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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
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กำรก ำเนิดภำพถ่ำย 

การก าเนิดและการต่อสู่อนัยาวนานของวิวฒันาการของภาพถ่าย จ าเป็นตอ้งศึกษาความเป็นมาผ่าน 
วาทะกรรมระหวา่งทศัน์ศิลป์เก่าและใหม่ ดว้ยความจริงท่ีวา่คร้ังหน่ึงภาพถ่ายเกิดข้ึนภายใตเ้งาของ
จิตรกรรม ทศัน์ศิลป์ท่ีทรงอิทธิพลและมีประวติัศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ยาวนานมาก่อนหนา้ ส่ิงส าคญัหน่ึง
ท่ีเราควรเร่ิมตน้คือการท าความเขา้ใจถึงขอ้แตกต่างระหวา่งภาพถ่ายกบัภาพวาด ซ่ึงท าไดโ้ดยศึกษา
ผ่านกรอบแนวคิดต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย การเปล่ียนผ่าน ทั้ งหน้าท่ีและสถานะของภาพถ่าย 
จนกระทัง่ภาพถ่ายสามารถยืนหยดัไดด้ว้ยตวัของมนัเอง ภาพถ่ายกลายเป็นส่ือใหม่อีกทั้งยืนอยูไ่ด้
ในฐานะเคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลและกลายเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวติมนุษยปั์จจุบนั 
 
ตลอดเวลามนุษย์เราใช้ชีวิตท่ามกลางภาพถ่ายแน่นอนว่ากิจกรรมต่างๆ บนสังคมโลกได้ถูก
ขบัเคล่ือนไปด้วยการท างานของเคร่ืองมือเหล่าน้ี เราเสพยภ์าพตลอดเวลาเพื่อท าความเขา้ใจและ
แทนค่าความหมายหรือเร่ืองราว การท างานของภาพถ่ายในฐานะเคร่ืองมือท่ีรวดเร็วซ่ึงเขา้มาแทนท่ี
ส่ือเก่าอย่างภาพวาดหรือภาพพิมพ์ ท่ีเช่ืองช้ายุ่งยาก และราคาแพงดว้ยคุณลกัษณะของภาพถ่ายท่ี
สามารถผลิตซ ้ าในปริมาณมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่งต่อไดง่้ายเราไม่อาจจินตนาการถึงโลกท่ีปราศจาก
ภาพถ่าย เม่ือใดท่ีภาพถ่ายทั้งหมดนั้นถูกซ่อนเร้นหรือก าจดัไป อาจกลายเป็นจุดส้ินสุดของการ
เรียนรู้เป็นการท าลายความซบัซอ้นของวฒันธรรม 
 
ภาพถ่ายยุคแรกท่ีไดก้ าเนิดข้ึนอยา่งเป็นทางการ กระบวนการในการสร้างวสัดุไวแสงซ่ึงสามารถคง
สภาพภาพถ่ายไดอ้ย่างถาวรกระบวนการในช่ือดาแกร์โรไทพ์ (Daguerreotype) การประกาศอย่าง
เป็นทางการของรัฐบาลฝร่ังเศส โดยเจา้ของกระบวนการหลุยจาคเคอร์แมนดาแกร์ (Louis Jacque 
Mande Daguerre) มีข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1839 เข้าสร้างวสัดุไวแสงเพื่อใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายภาพท่ี
เรียกว่าคาเมร่าออบสคูรา (Camera Obscura) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี ลีโอนาโดดาวินชี (Leonardo 
Da Vinci) เป็นผูเ้ขียนบนัทึกหลกัการท างานของออบสคูราเม่ือ ค.ศ.1490 และมีการพฒันาต่อมา
หลายยุคสมยัจนถูกน ามาใช้งานไดจ้ริงในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 การใช้ประโยชน์โดยการเป็น
เคร่ืองสะทอ้นภาพเพื่อใช้ในการเขียนแบบร่างดว้ยมือ ให้เท่ียงตรงตาทศันมิติ ภาพจิตรกรรมของ
ศิลปินหลายคนท่ีมีความถูกตอ้งของสัดส่วน เกิดข้ึนไดด้ว้ยเคร่ืองมือดงักล่าว ก่อนจะถูกพฒันามา
เป็นกลอ้งถ่ายภาพในปัจจุบนั 
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ภาพท่ี 1 Portable Camera Obscura 

(ท่ีมา: Drawing from Nature, 1781) 

 
ในศตวรรษท่ี 18 และ 19 จ  านวนของกลุ่มชนกลางเพิ่มจ านวนมากข้ึนจากการการเติบโตของ
เศรษฐกิจการคา้ในยคุปฏิวติัอุตสาหกรรม ชนชั้นกลางเหล่านั้นมีความกระหายท่ีอยากเห็นโลกกวา้ง
และแน่นอนกระหายท่ีจะเก็บบนัทึกภาพของส่ิงท่ีพวกเขาไดพ้บเห็นระหวา่งการเดินทาง รวมไปถึง
ภาพวาดของบุคคลท่ีสมจริงเพื่อเป็นเคร่ืองยืนยนัความอนัมัง่คัง่ของผูเ้ป็นเจา้ของ ภาพเหล่านั้น
สามารถแสดงตวัตนและวิถีทางในการด ารงชีวิตของพวกเขาว่าเป็นอยา่งไร ภาพเหมือนของบุคคล
ในยคุนั้นไม่ไดมี้หนา้ท่ีเพียงแสดงรายละเอียดรูปลกัษณ์ แต่มนัถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แสดงให้เห็นถึง
สถานะทางสังคม ภาพกลายเป็นไมบ้รรทดัท่ีใชส้ าหรับช้ีวดัคุณค่า และความส าคญัต่อสังคมท่ีพวก
เขาอาศยัอยูภ่าพเหมือนท่ีวาดโดยจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบสถานะของเจา้ของภาพ
กบัผูค้นรอบขา้ง เพื่อจดัระเบียบสังคมเป็นกลวิธีหน่ึงในการก าหนดชนชั้น เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
น าเสนอวถีิชีวติในอุดมคติและสังคมก็ก็ยดึถือมนัเป็นแนวปฏิบติั (Freund และTagg 1988, 8-18)  
 
เม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี 19 เคร่ืองมืออนัเป็นจุดก าเนิดของกลอ้งถ่ายภาพ (Camera Obscura) ท่ีท าหนา้ท่ี
ฉายรายละเอียดของวตัถุท่ีอยู่ตรงหนา้ข้ึนบนฉากภาพเพื่อเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้งานสามารถสร้างภาพ
ร่างเหมือน (ด้วยการวาดลอกลาย) ของบุคคล (เหล่าชนชั้นกลาง) เหล่านั้นให้ดูเสมือนจริงทั้ ง
รายละเอียดของวตัถุและทศันมิติท่ีถูกตอ้งเท่ียงตรง อีกทั้งยงัท าไดด้ว้ยเวลาและตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ อยา่ง
ผลงานในช่วงเวลาดงักล่าวภาพวาดสามารถสร้างภาพวาดท่ีมีทศันมิติและรายละเอียดถูกตอ้งเหมือน
จริงได้อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อนภาพถ่ายได้สร้างความต่ืนเต้นให้กับกลุ่มของจิตรกรด้วยเหตุท่ีว่า
ภาพถ่ายแสดงความเหมือนจริงกวา่ภาพวาดจิตรกรรมซ่ึงแต่เดิมจิตรกรไดพ้ยายามใช้เคร่ืองมือและ
ความพยายามอย่างมากท่ีจะช่วยท าให้ภาพวาดของตนเองเหมือนจริงมากท่ีสุด น่ีเป็นหน่ึงใน
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แนวความคิดว่าศิลปะคือความเหมือนจริงตั้ งแต่ยุคก รีกจนถึงก่อนศิลปสมัยใหม่จนใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 มีการใช้คาเมร่าออบสคูราเขา้มาเป็นตวัช่วย เคร่ืองมือท่ีช่วยให้จิตรกรร่างภาพ
และลงรายละเอียดของทศันมิติในการวาดภาพไดเ้หมือนจริงมากสังเกตไดจ้ากผลงานจิตรกรรมท่ีมี
ช่ือเสียงอย่าง “A Lady at the Virginals with a Gentleman” (ภาพท่ี 2) ของแจน เวอร์เมียร์ (Jan 
Vermeer) สังเกตไดถึ้งความเหมือนจริงในทศันมิติ ท่ีมีความถูกต้องเท่ียงตรงใกลเ้คียงกบัภาพถ่าย
เน่ืองจากผูว้าดใชก้ลอ้งสะทอ้นภาพออบสคูราในการร่างภาพจิตรกรรม 
 
ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นเวลาของพฒันากระบวนการท าภาพถ่ายดีข้ึนสามารถใชง้านได้
สะดวกมากข้ึนภาพถ่ายยุคแรกในด้านของแนวคิดทางศิลปะนั้นถือว่ายงัมีการใช้ร่วมกบัภาพถ่าย
น้อยสุนทรียภาพเป็นส่ิงท่ีไม่ไดถู้กค านึงถึงในยุคน้ีเป็นแค่เพียงความต่ืนเตน้ในการเห็นภาพของ
บุคคลทิวทัศน์สภาพแวดล้อมปรากฏข้ึนบนวัตถุรับภาพเป็นภาพถ่ายซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายใน
กระบวนการ (ภูมิกมลผดุงรัตน์, 2548) ดงันั้น เม่ือกระบวนการถ่ายภาพไดถู้กทดลองและใชง้านจริง
จนสามารถใชง้านไดใ้นวงกวา้งในช่วงปี ค.ศ. 1870 จึงมีการถ่ายภาพท่ีเป็นแนวทางท่ีเป็นศิลปะมาก
ข้ึนเป็นล าดบัโดยศิลปะภาพถ่ายในยุคแรกไม่วา่จะเป็นภาพบุคคลภาพทิวทศัน์ ประเด็นเร่ืองความ
คมชัดของภาพถ่ายในยุคแรกยงัมีความพล่ามวัด้วยกระบวนการถ่ายภาพท่ีให้ผลลพัธ์ตามสภาพ
เทคโนโลยี รูปแบบการท างานยงัมีความใกลเ้คียงกบัภาพจิตรกรรม อีกทั้งยงัน าหลกัการของภาพ
จิตรกรรมมาอา้งอิงในการจดัองคป์ระกอบและมุมมองต่อความงาม 
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ภาพท่ี 2 A Lady at the Virginals with a Gentleman 

(ท่ีมา: Jan Vermeer, 1762) 

 
จากความฝันท่ีจะมีเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติัท่ีสามารถท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งทกัษะความสามารถ
ของเหล่าศิลปินนักวิทยาศาสตร์นั้นมกัจะไม่เห็นด้วยกบัเหล่าจิตกรถึงกลวิธีในการวาดภาพและ
รูปแบบวธีิการน าเสนอภาพออกมาในลกัษณะใด เหล่านกัวิทยาศาสตร์ต่อตา้นความเป็นตวัวสิัย ดว้ย
มุมมองและลกัษณะของภาพท่ีเหล่าศิลปินนั้นวาดข้ึนจากส่ิงท่ีเห็นผสมกบัจินตนาการท่ีสวยงามโดย
ตอบสนองความพึงพอใจของผู ้วาดเอง เม่ือรัฐมนตรีของฝร่ังเศสได้ประกาศต่อท่ีประชุมถึง
ส่ิงประดิษฐช้ิ์นใหม่ กระบวนการส าหรับสร้างภาพไดถู้กคิดคน้ข้ึนอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1839
กระบวนการช่ือดาแกโรไทพ์ (Daguerreotype) ถูกคิดคน้โดย หลุยส์ ฌาคส์มงัเด ดาท่ีคิดคน้วสัดุไว
แสงส าหรับบนัทึกภาพ กระบวนการท่ีต่อยอดจากงานของโจเซฟนีเซฟอร์เนียฟ(Joseph Nicéphore 
Niépce) เจา้ของกระบวนการเฮลิโอกราฟฟ่ี (Heliography) ทั้งสองไดร่้วมมือการพฒันา แต่หลงัจาก
นั้นเพียง 4 ปี เนียฟ ไดแ้ก่ กรรมไปก่อนเหลือเพียงดาแกร์ปรับปรุงกระบวนการจนสุดทา้ยก็สามารถ
สร้างไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
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ภาพแรกท่ีดาแกร์ท าส าเร็จจนท าให้เขาได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการถ่ายภาพสมยัใหม่ คือ   
ภาพ “The Artist’s studio” เป็นภาพหุ่นน่ิง(Still Life) ตวัแบบท่ีใชไ้ดแ้ก่ภาพวาด รูปแกะสลกัท่ีเป็น
ฝีมือของเขาเอง เม่ือข่าวความส าเร็จน้ีถูกประกาศอย่างเป็นทางการ ฟรังซัว อารากอล (Francois 
Aragol) นกัวทิยาศาสตร์ช่ือดงัของสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งกรุงปารีส ไดข้อศึกษากระบวนการสร้าง
ภาพจากดาแกร์และน าไปเผยแพร่สาธิตต่อ และในท้ายท่ีสุดเขาได้เสนอรัฐบาลฝร่ังเศสให้ซ้ือ
ลิขสิทธ์ิจากดาแกร์ในตอนหลงัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งกรุงปรารีสไปพฒันา
ต่อสุดท้ายรัฐบาลฝร่ังเศสก็ประกาศให้กระบวนการดาแกร์โรไทป์  (Daguerreotype) เป็น
กระบวนการสร้างภาพสาธารณะ ซ่ึงนัน่หมายความวา่ผูใ้ดจะน าไปใชก้็ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิ 
ท าให้กระบวนการน้ีกลายเป็นท่ีนิยมอยา่งรวดเร็ว ผูค้นสามารถน าไปใชส้ร้างและร่วมพฒันาต่อให้
ดีข้ึน ภาพถ่ายท่ีมีความถูกต้องแม่นย  าของรายละเอียดและง่ายต่อการใช้งานจึงเกิดข้ึนให้เห็น
มากมาย ภาพถ่ายอยูใ่นมือของนกัวชิาการสายต่างๆ นกัโบราณคดี นกัวทิยาศาสตร์นกัท่องเท่ียวหรือ
ใครก็ตามท่ีตอ้งการจะบนัทึกภาพส่ิงท่ีตาเห็นเหล่านั้นดว้ยตนเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาหรือขอ
ความช่วยเหลือจากใคร  
 
ขณะเดียวกนัวิลเล่ียมเฮนร่ี ฟ๊อคแทลบอท (William Henry Fox Talbot) นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ 
ผูคิ้ดคน้กระบวนการ “คาโลไทป์” (Calotype) ท่ีไดเ้ครดิตจากการคน้พบกระบวนการบนัทึกภาพ ได้
ทดลองคน้ควา้เก่ียวกบัสารเคมีไวแสงท่ีจะน ามาฉาบลงบนกระดาษมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1833 จนกระทัง่
ในปี ค.ศ. 1835 เขาไดค้น้พบวา่สาร ซิลเวอร์คลอไรด์ (Silver Chloride) เป็นสารเคมีท่ีมีปฏิกิริยาต่อ
แสงสวา่ง สารไวแสงน้ีไดถู้กฉาบลงบนกระดาษ สร้างเป็นกระดาษไวแสงส าหรับน าไปบนัทึกภาพ 
เขาได้ทดลองน าใบไม ้ขนนก มาวางทบักระดาษไวแสง พบว่าส่วนท่ีวตัถุทบัอยู่จะเป็นสีขาวแต่
ส่วนท่ีถูกแสงสวา่งจะเป็นสีด า เม่ือน าไปลา้งในสารละลายเขม้ขน้ของโซเดียมคลอไรด์จะไดภ้าพท่ี
มีลกัษณะเป็นคู่สีตรงขา้มกบัตน้แบบหรือภาพเนกาทีฟ (Negative Image) ซ่ึงใชเ้ป็นตน้แบบในการ
อดัขยายภาพในระบบฟิล์มในปัจจุบนัขอ้ดอ้ยของกระบวนการในตอนตน้คือภาพจะซีดจางลงเม่ือ
เก็บไวเ้ป็นเวลานาน ต่อมาแทลบอตไดป้รับปรุงกระบวนการของเขาหลายขั้นตอนทั้งขั้นตอนการ
ถ่ายและการลา้งอดัภาพท าใหไ้ดภ้าพท่ีมีคุณภาพดีกวา่ 
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ภาพท่ี 3 The Artist’s studio 
(ท่ีมา: Daguerre 1839, ออนไลน์) 

 
ประวตัิศำสตร์แนวคิดกำรถ่ำยภำพในช่วงแรก 

ในปี 1865เจมส์มดัท ์(James Mudd) ช่างภาพท่ีมีช่ือเสียงไดน้ าเสนอรายงานต่อท่ีประชุมในหวัเร่ือง 
‘ความฝันของช่างภาพ’ ในงานประชุมช่ือ Manchester Literary and Philosophical Society ในส่วน
บรรยายดา้นการถ่ายภาพ (Photographic Section) มดัท์ไดเ้ล่าเร่ืองราวของช่างภาพคนหน่ึงท่ีถูกท า
ให้นอนหลบัเป็นเวลายาวนานขา้มศตวรรษ เขาต่ืนข้ึนมาอีกคร้ังในศตวรรษท่ี 29 ในเร่ืองท่ีมดัท ์พูด
ต่อท่ีประชุม แน่นอนว่าเป็นเร่ืองตลกล้อเลียนเสียดสี ดว้ยมุมมองของ มดัท์ สถานะท่ีน่าเศร้าของ
วงการถ่ายภาพในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 เป้าหมายของเขาคือการท่ีจะไดเ้ห็นวา่ภาพถ่ายนั้นพึงจะมี
คุณค่าในระดบัเดียวกนักบังานศิลปะช้ินหน่ึง จากท่ีไดน้ าเสนอไปขา้งตน้วา่ปัญหาของจุดเร่ิมตน้การ
ถ่ายภาพซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีตน้ก าเนิดจากสองกลุ่มศาสตร์ความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะ ซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นคู่ตรงขา้มทางความคิดในช่วงเวลานั้น 
 
ศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างกระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ของแสงในการบนัทึกภาพกับ
ทักษะสายช่างในการผลิตเคร่ืองกล ความแตกต่างของแหล่งก าเนิดน้ีเป็นบ่อนท าลายความ
ทะเยอทะยาน และความฝันของช่างภาพในยุคนั้น ในเร่ืองราวความฝันของช่างภาพหนุ่ม แห่งเมือง
แมนเชสเตอร์ (Manchester) สถานท่ีซ่ึงกลายเป็นจุดศูนยก์ลางของสังคมนกัถ่ายภาพ แต่ทวา่แมใ้น
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ความฝันนั้นเองภาพถ่ายก็ไม่ได้กลายเป็นงานศิลปะแต่อย่างใด เขาตอ้งพบกบัความผิดหวงัเดิมๆ  
คนในความฝันของเขานั้นไดต้อบโตเ้ขาทีละคนอยา่งโหดร้ายรุนแรง กลอ้งถ่ายภาพนั้นไดถู้กท าลาย 
ปิดฉากความมุ่งหวงัท่ีตอ้งการจะไดย้กระดบัภาพถ่ายให้สูงข้ึนมาอีกระดบั ในความฝัน มดัท์ตกใจ
กบัส่ิงท่ีได้พบว่าสถานภาพของภาพถ่ายไม่ได้เปล่ียนไปเลยแม้แต่น้อย ไม่มีใครท่ีสนใจจะมอง
ภาพถ่ายในบริบทของศิลปะ ยิ่งไปกว่านั้นเพียงไม่ก่ีปีหลงัจากท่ีเขาต่ืนข้ึนมาจากการนอนหลบัท่ี
แสนยาวนานภาพถ่ายและกลอ้งถ่ายภาพไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือตอ้งห้ามและถูกสั่งใหท้  าลายให้หมด
ส้ินไปจากโลก เร่ืองราวชีวิตของเขาด าเนินไปบนโลกท่ีปราศจากภาพถ่าย ทวา่หลงัจากนั้นไม่นาน
เขาก็ไดพ้บกบัภาพถ่ายภาพชุดหน่ึง การ “หายไป” และการ “คน้พบ” เร่ืองท่ีเขาเล่ามาทั้งหมดเป็น
แนวคิดท่ีน่าสนใจ เม่ือเปรียบเทียบการคน้จุดก าเนิดของการถ่ายภาพ สะท้อนให้เห็นถึงมิติและ
ปรากฏการณ์หลายๆ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั เม่ือเปรียบเทียบกบัประวติัศาสตร์ของโลกในยคุก่อนการมี
ภาพถ่าย สังคมมนุษยท่ี์ด าเนินมาไดห้ลายพนัปีทั้งท่ีปราศจากภาพถ่าย 

 

 
 

ภาพท่ี 4 Portraits of Yesterday and Today 
(ท่ีมา: Marcelin, 1856) 

 
อีกหน่ึงเร่ืองราวเก่ียวกบัจุดเร่ิมตน้ของศาสตร์ดา้นการถ่ายภาพ ในนิยายไซไฟของ วิลเล่ียมบอร์น
ฟิลด์ (William Bornefeld) เร่ือง “Time and Light” เป็นเร่ืองราวท่ีถูกแต่งข้ึนเก่ียวกับสังคมหลัง
ก าเนิดโลกเมืองท่ีมีช่ือวา่ ฟูเลอร์ตั้น (Fullerton) เมืองท่ีภาพถ่ายถูกก าจดั ภาพและภาพถ่ายกลายเป็น
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ส่ิงตอ้งห้ามโดยเฉพาะภาพถ่ายท่ีเน้นการปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก (ทางเพศ) ประชากรของเมืองน้ี
ได้รับการแจกจ่ายยาท่ีมีฤทธ์ิในการควบคุมอารมณ์ยาดงักล่าวกดความรู้สึกทางเพศและเป็นทั้ง
คุมก าเนิดอีกดว้ย เมืองแห่งน้ีอยูภ่ายใตโ้ดมครอบเพื่อป้องกนัรังสีอนัตรายทั้งจากภายนอกและนอก
โลก สภาพสังคมเป็นยุคของการฟ้ืนฟูจากอดีตสงครามและความรุนแรงท่ีโหดร้าย ตวัละครหลกั
ของเร่ืองคือ หมอนอร์รีน (Dr. Noreen) ผูไ้ดค้น้พบภาพถ่ายโบราณจ านวน 12 ภาพ (หลายภาพมา
จากชุด Family of Man) จากศตวรรษท่ี 20 ในเวลานั้นเขายงัเป็นนกัศึกษาแพทย ์หมอนอร์รีนเคยมี
โอกาสไดพ้บเห็นภาพอยูบ่า้งแต่มนัก็เป็นเพียงแค่แผน่ภาพร่างจ าพวกไดอะแกรม ดงันั้น เม่ือเขาได้
คน้พบภาพถ่ายเสมือนจริงจากยุคโบราณเหล่านั้น เขาก็ตกตะลึงกับความแปลกประหลาดของ
รายละเอียดภาพในแบบท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน ภาพถ่ายเหล่านั้นเป็นผลงานการถ่ายภาพโดย
ช่างภาพท่ีมีช่ือเสียง เขาไดถู้กครอบง าโดยภาพถ่ายซ่ึงผิดกฎหมายเหล่านั้น จนน าไปสู่การทา้ทาย
การแหกกฎเก่ียวกบัภาพถ่าย ซ่ึงถือวา่เป็นการละเมิดขอ้กฎหมายท่ีร้ายแรง  
 
บอร์นฟิลด์ ใชค้  าเรียกวา่ “เร่ืองตลกร้ายของผลงาน Family of Man” หลงัจากใชเ้วลาพิจารณาหลาย
ชั่วโมงในการซึมซับ ความงามของรายละเอียดของภาพถ่ายท่ีปรากฏบนกระดาษซิลเวอร์ ภาพ
ผลงานของเอ็ดเวิร์ด เวสตนั (Edward Weston) และโรเบิร์ต คาปา (Robert Capa) เช่น ภาพวินาที
ชีวิตของทหารสเปนภาพนั้นแสดงให้เห็นถึงเส้ียวเวลาแห่งความตาย (ในความเป็นจริงภาพถ่าย
ดงักล่าวถูกกล่าวหาวา่หลอกลวงและมีการถกเถียงในเร่ืองความน่าเช่ือถืออย่างรุนแรง) หมอนอร์รี
นกล้าพอท่ีจะบอกเล่าถึงการคน้พบของเขาและเผยภาพท่ีเขาไดค้น้พบให้กบัคนอีกสองคนไดช้ม
แน่นอนหลงัจากนั้นทั้งหนา้ท่ีการงานของเขาและสังคมรอบขา้งก็เร่ิมพงัทลายลง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 The House In Motion 

(ท่ีมา: Edward Muybridge, 1882) 
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หมอนอร์รีนหมกมุ่นคน้หาภาพถ่ายเพิ่มเติม ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดแล้วได้น าเขาไปสู่การทา้ทายต่อการ   
ลม้ลา้งกฎหมายและอ านาจรัฐในการควบคุมเสรีภาพ ฝ่ายเจา้หนา้ท่ีของรัฐก็ตบเทา้ออกมายบัย ั้งการ
ต่อตา้นอย่างกราดเกร้ียวเพื่อท่ีจะท าลายแนวความคิดของเขา มนัเป็นเร่ืองยากส าหรับพวกผูค้นใน
สังคมปัจจุบันท่ีจะจินตนาการถึงโลกอนาคตท่ีไม่มีภาพอยู่ เทคโนโลยีการส่ือสาร โทรศพัท์ท่ี
ถ่ายภาพไดน้ั้นแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว เราอาศยัอยูท่่ามกลางการด ารงอยูข่องรูปภาพ แต่โลกของ
หมอนอร์รีน ช่วงเวลาท่ีซ่ึงภาพถ่ายเป็นส่ิงตอ้งห้าม ทวา่ในความเป็นจริงนั้นแทบเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ี
เร่ืองประหลาดเช่นน้ีจะเกิดข้ึน แต่ความส าคญัของการท าความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีมดัท์และบอร์น
ฟิลด์เล่ามานั้นมีประโยชน์ ซ่ึงแสดงให้เห็นความส าคญัของภาพถ่ายหากพิจารณาในแง่ มุมมองเชิง
อ านาจของภาพถ่ายท่ีส่งผลต่อสังคมการเรียกร้องและการต่อตา้น รวมไปถึงมโนทศัน์ท่ีเปล่ียนไป 
ในโลกของมดัท์ภาพวาดท าหน้าท่ีเป็นภาพแทนความเป็นจริงไม่ใช่ภาพท่ีสร้างจากกลอ้งถ่ายภาพ 
แต่ทวา่ภาพวาดนั้นตอ้งการทกัษะของผูส้ร้าง รวมไปถึงเวลาในการสร้างท่ีมากกวา่ น่ีเป็นหน่ึงปัจจยั
ส าคญัท่ีท าให้เกิดความตอ้งการท่ีจะพฒันากระบวนการถ่ายภาพข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1830 เป็นความ
ปรารถนาท่ีจะหลุดพน้ขอ้จ ากดัของศิลปินผูส้ร้างภาพวาด ภาพวาดตอ้งการทกัษะในการสร้างสรรค์
สูงและเช่นเดียวกนัค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าก็สูงตามไปดว้ย การจะสร้างภาพวาดข้ึนมาซกัช้ินจึงเป็น
ส่ิงยุง่ยากและเร่ืองมากดว้ยเหตุน้ีภาพวาดจึงถูกใชง้านในกรณีเฉพาะเพื่อเก็บภาพส่ิงท่ีมีความส าคญั
สูงเท่านั้น ตรงขา้มกบัภาพถ่ายซ่ึงเป็นการคดัลอกรายละเอียดอยา่งรวดเร็ว  
 
การถ่ายภาพสามารถเก็บรายละเอียดของเหตุการณ์ ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวหรือพบเจอได้ใน
ชีวติประจ าวนั จากในยุคก่อนการก าเนิดภาพถ่าย ภาพวาดจากช่างศิลป์ฝีมือยอดถูกใชใ้นกลุ่มชนชั้น
น า ผูมี้อ  านาจและผูมี้ช่ือเสียง กล่าวคือภาพวาดเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงถึงฐานะของกลุ่มชนชั้นสูงผู ้
ร ่ ารวย ภาพวาดนั้นมีมูลค่าดว้ยสถานะของการเป็นผลงานทางศิลปะท่ีเช่ือกนัตามกรอบแนวคิดใน
ยุคนั้นวา่ ศิลป์ช่วยยกระดบัจิตใจให้สูงส่ง นอกจากการขาดทกัษะหรือเทคนิคในการวาดภาพ ยงัมี
ปัญหาในเร่ืองของขอ้จ ากดัดา้นจ านวนการผลิต เพื่อให้ภาพนั้นสามารถถูกผลิตข้ึนได้ในปริมาณ
มาก มีการคิดคน้วิธีการใหม่โดยการวาดดว้ยมือลงบนแผน่ไมห้รือแผนโลหะแลว้พิมพอ์อกมาเป็น
ภาพ (ภาพพิมพจ์ากแผน่ไมห้รือแผน่หิน) เพื่อลดขอ้จ ากดัดา้นปริมาณ ภาพพิมพล์กัษณะน้ีสามารถ
ผลิตและเพิ่มจ านวนให้มากข้ึนตอบสนองตามความตอ้งการ ท าให้ภาพพิมพใ์นส่ิงพิมพต่์างๆ เร่ิม
ปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลายและเพิ่มจ านวนข้ึนจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมในยุคนั้ น 
ส านักพิมพต่์างๆ ตีพิมพ์นิตยสารโดยใช้ภาพในการดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค แน่นอนว่ากระแส
ตอบรับท่ีไดพุ้่งข้ึนสูงจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน ส่ิงพิมพใ์ดก็ตามท่ีตีพิมพโ์ดยปราศจากภาพยอดขายก็
ลดต ่าลง โดยไม่ตอ้งสงสัย นิตยสารชั้นน า ในยุคนั้นอย่างเช่นนิตยสารท ามือ หรือนิตยสารอิสระ
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แนว DIY หรือนิตยสารท่ีน าเสนอภาพลกัษณ์(Fashion Magazine)ส่ิงท่ีปรากฏอยูภ่ายในจ านวนหนา้
ของนิตยสารเหล่าน้ีคร่ึงหน่ึงของเน้ือหาหลกัถูกตีพิมพ์ด้วยภาพประกอบท่ีเป็นภาพถ่ายและหาก
เปรียบเทียบภาพถ่ายกบัภาพวาดในดา้นของตน้ทุนดา้นเวลาและราคา แมก้ารถ่ายภาพดว้ยฟิลม์ก็ใช้
เวลาในการผลิตรวดเร็วกวา่แต่กบัเทคนิคในการสเก็ตภาพ (วาดภาพแบบร่าง) ท่ีรวดเร็วท่ีสุด ก็ยงั
ตอ้งใชเ้วลาพอสมควรท่ีจะวาดให้เสร็จ การสร้างภาพวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วแต่ก่อนตอ้งอาศยั 
จินตนาการของจิตรกรเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเชิงศิลปะ แต่หลงัจากท่ีภาพถ่ายเกิดข้ึนไดมี้การ
ทดลองถ่ายภาพมา้ท่ีก าลงัวิ่งจากค าถามท่ีวา่ขาทั้งของมา้ทุกขาลอยข้ึนจากพื้นพร้อมกนัหรือไม่เพื่อ
พสูิจน์ความสงสัยต่อส่ิงท่ีสายตาธรรมดาของมนุษยไ์ม่อาจมองเห็นได ้
 
กลุ่มผูบุ้กเบิกการถ่ายภาพจ านวนมากไดเ้ขียนบนัทึกเอาไวร้ะหวา่งปี ค.ศ. 1920 – 1930 อยา่งในงาน
เขียนของวอร์เตอร์ เบนจามิน (Walter Benjamin) นกัวิจารณ์ชาวเยอรมนัไดก้ล่าวถึงภาพถ่ายเอาไว้
วา่เป็นการทางเทคโนโลยี ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นผลผลิตของจิตแบบไร้ส านึก เป็นการคดัลอกเชิงกลไก
ของเคร่ืองมือ (Optical Unconscious) ส่ิงท่ีวอร์เตอร์น าเสนอคือการเปรียบเทียบการถ่ายภาพวา่เป็น
การสร้างเคร่ืองมือช้ินใหม่ เคร่ืองมือนักเรียกว่าการถ่ายภาพ ซ่ึงกลายเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยขยาย
ขอบเขตและเพิ่มความสามารถทางการมองเห็นของมนุษย ์มนัช่วยเปิดกวา้งมุมมองและการรับรู้ให้
เห็นในส่ิงท่ีไม่เคยเห็นไดอ้ยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน เคร่ืองมือการถ่ายภาพต่างๆ ถูกสร้างข้ึนมาก็ดว้ย
เหตุผลเดียวกนัน้ี แว่นตา แว่นขยาย แว่นสายตา เลนส์ส าหรับกลอ้งส่องทางไกล และเลนส์กลอ้ง
ถ่ายภาพ ทั้งหมดน้ีเพื่อให้การมองเห็นของมนุษยดี์ข้ึนและท าในส่ิงท่ีไม่เคยท าไดใ้ห้เป็นจริงข้ึนมา 
เคร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยขยายขอบเขตการมองเห็นของมนุษย ์ให้มองในส่ิงท่ีไม่เคยเห็น หากปราศจาก
การพฒันาเคร่ืองมือเหล่าน้ีการคน้พบส่ิงใหม่อีกมากมายคงไม่เกิดข้ึน กาลิเลโอคงไม่สามารถเห็น
ภาพดวงดาวในอวกาศไกลโพน้หากไม่ใช่ดว้ยกลอ้งโทรทศัน์ ส่ิงมีชีวติขนาดเล็กกวา่เส้นผมก็คงไม่
สามารถมองเห็นไดห้ากปราศจากกลอ้งจุลทรรศน์ 
 
ประเด็นส าคัญอย่างรายละเอียดท่ีเท่ียงตรงในการถ่ายทอดวตัถุท่ีมองเห็นลงกระดาษได้ถูก
ปรับเปล่ียนไปจากการวาดด้วยมือจนกลายมาเป็นการใช้งานร่วมกับกล้องฉายภาพ (Camera 
Obscura) ในยุคแรกเหล่าจิตกรท างานร่วมกบัอุปกรณ์ขา้งตน้เพื่อสร้างภาพเขียนไดอ้ย่างสมบูรณ์
แบบ ภาพท่ีไดจ้ากอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถช่วยจิตรกรในการคดัลอกรายละเอียดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  าหากเทียบกบัการวาดภาพแบบธรรมดา แน่นอนว่าเม่ือกลอ้งได้มีการพฒันาข้ึนให้มีความ
ซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน ระบบชตัเตอร์และเลนส์รวมแสงท่ียอดเยีย่มยิง่กวา่ ประกอบการการพฒันาฟิล์ม
ท่ีช่วยให้การถ่ายภาพท างานได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถบนัทึกวตัถุท่ีเคล่ือนไหวรวดเร็วไวไ้ด ้
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มนุษยจึ์งไดเ้ปิดเขา้สู่โลกใหม่ โลกแห่งการเรียนรู้จากขอบเขตการมองเห็นท่ีเกิดข้ึน เราสามารถเห็น
ภาพท่ีดวงตาธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ อย่างภาพถ่าย นกท่ีก าลังบิน ภาพของลูกปืนท่ีฉีก   
แอปเป้ิล สภาพภายในร่างกายโดยการอัลทราซาวด์ ภาพเอ๊กซเรย์ภาพจากสแกนเนอร์ และ
กระบวนการสร้างอ่ืนอีกมากมาย ภาพของพื้นท่ีอนัตรายหรือภูมิทศัน์แปลกตาอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ ไม่
วา่จะเป็นภาพใตท้ะเลลึก ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อก าหนดแผนท่ีและสภาพภูมิอากาศ หรือภาพถ่ายของ
ดวงดาวท่ีอยูห่่างไกลมากๆ ทั้งหมดน้ีสามารถเกิดข้ึนดว้ยดว้ยเทคโนโลยีการถ่ายภาพ การพฒันาท่ี
ไม่หยุดย ั้งน้ีมีเพียงเหตุผลเดียวคือน าส่ิงท่ีดวงตาของมนุษยไ์ม่สามารถมองเห็นไดใ้ห้มองเห็น และ
น ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวติมนุษย ์ภาพของลูกเทนนิสท่ีถูกใชเ้พื่อเช็ควา่ลูกตกพน้เส้นขอบสนาม
หรือไม่ ภาพถ่ายท่ีน่าต่ืนตาของนกฮมัม่ิงเบิร์ตขณะท่ีมนัก าลงักระพือปีกดว้ยความเร็วสูง ภาพจาก
กลอ้งอินฟาเรดเพื่อให้เราสามารถมองเห็นไดใ้นความมืด เลนส์เทเลโฟโตก้ าลงัขยายสูงๆ ท าให้เรา
สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลในเหตุการณ์อนัตรายต่างๆ ทั้งในรูปแบบของการสอดแนมทาง
การทหารซ่ึงช่วยรักษาชีวิตของผูป้ฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ในระยะท่ีปลอดภยั กล้องขนาดเล็กติดกับ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์
 
พวกเราทุกคนคุน้เคยกบัโลกท่ีเต็มไปด้วยภาพต่างๆ การได้เห็นยงัสถานท่ีๆ เราไม่เคยได้ไป ส่ิง
แปลกใหม่ เหตุการณ์ส าคญัแต่ด้วยความเคยชินนั้นเราก็ไม่ได้ตระหนักถึงความมหัศจรรยข์อง
ภาพถ่ายเรากบัเห็นเพียง ว่ามนัเป็นส่ิงของใกล้ตวัธรรมดาทัว่ไป ภาพนั้นสามารถใช้งานไดอ้ย่าง
กวา้งขวางในทุกวงการ แต่ในขณะเดียวกนัความน่าเช่ือถือหรือการให้ความส าคญักบัภาพนั้นกลบั
เป็นเร่ืองรอง มนัน่าตกใจหากเราจะลองคิดวา่ภาพนั้นเป็นแหล่งก าเนิดของความรู้ต่างๆ มากมายแค่
ไหน จะมีใครซกัก่ีคนท่ีไดเ้ห็นการก่อตวัของน ้ าแขง็ขั้วโลก ค่ายผูอ้พยพ สงคราม อวกาศ และอ่ืนๆ 
ดว้ยตาของพวกเขาเอง และหากคนท่ีเคยไปเห็นมาแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะอธิบายได้ว่ามนัดูเป็น
อยา่งไร คงเป็นเร่ืองท่ียากและน่าปวดหวั จากขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่พวกมนุษยถู์กเช่ือมเขา้ไวด้ว้ยกนั
โดยสันชาติญาณท่ีสอง “เทคโนโลยี” และแน่นอนว่าภาพไดค้รองต าแหน่งส าคญัในกระบวนการ
ทางสังคมท่ีเต็มไปดว้ยภาพถ่าย ปรากฏการณ์ต่างๆ สร้างเป็นผลลพัธ์หรือผลกระทบมากมายท่ีพบ
เห็นไดจ้ากการถ่ายภาพ ภาพท่ีช่วยประกอบสร้างส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมข้ึนมา ท า
ให้โลกของเรานั้นเห็นในส่ิงท่ีเราตอ้งการจะเห็น หากปราศจากภาพแลว้เราคงพอจะจินตนาการได้
วา่ สมองของเราจะเหน่ือยลา้ในการจะท่ีตอ้งท างานหนกัในการพยายามจะจินตนาการเพื่อให้เห็น
ภาพเพียงไร 
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หากยอ้นกลบัไปอยูใ่นยุคท่ีใช้แต่เพียงภาพวาด หรือจินตนาการวา่หากโลกน้ียงัไม่มีกลอ้งถ่ายภาพ
ก าเนิดข้ึนมา เร่ืองราวท่ี เจมส์ มดัท์ กล่าวไวนิ้ตยสารเหล่านั้นคงเป็นเพียงหน้าหนังสือท่ีมีเพียง
ตวัอกัษร ไม่ตอ้งพูดถึงการอ่านหนงัสือพิมพ ์ดูโทรทศัน์ แมแ้ต่ความตอ้งการในการจะบนัทึกภาพ
คนในครอบครัวเก็บไวย้งัเป็นไปไม่ได้ส่ิงท่ีได้จากเร่ืองราวของมดัท์ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นความจริง
ส่วนหน่ึงในอดีต การเรียนรู้ของมนุษย์ผ่านสายตาเป็นการเรียนรู้จากภาพ หากทุกอย่างใน
ชีวิตประจ าวนัข้ึนอยูก่บัการวาดภาพดว้ยมือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โลกคงแตกต่างจากท่ีเป็นอยูใ่น
ทุกวนัน้ี โปสการ์ดจากสถานท่ีสวยงามจากการไปเท่ียวพกัผอ่นแน่นอนวา่จะคงจะหายไป ส าหรับ
เมืองฟูเลอร์ตนั (Fullerton) ในเร่ืองราวของ มดัท์ภาพเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน ผูค้นต่างๆ ใช้ชีวิตโดย
ปราศจากการรับรู้ทศันศิลป์ทางสายตา หรือแมแ้ต่จะมองเห็นรูปแบบการด าเนินชีวิตของเขาเองได้
อย่างชัดเจน เพราะเขาขาดเคร่ืองมือในการมองเห็นและภาพวาดอาจราคาแพงเกินไปหรือยุ่งยาก
เกินไป บุคคลทัว่ไปจึงแทบไม่มีสิทธ์ิไดเ้ห็นภาพเหล่านั้น น่ีเป็นสภาพของโลกในยุคก่อนท่ีจะมี
ภาพถ่าย 
 
ในสังคมท่ีพฒันาแลว้ใชภ้าพถ่ายเกือบทุกประเภทในทุกแขนง รวมไปถึงดา้นของการเมืองการหา
เสียงเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะขาดภาพของผูส้มคัรหาเสียงและอ่ืนๆ ภาพเคร่ืองหมายจราจร 
ภาพหลกัฐานของเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีจะตอ้งแสดงหลกัฐานในชั้นศาล ภาพจากกล้องวงจรปิดของ
ธนาคาร และสถานท่ีส าคญัต่างๆ ในตวัเมือง การบนัทึกภาพบุคคลเพื่อระบุตวั ทั้งหมดน้ีภาพถ่ายถูก
ใช้งานในดา้นของการบนัทึกเป็นหลกั เอกสารทางราชกาลทุกชนิดตอ้งมีภาพถ่าย ประจ าตวัผูถื้อ
เสมอ เช่นพาสปอร์ต ใบขบัข่ี บตัรประจ าตวัประชาชน แม้แต่บตัรห้องสมุด ซ่ึงประชาชนของ
ประเทศพฒันาแลว้ตอ้งพบเอกสารเหล่าน้ีติดตวัอยูเ่สมอ ภาพถ่ายช่วยให้การระบุ จดตวับุคคลจ าท า
ได้ง่ายข้ึน แน่นอนว่าก่อนยุคท่ีจะมีภาพถ่ายมันเป็นเร่ืองท่ีน่าปวดหัวชาร์ล ดิกเกนส์ (Charles 
Dickens) ให้ค  าอธิบายถึงปัญหาในการระบุตวับุคคลโดยเฉพาะเม่ือตวับุคคลท่ีมีรูปลกัษณ์คลา้ยกนั 
และทางออกนั้นก็คือการใชภ้าพถ่ายในการจ าแนก ยกตวัอยา่งเช่นผูคุ้มเรือนจ าตอ้งจดจ ารายระเอียด
ใบหนา้ของนกัโทษ เจา้หนา้ท่ีต ารวจเร่ิมใชภ้าพถ่ายอยา่งจริงจงัในปี ค.ศ. 1870 ประกอบกบัการเก็บ
ลายน้ิวมือและ DNA ตวัอย่างเช่นกรมต ารวจฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1871 ไดน้ าภาพถ่ายผูต้อ้งสงสัยใน
คดีฆาตกรรมออกแจกจ่าง เคร่ืองมือช้ินใหม่ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจน้ีท างานได้เป็นอย่างดี ท าให้
ภาพถ่ายกลายเป็นเคร่ืองมือประกอบหลกัฐานในการระบุตวัและถูกใช้อย่างแพร่หลายตราบจน
ปัจจุบัน แม้จะมีเทคโนโลยีอ่ืนท่ีสร้างข้ึนใหม่เพื่อให้การระบุตวัตนมีความแม่นย  ามากข้ึน แต่
เคร่ืองมือท่ีเรียบง่ายและราคาถูกอย่างภาพถ่ายก็ยงัถูกใช้ร่วมดว้ยเช่นเดิม เทียบกบัโลกอนาคตของ
หมอนอร์รีนท่ีกล่าวไปขา้งตน้ เจา้หน้าท่ีต ารวจอยากพบกบัความยากล าบากตอ้งหมัน่ตรวจสอบ
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ประชาชนอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ หากจ านวนประชากรท่ีไม่มากนักจึงยงัพอเป็นไปได้ในการจะ
ตรวจสอบดว้ยสายตาและความทรงจ า แต่นั้นอาจแตกต่างไปจากความฝันของมดัทท่ี์เกิดข้ึนในโลก
ปกติของเราทวา่ภาพถ่ายท่ีเคยถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือและเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไดถู้กท าลายจนหมด
ส้ิน ซ่ึงเป็นไปไม่ไดใ้นความเป็นจริง ดงันั้นในสังคมภาพถ่ายจึงเป็นส่ิงส าคญัและเป็นวถีิแห่งชีวิตท่ี
ขายหายไปไม่ได ้
 
ผูค้นเสพยติ์ดภาพถ่าย ขอ้มูลท่ีไม่มีภาประกอบอาจกลายเป็นเพียงขอ้มูลท่ีไม่มีใครอ่านการน าเอา
ภาพหายากมาน าเสนอลงบนส่ือได้คือส่ิงท่ีผูค้นเฝ้าคอยท่ีจะได้พบเห็น จากประวติัศาสตร์การ
ถ่ายภาพมีปรากฏการหน่ึงในสังคมท่ีเกิดข้ึนและกระจายตวัไปอยา่งรวดเร็ว การเป็นกระแสสังคม
ต่อความส าคญัของภาพถ่าย กลุ่มคนท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ทั้งหลายเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะเป็นท่ีรู้จกั 
หากไม่มีตวัช่วยอย่างภาพถ่ายช่วยและเป็นท่ีชดัเจนว่ากลุ่มคนท่ีมีช่ือเสียงเกิดข้ึนพร้อมกนักบัการ
พฒันาการดา้นเทคโนโลยีของสังคมทุนนิยม ในปี ค.ศ. 1860 พ่อคา้ชาวองักฤษไดส้ั่งซ้ือภาพของ
บุคคลส าคัญท่ีมีช่ือเสียง นักร้อง นักแสดง นักการเมืองและเช้ือพระวงศ์กว่าหม่ืนใบ ภาพถ่าย
กลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการฟ้ืนฟูความนิยมของราชวงองักฤษ ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 เหล่า
ราชวงคไ์ดโ้ปรโมทตวัเองดว้ยการน าภาพ ของพวกเขาเขา้ไปสู่บา้นของชนชั้นกลาง ภาพถ่ายเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในภารกิจน้ี ภาพถ่ายใบแรกของสมาชิกครอบครัวของราชนิกุลองักฤษไดถู้กแสดง
ต่อสาธารณะชนในปี ค.ศ. 1857 และในปี 1860 ภาพของราชวงศก์วา่ 60,000 ใบ ท่ีถ่ายโดยมาเยลล ์
(John Jabez Edwin Mayall) ไดไ้ดถู้กผลิตซ ้ าและจ าหน่ายออกไปในจ านวนมหาศาล ดว้ยภาพและ
ขอ้ความต่างๆ ท่ีถูกผลิตข้ึนในลกัษณ์ของการเป็นกระแสมวลชน (mass product) ได้เกิดรูปแบบ
ของการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัข้ึน ระหว่างช่างภาพกบัเหล่าชนชั้นสูง ได้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูค้นท่ีหิวโหยการตกเป็นเป้าของส่ือ เพื่อท่ีจะไดป้รากฏฉายตวัตนของพวกเขาออกสู่
สายตาสาธารณะ น าพาตวัเองสู่ปกหนงัสือและรักษาความสม ่าเสมอให้ไดอ้ยูใ่นสายตาของผูค้นอยู่
เสมอ ส านกัข่าวและส่ือมวลชนต่างก็ป้อนความกระหายเหล่านั้นโดยการแสวงหาภาพของเหล่าคน
ดงัออกมาตีแผ่ จากอดีตตราบจนทุกวนัน้ีและทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนเร่ือยๆ พวกเขาเคยท่ีจะแสดง
ภาพเหล่านั้นดว้ยความ เคารพต่อตวัแบบท่ีเขาถ่าย รวมทั้งความเหมาะสมในการตีแผก่็เร่ิมท่ีจะลด
น้อยลงไปเร่ือยๆ กลบักนัเหล่าปาปารัสซ่ีกลบัเพิ่มจ านวนข้ึน พวกเขาก็เพิ่มระดบัความรุนแรงใน
การออกตามล่าเพื่อแอบถ่ายทั้งท่ีปกติและไม่ปกติของเหล่าคนมีช่ือเสียงอยา่งไม่ตอ้งสงสัยเพื่อท า
ความเข้าใจว่าในภาพถ่ายท่ีถูกผูค้นในสังคมจ้องมองและน าไปใช้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเข้าใจ
คุณลักษณะของภาพในแต่ละช่วงเวลาโดยเร่ิมจากภาพถ่ายในยุคต้น ท่ีเทียบเคียงสองสถานะ
ระหวา่งการเป็นภาพและการเป็นสาร 
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ภาพท่ี 6 Portraits of Queen Victoria and Prince Albert 

(ท่ีมา: Royal Collection Trust / Queen Elizabeth II, 2013) 

ภำพถ่ำยในบริบทของภำพถ่ำยและสำร 

การวิเคราะห์ถึงบริบทของภาพถ่าย ระหว่างสารและภาพ (Document/Picture) ครอบคลุมไปถึง
ประเด็นความแตกต่างของการถ่ายภาพเชิงสารคดีและการถ่ายภาพเชิงศิลปะกรอบในการการ
จ าแนกเอกลกัษณ์ของภาพถ่ายยงัเป็นปัญหาต่อนกัวิชาการท่ีศึกษาในเร่ืองน้ี นกัวิชาการจ านวนมาก
เสนอวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไปในการจ าแนกภาพถ่าย ความยุ่งยากในการแบ่งประเภทจาก
รูปแบบและกระบวนการท างานท่ีมีความหลากหลายและทบัซ้อนกนัโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบนั 
ในการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งแยกออกเป็นช่วงเวลาเพราะคุณลกัษณะเด่นของภาพถ่ายแต่ละสายสกุล
ของแต่ละช่วงเวลาให้ชดัเจน ความแตกต่างจากพื้นฐานแนวคิดการถ่ายภาพท่ีสามารถสะทอ้นให้
เห็น เช่น กรอบการท างานของภาพถ่ายสารคดีสายสัจจะนิยมท่ีมุ่งเนน้ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 
และเป็นภววิสัย ภาพถ่ายเชิงศิลปะนั้นสามารถน าเสนอขา้มความขอบเขตความเป็นจริงดว้ยอตัต-
วสิัยและจุดมุ่งหมายในการน าเสนอของผูส้ร้าง ทวา่ภายใตก้รอบแนวคิดศิลปะหลงัสมยัใหม่ท่ีส่งผล
ให้ขอบเขตและคุณลักษณะของภาพถ่ายสูญเสียขอบเขตท่ีชัดเจนในการจ าแนกเอกลักษณ์ของ
ผลงานภาพถ่ายในยุคปัจจุบัน ดังนั้ น วิธีการหน่ึงในการจ าแนกคุณลักษณะของภาพถ่ายในยุค
แรกเร่ิมและยงัสามารถน ามาใช้ในปัจจุบนัไดคื้อการจ าแนกดว้ยสถานะของการเป็นภาพและสาร 
(Image หรือ Document) 
 
การก าหนดประเภทโดยใช้บริบทของสาร (document) ซ่ึงท าหน้าท่ีเสมือนเป็นเอกสารท่ีให้ขอ้มูล
รายละเอียดทัว่ไป ภาพในลักษณะดังกล่าวจะมีรูปแบบเรียบง่าย มีความเป็นกลางสูง (Neutral) 
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ลดทอนความโดดเด่นของรูปแบบ (style less) มีเป้าหมายเพื่อส่ือให้เห็นขอ้มูล (Information) ท่ีถูก
บนัทึกเอาไวใ้นภาพใหช้ดัเจนท่ีสุด ดงันั้น ภาพท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเพียงตวัสาร (document) จึงเช่ือกนัวา่
ไม่จ  าเป็นต้องมีความมุ่งหมายของผู ้สร้าง (subjective intention) หรือแม้แต่เจตจ านงในการ
สร้างสรรคเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง มีขอ้มูลกล่าวอา้งเพื่อสนบัสนุนแนวคิดน้ีปรากฏข้ึนในช่วง 50 ปีแรกของ
การก าเนิดภาพถ่าย “กลอ้งถ่ายภาพสามารถผลิตภาพข้ึนมาไดด้ว้ยตวัของมนัเอง อาจกล่าวไดว้า่ ไม่
จ  าเป็นต้องมีมนุษยม์าเก่ียงข้อง” ค าพูดดังกล่าวปรากฏข้ึนพร้อมกับภาพวาดล้อเลียนท่ีประเทศ
ฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1840 ภาพนั้นไดเ้รียกเสียงหวัเราะและเยย้หยนัช่างภาพในยคุนั้นไดอ้ยา่งเจบ็แสบ  
ภาพของช่างภาพท่ีก าลงัสัปหงกอยูห่ลงักลอ้ง ในขณะท่ีตวักลอ้งเองตอ้งท างานถ่ายภาพต่างๆ  ดว้ย
ตวัเองแต่ทวา่ในความเป็นจริงการกล่าวเช่นนั้นอาจเป็นแค่การเหน็บแนมท่ีเจ็บแสบแต่ก็อาจเกินจริง
ไปบา้ง ในกระบวนการถ่ายภาพไม่วา่จะเป็นการถ่ายภาพใดๆ ก็ตาม ทั้งการถ่ายภาพเชิงสารหรือการ
ถ่ายภาพแนวข่าวท่ีเนน้การถ่ายภาพเชิงบนัทึกเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีอยูต่รงหนา้ตามความเป็นจริง 
สภาวะความเป็นกลางหรือภววสิัยเหล่านั้นไม่มีอยูจ่ริง เป็นเพียงมายาคติ คงมีแค่ความพยายามสร้าง
สภาวะของภววิสัยข้ึนมาให้มากท่ีสุด แต่สุดทา้ยแลว้ความเป็นกลางก็ถูกท าลายโดยอตัตวิสัยหรือ
อคติของผูถ่้ายภาพ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเพราะในกระบวนการถ่ายภาพ สุดทา้ยผูถ่้ายก็เป็นผู ้
เลือกว่าจะหันกล้องไปทางใด เลือกท่ีจะบนัทึกอะไร เลือกท่ีจะลัน่ชัตเตอร์ในช่วงจงัหวะเวลาใด 
เลือกท่ีจะใหมี้ส่ิงใดบา้งปรากฏอยูใ่นเฟรมและส่ิงใดบา้งท่ีตดัออกไปจากเฟรมภาพ  
 
ภาพ (Image) หรือภาพถ่ายในบริบทของศิลปะการถ่ายภาพ (Photographic art) จะตรงกนัขา้มกบั
ภาพถ่ายจ าพวกแรก ภาพถ่ายในเชิงศิลปะเรียกร้องหาเจตจ านงในการสร้างสรรค์การถ่ายทอดอา
มรณ์ท่ีสามารถแสดงออกถึงตวัตนของผูส้ร้าง(subjective expression) สามารถยกระดบัจิตใจและ
ตอ้งมีสุนทรียะ ภาพถ่ายเชิงศิลปะจึงตอ้งมีคุณค่ามากกว่าภาพถ่ายธรรมดาๆ ท่ีดูแลว้น่าเบ่ือ ดงันั้น
ศิลปินช่างภาพจะตอ้งต่ืนตวัและคน้หาหนทางในการสร้างสรรค์ภาพอยู่เสมอจากค ากล่าวเหน็บ
แนมในช่วงแรกเร่ิมของยุคแห่งการถ่ายภาพ “ภาพถ่ายเป็นแค่การกระท าท่ีด้อยปัญญา เป็นการ
คดัลอกแบบโดยอตัโนมติั” ซ่ึงโดยความหมายคือการท่ีภาพถ่ายท างานโดยระบบกลไกโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งใชท้กัษะของผูส้ร้างสรรค ์ช่างภาพแนวศิลปะก็ไดต้อบโตต่้อค าพูดดงักล่าวเช่นกนั โดย
อา้งว่า “ในการท าความเขา้ใจการถ่ายภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งแยกให้ออกจากถ่ายภาพเชิง
บนัทึกท่ีเป็นการคดัลอกด้วยกลไกเคร่ืองมือ (Imprint of apparatus) อีกทั้ งยงัจ  าเป็นต้องท าความ
เข้าใจเอกลกัษณ์ของภาพถ่าย (intellectual characteristic) เสียใหม่ด้วยการถ่ายภาพเชิงศิลปะนั้น
ปฏิเสธการมีรายละเอียด (details) การคดัลอก (copies) และแน่นอนมนัปฏิเสธสถานะในการเป็น
สาร (documents) เฉกเช่นเดียวกบัภาพจิตรกรรมในสมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาหรือยคุเรอเนสซองซ์ 
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ภาพถ่ายเปรียบเสมือนเป็นจุดศูนยก์ลางของวฒันธรรมทั้งหมดทั้งมวลท่ีเรารู้จกั เราเห็นภาพเหล่านั้น
อยูท่ ัว่ไป ตลอดเวลาและสามารถรับรู้โดยสามารถส านึกพื้นฐาน วา่ภาพนั้นมนัมีความหมายหรือท า
หน้าท่ีอะไร โดยผ่านเคร่ืองมือทางภาษาและการตีความมนุษยเ์ราสัมผสัและใช้งานภาพถ่ายใน
ลกัษณะน้ีตลอดเวลา โลกของเรามีจุดเร่ิมตน้มาจากภาพเหล่าน้ี ไม่ว่าจะรูปภาพนั้นจะท าหน้าท่ีใน
บริบทใดก็ตาม ผูเ้ช่ียวชาญในทุกแขนงต่างก็ลว้นแลว้แต่ใช้ภาพถ่ายเป็นส่วนหน่ึงในงานของพวก
เขา แมแ้ต่การบนัทึกเอกสารส าคญัเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน หรือภาพถ่ายในชีวิตประจ าวนั อีกหน่ึงใน
ตวัอยา่งของการถกเถียงกนัเก่ียวกบับริบทของภาพถ่ายและสถานะของช่างภาพ โดย มอลล่ี เนส์บิท 
(Molly Nesbit) ท่ีเขียนถึง ยจีูน อาร์เช่ (Eugene Atget)  

 

  
 

ภาพท่ี 7 Balcon, 17 rue du Petit Point 
(ท่ีมา: EugeneAtget, 1912–13) 

 
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 ในช่วงแนวคิดแห่งความเป็นสมยัใหม่ อาร์เช่ไม่ใช่ศิลปินและเขาก็ไม่เคย
บอกวา่ตวัเองเป็นศิลปิน เขาเพียงแค่มีความสุขในการออกไปบนัทึกภาพกรุงปารีสดว้ยจุดประสงค์
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เพื่อบนัทึกภาพเหล่านั้นเพื่อส่งต่อให้กบัผูค้นอ่ืนท่ีตอ้งการไดน้ าภาพของเขาไปใช ้ภาพของอาร์เช่
เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวิตของชาวปารีสในหลายดา้นทั้งสถาปัตยกรรม ศิลปะการประดบัตกแต่ง ภาพชน
ชั้นแรงงาน ช่างท าเหล็ก จิตกร นกัเขียนภาพ ภาพของเขาเป็นท่ีโปรดปรานส าหรับผูนิ้ยมสกุลงาน
ในแบบ ‘OldParis’ ภาพทั้งหมด อาร์เช่ ไม่ไดเ้รียกร้องอะไรเป็นพิเศษส าหรับผลงานภาพถ่ายของ
เขา เม่ือมีคนตอ้งการภาพของขาไปลงตีพิมพใ์นนิตยสารต่างๆ เขาปฏิเสธท่ีจะรับเครดิต หรือให้ค  า
นิยามใดๆ เขากล่าววา่ “ภาพเหล่าน้ีเป็นเพียงแค่สาร (Document) เป็นพียงการบนัทึกเท่านั้น” 
 
เนส์บิทอธิบายงานของ อาร์เช่ วา่เป็น “ภาพถ่ายท่ีไร้ซ่ึงสุนทรียศาสตร์” (Nonasthetic) มนัเป็นสารท่ี
ถูกสร้างข้ึนอยา่งง่ายๆ ในชีวิตประจ าวนั ดว้ยหลกัเหตุผลสองประการคือ ภาพเหล่าน้ีเป็นภาพถ่ายท่ี
บนัทึกตามความเป็นจริงเน้นประโยชน์ใช้สอยเพื่อการให้ข้อมูลเป็นส าคญั ประการท่ีสองภาพ
เหล่าน้ีสร้างข้ึนโดยมีเป้าประสงคท่ี์เปิดกวา้งดว้ยผูช้มภาพหรือผูท่ี้น าเอาภาพเหล่านั้นไปใชจ้ะเป็นผู ้
ก  าหนดบริบทและค านิยามของภาพข้ึนมาใหม่ (ซ่ึงต่อมางานชุดเดียวกนัของอาร์เช่ กลายเป็นหน่ึง
ในภาพผลงานศิลปะเชิงความคิด) ดงันั้นเม่ือความชดัเจนของเน้ือหาท่ีน าเสนอไม่ไดถู้กก าหนดโดย
ผูต้วัถ่าย ความหมายของภาพและสุนทรียศาสตร์มีสัดส่วนเพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัขอ้มูลท่ีปรากฏ
ในรายละเอียดของภาพ ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นตวัก าหนดบริบทภาพนั้นให้กลายเป็นภาพเชิงสาร
(document) หากพิจารณาตามขอ้ก าหนดดงักล่าวภาพสถาปัตยกรรมควรถูกจดัให้เป็นภาพเชิงสาร 
เช่นเดียวกบัภาพติดบตัรประจ าตวัหรือภาพจากฟิลม์เอก็ซเรย ์“ภาพเชิงสารอาจไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั 
เพราะภาพเดียวกนัอาจถูกน าไปใช้โดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีแตกต่าง มนัจึงเป็นส่ิงท่ีกวา้งมากใน
การหาค าจ ากดัความ” กล่าวโดยเนส์บิท 
 
จากบทความท่ียกตวัอยา่งมาขา้งตน้ เอกลกัษณ์ส าคญัของภาพเชิงสารไดถู้กก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน
ก่อนสมยัของอาร์เช่ ประวติัศาสตร์ของภาพถ่ายท่ีก าเนิดจากศาสตร์ทางวทิยาศาสตร์ใหค้วามส าคญั
ในการเสาะหาและจ าแนกประเภทค าว่าภววิสัย (Objectivity) แนวคิดดงักล่าวเร่ิมตน้ข้ึนจากการ
ต่อสู้กันทางความคิด ตอบสนองการแบ่งแยกทางชนชั้นระหว่างกลุ่มจิตรกรกับกลุ่มช่างศิลป์ 
(ช่างภาพก็ถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มน้ีด้วย) ซ่ึงต่อมาได้ท าให้เกิดการแตกแขนงของสายงานและองค์
ความรู้ทางศิลปะออกเป็นส่วนย่อย เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเล็กลงและมีความเฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน 
ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนมากทา้ทายสังคมศิลปะดว้ยการน าเสนอแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ๆ ความ
ตอ้งการความรู้ความช านาญเฉพาะทางมีมากข้ึน การต่อสู้ด้ินรนท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลาเน่ินนาน
ระหวา่งนกัวิทยาศาสตร์ท่ีใช้กระบวนการสืบหาขอ้เท็จจริง (Scientificinvestigators)  กบัเหล่าจิตร
กรผูเ้อาแต่ใจ ภาพถ่ายและภาพเชิงสาร (Photographic document) ถูกก าหนดไวด้้วยกรอบการ
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จ าแนกแบบภววิสัยและอัตตวิสัย (Objective / Subjective) กล้องถ่ายภาพนั้ นเห็นได้ชัดว่าเป็น 
เคร่ืองกลท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดโดยไม่ตอ้งพึ่งความสามารถของศิลปิน อยา่งเร่ืองตลก
เก่ียวกบัช่างถ่ายภาพข้ีเซา (กล่าวไวใ้นตอนตน้) โดยเฉพาะยุคแรกๆ ของการถ่ายภาพมกัปรากฏค า
ลอ้เลียนเหล่าน้ีให้เห็นเสมอ “ภาพเกิดไดเ้พราะแสง พระอาทิตยห์รือช่างภาพเป็นผูส้ร้างภาพตวัจริง
หรือแม้แต่ข้อสงสัยต่อวตัถุประสงค์ในการมีอยู่ของภาพถ่ายเอง แทลบอท (Talbot) เคยกล่าว
เก่ียวกบัการสร้างข้ึนคร้ังแรก ‘คุณจะยงัไม่เขา้ใจจนกวา่คุณจะไดล้งมือวาดภาพของคุณเองเสียก่อน’ 
ความหมายคือ ตวัภาพวาดนั้นถูกสร้างข้ึนหรือเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีร่วมมือจากช่างภาพเลย 
ในเร่ืองน้ีกล้องถ่ายภาพจดัว่าเป็นคนงานท่ีท างานอย่างไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยหรือขาดสมาธิในการ
ท างานเลยแมแ้ต่คร้ังเดียว ไม่เคยเรียกร้องขอเพิ่มค่าแรงหรือหยดุงานออกไปเดินประทว้ง   

 

 
 

ภาพท่ี 8 Croques Dramatiques 
(ท่ีมา: Le Charivari, 1853) 

 
ภาพถ่ายท่ีเป็นตวัสารมีจุดประสงค์ (Objective) ในตวัภาพหลักคือการแสดงออกถึงแก่นแท้ตาม
ความเป็นจริง จากเหตุผลท่ีวา่ตวัสารนั้นมีอิสระเตม็ท่ีในการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดแ้ม่นย  าตาม
ความเป็นจริง ดังนั้ นในประเด็นน้ีภาพถ่ายก็สามารถเปรียบได้ดั่งพยานผู ้เห็นเหตุการณ์ตาม
ธรรมชาติตวัสารนั้นจะตอ้งเรียบง่ายและไม่มีความเป็นศิลปะ ตวัสารถูกออกแบบให้ชดัเจนเพื่อท่ี



 

30 
 

ผูรั้บสาร จะสามารถมองทะลุผ่านเขา้ไปถึงเน้ือหาท่ีมนัพรรณนาเอาไวไ้ด้อย่างถูกตอ้งและเขา้ใจ
เน้ือหานั้นไดโ้ดยง่าย ในขั้นตอนการสร้างภาพบนัทึก กลอ้งถ่ายภาพนั้นจะถูกจดัวางไวใ้นต าแหน่ง
หน้าตรงเสมือนการถ่ายภาพติดบตัร เพื่อท่ีจะสามารถเก็บเอารายละเอียดให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ ตวัแบบท่ีถูกถ่ายมกัจะอยู่เต็มเฟรมจากผลงานภาพวาดล้อเลียนของโอโนเร โดมิเยร์
(Honore Daumier) ภาพ Parisian Sketch ค.ศ. 1853 ไดน้ าเสนอลกัษณะของการถ่ายภาพดงักล่าว 
 
โดมิเยร์อธิบายถึงวิธีการวางตวัหน้ากลอ้งของตวัแบบชาวปารีสสองคนในการถ่ายภาพ คนแรกดู
แข็งกระดา้ง ‘naturalman’ ถ่ายภาพโดยหนัหน้าตรงเขา้หากลอ้งและดวงตาจอ้งมองเขา้ไปยงัเลนส์ 
ภาพท่ีได้คือบุคคลท่ีแข็งท่ือ ไร้อารมณ์และไม่น่าสนใจ ภาพท่ีสอง ‘civillizedman’ แตกต่างอย่าง
มากกบัภาพแรก การปรับมุมมองของภาพให้เป็นศิลปะมากข้ึนจดัวางต าแหน่งของตวัแบบลงใน
เฟรมภาพและสายตาของตวัแบบท่ีมองอยา่งครุ่นคิดไปยงับริเวณท่ีวา่งอยูใ่นเฟรมภาพ การก าหนด
ท่าทางของตวัแบบคนท่ีสองนั้นตอ้งการโต๊ะมาเป็นตวัช่วยเพื่อให้สามารถวางแขนให้สวยงาม ดว้ย
การจดัท่าท่ีสวยงามและฉากหลงัท่ีมืดทั้งน้ีก็เพื่อส่ือให้เหมือนกบัเหมือนความฝันและยงัสะทอ้นให้
เห็นถึงความละเอียดอ่อนในการถ่ายภาพ ชนชั้นกลางท่ีโหดร้ายกบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ อีกทั้งเหล่า
ศิลปินท่ีพยายามผลิตสร้างภาพถ่ายให้เป็นงานศิลปะ แต่ถึงอยา่งไร ความแตกต่างระหวา่งภาพท่ีเป็น
สาร (documents) และภาพถ่าย (pictures) ภาพทั้งสองต่างก็ส่ือให้เห็นเอกลกัษณ์ของตวัมนัเองผา่น
ความแตกต่างระหวา่งแนวคิดท่ีก าหนดรูปแบบของภาพถ่ายในช่วงเวลานั้น 
 
ภาพถ่ายเชิงสารคดี (Photo graphic documents) ไดถู้กใช้งานอย่างหลากหลายมาโดยตลอด แต่มนั
ได้ถูกน ามาให้ความรู้ในช่วงหลังของศตวรรษท่ี 19 เม่ือภาพนั้ นได้ถูกใช้งานมากข้ึน อย่าง
หลากหลายในมุมกวา้งทั้งสถาบนัการศึกษาของรัฐและองกรเอกชน ซ่ึงในแต่ละส่วน ภาพถ่ายถูกใช้
งาน ใน รูปแบบตัวบัน ทึก  (Objective record) ไม่ ได้ใช้ ในลักษณะเพื่ อก ารตีความหมาย    
(interpertation) หรือการเป็นตวัแทน (representation) ส าหรับขอ้มูลต่างๆ เหตุผลในการใช้ภาพใน
ลกัษณะน้ีคือ ภาพนั้นมนัสามารถใชป้ระโยชน์ไดสู้ง ภาพนั้นสามารถให้ความหมายไดก้วา้งแต่อาจ
ข้ึนอยูก่บับริบทและองคป์ระกอบร่วมท่ีภาพนั้นเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ภาพอาจใหค้วามหมายไดใ้นตวัมนั
เองอยู่บ้างจากส่ิงท่ีมันปรากฏให้เห็นดังนั้ นการใช้ภาพในแง่ของเคร่ืองมือท่ี มีพลังในการ
ตีความหมายจากเหตุการณ์ วตัถุประสงค์หรือส่ิงท่ีคนตอ้งการจะพรรณนา อาจข้ึนอยู่กบัอ านาจใน
การให้ความหมายโดยคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสถาบนัการศึกษา นั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
เหตุผลขา้งตน้ยิง่กวา่คนกลุ่มอ่ืนดงัท่ีแทกค ์และอีกหลายคนไดโ้ตเ้ถียงในช่วงหลงัของศตวรรษท่ี 19 
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การโตเ้ถียงในกรณีของภาพถ่ายชาวป่า คนเหล่านั้นถูกมองวา่เป็นพวกคนเพี้ยน อาชญากร คนป่วย 
ทางจิตรวมไปถึงกลุ่มชนพื้นเมืองอาณานิคมและอ่ืนๆ (John Tagg, 2003) 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ภาพหนา้ตรงและดา้นขา้งของชายชาวมาลายนั 
(ท่ีมา: John Lamprey, 1868) 

 
ภาพถ่ายไดน้ าเสนอภาพแทนของกลุ่มคนท่ีเป็นท่ีนบัถือในสังคม รวมไปถึงบุคคลทัว่ไป ภาพถ่ายได้
เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ ระบุ บ่งช้ี วตัถุต่างๆ ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการจ าแนกประเภท
และจัดกลุ่ม องค์ความรู้ ก าหนดขอบเขตทางความรู้(intellectualdisciplines) และวิธีการปฏิบัติ 
(practices) เช่น วิชาจิตเวช มานุษยวิทยา ภาพถ่ายเก่ียวกบัชยพื้นเมืองชาวแอฟริกนั ระหวา่งปี ค.ศ. 
1840 – 1918 ได้ถูกน าไปจดัแสดงเป็นนิทรรศการในพิพิธพนัธ์ แต่ทว่าไม่ใช่พิพิธพนัธ์ศิลปะ 
นิทรรศการดงักวา่จดัข้ึนในพิพิธพนัธ์วิทยาศาสตร์ ซ่ึงผลงานภาพถ่ายชุดดงักล่าวไดรั้บมอบหมาย
ให้สร้างข้ึนจากหน่วยงานของรัฐ โดยนักสังคมวิทยาและกลุ่มอดีตอาณานิคมผูท่ี้ใช้งานกล้อง
ถ่ายภาพในช่วงเวลานั้นเป็นกลุ่มชนชั้นกลางท่ีมีอ านาจทางสังคม เงินทุนพวกเขามีอ านาจเหนือกวา่
ตวัแบบท่ีเป็นชนชั้นล่าง ท าให้สามารถจดัแต่งและก าหนดท่าทางของผูอ่ื้น (ตวัแบบ) ให้เป็นไป
ตามท่ีตอ้งการได ้
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อย่างเช่น จอน ทอมสัน (JohnThompson) (ค.ศ.1873) ช่างภาพแนวสารคดีแต่เลือกใช้วิธีจ่ายเงิน
ให้กบัแรงงานขา้มชาติ ชาวจีนท่ียากจน (จ่ายแบบไม่อั้น) เพื่อสิทธิพิเศษเพื่อให้คนเหล่านั้นยินยอม
ให้ถ่ายภาพ ตัวแบบบางคนนั้นได้รับอนุญาตให้ดูภาพของตน ภาพท่ีถ่ายนั้นเป็นภาพถ่ายทาง
การแพทยเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบักายวิภาค รูปแบบของอาณานิคม อาชญากร และคนในชุมชนแออดั 
บุคคลเหล่าน้ีผูซ่ึ้งไม่เคยถูกถ่ายภาพและไม่มีแมแ้ต่ ความตอ้งการท่ีจะเห็นภาพถ่ายของตวัเอง ภาวะ
เหล่าน้ีนั้ นถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้กับผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้ น ภาพเหล่าน้ีนั้ นถูกถ่ายข้ึนในสถานท่ีหน่ึง 
สถานท่ีๆคุณจะไดพ้บกบัตวัแบบเหล่านั้นแต่ภาพเหล่านั้นกลบัถูกส่งไปยงัสถานท่ีส าคญัในเมือง
หลวง สถานท่ีราชกาล ศาล ผูเ้ช่ียวชาญ สถาบันการศึกษา จากเหตุน้ีการถ่ายภาพหรือการได้ดู
ภาพถ่ายนั้นเกิดข้ึนไดก้บัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ภาพถ่ายท่ีถูกสร้างข้ึนในยคุน้ีนั้นใชง้าน
เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือของเหล่าผูเ้ช่ียวชาญ หรือมความสนใจพิเศษเก่ียวกนัภาพถ่าย เช่นภาพ
ร่างกายผูป่้วยท่ีถูกถ่ายเอาไวเ้พื่อใช้ในการศึกษาโดยเหล่านักเรียนแพทยห์รือศลัยแพทยห์รือภาพ
ของนกัโทษเพื่อใช้ในการระบุตวัของเจา้หน้าท่ีต ารวจ ไม่เพียงแค่นั้นภาพถ่ายยงัไดถู้กน าไปใชใ้น
งานแขนงต่างๆ ท่ีกวา้งข้ึน  
 
เช่นเดียวกบังานของ ดร.ฮิว ์ไดมอนต์ (Hugh Diamond) ภาพของผูป่้วยเพศหญิงท่ีอยูใ่นความดูแล
ของเขาท่ีสถาบนัจิตเวช Springfieldท่ีถูกตีพิมพล์งในหนงัสือของจอห์น โคโนลี (John Conolly) ใน
ช่ือหนังสือว่า “The PhysiognomyofInsanity” เม่ือปี ค.ศ. 1858แสดงถึงส่ิงท่ีแทกค์ เรียกว่า
คลงัขอ้มูลของภาพตวัสาร “archivesofsubjection” กล่าวถึงในช่วงตน้ ยอ้นกลบัไปในยคุก่อนท่ีจะมี
ภาพถ่าย เจา้หน้าท่ีต ารวจท างานอยา่งยากล าบากในการระบุรูปร่างหนา้ตาของผูต้อ้งสงสัยโดยการ
สืบสวนจากพยานผูเ้ห็นเหตุการณ์การซ่ึงไม่สามารถเช่ือถือไดเ้ท่าท่ีควรเพราะเป็นการบรรยายภาพ
จากความทรงจ า หลกัจากนั้นไม่นานการช้ีตวัผูต้อ้งหาหรือระบุตวับุคคลพฒันาข้ึนโดยการพิสูจน์
ลายน้ิวมือซ่ึงนัน่เป็นช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 แลว้ แต่หลงัจากนั้นเม่ือลายน้ิวมือและภาพถ่ายไดถู้ก
น ามาใช้งานร่วมกนั จึงเกิดเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงั เทคโนโลยีใหม่ท่ีจะสามารถใช้ในช้ีตวัผูต้อ้ง
สงสัยไดอ้ยา่งแม่นย  าและเช่ือถือได ้มนัน่าประหลาดใจในการระบุและจบักุมผูต้อ้งสงสัย ภาพถ่าย
นกัโทษในประเทศองักฤษในยุคแรกๆนั้นขาดมาตรฐาน นกัโทษทั้งชายและหญิงในภาพใส่เส้ือผา้
ชุดปกติ (ไม่ใช่ชุดนักโทษ) มุมกล้องและระยะในการถ่ายภาพนั้นก็แตกต่างกนัหรือแมแ้ต่ท่าทาง
ของนกัโทษ บางคร้ังภาพคนร้ายยงัก็ปรากฏใหเ้ห็นอยูบ่นกรอบภาพท่ีหรูเลิศ น่าประหลายใจยิง่กวา่ 
คือภาพของผูต้อ้งหาคดีร้ายแรงบางภาพถูกถ่ายในลกัษณะของภาพบุคคลท่ีสร้างข้ึนอย่างสวยงาม 
จนกระทัง่ช่วงปี ค.ศ.1870 ภาพถ่ายเร่ิมมีมาตรฐานมากข้ึน การจดัท่าทางของผูต้อ้งหา ต าแหน่งของ
กลอ้ง มุมมองภาพ ดว้ยกรอบแนวคิดต่อการถ่ายภาพท่ีพฒันามากยิง่ข้ึน 



 

33 
 

 
 

ภาพท่ี 10 The Face of Madness 

(ท่ีมา: Hugh W.Diamond, 1977) 
 
ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาคุณลกัษณะของภาพถ่ายสามารถท าไดผ้า่นการท าความเขา้ใจธรรมชาติและวฒันธรรม
ทั้งสองส่ิงคือหัวใจส าคญั ซ่ึงการให้ค  านิยามธรรมชาติและวฒันธรรมภายใตช่้วงเวลาหน่ึง มีความ
แตกต่างกนัไปตามท่ีจ าแนกไปขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเลือกการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง
แนวคิดของส่ือภาพถ่ายกบัสภาวะทางสังคม เพื่อกระบวนวิพากษ์ภาพถ่ายเพื่อแยกส่วนความเขา้ใจ
ในตวัภาพถ่ายเองและส่ิงท่ีเป็นผลปรากฏในสังคมท่ีเกิดข้ึนจากภาพถ่ายในบทต่อไป 

คุณลกัษณะธรรมชำติของภำพถ่ำย 

สตีเฟน บูลล์ (Stephen Bull) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของภาพถ่ายโดยแบ่งออกสองสายแนวคิด
ส าคญั มองธรรมชาติของภาพถ่ายในแนวคิดสมยัใหม่นิยม และการมองวฒันธรรมของภาพถ่ายใน
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แนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยมสองมุมมองท่ีแตกต่างกนักนัทั้งแนวคิดและช่วงเวลา กรอบแนวคิดของ
สมยัใหม่นิยม (Modernism) และแนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยม (Postmodernism) บูลล์จ  าแนกและท า
ความเขา้ใจกบัทั้งสองความเช่ือ สองกรอบวิธีในการมองคุณลกัษณะของภาพถ่ายท่ีแตกต่างกัน 
กรอบแนวคิดสมยัใหม่นิยมภาพถ่ายถูกเช่ือวา่เป็นความจริงตามธรรมชาติท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ไดแ้ละสามารถก าหนดค านิยามถึงคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแน่ชดั (Stephen Bull 2013, 5-6) ซ่ึงต่างจาก
แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมท่ีเน้นย  ้าให้เห็นว่ามีการเปล่ียนแปลงในบทบาทของส่ือผ่านกรอบ
วฒันธรรมของสังคม ซ่ึงตวักรอบของธรรมชาติและวฒันธรรมในช่วงเวลาดงักล่าวสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลง เกิดความหลากเล่ือน ตีความใหม่ได้เสมอ ท าให้คุณลกัษณะของภาพไม่ไดห้ยุดน่ิง
หรือมีแก่นแกนท่ีแน่นอน มนัเปล่ียนแปลงและเป็นพลวตัเม่ือน ามาเทียบเคียงกบัมุมมองจากบุคคล
โดยทัว่ไปมกัมองเห็นภาพถ่ายอาจท าใหเ้ขา้ใจกนัไปเองวา่มนัตอ้งเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีมนัแสดงให้เห็น
และส่ิงท่ีปรากฏในภาพนั้นต้องเป็นความจริงแต่เพียงประการเดียว วตัถุหรือบุคคลในภาพคือ
ตัวแทนของส่ิงท่ีมีอยู่จริงบนโลกวตัถุ เน่ืองด้วยการท่ีภาพถ่ายสามารถบันทึกเส้ียวหน่ึงของ
เหตุการณ์ในช่วงเวลาเก็บเอาไว ้ทั้ งความสามารถในการบันทึกและธรรมชาติของภาพถ่ายมี
คุณสมบติัท่ีเรียกวา่อินเด็กซ์ซิคอลลิต้ี (Indexicality) หรือส่วนเช่ือมโยงระหวา่งรายละเอียดท่ีปรากฏ
ในภาพกบัวตัถุในโลกแห่งความเป็นจริง คุณสมบติัดงักล่าวท าใหผู้ค้นส่วนใหญ่ยงัมองภาพถ่ายดว้ย
กรอบของความน่าเช่ือถือในการเกิดข้ึนของภาพบนัทึกเชิงประจกัษ ์(Bull 2013, 7) 

แนวคิดสมัยใหม่นิยมกบัธรรมชำติของภำพถ่ำย 

ศิลปะในยุคสมยัใหม่ เป็นศิลปะท่ีมีรูปแบบเน้ือหาแนวคิดและการแสดงออกทางสุนทรียะปรัชญา
ในการสร้างสรรค์มีลกัษณะท่ีผิดไปจากศิลปะแบบดั้งเดิมในอดีตเร่ิมเปล่ียนจากศิลปะท่ีผกูพนัอยู่
กบัเร่ืองของศาสนาการเมืองและกษตัริยท์ ั้งหมดน้ีเป็นปัจจยัท่ีอุปถมัภก์ารสร้างงานศิลปะของศิลปิน
มาสู่การเปล่ียนแปลงในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 โดยเกิดเป็นแนวคิดและวิธีการสร้างงานศิลปะท่ีเป็น
ปัจเจกบุคคล (Individual) มากข้ึนโดยลดการใชศิ้ลปะเพื่อรับใชศ้าสนาการเมืองหรืออ านาจกษตัริย์
ลงโดยรูปแบบของศิลปะสมยัใหม่นั้นจะมีลกัษณะท่ีสะดุดตาท าให้เกิดความสนใจอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ผูรั้บชมเกิดการรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึกในทนัทีทนัใดศิลปะสมยัใหม่ไม่ใช่ศิลปะท่ี
จ าเป็นจะต้องพิจารณาค่อยดูค่อยคิดแต่เป็นการให้ความรู้สึกผ่านสายตาและกระทบจิตใจอย่าง
รวดเร็วซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของศิลปะสมยัใหม่ (อลงกตเพชรศรีสุก, 2544) 
 
ในยุคของศิลปะสมยัใหม่จะเนน้เร่ืองของความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์เป็นตวัของตวัเอง (Originality) 
ส่ิงส าคญัของยุคศิลปะสมยัใหม่คือการยอมรับความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Specialist) ในการสร้างงาน
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ศิลปะจะตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางศิลปะเท่านั้น จึงจะถือเป็นผลงานศิลปะชั้นดีและไดรั้บการยอมรับ
และคนในสังคมยงัมีความเช่ือเร่ืองของคนผิวขาวทางโลกตะวนัตกเป็นผูน้ าของโลกและเป็นผูน้ า
ความรู้ของทุกศาสตร์ผูช้ายมีอ านาจท่ีเหนือกวา่ผูห้ญิงในทุกดา้นท่ีส าคญัยุคแห่งศิลปะสมยัใหม่ให้
ความส าคญัในเร่ืองของการพฒันาในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากท่ีสุดเอกสิทธ์ิ บุญมาก 
(2553, 76) เอกสิทธ์ิ ได้กล่าวโดยสรุปว่า ศิลปะภาพถ่ายสมยัใหม่มีการประกาศแยกตวัออกจาก
ศิลปะสาขาต่างๆการท่ีภาพถ่ายไม่ถ่ายภาพเพื่อเลียนแบบงานจิตรกรรมอยา่งศิลปะอีกต่อไป ภาพ
ดงัเช่นท่ีเคยปรากฏในภาพถ่ายแบบพิศเจริญ เพราะเช่ือว่าภาพถ่ายสามารถท าบางส่ิงบางอย่างท่ี
เหนือกว่าอีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดความจริงได้อย่างน่ามหัศจรรยใ์นแบบท่ีส่ือศิลปะในอดีตท า
ไม่ไดแ้ต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ศิลปะภาพถ่ายอยูโ่ดดเด่ียวเพราะถึงแมว้า่จะไม่สนบัสนุนการถ่ายภาพ
เพื่อเลียนแบบงานจิตรกรรมศิลปะภาพถ่ายยงัมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัศิลปะแขนงอ่ืนมากข้ึนใน
ฐานะเป็นส่ือชนิดใหม่ท่ีศิลปินสามารถหยิบยืมน าไปประยุกต์ใช้ในศิลปะท่ีศิลปินสนใจได้
นอกจากนั้นแนวคิดของศิลปะภาพถ่ายสมยัใหม่มีความสอดคล้องกับแนวคิดทัว่ไปของศิลปะ
สมยัใหม่คือสนบัสนุนในความเป็นตวัตนปัจเจก (Individualism) ของมนุษย ์
 
ความเช่ือในการสร้างงานแบบลกัษณะเฉพาะตวั (Originality) และมีความคิดท่ีวา่ศิลปะเป็นไปเพื่อ
ศิลปะ (จิระพฒัน์ พิตรปรีชา, 2545) โดยไม่ตอ้งรับใช้ส่ิงใดเหมือนในอดีตท่ีศิลปะจะรับใช้ศาสนา
ชนชั้นปกครองชั้นสูงดงันั้นเม่ือกล่าวถึงศิลปะภาพถ่ายสมยัใหม่จ  าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจในการ
เคล่ือนไหวของศิลปะภาพถ่ายในยุโรปและในอเมริกาสอดคลองกบัส่ิงท่ี สตีเฟน บูลล์ กล่าวไวถึ้ง
การตัดสินคุณลักษณะของภาพถ่ายในหนังสือ The Photography ว่าในศตวรรษท่ี 18 และ 19 
จ านวนของกลุ่มชนชั้นไพร่กระฎุมพี หรือเหล่าชนชั้นกลางใหม่เร่ิมปรากฏตวัและเพิ่มจ านวนมาก
ข้ึน ผลพวงจากการการเติบโตของเศรษฐกิจการคา้ในยุคปฏิวติัอุตสาหกรรม ชนชั้นกลางเหล่านั้น  
มีความกระหายท่ีอยากเห็นโลกกวา้งและแน่นอนกระหายท่ีจะเก็บบนัทึกภาพของส่ิงท่ีพวกเขาได้
พบเห็นระหวา่งการเดินทาง รวมไปถึงภาพวาดของบุคคลท่ีสมจริงเพื่อเป็นเคร่ืองยืนยนัความอนัมัง่
คัง่ของผูเ้ป็นเจา้ของ ภาพเหล่านั้นสามารถแสดงตวัตนและวิถีทางในการด ารงชีวิตของพวกเขาว่า
เป็นอยา่งไร ภาพวาดบุคคลในยคุนั้นไม่ไดมี้หนา้ท่ีเพียงแสดงรายละเอียดแต่มนัถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์
แสดงให้เห็นถึงสถานะทางสังคม ภาพกลายเป็นไมบ้รรทดัท่ีช้ีวดัคุณค่า เพื่อเปรียบเทียบกบัผูค้น
รอบขา้ง เพื่อจดัระเบียบ ก าหนดชนชั้น เพื่อน าเสนอวิถีชีวิตในอุดมคติและเป็นแนวยึดถือปฏิบติั 
(Freund 1982, 8-18 และ Tagg, 1988)  
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เม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี 19 เคร่ืองมืออนัเป็นจุดก าเนิดของกลอ้งถ่ายภาพ Camera Lucida ท่ีท าหนา้ท่ีฉาย
ภาพรายละเอียดของวตัถุท่ีอยู่ตรงหน้าข้ึนบนฉาก เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้งานสามารถวาดลงไปบน
รายละเอียดเหท่านั้ นเพื่อสร้างภาพเหมือน ของเหล่าชนชั้ นกลางเหล่านั้ นให้ดูเสมือนจริงทั้ ง
รายละเอียดรูปร่างรูปทรงภายใตท้ศันมิติท่ีถูกตอ้งเท่ียงตรงในเวลาและตน้ทุนท่ีต ่ากวา่กลอ้งถ่ายภาพ
ยุคเร่ิมแรกท่ีเรียกว่า Camera Obscuraส่งผ่านเทคโนโลยีการคดัลอกท่ีเท่ียงตรงให้กบัผูศึ้กษาและ
พฒันาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพ กลุ่มผูริ้เร่ิมการถ่ายภาพคน้พบวธีิการสร้างภาพและคงสภาพภาพถ่าย
ได้ส าเร็จในปี ค.ศ.1839 Camera Obscura หรือกล่องด าก็เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและใช้งานกันมากข้ึนใน
ยุโรปรวมทั้งฝ่ังอเมริกา บิดาแห่งการบนัทึกภาพด้วยแสง ‘Photo-Photographer’ โจเซฟนีเซฟอร์
เนียฟ (Joseph NicéphoreNiépce) ในกระบวนการช่ือฮิโลกราฟ์ฟ่ี (Heliography) หลุยส์ ฌาคส์มงัเด 
ดาแกร์ (Louis Jacque Mande Daguerre) ในกระบวนการช่ือ ดาร์แกโรไทป์ (Daguerreotype) และ วิ
ล เล่ี ยม เฮน ร่ี  ฟ๊ อคแทลบอท  (William Henry Fox Talbot) ในกระบวนการช่ือคาร์โลไท ป์
(Calotype)บุคคลเหล่าน้ีแข่งขนัท่ีจะพฒันาและใช้ภาพถ่ายท่ีพวกเขาสร้างข้ึนเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
มนุษยไ์ปจากเดิม ภาพถ่ายเหนือกวา่ภาพวาดในทนัทีดว้ยรายละเอียด ความรวดเร็วในการผลิต อีก
ทั้งยงัเขา้ถึงผูค้นได้ง่าย ท าให้การก าเนิดของภาพถ่ายอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1839 ส่งผลให้
ศิลปินและจิตรกรอยา่งพอล์ล ดีราโรช์ (Paul Delaroche) ประกาศวา่น่ีคือวาระสุดทา้ยของภาพวาด 
“From now, Painting is dead” ค าพูดดงักล่าวก็กลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของการถกเถียงกนัอยา่งในหน้า
ประวติัศาสตร์การต่อสู้ระหวา่งภาพถ่ายกบัถ่ายภาพ  
 
แบทเชนท์จอฟฟรีย ์(Batchen Geoffrey) มองเห็นประเด็นท่ียิ่งใหญ่กว่า เขาไม่ได้มองแค่ประเด็น
ท่ีว่าภาพถ่ายถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มชนชั้นกลาง จากการใช้
ภาพถ่ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ ความสุขสมหวงัในชีวิต วิถีชีวิตอนัแสนสุข หรือในมือนกั
ส ารวจโลกกวา้งกลอ้งถ่ายภาพอาจใชเ้พื่อการเก็บบนัทึกส่ิงท่ีไดพ้บเห็นในการเดินทาง แบทเชนท ์
มองภาพถ่ายดว้ยมิติท่ีลึกกวา่ เขามองลงไปในหัวใจของการถ่ายภาพวา่เป็นแนวคิดท่ีปรากฏข้ึนใน
ขณะท่ีเวลาค่อยๆ เปล่ียนแปลงโลก ภาพถ่ายในมือของเหล่าชนชั้นกลางไดก่้อสร้างรูปแบบวิถีชีวิต
ในอุดมคติของพวกเขาข้ึนมาใหม่ โลกแห่งศาสตร์และวิทยาการท่ีก้าวหน้า แบทเชนท์ มองว่า
แนวคิดต่อภาพ ถ่ายของคนในสั งคมค่อยๆ  เป ล่ียนไปจากแนวคิดจากโลกในยุคสว่าง 
(Enlightenment) ท่ีเคยคร้ังหน่ึงมองวา่ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ียิ่งใหญ่เหนือการควบคุมของมนุษย ์กลบั
กลายเป็นการมองธรรมชาติวา่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของมนุษย ์เราเร่ิมมองธรรมชาติเป็น
วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถเอาชนะหรือควบคุมได้ และก็เป็นจริงดัง่ท่ีเขากล่าวอย่างน้อยก็ส่วนหน่ึง 
(Batchen 1997: 54-102)  
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กรอบการมองธรรมชาติของภาพถ่ายท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ท าให้การอ่านคุณลกัษณะและ
แนวคิดของภาพถ่ายในแต่ละช่วงเวลาท่ีศึกษานั้นแตกต่างกนั การศึกษาในส่วนน้ีจ าเป็นต่อท าความ
เขา้ใจต่อความเป็นจริงในภาพถ่ายและการสูญเสียส่วนเช่ือมโยงความเป็นจริงนั้นไดอ้ย่างไรและ
เม่ือใดท่ีธรรมชาติและวฒันธรรมของสรรพส่ิงเช่ือมโยงกบัการศึกษาคุณลกัษณะของภาพถ่าย ความ
แตกต่างของแนวคิดและการให้ค  านิยมธรรมชาติและวฒันธรรมปรากฏอยู่ในหนังสือ “Pencil of 
nature” ของแทลบอต หนงัสือท่ีมีภาพถ่ายประกอบเล่มแรกของโลก แทลบอตน าเสนอแนวคิดท่ี
เปล่ียนไปของกรอบในการมองธรรมชาติและวฒันธรรม ช่ือของหนังสือเล่มน้ีอธิบายได้ว่า 
ธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีปรากฏอยูน่อกขอบเขตของมมนุษย ์อีกทั้งธรรมชาติอาจถูกมองวา่เป็นผลผลิต
เชิงวฒันธรรมของมนุษย ์ในความหมายของการสร้างภาพธรรมชาติด้วยกระบวนการถ่ายภาพ 
(Damish, 1980) 
 
อีกกวา่ศตวรรษหลงัจากนั้นค านิยามใหม่ของค าวา่ “ธรรมชาติ” และ “วฒันธรรม” ไดป้รากฏข้ึนอีก
คร้ังในงานเขียนช่ือ Keywords ของ เรมอนด์ วิลเล่ียม (Raymond Williams) แน่นอนว่าค าทั้งสอง
เป็นค าท่ีซับซ้อนและยุ่งยากในการก าหนดค านิยามให้เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์
ตะวนัตก ทวา่การวเิคราะห์ค านิยามท่ีซบัซอ้นและหลากหลายนั้นสามารถถูกสรุปความแตกต่างของ
ค าทั้งสองเอาไวด้งัน้ี ธรรมชาติคือ ส่ิงท่ีมีอ านาจอยูเ่หนือความเป็นมนุษย ์สูงสงไร้การเปล่ียนแปลง 
อยูเ่หนือกาลเวลา ส่วนวฒันธรรมคือส่ิงท่ีสรรสร้างข้ึนภายในสังคมมนุษยแ์ละเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง
ได้ (Williams 1988: 88-93) ในช่วงปลายยุคศตวรรษท่ี  18 และ 19 ค  าทั้ งสองเป ล่ียนแปลง
ความหมายและค านิยามแตกต่างกนัไป ความเป็นพลวตัสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยู่เสมอของการ
นิยามความหมาย เช่นเดียวกนันั้น ความพยายามในการให้ค  านิยามคุณลกัษณะของภาพถ่ายซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมและธรรมชาติของมนุษยจึ์งสามารถจ าแนกออกไดด้ว้ยกรอบในการมอง
คุณลกัษณะในช่วงเวลาได ้เช่นเดียวกนัภาพท่ีสร้างข้ึนจากกระบวนการถ่ายภาพด้วยแสงไม่ว่าจะ
จากกระบวนการดาแกโรไทป์ หรือ คาโลไทป์ ต่างก็เป็นกระบวนการคดัลอกรายละเอียดเชิงกลไก 
ผลลัพธ์ท่ีได้คือภาพเนกาทีฟ (Negative) ท่ีมีศักยภาพในการน าไปผลิตซ ้ าให้เกิดเป็นภาพถ่าย
(Positive)ข้ึนใหม่ไดอ้ย่างไม่มีขดัจ ากดั ภาพเหล่านั้นถูกผลิตซ ้ าเพื่อเพิ่มจ านวนไดใ้นปริมาณมาก
ดว้ยกระบวนการท่ีรวดเร็ว กระบวนการดงักล่าวเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมหรือการผลิตขนาด
ใหญ่ (Mass Production) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท่ีเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว การผลิต
ประเด็นดงักวา่วกลายเป็นแก่นแกนของการถ่ายภาพในช่วงสมยัใหม่นิยม 
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ในงานเขียนช่ือ “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” ของ วอเตอร์ เบนจา
มิน (Walter Benjamin) นักเขียนชาวเยอรมนัในปี 1936 น าเสนอผลกระทบจากกระบวนการผลิต
ขนานใหญ่เพื่อมวลชนกลไกการผลิตเชิงอุสาหรรมในโลกยคุสมยัใหม่ ภาพถ่ายไดถู้กสร้างข้ึนและ
ผลิตซ ้ าผ่านหน้าส่ือส่ิงพิมพ์นานาชนิด (รวมทั้ งส่ือชนิดอ่ืนอย่างภาพเคล่ือนไหวและแถบ
บนัทึกเสียง) (Benjamin 1999) การผลิตซ ้ าเชิงกลไกแพร่กระจายภาพแทนของวตัถุไปยงัอีกซีกโลก
หน่ึง วตัถุหรือเหตุการณ์หน่ึงสามารถปรากฏแสดงตัวตนพร้อมกันได้ทุกพื้นท่ีอย่างอิสระ             
เราสามารถมองเห็นส่ิงเดียวกนักบัผูค้นในสังคมอ่ืน เรามองเห็นและเรียนรู้ผ่านภาพถ่าย ภาพแทน
ตวัของวตัถุในโลกของความเป็นจริงท่ีปรากฏรายละเอียดเทียบเท่า เท่ียงตรงและเสมือนจริงไดแ้ม้
เร้าไม่ตอ้งเดินทางออกไปยงัสถานท่ีตั้งของเหตุการณ์จริง เราสามารถพกพาภาพแทนเหล่านั้นติดตวั
ไปดว้ยแทนวตัถุของจริงท่ีมีขอ้จ ากดัในการเคล่ือนยา้ย แมว้า่ส่ิงท่ีปรากฏในภาพถ่ายนั้นจะมีความเส
มือจริงท่ีเกิดจากการคดัลอกมากเพียงใดถึงอย่างไรภาพถ่ายก็เป็นไดเ้พียงแค่ภาพแทน คุณค่าและ
สถานะท่ีของวตัถุต้นฉบบัไม่ได้ถูกคดัลอกมาด้วย ทั้ งภาพถ่ายและภาพวาดนั้นสามารถกระท า
กระบวนการคดัลอกเดียวกนันั้นได้ แต่ความสมจริงภาพวาดไม่มีทางเทียบไดไ้ม่ตอ้งพูดถึงความ
รวดเร็วหากตอ้งสร้างภาพแทนของบุคคลผูมี้ช่ือเสียงซกัคนหน่ึง แต่ทวา่ความแตกต่างกนัในเชิงการ
ผลิตขนาดใหญ่ของกระบวนการถ่ายภาพแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Mass Production) คุณค่า
ของภาพถ่ายจึงไม่อาจเทียบเท่าภาพวาดท่ีสังคมให้การยอมรับว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ท่ี
เหนือชั้นกว่าเฉพาะเจาะจงกว่า มีเจตจ านงและความเป็นอตัตวิสัยมากกว่า “ออร่า” หรือคุณค่าเชิง
สุนทรียศาสตร์จึงไม่ไดแ้สดงออกผา่นภาพถ่ายไดเ้ฉกเช่นตน้ฉบบั 
 

การผลิตเชิงอุตสาหกรรมคือธรรมชาติใหม่ท่ีก าเนิดข้ึนในสังคมสมัยใหม่นิยม (Modernism) 
ความหมายของค าว่าสมัยใหม่อาจกล่าวได้ว่า ส่ิงท่ีไม่ เคยเกิดข้ึน ทันสมัย สังคมท่ีมองหา
ความกา้วหนา้ และแตกต่างไปจากส่ิงเดิมๆ ความหมายเหล่าน้ีค่อนขา้งชดัเจนและเฉพาะเจาะจงจาก
ประวติัศาสตร์ของสังคมในยุคสมยัใหม่หรือช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ถึงช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 
ช่วงเวลาแห่งความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทุกมิติของสังคม เมืองท่ีเต็มไปด้วยผูค้นก าลงัขยาย
ขนาดของสังคมเมืองออกทั้งในแนวราบและแนวตั้งอยา่งไม่หยุดย ั้ง เทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีส่งผ่านจากยุคสว่างเป็นแรงขบัให้เกิดการปฏิวติัอุสาหกรรมแนวคิดต่อการมอง
วฒันธรรมมนุษยว์า่เป็นผลผลิตจากสังคมถูกก่องสร้างให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ความกา้วหนา้ของวทิยาการ
ยิ่งผลกัดนัให้มนุษยพ์ยายามท่ีจะอยูเ่หนือและควบคุมธรรมชาติ น าไปสู่ส านึกในระดบัปัจเจกของ
มนุษยท่ี์มีพลังสามารถท าได้ทุกส่ิง เม่ือผูค้นพยายามมองหาความแตกต่างและแสวงหาส่ิงใหม่   
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กลุ่มย่อยทางความคิดท่ีแตกต่างกันไปจึงก่อนก าเนิดข้ึน ชาร์ล แฮริสัน (Chares Harrison) และ 
พอลล ์วดู (Paul Wood) กล่าววา่ภาพถ่ายในยคุสมยัใหม่นิยมท าหนา้ท่ีเป็นภาพแทน 
(Representation) ประสบการณ์ร่วมของยุคสมัยใหม่นิยมเอง (Harrison และ Wood 2003, 128) 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกลุ่มนกัคิดในช่วงเวลาดงักล่าว ท่ีพยายามหลีกหนีออกจากรอบความคิด
แบบเดิม พยายามสร้างสรรค ์สุนทรียศาสตร์แบบใหม่ท่ีแต่ละกลุ่มกอ้นพยายามสร้างข้ึนทั้งรูปแบบ 
แนวคิด รสนิยมกระบวนการสร้างสรรคเ์กิดเป็นสายแนวคิด ‘อิซ่ึม’ หรือกรอบความคิดวฒันธรรม
ยอ่ยท่ีมีความแตกต่างกนัข้ึนมากมายในช่วงสมยัใหม่นิยม 
 

จอห์น ชาเคาสก้ี (John Szarkowsky) อดีตผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑ์ศิลปะสมยัใหม่ ในกรุงนิวยอร์ก 
ค.ศ.1962 –1996 (Museum of Modern Art) เขาเป็นทั้งช่างภาพและภณัฑารักษท่ี์มีอิทธิพลอยา่งมาก
ในวงการภาพถ่าย เจา้ของผลงานนิทรรศการ “Photographer’s Eye” ซ่ึงหลงัจากนิทรรศการเขาก็
ตีพิมพห์นงัสือในช่ือเดียวกนัออกมาในปี ค.ศ.1966 หนงัสือเขากล่าวถึงมุมมองของเขาต่อภาพถ่าย
ไดลึ้กซ้ึงและเต็มไปด้วยรายละเอียดเน้ือหา ในบทน าเขาอธิบายถึงภาพถ่ายท่ีเกิดข้ึนมาประดุจดงั
ส่ิงมีชีวิตและเป็นหวัใจส าคญัของศตวรรษท่ี 19 ไม่วา่จะอยูใ่นมือของช่างภาพมือสมคัรเล่นผูเ้ร่ิมตน้
จากศูนยไ์ปจนถึงภาพของช่างภาพมืออาชีพผูมี้ช่ือเสียง ภาพถ่ายได้ผ่านกระบวนการทดลองและ
คน้พบ จนสามารถก าหนดเป็นคุณลักษณะตามธรรมชาติในแบบเฉพาะ (Visual Characteristic) 
คุณลกัษณะท่ีภาพถ่ายเท่านั้นสามารถสร้างไดแ้ละภาพทุกภาพลว้นต่างประกอบข้ึนจากคุณลกัษณะ
เดียวกนัเป้าหมายหลกัในงานของชาเคาสก้ีคือการจ าแนกคุณลกัษณะตามธรรมชาติของภาพถ่ายไว้
อยา่งชดัเจน 
 

ชาเคาสก้ีก าหนดคุณลักษณะธรรมชาติ5 ประการ ท่ีภาพทุกภาพมีและได้กลายมาเป็นข้อสรุป
พื้นฐานในการศึกษาภาพถ่ายในช่วงเวลานั้นอนัประกอบไปดว้ย 
 

The thing itself: ความสามารถในการปรากฏรายละเอียด จากกระบวนการบันทึก
รายละเอียดส่ิงท่ีอยูห่นา้เลนส์ไดอ้ยา่งเท่ียงตรงและเสมือนจริง 

The detail: ภาพดึงดูดความสนใจไปยงัส่วนของความเป็นจริงในภาพ เพื่อน าเสนอ
เร่ืองราว 

The frame: ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีปรากฏอยู่ในเฟรมภาพ ซ่ึงเป็นผลจากการ
เลือกใชแ้ละตดัทิ้งความเป็นจริง 

Time: คุณลกัษณะท่ีปรากฏในภาพจากการเลือกใชเ้วลาในการเปิดรับแสง 
Vantage point: มุมมองและทศันมิติท่ีภาพนั้นถูกถ่าย 
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กรอบวิธีการมองแบบสมยัใหม่นิยมท่ีมีต่อภาพถ่ายอย่างท่ีชาเคาสก้ี ไดน้ าเสนอสามารถสรุปไดว้่า 
ส่ืออย่างภาพถ่ายนั้ นได้ถูกก าหนดคุณลักษณะเฉพาะข้ึน เป็นคุณลักษณะตามธรรมชาติท่ี
เปล่ียนแปลงไม่ได ้ช่างภาพอย่างสตีเฟนชอว ์(Stephen Shore) ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดของชา
เคาสก้ี หลงัจากพฒันาแนวคิดความเขา้ใจต่อผลงานภาพถ่ายเขาได้ตีพิมพ์หนังสือ The Nature of 
Photographs ท่ีซ่ึงเน้ือหาทั้ งหมดท่ีหนังสือเล่มน้ีกล่าวถึง ช่วยสร้างความชัดเจนว่าวิธีการมอง
ภาพถ่ายในแบบสมยัใหม่นิยม ท่ีเช่ือวา่ภาพถ่ายมีแก่นแกนหรือคุณลกัษณะตามธรรมชาติเฉพาะชา
เคาสก้ีและชอวมุ์่งเน้นท่ีจะท าความเขา้ใจภาพถ่ายโดยเฉพาะในส่วนของสุนทรียศ์าสตร์ของภาพ 
การใหค้วามส าคญัเฉพาะแต่ความงามท่ีปรากฏขาดการท าความเขา้ใจถึงบริบทแวดลอ้มส่ิงท่ีอยูน่อก
เฟรมภาพ ในมิติของความหมายภายใตก้รอบวฒันธรรมเฉพาะกลุ่มมีความส าคญันอ้ยมาก และควร
จะเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ค าวิจารณ์ดงักล่าวน่ีไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัเขียนอยา่ง คริสโตเฟอร์
ฟิลิปส์ (Christopher Phillip) เขาตอกย  ้าประเด็นดงักล่าววา่ การภาพถ่ายในยุคสมยัใหม่นิยมไดแ้ยก
ภาพถ่ายออกจากบริบทสังคมวฒันธรรมโดยสมบูรณ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 11 UNION, NEW JERSEY, APRIL 24, 1974 

(ท่ีมา: Courtesy of Stephen Shore and 303 Gallery, 2013) 
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หลงัสมัยใหม่นิยมกบักำรมองนอกเฟรมภำพ 

วรุิณ ตั้งเจริญ กล่าวถึงศิลปะหลงัสมยัใหม่วา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เกิดศิลปะหลงั
สมยัใหม่กล่าวโดยสรุปไดว้า่เกิดข้ึนเม่ือการส่งผา่นความรู้ความเขา้ใจจากยุคศิลปะสมยัใหม่ด าเนิน
มาจนถึงจุดหน่ึงก็ไดเ้กิดแนวความคิดต่อความใหม่ท่ีปรากฏ กล่าวไดว้า่ความใหม่ท่ีเคยมีนั้นมนัเก่า
ไปแลว้ส าหรับยุคสมยัปัจจุบนั การปฏิเสธอุดมคติของยคุสมยัใหม่เร่ิมจากความเช่ือท่ีวา่ศิลปะในยุค
หลังสมยัใหม่ไม่สนใจว่าจะต้องมีความเป็นตวัตนแบบเฉพาะเจาะจงศิลปะอาจจะเกิดจากการ
คดัลอกจากส่ิงอ่ืนหรือผูอ่ื้นก็สามารถท าไดค้วามเป็นเอกภาพ (Unity) ในตวังานความเป็นหรือไม่
เป็นศิลปะยิ่งเป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงอีกต่อไปศิลปินสามารถผสมผสาน(Hybrid) หลายส่ิง
หลายอย่างเขา้กนัไดอ้ย่างเต็มท่ีศิลปินมีอิสรภาพทางความคิดมีความเป็นตวัของตวัเองศิลปะหลงั
สมยัใหม่ไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดศิลปะสมยัใหม่ท่ียงัมีการด าเนินควบคู่ไปกบับทบาทและอ านาจของ
คนชั้นกลางระบบของโรงเรียนสถาบันการศึกษาท่ีตีกรอบความคิดและหลักสูตรท่ีผลิตคนใน
ลกัษณะเชิงปริมาณ (วรุิณตั้งเจริญ, 2545) 
 
แนวคิดดงักล่าวโดยวิรุณอาจยงัไม่เด่นชั้นนักเพราะช่วงเวลาแห่งความหลากหลายของความเป็น
หลังสมัยใหม่ดังนั้ นการจะศึกษาบรรยากาศแนวคิดศิลปะในช่วงเวลาดังกล่าวและการศึกษา
เทียบเคียงกบัการถ่ายภาพในยุคหลงัสมยัใหม่ ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งมองยอ้นกลบัไปให้เห็นบรรยากาศ
ช่วงปลายสมยัใหม่นิยมและรวบรวมความคิดเห็นให้มากท่ีสุด นักวิเคราะห์ภาพถ่ายในช่วง ค.ศ.
1970-1980 ไดเ้ปล่ียนเป้าหมายไปเป็นงานเขียนเชิงการเมืองผลงานท่ีเกิดข้ึนช่วงค.ศ.1920 ถึง 1930 
ของวอเตอร์ เบนจามินท่ีไดต่้อยอดความคิดท่ีเกิดข้ึนในช่วงสมยัใหม่มาใชเ้ป็นพื้นฐาน จากกลวธีิใน
การมองส่ือภาพ ถ่ายในยุคนั้ น ท่ี ให้ความส าคัญกับ เน้ือหาหรือการแสดงความสนใจใน
สุนทรียศาสตร์เชิงบริบทของภาพถ่าย 
 
รวมทั้งแนวคิดของเซไบน์ ที คริเบล (SebineT Kriebel) ก็เป็นการยอ้นกลบัไปทบทวนการศึกษา
พฒันาการและท่ีมาขององคค์วามรู้วา่อะไรคือจุดเร่ิมตน้ของทฤษฏีการถ่ายภาพในช่วง ค.ศ.1970 ถึง
1980 เร่ิมปรากฏงานเขียนเชิงการเมืองท่ีถูกผลักดนัโดยภาพถ่าย ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
มุมมองของผูค้นท่ีมีต่อภาพถ่ายในช่วงปลายของยคุ 60 จุดเร่ิมตน้เกิดข้ึนจากการวางรากฐานความรู้
เชิงวิพากษ์ของภาพถ่าย (แต่ไม่ใช่ทั้ งหมด) มนัคือเป็นการการเปล่ียนเง่ือนไขของวาทกรรมให้
แตกต่างไปจากคุณสมบติัหลกัของมนั (Roberts 1998, 57) 
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ภาพท่ี 12 จอห์น ชาเคาสก้ีอดีตผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑศิ์ลปะสมยัใหม่ ในกรุงนิวยอร์ก 
(ท่ีมา: MOMA, 2013) 

 
การมองนอกเฟรมภาพคืออะไร หนงัสืออยา่ง Thinking Photography กล่าวถึงภาพถ่ายท่ีถูกมองดว้ย
สายตาแบบจ้องจับผิดและพยายามสร้างวิเคราะห์ในบริบททางการเมืองและมโนทัศน์ทาง
วฒันธรรม (Kriebel 2007, 18) ต่อมาในปี ค.ศ.1982 วิกเตอร์ เบอร์กิน (Victor Burgin) ได้แก้ไข
เน้ือหาหนงัสือ Thinking Photography อีกคร้ังในส่วนของเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฏีการถ่ายภาพ 
บทความแรกในหนงัสือเล่นน้ีเขียนโดย เบนจามิน ในหัวเร่ือง ‘The Author as Producer’ ท่ีบอกเล่า
ถึงการใชง้านภาพถ่ายดว้ยท่าทีท่ีงดงามโดยมีเป้าหมายเพียงเพื่อผลิตซ ้ าภาพในอุดมคติของสังคมทุน
นิยม แทนท่ีภาพถ่ายจะถูกใช้เพื่อการปฏิวติัสังคม นั่นสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานภาพถ่ายเป็น
เคร่ืองมือในการโนม้นา้วและส่งมอบอุดมการณ์ทางการเมือง 
 
นอกจากเบอกิน ผูเ้สนอแนวคิดการมองนอกเฟรมภาพยงัมีนกัทฤษฏีภาพถ่ายอีกหายท่านอยา่ง โรซา
ลีนครูส (Rosalind Krauss) คริสโตเฟอร์ฟิลลิป (Christopher Phillips) อาบิเกล โซโลมอน โกดูล์ 
(Abigail Solomon-Godeau) หรือจอห์น แท็กค์ (John Tagg) ทุกคนต่างได้ตระหนักถึงการมอง
ภาพถ่ายถ่ายในบริบทของเคร่ืองมือทางการเมืองและสังคม ด้วยแนวคิดทางการเมืองต่างๆ ท่ี
หลัง่ไหลออกมาอย่าง แนวคิดมาร์กซิสต์ (Marxism) แนวคิดสตรีนิยม (Feminism) หรือทฤษฏีจิต
วิเคราะห์ (psychoanalysis) แนวคิดทั้ งหลายเหล่านั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
ภาพถ่าย ยกตวัอย่างเช่นบทความของแท็กค์ในหนังสือ ‘Thinking Photography’ ตรวจวิเคราะห์
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ภาพถ่ายโดย Walker Evans ภาพของคู่สามีภรรยาชาวอเมริกันหลังจากยา้ยบ้านช่วงหลังภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่าในปี ค.ศ.1920 ภาพเดียวกนัน้ีไดถู้กใชใ้นนิทรรศการ The Photographer’s Eye และ
ในงานเขียนของ ชาเคาสก้ี เพื่อใชเ้ป็นภาพตวัอยา่งในการน าเสนอแนวคิด The Thing Itself ของเขา 
แต่ทว่าวิธีการท่ี แท็กท์ ใช้วิเคราะห์ภาพเดียวกนักลบัแตกต่างจาก ชาเคาสก้ี โดยส้ินเชิง แท็กค์ได้
น าเสนอภาพเดียวกนันั้นโดยมุ่งเนน้ประเด็นไปท่ีรายละเอียดเร่ืองราวเชิงประวติัศาสตร์ของสภาพ
บรรยากาศในสังคม ณ ช่วงเวลาท่ีภาพถ่ายได้ถูกเก็บบนัทึก และหัวใจส าคญัในการเปล่ียนแปลง
บริบทของภาพถ่ายข้ึนอยูโ่ดยตรงกบัการน าไปใช ้(Tagg 2003, 252) 
 
เม่ือทฤษฏีภาพถ่ายในฐานะการมองเห็นภาพเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองเร่ิมปรากฏตวัเด่นชัดข้ึน 
หนังสืออย่าง Thinking Photography เป็นเสมือนหินก้อนแรกท่ีวางลงบนฐานรากเพื่อสร้างมโน
ทศัน์ในการมองถ่ายภาพแบบหลงัสมยัใหม่นิยมให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ยงัเป็นการสร้างความแตกต่างท่ี
เด่นชดัจากภาพถ่ายยุคสมยัใหม่นิยมอีกดว้ย งานเขียนเก่ียวกบัการถ่ายภาพแบบหลงัสมยัใหม่นิยม
เหล่าน้ีต่อต้านกระบวนการแบบสมยัใหม่นิยมอย่างชัดเจน ตามท่ีเบนจามินได้แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของบริบทเน้ือหาทางวฒันธรรมในภาพถ่ายและการใชเ้ป็นเคร่ืองมือต่อมวลชน พร้อม
กบัเยย้หยนัการให้ความส าคญัเฉพาะแค่ความงดงามของสุนทรียศาสตร์ท่ีปรากฏในภาพเท่านั้น 
ดงันั้นการสรุปหาคุณลกัษณะของภาพถ่ายหลงัสมยัใหม่นิยมกล่าวไดว้า่ คือกระบวนการเชิงวพิากษ์
ผา่นกรอบหลงัสมยัใหม่นิยม กระบวนการทางความคิดแบบสมยัใหม่นิยมนั้นสร้างให้เกิดค าถามต่อ
องคค์วามรู้และแนวคิดสมยัใหม่นิยม 
 
จากท่ีไดก้ล่าวถึงแนวคิดของ แบทเชนท ์เอาไวใ้นตอนตน้เขา้ไดใ้ห้แนวคิดท่ีน่าสนใจไว ้ไม่เพียงแค่
กระบวนการท าความเข้าใจต่อการถ่ายภาพหยงัสมัยใหม่นิยมท่ีฟังดูแตกต่างอย่างสุดขั้ วจาก
สมยัใหม่นิยม ทวา่กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์นั้นการถ่ายภาพสมยัใหม่นิยมก็เคยมีและยงัถือเป็น
สาระส าคญั (Batchen 1997, 5-6) เขามองงานเขียนของ แทก็ค ์ท่ีวิพากษภ์าพถ่ายวา่มนัไม่เคยปรากฏ
เน้ือแทข้องธรรมชาติอยูภ่ายใน เม่ือน าตรรกะกล่าวมาวเิคราะห์เพื่อหาขอ้สรุป ภาพถ่ายกลายเป็นผืน
ผา้ใบท่ีวา่งเปล่าท่ีพร้อมเติมเตม็เพื่อน าเสนอสารหรือขอ้ความใดๆ ก็ตามไดอ้ยา่งทรงพลงั งานเขียน
ของแท็กค์อย่าง “Burden of Representation” ของ Tagg ในปี 1988 แบทเชนท์ ถือเป็นแบบฉบับ
กระบวนทศัน์ของเขาในการให้ความส าคญักบัแนวคิดเชิงวิพากษ์ภาพถ่ายในแบบหลงัสมยัใหม่
นิยม ซ่ึงแบทเชนทใ์ห้ความส าคญักบับริบทเน้ือหาท่ีปรากฏนอกเฟรมภาพ ความหมายท่ีเกิดข้ึนจาก
สังคม ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัภาพถ่ายและความหมายของการตีความผา่นกระบวนทศัน์ของผูค้น
ภายใตก้รอบอ านาจท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม ภาพถ่ายถูกใช้งานในฐานะเคร่ืองมือเพื่อ
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ศึกษาสังคม เช่นเดียวกบั กิลเลียน โรส์ (Gillian Rose) เขาเห็นดว้ยกบัแนวคิดในการมองภาพถ่ายท่ี
บริบทแวดลอ้มนอกเหนือไปจากส่ิงท่ีปรากฏอยู่ในเฟรมภาพ หากไม่เช่นนั้นภาพถ่ายจะกลายเป็น
กระบวนการท่ีน่าเบ่ือและหมดส้ินความน่าสนใจ (Rose 2007, 194) 
 
จากส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด แบทเชนท์ ไดน้ าเสนอส่วนส าคญัซ่ึงจ าเป็นต่อการท าความเขา้ใจการ
เปล่ียนผ่านกระบวนทัศน์ท่ีมีต่อภาพถ่ายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้ งส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อไป
หลงัจากหลงัสมยัใหม่นิยม ดว้ยความแตกต่างของสมยัใหม่นิยมและหลงัสมยัใหม่นิยม ระหวา่งการ
ให้ความส าคญัต่อสุนทรียอ์นังดงามของธรรมชาติในภาพถ่าย กบักรอบแนวคิดภาพถ่ายเชิงวิพากษ์
ในบริบททางวฒันธรรมท่ีมองข้ามความงามของภาพเหล่านั้ นไป ค าตอบอาจอยู่ท่ี เส้นแบ่ง
กระบวนการท่ีแตกต่างทั้งสอง  

ควำมหลำกเลือ่นนอกเฟรมภำพ 

แบทเชนท์ได้ทางออกจากการประยุกต์แนวคิดของนักปรัชญาชาวฝร่ังเศสฌกั แดรีดา (Jacques 
Derrida) กบัแนวคิด ความหลากเล่ือน (difference) ด้วยมุมมองของความหลากเล่ือนท่ีแบทเชนท ์
น ามาใชอ้ยู่บนแนวคิดตวัตนของวตัถุท่ีเราศึกษา วตัถุนั้นอาจมีประเด็นความขดัแยง้อ่ืนอีกมากมาย
ในหลายหลายมิติมุมมอง ความหลากเล่ือนอาจกล่าวไดว้า่เราไม่สามารถก าหนดส่ิงท่ีแน่นอนตายตวั
ได้ มนัเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง แน่นอนว่าตวัตนของวตัถุส่ิงอาจปรากฏออกมาให้เห็นได้จาก
ความซับซ้อนเหล่านั้นอย่างเป็นพลวตัเราอาจพบตวัตนของวตัถุเดียวกนัแตกต่างกนัไปตามบริบท
แวดลอ้มท่ีวตัถุนั้นไปปรากฏ เขาไดเ้สนอแนวคิดท่ีเรียกวา่การร้ือสร้าง (Deconstruction) 
 
การร้ือสร้างคือวิธีการอ่านตวับท (text) ท่ีท าให้คน้พบความหมายอ่ืนๆ ท่ีตวับทกดทบัเอาไว ้เป็น
การหาความหมายของความหมายหรือความหมายอ่ืนๆ (polysemy) ความหมายอ่ืนๆ หมายถึง ความ
คลุมเครือของค าหรือวลีท่ีมีความหมายมากกวา่สองอยา่งข้ึนไปเม่ือใชใ้นบริบทท่ีต่างกนั เช่น ค าวา่ 
"ขนั" ท่ีเป็นทั้งค  านาม หมายถึงภาชนะตกัน ้า เป็นทั้งค  าวเิศษณ์หมายถึงอาการน่าหวัเราะเป็นค ากริยา
หมายถึงการท าให้ตึง ท าใหแ้น่น และค ากริยาหมายถึงอาการร้อง เป็นเสียงของนกหรือไก่ วธีิการร้ือ
ถอนจะแสวงหารายละเอียดว่าตวับทไดบ้ดบงัเง่ือนไขอะไรบางอย่างท่ีเป็นพื้นฐานของตวัมนัเอง
เอาไวโ้ดยไม่รู้ตวั เง่ือนไขเหล่าน้ีแยง้กบัตรรกะท่ีตวับทนั้นเสนอออกมา การวิเคราะห์หาจุดท่ีระบบ
กดทบัไวพ้บแลว้ดึงออกมาให้เห็นจะเป็นการร้ือสร้างของตวับทนั้นๆ เผยให้เห็นความยอ้นแยง้ใน
โครงสร้างเดิม วธีิการร้ือสร้างคือการร้ือใหเ้ห็นความหมายท่ีถูกกดทบัไวจ้ากความหมายท่ีของความ
หลากเล่ือน แดรีดาเสนอวา่การร้ือสร้าง คือกระบวนการแห่งการวเิคราะห์กระบวนการท่ีส่ิงหน่ึงได้
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เคยนิยามตนเองดว้ยการขจดัส่ิงอ่ืนท่ีมิใช่ตนเองออกไป กลบัถูกรุกล ้าโดยส่ิงอ่ืนซ่ึงถูกปฏิเสธไปใน
ตอนแรก 
 
หลกัการส าคญัของการร้ือสร้าง คือ การวิเคราะห์การท างานของคู่ตรงขา้ม (binary opposition) ใน
โครงสร้างลึกของความคิดและวฒันธรรมตามทฤษฎีโครงสร้างนิยม แดรีดาเช่ือวา่ในการวิเคราะห์
การท างานของคู่ตรงขา้ม เช่น ธรรมชาติ-วฒันธรรม ชีวิต-ความตาย ดี-เลว สวา่ง-มืด และอ่ืนๆ เรา
จะสามารถช้ีชดัและวิพากษพ์ลงัตรงขา้มของวฒันธรรมชั้นสูง (high culture) กบัวฒันธรรมมวลชน 
(mass culture) ความเป็นคู่ตรงขา้มของสองแนวคิดน้ี วฒันธรรมมวลชน คือ “ส่วนอ่ืนท่ีน่ารังเกียจ” 
ของวฒันธรรมชั้นสูง ดงันั้นความเป็น “ชั้นสูง” ก็ปฏิเสธความเป็น “มวลชน” โดยถือว่าเป็นส่ิง
แปลกปลอม แต่ก็จ  าเป็นตอ้งมีไวเ้พื่อให้สร้างลกัษณะเฉพาะหรืออตัลกัษณ์ของความเป็น “ชั้นสูง” 
ได้การให้นิยามค าว่าชั้นสูงจ าตอ้งนิยามโดยอา้งไปถึงค าว่ามวลชนตามแนวความคิดความหลาก
เล่ือน การอา้งต่อไปเป็นทอดๆ ค าคุณศพัท์ท่ีอธิบายโดยการอา้งถึงลกัษณะของวฒันธรรมชั้นสูง 
เช่น ผู ้กระท า (active) ก็จะถูกอธิบายโดยการอ้างถึงลักษณะของวฒันธรรมมวลชนว่าเป็น
ผูถู้กกระท า (passive) จากการร้ือสร้างตวับทเช่นน้ี แดรีดาเช่ือว่าเราจะไดพ้บส่ิงท่ีตวับท  “แสร้งว่า
ไม่จ  าเป็นตอ้งมี แต่จริงๆ แล้วกลบัจ าเป็นยิ่งยวดหรือขาดไม่ได้” เขาเรียกสภาวะท่ีพบจากการร้ือ
สร้างว่า ส่ิงท่ีหายไปท่ีด ารงอยู่ (the present absences) หรือความเงียบท่ีก าลังผลิตอยู่ (productive 
silences) บางคร้ังเชิงอรรถของบทความบางบทจึงส าคัญมากกว่าตวัเน้ือเร่ือง หรือในกรณีของ
ภาพถ่าย ความหมายท่ีเกิดข้ึนภายนอกกรอบเฟรมภาพท่ียิ่งใหญ่กวา่ส่ิงท่ีปรากฏเป็นรายละเอียด ส่ิง
ท่ีเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอ้มูลท่ีท่ีผูเ้ขียนอาจไม่ตอ้งการน ามาไวใ้นตวัเน้ือเร่ืองเพราะมนัอาจ
ขดัแยง้กบัตวัเร่ืองหรือน าเสนอโดยตรงไม่ได ้การร้ือสร้างเป็นเร่ืองของการตีความตวับทมากกว่า
การแสวงหาความจริงจากตวับท 
 
จากแนวคิดขา้งตน้คุณลกัษณะหรือตวัตนของภาพถ่ายนั้นมีพฒันาการและแสดงสถานะหน้าท่ีต่อ
สังคมต่างกนัออกไปตามช่วงเวลา จากคร้ังหน่ึงท่ีคุณลกัษณะถูกอา้งไดจ้ากการศึกษาธรรมชาติของ
ภาพถ่าย และก าหนดคุณค่าจากความงามของรายละเอียดในเฟรมภาพ ตามกรอบการมองแบบ
สมยัใหม่นิยม ไดเ้ปล่ียนผา่นเขา้สู่หลงัสมยัใหม่นิยมท่ีใชก้รอบการมองคุณลกัษณะของภาพถ่ายผา่น
การเปล่ียนผา่นบริบททางวฒันธรรม มุงเนน้การศึกษาส่ิงท่ีอยูน่อกเฟรมภาพ ทั้งอิทธิพลจากสังคมท่ี
ก่อสร้างภาพถ่ายข้ึนมา หรือการท่ีภาพถ่ายภาพหน่ึงมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมแตกต่างกนัออกไป แบท
เชนท์ยนืยนัวา่ การวิเคราะห์ภาพถ่ายนั้นไม่ใช่เร่ือง่าย ไม่สามารถกระท าผา่นกรอบแนวคิดเชิงเด่ียว
ไดเ้ราจ าเป็นตอ้งศึกษาทั้งธรรมชาติและวฒันธรรม กรอบคุณค่าความงามผา่นแนวคิดสมยัใหม่นิยม
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และการมองไปยงัส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือจากเฟรมแบบหลังสมยัใหม่นิยม เช่นนั้นคุณลักษณะของ
ภาพถ่ายตามแบบฉบบัของแบทเชนทคื์อความแตกต่างและหลากเล่ือนของตวัตนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน
ของภาพถ่ายเอง 

สัญวทิยำในกำรมองหำควำมหมำย 

แนวคิดสัญวทิยาคือการศึกษา “ศาสตร์แห่งสัญญะ” (Science of sign) เป็นองคค์วามรู้พื้นฐานในการ
ท าความเขา้ใจกลวธีิในการส่ือสารและประกอบสร้างความหมายผา่นระบบสัญลกัษณ์ เป็นสาขาวชิา
ท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งจริงจงัในช่วง ตน้ศตวรรษท่ี20 ผูท่ี้บุกเบิกทฤษฎีสัญวิทยาคนแรกแฟร์ดินอง 
เดอร์ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) นกัภาษาศาสตร์ชาวสวิสและชาร์ลแซนเดอร์เพอร์ซ (Charles 
Sanders Peirce) นักปรัชญาสั งคมชาวอเมริกัน  (1859-1914) รวมถึงโรล็อง บาร์ตส์  (Roland 
Barthes) นักวิพากษ์วรรณกรรม นักทฤษฎีวรรณกรรมและทฤษฎีสังคม นักปรัชญา และนักสัญ
วิทยา งานเขียนของบาร์ตส์แผ่คลุมหลายสาขาวิชาเขามีอิทธิพลต่อการพฒันาส านักทฤษฎีหลาย
ส านกั ท่ีไดน้ าแนวคิดสัญวทิยาของ โซซูร์ และเพอร์ซมาพฒันาต่อยอดเป็นแนวคิดมายาคติและการ
ถอดความหมาย 

สัญวทิยำตำมทศันะของ Charles Sanders Peirce 

เพอร์ซ ไดจ้ดัแบ่งประเภทของสัญญะออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

Icon/Iconic (ภาพลกัษณ์) เป็นสัญญะท่ีมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงหรือเหมือนกบัวตัถุท่ีมีจริงมาก
ท่ีสุด เช่น ภาพถ่าย (เหมือนจริง) รูปป้ันอนุสาวรีย ์รูปวาด แผนท่ี ฯลฯ... รูปแบบของ Icon ถูก
ก าหนดข้ึนมาโดยภาพปรากฏของวตัถุ เป็นเร่ืองของความคลา้ยคลึงมากกวา่เป็นเร่ือง ของกฎเกณฑ์
ทางสังคม การถอดรหัสของ Icon นั้น เพียงแค่ได้เห็นก็จะถอดรหัสถึงวตัถุตน้ฉบบั (Object) ได้
ในทนัทีท่ีมองเห็น 
 
Index/Indexical (ส่ วน เช่ือมโยง) เป็นสัญญะท่ี มีความเก่ียวกันโดยตรงกับว ัตถุ ท่ี มีอยู่จ ริง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเป็นแบบการให้สาเหตุและผลลพัธ์ (Causal 
Relation) เช่นการมองเห็นควนัไฟในภาพ ควนัสามารถเช่ือมโยงเขา้หาไฟ หากไม่มีไฟก็ยอ่มไม่มี
ควนั index ท่ีเช่ือมโยงไปสู่ส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่เราสามารถอนุมานได ้การจุดไฟ รอยเทา้ของสัตว ์ก็
สามารถเป็น Index ของการเดินผา่นมาของสัตว ์เมฆสีด าเป็น Index ท่ีเช่ือมโยงเขา้สู่ฝน ดงันั้นการ
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ถอดรหสัของ Index คือการอนุมานเหตุผลหรือความหมาย ท่ีไดจ้ากการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เชิง
เหตุและผลของIndexระหวา่ง ส่วนอา้งอิงกบัวตัถุตน้ฉบบั 
 
Symbol/Symbolic (สัญลกัษณ์) เป็นสัญญะท่ีไม่มีความเก่ียวพนัเช่ือมโยงอนัใดระหว่างตวัสัญญะ
กบัวตัถุท่ีมีอยูจ่ริง แต่ความเก่ียวพนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูใ้ชส้ัญญะนั้นๆ 
จากการเช่ือมโยงกนัของวตัถุกบัประเพณีนิยมเป็นส่ิงท่ีทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะจึงจะสามารถถอดความได ้เป็นเร่ืองของการเป็นตวัแทน 
(Representation) เช่น ภาษา ตวัเลข หรือกฎระเบียบท่ีใชใ้นทอ้งถนน เป็นลกัษณะของสัญญะท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์หรือความคล้ายกันระหว่างสัญญะกับวตัถุ เช่นรถยุโรปในสังคมไทย ถือเป็น
สัญลกัษณ์ของความร ่ ารวย Symbol เป็นสัญญะท่ีไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นตวัแทน ถูกสังคมเลือกให้
เป็นตวัแทนของส่ิงๆ นั้น เช่น ตราชัง่เป็นสัญลกัษณ์ของความยุติธรรม การถอดรหัสของ Symbol 
นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการเรียนรู้ของผูใ้ช้สัญญะนั้นเพียงอย่างเดียวเพอร์ซได้ให้ความสนใจท่ีจะ
พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัสัญญะ (sign) กบัวตัถุท่ีมีอยู่จริง (object-external reality) และ
แมว้่าจะแบ่งสัญญะออกเป็น3 ประเภท แต่สัญญะทั้งสามประเภทก็มกัไม่ไดแ้ยกขาดออกจากกนั
จริงๆ หมายความว่าสัญญะหน่ึงสามารถเป็นได้ทั้ง icon/index/symbol ในเวลาเดียวกนั(กาญจนา 
แกว้เทพ 2547, 108) 

 
จากการวิเคราะห์ตัวทฤษฎีของนักสัญวิทยาทั้ งสองคน ท าให้เราเห็นภาพท่ีแตกต่างกันของ
จุดมุ่งหมายในการศึกษาสัญวิทยาทั้ งสองวิธีสัญวิทยาของโซซูร์เน้นการวิเคราะห์การท างาน
ของสัญญะและตอ้งการช้ีให้เห็นว่าภาษานั้นท างานในเชิงโครงสร้างเม่ือความหมายเขา้มากระชบั
แน่นในตวัภาษาแลว้ยากท่ีจะแกไ้ข การท างานในเชิงน้ี “คน” มีส่วนเขา้ไปมีบทบาทในกระบวนการ
สร้างความหมายความหมายในต าแหน่งของผูถู้กกระท าหรืออยู่ภายใตโ้ครงสร้างของภาษา แต่
ส าหรับ สัญวิทยาในมุมมองของเพอร์ซ เนน้การเช่ือมโยงและการไดม้าซ่ึงความหมายท่ีเกิดจากการ
อา้งอิง การได้ความหมายจากภายในระบบของความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะและความหมาย
สัญญะ “คน” เขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการสร้างการเช่ือมโยงดงักล่าวอาจจะกล่าวไดว้า่แนวคิด
ของเพอร์ซน าการพิจารณาสัญญะไปสู่บริบทของการส่ือสารและความสัมฤทธ์ิผลของการส่ือสาร
มากกวา่การท าความเขา้ใจการส่ือสาร 
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สัญวทิยำตำมทศันะของFerdinand de Saussure 

สัญลกัษณ์คือส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทนของจริง/ตวัจริง (Object) ใน
ตวับท (Text) และในบริบท (Context) หน่ึงอนัไดแ้ก่ ภาษา รหัส ตวัหมาย เคร่ืองหมาย ฯลฯ หรือ
หมายถึงส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้มีความหมายแทนของจริง ตวัจริง ในตวับทและในบริบทหน่ึงๆ 
การส่ือสารคือจุดก าเนิดของความหมาย ซ่ึงการศึกษาแนวน้ีจะไม่สนใจความล้มเหลวของการ
ส่ือสาร และไม่เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลและความถูกตอ้ง แต่เป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคมหรือ
ความแตกต่างของวฒันธรรมระหวา่งผูใ้ห้และผูรั้บสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมาย
ภายในระบบภาษา วฒันธรรม และความความเป็นจริงท่ีไม่สามารถแสดงผลเป็นลูกศรหรือเป็น
เส้นตรงของกระแสการไหลของข่าวสาร แต่เป็นการศึกษาเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งความสนใจไปท่ี
การวเิคราะห์โครงสร้างท่ีกลุ่มความสัมพนัธ์ท่ีท าให้สาร หมายถึง บางส่ิงท่ีมนัสร้างเคร่ืองหมายบน
กระดาษ หรือเสียง ไปยงัสารท่ีจะถูกส่งออกไปในการส่ือสารแต่ละคร้ัง ดงันั้นการศึกษาแนวสัญ
วิทยาน้ีถือว่าตวัก าหนดของการส่ือสารข้ึนอยู่กบัสังคมและส่ิงรอบตวับนโลกของมนุษย์ ไม่ใช่
ข้ึนอยู่กบักระบวนการของการส่ือสาร แต่ระบบสัญญะควบคุมการสร้างความหมายของตวับทให้
เป็นไปอยา่งมีความสลบัซบัซอ้นอยา่งแฝงเร้นและตอ้งข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละวฒันธรรม  
 
โซซูร์ แบ่งสัญญะออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ตวัหมาย (Signifier) เป็นรูปแบบทางกายภาพของ
สัญลกัษณ์ เช่น ค าท่ีถูกเขียน เส้นต่างๆ ในหนา้กระดาษท่ีก่อใหเ้กิดภาพวาด รูปภาพ หรือเสียง ส่วน
ท่ีสองคือ ตวัหมายถึง (Signified) คือบริบทภายในใจท่ีถูกหมายถึงโดยตวัหมาย ดงันั้น ค าวา่ ตน้ไม ้
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นตน้ไมท่ี้เฉพาะเจาะจง แต่หมายถึงบริบทท่ีถูกสร้างข้ึงทางวฒันธรรมว่าคือความ
เป็นต้นไม้ กระบวนการทั้ งหมดน้ีเราเรียกว่า การสร้างความหมาย การศึกษาในเชิงสัญญะให้
ความส าคญักบัการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัหมายกบัตวัหมายถึง เพื่อดูวา่ความหมายถูกสร้างข้ึน
และถูกถ่ายทอดออกมาอยา่งไร โดยน าเอาตวับทมาวิเคราะห์เพื่อดูวา่ตวัหมายนั้นสร้างความหมาย
อยา่งไรซ่ึงกระบวนการแสดงความหมาย 2 ระดบั  
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ภาพท่ี 13 Semiotic and Semiology 
(ท่ีมา: The Independent,  2012) 

 
ระดบัแรกการตีความตามท่ีปรากฏ (Denotation) การตีความหมายแบบตรงตวัตามภาพสัญญะตาม
ความเป็นจริงตามธรรมชาติ ความหมายท่ีปรากฏแจ่มชัดของสัญญะ (Sign) และความสัมพนัธ์
ของสัญญะกบัส่ิงท่ีกล่าวถึงในความหมายท่ีชดัแจง้ของสัญญะ 
 
ระดบัท่ีสองการตีความหมายท่ีแฝงไวห้รือความหมายโดยนยั (Connotation) การตีความหมายในขั้น
น้ี เป็นการตีความหมายในระดบัท่ีมีปัจจยัทางวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้ง หรือประสบการณ์ร่วม
เฉพาะกลุ่ม ความหมายท่ีได้อาจไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง แต่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์
ของสัญญะกบัผูรั้บสารผา่นกรอบคุณค่าและประสบการณ์ทางวฒันธรรมของผูรั้บสาร ซ่ึงสัญญะใน
ขั้นน้ีนอกจากท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดความหมายแลว้ ยงัท าหน้าท่ีให้ความหมายในลกัษณะของ
มายาคติ (Myths) ความหมายโดยนยัไม่ใช่ส่ิงท่ีผูช้มทัว่ไปจะสามารถรับรู้ไดใ้นเน้ือหาเดียวกนั ซ่ึง
จะกล่าวถึงในล าดบัต่อไป 
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สัญวทิยำตำมทศันะของ Roland Barthes 

บาร์ตส์ได้แบ่งประเภทของความหมายท่ีบรรจุอยู่ในสัญญะทุกประเภทออกเป็น 2 ประเภทของ
ความหมาย 
 
ความหมายชั้นแรก (Denotation) หรือ “ความหมายตรง” เป็นตวัหมายถึง (Signified) ท่ีถูกประกอบ
สร้างข้ึนมาอยา่งภววิสัย (Objective) เป็นความหมายท่ีเขา้ใจกนัตามตวัอกัษรเป็นความหมายท่ีเขา้ใจ
ตรงกนัเป็นส่วนใหญ่และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปตวัอยา่งท่ีชดัเจนท่ีสุดคือความหมายท่ีก าหนดอยู่
ในพจนานุกรมโดยทั่วไปความหมายโดยอรรถน้ี เป็นความหมายชั้ นแรก (First Order of 
Signification) ท่ีอาจถือไดว้า่เป็นสามญัโดยทัว่ไปท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ความหมายโดยนยั (Connotation) บาร์ตส์เรียกความหมายโดยนยัน้ีวา่ความหมายชั้นท่ีสอง (Second 
Order of Signification) นักวิชาการบางท่ านระบุศัพท์ เป็นไทยว่า  “ความหมายแฝง” ค าว่า 
“ความหมายโดยนัย” เป็นตวัหมายถึงท่ีประกอบสร้างอย่างตรงกันขา้มกบัความหมายโดยอรรถ
ไดแ้ก่ความหมายทางออ้มท่ีเกิดจากขอ้ตกลงของกลุ่มหรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล
กล่าวคือถูกประกอบสร้างข้ึนมาอย่างเป็นอตัตวิสัย (Subjective) ไม่ว่าจะเป็นอตัตวิสัยในระดับ
บุคคลเช่นประสบการณ์ส่วนตวั หรือความรู้สึกเฉพาะของคนแต่ละคนท่ีมีต่อตวัหมายอยา่งค าวา่รัก 
บางคนอาจคิดถึงในแง่ความเจ็บปวด ความหวงัความอ่อนโยนความอบอุ่นฯลฯกล่าวไดว้า่เป็นการ
ตีความหมายจากอตัตวิสัย รวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นในสังคมไทย สังคม
ตะวนัออก ความหมายโดยนยักล่าวไดว้า่เป็น “ค่านิยมของสังคม”  

อนิเด็กซ์ซิคอลลติี ้(Indexicality) 

คุณลกัษะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในการเป็นส่วนเช่ือมโยงความหมายในภาพถ่าย (Indexicality) ซ่ึงเป็น
ค าท่ีสร้างข้ึนโดยสองนกัปรัชญาและภาษาศาสตร์ ชาร์ลแซนเดอร์เพอร์ซ (Charles Sanders Peirce) 
และแฟร์ดินอง เดอร์ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) ทั้งสองเป็นผูบุ้กเบิกการศึกษาสัญลกัษณ์ สัญ
วิทยา (Semiology) และสัญศาสตร์ (Semiotic) กระบวนการวิเคราะห์เพื่อศึกษาท าความเข้าใจการ
ประกอบสร้างความหมายและการส่ือสารบนพื้นฐานของรูปสัญลกัษณ์ โดยสรุปแนวคิดสัญวิทยา
กล่าวถึงการประกอบและเช่ือมโยงความหมายในระบบภาษา รวมไปถึงภาษาภาพ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยส่วนส าคญัสามกลุ่มคือ ภาพแทน (Iconic) ส่วนเช่ือมโยง (Indexical)และสัญลกัษณ์ (Symbolic) 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเน้นไปท่ีการขยายความหมายของส่วนเช่ือมโยงและการสูญเสียคุณลกัษณะ
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ส าคญัท่ีถูกใช้เพื่ออา้งอิงการมีอยู่และสะทอ้นถึงความน่าเช่ือถือของภาพถ่าย โดยรูปสัญญะท่ีเป็น
ส่วนเช่ือมโยงนั้นเราไม่สามารถท่ีจะมองเห็นได้โดยตรง เพราะมนัคือการอา้งอิงท่ีท าหน้าท่ีเป็น
เคร่ืองเช่ือมโยงส่ิงท่ีเราสามารถมองเห็นอยูใ่นภาพ  
 
การถอดความหมายจากรูปร่างลักษณะแต่เราสามารถรับรู้หรือปรากฏความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ท่ี
สามารถอนุมานไดถึ้งอีกส่ิงหน่ึงท่ีไม่ไดป้รากฏ และยอมรับวา่วตัถุท่ีแมไ้ม่ไดป้รากฏใหเ้ห็นนั้นมีอยู่
จริง ดงัเช่นตวัอยา่งท่ี เพอร์ซ กล่าวถึงการมองภาพศรลม เราไม่เห็นกระแสลมดว้ยตาเปล่าแต่มนุษย์
ก็สามารถอนุมานไดจ้ากแนวศรลมท่ีช้ีไป เรารับรู้ถึงทิศทางท่ีลมพดัและรับรู้ไดถึ้งการมีอยูจ่ริงของ
กระแสลมในภาพ ควนัไฟท่ีปรากฏอยู่บนฟ้า เราสามารถอนุมานไดว้่าขณะนั้นอาจก าลงัเกิดเพลิง
ไหม ้ความรู้สึกบอกถึงอนัตรายท่ีก าลงัปรากฏ การไดม้าซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีคือกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
จากคุณลกัษณะของอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีหรือการเป็นส่วนเช่ือมโยงในภาพถ่าย 

 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 การเช่ือมโยงของคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ี 

 

กระบวนการท างานอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในการเช่ือมโยงความหมาย ผูช้มรับรู้ความหมายจากส่ิงท่ีเห็น
ดว้ยการเช่ือมโยงวตัถุรูปธรรมท่ีปรากฏในภาพเขา้กบัตวัวตัถุตน้ฉบบัท่ีมีอยูจ่ริงบนโลกวตัถ ุ
 
 
  

อินเด็กซ์ซิคลอลติี ้
ตวัวตัถ ุ 

Object Itself 
วตัถรูุปธรรม  
Thing Itself 

การรับรู้ความหมาย 
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กระบวนกำรถอดและประกอบควำมหมำย 

ในการวิเคราะห์กระบวนการถอดรหสัความหมาย (Decoding) ของผูรั้บสารนั้นนกัสัญวิทยาเช่ือว่า
เป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการผลิตสร้างความหมายเน่ืองดว้ยผูอ่้านเป็นผูสู้ร้างความหมายจาก
ชุดสัญญะเหล่านั้นผ่านประสบการณ์ทศันคติรวมทั้งอารมณ์ของผูอ่้านเป็นปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างความหมายนั้นสัญวิทยาจะตอบค าถามว่า “อะไรเป็นตวัสร้างเน้ือหาสาร”โดยลดความส าคญั
ของตวับุคคลลงและให้ความส าคญักบัความคิดเร่ือง “ระบบ” มาใช้แทนท่ีกล่าวไดว้่าเน้ือหาของ
สารนั้นเกิดมาจากการประกอบสร้างสัญญะ (Construction of Signs) จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตวัสารนั้นๆไม่วา่จะในอยูใ่นฐานะผูส่้งสาร หรือผูรั้บสารก็ตาม เม่ือสารถูกประกอบสร้างดว้ยระบบ
ของการเขา้รหัสสัญญะข้ึนเป็นเน้ือหาสาร (Encoding) คือขั้นตอนของกระบวนการส่ือความหมาย
แต่เน้ือหาในสารนั้นจะสมบรูณ์เม่ือเกิดการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) โดยผูรั้บสารการอ่านเน้ือหา
สารนั้นเปรียบเสมือนการถอดรหสัสัญญะ (Decoding) ดงันั้นกระบวนการศึกษาเชิงสัญวิทยาจึงให้
ความสนใจกบั “ตวับท” มากกว่าจะมุ่งความสนใจไปเฉพาะ “ผูส่้ง” แต่เพียงอย่างเดียวโดยสรุป
กระบวนการเขา้รหัสหรือถอดรหัสสัญญะดว้ยคุณลกัษณะท่ีดงัเช่นท่ีกล่าวไป กระบวนการส่ือสาร
ดว้ยสัญวิทยามีทศันะวา่ไม่วา่ใครก็ตามท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสัญญะนั้นๆ ลว้นแลว้แต่มีส่วนในการ
ส่งผลต่อการตีความหมาย (Interpretation) สัญญะทั้งส้ิน ดงันั้นบวนการสร้างความหมายไม่วา่จะมา
จากขั้นตอนของการเข้ารหัสหรือถอดรหัสโดยผูส่้งสารหรือผูรั้บสารก็มีสถานะเป็นผูก้ระท า
(Active)เช่นเดียวกนัทั้งส้ิน (กาญจนา, 2543, 1-16) 
 
ไบ ร์อัน  เคอ ร์ทิน  (Brian Curtin) ได้อ ธิบ าย เอาไว้ในบทความ ท่ี ช่ือ  “Semiotics and Visual 
Representation” โดยสรุปกล่าววา่ ในทางสัญศาสตร์มีค าอธิบายในกรณีท่ีรูปสัญญะไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ความหมายในตวัของมนัเอง เน่ืองดว้ยความหมายของสัญญะอาจไม่ไดผ้กูติดกบัสัญญะ (ท่ีมีสภาพ
เป็นค า/วตัถุ/ภาพ) โดยก าเนิดแต่ความหมายของสัญญะยอ่มข้ึนอยู่กบับริบทเช่นตราสวสัดิกะอาจ
หมายความต่างกนัอยา่งสุดขั้วเม่ือตรานั้นปรากฏในต่างบริบทไมก้างเขนมีรหสันยัในศาสนาคริสต์
ความหมายของไมก้างเขนไม่ไดเ้กิดข้ึนมาพร้อมกบัภาพของไมก้างเขนหรือพร้อมกบัวตัถุท่ีใชท้  าไม้
กางเขนความหมายอา้งอิง (significance) ท่ีคนเราก าหนดให้แก่ภาพหรือวตัถุใดๆเป็นเสมือน “เน้ือ
งอก” ท่ียื่นเกินออกมาจากความเป็นจริง (หรือ “เน้ือแท”้) ของภาพหรือวตัถุหมายความวา่ภาพหรือ
วตัถุใดๆ อาจท าหน้าท่ีเป็นสัญญะและความหมายท่ีคนเราก าหนดให้สัญญะย่อมสัมพันธ์กับ
ความคิดอนัเป็นผลจากวฒันธรรมท่ีเราไดเ้รียนรู้มาก่อนหนา้น้ีไม่วา่จะโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม 
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ความเช่ือ วฒันธรรม และกรอบทางสังคมไม่เพียงแต่มีอิทธิพลในการเช่ือมภาพและวตัถุเขา้กับ
ความหมายแต่การผสมผสานผสานทางว ัฒนธรรม  (cultural convention) ย ังกระตุ้นให้ เกิด
ความหมายท่ีหลากหลายซับซ้อนด้วยเช่นกนัดงันั้นมนัเป็นไปได้ยากท่ีจะควบคุม “การหมายรู้” 
(recognition) ของผูค้นต่อภาพหรือวตัถุใดให้เป็นไปไดต้ามท่ีตอ้งการอยา่งสมบูรณ์เพราะในความ
เป็นจริงผูช้มหรือผูรั้บสาร สามารถจะเลือกท่ีจะไม่ให้ความหมาย หรือแมแ้ต่มองขา้มความหมาย
ของภาพท่ีปรากฏได้ ดงัท่ีโซซูร์นิยามสัญญะว่าเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างสองปัจจยัระหว่าง ตวั
หมาย (signifier) ส่ิงท่ีมีความหมายหรือท่ีมาให้เกิดความหมายกบัตวัหมายถึง (signified) ภาพของ
ความหมายท่ีเกิดข้ึนในความคิดความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัหมายกบัตวัหมายถึงต่างก็มีคุณลกัษณะ
ของความสะเปะสะปะ (arbitrary) อยูแ่ลว้ในทุกตวัสัญญะ ภาษาพูดค าหลายค าท่ีไม่อาจหาเหตุท่ีมา
ของค าท่ีจะเช่ือมโยงกบัความหมาย ค าท่ีใช้เรียกสีอยา่ง “แดง” นั้นแทจ้ริงแลว้ไม่ไดมี้ความแดงอยู่
ในค าหากสังเกตวา่ค าท่ีใชพู้ดหรือเขียนถึงส่ิงเดียวกนัในแต่ละระบบภาษาปรากฏเป็นค าในการเรียก 
“สีแดง” ต่างกนัมากมายภาพหรือส่ิงใดก็ตามไม่สามารถเกิดความหมายไดก่้อนเกิดช่ือของมนัเอง
ดว้ยความสะเปะสะปะท่ีก ากบัอยูใ่นภาษาเพราะไม่เช่นนั้นในทุกภาษาควรเรียกส่ิงเดียวกนันั้นดว้ย
ค าเดียวกันทั้ งหมด ในภาษาเอสกิโมมีค าจ านวนมากส าหรับใช้เรียกหิมะแต่ในภาษาองักฤษมี 
“snow” เพียงแค่ค  าเดียว ดงัท่ีโซซูร์กล่าวนั้น การเกิดของความสะเปะสะปะของสัญญะ คือการท่ี
วตัถุหรือภาพใดก็ตาม ไม่สามารถก าหนดสัญญะแทนความหมายของตวัมนัเองในส่วนของเพียร์ซ
ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัความสะเปะสะปะของสัญญะท่ีซับซ้อนยิ่งข้ึนเขากล่าวว่าการก าเนิด
ความคิดอยา่งสะเปะสะปะเกิดข้ึนไดจ้ากสามปัจจยั (ไม่ใช่แค่สองปัจจยัตามแนวคิดของโซซูร์) ซ่ึง
ในการสร้างความหมายหรือการเช่ือมโยงความหมายตามระบบสัญญะวทิยาความสะเปะสะปะเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้โดยองคป์ระกอบในการถอดความหมายของระบบสัญญะ
วทิยาประกอบไปดว้ย 
 
Denotation การรับรู้จากการมองเห็นวูบแรก เป็นการรับรู้ความหมายท่ีได้จากการเช่ือมโยง
คุณลกัษณะอินเด็กซิคลอลิต้ีจากส่ิงท่ีปรากใหเ้ห็นอยูใ่นภาพ 
 
Connotation ความสัมพนัธ์ของอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีท่ีเช่ือมโยงกบัสภาวะแวดลอ้มทางสังคม ระหวา่ง
ความหมายท่ีไดจ้ากการมองเห็นวบูแรกกบัความหมายท่ีเปล่ียนไป 
 

Iconic signifier  รูปแบบของสัญญะท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นภาพแทนตวัวตัถุของภาพถ่าย 
Indexical signifier  รูปแบบของสัญญะท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมโยงความหมายจากสู่ส่ิงท่ีไม่ได ้

ปรากฏบนภาพ 
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Arbitrariness  รูปแบบท่ีไม่แน่นนอนของการเช่ือมโยงความหมาย รูปแบบท่ีไม่ 

จ  าเป็นตอ้งสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีปรากฏ 
Symbolic signifier  การใหค้วามหมายทางสัญวทิยาท่ีแสดงถึงกระบวนการท างานของ

ความสะเปะสะปะ (arbitrary) ในการน าพาความหมายและ
ความสัมพนัธ์เพื่อน าเสนอแนวคิดและความเช่ือ  

 

 
แผนภูมิท่ี 2 กระบวนการเช่ือมโยงความหมาย 

 
การแปลความ (interpretation) เป็นกระบวนการท่ีผูช้มสร้างภาพในใจจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ี
มองเห็นกบัส่วนอา้งอิงท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัความหมาย ในการศึกษาทางทศันธรรม (visual culture) 
และวตัถุธรรม (material culture) เพียร์ซแบ่งประเภทของสัญญะออกเป็น 3 รูปสัญญะ (icon) ดชันี 
(index) และสัญญลักษณ์  (symbol) โดยรูปสัญญะ (icon) คือตัวสัญญะท่ีสัมพันธ์กับตัวหมาย 
(thesignifier) ดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีละมา้ยคลา้ยคลึงกนัเราอาจรับ “สาร” (information) เก่ียวกบัตวัหมาย 
(the signified) ได้โดยดูจากสัญญะ  (sign) ในส่วนของดัชนีสัญญะ (indexical sign) ซ่ึงท าหน้าท่ี
เช่ือมโยงตวัหมาย (thesignifier) เขา้กบัตวัหมายถึง (thesignified) รูปสัญญะน้ีเองท่ีเป็นตวัแทนของ
การอา้งอิงท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงส่ิงท่ีมองเห็นไปสู่ส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นเป็นกระบวนการเรียกร้อง
หาความเป็นจริง หรือ กระบวนการระลึกถึงสัจจะ (the registration of the real) ในภาพถ่ายเม่ือเรา
เห็นควนัเราสามารถอนุมานไดว้่าวา่มีไฟศรลมท่ีชีไปเรามองเห็นเส้นทางของกระแสลม ดว้ยสัจจะ
ของการถ่ายภาพท าให้เราไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีมองไม่เห็นเหล่าน้ีและสุดทา้ย สัญลกัษณ์ (symbol) ท าหนา้ท่ี
เช่ือมตวัหมายเขา้กบัตวัหมายถึง ไบร์อนั มองว่ารูปสัญญะประเภทน้ีปรากฏอย่างเด่นชัดในด้าน
ความสะเปะสะปะ (arbitrary) การตกลง ยอมรับ เขา้ใจร่วมกนัท่ีจะเช่ือมโยงระหวา่งตวัหมายกบัตวั
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หมายถึงท่ีเกิดข้ึนโดยสัญลกัษณ์นั้นต่างจากรูปสัญญะ (icon) หรือดชันี (index) คนเราต่างก็ถูกสังคม
ท่ีแวดลอ้มเราสอนให้เช่ือมโยงสัญลกัษณ์เขา้กบัตวัหมายท่ีชดัเจนท่ีสุดก็คือภาษาพูด/เขียน ท่ีไหล
เล่ือนไปไดเ้ร่ือยๆ แนวคิดดงักล่าวถูกน าไปทดสอบในการวิจารณ์งานภาพจิตรกรรมหุ่นน่ิง (still-
life painting) ภาพชามใส่ผลไม้โดย มิ เคบาล  (MiekeBal) นักสัญศาสตร์ร่วมสมัยเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสามปัจจัยการเกิดความหมายข้างต้นบาลอธิบายว่าภาพจิตรกรรมน้ี
เป็นสัญญะผูท่ี้ดูจิตรกรรมช้ินน้ีจึงสร้างภาพข้ึนในใจของตนเพื่อเช่ือมกบัส่ิงอ่ืนซ่ึงโดยเน้ือแทคื้อสี
และผืนผา้ใบส่ิงท่ีปรากฏข้ึนในใจน้ีถือเป็น “ความแปล”ซ่ึงเช่ือมโยงต่อไปยงัวตัถุซ่ึงย่อมแตกต่าง
กนับางคนอาจเห็นภาพในใจเป็นผลไมจ้ริงๆบางคนเห็นภาพในใจเป็นจิตรกรรมหุ่นน่ิงช้ินอ่ืนท่ีพบ
เห็นได้ทั่วไป  (Bal 1998, 75) ประเด็นของบาลก็คือ “ความแปล” ได้กลายเป็นสัญญะใหม่ซ่ึง
ก่อให้ เกิดความแปลใหม่กระบวนการท่ีว่าน้ี เกิดข้ึนอย่างไม่ มี ท่ี ส้ินสุดและทุกขั้ นตอนใน
กระบวนการน้ีก็ไม่อาจเป็นอิสระจากขั้นตอนอ่ืนได ้(Brian Curtin, 45) 
 
จากแนวคิดของโรลองด์บาร์ตส์ Roland Barthes (1915-1980) ท่ีประยุกต์แนวคิดของสัญศาสตร์ท่ี
พฒันาข้ึนมาจากภาษาศาสตร์มาใชใ้นการวิเคราะห์ภาพ ส่ิงท่ีบาร์ตส์ไดคื้อขอ้พิสูจน์วา่ความหมายท่ี
เราใหแ้ก่ภาพไม่ไดเ้ป็นผลโดยธรรมชาติจากส่ิงท่ีเรามองเห็นกล่าวอีกนยัหน่ึงคือความเขา้ใจท่ีเราได้
ต่อภาพท่ีเราเห็นนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนลอยๆเราอาจคิดไปเองถึงความหมายของส่ิงท่ีปรากฏเราอาจเห็นวา่
มนัปรากฏอยูท่นโท่ (self-evident) ซ่ึงความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากภาพของแต่ละคนก็ไม่ไดต้รงกนัอยา่ง
เป็นสากลแต่ละคนอาจเขา้ใจภาพเดียวกนัต่างกนัไดก้ารให้ความหมายแก่ภาพถ่ายนั้นยากมากหาก
ไม่มีค  าอธิบายประกอบความหมายท่ีเราให้แก่ภาพแน่นอนวา่เช่ือมโยงกบัปัจจยัทางวฒันธรรม แต่
อยา่งไรก็ตามวฒันธรรมไม่ใช่ปัจจยัเดียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผูช้มท่ีมีต่อภาพบาร์ตส์
เรียกอาการน้ีว่าผลกระทบจากการมองเห็นวูบแรก (immediate visualimpact) เป็นการได้มาซ่ึง
ความหมายโดยตรง (Denoted meaning) จากนั้นจึงจะกลายเป็นการถอดความหมายเชิงวฒันธรรม 
(Connoted meaning) ความหมายโดยตรงอา้งความถึงการท่ีเราหมายรู้ (recognition) ส่ิงท่ีภาพหรือ
ภาพถ่ายบอกเราขณะท่ีความหมายแฝงนั้นเป็นการอ่านจากส่วนอา้งอิงท่ีภาพ “เช้ือเชิญ” ให้เขา้ไป
ตีความและในส่วนท่ีสอง ความหมายท่ีเราให้แก่ภาพอาจมากเกินกว่าท่ีศิลปินหรือช่างภาพตั้งใจ
(Brian Curtin, 51-62) 

ทฤษฎภีำพแทนควำมเป็นจริง 

แนวคิดเร่ืองภาพแทน (Representation) โดย สจวตฮอลล์ (Stuart Hall) ภาพความหมายของส่ิงท่ีคิด
ผ่านระบบของภาษาเพื่อน ามาเช่ือมโยงระหว่างภาพในความเข้าใจกับส่ิงท่ีมีตวัตนอยู่ท  าให้เรา
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สามารถอา้งอิงถึงโลกวตัถุผูค้น เหตุการณ์ท่ีมีอยูใ่นโลกของความเป็นจริงหรือแมแ้ต่จินตนาการถึง
ส่ิงต่างๆ ภาพตัวแทนหรือกระบวนการสร้างภาพเพื่อให้ความหมายแทนส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือ
ปรากฏการณ์หน่ึง ผา่นกลวิธีในการใช้ภาพเพื่อเช่ือมโยงระบบความคิดกบัภาษาเขา้ดว้ยกนัเพื่อท า
ให้มนุษยจ์  าได้หรือนึกถึงส่ิงท่ีเคยพบเห็นไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ผูค้น และเหตุการณ์ใน
โลกสมมุติได ้
 
การสร้างภาพตวัแทนมี 2 ขั้นตอนกล่าวคือขั้นตอนท่ี 1 เม่ือความคิดเกิดข้ึนในจิตใจเป็นระบบการ
สร้างภาพตัวแทนในจิตใจซ่ึงจะแบ่งและจัดระเบียบโลกเป็นประเภทต่างๆ มากมายเม่ือเรามี
ความคิดในเร่ืองใดเร่ืองนั้นแลว้นัน่หมายถึงเรารู้ความหมายของส่ิงนั้นแลว้แต่เราจะส่ือความหมาย
ของส่ิงนั้นโดยปราศจาก ขั้นตอนท่ี 2 นัน่คือภาษาภาษาประกอบดว้ยสัญญะท่ีถูกประกอบสร้างให้
เกิดความสัมพนัธ์ต่างๆ แต่สัญญะจะส่ือความหมายไดก้็ต่อเม่ือเรามีรหัสท่ีท าให้เราสามารถแปล
ความคิดให้เป็นภาษาหรือแปลภาษาให้เป็นความคิดได้รหัสน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับระบบ
ความหมายและรหัสภาพตวัแทน ซ่ึงไม่ไดมี้อยู่ตามธรรมชาติแต่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบ
สร้างทางสังคมเป็นส่ิงท่ีส าคญัทางวฒันธรรมเป็นระบบความหมายร่วมกนัของสังคมซ่ึงเราเรียนรู้
และสั่งสมไวใ้นฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกของสังคม 
 
กระบวนการท่ีสมาชิกของวฒันธรรมนั้นใช้ภาษา (ภาษาในท่ีน้ีรวมถึงระบบสัญลกัษณ์และระบบ
ของสัญญะต่างๆ) เพื่อผลิตความหมายข้ึนมาการนิยามความหมายเกิดข้ึนจากวฒันธรรมของมนุษยผ์ู ้
ท่ีท  าให้ส่ิงต่างๆ นั้นมีความหมายดงันั้นความหมายจึงมีการเปล่ียนแปลงจากวฒันธรรมหน่ึงสู่อีก
วฒันธรรมและจากช่วงเวลาหน่ึงสู่อีกช่วงเวลาอยู่เสมอมันไม่มีหลักประกันว่าวตัถุต่างๆ ใน
วฒันธรรมหน่ึงจะมีความหมายเหมือนกนักบัวฒันธรรมอ่ืนนัน่ก็เพราะวา่วฒันธรรมแตกต่างกนัตรง
รหสั (code) ซ่ึงปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมนั้นๆ ในมุมมองของการประกอบสร้างนั้นภาพแทนเก่ียวพนั
กบัการสร้างความหมายโดยการเช่ือมโยงความแตกต่างในการจ าแนกแยกแยะสรรพส่ิงสามประการ
ประการแรกคืออะไรก็ตามท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่าโลกทางวตัถุผูค้นเหตุการณ์และประสบการณ์
ต่างๆประการท่ีสองคือโลกทางความคิดซ่ึงหมายถึงความคิดท่ีอยูใ่นความทรงจ าท่ีเรามีอยูใ่นสมอง
ของเราประการท่ีสามคือสัญญะซ่ึงถูกจดัเรียงเขา้สู่รูปแบบทางภาษาซ่ึงใชเ้ป็นตวัแทนหรือใชใ้นการ
ส่ือสารความคิดเหล่าน้ีการผลิตความหมายข้ึนอยู่กบัรหัส (code) ในการเปล่ียนวตัถุและส่ิงต่างๆ
เป็นรหัสเรียกว่ากระบวนการเข้ารหัส  (encoding) และบุคคลซ่ึงอยู่ปลายทางจะต้องถอดรหัส 
(decoding) จึงจะเขา้ใจถึงความหมายท่ีถูกสร้างข้ึนมาแต่เราต้องระลึกไวเ้สมอความหมายมีการ
เปล่ียนแปลงและเล่ือนไหลเสมอรหัสดูเหมือนกบัขอ้ตกลงทางสังคมมากกว่ากฎหมายหรือกฎท่ี
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แน่นอนตายตวัไม่สามารถฝ่าฝืนไดข้ณะท่ีความหมายเกิดการเปล่ียนและเล่ือนไหลท าให้รหัสทาง
วฒันธรรมเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้(Hall 1997, 61-62) 
 
ภาพแทนนั้นเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ในเชิงอ านาจระหวา่งผูส้ร้างและผูถู้กสร้างภาพตวัแทนใน
ส่ือไดอ้าศยัความหมายและเคร่ืองมือการถอดรหสัความหมายท่ีมีอยูแ่ลว้ในสังคมความหมายท่ีมีอยู่
น้ีจะเป็นตวัก าหนดกรอบการรับรู้ของสังคมและขีดเส้นจ ากดัมิให้เขา้ใจความหมายในแง่อ่ืนๆ ภาพ
แทนจึงไม่ใช่ความจริงเพราะส่ือมิไดพ้ยายามท่ีจะสะทอ้นสภาพความจริงในสังคมแต่ภาพแทนกลบั
เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการการเลือกสรรและตอกย  ้าความจริงบางส่วนโดยส่ือและเลือกท่ีจะ
เพิกเฉยบางส่วน 
 
เนตรดาว แพทยก์ุลกล่าวถึงความเป็นจริงตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ ต่อการท าความเขา้ใจกับ
ความเป็นจริง ในการมองหาส่ิงนั้ นในภาพถ่ายอาจสามารถท าความเข้าใจผ่านสมมุติฐานใน
การศึกษาความจริงสามประการ ท่ีความจริงมีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจไวด้งัน้ี 
 
ประการท่ี 1  ความจริงเป็นระบบความเขา้ใจท่ีเกิดจากกระบวนการสร้างและกฎเกณฑ์ท่ีเผยแพร่ 

ความจริงไม่มีความจริงใดเกิดข้ึนเองโดยไม่มีเหตุสร้างข้ึน 
ประการท่ี 2 ความจริงเช่ือมโยงกับระบบอ านาจท่ีสร้างและรักษาความจริงและเกิดจากความ

พยายามในการใชอ้ านาจสร้างและยนืยนัความจริงใหแ้ผก่วา้งออกไป 
ประการท่ี 3 ปริมณฑลของอ านาจท่ีสร้างความจริงมิได้จ  ากัดอยู่ท่ีสถาบันทางสังคมแต่อยู่ท่ี

กระบวนการสร้างภาพ “คนอ่ืน” และ “ความเป็นอ่ืน” ให้กบัส่ิงต่างๆ ในโลกของ
ความจริง 

 
ภาพถ่ายถือเป็นการส่ือสารท่ีกรอบของโครงสร้างเช่นเดียวกบัภาษา ดงันั้นการศึกษาสัญลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของผูค้นท่ีมีต่อการตีความหมายของภาพถ่าย จ าเป็นต้องอาศัยแนวคิด สัญวิทยา 
(semiology) เพื่อท าความเข้าใจโครงสร้างของความหมายและการส่ือสารว่าด้วยระบบของ
สัญลักษณ์ ท าหน้าท่ีส่ือความหมายในทางสังคมอย่างไรแฟร์ดินองซ์เดอโซซูร์ (Ferdinand de 
Saussure) ท่ี เช่ือว่าภาษาเป็นระบบของสัญญะท่ีสังคมสร้างความเข้าใจต่อส่ิงต่างๆ จากการ
เปรียบเทียบความหมายของส่ิงนั้นกบัส่ิงท่ีมีความหมายตรงขา้มนัน่คือความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญญะ
ตวัหน่ึงกบัสัญญะตวัอ่ืนๆ เกิดข้ึนโดยตรรกะของความแตกต่างในสัญญะแต่ละตวัจะมีความหมาย
ไดก้็จากการเทียบเคียงกบัสัญญะตวัอ่ืนๆ ในระบบเดียวกนั โซซูร์ให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์
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โครงสร้างของภาษาเพื่อคน้หากฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีก าหนดโครงสร้างและความหมายของภาษาเขาเช่ือ
ว่าการเขา้ใจโครงสร้างของความหมายจะท าให้เขา้ใจกฎเกณฑ์ท่ีควบคุมการเขา้ใจความจริงของ
สังคม 
 
เนตรดาวกล่าวถึงโรล็องบาร์ตส์ (Roland Barthes) เก่ียวกบัพฒันาวธีิการศึกษาสัญวทิยาโดยเสนอถึง
แนวคิดท่ีวา่ภาพแทนความจริงเป็นท่ีมาของกระบวนการสร้างความรู้ทางสังคมดงันั้นการวิเคราะห์
หาความหมายของภาพแทนจะตอ้งกระท า การวิเคราะห์ภาพแทนในฐานะตวับท  (text)  เช่ือมโยง
กบับริบททางสังคม (context) เพื่อท าความเขา้ใจวา่กระบวนการสร้างภาพแทนความจริงเกิดข้ึนเพื่อ
อะไรและได้ถูกพัฒนาต่อยอดไปเป็นแนวคิดมายาคติ มายาคติ (Mythologies) บาร์ตส์ได้สาธิต
วิธีการใช้สัญลกัษณ์ทางภาษาสร้างมายาคติทางสังคมโดยวิธีการท่ีเรียกว่า “การเปิดโปงมายาคติ”
(Demystification) เขาช้ีใหเ้ห็นถึงการสร้างความหมายเชิงมายาคติเก่ียวโยงกบัการสร้างความจริงใน
แง่ท่ีวา่มายาคติถูกสร้างข้ึนดว้ยเทคนิควิธีท่ีท  าให้ดูเป็นธรรมชาติท าให้เกิดความเช่ือว่ามายาคติเป็น
ส่ิงท่ีสมเหตุผลและเป็นตวัแทนความจริงเพื่อให้แนวคิดท่ีน าเสนอไม่ถูกตั้งค  าถามถึงเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์มนัถูกสร้างข้ึนมา (เนตรดาวแพทยก์ุล, 2543) 
 
สอดคลอ้งกบัสาระส าคญัในหนงัสือเร่ืองมายาคติ (Mythologies) ของบาร์ตส์เขาเสนอให้มองสังคม
วฒันธรรมแวดลอ้มดว้ยสายตาท่ีตั้งค  าถาม หลายต่อหลายคร้ัง Barthes อา้งว่า เขาตอ้งการทา้ทาย
ความไร้เดียงสาและ “ความเป็นธรรมชาติ” ของขอ้มูลและปฏิบติัการทางวฒันธรรมท่ีปรากฏตวัอยู่
ในเวลานั้น และการใชส้ายตาในลกัษณะตั้งค  าถาม เขาเสนอใหเ้รามองใหลึ้กลงไปกวา่ภาพท่ีปรากฏ
อยู่บนผิวหน้า บาร์ตส์ได้ใช้ค  าส าคัญอยู่สองค าในการปฏิบัติการดังกล่าว “ความหมายตรง”
(denotation) ส่วนอีกค าคือ “ความหมายแฝง” (connotation) ค  าแรกเป็นความหมายท่ีปรากฏข้ึนจาก
การมองเห็นวบูแรกเป็นการรับรู้อยา่งตรงไปตรงมาจากภาพท่ีปรากฏต่อสายตา ความหมายท่ีแฝงไว้
ท่ีตอ้งถอดความหมายซ่ึงเกิดไดจ้ากการไตร่ตรอง ตอ้งใชก้รอบความรู้และความเขา้ใจภายใตบ้ริบท
เพื่อเขา้ถึงส่ิงท่ีแฝงไวใ้นภาพท่ีเราสัมผสักระบวนการสร้างความหมายในวฒันธรรมจะมีระบบการ
สร้างภาพแทน 2 ระบบเก่ียวขอ้งอยูร่ะบบแรกท าให้เราสามารถให้ความหมายกบัโลกผา่นการสร้าง
ชุดของความสัมพนัธ์หรือส่วนเช่ือมโยงให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผูค้น
วตัถุ เหตุการณ์ความคิดทางนามธรรมต่างๆ เขา้กบัระบบความคิดหรือแผนท่ีความคิดของการสร้าง
ชุดของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีเห็นเช่ือมโยงเขา้สู่ความหมายของในคลงัสัญญะท่ีได้จากการ
จดัการหรือเก็บรวบรวม ดว้ยการเรียนรู้ระบบของภาษาเราสามารถน าไปใช้อา้งอิงถึงความหมาย
เหล่านั้ นได้ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีเห็นกับการผลิตความหมายกระบวนการท่ีเช่ือมโยง
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องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนน้ีเขา้ด้วยกนัคือภาษา ซ่ึงภาพถ่ายก็เป็นภาษาท่ีแสดงความหมายได้ผ่าน
กรอบการอา้งอิงและเช่ือมโยงดงันั้น “ภาพแทน” ท่ีปรากฏอยูใ่นภาพวาดจึงสะทอ้นถึงความหมาย
ของส่ิงท่ีมนัเป็น (Stuart Hall, 1997: 17-19) 
 
หากมองว่าส่ิงท่ีปรากฏในภาพถ่ายคือตวัแทนของส่ิงนั้น ความเป็นจริงท่ีภาพถ่ายน าพามาดว้ยจึง
เป็นความจริงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกาล รายละเอียดของส่ิงท่ีภาพปรากฏให้เห็นแสดงให้เห็นไดช้ดัเจนก็
จริงแต่จ ากดัดว้ยมิติของเวลาและความสมบูรณ์ของเร่ืองราวในการน าเสนอกาญจนาแกว้เทพ ได้
อธิบายถึงการสร้างความหมายทางสังคม (Social Construction of meaning) ไวว้า่ส่ิงท่ีเรียกวา่ความ
เป็นจริง (reality) นั้นมิใช่ส่ิงท่ีมีอยู่แลว้แต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน (construct) เช่นนั้นหากเรามองเขา้
ไปท่ีภาพข่าวบนหนา้ส่ือ ส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นเป็นการสร้างข้ึนโดยส่ือมวลชนส่ิงภาพข่าว หรือเน้ือหา
นั้น อาจไม่ใช่การรายงานความเป็นจริงโดยสมบูรณ์ มนัมีมุมมองและอิทธิพลอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
ความจริงท่ีน าเสนอจึงไม่ใช่ความจริงโดยสมบูรณ์แต่เป็นการประกอบสร้างความเป็นจริงจาก
เหตุการณ์ข้ึนมาใหม่ ในขณะท่ีตวัเหตุการณ์เองอาจน าเสนอไดห้ลากหลายมิติ ข้ึนอยูก่บัวา่จะหยิบ
ยกเอารายละเอียดของเหตุการณ์มาสร้างเป็นข่าวอย่างไรซ่ึงในยุคปัจจุบนัน้ีส่ือมวลชนมีบทบาท
ส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างความหมายทางสังคม (กาญจนา แกว้เทพ, 2547) 
 
เช่นเดียวกับงานวิจัยเก่ียวกับความเป็นจริงในภาพข่าว (ณัชชา อาจารยุตต์, 2547) ได้กล่าวถึง
กระบวนการถอดความหมายและรับรู้ถึงสภาพความเป็นจริงในภาพแทนไวว้า่ “กระบวนการสร้าง
ความหมาย” ระบบสัญญะไดแ้บ่งสัญลกัษณ์ออกเป็นสององค์ประกอบคือตวัหมาย Signifier และ
ตวัให้ความหมาย Signified การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความหมายของค ากบัความเป็นจริง
ทางภววสิัยโซซูร์ บนแนวคิดเร่ืองการสร้างความหมายทางสังคมไดถู้กก าหนดไวเ้ป็น 3 ทศันะดงัน้ี 
 
ประการท่ี 1 การอธิบายของภาษาศาสตร์ (linguistic) นักภาษาศาสตร์ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบั
บทบาทของภาษากับความเป็นจริงว่าภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสร้างแนวคิด (concept) 
เก่ียวกบัความเป็นจริงเพราะเราใชภ้าษาในการเรียกความเป็นจริงต่างๆ ซ่ึงการใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนั
อาจท าให้คนมีประสบการณ์และความเป็นจริงแตกต่างกนั ดงันั้นภาษาจึงท าหน้าท่ีเป็นกุญแจไข
ประตูไปสู่ความเป็นจริงภาษาต่างๆ ท่ีเราใช้กนัในชีวิตประจ าวนัลว้นเกิดมาจากส่ือมวลชนดงันั้น
ส่ือมวลชนจึงเป็นตวัสร้างความหมายของโลกทางสังคมโดยผา่นกลไกทางภาษา 
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ประการท่ี 2 การอธิบายของทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมคนเรามี“คลงัแห่งความรู้ทางสังคม” (Stock of 
Social Knowledge) ท าให้เราสามารถท าส่ิงท่ีเกิดในชีวิตประจ าวนัได้อย่างอตัโนมติัและสามารถ
สร้างความหมายให้กบัส่ิงรอบตวัได้ซ่ึงคลงัความรู้ดงักล่าวท าให้เราสามารถจดัระบบทุกอย่างใน
โลกและช่วยตีความประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัเราดว้ยโดยจะเก็บส่ิงท่ีจดัระบบจดัหมวดหมู่แลว้อยู่
ในรูปของภาษาและการเรียนรู้ระหว่าง ภาษากับความเป็นจริงจะเกิดในลักษณะเช่ือมโยงกัน
(Correspondence) ซ่ึ ง ทุ กว ัน น้ี เราจะพบการประยุกต์ ใช้ภ าษ าและคลังความ รู้ในวงการ
ส่ือสารมวลชนตลอดเวลา 
 
ประการท่ี 3 การอธิบายแบบทฤษฎีส่ือมวลชนแนวคิดเร่ืองการสร้างความหมายทางสังคมไดอ้ธิบาย
ดา้นส่ือสารมวลชนว่าการสร้างความหมายเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวอย่างหน่ึงทุกคร้ังท่ี
ส่ือมวลชนเผยแพร่ผลงานของตนก็จะสร้างผลกระทบไดใ้นหลายๆ ระลอกหลายระยะทั้งระยะสั้น
ระยะกลางและระยะยาวซ่ึงผลระยะยาวท่ีเกิดข้ึนจากการค่อยๆสั่งสมและตกตะกอนออกเป็นขอ้มูล
ข่าวสารทีละนอ้ยจะท าให้กลายเป็นผลึกทางวฒันธรรมของคน จนกลายเป็นโลกแห่งความเป็นจริง
ในท่ีสุดส่ือมวลชนไดท้ าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงให้เราเกิดประสบการณ์ทางออ้มกบัสรรพส่ิงและ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยท่ีส่ือมวลชนไม่ไดท้  าให้เรามีคลงัความรู้เก่ียวกบั
โลกทางสังคมเพิ่มข้ึน แต่ส่ือมวลชนคือตวัท่ีสร้างใหเ้ราไดรั้บรู้โลกแห่งความเป็นจริงนั้น และส่ิงซ่ึง
สะทอ้นผา่นส่ือมวลชนเป็นเพียงตวัแทนของโลกแห่งความเป็นจริง 
 
ส่ือมวลชนเป็นองค์ประกอบท่ีก าหนดสัญญะโดยไม่ได้เป็นเพียงตัวกลางในการส่งผ่านหรือ
ถ่ายทอดความเป็นจริงจากแหล่งขอ้มูลไปยงัผูรั้บสารโดยตรงเท่านั้นแต่มีบทบาทในการนิยามและ
ให้สัญญะกบัความเป็นจริงต่างๆทางสังคมซ่ึงกระบวนการน้ีเก่ียวกบัการเลือกความหมายอยา่งใด
อย่างหน่ึงมาเสนอโดยสร้างให้ดู เหมือนเป็นความหมายเดียวท่ี เป็นไปได้ข่าวท่ีปรากฏแก่
สาธารณชนจึงมิใช่เฉพาะขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์เท่านั้นแต่เป็นความเป็นจริงท่ีถูกสร้างข้ึนบน
พื้นฐานขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์โดยผ่านกระบวนการสร้างความหมายของผูร้ายงานข่าวดงันั้น
ส่ือมวลชนจึงเป็นผูก้  าหนดกรอบให้คนเรารับรู้เหตุการณ์ในสังคมส่ือมวลชนจะน าเสนอความจริง
(Truth) ได้โดยผ่านทาง “ภาษา” ดังนั้ น Social Construction of meaning ส่ิงท่ีเรียกว่า “ความเป็น
จริง” (reality) นั้นมิใช่ส่ิงท่ีมีอยู่แลว้แต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน ดงันั้นการประกอบสร้างความจริงทั้ง
โครงสร้างการเล่าเร่ืองในบทความและภาพประกอบเน้ือหา เร่ืองราวท่ีส่ือหนงัสือพิมพห์รือส่ืออ่ืนๆ 
น าเสนอเหล่านั้นเป็นการเลือกน าเสนอความจริงท่ีผูส้ร้างตอ้งการให้เราเห็น มนัอาจเป็นบางส่วน
ของความจริง การเสนอเร่ืองราวผ่านมุมมองและรูปแบบวิธีการน าเสนอในรูปแบบของตวัผูส้ร้าง 
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การใช้ภาษาโน้มน้าวอย่างมีหลกัการ หลกัฐานประกอบ หน่ึงในนั้นคือภาพถ่าย เน้ือเร่ืองและภาพ
ทั้งหมดถูกประกอบสร้างข้ึนเป็นเน้ือหาท่ีน่าเช่ือถือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความเป็นประจกัษ์
พยานของตวัภาพถ่ายเอง และความน่าเช่ือถือของผูเ้ล่าเร่ืองราว ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจว่าสารนั้นเป็น
ความจริงโดยปราศจากขอ้กงัขา ภาพถ่ายถูกใชเ้พื่อสร้างให้เกิดความเช่ือเราก าลงับริโภคความจริงท่ี
สมบูรณ์แบบหรือความจริงเฉพาะท่ีสร้างข้ึนจากภาพแทนของความเป็นจริง 
 
พื้นฐานความเช่ือจากความเท่ียงแทใ้นการบอกเล่ารายละเอียดของภาพถ่ายยงัติดอยูใ่นมโนทศัน์ของ
ผูค้นในสังคม ท่ีไม่ยอมรับรู้วา่ภาพถ่ายนั้นตายแลว้ หรือผูค้นอาจตระหนกัรู้แต่ก็เลือกท่ีจะเช่ือความ
ความจริงเฉพาะดงักล่าว ภาพแทนของความเป็นจริงเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าและถูกใชเ้ป็น
ช่องทางในการสร้างความจริงในบริบทเฉพาะให้กบัคนในสังคม เพื่อประโยชน์บางประการ เม่ือใด
ก็ตามท่ีคุณสร้างเร่ืองโกหกและพร ่ าพูดมนัซ ้ าๆ อย่างต่อเน่ือง ไม่นานค าเท็จเหล่านั้นจะกลายเป็น
ความจริง 
 
ความหมาย ความจริง ขอ้มูล หลกัฐาน ส่ิงใดก็ตามท่ีแสดงหรือส่ือสารผา่นภาพถ่ายท่ีไร้ซ่ึงความเป็น
จริงสัมบูรณ์ แต่เป็นเพียงชุดของความหมายท่ีดูน่าเช่ือถือประกอบสร้างเป็นความจริงเสมือนป้อน
ให้กบัผูช้มตกอยูภ่ายใตอ้ธิพลของความเป็นจริงท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึน การสร้างภาพถ่ายในลกัษณะ
ของการเป็นหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นภาพจ าลองท่ียืนยนัไดถึ้งส่ิงท่ีมีอยู่จริง การเล่นกบั
พื้นฐานความรู้ของมนุษยท่ี์มีต่อองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นประเด็นถกเถียงกนั
ถึงความเหมาะสม ภาพถ่ายทั้ งหมดจะถูกประกอบสร้างข้ึนเพื่อใช้งานวตัถุประสงค์และใน
ความหมายเฉพาะ การเป็นหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือผสานกบัขอ้มูลและหลกัการทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีอยู่
จริง สร้างใหเ้กิดเป็นชุดขอ้มูลท่ีมีความหมายพิเศษ (ณชัชา อาจารยตุต ์2547, 37) 

บทควำม วทิยำนิพนธ์ งำนวิจัย และผลงำนทีเ่กีย่วข้อง 

ต่อสิต กลีบบวั (พ.ศ.2553) ได้กล่าวไวใ้นงานวิจยัเร่ือง การเมืองในการถ่ายภาพท่องเท่ียว: การ
ครอบง าและการต่อรองเชิงวฒันธรรมถึงการศึกษาวิเคราะห์ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย habits หรือ
รสนิยมดา้นการถ่ายภาพท่องเท่ียวและการบริโภคภาพถ่ายท่องเท่ียว เสนอมุมมองดา้นการถ่ายภาพ
ท่องเท่ียวในกลุ่มคนแวดวงต่างๆ จะมีความแตกต่างกนัไปและอยูภ่ายใตก้ารเมืองในระดบัสถานะ
และรสนิยมชนชั้น เช่นเป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีบทบาทแค่เพียงการบนัทึกความทรงจ า
ร่วมกนัของคนในสังคมนั้น แทจ้ริงแลว้การถ่ายภาพและภาพถ่ายท่องเท่ียวสามารถเป็นรูปแบบหรือ
พื้นท่ีทางการเมืองไดก้ารถ่ายภาพท่องเท่ียวและภาพถ่ายท่องเท่ียวจะเป็นพื้นท่ีทางการเมืองก็ต่อเม่ือ
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เกิดการปะทะสังสรรคซ่ึ์งกนัและกนัของกลุ่มคนในแวดวงต่างๆ โดยผ่านส่ิงท่ีเรียกว่ารสนิยมและ
ความโน้มเอียงทางอุปนิสัยอันมีท่ีมาจากการก่อรูปของกลุ่มคนแต่ละแวดวงตลอดรวมไปถึง
ภาคปฏิบัติการต่างๆ ของทุนซ่ึงประกอบไปด้วยการสั่งสมการต่อยอดการเล่ือนไหลการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับทุนจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์หรือรสนิยมทางการถ่ายภาพท่องเท่ียวท่ีมี
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น กลุ่มแวดวงช่างภาพสุนทรียะนั้นมีรสนิยมการถ่ายภาพท่ีเน้น
ความงดงามในเชิงสุนทรียะ  (taste of art/aesthetics) ท่ีพวกเขาสามารถเข้าไปออกแบบตกแต่ง
จดัการกบัทุกส่ิงทุกอยา่งทั้งท่ีมีและไม่มีอยูจ่ริงในพื้นท่ีการท่องเท่ียวขอ้คน้พบของต่อสิต กลีบบวั 
ยงัอยูใ่นระดบัของกระบวนการถ่ายภาพและรสนิยมท่ีส่งผลต่อการเสพและการสร้าง  

 
งานวิจยั “ความจริงกับภาพลวงตา” โดยประทีปสุธาทองไทย (พ.ศ.2549) เน้นแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการท างานเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพถ่าย โดยส่วนใหญ่ในงานวิจยักล่าวถึงการสร้าง
ภาพลวงตาในภาพถ่ายโดยอาศยัทศันมิติและเทคนิคการคอลลาจเพื่อประกอบสร้างความหมายดว้ย
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ จุดหน่ึงท่ีประทีปไดค้น้พบคือความสามารถในการรับรู้ของผูช้มท่ีมีต่อภาพถ่าย
ลวงตา ซ่ึงผูช้มสามารถเช่ือมโยงไปสู่สถานในความเป็นจริงได ้และยงัสามารถเพิ่มความเหนือจริง
จากจินตนาการในกระบวนการตีความหมายไดใ้นหลายระดบั เน่ืองดว้ยการส่ือสารดว้ยภาพแนว
ศิลปะไดถู้กผลิตออกมาหรือถูกใช้งานตามความตอ้งการและสามารถถูกน าเสนอได้หลากหลาย
รูปแบบพร้อมกันคุณประทีปได้พัฒนากระบวนการท างานอันเน่ืองจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ในปัจจุบนั ทั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ท่ีสามารถน าไปใช้งานร่วมกบัคอมพิวเตอร์ท่ีมี
โปรแกรมหลายประเภทเปิดโอกาสให้ช่างภาพสามารถแกไ้ขดดัแปลงภาพถ่ายไดอ้ย่างแนบเนียน
การกระท าดงักล่าวท าให้ภาพถ่ายเป็นหลุดออกจากกรอบของการเป็นหลกัฐานและประจกัพยาน 
มิใช่เพื่อจุดประสงค์ในการน าเสนอสาระความเป็นจริงของส่ิงท่ีด ารงอยู่หรือรายละเอียดของ
เหตุการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึน อย่างท่ีมนัเคยเป็นภาพท่ีถูกดดัแปลงแก้ไข ไดต้อบสนองวตัถุประสงค์บาง
ประการตามความประสงคข์องผูส้ร้าง แน่นอนวา่ภาพรวมท่ีเห็นขอ้งขา้งเป็นงานวจิยัเชิงสร้างสรรค์
ขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ผลลพัธ์และขอ้คน้พบท่ีได้เป็นการย  ้าถึงคุณลกัษณะ
ประการณ์หน่ึงของภาพถ่ายนัน่คือภาพถ่ายยงัท าหน้าท่ีเป็นส่วนเช่ือมโยง (Indexical) แตกต่างจาก
(ประทีป สุธาทองไทย, 2549) 

 
งานวิจยัเร่ืองการประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศ
อิรักของหนังสือพิมพ์ไทย โดย ณัชชา อัชรายุทธ (พ.ศ.2547) วิทยานิพจน์เล่มน้ีเกิดข้ึนภายใต้
บรรยากาศความรุนแรงของภาพข่าวสงครามระหวา่งอเมริกากบัอิรักจุดเด่นประการหน่ึงคือการได้
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เห็นการวางระดบัของการวิจยัและหน่อยของการศึกษา ซ่ึงในท่ีน้ีคือภาพถ่ายในงานวารสาร ณัชชา
ไดศึ้กษาการน าเสนอความจริงในภาพถ่ายในงานข่าว โดยมีวิธีวิจยัจากการศึกษาบทวิเคราะห์และ
เก็บขอ้มูลจากหนา้วารสารท่ีเป็นส่ือกระแสหลกั เพื่อมองหาปัจจยัของกระบวนการสร้างความจริง
ในการน าเสนอข้อมูลข่าว การท างานของส่ือหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงหลักจริยธรรมในการให้
ขอ้เทจ็จริง แยกเฉพาะเน้ือหาท่ีกล่าวถึงการบิดเบือนความจริง กระบวนการประกอบสร้างและปัจจยั
เบ้ืองหลังเหล่านั้ นจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบงานวิจัย บางส่วนเช่นกรบวนการสร้าง
ความหมายและการประกอบสร้างความเป็นจริงกล่าวถึงการท างานของส่ือสารมวลชนว่าด้วย
จริยธรรมในการเล่าเร่ือง โดยสรุปสาระส าคญักล่าวว่า ส่ือมวลชนจ าเป็นต้องบอกเล่าในส่ิงท่ีมี
ความหมายและส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเท่ียงตรง น าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นเร่ืองจริง (reality) การส่ือสารทุก
รูปแบบเป็นเร่ืองของการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม (construction of social reality) ผู้
ท  างานข่าวเป็นคนประกอบสร้างเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสังคมทั้งหมดกระบวนการประกอบสร้าง
ความเป็นจริงทางสังคมเป็นกระบวนการสร้างให้เกิดความเขา้ใจในความหมายท่ีตอ้งการโลกท่ีเรา
อาศยัอยู่ในถูกแทนท่ีด้วยภาพจ าลองความจริง (ภาพแทนความเป็นจริง) เรายงัแสวงหาส่ิงจ าลอง
ความเป็นจริงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่ิงเหนือจริงท่ีเป็นมากกวา่การเป็นภาพแทน และไดถู้กพฒันา
ต่อไปเป็นแนวคิดภาวะล ้าจริง (Hyperreality) และมายาคติ  (Mythologies) การท่ีความจริงสามารถ
ผสานเขา้กบัส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนจากจินตนาการ เราสามารถอ่านการท างานของภาวะล ้าจริงได้
จากการให้คุณค่ามงกุฎของกษตัริยเ์ป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นสมมุติเทพ และอ านาจท่ีพระเจา้
ประธานมาให้ ตวัมงกุฎตวัเองหากมองเป็นเพียงโลหะวตัถุก็จะไม่มีความหมายใดเป็นพิเศษ แต่
ความหมายล ้ าจริงท่ีเกิดข้ึนจากพื้นท่ีเฉพาะในกรอบสังคมวฒันธรรมท่ีพยายามสร้างคุณค่า
ของสัญญะอยา่งมงกุฎใหเ้ป็นมากกวา่เคร่ืองประดบัทัว่ไป ผูค้นจะไม่เห็นเป็นเพียงช้ินโลหะวตัถุอีก
ต่อไปแต่มองเห็นความหมายท่ีสังคมประกอบสร้างข้ึน เช่นการเป็นภาพแทนของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์อ านาจ การกดข่ี ความสูงส่ง ความแตกต่างทางชนชั้น 
 
ผูว้ิจยัเลือกมาศึกษาในส่วนการให้ความหมายและความเป็นจริงในแง่ของงานภาพถ่ายเชิงข่าวและ
สารคดีอีกหน่ึงแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีช่วยยืนยนัความถูกตอ้งของแนวคิดในการปรับกอบสร้างความ
จริง งานวจิยัดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความน่าเช่ือถือภายใตภ้าพแทนตวับุคคล การ
อ่านมายาคติของบุคคลผ่านกรอบแนวคิดของ Baudrillard เขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก
ปรากฏการณ์วทิยาและสัญวทิยา แนวคิดท่ีมีความส าคญัในโลกหลงัสมยัใหม่ มนัคือกระบวนทศัน์ท่ี
จะวิพากษแ์ละอธิบายเง่ือนไขทางวฒันธรรม เพื่อถอดความหมายและเขา้ถึงวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง
ในโลกของความหมายท่ีปรากฏตวัในรูปแบบของสัญญะการคุม้ครองผูบ้ริโภค เพราะความเช่ือมัน่



 

64 
 

ในการแลกเปล่ียนสัญญะของผูบ้ริโภค เช่นส้ินคา้แบรนด์หน่ึงอาจแสดงภาพแทนของผลิตภณัฑ์วา่
เป็นท่ีสุดของกระแสแฟชัน่ แบรนดห์น่ึงอาจแทนความมัง่คัง่ หรูหรา หรือแสดงภาพแทนของความ
มัง่คัง่ ร ่ ารวยของผูใ้ชสิ้นคา้หรือทุนทางเศรษฐกิจได ้(ณชัชาอชัรายทุธ, 2547) 

 
งานวจิยัเร่ืองการสร้างภาพลกัษณ์เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของบุคคลในวงการบนัเทิงท่ีเขา้ท างานทาง
การเมืองโดย สุภาภรณ์ สุธรรมโกศล (พ.ศ.2547) ประมวลแนวคิดทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือของบุคคลในวงการบันเทิงท่ีเข้าท างานการเมืองบทบาทและความ
คาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของบุคคลในวงการบนัเทิงท่ีเขา้ท างาน
การเมืองศึกษากระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของบุคคลในวงการบนัเทิงท่ีเขา้ท างาน
ทางการเมืองและส ารวจทศันคติของบุคคลทัว่ไปท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของบุคคลใน
วงการบนัเทิงท่ีเขา้ท างานทางการเมืองโดยใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัดา้นความน่าเช่ือถือของผูส่้งสารซ่ึงวิเคราะห์ออกมาไดข้อ้สรุปวา่
มีปัจจยั 3 ประการท่ีผูรั้บสารมกัจะใช้ในการตดัสินความน่าเช่ือถือของผูส่้งสารปัจจยัท่ีสร้างความ
อบอุ่นใจและไวใ้จได้ของผูส่้งสาร (Safety Factor) ผู ้ส่งสารท่ีจะมีคุณลักษณะด้านน้ีได้ต้องมี
คุณสมบติัต่อไปน้ีใจดีเขา้กบัคนอ่ืนไดง่้ายมีความเป็นเพื่อนไม่ขดัคอใครน่าคบสุภาพไม่เห็นแก่ตวั
ยุติธรรม รู้จักให้อภัยเอ้ือเฟ้ือร่าเริง มี ศีลธรรมอดทนปัจจัย ท่ี เป็น คุณสมบัติของผู ้ส่ งสาร 
(Qualification Factor) ส่วนใหญ่ปัจจยัน้ีจะเนน้ความรู้ความช านาญประสบการณ์ของผูส่้งสาร 
 
คุณสมบติัเหล่าน้ีไดแ้ก่มีประสบการณ์ดา้นใดดา้นหน่ึง ไดรั้บการฝึกฝนท่ีดีมีความช านาญ มีอ านาจ
ในหน้าท่ี มีความสามารถและมีเชาว์ปัญญา ปัจจยัด้านพลวตัของผูส่้งสาร (Dynamism Factor)  
ปัจจยัน้ีคือปัจจยัท่ีแสดงความคล่องแคล่วกระตือรือร้นความไม่เฉ่ือยชาของผูส่้งสารไดแ้ก่มีพลงั
เขม้แข็งรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเราตรงไปตรงมากลา้กระตือรือร้นรวดเร็วคล่องแคล่ว จากปัจจยัทั้ง 3 
ประการดงักล่าวหากผูรั้บสารพิจารณาว่าผูส่้งสารมีคุณสมบติัดงักล่าวแลว้ก็กล่าวไดว้่าผูส่้งสารมี
ความสามารถในการโนม้นา้วใจไดเ้ช่ือกนัวา่เร่ืองท่ีผูส่้งสารพูดจะมีความส าคญันอ้ยกวา่บุคลิกภาพ
ของตวัผูส่้งสารเองซ่ึงจะมีพลงัส าคญัในการเปล่ียนทศันคติผูรั้บสารไดม้ากกวา่หรืออีกนยัหน่ึงถา้
ผูฟั้งเห็นว่าผูพู้ดเป็นผูท่ี้ไม่น่าเช่ือถือแลว้ไม่ว่าเร่ืองท่ีจะพูดเป็นเร่ืองอะไรก็ย่อมจะไม่น่าเช่ือถือไป
ดว้ย 

 
งานวิจยั “ภาพถ่ายบุคคลของไทยสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย”์ โดย พงศา รวมทรัพย ์(พ.ศ.2550) 
งานวจิยัอีกช้ินหน่ึงซ่ึงสามารถน ามาอา้งอิงในส่วนของกรอบการตีความหมายของภาพแทน อีกหน่ึง



 

65 
 

การอ่านความหมายงานวิจยั ท่ีศึกษาคุณลกัษณะของภาพถ่ายรวมถึงผลของการสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริบททางสังคมไทยเพื่อศึกษาคุณลกัษณะของภาพถ่ายอนัได้แก่
ลกัษณะภาพท่าทางในภาพการจดัแสงของภาพการใชท้ศันมิติของเลนส์ในการถ่ายภาพลกัษณะของ
ใบหน้าในการถ่ายภาพการสบตากับกล้องของผูเ้ป็นแบบในการถ่ายภาพ การปรากฏมือในการ
ถ่ายภาพการแต่งกายของผูท่ี้เป็นแบบในการถ่ายภาพฉากหลงัและอุปกรณ์ประกอบฉากในภาพถ่าย
บุคคลของไทยตั้งแต่เร่ิมท่ีมีการถ่ายภาพเขา้มายงัประเทศไทยในช่วงเวลาดงักล่าวส่วนมากปรากฏ
ภาพถ่ายบุคคลเต็มตวัในท่านั่งการจดัแสงส่วนใหญ่ใช้แสงธรรมชาติท่ีมาจากด้านหน้าไม่พบว่ามี
การใช้ทศัน์มิติของเลนส์ในการถ่ายภาพ จึงท าให้ภาพมีระยะชัดไปตลอดทั้งภาพภาพส่วนใหญ่
แสดงจดัวางมือของตวัแบบซ่ึงกรอบการศึกษาและรูปแบบการอ่านความหมายจากภาพถ่ายเพียง
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ผลงานอีกฉบบัหน่ึงท่ีผูว้ิจยัเลือกน ามาอา้งอิงคือผลงานของเอกรัฐ เลา
หทยั ในงานวิจยัเร่ือง “การสร้างภาพแทน โลกาภิวตัน์ และแนวคิดการบริโภค” งานวิจยัท่ีทบทวน
การใชง้าน ภาพแทนภายใตก้รอบของการสร้างและวเิคราะห์เอกลกัษณ์ รูปแบบ การผลิตและการใช้
งาน ขอบเขตของการวิจัยคือการมองเข้าไปท่ีการท างานของภาพแทนความเป็นจริงในระดับ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นของการท่องเท่ียว ผูเ้ขียนไดท้บทวนกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งไว้
ไดอ้ยา่งครบถว้น โดยการใชก้รอบแนวคิดของบูดิเยอร์ส าหรับอธิบายความเป็นจริงและความเหนือ
จริงในภาพแทน และจากการเก็บข้อมูลก็ได้พบกับผลกระทบ เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
วฒันธรรม ความเช่ือวิถีชีวิตจากการใชภ้าพแทนในการท่องเท่ียวกบัผูค้นในพื้นท่ี ซ่ึงในท่ีน้ีผูเ้ขียน
แสดงให้เห็นเพียงแค่วา่ภาพแทนอยูใ่ตก้รอบของวฒันธรรมแต่อีกนยัหน่ึงภาพแทนก็สามารถสร้าง
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือโนม้นา้วผูค้นให้เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีตอ้งการได ้เป็นการศึกษาใน
หน่วยใหญ่นัน่คือภาพแทนท่ีลงไปส่งผลต่อสังคม อิทธิพลจากอ านาจของทุนทางเศรษฐกิจ มีส่วน
คลา้ยคลึงกบังานวิจยัอีกเล่มหน่ึง ท่ีกล่าวถึงอิทธิพลของอ านาจท่ีเขา้มามีผลต่อการประกอบสร้าง
และถอดความหมายของภาพแทน (พงศารวมทรัพย,์ 2550) 

 
งานวิจยัเร่ือง “การเมืองวฒันธรรมกับความเป็นอ่ืนในพื้นท่ีส่ือ: การต่อสู้ทางวาทกรรมว่าด้วย
พลงังาน” โดย สุรสม กฤษณะจูฑะ (พ.ศ.2547) จุดร่วมของงานวิทยานิพนธ์ท่ีผูว้ิจยัเลือกมาอา้งอิง 
ผูว้ิจยัพิจารณาส่ือเป็นองค์ประกอบย่อยของการต่อสู้ทางการเมืองในประเด็นต่างๆ ในแง่หน่ึงซ่ึง
ช่วยวิเคราะห์ให้เห็นภาพและการใช้งานภาพถ่ายของส่ือมวลชนในสังคมปัจจุบันท่ีส่วนหน่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นการประกอบสร้างความจริง การบิดเบือนการแปรเปล่ียนความหมายกระนั้นประเด็น
ปัญหาไม่ไดอ้ยูท่ี่ปริมาณหรือการให้ความส าคญัในการพิจารณาส่ือน้อยเกินไปหรือไม่ไดอ้ยู่ท่ีการ
ให้ภาพถ่ายเป็นเพียง “ตวัประกอบ” ส าหรับในงานวิจยัยงัคงมีมุมมองพิจารณาส่ือในเชิงอุดมคติซ่ึง
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ในท่ีสุดมกัน าพาไปสู่ขอ้เรียกร้องใหส่ื้อรับผดิชอบต่อสังคมมีจรรยาบรรณไม่รับใชน้ายทุนและควร
เก้ือหนุนชาวบ้าน จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นท าให้กรอบการมองภาพถ่ายในงานวิจยัช้ินน้ีอยู่ภายใต้
สถานะของการเป็นเคร่ืองมือในการไดม้าซ่ึงอ านาจ การสร้างวาทกรรม  
 
ดว้ยกรอบการมองภาพถ่ายเชิงเคร่ืองมือทางสังคมอาจให้ค  าตอบไดเ้พียงวา่ส่ือท่ีดีควรเป็นอย่างไร
และส่ือท่ีเลวเป็นอย่างไรซ่ึงท าให้ไม่สามารถหลีกเล่ียงการประเมินส่ือด้วยความเช่ือส่วนตวัและ
ก่อให้เกิดมุมมองในการพิจารณาส่ืออย่างคับแคบตายตัว อาทิเช่น การมองส่ือว่าเป็น “พื้นท่ี
สาธารณะ” ท่ีแมจ้ะประยกุตใ์ชมุ้มมองเชิงพื้นท่ีมาวเิคราะห์ส่ือทวา่ก็ไดจ้  ากดัความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ
ส่ือให้มีแต่ความเป็นสาธารณะเท่านั้นแต่กลบักลบเกล่ือนความเป็น “พื้นท่ีส่วนตวั” ท่ีแทรกซึมอยู่
ใน ‘พื้นท่ีส่ือ’ หลากหลายมิติทั้งในมิติความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีส่ือเป็นทั้งองคก์รธุรกิจสถาบนัทาง
การเมืองและองคก์รบริการสังคมในเวลาเดียวกนัส่ือมวลชนจึงเป็นองคก์รท่ีมีเป้าหมายส่วนตวัและ
ส่วนรวมไปพร้อมกนั 
 
การเรียกร้องใหส่ื้อเป็นพื้นท่ีสาธารณะเพียงประการเดียวจึงไม่อาจเป็นไปไดเ้พราะขดักบัธรรมชาติ
ของส่ือท่ีตอ้งมุ่งตอบสนองทั้งในเชิงอุดมคติของสังคมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนการแสดง 
‘อตัลกัษณ์’ ของส่ือก็อยูใ่นภาวะยอ้นแยง้ขดักนัดา้นหน่ึงส่ือตอ้งเสนอภาพตนเองให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ
ดว้ยการด ารงความเป็นอิสระทางวชิาชีพเพื่อรักษาภาพลกัษณ์ท่ีถูกคาดหวงัจากสังคมภายนอกแต่อีก
ดา้นหน่ึงก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าส่ือมวลชนจ านวนไม่น้อยถูกแทรกแซงจากอ านาจทางการเมืองมุ่ง
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกวา่ผลประโยชน์ของประชาชน หรือมุ่งน าเสนอเน้ือหาท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากกวา่ท่ีจะเนน้ผลิตข่าวสารท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในสังคมผูศึ้กษาจะวิเคราะห์ในระดบัมหาภาคเพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือมวลชนกบั
บริบทสังคมไทย โดยเป็นการวิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือมวลชนกบับริบททาง
การเมืองเศรษฐกิจวฒันธรรม กล่าวคือเง่ือนไขแรกเป็นเง่ือนไขความสัมพนัธ์ของส่ือมวลชนกบั
บริบททางสังคมในมิติทางการเมือง เง่ือนไขท่ีสองเป็นเง่ือนไขในมิติทางเศรษฐกิจและเง่ือนไขท่ี
สามเป็นเง่ือนไขในมิติทางวฒันธรรมทั้งสามมิติน้ีเป็นทั้งแรงฉุดและดึงกันและกนัอนัส่งผลให้
ส่ือมวลชนกลายสภาพเป็นพื้นท่ีอนัหลากหลายมากกว่าท่ีจะเป็นพื้นท่ีซ่ึงถูกครอบง าโดยคนกลุ่ม
หน่ึงหรือถูกก ากบัโดยมิติใดมิติหน่ึง 
 
กล่าวอีกนยัหน่ึงคือส่ือมวลชนเป็น ‘พื้นท่ีส่ือ’ ซ่ึงกลุ่มทางสังคมต่างๆ ไดเ้ขา้มาใชเ้พื่อส่ือสารกบัคน
ในสังคมและเพื่อแสดงออกทางการเมืองการวิเคราะห์ในมุมมองเชิงพื้นท่ีน้ีไม่ได้มองเห็น
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ส่ือมวลชนเป็นพื้นท่ีท่ีมีมิติเดียวหากเป็นพื้นท่ีเชิงซ้อนกล่าวคือพื้นท่ีส่ือไม่สามารถถูกลดทอนให้
กลายเป็นพื้นท่ีลกัษณะหน่ึงใดตายตวัเช่นเป็นพื้นท่ีสาธารณะหากแต่เป็นพื้นท่ีซ่ึงซ้อนทบักนัไวด้ว้ย
ความแตกต่างหลากหลายมีทิศทางกระจดักระจายมากกว่ามีทิศทางเดียวรวมทั้งข้ึนอยู่กับปัจจยั
เง่ือนไขอนัสลบัซบัซอ้นในการศึกษาคร้ังน้ีประเภทของส่ือท่ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกหยิบส่ือข้ึนมาวเิคราะห์
คือส่ือประเภทหนังสือพิมพ์ในด้านของความน่าเช่ือถือของภาพถ่ายไม่ใช่ความน่าเช่ือถือของตวั
บุคคลท่ีปรากฏอยู่ในภาพแทน ดัง่เช่นท่ีงานวิจยัเร่ืองการสร้างภาพลกัษณ์เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ
ของบุคคลในวงการบนัเทิงท่ีเขา้ท างานทางการเมือง โดย สุภาภรณ์ สุธรรมโกศลท่ีไดก้ล่าวไปใน
ก่อนหนา้ ถูกพบไดใ้นงานวจิยัของ รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ ท่ีซ่ึงท่ีมีประเด็นท่ีมาใกลเ้คียงกบังานวจิยั
ของผูว้จิยั 
 
รศ.ดร.กฤษณ์ไดก้ล่าวถึงการศึกษากรณีพิพาทเก่ียวกบัความจริงในงานภาพถ่ายประกอบนิตยสาร
ส่งเสริมการท่องเท่ียวส่วนหน่ึงจากบทความในงานสัมมนาโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรังสิตเก่ียวกบัประเด็นเก่ียวกบัภาพถ่ายท่องเท่ียวท่ีดูงดงามเกินจริงท าใหผู้รั้บสารไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีบิดเบือนไปจากความเป็นจริงซ่ึงควรจะน าเสนออยูใ่นส่ิงพิมพห์รือโฆษณาเหล่านั้น ปัญหา
และข้อขัดแยง้ดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าตกใจและควรท่ีจะได้รับความสนใจจากเหล่า
นักวิชาการ เพื่อวิพากษ์วิเคราะห์ถึงท่ีมาและทางออกของปัญหาและน าเสนอส่ิงเหล่านั้นให้กับ
บุคคลทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติของภาพถ่าย  
 
โดยประเด็นท่ีผูว้จิยัไดห้ยบิยกมาในงานเขียนฉบบัน้ี ประเด็นดงักล่าวเกิดข้ึนจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี
ซ้ือโปรแกรมทวัร์ท่องเท่ียวต่างประเทศเน่ืองด้วยความประทบัใจในภาพโฆษณาท่ีสวยงาม แต่
ปรากฏวา่เม่ือไปถึงยงัสถานท่ีจริงนกัท่องเท่ียว (ผูบ้ริโภคน าภาพถ่ายไปเปรียบเทียบกบัสถานท่ีจริง) 
กลบัปรากฏวา่มนัแตกต่างกนัไปโดยส้ินเชิงหรือบางภาพไม่สามารถหาแหล่งอา้งอิงทางภูมิศาสตร์
ได ้ขอ้พิพาทเกิดข้ึนเม่ือนกัท่องเท่ียวไดย้ื่นฟ้องต่อศาล สมาคมมคัคุเทศก์และเอเจนซ่ีทวัร์ถูกฟ้อง
และแจง้เร่ืองให้กบักรมคุม้ครองผูบ้ริโภค ในข้อหาน าเสนอขอมูลเกินจริงเขา้ข่ายหลอกลวง ใช้
ภาพถ่ายท่ีผิดไปจากความเป็นจริงตลกร้ายของความอ่อนดอ้ยทางปัญญาและประสบการณ์ในการ
รับรู้ท่ีคนในสังคมไทยยงัไม่ได้พฒันาไปตามเทคโนโลยีท่ีถูกสร้างข้ึนและเกิดไปรุดหน้าไปทุก
วนิาที 
 
ความเขา้ใจของคนต่อส่ือเสมือนจริงอย่างภาพถ่ายยงัคงไม่เปล่ียนแปลงซ่ึงนั่นเป็นจริงแค่เพียงยุค
สมยัหน่ึง ท่ีภาพถ่ายถูกยอมรับและยกย่องให้เคร่ืองบนัทึกท่ีเท่ียงตรง เป็นส่ือท่ีเช่ือถือได้และมี
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ขอ้มูลและความเป็นจริงท่ีสูงกวา่ส่ือชนิดอ่ืน แต่เม่ือเทคโนโลยเีปล่ียนไป ส่ืออยา่งภาพถ่ายสามารถ
ถูกสร้างข้ึนหรือปรุงแต่งไดโ้ดยการสร้างภาพดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ มโนทศัน์การรับรู้ของมนุษยท่ี์
ควรจะพฒันากลบัยงัแน่น่ิงไม่หลุดจากกรอบเดิมท่ีเช่ือมัน่วา่ภาพถ่ายคือความเป็นจริงเป็นหลกัฐาน 
เป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดก้ระบวนการศึกษาและขอบเขตในการวจิยัเป็นการอ่านธรรมชาติของภาพถ่าย 
และแนวทางในการน าเสนอภาพแทนของพื้นท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ว่ามีคุณลกัษณะ
เด่นในการน าเสนอภายใต้ภาษาในการน าเสนอแบบภาพแนวพิศเจริญ (Pictorial) ซ่ึงเน้นความ
งดงาม ลดทอนและปกปิดความเป็นจริงท่ีน่ารังเกียจ 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในส่วนสุดท้าย งานวิจยัเร่ือง “เชียงใหม่ในการเปล่ียนแปลง” งานวิจยัเชิง
สร้างสรรค์โดย ผศ.อษัฎา โปราณานนท์ (พ.ศ.2552) ผูว้ิจยัศึกษาวิธีการท างานเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานภาพถ่ายศิลปะจากขอ้สรุปท่ีไดจ้ากงานวิจยัในเล่มน้ี โดยแบ่งเป็น กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานภาพถ่าย กระบวนการก่อนการสร้างสรรคก์ระบวนการการสร้างและกระบวนการหลงัการ
สร้างสรรค ์ น าไปสู่การสรุปแนวคิดรวบยอด เพื่อน าไปใชผ้ลิตผลงานศิลปะภาพถ่ายหรือส่ือศิลปะ
ชนิดอ่ืนๆ แนวทางในการก าหนดกรอบการสร้างสรรค์ โดย ผศ.อษัฏา ก าหนดล าดบัขั้นตอนการ
ท างานงานวจิยัออกเป็นสามล าดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

1. Pre-production 
2. Production  
3. Post-production  

 

ซ่ึงกระบวนการท างานทั้งหมดอยู่ภายใต้วตัถุประสงค์ซ่ึงเป็นตวัก าหนดรูปแบบและวิธีในการ
น าเสนอ อยา่งในงานวิจยัสร้างสรรค์ฉบบัน้ีคือ การสร้างภาพถ่ายเชิงทดลอง กระบวนการทดลอง
บนัทึกภาพภูมิทศัน์ดว้ยกลอ้งของเล่นขนาดเล็ก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั
สภาพแวดลอ้มและพื้นท่ีภูมิทศัน์ ซ่ึงจากผลงานวจิยัแสดงใหเ้ห็นคุณคุณลกัษณะส าคญัของภาพถ่าย 
ความสามารถในการบนัทึกอย่างเท่ียงตรง ภายใตก้ารทดลองเพื่อหาโครงสร้างการเล่าเร่ืองท่ีให้
ความเท่ียงตรงสูงสุด ขอ้สรุปในงานวจิยัพบวา่ มุมมองในการน าเสนอ 
 
ขั้นตอนและวิธีการท่ีเหมาะสมในการบนัทึกภาพภูมิทศัน์เพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ (ในทีน้ีคือการ
เปล่ียนแปลง) ท่ีเลือกใช้ไม่เป็นปัญหา แต่ทวา่รูปแบบของเคร่ืองมือ (กลอ้งถ่ายภาพ) ท่ีเลือกใชเ้ป็น
กลอ้งขนาดเล็กไม่สามารถท างานไดดี้นัก ขอ้เสนอแนะในดา้นอุปกรณ์ส่ิงท่ีเหมาะสมกว่าคือการ
เลือกท างานด้วยกล้องขนาดใหญ่ และถ่ายทอดด้วยโครงสร้างการเล่าเร่ืองในแบบรูปแบบNew 
Topographic ท่ีเนน้การถ่ายทอดตามความเป็นจริง  


