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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งนาเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับจุดหมายปลายทาง
ที่นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิน ทาง ความเป็ น มาของการถ่ า ยภาพ และการก่ อ ก าเนิ ด ชุ ม นุ ม ชนคนรัก
การถ่ายภาพเพื่อเป็ นมิตใิ หม่ของการท่องเทีย่ วความความสนใจพิเศษในประเทศไทย โดยมุ่งศึกษา
ทฤษฎี Tourist gaze โดยจอห์น เออรีย์ เป็ นหลัก ผลการศึกษาทาให้ทราบว่า เออรีย์ แบ่งหลักการ
พื้นฐานของทฤษฎีออกเป็ น 9 ข้อ และนักท่อ งเที่ยวรุ่นใหม่ชาวไทยอายุ 18 - 35 ปี มีพฤติกรรม
ระหว่างการท่องเที่ยว คือ การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์รอ้ ยละ 58.8 และ นอกจากนี้การท่องเที่ยวทาให้
เกิดการมุมมองการถ่ายภาพทีห่ ลากหลายอีกด้วย

คาสาคัญ : การท่องเทีย่ วตามความสนใจพิเศษ, การท่องเทีย่ วเพื่อการถ่ายภาพ
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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บทนา
ป จั จุบ ัน การท่ อ งเที่ย วมีรูป แบบการท่ อ งเที่ย วหลากหลายมากขึ้น เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวทีแ่ ตกต่างกันออกไป ได้แก่ การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน การท่องเทีย่ ว
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และการท่องเทีย่ วเฉพาะกลุ่มทีส่ นใจเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิม่
มากขึน้ ประกอบกับปญั หาด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวจึงเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ทเ่ี ปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วและชุมชนท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว ประเทศ
ไทยมีท รัพ ยากรด้านการท่ อ งเที่ย วที่อุ ด มสมบูรณ์ จงึ มีโอกาสที่จ ะพัฒ นาเป็ น การท่ อ งเที่ย วเชิง
สร้างสรรค์อ ย่างไรก็ต าม การท่อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยงั ถือว่าเป็ นเรื่องใหม่สาหรับประเทศไทย
ทัง้ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แต่เมื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของประเทศไทยด้านองค์ประกอบ
ของการจัดการท่องเที่ยวตามกรอบแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พบว่า ประเทศ
ไทยมีป จั จัย สนั บ สนุ น หลายประการในการพัฒ นารูป แบบการท่ อ งเที่ย วไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ย วเชิง
สร้างสรรค์ซง่ึ การศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรูจ้ ะช่วยให้การจัดการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่น้ีมแี บบแผน
ที่ช ัด เจน และเป็ น ที่รู้จ ัก อย่ า งกว้า งขวาง สร้า งรายได้ ใ ห้ กับ ประเทศ และน าไปสู่ ก ารพัฒ นา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ นการท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพเป็ นรูปแบบใหม่ของการท่องเทีย่ ว
ในประเทศไทยทีก่ าลังได้รบั ความนิยม (ภัยมณี แก้วสง่า, 2555)

ความสัมพันธ์ของนักท่องเทีย่ วกับจุดหมายปลายทาง
ประเทศไทยมีแ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมและมนุ ษย์สร้างขึน้ ซึง่ ได้กระจายอยู่ทุกภูมภิ าคทัวประเทศไทย
่
ในปี พ.ศ.
2560 ตัง้ แต่เดือนมกราคมจนถึงตุลาคม ประเทศไทยมีนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามา
28,824,573 คน และ นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยเดิน ทางท่ อ งเที่ย วในประเทศ 109.15 ล้านคน-ครัง้
ก่อให้เกิดรายได้ทงั ้ สิน้ 2,167,932.14 ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและกีฬา, 2560)
ส าหรับ กิจกรรมการท่อ งเที่ยวของนักท่ อ งเที่ยวที่เดิน ทางเข้ามาท่ อ งเที่ย วประเทศไทย
ได้แก่ 1)การเที่ยวชมโบราณสถาน 2)การดาน้ า 3)การเดินป่า 4)การรับประทานอาหาร 5)การปนั ่
จักรยาน 6)การประดิษ ฐ์งานฝี มอื 7)การถ่ายภาพ 8)การทางานอาสาสมัคร 9)การรักษาสุขภาพ
เช่ น นวดไทย 10)การเรีย นรู้ศิล ปะมวยไทย 11)การเรีย นท าอาหาร 12)การเข้า ร่ว มกิจ กรรม
เทศกาล งานประเพณี 13)การโรยตัวบนหน้าผา ปีนเขา 14)การขีช่ า้ ง ขีม่ า้ 15)การพายเรือ เป็ นต้น
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ซึง่ กิจกรรมการท่องเทีย่ วนัน้ มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้
ความสามารถในการจัดหาและการรองรับของชุมชน หรือ แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ักท่องเทีย่ วเดินทางไป
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่เป็ นกิจกรรมตามความสนใจของนักท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่ ม ก็ค ือ การท่ อ งเที่ย วเพื่อ การถ่ ายภาพ เนื่ อ งจากนัก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม นี้ จะสนใจถ่ ายภาพจาก
วัฒ นธรรมใหม่ ท่ีม ีค วามหลากหลาย (Osbrone, 2000) ในศตวรรษที่ 18 น้ ก ท่ อ งเที่ย วเห็น ว่ า
ธรรมชาติเขตร้อ นมีค วามโรแมนติก โดยเริม่ จากการมองเห็น ธรรมชาติท่ีงดงามจากภาพวาด
(Sheller, 2003) เนื่องจากมีขอบเขตอาณาบริเวณที่กว้างขวางซึ่งสร้างมุมมอง และสัมผัสแห่งการ
รับรูไ้ ด้จงึ เกิดความโรแมนติกขึน้ ธรรมชาติช่วยสร้างความผ่อนคลายและการท่องเที่ยว เพื่อความ
เพลิดเพลิน นันทนาการที่น่าตื่นเต้น และความสดชื่นที่สมั ผัสได้ (Green, 1990) การสัมผัสที่เกิด
จากการมองเห็นนัน้ ถูกพัฒนาขึน้ ในศตวรรษที่ 19 โดยแยกสัมผัสออกเป็ นการสัมผัสด้วยมือ กลิน่
และการฟ งั ภายหลัง มีเทคโนโลยีเข้ า มาเริ่ม มีผ ลผลิต เกิด ขึ้น เช่ น โปสการ์ด คู่ ม ือ ท่ อ งเที่ย ว
ภาพถ่าย สินค้า ร้านขายของ คาเฟ่ ไดโอราม่า กระจก หน้ าต่างกระจกชุบโลหะ (Foucault, 1976)
ภายหลังมีนกั ท่องเทีย่ วเริม่ เดินทางโดยรถไฟมากขึน้ ทาให้เกิดการพัฒนามุมมองใหม่ ๆ จากตูข้ บวน
ของรถไฟ ทาให้เห็นวิวทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง สร้างการรับรูแ้ บบใหม่ เรียกว่า “การรับรูแ้ บบ
รอบตัว (panoramic perception)” มากกว่าการรับรูแ้ บบเดิม ๆ คือ การรับรู้จากภาพวาดเท่านัน้
(Schivelbusch, 1986) Nietzsche ได้ระบุว่า ทุกคนล้วนชื่นชอบนักท่องเที่ยวที่รจู้ กั พื้นที่และผู้คน
จากตู้ขบวนรถไฟ นอกจากนี้ยงั พบอีกว่ามีค วามสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการถ่ ายภาพกับระดับ
ความสุขของนักท่องเที่ยว ซึง่ นักท่องเที่ยวที่ถ่ายภาพจานวนมากในวันหยุดและอัตราการถ่ายภาพ
เป็ นประสบการณ์สาคัญที่สะท้อนอารมณ์เชิงบวกอย่างมหาศาลและสร้างความพึงพอใจในชีวติ ได้
สูงสุดตามลาดับ (Sarah Gillet, 2013)
โดยทีจ่ อห์น เออรีส์ (Urry, 1990) ได้วเิ คราะห์หลักการพืน้ ฐานการจ้องมองของนักท่องเทีย่ ว
ตามทฤษฎี Tourist gaze มี 9 ข้อ ได้แก่
1) การท่องเทีย่ วกิจกรรมการผ่อนคลายและตรงข้ามกับการทางาน
2) การท่องเทีย่ วคือการเคลื่อนย้ายในพืน้ ทีแ่ ละเวลา
3) นักท่องเทีย่ วพักทีอ่ ่นื นอกเหนือจากทีพ่ กั ประจาของตน
4) วัตถุทน่ี กั ท่องเทีย่ วจ้องมองจะแตกต่างจากการทางาน
5) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการเดินทางของประชากรโลกทาให้เกิดปจั จัยที่สร้างรูปแบบ
ใหม่ของการความสัมพันธ์ทางสังคม
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6) นักท่องเทีย่ วเดินทางไปในสถานทีท่ ่องเทีย่ วซึง่ เลือกจากความคิดเห็นส่วนตัว ทาให้เกิด
ความคาดหวังเฉพาะแหล่งท่องเทีย่ ว
7) การจ้อ งมองโดยตรงได้แ ก่ ภู ม ิป ระเทศ และ ทิว ทัศ น์ เมือ ง ซึ่งไม่ใช่ ส ถานที่ป กติใ น
ชีวติ ประจาวัน
8) การจ้องมองของนักท่องเทีย่ วถูกสร้างผ่านสัญลักษณ์
9) ความหลากหลายของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ชีย่ วชาญได้ถูกสร้างและพยายามสร้างการค้นพบ
สิง่ ใหม่
เขายังได้แบ่งประเภทของการจ้องมองของนักท่องเทีย่ วได้ 2 ประเภท คือ การจ้องมองแบบ
โรแมนติก (Romantic gaze) และ การจ้องมองแบบสิง่ ที่ทุกคนร่วมมือกันทา (Collective gaze) โดย
ทีค่ วามโรแมนติกนี้เป็ นการจ้องมองที่ประกอบไปด้วยธรรมชาติ, ภูมปิ ระเทศ, ชนบท, ทุ่งหญ้ากว้าง,
ความสันโดษ, สิง่ ที่ไม่เคยสัมผัส และ การทบทวนความรูส้ กึ ของในมุมมองการการเป็ นปจั เจกและ
ประสบการณ์ ก่ึงจิต วิญ ญาณ (Urry, 2002) ส่ ว นการจ้อ งมองสิ่งที่ทุ กคนร่ว มมือ กัน ท า หมายถึง
ความต้องการคนจานวนมากเพื่อไปพัฒนา มีหลายคนในปจั จุบนั ทีเ่ ดินทางไปเห็นสถานทีแ่ ล้วมักพูด
ว่ า “ที่น่ี ที่ไ หน ฉั น ต้ อ งการพัก ค้างคืน ที่น่ี มัน เท่ ม าก” (Urry, 1990) ซึ่งสอดคล้อ งกับ แนวคิด
ภูมปิ ระเทศ (Landscape) เป็ นสิง่ สาคัญ ของการศึกษาภูมศิ าสตร์ โดยเริม่ จากการกาหนดสถานที่
ธรรมดาถูกนามาใช้ครัง้ แรกในเกาะอังกฤษ ช่วงหลังของ ศตวรรษที่ 16 ซึง่ มีความหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กับศิลปะ ภูมปิ ระเทศอาจหมายความรวมถึงการสังเกตการณ์ทศั นียภาพแบบรอบด้าน (Panorama
Observed) โดยต้องอยู่ในจุดที่กาหนดเพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความงามทัศนียภาพนัน้ ๆ และ
ภูมปิ ระเทศเป็นฉากหลังของการถ่ายภาพบุคคลอย่างเป็ นทางการไปโดยสมบูรณ์ (Tuan, 1980)
ทัง้ นี้ ผู้ เ ขีย นสรุ ป ได้ ว่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งนั ก ท่ อ งเที่ย วและจุ ด หมายปลายทางที่
นักท่องเทีย่ วเดินทางไปท่องเทีย่ วนัน้ มีความสัมพัน ธ์ตามทฤษฎี Tourist gaze ของ John Urry โดย
นักท่องเทีย่ วต่างจ้องมองและแสวงหาภูมปิ ระเทศ ทิวทัศน์เมือง และสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ เป็นสิง่ แปลกใหม่ท่ี
ชีวติ ปกติของนักท่องเที่ยวอาจจะไม่เจอมาก่อน เช่น นักท่องเที่ยวที่อาศัยในเขตร้อนมีความสนใจ
เกีย่ วกับหิมะหรือภูเขาน้าแข็ง นักท่องเทีย่ วทีอ่ าศัยอยู่ในเขตหนาวมีความสนใจชายทะเลในประเทศ
เขตร้อน เป็ นต้น ทาให้ผเู้ ขียนมีความสนใจจะศึกษาพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและการถ่ายภาพ ความ
เป็ นมาของกล้องถ่ายภาพจากอดีตจนถึงปจั จุบนั โดยได้นาเสนอในประเด็นถัดไป
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นักท่องเทีย่ วกับการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพได้ววิ ฒ
ั นาการมาจากการวาดภาพของจิตรกรในสมัยโบราณเพื่อบันทึกภาพ
แห่งความทรงจาและภาพแห่งความประทับใจเอาไว้เพื่อใช้ในการสื่อสารและสื่อความหมาย ต่อมา
มนุ ษย์ได้มคี วามคิดที่จะสร้างภาพให้ได้เหมือนจริงตามธรรมชาติ และใช้เวลาในการสร้างภาพให้
น้อยลงจึงได้คดิ วิธกี ารทากระโจมให้เป็ นห้องมืด และเจาะรูให้แสงลอดเข้ามา จากนัน้ จะใช้เฟรมรับ
ั่
ภาพแล้ววาดภาพทีเ่ กิดขึน้ ฝงตรงข้
ามกับช่องรับแสง ต่อมาได้ววิ ฒ
ั นาการมีการประดิษฐ์กล้องออบส
คิวรา (Camera Obscura) ช่วยในการวาดภาพ ซึง่ ปี ค.ศ. 1490 ลีโอนาโด ดา วินซี (Leonardo Da
Vinci) นักวิทยาศาสตร์แ ละศิลปะชาวอิตาเลียน ได้บนั ทึกคาอธิบายเกี่ยวกับหลักการทางานของ
กล้ อ งออบสคิว ราไว้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ท าให้ ค นเริ่ม เข้า ใจเรื่อ งกล้อ งมากขึ้น โดยเฉพาะจิต รกร
สนใจน ากล้อ งออบสคิว ราไปช่ ว ยในการวาดภาพลอกแบบ เพื่อ ให้ได้ภ าพในเวลาที่รวดเร็ว ขึ้น
มีสดั ส่วนเหมือนจริง และมีแสงเงาทีถ่ ูกต้อง
ศตวรรษที่ 19 มนุ ษย์ก็ประสบผลสาเร็จในการคิดค้นกระบวนการสร้างภาพ จากผลการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ท่พี ฒ
ั นาความรูจ้ ากศาสตร์ 2 สาขา คือ สาขาฟิ สกิ ส์ ได้แก่เรื่องของ
แสงและกล้องถ่ายภาพ และสาขาเคมี ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับฟิลม์ สารไวแสง และน้ายาสร้างภาพ บุคคล
แรกที่ส ามารถใช้ก ล้อ งออบสคิว รา (Camera Obscura) บัน ทึก ภาพได้ คือ โจเซฟ เนี ย ฟฟอร์
เนี ย ฟซ์ (Joseph Nicephore Niepce) ชาวฝรังเศส
่
ด้ว ยการถ่ ายภาพเมือ ง ชาลอง เซอร์ ซอง
(Chalon-Sur-Saone) จากหน้ า ต่ า งบ้ า นของเขา ใช้ เ วลาการเปิ ด รับ แส งนาน 8 ชัว่ โมง ด้ ว ย
สารไวแสงบิทู เ มน (Bitumen) ฉาบบนแผ่ น โลหะที่ผ สมระหว่ า งดีบุ ก กับ ตะกัว่ น าไปล้ า งด้ ว ย
สารละลายไลท์ปิโตรเลี่ยม (Light Petroleum) ผสมกับน้ ามันลาเวนเดอร์ (Lavender) บริเวณที่ถูก
แสงสารบิทูเมนจะแข็งตัว บริเวณที่ไม่ถูกแสงจะอ่อนตัว ทาให้ถูกล้างออกไปจนหมด เหลือแต่ผวิ
ของแผ่นโลหะเป็นสีดา นับว่าเป็นภาพถ่ายภาพแรกของโลก ในปี ค.ศ. 1826
ต่ อ มาปี ค.ศ. 1837 หลุ ย ส์ จาคเกอร์ แมนเด ดาแกร์ (Louis Jacques Mande
Daguerre) จิต รกรชาวฝรัง่ เศส ได้ ใ ช้ แ ผ่ น ทองแดงฉาบผิว หน้ า ด้ว ยเงิน (Silver) แล้ว น าไป
อังไอโอดีน (Iodine) ทาให้เกิดเกลือเงินไอโอได (Silver Iodide) เพื่อให้เป็ นสารไวแสง แล้วนาไป
ถ่ายภาพโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนัน้ นาแผ่นทองแดงที่ถูกแสงแล้วไปอังไอปรอทซึ่งจะ
เกาะติ ด ผิ ว เฉพาะบริเ วณ ที่ ถู ก แสงเท่ า นั ้น จากนั ้น น าไปแช่ น้ าเย็ น และท าให้ ค งสภาพ
โดยแช่สารละลายของเกลือแกง หรือไฮโป ส่วนใดทีไ่ ม่ถูกแสงจะละลายออกไป ภาพทีไ่ ด้จะมีความ
ละเอียด คมชัด กว่าภาพของโจเซฟ เนียฟฟอร์ เนียฟซ์ ลักษณะของภาพจะกลับซ้ายเป็ นขวา
เหมือนภาพที่มองผ่านกระจกเงา เรียกว่า กระบวนการถ่ายภาพดาแกโรไทป์ (Daguerrotype) และ
ในปี ค.ศ. 1840 มี นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนั ก คณิ ตศาสตร์ ช าวอั ง กฤษ ชื่ อ วิ ล เลี่ ย ม เฮนรี่
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ฟอกซ์ ทั ล บทอท (William Henry Fox Talbot) ได้ พ ั ฒ นากระบวนการถ่ า ยภาพด้ ว ยการ
ถ่ ายภาพเนกาทิฟ ลงบนกระดาษที่ฉ าบผิว หน้ าด้ว ยซิล เวอร์ไอโอไดด์ หลังจากน าไปเข้ากล้อ ง
ถ่ายภาพ และถ่ายภาพแล้วนากระดาษมาล้างในน้ ายาสร้างภาพ ซึง่ ใช้ส่วนผสมของเงินไนเตรทกับ
กรดแกลลิก เขาเรียกน้ ายานี้ ว่า แกลโลไนเตรท ออฟ ซิล เวอร์ (Gallonitrate of Silver) เมื่อ
นาไปผ่ านกระบวนการสร้างภาพและคงสภาพแล้ว จะได้ภ าพพอซิทิฟ ที่สมบูรณ์ กระบวนการ
ถ่ายภาพเนกาทิฟ - พอซิทฟิ ของทัลบอทนี้ เรียกชื่อว่า “แคโลไทป์” (Calotype) ซึง่ เป็ นต้นแบบใน
การพัฒนาสร้างฟิลม์ เนกาทิฟในยุคต่อมา (เศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์, 2556)

ภาพ 1 หอไตรกลางน้า วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
ทีม่ า : (ถ่ายโดยผูเ้ ขียน เมือ่ 1 ธันวาคม 2556)
การถ่ายภาพในประเทศไทยเกิดขึน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั โดยการ
น ามาเผยแพร่ข องบาทหลวงแห่ งโรมัน คาทอลิ ค ชื่อ ยีน แบบตีส ตา ปาลเลกัว ร์ (Jean Baptita
Pallegois) แต่ไม่เป็ นทีน่ ิยมของคนไทย เพราะความเชื่อทีผ่ ดิ ๆว่าถ้าใครถูกถ่ายภาพแล้วอายุจะสัน้
หรือจะถูกนาไปทาร้ายด้วยวิธที างไสยศาสตร์ความเชื่อดังกล่าวนี้มมี าจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว ได้ท รงเป็ น ผู้นาในการถ่ ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ทาให้ประชาชนนิย ม
การถ่ ายภาพเจริญ รอยตามพระองค์มากขึ้นในเวลาต่ อมาประมาณปี พ .ศ.2408 ได้มชี าวอังกฤษ
เข้ามาเปิ ด ร้านรับ ถ่ ายภาพขึ้น ที่ย่านถนนเจริญ กรุง โดยคิดราคาภาพที่ถ่ าย ขนาด 4 นิ้ว ราคา
1 ตาลึง และ ภาพขนาด 15 นิ้วราคา 10 ตาลึง ทาให้เกิดความนิยมการถ่ายภาพในหมู่ประชาชน
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มากขึ้น นอกจากการถ่ายภาพบุคคลต่ าง ๆ ทัง้ ในและนอกสถานที่แล้วยังมีการถ่ายภาพสถานที่
ส าคัญ ๆ ภาพทิ ว ทัศ น์ ท่ีส วยงามเพื่ อ น ามาท าเป็ น ภาพโปสการ์ด ขายอี ก ด้ ว ยต่ อ มาในสมัย
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นยุคสมัยทีก่ ารถ่ายภาพแพร่หลายเป็ นอย่างมาก มีคน
ไทยหลายคนที่นิยมชมชอบการถ่ายภาพ (ทศพร แสงสว่าง, 2560) ส่วนช่างถ่ายภาพชาวไทยคน
แรก คือ พระยา กระสาปน์ กิ จ โกศล หรือ นายโหมด ต้ น ตระกู ล อมาต - ยกุ ล ซึ่ ง บทความ
Photography in Siam ในหนั ง สื อ ชื่ อ Philadelphia Photographer ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ เ มื่ อ พ.ศ. 2408
กล่าวถึง พระยากระสาปน์กจิ โกศล ว่า “เมื่อ พระนางวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ ส่งอุปกรณ์รูป
ถ่ายครบชุดมาถวายรัชกาลที่ 4 พระวิสูต รโยธามาตย์ (บรรดาศักดิ ์เดิมของพระยากระสาปน์ กิจ
โกศล) ผู้ ซึ่งไม่รภู้ าษาอังกฤษเลย ได้ขอให้ผอู้ ่นื ช่วยแปลคู่มอื พร้อมกับคาแนะนาจากชาวต่างชาติ
ในคณะทูต รัสเซีย ก็สามารถถ่ ายรูปโดยใช้กล้องถ่ายรูปนี้ได้สาเร็จ ” และช่างภาพที่มผี ลงานเก็บ
รัก ษาในหอสมุ ด แห่ ง ชาติ จ านวนมากจนถึ ง ป จั จุ บ ัน นี้ ค ื อ คื อ หลวงอัค นี น ฤมิต ร (ขุ น สุ น ทร
สาทิสลักษณ์) หรือ นายจิตร ซึง่ มีผลงาน ภาพถ่ายบุคคล สถานทีแ่ ละเหตุการณ์ต่างๆ (เดชาภิวฒ
ั น์
นพมิต ร, มปป.) กล้อ งถ่ า ยภาพไม่ ได้ ท าหน้ า ที่แ ค่ บ ัน ทึก ภาพ แต่ เจตนาในการจัด เฟรมภาพ
การเลือกวินาที กดชัตเตอร์ รวมไปถึงการโพสท่าทาง และการตระเวนหาฉากหลังมาประกอบ เต็ม
ไปด้ว ยความตัง้ ใจในการสื่อ ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ งในการท่ อ งเที่ย ว กล้อ งรุ่น ใหม่ๆ ใน
ท้อ งตลาดที่นักท่อ งเที่ยวกาลังนิยมใช้กัน สามารถบ่งบอกถึงรูปแบบการท่อ งเที่ยว ของยุคสมัย
ปจั จุบนั ได้ชดั เจน
นอกจากนี้ กล้ อ งถ่ า ยภาพ ยั ง กลายเป็ นออพ ชั น่ ส าคั ญ ในโทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟ น
ที่นั ก ท่ อ งเที่ย วส่ ว นใหญ่ ม ีติด ตัว ไว้ต ลอดเวลา พร้อ มกับ ความสามารถในการเชื่อ มต่ อ สื่อ สาร
เทคโนโลยีของกล้อง มีพฒ
ั นาการไปไกล จิตวิทยาของกล้องเกี่ยวพันอย่างลึกซึง้ กับพฤติกรรมของ
เรา แนวคิดเรื่อง Gaze ของ ฌาค ลากอง เสนอว่าตัง้ แต่ในวัยเด็ก เริม่ รูค้ วาม สานึกเกี่ยวกับตัวตน
ของเราค่ อ ยๆ ก่ อ ตัว ขึ้น มา จากความรู้ส ึก ว่ า ตัว เราแยกออกจากสิ่ง อื่น ๆ รอบตัว และตัว เรา
กลายเป็ นสิง่ ที่ ถูกจ้องมองตลอดเวลา ดังนัน้ ตลอดทัง้ การเดินทางท่องเทีย่ วนอกจากการทีเ่ ราเป็นผู้
ออกไป มองสถานที่ท่องเทีย่ วต่างๆ แล้ว เรายังรูส้ กึ ลึกๆ ตลอดเวลาว่าคนอื่นกาลัง มองดูภาพถ่าย
ท่องเที่ยวของเรานอกจากนี้ ยังมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการจ้องมองอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น Male Gaze
ของ ลอรา มัลเวย์ เสนอว่าการมองนัน้ เกีย่ วข้องกับอานาจและความรุนแรง โลกภาพยนตร์ทาให้การ
มองเป็ นอานาจของผูช้ าย ผู้หญิงตกอยู่ในสภาพของวัตถุท่ถี ูก จ้องมอง (วุฒชิ ยั กฤษณะประกรกิจ ,
2557)
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ในปี พ.ศ. 2559 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (งานวิจยั กองวิจยั การตลาด ททท, 2560)
จัดทาโครงการวิจยั ด้านตลาดการท่องเที่ยว ‘โครงการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ’ เพื่อ
ศึกษารูปแบบพฤติกรรม และปจั จัยด้านจิตวิทยาในการเดินทางท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
รุน่ ใหม่ ช่วงอายุ 18-35 ปี มีจานวนกลุ่มตัวอย่าง ทัง้ สิน้ 7,550 ตัวอย่าง พบว่า
ตาราง 1 ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการผลักดันหรือกระตุ้นให้นกั ท่องเทีย่ วรุน่ ใหม่เดินทางท่องเทีย่ ว
ค่าเฉลีย่ 2
5.39
5.26
5.23
5.23

รายการ
เพื่อหาประสบการณ์และเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
มีมุมมองให้ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ทห่ี ลากหลาย
เพื่อใช้เวลาพักผ่อนร่วมกับบุคคลทีไ่ ปด้วย
เพื่อคลายเครียดจากชีวติ ประจาวัน

อันดับ
1
2
3
3

จากตาราง 1 แสดงให้ เห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย วรุ่น ใหม่ ใ นประเทศไทยที่ม ีอ ายุ 18 - 35 ปี
มีพฤติกรรมการท่องเทีย่ วโดยมีมุมมองการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ เป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการผลักดัน
หรือกระตุน้ ให้ออกเดินทางโดยมีพฤติกรรมระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว คือ การถ่ายภาพ (ร้อยละ
58.8) เที่ย วชมศาสนสถาน/สัก การะสิ่ง ศัก ดิส์ ิท ธิ ์ (ร้อ ยละ 49.4) และท่ อ งเที่ย วเชิงนิ เวศ/ชมวิว
ทิว ทัศ น์ ต ามธรรมชาติ (ร้อ ยละ 65.4) เที่ยวชมโบราณสถาน (ร้อ ยละ 45.5) (งานวิจยั กองวิจยั
การตลาด ททท, 2560)
การท่อ งเที่ยวเพื่อการถ่ ายภาพในประเทศไทยกาลังเป็ นที่นิยมมากขึ้น นักท่อ งเที่ยวมุ่ง
ถ่ า ยภาพสิ่งที่ท าให้ ต นมีค วามสุ ข และมีค วามแปลกใหม่ แตกต่ า งจากวิถีชีว ิต เดิม ของตนเอง
ประเทศไทยจะตัง้ รับนักท่องเทีย่ วทีช่ ่นื ชอบการถ่ายภาพอย่างไร วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของคนไทยจะ
ถูกรบกวนจากการถ่ายภาพของนักท่องเทีย่ วทีม่ ปี ริมาณมากหรือไม่ เราคงต้องตัง้ หลักรับมือรองรับ
การถ่ายภาพและสร้างเป็ นความประทับใจ พร้อมให้นักท่องเที่ยวระลึกได้เสมอว่า ภาพเหล่านี้ถูก
ถ่ายที่ไหนและกิจกรรมที่เหล่านัน้ มีความสาคัญต่อคนในท้องถิ่นที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอย่างไร หรือ
เราควรมีจุดถ่ายภาพเฉพาะนักท่องเทีย่ วชื่นชอบการถ่ายภาพ และคนในท้องถิน่ เองสามารถบอกจุด
ทีค่ วรเวลา รวมทัง้ แสงเงา ทาให้การท่องเทีย่ วการท่องเทีย่ วในประเทศไทยวิน วิน ทัง้ คู่
2
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สรุป
นับตัง้ แต่ ลีโอนาโด ดา วินซี (Leonardo Da Vinci) ได้ออกแบบกล้องออบสคิวรา (Camera
Obscura) ช่ ว ยในการวาดภาพ ในปี ค.ศ. 1490 จนถึ ง ปี ป จั จุ บ ัน เป็ น ระยะเวลา 527 ปี กล้อ ง
ถ่ายภาพมีความสัมพันธ์กบั คนมาตัง้ แต่อดีต เราใช้กล้องถ่ายภาพบันทึกเรื่องราว ความสุข ความ
ทุกข์ ความดีใจ ความเสียใจ เพื่อให้ภาพถ่ายเป็ นสัญลักษณ์ ของความทรงจาและระลึกถึง ปจั จุบนั
กล้อ งถ่ ายภาพมีต ัว เลือ กมากขึ้น น้ าหนักเบา ราคาถู กลง ท าให้นัก ท่อ งเที่ยวสามารถเข้า ถึงได้
มากกว่าในอดีตอีกทัง้ มีฟงั ก์ชนที
ั ่ ่น่าสนใจสามารถตกแต่งภาพ และเชื่อมต่อสัญญาณเข้าสู่อุปกรณ์
อื่นทีส่ ามารถแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลนได้ในทันที หากนักท่องเทีย่ วเดินทางไปท่องเทีย่ วในสถานที่
ต่าง ๆ ดังที่กล่าวไปแล้วในบทนา นักท่องเที่ยวจะนากล้องถ่ายภาพติดตัวไปด้วยหรือไม่นัน้ ขึน้ อยู่
กับ พฤติก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ย ว ซึ่งหมายถึง การแสดงออกของนัก ท่ อ งเที่ยวซึ่งเกิด จากความ
ปรารถนาธรรมชาติในตัว ของนักท่อ งเที่ยวและจากการได้รบั เหตุ จูงใจจากผู้ป ระกอบการธุ รกิจ
ท่องเที่ยว โดยจะมีความแตกต่างกันของ แต่ละบุคคลเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา เพศ
รสนิยม วัย เชื้อชาติ ศาสนา และประสบการณ์ รวมไป ถึงอาชีพ รายได้และสถานภาพ พฤติกรรม
ของนัก ท่ อ งเที่ย วในกรณี น้ี ประกอบด้ว ย ช่ ว งเวลาของการท่ อ งเที่ยว ความถี่ในการท่ อ งเที่ย ว
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั พาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ย ว วัตถุประสงค์ใน
การท่องเทีย่ วและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว (สิรชั ญา วงษ์อาทิตย์, 2559) เมื่อมีปริมาณผูท้ ช่ี ่นื ชอบ
การถ่ายภาพเพิม่ มากขึน้ มีพฤติกรรมการท่องเทีย่ วคล้ายคลึงกัน คือ การถ่ายภาพแหล่งท่องเทีย่ วจึง
เกิดเป็ นการรวมตัวกันของผู้รกั การถ่ายภาพโดยรวมตัวกันในลักษณ์ ออฟไลน์ เช่น สมาคมธุรกิจ
ถ่ายภาพ และ ออนไลน์ เช่น Fotofaka, Shutterism, Cannon life ฯลฯ
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