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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58006202 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
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นาย ธนรัช สิริพิเดช: จากกระบวนการดาแกโรไทป์สู่ยุคที่เกินกว่าดิจิตอล อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ :  นพไชย อังควัฒนะพงษ ์

 
แสงและเงาล้วนเป็นปรากฏการณ์การทางธรรมชาติ ที่ไม่สามารถที่จะสัมผัสหรือจับต้อง

ได้แต่สามารถมองเห็นได้ จนเมื่อปีค.ศ. 1839 กระบวนการถ่ายภาพดาแกโรไทป์ (Daguerrotype) ได้
ถูกประดิษฐ์ขึ้น โดยชาวฝรั่งเศส ชื่อ หลุยส์ ดาแกร์ (Louis Daguerre) กระบวนการดาแกโรไทป์จึงถือ
เป็นช่วงเริ่มต้นของวิวัฒนาการภาพถ่าย เทคโนโลยีภาพถ่ายได้ถูกพัฒนาเรื่อยมาโดยมุ่งเน้นไปใน
ทิศทางของการเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้ง่ายขึ้น โดยพัฒนาให้ใช้ง่ายและราคาที่ต่ าลง ท าให้เทคโนโลยี
ภาพถ่ายในปัจจุบันนั้นมีจึงความแตกต่างจากเทคโนโลยีภาพถ่ายในอดีตเป็นอย่างมาก  ทั้งในแง่ของ
ทางเทคนิคการถ่ายและกระบวนการสร้างภาพ รวมไปถึงความสามารถในการเข้าถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ตัวคุณค่าของภาพถ่ายเองก็ยังมีความลักลั่นในตัวของมันเอง จนเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information technology: IT) หรือการประยุกดิ์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คมนาคม 
ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก ท าให้เราสามารถเห็นภาพดิจิตอล 
หรือการถ่ายภาพจากอุปกรณ์ดิจิตอลได้อย่างดาดดื่น โดยที่ไม่ว่าใครก็สามารถถ่ายภาพหรือมีภาพถ่าย
เป็นของตนเองได้ ต่างจากเทคนิคดาแกโรไทป์ซึ่งถือเป็นวิธีการถ่ายภาพโบราณที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนาน มีขั้นตอนซึ่งล้วนใช้เวลาอย่างมากในการสร้างผลงานภาพถ่ายแต่ละภาพ แม้เทคนิคดาแกโร
ไทป์ที่ถือเป็นช่วงเริ่มต้นของวิวัฒนาการภาพถ่ายที่ก าลังเลือนหายไปกับประวัติศาสตร์  แต่กลับช่วย
เติมเต็มคุณค่าของตัวภาพถ่าย และผู้ถ่ายภาพ ทั้งในแง่ของกระบวนการสร้างภาพขาวด าที่ซับซ้อน 
มูลค่าของวัสดุที่ใช้ในกระบวนการถ่ายภาพ หรือแม้กระทั้งวิธีการมองภาพที่แตกต่างจากภาพถ่ายใน
ปัจจุบัน การรื้อฟ้ืนกระบวนการภาพถ่ายแบบดาแกโรไทป์ให้สามารถกลับมามีตัวตนอีกครั้ง ในยุคสมัย
ที่เทคโนโลยีภาพถ่ายดิจิตอลล้วนมีบทบาท และมีความจ าเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน ท าให้ผู้วิจัย
เกิดแรงบันดาลใจในการหาความเป็นไปได้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยกระบวนการดาแกโรไทป์ ที่มี
ส่วนผสมของกระบวนการถ่ายภาพดิจิตอลรวมอยู่ด้วย เพ่ือท าลายข้อจ ากัดในการสร้างสรรค์ และเป็น
การตั้งค าถามต่อคุณค่าของผลงานศิลปะภาพถ่ายในยุคสมัยปัจจุบัน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58006202 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : daguerreotype, Alternative Photography, photography, Image 

MR. THANARAT SIRIPIDEJ : FROM DAGUERREOTYPE TO THE AGE OF DIGITAL 
AND BEYOND THESIS ADVISOR :  NOPCHAI UNGKAVATANAPONG 

Light and shadow is a natural phenomenon which could not be felt or 
touched but seen. In 1839, French artist and photographer, invented the photography 
process called Daguerreotype. The invention has originated the evolution of modern 
photography. Photography technology has developed over time and expanded for 
general use with more practical at affordable cost. Current photography process is 
different from the old method in terms of photography technique and photograph 
development process. There are various photography tools that have been created 
and widely applied still photography was not common among society.  

           Since information technology (IT) and telecommunication 
evolution, people are able to view and create photographs easily. Although the original 
Daguerreotype technique is complicated and inconvenient but it reflects long legend 
and history of photography. It beautifully portrays the sophisticate of black and white 
photography which create value to both the art piece and the creators themselves. 
So, combining technology and the old technique of Daguerreotype is the form that 
interests me as a researcher. I would like to overcome the limitations of Daguerreotype 
style with digital photography. I hope my research and experiments will be significant 
for contemporary photographic study and practice. 
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ไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณาจารย์เหล่านี้ โครงการศิลปนิพนธ์นี้คงไม่สามารถส าเร็จลุล่วงได้ 
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สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทัศนคติในการใช้ชีวิต ที่ท าให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม อีก
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แสงและเงาล้วนเป็นปรากฏการณ์การทางธรรมชาติ ที่ไม่สามารถท่ีจะสัมผัสหรือจับต้องได้แต่

สามารถมองเห็นได้ จนเมื่อปี ค.ศ. 1839 กระบวนการถ่ายภาพดาแกโรไทป์ (Daguerrotype) ได้ถูก

ประดิษฐ์ขึ้น โดยชาวฝรั่งเศส ชื่อ หลุยส์ ดาแกร์ (Louis Daguerre) ภาพถ่ายระบบดาแกโรไทป์ได้

บันทึกสิ่งต่างๆ ข้างต้นเอาไว้บนแผ่นทองแดง (Copper) ที่เคลือบด้วยโลหะเงิน (Silver) แล้วขัดจนขึ้น

เงาจนสะท้อนเหมือนกระจกเงา จากนั้นน ามาอาบด้วยสารเคมีต่างๆ แล้วจึงน าไปบันทึกภาพผ่าน

กล้องออบสคิวรา (Camera obscura) จนเกิดเป็นภาพบนแผ่นโลหะเงิน หากแสงตกกระทบในแบบ

ตรง จะเห็นเป็นภาพเนกาทิฟ (Negative) ถ้าเป็นแสงตกกระทบในแบบกระจาย ภาพจึงจะเป็นตาม

จริง (Positive) ซึ่งมีความชัดเจนกว่าการมองเห็นภาพในแบบแรก ดังนั้นภาพจึงมีเพียง 1 แผ่น ต่อ

การถ่าย 1 ครั้ง การท าส าเนาจึงเป็นไปได้ยาก และต้องใช้เวลาในการถ่ายนานหลายนาที เพ่ือให้เกิด

การสร้างภาพได้อย่างคมชัด  

 กระบวนการดาแกโรไทป์จึงถือเป็นช่วงเริ่มต้นของวิวัฒนาการภาพถ่าย และเป็นส่วนหนึ่งของ

เทคโนโลยีในช่วงปฏิวัติอุสาหกรรม การล่าอาณานิคม การแสวงหาเส้นทางการค้ า หรือแม้แต่การ

ปฏิรูปศาสนาของชาติตะวันตก ปรากฏการณ์เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การถ่ายภาพระบบ   

ดาแกร์เข้ามาสู่ประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2388 ซึ่งยังอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสังฆราชปาเลอกัวส์ 

(Jean-Baptiste Pallegoix) แห่งเซมินารีของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ได้รับมอบหมาย

ให้ไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่อาณาจักรสยามและได้สั่งกล้องแบบดาแกร์เข้ามาสยามเป็นคนแรก นั้นจึง

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพแบบดาแกร์ในประเทศไทย 

 เทคโนโลยีภาพถ่ายได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา โดยมุ่งเน้นไปในทิศทางของการเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้

ง่ายขึ้น โดยพัฒนาให้ใช้ง่ายและราคาที่ต่ าลง กระทั่งปี ค.ศ.1900 โกดัก (Kodak) ได้เปิดตัวกล้อง

ถ่ายภาพรุ่น “Brownie” ซึ่งสามารถโหลดฟิล์มได้ในราคาเพียง 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งได้รับความนิยม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
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อย่างมากในช่วงเวลานั้น หลังจากนั้นราว 70 ปี การถ่ายภาพระบบดิจิตอลก็ได้ถือน าเนิดขึ้น ในช่วง

ทศวรรษที ่60 เมื่อมีการคิดค้นระบบ CCD (Charged Coupled Device) หรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวน าที่

ใช้แปลงสัญญาณแสง และสีเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพ่ือใช้บันทึกลงในวัสดุเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถน าไปใช้

กับการพิมพ์ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) อีกท้ังสามารถดูทั้งจากในโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ 

เครื่องฉาย (LCD Projector) หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในเกม และอ่ืนๆ เทคโนโลยีภาพถ่ายในปัจจุบันนั้น

จึงมีความแตกต่างจากเทคโนโลยีภาพถ่ายในอดีตเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของทางเทคนิคการถ่าย และ

กระบวนการสร้างภาพ รวมไปถึงความสามารถในการเข้าถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ ท าให้ตัวคุณค่า

ของภาพถ่ายเองก็ยังมีความลักลั่นในตัวของมันเอง  

 เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology: IT) หรือการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คมนาคม ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก 

ท าให้เราสามารถเห็นภาพดิจิตอล หรือการถ่ายภาพจากอุปกรณ์ดิจิตอลได้อย่างดาษดื่น โดยที่ไม่ว่า

ใครก็สามารถถ่ายภาพ หรือมีภาพถ่ายเป็นของตนเองได้ ต่างจากเทคนิคดาแกโรไทป์ซึ่งถือเป็นวิธีการ

ถ่ายภาพแบบโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีขั้นตอนในการสร้างแผ่นไวแสง กระบวนการ

ถ่ายภาพ รวมไปถึงวิธีการสร้างภาพ ซึ่งล้วนใช้เวลาอย่างมากในการสร้างผลงานภาพถ่ายแต่ละภาพ 

แม้ช่วงเวลาของเทคนิคดาแกโรไทป์จะถือเป็นช่วงเริ่มต้นของวิวัฒนาการภาพถ่ายที่ก าลังเลือนหายไป

กับประวัติศาสตร์ แต่กลับช่วยเติมเต็มคุณค่าของตัวภาพถ่าย และผู้ถ่ายภาพ ทั้งในแง่ของกระบวนการ

สร้างภาพขาวด าที่ซับซ้อน มูลค่าของวัสดุที่ใช้ในกระบวนการถ่ายภาพ หรือแม้กระทั่ งวิธีการมองภาพ

ที่แตกต่างจากภาพถ่ายในปัจจุบัน รวมไปถึงเทคนิคดาแกร์นั้นก็มีข้อจ ากัดในตัวมันเอง ทั้งในแง่มุมมอง

ของการบันทึกภาพ รวมไปถึงการไม่สามารถบันทึกสิ่งต่างๆ ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไว้ได้ การรื้อฟ้ืน

กระบวนการภาพถ่ายแบบดาแกโรไทป์ให้สามารถกลับมามีตัวตนอีกครั้ง  ในยุคสมัยที่เทคโนโลยี

ภาพถ่ายดิจิตอลล้วนมีบทบาท และมีความจ าเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน ท าให้ผู้วิจัยเกิด แรง

บันดาลใจในการหาความเป็นไปได้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยกระบวนการดาแกโรไทป์ ที่มีส่วนผสมของ

กระบวนการถ่ายภาพดิจิตอลรวมอยู่ด้วย เพ่ือท าลายข้อจ ากัดในการสร้างสรรค์ และเป็นการตั้งค าถาม

ต่อคุณค่าของผลงานศิลปะภาพถ่ายในยุคสมัยปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบของภาพถ่าย ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใน

การสร้างภาพด้วยกระบวนการดาแกโรไทป์ ที่ผสมผสานกระบวนการถ่ายภาพดิจิตอลในยุคปัจจุบัน
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รวมอยู่ด้วย เพ่ือท าลายข้อจ ากัดในการสร้างสรรค์ และเป็นการตั้งค าถามต่อคุณค่าของผลงานศิลปะ

ภาพถ่ายในยุคปัจจุบัน 

สมมุติฐานของการศึกษา 

ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าผลงานศิลปนิพนธ์จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับการสร้าง

ความเป็นไปได้ในการรื้อฟ้ืน เอาชนะเทคนิค รวมไปถึงการท าลายข้อจ ากัดบางอย่างของเทคนิคการ

ถ่ายภาพดาแกโรไทป์ โดยใช้กระบวนการแสดงออกท่ีเกี่ยวข้องกับภาพถ่ายดิจิตอลในช่วงเวลาปัจจุบัน 

เช่น การใช้โปรแกรมตัดต่อในคอมพิวเตอร์เพ่ือท าภาพต้นฉบับ การใช้เครื่องฉาย (LCD Projector) 

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างภาพดาแกโรไทป์ หรือใช้เครื่องแสกนสร้างส าเนาจากสื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ ในการสร้างวัตถุดิบในการสร้างภาพ  ผ่านการก าหนดเนื้อหาและรูปแบบของภาพถ่ายเพ่ือสลาย

รูปแบบของภาพถ่ายทิวทัศน์ที่เน้นการแสดงความเหมือนจริง 

ขอบเขตของการศึกษา  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหานั้น ผู้วิจัยใช้การสืบค้นข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการสร้างภาพถ่ายที่ใช้

เทคนิคดาแกโรไทป์ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพถ่ายของโลก แล้วรื้อ

ฟ้ืนวิธีการข้ึนใหม่ภายใต้ข้อจ ากัดของความเป็นไปได้ในยุคสมัยปัจจุบัน แล้วจึงตั้งค าถามกับการ

ผสมผสานกระบวนการนี้เข้ากับเทคนิคภาพถ่ายดิจิตอล จากนั้นจึงทดลองหาความเป็นไปได้ใน

การน าเสนอภาพทิวทัศน์ผ่านภาพถ่าย โดยไม่เน้นการแสดงออกความเหมือนจริง แต่ทดลอง

สร้างโครงสร้างของภาพใหม่ โดยใช้รูปแบบที่ผสมผสาน 

2. ขอบเขตด้านรูปแบบนั้น ผลลัพธ์ของการวิจัยนี้เป็นสื่อภาพถ่ายดาแกโรไทป์ที่มีประเด็นส าคัญใน

เรื่องเนื้อหา และรูปแบบขององค์ประกอบภาพที่มุ่งเน้นการพยายามหาความเป็นไปได้ในการ

สลายโครงสร้างของภาพทิวทัศน์ที่แสดงความเหมือนจริง ซึ่งมักจะใช้กรอบวิธีคิดแบบขนบใน

การถ่ายภาพ โดยก าหนดมุมมองของการจัดองค์ประกอบภาพแบบมุมมองเดียว (Single View) 

ผู้วิจัยจึงสนใจในการก าหนดวิธีทดลองการจัดองค์ประกอบภาพขึ้นใหม่ โดยใช้ชุดภาพย่อย

หลายๆ ภาพมาจัดวางองค์ประกอบใหม่ การทับซ้อนกันของชุดภาพย่อย และการยืดภาพย่อย

แล้วจัดองค์ประกอบใหม่อีกครั้ง โดยเน้นประเด็นส าคัญในการพยายามให้ผลงานภาพถ่าย

ทิวทัศน์นั้น แสดงบรรยากาศของสภาพแวดล้อมมากกว่าการแสดงความสมจริงในแง่ของการ

บันทึกสิ่งที่ตามองเห็นลงในภาพถ่าย 
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3. ขอบเขตด้านเทคนิคของผลงานนั้น มีความส าคัญในแง่การรื้อฟ้ืนเทคนิควิธีการสร้างภาพถ่าย 

ดาแกโรไทป์ขึ้นใหม่ ภายใต้ข้อจ ากัดของความเป็นไปได้ในยุคสมัยปัจจุบัน ทั้งการสร้างอุปกรณ์

ขึ้นใหม่ทั้งหมดจากข้อมูลเบื้องต้นที่ปรากฏในอินเตอร์เน็ต การหาสารเคมีที่หาซื้อได้ การสกัด

สารเคมีที่ไม่มีขาย และการทดลองสูตรในการผสมผสานสารเคมีที่จ าเป็น และเหมาะสมส าหรับ

ขั้นตอนต่างๆ ทุกขั้นตอน รวมทั้งการสร้างสตูดิโอที่เป็นพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการสร้างงานจาก

เทคนิคเฉพาะนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ทดลอง และปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนของ

กระบวนการถ่ายภาพ ระหว่างถ่ายภาพ และหลังถ่ายภาพเทคนิคดาแกโรไทป์  

  นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังก าหนดกระบวนการเชิงเทคนิคในการผสมผสานเทคนิค         

ดาแกโรไทป์กับภาพถ่ายดิจิตอลโดยใช้กระบวนการย้อนกลับ โดยเริ่มต้นจากการบันทึกภาพ

ทิวทัศน์ด้วยกล้องดิจิตอล น าชุดภาพย่อยเหล่านั้นมาจัดวาง และดัดแปลงภาพด้วยการซ้อนทับ 

หรือยืดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Adobe Photoshop) เพ่ือจัดการภาพ จากนั้นพิมพ์

ภาพด้วยระบบดิจิตอล แล้วจึงใช้ภาพที่ได้เป็นวัตถุต้นแบบในการถ่ายภาพด้วยเทคนิค           

ดาแกโรไทป์ลงบนเพลททองแดงฉาบเงิน ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ไม่สามารถท าซ้ าได้ ทั้งยังมีวิธีการ

เฉพาะตัวในการมองเห็นภาพบนวัตถุที่สะท้อนแสง และเป็นวัตถุทางศิลปะ (Art Objects) ใน

ตัวมันเอง 

วิธีวิทยา  

1. สร้างโครงการปฏิบัติการศิลปะ 

2. เก็บข้อมูลภาคเอกสารจากหนังสือ และสื่อออนไลน์  

3. สร้างอุปกรณ์ และ ค้นหาวัตถุดิบทดแทน 

4. ลงพื้นที่ถ่ายท า และ จัดการภาพ 

5. วิเคราะห์ และสรุปผล 

แผนการด าเนนิงาน 

ตารางที ่1 ตารางแผนการด าเนินงานโครงการศิลปนิพนธ์ 

ก.พ. 62 Pre-Production 
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มี.ค. 62 สร้างอุปกรณ์ และหาวัสดุทดแทน 

เม.ย. 62 ถ่ายท า 

พ.ค. 62 Post Production 

มิ.ย. 62 สร้างอุปกรณ์ และหาวัสดุทดแทน(เพ่ิมเติม) 

ก.ค. 62 สร้างอุปกรณ์ และหาวัสดุทดแทน(เพ่ิมเติม) 

ก.ย. 62 ถ่ายท า(เพ่ิมเติม) 

ต.ค. 62 Post Production 

พ.ย. 62 เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 

ธ.ค. 63 เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 

ม.ค. 63 สร้างอุปกรณ์ และหาวัสดุทดแทน(เพ่ิมเติม) 

ก.พ. 63 ถ่ายท า(เพ่ิมเติม) 

มี.ค. 63 Post Production 

เม.ย. 63 สอบจบ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงข้อมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และการสร้างสรรค์ผลงานของ
ผู้วิจัย รวมไปถึงข้อมูลที่ได้รับอิทธิพลทางความคิด โดยรูปแบบของโครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ประกอบ
ไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ภาพถ่าย คติของภาพถ่ายในอดีต รวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่
เกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกับกระบวนการถ่ายภาพในอดีต ที่ส่งอิทธิพลต่อคติภาพถ่ายปัจจุบัน รวมไปถึง
ตัวอย่างศิลปิน และผลงานศิลปะเชิงภาพถ่ายที่ผู้วิจัยนั้นได้รับอิทธิพล ซึ่งข้อมูลที่ได้กล่าวมานั้นมี   
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประวัติศาสตร์ภาพถ่ายระบบดาแกโรไทป์ 

กล้องในยุคแรก 

กล้องถ่ายภาพได้ถูกพัฒนาขึ้นจากปราฏการณ์ธรรมชาติ คือเมื่อแสงตกกระทบกับวัตถุแล้ว

สะท้อนเข้าสู่รูที่เล็กมากอาจจะเป็นผนังถ้ าซักแห่ง ก็จะเกิดภาพกลับหัวขึ้นในผนังถ้ านั้น เป็น

ปรากฏการณ์ที่น ามาสู่การสร้างกล้องรูเข็ม (Pinhole Camera) โดยผู้ที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ใน    

ยุคแรก คือ อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีกเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ที่บันทึกไว้ว่าถ้าห้อง

มืดสนิท เมื่อเจาะรูขนาดเล็กขนาดเท่ารูเข็มแล้วปล่อยให้แสงลอดผ่าน เมื่อน ากระดาษไปวางบริเวณที่

แสงตกกระทบห่างจากรูประมาณ 6 นิ้ว ก็จะเกิดภาพลางๆกลับหัวขึ้น นักวิทยาศาสตร์ชาวเปอร์เซีย

ชื่อ อาบู อาลี อัสฮัสเซ็น (Abu Ali Al-HasanIbn al-Haytham (ค.ศ.965-1039))  อธิบายถึงการดูเงา

ของดวงอาทิตย์ไว้ โดยเมื่อต้องการดูเงาของดวงอาทิตย์ ให้เจาะรูที่ฝาผนังของห้องที่มืดสนิท  ภาพเงา

ของดวงอาทิตย์จะปรากฏที่ผนังของรูนั้น(พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, 2559) 

จุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาหลายร้อยปีตามล าดับ จนเมื่อราว

คริสต์ศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ได้มีการน าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์

กล้องรูเข็มไปค้นคว้าและพัฒนาต่อ โดยจิตรกรในยุคนั้น ได้น ามาท าเป็นอุปกรณ์ส าหรับร่างภาพให้มี

ความเหมือนจริงตามธรรมชาติ และมีความคมชัดมากที่สุด และใช้เวลาในการสร้างภาพให้น้อยลง จึง

น าหลักการที่กล่าวข้างต้นไปท ากระโจมให้กลายเป็นห้องมืดทรงกล่องสี่เหลี่ยม จากนั้นเจาะรูเพ่ือให้

แสงลอดเข้ามาในกระโจม เมื่อน าเฟรมเข้าไปรับภาพที่เกิดขึ้นด้านตรงข้ามของช่องรับแสง จะเห็นภาพ

กลับหัวของทิวทัศน์ อาคาร และสิ่งของบริเวณโดยรอบพ้ืนที่อยู่ภายนอกกระโจม จิตรกรจึงสามารถ

ร่างภาพตามภาพตกกระทบที่เกิดขึ้น ห้องมืดดังกล่าวได้ถูกเรียกว่ากล้องทาบเงา (Camera Obscura)  
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ซึ่งในภาษาลาตินหมายถึง ห้องมืด (Dark Chamber) โดยในช่วงต้นครสต์ศตวรรษที่ 15 ลีโอนาโด 

ดาวินชี (Leonardo da Vinci) ศิลปิน นักประดิษฐ์ และเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งยุคฟ้ืนฟู

ศิลปะวิทยาการได้อธิบายหลักการของกล้องรูเข็ม และกล้องออบสคิวราไว้อย่างระเอียดไว้ในหนังสือ

ชื่อ “Codex Atlanticus” ท าให้ความรู้ในการสร้างกล้องมีความชัดเจนมากขึ้น จนต่อมาก็ได้มีการ

พัฒนา และแก้ไขอย่างต่อเนื่องให้มีขนาดเล็กลง น าหลักการของเลนส์ที่ใช้ในกล้องส่องทางไกลมาใช้

เพ่ือรวมแสง อีกทั้งยังสามารถปรับให้มีระยะความคมชัดได้ ไปจนถึงการรวมแสงตกกระทบไปที่แผ่น

กระจก แล้วสะท้อนขึ้นไปบนกระจกใสอีกครั้งหนึ่ง ท าให้จิตรกรสามารถน าไปใช้ในการร่างภาพได้ง่าย

ขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างมากในยุโรป ไม่นานกล้องออบสคิวราก็ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญในการ

ค้นพบการถ่ายภาพในปัจจุบัน 

การค้นหาสิ่งท่ีไม่เลือนหาย 

 มนุษย์ได้ค้นคว้าหาความเป็นไปได้ถึงวิธีการที่จะสามารถบันทึกภาพได้อย่างถาวร โดยในยุค

กลาง หรือสมัยกลาง (Middle Ages) นั้น เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านในประวัติศาสตร์ตะวันตก 

การค้นคว้าทางเคมีมักถูกมองเป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุ หรือเวทมนต์ จนเมื่อเข้าสู้ยุคฟ้ืนฟู

ศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ความรู้เรื่องเคมีได้ถูกพัฒนาขึ้นไปพร้อมกับศาสตร์อ่ืนๆ อย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มมองหาสารเคมี รวมไปถึงวัสดุที่สามารถบันทึกสิ่งที่ตามองเห็น และ

คงสภาพอยู่ได้อย่างถาวร 

 การค้นคว้าเกี่ยวกับสารที่ไวแสงมีหลักฐานบันทึกในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โรเบิร์ต บอยด์ 

(Robert Boyd (ค.ศ. 1672-1691)) สังเกตเห็นว่าซิลเวอร์คลอไรด์ (Silver chloride) เปลี่ยนเป็นสี

เข้มเมื่อโดนแสงสว่าง แต่เขากับคิดว่าเป็นเพราะอากาศที่ท าให้สารเคมีนั้นเข้ม โยฮัน ไฮน์ริช ชุลทซ์ 

(Johann Heinrich Schultz (ค. ศ. 1684-1744) นักเคมีฟิสิกส์ชาวเยอรมันพบว่าเมื่อเอาสารผสม

ของชอล์ก เงิน และกรดไนตริกบรรจุลงในขวดแล้วเขย่าให้เข้ากันจะได้เกลือเงินสีขาว (Silver nitrate) 

เมื่อเอากระดาษด าเจาะเป็นตัวอักษรน าไปพันรอบขวด น าไปโดนแสงแดด ท าให้เงินไนเตรทเป็นสีม่วง

แก่ตรงที่ได้รับแสง เมื่อแกะกระดาษออกจะเห็นตัวอักษรปรากฏอยู่ในขวด แต่ภาพนั้นเมื่อถูกแสงสว่าง

นานตัวอักษรจะกลายเป็นสีม่วงไปหมด ในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพราะความร้อนที่ท าให้สารเคมี

เปลี่ยนสี เขาจึงท าการทดลองอีกครั้งหนึ่ง โดยน าผสมสารเคมีแบบเดิมแล้วน าไปรับความร้อนจาก

เปลวไฟ ผลปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เขาจึงได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่ท าให้เงินไนเตรท      

(Silver nitrate) เปลี่ยนสีคือแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั้นเอง เขาค้นพบความจริงข้อนี้ในปี ค.ศ. 1727  
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ต่อมาในปี ค.ศ. 1802 โทมัส เวดจ์วู้ด (Thomas Wedgwood (ค.ศ. 1771-1805)) ชาว

อังกฤษพบว่าเมื่อน าสิ่งของวางบนกระดาษเคลือบน้ ายาที่ส่วนประกอบของเงินไนเตรท (AgNO3) จะ

เกิดภาพข้ึน แต่ไม่คงสภาพจะกลายเป็นสีด าทั้งหมดอย่างรวดเร็ว(พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, 2559) 

 เซอร์ จอห์น เฮอร์เชล (Sir John Herschel (ค. ศ. 1792-1871)) ชาวอังกฤษพบว่าเมื่อ

น าเอาส่วนผสมของ Hyposulphite of Soda ผสมกับ Sliver chloride จะสามารถรักษาภาพได้ จึง

เกิดกระบวนการคงสภาพ หรือ Fixer และยังเป็นผู้สร้างค าว่าโพสซิทีป และเนกกาทีฟ (Positive – 

Negative) และน าค าว่า “photography” มาใช้ จนต่อมา Mango Ponton (ค.ศ. 1801-1880) 

น าเอา Potassium Dichromate มาใช้คงสภาพได้เช่นกันแต่ราคาถูกกว่า ซึ่งก็ยังคงใช้กันมาจนถึง

ปัจจุบัน (พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, 2559) 

การค้นพบการบันทึกภาพ 

โฌเซฟ นีเซฟฟอร์ เนียปส์ (Joseph Nicephore Niepce (ค.ศ. 1765 - 1833)) เป็นนักเคมี

ชาวฝรั่งเศส และศึกษาการท าภาพพิมพ์หิน  ได้ท าการทดลองค้นคว้าการบันทึกภาพโดยท าร่วมกับ

น้องชาย โคลด เนียปส์ (Claude Niepce) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์  ในระหว่างปี ค.ศ. 1816-1829 

เขาได้ท าภาพเนกาทีฟ โดยใช้กล้องถ่ายรูปทรงสี่เหลียมจัตุรัส ใช้เลนส์นูนที่น ามาจากกล้องจุลทรรศน์ 

เขาสามารถบันทึกภาพโดยใช้กระดาษฉาบเงินคลอไรด์ ได้แต่ภาพเลื่อนหายไปอย่างรวดเร็ว  และกลับ

ค่าด าเป็นขาว ขาวเป็นด า ต่อมาเขาใช้สารเคมีที่เรียกว่า บีทูเมทที่ใช้ในงานภาพพิมพ์หิน  สารนี้ถ้าถูก

แสงสว่างก่อนแล้วน าไปล้างด้วยน้ ามันลาเวนเดอร์ มันจะแข็งตัว ส่วนบีทูเมทที่ไม่ถูกแสงก็จะเลือน

หายไป ในวันที่อากาศแจ่มใสเขาได้น าแผ่นดีบุกผสมตะกั่ว ฉาบด้วยสารบีทูเมท น าไปวางไว้บนกล้อง 

ออบสคิวรา กล่าวกันว่าเขาเผลอลืมเพลทที่หันออกไปจากหน้าต่างที่ท างานของเขาเป็นเวลาประมาณ 

8 ชั่วโมง เมื่อเขาน าเพลทมาล้างกับน า้มันลาเวนเดอร์ สารบีทูเมทที่ถูกแสงจะยังคงสภาพอยู่บนเพลท

แต่ส่วนที่ไม่ได้รับแสงจะถูกชะล้างออกไปท าให้เป็นสีผิวของแผ่นตะกั่ว(พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, 2559) 
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ภาพที ่1 ภาพถ่ายภาพแรกของโลก “View from the window at Le Gras”. Gernsheim 
Collection. ค.ศ.1826. 

ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 (กรุงเทพมหานคร: 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2559), 11.  

The term "heliography" was first coined by its inventor, Joseph Nicéphore 

Niépce, to identify the process by which he obtained the first permanent photographic 

images. With its classical derivation from the Greek—helios meaning sun, and 

graphein denoting writing or drawing—the term encompassed both the source and 

the process in describing this first successfully permanent means of letting light record 

itself (Helmut, 1977) 

กระบวนการดังกล่าวถูกเรียกว่า เฮลีโอกราฟฟี (Heliography) ซึ่ง heolios เป็นภาษากรีก

หมายถึง แสงอาทิตย์ และ graphein ซึ่งหมายถึงการการวาดภาพ ท าให้ได้ความหมายโดยรวมว่า การ

วาดภาพด้วยแสงอาทิตย์ โดยนิยามดังกล่าวได้ครอบคลุมทั้งในแง่ของแหล่งที่มา รวมไปถึง

กระบวนการของมัน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ค้นพบการถ่ายภาพ โดยสามารถบันทึกภาพและ

สามารถคงสภาพไว้ได้ กระบวนการนี้ได้ถูกได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น เรียกว่า Photoengraving ต่อมา

เนียปส์ได้ร่วมงานกับ หลุยส์ ฌาคส์ มังเด ดาแกร์ (Louis-Jacques-Mandé Daguerre) จิตรกร และ

นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ที่ได้ทดลองเกี่ยวกับวัสดุไวแสงเพ่ือใช้บันทึกภาพจากกล้องทาบแสง โดยตั้งชื่อ



  10 

กระบวนการนี้ว่า ไดออรามา (Diorama) อยู่ในขณะเดียวกัน ทั้งคู่ได้ถูกชักน าจากพ่ีน้องช่างท าแว่นตา 

และได้ท าสัญญาเป็นหุ้นส่วนกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 4 ปี เนียปส์กลับถึงแก่กรรมไปเสียก่อน    

ดาแกร์จึงได้ทดลองน ากระบวนการเฮลีโอกราฟฟี และกระบวนการไดออรามารวมเข้าด้วยกัน เมื่อการ

ทดลองประสบผลส าเร็จจึงได้ตั้งชื่อกระบวนการใหม่นี้ว่า ดาแกโรไทป์ (Daguerreotype)  

ระบบดาแกโรไทป์ (Daguerreotype) 

ดาแกโรไทป์ (Daguerreotype) คือกระบวนการภาพถ่ายบนแผ่นโลหะ โดยกระบวนการ
ดังกล่าวได้ถูกคิดค้นขึ้นโดย  หลุยส์ ฌาคส์ มังเด ดาแกร์ (Louis-Jacques Mande ่ Daguerre, 
ค.ศ.1787-1851) การน าระบบไดโอรามา (Diorama ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 หมายถึงฉากจ าลอง
ทัศนียภาพในโรงละครที่มีการจัดแสงสีเลียนแบบธรรมชาติเพ่ือสร้างความรู้สึกสมจริงให้กับคนดูละคร) 
มาพัฒนาร่วมกับกระบวนการเฮลีโอกราฟฟี (Heliography) ซึ่งได้ถูกคิดค้นขึ้นโดย โฌเซฟ นีเซฟฟอร์ 
เนียปส์ ในปี ค.ศ. 1826 ท าให้ทั้งคู่พยายามหาส่วนผสม รวมทั้งรูปแบบที่เหมาะสมในการการสร้าง
ระบบภาพถ่ายเชิงพานิชย์ขึ้น แต่หลังจากที่เนียปส์ผู้ร่วมค้นคว้าได้เสียชีวิตลง ดาแกร์จึงได้น าเอา
ผลงานการค้นคว้าของเนียปส์มาพัฒนาต่อ จนเมื่อปี ค.ศ. 1839 ก็สามารถสร้างกระบวนการ
บันทึกภาพได้ส าเร็จ   

 

 

ภาพที ่2 ภาพแนวทางปฏิบัติในการสร้างภาพถ่ายดาแกโรไทป์ 

ที่มา : Marina Amaral.(2561). To make the image. Retrieved 24 April 2020, form 

https://twitter.com/marinamaral2/status/1005118794505867264/photo/1 

https://twitter.com/marinamaral2/status/1005118794505867264/photo/1
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"ดาแกร์โรไทป์" (Daguerreotype process) ด้วยความที่ไม่มีการควบคุมสิทธิ์ ท าให้การ
ถ่ายภาพดาแกร์โรไทป์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนาต่ออย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ภาพถ่ายดาแกโรไทป์เป็นการบันทึกภาพลงบนแผ่นทองแดงโดยใช้กล้องออบสคิวรา เป็นระบบที่ให้
ภาพเหมือนกับที่ตาเห็น (A direct positive process) โดยภาพที่ออกมานั้นให้รายละเอียดที่ดี โดยใช้
แผ่นทองเแดงฉาบด้วยเงินบางๆ (A thin coat of silver) ซึ่งแผ่นทองแดงต้องสะอาด ขัดมันจนเกิด
เงาแบบกระจก แล้วฉาบด้วยไอระเหยของไอโอดีน (Iodine) จนเป็นสีเหลืองอ่อน จากนั้นเก็บในกล่อง
กันแสง แล้วน าไปวางไว้ที่กล้องออบสคูรา อย่างไรก็ตามการบันทึกภาพขึ้นอยู่กับสภาพแสง โดยอาจ
ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีในวันที่อากาศแจ่มใส จากนั้นน าไปอังกับไอของตะกั่วร้อนจนภาพปรากฏ 
แล้วให้น าแผ่นทองแดงแช่กับโซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate) หรือเกลือ เพ่ือหยุดการ
สร้างภาพแล้วน าไปแช่โกล์ดคลอไรด์ (Gold chloride) เพ่ือให้เกิดโทนของภาพ(พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร
, 2559) 

 

 

ภาพที ่3 เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับสร้างภาพถ่ายดาแกโรไทป์ จากโฆษณาที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1843 

ที่มา : David Simkin.(2005). The Daguerreotype Process. Retrieved 25 April 2020, form 

https://www.photohistory-sussex.co.uk/dagprocess.htm  

 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสร้างภาพดาแกโรไทป์ในช่วงคริส ต์ศตวรรษที่ 19 นั้น 

ล้วนเกิดจากการสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความประณีต โดยประกอบไปด้วยงานไม้และงานโลหะเป็นหลัก 

แม้ในช่วงเวลาที่ภาพถ่ายดาแกโรไทป์ได้รับความนิยมนั้น เครื่องมือ และอุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถหา
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ซื้อได้ในยุโรปอย่างไม่ยากนัก แต่เมื่อมีการค้นพบกระบวนภาพถ่ายระบบอ่ืนๆ ขึ้น ท าให้ ภาพถ่าย    

ดาแกโรไทป์เสื่อมความนิยมลง และในปัจจุบันกลับหลงเหลืออยู่น้อยเต็มที 

 ลักษณะของภาพที่ได้จากกระบวนการของดาแกร์จะมีทิศทางกลับด้านจากซ้ายไปขวา    

(Flip Horizontal) เหมือนกับที่เห็นในกระจกเงาสะท้อน ซึ่งถ้าเป็นภาพบุคคลก็ดูไม่ผิดปกติใดๆ 

เพราะเนื่องจากเรามีความคุ้นชินกับการมองภาพตัวเองในกระจก แต่หากเป็นตัวหนังสือ ป้ายตัวอักษร 

หรือวิวทิวทัศน์ก็จะสามารถสังเกตลักษณะการกลับด้านได้ง่าย และชัดเจนมากขึ้น  โดยในแง่การมอง

ภาพของตัววัสดุนั้น เพลทโลหะจะแสดงภาพผ่านการสะท้อนของแสง หากแสงตกกระทบในแบบตรง 

จะเห็นเป็นภาพเนกาทิฟ (Negative) แต่ถ้าแสงตกกระทบในแบบกระจาย ภาพจึงจะเป็นตามจริง

(Positive) ซึ่งมีความชัดเจนกว่าการมองเห็นภาพในแบบแรก  

 

 

ภาพที่ 4 ดาแกโรไทป์ภาพแรกที่ดาแกร์ทดลองท าขึ้น  Still Life, daguerreotype by Louis-

Jacques-Mandé Daguerre, 1837; in the collection of the Société Française de 

Photographie, Paris. 

ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 (กรุงเทพมหานคร: 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2559), 13. 
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ภาพถ่ายภาพแรกที่ดาแกร์ท าได้ส าเร็จนั้น เป็นการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง (Still Life) โดยน าวัตถุที่

ใช้เป็นแบบในการวาดภาพ (Drawing) และผลงานประติมากรรมแกะสลักหินโดยฝีมือของเขาเอง มา

ใช้เป็นแบบในการทดลองถ่ายภาพ เมื่อข่าวความส าเร็จได้ถูกเผยแพร่ออกไป ท าให้ได้รับความสนใจ

จากผู้คนเป็นอันมาก โดยเฉพาะฟรังซัวส์ อารากอล (Francois Arago) นักวิทยาศาสตร์คนส าคัญของ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งกรุงปารีส ได้มาขอศึกษาความรู้จากดาแกร์ และน าไปเผยแพร่สาธิตต่ออีกทั้ง

เขายังได้เสนอรัฐบาลฝรั่งเศสให้ซื้อลิขสิทธิ์จากดาแกร์ เมื่อรัฐบาลเห็นชอบได้ซื้อลิขสิทธิ์และได้โอนให้

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งกรุงปารีสพัฒนา และต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้ประกาศให้กระบวนการ      

ดาแกโรไทป์ (Daguerreotype) เป็นสาธารณะ   

 

 

ภาพที่ 5 สตูดิโอถ่ายภาพบุคคลด้วยระบบดาแกโรไทป์ในยุคแรก ในปี ค.ศ. 1842 

ที่มา : David Simkin.(2005). The Daguerreotype Process. Retrieved 25 April 2020, form 

https://www.photohistory-sussex.co.uk/dagprocess.htm 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://www.photohistory-sussex.co.uk/dagprocess.htm
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 นอกจากนี้ยังมีการสร้างสตูดิโอดาแกโรไทป์ส าหรับถ่ายภาพบุคคลขึ้นในประเทศอังกฤษ     

ในปี ค.ศ. 1841 โดย ริชาร์ด เบียร์ด (Richard Beard) พ่อค้าถ่ายหินคนหนึ่ง ผู้สนใจในกระบวนการ

ดาแกโรไทป์เป็นอย่างมาก เขาลงทุนจ้างนักทัศนศาสตร์ และนักปรัชญาธรรมชาติออกแบบสตูดิโอ 

ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทางเคมีจนท าให้มีความไวแสงมากขึ้นและสามารถถ่ายภาพบุคคลได้ 

จนภายหลังเบียร์ดได้รับสิทธิบัตรในฉบับภาษาอังกฤษแต่เพียงผู้เดียวในเวลาต่อมา 

 โดยสตูดิโอส าหรับถ่ายภาพบุคคลนั้นมักใช้ด้านบนสุดของอาคาร ซึ่งมีลักษณะเป็นช่องหลังคา

กระจกเพ่ือให้พ้ืนที่สตูดิโอสามารถรับแสงจากภายนอกได้มากที่สุด ดังภาพที่ 5 (a) อีกท้ังยังสร้างแท่น

ส าหรับให้แบบนั่งบนเก้าอ้ีที่สามารถหมุนหาแสงได้ (b) โดยที่แบบจะถูกยึดไว้กับแท่นที่ถูกออกแบบ

เพ่ือยึดบริเวณด้านหลังของศีรษะเพ่ือให้แบบนิ่งมากที่สุด (x) และเพ่ือให้ได้ภาพใบหน้าที่แสดง

รายละเอียดที่ความคมชัด สามารถแสดงอัตลักษณ์เฉพาะตนของบุคคลในภาพได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่ง

เป็นคุณสมบัติส าคัญส าหรับภาพถ่ายบุคคล 

ภาพถ่ายดาแกโรไทป์ในประเทศไทย 

เมื่อการถ่ายภาพได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประกอบกับเป็นช่วงเวลาของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมท าให้เกิดการแสวงหาเส้นทางการค้า การล่าอาณานิคม รวมไปถึงการการปฏิรูปศาสนา

ของชาติตะวันตก ปรากฏการณ์เหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ภาพถ่ายระบบดาแกโรไทป์เข้า

มาในประเทศไทย เพียงช่วงระยะเวลา 6 ปี หลังจากสามารถคิดค้นกระบวนการได้ส าเร็จ โดยในปี 

พ.ศ. 2388 (ค.ศ. 1843)  ซึ่งยังอยู่ในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ตามหลักฐานที่คัดจากหอสมุดแห่งชาติ  

“ท่านนายอุตพิศม์อยากจะดูพระรูปพระจ้าวบรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 

(เสด็จอุปัชฌาย์) ของข้าพเจ้านั้น ในเวลาโน้นนั้นก็ทันมีช่างถ่ายรูปในกรุงเทพฯบ้างแล้ว คือท่าน

สังฆราชฝรั่งเศสชื่อ ปาเลกัว ๑ พระยากระสาปน์กิจโกศล (โหมด) แต่ยังเป็นมหาดเล็กก็เป็นช่าง

ถ่ายรูปได้ ๑ แต่ไม่มีโอกาสจะถ่ายพระรูปเสด็จอุปัชฌาย์ไว้ได้ จึงไม่มีพระรูปส าแดงให้ท่านผู้ถามเห็น

ได้ ครั้งนั้นก็ได้ถ่ายรูปสมเด็จองค์น้อยแต่ยังเป็นพระยาศรีพิพัฒน์ (ทัด) ได้ถ่ายไว้ยังมีอยู่จนทุกวันนี้ ที่

ข้าพเจ้าก็มี ที่อ่ืนๆ ก็มีอยู่หลายรูป แต่ในเวลาโน้น ถ่ายรูปด้วยแผ่นเงิน ไม่ได้ถ่ายแผ่นกระจก พิมพ์ติด

กระดาษหามิได้”(ก.ศ.ร. กุหลาบ, 2443)  

สังฆราชปาเลอกัวส์ (Jean-Baptiste Pallegoix) บาทหลวงสังกัดเซมินารีของคณะมิสซัง

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ได้รับมอบหมายให้ไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่อาณาจักรสยาม และได้น า

วิทยาการระบบถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์เข้ามาในสยามเป็นคนแรก โดยมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสชื่อ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
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ลาร์โนดี หรือคุณพ่อยัง บัปติส ฟรังซัว หลุยส์ ลาร์โนดี (Jean-Baptiste-François-Louis Larnaudie) 
ได้น ากล้องถ่ายรูปมาที่กรุงเทพฯ ตามจดหมายสั่งของสังฆราชปาเลอกัวส์ซึ่งประจ าอยู่ที่เมืองไทยอยู่

ก่อนแล้ว ดังจนหมายแปลฉบับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2388 ว่า 

“ข้าพเจ้าได้ทดลองถ่ายรูป โดยใช้กล้องดาแกร์พร้อมกับคุณพ่อลาร์โนดีแล้ว เมื่อทดลองใช้

สามสี่วัน ข้าพเจ้าสามารถถ่ายรูปได้ ทว่าน้ ายาที่คุณพ่อลาร์โนดีน ามาก็ระเหิดไปมากระหว่างเดินทาง 

จึงมีเหลืออยู่น้อยมาก ส่วนแผ่นเงินที่ส่งมาให้ ข้าพเจ้าก็ใช้เกือบหมดแล้วเพราะข้าพเจ้าได้ถ่ายรูปของ

พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกหลายคนที่มาหาข้าพเจ้า 

...แม้แต่ท่านพระยาพระคลังก็แจ้งให้ทราบว่าท่านจะมาถ่ายรูปด้วยสักวันหนึ่ง  ท่านยังได้

กราบทูลสมเด็จฯ ถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าถ่ายรูปคน สมเด็จฯ ตื่นเต้นมาก ข้าพเจ้าคิดว่าในไม่ช้าสมเด็จฯ คง

จะมีรับสั่งให้ข้าพเจ้าเข้าเฝ้า...ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาให้ช่วยส่งโบรมีน ไอโอดีน และคลอรีนเป็น

จ านวนมาก พร้อมกับให้ช่วยส่งแผ่นเงินขนาดใหญ่สามโหลและขนาดเล็กอีกสามโหล พร้อมกันนั้น 

ข้าพเจ้าขอให้ช่วยส่งต าราถ่ายรูปแบบดาแกโรไทป์เล่มใหม่ที่สุดเล่มหนึ่ง”(ศักดา ศิริพันธุ์, 2535) 

โดยนายโหมด หรือพระยากสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล, พ.ศ. 2362-2439 (ค.ศ.1819-

1896)) ขุนนางผู้มีความรู้ความสนใจในวิทยาการสมัยใหม่หลายแขนง ทั้งเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ 

รวมไปถึงช่างชุบโลหะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบการเรียนการใช้กล้อง และ

วิชาการถ่ายรูป  

“พ่ึงมามีช่างถ่ายรูปครั้งแรกในรัชกาลที่ ๓ นั้นคือท่านสังฆราชฝรั่งเศศชื่อปาเลอกัวส์เป็นผู้

ถ่ายรูปแผ่นเงินในกรุงสยามก่อนมนุษย์ที่ ๑ ภายหลังพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด) แต่ยังเป็น

มหาดเล็กอยู่นั้นได้ถ่ายรูปเป็นครั้งที่ ๒ เป็นศิษย์สังฆราชด้วยพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด) ผู้นี้  

เป็นช่างชุบแช่เงินทองก่อนมนุษย์ทั้งสิ้นในแผ่นดินสยาม เป็นผู้รู้วิชากะไหล่แช่ชุบเงินทองก่อนชาว

สยามทั้งสิ้น ภายหลังพระปรีชากลการ (ส าอาง) เป็นช่างถ่ายรูปครั้งที่ ๓ ภายหลังหลวงอัคนีนฤมิตร 

(จิตร) เป็นช่างถ่ายรูปครั้งที่ ๔”(ก.ศ.ร. กุหลาบ, 2444)  

โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น สยามได้เปิดประตูการค้ากับ

ยุโรปอย่างเป็นทางการหลังจากท่ีห่างเหินกันมานาน มีการส่งคณะทูตออกไปยังต่างประเทศ พร้อมกัน

นั้นก็ทรงส่งพระบรมฉายาลักษณ์ไปให้ประมุขของต่างประเทศได้รู้จัก ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ไป

ในตัว นับว่าทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ส่งรูปถ่ายรวมไปกับเครื่องราชบรรณาการอ่ืนๆ 

พระองค์ทรงให้ความส าคัญไม่น้อย ดังได้ทรงฉายพระรูปในพระอิริยาบถต่างๆ ตั้งแต่ต้นรัชกาลไป
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จนถึงวาระสุดท้าย คือเมื่อเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ และพระองค์ยังทรงเปลี่ยน

ความคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพในหมู่ชนชั้นน าสยามไปโดยสิ้นเชิง ท่านได้ส่งพระบรมฉายาลักษณ์ ฉาย

คู่กับสมเด็จพระนางเจ้าร าเพยภมราภิรมย์ พระมเหสี พระราชทานแก่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2399 พระราชนิยมเกี่ยวกับการถ่ายภาพนั้น ท าให้ชนชั้นน าในขณะนั้นเริ่มรู้สึกว่าการ

ถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องอันตราย ความนิยมถ่ายภาพบุคคลและภาพครอบครัวค่อยๆ แผ่ขยายจาก        

ราชส านักออกไปยังประชาชนทั่วไปทีละน้อย 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพถ่ายดาแกโรไทป์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ซ้าย) และสมเด็จพระเทพ   

ศิรินทราบรมราชินี (ขวา) โดย นายโหมด อมาตยกุล Portrait of King Mongkut and Queen 

Debsirindra, 1856; in the collection of the Smithsonian Institution, Washington. 

ที่มา : เอนก นาวิกูล, ประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทย (กรุงเทพมหานคร: สารคดี), 166. 

จนเมื่อรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการน าเข้ามาของระบบการ

ถ่ายภาพระบบกระจกเปียก (Wet Collodion Process on Glass) ในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นระบบ
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ภาพถ่ายที่เกิดภายหลัง ดาแกโรไทป์จึงถูกเข้ามาแทนท่ีด้วยระบบภาพถ่ายดังกล่าว ซึ่งได้รับการพัฒนา 

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยช่างภาพชาวต่างชาติทีไ่ด้เดินทางเข้ามาถ่ายภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้วิชาการถ่ายภาพให้กับชาวสยาม ท าให้เกิดสตูดิโอถ่ายภาพขึ้นในกรุงเทพฯ โดยชาวสยาม

ขึ้น วิชาภาพถ่ายจึงกลายเป็นที่สื่อแพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(เอนก นาวิกมูล, 2548)   

ความนิยมของดาแกโรไทป์ 

แม้ในเวลาเดียวกันนั้น เริ่มมีการค้นคว้ากระบวนการภาพถ่ายขึ้นหลายแบบ แต่เนื่องจาก

กระบวนการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดภาพขึ้นบนผิวโลหะที่มีคุณค่า ทั้ง

ยังมีความคมชัดที่มากกว่าท าให้ดาแกโรไทป์แพร่หลายอย่างรวดเร็วทั้งในยุโรปและอเมริกา จน

กลายเป็นธุรกิจการถ่ายภาพ และเกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้นอย่างมากมาย มีการใช้งานภาพถ่าย

อย่างหลากหลาย ทั้งการบันทึกภาพสถานที่เพ่ือสื่อให้คนได้รู้จักสถานที่นั้นๆ หรือเพ่ือการรายงาน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การปฏิบัติการทางการแพทย์ในการศึกษา และเก็บข้อมูลร่างกายมนุษย์ รวม

ไปถึงการบันทึกภาพปราฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น สุริยุปราคา แต่สิ่งที่ท าให้ระบบดาแกโรไทป์

แพร่หลายและได้รับความนิยมมากที่สุด คือการถ่ายภาพบุคคล โดยแทบทุกบ้านจะต้องมีภาพบุคคล

ในครอบครัวของตนที่ถ่ายด้วยระบบนี้ ท าให้ช่วงเวลานี้จึงถือเป็นการเปิดยุคสมัยของโลกแห่งการ

สื่อสารด้วยภาพก็ว่าได้ 

ศิลปะกับภาพถ่ายในยุคแรก 

 เดิมทีภาพถ่ายในยุคแรกนั้น ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากวิทยาศาสตร์ ทั้งจากเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ 

และเคมี จึงยังไม่ได้รับการยอมรับจากศิลปินว่ามีคุณค่าเชิงศิลปะ เป็นเพียงงานช่างเชิงเทคนิค  หรือ

เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการบันทึกเท่านั้น เนื่องในยุคเริ่มต้นนั้นผู้ถ่ายภาพยังต้องค านึกความคมชัด

ของภาพเป็นหลักส าคัญ ซึ่งไม่ง่ายนักส าหรับภาพถ่ายในยุคแรก อีกทั้งยังขาดวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ 

และทักษะที่ละเอียดอ่อนในแบบงานจิตรกรรม แต่ตัวภาพถ่ายเองก็ได้ถูกน าไปใช้งานโดยกลุ่มคนที่

หลากหลาย เช่น การถ่ายภาพบุคคล และทิวทัศน์  

 ในยุคที่ โลกเริ่มก้าวเข้าสู่ ยุคศิลปะสมัยใหม่  (Modern art)  ซึ่ ง เริ่มต้นในช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 18 ทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ท าให้ศิลปินต่าง

คาดหวังต่อความเคลื่อนไหวของงานศิลปะในทิศทางใหม่  ที่แตกออกอย่างเป็นอิสระกับรูปแบบ

ประเพณีดั้งเดิม(Traditional) โดยยึดหลักวิชาการ (Academic) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่มีรากฐานมาจาก
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ศิลปะกรีก-โรมัน (Greek-Roman Mythology) โดยไม่ยึดถือเรื่องราวในอดีตตั้งแต่ยุคโบราณ ยุค

ประวัติศาสตร์จากพระคัมภีร์ไบเบิล หรือแม้แต่เรื่องราวของชนชั้นสูง แต่แยกตัวออกจากศาสนาอย่าง

สิ้นเชิง วิธีคิดของการท างานศิลปะจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโตอย่างเป็นอิสระ และเป็นปัจเจกมาก

ขึ้น โดยสื่อภาพถ่ายได้กลายเป็นส่วนหนึ่งขอศิลปินบางกลุ่มที่เริ่มสนใจ และพยายามที่จะน าเทคโนโลยี

ภาพถ่ายมาใช้ท างานสร้างสรรค์ โดยในยุคเริ่มต้นนั้นภาพถ่ายดาแกโรไทป์เป็นระบบเพลทโลหะ ซึ่งยัง

ไม่สามารถน ามาตกแต่ง หรือน ามาพิมพ์ซ้ าได้ จึงยังไม่ได้รับความนิยมในการน ามาสร้างเป็นผลงาน

ศิลปะ โดยศิลปินในยุคนนั้นนิยมใช้ระบบกระดาษ จนเมื่อมีการพัฒนาระบบกระจกเปียก  (Wet 

Plate) ขึ้น ศิลปินจึงเริ่มใช้ระบบนี้ในการทดลองสร้างสรรค์ในทันที แต่มักพบปัญหากับการบันทึกภาพ

โทนภาพสีน้ าเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพพอ เช่นในภาพที่มีท้องฟ้าอยู่ในเฟรม ท้องฟ้ามักเป็นสีขาว ศิลปิน

จึงต้องซ้อนภาพท้องฟ้าที่ถ่ายด้วยเวลาที่มากขึ้นตามลงไปทีหลัง อีกทั้งกระบวนการบันทึกภาพต้องใช้

เวลามาก และพ้ืนที่ที่ใช้ในการตรียมการบันทึกภาพนั้นเป็นไปอย่างยุ่งยาก จึงเกิดกระบวนการซ้อน

เพลทจ านวนมากขึ้น ทั้งยังกลายเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างผลงาน ดังเช่น “Two Ways of Life” ใน

ภาพที่ 4 โดย ออสการ์ เรย์ลันเดอร์ (Oscar Rejlander (ค.ศ.1813-1875)) ที่ใช้ภาพถ่ายจ านวน

มากกว่า 30 เพลท เพ่ือใช้ในการสร้างภาพผลงานทีม่ีความซับซ้อนเกินจริง 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพผลงาน “Two Ways of Life” โดย ออสการ์ เรย์ลันเดอร์. ค.ศ. 1857 

ที่มา : Common Wikimedia.(2011). Oscar Gustave Rejlander. Retrieved 27 January 2020,  

form https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscar-gustave-rejlander_two_ways_of_ 

life.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscar-gustave-rejlander_two_ways_of_%20life.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscar-gustave-rejlander_two_ways_of_%20life.jpg
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โดยภาพถ่ายของ เรย์ลันเดอร์ ภาพนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมฝาผนังของ 

รัฟฟาเอลโล ซานซีโอ ดา อูร์บีโน (Raffaello Sanzio da Urbino) จิตกรชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงในยุค

ฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (High Renaissance) โดยการอ้างอิงวิธีการทางศิลปะ ความท้ายท้ายของศิลปินรุ่น

ก่อน รวมไปถึงจุดประสงค์ทางศีลธรรมอันสูงส่ง ภาพ “Two Ways of Life” ได้พยายามบอกเล่า

เรื่องราวของชายคู่หนึ่งที่มีเส้นทางที่แตกต่างกันของชีวิต โดยเชื่อมเส้นทางของศีลธรรม โยงเข้ากับ

บาปที่พัวพันอย่างดาษดื่น ด้วยวิธีการแบ่งส่วนของการจัดองค์ประกอบของภาพที่แสดงฉากของชีวิตที่

ขัดแย้งกัน ท่ามกลางชายหนุ่ม และบาทหลวงผู้ปราดเปรื่อง 

 ศิลปินที่ใช้สื่อภาพถ่ายในยุคแรกเลือกใช้โครงสร้างและมุมมองจากงานจิตรกรรมใน

คริสต์ศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยู่ช่วงยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) เป็นส่วนใหญ่ โดยการสร้างผลงาน

ภาพถ่ายที่ถอยห่างจากความคมชัดของภาพ สร้างความนุ่มนวลเช่นเดียวกับภาพเขียน มีการจัดวาง

องค์ประกอบของฉากหลัง (Background) อย่างประณีตราวกับฉากละครเวที เพ่ือขับเน้นให้เกิดความ

งามขององค์ประกอบของฉากหน้า (Foreground) ผู้ชมจะสัมผัสกับภาพในแนวระนาบที่ไม่มีความลึก

มากนัก ในแบบละครเวที (Tableau vivant) ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบในภาพที่มีความคมชัด วิธีการ

ดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นวิธีปฏิบัติในการสร้างสรรค์รูปแบบหนึ่งในเวลาต่อมา  

นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการร่างภาพอย่างระเอียด เพ่ือใช้ในการเตรียมจัดวางองค์ประกอบให้

ลงตัว ด้วยการน าภาพหลายๆ ภาพมาปะติดลงบนกระดาษแล้วบันทึกภาพซ้ าอีกครั้ง เพ่ือลบร่องรอย

ของการปะติด และสร้างความเข้าใจต่อภาพว่าเกิดจากการบันทึกเพียงครั้งเดียว ดังเช่นผลงานชื่อ 

“fading away” (ภาพท่ี 5) โดย เฮนรี พีช โรบินสัน (Henry Peach Robinson)  

เฮนรี พีช โรบินสัน (Henry Peach Robinson) เป็นทั้งจิตรกร และช่างภาพซึ่งเป็นเพ่ือนร่วม

สตูดิโของ เรย์ลันเดอร์ (Oscar Gustave Rejlander) เขาเริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ปี ค.ศ. 1852 และเริ่มต้น

การเป็นช่างภาพอาชีพตั้งแต่ปี ค.ศ. 1857 โดยผลงานดังกล่าวพยายามแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือน

ใจให้แก่ผู้ชม โดยน าเสนออารมณ์โศกเศร้าของครอบครัวหนึ่ง ที่ก าลังจะสูญเสียบุตรสาวที่ป่วยด้วย 

วัณโรค สมาชิกในครอบครัวต่างรายล้อมเธอด้วยความเป็นห่วงและวิตกกังวล ผลงานดังกล่าวได้ใช้

วิธีการสร้างภาพจากการถ่ายภาพทั้งหมด 5 เนกกาทีฟ ซึ่งเป็นการท าลายข้อจ ากัดของการถ่ายภาพใน

ช่วงเวลานั้น เริ่มจากภาพบรรยากาศท่ีบันทึกจากฉากท่ีสร้างขึ้น (Theatrical scenery) และเตรียมตัว

แบบ (models) เข้าฉากในแต่ละส่วนของภาพ โดยมุ่งเน้นภาพให้ผู้ชมสะเทือนใจ (Emotional) กับ

อารมณ์ในภาพเป็นส าคัญ การแสดงสีหน้าของแบบ การจัดวาง และการใช้น้ าหนักของแสงที่มีลักษณะ
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เดียวกับงานจิตรกรรมของกลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล (Pre-Raphaeltie) (ศิลปะของอิตาลีก่อนสมัย

ราฟาเอล)) ที่เฟ่ืองฟูในอังกฤษ(เอนก นาวิกมูล, 2548)  

 

 

ภาพที่ 8 ชื่อผลงาน “Fading Away” โดย เฮนรี พีช โรบินสัน. ค.ศ.1858 

ที่มา : Common Wikimedia.(2017). Henry Peach Robinson. Retrieved 27 January 2020, 

form https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fading_Away.jpg 

การสร้างสรรค์แบบพิคทอเรียล (Pictorial) 

ช่วงเวลาของงานภาพถ่ายพิคทอเรียลลิสต์ (Pictorialism) ในยุโรปอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1886-

1920 (พ.ศ. 2429 - 2463) ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้นจบลงประมาณ ค.ศ. 1930 โดยประมาณสิบปี

หลังจากยุโรป ในช่วงศตวรรษท่ี 19 สังคมยุโรปเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่าโลกสมัยใหม่ 

ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บรรดาชนชั้นสูง และชนชั้นศาสนาที่เคยมี

บทบาทต่อสังคมต่างเสื่อมอ านาจลงไปตามกาลเวลา เกิดชนชั้นใหม่ที่เรียกว่า  "ชนชั้นกลาง" เป็นครั้ง

แรก และเกิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า ทุนนิยม (Capitalism) ดังนั้นความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมย่อมมีผลต่อกระบวนความคิดของสมาชิกในสังคมเสมอ และนั่นย่อมมีผลต่องานศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม และการเมืองด้วยเช่นกัน จิตรกรรมแห่งยุคสมัยต่างละทิ้งการบอกเล่าเรื่องราวใน

ต านานหรือเรื่องราวทางศาสนา จากนั้นเริ่มหันมาเขียนภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตสามัญชนมากขึ้น ภาพ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fading_Away.jpg
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ทิวทัศน์ ภาพหุ่นนิ่ง ดังเช่นงานจิตรกรรมแบบอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) โดยนวัตกรรมการ

ถ่ายภาพได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว งานพิคทอเรียลลิสม์จึงเป็นภาพสะท้อนสังคม หรือโลกอุดมคติ

ของยุคสมัยนั้น เป็นการมองโลกในแง่ดี มีความหวัง มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่า  "อารยธรรม

ตะวันตก" ตลอดจนเป็นภาพที่เน้นความงามแต่เลือนลางพร่ามัวเหมือนอยู่ในความฝัน ปราศจากความ

คมชัดในแง่เทคนิคภาพถ่าย สีที่ใช้ในภาพก็เป็นสีที่ดูงดงามเหนือจริง  แม้ว่าสิ่งที่อยู่ในภาพ (Subject) 

จะมีความหลากหลาย ตั้งแต่ภาพครอบครัว ภาพเด็ก หญิงสาว คนชรา สภาพบ้านเมือง  หรือ

แม้กระท่ังของตกแต่งประจ าบ้าน และอ่ืนๆ อีกมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ภาพถ่ายพิคทอเรียลลิสม์มีร่วมกัน 

คือการมองโลกท่ีงดงามอ่อนโยน และเหนือจากความเป็นจริงอันโหดร้ายของชีวิต  

ความงามที่เหมือนฝันนี้เองที่ท าให้พิคทอเรียลลิสม์เป็นที่นิยมติดต่อเป็นเวลายาวนาน แต่ก็

มิได้ยั่งยืนเหนือธรรมชาติ เมื่อโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 แทบทุกประเทศในยุโรปต่างย่อยยับ

เพราะผลจากสงคราม ซึ่งมีผลต่อทัศนคติของสังคมอีกเช่นกัน อารยธรรมที่ชาวยุโรปเชื่อมั่น ท้ายที่สุด

แล้วได้น าสู่ความขัดแย้ง และสงครามครั้งใหญ่ที่สุดที่โลกยุคนั้นเคยพบเห็น เมื่อโลกอุดมคติเปลี่ยนไป 

งานพิคทอเรียลลิสม์จึงเสื่อมความนิยมลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจุดนี้เป็นที่น่าสังเกตว่างานพิคทอเรียลลิสม์

ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เสื่อมความนิยมลงอย่างฉับพลันเหมือนที่เกิดขึ้นในยุโรป ความเห็นส่วนมากเห็น

พ้องว่าเป็นเพราะสหรัฐอเมริกานั้น ไมไ่ด้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 1 มากมายนัก หรือแทบ

จะไมไ่ด้รับกระทบเลย เพราะสนามรบนั้นอยู่ห่างไกลในอีกทวีปหนึ่ง ส่วนทหารของสหรัฐอเมริกาเองก็

ได้เข้าสู่สงครามในช่วงท้าย โดยวางตัวเป็นกลางมาเกือบตลอดระยะเวลาของสงคราม ดังนั้นโลกใน

ความคิดของสังคมอเมริกันจึงไม่ได้เปลี่ยนอย่างเฉียบพลันเหมือนยุโรป จุดเสื่อมของพิคทอเรียลลิสซึม

ในอเมริกาเหนือจึงเกิดขึ้นจากความเบื่อหน่ายกับความซ้ าซากของวิธีน าเสนอ หรือปัจจัยอ่ืนในสังคม

อเมริกันเอง อย่างไรก็ตามการสิ้นสุดของรสนิยมแบบพิคทอเรียลลิสม์ได้เปิดทางให้กับศิลปะภาพถ่าย

แนวใหม่ ในยุคที่เรียกว่า ศิลปะภาพถ่ายสมัยใหม่ (Modern Photography) ซึ่งน าภาพถ่ายเข้าสู่ลัทธิ

ศิลปะสมัยใหม(่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยฑรรมาธิราช, 2553) 

ผลงานจ านวนมากของ เฮนรี พีช โรบินสัน (Henry Peach Robinson) ล้วนมีความเชื่อที่ว่า

ภาพถ่ายควรแสดงอารมณ์ความรู้สึก เพ่ือโน้มน้าวผู้ชมให้คล้อยตามต่ออารมณ์ของภาพถ่ายนั้นๆ ใน

ยุคที่เกิดความแบ่งแยก และความขัดแย้งระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ โรบินสันได้น าเสนองาน

ทฤษฎีของเขาในการประชุมของ The photographic society of Scotland ซึ่งเป็นงานเขียนที่มีชื่อ

ว่า “Pictorial Effect in Photography”    
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"Any dodge, trick and conjuration of any kind is open to the photographer's 

use.... It is his imperative duty to avoid the mean, the base and the ugly, and to aim 

to elevate his subject.... and to correct the unpicturesque....A great deal can be done 

and very beautiful pictures made, by a mixture of the real and the artificial in a 

picture."(Ruby, 1999) 

“ทุกๆ เล่ห์เหลี่ยม อุบาย หรือการเล่นกล ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ช่างถ่ายภาพทุกคนใช้ทั้งนั้น มัน

เป็นหน้าที่ที่เลี่ยงไม่ได้ของช่างภาพ เพราะการถ่ายภาพให้สวยงามนั้นต้องอาศัยทั้งมุมมอง และเทคนิค

ต่างๆ มากมายเพ่ือหลบเลี่ยงความไม่สวยงามที่จะเกิดข้ึนในภาพถ่าย” 

แม้จะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในเชิงลบ และถูกตัดสินว่าผลงานของเขามีความ

เป็นงานปะติด มากว่าการพิมพ์ภาพ แต่ในภายหลังวิธีคิดของการสร้างผลงานภาพถ่ายพิคทอเรียลได้

กลายเป็นมาตรฐานให้กับแนวคิดทางการถ่ายภาพในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 รวมไปถึงการได้รับความ

นิยมอย่างมากในฐานะงานศิลปะภาพถ่าย โดยเริ่มมีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็น

วิธีคิดกระแสหลักในช่วงประมาณปี 1885 โดยมีผลมาจากการพัฒนาภาพถ่ายระบบกระจกแห้ง   

(Dye Plate) ไปจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก่อนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่(Modernity)(พิจักษณ์ ทนันชัย

บุตร, 2559) 

สเตรท โฟโตกราฟฟี ( Straight Photography ) 

สเตรท โฟโตกราฟฟี (Straight Photography)  หมายถึงภาพถ่ายที่บันทึก และน าเสนอ

อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีการแต่งเติมให้ภาพนั้นดูผิดเพ้ียนจากเนกาทีฟ นั่นคือถ่ายภาพมาอย่างไร 

ก็อัดขยายภาพออกมาตามนั้น และตามความหมายนี้ท าให้ภาพถ่ายส่วนใหญ่ที่พบเห็น เข้าข่ายของ      

สเตรท โฟโตกราฟฟีแทบทั้งสิ้น เช่นภาพถ่ายในหนังสือ นิตยสาร ข่าว โฆษณา รูปติดบัตร ภาพบุคคล 

ภาพทิวทัศน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในทางประวัติศาสตร์ศิลป์ เมื่อกล่าวถึงสเตรท โฟโตกราฟฟีจะ

หมายถึงกระบวนคิดเชิงปรัชญาของงานศิลปะภาพถ่ายประเภทหนึ่ง ซึ่งอยู่ในแนวคิดของลัทธิศิลปะ

สมัยใหม่ (Modernism) หรือภาพถ่ายสมัยใหม่ (Modern Photography) ซึ่งมีบทบาทและมีอิทธิพล

อย่างสูงตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 20 จนถึงปัจจุบัน 

แนวคิดของ “สเตรท โฟโตกราฟฟี” ตามลัทธิศิลปะสมัยใหม่เชื่อว่าภาพถ่ายมีวิธีการบอกเล่า

เรื่องราวที่แตกต่างจากจิตรกรรม หรือศิลปะแขนงอ่ืน เนื่องจากภาพถ่ายเป็นภาพนิ่ง จึงมีวิธีบอกเล่า

เรื่องราวแตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวหรือภาพยนตร์ ภาพถ่ายคือการบันทึกชีวิต หรือโลกแห่งความ
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เป็นจริง แต่ทว่าความเป็นจริงที่บันทึกไว้ในภาพถ่ายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของวินาทีเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น 

เหตุการณ์หนึ่ง เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน 30 นาที แต่ในภาพถ่ายหนึ่งภาพ เวลาที่ใช้เปิด ปิด รูรับแสง และ

เก็บภาพหนึ่งไว้ อาจกินเวลาแค่ 1 / 125 วินาที ดังนั้นสิ่งที่เห็นในภาพถ่ายหนึ่งภาพ จึงเป็นบันทึกของ

สิ่งที่เกิดขึ้นในชั่ว 1/125 วินาที เท่านั้น) ด้วยเหตุนี้ในภาพถ่ายหนึ่งภาพ ผู้ดูภาพจะไม่สามารถรับรู้

เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวินาทีก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้น แม้ว่าเหตุการณ์เดียวกันจะมี

การบันทึกภาพเก็บไว้หลายเฟรมติดต่อกันในแต่ละเฟรม แต่ยังคงเป็นภาพเศษเสี้ยวของวินาทีอยู่ดี 

และอีกประการหนึ่งคือ แนวคิดสเตรท โฟโตกราฟฟี ยังเชื่อว่าภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งสองมิติ อยู่บน

แผ่นกระดาษ และอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเสมอ ดังนั้นผู้ดูภาพจะเห็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในกรอบสี่เหลี่ยม

นี้เท่านั้น ดังนั้นความเป็นจริงในภาพจึงเปรียบเสมือนความจริงที่มองผ่านสายตาของช่างภาพ

(สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยฑรรมาธิราช, 2553) 

ในประเด็นนี้ จอห์น ชาร์คอฟสกี (John Szarkowski) อดีตผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

สมัยใหม่นครนิวยอร์ค (Museum of Modern Art) ได้วิเคราะห์และสรุปลักษณะเฉพาะของงาน

ภาพถ่าย โดยแยกออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ 

1 วัตถุรูปธรรม (The Thing Itself)  

2 รายละเอียด (The Detail) 

3 กรอบ (The Frame)  

4 เวลา (Time)  

5 มุมในการมองทัศนียภาพ (Vantage Point) 

อิทธิพลจากศิลปะเชิงภาพถ่าย 

 ในคริสต์ศตวรรษที่  20 ศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิด (Conceptual Photography) ได้

ขยายตัวออกไปมากมายหลายประเภท โดยงานภาพถ่ายประเภทนี้ มีแนวความคิด (Concept) เป็น

หลักส าคัญ ซ่ึงวิธีน าเสนอนั้นกลายเป็นเพียงสื่อที่ใช้ส าหรับส่งข้อความ หรือแสดงความเห็น ความรู้สึก

ของผู้สร้างงานนั้น การเลือกวิธีน าเสนอขึ้นอยู่กับเนื้อหา อารมณ์ที่ผู้สร้างงานเห็นว่ าเหมาะสมกับ

แนวคิด และไม่จ ากัดอยู่กับเทคนิค หรือทฤษฎี อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติช่างภาพ หรือศิลปินจะไม่

เปลี่ยนวิธีน าเสนอ หรือเทคนิคที่ ใช้บ่อยครั้งนัก เช่น  คนท างานภาพขาวด าแบบโซนซิสเต็ม        

(Zone System) อย่างจริงจังนั้นมักไม่ค่อยมีใจเปลี่ยนไปท างานสื่อผสม คนถนัดงานในสตูดิโอก็จะไม่
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ค่อยอยากออกมาเดินถนนถ่ายภาพสารคดี คนที่สร้างงานภาพถ่ายแบบบอกเล่าอารมณ์ หรือ

ประสบการณ์ชีวิตก็จะท างานแนวดังกล่าวไปเรื่อย แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เป็นอิสระ 

และเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทดลองสิ่งใหม่ในชีวิต หรืออาจเบื่อหน่ายกับความจ าเจ มีศิลปิน

หลายคนที่ท างานศิลปะเชิงความคิดในรูปแบบของสื่อผสม ที่มีความสามารถในการสร้างภาพขาวด า

ตามแบบโซนซิสเต็มที่งดงามกว่าช่างภาพทิวทัศน์ (Landscape) โดยทั้งหมดเป็นเรื่องของทางเลือก 

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้กระบวนการภาพถ่ายกระบวนการหนึ่งอาจใช้เวลาไม่นาน แต่การเป็นเลิศใน

กระบวนการนั้นต้องใช้เวลา และประสบการณ์ชั่วชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงมีช่างภาพ หรือศิลปินจ านวนไม่

น้อยจะเลือกเน้นเฉพาะแนวทางที่ตนเลือกไว้เท่านั้น(สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยฑรร

มาธิราช, 2553) 

เดวิด ฮ็อกนี่ย์ (David Hockey) เกิดเมื่อ ค.ศ.1937 ศิลปินชาวอังกฤษผู้ เป็นหนึ่งใน

ขบวนการศิลปะอาร์ต (Pop Art) ซึ่งเป็นพลวัตรหนึ่ง ที่ล้อไปกับรากฐานบริบทสังคมที่เป็นไปในทาง

บริโภคนิยม โดยความเชื่อที่ว่าศิลปะจะต้องสร้างความตื่นเต้นฉับพลันทันใดแก่ผู้ ชม ดังนั้น เนื้อหา

ศิลปะของป็อปอาร์ตจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน 

และสังคมในปัจจุบันที่ก าลังได้รับความสนใจ หรือวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนั้น ซึ่งอาจนับว่าเป็นผลต่อ

ยอดของการเปลี่ยนทิศทางแนวทางศิลปะมาตั้งแต่ศิลปะแนวสัจนิยม (Realism) ซึ่งได้เริ่มต้นไว้ในช่วง

ปลายคริสต์ศตวรรษ 18 โดยฮอกนียใ์ช้ทั้งงานจิตรกรรม และภาพถ่ายเป็นสื่อในการท างาน โดยในการ

ท างานที่เกี่ยวข้องกับสื่อภาพถ่ายนั้นเป็นการท างานเชิงทดลอง การปะติดภาพ (Collage) ที่ศิลปินยุค

ก่อนหน้าได้ปฏิบัติกัน ในปี ค.ศ. 1968 ฮ็อกนีย์เริ่มใช้การถ่ายภาพเพ่ือบันทึกภาพเป็นข้อมูลส าหรับ

งานจิตรกรรม และได้เริ่มเรียนรู้การถ่ายภาพจ านวนมากควบคู่ไปกับการร่างภาพด้วยปากกา และหมึก  

“After a while I bought a better camera and I tried using a wide-angle lens because I 

wanted to record a whole room or an entire standing figure. But I hated the pictures I 

got. They seemed extremely untrue. They depicted something you never actually saw. 

It wasn't just the lines bending in ways they never do when you look at the world. 

Rather it was the falsification your eye doesn’t see ever that much in one glance. It' s 

not true to life.”(Weschler, 1984) 

บทความข้างต้นท าให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮอกนีย์กับการถ่ายภาพ โดยตัวแปรที่เขาได้ให้

ความส าคัญในเรื่องของมุมในการมองทัศนียภาพ (Vantage Point) โดยชี้ว่าการมองผ่านเลนส์กล้อง
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ในช่วงเลนส์ที่กว้าง (Wide Angle Lens) นั้น มีความผิดเพ้ียนของเส้นน าสายตา (Perspective) มัน

ไม่ใช่แค่ลักษณะของการบิดเบี้ยวของเส้นที่เราไม่เคยเห็นหากเรามองโลกด้วยตาเปล่า แต่ยังมันมีความ

แตกต่างของสัดส่วนต่างๆ ในภาพ ซึ่งเป็นความผิดพลาดในการมองเห็น 

จนเมื่อปี ค.ศ. 1982 ฮอกนีย์ได้เผยแพร่ผลงานชุด “Drawing with a camera” ซึ่งได้ถูกจัด

ขึ้นที่ André Emmerich Gallery และได้รับเชิญให้พูดถึงภาพถ่ายที่พิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์

อัลเบิร์ต (V&A - Victoria and Albert Museum) 

 

 

ภาพที่ 9 ชื่อผลงาน “Sun on the Pool” โดย เดวิด ฮ็อกนี่ย์. ค.ศ. 1982 

ที่มา : The Redux Blog. (2012). Splash into Summer. Retrieved 2 February 2020, 

https://reduxartcenter.files.wordpress.com/2012/06/hockney-sun-on-the-pool1.jpg 

 อย่างไรก็ตามผลงานชุด “Drawing with the camera” ได้เกิดจากการถ่ายภาพสถานที่

(Subjects) เดียวกันซ้ าๆ ด้วยฟิล์มโพราลอยด์ จากมุมมอง (Perspective) และช่วงเวลา (Times) ที่

แตกต่างกัน จากนั้นน ามาวางต่อกันจนประกอบกันจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้าน รวมไปถึงการถ่ายอีกครั้ง

เมื่อพบเห็นความไม่กลมกลืนกันระหว่างการเชื่อมต่อของภาพแต่ละภาพ จนเกิดความเชื่อมโยงที่

ชัดเจนด้วยเวลา อีกท้ังประสบการณ์ของความสัมพันธ์จากส่วนหนึ่งไปสู่อีกส่วนหนึ่ง ด้วยวิธีการปะติด

ที่เป็นระบบจนเกิดแนวตาราง (Grid) เมื่อเวลาของกระบวนการพิจารณา รวมไปถึงการถ่ายภาพจบลง 

ภาพที่ปรากฏจะแสดงให้เห็นภาพที่มีความหลากหลายทางทัศนมิติ (Multiple perspective) ของ
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พ้ืนที่ (Space) มีลักษณะราวกับก าลังเคลื่อนไหว (Movement) หรือจิกซอว์ (Jigsaw) ที่ดวงตาของ

ผู้ชมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยใช้หลักการอ้างอิงวิธีการมองแบบงานจิตรกรรมลัทธิคิว

บิสม์ (Cubism) ซึ่งฮอกนีย์ได้เริ่มต้นจากการถ่ายภาพพ้ืนที่ภายในห้องนั่งเล่น สวน ไปจนถึงสระว่าย

น้ าภายในบ้านของเขา  

 ชัค โคลส (Chuck Close) เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1940 ศิลปินชาวอเมริกันที่ใช้ทั้งสื่อจิตรกรรม 

และสื่อภาพถ่ายในการสร้างสรรค์ ผลงานที่โดดเด่นของเขามักเป็นภาพบุคคล (Portraits) ที่มีขนาด

ใหญ่มหึมา และเหมือนจริงราวกับภาพถ่าย ซึ่งกล่าวถึงความงามตามความเชื่อแบบโฟโต้เรียลลิสม์ 

(Photorealism) โดยผลงานประเภทนี้มักใช้ภาพถ่ายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ส าคัญในขั้นตอนการท างาน 

เนื่องด้วยคุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพในยุคนั้นสามารถจับภาพช่วงเวลาในขณะหนึ่งได้อย่างแม่นย า 

การวาดภาพจึงมักอ้างอิงจากภาพถ่ายเพ่ือความเหมือนจริงและเป็นยิ่งกว่า  โดยตลอดระยะเวลาใน

การท างานของเขา ภาพบุคคลถือเป็นสาระส าคัญในการท างานสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อหลากหลายชนิด

ในการวาดเขียน เช่น หมึกปากกา กราไฟท์ ดินสอสี สีน้ า หมึก แผ่นแสตมป์บนกระดาษ หรือการใช้

นิ้วมือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในการท างาน การเรียนรู้เทคนิคงานพิมพ์ภาพเกือบทุกแบบ เทคนิค

ทอพรม (Jacquard Tapestries) การปะติด (Collage) ผลงานด้วยกระดาษ รวมไปถึงการเรียนรู้การ

ท างานภาพถ่ายโพลารอยด์ (Polaroid Film) 

 ในช่วงเริ่มต้นของการเตรียมการถ่ายภาพนั้น โคลสได้ตั้งสมมติฐานต่อของการถ่ายภาพบุคคล

ในแบบที่ช่างภาพอาชีพไม่เคยนึกถึงมาก่อน นั้นคือการถามถึงคติความงาม (Aesthetic) ของถ่าย

ใบหน้าด้านหน้าตรง (Mug shots) โดยเริ่มท างานชุดเริ่มต้นด้วยการถ่ายใบหน้าของตนเอง (Self-

portrait) ด้วยมุมมองที่น่าอึดอัด การสะท้อนของกระจกเลนส์ รวมไปถึงแสงเงาที่ตรงไปตรงมา รวม

ไปถึงการใช้ลักษณะเฉพาะตัว (Characteristic) ที่ได้จากภาพโพราลอยด์ในยุคเริ่มต้นที่สถาบัน

เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ซึ่งสามารถสร้างภาพที่มีขนาดใหญ่ โดยใช้ห้องถ่ายท าและกล้องของ

พิพิธภัณฑ์ เขายังใช้วิธีการประกอบกันของภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยเทคนิคโพราลอยด์ดังกล่าว 

ดังเช่นผลงานชื่อ “Self-Portrait/Composite/Nine Parts” ค.ศ. 1979 (ภาพที่ 10)  หากมองจาก

มุมมองของกล้อง (Camera viewpoint) จะสังเกตเห็นพ้ืนที่ว่างที่ขอบด้านซ้าย และด้านขวานั้นมี

ความไม่สมดุลกันเพ่ือล้อไปกับการประกอบกันของภาพ รวมไปถึงสร้างลักษณะเฉพาะที่ให้ความ

ความรู้สึกราวกับอ่อนแรง 
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ภาพที่ 10 ชื่อผลงาน “Self-Portrait/Composite/Nine Parts” ค.ศ. 1979 

ที่มา : Official Chuck Close website. (2014-2016). Work. Retrieved 9 February 2020, 

http://chuckclose.com/work081.html 

 Close has often expressed his dislike of being termed a realist painter, pointing 

out that he is just as interested in artifice as in realism. This applies equally to his 

photography, as is implicit in the daguerreotypes he began producing in 1999, this 

being a medium that combines a striking ability to convey pictorial information with 

great intensity and an elusive, shimmering surface quality that makes the image seem 

like something conjured up by an illusionist.(Finch, 2007)  
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ภาพที ่11 ชื่อผลงาน “Phil” โดย ชัค โคลส ค.ศ. 2001 
ที่มา : Christopher Finch, Chuck Close Work(Munich: Prestel, 2007), 283  
 โคลสมักแสดงว่าไม่พอใจต่อการถูกเรียกว่าเป็นจิตรกรสัจนิยม (Realist painter) ขาจึงได้

เน้นย้ าให้เห็นว่าตนมีความสนใจ และให้ความส าคัญต่อวิธีคิดแบบสัจนิยม (Realism) โดยใช้

กระบวนการถ่ายภาพดาแกโรไทป์ให้เป็นสื่อที่มีคุณค่าทัดเทียมกับผลงานจิตรกรรม โดยใช้การ

ผสมผสานวิธีการสื่อสารภาพที่มีความโดดเด่นของภาพถ่ายแบบพิคทอเรียล รวมเข้ากับระบบภาพ

แบบดาแกโรไทป์ที่ต้องใช้ความพยายามในการสร้าง ความมันวาวของพ้ืนผิวที่มีลักษณะเฉพาะตัวโดย

ล้อกับแสงราวกับเวทมนตร์ ในปี ค.ศ. 1995 โคลสเริ่มค้นคว้ากระบวนการภาพถ่ายดาแกโรไทป์ ซึ่งถือ

เป็นกระบวนการที่ยากมาก หากเทียบกับกระบวนการภาพถ่ายในเวลานั้น อย่างไรก็ตามเป็นเวลา

หลายปีหลังจากนั้นที่เขาพยายามทดลองเพ่ือจะควบคุมเทคนิค จนในปี ค.ศ. 1999 จึงเริ่มผลิตผลงาน

ดาแกโรไทป์ โดยได้ร่วมงานกับช่างภาพผู้เชี่ยวชาญ และให้ความกระจ่างในเรื่องระบบดาแกโรไทป์

อย่าง Jerry Spagnoli จนเมื่อปี ค.ศ. 2009 ได้ปรากฏชุดผลงานดาแกโรไทป์ในนิทรรศการศิลปะที่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเฮกเชอร์ (The Heckscher Museum of Art in Huntington, New York)  
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 ในแง่ของกระบวนการ (Process) โคลสได้น าวิธีการใช้แฟลชสตูดิโอจากผลงานโพราลอยด์

ของเขา ซึ่งให้แสงที่แข็งกระด้างเมื่ออยู่บนโพราลอยด์ น ามาใช้กับภาพบุคคลในกระบวนการ          

ดาแกโรไทป์ ท าให้ภาพขาวด านั้นให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจ และเปี่ยมไปด้วยความเป็นทันสมัย รายละเอียด

ที่ครบถ้วน อีกทั้งยังมีความน่าหลงใหลของตัวสื่อ ภาพถ่ายดาแกโรไทป์ของโคลสนั้นมีความ

ตรงไปตรงมา ที่มีความคล้ายคลึงกับผลงานจิตรกรรมขาวด าของเขาในช่วงปี ค.ศ.1967-1970 โดย

แบบ (Models) ที่โคลสน ามาอยู่ในภาพถ่ายดาแกโรไทป์นั้น ล้วนเป็นคนที่เคยอยู่ในผลงานจิตรกรรม

แต่มีอายุที่มากขึ้น ปราฏการณ์เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเวลา ดังเช่นในผลงาน 

“Phill” ค.ศ. 2001 ดังภาพที่ 11 โดยที่ภาพจิตรกรรมใบหน้าของเขาได้ถูกเขียนขึ้นก่อนหน้านั้นถึง 

32 ปี 

สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปนิพนธ์ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปนิพนธ์ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ชุด คือประวัติศาสตร์การ

ถ่ายภาพระบบดาแกโรไทป์ ศิลปะกับภาพถ่าย และอิทธิพลจากศิลปะเชิงภาพถ่าย โดยสามารถสรุป

ใจความได้ดังนี้ 

ภาพถ่ายในยุคแรกเริ่มนั้น ได้ถูกพัฒนามาจากปราฏการณ์ธรรมชาติ เมื่อมนุษย์มีความเข้าใจ

ในหลักของการตกกระทบของแสงและภาพหัวกลับ ซึ่งต่อมาจิตรกรในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ได้น าหลัก

ดังกล่าวมาใช้ส าหรับช่วยบันทึกภาพผ่านงานวาดเส้น หรืองานจิตรกรรม จนเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษ  

ที ่15 จึงได้เกิดกล้อง (Camera Obscura) เพ่ือใช้ส าหรับช่วยในการร่างภาพ และได้กลายเป็นอุปกรณ์

ที่แพร่หลายอย่างมากในการท างานจิตรกรรมในยุโรป จนล่วงเข้าสู่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17  ซึ่งเป็นยุค

รุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ได้พัฒนากล้อง และเลนส์ให้มีความสะดวก จน

สามารถแสดงภาพที่คมชัดมากขึ้น ทั้งยังได้มีการน าความรู้เรื่องการเล่นแร่แปลธาตุโบราณมาพัฒนา

ต่อจนกลายเป็นองค์ความรู้ทางเคมี และได้พยายามทดลองค้นหาแร่ธาตุส าหรับใช้ปรุงสารเคมีให้

สามารถบันทึกภาพที่ได้จากกล้องที่มีอยู่ก่อนแล้ว จนท้ายที่สุดได้พบว่าเงินไนเตรท (Silver nitrate) มี

การเปลี่ยนแปลงเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ แต่ก็ยังไม่สามารถคงสภาพใดๆ ไว้ได้ จนช่วงเวลาไม่นาน

นักจึงมีการค้นการคงสภาพ (Fixer) และเกิดค าว่าภาพถ่าย (Photography) ขึ้นในเวลาต่อมา 

การถ่ายภาพระบบดาแกโรไทป์ (Daguerreotype) คือกระบวนการถ่ายภาพบนแผ่นโลหะ 

โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการน าระบบไดโอรามา (Diorama) ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 กล่าวคือ 

ฉากจ าลองทัศนียภาพในโรงละคร ที่มีการจัดแสงสีเลียนแบบธรรมชาติเพ่ือสร้างความรู้สึกสมจริง
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ให้กับคนดูละคร ที่ถูกคิดขึ้นโดย หลุยส์ ฌาคส์ มังเด ดาแกร์ (Louis-Jacques Mande ่ Daguerre, 

ค.ศ.1787-1851) มาพัฒนาร่วมกับกระบวนการเฮลีโอกราฟฟี (Heliography) ซึ่งได้ถูกคิดค้นขึ้นโดย 

โฌเซฟ นีเซฟฟอร์ เนียปส์ ในปี ค.ศ. 1826 โดยทั้งคู่พยายามหาส่วนผสม รวมทั้งรูปแบบที่เหมาะสม

ในการการสร้างระบบภาพถ่ายเชิงพาณิชย์ขึ้น แต่หลังจากที่ เนียปส์ ผู้ร่วมค้นคว้าได้เสียชีวิตลง       

ดาแกร์ได้น าเอาผลงานการค้นคว้าของเนียปส์มาพัฒนาต่อ จนเมื่อปี ค.ศ. 1839 ก็สามารถสร้าง

กระบวนการบันทึกภาพได้ส าเร็จ แม้ในเวลาเดียวกันนั้น เริ่มมีการค้นคว้ากระบวนการภาพถ่ายขึ้น

หลายแบบ แต่เนื่องจากกระบวนการถ่ายภาพแบบดาแกร์เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดภาพขึ้นบนผิว

โลหะที่มีคุณค่า ทั้งยังมีความคมชัดที่มากกว่า ท าให้ดาแกโรไทป์แพร่หลายอย่างรวดเร็วทั้งในยุโรป 

และอเมริกา จนกลายเป็นธุรกิจการถ่ายภาพ และเกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้นอย่างมากมาย 

ภาพถ่ายดาแกร์ได้ถูกใช้งานอย่างหลากหลาย ทั้งการบันทึกภาพสถานที่ หรือเพ่ือการรายงาน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การปฏิบัติการทางการแพทย์ในการศึกษา และเก็บข้อมูลร่างกายมนุษย์ รวม

ไปถึงการบันทึกภาพปราฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น สุริยุปราคา แต่สิ่งที่ท าให้ระบบดาแกโรไทป์

แพร่หลายและได้รับความนิยมมากที่สุด คือการถ่ายภาพบุคคล โดยแทบทุกบ้านจะต้องมีภาพบุคคล

ในครอบครัวของตนที่ถ่ายด้วยระบบนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวจึงถือเป็นการเปิดยุคสมัยของโลกแห่งการ

สื่อสารด้วยภาพ โดยส าหรับในประไทยนั้น ระบบดาแกโรไทป์ได้เข้ามา 6 ปีให้หลัง โดยทางบาทหลวง

ชาวฝรั่งเศสของคริสตจักร ได้เป็นผู้น าความรู้เรื่องการถ่ายภาพเข้ามาในช่วงปลายรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 และได้รับความยอมรับจากชนชั้นเจ้านาย ในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 โดยภาพส่วนใหญ่ที่ปรากฏหลักฐานนั้น มัก

เป็นภาพบุคคลที่ถูกใช้ในด้านการทูตเป็นหลัก  

ศิลปะเชิงภาพถ่ายนั้นสามารถสรุปสาระส าคัญโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ ภาพถ่ายในยุค

แรกนั้นอยู่ในช่วงปลายคริสต์ศตรวรรษที่ 18 โดยถูกพัฒนาขึ้นจากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง

ฟิสิกส์ และเคมี จึงยังไม่ได้รับการยอมรับจากศิลปินว่ามีคุณค่าเชิงศิลปะ เป็นเพียงงานช่างเชิงเทคนิค 

เนื่องจากในยุคเริ่มต้นนั้นผู้ถ่ายภาพยังต้องค านึกความคมชัดของภาพเป็นหลักส าคัญ ซึ่งไม่ง่ายนัก

ส าหรับภาพถ่ายในยุคแรก อีกทั้งยังขาดวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะที่ละเอียดอ่อนในแบบงาน

จิตรกรรม จนช่วงเวลาต่อมาคือภาพถ่ายพิคทอเรียลลิสม์ (Pictorialism) ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อสังคมยุโรปเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่าโลกสมัยใหม่ ทั้งทางเศรษฐกิจ 

การเมือง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บรรดาชนชั้นสูง และชนชั้นศาสนาที่เคยมีบทบาทต่อสังคมได้

เสื่อมอ านาจลง จิตรกรจึงเริ่มหันมาเขียนภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตสามัญชนมากขึ้น ภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่น
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นิ่ง ดังเช่นงานจิตรกรรมแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism) ดังนั้นผลงานภาพถ่ายพิคทอเรียล

ลิสม์ต่างก็เป็นเช่นนั้น ภาพสะท้อนสังคม การมองโลกในแง่ดี ความหวัง โดยงานพิคทอเรียลลิสม์ต่างก็

ได้รับอิทธิพลจากงานจิตรกรรม จึงเน้นความงามแต่เลือนลางพร่ามัวเหมือนอยู่ในความฝัน ปราศจาก

ความคมชัดในแง่เทคนิคภาพถ่าย และในช่วงเวลานี้เองช่างภาพได้ทดลองเทคนิคการถ่ายภาพอย่าง

มากมายไปพร้อมกับการเกิดกระบวนการถ่ายภาพแบบต่างๆ เช่น การถ่ายแยกกันด้วยระบบกระจก

เปียก (Wet collodion) แล้วน ามาซ้อนรวมกันในภาพภายหลัง ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เกิดแนวคิด “สเตรท โฟโตกราฟฟี” ซึ่งเชื่อว่าภาพถ่ายมีวิธีการบอก

เล่าเรื่องราวที่แตกต่างจากจิตรกรรม หรือศิลปะแขนงอ่ืน ภาพถ่ายคือการบันทึกชีวิต หรือโลกแห่ง

ความเป็นจริง แต่ทว่าความเป็นจริงที่บันทึกไว้ในภาพถ่ายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของวินาทีเท่านั้น  อีก

ประการหนึ่งคือ แนวคิดของ สเตรท โฟโตกราฟฟี ตามลัทธิศิลปะสมัยใหม่ ยังเชื่อว่าภาพถ่ายเป็น

ภาพนิ่งสองมิติ อยู่บนแผ่นกระดาษ และอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเสมอ ความเป็นจริงในภาพถ่ายจึง

เปรียบเสมือนเป็นความจริงที่มองผ่านสายตาของช่างภาพ  

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะเชิงภาพถ่ายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ โดยประเด็นแรก

เป็นเรื่องของการมองผ่านเลนส์ และกล้อง ดังตัวอย่างผลงานชุด “Drawing with the camera” ของ

เดวิด ฮอกนีย์ ซึ่งเป็นมุมในการมองทัศนียภาพ (Vantage point) จากกล้องถ่ายรูปที่แตกต่างจากการ

มองแบบขนบของภาพถ่ายในแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการมองภาพถ่ายแบบมุมมองเดี่ยว (single view) 

แต่ฮอกนีย์ถ่ายภาพที่ต้องการเล่าเรื่อง (Subjects) เดียวกันซ้ าๆ จากมุมมอง และช่วงเวลาที่แตกต่าง

กัน แล้วน ามาวางต่อกันจนประกอบกันเป็นภาพๆ เดียว โดยการอ้างอิงการวิธีการมองแบบงาน

จิตรกรรมลัทธิคิวบิสม์ (Cubism) เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ ในส่วนประเด็นที่สองได้กล่าวถึง

ความงาม ความเหมือนจริง และคุณค่าของผลงานศิลปะ ผ่านสื่อภาพถ่าย และงานจิตรกรรมของ   ชัค 

โคลส ดังที่ได้ยกตัวอย่างในผลงานชื่อ “Phil” 2001 โดยเขาได้สร้างภาพบุคคลโดยใช้ระบบ      ดาแก

โรไทป์ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่เข้าถึง และควบคุมได้ยาก การเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ของเวลา โดย

ใช้ภาพใบหน้าของ Philip Glass ที่เคยถูกเขียนขึ้นก่อนบนงานจิตรกรรมราว 32 ปี 
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บทที่ 3 

วิธีวิทยา 
 

ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

 เนื่องจากผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์นั้น เป็นที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์

โดยมีสาระส าคัญดังนี้ การรื้อฟ้ืนกระบวนการภาพถ่ายดาแกโรไทป์  คือการมองย้อนกลับไปในช่วง

เริ่มต้นของประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวได้ขาดการับรู้ต่อผู้วิจัย ซ่ึงเกิดและเติบโต

มาในขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของการถ่ายภาพที่ได้เข้าสู่ระบบดิจิตอล 

และเกินกว่านั้นภาพถ่ายจ านวนมากยังสามารถพบเห็นได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเผยแพร่ภาพผ่าน

โซเชียลมีเดีย (Social media) หรือสังคมออนไลน์ที่ท าให้เราสามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย 

ช่างภาพ ศิลปิน หรือรวมถึงคนทั่วไปในสังคม ล้วนสามารถเข้าถึง ควบคุมกระบวนการถ่ายภาพได้

อย่างง่ายดาย และเกือบทุกคนล้วนมีกล้องถ่ายภาพที่ติดตั้งมาพร้อมกับสมาร์ทโฟน (Smartphone) 

ปรากฎการณ์ของเทคโนโลยีการถ่ายภาพดังกล่าวท าให้ทุกคนล้วนสามารถถ่ายภาพ และเป็นเจ้าของ

ภาพของตนได้ ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่าสภาวะดังกล่าว จึงเริ่มให้ความสนใจกระบวนการถ่ายภาพในอดีต 

โดยเริ่มมองย้อนกลับไปในยุคฟิล์ม (Films) ในช่วง ค.ศ. 2012 และเริ่มสนใจกระบวนการถ่ายภาพ

ทางเลือกมากขึ้น จนช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ผู้วิจัยได้เริ่มค้นคว้า และเริ่มต้นการรื้อฟ้ืนกระบวนการดาแก

โรไทป์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการถ่ายภาพในช่วงเริ่มต้น และถือเป็นกระบวนการที่เปิดโลกของการ

สื่อสารด้วยภาพอย่างแท้จริง โดยลักษณะผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์นั้น เป็นการทดลองการถ่ายภาพ

ด้วยระบบแบ็กแรลดาแกโรไทป์ (Becquerel Daguerreotype) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดัดแปลง

กระบวนดาแกโรไทป์ให้สามารถบันทึกภาพได้โดยใช้สารเคมีที่น้อยลง แต่ต้องแลกกับความไวแสงที่

น้อยลงด้วยเช่นกัน โดยผู้วิจัยในน าเสนอภาพนิ่ง ผ่านเพลสโลหะทั้งที่ผ่านกระบวนการชุบโลหะไฟฟ้า 

โดยน าทองแดงไปผ่านการชุบเงิน และใช้เงินบริสุทธิ์น ามารีดเป็นเผ่นเรียบ เพ่ือใช้เป็นวัสดุไวแสงตั้งต้น

ของกระบวนการถ่ายภาพ โดยแต่ละภาพมีขนาด 6.3x8.9 ซม.(2.5x3.5 นิ้ว), 9.1x 11.7 ซม. (3.6x4.6 

นิ้ว) และขนาด 18.6x23.6 ซม. (7.2x9.3 นิ้ว)  
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ภาพที่ 12 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ “Sixth-Plate 01” 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ “Sixth-Plate no.01-05” 
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ “Sixth-Plate no.06-08” 

 

 

ภาพที่ 15 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ “Exposure Compensation no.1 
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ “Exposure Compensation no.2” 

 

 

ภาพที่ 17 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ “Exposure Compensation no.3” 
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ภาพที่ 18 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ “Exposure Compensation no.4” 

 

 

ภาพที่ 19 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ “Exposure Compensation no.1-4” 
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ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ 

 ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยงข้อง และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์

การถ่ายภาพ และคุณค่าของสื่อภาพถ่ายที่สามารถน าไปสู่อัตลักษณ์ของผู้วิจัยเอง โดยผ่านการรื้อฟ้ืน

กระบวนการสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานภาพถ่ายระบบดาแกโรไทป์ ทีป่ระกอบไปด้วยการบันทึกภาพ

เชิงทิวทัศน์ การเดินทาง ธรรมชาติรอบตัว น ามาผ่านกระบวนการประกอบ ตัดปะ เ พ่ือสร้างภาพที่

น่าสนใจ แตกต่างไปจากมุมมองของภาพเดิม และถอยห่างจากความเหมือนจริง โดยการผสมผสานกัน

ระหว่างกระบวนการถ่ายภาพระบบกาแกโรไทป์ และการถ่ายภาพระบบดิจิตอลเข้าด้วยกัน โดยผู้วิจัย

คาดว่าการค้นคว้ากระบวนการดาแกโรไทป์ รวมไปถึงวิธีคิดต่อการจัดการกับภาพถ่าย และมุมมอง

ของการถ่ายภาพในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 สามารถสร้างความเป็นไปได้เกินกว่าที่ภาพถ่ายดาแก

โรไทป์ในอดีตนั้นเคยมี ด้วยการน ากระบวนการจากระบบดิจิตอลเข้ามาส่วนร่วมในการท าลายขีด

ก าจัดของเทคนิค อีกทั้งยังคงประกอบไปด้วยประสบการณ์ในการรับรู้ต่อภาพผลงานที่มีเสน่ห์ของ

กระบวนการโบราณดังกล่าวนี้ 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ช่วงการ

เตรียมการก่อนการสร้างสรรค์ (Pre-production) ช่วงกระบวนการถ่ายท า (Production) และช่วง

ขั้นตอนหลังกระบวนการสร้างสรรค์ (Post-production) โดยการเตรียมการก่อนการถ่ายท านั้นจะ

เป็นการวางแผนขั้นตอนกระบวนการท างานทั้งหมด ให้มีลักษณะทางโครงสร้างของช่วงเวลาที่

สามารถยืดหยุ่นได้ไม่ตายตัว เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนบางขั้นตอนเมื่อพบกับปัญหาในระหว่าง

กระบวนการสร้างสรรค์และหลังกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยในขั้นตอนของกระบวนการ

สร้างสรรค์นั้นจะเป็นการบันทึกภาพต้นฉบับ โดยเลือกพ้ืนที่ธรรมชาติบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นภูมิทัศน์ตามธรรมชาติที่ขั้นกลางระหว่างภาคกลาง กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาพภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง จากนั้นน าเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และ

วิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่กระบวนการหลังการถ่ายท าซึ่งเป็นกระบวนการพิมพ์ภาพ และกระบวนการ

จัดเก็บในขั้นตอนสุดท้าย 

ช่วงการเตรียมการก่อนการสร้างสรรค์ (Pre-production) 

 1.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ เนื่องจากกระบวนการสร้างภาพ

ระบบดาแกโรไทป์ต้องการอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ และต้องท าในห้องมืด  (Darkroom) จึงต้อง
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ทดลองสร้างอุปกรณ์ในการสร้างแผ่นไวแสงจากเพลทโลหะ และอุปกรณ์ในการสร้างภาพ ซึ่งต้องสร้าง

ขึ้นใหม่ส าหรับการใช้งาน รวมไปถึงการดัดแปลงอุปกรณ์ส าหรับน าเพลทใส่ลงในกล้องเพ่ือบันทึกภาพ 

 1.1 สร้างและดัดแปลงเพลทโฮลเดอร์ (DIY plate holder) จากภาพที่ 20 และภาพที่ 21 

ผู้วิจัยได้น าฟิล์มโฮลเดอร์ (Film holder) ส าหรับใช้กับฟิล์ม และกล้องฟิล์มขนาดใหญ่  (Large 

Format Camera 4x5) ที่สามารถใส่ฟิล์มได้สองด้านมาดัดแปลง โดยการตัดแผ่นอลูมิเนียมที่คั่นฟิล์ม

ระหว่างกลางออกให้มีขนาดพอดีกับเพลทที่จะใช้ในการบันทึกภาพ จากนั้นน าแผ่นพลาสติกมาตัดเป็น

รูปทรงสามเหลี่ยมขนาดเล็ก เพ่ือติดที่มุมทั้งสี่ด้านเพื่อเป็นบ่ารองเพลทในขณะบันทึกภาพ 

 

 

ภาพที ่20 ขั้นตอนการดัดแปลงอุปกรณ์ส าหรับใส่เพลท (DIY plate holder) หมายเลข 1 
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ภาพที ่21 ขั้นตอนการดัดแปลงอุปกรณ์ส าหรับใส่เพลท (DIY plate holder) หมายเลข 2 

 1.2 สร้างกล่องรมสาร (Sensitizing boxes) จากภาพที่ 22 และภาพที่ 23 เป็นการสร้าง

กล่องรมสารไอโอดีน และโบรมีน ซึ่งในการออกแบบนั้น โดยผู้วิจัยค านึงถึงขนาดภายในให้มีความ

สอดคล้องกับขนาดของเพลทที่ใช้ในการท างาน และขนาดของภาชนะส าหรับใส่สารเคมีเป็นหลัก โดย

ให้มีขนาดใหญ่กว่าเพลทจริงเพียงเล็กน้อย และมีระยะความสูงระหว่างสารเคมีกับเพลทภายในกล่อง

ที่พอเหมาะ ซึ่งจากการทดลองท าให้พบว่า หากกล่องรมสารมีความสูงมากเกินไปจะท าให้ต้องใช้เวลา

ในการรมสารมากขึ้น เนื่องจากสารเคมีที่ระเหยขึ้นไปท าปฏิกิริยากับเพลทที่ผ่านการชุบเงินนั้น 

ต้องการเวลาในการระเหยขึ้นไปในพ้ืนที่ทีม่ากข้ึนด้วยเช่นกัน 
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ภาพที ่22 ขั้นตอนการสร้างกล่องรมสาร (Sensitizing boxes) หมายเลข 1 

 

 

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการสร้างกล่องรมสาร (Sensitizing boxes) หมายเลข 2  
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ภาพที่ 24 ขั้นตอนการสร้างกล่องรมสาร (Sensitizing boxes) หมายเลข 3 

 

 

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการสร้างกล่องรมสาร (Sensitizing boxes) หมายเลข 4 
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 ในการสร้างช่องส าหรับวางเพลทชิ้นงานนั้น สามารถแยกออกจากชิ้นส่วนหลักในข้างต้น โดย

ในแง่ของการออกแบบนั้น ผู้วิจัยใช้วัสดุที่มีความทึบแสง และมีความยาวมากพอส าหรับเลื่อนชิ้นงาน

เข้าออกจากกึ่งกลางของกล่องรมสารได้ โดยให้ด้านทึบตันส่วนที่เหลือท าหน้าที่ปิดกั้นสารเคมีที่ระเหย

อยู่ภายใน ไม่ให้รั่วไหลออกมานอกกล่องรมสาร หรือให้ออกมาได้น้อยที่สุด เนื่องจากสารโบรมีน และ

ไอโอดีนนั้นล้วนเป็นสารเคมีที่มีความอันตรายสูง อีกทั้งเพ่ือให้ชิ้นงานสามารถเลื่อนเพลทชิ้นงานเข้า

ออกเพ่ือรับสารเคมี รวมไปถึงสามารถทดลองควบคุม และก าหนดระยะเวลาในการรมสารได้อย่าง

แม่นย ามากขึ้น โดยในส่วนบนสุดของกล่องรมสารนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับฝาปิดที่มีขนาดพอดีกับ

แผ่นเลื่อน และของโครงสร้างหลักของกล่องรมสาร และมีเกลียวล็อคซึ่งช่วยค้ ายันให้สารเคมีรั่วไหล

ออกมาน้อยท่ีสุดอีกชั้นหนึ่ง ดังเช่นในตัวอย่างภาพที่ 24 และภาพท่ี 25 

 1.3 สร้างด้ามขัดผิวโลหะ (Hand polishing) ใช้ไม้แผ่นน ามาตัดให้ได้ขนาดหน้ากว้างใหญ่

กว่าเพลทชิ้นงานเล็กน้อย ใช้เป็นโครงสร้างภายในที่ถูกหุ้มด้วยผ้าก าหยี่ โดยรองด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ที่

มีความนุ่มเพ่ือให้รองรับแรงในการขัด และป้องกันความเสียหายของพ้ืนผิวเพลทชิ้นงาน ดังภาพที่ 26 

จากนั้นขึงให้ตึงและเย็บเข้ากับไม้ที่ด้านหลัง โดยผู้วิจัยออกแบบด้ามจับขนาดเล็กท่ีด้านหลังให้ส าหรับ

หนีบกับปากกาจับชิ้นงาน ท าให้สามารถถอดเก็บและน าไปท าความสะอาดได้ง่าย ดังภาพที่ 27 และ

ภาพที่ 28 

 

 

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการสร้างด้ามขัดผิวเพลทโลหะ (Hand polishing) หมายเลข 1 
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ภาพที่ 27 ขั้นตอนการสร้างด้ามขัดผิวเพลทโลหะ (Hand polishing) หมายเลข 2 

 

 

ภาพที่ 28 ด้ามก าหยี่ส าหรับขัดผิวเพลทโลหะ (Hand polishing) หมายเลข 3 
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 1.4 สร้างกล่องสร้างภาพ (Developing box) ใช้สเตนเลสเป็นวัสดุหลักในการสร้างกล่อง

สร้างภาพ ดังภาพที่ 29 โดยออกแบบให้หม้อต้มปรอทมีรูปทรงคล้ายพีระมิดทรงคว่ า ตัดปลายให้มี

พ้ืนที่ส าหรับใส่ปรอทในบริเวณด้านใน โดยสามารถสังเกตได้จากภาพที่ 35 จากนั้นเปิดด้านบนเพ่ือให้

สามารถรับกับส่วนประกอบที่จะใช้วางเพลทเพ่ือรับไอปรอทในขั้นตอนการสร้างภาพ และใช้เส้น 

สเตนเลสเป็นโครงสร้างภายนอก เพ่ือยกกล่องทรงพีระมิดสูงขึ้นจากพ้ืนให้มีพ้ืนที่พอเหมาะส าหรับ

สอดตะเกียงเข้าไปที่บริเวณด้านใต้กล่อง เพ่ือให้ความร้อนกับปรอทที่อยู่ภายในกล่องสร้างภาพ โดย

ภาพที่ 30 นั้น คือชิ้นส่วนอะคริลิกที่ใช้ใส่แผ่นสเตนเลสส าหรับท าหน้าที่เปิดและปิด เพ่ือให้เพลท

ผลงานรับไอปรอทในขั้นตอนสร้างภาพ ผู้วิจัยเลือกใช้แผ่นสเตนเลสที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบเพ่ือให้

สามารถเลื่อนเข้า และออกในแนวราบ 

 

 

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการกล่องสร้างภาพ หรือกล่องรมสารปรอท (Mercury pot) หมายเลข 1 
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ภาพที่ 30 ขั้นตอนการกล่องสร้างภาพ หรือกล่องรมสารปรอท (Mercury pot) หมายเลข 2 

 

 

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการกล่องสร้างภาพ หรือกล่องรมสารปรอท (Mercury pot) หมายเลข 3 
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 จากภาพที่ 30 และภาพที่ 32 เป็นส่วนประกอบของชิ้นงานที่ใช้แผ่นอะคริลิกในการสร้าง

กล่องสร้างภาพ โดยผู้วิจัยเลือกใช้อะคริลิกชนิดทึบแสง เพ่ือให้ในระหว่างขั้นตอนการท าปฏิกิริยาสร้าง

ภาพอยู่นั้น แสงจากภายนอกจะไม่สามารถท าปฏิกิริยากับผลงานที่ผ่านการบันทึกภาพมาแล้วได้  

จากนั้นน ามาตัด และเซาะร่องบริเวณขอบด้านใน เพ่ือใช้เป็นบ่ารองเพลทที่ ได้ผ่านการบันทึกภาพ

มาแล้ว ซึ่งอยู่ด้านบนของกล่องสร้างภาพ  

 จากภาพที่ 31 และภาพที่ 33 สังเกตเห็นว่าผู้วิจัยได้เพ่ิมแผ่นสเตนเลสปิดระหว่างด้านบน 

และล่างของชิ้นส่วนที่ใช้วางเพลท โดยในส่วนล่างนั้นเพ่ือใช้ควบคุมปริมาณของไอปรอทที่ลอยขึ้นมา

ปะทะเพลท และส่วนด้านบนเพ่ือกั้นแสงไม่ให้เข้าไปรบกวนในขั้นตอนสร้างภาพ ซึ่งแผ่นดังกล่าวสามา

รถเปิดออกด้วยการเลื่อนสไลด์ออกในแนวราบ ที่บริเวณด้านข้างของกล่องสร้างภาพคล้ายหน้าต่าง

ดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น นอกจากนี้ยังท าให้สามารถควบคุมระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาได้อย่าง

แม่นย ามากขึ้น  

 

 

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการกล่องสร้างภาพ หรือกล่องรมสารปรอท (Mercury pot) หมายเลข 4 
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ภาพที่ 33 ขั้นตอนการกล่องสร้างภาพ หรือกล่องรมสารปรอท (Mercury pot) หมายเลข 5 

 ภาพที่ 32 และภาพท่ี 33 เป็นเจาะชิ้นงานที่เป็นอะคริลิกส าหรับวางเพลทผลงาน และบ่ารอง

ส าหรับเลื่อนแผ่นสเตนเลส มาประกอบเข้ากับชิ้นงานที่ใช้ต้มปรอท โดยการเจาะรู ขันสกรูให้สามารถ

ยึดชิ้นงานทั้งสองเข้าด้วยกัน และออกแบบชิ้นงานสเตนเลสให้มีลักษณะสอดคล้องกับการขันสกร ูเพ่ือ

เป็นฝาปิดด้านบนที่บริเวณขอบของด้านทั้งสี่ด้าน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้กับกล่องสร้างภาพ   

 อีกทั้งการติดตั้งต าแหน่งของเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิภายในของของห้อง

ต้มปรอท และสารปรอทที่อยู่ภายในกล่องสร้างภาพ โดยขณะให้ความร้อนกับปรอทนั้น จะสามารถ

ทราบค่าของอุณหภูมิจากภายนอกได้โดยไม่ต้องเปิดกล่องสร้างภาพ ในขณะที่อยู่ในระหว่างขั้นตอน

การสร้างภาพ ผู้วิจัยออกแบบให้มีลักษณะท ามุม 45 องศา กับแนวพ้ืนราบโดยสามารถสังเกตเห็นได้

จากภาพที่ 34 และภาพท่ี 35 
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ภาพที่ 34 ขั้นตอนการกล่องสร้างภาพ หรือกล่องรมสารปรอท (Mercury pot) หมายเลข 6 

 

 

ภาพที่ 35 ขั้นตอนการกล่องสร้างภาพ หรือกล่องรมสารปรอท (Mercury pot) หมายเลข 7 
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 1.5 การเตรียมเพลทโลหะ ผู้วิจัยเลือกใช้แผ่นทองแดงที่มีความหนา 0.7 มิลลิเมตร น ามาตัด

ให้ได้ขนาดที่ต้องการ ดังภาพที่ 36 จากนั้นขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษ โดยไล่จากกระดาษทรายน้ า

เบอร์ 0 ไปถึงกระดาษทรายน้ าเบอร์ 2000 ที่ความละเอียดมากกว่า จากนั้นท าความสะอาดด้วยน้ า

สะอาดเพ่ือไล่คราบที่เกิดจากการขัดกระดาษทรายออกจนหมด เพ่ือน าไปสู่กระบวนการชุบโลหะ

ต่อไป 

 

 

ภาพที่ 36 ขั้นตอนการเตรียมเพลทโลหะส าหรับการชุบไฟฟ้า (Electroplating)  

 1.6 การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีในการชุบไฟฟ้า โดยในขั้นตอนนี้เป็นอุปกรณ์และปริมาณ

เคมีที่จ าเป็นในการชุบเพลททองแดง ให้มีความเหมาะสมกับขนาดของเพลทชิ้นงานที่จะน ามาชุบ 

ได้แก่ อ่างส าหรับชุบชิ้นงาน เตาไฟฟ้าส าหรับให้ความร้อนกับสารเคมีที่ใช้ในการล้างท าความสะอาด

ชิ้นงาน บีกเกอร์แก้ว (Breaker) ส าหรับอุ่นสารเคมี คานทองแดงส าหรับแขวนโลหะที่ใช้ในการชุบ

ไฟฟ้า อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง และอุปกรณ์ส าหรับแขวนเพลทชิ้นงานในขณะชุบไฟฟ้า ดังภาพที่ 

37 และภาพท่ี 38 
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ภาพที่ 37 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการชุบไฟฟ้า (Electroplating) หมายเลข 1 

 

 

ภาพที ่38 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการชุบไฟฟ้า (Electroplating) หมายเลข 2 



  51 

 

 

ภาพที่ 39 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการชุบไฟฟ้า (Electroplating) หมายเลข 3 

 ในการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ ายาเคมีในการชุบไฟฟ้า ผู้วิจัยได้จัดวางต าแหน่ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง จากด้านขวาไปซ้ายโดยวางเครื่องจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรงไว้ที่ต าแหน่งกลางระหว่างขั้นตอนการท าความสะอาดชิ้นงาน ซึ่งต้องไฟฟ้าและสารเคมีใน

การล้างชิ้นงานเช่นเดียวกับข้ันตอนการชุบชิ้นงานดังภาพที่ 39 

 1.7 สร้างอุปกรณ์ส าหรับเผาเคลือบชิ้นงาน (Gilding stand) ผู้วิจัยเลือกใช้อุปกรณ์ในการ

ทดลองวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้สามารถวางเพลทผลงานเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเผาเคลือบ โดยน า

ฐานรองบีกเกอร์ขนาดเล็กท่ีสามารถยึดกับขาตั้งทดลอง มาเจาะรูที่บริเวณที่บ่ารองทั้งสามด้าน และใช้

กรูที่มีความยาวเพียงพอส าหรับวางชิ้นงานที่ด้านบนให้มีความยาวที่เสมอกัน จากนั้นฝนปลายให้

แหลม เพ่ือให้พ้ืนที่บริเวณด้านล่างของเพลทชิ้นงานสามารถรับความร้อนได้มากที่สุด ทั้งยังสามารถ

วางชิ้นงานให้ได้ระดับน้ า เพ่ือให้สารเคมีที่อยู่ด้านบนพ้ืนผิวของเพลทชิ้นงานไม่ไหลออกจากพ้ืนผิว

เพลทในขณะก าลังเผาเคลือบ 
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ภาพที่ 40 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณส์ าหรับเผาเคลือบผลงาน (Gilding stand) หมายเลข 1 

 

 

ภาพที่ 41 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณส์ าหรับเผาเคลือบผลงาน (Gilding stand) หมายเลข 2 
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 2.การเตรียมสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการดาแกโรไทป์ นอกจากการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การสร้างสรรค์แล้ว อีกขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญคือการเตรีมสารเคมีที่ท าให้เพลทโลหะแปรสภาพเป็นแผ่น

ไวแสง ทั้งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกระบวนการสร้างภาพ กระบวนการคงสภาพ และสารเคมีส าหรับการ

เคลือบชิ้นงานที่คัดเลือกให้เป็นผลงานจริง โดยในส่วนของการเตรียมสารเคมีนั้น ผู้วิจัยขออธิบายเป็น

ล าดับดังต่อไปนี้ 

 2.1ไอรอนออกไซด์สีด า (Black iron oxide)  เป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ งที่ ใช้ ใน

กระบวนการขัดผิวเพลทโลหะร่วมกับผ้าก ามะหยี่ 

 2.2ไอโอดีน (Iodine) เป็นธาตุที่ไม่ละลายน้ า เมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องจะระเหิดกลายเป็นไอ ใช้

ส าหรับท าให้เพลทโลหะท่ีผ่านกระบวนชุบเงินกลายเป็นแผ่นไวแสง 

 2.3โบรมีน (Bromine) เป็นสารระหายที่ช่วยเพ่ิมความไวแสงให้กับแผ่นไวแสงที่ผ่านการรม

สารไอโอดีนมาก่อนแล้ว 

 2.4ปรอทบริสุทธิ์ (Mercury) เป็นโลหะเหลวชนิดหนึ่ง เมื่อกลายเป็นไอสามารถน ามาใช้ใน

การสร้างกระบวนการสร้างภาพ  

 2.5โซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ เมื่อน ามาผสม

น้ าในสัดส่วนที่พอดี สามารถน ามาใช้ในกระบวนการคงสภาพ (Fixing) ของภาพถ่ายได้  

 2.6โซเดียมซัลเฟต (Sodium sulfate) คือเกลือโซเดียมชนิดหนึ่ง ใช้ร่วมกันในกระบวนการ

คงสภาพ (Fixer) ของภาพถ่าย 

 2.7สารประกอบโกลด์คลอไรด์ (Gold chloride) เป็นสารอนินทรีย์ของทองค า ใช้ในการฉาบ

เคลือบผิวชิ้นงาน (Gilding) ให้โทนภาพอมเหลือง-ทอง เพ่ือช่วยเพิ่มค่าน้ าหนัก ทั้งยังท าให้ภาพติดบน

เพลทโลหะแน่นมากขึ้น และช่วยเพิ่มความคงทนต่อความเสียหายได้มากขึ้น  

 3.การเตรียมเพลทโลหะที่ใช้ในกระบวนการดาแกโรไทป์ ในส่วนของการเตรียมเพลทโลหะ

นั้นมีล าดับดังนี้ 

 3.1น าเพลททองแดงท่ีมีความหนา 0.7 มม. มาขัดกับกระดาษทรายน้ า ไล่ล าดับตามเบอร์ของ

กระดาษทรายจากหยาบไปละเอียด โดยเริ่มจากกระดาษทรายเบอร์ 0 ไปจนถึงเบอร์ 2000 เพ่ือให้ได้
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พ้ืนผิวที่เรียบเนียน และลบร่องรอยขีดข่วนต่างๆ ที่มากับเพลท ซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับภาพที่

ต้องการบันทึกในภายหลัง 

 

 

ภาพที่ 42 ขั้นตอนการเตรียมเพลทด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายและกระดาษทรายน้ า หมายเลข 1 

 

 

ภาพที่ 43 ขั้นตอนการเตรียมเพลทด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายและกระดาษทรายน้ า หมายเลข 2 
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 โดยในระหว่างการขัดชิ้นงานด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายนั้น ควรล้างเพลทชิ้นงานด้วยน้ า

สะอาดในระหว่างการขัดอยู่เสมอ หรือในช่วงการเปลี่ยนกระดาษทรายจากเบอร์หนึ่งไปอีกเบอร์หนึ่ง 

เพ่ือให้คราบที่เกิดจากการขัดนั้น หลุดออกจากบริเวณพ้ืนผิวของเพลทชิ้นงาน และท าให้สามารถขัด

ชิ้นงานได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 3.2น าเพลทโลหะดังกล่าวมาผ่านกระบวนการชุบเงินด้วยไฟฟ้า โดยก่อนจะน าเพลทชิ้นงาน

เข้าสู่กระบวนการชุบนั้น ต้องผ่านกระบวนการล้างด้วยสารเคมีที่มีอุณหภูมิสูง การล้างด้วยสารเคมีที่

ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพ่ือให้ชิ้นงานที่จะน ามาชุบนั้น สะอาด และไม่มีคราบมันติด

อยู่ที่บริเวณชิ้นงาน ในขั้นตอนชุบด้วยไฟฟ้านั้น ผู้วิจัยใช้กระบวนการชุบทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 

กระบวนการชุบทองแดงเงา กระบวนการชุบเงินไบร์ท และกระบวนการชุบเงินเงา ตามล าดับ  

 โดยในขั้นตอนการชุบด้วยเงินเงานั้น ผู้วิจัยใช้เวลาในการชุบมากที่สุด เพ่ือให้ได้ความหนาของ

เนื้อเงิน ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการท าปฏิกิริยาทางเคมีของขั้นตอนการแปรสภาพของเพลทชิ้นงาน

เป็นสารไวแสง และเพ่ือให้ชิ้นงานมีความเงางามเพ่ิมมากขึ้น  

 

 

ภาพที่ 44 ขั้นตอนกระบวนการชุบเงินด้วยไฟฟ้า หมายเลข 1 
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ภาพที่ 45 ขั้นตอนกระบวนการชุบเงินด้วยไฟฟ้า หมายเลข 2 

 3.3น าเพลทโลหะที่ผ่านกระบวนการชุบเงินด้วยไฟฟ้า เข้าสู่กระบวนการท าให้เพลทเงา ซึ่งมี 

3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการปัดเงาด้วยเครื่องปัดเงาและยาขัด ขั้นตอนการล้างคราบมัน และขั้นตอน

การปัดเงาด้ามผ้าก าหยี่และผงไอรอนออกไซด์ เพ่ือสร้างพ้ืนผิวเรียบ เงา และสะอาดยิ่งขึ้น 

 3.3.1ขั้นตอนการปัดเงาด้วยเครื่องปัดเงาและยาขัด คือการน าเพลทโลหะดังกล่าวมาปัดเงา

ด้วยเครื่องปัดเงาและยาขัด โดยใช้ฟองน้ าและน้ ายาที่มีความละเอียดแตกต่างกัน เพ่ือสร้างพ้ืนผิวเรียบ 

เงายิ่งขึ้น  
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ภาพที่ 46 ขั้นตอนการปัดเงาเพลทโลหะด้วยเครื่องปัดเงา 

 

 

ภาพที่ 47 ขั้นตอนการปัดเงาเพลทโลหะด้วยเครื่องปัดเงา และยาขัดเงา 
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 3.3.2ขั้นตอนการล้างคราบมัน คือการน าเพลทโลหะที่ผ่านการขัดเงาแล้ว มาล้างด้วยน้ ายา

ล้างคราบมัน เมื่อเพลทสะอาดแล้วจะสังเกตเห็นว่าน้ าจะไม่เกาะบนหน้าเพลท จากนั้นซับให้แห้งด้วย

ผ้าสะอาดหรือชิดชู 

 

 

ภาพที่ 48 ขั้นตอนการล้างท าความสะอาดคราบมันที่เกิดจากยาขัดเงา หมายเลข 1 

 

 

ภาพที่ 49 ขั้นตอนการล้างท าความสะอาดคราบมันที่เกิดจากยาขัดเงา หมายเลข 2 
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 3.3.3ขั้นตอนการปัดเงาด้ามผ้าก าหยี่และผงไอรอนออกไซด์ คือการน าเพลทโลหะมาขัดด้วย

ผ้าก ามะหยี่ที่โรยด้วยผงไอรอนออกไซด์ เพ่ือความเงา อีกท้ังเป็นการท าความสะอาดหน้าผิวของเพลท

โลหะเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนน าเพลทเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเป็นแผ่นไวแสง   

 โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าม โดยด้ามแรกใช้ร่วมกับผงไอรอนออกไซด์เพ่ือชะล้างคราบ

มันที่เกิดจากการปัดเงาด้วยเครื่องปัดเงา ท าให้เพลทชิ้นงานสะอาด และมีความเงาเพ่ิมมากข้ึน โดยอีก

ด้ามหนึ่งนั้น ใช้ด้ามก าหยี่ที่สะอาดในการขัดชิ้นงาน เพ่ือท าความสะอาดชิ้นงานให้มีความสะอาดมาก

ขึ้น และเพ่ือไม่ให้ผงไอรอนออกไซด์ตกค้างอยู่บนชิ้นงานในขั้นสุดท้าย 

 

 

ภาพที่ 50 ขั้นตอนการขัดเงาด้วยด้ามก ามะหยี่ และผงไอรอนออกไซด์ 
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ภาพที่ 51 เพลทโลหะที่ผ่านขั้นตอนการขัดเงาด้วยด้ามก ามะหยี่ และผงไอรอนออกไซด์ 

 3.4ขั้นตอนการแปรสภาพเป็นแผ่นไวแสง เมื่อเตรียมพ้ืนผิวเพลทเรียบ เงา และไม่มีคราบใด 

ติดอยู่บนด้านบนพ้ืนผิวแล้ว น าเพลทเข้าสู่กระบวนการรมสารไอโอดีน ( Iodine) และโบรมีน 

(Bromine) โดยน ากล่องรมสารที่เตรียมไว้ในขั้นตอนการสร้างกล่องรมสารมาใส่สารไอโอดีนในกล่อง

แรก และโบรมีนในกล่องที่สอง จากนั้นน ากล่องรมสารทั้งสองเข้าสู่ ห้องมืด เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ  

แปรสภาพเพลทที่ผ่านการชุบเงินให้เป็นแผ่นไวแสง (Sensitizing) โดยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 

 3.4.1กระบวนการรมสารไอโอดีน (Iodine) วางเพลทที่ผ่านการชุบเงินแล้วลงบนช่องใส่เพลท

ของกล่องรมสารไอโอดีน จากนั้นคลายล็อกที่ด้านบนของกล่องรมสาร แล้วดันเพลทเข้าไปรับสาร

ไอโอดีนที่ระเหยอยู่ภายในกล่องรมสารประมาณ 8-24 วินาที ทั้งนี้เวลาในการรมสารนั้น ขึ้นอยู่กับตัว

แปรของขนาดกล่องรมสาร และปริมาณไอโอดีนที่อยู่ในกล่องรมสารด้วย จากนั้นดึงเพลทออกมาเพ่ือ

ตรวจสอบว่าไอโอดีนได้เคลือบที่บริเวณพ้ืนผิวชิ้นงานจนทั่วแล้ว ในขั้นตอนนี้สามารถเปิดไฟสว่างเพ่ือ

สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพลทที่ผ่านการเคลือบด้วยสารไอโอดีนได้ โดยพ้ืนผิวเพลทที่ผ่านการ

รมสารไอโอดีนจะแปรสภาพเป็นซิลเวอร์ไอโอไดด์ (Silver iodide) ดังภาพที่ 52 และภาพท่ี 53 

 ในขั้นตอนนี้เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากสารปรอทนั้นเป็น

วัตถุที่มีพิษต่อร่างกาย ผู้วิจัยต้องสวมหน้ากากป้องกันสารพิษ ใส่เสื้อคลุมให้มิดชิด และเปิดเครื่องดูด

อากาศภายในห้องมืดตลอดเวลา เพ่ือให้ร่างกายสัมผัสกับสารเคมีให้น้อยที่สุด 
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ภาพที่ 52 ขั้นตอนการแปรสภาพเพลทเป็นแผ่นไวแสง (Sensitizing) หมายเลข 1 

 

 

ภาพที่ 53 ขั้นตอนการแปรสภาพเพลทเป็นแผ่นไวแสง (Sensitizing) หมายเลข 2 
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 3.4.2กระบวนการรมสารโบรมีน (Bromine) วางเพลทที่ผ่านการรมสารไอโอดีนแล้วลงบน

ช่องใส่เพลทของกล่องรมสารโบรมีน จากนั้นคลายล็อกที่ด้านบนของกล่องรมสาร ดันเพลทเข้าไปรับ

สารโบรมีนที่ระเหยอยู่ภายในกล่องรมสารประมาณ 2-10 วินาที ทั้งนี้เวลาในการรมสารนั้น ขึ้นอยู่กับ

ตัวแปรของขนาดกล่องรมสาร และปริมาณโบรมีนที่อยู่ในกล่องรมสารด้วย จากนั้นดึงเพลทออกเพ่ือ

ตรวจสอบว่าโบรมีนได้เคลือบที่บริเวณพ้ืนผิวชิ้นงานจนทั่วแล้ว ในขั้นตอนนี้สามารถเปิดไฟสว่างเพ่ือ

สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพลทที่ผ่านการรมด้วยสารไอโอดีนได้ พ้ืนผิวเพลทผ่านการรมสาร

โบรมีนจะแปรสภาพเป็นซิลเวอร์เฮไลด์ (Silver halide) ดังภาพที่ 52 และภาพท่ี 53 

 3.4.3กระบวนการรมสารไอโอดีน (Iodine) วางเพลทที่ผ่านการรมสารโบรมีนแล้วลงบนช่อง

ใส่เพลทของกล่องรมสารไอโอดีนอีกครั้ง จากนั้นรมเพลทด้วยสารไอโอดีนอีกครั้งในลักษณะเดียวกับ

การรมสารไอโอดีนที่กล่าวในข้างต้น โดยหลังจากขั้นตอนนี้สามารถน าเพลทไปบรรจุลงใน           

เพลทโฮลเดอร์ที่เตรียมไว้ โดยไม่ควรให้เพลทโดนแสงใดๆ เพราะอาจท าให้เพลทเสื่อมสภาพได้ และ

เพ่ือให้สามารถน าเพลทไปบรรจุลงในกล้องถ่ายภาพที่เตรียมไว้ เพ่ือใช้บันทึกภาพในขั้นตอนต่อไป   

ดังภาพที่ 54 

 

 

ภาพที่ 54 ขั้นตอนการบรรจุแผ่นไวแสงลงในเพลทโฮลเดอร์ หมายเลข 1 

4.การเตรียมการก่อนการสร้างสรรค์ด้านเนื้อหา ในด้านเนื้อหานั้นประกอบไปด้วยเนื้อหาใน

แง่เทคนิคท่ีแสดงออกผ่านตัวผลงานโดยในทีน่ี้ คือภาพที่ผ่านกระบวนดาแกโรไทป์ซึ่งมีความเป็นตัวตน

ในแง่วัตถุที่สูงกว่าสื่อภาพถ่ายระบบกระดาษ ทั้งยังไม่สามารถท าส าเนาด้วยการถ่ายคัดลอกผ่านระบบ

ดาแกโรไทป์ด้วยตัวของมันเอง แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกระบวนการเหล่านี้ล้วนสามารถท าซ้ าได้
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ด้วยกระบวนย้อนกลับ นั้นคือการน าระบบดิจิตอลเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างภาพต้นฉบับจาก

กระบวนการถ่าย ตัดต่อ และการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล จากนั้นสร้างภาพส าเนาด้วยระบบ           

ดาแกโรไทป์จากที่กล่าวไปข้างต้น อาจชี้ให้เห็นต่อประเด็นการตั้งค าถามถึงกระบวนการพิมพ์ภาพ 

และสถานะของภาพถ่าย เนื่องด้วยคุณค่าของความเป็นต้นฉบับในแง่ของผลงานศิลปะ โดยเรื่องราวที่

ผู้วิจัยเลือกน ามาใช้ในการส่งสารนั้น ล้วนมีความเก่ียวข้องกับมุมมองต่อภาพทิวทัศน์ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่

สอดคล้องกับช่วงเวลาในอดีตของการทดลองค้นคว้า จนพบวิธีการบันทึกภาพที่ประสบผลส าเร็จขึ้น

เป็นครั้งแรกของโลก แต่กลับไม่ได้รับความนิยมเท่ากับภาพบุคคลซึ่งเป็นที่นิยมของชนชั้นกลางใน

ยุโรปในช่วงเวลานั้น 

กระบวนการถ่ายท า (Production) 

 ในช่วงกระบวนการถ่ายท าโครงการศิลปะนิพนธ์นั้น คือการสร้างรูปลักษณ์ของภาพทิวทัศน์ที่

ได้จากที่ได้จากการบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ผ่านกระบวนการทดลองหาความเป็นไปได้

ในการจัดเรียงไฟล์ข้อมูลภาพจ านวนมาก ด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพถ่ายในคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในการ

จัดการกับภาพถ่ายในปัจจุบัน โดยขนาดและสัดส่วนของส านวนภาพนั้น ผู้วิจัยก าหนดอัตราส่วนการ

ขยายภาพต้นฉบับประมาณ 5 เท่าของภาพขนาดจริงบนเพลท เพ่ือให้ภาพต้นฉบับดิจิตอลมีขนาดที่

สอดคล้องกับเลนส์ที่ใช้ในการบันทึกภาพผลงาน พ้ืนที่ปฏิบัติการ และเพ่ือใช้เป็นส าเนาภาพในการ

สร้างรูปลักษณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดข้ึนกับภาพถ่ายระบบดาแกโรไทป์ 

 

 

ภาพที่ 55 ขั้นตอนการพิมพ์ภาพขยายส าเนาด้วยระบบดิจิตอล  
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กระบวนการหลังสร้างสรรค์ (Post-production) 

  ในส่วนของกระบวนการหลังสร้างสรรค์ เป็นการน ากระบวนการถ่ายภาพด้วยระบบ         

ดาแกโรไทป์มาพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้เกิดความช านาญจนสามารถสามารถควบคุมกระบวนการ

สร้างสรรค์ได้มากขึ้น ทั้งกระบวนการรมสารเพ่ือแปรสภาพเพลทโลหะให้กลายเป็นแผ่นไวแสง และมี

ความไวแสงที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม กระบวนการสร้างภาพที่ต้องการกระบวนการจดบันทึกเพ่ือทดลอง

หาความเป็นได้ของการแปรสภาพทั้งในแง่ของช่วงเวลา อุณหภูมิ และปริมาณสารเคมีที่ใช้ล้วนมีผล

โดยตรงกับผลลัพธ์ของภาพทั้งสิ้น โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าจะสามารถก าหนดค่าน้ าหนักและโทนของภาพ

จากกระบวนการข้างต้น ทั้งยังสามารถควบคุมกระบวนการได้อย่างความสมบูรณ์มากข้ึน 

 1.ขั้นตอนการบันทึกภาพ (Exposure) หลังจากน าเพลทที่ผ่านกระบวนการรมสารเคมีให้

กลายเป็นแผ่นไวแสงแล้ว ผู้วิจัยได้ทดลองหาความเป็นได้ในการบันทึกภาพจนพบว่า ค่าความไวแสง 

(iso) ของเพลทนั้นอยู่ที่ประมาณ 0.0032 จากนั้นเป็นการค านวณเพ่ือตั้งค่าอุปกรณ์แสงส าหรับการ

ถ่ายต้นฉบับ และตั้งค่ากล้องในการบันทึกภาพ เมื่อบันทึกภาพจากภาพต้นฉบับที่เตรียมไว้ตามเวลาที่

ได้ค านวณไว้เรียบร้อยแล้ว จึงน าเพลทดังกล่าวใส่ลงในกล้องสร้างภาพเพ่ือท าการสร้างภาพให้ปรากฏ

บนเพลทต่อไป 

 

 

ภาพที่ 56 ขั้นตอนการบันทึกภาพระบบดาแกโรไทป์จากภาพส าเนาด้วยระบบดิจิตอล 
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 2.ขั้นตอนการสร้างภาพ (Development) เทปรอทเหลวลงในกล่องสร้างภาพ จากนั้น

เลื่อนฝาสเตนเลสที่อยู่บริเวณส่วนล่าง เพ่ือกั้นไม่ให้เพลทที่ผ่านการบันทึกภาพแล้วรับไอปรอทใน

ระหว่างอุณหภูมิปรอทเพ่ิมสูงขึ้น วางเพลทลงบนช่องใส่เพลทที่อยู่บริเวณด้านบนของกล่องสร้างภาพ 

โดยหันหน้าเพลทที่ผ่านการบันทึกภาพแล้วลงด้านล่าง เพ่ือให้สามารถรับไอปรอทได้อย่างเหมาะสม 

เลื่อนปิดฝาสเตนเลสที่อยู่บริเวณส่วนบน เพ่ือกั้นไม่ให้เพลทที่ผ่านการบันทึกภาพแล้วสามารถรับแสง

ที่อยู่บริเวณภายนอกกล่องสร้างภาพ ดังภาพที่ 57 และภาพท่ี 58 

 

 

ภาพที่ 57 ขั้นตอนการสร้างภาพ (Development) ด้วยระบบดาแกโรไทป์ หมายเลข 1 

 

 

ภาพที่ 58 ขั้นตอนการสร้างภาพ (Development) ด้วยระบบดาแกโรไทป์ หมายเลข 2 
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 ต้มปรอทให้ระเหยเป็นไอด้วยตะเกียงวิทยาศาสตร์ โดยการให้ความร้อนกับปรอทที่บริเวณ

ด้านล่างของกล่องรมสารดังภาพที่ 59 เพ่ือท าปฏิกิริยากับเพลทที่ใส่ไว้ด้านบนกล่อง ในขั้นตอนนี้ต้อง

ผ่านกระบวนการทดลองเพ่ือให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากอุณหภูมิ ช่วงเวลา และปริมาตร

ภายในกล่องรมสารนั้นล้วนมีผลกับภาพท้ังสิ้น โดยผู้วิจัยใช้อุณหภูมิที่ 55 – 110 องศาเซลเซียส 

 

 

ภาพที่ 59 ขั้นตอนการสร้างภาพ (Development) ด้วยระบบดาแกโรไทป์ หมายเลข  3 

 

 

ภาพที่ 60 ขั้นตอนการสร้างภาพ (Development) ด้วยระบบดาแกโรไทป์ หมายเลข 4 
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 เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนถึง 85-95 องศาเซลเซียส หยุดให้ความร้อนกับปรอท จากนั้นดึงบาน

เลื่อนด้านล่างออกเพ่ือเปิดช่องให้เพลทผลงานรับไอปรอท จนช่วงเวลาหนึ่งอุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง 

จนถึงช่วงเวลา 45-55 องศาเซลเซียส จึงสามารถปิดบานเลื่อน เพ่ือน าเพลทผลงานไปสู่กระบวนการ

คงสภาพต่อไป ดังภาพที่ 60 

 โดยในขั้นตอนนี้เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากสารปรอทนั้น

เป็นวัตถุที่มีพิษต่อร่างกาย ผู้วิจัยต้องสวมหน้ากากป้องกันสารพิษ ใส่เสื้อคลุมให้มิดชิด  และเปิด

เครื่องดูดอากาศภายในห้องมืดตลอดเวลา เพ่ือให้ร่างกายสัมผัสกับสารเคมีให้น้อยที่สุด 

 3.ขั้นตอนการคงสภาพ (Fixing) คือขั้นตอนการหยุดปฏิกิริยาไวแสงของเพลท และคงสภาพ

ผลลัพธ์บนเพลทไว้ โดยใช้สารประกอบโซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate) โซเดียมซัลเฟต 

(Sodium sulfate) และน้ ากลั่น (Distilled water) เพ่ือละลายสารเคมีให้เข้ากัน จากนั้นน าเพลททที่

ผ่านกระบวนการสร้างภาพแล้ว มาแช่ลงในสารละลายที่เตรียมไว้ประมาณ 10 นาที หรือมากกว่านั้น 

หลังจากผ่านกระบวนการนี้เพลทจะสามารถโดนแสง และสามารถเห็นภาพบนเพลทได้ชัดเจนขึ้น  

 

 

ภาพที่ 61 ขั้นตอนการคงสภาพ (Fixing) หมายเลข 1 
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ภาพที ่62 ขั้นตอนการคงสภาพ (Fixing) หมายเลข 2 

 4.ขั้นตอนการท าความสะอาดชิ้นงาน (Run wash) คือขั้นตอนการช าระล้างเพลทที่ผ่าน

กระบวนการคงสภาพมาแล้ว เพ่ือให้สารละลายส าหรับการคงสภาพที่เกาะอยู่ทั่วเพลทหลุดออกจน

หมด โดยการเปิดน้ าประปาใส่ลงในภาชนะที่วางเพลทอยู่ โดยให้น้ าไหลผ่านเพลทช้า ๆ อย่างน้อย 15 

นาที จากนั้นน าเพลทแช่ลงในน้ ากลั่นที่อยู่ในภาชนะแก้วที่สะอาด เพ่ือให้เพลทสะอาดที่สุด หลังจาก

นั้นน าเพลทขึ้นเป่าด้วยไดร์ร้อนให้แห้ง โดยในขั้นตอนนี้ภาพที่อยู่บนเพลทมีความเปราะบางมาก และ

สามารถหลุดออกจากเพลทได้ง่าย ดังนั้นไม่ควรให้ด้านที่มีภาพปรากฏสัมผัสกับน้ าที่แรงเกินไป และไม่

ควรให้มือหรือวัตถุใดๆ สัมผัสกับภาพบนพ้ืนผิวเพลทชิ้นงาน 

 

 

ภาพที ่63 ขั้นตอนการท าความสะอาดชิ้นงาน (Run wash) 
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ภาพที ่64 ขั้นตอนการท าชิ้นงานให้แห้ง (Drying)  

 5.ขั้นตอนการเคลือบทองค า  (Gilding) คือการสร้างโทนของภาพด้วยสารละลาย           

โกลด์คลอไรด์ (gold chloride) โดยน าเพลทที่ผ่านขั้นตอนการล้างท าความสะอาดแล้ว มาวางบน  

ขาตั้งเพลทที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ โดยหงายด้านที่ปรากฏภาพขึ้นด้านบน จากนั้นน าสารละลายโกลด์

คลอไรด์เทลงบนพ้ืนผิวของเพลทให้ทั่ว และใช้ตะเกียง หรือหัวพ่นไฟแบบกระป๋องเผาบริเวณด้านล่าง

ของเพลทจนทั่ว ดังภาพที ่65   

 

 

ภาพที่ 65 ขั้นตอนการเคลือบทองค า (Gilding) หมายเลข 1 
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 ในขั้นตอนนี้ยังสามารถเพ่ิมค่าน้ าหนักของภาพได้ด้วยการเผาเน้นบริเวณส่วนที่ต้องการ เมื่อ

อุณหภูมิเพลทสูงขึ้นจนสารละลายเริ่มกลายเป็นไอ โทนของภาพจะเริ่มปรากฏให้เห็นการเปลี่ยนแปลง

จากมืดลงเล็กน้อย และค่อยๆ สว่างขึ้น โดยที่ค่าเทากลางจะมีความเข้มขึ้นด้วย  เมื่อเห็นว่าภาพมี

ลักษณะดังกล่าวแล้ว ให้ล้างเพลทผลงานด้วยน้ ากลั่นจนทั่วทั้งเพลท ดังภาพที่ 66 จากนั้นเป่าเพลท

ผลงานด้วยเครื่องเป่าลมร้อนจนผลงานแห้งสนิท จึงสามารถน าผลงานไปเข้ากรอบเพ่ือป้องกันไม่ให้

อากาศ หรือมีสิ่งใดสัมผัสกับพื้นผิวชิ้นงานโดยตรง เนื่องจากอาจท าให้เกิดความเสียหายกับผลงานได้ 

 

 

ภาพที่ 66 ขั้นตอนการเคลือบทองค า (Gilding) หมายเลข 2 
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บทที่ 4 

บทวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ทางกายภาพ 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงผลวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ในโครงการศิลปนิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย

การวิเคราะห์ทางกายภาพของผลงาน ซึ่งเป็นการหยิบยกผลงานการสร้างสรรค์มาอภิปราย วิเคราะห์ 

และตรวจสอบความสอดคล้องกับสมมติฐานของโครงการที่ก าหนดไว้ในข้างต้น โดยสามารถจ าแนก

ออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ในแง่ของการหาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของภาพถ่ายระบบ

ดิจิตอล การวิเคราะห์ในการหาความเป็นไปได้ของภาพถ่ายระบบดาแกโรไทป์ และการผสมผสานกัน  

การวิเคราะห์ในแง่เทคนิคของภาพถ่ายระบบดิจิตอล 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดทิศทางของผลงานศิลปนิพนธ์ โดยการตั้งค าถามต่อกรอบวิธีคิดของมุมมองใน

แบบขนบของการถ่ายภาพ ที่มีมุมมองต่อการจัดองค์ประกอบภาพแบบมุมมองเดี่ยว (Single views) 

โดยเลือกใช้วิธีการมอง และบันทึกภาพพ้ืนที่หนึ่งๆ ในทิศทาง ต าแหน่ง ความมืด ความสว่าง ความ

แคบ และกว้างของเลนส์ที่แตกต่างกันเป็นจ านวนมาก จากนั้นน ามาคัดเลือก และจัดเรียงจนประกอบ

กันเป็นภาพเดียว โดยใช้ภาพทิวทัศน์เป็นตัวสื่อ และประเด็นส าคัญคือการพยายามให้ผลงานภาพถ่าย

ทิวทัศน์นั้น แสดงบรรยากาศของสภาพแวดล้อมมากกว่าการแสดงความสมจริงในแง่ความเป็นวัตถุ 

หรือสถานที่นั้นๆ ที่ถูกบันทึกลงเป็นภาพถ่าย โดยมุ่งเน้นไปที่การพยายามหาความเป็นไปได้ในการ

สลายโครงสร้างของภาพทิวทัศน์ที่มีความเหมือนจริง การใช้กระบวนการจัดเรียงกันของชุดภาพย่อย 

การซ้อนทับกันของชุดภาพย่อย การปรับขนาด รวมไปถึงการยืดหดสัดส่วนของชุดภาพ เพ่ือน าไปสู่

การค้นหาโครงสร้างใหม่ของภาพหลัก ซึ่งท าให้เกิดผลลัพธ์ทางอารมณ์ที่แตกต่างออกไปจากความ

เหมือนจริง โดยสามารถจ าแนกผลลัพธ์ของภาพได้ดังนี้ 

 การประกอบกันของชุดภาพย่อยไปสู่ภาพหลัก เป็นการต่อกันของชุดภาพย่อยอย่างมีแบบ

แผน โดยในแต่ละภาพนั้นล้วนมีมุมมอง และองค์ประกอบของภาพที่แตกต่างกัน แต่ยังอยู่ในขอบเขต

ของสถานที่เดียวกัน ด้วยการก าหนดขอบเขตของภาพหลักจากพ้ืนที่จริง และตั้งสมมติฐานต่อการ

บันทึกภาพจากทางยาวโฟกัสของเลนส์ ระยะห่างระหว่างต าแหน่งของผู้ถ่าย และภาพที่ต้องการ

บันทึก เพ่ือการทดลองหาความเป็นไปได้ในการจัดการกับจ านวนภาพ และการวางองค์ประกอบของ

ภาพในการบันทึกภาพย่อย   
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 โดยการจัดเรียงชุดภาพย่อยนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีขนาดเท่าๆ กัน จากนั้นน าขอบภาพของ

แต่ละด้านมาวางชิดกัน โดยเว้นระยะห่างเป็นจังหวะให้เกิดช่องว่างขนาดเล็ก จนประกอบกันเป็นภาพ

หลักเพียงภาพเดียว การเว้นช่องว่างระหว่างภาพย่อยเหล่านี้มีลักษณะเช่นเดียวกับการต่อจิกซอว์ ทั้ง

ยังท าให้เกิดเส้นตารางภายในภาพ  

 ในขั้นตอนการจัดเรียงภาพย่อยให้เกิดเป็นช่องขนาดเล็กภายในภาพนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีความ

เชื่อมโยงกับลักษณะของวิธีการจัดการกับภาพ ที่มีรูปแบบพ้ืนฐานมาจากการจัดองค์ประกอบส าหรับ

การถ่ายภาพ หรือกฎสามส่วน (Rule of Thirds) ดังภาพที่ 67 ที่ว่าด้วยการสร้างเส้นสมมุติทั้งแนวตั้ง 

และแนวนอน จนเกิดเป็นช่องและจุดตัดภายในภาพ ที่ช่วยจัดวางต าแหน่งภาพ สร้างจุดเด่น และจุด

รองของสิ่งที่อยู่ภายในภาพ แต่ผลงานของผู้วิจัยได้แสดงเส้นสมมุติดังกล่าวในฐานะของพ้ืนที่ว่าง  ที่

แทรกตัวอยู่ระหว่างภาพย่อยจ านวนมากเหล่านั้น ซึ่งอยู่ภายในภาพหลักเพียงภาพเดียวอีกชั้นหนึ่ง ดัง

ภาพผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “Naval Dockyard Department” ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มของต้นไม้ที่ปก

คลุมสวนหย่อมในบริเวณนั้น  เป็นกุญแจในการสร้างบรรยากาศของภาพหลัก โดยน าหลักการที่กล่าว

มาในข้างต้น มาปรับใช้กับผลงานในอีกทัศนมิติหนึ่ง กล่าวคือเป็นการใช้ภาพลักษณ์ของสมมุติในเชิง

การมองเห็น และเป็นส่วนหนึ่งกับผลงาน เพ่ือช่วยเติมเต็มในส่วนต่อขยาย รวมไปถึงเพ่ิมความซับซ้อน

ของเส้นโครงสร้าง และทิศทางของภาพ ให้กับบางส่วนของสิ่งที่อยู่ในภาพ เช่น กลุ่มไม้ที่อยู่บริเวณ

ด้านซ้ายมือของภาพ ให้ขยายขอบเขตออกไปที่บริเวณด้านบนขวาของภาพมากขึ้น อีกท้ังยังช่วยสร้าง

แรงปะทะกับผู้ชมมากข้ึนด้วย ดังภาพที่ 68 

 

       

ภาพที่ 67 กฎสามส่วน (Rule of Thirds) 
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ภาพที ่68 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “Naval Dockyard Department” 

 การก าหนดขอบเขตของภาพอีกวิธีหนึ่ง คือการก าหนดขอบเขตการบันทึกภาพในลักษณะ

ของเส้นตรง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเส้นทางของการเดินทางโดยใช้ภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ริมถนนในเมืองเป็น

เนื้อหาในฐานะสื่อ ซึ่งผู้วิจัยได้บันทึกภาพในขณะเคลื่อนที่ไปบนถนน โดยมองกลับมาที่ทางเท้า

ด้านข้าง พร้อมกันนั้นก็บันทึกภาพต่อเนื่องกันไปทั้งสิ้น 72 ภาพ โดยสร้างเงื่อนไขจากการอ้างอิง

จ านวนเฟรมจากกล้องฮาฟเฟรม (Half frame) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้วิจัยมีอยู่ในช่วงเวลานั้น จากนั้นน า

ไฟล์ภาพที่ผ่านกระบวนการล้างแสกนมาจัดเรียงด้วยระบบดิจิตอล เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ

ขอบเขตในการบันทึกภาพ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการคลี่คลายในแง่ของการจัดเรียงชุดภาพย่อย โดยการ

จัดเรียงภาพย่อยที่มีระเบียบน้อยลง มีความต่อเนื่องกันของกลุ่มภาพย่อยบางส่วน อีกท้ังความขัดแย้ง

ที่ไม่ปะติดปะต่อกันอยู่ในองค์ประกอบของภาพหลัก ท าให้ผลลัพธ์ของภาพหลักมีบรรยากาศของ

สภาวะอารมณ์ ความวุ่นวาย ความขัดแย้ง อีกทั้งมีความผสมกลมกลืนกันอย่างหลากหลาย ซึ่ง

สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นจริงในเมืองหลวง ดังเช่นในภาพผลงานชิ้นที่  2 ชื่อผลงาน

“Borommaratchachonnani Rd” 
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ภาพที ่69 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “Borommaratchachonnani Rd” 

 กล่าวโดยสรุปถึงสาระส าคัญในส่วนของกระบวนการจัดเรียงชุดภาพนี้ ได้ว่าเป็นการตั้ง

เงื่อนไขในการหาความเป็นไปได้ของภาพในแง่ของมุมมอง โดยผู้วิจัยได้พยายามถอยห่างจากวิธีปฏิบัติ

ของการมองแบบมุมมองเดี่ยว (Single views) ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นหลักปฏิบัติตามขนมธรรมเนียมของการ

ถ่ายภาพ โดยน าเส้นสมมุติที่เป็นตัวก าหนดต าแหน่งแห่งหนของภาพจากกฎสามส่วน                 (Rule 

of Thirds) มาปรับใช่และน าเสนอในอีกแง่มุมหนึ่ง กล่าวคือเป็นการใช้ภาพลักษณ์ของเส้นสมมุติใน

เชิงการมองเห็น และเป็นส่วนหนึ่งกับผลงาน โดยท าให้เส้นเหล่านี้ปรากฏอยู่ในภาพหลักอย่างชัดเจน 

จนส่งผลท าให้ภาพย่อยที่ถูกจัดเรียงเหล่านั้น มีสภาวะของการแยกออกและรวมกันอยู่ในภาพหลัก

เพียงภาพเดียว ทั้งยังให้ความรู้สึกราวกับว่าแต่ละภาพย่อยเหล่านั้น ต่างแสดงตัวในทางวัตถุมากขึ้น

โดยใช้พ้ืนที่ว่างระหว่างภาพย่อยเป็นตัวน าเสนอ  

 การซ้อนทับกันของชุดภาพย่อยไปสู่ภาพหลัก ใช้วิธีการบันทึกข้อมูลภาพจ านวนมาก 

เพ่ือให้ได้ชุดภาพ ส าหรับการการจัดเรียง และปะติดภาพย่อยด้วยวิธีการซ้อนทับกันผ่านระบบดิจิตอล 

ซึ่งเป็นการน ากระบวนการที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น มาสร้างความเป็นไปได้เพ่ิมเติมในส่วนวิธีการ

ประกอบกันของภาพย่อย โดยการเพ่ิมวิธีการซ้อนทับกันของภาพ และการวางต่อกันของภาพย่อยจะ
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ไม่เว้นพ้ืนที่ระหว่างภาพ แต่ยังคงค านึงถึงการเชื่อมต่อกันของเนื้อหาทางกายภาพของพ้ืนที่ภายใน

ภาพย่อย เพ่ือน าไปสู่ความเป็นรูปร่างของภาพหลัก นอกจากวิธีการดังที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ผู้วิจัย

ยังค านึงถึงขนาด และสัดส่วนของการทับซ้อนที่แตกต่างกันระหว่างชุดภาพย่อย โดยการทดลองหา

ความเป็นไปได้ทั้งการวางต าแหน่งของการจัดเรียง และการทับซ้อนกันของภาพย่อย เพ่ือสร้างความ

ชัดเจนในแง่ของมิติการทับซ้อนที่อยู่ภายในของภาพหลัก  

  

 

ภาพที่ 70 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “Pha Nam Yod Waterfall” 

 จากภาพผลงาน 3 ชื่อผลงาน “Pha Nam Yod Waterfall” จะสังเกตเห็นว่าในส่วนของภาพ

ย่อยนั้น มีทั้งการปรับขนาด และสัดส่วนของแต่ละภาพที่แตกต่างกัน โดยวิธีการตัดภาพบางส่วนออก

นั้น เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยเองที่มีต่อพ้ืนที่ที่ใช้ในการบันทึกชุดข้อมูลภาพ นั้นคือ “น้ าตก

ผาหินหยด” ซ่ึงเป็นพื้นที่ท่ีอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเป็นอย่างมาก ซ่ึงเส้นทางในการเดินเท้าเข้านั้น ไปมี



  76 

ทั้งความลึก เป็นป่ารกสลับกับแม่น้ าสายเล็ก ๆ อีกท้ังพ้ืนผาหินที่มีทั้งเส้นทางท่ีความสลับซับซ้อน และ

แคบกว้างแตกต่างกันไป มาแปรเป็นสารผ่านกระบวนการจัดเรียงภาพย่อยชุดนี้  

 เนื่องจาก “น้ าตกผาหินหยด”มีรูปร่างลักษณะทางกายภาพเป็นหน้าผาสูงชันอยู่บริเวณ

ด้านบน อีกทั้งบริเวณโคนน้ าตกนั้น เป็นหินปูนที่มีรูปร่างคล้ายร่มขนาดใหญ่ซ้อนกันถึงสามชั้น ผู้วิจัย

จึงเกิดความสนใจ และน าลักษณะเฉพาะข้างต้นดังกล่าวมาเป็นตัวก าหนดโครงสร้างของภาพหลัก โดย

ก าหนดให้ภาพหลักเป็นแนวตั้ง ด้านมุมซ้ายล่างของภาพหลักนั้น เลือกใช้ภาพโขดหินที่อยู่ในพ้ืนที่

บริเวณสถานที่เป็นตัวก าหนดขอบเขตของภาพด้านล่าง และในส่วนด้านบนของภาพหลักนั้นถูก

ก าหนดขอบเขตด้วยขอบฟ้าเป็นหลัก แต่ผู้วิจัยได้น าชุดภาพที่อยู่ในส่วนด้านล่างของภาพเข้าไป

ผสมผสานในส่วนบนของภาพด้วย เพ่ือลดทอนความเหมือนจริงของพ้ืนที่ที่ถูกบันทึกอยู่ภายในภาพ

หลัก ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ของภาพ ที่สะท้อนสภาวะของการซ้อนทับกันของภาพที่มีทั้ง

ความเป็นระเบียบแบบแผนที่แตกต่างออกไป มากกว่าการมองหาผลลัพธ์ของภาพหลักที่ก าลังแสดง

ตัวว่ามีสิ่งใดที่อยู่ในภาพนั้น  

  

 

ภาพที่ 71 ผลงานชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “Thale Bok Cemetery” 
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 ผลงานชิ้นที่ 4 ที่ชื่อ “Thale Bok Cemetery” เป็นการพัฒนากระบวนการท างานต่อเนื่อง

จากผลงานชิ้นที่ 3 โดยมีวิธีการปฏิบัติงานและการน าเสนอที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างในแง่

ของวิธีคิดของกระบวนการ และการจัดการกับชุดภาพที่มีต่อพ้ืนที่ทั้งในเชิงกายภาพ และความหมาย 

โดยสถานที่ที่ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นพ้ืนที่ในการบันทึกข้อมูลชุดภาพนั้น คือบริเวณขอบบ่อน้ าขนาดใหญ่

หน้าสุสานจีนแห่งหนึ่ง ทั้งความเวิ้งว้างที่ไกลสุดลุกหูลูกตาและลมที่พัดไปมาอยู่รอบบริเวณนั้น ท าให้

ผู้วิจัยน าประสบการณ์เบื้องต้นจากการสัมผัสถึงปรากฏการณ์ที่กล่าวมานี้ มาใช้เป็นตัวแปรในการ

สร้างรูปลักษณ์ของภาพหลัก ซึ่งในแง่ของทางเทคนิคการประกอบกันนั้น ใช้รูปแบบการซ้อนทับกัน

ของภาพย่อยอย่างเห็นได้ชัดจากขนาดของภาพย่อย และการจัดวางอย่างไร้ระเบียบ โดยการใช้ภาพ

มุมมองแบบเดี่ยวเป็นโครงสร้างหลักของภาพ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากทางด้านมุมซ้าย และขวาสุด

ของภาพที่มีความต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อภาพที่มีความเหมือนจริงเป็น

พ้ืนฐาน และใช้ชุดภาพย่อยเข้ามาซ้อนทับ อีกทั้งประกอบกันอย่างไร้ระเบียบ เพ่ือสลายข้อเท็จจริง

บางประการ โดยการซ้อนทับชุดภาพย่อยในส่วนกลางของภาพหลักที่ให้ลักษณะของเส้นน าสายตา

ของภาพทีแ่ปรปรวน และผิดแผกไปจากข้อเท็จจริงในการสื่อสารแบบภาพทิวทัศน์ 

 กล่าวโดยสรุปถึงสาระส าคัญในส่วนของกระบวนการจัดเรียงชุดภาพนี้ เป็นการพัฒนามาจาก

กระบวนการจัดเรียงชุดภาพในแบบแรก แต่น าวิธีปฏิบัติในการบันทึกภาพแบบมุมมองเดี่ยว มาใช้เป็น

เงื่อนไขในการก าหนดขอบเขตโครงสร้างของภาพหลัก เพ่ือสร้างความสอดคล้องในแง่วิธีคิดที่มีต่อ

มุมมองการถ่ายภาพ และความขัดแย้งของชุดภาพที่เกิดจากการจัดการที่ได้พยายามหลุดออกจากการ

มองแบบพ้ืนฐานซึ่งยังอยู่ในเงื่อนไขเดิม โดยมุ่งเน้นไปที่การพยายามหาความเป็นไปได้ในการสลาย

โครงสร้างของภาพที่มีความเหมือนจริง ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางอารมณ์ที่แตกต่างออกไปจากภาพ

ทิวทัศน์ที่มีความเหมือนจริง 

 ดังเช่นในผลงานชิ้นที่ 5 ซึ่งมีชื่อผลงานว่า “Gyeonggi-do” เป็นพ้ืนที่เมืองที่ถูกบันทึกชุด

ภาพจากมุมสูง ซึ่งท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมของบ้านเรือน อาคาร รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

และพ้ืนที่ธรรมชาติที่ถูกจัดแบ่งที่ทางอย่างเป็นระเบียบได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล โดยผู้วิจัย

บันทึกภาพจากภายในอาคารที่มีความสูงและมีลักษณะชันอย่างมาก ซึ่งด้วยวิสัยทัศน์ในการมองนี้เอง

ที่ท าให้การบันทึกชุดภาพส่วนพ้ืนล่างในระยะใกล้นี้มีแรงปะทะต่อผู้วิจัยเป็นอันมาก ทั้งด้วยมุมมอง 

และสัดส่วนที่มีความสูงชัน ท าให้ผู้วิจัยเลือกน าเสนอประสบการณ์ดังกล่าวที่มีต่อพ้ืนที่มาใช้  โดยเป็น

ตัวแปรในการก าหนดทิศทางของกระบวนการสร้างสรรค์ต่อชุดภาพ ที่ได้ท าการบันทึกและจัดเรียงไว้

ในข้างต้น 
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ภาพที่ 72 ผลงานชิ้นที่ 5 ชื่อผลงาน “Gyeonggi-do”  

 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต และต าแหน่งของการยืดสัดส่วนภาพในระยะหน้าและหลัง ซึ่งใน

ส่วนของระยะหน้าที่อยู่มุมซ้ายของภาพนั้น ผู้วิจัยได้ยืดบางส่วนของภาพโดยใช้ภาษาของภาพสองมิติ

เป็นตัวก าหนดสัดส่วน และทิศทาง จนราวกับว่าภาพทิวทัศน์นั้นก าลังแสดงลักษณะภาพของวัตถุที่

ก าลังไหลลงสู่ส่วนล่างสุดของภาพ และใช้วิธีปฏิบัติเดียวกันในการยืดภาพบางส่วนในระยะหลัง แต่มี

รูปร่าง และทิศทางที่แตกต่างออกไป โดยก าหนดให้บางส่วนของระยะหลังของภาพหลักมีท่าทีว่าก าลัง

หลุดลอยออกไปจากส่วนหลักของภาพ แม้ผลลัพธ์ในภาพรวมของผลงานไม่ได้แสดงออกการซ้อนทับ

ชุดภาพอย่างชัดเจน แต่ในแง่ของกระบวนการทางเทคนิคแล้ว ขั้นตอนของการยืดสัดส่วนของชุดภาพ

นั้น จ าเป็นต้องใช้ภาพต้นฉบับที่มีรายละเอียดสูง ดังนั้นการซ้อนทับกันของชุดภาพจึงเป็นกระบวนการ

ที่จ าเป็นต่อการยืดสัดส่วนของภาพหลัก ทั้งนี้ เ พ่ือให้ชุดภาพที่ถูกยืดออกยังคงสามารถแสดง          

รายระเอียด โทนเทากลาง และค่าน้ าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค านึงถึง

ผลลัพธ์ที่มีต่อความงามของภาพหลักในผลงานชิ้นนี้ 

 กล่าวโดยสรุปถึงสาระส าคัญของการจัดการกับชุดภาพย่อยได้ว่า ยังคงใช้หลักการปฏิบัติใน

การบันทึกชุดภาพแบบเดิม นั้นคือการเลือกมองและบันทึกภาพผ่านมุมมองแบบย่อยจ านวนมาก 

เพ่ือให้ได้ชุดภาพที่สามารถน ามาใช้เป็นชุดข้อมูลในการจัดเรียง รวมถึงการซ้อนทับกันระหว่างภาพ
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ย่อยของชุดภาพนั้น อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้เน้นย้ า และแสดงให้เห็นผลลัพธ์

ทางกายภาพที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างชัดเจน และตรงไปตรงมา หากแต่เป็นการปฏิบัติเพ่ือให้ผลลัพธ์

ในทางย้อนกลับ กล่าวคือเป็นการจัดเรียงชุดภาพย่อยเพ่ือน าไปสู่ภาพหลักที่มีลักษณะแบบมุมมอง

เดี่ยว ที่ให้รายละเอียด ขนาด และคุณภาพของไฟล์ภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าการบันทึกภาพเพียงครั้ง

เดียว ท าให้ภาพหลักนั้นสามารถน าไปสู่กระบวนการยืดหดขนาด และสัดส่วนต่างๆ ในบางต าแหน่ง

ของภาพหลักได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

การวิเคราะห์ในแง่เทคนิคของภาพถ่ายระบบดาแกโรไทป์ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดทิศทางของผลงานศิลปนิพนธ์ โดยการตั้งค าถามต่อความเป็นไปได้ใน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้กระบวนการดาแกโรไทป์ในการขับเน้นมิติ น้ าหนัก โทนสีของ

ภาพขาวด า ที่ได้จากกระบวนการในการจัดการจากชุดภาพผ่านระบบดิจิตอล ซึ่งต้องใช้เวลาในการ

ทดลองหาความเป็นไปได้จากปัจจัยรอบด้าน ในการพยามควบคุมการแปรสภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการดังกล่าว โดยสามารถจ าแนกเป็นข้อสังเกตที่ได้จากผลลัพธ์ของภาพดังนี้ 

ผลลัพธ์จากกระบวนการแปรสภาพเพลทโลหะเป็นแผ่นไวแสง คือขั้นตอนที่ท าให้เพลท

โลหะที่ผ่านกระบวนการชุบเงินมาแล้วแปรสภาพแผ่นไวแสง โดยในขั้นตอนการรมสารระเหยไอโอดีน 

นั้นสามารถสังเกตเห็นการแปรสภาพบนพ้ืนผิวของเพลทเงินได้โดยการเปิดไฟภายในห้องปฏิบัติการ 

เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนผิวเพลท โดยบริเวณพ้ืนผิวของเพลทที่สัมผัสกับสารระเหยของ

ไอโอดีนนั้น จะเปลี่ยนสีในลักษณะของแถบสีสเปกตรัมที่มีความต่อเนื่องกัน จากบริเวณกึ่งกลางของ

ภาพไปสู่บริเวณโดยรอบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขของปริมาณของสาร

ไอโอดีน ระยะเวลา อุณหภูมิของเพลทก่อนรมสาร และอุณหภูมิภายในอุปกรณ์รมสาร โดยเงื่อนไข

ทั้งหมดล้วนมีความเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวเพลท กล่าวโดยย่อคือปฏิกิริยา

ของพ้ืนผิวเพลทที่มีต่อสารไอโอดีนจะเริ่มปรากฏสีเหลืองอ่อนขึ้นเป็นอันดับแรก จากนั้นจะแปรสภาพ

เป็นเฉดสีส้มไล่เลียงไปตามแถบสีสเปกตรัมตามระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาเคมี จนท้ายที่สุดจะวน

กลับมาครบวงรอบที่แถบสีเดิมที่พ้ืนผิวของเพลท ดังภาพที่ 73 

 

 

ภาพที่ 73 ภาพแถบสเปกตรัมต่อเนื่อง (Continuous spectrum) 
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 ปฏิกิริยาดังกล่าวนี้ท าให้พ้ืนผิวเพลทที่ชุบเงินเกิดปฏิกิริยาทางเคมี และแปรสภาพเป็นสาร 

ซิลเวอร์ไอโอไดด์ (Silver iodide) โดยสารดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติเป็นสารไวแสงที่ ให้ค่าเทากลางกับ

ภาพที่ถูกบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ ซ่ึงไอระเหยจากสารโบรมีนทีผ่่านการท าปฏิกิริยาทางเคมีกับเพลท

เงินนั้น จะแปรสภาพเป็นสารซิลเวอร์ฮาไลด์ (Silver halide) ซึ่งเป็นสารไวแสงอีกชนิดหนึ่งที่มีความ

ไวต่อแสงคลื่นสั้น ซึ่งเป็นความไวต่อแสงในช่วงคลื่นสีน้ าเงิน ที่มีอยู่มากในแสงอัลตราไวโอเลตหรือ

แสงอาทิตย์ ท าให้เพลทที่ผ่านการรมไอระเหยจากสารโบรมีนนั้น มีความไวแสงเพ่ิมขึ้นกว่าการรมไอ

ระเหยจากสารไอโอดีนเพียงชนิดเดียว โดยในแต่ละแถบสีของสเปกตรัมที่ปรากฏอยู่บนผิวเพลทนั้น 

จะส่งผลให้เห็นต่อผลลัพธ์ทางกายภาพได้อย่างชัดเจน หลังจากผ่านกระบวนการบันทึกภาพ และ

กระบวนการสร้างภาพแล้ว 

 

 

ภาพที่ 74 ภาพผลการทดลองกระบวนการแปรสภาพเพลทโลหะเป็นแผ่นไวแสง 
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 ผู้วิจัยค้นพบว่ายิ่งเพลทผ่านการรมสารไอโอดีนเป็นระยะเวลานานมากเท่าใด สีที่ปรากฏบน

เพลทนั้นจะมีลักษณะวนซ้ าเป็นวงรอบตามแถบแสงสเปกตรัมดังที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งการวนซ้ าวงรอบ

นั้น มีผลท าให้ภาพที่ผ่านการบันทึก และผ่านกระบวนการสร้างภาพมีลักษณะทางกายภาพที่เลือนลาง 

(Fade) อีกทั้งยังมีความเปรียบต่างของภาพ (Contrast) ที่ลดน้อยลง และในส่วนของสีในแต่ละเฉด

บนแถบสเปกตรัมดังที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ยังมีความสามารถในการบันทึกภาพของวัตถุที่มีลักษณะ

ของสีที่แตกต่างกันด้วย โดยมีลักษณะคล้ายกับฟิลเตอร์สีที่น ามาวางอยู่หน้าชิ้นเลนส์ในยุคของการ

ถ่ายภาพขาวด า อย่างไรก็ตามทั้งประสบการณ์และความช านาญในการปฏิบัติการควบคุมกระบวนการ

สร้างแผ่นไวแสงนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการสร้างภาพถ่ายระบบดาแกโรไทป์  เนื่องจาก

วิธีการดังกล่าวนี้เป็นตัวแปรต้นที่ส าคัญ ซึ่งนอกจากจะท าให้เพลทโลหะนั้นสามารถน าไปบันทึกภาพ

ได้แล้ว ยังเป็นขั้นตอนที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับภาพรวมทั้งหมดของภาพนั้นๆ ด้วย  

ผลลัพธ์จากกระบวนการสร้างภาพ คือขั้นตอนต่อเนื่องจากกระบวนการแปรสภาพเพลท

โลหะให้มีความไวแสง กล่าวคือมีความสามารถในการบันทึกภาพ ซึ่งหลังจากที่น าเพลทโลหะไปท า

การบันทึกภาพแล้ว ขั้นตอนนี้จึงเป็นกระบวนการต่อมาที่ท าให้ภาพที่ผ่านการบันทึกนั้นปรากฏขึ้นบน

เพลท โดยกระบวนการสร้างภาพนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับการรมสารในกระบวนการสร้างแผ่นไวแสง 

แต่สารเคมีท าใช้ในการแปรสภาพของกระบวนการนี้คือ สารปรอทเหลว ซึ่งสารดังกล่าวต้องผ่าน

กระบวนการให้ความร้อนเพ่ือท าให้เกิดการระเหยกลายเป็นไอ โดยไอระเหยดังกล่าวจะลอยขึ้นไป

สัมผัสกับเพลทภายในอุปกรณ์ส าหรับกระบวนการสร้างภาพ และท าปฏิกิริยาทางเคมีที่บริเวณ       

ผิวเพลท โดยการท าปฏิกิริยากับส่วนของแสงที่บันทึกไว้ในขั้นตอนการบันทึกเท่านั้น แต่ในส่วนของเงา

ที่มีความมืดสูงจะไม่ท าปฏิกิริยาใดๆ โดยตัวแปรที่ส าคัญในขั้นตอนของกระบวนการสร้างภาพนั้น คือ

ปริมาณของสารเคมี อุณหภูมิภายในอุปกรณ์สร้างภาพ ที่เกิดจากการให้ความร้อนกับปรอทที่อยู่

บริเวณด้านล่างของอุปกรณ์  มิติของปริมาตรภายในอุปกรณ์ และระยะเวลาที่พ้ืนผิวเพลทสัมผัสกับไอ

ระเหยของปรอท 

จากภาพที่ 75 เป็นผลลัพธ์ของภาพจากการทดลองในการพยายามควบคุมปริมาณของไอ

ปรอท และระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาระหว่างสารปรอทกับเพลทไวแสง ที่ผ่านกระบวนการ

บันทึกภาพมาแล้ว ซึ่งขั้นตอนที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ของภาพที่ปรากฏนี้ เกิดจากการ

ที่เพลทไวแสงได้รับสารปรอทในปริมาณ และระยะเวลาในการรับสารที่ไม่ เหมาะสม หรือมากเกินไป 

ซึ่งในแง่ของปริมาณของไอปรอทนั้น เป็นผลมาจากการให้อุณหภูมิที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาตรภายในของ

อุปกรณ์สร้างภาพ และการน าเพลทเข้าไปสัมผัสกับไอปรอทในระยะเวลาที่มากเกินไป 
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ภาพที่ 75 ภาพการทดลองกระบวนการสร้างภาพด้วยสารปรอท หมายเลข 1 

 

 

ภาพที่ 76 ภาพการทดลองกระบวนการสร้างภาพด้วยสารปรอท หมายเลข 2 

จากผลลัพธ์ที่ปรากฏในภาพที่ 76 เป็นการพยายามในการควบคุมปริมาณของไอปรอท และ

ระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาระหว่างสารปรอทกับเพลทไวแสง ที่ผ่านกระบวนการบันทึกภาพมาแล้ว

เช่นเดียวกับกระบวนการในข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยได้พยายามชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ของภาพที่ปรากฏนี้ยังขาด
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ความเข้าใจต่อการควบคุมปริมาณ และอุณหภูมิของไอปรอทในระหว่างการท าปฏิกิริยา โดยเพลทไว

แสงดังภาพที่ 76 นั้น ได้รับไอปรอทในปริมาณและในอุณหภูมิที่ไม่คงที่ จนท าให้ส่วนกลางของเพลท

นั้นมีลักษณะคล้ายการระเบิดจากจุดกึ่งกลาง และกระจายออกไปบริเวณโดยรอบของภาพ   

กล่าวโดยสรุปถึงสาระส าคัญของกระบวนการสร้างภาพได้ว่า ต้องมีใช้เวลาในการทดลอง

เพ่ือให้ได้ค่าอุณหภูมิ และระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาที่เหมาะสมกับปริมาตรของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

สร้างภาพ ทั้งยังมีความส าคัญเพราะเนื่องจากเป็นกระบวนการที่กล่าวมานี้ เป็นปรากฏการณ์แรกที่ผู้

ปฏิบัติจะสามารถเห็นผลลัพธ์ของภาพที่บันทึกได้ ซึ่งหากสามารถควบคุมกระบวนการนี้ได้อย่าง

สมบูรณ์แล้ว ภาพที่ปรากฏย่อมมีความสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน หากแต่ภาพที่ปรากฏนั้นกลับมีความไม่

ชัดเจน หรือไม่เกิดภาพใดๆ ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นว่าอาจเกิดจากกระบวนการสร้างแผ่นไวแสง และการตั้ง

ค่าการรับแสงขณะการบันทึกภาพที่ไม่มีมีความสัมพันธ์กัน 

ผลลัพธ์จากกระบวนการคงสภาพ คือขั้นตอนการหยุดการท าปฏิกิริยาของเพลทไวแสงที่

ผ่านกระบวนการสร้างสภาพแล้ว ให้หมดประสิทธิภาพในการบันทึกภาพต่อไป โดยใช้สารคงสภาพที่

ผ่านการปรุงให้มคีุณสมบัติทางเคมีที่เป็นด่าง และมีความเหมาะสมกับสภาพของเพลทไวแสง เพ่ือเป็น

การคงสภาพของภาพถ่ายที่ถูกบันทึก อีกทั้งการชะล้างไอปรอทที่เกาะติดอยู่ทั่วบริเวณพ้ืนผิวของ

ผลงาน และในส่วนที่ไม่ท าปฏิกิริยากับแผ่นไวแสงในส่วนเงาให้หลุดออกจากพ้ืนผิวเพลทผลงานจน

หมด โดยใช้น้ ากลั่นที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่เป็นกลาง (pH 7) ในการชะล้าง และท าความสะอาดเพลท

ผลงาน 

 

 

ภาพที่ 77 ภาพการทดลองกระบวนการคงสภาพ หมายเลข 1 
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จากภาพที่  77 ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของภาพถ่ายที่ ได้ท าการบันทึกภาพ และผ่าน

กระบวนการทั้งหมด จนเสร็จสิ้นกระบวนการดาแกโรไทป์แล้ว ภาพที่มีความสมบูรณ์ในช่วงแรก กลับ

ปรากฏจุดสีน้ าตาลขึ้นเป็นจ านวนมากบนเพลทผลงาน หลังจากที่เก็บรักษาผลงานไว้เป็นเวลา  24 

ชั่วโมง ดังภาพที่ 78 ซ่ึงท าให้ภาพผลงานสูญเสียรายละเอียดของภาพบางส่วนไป โดยลักษณะดังกล่าว

นี้ เกิดจากการตกค้างของคราบกรดที่ท าปฏิกิริยากับอากาศบริเวณพ้ืนผิวของผลงาน ซึ่งมีลักษณะ

เช่นเดียวกับในงานภาพพิมพ์ 

 

 

ภาพที่ 78 ภาพการทดลองกระบวนการคงสภาพ หมายเลข 2 

 กล่าวโดยสรุปถึงสาระส าคัญของกระบวนการคงสภาพได้ว่า เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ความส าคัญ  

ซึ่งต้องมีใช้เวลาในการทดลอง และจดบันทึกในการหาความเป็นได้ในการปรุงสารคงสภาพให้มี

คุณสมบัติทางเคมี และระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาที่เหมาะสมกับเพลทไวแสงที่ผ่านกระบวนการ

สร้างภาพมาแล้ว เพ่ือให้สารเคมีจากกระบวนสร้างแผ่นไวแสง หรือกระบวนการสร้างภาพนั้น ไม่

ตกค้างอยู่ที่บริเวณพ้ืนผิวของผลงาน อีกท้ังเพ่ือท าให้ภาพผลงานที่ผ่านการบันทึกภาพมีความสมบูรณ์

ในแง่ของผลลัพธ์ และยังสามารถคงสภาพอยู่ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น 
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 ผลลัพธ์จากกระบวนการเผาเคลือบ คือขั้นตอนหนึ่งที่ส่งผลลัพธ์ทางกายภาพให้กับภาพถ่าย

ที่ปรากฏบนเพลทโลหะแล้ว ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการล้างท าความสะอาดจากสารเคมีที่ตกค้างจาก

กระบวนการสร้างภาพ และกระบวนการคงสภาพแล้ว การเผาเคลือบชิ้นงานจึงถือเป็นหนึ่งใน

กระบวนการที่เข้ามาจัดการกับผลลัพธ์ของภาพ กล่าวคือในขั้นตอนการเผาเคลือบนั้นมีส่วนผสมของ

สารประกอบทองค า (Gold chloride) ซึง่เป็นส่วนส าคัญในการสร้างโทนภาพมีความเข้มข้ึน อีกทั้งยัง

เป็นการเคลือบพ้ืนผิวชิ้นงาน ท าให้ภาพที่ปรากฏบนเพลทนั้นสามารถยึดเกาะ และมีความคงทนที่มาก

ขึ้น โดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่บริเวณด้านหลังของเพลท หรือด้านตรงข้ามกับภาพที่ปรากฏ

บนชิ้นงาน 

 การให้ความร้อนกับชิ้นงานนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ทั้งการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ หัวเป่าไฟแบบ

ต่างๆ หรือแม้แต่การใช้เตาไฟฟ้านั้น ต้องค านึงถึงการให้ความร้อนที่มีความสม่ าเสมอกันทั่วทั้งภาพ

เพ่ือไม่ให้เพลท และสารเคมีที่อยู่บริเวณพ้ืนผิวด้านบนของภาพมีอุณหภูมิที่สูงเกินไป ทั้งนี้อาจท าให้

ภาพผลงานได้รับความเสียหายได้ ในกรณีทีต่้องการเน้นเฉพาะส่วนของภาพให้มีความมืดลงนั้นต้องใช้

ความช านาญเป็นอย่างมาก เพราะหากให้ความร้อนมากเกินไป หรือไม่ตรงกับบริเวณภาพที่ต้องการ 

อาจมีผลท าให้ภาพส่วนที่สัมผัสกับความร้อนนั้นมืดลงจนเสียรายละเอียดในภาพไป โดยไม่สามารถน า

ภาพบนเพลทดังกล่าวกลับมาแก้ไขได้อีก 

 

 

ภาพที่ 79 ภาพผลลัพธ์ทางกายภาพจากกระบวนการเผาเคลือบ หมายเลข 1 
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 จากภาพที่ 79 ผู้วิจัยได้ทดลองน ากระบวนการเผาเคลือบชิ้นงานมาใช้ในการสร้างความมืดที่

บริเวณขอบภาพทั้งสี่ด้าน ซึ่งช่วยลดรายละเอียดในส่วนที่ไม่ต้องน าเสนอ ทั้งยังช่วยดึงความสนใจ

กลับมาที่จุดกึ่งกลางของภาพ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่มีขนาดเล็ก และหากสังเกตที่บริเวณด้านซ้ายของ

ภาพจะเห็นช่องว่างโทนอ่อนถูกเว้นไว้ระหว่างขอบภาพ และโทนเข้มที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งลากยาว

จากด้านซ้ายบนลงมาที่บริเวณซ้ายล่างสุดของภาพ กล่าวคือผู้วิจัยก าลังชี้ให้เห็นความพยายามในการ

ควบคุมทิศทางของการสร้างน้ าหนักโทนเข้ม แต่ยังขาดความช านาญในเชิงเทคนิคของการควบคุม

ความร้อนให้กับชิ้นงาน 

 

 

ภาพที่ 80 ภาพผลลัพธ์ทางกายภาพจากกระบวนการเผาเคลือบ หมายเลข 2 

จากภาพที่ปรากฏบนเพลทขณะแห้งทั้งก่อน และหลังจากกระบวนการเผาเคลือบใน       

ภาพที่ 80 นั้น ได้แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนของโทนภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลง หลังจาก

ที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว ซึ่งนอกจากการให้ภาพโทนเหลืองทองกับภาพบนเพลทแล้ว หากสังเกต

บริเวณส่วนที่เป็นโทนขาวที่อยู่ด้านขวาของภาพจะเห็นโทนน้ าเงินอมฟ้าปรากฏชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้

เกิดจากกระบวนการให้ความร้อนจากกระบวนการนี้เช่นกัน หากแต่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่าง

กระบวนการสร้างภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปฏิบัติการในขั้นตอนก่อนหน้า 

กล่าวโดยสรุปถึงสาระส าคัญของกระบวนการเผาเคลือบได้ว่า เป็นทั้งส่วนส าคัญในการเพ่ิม

ความคงทนให้กับภาพที่ปรากฏบนเพลทโลหะ และเป็นส่วนเสริมค่าน้ าหนักในแง่ของมิติลวงให้ภาพ
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มากขึ้นหลังจากที่ภาพปรากฏขึ้นในกระบวนการสร้างภาพและกระบวนการคงสภาพแล้ว โดยต้องใช้

ความช านาญในการควบคุมปริมาณ และอุณหภูมิในการให้ความร้อนกับเพลทชิ้นงาน  

การวิเคราะห์ในแง่วัสดุในงานภาพถ่าย 

เนื่องจากกระบวนการถ่ายภาพระบบดาแกโรไทป์ เป็นกระบวนการที่น าแผ่นทองแดงที่มี

มูลค่าต่ ามาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในกระบวนการภาพถ่ายระบบนี้ ทั้งยังต้องผ่านกระบวนการชุบเงินเพ่ือใช้

เป็นสารตั้งต้นในการท าปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการแปรสภาพเป็นแผ่นไวแสง และกระบวนการ

ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยพบว่ากระบวนการชุบเงินบนแผ่นทองแดงนี้เป็นขั้นตอนในการ

ช่วยเพ่ิมมูลค่าของวัสดุในแง่คุณลักษณะทางกายภาพ กล่าวคือเงินนั้นมีลักษณะทางกายภาพสูงกว่า 

ทั้งในแง่ของราคา หรือมูลค่าเชิงวัตถุที่มมีากกว่าทองแดง ซ่ึงการปรากฏและการคงสภาพของภาพถ่าย

ซึ่งอยู่บนเพลทโลหะนั้น ท าให้ผลงานภาพถ่ายระบบดาแกไรไทป์สามารถแสดงตัวในแง่ของความเป็น

ผลงานเชิงวัตถุท่ีมากกว่าภาพถ่ายทีถู่กผลิตลงบนกระดาษ 

 

 

ภาพที ่81 ตัวอย่างการสะท้อนแสงเงาบริเวณพ้ืนที่รอบเพลทชิ้นงานจากผลงานชิ้นที่ 1 

โดยขั้นตอนการเตรียมเพลทเงินส าหรับกระบวนการดาแกโรไทป์นั้น มีความจ าเป็นต้องผ่าน

กระบวนการขัดเงา ซึ่งท าให้แผ่นเงินที่จะน าไปใช้บันทึกภาพมีความเงางามตามคุณลักษณะเชิงวัตถุ 

อีกทั้งเพ่ือใช้ความเงาดังกล่าวเป็นตัวสะท้อนผลลัพธ์ของภาพที่ปรากฏอยู่บนเพลทโลหะ ดังนั้น

ภาพถ่ายระบบดาแกโรไทป์จึงเป็นระบบภาพที่ต้องอาศัยกฎการสะท้อนแสงเงากับพ้ืนที่บริเวณ

โดยรอบ 
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ซึ่งการหมุนภาพผลงานไปสะท้อนเข้ากับส่วนมืดของพ้ืนที่โดยรอบนั้น ท าให้ผู้มองผลงาน

สามารถเห็นผลลัพธ์ของภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และหากผู้มองผลงานนั้น มองภาพผลงานในมุมที่

สะท้อนภาพเข้าหาพ้ืนที่ในบริเวณที่เป็นส่วนของแสงสว่างของพ้ืนที่ ภาพที่ปรากฏบนทเพลทนั้นจะ

กลับกลายเป็นภาพที่ขาดความสมบูรณ์ในแง่ภาพถ่าย ดังที่ผู้วิจัยได้แสดงเห็นในภาพที่ 81 

 นอกจากนี้ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนเพลทโลหะนั้น ยังเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของตัววัสดุ

เงินที่ห่อหุ้มอยู่บนพ้ืนผิวของแผ่นทองแดง ซึ่งความมันเงาที่ได้จากขัดผิวเนื้อเงินจนสามารถสะท้อน

วัตถุ และพ้ืนที่โดยรอบเพลทโลหะนั้น เป็นผลลัพธ์ต่อเนื่องและสอดรับกับผลลัพธ์ของกายภาพของ

ภาพถ่ายระบบดาแกโรไทป์ ที่ท าให้ผลงานที่ผ่านกระบวนการสร้างภาพมาแล้วนั้น มีความสมบูรณ์ใน

แง่ภาพถ่ายมากขึ้น ด้วยท ามุมสะท้อนกับแสงเงาที่มีอยู่โดยรอบบริเวณผลงาน ซึ่งผู้ชมจะต้องการเวลา 

ในการสอดส่ายสายตาเพ่ือมองหาภาพผลงานที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการมองมากกว่าการ

มองเพียงครั้งเดียว และอาจกล่าวได้ว่าภาพถ่ายดาแกโรไทป์มีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของพ้ืนที่ และ

เวลาในการมองเพ่ือค้นหาผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ของผลงาน 

การวิเคราะห์ในแง่เทคนิคการบันทึกส าเนาภาพ 

 ในแง่เทคนิคการบันทึกภาพส าเนาจากงานพิมพ์ดิจิตอลไปสู่ภาพระบบดาแกโรไทป์นั้น ผู้วิจัย

เลือกใช้การถ่ายภาพต้นฉบับในแนวราบ หรือการน าภาพต้นฉบับมาติดที่บริเวณก าแพงห้องปฏิบัติการ 

ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักของการบันทึกภาพต้นฉบับเพ่ือสร้างภาพส าเนา (Copy) โดยวิธีการดังกล่าวนี้นิยม

ใช้กับภาพต้นฉบับที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งยังสอดคล้องกับขนาดของภาพ

ต้นฉบับที่ผ่านกระบวนการจัดการและพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล แต่ผู้วิจัยได้น าหลักการดังกล่าวมาปรับ

ใช้ในแง่กระบวนการย้อนกลับ กล่าวในเชิงความหมายได้ว่าภาพส าเนานั้นเกิดจากกระบวนการพิมพ์

ดิจิตอล ที่ผ่านกระบวนการจัดการด้วยโปรแกรมจัดการไฟล์ภาพบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นถึงน าภาพ

ส าเนาดังกล่าวมาคัดลอกด้วยกระบวนภาพถ่ายดาแกโรไทป์อีกครั้งเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 โดยในส่วนขั้นตอนการติดตั้งภาพพิมพ์ดิจิตอลเพ่ือคัดลอกด้วยระบบดาแกโรไทป์นั้น ผู้วิจัยได้

ติดต้ังกระดานแม่เหล็กที่บริเวณก าแพงห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้ส าหรับรองรับภาพพิมพ์ จากนั้นยึดภาพ

บนกระดานด้วยพินแม่เหล็ก (Magnetic push pins) ขนาดเล็กโดยรอบ เพ่ือให้ภาพนั้นเรียบตึงและ

ได้ระนาบ ซึ่งการก าหนดขนาดของกระดานแม่เหล็กและภาพพิมพ์ดิจิตอลนั้น เกิดจากการทดลองหา

ความสัมพันธ์ของระยะทางระหว่างภาพพิมพ์มาถึงเลนส์ส าหรับบันทึกภาพ และระยะทางจากเลนส์ไป



  89 

ถึงกระจกรับภาพ ให้มีความสอดคล้องกับทางยาวโฟกัสของชิ้นเลนส์ และขนาดของพ้ืนที่ใน

ห้องปฏิบัติการ  

 

ภาพที่ 82 ภาพผลการทดลองกระบวนการคัดลอกภาพต้นฉบับ หมายเลขเลข 1 

 ในส่วนของการตั้งกล้องเพ่ือบันทึกภาพนั้น ผู้วิจัยควรเลือกใช้ขาตั้งกล้อง (Tripod) ที่สามารถ

รับน้ าหนักของตัวกล้องและเลนส์ได้อย่างมั่นคง สามารถปรับยืดแกนระหว่างขาและแกนกลาง เพ่ือให้

สามารถปรับระดับความสูงของกล้อง และเลนส์ให้อยู่บริเวณกึ่งกลางของภาพ เพ่ือให้ได้มุมมองที่

เที่ยงตรง คมชัด และมีสัดส่วนที่ความสมบูรณ์ในระหว่างการบันทึกภาพ  

 

 

ภาพที ่83 ภาพผลการทดลองกระบวนการคัดลอกภาพต้นฉบับ หมายเลขเลข 2 
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 เมื่อได้ค่าแสงส าหรับใช้ในการบันทึกภาพที่มีความคงที่แล้ว การตั้งค่ากล้องส าหรับการถ่าย

คัดลอกภาพส าเนาด้วยกระบวนการดาแกโรไทป์นั้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการบันทึกภาพ โดย

ผู้วิจัยเลือกใช้เลนส์เทเลโฟโต้ (Telephoto) ที่มีทางยาวโฟกัสมาก ซึ่งมีคุณสมบัติดึงภาพจากระยะไกล

ได้ดีกว่าเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสั้น ท าให้ไม่ต้องมีการชดเชยแสงจากการยืดกระโปรงกล้อง (Bellow) 

ที่เกินกว่าขนาดทางยาวโฟกัสของเลนส์แต่อย่างใด ดังภาพที่ 83 ผู้วิจัยพยายามชี้ให้ถึงความเหมาะสม

ของทางยาวโฟกัสกับช่วงของเลนส์ที่เลือกใช้ กล่าวคือเลนส์ที่มีขนาดทางยาวโฟกัส 300 ม.ม. ควรยืด

กระโปรงกล้อง หรือมีระยะห่างระหว่างเลนส์และกระจกรับภาพไม่เกินขนาดทางยาวโฟกัสของเลนส์ 

 การจัดแสงสว่างให้กับภาพส าเนานั้น ควรท ามุม 45 องศากับแนวราบของภาพทั้งสองด้าน 

และมีระยะห่างที่เหมาะสมกับขนาดของภาพพิมพ์ดิจิตอล เพ่ือท าให้ภาพดังกล่าวมีความสว่างเท่ากัน

ทั้งภาพ อีกท้ังยังช่วยไม่ให้เกิดเงาสะท้อนภายในภาพดังกล่าวที่ต้องการคัดลอก ดังภาพที่ 82 ทั้งนี้การ

จัดแสงในห้องปฏิบัติการยังช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณของแสงสว่างได้อย่างคงที่ ซึ่งเป็นผลดีต่อ

การทดลองในการหาค่าความไวแสงของเพลทไวแสง อีกทั้งยังเพ่ือหาค่าเวลา (Shutter speed) ใน

การบันทึกภาพได้แม่นย ามากขึ้น  

 

 

ภาพที่ 84 ภาพผลการทดลองกระบวนการคัดลอกภาพต้นฉบับ หมายเลขเลข 3 

 จากการทดลองหาความเป็นไปได้ในการตั้งค่า อุปกรณ์เพ่ือบันทึกภาพส าเนา และการจัด

สภาพแสงที่เหมาะสมภายในห้องปฏิบัติการแล้ว ท าให้ผู้วิจัยสามารถค านวณหาค่าความเป็นไปได้ใน

การบันทึกภาพภายนอกห้องปฏิบัติการซึ่งมีสภาพแสงที่แตกต่างออกไป ดังตารางภาพที่ 84 โดย

อ้างอิงจากตารางที่ได้จากการทดลองในเบื้องต้น และท าให้ผู้วิจัยสามารถบันทึกภาพภายนอก

ห้องปฏิบัติการ หรือจากสถานที่จริงได้เช่นกัน  
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บทที ่5 

บทสรุป 
 

“จากกระบวนการดาแกโรไทป์สู่ยุคที่เกินกว่าดิจิตอล” นั้นมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ
ค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์รูปแบบภาพถ่ายเชิงศิลปะ ที่ผสมผสานเทคนิคภาพถ่ายใน
อดีตและปัจจุบัน โดยเริ่มจากการตั้งค าถามต่อความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคนิค
ภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ที่ต้องรื้อฟ้ืนวิธีการขึ้นใหม่ จัดหาสารเคมี และทดลองสูตรด้วยตนเอง รวม
ไปถึงการสร้างและดัดแปลงอุปกรณ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด กับเทคนิคการสร้างภาพระบบดิจิตอลที่สามารถ
เข้าถึงกระบวนการได้อย่างง่ายดาย และสะดวกในปัจจุบัน  

จากการสืบค้นเชิงข้อมูลในแง่ประวัติศาสตร์ท าให้พบว่าภาพถ่ายดาแกโรไทป์นั้น อยู่ในช่วง
เริ่มต้นของประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ ทั้งยังเป็นระบบภาพแรกที่ท าให้เกิดพลวัตทางสังคม และ
วัฒนธรรม หรือกล่าวได้ว่าภาพถ่ายดาแกโรไทป์นั้นมีบทบาทส าคัญต่อการสื่อสารของผู้คนในช่วงเวลา
นั้น เนื่องจากเดิมทีภาพแทนที่มีลักษณะทางกายภาพแบบสองมิติในช่วงเวลาก่อนหน้า มีเพียง
ภาพวาด หรือภาพภาพจิตรกรรมเท่านั้น อีกทั้งจุดเด่นของเทคนิคดาแกโรไทป์นี้เป็นเทคนิคการสร้าง
ภาพถ่ายที่เป็นสาธารณะ โดยไม่มีการจดลิขสิทธิ์ให้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง จึงท าให้แพร่หลายสู่สังคมอย่าง
รวดเร็ว และยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงเวลาหนึ่ง  

อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีการถ่ายภาพก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับศาสตร์แขนง
ต่างๆ ทั้งในทางวิศวกรรม และเคมี จึงมีระบบภาพถ่ายรูปแบบอ่ืนๆ เกิดขึ้นมากมายจนมาถึงปลาย 
คริสต์ศตวรรษที่ 20 โลกจึงได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ข้อมูลได้ถูกแปรสภาพเข้าสู่ระบบดิจิตอล เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพจึงได้ปรับตัวให้เข้ากับโลกาภิวัตน์และเกิดภาพถ่ายระบบดิจิตอลขึ้น โดยผู้วิจัยเองได้เติบโตขึ้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้สัมผัสและมีความคุ้นเคยกับการถ่ายภาพระบบดิจิตอลมาตั้งแต่ต้น ทั้งยังพบ
เห็นความดาษดื่นของภาพถ่ายดิจิตอลที่มีอยู่ทั่วไปอย่างหลากหลายในชีวิตประจ าวันในเวลาต่อมา 
การมองหาและค้นคว้าเทคนิคภาพถ่ายในช่วงเวลาอดีต จึงเป็นการตั้งค าถามต่อคุณค่าของภาพถ่ายใน
เชิงศิลปะ โดยน าเสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ขึ้น 

ในส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์ของผลงานที่ได้จากกระบวนการวิจัยนั้น มีการผสมผสาน
กันในแง่ของกระบวนการท างานระหว่างภาพถ่ายระบบกาแกโรไทป์ และภาพถ่ายระบบดิจิตอล โดย
ผู้วิจัยได้น ากระบวนการดาแกโรไทป์มาใช้ในกระบวนการบันทึกภาพส าเนา ที่ได้จากชุดภาพซึ่งผ่าน



  92 

กระบวนการบันทึกภาพ อีกทั้งการจัดการด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพในคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ขยาย
ภาพต้นฉบับด้วยระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล เพ่ือใช้เป็นโครงสร้างของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายในภาพ
ระบบดาแกโรไทป์  

ด้านแนวคิดในกระบวนการสร้างสรรค์ในโครงการศิลปนิพนธ์นี้ คือการสร้างโจทย์ในการ
ทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เป็นสื่อภาพถ่าย โดยผู้วิจัยตั้งใจให้เกิดการตั้งค าถาม และความลักลั่น
ในแง่ของความเป็นต้นฉบับที่ไม่สามารถผลิตซ้ าได้ของผลงาน เนื่องจากเป็นการน าเทคนิคกระบวนการ
ดาแกโรไทป์ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างภาพจากในอดีตที่ไม่สามารถผลิตซ้ าได้ มาใช้เป็นกระบวนการ
สร้างผลลัพธ์ในลักษณะของส าเนาภาพลงบนเพลทเงิน จากภาพต้นฉบับที่เกิดขึ้นจากเทคนิคการ
ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและการพิมพ์ภาพระบบดิจิตอล ซึ่งสามารถผลิตซ้ าและปรับแต่ง 
(Manipulate) ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 

นอกจากผลลัพธ์ทางวัตถุที่ได้เป็นผลงานศิลปะสื่อภาพถ่ายแล้ว กระบวนการสร้างสรรค์
ทั้งหมดของโครงการศิลปนิพนธ์นี้ ได้ให้ความรู้จากการค้นคว้าและฝึกปฏิบัติจริง ที่ผสมผสานศาสตร์
หลายแขนงเข้าด้วยกัน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เคมี งานช่าง วิศวกรรม และงานออกแบบ โดยสิ่งส าคัญ
ที่สุดคือการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของศิลปะกับศาสตร์อ่ืนๆ ในเชิงการศึกษาสหสาขาวิชาชีพ 
(Multidisciplinary study) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

อภิปรายผล 

ผลงานภาพถ่ายโครงการศิลปนิพนธ์จากกระบวนดาแกโรไทป์สู่ยุคที่เกินกว่าดิจิตอล ได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการผู้ตรวจศิลปนิพนธ์หลังจากอภิปรายดังนี้ ประการแรก คือการยืนยันต่อ
ความส าคัญของโครงการศิลปนิพนธ์ และผู้วิจัยว่าเป็นศิลปินร่วมสมัยไทยคนแรกที่สร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถา่ยด้วยเทคนิคกาแกโรไทป์ ทั้งยังอาจน าประเด็นของประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งในยุคที่ดาแกโรไทป์
ได้รับความนิยมมากกว่า เช่น เรื่องการถ่ายภาพบุคคล (Portrait) มาเป็นหัวข้อในการท างาน
สร้างสรรค์ชุดต่อไป เพ่ือบันทึก รวมไปถึงถ่ายทอด “ความเป็นปัจจุบัน หรือความร่วมสมัย” ลงในสื่อ
ภาพถ่ายดาแกโรไทป์ที่เป็นตัวแทนของ “อดีต” และท้ายที่สุดในแง่ของกระบวนการจดบันทึก 
(Archive) ผู้วิจัยควรบันทึกกระบวนการท างานภาพถ่ายเทคนิคกาแกโรไทป์ในรูปแบบของสื่อวิดีโอ
ด้วย ทั้งกระบวนการที่ประสบความส าเร็จและกระบวนการที่ล้มเหลว โดยอาจน าเสนอเป็นสื่อวีดีโอ
เชิงสารคดี (Documentary) ในโอกาสต่อไป  

ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

แม้ว่าผู้วิจัยจะใช้กระบวนการดาแกโรไทป์ในการบันทึกภาพ ที่มีต้นฉบับจากงานพิมพ์ขยายที่
ผ่านการจัดการด้วยกระบวนการดิจิตอล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นผลดีต่อการสร้างผลลัพธ์ให้กับผลงาน
ศิลปนิพนธ์ แต่เนื่องจากผลลัพธ์ของผลงานในส่วนของรายละเอียดที่ปรากฏนั้น มีความแตกต่างกัน
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อย่างมาก ทั้งในส่วนมืด ค่าเทากลาง และความสมบูรณ์ของภาพที่ได้จากการบันทึกผ่านกระบวนการ
ดาแกไรไทป์นั้น มีรายละเอียดที่ซับซ้อนในแง่ของกระบวนการและสามารถควบคุมได้ยาก อีกทั้ง
กระบวนการแปรสภาพเพลทโลหะเป็นแผ่นไวแสง กระบวนการสร้างภาพ และกระบวนการเผาเคลือบ
ชิ้นงาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนต้องใช้การทดลอง และการจดบันทึกในการพยายามควบคุมตัวแปร
ต่างๆ ที่ส่งผลลัพธ์กับภาพ อีกทั้งต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์จากการปฏิบัติ และต้อง
อาศัยการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของผลงานตลอดเวลา ท าให้ภาพผลงานศิลปนิพนธ์หนึ่งชิ้นต้อง
ผ่านกระบวนการท าซ้ าในระบบดาแกโรไทป์หลายครั้ง เพ่ือให้พบความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่มีความ
สมบูรณ์มากที่สุด 

ปัญหาในส่วนขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในกระบวนการดาแกโรไทป์นั้น โดยมาก
มักเกิดจากการดัดแปลงตามความเข้าใจของผู้วิจัยให้สามารถใช้ได้จริง แต่ขาดต้นแบบของอุปกรณ์ที่
น ามาใช้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน มีเพียงภาพประกอบจากบางมุมมองของอุปกรณ์เท่านั้น เช่นในอุปกรณ์
ที่ใช้ในสร้างแผ่นไวแสง และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างภาพ ซึ่งต้องมีปรับเปลี่ยนชิ้นส่วน และแก้ไขหลาย
ครั้ง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้น ท าให้ช่วงเวลาในขั้นตอนของการเตรียม
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์มีความล่าช้าไปจากแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในช่วงเริ่มต้น 

ในด้านของการเตรียมสารเคมีที่ใช้ในระบบดาแกโรไทป์นั้น ผู้วิจัยสามารถแบ่งปัญหาออกเป็น
สองกรณี โดยกรณีแรก คือสารเคมีบางชนิดไม่สามารถหาซื้อได้อย่างส าเร็จรูปเพราะเนื่องจากเป็นสาร
อันตราย เช่น สารโบรมีนที่ถูกจัดอยู่ในประเภทสารต้องห้าม ท าให้ผู้วิจัยต้องหาความเป็นไปได้ในการ
แยกสารประกอบโบรมีนออกจากสารประกอบชนิดอ่ืนที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเคมีเดียวกัน ซึ่งใน
ขั้นตอนดังกล่าวนี้ต้องใช้เวลาการทดลอง เพ่ือให้สามารถแยกสารโบรมีนมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
กับการใช้งานจริงในขั้นตอนการสร้างแปรสภาพเพลทเป็นแผ่นไวแสง เพราะเนื่องจากการเก็บรักษา
สารโบรมีนนั้นเป็นไปได้ยาก โดยมักระเหยหมดไปในอุณหภูมิห้องซึ่งมีความอันตรายมากหากสัมผัส 
หรือสูดดมเข้าโดยตรง ในกรณีที่สองนั้น คือการทดลองในการหาสัดส่วนของสารเคมีในขั้นตอนคง
สภาพ ที่ต้องผ่านกระบวนการปรุงสารเคมี จดบันทึก และทดลองใช้กับเพลทผลงานจ านวนมาก 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของสัดส่วนทางเคมี และเวลาในการท าปฏิกิริยาคงสภาพกับเพลท
ผลงานที่ผ่านการรมสารโบรมีนที่เกิดการแยกสารประกอบโบรมีนดังที่กล่าวมาในขั้นต้น ท าให้ผลงาน
ที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงเวลานั้น ล้วนได้รับเสียหายและต้องท าซ้ าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากน้ ายาคงสภาพ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งเพ่ือให้ได้ส่วนผสมของสารเคมี และเวลาในการท า
ปฏิกิริยาส าหรับใช้ในขั้นตอนคงสภาพได้อย่างลงตัว และไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
มากที่สุด  
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