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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์กบัการ
ถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย” คร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีวตัถุประสงค ์ท่ีจะศึกษาการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ และศึกษา
การถ่ายทอดและการมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย ผูว้ิจยัแบ่งการวิจยัเป็นสอง
ขั้นตอน เร่ิมตน้จากการวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis)ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีน าเสนอผา่นส่ือออนไลน์ 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth Interview) ในประเด็นเ ก่ียวกับภาพถ่ายกับการส่ือสาร
ศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ รวม 22 คน 

 ผลการวิจยัพบว่า  “การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์กับการ
ถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย” มีความเช่ือมโยมกันในหลายๆด้าน ทั้งในเร่ืองของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  (Thai cultural) กับก าร ส่ื อส า ร โดยไม่ ต้อ ง ใ ช้ ภ าษ า  (Non-verbal 
Communication) ท่ีสามารถให้ความหมายได้แทนการส่ือสารด้วยการเขียนหรือการพูด (Verbal 
Communication) กบัผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ ทั้งน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่ รูปแบบ และความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ของส่ือออนไลน์มีผลต่อการน าเสนอของภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ทั้งยงัสามารถถ่ายทอด รวม
ไปถึงมีส่วนช่วยอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย โดยช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยใน
ส่ือออนไลน์ถือไดว้า่เป็นตวัแปรส าคญัในการเช่ือมโยงระหวา่ง ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย และ
ส่ือออนไลน์  เม่ือมีการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ และไดรั้บความสนใจ
จากผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ จนเกิดการมีส่วนร่วมโดยการ กดถูกใจ รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ท าให้เกิดการการส่ือสารระหว่างภาพถ่ายกับผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ ผูใ้ช้ส่ือออนไลน์สามารถเขา้ใจ
เร่ืองราวท่ีปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยได ้โดยมาจากประสบการณ์ การคน้หาขอ้มูล 
หรือการตีความ ก็ลว้นแลว้แต่มาจากลกัษณะและรูปแบบในการน าเสนอทั้งส้ินผ่านส่ือออนไลน์
ทั้งส้ิน 
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ส าหรับ การถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไทยท่ีปรากฏในภาพถ่ายผ่านส่ือออนไลน์ 
ประกอบดว้ย ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ทางวิชาชีพ ความรู้รู้ทางวิชาการ จะว่าดว้ยเร่ืองของ
คุณค่าดา้นการให้ขอ้มูล ทั้งในเร่ืองของ แหล่งท่ีมา วิถีชีวิต ทอ้งถ่ิน ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ รวมถึง
ประวติัศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงถึงศิลปวฒันธรรมไทยนั้นๆ การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย
ประกอบการเรียนการสอน มีใชต้ั้งแต่ในระดบัชั้นประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตลอดจนชั้นอุดมศึกษา
ก็มีภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยปรากฏอยู่ในหนงัสือประกอบการเรียนการสอน  ในดา้นวิชาชีพ 
ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบั ศิลปหัตถกรรม งานฝีมือประเภท
ต่างๆ ท่ีสามารถน ามาสร้างอาชีพ สร้างมูลค่าใหก้บัทอ้งถ่ินและสามารถพฒันาต่อยอดไดเ้ป็นอยา่งดี 
ปัจจุบนัการจะพบวา่ งานฝีมือดา้นศิลปหตัถกรรมทอ้งถ่ินมีมูลค่าความตอ้งการสูงในทอ้งตลาด อนั
เน่ืองมาจากหาชมไดอ้ยากและหาผูท่ี้จดัท าไดย้าก 

 การมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมไทย ส่วนใหญ่มีความสนใจในความงดงามของศิลปวฒันธรรมไทย จึงตอ้งการ
น าเสนอผา่นส่ือออนไลน์ให้ผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ไดพ้บเห็นบา้ง จนเกิดเป็นกระแสความสนใจของผูใ้ช้
ส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย มีการศึกษาหาข้อมูลถึงความส าคัญของ
ศิลปวฒันธรรมไทยประเภทนั้นๆ ทั้งท่ียงัคงมีปรากฏอยู่ตามทอ้งถ่ิน ไปจนถึงท่ีใกล้สูญหาย จน
น ามาซ่ึงความหวงแหนและอยากจะอนุรักษไ์วใ้นคนรุ่นหลงัไดช้ม ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยจึง
เปรียบเสมือนจดหมายเหตุท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีปรากฏในภาพได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งน้ี
ภาพถ่ายท่ีน าเสนอศิลปวฒันธรรมไทยแบบถูกตอ้งไม่บิดเบือนหรือไม่ผิดจารีตขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรม ประเพณีต่างๆเท่านั้น จึงจะเรียกไดว้า่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ ์
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ABSTRACT 

 This qualitative study was aimed to investigate how Thai arts and culture was 
presented through photographs online and the effects of online Thai arts and culture online in 
conserving Thai arts and culture. This study was conducted in two phases: a content analysis 
through online materials and an in-depth interview on photography and online communication of 
Thai arts and culture of 22 participants. 
     The findings revealed that the presenting of Thai arts and culture photographs online 
and Thai arts and culture conserving were related to various aspects including Thai cultural and 
non-verbal communication as well as verbal communication with online users. Moreover, the 
pattern and uniqueness of the identity of online materials affected the presentation of Thai arts and 
culture photographs which could conserve Thai culture. The photographers who shared Thai arts 
and culture photographs online were the primary factor of bridging the connection between the 
online materials and the online users resulting in participation such as liking as well as sharing 
comments and lead the communication between the pictures and the users. The users could 
understand the message that presented in Thai arts and culture photographs by using their previous 
experience, researching, and interpreting resulting from patterns in the online presentation. 
     The passing of Thai arts and cultures through online photographs consisted of 
academic knowledge and professional knowledge. The academic knowledge was the value of 
giving information including sources, ways of life, locality, geography as well as the history that 
connected to the particular arts and culture. The presentations of Thai arts and culture photographs 
in education were shown in textbooks from primary level to university level. In professional 
knowledge, Thai arts and culture photographs could present the story of arts and crafts which could 
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be used in building a career, making profits to the community, and developing into a better product. 
The local arts and crafts were found profoundly in demands due to the difficulty in finding as well 
as in the making process.  
     In term of conserving Thai arts and culture, most of the photographers who were 
interested in the beauty of Thai arts and culture presented their work online as to be seen by the 
online users. The interest in researching for information of the particular Thai arts and culture were 
aroused by online presentation resulting in researching information for both available ones in the 
community and the ones that had already disappeared. Thai arts and culture photographs could be 
considered as the archives which could carry on the story in the pictures from generations to 
generations. However, the Thai arts and culture what were presented in the photographs had to be 
correct according to the traditions. 
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 งานวิจัยเร่ือง “การน าเสนอภาพถ่ายศิลปะวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์กับการ

ถ่ายทอดและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย” ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก 

ดร.โสภทัร  นาสวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ปรึกษาตลอดจนปรับปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี ผูว้จิยัตระหนกัถึงความตั้งใจและความทุ่มเท

ของอาจารย ์และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ประธานท่ีปรึกษางานวิจยั และ ดร.มา

โนช ชุ่มเมืองปัก กรรมการท่ีปรึกษางานวิจยั ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและกรุณา

แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง ให้ค  าปรึกษาและขอ้คิดในการท าวิจยัตั้งแต่

เร่ิมตน้จนส าเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและประทบัใจในความกรุณาของท่าน จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ นางสาวชลาลยั พงษศิ์ริ เลขานุการผูอ้  านวยการ

หลกัสูตรบณัฑิตสาขานิเทศศาสตร์ ท่ีคอยให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการท าวิจยัและ

ใหก้ารสนบัสนุนในการศึกษาจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารยแ์ละพี่ๆน้องๆทุกๆท่านท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในงานวิจยัเล่มน้ี 

ขอขอบพระคุณ คุณเปรม คุณอุดมศกัด์ิ คุณพีริยา คุณทองดี คุณมงคล ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในหลายๆ

ดา้น ขอขอบคุณ คุณชลหทยัท่ีคอยช่วยเหลือและให้ก าลงัใจ และขอขอบคุณเพลงความเช่ือจากวง 

Bodyslam ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเดินทางจนถึงวนัน้ี 

 อน่ึงผูว้ิจยัหวงัว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ี

ให้แก่เหล่าคณาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

และขอมอบความกตญัญูกตเวทิตาคุณแด่บิดามารดา และผูมี้พระคุณทุกท่าน ส าหรับขอ้บกพร่อง

ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นผูว้จิยัขอนอ้มรับผดิเพียงผูเ้ดียวและยนิดีท่ีจะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ี

ไดเ้ขา้มาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป 

 

เทวกร เกตุวงค ์
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 "การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกนัเพื่อความ
สนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้น จงใชภ้าพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหน่ึง "  ...พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั... (๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗) 

 การน าเสนอภาพถ่ายประเภทศิลปวฒันธรรมของช่างภาพในอดีตนั้น มกัจะจดัแสดง
ตามงานนิทรรศการ,อาร์ตแกลเลอร่ี,หรือแมก้ระทั้งตามพิพิธภณัฑ ์เท่านั้น จึงท าใหภ้าพถ่ายประเภท
ศิลปวฒันธรรมนั้นหาชมได้ยาก เม่ือหาชมได้ยาก ผูท่ี้สนใจก็ค่อยๆลดน้อยลง ส่งผลให้ภาพถ่าย
ประเภทศิลปวฒันธรรมไทย ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวของ วถีิชีวติ วฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามต่างๆ 
ท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถูกลืมและค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1   ช่ือภาพ อธิษฐาน ภาพโดย : สรณะ เรืองวทิยากุล 
  ศิลปะ การถ่ายภาพ คือ การถ่ายทอดส่ิงท่ีมองเห็น ให้เกิดคุณค่า ทางความงาม คิด 
อารมณ์ ความรู้สึก และเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรคต่์อ การด ารงคชี์วิตและเกิดรูปแบบการมอง 
เป็นทิศทางเดียวกนั ศิลปะการถ่ายภาพ (สุรพงษ ์บวัเจริญ : 2554) 
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  แต่ในปัจจุบนัท่ีส่ือออนไลน์เขา้มามีบทบาทอยา่งมากในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์การ
เขา้ถึงส่ิงต่างๆจึงสะดวกสบายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นคน้หาข้อมูล การเช่ือมต่อถึงกัน การใช้เพื่อ
ประกอบธุรกิจต่างๆ หรือแม้กระทั้ งการน าส่ือออนไลน์มาใช้ในการน าเสนอผลงานภาพถ่าย
ประเภทศิลปวฒันธรรมไทยของช่างภาพดว้ยเช่นกนั  

 
 
ภำพที ่1.2  ช่ือภาพ ตะไลลา้น ภาพโดย : ประยนต ์ช่างเกวยีน 

  
  การน าเสนอภาพถ่ายประเภทศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์นั้น เร่ิมเป็นท่ีนิยม

มากข้ึนหลงัจากมีช่างภาพน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยผ่านส่ือออนไลน์ไดแ้ก่เพจเฟสบุ๊ค
,Instragram,หรือเวปไซต์  จนเกิดเป็นกระแสนิยมในการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมประเภท
ต่างๆอยา่งแพร่หลาย ท าให้ภาพถ่ายประเภทศิลปวฒันธรรมไทยท่ีเคยหาชมไดย้าก มีให้ชมมากข้ึน
และอยูใ่นความสนใจของผูท่ี้ใชส่ื้อออนไลน์จนเกิดการมีส่วนร่วมในการกดถูกใจและแสดงความ
คิดเห็นไปตามทศันคติท่ีตนเองเห็นชอบ ท าให้ช่างภาพผูท่ี้น าเสนอผลงานนั้นๆไดรั้บทราบถึงขอ้ติ
ชมและความช่ืนชอบในลกัษณะและประเภทของศิลปวฒันธรรมไทยแขนงต่างๆตามมาอีกดว้ย ซ่ึง
ต่างจากในอดีตท่ีหากผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมชมงานแสดงภาพถ่ายนั้นตอ้งการจะแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอ้ติชมเพื่อให้ช่างภาพไดรั้บทราบนั้นจะท าไดย้ากหากไม่มีโอกาสไดพู้ดคุยโดยตรงกบัช่างภาพคน
นั้นๆ แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของยคุสมยัในการรับชมภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในอดีตกบั
ปัจจุบนัท่ีค่อนขา้งชดัเจน  
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ภำพที ่1.3  ช่ือภาพ สีสันอุโมงวา่ว ภาพโดย : กิตติพงศ ์กอ้นกล่ิน 
  
  การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสารหมายถึง การถ่ายเพื่อน ามาใช ้ในการแลกเปล่ียนข่าวสารซ่ึง
กนัและกนั ระหวา่งผูรั้บสารและผูส่้งสาร (กนกรัตน์ ยศไกร: 2550) 
 Social Network หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงหมายถึงกลุ่ม
บุคคลผูติ้ดต่อส่ือสารกนัโดยผา่นส่ือสังคม ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารขอ้มูลแลกเปล่ียนกนัแลว้ ยงั
อาจจะร่วมท ากิจกรรมท่ีสนใจดว้ยกนั (ราชบณัฑิตสถาน,2554) 

 นอกจากส่ือออนไลน์ท่ีเป็นส่วนส าคญัในการช่วยให้ภาพถ่ายประเภทศิลปวฒันธรรม
ไทยสามารถหาชมไดง่้ายแลว้นั้นส่ิงท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีท าให้ช่างภาพเลือกท่ีจะน าเสนอภาพถ่าย
ประเภทศิลปวฒันธรรมไทยนัน่ก็คือคุณค่าและความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวันัน่เอง ศิลปวฒันธรรม
ไทยมีหลายประเภทหลายแขนง อนัได้แก่ ประเพณีท้องถ่ิน ประกอบด้วย ประเพณีภาคกลาง 
ประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ จงัหวดัอุทยัธานี ,ประเพณีการแห่ผา้ห่มองคพ์ระปฐมเจดีย ์  จงัหวดั
นครปฐม, ประเพณีตรุษจีนปากน ้ าโพ, ประเพณีตกับาตรดอกไม  ้ จงัหวดัสระบุรี ,การแสดงโขน ,
ลิเก ฯลฯ  ประเพณีไทยภาคตะวนัออก  ประเพณีอุม้สาวลงน ้า, ประเพณีวิง่ควายชลบุรี ฯลฯ ประเพณี
ภาคเหนือ ประเพณียี่เป็ง, การลอยโขมหรือลอยไฟ,ฟ้อนร า ฯลฯ ประเพณีไทยภาคอีสาน ผีตาโขน
จงัหวดัเลย ,ประเพณีไหลเรือไฟจงัหวดันครพนม ประเพณีแห่นางแมว ฯลฯ ประเพณีไทยภาคใต ้
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แข่งเรือหนา้พระท่ีนัง่ จงัหวดันราธิวาส,แข่งขนัตีโพนจงัหวดัพทัลุง,แข่งขนัวา่วจงัหวดัสตูล,ชกัพระ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ,การแสดงหนงัตะลุง,โนราห์ฯลฯ เป็นตน้ ก็ลว้นแลว้แต่เป็นมรดกท่ีมีคุณค่า
คู่ควรในการน ามาเสนอใหไ้ดช้มกนัในรูปแบบของภาพถ่ายนัน่เอง 
 

 
 
ภำพที ่1.4  ช่ือภาพ แกะหนงัลุง ภาพโดย : สันติ เศษสิน 
  
 วราคม ทีสุกะ (2524, น.33) ไดแ้บ่งศิลปวฒันธรรมออกเป็น 4 ประเภท คือ คติธรรมเป็น 
วฒันธรรมประเภทท่ีเก่ียวกบัหลกัการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่  คติพจน์ ค  าสุภาษิต ตลอดจนศาสนสุภาษิต 
เนตติธรรม เป็นวฒันธรรมประเภทท่ีเก่ียวกบักฎระเบียบปฏิบติัตวับทกฎหมาย วตัถุธรรม เป็น 
วฒันธรรมทางวตัถุ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และสหธรรมเป็นวฒันธรรมประเภทท่ีเก่ียวกับ 
หลกัเกณฑ์การปฏิบติัการอยู่ร่วมกนั เช่น มารยาททางสังคม มารยาทในการรับประทานอาหาร 
มารยาทในการไปงานศพ มารยาทในการเขา้ฟังการปาฐกถา และการอภิปราย โดยในส่วนของ
วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุหรือวฒันธรรมทางจิตใจ 
 จุมพล หนิมพานิช (2526,น.140) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัวฒันธรรมเพิ่มเติมวา่ วฒันธรรมทาง
วตัถุ หมายถึง ส่ิงประดิษฐ์ทั้งหลาย วฒันธรรมทางสังคม เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความ ประพฤติปฏิบติั
ตามมารยาททางสังคม วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบักฎหมาย ซ่ึงก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ในสังคม และ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัจิตใจและศีลธรรม ซ่ึงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ  
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 การส่ือสารศิลปวฒันธรรมไทยผา่นทางภาพถ่ายในส่ือออนไลน์นั้น สามารถท าไดโ้ดย
เร่ิมจากการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของศิลปวฒันธรรมไทยประเภทต่างๆแลว้
น ามาเปรียบเทียบกบัภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยท่ีไดพ้บเห็นในส่ือออนไลน์ว่ามีความคลา้ยคลึง
หรือเหมือนกนัอยา่งไร ส่งผลก่อให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจในความหมายของศิลปวฒันธรรมไทย
มากข้ึน น ามาสู่แนวทางการในปลูกจิตส านึกต่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย  
 ศิลปวฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทางดา้นความรู้สึกอยา่งมากในสังคมไทย การหยิบ
ยกน ามาเสนอในรูปแบบของภาพถ่ายในส่ือออนไลน์นั้นจึงมีความน่าสนใจในแง่ของเชิงอนุรักษ์
เป็นอยา่งมากถึงความเหมาะสมและไม่เหมาะสม เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย รวมถึงความน่าสนใจใน
แนวคิดของการน าเสนอผลงานศิลปวฒันธรรมไทยของช่างภาพ ต่อการเลือกใช้ช่องทางส่ือ
ออนไลน์ประเภทต่างๆท่ีแตกต่างกนัไป ไม่วา่จะเป็น Facebook, Instagram, เวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย ก็ลว้นแลว้แต่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในแบบของตวัเองดว้ยกนัทั้งส้ิน จึงน ามาสู่การ
วิจัย เชิงคุณภาพในคร้ังน้ี  ท่ี ซ่ึงผู ้วิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเ ก่ียวกับความเช่ือมโยงของ
ศิลปวฒันธรรมไทยท่ีไดช่ื้อวา่เป็นส่ิงเก่าท่ีมีคุณค่ากบัส่ือใหม่อยา่งส่ือออนไลน์ท่ีมีบทบาทอยา่งมาก
ต่อสังคมในปัจจุบนั ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใชส่ื้อออนไลน์ในการ
น าเสนอภาพถ่ายประเภทศิลปวฒันธรรมไทยของช่างภาพ รวมไปถึงแนวทางในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทยใหค้งอยูต่่อไป 
 
1.2  ปัญหำน ำวจัิย 
 1.การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์มีลกัษณะและวธีิการอยา่งไร 
 2.ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์มีการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไทยและมีส่วน
ช่วยในการอนุรักษไ์ดอ้ยา่งไร 
   
1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  
 1. ศึกษาการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ 
 2. ศึกษาการถ่ายทอดและการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยจากภาพถ่ายในส่ือออนไลน์ 
  
1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.ขอบเขตด้านเน้ือหา เร่ืองภาพถ่ายกบัการส่ือสารงานศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์
ผูว้ิจยัเลือก ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และวิธีการในการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือ
ออนไลน์ 3 ประเภทได้แก่  Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หัดถ่ายรูป...ให้ดูสวย , Instagram นาย 
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สรณะ เรืองวิทยากุล,เวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  รวมไปถึงศึกษาดา้นการถ่ายทอดและ
การมีส่วนช่วยในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ 
 2.ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ิจ ัยเ ร่ิมศึกษาตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 รวม
ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 
 3.ขอบเขตดา้นประชากร ผูว้จิยัเลือกวเิคราะห์และสัมภาษณ์เฉพาะช่างภาพท่ีมีช่องส่ือออนไลน์
และผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องในแวดวงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมไทยผา่นส่ือออนไลน์ ดงัน้ี 
 3.1.1  ช่างภาพท่ีมีช่องส่ือออนไลน์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเก่ียวกบัภาพถ่ายกบัการส่ือสารงานศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ตั้งแต่ พฤศจิกายน 
2560 – มกราคม 2561  
 3.1.2  นาย อภิรักษ์ เพียรทอง เจา้ของ Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หัดถ่ายรูป...ให้ดูสวย มี
จ านวนสมาชิกมากกวา่หน่ึงแสนคน 
 3.1.3  นาย สรณะ เรืองวิทยากุล เจา้ของ Instagram ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทย
ภาคเหนือ จากโครงการประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววถีิไทยประจ าปี 2558  
 3.1.4  นาย อดุลย ์ทนัตะโกศยั ช่างภาพสายสารคดีวฒันธรรมของ อสท. ผูมี้ประสบการณ์การ
ถ่ายภาพ สารคดีวฒันธรรม ประเพณี มากกวา่ 20ปี ของเวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 3.1.5  กลุ่มช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์, ผูก่้อตั้งชมรม 
มือใหม่หัดถ่ายรูป...ให้ดูสวย , นักวิชาการ , ผู ้เ ช่ียวชาญ , และผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องในแวดวง
ศิลปวฒันธรรมไทยและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย รวม 21 ท่าน 
  3.1.5.1  ช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ จ านวน 5 ท่าน 

 3.1.5.1.1  อาจารยธี์รภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(สารคดี) นกัเขียน
สารคดี อิสระ ผูไ้ดรั้บรางวลัศรีบูรพา คนท่ี 25  
 3.1.5.1.2  อาจารย ์สงคราม โพธ์ิวไิล อาจารย ์สงคราม โพธ์ิวไิล ศิลปินนกัถ่ายภาพไทย
,ผูท้รงคุณวฒิุทางการถ่ายภาพและเคยถวายการใชก้ลอ้งใหก้บัในหลวงรัชกาลท่ี 9 
 3.1.5.1.3  ผศ.สมาน เฉตระการ ท่ีปรึกษาสมาพนัธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศ
ไทย 
 3.1.5.1.4  คุณ หรรษา ตั้งมัน่ภูวดล ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทยภาคกลาง 
จากโครงการประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววถีิไทยประจ าปี 2558 
 3.1.5.1.4  คุณ สถิต ขาวผ่อง ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทยภาคใต้จาก
โครงการประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววถีิไทยประจ าปี 2558 
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 3.1.6  นกัวชิาการ ท่ีมีประสบการณ์สอน ระดบัอุดมศึกษาดา้น ส่ือสารมวนชนหรือการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 2 ท่าน 
 3.1.6.1  อาจารย ์ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์(ศิลปะภาพถ่าย) ปี
2550 
 3.1.6.2  อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์(ศิลปะ
ภาพถ่าย) ปี2552 
 3.1.7  ผูเ้ช่ียวชาญ ในระดบัผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 2 ท่าน 
 3.1.7.1  ผศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ผู ้มี
ประสบการณ์ทางดา้นคุณวฒิุและวยัวฒิุ ดา้นการแสดงโขนมานานกวา่ 30 ปี 
 3.1.7.2  ปกรณ์ พรพิสุทธ์ิ อนุกรรมการฝ่ายจดัหาทุน ให้กบักองทุนโบราณคดี และ
อนุกรรมการฝ่ายเคร่ืองแต่งกายและผูแ้สดงแบบในโครงการจดัท าตน้แบบและ หนงัสือรูปแบบการ
แสดง เพื่อการเผยแพร่ศิลปวฒันธรมของกรมศิลปากร  

3.1.8  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในแวดวงถ่ายภาพและศิลปวฒันธรรมไทยรวมถึงผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย จ านวน 10 ท่าน 
 3.1.8.1  ผศ.ดร. เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ นกัวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมไทย 
 3.1.8.2  คุณ สุธรรม ศิริโรโรจน์ ช่างภาพผูมี้ประสบการณ์การถ่ายภาพสายสารคดี
วฒันธรรม ประเพณี มากกกวา่ 20 ปี 
 3.1.8.3  อาจารยเ์กรียงไกร ไวยกิจ ศิลปินนกัถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ผูมี้ประสบการณ์
การถ่ายภาพ ศิลปวฒันธรรมไทยมากกวา่ 40 ปี 
 3.1.8.4  อาจารย ์เจริญ ตนัมหาพราน วิทยากรประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินผูมี้ประการณ์ดา้น
ประวติัศาสตร์ไทยมากกวา่50ปี 
 3.1.8.5  ดร.รัชนี แซ่วงั นกัวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมไทย  
 3.1.8.6  นายจตุพร ธิราภรณ์ นกัวชิาการวฒันธรรมปฏิบติัการ 
 3.1.8.7  อาจารย์บุญเลิศ นาจพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปการแสดง(ลิเก) ผูมี้
ประสบการณ์ดา้นการแสดงศิลปะลิเกและวฒันธรรมมากกวา่ 50 ปี    
 3.1.8.8  คุณ อนุสรณ์ แสนประสิทธ์ิ ผูสื้บสารวฒันธรรมประเพณีผีตาโขนมากว่า20ปี
และยงัเป็นช่างฝีมือจดัท าหนา้กากและชุดผตีาโขนในอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
 3.1.8.9  คุณ สุนนัทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวฒันธรรม 
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 3.1.8.10  คุณภทัรมาส พรหมแกว้ นกัวิชาการศึกษา สถาบนัวฒันธรรมศึกษากลัป์ยาณิ
วฒันา ผูมี้ประสบการดา้นงานศิลปวฒันธรรมไทยมากวา่20ปี 
 
1.5  นิยำมศัพท์  
 1.  ส่ือออนไลน์ หมายถึง เวบ็ไซต ์Social Network ท่ี ผูใ้ชง้านสามารถใชเ้พื่อติดต่อส่ือสารหรือ
ร่วมท ากิจกรรมร่วมกบัผูใ้ชร้ายอ่ืนได ้เช่น การเขียนขอ้ความ เล่าเร่ือง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองท่ีสนใจ โพสตรู์ปภาพ โพสตค์ลิปวิดีโอ แชทพูดคุย รวมไปถึงท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผา่นแอพลิ
เคชัน่เสริม (Applications) ท่ีมีอยู ่คือ กลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ให้ดูสวย  , 
Instagram ของนาย สรณะ เรืองวิทยากุล ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทยภาคเหนือ จาก
โครงการประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววิถีไทยประจ าปี 2558 ,และเวปไซต์การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย  
 2.  ศิลปวฒันธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไม่วา่จะเป็นการละเล่น การ
แสดง การร้องเพลง พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวลท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์น ไม่วา่จะเป็นงาน
ดา้นจิตกรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนความคิด ความเช่ือ ความรู้ ลกัษณะท่ีแสดงความเจริญงอก
งาม ความเป็นระเบียบความรู้สึก ความประพฤติและกิริยาอาการ หรือการกระท าใด ๆท่ีสามารถ
ประพฤติปฏิบติักนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 3.  การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมไทย หมายถึง ความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั แบบอย่างหรือวิถี
การด าเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วม กนัอย่างปกติสุขใน
สังคม" ศิลปวฒันธรรมไทยของแต่ละสังคมจะแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัขอ้จ ากดัทางภูมิศาสตร์ และ
ทรัพยากร ต่างๆ ลกัษณะอีกประการหน่ึงของศิลปวฒันธรรมไทยคือ เป็นการสั่งสมความคิด ความ
เช่ือ วิธีการ จากสังคมรุ่นก่อน ๆ มีการเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้ 
ศิลปวฒันธรรมไทยใดท่ีมีรูปแบบ หรือแนวความคิดท่ีไม่เหมาะสม ก็อาจจะเลือนหายไป  
 4.  ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย หมายถึง ภาพถ่ายท่ีถ่ายทอด ความดี ความงาม ความเจริญใน
ชีวิตมนุษย ์ซ่ึงปรากฏเป็นรูปต่างๆ เช่นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวิทยาการ ความเช่ือ 
การศาสนา งานจิตกรรม สถาปัตยกรรม จากชมรมมือใหม่หัดถ่ายรูป...ให้ดูสวย  , Instagram ของ
นาย สรณะ เรืองวทิยากุล ,เวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 5.  การส่ือสารศิลปวฒันธรรมไทยจากภาพถ่าย หมายถึง รูปแบบของวิถีชีวิตท่ีแสดงออกให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ของผูค้นในสังคมซ่ึงในแต่ละสังคมก็มีความแตกต่างของรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผูค้นมากมายซ่ึงเก่ียวโยงเร่ืองของกลุ่มคน ชนชั้น ภาษา ชาติพนัธ์ุ เร่ืองเพศสภาวะ ฯลฯ 
แบ่งวฒันธรรมออกเป็น 4 ยคุ คือ   1.ยคุแรก ยคุวฒันธรรมชั้นสูง –วฒันธรรมชั้นล่าง โดยแบ่งวธีิคิด
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เป็น 2 แนวทาง คือ วฒันธรรมชั้ นล่างผูกพันกับการเกษตร การใช้แรงงาน    2.  ยุคล่าอาณา
นิคม  เม่ือวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา วฒันธรรมชั้นสูงไดเ้ปล่ียนความคิดใหม่ โดยมองวา่การกระท า
เลียนแบบตะวนัตก เรียกว่า เป็นผูท่ี้มีวฒันธรรม  3.ยุควฒันธรรม คือ ความเสมอภาค  ในยุคน้ีเกิด
ค าถามวา่ เม่ือมีชนชั้นเกิดข้ึน วฒันธรรมท าให้เกิดความไม่เสมอภาค จึงลุกข้ึนมาทา้ทาย โดยเดินคู่
กนัไประหวา่งคนท่ีเช่ือวา่ วฒันธรรมชั้นสูงยงัมีอยู ่โดยเดินตามสายของตนเองตามลทัธินาซี 4. ยุค
วฒันธรรมในแง่กระบวนการและการต่อสู้  เป็นการเรียกร้องวฒันธรรมโดยมุ่งเนน้ไปท่ีทฤษฎีกลุ่ม
กระบวนการการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม โดยการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมจะตอ้งมีกระบวนการดงั
แนวคิดเร่ืองการผลิตซ ้ าเพื่อสืบทอดวฒันธรรม  
 6.  การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยหมายถึง การศึกษา คน้ควา้ และการวจิยัศิลปวฒันธรรมไทย
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีมีการรวบรวมไวแ้ลว้และยงัไม่ได้ศึกษา เพื่อทราบความหมาย และ
ความส าคญัของศิลปวฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกของไทยอยา่งถ่องแท ้ซ่ึงความรู้ดงักล่าวถือเป็น
รากฐานของการด าเนินชีวิต เพื่อให้เห็นคุณค่า ท าให้เกิดการยอมรับ และน าไปใช้ประโยชน์อยา่ง
เหมาะสม ต่อไป 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ประโยชน์ดา้นวิชาการ ผลวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบั
เร่ืองการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยโดยใชส่ื้อสมยัใหม่อยา่งส่ือออนไลน์เป็นช่องทางใน
การส่ือสารงานศิลปวฒันธรรมไทย และยงัสามารถต่อยอดให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษาการส่ือสารงาน
ศิลปวฒันธรรมไทยผา่นส่ืออ่ืนๆอีกดว้ย 
 2.  ประโยชน์ดา้นการถ่ายทอดและการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย ผลวจิยัในคร้ังน้ีจะช้ีใหเ้ห็น
ถึงความส าคญัของส่ือสมยัใหม่อยา่งส่ือออนไลน์ท่ีสามารถเป็นช่องทางในการเป็นส่วนหน่ึงของ
การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยโดยใชส่ื้อยอดนิยมอยา่งเฟสบุ๊ค อินสตราแกรม และเวป็ไซต ์เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ภาพถ่ายท่ีน าเสนอและสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของศิลปวฒันธรรม
ไทย วิถีการด าเนินชีวิต การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่นจากบุคคลรุ่นใหม่ผ่านส่ือ
สมยัใหม่ไดอ้ยา่งดี 
  



 
 

บทที ่2 
แนวคดิและทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์กบัการ
ถ่ายทอดและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย” คร้ังน้ีตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการอ่านภาพ (Visual Literacy) 
 2.2 แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมวฒันธรรมไทย 
 2.4 แนวคิดทฤษฎีกลุ่มส่ือสารเชิงศิลปวฒันธรรม (cultural Communication) 
 2.5 แนวคิดในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย  
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการอ่านภาพ (Visual Literacy) 
 2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการอ่านภาพนั้นอธิบายถึงบทบาทของภาพถ่ายในการเป็นส่ือให้ขอ้มูล 
(Information)  ภาพถ่ายสามารถแสดงขอ้เท็จจริง เพื่อให้ผูดู้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ได้อาจเรียก
ภาพถ่ายเหล่าน้ีวา่เป็นภาพถ่ายทางการศึกษารวมถึงภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ดว้ยการ
เก็บขอ้มูลทาง มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ดว้ยภาพถ่าย 
 2.1.2  บทบาทในการใชบ้นัทึกขอ้มูล (Recording) การเก็บรวบรวมขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคตจาเป็นตอ้งใชก้าร ถ่ายภาพเพื่อเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ และหลกัฐานท่ีส าคญั ๆ ใน
ปัจจุบนัการบนัทึกขอ้มูลด้วยภาพถ่ายนั้นไม่หมายความ เพียงการถ่ายภาพด้วยกลอ้งถ่ายภาพท่ีมี
ฟิลม์เพื่อบนัทึกเท่านั้น แต่รวมถึงการถ่ายภาพดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือดว้ยแผน่แม่เหล็ก
อีกดว้ยดงันั้นรูปแบบของการบนัทึกจึงแตกต่างกนัไป ท่ีสาคญัก็คือสามารถบนัทึกขอ้มูลและเก็บ
รวบรวมไว ้เพื่อการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง 
 2.1.2.1  บทบาทในการเป็นส่ือเพื่อความบนัเทิง (Entertainment) ภาพถ่ายประเภทน้ีท าใหผู้ ้
ดูเกิดความพึงพอใจเพราะภาพถ่ายจะแสดงถึงความสวยงามเช่น ภาพสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพดอกไม้
ภาพถ่ายครอบครัวหรือในหมู่ญาติมิตร เป็นตน้ 
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 2.1.2.2  บทบาทในการเป็นส่ือท่ีแสดงความรู้สึกนึกคิด (Self Expression) ช่างภาพสามารถ
ถ่ายทอด และแสดงแนว ความคิดของตนให้ผูอ่ื้นไดท้ราบ ซ่ึงถือวา่เป็นภาพถ่ายแนวคิดสร้างสรรค์
อีกทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นของคนต่อ เหตุการณ์ต่าง ๆ ไดถื้อไดว้า่เป็นภาพศิลปท่ีมีคุณค่ายิง่ 
 2.1.2.3  บทบาทในการเป็นส่ือ เพื่อศึกษาคน้ควา้วจิยั (Discovery) โดยเฉพาะการคน้ควา้วจิยั
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นตน้ว่าการถ่ายภาพทางการแพทย ์ดาราศาสตร์
ชีววิทยาตลอดจนการคน้ควา้วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตภาพท่ีควรบนัทึกเป็นหลกัฐานนกัถ่ายภาพ
ทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีลกัษณะเป็นคนช่างสังเกต คิดสร้างสรรค์และอนุรักษ์ไป
พร้อม ๆ กนั เพื่อให้การมองภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ตามสภาพความเป็นจริงดงันั้นควรฝึกฝน
การใช้สายตามองภาพ ให้เกิดความชัดเจน สร้างความเคยชินระหว่างสายตากับความคิดให้
ประสานกนัจนสามารถมองอะไรได้อย่างสมบูรณ์ มีความประทบัใจภาพประเภทน้ีเรียกว่าภาพ 
Pictorial ถ่ายตามท่ีสายตามองเห็นเกิดความประทบัใจและเป็นภาพท่ีบอกเร่ืองราวในตวัเองได้
สมบูรณ์ หากจดักลุ่ม พิจารณาและแยกส่ิงท่ีน่าบนัทึกเป็นหลกัฐาน พอสรุป ไดด้งัน้ี (“ภาพท่ีควร
บนัทึก”, 2553) 
 1)  การ ส่ือสารด้วยภาพ  เ ป็นการส่ือสารโดยไม่ต้องใช้ภาษา  (Non-verbal 
Communication) ท่ีสามารถให้ความหมายได้แทนการส่ือสารด้วยการเขียนหรือการพูด (Verbal 
Communication) และอาจส่ือความหมายไดลึ้กซ้ึงกวา่ เน่ืองจากภาพมีผลต่อการกระตุน้การรับรู้ดว้ย
การมองเห็น ซ่ึงมี ประสิทธิผลดีกวา่การรับรู้ดว้ยวธีิอ่ืนๆ (กนกรัตน์ยศไกร, 2551) จากการศึกษาการ
ใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5ของมนุษย ์คือ ตา หู จมูก ล้ินและผิวหนงั พบว่า ในวนัหน่ึงๆ มนุษยจ์ะใช้
ประสาทสัมผสัต่างๆ ตามสัดส่วนดงัน้ี (บุญสม วราเอกศิริ, 2539 อา้งถึงใน นคเรศ รังควตั,2545)  
จกัษุสัมผสั 83.0% โสตสัมผสั 11.0% นาสิกสัมผสั 3.5% กายสัมผสั 1.5% รสสัมผสั 1.0% การ
ส่ือสารดว้ยภาพสามารถแบ่งตามขนาดของผูรั้บสาร ไดแ้ก่ การส่ือสารระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และ
ระดบัสังคม ดงัน้ี ในระดบับุคคล ภาพถ่ายเป็นการบนัทึกความทรงจ า ความประทบัใจ หรือบนัทึก
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของตนเอง ถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Intrapersonal 
Communication) ส าหรับระดบักลุ่ม ภาพถ่ายมีความส าคญัต่อการส่ือสารระหว่างกนัทั้งด้านการ
เตือนความทรงจ าในความสัมพนัธ์ท่ีมีร่วมกนั เช่น ภาพถ่ายกบัครอบครัว เพื่อนฝงู หรือ อาจเป็นการ
ใชภ้าพถ่ายเพื่อประโยชน์ในกลุ่มบุคคลเฉพาะอ่ืนๆ อาทิ การเก็บภาพเพื่อเป็นหลกัฐาน ทางกฎหมาย
,การน าภาพมาใช้ประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์,การถ่ายภาพทางอากาศเพื่อใช้ ประโยชน์
ทางการเกษตร อุตุนิยมวิทยา และส่ิงแวดล้อมต่างๆ เป็ นตน้ 23 ในระดบัสังคมทวัไปท่ีผูรั้บสาร
ลกัษณะเป็นมวลชน (Mass) ภาพถ่ายมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในส่ือ  (Media) ต่างๆ ทั้งหนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร และวารสาร รวมไปถึงส่ือออนไลน์ (Social media) (Langford, 1991)  
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 การถ่ายภาพ มีความส าคญัต่อการส่ือสารไป ยงัผูรั้บสาร เพราะนอกจากภาพถ่ายจะ
บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆของตวัมนัเองแลว้ ภาพถ่ายยงัเป็นประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของแต่ละ สังคมอีก
ดว้ย เช่น เหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ในอดีตของจีน เหตุการณ์ท่ีจตุัรัสเทียนอนัเหมิน หรือ เหตุการณ์
เรียกร้องประชาธิปไตยของไทยหลายคร้ัง 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519, 17 ตุลาคม 2535, 
เหตุการณ์สงกรานตเ์ลือด 2552, การเรียกร้องของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, และ
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซ่ึงภาพความรุนแรงต่างๆ เหล่าน้ีถูก 
บนัทึกไวแ้ละกลายเป็นประวติัศาสตร์ของแต่ละสังคมไปด้วย การถ่ายภาพท่ีเน้นเน้ือหาหรือ
ช่องทางในการน าสาร(Message)ไปยงัผูรั้บสาร การอ่านภาพ (Visual Literacy) การรู้สารสนเทศ 
หรือ Information Literacy หมายถึง ความสามารถในการระบุ(Locate), ประเมิน (Evaluate), ใช้
(Use),และส่ือสาร (Communicate) โดยใช้แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและ รอบดา้นทั้งจากขอ้ความ 
(Text), ภาพ (Visual), เสียง (Audio),และภาพเคล่ือนไหว(Video) ส่วนการอ่านภาพ หรือ Visual 
Literacy หรือ Image Reading หมายถึง ความสามารถใน การสร้างความหมาย (Create Meaning),
วิเคราะห์(Analyze),และประเมิน (Evaluation)ขอ้มูล, ความงดงาม, สุนทรียภาพ, ขอ้ดี และสามารถ
เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกจากภาพและองค์ประกอบภาพ ท่ีมองเห็นได้(Bamford, 2003, Hughes, 
Mcavinia, & King, 2004, Lacy, 1987 as cited in Lohr, 2008)  
 ทั้งน้ี เป็นทกัษะการท าความเขา้ใจและอ่านภาพทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาพท่ีอาศยั 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการสร้าง เช่น ภาพจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ค และภาพวาดหรือ 
ภาพถ่าย (Lohr,2008) สังคม ภูมิพนัธ์ (2553) ได้อธิบายความหมายของการอ่านภาพ (Visual 
Literacy) วา่คือ ความช านาญท่ีสามารถท าให้คนเรา เขา้ใจ แปลความและสร้างสรรคภ์าพอนัไดจ้าก
จกัษุสัมผสั และ น ามาใชใ้นการติดต่อส่ือสารได ้ซ่ึงจากความหมายน้ีจะเห็นวา่มีค าท่ีเก่ียวขอ้งอยู่3 
ค าคือเข้าใจและ เรียนรู้ (Understanding and Learning), แปลความ (Interpret),และสร้างสรรค์ 
(Create) ในปี ค.ศ. 1970 ท่ีสหรัฐอเมริกาไดมี้การประชุมเพื่อด าาเนินการส่งเสริมดา้นการอ่านภาพ 
(Visual Literacy) และท่ีประชุมไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “เป็นส่ิงท่ีเก่ียวโยงกบความสามารถในการ 
มองเห็นของมนุษยท่ี์สามารถพฒันาได ้โดยบูรณาการเขา้กบัประสบการณ์และประสาทส่วนอ่ืนๆ 
การพฒันาการของความสามารถนั้นเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตามปกติของมนุษยเ์ม่ือมีการพฒันา 
แล้วจะท าให้บุคคลนั้นมีการรู้ด้านสมองเพื่อจ าแนกและแปลความหมายส่ิงท่ีสมองเห็นนั้น และ 
หน้าท่ีของภาพหรือทศันวสัดุก็คือการช่วยให้สารนั้นมีลกัษณะเป็ นรูปธรรมมากข้ึน ง่ายต่อการ 
เขา้ใจมากกวาตวัหนงัสือและตวัอกัษรต่างๆ” 25 ทกัษะในการอ่านภาพของมนุษย ์เม่ือมีการดูภาพ 
มนุษยจ์ะมีการถอดรหสัภาพ ซ่ึงหมายถึง การอ่านภาพอยา่งถูกตอ้ง มีความ เขา้ใจและสามารถอ่าน
ส่วนประกอบต่างๆ ในภาพได้และสามารถอธิบายภาพท่ีมองเห็นนั้นเป็น ค าพูดหรือเขียนได้ 
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ตลอดจนมีความรู้สึกซาบซ้ึง (Appreciate) ในภาพท่ีมองเห็นนั้นดว้ย ล าดบัขั้นการแปลความหมาย
จากภาพ จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นจ าแนก (Differentiation) ในขั้นตอนน้ีผูดู้ภาพจะสังเกต
ส่วนประกอบต่างๆ ภายในภาพ และวิเคราะห์ รายละเอียด ความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบต่างๆ 
เหล่านั้น ขั้นตอนท่ีสองคือ ขั้นบูรณาการ (Integration) ไดแ้ก่การเช่ือมโยงประสบการณ์ของผูอ่้าน, 
เช่ือมโยงแนวความคิด, และสามารถคิด สร้างสรรคเ์ขียนอธิบายเป็ นเร่ืองราวจากภาพนั้นๆ ได ้(การ
อ่านภาพ,2553)  
 scott and fredericson,(1951) ได้อธิบายเก่ียวกบัการรับรู้จากการมองเห็นว่าข้ึนอยู่กบั
ระบบประสาทของ การมองทั้งหมดท่ีตอบสนองการกระตุน้จากภาพท่ีมองเห็น การรับรู้ภาพของ
มนุษยข้ึ์นอยูก่บัภาพ 2 ชนิด คือ ภาพ 3 มิติ (Stereoscopic) และภาพเคล่ือนไหว (Kinesthetic) ในการ
รับรู้ภาพ 3 มิติ เกิดจากการท่ีมนุษยมี์ตา 2ขา้งอยหู่างจากกนั การรับรู้ภาพดว้ยมุมมองท่ีต่างกนจะถูก
ส่งขอ้มูลไปยงั สมองซ่ึงการรับรู้ของตาแต่ละขา้งมีลกัษณะเป็ น 2 มิติ สมองจะแปลขอ้มูลของภาพ 
2 มิติท่ีเห็นจาก ตาแต่ละข้างและรับรู้ภาพเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ยาว ลึก ส่วนการรับรู้
ภาพเคล่ือนไหว มนุษย ์สามารถเคล่ือนยา้ยการมองและการดูโดยกลอกสายตาจากจุดหน่ึงไปยงัอีก
จุดหน่ึง การรับรู้ทางการ เห็นจึงเป็ นกระบวนการทางธรรมชาติท่ีอยูบ่นพื้นฐานของทฤษฏีการเห็น 
(Visual Theory) 4 ประการคือ 1. การเห็นรูปและพื้น (Figure and Ground) 2. การเห็นแสงและเงา 
(Light and Shadow) 3. การเห็นต าแหน่งและสัดส่วน (Position and Proportion) 4. การเห็นการ
เคล่ือนไหว (Motion) เก่ียวกบัการรับรู้ภาพน้ี  
 (Arnheim ,1974) ได้สรุปธรรมชาติการรับรู้ไวด้ังต่อไปน้ี 1. การเลือกส่ิงท่ีรับรู้ใน
ขณะหน่ึงๆ ของคนเราสามารถเลือกรับรู้ส่ิงเร้าใดๆ ก็ได ้โดยมี แนวโนม้ท่ีจะรับรู้ในส่ิงเร้าท่ีเด่นกวา่ 
แปลกใหม่กว่า และเป็นส่ิงเร้าท่ีตนเองสนใจใน ขณะนั้นๆ การรับรู้ภาพและพื้น (Figure and 
Ground)โดยธรรมชาติการมองของมนุษยจ์ะมอง ส่วนท่ีเด่นกวา่หรือส่วนท่ีเลือกมองนั้นวา่เป็นรูป 
(Figure) และในส่วนท่ีไม่ชดัเจนเป็น พื้น (Ground) ถา้ส่ิงท่ีมองไม่เด่นชดัอาจท าให้เกิดความสับสน
หรือใช้เวลาในการรับรู้ เพิ่มข้ึน 3. ความใกล้ชิด ส่ิงท่ีอยูใกล้ก่อนจะถูกรวมเป็นกลุ่มหรือพวก
เดียวกนั แมว้า่จะมีบางส่วนท่ี ไม่ต่อเน่ืองหรือขาดหายไปก็สามารถรับรู้เป็นรูปร่างได ้ 
 ชะลูด น่ิมเสมอ (2531) อธิบายวา่ รูปและพื้นหลงัเป็นส่ิงตรงกนัขา้มแต่ตอ้งอาศยัซ่ึงกนั 
และกนั รูปทรงจะเกิดโดยไม่มีพื้นหลงันั้นเป็นไปไม่ได ้การเปล่ียนต าแหน่งของรูปทรงท่ีมีลกัษณะ 
และขนาดอยา่งเดียวกนับนท่ีวา่งท่ีมีขนาดรูปร่างเหมือนกนั จะท าให้ความหมายส่วนรวมของภาพ 
เปล่ียนแปลงไปดว้ย ทั้งน้ี เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของท่ีวางท่ีอยู่รอบรูปทรงนั้น การท่ีเรา
สามารถมองเห็นรูปทรงในภาพนั้นได ้เพราะรูปทรงกบัท่ีวา่ง หรือรูปกบัพื้น มีความแตกต่างกนัใน
น ้ าหนกั ในสี หรือในลกัษณะผิว ถา้รูปกบัพื้นหลงัมีน ้ าหนกั สี หรือลกัษณะ ผิวเป็นอย่างเดียวกนั
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แลว้ เราจะมองไม่เห็นรูปเลย ดงันั้น ปั จจยัของการมองเห็นอนั นอกเหนือไปจากประสาทตาและ
แสง ก็คือความแตกต่างกนัของรูปและพื้นหลงั เม่ือเราสร้างส่ิง หน่ึงข้ึนในท่ีวางเราเรียกส่ิงนั้นว่า
เป็นรูป (Figure) เรียกบริเวณวา่งรอบรูปวา่พื้น (Ground) รูปท่ีใชคู่้ กบัพื้น ในท่ีน้ีหมายถึงรูปร่างของ
ส่ิงใดก็ไดท่ี้ปรากฏบนพื้น เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ จุด ขีด เส้น แบบ รูปทรงเรขาคณิต เป็นตน้  
 Birren (1969, อา้งถึงใน นนทพร พรประยุทธ, 2528) กล่าวว่าการรับรู้ทางสายตาของ 
มนุษยท่ี์มีการตอบสนองต่อรูป (Figure) มกัจะเก่ียวขอ้งกบกระบวนการทางสติปัญญา ส่วนการ 
ตอบสนองต่อสีพื้น (Background Color)จะเก่ียวขอ้งกบความรู้สึกและอารมณ์เท่านั้น Heinnich and 
others (n.d. อา้งถึงใน กิดานนัท์ มลิทอง, 2536) ท าการศึกษาวิจยัเก่ี ยวกบัการ มองภาพของมนุษย ์
พบวา่ เม่ือมองดูภาพคนจะกวาดสายตามองภาพโดยทวัๆ ไปของภาพทั้งหมด ก่อน จากนั้นจะมอง
มุมบนซา้ยเป็นอนัดบัแรกคิดเป็นร้อยละ 41 แลว้จึงมองมุมล่างซา้ยเป็นคิดเป็น ร้อยละ25 มุมบนขวา
เป็นคิดเป็นร้อยละ 20 มุมล่างขวาเป็นคิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดบั ถา้แบ่งภาพ นั้นออกเป็น 4 ส่วน 
เปอร์เซ็นตข์องแต่ละส่วนจะแสดงถึงคนถ่ีในการดูภาพ โดยจุดท่ีคนมองจะอยู ่ตรงจุดตดัใน “Rule 
of Third” (ดูค  าอธิบายเพิ่มเติมจากแนวคิดเร่ืององคป์ระกอบภาพ 27 (Composition) ผลของการวจิยั
ดงักล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดต าแหน่งท่ีจะน าภาพประกอบท่ีเป็นเน้ือหาส าคญัของภาพ
ให้อยูตรงจุดท่ีสายตาจะมองเป็นล าดบัแรก ลกัษณะของวิธีการอ่านภาพ (Vissual Literacy) ของ
มนุษยน้ี์  
 John และ Williams (1970) ได้อธิบายไว้ว่า เม่ือมองดูภาพๆ หน่ึงเราจะมองเห็น
รายละเอียดในภาพนั้นวา่มีคน สัตว ์ส่ิงของ อะไรบา้งอยใูนภาพนั้น มีจ  านวนเท่าไร มีขนาดแตกต่าง
กนัอยา่งไร และสามารถศึกษากระทัง่ เกิดความเขา้ใจในรายละเอียดของแต่ละส่ิงของไดว้า่ แต่ละส่ิง
นั้นมีเน้ือหาสาระและมีความสัมพนัธ์ต่อ กนัอยา่ง ไรเม่ือมองดูภาพทั้งหมดตอ้งสามารถสรุปได้ว่า 
เราไดเ้น้ือหาสาระจากภาพนั้นมากนอ้ยแค่ ไหน และมีการอา้งถึงประสบการณ์ต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้น
การมองภาพใหเ้กิดความเขา้ใจมากนอ้ย เพียงใด สอดคลอ้งกนักบั   
 กิดานนัท์ มลิทอง (2536) กล่าวว่า เม่ือมีการมองดูภาพ คนเราจะ มองเห็นหรือเรียนรู้
อะไรจากภาพท่ีมองเห็น และคนเราจะมีลกัษณะการมองดูภาพอยา่งไร และไม่วา่เราจะมองดูอะไร
จากในภาพ เราจะมองเห็นและจ าไดใ้นส่ิงท่ีเราสนใจ ถา้การรับรู้ของผูดู้เก่ียวกบัเร่ืองราวภายในภาพ
นั้นมีอยูน่อ้ยหรือไม่เพียงพอแลว้ ภาพนั้นจะไม่ส่ือความหมายใดๆ ต่อผูดู้เลย และในทางตรงกนขา้ม
ถา้ผูดู้ไดรั้บค าแนะน าในการดูและแปลความหมายของภาพก่อนท่ีจะดูจริงๆ แลว้จะท าให้สามารถ
เขา้ใจและเรียนรู้จากภาพได้มากกว่าปกติ  หลกัการอ่านภาพ (Visual Literacy) ในระดบัท่ีลึกซ้ึง 
จ  าเป็นตอ้งศึกษาหลกัการส าหรับท าความเขา้ใจในการรับรู้ผ่านจกัษุประสาท ศาสตร์ซ่ึงท าหน้าท่ี
ศึกษาถึงภาพและเคร่ืองหมาย เรียกว่า หลัก“สัญศาสตร์” หรือ “สัญญะวิทยา” (Semiotics หรือ 
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Semiology) (สมเกียรติตั้งนโม, 2547) การถ่ายภาพเป็นเพียงการบนัทึกเร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆใน
วนั เวลา และ สถานท่ีนั้นๆดงันั้นเราจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบัภาษา  
 2.1.3 ภาษาภาพ คือ ภาษาท่ีใช้ภาพ หรือส่ิงท่ีมองเห็น แทนความหมายท่ีตอ้งการจะ ส่ือสาร 
แตกต่างจากภาษาท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อสารดว้ยการพูดหรือเขียน ซ่ึงเรียกวา่ภาษาถอ้ยค า ซ่ึง หมายถึงใชค้  า
สมมติแทนความหมายท่ีตอ้งการจะส่ือสาร ภาษาท่ีเกิดจากภาพนั้นสามารถส่ือความหมายหรือ
ส่ือสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารได ้โดยอาศยัรูปแบบหรือกระบวนการทางการส่ือความหมาย 
ภาษาภาพจึงเป็นการส่ือความหมายดว้ย โครงสร้างท่ีมีคุณลกัษณ์แบบอวจนสัญลกัษณ์ (Non-verbal 
Symbol) ซ่ึงประกอบไปดว้ยภาพท่ีอยู ่ในรูปแบบทางโครงสร้างต่างๆท่ีไม่ใช่ตวัอกัษรหรือถอ้ยค า
ใดๆ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพพิมพ ์ภาพสเก็ตซ์ และภาพในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีน าเสนอบน
ระนาบรองสองมิติกวา้งคูณยาวและ ภาพนั้นปราศจากการอธิบายใดๆ หรือปราศจาก วจนะ
สัญลกัษณ์ใดๆ (Verbal Symbol) เป็นส่วน อธิบายขยายความ ภาษาภาพอาจเป็นภาพน่ิงหรือภาพท่ี
เคล่ือนไหวก็ได(้ด าเนิน ยอดม่ิง, 2543)  
 2.1.3.1 ภาษาภาพเป็นส่วนส าคญัท่ีไดจ้ากภาพลกัษณะต่างๆ ซ่ึงเกิดจากเทคนิคการถ่ายท า
หรือ เทคนิคการใช้กล้อง ซ่ึงการน าเสนอภาพท่ีมีลกัษณะต่างๆ เหล่านั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ส่ือสาร หรือ ส่ือความหมายกบักลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั เช่นการสร้างอารมณ์ร่วม และความรู้สึก
ทาง จิตวทิยา ท่ีเป็นนามธรรมต่างๆ การถ่ายทอดความต่อเน่ืองของเน้ือหาสาระหรือแมแ้ต่การสร้าง 
สถานการณ์ให้ผูช้มเสมือนหน่ึงน าผูช้มไปอยูในเหตุการณ์นั้นๆ อยางใกลชิ้ด ภาษาภาพจึงเป็นส่วน 
ส าคญัท่ีสุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ทางจิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมาย ค าวา่ภาษาภาพ เป็นค าท่ีมีมานาน
แล้ว เป็นศัพท์เฉพาะท่ีถูกใช้ในกลุ่มของผูอ้ยู่ในแวดวง วิชาชีพภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์ 
โดยเฉพาะในกลุ่มทีมงานผูผ้ลิตรายการวิทยุโทรทศัน์และ ทีมงานผูถ่้ายท าภาพยนตร์ รวมทั้งผูท่ี้
ศึกษาในวิชาชีพแขนงนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และ ส่ือสารมวลชน ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัส่ือ 
กระบวนการผลิตและการถ่ายท าต่างๆ เช่นการถ่ายภาพน่ิง การถ่ายท าภาพยนตร์ และ การผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น (ด าเนิน ยอดม่ิง, 2543) องค์ประกอบท่ีส าคัญของภาษาภาพ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพน่ิง คือ ขนาดภาพ (Type of Shot)และมุมกลอ้ง (Camera Angle) ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีสามารถสร้างความหมายให้แก่ภาพถ่าย ได ้นอกจากน้ี การก าหนดบทบาทของผูช้ม 
( Audience Role)ก็นบัเป็นจุดส าคญัท่ีช่างภาพควรมีการ 50 วางแผนก่อนการถ่ายภาพ จึงจะสามารถ
น าเสนอภาพในรูปแบบท่ีตนตอ้งการได้ ในท่ีน้ี จะได้ อธิบายเร่ืองขนาดภาพ มุมกล้อง และการ
ก าหนดบทบาทของผูช้มตามล าดบั ขนาดภาพ (Size of Shot) การก าหนดขนาดของภาพในการ
ถ่ายภาพเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ภาพเกิดภาษาและมี ความหมายท่ีสมบูรณ์แบบยิ่งข้ึน เป็นการ
ก าหนดขอบเขตของภาพท่ีจะถ่ายท าวา่มีขนาดใหญ่ เล็ก มี ระยะใกลห้รือไกลแค่ไหน โดยค านึงถึง
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ความกวา้งหรือความแคบของมุมรับภาพของเลนส์ ซ่ึง เก่ียวขอ้งกบัระยะไกลหรือใกลร้ะหวา่งส่ิงท่ี
จะถ่ายกบักลอ้งในการถ่ายท าแต่ละคร้ัง การกาหนด ขนาดภาพช่วยให้ผูท่ี้ดูภาพเขา้ใจเร่ืองราวหรือ
เนน้ความรู้สึกของอารมณ์ท่ีเก่ียวกบัภาพ  
   สุภาณี กอสุวรรณศิริ (2534) ท าการศึกษาการน าเสนอภาพข่าวของหนังสือพิมพ์
รายวนั ภาษาไทย พบว่า หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยเสนอจ านวน และเน้ือท่ีของ ภาพข่าว ณ ท่ี
เกิดเหตุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นภาพข่าวทวัไป และน าเสนอภาพประกอบข่าวนอ้ยท่ีสุด  
 เบญจวรรณ นรสิงห์ (2538) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การน าเสนอและการคดัเลือกภาพข่าว
ใน หนังสือพิมพ์รายวนั โดยมีกลุ่มตัวอยางคือ หนังสือพิมพ์รายวนั 5 ช่ือฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ 
บา้นเมือง มติชน สยามรัฐ และเดอะเนชัน่ พบว่าภาพข่าวท่ี หนงัสือพิมพร์ายวนัน าเสนอมากท่ีสุด 
คือ ภาพ เหตุการณ์ หรือภาพข่าว ณ ท่ีเกิดเหตุ รองลงมาคือ ภาพข่าวท่ีเตรียมไวล่้วงหน้า และ
ภาพกราฟิก น าเสนอ น้อยท่ีสุด ส่วนประเภทของภาพข่าวท่ีหนังสือพิมพ์รายวนัน าเสนอมาก คือ 
ภาพข่าวบนัเทิง ภาพข่าวเศรษฐกิจ ภาพข่าวบุคคล/สังคม ส่วนภาพข่าวใน พระราชส านัก มีการ
น าเสนอนอ้ยมาก จากการสัมภาษณ์ผูคิ้ดเลือกภาพข่าว พบวา่ ผูค้ดัเลือกภาพข่าวของ หนงัสือพิมพ์
รายวนัทุกฉบบัจะให้ความส าคญักบัปัจจยัทีมีผลกระทบกบัผูอ่้าน โดยตรง เช่น เลือกภาพข่าวท่ีมี
ประโยชน์ต่อผูอ่้าน เดือนภัยอันตราย สร้าง ความรู้สึกท่ีดีต่อผูอ่้าน มากกว่าภาพข่าวท่ีสร้าง
ประโยชน์ใหแ้ก่ หนงัสือพิมพท่ี์สังกด ัก่ิงปรางค ์สมจิตต ์(2542) ท าการศึกษาปัจจยัและแนวทางท่ีมี
อิทธิพลในการคดัเลือกภาพ ข่าวอาชญากรรมท่ีมีเน้ือหาความรุนแรง ตลอดจนศึกษาแนวทางและ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ คดัเลือกภาพข่าว โดยใช ้วิธีการวิเคราะห์ภาพข่าวอาชญากรรม 5 ประเภท 
ไดแ้ก่ ภาพข่าวการ ฆาตกรรม ภาพข่าวการ ประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพยสิ์น ภาพข่าวการล่วง
ละเมิดทางเพศ หรือ การข่มขืนกระท าช าเรา ภาพข่าวอุบติัเหตุและภาพข่าวภยัพิบติั รวมทั้งใชว้ธีิการ
สัมภาษณ์ผูท่ี้มี บทบาทในการคดัเลือก ภาพข่าวอาชญากรรมจากหนงัสือพิมพก์ลุ่มประชานิยม 3 ช่ือ
ฉบบั ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ หนงัสือพิมพ ์เดลินิวส์ และหนงัสือพิมพข์่าวสด ผลการวิจยัพบวา่ 
โดยส่วน ใหญ่แลว้ภาพข่าวอาชญากรรมท่ีมีเน้ือหาความรุนแรง จะถูกตีพิมพใ์นระดบัความ รุนแรง
นอ้ยและ ระยะภาพปานกลาง ภาพข่าวภยัพิบติัจะเป็นภาพข่าวท่ีมีการตีพิมพใ์นระดบัความรุนแรงท่ี
มากท่ีสุด เม่ือ เปรียบเทียบกบัภาพข่าวอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่แลว้ พบวา่ รูปแบบ
ในการ น าเสนอภาพข่าวอาชญากรรมของหนงัสือพิมพ ์แต่ละช่ือฉบบัจะไม่แตกต่างกนั โดยทัว่ไป
แลว้ ผูค้ดัเลือกภาพข่าวจะคดัเลือกภาพข่าวโดยพิจารณาจากคุณสมบติัของภาพข่าว และคุณค่าของ
ภาพ ข่าวเป็นส าคญั ทั้งน้ีพบวา่ ผูค้ดัเลือกภาพข่าวจะคดัเลือกภาพข่าวโดยดูจากองค ์ประกอบของ
ภาพ ข่าวนั้นเป็นหลกั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการคดัเลือกภาพข่าว 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใช้ความ
สนใจ ส่วนตวั เขา้มาเก่ียวขอ้งในการคดัเลือกภาพข่าว การแข่งขนักบัหนงัสือพิมพช่ื์อฉบบัอ่ืนใน
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กลุ่ม 59 ประเภท เดียวกนั เป้าหมายทางดา้นผลก าไร ความคาดหวงัรางวลัภาพข่าวอาชญากรรม
ดีเด่น และ ปัจจยั ทางดา้นขอ้จ ากดของเวลา  
 พทัธนนัท ์ตรีณรงค ์(2545) ท าการศึกษามุมมองของนกัวิชาการดา้นวารสารศาสตร์ต่อ
การ น าเสนอภาพข่าวหนา้หน่ึงของหนงัสือพิมพป์ระเภทประชานิยม พบวา่ หนงัสือพิมพป์ระเภท 
ประชานิยมมีการน าเสนอข่าวประเภทอุบติัเหตุ ภยัพิบติั อาชญากรรม และการท าผิดกฎหมายต่างๆ 
มีจ านวนมากท่ีสุด โดยภาพท่ีน าเสนอส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีให้ความรู้สึกเหมือน 
จริง และมีองค์ประกอบของข่าวท่ีสามารถส่ือความได้ชัดเจน ส่งผลกบัผูอ่้านในเชิงเร้าอารมณ์ 
ต่ืนเตน้ ส่วนภาพข่าวท่ีถูกน าเสนอรองลงไปไดแ้ก่ภาพข่าวบนัเทิง ภาพข่าวการเมืองเน่ืองจาก ภาพ 
ข่าวดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีคนส่วนใหญ่ 
เก่ียวขอ้งและมีความสัมพนัธ์กบัสังคม และเป็นภาพท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์การคดัเลือกภาพข่าว 
เช่น การน าเสนอภาพท่ีมีความผิดปกติ หรือความรุนแรง ซ่ึงในความเห็นของนกัวชิาการมีความเห็น 
ว่าภาพส่วนใหญ่มีความไม่เหมาะสม แต่ทางนักข่าวกลับมองว่าเป็นหน้าท่ีของช่างภาพข่าว 
หนงัสือพิมพท่ี์จะตอ้งบนัทึกภาพในขณะนั้นให้เร็วท่ีสุด เน่ืองจากมีการแข่งขนัในวงการข่าวสารสูง 
ทั้งน้ีผูท้  าวิจยัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการน าเสนอภาพข่าววา่ ควรค านึงถึงหลกัศีลธรรม มนุษยธรรม 
หลักจริยธรรมมากกว่าการตลาด และ ไม่ควรน าเสนอภาพท่ีเร้าอารมณ์ของผูอ่้านมากๆ ควร 
หลีกเล่ียงดว้ยการน าเสนอดว้ยเทคนิควธีิการถ่ายภาพท่ีสามารถส่ือความหมายไดเ้ช่นเดียวกนั แต่ให้ 
อารมณ์ท่ีต่างกนั 
 2.1.4 การส่ือสารดว้ยภาพเป็นการส่ือสารโดยไม่ตอ้งใชภ้าษา (Non-verbal Communication) 
ท่ีสามารถให้ความหมายได้แทนการส่ือสารด้วยการเขียนหรือการพูด (Verbal Communication) 
และอาจส่ือความหมายไดลึ้กซ้ึงกวา่ เน่ืองจากภาพมีผลต่อการกระตุน้การรับรู้ดว้ยการมองเห็น ซ่ึงมี 
ประสิทธิผลดีกวา่การรับรู้ดว้ยวธีิอ่ืนๆ (กนกรัตน์ยศไกร, 2551) จากการศึกษาการใชป้ระสาทสัมผสั
ทั้ง 5ของมนุษย ์คือ ตา หู จมูก ล้ินและผวิหนงั พบวา่ ในวนัหน่ึงๆ มนุษยจ์ะใชป้ระสาทสัมผสัต่างๆ 
ตามสัดส่วนดงัน้ี (บุญสม วราเอกศิริ, 2539 อา้งถึงใน นคเรศ รังควตั,2545)  จกัษุสัมผสั 83.0% โสต
สัมผสั 11.0% นาสิกสัมผสั 3.5% กายสัมผสั 1.5% รสสัมผสั 1.0% การส่ือสารดว้ยภาพสามารถแบ่ง
ตามขนาดของผูรั้บสาร ไดแ้ก่ การส่ือสารระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัสังคม ดงัน้ี ในระดบั
บุคคล ภาพถ่ายเป็นการบนัทึกความทรงจ า ความประทบัใจ หรือบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติของตนเอง ถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) ส าหรับระดบักลุ่ม 
ภาพถ่ายมีความส าคญัต่อการส่ือสารระหวา่งกนัทั้งดา้นการเตือนความทรงจ าในความสัมพนัธ์ท่ีมี
ร่วมกนั เช่น ภาพถ่ายกบัครอบครัว เพื่อนฝูง หรือ อาจเป็นการใช้ภาพถ่ายเพื่อประโยชน์ในกลุ่ม
บุคคลเฉพาะอ่ืนๆ อาทิ การเก็บภาพเพื่อเป็นหลกัฐาน ทางกฎหมาย,การน าภาพมาใชป้ระกอบการ
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วินิจฉัยทางการแพทย ,์การถ่ายภาพทางอากาศเพื่อใช ้ประโยชน์ทางการเกษตร อุตุนิยมวิทยา และ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เป็ นตน้ 23 ในระดบัสังคมทวัไปท่ีผูรั้บสารลกัษณะเป็นมวลชน (Mass) ภาพถ่ายมี
บทบาทส าคญัอย่างยิ่งในส่ือ  (Media) ต่างๆ ทั้งหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และวารสาร รวมไปถึงส่ือ
ออนไลน์ (Social media) (Langford, 1991)  
 2.1.5 การถ่ายภาพ มีความส าคญัต่อการส่ือสารไป ยงัผูรั้บสาร เพราะนอกจากภาพถ่ายจะ
บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆของตวัมนัเองแลว้ ภาพถ่ายยงัเป็นประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของแต่ละ สังคมอีก
ดว้ย เช่น เหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ในอดีตของจีน เหตุการณ์ท่ีจตุัรัสเทียนอนัเหมิน หรือ เหตุการณ์
เรียกร้องประชาธิปไตยของไทยหลายคร้ัง 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519, 17 ตุลาคม 2535, 
เหตุการณ์สงกรานตเ์ลือด 2552, การเรียกร้องของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, และ
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซ่ึงภาพความรุนแรงต่างๆ เหล่าน้ีถูก 
บนัทึกไวแ้ละกลายเป็นประวติัศาสตร์ของแต่ละสังคมไปด้วย การถ่ายภาพท่ีเน้นเน้ือหาหรือ
ช่องทางในการน าสาร(Message)ไปยงัผูรั้บสาร การอ่านภาพ (Visual Literacy) การรู้สารสนเทศ 
หรือ Information Literacy หมายถึง ความสามารถในการระบุ(Locate), ประเมิน (Evaluate), ใช้
(Use),และส่ือสาร (Communicate) โดยใช้แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและ รอบดา้นทั้งจากขอ้ความ 
(Text), ภาพ (Visual), เสียง (Audio),และภาพเคล่ือนไหว(Video) ส่วนการอ่านภาพ หรือ Visual 
Literacy หรือ Image Reading หมายถึง ความสามารถใน การสร้างความหมาย (Create Meaning),
วิเคราะห์(Analyze),และประเมิน (Evaluation)ขอ้มูล, ความงดงาม, สุนทรียภาพ, ขอ้ดี และสามารถ
เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกจากภาพและองค์ประกอบภาพ ท่ีมองเห็นได้(Bamford, 2003; Hughes, 
Mcavinia, & King, 2004; Lacy, 1987 as cited in Lohr, 2008)  
 ทั้งน้ี เป็นทกัษะการท าความเขา้ใจและอ่านภาพทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาพท่ีอาศยั 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการสร้าง เช่น ภาพจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ค และภาพวาดหรือ 
ภาพถ่าย (Lohr,2008) สังคม ภูมิพนัธ์ (2553) ได้อธิบายความหมายของการอ่านภาพ (Visual 
Literacy) วา่คือ ความช านาญท่ีสามารถท าให้คนเรา เขา้ใจ แปลความและสร้างสรรคภ์าพอนัไดจ้าก
จกัษุสัมผสั และ น ามาใชใ้นการติดต่อส่ือสารได ้ซ่ึงจากความหมายน้ีจะเห็นวา่มีค าท่ีเก่ียวขอ้งอยู่3 
ค าคือเข้าใจและ เรียนรู้ (Understanding and Learning), แปลความ (Interpret),และสร้างสรรค์ 
(Create) ในปี ค.ศ. 1970 ท่ีสหรัฐอเมริกาไดมี้การประชุมเพื่อด าาเนินการส่งเสริมดา้นการอ่านภาพ 
(Visual Literacy) และท่ีประชุมไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “เป็นส่ิงท่ีเก่ียวโยงกบความสามารถในการ 
มองเห็นของมนุษยท่ี์สามารถพฒันาได ้โดยบูรณาการเขา้กบัประสบการณ์และประสาทส่วนอ่ืนๆ 
การพฒันาการของความสามารถนั้นเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตามปกติของมนุษยเ์ม่ือมีการพฒันา 
แล้วจะท าให้บุคคลนั้นมีการรู้ด้านสมองเพื่อจ าแนกและแปลความหมายส่ิงท่ีสมองเห็นนั้น และ 
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หน้าท่ีของภาพหรือทศันวสัดุก็คือการช่วยให้สารนั้นมีลกัษณะเป็ นรูปธรรมมากข้ึน ง่ายต่อการ 
เขา้ใจมากกวาตวัหนงัสือและตวัอกัษรต่างๆ” 25 ทกัษะในการอ่านภาพของมนุษย ์เม่ือมีการดูภาพ 
มนุษยจ์ะมีการถอดรหสัภาพ ซ่ึงหมายถึง การอ่านภาพอยา่งถูกตอ้ง มีความ เขา้ใจและสามารถอ่าน
ส่วนประกอบต่างๆ ในภาพได้และสามารถอธิบายภาพท่ีมองเห็นนั้นเป็น ค าพูดหรือเขียนได้ 
ตลอดจนมีความรู้สึกซาบซ้ึง (Appreciate) ในภาพท่ีมองเห็นนั้นดว้ย ล าดบัขั้นการแปลความหมาย
จากภาพ จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นจ าแนก (Differentiation) ในขั้นตอนน้ีผูดู้ภาพจะสังเกต
ส่วนประกอบต่างๆ ภายในภาพ และวิเคราะห์ รายละเอียด ความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบต่างๆ 
เหล่านั้น ขั้นตอนท่ีสองคือ ขั้นบูรณาการ (Integration) ไดแ้ก่การเช่ือมโยงประสบการณ์ของผูอ่้าน, 
เช่ือมโยงแนวความคิด, และสามารถคิด สร้างสรรคเ์ขียนอธิบายเป็ นเร่ืองราวจากภาพนั้นๆ ได ้(การ
อ่านภาพ,2553)  
 แนวคิดเก่ียวกบัการอ่านภาพ(Visual Literacy) นั้น สามารถน ามาใช้อธิบายถึงการส่ือ
ความหมายของภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยว่า ภาพถ่าย ซ่ึงเกิดจากเทคนิคการถ่ายท าหรือ เทคนิค
การใชก้ลอ้ง ซ่ึงการน าเสนอภาพท่ีมีลกัษณะต่างๆ เหล่านั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่ือสาร หรือ ส่ือ
ความหมายกบักลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั เช่นการสร้างอารมณ์ร่วม และความรู้สึกทาง จิตวทิยา ท่ีเป็น
นามธรรมต่างๆ การถ่ายทอดความต่อเน่ืองของเน้ือหาสาระหรือแมแ้ต่การสร้าง สถานการณ์ใหผู้ช้ม
เสมือนหน่ึงน าผูช้มไปอยูในเหตุการณ์นั้นๆ อยางใกล้ชิด ภาษาภาพจึงเป็นส่วน ส าคญัท่ีสุดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ทางจิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในแวดวง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ว่าภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในส่ือออนไลน์ มี ส่วนช่วยอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทยอย่างไร ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้คิดเห็นจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ ในการน ามาใช้
พฒันาและปรับปรุงรูปแบบในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยต่อไปในอนาคต 

 
2.2  แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 2.2.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในยุคแรก เป็นท่ีรู้จกักนัดีท่ีเรียกว่า “ Sixdegrees.com ” เปิดตวั
ในปี 1997 ภายใต้แนวคิด “ Six degrees of Separation Concept ” ซ่ึงได้อธิบายไว้ว่า แต่ละคน
สามารถติดต่อกบับุคคลอ่ืนๆ ผา่นเครือข่ายหรือถูก คัน่ดว้ยบุคคลอ่ืนไม่เกิน 5 คนเท่านั้น การส่ือสาร
ผา่น Sixdegrees.com สามารถสร้างโปรไฟล ์มีรายช่ือของเพื่อนๆ และมีการ แลกเปล่ียนขอ้มูลต่างๆ 
ในกลุ่ม ถึงแมว้า่เวบ็ไซตน้ี์ จะสามารถดึงดูดผูใ้ชไ้ดม้ากกวา่ 1 ลา้นคน แต่ก็ไม่สามารถพฒันาไปสู่
ธุรกิจ ท่ีย ัง่ยนืและปิดตวัลงในปี 2000 แต่อยา่งไรก็ตาม ผูก่้อตั้ง Sixdegrees.com มีความเช่ือวา่ ตั้งแต่
ปี 2003 เป็นต้นไป เป็นช่วง ของการเปล่ียนแปลงหรือการปฏิวติัเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีจดัตั้งข้ึนจะไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด การเปล่ียนแปลงหรือการปฏิวติัใน
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คร้ังน้ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่ต่อธุรกิจ วฒันธรรมและการวิจยั เพื่อเปล่ียนแปลง 
ภาพลกัษณ์ของ www world wide web ( Pallis G ,2011) 
 2.2.2 Social network หรือ ในภาษาไทยมีช่ือใช้เรียกหลายอย่างด้วยกัน เช่น เครือข่ายสังคม 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายมิตรภาพ กลุ่มสังคมออนไลน์ เป็นตน้ เป็นผลท่ีเกิดจากการพฒันา
เทคโนโลยีเวบ็ในระยะท่ี2 (WEB 2.0) ก่อให้เกิด การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งกลุ่มคนท่ีรวมกนับน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม ตามทฤษฏีเครือ ข่าย (Network 
theory) คือประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็น จุด (Node) และส่วนของความสัมพนัธ์ (Ties หรือRelationship) 
ทั้งน้ีจุด (Node) เปรียบเสมือนคนๆ หน่ึง ในระบบเครือข่ายท่ีอาจจะมีลกัษณะความสัมพนัธ์หลาย
รูปแบบกบัคนอ่ืนๆ ลกัษณะความ สัมพนัธ์ในเครือข่ายออนไลน์ จะเรียกว่า Social contacts (จารุ
วจัน์ สองเมือง,2554) ซ่ึงการอธิบายลกัษณะเครือข่ายสังคม ออนไลน์ ดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Pallis, 
G (2011) ท่ีอธิบายถึงลกัษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ วา่เป็นศูนยก์ลาง ในการให้บุคคล ท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์กบับุคลอ่ืน เช่น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ชแ้ต่ละคน เช่ือมต่อกบัรายช่ือของผูอ่ื้นโดย
การแชร์ต่อๆ กนัไป และเป็นท่ีรวมของเคร่ืองมือหลากหลาย ท่ีสร้างความรู้สึกของความเป็นชุมชน
อยา่งไม่เป็นทางการและดว้ยความสมคัรใจ 
 อิทธิพล ปรีติประสงค์ (2552) ไดใ้ห้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า เป็น
ปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อ ระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ตและยงัหมายรวมถึงการเช่ือมต่อ
ระหว่างเครือข่ายกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีคนสามารถ ท าความรู้จกัและเช่ือมโยงต่อกนัใน
ทิศทางใด ทิศทางหน่ึง ดงันั้น สรุปไดว้า่เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคม หรือการรวมตวั
กันเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในรูปของกลุ่ม คนรูปแบบหน่ึง ท่ีปรากฏเกิดข้ึนบนอินเทอร์เน็ต ท่ี
เรียกว่าชุมชนออนไลน์ ท าให้ผู ้คนสามารถท าความรู้จัก  แลกเปล่ียนความคิด เห็น แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันและเช่ือมโยงกันในทิศทางใด ทิศทางหน่ึง โดยมีการขยายตัวผ่านการ
ติดต่อส่ือสารอยา่งเป็น เครือข่าย เช่น เวบ็ไซต ์Facebook YouTube Twitter เป็นตน้ 
 ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory) หรืออาจเรียกในเชิงการศึกษานโยบาย 
(Policy Approach) ทฤษฎีทางเลือกท่ีมีเหตุผล (Retional Choice Theory) เกิดข้ึนดว้ยความพยายามท่ี
จะประยกุตห์ลกัการตามแนวพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ในการศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม (สุ
เทพ สุนทรเภสัช, 2540, น.250)  
 สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2550, น. 128) ไดแ้บ่งประเภทของทฤษฎีแลกเปล่ียนเป็น 2 ประเภท
คือ  
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 1. ทฤษฎีการแลกเปล่ียนระดบับุคคล (Individualistic Exchange Theory ) หรือทฤษฎี
แลกเปล่ียนเชิงพฤติกรรม (Behavioral Exchange Theory) ซ่ึงพฒันามาจากทฤษฎีจิตวิทยาเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Psychology) 
 2. ทฤษฎีการแลกเปล่ียนเชิงบูรณาการ (Integration Exchange Theory) หรือทฤษฎีการ
แลกเปล่ียนเชิงโครงสร้าง (Exchange Structuralism Theory) ซ่ึงพฒันามาจากทฤษฎีมนุษยวิทยาเชิง
หน้า ท่ี  (Functional Anthropology)  Encyclopedia of Sociology (Volume 4:  S-Z Index)  (1992, 
p.1887) ให้นิยามของ เครือข่ายทางสังคม (Social Network) วา่หมายถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมใน
รูปแบบหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจดัเรียงความสัมพนัธ์ (Patterned Arrays of Relationship) 
ระหว่างปัจเจกชน (Individual) ท่ีร่วมกระทาการในสังคม  The SAGE Dictionary of Sociology 
(2006, p. 239) ให้นิยามว่า เครือข่ายทางสังคม คือ รูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคม (Pattern of 
Social Relationship) ของปัจเจกชน ( Individual) ซ่ึงนกัสังคมวิทยาถือวา่เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit 
of Analysis) ในการศึกษา และใช้วิธีศึกษาโดยการสังเกต (Observation) ก่อนจะเขียนออกมาเป็น
แผนท่ีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Mapping) 
 ศิริพร กนกชยัสกุล (2553) กล่าววา่ เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลมาจากการพฒันา
เทคโนโลยีและเวบ็รูปแบบใหม่นั้นเอง ผูใ้ช้สามารถใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล/ความเป็นตวัตน
เขียนเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ผ่าน Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
(Update) ของตน รวมถึงเปิดโอกาสให้รู้จกักนัผา่นเพื่อนของเพื่อน ซ่ึงก็คือการใช ้Networking ของ
เพื่อนท าความรู้จกักบับุคลอ่ืนนัน่เอง นอกจากนั้นผูใ้ช้ยงัสามารถเล่นเกมต่าง ๆ กบัเพื่อนโดยส่ง
ข้อความถึงกันได้ในเวลาเดียวกัน ผูใ้ช้และเพื่อน ๆ จึงมีช่องทางติดต่อกันเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีผูใ้ช้ยงั
สามารถก าหนดสิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีอยูใ่นสังคมเสมือนของตน ตวัอยา่งของเวบ็ไซตส์ังคมออนไลน์
ท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ MySpace, Facebook , Hi5 ฯลฯ  
 นอกจากแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) จะเป็นส่วนส าคญัในการ
สร้างความสัมพนัธ์ในรูปของกลุ่มคนรูปแบบหน่ึงท่ีปรากฏเกิดข้ึนบนอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็ยงัเป็น
ช่องทางส าคญัในการเขา้ถึงภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยท่ีช่างภาพน ามาเสนอในส่ือออนไลน์อีก
ดว้ย ท าให้เกิดการรับรู้ การตีความตามทศันคติและประสบการณ์ของผูช้มท่ีแตกต่างกนัออกไป จน
น ามาซ่ึงการแสดงความคิดเห็นในช่องทางส่ือออนไลน์ ให้ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์ถึงผลของการน า
ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยมาเผยแพร่ในส่ือออนไลน์วา่เกิดผลอยา่งไร เพื่อน าผลวิเคราะห์ท่ีไดม้า
อธิบายถึงค าตอบในค าถามน าวิจยัในขา้งตน้ รวมถึงอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้ส่ือออนไลน์ใน
การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยของช่างภาพวา่เลือกใชด้ว้ยเหตุผลใดและมีความเช่ือมโยง
กนัอยา่งไรระหวา่งภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยและส่ือออนไลน์ 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัศิลปะวฒันธรรม 
 2.3.1 ศิลปวฒันธรรมและประเพณี ไทยมีการติดต่อกบัหลายเช้ือชาติ ท าให้มีการรับวฒันธรรม
ของชาติ ต่าง ๆ เขา้มา  แต่คนไทยสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม และปฏิบติัสืบต่อกนั
มาจน กลายเป็น ส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของไทยการท่องเท่ียวนั้น นอกจากจะก่อให้เกิดการสร้างงาน 
อนัน ามาซ่ึงรายไดสู่้ทอ้งถ่ินทัว่ทั้งประเทศแลว้ ยงัเป็นส่วน หน่ึงท่ีช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของประเทศ
ไทยให้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อุตสาหกรรมท่องเท่ียวประกอบดว้ยปัจจยัหลาย ประการ แต่ท่ีส าคญัก็
คือ ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ซ่ึงมีอยูใ่นประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และมีความหลากหลาย เรียง
รายอยูใ่นทุกพื้นท่ีของประเทศ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ป่าไม ้ภูเขา น ้าตก ชายหาด ทะเล และเกาะแก่ง ประเภทท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ 
ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวตัถุ และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ โดยมีวตัถุ ประสงคใ์นการสร้าง และ
อายุ รวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนัไป แต่ท้ายท่ีสุดก็กลายเป็น ทรัพยากรอนัมีค่า
ทางการท่องเท่ียวของประเทศ ประเภทศิลปวฒันธรรม กิจกรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของผูค้นใน
ทอ้งถ่ิน จะเห็นได้ว่า นอกจากทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติประเภทท่ี 1 แล้ว ทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวประเภท ท่ี2 และ 3 นั้นมีรากฐานมาจาก "วฒันธรรมและประเพณี" ทั้งส้ิน  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้นิยามความหมาย “ศิลปะ” ว่า คือ 
ฝีมือ, ฝีมือทางการช่าง, การท าให้วิจิตรพิสดาร, การแสดงออกซ่ึงอารมณ์สะเทือนใจให้ ประจกัษ์
เห็น โดยเฉพาะหมายถึงวิจิตรศิลป์ ศิลป์ พีระศรี (อา้งถึงใน วิบูลยล้ี์สุวรรณ. ศิลปะชาวบา้น 2519) 
ศิลปะชาวบา้น (Folk Art) การร้องร าท าเพลง จิตรกรรมการวาดเขียนและอ่ืนๆ ซ่ึงมีก าเนิดมาจาก
ชีวติจิตใจของ ประชาชน เรียกวา่ศิลปะชาวบา้น วฒันะ วฒันาพนัธ์ุ, บุบผา วฒันาพนัธ์ุและ สามารถ 
ศรีจ านงค์ (2544) ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้น คือผลงานท่ีท าข้ึนเองโดยชาวบา้นเพื่อใช้เองหรือขาย มี
รูปแบบเรียบง่าย ใช้วสัดุท่ีหาได้ใกล้ตวั สรุปความหมายของศิลปะพื้นบ้าน หรือศิลปะท้องถ่ิน 
หมายถึงฝีมือของช่างประจ าถ่ิน ท่ีแสดงออกถึงภูมิปัญญาและเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินนั้น ศิลปะ
พื้นบา้นอาจแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี ประเภทท่ี 1 คือ งานฝีมือช่าง ไดแ้กง้านหตัถกรรมต่างๆ เช่น 
เคร่ืองจกัรสาน งานแกะสลกั หรือจิตรกรรม เช่น ภาพเขียนสีงานด้านสถาปัตยกรรม เช่น รูปแบบ
อาคารศาสนสถาน หรือบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั ประเภทท่ี 2 คืองานศิลปะดา้นการแสดง เช่น การขบั
ร้องการฟ้อนร า มโนราห์ ฟ้อนเล็บ หมอล าล าตดัเพลงฉ่อยเพลงอีแซว ประเภทท่ี 3 คือกีฬาหรือ
การละเล่นพื้นบา้น เช่น การแข่งกลองเส็งเป็นตน้ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร (2544) แบ่งมรดก ทางศิลปะวฒันธรรมเป็น 2 ประเภท คือ 
 2.3.2 มรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุส่ิงก่อสร้าง หรือ สถานท่ีหมายถึงวตัถุหรือสถานท่ีท่ี
เกิดข้ึนจากฝีมือการประดิษฐ์คิดคน้ การดดัแปลงการอยูอ่าศยั หรือใชป้ระโยชน์จากมนุษยส์ามารถ
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เห็นและจบัตอ้งไดส่ิ้งต่างๆ ดงักล่าวอาจจะใช้ประโยชน์เพียง ชัว่ระยะเวลาหน่ึงแลว้ทิ้งร้างไปหรือ
ใชป้ระโยชน์มาจนกระทัง่ปัจจุบนั มรดกศิลปวฒันธรรม ประเภทน้ีมีทั้งชนิดท่ีเคล่ือนท่ีไดเ้รียกว่า 
“โบราณวตัถุและศิลปวตัถุ” และชนิดท่ีติดท่ีเรียกวา่ “โบราณสถาน” และมรดกทางศิลปวฒันธรรม
ท่ีเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้ไดแ้ก่ความคิดความเช่ือ ประเพณีขนบธรรมเนียมแบบแผนขอ้ปฏิบติั
ในกลุ่ม หรือสังคม ซ่ึงยอมรับปฏิบติัสืบต่อกนัมา เช่น ศาสนาจารีต หรือฮีตความรู้ส่ือต่างๆ ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่จะสัมผสัไดท้างประสาทสัมผสั อ่ืนๆ เม่ือไดน้ าเอาส่ิงท่ีมองไม่เห็นดงักล่าวมา
แสดงออกในรูปของการปฏิบติัได้แก่ พิธีกรรม ทางศาสนาการพูดหรือส่ือภาษาการเขียนหรือจารึก
การร้อง-เล่นดนตรีเป็นการส่ือท านองออกมาปนเสียงฯลฯ ซ่ึงมรดกทางศิลปวฒันธรรมประเภทท่ี
เป็นนามธรรมเหล่าน้ีแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาและวรรณกรรม 
และศิลปการแสดง 
 พระยาอนุมานราชธน (2515 ,น. 6) ได้กล่าวถึงวฒันธรรม ว่า วฒันธรรมเป็นเร่ือง 
เก่ียวกับ พฤติกรรม วาจาท่าทาง กิจกรรม และผลิตผลของกิจกรรมท่ีมนุษยใ์นสังคมผลิตหรือ 
ปรับปรุงข้ึนจากธรรมชาติ ในพระราชบญัญติับ ารุงวฒันธรรมแห่งชาติพุทธศกัราช 2483 หมายถึง 
ลกัษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบอนัดีงาม ความกลมเกลียวกา้วหน้าของชาติ 
และศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน  
 อารง สุทธาศาสน (2519,น. 132-133) กล่าววา่ วฒันธรรมในความหมายโดยทัว่ไป คือ 
แนวทางการด ารงชีวิตของสังคม หรือของกลุ่มแต่ละกลุ่มท่ีสืบทอดจากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึงอยา่ง
ไม่ขาดสาย วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีแต่ละสังคมถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม เป็นแบบฉบบัของชีวิตซ่ึงคน
ส่วนมาก หวงแหนและปกป้องรักษา  
 ด ารง ฐานดี (2520 ,น. 30) ไดก้ล่าวถึงความหมายของวฒันธรรมวา่ ทุกส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนมาเพื่อใชใ้นการด ารงชีวติร่วมกนัในสังคม เป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นยอมรับนบัถือ และ
ปฏิบติัตาม รวมทั้งเก็บสะสมและถ่ายทอดวธีิการประพฤติปฏิบติันั้นต่อไปยงัลูกหลานดว้ย  
 ระวีวรรณ ชอุมพฤกษ์ (2528,น. 7) กล่าวว่า วฒันธรรม เป็นช่ือรวมส าหรับแบบอยา่ง 
ของพฤติกรรมทั้งหลายท่ีได้มาทางสังคม และท่ีถ่ายทอดกันไปทางสังคมโดยอาศยัสัญลักษณ
วฒันธรรม จึงเป็นช่ือส าหรับสัมฤทธ์ิผลท่ีเด่นชดัทั้งหมดของกลุ่มมนุษยร์วมส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีเช่น 
ภาษา การท าเคร่ืองมือ อุตสาหกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์  กฎหมาย ศีลธรรมและศาสนา รวมถึง 
อุปกรณ์ท่ีเป็นวตัถุหรือส่ิงประดิษฐ์ซ่ึงแสดงรูปแบบแห่งสัมฤทธิผลทางวฒันธรรม และท าให้
ลักษณะ วฒันธรรมทางปัญญาสามารถยงัผลเป็นประโยชน์ใช้สอยได้เช่น อาคาร เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือส่ือสาร ศิลปวตัถุฯลฯ  
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 งามพิศ สัตย์สงวน (2543 ,น. 21-22) ได้รวบรวมค านิยามของวฒันธรรม ท่ีส าคญั ๆ 
ของนักมานุษยวิทยาท่ีมีช่ือเสียงไวด้ังน้ี เอ็ดเวิร์ด บีไทเลอร์ (Edward B. Tylor) ได้นิยามค าว่า
วฒันธรรมไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นคร้ังแรกวา่ “วฒันธรรม คือส่ิงทั้งหมดท่ีมีลกัษณะซบัซ้อน ซ่ึงรวมทั้ง
ความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ จริยธรรม ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอ่ืน ๆ รวมทั้ง
อุปนิสัยต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดม้า โดยการเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคม” 
 ไวท ์(White)ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ “วฒันธรรม คือการจดัระเบียบของ ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ กล่าวคือเป็นการจดัระเบียบของการกระท าต่างๆ หรือแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ การจดั
ระเบียบของความคิดต่างๆ เช่นความเช่ือความรู้ต่างๆ และเป็นการจดัระเบียบของความรู้สึกท่ี 
ผูกพนัอยู่กับส่ิงต่างๆ เช่น ทัศนคติ การจัดระเบียบดังกล่าวข้ึนอยู่กับการใช้ระบบสัญลักษณ์ 
วฒันธรรมเร่ิมมีข้ึนเม่ือมนุษย์กลายเป็นสัตวเล้ียงลูกด้วยนมท่ีมีการแสดงออกโดยใช้ระบบ
สัญลกัษณ์ เพราะสัญลกัษณ์ส าคญัอนัน้ีท าใหว้ฒันธรรมถ่ายทอดจากคนๆ หน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงได้” 
คูณ (Coon) นิยามวา่ “วฒันธรรม คือ ผลรวมทั้งหมดของวิธีท่ีท าให้มนุษยอ์ยูไ่ด ้และมีการถ่ายทอด
จากชัว่ชีวิตหน่ึงไปอีกชัว่ชีวิตหน่ึงโดยการเรียนรู้” เค็ลล่ี (Kelly) นิยามวฒันธรรมวา่ คือ “ทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเพื่อใชใ้น การด ารงชีวิตของมนุษย ์อาจเป็นส่ิงมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลใน
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เพื่อเป็นแนว ทางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมของมนุษย์” เฮอรสโกวิทส 
(Herskovits) ได้นิยามวฒันธรรมไว้อย่างสั้ นๆ ว่า “คือส่ิงแวดล้อมท่ี มนุษยส์ร้างข้ึนมา” ลินตั้น 
(Linton) นิยามวฒันธรรมวา่ คือ “กลุ่มคนท่ีจดัระเบียบแลว้ ท่ีมีแบบแผน พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้อนัเป็นลกัษณะของสังคมท่ีเฉพาะของสังคมหน่ึง” บิดนีย(์Bidney) นิยามวฒันธรรมว่า 
“เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ได้มาโดยการเรียนรู้ หรือ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการอบรมสั่งสอน รวมทั้ง
ความคิดของปัจเจกชนต่างๆ ภายในสังคมนั้น และ ความเฉลียวฉลาด ศิลปะ ความคิดทางสังคมและ
สถาบนัท่ีสมาชิกของสังคมมกัยอมรับร่วมกนั และท่ี สมาชิกพยายามปฏิบติัตาม” คูเบอร์ (Cuber)ได้
นิยามวฒันธรรม ซ่ึงเป็นค านิยามท่ีให้ลกัษณะต่างๆ ของ วฒันธรรมชดัเจนมากท่ีสุดวา่ “วฒันธรรม 
คือ แบบแผนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีค่อยๆ เปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ และยงัรวมผลผลิตท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ เช่น ทศันคติ ค่านิยม ส่ิงของต่างๆ ท่ี คนท าข้ึน และความรู้ท่ีมีอยูร่่วมกนัในกลุ่มชน
หน่ึง ๆ และมีการถ่ายทอดไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน สังคม” โครเบอร์ (Kroeber) นิยามวฒันธรรมวา่ 
“วฒันธรรมประกอบไปด้วยแบบแผน พฤติกรรมท่ีไดม้าโดยการเรียนรู้และท่ีถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึง
ไปยงัอีกรุ่นหน่ึงโดยใช้ระบบสัญลักษณ์นั้น เป็นผลส าเร็จท่ีแตกต่างกันไปในกลุ่มชนต่าง ๆ 
วฒันธรรมยงัรวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมนุษยส์ร้าง ข้ึนมา ส่วนประกอบส าคญัของวฒันธรรมยงั
ประกอบไปดว้ย ความคิดตามประเพณี (ท่ีมี ประวติัศาสตร์และมีการเลือกมาจากหลายๆ อยา่ง) และ
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ค่านิยมท่ีติดตามมา ระบบวฒันธรรมนั้นอาจ พิจารณาในแง่หน่ึงวา่เป็นผลผลิตของการกระท า และ
ในอีกแง่หน่ึง มนัเป็นเง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดการ กระท าต่อๆ ไป”  
 อมรา พงศาพิชญ (2547 ,น. 25) นิยามวา่วฒันธรรม คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ก าหนดข้ึน 
มิใช่ส่ิงท่ีมนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วตัถุส่ิงของข้ึนใช้หรืออาจเป็น การ
ก าหนดพฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวธีิการหรือระบบการท างาน ฉะนั้นวฒันธรรมก็คือ ระบบ
ในสังคมมนุษยส์ร้างข้ึนมิใชร้ะบบท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ ส าหรับวฒันธรรมตาม
ทรรศนะของอิสลามนั้น วฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของศาสนา ดงัค ากล่าวของริยาฎ นะอฺสาน อาฆอ 
ท่ีไดใ้หนิ้ยามของวฒันธรรมวา่ วฒันธรรมก็คือศาสนาท่ีประกอบข้ึนดว้ยส่วนประกอบส าคญัต่าง ๆ 
เสาวนีย ์จิตต์หมวด (2535 ,น. 8-10) ไดอ้ธิบายถึงส่วนประกอบส าคญัน้ีก็คือ องค์มิติซ่ึงตั้งอยู่บน
พื้นฐานแห่งความศรัทธา นัน่ก็คือ การเช่ือวา่อลัลอฮฺคือพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น และศาสดามูฮมัมดั  
คือศาสนทูตจากพระองค์ จากนิยามและค าจ ากดัความขา้งตน้หากไม่รวมวฒันธรรมตามทรรศนะ
อิสลามแลว้ สรุปไดว้า่ วฒันธรรม หมายถึงผลงานทั้งหมดท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนนอกเหนือจากธรรมชาติ
ดงันั้น วฒันธรรมอาจเป็นไดท้ั้งแนวคิด ทศันคติมโนคติความรู้ค่านิยม ประเพณีความเช่ือ ตลอดจน
การ กระท าต่าง ๆ ท่ีเกิดจากทั้ งการเรียนรู้ของมนุษย์และการถ่ายทอดต่อๆ กันมาของสังคม 
วฒันธรรมจึง ไม่เป็นเพียงวตัถุฉะนั้นสังคมท่ีต่างกันย่อมมีวฒันธรรมท่ีต่างกัน บุคคลอยู่ใน
วฒันธรรมใดก็จะปฏิบติัตามนั้น 

2.3.3 ประเภทของวฒันธรรม 
วฒันธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นสังคมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
 2.3.3.1 วฒันธรรมทางวตัถุ (Material Culture) ซ่ึงเกิดจากความคิดของมนุษย ์เช่น อาคาร
บา้นเรือนส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ศิลปกรรมประติมากรรม ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซ่ึงใช้เป็นน
ประจ าทุกวนั  
 2.3.3.2 ว ัฒนธรรมทางจิตใจหรือท่ีไม่ เ ก่ียวกับว ัตถุ (Non Material Culture) ได้แก่ 
วฒันธรรมท่ีเป็นสัญลกัษณ์และจบัตอ้งไม่ไดเ้ช่น ภาษาพูด ระบบความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และกริยามารยาท  
 ณรงค์ เส็งประชา (2524,น. 23) ไดก้ล่าวว่า วฒันธรรมมี 2 ประเภท คือ ประการ แรก 
วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุได้แก่ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น เคร่ืองใช้ในครัวเรือน อาคาร 
บา้นเรือน ยานพาหนะ ฯลฯ ประการท่ีสอง ไดแ้ก่วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ หมายถึง แบบแผนในการ 
ด าเนินชีวติ ความคิด ความเช่ือ ภาษา ศีลธรรม วถีิการกระท า ฯลฯ  
 ประดิษฐ์ มชัฌิมา (2522 ,น. 13) ไดแ้บ่งวฒันธรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ วฒันธรรม
ทางความคิด หรือความเช่ือถือ หมายถึง วฒันธรรมท่ีเก่ียวกับความคิดเห็น ความเช่ือถือ หรือ
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ความรู้สึกนึกคิดของสังคม ซ่ึงอาจจะถูกหรือผิดก็ไดเ้ช่น ความจริงทางวิทยาศาสตร์ความเช่ือ ทาง
ศาสนา นิยายโบราณ วรรณคดีการเช่ือโชคลาง ภาษิต ฯลฯ  
 วฒันธรรมทางระเบียบประเพณีคือ ระเบียบแบบแผนหรือประเพณีท่ีบุคคลในสังคม
ยึดถือและปฏิบติัร่วมกนั เช่น ระเบียบประเพณีจารีต กฎหมาย ฯลฯ วฒันธรรมทางวตัถุหมายถึง 
ส่ิงของหรือเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีมนุษยคิ์ดประดิษฐมี์หรือ ครอบครองเพื่อประโยชน์ของสังคม  
 จุมพล หนิมพานิช (2526, น. 140) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัวฒันธรรมเพิ่มเติมวา่ วฒันธรรม
ทางวตัถุ หมายถึง ส่ิงประดิษฐ์ทั้งหลาย วฒันธรรมทางสังคม เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความ ประพฤติ
ปฏิบติัตามมารยาททางสังคม วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบักฎหมาย ซ่ึงก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ใน
สังคม และวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัจิตใจและศีลธรรม ซ่ึงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ  
 วราคม ทีสุกะ (2524,น. 33) ไดแ้บ่งวฒันธรรมออกเป็น 4 ประเภท คือ คติธรรมเป็น 
วฒันธรรมประเภทท่ีเก่ียวกบัหลกัการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ คติพจน์ค าสุภาษิต ตลอดจนศาสนสุภาษิต 
เนตติธรรม เป็นวฒันธรรมประเภทท่ีเก่ียวกบักฎระเบียบปฏิบติัตวับทกฎหมาย วตัถุธรรม เป็น 
วฒันธรรมทางวตัถุ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และสหธรรมเป็นวฒันธรรมประเภทท่ีเก่ียวกับ 
หลกัเกณฑ์การปฏิบติัการอยู่ร่วมกนั เช่น มารยาททางสังคม มารยาทในการรับประทานอาหาร 
มารยาทในการไปงานศพ มารยาทในการเขา้ฟังการปาฐกถา และการอภิปราย โดยในส่วนของ
วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุหรือวฒันธรรมทางจิตใจนั้น  
 นักวิชาการอย่าง งามพิศ สัตย์สงวน (2543,น. 53-54) ได้แบ่งวฒันธรรมประเภทน้ี
ออกเป็นประเภท 
ยอ่ยไดแ้ก่ 
  1. สถาบันสังคม อันได้แก่ สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา ศาสนา การแพทยแ์ละสาธารณสุข เป็นตน้ 
 2. วฒันธรรมประเภทท่ีเก่ียวกบัการควบคุมทางสังคม คือวฒันธรรมท่ีช่วยท าให้เกิด 
ระเบียบในสังคม ซ่ึงบางอยา่งจะเป็นการควบคุมอยา่งเป็นทางการ และบางอยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึง 
สามารถแบ่งเป็น   

 3. ศาสนา ซ่ึงในหลกัศาสนาจะมีขอ้ห้ามต่าง ๆ เช่น การห้ามลกัทรัพย ์หา้มด่ืม ของมึน
เมา ศาสนาจึงช่วยควบคุมทางสังคมได ้ 
 4. ความเช่ือทางสังคม คือ ระบบความคิดเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นของคน จ านวนมาก
ในสังคม เช่นในสังคมไทยคนจ านวนมากเช่ือเร่ืองนรก สวรรค์ บุญ บาป การท าบุญและ โลกหน้า  
ค่านิยม คือ มาตรฐานท่ีใชว้ดัวา่ส่ิงใดมีค่าในสังคมบา้ง เม่ือส่ิงใดมีค่า คนก็ อยากมีอยากเป็น อยาก
ไดค้วามเช่ือในค่านิยมของสังคมท าให้สังคมเกิดความมีระเบียบข้ึนได ้ ประเพณีต่าง ๆ แต่ละสังคม
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มีประเพณีต่าง ๆ ท่ีถือปฏิบติัสืบทอดกนัมา เป็นเวลาอนัยาวนาน เม่ือคนท าตามประเพณีจะท าให้เกิด
ความเป็นระเบียบในสังคมข้ึนได ้  
 5. กฎหมาย คือ การควบคุมสังคมโดยตรง และท าให้เกิดความมีระเบียบข้ึน ในสังคม
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.3.3.3 ศิลปวฒันธรรมไทยในปัจจุบนัไดมี้ความส าคญัมากข้ึน เพราะเป็น เคร่ืองบ่งช้ีถึง
พฤติกรรมความเจริญรุ่งเรือง หรือความกา้วหน้าของสังคมในอดีตซ่ึงเป็นพื้นฐาน เช่ือมโยงมาถึง
ปัจจุบนัทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีนโยบายท่ีจะรักษาศิลปวฒันธรรมเอาไวป้ระเทศไทยเป็นประเทศ
หน่ึงท่ีมีความตอ้งการท่ีจะศึกษารวบรวมศิลปวฒันธรรมไวใ้ห้คงอยู ่เพราะเป็นท่ี ประจกัษ์แลว้วา่
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณีท่ีปรากฏอยูทุ่กวนัน้ี ส่วนใหญ่มีก าเนิดมาจาก วฒันธรรมพื้นบา้น
ทั้งส้ิน ดงันั้นผลงานศิลปวฒันธรรมไทยจึงสมควรท่ีจะสงวนรักษา ศึกษา คน้ควา้ วิจยัและรวบรวม
ไว ้ซ่ึงลกัษณะการกระท าเช่นน้ีรวมเรียกวา่ การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 
 ประจกัษ์ สายแสง (2531) มีแนวคิดเก่ี ยวกบัการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมสรุป ได้ว่า 
ควรเร่ิมต้นด้วยการรวบรวม และจดัท าโดยการศึกษา ค้นควา้ วิจยั ซ่ึงให้อยู่ในแนวปฏิบติัของ 
ชาวบา้น ส่วนผูส้นับสนุนพึงให้การเสริมก าลงัเท่านั้น ทั้งน้ีจะตอ้งมีการร่วมมือกบักลุ่มวิชาการ 
กลุ่ม ผูใ้ชป้ระโยชน์จากศิลปวฒันธรรมไทย และกลุ่มผูส้นบัสนุนศิลปวฒันธรรมไทย  
 อารี สุทธิพนัธ์ (2528) ไดเ้สนอแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ไทย
ไวด้งัน้ี คือ 1.) การศึกษาทุกระดบัควรมีหลกัสูตรเก่ียวกบัคุณค่า และการสงวนรักษา วฒันธรรม
พื้นบ้านเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย  2.) ให้มีการตรากฎหมายในการท่ีจะอนุรักษ์วฒันธรรม
พื้นบา้น 3.) ควรจดัให้มีการส่งเสริมความรู้ในรูปแบบต่างๆ วา่ดว้ยแนวทางและ หลกัเกณฑ์ในการ
สงวนรักษา 4.) ควรจดัตั้งหน่วยงานหรือสถาบนัข้ึนรับงานดา้นวฒันธรรมพื้นบา้น โดยเฉพาะทั้งน้ี 
อาจเป็นการจัดตั้ งหน่วยงานใหญ่ หรือปรับปรุงขยายงานเดิมก็ได้ 5.) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ ง
พิพิธภณัฑส์ถาน เพื่อการเก็บรวบรวมไวใ้ห ้กวา้งขวางยิง่ข้ึนโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค 
 ศรีศกัร วลัลิโภดม (2555) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ว่าควร 
ประกอบดว้ยการด าเนินงานอยา่ง 3 อยา่ง คือ 
 1.) จดัใหมี้การสร้างพิพิธภณัฑส์ าหรับทอ้งถ่ินข้ึนในระดบั ต าบล หรือ หมู่บา้น อาจจะ
อาศยัวดัท่ีมีความเก่าแก่ของต าบล หรือทอ้งถ่ินเป็นศูนยก์ลาง ผูท่ี้ควรมีบทบาทใน การเก็บรักษาและ
ด าเนินการคน้ควา้ และรวบรวมส่ิงของเหล่าน้ี ควรเป็นพวกครูและนกัเรียน ครูประจ าโรงเรียนท่ี
สอนอยูในหมู่บา้นหรือต าบล ควรไดรั้บการอบรมในเร่ืองของศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น น ามาสอน
และสนบัสนุนใหเ้ด็กนกัเรียนไดแ้ลเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเป็นศิลปวฒันธรรมเดิมๆ ของสังคมท่ีตนอยู ่ 
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 2.) สนบัสนุนศูนยศิ์ลปวฒันธรรมในระดบัจงัหวดั หรือภูมิภาค หรือท่ีมี อยูท่ี่จะตั้งข้ึน
ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัศรีนครรินทรวิโรฒ และวิทยาลยัครู ซ่ึงสถานท่ีเหล่าน้ีจะ เป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูล หรือส่ิงของท่ีเป็นศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านของจงัหวดัไวอ้ย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้ และการศึกษาในอนาคต 3.) สนบัสนุนให้มหาวิทยาลยั
ส่วนกลางท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการสอนการวิจยัเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น จดัตั้ง
สถาบนัการวจิยัและขยายหลกัสูตร เพื่อเปิด การอบรมวชิาท่ีเก่ียวขอ้งน้ีใหก้บับรรดาอาจารย ์หรือครู
ท่ีท าหนา้ท่ีในการคน้ควา้ และสอนเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น 
 สุ ธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์  (2525)  ได้ เสนอแนวทางในการอนุ รักษ์และส่ง เส ริม 
ศิลปวฒันธรรมไทยไวด้งัน้ี  
 1.) การสอบสวน หมายถึง การพิจารณาไตร่ตรองเพื่อหาความจริงว่า ศิลปวฒันธรรม
ไทยแต่ละอย่าง มีสารประโยชน์อย่างไร ส่วนใดเป็นแก่นและส่วนใดเป็นกระพี้  ศิลปวฒันธรรม
นั้นๆ เหมาะสมกบักาลเทสะ และบุคคลเพียงใด  
 2.) การสะสาง หมายถึง การตอ้งรู้จกัแยกแยะ เลือกเป็นและขจดัส่วนท่ี เป็นโทษทิ้งเสีย 
การศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ีก็เป็นเพียงเพื่อให้รู้ขอ้เท็จจริง ให้รู้ปัญหา และเพื่อใช้เป็น แนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
 3.) การซ่อมเสริม หมายถึง การปรับปรุงเสริมแต่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ ยิ่งข้ึนโดย
น าเอาส่วนท่ีดีงามอยู่แลว้มาพฒันาแต่งเติมให้เหมาะสมกบักาลสมยั และความ เปล่ียนแปลงของ
สังคม รู้จกัใชค้วามรู้ความคิด วิธีการ และปัจจยัอ่ืนๆ เพื่อช่วยเพิ่มพูนคุณค่าและ ประสิทธิภาพของ
ศิลปวฒันธรรม 
 4.) การสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดค้นพฒันาให้มีการเพิ่มพูนให้ทวีคุณค่า และ
หลากหลายยิง่ข้ึน  
 5.) การส่ือสาร หมายถึง การพยายามแนะน า ชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนเห็น ความส าคญัของ
วฒันธรรมพื้นบา้นท่ีดีงาม มีการหวงแหน ร่วมกบัพิทกัษรั์กษา ร่วมกนถือปฏิบติั ร่วมกนัท านุบ ารุง   
 สมหวงั คงประยรู (2521) กล่าวถึงขั้นตอนการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ไวด้งัน้ี  
 1.) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากส่ิงต่างๆ เพื่อจะไดรู้้ความหมายในแง่อ่ืนๆ เช่น การรับ
อิทธิพลของทอ้งถ่ินอ่ืน หรือตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวพนักนั ในบางคร้ังอาศยัการเปรียบเทียบ กบัรูปแบบ 
หรือจากการสอบถามก็ได ้ 
 2.) การเก็บรวบรวมให้คงเร่ืองราวตามความเป็นจริงของส่ิงนั้นอยา่งไม่ บิดเบือน โดย
พิจารณาถึงคุณค่าทางดา้นต่างๆ ของศิลปวฒันธรรมว่า อะไรคือ จุดเด่น เพื่อจะได ้รักษาลกัษณะ
ส าคญันั้นไวใ้หม้ากท่ีสุด  
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  วีระ บ ารุงรักษ์ (2540) ได้เสนอแนวทางในการด าเนินการอนุรักษ์ และส่งเสริม 
วฒันธรรมไวด้งัน้ี  
 1.) จัดสรรบุคคลท่ีหน้าท่ีในการอนุรักษ์ และส่งเสริมวฒันธรรมจากผู ้ท่ีมีความ
ตระหนกัถึงความส าคญั และเขา้ใจในเน้ือหาสาระของศิลปวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริงวา่มี ขอบเขตแค่
ไหน อยา่งใด 
  2.) ส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบา้นโดยค านึงถึงด้านคุณภาพซ่ึงแสดงออกถึง ความเป็น
เอกลกัษณ์ของไทย ซ่ึงอาจจะรับเอาวฒันธรรมท่ีเหมาะสมมาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัวถีิชีวิต ของคนไทย
ดว้ย  
 3.) มีการประสานงานความร่วมมือในการด าเนินงานเพื่ออนุรักษ์และ ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน  
 4.) จดัตั้งสามพนัธ์ผูน้ าทอ้งถ่ิน เพื่อร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐในการ ด าเนินงาน
อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม แนวทางการอนุรักษ์ และการพฒัน ามรดกทางวฒันธรรม มี
ดงัน้ี  
  4.1.) ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการดา้นศิลปวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ ประชาชน
เห็นความส าคญัในทอ้งถ่ินของตน ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ระดบัทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ  
  4.2.) ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งแหล่งขอ้มูล และพิพิธภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน เพื่อ กระตุน้ให้
ประชาชนเก็บรวบรวมศิลปวฒันธรรมเพื่อเป็นเกียรติ และศกัด์ิศรีแก่ทอ้งถ่ินของตน  
  4.3.) ให้ความรู้แก่ชาวบา้น เพื่อให้เห็นคุณค่า และความส าคญัของ วฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ด้วยการท าให้ประชาชน เขา้ใจ เช่น 
วฒันธรรม การแต่งกาย ภาษา วฒันธรรมการตอ้นรับแขก เม่ือประชาชนตระหนกัใน คุณค่า ก็จะเกิด
ความรัก และหวงแหนในวฒันธรรมนั้นๆ  
  4.4.) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ งองค์กรทางวฒันธรรม เพื่อสนับสนุนงานด้าน 
วฒันธรรม และการอนุรักษ์พฒันา เช่น การจดัตั้งชมรมวฒันธรรมข้ึนในสถาบนัการศึกษาของ 
หมู่บา้น รวมทั้งสอดแทรกวตัถุประสงค์ด้านการอนุรักษ์พฒันาวฒันธรรมเขา้ไปในองค์กร และ 
ชุมชนของหมู่บา้น 5.) สนบัสนุนให้ประชาชนจดักิจกรรมทางวฒันธรรม โดยเน้นในดา้น ความ
สนุกสนาน และความสามคัคีพร้อมกบัสอดแทรกความรู้ดา้นวชิาการ และแนวทางการ อนุรักษ ์และ
พฒันาตลอดจนการส่งเสริมใหฟ้ื้นฟูศิลปวฒันธรรมท่ีจะสูญหายไปดว้ย  
 แนวคิดเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม อธิบายถึงความส าคญัและคุณค่าของศิลปวฒันธรรม
ไทยท่ีมีดว้ยกนัมากหมายหลายแขนง ซ่ึงในปัจจุบนัศิลปวฒันธรรมไทยบางอยา่งหาชมไดย้ากและ
ถูกลืมเลือนไป ดงันั้นเม่ือมีการน าเสนอภาพถ่ายและเร่ืองราวศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์จึง
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เป็นการลดช่องว่างในการเขา้ถึงส่ือศิลปวฒันธรรมนั้นๆไดง่้ายข้ึน จึงเกิดความเช่ือมโยงระหว่าง
ศิลปวฒันธรรมไทยและเทคโนโลยี เปรียบไดว้า่เป็นการพบกนัระหวา่งยุคเก่าและยุคใหม่ ท่ีความ
เขา้ใจในเร่ืองของคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมไทยอาจมีไม่เท่ากนั ผูว้ิจยัจึงจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึง
เร่ืองราวของศิลปวฒันธรรมไทยก่อนท่ีจะน ามาเช่ือมโยงกบัส่ือออนน์ท่ีน าภาพถ่ายศิลปวฒันธรรม
ไทยแต่ล่ะประเภทแต่ล่ะแขนงมาน าเสนอ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงผลวเิคราะห์ท่ีสมเหตุสมผล และน าไปใชศึ้กษาเพิ่มเติมและพฒันาต่อไปไดใ้นอนาคต 
 
 2.4 แนวคิดทฤษฎกีลุ่มส่ือสารเชิงศิลปวฒันธรรม (cultural Communication) 

2.4.1 ค าวา่ “ศิลปวฒันธรรม”  ในมิติของสังคมไทย การให้ความหมายมกัจะไปผูกติดกบัส่ิงท่ี
ดี ท่ี สุด  เ ป็นค าพูด ท่ี ดี ท่ี สุด การกระท า ท่ี ดี ท่ี สุด  ท่ีมนุษย์เคยกระท ามา ซ่ึ ง ปัจ จุบันค าว่า 
“ศิลปวฒันธรรม” ไดเ้ปล่ียนไปในลกัษณะของศิลปวฒันธรรมมวลชน และศิปวฒันธรรมร่วมสมยั 
เรย์มอนด์วิล เลียมส์(Raymond Williams) นักทฤษฎี culture theory ได้ทลายจุดยืนเดิมมองว่า
วฒันธรรมมาจากสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ซ่ึงทฤษฎีการส่ือสารเป็นศาสตร์รุ่นน้องท่ีรับมาจากสาขา
มนุษยศ์าสตร์ วิเลียมส์มองศิลปวฒันธรรมท่ีบริบททางสังคม โดยมองว่าศิลปวฒันธรรมในยุค
โบราณเนน้การพูดคุย มีการใชภ้าษาในการส่ือสาร ต่อมาในยุคเกษตรกรรม ในช่วงแรกๆ มนุษยมี์
ความผูกพนักบัการเกษตร มีการปลูกพืชผกั จึงมีการผูกพนักบัแรงงาน ผูค้น เกิดการอบรมบ่มเพาะ
ข้ึนในสังคม 
 เรย์มอน วิลเลี่ยม(Raymond Williams) นักวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมศึกษาชาว
อังกฤษได้ให้ความหมายไว้ว่าศิลปวัฒนธรรมคือรูปแบบของวิถีชีวิตที่แสดงออกให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมซ่ึงในแต่ละสังคมก็มีความแตกต่างของรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้คนมากมายซ่ึงเกี่ยวโยงเร่ืองของกลุ่มคน ชนช้ัน ภาษา ชาติพันธ์ุ เ ร่ืองเพศสภาวะ ฯลฯ
ศิลปวฒันธรรมจึงเป็นอะไรท่ีเราสัมผสัได ้ไม่เป็นอะไรท่ีนามธรรมมากนกัแต่ส่ิงท่ีบอกวา่สัมผสัได ้
(ในแง่ของรูปธรรม)ก็มกัเป็นอะไรท่ีค่อยๆ เปล่ียนแปลง 
 เรย์มอนด์วลิเลยีมส์ ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 4 ยุค คือ 
          1. ยุคแรก ยุคศิลปวฒันธรรมชั้นสูง –วฒันธรรมชั้นล่าง โดยแบ่งวิธีคิดเป็น 2 แนวทาง 
คือศิลป วฒันธรรมชั้นล่างผูกพนักบัการเกษตร การใชแ้รงงาน กลุ่มคนในชนชั้นน้ีกิจกรรมท่ีท าคือ
การเกษตรมีการใชแ้รงงาน ส่วนศิลปวฒันธรรมชั้นสูงจะฉีกตวัเองออกจากการเกษตร และหนัมาท า
กิจกรรมท่ีใชส้มอง เม่ือสังคมแบ่งเป็นชนชั้น คนท่ีมีศิลปวฒันธรรมก็คือ คนชั้นสูง ดงันั้น กลุ่มคน
ชั้ นสูงจึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและคนชั้ นล่างไม่ มี ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการมอง
ศิลปวฒันธรรมในยคุแรกน้ีในประเทศไทยก็มีลกัษณะเดียวกนั 



31 

          2. ยุคล่าอาณานิคม  เม่ือวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา ศิลปวฒันธรรมชั้นสูงได้เปล่ียน
ความคิดใหม่ โดยมองวา่การกระท าเลียนแบบตะวนัตก เรียกวา่ เป็นผูท่ี้มีศิลปวฒันธรรม (โดยใชไ้ม้
บรรทดัตะวนัตกเป็นเกณฑว์ดั) อาทิ การแต่งตวั การใชช้อ้นส้อม การนบัถือศาสนา และอะไรท่ีเป็น
แบบยุโรปหรือฝ่ังตะวนัตก ก็ถือวา่เป็นศิลปวฒันธรรมชั้นสูง ส าหรับในประเทศไทยในช่วงรัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงคราม บริหารประเทศก็ไดรั้บเอาศิลปวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาเพื่อท าใหป้ระเทศ
ไทยมีความศิวิไลซ์ โดยการประกาศรัฐนิยมออกมา เช่น การเปล่ียนวนัปีใหม่ จากเดิมวนัท่ี 13 
เมษายนเป็นวนัปีใหม่ไทย ก็ไดเ้ปล่ียนเป็นแบบสากลคือ วนัท่ี 1 มกราคมของทุกปีเป็นวนัปีใหม่ 
        3. ยุคศิลปวัฒนธรรม คือ ความเสมอภาค  ในยุคน้ีเกิดค าถามว่า เม่ือมีชนชั้นเกิดข้ึน 
ศิลปวฒันธรรมท าให้เกิดความไม่เสมอภาค จึงลุกข้ึนมาทา้ย โดยเดินคู่กนัไประหว่างคนท่ีเช่ือว่า 
ศิลปวฒันธรรมชั้นสูงยงัมีอยู ่โดยเดินตามสายของตนเองตามลทัธินาซี ท่ีมีการลุกข้ึนมาสั่งฆ่าล้าง
เผา่พนัธ์ุ ขณะท่ีอีกฝ่ังลุกข้ึนมาเรียกร้องความเสมอภาคโดยอิงทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม ศิลปวฒันธรรมใน
ยุคน้ีสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษยไ์ด้ เช่น ในกรณีเร่ืองของรองเทา้ รูปแบบของ
รองเทา้แบบเปิดหวัเปลือยส้น และแบบปิดหวั หุม้ส้น  หากมองในกลุ่มศิลปวฒันธรรมเสมอภาคจะ
ไม่คุยถึงว่าแบบไหนจะดีกว่ากนัหรือใครสวมรองเทา้แบบไหนแลว้จะดีกว่ากนัอย่างไร หรือใคร
สวมแบบไหนจะมีศิลปวฒันธรรมอย่างไร แต่ในกลุ่มศิลปวฒันธรรมเสมอภาคจะมองวา่คู่ไหนจะ
สนองความต้องการของมนุษย์ได้ดีกว่ากัน จะไม่มองว่าสวมรองเท้าแตะเปิดหัวเปิดส้นไม่มี
ศิลปวฒันธรรมเท่ากบัสวมรองเทา้แบบหุม้ส้น ปิดหวัปิดส้น 
       4. ยุคศิลปวฒันธรรมในแง่กระบวนการและการต่อสู้  เป็นการเรียกร้องศิลปวฒันธรรม
โดยมุ่ง เน้นไปท่ีทฤษฎีกลุ่มกระบวนการการผลิตซ ้ าทางว ัฒนธรรม โดยการผลิตซ ้ าทาง
ศิลปวฒันธรรมจะต้องมีกระบวนการดังแนวคิดเร่ืองการผลิตซ ้าเพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
(Reproduction for Culture Transmission) ของวอลเตอร์ เบนจามิน (Walter Benjamin)เห็นว่า
ขอ้เสนอเร่ืองการสร้างอุตสาหกรรมศิลปวฒันธรรมเป็นมุมมองของศิลปวฒันธรรมชนชั้นท่ีเรียก
ตวัเองวา่ ผูดี้หรือกลุ่มชนชั้นสูงท่ีประสงค์จะเห็นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของงานศิลปะท่ี ไม่มี
การลอกเลียนแบบเบนจามินเช่ือวา่ถา้มองจากจุดยืนประชาธิปไตยวฒันธรรมจะเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีดี
มากท่ีศิลปะพิเศษหายากของชนชั้นสูงจะไดถู้กแพร่กระจายไปในราคาถูกให้ประชาชนทัว่ไปไดมี้
โอกาสเขา้ถึงการผลิตซ ้ าและการท่ีประชาชนน าไปสู่ชีวิตประจ าวนัของพวกเขาจึงเป็นเร่ืองดีและ
ก่อให้เกิดการตีความหมายใหม่ๆ จากมวลชนอนัหลากหลายไม่จ  าเป็นตอ้งผูกขาดการตีความศิลปะ
โดยผูเ้ช่ียวชาญศิลปะขั้นสูงอีกต่อไปเบนจามินเห็นว่าการเสพงานศิลปะแบบ อุตสาหกรรม
ศิลปวฒันธรรมไม่จ  าเป็นตอ้งท าใหลื้มปัญหาทางโลกในชีวิตประจ าวนัตรงกนัขา้มเน้ือหา สาระของ
ส่ือมวลชน หลายเร่ือง กลบัช่วยให้ประชาชนเขา้ร่วมในการปฏิบติัการทางสังคมและมีความคิด
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สร้างสรรคไ์ดม้ากข้ึนเน่ืองจากการผลิตซ ้ าและการแพร่กระจายของศิลปวฒันธรรมไปสู่มวลชนเป็น
ส่ิงท่ีดีเบนจามินจึงเห็นประโยชน์และสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิต 
ศิลปวฒันธรรม สินคา้ให้มวลชนนอกจากนั้นเขาเห็นว่าในระบบการผลิตแบบทุนนิยมการสร้าง
ศิลปวฒันธรรมเป็นสินคา้มวลชนเป็นไปเพื่อรับใช้การเมืองการเมืองในท่ีน้ีไม่ใช่โลกอนัสมบูรณ์
แบบแต่เป็นการเมืองในวิถีประจ าวนัของประชาชนซ่ึงหมายถึง ศิลปวฒันธรรมกลายเป็นพื้นท่ีของ
การ ต่อสู้ในการสร้างนิยามความหมายหรือการตีความหมายใหม่ๆของประชาชนนั่นเอง ดงันั้น 
กระบวนทศัน์ของการมองศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ในแนวความหมายเดิมและความหมายใหม่
จึงแตกต่างไปข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของโลกและแนวคิดการตีความทางศิลปวฒันธรรมท่ี
แตกต่างไปจากเดิม 

 แนวคิดและทฤษฎีอุตสาหกรรมศิลปวฒันธรรม (Cultural Industry) ของธีโอดอร์อดอร์
โน (Theodor Adorno)มองศิลปวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมและวถีิการผลิตท่ีเนน้ขาย
ไดใ้นปริมาณมากมนุษยเ์ราจะไม่ไดรู้้สึกถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรมท่ีเสพอยูแ่ละจะไม่รู้สึกสูญเสีย
หากวา่ศิลปวฒันธรรมนั้นไดสู้ญสลายไป 
 กาญจนา แก้วเทพ (2553) กล่าวว่า ในสังคมก่อนหน้ายุคปัจจุบนันั้นการสร้างสรรค์
ศิลปวฒันธรรม(Cultural production)นั้นจะมีการด าเนินการโดยปัจเจกบุคคล(ศิลปิน) หรือเป็นกลุ่ม
บุคคล (กลุ่มช่าง) ท่ีมีลกัษณะเป็นงานหัตถกรรม ศิลปกรรม /นาฏกรรม ฯลฯ เป็นงานท่ีท าอย่างมี
แรงบนัดาลใจของบุคคล เป็นจุดเร่ิมตน้ เนน้คุณค่าเชิงสุนทรียะ ความงดงาม/แสดงถึงความเป็นจริง
ของโลก/ชีวิต ไม่มีระยะเวลาก าหนดท่ีตายตวั และมกัจะอยู่เป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนือมิติเศรษฐกิจ 
ฯลฯ ลักษณะท่ีกล่าวมาทั้ งหมดจะตรงกันข้ามกับการสร้างสรรค์งานศิลปวฒันธรรมในยุค
อุตสาหกรรมสร้างศิลปวฒันธรรม ซ่ึงไดน้ าเอารูปแบบกระบวนการผลิตสินคา้ในโรงงาน ท่ีเรียก
กวา่ “ระบบสายพาน” มารใชโ้ดยมีการแบ่งขั้นตอนของงานอยา่งละเอียดและใชร้ะบบการแบ่งงาน
ท าเป็นส่วนๆ ระบบการท างานเช่นน้ีใช้แรงบันดาลใจของบุคคลเพียงเล็กน้อย ลดคุณค่าเชิง
สุนทรียะ มีการก าหนดระยะเวลาตายตวั และเป็นระบบการผลิตศิลปวฒันธรรมท่ีเขา้มาผูกพนักบั
เป้าหมายเศรษฐกิจอยา่งแน่นอน 

 จะเห็นวา่นกัทฤษฎีในเชิงวิพากษ์นั้นไดมี้มุมมองของศิลปวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึง
มุมมองท่ีแตกต่างน้ีอยู่ภายใตศิ้ลปวฒันธรรมท่ีก าลงัจะเป็นศิลปวฒันธรรมเดียวกันอนัเรียก ว่า
ศิลปวฒันธรรมโลก (global culture) ซ่ึงเป็นประเด็นเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ท่ีการกระจายของส่ือเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้สัมผสัรับรู้เร่ืองราวภาพและเหตุการณ์ในเวลาเดียวกนัทัว่โลกปรากฏการณ์
เช่นน้ีท าใหโ้ลกท่ีหลากหลายแตกต่างกนั กลายสภาพเป็น “หมู่บา้นโลก” ซ่ึงนกัวชิาการ บางคนเห็น
วา่โลกาภิวตัน์เป็นกระบวนการท่ีจะท าใหเ้กิดการกลืนกลายความหลากหลายทางศิลปวฒันธรรม 
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 ขณะท่ีนกัทฤษฎีวิพากษม์องวา่ การท าให้เป็นทั้งหมดของลทัธิบริโภคนิยมและการท า
ให้เป็นสินค้ามันลงรอยสอดคล้องไปกับความหลากหลายแบบหลากชาติ (  multinational 
diversification ) ซ่ึงไดไ้ปกดักร่อนความรับรู้เก่ียวกบัความจริงโดยสนบัสนุนการเลียนแบบและการ
ท าส าเนาจากส าเนาอีกทีหน่ึง ( pastiche and copies of copies) ผลิต “ความสาบสูญหรือความไม่มี
ตัวตนของปัจเจกชนข้ึนมา”ซ่ึงนั่นหมายถึงกระบวนการของโลกาภิวตัน์ท่ีจะท าให้ทุกท่ีเป็น
ศิลปวฒันธรรมโลกเป็นลทัธิบริโภคนิยมนั้นไดก่้อให้เกิดความแตกต่างบนความหลากหลายเพราะ
ความแตกต่างของแต่ละเช้ือชาติชาติพนัธ์ุเช่น ถึงแมว้ยัรุ่นไทยจะรับเอาศิลปวฒันธรรมหรือสินคา้
สากลจากอเมริกาหรือญ่ีปุ่นมาก็คงมีกระบวนการใชส้ัญญะในความหมายท่ีแตกต่างไปจากวยัรุ่นใน
เอเชียประเทศอ่ืนหรือชาติอ่ืน 
 หากมองในมิติการส่ือสาร กระแสโลกาภิวตัน์ท าให้ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินเปล่ียนไป
เกิดการผสมผสานระหวา่งศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัวฒันธรรมโลก จุดยืนศิลปวฒันธรรมโลกเขา้
สู่ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในเชิงบวก ศิลปวฒันธรรมภายนอกน าพาส่ิงดีๆเขา้สู่ชุมชนเป็นหมู่บา้น
โลก การใช้ทฤษฎีอย่างรอบด้านจะต้องมองกระแสโลกาภิวตัน์ทั้งด้านบวก ด้านลบ และแบบ
ผสมผสาน 
 ดังแนวคิดการข้ามสายพันธ์ุทางศิลปวัฒนธรรม เม่ือน าแนวคิดของโฮม่ี บาบา 
(HomiBhabha)มาอธิบายปรากฏการณ์โลกาภิวตัน์ หรือปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นโลกและความ
เป็นทอ้งถ่ิน  

 อาจกล่าวไดว้า่ สัมพนัธภาพระหวา่งศิลปวฒันธรรมต่างๆ ท่ีมีการพบปะต่อรองนั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งแสดงออกในรูปของการครอบง าตามแนวทางทฤษฎีจกัรวรรดินิยมทางศิลปวฒันธรรม
เท่านั้น ทั้งน้ี มาร์แวน ไครด้ี และแพทริกเมอร์ฟ่ี (Kraidy and Murphy) ไดอ้ธิบายวา่ การพบปะกนั
ดังกล่าวสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของการข้ามสายพันธ์ุทางศิลปวฒันธรรม(cultural 
hybridity)ท่ีมิได้มีเพียงหน่ึงเดียว ในบางคร้ัง กระบวนการผสมผสานอาจเป็นไปแบบลงตัว
(articulation)  อาทิ การผสมระหวา่งพิซซ่าอิตาเลียนกบัผดัข้ีเมาแบบไทยกลายเป็นพิซซ่าหน้าผดัข้ี
เมาไก่ บางคร้ังอาจเป็น กระบวนการท่ีศิลปวฒันธรรมโลกและทอ้งถ่ินเดินไปอยา่งคู่ขนาน (running 
in a parallel line)หรือท่ีต่างฝ่ายต่างแยกกนัอยู ่อาทิ แผงจ าหน่ายนิตยสาร/หนงัสือพิมพท่ี์จะมีทั้งส่ือ
ไทย ฝร่ัง จีน ญ่ีปุ่น นิตยสารพระ นิตยสารแนวผีลึกลับ นิตยสารแนววิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
บางคร้ังก็อาจเป็นส่วนผสมท่ีเขา้กนัไดไ้ม่สนิท(unplugging)อาทิ กรณีผูสู้งอายุชมรายการมิวสิควิดี
โอเพลงของวยัรุ่นทางเอ็มทีวีแลว้ดูไม่เขา้ใจเพราะรหสัของภาพโทรทศัน์ท่ีตดัต่อแบบเร็วๆแตกต่าง
จากรหสัท่ีคนแก่จะเขา้ใจไดแ้ละในบางคร้ัง การผสมผสานทางศิลปวฒันธรรมก็อาจน าไปสู่ความ
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ขดัแยง้(conflict)ไดเ้ช่นกนั อาทิ กรณีของฮอลลีวูด้ท่ีสร้างภาพยนตร์เร่ือง Anna and the king และมี
กระแสต่อตา้นจากรัฐบาลกบัประชาชนไทยหลายกลุ่ม 

 ดว้ยเหตุน้ี นกัวิชาการตะวนัตกอย่าง โรแลนด์ โรเบิร์ตสัน(Roland Robertson) จึงได้
พฒันาจุดยนืแบบพหุนิยม(pluralism)มาอธิบายปฏิสัมพนัธ์ของความเป็นโลกและทอ้งถ่ินเสียใหม่วา่ 
ศิลปวฒันธรรมมีความหลากหลาย และมิใช่จะมีแต่ดา้นครอบง าหรือลกัษณะท่ีส าเร็จรูปแต่เพียง
หน่ึงเดียว และเขาได้เรียกว่า การผสมผสานความเป็นโลกและความเป็นท้องถ่ิน หรือท่ีใน
ภาษาองักฤษใช้ค  าว่า globalization ซ่ึงยืมมาจากค าท่ีมกัใช้กนั ธุรกิจข้ามชาติของประเทศญ่ีปุ่น 
ปรากฏการณ์น้ีเช่ือว่า เม่ือก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวตัน์ กระบวนการส่ือสารจะท าหน้าท่ีในการ
สร้าง วฒันธรรมลูกผสม(hybrid cultures) อยู่อย่างต่อเน่ือง หรืออีกนัยหน่ึง ความเป็นโลกท่ีถูก
ส่ือสารขา้มชาติออกไปนั้นจะกลายมาเป็นวตัถุดิบท่ีน าเขา้มาผนวกกบัศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมของ
ทอ้งถ่ิน แต่ละแห่งเสมอ ตวัอยา่งเช่น ในขณะท่ีการ์ตูนสมยัใหม่เป็นวตัถุดิบทางวฒันธรรมท่ีส่งออก
จากโลกตะวนัตก แต่เม่ือมาถึงสังคมไทย ขณะท่ีรูปแบบของการ์ตูนยงัคงรักษาคุณค่าในแบบส่ือ
ของตะวนัตกเอาไวแ้ต่ทวา่ เน้ือหาและกลวธีิการน าเสนอกลบัมีการผนวกผสานเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทยบางอยา่งลงไปในส่ือการ์ตูนสมยัใหม่ได ้ดงัปรากฏในการ์ตูนแบบไทยเร่ือง สุดสาคร สังขท์อง 
แกว้หน้ามา้ อภินิหารขวานฟ้า หนุมาน ไปจนถึงเน้ือเร่ืองการ์ตูนท่ีหยิบยืมมาจากศิลปวฒันธรรม
ชั้นสูง อาทิ พระมหาชนก และศิลปวฒันธรรมเร่ืองเล่าแบบทอ้งถ่ิน อาทิ ผูใ้หญ่มากบัทุ่งหมาเมิน 
หรือในกรณีของศิลปวฒันธรรมญ่ีปุ่นอย่างเช่น ศิลปวฒันธรรมชาเขียว ในสังคมญ่ีปุ่น ชาเขียว
อาจจะเคยด ารงอยูใ่นพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิและถูกใชเ้พื่อประเพณีการตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน แต่พอ
มาถึงสังคมไทย เราก็ได้ร้ือถอนความหมายแบบพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิของชาเขียวออกไป และใส่
ความหมายใหม่ให้เป็นศิลปวฒันธรรมลูกผสมแบบไอศกรีมชาเขียว เคก้ชาเขียว ชาเขียวบรรจุขวด
พร้อมด่ืม ยาสีฟันชาเขียว ลูกกวาดชาเขียว คุ๊กก้ีชาเขียว ขนมกรอบชาเขียว ไปจนถึงผา้อนามยัชา
เขียว(สมสุขหินวมิาน) 
 2.4.2 รูปแบบของการผสมผสานขา้มสายพนัธ์ มี 4 รูปแบบคือ 

1. รูปแบบนกแกว้ เป็นการรับศิลปวฒันธรรมมาโดยตรง 
2. รูปแบบอะมีบา เป็นการรับเอาศิลปวฒันธรรมภายนอกมาแลว้ปรับเปล่ียน หรือการ

เปล่ียนเน้ือนอกแต่เน้ือในยงัเหมือนเดิม 
3. รูปแบบปะการัง  ลกัษณะศิลปวฒันธรรมภายนอกยงัด ารงอยูแ่ต่ภายในเปล่ียนแปลง

ไปแลว้ 
4. รูปแบบผเีส้ือ ลกัษณะของการกลายพนัธ์ุจากดกัแดเ้ป็นผีเส้ือ 
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2.4.3 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปวฒันธรรมโลกและศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีการปรับตวัหรือ
ผสมผสานเข้าหากันอย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา ตามทฤษฎีการผสมผสานข้ามสายพนัธ์ุทาง
ว ัฒนธรรม โฮม่ี  บาบา (HomiBhabha)ผู ้ซ่ึ ง เสนอความคิดว่า  โดยธรรมชาติแล้วไม่ เคยมี
ศิลปวฒันธรรมใดท่ีเป็นหน่ึงเดียวแต่ทุกศิลปวฒันธรรมจะมีลกัษณะเป็นแบบ “พนัธ์ุทางลูกผสม”
(hybrid)หรืออีกนยัหน่ึงไม่มีศิลปวฒันธรรมใดๆท่ีจะสมบูรณ์ในตวัเอง แต่ทุกศิลปวฒันธรรมจะ
เปล่ียนแปลงแปลงอย่างสัมพนัธ์กับวฒันธรรมอ่ืนตลอดเวลากระบวนการผสมผสานข้ามสาย
พันธ์ุทางวฒันธรรม(cultural hybridisation) จึงเป็นพื้นท่ีใหม่ของการต่อรองและสร้างสรรค์
ความหมายใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนตลอดเวลาในโลกแห่งศิลปวฒันธรรม 

 ตวัอย่างงานท่ีศึกษาการส่ือสารตามแนวทฤษฎีการผสมผสานทางศิลปวฒันธรรม 
ได้แก่ งานวิจยัของ ลดัดา จิตตคุตตานนท์ เร่ือง อตัลกัษณ์การท่องเท่ียวไทยในยุคโลกาภิวตัน์: 
กรณีศึกษาตลาดน ้าด าเนินสะดวก อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี พบวา่ การผสมผสานระหวา่ง
วฒันธรรมท้องถ่ินและศิลปวฒันธรรมโลกเข้าด้วยกนัของตลาดน ้ าด าเนินสะดวกได้ก่อให้เกิด
ศิลปวฒันธรรมรูปแบบใหม่ข้ึน โดยมีลกัษณะเป็นแบบปะการัง กล่าวคือ รูปแบบของอตัลกัษณ์
ตลาดน ้ าด าเนินสะดวกยงัด ารงโครงสร้างรูปแบบของศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมในชุมชนไว ้แต่เน้ือหา
ท่ีอยู่ภายในศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินมีการเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ยุคโลกาภิวตัน์ น าไปสู่การเกิดศิลปวฒันธรรมเชิงพาณิชยเ์ก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีผ่าน
การผสมผสานกนัอยา่งลงตวั เพื่อใหแ้หล่งท่องเทียวนั้นสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้

 สมสุข หินวิมาน กล่าวว่า  โลกาภิว ัตน์ เ กิดมาจากการเ ช่ือมร้อยระหว่างกัน
(interconnection)หรือ การท่ีทุกชาติในโลกมีสายสัมพนัธ์บางเส้นท่ีโยงใยระหว่างกันอยู่ สาย
สัมพนัธ์น้ีไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัของการเช่ือมโยงขา้มพื้นท่ีทางกายภาพหรือพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์เท่านั้น 
แต่ยงัหมายรวมถึงลกัษณะของการขา้มพรมแดนทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศิลปวฒันธรรม 
ด้วยเช่นกัน เช่น ในขณะท่ีโลกาภิวตัน์อาจปรากฏออกมาชัดเจนในรูปของการเคล่ือนยา้ยข้าม
พรมแดนทางภูมิศาสตร์ของผูค้น นกัท่องเท่ียว แรงงานขา้มชาติ ผูล้ี้ภยั บุคลากรทางวิชาชีพ เป็นตน้ 
แต่ในอีกดา้นหน่ึงโลกาภิวตัน์ยงัถูกมองดว้ยวา่เป็นการเช่ือมร้อยชาติต่างๆและคนแต่ละคนผา่นมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวฒันธรรม อาทิ การบริโภคข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองผ่าน
ส านักข่าวขา้มชาติ หรือการเสพวิถีชีวิตแบบอเมริกันชนผ่านการใช้ผลิตภณัฑ์ของแอมเวย์ผ่าน
ร้านอาหารอย่างแมคโดนลัด์พิซซ่า และเคเอฟซี หรือการเสพภาพยนตร์ฮอลลีวูดของอเมริกาท่ีจดั
จ าหน่ายไปทัว่โลกเป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีโลกาภิวตัน์จึงมีความสัมพนัธ์ยิ่งกบั “เบา้หลอม”ท่ีท าให้เกิด
การเสพวฒันธรรมท่ีเหมือน/ร่วมกนัทัว่โลก และท าให้คนทั้งโลกมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างไปจาก
การเสพคุณค่าความหมายแบบท่ีเคยสัมผสัไดจ้ากศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมในทอ้งถ่ินของตน 
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 ดงันั้น อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าความส าคญัของการศึกษาศิลปวฒันธรรมจึงตอ้งศึกษา
ควบคู่ไปกบัการการศึกษาการส่ือสารเน่ืองจากศิลปวฒันธรรมเล็กๆเช่น ประเพณี และพิธีกรรมใน
ทอ้งถ่ินก าลงัมีแนวโน้มค่อยๆเร่ิมสูญสลายไป จึงมีกระแสการร้ือฟ้ืนและรณรงค์ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินให้คงอยูต่่อไป รวมทั้งกระบวนการผลิตงานศิลปวฒันธรรมเกิดข้ึนและขยายตวัมากข้ึนท า
ให้โลกวิชาการหนัมาสนใจและพฒันาเคร่ืองมือและวิธีวิทยาในอนัท่ีจะท าความเขา้ใจปรากฏการณ์
ดงักล่าวอยา่งเป็นจริงเป็นจงัดว้ยทฤษฎีของส านกัศิลปวฒันธรรมศึกษาดงัจะเห็นไดจ้ากงานวจิยัดา้น
การส่ือสารหลายๆ เร่ืองท่ีหันเหความสนใจและประยุกต์ทฤษฎีทางศิลปวฒันธรรมมาอธิบาย
ปรากฏการณ์ของส่ือและสังคมมากข้ึน 
  
2.5 แนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย  

2.5.1 การคน้ควา้วิจยัควรศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของ 
ทอ้งถ่ิน จงัหวดั ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมุ่ง
ศึกษาใหรู้้ความเป็ นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบนั 

  การอนุรักษ์โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในทอ้งถ่ินตระหนกัถึงคุณค่าแก่นสาระและ 
ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรม 
ต่างๆ สร้างจิตส านึกของความเป็นคนท้องถ่ินนั้นๆ ท่ีจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท่ีเป็น 
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินรวมทั้งสนบัสนุนให้มีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑชุ์มชนข้ึน เพื่อแสดง 
สภาพชีวติและความเป็นมาของชุมชน อนัจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย 

 การฟ้ืนฟูโดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที'ก าลงัสูญหาย หรือที'สูญหายไปแลว้มาท าให้มี 
คุณค่าและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยม 

  การพฒันาควรริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกบัยคุสมยัและเกิด 
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพฒันา 7 
อาชีพควรน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด 
และการบริหาร ตลอดจนการป้องกนัและอนุรักษสิ์'งแวดลอ้ม 

  การถ่ายทอดโดยการน าภูมิปัญญาที'ผา่นมาเลือกสรรกลนักรองดว้ยเหตุและผลอยา่ง ' 
รอบคอบและรอบดา้น แลว้ไปถ่ายทอดให้คนในสังคมไดรั้บรู้เกิดความเขา้ใจ ตระหนกัในคุณค่า 
คุณประโยชน์และปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผา่นสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และการ 
จดักิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ  
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  ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและ
พฒันา ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื'อจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง
ต่อเน่ือง  

 การเผยแพร่ แลกเปลี'ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ และ 
แลกเปล่ียนภูมิปัญญาและวฒันธรรมอยา่งกวา้งขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่างๆ 
ดว้ยสื'อและวธีิการต่างๆ อยา่งกวา้งขวางรวมทั้งกบัประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก  

2.5.2 การเสริมสร้างปราชญ์ทอ้งถ่ิน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของ 
ชาวบา้น ผูด้  าเนินงานใหมี้โอกาสแสดงศกัยภาพดา้นภูมิปัญญาความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีมีการ
ยกยอ่งประกาศเกียรติคุณในลกัษณะต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการส่งเสริมการท่องเที'ยวเชิงอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมทางศิลปกรรม ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ 'งแวดล้อมทางสังคม การเผยแพร่งาน
ศิลปกรรมเอกลกัษณ์ของจงัหวดั เพชรบูรณ์ เพื 'อการสร้างความเขม้ของชุมชนท่ีน าการลดละเลิก
อบายมุขทั้งปวง การ ประชาสัมพนัธ์ให้นกัท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไปไดเ้ห็นความส าคญัของเมือง
ในประวติัศาสตร์ ผลงานดา้นศิลปกรรม ท่ีนอกเหนือจากการบริการการท่องเที'ยวตามธรรมชาติ
แลว้ การหาวิธีลดละ เลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนก็น่าจะเป็น
แนวทางหน่ึงท่ีจะ สามารถสร้างความสุขในชุมชนไดอ้ย่างยงัยืน ผูว้ิจยัจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าการ
วจิยัพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามเพื่อใหชุ้มชนไดเ้กิดความรักและ
หวงแหน สืบไป 

2.5.3 วฒันธรรมพื้นบา้นในปัจจุบนัไดมี้ความสาคญัมากข้ึน เพราะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงพฤติกรรม
ความเจริญรุ่งเรือง หรือความกา้วหน้าของสังคมในอดีตซ่ึงเป็นพื้นฐานเช่ือมโยงมาถึงปัจจุบนัทุก
ชาติทุกภาษาต่างก็มีนโยบายท่ีจะรักษาวฒันธรรมพื้นบา้นไว ้ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความ
ตอ้งการท่ีจะศึกษารวบรวมวฒันธรรมพื้นบา้นไวใ้ห้คงอยู่ เพราะเป็นท่ีประจกัษ์แลว้ว่าเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมประเพณีท่ีปรากฏอยู่ทุกวนัน้ี ส่วนใหญ่มีกาเนิดมาจากวฒันธรรมพื้นบา้นทั้งส้ิน 
ดงันั้นผลงานวฒันธรรมพื้นบา้นไทยจึงสมควรท่ีจะสงวนรักษา ศึกษาคน้ควา้ วิจยัและรวบรวมไว ้
ซ่ึงลกัษณะการกระทาเช่นน้ีรวมเรียกวา่ การอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้น 20  

 ประจกัษ์ สายแสง มีแนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบา้นสรุปได้ว่า ควร
เร่ิมตน้ดว้ยการรวบรวม และจดัทาโดยการศึกษา คน้ควา้ วิจยั ซ่ึงให้อยูใ่นแนวปฏิบติัของชาวบา้น 
ส่วนผูส้นับสนุนพึงให้การเสริมกาลงัเท่านั้น ทั้งน้ีจะตอ้งมีการ่วมมือกบักลุ่มวิชาการ กลุ่มผูใ้ช้
ประโยชน์จากวฒันธรรมพื้นบา้น และกลุ่มผูส้นบัสนุนวฒันธรรมพื้นบา้น23 

 อารี สุทธิพนัธ์ ไดเ้สนอแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้นไวด้งัน้ี คือ  
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1.) การศึกษาทุกระดับควรมีหลกัสูตรเก่ียวกบัคุณค่า และการสงวนรักษาวฒันธรรม
พื้นบา้นเฉพาะในระดบัมหาวทิยาลยั  

2.) ใหมี้การตรากฎหมายในการท่ีจะอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้น  
3.) ควรจดัให้มีการส่งเสริมความรู้ในรูปแบบต่างๆ วา่ดว้ยแนวทางและหลกัเกณฑ์ใน

การสงวนรักษา  
4.) ควรจดัตั้งหน่วยงานหรือสถาบนัข้ึนรับงานดา้นวฒันธรรมพื้นบา้นโดยเฉพาะทั้งน้ี 

อาจเป็นการจดัตั้งหน่วยงานใหญ่ หรือปรับปรุงขยายงานเดิมก็ได ้ 
5.) ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งพิพิธภณัฑส์ถาน เพื่อการเก็บรวบรวมไวใ้ห้กวา้งขวางยิ่งข้ึน

โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค24  
 ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการอนุรักษว์ฒันธรรม วา่ควรประกอบดว้ยการ
ดาเนินงานอยา่ง 3 อยา่ง คือ  

1.) จดัใหมี้การสร้างพิพิธภณัฑส์าหรับทอ้งถ่ินข้ึนในระดบั ตาบล หรือหมู่บา้น อาจจะ
อาศยัวดัท่ีมีความเก่าแก่ของตาบล หรือทอ้งถ่ินเป็นศูนยก์ลาง ผูท่ี้ควรมีบทบาทในการเก็บรักษาและ
ดาเนินการคน้ควา้ และรวบรวมส่ิงของเหล่าน้ี ควรเป็นพวกครูและนกัเรียน ครูประจาโรงเรียนท่ี
สอนอยู่ในหมู่บา้นหรือตาบล ควรไดรั้บการอบรมในเร่ืองของวฒันธรรมพื้นบา้น นามาสอนและ
สนบัสนุนใหเ้ด็กนกัเรียนไดแ้ลเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเป็นวฒันธรรมเดิมๆ ของสังคมท่ีตนอยู ่

2.) สนบัสนุนศูนยศิ์ลปวฒันธรรมในระดบัจงัหวดั หรือภูมิภาค หรือท่ีมีอยูท่ี่จะตั้งข้ึน
ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัศรีนครรินทรวิโรฒ และวิทยาลยัครู ซ่ึงสถานท่ีเหล่าน้ีจะเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูล หรือส่ิงของท่ีเป็นศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านของจงัหวดัไวอ้ย่างถูกต้องตามหลัก
วชิาการอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้ และการศึกษาในอนาคต 

3.) สนบัสนุนให้มหาวิทยาลยัส่วนกลางท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการสอนการ
วจิยัเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น จดัตั้งสถาบนัการวจิยัและขยายหลกัสูตร เพื่อเปิดการอบรมวิชา
ท่ี เ ก่ียวข้อง น้ีให้กับบรรดาอาจารย์ หรือครู ท่ีทาหน้า ท่ีในหารค้นคว้า  และสอนเ ก่ียวกับ
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น25  
 สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์ไดเ้สนอแนวทางในการอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบา้นไว้
ดงัน้ี  

1.) การสอบสวน หมายถึง การพิจารณาไตร่ตรองเพื่อหาความจริงว่า วฒันธรรม
พื้นบา้นแต่ละอยา่ง มีสารประโยชน์อยา่งไร ส่วนใดเป็นแก่นและส่วนใดเป็นกระพี้  วฒันธรรมนั้นๆ 
เหมาะสมกบักาละเทสะ และบุคคลเพียงใด  
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2.) การสะสาง หมายถึง การตอ้งรู้จกัแยกแยะ เลือกเป็นและขจดัส่วนท่ีเป็นโทษทิ้งเสีย 
การศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ีก็เป็นเพียงเพื่อให้รู้ขอ้เท็จจริง ให้รู้ปัญหา และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

3.) การซ่อมเสริม หมายถึง การปรับปรุงเสริมแต่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งข้ึนโดยนา
เอาส่วนท่ีดีงามอยูแ่ลว้มาพฒันาแต่งเติมให้เหมาะสมกบักาลสมยั และความเปล่ียนแปลงของสังคม 
รู้จักใช้ความรู้ความคิด วิธีการ และปัจจัยอ่ืนๆ เพื่อช่วยเพิ่มพูนคุณค่าและประสิทธิภาพของ
วฒันธรรมพื้นบา้น  

4.) การสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดค้นพฒันาให้มีการเพิ่มพูนให้ทวีคุณค่า และ
หลากหลายยิง่ข้ึน  

5.) การส่ือสาร หมายถึง การพยายามแนะนา ชกัชวนให้บุคคลอ่ืนเห็นความสาคญัของ
วฒันธรรมพื้นบา้นท่ีดีงาม มีการหวงแหน ร่วมกบัพิทกัษรั์กษา ร่วมกนัถือปฏิบติั ร่วมกนัทานุบารุง
26 

สมหวงั คงประยรู กล่าวถึงขั้นตอนการอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้น ไวด้งัน้ี  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่ิงต่างๆ เพื่อจะได้รู้ความหมายในแง่อ่ืนๆ เช่น การรับ
อิทธิพลของทอ้งถ่ินอ่ืน หรือตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวพนักนั ในบางคร้ังอาศยัการเปรียบเทียบกบัรูปแบบ 
หรือจากการสอบถามก็ได้การเก็บรวบรวมให้คงเร่ืองราวตามความเป็นจริงของส่ิงนั้นอย่างไม่
บิดเบือน โดยพิจารณาถึงคุณค่าทางดา้นต่างๆ ของศิลปวฒันธรรมว่า อะไรคือ จุดเด่น เพื่อจะได้
รักษาลกัษณะสาคญันั้นไวใ้หม้ากท่ีสุด 
 วีระ บารุงรักษ ์ไดเ้สนอแนวทางในการดาเนินการอนุรักษ ์ และส่งเสริมวฒันธรรมไว้
ดงัน้ี  

1.) จัดสรรบุคคลท่ีหน้าท่ีในการอนุรักษ์ และส่งเสริมวฒันธรรมจากผู ้ท่ีมีความ
ตระหนกัถึงความสาคญั และเขา้ใจในเน้ือหาสาระของวฒันธรรมพื้นบา้นอยา่งแทจ้ริงวา่มีขอบเขต
แค่ไหน อยา่งใด  

2.) ส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบา้นโดยคานึงถึงด้านคุณภาพซ่ึงแสดงออกถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ของไทย ซ่ึงอาจจะรับเอาวฒันธรรมท่ีเหมาะสมมาดดัแปลงให้เขา้กบัวิถีชีวิตของคนไทย
ดว้ย  

3.) มีการประสานงานความร่วมมือในการดาเนินงานเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
วฒันธรรมร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน  

4.) จดัตั้ งสามพนัธ์ผูน้ าทอ้งถ่ิน เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการดาเนินงาน
อนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบา้น28 
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2.5.6 แนวทางการอนุรักษ ์และการพฒันามรดกทางวฒันธรรม มีดงัน้ี  
1.) ส่งเสริมเผยแพร่วชิาการดา้นวฒันธรรมพื้นบา้นอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระชาชนเห็น

ความสาคญัในทอ้งถ่ินของตน ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ระดบัทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ  
2.) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ งแหล่งข้อมูล และพิพิธภัณฑ์ในท้องถ่ิน เพื่อกระตุ้นให้

ประชาชนเก็บรวบรวมวฒันธรรมพื้นบา้นเพื่อเป็นเกียรติ และศกัด์ิศรีแก่ทอ้งถ่ินของตน  
3.) ให้ความรู้แก่ชาวบา้น เพื่อให้เห็นคุณค่า และความสาคญัของวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

โดยเฉพาะวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ดว้ยการทาให้ประชาชนเขา้ใจ เช่น วฒันธรรม 
การแต่งกาย ภาษา วฒันธรรมการตอ้นรับแขก เม่ือประชาชนตระหนกัในคุณค่า ก็จะเกิดความรัก 
และหวงแหนในวฒันธรรมนั้นๆ  

4.) ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งองค์กรทางวฒันธรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านวฒันธรรม 
และการอนุรักษพ์ฒันา เช่น การจดัตั้งชมรมวฒันธรรมข้ึนในสถาบนัการศึกษาของหมู่บา้น รวมทั้ง
สอดแทรกวตัถุประสงคด์า้นการอนุรักษพ์ฒันาวฒันธรรมเขา้ไปในองคก์ร และชุมชนของหมู่บา้น  

5.) สนบัสนุนใหป้ระชาชนจดักิจกรรมทางวฒันธรรม โดยเนน้ในดา้นความสนุกสนาน 
และความสามคัคี พร้อมกบัสอดแทรกความรู้ด้านวิชาการ และแนวทางการอนุรักษ์ และพฒันา
ตลอดจนการส่งเสริมใหฟ้ื้นฟูวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีจะสูญหายไปดว้ย29  

 จากศึกษาขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัแนวคิดการอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้น ผูศึ้กษาสามารถ
สรุปแนวคิดการอนุรักษ์วฒันธรรมพื้นบา้นไดว้่า วฒันธรรมพื้นบา้นเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงพฤติกรรม
ความเจริญทางสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ วฒันธรรมพื้นบา้นจึงควรท่ีจะรับการอนุรักษเ์พื่อไม่ให้สูญ
หายไปจากทอ้งถ่ิน ซ่ึงวฒันธรรมประเพณีพื้นบา้นถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกความเป็นมาของทอ้งถ่ิน
ชุมชนนั้นๆไดจ้ากความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีอยูใ่นวฒันธรรมพื้นบา้นนัน่เอง การจะอนุรักษว์ฒันธรรม
พื้นบา้นนั่นตอ้งเร่ิมตน้จากการศึกษา คน้ควา้ และวิจยังานวฒันธรรม เพื่อให้เห็นถึงคุณค่า และ
สาคญัของวฒันธรรมจากคนในชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของวฒันธรรมพื้นบา้น จึงจะทาใหเ้กิดการอนุรักษ์
วฒันธรรมพื้นบา้นท่ีย ัง่ยนื โดยอาจจะมีส่งเสริมงานประเพณีทอ้งถ่ินจากหน่วยงานราชการ มีการจดั
กิจกรรมเพื่อปลูกฝัง อบรม พฒันา และส่งเสริมเผยแพร่วฒันธรรม เพื่อการอนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีพื้นบา้นใหค้งอยูต่ลอดไป  

 ประเพณีสลากภตัของบา้นท่าชยัก็เช่นกนั ถือไดว้่าเป็นวฒันธรรมพื้นบา้น เพราะเป็น
ประเพณีท่ีมีรูปแบบ พิธีกรรม และการปฏิบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แสดงให้เห็นความเป็นชุมชนชนบท
โดยการแสดงออกจากการทาบุญทาทานในรูปแบบการทาสารับอาหารท่ีมีความเรียบง่าย สวยงาม ท่ี
มีการกระทาและปฏิบติัเฉพาะในพื้นท่ีหรือชุมชนๆหน่ึง ปัจจุบนัสังคมไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทาให้
เกิดผลต่อวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีมีความละเอียดอ่อนต่อการรักษาและอนุรักษ์ ผูศึ้กษาจึงใช้แนวคิด
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จากการได้ศึกษาแนวคิดการอนุรักษ์วฒันธรรมพื้นบ้านดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยการทาการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสลากภตั จากความร่วมมือของหน่วยงานราชการ และชุมชนในการ
ส่งเสริม จดักิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกให้เกิดความหวงแหนในวฒันธรรมประเพณีพื้นบ้านของ
ตนเอง เพื่อใหเ้กิดผลท่ีดีและประสบความสาเร็จใหม้ากท่ีสุด 
  
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 นิตยา ช านาญป่า (2550) ภาพถ่ายกบังานประวติัศาสตร์ศิลปะ วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ประวติัความเป็นมาแรกเร่ิมท่ีเกิดการถ่ายภาพในประเทศไทย และศึกษาบทบาทส าคญัของการ
ถ่ายภาพท่ีมีต่อการศึกษาคน้ควา้งานทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะ รวมถึง เพื่อศึกษาประโยชน์ของ
ภาพถ่ายท่ีมีต่อการศึกษาคน้ควา้งานทางด้านประวติัศาสตร์ศิลปะ ผลการวิจยัพบว่า ในการท่ีจะ
ไดม้าซ่ึงความเหมาะสมของภาพถ่ายกบัเน้ือหาเบ้ืองหานั้น ในกระบวนการถ่ายภาพตอ้ง อาศยัความ
เขา้ใจในเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอก่อน เพราะภาพถ่ายท่ีใชใ้นงานประวติัศาสตร์ศิลปะไม่เหมือนกบั
ภาพถ่ายเพื่อการท่องเท่ียวท่ีเนน้ความสวยงามแสงสีเป็นหลกั หากแต่ภาพถ่ายในงานประวติัศาสตร์
ศิลปะเป็นส่ิงท่ีตอ้งแสดงให้เห็นขอ้มูลขอ้เท็จจริงเพื่อผลประโยชน์ในการศึกษาหลกั แต่ภาพถ่าย
ประวติัศาสตร์ศิลปะบางคร้ังก็สมารถเปล่ียนมุมมอง และองศาของภาพจากเดิมไดเ้ช่นกนั เพื่อให้ได้
มุมมองท่ีสวยงามท่ีสุดมาใช้ประกอบเน้ือหาและขอ้มูลไม่บิดเบือนจากความจริงเพื่อให้ขอ้มูลใน
การศึกษาท่ีถูกต้อง สรุปได้ว่าภาพถ่ายมีความส าคัญกับงานประวติัศาสตร์ศิลปะในทุกๆด้าน 
เพียงแต่ตอ้งมีการน าเสนอให้มีความเหมาะสมสัมพนัธ์กนัทั้งภาพและเน้ือหา เพราะทั้งสองส่ิงเป็น
ส่วนส าคญัของกนัและกนั ในการศึกษาด้านประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาพถ่ายนับเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า
นานปัการ 
 สมเกียรติ ตั้งนโม (2555) วฒันธรรมภาพทางสายตา วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวฒันธรรม
ท่ีผ่านขนบประเพณี ค าบอกเล่า และตวัหนงัสือ เป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กนักบัสังคมมนุษยม์านบัเป็นพนัปี 
และวฒันธรรมผา่นส่ือเหล่าน้ีไดมี้บทบาทน าในประวติัศาสตร์วฒันธรรมอยา่งไร ผลวิจยัพบวา่เม่ือ
ราว 20 ปีมาน้ี มีศาสตร์ใหม่เกิดข้ึนในโลกตะวนัตก เรียกวา่ วฒันธรรมทางสายตา(Visual Culture)
และไดเ้ร่ิมมีบทบาทน ามากข้ึนในวฒันธรรมร่วมสมยั ส าหรับสังคมไทยแลว้ค าวา่”วฒันธรรมทาง
สายตา”(Visual Culture) ถือเป็นค าใหม่และศาสตร์ใหม่ซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จกั แมว้่าตลอด 2 
ทศวรรษท่ีผ่านมา สังคมไทยจะเต็มไปด้วยการแพร่กระจายของวฒันธรรมภาพก็ตาม โดยผ่าน
ช่องทางส่ือต่างๆ เช่น ทศันศิลป์ ภาพยนตร์ ทีวี ภาพโฆษณา ตลอดรวมถึงภาพบนจอคอมพิวเตอร์ 
และภาพถ่ายจากดาวเทียม ฯลฯ เป็นตน้ ดว้ยเหตุดงันั้น งานวจิยัเร่ืองวฒันธรรมทางสายตาจึงเกิดข้ึน 
ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการศึกษาให้เกิดความรู้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ส าหรับสังคมไทย โดยเร่ิมตน้
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จากการคน้ควา้ถึงตน้ตอก าเนิด นิยามความหมาย ขอบเขตการศึกษา ตลอดรวมถึงภูมิทศัน์อนักวา้ง
ใหญ่ของวฒันธรรมทางสายตา โดยผ่านงานวิชาการของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดศึ้กษาเร่ืองราวเหล่าน้ีใน
โลกตะวนัตก จากผลของการศึกษาท าให้ทราบวา่ วฒันธรรมทางสายตา คือวฒันธรรมภาพท่ีไดเ้ขา้
มาแทนท่ีวฒันธรรมตวัหนังสือ ซ่ึงเดิมทีพฒันามาจากกระบวนวิชาประวติัศาสตร์ศิลป์ และจาก
ความรู้ในสาขาวิชาดงักล่าวไดข้ยบัขยายความรู้ไปเช่ือมต่อกบัศาสตร์ อ่ืนอีกมากมายในลกัษณะสห
วิทยาการ อาทิเช่น วฒันธรรรมศึกษา ภาษาศาสตร์ การส่ือสาร จิตวิทยา ปรัชญา และสังคมวิทยา
ร่วมสมยั ฯลฯ ท าให้เรามองเห็นความสัมพนัธ์ในลักษณะเช่ือมโยงระหว่างศิลปะ วฒันธรรม 
จิตวิทยา และสังคมมากข้ึน ภาพท่ีผา่นช่องทางส่ือต่างๆซ่ึงแพร่หลายอยูใ่นสังคม ไดบ้รรทุกเอาสาร
(message)และความหมายท่ีหลายหลากมาพร้อมกบัมนัดว้ย อาทิ ทศันคติ ค่านิยม ตลอดรวมถึงมายา
คติต่างๆ ถ่ายทอดไปถึงผูดู้ ซ่ึงการจะคน้พบสารต่างๆเหล่าน้ีตอ้งอาศยัหลกัสัญศาสตร์ หลกัการทาง
จิตวิเคราะห์ และวิธีการถอดรหัสภาพตวัแทนเหล่านั้น ด้วยการอ่านและวิเคราะห์ภาพอย่างเป็น
ระบบ 
 ปฐมภรณ์ จนัทร์แกว้ (2555) การส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อการ
อนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี รวมถึง
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลวิจยั
พบว่า ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน มีการใช้การส่ือสารใน
รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงมีวีการส่ือสารหลายวิธีประกอบด้วย การให้
สัมภาษณ์แก่ส่ือมวลชน ในบางคร้ังตอ้งใชก้ารพูดคุย เพื่ออธิบายเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงท่ีน่าสนใจ
ในตลาดสามชุก ในท่ีน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกโดย
มีผูน้ าหลกัคือ นาย พงษว์นิ ชยัวรัิตน์ หรือในบางคร้ังเป็นคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกแลว้แต่
โอกาส หัวขอ้การให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา สาเหตุท่ีท าให้เกิดเป็นตลาด
สามชุก 100 ปีหรือเป็นจุดเด่นของตลาดสามชุก วา่มีอะไรบา้ง เป็นตน้ และผูส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น
ส่ือมวลชนจากส่ือส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ และวิทยุ ท่ีท  ารายการ หรือคอลัม่น์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว ,อา
หาร,ประวติัศาสตร์ และท่ีพบในปัจจุบนัมีการให้ความสนใจกบักลุ่มเด็กและเยาวชน คือ กลุ่ม
มคัคุเทศกน์อ้ยในชุมชน  
 นอกจากน้ี ชุมชนตลาดสามชุก ยงัมีวธีิการท่ีเป็นจุดสนใจแก่ผูม้าเยีย่มชม คือ การใชส่ื้อ
บุคคล หรือ “มัคคุเทศก์น้อย” ในการให้การต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมชุมชน โดย
มคัคุเทศก์น้อยจะให้ช่วงสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน บรรยาย
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เอกลกัษณ์ของชุมชนให้นักท่องเท่ียวได้เห็นคุณค่าและความงดงามของชุมชน ตลอดจน การพา
นักท่องเท่ียวชมสถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชน ซ่ึงสามารถท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความรู้ ความ
เพลิดเพลิน และเกิดความประทบัใจ ในการน้ี การใช้ส่ือบุคคล สอดคล้องกบั เกศินี จุฑาวิจิตร 
(2542) เป็นรูปแบบการส่ือสารระหวา่งบุคคลในลกัษณะเห็นหน้าค่าตาหรือเผชิญหนา้กนั เป็นการ
ส่ือสารแบบสองทาง (two – way Communication) มีบทบาทส าคญัในการโนม้นา้วในและชกัจูงใจ 
เพราะเม่ือผูรั้บสารเกิดความไม่แน่ใจก็สามารถท่ีจะซกัถามหรือขอค ายืนยนัจากแหล่งสารไดท้นัที
ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว นอกจากน้ี ส่ือบุคคลยงัมีลกัษณะพิเศษ คือ ท่ีสามารถเอ้ือต่อการชกัจูงและ
โนม้นา้วใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ภานุวฒัน์ กองราช (2554) การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ขมอง
วยัรุ่น ในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา ความถ่ีในการใชบ้ริการ ประสบการณ์ในการใชบ้ริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มวยัรุ่น ทั้งยงัศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มวยัรุ่นต่อการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเส่ียงในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มวยัรุ่น ผลวิจยัพบวา่ ผลของนวตักรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีส่วนมา
จากการพฒันาอยา่งไม่หยุดอยูก่บัท่ีของเทคโนโลยีท าให้เกิดส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากและไดรั้บความ
นิยมสูงสุด เป็นนวตักรรมการส่ือสารท่ีใช้ง่าย สะดวก ฉับไว สามารถแสดงขอ้มูลเป็นตวัอกัษร 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียงออกมาไดใ้นคราวเดียวกนั ผูส่ื้อสารสามารถโตต้อบกนัไดท้นัที ท าให้คู่
สนทนาท่ีอยูต่่างสถานท่ีสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือส่งขอ้ความติดต่อกนัท าใหป้ราศจาก
ข้อจ ากัดในด้าน เวลา และสถานท่ีได้ท าให้เกิดการรวมตวักันเป็นกลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
ทัศนคติ เร่ืองราวท่ีสนใจเป็นต้น กลายเป็นชุมชนบนโลกออนไลน์ท่ีเรียกว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
 จากศึกษาขอ้มูลความรู้เก่ียวกบั “การส่ือสารงานศิลปวฒันธรรมไทยผ่านภาพถ่ายใน
ส่ือออนไลน์” ผูศึ้กษาสามารถสรุปแนวคิดได้ว่า การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมผ่านส่ือ
ออนไลน์มีส่วนช่วยประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่
สังคมออนไลน์ทั้งในส่วนของภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมท่ีส่ือสารเร่ืองราวต่างๆให้ผูค้นไดรั้บชมท า
ให้เกิดการเรียนรู้ถึงศิลปวฒันธรรมแต่ละแขนง รวมถึงศิลปวฒันธรรมยงัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึง 
พฤติกรรมความเจริญทางสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ วฒันธรรมพื้นบา้นจึงควรท่ีจะรับการอนุรักษเ์พื่อ 
ไม่ให้สูญหายไปจากทอ้งถ่ิน ซ่ึงศิลปวฒันธรรมประถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกความเป็นมา ของ
ทอ้งถ่ินชุมชนนั้นๆไดจ้ากความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีอยูใ่นศิลปวฒันธรรมนัน่เอง  
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2.7 กรอบแนวคิดในงานวจัิย 

 
 
  
 
 

ส่ือออนไลน์ 
1. Facebook 
2. Instagram 

   3. เวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย 

ปัจจัยด้านการศึกษา 

1. การน าเสนอศิลปวฒันธรรมไทย 

2.การถ่ายทอดและอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมไทย 

 

ผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 

1.ช่างภาพผูมี้ช่องส่ือออนไลน์ 

2.ผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ 

3.ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในแวดวง

ศิลปวฒันธรรมไทย 

            ภาพถ่าย 
    ศิลปวฒันธรรมไทย 
 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ือง “ภาพถ่ายกบัการส่ือสารงานศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์” เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch) ท่ีแบ่งเป็นสองขั้นตอน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) จากการรูปแบบวิธีการในการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ทั้ งใน 
Facebook , Instagram และ เว็ปไซต์การท่องเท่ียวไทย และการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับ (Dept-
Interview) จากช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ รวมถึง นกัวิชาการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในแวดวงศิลปวฒันธรรมไทยและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย แลว้ท าการวเิคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอผลการวจิยั 
 การวิจยัในคร้ังน้ีใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการอ่านภาพ แนวคิดเครือข่าย
สังคมออนไลน์แนวคิดเก่ียวกับศิลปวฒันธรรมวฒันธรรมไทย แนวคิดทฤษฎีกลุ่มส่ือสารเชิง
ศิลปวฒันธรรม  แนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย  ผนวกเข้ากับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การศึกษาภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยกบัส่ือออนไลน์น้ี ไดท้  าการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆเพื่อ
ตอบโจทยต์ามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
 
3.1 แหล่งข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆตามวตัถุประสงค์ชองงานวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ภาพถ่ายและขอ้มูลจากช่างภาพท่ีมีช่องส่ือออนไลน์ท่ีมีการเผยแพร่ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรม
ไทย  3 ช่องทางไดแ้ก่ เพจ Facebook ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย, เวป็ไซตก์ารท่องเท่ียวไทย 
,  Instagram และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 3.1.1 ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ท่ีมีการเผยแพร่ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยประกอบดว้ย ลกัษณะ
ของภาพถ่าย รูปแบบ และขอ้ความในการน าเสนอ จ านวนทั้งหมด 3 ช่องทาง ไดแ้ก่นาย ช่างภาพท่ี
มีช่องส่ือออนไลน์ในการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย 

 1. นาย สรณะ เรืองวิทยากุล เจา้ของ Instagram ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวถีิไทย
ภาคเหนือ จากโครงการประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววถีิไทยประจ าปี 2558 
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 2.นาย อภิรักษ ์เพียรทอง เจา้ของ Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ให้ดูสวย มี
จ านวนสมาชิก 106,421 คน(อพัเดทขอ้มูลล่าสุด 01/01/2560) 
 3. นาย อดุลย ์ทนัตะโกศยั ช่างภาพสายสารคดีวฒันธรรมของ อสท. ผูมี้ประสบการณ์
การถ่ายภาพ สารคดีวฒันธรรม ประเพณี มากกวา่ 20ปี ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

3.1.2  ขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือ
ออนไลน์, นกัวิชาการ, ผูเ้ช่ียวชาญ, และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในแวดวงศิลปวฒันธรรมไทยและผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย รวม 21 ท่าน 

3.1.2.1ช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ จ านวน 5 ท่าน 
1. อาจารยธี์รภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(สารคดี) นกัเขียน

สารคดี อิสระ ผูไ้ดรั้บรางวลัศรีบูรพา คนท่ี 25  
2.อาจารย ์สงคราม โพธ์ิวไิล ศิลปินนกัถ่ายภาพไทย,ผูท้รงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ

และเคยถวายการใชก้ลอ้งใหก้บัในหลวงรัชกาลท่ี 9 
3. ผศ.สมาน เฉตระการ ท่ีปรึกษาสมาพนัธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
4. คุณ หรรษา ตั้งมัน่ภูวดล ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทยภาคกลาง จาก

โครงการประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววถีิไทยประจ าปี 2558 
5. คุณ สถิต ขาวผอ่ง ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทยภาคใตจ้ากโครงการ

ประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววถีิไทยประจ าปี 2558 
 3.1.2.2 นกัวิชาการ ท่ีมีประสบการณ์สอน ระดบัอุดมศึกษาดา้น ส่ือสารมวนชนหรือการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 2 ท่าน 
 1.อาจารย ์ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์(ศิลปะภาพถ่าย) ปี2550 
   2.อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ศิลปะ
ภาพถ่าย) ปี2552 
 3.1.2.3 ผูเ้ช่ียวชาญ ในระดบัผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 2 ท่าน 
 1. ผศ.ดร.ศุภชยั จนัทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี2548 
 2. ปกรณ์ พรพิสุทธ์ิ อนุกรรมการฝ่ายจดัหาทุน ให้กบักองทุนโบราณคดี และ
อนุกรรมการฝ่ายเคร่ืองแต่งกายและผูแ้สดงแบบในโครงการจดัท าตน้แบบและ หนงัสือรูปแบบการ
แสดง พื่อการเผยแพร่ศิลปวฒันธรมของกรมศิลปากร  
 3.1.2.4 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในแวดวงถ่ายภาพและศิลปวฒันธรรมไทยรวมถึงผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย จ านวน 10 ท่าน 
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 1. ผศ.ดร. เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ นกัวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมไทย 
 2. คุณ สุธรรม ศิริโรโรจน์ ช่างภาพผูมี้ประสบการณ์การถ่ายภาพสายสารคดี
วฒันธรรม ประเพณี มากกกวา่ 20 ปี 
 3. อาจารยเ์กรียงไกร ไวยกิจ ศิลปินนกัถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ผูมี้ประสบการณ์
การถ่ายภาพ ศิลปวฒันธรรมไทยมากกวา่ 40 ปี 
 4. อาจารย ์เจริญ ตนัมหาพราน วิทยากรประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินผูมี้ประการณ์ดา้น
ประวติัศาสตร์ไทยมากกวา่50ปี 
 5.ดร.รัชนี แซ่วงั นกัวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมไทย  
 6.นายจตุพร ธิราภรณ์ นกัวชิาการวฒันธรรมปฏิบติัการ 
 7. อาจารย์บุญเลิศ นาจพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปการแสดง(ลิเก) ผูมี้
ประสบการณ์ดา้นการแสดงศิลปะลิเกและวฒันธรรมมากกวา่ 50 ปี    
  8.คุณ อนุสรณ์ แสนประสิทธ์ิ ผูสื้บสารวฒันธรรมประเพณีผีตาโขนมากว่า20ปี
และยงัเป็นช่างฝีมือจดัท าหนา้กากและชุดผตีาโขนในอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
  9. คุณ สุนนัทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวฒันธรรม 
  10. คุณภทัรมาส พรหมแกว้ นกัวชิาการศึกษา สถาบนัวฒันธรรมศึกษากลัป์ยาณิ
วฒันา ผูมี้ประสบการดา้นงานศิลปวฒันธรรมไทยมากวา่20ปี 
    
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนของการวิเคราะห์เน้ือหา และการสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อ
ตอบโจทยค์  าถามน าวจิยัของการวจิยัในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 การวิจยัเพื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 1 : การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือ
ออนไลน์มีลักษณะและวิธีการอย่างไร จากมุมมองของนักวิชาการ, ผูเ้ช่ียวชาญ, และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในแวดวงศิลปวฒันธรรมไทย, ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย และ
ช่างภาพผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ในการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยรวมถึงผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ท่ีได้
แสดงความคิดเห็นต่อภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย 
 การตั้งค  าถามในกรตอบค าถามวจิยัขอ้ท่ี 1 เพื่อใชก้บัแหล่งขอ้มูล 4 กลุ่ม คือ 

 1) ช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์จ านวน 5 คน 
 2) ช่างภาพท่ีมีช่องส่ือออนไลน์ท่ีมีการเผยแพร่ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย

ประกอบดว้ย Instagram ,Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ให้ดูสวย ,เวปไซตก์ารท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย 
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 โดยมีการวิเคราะห์ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
และความโดดเด่นของภาพโดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัการอ่านภาพและแนวคิดทฤษฎีกลุ่มส่ือสารเชิง
ศิลปวฒันธรรม น ามาซ่ึงการอธิบายถึงการส่ือสารของภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยท่ีมีต่อผูใ้ช้ส่ือ
ออนไลน์ท่ีไดพ้บเห็น 
 การวิจยัเพื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 2 : ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์มีการ
ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไทยและมีส่วนช่วยในการอนุรักษไ์ดอ้ยา่งไร 
 การตั้งค  าถามในการตอบค าถามวจิยัขอ้ท่ี 2 เพื่อใชก้บัแหล่งขอ้มูล 3 กลุ่ม 
  1) นกัวชิาการท่ีมีประสบการณ์สอน ระดบัอุดมศึกษาดา้น ส่ือสารมวนชนหรือการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย จ านวน 2 คน 
  2 )  ในระดับผู ้บ ริหาร ท่ี มีประสบการณ์การท างาน เ ก่ียวกับการอนุ รักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย จ านวน 2 คน 
  3)  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในแวดวงถ่ายภาพและศิลปวฒันธรรมไทยรวมถึงผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย จ านวน 10 ท่าน 
  4) ช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ จ านวน 5 คน 
  ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์มีการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไทยและ
มีส่วนช่วยในการอนุรักษไ์ดอ้ยา่งไร เช่น ประวติัความเป็นมา มีถ่ินก าเนิดอยูภ่าคไหน  ปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างไรบา้ง โดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทยและแนวคิดในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทยในการวเิคราะห์ 
     

3.3 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 ผูว้ิจ ัยได้น าองค์ความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาออกแบบค าถามการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ทั้งน้ีไดต้รวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของค าถามจากผูท้รงคุณวุฒิดน้นิเทศศาสตร์ และน าเสนอท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบดูความเท่ียงตรง
(Validity) ของค าถาม 

 ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของข้อมูล (Reliability) ใช้วิธีการ (Cross check) 
ตรวจสอบขา้มแหล่งขอ้มูล คือ การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ใน
การน าเสนอ ลกัษณ์ของภาพถ่าย รูปแบบ และขอ้ความประกอบ  ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ Facebook เพจ ชมรม
มือใหม่หัดถ่ายรูปให้ดูสวย, Instagram ของนายสรณะ เรืองวิทยากุล, เวบ็ไซต์การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 มาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผา่นมุมมองของนกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ช่างภาพ และผูมี้ส่วน
ร่วมในศิลปวฒันธรรมไทยและการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

 
3.4 การวเิคราะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้การวิเคราะห์โดยการน าข้อมูลมาจัดแบ่ง
ประเภทหมวดหมู่ (Categories) แลว้ท าการวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytical Induction) คือใช้การ
ตีความ สร้างขอ้สรุปขอ้มูลจากรูปธรรม หรือปรากฎกรณ์ท่ีพบเห็นจากการบรรยาย  (Descriptive) 
เพื่อให้ได้แนวคิดทางนามธรรมท่ีสามารถน ามาอธิบาย โดยยึดหลกัแนวคิด ทฤษฎี ควบคู่ไปกบั
บริบทตามแนวความคิด หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลใหลึ้กซ้ึง 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การศึกษาเร่ือง “ภาพถ่ายกบัการส่ือสารศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์” ผูว้ิจยัได้

น าขอ้มูลการวิเคราะห์เน้ือหา (Documentary Resarch)ท่ีปรากฏในการน าเสนอ ทั้งลกัษณะ รูปแบบ 
วิธีการรวมถึงขอ้ความประกอบ ทั้งใน ทั้ง Facebook , Instagram และ เวบ็ไซต์การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย และการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบั (Indept-Interview) จากช่างภาพท่ีมีช่องส่ือออนไลน์
และช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ และผูก่้อตั้ง กลุ่ม, เพจ, ชมรม ท่ี
น าเสนอผลงานภาพถ่ายต่างๆ รวมถึง นักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในแวดวง
ศิลปวฒันธรรมไทยและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย มาประยกุตเ์ช่ือมโยง
กบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ผลการวิจยั
แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 4.1 ศึกษาการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ 
 4.2 ศึกษาการถ่ายทอดและการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยจากภาพถ่ายในส่ือออนไลน์ 

 
4.1 ศึกษาการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ 
 ประเภทของวฒันธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นสังคมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
 วฒันธรรมทางวตัถุ (Material Culture) ซ่ึงเกิดจากความคิดของมนุษย์ เช่น อาคาร
บา้นเรือนส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ศิลปกรรมประติมากรรม ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซ่ึงใช้เป็น
ประจ าทุกวนั  
 วฒันธรรมทางจิตใจหรือท่ีไม่เก่ียวกบัวตัถุ (Non Material Culture) ไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ี
เป็นสัญลกัษณ์และจบัตอ้งไม่ไดเ้ช่น ภาษาพูด ระบบความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี และกริยา
มารยาท 
 ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์มีให้ไดพ้บเห็นมากข้ึนในปัจจุบนั จากใน
อดีตท่ีหากต้องการชมภาพศิลปวฒันธรรมไทย จ าเป็นต้องเดินทางไปชมตามนิทรรศการหรือ
พิพิธภณัฑ์เท่านั้น จึงน ามาซ่ึงค าถามท่ีวา่ ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยเหล่าน้ี ช่างภาพถ่ายไดท่ี้ไหน 
ช่วงเวลาใด และท่ีมาท่ีไปของศิลปวฒันธรรมไทยเหล่านั้นว่ามาจากไหน และอีกหลายค าถาม
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ตามแต่ผูท่ี้ไดพ้บเห็นจะคิดได ้ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ มีความ
น่าสนใจและมีเร่ืองราวของวถีิชีวติมากมายรวมถึงประวติัศาสตร์แฝงอยูใ่นภาพ  
 ปัจจุบันภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์  ถูกน ามาเสนอให้ผู ้ใช้ส่ือ
ออนไลน์ไดพ้บเห็น ดว้ย ลกัษณะ รูปแบบ และวิธีการท่ีแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากบริบท  ของส่ือ
ออนไลน์แต่ละประเภทนั้น มีขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั  
 4.1.1 จากการศึกษาพบวา่ ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ท่ีถูกน าเสนอผา่น Facebook เพจ ชมรม
มือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวยมีลกัษณะ ขอ้จ ากดั และรูปแบบ วธีิการดงัน้ี 
 1. ดา้นขอ้จ ากดั 
  Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ให้ดูสวย มีขอ้จ ากดั ในเร่ืองของการน าเสนอ
ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรม คือ ช่างภาพท่ีตอ้งการจะน าเสนอผลงานจะตอ้งมี Facebook ส่วนตวัก่อน 
แลว้จึง จะมาขอเขา้ร่วมชมรมได ้เม่ือมีการตอบรับให้เขา้เป็นสมาชิก ช่างภาพจึงจะน าเสนอผลงาน
ผา่นชมรมได ้และผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ท่ีจะสามารถรับชมภาพไดก้็ตอ้งเป็นสมาชิกในชมรมดว้ยเช่นกนั 
 2. ดา้นรูปแบบและวธีิการ 
 การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยของช่างภาพใน Facebook เพจ ชมรมมือใหม่
หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย มีรูปแบบและวธีิการท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัจะเห็นไดจ้าก รูปภาพประกอบ 

 
 
ภาพที ่4.1 การปล่อยโคมงานประเพณียีเ่ป็ง จาก Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย 
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 จากภาพประกอบ เป็นภาพการปล่อยโคมงานประเพณียี่เป็ง จงัหวดัเชียงใหม่ จะเห็น
ไดว้า่ นอกจากการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยแลว้ช่างภาพ เลือกใชแ้สงและเงาใหภ้าพดูมี
มิติมากข้ึน ทั้งยงัไดมี้การเขียนขอ้ความบรรยาย บอกถึงท่ีมาท่ีไปของภาพ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การ ถ่ายภาพอีกดว้ย เป็นการเพิ่มความน่าสนใจและบอกถึงรายละเอียดให้ผูเ้ขา้ชมไดรั้บทราบเป็น
ขอ้มูล  

 
 

ภาพที ่4.2  ประเพณีลอยกระทง จาก Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ให้ดูสวย 
  
 จากภาพประกอบ เป็นภาพประเพณีลอยกระทง ท่ีมีการดดัแปลงในส่วนของตวักระทง
ท่ีจากเดิมใชเ้ป็นวสัดุท่ีท ามาจากตน้กลว้ยเปล่ียนมาเป็นวสัดุท่ีท าจากขนมปัง โดยช่างภาพไดเ้ลือก
น าเสนอความมีสีสันของตวัวสัดุท่ีใช้ท ากระทงท าให้ภาพมีความสะดุดตา และ เขียนข้อความ
บรรยายภาพไวว้า่ “ลอยกระทง” และไดมี้การแสดงความคิดเห็นจากผูใ้ชส่ื้อออนไลน์กล่าวถึงวสัดุท่ี
ใชท้  ากระทงดว้ยตามภาพ 

 
 
ภาพที ่4.3 การตั้งพระประธาน จาก Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ให้ดูสวย 
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 จากภาพประกอบ เป็นประเพณี การตั้งพระประธาน โดยช่างภาพเลือกท่ีจะแต่งสีภาพ
ให้องค์พระประธานมีความโดดเด่นออกมาจากฝูงชนท่ีเป็นโทนสีขาวด า ทั้งน้ีไม่ได้ใส่ขอ้ความ
บรรยายถึงแหล่งท่ีมาและขอ้มูลของภาพ มีเพียงช่ือภาพวา่ “คนละไมค้นละมือ”  
 

 
 
ภาพที ่4.4 การแสดงโขน จาก Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย 
  

 จากภาพประกอบ เป็นศิลปะการแสดงโขนอนัเป็นวรรณกรรมประจ าชาติ โดยช่างภาพ
เลือกท่ีจะน าเสนอให้มีแบล๊คกราวน์ด้านหลงัเป็นพระท่ีนั่งอนันตสมาคม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
ใหแ้ก่ภาพ ทั้งยงัเขียนขอ้ความ บอกช่ือของประเภทศิลปะการแสดง วนัเวลาและสถานท่ี 

 
 
ภาพที ่4.5 การเชิดหนงัตะลุง จาก Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย 
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 จากภาพประกอบ เป็นภาพศิลปะการแสดงหนังตะลุงท่ีมีต้นก าเนิดทางภาคใต้ของ
ประเทศ ช่างภาพเลือกน าเสนอโดยใชแ้สงและเงาท าให้ภาพดูมีมิติมากข้ึน ทั้งยงัมีการตั้งช่ือภาพวา่ 
“คนเล่นเงา” เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัภาพ ความน่าสนใจของภาพน้ีก็คือ การแสดงความคิดเห็น
ท่ีมีการถามวา่ “เป็นศิลปะการแสดงหนงัใหญ่หรือหนงัตะลุง” แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือมีศิลปะการแสดง
ท่ีคลา้ยกนั การบรรยายขอ้ความท่ีเป็นขอ้มูลจะมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ
เขา้ใจผดิ 
 

 
 
ภาพที ่4.6 วถีิชีวติตลาดน ้า จาก Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย 
  
 จากภาพประกอบ เป็นภาพวฒันธรรมตลาดน ้ า ท่ีจะมีการซ้ือขายกนับนเรือแบบดงัเดิม
ในยุคท่ีผูค้นนิยมใช้เรือเป็นยานพาหนะ โดยช่างภาพ เลือกจะน าเสนอภาพแบบมุมสูงเพื่อให้เห็น
รายละเอียดของส่ิงท่ีอยูใ่นเรือ พร้อมทั้ง เขียนขอ้ความบรรยายถึง สถานท่ีตั้งของตลาดน ้าไวด้ว้ย 
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ภาพที ่4.7 ภาพวาดการแสดงโนราห์ จาก Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย 
  
 จากภาพประกอบ เป็นภาพศิลปะการแสดงโนราห์ ท่ีถูกวาดและระบายสีไวบ้นผนัง
บา้น โดยช่างภาพเลือกท่ีจะถ่ายให้มีตวับุคคลท่ีมีอายุเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ภาพ ทั้งยงัใช้
วธีิการ เชคอินสถานท่ีแทนการเขียนขอ้ความบรรยาย 
 

 
 
ภาพที ่4.8 การสรงน ้าพระ จาก Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย 
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 จากภาพประกอบ เป็นภาพการทรงน ้ า ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงประเพณีสงกรานต์ โดย
ช่างภาพเลือกน าเสนอสีสันท่ีประกฎในภาพให้มีความน่าสนใจ และมีข้อความบรรยาย
ภาพประกอบ ให้เขา้ใจถึงช่วงเวลา เพราะหากไม่มีขอ้ความบรรยายวา่ “ใกลส้งกรานตล์ะ” ผูเ้ขา้ชม
ภาพอาจไม่เขา้ใจถึงความหมายของภาพได ้
 

 
 
ภาพที ่4.9 ศิลปหตัถกรรม จกัสาน จาก Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย 
  
 จากภาพประกอบ เป็นภาพศิลปหัตถกรรม ท่ีมีอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยช่างภาพเลือกท่ีจะน าเสนอ ในส่วนของความงดงามของความประณีตในการจกัรสาน 
โดยเพิ่มความโดดเด่นให้แก่ภาพโดยการมีโฟร์กราวด์เป็นไก่ และยงัเขียนขอ้ความบรรยายเป็น
ท านองเสนาะ เพิ่มความน่าสนใจใหก้บัภาพมากยิง่ข้ึน 
 จากก ารวิ เ ค ร าะ ห์ เ น้ื อหา  (Documentary Resarch) ในก ารน า เสนอภาพ ถ่ า ย
ศิลปวฒันธรรมไทย ของ Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ให้ดูสวย สามารถสรุปไดว้า่ ผูใ้ช้
ส่ือออนไลน์ส่วนใหญ่จะตอ้งเป็นสมาชิก ของ Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย จึง
จะสามารถเขา้ถึงภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยได ้และรูปแบบในการน าเสนอภาพถ่ายของช่างภาพ 
จะไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยจะน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมแบบดั้งเดิม ไม่มีการตกแต่งภาพ
ให้ผิดเพี้ยนจากเดิม แลว้จึงน ามาเสนอ และในปัจจุบนัพบวา่มีการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรม
ไทยมากกวา่ในอดีต ไม่ต่างจากภาพถ่าย ววิ ทิวทศัน์ ภาพถ่ายบุคคล สถานท่ี และอ่ืนๆอีกมากมาย  
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 จากผลการศึกษาท าใหผู้ว้จิยัมีความตอ้งการท่ีจะสัมภาษณ์เจา้ของ Facebook เพจ ชมรม
มือใหม่หดัถ่ายรูป...ให้ดูสวย ถึงความคิดเห็นเก่ียวกบั การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย วา่
ช่างภาพส่วนใหญ่มี รูปแบบ และวธีิการอยา่งไรในการน าเสนอผลงาน 
 อภิรักษ ์เพียรทอง (เจา้ของ Facebook เพจ ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย มีจ านวน
สมาชิกมากกว่าหน่ึงแสนคน “ ในตอนแรกผมก็ไม่เคยสังเกตนะว่า ช่างภาพแต่ละคนเขามีวิธีการ
น าเสนอยงัไง เพราะโดยมาก พอมีคนมาลงรูปเราก็ดูภาพ แลว้ก็ดูวา่ถ่ายท่ีไหนแค่นั้น แต่พอมีค าถาม
เร่ืองรูปแบบวิธีการมาแบบน้ี ก็เลยตอ้งกลบัไปดูใหม่ ก็เลยรู้วา่ มนัแทบจะตายตวัเลย ท่ีเม่ือช่างภาพ
ลงรูปเขาก็จะตั้งช่ือภาพ หรือไม่ก็บอกวา่ภาพนั้นมนัคือภาพอะไร แลว้ก็บอกวา่สถานท่ีมนัคือท่ีไหน 
คนชอบไม่ชอบยงัไง เราก็จะเห็นไดเ้ลยจากคนท่ีเขา้มากดถูกใจ กดไลทห์รืออยา่งท่ีสุดเขาคอมเมน้ต์
ใหเ้ราอ่านเลย วา่เขาเห็นภาพแลว้คิดยงัไงรู้สึกยงัไง อยา่งภาพพระองคใ์หญ่ท่ีวดัม่วง จงัหวดัอ่างทอง 
มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก มนัไม่ใช่แค่ภาพพระองคใ์หญ่ท่ีเราไดเ้ห็น มนัมีการบ่งบอกถึง
นัยยะแฝงไวด้้วย ว่าท าไมต้องเป็นพระองค์ใหญ่ นั่นก็เพราะวดัเป็นศูนย์กลางของวฒันธรรม
ประเพณีเลยก็วา่ได ้เกือบจะทุกอยา่งมาเร่ิมตน้กนัท่ีวดั บวชพระ ก่อเจดีย ์ขนทรายเขา้วดั มนัชดัเจน 
น่ีขนาดภาพๆเดียวยงัส่ืออะไรไดต้ั้งเยอะแยะ ชมรมมีสมาชิกเป็นแสนคน รูปท่ีลงในแต่ละวนัมนั
หลายร้อยรูป รูปท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมก็เยอะมาก เวลาคนไปเท่ียวเขาก็จะถ่ายมาฝากมาโชว์
กนั จากเหนือ จากใต ้อีสาน มาทุกภาค บางคนคอมเมน้ต ์อยา่งเร่ืองแห่นางแมวขอฝน วา่ยงัมีอยูอี่ก
เหรอในยคุน้ี ใช่มนัยงัมี แต่ถา้เราไม่ไดไ้ปอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆเราก็ไม่ไดเ้ห็น แต่พอมีคนถ่ายรูปมาเรา
ก็ไดเ้ห็น คนท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มก็ไดเ้ห็น พอเห็นวา่รูปมนัสวยมนัก็อยากจะไปถ่ายบา้ง พอไปถ่าย
เองก็ไดรั้บรู้วฒันธรรมไปดว้ย เห็นไหมภาพถ่ายมนัไม่ไดแ้ค่ส่ือสารกบัคนดูนะ มนัยงัน าพาเราไปรู้
เร่ืองราวนั้นๆไดอี้กดว้ย” 

4.1.2 จาการศึกษาพบวา่ ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ท่ีถูกน าเสนอผา่น Instagram ของ นาย 
สรณะ เรืองวทิยากุลมีลกัษณะ ขอ้จ ากดั และรูปแบบ วธีิการดงัน้ี 
 1. ดา้นขอ้จ ากดั 
  Instagram ของ นาย สรณะ เรืองวทิยากุลมีขอ้จ ากดั ในเร่ืองของการน าเสนอภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรม คือ ผูท่ี้สนใจอยากจะชมผลงานของ Instagram ของ นาย สรณะ เรืองวิทยากุล 
จะตอ้งมี Instagram ส่วนตวัและตอ้งไดรั้บการยอมรับใหส้ามารถเขา้ชมไดเ้สียก่อนจึงจะเขา้ชมได้
หากมีการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัไวจ้ะไม่ปรากฏเป็นสาธารณะ 
 2. ดา้นรูปแบบและวธีิการ 
 การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยของInstagram ของ นาย สรณะ เรืองวทิยากุล
มีรูปแบบและวธีิการท่ีเนน้การการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ดงัจะเห็นไดจ้าก รูปภาพประกอบ 



58 
 

 
 

ภาพที ่4.10 Instagram ของ นายสรณะ เรืองวทิยากุล 
 

 
 
ภาพที ่4.11 การทอดแห จาก Instagram ของ นายสรณะ เรืองวทิยากุล 
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 จากภาพประกอบ เป็นภาพวิถีการด าเนินชีวิตของชาวเลท่ีมีการท าประมง โดยช่างภาพ
เลือกท่ีจะน าเสนอ ในส่วนของความงดงามของโทนสีท าให้ภาพมีความน่าสนใจมากข้ึน และยงั
เขียนขอ้ความบรรยาย เพิ่มความน่าสนใจใหก้บัภาพมากยิง่ข้ึน 
 

 
 
ภาพที ่4.12 การแจวเรือ จาก Instagram ของ นายสรณะ เรืองวทิยากุล 
  
 จากภาพประกอบ เป็นภาพวถีิชีวติของชาวมุสลิมท่ีมีอาชีพเล้ียงววัโดยช่างภาพเลือกมุม
ในการถ่ายให้มีมสัยิสอยู่ด้านหลังเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ภาพให้ภาพมีมิติมากยิ่งข้ึนและ
เลือกใชโ้ทนสรธรรมชาติใหภ้าพไม่ดูเกินจริง  
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ภาพที ่4.13  การท าอาหาร จาก Instagram ของ นายสรณะ เรืองวทิยากุล 
  

 จากภาพประกอบ เป็นภาพวิถีชีวิตท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองขององค์ประกอบในภาพ 
มุ่งเนน้ในเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกและใชแ้สงสีธรรมชาติใหภ้าพไม่ดูเกินจริง 
 

 
 

ภาพที ่4.14 การปล่อยโคมจาก Instagram ของ นายสรณะ เรืองวทิยากุล 
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 จากภาพประกอบเป็นภาพประเพณีการปล่อยโคม ช่างภาพเลือกน าเสนอในมุมมอง
ดา้นล่างเพื่อให้เห็นถึงความโดดเด่นของตวัโคมและใชรู้ปปูนป้ันดา้นหลงัเป็นแบล๊คกราวน์ใหภ้าพ
โดดเด่นข้ึน 
 จากการวิเคราะห์เน้ือหา (Documentary Resarch)ท่ีปรากฏในการน าเสนอภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมไทย  Instagram ของ นายสรณะ เรืองวิทยากุล (เจา้ของ Instagram ผูช้นะเลิศ การ
ประกวดภาพถ่ายวถีิไทยภาคเหนือ จากโครงการประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววถีิไทยประจ าปี 2558) 
สามารถสรุปไดว้่า ผูท่ี้สามารถเขา้ถึง Instagram ของ นาย สรณะ เรืองวิทยากุล ส่วนใหญ่เป็นการ
น าเสนอในรูปแบบท่ีส่วนใหญ่มีความคลา้ยกนั ทั้งในเร่ืองของ แนวทางของภาพ และการปรับแต่ง
ภาพรวมถึงการใส่ขอ้ความบรรยายภาพ และผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนหรือผูติ้ดตามผลงาน
โดยตรง โดยเฉพาะผูท่ี้ติดตามผลงานโดยตรงนั้น มีความสนใจและช่ืนชอบแนวทางการถ่ายภาพ
ของ นายสรณะ เรืองวทิยากุล ท่ีเป็นการน าเสนอภาพถ่ายวถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรมไทยท่ีหาชมไดย้าก
ในปัจจุบัน การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ จะเน้นไปในทางช่ืนชอบและต้องการทราบถึง
แหล่งท่ีมาของภาพถ่ายนั้นๆ 
 จากผลการศึกษาท าให้ผูว้ิจยัมีความตอ้งการท่ีจะสัมภาษณ์นายสรณะ เรืองวิทยากุล 
(เจา้ของ Instagram ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวถีิไทยภาคเหนือ จากโครงการประกวดภาพถ่าย 
ปีท่องเท่ียววถีิไทยประจ าปี 2558) ถึงความคิดเห็นเก่ียวกบั การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย 
วา่ส่วนใหญ่มี รูปแบบ และวธีิการอยา่งไรในการน าเสนอผลงาน 
 สรณะ เรืองวิทยากุล (เจ้าของ Instagram ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทย
ภาคเหนือ จากโครงการประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววถีิไทยประจ าปี 2558) “โดยมากจะไม่แต่งภาพ
เท่าไหร่ ถ่ายมาแสงแบบไหน โทนแบบไหนก็โพสลงแบบนั้นเลย เพราะชอบความเป็นธรรมชาติ
ของภาพ ส่วนขอ้ความก็ใส่บา้งไม่ใส่บา้ง แต่ท่ีจะมีคอมเมน้ต์บ่อยท่ีสุดคือจะถามว่า ภาพน้ีถ่ายท่ี
ไหน ยงัไง จดัหวดัอะไร เราก็ตอบไป คือแต่ละภาคแต่ล่ะทอ้งถ่ินมนัก็มีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
ออกไป อย่างตอนท่ีผมอยูก่รุงเทพก็อยา่งหน่ึง พอมาอยู่สงขลามนัก็อยา่งหน่ึง อย่างภาคใตเ้รารู้อยู่
แล้วว่าวฒันธรรมส่วนใหญ่ก็จะมีเร่ืองเก่ียวกบัศาสนาอิสลามเขา้มาเก่ียวขอ้งด้วย ภาพถ่ายท่ีผม
น าเสนอออกไปมนัก็จะส่ือถึงความเป็นวฒันธรรมผสมท่ีมีทั้งวดั มีทั้ง มสัยิด มีผูค้นรวมอยู่ในนั้น 
คนท่ีเขามาติดตามอินสตราแกรมผมเขาก็จะเห็นแลว้ว่ามนัมีความหลากหลายทางวฒันธรรมนะ 
อะไรแบบนั้น ถา้ถามวา่ภาพถ่ายแนวน้ีส่ือสารกบัคนท่ีไดดู้ไหม ผมวา่ส่ือสารนะ เพราะอยา่งคนท่ี
เขาเคยไดพ้บไดเ้ห็นอะไรแบบน้ีมาก่อน เขาจะยิ่งเขา้ใจเลยวา่ภาพแบบน้ีมนัถ่ายทอดเร่ืองราวอะไร
แบบไหน หรือคนท่ีไม่เคยเห็น ผมวา่ภาพมนัก็บอกเล่าเร่ืองราวดว้ยตวัเองไดอ้ยูน่ะ”  
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 4.1.3 จาการศึกษาพบวา่ ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ท่ีถูกน าเสนอผา่น เวปไซตก์ารท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยมีลกัษณะ ขอ้จ ากดั และรูปแบบ วธีิการดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่4.15 หนา้เวปไซต ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 
 

ภาพที ่4.16 หนา้เวปไซต ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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 จากภาพประกอบ จะเห็นถึงการมุ่งเนน้ท่ีจะน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีเร่ืองราวของ
วิถีชีวิต ชมชนทอ้งถ่ิน รวมถึงศิลปวฒันธรรมประเพณีต่างๆของไทยท่ีน่าสนใจ พร้อมกบัขอ้ความ
บรรยายช่ือสถานท่ี 

 
 
ภาพที ่4.17 การยกยอ จากเวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  
 จากภาพประกอบเป็นภาพการยกยอท่ีจะมีให้เห็นไดต้ามแนวชายฝ่ังทะเลโดยช่างภาพ
ใช้โทนสีในการน าเสนอท าให้ภาพดูโดดเด่น พร้อมทั้งใส่ขอ้ความบรรยายเชิญชวนและบอกถึง
สถานท่ีท่ีปรากฏในภาพ 
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ภาพที ่4.18 การเชิดหนงัใหญ่ จากเวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  
 จากภาพประกอบ เป็นภาพการแสดงหนังใหญ่ ช่างภาพเลือกใช้แสงและเงาในการ
น าเสนอท าใหภ้าพดูมีมิติมากข้ึน พร้อมทั้งเขียนขอ้ความบรรยายบอกถึงสถานท่ีตั้งในการถ่ายภาพ 
 

 
 

ภาพที ่4.19 การเล่นน ้าสงกรานต ์จากเวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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 จากภาพประกอบ เป็นภาพการเล่นน ้าสงกรานตใ์นช่วงประเพณีสงกรานตโ์ดยช่างภาพ
เลือกใช้อารมณ์ความรู้สึกของผูท่ี้อยู่ในภาพเป็นตวัหลกัในการน าเสนอ พร้อมทั้งใช้โทนสีให้ดู
สดใสและเลือกเขียนขอ้ความบรรยายถึงความน่าสนใจของประเพณีสงกรานต ์

 
 

ภาพที ่4.20 การแข่งเรือ จากเวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  

 จากภาพประกอบ เป็นภาพการแข่งเรือยาว โดยช่างภาพเลือกใช้การน าเสนออารมณ์
ความรู้สึกของผูท่ี้อยู่ในภาพให้ภาพดูมีพลงัมากข้ึนและเขียนขอ้ความบรรยายถึงความเป็นมาของ
ประเพณีการแข่งเรือยาว 

 
 

ภาพที ่4.21 การเชิดหนงัตะลุง จากเวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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 จากภาพประกอบ เป็นภาพการเชิดหนงัตะลุง ช่างภาพเลือกท่ีจะน าเสนอการใช้แสง
และเงาท าใหภ้าพดูมีมิติมากข้ึนพร้อมทั้งเขียนบรรยายถึงท่ีมาท่ีไปของการเชิดหนงัตะลุง 
 

 
 
ภาพที ่4.21 วถีิชีวติตลาดน ้า จากเวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  
 จากภาพประกอบ เป็นภาพวถีิชีวติตลาดน ้า โดยช่างภาพเลือกท่ีจะน าเสนอความมีสีสัน
ขององคป์ระกอบต่างๆใหภ้าพโดดเด่นข้ึนพร้อมทั้งเขียนขอ้ความบรรยายถึงเหตุการณ์ในภาพว่าคือ
อะไร 
 จากการวิเคราะห์เน้ือหา (Documentary Resarch)ท่ีปรากฏในการน าเสนอภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมไทย ของเวปไซต ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ เวปไซต์
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีการน าเสนอภาพถ่ายในรูปแบบท่ีมุ่งเน้นเชิญชวนให้ผูท่ี้สนใจมี
ความตอ้งการท่ีจะเดินทางไปยงัสถานท่ี ท่ีปรากฏในรูปภาพ ทั้งลกัษณะของภาพถ่ายและขอ้ความ
บรรยาย เวปไซต์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยยงัเป็นช่องทางส่ือออนไลน์ท่ีมีผูเ้ขา้ชมภาพถ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมไทยมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก เวปไซต์ไม่ตอ้งเขา้เป็นสมาชิกหรือ
ได้รับการยินยอมเหมือนดงัเช่น เพจ Facebook หรือ Instagram จึงเขา้ถึงได้ง่าย และเวปไซต์การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ยงัเป็นเวปไซตท่ี์ถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัความเป็นไทยรวมถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆท่ีสวยงามในประเทศ รวมไปถึงภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยด้วยเช่นกนั ทั้งน้ียงั
พบว่าการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ แสดงออกถึงความสนใจในเร่ืองราวของ
ศิลปวฒันธรรมไทย อยา่งชดัเจน  
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 จากผลการศึกษาท าให้ผูว้ิจยัมีความต้องการท่ีจะสัมภาษณ์นายอดุลย์ ทนัตะโกศยั 
(ช่างภาพสายสารคดีวฒันธรรมของ อสท. ผูมี้ประสบการณ์การถ่ายภาพ สารคดีวฒันธรรม ประเพณี 
มากกว่า 20ปี ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) ถึงความคิดเห็นเก่ียวกบั การน าเสนอภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมไทย วา่ส่วนใหญ่มี รูปแบบ และวธีิการอยา่งไรในการน าเสนอผลงาน 
 อดุลย ์ทนัตะโกศยั (ช่างภาพสายสารคดีวฒันธรรมของ อสท. ผูมี้ประสบการณ์การ
ถ่ายภาพ สารคดีวฒันธรรม ประเพณี มากกวา่ 20ปี ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) “อยา่งแรก
เลยคือ มนัคือการบ่งบอกความเป็นอตัลกัษณ์ ของทอ้งถ่ิน คนท่ีเขาเขา้มาดูภาพเขาก็จะพอเดาไดบ้า้ง
ไม่มากก็นอ้ย อยา่งเห็นการนุ่งผา้ซ่ิน ก็ตอ้งคิดแลว้วา่ไม่เหนือก็อีสาน บางคนสนใจก็ส่งขอ้ความมา
ถาม หรือบางทีเราเองลงขอ้มูลไม่ครบ คนท่ีเขารู้เขาก็มาคอมเมน้ตบ์อกวา่ ตน้ก าเนิดจริงๆอยูท่ี่ไหน
ก็มี คือมนัดีมาก มนัท าใหเ้ราไดอ้ะไรเยอะ ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปอยา่งเดียวมนัไดศึ้กษาดว้ย อยา่งท่ีสองคือ 
คนท่ีเขาเขา้ใจผิดเขาก็จะได้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งข้ึน เช่นบางคิดว่าผีตาโขนอยู่ภาคใต ้แต่จริงๆมีอยู่ท่ี
จงัหวดัเลยอะไรแบบน้ี ภาพถ่ายท่ีลงในเวปไซตก์ารท่องเท่ียว มนัไม่ใช่แค่บอกวา่ท่ีนัน่ท่ีน้ีสวยงาม 
มนัยงับอกเล่าเร่ืองราวดว้ย บางทีแค่ดูภาพมนัก็ใหค้วามรู้สึกนะ อยา่งภาพการแข่งเรือ สีหนา้ แววตา 
ของคนท่ีแข่ง เราจะเห็นเลยวา่ มนัเอาจริง เอาจงัมาก มีคนมาถามผมตลอดวา่ มีแข่งเรือท่ีจงัหวดัไหน
บา้ง อยากไปดูจริงๆสักคร้ัง อยากไปฟังเสียงคนพากษ ์เขาวา่สนุก” 
 4.1.4 การสัมภาษณ์เชิงลึกเ ก่ียวกับ (Dept-Interview)  จากช่างภาพท่ีน า เสนอภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ ท่ีน าเสนอผลงานภาพถ่ายต่างๆ รวมถึง นกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ 
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในแวดวงศิลปวฒันธรรมไทยและผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย โดยมีชุดค าถามท่ีจะตอบวตัถุประสงค์งานวิจยั ในเร่ืองของการน าเสนอ
ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ 
 วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์(ศิลปะภาพถ่าย) ปี2552) 
“ภาพถ่ายศิลปวฒันะธรรมไทยในส่ือออนไลน์ ส่ือสารกบัคนดูคือไดห้ลายอยา่งนะ อยา่งหน่ึงก็คือ
ความท าให้เคา้เขา้ใจวฒันธรรมแต่ละภาคมนัมีหลากหลาย  ซ่ึงผมเองตดัสินภาพเยอะมากปีหน่ึง
หลายคร้ัง คือบางอยา่งเรายงัไม่เคยเห็นเลย  คือวา่เอ๊ะ ทางภาคน้ีเคา้มีแบบน้ีดว้ยหรอมีลกัษณะแบบ
น้ี  รวมทั้งตอนน้ีเสียงบอกเล่าเคา้ท าเกือบทุกจงัหวดั  เราเป็นทั้งกรรมการและเป็นประธานเยอะมาก
เลย  เพราะท่ีผ่านมาท่ีสุพรรณบุรี  สุพรรณก็จดัเป็นคร้ังแรก  คร้ังแรกปรากฏว่าวฒันธรรมจงัหวดั
สุพรรณน้ีเคา้ตกใจมาก   เอ่อคนส่งรูปน้ีเกือบจะวนัสุดทา้ยน้ี    คือนิสัยคนไทย  ไม่ก่ีสิบรูปเคา้ก็
ตกใจเพราะเคา้จดังานคร้ังแรก ผมเพิ่งไปตดัสินเดือนท่ีแลว้ มนัเกิดอะไรข้ึน พอจงัหวดัจดัป๊ับเน้ีย 
เคา้ดีใจมากคือเป็นคร้ังแรกไดไ้ดเ้กือบ 400  ภาพ  และก็รูป เม่ือท่ีผมไปตดัสินไม่ใช่เมืองสุพรรณ มี
ท่ีหลากหลายเอยเพราะรูปท่ีไดร้างวลั  อยา่งเช่นวา่เห็นวา่เป็นอู่ทอง  อู่ทองมนัมีพระพุทธรูปหินแกะ
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ทั้งภูเขาเลย  ซ่ึงต่างจากเขาชีจนัทร์ อนันั้นเป็นเลเซอร์ยิง  ท่ีน้ีเป็นร้อยองค์ องค์หน่ึงหลายสิบลา้น  
และก็เคา้มีถ่ายทั้งมุมกวา้งมุมแคบเลยท าให้เรารู้เลยว่าชาวจงัหวดัสุพรรณบุรีนอกจากส่ิงท่ีลือช่ือ
อยา่งมงักร  วดัทบักระดาน และก็ยงัวฒันธรรมมีศิลปะท่ีๆอ่ืนไม่มี  คืออยา่งเช่นท่ีภูเขาท่ีเคา้แกะสลกั
ท่ีอู่ทองพระพุทธรูป และก็ยงัมีพระนอนองค์เดียวในประเทศไทยท่ีนอนหงาย ก็คือเป็นพระอรินิ
ธรรม ใช่โดยสายญาติโดยทัว่ไปจะตะแคง” 
 ในส่วนของการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ในเชิงการประกวด ถูกจดัข้ึนมา
เป็นเวลาหลายสิบปี โดยผูท้รงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ โดยผูเ้ข้าประกวดส่วนใหญ่ เลือกท่ีจะ
น าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในแบบดั้งเดิมไม่นิยมจดัฉากหรือเซ็ทเพื่อถ่าย เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ี
เป็นธรรมชาติท่ีสุด เพราะเกณฑ์การตดัสินการประกวดส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นความเป็นจริงของ
ศิลปวฒันธรรมไทย 
 ศุภชยั จนัทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี2548) “การถ่ายภาพอนัท่ี
เราเห็นอยูม่นัก็จะมีทั้งในส่วนท่ีสามารถท่ีจะส่ือใหค้นไดเ้ห็นวา่  อ่ะ ... ภาพน้ีมนัเป็นภาพการแสดง
ของใหเ้คา้รู้วา่  อ่อ ... อนัน้ีมนัเป็นศิลปะของอิสานนะ  ศิลปะใตน้ะ  โนราห์น่ีเป็นของใตน้ะหรือวา่
เถิดเทิงอะไรอย่างเน้ียของกะลานะหรือว่าการแสดงโขนอย่างเน้ีย  ก็ถือว่าเป็นการแสดงชั้นสูงใน
ราชส านกัอะไรอย่างเน้ีย  อะไรต่างๆพวกน้ีมนัก็สามารถบ่งบอกได ้  เพราะฉะนั้นตรงส่วนน้ีมนั
จะตอ้งแบบสร้างสรรค ์การพฒันาอะไรต่างๆ พวกน้ี  มนัตอ้งพฒันาจากยอดสร้างสรรคจ์ากยอดให้
มนัเป็นในเร่ืองของการท่ีร่วมสมยัมนัท าใหค้นท่ีไม่เคยเห็นมาก่อนหนัมาใหค้วามสนใจ” 
 ปกรณ์ พรพิสุทธ์ิ  (อนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน ให้กับกองทุนโบราณคดี และ
อนุกรรมการฝ่ายเคร่ืองแต่งกายและผูแ้สดงแบบในโครงการจดัท าตน้แบบและ หนงัสือรูปแบบการ
แสดง เพื่อการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของกรมศิลปากร) “คือส่ือสารอยา่งแรกคือไดดู้ไง  ดูง่ายข้ึน  
คนท่ีไม่รู้จกั อ่ะยกตวัอยา่ง  ถา้ไม่รู้จกัไม่เคยดูโขนไม่เคยดูละคร  แต่ถา้คุณไดเ้ล่นเทคโนโลยีบางที
ทุกอย่างมนัปรากฏอยู่คุณอาจจะเซิจเขา้ไปดูว่าเป็นยงัไง อยากดูทั้งๆท่ีด้วยความอยากแต่ว่าด้วย
ความรู้ไม่รู้เร่ือง  ไม่เคยดูละคร พอดูแลว้  ไอตรงมนัเกิดแรงจูงใจไดเ้ห็นไหมครับ  อุ๊ยสวยน่ี  โขน
เป็นแบบน้ีหรอ น่าดูเนอะ แต่วา่ถามเปอร์เซนเยอะไหมมนัไม่เยอะหรอกครับ  มนัตอ้งเกิดจากขาง
ในความรู้สึกจากความรักความชอบนะครับ  ถา้จะใหดี้ใหส้นุกก็ตอ้งอ่านดว้ยรู้เร่ืองดว้ยมนัถึงจะไป
คู่ขนานกนั” 
 การรับทราบถึงขอ้มูลบางส่วนของศิลปวฒันธรรมไทย เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้ผูไ้ด้
พบเห็นภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย มีความเข้าใจถึงความหมายท่ีปรากฏอยู่ในภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมนั้นๆมากข้ึน ยอกตวัอยา่งเช่น หากมีความรู้ในเร่ืองราวของรามเกียรต์ิก็จะดูโขนได้
อยา่งเขา้ใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครท่ีแสดง 
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 ยรรยง โอฬาระชิน (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์(ศิลปะภาพถ่าย) ปี2550) “คืออยา่ง
ผมมองนะผมจะคิดว่าภาพถ่ายถ่ายพวกน้ีมนับ่งบอกตวัมนัเองไดว้่าคืออะไรมาจากภ่ินไหน อย่าง
ภาพทศักณัฐ์มาเดินอยูบ่นถนน ผมอาจจะวา่  เอ๊ะ  อะไร  เคา้มีการแสดงอะไรท่ีท าให้รถติดแลว้ถึง
มาอยา่งน้ีหรือเปล่าใช่ไหม  แต่โอเคตวัทศกณัฑ์ก็คือศิลปะทางโขนทางอะไร เคา้ดูแลว้น่ีมนัแปลก
ดีเนอะมาอยู่ตรงน้ี  แล้วรถท่ีมนัติดเน้ียติดเพราะทศกัณฑ์หรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างน้ี  มนัก็มี
แนวคิดนะ  ไม่รู้นะผมทองอยา่งน้ี  แต่โอเคก็ถือวา่มนัแปลกหรือวา่รูปน้ีไปอยู่เมืองนอก โอโ้ฮฝร่ัง
มันป้ิงแน่  ผมว่านะน่ีแนวคิดของผมซ่ึงอาจจะต่างจากคนอ่ืนเพราะปกติผมจะดูภาพในแนว
ศิลปวฒันธรรมของผมเพราะวา่รูป  มนัก็แปลกดีอ่ะ  ท าใหว้ยัรุ่นวา่  เอย๊  น่ีท าใหช้าวนามาอยู่น่ีหรือ
วา่ตวัโขนหรือวา่ตวันางร านางอะไรก็แลว้แต่ท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมก็โอเคนะสอดแทรกเขา้ไป  
คือเพิ่มใหรู้ปมนัมีความน่าสนใจ”                
 ธีรภาพ โลหิตกุล (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี)) “ อนัดบัเเรกเลยก็คงจะ
เป็นการมองในเร่ืองของความงดงามเเละก็ความท่ีจะท าให้เคา้รู้วา่ น่ีคือลกัษณะของภูมิปัญญาของ
วฒันธรรมไทย อยา่งเช่นภาพโขนน่ีมนัต่างนะครับ เเต่ในส่วนของผมเองผมถือวา่เป็นหนา้ท่ีอย่าง
หน่ึง ว่าถา้มองตามเเลว้คงจะมีค าอธิบายซ่ึงไม่ใช่เป็นความคิดเห็น การเเสดงความคิดเห็นของเรา
อย่างฝ่ายเดียวอาจจะเป็นแบบวา่มนัซ้อนนยัอะไร มนับอกความหมายอะไร เพราะฉะนั้นก็จะเป็น
ประโยชน์ใหค้นไดเ้ขา้ใจมากข้ึน อยา่งเช่นภาพรามเกียรต์ิของพม่า ผมก็น ามาเล่าใหฟั้งวา่คนพม่าคน
พม่าเรียนรู้เร่ืองรามเกียรต์ิจากท่ีไหนอยา่งไร ก็จะเห็นความเคล่ือนไหวของวฒันธรรมวา่มนัล่ืนไหล
ถ่ายเทกนัไปมาไม่ใช่ของใคร คนใดคนหน่ึง ในขณะท่ีคนไทยเราก็มีเพลงพม่าร าครวญ พม่าเฮ พม่า
ร าซ่ึงเกิดจากการท่ีครูเพลงของไทยเราไปรับบรรยากาศเมโลด้ีท่ีเป็นพื้นถ่ินของประเทศนั้นมา เเละ
เราก็เอามาเเต่งเพิ่มเติมใหไ้พเราะเเละเราก็ให้เกียรติประเทศนั้น มนัเป็นรากร่วมวฒันธรรมซ่ึงมนัไม่
จ  าเป็นวา่ใครเป็นเจา้ขา้วเจา้ของ ผมวา่ภาพท่ีปรากฏมนัส่ือมาไดห้ลายๆเเง่” 
 ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นของศิลปวฒันธรรมไทย เป็นอีกหน่ึงในการสร้าง
ความน่าสนใจให้แก่ตวัมนัเอง ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยส่วนใหญ่ จะมีความงดงามในเร่ืองของ
ความประณีตและรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิต เร่ืองราว เคร่ืองแต่งกายหรืออ่ืนๆอีก
มากมาย ท าให้ผูท่ี้ไดพ้บเห็นเกิดความสนใจน ามาซ่ึงการคน้หาแหล่งท่ีมาของทอ้งถ่ิน สถานท่ีตั้ง
ของภาพ 
 สงคราม โพธ์ิวิไล (ศิลปินนกัถ่ายภาพไทย,ผูท้รงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพและเคยถวาย
การใชก้ลอ้งให้กบัในหลวงรัชกาลท่ี 9)  “ผมวา่ภาพมนัส่ือสารตวัมนัเองไดน้ะอยา่งถา้เราเห็นภาพ
คนแก่ใส่บาตรพระ เราก็พอจะรับรู้ถึงเร่ืองราวของภาพนั้นได ้อาจท าให้นึกไปถึงวิธีการกวา่จะได้
รูปนั้นๆมาดว้ยซ ้ า ว่าเอ๊ย ถ่ายท่ีไหน มุมไหน ก่ีโมง อย่างผมมีคติว่า แสวงหาและรอคอย ก็คือเรา
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ตอ้งแสวงหาท่ีถ่ายและรอคอยเพื่อให้ไดภ้าพ การท่ีคนไดม้าเห็นภาพศิลปวฒันธรรมแน่นอน เขา
อาจจะคิดไปไดห้ลายอยา่ง อาจจะเกิดการเรียนรู้อ่ืนๆตามมาอีกดว้ย เด็กอาจจะถาม แม่ๆนัน่ตวัอะไร 
พ่อๆประเพณีแบบน้ีมีท่ีจงัหวดัไหน มนัส่ือไดห้ลายอยา่ง อย่างน้อยก็ไดบ้อกกล่าวว่ามีวฒันธรรม
นั้น ประเพณีน้ี อยูท่ี่นั้นท่ีน่ี ไหนจะเร่ืองประวติัศาสตร์อีกล่ะ อยา่งบางประเพณีอาจจะไม่มีให้ดูแลว้
ในปัจจุบนั แต่ภาพถ่ายมนัยงัอยู ่กลอ้งมนัก็เลยเหมือนเคร่ืองหยุดเวลาท่ีบนัทึกเร่ืองราวเอาไวท้  าให้
เรายงัไดพ้บไดเ้ห็นเหตุการณ์เหล่านั้นอยู”่ 
 สมาน เฉตระการ (ท่ีปรึกษาสมาพนัธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย) “อนัท่ี 1 
นะ  ท่ีเราอยากจะไดจ้ากตรงน้ีนะ  มนัก็คือการดึงดูดความสนใจท่ีวา่  แต่น้ีพอดึงดูความสนใจแลว้  
คนก็ตอ้งไปดูรายละเอียดอีกทีวา่ตรงน้ีมนัคืออะไรบา้ง  ซ่ึงพวกน้ีนะ  จริงๆมนัจะมีทั้งประโยชน์มนั
จะมีทั้งโทษด้วย  เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็แล้วแต่ท่ีเราลง  ซ่ึงต้องดูนะท่ีลงในส่ือสาร
ประเภทน้ีน้ี มนัจะมีทั้งสองแบบ  เพราะถา้หากวา่มนัเป็นไปในเร่ืองท่ีถูกตอ้งงดงามตามขนบธรรม
เนียมประเพณีวฒันธรรม  เพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์ตรงน้ีก็ได้ดูกันก็ได้แชร์ให้เพื่อนๆ ให้
ลูกหลานไดเ้ห็น  ซ่ึงมนัเกิดประโยชน์นะ  แลว้ก็ต่อๆไปเราก็จะไดอ้ธิบายต่อไปดว้ยวา่ท าอยา่งน้ีถา้
เกิดเคา้ถามวา่จะตอ้งตอบวา่อยา่งไรอยา่ง เป็นคุณค่าของเน้ือหาอีกทีหน่ึงหลงัจากท่ีไดดู้แลว้  การดู
คือการรับรู้เบ้ืองตน้   รับรู้ก่อนพอรับรู้เสร็จแลว้ต่อๆไปอาจจะมีค าถามมาอีกวา่ไอน่ี้มนัคืออะไร  ถา้
คนท่ีมีประสบการณ์แลว้แน่นอนเคา้เขา้ใจ  แต่ถา้คนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์มีค าถามข้ึนมาเราตอ้ง
ตอบเคา้ไดเ้ลย อยา่งถา้เป็นภาพชาวนาด านาอยู ่  ก็เป็นลกัษณะการท ามาหากินทัว่ๆไป  ทุกคนตอ้ง
ท ามาหากินอยู่ท่ีว่าเคา้ท าอะไรนะครับ  อย่างเห็นเคา้เผาถ่านก็เป็นเร่ืองของเผาถ่าน  เห็นเคา้ท านา
ปลูกขา้วก็เป็นเร่ืองท านาปลูกขา้วหรือเกษตรกรรมอะไรอยา่งน้ีอนัน้ีเป็นอนัแรกท่ีเห็น  ต่อๆไปมนั
จะมีค าถามต่อไปอีกวา่อนัน้ีคืออะไรรายละเอียดมนัคืออะไรเอาไปท าอะไร  เป็นนาแบบไหนอยา่งน้ี  
เป็นการเอามาเพื่อท่ีจะเอาไป ด านาไปปลูกอีกทีหน่ึงนะ  แต่ถา้หวา่นไปจะไดไ้ม่ตอ้งไปท าหลายต่อ
อะไรอยา่งน้ี มนัมีเน้ือหาต่อไปอีกเยอะ” 
 รูปแบบและวิธีการเฉพาะท่ีเป็น เอกลักษณ์ โดยมีการประยุกต์สร้างสรรค์และมี
ววิฒันาการเปล่ียนแปลงไปตาม สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา บา้นไทยริมนา้ ท่ามกลาง
ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มสีเขียวท่ีตดักบับา้น ทรงไทยสีส้มน้าตาล แมจ้ะมีความขดัแยง้ดว้ยสี 
แต่สภาพส่วนรวมยงัมี ความสัมพนัธ์กลมกลืน ให้ความรู้สึกสงบร่มเยน็ ช่วยเสริมสร้างชีวิตความ 
เป็นอยูแ่บบไทยในสังคมปัจจุบนั 
 หรรษา ตั้งมัน่ภูวดล (ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทยภาคกลาง จากโครงการ
ประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววิถีไทยประจ าปี 2558)  “คือถา้เอาเบสิคมนัก็จะส่ือสารเร่ืองของส่ิงท่ี
มนัเป็นไทยของเรามนัยงัไง  กบัท่ีมองเห็นไกลกว่านั้นจากตวัเอง  จากมุมมองตวัเองว่าคือมนัเปิด
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โลกเราในท่ี สมมติเราท างานด้านน้ีมาตั้ง 20 ปี จะ 30 ปี  เราเช่ือว่าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเราเห็นมา
หมดแลว้ในบา้นเรา  ปรากฏวา่สังคมอินเทอเน็ตหรือวา่โลกกวา้งในโซเชียลเน้ีย  มนัท าใหแ้ละพี่เช่ือ
ว่ามนัมีกิจกรรมอีกหลายอย่างท่ีมนัน่าสนใจและเรายงัหลงตามไป  เพราะ  ณ ตอนน้ีเรายงัเห็น
บางอยา่งท่ี ท่ีสามารถยกตวัอยา่ง ณ ตอนน้ีไดห้ลายอยา่งท่ีพี่มาเจอหรือคนในแวดวงระดบัวยันอ้งๆ
เน้ีย มาเห็นในปีสองปีน้ีนะครับหรือเอาไม่เกินสามปี  ยกตวัอย่างว่า  เอาไปถึงว่าในแง่ภาพถ่าย
อาจจะไม่ตอ้งพูดถึงแต่เร่ืองวฒันธรรม  ในเร่ืองภาพถ่ายอาจจะมีในเร่ืองของววิทิวทศัน์ในบา้นเมือง
เราอ่ะ  ท่ีๆเราอาจจะรู้จกัสามพนัโบกมาแทนพี่ สมมติพี่มีอายงุานมา 20 ปี พี่ไม่เคยรู้จกัสามพนัโบก
เม่ือ 20 ปีก่อน  เพิ่งมารู้จกัสามพนัโบกเม่ือ 5 ปีก่อนหรืออย่างช้าสุดก็ตอนท่ีพี่เบิร์ดออกโฆษณา  
ททท  เคา้ก็ดว้ยความท่ีคนในทอ้งถ่ินอาจรู้จกัแต่อาจจะไม่ทอ้งถ่ินทั้งจงัหวดัอยูใ่นอุบลก็จริงแต่คน
ในตวัเมืองอาจจะไม่รู้จกัดว้ยซ ้ า ประเพณีสงกรานต์ท่ีเราคุน้เคยเราก็อาจจะคุน้เคย  คนในวงกวา้ง
อาจจะคุน้เคยประเพณีแห่พระศรีท่ีเชียงใหม่  คุน้เคยกบั เอ่อ สงกรานต์สนามหลวง  รถการรดน ้ า
พระหรือวา่ประเพณีสงกรานตข์องทางถนนขา้วสาร  ปรากฏวา่ในยคุหลงัๆไม่ก่ีปีมาน้ี  ปรากฏวา่เรา
ไดม้ารู้จกัประเพณี  เอ่อ  รดน ้ าของชาวมอญสังขละ  หรือวา่การแห่ตน้ดอกไมท่ี้นาแห้วของจงัหวดั
ปรากฏวา่ประสบการณ์ชีวิตของพี่เอง  เน้ีย  เขา้ใจวา่เราเห็นมาหมดแลว้  แต่วา่เราตอ้งมาท้ึงกบัรูป
พวกน้ี” 

 สถิต ขาวผ่อง (ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทยภาคใตจ้ากโครงการประกวด
ภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววิถีไทยประจ าปี 2558) “ผมว่ามนัชดัเจนนะว่าส่ือสารอะไร ภาพถ่ายมนับอก
ความเปล่ียนในเร่ืองของเวลาไดดี้เลย อยา่งการท่ีเราถ่ายท่ีมนัเป็นเหมือนประเพณีวฒันธรรมอะไร
ต่างๆเน้ีย   คนก็เปล่ียนไปเร่ือยๆ แต่ละปีเปล่ียนไปเร่ือย   มุสลิมท่ีผมไปถ่ายแต่ละปีงานใหญ่สถานท่ี
เปล่ียนไปเร่ือยๆ  ความสมยัใหม่มนัเข้ามาเร่ือยๆ  การจดัสถานท่ีมนัเร่ิมหายไปความขลงัของ
สถานท่ีมนัเร่ิมหายไป  จะมีเตน๊ทอ์ะไรก็ไม่รู้ท่ีเขา้มาจะมีรถท่ีเขา้มาจอดไดเ้พราะวา่อะไรก็ไม่รู้  การ
ท่ีคนเคา้ใชชี้วติกนัแบบเดิมๆ ถา้ไม่รีบถ่ายไวม้นัจะหายไปเร่ือยๆ  มนัจะไม่เหลืออะไรแลว้”   

 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์
สามารถส่ือสารศิลปวฒันธรรมไทยได้ โดยส่วนใหญ่สามารถส่ือความหมายได้ด้วยตวัเอง ว่า
เร่ืองราวท่ีประกฎอยู่ในภาพเป็นเร่ืองราวของศิลปวฒันธรรมไทย ประเภทไหนอย่างไร และมี
แหล่งก าเนิดอยูใ่นทอ้งถ่ินไหนในประเทศไทย รวมถึงยงัสามารถส่ือสารถึงความเปล่ียนแปลงของ
ยุคสมยั สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง จากองค์ประกอบของภาพท่ีจะบ่งบอกถึงช่วงเวลาท่ีต่างกนั 
อย่างเช่น ภาพประเพณีสงกรานต์ท่ีแต่เดิมจะปรากฏถึงสถานท่ีเป็นวดัวาอาราม แต่ในปัจจุบนั
สถานท่ีก็ถูกปรับเปล่ียนไปตามสภาพสังคมในปัจจุบนั ดงัปรากฏภาพเป็น การเล่นสงกรานต์บน
หลังรถกระบะ บนถนนหนทาง หรือตามแหล่งท่องเ ท่ียวทั่วไปเป็นต้น ดังนั้ นภาพถ่าย
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ศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ ไม่เพียงแต่จะส่ือสารกบัผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ แต่ยงับอกเล่าเร่ืองราว
ทางประวติัศาสตร์ของแต่ละสังคมทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

 
4.2 ศึกษาการถ่ายทอดและการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยจากภาพถ่ายในส่ือออนไลน์ 
 ภาพภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยนอกจากจะมีความสวยงามในแบบดั้งเดิมของตวัเอง
แลว้ ยงัสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีปรากฏอยูใ่นภาพจนก่อให้เกิดขอ้สงสัยถึงความรู้ทางวิชาการท่ี
เกิดข้ึนในภาพว่า สามารถเรียนรู้อะไรไดบ้า้ง โดยภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยจากหลายแขนงถูก
น ามาแสดงควบคู่ไปกับการเรียนการสอนมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น ภาพวิถีชีวิตชุมชน ภาพ
ศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ินในประเทศ
ไทยปรากฏอยูใ่นนั้น 

 อาจารย ์ยรรยง โอฬาระชิน (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์(ศิลปะภาพถ่าย) ปี2550) 
“เกิดการเรียนรู้อยา่งแน่นอน เพราะยกตวัอยา่งง่ายๆเลย ภาพถ่ายท่ีผมถ่ายดว้ยกลอ้งฟิล์มสมยัก่อน
มนัก็ยงัอยูม่าจนทุกวนัน้ี ก็มีท่ีเสียไปบา้งจากการเก็บรักษาไม่ดี แต่ส่ิงท่ีอยูใ่นภาพ เร่ืองราววิถีชีวิต
ต่างๆมนัยงัอยู ่วฒันธรรมประเพณีพื้นถ่ินตามต่างจงัหวดัมนัถูกถ่ายทอดออกมาจากภาพถ่ายให้คนท่ี
ไดช้ม ไดรั้บรู้วา่ มีประเพณีนั้น ประเพณีน้ีเกิดข้ึนมาก่อน พอไดรั้บรู้วา่มีอยูก่็อาจจะเกิดการสนใจท่ี
จะศึกษาคน้ควา้ต่อไปไดห้ากไม่มีการบกัทึกไวเ้ป็นรูปภาพ ประวติัศาสตร์เร่ืองราวในอดีต จะมีคน
ไดเ้ห็นไหม ท่ีเขาบนัทึกไวก้็ส่วนหน่ึง แต่ภาพมนัท าให้เห็นเลย วา่บรรยากาศช่วงเวลาตอนนั้นมนั
เป็นยงัไง อย่างรูปท่ีผมเคยถ่ายไวเ้ม่ือ 50 ปีก่อน ตอนน้ีให้ใครไปถ่ายแบบนั้นมนัก็ไม่มีแลว้ อะไร
มนัเปล่ียนไปหมด คุณค่าทางประวติัศาสตร์มนัมี อยา่งหลายๆภาพท่ีอยู่ในพิพิธภณัฑ์เห็นไหม ไม่
ต้องพูดเร่ืองราคานะ เอาแค่คุณค่าทางประวติัศาสตร์ มนัประเมินค่าไม่ได้ เพราะมนัได้บนัทึก
เร่ืองราวและเหตุการณ์ในช่วงขณะนั้นไว ้วฒันธรรมประเพณี บางอย่างท่ียงัสืบทอดกนัมาในบาง
ทอ้งถ่ินบางคนอาจจะไม่เคยไดเ้ห็น แต่พอมีคนไปถ่ายภาพมาน าเสนอในส่ือโซเช่ียล คนก็ไดเ้ห็นได้
รู้จกั ท าให้เกิดความสนใจท่ีจะอนุรักษไ์วใ้ห้คนรุ่นหลงัๆไดดู้ และมนัเป็นเร่ืองดีท่ีมีคนหนัมาสนใจ
ถ่ายภาพศิลปวฒันธรรมมากข้ึนมนัท าให้เกิดการบอกเล่าเร่ืองราวของแต่ละวฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถ่ินผา่นภาพถ่ายและท าใหค้นสนใจอยากไปชมจริงๆ”                        

 อาจารย ์วรนนัทน์ ชชัวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์(ศิลปะภาพถ่าย) ปี
2552) “คือส่วนมากคนไทยข้อเสียคือไม่ค่อยบนัทึก ทั้งเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ การแต่งตวั
เส้ือผา้ ทรงผมอะไรต่างๆเน้ีย  คือประวติัศาสตร์เน้ีย วฒันธรรมเม่ือ 60 ปีก่อนมนัก็อีกเร่ืองหน่ึง  พอ
มายคุน้ีก็อีกเร่ืองหน่ึง  พอยคุนั้นสมยัก่อนเด็กๆ ก็ยงัมี อยา่งพวกผมทนัเล่นลูกหิน ยงิหนงักบขายไอ
ติมแท่ง เด็กสมยัน้ีมนัไม่รู้แลว้  และก็ยงิหนงัสต๊ิก นกสมยัน้ีเยอะเพราะอะไร  เพราะเด็กสมยัน้ีมนัดู
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แต่คอมพิวเตอร์  ดูแต่มือถือ นกเลยอยูเ่ต็มกรุงเทพ แต่เราเรียนรู้วา่แต่ละยุคในอีก 10 ปีขา้งหนา้ใน
อนาคตมนัก็อาจไม่มีอยา่งน้ีล่ะ ภาพถ่ายน่ีแหละท่ีจะเป็นส่ือท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวได ้ภาพถ่ายออนไลน์
มนัช่วยให้คนไทยเกิดความหวงแหน  วา่ไอตรงเน้ียมนัสวยๆนะครับ  รวมถึงวา่ลวดลายดี สองก็คือ
ยกตวัอย่างง่าย  หัวข่วงเคยไปเท่ียวไหม น่าน  เด่ียวพระไตร ซ่ึงเป็นพระไตรไมส้ักทั้งหลงั และ
ดา้นขา้งจะเป็นรูปเจดียข์องลา้นหนา้ท่ีสวยมากคือถา้คนท่ีเคยไปจะรู้วา่มนัทั้งคลาสสิคทั้งสวย  แต่
ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ไปทาสีใหม่ ทาเจดียใ์หม่ ซ่ึงถา้เป็นภาพถ่ายผมมีถ่ายเก็บไว ้ คนท่ีไม่เคยเห็นก็ไม่
รู้วา่มนัสวยมนัคือใหม่ถูกไหม   แต่ถา้คนเคยเห็นของเก่ามนัคลาสสิคมาก  คือคนไทยอนุรักษไ์ม่เป็น   
ชอบทาขาวๆและพระพุทธรูปทัว่ไปผมคา้นอยา่งยิง่เลย  เวลาไปถ่ายพระพุทธรูปพระบางวดัเน้ียมนั
เหลืองเยอะไป เขา้ใจป่ะ คือไปลอกปิดทองใหม่ซ่ึงจริงๆเก่ามนัคือคลาสสิค  ฝีมือรุ่นใหม่ก็ท  าไม่ถึง
แบบเก่า  นึกออกไหม  อนัน้ีก็คือวา่จะให้คนดูวา่ส่ือออนไลน์และมีเดียร์วา่หวงแหนวา่เก่าดีอยูแ่ลว้  
ช่างสมยัใหม่ฝีมือไม่ถึง บางทีก็เห็นเจียๆแลว้แกม้พระพุทธรูปออกไปเลยนึกออกไหม  จากท่ีเคา้ป้ัน
เน้ียสัดส่วนได ้อนัเน้ียมนัมีเยอะเลย  ซ่ึงมนัมีรูปหลกัฐานอยา่งน้ีๆ  บางอนัคุณปล่อยเคา้เก่าๆมนัก็จะ
ดูคลาสสิค  แต่คุณปิดทองใหม่เป็นพระใหม่ นึกออกป่ะคือคุณตอ้งอนุรักษใ์หม้นัดูเก่า ส่ือมีเดียร์เน้ีย
นอกจากอนุรักษแ์ลว้  สองก็คือท าให้หลายๆชาติเขา้ใจถึงประเพณีวฒันธรรม และศิลปวฒันธรรม
บา้นเรานอกจากมีวดัท่ีสวยงามมีจิตกรรมท่ีสวยงามรวมถึงศิลปะอ่ืนๆ อยา่งเรากบัเขมรก็ไม่รู้วา่ใคร
ลอกใคร  ถา้คุณเคยไปเท่ียวเขมรเน้ียเคา้มีทั้งพระแกว้มรกต  มีทั้งจิตกรรมฝาผนงัแต่ความสวยงาม
เคา้สู้ของเราไม่ได ้เคา้จิตกรรมดา้นใหม่นะ   มนัคือพระแกว้ของเราดูไม่สวยนะและก็รวมถึงหลายๆ
อยา่งๆเช่นพระแกว้มรกตเราก็รู้ว่าองคใ์นท่านเป็นไง  ฝร่ังเคยถ่ายตั้งแต่ตอนท่ีไม่เคยสวมชุดอะไร
ต่างๆ น้ีก็คือเป็นประวติัศาสตร์ใหเ้ราเห็น” 

 การสืบสารศิลปวฒันธรรมไทยในอดีตเป็นการถ่ายทอดจากผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง ผ่าน
ขั้นตอนและวธีิการท่ีมีความละเอียดซบัซอ้น และเขา้ถึงในส่วนของความช านาญ ทกัษะต่างๆ แต่ใน
ปัจจุบนั การถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไทย ไม่มีขั้นตอนท่ีละเอียดถึงขนาดนั้น ท าให้การสืบสานอาจ
ไม่เขม้ขน้เหมือนยงัในอดีต 

 ผศ.ดร.ศุภชยั จนัทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี2548) “มนัเป็น
การท ายงัไงให้องค์ความรู้อนัน้ีเน้ีย มนัสามารถคงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบนั  คือเราตอ้งยอมรับว่า
กระแสอะไรต่างๆพวกน้ีหรือว่าค่านิยมของคนมนัเปล่ียนไปตามยุคตามสมยั  เพราะฉะนั้นตรงน้ี
หนา้ท่ีของศิลปินหรือครูบาอาจารยท์างดา้นศิลปวฒันธรรมจะตอ้งท าใหส่ิ้งเหล่าน้ีมนัสามารถอยู่ได้
กบัสังคม  แต่วา่ในขณะเดียวกนัมนัก็ตอ้งมีการปรุงแต่งเหมือนกบัรสอาหารอยา่งน้ีใช่ไหมครับ  ยุ
คะนึงสมยันึงเราก็ทานอยา่งน้ี  แต่มนัมีอะไรเขา้มาแต่วา่มนัก็ยงัเป็นอาหารไทยอ่ะ มนัไม่ไดแ้ปรรูป
ไปเป็นของยุโรปของอะไรอย่างน้ีใช่ไหมมนัก็ยงัคงมีความเป็นไทยมีรสชาติมีเสน่ห์ในตวัมนัเอง
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หวัใจของในเร่ืองศิลปวฒันธรรมของเราท่ีเราคิดอยูก่็คือหน่ึงคุณตอ้งอนุรักษ ์เราคิดวา่ถา้มนัเหมือน
ตน้ไมถ้า้รากมนัไม่แน่น  รากมนัไม่เขม้แขง้  พอเราไปรับอะไรมาเหมือนตน้ไมท่ี้มันมีพวกกาฝาก
อะไรต่างๆเขา้มาใช่ไหมครับ  ถา้รากมนัไม่แน่นหรือวา่มนัไม่ไดห้ย ัง่ลึกลงไปถาวรแน่นอนมนัไม่
สามารถจะอยูไ่ด ้ ไอตน้ไมต้น้น้ีมนัจะตอ้งโดนพวกส่ิงเหล่าน้ีมนัเหมือนพวกปรสิตเขา้มามนัอาจท า
ให้ล่มสลายไป  เราถึงจ าเป็นวา่ท าไมการอนุรักษถึ์งจ าเป็น   เพราะฉะนั้นเราคิดวา่การจะต่อยอดไป 
การสร้างสรรค ์การพฒันาอะไรต่างๆ พวกน้ี  มนัตอ้งพฒันาจากยอดสร้างสรรคจ์ากยอดให้มนัเป็น
ในเร่ืองของการท่ีร่วมสมยั  หมายถึงว่าสามารถอยู่ดว้ยตวัของมนัเองและสามารถกบับริบทท่ีมนั
เปล่ียนไปกบัสังคม  คือ  เราอยูใ่นอดีตโขนเราเล่นกนัท่ีตอนหน่ึงตอนเฉพาะตอนตอนเดียวน่ีเล่นกนั
เป็นคืนๆเลยนะ  ซ่ึงมนัไม่ได้แล้ว สังคมปัจจุบนัค่านิยมของคนมนัเปล่ียนไปเยอะแล้ว  แต่เราก็
ตอ้งการท ายงัไงใหเ้คา้รู้จกั  ไม่ใช่วา่พอสังคมก็ปรับตรงน้ีเปล่ียนตามไปอยา่งน้ี เป็น ... อีกหน่อยคน
ไม่ทนัก็เกิดวนัดีคืนดีคนไม่ทานขา้วท าไง คนไทยๆไปทานสปาเก็ตต้ี  ไปทานขนมปังหรือไปทาน
อะไรก็แลว้แต่อยา่งเน้ีย  เพราะฉะนั้นเราก็ถึงบอกวา่ควรตอ้งท าควบคู่กนัไประหวา่งการอนุรักษก์บั
การพฒันา  พฒันาในท่ีน้ีพฒันาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมท่ีมีอยู่  และการพฒันามนัตอ้งค านึงถึง
บริบทอะไรดว้ยอยา่งเช่น  การถ่ายภาพอนัเน้ียท่ีเราเห็นอยูม่นัก็จะมีทั้งในส่วนท่ีสามารถท่ีจะส่ือให้
คนได้เห็นว่า  ภาพน้ีมนัเป็นภาพการแสดงของให้เคา้รู้ว่า  อ่อ อนัน้ีมนัเป็นศิลปะของอีสานนะ  
ศิลปะใตน้ะ  มโนราห์น่ีเป็นของใตน้ะหรือว่าเถิดเทิงอะไรอยา่งเน้ียของกะลานะหรือว่าการแสดง
โขนอย่างเน้ีย  ก็ถือว่าเป็นการแสดงชั้นสูงในราชส านักอะไรอย่างเน้ีย  อะไรต่างๆพวกน้ีมนัก็
สามารถบ่งบอกได”้ 

 ปกรณ์ พรพิสุทธ์ิ  (อนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน ให้กับกองทุนโบราณคดี และ
อนุกรรมการฝ่ายเคร่ืองแต่งกายและผูแ้สดงแบบในโครงการจดัท าตน้แบบและ หนงัสือรูปแบบการ
แสดง เพื่อการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของกรมศิลปากร) “คือ  เรียนรู้คือเคา้ไดรั้บรู้ไงเคา้ไดรั้บรู้  แต่
น้ีการเรียนรู้เน้ียอยา่งท่ีอาจารยบ์อกวา่มนัสามารถท่ีจะจากๆท่ีไม่เคยดู ไม่ชอบมนัเป็นแรงจูงใจไดใ้ช่
ไหมครับ  แต่น้ีการเรียนรู้เน้ียมนัก็น าไปสู่เร่ืองของการศึกษาดว้ยนะครับ  การศึกษาก็คือวา่มนัเป็น
แรงจูงใจของเด็กในส่วนหน่ึงเห็นไหมครับ  คือเด๋ียวน้ีโดยทัว่ไปเน้ียพ่อแม่มกัจะให้เด็กอะไรเน้ีย  
จบัอะไรใส่ๆสมองเด็กเยอะแยะนะครับ  ก็เหตุผลดว้ยวา่บางคร้ังพ่อแม่เห็นเด็กสมยัยุคน้ีก็รู้ว่าเป็น
ยงัไงเห็นไหมครับ  ไม่ค่อยมีความอดทน  ขาดการสัมมาคารวะ ส่ิงเหล่าเน้ียเห็นไหมครับ  ก็อยากจะ
ให้ลูกเน้ียมีความรู้สึกซึมซบัส่ิงเหล่าน้ีนะครับ  ก็ไปเรียนพิเศษไปร านูน้ไปเรียนดนตรีไทยส่ิงเหล่า
เน้ียนะครับ  มนัก็มีอยูส่องหนา้อีกหนา้หน่ึงก็คือหนา้แรกเป้นอยา่งน้ีนะครับมีความตั้งใจจริงและก็
เป็นห่วงลูกนะครับ  อีกหน้าหน่ึงก็คือไม่อยากให้ลูกมีเวลาเยอะ แทนท่ีจะไปเล่นนู้นกดนู้นอะไร
เห็นไหมครับ  น่ีคืออีกหน้าหน่ึง  คือทุกอย่างมีสองหน้าหมดนะครับ  แต่น้ีในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไดคื้อ
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ตรงท าให้เด็ก บางคร้ังมนัท าให้มีความรู้สึก เฮ๊ย ตรงน้ีเคา้มีตรงไหน  เกิดความสนใจข้ึนเห็นไหม
ครับ  เกิดความสนใจตรงน้ีเคา้มีน่ีหรอและเด๋ียวน้ีมนัเซิจไดห้มด อยากศึกษาอยากรู้อยากอะไรเห็น
ไหม  น่ีคือเร่ืองของการเรียนรู้ อนัน้ีเป็นการผลดีเห็นไหม  ผลดีก็เขา้ไปถึงก็เขา้หาและก็รู้สถานท่ี
และก็ติดต่อ ในเน็ตนะครับ อยูใ่นเคร่ืองเทคโนโลยี เคา้ก็จะเห็นวา่มีภาพร าอยา่งน้ี  เห็นไหมมนัจะ
ลงรายละเอียดวา่ระบ าภาคเหนือเป็นอยา่งน้ีนะศิลปะชีพเป็นอยา่งน้ี  ส่ีภาคเป็นอยา่งน้ี  ภาคใตเ้ป้นอ
ยา่งน้ี  คือเด็กบางทีมนัเห็นทั้งภาพและก็รู้วา่เรียกช่ืออะไรและอยูภ่าคไหนเห็นไหมครับ  รวมทั้งการ
แต่งกายมนับ่งบอกทั้งหมดคือทุกอยา่งยิ่งเทคโนโลยีมนักา้วล ้าไปขา้งหนา้  ไอค้วามง่ายมนัง่ายข้ึน  
พอง่ายข้ึนไอความง่ายมนัก็ส่งผลไปอยา่งอ่ืนดว้ยเห็นไหมครับ  ทุกอยา่งมนัเช่ือมโยงกนัมนัมีสอง
หนา้ตลอดคือศาสตร์ดา้นน้ีถา้คุณจะมองจริงๆไม่ใช่แค่ผิวเผินคุณตอ้งลงลึกรู้ประวติัเห็นหน้าตาครู
นะครับ  แต่จริงๆถา้ในมนัก็จะบ่งบอกหมดแหละครับว่าอย่างน้ีในอดีตเล่นมาท่ีครูมีช่ือเสียงเป็น
อยา่งไร เล่นมาในสมยัไหนปี  พ.ศ.อะไร อ่ะ ตอนนั้นเส้ือผา้ในสมยันั้นเป็นอยา่งน้ีหรอ อ่ะ พอถูก
พฒันามาในแต่ละปีเส่ือผา้มนัเป็นอย่างน้ีแลว้แต่ก็ยงัคงรูปแบบของการอนุรักษ์ไว ้ เห็นไหมครับ  
ทุกอย่างมนัคือสะดวกมนัดีไง มนัจะถูกบ่งบอกอยู ่ แต่ขอ้เสียของเขา ขอ้เสียตรงน้ีคือคุณก็อาจจะ
ขาดความอะไร  ขาดความ  เคา้เรียกความรู้จกัจริงในตวัของครู  ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีการพูดคุยนะครับ 
ในเน็ตสอนไม่ได ้เสิร์ชดูไม่ได ้คุณเห็นแต่ภาพเห็นแต่เน้ือหา แต่ส่ิงท่ีมนัแฝงอยูข่า้งใน มนัคือการมี
ขนบธรรมเนียมระเบียบทุกอยา่ง ท่ีผูสื้บทอดไดรั้บจากครูบาอาจารยข์องเขา การรักษาตรงน้ีไวไ้ดน่ี้
แหละคือการอนุรักษ์ต่อให้จะมีการปรับเปล่ียนพฒันาให้มนัดูทนัสมยัข้ึนยงัไง แต่รากเหงา้พวกน้ี
มนัจะยงัอยู่ การท่ีมีภาพถ่ายท่ีน าเสนอเร่ืองราวเหล่าน้ีถือเป็นเร่ืองดีท่ีอย่างน้อยมีไวใ้ห้คนได้ดูได้
เห็นว่าส่ิงเหล่าน้ีมนัมีอยู่นะ มีมานานเป็นศิลปวฒันธรรมประจ าชาติ ตอ้งช่วยกนัรักษาไวช่้วยกนั
อนุรักษไ์วใ้หอ้ยูน่านๆ” 

 ศิลปวฒันธรรมไทยแบบผสมผสานมีปรากฏใหเ้ห็นในปัจจุบนัมากข้ึน อนัเน่ืองมาจาก
แนวคิดท่ีตอ้งการจะน าศิลปวฒันธรรมไทยแบบดั้งเดิมมามาประยุกตใ์ห้เขา้ยุคสมยัใหม่ ดงัจะเห็น
ได้จากการน าตัวละครในวรรณกรรมต่างๆมาน าเสนอในรูปแบบของโฆษณา ป้ายประกาศ 
รวมถึงโลโกต่้างๆ ทั้งน้ี จ  าเป็นจะตอ้งมีในส่วนของความเหมาะสมของการประยุกตไ์ม่ให้เกิดการ
บิดเบือนหรือท าใหเ้ส่ือมค่าลง 

  ผศ.ดร. เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ (นกัวิชาการดา้นศิลปวฒันธรรมไทย) “ถา้ถามว่าเกิด
การเรียนรู้ไหม  ก็อาจจะรู้วา่มนัมีอยู ่ รู้วา่มนัมีตวัตนอยู ่ แต่ใหรู้้วา่มนัมีลกัษณะแบบไหนมนัอาจจะ
ไม่ใช่  บางทีส่ืออาจจะส่ือในเชิงท่ีผิดก็ได ้ อยา่งเช่นเอาผีตาโขนมาพูดในเร่ืองของ ??  คือผีตาโขน
มนัเป็นประเพณีท่ีเฉพาะเนอะ เฉพาะช่วงเวลา  จะเอาผตีาโขนมาเล่นในช่วงเวลาท่ีมนัไม่ใช่ช่วงเวลา
มนัก็ผิดในเร่ืองของบริบทของการแสดงหรือการพิธีกรรมนั้น  ส่ือก็อาจจะช่วยในเร่ืองของการเอา



76 
 

มาโปรโมทให้มนัมีตวัตวัอยู ่  แต่ถามวา่ส่ือให้รู้วา่ไหมวา่ประเพณีน้ีอยูท่ี่ไหน อยูเ่ม่ือไหร่  อยูอ่ะไร
อย่างเน้ีย ก็ต้องดูอีก ถ้าคนท่ีสนใจก็อาจจะสืบค้น   ถ้าคนไม่สนใจก็อาจจะไม่สืบ เพราะว่า
เหมือนกบัเรามีประเพณีอ่ืนๆ เขา้มาเนอะ ใช่ไหม  แลว้อยา่งประเพณีท่ีมนัอยูใ่นประเทศไทยก็ไม่มี
ใครไปสืบคน้หรอก  นอกจากจะท าให้มนัมีอตัลกัษณ์หรือมนัมีลกัษณะรูปแบบท่ีน่าดึงดูดในเร่ือง
ของการน าเสนอ  อาจจะท าภาพให้เคล่ือนไหวหรืออะไรอยา่งเน้ีย  มนัก็อาจจะท าให้คนสนใจท่ีจะ
ศึกษา ก็คือตอ้งเพิ่มเร่ืองของส่ือในการน าเสนอ ไม่วา่จะเป็นรูปภาพ หรืออะไรก็ตามแต่ก็จะช่วยได้
มากมนัก็ถือวา่เป็นกระบวนการหน่ึง  ในการท่ีจะเก็บขอ้มูลเนอะ  แต่มนัก็ไม่ไดท้ั้งหมด   มนัก็เป็น
กระบวนการอนัหน่ึงเนอะในเร่ืองของท าท่ีเรียกวา่ข้ึนทะเบียน inventory ก็คือเก็บขอ้มูลเอาไว ้ ถา้
ในอนาคตมนัไม่อยูเ่ราก็ยงัมีรูปเอาไวใ้ห้ดู  ถา้ประเพณีบางอยา่งมนัก็สูญหายไป  ส่ือมนัก็ช่วยเราใน
เร่ืองของการเก็บเอาไว ้ ไม่ว่าจะเป็นภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหวหรืออะไรก็ตาม  มนัก็เป็นรูปแบบ
อนัหน่ึงท่ีช่วยท าให้เรามีขอ้มูลตรงน้ี เม่ือเรามีขอ้มูลเราก็สามารถอา้งอิงไดว้า่ ศิลปวฒันธรรมไทย  
ประเภทน้ี มีท่ีมาท่ีไปยงัไง อยูท่ี่ทอ้งถ่ินไหน ควรจะมีแนวทางในการอนุรักษย์งัไงก็สามารถท าได”้ 
 คุณ สุธรรม ศิริโรโรจน์ (ช่างภาพผูมี้ประสบการณ์การถ่ายภาพสายสารคดีวฒันธรรม 
ประเพณี มากกกวา่ 20 ปี) “ มนัอยูท่ี่วธีิการน าเสนอของเรา  เราจะน าเสนอใหม้นัเส่ือมก็ไดใ้ห้มนัดีก็
ได้มนัอยู่ท่ีวิธีการของเรามากกว่าตรงนั้น แต่ความเปล่ียนแปลงมนัหาได้เสพยากได้ชมยากข้ึน 
เหมือนอยา่งทางใตถ้า้เรามองเน้ีย เร่ืองโนห์ราท่ีจริงเเลว้เคา้จะมีอยูเ่ร่ือยๆ  เเต่วา่ถา้จะไปเล่นถึงตาม
นอกเมืองตามวดั งานวดังานอะไรอยา่งน้ี หรือไม่ก็จะเป็นงานสมโภชใหญ่ๆไปเลย  ถา้เป็นงานเป็น
จริงเป็นจงั หาไดค้่อนขา้งยาก ดงันั้นการเรียนรู้มนัเกิดแน่ๆ เพราะเม่ือมีคนไดเ้ห็นภาพ ก็จะตอ้งมี
ค าถามแลว้ว่า ภาพท่ีไดเ้ห็นนั้นมนัคือภาพอะไร มีท่ีมาท่ีไปยงัไงมนัเป็นเร่ืองของความสนใจนะ 
บางคนอาจจะชอบเร่ืองราวของวถีิชีวิต ก็อยากน าเสนอออกไปเป็นภาพถ่าย เป็นวดีิโอ แต่อาจจะไม่
รู้วา่จะไดอ้ะไรกบัมา อยา่งผม ผมไม่รู้วา่ภาพท่ีถ่ายแลว้เอาไปโพสในกลุ่มในชมรม มนัจะมีคนชอบ
หรืออะไรไหม แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ มีคนตามไปถ่ายท่ีนั้นๆบา้ง มนัก็ดีนะ มนัท าให้รู้ว่า แบบน้ีคนก็
ชอบ คนก็สนใจเยอะน่ี ซ่ึงก็แปลว่า เม่ือมีคนชอบเยอะก็ตอ้งไม่อยากให้มนัหายไปก็ตอ้งช่วยกนั
อนุรักษไ์ว ้อาจจะไม่ใช่การช่วยทางตรง แต่ก็คิดวา่น่าจะช่วยอยู”่ 
 “ศิลปะไทยสู่สากล” หมายถึง การนารูปแบบและความงามของศิลปะ ไทยมา
สร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน และเผยแพร่ ไปสู่สังคมอย่าง
กวา้งขวาง ซ่ึงได้สร้างคุณค่าทั้ งทางด้านความงาม คุณค่าด้านทาง จิตใจ และคุณค่าทางด้าน
ประโยชน์ใช้สอยประเภทของงานศิลปะไทย งานศิลปะไทยหรือศิลปกรรมไทย แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ 1. จิตรกรรมไทย (Thai Painting) หมายถึง การเขียนภาพและระบายสีตามรูปแบบ
ไทย ได้แก่ การเขียนลวดลายไทย การระบายสี และการปิดทองในภาพเขียนเก่ียวกบัวรรณคดี 
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ประวติัศาสตร์ และพุทธประวติั โดยสร้างสรรค์ลงในสมุดไทย ตกแต่งฉากไม ้ลบัแล พนัก พิง
ตกแต่งประตู หนา้ต่าง และฝาผนงัในอุโบสถ วิหาร ศาลาเปรียญ หอไตร ซ่ึงเรียกวา่ งานจิตรกรรม
ฝาผนัง ตลอดจนการเขียนลวดลายปิดทองรดน้าตูพ้ระธรรมหรือหีบพระธรรม และลวดลายบน
ภาชนะเคร่ืองใช้ต่างๆ สมุดข่อยวดัศีรษะกระบือ กรุงเทพมหานคร เป็นภาพเทพประทบับนแท่น
พนมมือฟังพระธรรม ทวารบาลท่ีมีความงดงามอ่อนช้อยด้วยลวดลาย ศิลปะไทย ท่ีหอไตร วดั
ระฆงัโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร 
 อดุลย์ ทนัตะโกศยั (ช่างภาพอิสระ,ช่างภาพสายสารคดีวฒันธรรมของ อสท. ผูมี้
ประสบการณ์การถ่ายภาพ สารคดีวฒันธรรม ประเพณี มากกวา่ 20ปี) “ถา้พูดถึงภาพท่ีพูดถึงวิถีชีวิต
มนัอาจจะมีในเร่ืองของภาพท่ีเป็นภาพศิลปะ  ภาพศิลปะเน้ียถ่ายให้สวยโอเคแต่พอมีความสารคดี
เขา้มามนัจะต่างล่ะ  มนัจะตอ้งถูกครอบดว้ยกรอบของความเป็นจริง  เพราะฉะนั้นภาพท่ีพิคทอเรียล 
ต่างๆ  รู้จกัภาพพิคทอเรียลใช่ไหมครับ  ถา้เรารู้จกัภาพพิคทอเรียลเราจะเห็นวา่ภาพบางภาพเน้ียคือ
การเซ็ตข้ึนมาสวยงาม  เร่ืองราวอาจจะไม่ถูกตอ้งนกั  แต่งานของพี่ยากข้ึนมาอีกนิดนึงคือมนัตอ้ง
ถูกตอ้งเพราะมนัคือการบนัทึกประวติัศาสตร์  ภาพถ่ายสารคดีวฒันธรรมเน้ีย  มนัคือการบนัทึก
ประวติัศาสตร์แลว้มนัยอ้นกลบัมาเร่ืองถึงผูค้น  คนคือผูส้ร้างวฒันธรรมและวฒันธรรมก็จะคงอยูไ่ด้
ก็คือคน  คนคือผูธ้ ารงไวว้า่ท าหลายๆอยา่งหายไป คนไม่ใส่ใจไม่รักษามนั  เพราะฉะนั้นภาพถ่าย ท่ี
พี่ท  างานเน้ีย มนัคือส่วนหน่ึงท่ีจะเก็บรักษาวฒันธรรมและรักษาวิธีชีวิตผูค้น  และก็เป็นการรักษา
ประวติัศาสตร์เอาไวด้ว้ย  เพราะฉะนั้นพอยอ้นกบัมาอีกตรงท่ีวา่ภาพถ่ายในเชิงศิลปะวฒันธรรมเน้ีย  
มนัตอ้งมีเร่ืองของความถูกตอ้งเพราะถา้เราท าไปไม่ถูกนั้นคือเราไปบิดเบือนประวติัศาสตร์ ถูกไหม
ครับ  เพราะฉะนั้นขอ้ก าหนดมนัจะมีกรอบเยอะแยะมากมายเลย  อยา่งบางทีท่ีไปท างานไปเซ็ตถ่าย
อะไรข้ึนมาสักอยา่งเน้ีย  บางคนก็บอกวา่อนัน้ีไปจริงๆก็ไม่มีใหดู้หรอก  หลกัของพี่มีอยูว่า่อะไรท่ีพี่
จะถ่ายมนัเคยเกิดข้ึนจริงไหมเป็นไปไดไ้หมและเราเอามาจดัในการเซ็ตฐานถ่ายข้ึนมามนัคือการ
รีชู้ตมนัคือการรีอีเวน้ท์ข้ึนมาหรือเราอาจจะเคยเห็นแค่ในพิธีการ  ปีหน่ึงมนัอาจจะมีภาพอย่างน้ี
ข้ึนมาแค่คร้ังเดียว วนัเดียวซ่ึงบางทีมนัก็เป็นไปไม่ได ้ ถา้เราจะไปตรงเราจะไปเจอแต่เราก็สามารถ
ท่ีจะจ าลองมนัข้ึนมาได้โดยมีกรอบพื้นฐานความถูกต้อง ถูกไหม  กลุ่มชาติพนัธ์น้ีเกล้าผมแบบ
โบราณยงัไง  ก็จ  าเป็นตอ้งรู้  บา้นน้ี  จงัหวดัน้ีผา้ซ่ิน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเคา้เป็นแบบไหน  ทุกอยา่ง
มนัคือการเรียนรู้ทั้งส้ิน” 
 การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย แบบเฉพาะกิจหรือการจดัข้ึนชัว่คราว เพื่อ
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง มีให้พบเห็นบ่อยคร้ังอนัเน่ืองมาจาก ศิลปวฒันธรรมบางประเภทจะมี
ช่วงเวลาของตวัเอง ยกตวัอย่างเช่นการท าบุญใหญ่ ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเขา้พรรษา หากช่างภาพ
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ตอ้งการถ่ายภาพก็จ  าเป็นจะตอ้งรอจนถึงช่วงเวลานั้น แต่หากมีความประสงคจ์ะตอ้งใชง้านภาพถ่าย
ก็จ  าเป็นจะตอ้งจดัข้ึนชัว่คราวเพื่อใหไ้ดภ้าพตามตอ้งการ 
 อาจารย์ เจริญ ตันมหาพราน (วิทยากรประวติัศาสตร์ท้องถ่ินผู ้มีประการณ์ด้าน
ประวติัศาสตร์ไทยมากกวา่ 50 ปี) “มนัก็พูดล าบากนะเพราะวา่ศิลปวฒันธรรมน่ีนะ คนเคา้รู้จกั แต่
ว่าจะให้มาอยู่ในยุคปัจจุบนัคนมนัไม่เคยเห็นอ่ะ  พอในเม่ือไดเ้ห็นก็ต่ืนตา  เป็นเร่ืองท่ีต่ืนตาท่ีไม่
ค่อยนั้น คือพวกศิลปวฒันธรรมอยากจะเห็นอยากจะไปมนัตอ้งไปถึงถ่ินอยา่งท่ีคุณบอกวา่ผีตาโขน
เน้ีย คุณก็ต้องไปท่ีจงัหวดัเลย  ด่านซ้าย ใช่ไหม  แต่หลังๆมนัก็มีมาบ้างเชิงในวฒันธรรมการ
ท่องเท่ียว มีการเอามาโปรโมทในกรุงเทพในอะไร  ซ่ึงมนันานๆ จะมีสักคร้ังนึง มาเม่ือไหร่คนจะ
ต่ืนเตน้อ่ะ  เพราะไม่เคยเห็นใช่ไหม  อยา่งท่ีบอกถา้จะเห็นตอ้งไปถึงถ่ินของเคา้  มีศิลปะบางอยา่ง มี
วฒันธรรมบางอย่างท่ีจะดูเน้ีย  มนัดูไม่ได้เลยตอ้งไปหาถึงท่ีอย่างอุม้พระด าน ้ าท่ีเพชรบูรณ์  ซ่ึง
ในช่วงน้ีอาจจะมีเดือนหนา้เน้ีย  วนัสารทไทย  คือมนัเป็นพระพุทธรูปส าคญั  ท่ีเวลาปีไหนไม่ด าปี
นั้นเกิดหายนะเลย  คนท่ีด าก็คือผูว้่าเอาลงไปด าเลยคนอ่ืนไม่ได ้ เคา้ท ามาเป็นร้อย ๆ ปีนะ  ตั้งแต่
สมยัสุโขทยั  พระยาพิทยัเป็นคนเอามาแลว้ก็เป็นประเพณีสืบต่อ อะไรพวกน้ีแหละมนัคือการเรียนรู้ 
มนัไดห้มดทั้งประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ทั้งประเพณี ยกตวัอยา่งง่ายๆเลยนะ ถา้ผมบอกวา่ เม่ือก่อน
กรุงเทพเน่ียมีแต่นากบัทุ่งโล่งๆจะมีคนเช่ือไหม ววัควายเดินกนัเตม็ไปหมด แลว้ดูสมยัน้ีสิ แค่ตน้ไม้
ยงัหาดูยากเลย แต่มนัมีภาพถ่ายท่ีเขาถ่ายไว ้ไปหาดูได ้ตามหอสมุดแห่งชาติ ตามเวปไซต์ แลว้จะ
เช่ือเลยวา่จริง ผมไม่รู้วา่ภาพถ่ายมนัจะช่วยอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไดไ้หมนะ แต่ท่ีแน่ๆมนับนัทึก
เร่ืองราวต่างๆไวไ้ด ้ใหเ้ราไดเ้ห็นใหเ้ราไดนึ้กถึง” 
 เอกลักษณ์ของงานศิลปะไทย งานศิลปะไทยมีลักษณะอนัเป็นเอกลักษณ์ มีคุณค่า
ทางดา้นความงามและจิตใจ ดงัน้ี เอกลกัษณ์ของงานจิตรกรรมไทย  เป็นภาพแบนๆ แบบสองมิติ 
งานจิตรกรรมไทยดัง่เดิมนิยมใชสี้แบนๆ แบบสอง มิติ และตดัเส้นท่ีรูปและลวดลาย มุง้เนน้แสดง
ความงามในการใช้เส้น และสี ไม่แสดงแสง เงาตามธรรมชาติและระยะใกล้ไกลของภาพ ความ
งดงาม ความอ่อนชอ้ยในงาน จิตรกรรมไทย ไดแ้สดงให้เห็นถึงฝีมือช่างไทยอนัประณีต งดงาม ท่ี
เกิดจากสมาธิท่ี มัน่คงและจิตใจอนัละเอียดอ่อน จึงจะสามารถสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยได้ 
ดงันั้น การฝึกหดัเขียนเส้นอยา่งมีสมาธิอนัแน่วแน่จึงเป็นหวัใจของการเขียนภาพจิตรกรรมไทย 

 ดร.รัชนี แซ่วงั (นกัวิชาการดา้นศิลปวฒันธรรมไทย) “ถามวา่ท าให้เกิดการเรียนรู้ไหม  
1.ท าให้เกิดการเรียนรู้ประเภทท่ีเคา้เรียกว่าเซโลไทป์  ถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณถ่ายภาพเร่ืองของ
ประเพณีวฒันธรรม  ลกัษณะการน าเสนอประเพณีวฒันธรรม  มนัก็จะแสดงถึงความมีชีวิตชีวา  
ความสดใส  การมีส่วนร่วมใช่ไหม  อนัน้ีก็จะเหมือนกบัการผลิตซ ้ าส่ืออีกประเภทหน่ึง    คนถ่ายก็
เป็นเหมือนเคร่ืองมือหน่ึงในการผลิตซ ้ า  วา่ เฮ๊ย  พอเวลาท่ีคุณพูดถึงตรีมในการถ่ายภาพประเพณี
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วฒันธรรม  ก็จะเป็นแบบ เป็นแบบน้ี เห็นป่ะ  เนน้สีสันสดใส  เนน้ความสนุกสนาน  ความสุขนูน้น่ี
นั้ น  ซ่ึงมันเป็นตรีมผลิตซ ้ าไปเร่ือยๆ  ทีน้ีถามว่าได้เรียนรู้อะไรไหม  มันก็ได้เรียนรู้ว่า โอเค  
ทา้ยท่ีสุดแลว้ ประเพณีวฒันธรรม  มนัก็อยูใ่นกรอบนัน่แหละ  เพราะวา่เราตอ้งบอกวา่คนดูตอ้งการ
อะไร คนถ่ายภาพก็เป็นเหมือนกบัคนขาย  ตอบสนองความตอ้งการว่าคนดูอยากดูน้ี  ก็ถ่ายอนัน้ี  
ดงันั้นถา้คุณถ่ายอะไรท่ีมนัหลุดกรอบไป  งานคุณก็จะขายไม่ไดม้นัก็จะเป็นเหมือนดีมานกบัซัพ
พราย เพียงแต่วา่โอเคอนัน้ีเป็นลกัษณะการถ่ายภาพ  อาจจะฉีกในลกัษณะท่ีมนัแหกกรอบ  คือถา้ใน
ภาษาศพัทท์างวิชาการก็จะบอกวา่มนัเป็นโพสโมเดิร์น มนัไม่จ  าเป็นวา่คุณตอ้งถ่ายภาพโขนท่ีอยู่ใน
โรงโขนท่ีจะเป็นแบบเทียร์เตอร์  มีคนชมเยอะแยะมากมาย  แต่โขนในอยูก่ลางถนนมนัหมายความ
ว่าไง  มนัแฝงนยัอะไร  มนัก่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าทา้ยท่ีสุดแลว้  เวลาท่ีคุณดูวฒันธรรมเน้ีย  มนัมี
ความหลากหลายมนัไม่ไดมี้เพียงแค่หน่ึงเดียว  มนัอยูบ่นทอ้งถนน  มนันูน้น่ีนัน่  จบัตอ้งไดใ้กลชิ้ด
กบัคนมากข้ึน วา่ทา้ยท่ีสุดวา่น่ีคืออะไร  แลว้ก็โอเค  นอกจากเร่ืองการเรียนรู้ท่ีมนัจะเป็นลกัษณะใน
การถ่ายทอดในเชิงเซโลไทป์  ก็อาจจะเห็นวา่จริงๆแลว้  วา่วฒันธรรม มนัมีเล่ือนไหล  เล่ือนไหลน่ี
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  ใช่ไหม  คือถา้ดูเร่ืองของลกัษณะเวลาตอนน้ี  แต่ก็ไม่ไดแ้น่ใจวา่ลกัษณะ
ความสนใจตอนน้ี  อีก  10 ปี ขา้งหนา้คุณอาจจะไม่เอาโขนล่ะ  คุณอาจจะเป็นเป็นแซคโซโฟน  คุณ
อาจจะเอาเป็นหนังตะลุงหรือว่าอะไรก็ตามแต่  มนัสะท้อนโซเชียลแอทแทคชั่นได้ส่วนหน่ึง  
สะทอ้นความสนใจของสังคมไดส่้วนหน่ึง  ถูกป่ะ เพราะเวลาท่ีคุณหยบิยกอะไรออกมา คุณตอ้งรู้วา่ 
เฮ๊ย อนัน้ีพอเอาโขนออกมา   ตรงน้ียงัมีโขนพระราชินี คุณเอาหนงัใหญ่มา เฮ๊ย มนัมีหนงัใหญ่ท่ี
ราชบุรีมนัเป็นท่ีตอ้งการ เพราะชุมชนราชบุรีท า มนัสะทอ้นความตอ้งการของสังคมส่วนหน่ึงวา่ยิง่
เราเอาอนัน้ีออกมาเเสดงวา่ส่วนเหล่าน้ีจะหายไปหรือเปล่า ถูกป่ะมองในมุมกลบั ไม่งั้นคุณจะไม่จง
ใจเอาหนงัใหญ่มา  คุณจะไม่เอาโขนมา ท าไมคุณถึงเอาโขนมาเพราะวา่ เฮ๊ย โขนคนดูไม่รู้เร่ืองเอา
มาน าเสนอ  คุณเอาหนงัใหญ่มาเพราะมนัจะหายไปคุณเลยเอามาน าเสนอ อนัน้ีมองในมุมกลบัก็ช่วย
อนุรักษน์ะ อยา่งนอ้ยรู้สึกวา่มนัก็ถ่ายทอดคาร์เเร็คเตอร์หลกัๆของความเป็นวฒันธรรมจะในมุมมอง
ไหนก็ตาม เเต่ถึงเเมม้นัจะเป็นการถ่ายทอดแบบโซโลไทป์ก็ตาม เเต่มนัก็ดีกว่าไม่ไดท้  าอะไรเลย 
ดว้ยความท่ีมนัเป็นส่ือออนไลน์นะ คาร์เเรคเตอร์ของส่ือออนไลน์คุณจะดูเม่ือไหร่ก็ได ้คุณจะเก็บ
เอาไวเ้ม่ือไหร่ก็ได ้  จะท าอะไรกบัมนัเม่ือไหร่ก็ได ้    มนัไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองของเวลา ไม่มีขอ้จ ากดั
เร่ืองของสเปซ  เพียงเเต่วา่คุณมีเเค่   Mobile Phone   คุณก็สามารถเขา้ถึงไดแ้ลว้มนัท าให้คนทัว่ไป
รับรู้ไดร้วดเร็วข้ึนดว้ยซ ้ า” 

 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของงานศิลปะไทยกบัศิลปะสากล ผลงานศิลปะไทยท่ีเป็น
งานทศันศิลป์ ไดแ้ก่ จิตกรรมไทย ประติมากรรม ไทย และสถาปัตยกรรมไทย ลว้นเป็นงานศิลปะ
ระกรรมท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ซ่ึงสามารถกล่าวโดยสรุปเพื่อเปรียบเทียบ
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คุณลักษณะของงาน ศิลปะไทยกับศิลปะสากลได้ เป็นศิลปะแบบอุดมคติ (Idealistic) โดย
สร้างสรรคจ์ากอุดมคติหรือความเช่ือถือศรัทธา ไปสู่ความจริงตามธรรมชาติ โดยมีวิวฒันาการดา้น
ศิลปะดงัน้ี 1. การสร้างสรรค์แบบไทยประเพณี เป็นการสร้างสรรค์ตามอุดมคติดั้งเดิมของไทย
โดยเฉพาะ ดา้นจิตรกรรม เป็นภาพเขียนสองมิติ เนน้การใชเ้ส้นท่ีอ่อนชอ้ยงดงามและไม่แสดงแสง
เงาท่ี เหมือนจริง เร่ิมตน้จากการสร้างสรรคข้ึ์นตามความเช่ือถือศรัทธาทางพระพุทธศาสนา 2. การ
สร้างสรรคแ์บบไทยประยกุต ์เป็นการคล่ีคลายและเปล่ียนแปลงรูปแบบ มีการใชแ้สงเงา และแสดง
แสดงความต้ืนลึกแบบสามมิติคลา้ยงานศิลปะสากลมากข้ึน แต่วิธีการสร้างสรรคย์งัคง เอกลกัษณ์
ไทยอนังดงามละเอียดอ่อน มีการลงรักปิดทอง และถ่ายทอดคุณลกัษณะของตวัละคร ในวรรณคดี
หรือชาดกไดอ้ยา่งงดงาม และยงัมุ่งเนน้เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกบั แบบไทยประเพณี 
ศิลปินไทยคนแรกท่ีประยกุตแ์นวการเขียนภาพสามมิติตามแบบศิลปะ ตะวนัตกก็คือ “ขรัวอินโข่ง” 
3. การสร้างสรรคแ์บบไทยร่วมสมยั เป็นการสร้างงานศิลปะไทยท่ีมีความอิสระ ข้ึนอยูก่บั ความคิด 
และจินตนาการของศิลปิน งานศิลปะไทยลกัษณะน้ีจะสามารถพฒันาไปสู่ความเป็น สากลไดง่้าย 
 จตุพร ธิราภรณ์ (นกัวิชาการวฒันธรรมปฏิบติัการการเรียนรู้)  “คือความจริงถา้เราพูด
ถึงการเรียนรู้คิดกนัอยา่งง่ายๆ ก็คือเหมือนเด็กท าการบา้นหรือวา่เด็กตอ้งการท่ีจะหาความรู้เน้ีย  เคา้
ก็หาความรู้ทางส่ือออนไลน์เป็นหลกัอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั  เพราะวา่เหมือนกบัการศึกษาเราก็บางทีมนั
ก็อาจจะไม่เกิดข้ึนโดยตรง  แต่เอาง่ายเขา้วา่คือหาในส่ือออนไลน์เน้ียแหละ  หาในส่ือออนไลน์เน้ีย  
ทีน้ีมนัก็อาจจะไปเจอภาพ สมมติวา่เราเสิร์ชประเพณีสงกรานตก์็จะมีภาพข้ึนเยอะถา้เราเห็น  เราก็
อาจจะเรียกภาพถ่ายพวกนั้นว่าภาพถ่ายศิลปวฒันธรรม  แต่ทีน้ีมนัจะไปสู่การเรียนรู้ไหมเน้ีย  
ประเด็นน้ีผมมีความคิดเห็นอยา่งน้ีวา่คนท่ีจะสร้างสรรคง์านน้ี  งานภาพถ่ายน้ีข้ึนมาเน้ีย  ควรจะตอ้ง
เหมือนกบัใหค้วามละเอียดรอบคอบในการท่ีจะบนัทึกภาพน้ีลงไปและจะเอาไปเผยแพร่ดว้ย  คือถา้
จะบนัทึกแลว้เก็บไวม้นัไม่มีปัญหา  แต่ถา้บนัทึกแลว้เอาไปเผยแพร่ซ่ึงมนัจะอยูใ่นคียเ์วิร์ดในตรีม
สงกรานต์คุณก็ควรจะตอ้งมีอะไรท่ีมนัเก่ียวขอ้งนิดหน่ึงเอาลงให้มนัเป็นทิศทางเดียวกนัเพื่อจะ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้  เพราะการเรียนรู้ก็ต้องเป็นคุณอยู่แล้วถ้าเราจะมองคือมนัต้องเป็น
คุณประโยชน์มนัถึงจะเป็นการเรียนรู้ไดคื้อการอนุรักษน์ะ  มนัคือการท่ีท าไม่ใหม้นัหายไป  อนุรักษ์
หมายความวา่อาจจะมีบางส่ิงบางอยา่งซ่ึงมนัอาจจะถูกกลืนไปตามกระแส สายธารของกาลเวลาท่ี
มนัผ่านไปได้  เพราะว่ามนัมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด  แต่ภาพท่ีมนัถ่ายในวนัน้ีมนัไม่ได้ถูก
เปล่ียนแปลงไป  มนัก็จะเป็นของมนัอยา่งนั้น  คนดูต่างหากล่ะท่ีวนัน้ีดูภาพน้ีเน้ียอีก 10 ปีกบัมาดู
ภาพน้ีอาจจะมีความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไป  ส่ิงท่ีเคา้ได้รับเน้ียมนัไม่เหมือนกนั  เพราะฉะนั้นการ
อนุรักษเ์น้ียมนัตรงตวัอยูแ่ลว้  ถา้จะมองโดยนยัยะท่ีเป็นนยัยะตรงเน้ียนะ  เราถ่ายภาพลายอะไรซกั
ลายนึงซ่ึงมีคนคิดอยา่งเช่น ป้าเน่ือง  แฝงสีค า เน้ีย ท่ีเสียชีวิตไปแลว้ศิลปินแห่งชาติเน้ียช่างท าทอง  
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ป้าเน่ืองเสียชีวิตไปแต่ว่างานของท่านท่ีถูกเก็บบนัทึกเอาไวโ้ดยภาพมนัยงัคงอยู่ใช่ไหม  มนัเป็น
ส่วนในการอนุรักษ์แลว้ถา้เกิดว่าเราใช้ภาพเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์ส่ิงเหล่าน้ีเอาไวอ้ย่างเช่น  
กระบวนในการท า Product  อะไรบางอยา่งหรือกระบวนการในการถ่ายทอดอะไรบางอยา่งแลว้เรา
เก็บภาพเอาไวเ้ป็นขั้นตอนๆเอาไว ้พร้อมกบัค าบรรยาย มนัเป็นเคร่ืองมืออนุรักษ์ส่ิงเหล่าน้ีไม่ให้
หายไปได ้ และอย่างหน่ึงถา้ภาพถูกส่ือเอาไปเผยแพร่ในส่ือ    ภาพท่ีส่ือตอ้งเอาไปเผยแพร่ในส่ือ
ออนไลน์คนยงัไดเ้ห็นมนัก็เป็นการกระตุน้ไม่ใหค้นลือส่ิงเหล่าน้ีไป  เพราะฉะนั้นภาพมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกคน  ความรู้สึกคนก็คนนัน่แหละท่ีจะเป็นคนอนุรักษ ์ส่ิงเหล่าน้ีเอาไว ้ ถา้เกิดภาพน าเสนอ
ความน่าสนใจคนก็จะเรียนรู้ส่ิงเหล่าน้ีต่อไป มนัก็จะไม่หาย  มนัก็เป็นการอนุรักษส่ิ์งเหล่าน้ีเอาไว้
อยูแ่ลว้ ถึงแมว้า่คนอาจจะไม่ไดอ้ยากจะอนุรักษแ์บบภาพ  แต่มนัอนุรักษส่ิ์งท่ีมนัเป็นตวัของมนัอยู่
แลว้ เพราะมนัมีบางอยา่งท่ีเคยเห็นมาจากประสบการณ์คือมีแต่ภาพแลว้ไม่เหลืออะไรแลว้”   
 อาจารยบุ์ญเลิศ นาจพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปการแสดง(ลิเก) 2539) “มนัเกิด
การเรียนรู้อย่างแน่นอนเพราะอะไร เพราะเด็กรุ่นใหม่ๆเขาไม่เคยเห็นหรอกบางส่ิงบางอยา่งท่ีมนั
โบราณ ลิเก หนงัตะลุงอะไรพวกน้ี ยิ่งเป็นเด็กในเมืองดว้ยก็ยิ่งหาดูยาก การมีรูปให้เขาดู ให้เขาได้
เห็น ก็จะท าให้เขาไดรั้บรู้วา่ มนัมีอยูน่ะ แลว้พ่อแม่นัน่และท่ีตอ้งบอกวา่ รูปภาพท่ีลูกไดเ้ห็นอยูน่ัน่
นะเป็นเป็นภาพอะไร ตอ้งบอกใหถู้กดว้ยนะไม่ใช่ เห็นนางร าใส่ชุดร าแลว้บอกวา่เป็นมโนราห์แบบ
น้ีใชไ้ม่ได ้อยา่งลิเกมนัมีมานานแลว้ คนเห็นก็รู้เลยวา่น่ีคือลิเก แต่เด็กรุ่นใหม่ๆเขาไม่รู้ พอมีภาพถ่าย
มาใหเ้ขาเห็น เขาก็อาจจะสนใจ พอ่แม่ก็ตอ้งบอกใหถู้กเม่ือก่อนเล่นลิเกปีๆหน่ึงไม่มีวนัหยดุเลย บาง
วนัเล่นกลางวนัแลว้ตอ้งไปเล่นตอนเยน็อีกรอบ มีคนมาจา้งตลอด แลว้ดูทุกวนัน้ีสิ คนแทบจะไม่ดู
ลิเกกนัแล้ว คนจะมาเรียน จะมาเล่นลิเกก็แทบจะไม่มี ถ้าเขาไม่อนุรักษ์ไว ้ก็คงหายไปแล้วพวก
ลิเกน่ะ ก็ดีหน่อยท่ียงัมีรูป มีภาพอะไรแบบน้ีให้คนไดเ้ห็น ลิเกก็เหมือนการแสดงอ่ืนๆนัน่แหละ 
ตอ้งปรับตวั ตอ้งปรับเปล่ียน ค าร้อง เน้ือร้อง ชุดอะไรพวกน้ีก็ตอ้งให้มนัทนัสมยั ไม่งั้นก็อยูไ่ม่ได ้
พอปรับนัน่น้ี ก็เร่ิมมีงาน ก็เร่ิมมีคนจา้ง เห็นไหมล่ะเด๋ียวน้ีลิเกยงัตอ้งร้องเพลงได ้แม่ยกชอบอก
ชอบใจ จริงๆไม่ใช่แค่ถ่ายรูปนะมนัตอ้งเป็นวิดีโอเลย ให้คนไดย้ินเสียงดว้ย เวลาลิเกร้อง ลิเกร ามนั
จะไดเ้ห็นท่าเห็นทาง แบบนั้นลิเกถึงจะอยูไ่ด”้ 

 อนุสรณ์ แสนประสิทธ์ิ (ผูสื้บสารวฒันธรรมประเพณีผีตาโขนมากว่า20ปีและยงัเป็น
ช่างฝีมือจดัท าหนา้กากและชุดผีตาโขนในอ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย) “การเรียนรู้ท่ีคิดวา่คนทัว่ไป
น่าจะได ้ก็คงเป็นท่ีวา่ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมประเพณีของแต่ละทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน อยา่งใครท่ีไดเ้ห็น
รูปผีตาโขนก็จะรู้แหละว่ามีอยู่ท่ีอ  าเภอนั้นอ าเภอน้ีนะ แลว้ถา้มีคนสนใจก็อาจจะมาศึกษาเพิ่มเติม
หรืออย่างท่ีคุณมาสัมภาษณ์ผม แลว้ผมบอกเร่ืองราวความเป็นมา ไม่ว่าจะผีตามคน ผีตาขน ท่ีคุณ
บอกวา่ไม่เคยรู้มาก่อน แบบน้ีก็เรียกวา่ไดเ้รียนรู้แลว้ผมวา่ช่วยอนุรักษน์ะ เพราะบอกเลยวา่เม่ือก่อน
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คนไม่ค่อยรู้ว่า ผีตาโขนอยู่ท่ีไหน ไม่รู้หรอกว่าอยู่จงัหวดัเลย พอมีคนมาเท่ียวแลว้ถ่ายรูปกลบัไป
ลงเวป คนอ่ืนเห็นวา่สวยก็ตามๆกนัมาเท่ียว พอคนมาเยอะชาวบา้นก็เร่ิมแต่งตวัเป็นผตีาโขนกนัเยอะ
ข้ึน ภาครัฐก็เขา้มาสนบัสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว มีรายไดเ้ขา้จงัหวดัเขา้ชุมชน ผมว่ามนัไดก้นั
หลายต่อเลยนะ ยิ่งรูปไหนท่ีสวยๆน่ีเขาอดัใส่กรอบขายกนัเลย ตราบใดท่ียงัมีคนมาเท่ียว มาถ่ายรูป 
ของพวกน้ีมนัก็ยงัอยู ่แต่เม่ือไหร่ไม่มีคนสนใจ ก็คงเลิกๆกนัไป” 
 สุนนัทา มิตรงาม (รองอธิบดีกรมส่งเสริมวฒันธรรม) “มนัเกิดการเรียนรู้แน่นอนตาม
ยุคสมยัและบริบทท่ีเปล่ียนไป อย่างพวกเราในฐานะท่ีอยู่กรมส่งเสริมวฒันธรรมท างานในด้าน
กระทรวงวฒันธรรมเน้ีย  เราก็ต้องตามๆสภาพเหตุการณ์ท่ีมันเกิดข้ึนให้ได้ว่าปัจจุบันน้ีมัน
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมยงัไงๆ  เพราะหนา้ท่ีของพวกเราก็คือวา่เราตอ้งมีความรู้พอท่ีจะบอกสังคม
ได้นะ บอกว่าอย่างประเพณีสงกรานต์จริงๆแล้วควรจะเป็นอย่างน้ีๆนะตามรูปแบบท่ีดี  ถ้ามนั
พฒันาไปอยา่งน้ี เราก็ตอ้งสามารถบอกบอกไดว้า่มนัเปล่ียนไปจากแก่นแทข้องประเพณีอยา่งไรบา้ง  
เราก็มีหนา้ท่ีช้ีแนะสังคมไป  สังคมเคา้จะยอมรับหรือไม่ยอมรับน้ีก็เป็นเร่ืองของผูค้นในยุคนั้นสมยั
นั้นดว้ยเหมือนกนั เพราะอยา่งท่ีบอกวา่หากมีการจดังานประเพณีอะไรท่ีมนัผิดแปลกออกไป แลว้
ประชาชนไดรั้บข่าวสารมา หรือไดเ้ห็นมา ทางกรมก็มีหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งช้ีแจง้ขอ้เท็จจริงหรือบอกแก่ 
ประชาชนวา่ ส่ิงท่ีไดเ้ห็นมานั้นมนัคืออะไร ตอ้งให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่เขามนัมีทั้งสองแง่มุมนะคะ  
อยา่งในแง่มุมดีๆเน้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่ในส่ือออนไลน์ท่ีเรามกัจะเห็นเน้ีย  มนัมกัจะเห็นไดจ้าก เอ่อ  ของ
เคา้เรียกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีมนัมีแต่เหลา้  บุหร่ีอะไรอย่างน้ี  ซ่ึงจะเห็นว่าในผลิตภณัฑ์เราน้ีเวลาท่ีเคา้
น าเสนอเร่ืองราว เร่ืองราวผ่านส่ือ   ก็จะน าเสนอในแง่มุมท่ีสวยงามมากของศิลปวฒันธรรม  เห็น
แลว้มนั เห็นถึงความสวยงามเห็นถึงคุณค่าของมนัดว้ยอยา่งน้ีค่ะ  แต่วา่ในขณะเดียวกนัส่ือบางส่ือ
เน้ียก็อาจจะล่อแหลมอ่ะ  ต่อการท่ีจะให้คนเขา้ใจวา่น้ีคือช่วยเผยแพร่หรือวา่เคา้  หรือวา่มนัจะมีอีก
มุมหน่ึงท่ีท าให้ทุกคนเขา้ใจผิด คือกรณีเหลา้นะกบัศิลปะวฒันธรรม ถา้เป็นอยา่งของตวัเองเน้ีย  ก็
คือจะมองแค่ในความงามของศิลปวฒันธรรมวา่เคา้สามารถส่ือสารไดดี้  แต่ไม่สนใจเร่ืองตวัสินคา้
ตวัผลิตภณัฑ์เพราะวา่เราไม่ด่ืมเหลา้ด่ืมเบียร์ไม่สนใจในอบายมุข  ก็เสพและก็ช่ืนชมความงามของ
ส่ือท่ีเคา้ ถ่ายทอดออกมาให้เราดู  ก็อยูท่ี่วา่เราจะเลือกมองมุมไหน ถา้น าเสนอในส่ิงดีก็ถือวา่ช่วยใน
แง่การอนุรักษ ์แต่ถา้น าเสนอในแง่การบิดเบือนหรือเส่ือมก็เรียกวา่ท าลายจะถูกตอ้งท่ีสุด”  
 การประยุกต์สร้างสรรค์ศิลปะไทยสู่สากล งานศิลปะเป็นงานประณีตศิลป์ท่ีมีความ
วิจิตรงดงาม เป็นท่ีช่ืนชมและยอมรับกนัทัว่โลก แต่ใน ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ยงัขาดการรับรู้ ช่ืนชม 
อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาอนัลา้ค่าน้ีไว ้ถา้หาก คนรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้ ไดสื้บคน้ และไดส้ัมผสั
งานศิลปะไทยจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น วดั ปราสาท พระราชวงั พิพิธภณัฑ์ เป็นตน้ ก็จะเกิด
ความเข้าใจ ซาบซ้ึง และสามารถนาไป ประยุกต์สร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าทางความงามและ
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ประโยชน์ใชส้อยในชีวติประจาวนัได ้ดงันั้น การประยกุตส์ร้างสรรคง์านศิลปะไทยสู่สากลสามารถ
ทาไดโ้ดยการเร่ิมตน้จากใน ชีวิตประจาวนั ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัเรา หรือในโรงเรียนแลว้ขยายสู่
ชุมชน สังคมภายนอก และเผยแพร่ไปสู่นานาชาติในลกัษณะต่างๆ เช่น ธุรกิจการท่องเท่ียวหรือใน
ผลิตภณัฑสิ์นคา้เพื่อการคา้  
 ภทัรมาส พรหมแกว้ (นกัวิชาการศึกษา สถาบนัวฒันธรรมศึกษากลัป์ยาณิวฒันา) “ผูมี้
ประสบการดา้นงานศิลปวฒันธรรมไทยมากว่า20ปี คิดว่าคนท่ีไม่เคยเห็นก็จะตอ้งสงสัยว่าส่ิงได้
เห็นมนัมีอยู่จริงๆเหรอ แลว้มนัอยู่ท่ีไหนส่วนไหนของประเทศ วฒันธรรม ผูค้น ในทอ้งถ่ินนั้นๆ
เป็นแบบไหน ท าไมถึงมีส่ิงนั้นส่ิงน้ีข้ึนมา อยา่งแห่นางแมว ท าไมภาคอีสานถึงตอ้งมี ก็เพราะมีฤดู
แห้งแร้ง ชาวบา้นเลยตอ้งท าพิธีขอฝน ก็คิดวา่ส่ิงเหล่าน้ีแหละ ท่ีท าให้คนทัว่ไปไดเ้รียนรู้จากภาพท่ี
ไดเ้ห็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนเลยก็คือทุกวนัน้ีมีคนหนัมาสนใจเร่ืองวฒันธรรมประเพณีมากข้ึนอาจจะ
เป็นเพราะมีส่ือหนัมาสนใจน าเสนอข่าวดา้นน้ีคนก็เลยไดดู้แลว้ก็เลยสนใจ ยิ่งทุกวนัน้ีมีโซเช่ียลให้
คนไดเ้ล่นมนัยิ่งเขา้ถึงง่ายต่างจากเม่ือก่อนมากท่ีเหมือนเป็นความสนใจของคนเฉพาะกลุ่ม คนท่ีมี
ปู่ยา่ตายาย เป็นคนสืบทอดตวัเองก็เลยซึมซบัมา ทั้งๆท่ีเป็นศิลปวฒันธรรมประจ าชาติ การท่ีมีคนมา
ถ่ายภาพมาน าเสนอเร่ืองราวมนัเลยท าใหค้นอ่ืนๆไดเ้ห็นดว้ย”  

 เกรียงไกร ไวยกิจ (ศิลปินนกัถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ผูมี้ประสบการณ์การถ่ายภาพ
ศิลปวฒันธรรมไทยมากกวา่ 40 ปี) “เม่ือก่อนเลยสมยัท่ีผมเร่ิมถ่ายภาพใหม่ๆเราก็ถ่ายไปเร่ือยไม่ได้
คิดอะไร ก็แค่อยากไดภ้าพสวยๆ แลว้เกิดไปเท่ียวแลว้ไดถ่้ายภาพวิถีชีวิตชุมชนมา พอเอามาให้คน
อ่ืนดู มนัไม่ใช่แค่รูปสวยแล้ว มนัยงัมีเร่ืองราวอยู่ในนั้นด้วย พอเวลาผ่านไปวิถีชีวิตแบบนั้นมนั
หายไปตามยุคสมยั มนัก็กลายเป็นภาพท่ีบอกเล่าประวติัศาสตร์ ไวบ้อกเล่าให้คนอ่ืนฟังวา่ตรงนั้น
แถวนั้น เม่ือก่อนมนัมีส่ิงนั้นส่ิงน้ีอยู่จริงๆนะแล้วก็ให้ดูภาพท่ีเราเคยไว ้ทีน้ีคนท่ีไดเ้ห็นเขาก็เร่ิม
ต่ืนตวัแหละวา่ ถา้ไม่ดูแลรักษาไว ้ศิลปวฒันธรรมบางอยา่งก็ตอ้งหายไปแน่ๆ” 
 ธีรภาพ โลหิตกุล (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(สารคดี)2558) “ คือผมมองวา่ ผม
เองคิดต่างวา่เราจะหวงเเหนอะไรเราตอ้งรักซะก่อน   เพราะฉะนั้นภาพท่ีเผยเเพร่ออกมาก็จะท าให้
เคา้รู้สึกวา่น่ีมนัเป็นคุณค่าในทางวฒันธรรมของเเผน่ดินซ่ึงถา้เคา้จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษไ์ดด้ว้ย
วธีิใดวธีิหน่ึง หรืออยา่งนอ้ยช่วยเเชร์ไปใหค้นเห็นกวา้งขวางมากข้ึน มนัก็เป็นการสร้างจิตส านึกใน
เชิงอนุรักษไ์ปในตวัอยูเ่เลว้ เพราะวา่การรักไม่จ  าเป็นตอ้งให้เคา้อยูใ่นตู ้ อาจจะมีคนไดเ้เนวคิดจาก
การดูภาพส่ิงเหล่าน้ีเเละก็น าไปประยกุตเ์ช่น Preweding เม่ือเคา้จดั Evens อะไรอาจจะมีภาพหวัโขน 
หวัผตีาโขนไปประดบัก็จะท าให้เเนวคิดในเชิงเเนววฒันธรรมน้ีไดก้วา้งขวางออกไป เพราะในอดีต
ท่ีผ่านมา มนัอยู่ในกลุ่มคนท่ีสนใจเเคบๆ เร่ืองของศิลปวฒันธรรมจะเป็นเร่ืองท่ีดูเหมือนกบัวา่คน
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รุ่นเก่า หรือวา่เร่ืองของราชส านกั เร่ืองของศิลปินเท่านั้นแต่ทุกวนัน้ีมนัมีคนท่ีสนใจในเร่ืองพวกน้ี
เพิ่มข้ึนมนัก็เหมือนเป็นการช่วยอนุรักษอี์กทางหน่ึง” 
 สงคราม โพธ์ิวิไล (ศิลปินนกัถ่ายภาพไทย,ผูท้รงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพและเคยถวาย
การใชก้ลอ้งให้กบัในหลวงรัชกาลท่ี 9) “อยา่งท่ีผมบอกไปวา่ กลอ้งถ่ายภาพเหมือนเคร่ืองมือหยุด
เวลา และภาพถ่ายเหมือนกบัอญัมณีท่ีล ้าค่า เพราะภาพถ่ายมนัไม่เพียงแต่บนัทึกเร่ืองราวต่างๆไว ้มนั
ยงัถ่ายทอดเร่ืองราวไดด้ว้ย ยิง่ถา้เป็นภาพถ่ายแนวศิลปวฒันธรรมดว้ยแลว้ มนัไม่เพียงแต่จะบ่งบอก
ถึงการมีอยู่ มนัยงัส่งต่อเร่ืองราวได้อีกด้วย ภาพบางภาพท่ีผมเคยขบัรถผ่านไปแลว้ไดถ่้ายมา ทุก
วนัน้ีไปถ่ายแบบนั้นมนัก็ไม่มีแลว้ จากตน้ไม ้ภูเขามนัก็กลายเป็นตึกเป็นอะไรไปหมด แต่ภาพถ่ายท่ี
เราเคยถ่ายไว ้มนัเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่ มนัเคยมีนะ ภูเขา ตน้ไมอ้ยูต่รงน้ี เหมือนกนั ประเพณีบางอยา่ง
มนัอาจจะเร่ิมสูญหายไป แต่ภาพถ่ายน่ีแหละท่ีมนัจะเป็นหลกัฐานวา่มนัเคยมีอยูจ่ริง” 
 ผศ.สมาน เฉตระการ (ท่ีปรึกษาสมาพนัธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย)  “คือ  
เร่ืองท่ีว่าอนุรักษ์เน้ีย  ก็เหมือนกนัมนัหมายถึงการท่ีเราควรดุแลรักษาไวแ้ละก็ด าเนินการต่อๆไป
อนุรักษถ์า้มนัเป็นส่ิงท่ีดีงามนะ  แต่น้ีตอ้งระวงัเร่ืองภาพท่ีอยูใ่นส่ือออนไลน์ทั้งหลายแหล่น้ีวา่บางที
มนัก็มีความคิดของคนๆซ่ึงแต่ละคนเคา้ก็อาจจะดดัแปลงตะแลงมาบา้งผิดเพี้ ยนไปจากของเดิม  
หรือการปฏิบติัก็เหมือนกนัอยา่งสมมติง่าย ๆ เช่นประเพณีลอยกระทงน่ีดีงาม  แต่หลงัๆมนัท าใหมี้
ส่ือประเภทท่ีไปท าแลว้มนัไม่สวยงามอะไรอยา่งน้ีเยอะแยะมากมายก่ายกองถามวา่อนุรักษไ์หมใน
ส่ือในน้ี  ก็ตอ้งบอกวา่ไม่มีทั้งสองอยา่งตอ้งดูเคสพวกน้ีมนัดาบสองคมมากๆ  น่ีดีไอพ้วกน้ีน่ีดีมาก
แลว้ไม่มีใครบอกใครกล่าวดว้ย ไม่มีอะไรผิดอะไรถูก  ในเน้ียเยอะมากตอนเชา้มาละอยูใ่นน้ีมาละ
ออกมา  จริงไม่จริงไม่รู้อะไรอยา่งน้ีเพราะฉะนั้นถึงบอกวา่ในเน้ียมนัเช่ือไดไ้ม่ได ้100 % ดูเอาไวไ้ด ้ 
แต่ทีน้ีตอ้งห้ามเด็กๆหลายคร้ังหลายหนตรงน้ีมนัๆก็ตอ้งดูวา่อะไร  มนัตอ้งดูตวัของมนัก่อนว่ามนั
คืออะไรนะครับถึงบอกวา่จริงๆถึงมีกระทรวงวฒันธรรมไง  ถึงจะตอ้งมีๆเพื่ออะไรก็เพื่อจะรักษา  
ส่งเสริมให้มนัเกิดส่ิงท่ีดีงามต่อๆไป  มนัมีแน่นอนเพราะว่าทุกคนแต่ละรุ่นๆไปเน้ีย  เคา้ก็จะดูแล
เร่ืองน้ีอยู่ช่วยกนัดุแลอยู ่ เราก็เหมือนกนัเราอยู่ในรุ่นอย่างน้ีเราก็ตอ้งดูแลวา่อะไรดีอะไรท่ีมนัไม่มี  
อะไรท่ีควรอะไรท่ีมนัไม่ควรเรารู้เรามีประสบการณ์มาอะไรอยา่งเน้ีย  วา่อยา่งน้ีไม่ควรท านะอยา่ง
น้ีเป็นเร่ืองดีตรงน้ีอะไรอยา่งเน้ีย  เพราะฉะนั้นเราตอ้ง โรงเรียนก็เหมือนกนัเป็นสถานท่ีท่ีเคา้เพราะ 
เคา้ก็ท  าอยา่งดี ท ากระทงต่างๆมีร่ายมีร าสวยงามทั้งนั้นแหละครับ พวกน้ีเป็นศิลปวฒันธรรมทั้งนั้น
นะครับ” 
 เสน่ห์ความงามในศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย จะช่วยดึงดูดใจให้
นักท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศไทย ส่งผลไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบั การอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย คุณค่าดา้นการพฒันาเศรษฐกิจไทยควบคู่กบัวฒันธรรมไทย ในสภาพสังคม
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ปัจจุบนัท่ี ประเทศไทยตอ้งแข่งขนัทางธุรกิจการคา้กบันานาชาติ วิธีการท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันา
ประเทศให้ เกิดดุลยภาพระหวา่งความเติบโตทางเศรษฐกิจและความมัน่คงเขม้แข็งทางวฒันธรรม
ในขณะน้ีก็คือ แนวคิดในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบด้าน
ศิลปวฒันธรรมไทยกบั ภาคธุรกิจการคา้ให้สามารถเก้ือกูลต่อกนั โดยการนางานศิลปะไทยมา
ประยุกต์สร้างสรรค์ใน ลกัษณะต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑ์สินคา้เพื่อการส่งออก และการเผยแพร่ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 หรรษา ตั้งมัน่ภูวดล (ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทยภาคกลาง จากโครงการ
ประกวดภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววถีิไทยประจ าปี 2558) “มนัเบสิคมากเลย  ทีมนัดีมากๆในส่วนของการ
อนุรักษ์ท่ียงัไงก็ตอ้งพูดก็คือท าให้คนเห็นคนรู้จกัและก็แพร่หลายมีหลายอย่างและก็พาจนถึงขั้น
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศเขา้มาตามงาน  เพราะวา่ในแง่ของสากลคนท่องเท่ียวท่ีรักการเดินทางก็จะ
ชอบส่ิงท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน  แมแ้ต่คนต่างชาติท่ีเคยมาเท่ียวเมืองไทยแลว้  และเคา้ก็มาเจอส่ิงใหม่ๆ
จากโลกออนไลน์ประเพณี ท่ีเป็นโคมอะไรอย่างน้ี  มนัมีความรู้สึกบางคนเคา้ไปถูกเผยแพร่จน
เขา้ใจผดิวา่เป็นของไตห้วนัก็มีท่ีจนัทบุรีเคา้บอกเขาคิชกุฏแต่เดิมคนในหมู่บา้นตอ้งส่งไปทุกวนัท่ี 1 
2 3 ไล่จนเป็นสเตป็จนถึงเขาคิชกุฏ ทุกวนัน้ีไม่มีแลว้มีแต่เขาคิชกุฏ  หรือถา้สนใจจริงๆก็ตอ้งไปถาม
ชาวบา้นดูวา่เขาจดักนัวนัไหนยงัไง แต่ทั้งหมดก็คือ มนัไม่ไดแ้ค่ช่วยอนุรักษม์นัยงัช่วยในเร่ืองของ
การส่งเสริมอีกดว้ย” 

 สถิต ขาวผ่อง (ผูช้นะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีไทยภาคใตจ้ากโครงการประกวด
ภาพถ่าย ปีท่องเท่ียววิถีไทยประจ าปี 2558) “ถามว่าช่วยอนุรักษ์ไหม จริงๆก็คิดว่าช่วยนะ อาจจะ
ไม่ไดช่้วยมากถึงขนาดท่ีวา่จะมีการส่งเสริมอะไรอนันั้นมนัคงเป็นในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเขาตอ้ง
ท า แต่คิดว่าภาพถ่ายมนัเป็นส่ิงท่ีส่ือถึงคนดูได้ง่าย เขาดูแลว้เขาชอบเขาก็คงอยากจะช่วยสืบสาร 
อยากจะให้มนัอยู่ไปอีกนานๆ ไวใ้ห้คนรุ่นลูกรุ่นหลานไดดู้ อย่างผมเป็นช่างภาพ ถา้มีคนบอกว่า
ภาพถ่ายมนัช่วยอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยได ้ผมก็คงจะถ่ายมนัไปเร่ือยๆแบบน้ีแหละ ไม่ตอ้งวดั
จากตวัใครเลย วดัจากตวัเราน่ีแหละ อย่างน้อยๆให้คนไดเ้ห็นส่ิงท่ีเราตอ้งการส่ือออกไป ว่าความ
สวยงามของวิถีชิต ความสวยงามของศิลปวฒันธรรมมนัไม่ใช่แค่ความสวยงาม มนัเป็นรากเหง้า
ของเราด้วย บรรพบุรุษเขาคิด เขาสร้างมา เขาต้องมีอะไรแน่ๆเขาถึงอยากให้คนสืบทอด 
เพราะฉะนั้นถา้เป็นไปไดก้็ช่วยๆกนัรักษาไว”้ 
          จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ภาพถ่ายกับการส่ือสารศิลปวฒันธรรมไทย 
สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีปรากฏข้ึนในภาพ ถึงศิลปวฒันธรรมท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละทอ้งถ่ินจนน ามาสู่การศึกษาคน้ควา้ถึงประวติัความเป็นมาของแต่ละทอ้งถ่ินนั้นๆ วา่
เพราะสาเหตุใดจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัท าศิลปวฒันธรรมไทยแบบนั้นเกิดข้ึน ยกตวัอยา่งเช่นการแห่
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นางแมวขอฝน ของทางภาคอีสาน เม่ือศึกษาถึงภูมิประเทศจะพบว่าทางภาคอีสานมีความแห้งแลง้
ค่อนขา้งสูง และเน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม การท าเลือกสวนนาไร่จ าเป็นตอ้งอาศยั
น ้ าจ  านวนมาก ดงันั้นหากวนัหน่ึงฝนท่ีเคยตกตอ้งตามฤดูกาลไม่ตกเช่นเคยย่อมสร้างความเดือน
ร้อนให้กบัชาวนาชาวไร่ทัว่ไป เพราะฉะนั้นเพื่อให้ฝนตกลงมาจะได้มีน ้ าเพียงพอในการท าการ
เกษตรกรรมจึงตอ้งท าพิธี “แห่นางแมว” ข้ึน ส าหรับความเช่ือเก่ียวกบัประเพณีแห่นางแมวนั้น คน
ไทยมีความเช่ือวา่ฝนตกลงมาเพราะเทวดา เม่ือฝนไม่ตกจึงตอ้งท าพิธีขอฝนกบัเทวดา แต่บางความ
เช่ือกล่าววา่เม่ือแผ่นดินแห้งแลง้ ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ มีควนัและละอองเขม่าควนัจะตอ้งขอน ้ าจาก
เทวดามาช่วยลา้งเพราะน ้ าฝนเป็นน ้ าของเทวดา เน่ืองจาก เทโว แปลว่า ฝน นัน่เอง ส่วนความเช่ือ
เก่ียวกบัแมวนั้น คนไทยเช่ือวา่แมวเป็นสัตวท่ี์มีอ านาจลึกลบั ศกัด์ิสิทธ์ิ เม่ือน ามาท าพิธีแลว้จะช่วย
เรียกฝนใหต้กลงมาได ้หรือถา้เป็นความเช่ือของชาวอีสานจะมีความเช่ือวา่เม่ือฝนไม่ตกให้ใชส้ัตวท่ี์
มีสีเดียวกบัเมฆเรียกฝน จะท าให้ฝนตกลงมาได้เช่นกนัและสัตวป์ระเภทเดียวท่ีมีสีเมฆคือแมวสี
สวาท เป็นตน้ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้แลว้ 
ยงับอกเล่าถึงวถีิชีวิตความเช่ือของคนในสมยัก่อนท่ีมีต่อวฒันธรรมและประเพณีต่างๆ การน าเสนอ
ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์กบัการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยง
กนัทั้งในส่วนของภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยกบัส่ือออนไลน์ท่ีช่างภาพเลือกใช้ในการน าเสนอ
ดว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีแตกต่างกนั จนท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งช่างภาพและผูใ้ช้ส่ือ
ออนไลน์จนน าไปสู่การถ่ายทอดถึงท่ีมาท่ีไปของแหล่งท่ีมาของภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลของภาพถ่ายท่ีถูกน าเสนอดว้ยวา่มีความถูกตอ้งหรือบิดเบือนจากความเป็นจริงดงัท่ี
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดก้ล่าวไว ้ว่าถา้ขอ้มูลเป็นจริงก็จะจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง หากขอ้มูลถูก
บิดเบือนก็อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิได ้ทั้งน้ียงัช้ีใหเ้ห็นวา่ ภาพถ่ายกบัการส่ือสารศิลปวฒันธรรม
ไทยในส่ือออนไลน์ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม ใน
ส่วนของทางตรงคือ มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาสนับสนุนควบคุมดูแลและบูรณาการให้
ศิลปวฒันธรรมนั้นๆเป็นไปในทิศทางท่ีควรและถูกตอ้ง  ในทางออ้มคือการเขา้ถึงของคนท่ีใชส่ื้อ
ออนไลน์ในชีวิตประจ าวนัได้มีโอกาสพบเห็นภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยมาข้ึนจนน ามาสู่การ
เรียนรู้เพิ่มเติมถึงแหล่งท่ีมาในภายหลงั รวมถึง ส่ือออนไลน์ยงัเปรียบเสมือนเป็นตวักระตุน้ให้เกิด
กระแสความสนใจในศิลปวฒันธรรมไทย ในช่วงท่ีมีการจดัท าภาพชุดทศกณัฐ์ หลงกรุงเป็นภาพ
ทศกณัฐ์ ท่ีมาเดินเล่นบนถนนและมีการเผยแพร่ลงในส่ือออนไลน์ จนเกิดการท าซ ้ าในคอนเซ็ปท่ี
แตกต่างกนัออกไป อีกหลายอนัไม่วา่จะเป็นการ ถ่ายพรีเวดด้ิงทศกณัฐ์กบันางสีดา หรือการถ่าย มิว
สิควิดีโอ เท่ียวไทยมีเฮ ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีใช้ตวัยกัษ์ทศกณัฐ์มาเป็นตวัด าเนิน
เร่ือง ทั้งน้ียงัสรุปเพิ่มเติมได้อีกว่า ศิลปวฒันธรรมไทยท่ีช่วงเวลาต่างกนั ก็จะมีการปรับเปล่ียน 
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เพิ่มเติม หรือลดในส่วนต่างๆตามความเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบนั เช่นชุดเคร่ืองแต่ง
กายของผีตาโขน ท่ีแต่เดิมใชเ้พียงส่ิงของเหลือใช ้น ามาแต่งกาย ไดมี้การปรับเปล่ียน เพิ่มสีสันท่ีมี
ความฉูดฉาด ดึงดูดสายตาแก่ผูพ้บเห็นใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจมากข้ึน รวมถึงการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรม
ไทยจากรุ่นสู่รุ่นก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ดังหนังตะลุงท่ีต้องมีการ
ปรับเปล่ียนค าร้อง เพื่อให้มีความสนุกมากข้ึนและไดน้ ามาถ่ายทอดต่อๆกนัแต่ก็ยงัคงรักษาในส่วน
ของท านองดั้งเดิมไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.23 จากมิวสิควดีิโอ เท่ียวไทยมีเฮ 



 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง  “ภาพถ่ายกับการส่ือสารศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์”  เป็น
งานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีแบ่งการวิจยัเป็นสองขั้นตอน โดยเร่ิมตน้ท าการวิจยั
เชิงเอกสาร(Documentary Research) โดยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) ท่ีมีการน าเสนอ
ผ่านออนไลน์ไดแ้ก่ Facebook , Instagram , และเวปไซต์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และโดย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) เก่ียวกบั ภาพถ่ายกบัการส่ือสารศิลปวฒันธรรมไทยใน
ส่ือออนไลน์ โดยวเิคราะห์ ช่างภาพท่ีมีช่องส่ือออนไลน์ในการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย
,กลุ่มช่างภาพท่ีน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์, นกัวชิาการ, ผูเ้ช่ียวชาญ, และผู ้
ท่ี มี ส่วนเ ก่ียวข้องในแวดวงศิลปวัฒนธรรมไทยและผู ้ท่ี มี ส่วนเ ก่ียวข้องในการอนุ รักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย  แลว้ท าการวเิคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอผลการวจิยั  
 การวิจยัน้ีใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัการอ่านภาพ แนวคิด
เครือข่ายสังคมออนไลน์  แนวคิดเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมวฒันธรรมไทย  แนวคิดทฤษฎีกลุ่มส่ือสาร
เชิงศิลปวฒันธรรม แนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย ผนวกกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การศึกษา “การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์กบัการถ่ายทอดและอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย”ได้ท าการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆเพื่อตอบโจทย์ตามวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย (1)  ศึกษาการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ (2)  
ศึกษาการถ่ายทอดและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย โดยสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี  

5.1.1  การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ 
 จากการศึกษาด้านการน าเสนอศิลปวฒันธรรมไทยจากภาพถ่ายในส่ือออนไลน์ ได้
จ  าแนกน าเสนอตาม แนวคิดเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมวฒันธรรมไทย (Thai cultural)  แนวคิดทฤษฎี
กลุ่มส่ือสารเชิงศิลปวฒันธรรม (cultural Communication) แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network)    
 ผลการศึกษาพบวา่ การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ มีขอ้จ ากดั 
รูปแบบและวิธีการท่ีไม่แตกต่างกนัมากนัก อนัเน่ืองมาจาก ส่ือออนไลน์ทั้ง สามส่ือ ได้แก่ เพจ 
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facebook ชมรมมือใหม่หัดถ่ายรูป...ให้ดูสวย , Instagram, และเวปไซต์ มีขอ้จ ากดัท่ีใกล้เคียงกนั 
โดยในส่วนของขอ้จ ากดั เพจ facebook ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ใหดู้สวย คือหากตอ้งการน าเสนอ
ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมผา่นชมรม ช่างภาพจ าเป็นจะตอ้งมีเฟศบุค๊ส่วนตวั และตอ้งเป็นสมาชิกของ
รมก่อนจึงจะสามารถน าเสนอภาพถ่ายได้ ทั้งน้ีในส่วนของรูปแบบและวิธีการน าเสนอภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมไทยใน เพจ facebook ชมรมมือใหม่หดัถ่ายรูป...ให้ดูสวยนั้น ช่างภาพส่วนใหญ่จะ 
ใชว้ิธีเลือกภาพศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นแบบดั้งเดิม ไม่ตกแต่งภาพจนเกินจริง ใชค้วามเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นของภาพเป็นหลกั พร้อมทั้งใช้ขอ้ความบรรยายส่ิงท่ีประกฎอยู่ในภาพ รวมถึง
การบอกถึงสถานท่ีท่ีถ่ายภาพๆนั้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผูเ้ข้าชม และในส่วนของข้อจ ากัดของ 
Instagram ของ นาย สรณะ เรืองวิทยากุล คือ ผูท่ี้สนใจจะเขา้ชม Instagram ของ นาย สรณะ เรือง
วิทยากุลได้นั้นจ าเป็นจะตอ้งมี Instagram ส่วนตวัด้วยเช่นกนั และตอ้งได้รับการยอมรับจากนาย 
นาย สรณะ ก่อนจึงจะสามารถเข้าชมภาพได้ ในกรณีของ Instagram ผูใ้ช้สามารถตั้งค่าให้เป็น
ส่วนตวัไดโ้ดยไม่เปิดเผยขอ้มูลให้ผูอ่ื้นท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับเขา้ชมได ้ซ่ึงมีความคลา้ยคลึง กบัเพจ 
facebook และในส่วนของวิธีการรูปแบบในการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย ของ 
Instagram ของ นาย สรณะ เรืองวทิยากุล นั้น จะเลือกน าเสนอภาพถ่ายท่ีมีลกัษณะของวถีิชีวติชุมชน
และทอ้งถ่ินเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเขียนขอ้ความบรรยายถึงส่ิงท่ีปรากฏในภาพ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกของภาพออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึงในส่วนของขอ้จ ากดัของเวปไซตก์ารท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย คือจะแตกต่างจากทั้ ง เพจ facebook และ Instagram เพราะผูท่ี้สนใจอยากรับชม
ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากทางเวปไซตก่์อนการเขา้ชม และใน
ส่วนของวิธีการรูปแบบในการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยก็มุ่งเนน้ภาพถ่ายท่ีเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ เพื่อดึงดูดให้ผูเ้ขา้ชมสนใจท่ีจะเดินทางไปยงัสถานท่ีนั้นๆ โดยจะเขียน
ขอ้ความบรรยายใตภ้าพถึงวนัเวลาสถานท่ีท่ีเหมาะสามท่ีสุดในการเดินทางใหเ้ป็นขอ้มูลแก่ผูส้นใจ  

 ทั้งน้ียงัพบวา่ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางหน่ึงท่ีศิลปินนกัถ่ายภาพเลือกใชใ้นการน าเสนอ
ผลงาน และส่ือออนไลน์ท่ีศิลปินนักถ่ายภาพเลือกใช้มากท่ีสุด ประกอบด้วย Facebook page, 
Instagram , และเวปไซต์ ซ่ึงแต่ละช่องทางก็มีความแตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ เม่ือมีการ
น าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยของช่างภาพ ผา่นส่ือออนไลน์จะมีการตอบสนองของผูท่ี้ใชส่ื้อ
ออนไลน์อ่ืนๆเขา้มากดถูกใจ กดไลท ์แสดงความคิดเห็น แสดงถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อภาพถ่ายนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ จะเห็นไดว้่าส่ือออนไลน์สามารถท าให้ผูใ้ช้เขา้ถึงภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมไทยไดโ้ดยง่าย ทั้งน้ี ผูใ้ชส่ื้อออนไลน์นอกจากจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัศิลปินนกัถ่ายภาพ
ไดโ้ดยตรงแลว้ ยงัสามารถถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทยต่อ
กนัไดอี้กดว้ย ไม่วา่จะเป็นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติม ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมระหวา่ง
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ช่างภาพและผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ถือ เป็นปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อ 
ระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ตและยงัหมายรวมถึงการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายกบัเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ท่ีคนสามารถ ท าความรู้จกัและเช่ือมโยงต่อกนัในทิศทางใด ทิศทางหน่ึง ดงันั้น 
สรุปไดว้า่เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคม หรือการรวมตวักนัเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในรูป
ของกลุ่ม คนรูปแบบหน่ึง ท่ีปรากฏเกิดข้ึนบนอินเทอร์เน็ต ท่ีเรียกว่าชุมชนออนไลน์ ท าให้ผูค้น
สามารถท าความรู้จกั แลกเปล่ียนความคิด เห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนัและเช่ือมโยงกนัใน
ทิศทางใด ทิศทางหน่ึง โดยมีการขยายตวัผา่นการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็น เครือข่าย  

5.1.2  การถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไทยจากภาพถ่ายในส่ือออนไลน์  
 จากการศึกษาด้านการถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยจากภาพถ่ายในส่ือ

ออนไลน์ ได้จ  าแนกน าเสนอตาม แนวคิดเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมวฒันธรรมไทย (Thai culture) 
แนวคิดทฤษฎีกลุ่มส่ือสารเชิงศิลปวฒันธรรม(cultural Communication) 

 ผลการศึกษา การถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยจากภาพถ่าย สรุปได้ว่า 
ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยแบบดั้งเดิมมีองคค์วามรู้ในเร่ืองขอ้เท็จจริงและลกัษณะภูมิประเทศของ
ชุมชนอยู่ดว้ย เม่ือมีการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยหน่ึงภาพ ในภาพจะประกอบไปดว้ย 
เร่ืองราวท่ีปรากฏและแหล่งท่ีมาของภาพภาพ ในส่วนของเร่ืองราวท่ีปรากฏจะมีข้อเท็จจริงท่ี
เก่ียวกบัความถูกตอ้งตามธรรมเนียมปฏิบติัอยูด่ว้ย อาทิ เช่น ภาพการนุ่งผา้ซ่ินแบบดั้งเดิม จะตอ้งมี
ลวดลายท่ีแตกต่างกนัออกไป “ผา้อยา่งน้ีคนเหนือไม่ใส่  คนน้ีนุ่งซ่ินกลบัหวันะตีนซ่ินหวัซ่ินอย่าง  
น่ีคือส่ิงท่ีบางคนไม่พอใจท่ีถูกทกัทว้งว่าตวัเองใส่มาแลว้ผิด”  (อดุลย ์ทนัตะโกศยั , 2560) ซ่ึงเป็น
ข้อมูลท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ถึงความถูกต้องในการนุ่งผา้ซ่ินแบบดั้ งเดิม ในส่วนของการเรียนรู้
แหล่งท่ีมา ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยแต่ละภาพจะปรากฏวถีิชีวติชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีบอกเล่าลกัษณะ
ทางกายภาพของพื้นท่ี จึงเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการศึกษาลกัษณะภูมิประเทศเพื่อหาเหตุและผล ของ
การจดัให้มีศิลปวฒันธรรมประเภทนั้นๆอยูใ่นแต่ละพื้นท่ี อยา่งเช่น ภาพการแห่นางแมวขอฝน เม่ือ
ศึกษาขอ้มูลจะพบวา่ พื้นท่ีท่ีมีศิลปวฒันธรรมการแห่นางแมวขอฝน มกัจะมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีแห้ง
แลง้ จึงมีศิลปวฒันธรรมเหล่าน้ีเกิดข้ึน 

 ผลการศึกษายงัพบว่าการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ของ
ช่างภาพ ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้ งเดิมหรือแบบประยุกต์ หากน าเสนอในแง่มุมท่ีสร้างสรรค์นั้น จะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อศิลปวฒันธรรมไทยท่ีปรากฏอยู่ในภาพ ทั้งน้ีในแง่ของการสร้างสรรค์ คือ การ
คิดคน้พฒันาใหมี้การเพิ่มพูนใหท้วีคุณค่า และหลากหลายยิง่ข้ึน หมายถึง ช่างภาพ สามารถเลือกมุม
ในการถ่าย การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านแสงเงา การจดัองค์ประกอบของภาพ รวมถึงการตกแต่งดว้ย
โปรแกรมท่ีสามารถเพิ่มในส่วนของสีสันต์หรือปรับแต่งในส่วนอ่ืนๆ ให้ภาพถ่ายออกมาสวยงาม
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ยิ่งข้ึน ทั้งน้ีในแง่ของการสร้างสรรค์ตอ้งตั้งอยู่บนความถูกตอ้งไม่บิดเบือนจากขอ้มูลเดิมอนัจะ
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิต่อผูท่ี้ไดช้ม  

 ผู ้วิจ ัยย ังพบว่าภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยในเ ร่ืองการน า เสนอ
ศิลปวฒันธรรมไทยท่ีสวยงาม และถ่ายทอดเร่ืองราว วิถีชีวิตของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีประกฎในภาพ ทั้ง
ยงัก่อให้เกิดการเรียนรู้ ถึงประวติัความเป็นมา ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ยงัมีส่วนช่วยในการ
ชกัชวนให้บุคคลอ่ืนเห็นความส าคญัของวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีดีงาม มีการหวงแหน จนน ามาสู่การ
ร่วมกนัพิทกัษ์รักษา ร่วมกนัถือปฏิบติั  ทั้งยงัช่วยให้มีการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ไทยจากคนรุ่นเก่าสู่คนรู่นใหม่  จากผูท่ี้ไดพ้บเห็นภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมแบบประยุกต์ แต่มีองค์
ความรู้แบบดั้งเดิม เช่น  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการแกะสลกัไมล้วดลายไทยแบบดั้งเดิม เทคนิกต่างๆ 
ทั้งยงัมีส่วนช่วยเปล่ียนแปลงค่านิยมของคนในสังคมท่ีไม่ให้ความส าคญักบัศิลปวฒันธรรมไทย ให้
หนักบัมาสนใจมากยิ่งข้ึนกวา่ในอดีต ให้ศิลปวฒันธรรมไทยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัอยา่ง
แทจ้ริง  ยกตวัอยา่งเช่นการรณรงคใ์ห้แต่งกายชุดไทยของทางหน่วยงานราชการรวมถึง ยงัช่วยสร้าง
จิตส านึกให้คนไทยเห็นคุณค่าและร่วมกนัอนุรักษ์วฒันธรรมไทย  เช่น  ส่งเสริมและปลูกฝังให้
เยาวชนหันมานใจศิลปวฒันธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทย หรือศิลปวฒันธรรมไทยประเภท
อ่ืนๆ 

 สรุปได้ว่า ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยสามารถเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด
ประวติัศาสตร์ ไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ไดบ้กัทึกเหตุการณ์ต่างๆเปรียบได้
ดัง่จดหมายเหตุท่ีเป็นเคร่ืองมือในการจดบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมาแต่คร้ังอดีต ทั้งน้ี 
ภพถ่ายศฺลปวฒันธรรมไทย ยงัมีประสิทธิภาพในด้านการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่า 
ขอ้ความ จะเห็นไดจ้าก องคป์ระกอบท่ีปรากฏในภาพ ยกตวัอยา่งเช่น ภาพการขบัร้องเพลง ฉ่อย ท่ี
แสดงถึงสีหน้า รอยยิ้มและความสนุกสนาน ท่ีถูกถ่ายทอดผ่านภาพถ่าย จะให้อารมณ์ความรู้สึก
มากกวา่ การจดบนัทึกขอ้ความเพียงอยา่งเดียว  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการวิจยัเก่ียวกบั การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ืออนไลน์กบัการ
ถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย ซ่ึงได้จากวิเคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏใน Facebook เพจ , 
Instagram ,เวปไซต์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ช่างภาพท่ีมีช่องส่ือออนไลน์ และช่างภาพผูน้ าเสนอภาพถ่ายในส่ือออนไลน์ ตลอดจน 
นกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูมี้ส่วนเก่ียวกบักบัศิลปวฒันธรรมไทย ผูว้จิยัไดน้ ากรอบแนวคิด ทฤษฎี 



92 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงศึกษา โดยสามารถอภิปรายผลการวิจยัเพื่อ
ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี  

  1.การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ 
 ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือออนไลน์โดยการน าเสนอของช่างภาพ

ดว้ยรูปแบบและวิธีการต่างๆผา่นส่ือออนไลน์ เป็นปรากฏตระการอยา่งหน่ึงท่ีมีพฒันาการมาอย่าง
ต่อเน่ือง จากเม่ือคร้ังอดีตนับตั้งแต่ส่ือออนไลน์ยงัไม่แพร่หลายมกันัก จนมาถึงปัจจุบนั ท่ีส่ือ
ออนไลน์วนเวียนอยู่ในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ท าให้เกิดการรับรู้ในส่ิงท่ีพบเห็น จนเกิดเป็น
ค าถามท่ีว่า ส่ิงเหล่านั้นคืออะไร ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยถือเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ี ท าให้ผูใ้ช้ส่ือ
ออนไลน์ท่ีได้พบเห็น ได้เปิดการรับรู้มากกมาย ไม่ว่าจะเป็น ในเร่ืองความสวยงาม วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณี รวมไปถึงประวติัศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ในดา้นความ
สวยงาม ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย ถือเป็นภาพอีกแนวหน่ึงท่ีมีความสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ไม่ต่างจากภาพแนวอ่ืนๆท่ีปรากฏให้เห็น อาทิเช่น ภาพแนว แลนด์สเคป ภาพนู๊ด หรือ
ภาพแนวพล๊อตเทต เป็นตน้ แต่ส่ิงท่ีท าใหภ้าพถ่ายศิลปวฒันธรรมแตกต่างและมีความเป็นอตัลกัษณ์
ก็คือ ความงดงามท่ีมาจากทอ้งถ่ิน พื้นท่ี และภูมิภาคท่ีแตกต่างกนั ท าให้ในดา้นของความสวยงาม 
ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย มีความหลากหลาย และน่าสนใจอย่างมาก ทั้งน้ี รูปแบบและวิธีการ
น าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ ก็มีความแตกต่างกนัตามขอ้จ ากดัของแต่ละส่ือ
ออนไลน์   

 2. การถ่ายทอดและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 
 ศิลปวฒันธรรมไทยในอดีตเป็นส่ิงท่ีถูกมองว่า เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและเขา้ใจยาก 

เพราะการจะเขา้ใจไดถึ้งแก่นแทข้องศิลปวฒันธรรมไทย ประเภทใด หรือแขนงใด ไดแ้บบรู้แจง้
เห็นจริง นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย จะตอ้งศึกษาอย่างตั้งใจและไดรั้บการถ่ายทอดจากผูรู้้จริง หรือครูบา
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น จึงจะนบัไดว้่าเขา้ใจในเร่ืองราวของศิลปวฒันธรรมอย่างแทจ้ริง แต่ใน
ปัจจุบนั การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมไทย ไม่ไดมี้ความยากล าบากมากดัง่เม่ือคร้ังอดีต ผูค้นท่ีสนใจ
สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากหลายๆสถานท่ีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปสอบถามผูเ้ชียวชาญ 
หรือเสียเวลาไปกบัการลงพื้นท่ี ดว้ยสภาพสังคมและเทคโนโลยีท่ีมีความเอ้ืออ านวยในทุกดา้นจึงท า
ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีง่ายข้ึน  
 การถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไทยผา่นภาพถ่าย เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานานนบัตั้งแต่มีระบบ
การเรียนการสอนเกิดข้ึน โดยภาพท่ีใชป้ระกระกอบการเรียนการสอน โดยส่วนใหญ่จะมีเร่ืองราว
ของศิลปวฒันธรรมประเพณีแฝงอยูด่ว้ย ไม่วา่จะเป็นภาพ ชาวนาเก่ียวขา้ว ภาพการแห่นางแมวของ
ฝน ภาพพระเดินรับบิณฑบาตร ก็ลว้นแลว้แต่เป็นภาพท่ีเคยปรากฏอยูใ่นหนงัสือเรียนมาแลว้ทั้งนั้น 
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ดงันั้นภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยท่ีช่างภาพน ามาเสนอผา่นส่ือออนไลน์จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้
เป็นอยา่งดี ซ่ึงการเรียนรู้ในท่ีน้ี อาจเกิดข้ึนได ้หลายกรณี ยกตวัอยา่งเช่น หากมีผูไ้ม่เคยเห็นประเพณี
บุญบั้ งไฟมาก่อน แล้วมีโอกาสได้เห็นภาพถ่ายประเพณีบุญบั้ งไฟ แล้วเกิดความสงสัยว่า
ศิลปวฒันธรรมประเภทน้ีมนัคืออะไร ก็จะเร่ิมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อาจจะแสดงความคิดเห็น 
เพื่อถามช่างภาพท่ีน าเสนอ หรือจะคน้หาในอินเตอร์เน็ต ก็ลว้นแลว้แต่เป็นการเรียนรู้ทั้งส้ิน  
 ทั้งน้ี การถ่ายทอด ยงัสามารถแบ่งไดเ้ป็นทั้งในส่วนของวิชาการและวิชาชีพ ท่ีจะเห็น
ไดว้า่ สามารถพฒันาควบคู่ไปดว้ยกนัได ้ในส่วนของดา้นวชิาการ สามารถจดัตั้งองคก์รหรือสถาบนั
ท่ีให้ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ินข้ึน เพื่อถ่ายทอดความรู้ อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
แต่ละทอ้งถ่ินเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งไม่บิดเบือน หรือในส่วนของดา้นวิชาชีพ ท่ีเป็นการน า
ศิลปวฒันธรรมมาสร้างอาชีพ สร้างมูลค่า และสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์ท่ี
น่าสนใจ  
 ดงันั้นการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไทยจากภาพถ่ายในส่ือออนไลน์จึงเป็นเร่ืองท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ตอ้งมาจากภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยท่ีไม่ไดมี้การบิดเบือนขอ้มูลจนท า
ให้เกิดความคลาดเคล่ือน อนัน ามาสู่การเรียนรู้ท่ีผิดๆ การมีผูเ้ช่ียวชาญ หรือนักวิชาการท่ีมีองค์
ความรู้ท่ีถูกตอ้ง ยอ่มเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ ครบถว้นท่ีสุด 
 การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย ท าได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา คน้ควา้ การ
ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า  รณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนกัในความส าคญั การ
ส่งเสริมและแลกเปล่ียนวฒันธรรมภายในประเทศและระหวา่งประเทศ การสร้างทศันคติ  ความรู้  
และความเขา้ใจวา่ทุกคนมีหนา้ท่ีเสริมสร้าง  ฟ้ืนฟู  และการดูแล จดัท าระบบเคร่ือข่ายสารสนเทศ
ทางดา้นวฒันธรรม ก็ลว้นแลว้แต่เป็นวธีิการท่ีดี 

 การศึกษา ค้นควา้ การท าวิจยัทั้ งวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมท้องถ่ิน ทั้งท่ีมีการ
รวบรวมไวแ้ล้วและยงัไม่ได้ศึกษา  เพื่อให้ทราบความหมายแหล่งท่ีมา และความส าคัญของ
วฒันธรรมนั้นๆ  

 การส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า  ร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติและ
ของทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความเขา้ใจและมัน่ใจแก่ประชาชนในการปรับเปล่ียนและตอบสนองกระแส
วฒันธรรมอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม 

 การรณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนกัในความส าคญั ของวฒันธรรมว่า
เป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งให้การรับผิดชอบร่วมกนัในการส่งเสริมสนบัสนุน  ประสานงานการบริการ
ความรู้  วชิาการ และทุนทรัพยส์ าหรับจดักิจกรรมทางวฒันธรรม 
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 การส่งเสริมและแลกเปล่ียนวฒันธรรมภายในประเทศและระหวา่งประเทศ โดยการใช้
ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นส่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

 การสร้างทศันคติ  ความรู้  และความเขา้ใจวา่ทุกคนมีหนา้ท่ีเสริมสร้าง  ฟ้ืนฟู  และการ
ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมท่ีเป็นสมบติัของชาติ   และมีผลโดยตรง
ของความเป็นอยูข่องทุกคน 

 การจดัท าระบบเคร่ือข่ายสารสนเทศทางด้านวฒันธรรมเพื่อเป็นศูนยก์ลางเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ผลงานเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจ  สามารถเลือกสรร  ตดัสินใจ  
และปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตทั้งน้ีส่ือมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม และ
สนบัสนุนงานดา้นวฒันธรรมมากยิง่ข้ึนดว้ย 
 ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยท่ีถูกน าเสนอในส่ือออนไลน์นบัเป็นการแสดงถึงการมีอยู่
ของศิลปวฒันธรรมนั้นๆ บางศิลปวฒันธรรมท่ีหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นเม่ือคร้ังอดีต 
แต่กลบัมาปรากฏอยูบ่นส่ือออนไลน์ผา่นภาพถ่าย ท าใหเ้กิดการกระตุน้ในส่วนของการผลิตซ ้ า การ
ย  ้าเตือนถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เม่ือมีผูพ้บเห็นและให้ความสนใจ ก็น ามาซ่ึงการ
ค้นหาวิธีท่ีจะท าให้ศิลปวฒันธรรมนั้ นคงอยู่ ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยท่ีจะช่วยอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทยได้นั้น จะตอ้งเป็นภาพท่ีไม่แสดงออกถึงการบิดเบือน ผิดจารีตประเพณี หรือ
สร้างความแตกแยกใหก้บัคนในสังคม การน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยของช่างภาพถือเป็น
อีกแนวทางหน่ึงในการช่วยอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 ขอ้เสนอแนะดา้นการน าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์  
 1.  ผลการวิจยัท่ีพบว่าการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ยงัมี
รูปแบบและวิธีการท่ีซับซ้อนมากว่าน้ี ก็ด้วยบริบทท่ีปรากฏอยู่ในภาพ ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือศิลปวฒันธรรมอ่ืนๆ ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่ีส่ือ
ความหมายไดด้ว้ยตวัเอง ทั้งน้ีการน าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ของช่างภาพ 
จะมีการเขียนข้อความก ากับหรืออธิบายในส่วนของภาพถ่ายเพิ่มเติม จึงช่วยให้ผูท่ี้ได้พบเห็น
ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย เขา้ใจความหมายในส่ิงท่ีช่างภาพและตวัภาพตอ้งการส่ือสารออกไป 
 2.  ผลการวิจยัท่ีพบว่าภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์สามารถก่อให้เกิด
การถ่ายทอดการเรียนรู้ได้ก็เพราะ ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทย มีการถ่ายทอดเร่ืองราว วิถีชีวิต 
ชุมชนทอ้งถ่ิน รวมถึงประวติัศาสตร์ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความน่าสนใจ ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
ดงัปรากฏอยูใ่น หลกัสูตรการเรียนการสอนมาชา้นาน ทั้งยงัสามารถ ศึกษาคน้ควา้ เพื่อพฒันา ต่อ
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ยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวศิลปวัฒนธรรมนั้ นได้อีกด้วย  ผลการวิจัยย ังพบว่า ภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์มีส่วนช่วยในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย ก็เพราะ เม่ือมีการ
น าเสนอภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยในส่ือออนไลน์ จะมีผูส้นใจเขา้มาแสดงความคิดเห็น โดย
ส่วนมากจะถามถึงแหล่งท่ีมาของภาพ ว่าช่างภาพถ่ายภาพนั้นๆท่ีสถานท่ีใด น าไปสู่การคน้หาถึง
ความส าคญัของศิลปวฒันธรรมประเภทนั้นๆ จนท าให้เกิดการเขา้ใจถึงความหมาย และน ามาซ่ึง
ความรู้สึกหวงแหน ทั้งน้ี ภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมไทยท่ีจะช่วยอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยไดน้ั้น 
จะตอ้งเป็นภาพท่ี จะตอ้งเป็นภาพท่ีไม่แสดงออกถึงการบิดเบือน ผิดจารีตประเพณี หรือสร้างความ
แตกแยกใหก้บัคนในสังคม จึงจะถือวา่มีส่วนช่วยอนุรักษ ์
 1.  งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีมุ่งศึกษาเชิงลึกในมิติด้านการน าเสนอ 
ถ่ายทอด และการอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรมไทยผ่านภาพถ่ายในส่ือออนไลน์  ดงันั้นหากตอ้งการ
ทราบถึงความเห็นของประชาชนท่ีหลากหลาย อาจใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณดว้ยวิธีการวิจยัเชิง
ส ารวจควบคู่ไปด้วย โดยการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมมากท่ีสุดทั้งกลุ่ม
ประชาชนทัว่ไปและผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ ซ่ึงอาจท าให้พบแง่มุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร การ
เรียนรู้ และการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่างๆในอนาคต  
 2.  งานวิจยัช้ินน้ี ยงัไม่ไดล้งลึกมุ่งเน้นศึกษาในส่วนของการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
ไทยมากหนกัเพราะกล่าวโดยรวมถึงศิลปวฒันธรรมไทยท่ีปรากฏเป็นภาพถ่ายอยู่ในส่ือออนไลน์ 
ดงันั้นหากจ าแนกเป็นประเภทของศิลปวฒันธรรมไทยหรือ ศึกษาในความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะจะ
น ามาซ่ึงผลงานวจิยัท่ีลึกซ้ึงไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3.  ควรมีการศึกษางานศิลปวฒันธรรมไทยประเภทอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ภาพถ่ายเพียงอยา่งเดียว 
ยกตวัอยา่งเช่น งานสถาปัตยกรรม งานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั หรืองานศิลปวฒันธรรมไทยอ่ืนๆ
อีกมากมาย ในเชิงลึก จะช่วยเปรียบเทียบให้เห็นแนวคิด และกระบวนการส่ือสารท่ีเหมือน หรือ
แตกต่างกนั ซ่ึงจะเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีความลึก และรอบดา้นมากข้ึน ในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้น
ต่างๆในอนาคต 
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