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บทที ่5 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด  
“Obviously… I see what I saw” 

 

จากผลงานภาพถ่ายท่ีผูว้จิยัไดท้ดลองสร้างสรรคร์ะหวา่งช่วงการด าเนินงานวิจยั เพื่อทดลองมุมมอง
และกลวิธีในการเล่นกบัอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีเช่ือมโยงท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาพถ่ายกบัโลกแห่งความ
เป็นจริง ผลงานในช่ือ “G A T A C” ผูว้ิจยัใชภ้าพถ่ายตามคุณลกัษณะของอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในการ
เช่ือมโยงส่ิงท่ีปรากฏในภาพกบัความเป็นจริงท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ดว้ยการช้ีน าของภาพ ค าบรรยาย และ
ประเด็นเน้ือหาท่ีใกลเ้คียงกบัชุความเป็นจริงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ เพื่อให้ส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาผูช้ม
น่าเช่ือถือและผลจากการแสดงงานในชุดนั้นผูช้มเช่ือโดยปราศจากการตั้งท าถาม จากจุดเร่ิมตน้ขอ
ตวังานดงักล่าวท่ี ผูว้ิจยัพยายามตั้งค  าถามถึงการส้ินคุณค่าของความเท่ียงตรงในการน าเสนอขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ความเสมือนจริงของภาพ การท่ีภาพถ่ายมีความเหมือนจริงเม่ือเปรียบเทียบกบับรรดา
ศิลปะทั้งปวง เราจึงหลงคิดไปวา่ส่ิงท่ีมองเห็นอยูใ่นภาพถ่ายนั้นคือภาพสะทอ้นของความเป็นจริงท่ี
สมบูรณ์แบบ เราปฏิเสธไม่ไดว้า่ส่ิงท่ีอยูใ่นภาพนั้นเคยมีอยู่จริง การน าเสนอความเป็นจริง การเคย
เป็น เคยมีอยู ่ส่ิงเหล่าน้ีแสดงแง่มุมท่ีน่ากลวัในภาพถ่าย ความเป็นจริงท่ีปรากฏในภาพถ่ายนั้นอาจ
ไม่มีอยูจ่ริงเลยก็เป็นได ้อตัวสิัยและวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการประกอบสร้างความหมายของผูส้ร้าง 
ความเป็นจริงในภาพถ่ายมนัจึงเป็นมายาคติพอๆ กบัการสร้างความจริงในศิลปะแขนงอ่ืน  
 
ผูว้ิจยัมองเห็นประเด็นอยา่งการสร้างความหมายทางสังคม (Social Construction of meaning) ส่ิงท่ี
เรียกวา่ “ความเป็นจริง” (reality) นั้นมิใช่ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้แต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน ดงันั้นการประกอบ
สร้างความจริงทั้งโครงสร้างการเล่าเร่ืองในบทความและภาพประกอบเน้ือหา เร่ืองราวท่ี น าเสนอ
อาจเป็นการเลือกน าเสนอความจริงท่ีผูส้ร้างตอ้งการให้เห็น มุมมองและวธีิการน าเสนอในรูปแบบท่ี
วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความเป็นประจกัษพ์ยานของตวัภาพถ่ายเองและความน่าเช่ือถือของ
โครงสร้างการเล่าเร่ือง ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจวา่สารนั้นเป็นความจริงโดยปราศจากขอ้กงัขา ซ่ึงความจริง
ท่ีประกอบสร้างข้ึนจากข้อมูลท่ีมีอยู่จริง ผลงาน “G A T A C” คือวิทยาศาสตร์ ประเด็นวิศว
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พนัธุกรรมท่ีคนเรามกัผ่านตาและคุน้เคยดีอยู่แล้ว พืชท่ีถูกตดัแต่งพนัธุกรรมเพื่อสร้างเป็นตน้ไม้
ประดบัแนว Exotic นั้นมีอยูจ่ริง แต่ส่ิงท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเกิดจากน าตน้ไมป้ระดบัมาแช่ลงในสารเรือง
แสง บงัคบัให้พืชดูดซึมสารยอ้มเหล่านั้นเขา้สู่ทางขนราก ตน้ไมจ้ะดูดซึมเขา้ไปเก็บไวใ้นเซลล์เน้ือ
เยื้อต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนบริเวณใบ สียอ้มท่ีท าจากสารเรืองแสง (Fluorescent Dye) ซ่ึงท า
ปฏิกิริยาต่อรังสี UV รวมถึงการใช้ปฏิกิริยาทางเคมีในการสร้างสารเรืองแสงให้กบัพืชจ าพวกมอส
และเฟิร์นซ่ึงเป็นไมท่ี้ดูดซึมไดดี้ โดยผูว้จิยัเลือกซ้ือมาจากร้านขายไมป้ระดบัทัว่ไป 
 
การสร้างให้เกิดความจริงเสมือน “G A T A C” น าเสนอขอ้มูลผ่านค าอธิบายตวังานให้ผูช้มรับรู้
แตกต่างไปจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง “พนัธุศาสตร์เทคโนโลยแีละพฒันาการในการปรับปรุงพนัธ์พืช เรา
สามารถพฒันาสายพนัธ์ใหพ้ืชอาหารมีผลผลิตเพิ่มข้ึน ทนทานต่อสภาพอากาศและแมลงศตัรูพืชได ้
เราไม่เพียงแค่สามารถตดัแต่งเพื่อพฒันาพนัธ์พืชส าหรับเป็นอาหารเท่านั้น แต่ปัจจุบนัเราสามารถท่ี
จะตดัแต่งสายพนัธ์พืชตระกูลไมป้ระดบั เพื่อให้มีคุณสมบติัเด่นในดา้นการประดบัตกแต่งพื้นท่ีอยู่
อาศยั โดยการปลูกถ่ายเซลล์จากสาหร่ายทะเลสีเขียวแกมน ้ าเงินเขา้สู่ตน้ไมก้ลุ่มทดลองหลายชนิด
ซ่ึงให้ผลน่าพึงพอใจโดยตน้ไมจ้ะสามารถเรืองแสงภายใตรั้งสี UV เช่นเดียวกบัสาหร่ายสีเขียวแกม
น ้าเงิน” ส่ิงท่ีคุณเคยดี ภาพถ่ายท่ียืนยนัการเกิดของตน้ไมเ้รืองแสง พร้อมกบัตน้ไมป้ระดบัท่ีถูกยอ้ม
แมวให้สามารถเรืองแสงได้จริง สร้างความน่าเช่ือถือในทันทีเม่ือผูช้มพบเห็นประกอบกับค า
บรรยายท่ีน่าเช่ือถือท าให้ปราศจากค าถามถึงความเป็นจริง ผูช้มเช่ือมโยงกบัชุดความรู้ท่ีมีอยูก่นัเอง
ตามท่ีเขา้ใจแตกต่างกบัผูท่ี้รับรู้ขอ้มูลเบ้ืองหลงัการท างาน  
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ภาพท่ี 51 หน่ึงในภาพผลงาน “G A T A C” และตวัอยา่งการน าเสนอผลงาน GATAC 
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กระบวนการประกอบสร้างความจริงทางสังคมเพื่อการน าเสนอขอ้มูลท่ีจงใจบิดเบือน น าไปสู่การ
คน้พบส่วนเช่ือมโยงความเป็นจริงหรืออินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีผูว้ิจยัมองว่าวาทะกรรม “ภาพถ่ายไม่เคย
โกหก แต่คนท่ีโกหกใชภ้าพถ่าย”นั้นไม่ถูกตอ้งเสมอไป และผูว้ิจยัเห็นดว้ยกบัแนวคิดของโรเบริต ์
ท่ีวา่เราไม่สามารถแยกแยะเร่ืองจริงกบัเร่ืองแต่งออกจากกนัทา้ยท่ีสุดแลว้เม่ือผูช้มมีความเขา้ใจต่อ
ความเป็นจริงท่ีว่าภาพถ่ายไม่จ  าเป็นว่าต้องถูกจ ากัดให้เป็นเคร่ืองมือเพื่อน าเสนอความเป็นจริง
เท่านั้นความเขา้ใจในธรรมชาติและคุณลกัษณะของภาพถ่ายว่าสามารถเป็นผลผลิตท่ีสร้างข้ึนจาก
การผสานความจริง (Fact) และเร่ืองแต่ง (Fiction) ลงไปค าถามและความน่าเช่ือถือของส่วน
เช่ือมโยงจะไม่ใช่ประเด็นส าคญัอีกต่อไป แต่กระบวนการมองและปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อภาพถ่าย
ศิลปะกลายเป็นส่ิงท่ีผูว้จิยัใหค้วามส าคญัท่ีจะศึกษาต่อไป 

 
ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานภาพถ่ายในล าดบัต่อไป จากแนวคิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาพ
กบัสังคม ภาพท่ีน าเสนอนั้นอาจไร้ซ่ึงความหมายหรือเรียกร้องความเท่ียงตรง การให้ความหมาย
ของผูค้นโดยผ่านภาพถ่ายธรรมดาท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป ผูส้ร้างสรรค์ท าหน้าท่ีเพียงแค่สร้างสะพาน
แห่งความน่าสนใจ เพื่อเช้ือเชิญให้ผู ้ชมเข้าไปตีความหมายท่ีไม่ มีอยู่ในภาพถ่ายเหล่านั้ น 
คุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีหรือส่วนเช่ือมโยงในภาพอาจไม่เท่ียงตรงแน่นอนจากสภาวะความ
ความสะเปะสะปะของการให้ความหมายท่ีเกิดข้ึน บนความหลากหลายของภาพและเง่ือนไขในใจ
ของผูช้ม ผูว้ิจยัเช่ือวา่ท าให้การปฏิสัมพนัธ์ต่อภาพถ่ายท่ีจะเกิดข้ึนนั้นอาจมีความเป็นไปไดม้ากมาย
ไม่รู้จบ 
 
หลงัจากผูว้จิยัสรุปแนวคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคท่ี์
น ามาเป็นประเด็นศึกษาผูว้ิจยัก าหนดกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานตามล าดบัขั้นตอนการท างาน
ดงัน้ี 

 
1. กระบวนการก่อนการสร้างสรรค ์(Pre-production) ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอาแนวคิด

รวบยอดท่ีได้จากศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ีมาออกแบบและวางแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อก าหนดรูปแบบพร้อมพฒันาการน าเสนอ เป้าหมายเพื่อสร้างความ
ชดัเจนในกรอบกระบวนการคิดและความสมบูรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2. กระบวนการสร้างสรรค์ (Production) ผูว้ิจยัลงมือถ่ายภาพและพฒันาผลงาน ควบคู่ไป
กับการพฒันารูปแบบและวิธีการน าเสนอให้เหมาะสมกับประเด็นท่ีน าเสนอเพื่อ
สะท้อนประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกับแนวคิดรวบยอด ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากขั้นตอนการ
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รวบรวมเอกสาร ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายท่ีชัดเจน ช่วยให้เห็นข้อดี
ขอ้เสียและน าเสนอเป็นขอ้เสนอแนะกระบวนการท างานในคร้ังต่อไป 

3. กระบวนการหลงัการสร้างสรรค ์(Post-production) การจดันิทรรศการน าเสนอผลงาน 
และสร้างบทสรุปการน าเสนอผลงานนั้นเป็นขอ้เสนอ แถลงควบคู่กบัขอ้คน้พบใน
วิทยานิพนธ์ เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายท่ีครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมตรวจเช็คผลท่ีได้รับจาก
งานวจิยัสู่บุคคลทัว่ไปผา่นงานนิทรรศการ 

กระบวนการก่อนการสร้างสรรค์ (Pre-production) 

จากข้อค้นพบท่ีได้น ามาสรุปเป็นแนวคิดรวบยอดเพื่อเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพถ่ายท่ีมี
เป้าหมายเพื่อน าเสนอมุมมองต่อคุณลักษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในภาพถ่ายศิลปะ การเช่ือมโยง
ระหวา่งวตัถุรูปธรรม (The Thing Itself) กบั (The Object Itself) ท่ีท าหนา้ท่ีประกอบความหมายซ่ึง
ปรากฏในเฟรมภาพและส่วนเช่ือมโยงท่ีเกิดในกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาพกบัความหมาย
เชิงสังคม ซ่ึงในระดบัท่ีสองนั้นคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีมีความคลาดเคล่ือนในการเช่ือมโยง
และการก าหนดความหมายภายใต้อ านาจทางสังคมท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง จากความสะเปะสะปะท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการปฏิสัมพนัธ์ของสังคมกับภาพถ่ายคุณลักษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีไม่สามารถ
ก าหนดชดัและน าเสนอความเป็นจริงของภาพถ่ายได ้ความเป็นไปไดข้องความหมายท่ีมีไม่จ  ากดัท า
ให้ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะออกแบบภาพถ่ายจุดก าเนิดของความหมายและความเป็นจริงในภาพถ่ายท่ีไม่เคย
มีอยูจ่ริง 
 
ภาพถ่ายโดยธรรมชาติน าเสนอใหเ้ห็นรายละเอียดท่ีเท่ียงตรง แต่ในรายละเอียดท่ีชดัเจนและสะทอ้น
ความน่าเช่ือถือจากความเท่ียงตรงในการคดัลอกรายละเอียด ภาพถ่ายกลบัแอบแฝงไวซ่ึ้งความยอ้น
แยง้ในตวัคุณลักษณะธรรมชาติของภาพถ่ายเอง นั่นคือความเป็นจริงและความหมายในภาพท่ี
ปรากฏต่อสายตาไม่เคยเท่ียงตรง ภาพท่ีน าเสนออาจเห็นไดเ้ด่นชดัวา่เป็นภาพแทนของวตัถุรูปธรรม
ใดในการถอดความหมายจากการมองเห็นวบูแรก ทวา่ภาพยงัเช้ือเชิญให้ผูช้มเขา้ไปมองหาและถอด
ความหมายจากแนวคิดหรือความเช่ือในระดบัลึก 
 
ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะเล่นกบัการเล่นกบัความหมายและการเช่ือมโยง โดยพยายาม
สร้างให้ดูเหมือนว่ามีความหมายเบ้ืองหลังซ่อนอยู่ในภาพทั้ งสาม กระบวนการเช่ือมโยงจาก
คุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีท่ีปรากฏข้ึนระหวา่งภาพแต่ละเฟรมและปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ผูช้มกบัภาพทั้งสาม เม่ือกระบวนการใหค้วามหมายเกิดข้ึน ส่ิงท่ีผูว้จิยัตอ้งค านึงถึงคืออ านาจท่ีเขา้มา
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มีส่วนเก่ียวขอ้งในวิธีในการมองและท าความเขา้ใจของผูช้ม ภาพแรกและภาพท่ีสองจ าเป็นตอ้ง
แสดงนยัยะเชิงอ านาจทางการเมืองและสังคม ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งเลือกวธีิการแสดงออกถึงเคร่ืองหมายเชิง
อ านาจท่ีเหมาะสม ภาพท่ีสามผูว้ิจยัตอ้งการยอ้นกลับกระบวนการในการมองเห็นและได้มาซ่ึง
ความหมาย สะท้อนความวกวนของกระบวนการเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนในภาพถ่ายตั้งแต่จุดเร่ิมต้น 
ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะน าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการภาพถ่ายจดัวางจ านวน 3 ภาพ ท่ีเล่นกับ
คุณลกัษณะธรรมชาติของภาพถ่ายและความสะเปะสะปะในการแสดงออกซ่ึงความหมายภายใต้
อ านาจและการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
 
จากคุณลกัษณะธรรมชาติของภาพถ่ายสู่ความสะเปะสะปะในการก าหนดความหมายภายใตอิ้ทธิพล
ของอ านาจทางสังคมน าพาไปสู่สภาวะไร้ความหมายและความเป็นจริงท่ี เท่ียงตรงการให้
ความหมายของผูค้นผ่านภาพถ่ายธรรมดาท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป ค าถามท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ีคือภาพ
แรกนั้นควรจะเป็นภาพอะไร ดว้ยจุดมุ่งหมายของผูว้ิจยัท่ีตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีจะท าหน้าท่ี
เป็นสะพานให้ผูช้มเกิดความน่าสนใจในประเด็นหลกัท่ีต้องการสะทอ้นให้เห็นถึงความสับสน
วุ่นวายในกระบวนการให้ความหมายของภาพถ่ายดังนั้ นเพื่อเช้ือเชิญให้ผู ้ชมเข้าไปตีความ 
ความหมายท่ีไม่เคยมีอยูใ่นภาพถ่ายเหล่านั้นตั้งแต่ตน้ซ่ึงผูว้ิจยักลบัมาทบทวนคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิ
คอลลิต้ีหรือส่วนเช่ือมโยงในภาพนั้นซ่ึงเกิดข้ึนไดเ้ม่ือรูปสัญญะในภาพนั้นชดัเจน การท าลายความ
ชัดเจนของรูปสัญญะ หรืออีกทางเลือกหน่ึงคือตดัส่วนเช่ือมโยงจากรูปสัญญะด้วยการเลือกใช้
รูปสัญญะท่ีมีความเป็นไปได้ในการให้ความหมายท่ีหลากหลาย สร้างให้เกิดความไม่เท่ียงตรง
แน่นอนข้ึนแก่ตวัรูปสัญญะ ดงันั้นเพื่อจากสภาวะความความสะเปะสะปะของการให้ความหมายท่ี
เกิดข้ึนในผลงานชุด “Obviously, I see what I saw” ภาพทั้งสามช้ินประกอบไปดว้ย 

 
ภาพท่ี 1  “กรอบภาพเปล่า” 
ภาพท่ี 2  “กรอบภาพท่ีปิดทบัดว้ยผา้คลุมสีแดง” 
ภาพท่ี 3  “ภาพถ่ายของกรอบภาพท่ีปิดทบัดว้ยผา้คลุมสีแดง” 

 
โดยกรอบภาพทั้งสามท่ีผูว้จิยัจะเลือกใชจ้ะเป็นกรอบหลุยส์สีขาวซ่ึงมีความหลากหลายในการถอด
ความหมายโดยนยัค่อนขา้งมาก 

 
 
 



 

138 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 6 การออกแบบผลงานใหมี้การเช่ือมโยงดว้ยรูปสัญญะท่ีมีความกวา้ง 
ของการใหค้วามหมายและสร้างช่องทางในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้ม 

พร้อมกบัเช้ือเชิญใหเ้ขา้มาคน้หาความหมายในช้ินงาน 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 7 การออกแบบการเช่ือมโยงเพื่อสร้างพหุความหมายทางสังคม 
 
 

ภาพถ่าย 

เง่ือนไขสว่นบคุคล ปรากฏการณ์ 
ทางสงัคม 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
เกิดการเช่ือมโยง

ความหมายนอกเฟรม
ภาพ 

พหคุวามหมายทางสงัคม 
ทาง 

อินเด็กซ์ซิคลอลติี ้

ความสะเปะสะปะ อิทธิพล - อ านาจทางสงัคม 

ประสบการณ์เชิงประจกัษ์ บริบทแวดล้อม 
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ตัวอย่างแบบร่างผลงาน 

 
ภาพท่ี 52 แบบภาพร่างเฟรมภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 “กรอบภาพเปล่า” 

ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะให้เกิดค าถามในการเป็นกรอบภาพท่ีวา่งเปล่าถึงส่ิงท่ีสามารถปรากฏอยูใ่นเฟรมนั้น 
ซ่ึงมีความเป็นไปไดไ้ม่จ  ากดั ความอิสระของวตัถุรูปธรรมท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดจากการเลือกของผู ้
สร้างสรรค์เอง หากผูว้ิจยัไม่เลือกภาพใดภาพหน่ึงนั้นไม่ใช่ด้วยเหตุผลของการกลัวการจ ากัด
ความหมายหรือความชดัเจนอยูก่บัท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเหตุผลท่ีส าคญัคือการสร้างแรงดึงดูใหก้บัผูช้ม
เกิดความสงสัย ความว่างเปล่าในเฟรมภาพยงัสามารถสะทอ้นให้เห็นกระบวนทศัน์ส าคญัท่ีเกิด
ข้ึนกบัภาพถ่ายทุกประเภทไม่ใช่แค่ภาพแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น อีกทั้งผูส้ร้างสรรคเ์ลือกท่ีจะใชก้าร
เป็นกรอบเปล่าเพื่อเป็นการเนน้ย  ้าถึงคุณลกัษณ์ธรรมชาติของภาพถ่ายท่ีเป็นการเผชิญหนา้ระหวา่ง
กลอ้งและวตัถุตน้แบบ แลว้เก็บบนัทึกรายละเอียดของส่ิงท่ีตอ้งการผ่านการจดัวางองค์ประกอบท่ี
จะเกิดข้ึนใหป้รากฏอยูใ่นกรอบเฟรมทรงส่ีเหล่ียม เป็นการจ าลองความระบวนการถ่ายภาพท่ีเกิดข้ึน
ในช่องมองภาพระหวา่งการเลือกมุมมองและจดัวางรายละเอียดในเฟรม การรับรู้ในภาพแรกผูช้ม
อาจตระหนักไดค้วามว่างเปล่า ก าแพงท่ีอยู่หลงักรอบภาพ อาจเกิดกระบวนการเช่ือมโยงหาวตัถุ
รูปธรรมท่ีไม่มีอยู ่กระวนการนั้นอาจเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนเลยก็ได ้แต่จุดมุ่งหมายของการใช้งาน
ภาพแรกคือการสร้างสะพานของความสนใจและเช่ือมโยงหาความหมายท่ีเป็นไปได ้และเช้ือเชิญ
ใหผู้ช้มเกิดความตอ้งการท่ีจะเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์กบัภาพท่ีสอง ซ่ึงซ่อนเร้นอ านาจทางสังคมเอาไวใ้น
ภาพ 
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ภาพท่ี 53 แบบภาพร่างเฟรมภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2 “กรอบภาพทีปิ่ดทบัด้วยผ้าคลุมสีแดง” 

จากการเช่ือมโยงของอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในเฟรมเปล่า อาจจะเกิดความหมายข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนไดใ้น
การมองเห็นวูบแรกซ่ึงอาจเป็นอะไรก็ได้ แต่เม่ือผูช้มมองภาพท่ีสองส่ิงท่ีจะเกิดคือกระบวนการ
เช่ือมโยงความหมายจากกรอบภาพแรกท่ีปรากฏใหเ้ห็นเป็นเฟรมท่ีวา่งเปล่า น ามาสู่การเปรียบเทียบ
เชิงสัญลกัษณ์ในภาพท่ีสอง  
 
ภาพท่ีสองซ่ึงถูกผา้คลุมสีแดงปิดทบัเอาไว ้โดยการปิดทบันั้นสามารถตีความไดถึ้งอ านาจเชิงสังคม 
ผูช้มอาจเช่ือมโยงความหมายไปถึงการปิดบงั ส่ิงท่ีไม่ควรมองหรือไม่อนุญาตใหม้อง ในภาพล าดบั
ท่ีสอง ยงัเป็นการทา้ทายผูช้มใหเ้ขา้ไปปฏิสัมพนัธ์กบัภาพ เพื่อท่ีจะทราบวา่มีอะไรอยูใ่ตผ้า้คลุมนั้น 
ผูช้มตอ้งท าลายเคร่ืองมือเชิงอ านาจท่ีปิดบงัเน้ือหาในภาพนั้นเสียก่อน ซ่ึงการเช่ือมโยงความหมาย
ล าดบัท่ีสองจะเกิดความสับสนยิ่งกวา่จากความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงความหมายในระดบัท่ีลึกกวา่ 
ผูช้มจะพยายามตามหาความหมายท่ีคาดวา่ผูส้ร้างสรรคซ่์อนเร้นเอาไวแ้รงผลกัดนัจากความตอ้งการ
ค าตอบท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงตวัค าถามท่ีเกิดข้ึนในภาพแรกจากความวา่งเปล่าแลว้อะไรคือส่ิงท่ีถูก
ปิดบังไว้ภาพท่ีสอง ผู ้ชมเลือกท่ีจะเปิดเพื่ อดู ส่ิงค้นหาส่ิงท่ี ถูกปิดซ่อนเอาไว้ เป็นหน่ึงใน
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์เชิงกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นได ้ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นไดเ้ม่ือเทียบกบั
การมองหาการปฏิสัมพนัธ์ในระดบักระบวนการเชิงความคิดซ่ึงเป็นนามธรรม 
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ภาพท่ี 54 แบบภาพร่างเฟรมภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3 “ภาพถ่ายของกรอบภาพทีปิ่ดทบัด้วยผ้าคลุมสีแดง” 

ในภาพท่ี 3 เป็นการยอ้นกลับไปสู่จุดเร่ิมตน้ คุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างวตัถุรูปธรรม (The Thing Itself) กบั (The Object Itself) บนพื้นฐานของความหลากหลาย 
การผลิตซ ้ าการเช่ือมโยงและการไดม้าซ่ึงความหมายหรือความเป็นจริงอนัมีปัญหาตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ 
ส่วนเช่ือมโยงท่ีเกิดในกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภาพกบัความหมายเชิงสังคม เป็นบทสรุป
ความยอ้นแยง้ระหว่างการปรากฏความหมายจากคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีของภาพถ่าย เป็น
เหรียญสองดา้น ภาพถ่ายนั้นอาจดูชดัเจนเสมือนวตัถุตน้ฉบบั แต่ในขณะเดียวกนัภาพถ่ายอาจไร้ซ่ึง
ความหมายท่ีแน่นอนได ้
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แผนภูมิท่ี 8 กระบวนการเช่ือมโยงความหมาย 

 
กระบวนการเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนสามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งอิสระ เป็นอะไรก็ไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดั ความ
สะเปะสะปะในการก าหนดความหมายภายใตอิ้ทธิพลของอ านาจทางสังคม ไดน้ าพาความคิดและ
ความเช่ือของผูช้มวิ่งเขา้สู่กรอบคิดและความเช่ือท่ีมีอิทธิพลเหนือตวับุคคล กรอบอ านาจทางสังคม
เขา้มาเก่ียวขอ้งการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นกบัภาพถ่ายไดผ้ลดัดนัให้เกิดการสร้างความหมายใหม่ 
ไม่ว่าจะเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความชอบธรรมหรือการทา้ทายกรอบอ านาจท่ีเคยมีอยู่แต่เดิมสภาวะทาง
การเมือง ความหลากหลาย แรงกดดนั ความไม่เท่าเทียม หรืออ่ืนๆ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการ
ช่วงชิงขอบเขตความหมายและกลวิธีในการมองเห็นความเป็นจริง ในทางตรงข้ามผูท่ี้เข้าใจ
กระบวนการประกอบสร้างความหมายท่ีมีพื้นฐานอยู่บนความสะเปะสะปะการเช่ือมโยงท่ีท าข้ึน
อย่างมีอย่างมีเป้าหมายในภาพท่ีสาม เป็นหน่ึงตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นปัญหาในการประกอบ
ความหมาย สังคมท่ีเกิดข้ึนนั้นการให้ความหมายของผูค้นผา่นภาพถ่าย และความสะเปะสะปะของ
ความหมายก็ท าใหภ้าพถ่ายเขา้สู่สภาวะไร้ความหมายและปราศจากความเป็นจริงท่ีเท่ียงตรง 

เฟรมท่ีถกู
ปกปิด 

เฟรมเปลา่ 

ภาพถ่ายของ
เฟรมท่ีถกู
ปกปิด 

การประกอบสร้าง
ความหมาย 

อยา่งสะเปะสะปะ 

 
การเช่ือมโยงระหวา่งเฟรม 
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ภาพท่ี 54 ภาพเฟรมท่ี 2 ถูกปิดบงัรายละเอียดดว้ยผา้สีด าอีกชั้นหน่ึง 
 

เพื่อสร้างความน่าสนใจในตวัช้ินงาน “เฟรมท่ี 2” ผูว้ิจยัเลือกใช้ผา้ก ามะยี่สีด าติดทบัไวบ้นแผ่น
กระจกเพื่อปิดบงัรายละเอียดในเฟรมภาพก่อนท่ีจะคลุมทบัดว้ยผา้สีแดง ในกรณีท่ีผูช้มเขา้มาเปิด
ผืนผา้คลุมท่ีปิดไวก้็จะพบกบัการปิดบงัอีกชั้นหน่ึง ในกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
ผู ้ชมกับผืนผ้าสีแดงท่ีปิดทับไว้ การเปิดผ้าออกดูเพื่อค้นหารายละเอียดในการเช่ือมโยงหา
ความหมายแต่ส่ิงท่ีพบคือการปิดบังในอีกล าดับ ซ่ึงผูช้มส่วนใหญ่มักจะเกิดค าถามต่อการให้
ความหมายท่ีเกิดจากการปิดบงัในระดบัท่ีสอง การได้มาซ่ึงส่วนเช่ือมโยงระหว่างเฟรมภาพใน
ขั้นตอนน้ีเกิดข้ึนนอกเฟรมภาพ เน่ืองจากรายละเอียดท่ีปรากฏนั้นไม่ไดอ้ยูใ่นกรอบเฟรม 
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กระบวนการสร้างสรรค์ (Production) 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการถ่ายภาพ ผูว้ิจยัเลือกถ่ายภาพในห้องสตูดิโอ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบติังาน
ภายใตส้ภาวะท่ีควบคุมสภาพแสงและปัจจยัอ่ืนๆ ได ้ตามโครงร่างและแผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้
โดยน าเฟรมภาพตวัแบบมาแขวนแลว้คลุมทบัดว้ยผา้สีแดงผูว้ิจยัเลือกถ่ายภาพดว้ยระบบดิจิทลัใน
รูปแบบไฟล์ Raw (ไฟล์ดิบท่ีไม่ผา่นกระบวนการประมวลผลภายในกลอ้ง) ท่ีให้คุณภาพและความ
ยดืหยุน่ในการท างานสูงสุด 

 

 
 

ภาพท่ี 55 กระบวนการถ่ายภาพภายในหอ้งสตูดิโอ 
 

ผูว้ิจยัใช้การจดัแสงแบบไฟแฟลชขนาด 500 วตัต์ จ  านวนสองดวงพร้อมติดตั้งโคมกระจายแสง 
(Soft Box) โดยจดัวางต าแหน่งไวท้ั้ งสองข้างกรอบภาพ การให้แสงจากด้านข้างจะช่วยเพิ่มมิติ
รายละเอียดของผา้คลุม ตวัเฟรมถูกติดตั้งให้ลอยออกจากผนงั โดยการแขวนเฟรมภาพดว้ยเส้นเอ็น
เขา้กบัขายึด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเงาท่ีไม่ตอ้งการบนฉากหลงั อีกทั้งยงัช่วยสร้างมิติความลึกให้
ปรากฏในภาพ 
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ภาพท่ี 56 ทดลองถ่ายและรูปแบบการจดัแสง 
 

เทคนิคการถ่ายและให้แสงวตัถุเพื่อให้ผา้คลุมสีแดงดูมนัวาว ผูว้ิจยัน าแผน่สะทอ้นแสงขนาดใหญ่
มนัตั้งเพื่อสะทอ้นแสงใหเ้กิดรายละเอียดบนพื้นผวิของผา้คลุม ซ่ึงจะช่วยใหภ้าพท่ีดีดูมีมิติและความ
สดใสของผา้คลุมมากกวา่ปกติ 

 
กระบวนการหลงัการสร้างสรรค์ (Post-production) 

หลงัจากท่ีช่างภาพเสร็จส้ินกระบวนการถ่ายภาพ ในล าดบัต่อไปคือการเลือกภาพถ่ายท่ีสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการคดัเลือกเพื่อเลือกภาพท่ีมีรายละเอียดและการจดัวางของผา้คลุมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
ขั้นตอนการคดัเลือกภาพเพื่อเลือกภาพท่ีตอบสนองเป้าหมายไดดี้ท่ีสุดซ่ึงเฟรมภาพท่ีถูกคลุมดว้ยผา้
ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปในขั้นตอนการถ่ายนั้นมีความแตกต่างและส่งผลต่อการมองเห็นของ
ผูช้ม การจดัวางท่ีแตกต่างสามารถก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีต่างไปไดเ้ช่นกนั 
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ภาพท่ี 57 ตวัอยา่งผลงานภาพท่ีถูกน ามาคดัเลือก 

 
จากนั้นจึงน าภาพท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้สู่กระบวนการแปลงไฟล์ภาพจากไฟล์  Raw ให้เป็นไฟล์
ภาพพร้อมใชง้านแบบ JPEGs แมว้า่ในขั้นตอนการถ่ายจะผา่นการวางแผนมาไวดี้เพียงใดก็ตาม แต่
ขั้นตอนการปรับแต่งภาพในระดบัพื้นฐานยงัคงจ าเป็น อีกทั้งผูว้ิจยัตอ้งการเพื่อแก้ไขรายละเอียด
ของภาพ ใหต้วัแบบท่ีถูกบนัทึกดูดูสวยงามเหนือจริง มีความสมบูรณ์แบบยิง่กวา่ตวัตน้ฉบบั  
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ผูว้ิจยัน าภาพท่ีถ่ายเขา้สู่คอมพิวเตอร์เพื่อ ท าการคดัเลือก จากนั้นจึงเร่ิมกระบวนการปรับแต่งขั้น
พื้นฐานโดยการใช้งานโปรแกรม Lightroom เพื่อจดัการปรับแต่งแก้ไขภาพ รวมถึงการเข้าไป
ตกแต่ง การก าจดัหรือแกไ้ขรายละเอียดบางส่วนของภาพท่ีไม่ตอ้งการออกไปหรือท าให้ดีข้ึนดว้ย
เคร่ืองมือส าหรับตกแต่งภาพ  

 

 
 

ภาพท่ี 58 หนา้ต่างควบคุมโปรแกรม Lightroom 
 

หลงัจากน าไฟล์ภาพเขา้สู่คอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัเร่ิมท าการจดัเก็บและส ารองขอ้มูล จากนั้นจึงไปต่อท่ี
ขั้ นตอนการปรับแต่งด้วยโปรแกรม Lightroom ในส่วน Library Module เพื่ อท าการจัดการ
ขอ้มูลภาพขั้นตน้ ท าการคดัเลือก และจดัเก็บภาพอยา่งเป็นระบบ โปรแกรม Lightroom  
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ภาพท่ี 59 จดัการกบัรายละเอียดท่ีไม่ตอ้งการดว้ยเคร่ืองมือของ Lightroom 
 
 

 
 

ภาพท่ี 60 เปรียบเทียบภาพก่อนและหลงัการปรับแต่ง 
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ดงัเช่นภาพตวัอยา่งจะเห็นไดช้ดัวา่ภาพก่อนและหลงัการปรับแต่งมีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก
ซ่ึงน่ีเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีท าให้การเช่ือมโยงดว้ยคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีท างานคลาดเคล่ือน
และขาดความความเท่ียงตรงในการเช่ือมโยงวตัถุตน้ฉบบักบัวตัถุรูปธรรม 

 

 
ภาพท่ี 61 ภาพผลงานท่ีถูกคดัเลือกก่อนปรับแต่ง 
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ภาพท่ี 62 ภาพผลงานท่ีผา่นกระบวนการ Manipulate 
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ผูว้จิยัตอ้งการสร้างใหเ้กิดความหลากหลายของความหมาย พหุความหมายท่ีสามารถไดจ้ากการถอด
ความในขั้นตน้และขั้นการถอดความหมายโดยนัย ค าอธิบายภาพและรายละเอียดตวังานถูกเลือก
น ามาใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจ ข้อความบรรยายท่ีเลือกน ามาใช้เป็นภาษาอังกฤษและเป็น
ค าอธิบายคุณลกัษณะธรรมชาติในแต่ละเฟรมของช้ินงานท่ีจดัแสดง ซ่ึงเม่ือผูช้มอ่านค าบรรยายจะ
ได้ข้อมูลชุดหน่ึงท่ีอธิบายการเกิดข้ึนของการเช่ือมโยงความหมาย แต่ผูช้มจะไม่ได้การเฉลย
ความหมายท่ีแน่ชดัในช้ินงานอยา่งท่ีค าบรรยายภาพทัว่ๆ ท า 
 

 
 

ภาพท่ี 63 ภาพการน าเสนอผลงาน 
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ภาพท่ี 64 บรรยากาศสถานท่ีการน าเสนอผลงาน 
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ภาพท่ี 65 ตวัอยา่งสูจิบตัร และค าบรรยายท่ีเลือกใช ้
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ข้อเสนอแนะในงานวจิยั 
การวิจยัเร่ือง“การสูญเสียคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในงานภาพถ่ายศิลปะ” เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมุ่งสนใจวิเคราะห์ขอ้มูล (Textual Analysis) ผ่านประวติัศาสตร์
แนวคิดและมโนทัศน์ท่ีมีต่อภาพถ่ายในแต่ละช่วงเวลาส าคญั โดยผูว้ิจยัมุ่งเน้นเรียบเรียงความ
สัมพนัธ์และความแตกต่างของปัจจยัในแต่ละช่วงเวลาเพื่อแสดงให้เห็นคุณลักษณะอินเด็กซ์ซิ
คอลลิต้ีท่ีคลาดเคล่ือนและสั่นคลอนกระบวนการกระกอบสร้างความหมายวเิคราะห์ผา่นแนวคิดสัญ
วทิยาภาพแทนความเป็นจริง และการประบกอบความหมายโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการเช่ือมโยงความเป็น
จริงสามารถสรุปปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการสูญเสียคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในภาพถ่ายดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อเสนอแนะ 

ประการแรกงานวิจยัช้ินน้ีใช้แนวคิดสัญวิทยาและกระบวนการประกอบสร้างความหมายร่วมกบั
การศึกษากรอบคิดต่อการถ่ายภาพแนวศิลปะผ่านปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากประวติัศาสตร์ศิลปะ
การถ่ายภาพในแต่ละช่วงเวลาส าคญั โดยน ามาวิเคราะห์ให้เห็นการเปล่ียนแปลงของมโนทศัน์ซ่ึง
เป็นโครงสร้างหลกัในการใชแ้ละตอบสนองต่อภาพถ่ายหลงัจากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ มีความกวา้ง
ของขอ้มูลและประเด็นศึกษาค่อนขา้งมาก พบว่ากลุ่มศิลปินส่วนใหญ่ท่ีศึกษาเกิดข้ึนไกลตวั และ
ค่อนขา้งแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงเฉพาะในประวติัศาสตร์การถ่ายภาพของไทยยงัมีความ
เด่นชดัไม่เพียงพอท่ีจะศึกษา  
 
ประการท่ีสองขอ้จ ากดัในการตอบค าถามงานวิจยัท่ีวา่ภาพถ่ายสูญเสียส่วนเช่ือมโยงความเป็นจริง 
ซ่ึงเป็นเพียงคุณลักษณะส าคัญของภาพถ่ายในช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้ น ภาพถ่ายเองภาพถ่ายไม่
จ  าเป็นต้องมีความจริงหรือเร่ืองราวท่ีเท่ียงตรงใดๆ เลยก็ได้ การประกอบสร้างความหมายของ
ภาพถ่ายอาจเกิดข้ึนหรือไม่เกิดก็ได้ การตีความภาพเดียวกันน่าจะให้ความหมายท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามเง่ือนไขของผูช้ม 
 
ประการท่ีสาม ระหว่างการท าวิจยัผูว้ิจยัได้รับขอ้เสนอแนะให้ประยุกต์เอาแนวคิดการประกอบ
สร้างความหมายเพื่อผดุงไวซ่ึ้งอ านาจทางสังคมมาเป็นกรอบในการมองการสูญเสียส่วนเช่ือมโยง
ภาพถ่ายสูญเสียคุณลักษณะอินเด็กซ์ ซิคอลลิ ต้ีจากการบิดเบือนการเช่ือมโยงอย่างจงใจ 
นอกเหนือไปจากการการตีความต่างๆ ตามทุนและรสนิยม ซ่ึงประเด็นดงักล่าวมีตวัอยา่งให้ศึกษา
นอ้ยและจ าเป็นตอ้งใชก้รอบของเวลาในการศึกษามากกวา่น้ี 


