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การท่องเทีย่วเพื่อการถ่ายภาพ : มติใิหมข่องการทอ่งเทีย่ว 
ตามความสนใจพเิศษในประเทศไทย 

Photography tourism: New Dimension of Special Interest Tourism in Thailand 
 

ประพล จติคต1ิ 

บทคดัยอ่ 

 บทความนี้มุ่งน าเสนอเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกบัจุดหมายปลายทาง               
ที่นักท่องเที่ยวเดินทาง ความเป็นมาของการถ่ายภาพ และการก่อก าเนิดชุมนุมชนคนรัก           
การถ่ายภาพเพื่อเป็นมติใิหม่ของการท่องเทีย่วความความสนใจพเิศษในประเทศไทย โดยมุ่งศกึษา
ทฤษฎ ีTourist gaze โดยจอหน์ เออรยี ์เป็นหลกั ผลการศกึษาท าใหท้ราบว่า เออรยี ์แบ่งหลกัการ
พื้นฐานของทฤษฎีออกเป็น 9 ข้อ และนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ชาวไทยอายุ 18 - 35 ปี มพีฤติกรรม
ระหว่างการท่องเที่ยว คอื การถ่ายภาพววิทวิทศัน์รอ้ยละ 58.8 และ นอกจากนี้การท่องเที่ยวท าให้
เกดิการมมุมองการถ่ายภาพทีห่ลากหลายอกีดว้ย 

ค าส าคญั : การท่องเทีย่วตามความสนใจพเิศษ, การท่องเทีย่วเพื่อการถ่ายภาพ 

Abstract 

 This article was present about relationship between tourist and tourism destination, 
photography and photo lover community for new dimension of special interest tourism in 
Thailand.  Reviewed tourist gaze theory of John Urry was analytical foundation of tourist 
gaze based on nine point and Thai tourist new generation 18 - 35 years old has behavior 
between travels as take a landscape photography 58.8 percentage and moreover tourism 
has variety new vision of photography is also. 
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บทน า 

ปจัจุบันการท่องเที่ยวมีรูปแบบการท่องเที่ยวหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวทีแ่ตกต่างกนัออกไป ได้แก่ การท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อน การท่องเทีย่ว
เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิ และการท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่มทีส่นใจเป็นพเิศษเพื่อตอบสนองพฤตกิรรม
ของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวต้องการมสี่วนร่วมกบักจิกรรมการท่องเที่ยวเพิม่
มากขึน้ ประกอบกบัปญัหาดา้นการจดัการทรพัยากรการท่องเที่ยวจงึเกดิรปูแบบการท่องเที่ยวเชงิ
สรา้งสรรคท์ีเ่ปิดโอกาสใหน้กัท่องเทีย่วและชุมชนทอ้งถิน่มสี่วนรว่มในการจดัการท่องเที่ยว ประเทศ
ไทยมีทรพัยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์จงึมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยงัถือว่าเป็นเรื่องใหม่ส าหรบัประเทศไทย      
ทัง้ผู้ประกอบการธุรกจิด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์แต่เมื่อวเิคราะห์ศกัยภาพของประเทศไทยด้านองค์ประกอบ
ของการจดัการท่องเที่ยวตามกรอบแนวคดิของการจดัการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์พบว่า ประเทศ
ไทยมีปจัจยัสนับสนุนหลายประการในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
สรา้งสรรคซ์ึง่การศกึษาเพื่อสรา้งองคค์วามรูจ้ะช่วยใหก้ารจดัการท่องเทีย่วรปูแบบใหม่นี้มแีบบแผน
ที่ชัดเจน และเป็นที่รู้จ ักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้ให้กับประเทศ และน าไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืการท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพเป็นรปูแบบใหม่ของการท่องเทีย่ว
ในประเทศไทยทีก่ าลงัไดร้บัความนิยม (ภยัมณ ีแกว้สงา่, 2555)   

ความสมัพนัธ์ของนักท่องเทีย่วกบัจุดหมายปลายทาง 
 ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมและมนุษยส์รา้งขึน้ ซึง่ไดก้ระจายอยู่ทุกภมูภิาคทัว่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2560 ตัง้แต่เดอืนมกราคมจนถงึตุลาคม ประเทศไทยมนีักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศเดนิทางเขา้มา 
28,824,573 คน และ นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 109.15 ล้านคน-ครัง้ 
ก่อใหเ้กดิรายไดท้ัง้สิน้ 2,167,932.14 ลา้นบาท (กองเศรษฐกจิการท่องเทีย่วและกฬีา, 2560) 
 ส าหรบักิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 
ได้แก่ 1)การเที่ยวชมโบราณสถาน 2)การด าน ้า 3)การเดนิป่า 4)การรบัประทานอาหาร  5)การป ัน่
จกัรยาน  6)การประดษิฐ์งานฝีมอื 7)การถ่ายภาพ 8)การท างานอาสาสมคัร 9)การรกัษาสุขภาพ 
เช่น นวดไทย 10)การเรียนรู้ศิลปะมวยไทย 11)การเรียนท าอาหาร 12)การเข้าร่วมกิจกรรม 
เทศกาล งานประเพณี 13)การโรยตวับนหน้าผา ปีนเขา 14)การขีช่า้ง ขีม่า้ 15)การพายเรอื เป็นต้น 
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ซึง่กจิกรรมการท่องเทีย่วนัน้มคีวามหลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้
ความสามารถในการจดัหาและการรองรบัของชุมชน หรอื แหล่งท่องเทีย่วทีน่ักท่องเทีย่วเดนิทางไป
ท่องเที่ยว กจิกรรมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่เป็นกจิกรรมตามความสนใจของนักท่องเที่ยว เฉพาะ
กลุ่ม ก็คือ การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสนใจถ่ายภาพจาก
วัฒนธรรมใหม่ที่มีความหลากหลาย (Osbrone, 2000) ในศตวรรษที่ 18 น้กท่องเที่ยวเห็นว่า
ธรรมชาติเขตร้อนมีความโรแมนติกโดยเริม่จากการมองเห็นธรรมชาติที่งดงามจากภาพวาด 
(Sheller, 2003) เนื่องจากมขีอบเขตอาณาบรเิวณที่กว้างขวางซึ่งสรา้งมุมมอง และสมัผสัแห่งการ
รบัรูไ้ด้จงึเกดิความโรแมนตกิขึน้ ธรรมชาตชิ่วยสรา้งความผ่อนคลายและการท่องเที่ยว เพื่อความ
เพลดิเพลนิ นันทนาการที่น่าตื่นเต้น และความสดชื่นที่สมัผสัได้ (Green, 1990) การสมัผสัที่เกิด
จากการมองเหน็นัน้ถูกพฒันาขึน้ในศตวรรษที่ 19 โดยแยกสมัผสัออกเป็นการสมัผสัด้วยมอื กลิน่
และการฟงั ภายหลังมีเทคโนโลยีเข้ามาเริ่มมีผลผลิตเกิดขึ้น เช่น โปสการ์ด คู่มือท่องเที่ยว 
ภาพถ่าย สนิคา้ รา้นขายของ คาเฟ่ ไดโอราม่า กระจก หน้าต่างกระจกชุบโลหะ (Foucault, 1976) 
ภายหลงัมนีกัท่องเทีย่วเริม่เดนิทางโดยรถไฟมากขึน้ท าใหเ้กดิการพฒันามมุมองใหม่ ๆ จากตูข้บวน
ของรถไฟ ท าให้เหน็ววิทวิทศัน์ระหว่างการเดนิทาง สรา้งการรบัรูแ้บบใหม่ เรยีกว่า “การรบัรูแ้บบ
รอบตัว (panoramic perception)” มากกว่าการรบัรูแ้บบเดิม ๆ คอื การรบัรู้จากภาพวาดเท่านัน้ 
(Schivelbusch, 1986) Nietzsche ได้ระบุว่า ทุกคนล้วนชื่นชอบนักท่องเที่ยวที่รูจ้กัพื้นที่และผู้คน 
จากตู้ขบวนรถไฟ นอกจากนี้ยงัพบอีกว่ามคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างการถ่ายภาพกับระดบั
ความสุขของนักท่องเที่ยว ซึง่นักท่องเที่ยวที่ถ่ายภาพจ านวนมากในวนัหยุดและอตัราการถ่ายภาพ
เป็นประสบการณ์ส าคญัที่สะท้อนอารมณ์เชงิบวกอย่างมหาศาลและสรา้งความพงึพอใจในชวีติได้
สงูสุดตามล าดบั (Sarah Gillet, 2013) 

โดยทีจ่อหน์ เออรสี ์(Urry, 1990) ไดว้เิคราะหห์ลกัการพืน้ฐานการจอ้งมองของนกัท่องเทีย่ว
ตามทฤษฎ ีTourist gaze ม ี9 ขอ้ ไดแ้ก่  

1) การท่องเทีย่วกจิกรรมการผ่อนคลายและตรงขา้มกบัการท างาน 
2) การท่องเทีย่วคอืการเคลื่อนยา้ยในพืน้ทีแ่ละเวลา 
3) นกัท่องเทีย่วพกัทีอ่ื่นนอกเหนือจากทีพ่กัประจ าของตน 
4) วตัถุทีน่กัท่องเทีย่วจอ้งมองจะแตกต่างจากการท างาน 
5) เมื่อพจิารณาจากสดัส่วนการเดนิทางของประชากรโลกท าให้เกดิปจัจยัที่สรา้งรูปแบบ

ใหมข่องการความสมัพนัธท์างสงัคม 
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6) นกัท่องเทีย่วเดนิทางไปในสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เลอืกจากความคดิเหน็ส่วนตวั ท าใหเ้กดิ
ความคาดหวงัเฉพาะแหล่งท่องเทีย่ว 

7) การจ้องมองโดยตรงได้แก่ภูมิประเทศ และ ทิวทัศน์เมือง ซึ่งไม่ใช่สถานที่ปกติใน
ชวีติประจ าวนั 

8) การจอ้งมองของนกัท่องเทีย่วถูกสรา้งผ่านสญัลกัษณ์ 
9) ความหลากหลายของนักท่องเทีย่วทีเ่ชีย่วชาญได้ถูกสรา้งและพยายามสรา้งการคน้พบ

สิง่ใหม ่

เขายงัไดแ้บ่งประเภทของการจอ้งมองของนักท่องเทีย่วได ้2 ประเภท คอื การจอ้งมองแบบ           
โรแมนตกิ (Romantic gaze) และ การจอ้งมองแบบสิง่ที่ทุกคนรว่มมอืกนัท า (Collective gaze) โดย
ทีค่วามโรแมนตกินี้เป็นการจอ้งมองที่ประกอบไปดว้ยธรรมชาต,ิ ภูมปิระเทศ, ชนบท, ทุ่งหญ้ากวา้ง, 
ความสนัโดษ, สิง่ที่ไม่เคยสมัผสั และ การทบทวนความรูส้กึของในมุมมองการการเป็นปจัเจกและ
ประสบการณ์กึ่งจติวิญญาณ (Urry, 2002) ส่วนการจ้องมองสิ่งที่ทุกคนร่วมมือกันท า หมายถึง  
ความตอ้งการคนจ านวนมากเพื่อไปพฒันา มหีลายคนในปจัจุบนัทีเ่ดนิทางไปเหน็สถานทีแ่ลว้มกัพูด
ว่า “ที่นี่  ที่ไหน ฉันต้องการพักค้างคืนที่นี่  มันเท่มาก” (Urry, 1990) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด        
ภูมปิระเทศ (Landscape) เป็นสิง่ส าคญัของการศึกษาภูมศิาสตร ์โดยเริม่จากการก าหนดสถานที่
ธรรมดาถูกน ามาใชค้รัง้แรกในเกาะองักฤษ ช่วงหลงัของ ศตวรรษที ่16 ซึง่มคีวามหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัศลิปะ ภูมปิระเทศอาจหมายความรวมถงึการสงัเกตการณ์ทศันียภาพแบบรอบดา้น (Panorama 
Observed) โดยต้องอยู่ในจุดที่ก าหนดเพื่อเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความงามทศันียภาพนัน้ ๆ และ
ภมูปิระเทศเป็นฉากหลงัของการถ่ายภาพบุคคลอยา่งเป็นทางการไปโดยสมบรูณ์ (Tuan, 1980) 

ทัง้นี้ผู้ เขียนสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางที่
นกัท่องเทีย่วเดนิทางไปท่องเทีย่วนัน้มคีวามสมัพนัธต์ามทฤษฎ ีTourist gaze ของ John Urry โดย
นกัท่องเทีย่วต่างจอ้งมองและแสวงหาภมูปิระเทศ ทวิทศัน์เมอืง และสิง่ต่าง ๆ ซึง่เป็นสิง่แปลกใหม่ที่
ชวีติปกตขิองนักท่องเที่ยวอาจจะไม่เจอมาก่อน เช่น นักท่องเที่ยวที่อาศยัในเขตรอ้นมคีวามสนใจ
เกีย่วกบัหมิะหรอืภูเขาน ้าแขง็ นักท่องเทีย่วทีอ่าศยัอยู่ในเขตหนาวมคีวามสนใจชายทะเลในประเทศ
เขตรอ้น เป็นต้น ท าใหผู้เ้ขยีนมคีวามสนใจจะศกึษาพฤตกิรรมนักท่องเทีย่วและการถ่ายภาพ ความ
เป็นมาของกลอ้งถ่ายภาพจากอดตีจนถงึปจัจบุนั โดยไดน้ าเสนอในประเดน็ถดัไป 
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นักท่องเทีย่วกบัการถ่ายภาพ 
 การถ่ายภาพได้ววิฒันาการมาจากการวาดภาพของจติรกรในสมยัโบราณเพื่อบนัทกึภาพ
แห่งความทรงจ าและภาพแห่งความประทบัใจเอาไวเ้พื่อใช้ในการสื่อสารและสื่อความหมาย ต่อมา
มนุษย์ได้มคีวามคดิที่จะสรา้งภาพให้ได้เหมอืนจรงิตามธรรมชาติ และใช้เวลาในการสรา้งภาพให้
น้อยลงจงึได้คดิวธิกีารท ากระโจมใหเ้ป็นห้องมดื และเจาะรใูห้แสงลอดเขา้มา จากนัน้จะใชเ้ฟรมรบั
ภาพแลว้วาดภาพทีเ่กดิขึน้ฝ ัง่ตรงขา้มกบัช่องรบัแสง ต่อมาไดว้วิฒันาการมกีารประดษิฐก์ลอ้งออบส
ควิรา (Camera  Obscura) ช่วยในการวาดภาพ ซึง่ปี ค.ศ. 1490 ลโีอนาโด ดา วนิซ ี(Leonardo Da 
Vinci) นักวทิยาศาสตรแ์ละศิลปะชาวอิตาเลยีน ได้บนัทึกค าอธบิายเกี่ยวกบัหลกัการท างานของ
กล้องออบสคิวราไว้อย่างสมบูรณ์ ท าให้คนเริ่มเข้าใจเรื่องกล้องมากขึ้น   โดยเฉพาะจิตรกร         
สนใจน ากล้องออบสคิวราไปช่วยในการวาดภาพลอกแบบ เพื่อให้ได้ภาพในเวลาที่รวดเร็วขึ้น         
มสีดัส่วนเหมอืนจรงิ และมแีสงเงาทีถู่กตอ้ง  

ศตวรรษที่ 19  มนุษย์ก็ประสบผลส าเร็จในการคดิค้นกระบวนการสรา้งภาพ จากผลการ
ทดลองของนักวทิยาศาสตรท์ี่พฒันาความรูจ้ากศาสตร ์2 สาขา  คอื สาขาฟิสกิส์  ได้แก่เรื่องของ
แสงและกลอ้งถ่ายภาพ  และสาขาเคม ีในส่วนทีเ่กี่ยวกบัฟิลม์ สารไวแสง และน ้ายาสรา้งภาพ บุคคล
แรกที่สามารถใช้กล้องออบสคิวรา (Camera  Obscura) บันทึกภาพได้ คือ โจเซฟ เนียฟฟอร ์
เนียฟซ์ (Joseph Nicephore Niepce) ชาวฝรัง่เศส  ด้วยการถ่ายภาพเมือง ชาลอง เซอร์ ซอง 
(Chalon-Sur-Saone) จากหน้าต่างบ้านของเขา ใช้เวลาการเปิดรับแส งนาน 8 ชัว่โมง ด้วย
สารไวแสงบิทูเมน (Bitumen) ฉาบบนแผ่นโลหะที่ผสมระหว่างดีบุกกับตะกัว่  น าไปล้างด้วย
สารละลายไลท์ปิโตรเลี่ยม (Light Petroleum) ผสมกบัน ้ามนัลาเวนเดอร ์(Lavender) บรเิวณที่ถูก
แสงสารบทิูเมนจะแขง็ตวั บรเิวณที่ไม่ถูกแสงจะอ่อนตวั ท าให้ถูกล้างออกไปจนหมด เหลอืแต่ผวิ
ของแผ่นโลหะเป็นสดี า นบัว่าเป็นภาพถ่ายภาพแรกของโลก ในปี ค.ศ. 1826  

 ต่อมาปี ค.ศ. 1837  หลุยส์  จาคเกอร์  แมนเด  ดาแกร์  (Louis  Jacques  Mande 
Daguerre) จิตรกรชาวฝรัง่เศส  ได้ใช้แผ่นทองแดงฉาบผิวหน้าด้วยเงิน  (Silver)  แล้วน าไป                    
องัไอโอดนี  (Iodine)   ท าใหเ้กดิเกลอืเงนิไอโอได (Silver Iodide)  เพื่อใหเ้ป็นสารไวแสง แลว้น าไป
ถ่ายภาพโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี จากนัน้น าแผ่นทองแดงที่ถูกแสงแล้วไปองัไอปรอทซึ่งจะ
เกาะติดผิวเฉพาะบริเวณที่ถู กแสงเท่ านั ้น   จากนั ้นน าไปแช่น ้ าเย็น  และท าให้คงสภาพ                 
โดยแช่สารละลายของเกลอืแกง  หรอืไฮโป ส่วนใดทีไ่มถู่กแสงจะละลายออกไป  ภาพทีไ่ดจ้ะมคีวาม
ละเอียด คมชดั กว่าภาพของโจเซฟ เนียฟฟอร์ เนียฟซ์  ลกัษณะของภาพจะกลบัซ้ายเป็นขวา
เหมอืนภาพที่มองผ่านกระจกเงา เรยีกว่า กระบวนการถ่ายภาพดาแกโรไทป์ (Daguerrotype) และ
ในปี  ค .ศ . 1840 มี นักวิทยาศาสตร์และนักคณิ ตศาสตร์ชาวอังกฤษ  ชื่ อ  วิลเลี่ยม เฮนรี ่              
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ฟอกซ์  ทัลบทอท (William  Henry  Fox  Talbot) ได้พัฒนากระบวนการถ่ายภาพด้วยการ
ถ่ายภาพเนกาทิฟลงบนกระดาษที่ฉาบผิวหน้าด้วยซิลเวอร์ไอโอไดด์  หลงัจากน าไปเข้ากล้อง
ถ่ายภาพ และถ่ายภาพแลว้น ากระดาษมาลา้งในน ้ายาสรา้งภาพ ซึง่ใชส้่วนผสมของเงนิไนเตรทกบั
กรดแกลลิก เขาเรยีกน ้ ายานี้ว่า  แกลโลไนเตรท  ออฟ  ซิลเวอร์ (Gallonitrate  of  Silver) เมื่อ
น าไปผ่านกระบวนการสร้างภาพและคงสภาพแล้ว จะได้ภาพพอซิทิฟที่สมบูรณ์  กระบวนการ
ถ่ายภาพเนกาทฟิ - พอซทิฟิ ของทลับอทนี้ เรยีกชื่อว่า “แคโลไทป์” (Calotype)  ซึง่เป็นต้นแบบใน
การพฒันาสรา้งฟิลม์เนกาทฟิในยคุต่อมา (เศรษฐศาสตร ์อุปมายนัต์, 2556) 

 

 
ภาพ 1 หอไตรกลางน ้า วดัทุ่งศรเีมอืง จ.อุบลราชธานี 

ทีม่า : (ถ่ายโดยผูเ้ขยีน เมือ่ 1 ธนัวาคม 2556) 
 

การถ่ายภาพในประเทศไทยเกิดขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัโดยการ
น ามาเผยแพร่ของบาทหลวงแห่งโรมันคาทอลิคชื่อ ยีน แบบตีสตา ปาลเลกัวร์ (Jean Baptita 
Pallegois) แต่ไม่เป็นทีน่ิยมของคนไทย เพราะความเชื่อทีผ่ดิๆว่าถ้าใครถูกถ่ายภาพแลว้อายุจะสัน้ 
หรอืจะถูกน าไปท ารา้ยดว้ยวธิทีางไสยศาสตรค์วามเชื่อดงักล่าวนี้มมีาจนถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเป็นผู้น าในการถ่ายภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ ท าให้ประชาชนนิยม      
การถ่ายภาพเจรญิรอยตามพระองค์มากขึ้นในเวลาต่อมาประมาณปีพ.ศ.2408 ได้มชีาวอังกฤษ    
เข้ามาเปิดร้านรบัถ่ายภาพขึ้นที่ย่านถนนเจรญิกรุง โดยคิดราคาภาพที่ถ่าย ขนาด 4 นิ้ว ราคา         
1 ต าลงึ และ ภาพขนาด 15 นิ้วราคา 10 ต าลงึ ท าให้เกดิความนิยมการถ่ายภาพในหมู่ประชาชน
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มากขึ้น นอกจากการถ่ายภาพบุคคลต่าง ๆ ทัง้ในและนอกสถานที่แล้วยงัมกีารถ่ายภาพสถานที่
ส าคัญๆ ภาพทิวทัศน์ที่สวยงามเพื่อน ามาท าเป็นภาพโปสการ์ดขายอีกด้วยต่อมาในสมัย
พระบาทสมเดจ็ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเป็นยคุสมยัทีก่ารถ่ายภาพแพรห่ลายเป็นอยา่งมาก มคีน
ไทยหลายคนที่นิยมชมชอบการถ่ายภาพ (ทศพร แสงสว่าง, 2560) ส่วนช่างถ่ายภาพชาวไทยคน
แรก คือ พระยา กระสาปน์กิจโกศล หรือ นายโหมด ต้นตระกูล อมาต - ยกุล ซึ่งบทความ 
Photography in Siam ในหนังสือ  ชื่ อ  Philadelphia Photographer ซึ่ งตีพิมพ์ เมื่ อ  พ .ศ. 2408 
กล่าวถงึ พระยากระสาปน์กจิโกศล ว่า “เมื่อ พระนางวคิตอเรยี แห่งประเทศองักฤษ ส่งอุปกรณ์รูป 
ถ่ายครบชุดมาถวายรชักาลที่ 4 พระวสิูตรโยธามาตย์ (บรรดาศักดิเ์ดิมของพระยากระสาปน์กิจ
โกศล) ผู้ ซึ่งไม่รูภ้าษาองักฤษเลย ไดข้อให้ผูอ้ื่นช่วยแปลคู่มอื พรอ้มกบัค าแนะน าจากชาวต่างชาติ
ในคณะทูตรสัเซีย ก็สามารถถ่ายรูปโดยใช้กล้องถ่ายรูปนี้ได้ส าเรจ็ ” และช่างภาพที่มผีลงานเก็บ
รกัษาในหอสมุดแห่งชาติ จ านวนมากจนถึงปจัจุบันน้ีคือ คือหลวงอัคนีนฤมิตร (ขุนสุนทร
สาทสิลกัษณ์) หรอื นายจติร ซึง่มผีลงาน ภาพถ่ายบุคคล สถานทีแ่ละเหตุการณ์ต่างๆ (เดชาภวิฒัน์ 
นพมิตร, มปป.) กล้องถ่ายภาพไม่ได้ท าหน้าที่แค่บันทึกภาพ แต่เจตนาในการจัดเฟรมภาพ          
การเลอืกวนิาท ีกดชตัเตอร ์รวมไปถงึการโพสท่าทาง และการตระเวนหาฉากหลงัมาประกอบ เต็ม
ไปด้วยความตัง้ใจในการสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในการท่องเที่ยว กล้องรุ่นใหม่ๆ ใน
ท้องตลาดที่นักท่องเที่ยวก าลงันิยมใช้กัน สามารถบ่งบอกถึงรูปแบบการท่องเที่ยว ของยุคสมยั
ปจัจบุนัไดช้ดัเจน  

นอกจากนี้  กล้องถ่ ายภาพยังกลายเป็นออพชัน่ ส าคัญ ในโทรศัพท์สมาร์ท โฟน                  
ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีติดตัวไว้ตลอดเวลา พร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยขีองกลอ้ง มพีฒันาการไปไกล จติวทิยาของกลอ้งเกี่ยวพนัอย่างลึกซึง้กบัพฤตกิรรมของ
เรา แนวคดิเรื่อง Gaze ของ ฌาค ลากอง เสนอว่าตัง้แต่ในวยัเดก็ เริม่รูค้วาม ส านึกเกี่ยวกบัตวัตน
ของเราค่อยๆ ก่อตัวขึ้นมา จากความรู้สึกว่าตัวเราแยกออกจากสิ่งอื่น ๆ รอบตัว และตัวเรา
กลายเป็นสิง่ที ่ถูกจอ้งมองตลอดเวลา ดงันัน้ ตลอดทัง้การเดนิทางท่องเทีย่วนอกจากการทีเ่ราเป็นผู้
ออกไป มองสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ แลว้ เรายงัรูส้กึลกึๆ ตลอดเวลาว่าคนอื่นก าลงั มองดูภาพถ่าย
ท่องเที่ยวของเรานอกจากนี้ ยงัมคีอนเซป็ต์เกี่ยวกบัการจอ้งมองอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น Male Gaze 
ของ ลอรา มลัเวย ์เสนอว่าการมองนัน้เกีย่วขอ้งกบัอ านาจและความรุนแรง โลกภาพยนตรท์ าใหก้าร
มองเป็นอ านาจของผูช้าย ผู้หญงิตกอยู่ในสภาพของวตัถุที่ถูกจอ้งมอง (วุฒชิยั กฤษณะประกรกจิ, 
2557)  
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 ในปี พ.ศ. 2559 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (งานวจิยั กองวจิยัการตลาด ททท, 2560)
จดัท าโครงการวจิยัด้านตลาดการท่องเที่ยว ‘โครงการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่’ เพื่อ
ศกึษารปูแบบพฤตกิรรม และปจัจยัดา้นจติวทิยาในการเดนิทางท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทย
รุน่ใหม ่ช่วงอาย ุ18-35 ปี มจี านวนกลุ่มตวัอยา่ง ทัง้สิน้ 7,550 ตวัอยา่ง พบว่า 
 
ตาราง 1 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการผลกัดนัหรอืกระตุ้นใหน้กัท่องเทีย่วรุน่ใหมเ่ดนิทางท่องเทีย่ว 
 

รายการ ค่าเฉลีย่2 อนัดบั 
เพื่อหาประสบการณ์และเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  5.39 1 
มมีุมมองใหถ่้ายภาพววิทวิทศัน์ทีห่ลากหลาย 5.26 2 
เพื่อใชเ้วลาพกัผ่อนรว่มกบับุคคลทีไ่ปดว้ย 5.23 3 
เพื่อคลายเครยีดจากชวีติประจ าวนั 5.23 3 
  

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ในประเทศไทยที่มีอายุ 18 - 35 ปี            
มพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วโดยมมีุมมองการถ่ายภาพววิทวิทศัน์ เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการผลกัดนั
หรอืกระตุน้ใหอ้อกเดนิทางโดยมพีฤตกิรรมระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว คอื การถ่ายภาพ (รอ้ยละ 
58.8) เที่ยวชมศาสนสถาน/สักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ ์(ร้อยละ 49.4) และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ชมวิว
ทิวทัศน์ตามธรรมชาติ (ร้อยละ 65.4) เที่ยวชมโบราณสถาน (ร้อยละ 45.5) (งานวิจยั กองวิจยั
การตลาด ททท, 2560)  

 
 การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพในประเทศไทยก าลงัเป็นที่นิยมมากขึ้น นักท่องเที่ยวมุ่ง
ถ่ายภาพสิ่งที่ท าให้ตนมีความสุข และมีความแปลกใหม่ แตกต่างจากวิถีชีวิตเดิมของตนเอง 
ประเทศไทยจะตัง้รบันักท่องเทีย่วทีช่ื่นชอบการถ่ายภาพอย่างไร วถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนไทยจะ
ถูกรบกวนจากการถ่ายภาพของนกัท่องเทีย่วทีม่ปีรมิาณมากหรอืไม่ เราคงต้องตัง้หลกัรบัมอืรองรบั
การถ่ายภาพและสรา้งเป็นความประทบัใจ พรอ้มให้นักท่องเที่ยวระลกึได้เสมอว่า ภาพเหล่านี้ถูก
ถ่ายที่ไหนและกจิกรรมที่เหล่านัน้มคีวามส าคญัต่อคนในท้องถิ่นที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอย่างไร หรอื 
เราควรมจีุดถ่ายภาพเฉพาะนกัท่องเทีย่วชื่นชอบการถ่ายภาพ และคนในทอ้งถิน่เองสามารถบอกจุด
ทีค่วรเวลา รวมทัง้แสงเงา ท าใหก้ารท่องเทีย่วการท่องเทีย่วในประเทศไทยวนิ วนิ ทัง้คู่ 
                                                           
2 ค่าเฉลีย่จาก 6 คะแนน 



9 
 

สรุป 

นบัตัง้แต่ ลโีอนาโด ดา วนิซ ี(Leonardo Da Vinci) ไดอ้อกแบบกลอ้งออบสควิรา (Camera  
Obscura) ช่วยในการวาดภาพ ในปี ค.ศ. 1490 จนถึงปีปจัจุบัน เป็นระยะเวลา 527 ปี กล้อง
ถ่ายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัคนมาตัง้แต่อดตี เราใช้กล้องถ่ายภาพบนัทกึเรื่องราว ความสุข ความ
ทุกข ์ความดใีจ ความเสยีใจ เพื่อให้ภาพถ่ายเป็นสญัลกัษณ์ของความทรงจ าและระลกึถงึ ปจัจุบนั
กล้องถ่ายภาพมตีัวเลือกมากขึ้น น ้ าหนักเบา ราคาถูกลง ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้
มากกว่าในอดตีอกีทัง้มฟีงัก์ชัน่ที่น่าสนใจสามารถตกแต่งภาพ และเชื่อมต่อสญัญาณเขา้สู่อุปกรณ์
อื่นทีส่ามารถแชรผ์่านสื่อสงัคมออนไลนไดใ้นทนัท ีหากนักท่องเทีย่วเดนิทางไปท่องเทีย่วในสถานที่
ต่าง ๆ ดงัที่กล่าวไปแลว้ในบทน า นักท่องเที่ยวจะน ากล้องถ่ายภาพตดิตวัไปด้วยหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่
กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึง การแสดงออกของนักท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากความ
ปรารถนาธรรมชาติในตัว ของนักท่องเที่ยวและจากการได้รบัเหตุจูงใจจากผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว โดยจะมคีวามแตกต่างกนัของ แต่ละบุคคลเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา เพศ 
รสนิยม วยั เชื้อชาต ิศาสนา และประสบการณ์ รวมไป ถงึอาชพี รายได้และสถานภาพ พฤตกิรรม
ของนักท่องเที่ยวในกรณีนี้  ประกอบด้วย ช่วงเวลาของการท่องเที่ยว ความถี่ในการท่องเที่ยว 
แหล่งขอ้มูลข่าวสารที่ได้รบั พาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดนิทางท่องเที่ยว วตัถุประสงค์ใน
การท่องเทีย่วและค่าใชจ้่ายในการท่องเที่ยว (สริชัญา วงษ์อาทติย์, 2559) เมื่อมปีรมิาณผูท้ีช่ ื่นชอบ
การถ่ายภาพเพิม่มากขึน้มพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วคลา้ยคลงึกนั คอื การถ่ายภาพแหล่งท่องเทีย่วจงึ
เกิดเป็นการรวมตวักนัของผู้รกัการถ่ายภาพโดยรวมตวักนัในลกัษณ์ออฟไลน์ เช่น สมาคมธุรกิจ
ถ่ายภาพ และ ออนไลน์ เช่น Fotofaka, Shutterism, Cannon life ฯลฯ  
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