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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษากระบวนการสูญเสียคุณลกัษณะอินเด็กซิคลอลิต้ี (Indexicality) ซ่ึงท าหนา้ท่ี
เช่ือมโยงภาพเขา้กบัความหมาย อีกทั้งท าหน้าท่ีสะทอ้นให้เห็นความเป็นจริงและความน่าเช่ือถือ
ของภาพถ่ายโดยศึกษาผา่นการวิเคราะห์ประวติัศาสตร์แนวคิด กระบวนทศัน์ และปรากฏการทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนกบัรูปแบบการถ่ายหลงัในแต่ละช่วงเวลา 
 

กระบวนการสูญเสียคุณลักษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในภาพถ่ายเกิดข้ึนในสองระดับการให้
ความหมายและการสูญเสียคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีเม่ือภาพถ่ายมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม ผูว้ิจยั
สรุปกระบวนการสูญเสียไดเ้ป็นสองระดบัดงัน้ี 
 

ประการแรก เม่ือรูปสัญญะ (Icon) ขาดความชดัเจนจนไม่สามารถแสดงรูปลกัษณ์ให้ผูช้มหมายรู้
หรือเช่ือมโยงไปยงัวตัถุต้นฉบับ เป็นการสูญเสียการเช่ือมโยงในการถอดความหมายขั้นต้น 
(Denotation) ท่ีไดจ้ากการมองเห็นวบูแรก เกิดข้ึนไดจ้ากความผิดพลาดในกระบวนการบนัทึกภาพ
เองหรือการเขา้ไปแกไ้ขบิดเบือนดว้ยวตัถุประสงค์ของผูส้ร้าง กระบวนการสูญเสียในระดบัน้ีอาจ
ไม่ส่งผลกระทบเชิงความหมายมากนักแต่ท าให้ความน่าเช่ือถือในการแสดงความเป็นจริงของ
ภาพถ่ายบกพร่อง 
 

ประการท่ีสอง กระบวนการสูญเสียคุณลักษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในภาพถ่ายเกิดข้ึนในกรณีท่ี
รูปสัญญะมีความชดัเจนสามารถหมายรู้ถึงวตัถุตน้ฉบบัไดอ้ยา่งเท่ียงตรง สามารถระบุชดัได ้แต่การ
สูญเสียการเช่ือมโยงเกิดข้ึนในการเช่ือมโยงความหมายในระดับการตีความ (Connotation) 
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ความหมายโดยนยัท่ีเกิดข้ึนอยา่งสะเปะสะปะ(Arbitrariness) สามารถพบไดเ้ม่ือภาพถ่ายปฏิสัมพนัธ์
กบัสังคมความหมายท่ีเกิดภายนอกเฟรมภาพ ความเป็นไปไดข้องความหมายจ านวนมาก ท าให้
ความเป็นจริงและความหมายท่ีเท่ียงตรงของภาพถ่ายไม่มีอีกต่อไป ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดก้บังาน
ภาพถ่ายทุกชนิด 
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ABSTRACT 

The study of the deprivation of Indexicality, a way to interpretation of the meaning in 
Photography, a relationship or reference which links between icon in the image to subjects in the 
real world. It’s also reflects the reality and reliability in the Photography by analyzing through 
Photography’s historical, concepts, paradigms and social phenomena that happen to photos. 
 

The result indicates that the deprivations of Indexicality are occurred in two separate levels. 
 

Firstly, the signifiers (Icon) lack of clarity that is not able to notify viewers to identify the original 
object. The deprivation of Indexicality affected in the Denotation state, translation of a sign to 
its meaning. Caused by an error in the photographic practice or interfered by photographer to 
distort or manipulate the context of photography. The deprivation in this level may not much 
change the identically meaning but the reliability of photography is questioned. 
 

Secondly, the deprivation of Indexicality as the Indexicality is shifted and affected in Connotation 
state. It’s occurred deven though the icon/signifiers can refer to the original object accurately but 
the identifying of the associating meaning is interrupted. As the Arbitrariness can be found when 
the photographs are interacting with the social interaction which the interpretation are originated 
outside the photographic frame, the possibility of unclear meanings makes the Indexicality 
become instability. As well as the reality and meaning is no longer accurate and occur able to 
allgenres of photography. 


