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คําถามสัมภาษณ 
คําถามสัมภาษณชางภาพหนังสือพิมพ 
กระบวนการถายภาพ และองคประกอบภาพถาย 

1. คิดอะไรอยูบางในขณะท่ีถายภาพ 
2. เลือกองคประกอบภาพอยางไรในขณะถายภาพ นอกเหนอืไปจากคิดเร่ืองการวัด

แสง นึกถึง golden section  
3. มาตรฐานขององคประกอบภาพ ท่ีถายเปนอยางไร 
4. พื้นฐานการถายภาพของตวัเอง และแนวทางการถายเปนอยางไร เชน 

Documentary, Portrait, Snap, Pack shot  etc. 
5. ใชอะไรเปนตัวติดสินวาเราจะถายภาพเม่ือไหร มุมกลองแบบไหน 
6. ขณะถายภาพไดนึกถึงคนท่ีจะไดดภูาพหรือไม ถานึกถึงนึกถึงเร่ืองอะไร 
7. ขณะถายภาพเหตุการณมีอารมณรวมกับเหตุการณหรือไม ถามี สงผลตอตัวเอง 

และภาพถายท่ีจะเกดิข้ึนนัน้อยางไร 
8. ในขณะถายภาพมีการเปล่ียนมุมกลองเพื่อท่ีจะไดความหมายตามท่ีตนเองตองการ

หรือตัวสํานักพิมพตองการหรือไม ถามีเปนอยางไร 
9. ในขณะท่ีถายภาพมีความรูสึกอยางไร เม่ือคนท่ีเราตองการจะถาย แตไมยนิยอมใหถาย  
10. กระบวนการคิดของตัวเอง ในขณะถายภาพมีเร่ืองเพศเขามามีสวนในการตัดสินใจ

หรือไม ถามีเปนอยางไร 
11. ขณะท่ีถายภาพ มีเหตุการณซ่ึงกระทบกับอารมณของตัวเอง โดยเฉพาะเร่ืองเพศ มี

วิธีการจัดการอยางไรเม่ือเกดิเหตุการณแบบนี้ 
 
กระบวนการหลังการถายภาพ ทัศนคตติอภาพถาย 

1. คัดเลือกภาพทีต่ัวเองถายอยางไร ใชแนวคิด หรือทัศคติอะไรเปนตัวตัดสิน 
2. หลังจากไดภาพท่ีตองการในเหตุการณตางๆแลว แลวไดนึกถึงความหมายของภาพ

ท่ีจะไปปรากฎอยูในหนาหนังสือพิมพหรือไม เปนอยางไร 
3. คิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับภาพของตนเอง และภาพถายของหนังสือพิมพ 

(ท่ีตนเองสังกดัอยู) 
4. ภาพถายท่ีดี และไมดี เปนอยางไรในฐานะของชางภาพหนังสือพิมพ 
5. คาดหวังอยางไรกับคนท่ีมองดูภาพถาย 
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6.  คิดอยางไรกับการเซ็นเซอรภาพถายท่ีมีลักษณะโป เหน็อวัยวะเพศหญิงชาย หรือ 
ภาพศพ เลือด เศษอวยัวะ บนหนาหนึ่งหนังสือพิมพ 

7. คิดเห็นอยางไรกับภาพท่ีอยูบนหนาหนังสือพิมพท่ีอาจจะมีผลกระทบตอผูอานไป
ในทางท่ีไมดี หรือเปนตัวอยางท่ีไมดีใหกับเยาวชน หรือประชาชนท่ัวไป 

8. คิดเห็นอยางไรกับภาพทางเพศ หรือภาพทีมี่สัญลักษณทางเพศในรูปอบบตางๆบน
หนาหนังสือพมิพ 
 

ทัศนคติ และแนวคิด 
1. คิดเห็นอยางไร ถาภาพถายจะไปเปล่ียนทัศนคติ ความเช่ือของคนในสังคม 
2. ความเช่ือสวนตัวตอเหตุการณ มีอิทธิผลตอการถายรูปหรือไม อยางไร 
3. ในตัวองคกร(สํานักพิมพ) มีความเช่ือ อุดมคติในเร่ืองการถายภาพหรือไม เปน

อยางไร 
4. ในตัวองคกร(สํานักพิมพ) มีทัศนคติตอเร่ืองเพศเปนอยางไร 
5. ในตัวองคกร(สํานักพิมพ) มีการแบงแยกในเร่ืองเพศ ชนช้ัน การเมือง และ

ความสามารถหรือไม อยางไร 
6. ทัศนคติตอเร่ือง พื้นท่ี กิจกรรม เหตุการณ ในสังคม มีอิทธิผลตอการทํางานในการ

ถายภาพเปนอยางไร 
7. การปรับเปล่ียนลักษณะของการถายภาพ (ถามี) มีผลตอตัวภาพหรือไม อยางไร 
8. คิดเห็นอยางไร เม่ือตองถายภาพ ในลักษณะท่ีตองถายเพื่อตอบโจทยของตัว

หนังสือพิมพหรือองคกรท่ีสังกัดอยู ซ่ึงขัดกับลักษณะการถายภาพท่ีตวัเองถนัด 
หรือสไตลของตัวเอง 

9. ในการถายภาพบุคคลอ่ืนที่มีบุคลิก(อัตลักษณ)ทางเพศท่ีแปลกออกไปจากความ
เช่ือของตัวเองและ สังคมเปนอยางไร มีอิทธิผลตอภาพถายอยางไร 

10. คิดเห็นอยางไรกับภาพถายท่ีมีนัยยะในเร่ืองเพศท่ีจะสงอิทธิผลตอคนดู และสังคม 
ท้ังกับภาพของตนเอง และภาพของอ่ืนท่ีอยูในหนังสือพมิพ 
 

เก่ียวกับสัญลักษณทางเพศ 
1. ในการถายภาพมีความเขาในเร่ืองสัญลักษณตางๆเปนอยางไร 
2. ในการถายภาพมีสัญลักษณทางเพศหรือไม ถามีเปนอยางไร  
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3. ความเขาในสัญลักษณทางเพศเปนอยางไร (อะไรคือสัญลักษณทางเพศท่ีตัวเอง
เขาใจ) 

 

คําถามสัมภาษณบรรณาธกิารภาพถายหนังสือพิมพ 
กระบวนการเลือกภาพถาย และกระบวนการเลือกองคประกอบภาพถาย 

1. คิดอะไรอยูขณะเลือกภาพถาย 
2. เลือกองคประกอบภาพอยางไร 
3. มีมาตรฐานในการเลือกภาพอยางไรเพ่ือลงหนาหนึ่งหนังสือพิมพ 
4. มีการทําความเขาใจในตวับริบทของชางภาพขณะถายภาพกอนไดรับคัดเลือกลง

หนาหนึ่งหรือไม อยางไร 
5. โดยสวนใหญแลวจะเลือกภาพแนวไหนลงหนาหนึ่งหนงัสือพิมพ และแนวไหนท่ี

จะไมนาํไปลง 
6. คิดถึงผลกระทบตอคนดูในขณะท่ีเลือกภาพหรือไมอยางไร 
7. ในตัวองคกรหรือสํานักพิมพมีอิทธิผลตอการเลืองภาพหรือไม อยางไร 
8. ในข้ันตอนของกระบวนการเลือกภาพถาย มีเร่ืองเพศเขามาเกี่ยวของกบัการ

ตัดสินใจหรือไม ถามีเปนอยางไร  
9. ในขณะเลือกภาพมีภาพท่ีกระทบกระเทือนกับความรูสึกทางเพศเปนการสวนตัว 

จะมีวิธีการจัดการอยางไร 
 
ทัศนคติตอภาพถายภายหลังการเลือก 

1. จะทําอยางไรเมื่อในข้ันตอนการเลือกภาพถาย มีทัศนคติท่ีไมตรงกันกบัชางภาพท่ี
เก็บภาพเหตุการณนั้นมา 

2. คิดเห็นอยางไรกับตัวภาพถายท่ีพรอมจะตีพิมพออกสูสาธารณะ 
3. คิดเห็นอยางไรกับท่ีจะตองเซ็นเซอรภาพถายท่ีมีลักษณะโป เปลือย เหน็อวัยวะเพศ

ชาย หรือ หญิง หรือภาพศพ เลือด ช้ินสวนอวัยวะ บนหนาหนึ่งหนังสือพิมพ 
4. คิดเห็นอยางไรกับภาพทางเพศ หรือ ภาพท่ีมีสัญลักษณทางเพศในรูปแบบตางๆ

บนหนาหนึ่งหนังสือพมิพ 
5. คิดเห็นอยางไร ถาภาพถายสามารถไปปรับเปล่ียนทัศนคติ ความเช่ือของคนใน

สังคม 
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6. ชางภาพซ่ึงมีอยูจํานวนมาก ในสังกัด คุณมีวิธีการจัดการอยางไรกับทัศนคติท่ีมี
ความแตกตางอันหลากหลาย ท้ัง ทางสังคม การเมือง วฒันธรรม เร่ืองเพศ ชนช้ัน 

7.  มีการพยายามปรับความคิด หรือ ทัศนคติของชางภาพเพื่อตอบโจทยของตัว
สถาบันหรือไม อยางไร 

8. คิดเห็นอยางไรกับภาพทางเพศท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน และคนใน
สังคม 

9. คิดเห็นอยางไรกับภาพดาราถายชุดวายน้ําบนหนาหนึ่งหนังสือพิมพวันอาทิตย 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
นิทรรศการศิลปะ 
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นิทรรศการศิลปะ 

  งานแสดงช้ินนี้ใชช่ืองานวา -4.78 -1.12*009 โดยจัดแสดงในพ้ืนที่ของ ศูนย
ธรรมชาติวิทยา เฉลิมพระเกรียติ (ขางสวนสัตวเชียงใหม) รวมกับศิลปนอีก 2 ทาน ภายใตช่ือวา JPL 
Project หรือ “เจา พัง แลว” โดยจัดแสดงเปนเวลา 4 วัน  

ช่ืองาน -4.78 -1.12*009 นั้นเปนการนําคาตัวเลขของการวัดสายตา มาประยุกตใช 
กับขอคนพบในงานวิจัย ซ่ึงสามารถ ตีความหมายโดยใชกระบวนการดังตอไปนี้ ตัวเลขแรก  
หมายถึง คาของสายตาส้ันหรือสายตายาว โดยจะมีเคร่ืองหมายลบ (-) กํากับสําหรับสายตาส้ัน และ
เคร่ืองหมายบวก (+) กํากับ สําหรับสายตายาว ตัวเลขท่ีสอง หมายถึง คาของสายตาเอียง ซ่ึงจะมี
เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) กํากับเชนกัน ตัวเลขท่ีสาม หมายถึง องศาของสายตาท่ีเอียง  
  ความหมายของ -4.78 จึงหมายถึงสายตาของมนุษยท่ีส้ันไมสามารถมองใน
ระยะไกลไดอยางเดนชดัจนตองใชแวนตาเพ่ือมาทําใหสายตาของตนเห็นไดชัด ซ่ึงสามารถตีความ
ไดอยางหลากหลาย เชน การมองที่จําเปนตองพึ่งพาตัววตัถุหรือ อุปกรณในการมองเพื่อจะไดมาซ่ึง
อํานาจของการมองท่ีเปนส่ิงพิเศษมากกวาคนอ่ืนๆ หรือ อาจตีความไดวาเปนความผิดปรกติจาก
อํานาจที่มองไมเห็นจนทําใหมองส่ิงตางๆไมชัด ซ่ึงก็แลวแตผูชมจะเขาใจความหมาย 
  ความหมายของ -1.12 จึงหมายถึงสายตาของมนุษยท่ีเอนเอียง ซ่ึง -1.12 หรือ 112 
นั้นคือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ท่ีมีอํานาจเขาไปสรางกรอบการมอง ความคิด ความเช่ือ
ภายในตัวมนษุย ท่ีเขาไปมีสวนตอการสรางอคติ ท้ังทางการเมือง วัฒนธรรม เร่ืองเพศ หรือ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุม ระหวางมนุษยดวยกนัเอง ซ่ึงการมองของเราน้ันจะเอยีงไปทาง
ใดก็ข้ึนอยูกับมโนทัศนตอเร่ืองนั้นดวยตัวเอง 
  และความหมายของ 009 ก็ คือ เปาประสงคของการมองของมนุษย ท่ีเหมือนกับ
การยึดติดกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งจนมาสามารถแยกขาดออกจากความคิด ความเช่ือท่ีเปนมายาคติได 

ตัวช้ินงานน้ันใชรูปแบบของศิลปะการจัดวาง (Installation Arts)  โดยพูดถึงการ 
มองของมนุษยเราท่ีทุกวันนีรั้บส่ือ และขอมูลสวนใหญปานสายตา หนังสือพิมพซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของส่ือท่ีพบเห็นไดในชีวิตประจําวนั ท่ีเขามามีบทบาททางการมองเปนอยางมาก ท้ังในฐานะภาพท่ี
ผลิตซํ้าการมองทางสายตามนุษยเรา ใหเห็นโครงสรางแบบเดิมๆ ซ่ึงเปนอํานาจอยางหนึ่งท่ีเขามา
กํากับการมองของเรา จึงทําการนําหนาหนึ่งของหนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินวิส มาทําการติดบน
พนังกระจกของสถานท่ีแสดงงานเพ่ือเปนการสรางกรอบ หรือแสดงถึงอํานาจของหนังสือพิมพท่ีมี
สวนในการเขามากดทับการมองของเราใหเห็นไดอยางชัดเจน โดยเอาหนาคูของหนังสือพิมพมา 
และติดเฉพาะดานหลัง โดยเหลือไวแตเพียงดานหนา เพื่อใหเกิดการพร้ิวไหวของกระดาษ โดยท่ี
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การขยับของกระดาษน้ันทําใหรูสึกถึงความมีชีวิตของตัวหนังสือพิมพเอง หรือการท่ีเรามองผานไป
ก็จะเห็นหนาแรกแบบชัดบาง มองไมเหน็บาง แตถาคนสนใจจริงๆวามันเปนอยางไรดานใน ก็ตอง
เขาไปเปดพลิกมองดูส่ิงท่ีอยูขางใน ประกอบกับการฉายภาพเคล่ือนไหวจากโปรเจคเตอรจากทาง
ดานบน โดนนําภาพโป และเปลือยของเพศหญิง และเพศชาย เขามาทับซอนกัน และฉายลงไปบน
กําแพงหนังสือพิมพท่ีพร้ิวไหว ซ่ึงภาพท่ีเห็นจะมีลักษณท่ีเบลอ มองไดไมขัดเจน วาเปนเพศหญิง
หรือเพศชาย เปนคนหรือเปนสัตว คนท่ีจะเห็นไดชัดเจนจําเปนตองยืนจับจองอยูเปนเวลานานจน
คุนช้ิน  ซ่ึงสะทอนใหเหน็วา ภาพตางท่ีเกิดข้ึนตองมองอยางละเอียด แตในการมองอยางละเอียดก็
จะโดนภาพเหลานั้นกดทับทางสายตา ท้ังตัวหนงัสือพิมพอันมากมาย และใหญ  แสดงหเหน็ถึง
อํานาจทางสายตาของภาพในหนังสือพิมพ ท่ีเกิดการจากผลิตซํ้าทีละเล็กละนอย แตในตัวงานรวม
รวมนํามาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนของอํานาจในการกดทับจากการมอง ประกอบกบัการนําเอาสิต
เกอรบุคคลสําคัญๆทางการเมืองในทาทางตางๆ มาเปนลูกเลนของงานแสดงดวยการโปรยลงไปบน
พื้น ท่ีมีเบาะรองนั่งเพื่อใหนัง่เลือกรูปภาพไดอยางสะดวก ซ่ึงก็เปนโอกาสใหผูชมคิดตอไปวารูปท่ีมี
นั่นจะเอาไปทําอะไรในพื้นท่ีนั้น อาจจะติดลงไปบนหนังสือพิมพเพื่อสรางเร่ืองราวใหมในหนา
หนึ่ง หรือการติดเพื่อซอนทับกับภาพเดิมเพื่อสรางความหมายเดิมแตเปล่ียนคุณสมบัติ หรือการ
เช่ือมโยงกันระหวางภาพท่ีอยูในหนาหนึ่งหนังสือพิมพ เพื่อใหคนดูมีทางเลือกท่ีจะเปล่ียนแปลง
ภาพของกําแพงหนังสือพิมพท่ีเขามากดทับบางอยางแกตวัเรา เสมือนใหเรามีทางเลือกท่ีจะสูกับมัน
หรือยอมแพโดยการเดินหนอีอกไปจากพืน้ท่ีตรงนั้น 
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Poster งาน JPL 
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โปสเตอรงาน -4.78 -1.12*00 

รายละเอียดของงาน -4.78 -1.12*00 ในส่ือออนไลน 

-4.78 -1.12*00 
เม่ือกาลเวลาเคล่ือนตัว ชีวิตหมุนควาง ความรูปรับมิติ คลายสังคมเปล่ียนผาน ดวงตาเกลือกกล้ิง 
การมองท่ีเคล่ือนตัวทับซอน กระเพื่อมเพศ และดีดดิ้นไปกับตรรกะต่ิงท่ีไมมีอะไรตามใจส่ังการ 
เสพติดความงามจนเคยตัว.... 
 
Time to move on. A spin Knowledge of the dimensions. Loosen the socialtransition. Eyes roll. 
A look at the ripple frequency of overlapping sexual and Diddign the logicaloutgrowth of the 
non-indulgence. 
I've been addicted to beauty .... 
(All Translated by Google.com) 
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บทความของงานนิทรรศการ JPL ในส่ือออนไลน 
ชาตินิยมกระแสหลักของไทย ซ่ึงมีแกนกลางอยูท่ีความหมายของ "ความเปนไทย"  

และ  "ชาติไทย"  มีสวนสําคัญในการหลอหลอมวิ ธีคิด  พฤติกรรมทางสังคม  และระบบ
ความสัมพันธของคนไทย จนกลาวไดวาอุดมการณชาตินิยมไทยเปนตัวกํากับ "วัฒนธรรมไทย" ใน
ฐานะอัตลักษณประจําชาติ โดยแสดงออก และขับเนนในหลายมิติ เชน ศิลปะ ส่ือ ศาสนา 
ภาษา  แนวคิดตอการพัฒนา และระบบคุณคาทางสังคม ท้ังยังหลอหลอมระบอบความสัมพันธทาง
สังคมระหวางชนช้ันทางบุญบารมีและชาติพันธุ ทางการเมืองท่ีปราศจากความเสมอภาค และ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือนําเสนอขอเท็จจริง ครอบงํา กดทับ ลดทอนการใชเหตุผลใน
การอธิบาย และการแกไขปญหาซ่ึงเปนไปอยางคับแคบ และตื้นเขิน เปนอุปสรรคอยางมากตอการ
ตรวจสอบ วิพากษวิจารณ และการแสวงหาความจริง ในฐานะเคร่ืองมือสําคัญของมนุษยสมัยใหม
ในการเผชิญความเปล่ียนแปลงตามเวลาในบริบทสังคมท่ีไมเหมือนเดิม และไมเคยเหมือนเดิม 
  

ดานหน่ึง "ชาติ" นั้นดูม่ันคงทรงฤทธานุภาพ และซึมลึกอยางเนยีนสนิท แตมันก ็
ไมไดหยุดนิ่ง ตายตัว หากกลับถูกหยิบฉวย ชวงชิง และไดรับการตีความโดยผูกระทําทางสังคมฝาย 
(ท้ังสนับสนุน และวพิากษ) อยูตลอดเวลา ชาติจึงสามารถที่จะไดรับการตีความ ถอดร้ือ เขียน อาน
และสรางใหม จากทรัพยากร และเทคโนโลยีท่ีมีอยู ในการสรางจินตนาการถึงความเปนชาติ
ทางเลือกท่ี กวางขวาง ยืดหยุน สอดคลองกับชีวิตของตน 
  

"ความเปนไทย" และ "ชาติไทย" จึงไมสามารถมีความหมายเดยีว กักขังความ 
หลากหลาย และความแตกตาง ในการกําหนดตัวตน ศักดิ์ศรี และสถานภาพของตนเอง และคนอ่ืน
ในฐานะสวนหนึ่งของชาติ เพื่อท่ีจะไดรวมแบงบัน และมีสวนรวมในประสบการณความทรงจํา
ของชาติ ท่ีไมลืมหัวคนธรรมดาท่ีรัก และเกลียดไมเหมือนกัน. 
  

ทามกลางชีวิตทางสังคมท่ีสลับซับซอน ระหวางแรงเสียดทาน และสุญญากาศของ 
ชีวิต ความบัดซบในอดีตท่ีกาํลังโบกมือ และความบรรลัยท่ีกวักมือเรียก JPL คือ โครงงานทางส่ือ
ศิลปะ ของมนุษย 3 คนท่ีชีวิตกําลังลมสลาย รวมการเฉพาะกิจดวยความสนใจในเร่ืองส่ือทาง
วัฒนธรรม และเง่ือนไขชีวติทางการศึกษารวมกัน เพื่อวิพากษวจิารณ สืบสวน ตั้งคําถาม และ
พยายามอธิบายถึงปรากฏการณส่ือทางวัฒนธรรมอันวิปริตภายใตความสงบราบคาบในนามความ
ม่ันคง รวมถึงเสนอความเปนไปไดแบบอ่ืนๆในรูปแบบท่ีหลากหลายตามยถากรรม ดวยรัก และรอ
คอย 
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ภาพนิทรรศการ 
 

ประมวลภาพการติดตั้งงาน 

 

 
ภาพบรรยากาศการติดต้ังงาน 

 

 
ภาพบรรยากาศติดต้ังเคร่ืองฉายภาพ 
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ภาพบรรยากาศการติดหนังสือพิมพบนผนังกระจก 

 

  
ภาพบรรยากาศการติดหนังสือพิมพบนผนังกระจก 
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ภาพบรรยากาศการติดหนังสือพิมพบนผนังกระจก 

 

 
ภาพบรรยากาศการติดหนังสือพิมพบนผนังกระจก 
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ประมวลภาพการแสดงงาน 

 
ภาพของตัวงาน 

 

 
ภาพงานจากมุมสูง 
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ภาพบรรยากาศในเวลากลางวัน 

 

 
ภาพบรรยากาศในเวลากลางคืนเม่ือฉายภาพลงบนฉากหนังสือพิมพ 
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ภาพบรรยากาศในเวลากลางคืนเม่ือฉายภาพลงบนฉากหนังสือพิมพ 
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ภาพบรรยากาศดานนอกหองแสดงงาน 
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ภาพบรรยากาศขณะมีผูชมงาน 

 

 
ภาพบรรยากาศขณะมีผูชมงาน 
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ภาพบรรยากาศขณะมีผูเลนกับตัวงาน 

 

 
ภาพบรรยากาศผูรวมชมงาน 
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ภาพบรรยากาศขณะมีผูเลนกับตัวงาน 
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ภาพบรรยากาศภายในงานแสดง 
 

 
ภาพบรรยากาศภายในงาน 

 

 
ภาพบรรยากาศภายในงาน 
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ภาพบรรยากาศภายในงาน 

 
 

 
ภาพบรรยากาศภายในงาน 
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ภาพบรรยากาศภายในงาน 

 

 
ภาพบรรยากาศการเสวนา 
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ภาพบรรยากาศการแสดงดนตรีสด 
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