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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

ความเป็นมาของโครงการฯ

	 จากการทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีไดม้กีารนำาเสนอแนว

ความคิดเส้นทางสายไหมใหม่	หรือ	New	Silk	Road	ขึ้นมา

ในปี	 2013	 โดยได้เรียกอย่างเป็นทางการว่า	 	 “แนวความ

คิดเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมทาง

ทะเลในศตวรรษที่	21”	(Silk	Road	Economic	Belt	and	

the	21st-Century	Maritime	Silk	Road	initiative)	หรือ

เรียกโดยย่อว่า	 ข้อริเร่ิมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 One	 Belt	

and	One	Road	Initiative	(OBOR)	หรือ	The	Belt	and	

Road	 (B&R)	ซึ่งแนวคิดนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมุ่งมั่นที่จะ

เชื่อมโยงประเทศในเอเชีย	ยุโรป	และแอฟริกาผ่านช่องทาง

บนบกและทางทะเล	อนัจะนำาไปสูก่ารปฏริปูเศรษฐกจิรอบ

ใหม่	 ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจึงเป็นนโยบายความ

ร่วมมือระดับมหภาคของโลกท่ีจะก่อเกิดกระแสโลกาภิวัต

น์ใหม่	ขับเคลื่อนให้สินค้า	การบริการและเงินทุนหมุนเวียน

คล่องขึ้น	 สำาหรับประเทศจีนนั้นได้วางแผนจะลงทุนถึง	

124,000	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 หรือประมาณ	 4.3	 ล้าน

ล้านบาท	 สำาหรับโครงการนี้	 โดยที่เวทีการประชุมเส้นทาง

สายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่	 21	 ใน

กรุงปักกิ่งของจีน	 ซึ่งมีผู้นำาหลายชาติจากทั่วโลกเข้าร่วม	

ประธานาธิบดีสีจ้ินผิงให้คำามั่นว่า	 การค้าเป็นเครื่องยนต์

สำาคัญสำาหรบัการพัฒนาเศรษฐกจิ	การสร้างกลไกการเชือ่ม

ตอ่กนัทีค่รบทกุดา้น	และมหีลายระดบันัน้	สะทอ้นใหเ้หน็ถึง

การพัฒนาของภูมิภาคที่คึกคัก	 	 	กลไกต่างๆ	ต้องการการ

ประสานงานดว้ยด	ีเพือ่นำามาซึง่ผลประโยชนแ์ทจ้รงิมากขึน้

ให้กับประชาชนและองค์กร

	 จากนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน	 ในส่วน

ของประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอย่าง

ยาวนานเกือบ	 50	 ปีและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในเชิง

ประวัติศาสตร์มากว่าพันปีนั้น	 ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของเส้น

ทางสายไหมทางทะเลโบราณและเสน้ทางสายไหมใหมอ่ยา่ง

ไม่มีขอ้สงสยัสถาบันขงจือ่เสน้ทางสายไหมทางทะเล	ซึง่เปน็

สถาบันท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้น

ทางของจีนในไทย	 จึงได้ร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา	

คณะนเิทศศาสตร	์และคณะศิลปกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบัณฑิตย์	 จัดการประกวดภาพและคัดเลือกภาพขึ้น

มา	 เพื่อรวบรวมภาพถ่ายที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน

ไว้จัดแสดงอันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางภาพถ่าย

ต่อกัน	 โดยได้เชิญกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับ

ชาติ	 ได้แก่	 	 อาจารย์วรนันทน์	 ชัชวาลทิพากร	ศิลปินแห่ง

ชาติสาขาทัศนศิลป์,	 อาจารย์สงคราม	 โพธิ์วิไล	 ผู้ทรง

คุณวุฒิทางการถ่ายภาพ	และ	อาจารย์	Wang	Shangxue	

ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายจีน	มาช่วย

คัดเลือกภาพเพื่อจัดแสดง
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   สถานทีแ่สดงผลงาน

แสดงผลงานทางเว็บไซต์ออนไลน์

   ขัน้ตอนและระยะเวลาด�าเนินการ

ช่วงเตรียมงาน		 :		 ระหว่างวันที่	25	มิถุนายน	–	31	สิงหาคม	2561
ช่วงดำาเนินกิจกรรม		 :		 ระหว่างวันที่	1	สิงหาคม	-	31	ธันวาคม	2561
ตัดสินผลงาน	 :		 วันที่	30	มกราคม	2562
ช่วงจัดนิทรรศการ		 :		 ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2562	เป็นต้นไป
	 	 	 แสดงผลงานทางเว็ปไซต์ออนไลน์
ช่วงสรุปผลการทำางาน		:			 วันที่	15		กรกฎาคม	2562

   คณะท�างานฯ

1.	ผู้ช่วยศาสตรจารย์ณธกร		อุไรรัตน์	 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์			 	
	 	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2.	อาจารย์กอบกิจ	ประดิษฐผลพาณิชย์	คณบดีคณะนิเทศศาสตร์		 	 	
	 	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3.	อาจารย์เอกรัตน์	จันทร์รัฐิติกาล	 ผู้อำานวยการสถาบันขงจื่อเส้นทาง	 	
	 	 	 	 	 	 สายไหมทางทะเล	(ฝ่ายไทย)

   คณะกรรมการผูต้ดัสนิ

1.	อาจารย์วรนันทน์	ชัชวาลทิพากร		 ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
2.	อาจารย์สงคราม	โพธิ์วิไล		 	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพไทย
3.	อาจารย์	Wang	Shangxue		 ผูอ้ำานวยการสถาบนัขงจือ่เส้น	
	 	 	 	 	 	 ทางสายไหมทางทะเลฝ่ายจีน

โครงการประกวดภาพถา่ย ความสมัพนัธ ์ไทย - จนี

  วตัถุประสงค์

					 1.	เพ่ือส่งเสริมให้ผูท้ีม่ใีจรกัการถ่ายภาพได้มโีอกาสฝึกฝนทกัษะหลัก
การจัดองค์ประกอบภาพและการถ่ายภาพแนวต่างๆ	 ที่น่าสนใจ	 รวมถึงได้
เรียนรู้การใช้อุปกรณ์และการตั้งค่าต่างๆ	 ภายในอุปกรณ์น้ันๆ	 อีกทั้งยังฝึก
กระบวนการคิดในการวางแผน	การนำาเสนอมุมมองและ	การถ่ายทอดความ
คิดสร้างสรรค์	ออกมาในผลงาน
								 2.	 เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์	และส่งเสรมิการทำากจิกรรมนอกห้องเรยีนมากยิง่ขึน้	เพือ่เป็นการ
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์	4.0
	 	 3.	 เพ่ือรวบรวมภาพถ่ายท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน	 และ
รวบรวมเป็นคลังภาพ	 ไทย-จีน	 สำาหรับใช้ในการแสดงงานต่างๆ	 ของกลุ่มผู้
จัด
	 	 4.	 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน	 และเผยแพร่ความรู้นโยบาย
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน	
	 	 5.	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมของผู้เข้าประกวด	จาก
การเผยแพร่แสดงภาพถ่ายต่อสาธารณชน	และนำามาพฒันาและปรบัปรงุรปู
แบบการทำางานด้านการถ่ายภาพในครั้งต่อไป

   กลุม่เป้าหมายทีจ่ะเขา้รว่มรบัการจดัแสดงผลงาน

										1.	นักศึกษา	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์		และมหาวิทยาลัยอื่นๆ	ที่
สนใจรักการถ่ายภาพ	และสนใจวัฒนธรรมจีนและไทย
	 	 2.	ประชาชนท่ัวไปรักการถ่ายภาพ	และสนใจวฒันธรรมจนีและไทย

   วนัและเวลาในการเปิดแสดงผลงาน

	 ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2562
	 เป็นต้นไป
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รายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลั

รุน่ประชาชนทัว่ไป

 

รางวลัท่ี 1 คณุสมโภช  แตงไทย 
ช่ือภาพ “แพนด้าหน้าวดัพระแก้ว”

รางวลัท่ี 2 คณุสุชาต ิเกือ้ทาน
ช่ือภาพ “วถิชีวิีตทีก่ลมกลนื”

รางวลัท่ี 3 คณุจริาฤทธิ ์ ทิพย์ลุย้
ช่ือภาพ “ความต่างท่ีลงตวั”

ประเภทนิสตินกัศกึษา

รางวลัท่ี 1 คณุธวฑุฒิ ์ โกมลเวทนิ
ช่ือภาพ “สายใยแห่งความสัมพนัธ์ไทย-จนี”

รางวลัท่ี 2 คณุชิชญา  แสงแก้วสขุ  
ช่ือภาพ “ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน”

รางวลัท่ี 3 คณุชัชนนัท์ โคตรสา
ช่ือภาพ “ไทยจนีผสานศลิป์”  
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ประเภทประชาชนทัว่ไป
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ผูไ้ดร้บัรางวลัประเภทประชาชนทัว่ไป

รางวลัที ่1 คณุ สมโภช  แตงไทย    ชือ่ภาพ “แพนด้าหน้าวดัพระแก้ว”

สถานที ่สนามหลวง	กรุงเทพฯ
แนวความคดิ

แพนด้า	เปเปอร์มาเช่	1,600	ตวั	“1600	Pandas+	World	Tour	in	Thailand”	เป็น	1	ในโครงการ	1,600	Pandas+	ซึง่
ได้เดินทางไปทีต่่างๆ	รอบโลกในบทบาทของฑูตแห่งการอนรุกัษ์สัตว์ป่า	และส่งแวดล้อม
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รางวลัที ่2  คณุ สุชาต ิเกือ้ทาน    ชือ่ภาพ “วถิชีวีติทีก่ลมกลนื”

สถานท่ี ศาลเจ้าพ่อหลกัเมอืง	ย่านเมอืงเก่าบ้านสงิห์ท่า	อ.เมอืง	จ.ยโสธร
แนวความคดิ

ในทกุๆเช้า	พ่ีน้องพทุธศาสนกิชนชาวไทยและชาวไทยเช้ือสายจนีท่ีอาศยัอยูใ่นย่านนี	้จะออกมาตกับาตรร่วมกนัเป็นกิจวตัร	
แสดงให้เป็นถึงหลากหลายและความกลมกลนืของวฒันธรรมไทยและจนี
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รางวลัที ่3  คณุ จริาฤทธิ ์ ทิพย์ลุย้   ชือ่ภาพ “ความต่างทีล่งตวั”

สถานท่ี วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม
แนวความคดิ

ศลิปะจนีนัน้ได้แทรกตวัอยู่ร่วมกบัศิลปะไทยได้อย่างลงตัว	โดยเฉพาะตามวดัวาอารามหลายๆแห่ง	และเป็นเหมอืน
สญัลกัษณ์แสดงถึงความผกูพันอนัแน่นแฟ้นระหว่างชาตไิทยและจนี	ทีม่อียูต่ลอดมา	และคงจะมีอยูต่ลอดไป
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ประเภทนิสตินกัศกึษา
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ผูไ้ดร้บัรางวลัประเภทนิสตินกัศกึษา

สถานท่ี วงเวยีนดอเดยีน	(ซุม้ประตเูฉลมิพระเกยีรต)ิ	
แนวความคดิ

เป็นสถานทีท่ีม่วีฒันธรรมไทยและจนีอยูด้่วยกนัเปรยีบสเมอืนมติร
ภาพทีอ่ยูเ่คีย่งคูก่นัมานช้านาน	โดยมีเส้นไปจากรถทีสั่ญจรไปมา	

สือ่ถึงสายใยของความสมัพันธ์ทีย่ัง่ยนื

รางวลัที ่1 คณุ ธวฑุฒิ ์ โกมลเวทนิ   ชือ่ภาพ “สายใยแห่งความสมัพนัธ์ไทย-จนี”
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รางวลัที ่2
คณุ ชิชญา  แสงแก้วสขุ  
ชือ่ภาพ “ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน”

สถานท่ี วดัอรุณราชวรารามราชวรวหิาร
แนวความคดิ

 ความสมัพนัธ์ด้านสงัคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จนีพฒันาไปอย่างใกล้ชดิและแนบแน่นมาโดยตลอด	
ประชาชนทัง้สองประเทศมีการไปมาหาสูเ่พือ่เผยแพร่และแลกเปลีย่นด้านวฒันธรรมอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่แสดง

ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกันให้อยูย่งคงต่อไป	ดังภาพคณะสงิโตจากจนีกบัวดัอรณุราชวรารามราชวรวหิาร
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รางวลัที ่3 คณุ ชัชนนัท์ โคตรสา   ชือ่ภาพ “ไทยจีนผสานศลิป์”  

สถานท่ี วดัห้วยปลากัง้	จงัหวดัเชยีงราย
แนวความคดิ

ความงานของศลิปะ	ไทยและจนีทีผ่สมผสานกนัอย่างลงตวัและ
งดงาม	เป็นวดัทีม่ทีัง้ศิลปะไทยจนีรวมเข้าด้วยกนัเป็นหนึง่เดยีว
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ผูเ้ขา้รว่มแสดง
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ.ปรชัญา พริะตระกลู 
ชือ่ภาพ “ซุม้ประเฉลมิพระเกยีรตเิเละวัด
ไตรมติรวทิยาลยัรามวรวหิาร”

แนวความคดิ
ซุม้ประตลิมิพระเกรยีรติ	หรอืซุ้มประตู
วฒันธรรมไทย-จีน	จดัสร้างโดยชาวไทย
เชือ้สายจนี	เพ่ือถวาย	เป็นราชสดุดเีเด่องค์
พระเเด่องค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รชักาลที9่	เเละเป็นสญัลักษณ์ของไชน่า
ทาวน์	ซึง่ตัง้อยูเ่คยีงข้างวดัไตรมติรวทิยา
รามวรวหิาร	เป็นการสือ่ถงึศลิปะของไทย
เเละจนีทีส่ามารถอยูร่่วมกันได้	เเละเป็น
สญัลกัษณ์เเสดงความสมัพันธ์อนัเน่นเเฟ้
นกลมกลนืระหว่างไทยจนี

คณุ อนนัต์ จริมหาสุวรรณ 
ชือ่ภาพ “ไทยจนีพ่ีน้องกนั”
สถานท่ี ตลาดโบราณลาดชะโด	อยธุยา

แนวความคดิ
ในวนัเช่าพรรษาของทกุปี	จะมกีารเเห่เรือ
ตามประเพณท้ีองถิน่ทีย่ิง่ใหญ่ตามลำาคลอง
เลก็ๆ	ผ่านตามชมุชนทีม่บ้ีานเรอืน	อยูริ่มนำา้	
รวมทัง้ศาล	เจ้าทีย่งัมใีห้เหน็ตามท้องถิน่ท่ัว
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

คณุ วนินวิวัตัร  ไตรตรงธรรตัน์ 
ชือ่ภาพ “สายฝนวถิยีามเช้า สาย
สมัพนัธ์ไทย-จนี”
สถานท่ี ชมุชนรมินำา้จนัทรบรู	
จงัหวัดจนัทบุรี 

แนวความคดิ
ความงดงามมนต์เสน่ห์เเห่งวถิยีามเช้า	ชนุ
ชนไทยจนีบรเิวณตรงข้ามจีน	ชมุชนริมนำา้
จนัทราบรู	กบัวัฒนธรรมทีเ่รยีบตกับาตร
ยามเช้าพร้อมสายฝน	โปรยปรายลงมา	
บรเิวณหน้าโรงเจ	สือ่ถงึความสมัพนัธ์จาก
อดตีจนถงึปัจจุบนั

อ. นลินา องคสงิห
ชือ่ภาพ “ความศรทัธา ไทย จนี พี่
น้อง” 

แนวความคดิ
มงักรเฝ้าปกปักและรกัษา	ฆ้อง	กลองเพือ่
ลัน่เสยีงบญุสูส่วรรค์
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

ผศ.ศวินารถ หงษ์ประยรู
ชือ่ภาพ “ความเข้าใจระหว่างไทยจีน”

สถานที ่ศาลเจ้าป-ูย่า	จ.	อดุรธาณี

แนวความคดิ
คนไทยทกุภมูภิาค	ผกูพันกบัศลิปวัฒนธรรมและวิถี
ชวีติแบบจนีมาต้ังแต่เยาว์วยั	จากรุ่นสูรุ่น่	พร้อมเตมิ

โตมาด้วยความเข้าใจกนัระหว่างไทย-จนี

ผศ.ดร.กญัญรตัน์ หงส์วรนนัท์
ชือ่ภาพ “ในหลวงของปวงประชา

ผูท้รงน�าศรทัธาทุกศาสนา”
สถานท่ี	วดัเล่งเนยย	ีบางบวัทอง

แนวความคดิ
ความรูส้กึจบัจ้องของผูห้ญงิทีก่ำาลงัชมชดุภาพ	ซ่ึง
แสดงภาพพระราชจรยิวตัรของในหลวงรชักาลที9่

ทรงถวายเครือ่งอกัฐบริขารแก่พระสงฆ์ในนกิาย
มหายาน	ณ	วดัเล่งเน่ยยี	่เพือ่ให้ประชาชนเหน็
ว่า	พระองค์ให้ความสำาคญักับศาสนาท่ีอยูใ่น

ประเทศไทยร่วมกนันี	้บ่งบอกถึงอารมณ์ของคน
ไทยทีก่ำาลงัช่ืนชมได้เป็นอย่างดี

การผสมผสานกนัอย่างกลมกลนื	งดงาม
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

ผศ. ณธกร อไุรรตัน์ 
ชือ่ภาพ “อทุศิ”
สถานท่ี วดัเจ้าพ่อเขาใหญ่	เกาะสชีงั

แนวความคดิ
บรเิวณเกาะสชัีงเป็นทางผ่านของกองเรอื
สนิค้าจากจนีมาตัง้แต่สมยัโบราณ	มกีาร
เผยแพร่ความเชือ่	และความศรทัธา	ต่อ
ยงัถงึรุน่ลกูหลาน	ซึง่ผสมผสานเป็นหนึง่
เดยีวกนัทัง้ไทยและจนี

คณุ สัญชยั บวัทรง 
ชือ่ภาพ “วดัห้วยปลากัง้” 
สถานท่ี : วดัห้วยปลากัง้	จ.เชยีงราย

แนวความคดิ
-
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. ญาศณี ีเคารพธรรม
ชือ่ภาพ “ไทยรกัษ์จีน จีนรกัษ์ไทย”

แนวความคดิ
ไทยรักษ์จนี	จนีรกัษ์ไทย

ภาพนีส้ือ่ถงึศรัทธาในศาสนาเเม้จากวฒันธรรมเเละ
ความเชือ่ต่างกนั	สามารถเช่ือมแล้วเสรมิกันเเละกนั	

เพราะต่างกม็จีดุร่วมเดยีว

คณุ เอกรนิทร์ เอกอจัฉรยิะวงค์
ชือ่ภาพ “งิว้เล่นถวายหลวงพ่อโต”
สถานท่ี	หลวงพ่อโต	วัดกลัยาณมิตร

แนวความคดิ
วดักลัยาณมติร	มสีถาปัตยกรรม	และองค์
พระพุทธรูปทีไ่ด้รบัอทิธิพลจากจนีหลวง

พ่อโต	วดักลัยาณมติรเป็นท่ีเลือ่มใส	เคารพ	
ศรทัธา	ทัง้ชาวไทย-จนี
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. ณมน ขนัธชวะนะ 
ชือ่ภาพ “ประเพณีไหว้ตรษุจีน”
สถานท่ี วดัอมัพวนัเจตยิาราม

แนวความคดิ
ภาพจติกรรมฝาผนงัทีส่ะท้อนความผูผั้น
ระหว่างไทยจนี
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. ภาษศิร์ ณ รงัษี
ชือ่ภาพ “บารมเีจ้าแม่กวนอมิ”

แนวความคดิ
ภาพชาวบ้านท่านหนึง่เข้าหลบฝนทีต่กโปรปรายใน

ศาลเจ้าแม่กวนอิม	และนัง่รอเวลาทีจ่ะให้ฝนหยดุตก
สนทิเป็นภาพทีแ่สดงความรู้สกึ
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. กริติ ศรสีชุาติ
ชือ่ภาพ “แพทย์ไทย-จนี”

แนวความคดิ
-

คณุ ชิชญา แสงแก้วสขุ 
ชือ่ภาพ “ไทยผสานจนีผสมจงึกลมกลืน”
สถานท่ี วดัอรุณราชวรารามราชวรวหิาร

แนวความคดิ
ความสมัพนัธ์ด้านสงัคมและวัฒนธรรม
ระหว่างไทย-จีน	พฒันาไปอย่างใกล้ชดิและ
แนบแน่นมาโดยตลอด	ประชาชนของทัง้
สองประเทศมกีารไปมาหาสูเ่พือ่เผยแพร่
และ	แลกเปลีย่นด้านวฒันธรรมอย่างต่อ
เนือ่ง	ดงัภาพทีค่นจนีมาเทีย่วเมืองไทยแล้ว
แต่งชุดไทย	และมยีกัษ์ไทย	ยกัษ์จีน	อยูคู่่
กนั	เพือ่แดงความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

ดร. ศรีดารา ตเิพยีร 
ชือ่ภาพ “ร้อยโคมจนีต้อนรบัความสขุ”
สถานท่ี ตลาดอำาเภอโพธาราม	จ.	ราชบรุี

แนวความคดิ
โคมจนีสแีดง	หรือ	โคมเต็งลัง้	คนไทยเช้ือสายจนีเชือ่
ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของการต้อนรบัความโชคด	ีความ
สขุ	ความเจริญ	และรำา่รวยจากภาพ	เมือ่โคมจีนมา

อยูด้่วยกนัเป็นร้อยโคม	ยิง่ทำาให้รูส้กึถงึความสขุความ
โชคดีเป็นพนัทวีคูณ
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. จกัรพนัธ์ สรุะประเสรฐิ
ชือ่ภาพ “สะท้อนสมัพนัธ์ 02”
สถานท่ี	ศนูย์วฒันธรรมไทย-จนี	
อดุรธานี

แนวความคดิ
เงาสะท้อนของสถาปัตยกรรมจนี	บนผนื
ผ้านำา้ทีมี่ใบบวั	ซ่ึงเปรยีบเสมอืนวฒันธรรม
ไทย	ทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัจนีมายาวนาน
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. กมลศริ ิวงค์หมกึ
ชือ่ภาพ “ป๋องแป๋ง”
สถานท่ี  จ.อทัุยธานี

แนวความคดิ
แนวความคดิ	ของเดก็เล่นสไตล์จนี	ทีอ่าแปะ

แก่ๆ	หยดุพักเหนือ่ย	ต้ังวางขายหน้าตูไ้ปรษณย์ี
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. เบ็ญจมาภรณ์ สธิุราวุธ
ชือ่ภาพ “บงัตา”
สถานท่ี พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

แนวความคดิ
ผนงับังตานีส้ร้างในสมยัรชักาลที	่3	ด้านหน้า
ประตูพระทีน่ัง่อิศราวนิจิฉยั	สอดคล้องกบั
คตคิวามเชือ่ของคนจนีท่ีต้องก่อผนังกัน้สิง่
อปัมงคลทีอ่าจผ่านเข้ามาทางประตแูละเป็น
ภาพเล่าเรือ่งลูกกตญัญูแบบอย่างจนี
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. ศญิาทพิย์ เพีย้นภกัตร์
ชือ่ภาพ “ตุก๊ ตุก๊ ไทย พร้อมให้บรกิาร”

สถานท่ี เยาวราช

แนวความคดิ
กลางเยาวราชตลาดใหญ่ของจนี	มตุ๊ีก	ตุก๊	

เอกลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมคอยดูแล	รบัส่ง	
และให้บริการ	นบัเป็นความสมัพนัธ์ทีอ่ยูร่่วมกัน

อย่างลงตวั

คณุ สมเกยีรต ิปาลยิะนนัทน์
ชือ่ภาพ  “ความลงตวั ไทย จีน”

สถานท่ี วดัโพธิ	์ท่าเตียม	จ	กรงุเทพมหานคร

แนวความคดิ
สือ่ให้เหน็ถงึศลิปวฒันธรรม	ทีส่ามารถ	มาผสม

ผสานกันได้อย่างลงตวั
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. สาธร รุง่ทวีชยั
ชือ่ภาพ “แสงแห่งมติรภาพ หมายเลข2”
สถานท่ี วดับางกะพ้อม	ต.	อมัพวา	อ.อมัพวา	
จ.	สมทุรสงคราม

แนวความคดิ
ประเทศไทยและประเทศจนี	มคีวามสัมพนัธ์
ทีแ่น่นแฟ้นและยนืยาว	เรยีกได้ว่าเป็น
เหมอืนบ้านพีเ่มอืงน้องก็ว่าได้	อิทธพิลทาง
ศลิปกรรมแบบจีน	ปรากฎให้เหน็อยู่มากมาย
ในศลิปกรรมไทย

คณุ ชิชญา แสงแก้วสขุ
ชือ่ภาพ “ไทยผสานจนีผสมจงึกลมกลืน”
สถานท่ี	วดัอรณุราชวรารามราชวรวหิาร

แนวความคดิ
ความสมัพนัธ์ด้านสงัคมและวัฒนธรรมระหว่าง
ไทย-จนี	พฒันาไปอย่างใกล้ชดิและแนบแน่น
มาโดยตลอด	ประชาชนของท้ังสองประเทศ
มกีารไปมาหาสู่เพือ่เผยแพร่และ	แลกเปลีย่น
ด้านวฒันธรรมอย่างต่อเนือ่ง	ดงัภาพทีค่นจนี
มาเท่ียวเมอืงไทยแล้วแต่งชดุไทย	และมยีกัษ์
ไทย	ยกัษ์จนี	อยูคู่ก่นั	เพือ่แดงความสมัพนัธ์ซึง่
กนัและกนั
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

ผ.ศ. ยุทธนา บญุอาชาทอง
ชือ่ภาพ “ก่อนตะวันลบัฟ้า”

สถานท่ี	ล้ง1919	กรงุเทพฯ

แนวความคดิ
ศลิปะทีเ่ดก็สมัยใหม่ได้ชม	บางคร้ังเหลอื

แต่เคร่ืองแต่งกาย	หรอืเปลอืยนอก
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

ผศ. ทิพย์ลกัษณ์ โกมลวนชิ
ชือ่ภาพ “เกลด็เรอืส�าเภา”

แนวความคดิ
แนวความคดิ	พิธีลอยเรอืสำาเภา	ส่งเทพเจ้า
กิว้อ้วงอกุโจ้วกลบัสูส่รวงสวรรค์โดยการ
เผาเครือ่งถวายเทพเจ้าพร้อมเรอื	จะทำาใน
วนัสิน้สดุเทศกาลกจิเจ	เป็นหนึง่เดยีวใน
ประเพณทีีท่ำาให้ชาวจนีและชาวไทยเชือ้
สายจนีได้ร่วมกันส่งเทพเจ้ากลบัสวรรค์	
และรบัแจกข้าวสารมงคลจากองค์เทพเจ้า
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. ญาศณิ ีเคารพธรรม
ชือ่ภาพ “ไทยในจีน จีนในไทย”
สถานท่ี	ศาลเจ้าแม่กวนอมิฉ่ือปยุ

เนีย่เนีย้	ถนนพาดสาย

แนวความคดิ
ภาพนีส้ือ่ถงึศรัทธาในศาสนาแม้จาก
วฒันธรรมและความเช่ือต่างกนั	แต่

สามารถอยูร่่วมกันได้เพราะต่างกมี็จดุ
หมายเดยีวกนั
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์
ชือ่ภาพ “กากีน่ัง้ หมายเลข4”
สถานท่ี วดัเชตพุลวมิลมังคลาราม

แนวความคดิ
การผสมกลมกลนืของวฒันธรรมจนี-ไทยมี
อยูร่อบตวัเรามานานจนกลายเป็นวถิชีีวติ
และพบเหน็ได้จนเจนตา

ผูส่้ง - 
ชือ่ภาพ “ความสงบ”
สถานท่ี ตลาดวโรรส	จ.เชยีงใหม่

แนวความคดิ
เดก็น้อยน่ารกัในชดุจนีสีแดง	กำาลงักระซบิ
พดูคยุอะไรกนั	ช่างดนู่าเอน็ดู
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

คณุ สัญชยั บวัทรง
ชือ่ภาพ “ไทยผสานจนีจงึกลมกลนื”
สถานท่ี  	วดัสาขลา	จ	สมทุรปราการ

แนวความคดิ
-

ผ.ศ. กมลวรรณ พัชรพรพพิฒัน์ สารสขุ
ชือ่ภาพ “ต่างหน้า เชือ้สายเดยีวกนั”

สถานท่ี Hong	Kong

แนวความคดิ
นกัท่องเทีย่วไทยทีม่เีช้ือสายจนี	เมือ่เดนิทาง
ท่องเทีย่วในเขตประเทศจนี	มกัจะถกูทกัทาย

อย่างเป็นกนัเองหรอืพดูคุยด้วยภาษาจนีทีฟั่งไม่
ได้ศพัท์	แต่เข้าใจด้วยภาษากายกับการทำาธรุกจิ
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

ผศ. พนารตัน์ ลิม้
ชือ่ภาพ “ความงามทีแ่ตกต่าง”
สถานท่ี วหิารเซยีน	พัทยา	(สตัหีบ)	
จ.	ชลบรุี

แนวความคดิ
แนวความคดิ	ความแตกต่างสร้าง
คณุประโยชน์ได้เมือ่ใช้ความแตก
ต่างน้ันสร้างสรรค์

อ. ธวัชชยั สขุสดีา
ชือ่ภาพ “สามล้อผสมผสานไทยจนี”
สถานท่ี	ศนูย์วฒันธรรมไทย-จนี	จ.อุดรธานี

แนวความคดิ
สามล้อวิถคีนท้องถิน่ทีจ่งัหวดัอดุรธาน	ีเอามา
ผสมผสานความลงตัวกบัหน้าศนูย์วฒัธรรม
ไทย-จนี	ทีม่กีลิน่อายของต้นโพธิผ์กูผ้าสามสี
บรรยากาศวฒันธรรมแบบไทย-จนีทีช่วนให้มี
มนต์ขลงั
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. พรสุรย์ี วภิาศรนีมิติ
ชือ่ภาพ “เก่า – ใหม่”

สถานท่ี	เยาวราช	กรุงเทพฯ

แนวความคดิ
ศลิปะ	วฒันธรรม	บ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศัยของชาว

ไทยเชือ้สายจนีท้ังของเดิมและทีส่ร้างข้ึนมาใหม่	มี
การผสมผสานกนัอย่างกลมกลนื	งดงาม

คณุ เอกรนิทร์ เอกอจัฉรยิะวงค์
ชือ่ภาพ “การเเสดงมงักรฉลองกรงุ

รตันโกสินทร์”
สถานท่ี หน้าพระบรมหาราชวงั	วัดพระแก้ว

แนวความคดิ
การเชดิสงิโตในไทยมมีานาน	เเละมีความสำาคญั
ทางด้านความเป็นสริมิงคลทีช่าวจนี	นำามาเเสดง

ในโอกาส	หรอื	เทศกาลสำาคญั
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. เบ็ญจมาภรณ์ สธุริาวุธ
ชือ่ภาพ “ทวารบาล (เบญ็จมาภรณ์ No.4)”
สถานท่ี	วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม

แนวความคดิ
ลกัษณะของชือ่	รปูร่างหน้าตา	หนวดเครายาว
กระเดยีดไปทางจนีถอือาวธุจำาพวกตรศีลู	หอก	
หรอืกฤช	แค่แต่งกาบแบบไทยปนจนี	สวมชฏา
และเครือ่งประดับอย่างไทย	เสือ้แขนยาวทรง
กระบอก	มเีกราะรดัชาวงอกคล้ายตุก๊ตาจนี	
สวมสนบัเพลาทบัด้วยผ้าจบีโจงคล้ายยกัษ์ใน
โขน	สวมรองเท้าปลายงอน
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. พลฤทธิ ์สมุทรกลนิ
ชือ่ภาพ “ศรทัธา” 

แนวความคดิ
ความเชือ่	และศรทัธาในวิถทีาง
แห่งศาสนา	มผีลการผสมผสาน
กนัอย่างกลมกลนื	ระหว่างความ
สมัพันธ์ของไทยและจนี	ไม่ว่าจะ

เป็นแนวทางการปฎบิตั	ิรวมไปถึง
สิง่สักการะบชูา
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. สทุนิ  โรจน์ประเสริฐ์
ชือ่ภาพ “THE LAMP OF FAITH”

แนวความคดิ
โคมไฟแห่งศรทัธาเสมอืนแสงแห่งความ
หวงั	ทีเ่ตม็ไปด้วยความก้าวหน้าและความ
สขุอกีครัง้	ขอให้ทกุคนมคีวามหวงัและ
กำาลงัใจ	แห่งศรัทธา

อ. กอบกจิ ประดษิฐผลพานชิ
ชื่อภาพ “มังกรมงคล ในงานถือศีลกินผัก 
จ.ภเูกต็”
สถานท่ี	ศาลเจ้า	จ.	ภเูกต็

แนวความคดิ
ผูค้นประนมมอื	รับพรจากมังกรทีเ่ป็นสญัญะแห่ง
ความรุง่เรอืง	ทีม่าโปรดตามโต๊ะบูชาต่างๆ	ทีต่ัง้เอาไว้
รอขบวนของศาสเจ้า	ในงานถอืศลีกินผกั
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. กติต ิคล้ายเอม
ช่ือภาพ “Dragon Temple kamalawat”

สถานท่ี วดัมงักรกมลาวาส	เจรญิกรงุ

แนวความคดิ
วดัมงักรกมลาวาส	หรอื	วดัเล่งเน่ยยี	่เป็นวดั

ทีส่ำาคญัของชาวเยาวราชในเรือ่งความศรทัธา	
ความเชือ่ของการแก้ปีชง	และสกัการะขอพร

จากเทพเจ้า
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

คณุ ชัชนนัท์ โคตรสา
ชือ่ภาพ “หลกัเมอืงผสานใจ”
สถานท่ี ศาลหลกัเมอืงสมทุรปราการ

แนวความคดิ
ไม่ว่าจะคนไทยหรอืคนจนีต่างพากนันบัถอื
เจ้าพ่อหลกัเมืองเช่นเดียวกนั

อ. จณิณ์ธศิา  สรุะประเสริฐ  
ชือ่ภาพ “รวยรนิ”
สถานท่ี	ศนูย์วฒันธรรมไทย-จนี	อุดรธานี

แนวความคดิ
แนวความคดิการผสมผสานภาชนะ
ของทัง้ไทยและจีน
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

อ. ธนติ จงึด�ารงกิจ 
ชือ่ภาพ “ตลาดไทยจีน บ้านฉนั” 

สถานท่ี	ตลาดโคยกี	้ราชบรุี

แนวความคดิ
เนือ่งจากตลาดเป็นสถานทีใ่ห้

ผูค้นต่างภาษาต่างเชือ้ชาตไิด้แลก
เปลีย่นสนิค้า	แลกเปลีย่นทัศคติ
รวมถงึความรูแ้ละประเพณีต่างๆ	
ทีท่ำาให้ทกุคนผสาน	และผสมกัน	

จากอดตีจนถงึปัจจบุนั
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

ผศ. สิรทิตั เตชะพะโลกลุ
ชือ่ภาพ “คดิถงึยาย No.2”
สถานท่ี	ต.หนองร	ีอ.บ้านบงึ	จ.ชลบรี

แนวความคดิ
ปิดเทอมทกุๆ	ปี	ในวยัเดก็	ผมต้องไปอยูบ้่านยาย
ทีเ่ป็นไร่นาป่าเขา	ไม่มนีำา้ประปา	ไฟฟ้า	นำา้อดัลม	
ฯลฯ	มแีต่ความรักและความอบอุน่	มาวนันีย้ายไป
พกัผ่อนบนสวรรค์	คดิถงึและรกัยายท่ีสดุครบั

คณุ เฉลิมชยั อ่อนละออ
ชือ่ภาพ “ขอพร”
สถานท่ี ศาลเจ้าเสยีนหลอไต้เทยีนกง	ต.บางปู	
จ.สมทุรปราการ

แนวความคดิ
พลงัแห่งศรทัธานัน้มคีวามศกัดิส์ทิธ์ิตรงที่	
เชือ่มใจให้คนทุกหมูช่นให้ยดึมัน่ในความดงีาม
เป็นกุศโลบายอนัแยบยลทีส่ร้างความสขุความ
สามคัคีในหมูค่ณะ
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

คณุ สรธร โพธิส์ดีา 
ชือ่ภาพ “อญัเชิญเทพเจ้ามาเมตตา

ชาวไทยเชือ้สายจนี”
สถานท่ี อดุรธานี

แนวความคดิ
ปึงเถ่ากงม่า	เทพเจ้าศักสทิธิคู่์เมอืง	เป็นที่

ยดึเหนีย่วจติใจของชาวไทยและชาวจีนการ
อนัเชิญเทพเจ้าจนีในแต่ละครัง้	จะต้องมพีธีิ
อญัเชิญอนัศกัดิส์ทิธิ	์นำาโดยวงมโหรขีองจนี

อันเชิญเทพเจ้าแห่งความเมตตา	ปึงเถ่ากงม่า	
ออกอวยพรให้ประชาชนชาวเมอืงให้ค้าขาย
รำา่รวย	เจรญิรุง่เรืองถอืเป็นพธิศัีกดิส์ทิธิอี์ก

พธิหีนึง่ของคนไทยเชือ้สายจนี

อ. ณฐัวด ีศรคีชา
ชือ่ภาพ “หน้าต่างของเรือ่งราว”

สถานท่ี วดัอภุยัภาตกิาราม 
อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา

แนวความคดิ
หน้าต่าง สองบาน ทีม่องผ่านเรือ่ง

ราว ทัง้ ศาสนา การด�าเนนิชวีติ 
ความเป็นอยู ่เรือ่งราวในอดตี 

ปัจจบัุน ทีไ่ทยและจนีอยูคู่กั่นมา
อย่างยาวนาน
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

ผศ. ศิวนารถ หงษ์ประยูร
ชือ่ภาพ “พีน้่องชาวไทยเชือ้สายจนี”
สถานท่ี ศาลเจ้าป-ูย่า	จ.อดุรธานี

แนวความคดิ
พีน้่องชาวไทยเชือ้สายจนี	ร่วมมอืร่วมใจจดังาน
ตรษุจีน	ศาลเจ้าป-ูย่าอดุรธาน	ีริมหนองนำา้อย่าง
ยิง่ใหญ่	ด้วยความศรทัธาทีช่าวอดุรธานมีต่ีอศาล
เจ้าแห่งนีม้าอย่างต่อเนือ่งยาวนาน

ผศ.ดร. อจัจมิา เจริญจติร ตนานนท์ 
ชือ่ภาพ “ความผกูพนัคุน้เคยของคนไทยทีม่ี
ต่อวดัจีน ทีรู่ส้กึไม่ต่างจากวดัไทย”
สถานท่ี	วดับรมราชกาญจนาภเิษกอนสุรณ์	
(วดัเล่งเน่งย่ี2)

แนวความคดิ
แนวความคดิ	วัดเป็นศนูย์รวมจติใจ	ไม่ว่าจะ
เป็นวัดจนีหรอืวดัไทย	ทำาให้จิตใจสงบ	ร่มเยน็	
คลายความทกุข์	เป็นสถานท่ีเชือ่มประสาน
จติใจด้วยศรทัธาของชาวไทยและชาวจีน
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โครงการประกวดภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายใหม

คณุ อคัรายชญ์ เพ็ชร์อ�าไพ 
ชือ่ภาพ “สะพานเดชาตวิงค์” 

สถานท่ี สะพานเดชาวงค์	จ.	
นครสวรรค์

แนวความคดิ
เป็นการผสมผสานความเป็นไทยจนี
ได้อย่างลงตวัและสวยงาม	แสดงให้
เหน็ถึงความสมัพนัธ์ทีไ่ทยมกีบัจนี

มาอย่างยาวนานนบัร้อยปี

คณุ ศวิรนิทร์ จนัทร์ดวงวงษ์ 
ชือ่ภาพ “Taxi Thai in china town”

สถานท่ี	China	Town

แนวความคดิ
สิง่ทีข่าดไม่ได้บนถนนเยาวราชคอืรถตุก๊ๆ

ทีม่ตีลอดเส้นทาง
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ศรัทธา สามัคคี พิธีบุญ 

ทิพย์ลักษณ์  โกมลวณิช 

Tippaluk Komolvanij, 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

Tippaluk.kom@dpu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  

ผลงานภาพถ่ายชุดศรัทธา สามัคคี พิธีบุญ นี้ได้แรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมงานประเพณีกินผัก หรือ 
ประเพณีกินเจ ของจังหวัดสิงห์บุรี จัดโดยคณะกรรมการศาลเจ้าบุญเถ้ากงม่าปี 2561 โดยใช้การเล่าเรื่องผ่าน
ภาพถ่าย ซึ่งประเพณีกินผัก หรือ เทศกาลกินเจนี้ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปสําหรับคนไทยเชื้อสายจีนว่า เป็นการ
ถือศีลเพ่ือความบริสุทธิ์ การนําเสนองานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการถ่ายภาพเล่าเรื่องผ่านขนบธรรมเนียมประเพณี
การกินเจ เป็นการนําเสนอวิธีการประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่นที่เคยอยู่ในรูปแบบเป็นทางการ มาสู่การ
ประชาสัมพันธ์แบบบอกเล่าปากต่อปาก เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูง ผู้
สร้างสรรค์ได้นําเสนอเรื่องเล่า 3 ประเด็นอันเปรียบเสมือนเสาหลักของเทศกาลกินเจ อันได้แก่ เรื่องของพิธี
กรรมการอัญเชิญเทพเจ้าฯ เรื่องของโรงเจ การทําอาหารแจกเป็นทานและความสามัคคีของผู้มาช่วยงานที่โรง
ครัว เรื่องของเรือสําเภา ที่ทําหน้าที่เป็นเรือบุญ ทั้งใช้ใส่ของแจกเทกระจาด และใส่ของสักการะบูชาเพ่ือส่งเทพ
เจ้ากลับสวรรค์ ภาพเหล่านี้ได้กลายเป็นภาพแห่งความทรงจํา ที่หากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดได้
เก็บรวบรวมภาพเล่าเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ในทุกๆ ปี เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนาน ภาพเหล่านี้จะทําหน้าที่เสมือน
หนึ่งสมุดบันทึกที่เล่าเรื่องด้วยภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์   

ค าส าคัญ: การถ่ายภาพเล่าเรื่อง / เทศกาลกินเจ / ประเพณีกินผัก / ศาลเจ้าปึงเถ้ากงม่า /  สิงห์บุร ี
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1.ความส าคัญหรือความเป็นมาของปัญหา 

ผลงานภาพถ่ายชุดศรัทธา สามัคคี พิธีบุญ นี้ได้แรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมงานประเพณีกินผัก หรือ 
ประเพณีกินเจ ของจังหวัดสิงห์บุรี จัดโดยคณะกรรมการศาลเจ้าบุญเถ้ากงม่าปี 2561 จากการศึกษางานวิจัย
ของภัทราภร รุจิระเศรษฐ (2559: 26-68) เรื่อง การประชาสัมพันธ์และอิทธิพลการบอกเล่าปากต่อปากที่มีผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดสิงห์บุรีของนักท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดสิงห์บุรี เป็ น
จังหวัดที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจํานวนมาก อาทิ 
อนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ) วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (หลวงพ่อพระ
นอน) วัดพิกุลทอง (หลวงพ่อแพ) และวัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัญ) และศาลเจ้าปึงเถ้ากงม่า เป็นต้น  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้ ในภาพรวมได้รับการประชาสัมพันธ์จากทางจังหวัดและได้ผลใน
ระดับมาก แตก็่ยังขาดการนําเสนอภาพแหล่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวหรือประเพณีท่ีน่าสนใจ ผ่านโซเซียลมีเดีย 
(เช่น Facebook ฯลฯ) หากทางจังหวัดหรือหน่วยงาน สถานที่องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนําเสนอภาพถ่ายให้
เห็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล่านั้นได้เพ่ิมข้ึน ย่อมสามารถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอยากมาสัมผัส
และรู้สึกปลอดภัยเวลาเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ไปด้วย 

สําหรับศาลเจ้าปึงเถ้ากงม่า อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ได้มีการจัดทํา Facebook ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาลเจ้า
ปึงเถ้ากงม่า โดยใน Facebook ได้อธิบายถึงจุดประสงค์ในการสื่อสารว่า “สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย-จีน รักษาความโบราณ ความเชื่อ – ความเคารพศรัทธา และระลึกถึงพระคุณ
ของ ฟ้าดิน พระพุทธองค์ ทวยเทพ เจ้าพ่อเจ้าแม่ ที่ช่วยปกป๎กษ์รักษาจังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งยังเพ่ือความเป็นศิริ
มงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีของประชาชนชาวตลาดสิงห์บุรีและ
บุคคลทั่วไป ให้ทราบข่าวสารการดําเนินงานของศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าสิงห์บุรี พร้อมกับได้สืบทอดประเพณีที่ดี
งามของจังหวัดนี้ต่อๆ ไปทุกปี มิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหวังผลประโยชน์ส่วนตัวโดยเด็ดขาด เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไทย-จีนให้เหมาะสม เป็นการจรรโลงเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย-จีน สืบต่อกันมา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
สิงห์บุรี เฟรซบุ๊คนี้เป็นแหล่งสร้างสรรค์เรื่องราวที่ดี สิ่งที่ดีสําหรับสังคมและประชาชนทุกภาคส่วน” 

จากเจตนาของคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ้ากงม่า จ.สิงห์บุรี ปี 2561 ซึ่งต้องการนําพา ให้สถานที่
สําคัญแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงพยายามที่จะสร้าง Facebook นี้ขึ้นมา
เพ่ือสื่อสารกับชุมชนและประชาชนในจังหวัด รวมถึงผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูล สามารถเปิดเข้ามาและเห็นรูปเห็น
กิจกรรมต่างๆ ทําให้เกิดความอยากมาเที่ยวเพ่ิมขึ้นได้ ผู้เขียนจึงเกิดแรงบันดาลใจ  ต้องการนําเสนอวิธีการ
ถ่ายภาพเล่าเรื่องผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีการกินเจ โดยแปลงการประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่นเหล่านี้ที่
เคยอยู่ในรูปแบบทางการให้กลายเป็นการประชาสัมพันธ์แบบการบอกเล่าปากต่อปาก ซึ่งจากงานวิจัยของ    
ภัทราภร รุจิระเศรษฐ (2559: 26-68) ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า อิทธิพลของการบอกเล่าปากต่อปากนั้นมีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดสิงห์บุรีของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
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การเลือกเรื่องเล่าผ่านภาพถ่ายโดยใช้ ประเพณีกินผัก หรือ ประเพณีกินเจ ของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
แต่ละท้องถิ่นเช่นนี้ เพราะเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อสังคม ผู้ปฏิบัติ และเศรษฐกิจในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 
คุณค่าด้านความสามัคคี คือการร่วมบริจาคทาน ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในงานบุญ คุณค่า
ด้านศีลธรรมและความกตัญํู คือ การถือศีล งดเว้นการฆ่าสัตว์ ละบาป สร้างบุญ การร่วมใจกันถวายของ
สักการะไม่ว่าจะมากน้อยไม่ใช่สาระสําคัญ เพราะสิ่งสําคัญคือ การพร้อมใจกันมาสักการะด้วยจิตสํานึกใน
บุญคุณ ด้วยความกตัญํูกตเวทีเป็นที่ตั้ง ดังคําภาษิตจีนโบราณที่ว่า 百善孝为先. (Bǎi shàn xiào wèi xiān.) 
กตัญํูรู้คุณ คือ คุณธรรมอันดับแรก  

 ด้านคุณค่าต่อสังคมชุมชน คือ การก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในสังคม ทําให้รู้จักกันและ
เกิดเป็นการเกื้อหนุนกันทางเศรษฐกิจ ด้านคุณค่าทางการท่องเที่ยว คือ การก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงทุนทาง
วัฒนธรรม เพราะเป็นประเพณีที่มีความเชื่อและความนิยมในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป เกิดเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะพ้ืนที่ ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ประเพณีเดียวกันแต่แตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรม
ได้อย่างหลากหลาย 

2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเพณีกินเจ และได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพเล่าเรื่อง (Photo 
essay) และเทคนิคการถ่ายภาพแบบแคนดิด (Candid) โดยได้นําแนวคิดต่างๆ ที่ได้ศึกษามาใช้เพ่ือทํางาน
ถ่ายภาพสร้างสรรค์ในครัง้นี้ 

 
2.1 ประเพณีกินผัก หรือ ประเพณีกินเจ 

คําว่า “เจ” เป็นคํายืมจากภาษาจีนแต้จิ๋ว พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามไว้
ว่า “เจ (น.) หมายถึง อาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์และผักบางชนิด เช่น กระเทียม กุยช่าย ผักชี ส่วน
ความหมายที่เข้าใจง่ายในภาษาจีน คําว่า “เจ” แปลว่า การถือศีลเพื่อความบริสุทธิ์ หรือ เรียบร้อยสะอาด1 

ประเพณีกินผัก หรือ เจี๊ยะฉ่าย (ภูเก็ต) ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ํา ถึง 9 ค่ํา (เก้าโง้ยโฉ่ยอีด ถึง โฉ่ยเก้า) ตาม
ปฏิทินจีน เป็นประเพณหีนึ่งที่สําคัญสําหรับคนไทยเชื้อสายจีน คําว่า “เจี๊ยะฉ่าย” แปลว่า กินผัก เป็นภาษาจีน
ที่คนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตมักใช้เรียกประเพณีกินผัก ซึ่งประเพณีกินผักของทางภูเก็ตจะมีลักษณะร่วมกับ
มาเลเซียมากกว่ากรุงเทพฯหรือภาคกลาง เช่น เทพเจ้าที่ทางภูเก็ตอัญเชิญจะเป็นกิ๋วอ๋องต่ายเต่ ในขณะที่ทาง
ภาคกลางจะอัญเชิญกิ๋วอ๊วงฮุกโจ้ว สําหรับการอัญเชิญเทพเจ้าของจังหวัดสิงห์บุรี ได้ทําพิธีอัญเชิญองค์
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้ง 9 องค์ รวมถึงอัญเชิญองค์พระกิวอ๊วงฮุกโจ้วมาสักการะบูชาในงานเทศกาล
กินเจของจังหวัดในทุกปี  

ตํานานความเชื่อหนึ่งของช่วงเทศกาลกินเจ คือการอัญเชิญองค์พระ "กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว" ซึ่งก็คือ ทีมพระ
พุทธ 9 องค์ซึ่งจะเสด็จลงมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ ประกอบไปด้วยการอวตาลของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ 
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 ปณิตา สระวาสี. (2559.) ประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย, กินเจ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. สืบค้นจาก 

เวปไซต์: http://www.sac.or.th. 
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และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ ซึ่งทั้ง 9 พระองค์นี้ ได้แบ่งภาคลงมาเป็นเทพเจ้า 9 องค์ ที่จะทรงเครื่องแบบ
กษัตริย์ จึงทรงได้รับการขนานพระนามว่า "เก้าอ๊วง" หรือ "กิ้วอ๊วง" มีความหมายว่า “นพราชา” ทรงอํานาจใน
การบริหารธาตุทั้งห้า คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และทอง 

ตามความเชื่อแล้วหากคนเรานั้นไม่มีธาตุลม ก็จะถึงแก่ความตาย หากไม่มีธาตุน้ํา สัตว์ทั้งหลายก็ไม่มี
ที่อยู่อาศัย หากไม่มีธาตุดิน ต้นไม้ก็อับเฉาตาย หากไม่มีธาตุไฟ สัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ และ
หากไม่มีธาตุทอง เศรษฐกิจและระบบการค้าก็ไม่สามารถดําเนินได้ ซึ่งเทพเจ้าทั้ง 9 องค์นั้นจะทรงแบ่งภาคต่อ
จากภาคของการเป็นเทพเจ้าลงไปเป็นดาวเคราะห์ 9 ดวง เพ่ือที่จะบริหารธาตุทั้ง 5 ที่ประกอบเป็นจักรราศี
แห่งดวงชะตา โดยดาวเคราะทั้ง 9 ดวงได้แก่ พระอาทิตย์ ภาษาจีนเรียกว่า ไท้เอ๊ียงแชแช แปลว่า ดวงดาว
พระจันทร์ คือ ไท้อิมแช ดาวพระอังคาร หรือ ฮวยแช ดาวพระพุธ หรือ จุ๊ยแช ดาวพระพฤหัสบดี หรือ บั๊กแช
ดาวพระศุกร์ หรือ กิมแช ดาวพระเสาร์ หรือ โท้วแช ดาวพระราหู หรือ ล่อเกาแช ดาวพระเกตุ หรือ โกยโต้ว
แช ซึ่งดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวง นี้คือกําเนิดของจักรราศีในทางโหราศาสตร์ การหมุนหรือการเคลื่ อนที่ของดาว
เคราะห์ทั้ง 9 จะส่งผลต่อโลก  

หากวันใดดาวเคราะห์ดวงใดหยุดหมุน หรือเทพเจ้าประจําดวงดาวหยุดทํางาน จะเกิดโลกาวินาศ 
ในช่วงวันที่ 1 – 9 ของเดือน 9 จึงเป็นกําหนดการของเทพเจ้าประจําดาวนพเคราะห์ แต่ละองค์จะผลัดกัน
เสด็จลงมาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรแด่ผู้ประพฤติดี โดยท่านจะผลัดกันองค์ละวัน เมื่อถึงเทศกาลนี้จึงมี
การกราบไหว้ท่าน และถือศีลกินเจเพ่ือเป็นเครื่องสักการะบูชา เพ่ือของพรจากท่านและเป็นการขอบคุณที่ทรง
มีคุณแก่โลกที่ทรงไว้ซึ่งธาตุทั้งห้าและจักรราศีแห่งดวงดาว2 
 
2.2 การถ่ายภาพเล่าเรื่อง 

“A picture is worth a thousand words” ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคําพูดเป็นพันคํา คือ แนวคิด
ที่ใช้ในการถ่ายภาพเพ่ือเล่าเรื่อง ถ้าภาพ 1 ภาพสามารถแทนคําพูดได้พันคํา การร้อยเรียงภาพหลายๆ ภาพ
อาจจะเท่ากับอ่านหนังสือหนึ่งเล่มหรือหลายเล่มจบในคราวเดียว การร้อยเรียงภาพเพ่ือเล่าเรื่องในลักษณะนี้ 
เรียกว่า “Photo Essay”  

แนวทางการถ่ายภาพแบบ Photo Essay คือ การถ่ายภาพเพ่ือบันทึกหรือเก็บเหตุการณ์สําคัญ หรือ
เรื่องราวที่ผู้ถ่ายภาพต้องการสื่อสารผ่านภาพให้สมบูรณ์ในภาพชุดหนึ่ง ภาพที่ถ่ายมาทั้งหมดจึงต้องมีความ
ต่อเนื่อง สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ เมื่อดูครบทุกภาพ การถ่ายภาพแนวนี้จึงเน้นที่การเล่าเรื่องด้วยภาพเป็น
สําคัญ และไม่ใช่การถ่ายภาพในลักษณะ How to แต่เป็นลักษณะของการถ่ายภาพชุด ที่เน้นเอาเฉพาะภาพที่
ถ่ายด้วยมุมมองที่ต่างกัน นํามาจัดเรียงเพ่ือเล่าเรื่องราวโดยรวมของสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร ภาพทั้งชุดจึงมี
ความหลากหลาย ในความหลากหลายนี้ ภาพไม่จําเป็นต้องสวยงามก็ได้ แต่สามารถนํามาประกอบเพ่ือให้การ
เล่าเรื่องมีความต่อเนื่องได้ 
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 Admin. (2561.) เคาะประตูสวรรค์สักการะ“กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว”(ขุนพล 9 พระองค์) แห่งเทศกาลกินเจ”. สืบค้น
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โดยทั่วไปมักเข้าใจกันว่า การถ่ายภาพ Photo Essay จะเป็นแนวการถ่ายแบบสารคดี ซึ่งที่จริงแล้วมี
ความแตกต่างกัน เพราะ Photo Essay จะเน้นไปที่การใช้ภาพเล่าเรื่องมากกว่าตัวอักษร ใช้มุมการมองของ
ช่างภาพแบบศิลปินผสมผสานเข้ากับมุมมองแบบนักข่าว การเล่าด้วยภาพ จึงสามารถสื่อสารได้ตั้งแต่ภาพเพียง 
1 ภาพ ไปจนถึงการประกอบกันของภาพหลายๆ ภาพ แล้วจึงกลายเป็น 1 เรื่อง ขึ้นอยู่กับไอเดียสร้างสรรค์
บวกด้วยจินตนาการหรือมุมการมองที่แตกต่างกันไปของแต่ละช่างภาพ 

การถ่ายภาพในลักษณะนี้จึงให้อิสระแก่ช่างภาพ เปิดพ้ืนที่การนําเสนอเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นความ
ประทับใจ ความสนใจในเรื่องราวเฉพาะ หรือแสดงความฉงบสนเท่ห์ ฯลฯ ลักษณะของภาพถ่ายแนว Photo 
Essay ที่ดีคือ มีการจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายที่ร้อยเรียงกันอย่างลงตัว มีเรื่องเล่าที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงทําให้
ผู้ชมเห็นภาพและเข้าใจสิ่งที่นําเสนอ โดยรวมแล้ว การถ่ายภาพแนวนี้เสมือนการบอกเล่าเรื่องราวที่มีบทนํา มี
จุดสําคัญ (Climax) และมีบทสรุปอันน่าประทับใจ เมื่อนําแนวคิดการถ่ายภาพลักษณะนี้มาใช้บันทึกการ
ท่องเที่ยว ภาพชุดในลักษณะนี้จึงมีความพิเศษและโดดเด่นมากกว่าภาพถ่ายท่องเที่ยวโดยทั่วไป เพราะเป็น
ภาพที่มีทั้งเรื่องราว และบันทึกประวัติศาสตร์ไปด้วยพร้อมๆ กัน และสามารถทําให้ผู้ชมภาพเกิดความรู้สึก
คล้อยตาม จนอยากมาสัมผัสเรื่องราวเหล่านั้นด้วยตนเอง 
 
2.3 เทคนิคการถ่ายภาพแคนดิด (Candid) 

คําว่า Candid หมายถึง การถ่ายภาพที่ตัวแบบไม่รู้ตัว จึงไม่มีการโพส ไม่มีการเซ็ตใดๆ วิธีนี้นิยม
นํามาใช้ถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติ3 แบบไม่ต้องแต่งเติม สามารถนํามาใช้ในการสื่อสารความหมายแบบไม่
เข้าไปปรุงแต่งสิ่งที่เห็น ผู้เขียนจึงเลือกใช้วิธีการถ่ายภาพในลักษณะนี้มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งาน
ชุดนี้โดยผสมผสานกับแนวคิดการถ่ายภาพเล่าเรื่อง เพ่ือให้ภาพที่ได้ออกมาเป็นเสมือนบันทึกของการเดินทาง
ครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในประเพณีกินเจของจังหวัดสิงห์บุรี 

 
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์ 
 การถ่ายภาพเพ่ือบอกเล่าเรื่องราว ผู้เขียนได้เริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์คุณนิธิรา ชัยสิงห์ประสาท ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการดําเนินงานเทศกาลกินเจของศาลเจ้าปึงเถ้ากงม่า จังหวัดสิงห์บุรี ในปี 2561 นี้ จากนั้น
ผู้เขียนจึงดําเนินการถ่ายภาพ โดยใช้เวลาถ่ายภาพทั้งหมด 3 วัน (เฉพาะช่วงสําคัญๆ) จึงเริ่มที่การถ่ายภาพที่
บอกเล่าขั้นตอนการทําพิธีอัญเชิญองค์พระกิวอ๊วงฮุกโจ้วและเทพเจ้าองค์ต่างๆ เพ่ือแสดงว่าเทศกาลกินเจได้
เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีคณะสงฆ์จีนเป็นผู้นําพิธีทั้งการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจเดือนเก้า 
ประเพณีการกินเจของภาคกลาง (จังหวัดสิงห์บุรี) มีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปจากประเพณีกินเจของ
จังหวัดภูเก็ต โดยมีการผสมผสานกับประเพณีท้องถิ่น การอัญเชิญเทพเจ้าองค์พระกิวอ๊วงฮุกโจ้ว ประกอบด้วย
พระพุทธเจ้า 7 องค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ รวมเป็น 9 องค์ พิธีกรรมในช่วงต้น ซึ่งคณะกรรมการศาลเจ้า
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ปึงเถ้ากงม่า จ.สิงห์บุรี ปี 2561 จะจัดการทําความสะอาดสถานที่ภายในภายนอกไว้ให้เรียบร้อย โดย
เตรียมการไม่น้อยกว่า 15 วัน (ก่อนถึงวันเริ่มพิธี) และผู้ร่วมพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้า ต้องรักษาศีลและมีการ
ชําระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดก่อนถึงวันทําพิธี (ถือศีลก่อนวันกินเจจะเริ่ม) (ภาพท่ี 1) 

พิธีแต่ละวันจะมีกําหนดการที่แตกต่างกัน โดยหลักๆ คือ มีพิธีถวายภัตตาหารเช้า (จ้าชี้เจเจ็ง) – ถวาย
พุทธบูชา (ก้งฮุก) – ถวายภัตตาหารเพล (โหงวซี้แจเจ็ง) และมีพิธีทําวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา เกือบทุก
วัน ตลอดช่วงเวลา 9 วัน โรงครัวจะทําอาหารเจที่ถูกต้อง โดยจะไม่ใช้ผักที่มีกลิ่นฉุน เช่น กระเทียม หัวหอม 
กุยช่าย ซึ่งผักเหล่านี้คนจีนเชื่อว่ามีสารพิษทําลายพลังธาตุทั้งห้าในร่างกาย เช่น กระเทียมทําลายธาตุไฟ ทําให้
หัวใจทํางานไม่ปรกติ หัวหอมทําลายธาตุน้ํา ทําให้ไตทํางานไม่ปรกติ กุยช่ายทําลายธาตุไม้ ทําให้ตับทํางานไม่
ปรกติ เป็นต้น ในช่วงเวลาดังกล่าวโรงเจหรือศาลเจ้าจะคึกคักและเต็มไปด้วยผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมา
รับประทานอาหาร รวมถึงมาทําบุญ (ด้วยการซื้อของเพ่ือแจกทาน รายได้ท่ีศาลเจ้าได้จะนําทรัพย์ไปใช้เพ่ือการ
บริจาคทานทั้งเป็นค่าอาหาร และทํานุบํารุงศาลเจ้าต่อไป) (ภาพที่ 2) ในช่วง 4 วันสุดท้ายของเทศกาล (วันซิว
ฉิก) คณะสงฆ์จีนจะนําสาธุชนทําพิธีป๎้งจุ๋ยเต็ง (พิธีลอยกระทง) เพ่ือเชิญดวงวิญญาณไร้ญาติเข้าสู่ประรําพิธี ใน
วันนี้จะงดทําวัตรเย็น (ภาพ 3) ในวันซิวโป้ย จะมีพิธีสวดมนต์เซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ ปล่อยสัตว์มีชีวิต 
(สร้างชีวิตใหม่ให้สรรพสัตว์แก้กรรม) และทําพิธีเทกระจาด แจกข้าวสารและอาหารแห้งที่มีผู้ร่วมบริจาคผ่าน
เกล็ดเรือสําเภา (ภาพที่ 4) ในวันซิวเก้า จะทําพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ และวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจ จะมี
การเผาเรือสําเภาที่สร้างขึ้นจากโครงไม้ไผ่หุ้มด้วยกระดาษ ภายในจะบรรจุเครื่องกระดาษสําหรับสักการะบูชา
เพ่ือส่งเทพเจ้ากลับสู่สวรรค์ (ภาพท่ี 4)  
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ภาพที่ 1 พิธีอัญเชิญองค์พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้ง 9 องค์ (อัญเชิญองค์พระกิวอ๊วงฮุกโจ้ว) 

และพิธีสังวัธยายพระนพเคราะห์นิรภัยวัฒนายุสสูตร (ไป้เต้า) เดินธูป 
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ภาพที่ 2 ฝ่ายโรงครัวได้จัดหุงหาอาหารเตรียมไว้สําหรับผู้ที่ร่วมถือศีลกินเจ 

 
ภาพที่ 3 กระทงที่มีผู้บริจาคทรัพย์ตามกําลังศรัทธา เพ่ือใช้ในพิธีลอยกระทงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวง

วิญญาณไร้ญาติ (ฮ่อเฮียตี๋) 
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ภาพที่ 4 เรือสําเภา ซึ่งจะมีการเผาเรือสําเภาที่สร้างขึ้นจากโครงไม้ไผ่หุ้มด้วยกระดาษ ภายในเต็มไปด้วยเครื่อง

กระดาษสําหรับสักการะบูชา เพ่ือส่งเทพเจ้ากลับสู่สวรรค์ 
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4. การวิเคราะห์ผลงาน 

 ผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่องชุด ศรัทธา สามัคคี พิธีบุญ นี้ ผู้สร้างสรรค์จะใช้การวิเคราะห์ตามหลัก 
Photo Essay Story Element โดยหยิบองค์ประกอบที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ภาพถ่ายเล่าเรื่องในชุด
ดังกล่าว ได้แก่ บริบท (Context) และ ลักษณะของภาพ (Image Characteristics) ประกอบด้วย การจัด
องค์ประกอบภาพ (Composition) สี (Color) การให้แสง (Use of Light) โทนของแสง (Tanality)  

 สําหรับการวิเคราะห์ภาพในเรื่องของบริบทภายในภาพ พบว่า ภาพส่วนใหญ่ที่มีคนหรือมีท่าทางของ
คนประกอบอยู่ในภาพ ทําให้สามารถเข้าใจเรื่องราวในภาพได้ดีและเข้าใจในบรรยากาศ ณ ขณะนั้นได้มากกว่า
ภาพที่ไม่มีคนเป็นส่วนประกอบภายในภาพ สําหรับภาพที่ถ่ายวัตถุสิ่งของ การให้บริบทรอบๆ ภาพ ยังไม่ค่อย
สื่อสารยกเว้นภาพที่มีตัวอักษรประกอบ หรือมีการให้คําบรรยาย จึงจะสามารถเข้าใจความหมายที่ต้องการ
สื่อสารจากภาพเหล่านั้นได้ สําหรับการจัดองค์ประกอบภาพ ทั้งในเรื่องสี การให้แสง และโทนของแสง จะ
ค่อนข้างอยู่ในโทนอบอุ่น เนื่องจากเป็นสีหลักของเทศกาลงานเจ โทนสีเหลืองจึงคุมภาพเป็นส่วนใหญ่ และมีคู่สี
ที่มักใช้เฉพาะภายในงาน คือ โทนสีเหลือง-แดง ซึ่งทําให้โทนภาพโดยรวมดูสดใสในภาพที่เป็นเวลากลางวัน 
และภาพมีมิติสําหรับในเวลากลางคืน เช่น ภาพธูปและควันธูปที่เห็นประรําพิธีเป็นสีเหลืองสว่างสดใสอยู่ไกลๆ 
ในขณะที่โทนภาพส่วนใหญ่เป็นสีดํา แต่ขอบเขตของประรําพิธีมีลักษณะเป็นโค้งกรอบภาพ ( Frame 
Photography) ทําให้ภาพดูน่าสนใจ ประกอบกับมีควันธูปลอย ทําให้เกิดความรู้สึกศรัทธา และรู้สึกถึงความ
เป็นงานที่เป็นบุญ เป็นงานมงคล ภาพทั้งชุดสามารถแบ่งได้ 3 ประเด็นหลักที่ต้องการนําเสนอชัดเจน คือ เรื่อง
ของพิธีกรรมการอัญเชิญเทพเจ้าฯ เรื่องของโรงเจ การทําอาหารแจกเป็นทานและความสามัคคีของผู้มา
ช่วยงานที่โรงครัว เรื่องของเรือสําเภา ที่ทําหน้าที่เป็นเรือบุญ ทั้งใช้ใส่ของแจกเทกระจาด และใส่ของ
สักการะบูชาเพ่ือส่งเทพเจ้ากลับสวรรค์  

5.สรุป  

งานสร้างสรรคภ์าพถ่ายในชุดนี้ ได้ทําหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวทั้ง 3 ประเด็น อันเปรียบเสมือนเสาหลัก
ของเทศกาลกินเจ ซึ่งเรียกได้ว่า ในเกือบทุกท้องถิ่นมักจะไม่ขาดจาก 3 ประเด็นหลักตรงนี้ จะต่างกันเพียง
รายละเอียดพิธีกรรมปลีกย่อยที่มีวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่เป็นส่วนผสม สําหรับภาพเล่าเรื่องชุดศรัทธา 
สามัคคี พิธีบุญนี้ ได้ทําหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์ไว้ตามหน้าที่ของการถ่ายภาพได้อย่างเรียบร้อย อย่างน้อย
เรือสําเภาก็ได้ถูกเผาเพื่อทําหน้าที่ส่งเทพเจ้าไปแล้ว ภาพความทรงจําของบรรยากาศในแต่ละปี คณะกรรมการ
จัดงานที่เปลี่ยนไปในแต่ละปี ย่อมมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน หากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดได้เก็บรวบรวมภาพเล่าเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ ในทุกๆ ปี เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนาน ภาพเหล่านี้จะทํา
หน้าที่เสมือนหนึ่งสมุดบันทึกที่เล่าเรื่องด้วยภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์  และจะกลายเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่ช่วย
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตนเอง 
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