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ศลิปะภาพถาย (Photography)

ศลิปะภาพถาย (Photography)ศลิปะภาพถายถือกําเนดิในทวปียุโรป เชนเดียวกับศลิปะแขนงอ่ืน ๆ และนับตัง้แตเริ่ม

ววัิฒนาการก็มคีําถามเกดิขึ้นอยูเสมอวา ภาพถายเปนศลิปะจรงิหรือไม

เมื่อการถายภาพเกดิขึ้นใหม ๆ การยอมรับวาภาพถายเปนงานศลิปะประเภทหนึ่ง เพราะภาพถายตองใชเคร่ืองมือและ

อุปกรณทางวทิยาศาสตรมาก การยอมรับวาภาพถายเปนศลิปะนัน้ก็เปนมุมแคบ สืบเนื่องมาจากความไมเขาใจศลิปะ

ของภาพถายอยางแทจรงิ

ภาพถายเปนศลิปะที่มีลักษณะพเิศษเฉพาะตัวที่แตกตางจากศลิปะแขนงอ่ืน ๆ หลายประการ และลักษณะ

พเิศษของภาพถายนี้เองที่ทําใหคนทั่วไปเกดิความสงสัยวาภาพถายเปนงานศลิปะหรือไม ซึ่งเมือ่ประมวลดูแลวสามารถ

แยกพจิารณาเปนขอ ๆ ไดดังนี้

ปกัสโซ ( Picasso ) ศลิปนเอกของโลกพูดถงึภาพถายในผ ีพ.ศ. 2482 วา “เมื่อเราสามารถเห็นส่ิงที่เรา

ปรารถนาจะแสดงออกในภาพถายได นั่นแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวา จติรกรหมดภาระแลว” แมคําพูดของปกัสโซจะไม

เปนจรงิทัง้หมด เพราะทุกวันนี้ภาพเขยีนก็ยังคงมคีวามสําคัญอยู แตคําพูดของปกัสโซมคีวามสําคัญในแงที่วา แมศลิปน

เอกอยางปกัสโซยังมองเห็นศลิปะในภาพถายและใหความสําคัญแกภาพถาย จงึไมนามขีอกังขาวาภาพถายจะเปนศลิปะ

หรือไมอีกตอไป

สวนในเร่ืองชวีติและวิญญาณของภาพถายนัน้ ก็คือ เร่ืองราวหรือเนี้อหาที่ผูถายภาพจะตองบรรจุใน

ภาพถาย ผูถายภาพจะตองไดรับแรงบันดาลใจจากสังคมและส่ิงแวดลอมกอนแลวจงึถายทอดส่ิงนัน้ลงบนภาพถายอกีท ี

จงึกลาวไดวา ผูถายภาพคือศลิปนที่สรางความสมจรงิชีวติและวญิญาณใหแกภาพถาย ภาพถายจงึมใิชเพียงรายงาน

ความเปนไปอยางตรงไปตรงมาหากแตไดสอดแทรกความคดิ อารมณ ความรูสึกของผูถายภาพอยางมศีลิปะและ

สอดคลองกับสภาพสังคม เพ่ือเปนการชี้แนะปญหา เสนอแนะส่ิงที่ดีงามและเพ่ือยกระดับชีวติของมวลมนุษย



ธรรมชาติของภาพถาย

โดยทั่วไปภาพถายมีลักษณะเปนภาพนิง่ ซ่ึงอาจจะใชในการแสดงการ

เคล่ือนไหวของวัตถุในรูปของภาพนิง่ได ธรรมชาตจิองภาพถายอาจจะ

กลาวไดสามลักษณะคือ

1. ธรรมชาติภาพถายทางกายภาพ สามารถแบงทางกายภาพเปนสี่

ลักษณะคือ

1.1.ภาพถาย ใหภาพแสง และเงาตรงตามความเปน

1.2.ภาพถายใหภาพสีตรงตามความเปนจรงิ

1.3.ภาพถายแสงและเงาตรงขามความเปนจริง

1.4.ภาพถายใหสีตรงขามความเปนจริง



2. ธรรมชาติศิลปะจากภาพถาย คือการใชภาพถายในการ

ถายทอด ความรูสึก อารมณ คานิยมในลักษณะตางๆ กัน โดย

เราสามารถแบงธรรมชาติของภาพถายทางศิลปะไดดังน้ี

2.1 ศิลปะการถายภาพ

2.2 ศิลปะภาพถายจากการลางอัดขยายภาพ

2.3 ศิลปะภาพถายจากการทําภาพเทคนิค



3. ธรรมชาติของภาพถายกับการสื่อสาร

3.1 ภาพถายเปนภาพนิ่ง

3.2 ภาพถายสามารถถายทอดประสบการณจริง

3.3 ภาพถายสามารถส่ือสารไดดวยตัวเอง

3.4 ภาพถายสามารถแพรกระจายไดสะดวกและรวดเร็ว



ความสําคัญของภาพถาย

ภาพถายมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของประชากรในสังคมอยางยิง่ 

เพราะสามารถใชเปนเครื่องมือการส่ือสารในกิจการตาง ๆ เชน ศิลปะ

การศึกษา การทหาร การแพทย ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธและ

การโฆษณาสินคา เพ่ือแสดงอดีต ปจจุบนั และอนาคต ดังจะเหน็ไดจาก

สุภาษิตจีนบทหนึ่ง กลาว “ภาพเพียงภาพเดียวดีกวาคําพูดพันคํา “ ซ่ึง

หมายถึงการส่ือสารดวยการบรรยายลักษณะคน สัตว ส่ิงของ สถานที ่และ

เหตุการณตาง ๆ ดวยคําพูดหรือวัจนภาษา สัก 1,000 คํา กไ็มสามารถทําให

ผูรับสารมีความรู ความเขาใจ เกิดอารมณและความรูสึกตอส่ิงเหลานั้น ดี

เทากับการใชภาพถายเปนส่ือระบบการส่ือสาร เพียงภาพเดียว



ภาพถายเปนสื่อที่ใชในการกําหนดความรู ทัศนคต ิอารมณ และประสบการณระหวางบุคคล และกลุมคนได

หลายรูปแบบดังนี้ 

         1. การใชภาพในการเผยแพรความรู ทัศนคต ิอารมณ และประสบการณโดยตรงศิลปนไดใชภาพเปนการถายทอด

อารมณ ความคดิ ทัศนคต ิไดดีกวาการบรรยายดวยคําพูด จงึมศีลิปนจํานวนมากใชภาพถายเปนส่ือในการถายทอด

ศลิปะ

         2. การใชภาพถายเพ่ือเผยแพรความรู ทัศนคต ิอารมณ และประสบการณโดยตรง ในระบบการศกึษา ภาพถายมี

บทบาทสําคัญมากในระบบการศกึษาในการเรยีนการสอน เชนการใชภาพถายประกอบในหนังสือเรยีนใหผูศกึษาไดมี

โอกาสเขาใจเนือ้หาสาระในบทเรยีนดีขึ้น การนําภาพถายจัดทําในรูปของแผนภูมขินาดใหญเพ่ือใชสอนผูเรยีนกลุม

ใหญ ๆ ไดอยางดี การเผยแพรความรูที่เปนประโยชนแกประชาชนทั่วไป ภาพถายมบีทบาทสําคัญมากในการใหความรู 

ความคดิ ทัศนคตแิละประสบการณแกผูพบเห็นภาพถาย

         3. กจิกรรมทหารและความปลอดภัยของบุคคลและของชาต ิการถายภาพใหประโยชนหลายประการ เชน การ

ถายภาพทางอากาศเพ่ือหาขาวและแหลงขอมูลทางการทหารและความปลอดภัย ในปจจุบันการถายภาพจาก

ดาวเทยีมมบีทบาทอยางสูงในการหาขอมูลขาว ในกจิการทหารและการรักษาความปบอดภัยของประเทศ ในดาน

ความปลอดภัยสวนบุคคล ในการเดินทางระหวางประเทศจะตองมภีาพตดิในหนังสือเดินทางเพ่ือความปลอดภัยของ

ยานพาหนะและผูโดยสาร ในเคร่ืองบนิหรือพาหนะอ่ืน ๆ แมแตรถโดยสารประจําทางปรับอากาศที่วิ่งระหวางจังหวัด

ในเสนทางที่นาจะมกีารโจรกรรมหรืออันตราย จะมเีจาหนาที่มาถายภาพเพ่ือความปลิดภัยของผูโดยสาร และ

ยานพาหนะดวย



 

4. บทบาททีส่ําคัญของภาพถายในกจิการทางการแพทย ภาพถายมีความหมายเชงิวทิยาศาสตรที่มี

ลักษณะพเิศษสิ่งหนึ่งคือ การถายภาพดวยการอาศัยการแพรกระจายรับสทีําปฏิกริยิากับพืน้ผวิ

วัตถุซึง่กลาวไวในพจนานุกรรมเวบเตอรนัน้ ไดถูกนาํมาใชทางการแพทยในรูปของการถายภาพ

ดวยรังสเีอ็กซ(X-Ray) ซึ่งเปนการถายภาพผายวัตถุบางชนดิที่รงัสเีอ็กซสามารถผานได และทําให

เกดิภาพสแีละเงาตรงขามในสวนที่รงัสเีอ็กซแพรกระจายผานไมไดจงึเกดิภาพที่มีสแีละเงาตรงขาม

บนฟลมที่เราจักกันด ีในชื่อของฟลมเอ็กซ-เรย (Film X-Ray ) ซึ่งสามารถใชประโยชนของ

ภาพถายดวยฟลมเอ็กซ-เรยในวงการแพทยไดอยางมหาศาลเพื่อการวนิจิฉัยโรคบางชนดิภายใน

รางกายคนซึ่งไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตสามารถถายเปนภาพมาใหเหน็ได ทาํใหแพทย

สามารชวยเหลือชวีติมนุษยนับลาน ๆ คนจากประโยชนของการใชภาพถายระบบนี้และภาพถายที่

สามารถถายภาพคนไขกอนรักษาและหลังรักษาทาง Medical illustration ทางการแพทยอ่ืน ๆ



5. ภาพถายมีความสําคัญตอระบบสารสนเทศ นบัตัง้แตขอมูลของโลกจนถงึขอมูลสวนบุคคล เชน การ

ถายภาพของบุคคลตัง้แตเกดิจนกระทัง้แก ภาพเหลานัน้จะเปนขอมูลทางประวตัศิาสตรของบุคคล

นัน้ ๆ ทีส่ามรถจะคนหามาถายทอดเรื่องราวในอดตี ปจจุบัน แมแตในอนาคตการผลติภาพถาย

สามารถใชเทคนคิพเิศษ ทําใหเกดิภาพอนาคตในจนิตนาการของผูถายภาพได ในการเก็บขอมูลของ

ระบบสารสนเทศนัน้ภาพถายสามารถจะถายทอดเรื่องราวทัศนคตแิละความรูใหแกผูสนใจจะ

คนควาไดอยางด ีและในกระบวนการถายทอดหรือสื่อสารเราถือวาภาพถาย ใหความชัดเจนของ

การเลาเรื่องราวเทาการบรรยายดวยคาํพูด

6. ในการประชาสมัพันธ ภาพถายมีบทบาทสาํคัญโดยเฉพาะการประชาสัมพันธดวยการใชสื่อสิ่งพมิพ

และสื่อวทิยุโทรทศัน

7. ภาพถายกับการโฆษณาสนิคา การถายภาพมีบทบาทสําคัญกับการโฆษณาสนิคา ตัง้แตการโฆษณา

ขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญ



ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (ภาพถายศิลปะ)

พูน เกษจํารัส สาขาทัศนศิลป (ภาพถายศิลปะ) ป พ.ศ. 2531

จิตต จงมั่นคง สาขาทัศนศิลป (ภาพถายศิลปะ) ป พ.ศ. 2538

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552(87 ป)

ไพบูลย มสิุกโปดก สาขาทัศนศิลป (ภาพถายศิลปะ) ป พ.ศ. 2547

ยรรยง โอฬาระชิน สาขาทัศนศิลป (ศิลปะภาพถาย)ป พ.ศ. 2550

วรนันท ชัชวาลทิพากร สาขาทัศนศิลป (ภาพถาย)ป พ.ศ.2552



พระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๔๙๐ 

(Wat Pra Monkolbhurpitra, Ayudhya, 1947)



คอยเพื่อน พ.ศ.๒๕๒๓ (Waiting for A Friend, 1980.)



คูสนทนาในยามเชา พ.ศ.๒๕๐๖ 

(Conversation in the Park, 1963.)



ทอยกอง พ.ศ.๒๔๙๖ (Back Door Playmates, 1953.)



ใตสะพานพุทธฯ พ.ศ.๒๕๐๐ 

(Long Shadows, 1957.)



เลยีนรูป พ.ศ.๒๕๐๒ 

(Still-Life Study, 1959.)



เม่ือพายุโหม พ.ศ.๒๕๐๓ 

(When the Storm Comes, 1960.)



แยงปลา (แยงอํานาจ) พ.ศ.๒๕๒๖ 

(Scramble for Power, 1983.)



รวงโรย พ.ศ.๒๕๑๐ (Crooked Tree, 1967.)





“ ชีวติชาวบานที่ตองเดนิทางดวยเกวยีน 

เมืองพุกาม”  (ถายดวยกลองอนิฟาเรด)

อ.ยรรยง โอฬาระชิน



"ภาพเจดยี เมืองพุกาม”

(ถายดวยกลองอนิฟาเรด) 

อ.ยรรยง โอฬาระชิน



“ ชวีติชาวเรอืรับจางบรเิวณสะพานอูเบียน เมอืงมัณฑะเลย” (ถายดวยกลองอนิฟาเรด)  อ.ยรรยง โอฬาระชนิ



ไพบูลย มุสกิโปดก



ไพบูลย มุสกิโปดก



















สสีนัที่มีอยู่ ใน ธรรมชาติ























































Shadow Art by 

Kumi Yamashita
Building Blocks
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Under Water Photo :  Valery Anzilov




















































































































