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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

การถ่ายภาพเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้ของมนุษย์ เม่ือโลกเข้าสู่ยุคของการถ่ายภาพ ส่ือใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพในการสร้างและผลิตซ ้ าภาพแทนของสรรพส่ิงไดอ้ยา่งง่ายดายในปริมาณมากและรวดเร็ว 
ภาพถ่ายน าเสนอขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์น่าเช่ือถือดว้ยคุณลกัษณะส าคญัพื้นฐานของภาพถ่าย ท่ีเกิดข้ึน
ไม่ไดห้าก ณ เวลานั้นกลอ้งถ่ายภาพไม่ไดเ้ผชิญหนา้กบัตวัแบบหรือเหตุการณ์ท่ีตอ้งการจะบนัทึก 
กระบวนการถ่ายภาพเก็บแสงท่ีสะทอ้นจากวตัถุเขา้สู่หน้าเลนส์แลว้บนัทึกเป็นรายละเอียดเน้ือหา
บนส่ือบนัทึก ไม่ว่าจะในรูปแบบของสารไวแสงหรือรหัสขอ้มูลในระบบบนัทึกภาพแบบดิจิทลั 
จุดประสงค์ในการใช้งานภาพถ่ายไม่ว่าจะเพื่อบนัทึก น าเสนอ การบอกเล่าเร่ืองราวหรือการเป็น
เคร่ืองยืนยนัเหตุการณ์ ภาพท่ีคร้ังหน่ึงสายตามนุษยไ์ม่สามารถมองเห็นได ้ภาพถ่ายถูกใช้เพื่อการ
พิสูจน์ทราบส่ิงท่ีเป็นท าถามบันทึกและถ่ายทอดวิถีชีวิต เหตุการณ์ส าคญั ภาพแทนของสังคม 
ภาพถ่ายน าเสนอส่ิงแปลกใหม่มาสู่สายตามนุษยเ์สมอไม่ว่าจะเกิดจากส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีห่างไกล
ออกไปบนโลกหรือแมแ้ต่นอกโลก ก็สามารถส่งต่อให้ผูอ่ื้นสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน 
และดูน่าเช่ือถือ 
 
ดว้ยภาพถ่ายเป็นทั้งวทิยาศาสตร์และศิลปะสองคุณสมบติัท่ีท าให้ส่ืออยา่งภาพถ่ายนั้นน่าเช่ือถือกวา่
ภาพวาด ภาพถ่ายเป็นกระบวนการท างานเชิงกลไกจกัรกลของกลอ้งถ่ายภาพผสานกบัระบบไฟฟ้า
หรือสารเคมีของกล้องในระบบฟิล์มหรือดิจิทลัเคร่ืองมือดงักล่าวเปิดโอกาสให้มนุษยส์ามารถ
บนัทึกรายละเอียดไดอ้ย่างเท่ียงตรงเสมือนจริงความน่าเช่ือถือในภาพถ่ายน่ีเองท่ีเป็นประเด็นซ่ึง
ผูว้ิจยัให้ความส าคญัและมีเป้าหมายท่ีจะวิเคราะห์เพื่อท าความเขา้ใจ ภาพถ่ายครองความน่าเช่ือถือ
ดว้ยจุดก าเนิดของภาพถ่ายเอง การเป็นภาพแทนความจริงของภาพถ่ายถูกน ามาใชใ้นยุคแรกเร่ิมนบั
จากก าเนิดภาพถ่ายอยา่งเป็นทางการ ภาพถ่ายถูกใชง้านเพื่อเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีถูกประดิษฐข้ึ์นเพื่อ
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ตอบสนองส่ิงท่ีทศันศิลป์ท่ีเคยมีอยูไ่ม่สามารถท าได ้นัน่คือความเท่ียงตรงในการถ่ายทอดและง่าย
ต่อการใชง้าน ภาพถ่ายถูกน ามาใชเ้พื่อประกอบการศึกษา ต าราทางการแพทย ์ประกอบเป็นขอ้มูล
เชิงประจกัษ์เพื่อแสดงเอกลกัษณ์ทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยา อย่างมุมมองของโลกยุคล่าอาณา
นิคมภาพถ่ายถูกใชเ้พื่อบนัทึกความแตกต่างทางชาติพรรณน่าล่าอาณานิคมใชง้านกลอ้งถ่ายภาพเพื่อ
ออกตามล่าส่ิงแปลกใหม่ ภาพถ่ายจ านวนมากท่ีถูกผลิตข้ึนจากมือของผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อ
น าเสนอภาพจากอีกฟากหน่ึงของโลก ความต่ืนเตน้ต่อภาพท่ีไม่เคยพบเจอของส่ิงท่ีหลายคนไม่เคย
คิดฝันวา่มนัมีอยู่จริง ส่ิงผูค้นไม่เคยไดเ้ห็นมาก่อน ความสามารถในการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีคร้ัง
หน่ึงมีอยู่จริงบนโลกวตัถุปรากฏให้เห็นอยู่ในภาพ คือการแสดงให้เห็น 1 ใน 3 คุณลกัษณะจาก
แนวคิดสัญวิทยา (Semiology) อนัประกอบไปดว้ยรูปสัญญะ (Iconic) สัญลกัษณ์ (Symbolic) และ
ดชันี (Indexical) 
 
อินเด็กซิคลาลิต้ี (Indexicality) กระบวนการเช่ือมโยงท าหนา้ท่ีเป็นเช่ือมระหวา่งส่ิงท่ีปรากฏในภาพ
กบัส่ิงท่ีมีตวัตนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงยกตวัอย่างให้เห็นได้ชัดในการท างานของอินเด็กซ์      
ซิคอลลิต้ี ในภาพถ่ายคือภาพจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากปราศจากแสงท่ีสะท้อนมาจากวตัถุ
ตรงหน้ากลอ้งถ่ายภาพ แน่นอนวา่ช่างภาพจะไม่สามารถบนัทึกภาพของตึกท่ีถูกไฟไหมเ้อาไวไ้ด้
หากช่างภาพไม่ไดไ้ปยนือยู ่ณ จุดนั้น ขณะท่ีเพลิงก าลงัลุกไหม ้ช่างภาพเลือกเก็บบนัทึกค่าแสงของ
เหตุการณ์ท่ีสะทอ้นเขา้มาย ั้งกลอ้งเพื่อสร้างให้เกิดเป็นภาพหรือภาพถ่ายของหญิงสาวผูง้ดงามจะ
เกิดข้ึนไม่ได้หากหญิงสาวคนนั้ นไม่ได้พบกับช่างภาพเม่ือผูช้มเห็นรายละเอียดในภาพส่วน
เช่ือมโยงจะเช่ือมไปสู่ตวัแบบหรือเหตุการณ์เกิดเป็นความหมายทั้งโดยตรงและโดยนยั การท่ีอินเด็ก
ซิคอลลิต้ีจะท างานได้เท่ียงตรงข้ึนอยู่กับความชัดเจนของรายละเอียดในภาพท่ีสามารถให้ผูช้ม
อนุมานได้ว่าส่ิงท่ีเห็นในภาพคือส่ิงใด การเช่ือมโยงดงักล่าวคือความน่าเช่ือถือของภาพถ่ายหาก
เทียบกบัภาพท่ีสร้างข้ึนจากกระบวนการอ่ืนเช่นภาพจิตรกรรม คุณลกัษณะในการสร้างให้เกิดเป็น
ภาพดังท่ีกล่าวมา ภาพถ่ายจึงถูกยกย่องให้เป็นเคร่ืองมือในการยืนยนัความเป็นจริงท่ีมีความ
น่าเช่ือถือสูงสุด 
 
เม่ือยอ้นกลบัไปมองโลกแห่งการรับรู้ก่อนปีค.ศ. 1839 ช่วงเวลาก่อนท่ีมนุษยจ์ะรู้จกักระบวนการ
ถ่ายภาพ เคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ีแสดงและถ่ายทอดรายละเอียดหน่ึงเดียวฝากไวก้บัภาพวาด มนัเป็น
ปัญหาท่ีน่าหนักใจเม่ือนักวิทยาศาสตร์หรือนักส ารวจท่ีเดินทางออกไปในสถานท่ีไกลโพน้ ภาพ
ของดินแดนแปลกใหม่ ส่ิงมีชีวิตใหม่ท่ีถูกค้นพบ แน่นอนว่าการบอกเล่าด้วยค าพูดหรือการจด
บนัทึกไม่อาจถ่ายทอดรายละเอียดให้เห็นได้เท่ียงตรงอย่างท่ีนักส ารวจได้มองเห็น การคดัลอก
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รูปร่างหนา้ตาของแมลงหรือสถานท่ีไม่สามารถท าข้ึนมาไดด้ว้ยตวัของพวกเขาเอง นกัวิทยาศาสตร์
หรือผูค้นในแวดวงอ่ืนๆ จ าเป็นตอ้งพึ่งพาจิตรกร ทกัษะในการวาดเป็นทกัษะเฉพาะไม่ใช่ส่ิงท่ีทุก
คนสามารถท าได ้โดยเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการคดัลอกส่ิงท่ีเป็นอยูใ่หดู้เสมือนจริง ทวา่แมแ้ต่ตวัจิตรกร
แต่ละคนก็มีระดบัของทกัษะแตกต่างกนั และมุมมองต่อส่ิงท่ีเห็นก็ดูเหมือนวา่จะแตกต่างกนัยงัไม่
นบัรวมมุมมองในการตอ้งการรายละเอียดของผูน้ าภาพนั้นไปใช้งาน ภาพท่ีไดจ้ากการวาดนั้นไม่
เคยครบถ้วนในรายละเอียดอย่างสมบูรณ์แบบ ท าให้ความน่าเช่ือถือของภาพวาดยงัเป็นท่ีถูกตั้ง
ค  าถาม เพราะภาพวาดมีคุณลกัษณะเช่นเดียวกบัขอ้ความนกัเขียนหรือนกัเล่าเร่ือง มนัถูกสร้างข้ึน
จากแผน่กระดาษท่ีวา่งเปล่า จิตกรเป็นผูขี้ดเขียนให้เกิดเป็นภาพข้ึนมาอย่างอิสระ นกัวิทยาศาสตร์
กบัจิตรกรยงัมีการถกเถียงกนับ่อยคร้ังจากมุมมองต่อการถ่ายทอดความเป็นจริงท่ีคลาดเคล่ือนอาจ
เพราะในการท างานของจิตกรอยู่ภายใตก้รอบของความเป็นอตัตวิสัย (Subjectivities) การวาดภาพ
ภูมิทศัน์เพื่อประกอบบทความของนกัส ารวจ หรือขอ้มูลเชิงวทิยาศาสตร์ตอ้งการมุมมองท่ีเสมือจริง
สูงสุดทวา่จิตรกรกลบัสอดแทรกมุมมอง คลาดเคล่ือนจากความรู้สึก คลาดเคล่ือนเพราะระยะเวลา
ต่อการสร้างภาพวาดนั้นต้องการระยะเวลานานเกินไป จนบางคร้ังอาจต้องเสริมหรือเติมแต่ง
บางส่วนท าให้ตวัแบบเหล่านั้นแตกต่างไปจากเดิม จึงไม่น่าแปลกใจเม่ือกระบวนการถ่ายภาพไดถื้อ
ก าเนิดข้ึนอยา่งเป็นทางการในประเทศฝร่ังเศสโดยนกัเคมีชาวฝร่ังเศส หลุยส์ จาเคอร์ แมนเด ดาแกร์ 
(Louis Jacques-Mandé Daguerre) ทดลองสร้างวสัดุไวแสงเพื่อใช้เป็นส่ือบันทึกส าหรับกล้อง
ถ่ายภาพท่ีพฒันาข้ึนในยุคแรก ออบสคูร่า(Camera Obscura) กระบวนการท่ีดาแกร์คิดคน้ในตอน
แรกคือไดออรามา (Diorama) ขณะเดียวกนั นีเซฟอร์เนียฟ (NicéphoreNiépce) ไดคิ้ดคน้กระบวน-
การช่ือเฮลิโอกราฟฟ่ี  (Heliography) หลังจากท่ีทั้งสองคนได้พบและแลกเปล่ียนแนวคิดในการ
พฒันาวสัดุไวแสงเพื่อกระบวนการถ่ายภาพท่ีดีข้ึน ทั้ งสองกลายมาเป็นหุ้นส่วนในการพฒันา
ร่วมกนักวา่ 4 ปี กระทัง่เนียฟ ถึงกรรมไปก่อน ดาแกร์จึงพฒันากระบวนการเฮลิโอกราฟฟ่ีควบคู่กบั
กระบวนการไดออรามา จนสามารถทดลองถ่ายภาพไดเ้ป็นผลส าเร็จ ดาแกร์ตั้งช่ือกระบวนการท่ี
พฒันาใหม่น้ีวา่ ดาแกโรไทป์ (Daguerreotype) ก าเนิดเป็นกลวิธีบนัทึกภาพจากแสง (Photography) 
ท่ีเช่ือถือไดก้ารคดัลอกรายละเอียดท่ีเห็นไดอ้ยา่งเท่ียงตรงรูปแบบการบนัทึกดว้ยเคร่ืองกลไกท าให้
ภาพถ่ายกา้วเขา้มาพร้อมกบัหยิบยืน่จุดจบแก่ภาพวาดในฐานะเคร่ืองมือสร้างภาพแทนความเป็นจริง
ท่ีเท่ียงตรงยิง่กวา่ 
 
กวา่ 200 ปีท่ีภาพถ่ายท าหนา้ท่ีในการเป็นภาพแทนความเป็นจริงไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม แนวคิดและองค์
ความรู้ต่อการถ่ายภาพแตกออกเป็นสายลัทธิและสไตล์ในการท างานอย่างกวา้งขวาง แต่ความ
หลากหลายและการเปล่ียนแปลงแนวคิดต่อการถ่ายภาพนั้นเอง ผลกัดนัให้ภาพถ่ายยอ้นคืนชะตา
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กรรมเดียวกนัท่ีเคยเกิดข้ึนกบัภาพวาดใหก้ลบัมาเกิดข้ึนอีกคร้ัง จุดเปล่ียนส าคญัท่ีท าใหค้นตระหนกั
รู้วา่เคร่ืองมือท่ีคร้ังหน่ึงเคยไดรั้บการยอมรับวา่มีความน่าเช่ือถือสูงสุดในการน าเสนอความจริง ทวา่
ภาพถ่ายเองก็สามารถคลาดเคล่ือนหรือสูญเสียความเป็นจริง มนัอาจไม่เป็นไปตามจริงอยา่งท่ีเราคิด 
เหตุการณ์หรือขอ้พิพาทเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจนเกิดเป็นวาทกรรมในสังคมต่อความเป็นจริงท่ีปรากฏใน
ภาพถ่าย เร่ิมจากการท างานในสายงานถ่ายภาพเชิงสารคดีและวารสาร ตวัอยา่งท่ีชดัเจนเช่น อาเทอร์
โรท์สทีน (Arthur Rothstein) กับภาพ The Bleached Skull of a Steer on the Dry Sun-baked Earth 
of the South Dakota Dry Lands (May 1936) ผลงานของช่างภาพชาวอเมริกันใต้การท างานของ 
FSA หรือ  Farm Security Administration เป็นภาพซากหัวกะโหลกวัวท่ี ถูกวางไว้บนพื้ น ดิน
แตกระแหงท่ีถูกใช้เพื่อเรียกร้องจิตส านึกของผูค้นในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ภาพท่ีถูกน าไปประกอบบทความวา่เป็นผลกระทบของการใชส้ารเคมีซ่ึงส่งผลต่อระบบ
นิเวท เม่ือความจริงปรากฏออกมาสู่สังคมวา่หวักะโหลกนั้นแทจ้ริงแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยจากท่ีหน่ึงไป
วางไวบ้นพื้นดินท่ีแตกระแหง (แมว้่ามนัจะมีเหตุการณ์เช่นน้ีอยู่จริงในประเทศท่ีกวา้งใหญ่อย่าง
สหรัฐอเมริกา) แต่ในกรอบของการมองภาพถ่ายสารคดีในช่วงเวลานั้นซ่ึงความส าคญักบัความ
ซ่ือตรงในการน าเสนอ ท าใหป้ระเด็นส าคญัอยา่งรากฐานความน่าเช่ือถือในภาพดงักล่าวสั่นคลอน 
 
การจบัยา้ยองค์ประกอบต่างๆ ในเฟรมของช่างภาพ หรืออาจเรียกได้ว่าการ “มือบอน” เป็นการ
เปล่ียนแปลงสภาพความเป็นจริงท่ีมนัเป็นอยูเ่ปล่ียนจากการน าเสนอ “ความเป็นจริงท่ีปรากฏ” ให้
การเป็นการ “ประกอบสร้างความเป็นจริงข้ึนมาใหม่” ไม่เพียงแต่การจบัยา้ยวตัถุหรือผูค้นในภาพ 
(Misplace) เท่านั้น แต่การถ่ายภาพก็มีความเป็นอตัตวิสัยเช่นเดียวกนักบัภาพวาด ดว้ยเคร่ืองมือใน
การจดัองคป์ระกอบ การครอปตดัภาพบางส่วนออกไป การเลือกใชเ้ทคนิคในการจดัองค์ประกอบ
ภาพ การเลือกมุมมอง การเลือกจงัหวะเวลา การใช้ทศันมิติเพื่อลวงตาผูช้ม รวมทั้ งค  าบรรยาย 
(caption) ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลในการประกอบสร้างความหมายในภาพ ช่างภาพสามารถท าให้คน
หน่ึงดูน่าเกรงขาม หรือดูน่าสงสาร เพียงแค่เลือกใชมุ้มมองให้เหมาะสม ช่างภาพสามารถท าให้คน
หน่ึงดูน่าตลกขบขัน หรือน่าเกรงกลัวได้ด้วยการเลือกจังหวะในการลั่นชัตเตอร์ท่ีเหมาะสม 
คุณลกัษณะส าคญัอีกประการของภาพถ่ายคือเป็นความอ่อนแอทางการให้ความหมาย “ภาพหน่ึง
ภาพแทนค าพูดไดน้บัพนัค า” นัน่สิแลว้ตกลงมนัค าไหน ค าถามเหล่าน้ีเกิดข้ึนกบัช่างภาพและศิลปิน
เสมอมา หากเป็นการท างานในสายงานช่างภาพสมคัรเล่นมนัอาจฟังดูน่าประทบัใจท่ีภาพถ่ายภาพ
เดียวกบัสามารถแสดงความหมายไดอ้ยา่งหลากหลาย แต่หากมองในมุมของความเท่ียงตรงในการ
ส่ือสารหรือบอกเล่าเร่ืองราวภาพถ่ายไม่สามารถท างานไดอ้ย่างเท่ียงตรงหากปราศจากค าบรรยาย
หรือบริบทแวดลอ้มท่ีชดัเจน (Chris Meyer 2014, ออนไลน)์ 
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ยงัไม่นับรวมถึงการใช้เทคนิคพิเศษในห้องมืด การเพน้ท์ฟิล์มดว้ยหมึก การซ้อนฟิล์ม กระตดัต่อ 
คอลลาจ และมอนทาจช์ เช่นภาพของฮิตเลอร์ก าลงัจะเชือดเป็ด ช่างภาพสร้างภาพเหล่าน้ีข้ึนมาดว้ย
เหตุผลประการอ่ืนนอกเหนือไปจากการน าเสนอความเป็นจริงแต่เพื่อโนม้นาวหรือเสียดสี และผลิต
ซ ้ าภาพบนัทึกท่ีเคยมีอยูแ่ต่เดิมจากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีอยูใ่นมือของช่างภาพ
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลง หรือประกอบสร้างความจริงข้ึนมาใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอนการถ่าย แต่ในการ
บิดเบือนภาพแทนท่ีเกิดจากอตัตวสิัยในขั้นตอนของการถ่ายนั้น ภาพถ่ายก็ยงัคงคุณลกัษณะของการ
เป็นอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีอยูเ่ช่นเดิมแต่วตัถุประสงคข์องการปรับเปล่ียน ลดทอน เคล่ือนยา้ย รวมไปถึง
การซ่อนด้วยเทคนิคพิ เศษต่างๆ ของช่างภาพ ท าให้ภาพถ่ายเดินมายงัจุดจบในการสูญเสีย
คุณลกัษณะของส่วนเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งรายละเอียดท่ีปรากฏบนภาพกบัส่ิงท่ีมีอยูใ่นกบัโลก
วตัถุได้สูญส้ินคุณค่าไป จุดเปล่ียนส าคัญท่ีสุดของการพังทลายของการเป็นส่วนเช่ือมโยง 
(Indexicality) ยงัมาพร้อมกบัการโอนถ่ายเขา้สู่ยุคดิจิทลั การก าเนิดข้ึนของโปรแกรมตกแต่งภาพ
อย่างPhotoshop นบัตั้งแต่เวอร์ชนัแรกจนมาถึงเวอร์ชนั CS 6 ความสามารถของการ Manipulation 
บนหน้าจอมอนิเตอร์ ช่วยให้ช่างภาพสามารถสร้างภาพข้ึนมาใหม่ทั้งหมดดว้ยห้องมืดดิจิทลัโดย
ปราศจากส่วนเช่ือมโยง ช่างภาพสามารถสร้างภาพถ่ายของนายกรัฐมนตรีท่ีก าลงัยนือยูท่่ามกลางฝงู
จระเข ้โดยท่ีภาพนั้นนายกอาจยืนอยูท่ี่อ่ืน และจระเขก้็อาจอยูอี่กซีกหน่ึงของโลกแต่สามารถผสาน
เขา้ไวด้ว้ยกนัจากเทคโนโลยีการปรับแต่งภาพ แน่นอนการกระท าดงักล่าวไม่ใช่การน าเสนอความ
เป็นจริงแต่เป็นการประกอบสร้างความเป็นจริงข้ึนมาใหม่ แอปพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือท่ีช่วย
ปรับเปล่ียนภาพใหดู้ดีข้ึน หรือเปล่ียนคนหนา้ตาธรรมดาให้กลายเป็นนางฟ้า หรือแมแ้ต่เปล่ียนผใีห้
กลายเป็นคนไดอ้ยา่งง่ายดายโดยไม่ตอ้งอาศยัทกัษะทางดา้นเทคนิคแต่อยา่งใด 
 
จากค ากล่าวท่ีวา่ “ภาพถ่ายถูกหลอกหลอนจากจิตวิญญาณของจิตรกรรม” แต่ความยอ้นแยง้อีกดา้น
หน่ึง เราอาจกล่าววา่ “ภาพถ่ายแทจ้ริงแลว้กลบัหลอกหลอนไดน่้ากลวัยิง่กวา่ภาพวาด”  (ธนาวิ  โชติ
ประดิษฐ์ 2553, 182) ท่ีแปลความจาก “Once people said painting was dead…. but now photo was 
also dead” ค ากล่าวของ พอล์ล ดีราโรช์ (Paul Delaroche) คร้ังหน่ึงภาพถ่ายและภาพวาดคร้ังหน่ึง
เคยมีจุดร่วมในพนัธะกิจเดียวกนัท่ีถูกใชเ้พื่อน าเสนอความเป็นจริง เม่ือการรุกล ้าของภาพถ่ายเขา้มา
ในสังคมท่ีพึ่งพาอาศยัภาพวาด โดยธรรมชาติภาพวาดเป็นการประกอบสร้างรายละเอียดต่างๆ ข้ึน
ภายใตอิ้ทธิพลของการเป็นอตัตวิสัย ตอ้งอาศยัทักษะฝีมือของจิตรกรเพื่อให้สามารถท าคล้ายท า
เหมือนซ่ึงคุณลกัษณะของภาพวาดน้ีผูค้นทัว่ไปทราบกนัดี ทว่าการตายของภาพวาดจึงเกิดข้ึนและ
จบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน แต่กลับกันในมุมมองของภาพถ่ายท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกับความ
ไวว้างใจในคุณลักษณะแต่ก าเนิดของภาพถ่าย ท่ีเกิดมาพร้อมกับความเป็นเคร่ืองคัดลองด้วย



 

6 
 

กระบวนการจกัรกลท่ีดูแล้วโน้มเอียงไปทางภววิสัยมากกว่า ผูว้ิจยัเห็นด้วยกบัแนวคิดของ ธนาว ิ
โชติประดิษฐ์ ท่ีว่า “การตายของภาพถ่ายในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงการหายไปหรือจบส้ินลงในการใช้
งาน แต่เป็นการตายในพนัธะกิจของทั้งภาพวาดและภาพถ่ายท่ีจะแสดงจุดยืนในการเป็นภาพแทน
ความเป็นจริงท่ีเท่ียงตรง” ความจริงท่ีภาพถ่ายน าเสนอแน่นอนวา่สมบูรณ์และแม่นย  ามากกวา่งาน
จิตรกรรม ส่ิงท่ียงัท าให้ผูค้นไม่ตะหนกัถึงการตายท่ีเกิดข้ึนกบัภาพถ่าย อาจเน่ืองดว้ยผูค้นยงัคงยึด
ติดกบักรอบคิดท่ีวา่ภาพนั้นมีอินเด็กซิคลอลิต้ีอยู ่ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถสร้างใหเ้กิดเป็นภาพได ้
 
ดงันั้นภาพท่ีแสดงให้เห็นเราจึงมกัถูกท าให้ผูค้นเช่ือโดยปราศจากการตั้งค  าถาม ผูค้นยงัคงบริโภค
ขอ้มูลทางสายตาท่ีแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเราไม่มีทางได้เห็นใน
สภาวะแวดลอมปกติ อะไรคือสาเหตุท่ียงัท าให้ผูค้นส่วนใหญ่ยงัเช่ือในภาพถ่าย เราเช่ือถือภาพถ่าย
ในโฆษณาของหญิงสาวท่ีมีวงแขนเนียนเรียบราวกระดาษ ครีมทาใตว้งแขนท่ีช่วยให้ใตว้งแขนคุณ
ขาวเนียนไดจ้ริงเหมือนดัง่ภาพโฆษณาหรือภาพถ่ายภาพเดียวกนัแต่ถูกน าไปใช้น าเสนอประกอบ
เร่ืองราวท่ีแตกต่างกนัไปในส่ือออนไลน์ หากเช่นนั้นภาพถ่ายยงัเป็นเคร่ืองมือส าหรับน าเสนอความ
เป็นจริงท่ีน่าเช่ือถือไดอ้ยูห่รือไม่ 
 
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเน้นท่ีจะศึกษากระบวนทศัน์และศึกษาคุณลกัษณะในการมองภาพถ่าย 
(ในบทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม) ผูว้ิจยัเร่ิมต้นด้วยการศึกษาข้อมูลด้านประวติัศาสตร์ศิลป์บน
ขอบเขตของการถ่ายภาพ คุณลกัษณะและสถานะของภาพถ่ายในแต่และช่วงสมยัอา้งอิงตามการ
เคล่ือนตัวตามประวัติศาสตร์แนวคิดรวมทั้ งทฤษฏีท่ีในสาขาท่ี เก่ียวข้อง เช่น สังคมวิทยา              
สัญวิทยา การประกอบสร้างความหมายการตีความหมาย ปรัชญา วฒันธรรม ผูว้ิจยัพยายามท่ีจะท า
ความเข้าใจสภาพความเป็นจริงทางสังคม ต่อกระบวนการสร้างกระบวนการตีความหมายและ
ผลลพัธ์ของผูช้มจากการไดต้ระหนกัรับรู้ถึงหนา้ท่ีและความน่าเช่ือถือของภาพถ่ายในปัจจุบนั ผูว้จิยั
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากขอ้มูล สรุปให้เกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจในประเด็นท่ีกล่าวมา เม่ือได้
ขอ้คน้พบการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะถูกน าไปสรุปเป็นแนวคิดรอบยอด เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานส่ือศิลปะเพื่อน าเสนอ ควบคู่ไปกบังานวจิยัช้ินน้ี ในทา้ยท่ีสุดผูว้จิยัยงัหวงัวา่งานวจิยัน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูส้นใจศึกษาความรู้ในวชิาการถ่ายภาพ และผูศึ้กษาศาสตร์แขนงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดบ้า้ง
ไม่มากก็นอ้ย 
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ค ำถำมกำรวจัิย 

อะไรคือกระบวนการหรือปัจจยัท่ีเป็นตน้ก าเนิดการสูญเสียอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีหรือส่วนเช่ือมโยง
ความเป็นจริงในภาพถ่าย 
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีหรือส่วนเช่ือมโยงความหมายและความ       
 เป็นจริง 
 2. เพื่อศึกษากระบวนทศัน์ต่อความเป็นจริงและความน่าเช่ือถือของภาพถ่าย 
 3. เพื่อน าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานส่ือศิลปะ 

ข้อตกลงกำรวจัิย 

  1.  การวจิยัน้ีศึกษาประวติัศาสตร์แนวคิดของภาพถ่ายตั้งแต่ ค.ศ. 1839 จนถึงปัจจุบนั 
 2. การวจิยัน้ีท าความเขา้ใจภาพถ่ายเม่ือสูญเสียอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ี (Indexicality)  
 3.  การวจิยัน้ีเพื่อหาแนวคิดรวบยอดส าหรับสร้างสรรคเ์ป็นผลงานส่ือศิลปะภาพถ่าย 

ขอบเขตของกำรวจัิย 

  1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ความเป็นมาของภาพถ่าย การก าเนิด สถานะและวิวฒันาการของ 
ภาพในยุคแรกเร่ิมถึงปัจจุบนั สายสกุลของภาพถ่ายคุณลกัษณะของภาพถ่าย ท่ีปรากฏ
เชิงเอกสาร ส่ิงพิมพ ์วารสาร บทความ ต ารา วดิีโอเทป บทสัมภาษณ์ และงานวจิยัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ 

  2. ขอบเขตด้านระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  
Research) ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลในระดบัตวับท (text) และวิเคราะห์ผลงาน
ตวัอย่างรวมทั้งศึกษาปรากฏการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงและคุณลกัษณะอินเด็กซ์ 
ซิคอลลิต้ี 

 3. ขอบเขตด้านเวลา ด าเนินการวิจยัภายในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ.
2557 เป็นระยะเวลารวม 6 เดือน 

 4. แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาและสัมภาษณ์ผลงานภาพถ่ายศิลปะและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
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Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากเอกสารต ารา บทความ งานวิจยั และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง
รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปรากฏการณ์ของภาพถ่ายและสังคม เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ เม่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดแลว้จึงน ามาวเิคราะห์สรุปหา
ปัจจยัในรูปแบบบทความเชิงพรรณนา 

นิยำมค ำส ำคัญ 

วตัถุรูปธรรม  (The Thing Itself) ความสามารถในการปรากฏรายละเอียดของภาพถ่ายท่ี 
เกิดจาก การบนัทึกวตัถุตน้ฉบบัท่ีอยูห่นา้เลนส์ไดอ้ยา่งเท่ียงตรงเสมือน
จริงท าใหผู้ม้องภาพรับรู้ไดว้า่รายละเอียดท่ีเห็นคือส่ิงใด 

อินเด็กซ์ซิคอลลิต้ี  (Indexicality) กระบวนการเช่ือมโยงรูปสัญญะและความหมายระหวา่ง 
วตัถุรูปธรรม (The Thing Itself) ท่ีปรากฏในภาพกบัวตัถุตน้ฉบบั  

  (The Object Itself) ในโลกวตัถุรวมถึงกระบวนการเช่ือมโยงความหมาย
ระหวา่งส่ิงท่ีไม่ไดป้รากฏใหเ้ห็นในภาพแต่สามารถอนุมานถึงความหมาย
เหล่านั้นได ้

ความสะเปะสะปะ (Arbitrariness) รูปแบบท่ีไม่แน่นนอนของกระบวนการถอดความหมาย 
ขั้นท่ีสอง (ความหมายโดยนยั) เป็นปัจจยัท่ีท าใหคุ้ณลกัษณะอินเด็กซ์      
ซิคอลลิต้ี ท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งวตัถุรูปธรรมกบัวตัถุตน้ฉบบัและ
ความหมายเกิดความหลากเล่ือนไม่แน่นอน ความหมายท่ีไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้ง
สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีปรากฏ ผูใ้หค้วามหมายท าการประกอบความหมายภายใต้
อิทธิพลทางสังคมซ่ึงอยูน่อกเหนือจากรายละเอียดท่ีปรากฏในเฟรมภาพ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

เพื่อท าความเขา้ใจกบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการถ่ายภาพ วิวฒันาการ และการใช้งานภาพถ่ายทั้ง
กระบวนทศัน์ของสังคมท่ีมีต่อภาพถ่ายแต่ละยุค ประวติัศาสตร์ภาพถ่ายแนวคิดและหนา้ท่ีและการ
ใชง้าน หนา้ท่ี มุมมองท่ีผูค้นมีต่อกระบวนการถ่ายภาพความรู้ความเขา้ใจในเชิงลึกของกระบวนการ
บนัทึก (Photographic Practices) เหล่าน้ีคือเป้าหมายส าคญัท่ีผูว้ิจยัน้ีตอ้งการท่ีจะสร้างกรอบความรู้
ให้ชดัเจนโลกปัจจุบนัใช้ภาพถ่ายตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตวัตนของบุคคล ภาพบนบตัร
ประจ าตวัประชาชน ภาพประกอบหนงัสือ หรือในเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งหลกัฐานในการเอาผิดคนร้าย 
ภาพแสดงพื้นท่ีเกิดเหตุส าหรับเป็นเคร่ืองมือยืนยนับนชั้นศาลในการเอาผิดคนร้าย ภาพถ่ายคนมี
ช่ือเสียง หนงัสือเบ้ืองหลงัชีวติดาราท่ีน าเสนอภาพลบัๆ ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ภาพข่าวความรุนแรง 
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ภาพของเหตุการณ์ส าคญั เร่ืองราวท่ีน่าตกตะลึง ภาพโฆษนาชวนเช่ือทั้งหลาย ภาพท่ีถ่ายจากนอก
โลก ความน่าเช่ือถือของภาพถ่ายคุณค่าของมนัเปล่ียนแปลงไปอย่างไรจากวนัท่ีภาพถ่ายเกิดข้ึน
อยา่งเป็นทางการ ส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นภาพมนัคือความเป็นจริง หรือความหมายท่ีเกิดจากการตระหนกั
รู้ของผูค้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ดงันั้นส าหรับผูว้ิจยัการศึกษาภาพถ่ายส่ืออนัทรงพลงัและใกลชิ้ดกบัวิถี
ชีวติมนุษยม์ากท่ีสุดส่ือหน่ึงจึงเป็นส่ิงส าคญั 
 
การท่ีภาพถ่ายมีความเหมือนจริงตามธรรมชาติ จากคุณสมบติัวา่ดว้ยการมีส่วนเช่ือมโยงความเป็น
จริงเหนือส่ิงอ่ืนใดเม่ือเปรียบเทียบกบับรรดาทางศิลปะทั้งปวงเราจึงหลงคิดไปวา่ส่ิงท่ีมองเห็นอยู่
ในภาพถ่ายนั้นคือภาพสะทอ้นของความเป็นจริงท่ีสมบูรณ์แบบ นั่นคือความน่ากลวัของปัญหาท่ี
ก าลงัเกิดข้ึน เราปฏิเสธไม่ไดว้่าส่ิงท่ีอยู่ในภาพนั้นเคยมีอยูจ่ริง การน าเสนอความเป็นจริง การเคย
เป็น เคยมีอยู ่ส่ิงเหล่าน้ีไดส้ร้างให้เกิดเป็นเคร่ืองมือในการมองเห็นปีศาจท่ีน่าหวาดกลวัในภาพถ่าย 
ความเป็นจริงท่ีปรากฏในภาพถ่ายนั้นเป็นเพียงเส้ียวเล็กๆ ท่ีถูกเก็บกกัเอาไวส่้วนความเป็นจริงท่ี
สมบูรณ์แบบถูกผลกัให้อยูน่อกเหนือเฟรมภาพดว้ยมิติของเวลา อตัตวิสัยและวตัถุประสงค์เฉพาะ
ในการประกอบสร้างความหมายของผูส้ร้าง ดงันั้นการถามหาความเป็นจริงในภาพถ่ายมนัจึงเป็นมา
ยาคติพอๆ กบัการสร้างความจริงในศิลปะแขนงอ่ืน ส่ิงท่ีงานวจิยัช้ินน้ีตอ้งการสูงสุดคือ สร้างความ
ตระหนกัรู้ต่อสถานะความน่าเช่ือถือของภาพถ่ายนั้นไดจ้บส้ินลงไปแลว้ และน าเสนอถึงธรรมชาติ
ของความจริงใหม่ของภาพถ่ายในโลกยุคปัจจุบนั ความจริงหรือความเสมือนจริง ส่ิงเหล่าน้ีผูว้ิจยั
คาดหวงัวา่จะสามารถคน้หาและท าความเขา้ใจไดจ้ากงานวจิยัช้ินน้ี นอกจากนั้น 
 
ผู ้วิจ ัยหวงัว่าจะสามารถสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพท่ีจะมีเน้ือหาและความรู้ท่ีควรค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาการถ่ายภาพในประเทศไทย ดว้ยการท่ีความรู้ความเขา้ใจดา้นการถ่ายภาพใน
ประเทศไทยยงัขาดแคลนขอ้มูลเชิงวิชาการ ทฤษฎี แนวคิด ไม่วา่จะเป็นหนงัสือและต าราต่างๆ ใน
รูปแบบภาษาไทย หนงัสือวชิาการเก่ียวกบัการถ่ายภาพท่ีหาไดล้ว้นเป็นหนงัสือเก่ียวกบัเทคนิคและ
วิธีการท่ีมุ่งเน้นเชิงทกัษะท่ีขาดองคค์วามรู้เชิงลึกท่ีเฉพาะเจาะจง ขณะท่ีศิลปะการถ่ายภาพในโลก
ปัจจุบนัเต็มไปด้วยความหลากหลาย เป็นการผสานศาสตร์และศิลป์จากสาขาวิชาต่างๆ เข้าไว้
ด้วยกนัอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด หากงานวิจยัน้ีสามารถเป็นหน่ึงในความพยายามท่ีจะเติมเต็มช่องว่าง
ความรู้ความเขา้ใจช่วยพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบัการถ่ายภาพให้ลดน้อยลงได้ อย่างน้อยก็กบัตวั
ผูว้ิจยัหรือมากไปกวา่นั้น งานวิจยัช้ินน้ีจะสามารถพฒันาความเขา้ใจภาพถ่ายหรือสร้างให้เกิดการ
พูดคุย วิเคราะห์วิพากษ ์ถกเถียงกนัในประเด็นและแนวคิดเชิงปรัชญาสุดทา้ยผูว้ิจยัหวงัวา่เน้ือหาท่ี
รวบรวมไวใ้นวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ซ่ึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาพถ่ายท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาและ
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ทบทวนเพื่อสรุปเป็นผลผลงานการสร้างสรรคแ์ละจดัแสดงเป็นนิทรรศการภาพถ่ายผลลพัธ์จากการ
วิจยัจะมีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจกระบวนการถ่ายภาพ ในทิศทางท่ี
นิตยสารหรือต าราดา้นการถ่ายภาพในประเทศไทยไม่ไดน้ าเสนอ  
 


