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บทที ่4 

บทสรุป 

 
 
 

จากการศึกษาคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีท่ีผา่นมาผูว้จิยัสรุปเป็นกรอบความเขา้ใจเพื่อตอบค าถาม
ในการวจิยัใหค้รอบคลุมเท่าท่ีจะเป็นไปได ้สุดทา้ยขอ้สรุปน้ีจะถูกน าไปสังเคราะห์และน าเสนอผา่น
ผลงานภาพถ่ายจากการวิจยัพบว่ากระบวนการสูญเสียคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในภาพถ่าย
เกิดข้ึนในสองระดบัการใหค้วามหมายและการสูญส้ินคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีเม่ือภาพถ่ายเกิด
ปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม โดยสรุปกระบวนการสูญเสียไดเ้ป็นสองระดบัดงัน้ี 
 
ประการแรก เม่ือรูปสัญญะ (Icon) ขาดความชดัเจนไม่สามารถแสดงรูปลกัษณ์ให้ผูช้มหมายรู้หรือ
เช่ือมโยงไปย ังว ัตถุต้นฉบับ เป็นการสูญเสียการเช่ือมโยงในการถอดความหมายขั้ นต้น 
(Denotation) ท่ีไดจ้ากการมองเห็นวบูแรก เกิดข้ึนไดจ้ากความผิดพลาดในกระบวนการบนัทึกภาพ
เองหรือการเขา้ไปแกไ้ขบิดเบือนดว้ยวตัถุประสงค์ของผูส้ร้าง กระบวนการสูญเสียในระดบัน้ีอาจ
ไม่ส่งผลกระทบเชิงความหมายมากนัก แต่ท าให้ความน่าเช่ือถือในการแสดงความเป็นจริงของ
ภาพถ่ายบกพร่อง 
 
ประการท่ีสอง กระบวนการสูญเสียคุณลักษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในภาพถ่าย เกิดข้ึนในกรณีท่ี
รูปสัญญะมีความชดัเจนสามารถหมายรู้ถึงวตัถุตน้ฉบบัไดอ้ยา่งเท่ียงตรง สามารถระบุชดัได ้แต่การ
สูญเสียการเช่ือมโยงเกิดข้ึนในการเช่ือมโยงความหมายในระดับการตีความ (Connotation) 
ความหมายโดยนัยท่ี เกิดข้ึนอย่างสะเปะสะปะ (Arbitrariness) สามารถพบได้เม่ือภาพถ่าย
ปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม ความหมายท่ีเกิดภายนอกเฟรมภาพ ความเป็นไปไดข้องความหมายจ านวน
มาก ท าให้ความเป็นจริงและความหมายท่ีเท่ียงตรงของภาพถ่ายไม่มีอีกต่อไป ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้
กบังานภาพถ่ายทุกชนิด 
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โดยสรุปกระบวนการสูญเสียคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในภาพถ่ายเกิดข้ึนไดท้ั้งสองระดบัการ
ถอดความหมาย หรือแมแ้ต่ในกรณีท่ีรูปสัญญะมีความชดัเจนท่ีผูช้มสามารถหมายรู้ถึงวตัถุตน้ฉบบั
ได้โดยง่ายทว่าการสูญเสียอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีหรือส่วนเช่ือมโยงความหมายเกิดข้ึนได้ในกรณีท่ี
ภาพถ่ายมีการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมกระบวนการดงักล่าวเปล่ียนภาพถ่ายให้กลายเป็นส่ิงอ่ืนและ
น าพาไปสู่การตีความหมายใหม่ ผูค้นอาจไม่ไดม้องหรือใชง้านภาพถ่ายในฐานะภาพถ่ายอีกต่อไป
ภาพถ่ายไดถู้กเปล่ียนสถานะกลายเป็นเคร่ืองมือเชิงอ านาจซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดก้บังานภาพถ่ายทุก
ชนิดคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในกระบวนการน้ีจึงปราศจากความเท่ียงตรงภายใตอิ้ทธิพลเชิง
อ านาจการเช่ือมโยงความหมายสามารถเกิดข้ึนอยา่งไร้เหตุผลมีคุณลกัษณะของความสะเปะสะปะ 
(Arbitrariness) ความเป็นไปได้ของความหมายจ านวนมากท่ีเกิดข้ึนท าให้ความเป็นจริงและการ
เช่ือมโยงความหมายท่ีเท่ียงตรงของภาพถ่ายหมดส้ินลง 
 
ความหมายท่ีเกิดข้ึนอยา่งสะเปะสะปะ (Arbitrary) ในประการท่ีสาม เกิดข้ึนเช่นเดียวกนักบัการถอด
ความหมายโดยนยัเกิดข้ึนไดก้บัระบบสัญญะ โดยเฉพาะความสะเปะสะปะในการเช่ือมโยงระหวา่ง
ตวัหมาย (signifier) กับตวัหมายถึง (signified) ซ่ึงเป็นภาพของความหมายท่ีเกิดข้ึนในความคิด 
ความสะเปะสะปะหรือการไร้ซ่ึงเหตุผลเป็นแนวคิดท่ีใชถึ้งการเกิดความหมายของค าอยา่งไม่มีท่ีมา
ท่ีไป ทั้งในการศึกษาเกิดความหมายของค าในภาษาพูดและภาษาเขียน อาจเกิดจากการให้เสียงหรือ
รูปแบบของอกัษรท่ีสามารถเช่ือมโยงเขา้กบัตวัหมายถึงโดยตรงแต่ทวา่ค าบางค าอยา่งการเช่ือมโยง
ความหมายใหค้  าวา่ “ห-ม-า” ทั้งเสียงทั้งขอ้ความถูกแทนถึงสัตวช์นิดหน่ึงมีส่ีขาเห่าได ้วิง่ได ้กล้ิงได ้
แต่ทว่าในชุดของเสียงและตวัอกัษรเหล่านั้นไม่ไดมี้ความเช่ือมโยงโดยธรรมชาติกบัตวัของสัตว์
ชนิดดงักล่าวแต่อยา่งใด คนจะทราบความหมายของ “ห-ม-า” ไดก้็จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้หรือตกลงร่วม
ในความหมายของค าหรือเสียงนั้นๆ เสียก่อน ในส่วนของภาพถ่ายเกิดความสะเปะสะปะไดอ้ยา่งไร
แลว้มนัส่งผลอยา่งไรต่ออินเด็กซ์ซิคอลลิต้ี ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งเร่ืองความหมายท่ีไดจ้ากการมองเห็น 
เช่นสีของสัญญาณไฟ แดงคืออนัตรายตอ้งหยุด เขียวคือผา่นไดไ้ม่เป็นไร เม่ือเราเห็นภาพเหตุการณ์
ลกัษณะดงักล่าวอยู่ตรงหน้าเราทราบความหมายและตดัสินใจปฏิบติัตามได้ ทว่าเหตุใดถึงเป็นสี
เขียวท าไมไม่เป็นสีฟ้า ส่ิงน้ีเกิดข้ึนในการเช่ือมโยงความหมายของภาพในประการท่ีสาม  
 
การท่ีความหมายของภาพภาพถ่ายท างานดว้ยระบบเดียวกนักบัภาษา ความสะเปะสะปะก็ปรากฏอยู่
ควบคู่กับคุณลักษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีส่วนเช่ือมโยงในภาพถ่ายท างานทันทีเม่ือคนมองเห็น
รายละเอียดของภาพนั้น อยา่งกรณีของภาพนกัการเมืองในป้ายหาเสียง สายตาท าการเช่ือมโยงเพื่อ
พบความหมายในการมองเห็นวูบแรก (Denotation) แต่การถอดความหมายโดยนัย (Connotation) 
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การเติมเต็มความหมายกลบัแตกต่างกนัไปตามกรอบมุมมองของแต่ละคน ภาพถ่ายแต่ละประเภท
ถูกออกแบบมาให้ไดรั้บการถอดความหมายแตกต่างกนัไป ความรู้และประสบการณ์ต่อการถอด
ความหมายในภาพ กระบวนการออกแบบความหมายของช่างภาพในสายงานศิลปะไม่ใช่ปัจจยั
ส าคัญท่ีจะควบคุมการส่ือสารต่อผูรั้บ ด้วยความเป็นปัจเจกของผลงานผู ้ชมอาจเลือกท่ีจะให้
ความหมายแบบใดอยา่งไรก็ได ้โดยเสน่ห์หาหรืออคติ ความคลาดเคล่ือนดงักล่าวเป็นธรรมชาติของ
การตีความท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ แน่นอนว่ามนัก็ส่งผลต่อส่วนเช่ือมโยงในภาพถ่าย แต่ด้วยเหตุผล
ส่วนตวัในการให้ความหมายตามท่ีตนเองมองเห็นประกอบกบัเง่ือนง าของรายละเอียดท่ีแอบแผงไว้
ในภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 37 The Key of Dreams 
(ท่ีมา: Rene Magritte, John Berger, The way of seeing) 

 
ขอ้ความประกอบภาพเป็นอีกหน่ึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัภาพ ในกระบวนการน าเสนอภาพถ่าย
เพียงอย่างเดียวมีความเป็นไปได้ว่าการเช่ือมโยงเพื่อประกอบความหมายสามารถล่ืนไหลและ
สับสน ดว้ยปัจจยัจ านวนมากท าให้การประกอบความหมายของภาพเดียวกนัของแต่ละคนเป็นไป
ไดย้าก เกินกวา่ท่ีจะสามารถระบุช้ีให้ชดัเจนหรือมัน่ใจไดว้า่กระบวนการถอดความหมายท่ีเกิดข้ึน
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นั้นจะถูกตอ้งเท่ียงตรง ภาษาเขียนซ่ึงมีความหลากเล่ือนของความหมายนอ้ยกวา่จ าเป็นตอ้งเขา้มามี
ส่วนเก่ียวขอ้งหากกระบวนการน าเสนอตอ้งการความชดัเจน แมอ้ยา่งนั้นหากมองในสังคมโลกยุค
ปัจจุบนัท่ีเราอาศยัอยูท่่ามกลางความหลากหลายของส่ือท่ีพุ่งผา่นและไร้การควบคุม ทุกคนสามารถ
ผลิตซ ้ าและน าเสนอภาพหรือขอ้ความประกอบไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ โลกถูกท าให้สับสนอยู่เสมอกบั
ความเป็นจริงหรือความน่าเช่ือถือของภาพท่ีถูกน าเสนอออกไป ไม่ว่าจะเป็นภาพงานโฆษณา 
ข่าวสาร ความเป็นส่วนตัว บทความทั้ งหลายท่ีเกิดข้ึนโดยผูเ้ขียนในสังคมปัจจุบันท่ี ทุกคนมี
ความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลใดๆ ก็ไดต้ามท่ีตอ้งการ น่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กระบวนการ
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีปรากฏในภาพถ่ายกบัความหมายท่ีเกิดข้ึนวุน่วายและไม่เท่ียงตรง แมแ้ต่การ
มองขา้มความหมายหรือไม่ใหค้วามหมายใดๆ แก่ภาพเลยก็เป็นได ้
 
ภาพถ่ายและขอ้ความประกอบหรือภาพถ่ายท่ีท าตวัเป็นขอ้ความอยา่งท่ีกล่าวไปขา้งตน้แทบเป็นไป
ได้น้อยมากในงานภาพถ่ายท่ีจะถูกน าเสนอสู่สังคมโดยปราศจากขอ้ความ ในการใช้งานภาพถ่าย
อยา่งนอ้ยคือการตั้งช่ือภาพหรือค าอธิบายประกอบภาพ ดงันั้นกระบวนการทางสัญวทิยาในภาพถ่าย
จึงเป็นตอ้งท างานสอดคลอ้งกบัค าอธิบาย ขอ้ความความดงักล่าวช่วยท าให้ความหมายของภาพเกิด
ความชดัเจน ท าหน้าท่ีเป็น “ส่วนขยาย” นัน่อาจหมายถึงขอ้ความประกอบเขา้มามีอิทธิพลต่อส่ิงท่ี
ปรากฏให้เห็นอยูบ่นภาพถ่าย เกิดการช้ีน าการถอดความหมายและการเช่ือมโยงของคุณลกัษณะอิน
เด็กซ์ซิคอลลิต้ี กรณีท่ีภาพถ่ายกบัค าอธิบายภาพนั้นไม่สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัผูค้นส่วนใหญ่จะ
เกิดขอ้สงสัยต่อตวัภาพถ่ายมากกว่าขอ้ความท่ีปรากฏเน่ืองจากกระบวนการเช่ือมโยงของภาพต่อ
บทความดงักล่าวไม่สามารถท าหน้าท่ีไดโ้ดยสมบูรณ์เราอาจเขา้ใจวา่ความหมายของภาพถ่ายหรือ
วตัถุใดๆยอ่มมีความเป็นพลวตัเปล่ียนแปลงเล่ือนไหลการใหค้วามหมายของภาพหน่ึงภาพใดนั้นไม่
หยุดน่ิงตายตัว หรืออีกนัยหน่ึงคือการมีอยู่ของส่วนเช่ือมโยงความเป็นจริงสามารถบิดเบือน 
เปล่ียนแปลง หลากเล่ือนหรือสั่นคลอนไดเ้ช่นกนัในกระบวนการอา้งความหมายของภาพถ่าย ซ่ึง
เป็นกระบวนการส่ือสารทางเดียวท าให้เราจ าเป็นตอ้งพยายามท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีปรากฏให้เห็น
อยู่ในเฟรมภาพ ซ่ึงเป็นเร่ืองยากจากสองระดับการตีความ การปฏิสัมพนัธ์ของผูช้มแต่ละคนท่ี
ค่อนขา้งสะเปะสะปะ ดว้ยความซับซ้อนระหวา่งผูรั้บสารกบัภาพถ่ายไม่ไดเ้กิดข้ึนภายใตปั้จจยัแค่
วฒันธรรมหรือสภาพทางสังคมสังคมภาพถ่ายไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะแค่ความหมายของสัญญะเป็นผล
จากกรอบทางสังคม 
 
จากแนวทางในการวิเคราะห์ส่วนเช่ือมโยงและความสะเปะสะปะในการใหค้วามหมายของภาพถ่าย 
ผูว้จิยัเห็นวา่กระบวนการให้ความหมายในปัจจุบนัโดยเฉพาะกบัภาพถ่ายศิลปะ มีความสับสนของ



 

116 
 

กระบวนการเช่ือมโยงยิ่งกวา่ท่ีเคย ดว้ยการท างานภายใตก้รอบของแนวคิดศิลปะร่วมสมยัและงาน
ศิลปะเชิงความคิดท่ีมกัขาดค าอธิบายท่ีชดัเจนในเม่ือน าเสนอออกสู่สายตาผูช้ม แมจ้ะเป็นพื้นท่ีจดั
แสดงงานในการใหค้วามหมายจากสายตาของผูช้มก็ยงัมีความสะเปะสะปะจากการเช่ือมโยงของอิน
เด็กซิคลอลิต้ีท่ีเกิดข้ึนจากระบบความคิดหรือประสบการณ์ ท่ีเช้ือเชิญให้ผูค้นเขา้ไปอ่านความหมาย
ท่ีซ่อนไวใ้นภาพ แต่เม่ือมองยอ้นกลบัมาสู่ผลงานภาพถ่ายศิลปะท่ีเกิดข้ึนจากภาพถ่ายท่ีมีอยู่ทัว่ไป 
เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการท างานของสายตาผูค้นท่ีมีต่อภาพถ่ายอีกทั้งยงัเกิดการตอบสนอง 
อย่างท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานภาพถ่ายศิลปะโดย มิติ เรืองกฤตยาแสดงให้เห็นถึงประเด็นการเปล่ียน
ส่วนของการเช่ือมโยงและการให้ความหมายท่ีสะเปะสะปะ รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพถ่ายของผูส้มคัรหาเสียงจากทั้งสองขั้วอ านาจใหญ่ทางการเมืองของประเทศไทย ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 นั้นเกิดข้ึนอยา่งเด่นชดัและผลงานของศิลปินชาวสิงคโปร์ โรเบริต์ เจ่ิน หริน
หุ่ย (Robert Zhao Renhui) ผลงานของเขาสร้างสรรค์ข้ึนบนแนวคิด คุณลักษณะของอินเด็กซ์          
ซิคอลลิต้ี การรับรู้ความจริงของภาพถ่าย ความน่าเช่ือถือในภาพเกิดจากส่วนเช่ือมโยงพื้นฐานของ
ภาพ ผูส้ร้างท่ีน่าเช่ือถือกบัการเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในขอบข่ายงานวิทยาศาสตร์ ภาพถ่ายเหล่านั้นถูก
ใชแ้ละใหค้วามใหม่จากการปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามท่ีศิลปินตอ้งการ  

ผลงานภาพถ่ายศิลปะประเด็นศึกษาโดย มิติ เรืองกฤตยา 

ผลงานภาพถ่าย Politic 03โดย มิติ เรืองกฤตยา ศิลปินผูส้ร้างสรรคผ์ลงานภาพถ่ายแนวสารคดีชาว
ไทยท่ีมีผลงานจดัแสดงนิทรรศการในระดบันานาชาติมากมาย ไดรั้บเลือกให้เป็นช่างภาพหนา้ใหม่
ด้วยรางวลั Magenta Foundation for Emerging Photographers ประเทศองักฤษ ผลงานของเขาจัด
แสดงเด่ียวและกลุ่มเช่นนิทรรศการเด่ียวท่ีแกลเลอร่ี 2902 ในสิงคโปร์, แกลเลอร่ี กัดมันดุ 
(Kathmandu) กรุงเทพมหานคร,ICI ในเมืองเวนิซ , หอศิลป์  Arles โดยกลุ่ม Noorderlitch และ
เทศกาลSingapore Photo Festival 2012 ผลงานของเขายงัได้รับการกล่าวถึงผ่านนิตยสาร วารสาร
การถ่ายภาพของประเทศองักฤษอยา่ง British Journal of Photography หรือ De L air and Le Monde
หน่ึงในศิลปินหนา้ใหม่ท่ีโดดเด่นท่ีแกลเลอร่ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ (2014) และผลงานภาพถ่ายอ่ืนๆ 
อีกมากมาย โดยผูว้ิจยัเลือกผลงานภาพถ่ายโปสเตอร์เลือกตั้ง Politic 03 ท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
บรรยากาศการเมืองและการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2551 ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิสัมพนัธ์ของภาพถ่ายท่ี
มีต่อสังคมไดอ้ยา่งเด่นชดั 
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ภาพท่ี 38 MitiRuangkritya Politics No. 301 
(ท่ีมา: Photobook Politic no.3, 2013) 

 
ภาพถ่ายบุคคลในป้ายหาเสียงจากเดิมท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีน าไปสู่การไดม้าซ่ึงอ านาจ ในช่วงเวลาแห่ง
การเลือกตั้ ง ซ่ึงภาพถ่ายบุคคลท่ีเรียบง่ายเหล่าน้ีสามารถพบเห็นได้ตามท้องถนน ภาพถ่ายท่ี
เลือกสรรมาอยา่งดีเพื่อน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือของผูส้มคัร ความหมายท่ีไดจ้ากภาพเหล่าน้ี
คงไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการรับรู้ภาพแทนของบุคคลท่ีปรากฏอยูใ่นภาพ ภาพถ่ายบุคคลฉาก
เรียบท่ีน าเสนอเฉพาะส่ิงท่ีตอ้งการ ในการมองเห็นวบูแรกส่ิงท่ีผูค้นตอบสนองต่อภาพอาจเป็นความ
ประทบัใจหรือไม่ก็ตรงกนัขา้มคือรังเกียจ ซ่ึงนั้นคือการท างานของวตัถุรูปธรรม (Thing Itself) 
 
รสนิยมทางการเมืองและความรุนแรงของสภาวะความแตกแยกทางการเมือง โดยเฉพาะกบัตวัแทน
พรรคการเมืองสองจากสองขั้วตรงขา้ม ส่ิงท่ีปรากฏต่อภาพแทนผูส้มคัรเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2551 นั้น
แตกต่างไปจากท่ีเคยมีมา การแสดงออกถึงความไม่พอใจอยา่งรุนแรงระหว่างผูส้นบัสนุนของฝ่าย
ตรงขา้มอดีตนายก ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร สังกดัพรรคเพื่อไทยและ อดีตนายกอภิสิทธ์ิเวชชาชีวะ สังกดั
พรรคประชาธิปัตยใ์นช่วงการเลือกตั้งภาพแทนผูส้มคัรหาเสียงเลือกตั้งท่ีถูกออกแบบให้ดูน่าเกรง
ขาม มีพลงัโนม้นา้ว กลบัไม่สามารถท างานไดภ้ายใตอ้คติ แรงกดดนัทางการเมืองไทยระหวา่งการ
เคล่ือนไหวของกลุ่มแดงและเหลือง การท าลายป้ายหาเสียงของพรรคอ่ืนโดยปกติมักเกิดจาก
หวัคะแนนของพรรคคู่แข่ง แต่ในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2551 ผูค้นไม่ไดม้องภาพเป็นเพียงแค่ภาพ
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แทนตวับุคคล แต่ภาพถ่ายถูกยกระดบัให้กลายเป็นส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ ส่ิงท่ีปรากฏอยูบ่นแผน่ป้ายหาเสียง
นั้นไม่ใช่แค่ภาพถ่ายอีกต่อไป แต่ดว้ยการให้ความหมายของผูส้ร้างบนมุมมองต่ออ านาจแบบหน่ึง
เขา้ปะทะกบัมุมมองต่ออ านาจของผูช้ม ท าให้ภาพถ่ายบนป้ายหาเสียงไม่ใช่การส่ือสารทางเดียวอีก
ต่อไป ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภาพถ่ายกบัผูช้มเกิดข้ึนเป็นการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ใหม่ลงสู่ภาพ 
ไม่ใช่รูปแบบดิจิทลั หรือเคมีในกระบวนการถ่ายภาพ แต่เกิดจากกระบวนการทางกาย ภาพผา่นการ
ใช้อุปกรณ์หลากหลาย มือ เท้า ปากกา มีด ก้อนหิน สติกเกอร์ข้อความหรือแม้แต่ของเสียจาก
ร่างกาย  
 
กระบวนการท าลายภาพเหล่านั้นกล่าวไดว้า่เป็นหน่ึงในปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาพถ่ายกบัสังคม ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนยงัสามารถยืนยนัให้เห็นถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดการท่ีส่วน
เช่ือมโยงเกิดข้ึนนอกเฟรมภาพ เกิดการตีความหมายใหม่ ภาพถ่ายเหล่านั้นเปล่ียนสถานะจากเป็น
ภาพแทนของบุคคล ภาพถ่ายหาเสียงโดยนัยอาจแสดงถึงอ านาจของรัฐ แต่ภาพเหล่านั้นเม่ือเกิด
ปฏิสัมพนัธ์ (การท าลาย) ภาพถ่ายกลายเป็นเคร่ืองน าสาร กลายเป็นเคร่ืองมือเพื่อแสดงอ านาจของ
บุคคลและภาพถ่ายเหล่านั้นก็ถูกผลิตซ ้ าเป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นการปะทะกนัของการช่วงชิง
อ านาจทางการเมือง 
 

  
 

ภาพท่ี 39 ตวัอยา่งผลงานส่วนหน่ึงของมิติ เรืองกฤตยา 
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ภาพท่ี 39 (ต่อ) ตวัอยา่งผลงานส่วนหน่ึงของมิติ เรืองกฤตยา 
 

ความเปล่ียนแปลงของอินเด็กซ์ซิคลอท่ีอยูน่อกเฟรมไดเ้กิดข้ึนและคลาดเคล่ือนความหมายออกไป
จากการเป็นเพียงแต่ภาพถ่ายไดอ้ยา่งชดัเจน ผูค้นในสังคมไม่ไดม้องเห็นภาพเหล่านั้นไม่ไดม้องภาพ
เป็นตัวแทนของ Thing Itself แต่เพียงอย่างเดียว แต่ภาพถ่ายนั้ นกับถูกใช้ซ ้ า เพื่อผลิตสร้าง
ความหมายใหม่ท่ีตอ้งการน าเสนอโตต้อบ การแสดงออกการกระท าท่ีเกิดข้ึนกบัภาพถ่ายหาเสียง
ของบุคคลทั้ งสองแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ท่ีผู ้คนเข้าไปกระท าต่อภาพถ่าย สร้างให้เกิด
ความหมายใหม่จากคุณลกัษณะดั้งเดิมท่ีภาพถ่ายเคยเป็น น าไปสู่กระบวนการลดทอนคุณค่าและ
อ านาจในการแสดงออก อินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีในผลงานภาพถ่ายชุดดงักล่าวนั้นหลากหลายและมีความ
สับสนวุ่นวาย แสดงให้เห็นประเด็นส าคญัของการมองของผูค้นในสังคมทั้งการเป็นวตัถุรูปธรรม 
(The Thing Itself) กบัตวัวตัถุสภาพ (The Object Itself)  
 
ในการน าเสนอผลงานUncertain State ส่วนหน่ึงของผลงานในชุด Politicno.3 โดยมิติ เลือกน าเสนอ
ภาพถ่ายผา่นนิทรรศการ แต่ไม่ไดย้ึดอยูใ่นรูปแบบของการน าเสนอภาพถ่ายแขวนผนงัใส่กรอบตาม
รูปแบบดงัเดิมท่ีนิทรรศการการถ่ายภาพทัว่ไป ภาพถ่ายถูกน าเสนอร่วมกบัหนงัสือภาพท ามือ ท่ีช่วย
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีปรากฏข้ึนในสังคม “ภาพท่ีถ่ายโปสเตอร์เลือกตั้งท่ีถูกท าลายพบไดต้ามทอ้ง
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ถนนในกรุงเทพฯ การแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงระหว่างผูส้นับสนุนของฝ่ายตรงขา้ม ยิ่ง
ลกัษณ์ชินวตัรสังกดัพรรคเพื่อไทยและผูส้มคัรพรรคประชาธิปัตยน์ายอภิสิทธ์ิเวชชาชีวะในช่วงการ
เลือกตั้งในปี 2011 ภาพในซีรีส์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของคอลเลคชัน่ท่ีเก็บรวบรวมปรากฏการท่ีเกิดข้ึน
เป็นวงกวา้งเก่ียวกบัการเมืองไทย ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้จากการรัฐประหารในปี 2006 การเคล่ือนไหวของ
เส้ือเหลืองกบักลุ่มผูส้นับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทกัษิณชินวตัร” ผลงานภาพถ่ายชุดดงักล่าวถูก
สร้างข้ึนทั้งหมด 7 ชุด (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2557) ซ่ึงทั้งหมดเพื่อรวบรวมและน าเสนอ
สถานการณ์ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากความขดัแยง้ทางการเมือง เป้าหมายหลกัคือการแสดงให้เห็น
สภาวะท่ีไม่มัน่คงและแรงกดดนัไร้สาระทางการเมืองไทย ซ่ึงสร้างใหเ้กิดการกระท าหลายอยา่งเช่น
การท าลายป้ายหาเสียงท่ีเกิดข้ึน  

 

 
 

ภาพท่ี 40 Uncertain state โดย Miti Ruangkritya 
(ท่ีมา: 2902 Gallery, 2014) 
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ภาพท่ี 41 นิทรรศการภาพท่ีน าเสนอคู่กบัหนงัสือภาพถ่าย 
(ท่ีมา: 2902 Gallery, 2014) 

 

 
 

ภาพท่ี 42 ตวัอยา่งหนงัสือภาพถ่ายผลงาน Politic ชุดท่ี 02, 03, 04.1 และ 4.2 
(ท่ีมา: 2902 Gallery, 2014) 
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ผลงานภาพถ่ายศิลปะประเด็นศึกษาโดย โรเบริต์ เจ่ิน หรินหุ่ย 

โรเบริต์ จ้าว หรินหุ่ย (Robert Zhao Renhui) ศิลปินชาวสิงคโปร์ผูก่้อตั้ งThe Institute of Critical 
Zoologists องกรอิสระท่ีท าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
รุนแรงและสัตวท่ี์อยู่ในภาวะใกลสู้ญพนัธ์ จากจุดเร่ิมตน้ในความสนใจโรเบริต ์หลงใหลในความ
งดงามของวิถีชีวิตสัตว์ป่าและธรรมชาติซ่ึงก าลังเผชิญกับขอบเขตแห่งความอนัตราย ผลงาน
ภาพถ่ายของเขาเกือบทั้งหมดเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ชีวิตสัตวแ์ละพืชหลากหลายชนิดอยา่ง
ผลงานชุด “ANIMAL TRAPS” การล่าหรือจบัสัตวอ์ยา่งโหดร้ายดว้ยการใชก้บัดกั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนและ
ท าให้ โรเบริต์ เร่ิมลงมือเก็บขอ้มูลและสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย เขาเลือกท่ีจะถ่ายทอดประเด็น
เหล่านั้นใหดู้น่าหวาดหวัน่ผา่นผลงานภาพถ่ายแนวหุ่นน่ิง ตวัภาพถ่ายแสดงใหเ้ห็นวตัถุตวัอยา่งของ
กบัดกัท่ีเขียนค าอธิบายก ากบัวิธีใช้งานอย่างน่าสยดสยอง ประกอบกบับทความท่ีกล่าวถึงความ
โหดร้ายรุนแรงของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัสัตวท่ี์ถูกกบัดกันั้นจบัได้อย่างเช่น “เจ็บปวด แต่ไม่ตาย....” 
เขียงเหล็กท่ีบีบกระดูกให้แตกได้” หรือ “ตะขอเหล็กท่ีจะเก่ียวเขา้กบัปลายจมูกทนัท่ี... เม่ือตวัตุ่น
โผล่ข้ึนจากปากทางเขา้” บทความท่ีสะทอ้นความเจ็บปวดมุ่งเป้าสู่แนวคิดมนุษยธรรมเชิงอนุรักษ ์
ผูค้นจินตนาการถึงความโหดร้ายและเลวทรามของการเป็นมนุษยผ์ูอ้อกแบบเคร่ืองมือในการล่า
พร้อมๆ กบัการสร้างความเจบ็ปวด ไม่วา่จะเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อเป็นอาหาร  

 

 
ภาพท่ี 43 Monkey Trap 

(ท่ีมา: Critical zoologists, ออนไลน์) 
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ค าอธิบายของโปรเจ็คดงักล่าวภายในเวบ็ไซต์ ICZ กล่าวไวว้่า คอลเลคชั่นของตวัอย่างเคร่ืองมือ
นานาชนิดท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อดกัสัตวก์บัดกัจ านวนมากน้ีถูกเก็บรวบรวมมาจากถูกรวบรวมมาจาก
ส่วนต่างๆของโลก กบัดกัเหล่าน้ีกลายเป็นผลงานประติมากรรมเชิงเปรียบเทียบ ท่ีลึกซ้ึง และเป็น
หลกัฐานแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัสัตวก์บัดกัเหล่าน้ีไดท้  าหนา้ท่ีอยา่งเท่ียงตรง เป็น
วตัถุท่ีมีศักยภาพสูง แม้มันจะมีขนาดเล็กแต่ถูกออกแบบมาให้สามารถจดัการกับเหยื่อได้ตาม
วตัถุประสงค ์มนัเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มระหวา่งผูว้างกบัดกัและเหยือ่ของกบัดกั ความแน่นอนของมนั
ยืนยนัความก้าวหน้าของวิทยาการในการคิดคน้เคร่ืองมือสร้างความเจ็บปวดกบัดกัแต่ละรูปแบบ
สร้างข้ึนอยา่งน่าสนใจ  

 

 

 
 

ภาพท่ี 44 Animal Traps 
(ท่ีมา: Critical zoologists, ออนไลน์) 
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ดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีถูกออกแบบมาให้จดัการกบัเหยื่อได ้จากความรู้เก่ียวรูปแบบหรือลกัษณะนิสัยของ
เหล่าสัตว ์วิธีการท่ีแยบยลและไดผ้ลเสมอท าให้กลยทุธ์ท่ีจะฆ่าเช่ือถือได ้บ่อยคร้ังท่ีกบัดกับางชนิด
ตอ้งสร้างข้ึนส าหรับสายพนัธ์ุท่ีเฉพาะเจาะจงตามพฤติกรรมของสัตวบ์างประเภท มีกบัดกักวา่ 1200 
ช้ินเก็บรวบรวมไวอ้ยู่ในคอลเลคชัน่ ICZ ปัจจุบนั เจา้หน้าท่ีของ ICZ ใช้มนัส าหรับการดูและการ
วิจยั ท่ีพิพิธภณัฑ์ ICZ ความน่าเช่ือถือในการน าเสนอขอ้มูลจากองกรอิสระอย่าง The Institute of 
Critical Zoologists ซ่ึงน าเสนอรายงานควบคู่ไปกับผลงานภาพถ่ายดังกล่าว มนัถูกจดัแสดงเป็น
นิทรรศการขนาดใหญ่ไม่เพียงแค่บทความและผูเ้ช่ียวชาญจาก ICZ มาบรรยายถึงท่ีมาของผลงาน
ดงักล่าว ภาพถ่าย บทความ อีกทั้งยงัจดัแสดงคู่กบัตวัอยา่งกบัดกัในตูก้ระจกท่ีแน่นหนาเพิ่มความ
น่าสนใจใหก้บัประเด็นและตวัผลงานอยา่งเตม็เป่ียม  

 

 
 

ภาพท่ี 45 แมลง Hyakutake phylum celebicum 
(ท่ีมา: Critical zoologists, ออนไลน์) 

 
อีกหน่ึงผลงานโดยโรเบริต์ท่ีผู ้วิจ ัยเลือกหยิบยกมาเป็นตัวอย่าง ในผลงานช่ือ “THE 

GREAT PRETENDERS”ท่ีกล่าวถึงการค้นพบแมลงสายพันธ์ใหม่ๆ ท่ีวิวฒันาการตนเองให้มี
รูปร่างกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มท่ีพวกมนัอาศยัอยู ่อยา่งในภาพตวัอยา่งท่ี 45 ภาพของแมลงใบไม้
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สายพนัธ์ใหม่ท่ีอาศยัอยู่กับตน้ไมท่ี้พึ่ งถูกค้นพบโดยบงัเอิญภาพของต้นไม้ดงักล่าวแสดงความ
กลมกลืนระหว่างแมลงกบัตน้ไมท่ี้สามารถผสมกลมกลืนตวัเองเขา้ไวไ้ดอ้ย่างแนบเนียน โดยภาพ
ดงักล่าวมีรายละเอียดของแมลงก ากบัไวเ้ช่น  

 

Locality: Singapore, Reproduction: S 
Culture Status: C, Winged: W,  
Female Size: 15, Male Size: 10 
Foodplants: O.B.Ro., 
References: 24 
Vernacular names: Zanbei’s Fan Leaf Insect 

 
ขอ้มูลดงักล่าวสร้างความตกใจให้กบันักชีวะวิทยาและเหล่าผูเ้ช่ียวชาญดา้นกีฏวิทยา ต่างพยายาม
อีเมลม์าอธิบายและแสดงความยินดี ในภาพชุดดงักล่าวหลายภาพมีผูช้มหลายคนพยายามบอกวา่ใบ
ไหนหรือก่ิงใดท่ีเป็นแปลงแอบแผงอยูใ่นภาพ แต่ก็มีผูเ้ช่ียวชาญกีฏวิทยาท่านหน่ึงท่ีร้องขอขอ้มูล 
เขาตอ้งการสอบถามถึงรายละเอียดของแมลงใบไมช้นิดใหม่และขออนุญาตเข้าชมตวัอย่างเพื่อ
ยนืยนัการคน้พบ  

 

 
 

ภาพท่ี 46 นกัชีวะวทิยาผูค้น้พบ Phyllium S. แมลงใบไมส้ายพนัธ์ใหม ่
(ท่ีมา: Criticalzoologists, ออนไลน์) 
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ภาพท่ี 47 เอกสารประกอบการน าเสนอการคน้พบแมลงใบไมส้ายพนัธ์ใหม ่
(ท่ีมา: Critical zoologists, ออนไลน์) 

 
ผลงานของโรเบริตท์ั้งสองชุดท่ีผูว้จิยัน าเสนอไปนั้น ผูว้จิยัมีโอกาสไดน้ัง่ฟังบรรยายน าเสนอผลงาน
ทั้งสองชุดโดยตรง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูว้ิจยัเองและผูช้มคนอ่ืนในห้องบรรยายตางรู้สึกช่ืนชมกบั
แนวคิดท่ีอยู่บนพื้นฐานของความสนใจส่วนบุคคล ทว่าประเด็นอย่างการเลือกหัวขอ้ท่ีธรรมดา
เกินไปในโลกของการถ่ายภาพเชิงศิลปะ อาจกล่าวได้ว่าผลงานภาพถ่ายท่ีน าเสนอมานั้นอาจดู
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ธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจ และอาจรู้สึกวา่เวลากวา่ 15 นาทีส าหรับการบรรยายน าเสนอผลงานทั้ง
สองชุดนั้นไม่ไดป้ระโยชน์อะไรมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหาผูฟั้งไม่ใช่ผูค้นท่ีให้ความสนใจใน
ประเด็นของสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ แต่ทวา่เม่ือโรเบริต์เขา้สู่ช่วงถามตอบค าถาม ค าถามแรกท่ีเขาถาม
กบัผูช้มคือ คุณทราบไหมว่าไม่มีอะไรเลยในผลงานทั้งสงชุดท่ีผมบรรยายไปเม่ือสักครู่น้ีท่ีเป็น
ความจริง เอกสารบทความประกอบ ภาพถ่ายผลงาน เคร่ืองมือหรือภาพแสดงขั้นตอนการท าการ
วิจยัและคน้ควา้ต่างๆ ภายใตช่ื้อองกร ICZ นั้นทั้งหมดถูกสร้างข้ึนมาโดยมีเป้าหมายเดียวคือศิลปะ 
ประเด็นอยา่งการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัสัตวท่ี์อยูใ่นสภาวะวกิฤติถูกน ามาใชเ้ป็นเพียงกรอบในการ
น าเสนอประเด็นท่ีซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงัท่ีซบัซอ้นและแยบยลยิง่กวา่  
 
ความน่าเช่ือถือและความเป็นจริงในภาพถ่าย กระบวนการท างานเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการล่อลวงหรือเช้ือเชิญให้ผูช้มเข้าไปตีความหมายท่ีภาพพยายามจะน าเสนอ 
ผลงานของโรเบริตเ์ขา้ไปเล่นกบัคุณลกัษณะธรรมชาติของภาพถ่ายท่ีเป็นประจกัษ์พยานท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ ภาพถ่ายหุ่นน่ิงท่ีมีความเป็นภววิสัยท างานเสมือกบัการเป็นสาร (Document) ส าหรับ
บนัทึกขอ้มูลเพื่อน าเสนออยา่งเท่ียงตรง ดว้ยความช่วยเหลือจากขอ้ความค าบรรยายและมายาคติของ
ผูช้มจึงเกิดการคลอ้ยตามและเติมเต็มความหมายเอาเองอย่างง่ายดาย โดยแทบจะไม่ปรากฏค าถาม
ถึงความน่าเช่ือถือต่อส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้า ดงัตวัอย่างภาพท่ี 48 ภาพถ่ายท่ีใช้เพื่อแสดง
เบ้ืองหลงัการท างานและเอกสารของ ICZ ท่ีศิลปินสร้างข้ึนมาเองภายใตช่ื้อ ดร.เจ่ินเพื่อใช้สร้าง
แรงจูงใจ ดว้ยขอ้มูลและภาพถ่ายท่ีน่าเช่ือถือในการสืบหาและคน้พบแมลงใบไมส้ายพนัธ์ใหม่ 
 
กระบวนการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีปรากฏในภาพกบัความหมายเพื่อน าไปสู่ความเป็นจริง เกิดข้ึน
ในเฟรมภาพ มนัสามารถเช่ือมโยงในส่ิงท่ีปรากฏกบัวตัถุในโลกความเป็นจริงได ้แต่ทว่าในความ
เท่ียงตรงของประเด็นและความหมายอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีท่ีเกิดข้ึนอีกคร้ังนอกกรอบเฟรมภาพจาก
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายกับสภาวะทางสังคมท่ีบุคคลแต่ละคนอยู่ภายใต้อ านาจและ
ประสบการณ์ ภาพแต่ละใบในผลงานชุดกบัดกัเราอาจจินตนาการเห็นกระบวนการท างานของกบั
ดกัความโหดร้ายและระบบการท างานของกบัดกัแต่ละช้ินท่ีจะกระท าต่อสัตว ์ไดจ้ากประสบการณ์
ส่วนตวั ทว่าจิตนาการภายในจิตใจของแต่ละคนมีท่ีมาซ่ึงหล่อหลอมข้ึนไม่เหมือนกนั แต่ส่ิงท่ีเป็น
ผลส าฤทธ์ิของผลงานชุดดงักล่าวคือทุกการตอบสนองหรือการให้ความหมายของผลงานภาพ
ผลงานชุดกับดักปรากฏชัดในส่ิงเดียวกัน คือความสะเปะสะปะและไม่มีความจริงท่ีแน่แท้ใน
ภาพถ่าย ผูช้มทั้งหลายรวมทั้งผูว้ิจยั “ติดกับ” เข้าหลุมท่ีศิลปินพรางเอาไว ้คุณลักษณะอินเด็กซ์       



 

128 
 

ซิคอลลิต้ีในผลงานภาพถ่ายในเฟรมภาพท างานตามท่ีศิลปินออกแบบบนพื้นฐานความเขา้ใจท่ีวา่ไม่
เคยมีความจริงหรือความหมายท่ีเท่ียงตรงในภาพถ่าย  

 

 
 

ภาพท่ี 48 จดหมายจากนกักีฏวทิยา 
(ท่ีมา: Critical zoologists, ออนไลน์) 
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สรุปค าอธิบายแนวคิดรวบยอดของ โรเบริต์ จ้าว หรินหุ่ย (Robert Zhao Renhui) 

ความจริง (Truth) และเร่ืองแต่ง (Fiction) อยากเหมือนวา่มนัเป็นคู่ตรงขา้มของมุมมองโดยสมบูรณ์ 
ผมคิดวา่ในฐานะศิลปินผูส้ร้างผลงานภาพถ่าย มนัอาจเป็นปัญหาท่ีตอ้งจ าแนกให้ไดว้า่ในภาพท่ีเรา
ก าลงัท าอยูน่ั้นมนัอยูใ่นฝ่ังไหนและควรจะใชว้าทะกรรมอยา่งไรในภาพของเรา ผมไดรั้บอิทธิพลสูง
มากจากการนิยามเก่ียวกบัความเป็นจริงและเร่ืองแต่งของวาลิด แรด (Walid Raad) ท่ีว่ามนัเป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะตดัแยกระหวา่งความเป็นจริงหรือเร่ืองแต่งออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
 
วาลิดมองวา่ความเป็นจริงเป็นแก่นแกนส าคญัของการประกอบสร้างเร่ืองแต่ง และเร่ืองแต่งนั้นได้
กลายเป็นส่วนหน่ึงของปรากฏการทางสังคมเสมอ ซ่ึงประวติัศาสตร์ท่ีเราเรียนรู้กนัอยูทุ่กวนัน้ีเป็น
การผสมผสานระหว่างเร่ืองเล่าท่ีมีพื้นฐานจางๆ ของความเป็นจริง ผูเ้ขียนประวติัศาสตร์หรือเร่ือง
เล่านิยายเหนือจินตนาการอาจเป็นคนเดียวกัน มนัคือส่ิงท่ีเราก าลังเผชิญอยู่ทุกวนัน้ีและน่ีก็เป็น
จุดเร่ิมตน้ของสารพดัวาทะกรรมความขดัแยง้ของมุมมองต่อความจริง ท่ีเกิดข้ึนให้เห็นเสมอใน
สังคม 
 
ทุกภาพท่ีปรากฏเหมือนวา่มนัจะน าเสนอให้เห็นถึงความเป็นจริง ซ่ึงเป็นลกัษณะโดยธรรมชาติของ
การถ่ายภาพ ผมคิดวา่วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะตอบค าถามเก่ียวกบัความเป็นจริงในภาพนั้นได ้คือการนัง่ชม
ภาพยนตร์สารคดีชีวิตสัตว์ป่าท่ีหาดูได้ในช่องทีวีเคเบิลทั้ งหลาย สารคดีท่ีใช้ข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์มาประกอบสร้างข้ึนเป็นภาพยนตร์ท่ีเร่ืองเล่าด้วยมุมมองท่ีงดงาม ผมจ าเป็นต้องดู
เบ้ืองหลงัการผลิตสารคดีสัตวป่์าท่ีงดงามนั้น และพบกบัปัญหามากมาย มนัมากกว่างานท่ีผมสร้าง
ข้ึนเสียอีกดว้ยซ ้ า 
 
ผมจึงเลือกท่ีจะสร้างประเด็นเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบบางส่ิง และมีผูค้น
มากมายท่ีพยายามตรวจสอบองคค์วามรู้ต่างๆ รอบตวั ผูค้นต่างเห็นวา่มนัเป็นเร่ืองน่าขบขนัเม่ือผม
น าเสนอแนวคิดและผลงานออกไป แต่ทวา่เม่ือใดก็ตามท่ีผมท าและน าเสนอมนัใหม่คร้ังแลว้คร้ังเล่า
ผูค้นท่ีถูกหลอกลวงดว้ยผลงานภาพถ่ายของผมก็เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ คุณจะอาจพบวา่มนัมีเร่ืองราวมากก
มายท่ีผมสามารถน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานไดอ้ยา่งไม่รู้จบ แต่ทวา่ผมเลือกท่ีจะน าเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกบัสัตวเ์หล่าน้ีแต่เพียงเร่ืองเดียว อาจดว้ยเพราะมนัเป็นส่ิงเดียวท่ีผมสนใจและหลงใหลไปกบั
มนั 
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มนัส าคญัมากท่ีผมต้องบอกว่า ผมเลือกใช้เร่ืองเล่าในฐานะเอกสารท่ีมีความน่าเช่ือถือและผม
พยายามท่ีจะท าใหม้นัมีพลงัในการโนม้นา้วใหเ้กิดความช่ือสูงข้ึนเร่ือยๆ ส่ิงต่างๆ ปรากฏในรูปแบบ
ของเร่ืองแต่ง ซ่ึงเร่ืองแต่งเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีจะปรากฏให้เห็นความเป็นจริงไม่ใช่โลกของ
ประวติัศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์ 

 
ภาพเบือ้งหลงัการท างาน ระหว่างการส ารวจต้นไม้ ซ่ึงทีอ่ยู่ของแมลงใบไม้สายพนัธ์ใหม่ 

 

 
 

ภาพท่ี 49 การเก็บตวัอยา่ง Phyllium S. แมลงใบไมส้ายพนัธ์ใหม่ 
(ท่ีมา: Critical zoologists, ออนไลน์) 
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ภาพท่ี 50 Specimen 2 with Brideliastipularis in background 
(ท่ีมา: Critical zoologists, ออนไลน์) 

 


