






















 

 

Letter of Invitation 
  

 The Korea Association of Art & Design will hold the 2019 International Art & Design Invitation 

Exhibition - Thailand Burapha University at the Exhibition hall, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha 

University in Thailand on February 11-15, 2019. The art and design professionals and artists from at least 

5 countries and Korea will participate in this exhibition, and the person(s) described below will be invited 

to the international exhibition. We appreciate for your concern and cooperation. 

 

 사단법인 한국조형디자인협회에서는 “2019 국제조형디자인 초대전 in 태국 부라파 대학교”을 

아래와 같이 태국 부라파 대학교 예술대학 전시홀에서 개최합니다. 이번 전시는 한국과 5개국 이상의 

조형디자인 전문 인력과 작가들이 참여하는 행사로서, 아래 사람을 본 국제조형디자인 전시에 초청하는 

바입니다. 

 

 

1. Invitation Period: 2019.02.11. (Mon.) – 15 (Fri.) (Opening Event and Ceremony: 2018.02.12. Tuesday, 14:00-17:30)  

   초청기간: 2019.02.11.(월) – 15(금)(오프닝 행사: 2018.12.12(화), 14:00-17:30) 

 

2. Location: Exhibition Hall, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University, Chon Buri, Thailand 

   장    소: 부라파 대학교 예술대학 전시홀, 촌부리시, 태국 
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RN. 523  Seokyo Plaza, Seokyo-dong,  Mapo-gu,  
Seoul, Republic of Korea    (Postal Code: 04039) 
www.art-design.or.kr  E-mail: 3256454@naver.com 
Tel. +82 2 325 6454        Fax. +82 2 325 6455 
Asst. Ms. seo-hyun Jo  



2019 The Korea Association of Art & Design (KAAD) 

อ่อนโยนแต่ไม่ออ่นแอ 

Soft in Strong 
ทิพย์ลักษณ์  โกมลวณิช 

Tippaluk Komolvanij, 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

Tippaluk.kom@dpu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  

ผลงานภาพถ่าย “อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ” นี้ เป็นผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ Campus One Shot Knockout ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
แนวคิดการถ่ายภาพใช้วิธีการแบบ Street Photography และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหามุมมองที่แปลก
ใหม่และไม่เหมือนใคร ภายใต้ระยะเวลาและสถานที่อันจ ากัด ภาพถ่ายชุดดังกล่าวเป็นภาพถ่ายที่น าเสนอ
โครงสร้างที่แข็งแกร่งแต่ให้แสงในลักษณะสว่าง (Over exposure) เป็นภาพที่ผสมรวมกันระหว่างความ
แข็งแกร่งกับความอ่อนโยน หลอมรวมกันเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ (Semiotic of Photography) ที่ซึ่งแสดง
ความอ่อนโยนผ่านโครงสร้างที่เป็นเหล็ก เพ่ือท าให้เห็นว่า สิ่งที่แข็งแกร่งก็มีแง่มุมที่อ่อนโยนเช่นกัน  
ค าส าคัญ: การถ่ายภาพสตรีท / การแข่งขันถ่ายภาพ / ถ่ายภาพสร้างสรรค์  
 

Abstract 

This photographic portfolio "Soft in Strong" been participated  in photo competition 
activities "Campus One Shot Knock out" at Thammasat University, Rangsit Center and 
received Honerable Mention, held by the Royal Photographic Society of Thailand in 
collaboration with Thammasat University, Rangsit Center. On the concept of photography 
used the method of Street Photography and created in finding new and unique perspectives. 
Under the limited time and locations, these photographies been presented in a strong 
structure but let the light in its brightness as over exposure. To be mixed between the 
strength and tenderness assimilated to be semiotic of photography, which presented the 
softness through the metal structure to show that the strength has also a gentle aspect too. 

Keywords: Street Photography ; One Shot Knockout ; Creative Photography 
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1.ความส าคัญหรือความเป็นมาของปัญหา 

ผลงานภาพถ่าย “อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ (Soft in Strong)” เป็นผลงานภาพถ่ายสืบเนื่องจากกิจกรรม
แข่งขันประกวดถ่ายภาพ Campus One Shot Knockout เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต การประกวดถ่ายภาพนี้จัดขึ้นในรูปแบบ “One Shot Knockout” โดยในแต่
ละครั้งจะเปิดรับผลงาน ตัดสิน และประกาศผลให้ทราบทันทีแบบ Knockout ภายในวันเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วม
แข่งขันจะต้องคัดเลือกภาพถ่ายที่ดีที่สุดส่งเข้าร่วมประกวดได้เพียงคนละ 1 ภาพ (One Shot) เท่านั้น โดยการ
แข่งขันแต่ละครั้งจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน การจัดประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout จะ
มีโจทย์ในการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งจะถูกคิดขึ้นโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินในเช้าวันนั้น และมีเวลาในการ
ถ่ายภาพ 2 ชั่วโมง ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถปรับแต่งได้เฉพาะการควบคุมรูรับ
แสง ความไวชัตเตอร์ และค่าการรับแสง (ISO) บวกกับเทคนิคเฉพาะตัวและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ถ่ายภาพ
เท่านั้น โครงการแข่งขันประกวดภาพถ่ายในลักษณะนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยสร้างและขยายความรู้ 
แนวคิดและเทคนิคด้านการถ่ายภาพไปสู่นิสิต นักศึกษา และประชาชน อันเป็นหนึ่งในนโยบายของสมาคม
ถ่ายภาพฯที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ด้านการถ่ายภาพไปสู่บุคคลทั่วไป  

ส าหรับโจทย์ในการถ่ายภาพครั้งนี้คือ แสง-เงา โดยมีคณะกรรมการคือ คุณดาว วาสิกสิริ (นายก
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ) คุณขจร พีระกิจ (ผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัล บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน))  คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ (อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ) คุณตุลย์ 
หิรัญญลาวัลย์ (อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ) นายนิติกร กรัยวิเชียร (อดีตนายกสมาคม
ถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ) จากโจทย์ดังกล่าวผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องหามุมในการถ่ายภาพให้ไม่เหมือนหรือซ้ า
กับของผู้อ่ืนภายใต้เวลาและพ้ืนที่อันจ ากัด คือ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เท่านั้น และ
สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้เพียงคนละ 1 ภาพ ความท้าทายของการถ่ายภาพลักษณะนี้คือ การถูก
จ ากัดพ้ืนทีเ่พ่ือมองหามุมท่ีแตกต่าง และการแต่งภาพใช้ได้เพียง Software ที่อยู่ภายในตัวกล้องเท่านั้น รวมถึง
เทคนิคและความสามารถในการตั้งค่ากล้อง ที่ส าคัญคือ ต้องคาดเดาว่า ช่างภาพท่านอ่ืนๆ จะไม่เลือกภาพที่
เหมือนหรือคล้ายกับมุมมองของเรามาส่งประกวด เพราะหากมีความเหมือนหรือคล้าย หมายความว่า ภาพนั้น
ขาดลักษณะเฉพาะและจะถูกคัดภาพออกตั้งแต่รอบแรกๆ  

 

2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดท่ีผู้สร้างสรรค์ได้น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในครั้งนี้ ได้ใช้ทฤษฏีการจัดองค์ประกอบใน
การถ่ายภาพ และแนวการถ่ายภาพแบบ Street Photography ผสมรวมกับความคิดสร้างสรรค์และการ
ควบคุมค่าต่างๆ ภายในกล้อง DSLR เพ่ือให้ได้อารมณ์ (Mood & Tone) ของภาพให้แตกต่างจากมุมมองของ
ช่างภาพผู้อื่น 

2.1 การถ่ายภาพแนว Street Photography 
การถ่ายภาพ Street Photography นั้นไม่มีลักษณะที่แน่นอน และนิยามของค านี้มีความหมายที่

เปลี่ยนไปตามแต่ละบริบทและยุคสมัย แต่เดิมค าว่า Street Photography จะหมายถึงช่างถ่ายภาพข้างถนน 
ที่จะตั้งจุดถ่ายภาพ Portrait ไว้ตามข้างทาง เนื่องจากกล้องในสมัยโบราณนั้นมีขนาดที่ใหญ่ จึงไม่ได้พกพาไป
ไหนมาไหนได้โดยสะดวก ความหมายของ Street Photography ในอดีตกับในปัจจุบันจึงมีความหมายที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และมีช่างภาพหลากหลายแนวที่มีสไตล์เป็นของตนเอง แต่จิตวิญญาณหนึ่งของ
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การถ่ายภาพแนวนี้ที่ไม่ต่างกันคือ การถ่ายภาพที่ เก็บอารมณ์ ความรู้สึก และสิ่งที่เห็นโดยไม่ไปแตะต้องหรือ
ขยับโยกย้ายวัตถุให้เป็นไปตามใจผู้ถ่าย (ไม่จัดองค์ประกอบภาพแบบตั้งใจเหมือนการถ่ายภาพโฆษณา แต่จะ
ถ่ายโดยใช้การจัดวางองค์ประกอบภาพถ่ายตามมุมมองของช่างภาพ และรอจังหวะเวลาให้ได้ตามที่ต้องการ
มากกว่า) ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาแนวคิดของช่างภาพแนว Street Photography ที่น่าสนใจดังนี้ 

2.1.1 แนวคิดการถ่ายภาพในแบบฉบับของ David Gibson และ Richard Bram  
แนวคิดการถ่ายภาพ Street Photography ของ David Gibson และ Richard Bram คือ การที่เอา

ตนเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงแล้วกดชัตเตอร์มาให้ทันโดยปราศจากการ set ฉากหรือสถานการณ์ 
รวมถึงไม่มีการขอให้แบบมาอยู่ในเฟรมภาพอย่างที่ช่างภาพต้องการ ทั้ง David และ Richard กล่าวว่า “...สิ่ง
ที่ดีที่สุดที่จะได้ภาพที่น่าจดจ ามาคือ LUCK หรือโชค”  

เมื่อช่วงวันที่ 1 - 3 ก.พ. 2556 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพแนว Street Photography 
ของ David Gibson & Richard Bram ที่กรุงเทพฯ จัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในการอบรม
ดังกล่าว David และ Richard ได้บอกเคล็ดลับของการถ่ายภาพแนวนี้ให้ประสบความส าเร็จ นั่นก็คือ การ
สร้างความแปลกตาแปลกใจให้กับผู้ที่ได้ชมภาพ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชมภาพเกิดความรู้สึกงุนงงหรือสงสัย จะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกติดตาและคิดตามภาพนั้นๆ ตลอดเวลา ซึ่งนั่นเป็นจุดที่ท าให้ภาพนั้นกลายเป็นที่ จดจ าและ
กล่าวถึง หลักการในการเก็บภาพแนว Street Photography นอกจากอาศัยความมีโชค (Lucky) แล้วยังมี
พ้ืนฐานที่ส าคัญ 2 อย่าง คือ 

1. The stake out คือ การให้ช่างภาพเลือก Background ที่ชอบเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นให้รอสิ่ง
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน Background ที่ผู้ถ่ายตีกรอบไว้ จากนั้นรอกดชัตเตอร์ให้ทัน วิธีการนี้ต้องอาศัยมุมของ
การมองและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือต่อเติมหรือต่อยอดจากสิ่งที่พบเจอในสถานการณ์นั้นๆ 

 

  
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการถ่ายภาพแนว Street Photography 
แบบ The stake out โดย David Gibson ช่างภาพกลุ่ม iN-PUBLiC 

ข้อมูลภาพจาก http://www.in-public.com 
 

2. Mugging คือ การบุกจู่โจมเข้าหาเป้าหมายแล้วกดชัตเตอร์ ช็อตแบบนี้จะพบเห็นกับกิริยาสีหน้า
ของผู้คนตามท้องถนน จริงๆ แล้วมันก็คือสีหน้าปกติที่พบเห็นเพียงแต่ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นภาพถ่ายในช่วงเวลา
นั้นๆ  

http://www.in-public.com/
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการถ่ายภาพแนว Street Photography แบบ Mugging 
โดย Richard Bram ช่างภาพกลุ่ม iN-PUBLiC 

ข้อมูลภาพจาก http://richardbram.com/images/one/1704/0/CoupleMainz96/0/0/ 
 
2.1.2 แนวคิดการถ่ายภาพและแนวทางการวิเคราะห์ผลงาน Street Photography แบบ Eric Kim  
Eric Kim เป็นช่างภาพแนว Street Photography ที่มีผลงานที่น่าสนใจและเป็นผู้เขียนแนะน าวิธีการ

ถ่ายภาพแนว Street Photography ให้กับมือใหม่ ผลงานที่โดดเด่นคือ บทความเรื่อง 31 Days to 
Overcome Yout Fear of Shooting Street Photography ซึ่งถ่ายทอดวิธีก้าวข้ามความกลัวกับการ
ถ่ายภาพแนว Street Photography ใน 31 วัน นอกจากนี้ Eric Kim ยังมีแนวทางในการวิเคราะห์ผลงาน
ภาพถ่ายที่น่าสนใจเผยแพร่ในเว็บบล็อก erickimphotography.com/blog  

วิธีการที่ Eric Kim น ามาใช้วิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายของศิลปินชื่อ Josef Koudelka ศิลปินชาว 
Czecholovakia, Prague. (1988) คือ การมองภาพและหาทิศทางการน าสายตา จากจุดน าสายตา (Subject) 
น าไปยังทิศทาง (Direction) ต่างๆ ที่จะช่วยน าสายตาให้กวาดมองไปทั่วๆ ภาพ ทิศทางการน าสายตาเช่นนี้
เมื่อน ามาใช้คู่กับหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ เรื่องจุดเด่นจุดรอง เส้นน าสายตา การเคลื่อนไหว 
(Dynamic) ฯลฯ ท าให้เห็นทิศทางและการสื่อความหมายว่า ช่างภาพต้องการให้มองและรู้สึกถึงอารมณ์การ
เคลื่อนไหวที่ส่งผ่านตัวผลงานภาพถ่ายออกมาสื่อสารกับผู้ชมภาพ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้น าแนวทางดังกล่าวมาใช้
ในการวิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายในครั้งนี้ 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาพถ่าย Street Photography แบบ Eric Kim 

ที่มาภาพ : เอกสาร Josef Koudelka PDF Composition Studies by Eric Kim 
 

2.1.3 แนวคิดการถ่ายภาพแบบดาว วาสิกสิริ 
 ช่างภาพแนว Street Photography ที่มีผลงานโดดเด่นในประเทศไทยอีกท่านหนึ่งคือ คุณดาว วาสิกสิริ 
ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ (ปี 2561-2564) ซึ่งในการถ่ายภาพ One Shot 
Knockout นี้ท่านได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมุมมองของการถ่ายภาพในลักษณะของ Street Photography 
แนวคิดในการถ่ายภาพของคุณดาว คือ การเน้นไปที่ความเรียบง่าย และการบอกเล่าเรื่องราวที่ 'เป็นจริง' ผ่าน
สายตาของช่างภาพ โดยสาระส าคัญ คือ การสื่อสารระหว่างภาพถ่ายกับผู้ชมภาพ (มี Dialogue ระหว่างผู้ชม
กับงานศิลปะ) “เพราะสไตล์ของช่างภาพแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่หลายๆ ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับช่างภาพ 
คือไปมองว่า ถ่ายยังไงก็ได้แล้วค่อยไปรีทัชเอา ซึ่งในต่างประเทศ เขาจะให้ความส าคัญกับความเป็นช่างภาพ 
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ใช้การรีทัชให้น้อยที่สุด เพื่อคงไว้ซึ่งสไตล์ของช่างภาพคนนั้น” ซึ่งผู้สร้างสรรค์งานได้น าแนวคิดดังกล่าวที่ได้รับ
จากท่าน มาปรับใช้ในการหามุมมองและเก็บประสบการณ์การถ่ายภาพในครั้งนี้ 

 
ภาพที่ 4 การบรรยายพิเศษโดยคุณดาว วาสิกสิริ (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561) 

ที่มาภาพ : ผศ.ทิพย์ลักษณ์  โกมลวณิช ถ่ายจาก Slide การบรรยายฯ 
 
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์ 
 ภายหลังจากที่ได้รับโจทย์ในการถ่ายภาพ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องการจัดวาง
ภาพในลักษณะ 80:20 / 60:40 เพ่ือให้มีน้ าหนักที่แตกต่างกัน และเลือกใช้การตั้งค่าความไวชัตเตอร์ (Speed) 
และรูรับแสง (f-stop) ที่แคบเพ่ือกดการรับแสง ให้ภาพที่ถ่ายออกมาอยู่ในโทนเข้ม (Dark Tone) เพ่ือให้ภาพ
เกิดความแตกต่างของแสงสูงขึ้น (Contrast) ในช่วงแรก มักใช้การถ่ายแบบมุมกดหรือ Top View แต่พบว่า 
ภาพที่ได้มีลักษณะแบนไม่มีมิติ จึงให้นักศึกษาที่มาด้วยกันช่วยเดินและกระโดดเป็นแบบ เพ่ือให้ภาพมีจุดมอง
(Subject) และเลือกใช้ความไวชัตเตอร์สูงเพ่ือถ่ายภาพในลักษณะ Stop Action แบบ Silhouette (ภาพถ่าย
เงาด า) ตามท่ีแสดงในภาพที่ 6 
 



Asst.Prof. Tippaluk  Komolvanij /2019 The Korea Association of Arts & Design (KAAD), 11-17 February 2019 

 
ภาพที่ 5 บรรยากาศงานและบัตรประจ าตัวผู้เข้าแข่งขันประกวดถ่ายภาพ 

ที่มาภาพ : ผศ.ทิพย์ลักษณ์  โกมลวณิช 

 
ภาพที่ 6 ภาพถ่ายภายใต้โจทย์ แสง-เงา (ชุดที่ 1) 

ที่มาภาพ : ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
  

แนวคิดการถ่ายภาพชุดที่ 2 ผู้สร้างสรรค์ได้เน้นหาพ้ืนที่ที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เมื่อพบ
กับอาคารที่มีการออกแบบช่องระบายอากาศในลักษณะที่แปลกตา จึงใช้วิธีการถ่ายภาพในลักษณะการซ้ า 
(Pattern) และเลือกปรับค่าการรับแสงให้สว่างกว่าปกติ เพ่ือให้เกิดความแตกต่างของแสงภายในและภายนอก
อาคาร (ภาพท่ี 7)  
 ส่วนแนวคิดการถ่ายภาพชุดที่ 3 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เทคนิคของเส้นน าสายตา (Leading lines) โดยใช้
ระเบียงของอาคารเป็นตัวน าไปสู่ส่วนบนยอดสุด (เพดานกระจก) ใช้มุมการถ่ายภาพในลักษณะมุมหนอนมอง 
(Worm Eye View) และทดลองปรับค่าการรับแสงให้สว่างกว่าปกติ และมืดกว่าปกติ เพ่ือให้ภาพดูแปลกตา 
(ภาพท่ี 8) 
 แนวคิดการถ่ายภาพชุดที่ 4 ผู้สร้างสรรค์มองหาการเกิดแสงและเงาที่ชัดเจน และดูรูปร่างน่าสนใจ จึง
ไปพบกับโครงสร้างของอาคารชั่วคราวบริเวณด้านหน้าตึกอาคารเรียนสังคมศาสตร์ ซึ่งมีความโดดเด่นด้วย
ก าแพงสีส้มและโครงสร้างเหล็กท่ีทาสีเหลืองเข้ม (ภาพท่ี 9) 
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ภาพที่ 7 ภาพถ่ายภายใต้โจทย์ แสง-เงา (ชุดที่ 2) 

ที่มาภาพ : ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

 
ภาพที่ 8 ภาพถ่ายภายใต้โจทย์ แสง-เงา (ชุดที่ 3) 

ที่มาภาพ : ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

 
ภาพที่ 9 ภาพถ่ายภายใต้โจทย์ แสง-เงา (ชุดที่ 4) 

ที่มาภาพ : ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพที่ 10 ภาพถ่ายภายใต้โจทย์ แสง-เงา (ชุดที่ 5) 

ที่มาภาพ : ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

 
ภาพที่ 11 ภาพถ่ายภายใต้โจทย์ แสง-เงา (ชุดที่ 6) 

ที่มาภาพ : ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
แนวคิดการถ่ายภาพชุดที่ 5 และชุดที่ 6 (ภาพที่ 10 และภาพที่ 11) ผู้สร้างสรรค์เห็นโครงสร้างของ

แผงโซล่าร์เซลล์ บริเวณหน้าอาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ จึงได้เข้าไปใต้โครงสร้างของแผงดังกล่าว และได้
ทดลองถ่ายภาพและจัดองค์ประกอบภาพตามกฎ 9 ช่อง ตั้งค่ารูรับแสงให้ภาพมีความสว่าง (Over exposure 
/ Hi-Key) มากกว่าปกติ เพ่ือลบรอยสนิมที่โครงสร้างเหล็ก และทดลองถ่ายภาพแบบมีค่าความมืด  (Under 
exposure) มากกว่าปกติ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นภาพ Silhouette ภาพทั้งสองชุดถ่ายในมุมหนอนมอง (Worm 
Eye View) และพยายามสื่อให้เห็นว่า โครงสร้างเหล็กที่แม้จะแข็งแกร่งแต่ก็มีด้านที่อ่อนโยนและอ่อนแอ 
(แทนที่ด้วยความสว่างและสนิม) หลอมรวมกันเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ (Semiotic of Photography) ที่ซึ่ง
แสดงความอ่อนโยนผ่านโครงสร้างที่เป็นเหล็ก เพ่ือท าให้เห็นว่า สิ่งที่แข็งแกร่งก็มีแง่มุมที่อ่อนโยนเช่นกัน  
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4. การวิเคราะห์ผลงาน 

 ผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกเพ่ือส่งเข้าประกวดในการถ่ายภาพนั้น ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกภาพ 1 ใน
ชุดที่ 5 ส่งประกวด และได้รับรางวัลชมเชย พร้อมกับได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการในเรื่องการให้โทนแสง
และสีของภาพ ที่มีทั้งความแข็งและความอ่อนในภาพเดียวกัน ทั้งๆ ที่เป็นภาพถ่ายโครงสร้างเหล็กแต่กลับให้
อารมณ์ที่นุ่มนวล ในขณะเดียวกันก็มีจุดที่แสดงถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง และมีการไล่เฉดสีที่กระจก
ทางด้านขวาของภาพ (ซึ่งเป็นบริเวณแผงโซล่าร์เซลล์) ที่ส าคัญคือ ภาพดังกล่าวไม่มีมุมที่ซ้ ากับของช่างภาพคน
อ่ืนๆ จึงเป็นอีกภาพที่น่าสนใจและมีการจัดองค์ประกอบที่ลงตัว อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ตามลักษณะการ
จัดองค์ประกอบภาพถ่ายแล้วจะพบว่า จุดสนใจหรือเส้นน าสายตา ได้น าพาสายตาไปยังจุดตัด 1 ใน 9 ช่อง 
ตามหลักการจัดองค์ประกอบภาพ (กฎ 9 ช่อง) แต่เมื่อสายตาไปถึงจุดดังกล่าว ซึ่งน่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจให้มอง 
กลับกลายเป็นว่างเปล่า และไม่ได้มีสิ่งใดที่ส าคัญให้เห็น ท าให้ภาพนี้ขาดเสน่ห์ในเรื่องจุดรวมสายตา (ภาพที่ 
13) แต่ในภาพรวมแล้ว ภาพนี้สามารถแสดงลักษณะของความเคลื่อนไหว (Dynamic) โดยใช้การสะท้อนที่ท า
ให้ภาพอีกมุมถูกบิดไปมา เกิดเป็นลักษณะเหมือนลูกคลื่นแลดูมีการเคลื่อนไหว ท าให้ภาพไม่ดูนิ่งแข็ง แต่เป็น
ภาพที่ผสมรวมกันระหว่างความแข็งกับความอ่อน ทั้งในเชิงโครงสร้างที่เป็นเหล็กและในเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้
รู้สึกถึงความอ่อนไหวในเวลาเดียวกัน  

 
ภาพที่ 12 ภาพที่คัดเลือกส่งประกวดและได้รับรางวัลชมเชย 

ที่มาภาพ : ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพที่ 13 แสดงการวิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายตามหลักการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย 

ที่มาภาพ : ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

 
ภาพที่ 14 แสดงการวิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายตามหลักการถ่ายภาพและการควบคุมการตั้งค่ากล้อง 

ที่มาภาพ : ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
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5.สรุป  

งานสร้างสรรค์ภาพถ่ายในชุดนี้ ได้ใช้ลักษณะการถ่ายภาพที่หลอมรวมประสบการณ์และวิธีการ
ถ่ายภาพแบบ Street Photography เข้ามาใช้ได้อย่างน่าสนใจ ผู้สร้างสรรค์เองได้รับประสบการณ์ในการ
เลือกเฟ้นหามุมมองที่แตกต่าง เป็นการฝึกคิดสร้างสรรค์ภายในเวลาและพ้ืนที่อันจ ากัด ที่ส าคัญคือการคัดเลือก
ภาพเพ่ือที่จะไปน าเสนอ ไม่ให้ซ้ ากับมุมมองของช่างภาพท่านอ่ืนๆ จุดนี้ เป็นจุดที่ผู้สร้างสรรค์ได้ รับ
ประสบการณ์ท่ีดีมากในการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพกับสมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งสามารถ
น ามาปรับใช้และน ามาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้องได้ต่อไป 
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