ ขั บ รถตระ เ วน ไป ใน จั งหวั ด

สมุทรสงครามเรื่อย	ๆ	แต่ส่วนใหญ่ก็จะพบแต่กอง

เกลือที่เสร็จแล้ว	 จนสุดท้ายก็มาพบในช่วงที่เขา

กําลังทํากันอยู่	 แต่จะทํากันเป็นคู่	 ๆ	 เรียงกันเป็น

แถวยาว	 ๆ	 แต่ผู้สร้างสรรค์เลือกรอจังหวะที่เหลือ

เพียงคนเดียว	 เพื่อสื่อให้เห็นถึงความขยันของคน

ทํานาเกลือ

 

ภาพประกอบที่	10“นาเกลือ”	(Nakluea)

กล้องแคนนอน	รุ่น	EOS	5D	Mark	 III	 เลนส์ซูม	 (Zoom	Lens)	24-105	mm.	F-stop	8	Shutter	

speed	1/250

ภาพประกอบที่	9	“วิถีแห่งสายนํ้า	2”	(Water	is	Life	2)	
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	 ภาพที่ได้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	“พลวัตของภาพนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิต”	

(The	Dynamic	of	the	Still	Photograph	for	Quality	of	Life)	ปี	พ.ศ.	2563		มีจํานวน	3	ภาพดังนี้

 

ภาพประกอบที่	11

ภาพหน้าปกสูจิบัตรนิทรรศภาพถ่ายนานาชาติ

“พลวัตของภาพนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิต”	(The	Dynamic	of	the	Still	Photograph	for	Quality	of	Life)

  ภาพ	“แด่ทุกความทรงจํา	หมายเลข2” 

(For	 Every	 Memory	 No.2)	 เป็นภาพ

เหตุการณ์แสดงโชว์เชิดหนังใหญ่ให้กับนัก

ท่องเที่ยวได้ชม	 ณ	 บ้านศิลปิน	 คลองบาง

หลวง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	จังหวะที่ถ่าย

จะต้องรอช่วงที่มีท่าทางที่งดงาม	 ซึ่งการ

แสดงจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถ

บอกให้หยุดให้ถ่ายได้	 และก็ไม่รู้ว่าจะมีการ

แสดงท่าทางแบบไหนในช่วงเวลาใด	

กล้องแคนนอน	 รุ่น	 EOS	 Kiss	 X5	 เลนส์ซูม

(Zoom	Lens)	18-55	mm.	F-stop	4	Shutter	speed	1/160

 	 ภาพ	 “แด่ทุกความทรงจาํ	 หมายเลข	 3”	

(For	 Every	 Memory	 No.3)	 )	 เป็นการ

บันทึกภาพเหตุการณ์ประเพณีวิ่ งควาย	

จังหวัดชลบุรี	 เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็น

ประจําทุกปี	 ในวันขึ้น	14	คํ่า	 เดือน11	หรือ

ก่อนออกพรรษา	 1	 วัน	 เพื่อเป็นการทําขวัญ

ควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากการทํา

นามายาวนาน	 นอกจากนี้ประเพณีวิ่งควาย

ภาพประกอบที่	12	“แด่ทุกความทรงจํา	หมายเลข	2”	

(For	Every	Memory	No.2)

ภาพประกอบที่	13	“แด่ทุกความทรงจํา	หมายเลข	3”	

(For	Every	Memory	No.3)
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ยังเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควายที่เป็นสัตว์มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทยอีกทั้งยังเพื่อให้

ชาวบ้านได้มีโอกาสพักผ่อนมาพบปะสังสรรค์กันในงานวิ่งควาย	 การถ่ายภาพวิ่งควายจะเป็นการใช้

เทคนิคแพนกล้องด้วยความเร็วชัตเตอร์ตํ่า	 สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือภาพจะไม่โฟกัสตรงที่ควายและ

สีหน้าของคนควบคุม	และช่วงเวลาที่ควายวิ่งจะรวดเร็วมาก

	กล้องแคนนอน	รุ่น	EOS	5D	Mark	III	เลนส์ซูม	(Zoom	Lens)	24-105	mm.	F-stop	4	Shutter	

speed	1/100

	 	 	 	 	 	 	 ภาพ	“แด่ทุกความทรงจํา	หมายเลข	4”	

(For	Every	Memory	No.4)	เป็นการบันทึก

เหตุการณ์วิถีชีวิตในบริเวณชุมชนคลองบาง

หลวง	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 บรรยากาศ

การเล่นนํ้าของเด็ก	ๆ	ริมคลอง	ผู้สร้างสรรค์

ต้องทําความสนิทสนมคุ้นเคยก็เด็กก่อน	 เพื่อ

จะสามารถติดตามใกล้ชิดได้	 และบางครั้งก็

สามารถร้องขอให้สัญญาณก่อนจะกระโดด

นํ้าได้	 เพื่อให้สามารถถ่ายได้มุมและช่วงเวลา

ที่ต้องการได้

 

กล้องแคนนอน	 รุ่น	 EOS	700D	 	 เลนส์มุมกว้าง	 (Wide	 Lens)	 10-12	mm.	 F-stop	5.6	 Shutter	

speed	1/250

องค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 จากประสบการณ์ถ่ายภาพวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยที่ผ่านมาทําให้เห็นถึงความสําคัญ

ของเรื่องการจับจังหวะและสร้างสรรค์เรื่องราวในภาพถ่ายเป็นอย่างมาก	 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใน

การถ่ายภาพ	 เพราะที่ผ่านมาภาพที่ได้รับคัดเลือกจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติกับทาง

เครือข่ายก็จะมีทั้งกล้องรุ่นเริ่มต้นไปจนถึงกล้องรุ่นระดับมืออาชีพ	 รวมถึงเลนส์ก็มีหลากหลายระดับ

เช่นเดียวกัน	 และจากการนําภาพมาวิเคราะห์ถึงเรื่องราวเหตุการณ์ในขณะถ่ายภาพด้วยแล้ว	 ก็จะพบ

ว่ามุมมองและประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญในการถ่ายภาพแนววัฒนธรรมวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก 

เป็นแนวภาพที่ต้องมีการฝึกฝนเรื่องการสร้างมิติการมุมมองในการถ่ายภาพ	ต้องฝึกให้ภาพสามารถสื่อ

ความหมายได้ลึกซึ้ง	ฝึกการใช้	ฉากหน้า	ฉากหลัง	จุดเด่นหลัก	จุดเด่นรอง	การสร้างเรื่องราวเป็นสิ่งที่

ต้องคอยมั่นฝึกฝนเป็นประจํา	 ช่างภาพจะต้องมีลักษณะเป็นคนช่างสังเกต	 คิดสร้างสรรค์และอนุรักษ์

ไปพร้อม	ๆ	กัน	 เพื่อสร้างความเคยชิน	ต้องใช้จินตนาการ	การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าและมีความ

อดทนรอคอยในสิ่งที่ต้องการให้ได้ภาพ	 เพราะช่างภาพไม่สามารถควบคุมปัจจัยทั้งหมดให้เกิดขึ้นได้	

ภาพประกอบที่	14	“แด่ทุกความทรงจํา	หมายเลข	4”	

(For	Every	Memory	No.4)
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เหมือนอย่างการถ่ายภาพในแนวลักษณะอื่น	 ต้องยึดถือความเป็นจริงจะเกิดขึ้นโดยไม่ไปเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ	มิเช่นนั้นภาพถ่ายก็จะเป็นการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวที่เป็นจริง

คุณค่�สุนทรียะท�งวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ

	 คุณค่าของงานทัศนศิลป์เป็นศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยสายตา	 การรับรู้ทางการมองเห็นในแขนง

จิตรกรรม	 ประติมากรรมและภาพถ่าย	 ทําให้เกิดแรงกระตุ้นและตอบสนองทางด้านจิตใจ	 เป็นการ

ประสานกันของส่วนประกอบต่าง	ๆ	ของความงาม	เช่นจุด	เส้น	รูปร่าง	รูปทรง	สี	แสงเงา	พื้นผิว	ความ

กลมกลนืและการจัดองค์ประกอบภาพ	 ความหมายเรือ่งราวความเกีย่วข้องทีแ่ฝงอยูใ่นผลงานสร้างสรรค์	

อันจะนําพาไปสู่การตระหนักถึงการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามไว้	 รวมถึงจะสามารถนํา

ภาพถ่ายไปรณรงค์ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน	 อันจะก่อให้เกิดความ

เจริญของชุมชนที่ยั่งยืนได้

ข้อสรุป

	 บทเรียนการถอดประสบการณ์การถ่ายภาพแนววิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 ความศรัทธา	

พบว่าการจับจังหวะและสร้างสรรค์เรื่องราวในภาพถ่ายสําคัญกว่าอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ	 แต่มุมมอง

และประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญ	 ช่างภาพจะต้องมีลักษณะเป็นคนช่างสังเกต	 คิดสร้างสรรค์และ

อนุรักษ์ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ต้องใช้จินตนาการ	 การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า	 และต้องมีความอดทนรอ

คอยในสิ่งที่ต้องการให้ได้ภาพเพราะช่างภาพไม่สามารถควบคุมปัจจัยทั้งหมดให้เกิดขึ้นได้	 เหมือน

อย่างการถ่ายภาพในแนวลักษณะอื่น	 ต้องยึดถือความเป็นจริงจะเกิดขึ้นโดยไม่ไปเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

ได้ภาพที่ต้องการ	ต้องเป็นภาพถ่ายที่บันทึกเหตุการณ์เรื่องราวที่เป็นจริง	อันจะนําพาไปสู่การตระหนัก

ถึงการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามไว้
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บทคัดย่อ

	 ภาพถ่าย	 (Photograph)	 มีบทบาทสําคัญในสังคมและวัฒนธรรมของเรามาอย่างยาวนาน	

มนุษย์เราใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราว	สื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึก	หรือบันทึกความ

ทรงจํา	 นอกจากนี้ภาพถ่ายถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดความงามที่สามารถสัมผัสได้

โดยการมองเห็น	 เป็นการทําสําเนาคัดลอกวัตถุต่าง	 ๆ	 ในเวลาเพียงชั่วครู่ที่ปรากฏผ่านสายตา	 	 โดย

สะท้อนผ่านทัศนคติของผู้ที่ถ่ายภาพ	 ภาพถ่ายจึงมิใช่เพียงรายงานความเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา	

หากได้สอดแทรกความคิด	 อารมณ์ความรู้สึกของผู้ถ่ายภาพอย่างมีศิลปะและสอดคล้องกับสภาพ

สังคม	เพื่อเป็นการชี้แนะปัญหา	เสนอสิ่งที่ดีงาม	และเพื่อยกระดับชีวิตของมวลมนุษย์	ดังนั้นภาพถ่าย

จึงเปรียบได้กับภาพตัวแทนที่สะท้อนความเป็นจริงที่ถูกเลือกสรรโดยตามอําเภอใจของช่างภาพ		

	 ในการถ่ายภาพหัวข้อ	 “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”	 (Green	 Spirit)	 และ	 “วิถีการดําเนิน

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	(Green	Lifestyle)	มีวัตุประสงค์	ดังนี้คือ	1)	เพื่อผลิตงานสร้างสรรค์

ประเภทภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาษาของถ่ายภาพ	 2)	 เพื่อถ่ายทอดความคิดและ

ความงามในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 3)	 เพื่อจัดแสดงภาพถ่ายในงานนิทรรศการถ่ายภาพ	 โดยผู้

ถ่ายภาพต้องการที่จะถ่ายทอดสะท้อนเรื่องราว	 และความงามของวิถีการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม	 และแสดงออกถึงจิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ที่มนุษย์และธรรมชาติต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน	 เพื่อให้เกิดภาวะสมดุลทางธรรมชาติ	 การดํารงชีวิตของมนุษย์จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสิ่ง

แวดล้อม		สิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์	ผู้ถ่ายภาพ

มีความตั้งใจที่จะถ่ายภาพอย่างตรงไปตรงมา	ไม่มีการบิดเบือนด้วยการตัดต่อ	ตกแต่งภาพ	บันทึกสิ่งที่

ผู้ถ่ายมองเห็นว่าเป็นความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้	 ผู้ถ่ายภาพได้ทําการวางแผน	ออกแบบ	และผลิตภาพถ่าย

ที่ทอดความคิดและความงามที่ผู้ถ่ายมองเห็นให้ผู้อื่นเห็นหรือรับรู้	 ตามเรื่องราวที่เป็นจริงและเกิดขึ้น

จริงในเสี้ยววินาทีนั้น	 ๆ	 อย่างฉับพลัน	 โดยภาพชุดดังกล่าวได้รับคัดเลือกและจัดแสดงในนิทรรศการ

ก�รถ่�ยทอดแนวคว�มคิดผ่�นภ�ษ�ของภ�พถ่�ย
Conveying ideas through the language of photography

เพ็ญพักตร์	ศิริไตรรัตน์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ภาพถ่ายนานาชาติ	 “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”	 (Green	 Spirit)	 ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร	 และ	 นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “วิถีการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	

(Green	Lifestyle)		ณ	Communication	Arts	Gallery	มหาวิทยาลัยรังสิต

คำ�สำ�คัญ:	ภาพถ่าย	การถ่ายภาพ	ภาษาของภาพถ่าย	แนวความคิด

ABSTRACT

	 Photography	is	a	key	important	role	as	medium	to	communicate	especially	for	

telling	stories	and	express	emotion	of	humans	in	each	society	and	culture.	In	addition,	

photography	is	an	art	that	is	used	to	convey	beauty	of	ideas	through	the	language	that	

can	be	touch	by	sight	 in	the	blink	of	an	eye	by	copying	of	the	reality	objects	that	 

reflected	through	ideas,	attitude	and	mood	of	the	photographer	that	not	only	to	re-

port	the	conscientious

	 In	this	paper	have	been	led	to	awareness	and	appreciation	of	values	as	well	as	

environmental	awareness.	It	creates	to	sustainable	environment	and	brings	the	peace	

of	humanity	that	convey	the	story	and	beauty	of	an	environmentally	friendly	lifestyle	

and	showing	an	awareness	of	environmental	conservation	that	humans	and	nature	

have	to	support	each	other	to	achieve	natural	equilibrium	human	life	must	depend	

on	the	environment	around	human	beings,	each	needs	to	depend	on	and	integrate	

with	other	environment.	The	photographer’s	 intention	 is	to	shoot	honestly	without	

photo	editing	and	distortion	by	capturing	what	the	seeing	all	of	beauty	of	various	kinds	

of	the	world	environment	and	nature.	

	 In	 the	 subject	 photography	 “Green	 Spirit”	 and	 “Green	 Lifestyle”	 have	 the	 

following	objectives:					1)	to	produce	creative	photographic	works	that	can	convey	

ideas	 through	 the	 language	of	photography	 	 	 	 	 	 2)	 to	 convey	 ideas	 and	beauty	 in	 

environmental	 conservation.	 3)	 To	 showcase	 photographs	 in	 these	 international	 

photography	exhibitions.	The	photographer	wanted	to	convey	a	reflection	of	the	story.	

And	the	beauty	of	an	eco-friendly	lifestyle	and	showing	an	awareness	of	environmental	

conservation	that	humans	and	nature	have	to	support	each	other	to	achieve	natural	

equilibrium	human	life	must	depend	on	the	environment.	

	 Environment	plays	an	important	role	 in	human	development	and	quality	of	

life.	The	photographer’s	intention	is	to	shoot	honestly.	No	distortion	with	photo	editing,	

capturing	what	the	photographer	sees	as	the	beauty	of	nature	and	surroundings.	In	the	

production	process	of	this	creative	work,	the	photographer	has	been	planed,	designed	
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and	produced	photographs	that	convey	 idea	and	beauty	thoughts	and	beauty	that	

photographer	feels	and	sees	for	others	to	see	or	perceive.	Based	on	the	true	story	and	

that	happened	reflection	of	the	diversity	of	environment	around	us	to	development	

and	good	quality	of	human	lifes	and	make	the	human’s	spirit	awaken	for	the	environ-

ment	that	the	photographer	sees	or	is	perceived	by	others.	These	photographs	have	

represented	to	the	present	day	based	on	real	stories	that	happen	in	Thai	society	that	

have	been	selected	to	exhibited	in	the	international	photography	exhibition.	“Green	

Spirit”	 at	 the	 Bangkok	 Art	 and	 Culture	 Center	 and	 the	 International	 Photography	 

Exhibition	“Green	Lifestyle”	at	Communication	Arts	Gallery,	Rangsit	University.

Keywords:	Photograph,	Photography,	The	Language	of	Photography,	Ideas

แรงบันด�ลใจ

	 แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพชุดนี้เกิดจากการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง	 ๆ	 เพื่อตามหาความ

งดงามของธรรมชาตใินแต่ละสถานที	่แต่ละช่วงเวลา	ทีถ่่ายทอดอารมณ์ความรูสึ้กทีแ่ตกต่างกนัไปออกไป 

และในอีกทางหนึ่งการถ่ายภาพทิวทัศน์ถือเป็นการเก็บบันทึกการเดินทางไว้เป็นความทรงจําผ่าน

ภาพถ่าย	 ซึ่งการถ่ายภาพทิวทัศน์	 คือ	 การถ่ายภาพไลฟ์สไตล์ที่กว้างที่สุดรูปแบบหนึ่ง	 เนื่องจาก

เป็นการบันทึกประสบการณ์กลางแจ้งและมุมมองอันงดงามของโลกใบนี้	 เมื่อเราเดินทางไปยังดินแดน

ที่ไม่คุ้นเคย	 และผ่านไปพบวิวอันน่าทึ่งของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ	 สัญชาตญาณจะสั่งให้เราเอื้อม

คว้ากล้องถ่ายรูปเพื่อเก็บบันทึกความงดงามที่ปรากฏต่อสายตาตอนนั้น	 (Nikon,	 2564)	 ในการถ่าย

ภาพชุดนี้ผู้ถ่ายภาพมีความต้ังใจที่จะบันทึกภาพให้ภาพใกล้เคียงกับที่ผู้ถ่ายมองเห็นในขณะถ่ายภาพ	

กระบวนการหลังถ่ายภาพจะต้องผ่านการทําการแก้ไขให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากการเลือกมุม

กล้อง	การเปิดช่องรับแสง	การตั้งความเร็วชัตเตอร์	หรือปัจจัยอื่น	ๆ	ที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายภาพ

แนวคิดและทฤษีที่เกี่ยวข้อง

1. ทำ�คว�มเข้�ใจเรื่องก�รถ่�ยภ�พ (Understanding a Photography)

	 การถ่ายภาพ	(Photography)	ถือเป็นแบบจําลองของความจริง	(The	Model	of	Veracity)	

และความเป็นภาวะวิสัย	 (Objectivity)	 	 แต่ในความเป็นจริงการถ่ายภาพเป็นการจับลักษณะของ

ความเป็นจริง	 ที่ถูกเลือกสรรตามอําเภอใจของช่างภาพ	 	 และเป็นการทําสําเนาคัดลอกวัตถุต่าง	 ๆ	 

ในเวลาเพียงชั่วครู่ที่ปรากฏ	ผ่านสายตา		โดยสะท้อนผ่านทัศนคติของคนเพียงคนเดียว	คือ	ผู้ถ่ายภาพ	

สิ่งเหล่านี้ในอดีตถูกทําสําเนาคัดลอก	ออกมาในรูปแบบฟิล์มขาว-ดํา	จนมาถึงปัจจุบันในรูปแบบดิจิทัล	

แต่การถ่ายภาพยังถูกมองว่าเป็นสิ่งที่บันทึก	 ความจริงแท้อย่างสมบูรณ์	 เป็นภาวะวิสัยของการบันทึก

โลกที่มองเห็นได้	 	 สามารถทําให้การบันทึกโลกปรากฏแก่สายตา	 ซึ่งเป็นการมองโลกที่จริงแท้ที่สุด	 

นั่นคือภาวะวิสัยของการบันทึกที่ปราศจากอคติภาพถ่าย	 (Photograph)	สามารถถูกเห็นเป็นการผลิต
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ซํ้าความจริงที่แน่นอน	 และเป็นภาวะวิสัยที่ปราศจากอคติด้วยเช่นกัน	 ซึ่งนั่นคือ	 “งานศิลปะที่เลียน

แบบธรรมชาติ”	 และมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นศิลปะของการเลียนแบบ	 	 ที่ควรจะปรากฏให้เห็นถึง

ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดของการเลียนแบบธรรมชาติ	(Pierre	Bourdieu,	1990,	73-75)

2. ศิลปะภ�พถ่�ย (Photography)

	 ศิลปะภาพถ่ายถือกําเนิดในทวีปยุโรป	 เช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่น	 ๆ	 ภาพถ่ายเป็นศิลปะที่มี

ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว	 ที่แตกต่างจากศิลปะแขนงอื่น	 ๆ	 หลายประการ	 และลักษณะพิเศษของ

ภาพถ่ายนี้เองที่ทําให้	คนทั่วไปเกิดความสงสัยว่าภาพถ่าย	เป็นงานศิลปะหรือไม่

	 ปิกัสโซ	(Picasso)	ศิลปินเอกของโลกพูดถึงภาพถ่ายในปีี	พ.ศ.	2482	ว่า	“เมื่อเราสามารถเห็น

สิ่งที่เราปรารถนาจะแสดงออกในภาพถ่ายได้	 นั่นแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าจิตรกรหมดภาระแล้ว”	

แม้คําพูดของปิกัสโซจะไม่เป็นจริงทั้งหมด	 เพราะทุกวันนี้ภาพเขียนก็ยังคงมีความสําคัญอยู่	 แต่คําพูด

ของปิกัสโซมีความสําคัญในแง่ที่ว่า	 แม้ศิลปินเอกอย่างปิกัสโซยังมองเห็นศิลปะในภาพถ่ายและให้

ความสําคัญแก่ภาพถ่าย	จึงไม่น่ามีข้อกังขาว่าภาพถ่ายจะเป็นศิลปะหรือไม่อีกต่อไป

	 ชีวิตและวิญญาณของภาพถ่าย	 คือ	 เรื่องราวหรือเนี้อหาที่ผู้ถ่ายภาพจะต้องบรรจุในภาพถ่าย	

ผู้ถ่ายภาพ	จะได้รับแรงบันดาลใจจากสังคมและสิ่งแวดล้อม	แล้วจึงถ่ายทอดสิ่งนั้นลงบนภาพถ่ายอีกที	

จึงกล่าวได้ว่า	ผู้ถ่ายภาพ	คือ	ศิลปินที่สร้างความสมจริงสร้างชีวิตและวิญญาณให้แก่ภาพถ่าย	ภาพถ่าย

จึงมิใช่เพียงรายงานความเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา	 หากได้สอดแทรกความคิด	 อารมณ์ความรู้สึกของ

ผู้ถ่ายภาพอย่างมีศิลปะและสอดคล้องกับสภาพสังคม	 เพื่อเป็นการชี้แนะปัญหา	 เสนอสิ่งที่ดีงาม	 และ

เพื่อยกระดับชีวิตของมวลมนุษย์	(คณะวิจิตรศิลป์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2560)

3. ก�รดูภ�พถ่�ย (Way of seeing)

	 ภาพทุกภาพแสดงออกถึงการมองเห็น	 ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือภาพถ่าย	 ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ถงึสิง่ทีผู่ว้าดหรอืผูถ่้ายภาพเหน็	 และเลือกสิง่นัน้	 ๆ	 เพือ่ถ่ายทอดความเข้าใจและตคีวามสิง่ทีเ่ห็นออกมา	

ผู้ที่วาดภาพจะสะท้อนสิ่งที่เห็นด้วยการวาดเส้นต่าง	 ๆ	 ประกอบกันขึ้นใหม่บนผืนผ้าใบหรือกระดาษ	 

ผู้ที่ถ่ายภาพจะสะท้อนสิ่งที่เห็นด้วยการเลือกมุมกล้อง	 จัดองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของภาพถ่ายประกอบ

กันขึ้นใหม่บนแผ่นฟิล์ม	 ถึงแม้ว่าภาพถ่ายจะสะท้อนสิ่งที่ผู้ถ่ายภาพเห็นออกมา	 แต่เราจะเข้าใจหรือ

ชื่นชมภาพนั้น	ๆ	หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามองภาพนั้น	ๆ	ด้วย	เมื่อภาพถ่ายถูกนําเสนอเป็นงาน

ศิลปะ	 มุมมองของคนที่มองภาพก็จะได้รับอิทธิพลมาจากชุดของสมมติฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะ

ว่าสิ่งไหน	คือ	ความงาม	ความจริง	รสนิยม				เป็นต้น	ความเป็นเอกภาพขององค์ประกอบในภาพถ่าย

แสดงออกถึงพลังของภาพ	ซึ่งองค์ประกอบต่าง	ๆ	ที่ถูกถ่ายขึ้นนั้น	ก็คือ	ความต้องการที่จะสื่อถึงความ

รู้สึกของภาพนั้น	 ภาพถ่ายเป็นสิ่งที่สะท้อนแนวความคิดของผู้คนในแต่ยุคสมัย	 ภาพถ่ายเป็นสื่อที่

สามารถนําเสนอ	 “ภาพเสมือนจริง”	 และการมองโลกของผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นเป็น

ความจริงในแง่ของการสร้างสรรค์งานภาพถ่าย	 เป็นสื่อทางภาพที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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มากมายในหลากหลายสาขาอาชีพ	 ไม่ว่าจะเป็นเชิงการค้า	 การศึกษา	 การสื่อสารมวลชน	หรือว่างาน

ศิลปะ	 งานที่ออกมา	 จึงมีมากมายหลายประเภทตามแต่วัตถุประสงค์ของเนื้องานและการสะท้อน

ความคิดของผู้ถ่าย	 ดังนั้น	 การดูภาพถ่ายในแต่ละประเภท	 จึงต้องมีวิธีการดูหรือวิธีทําความเข้าใจที่

แตกต่างกันไปอีกด้วย	(John	Berger,	1972)

4. ภ�ษ�ของภ�พถ่�ย (The Language of Photography)

	 การถ่ายภาพเป็นมากกว่าเทคนิคทางศิลปะ	 การถ่ายภาพเป็นเทคนิคการสื่อสารความคิดของ

ผู้ถ่ายภาพ	 โดยใช้ภาษาในการสื่อสารที่เรียกว่า	 ภาษาภาพ	 (Visual	 Language)	 การถ่ายภาพเป็น

ภาษาภาพที่ีมีโครงสร้าง	 และโครงสร้างนี้เป็นภาษาที่สื่อกันได้ทางสายตาหรือการมองเห็น	 ภาพถ่าย

เป็นสิ่งที่จัดเก็บช่วงเวลา	ซึ่งจะถูกหยุดหรือถูกแช่แข็งเอาไว้ด้วยกล้องถ่ายรูป	และสามารถส่งผ่านเรื่อง

ราวออกมาได้ผ่านมุมมองและแนวคิดของผู้ถ่าย	 เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการสร้างภาพถ่ายที่ดีผู้ถ่ายจําเป็น	

ต้องตรวจสอบว่า	 “มองเห็น”	 อะไรผ่านช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป	 (Viewfinder)	 และตรวจสอบ

หลักการพื้นฐานที่ใช้ในการถ่ายภาพ	คือ	ภาษาภาพ	ซึ่งภาษาภาพนี้ก็เช่นเดียวกับการสื่อสารด้วยภาษา

ใด	ๆ	ที่ต่างก็มีโครงสร้างของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเช่นกัน		โครงสร้างของภาษาภาพที่ใช้ในการถ่าย

ภาพ	หรือภาษาแห่งการถ่ายภาพประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้คือ	แสง	(Light)	เวลา	(Time)	องค์

ประกอบภาพ	(Composition)	วัตถุ	(Subject	&	Object)	และสีสัน	(Color)	โดยมีรายละเอียดดังต่อ

ไปนี้

 4.1 แสง (Light)

	 แสงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทําให้ภาพถ่ายนั้นสวยงาม	 เมื่อถ่ายภาพเลนส์กล้องจะบันทึกแสง

เอาไว้	 ในการสื่อสารผ่านภาพถ่ายช่างภาพต้องพึ่งพาประสาทสัมผัสทั้งห้า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอง

เห็นที่จะช่วยในการบันทึกและส่งผ่านข้อความของช่วงเวลาที่ถูกเก็บเอาไว้นั้น	 แสงจากภาพถ่ายทําให้

เราสามารถบอกเล่า	อารมณ์และกระตุ้นความรู้สึกร่วมจากผู้ที่มองดูภาพได้

 4.2 เวล� (Time) 

	 ภาพถ่ายแต่ละภาพเป็นการบันทึกแสงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	ซึ่ง	“ช่วงเวลา”	ที่ถ่ายภาพอาจ

ปรากฏขึ้นแบบทันทีทันใด	 แต่ภาพถ่ายก็ยังสามารถบันทึกและบอกเล่าเรื่องราวที่มีทั้งจุดเริ่มต้น	 ตอน

กลางและบทสรุปได้	 ดังนั้น	 เวลาที่เหมาะสมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของภาพถ่ายที่ดี	 บางครั้ง

ภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงจากช่างภาพชื่อดังที่เป็นที่รู้จักและเราก็ชื่นชอบนั้นถูกถ่ายในเวลาที่เหมาะเจาะ	

โอกาสในการถ่ายภาพนั้นเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาทีสั้น	ๆ 	และการเก็บภาพในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบนั้นได้	

จะเป็นการส่งผ่านข้อความของความทรงจําที่ถูก	จัดเก็บไว้ได้ในเวลาที่พอดี

  4.3 องค์ประกอบภ�พ (Composition)

	 การถ่ายภาพมีหลักพื้นฐานที่ช่างภาพจะต้องศึกษาเรียนรู้	 คือ	 เรื่องของการจัดองค์ประกอบ

ภาพ	 การวางสัดส่วนของภาพเป็นสิ่งที่ช่างภาพต้องคํานึงถึงเมื่อทําการจัดองค์ประกอบภาพ	 เช่นเดียว

กับศิลปินวาดภาพในสมัยเรอเนสซองต์	 อัตราส่วนและสัดส่วนมีความสําคัญต่อผลลัพธ์ท้ายสุดของ 
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ผลงานศิลปะ	คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์	ของภาพถ่ายนั้นขึ้นอยู่กับการวางสัดส่วนของภาพ	ช่างภาพที่

ดีจะต้องสามารถควบคุมตําแหน่งที่ต้องการจัดวางวัตถุในภาพได้	การจัดองค์ประกอบภาพจึงเป็นเรื่อง

ของ	พื้นที่ว่าง	 (Positive/Negative	Space)	 เส้นนําสายตา	 (Visual	Pathways)	ความแตกต่างและ

โทนสี	(Contrast	and	Tonality)	ขนาดและสัดส่วน	(Scale)	ความสมดุล	(Balance)	การจัดส่วนภาพ

หรือการตัดส่วนภาพ	(Cropping)	สัดส่วน	(Proportion)

 4.5 วัตถุหลักในก�รถ่�ยภ�พ (Subject & Object)

	 การให้ความสําคัญกับวัตถุในการถ่ายภาพด้วยการใส่กรอบให้มัน	จะสามารถเรียกความสนใจ

จากผู้ชม	และทําให้พวกเขาได้รับรู้ว่าภาพนั้นโฟกัสอยู่ที่อะไร	และอะไรคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึง	ดังนั้น	

ช่างภาพต้องลองมองดูและสังเกตวัตถุที่จะถ่ายก่อนลงมือถ่ายภาพ	 เพราะวินาทีที่แตกต่างกันก็แปร

ผลออกมาเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันได้ด้วย

 4.6 สีสัน (Color)

	 ช่างภาพทํางานเกี่ยวข้องกับสีเช่นเดียวกับจิตรกรที่ต้องเลือกใช้สีในงาน	เพื่อสร้างผลของภาพ

ที่ทําให้เกิดอารมณ์	หรือการสื่อสารความคิดหรือความรู้สึก	 (idea	or	 feeling)	ของผู้ถ่ายภาพออกไป	

สีสันในภาพถ่ายจึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยให้ภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวที่จะสื่อสารได้	 ช่าง

ภาพควรใช้สีให้เป็น	ข้อได้เปรียบของงาน	เพราะสีสันที่แตกต่างกันสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่าง

กันได้	 สื่อสารถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกันจากวิธีที่แตกต่างกันของการเลือกแสงและ

สีสันที่ต่างกัน	(Bob	Rogers,	2016)	

5. ก�รถ่�ยทอดแนวคว�มคิดผ่�นภ�พถ่�ย

	 ภาพถ่าย	 (Photograph)	 ถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญต่อผู้คนในสังคม	 ที่ใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อใน

การบอกเล่าเรื่องราวต่าง	 ๆ	 แทนคําพูด	 ดังคํากล่าวที่ว่า	 “ภาพหนึ่งภาพแทนคําพูดได้เป็นพันคํา”	

นอกจากนี้การถ่ายภาพยังถือได้ว่าเป็นการสร้างงานศิลปะแขนงหนึ่ง	 ซึ่งมีความเป็นสุนทรียศาสตร์	

(Aesthetics)	 ที่สามารถสัมผัสได้โดยการมองเห็น	 ภาพถ่ายสามารถเป็นตัวบอกถึงเรื่องราวต่าง	 ๆ	 ได้

เป็นอย่างดี	การใช้เทคนิควิธีการหลากหลายและการเล่าเรื่อง	(Narrative)	ผ่านภาพถ่าย		มีส่วนสําคัญ

ในการประกอบสร้างมิติทางสุนทรียะทั้งสิ้น	เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มองภาพถ่ายภาพหนึ่งนั้น	ผู้ดูกว่าครึ่ง

ต้องสามารถรับรู้และเข้าใจได้ในทันที	 แต่การดูภาพถ่ายในบริบททางสุนทรียะไม่สามารถกําหนดได้ว่า

ภาพแต่ละภาพ	 มีความงามที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล	

(Personal	Experience)	ทีต่่างมปัีจเจกภาพในตัวเอง	ต่างมีภมูหิลงั	สตปัิญญา	รวมถงึปัจจยัด้านต่าง	ๆ	 

ที่ทําให้แต่ละคนมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันต่อสิ่งเดียวกัน	อาทิ	การให้คุณค่ากับงานศิลปะ	ชิ้นหนึ่งที่ซึ่ง

คนหนึ่งบอกว่าสวยงาม	อีกคนหนึ่งบอกว่าดูไม่รู้เรื่อง	ไร้สาระ	(ปรัชญา	เปี่ยมการุณ,	2556)

	 ความงามทางศิลปะแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภทใหญ่	 ๆ	 ได้แก่	 ความงามที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ	และความงามที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์
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	 5.1	 ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 เป็นความงามที่ปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติของสิ่ง

ต่าง	ๆ	เช่น	ความงามของดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณและยามอัสดง	ความงามของดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ	

ความงามของภูเขา	ต้นไม้	ดอกไม้	ที่สัมพันธ์กลมกลืนกับบรรยากาศ	ความงามของสัตว์และพืชใต้ทะเล

ที่มีรูปร่างและสีสันสดสวย	 ความงามของนกยูงเวลารําแพน	 ความงามของลักษณะสีขนไก่หรือขนนก	

ความงามในลวดลายและสีสันของ	แมลง	เป็นต้น

	 5.2	 ความงามที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์	 เป็นความงามที่มีผลมาจากธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเป็นแรงดลใจ	 ในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มีความงาม	

เช่น	งานจิตรกรรม	งานประติมากรรม	และงานสถาปัตยกรรม	เป็นต้น

กระบวนก�รและเทคนิคในก�รสร้�งง�น

	 ในการถ่ายภาพผู้ถ่ายภาพได้เลอืกการถ่ายภาพแบบ	 Straight	 Photography	 และ	 Snapshot	

เพื่อถ่ายทอดความคิดและความงามที่ผู้ถ่ายมองเห็นให้ผู้อื่นเห็นหรือรับรู้ตามเร่ืองราวที่เป็นจริงอย่าง

ตรงไปตรงมา	และเรื่องราวเกิดขึ้นจริงในเสี้ยววินาทีนั้น	ๆ	อย่างฉับพลัน

	 สเตรท	 โฟโตกราฟฟี่	 (Straight	Photography)	 เป็นภาพถ่ายที่บันทึกและนําเสนออย่างตรง

ไปตรงมา	 ไม่มีการแต่งเติมให้ภาพนั้นดูผิดเพี้ยน	 นั่นคือถ่ายภาพมาอย่างไรก็นําเสนอออกมาตามนั้น	

และตามความหมายนี้ทําให้ภาพถ่ายส่วนใหญ่ที่พบเห็นเข้าข่ายสเตรท	 โฟโตกราฟฟี่	 แทบทั้งสิ้น	 ไม่ว่า

จะเป็นภาพวิวทิวทัศน์	 สถาปัตยกรรม	คน	สิ่งของ	ภาพถ่ายในหนังสือ	นิตยสาร	ข่าว	 โฆษณา	รูปติด

บัตร	ภาพบุคคล	ฯลฯ	ในทางประวัติศาสตร์ศิลป์	เมื่อกล่าวถึง	สเตรท	โฟโตกราฟฟี่	จะหมายถึงกระบวน

คิดเชิงปรัชญาของงานศิลปะภาพถ่ายประเภทหนึ่ง	 ซึ่งอยู่ในแนวคิดของลัทธิศิลปะสมัยใหม่	 (Mod-

ernism)	หรือภาพถ่ายสมัยใหม่	(Modern	Photography)	ที่มีบทบาทอิทธิพลอย่างสูงตั้งแต่ศตวรรษ

ที่	 20	 จนถึงปัจจุบัน	 แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เป็นไปตามแนวคิด	 ศิลปะสมัยใหม่ที่มีชื่อว่า	 ภาพถ่ายคือ

การบันทึกชีวิต	 หรือความจริงเป็นความจริงที่บันทึกไว้ในเศษเสี้ยวของวินาที	 ภายในกรอบสี่เหลี่ยมที่

ช่างภาพจะเลือกภาพที่จะนํามาเสนอเท่านั้น	 ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องแต่อย่างใดเลย	 ตัวอย่าง

เช่น	 เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน	 30	 นาที	 แต่ในภาพถ่ายหนึ่งภาพ	 เวลาที่ใช้เปิด	 ปิด	 รูรับแสง	

และเก็บภาพหนึ่งไว้	อาจกินเวลาแค่	1	/	125	วินาที	ดังนั้นสิ่งที่เห็นในภาพถ่ายหนึ่งภาพ	จึงเป็นบันทึก

ของสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่ว	1/125	วินาที	เท่านั้น	ด้วยเหตุนี้ในภาพถ่ายหนึ่งภาพ	ผู้ดูภาพจะไม่สามารถรับรู้

เรื่องราว	หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวินาทีก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้น	ถึงแม้ว่า	เหตุการณ์เดียวกันจะ

มีการบันทึกภาพเก็บไว้หลายเฟรมติดต่อกัน	ในแต่ละเฟรมยังคงเป็นภาพเศษเสี้ยวของวินาทีอยู่ดี	แนว

คิดสเตรท	โฟโตกราฟฟี่	ตามลัทธิศิลปะสมัยใหม่เชื่อว่าภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งสองมิติอยู่บนแผ่นกระดาษ	

และอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเสมอ	ดังนั้น	ผู้ดูภาพจะเห็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นถูกบันทึกไว้ภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้

เท่านั้น	 ความเป็นจริงในภาพถ่ายจึงเป็นเสมือนความเป็นจริงที่มองผ่านสายตาของช่างภาพ	 (ภูมิกมล	

ผดุงรัตน์,	2550)
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	 การถ่ายภาพแบบ	Snapshot	มีความหมายที่รู้กันในวงการถ่ายภาพว่า	คือ	การถ่ายภาพอย่าง

รวดเร็ว	 ไม่ประณีต	 เหมือนเกิดจากความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่ประสาของมือสมัครเล่น	 แต่หาก

ทัง้หมดได้ผ่านกระบวนการคดิ	 และไตร่ตรองของช่างภาพมาแล้วอย่างด	ี เพือ่ถ่ายทอดถงึเรือ่งราวต่าง	 ๆ	

ที่เกิดขึ้น	 ลักษณะภาพที่ได้จะดูไม่สมบูรณ์แบบ	 เช่น	 หลุดโฟกัส	 องค์ประกอบผิดพลาด	 สว่างหรือมืด

เกินไป	 ความไม่สมบูรณ์แบบนี้เองเป็นเอกลักษณ์ของการถ่ายภาพแนวนี้	 ในอดีตจุดมุ่งหมายของ	

Snapshot	คือ	การมีกล้องไว้ถ่ายภาพเรื่องราว	ของตัวเองเป็นส่วนใหญ่	ภาพ	Snap	ที่ได้	จึงเป็นไปได้

ทั้งภาพอยู่ในพื้นที่ข้างนอก	(Public)	และภาพที่อยู่ใน	พื้นที่ส่วนตัว	(Private)	และอาจจะกล่าว	ได้ถึง

กับว่า	 เราจะ	 Snap	 อะไรก็ได้ทั้งนั้น	 โดยมีข้อแม้ที่ว่า	 “ต้องเร็ว	 และไม่ปราณีต”	 ภาพที่ออกมาจึงดู

เหมือนถ่ายแบบไม่ตั้งใจ	(แต่จริง	ๆ	จงใจ)	(อัครา	นักทํานา,	2556)

	 ในการถ่ายภาพทั้ง	2	หัวข้อ	คือ	“จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”	(Green	Spirit)	และ	“วิถีการ

ดําเนินชีวิตที่เป็นมิตร	กับสิ่งแวดล้อม”	(Green	Lifestyle)	ผู้ถ่ายภาพได้ใช้เทคนิคและวิธีการ	ดังนี้

 1. ทำ�คว�มรู้จักกับหัวข้อเรื่องที่เร�จะถ่�ยภ�พ	ก่อนที่ผู้ถ่ายภาพจะเลือกสถานที่และเริ่มต้น

การถ่ายภาพ	ผู้ถ่ายได้ใช้เวลาในการตีความหมายหัวข้อ	ในการถ่ายภาพทั้ง	2	หัวข้อ	คือ	“จิตตระหนัก

รกัษ์สิง่แวดล้อม”	(Green	Spirit)	และ	“วถิกีารดาํเนนิชวีติทีเ่ป็นมติร	กบัสิง่แวดล้อม”	(Green	Lifestyle)	

โดยผู้ถ่ายภาพได้ตีความโดยสรุปสั้น	 ๆ	 ดังนี้คือจิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม	 (Green	 Spirit)	 =	 การ

ปลูกจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	และวิถีการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (Green	Lifestyle)	=	

การดําเนินชีวิตประจําวันของ	ผู้คนในสังคมที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

 2. ก�รเลือกฉ�กและสถ�นที่ในก�รถ่�ยภ�พ	สถานที่ที่จะปรากฏบนภาพถ่าย	จะต้องเป็นตัว

ช่วยที่จะเล่าเรื่องราวของภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี	 การเลือกสถานที่และฉากจึงมีความสําคัญอย่างสูง	 

ที่จะสามารถเติมเต็มจินตนาการในการเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและยังทําให้ภาพถ่ายดูสมบูรณ์ตรง

ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างงาน	โดยสถานที่ที่เลือกในการถ่ายภาพครั้งนี้	ผู้ถ่ายภาพได้เลือกสถานที่ที่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ	 สถานที่ที่ผู้คนอยู่อาศัยร่วมกับสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติ	ภูเขา	ทะเลสาบ	แม่นํ้า	ท้องนา	วัด	ตลาด	สวนสาธารณะ	รถไฟ	เครื่องบิน	ทางเดินเท้า

ตามถนนสาธารณะ	ฯลฯ

 3. เทคนิค และอุปกรณ	์ ผู้ถ่ายได้เข้าไปถ่ายภาพในสถานที่ต่าง	 ๆ	พยายามมองหาสถานที่ที่

สามารถสื่อสารความคิด	 และ	 ความงามที่มีเอกลักษณ์	 บางสิ่งที่ผู้คนอาจมองข้ามและใช้จินตนาการ

เข้าช่วย	 ด้วยการถ่ายภาพแบบตรงไปตรงมา	 (Straight	 Photography)	 และในบางภาพใช้วิธีการ	

Snapshot	เมื่อพบสถานที่หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่น่าสนใจ	ก็จะทําการ	snap	ภาพทันที	โดยไม่ใช้

ขาตั้งกล้องและแฟลช	และสิ่งที่สําคัญ	คือ	การเชื่อมั่นในไอเดียของตนเอง	ไม่กลัวที่จะนําเสนอ	ไม่กลัว

หากมีไอเดียที่แตกต่าง	และไม่อายที่จะถ่ายมัน
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องค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 จากการถ่ายภาพผู้ถ่ายได้เรียนรู้ถึงวิธีถ่ายภาพทิวทัศน์	(Landscape)	สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ	

พร้อมกับได้เรียนรู้ถึงวิถีการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ได้พบกับสิ่งแวดล้อมมากมายหลาย

ประเภทที่อยู่รอบตัวมนุษย์	 ที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยและสอดประสานสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอื่นอย่าง

แนบแน่น	 ผู้ถ่ายได้เรียนรู้ถึงการเข้าใจสภาพเเสงธรรมชาติ	 ซึ่งเเสง	 (Light)	 เป็นปัจจัยหลักในการถ่าย

ภาพ	 และสําคัญมากสําหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ในธรรมชาติ	 ในโดยเเสงเเต่ละช่วงจะให้ความเเตก

ต่างกันด้านสี	 (Color)	 เเละความรู้สึกของภาพ	 ถ้าลองศึกษาจากภาพถ่ายของช่างภาพมืออาชีพ	 หรือ

ภาพบนนิตยสารท่องเที่ยว	 จะเป็นว่าภาพที่สวย	 ซึ่งหัวใจสําคัญก็ขึ้นอยู่กับเเสงของธรรมชาติ	 

ซึ่งภาพถ่ายทุกภาพที่จัดแสดงผู้ถ่ายได้เลือกใช้แสงธรรมชาติในการบันทึกภาพ	 อีกทั้งผู้ถ่ายได้เรียนรู้

และทดลองการถ่ายภาพทิวทัศน์	(Landscape)	แบบแนวตั้ง	ซึ่งภาพ	Landscape	ส่วนมากจะถูกถ่าย

ในเเนวนอน	จึงถูกเรียกว่า	Landscape	เเต่ก็ไม่ได้หมายความว่า	จะถ่ายเเบบเเนวตั้งไม่ได้เลย	การถ่าย

แบบแนวตั้งบางครั้งให้ความรู้สึก	และมุมมอง	(Perspective)	ที่แตกต่างออกไป	จึงเป็นตัวเลือกในการ

ถ่ายทอดแนวความคิดอีกทางหนึ่งด้วย	

	 นอกจากเทคนิควิธีการนําเสนอจากการสร้างสรรค์งานแล้ว	 การถ่ายทอดแนวความคิด	 การ

สื่อสารความหมาย	 เพื่อสร้างเป็นภาษาในภาพถ่าย	 ผู้ถ่ายได้มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับความงามทาง

ศิลปะภาพถ่ายเพื่อถ่ายทอดความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 ทําให้ในขณะที่ถ่ายภาพผู้ถ่ายจะต้อง

นึกถึงความหมายหรือเรื่องราวที่อยากจะสื่อ	และนําเสนอเรื่องราวออกมาแบบนั้น	ในช่วงแรกของการ

ถ่ายภาพทิวทัศน์นั้น	เป็นการมองหาสถานที่ที่สวยงาม	จัดมุมมอง	เเละองค์ประกอบให้อยู่ในเฟรม	เพื่อ

เเสดงให้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติ	 เเต่เท่านั้นยังไม่พอจุดสําคัญของการถ่ายภาพนั้นคือ	 เฟรมที่

เราเลือกจะถ่ายทอดแนวความคิดและสื่อถึงเรื่องราวอะไร	เพราะอะไร

คุณค่�สุนทรียะท�งวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ

	 ในการถ่ายภาพหัวข้อ	 “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”	 (Green	 Spirit)	 และ	 “วิถีการดําเนิน

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	 (Green	 Lifestyle)	 ผู้ถ่ายภาพต้องการที่จะถ่ายทอดสะท้อนเรื่องราว

และความงามของวิถีการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และแสดงออกถึงจิตตระหนักรักษ์สิ่ง

แวดล้อม	ที่มนุษย์และธรรมชาติต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้เกิดภาวะสมดุลทางธรรมชาติ	สิ่ง

แวดล้อมมากมายหลายประเภทที่อยู่รอบตัวมนุษย์ต่างต้องพึ่งพาอาศัยและสอดประสานสัมพันธ์กับสิ่ง

แวดล้อมอื่นอย่างแนบแน่น	การดํารงชีวิตของมนุษย์จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อม		สิ่งแวดล้อมที่

มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์	 ผู้ถ่ายภาพมีความตั้งใจที่จะถ่าย

ภาพอย่างตรงไปตรงมา	โดยได้ศกึษาเรยีนรูก้ารถ่ายภาพแบบ	Straight	Photography	และ	Snapshot	

โดยไม่มีการบิดเบือนด้วยการตัดต่อ	 ตกแต่งภาพ	 บันทึกสิ่งที่ผู้ถ่ายมองเห็นว่าเป็นความงามใน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อถ่ายทอดความคิดและความงามที่เป็นการสร้างงานศิลปะที่มีความเป็น

สุนทรียศาสตร์	 (Aesthetics)	 สามารถสัมผัสได้โดยการมองเห็น	 โดยผู้ถ่ายได้พยายามถ่ายทอด 
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แนวความคิดผ่านสิ่งที่ผู้ถ่ายมองเห็นให้ผู้อื่นเห็นหรือรับรู้	 ตามเรื่องราวที่เป็นจริง	 และเกิดขึ้นจริงใน

เสี้ยววินาทีนั้น	 ๆ	 อย่างฉับพลัน	 ซึ่งในการถ่ายภาพครั้งนี้ภาพถ่ายที่ได้จัดแสดงสามารถเป็นตัวบอกถึง

เรื่องราวต่าง	 ๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 มีการใช้เทคนิควิธีการหลากหลายและการเล่าเรื่อง	 (Narrative)	 ผ่าน

ภาพถ่ายจากผู้คนและสถานที่ที่แตกต่างกัน	 ทําให้ได้เห็นคุณค่าของความงามในธรรมชาติที่มนุษย์เรา

เป็นผู้อยู่อาศัยและทําหน้าที่เป็นผู้อนุรักษ์ในคราวเดียวกัน

	 ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายระดับชาติ	 และ

นานาชาติเครือข่ายนิเทศศาสตร์				ในหัวข้อ	“จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”	(Green	Spirit)	และ	“วิถี

การดําเนินชีวิต	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	 (Green	Lifestyle)	 รวมจํานวนทั้งสิ้น	 5	ภาพ	 โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

 

ภ�พถ่�ยที่ร่วมแสดงในง�น “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Green Spirit) จำ�นวน 4 ภ�พ

 

 

ชื่อภ�พ		 	 อุโมงค์ต้นไผ่	(Bamboo	tunnel)

ภ�พถ่�ยลำ�ดับที่ 	 A19	สูจิบัตรนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติจิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม	

	 	 	 เครือข่ายนิเทศศาสตร์	

สถ�นที่ในก�รถ่�ยทำ�	 วัดจุฬาภรณ์วนาราม	จ.นครนายก

แนวคิดในก�รถ่�ยภ�พ	 ธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์	ที่ให้ภาพของความงามทางสายตาและความ

	 	 	 รู้สึกแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล
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ชื่อภ�พ  	 ความงามของฤดูใบไม้ผลิ	(Beautiful	Spring)

ภ�พถ่�ยลำ�ดับที	่	 A20	สูจิบัตรนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติจิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม	

	 	 	 เครือข่ายนิเทศศาสตร์	

สถ�นที่ในก�รถ่�ยทำ�	 KYOTO		JAPAN

แนวคิดในก�รถ่�ยภ�พ	 ธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์	ที่ให้ภาพของความงามทางสายตา

	 	 	 และความรู้สึกแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล

 

ชื่อภ�พ 	 งานละเอียด	(Detailed	Work)

ภ�พถ่�ยลำ�ดับที	่ B8	 สูจิบัตรนิทรรศการภาพถ่าย

นานาชาติจิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เครือข่าย

นิเทศศาสตร์	

สถ�นที่ในก�รถ่�ยทำ�			OSAKA		JAPAN

แนวคิดในก�รถ่�ยภ�พ	 มนุษย์และธรรมชาติต่าง

ดูแลซึ่งกันและกัน	 เช่นเดียวกับคุณป้าที่บรรจงกวาด

เศษขยะชิ้นเล็ก	ๆ	ที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้
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ชื่อภ�พ 	 	แปะก๊วย	(Yellow	Ginkgo)	

ภ�พถ่�ยลำ�ดับที	่ B9	 สจูบัิตรนทิรรศการภาพถ่าย

นานาชาติจิตตระหนักรักษ์ส่ิงแวดล้อมเครือข่าย
นเิทศศาสตร์	
สถ�นที่ในก�รถ่�ยทำ� TOKYO		JAPAN

แนวคิดในก�รถ่�ยภ�พ	 ธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์	

ที่ให้ภาพของความงามทางสายตา	 และความรู้สึก

แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล

 ภ�พถ่�ยที่ร่วมแสดงในง�น “วิถีก�รดำ�เนินชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green 

Lifestyle) จำ�นวน 1 ภ�พ

 

ชื่อภ�พ		เส้นทางสู่ธรรมชาติ	(The	way	to	nature)

ภ�พถ่�ยลำ�ดับที	่ B9	 สูจิบัตรนิทรรศการ

ภาพถ่ายนานาชาติวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม	เครือข่ายนิเทศศาสตร์	

สถ�นทีใ่นก�รถ่�ยทำ� ARASHIYAMA	KYOTO		JAPAN

แนวคิดในก�รถ่�ยภ�พ	 ธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์	

ที่ให้ภาพของความงามทางสายตาและความรู ้สึก

แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล
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บทคัดย่อ

	 ในปี	 2559	 องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน	 (ASEAN	NTOs)	 ได้เปิดตัวแคมเปญการ

ท่องเที่ยว	VisitASEAN@50	Golden	Celebration	2017	เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการฉลองครบ

รอบ	50	ปีของอาเซียน	ซึ่งนําไปสู่การสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้

มุมมองทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย	อย่างไรก็ตามจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	19	ตั้งแต่ปลายปี	

พ.ศ.	2562	จนถงึปัจจบุนั	ทาํให้เกดิข้อจาํกดัในการเดินทางท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ	ส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 กระแสการท่องเที่ยวร่วมสมัยในรูปแบบดิจิทัล

เป็นการใช้เทคโนโลยีในการจําลองกิจกรรมและประสบการณ์การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง	 ๆ	 	 การ

ศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์วัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวบ้านป่าบง

เปียง	 อําเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์นาขั้นบันไดที่โดดเด่น

ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย	 การถ่ายภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบของการท่องเที่ยวดิจิทัล	

นําเสนอการจําลองลักษณะทางกายภาพเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย

และภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อม	 ภูมิทัศน์ที่ออกแบบ	 ภูมิชาติพันธุ์และภูมิทัศน์พื้นถิ่น	 เผยให้เห็น

พัฒนาการและพลวัตของสังคมท้องถิ่นและชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกถ่ายทอด

ออกมาในรูปแบบของการผสมผสานความเป็นชุมชนเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว

คำ�สำ�คัญ:	การถ่ายภาพทิวทัศน์ทางวัฒนธรรม,	การท่องเที่ยวดิจิทัล

Abstract

	 In	 2016,	 the	 ASEAN	 National	 Tourism	 Organization	 (ASEAN	 NTOs)	 launched	 

a	tourism	campaign.	VisitASEAN@50	Golden	Celebration	2017	to	promote	the	objectives	

of	the	50th	anniversary	of	ASEAN,	which	leads	to	building	a	tourism	identity	of	ASEAN	

member	states	under	a	multicultural	perspective.	However,	during	the	pandemic	of	

ภ�พถ่�ยภูมิทัศน์ท�งวัฒนธรรมและก�รท่องเที่ยวดิจิทัลร่วมสมัย

น�ขั้นบันไดบ้�นป่�บงเปียง อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Cultural Landscape Photography and Contemporary Digital Tourism Ban 

Pa Pong Piang Rice Terraces, Mae Chaem District, Chiang Mai Province

รัฐพล	ไชยรัตน์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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COVID-19	from	the	end	of	2019	until	the	present	causing	restrictions	on	both	domestic	

and	international	travel,	and		has	severe	impact	on	the	tourism	industry.	The	contemporary	

digital	tourism	trend	uses	technology	to	simulate	travel	activities	and	experiences.	This	

study	focuses	on		the	process	of	creating	cultural	landscapes	photography	of	Ban	Pa	

Bong	Piang,	tourist	attractions,	Mae	Chaem	district,	Chiang	Mai	Province	which	is	one	

of	 the	most	 prominent	 rice	 terraces	 homestay	 attraction	 in	 Thailand.	 Photographing	 

cultural	landscapes	using	a	digital	tourism	platform	is	presented	to	reflect	the	relationship	

between	 contemporary	 local	 cultures	 and	 the	 landscape	 of	 the	 environment,	 

designed	landscape,	ethnic	landscape,	and	local	landscape.	It	reveals	the	development	

and	dynamics	of	local	society	and	communities	with	unique	characteristics	that	are	

conveyed	in	the	form	of	a	perfect	blend	of	community	agriculture	and	tourism.

Keywords: cultural	landscape	photography,	digital	travel

แรงบันด�ลใจ

	 บทความในเรื่องภาพถ่ายภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวดิจิทัลร่วมสมัย”	 	 นาขั้น

บันไดบ้านป่าบงเปียง	 อําเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสื่อ

ภาพถ่ายภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของนาข้าวขั้นบันได	 บ้านป่าปงเปียง	 ในรูปแบบการท่องเที่ยวดิจิทัล	

ในปี	2559	องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน	(ASEAN	NTOs)	ได้เปิดตัวแคมเปญการท่องเที่ยว	

VisitASEAN@50	Golden	Celebration	2017	เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการฉลองครบรอบ	50	ปี

ของอาเซียน	 ซึ่งนําไปสู่การสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้มุมมอง

ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย	 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในมุมมองทางวัฒนธรรม	

ศาสนา	 และความเชื่อที่หลากหลายที่สุด	 แต่ละวัฒนธรรมเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์

ระหว่างผู้คนและภูมิทัศน์	 การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การจัดทําเอกสารการวิจัย	 และการสร้างภาพถ่าย 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสําหรับพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านป่าบงเปียง	อําเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในแหล่งท่องเที่ยวแบบผสมผสานที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนบน	 การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด	19	ในปลายปี	พ.ศ.	2562	จนถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.	2564)	เกิดข้อจํากัดในการเดินทางท่องเที่ยว

ทั้งในและต่างประเทศ	 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	

อย่างไรก็ตามกลับมีผลทําให้สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในบางช่วงระยะ

เวลาในระหว่างเกิดโรคระบาด	 ผู้คนส่วนใหญ่จําเป็นที่จะต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยทําให้ปริมาณการ

ใช้บริการของสื่อสังคมออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 การใช้เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 อินสตาแกรม	 (Insta-

gram)	ติ๊กต็อก	(TicTok)	และ	ยูทูบ	(YouTube)	ที่ผู้ใช้สามารถโฟสต์ไฟล์ภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพวิดีโอ

ของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	ๆ	 	 เพื่อเล่าประสบการณ์การเดินทางไปยังสถานที่นั้น	ๆ	 ให้กับผู้ชมที่สนใจ

และอยากเรยีนรูรั้บทราบข้อมลูเพือ่นาํไปประกอบการตดัสนิใจในการเดินทางท่องเทีย่วในทริปต่อ	 ๆ	 ไป 
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จึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล	 ที่ผู้รับชมจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวจากการ

บอกเล่าของผู้ที่เคยไปมาแล้ว	 นําเอาภาพและสิ่งที่ตนเองประสบมานําเสนอผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล

ในแง่มุมต่าง	ๆ	

	 ในศตวรรษที	่21	นกัท่องเทีย่วในยคุนีม้กัจะเลอืกเดินทางไปยังสถานที	่ทีพ่วกเขามคีวามคุน้เคย	

เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเคยได้เห็นภาพถ่ายของสถานท่ีที่พวกเขามีแผนจะเดินทางไป

เยี่ยมเยียนจากอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์มานับครั้งไม่ถ้วนจากบัญชีโซเชียลมีเดียของ

บุคคลที่พวกเขาชื่นชอบ	 การแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยวนับ

ร้อยนับพันภาพ	

	 ภาพทีถ่กูถ่ายจากสถานทีเ่ดยีวกนัและถกูนาํเสนอด้วยมมุมองทีน่่าสนใจแทบจะทกุซอกทกุมมุ	

สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีการใช้เทคโนโลยีสร้างภาพความเป็นจริงเสมือนเพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัส

ประสบการณ์การเยี่ยมชมแบบเสมือนจริง	 เป็นดังการจําลองสถานการณ์การท่องเที่ยวสําหรับผู้ที่

กําลังวางแผนจะเดินทางไปยังสถานที่นั้น	 ๆ	 เพื่อลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น	 เช่น	

การหลงทางที่อาจทําให้เสียเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว	 หรือไปยังสถานที่ที่ไม่เป็นไปตามความคาด

หวัง	 จากความเป็นมาที่กล่าวในเบื้องต้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

สร้างสรรค์	 “ภาพถ่ายภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวดิจิทัลร่วมสมัย”	 เพื่อการนําเสนอ

ประสบการณ์การท่องเที่ยวในมุมมองของภาพถ่ายภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

	 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสื่อภาพถ่ายภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของนาข้าวขั้นบันได	 บ้านป่า

ปงเปียง	ในรูปแบบการ	ท่องเที่ยวดิจิทัล

กรอบทฤษฎีและก�รทบทวนวรรณกรรม

	 การท่องเที่ยวดิจิทัลร่วมสมัยและลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของสถานท่ี

ท่องเที่ยวบ้านป่าบงเปียง	อําเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนบ้านป่าบงเปียง	เป็นหมู่บ้านของชาว

เขาปกาเกอะญอ	 ที่เข้ามาอยู่อาศัยและใช้พื้นที่ทําการเกษตรในอําเแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งภาย

หลังอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติ	 ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่	 ปลูกข้าวและข้าวโพด	 เป็น

อาชีพหลัก	มีระบบประปาภูเขาที่หล่อเลี้ยงนาข้าวในลักษณะเป็นขั้นบันไดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดย

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลําเลียงน้ําจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําตามลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นที่ลาดชัน

และมีการปรับสภาพของพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อให้นํ้าไหลเข้าสู่แปลงนาข้าวได้อย่างทั่วถึง	 ทําให้เกิด

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม	 เพราะตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เปิดโล่งและเป็นเนินเขาบนที่สูง	 ในฤดูการปลูกข้าว

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 กระทั่งถึงฤดูเก็บเกี่ยว	 ในเดือนตุลาคม	 เป็นช่วงที่สถานที่แห่งนี้มีความสวยงาม

และทิวทัศน์จะเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของกระบวนการเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่	 การปลูกต้นอ่อน	 

จนต้นข้าวจะแตกกอออกใบเต็มที่	 ไปจนถึงข้าวเริ่มออกรวงและค่อย	 ๆ	 เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองในฤดู 
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เก็บเกี่ยว	 การทํานาข้าวได้รับการปฏิบัติมาทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยเชื่อว่าชาวไทย

เป็นหนึ่งในผู้ปลูกข้าวรายแรก	ๆ	ของโลก	ประมาณ	2960	ปีก่อนคริสตกาล	(Gomez,	2544	อ้างถึงใน	

Chaiyarat,	2013)

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม

	 ค่านิยมของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ได้อธิบายไว้ใน	 

Cultural	Landscapes	and	Asia:	Reconciling	 International	and	Southeast	Asian	Values	 

ซึ่ง	Ken	Taylor,	 (2009)	กล่าวว่า	“ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และเอเชียตะวันออกท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ันได้อย่างสวยงาม	

และสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพียงเป็นผลที่เกิดจากวัฒนธรรมที่จับต้องได้เท่านั้น	 แต่ยังเป็นผลจาก

กระบวนการทางวัฒนธรรมที่มีค่านิยมที่จับต้องไม่ได้อีกด้วย”	 ความสัมพันธ์ระหว่างคนในท้องถิ่นกับ

สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นหนึ่งในทัศนียภาพของบ้านป่าบงเปียง	ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	

จากข้อมูลของมูลนิธิภูมิทัศน์วัฒนธรรม	 (The	 Cultural	 Landscape	 Foundation)	 “ภูมิทัศน์ทาง

วัฒนธรรมคือภูมิทัศน์ที่ได้รับผลกระทบ	 อิทธิพล	 หรือรูปร่างมาจากการมีส่วนร่วมของมนุษย์ภูมิทัศน์

วัฒนธรรมสามารถเชื่อมโยงกับบุคคลหรือเหตุการณ์”	 (https://www.tclf.org/places)	ดังนั้นผู้คนที่

อาศัยอยู ่ในพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดภาพลักษณ์ของภูมิทัศน์

วัฒนธรรมและสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของภูมิทัศน์ของพวกเขา	 “โดยรวมแล้ว	 ภูมิทัศน์ทาง

วัฒนธรรมเป็นผลงานศิลปะ	 การเล่าเรื่องวัฒนธรรม	 และการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ประจําภูมิภาค”	

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีหลายประเภท	 จําแนกตามหลักการออกแบบ	 (Designed	 Landscapes)	

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย	 (Ethnographic	 Landscapes)	 เหตุการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์	 กิจกรรม	 หรือบุคคล	 (โบราณสถาน)	 และภูมิทัศน์ที่วิวัฒนาการมาจากการใช้งานโดย	

คนที่มีกิจกรรมหรือการเข้าพักสร้างภูมิทัศน์เหล่านั้น	 (Vernacular	 Landscapes)	 ตามที่	 Emily	

Goldthorpe	(2013)	กล่าวถึงใน	A	Changing	Topography:	Culture	and	Nature	in	New	Zea-

land	 Landscape	 Photography	 ว่า	 “งานของช่างภาพในนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปี	 1865	 จนถึงปัจจุบัน

สะท้อนและตอบสนองต่อปัญหาโดยรอบของภูมิทัศน์	 การศึกษาดังกล่าวเป็นการตรวจสอบภาพของ

สถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการจัดการ	 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของเรากับสภาพ

แวดล้อมของเรา”	 การวิจัยยังสํารวจทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปต่อภูมิทัศน์และการถ่ายภาพและศึกษา

กระบวนการที่ทัศนคติของช่างภาพมีอิทธิพลต่อการผลิตภาพถ่ายทิวทัศน์

ก�รถ่�ยภ�พทิวทัศน์

	 การจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายทิวทัศน์ส่งผลต่อและมีอิทธิพลต่อการประเมินคุณค่าของ

ภาพถ่ายอย่างไร	 Svobodova	 และคณะ	 (2014)	 กล่าวว่าองค์ประกอบของภาพถ่ายทิวทัศน์ตามกฎ

สามส่วน	 (Rule	 of	 Thirds)	 และตําแหน่งของเส้นขอบฟ้าในภาพถ่าย	 ส่งผลกระทบอย่างชัดเจน 
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ต่อความสวยงามของภาพทิวทัศน์ที่นําเสนอ	 และ	 “การวางองค์ประกอบภูมิทัศน์ที่จุดตัดของตาราง

ของกฎสามส่วนช่วยปรับปรุงการประเมินความสวยงามของภาพในเชิงบวกของฉากภูมิทัศน์ทั้งหมด”	

ดังนั้นการจัดองค์ประกอบภาพที่ดี	 จึงมีอิทธิพลอย่างมากในการเพิ่มมูลค่าทางสุนทรียะให้กับภาพถ่าย

และสถานที่ท่องเที่ยวนั้น	ๆ	อีกทั้งยังเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้โพสต์อีกด้วย	

ก�รท่องเที่ยวยุคหลังสมัยใหม่

	 โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นแพลตฟอร์มส่ือดิจิทัลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เกินจริง	(Hyper-reality)	สามารถทําให้

ผู้ชมหลงใหลและเป็นส่วนในส่วนหนึ่งของ	 ประสบการณ์การเดินทางไปยังสถานที่ที่ยังไม่เคยไปมา

ก่อนและอาจเป็นส่วนกระตุ ้นให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเดินทางไปยังไปสัมผัสกับ

ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง	ด้วยเหตุนี้ภาพถ่ายที่แสดงถึงเหตุการณ์หรือจุดหมายปลายทาง

ของสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะในด้านการสร้างประสบการณ์ทางการท่อง

เที่ยวของผู้ที่สนใจก่อนการ	 เดินทางไปยังสถานที่จริงผ่านเทคโนโลยีของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี

คุณลักษณะแตกต่างกัน	 ส่งผลให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงลักษณะทางกายภาพของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นในหลาก

หลายมิติ	 เช่น	 การนําเสนอประสบการณ์การเดินทางใน	 อินสตาแกรม	 (Instagram)	 ที่ผู้ชมหรือ 

ผู้ติดตาม	 (Followers)	 สามารถเข้าชมและรับรู้ประสบการณ์การเดินทางและไลฟ์สไตล์	 (Lifestyle)	

ของผู้โพสต์ได้ในลักษณะที่เป็นกลุ่มเครือข่าย	 (Network)	 ซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่จะติดตามเนื้อหาการเล่า

เรื่องของผู้โพสต์ที่ตนเองชื่นชอบอยู่แล้วเท่านั้น	 และจะได้รับประสบการณ์การเดินทางไปยังสถานที่

ต่าง	ๆ	ตามลักษณะไลฟ์สไตล์	(Lifestyle)	ของผู้โพสต์	ทําให้ผู้เข้าชมนอกจากจะได้รับชมภาพถ่ายและ

วิดีโอที่มีสุนทรียะสวยงามแล้วยังได้ความรู้สึกถึงความใกล้ชิดผูกพัน	 (Connect)	 กับผู้โพสต์อีกด้วย	 

ในขณะที่การนําเสนอประสบการณ์การเดินทางในสื่อติ๊กต็อก	 (TikTok)	 ผู้ชมจะรับการเข้าชมโดยใช้

ระบบอัลกอริทึ่ม	 (Algorithm)	 ของแอปพลิเคชัน	 หรือโปรแกรมอัจฉริยะของสื่อติ๊กต็อก	 ที่คัดสรร

เนื้อหาตามความต้องการของผู้ชมโดยรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของผู้ใช้แล้วนํามาประมวล

ผลเพื่อค้นหาและคัดสรรเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ชมให้มากที่สุด	 ข้อมูลของผู้ใช้อาจจะได้

มาจาก	 กิจกรรมการโต้ตอบกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่น	 เช่น	 เนื้อหาที่ติดตาม	 ความคิดเห็นที่ผู้ชมโพสต์	 

การกดไลค์และแชร์	หรือประเภทเนื้อหาของวิดีโอที่ผู้ชมได้เปิดรับชมตั้งแต่ตนจนจบ	 เนื้อหาของวิดีโอ

จะถูกคัดเลือกโดยระบบของติ๊กต็อก	 (TikTok)	 โดยไม่เน้นว่าใครเป็นผู้โพสต์	 ทําให้ผลงานวิดีโอที่เกี่ยว

กับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น	 ๆ	 ถูกกระจายไปยังผู้รับชมได้อย่างกว้างขวางและมีเนื้อหาที่หลากหลาย	

มากกว่าการจัดทําโดยผู้โพสต์คนใดคนหนึ่ง	
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กระบวนก�รเทคนิคในก�รสร้�งง�น และองค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 ผลงานภาพถ่าย	 สัมผัสรักจากสายหมอก	 Kisses	 from	 the	 Cloud	 (ภาพหมายเลขที่	 1)	 

ผู้ถ่ายตั้งกล้องถ่ายจากบริเวณระเบียงหน้าบ้านพัก	 เป็นเวลาในช่วงเช้าที่มีหมอกเคลื่อนเข้ามาในระยะ

ที่เป็นรอยต่อของหุบเขาระหว่างนาขั้นบันไดกับป่าดิบชื้น	 สื่อให้ถึงความขัดแย้ง	 และการต่อสู้ระหว่าง

ความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติกับความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ท่ีถูกมนุษย์คัดสรรและกําหนดให้มี

ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 ในภาพจะมีบ้านเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึง

อํานาจการเข้าครอบครองและเป็นเจ้าของ	 นักท่องเที่ยวที่เข้าพักสามารถทํากิจกรรมการถ่ายภาพใน

มุมต่าง	ๆ	ได้อย่างอิสระ

ผลง�นภ�พถ่�ย 

สัมผัสรักจากสายหมอก	(Kisses	from	the	Cloud)	

ร�ยละเอียดข้อมูลภ�พ

ข้อมูลภ�พท�งเทคนิค 

Shutter	Speed		1/200	Focal	Length	105mm

F-Stop	f/8				ISO	200

Camera	Canon	6D	mark	ii	,	Canon	EF	24-105mm	f4L	IS

ถ่ายบนขาตั้งกล้อง

	 ผลงานภาพถ่าย	 ระเบียงหรู	 Luxury	 Balcony	 (ภาพหมายเลขที่	 2)	 ผู้ถ่ายตั้งกล้องถ่ายจาก

บริเวณระเบียงหน้าบ้านพัก	ใช้การจัดองค์ประกอบในลักษณะของกฎสามส่วน	(Rule	of	Thirds)	โดย

ว่างตําแหน่งของบ้านพักให้อยู่บนจุดตัดล่างซ้ายของภาพ	 เป็นเวลาในช่วงเช้าที่	 เป็นภาพของบ้านพัก

โฮมสเตย์หลังหนึ่งที่มีลักษณะเปิดโล่ง	 ผู้เข้าพักสามารถออกมาตั้งกล้องบันทึกภาพได้อย่างสะดวก

สบาย	 โดยที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปที่อื่น	 ความสะดวกสบายดังกล่าวสะท้อนกลับมายังบ้านพักบ้าน

พักโฮมสเตย์ของตัวผู้ถ่ายเองที่มีลักษณะเดียวกัน	เปรียบดั่งห้องพักที่เรียกว่า	“Million	Dollar	View”	

ที่ผู้เข้าพักยอมที่จะต้องจ่ายราคาค่าห้องที่สูงลิบแลกกับภาพทิวทัศน์ที่จะสามารถเห็นได้ในทุก	ๆ	วัน	

ผลง�นภ�พถ่�ย	ระเบียงหรู	Luxury	Balcony

ร�ยละเอียดข้อมูลภ�พ 

ข้อมูลภ�พท�งเทคนิค 

Shutter	Speed		1/100		Focal	Length		105mm

F-Stop	f/5.6			ISO	200

Camera	Canon	6D	mark	ii,Canon	EF	24-105mm	f4L	IS 

ถ่ายบนขาตั้งกล้อง

ภาพหมายเลขที่	 1	 สัมผัสรักจากสาย

หมอก	บ้านป่าบงเปียง		จังหวัดเชียงใหม่

ภาพหมายเลขที่	2	ระเบียงหรู	

บ้านป่าบงเปียง	จังหวัดเชียงใหม่
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	 ผลงานภาพถ่าย	อัญมณีแห่งขุนเขา	Jewel	of	the	Mountain	(ภาพหมายเลขที่	3)	ผู้ถ่ายตั้ง

กล้องถ่ายบนขาตั้งกล้อง	 ใช้การจัดองค์ประกอบแบบการใช้กรอบ	 (Framing)	 โดยกําหนดให้มีฉาก

หน้า	 (Foreground)	 ของดอกไม้เป็นกรอบรายล้อมภาพทิวทัศน์สุดคลาสสิคสไตล์โหยหาสวรรค์หาย	

(Nostalgia)	ซึ่งประกอบด้วย	นาข้าว	กระต๊อบ	ทิวเขา	ก้อนเมฆ	และ	ดวงอาทิตย์	เป็นภาพที่ตั้งกล้อง

ถ่ายบริเวณฝั่งทิศตะวันออกของชุมชนบ้านป่าบงเปียง	 ช่วงเวลาเย็นก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า	

ทําให้เห็นเป็นประกายแฉกที่สวยงามดั่งอัญมณี	 ผนวกกับสีสันและความ	 “dramatic”	 ของท้องฟ้า

ยามเย็นที่ทําให้เกิดบรรยากาศ	“ภาพในฝัน”	

 ผลง�นภ�พถ่�ย 

อัญมณีแห่งขุนเขา	Jewel	of	the	Mountain

ร�ยละเอียดข้อมูลภ�พ 

ข้อมูลภ�พท�งเทคนิค 

Shutter	Speed		1/30	Focal	Length	24-105mm

F-Stop	f/22													ISO	200

Camera	Canon	6D	mark	ii,	Canon	 

EF	24-105mm	f4L	IS	ถ่ายบนขาตั้งกล้อง

สรุป คุณค่�สุนทรียะท�งวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ

	 ภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมของบ้านป่าบงเปียง	 อําเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่สามารถสร้างขึ้น

ได้ผ่านภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภท	ภูมิทัศน์พื้นถิ่น	ที่มีองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งที่จะสร้างความ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่อยู่ในลําดับรายชื่อต้น	 ๆ	 ของสถานที่ที่นักท่อง

เที่ยวจะต้องไปสัมผัส		คือภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของภูมิประเทศ	ในอดีตภาพลักษณ์ของการทําการ

เกษตรในพื้นที่ลาดชันและใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติมักจะถูกเรียกว่า	 เป็นการทําไร่เลื่อนลอย	 และ

จะมีการโยกย้ายที่ทํากินไปเรื่อย	 ๆ	 แต่การบริหารจัดการที่ดีของชุมชนในปัจจุบันทําให้พื้นที่ป่าและ

พื้นที่ทํากินทางการเกษตรสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้	 ตัวอย่างเช่น	 ประปาภูเขาจะไม่สามารถเกิด

ขึ้นได้เลยถ้าไม่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์	 การที่ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรนํ้าจากพื้นที่ป่าอันสมบูรณ์เพื่อ

การเพาะปลูกเลี้ยงชีพทําให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติ	 จนเกิดเป็นการผสม

ผสานภูมปัิญญาท้องถิน่และธรรมชาตไิด้อย่างลงตวั	กระบวนการสร้างสือ่ภาพถ่ายภมูทิศัน์ทางวฒันธรรม

ของนาข้าวขัน้บันได	บ้านป่าปงเปียง	ในรปูแบบการ	ท่องเทีย่วดจิทัิล	ผนวกกับเทคโนโลยขีองเครือข่ายโซ

เชยีลเนต็เวร์ิคทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่นกัท่องเทีย่วได้อย่างรวดเรว็	 และยงัสามารถนาํเสนอภาพของแหล่ง

ท่องเทีย่วของบ้านป่าบงเปียง	บนแพลตฟอร์มดจิิทลั	ในรปูแบบต่าง	ๆ 	เสมอืนกบัว่าได้ไปสมัผสักบัสถานที่

จรงิ	 ทาํให้ผูช้มเกดิทศันคตท่ีิดแีละได้เหน็มมุมองทีห่ลากหลายของสถานทีท่่องเทีย่วแห่งนี	้ นาํมาซ่ึงการ

เพิม่มลูค่าทางการท่องเทีย่วและเพ่ิมรายได้จากการท่องเทีย่วให้กบัชมุชนท้องถิน่ต่อไป

ภาพหมายเลขที	่3	อญัมณแีห่งขนุเขา	(Jewel	of	

the	Mountain)	บ้านป่าบงเปียง		จงัหวดัเชยีงใหม่
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บทคัดย่อ

	 “Anything	That	Can	Go	Wrong	Will	Go	Wrong”	“อะไรก็ตามที่มันผิดพลาดได้	มันจะ

ผิดพลาด”	 กฎของเมอร์ฟี	 (Murphy’s	 Law)	 ช่างภาพใต้นํ้าควรระลึกไว้เสมอ	 ในขณะที่ทําการ

สร้างสรรค์ผลงานใต้นํ้า	การถ่ายภาพใต้นํ้าในเวลากลางคืนนั้น	เป็นการใช้ทักษะที่เหนือไปกว่าการถ่าย

ภาพใต้นํ้าโดยทั่วไป	 ช่างภาพใต้นํ้าจะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างละเอียด	 วางแผนการดํานํ้า

อย่างละเอียด	และรอบคอบ	ซึ่งควรทําพร้อมกับคู่หูดํานํ้า	 (Diver	Buddy)	การประยุกต์ใช้ระบบบัดดี้	

(Buddy	Diving	หรือ	Buddy	System)	กับการถ่ายภาพใต้นํ้านั้น	เป็นสิ่งที่ผู้เขียนนําเสนอ	เพื่อให้ช่าง

ภาพใต้นํา้สามารถทาํงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้	เนือ่งจากคูหู่ดาํนํา้	(Diver	Buddy)	

จะเป็นประหนึ่งผู้ช่วยช่างภาพในขณะที่ช่างภาพใต้นํ้ากําลังทํางานสร้างสรรค์อยู่	 อีกทั้งระบบนี้ยังจะ

ทําให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวช่างภาพใต้นํ้าเป็นอย่างมาก	บทความ	“สีสันโลกใต้ท้องทะเลยามตะวัน

ลับฟ้า”	 เป็นบทความวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 อธิบายลักษณะของทั่วไปการถ่ายภาพใต้นํ้า	 

2)	การเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพใต้นํ้าในเวลากลางคืน	3)	สิ่งที่พึงกระทําในการถ่ายภาพใต้นํ้า	โดยมี

ขอบเขตในการศึกษา	 คือ	 มุ่งนําเสนอเกี่ยวกับ	 การแนะนําการถ่ายภาพใต้นํ้ากลางคืนในระดับเริ่มต้น

เท่านั้น	 เนื่องจากการถ่ายภาพใต้นํ้านั้นมีความเสี่ยง	 ผู้ที่สนใจการถ่ายภาพใต้นํ้า	 ควรได้รับการเรียนรู้

อย่างถูกต้องตามหลักสูตร

คำ�สำ�คัญ:	ภาพถ่ายใต้นํ้า,	สุนทรียภาพใต้ทะเล	

Abstract

	 “Anything	That	Can	Go	Wrong	 It	will	 go	wrong.”	Murphy’s	Law	Underwater	

photographers	should	keep	in	mind.	Underwater	photographers	should	keep	this	 in	

mind.	while	doing	underwater	creations	Underwater	photography	at	night	It’s	a	skill	

that	 goes	beyond	normal	underwater	photography.	Underwater	photographers	will	

สีสันโลกใต้ท้องทะเลย�มตะวันลับฟ้�
Colorful underwater world at night

กิตติธัช		ศรีฟ้า

สาขานิเทศศิลป์ ภาควิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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need	to	have	a	detailed	set	of	equipment.	Make	a	detailed	and	thoughtful	dive	plan.	

This	should	be	done	with	a	diver	buddy.	 It	 is	what	the	author	presents.	To	enable	

underwater	photographers	to	do	their	creative	work	more	efficiently.	This	is	because	

Diver	Buddy	acts	as	a	photographer’s	assistant	while	the	underwater	photographer	is	

doing	creative	work.	In	addition,	this	system	will	also	make	it	very	safe	for	underwater	

photographers.	The	article	“Colors	of	the	Underwater	World	at	Sunset”	is	an	academ-

ic	article	that	aims	to	1)	describe	general	characteristics	of	underwater	photography,	2)	

prepare	equipment	for	underwater	photography	at	night,	3)	things	to	do	in	underwater	

photography	The	scope	of	the	study	is	to	focus	on	the	presentation	of	an	introduction	

to	underwater	night	photography	at	an	entry	level	only.	Because	underwater	photog-

raphy	is	risky.	Those	interested	in	underwater	photography	should	be	properly	learned	

according	to	the	curriculum.

Keywords: 	Underwater	Photos,	Undersea	Aesthetics	

บทนำ� 

	 “ความงดงามยามคํ่าในท้องทะเลที่เงียบสงบ”	 หากกล่าวถึงโลกใต้ทะเล	 หลายคนคงนึกถึง

สารคดีโลกใต้นํ้าที่มากด้วยสีสันและนักดํานํ้าที่มีอุปกรณ์มากมายกําลังดําดิ่งสู่ความลึกอันเวิ้งว้างใต้

ท้องทะเล	 การดํานํ้าสําหรับบางคนอาจจะดูน่าอึดอัด	 โลกใต้ทะเลลึกอาจเป็นแดนอันตรายที่หลายคน

ไม่กล้าที่จะสัมผัส	 แต่สําหรับนักดํานํ้าที่หลงใหลกับความงดงามของโลกใต้ทะเล	 ช่วงเวลาที่อยู่ใต้ผืน

นํ้านั้นกลับเป็นห้วงเวลาแห่งความสุขของชีวิต	 การดํานํ้าไม่ได้จํากัดแต่เพียงช่วงกลางวันที่ท้องทะเล

เป็นสีฟ้าครามสดใสเท่านั้น	 หากแต่ในยามคํ่าคืนที่ท้องทะเลมืดมิดและเงียบสงบนั้น	 นักดํานํ้าก็มักจะ

ลงไปแอบดู	 สังเกตการใช้ชีวิตของเหล่าสัตว์นํ้า	 ซึ่งในหมู่ของนักดํานํ้าก็มักจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คอย

บันทึกเรื่องราวต่าง	ๆ	ใต้ท้องทะเลเอาไว้ในรูปแบบภาพถ่าย	คนกลุ่มนั้นคือ	“ช่างภาพใต้นํ้า”

	 ภาพถ่ายใต้นํ้าสามารถแบ่งแยกได้หลายรูปแบบ	 โดยการถ่ายภาพยามกลางคืนใต้ท้องทะเล

นัน้เป็นอกีประเภทหนึง่ของการถ่ายภาพใต้นํา้	 ซึง่การถ่ายภาพใต้น้ําแต่ละประเภทจะสามารถแตกแยก

ย่อยลงไปได้อกีมากมาย	 โดยการถ่ายภาพแต่ละอย่างจะมคีวามยากง่ายแตกต่างกนัออกไป	 ทัง้น้ีใน

บทความนีผู้เ้ขียนจะกล่าวถึง	การถ่ายภาพใต้นํา้ยามคํา่คนืเป็นสาํคญั

	 การถ่ายภาพใต้นํ้านั้นเป็นการบันทึกสิ่งที่มองเห็นต่าง	ๆ	ที่อยู่ใต้นํ้า	ซึ่งจะมีระดับความลึกของ

นํ้าเป็นข้อจํากัด	 ในการถ่ายภาพใต้นํ้านั้น	 ความลึกจะมีผลโดยตรงต่อช่างภาพ	 เพราะมนุษย์เราไม่

สามารถหายใจใต้นํ้าได้โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยหายใจ	ทั้งนี้หากช่างภาพต้องการถ่ายภาพใต้นํ้า	ด้วยความ

ลึกไม่เกิน	 5	 เมตร	 ช่างภาพอาจจะใช้วิธีการกลั้นลมหายใจ	 แล้วดํานํ้าลงไปเพื่อบันทึกภาพได้	 แต่ก็

คงจะอยู่ใต้นํ้าได้ไม่นานนัก	และถ้าหากช่างภาพต้องการถ่ายภาพใต้นํ้า	สิ่งที่ลึกลงไปมากกว่า	5	 เมตร	

อีกทั้งต้องการใช้เวลาอยู่ใต้นํ้าเป็นเวลานานขึ้น	 ช่างภาพจะต้องเรียนรู้ทักษะการดํานํ้าแบบ	 SCUBA	
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(Self	 Contained	 Underwater	 Breathing	 Apparatus)	 ซึ่งเป็นการดํานํ้าลึก	 โดยใช้อุปกรณ์ช่วย

หายใจ	 ที่ติดกับตัวไปกับช่างภาพ	 เมื่อเป็นเช่นนั้น	 ช่างภาพจะต้องเป็นนักดํานํ้าแบบ	 SCUBA	 จึงจะ

ทําให้สามารถดํานํ้าได้อย่างอิสระ	 โดยจะมีเครื่องมือที่บรรจุอากาศนําลงไปใช้หายใจที่ใต้นํ้า	 ซึ่งจะ

ทําให้ช่างภาพอยู่ใต้นํ้าได้เป็นเวลานานกว่าปกติ	และลึกที่กว่าปกติ		(PADI,	2021,	p.30)

	 การถ่ายภาพใต้นํ้านั้น	ยังมีทักษะอื่น	ๆ 	อีกมากที่ต้องเรียนรู้	เพราะเมื่ออยู่ใต้นํ้า	ในระดับความ

ลึกที่แตกต่างกันออกไป	 จะทําให้สีสันหายไปเรื่อย	 ๆ	 อีกทั้งหลักการหักเหของแสง	 เมื่อช่างภาพถ่าย

ภาพใต้นํ้า	 เพราะเมื่อแสงเดินทางผ่านนํ้า	 หลายต่อหลายสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไป	 ดังนั้นการถ่ายภาพใต้

นํา้จาํเป็นท้ังเรยีนรู้สิง่ต่าง	ๆ	มากมาย	ทัง้ทักษะการถ่ายภาพใต้นํา้	หลกัการหกัเหของแสง	หลกัการดาํนํา้	

การหายใจ	 อันตรายที่จะเกิดขึ้นในขณะดํานํ้า	 และยังมีอีกมากมาย	 ดังจะกล่าวต่อไปในบทความ

วิชาการชิ้นนี้

		 ทั้งนี้ผู้เขียนมีประสบการณ์จากการทําดุษฎีนิพนธ์เรื่อง	“บูรณภาพนิทัศน์:	 การบริหารจัดการ	

และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	เรือแก้วสมุทร”	ทําให้ได้เรียนรู้โลกใต้นํ้า	ตั้งแต่การ

ดํานํ้าไปจนถึงการถ่ายภาพใต้นํ้าช่วงเวลาปกติ	การถ่ายภาพใต้นํ้าในช่วงเวลากลางคืน	ดังนั้นผู้เขียนจึง

ได้นําเสนอประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ในการถ่ายภาพใต้นํ้า

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 ภาพถ่ายใต้นํ้าเป็นหนึ่งในหลายประเภทของการถ่ายภาพ	ที่แบ่งแยกจากลักษณะของอุปกรณ์

และวิธีการถ่ายภาพ	โดยการถ่ายภาพใต้นํ้านั้นจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดํานํ้า	ดังนั้นภาพถ่าย

ใต้นํ้า	ช่างภาพจะต้องมีความรู้ความชํานาญด้านการดํานํ้า	ซึ่งการดํานํ้าเองก็มีระดับขั้นอยู่หลายระดับ

ด้วยกัน	เมื่อเป็นดังนั้นการจะเป็นช่างภาพใต้นํ้าได้	ช่างภาพจะต้องเรียนรู้เรื่องการดํานํ้าให้อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นอาจทําให้การถ่ายภาพนั้นเกิดอันตรายได้	 ซึ่งในบทความนี้จะหมายถึง	 การถ่าย

ภาพในขณะที่ดํานํ้าลึกโดยใช้ถังอากาศ	หรือที่เรียกกันว่า	 Scuba	Diving	ซึ่งเป็นการดํานํ้าที่นักดํานํ้า

ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้นํ้า	 (Scuba	 Set)	 โดยนักดํานํ้าจะพกถังอากาศลงไปใต้นํ้า	 ทําให้มีอิสรภาพ

และ	เสรีภาพในการเคลื่อนไหวสูงกว่าการดํานํ้าทั่วไป	และยังอยู่ใต้นํ้าได้นานกว่านักดํานํ้าแบบฟรีไดฟ์	

(Free	 dive)	 คําว่า	 Scuba	 ย่อมาจาก	 “Self-Contained	 Underwater	 Breathing	 Apparatus”	

หมายถึงเครื่องมือที่ใช้สําหรับช่วยให้หายใจในขณะอยู่ใต้นํ้าเป็นการเฉพาะตัว	กล่าวคือสามารถดําลงสู่

ใต้นํ้าด้วยตนเอง	

	 หลกัการ	และทฤษฎเีกีย่วกบัการถ่ายภาพใต้น้ํานัน้	ไม่ได้มแีพร่หลายเฉกเช่นการถ่ายภาพบนบก	

แต่ใช่ว่าจะไม่มีสักทีเดียว	 โดยหลักการถ่ายภาพใต้นํ้านั้น	 ถูกเขียนขึ้นเป็นเอกสารประกอบการสอน

ของสถาบันสอนดํานํ้า	หลายแห่งด้วยกัน	โดยแต่ละแห่งจะมีการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น	“การถ่าย

ภาพใต้นํ้า”	 ซึ่งสถาบันดํานํ้าเหล่านี้จะมีอยู่ทั่วโลก	 เช่น	 Professional	 Association	 of	 Diving	 

Instructors	(PADI)	หรือ	Scuba	Schools	International	(SSI)	เป็นต้น	ซึ่งเมื่อผ่านการเรียนการสอบ

แล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร	 อีกทั้งในวงวิชาการของประเทศไทย	 จากการสืบค้นผู้เขียนไม่พบ
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บทความวิชาการ	 ตํารา	 หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพใต้นํ้าโดยตรง	 ดังนั้นเอกสารในการ

ศึกษาที่เป็นหลักการและทฤษฎีนั้น	 ผู้เขียนจึงยึดถือเอกสารประกอบการสอนจากสถาบันสอนดํานํ้า	

และประสบการณ์การถ่ายภาพใต้นํ้าของผู้เขียน	เป็นหลักในการอ้างอิงเพื่อเขียนบทความครั้งนี้

	 ในการเรียนดํานํ้าแบบ	 Scuba	 นั้น	 หลักการที่สําคัญที่สุดที่ทุกสถาบันเน้นยํ้า	 คือ	 “ความ

ปลอดภัย”	พิชิต	เมืองนาโพธิ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการดํานํ้า	และครูสอนการดํานํ้า	กล่าวไว้ว่า	ในการดํานํ้า

ไม่มีภาระกิจใดสําคัญไปกว่าตัวนักดํานํ้า	และทีม	(พิชิต	เมืองนาโพธิ์,	ผู้ให้สัมภาษณ์,	27	มีนาคม	2562)	

นั้นหมายถึง	 ช่างภาพใต้นํ้าจะต้องคํานึงถึง	 ความปลอดภัยในขณะอยู่ใต้นํ้า	 มากกว่าภาพถ่าย	 การดํา

นํ้าจะมีความเสี่ยงน้อยมาก	 หากมีสติอยู่เสมอ	 แต่หลายต่อหลายครั้ง	 ช่างภาพมักจะเพ่งสมาธิไปกับ

การสร้างสรรค์ผลงาน	 จนทําให้เกิดการไม่ระมัดระวังขณะดําน้ําซ่ึงอาจเกิดอุบัติเหตุใต้นํ้าได้	 

ซึ่งอุบัติเหตุใต้น้ําน้ันมีต้ังแต่เหตุการณ์เล็กน้อยไปจนถึงขั้นเสียชีวิต	 ช่างภาพต้องระลึกไว้เสมอว่า	

ในนํ้ามีแรงดัน	ซึ่งเรื่องนี้จะอยู่ในการเรียนการสอนดํานํ้าในขั้นเบื้องต้นของทุกสถาบัน	ในการเรียนการ

สอนครูสอนดํานํ้าบางท่าน	 จะมีการนําเอาขวดนํ้าพลาสติกลงไปใต้นํ้า	 เพื่อให้นักเรียนดํานํ้าได้ดูความ

เปลี่ยนแปลงของขวดนํ้าที่ได้รับผลมาจากแรงกดอากาศเมื่ออยู่ในความลึก	โดยก่อนจะลงนํ้าขวดจะตึง	

แต่เมื่อดํานํ้าผ่านความลึกลงไปเรื่อย	 ๆ	 ขวดนํ้านั้นลีบจนบี้แบน	 ดังนั้นระหว่างถ่ายภาพหากช่างภาพ

เพลิดเพลินไปกับสิ่งสวยงามใต้ทะเลจนลืมตัว	 ก็อาจลอยขึ้นสู่ผิวนํ้าอย่างรวดเร็ว	 มีผลให้อากาศขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว	จะมีผลทําให้ปอดฉีกขาดได้อย่างง่ายดาย	อีกทั้งความลึกนี้เมื่อช่างภาพอยู่ในความลึก

มากขึ้นเท่าไหร่	 ร่างกายจะได้รับก๊าซไนโตรเจนภายใต้ความกดดันจนเกิดภาวะอิ่มตัว	 (Saturation)	 

ที่อาจทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้	 และยังมีอีกมากมายหลายสาเหตุที่เกิดจากความกดดันใต้นํ้า	 

ที่อาจทําให้ช่างภาพเจ็บป่วย	หรือเสียชีวิต	

	 ดังนั้นช่างภาพใต้นํ้าจึงควรจะต้องฝึกฝนการดํานํ้าลึกแบบ	 Scuba	Diving	 ให้มีความชํานาญ

เสียก่อนจึงจะทําการถ่ายภาพใต้นํ้า	 เพราะกล้องถ่ายภาพใต้นํ้า	 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์กันนํ้า	 (Housing)	

เข้าไปจะมีนํ้าหนักมากขึ้นพอสมควร	โดยบางตัวอาจมีนํ้าหนักตั้งแต่	8	กิโลกรัม	ขึ้นไป	และหากติดตั้ง

อุปกรณ์เสริมทั้งหมดเข้าไปอาจมีนํ้าหนักมากกว่า	 10	 กิโลกรัม	 อีกทั้งกล้องถ่ายภาพที่ติดตั้งอุปกรณ์ 

กันนํ้า	และอุปกรณ์เสริมเพื่อการถ่ายภาพใต้นํ้าครบทั้งหมด	จะทําให้ขนาดของกล้องถ่ายภาพใต้นํ้านั้น

มีขนาดใหญ่มาก	ซึ่งจะเป็นภาระของช่างภาพใต้นํ้า	ที่ยังไม่มีความชํานาญด้านการดํานํ้า	อาจทําให้ช่าง

ภาพกังวลกับอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้นํ้า	จนหลงลืมเรื่องความสําคัญและเกิดอันตรายได้

	 จากที่กล่าวมาในข้างตันจะเห็นได้ว่า	 อันตรายจากการถ่ายภาพใต้นํ้าอาจเกิดขึ้นได้จากหลาย

สาเหตุด้วยกัน	ซึ่งผลกระทบนั้น	มีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย	ไปจนถึงบาดเจ็บหนัก	หรือพิการตลอดชีวิต	

และร้ายแรงที่สุดคือเสียชีวิต	ดังนั้นการถ่ายภาพใต้นํ้า	ช่างภาพใต้นํ้าจะต้องฝึกฝนการถ่ายภาพจนเกิด

ความชํานาญในอุปกรณ์ของตนเองและพัฒนามุมมองการถ่ายภาพโดยสร้างสุนทรียภาพในแบบของ

ตนเองขึน้มา	ช่างภาพทีต้่องการจะถ่ายภาพใต้นํา้	จะต้องเข้าใจถงึข้อจํากดัต่าง	ๆ	ของการถ่ายภาพใต้น้ํา	

และให้ถือคติว่า	 “Anything	 that	 can	 go	 wrong	 will	 go	 wrong”	 อะไรก็ตามที่ผิดพลาดได้	 

มันจะผิดพลาด	ตามกฎของเมอร์ฟี	(Murphy’s	Law)
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วัตถุประสงค์ของบทคว�ม

 เพื่ออธิบายลักษณะของทั่วไปการถ่ายภาพใต้นํ้า	 การเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพใต้นํ้าใน

เวลากลางคืน	และสิ่งที่พึงกระทําในการถ่ายภาพใต้นํ้า

ขอบเขตของเรื่อง

	 บทความฉบับนี้มุ่งนําเสนอเกี่ยวกับการแนะนําการถ่ายภาพใต้น้ํากลางคืนในระดับเริ่มต้น

เท่านั้น	 เนื่องจากการถ่ายภาพใต้นํ้านั้นมีความเสี่ยง	 ผู้ที่สนใจการถ่ายภาพใต้นํ้า	 ควรได้รับการเรียนรู้

อย่างถูกต้องตามหลักสูตรเท่านั้น

นิย�มศัพท์ 

 ก�รถ่�ยภ�พใต้นำ้� หมายถึง	 เป็นกระบวนการถ่ายภาพขณะที่อยู่ใต้นํ้า	 ซึ่งในบทความนี้จะ

หมายถึงการถ่ายภาพในขณะที่ดํานํ้าลึกโดยใช้ถังอากาศ	หรือที่เรียกกันว่า	Scuba	Diving	

 ก�รถ่�ยภ�พใต้นำ้�เวล�กล�งคืน	 หมายถึง	 กระบวนการถ่ายภาพขณะที่อยู่ใต้นํ้าตอนเวลา

กลางคืน	ซึ่งในบทความนี้จะหมายถึงการถ่ายภาพในขณะที่ดํานํ้าลึกโดยใช้ถังอากาศ	หรือที่เรียกกันว่า	

Scuba	Diving

สุนทรียภ�พใต้ท้องทะเล หมายถึง	ความงามใต้ทะเล	ผ่านมุมมองของช่างภาพใต้นํ้า

ก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 การถ่ายภาพใต้นํ้าเวลากลางคืนนั้น	 จะพบว่าสัตว์ทะเลหลายชนิดแอบซ่อนตัวอยู่ในเวลา

กลางวันและจะออกมาหากินในเวลากลางคืนเท่านั้น	 หลายครั้งเมื่อไปดํานํ้ากลางคืนช่างภาพจะ

พบเห็นสัตว์ที่ไม่ค่อยเห็นในเวลากลางวัน	เช่น	พวกกุ้ง	ปู	ปลาหมึกชนิดต่าง	ๆ	ปลากระเบน	เคยเห็นกุ้ง

มังกรออกมาเดินไปเดินมาที่พื้นทะเล	 สัตว์ทะเลที่หากินกลางวันหลายชนิดก็ไปซ่อนตัวหรือซุกซ่อนใน

เวลากลางคนื	เช่นปลานกแก้ว	อาจจะหนไีปนอนหลบัอยูใ่ต้กองปะการงั	บางตวักพ่็นเมือกมาคลมุรอบตวั	

ที่เรียกกันว่า	“ปลานกแก้วกางมุ้ง”	ซึ่งสิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้เราจะพบเห็นได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น

	 การถ่ายภาพใต้นํ้าสีสันต่าง	 ๆ	 ที่ถูกกลืนหายไปในเวลาดํานํ้ากลางวัน	 แต่จะเจิดจ้าขึ้นมาใน

เวลากลางคืน	 เนื่องจากแสงไฟจากไฟฉายของนักดํานํ้า	 ซึ่งการดํานํ้าในเวลากลางคืนนั้น	 เป็นเรื่องน่า

สนุก	 ตื่นเต้น	 และท้าทายในตัวของมันเอง	 สําหรับช่างภาพใต้นํ้าที่ไม่เคยดํานํ้ากลางคืน	 สิ่งที่ควรพึง

กระทําคือการไปเรียนในหลักสูตรการดํานํ้ากลางคืน	 ซึ่งมีทั้งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร	 Advanced	

Open	 Water	 Diver	 หรือเน้นเรียนเฉพาะดํานํ้ากลางคืนในหลักสูตร	 Night	 Diving	 Specialty	

เนื่องจากการไปเรียนตามหลักสูตรที่ถูกต้องนั้น	 จะทําให้สามารถดํานํ้าได้อย่างสนุกสนาน	 และ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	
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	 การดํานํ้าเพื่อการถ่ายภาพเวลากลางคืนนั้น	 ช่างภาพควรยึดถือตามกฎความปลอดภัยที่ตาม

ที่สถาบันดํานํ้ากําหนด	ซึ่งในกรณีนี้ผู้เขียนได้รวบรวม	และเรียบเรียงออกมาได้	4	ข้อด้วยกันคือ

	 1.	ต้องเลือกจุดดําในอ่าวปิดที่ปลอดจากกระแสนํ้าและคลื่นลม

	 2.	เป็นจุดดํานํ้าที่มีระดับไม่ลึกมากนัก

	 3.	 ควรผ่านการดํานํ้าในจุดนั้นช่วงเวลากลางวันกันมาแล้ว	 เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกันทิศทาง

หรือสภาพใต้ผืนนํ้าบริเวณนั้นเสียก่อน

	 4.	นักดํานํ้าทุกคนจะต้องมีไฟฉายสําหรับส่องสว่างใต้ผืนนํ้าประจําตัว

	 ทั้งนี้ข้อกําหนดเฉพาะ	 ตามหลักสูตรการดํานํ้าเวลากลางคืนนั้นสถาบันดํานํ้า	 ได้กําหนด

คุณสมบัติเบื้องต้นไว้ว่า	PADI:	จะต้องมีใบรับรองดํานํ้า	junior,	Open	Water,	SDI:	จะต้องมีใบรับรอง

ดํานํ้า	Open	Water	Scuba	Diver,	SDI	Junior	Open	Water	Scuba	Diver,	หรือ	เทียบเท่า	และ

กําหนดอายุขั้นตํ่าไว้ที่	PADI:	12	ปี,	SDI:	10	ปี	

ก�รเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่�ยภ�พใต้นำ้� และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อก�รดำ�นำ้�ถ่�ยภ�พเวล�กล�งคืน

 1. แบตเตอรี่กล้องถ่�ยภ�พใต้นำ้�	ไม่ว่าช่างภาพจะเลือกใช้กล้องประเภทใดก็ตามในการถ่าย

ภาพใต้นํ้า	ให้เตรียมชาร์จแบตเตอรี่ไว้ให้เต็มเสมอ	เพราะช่างภาพไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ใต้นํ้าได้

 2. ก�รประกอบอปุกรณ์กนันำ�้สำ�หรบักล้องถ่�ยภ�พใต้นำ�้ (Underwater Camera Housing) 

ขั้นตอนนี้จะต้องกระทําอย่างระมัดระวัง	 เพราะหากเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย	 อาจส่งผลให้

ความดัน	 ดันนํ้าเข้าไปภายใน	 Housing	 ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับกล้องถ่ายภาพ	 

อีกทั้งหากไม่มีความจําเป็นไม่ควรเปิด	 Housing	 ในที่โล่งแจ้ง	 และหากเป็นไปได้เมื่อผนึกกล้องถ่าย

ภาพเข้าไปใน	Housing	เรียบร้อยแล้ว	ไม่ควรเปิดออกจนกว่าจะสิ้นสุดการดํานํ้าในแต่ละวัน

 3. แฟลชใต้นำ�้ (Strobe)	 อปุกรณ์ช่วยถ่ายรูปใต้นํา้ชิน้สาํคญั	 ทีช่่วยให้ภาพถ่ายโดดเด่นยิง่ขึน้	

ตรวจเช็คให้ดีว่าพร้อมใช้งาน	 หากต้องการตั้งค่าอะไรเป็นพิเศษ	 ควรจะต้องทําก่อนทําการลงดํานํ้า	

เพราะการถ่ายภาพใต้นํ้าเวลากลางคืนนั้น	มีหลายสิ่งที่ต้องระมัดระวัง	การแก้ไขใด	ๆ	ใต้นํ้านั้นจะเป็น

เรื่องที่ยากมากกว่าปกติ	 อีกทั้งนอกจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพใต้นํ้าแล้ว	 ยังคงอีกอุปกรณ์ดํา

นํ้าอีกหลายชิ้นที่ต้องพกลงไปในขณะดํานํ้าเวลากลางคืน	ซึ่งอาจทําให้สับสนได้ง่าย

 4. ตรวจเช็คแขนช่วยพยุงนำ้�หนักใต้นำ้�กล้องถ่�ยภ�พใต้นำ้� (Float Arm)	 และ	 ตัวล็อค

แขนช่วยพยุงนํ้าหนักใต้นํ้ากล้องถ่ายภาพใต้นํ้า	 (Clamp)	 ว่าใช้งานได้ดีหรือไม่	 เพราะหากผิดพลาด

อาจทําให้อุปกรณ์ต่าง	ๆ	แยกออกจากกันในขณะดํานํ้า	และอาจหลุดหายลงไปในความลึก	และมืดใต้

ทะเลได้
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ตัวอย่�งอุปกรณ์ถ่�ยภ�พใต้นำ้� 

ภาพที่		1	ภาพแสดงอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้นํ้าเวลากลางคืน	ที่มาภาพ	:	กิตติธัช	ศรีฟ้า

ภาพที่		2	อุปกรณ์แขนช่วยพยุงนํ้าหนักกล้องถ่ายภาพ

ใต้นํ้า	ที่มาภาพ	https://www.nauticam.com/	

 

ภาพที่		3	อุปกรณ์ล็อคแขนช่วยพยุงนํ้าหนักกล้องถ่ายภาพใต้นํ้า	

ที่มาภาพ	https://www.nauticam.com/

  

 5. ไฟฉ�ย	 การดํานํ้าเพื่อถ่ายภาพในกลางคืนนั้น	 ไฟฉายคือสิ่งสําคัญมาก	 ซึ่งช่างภาพควรมี

มากกว่า	 1	 อัน	 เผื่อในกรณีฉุกเฉินไฟฉายอันแรกเกิดชํารุดเสียหายกระทันหัน	 ช่างภาพต้องคํานึงไว้

เสมอว่า	 ตัวช่างภาพมีสัมภาระเยอะมากกว่านักดํานํ้าทั่วไป	 และอุปกรณ์ถ่ายภาพทุกชิ้นมีความสําคัญ	

หากหล่นหายในยามกลางคืนนั้นคงไม่ใช้เรื่อยง่ายในการค้นหาใต้ทะเล	 ที่สําคัญต้องตรวจเช็คไฟฉาย

แต่ละอันว่ามีแบตเตอรี่เต็มหรือไม่	และไฟฉายจะต้องป้องกันนํ้าเข้าได้เป็นอย่างดี

 6. นกหวีด	 ในกรณีที่เกิดการพลัดหลงในทะเลยามคํ่าคืนนั้น	 การค้นหาคงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก	

เสียงจากนกหวีดอาจช่วยชีวิตช่างงภาพไว้ได้

 7. Delayed Surface Marker Buoy (DSMB)	เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ความปลอดภัยทางนํ้า	

ใช้ระบุตําแหน่งของเราขณะอยู่ในนํ้า	เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือได้เห็น	ทราบว่าช่างภาพดํานํ้าอยู่บริเวณไหน	
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การมีอุปกรณ์ระบุตําแหน่งจะช่วยให้เรือค้นหาตัวเราได้ง่ายขึ้น	ทุ่น	DSMB	แบบนี้จะเห็นบ่อย	ๆ	 เป็น

ทุ่นรูปไส้กรอก	(safety	sausage)	ส่วนใหญ่จะเป็นสีส้ม

 8. Dive Computer ช่างภาพต้องตรวจเช็คให้ถี่ถ้วน	 ว่า	 Dive	 Computer	 ของตนได้ตั้ง

โหมดในการดํานํ้าไว้อย่างถูกต้องแล้ว	 เพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทําให้ช่างภาพคลายกังวลเกี่ยวกับการใช้

เวลาใต้นํ้า	 เพราะเมื่อถึงขีดจํากัดของการดํานํ้า	Dive	Computer	 จะคอยเตือนช่างภาพเสมอ	อีกทั้ง

ช่างภาพควรตรวจเช็คแบตเตอรี่ของ	 Dive	 Computer	 ว่ายังมีมากพอหรือไม่	 ไฟ	 back	 light	 ของ	

Dive	Computer	ทํางานหรือไม่	เพราะไฟ	back	light	จะทําให้การดํานํ้ากลางคืนง่ายขึ้น

 9. มีดพกสำ�หรับใช้ง�นใต้นำ้�	 การดํานํ้าเพื่อถ่ายภาพเวลากลางคืนนั้น	 หลายครั้งอาจมีการ

เกี่ยวตัดบางสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ใต้นํ้า	เช่นซากอวน	หรือเชือกบางอย่างใต้นํ้า	ดังนั้น	ความพกมีดเล็ก	ๆ

เอาไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉิน

ผลง�นสร้�งสรรค์

 การถ่ายภาพใต้นํ้าการเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่ใต้นํ้าเป็นสิ่งสําคัญ	 ทั้งการเตรียมอุปกรณ์

การถ่ายภาพ	 และอุปกรณ์เสริมในการเพิ่มความสว่างโดยเฉพาะการถ่ายภาพใต้นํ้าเวลากลางคืน	 ดัง

ตัวอย่างภาพที่	4

ภาพที่	4	ปลาสิงโต	สถานที่ถ่ายภาพ	พังงา
Photographer:	Kitithat	Gle	Srifa,	Body:	Sony	a7iii,	Lens:	Sony	FE	16-35mm	f/2.8	GM,	Housing:	

Nauticam	NA-A7RIII,	F-stop:	8,	Shutter	Speed:	1/500,	ISO	4000,	Date	Time	10	Feb	BE	2021	19:09

	 การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้	 ผู้เขียนถ่ายภาพใต้นํ้าในเวลากลางคืนโดยใช้ความสว่างในการ

บันทึกภาพจากแหล่งกําเนิดแสงคือไฟฉาย	 และข้อสําคัญในการถ่ายภาพใต้นํ้ากับปลาขนาดเล็กคือ

การเปิดรูรับแสงให้แคบเพื่อให้ได้ความชัดลึกรวมทั้งการโฟกัสได้ง่ายมากกว่าการเปิดรูรับแสงกว้าง	

โดยผลงานชิ้นนี้เปิดรูรับแสงที่	F-stop	:	8
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องค์คว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

 1. คว�มแตกต่�งระหว่�งก�รถ่�ยภ�พใต้นำ้�ช่วงเวล�กล�งวันและกล�งคืน

	 การถ่ายภาพใต้นํ้าจะมีแสงน้อยกว่าการถ่ายภาพบนบก	 เนื่องจากแสงจะหายไปตามความลึก

ของนํ้า	เหตุเพราะนํ้าเป็นตัวกรองแสงชัดดี	ยิ่งลึกมากขึ้นชั้นในการกรองแสงก็ยิ่งหนาขึ้นนั่นเอง	ดังนั้น

เมื่อช่างภาพถ่ายภาพใต้นํ้าในเวลากลางคืน	 ซึ่งแสงสว่างบนผิวนํ้ามีน้อง	 หรือหากเป็นคืนเดือนมืดที่

พระจันทร์ไม่ส่องแสง	 ผิวนํ้าจะมืดสนิท	 เหลือเพียงแสงไฟจากเรือเท่านั้น	 เมื่อเป็นเช่นนั้นแสงในนํ้าจะ

ไม่มีให้เราพึ่งพาได้เลย	 ช่างภาพใต้นํ้ามีเพียงความหวังเดียวที่มีนั้นคือ	 แสงไฟจากไฟฉายใต้นํ้าเท่านั้น	

ไฟฉายใต้นํ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญมากในการดํานํ้าถ่ายภาพใต้นํ้ายามคํ่าคืน	 นักดํานํ้าจะต้องพก

ไฟฉายอย่างน้อยสองกระบอก	 เพราะการพึ่งพาไฟฉายกระบอกเดียวนั้น	 หากเกิดการผิดผลาดไฟฉาย

ที่พกไปติดขัด	เสียหาย	หรือหลุดหายใต้นํ้า	อาจทําให้นักดํานํ้าเกิดอันตรายได้	ช่างภาพใต้นํ้าต้องอาศัย

แสงจากไฟฉายเหล่านี้ในการโฟกัส	และจําเป็นต้องใช้แฟลชใต้นํ้าในการถ่ายภาพเท่านั้น

	 เมื่อแสงจากตะวันหายไป	 สิ่งที่เราได้กลับมาจากการดํานํ้าถ่ายภาพตอนกลางคืนคือ	 ฝูง	 ปลา

และสัตว์ทะเลต่าง	ๆ	บางชนิดจะออกมาใช้ชีวิตในยามคํ่าคืน	แม้โลกใต้ผืนนํ้าจะมืดมิดในยามกลางคืน	

แต่เมื่อส่องไฟฉายแสงเข้าไปแล้ว	 แสงจากไฟฉายใต้นํ้าที่มีกําลังการส่องสว่างสูง	 จะส่องฉายให้เห็น

สีสันอันสดใสของสรรพชีวิตใต้ผืนนํ้าได้อย่างชัดเจนหากบริเวณ	 นั้นมีสภาพนํ้าทะเลที่ใส	 เมื่อส่อง

ไฟฉายไปตามจุดต่าง	ๆ	ความสนใจก็จะมารวมกันตรงจุดนั้นเพียงจุดเดียว	ชีวิตแปลกตาที่เรามักจะไม่

ค่อยพบเห็นในการดํานํ้าตอนกลางวันก็มักจะคืบคลานออกมาให้เห็น	 เช่นบรรดาสัตว์จําพวกกุ้ง	 ปู	 

ที่ชอบออกหากินตอนกลางคืน	มีตั้งแต่กุ้งมังกรขนาดใหญ่ลงไปจนถึงกุ้งลายหินอ่อนขนาดเล็ก	เมื่อส่อง

ไฟไปตามกอปะการังอ่อนสีชมพู	 บ่อยครั้งเราจะพบชีวิตเล็ก	 ๆ	 ที่ใช้ปะการังอ่อนเป็นบ้านอันอบอุ่น	

เป็นเสมือนวิมานสีชมพูที่สวยงามเลยทีเดียว	 ชีวิตที่พบเห็นได้บ่อยครั้งก็เช่นเจ้าหอยเบี้ยขนาดเล็กเท่า

ปลายนิ้วก้อย	 ซึ่งเป็นหอยฝาเดียว	 มีฝาสีขาว	 แต่เมื่อเคลื่อนตัวออกมาหากิน	 มันจะแผ่เนื้อเยื่อภายใน

ฝาซึ่งมีสีชมพูลวดลายกลมกลืนกับปะการังอ่อนที่มัน	 อาศัยอยู่ออกมาครอบคลุมเปลือกนอกจนมิด	

และหากสังเกตให้ดีอาจจะพบเจ้าปูปะการังอ่อนหรือปูลูกกวาด	 ซึ่งเป็นปูขนาดจิ๋วที่มีสีสันและรูปทรง

ของกระดองที่ได้รับการพัฒนาให้เหมือน	 กับกิ่งก้านของปะการังอ่อนที่มันอาศัยอยู่จนดูแทบไม่ออก	

นอกจากนี้ยังมีปลาขนาดเล็ก	ๆ	อีกมากมายหลายชนิด	อาศัยซุกซ่อนหลับนอนอยู่ในกอปะการังอ่อนนี้	

ไม่เพียงแต่กุ้ง	ปูที่ออกหากินกลางคืนเท่านั้นที่น่าตื่นตาตื่นใจ

 2. สิ่งที่ควรคำ�นึงในก�รดำ�ลงเวล�กล�งคืนของช่�งภ�พใต้นำ้�

	 การดําลงในเวลากลางคืนของช่างภาพใต้นํ้านั้น	 ควรจะดําลงเป็นท่าที่ศีรษะอยู่ด้านบน	กล่าว

คือเป็นการลงในแนวตั้งเหมือนยืนอยู่บนพื้นดิน	เพื่อไม่ให้เกิดการงุนงง	หลังจากดําลงไปแล้ว	นอกจาก

นัน้หากเป็นไปได้ควรจะใช้สายเชอืกเป็น	 reference	 จะยิง่ทาํให้การดาํลง	 ปลอดภยัมากยิง่ขึน้	 ซึง่สายเชอืก 

นี้อาจจะเป็นสายสมอ	 สายเชือกทุ่นที่เราทิ้งไว้	 หรือเชือกทุ่นที่มีตามแหล่งดํานํ้าทั้งหลายก็ได้ทั้งสิ้น	

การดําลงโดยใช้สายเชือกเป็น	 reference	 นั้นเชือกจะช่วยในการควบคุมอัตราความเร็วของการลง	

ช่วยให้การปรับแรงดันในโพรงอากาศของเราง่ายยิ่งขึ้น	 และที่สําคัญ	 ทําให้ลดความวิตกกังวลขณะที่
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เรากําลังปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในความมืดได้อย่างดี	 เวลาที่ช่างภาพดําลงไป	 ตั้งแต่ลงจากเรือ	 

ช่างภาพควรเปิดไฟฉายไว้ตลอด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาลงจากเรือ	ควรส่องไฟลงไปข้างล่างก่อนที่จะ

ลงจากเรือ	 เมื่อเราถึงพื้นทะเลเรียบร้อยแล้ว	 สิ่งที่ควรต่อไปคือลองดับไฟฉายขณะที่เรานั่งอยู่กับที่

อย่างมั่นคงแล้ว	 การดับไฟสักสองถึงสามนาที	 จะทําให้ตาของเราปรับตัวเข้ากับความมืด	และเราก็จะ

ได้ทราบว่าเราสามารถมองเห็นได้มากน้อยแค่ไหนหากไม่มีไฟฉาย	 ซึ่งอาจจะช่วยช่างภาพได้หากเกิด

เหตุการณ์ไฟฉายดับขณะดํานํ้า	เวลาที่ช่างภาพดํานํ้าลงไปกลางคืน	ต้องระมัดระวังมือ	และเท้าของเรา

มากกว่าปกติสักหน่อย	เนื่องจากอาจจะไปถูกสัตว์ทะเลมีพิษได้โดยง่าย	หากช่างภาพวางมือวางเท้าลง

ไปโดยไม่ระมัดระวัง	ก็อาจเกิดอันตรายกับช่างภาพได้

	 ในขณะดํานํ้านั้น	 ช่างภาพมักจะสาละวนอยู่กับการถ่ายภาพใต้นํ้า	 ซึ่งจะมีอุปกรณ์มากมาย

หลายอย่างทั้งที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพใต้นํ้า	 และวุ่นวายอยู่กับอุปกรณ์ดํานํ้า	 แต่ที่ช่างภาพใต้นํ้าพึง

ระวังคือ	 ช่างภาพใต้นํ้าควรใช้หลักการนําทางใต้นํ้าแบบง่ายไม่สลับซับซ้อน	 กล่าวคือช่างภาพควรเดิน

ทางใต้นํ้าแบบเป็นเส้นตรงไป	 และกลับ	 เนื่องจากจะทําให้ง่ายต่อการกลับมาที่สายเชือกเมื่อช่างภาพ

จะขึ้นจากนํ้า	 และทําให้สามารถขึ้นมาที่ผิวนํ้าใกล้กับเรือของมากที่สุด	 เพราะช่างภาพใต้นํ้าต่างจาก

นักดํานํ้าทั่วไป	 เนื่องจากกล้องถ่ายภาพใต้นํ้านั้นเมื่ออยู่ที่ผิวนํ้าจะมีนํ้าหนักมาก	 หากจะต้องว่ายนํ้าใน

ระยะทางไกลจะทําให้เหนื่อยล้าได้โดยง่าย	และอาจเป็นอันตรายหากหลุดออกนอกเส้นทางไปไกลอาจ

ทําให้เรือหาช่างภาพไม่เจอเพราะความมืด	 ดังนั้นเวลาดํานํ้ากลางคืนช่างภาพควรตรวจสอบทิศทาง

เขม็ทิศ	มาตรวัดความลึก	มาตรวัดความดัน	และ	Dive	Computer	ให้บ่อยกว่าการดาํนํา้ในเวลากลางวัน		

เนื่องจากในความมืดนี้อาจทําให้ช่างภาพจะหลงทิศ	หรือลงไปลึกเกินกว่าที่ตั้งใจไว้ได้โดยง่าย

 3. ก�รใช่ระบบบัดดี้ (Buddy Diving หรือ Buddy System) กับก�รถ่�ยภ�พใต้นำ้� 

	 คู่หูดํานํ้า	(Diver	Buddy)	คือ	นักดํานํ้าคู่หูที่จะคอยดูแล	และช่วยเหลือช่างภาพในขณะดํานํ้า	

Diver	 Buddy	 จะคอยช่วยเหลือ	 และดแูลความปลอดภัยให้กบัช่างภาพใต้นํา้	 ในการถ่ายภาพใต้นํา้จาก

การศึกษาและรวมรวมข้อมูลของผูเ้ขียนมคีวามเหน็ว่า	 ช่างภาพควรจะใช้ระบบบัดดี	้ (Buddy	 Diving	

หรือ	Buddy	System)	

	 การมบีดัดีจ้ะทําให้ทกุอย่างง่ายดายและปลอดภยัขึน้มาก	 ตามแนวทางของ	 PADI	 ทัง้นีร้ะบบบดัดี	้

คอืการทีน่กัดาํนํา้สองคนทีม่คีวามสนใจเหมอืน	 ๆ	 กนั	 หรอืมปีระสบการณ์และความสามารถเท่า	 ๆ	 กนั	 

ลงดาํนํา้ด้วยกัน	 คอยตรวจสอบความเรยีบร้อยและดแูลกันและกนัตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึสิน้สดุการดาํนํา้	

โดยกําหนดระยะห่างตามสมควรเพื่อท่ีจะได้เข้ามาช่วยเหลือกันได้ทันทีหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการ

ความช่วยเหลือ	 (เช่นในกรณีฉุกเฉิน)	 ทั้งนี้เมื่อนําระบบนี้มาใช้กับการดํานํ้าเพื่อถ่ายภาพใต้นํ้าในเวลา

กลางคืนนั้น	คู่หูดํานํ้าจะคอยช่วยดูแลเส้นทางการดํานํ้า	ช่วยถืออุปกรณ์ถ่ายภาพ	รักษาความปลอดภัย

หากช่างภาพเข้าไปใกล้สิ่งที่อาจเกิดอันตรายโดยบังเอิญ	 ซึ่งจะทําให้ช่างภาพสามารถทําการถ่ายภาพ

ได้อย่างสะดวกมากยิง่ข้ึน	ดงันัน้คู่หดูาํนํา้สาํหรับช่างภาพใต้นํา้เปรียบดัง่เป็นผูช่้วยช่างภาพใต้นํา้นัน้เอง

	 ซึ่งในขณะที่ดํานํ้ากับ	Dive	Buddy	ในเวลากลางคืน	ช่างภาพควรระมัดระวังการส่องไฟฉาย

ไม่ให้ฉายเข้าหน้าของ	Diver	Buddy	เนือ่งจากไฟฉายใต้นํา้จะมีความสว่างมากเป็นพิเศษ	หากโดยเข้าตา

โดยตรงจะทําให้	 Diver	 Buddy	 มองไม่เห็นตัวช่างภาพได้ในชั่วขณะจนทําให้เกิดการพลัดหลงกันได้	
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นอกจากนั้นอย่าปล่อยให้ไฟฉายของเราแกว่งไปมาในขณะที่เปิดไฟอยู่	 เพราะการแกว่งไฟฉายนั้นอาจ

หมายถึงสัญลักษณ์ในการสื่อสาร	ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในการสื่อสารใต้นํ้าได้

	 ทั้งนี้ช่างภาพใต้นํ้า	และคู่หูดํานํ้า	ควรทบทวนสัญญาณมือ	สัญญาณไฟฉาย	และตกลงกันเรื่อง

การสื่อสารอื่น	 ๆ	 กับ	 Diver	 Buddy	 ให้ดีเสียก่อน	 สัญญาณไฟฉายบางที่อาจใช้แตกต่างกันไป	 ควร

ตกลงกันให้ดีก่อน	 เช่น	 OK	 =	 ส่องไฟฉายเป็นวงกลม	 เป็นต้น	 เวลาเราจะเรียก	 Diver	 Buddy	 ด้วย

ไฟฉาย	ทางที่ดีก็ควรส่องไฟไปด้านหน้าเขา	ส่องที่พื้นที่เขากําลังมองอยู่	และสั่นแสงไฟไปมา	ก็จะทําให้

เข้าใจได้ว่ากําลังเรียกกัน	ไม่ควรส่องไฟไปตรง	ๆ	ที่หน้าของ	Diver	Buddy	หรือหากจะส่อง	ควรส่อง

ไปที่ฟิน	(Fins)	หรือลําตัวของ	Diver	Buddy		และหากเกิดการพลัดหลงกันไปแล้ว	ก็ควรดับไฟของเรา	

หรือปิดแสงไฟ	และมองหาบัดดี้สักสองถึงสามนาที	หากไม่พบทั้ง	Diver	Buddy	แล้ว	ช่างภาพใต้นํ้า	

และ	Diver	Buddy	ควรดําเนินการตามขั้นตอนการขึ้นสู่ผิวนํ้าในทันที	ทั้งนี้การบังแสงไฟ	หรือปิดแสง

ไฟ	จะทําให้เรามองเห็นแสงไฟของ	Diver	Buddy	ได้ง่ายยิ่งขึ้น	แต่หากทั้งสองคนทําพร้อม	ๆ	อาจมีผล

ให้หากันไม่เจออยู่ดี	ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย	ช่างภาพใต้นํ้า	และ	Diver	Buddy	ควรขึ้นสู้ผิวนํ้าตาม

ขั้นตอนทันที	แล้วมาพบกันที่ผิวนํ้า

 4. ก�รขึ้นสู่ผิวนำ้�ของก�รถ่�ยภ�พใต้นำ้�เวล�กล�งคืน

	 การถ่ายภาพใต้นํ้าในเวลากลางคืนนั้น	การขึ้นสู่ผิวนํ้าใช้หลักการเดียวกันกับการดํานํ้าในเวลา

กลางวัน	 หากแต่ช่างภาพต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า	 ก่อนขึ้นสู่ผิวนํ้าต้องจัดเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้นํ้าให้

เข้าที่	ขันตัวล็อคแขนช่วยพยุงนํ้าหนักใต้นํ้ากล้องถ่ายภาพใต้นํ้า	(Clamp)	ให้เรียบร้อยแข็งแรง	เพราะ

การถึงสู่ผิวนํ้า	และการขึ้นเรือนั้นอาจมีการกระทบ	กระแทก	หรือเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่วุ่นวายอยู่บริเวณ

ท้ายเรือ	เนื่องจากนักดํานํ้าทุกคน	และช่างภาพคนอื่น	ๆ	ก็จะขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน	หากขันตัวล็อคแขน

ช่วยพยุงนํ้าหนักใต้นํ้ากล้องถ่ายภาพใต้นํ้า	 (Clamp)	 ไม่แน่นอาจส่งผลให้อุปกรณ์บางอย่างหลุดหาย

อย่างง่ายดาย	 นอกจากนั้นให้นํากล้องถ่ายภาพใต้นํ้าเกี่ยวติดเข้ากับตัวช่างภาพ	 เพื่อป้องกันการหลุด

มือขณะขึ้นสู่ผิวนํ้า

	 การขึ้นสู่ผิวนํ้าของช่างภาพใต้นํ้านั้น	ช่างภาพใต้นํ้าควรขึ้นช้า	ๆ	และจะต้องทํา	Safety	Stop	

ด้วยทุกครั้ง	เพื่อทําการคลายไนโตรเจนในกระแสเลือด	หรือลดแรงกดนั้นเอง	ทั้งนี้ช่างภาพใต้นํ้าต้องมี

สติ	 ไม่วิตกกังวล	 ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลให้ขึ้นสู่ผิวนํ้าเร็วเกินไป	 เพราะเมื่อเป็นเวลากลางคืนที่มีแสงน้อย 

หรือมองไม่เห็น	มักจะเกิดความกังวล	ได้โดยง่าย	ขณะที่ขึ้น	ควรถือ	inflator	และ	console	ข้างหน้า

ของเรา	สงูกว่าศรีษะเลก็น้อย	ส่องไฟหา	console	และฟองอากาศพร้อม	ๆ	กนั	และควรดทูัง้สองอย่าง

เพือ่ตรวจสอบความเรว็ในการขึน้	การมองฟองอากาศจะทําให้สามารถประมาณความเรว็ในการขึน้ได้

บทสรุป 

	 การถ่ายภาพใต้นํ้าในเวลากลางคืนนั้น	 มีข้อจํากัดมากมายหลายประการ	 ซึ่งแตกต่างจากการ

ถ่ายภาพใต้นํ้าในเวลากลางวัน	 แต่มีอยู่หนึ่งสิ่งที่เหมือนกันคือ	 “ความปลอดภัยของช่างภาพใต้นํ้า”	 

ดังนั้นในบทความนี้อาจมีการอธิบายถึงลักษณะการทํางาน	รวมถึงกระบวนการต่าง	ๆ	เมื่อต้องทําการ
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ถ่ายภาพใต้นํ้าเอาไว้ระดับหนึ่ง	แต่ผู้เขียนก็มักจะกล่าวไว้เสมอว่า	“ให้ผู้ที่สนใจการถ่ายภาพใต้นํ้าเวลา

กลางคืนนั้น	 ไปเรียนตามหลักการที่ถูกต้องจากหลักสูตรในสถาบันสอนดํานํ้าที่ได้รับการยอมรับ	 เพื่อ

ความปลอดภัยของช่างภาพเอง	 และจะช่วยคลายกังวลจากการดํานํ้าในเวลากลางคืน	 ซึ่งจะทําให้ช่าง

ภาพสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นช่างภาพจะต้องเรียนรู้อย่างถูกวิธี	 เพราะการ

ถ่ายภาพใต้นํ้า	 ไม่ได้ใช้เพียงศิลปะของการถ่ายทอดเรื่องราว	หรือแค่ทักษะในการถ่ายภาพ	แต่ยังคงมี

ทักษะการดํานํ้าอีกด้วย	

ข้อเสนอแนะ

	 สิ่งที่ผู้เขียนอยากจะเสนอแนะกับช่างภาพใต้นํ้า	คือ	“Anything	That	Can	Go	Wrong	Will	

Go	Wrong”	“อะไรก็ตามที่มันผิดพลาดได้	มันจะผิดพลาด”	กฎของเมอร์ฟี	(Murphy’s	Law)		ดังนั้น

ช่างภาพใต้นํ้าต้องพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์	และมีสติอยู่เสมอ
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บทคัดย่อ

	 บทความเรื่องนี้เป็นการนําเสนอความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือนําเสนอวิถี

ชีวิต	ผ่านชุดภาพที่จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	จดัโดยเครอืข่ายนเิทศศาสตร์	ณ	หอศลิป- 

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร	 มีเนื้อหาที่นําเสนอถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	

โดยภาพถ่ายทําหน้าที่บันทึกความทรงจําที่มีเรื่องราว	 สะท้อนให้เห็นความหมายด้านอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม	 และถ่ายทอดความหมายผ่านภาพถ่ายวิถีชีวิต	 “ผู้คน”	 ที่เป็นเสมือนภาพตัวแทนในฐานะ

รหัสทางการสื่อสารที่ประกอบสร้างความหมายที่สําคัญต่อการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรม	 อันหมายรวม

ถึง	 วิถีชีวิต	ความคิด	ความเชื่อ	ความศรัทธา	ตามบริบทท้องถิ่นนั้น	ๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 โดยมีแนวคิดที่

เกี่ยวข้อง	ได้แก่	1)	แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม	2)	แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน	3)	แนวคิดการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม	 และ	 4)	 แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพเชิงสารคดีท่องเที่ยว	 การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอวิถีชีวิต	 ดังที่ปรากฏในบทความนี้เป็นการคัดเลือกภาพที่มีความ

โดดเด่นในการสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรม	 ผ่านวิถีชีวิตของผู้คนที่เป็นเสมือนตัวแทนวัฒนธรรมที่มี

ชีวิต	จากสถานที่	5	แห่ง	ภาพถ่ายจํานวน	6	ภาพ	องค์ความรู้ที่ได้รับคือ	1)	เล่าเรื่องวัฒนธรรมผ่านวิถี

ชีวิตจากคนกลุ่มเล็ก	ๆ	ที่มีใครนึกถึง	2)	ใช้เวลาสื่อสารสร้างมิตรภาพ	เพื่อลดเวลาการบันทึกภาพ	และ	

3)	จังหวะเวลาและทิศทางแสง	สร้างคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์

คำ�สำ�คัญ: ภาพถ่ายการท่องเที่ยว	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต

Abstract

	 The	 article	 presents	 the	meaning	 of	 cultural	 tourism.	 The	presentation	will	

show	ways	of	life	that	has	been	reflected	by	a	series	of	images	that	were	displayed	at	

an	 International	 Photography	 Exhibition	 at	 the	 Bangkok	 Art	 and	 Culture	 Centre,	 

organized	by	the	Communication	Consortium.	The	content	of	exhibition	presents	ways	of	

ก�รถ่�ยภ�พท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อนำ�เสนอวิถีชีวิต
Cultural tourism photography of ways of life

อรรถญา	พิกุลพารุ่งโรจน์	และ	อานิก	ทวิชาชาติ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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life	among	people	who	live	in	various	tourist	destinations.	The	photographer	had	been	

captured	memories	stories	and	reflected	the	meaning	of	cultural	identity.	The	photography	

had	also	conveyed	the	lifestyle	of	“people”	that	was	represented	a	communicative	

code	their	 important	lifestyle	cultural	storytelling.	Their	cultural	stories	will	 include	

ways	of	life,	thoughts,	beliefs	faith	and	trust	compatible	to	their	local	context.	The	

related	concepts	are	as	follows:	1)	Concept	of	culture	2)	Concept	of	representation	 

3)	Concept	of	cultural	tourism	and	4)	Concept	of	travel	documentary	photography.	

Creating	cultural	tourism	photographs	that	will	present	ways	of	life	in	this	exhibition	

had	been	selected	of	outstanding	6	images	which	present	distinct	representation	of	

life	full	cultural	from	5	locations.	The	main	knowledge	of	this	production	are	1)	Telling	

cultural	stories	through	small	group	of	people	that	was	thoughtful	2)	Using	time	to	

communicate	 to	 make	 friendships,	 reduce	 time	 of	 recording	 3)	 Timing	 and	 light	 

direction	and	creating	aesthetic	value.

Keywords:	Travel	photography,	Culture,	Ways	of	life

ที่ม�และคว�มสำ�คัญ

	 วัฒนธรรม	 หมายถึง	 วิถีการดําเนินชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเอง	 ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น	

การแสดงการร้องเพลง	พฤติกรรม	และบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นงาน

ด้านจิตรกรรม	สถาปัตยกรรม	ตลอดจนความคิด	ความเชื่อ	ความรู้	ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม	

ความเป็นระเบียบความรู้สึก	ความประพฤติและกิริยาอาการ	หรือการกระทําใด	ๆ	ของมนุษย์ในส่วน

รวม	และสําแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา	ศิลปะ	ความเชื่อถือ	ระเบียบ	ประเพณี	ความกลมเกลียว	

ความก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน	(นันทินี	สันติธรรม,	2560)

	 การสื่อสารกับวัฒนธรรม	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างพร้อม	 ๆ	 กัน	 การสื่อสารของมนุษย์ล้วนถูก

เชื่อมโยงด้วยวัฒนธรรม	 แม้แต่การสื่อสารภายในตนเอง	 (Intrapersonal	 Communication)	 ที่เกิด

ขึ้นเมื่อเรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม	 พื้นฐานทางวัฒนธรรมจะส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์เสมอ	 ลักษณะ

สําคัญ	 ๆ	 ของมนุษย์คือ	 การสร้างสัญลักษณ์	 การใช้สัญลักษณ์อย่างชํานาญ	 และพัฒนาระบบการใช้

สัญลักษณ์ซึ่งมีผู้คนในสังคมยอมใช้ร่วมกันถึงแม้ว่าเรามักจะไม่ได้ตั้งใจให้การสื่อสารนั้นได้รับผลจาก

วัฒนธรรม	 แต่บ่อยครั้งที่เรามักเลือกสื่อสารในรูปแบบที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

เราเอง	ด้วยเหตุนี้ทําให้เราล้วนเป็น	“นักสื่อสารทางวัฒนธรรม”	ทั้งสิ้น	(Cultural	Communicator)

นอกจากนี้	 วัฒนธรรมยังเป็นภาพสะท้อนวิถีแห่งการดําเนินชีวิต	 ผู้คนมากมายจึงออกเดินทางท่อง

เที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่าง	ๆ	ซึ่งการได้ออกเดินทางไปยังจุด

หมายปลายทางใหม่	ๆ	ที่ต่างไปจากระเบียบการใช้ชีวิตแบบเดิม	เป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร	การ

เรียนรู้แลกเปลี่ยน	 เป็นการออกค้นหาความแปลกใหม่	 สํารองไว้เป็นประสบการณ์ความรู้	 เพื่อเปิด 
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โลกทัศน์ให้มีความเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจสิ่งต่าง	ๆ	รอบตัวได้มากขึ้น

	 ทําให้เกิดเป็น	 “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”	 โดยเกิดขึ้นจากการประชุมสภาการโบราณ

สถานระหว่างประเทศ	 (International	Council	 on	Monuments	 and	Sites:	 ICOMOS)	ที่เมือง 

ออกซ์	ฟอร์ด	ค.ศ.	1969	(Moulin,	1989,	cited	in	Koster,	1996	อ้างใน	นุชนารถ	รัตนสุวงศ์ชัย,	

2554)	 การประชุมครั้งนั้น	 ทําให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ล้วนมีจุดมุ่งเน้นในทางเดียวกันคือ	 

รูปแบบการท่องเที่ยวที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้รับแรงดลใจหรือสิ่งกระตุ้นให้เดินทางไปยังจุดหมายปลาย

ทางเพื่อสังเกต	เรียนรู้	มีประสบการณ์ร่วม	และตระหนักคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชนในจุดหมายปลาย

ทางนั้น	ซึ่งครอบคลุมถึงงานสร้างสรรค์	ประเพณีขนบธรรมเนียมและกิจกรรมต่าง	ๆ	ของชุมชน	ทั้งนี้	

นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนต้องเคารพ	 เรียนรู้	 และเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกัน	 เพื่อให้เกิด

มิตรภาพและสันติภาพระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืน	(นุชนารถ	รัตนสุวงศ์ชัย,	2554)

	 เมือ่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19	ทาํให้วถิชีวีติของผูค้นท่ัวโลกเปล่ียนไปจากเดมิ	รวมถงึ																					

การท่องเที่ยวในประเทศไทย	 ผลสํารวจจาก	 Economist	 Impact	 ที่จัดทําขึ้นให้กับ	 	 “Airbnb”	 ได้

สํารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว	 4,500	 คน	 จาก	 9	 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ซึ่งรวมถึง

ประเทศไทยด้วย	 พบว่า	 	 คนไทยมากกว่า	 90%	 เห็นว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความสําคัญเป็น

อย่างยิ่ง	การคํานึงถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	นักท่องเที่ยวชาวไทย	72%	มีความ

เห็นว่าสิ่งสําคัญในการเดินทางคือ	 การมีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น	 โดยการท่องเที่ยวจะ

เน้นการเรียนรู้	 ซึมซับความเป็นชุมชนของท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 และอีก	 68%	 ของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้

ความสําคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมกับชุมชนต่าง	 ๆ	 มากขึ้น	 	 (https://

www.bangkokbiznews.com/lifestyle/975556,	8	ธันวาคม	2564)

	 ดังเช่น	ชาญวิทย์	เกษตรศิริ	(2540	อ้างถึงใน	กาญจนา	สุคัณธสิริกุล,	2556)	ได้กล่าวถึงการ

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไว้ว่าหมายถงึ	 วธิกีารศกึษาประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมผ่านการเดนิทางท่องเทีย่ว	

เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา	สร้างสรรค์	เคารพต่อสิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	ศักดิ์ศรี

และวิถีชีวิตผู้คนหรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า	การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	คือ	การท่องเที่ยวเพื่อ

การเรียนรู้ผู้อื่นและย้อนกลับมามองตนเอง	 อย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งต่าง	 ๆ	 ในโลกที่มีความ

เกี่ยวโยงพึ่งพา	ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

	 อนุรักษ์	ปัญญานุวัตน์	(2542	อ้างถึงใน	กาญจนา	สุคัณธสิริกุล,	2556)	ได้ให้ความหมายไว้ว่า																											

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	หมายถึง	 เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของการท่อง

เที่ยวที่มนุษย์สามารถศึกษาถึงวิถีชีวิต	และความนึกคิดซึ่งกันและกัน

	 บทความเรื่องนี้เป็นการนําเสนอความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ผ่านภาพวิถีชีวิต

ของผู้คนที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	 ทั้งยังเป็นการนําเสนอการดํารงอยู่ของความเป็นเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานที่และคนในพื้นที่	 โดยภาพถ่ายทําหน้าที่บันทึกความทรงจําที่มีเรื่องราว	 ถ่ายทอด

ความหมายผ่านภาพตัวแทนในฐานะรหัสทางการสื่อสารที่ประกอบสร้างความหมาย	 จากภาพถ่ายวิว

ทิวทัศน์	ภาพถ่ายพิธีกรรม	ภาพถ่ายวิถีชีวิต	
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ในการจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติของเครือข่ายนิเทศศาสตร์	 ณ	 หอศิลปวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร	และที่มหาวิทยาลัยรังสิต	ผู้เขียนพบว่า	มีภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม	จากการ

เดินทางท่องเที่ยว	 ดังที่ได้กล่าวถึงว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของ

ผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายตามภูมิภาค	ประเทศ	ที่ล้วนแต่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์	 และ

ภาพถ่ายยังสะท้อนให้เห็นความหมายด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	อันหมายรวมถึง	วิถีชีวิต	ความคิด	

ความเชื่อ	ความศรัทธา	ตามบริบทท้องถิ่นนั้น	ๆ	ได้เป็นอย่างดี

	 หลักการถ่ายภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอวิถีชีวิตนั้น	 สามารถใช้เทคนิคได้

หลากหลายไม่จําเพาะเจาะจง	 หากแต่ผู้บันทึกภาพจําเป็นต้องทําความเข้าใจข้อมูลและเรื่องราวของ

วัฒนธรรมต่างถิ่น	 เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมนั้น	 ๆ	 ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์สําหรับการเลือกบันทึกภาพในช่วงเวลาสถานที่ที่ประกอบด้วยผู้คนประจําถิ่น	 เนื่องจาก	

“ผู้คน”	 เป็นความเคลื่อนไหว	 เป็นตัวแทนวัฒนธรรมที่มีชีวิต	 ผ่านการประกอบสร้างความหมายที่

สําคัญต่อการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรม	ทั้งนี้โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่สามารถประมวลโดยสังเขป	

ดังนี้

แรงบันด�ลใจ 

	 ผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง	 ๆ	 พบว่า	 “ผู้คน”เป็นองค์

ประกอบสําคัญที่ทําให้ชุมชนมีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	 และการบันทึกภาพ	

“ผู ้คน”เป็นการประกอบสร้างความหมายท่ีสําคัญต่อการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรมเป็นตัวแทน

วัฒนธรรมที่มีชีวิต	 ทําให้สังคม	 “มีเรื่องเล่า”	 ซึ่งหล่อหลอมให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคมขึ้น	 และอัต

ลักษณ์เหล่านี้ก็จะถูกนําไปใช้เพื่อสร้างความเป็นชุมชนอันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ร่วมกัน	 ทําให้ทุกจุด

หมายปลายทางมีเรื่องราวน่าสนใจ	ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น	

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 ผู้เขียนได้ประมวลแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นรากฐานของการถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เพื่อนําเสนอวิถีชีวิต	 จากความสัมพันธ์ของกลุ่มแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 สามารถแสดงรายละเอียด

ของแต่ละกรอบกระบวนทัศน์ได้ดังต่อไปนี้

 1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม

	 ‘วัฒนธรรม’	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 ได้นิยามความหมาย	

“วัฒนธรรม”	ว่าคือ	สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ	ในพระราชบัญญัติ	 วัฒนธรรมแห่งชาติ	

พุทธศักราช	2485	หมายถึง	ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม	ความเป็นระเบียบ	เรียบร้อย	ความ

กลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน,	ทางวิทยาการ	หมายถึง	พฤติกรรมและ

สิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน	และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน
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	 ประเวศ	วะสี	(2548)	วัฒนธรรม	คือ	วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนอันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม

หนึ่ง	 ๆ	 สิ่งแวดล้อมในแต่ละแห่งแตกต่างกัน	 วัฒนธรรมจึงแตกต่างหลากหลายไปตามชุมชนท้องถิ่น

ต่าง	 ๆ	 ที่เรียกว่า	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 วิถีชีวิตร่วมกันมีความหมายกว้างและครอบคลุม

มาก

	 ยศ		สันตสมบัติ	(2544)	กล่าวว่า	จากการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่าง	ๆ 	ทั่วโลก	สามารถ

สรุปลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของวัฒนธรรมได้	6	ประการคือ

	 1)		วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม	(Shared	ideas)

	 2)		วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้	(Learned)

	 3)		วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์	(Symbol)

	 4)		วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา

	 5)		วัฒนธรรมคือกระบวนการที่มนุษย์กําหนดนิยามความหมายให้กับชีวิตและสิ่งต่าง	ๆ	ที่อยู่

รอบตัวเรา

	 6)		วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง

	 โดยทั่วไปแล้ววัฒนธรรมจึงหมายถึง	รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์	และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์

ที่ทําให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสําคัญ	 วิถีการดําเนินชีวิต	 ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่

ผลิตสร้างขึ้น	ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน	และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน	ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ตามยุคสมัยและความเหมาะสม	 แต่ถ้าเป็นในวิชาหน้าที่พลเมืองจะแปลว่าสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง

เพื่อความเจริญงอกงามและสืบต่อกันมา

	 การนิยามที่หลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของทฤษฎีที่จะทําให้เกิดความเข้าใจ	

หรือทําให้เกิดเกณฑ์เพื่อใช้ในการประเมินกิจกรรมของมนุษย์	โดยในปี	พ.ศ.	2414	เอ็ดเวิร์ด	เบอร์เนต	

ไทเลอร์	ได้พรรณนาถึงวัฒนธรรมในมุมมองด้านมานุษยวิทยาสังคม	ไว้ว่า	“วัฒนธรรม	หรือ	อารยธรรม	

หากมองในเชิงชาติพันธุ์วรรณนาอย่างกว้าง	ๆ	ก็คือ	ความทับซ้อนกันระหว่างความรู้	ความเชื่อ	ศิลปะ	

ศีลธรรม	กฎหมาย	ประเพณีและสมรรถนะอื่นที่มนุษย์ต้องการแสวงหาเพื่อการเป็นสมาชิกของสังคม”	

(นันทินี	สันติธรรม,	2560)

	 สรปุ	วฒันธรรม	หมายถึง	วถิกีารดาํเนนิชีวติ	ทีม่นษุย์สร้างขึน้มานัน่เอง	ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น	

การแสดง	 การร้องเพลง	 พฤติกรรม	 และบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็น

งานด้านจิตรกรรม	 สถาปัตยกรรม	 ตลอดจนความคิด	 ความเชื่อ	 ความรู้	 ลักษณะที่แสดงความเจริญ

งอกงาม	ความเป็นระเบียบความรู้สึก	ความประพฤติและกิริยาอาการ	หรือการกระทําใด	ๆ	ของมนุษย์

ในส่วนรวม	 ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและสําแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา	 ศิลปะ	 ความเชื่อถือ	

ระเบียบ	 ประเพณี	 ความกลมเกลียว	 ความก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน	 

ซึ่งวัฒนธรรมของคนแต่ละภาคในประเทศไทยก็มีความเหมือนและแตกต่างกันบ้างตามแต่ละพื้นที่ของ

ประเทศไทย	 รวมทั้งการสืบทอดหรืออาจมีการดัดแปลงบ้างเพื่อให้มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้น	 

รวมทั้งสามารถประพฤติปฏิบัติกันได้อย่างทั่วถึงด้วยนั้นเอง	(นันทินี	สันติธรรม,	2560)	
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บทบาทของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับการสื่อสาร

	 ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนั้น	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม																									

โดยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน	 ในขณะที่เราทําการสื่อสาร	 แต่ละคนก็จะมีวัฒนธรรมที่สั่งสม

มาจากการเรียนรู้ในบริบทสภาพแวดล้อมของตนเอง	ดังนั้น	การสื่อสารกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่

มีความแตกต่างกันนั้น	 ย่อมจะต้องมีการเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคู่สื่อสาร	 โดยการ

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคู่สื่อสาร	 ไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับบุคคลที่มาจากคนละประเทศ	 เพียง

อย่างเดียวเท่านั้น	 การสื่อสารกับคนภายในประเทศเดียวกัน	 หรือแม้กระทั่ง	 การสื่อสารกับสมาชิกใน

องค์กรเดียวกันก็อาจจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้	เช่นเดียวกัน	ซึ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรม

นั้น	หมายรวมถึง	ความแตกต่างทางภูมิภาค	จริยธรรม	ศาสนา	เพศ	ยุคสมัย	และชนชั้น	(Hofstede	&	

Hofstede,	2005)	โดยคูส่ือ่สารสามารถเรยีนรูร้ะบบพืน้ฐานทางวฒันธรรมได้จากการสงัเกต	ซึง่หมายรวม

ถงึข้อเทจ็จรงิทางวฒันธรรม	สถาบนัทางธรุกจิ	การแต่งงานและครอบครวั	องค์กรทางสงัคม	ภาษา	การทหาร	

เพศ	และกฎหมาย	โดยกจิกรรมทัง้หมดนีส้ามารถสะท้อนให้เหน็ถงึวฒันธรรมของแต่ละคนได้	(Hall,	1976,	

1981)

	 การสื่อสารกับวัฒนธรรม	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างพร้อม	 ๆ	 กัน	 การสื่อสารของมนุษย์ล้วนถูก

เชื่อมโยงด้วยวัฒนธรรม	 แม้แต่การสื่อสารภายในตนเอง	 (Intrapersonal	 Communication)	 ที่เกิด

ขึ้นเมื่อเรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม	 พื้นฐานทางวัฒนธรรมจะส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์เสมอ	 ลักษณะ

สําคัญ	 ๆ	 ของมนุษย์คือ	 การสร้างสัญลักษณ์	 การใช้สัญลักษณ์อย่างชํานาญและพัฒนาระบบการใช้

สัญลักษณ์ซึ่งมีผู้คนในสังคมยอมใช้ร่วมกันถึงแม้ว่าเรามักจะไม่ได้ตั้งใจให้การสื่อสารนั้นได้รับผลจาก

วัฒนธรรม	 แต่บ่อยครั้งที่เรามักเลือกสื่อสารในรูปแบบที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

เราเอง	ด้วยเหตุนี้ทําให้เราล้วนเป็น	“นักสื่อสารทางวัฒนธรรม”	ทั้งสิ้น	(Cultural	Communicator)

การนําเสนอภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรมเป็นการสื่อสารเพ่ือนําเสนอวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ที่หลาก

หลาย	 และสามารถสนับสนุนให้ผู้รับสารได้เปิดมุมมองโลกทัศน์ที่มีต่อวัฒนธรรมต่างถิ่นที่ลดทอนอคติ

แต่เพิ่มความเข้าใจ	รวมทั้งยังเพิ่มสมรรถนะการสื่อสารระหว่างคนต่างวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

 2. แนวคิดเรื่องภ�พตัวแทน

	 การสื่อสารด้วยภาพ	(Visual	Communication)	ถือเป็นการสื่อสารที่อาศัยรหัส	(Code)	อัน

เกิดจากกระบวนการเห็นและถอดความหมายไปสู่ความเข้าใจในสาร	(Message)	ที่ผู้สร้างสารต้องการ

จะบอกเล่า	 การเล่าเรือ่งด้วยภาพจึงอาศยัดวงตาเป็นสะพานทีเ่ช่ือมต่อระหว่างสิง่ท่ีปรากฏภายนอกสู่

กระบวนการถอดความหมายจนนาํไปสูก่ารเข้าใจความหมายของภาพเสมอืน	 (Icon)	 ภาพดชัน	ี (Index)	

หรือภาพสัญลักษณ์	 (Symbol)	 เพราะฉะนั้นการเห็นจึงเป็นกระบวนการรับรู้ความหมายของสารได้

อย่างดีที่สุด	(สุริยะ	ฉายะเจริญ,	2557)

	 สรุยิะ	ฉายะเจรญิ	(2557)	กล่าวถงึ	ความทรงจาํทีเ่กดิจากการจ้องมองไม่ได้เกดิด้วยความบงัเอิญ	

แต่เป็นความตั้งใจของผู้จ้องมองว่ามีความต้องการที่จะบันทึกภาพที่เห็นให้อยู่ในคลังภาพทรงจํา	 
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(Memory)	 ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด	 ซึ่งภาพความทรงจําที่อยู่ในสมองของมนุษย์กลายเป็นสิ่งที่

มหัศจรรย์มากเสียยิ่งกว่าภาพที่ถูกบันทึกด้วยฟิล์มหรือเทคโนโลยีดิจิทัล	 เพราะภาพที่ถูกบันทึกด้วย

กล้องเป็นเพียงสภาพการณ์ชั่วขณะที่ผู้จ้องมองได้กระทําการหยิบยืมปรากฏการณ์ท่ีผ่านพ้นเท่านั้น	 

ดังนั้น	ผลที่เกิดขึ้นจึงเป็นภาพเสมือนที่มีทั้งความเป็นจริงและความไม่จริง	หากแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของ

การมีอยู่จริงของโลกวัตถุ	 และเมื่อภาพที่กลายมาเป็นความทรงจําได้สร้างชุดความหมายขึ้นจากการ

ประชุมกันของแต่ละสัญญะ	 (Sign)	 ความหมายที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่ถอดรหัส

ความหมายนั้น	ซึ่งไม่เพียงเป็นความหมายในชั้นต้น	แต่พัฒนาไปสู่ความหมายเชิงวัฒนธรรม	ที่เรียกว่า	

“มายาคติ”	 (Myth)	 และมายาคตินั่นเองคือสิ่งสําคัญที่ทําให้มนุษย์เราสามารถสื่อสารในระดับความ

หมายที่ลึกซึ้งกว่าความหมายในชั้นต้น	

พื้นที่ความทรงจ�า 

	 “ความทรงจาํ”	คอื	ปรากฏการณ์ทางสงัคม	ซึง่บางคนอาจเรยีกความทรงจําว่า	“ประสบการณ์ชวีติ”													

แต่ประสบการณ์ของแต่ละคนมิใช่เป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น	 หากเป็นประสบการณ์ของ

ชีวิตตนเองที่ผสมผสานเข้ากับชีวิตครอบครัวที่สําคัญ	 ประสบการณ์ชีวิตยังประกอบด้วยพลังที่สําคัญ

ของความเปลี่ยนแปลงของสังคม	 โดยเฉพาะส่วนที่ตัวเองสัมพันธ์อยู่ร่วม	 ซึ่งได้เชื่อมและกําหนดชีวิต

ส่วนตัวและชีวิตครอบครัวให้มีความหมายรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้นมา	 ความทรงจํานี้จะบอกว่าเรา

เป็นใครมาจากไหน	(อรรถจักร	สัตยานุรักษ์,	2553)	

	 จากประสบการณ์ของปัจเจกทั้งกรณีความสัมพันธ์กับคนในสังคม	 การทํากิจกรรมใด	 ๆ	 หรือ

อยู่ในเหตุการณ์ร่วมกันจนเกิดเป็นความทรงจําร่วมของคนในสังคม	 การจดจําจะเกี่ยวข้องกับการ

หลอมรวมภาพลักษณ์และอุดมคติจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคม	 “พื้นที่ความทรงจํา”	 (Sites	 of	

memory)	 จึงมาจากปัจเจกชนกับกลุ่มสังคม	 ความทรงจําร่วมของคนในสังคมก่อให้เกิดเอกภาพใน

สังคม	ทําให้สังคม	“มีเรื่องเล่า”	ซึ่งหล่อหลอมให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคมขึ้น	(Maurice	Halbwach	:	

1983)	และอัตลักษณ์เหล่านี้ก็จะถูกนําไปใช้เพื่อสร้าง	ความเป็นชุมชนอันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ร่วมกัน	

	 ปิแอร์	นอร่า	(Pierre	Nora	:	1984,อ้างใน	เยาวนุช	เวศร์ภาดา,	2545)	ได้เสนอว่าในความเป็น

จริงแล้วสังคมหาได้เป็นเอกภาพตามอุดมคติไม่	 แต่	 “ความทรงจํา”	 ได้ก่อรูปขึ้นในปริมณฑลของการ

ต่อสู้แย่งชิงและการแบ่งแยก	 ทั้งนี้จากการศึกษา	 “พื้นที่แห่งความทรงจํา”	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้าง

ชาติของฝรั่งเศส	 ซึ่งได้นําไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติ	 จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของการ

สร้างความทรงจําผ่านสัญลักษณ์บนพื้นที่เพื่อทดแทนอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม	พื้นที่ดังกล่าว

จึงเป็น	 “พื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์”	 หรือเป็น	 “บริบทอันศักดิ์สิทธิ์”	 ซึ่งชุมชนได้จินตนาการว่าตนเองได้

เข้าไปอยู่	

	 ภูริช	 ศรีสวย	 (2557)	 เสนอว่า	 รูปธรรมของ	 “พื้นที่แห่งความทรงจํา”	 ครอบคลุมบริบทของ

พื้นที่และเวลา	 นับตั้งแต่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์	 ภูมิทัศน์	 (Landscape)	 พรมแดนประเทศ	 บุคคลใน

ประวัติศาสตร์	 อนุสาวรีย์	 อาคาร	 ภาษา	 วรรณกรรม	 คําขวัญ	 อนุสาวรีย์	 พิพิธภัณฑ์	 วัตถุทางศิลปะ	 
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และสัญลักษณ์	จนถึงของที่ระลึก	องค์ประกอบต่าง	ๆ	เหล่านี้หลอมรวมขึ้นเป็น	“อาณาจักรแห่งความ

ทรงจํา”	 ซึ่งถูกสร้างขึ้นแทนสิ่งที่ไม่มีอยู่ในขณะนี้อีกแล้ว	 ภาพอดีตที่ถูกสร้างขึ้นมา	 ถือเป็นปฏิบัติการ

ทางความหมาย	 (Hermeneutic	 practice)	 ซึ่งเกิดจากการจัดวางตรรกะของการสร้าง	 “พื้นที่แห่ง

ความทรงจํา”	 ขึ้นมาใหม่	 เมื่อนําสถานที่แต่ละแห่งมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน	 ก็จะได้ภาพรวมของ

สัญลักษณ์ใหม่ที่หมายถึง	“ความเป็นชุมชนประวัติศาสตร์”	ของพื้นที่นั้น	ๆ	

	 นอกจากนี	้ “พืน้ทีค่วามทรงจาํ”	 ยงัทําหน้าทีเ่ป็นพืน้ทีบ่รรจรุ่องรอยหรอืการก่อรูปของสาํนกึแห่ง																						

ความทรงจํา	 ซึ่งผู้มีอํานาจได้เลือกสรรมาเป็นตัวแทนอุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 แม้ความทรงจําจะ

เป็นเรื่องของอดีตอันไกลโพ้น	 มีความเลือนราง	 ไม่ว่าจะเป็นความทรงจําร่วมของคนในสังคม	 หรือ

ความทรงจําระดับปัจเจกบุคคล	 แต่การศึกษาประวัติศาสตร์	 ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้เครื่องมือที่เป็น	

“วิทยาศาสตร์”	 ทําให้ความทรงจํามีความชอบธรรม	 มีข้อเท็จจริงมาสนับสนุนเป็นที่เข้าใจได้	 และก่อ

ประโยชน์ต่อการอธิบายอดีต	(ภูริช	ศรีสวย,	2557)

ภาพตัวแทน 

	 ภาพตัวแทน	 (Representation)	 ฮอลล์	 (Stuart	Hall,	 1997)	 กล่าวว่า	 ภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่

สามารถบอกได้ถึงความหมายของสิ่งต่าง	ๆ	สามารถจะเป็นตัวกําหนดและจัดการความ	ประพฤติ	และ

การปฏิบัติต่าง	 ๆ	 ความหมายของภาษาจะช่วยในการตั้งกฎ	 บรรทัดฐาน	 และขนบธรรมเนียมต่าง	 ๆ	 

ที่สั่งการและควบคุมชีวิตคน	

	 โดย	 ฮอลล์เห็นว่า	 หัวใจสําคัญของกระบวนการทางวัฒนธรรมอยู่ที่ระบบของภาพตัวแทนที่

สัมพันธ์กันอยู่	2	ระบบ	ได้แก่

	 1.	 ความสามารถในการให้ความหมายต่อโลก	 โดยเป็นความสามารถในการประกอบสร้างชุด

ของความแนบสนิท	 (Correspondences)	 ระหว่างโลกภายนอกที่แวดล้อมตัวมนุษย์กับแผนที่ทาง

ความคิด	(Conceptual	Map)

	 2.	 การประกอบสร้างชุดของความแนบสนทิระหว่างแผนทีท่างความคดิกบัชดุของสญัญะ	 (Set	 of	

Signs)	โดยความสัมพันธ์ระหว่างโลกภายนอกเข้ากับแนวคิดและสัญญะ	(Things	Concept	and	Sign)	

ถือเป็นหัวใจของการผลิตความหมายที่มีอยู่ในตัวภาษา	 ซึ่งกระบวนการที่เชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง

สามองค์ประกอบเข้าด้วยกันเรียกว่า	“ภาพตัวแทน”

	 นอกจากนี้ฮอลล์	 ยังได้เสนอแนวคิดอีกว่า	 ภาพตัวแทนต้องทํางานสัมพันธ์ร่วมกับองค์

ประกอบอื่น	ๆ	 ในสนามต่อสู้ทางวัฒนธรรม	 (The	Circuit	of	Culture)	 โดยวัฒนธรรมเป็นเรื่องของ

การมีความหมายร่วมกัน	 (Shared	 Meaning)	 มีการใช้ภาษาสื่อความหมาย	 มนุษย์ผลิตขึ้นและแลก

เปลี่ยนความหมายระหว่างกัน	 และภาษาประกอบสร้างความหมายขึ้นจากปฏิบัติการของระบบภาพ

ตัวแทน	ทั้งนี้ระบบภาพตัวแทนต้องทํางานร่วมกับองค์ประกอบอีก	5	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 1.	การผลิต	(Production)	แต่ละบุคคลสร้างความหมายและแลกเปลี่ยนความหมายจากการ

มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	โดยความหมายจะถูกผลิตขึ้นจากสื่อที่มีทั้งความหลากหลายและแตกต่างกัน
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	 2.	 การบริโภค	 (Consumption)	 ทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายของความหมายโดยมี

ความหมายจากการตีความหรือเป็นภาพตัวแทนได้มากกว่าหนึ่งความหมาย	

	 3.	 อัตลักษณ์	 (Identity)	 เป็นการแสดงออกต่อตนเองเกี่ยวกับคําถามว่า	 “เราเป็นใคร	 ?”																																									

“เรารู้สึกอย่างไร	?”	และ	เรารู้สึกร่วมในกลุ่มไหน	?”

		 4.	กฎระเบียบ	 (Regulation)	ความหมายทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ฝังอยู่ในความคิด	

แต่ก่อรูปเป็นปฏิบัติการของกฎระเบียบในสังคม	(Regulate	Social	Practice)	ที่มีความสําคัญในการ

ให้ความหมายต่อโลกของมนุษย์และให้วิธีการใช้ความหมายนั้นในปฏิบัติการประจําวัน		 	

	 5.	 ภาพตัวแทน	 (Representation)	 เป็นการประกอบสร้างความหมายผ่านภาษา	 โดยใช้

สัญญะเพื่อสื่อสารอย่างมีความหมายกับผู้อื่น	 และสามารถใช้สัญญะเพื่อการอ้างอิงถึงโลกความจริง	

รวมถึงสิ่งที่เป็นจินตนาการและความคิดนามธรรมที่ไม่ปรากฏในโลกวัตถุ

	 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า	 ภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอวิถีชีวิต	 เป็นการนํา

เสนอภาพตัวแทนวัฒนธรรมที่มีชีวิต	โดยประกอบสร้างความหมายถึงวัฒนธรรมนั้น	ๆ	ในบริบทต่าง	ๆ	

ได้แก่	การแสดงออก	ความคิด	ความเชื่อ	ความศรัทธา	ประเพณี	รวมทั้งร่องรอยการสืบทอดความคิด

ความเชื่อตามฐานคติที่เคยมีมาแต่สมัยอดีต	เป็นต้น

 3. แนวคิดก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

	 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 คือ	 การบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาสังคมและมนุษย์ผ่านทาง

ประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม	 องค์ความรู้	 และการให้คุณค่าของสังคม	 

โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความ

สวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ	 สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต	 ความเป็นอยู่ของ

คนในแต่ละยุคสมัย	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบัน	 ในยุคโลกาภิวัตน์มีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต	ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม			แบ่งได้เป็น	2	ประเภท	

คือ

	 1.	 แหล่งความเป็นอยู่และวิถีชีวิต	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทนี้ผู้มาเยี่ยมชม

สามารถสังเกตความเป็นอยู่	และวิถีชีวิตของชุมชนนั้น	โดยตนเองมิได้เข้าไปมีส่วนร่วม	เช่น	ชุมชนของ

ชนเผ่าศูนย์วัฒนธรรม	คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ที่การช่วยรักษาความหลากหลายของเชื้อชาติ	คุณค่าต่อผู้

เยี่ยมชมอยู่ที่การได้รับความรู้วิสัยทัศน์	ความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชนเผ่าต่าง	ๆ	และภูมิปัญญาของ

ชนเผ่า	 ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตใน

ชนบท	 ซึ่งหมายถึง	 การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่

มีเอกลักษณ์พิเศษ	 มีความโดดเด่น	 เพื่อความเพลิดเพลิน	 ได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญา

พื้นบ้าน	 มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น	 บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการ

รักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการ

จัดการท่องเที่ยว
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	 2.	แหล่งวัฒนธรรมประเพณีและหัตถกรรมพื้นเมือง	แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทนี้

ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีและซ้ือสินค้าของที่ระลึกจากผู้

ประกอบหัตถกรรม	คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ที่การรักษามรดก	ความหลากหลายของวัฒนธรรม	คุณค่าต่อ

ผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ความพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีและการได้ซ้ือสิ่งของที่

ระลึก	 เช่น	 ประเพณีลอยกระทง	 ประเพณีสงกรานต์	 ประเพณีถือศีลกินผัก	 เป็นต้น	 รูปแบบการท่อง

เที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเพณีจึงเป็นการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี

	 ดวงใจ	 หล่อธนวณิชย์	 (2550)	 กล่าวว่า	 การท่องเที่ยวเป็นปรากฏการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว	 แต่ละประเทศนําเสนอวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

ประเทศตนในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมเยียน	 นอกจากนี้	 ยังมีการนําวัฒนธรรม

มาใช้เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 นํากลไกทางการตลาดมาพัฒนาสินค้าจากวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น	มีการต่อยอดทางเศรษฐกิจบนต้นทุนวัฒนธรรม

	 ภูสวัสดิ์	 สุขเลี้ยง	 (2545)	 ได้ให้ความหมายไว้ว่า	 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 หมายถึง	 การ

ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผู้อื่น	 และย้อนกลับมามองตนเองอย่างเข้าใจ	 วัฒนธรรมกับมนุษย์มีความ

สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก	เพราะวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตมนุษย์อยู่ตลอดเวลา

	 วาลิกา	 แสนคํา	 (2545)	 ได้ให้ความหมายไว้ว่า	 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 หมายถึง	 

การเคลื่อนไหวของผู้คนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยกระตุ้นทางวัฒนธรรม	 เช่น	 การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการ

ศกึษา	การเดนิทางท่องเทีย่วเพือ่ชืน่ชมศิลปวฒันธรรม	ประเพณ	ีเทศกาล	การเข้าเยีย่มชมอนสุรณ์สถาน	

การเดินทางเพื่อศึกษาขนบธรรมเนียมความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชุมชนท้องถิ่น	 ตลอดจนความเชื่อ

ทางศาสนา

	 ไกรฤกษ์	 ปิ่นแก้ว	 (2555)	 ได้ให้ความหมายไว้ว่า	 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 หมายถึง 

การท่องเท่ียวท่ีได้นําเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ประเทศ	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป	 ที่ต่างสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม	 มรดกทาง

ประวัติศาสตร์	เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม	และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้น	

	 	 จากแนวคิดที่ได้กล่าวมา	 ทําให้เข้าใจถึงองค์ความรู้ในประเด็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ที่หมายรวมถึง	 เอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมของชนต่างสังคมทั้งใน

ด้านของ	ศิลปะ	สถาปัตยกรรม	เรื่องราวและคุณค่าทางประวัติศาสตร์	รูปแบบวิถีชีวิต	ภาษา	การแต่ง

กายการบริโภค	ความเชื่อ	ศาสนา	จารีต	ประเพณี	เป็นต้น	ทั้งนี้ผู้เขียนได้ตระหนักว่า	การเดินทางท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมจําเป็นต้องมีความรู้เข้าใจในประเด็นต่าง	 ๆ	 ดังกล่าว	 เพื่อเป็นฐานในการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
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 4. แนวคิดเกี่ยวกับก�รถ่�ยภ�พเชิงส�รคดีท่องเที่ยว

 ความส�าคัญของการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร

	 “ภาพหนึ่งภาพ	 แทนคําพูดนับพันคํา”	 คํากล่าวนี้ให้ความสําคัญยิ่งนักกับภาพถ่ายเพื่อการ

สื่อสารเพราะภาพเป็นการสื่อสารแบบไม่ต้องพูดคุย	 (non-verbal	communication)	อีกทั้งให้ความ

หมายแทนการสื่อสารด้วยคําพูด	 (verbal	 communication)	 นอกจากนี้ภาพยังสื่อความหมายได้ลึก

ซึ้งยิ่งกว่าการพูดเนื่องจากภาพมีผลต่อการกระตุ้นการรับรู้ด้วยการมองเห็น	 ซึ่งมีประสิทธิผลดีกว่าการ

รับรู้ด้วยการฟัง	การสื่อสารด้วยภาพนี้แบ่งตามขนาดของผู้ร่วมสื่อสาร

	 การสื่อสาร	 (Communication)	 นั้นมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในหลายระดับ	

(กาญจนา	แก้วเทพ,	2557)	 โดยมีคู่สื่อสาร	 (communicator)	 ในระดับต่าง	ๆ	 (1)	การสื่อสารระดับ

ปัจเจกบุคคล	 เช่น	 สื่อ	 บุคคลโดยเฉพาะคนที่ไปเที่ยวมาแล้ว	 หรือการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวกับ

ผู้นําเที่ยว	 หรือ	 นักท่องเที่ยวกับชุมชน	 (2)	 การสื่อสารในระดับธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว	 เช่น	

องค์กรหรือศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว	การบริหารจัดการของ	ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว	และ	 (3)	ระดับ

มหภาค	 คือนโยบายรัฐที่มีส่วนสนับสนุนการท่องเที่ยวระดับชาติที่มีผลกับ	 การสื่อสารมวลชน	 และ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ในขณะเดียวกัน	ในมุมมองของการสื่อสารท่องเที่ยวนั้น	กิจกรรม	การท่อง

เที่ยว	ก็จะเกิดขึ้นได้ทั้งจาก	“การท่องเที่ยวผ่านโลกของสื่อ”	หรือ	“การท่องเที่ยวผ่านโลกจริง”

	 การอธิบายเล่าความด้วยภาพ	 (Photographic	 Representation)	 เป็นวิวัฒนาการอธิบาย

เล่าความด้วยภาพที่มิได้สนใจเพียงการประดิษฐ์อุปกรณ์และการพัฒนาสื่อที่จะนําสารที่เป็นภาพถ่าย

ไปเผยแพร่เท่านั้น	 แต่ได้อธิบายถึงการเติบโตของตัวสื่อภาพถ่ายที่มีความสําคัญในสังคม	 วัฒนธรรม	

และจิตวิทยา	เพื่อที่จะทําให้นักการสื่อสารเข้าใจปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภาพถ่าย	เนื่องจากการ

ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารเป็นศาสตร์ที่ให้ความสําคัญกับ	 “การสื่อความหมายด้วยภาพ”	 เป็นหลัก	 

จึงต้องทําความเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายนั้น	 ๆ	 ในขณะที่ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีด้าน

กล้องและอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 รองลงมาโดยกําหนดให้บทบาทของเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อทําให้

การสื่อสารนั้น	ๆ	บรรลุผล	(กนกรัตน์	ยศไกร,	2551)

	 การสื่อความหมายด้วยภาพ	 เป็นการอธิบายเล่าความด้วยภาพเริ่มต้นด้วย	 แนวคิด	 “เหมือน

จริงนิยม”(Realism)	 ผสานกบัเทคโนโลยกีล้องถ่ายภาพ	 ท้าให้เกดิการเปรยีบเทยีบระหว่างการมองเหน็

และภาพทีเ่กดิขึน้เป็นพืน้ฐานพฒันาสูท่ฤษฎกีารรับรูแ้บบแนวคดิการสร้างสรรค์ความรู	้(Constructivism)

 แนวคิด “เหมือนจริงนิยม” ของภาพถ่าย

	 Susan	 Sontag	 ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการท่องเที่ยวไว้ว่า	 ภาพถ่ายให้

จินตนาการแก่ผู้คน	เพื่อเก็บความทรงจําที่มีค่าในอดีต	ซึ่งความทรงจํานั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่เป็น

ลิ้นชักความจําที่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนจะรู้สึกปลอดภัย	 ดังนั้นภาพถ่ายจึงถูกนําไปพัฒนาคู่กับการท่องเที่ยว	

กิจกรรมนี้ได้เกิดการที่ปฏิบัติตามกันมาทําให้การถ่ายภาพกับการท่องเที่ยวเป็นลักษณะสําคัญในวิถี

ชีวิตของยุคสมัยใหม่	 (most	 characteristic	 of	modern	 activities)	 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์	 

ที่ผู ้คนจํานวนมากเดินทางออกจากถ่ินอาศัยของตนเพื่อไปเยี่ยมเยือนสถานที่ต่างถิ่นในระยะสั้น	 
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และในการออกเดินทางเพื่อแสวงหาความเพลิดเพลินนั้น	 หากไม่นํากล้องถ่ายภาพออกเดินทางไปด้วย	

ก็จะเป็นสิ่งผิดธรรมชาติยิ่งนัก	(it	seems	positively	unnatural	to	travel	for	pleasure	without	

taking	camera	along)	การบันทึกภาพการเดินทางจะเป็นหลักฐานสําคัญแสดงว่าการเดินทางนั้นได้

เกดิข้ึน	และกเ็ป็นหลกัฐานยนืยนั	ว่าความสขุจากการเดนิทางนัน้กไ็ด้เกดิขึน้ด้วยเช่นกัน	(Susan	Sontag,	

1977,	On	Photography)	ภาพถ่ายท่องเที่ยวเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการเป็นกลไกที่สามารถชี้ให้เห็น

ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของสถานที่ต่าง	ๆ	 โดยมีหน้าที่สําคัญในการนําเสนอข่าวสารและชักจูง

ใจให้ผู้รับสารเกิดความสนใจการเดินทางเที่ยว	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 นิตยสารท่องเที่ยวทุกฉบับ	 ได้คัดเลือก

นําเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม	 วิถีชีวิตของผู้คนที่น่าสนใจ	 วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

ของแต่ละแห่ง	 โดยเบื้องหลังความสวยงามของภาพถ่ายในแหล่งท่องเที่ยวนั้น	 มีปัจจัยที่สนับสนุนที่

สําคัญ	 คือ	 เทคโนโลยีการบันทึกภาพ	 การบรรณาธิกรภาพ	 และเทคโนโลยีทางการพิมพ์เป็นผลให้	

ภาพถ่ายท่องเที่ยวเป็นสื่อที่มีความสวยงาม	และมีศักยภาพในการชักจูงใจให้ผู้รับสารมีความรู้สึกอยาก

เดินทางท่องเที่ยว	(กฤษณ์	ทองเลิศ,	2554)

	 จากคําภาษติท่ีกล่าวไว้ว่า“ภาพหนึง่ภาพแทนถ้อยคาํนับพนัคาํ”	 นบัเป็นการตอกยํา้ความหมาย	

และความสําคัญของการถ่ายภาพว่ามิใช่เป็นเพียงแค่การการบันทึกเรื่องราวในวันเวลาหรือ

สถานการณ์ต่าง	ๆ 	เพื่อยํ้าเตือนความทรงจํา	หากแต่ยังเป็นการสอดแทรกซ่อนเร้นในการแสดงอารมณ์	

ความรู ้สึกของผู้บันทึกภาพว่าต้องการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไปให้ออกมามีลักษณะเช่นไร	

ต้องการสื่อให้	ผู้ดูภาพมีอารมณ์รับรู้เป็นอย่างไร	การถ่ายภาพในภาษาอังกฤษใช้คําว่า	Photographs	

ซึ่งหมายถึง	การวาดภาพด้วยแสง	ซึ่งมีผู้เคยกล่าวคําจํากัดความไว้ว่า	ศิลปินวาดภาพด้วยสีแต่งแต้มลง

บนผืนผ้าใบ	 ส่วนนักถ่ายภาพนั้นรังสรรค์จินตนาการในการถ่ายภาพด้วยการบันทึกเรื่องราวผ่านเส้น

แสงลงบน	 แผ่นฟิล์ม	 เมือ่ผ่านกระบวนการล้างอดัทางเคมีจงึกลายมาเป็นภาพถ่ายทีส่วยงามและก่อให้เกดิ	

ความประทับใจแก่ผู้ที่ผ่านมาพบเจอ

 ศิลปะในการจัดองค์ประกอบภาพ

	 โกวทิ	 จติบรรจง	 (2542)	 กล่าวว่า	 การจัดองค์ประกอบภาพในทีน่ีเ้ป็นเรือ่งเก่ียวกบัวิธกีาร

แสดงออกหรอืวธิกีารจดัภาพถ่ายให้มคีวามงดงามตามหลักโครงสร้างทางทศันศลิป์และสามารถส่ือความ

หมายได้ดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะทําได้	โดยทัว่ไปแล้วการจัดองค์ประกอบภาพท่ีดจีะต้องคาํนงึถึงสิง่ต่อไปนี้

	 1.	สัดส่วนของขนาดรูปแบบ	(Format	Proportions)	

	 2.	การแบ่งพื้นที่ภาพ	(Division	of	Frame)	

	 3.	กรอบในภาพถ่าย	(Frames	Within	Frame)	

	 4.	มุมมอง	(Viewpoint)	

	 5.	การเน้น	(Emphasis)

	 6.	โครงสร้าง	(Structure	Shape)

	 7.	ความลึกและระยะ	(Depth	and	Distance)

	 8.	จังหวะเวลาและการเคลื่อนไหว	(Timing	and	Movement)
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	 สุรเดช	 วงศ์สินหลั่ง	 (2545)	 ให้ความหมายของการถ่ายภาพเชิงสารคดีว่า	 หมายถึง	 การถ่าย

ภาพซึ่งสามารถสื่อเรื่องราวที่สอดคล้องกับเน้ือเร่ืองอย่างสมบูรณ์เป็นภาพเหตุการณ์จริงท่ีมิได้เกิดการ

จัดฉาก	 ผิดความเป็นจริงทําให้ผู้ชมภาพเกิดสัมผัสและเกิดความรู้สึกที่ชัดเจนต่อเรื่องราวนั้นและยังมี

ส่วนช่วยเสริมแนวความคิดของเรื่องราวที่นําเสนอให้เด่นชัดยิ่งขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวอาจสรุปสาระ

สําคัญของภาพถ่ายเชิงสารคดีดังนี้

	 (1)	เป็นภาพถ่ายที่ยืนยันความเป็นจริงของปรากฏการณ์

	 (2)	เป็นภาพถ่ายที่สามารถสื่อเรื่องราวได้สอดคล้องกับเนื้อหาสารคดี

	 (3)	 การจดัถ่ายภาพบนพืน้ฐานของความเป็นจรงิเพือ่ให้ภาพสวยงามหรอืส่ือความหมายได้ชัดเจนขึน้ 

สามารถทําได้แต่จะต้องไม่ทํามากไปจนบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมความ

สําคัญของภาพถ่ายเชิงสารคดีภาพถ่ายเชิงสารคดีจัดเป็นภาพเชิงวารสารศาสตร์ประเภทหนึ่งที่ได้รับ

ความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าหน้าสารคดีของสื่อพิมพ์ต่าง	 ๆ	 ล้วนมีการใช้ภาพ

ประกอบอยูเ่สมอโดยทีภ่าพเหล่านัน้มักม	ีความสอดคล้องและเสรมิเกือ้กลูกันกบัข้อเขียนทีน่าํเสนอคาํว่า	

“สารคดี”	นั้น	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.2554	ให้ความหมายว่า	“เรื่องที่เรียบเรียงขึ้น

จากความจริงไม่ใช่จากจินตนาการเช่น	 สารคดีท่องเที่ยว	 สารคดีชีวประวัติดังนั้น	 ภาพถ่ายเชิงสารคดี

จึงเป็นภาพถ่ายที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากความเป็นจริงทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบความเรียงที่ตั้งอยู่บน

พื้นฐานของความถูกต้องเป็นจริงเช่นกัน	

	 การประยุกต์ใช้แนวทางการถ่ายภาพเชิงสารคดีท่องเที่ยว	 ในการสร้างสรรค์ภาพถ่าย	 ผู้เขียน

ตระหนักถึงความเป็นจริงของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกับการสร้างความหมายให้ตรงประเด็น	

โดยไม่ละเลยสุนทรียะทางการสื่อสารถึงความงาม	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับสารได้ออกเดินทาง

สร้างประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 และเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวที่ช่วยสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมให้

คงอยู่ต่อไป

 

กระบวนก�รสร้�งสรรค์

	 การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอวิถีชีวิต	 ดังที่ปรากฏใน

บทความนี้เป็นการคัดเลือกภาพที่มีความโดดเด่นในการสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรม	 ผ่านวิถีชีวิตของ

ผู้คนที่เป็นเสมือนตัวแทนวัฒนธรรมที่มีชีวิต	 จากสถานที่	 5	 แห่ง	 (ภาพถ่ายจํานวน	 6	 ภาพ)	 ได้แก่	 

1)	วัดคิโยมิซุ	เมืองเกียวโต	ประเทศญี่ปุ่น	2)	ตลาดชุมชนจีน	เมืองย่างกุ้ง	ประเทศเมียนมาร์	3)	ศาลเจ้า

อิทสึกุชิมะ	เมืองฮิโรชิม่า	ประเทศญี่ปุ่น	4)	ตลาดชุมชนจีน	เมืองย่างกุ้ง	ประเทศเมียนมาร์	5)	กรุงเทพฯ	

ประเทศไทย	6)	เจดีย์ชเวดากอง		เมืองย่างกุ้ง	ประเทศเมียนม่าร์	โดยผู้เขียนขอประมวลกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงาน	ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวคิดร่วมกันของภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอวิถีชีวิตทั้ง	6	

ภาพ	ดังนี้

 1. สำ�รวจข้อมูลด้�นพื้นที่และช่วงเวล� (Time and Space)

	 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ประกอบด้วยการมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน
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และจุดมุ่งหมายของการไปเที่ยวชม	 การสํารวจข้อมูลด้านพื้นที่และช่วงเวลา	 จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้เขียน

ให้ความสําคัญก่อนออกเดินทาง	เช่น	ภาพ	“Torii	Gate	in	the	water”	(2015)	ที่ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ	

เกาะมิยาจิมะ	 จังหวัดฮิโรชิม่า	 ประเทศญี่ปุ่นประตูโทริอิถูกสร้างขึ้นกลางทะเลเซโตะ	 โดยความพิเศษ

อยู่ที่ตัวเสาไม่ได้ฝังลงไปในพื้น	แต่วางบนพื้นโดยใช้เทคนิคคํ้าตัวโทริอิเอาไว้ด้วยเสา	4	ต้น	เสาประตูดัง

กล่าวจึงมีทัศนียภาพแตกต่างกันตามระดับนํ้าขึ้นนํ้าลง	 ผู้เขียนได้สํารวจข้อมูลระดับนํ้า	 พบว่าช่วงเย็น

ถึงคํ่าระดับนํ้าจะลดลงตํ่ากว่า	100	เซนติเมตร	ทําให้สามารถเดินไปถึงฐานเสาโทริอิได้	ซึ่งภาพที่บันทึก

ได้จะเป็นภาพประตูโทริอิ	 ที่เป็นเสมือนภาพตัวแทนวัฒนธรรมทางความเชื่อของชาวญี่ปุ่น	 ที่ไม่เพียง

แต่มีเสาสีแดงปรากฏในภาพ	 หากแต่มีภาพผู้คนที่เดินไปเที่ยวชมใกล้	 ๆ	 เสาโทริอิ	 เกิดเป็นภาพ

วัฒนธรรมที่เคลื่อนไหวได้	ดังนั้นข้อมูลด้านพื้นที่และช่วงเวลา	จึงทําให้เกิดการวางแผนที่รอบคอบและ

ได้ภาพที่มีองค์ประกอบการเล่าเรื่องครบถ้วน

 2. ก�รศึกษ�ข้อควรปฏิบัติท�งวัฒนธรรม (Cultural customs)

	 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมักจะมีจุดหมายปลายทางที่เก่ียวข้องกับสถานที่และผู้คนที่มี

ความแตกต่างหลากหลาย	ทั้งในด้านความคิด	ความเชื่อ	ทัศนคติและพฤติกรรม	ทําให้เกิดธรรมเนียม

จารีตในการปฏิบัติตัวทั้งที่เป็นข้อควรปฏิบัติและข้อจํากัด	 ซึ่งล้วนมีเหตุผลที่ขึ้นอยู่กับมิติที่หลากหลาย

ทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสถาน	อันได้แก่	วัด	เจดีย์	วิหารและศาลเจ้า	ซึ่งมีข้อควร

ปฏิบัติตัวของผู้มาเยือนแตกต่างกัน	เช่น	ศาสนสถานในประเทศเมียนม่าร์	กําหนดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมและ

สักการะทุกคนเดินเท้าเปล่าเมื่อเข้าเขตศาสนสถาน	 ส่วนศาสนสถานในประเทศญี่ปุ่น	 มีเฉพาะพื้นที่

บางส่วนเท่านั้น	 ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมและสักการะทุกคนต้องถอดรองเท้า	 การศึกษาข้อควรปฏิบัติและข้อ

จํากัดทางวัฒนธรรมเหล่านี้	ทําให้ผู้มาเยือนไม่ทําผิดธรรมเนียมจารีตของวัฒนธรรมนั้น	ๆ

 3. สวมบทบ�ทก�รเป็นผู้สังเกตก�รณ์ (Observation)

	 เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ที่จะบันทึกภาพ	ก่อนการลงมือกดชัตเตอร์	ผู้มาเยือนควรปฏิบัติตัวเสมือน

นักวิจัยที่มาสังเกตการณ์	 ใช้ทักษะการสังเกต	 (Observation)	 โดยใช้ประสาทสัมผัสการมองเห็นและ

การได้ยินปรากฏการณ์ต่าง	ๆ		 เช่น	กิจกรรมและการเคลื่อนไหวของผู้คนในพื้นที่	 เพื่อคํานวณหาช่วง

เวลา	(Timing)	ทีเ่หมาะสมในการบนัทกึภาพ	ซึง่เป็นเทคนคิ	“จงัหวะเวลาและการเคล่ือนไหว”	(Timing 

and	 Movement)	 เพื่อถ่ายภาพนิ่งให้มีลีลาการเคลื่อนไหวของการกระทําจนสามารถนําเสนอ 

สาระสําคัญของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้อย่างสวยงาม	 เช่น	 ภาพ	 “Inherit”	 (2019)	 และภาพ	

“Thai	 Culture”	 (2021)	 ผู้เขียนอยู่ในพื้นที่ของกิจกรรมที่มีผู้คนแต่งกายด้วยชุดประจําชาติ	 มีการ

เคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับกิจกรรม	ทําให้ประกอบสร้างความหมายถึงพื้นที่นั้น	ๆ	ได้อย่างสมบูรณ์

 4. ก�รสร้�งมิตรภ�พท่�มกล�งคว�มแตกต่�ง (Friendship)

	 การสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้มาเยือนและผู้คนในพื้นที่	 ด้วยความจริงใจ	 สุภาพ	 ยิ้มแย้ม	

สามารถสร้างความเข้าใจและประทับใจได้	แม้พื้นที่นั้นจะมีผู้คนที่แตกต่างกันในมิติทางวัฒนธรรมใด	ๆ 	

ก็ตาม	 นําไปสู่ความร่วมมือ	 ความช่วยเหลือ	 อันมีผลอย่างยิ่งต่อการกระบวนการสร้างสรรค์ภาพ	 เช่น	

ภาพ	“Morning	Newspaper”	(2015)	และ	ภาพ	“Sincere”	(2015)	ผู้เขียนเดินทางไปยังประเทศ
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เมียนม่าร์	 วางแผนการสื่อสารเพื่อการประกอบสร้างความหมายเรื่องวัฒนธรรมโดยนําเสนอผ่านวิถี

ชีวิต	จึงได้เลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล	(Portrait	Photography)	และเป็นการถ่ายภาพบุคคลใน

พื้นที่สาธารณะ	การสื่อสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบันทึกภาพมีความจําเป็นอย่างมาก	จากการ

พูดคุยสร้างมิตรภาพและขออนุญาต	 ทําให้เกิดความร่วมมืออย่างเต็มอกเต็มใจ	 ได้ภาพที่สร้างความ

หมายถึงวัฒนธรรมที่มีชีวิตได้อย่างสวยงาม

 5. กระบวนก�รแก้ไข ปรับแต่งภ�พ เพื่อคว�มสมบูรณ์ในก�รนำ�เสนอ

	 จากภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 อาจพบว่าภาพที่ได้มีลักษณะแสงและสีที่ขาดความ

สมบูรณ์	 เนื่องจากพื้นที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีแสงที่ควบคุมได้ยาก	 จึงเข้าสู่กระบวนการแก้ไข	 ปรับแต่ง

แสงและสีเพื่อให้ได้ภาพที่สมดุลยิ่งขึ้น	โดยการปรับเพิ่มลดความเปรียบต่าง	(Contrast)	และ	ความอิ่ม

ตัว	 (Saturation)	ที่จะทําให้เน้นแสงเงาและความอิ่มสีของภาพเพื่อให้ภาพสมบูรณ์มากขึ้น	ทั้งนี้	 การ

ปรับแต่งแก้ไขภาพ	 จําเป็นต้องคํานึงถึงความถูกต้องตามธรรมชาติความเป็นจริงของพื้นที่และผู้คน	 

ให้ดํารงอยู่เป็นเนื้อหาหลักของการนําเสนอ	 เนื่องจากภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการนําเสนอ

เรื่องราวความเป็นจริงของพื้นที่และสถานการณ์	การปรับแต่งแก้ไขภาพให้เกินจริงจึงเป็นการบิดเบือน

และลดทอนคุณค่าการนําเสนอ	อันจะทําให้ผู้รับสารเกิดการตีความความหมายภาพเป็นอื่นไปได้

 6. ก�รนำ�เสนอภ�พถ่�ยสู่ส�ธ�รณะ (Public display)

	 หากจะกล่าวว่าจุดหมายปลายทางของการเดินทางคือการทําความรู้จักวัฒนธรรม	การได้ร่วม

แบ่งปันภาพถ่ายด้วยการนําเสนอสู่สาธารณะจึงเป็นการเชื้อเชิญให้วัฒนธรรมอันดีงามได้เป็นที่รู้จัก

เช่นกัน	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนออกเดินทางจากรอยเท้าเดิมที่เคยมีคนทิ้งไว้	 ภาพถ่ายท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมเปรียบเสมือนร่องรอยที่สร้างแรงบันดาลใจทําให้ผู้คนออกเดินทาง	เกิดประสบการณ์ใหม่	ๆ	

เพื่อทําความ	รู้จัก	เรียนรู้	และแลกเปลี่ยนกับผู้คนที่มาจากคนละวัฒนธรรม	ก่อให้เกิดสังคมที่แตกต่าง

อย่างเข้าใจ	 ซึ่งเป็นหัวใจของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม	 (Intercultural	 Communication)	 เมื่อ

คนที่แตกต่างเผชิญหน้าบนพื้นที่เดียวกัน	 มีเพียง	 “การสื่อสาร”	 ที่จะสร้างความเข้าใจได้	 การได้ออก

เดินทางทําให้เข้าใจความแตกต่าง	 รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะสื่อสารให้มีประสิทธิภาพท่ามกลางความ

แตกต่าง
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ผลง�นสร้�งสรรค์

 

วัดคิโยมิซุ	 เมืองเกียวโต	 ประเทศญี่ปุ่น	 

มีความสวยงามและมีประวัติความเป็นมาที่

ยาวนานกว่า	 1,200	 ปีจนยเูนสโกได้บนัทกึให้วดั

แห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก	 (UNESCO	 World	 

Heritage	 Sites)	 นักท่องเที่ยวจํานวนมากมาย

หลั่งไหลมาเยี่ยมชมและมาขอพรจากสายนํ้า

ศักด์ิสิทธิ์ให ้ประสบแต่ความสุขสําเร็จตาม

ความเชื่อ	 เส้นทางก่อนถึงวัดมีร้านค้าให้บริการ

เช่าชุดกิโมโนสําหรับนักท่องเท่ียวที่สนใจจะ

เปลี่ยนชุดให้เข้ากับบรรยากาศ	 และอาคาร 

บ้านเรือนแบบโบราณ	 การเลือกจังหวะและความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญของ

การบันทึกภาพรวมทั้งการใช้กฎสามส่วนที่มีองค์ประกอบเป็นปลายยอดแหลมของหลังคาวัดทํามุม

สามเหลี่ยม	 เกิดเป็นภาพที่เสริมให้เห็นเอกลักษณ์ของสิ่งก่อสร้าง	และเครื่องแต่งกายของนักท่องเที่ยว

ที่สวมใส่ประกอบกันภาพตัวแทนวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เด่นชัด

	 ตลาดจีน	 หรือไชน่าทาวน์	 เมืองย่างกุ้ง	 ประเทศ

เมียนม่าร์	มีสีสันและเต็มไปด้วยความวุ่นวายเช่นเดียวกับ

เยาวราช	 ในประเทศไทย	 มีนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อย

ต่างมุ่งหน้าไปยังตลาด	 ศูนย์รวมของผู้คนที่เต็มไปด้วย

กลิ่นอายวัฒนธรรมประจําถิ่นเป็นเสมือนตัวแทนนําเสนอ

วิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง	 ที่ตลาดเช้าชุมชนจีนใน

ย่างกุ้ง	 ยังคงมีวิถีความดั้งเดิมไหลเอื่อยสวนทางกับความ

วุ่นวายของตลาด	 จังหวะของความสุขจากรอยยิ้มทําให้

ภาพดูมีชีวิตชีวา	 การพูดคุยและส่งรอยยิ้มระหว่างการ

บันทึกภาพ	 ทําให้การเล่าเรื่อง	 (Narration)	 ในภาพ

สมบูรณ์

ภาพที่	1	“Inherit”	(2019)	วัดคิโยมิซุ	เมืองเกียวโต	

ประเทศญี่ปุ่น

ภาพที	่2		“Morning	Newspaper”(2015)	 

ตลาดชมุชนจนี	เมอืงย่างกุง้	ประเทศเมยีนมาร์
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 	 	 	 ที่ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ	 เกาะมิยาจิมะ	 จังหวัด

ฮิโรชิม่า	 ประเทศญี่ปุ่นประตูโทริอิถูกสร้างขึ้น

กลางทะเลเซโตะ	โดยความพิเศษอยู่ที่ตัวเสาไม่

ได้ฝังลงไปในพื้น	แต่วางบนพื้นโดยใช้เทคนิคคํ้า

ตัวโทริอิเอาไว้ด้วยเสา	4	ต้น	เสาประตูดังกล่าว

จึงมีทัศนียภาพแตกต่างกันตามระดับน้ําขึ้น

นํ้าลง	 ผู้เขียนได้สํารวจข้อมูลระดับนํ้า	 พบว่า

ช่วงเย็นถึงคํ่าระดับนํ้าจะลดลงตํ่ากว่า	 100	

เซนติเมตร	 ทําให้สามารถเดินไปถึงฐานเสาโท

ริอิได้	ซึ่งภาพที่บันทึกได้จะเป็นภาพประตูโทริอิ	

ที่เป็นเสมือนภาพตัวแทนวัฒนธรรมทางความเชื่อของชาวญี่ปุ่น	ที่ไม่เพียงแต่มีเสาสีแดงปรากฏในภาพ	

หากแต่มีภาพผู้คนที่เดินไปเที่ยวชมใกล้	 ๆ	 เสาโทริอิ	 เกิดเป็นภาพวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหวได้	 ดังนั้น

ข้อมูลด้านพื้นที่และช่วงเวลา	 จึงทําให้เกิดการวางแผนที่รอบคอบและได้ภาพที่มีองค์ประกอบการเล่า

เรื่องครบถ้วน

 

	 ตลาดจีน	 หรือไชน่าทาวน์	 เมืองย่างกุ้ง	 ประเทศ

เมียนม่าร์	 ไม่ได้มีเพียงชาวจีนหรือชาวพม่า	 เนื่องจาก

บริเวณโดยรอบของเจดีย์สุเล	 กลางเมืองย่างกุ้ง	 มีทั้ง

ตลาดสดของพม่า	ตลาดสดของย่านมุสลมิ	ตลาดสดคนจนี	

และตลาดสดของคนอาหรับ	 การค้าขายแบบแบกะดิน	

และเร่ขายมีให้เห็นโดยรอบ	 การรอคอยจังหวะและเวลา

ที่เหมาะสม	เป็นเทคนิค	Timing	and	Movement	รวม

ทั้งการใช้เลนส์ทางยาวโดยปรับโฟกัสใกล้ทําให้สามารถ

บันทึกภาพบุคคลที่มีความเด่นชัดเป็นจุดสนใจหลักของ

ภาพได้

 

ภาพที่	3	“Torii	Gate	in	the	water”	(2015)		

ศาลเจ้าอิทสึกุชิมะ	เมืองฮิโรชิม่า	ประเทศญี่ปุ่น

ภาพที	่4	“The	Serious	Hawker”	(2015)		

ตลาดชมุชนจนี	เมอืงย่างกุง้	ประเทศเมยีนมาร์



10 ปี “การสื่อสารภาพถ่ายเพื่อสังคม : นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติเครือข่ายนิเทศศาสตร์”

100

	 เป็นภาพส่วนหนึ่งของการแสดงขบวนพาเหรด		

วงโยธวาทิตของเด็กและเยาวชน	ในกิจกรรมงาน	“วันพ่อ

แห่งชาติ	2563”	บริเวณ	ถนนสนามไชย	สวนสราญรมย์	

และมิวเซียมสยาม	 มีเทคนิคสําคัญในการถ่ายภาพคือ																	

จุดสนใจของภาพถ่าย	(Point	of	Interest)	ในที่นี้จุดเด่น

ที่อยู ่ ในภาพถ่ายจะมีจุดเดียวและเป ็นภาพแนวต้ัง	 

(Vertical	 Format)	 เพื่อนําเสนอตัวของผู้แสดงที่เป็น

ประธานหลักของภาพ	 มีลักษณะที่สง่างามและเด่น

ตระหง่าน	 รวมทั้งเทคนิคจังหวะเวลาและการเคลื่อนไหว	

(Timing	and	Movement)	ภาพเพื่อจะแสดงให้เห็นการ

เคลื่อนไหวที่เรียกว่าวินาทีทอง	(Critical	Moment)	โดย

การเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการกด

ชัตเตอร์จับภาพทั้งจังหวะลีลาการแสดงออก	 โดยภาพ

ของผู้แสดงนั้นอยู่ในฐานะ	 “รหัส”	 (Code)	 ที่ประกอบ

ไปด้วยเสื้อผ้าและภาษาท่าทาง	 ที่นําเสนอความหมาย	

(Signified)	 ของ	 “ความเป็นไทย”	 โดยมีลักษณะเป็น	

“รหัสทางวัฒนธรรม”	(Cultural	Code)

  

 		 	 เจดีย์ชเวดากอง	 (Shwedagon	 Pagoda)	

เป็นหนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพม่า	 บริเวณรอบ

เจดย์ีมลีานอธษิฐานขอพร	 นกัท่องเทีย่วจํานวนมากต่างมา

สกัการะบชูาขอพรเพือ่ความเป็นสิรมิงคล	 ผูเ้ขยีนได้พบกบั						

“ต่ีละฉ่ิน”(นักบวชหญิงในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทใน

ประเทศพม่า)	 ประกอบด้วยกลุ่มนักบวชหลายช่วงวัยรวม

ทั้งเด็กหญิงตัวเล็ก	ๆ	คนนี้	ผู้เขียนได้พูดคุยสร้างมิตรภาพ	

และขออนุญาตบันทึกภาพ	 โดยเลือกถ่ายภาพแนวตั้ง	

(Vertical	 Format)	 เพื่อนําเสนอตัวของผู้แสดงที่เป็น

ประธานหลักของภาพ	 อีกทั้งยังสามารถเก็บรายละเอียด

ฉากหลังที่มียอดหลังคาของอาคารลักษณะที่สง่างามและ

เด่นตระหง่านประกอบการเล่าเรื่อง	 ความเชื่อ	 ความ

ศรัทธาของนักบวชตัวน้อยได้อย่างสมบูรณ์

ภาพที่	5	“Thai	Culture”	(2021)	

กรุงเทพฯ	ประเทศไทย

ภาพที่	6	“Sincere”	(2015)		เจดีย์ชเว

ดากอง		เมืองย่างกุ้ง	ประเทศเมียนม่าร์
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คุณค่�เชิงสุนทรียะ

	 การพิจารณาคุณค่าเชิงสุนทรียะของภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 สามารถพิจารณาได้

จากทัศนธาตุ	(Visual	Elements)	ที่ประกอบขึ้นเป็นภาพถ่าย	โดยพิจารณาในแง่ของ	“ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบ	ต่าง	ๆ	”	ทั้งนี้อาจจําแนกตามหลักการวิเคราะห์งานศิลปะได้	3	ประเด็นดังนี้

 1. คุณค่�ด้�นคว�มง�ม	 สามารถนําเอาแนวทางตําแหน่งของความงาม	 โดยอาจพิจารณา

เป็นองค์รวมร่วมกับมิติอื่น	 ๆ	 ในการประเมินคุณค่า	 ได้แก่	 แสงเงา	 การจัดองค์ประกอบภาพ	 และ

เทคนิคการถ่ายภาพ	เช่น	รูปที่	1“Inherit”	(2019)	การใช้ทิศทางแสงเงาในการนําเสนอกลุ่มหญิงสาว

ใส่ชุดกิโมโน	 ทําให้เกิดพื้นที่ที่ชัดเจนโดดเด่น	 ทั้งยังเชื่อมโยงกับเส้นนําสายตาแนวทแยงรับกับปลาย

ยอดแหลมของหลังคาวดั	 เกดิเป็นเรือ่งราวของนักท่องเท่ียวทีส่มัพันธ์กบับริบทสถานทีท่ี่สวยงาม	รปูที	่ 2 

	“Morning	Newspaper”	เทคนิคการสื่อความหมายแฝงจากแสงสีทองอบอุ่นยามเช้าที่ตกกระทบบน

พื้นหลัง	ที่สัมพันธ์แผงขายหนังสือ	เกิดเป็นเรื่องราวที่ที่สื่อถึง	“เช้าวันใหม่”		รูปที่	3	“Torii	Gate	in	

the	water”	 การใช้เทคนิคสีและนํ้าหนักของสี	 (Color	 and	 Tone)	 ตรงกันข้ามที่ตัดกันระหว่างพื้น

หลังและสีแดงของเสาประตู	เสริมให้รูปทรงลักษณะ	(Shape	and	Form)	ของประตูกลายเป็นจุดแห่ง

ความสนใจ	(Point	Of	Interest)		นําเสนอตัวของประตูโทริอิให้มีลักษณะที่สง่างามและเด่นตระหง่าน	

รูปที่	4	“The	Serious	Hawker”	(2015)		ใช้หลักการเน้น	(Emphasis)	ที่ตัวของแม่ค้าที่เป็นประธาน

หลักของภาพ	 โดยการพร่าเลือน	 (Blur)	แยกสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวออกจากฉากหลังให้เด่นออกมาจาก

สิ่งอื่น	 ๆ	 ที่ปรากฏอยู่ในฉาก	 ปรากฏเห็นสีหน้ากริยาท่าทางที่สื่อความหมายชัดเจน	 เป็นเครื่องมือ

สําคัญในการสร้างความดึงดูดใจ	รูปที่	5	“Thai	Culture”	(2021)	โดดเด่นด้วยเทคนิคจังหวะเวลาและ

การเคลื่อนไหว	 (Timing	 and	 Movement)	 เพื่อจะแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าวินาทีทอง	

(Critical	 Moment)	 โดยการเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการกดชัตเตอร์ให้ได้ภาพนิ่งที่

สื่อความถึงการเคลื่อนไหวที่งดงาม	 รูปที่	 6	 “Sincere”	 (2015)	 ปรากฎความโดดเด่นจากการเน้น	

(Emphasis)	สีชุดที่นักบวชตัวน้อยสวมใส่และกลายเป็นจุดสนใจให้เด่นออกมาจากสิ่งอื่น	ๆ	ที่ปรากฏ

อยู่ในฉาก	รวมทั้งใช้การถ่ายภาพแนวตั้ง	(Vertical	Format)	เก็บรายละเอียดฉากหลังที่มียอดหลังคา

ของอาคารลักษณะที่สง่างามและเด่นตระหง่าน	เป็นต้น

 2. คุณค่�ด้�นส�ระ	 เป็นการประเมินคุณค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร	

ในการสื่อความหมายที่ประกอบสร้างความจริง	 ความถูกต้องของเนื้อหา	 และความลุ่มลึกในการสื่อ

ความหมาย	 ภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการนําเสนอเนื้อหาสาระเพื่อการสร้างการเรียนรู้	

และสร้างความเข้าใจเพื่อมิตรภาพของเพื่อนมนุษย์	 ในมิติของวัฒนธรรมนั้นเต็มไปด้วยความแตกต่าง

และหลากหลาย	 ภาพถ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวสะท้อนวิถีแห่งการดําเนินชีวิต	 (Way	 of	 life)	 

ดงัรปูที	่1“Inherit”	(2019)	และรปูที	่6	“Sincere”	(2015)	ทีป่รากฎถงึความแตกต่างตามวถิแีห่งบรบิท

ความเชือ่	ความศรทัธา	ซึง่เป็นเพยีงส่วนเสีย้วเดียวของการประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมท่ีต่าง

กม็เีอกลกัษณ์ของตน	 ในทีส่ดุแล้วการออกเดนิทางเพือ่เรยีนรู	้ จะเป็นการค้นหาคาํตอบของเงือ่นไขความ

เป็นธรรมชาตขิองผูค้น	 และเปิดโลกทศัน์ให้เกดิความเข้าใจแก่นแท้ของความเป็นไปในปรากฏการณ์รอบ

ตวัได้มากขึน้
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 3. คุณค่�ด้�นอ�รมณ์คว�มรู้สึก	องค์ประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดประสบการณ์

สุนทรียะคือ	การก่อให้เกิด	“อารมณ์ร่วม”	ซึ่งการสร้างอารมณ์เป็น	“ภาวะ”	หรืออารมณ์ขั้นมูลฐานที่

เกดิข้ึนจากผู้ส่งสารไปยังผูร้บัสาร	เช่น	รปูที	่2	“Morning	Newspaper”	(2015)	ทีเ่ห็นถงึความสมัพนัธ์

ระหว่างแสงและรอยยิม้	 สือ่อารมณ์ทีม่คีวามสขุอนัอบอุน่	 รปูท่ี	 4	 “The	 Serious	 Hawker”	 (2015)		 

นําเสนอด้วยโทนภาพสีเคร่งขรึมและความหม่นจากแสงเงาที่เป็นองค์ประกอบสนับสนุนให้สีหน้าของ

แม่ค้าเร่ขายของในตลาดเด่นชัดในอารมณ์ของผู้รับสาร	และรูปที่	5	“Thai	Culture”	(2021)	การหยุด

จังหวะความเคลื่อนไหวท่ีเหมาะสมทําให้ภาพนิ่งนั้นยังคงเคลื่อนท่ีไปในความรู ้สึกของผู ้รับสาร	

ประกอบกับการเผยให้เห็นสีหน้าแววตาของประธานในภาพ	 ส่งให้อารมณ์ความสนุกสนานร่าเริงในวิถี

ไทยของนักแสดงยังคงดําเนินต่อไป

องค์คว�มรู้ที่ได้รับ

	 1.	เล่าเรื่องวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตจากคนกลุ่มเล็ก	ๆ	ที่มีใครนึกถึง	

	 เมื่อผู้คนออกเดินทาง	 มักจะปักหมุดหมายหลักไว้ที่จุดหมายปลายทางที่ใดที่หนึ่ง	 แต่การเดิน

ทางท่องเที่ยวเพื่อนําเสนอภาพวิถีชีวิต	มักจะพบประเด็นเรื่องเล่าที่มีเรื่องราวระหว่างการเดินทางหรือ

นอกเส้นทางเสมอ	ผู้เขียนพบว่าวิถีชีวิตของคนกลุ่มต่าง	ๆ	เป็นเสมือนภาพสะท้อนตัวแทนวัฒนธรรมที่

มีชีวิต	เช่น	รูปที่	2	“Morning	Newspaper”	(2015)	รูปที่	4	“The	Serious	Hawker”	(2015)		และ

รูปที่	6	“Sincere”	(2015)	ผู้เขียนตั้งใจเดินทางไปยังเมืองย่างกุ้ง	ประเทศเมียนม่าร์	พบว่าวิถีชีวิตของ

ผู้คนชาวเมียนม่าร์ระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่สําคัญ	 ๆ	 นั้นมีความน่าสนใจ	 ทั้งวิถีชีวิตของกลุ่ม

คนที่ตลาดจีน	 กลุ่มแม่ค้าและนักบวชบริเวณศาสนสถาน	 และกลุ่มรถรับจ้างสาธารณะ	 ทั้งนี้การใช้

ทักษะการสังเกตการณ์	 (Observation)	 มีความสําคัญที่จะช่วยให้สามารถบันทึกภาพบันทึกเรื่องราว

ได้อย่างสร้างสรรค์และเต็มไปด้วยความน่าสนใจ	

	 2.	ใช้เวลาสื่อสารสร้างมิตรภาพและเพื่อลดเวลาบันทึกภาพ	

	 การเดินทาง	 คือ	 การใช้เวลาอย่างมีคุณค่า	 หากแต่	 “คุณค่า”	 ที่กล่าวถึงนี้หมายถึง	

ประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกตําราและการเกิดขึ้นของมิตรภาพระหว่างการเดินทาง	 เนื่องจาก

มนุษย์ทุกคนล้วนเป็น	“นักสื่อสารทางวัฒนธรรม”	(Cultural	Communicator)	ทั้งสิ้น	การได้ใช้เวลา

พูดคุยสื่อสารกับผู้คนต่างถิ่นทําให้ได้เข้าใจวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม	 รวมทั้งสร้างทัศนคติที่เปิด

กว้าง	 สร้างความเข้าใจ	 และเมื่อจะกดชัตเตอร์บันทึกภาพจะได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่ง	 ซึ่งเป็นความ

หมายถึงการอนุญาตให้ได้บันทึกภาพอย่างเต็มอกเต็มใจ	โดยควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการบันทึกภาพ	

เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ	“เวลา”	ความเป็นส่วนตัวที่ล่วงละเมิดไม่ได้

	 3.	จังหวะเวลาและทิศทางแสง	สร้างคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์

	 การสร้างสรรค์ภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอวิถีชีวิต	 ผู้เขียนพบว่าภาพวิถีชีวิตมัก

จะเป็นภาพที่เล่าเรื่องผ่านตัวบุคคล	 การให้ความสําคัญกับเทคนิค	 จังหวะเวลาและการเคลื่อนไหว	

(Timing	 and	Movement)	 และการสังเกตทิศทางแสง	 (Light	 Direction)	 มีความสําคัญอย่างมาก	
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เนื่องจากการเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสม	 จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและน่าประทับใจ	 ใน

ส่วนทิศทางแสง	 ผู้เขียนพบว่าการจัดแสงสามารถเน้นจุดสนใจได้โดยผ่านการจัดแสงให้มีความเปรียบ

ต่างระหว่างนํ้าหนักของแสงและเงา	 เกิดเป็น	 “ทัศนมิติ”	 เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สําคัญของการจัดองค์

ประกอบภาพเพราะทําให้ภาพถ่ายดูสมจริงตามธรรมชาติ	 ทั้งนี้	 จังหวะเวลาและทิศทางแสง	 ยัง

ประกอบสร้างความหมายให้สื่อถึงคุณค่าด้านความงาม	สาระ	และอารมณ์ส่งต่อไปยังผู้รับสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

สรุป

	 การสื่อสารกับวัฒนธรรม	เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อม	ๆ	กัน	และการสื่อสารของมนุษย์ล้วนถูกเชื่อม

โยงด้วยวัฒนธรรม	 	นอกจากนี้	 วัฒนธรรมยังเป็นภาพสะท้อนวิถีแห่งการดําเนินชีวิต	ผู้คนมากมายจึง

ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 ซึ่งการได้

ออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใหม่	 ๆ	 ที่ต่างไปจากระเบียบการใช้ชีวิตแบบเดิม	 เป็นการพัฒนา

ทักษะการสื่อสาร	 การเรียนรู้	 แลกเปลี่ยน	 เป็นการออกค้นหาความแปลกใหม่	 สํารองไว้เป็น

ประสบการณ์ความรู้	 เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้มีความเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจสิ่งต่าง	 ๆ	 รอบตัวได้

มากขึ้น	 จึงเกิดเป็น	 “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”	 ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ผู้อื่นและย้อนกลับมามอง

ตนเอง	 อย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งต่าง	 ๆ	 ในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพึ่งพากันแบบไม่สามารถแยก

ออกจากกันได้	 ทั้งยังลดทอนอคติและเพิ่มความเข้าใจ	 รวมทั้งยังเพิ่มสมรรถนะการสื่อสารระหว่างคน

ต่างวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

	 ภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอวิถีชีวิต	 จึงเป็นการนําเสนอภาพตัวแทน

วัฒนธรรมในบริบทต่าง	 ๆ	 โดยสามารถใช้เทคนิคได้หลากหลาย	 ไม่จําเพาะเจาะจง	 หากแต่ผู้บันทึก

ภาพจําเป็นต้องทําความเข้าใจข้อมูลและเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างถิ่น	 เพื่อให้สามารถเข้าใจถึง

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมนั้น	 ๆ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับการเลือกบันทึกภาพในช่วง

เวลา	 สถานที่	 ที่ประกอบด้วยผู้คนประจําถิ่น	 เนื่องจาก	 “ผู้คน”	 เป็นความเคลื่อนไหว	 เป็นตัวแทน

วัฒนธรรมที่มีชีวิตที่สําคัญต่อการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรม	 รวมทั้งตระหนักถึง	 ความเป็นจริงของ

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนประกอบกับการสร้างความหมายให้ตรงประเด็นและความลุ่มลึกในการสื่อ

ความหมาย	 โดยไม่ละเลยสุนทรียะทางการสื่อสารถึงความงาม	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับสารได้

ออกเดินทางสร้างประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 และเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวที่ช่วยสนับสนุนและสืบสาน

วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
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บทคัดย่อ

	 การสร้างสรรค์ทางภาพถ่ายและการถ่ายทอดเพื่อการสื่อสารนั้นมีพลังเปรียบดังคํากล่าวว่า	

“ภาพหนึ่งภาพแทนคําพูดนับร้อยนับพันคํา”	 ถึงแม้การถ่ายภาพได้แตกแขนงออกเป็นรูปแบบหลาก

หลาย	 แต่การภาพถ่ายแนวสตรีทที่มีพลังในการกระตุ้นจิตสํานึก	 ปลูกฝัง	 รวมถึงการดํารงอยู่ร่วมกัน

ของผู้คนในสงัคม	ได้เห็นถงึวฒันธรรมทีห่ลากหลาย	ดงัเช่น	ภาพเรยีนรูท้างสงัคมทีผู้่ถ่ายได้บนัทกึภาพไว้	

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น	ทําให้เราได้เห็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่ได้ถูกปลูกฝัง

ตั้งแต่ยังเด็ก	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้	และช่วยผลักดันให้สังคมคงอยู่	หรือ	เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงาม

ต่อไป

คำ�สำ�คัญ:	ภาพถ่าย	การถ่ายภาพ	เรียนรู้ทางสังคม	วิถีทางวัฒนธรรม

Abstract

	 Photography	and	communication	creativity	as	potent	as	the	adage	“a	picture	

is	worth	a	thousand	words.”	Although	photography	has	branched	into	various	forms,	

street	photography	has	the	power	to	awaken	consciousness,	cultivate,	as	well	as	the	

coexistence	of	people	in	society	to	see	such	diverse	cultures	as	the	social	learning	

picture	that	the	photographer	has	captured	is	an	event	that	happened	in	Japan.	This	

allows	us	to	see	real	experiential	learning	that	has	been	cultivated	at	a	young	age	for	

learning	and	helping	to	sustain	society	or	change	in	a	good	way	to	continue.

Keywords:	photograph,	photography,	Social	Learning,	Cultural	Ways

ก�รเรียนรู้ท�งสังคมของเด็กญี่ปุ่น ผ่�นวิถีท�งวัฒนธรรม
Japanese Children’s Social Learning through Cultural Ways

อริสา		เหล่าวิชยา	

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ที่ม�และคว�มสำ�คัญ

	 การถ่ายภาพเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งซ่ึงมนุษย์สามารถที่จะทําการถ่ายทอดเนื้อหาในสิ่งที่

ตนเองนําเสนอไปยังผู้รับสารได้	 หลายต่อหลายครั้งที่ผู้ส่งสารมักจะใช้ภาพในการถ่ายทอดเรื่องราวใน

มุมมองของตนเอง	 การเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของใครหลาย

คนในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกรอบสี่เหลี่ยม	 ผ่านช่องมองภาพ	 เพราะว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพนั้น

จะสามารถสร้างการรับรู้	 และการตีความได้อย่างชัดเจนมากกว่าการถ่ายทอดด้วยตัวอักษรเพียงอย่าง

เดียว	 ดังนั้นแล้วการถ่ายภาพจึงถือเป็นวิธีการหนึ่งในการสื่อสารของมนุษย์สอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า	

“ภาพหนึ่งภาพ	 แทนคําพูดนับพันคํา”	 และจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ทําให้เกิดวิธีการถ่าย

ภาพผ่านเครื่องมือใหม่	 ๆ	 มากยิ่งขึ้น	 การเกิดขึ้นของกล้องดิจิทัลนั้นได้กลายเป็นทางเลือกใหม่ในการ

ถ่ายภาพของใครหลายคน	โดย	Ang	Tom	(2007)	ได้กล่าวถึงจุดเด่นของการถ่ายภาพในยุคดิจิทัลไว้ว่า	

ข้อดีของการถ่ายภาพในยุคดังกล่าวนี้คือ	 ผู้สร้างสรรค์งานสามารถที่จะผลิตผลงานของตนเองได้เป็น

จํานวนมาก	โดยที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปกับค่ากระดาษอัดรูปหรือค่าฟิล์ม	

ปัจจัยด้�นวัฒนธรรม และก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคม

	 ภาพถ่ายหรืองานศิลปะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้	 เพราะภาพถ่ายมีส่วนอย่างมากในการ

กําหนดทิศทางการมองเห็นของคนในสังคม	 ทุกคนเห็นโลกและจักรวาลได้จากภาพถ่าย	 ในอดีตกล้อง

ถ่ายภาพมีราคาแพงทําให้มีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นที่มีสิทธิในการเสนอมุมมองต่อสังคมของพวกเขา	

และการมองก็เป็นอํานาจที่ชัดเจนมาก	 การเกิดขึ้นของฟิล์ม	 135	 กล้องดิจิทัล	 เรื่อยมาจนถึงสมาร์ท

โฟน	ทําให้ในปัจจุบันทุกคนสามารถถ่ายภาพได้	(หฤษฎ์	ศรีขาว,	2560)

	 และด้วยความที่ภาพถ่ายไม่เหมือนงานศิลปะทัศนศิลป์ประเภทอื่น	 ๆ	 เพราะนําเสนอในเชิง

เสมือนจริง	 แล้วการตีความก็เรียบง่าย	 ไม่มีความลึกลํ้ามาก	 จึงเอื้อประโยชน์ต่อการส่งต่อผู้คน	 และ

เอื้อประโยชน์ให้คนได้หันมาสนใจตัวตนของความเป็นมนุษย์มากขึ้น	 นี่เป็นเหตุผลว่าภาพถ่ายสามารถ

สร้างแรงบันดาลใจให้คนมาสนใจในชีวิตมากข้ึนเพราะภาพถ่ายไม่ใช่แค่การบันทึกประวัติศาสตร์

เท่านั้น	แต่ยังสามารถบันทึกความดีงามได้ด้วย	(เกรียงไกร	ไวยกิจ,	2562)	ซึ่งแรงบันดาลใจในการถ่าย

ภาพ	สามารถเกิดขึ้นได้จากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา	ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่	ณ	ที่ใด	ย่อมมีปัจจัยทางด้าน

วัฒนธรรมและสังคม	 เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ	 ทําให้เราได้เห็นถึงความวิถีชีวิตที่สามารถสะท้อนในแต่ละ

สังคมได้

ภ�พถ่�ยสะท้อนสังคม

	 การถ่ายภาพผู้คนตามท้องถนน	 หรือ	 Street	 Photography	 นั้น	 เป็นเรื่องที่ท้าทาย	 และ

เป็นการนําเสนอภาพที่หลายคนชื่นชอบ	อาจเป็นเรื่องมุมมองที่ขําขัน	เสียดสี		กระตุกให้คนดูต้องหยุด

คิดหรือมองอะไรบางอย่างไปอีกมุมหนึ่ง	 หรือแค่บันทึกว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่ตรงนี้	

หากแต่ความท้าทายของการถ่ายภาพแนวนี้ก็คือการที่ช่างภาพต้องมองให้เห็นสิ่งที่ต้องการนําเสนอ	
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และต้องใช้ความสามารถในการถ่ายภาพเพื่อ	“หยุด	(Freeze)”	ภาพเบื้องหน้าไว้ในจังหวะที่พอดีที่สุด	

เพือ่การสือ่สารทีส่มบรูณ์ทัง้ข้อมลูและอารมณ์ท่ีต้องการสือ่ไปยงัผู้ชมภาพ	 โดยแทบไม่มโีอกาสแก้ตวัมา

ถ่ายใหม่ถ้าเกิดข้อผดิพลาดขึน้	หัวใจสาํคญัของการถ่ายภาพ	“สตรที”	คอืการเล่าเรือ่ง	(Story	Telling)

	 สิ่งสําคัญที่สุดในการเล่าเรื่อง	ไม่ใช่เรื่องที่จะเล่า	ไม่ใช่อุปกรณ์หรือกล้องที่จะใช้	หากแต่คือตัว

คนเล่าเรื่องเองว่ามีเรื่องท่ีน่าสนใจท่ีจะเล่าแค่ไหนและมีความสามารที่จะเล่ามันผ่านเทคนิคการใช้

กล้องของตัวเองอย่างไร	(นพดล	วีรกิตติ,	2555)	

	 ภาพถ่ายแนว	“สตรีท”	หรือ	สตรีท	โฟโต้กราฟฟี	(Street	Photography)	ไม่ได้เป็นแค่เทรนด์

การถ่ายภาพที่ผ่านมาและผ่านไป	 แต่ภาพสตรีทถือเป็นงานศิลปะที่ช่วยสะท้อนสังคม	 เป็นเครื่องมือ

ช่วยเก็บบันทึกเรื่องราวความทรงจํา	เป็นตัวสะท้อนสังคม	วัฒนธรรม	วิถีชีวิตของผู้คน	เพื่อให้เห็นว่าใน

ช่วงเวลาที่ผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้าง	

แรงบันด�ลใจ

	 จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่ได้จากการถ่ายภาพนี้ก็คือ	 ผู้ถ่ายภาพได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่

ประเทศญี่ปุ่น	ภาพที่เห็น	คือ	จะมีเด็กนักเรียนจับกลุ่มเดินตามสถานที่ต่าง	ๆ	บางคนมีการจดข้อมูลลง

สมุดเล่มเล็ก	 ๆ	 บางคนยกมือถือมาถ่ายภาพ	 บางคนยืนอ่านป้ายข้อมูลตามสถานที่นั้น	 ๆ	 ทําให้ผู้ถ่าย

มองภาพบรรยากาศเหล่านั้นว่า	 กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่	21	ได้เป็นอย่างดี	 เพราะกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นการให้เด็กเรียนรู้

นอกสถานทีเ่พือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์จากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ	 (สรินิทร์	 ลดัดากลม,	 2551:	 35)	

กิจกรรมทัศนศึกษาจึงเป็นกิจกรรมสําคัญหนึ่งของกระบวนการเล้ียงดูและการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยที่ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกด้วย	

รวมทั้งตอบสนองต่อลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	เพราะเด็กจะมีความสนใจต่อสิ่งต่าง	ๆ	รอบตัว	

ซึ่งความสนใจเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง	 ได้ดีขึ้น	 และสอดคล้องกับ

ความสนใจตามช่วงวยัของเดก็ทีเ่ป็นช่วงวยัแห่งการเรยีนรู	้ ช่างสังเกตและสาํรวจสิง่ต่าง	 ๆ	 รอบตวั	 ดงัที	่

Charlesworth	&	Lind	(2010)	อ้างถึงใน	แคทลียา	จักขุจันทร์	(2014:	436)	กล่าวไว้ว่า	เดก็ปฐมวยั

เป็นช่วงวยัทีห่น้าต่างแห่งโอกาส	(Windows	of	opportunity)	กาํลงัเปิดรบัการเรยีนรูทุ้กสิง่อย่างรอบตวั	

ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสและเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม	 ซึ่งพัฒนาการทาง

ร่างกาย	 สังคม	 อารมณ์	 จิตใจ	 รวมไปถึงความคิดรวบยอด	 หรือสติปัญญาของเด็กในวัยนี้นั้นจะถูก

พัฒนาขึ้นตามการเจริญเติบโต	และ	ประสบการณ์ที่ได้รับ	โดยจะเกิดขึ้นอย่างเป็นลําดับขั้นตามช่วงวัย

ของชีวิต	กิจกรรมทัศนศึกษาจึงเป็นที่กิจกรรม	สําคัญที่จะนําเด็กได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมรอบตวัจากการสงัเกต	 การสาํรวจในบรบิทท่ีหลากหลายด้วยประสบการณ์จริงเป็นการ

สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

	 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่	 21	

จึงต้องมีการวางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมทําให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง	 เป็นกิจกรรม 
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ที่สนุกสนาน	 กระตุ้นเร้าให้เด็กคิด	 ตั้งคําถาม	 เสาะแสวงหาคําตอบ	 รวมทั้งได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ

เพื่อน	 ๆ	 อันเป็นการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม	 และ

เกิดพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานอันดีต่อสังคมต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 ในการผลติผลงานสร้างสรรค์ทีเ่ป็นภาพถ่าย	มกีารใช้แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัสญัศาสตร์

และการถ่ายภาพ	โดยเฉพาะการถ่ายภาพ	เพื่อสื่อให้เห็นถึงการเรียนรู้ทางสังคมของเด็กญี่ปุ่น	ผ่านวิถี

ทางวัฒนธรรม	ดังต่อไปนี้

	 1.	ทฤษฎีสัญวิทยาตามแนวคิดของโรลองด์	บาร์ธส์

	 2.	แนวคิดการจัดองค์ประกอบภาพ

	 3.	แนวคิดเรื่องทัศนศึกษาของเด็กปฐมวัย

	 4.	ทฤษฎีการเรียนรู้

	 โดยมีเนื้อหาสําคัญต่อการเขียนบทความในครั้งนี้	ดังต่อไปนี้

 1.ทฤษฎีสัญวิทย�ต�มแนวคิดของโรลองด์ บ�ร์ธส์ (Roland Barthes) 

	 ตามทฤษฎีนี้ให้ความสําคัญกับสัญญะประเภทความหมายโดยนัย	 (Connotative	Meaning)	

มองว่าเป็นความหมายที่มีความสําคัญอย่างแท้จริงในแง่ของการรับรู้	 ซึ่งการถ่ายภาพถือเป็นการเล่า

เรื่องด้วยความหมายโดยนัยโดยเฉพาะการถ่ายภาพตามหัวข้อที่กําหนด	 ต้องอาศัยการใช้สัญลักษณ ์

ในการสื่อความหมายให้ตรงตามโจทย์หรือความต้องการของผู้ถ่าย	 ทฤษฎีสัญวิทยาจึงถูกนํามาใช้เพื่อ

เป็นแนวทางในการสร้างความหมายให้กับภาพเพราะความหมายของภาพขึ้นอยู่กับการทําความเข้าใจ

ความหมาย	 ต้องประกอบด้วยทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร	 และบาร์ธส์เป็นคนแรกที่นําแนวคิดสัญวิทยาที่

มีต้นกําเนิดจาก	ภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ภาพ	แม้ว่าการศึกษาของบาร์ธส์จะเน้นไป

ในงาน	 โฆษณาแต่ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี	 แนวคิดสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ

ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้	ได้แก่	แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย	สัญญะ	(Sign)	เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง	สิ่ง

ที่มีความหมาย	(The	signifier)	และ	ตัวความหมาย	(The	signified)	และความหมายตรงที่อยู่ในตัว

วัตถุเอง	 (Detonated	 meaning)	 และความหมายที่เกิดจากการตีความ	 (Connotated	 meaning)	

ของผู้รับสาร	 ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผู้รับสาร	 เช่น	 การยกมือ	 โดยผู้

ถ่ายหมายถึง	 การต้องการแสดงความคิดเหน็อะไรบางอย่าง	 หรอืการทีเ่ด็กกลุม่หน่ึงกาํลงัให้ความสนใจ

และฟังผูใ้หญ่ในท่ีสาธารณะ	 กส็ามารถตคีวามได้ว่าเป็นกลุม่นกัเรยีนทีก่าํลงัฟังคณุครอูย่างตัง้อกตัง้ใจ	 

จึงอาจกล่าวได้ว่าภาพถ่ายมีความหมายทั้งความหมายตรงและความหมายที่เกิดจากการตีความ	 

(Barthes,	1964)
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 2. แนวคิดก�รจัดองค์ประกอบภ�พ

	 1.	การใช้เส้นธรรมชาติเป็นเส้นนําสายตา	ตามหลักแล้วเส้นธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นถนน	ทาง

เดิน	ทางรถไฟ	สะพาน	ฯลฯ	ควรนําไปสู่จุดสนใจของภาพ	และจะมีประสิทธิภาพมากกว่าหากเป็นเส้น

ในแนวทแยงไม่ใช่แนวตั้งหรือแนวนอน	 เส้นทแยงช่วยให้ภาพมีการเคลื่อนไหวเป็นการนําสายตาไปยัง

จุดสนใจของภาพ	โดยใช้	เส้นธรรมชาติเช่น	ทางเดิน	แนวต้นไม้	แม่นํ้า	

	 2.	ความต่อเนื่อง	หลักการก็คือเมื่อสายตาเรามองตามสิ่งใดไปแล้ว	มันจะดําเนินไปในทิศทาง	

นั้นจนกระทั่งพบวัตถุอื่นมาขวางหรือหยุดสายตา	

	 3.	การสร้างกรอบของภาพ	ทําได้ด้วยการเพิ่มภาพด้านหน้า	(Foreground)	เพื่อเพิ่มมิติให้กับ

จุดสนใจในภาพทิวทัศน์การสร้างกรอบของภาพก็สามารถช่วยให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นได้เช่นกัน	 โดยการ

วางวัตถุ	ไว้ตามแนวขอบของเฟรม	เช่น	การถ่ายภาพผ่านกรอบหน้าต่าง	หรือการถ่ายผ่านกิ่งไม้ที่ห้อย

ลงมาขอบของจอภาพ	เป็นต้น	

	 4.	 การสร้างความแตกต่างระหว่างพื้นหลังกับวัตถุ	 เพื่อให้วัตถุที่ต้องการให้เป็นจุดสนใจ	ของ

ภาพมีความโดดเด่น	แยกออกจากพื้นหลังอย่างชัดเจน

	 5.	การเติมเต็มจอภาพด้วยการถ่ายโคลสอัพ	(Close-up)	เป็นการช่วยลดพื้นหลังที่อาจเต็มไป	

ด้วยวัตถุหรือสิ่งต่าง	ๆ	ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความโดดเด่นให้กับวัตถุหลักของภาพ	

	 6.	วางดวงตาเป็นศูนย์กลางของภาพ	ในกรณีที่ถ่ายภาพคน	 เช่น	ภาพถ่ายกลุ่มเด็กที่ให้ความ

สนใจผู้ใหญ่ตามภาพที่คัดเลือกมา	มีการวางกลุ่มคนเหล่านี้อยู่กึ่งกลางของภาพเพื่อเป็นจุดสนใจได้	

	 7.	การใช้แพทเทิร์นและสิ่งที่มีขึ้นซํ้า	ๆ	ในการสร้างความงามทางศิลปะ	เพราะแพทเทิร์นเป็น

สิ่งที่สร้างความเพลิดเพลินและมีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะเมื่อถูกขัดจังหวะ	

	 8.	 ความสมมาตร	 คือการที่ทั้งสองฝั่งของภาพหรือวัตถุมีลักษณะเหมือนกันราวกับว่าเป็นเงา

สะท้อนของกันและกัน	 เมื่อลากเส้นผ่านตรงกลางภาพ	 ภาพซ้ายขวาจะเหมือนกัน	 (Lookcamera,	

2563)

 3. แนวคิดเรื่องทัศนศึกษ�ของเด็กปฐมวัย

	 กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูปแบบหนึ่งท่ีจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์จิตใจ	และสังคม	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข	 เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม	

จริยธรรม	 มีความรัก	 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและทําให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม	

กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเด็ก	 เพื่อพัฒนาองค์รวมของ

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิต

ประจําวัน	ทําให้เกิดการเรียนรู้นอกบทเรียนและจากประสบการณ์ตรง	(มนตกราน	คุ้มรักษา,	2551)

-			
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 4.  ทฤษฎีก�รเรียนรู้ 

	 ทฤษฎีการเรียนรู้	 (Learning	 Theory)	 คือ	 กระบวนการของประสบการณ์ที่ทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	อย่างค่อนข้างถาวร	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจากภาวะชั่วคราว	

วุฒิภาวะ	หรือ	สัญชาตญาณ	(เสรี	วงษ์มณฑา,	2542)	ทฤษฎีการเรียนรู้	เป็นแนวความคิดที่ได้รับการ

ยอมรับว่าสามารถใช้อธิบายลักษณะของการเกิดการเรียนรู ้หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้	 

โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลและเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลต่อ

สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าที่เผชิญ	 ทําให้บุคคลสนองความต้องการของตนและทําให้สามารถเผชิญหรือ

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม	(ทิศนา	แขมมณี,	2548)

	 การเรียนรู้	(Learning)	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น	อันเป็นผลเนื่อง	มาจาก	

ประสบการณ์ที่ผ่านมา	(ดารา	ทีปะปาล,	2542)	ได้แบ่งการเรียนรู้ว่าประกอบด้วยปัจจัย	3	ด้าน	คือ	

	 1.	 ความรู้	 (Knowledge)	 เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการที่ได้รับความรู้จากบุคคลอื่น	 มีคนอื่น

มาบอกหรือสอน	เช่น	นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากครู	

	 2.	 ประสบการณ์ตรง	 (Direct	 Experience)	 เกิดจากสิ่งที่เราได้สัมผัส	 ได้พบเห็นมาโดยตรง	

ด้วยตนเอง	

	 3.	การเชื่อมโยง	(Association)	เป็นการโยงความคิดกับประสบการณ์ที่เคยได้พบเห็นมาก่อน

หรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นหรือการบอกจากผู้อื่น	

	 ดังเช่น	 ภาพเด็กชาวญี่ปุ่นที่กําลังจะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้ออกมาศึกษา

นอกสถานที่	 ถือว่าเป็นการเรียนรู้ทางสังคมอันเป็นการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการสื่อสารและการ

สร้างความสัมพันธ์ทางสังคม	และเกิดพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานอันดีต่อสังคมต่อไป

วิธีก�รสร้�งสรรค์ผลง�นแนวสตรีท

	 การถ่ายภาพแนวสตรีทให้น่าสนใจ	แบ่งเป็น	3	ลําดับขั้น	คือ	(พลณุศักดิ์	วงษาสุข,	2561)

 1. สร้�งเรื่อง

	 นักถ่ายภาพต้องรู้จักที่จะจินตนาการ	 ว่าสิ่งที่ต้องการนําเสนอ	 หรือภาพที่กําลังจะถ่ายนั้นจะ

เล่าออกมาเป็นเรื่องอะไร	 อยากจะให้คนเห็นข้อความอะไรที่เราส่งออกไป	 เช่น	 การนําเสนอชีวิตผู้คน

ย่านเมืองเก่า	การแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย	การดําเนินชีวิตของผู้คนที่ต่างวัฒนธรรม	เป็นต้น

 2. ก�รมอง

	 นักถ่ายภาพจะต้องรู้จักสังเกตและมองดูสิ่งต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการใช้ชีวิตของผู้คน	สิ่ง

แวดล้อม	บริบทรอบตัว	ยิ่งเรามองเยอะก็จะสามารถเก็บรายละเอียดหามุมมองใหม่	ๆ	ได้มากขึ้น	เช่น	

ชุมชนนี้นิยมเดินทางด้วยเรือ	 ดังนั้นภาพถ่ายที่สะท้อนออกมาก็ควรใช้เรือเป็นพระเอกของภาพ	 หรือ	

บางชุมชนเน้นเรื่องการทําหัตถกรรม	 เราก็ควรสะท้อนให้ถึงวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนนั้น	

หรือบางสังคมมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นน่าสนใจ	นักถ่ายภาพก็สามารถหยิบยกเรื่องราวต่าง	 ๆ	 เหล่านี้มา

สะท้อนสังคมได้เช่นเดียวกัน
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	 3.	การกดชัตเตอร์

	 ภาพสตรีทส่วนใหญ่	 จะมีทั้งหมดประมาณ	 3	 แนว	 คือ	 “บุคคล”	 (People)	 การถ่ายภาพ

บุคคลในแนวสตรีท	ภาพต้องเล่าเรื่องได้ว่า	เขาเป็นใคร	ทําอะไรอยู่	และทําที่ไหน	ซึ่งภาพถ่ายควรเป็น

ภาพที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้น	 เน้นความเป็นเรียลลิสติค	 (Realistic)	 โดยส่วนใหญ่จะเน้นการถ่ายแนว

แคนดิด	 (Candid)	 เพื่อให้ได้อารมณ์ความรู้สึกของบุคคลคนนั้นจริง	 ๆ	 แต่การถ่ายภาพบุคคลจําเป็น

ต้องคํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนร่วมด้วย	 ถ้าหากเราต้องการนําภาพไปเผยแพร่ก็ควรมีการขออนุญาต

บุคคลในภาพก่อน

	 “สถานที่”	 (Landscape)	 เป็นการถ่ายภาพสถานที่	 วิว	 สถาปัตยกรรม	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นแนว

การถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมอีกเช่นกัน	 โดยเทคนิคง่าย	 ๆ	 การถ่ายภาพแนวนี้	 เมื่อเราไปถึงสถานที่

นอกจากดื่มดํ่ากับจังหวะชีวิตของสถานที่นั้นแล้ว	 ให้ลองมองหาเส้นนําสายตา	 สีสันที่ตัดกันของตัว

อาคาร	 หรือลวดลาย	 เท็กซ์เจอร์	 ที่แปลกตาและโดดเด่น	 เพราะหากสังเกตให้ดีเส้นนําสายตาจะซ่อน

อยู่ในทุกสถานที่	ไม่ว่าจะเป็นทางเดิน	ถนน	หรือแม้แต่อาคารที่ออกแบบเจ๋ง	ๆ	เพียงแค่นี้ก็จะทําให้เรา

ได้ภาพถ่ายโดน	ๆ	

	 และสุดท้าย	คือการถ่ายภาพ	“เคลื่อนไหว”	(Movement)	ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของภาพถ่าย

แนวสตรีทการถ่ายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหว	 ให้ได้รูปภาพที่ออกมาแล้วยังคงเคลื่อนไหวอยู่	 เช่น	

ภาพผู้คนใจกลางเมืองที่มีเดินกันขวักไขว่	 ภาพของรถตุ๊กตุ๊กที่กําลังวิ่งอยู่บนท้องถนน	 ซึ่งเทคนิคการ

ถ่ายภาพแนวนี้	 ควรอาศัยอุปกรณ์การถ่ายภาพเข้ามาเป็นตัวช่วย	 เช่น	 เลนส์มุมกว้าง	หรือขาตั้งกล้อง	

เพื่อช่วยให้ภาพนั้นดูมีชีวิตมากยิ่งขึ้น

กระบวนก�รสร้�งสรรค์ง�นถ่�ยภ�พเพื่อสังคมที่ดีง�ม White Society

	 ขัน้ตอนกระบวนการสร้างสรรค์หลงัจากการเตรยีมความพร้อมในเรือ่งแนวความคดิ	 อปุกรณ์	

การร่างภาพในหวัก่อนการผลติแล้ว	คอืการเข้าไปสถานทีจ่รงิในสภาพแวดล้อมนัน้	ๆ	ดงัขัน้ตอนต่อไปนี้

	 1.การสร้างความกลมกลืน

	 ผู้สร้างสรรค์งานจําเป็นต้องทําความคุ้นเคยกับบุคคล	 วัตถุ	 และสถานที่	 เพื่อซึมซับสิ่งที่มีอยู่	

และพยายามจินตนาการว่าภาพที่กําลังถ่ายนั้นจะเล่าเรื่องออกมาเป็นอย่างไร	 ซึ่งการจะบันทึกภาพ

ออกมาให้น่าสนใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีนั้น	ผู้ส่งสารจําเป็นที่จะต้องรู้ถึงตําแหน่ง	มุมมอง	

และทิศทางในการถ่ายภาพที่เป็นจุดหลักของสถานที่นั้น	 ๆ	 ซึ่งสิ่งที่จําเป็น	 คือ	 ผู้ส่งสาร	 หรือผู้บันทึก

ภาพจะต้องเคยไปยังสถานที่นั้นจริง	 และมีความเข้าใจในภูมิศาสตร์ของสถานที่นั้นจริง	 ภาพที่ออกมา

จึงจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้ดูน่าสนใจมากที่สุด	

	 โดยภาพดังกล่าวนี้	ผู้บันทึกภาพได้เคยลงพื้นที่จริงของสถานที่นั้น	และสังเกตเห็นว่าในบริเวณ

ดังกล่าวเป็นจุดที่สามารถถ่ายทอดภาพในมุมกว้างได้เป็นอย่างดีและมักจะมีเด็กนักเรียนที่แต่งกาย

ด้วยชดุนกัเรยีนทีแ่ตกต่างกนัมาเดนิชมสถานที	่ถ้าเป็นเดก็นกัเรยีนรุน่เลก็	ๆ	กจ็ะมคีณุครพูามาเป็นหมูค่ณะ
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	 2.	การบันทึกเหตุการณ์

	 การบันทกึเหตุการณ์และจังหวะทีส่าํคญั	เป็นการสงัเกตจากพฤติกรรมของบคุคล	การจับจงัหวะ

เพยีงเสีย้วนาทีจงึเป็นช่วงเวลาทีส่าํคญัในการบนัทึกงานสร้างสรรค์ในครัง้นี	้ โดยไม่อาศยัการปรงุแต่งหรอื

การจัดฉาก	 ดงันัน้การแฝงตัวในบรรยากาศของผูส้ร้างสรรค์งานให้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกันกับสถานที่ 

โดยไม่รบกวน	และหล่อหลอมรวมกันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้งานมีคุณค่ายิ่งขึ้น

	 ซึ่งการถ่ายภาพแบบวิถีชีวิตนี้	นิยมใช้การถ่ายแบบแคนดิต	Candid	หรือการแอบถ่ายทีเผลอ	

ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ได้ใช้บ่อยมาก	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศและความมีชีวิตชีวาของ

ตัวแบบได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด	 แต่ทั้งนี้ต้องกระทําด้วยวัตถุประสงค์ในทางที่ไม่มีเจตนาร้ายต่อผู้ที่

ถูกถ่ายภาพ

	 จังหวะการถ่ายก็ต้องเน้นกิจกรรมให้ชัดเจนเพื่อที่จะสื่อว่าเป็นเรื่องของใคร	 ทําอะไร	 ที่ไหน	

และช่างภาพคิดอะไร	 เป็นสิ่งสําคัญที่ช่างภาพจะสื่อสารกับผู้ชมภาพให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันได้	

เรื่องของกิจกรรมที่ชัดเจนนี้หลายครั้งช่างภาพต้องรอเพื่อถ่ายจังหวะที่ดีหรือกรณีที่กิจกรรมมีความ

เคลื่อนไหวค่อนข้างเร็ว	อาจจะถ่ายต่อเนื่องแล้วมาเลือกภาพทีหลังก็ได้

	 3.	กระบวนการคัดเลือกภาพ	

	 การบันทึกภาพในอดีตที่	“ฟิล์ม”	เป็นสื่อกลางในการบันทึกนั้น	“ฟิล์ม”	1	ม้วนสามารถบันทึก

ภาพได้	36-38	ดังนั้นการบันทึกภาพในอดีตนั้นจึงเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง	เพราะ

การบันทึกภาพ	 1	 ครั้ง	 ส่งผลต่อต้นทุนในการถ่ายทําเป็นอย่างยิ่ง	 แตกต่างจากในปัจจุบันที่กล้องถ่าย

ภาพพัฒนาเข้าสู ่ความเป็นยุคดิจิทัลทําให้การถ่ายภาพนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปสิ่งที่ต้อง

ไตร่ตรองให้มากขึ้น	คือ	กระบวนการในการคัดเลือกภาพนั่นเอง

	 การคัดเลือกภาพดังกล่าวนั้น	 ผู้สร้างสรรค์งานได้ทําการบันทึกภาพมาเพียงแค่ภาพเดียว	 

อันเนื่องมาจากข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่	 เพราะว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นมีผู้ที่ทําการถ่ายภาพและ

ผู้คนเดินไปมาบริเวณนั้นเป็นจํานวนมาก	 ดังนั้นผู้สร้างสรรค์งานจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิด

คอนเซ็ปท์	คิดมุม	และทําการบันทึกภาพให้เร็วที่สุด	ซึ่งภาพที่ออกมานั้นก็ตรงตามความต้องการของผู้

สร้างสรรค์งานพอดี	 โดยผู้สร้างสรรค์งานมีแนวคิดที่ต้องการถ่ายทอดวิถีการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

ชาวญี่ปุ่นที่ดูแล้วค่อนข้างจะแตกต่างกับเด็กนักเรียนไทยอยู่ไม่น้อยในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้นอก

ห้องเรียน	

	 นอกจากนี้	 ผู้สร้างสรรค์งานยังได้ใช้หลักการทฤษฎีเกสตัลท์	 (Gestalt	 Theories)	พัฒนาขึ้น

โดยนักจิตวิทยาชาวเยอรมันในช่วงทศวรรษที่	1920	ภายใต้การนําของ	Max	Wertheier	โดยมีความ

เชื่อว่าสมองของคนเราจะใช้แนวโน้มต่าง	ๆ	ในการจัดระเบียบตนเองเพื่อสร้าง	“ภาพรวมทั้งหมด”	ขึ้น	

เพราะการถ่ายภาพคือการนําเสนอภาพให้แก่ผู้ชม	 ดังนั้น	 เราจึงสามารถใช้หลักการเกสตัลท์ขณะถ่าย

ภาพ	เพื่อสร้างผลทางความรู้สึกในใจของผู้ชมได้อย่างเหมาะสม	ด้วยวิธีนี้	เราสามารถถ่ายทอดแนวคิด

ของภาพถ่ายด้วยวิธีที่ดีขึ้นได้
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	 ภาพต้องเข้าใจง่าย	และมีความสมมาตร	โดยเราจะรับรู้ว่าองค์ประกอบที่สมมาตรในภาพถ่าย

นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกัน	 เพราะความสัมพันธ์ของทั้งสองด้านช่วยให้เรารับรู้ว่าองค์ประกอบ

เหล่านั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน	ดังนั้น	เมื่อเราถ่ายภาพ	เราสามารถใช้กฎข้อนี้เพื่อสร้างการรับรู้ภาพทั้งภาพ

ได้เช่นเดียวกัน	(สแนปชอต,	2560)

องค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รสร้�งสรรค์ง�น

	 ภาพถ่ายเป็นงานศิลปะที่สะท้อนมุมมองบางอย่างที่อยู่รอบ	ๆ	ตัวเรา	ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม	

วัฒนธรรม	และสังคม	ตัวอย่างเช่น	ภาพเด็ก	ๆ	ที่กําลังตั้งใจฟังคุณครู	ก่อนที่จะออกเดินทางพบเจอกับ

ประสบการณ์จริงผ่านสถานที่	สภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้	

	 ภาพที่ผู้สร้างสรรค์งานเลือกมาต้องการส่ือสารถึงความลงตัวท่ามกลางความวุ่นวายขององค์

ประกอบ	โดยทีค่วามลงตวันัน้	ผูส้ร้างสรรค์งานต้องการจะสือ่ความหมายว่า	การเรยีนรูเ้ริม่ได้ตัง้แต่เดก็	

	 การถ่ายภาพดังกล่าวนี้	 ทําให้ค้นพบได้ว่า	 การถ่ายภาพไม่ใช่เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่ดีเท่านั้น	 

แต่การเก็บรายละเอียดข้อมูลมุมมองของภาพต่าง	 ๆ	 ก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ภาพนั้น 

ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีชีวิต	และสามารถใช้เพื่อสะท้อนสังคมในแง่มุมต่าง	ๆ	ได้ดีอีกด้วย

คุณค่�ท�งสุนทรียะท�งวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ

	 ศิลปศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้	 ความเข้าใจ	 และการเห็นคุณค่าในงาน

ศิลปวัฒนธรรม	 เนื่องจากศิลปะเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ที่แสดงออกซึ่งอารมณ์	 ความ

รู้สึก	 ความเชื่อหรือความคิดของตน	 สื่อออกมาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมใน

การตอบสนองความ	 พึงพอใจ	 ให้ความรู้สึกเพลิดเพลินและการแสดงซึ่งอารมณ์สุนทรียะ	 อีกทั้งเป็น

ตัวแทนของความหมายและระบบ	 คุณค่าของสังคมวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดต่อกันมา	 ดังนั้น	 ศิลปะจึง

มิได้ถูกแยกออกจากบริบททางวัฒนธรรมและสังคม	 ไม่สามารถคงอยู่ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากราก

เหง้า	 (ชุติมา	 เวทการ,	 2551)	 การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	 เป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างความเข้าใจใน

วัฒนธรรมของชุมชน	 ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม	 ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นความร่วม

มือที่จะทํานุบํารุงรักษาตามลําดับ	(กรมวิชาการ,	2540)	

	 ภาพถ่ายถอืเป็นงานศลิปะท่ีมคีณุค่าทางสนุทรยีะเป็นคณุค่าต่อจติใจ	 คนทีม่อีารมณ์ละเอยีด

อ่อนไหวจะสมัผสัความงามได้ง่ายและรับได้มาก	 ส่วนแนวคดิของการถ่ายภาพนี	้ เพราะมองว่าการท่ีเด็ก	 ๆ	 

ได้เกิดกระบวนการเรียนรูท้ีมุ่ง่ให้เกดิความซาบซ้ึงในคณุค่างานศลิปะ	 ผนวกกับการศึกษาโดยใช้สถานที่

เป็นส่ือทีท่าํให้เกดิการเรยีนรูน้ั้น	ทาํให้ผูเ้ดก็	ๆ	เกดิการเรยีนรูภ้ายในชุมชนและสร้างองค์ความรูจ้ากการมี

ส่วนร่วมในชมุชน	โดยได้สาํรวจและศกึษาผ่านสถานทีจ่รงิเพือ่ให้เกดิประสบการณ์	ทกัษะ	ทศันคตใินการ

ทาํงานกลุม่	 การมีมนษุยสมัพันธ์และการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะจากแหล่งข้อมลู	 (สถานทีแ่ละชมุชน)	 

เพือ่เป็นการปลูกฝังให้เดก็	 ๆ	 มคีวามรกั	 ความหวงแหนและภาคภมูใิจในอตัลกัษณ์ของศิลปวฒันธรรม

ท้องถ่ินทีต่นอยู	่และสามารถเหน็ถงึคุณค่าของแหล่งศลิปวัฒนธรรมในท้องถิน่ตนเองได้
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บทสรุป

	 การสร้างสรรค์ทางภาพถ่ายและการถ่ายทอดเพื่อการสื่อสารนั้นมีพลังเปรียบดังคํากล่าวว่า	

“ภาพหนึ่งภาพแทนคําพูดนับร้อยนับพันคํา”	 ถึงแม้การถ่ายภาพได้แตกแขนงออกเป็นรูปแบบหลาก

หลาย	 แต่การภาพถ่ายแนวสตรีทที่มีพลังในการกระตุ้นจิตสํานึก	 ปลูกฝัง	 รวมถึงการดํารงอยู่ร่วมกัน

ของผู้คนในสังคม	ได้เห็นถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย	พร้อมทั้งสามารถนํามาถ่ายทอด	ส่งต่อ	เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ผ่านภาพถ่าย	 ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและช่วยผลักดันให้สังคมคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ขึ้นได้

ภ�พที่ได้รับก�รจัดแสดง 

	 จัดแสดง	ณ	 	หอศิลปวัฒนธรรมอาคารดิจิทัลมัลติมีเดีย	 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัย

รังสิต	ในระหว่างวันที่	24	-	26	เมษายน	2562

  

  

ภาพที่	1	ภาพถ่ายเรียนรู้ทางสังคม	(ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)

 

ภาพที่	2	หน้าปกสูจิบัตรการจัดแสดง	White	Society	เพื่อสังคมที่ดีงาม	ณ		หอศิลปวัฒนธรรม

อาคารดิจิทัลมัลติมีเดีย	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	
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	 4).	การเลือกใช้มุมภาพ	การใช้มุมภาพที่เหมาะสมจะทําให้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพถ่าย

ในหลากหลายแง่มุม	

คำ�สำ�คัญ :	การถ่ายภาพ,	วิถีชีวิต,	อาเซียน

Abstract

	 This	academic	article	is	based	on	the	author’s	personal	creative	experience.	

The	goal	is	to	describe	the	process	of	developing	photographic	works	that	have	been	

chosen	to	be	presented	in	the	past	10	years	of	the	Communication	Arts	Consortium’s	

International	 Photography	 Exhibition.	 To	 photograph	 ASEAN’s	 way	 of	 life	 has	 the	 

following	crucial	variables	to	consider.	

ภ�พถ่�ยวิถีชีวิตเสน่ห์แห่งอ�เซียน
Photographs Portraying the Culture of People in the ASEAN Region

ณัฐวุฒิ	สิงห์หนองสวง

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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	 1).	Preparation:	Lifestyle	photography	represents	your	point	of	view	through	

the	stories	and	objects	that	are	around	you.	The	photographer’s	preparation	is	crucial;	

the	camera,	lens,	and	camera	settings	must	all	be	ready	to	shoot	at	the	first	sight	of	

the	scene.	

	 2).	Communicate	through	the	image’s	emotional	content:	This	type	of	photog-

raphy	emphasizes	expressing	emotions,	telling	stories,	and	creating	photographs	that	

are	unique.	

	 3).	Composition:	It’s	a	crucial	component	in	making	the	image	complete	and	

able	to	communicate	with	the	audience.	

	 4).	Choosing	a	photographing	angle:	Using	the	appropriate	angle	of	view,	you	

can	feel	the	emotions	of	a	photograph	from	a	variety	of	perspectives.

Keywords	:	ASEAN,	photography,	lifestyle

แรงบันด�ลใจ

	 การจัดแสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติของเครือข่ายนิเทศศาสตร์	 ณ	 หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 และ	 Communication	 Arts	 Gallery	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ตลอด

ระยะเวลา	 10	 ปี	 ที่ผ่านมา	 ได้แสดงผลงานที่สะท้อนวิถีชีวิตสังคมลงบนภาพถ่ายในหัวข้อที่แตกต่าง	

และใช้รูปแบบการสื่อสารผ่านมุมมองเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวหรือบันทึก

เหตุการณ์	 ซึ่งภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติและผู้ทรง

คุณวุฒิด้านถ่ายภาพ	 ล้วนเป็นภาพที่หยุดจังหวะการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน	

ซึ่งภาพถ่ายที่บันทึกเรื่องราววิถีชีวิตของชาวอาเซียน	

	 การสื่อสารด้วยภาพในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดอย่างหนึ่ง	 โดยการ

ถ่ายภาพสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลา	บันทึกวิถีชีวิตได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นถึงนอนหลับ	ซึ่งการถ่ายภาพ

สามารถช่วยให้เราได้สื่อสารและแบ่งปันเรื่องราวสู่สาธารณะ	 ภูมิภาคอาเซียนแต่ละประเทศมี

เอกลักษณ์และความแตกต่างหลากหลายอันเป็นความน่าภาคภูมิใจของชาวอาเซียน	 ภาพถ่ายเป็นสื่อ

ที่ทรงพลังในการเล่าเรื่องราวที่เปี่ยมด้วยสาระและสุนทรียภาพ	 ภาพถ่ายได้นําเสนอมิติมุมมองที่สื่อ

ความหมายเกี่ยวกับประเพณี	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 โบราณสถาน	 สถาปัตยกรรม	 ภูมิทัศน์	 ตลอดจนวิถี

ชีวิตของผู้คนในประเทศประชาคมอาเซียน	

	 	 นอกจากนี้การถ่ายภาพแนววิถีชีวิตเป็นการถ่ายภาพกิจวัตรประจําวัน	 การกระทํา	 หรือ

กิจกรรมทางสังคมทั่วไปที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต	 สังคม	 หรือวัฒนธรรมนั้น	 ๆ	 	 เป็นแนวการถ่ายภาพที่

เน้นมุมมองที่สะท้อนอารมณ์จากบุคคลที่อยู่ในภาพซึ่งแตกต่างจากงานถ่ายภาพอื่น	 ๆ	 การถ่ายภาพ

แนวนี้จะเน้นการสื่ออารมณ์	เรื่องราว	ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนมีเอกลักษณ์	วัฒนธรรมใน

การดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน	และควรค่าแก่การบันทึกเรื่องราวเล่านั้น
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	 ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้	 ผู้เขียนจึงได้นําเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพถ่ายที่ได้จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 โดยเป็นภาพที่สะท้อนวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 

ที่เป็นเหมือนมนต์เสน่ห์แห่งอาเซียน	

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 1. แนวคิดเกี่ยวกับก�รสื่อส�รด้วยภ�พ

	 พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 (2556)	 ได้ให้คําแปลของคําว่า	

“photography”	 ว่าหมายถึง	 “การถ่ายภาพ	 การใช้กล้องถ่ายภาพเปิดรับแสงหรือรังสีให้ตกกระทบ

บนเยื่อไวแสงบนฟิล์มหรือกระดาษ	เพื่อทําการบันทึกภาพ”

	 กฤษณ์	ทองเลิศ	(2554)	กล่าวว่าการสื่อสารด้วยภาพเป็นกระบวนการที่มีการขับเคลื่อนอย่าง

ไม่หยุดนิ่ง	 นับตั้งแต่ภาพเขียนบนฝาผนังถํ้าในยุคดึกดําบรรพ์	 จนถึงปัจจุบันที่มีการสร้างสรรค์รูปแบบ

และกระบวนการสื่อสารด้วยภาพพร้อม	 ๆ	 กับการพัฒนาเทคโนโลยีการมองเห็นมาอย่างต่อเนื่อง	

แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยต่างจําเป็นต้องสื่อสารกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่จะ

อยู่รวมกันในสังคม	 โดยการสื่อสารที่ชัดเจนและง่ายที่สุดก็คือการสื่อสารด้วยภาพ	 เนื่องจากภาพมี

ความเป็นรูปธรรมและเป็นสื่อกลางในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ที่ถูกนํามาใช้เป็นตัวแทนในการ

ถ่ายทอดและสื่อความหมายถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้การมองเห็นยังเป็นธรรมชาติ

ในการรับรู้อย่างแรกของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	ดังคําพูดที่ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่า	“ภาพ	ๆ 	เดียว

สามารถสื่อความหมายได้ดีกว่าคํานับพัน”

	 ในการสื่อสารด้วยภาพนั้น	 มีจุดหมายปลายทางที่สําคัญประการหนึ่ง	 คือ	 การเข้าใจความ

หมาย	ซึ่ง	Rudolf	Arnheim	(1969	อ้างถึงในกฤษณ์	ทองเลิศ,	2554)		เห็นว่า	การเข้าใจความหมาย

คือ	การเห็นถึง	“ความสัมพันธ์”	ของกฎแห่งการเชื่อมโยง	 (Laws	of	association)	ซึ่งเสนอว่า	ส่วน

ย่อยจะเชื่อมโยงเข้าหากัน	 โดยแนวคิดดังกล่าวเห็นว่า	 ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงองค์ประกอบ

หน่วยย่อยเข้าไว้ด้วยกัน	 แต่ทั้งนี้ความสัมพันธ์จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอยู่ในการ

เห็นนั้น	ๆ	ผลจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบในภาพเข้ากันจะก่อให้เกิดการรับรู้ความหมายของมนุษย์

ที่มีต่อภาพ

											กัมปณาท	เตชะคงคา	(2555)	กล่าวว่าในปัจจุบันตามสถานที่ต่าง	ๆ	มักจะนิยมใช้ภาพเพื่อสื่อ

ความหมาย	ซึ่งกล่าวได้ว่า	ภาพเป็นภาษาสากลอย่างแท้จริง	เช่นเดียวกับที่	สมเกียรติ	ตั้งนโม	(อ้างถึง

ในกฤษณ์	 ทองเลิศ,	 2554)	 ได้กล่าวถึงความสําคัญของภาพในฐานะที่เป็นรูปแบบการสื่อสารที่สําคัญ

ที่สุดในยุคปัจจุบันไว้ว่า	 “ปัจจุบัน	 เราอยู่ในโลกที่ต้องใช้สายตาในการรับรู้และทําความเข้าใจสิ่งที่อยู่	

รายล้อมรอบตัวมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต	 ไม่ว่าในยุคอารยธรรมใด	 ดังจะเห็นได้จากสิ่งแวดล้อม	

ของเราซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมภาพ	 เรามีภาพถ่าย	 GIS	 ที่ถ่ายจากดาวเทียม	 มีภาพสแกนสมองของ

มนุษย์	 ภาพผลงานศิลปะโบราณคดี	 และภาพโฆษณาบนท้องถนน	 บนหน้าหนังสือพิมพ์	 จอโทรทัศน์	

อินเตอร์เน็ตและบนมือถือ	 และท่ามกลางสังคมข้อมูลข่าวสารเหล่านี้	 ภาพทั้งหลายต่างสื่อสาร 
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อยู่รอบ	ๆ	ตัวเราทุก	ๆ	วัน	นับเป็นจํานวนล้าน	ๆ	ชิ้น	เราสามารถเรียกสิ่งเหล่านี้ได้ว่า	“วัฒนธรรมทาง

สายตา”	 (Visual	 Culture)	 และเราจําเป็นต้องเรียนรู้ด้วยความฉลาด	 ผ่านการรับรู้ทางสายตา	 

(Intelligence	of	Visual	Perception)”

	 จากแนวคิดดังกล่าว	 ภาพถ่ายของผู้เขียนได้บันทึกเรื่องราววิถีชีวิต	 วัฒนธรรมของประชากร

ในภูมิภาคอาเซียน	ในห้วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อสารผ่านการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายนานาชาติ

 2. ก�รจัดองค์ประกอบภ�พ (Composition)

	 พื้นฐานของการถ่ายภาพสิ่งสําคัญที่สุดที่ควรต้องศึกษาคือการจัดองค์ประกอบของภาพ		 

เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ภาพออกมาสมบูรณ์และสามารถสื่อสารกับผู้รับสารได้	 	 ถึงช่างภาพจะ

ใช้กล้องราคาแพงแต่ไม่เข้าใจเรื่ององค์ประกอบของภาพก็ไม่สารถสื่อสารกับผู้รับสารได้	 หรือภาพที่

ถ่ายภาพก็ไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็น	 	 ซึ่งการจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้นที่สามารถนําไปใช้ถ่าย

ภาพได้ง่ายและบ่อยที่สุด	ดังนี้

 1). กฎส�มส่วน (Rule of Thirds)

	 กฎสามส่วน	(Rule	of	Thirds)	องค์ประกอบแรกทีช่่างภาพควรทําความเข้าใจ		โดยที	่Richard 

(2018)	 กล่าวว่าการจัดองค์ประกอบภาพกฎสามส่วนถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ช่างภาพควรนํามา

ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	จอห์น	โทมัส	สมิธ	จิตรกร,	ช่างแกะสลักและนักโบราณวัตถุ	เขียน	“กฎ”	

มาตรฐานที่ใช้กันมายาวนานนี้ในปี	ค.ศ.	1979	กฎมีอยู่ว่ากรอบรูปจะถูกแบ่งเป็นสามส่วนทั้งแนวนอน	

และแนวต้ัง	จดุสนใจจะถกูวางไว้บนเส้นของการแบ่งส่วน	หรอืบนจดุใดจุดหนึง่		และ	เอกนฤน	บางท่าไม้

(2556)	กล่าวไว้ว่า	กฎสามส่วน	(ไม้ตายของการจัดองค์ประกอบ)	ตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับจุดสนใจ

ของภาพมีหลักเกณฑ์ที่นิยม	โดยทั่วไปคือ	“หลักของกฎสามส่วน	 (Rule	of	Thirds)	 	กฎสามส่วนจะ

เป็นการแบ่งภาพโดยใช้เส้นแนวนอนสองเส้น	 และแนวตั้งสองเส้นตามภาพด้านล่าง	 ดังนั้นเวลาที่เรา

จะวางองค์ประกอบสําคัญในฉาก	ก็ให้วางไว้ตรงจุดตัดของเส้น	

 

ภาพที่	1	ตัวอย่างการแบ่งภาพเป็นสามส่วน

	 การใช้กฎ	3	ส่วน	เรายังสามารถปรับเป็นจุดตัดเก้าช่อง	โดยการวางจุดเด่นของภาพ	หรือหา

จุดสนใจใส่ไว้ที่จุดตัดด้วยก็จะทําให้ภาพดูโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น	 ดังที่	 เอกนฤน	 	 บางท่าไม้	

(2556)	 กล่าวว่า	 “จุดทั้ง	 4	 จุดนี้จะเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับการจัดวางวัตถุที่ผู้บันทึกภาพ 
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ต้องการนําเสนอ	 จึงนับได้ว่าเป็นจุดเด่นที่มี	 Dynamic	 ช่วยให้การมองภาพไม่น่าเบื่อแต่ทั้งนี้ช่างภาพ

อาจจะเน้น	 Subject	 ด้วยสี	 ขนาด	 รูปทรง	 หรือความคมชัด	 เพื่อให้วัตถุโดดเด่นสมเป็นพระเอกของ

ภาพ”		กล้องถ่ายภาพช่างภาพสามารถปรับให้หน้าจอแสดงผลเป็นเส้นเพื่อง่ายต่อการจัดองค์ประกอบ

ภาพได้	

 

ภาพที่	2	ตัวอย่างจุดตัดเก้าช่อง		เลือกวางจุดเด่นของภาพบริเวณจุดตัด

 2). เส้น (Line)  

	 การใช้เส้นเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการถ่ายภาพ	เพื่อให้นําสายตาของผู้ชมไปยังวัตถุหรือสิ่ง

ที่ช่างภาพต้องการสื่อสาร		การใช้เส้นนําสายตาทําให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น	โดยเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง

เส้นตรง	เส้นนอน		เส้นทแยง		เส้นโค้ง	ดังที่	Richard	Garvey	–	Williams	(2018)	กล่าวว่า	“ทิศทาง

ของเส้น	 เส้นมีพลังในการชี้ทิศทางให้ดวงตาผู้ชมภาพ	 ดังนั้น	 “เส้นนําสายตา”	 คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะดึง

ความสนใจของผู้ชมไปยังจุดเด่นของภาพ		เส้นไม่จําเป็นต้องเป็นเส้นจริง	ๆ	หรือเป็นเส้นต่อเนื่องเมื่อมี

องค์ประกอบหลาย	ๆ”	โดยเส้นที่นํามาใช้ในการจัดองค์ประกอบภาพสามารถแบ่งประเภทของเส้นได้	

 3). คว�มกลมกลืน (Harmony)  

	 คือการจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้		รูปร่าง	รูปทรง	นํ้าหนัก	ประกอบเข้าด้วยกันแล้วมีความ

กลมกลืนเข้ากันได้ดี	 ไม่ขัดแย้งกัน	หรือการใช้ความซํ้าซ้อนของภาพ	การถ่ายภาพโดยใช้องค์ประกอบ

ความกลมกลืนโดยเลือกวัตถุที่มีความคลึงกันทางด้านของรูปทรง	สี	หรือสถานที่เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับ

ภาพถ่าย

 4). ก�รใช้ฉ�กหน้� (Foreground) 

	 การใช้ฉากหน้าสามารถนําปรับมาใช้ในการถ่ายภาพกลางคืนเพื่อให้ภาพดูมีมติมากขึ้น	 

โดยปิยะฉัตร	แกหลง	(2562)	กล่าวว่า	“ฉากหน้าหมายถึง	สิ่งที่อยู่ใกล้มุมมองมากที่สุดโดยมากแล้วมัก

จะอยู่ที่พื้น	มันอาจจะเป็นโขดหิน	ริ้วลายของชายหาด	 ใบไม้ดอกไม้	หรือแม้กระทั่งเงาที่ทอดยาวลงสู่

พื้น”	 และ	 Christina	 Harman	 (2017)	 กล่าวว่า	 “เป็นเรื่องธรรมดากับการโฟกัสเฉพาะท้องฟ้า	 

แต่บางทีก็ต้องทําให้ภาพน่าสนใจ	นั่นคือเทคนิคการถ่ายฉากหน้า	Foreground	โดยมีองค์ประกอบอยู่

หน้าฉาก	สิ่งที่ต้องระวังคือไม่ให้ฉากหน้าเด่นกว่าฉากหลังที่เรากําลังเล่าเรื่องราวของภาพ	จริง	ๆ	แล้ว

ฉากหน้าคือหัวใจสําคัญของการถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้าง	 มันเป็นพระเอกในการสร้างมิติให้กับภาพ

และช่วยทําให้ภาพดูไม่แบน”		
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 5). ฉ�กหลัง (Background) 

	 การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้พื้นหลังของภาพถ่ายที่อยู่ถัดจากตัวแบบหรือวัตถุหลักท่ีอยู่ใน

ภาพ	 ซึ่งการเลือกฉากหลังที่ดีจะทําให้ภาพถ่ายมีความสวยงาม	 โดยเฉพาะภาพบุคคลการเลือกฉาก

หลังที่ดีจะช่วยให้ตัวนางแบบดูเด่นมากยิ่งขึ้น	

	 Richard	Garvey–	Williams	 (2561)	อธิบายไว้ว่า	พื้นหลังของภาพคือเวทีสําหรับวัตถุหลัก

และพื้นหลังก็ต้องมีความหมายในตัวของมันเอง	ถึงแม้พื้นหลังจะเบลอ	แต่สีและโทนสียังคงนําไปใช้จัด

องค์ประกอบและช่วยส่งเสริมวัตถุหลักได้เช่น	เส้นหรือริ้วในพื้นหลังอาจช่วยนําสายตาไปสู่จุดสนใจ	ดัง

นั้นต้องจําไว้ว่าพื้นหลังไม่จําเป็นต้องเรียบง่าย	 หรือไร้รายละเอียดตราบใดที่รายละเอียดยังไม่ไปแย่ง

ความเด่นจากวัตถุหลัก	 มัก	 จะช่วยให้วัตถุหลักเด่นขึ้นได้พื้นหลังมักจะประกอบด้วยส่วนผสมสําคัญ

ของเรื่องราวหรือข้อความที่ต้องการสื่อสารในภาพ	 อาจจะเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวพันกับวัตถุหลักแต่

ถูกลดความสําคัญลงไปเป็นพื้นหลังเพื่อช่วยให้วัตถุหลักโดดเด่น	

	 เอกนฤน	บางท่าไม้	และ	วิโรจน์	 เจียรวัชระมงคล	(2556)	อธิบายไว้ว่า	ฉากหลังจะช่วยบอก

เรื่องราวในภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี	เนื่องจากฉากหลังจะบอกว่าวัตถุที่ถูกบันทึกนั้นอยู่ในบริเวณใด	ช่าง

ภาพจึงควรคํานึงถึงฉากหลังที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการสื่อสารต่าง	 ๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 หากช่างภาพ

เลอืกมมุมองของฉากหลงัทีด่แีล้ว	 ภาพจะมคีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้	 เป็นต้น	 ฉากหลงัทีเ่น้นความคมชัด	

เป็นภาพที่ต้องการสื่อความหมายให้เห็นถึงบรรยากาศของเร่ืองราวท่ีกําลังนําเสนอเหมาะสําหรับภาพ

สารคดี	ภาพวิวทิวทัศน์	ภาพสถาปัตยกรรม	ฉากหลังที่ไม่เน้นความคมชัด	เป็นภาพที่ต้องการสื่อความ

หมายให้เห็นเฉพาะตัวแบบ	(Subject)	ที่ต้องการนําเสนอ	การถ่ายภาพในลักษณะนี้จึงควรหาฉากหลัง

ที่ไม่รกจนเกินไป	เหมาะสําหรับภาพบุคคล	หรือภาพที่ต้องการเน้นวัตถุเฉพาะ	

 2.3 มุมกล้อง Camera Angel

	 เอกนฤน		บางท่าไม้	(2556)	กล่าวว่า	“มุมกล้องมีความสําคัญอย่างมากที่จะส่งผลต่อภาพใน

การสื่อสารของช่างภาพ	 ซึ่งมุมมองของการตั้งมุมกล้องจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน	 ซึ่งอยู่กับ

วัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพสําหรับการถ่ายภาพโดยทั่วไปมุมกล้องสามารถแสดงความรู้สึกภายใน

ภาพได้เป็น	3	ระดับ”

	 โดยมุมภาพท่ีแตกต่างจะทําให้เกิดอารมณ์ในการรับรู้และส่งผลต่อการสื่อสารไปยังผู้รับสาร		

ดังนี้

	 -	ภาพมุมสูง	(High	Angle)	ภาพที่เกิดจากการตั้งกล้องกล้องไว้สูงกว่าวัตถุ	ถ้าเป็นภาพสถานที่

กว้างใหญ่	 การถ่ายภาพไกลจากมุมสูงทําให้เห็นภาพได้กว้างไกล	 ให้ความรู้สึกกดดัน	 หรือตกตํ่าของ

วัตถุที่เรากําลังถ่ายภาพมุมสูงจะทําให้เราเห็นวัตถุท่ีอยู่ในภาพเล็กและทําให้เก็บรายละเอียดด้านหลัง

ของภาพได้ดี

	 -	ภาพมุมระดับสายตา	(Eye	Level	Angle)	เป็นภาพที่ตั้งกล้องในระดับสายตาของคน	หรือ

ของวัตถุที่ถูกถ่ายภาพในระดับสายตาเพื่อสื่อความหมายว่าภาพที่ปรากฏจะเป็นภาพให้ความรู้สึก

ธรรมดา	ซึ่งเราสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับภาพโดยการเลือกแอคชันที่เกิดในภาพ	หรือการหยุด
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การเคลื่อนไหวของภาพที่เกิดขึ้น

	 -	ภาพมุมตํ่า	(Low	Angle)	เป็นภาพที่ตั้งกล้องถ่ายภาพในระดับตํ่ากว่าคนหรือวัตถุที่ถูกถ่าย	

เป็นภาพที่แหงนดู	 สื่อความหมายหรือให้เกิดความรู้สึกว่าคนหรือวัตถุที่ถูกถ่ายมีความสําคัญมากกว่า

ปกติ	น่าเคารพ	นับถือ	ยิ่งใหญ่	มีพลัง	อํานาจ	ส่วนใหญ่นิยมถ่ายภาพสถาปัตยกรรม	และนําไปประยุกต์

ใช้กับภาพถ่ายในรูปแบบอื่น	ๆ	ได้

	 ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ผู้เขียนได้นําหลักการของการจัดองค์ประกอบภาพดังกล่าวมา

ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน	การเลือกวางจุดเด่นหรือวัตถุในภาพให้สามารถสื่อสารได้

กระบวนก�รสร้�งสรรค์

	 การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายดังต่อไปนี้	 ผู้เขียนได้ใช้รูปแบบการถ่ายภาพโดยไม่ได้วางรูป

แบบทีช่ดัเจน	 เพยีงต้องการบนัทกึเหตุการณ์ทีเ่ป็นวถิชีวีติทีแ่ตกต่างในแต่ละประเทศ	 ดงัทีก่นก	 เดชาวาศน์	

(2557)	กล่าวว่า	Contemplative	Photography	เช่น	MIksang,	Zen	หรือ	Tao	แนวคิดนี้พัฒนามา

โดยคิดว่าธรรมชาติให้มาดีอยู่แล้ว	เราต่างหากที่จะมองเห็นหรือเปล่า	ดังนั้นเวลาไปถ่าย	จะไม่มีการคิด

หรือวาง	Concept	ล่วงหน้า	เมื่อออกไปถ่ายก็ต้องหัดมองสิ่งต่าง	ๆ	ให้เห็น	สิ่งที่มากระทบความสนใจ

ของเรา	 จากนั้นก็พยายามปรับเสริมให้ดีที่สุดก่อนถ่าย	 การถ่ายแนวนี้ภาพมักออกแนวมีเส้นสายและ

ความเรียบ	(Visual	Graphic	Design	and	Simplicity)	ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง	เส้นโค้ง	เส้นเอียง	รูปร่าง	

Texture	 และ	 Pattern	 รวมถึงสีและแสงที่นํามาประกอบในภาพมีผลต่อการสร้างให้ภาพ	 โดยมี

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

 1. ศึกษ�วิถีชีวิต วัฒนธรรม	 ก่อนสร้างสรรค์ผลงานต้องทําการศึกษาพื้นที่เบื้องต้น	 วิถีชีวิต	

วัฒนธรรมแต่ละพื้นถิ่นเพื่อจะได้สื่อสาร	 วิถีเหล่านั้นผ่านออกมาทางภาพถ่าย	 และการศึกษาวิถีชีวิต

วัฒนธรรมยังช่วยให้ช่างภาพได้วางแผนการถ่ายภาพและเตรียมอุปกรณ์สําหรับการถ่ายภาพได้

 2. เตรียมอุปกรณ	์ 	เตรียมอุปกรณ์สําหรับการถ่ายภาพ	ผู้สร้างสรรค์ได้เตรียมอุปกรณ์ในการ

ถ่ายภาพดังนี้

	 	 2.1	กล้อง	กล้องที่ผู้สร้างสรรค์ใช้คือกล้อง	DSLR	(Digital	single-lens	reflex)	และ

ตั้งค่ากล้องที่พร้อมที่จะถ่ายภาพ	 โดยผู้สร้างสรรค์ใช้โหมดในการถ่ายภาพโหมด	 Manual	 หรือ	 M	 

เพื่อปรับรูรับแสง	 และความไวชัตเตอร์เอง	 	 และโหมด	 TV	 (Time	 value)	 :	 คือโหมดที่ต้องกําหนด

ความไวชัตเตอร์เอง	 	 และกล้องคํานวณรูรับแสงให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้แสงที่เหมาะสมสําหรับการ

ถ่ายภาพ		ใช้สําหรับกับการถ่ายแอคชัน	ภาพกีฬา	ภาพแพนนิ่ง	หรือภาพที่ต้องการหยุดการเคลื่อนไหว

ของแบบเอาไว้	คือเหมาะสําหรับใช้ถ่ายภาพที่ต้องการคุม	ความไวชัตเตอร์		โดยที่ช่างภาพไม่ต้องกังวล

เรื่องรูรับแสง	 และ	AV	 (Aperture	 Priority)	 :	 	 คือโหมดที่กําหนดรูรับแสงเอง	 และกล้องจะคํานวณ

ความไวชัตเตอร์ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้แสงที่เหมาะสมสําหรับการถ่ายภาพ	 	 ใช้กับการถ่ายภาพ

บุคคลหรือภาพที่ต้องการกําหนดรูรับแสงไว้ค่าใดค่าหนึ่งเสมอ	แต่มีข้อควรระวังคือเราต้องคอยดูความ

ไวชัตเตอร์ไว้เสมอ	 ถ้าตํ่ากว่า	 1/30	 ทางแก้ก็คือดัน	 ISO	 เพิ่มขึ้น	 แต่ไม่ควรสูงมากเกินไป	 
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หรือใช้ขาตั้งกล้องช่วย	 เหมาะสําหรับใช้ถ่ายภาพที่ต้องการคุมระยะชัดลึก	 ชัดตื้นของภาพโดยที่ผู้ถ่าย

ภาพไม่ต้องกังวลเรื่องความไวชัตเตอร์	 ซึ่งทั้งสามโหมดผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการถ่ายภาพวิถีชีวิต

ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวิถีชีวิตที่ต้องการบันทึกในช่วงเวลานั้น

	 	 2.2	 เลนส์	ควรเตรียมเลนส์ให้พร้อมทั้งการถ่ายภาพระยะใกล้คือเลนส์มุมกว้าง	และ

เลนส์ถ่ายภาพระยะใกล้ในกรณีที่เราไม่สามารถเข้าไปใกล้วัตถุหรือเรื่องราวที่เราต้องการบันทึกได้

	 	 2.3	การตั้งระบบโฟกัส	การถ่ายภาพให้ประสบความสําเร็จที่สามารถสื่อสารได้	และ

เล่าเรื่องตามที่ช่างภาพต้องการสิ่งที่ช่างภาพต้องให้ความสําคัญและทําความเข้าใจอย่างดียิ่งคือการ

เลือกระบบการจับโพกัส	โดยปกติระบบโฟกัสของกล้องจะมีสองรูปแบบหลัก	คือ	

	 Automatic	 Focus	 (AF)	 หมายถึง	 “โฟกัสอัตโนมัติ”	 คือการที่กล้องปรับอัตโนมัติเพื่อหา

โฟกัสที่ดีที่สุดขณะถ่ายภาพ

	 Manual	Focus	(MF)	หมายถึง	“โฟกัสแบบแมนนวล”	คือการที่ช่างภาพปรับการโฟกัสด้วย

ตนเองเพื่อจับโฟกัส

	 โดยที่	Tomoko	Suzuki	 (2017)	กล่าวว่า	“ระบบโฟกัสอัตโนมัติ	ข้อดี:	สามารถจับโฟกัสได้

รวดเร็วข้อเสีย:	ตัวแบบหรือฉากบางประเภทไม่เหมาะสําหรับการจับโฟกัส	เนื่องจาก	AF	จะจับโฟกัส

อย่างรวดเร็ว	 จึงใช้งานได้สะดวกอย่างมากในสถานการณ์ส่วนใหญ่	 แต่บางครั้งตัวแบบหรือฉากบาง

ประเภทอาจไม่เหมาะสําหรับการจับโฟกัส	 จึงควรเปลี่ยนไปใช้ฟังก์ชั่น	 MF	 ให้เหมาะกับสถานการณ์

นั้น	 ๆ	 	 ในส่วนของโฟกัสแบบแมนนวล	 ข้อดี:	 สามารถสังเกตเห็นตัวแบบด้วยตาของเราเองขณะจับ

โฟกัส	ข้อเสีย:	ใช้เวลานานขึ้นก่อนที่จะสามารถถ่ายภาพได้จริง”

	 	 2.4	 การตั้งค่าแสงสมดุลสีขาว	 (White	 Balance)	 	 แนะนําให้ใช้	 Auto	 White	 

Balance	ช่วยในเรื่องความสะดวกขณะถ่ายภาพ	แม้ว่าการใช้	White	Balance	แบบปรับตั้งเองนั้นจะ

ได้สีสันที่ถูกต้องสมจริงมากกว่า	ซึ่งเราสามารถมาปรับแต่งหลังการถ่ายภาพได้	

	 	 2.5	 การบันทึกไฟล์ภาพ	 สําหรับการถ่ายภาพในยุคกล้องถ่ายภาพที่เป็นดิจิทัล	 

ผู้สร้างสรรค์ควรใช้การบันทึกภาพรูปแบบ	 Raw	 เพื่อสามารถนํามาแต่งภาพเพิ่มเติมได้	 ข้อดีของไฟล์	

Raw	 คือคุณภาพของภาพถ่าย	 และสามารถนําไปแต่งเพิ่มเติมภายหลังได้ดีกว่าไฟล์	 JPEG	 แต่ข้อเสีย

คือไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่	ถ้าถ่ายด้วยเมมโมรีการ์ดที่ความจุน้อย	เมมโมรีการ์ดอาจเต็มเร็วได้	

	 เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยก็เข้าสู่กระบวนการถ่ายภาพ	 ซึ่งการถ่ายภาพวิถีชีวิตสําหรับคน

ต่างถิ่นเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้ดี	 บางครั้งการยกกล้องขึ้นมารอถ่ายภาพบุคคลหรือวิถีชีวิตอาจทําให้

เขากลัวหรือไม่ยอมให้ถ่ายภาพซึ่งต้องถ่ายด้วยความรวดเร็ว	 รอจังหวะช่วงเวลาสําคัญของเหตุการณ์	

ช่างภาพต้องไม่พลาดเวลาหรือจังหวะของเหตุการณ์เพราะบางครั้งอาจเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว	
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ผลง�นสร้�งสรรค์

 

	 ภาพน้ีถ่ายท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการบันทึกภาพวิถีชีวิตของเด็กที่กําลังเก็บธง	

โดยการเดินสํารวจ	

				ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้	ตั้งค่ากล้องใช้ความไวชัตเตอร์

สูงเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของวิถีชีวิต	การเลือกมุมกล้องมุม

ระดับสายตาเพื่อเก็บบรรยากาศทั้งหมด	และรอคอยจังหวะการ

เชิญธงของเด็กทั้งสอง

	 	 	การจัดองค์ประกอบโดยใช้ความเทคนิคความสมดุลของภาพ

ซึ่งนํ้าหนักของภาพซ้ายขวาเท่ากัน

	ภาพที่	3	เชิญธง	:	Flag	up

	 แสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่าย	 “ความภูมิใจแห่งอาเซียน:	 The	 Pride	 of	 ASEAN”	 

ปี	2556	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	

 กล้อง Nikon D70s ความไวชัตเตอร์ 1/8,000 วินาที,  รูรับแสง 2.8 ความไวแสง (ISO) 400

 	 ภาพนี้ต้องการบันทึกการเดินทางไปเรียนของนักเรียน

ในกรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	ซึ่งการปั่นจักรยานไปโรงเรียน

ถือเป็นวิถีชีวิตรูปแบบหนึ่งของกัมพูชา

   ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้	 ต้องการเปิดรูรับแสงแคบเพราะ

ต้องการความชัดของแบบทั้งสามคนและฉากหลังของภาพ	 การ

เลือกมุมกล้องมุมระดับสายตาเพื่อเก็บบรรยากาศทั้งหมด	 และ

รอคอยจังหวะการปั่นจักรยานของเด็กทั้งสาม

   

ภาพที่	4	กลับบ้าน	:	Going	home

	 แสดงผลงานในนทิรรศการภาพถ่าย	“ความภมูใิจแห่งอาเซยีน:	The	Pride	of	ASEAN”	ปี	2556

ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 กล้อง Nikon D70s ความไวชัตเตอร์ 1/500 วินาที,  รูรับ

แสง 9.5 ความไวแสง (ISO) 200

วังเวียง 2552

พนมเปญ 2554
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	 ภาพนี้ถ่ายที่ถนนสีลม	 ในประเพณีสงกรานต์ประจําปี	 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการบันทึกวิถีชีวิตการเล่นนํ้าสงกรานต์ในเมือง

						 ในการสร้างสรรค์ผลงานชิน้นี	้เลอืกใช้เลนส์มาตรฐาน	50	มม.	

ตั้งค่ากล้องใช้ความไวชัตเตอร์ไม่สูงมากเนื่องจากต้องการให้

สายนํ้าที่ฉีดโดยรถดับเพลิงเกิดการเคลื่อนไหว	 ส่วนคนที่เดิน

สามารถหยุดนิ่งได้	 การเลือกมุมกล้องไปยืนบนสะพานทาง

เดินรถไฟฟ้าเพื่อเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงและภาพมุมสูงทําให้

เหน็บรรยายทัง้หมด	และรอคอยจงัหวะการฉดีน้ําจากรถดบัเพลงิ

				 ภาพแสดงให้เห็นประเพณีวัฒนธรรมการเล่นนํ้าสงกรานต์

ในปี	 2556	 โดยมีการใช้รถฉีดนํ้าเล่นและคนปริมาณมาก	 เลือก

ใช้ภาพมุมสูงเพื่อบันทึกเหตุการณ์

 

ภาพที่	5	สงกรานต์	:	Songkran

	 แสดงผลงานในนทิรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	“งดงามตามวถิโีลก	:	Beautiful	World”	ปี	2557

ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	

 กล้อง Canon 7D ความไวชัตเตอร์ 1/100 วินาที, รูรับแสง 3.2 ความไวแสง (ISO) 100

 	 ภาพนี้ถ่ายที่จังหวัดบึงกาฬ	 ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์กับประเพณีบุญผะเหวดเป็น

วัฒนธรรมพื้นถิ่นของภาคอีสานของประเทศไทย

   ในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้ต้องคอยสังเกต

เหตุการณ์พิธีการซึ่งว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง	และ

เลือกหามุมกล้องที่บันทึกเหตุการณ์	 และการ

เลื อก มุมกล ้ อ งมุ ม ระดั บสายตา เพื่ อ เ ก็บ

บรรยากาศทั้งหมด	

ภาพที่	6	บุญผะเหวด	:	Vessandara	Festival

	 แสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “วิถีชีวิต	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 บนความแตก

ต่าง	:	Way	of	Life,	Traditions	and	Cultures	on	the	Differences”	ปี	2558	ณ	หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร	

 กล้อง Canon 7D ความไวชัตเตอร์ 1/500 วินาที, รูรับแสง 6.3 ความไวแสง (ISO) 400

สีลม กรุงเทพฯ, 2556

จังหวัดบึงกาฬ 2557
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ภาพที่	7	แรกนาขวัญ	:	Rice	Ceremony

	 แสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “วิถีชีวิต	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 บนความแตก

ต่าง	:	Way	of	Life,	Traditions	and	Cultures	on	the	Differences”	ปี	2558	ณ	หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร	

 กล้อง iPhone 4S ความไวชัตเตอร์ 1/2,400 วินาที, รูรับแสง 2.4 ความไวแสง (ISO) 50

	 ภาพนี้เป็นการบันทึกเหตุการณ์พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 อันเป็นพิธีพราหมณ์		

ณ	ท้องสนามหลวง

		 ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ	 โดยใช้โหมดถ่ายภาพที่มีในเครื่องคือ

โหมดการถ่ายภาพพาโนราม่า	เพื่อเก็บบรรยากาศมุมกว้าง

				 การเลือกใช้มุมกล้อง	 เลือกใช้ภาพมุมสูงคือตอนถ่ายขึ้นไปยืนในจุดที่เตรียมให้ช่างภาพยืน

ถ่ายภาพ	โดยภาพมุมสูงสามารถเห็นรายละเอียดของภาพ

 

	 ภาพนี้ถ่ายที่ประเทศฟิลิปปินส์	 ซึ่งบันทึก

เหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ท่ีอาศัยอยู่

ริมแม่นํ้า	มีการใช้ชีวิตประจําวันกับแม่นํ้า

	 	 	 	 ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ใช้เลนส์ถ่าย

ภาพระยะไกล	 เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปใกล้

วัตถุที่ต้องการบันทึกเหตุการณ์ด้วย	 และคอย

จับจังหวะวิถีชีวิตโดยไม่ให้เขารู้ตัวการเลือกมุม	

	 	 	 	 	 	 	กล้องมมุระดบัสายตาเพือ่เกบ็บรรยากาศทัง้หมด

ภาพที่	8	:	อาบน้า	:	Bathing

	 แสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่าย	“ผสานทํานองครรลองชีวิต”	“The	Harmony	of	Life”	

ปี	2559	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	

 กล้อง Canon 7D ความไวชัตเตอร์ 1/250 วินาที, รูรับแสง 9 ความไวแสง (ISO) 200

สนามหลวง ประเทศไทย, 2557

ฟิลิปปินส์, 2557
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	 	 ภาพนี้ถ่ายวิถีชีวิตที่ของชาวฟิลิปปินส์ที่กรุง

มะนิลา	 ฟิลิปปินส์ในช่วงเช้า	 ซึ่งจะเห็นวิถีชีวิต

ของเด็กฟิลิปปินส์และพาหนะในการเดินทาง

	 	 	 ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ใช้เลนส์ถ่าย

ภาพระยะไกล	 เลนส์	 70-200	 มม.	 คอยจับ

จังหวะวิถีชีวิตโดยไม่ให้เขารู้ตัวโดยยืนบริเวณ

ริมถนนคอยสังเกตการณ์	 การเลือกมุมกล้อง

มุมระดับสายตาเพื่อเก็บบรรยากาศ

	ภาพที่	9	:	เดินทาง	:	Journey

	 แสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่าย	“ผสานทํานองครรลองชีวิต”	“The	Harmony	of	Life”	

ปี	2559	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	

 กล้อง Canon 7D ความไวชัตเตอร์ 1/400 วินาที, รูรับแสง 2.8 ความไวแสง (ISO) 400

	 ภาพนี้ถ่ายที่สยามเซ็นเตอร์	 ในประเพณีสงกรานต์ประจําปี	 ผู้สร้างสรรค์ต้องการบันทึกวิถี

ชีวิตการเล่นนํ้าสงกรานต์ในเมืองที่มีการเซลฟีตามยุคสมัย

					ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้	เลือกใช้

เลนส์มุมแคบ	70-200	มม.	 เพื่อถ่ายภาพ

จากระยะไกล	 การเลือกมุมกล้อง	 ถ่าย

ภาพในระดับสายตาเพื่อต้องการสื่อสาร

ให้ภาพสมจริงกับเหตุการณ์และรอคอย

จังหวะการเซลฟีพร้อมกันของบุคคลใน

ภาพทั้งสอง	 ภาพแสดงการเล่นประเพณี

สงกรานต์ที่มีการเซลฟี	

 

ภาพที่	10	:	เก็บความทรงจํา	:	For	Memory

	 แสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 “หลากหลายตัวตน	 คนเซลฟี:	 Meta	 Selfie	 

ปี	2560	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	

 กล้อง Canon 6D ความไวชัตเตอร์ 1/800 วินาที, รูรับแสง 3.2 ความไวแสง (ISO) 320

มะนิลา ฟิลิปปินส์, 2557

กรุงเทพฯ, 2559
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	 	 	 	 	 	 	 ภาพนี้ถ่ายที่จังหวัดเพชรบุรี	 โดยเป็น

กิจกรรมรําถวายมือ	ละครชาตรี	ซึ่งละครชาตรี

เป็นวัฒนธรรมการแสดงของจังหวัดและวิถี

ชีวิตชาวเพชรบุรี

			ในการเลือกใช้เลนส์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	

โดยเลือกใช้เลนส์มุมกว้างเพ่ือเก็บบรรยากาศ

รายละเอียดของเหตุการณ์และเพื่อให้เห็น 

สายรุ้งที่เป็นฉากหลังของภาพได้	การจัดองค์	

	 	 	 	 	 	 		ประกอบภาพมีฉากหลังที่เป็นสายรุ้งบนท้องฟ้า

	 แสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	สุขอย่างมีสีสัน	Colorful	Happiness		

	 ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	

 กล้อง Canon 6D ความไวชัตเตอร์ 1/800 วินาที, รูรับแสง 3.2 ความไวแสง (ISO) 200

	 	 	 	 	 	 	 		ภาพท่ี	12		ใต้ฟ้าสคีราม		Under	blue	sky

	 ภาพนี้ถ่ายที่เกาะสุกร	 จังหวัด

ตรัง	ซึ่งลงเรือไปบันทึกวิถีชีวิตของชาว

ประมงท่ีออกเก็บอวนปูกลางทะเลใน

ช่วงเช้าตรู่	 การบันทึกภาพดังกล่าว

ต้องออกเรือตั้งแต่ตี	 4	 และอยู่กับชาว

ประมงจนถึงเวลา	9.00	น.

	 	 ในการเลือกใช้เลนส์ในการถ่ายภาพ

เลือกใช้เลนส์มุมกว้างเพราะอยู่บนเรือ	 เลนส์ที่เตรียมเพื่อเก็บบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวประมงจึงเป็น

เลนส์มุมกว้าง	 การจัดองค์ประกอบภาพมีฉากหน้าที่เป็นชาวประมงด้านขวา	 รวมทั้งธงที่อยู่ด้านซ้าย

ของภาพ	รวมถึงท้องฟ้าเป็นฉากหลังของภาพ	การใช้มุมภาพใช้ภาพมุมตํ่า

	 แสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	 สุขอย่างมีสีสัน	 Colorful	 Happiness		 

ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	2564	

 กล้อง Canon 6D ความไวชัตเตอร์ 1/1,600 วินาที, รูรับแสง 4 ความไวแสง (ISO) 200

เพชรบุรี, 2563

ภาพที่	11	:	ความงามใต้สายรุ้ง	:	

Beautiful	under	the	rainbow

 ตรัง,	2563
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	 ภาพนี้ถ่ายที่จังหวังเชียงใหม่บันทึกวิถี

ชีวิตของชาวบ้านที่ออกมาตากแดดเพื่อ

คลายหนาวและมีรอยยิ้มแสดงออกถึง

ความสุขของวิถีชาวบ้าน

	 	 	 ในการเลือกใช้เลนส์	 เลือกใช้เลนส์มุม

แคบ	70-200	มม.	เพื่อถ่ายภาพระยะไกล	

ซึ่งเหมาะสําหรับการถ่ายภาพแนววิถีชีวิต

ที่ช่างภาพจะได้ไม่เข้าไปรบกวนชาวบ้าน		

	 	 	 	 	 	 									มุมภาพใช้ภาพระดับสายตา

ภาพที่	13	:	ครอบครัวเป็นสุข	:	Happy	family

	 แสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	สุขอย่างมีสีสัน	Colorful	Happiness		

	 ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	2564	

 กล้อง Nikon D500 ความไวชัตเตอร์ 1/200 วินาที, รูรับแสง 7.1 ความไวแสง (ISO) 640

องค์คว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

 - ก�รเตรียมตัวของช่�งภ�พ การถ่ายวิถีชีวิตเป็นการถ่ายภาพที่สะท้อนมุมมองผ่านเรื่องราว	

สิ่งต่าง	 ๆ	 ที่อยู่รอบตัว	 โดยเน้นเรื่องราวความเป็นจริงของสภาพวิถีสังคมในแต่ละท้องถิ่น	 ไม่มีการจัด

ฉาก	 ซึ่งจะเจอวิถีเหล่านี้บนท้องถนนหรือตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 การถ่ายภาพแนวนี้จะต้องใช้ความเร็วใน

การบันทึกเหตุการณ์	 ช่างภาพต้องเป็นคนช่างสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว	 ดังนั้นการเตรียมตัวของช่าง

ภาพเป็นสิ่งสําคัญ	กล้อง	เลนส์	และการตั้งค่ากล้องต้องพร้อมถ่ายได้ทันทีที่เห็นเหตุการณ์

 - ก�รสื่อส�รผ่�นอ�รมณ์ของภ�พ	การสื่อสารด้วยภาพ	ภาพวิถีชีวิตเป็นแนวการถ่ายภาพที่

เน้นมุมมองที่แตกต่างจากงานถ่ายภาพอื่น	ๆ	เพราะการถ่ายภาพแนวนี้จะเน้นการสื่ออารมณ์	เรื่องราว	

ภาพนั้นเป็นตัวเล่าเรื่องราวได้ด้วยตัวเอง		ดังที่	Mcluhan	กล่าวว่า	“สื่อ	คือ	สาร”	(The	Medium	is	

the	Message)	(อ้างถึงใน	รัฐพล	ไชยรัฐ	:	2536)		ภาพถ่ายก็คือสื่อซึ่งสามารถทําหน้าที่ในการสื่อสาร

ได้เป็นอย่างดี	 นั่นก็เพราะภาพถ่ายสามารถที่จะสื่อสารได้ด้วยตัวเอง	 เมื่อคนดูภาพถ่ายจะมีความรู้สึก

ผูกพัน	หรือใกล้ชิดกับคนและเหตุการณ์ในภาพ	และรู้ว่าทุกอย่างในภาพนั้นมีอยู่จริง	และภาพถ่ายก็ยัง

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคมนั้น	 ๆ	 ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นคุณสมบัติของสื่อชนิดนี้และจาก

การที่มีการศึกษาในเรื่อง	 การรับรู้ของมนุษย์จากประสาทสัมผัสต่าง	 ๆ	 ผลปรากฏว่า	 มนุษย์รับรู้จาก

การเห็นได้ดีที่สุด	คือ	เราสามารถจําสิ่งที่เห็นได้ถึง	ร้อยละ	40	แต่จดจําสิ่งที่ได้ยินได้เพียงร้อยละ	20	

	 อักทั้งภาพแนววิถีชีวิตจะสื่อให้เห็นอารมณ์ของภาพได้ชัดเจน	 ผู้ชมที่ดูภาพแล้วมีอารมณ์ร่วม

ไปกับภาพที่นําเสนอผ่านสิ่งที่เห็นในภาพเช่น	สุข	เศร้า	รอยยิ้ม	สีหน้า	แววตา	ของบุคคลในภาพเป็นต้น	

ถือเป็นส่วนสําคัญในการสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ของภาพ	นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสภาพแวดล้อม	แสงเงา	

สีสัน	ที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับอารมณ์ของภาพที่ต้องการจะสื่อได้อีกด้วย

เชียงใหม่, 2561
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 - ก�รจัดองค์ประกอบภ�พ		เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ภาพออกมาสมบูรณ์และสามารถ

สื่อสารกับผู้รับสารได้	 การจัดองค์ประกอบภาพให้ดีถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และสําคัญมาก	 ๆ	 ดังที่ปิยะ

ฉัตร	แกหลง	(2564)	กล่าวไว้ว่า	การจัดองค์ประกอบภาพเป็นพื้นฐานสําหรับการบริหารพื้นที่ในกรอบ

สี่เหลี่ยมของภาพถ่ายให้เกิดประโยชน์และเกิดความน่าสนใจ	ทั้งในเชิงของการใช้งานตามวัตถุประสงค์

และในเชิงศิลปะได้มากที่สุด	อํานวยพร	บุญจํารัส	(2553)	กล่าวว่า	ช่างภาพต้องทําความเข้าใจในหลัก

การขององค์ประกอบภาพเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานในการถ่ายภาพ	 ซึ่งรวมเอาหลักการทางศิลปะ	

ทั้งในเรื่องของการวางตําแหน่งวัตถุ	แสง	เงา	เส้น	รูปร่างรูปทรง	ฯลฯ	หากเราสามารถสร้างสรรค์องค์

ประกอบเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมลงตัว	ภาพถ่ายที่ออกมาอาจจะสวยงาม

	 - ก�รเลือกใช้มุมภ�พ	 ในส่วนการเลือกใช้มุมภาพเพื่อการสื่อสารมุมภาพส่งเสริมในด้าน

อารมณ์ของภาพถ่ายที่ช่างภาพต้องการนําเสนอออกไป	 ภาพถ่ายที่ใช้มุมภาพที่เหมาะสมจะทําให้รับรู้

อารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะการสื่อความหมายและบอกเล่าเรื่องราวในหลากหลายแง่

มุมจากวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดของผู้ถ่ายภาพ	เช่น	มุมตํ่าเพื่อสื่อสารถึงความยิ่งใหญ่	ใหญ่โต	หรือ

จากมุมมองสายตาของเด็กซึ่งต่างออกไปจากระดับการมองเห็นของผู้ใหญ่	 มุมสูง	 เพื่อให้เห็นภาพรวม

และบอกเล่าเรื่องราวที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	หรือมุมปิดบังบางส่วน	เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น

ของผู้ดูภาพหรือผู้รับสาร	 เป็นต้น	 ดังนั้นควรเลือกใช้มุมภาพให้เหมาะสมกับภาพที่ต้องการสื่อสารถึง

วิถีชีวิต

สรุป

	 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแนววิถีชีวิต	 การเตรียมความพร้อมของช่างภาพใน

การสร้างสรรค์ผลงานมีความสําคัญมาก	โดยการเตรียมตัวของช่างภาพนั้นอาจประกอบด้วยการศึกษา

ข้อมูลของสถานที่	 วิถีชีวิต	 อาชีพ	 เป็นต้น	 และเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ	 เพราะบางครั้งช่าง

ภาพถือกล้องขนาดใหญ่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวแบบอาจกลัวช่างภาพได้	 ช่างภาพอาจใช้เลนส์ถ่าย

ภาพระยะไกลบันทึกภาพจะได้ภาพที่เป็นธรรมชาติ	หรือใช้กล้องขนาดเล็กที่พกพาได้สะดวก

	 การสื่อสารภาพถ่ายวิถีชีวิต	 การจัดองค์ประกอบของภาพเพื่อใช้ในการสื่อสาร	 จะช่วยให้เกิด

ความน่าสนใจของภาพ	 ทั้งในเชิงของการใช้งานตามวัตถุประสงค์	 และในเชิงศิลปะคือความงาม	 ช่วย

เติมเต็มองค์ประกอบทางด้านศิลปะ	 ทําให้ภาพถ่ายดูโดดเด่นจากเดิม	 สามารถดึงดูดความสนใจของ

ผู้รับสารได้	 	 ในส่วนการเลือกใช้มุมภาพเพื่อการสื่อสาร	 	 มุมภาพส่งเสริมในด้านอารมณ์ของภาพถ่าย	

ภาพถ่ายที่ใช้มุมภาพที่เหมาะสมจะทําให้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะการสื่อความ

หมายและบอกเล่าเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมจากวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดของผู้ถ่ายภาพ	
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บทคัดย่อ

	 การพัฒนาและการเจริญเติบโตนานามิติเป็นองค์ประกอบแวดล้อมของสังคมมนุษย์	นับตั้งแต่

การเติบโตของต้นไม้ในระบบนิเวศ	 การพัฒนาสิ่งปลูกสร้างเพื่ออํานวยความสะดวกต่อชีวิต	 การ

สร้างสรรค์งานศิลปะ	 การแสดงเพื่อความบันเทิงใจ	 ทั้งหมดนี้มิอาจละเลยการพัฒนาทางด้านจิต

วิญญาณอันมีรากฐานของศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

	 ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายจึงต้องคํานึงถึงมิติองค์ประกอบของชีวิต

มนุษย์สะท้อนผ่านเหตุการณ์	 สถานที่	 ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือสถานที่จัดแสดงที่มีผู้คนนับร้อย	

นับล้านเวียนไป	 พบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ในความทรงจํา	 ด้วยการท่องเที่ยว	 การผ่านเส้นทางไป

พบเจอ	ทําให้เกิดงานสร้างสรรค์สะสมเป็น	unity	ที่สมบูรณ์แบบ	100%

คำ�สำ�คัญ:	สุนทรียภาพ,	จังหวะเหตุการณ์ของงานภาพถ่าย,	การสร้างความหมายทางสังคม

Abstract

	 Development	 and	 multidimensional	 growing	 have	 been	 environmental	 

elements	 of	 human	 society	 since	 the	 growth	 of	 trees	 in	 the	 ecosystem,	 building	 

development	for	convenience	of	life,	art	creation	and	entertainment	show.	All	these	

have	 probably	 been	 ignored	 spiritual	 development	 which	 has	 the	 foundation	 of	 

religion	as	a	binder.	For	this	reason,	the	creative	ideas	of	photo	work	must	be	taken	

into	account	of	the	dimensions	of	the	elements	of	human	life	that	will	be	reflected	

through	 the	 events,	 places	 such	 as	 archaeological	 site	 or	 exhibition	 area	 which	 

hundreds	to	million	people	have	visited.	During	visiting	and	going	along	the	routes,	

they	keep	 their	experiences	 in	minds,	create	creative	works	and	collect	 them	as	a	

hundred	percent	perfect	unit.

Keyword:	Aesthetics,	Moment	of	photographic,	Create	social	meaning

สุนทรียภ�พก�รจับจังหวะเหตุก�รณ์ของง�นภ�พถ่�ย

เพื่อก�รสร้�งคว�มหม�ยท�งสังคม
Aesthetics capture the moment of photographic 

work to create social meaning.

เปรมินทร์	หงษ์โต

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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แรงบันด�ลใจ

	 จากการท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง	ๆ	 เรามักจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ตามเส้นทาง	หรือบางทีก็

เป็นสิ่งเก่าดั้งเดิมที่มีอยู่	 ณ	 สถานที่นั้น	 ๆ	 มีความแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ	 ความเป็นอยู่	

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา	สังคม	และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สร้างสรรค์บรรยากาศให้ผู้มาเยือนได้เก็บ

เป็นประสบการณ์	 ความทรงจํา	 และความทรงจํานั่นเองที่ผลักดันที่ทําให้เราหาวิธีการเก็บ	 เก็บแบบที่

นํามาดูใหม่ได้	 เก็บแบบที่เอาไว้เล่าขานกับสิ่งที่เคยพบเห็นมาในรูปแบบความทรงจําที่เป็นภาพถ่าย	

ภาพนิ่ง	ที่แม้บางครั้งไม่นิ่งพอให้เราจับจังหวะกดถ่ายภาพได้ทัน	บางครั้งรูปเดียวตรงหน้าที่เราต้องรีบ

กดถ่ายภาพรัวเป็นสิบ	เป็นร้อย	เพื่อเลือกเก็บภาพที่คมชัดที่สุดบนความเคลื่อนไหวนั้น	ที่จะทําให้หยุด

จังหวะความประทับใจไว้ได้	 การถ่ายภาพในสถานที่ท่องเทียวที่เคยได้ไปจะช่วยสร้างสรรค์งานใหม่	 ๆ	

เก็บไว้เป็นผลงานประทับใจที่มักจะคุ้นชินถ่ายเก็บไว้ในทันทีเพื่อเป็นที่ระลึก	 เมื่อเวลานํามาเปิดดูจะ

ค่อย	 ๆ	 เปิดไปอย่างช้า	 ๆ	 เพ่งพินิจถึงเรื่องราวของประสบการณ์ความทรงจําในนาทีประทับใจ	 ที่ดูกี่

ครั้งก็นึกถึงเรื่องราวประกอบบรรยากาศได้ชัดเจน	 ผู้เขียนจึงนําผลงานมาประกอบในงานครั้งนี้เพื่อบ่ง

บอกถึงประสบการณ์จากภาพท่ีได้ถ่ายไว้ในบริบทของความประทับใจในความทรงจําที่ได้นําภาพเหล่า

นี้เข้าประกวดและได้จัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายระดับชาติ	ดังนี้

แนวคิดในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 การถ่ายภาพ	 เป็นความชอบ	 ความสุข	 และบางครั้งเป็นความเคยชิน	 สุนทรียภาพการจับ

จังหวะเหตุการณ์ของงานภาพถ่ายเพื่อการสร้างความหมายทางสังคม	 เล่าเรื่องราวการสร้างสรรค์ผล

งานภาพถ่ายจากประสบการณ์ที่ท่องเที่ยวไปในหลายสถานที่	 ภาพที่ออกมาจึงมีหลายรูปแบบ

เหตุการณ์ที่ช่วยเป็นความทรงจํา	 แนวทางในการถ่ายภาพแบบการเก็บความทรงจําไว้	 เมื่อกลับมาดู

ครั้งใด	 เป็นทั้งความสุข	 สนุกสนานที่ระลึกถึงและสามารถนํามาใช้ปรับปรุงการถ่ายภาพในครั้งต่อ	 ๆ	

ไปได้

กระบวนก�รสร้�งสรรค์

 1. จุดรวมส�ยต�	 การถ่ายภาพที่เป็นลักษณะภาพที่มีมิติ	 หลักการของภาพทัศนียภาพ	 เป็น

ภาพที่ให้ความรู้สึกเป็น	3	มิติ	คือ	มีลักษณะของความเหมือนใกล้เคียงกับภาพที่คนเราเห็นภาพต่าง	ๆ	

โดยทั่วไป	เช่น	ถ้าไปยืนอยู่กลางถนน	แล้วมองไปไกลข้างหน้า	เราจะเห็นถนนจะค่อยเล็กลง	เสาไฟฟ้า

ก็สั้นเล็กลง	ถ้ามีต้นไม้เป็นทิวข้างทางก็จะ	 เตี้ยลง	แล้วก็จะวิ่งไปรวมกันที่จุดสุดสายตา	หรือถ้าใครอยู่

ใกล้เส้นทางรถไฟก็จะเห็นได้ชัดเจน	 รางรถไฟจะไปรวมกันที่จุดจุดเดียว	 ไม้หมอนที่นอนขวางรับราง

เหล็กก็จะสั้นเข้า	และรวมกันที่จุดรวมสายตาซึ่งพอจะสรุปลักษณะของภาพ	PERSPECTIVE	ได้ดังนี้

	 1.	วัตถุ	หรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเมื่อยู่ไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง

	 2.	ระยะที่เท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อย	ๆ	จนรวมเป็นจุดเดียวกัน

	 3.	เส้นหรือสิ่งของที่คู่ขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้าหากัน
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	 4.	 วัตถุ	 หรือสิ่งของต่าง	 ๆ	 เมื่ออยู่ไกลตัวออกไป	 จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงไป

ตามลําดับ

 

แผนภาพที่	1	ภาพจุดรวมสายตา

(แสดงให้เห็นถึงการไปรวมของจุดรวมสายตา	ถ้าไปยืนอยู่กลางรางรถไฟมองไกลออกไป	

เส้นของรางรถไฟที่ขนานกันจะเล็กลงและไปรวมอยู่เป็นจุดเดียว)

ที่มา	:	http://www.bspwit.ac.th/LINK%20PAGE/Art%20Group/Art%20&%20Design/

ART-DESIGN%20UTF-8%20UNIT-04-1.php

 

แผนภาพที่	2	ภาพเส้นระดับสายตา

(แสดงโครงสร้างของภาพที่ประกอบด้วยเส้นระดับสายตา	(Horizon	Line)	และจุดรวมสายตา	

(Vanishing	point))

ที่มา	:	http://www.bspwit.ac.th/LINK%20PAGE/Art%20Group/Art%20&%20Design/

ART-DESIGN%20UTF-8%20UNIT-04-1.php

 2. จุดเด่นของก�รถ่�ยภ�พ การเน้นด้วยจุดลับสายตาหรือจุดรวมสายตา	หมายถึง	การแสดง

ระยะใกล้	กลาง	ไกล	ที่มีมิติ	ความลึกความตื้นของภาพ	เพื่อเป็นเส้นนําสายตาเชื่อมโยงไปสู่จุดสนใจที่

ต้องการนําเสนอ	 ซึ่งเป็นการใช้เส้นตามหลักทัศนียภาพ	 จะได้ภาพที่มีมุมมองที่สวยงามแปลกตาไปอีก

แบบ	โดยการใช้มุมภาพแบบ	Ant	eye	view	(มุมภาพแบบมดมอง)	เป็นมุมมองจากที่ตํ่าไปสู่ที่สูง	และ	

Bird	eye	view	(มุมภาพแบบนกมอง)	เป็นมุมมองจากที่สูงลงสู่ที่ตํ่า
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 การเน้นด้วยการแยกตัวออกจากกลุ่ม	 เป็นการเน้นจุดสนใจของภาพอีกวิธีหนึ่ง	 โดยการสร้าง

องค์ประกอบบางส่วนของภาพ	 แยกตัวออกจากส่วนอื่น	 อย่างไรก็ตาม	 การเน้นจะต้องเป็นไปอย่าง

ละเอียดอ่อน	จุดสนใจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของภาพทั้งหมด

 การไม่ปรากฏจุดเด่น	 หมายถึง	 การไม่เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพให้เป็นจุดสนใจ	 แต่ให้

ความสําคัญกับองค์ประกอบทั้งหมดของภาพ	หรือ	การมีจุดเด่นภายในภาพมากกว่าหนึ่งจุด	ขึ้นอยู่กับ

ความพอใจและเหตุผลของช่างภาพเป็นสําคัญ

 3. ก�รถ่�ยภ�พด้วยโทรศัพท์มือถือ	เทคนิคถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องมือถือ

	 -	ทําให้ภาพดูเรียบง่าย	เข้าใจง่าย	เน้นการเล่าเรื่อง	ความเรียบง่ายและดูชัดเจน	เป็นกลยุทธ์ที่

ใช้ได้กับทุกศาสตร์ไม่ว่าจะด้านธุรกิจหรือการสื่อสาร	 ภาพที่ดูเรียบง่าย	 ชัดเจน	 มันเป็นการสื่อสารกับ

คนที่ดูภาพให้เข้าใจ	 เรียบง่าย	 	 นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพ	 เพราะ

กล้องอย่างสมาร์ทโฟนไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากเลยสิ่งที่เราช่วยกล้องได้มากที่สุดก็เรื่องจัดองค์ประกอบ

ภาพให้สวยงาม

	 -	 ถ่ายภาพจากมุมตํ่า	 (ถ่ายมุมเสยขึ้น)	 รูปถ่ายส่วนใหญ่จากมือถือของเราจะถูกถ่ายกับระดับ

อกที่เรายืนอยู่	 วิธีที่จะทําให้ภาพถ่ายดูสะดุดตา	น่าสนใจ	หรือแปลกตาออกไป	ก็ต้องเปลี่ยนมุมที่ถ่าย

ภาพโดยการถ่ายจากมุมตํ่าเสยขึ้นไป

	 -	ถ่ายให้เห็นถึงมิติลึกในภาพ	ภาพถ่ายส่วนใหญ่เลยจะดูดีขึ้นเมื่อรู้สึกถึงมิติของภาพที่ลึกลงไป	

และนอกจากนี้การถ่ายภาพที่ทําให้เห็นมิติลึกจะมีเส้นนําสายตาที่ช่วยดึงผู้ชมเข้าไปสู่จุดสนใจได้เป็น

อย่างดี	นอกจากนี้เรายังใช้พื้นฐานการจัดวางองค์ประกอบภาพเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของการเล่าเรื่อง

ได้ด้วย

 

ภาพที่	1	ชื่อภาพ	:	สืบสานวัฒนธรรม

ผลง�นภ�พถ่�ย 		 สืบสานวัฒนธรรม	(Inherit	culture)	

สถ�นที่ถ่�ยทำ�		 	 เชียงใหม่	ประเทศไทย	

สถ�นที่จัดแสดง		 นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	สุขอย่างมีสีสัน		Colorful	Happiness		

																															ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ภ�พชุดประทับใจ (บรรย�ก�ศในวัด)

    

	 ภาพที่	2	ชื่อภาพ	:		องค์พระกลางแจ้ง	1													ภาพที่	3	ชื่อภาพ	:	เซ่นไหว้

    

	 ภาพที่	4	ชื่อภาพ	:	ลานหน้าวัด																							ภาพที่	5	ชื่อภาพ	:	ตุง

    

	 ภาพที่	6	ชื่อภาพ	:	แท่นพระงาม																						ภาพที่	7	ชื่อภาพ	:	ซุ้มประตู

    

	 ภาพที่	8	ชื่อภาพ	:	หน้าประตูวัด																			ภาพที่	9	ชื่อภาพ	:	สิงห์ขาว
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ช่วงเวล�คว�มประทับใจในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 ได้มีโอกาสเข้าชมวัดมีอายุเก่าแก่นานนับกว่าร้อยปี	 วัดอรัญญาวาสแห่งนี้เปรียบเหมือนศูนย์

รวมของศิลปะอันทรงคุณค่าที่หากใครมีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่

ความสวยงามของอุโบสถภายในวัด	 เป็นศิลปะแบบล้านนา	ภายในมีประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ	หลวง

ปู่ทวด	 และรูปเหมือนของพระครูบาเจ้าศรีวิชัยแห่งเมือล้านนา	 ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมา

เพื่อไหว้สักการะบูชาและขอพรเพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อชีวิต	 	 บนเพดานประดับตุงละลานตาสวยงาม	

(ภาพที่	 5)	ภายนอกเมื่อเดินเข้ามาจะพบองค์พระกลางแจ้งที่สามารถกราบไหว้ได้เป็นจุดแรกและลาน

หน้าวัดที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม	 (ภาพถ่ายที่	 1-4)	 นอกจากนี้ยังมี	 “หอธรรมกลางนํ้า”	 ที่มีความ

สวยงามเป็นอย่างมาก	เป็นที่สําหรับเก็บหีบพระธรรม	พระไตรปิฎก	ซึ่งถูกค้นพบในถํ้า	และมีอายุกว่า	

200-300	ปี	 ก่อนจะเข้าไปกราบไหว้	 เมื่อมองไปที่เครื่องดอกไม้เซ่นไหว้	 (ภาพที่	 1)	 ที่บรรจงจัดไว้รับ

ผู้คนที่เข้ามาตั้งใจกราบไหว้ที่มีการจัดไหว้ในวัดที่มีการห่อแต่งเติมช่อดอกไม้ด้วยไม้ดอกพื้นบ้าน	 ผสม

ใบไม้ด่างที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น	รวมไปกับธูปเทียนที่แสดงถึงการกราบไหว้สิ่งศักด์สิทธิ์ที่เป็นวัฒนธรรม

ไทยตามแบบศาสนาพุทธที่ดูแปลกตาไปกว่าวัดทั่วไป	(ภาพที่	6-8)

แนวคิดเกี่ยวกับก�รถ่�ยภ�พ

 1. วัฒนธรรมท้องถิ่น

	 วัฒนธรรมท้องถิ่นและจุดเด่นของวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย	 บุญยิ่ง	 ประทุม	 (2008)	

กล่าวไว้ว่า	เมือ่กล่าวถงึคาํว่า	โลกาภวิตัน์	นัน้กต้็องไม่ลมืคาํว่า	“ท้องถิน่”	หรอื	“ท้องถิน่นยิม”	(localism)	 

ซึ่งเป็นกระแสของชุมชนท้องถิ่น	 ที่มีรากฐานทางทรัพยากร	 ภูมิปัญญา	 พัฒนาการและประวัติศาสตร์

การดํารงอยู่ของตนเอง	ขณะเดียวกันก็เป็นท้องถิ่นที่ไม่หยุดนิ่ง	ตายตัว	 เป็นท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยความ

แตกต่างหลากหลาย	 สลับซับซ้อน	 นอกจากนี้	 ท้องถิ่นยังเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเองทั้งด้านเศรษฐกิจ	

การเมือง	สังคมวัฒนธรรมและภูมินิเวศน์	รวมทั้งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิภาค	ชาติ	นานาชาติ	และโลก

อย่างแยกกันไม่ออก	 เราจึงไม่อาจจะตัดขาดกระแสท้องถิ่นภิวัตน์ออกจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้เลย	

เพราะทั้งสองกระแสคือสองด้านของเหรียญเดียวกันที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	

 2. วิถีชีวิต 

	 วถิชีีวติของคนทางทางภาคเหนอืของประเทศไทย	การใช้ชวีติและการรบัและสบืทอดวฒันธรรม

ต่อ	 ๆ	 กันมา	 ด้วยภูมิประเทศโดยรวมภาคเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์	 และ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว	 โดยจงัหวดัภาคเหนอืประกอบด้วย	 17	 จงัหวัดมพีืน้ท่ี 

รวมประมาณ	 106	 ล้านไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 33.0	 ของพื้นที่ประเทศ	 ลักษณะภูมิประเทศของภาค

เหนือมีความแตกต่างกันจึงแบ่งพื้นท่ีออกเป็นภาคเหนือตอนบน	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงโดยมี

แอ่งที่ราบระหว่างทิวเขาเป็นท่ีตั้งชุมชน	 และภาคเหนือตอนล่างมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ	 โดยมี

พ้ืนที่ภูเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและตะวันออก	ภาคเหนือตอนบน	ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่	
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เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	ลําพูน	ลําปาง	พะเยา	แพร่	และน่าน	รวม	8	จังหวัด	มีพื้นที่รวม	54.1	ล้านไร่	 

จึงมีความเป็นไปได้ในการได้ร่วมรับอารยธรรมหรือวิถีการใช้ชีวิตมาจากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง

มาพอสมควร

 3. ก�ลเวล�และคว�มเปลี่ยนแปลง

	 ชาวล้านนามีมุมมองในด้านธรรมชาตินิยม	 (Naturalism)	 อย่างเด่นชัด	 และถือเป็นพื้นฐาน				

ในการสร้างสรรค์วฒันธรรมและคตธิรรมต่าง	 ๆ	ทีต่ามมา	 โดยมองถงึธรรมชาตว่ิาเป็นแหล่งกาํเนดิทัง้พืช	

สัตว์และมนุษย์ล้วนมีเนื้อแท้ที่แบ่งปันมาจากธรรมชาติและอยู่ร่วมกันภายใต้กฎธรรมชาติ	 ซึ่งความ

เชื่อลักษณะดังกล่าวกลายเป็นพลังจูงใจให้ชาวล้านนามองเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่อยู่รอบข้างจึงไม่

ประพฤติหรือปฏิบัติการใด	 ๆ	 ในลักษณะเป็นการระรานและให้ร้าย	 หรือแม้กระทั่งล่วงละเมิดความ

เป็นไปของธรรมชาติ	 หากในทางตรงกันข้าม	 กลับยอมรับ	 สมยอม	 และให้การพิทักษ์รักษาและ

ประนีประนอมกับธรรมชาติ	 (มัณฑนา	 กิตติวรากุล,	 2547)	 ซึ่งแสดงให้เห็นในการปกปักรักษาและ

หวงแหนต้นไม้ใหญ่ที่ได้ปลูกขึ้นเอง	 แม้บางส่วนจะไม่ได้มีแนวคิดด้านวิญญาณนิยมมาเกี่ยวข้อง	 แต่ก็

พึงใจที่จะพิทักษ์รักษาไว้ให้ตกทอดถึงอนุชนรุ่นลูกรุ่นหลาน	

 

ภาพที่	10	ชื่อภาพ	:	โชว์ละครสัตว์

ผลง�นภ�พถ่�ย  	 โชว์ละครสัตว์	Circus

สถ�นที่ถ่�ยทำ�		 	 มอสโคว์	รัสเซีย	Moscow,	Russia

สถ�นที่จัดแสดง		 นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	“โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน”									

	 	 	 Night	World	of	Beauty	Community																																																											

	 	 	 ณ	Communication	Arts	Gallery	วทิยาลยันเิทศศาสตร์	มหาวิทยาลยัรงัสิต
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ภ�พชุดประทับใจ (บรรย�ก�สโชว์ละครสัตว์)

   

	 ภาพที่	11	ชื่อภาพ	:	หน้าโรงละครสัตว์											ภาพที่	12	ชื่อภาพ	:	ต่อแถวซื้อตั๋ว

    

	 ภาพที่	13	ชื่อภาพ	:	ริมทางเดิน																				ภาพที่	14	ชื่อภาพ	:	โชว์เต้นรํา	1

    

	 ภาพที่	15	ชื่อภาพ	:	โชว์เต้นรํา	2																		ภาพที่	16	ชื่อภาพ	:	กายกรรม	1

      

	 ภาพที่	17	ชื่อภาพ	:		กายกรรม	2																							ภาพที่	18	ชื่อภาพ	:	โชว์ม้า
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	 			ภาพที่	19	ชื่อภาพ	:	โชว์โลมา																						ภาพที่	20	ชื่อภาพ	:	ปิดท้าย

ช่วงเวล�คว�มประทับใจในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 ความประทับใจตรงหน้า	 ช่วงจังหวะที่ดูการเสดง	 ถ่ายภาพการหยุดนิ่งจดจ่อ	 ระหว่างผู้ฝึก	

สิงโต	(ภาพที่	10)		และหลากหลายการแสดงที่เตรียมไว้ให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจอย่างต่อเนื่องกับคํ่าคืนการ

แสดงโชว์ละครสัตว์	ณ	ที่นั้นมีผู้ชมหลายพันคน	(ภาพที่	14-20)	หรืออาจนับหมื่นที่เดินทางไปต่อแถว	

รอเข้าชมโชว์	ด้านนอกหน้าโรงละคร	 (ภาพที่	 11-13)	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คนรัสเซีย	ชอบออก

มาดูละครสัตว์ตอนกลางคืน	 ถึงแม้จะออกมาภายนอกบ้านที่มีอุณหภูมิติดลบ	 หนาวเย็น	 แต่จะได้เห็น

ภาพผู้คนมาต่อแถว	รอซื้อตั๋วเช้าชมกันยาวเหยียด	ก่อนที่จะได้เข้าไปในโรงละครใหญ่	ภาพนี้เก็บภาพ

ก่อนเกิดโรคระบาดโควิด	19	เพียง	3	เดือน	เป็นปลายปี	2562	ซึ่งบรรยากาศแบบนี้	ไม่มีใครรู้ว่าหลัง

จากนั้น	 โรงละครนี้คงปิดยาวมาจนถึงปัจจุบัน	 การแสดงจะได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง	 คงได้แต่รอจนกว่าโควิด

จะหายหรือเบาบางเป็นโรคท้องถิ่น	ที่เราจะอยู่ร่วมกับมันได้		

แนวคิดเกี่ยวกับก�รถ่�ยภ�พ

 วัฒนธรรมท้องถิ่น	 มีความหลากหลายดังที่	 ชนพัฒน์	 เศรษฐโสรัถ	 ช่างภาพประจํานิตยสาร	 

a	day	กล่าวไว้ว่า	

	 -ชาวรัสเซียเช่ือว่าไม่ควรจับมือและหอมแก้มทักทายที่ธรณีประตูทางเข้าบ้านเพราะอาจ

ทะเลาะกับคนคนนั้น

	 -	 หากลืมสิ่งของ	 เมื่อออกจากบ้านมาแล้วจะไม่กลับไปเอา	 เพราะจะถือว่าเป็นโชคไม่ดี	 หาก

จําเป็นต้องกลับไปจริง	ๆ	ให้ส่องกระจกเงาก่อน	เพราะโชคร้ายจะได้ทุเลาลง	ดังนั้นแทบทุกบ้านจึงมัก

จะมีกระจกแปะไว้ที่หน้าบ้าน

	 -	การมอบดอกไม้ให้แก่กันต้องให้เป็นจํานวนเลขคี่	เพราะเลขคู่มีไว้มอบในพิธีฝังศพ

	 -	 เราสามารถเดนิทางได้ด้วยรถไฟ	 ซึง่ต๋ัวรถไฟท่ีรสัเซยีหนึง่ใบสามารถใช้ร่วมกนัได้หลาย	 ๆ	 คน	

เพราะเขาจะหักจากจํานวนการตึ๊ด

	 -	 นอกจากนี้ที่รัสเซียมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ใช้รถใหญ่สี่สูบ	 และห้ามผู้โดยสารคุยกับคนขับ	 

ที่ประทับใจคือ	 หนังบนเครื่องบินรัสเซียใหม่มาก	 แทบจะฉายพร้อมโรงหนัง	 บางเรื่องยังไม่เข้าฉาย

เมืองไทยด้วยซํ้า
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	 -	ร้านหนังสือในรัสเซียจะแยกชัดเจนว่าขายแมกกาซีนหรือพ็อกเก็ตบุ๊ก

	 -	 ‘เบียร์’	ที่รัสเซียจะมีเลขกํากับอยู่ตั้งแต่	 0-9	 โดยที่เลข	0	จะไม่มีแอลกอฮอล์อยู่เลย	 ไล่ไป

จนถึงเลข	 9	 ที่มีระดับแอลกอฮอล์แรงกว่าเบียร์ไทยซะอีก	 (ว่ากันว่าเบอร์	 7	 เวิร์กสุดสําหรับคอสิงห์)	

และหากปฏิเสธการดื่มอวยพรจะถือว่าไม่สุภาพ		

 ก�ลเวล�และคว�มเปลี่ยนแปลง

	 สถานเอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุมอสโก	(2560)	กล่าวว่า	ไทยและรสัเซยีได้ยดึถอืการเสดจ็ประพาส

รสัเซยีของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(3-11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2440/ค.ศ.1897)	เป็นจุด

เริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน	 โดยความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์มีความใกล้ชิด	

อย่างไรก็ตามไทยกับรัสเซียไม่มีการติดต่อกันทางการทูตนับแต่ปี	2460	(ค.ศ.1917)	เมื่อเกิดการปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงการปกครองในรัสเซียจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบสังคมนิยม	 ทั้งนี้ได้มี

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยครั้งใหม่	 ในปี	 พ.ศ.2491	 (ค.ศ.1948)	 โดยได้มีการแลก

เปลี่ยนคณะทูตชุดแรกระหว่างกันในระดับอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม	ต่อมาเมื่อสหภาพโซเวียต

ได้สลายตัวลงในปี	 2534	 (ค.ศ.1991)	 สหพันธรัฐรัสเซียได้เป็นผู้สืบสิทธิ์ของสหภาพโซเวียตทั้งหมด	 

จึงถือได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียดําเนินต่อมาโดยไม่หยุดมาจนถึงปัจจุบัน

	 การเยือนไทยของประธานาธิบดีวลาดิมีร์	 ปูติน	 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในวันที่	 21	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 2003	 

ถือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า	“หัวรถจักร”	ของขบวนพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับรัสเซียนับแต่ที่สองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเป็นต้นมา	 เพราะ

เป็นการเยือนไทยเป็นครั้งแรกของผู้นําประเทศระดับประมุขของรัสเซีย	 และที่สําคัญ	ประมุขของสอง

ประเทศได้พบกันเป็นครั้งแรก	 นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระ

จักรพรรดินิโคลัสที่	 2	 แห่งรัสเซีย	 ได้ทรงพบกันที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเวลายาวนานกว่า	 1	

ศตวรรษ	 ล่วงมาแล้ว	 ส่วนการเสด็จฯ	 เยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในฐานะผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ถือเป็นการเสด็จ

เยือนประเทศรัสเซียในระดับประมุขของไทยเป็นครั้งแรกในรอบ	 110	 ปีที่ประเทศไทยได้สถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศรัสเซียเมื่อปีค.ศ.	1897	เป็นต้นมา	เป็นการเสด็จฯ	เยือนเพื่อทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญยิ่ง	 ทั้งในฐานะประมุขของประเทศและในฐานะ

หลานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในการสืบสานความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง 

ไทยกับรัสเซียซึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาไว้ให้จรรโลงสืบไปอย่างวัฒนาถาวร				
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ภาพที่	21	ชื่อภาพ	:	ทางลอยฟ้า

ผลง�นภ�พถ่�ย  	 ทางลอยฟ้า	(High	Way)

สถ�นที่ถ่�ยทำ�		 	 นครราชสีมา	ไทย	Nakhon	Ratchasima	Thailand		

สถ�นที่จัดแสดง 	 นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ	“บนความเปลี่ยนแปลง”	(CHANGE)	

	 	 	 ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร		

ภ�พชุดประทับใจ (เส้นท�งก่อสร้�ง)

      

	 ภาพที่	22	ชื่อภาพ	:	เส้นทางสู่โคราช	1							ภาพที่	23	ชื่อภาพ	:	เส้นทางสู่โคราช	2

      

	 ภาพที่	24	ชื่อภาพ	:	เส้นทางสู่โคราช	3								ภาพที่	25	ชื่อภาพ	:	เส้นทางสู่โคราช	4
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	 ภาพที่	26	ชื่อภาพ	:	เส้นทางสู่โคราช	5								ภาพที่	27	ชื่อภาพ	:	เส้นทางสู่โคราช	6

 

ช่วงเวล�คว�มประทับใจในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 เส้นทางถนนมิตรภาพ	 ขณะเดินทางช่วงลําตะคองจากสระบุรีไปนครราชสีมา	 การก่อสร้าง

เส้นทางด่วนลอยฟ้า	(ภาพที่	21)	ที่เป็นโครงการใหญ่	มุ่งสู่อีสานผ่านประตูนครราชสีมาที่มีการคมนาคม

ขนส่งท่องเทีย่วตลอดเวลา	 จากภาพอดตีทีเ่ป็นเส้นทางถนนเรียบงายวิง่ผ่านภูเขา	 มคีวามโค้งชนั	 สูงต่ําลัด

สร้างถนนไปตามภูเขา	มีบ้านเรือนสองฝั่ง	ตลอดถนนมิตรภาพผ่านช่วงลําตะคอง	เปลี่ยนแปลงไปสู่การ

ก่อสร้างทางใหม่เป็นถนนลอยฟ้าสงูใหญ่ทีจ่ะอาํนวยความสะดวก	 และลดระยะเวลาของการเดินทางได้	

(ภาพที่	22-27)

แนวคิดเกี่ยวกับก�รถ่�ยภ�พ

 วัฒนธรรมท้องถิ่น

	 ศนูย์มานษุยวทิยาสิรนิธร	(องค์การมหาชน)	(2022).	กล่าวว่า	ไทยโคราช	ชือ่	ไทยโคราช	ความ

เป็นมา	 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย	 แต่ไทยโคราชเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

กลุ่มใหญ่	 ที่มีวัฒนธรรมโคราช	 ได้แก่	 มีเพลงพื้นบ้านที่เรียกว่า	 “เพลงโคราช”	 ใช้ดนตรีพื้นบ้าน	 คือ	

มโหรีโคราช	 และที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญคือใช้ภาษาโคราชในชีวิตประจําวัน	 ไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่า

กลุ่มชาติพันธุ์โคราชมาจากที่ใด	 แต่มีหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับชุมชนโบราณ	 บริเวณจังหวัด

นครราชสีมาจํานวนมาก	ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์นี้	นอกจากจะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วยังมีอยู่ในจังหวัด

บุรีรัมย์	ชัยภูมิ	และบางส่วนของจังหวัดลพบุรี	บาง	ครั้งอาจเรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่า	“ไทยเบิ้ง”	วิถีชีวิต

และภาษา	กลุ่มชาติพันธุ์โคราชมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนชาวชนบททั่วไป	คืออยู่บ้านใต้ถุนสูงแบบ

บ้านโคราช	ซึ่งเป็นเรือนสามระดับ	ใกล้	ๆ	บ้านปลกูพชืผกัสวนครวัซึง่อาจมทีัง้อาหารและยา	ใช้ผ้านุง่โจง

กระเบนซึง่เป็นผ้าไหมเรยีกว่า	 “ไหมหางกระรอก”	 ซึ่งเป็นผ้าทอที่เส้นพุ่งเป็นไหมควบสองเส้นทําให้ทอ

แล้วเกิดเป็นลูกลายเหมือนหางกระรอกและวัฒนธรรมที่สําคัญ	 คือ	 ภาษาโคราช	 ซึ่งมีวงศัพท์	 เสียง	

และสํานวนของตัวเอง	เช่น	จ่น	แปลว่า	ไม่ว่างเลย	เช่น	วันนี้จ่นมาก	จื้น	แปลว่า	จืดชืด	หรือ	เซ็ง	เช่น	

ส้มตํานี้จื้นแล้ว	 เซาะเยาะ	 แปลว่า	 ผอมโซ	 ไม่มีเรี่ยวแรง	 นอกจากนี้อาจเพี้ยนเสียงวรรณยุกต์คําใน

ภาษาไทยกลาง	ได้แก่	เพี้ยนเสียงเอกเป็นเสียงตรี	เช่น	กัด	เป็น	กั๊ด	ดัด	เป็น	ดั๊ด	เพี้ยนเสียงสามัญเป็น

เสียงจัตวา	เช่น	ปลา	เป็น	ปล๋า	กา	เป็น	ก๋า	เกี่ยวกับสํานวนภาษาโคราชมีสํานวนมากมายที่ใช้ในชีวิต
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ประจําวัน	เช่น	คําเรียกขวัญ	ดังตัวอย่างเล็กน้อยดังนี้	“ขวัญอีนางเอยมา??กู๊?	ขอให่มาเข่าโครงอย่าได้

หลาบ	ขอให่มาเข่าคราบอย่าได้ถอย	สิบปีอย่าไปอื่น	หมื่นปีอย่าไปไกล	ขอให่มาอยู่ซุมพ่อซุมแม่	ซุมพี่ซุ

มน่อง	 ให่มาอยู่เรือนใหญ่	หัวกะไดสูง..”	หมายความว่า	ขวัญลูกเอยจงมาเถิด	ขอให้มาอยู่กับร่างกาย

สิบปีหมื่นปีอย่าได้ไปไหน	ขอให้อยู่กับพ่อ	แม่พี่น้อง	บนเรือนหลังใหญ่บันไดสูง	การปรับปรนในสังคม

ปัจจุบัน	 ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์โคราชมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนโคราช	 ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม	

รักษา	และสืบทอด	วัฒนธรรมโคราช	ให้คงอยู่

  วิถีชีวิต 

	 คนโคราชนับถือ	 ย่าโม	 ท้าวสุรนารี	 เป็นที่รวมจิตใจและเทิดทูนเป็นแบบอย่างให้กับพลเมือง	

ได้ตระหนักถึงบุคคลที่ถูกยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล	งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	ชื่อ	งาน

ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	ช่วงเวลา	ระหว่างวันที่	23	มีนาคม	-	3	เมษายน	ของทุกปี	ความ

สาํคญั	 เป็นงานประจาํปีของจงัหวดัซึง่เริม่ขึน้ในวนัท่ี	 23	 มนีาคมของทกุปี	 ซึง่ถือเป็นเวลาที	่ ท้าวสรุนารี	

(คณุหญงิโม)	ได้รบัชยัชนะจากข้าศกึ	เพราะวนัที	่23	มนีาคม	พทุธศกัราช	2396	คอืวนัทีเ่จ้าอนวุงศ์ยกทัพ	

ออกจากเมืองนครราชสีมา	 จึงเป็นงานประเพณีทําให้ระลึกถึงความกล้าหาญในวีรกรรมครั้งนั้น	

นอกจากนี้ใน	 งานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม	 การออกร้าน	 จัดนิทรรศการของหน่วยราชการและ

ภาคเอกชน		

 ก�ลเวล�และคว�มเปลี่ยนแปลง

	 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่มากท่ีสุดในประเทศไทยคือมี

ขนาดพื้นที่ประมาณ	20,493.96	ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ	12,808,728	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	12.13	

ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมีขนาดใหญ่กว่าจังหวัดอุบลราชธานีและอุดรธานีซ่ึงเป็น

จังหวัดที่มีขนาดใหญ่อันดับ	2	และ	3	ของภาคเท่ากับ	1.2	และ	1.5	เท่า	ตามลําดับ	การมีพื้นที่ขนาด

ใหญ่	 ทําให้มีความได้เปรียบในด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ	 และยังมีการพัฒนาความเจริญ

เข้าไปในจงัหวดัอย่างต่อเนือ่งเพราะมปีระชากรมาก	จงึเหมาะทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิได้หลายด้าน	ทีส่าํคญั

ยังเป็นประตูสู่อีสานที่จะมีการคมนาคมผ่านไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด
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ภาพที่	28	ชื่อภาพ	:	ยั่งยืน

ผลง�นภ�พถ่�ย			 ยั่งยืน	Longevity	 	

สถ�นที่ถ่�ยทำ�		 	 จ.ตรัง,	ไทย	Trang,	Thailand	

สถ�นที่จัดแสดง			 นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ		“จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”

	 	 	 (GREEN	SPIRIT)	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร		

ภ�พชุดประทับใจ

         

				ภาพที่	29	ชื่อภาพ	:	ทิวไผ่	1						ภาพที่	30	ชื่อภาพ	:	ทิวไผ่	2							ภาพที่	31	ชื่อภาพ	:	ร้อยปี	1

    

															ภาพที่	32	ชื่อภาพ	:	ยอดไม้																										ภาพที่	33	ชื่อภาพ	:	ร้อยปี	2
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	 		ภาพที่	34	ชื่อภาพ	:	สระนํ้ามรกต																			ภาพที่	35	ชื่อภาพ	:	ทางนํ้า

ช่วงเวล�คว�มประทับใจในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 จังหวัดตรังซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย	ทั้งท่องเที่ยวทางนํ้าและทางบก	นํ้าตก	ทะเล	ภูเขา	

ซึ่งในระหว่างทางเดินผ่านช่วงช่องทางเดินคล้ายป่า	 แหงนมองพบเจอต้นไม้ทึบบ้าง	 โปร่งบ้างตลอด

ทาง	จนไปพบต้นไม้สูงใหญ่	ดูเป็นสง่า	ตระหง่าน	(ภาพที่	28)	จนอดไม่ได้ที่จะหยุดเก็บภาพประทับใจ

นั้นไว้	 โดยตลอดเส้นทางเดินเท้าเข้าไปในป่าสู่ลําธารนํ้าและสระมรกต	 ที่ใช้เวลาเดินเข้าไปพอสมควร	

สร้างความประทับใจในการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติเป็นอย่างมาก	(ภาพที่	29-35)

แนวคิดเกี่ยวกับก�รถ่�ยภ�พ

 วัฒนธรรมท้องถิ่น

	 จังหวัดตรัง	 มีขนบธรรมเนียมประเพณี	 วัฒนธรรม	 และการละเล่นพื้นเมืองที่สําคัญ	 ที่นิยม

ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ	จนถึงปัจจุบัน	คือ

	 1.	 งานวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ของดีเมืองตรัง	 จัดขึ้นเดือนกันยายนทุกปี	 รวบรวมวัฒนธรรม	

ประเพณี	ของดีที่มีในจังหวัดตรัง	ทุกอําเภอมาแสดง	ประกวด	แข่งขัน	และออกร้านจําหน่ายในบริเวณ

งาน	เป็นงานประจําปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดตรัง

	 2.	ประเพณีถือศีลกินเจ	(ประมาณเดือนตุลาคม)	ประเพณีกินเจจะจัดขึ้นในวันขึ้น	1	คํ่า	ถึงวัน

ขึน้	9	คํา่	เดอืน	9	ของจนี	เพือ่ให้เกดิศรทัธาในการรกัษาศลี	แนวการปฏบิตัถิงึความบริสทุธิ	์ทัง้ร่างกายและ

จติใจ	โดยนุง่ขาวห่มขาว	ถืออโุบสถศีลยกเว้นข้อ	6	ไม่กนิอาหารในยามวกิาลมาเป็นกนิอาหารเจตลอด	9	วัน

	 3.	ประเพณีชิงเปรต	วันสารท	เป็นประเพณีที่ดํารงอยู่บนความเชื่อของการนับถือผีบรรพบุรุษ

ที่ว่าบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว	 หากยังมีบาปอยู่จะกลายเป็นเปรตในนรก	 ปีหนึ่งจะถูกปล่อยให้มา

เมืองมนุษย์	15	วัน	

	 4.	 ประเพณีงานศพ	 พิธีงานศพของชาวตรังโด่งดังขึ้นด้วย	 ความแตกต่างของการ์ดเชิญที่มี

ขนาดใหญ่	 และมีรายชื่อเจ้าภาพเรียงรายนับร้อยไม่เหมือนกับการ์ดเชิญงานศพทั่วไป	 เริ่มต้นมาจาก

หมู่คนจีนยุคแรกที่มาอาศัยแผ่นดินตรังทํามาหากินด้วยความรู้สึกของความขัดแย้ง	 ทําให้หมู่คนจีน

ผูกพันเหนียวแน่นหาโอกาสติดต่อพบปะค้าขายช่วยเหลือ	 บอกข่าวถึงกันอยู่ตลอด	 เมื่อมีการตายเกิด

ขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญยิ่ง	 จําเป็นต้องบอกกล่าวต่อกันหากแต่ความข้นแค้นลําเค็ญในภาวะความเป็น
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อยู่ของชาวจีนสมัยนั้น	ไม่เอื้ออํานวยให้สามารถเดินบอกการ์ดเชิญแก่ทุกบ้านได้	จึงกลายมาเป็นอาศัย

การเขียนใบประกาศปิดตามร้านค้าขายกาแฟ	ที่บรรดาคนจีนนิยมมานั่งดื่มกินกันในตอนเช้า	จึงทราบ

ข่าวคราวของเพื่อนฝูงได้	 พฤติกรรมเช่นนี้ได้ถ่ายทอดจากชาวจีนสู่ชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมตาม

ลําดับ	จนกลายเป็นประเพณีของทุกคนไปในที่สุด

	 5.	 งานเทศกาลขนมเค้ก	 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี	 จะรวบรวมผู้ผลิตเค้กใน

จังหวัดตรังทุกร้านมาร่วมออกร้าน	 จําหน่ายเค้กในราคาพิเศษ	ณ	 บริเวณถนนสถานีซึ่งเป็นสถานที่จัด

งาน

	 6.	 งานเทศกาลหมูย่างจังหวัดตรังจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกันยายนของทุกปี	 และจะ

รวบรวมร้านต่าง	ๆ	ในจังหวัดมาร่วมออกร้าน	ณ	บริเวณสี่แยกธรรมรินทร์	บนถนนสถานีและมีการจัด

ขบวนแห่

	 7.	 งานเทศกาลหอยตะเภา	 เป็นเทศกาลที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ	 สิ่งแวดล้อม	

โดยใช้แหล่งท่องเที่ยว	คือ	ชายหาดปากเมง	เป็นสถานที่จัดงาน

	 8.	งานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานกาชาดประจําปี	จัดขึ้นระหว่าวันที่	5-15	ธันวาคม	ทุกปี	

เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังและทางภาคใต้

	 9.	งานวิวาห์ใต้สมุทร	จัดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์	ทุกปี	มีหนุ่มสาวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ทั่วโลก	มาเข้าร่วมพิธีวิวาห์	ใต้ทะเลตรัง	ซึ่งจัดงานยิ่งใหญ่ทุกปี	(เพ็ญพิชชา		สุกใส)

 วิถีชีวิต 

	 วถิชีีวติ	ความเป็นอยูท่ี่สบืทอดตามแบบอย่างของวฒันธรรม	ความเรยีบง่าย	เมอืงทีส่งบ	สบาย

 

ภาพที่	36	ชื่อภาพ	:	ที่จอดจักรยาน

ผลง�นภ�พถ่�ย 		 ที่จอดจักรยาน	(Bicycle	park)

สถ�นที่ถ่�ยทำ� 	 	 นาโกยา	ญี่ปุ่น	Nagoya,	Japan

สถ�นที่จัดแสดง		 นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ		วิถีการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 “GREEN	LIFESTYLE”	

	 	 	 ณ	Communication	Arts	Gallery	วทิยาลยันเิทศศาสตร์	มหาวิทยาลยัรงัสิต
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ภ�พชุดประทับใจ

      

	 				ภาพที่	37	ชื่อภาพ	:	ทางรอบวัง																		ภาพที่	38	ชื่อภาพ	:	พ่อลูก

     

	 						ภาพที่	39	ชื่อภาพ	:	ผู้ชม																				ภาพที่	40	ชื่อภาพ	:	ยอดปราสาท

   

   

	 	ภาพที่	41	ชื่อภาพ	:		หน้าตําหนัก														ภาพที่	42	ชื่อภาพ	:	รั้ววังชั้นใน

     

	 ภาพที่	43	ชื่อภาพ	:	ต่อคิวเรียบระเบียบ	1	ภาพที่	44	ชื่อภาพ	:	ต่อคิวเรียบ	ระเบียบ	2							
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	 					ภาพที่	45	ชื่อภาพ	:	วัง	ชั้นใน																				ภาพที่	46	ชื่อภาพ	:	บอนไซ							

ช่วงเวล�คว�มประทับใจในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 ณ	พระราชวงั	ทีถ่กูจดัระเบียบไปทกุอย่าง	 สะอาดสะอ้าน	 เหน็ได้ชดัถงึการดแูลรักษาไว้อย่างดี	

ผู้คนจึงมักจะเข้ามาชมโบราณสถานที่สวยงามแห่งนี้	 หากได้มาเยือนเมืองนาโกยา	 และญี่ปุ่น	 มักจะ

เห็นการจัดระเบียบทุกสิ่งอย่างให้กับนักท่องเที่ยวไว้	 ทําให้ทุกคนรู้ทันทีว่าจะต้องเข้าแถวรอเข้าชม

อย่างป็นระเบียบ	 จะต้องทําตัวอย่างไรบ้างในสถานที่ต่าง	 ๆ	 อย่างชัดเจน	 ไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นเอง	

หรือคนต่างชาติ	 โดยเฉพาะการจอดจักรยานให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อย	 (ภาพที่	 36)	 สะท้อนให้เห็นถึง

การแบ่งปันพื้นที่และความเป็นระเบียบของคนพื้นเมืองอย่างน่าประทับใจ	(ภาพที่	37-46)

แนวคิดเกี่ยวกับก�รถ่�ยภ�พ

 วัฒนธรรมท้องถิ่น

	 นาโกย่า	(Nagoya	/										)	เป็นเมืองหลักของจังหวัดไอจิ	(Aichi)	ในภูมิภาคชูบุ	(Chubu)	

ในตอนกลางของเกาะฮอนชู	 (Honshu)	 ซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศญี่ปุ่น	 โดยอยู่ระหว่างเมืองใหญ่

อย่างโตเกียว	(Tokyo)	และโอซาก้า	(Osaka)	เมืองนาโกย่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุและเป็น

เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับที่	4	ของประเทศ	

	 นาโกย่ามีอาหารออริจินอลขึ้นชื่อที่อร่อยและน่าลองหลายอย่าง	 ได้แก่	 Hitsumabushi	 ข้าว

หน้าปลาไหลที่มีวิธีการทานถึง	3	แบบในชามเดียว,	Ebi-Furai	กุ้งชุบแป้งทอดไซซ์ยักษ์ซึ่งนิยมทานกับ

ทาร์ทาร์ซอส,	 Nagoya	 Cochin	 ไก่บ้านนาโกย่า	 สามารถนํามาทําเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู,	 

Tebasaki	ปีกไก่ทอด	ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับร้าน	Yamachan	ที่มีสาขาทั่วญี่ปุ่นรวมถึงในไทย,	

Misokatsu	ข้าวหมูทอด	Tonkatsu	ซึ่งราดด้วยซอสมิโสะ	(Kzy,	2018)

 วิถีชีวิต 

	 คนญี่ปุ่นต่างปฎิบัติกันอย่างเคร่งครัด	 สภาพอากาศที่บริสุทธิ์และเย็นสบาย	 ธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์	ผู้คนให้การตอนรับ	และเคารพต่อนักท่องเที่ยวอย่างดีเยี่ยม
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สิ่งที่ได้จ�กก�รถ่�ยภ�พชุดต่�ง ๆ

	 ในการถ่ายภาพครังนี้	 การใช้มือถือในการถ่ายภาพ	 เป็นเรื่องง่าย	 ๆ	 ในการหาจังหวะเก็บ

ประสบการณ์ที่เราประทับใจ	เพราะมือถือมักไปกับเราทุกที่ทุกเวลา		

ข้อเสนอแนะ

	 เมื่อพบเจอสิ่งใดแล้วถ่ายภาพไว้	 ในยุคที่กล้องมือถือสะดวกและไม่เปลืองฟิล์ม	 เป็นเรื่องใกล้

ตัวที่ใคร	ๆ	ก็ทําได้	 เพราะการจดจําเก็บความทรงจําไว้ได้ด้วยภาพนั้น	อาจเป็นวินาทีที่ย้อนกลับมาไม่

ได้อีก	ดังในภาพชุดโชว์ละครสัตว์	ที่เห็นได้ชัดว่า	หากวันนั้นไม่ถ่ายภาพไว้	อีกเพียงสองสามเดือนหลัง

จากนั้น	จะไม่สามารถหาบรรยากาศแบบนั้นได้อีกเลยใน	ตั้งแต่ปลาย	ปี	ค.ศ.	2019	ถึงหลายปีต่อมา	

เพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าโลกของเราจะมีโรคระบาดร้าย	 โควิด19	 เข้ามาอยู่ร่วมกับเรา	 เหมือนกับ

สุภาษิตที่ว่า	 สายนํ้าไม่เคยหวนกลับ	 ฉันใด	 วันเวลาที่ผ่านไป	 ทุกรูปภาพที่บันทึกก็เป็นเพียงหนึ่งเดียว	

ไม่มีซํ้ากับใคร
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