บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฏีท่ เี กี่ยวข้ อง
การศึกษา เรื่ อง “กระบวนการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทลั สาหรับใช้ ในสื่อประชาสัมพันธ์ ของ
โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร” ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และ
ผลงานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเรื่ อง สัญญะ กับการสื่อสารด้ วยภาพ
2. แนวคิดเรื่ อง การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการถ่ายภาพสารคดี และ การถ่ายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
โดยมีเนื ้อหาที่สาคัญต่อการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเรื่อง สัญญะ กับการสื่อสารด้ วยภาพ
ประเด็นเรื่ อง “สัญญะ” (Sign) (อ้ างใน กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ : 2555)
สาหรับนักวิชาการที่ศกึ ษา “ศาสตร์ แห่งสัญญะ” (Science of sign) หรื อที่เรารู้จกั กันในนาม
ของสัญวิทยา (Semiotics/Semiology) นัน้ ในที่นี ้จะขอนาเสนอนักวิชาการ 3 ท่านที่งานวิจยั ทัง้ 6 ชิ ้นได้
นามาใช้ เป็ นแนวคิดหลัก คือ F.de Saussure C.Peirce และ R. Barthes (กาญจนา, แนวพินิจใหม่ฯ,
2553)
(1) F. de Saussure

Saussure เป็ นนักวิชาการด้ านภาษาศาสตร์ ชาวสวิสที่ค้นคิดผลงาน

ด้ านสัญวิทยาในช่วงระหว่างทศวรรษ 1900 โดยขยายฐานการวิเคราะห์ภาษาออกมาจากสาขาจิตวิทยา
(extension of psychology) ที่มีอิทธิพลในการศึกษาภาษาอยู่ในขณะนัน้ แนวทางการวิเคราะห์ภาษาของ
Saussure ใช้ วตั ถุดิบที่เป็ นภาษาพูด/ภาษาเขียนเป็ นหลัก (oral/written sign) (ซึง่ จะทาให้ แตกต่างจาก C.
Peirce)
กล่าวคือ

และที่ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนวิธีการศึกษาความหมายของภาษาจากที่เคยมีอยูใ่ นช่วงเวลานัน้
วิธีการวิเคราะห์หลักของนักภาษาศาสตร์ ในช่วงทศวรรษ
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1900

คือการวิเคราะห์หาการ

เปลี่ยนแปลงของ “ความหมาย” ในเชิงประวัติศาสตร์ (Diachronic) เช่น ติดตามวิเคราะห์ว่าความหมาย
ของคาว่า “ลงแขก” ได้ เปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปั จจุบนั อย่างไรบ้ าง
ในทางตรงกันข้ าม Saussure กลับสนใจการวิเคราะห์ความหมายในระดับภาคตัดขวาง (crosssectional) เนื่องจาก Saussure ได้ ตงค
ั ้ าถามว่า “ความหมายของสัญญะต่าง ๆ นันเกิ
้ ดขึ ้นมาได้ อย่างไร”
(How meaning is generated) และพบว่า การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ ไม่สามารถจะตอบคาถาม
ดังกล่าวได้ นอกจากจะใช้ การวิเคราะห์เชิงโครงสร้ าง (Structural) และคาตอบของ Saussure ก็คือ
“ความหมายเกิดขึ ้นได้ เพราะความแตกต่าง (Difference) ระหว่างสัญญะต่าง ๆ ภายในโครงสร้ างหนึง่ ๆ”
ตัวอย่างเช่น ความหมายของสีดาจะเกิดขึ ้นไม่ได้ เลย หากไม่มีความหมายของสีอื่น ๆ (ในโครงสร้ าง
ความหมายของสี) มาเปรี ยบเทียบให้ เห็นความแตกต่าง หรื อหาก “สีขาว” มีความหมายถึงความสว่าง “สี
ดา” จึงจะมีความหมายถึงความมืด “สีเทา” มีความหมายถึงความคลุมเครื อ ฯลฯ และความแตกต่างที่เห็น
ได้ อย่างชัดเจนที่สดุ ก็คือ ความแตกต่างแบบคูต่ รงกันข้ าม (Binary opposition) ด้ วยเหตุนี ้ในงานวิจยั หนัง
ขัดขืนอานาจของขจิตขวัญจึงพบว่า หากจะสร้ างความหมายของ “ตัวละครที่ขดั ขืนอานาจ” ก็ต้องสร้ าง
“ตัวละครที่ยอมสิโรราบให้ กบั อานาจ” มาเปรี ยบเคียงกัน ความหมายของตัวละครที่ขดั ขืนอานาจจึงจะเห็น
ได้ ชดั เจนขึ ้น
หรื อต้ องสร้ างตะวละครที่เป็ นมิตรและศัตรูขึ ้นมาเคียงคูก่ นั เพื่อให้ ถอดรหัสความหมาย
“รูปแบบความสัมพันธ์กบั ตัวละครเอก” ได้ ชดั เจนขึ ้น หลักการข้ อนี ้ของ Saussure ดูจะเป็ นท่าบังคับของ
วิธีการเล่าเรื่ องที่ต้องมีตวั ละครทังฝ่้ ายดีและฝ่ ายร้ าย จะมีเพียงตัวละครแบบฝ่ ายดีหมดทังเรื
้ ่ องไม่ได้
ในชันต่
้ อมา Saussure ได้ นาเสนอแนวคิดเรื่ อง “องค์ประกอบของสัญญะหนึง่ ๆ” (Composition
of sign) ว่าประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็ นรูป (material) ที่เขาเรี ยกว่า Signified และส่วนที่เป็ นนาม/
ความคิด (mental) ที่เรี ยกว่า Signified และสาหรับข้ อตกลงที่เชื่อมโยงระหว่าง Signifier-Signified
ของสัญญะหนึง่ ๆ เช่น ภาพธงชาติสีแดง-ขาว-น ้าเงิน (Signifier) หมายความถึง “ประเทศไทย/ชาติไทย”
(Signified) ข้ อตกลงนี ้เรี ยกว่า “รหัส” (code) ซึง่ ในแต่ละสังคมในแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีรหัสที่แตกต่างกัน
เช่น การพยักหน้ ามีความหมายว่า “ตกลง” ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่กลับมีความหมาย “ไม่ตกลง” ใน
ประเทศอินเดีย เป็ นต้ น วัฒนธรรมจึงอาจนิยามได้ วา่ เป็ น “ชุมชนแห่งรหัส” (community of code) นัน่ เอง
(2) C. Peirce Peirce เป็ นนักวิชาการด้ านปรัชญาชาวอเมริกนั ที่ค้นคิดผลงานด้ านสัญวิทยาใน
ช่วงเวลาเดียวกับ Saussure โดยขยายฐานการวิเคราะห์สญ
ั ญะมาจากเรื่ องตรรกวิทยา (extension of
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logic) แม้ ว่าผลงานส่วนใหญ่ของ Peirce จะมุง่ ให้ ความสนใจกับ “การจัดแบ่งประเภทของสัญญะ”
(Typology of sign) จนถูกวิจารณ์วา่ เขามองข้ ามความสาคัญของ “กระบวนการสร้ าง/สถาปนา
ความหมาย” ก็ตาม แต่ทว่า Peirce ก็ได้ ทิ ้งมรดกทางความคิดที่สาคัญ ๆ เอาไว้ หลายประการคือ
(i)
Peirce ได้ เน้ นให้ เห็นความสาคัญของ “สัญญะ” สาหรับ “สัตว์โลกที่เป็ นมนุษย์”
เนื่องจากมีแต่มนุษย์เท่านันที
้ ่เป็ นสัตว์ที่ร้ ูจกั ใช้ สญ
ั ญะอย่างมากมายหลากหลาย แนวคิดดังกล่าวนี ้ นักสัญ
วิทยาในรุ่นหลัง ๆ ได้ นามาพัฒนาขยายต่ออย่างกว้ างขวาง
(ii)
ในยุคก่อนหน้ าของ Peirce นัน้ การศึกษาสัญญะนันจะอยู
้
ใ่ นแวดวงของ ภาษาพูด-ภาษา
เขียน (oral/written sign) เป็ นส่วนใหญ่ แม้ แค่ Saussure เองก็ยงั อยูภ่ ายในปริมณฑลดังกล่าว ข้ อสรุปใน
เรื่ อง “กระบวนการสร้ างสัญญะ” (signification) ของ Saussure จึงสรุปคุณลักษณะของสัญญะที่เป็ น
ภาษาพูด/ภาษาเขียนออกมา 3 ประการว่า เกิดขึ ้นจากการสร้ างอย่างไม่มีเหตุมีผล (arbitrary) ไม่ได้ เกิด
ตามธรรมชาติ (unnatural) และเกิดขึ ้นโดยปราศจากแรงจูงใจของผู้สร้ างสัญญะ (unmotivated)
แต่ทว่าในกรณีของ Peirce เขาได้ ขยายแวดวงของสัญญะมาที่สญ
ั ญะที่เป็ นภาพ (Visual sign)
และพบว่ามีคณ
ุ ลักษณะบางอย่างที่ขดั แย้ งกับข้ อเสนอของ Saussure โดยเฉพาะคุณลักษณะประการ
สุดท้ ายคือ แรงจูงใจของผู้สร้ าง เนื่องจากสัญญะที่เป็ นภาพนันส่
้ วนใหญ่แล้ วเกิดมาจากความตังใจของ
้
ผู้สร้ าง เช่น การวาดภาพเหมือน การถ่ายรูป ฯลฯ ในยุคปั จจุบนั นี ้ สัญญะที่เป็ นภาพนันก
้ าลังย้ อนกลับมามี
อิทธิพลอย่างมาก ในแวดวงของการใช้ สญ
ั ญะ นับตังแต่
้ ความแพร่หลายของสื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์ การ
ถ่ายภาพด้ วยกล้ องดิจิตลั ฯลฯ ฉะนัน้ แนวคิดของ Peirce จึงนับว่าโดดเด่นและน่าจับตามองในยุค
วัฒนธรรมแห่งภาพ (Visual culture)
(iii) และเนื่องจาก Peirce สนใจสัญญะที่เป็ นภาพซึง่ เป็ นสัญญะที่สร้ างมาจาก “ของจริง”
(Reference) เช่น รูปปั น้ อนุสาวรี ย์ก็ปัน้ มาจากตัวคนจริง ๆ ดังนัน้ Peirce จึงสนใจช่วงห่างระหว่าง “ของ
จริง” กับ “สัญญะที่เป็ นภาพ” และได้ นาช่วงห่างดังกล่าวมาใช้ จดั แบ่งประเภทของสัญญะต่าง ๆ ใน
งานวิจยั หนังขัดขืนอานาจของขจิตขวัญนัน้ ได้ นาแนวคิดของ Peirce มาใช้ ในการวิเคราะห์ “ฉาก” ที่
ต้ องการสร้ างความหมายของ “ความสมจริง” หรื อ “เป็ นเรื่ องจริง”
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(iv) อันที่จริง Peirce ได้ จดั แบ่งประเภทของสัญญะต่าง ๆ ออกเป็ น 66 ประเภท แต่ในประเภท
ทังหมดนั
้
น้ Peirce ได้ ให้ ความสนใจกับสัญญะภาพ 3 ประเภท คือ Icon Index และ Symbol ในสัญญะ
ทัง้ 3 ประเภทนี ้ Peirce ถือว่า สัญญะภาพประเภท Symbol จะมีความสาคัญที่สดุ ทังนี
้ ้เนื่องจาก Icon นัน้
เป็ นสัญญะภาพที่เกิดจากความเป็ นเหตุเป็ นผล/ความเชื่อมโยง (เช่น รอยเท้ าก็เกิดมาจากการมีคน/สัตว์มา
เดินผ่าน) แต่ทว่า Symbol นันเป็
้ นสัญญะภาพที่เกิดมาจาก “ข้ อตกลง” (convention/agreement) ของคน
แต่ละกลุม่ ในสังคมโดยไม่มีความคล้ ายคลึงหรื อความมีเหตุมีผลเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ฉะนัน้ Symbol จึง
เป็ นสัญญะภาพที่มีปัจจัยด้ านวัฒนธรรมของแต่ละสังคมเข้ ามาเกี่ยวข้ องอย่างมาก เช่น ภาพสีดา อาจจะ
หมายถึง “ความศักดิส์ ิทธิ์ ความสง่างาม” ในสังคมหนึ่ง แต่ก็อาจจะหมายถึง “ความเศร้ าโศก ความ
หม่นหมอง” ในอีกวัฒนธรรมหนึง่
(v) แม้ วา่ โดยสามัญสานึก เราอาจจะบอกว่า “สัญญะภาพ” นันมี
้ ความหมายที่แน่นอน เพราะมี
เนื ้อหาที่เห็น ๆ กันอยูแ่ ล้ ว แต่ความจริงแล้ ว “ภาพ ๆ หนึ่ง” ก็ยงั มีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนสัญญะที่เป็ นภาษาพูด
และภาษาเขียนที่มีความหมายที่หลากหลายอยู่ดี (polysemy) เพราะฉะนัน้ เมื่อเห็น “ภาพนกพิราบ” ที่
เป็ นโลโก้ ของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ThaiPBS) นกพิราบนันก็
้ มิได้ หมายถึง “นกพิราบ” เสมอไป (ไม่ใช่
Icon) ทังนี
้ ้เพราะภาพของนกพิราบยังอาจมีความหมายได้ หลายความหมาย เช่น เป็ นนกประเภทหนึง่ เป็ น
เครื่ องหมายของการสื่อสาร เป็ นเครื่ องหมายแห่งสันติภาพ เป็ นอาหารชนิดหนึง่ เป็ นพาหะนาโรค ฯลฯ
ดังนัน้ แม้ จะเป็ นสัญญะภาพก็จาเป็ นต้ องมีกลไกการควบคุมกากับความหมายอยู่ดี
ด้ วยเหตุนี ้ในการใช้ สญ
ั ญะภาพเพื่อสื่อควมหมายที่ต้องการสัญญะภาพจึงมักจะไม่ถกู นาเสนอ
อย่าง โดด ๆ หากทว่าจะต้ องมาเป็ น “ชุดสัญญะ” (set of signs) ร่วมกับสัญญะอื่น ๆ ดังนัน้ ในภาพข่าว
บนหน้ าหนังสือพิมพ์ จึงต้ องมี “คาบรรยายใต้ ภาพ” เป็ นกลไกควบคุมความหมายหรื อในกรณีของนกพิราบ
ของสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ก็ต้องมี “เพลงประกอบ” ช่วยกากับให้ การถอดรหัสมุง่ ตรงเข้ าสูค่ วามหมายที่
ต้ องการโดยไม่เลี ้ยวไปหาความหมายอื่น ๆ ที่ผ้ ใู ส่รหัสไม่ต้องการ
(vi) จากแนวคิดเรื่ องสัญญะภาพของ Peirce ซึง่ เป็ นสัญญะที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่กล่าวมา
ข้ างต้ น M. Gillespie & J. Toynbee (2006) ได้ นามาพัฒนาต่อในเรื่ อง “การเลือกใช้ สญ
ั ญะที่เป็ นภาพ”
โดยมีแง่คดิ หลัก 2 แง่มมุ ประการแรกก็คือ เนื่องจากภาพ ๆ หนึง่ นันสามารถจะเป็
้
นได้ ทงั ้ Icon Index และ
Symbol ดังนันจึ
้ งขึ ้นอยูก่ บั ว่าผู้ประกอบสร้ างความหมายต้ องการสร้ างภาพนันให้
้ เป็ นสัญญะประเภทใด
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และในแง่มมุ ที่สอง ในขณะที่มี “ของจริง” (Reference) หลาย ๆ อย่างให้ เลือกมาสร้ างเป็ น “สัญญะภาพ”
อะไรเป็ นเหตุผลที่ทาให้ ของจริงบางอย่างได้ รับการเลือก และของจริงบางอย่างไม่ถกู เลือก Gillespie &
Toynbee ยกตัวอย่างกรณีการเลือก เครื่ องหมายแทนประเทศสหรัฐอเมริ กา ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็ น “ภาพ
ของนกอินทรี ย์” ทัง้ ๆ ที่โดยสภาพภูมิศาสตร์ ประเทศสหรัฐเป็ นประเทศที่มีทงุ่ หญ้ ากว้ างขวาง มีสตั ว์นานา
ประเภท เช่น วัว ม้ า ฯลฯ แต่เพราะเหตุใดจึงเป็ น “ภาพนกอินทรี ย์” Gillespie & Toynbee ได้ ให้ เหตุผลว่า
เนื่องจากผู้ประกอบสร้ างความหมายต้ องการ “ความหมายแห่งศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจ การมีพลังอานาจ
การใช้ ความรุนแรงที่จาเป็ น รวมทังการเป็
้
นผู้ลา่ ” ซึง่ ความหมายทังหมดที
้
่ต้องการนี ้เป็ นคุณสมบัติที่มีอยู่
อย่างครบถ้ วนในสัตว์แบบ “นกอินทรี ย์” แต่ไม่ครบถ้ วนในสัตว์ประเภทอื่น ๆ ดังนัน้ ความหมายที่ต้องการ
(intended signified) จึงเป็ นกลไล/เกณฑ์ควบคุมการเลือกภาพดังเช่นงานวิจยั สัญญะเครื่ องดื่มแอลกฮอล์
ของณัฐวิภาก็ได้ ข้อค้ นพบดังกล่าวเช่นกัน
(3) R. Barthes Barthes เป็ นนักวิชาการรุ่นหลัง Saussure และ Peirce และเป็ นผู้ที่ประสาน
แนวคิดเรื่ องความหมายที่หลากหลายของ Signified จาก Saussure มาบวกผสมกับความสนในเรื่ องการ
วิเคราะห์สญ
ั ญะภาพ (visual sign) ของ Peirce ข้ อคิดที่นา่ สนใจของ R. Barthes ซึง่ ถูกนามาใช้ เป็ น
แนวคิดหลัก คือ
การพัฒนาแนวคิดเรื่ อง “ความหมาย” (signified) ที่หลากหลายของ Saussure Barthes ได้
จัดแบ่งประเภทความหมายออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความหมายโดยอรรถ (denotative meaning) และ
ความหมายโดยนัยประหวัด (connotative meaning) ความหมายโดยอรรถนันเป็
้ นความหมายเชิงการ
พรรณนา (descriptive) คือการบอกว่าอะไร เป็ นอะไร ในขณะที่ความหมายโดยนัยประหวัดนันเป็
้ น
ความหมายเชิงการตีความ (interpretative) จึงมีเรื่ องของตัวบุคคล ค่านิยมของกลุม่ หรื อท่าทีทาง
วัฒนธรรมของแต่ละสังคมเข้ าไปเกี่ยวข้ องด้ วย เช่น สัญญะความหมายของ “เหล้ า” หากเป็ นความหมาย
โดยอรรถ เหล้ าก็เป็ นเครื่ องดื่มชนิดหนึง่ ที่มีสว่ นผสมของแอลกอฮอล์ ส่วนความหมายโดยนัยประหวัดนัน้
ความหมายของเหล้ าจะขึ ้นอยูก่ บั ว่าจะถูกตีความจากบริ ษัทที่จาหน่ายเหล้ าหรื อถูกตีความจากกลุม่ รณรงค์
ต่อต้ านการบริโภคสุรา เป็ นต้ น
แนวคิดด้ าน สัญญะ จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ต่อกระบวนการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายของโรงงาน
หลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ช่างภาพจะต้ องวางแผนศึกษาวิเคราะห์ถึงบริ บทที่
สาคัญ และการเปรี ยบเทียบความหมายเพื่อค้ นหา สัญญะ ที่เหมาะสม ที่จะสามารถให้ ความหมายเฉพาะ
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ของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ ที่เหมาะสมได้ โดยจะต้ องเข้ าใจถึงสัญญะที่โดดเด่นที่ปรากฏอยู่ในพื ้นที่ใกล้ เคียง
เช่น สัญญะที่ให้ ความหมายถึงความสุขชีวิตพอเพียง สัญญะที่ให้ ความหมายถึงความสามัคคีในชุมชน
เพื่อนาไปสร้ างสรรค์ในการบันทึกภาพ เพื่อให้ ภาพนันๆ
้ มีความหมายมากเพียงพอ และมีศกั ยภาพในการ
สื่อสารผ่านสื่อของโรงงานหลวงฯ ซึง่ ส่งผลต่อการรับรู้ของกลุม่ เป้าหมายในระดับมวลชนในเข้ าใจภาพรวม
ของโรงงานหลวงฯ ได้ โดยเฉพาะการให้ ความหมายโดยนัยประหวัด (Connotative Meaning) จะช่วยให้
ผู้ชมสามารถเข้ าใจความหมายความสาคัญเชิงลึกขององค์กรได้ ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น
2. แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการถ่ ายภาพเพื่อการสื่อสาร (อ้ างใน กนกรัตน์ ยศไกร : 2551)
ประวัติการอธิบายเล่าความด้ วยภาพ (Photographic Representation)
ประวัติการถ่ายภาพกว่า 160 ปี ที่ผา่ นมา เป็ นการเกิดขึ ้นของการวิวฒ
ั นาการอธิบายเล่าความด้ วย
ภาพ ที่มิได้ สนใจเพียงการประดิษฐ์ และการพัฒนาตัวสื่อเท่านัน้ แต่ได้ อธิบายถึงการเติบโตของการตัวสื่ อที่
มีความสาคัญในสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา เพื่อที่จะทาให้ นกั การสื่อสารเข้ าใจปรากฎการณ์เกี่ยวกับ
ภาพถ่าย เนื่องจากวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารนี ้ เป็ นศาสตร์ ที่ให้ ความสาคัญกับการสื่อความหมาย
ด้ วยภาพเป็ นหลัก จึงต้ องทาความเข้ าใจบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับภาพถ่ายนัน้ ๆ ในขณะที่ให้ ความสาคัญกับ
เทคโนโลยีด้านกล้ องและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ รองลงมา โดยกาหนดให้ บทบาทของเทคโนโลยีเป็ นเพียงเครื่ องมือ
เพื่อทาให้ การสื่อสารนัน้ ๆ บรรลุผล
การสื่อความหมายด้ วยภาพ เป็ นการอธิบายเล่าความด้ วยภาพเริ่มต้ นด้ วย แนวคิด “เหมือนจริง
นิยม” (Realism) ผสานกับการคิดประดิษฐ์ กล้ องรูเข็ม ทาให้ เกิดการเปรี ยบเทียบระหว่างการมองเห็นและ
ภาพที่เกิดขึ ้นเป็ นพื ้นฐาน พัฒนาสูท่ ฤษฎีการรับรู้แบบแนวคิดการสร้ างสรรค์ความรู้ (Constructivism)
แนวคิด “เหมือนจริงนิยม” ของภาพถ่ าย
ภาพถ่ายตามแนวคิด “เหมือนจริงนิยม” คือ ภาพที่ถ่ายทอดวัตถุด้วยความเที่ยงตรง และแสดงให้
เห็นรายละเอียด ดังนันภาพถ่
้
ายที่ดีจงึ เป็ นภาพที่เหมือนกับสิ่งที่ถ่ายทอดออกมา แนวคิดดังกล่าวจึงเป็ น
ที่มาของแนวคิดที่วา่ “กล้ อง” เหมือนกับ “โครงสร้ างของดวงตา” ซึง่ ทาให้ เกิดภาพด้ วยวิธีการเดียวกันกับ
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อวัยวะในการรับภาพของมนุษย์ นอกจากนี ้การที่เราคิดว่า ภาพถ่ายนัน้ ๆ ดูเหมือนของจริงเป็ นการสะท้ อน
รูปแบบเดียวกันของแสงที่เข้ าสูด่ วงตาของเรา เช่นเดียวกับแสงตกกระทบวัตถุแล้ วสะท้ อนเข้ าสู่กล้ อง อีกทัง้
ดวงตาและกล้ องมีโครงสร้ างเป็ นห้ องมืด มีหลักการทางานด้ านการรับภาพเช่นเดียวกัน โดยกล้ องมีรูรับ
แสง (aperture) อยูส่ ว่ นปลายด้ านหนึง่ ส่วนดวงตามีมา่ นตา (iris) ทาหน้ าที่ควบคุมปริ มาณแสง ผ่านเลนส์
ที่ทาหน้ าที่รวมแสงให้ มาตกที่ฉากรับภาพของดวงตา (retina) และที่ฟิลม์ของกล้ องเพื่อเก็บบันทึกภาพ
ทฤษฎีการรับรู้ตามแนวคิดการสร้ างสรรค์ความรู้ (Constructivist Theory of Perception)
จากทฤษฎีการรับรู้ที่มีจดุ ยืนจากแนวคิดการสร้ างสรรค์ความรู้ (Constructivism) ภาพของโลกได้
รวมศูนย์อยูท่ ี่เรตินา หรื อฉากรับภาพในดวงตาว่ามีลกั ษณะเหมือนกับการรวมภาพของกล้ องบนผิวฟิ ลม์
ซึง่ ภาพบนเรตินาเป็ นพื ้นฐานของการรับรู้ภาพ ซึ่งผู้รับรู้ทาให้ เกิดการสรุปอย่างไม่ร้ ูตวั มีการเรี ยนรู้โดยการ
เชื่อมโยงปั ญหาของภาพหัวกลับ การลดขนาดและความแบนราบ มีการเชื่อมตัวนาภาพซึง่ จับต้ องได้ ที่เรา
เห็นด้ วยสิ่งที่เรารู้จกั เมื่อเราปรับใหม่ ทฤษฎีที่เราแนะนาว่าดวงตาที่รับภาพมีลกั ษณะพื ้นฐานเช่นเดียวกับ
กล้ อง ซึง่ แสงที่ผา่ นเลนส์จะเปลี่ยนจากพลังงานไปเป็ นกระแสไฟฟ้าแล้ วผ่านสมอง อย่างไรก็ตามสิ่งกระตุ้น
บางส่วนมีความขัดแย้ งกับข้ อมูลอื่น ทาให้ เกิดระบบความขัดแย้ งของภาพหรื อเกิดภาพลวงนัน่ เอง
แม้ วา่ เราได้ เห็นความน่าสนใจในแต่ละทฤษฎี ในขณะที่ภาพถ่ายดูเหมือนจริง เพราะภาพถ่าย
สร้ างจากกระบวนการที่เหมือนกับหนทางที่เรามองโลก เพราะภาพถ่ายสร้ างจากกระบวนการที่เหมือนกับ
หนทางที่เรามองโลก ในความหมายของ สัญศาสตร์ (Semiotic) ข้ อโต้ แย้ งดังกล่าวสนับสนุนข้ อสังเกตต่อ
ภาพว่าเป็ น สัญลักษณ์ หรื อภาพ (icon) ดังเช่น ซี เอส เพียร์ ซ (C.S. Peirce) ใช้ ภาพเป็ นตัวอย่างของ
สัญลักษณ์ทางภาพในทฤษฎีสญ
ั ศาสตร์ ของเขา งานด้ านสัญศาสตร์ พบได้ มากในงานโฆษณาซึง่ ภาพถ่าย
ซ่อนความหมายที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการส่งสารไปยังที่ผ้ รู ับสารด้ วยสัญลักษณ์ เช่น โฆษณาบัตรเครดิต ธนาคาร
ยูโอบี ที่ให้ สิทธิพิเศษต่อผู้ถือบัตรเครดิตรุ่นสีดา (black) ทังหมด
้
นอกจากนี ้ยังมีประเด็นความเหมือนกันมาระหว่างภาพที่ประดิษฐ์ ขึ ้นกับการรับรู้ของเราในทุก ๆ
วัน ทาให้ เราไม่สามารถตัดสินใจได้ ทนั ทีว่า “ภาพที่เห็นคือภาพที่เป็ นจริง” เพราะภาพที่แสดงให้ เห็นทาให้
ดวงตาของเราอาจมีการรับรู้ที่ผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตามข้ อสรุ ปนี ้ยังคงเป็ นเพียงปรากฏการณ์เกี่ยวกับภาพ
ไม่ใช่เป็ นตัวอย่างของการรับรู้โลกของเราอย่างแท้ จริง
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ความหมายของการถ่ายภาพและการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
การถ่ายภาพ (Photography) เป็ นคามาจากภาษากรี ก โดย Phos หมายถึง แสงสว่าง และ
Graphein หมายถึง เขียน ดังนันมี
้ ความหมายรวมกันว่าการเขียนด้ วยแสงสว่าง หรื อกล่าวโดยสรุปว่า เป็ น
ขบวนการสร้ างภาพถ่ายจากแสงสว่างที่เข้ าสูก่ ล้ อง
“การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร” มีความหมายถึง การถ่ายภาพเพื่อนามาใช้ ในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารซึง่ กันและกัน ระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับสาร (อ้ างใน กนกรัตน์ ยศไกร : 2551)
ภาพถ่ายเข้ ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคุณทุกวงการไม่ว่าจะเป็ นในวงการศึกษา งานทางด้ าน
วิชาการ งานค้ นคว้ า งานศิลปะหรื อแม้ แต่ในครอบครัว ภาพถ่ายใช้ เพื่อสื่อสารระหว่างคนในครอบครัวเพื่อ
ระลึกถึงความประทับใจที่มีร่วมกันในวาระสาคัญต่าง ๆ
นอกจากนี ้ภาพถ่ายจะทาให้ การเสนอข่าวมีความน่าเชื่อถือ
และทาให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจข่าวและ
บทความนัน้ ๆ ง่ายขึ ้น ซึง่ เป็ นความสาคัญของนักวารสารศาสตร์
ภาพถ่ายจึงเปรี ยบเหมือนสาร (message) ที่ผ้ สู ง่ สารส่งออกไปยังผู้รับสาร นอกจากนี ้ภาพพถ่าย
จะเป็ นสื่อกลาง (media) หรื อช่องทาง (channel) ที่ผ้ สู ง่ สารต้ องหาวิธีการในการส่งสารให้ ไปถึงตัวผู้รับสาร
ดังนัน้ ภาพถ่ายทุกชนิดที่ผ้ สู ง่ สารมีเจตนาจะส่งสารด้ วยภาพและ/หรื อผ่านช่องทางออกไปสูผ่ ้ รู ับ
สารเราจึงเรี ยกว่า การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
ประเภทของภาพถ่ ายเพื่อการสื่อสาร
สรุปได้ วา่ ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารสามารถแบ่งออกการใช้ งานได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ภาพถ่ายที่เก็บเป็ นที่ระลึกในครัวเรื อน เช่น ภาพของลูก ๆ ภาพงานรับปริญญา และภาพงาน
แต่งงานของคนในครอบครัว ฯลฯ
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2. ภาพถ่ายที่ใช้ ในงานต่าง ๆ เช่น ใช้ ประกอบการสอนใช้ บนั ทึกงานวิจยั ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ เป็ นต้ น
3. ภาพถ่ายที่นามาประยุกต์เป็ นงานศิปละ ซึง่ มีทงภาพที
ั้
่เหมือนจริง เช่น การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
การถ่ายภาพบุคคล และภาพทีเผลอ
4. ภาพถ่ายที่ใช้ ในวงการสื่อสารมวลชน

เช่น

ภาพถ่ายวารสารศาสตร์

ภาพถ่ายเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา
ความสาคัญของการถ่ ายภาพเพื่อการสื่อสาร
“ภาพหนึง่ ภาพ แทนคาพูดนับพันคา” คากล่าวนี ้ให้ ความสาคัญยิ่งนักกับภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร
เพราะภาพเป็ นการสื่อสารแบบไม่ต้องพูดคุย (non-verbal communication) อีกทังให้
้ ความหมายแทนการ
สื่อสารด้ วยคาพูด (verbal communication) นอกจากนี ้ภาพยังสื่อความหมายได้ ลกึ ซึ ้งยิ่งกว่าการพูด
เนื่องจากภาพมีผลต่อการกระตุ้นการรับรู้ด้วยการมองเห็น ซึง่ มีประสิทธิผลดีกว่าการรับรู้ด้วยการฟั ง การ
สื่อสารด้ วยภาพนี ้แบ่งตามขนาดของผู้ร่วมสื่อสาร ได้ แก่ การสื่อสารในระดับบุคลล ระดับกลุม่ และระดับ
สังคม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ในระดับบุคคล ภาพถ่ายเป็ นการสื่อสารภายในบุคคล (intrapersonal communication) การ
เก็บบันทึกภาพของตนเอง ตังแต่
้ ในอดีตถึงปั จจุบนั การเก็บความประทับใจต่อสิ่งแวดล้ อม
ออกมาเป็ นภาพแทนความทรงจาที่มีอยู่
นอกจากนี ้ในขณะที่ถ่ายภาพทาให้ บคุ คลมีสมาธิและเกิดความรื่ นรมย์ในการสัมผัสกับสิ่ง
สวยงามของธรรมชาติ ซึง่ อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นการรักษาทางด้ านจิตใจ (psychotherapy) ได้
อีกวิธีหนึง่
2. ในระดับกลุม่ เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง ภาพถ่ายมีความสาคัญต่อการสื่อสารระหว่างกัน ทังใน
้
ด้ านการเตือน
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ความจาในความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน เก็บภาพไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานทางกฎหมาย การนาเสนอ
ภาพเพื่อมาใช้ ประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น X-Ray, CT-Scan ตลอดจนการเก็บ
ภาพจากการส่องกล้ องดูอวัยวะต่าง ๆ ที่มีปัญหาในร่างการย (scope) การเก็บภาพถ่ายทาง
อากาศเพื่อประโยชน์การเกษตร อุตนุ ิยมวิทยา และสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ
3. ในระดับสังคมทัว่ ไปที่มีผ้ รู ับสาร มีลกั ษณะเป็ นมวลชน (mass) ภาพถ่ายเป็ นสื่อ (media) ไม่
ว่าจะเป็ นหนังสือ นิตยสารภาพถ่ายเข้ ามามีบทบาทเป็ นอย่างมาก (Langford, 1991: p.6.)
ภาพถ่ายมีความสาคัญต่อการส่งข่าวสารประจาวันไปยังผู้รับสาร นอกจากจะใช้ ในการประกอบ
ข่าวหรื อบทบาทความแล้ ว บางครัง้ ภาพถ่ายยังสามารถสื่อความหมายได้ ดีกว่าเนื ้อข่าว เพราะแสดง
อารมณ์ โกรธ ดีใจเสียใจหรื ออากัปกริยาที่ซ่อนเร้ นของผู้ที่ตกเป็ นข่าว เช่น แม้ ว่าใบหน้ าที่ยิ ้มแย้ มแต่ที่มือ
กับกาแน่น เป็ นต้ น
นอกจากจะใช้ เป็ นข่าวรายวันแล้ วภาพถ่ายยังเป็ นประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของสังคมอีกด้ วย เช่น
เหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ ในอดีตของจีน เหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเมิน หรื อเหตุการณ์เรี ยกร้ อง
ประชาธิปไตยของไทยเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 , 6 ตุลาคม 2519 และ 17 พฤษภาคม 2535 แม้ วา่ ผู้มี
อานาจทางการเมืองต้ องการให้ ประชาชนลืมประวัติศาสตร์ ดงั กล่าวก็ตาม แต่ภาพความรุนแรงเหล่านัน้ ได้
ถูกบันทึกไว้ และกลายเป็ นประวัตศิ าสตร์ ของสังคมนัน้ ๆ ไปเสียแล้ ว
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั ทัว่ โลกให้ ความสาคัญกับเศรษฐกิจ พบว่า ภาพถ่ายเป็ นส่วนสาคัญใน
กระบวนการส่งเสริมการขายหรื อที่เราเรี ยกว่า การถ่ายภาพโฆษณา ซึง่ มีการสื่อสารกับผู้บริ โภคด้ วย
ความหมายตรง ๆ หรื ออาจมีความหมายผ่านทางสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ
ส่วนการสื่อสารในองค์การด้ วยภาพถ่าย มีทงภาพบุ
ั้
คคลของคณะผู้บริการ ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์การ ภาพถ่ายเหล่านี ้เรี ยกกว่า ถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึง่ การสื่อสารภาพดังกล่าวได้ เข้ า
มามีบทบาทอย่างมาก ผ่านทังทางสื
้
่อเฉพาะกิจ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว รายงานประจาปี และสื่อมวลชน เช่น
หนังสือพิมพ์นิตยสารต่าง ๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อเป้าหมายในการสร้ าง “ภาพลักษณ์” ที่ดีตอ่ คนทัว่ ไป
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารมีประโยชน์หลายประการ ดังนี ้
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1. ประโยชน์ทางด้ านสังคม ภาพถ่ายทาให้ เกิดการสื่อสารทังภายในบุ
้
คคล กลุม่ และระดับ
มวลชน โดยทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ผ่านทางภาพถ่ายที่เก็บไว้ ในความทรงจา
ไว้ ในความทรงจา และเก็บไว้ เป็ นประวัติศาสตร์ แก่คนรุ่นลูกหลานต่อไป
2. ทางด้ านเศษรฐกิจ ช่วยส่งเสริมการขายทางตรงด้ วยการโฆษณาด้ วยรูปถ่าย ส่วนการส่งเสริม
การขายทางอ้ อม

คือ

การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การผ่านทางภาพถ่ายเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์
3. ทางด้ านการเมือง

ภาพถ่ายทางด้ านวารสารศาสตร์ จะถ่ายทอดการเมืองทังในระดั
้
บชุมชน

ท้ องถิ่น จนกระทัง่ ถึงระดับชาติและนานาชาติ ในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่าง
ชาวบ้ านกับนักการเมือง เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อแม้ แต่ชาวบ้ านด้ วยกันเอง ซึง่ เกิดขึ ้นใน
ชีวิตประจาวัน มิใช่เฉพาะช่วงของการเลือกตังเท่
้ านัน้
การถ่ ายภาพสารคดี (documentary / feature photography)
สารคดี (document) หมายถึง สิ่งที่ชว่ ยการพิสจู น์ด้วยข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึง่ ภาพถ่ายสารคดี
เป็ นภาพที่นาเสนอข้ อเท็จจริ งโดยปราศจากบรรณาธิการ หรื อใส่เรื่ องราวที่เป็ นนวนิยาย ซึง่ พบได้ ในภาพ
ของเหตุการณ์หรื อสภาพการณ์ทางการเมือง สังคมหรื อประวัตศิ าสตร์ ที่เป็ นจริง ซึง่ การนาเสนอมักเป็ นการ
เล่าเรื่ อง (narration) ดังนันการเล่
้
าเรื่ องจึงทาให้ สาระต่าง ๆ มีความน่าสนใจจากให้ ความบันเทิงกับผู้อา่ น
ในที่นี ้จะแบ่งเป็ นภาพสารคดีออกเป็ น สารคดีทวั่ ไป และสารคดีพิเศษหรื อสารคดีขา่ ว
ประวัติศาสตร์ การถ่ายภาพสารคดี เริ่มตังแต่
้ ปี 1930-1940 ซึง่ เป็ นยุคที่เกิดปั ญหาสังคม มีการ
โต้ แย้ งกับการปฏิรูปทางการเมืองและการศึกษาในสังคม
ประกอบกับในช่วงนันมี
้ การพัฒนาด้ าน
เทคโนโลยี โดยการคิดประดิษฐ์ กล้ อง 35 มม. ร่วมกับผู้ดหู รื อผู้อา่ นจานวนมากกระหายที่จะเห็นภาพ
สะท้ อนจากชีวิตจริง ทาให้ ชา่ งภาพและผู้ถ่ายภาพสารคดี มีแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อภาพที่ถ่ายทอด
จากสิ่งที่เกิดขึ ้นจริงออกมา อย่างไรก็ตามผู้ดหู รื อผู้อา่ นเปรี ยบได้ กบั ผู้จ้องดูเท่านัน้ เพราะไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับการให้ ความหมายของภาพนัน้ ๆ หรื ออาจกล่าวได้ ว่าไม่มีการเสริมพลังให้ ผ้ อู า่ นหรื อจ้ องดูเพราะไม่ได้
ให้ ผ้ ดู เู ผชิญหน้ ากับ “ตัวบท” (text) ดังนัน้ นิยามของสารคดี ปั จจุบนั จึงกลายมาเป็ นความรู้สกึ ร่วมที่เป็ น
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อุดมคติ ที่มีสมมุตฐิ านว่า โลกคือ สิ่งผลิตของข้ อเท็จจริง ซึง่ ข้ อเท็จจริงดังกล่าวสื่อสารไปยังผู้อื่นอย่าง
โปร่งใสไร้ อคติ มีรหัสซับซ้ อนที่เป็ นอิสระ ผ่านโครงสร้ างของการเล่าเรื่ อง หรื อกล่าวได้ วา่ มีการอ้ างอิงสาร
คดีในลักษณะของการเป็ นสารสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนัน่ เอง
ต่อมาปี 1950-1960 หรื อช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เกิดความรุ่งเรื องของผู้บริ โภคมากขึ ้น
ประกอบกับมีการเติบโตของสื่อโทรทัศน์และการเติบโตทางการขนส่งจากพัฒนาการของรถยนต์ สื่อต่าง ๆ
ในยุคนี ้พบว่าการถ่ายภาพสารคดียากที่จะอยู่โดดเดี่ยวหรื อแยกตัวแต่มกั ทางานร่วมไปกับธรรมชาติของสิ่ง
ต่าง ๆ และหาความเป็ นจริงของส่วนที่ถกู เขียน ดังนันช่
้ างภาพปั จเจกจึงมีชื่อเสียงได้ ยากในการทานิตยสาร
ของเขา นอกจากนี ้สารคดีมีการเปลี่ยนการนาเสนอเรื่ องราวใหม่ แต่มีเนื ้อหาเดิม ส่วนผู้ดไู ม่ถกู สถาปนาว่า
เป็ น คนจนหรื อกรรมกร หรื อเป็ นประเภทของผู้กระทา แต่ยงั คงมีผ้ ดู หู รื อผู้ชมการจ้ องมองไปยังสิ่งที่มองไม่
เห็นเช่นคนอื่น
ปี 1970 แนวคิดสัญศาสตร์ ได้ มีอิทธิพลต่อการถ่ายาพ ดังนันจึ
้ งวิเคราะห์ภาพยนตร์ และภาพถ่าย
ว่าเป็ น “ตัวบท” (text) เพื่อที่จะหาส่วนประกอบของระบบสัญลักษณ์ผ่านความหมายที่ถกู สร้ างและใส่รหัส
ไว้ ซึง่ ระบบของการใส่รหัสดังกล่าว เป็ นตัวกาหนดความหมายต่าง ๆ ขึ ้น
นอกจากนี ้นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส มิเชล ฟูโก้ (Michel Foucault) เสนอแนวคิดเรื่ อง “อานาจ”
(power) ซึง่ มีอยูใ่ นหลายส่วนของระบบสังคม อานาจอยู่กบั แง่มมุ ของระบบความรู้ (ในการสร้ างจดหมาย
เหตุ การประมวลข้ อมูลข่าวสาร และโซ่ของการสื่อสารผ่านความรู้ที่ถกู แพร่กระจาย ไม่มีความจริงของ
ความรู้ใดที่ยอมให้ เราหนีไปได้ ความจริงและอานาจมีความเกี่ยวข้ องกัน แต่ละสังคมสร้ างอาณาจักรของ
ความจริง สร้ างกรอบ สถาปนาและสร้ างความจริงที่มีกระบวนการเฉพาะ และยอมให้ เราแยกแยะความ
ถูกต้ องจากความผิด ดังนันการถ่
้
ายภาพจึงสนใจไปที่การบันทึก แคตตาล็อก การเปิ ดโปง การเปิ ดเผย การ
เปรี ยบเทียบและการจัดให้ ร่างกายมนุษย์เป็ นหนทางหนึง่ ที่เห็นได้ วา่ ร่างกายมนุษย์เป็ นรูปแบบที่สาคัญ
ภายในกระบวนการที่หลากหลายสาขา การเพิ่มขึ ้นของอานาจการถ่ายภาพในช่วงหลังศตวรรษที่ 19 และ
เป็ นความซับซ้ อนของการถ่ายภาพในคุณสมบัตขิ องการสอดส่องดูแลและการสังเกตการณ์เฉพาะ ดังนัน้
สารคดีจงึ ถูกมองว่าเป็ นส่วนของกระบวนการอธิบาย โดยฟูโก้ อธิบายว่า การถ่ายภาพเป็ นกระบวนการของ
การทาให้ เป็ นกรรม (objectification) และการเป็ นประธาน (subjection) ซึง่ ชีวิตธรรมดากลับมามีสว่ นใน
การเขียน หรื อการถ่ายภาพ
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แต่การวิเคราะห์ของหน้ าที่ของสารคดีในยุคนี ้ แสดงให้ เห็นถึงการกดทับไว้ ของการแสดงออกที่มี
ความหมายของการสอดส่องดูแลและการควบคุม
แทนการเปิ ดเผยธรรมชาติของการอดอยากจากการ
ปฏิรูปทางสังคมดังสารคดีในยุคต้ น ดังนัน้ การถ่ายภาพในยุคนี ้จึงถูกมองว่ามีสว่ นในวาทกรรม ซึง่ มีหน้ าที่
ที่พยายามควบคุมสังคม ดังนัน้ การทางานสารคดีจงึ ไม่สามารถเปิ ดเผยความไม่เสมอภาคกันในชีวิตทาง
สังคม เพราะสารคดีที่เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบที่อ้อมค้ อมที่อ้างว่าเปิ ดเผยความเป็ นจริ ง แท้ จริงแล้ วสารคดี
มักเป็ นส่วนหนึง่ ของอานาจรัฐหรื อทุนในการควบคุมสังคม ที่พยายามสร้ างความจริงชุดหนึง่ เพื่อเอื ้อต่อ
ผลประโยชน์ของตนเท่านัน้
ปี 1970-1980 มีการรับรู้โดยคนบางกลุม่ ว่ารูปแบบสารคดีแบบเดิมไม่เพียงพอที่จะแสดงออก ซึง่
ต้ องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการนาเสนอ ที่เน้ นสภาวะการณ์ทวั่ ไปของชีวิตด้ านสังคมการเมือง และการ
นาเสนอภาพส่วนบุคคล ดังนันสารคดี
้
จงึ บันทึกและการแสดงภาพโดยละเอียดของชีวิตไม่สลักสาคัญ
ปั จจุบนั แนวคิดของ “สิ่งธรรมดา และชีวิตประจาวัน” ถูกยกมาเป็ นปั ญหา และทาให้ เห็นความง่าย
ของวิธีการบันทึกภาพ ที่เริ่มนาไปสูห่ นทางที่แสดงออกซึง่ ความแตกต่างหรื อความเฉพาะได้ ดังนัน้ เราจึง
สามารถเปลี่ยนจากผู้บริโภคภาพมาเป็ นผู้ผลิตภาพแทนโดยเน้ นการ
“การแสดงตัวตนของเราออกมา”
ดังนันภาพถ่
้
ายอาจไม่สมบูรณ์ดงั ยุคแรก ๆ แต่กลับสะท้ อนความเป็ นตัวตนของผู้คนได้ มากกว่า
สารคดีในยุคหลังทันสมัย (postmodernism) พบว่ามีการเปลี่ยนปฏิบตั ิการถ่ายภาพ มีการโจมตี
ความเหมือนจริงนิยมทางสารคดีในยุคก่อน ในปี 1980-1990 และ 1990- 2000 นักหลังทันสมัยนิยมมี
คาถามกับธรรมชาติของ “ต้ นแบบ” และ “สาเนา” และให้ ความสนใจภาพว่าเป็ นสิ่งที่พอจะเปลี่ยนรูปได้
การกระทาที่ซบั ซ้ อนของกระแสและการแลกเปลี่ยน ดังนันจึ
้ งไม่มีการจ้ างถ่ายภาพสารคดีเช่นปี 19301940 แต่กลับเอารูปต้ นฉบับมาขยายอย่างหยาบ ๆ เพื่อใช้ ในการตกต่างภัตตาคาร ส่วนการทางานของ
ช่างภาพ พบว่ามีการทางานกับสื่อที่หลากหลาย เช่น หนังสือ โทรทัศน์ และแกลลอรี่ ที่มีสว่ นต่อกระแสของ
ภาพอย่างไม่มีที่สิ ้นสุดและพบว่าสารคดีขา่ วในยุคก่อนมีความแตกต่างกับยุคหลังทันสมัยนิยม
นอกจากการถ่ายภาพสารคดีทวั่ ไปดังกล่าวแล้ ว มีการทาสารคดีประเภทหนึง่ ที่นาประเด็นมาทา
เป็ นสารคดี ซึง่ เรี ยกว่า ภาพสารคดีพิเศษ (feature)
ภาพสารคดีพิเศษ หรื อสารคดีข่าว เป็ นสารคดีที่ใช้ ในหนังสือพิมพ์ ภาพสารคดีข่าวต่างกับการ
ถ่ายภาพข่าว เพราะการถ่ายภาพข่าวมีข้อจากัดของเวลาอยู่ เช่น ต้ องไปให้ ทนั เหตุการณ์อาชญากรรม
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อุบตั เิ หตุ ไฟไหม้ แต่การถ่ายภาพสารคดีหลาย ๆ เรื่ องไม่มีข้อจากัดด้ านเวลา ทาให้ ถ่ายภาพได้ ละเอียด
ลึกซึ ้งมากขึ ้น นอกจากนี ้การถ่ายภาพข่าวต้ องได้ รับคาสั่งให้ ถ่ายภาพจากบรรณาธิการในขณะที่ชา่ งภาพ
สารคดีมีอิสระสูงในการกาหนดสารคดีของตัวเอง อย่างไรก็ตามขอบเขตของการแบ่งระหว่างสารคดีและ
ข่าวยังไม่ชดั เจนนัก เช่น ข่าวมิได้ จบอยูท่ ี่ไฟไหม้ หรื ออุบตั เิ หตุ ในขณะที่สารคดีมิได้ เริ่มต้ นที่สวนสาธารณะ
หรื อเด็ก ๆ เพราะมี “ข่าวที่เป็ นสารคดี” (featurizing the news) เช่น เรื่ องราวหลักอาจจะอธิบายความ
เสียหายจากไฟไหม้ อพาร์ ตเม้ นท์ และให้ รายชื่อของผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ภาพข่าวอาจจะแสดงให้
เห็นพนักงานดับเพลิงช่วยชีวิตเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย และมีภาพฉากหลักเป็ นตึกที่กาลังถูกไฟไหม้ หากเป็ น
สารคดีขา่ ว ช่างภาพอาจจะถ่ายภาพพนักงานดับเพลิง ผู้ที่กาลังค่อย ๆ ให้ ออกซิเจนกับลูกสุนขั ตัวเล็ก ๆ ที่
กาลังตื่นตกใจ ซึง่ ภาพดังกล่วอาจจะทาเป็ นกรอบข้ าง ๆ เรื่ องหลักและภาพหลัก เพื่อเน้ นคนที่ได้ รับ
บาดเจ็บและอาคารสถานที่ทวั่ ไปที่ได้ รับความเสียหาย (Kobre,2000:p.62)
ส่วนเทคนิคในการถ่ายภาพสารคดี นอกจากขึ ้นอยูก่ บั ฐานคิดในการถ่ายภาพแล้ ว ยังมีหลักในการ
ถ่ายภาพที่ใช้ ร่วมกัน ได้ แก่ การถ่ายภาพควรยึดกุมประเด็นของการถ่ายภาพให้ เกิดเอกภาพ เช่นจะ
ถ่ายภาพเรื่ อง ขอทาน ช่างภาพต้ องยึดหลักของความมีเอกภาพและความหลากหลายคูก่ นั ไป ยึ ดความมี
เอกภาพของประเด็นที่จะถ่ายในที่นี ้ต้ องถ่ายภาพขอทาน ในประเด็นย่อยทางด้ านสังคม เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างคนเล็กคนน้ อยกับคนอื่น ส่วนความหลากหลาย ช่างภาพต้ องเลือกมุม
ภาพทังระยะใกล้
้
กลางและไกล รวมทังมุ
้ มระดับสายตา มุมต่า และมุมสูง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ กบั
ภาพสารคดีนนั ้
การถ่ ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Photography)
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นการสื่อสารเนื ้อหาเกี่ยวกับองค์กรต่อบุคคลทังภายนอก
้
และภายในองค์กร แม้ วา่ จะยึดหลักแนวคิดความจริงนิยมเช่นเดียวกับการถ่ายภาพข่าว แต่เป็ นความจริง
เฉพาะภาพที่จะสร้ างภาพลักษณ์ (image) ด้ านบวกต่อองค์กร ดังนันจึ
้ งเปลี่ยนจุดเน้ นมาที่การสื่อสารเชิง
สัญลักษณ์มากขึ ้น เช่น ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่เน้ นความร่มรื่ นของต้ นไม้ และน ้าในสระ
เป็ นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสีเขียว (green campus) หรื อถ่ายภาพผู้บริหารขององค์กรด้ วยชุดที่ไม่
เป็ นทางการเพื่อสื่อสารถึงความเป็ นกันเองของผู้บริหารผู้นนั ้
เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีภาพถ่าย
ประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกิจกรรมในองค์กร เพื่อเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์หรื อนาเสนอในรายงานประจาปี
เป็ นต้ น
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การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ในเชิงสารคดี
ซึง่ เป็ นการบันทึกภาพในแบบความจริงนิยม
(Realism) เป็ นหลักสาคัญในการบันทึกภาพในงาน “กระบวนการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทลั สาหรับใช้ ใน
สื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร” เนื่องจากการสะท้ อนภาพ
เหตุการณ์ ภาพบุคคล ภาพสถานที่ และสภาวะแวดล้ อมของโรงงานหลวงฯ จะต้ องเป็ นภาพสถานการณ์
จริงที่เกิดขึ ้น ทังเหตุ
้ การณ์ภายในองค์กร และชุมชนรอบองค์กร ซึง่ ช่างภาพจะต้ องเลือกภาพถ่ายที่สื่อสาร
ได้ เป็ นภาพแทนความหมายที่ตงวั
ั ้ ตถุประสงค์ไว้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้ อีกด้ วย
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