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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาการก่อตัวของกลุ่มศิลปินช่างภาพ และสมาชิก
ทั่วไป ในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม Street Photo Thailand 2) ศึกษาสัญลักษณ์และความหมายที่
กลุ่มสมาชิก Street Photo Thailand ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กันผ่านกลุ่มสาธารณะ  (Facebook 
Group) และ 3) ศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ร่วมที่สมาชิกในกลุ่มสร้างขึ้นผ่านกลุ่มสาธารณะ 
(Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ ก  (Facebook Fanpage) Street Photo Thailand 
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม อีกทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศิลปินช่างภาพที่เป็นผู้ก่อตั้งและสมาชิกคอลเลกทีฟ Street Photo Thailand 
จำนวน 6 คน และสมาชิกทั่วไปที่กดเข้าร่วมกลุ่มสาธารณะ จำนวน 6 คน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) Street Photo Thailand หรือ SPT เกิดจากการรวมตัวของศิลปิน
ช่างภาพแนวสตรีท (Street Photography) บนชุมชนออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันวงการ
ภาพถ่าย ให้ความรู ้และเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายสตรีทผ่านเฟซบุ๊ก และกิจกรรมออฟไลน ์

2) สัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มสาธารณะเฟซบุ๊ก ได้แก่ “SPT” ซึ่งเป็นชื่อย่อของ
กลุ่ม “แอพพรูฟ” คือ ภาพถ่ายของสมาชิกทั่วไปที่ผ่านการอนุมัติจากแอดมิน  และ “พิน” คือ 
ภาพถ่ายของสมาชิกทั่วไปที่ได้มาตรฐานในแบบที่แอดมินยอมรับ สำหรับการเผยแพร่บนอินสตาแกรม
ของกลุ่ม 

3) อัตลักษณ์ของกลุ่มที่ทำให้ SPT แตกต่างจากกลุ่มถ่ายภาพอื่น ๆ พบว่า สมาชิกทั้งสอง
กลุ่มไม่นิยามตนเองเป็นช่างภาพมืออาชีพ แต่นิยามว่าตนเป็นเพียงผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพสตรีท 
และถ่ายเป็นงานอดิเรกเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกเชื่อว่าคนทั่วไปมองช่างภาพสตรีทในเชิงลบ  จึง
พยายามสร้างภาพลักษณ์ตนเองที่ดีเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะภาพถ่าย รวมถึงภาพลักษณ์ของกลุ่มที่
เป็นเหมือนสถาบันให้ความรู้เกี่ยวกับวงการสตรีท 
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The objectives of this research were to: 1) study the formations by 

photographers and general members of the Street Photo Thailand group on social 

media; 2) study the symbols and meanings used by Street Photo Thailand group 

members through the public group (Facebook Group); and 3) study the creation of 

collective identities among members of the public group of Street Photo Thailand. 

The data were analyzed and collected using content analysis, non-participating-in-

group observers, and in-depth interviews. The Key Informants were divided into two 

groups: six photographers who are admins and six general members. 

The results showed that 1) Street Photo Thailand or SPT stemmed from an 

assembly of street photographers on the online community and their objectives 

were to promote the photography community, educate other people, and publish 

street photos via Facebook and offline activities. 

2) The symbols used for an interaction on Facebook were “SPT”, an initial of 

the group name, “Approved” which referred to photos from general members 

approved by admins, and “Pinned” which was the photos from general members 

 



 
 

จ 

classified as an acceptable standard for publication on Instagram by admins. 

3) The identity of the group that distinguished SPT from other photography 

groups was that both groups did not define themselves as professional 

photographers but as people who loved street photography. They also treated taking 

photos as a hobby. Moreover, the members believed that general people had a 

negative perspective on street photographers. As a consequence, they tried to create 

their positive self-image as photography art creators and create a positive image of 

the group as an institute that shared knowledge about the street photography 

community. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวของผู้เขียนเพียงผู้เดียว หากแต่มีบุคคลมากมายที่
มีส่วนช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ได ้

บุคคลแรกขอขอบพระคุณความกรุณาอย่างสูงจาก รศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร อาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจ
ใส่อย่างดียิ่ง อดทนกับผู้เขียน ผู้เขียนตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณประธานและกรรมการสอบทุกท่าน ได้แก่ ศ.พัชนี เชยจรรยา และ รศ.ดร.
กําจร หลุยยะพงศ์ ที่ให้คําแนะนําและช่วยเสนอแนะเพิ่มเติมมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณพี่ ๆ จากคอลเลกทีฟ Street Photo Thailand พี่หนิง พี่แก็ป พี่โอ๊ค พี่ไอซ์ พี่
แรมมี่ และปูเป้ รวมถึงพี่ ๆ สมาชิกกลุ่มสาธารณะเฟซบุ๊ก Street Photo Thailand  พี่อี่ พี่รัฐ พี่แป๋ง พี่
อุย พี่เหลิมและน้องเจมส์ ที่สละเวลาอันมีค่าเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและแนะนำ
ให้รู้จักสมาชิกท่านอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลกับงานวิจัยในครั้งนี ้

ขอขอบคุณพ่อ แม่ ที่คอยให้กำลังใจเสมอมา สนับสนุนผู้เขียนในทุก ๆ เรื่อง และเป็นผู้อยู่
เบื้องหลังในการตัดสินใจศึกษาต่อจนมาถึงวันนี ้

สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้เขียนขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะ
รับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

  
ชัญญรัชต์  บ่อคำ 

สิงหาคม 2565 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

“ภาพถ่าย” เป็นศิลปะในอีกแขนงหนึ่งที่เมื่อผู้ดูภาพถ่ายในลักษณะนี้ อาจเริ่มตั้งคำถามขึ้นมา
ว่า “งานที่กำลังดูอยู่นี้เป็นงานศิลปะจริงหรือ” ภาพถ่ายถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1827 (พ.ศ. 2370) 
โดย Joseph Nicephore Niepce เป็นผู้บุกเบิกคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการบันทึกภาพด้วย
แสงเป็นภาพแรกของโลก นับตั้งแต่วินาทีนั้นการถ่ายภาพได้เริ่มที่จะดิ้นรนต่อสู้เพื่อหาพื้นที่และอัต
ลักษณ์ในความเป็น “ศิลปะ” ของตัวมันเอง ท่ามกลางวงล้อมของศิลปะแขนงอื่น เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ วรรณกรรม ฯลฯ ที่กีดกันการถ่ายภาพออกจากแวดวงศิลปะ ในยุคแรกของ
การถ่ายภาพนั้น ฐานะของการถ่ายภาพเป็นเพียง “ผู้รับใช้” งานศิลปะแขนงอื่น ๆ เนื่องจากลักษณะ
กระบวนการและอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพมีลักษณะของเครื่องจักรมากเกินไป ช่างภาพจึงมีฐานะเพียง
จัดการทางด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ด้วยความพยายามของกลุ่มช่างภาพในยุคแรกที่ต้องการจะผลักดัน
ให้การถ่ายภาพมีความเป็นศิลปะเทียบระดับได้กับงานจิตรกรรม การถ่ายภาพจึงเริ่มเลียนแบบ
คุณลักษณะของงานจิตรกรรม ช่างภาพพยายามเพิ่มความงามเข้าไปในภาพถ่ายซึ่งเป็นความงามตาม
มาตรฐานของงานจิตรกรรม พยายามลดความคมชัดให้เหลือน้อยลงและเพิ่มพื้นผิวลวดลายในภาพให้
มีลักษณะของฝีแปรงตามลักษณะของงานจิตรกรรมยุคอิมเพรสชันนิสม์ ( Impressionism) ภาพถ่าย
ในยุคนี้มีรูปแบบที่ เรียกว่า ภาพถ่ายพิคโทเรียลลิสซึม (Pictorialism) หมายถึง ภาพถ่ายที่ เน้น
ความสำคัญในคุณภาพทางความงามเหนือการถ่ายภาพความเป็นจริง ตอบสนองอุดมคติของสังคม
ตะวันตกในสมัยนั้นด้วยภาพที่งดงามแบบความฝัน เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในขณะเดียวกันก็มี
กลุ่มช่างภาพที่เริ่มทำงานถ่ายภาพโดยเน้นถึงสาระและธรรมชาติที่แท้จริงของการถ่ายภาพที่พวกเขา
ยึดถือ และนั่นก็คือการบันทึกอย่างเที่ยงตรง การถ่ายภาพในแนวนี้เรียกว่า การถ่ายภาพแนวสเตรท 
(Straight Photography) โดยเน้นความสำคัญของตัวแบบและคุณสมบัติของการถ่ายภาพเป็นหลัก 
นำเสนอภาพถ่ายที่บันทึกอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการแต่งเติมให้ภาพผิดเพี้ยนไปจากเนกาทีฟ 
กล่าวคือ ถ่ายภาพมาอย่างไรก็อัดขยายภาพออกมาตามนั้น ช่างภาพกลุ่มนี้จะใช้กล้องขนาดใหญ่ที่
สามารถถ่ายทอดรายละเอียดของตัวแบบได้อย่างชัดเจน กลุ่มช่างภาพที่เป็นผู้นำในการถ่ายภาพแนวนี้ 
ได้แก่ Paul Strand, Edward Weston และ Ansel Adams และตามความหมายนี้ทำให้ภาพถ่าย
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ส่วนใหญ่ที่พบเห็นเข้าข่ายสเตรทโฟโตกราฟีทั้งสิ้น เช่น ภาพถ่ายในหนังสือ นิตยสาร ข่าว โฆษณา 
ภ าพ บุ ค ค ล  ภ าพ ทิ วทั ศ น์  เป็ น ต้ น  (นิ ต ย า  ช ำน าญ ป่ า , 2553; ป ฐม า  บ ริ รั ก ษ์ , 2551; 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561, น. 2-42) 

เมื่อโลกเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพเปลี่ยนไปเช่นกัน งานภาพถ่ายตามแนวคิดศิลปะ
สมัยใหม่ (Modernism) ไม่อาจเดินตามแบบอย่างของพิคโทเรียลลิสซึมได้อีกต่อไป หลังการสิ้นสุด
ของสงครามโลกครั้งที่ 1 ศิลปะภาพถ่ายสมัยใหม่ในยุโรปเข้าสู่ยุคของการทดลองที่หลากลาย เป็นจุด
จบของงานภาพถ่ายพิคโทเรียลลิสซึม และก้าวเข้าสู่มาตรฐานใหม่ในเรื่องคุณภาพของบันทึกการ
ถ่ายภาพ ล้างอัด ขยาย เพื่อใช้เทคโนโลยีใหม่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ทางด้านแนวคิดซึ่งผ่านเลยจากยุคการ
ล่าเมืองขึ้นสู่สังคมทุนนิยมเต็มรูปแบบ การแข่งขันทางสังคมมีสูงขึ้น รวมไปถึงความต้องการยกฐานะ
ของตนให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าศิลปะแขนงอื่น ๆ ของสื่อภาพถ่าย ลัทธิศิลปะสมัยใหม่จึงประกาศตัว
แยกออกจากศิลปะแขนงอื่น กล่าวคือ ไม่เลียนแบบงานจิตรกรรมเหมือนที่พิคโทเรียลลิสซึมเคยทำ 
ประกาศหลักการเฉพาะของตนที่สื่อทางภาพแขนงอื่นไม่สามารถทำได้ สร้างฐานะทางสังคมให้เป็นที่
น่าเชื่อถือ อันเป็นที่มาของแนวคิด “ศิลปะเพื่อศิลปะ” ซึ่งเป็นศิลปะที่ไม่ต้องตอบคำถามว่า มันคือ
อะไร และทำเพื่ออะไร เปิดประตูสู่อิสระในการสร้างสรรค์งานอย่างเต็มที่ โดยทั้งหมดนี้เป็นอิทธิพล
จากความเปลี่ยนแปลงยุคสมัยจากแรงขับเคลื่อนของระบบทุนนิยมในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในเวลา
ต่อมาเมื่อสังคมทุนนิยมมาถึงจุดอิ่มตัว จึงเกิดคำถามใหม่ในสังคมว่า ทั้งนี้เราทำเพื่ออะไร งานศิลปะ
ภาพถ่ายเองมีคำถามเกิดใหม่เช่นกันว่า แนวคิดศิลปะเพื่อศิลปะควรเป็นเช่นนั้นเสมอไปหรือไม่ จึงเกิด
งานภาพถ่ายตามแนวคิดลัทธิศิลปะหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) และเรียกร้องให้ศิลปะภาพถ่าย
ใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสังคมและความเป็นไปของชีวิตปัจจุบันมากกว่าเดิม ทำให้รูปแบบการ
นำเสนอภาพถ่ายเปลี่ยนไปด้วย  

ในส่วนของหลักสุนทรียศาสตร์ภาพถ่ายเปลี่ยนแปลงไปตามความคล่องตัวของอุปกรณ์การ
ถ่ายภาพที่มีมากขึ้น กล้องมีขนาดเล็กลง ฟิล์มมีความไวแสงมากขึ้น การถ่ายภาพในลักษณะมุมสูง มุม
ต่ำ การแอบถ่าย ภาพเคลื่อนไหวกลายเป็นเงาลาง ๆ ในบางส่วน การมีวัตถุบังในฉากหน้าหรือสิ่ง
แปลกปลอมในฉากหลัง ลักษณะดังกล่าวกลายเป็นเสน่ห์ของภาพสารคดี และภาพถ่ายแนวสเตรทใน
ยุคหลัง การนำเสนอภาพถ่ายสารคดีที่บันทึกเหตุ การณ์อย่างตรงไปตรงมาจึงสอดคล้องกับ
สุนทรียศาสตร์แบบสเตรท นอกจากนี้การบันทึกภาพอย่างรวดเร็วไม่เสริมแต่ง เน้นชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ 
รูปแบบงานภาพถ่ายสารคดีดังนี้ได้พัฒนาไปสู่งานภาพถ่ายอีกประเภทคือ Street Photography 
หรือ ภาพถ่ายข้างถนน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างงานภาพข่าวและภาพสารคดี บ่งบอกจุดยืนของ
ลัทธิศิลปะสมัยใหม่ (Modernism) ในงานภาพถ่ายสมัยใหม่ (Modern Photography) อย่างชัดเจน 
ศิลปะภาพถ่ายประเภทภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ได้ถูกนำมาจำกัดความใหม่ในภาย
หลังจากการถ่ายภาพที่เกิดขึ้นไปก่อนแล้ว กล่าวคือ มีการถ่ายสตรีทโฟโตกราฟีหรือภาพถ่ายข้างถนน
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ไปยาวนานถึงยุคสมัยหนึ่ง โดยไม่ได้ระบุหรือเรียกว่า “Street Photography” แล้วจนถึงจุดหนึ่ง จึง
มีการใส่คำว่า “Street Photography” ย้อนหลังกลับไปสู่รากเหง้าและจัดอยู่ในภาพถ่ายเชิงศิลปะ 
ซึ่งภาพถ่ายข้างถนนมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เรามักจะพบการถกเถียงเรื่องการถ่ายภาพ
ข้างถนนอยู่บ่อย ๆ หลายคนที่ยังไม่เข้าใจคำว่า “Street Photography” อย่างถูกต้องเท่าไหร่
นัก และมักมีการโต้แย้งกันถึงประเด็นที่ว่า “การถ่ายภาพ Street Photography นั้นก็เพียงแต่
ถ่ายภาพบนท้องถนนทั่ว ๆ ไป” หรือ “ศิลปะนั้นไม่ควรมีคำจำกัดความ” อย่างไรก็ตามเดิมทีแล้วคำ
ว่า “Street Photography” ที่ถูกใช้มาก่อนในต้นศตวรรษที่ 20 (ประมาณปี 1900) ช่างภาพสตรีท
ในยุคนั้น หมายถึงช่างภาพที่มีอาชีพถ่ายรูปอยู่ข้างถนนให้กับผู้คนทั่วไป คล้าย ๆ นักวาดภาพเหมือน
ข้างถนน อาชีพนี้จะอยู่ตามจุดใหญ่ ๆ ของเมืองใหญ่ เช่น ไทม์สแควร์ นิวยอร์ค และพิคคาดิลลี่ เซอร์
คัส ลอนดอน เป็นต้น ช่างภาพพวกนี้จะถ่ายภาพให้ผู้คน เก็บเงิน แล้วส่งภาพที่อัดแล้วกลับไปให้ที
หลัง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561; อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล, 2559: ออนไลน์) 

Mora (1998) ได้กล่าวถึงความหมายของ “Street Photography” ในหนังสื่อชื่อ “Photo 
Speak” ไว้ว่าความหมายเดิมของภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) กล่าวถึงช่างภาพข้าง
ถนนที่รับถ่ายภาพเหมือนบุคคลหรือภาพพอทเทรต (Portrait) ในราคาย่อมเยา ที่มาแทนที่การวาด
ภาพจิตรกรรมตามข้างถนน ซึ่งต่อมาธุรกิจประเภทนี้หายสาบสูญไป เพราะการกำเนิดกล้องถ่ายภาพ
ขนาดเล็กทำให้คนส่วนใหญ่มีกล้องถ่ายภาพเป็นของตนเอง และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาช่างภาพข้างถนน
อีกต่อไป ปัจจุบันภาพถ่ายข้างถนนหรือสตรีท โฟโตกราฟี หมายถึงภาพถ่ายสารคดีประเภทหนึ่ง 
(Documentary) ซึ่งเน้นเรื่องราวชีวิตในเมือง ชีวิตประจำวันทั้งบนท้องถนนและรอบตัว อย่างไรก็
ตามภาพถ่ายข้างถนนนี้มีสถานะต่างไปจากความเป็นภาพถ่ายสารคดีทั่วไป ตรงที่มีนิยามค่อนข้าง
กว้างขอบเขตการทำงานที่อิสระมากกว่า และ "ภาพถ่ายข้างถนน" ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันพัฒนามา
จากภาพข่าว (Photojournalism) ทั้งงานภาพข่าว ภาพถ่ายสารคดี สิ่งที่ภาพถ่ายข้างถนนแตกต่าง
จากอีกสองประเภทคือ ช่างภาพจะเลือกเดินตามหลักของภาพถ่ายสารคดี หรืออาศัยแค่รูปแบบงาน
เพื่อสื่อแนวคิดบางอย่างของตนเอง ภาพถ่ายข้างถนนสามารถเป็นได้ทั้งงานเชิงความคิดและงานสาร
คดีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน โดยการสร้างสรรค์งานภาพมาจากประสบการณ์ของตัวเองหรือ
มุมมองของตัวเอง เพื่อทำให้เกิดเรื่องราวใหม่ ซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่เรื่อ งจริง ณ ช่วงเวลานั้นก็ได้ 
ในขณะที่ภาพถ่ายสารคดีนั้นจำเป็นต้องผูกติดกับ "ความจริงตามสภาพ" มากกว่า และไม่ได้มีไว้เพื่อ
สะท้อนแนวคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกส่วนตัวของช่างภาพ ถ้าหากภาพถ่ายสารคดีมีความรู้สึกส่วนตัว
ของช่างภาพแฝงอยู่บ้าง เป็นข้อยกเว้นที่แอบทำกันเอง ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของงาน และถือเป็น
การลำเอียง ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาเปิดเผยกันอย่างช่ืนชม (ภูมิกมล ผดุงรัตน์, 2555ก: ออนไลน์) 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ วภาพข้ างถนนหรือสตรีท  โฟ โตกราฟี  (Street 
Photography) ตามความหมายในปัจจุบัน ถือกำเนิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสและเติบโตอย่างแข็งแรง
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ในฝรั่งเศสเช่นกัน เป็นเพราะพื้นฐานของฝั่งยุโรปที่มีวัฒนธรรมศิลปะสมัยใหม่เข้มแข็งต่อเนื่องมาจาก
งานศิลปะประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ เมื่อโลกเกิดนวัตกรรมกล้องถ่ายภาพขึ้น จึงส่งผลใน
การสานต่อศิลปะประเภทนี้ให้เบ่งบาน สำหรับภาพถ่ายข้างถนนมี Eugène Atget (1857 – 1927) 
ช่างภาพชาวฝรั่งเศสเป็นจุดเชื่อมโยงภาพถ่ายข้างถนนสู่ภาพถ่ายศิลปะ (Fine Art Photography) 
เริ่มแรกเขาเพียงถ่ายภาพบ้านเมืองในปารีสเพื่อเก็บภาพความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดช่วงที่มีการ
ปรับเปลี่ยน (ประมาณปี 1897 ถึง 1927) ทั้งสถานที่ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และนำภาพไปเป็นแบบร่าง
อาคาร ฉากแสดง ฯลฯ สิ่งนี้เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ (Style) จะเห็นได้จากการ
ถ่ายภาพของ Eugène มักจะถ่ายให้ภาพดูว่างเปล่า ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดหมือนเมืองร้าง ซึ่ง
แตกต่างจากภาพทั่วไปที่คนทั่วไปรู้สึกกับปารีสที่มักจะเต็มไปด้วยผู้คน อย่างเช่น ภาพร้านกาแฟที่
มักจะมีคนนั่งจำนวนมาก แต่ภาพของ Eugène กลับเป็นเพียงความว่างเปล่า สิ่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยงให้
งานของ Eugène คือจุดกำเนิดของภาพสตรีท นั่นคือการตั้งคำถามและการนำเสนอที่แตกต่างไปจาก
ความเป็นจริง เมื่อดูภาพของ Eugène แล้วจะพบคำถามที่ผู้ชมตั้งขึ้นในใจว่าศิลปินคิดอะไร หรือมีจิต
ใต้สำนึกอย่างไรกับสิ่งที่นำเสนอ ซึ่งในแต่ละภาพของเขาผู้ชมสามารถเข้าใจได้ในขั้นแรกถึงจินตนาการ
จากแนวคิด (Concept) ภายในความคิดส่วนลึกของศิลปิน (เช่น ความเงียบงัน การเปรียบเปรย
บางอย่าง) งานของ Eugène จึงมีอิทธิพลและให้คำตอบเรื่องการมีหรือไม่มีคนอยู่ในภาพนั้นไม่ใช่
ปัจจัยของงานภาพชีวิตบนท้องถนน นอกจากจะมี Eugène ที่สามารถเชื่อมโยงภาพถ่ายข้างถนนสู่
ภาพถ่ายศิลปะ ยังมีช่างภาพชาวฮังการีช่ือ André Kertész (1894 – 1985)  

ผลงานของ André พัฒนาไปสู่จุดสำคัญในงานศิลปะด้านการถ่ายภาพ แต่ละภาพมีการ
วางรากฐานที่เกิดความคิดแปลกใหม่ มุมมองใหม่มากกว่าแค่การจับภาพเฉย ๆ เขาใช้รูปทรงเลขา
คณิตเข้ามาประกอบในภาพ ทดลองถ่ายภาพมุมสูง ทดลองการวางองค์ประกอบแปลกใหม่อีกมาย
มายในงานของเขา จนช่างภาพในยุคต่อมาได้กล่าวเอาไว้ว่า อะไรที่ช่างภาพคิดจะทำนั้น André ได้ทำ
เอาไว้หมดแล้ว รวมถึงการเป็นช่างภาพคนแรกของโลกที่จัดแสดงผลงานนิทรรศการภาพเดี่ยวของ
ตัวเองในปี 1927 เทคนิคในงานของเขากลายเป็นงานที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อช่างภาพในยุคต่อมา 
เช่น Henri Cartier-Bresson ซึ่งกลายเป็นเสาหลักสำคัญของวงการสตรีทโลกในยุคแรก Henri เป็นผู้
นิยามปรัชญา “The Decisive Moment” หรือเสี้ยววินาทีที่สำคัญ ที่ เป็นกุญแจสำคัญของการ
ถ่ายภาพชีวิตข้างถนน อีกทั้งได้เขียนหนังสือในชื่อเดียวกันนี้ตีพิมพ์ในปี 1952 และกลายเป็นตำราการ
ถ่ายภาพสตรีทหรือชีวิตข้างถนนถนนเล่มแรกที่มีอิทธิพลที่สุดต่อช่างภาพระดับโลกในยุคต่อมาอีก
มากมาย ภาพถ่ายข้างถนนหรือสตรีท โฟโตกราฟี (Street Photography) ได้พัฒนาต่อมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงฟิล์มสียุค 50s ที่งานภาพชีวิตบนท้องถนนนำเทคนิคการเล่นกับสีมาใช้ ต่อมายุค 
80-90s วงการสตรีทได้พัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ มีการปฏิวัติ ถกเถียงถึงแนวทางใหม่ซึ่งกลายเป็นรากฐาน
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มาสู่ยุค 2000 ที่วงการสตรีทก่อตัวเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์ทั่วโลกจนมาถึงปัจจุบันนี้ (อาทิตย์ เลิศรักษ์
มงคล, 2559) 
 

 
ภาพที่ 1.1  Cabaret de l’Enfer entrance by Eugène Atget 
แหล่งที่มา: “Blog Master,” (2018). 

 
ภาพที่ 1.2  Poughkeepsie by André Kertész 
แหล่งที่มา: “Gift of Samantha Bass,” (2011). 
 
 จากกระแสความนิยมของภาพถ่ายแนวสตรีท (Street Photography) หรือภาพถ่ายข้าง
ถนนจนเกิดการรวมตัวกันของช่างภาพสตรีทเป็นคอลเลกทีฟ (Collective) ช่างภาพสตรีทที่สร้าง
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ชุมชนออนไลน์ทั่วโลก แม้แต่ประเทศไทยเองก็มีการรวมตัวกันของช่างภาพชั้นครู และช่างภาพรุ่นใหม่
รวม 29 คน ในชื่อคอลเลกทีฟ Street Photo Thailand หรือ SPT ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยมี 
คอลเลกทีฟช่างภาพ iN-PUBLiC ของประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบ คอลเลกทีฟ Street Photo 
Thailand ได้ร่วมกันผลิตผลงานภาพถ่ายแนวสตรีทที่มีความสดใหม่ เน้นความเฉียบคมของแนวคิด
และความกล้าที่จะสร้างงานที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้เพื่อผลักดันการถ่ายภาพ Street Photography 
ของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Noppadol Weerakitti, 
2012)  โดยคอลเลกทีฟ  Street Photo Thailand มีการสร้างสื่ อสั งคมออนไลน์ทั้ งเว็บไซต์  
(www.streetphotothailand.com) แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) ในชื่อ Street Photo 
Thailand เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายแนวสตรีทแก่ผู้ที่สนใจ ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมแสดงผลงานภาพถ่ายทั้งจากศิลปินช่างภาพภายในกลุ่มรวมไปถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพถ่ายแนวสตรีท เช่น การจัดเวิร์คชอป (Workshop) พัฒนาช่างภาพ เผยแพร่องค์ความรู้การ
ถ่ายภาพสตรีทในไทย นอกจากนี้ได้สร้างกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊ก (Facebook Group) ในชื่อกลุ่ม 
Street Photo Thailand เพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกภายในกลุ่มสามารถลงผลงานภาพถ่ายแนวสตรีท
หรือชีวิตข้างถนนของตนเอง เป็นสนามซ้อมให้กับช่างภาพที่ต้องการพัฒนาฝีมือเพื่อส่งเข้าประกวด 
อีกทั้งสามาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมอง หรือกดถูกใจผลงานภาพถ่ายที่สมาชิก
ได้โพสต์ลงกลุ่ม โดยมีกฎ กติกา แนวทางในการโพสต์ภาพถ่ายของตน หากไม่ปฏิบัติตามหรือผลงาน
ภาพถ่ายนั้นผิดไปจากแนวทางที่กำหนดผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊ก (Admin) กลุ่ม Street Photo Thailand 
จะมีสิทธิในการลบภาพและข้อความเหล่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสาธารณะของ
แฟนเพจเฟซบุ๊ก Street Photo Thailand มากถึง 47,586 คน และผู้กดถูกใจเพจเฟซบุ๊ก Street 
Photo Thailand มากถึง 17,678 คน (ข้อมูล ณ วันที ่24 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
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ภาพที่ 1.3  เว็บไซต์ Street Photo Thailand 
แหล่งที่มา: "Street Photo Thailand," (n.d.-c).   
 

 
ภาพที่ 1.4  แฟนเพจเฟซบุ๊กกลุ่ม Street Photo Thailand 
แหล่งที่มา: “Streetphotothailand,” (n.d.-a).  
 

เหตุการณ์ที่มีส่วนทำให้เกิดกระแสความนิยมภาพถ่ายแนวสตรีทหรือชีวิตข้างถนนเริ่มเป็นที่
รู้จักและได้รับความนิยมในไทยนั้น คือการที่ช่างภาพสตรีทไทยสามารถคว้ารางวัลในเวทีโลก การไป
สร้างชื่อบนเวทีประกวดภาพถ่ายสตรีทชั้นนำตลอด 2-3 ปีหลังในเวทีใหญ่ อย่างเช่น StreetFoto 
San Francisco มีผลงานช่างภาพไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายมากที่สุดในโลก คว้า 2 รางวัล จาก 
Streetfoto San Francisco 2017 ได้แก่ ทวีพงษ์ ที่ประทุมวงษ์ รางวัลที่ 3 สาขา Best Moblie 
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Street Photo อังกูร สังข์ทอง Honorable mention สาขา Best Street Photograph จุฑารัตน์ 
ภิญโญดุลยเจต ช่างภาพสตรีทหญิง ที่ผ่านเข้ารอบ Finalist 2 หมวด คือ Best street photograph 
เข้ารอบ ถึง 2 ใบ และหมวด Best street photography series (การส่งรูปหลาย ๆ ใบเป็นภาพชุด 
เป็นเหมือนการบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่น่าสนใจ) นอกจากสะท้อนฝีมือการถ่ายภาพของช่างภาพ
ไทย ยังบอกถึงกระแสนิยมการถ่ายภาพแนวสตรีทที่นิยมขึ้นมากในไทย รวมถึงจากการรวมตัวเป็น
ชุมชน สนับสนุนช่างภาพอย่างจริงจัง แบบที่ Street Photo Thailand ทำมาตลอด 5 ปี (Asadawut 
Boonlitsak, 2017; ไทยบันเทิง ThaiPBS, 2560) 

เนื่องจากกระแสความนิยมของภาพถ่ายแนวสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนที่มากขึ้น จนเกิดการ
รวมกลุ่มกันในชุมชนออนไลน์ คือ กลุ่ม Street Photo Thailand จากความพยายามของเหล่าผู้ก่อต้ัง
กลุ่มในการจัดกิจกรรมเวิร์คชอป (Workshop) ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ รวมไปถึงการจัดการแข่งขัน
ประกวดภาพถ่ายแนวสตรีท เช่น “Young Street Photography Contest 2017” เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง The Jam Factory กับ Street Photo Thailand หรือ SPT เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีการ
จัดประกวดภาพถ่ายแนวสตรีทในเมืองไทย ช่างภาพที่มีความประสงค์จะส่งภาพประกวดจึงต้องส่งผล
งานตามเวทีประกวดต่างประเทศ อีกทั้งสร้างพื้นที่ให้เด็กรุ่นใหม่ที่สนใจภาพแนวสตรีทได้แสดง
ความสามารถ โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมเวิร์คชอป  กับกลุ่ม SPT รวมทั้งได้แสดงผลงาน 
(Exhibition) ร่วมกับ SPT การจัดกิจกรรมและสร้างเวทีประกวดทำให้กลุ่ม SPT เริ่มเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้นเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม SPT เพื่อผลักดันให้การถ่ายภาพแนวสตรีทเป็นที่รู้จัก 
และเพื่อพัฒนาฝีมือช่างภาพไทยให้สามารถคว้ารางวัลระดับโลก เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จนปัจจุบันมีผู้ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กและเข้าร่วมกลุ่มสาธารณะของ SPT 
จำนวนมาก  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการก่อตัวของชุมชนออนไลน์ซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มศิล ปิน
ช่างภาพและผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพสตรีทหรือชีวิตข้างถนนนั้นสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างไรและ
รูปแบบใดบ้าง การศึกษาครั้งนี้จึงเน้นถึงการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มสาธารณะ  
(Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ของ SPT เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สมาชิกทุก
คนสามารถลงผลงานภาพถ่ายของตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ โดยศึกษาว่ามีการสร้าง
สัญลักษณ์และความหมายอะไรบ้างในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน อีกทั้งผู้วิจัยยังสนใจใน
การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของศิลปินช่างภาพแนวสตรีทหรือชีวิตข้างถนนและสมาชิกอื่น ๆ ภายใน
กลุ่ม รวมถึงการรับรู้อัตลักษณ์ของสมาชิกภายในกลุ่มจากการเข้าร่วม Street Photo Thailand 
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1.2 ปัญหานำวิจัย 

 1)  ศิลปินช่างภาพสามารถรวมกลุ่มศิลปินช่างภาพที่มีผลงานภาพถ่ายข้างถนน (Street 
Photography) ในการก่อต้ังกลุ่ม Street Photo Thailand ขึ้นมาได้อย่างไร รวมถึงมีการทำกิจกรรม
และปฏิสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มอย่างไร 

2)  ผู้ติดตามผลงานภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ทั้งบุคคลทั่วไปและช่างภาพซึ่ง
เป็นสมาชิกภายในกลุ่ม Street Photo Thailand มีการสร้างสัญลักษณ์ร่วมกันเพื่อสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มรูปแบบใด อย่างไร 

3)  ศิลปินช่างภาพและสมาชิกภายในกลุ่มมีการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันอย่างไร และสมาชิกใน
กลุ่มรับรู้อัตลักษณ์อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพื่อศึกษาการก่อตัวของกลุ่มศิลปินช่างภาพ และสมาชิกทั่วไป ในสื่อสังคมออนไลน์ของ
กลุ่ม Street Photo Thailand 

2)  เพื่อศึกษาสัญลักษณ์และความหมายที่กลุ่มสมาชิก Street Photo Thailand ใช้ในการ
ปฏิสัมพันธ์กันผ่านกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook 
Fanpage) 

3)  เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ร่วมที่สมาชิกในกลุ่มสร้างขึ้นผ่านกลุ่มสาธารณะ (Facebook 
Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) Street Photo Thailand  
 

1.4 นิยามศัพท์ 

คอลเลกทีฟ (Collective) หมายถึง การรวมตัวกันของศิลปินช่างภาพที่สร้างสรรค์ภาพถ่าย
ประเภทเดียวกัน มีความเช่ือ แนวคิด หรือแนวทางการสร้างสรรค์งานประเภทเดียวกัน 

ศิลปินช่างภาพ หมายถึง ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในเชิงศิลปะประเภทภาพถ่ายข้างถนน 
(Street Photography) โดยผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์จะมีแนวคิด (Concept) ที่ศิลปินช่างภาพ
ต้องการถ่ายทอดหรือสื่อสารผ่านผลงานภาพถ่าย ซึ่งเป็นสมาชิกในคอลเลกทีฟ (Collective) Street 
Photo Thailand รวมถึงมีบทบาทเป็นผู้ดูแลหรือแอดมิน (Admin) กลุ่มStreet Photo Thailand 
บนกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุก๊ (Facebook Fanpage) 
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ช่างภาพ หมายถึง ช่างภาพที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพโดยเฉพาะภาพถ่ายข้างถนน และมีความ
สนใจในผลงานศิลปะภาพถ่ายของศิลปินช่างภาพที่สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายข้างถนน รวมถึงเป็น
สมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก Street Photo Thailand 

สมาชิกทั่วไป หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มีความชื่นชอบและเสพงานภาพถ่ายข้างถนน (Street 
Photography) และได้กดเข้าร่วมกลุ่มสาธารณะ Street Photo Thailand 

แอดมิน หมายถึง ศิลปินช่างภาพที่มีหน้าที่ดูแล ควบคุม ความเรียบร้อย รวมถึงการคัดหรอง
ภาพถ่ายที่สมาชิกโพสต์เข้ามาบนกลุ่มสาธารณะ Street Photo Thailand 

ศิลปะภาพถ่าย (Fine Art Photography) หมายถึง ภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิด และ
มีมุมมองทางศิลปะ รวมถึงการถ่ายทอดจินตนาการของช่างภาพ 

ศิลปะภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) หมายถึง  ภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน หรือ
ภาพถ่ายสารคดีประเภทหนึ่ง (Documentary) ที่ถ่ายในที่สาธารณะ ซึ่งเน้นเรื่องราวชีวิตในเมือง 
ชีวิตประจำวันทั้งบนท้องถนน หรือชุมชนและสังคมรอบตัว เกิดจากการผสมผสานเทคนิคการ
ถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่สื่อถึงสภาพความเป็นจริงเห็นหรือหลอกตาให้เหนือจริง อาจเป็นเรื่ อง
ธรรมดาสามัญหรือแปลกประหลาด เหตุการณ์เหล่าน้ันกระตุ้นให้ช่างภาพถ่ายเก็บช่วงวินาทีดังกล่าว 

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง “ความเป็นตัวตน” (Self-Concept) และลักษณะเฉพาะตน
ของศิลปินช่างภาพและสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การนิยามความหมายตนที่เป็นผลผลิตทางสังคมและมีความเป็นพลวัตอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้บุคคลจะบอกได้ว่าตนเป็นใครนั้นขึ้นอยู่กับ บุคคลนั้นอยู่กับใคร ในสถานการณ์ทาง
สังคมรูปแบบใด และมีแรงจูงใจอย่างไร รวมทั้งเป็นสิ่งที่เกิดจากการมีสัญลักษณ์สำคัญร่วมกัน หรือ
การสร้างความหมายของสิ่งที่เกี่ยวข้องร่วมกัน อันเป็นกระบวนการที่ปรากฏขึ้นมาจากการที่บุคคลนั้น
มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ  

แนวทางการสร้างสรรค์ หมายถึง เทคนิคการถ่ายภาพ วิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่าย รวมถึงการ
สื่อสารความหมายที่ศิลปินช่างภาพเลือกในการสร้างสรรรค์ศิลปะภาพถ่ายข้างถนนภายใต้แนวคิด 
(Concept) ที่ศิลปินช่างภาพกำหนดไว้  

สัญลักษณ์ หมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างและให้ความหมายร่วมกันของกลุ่ม Street 
Photo Thailand ซึ่งจำเป็นต่อการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างเข้าใจภายในกลุ่ม 

การปฏิสังสรรค์ หมายถึง การกระทำระหว่างกันทางสังคม เป็นการกระทำระหว่างบุคคลใน
กลุ่มหรือกลุ่มต่อกลุ่ม มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันด้วยเจตนาและมีความหมายที่เข้าใจกัน 

การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ หมายถึง การกระทำระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร สัมพันธ์กัน
อย่างมีสัญลักษณ์ หรือการกระทำระหว่างกันบนพื้นฐานของความหมายสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลได้ให้
ความหมายแก่สิ่งนั้น โดยการสร้างสัญลักษณ์และความหมายที่เข้าใจร่วมกัน เช่น ภาษา 
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กลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) หมายถึง 
การเชื้อเชิญบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ให้มารวมกลุ่มกัน เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือทำกิจกรรม
ร่วมกัน เช่น กลุ่ม Street Photo Thailand ที่ถูกสร้างเป็นกลุ่มสาธารณะภายใต้ชื่อแฟนเพจเดียวกัน 
เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่กดถูกใจ (Like) แฟนเพจ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มได้มีส่วนร่วมโพสต์แสดง
ความเห็น โพสต์ผลงานภาพถ่ายของตนเอง ทั้งนี้ผู้สร้างกลุ่มจะถูกเรียกว่าผู้ดูแล หรือแอดมิน 
(Admin) เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการกลุ่ม มักจะมีการตั้งกฏ และข้อกำหนดต่าง ๆ  หากมีสมาชิกภายใน
กลุ่ม เป็นจำนวนมาก ผู้ดูแลอาจจะตั้งเพื่อน (Friend) คนอื่น ๆ ให้เป็นผู้ดูแลร่วมเพื่อช่วยดูแลกลุ่มได้ 
สำหรับการเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเชิญทางอีเมล (Email)  การเพิ่ม
เพื่อนที่อยู่ใน Facebook ให้เข้ากลุ่ม รวมทั้งผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นผู้กดขอเข้าร่วมกลุ่มเอง 
 

1.5 ขอบเขตในการวิจัย 

ในงานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดของศิลปินช่างภาพ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและแอดมิน  (Admin) 
กลุ่ม  Street Photo Thailand และชื่นชอบศิลปะภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) 
ทำการศึกษาภูมิหลัง การก่อตัวของกลุ่ม เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก โดยมุ่งศึกษาที่ชุมชนออนไลน์ในกลุ่ม
สาธารณะ ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก เนื่องจากเป็นชุมชนออนไลน์ที่แสดงให้เห็นการปฏิสัมพันธ์กัน
ภายในกลุ่มสมาชิกอย่างชัดเจน และเป็นพื้นที่ที่ศิลปินช่างภาพทั้งผู้ก่อตั้ง ผู้ดูแล รวมไปถึงสมาชิก
ทั่วไป สามารถโพสต์ลงผลงานภาพถ่ายของตนเองได้ ทั้งนี้คอลเลกทีฟ Street Photo Thailand 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้สร้างชุมชนออนไลน์กลุ่ม Street Photo Thailand ในปีเดียวกัน 
ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตวิจัยศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1)  ศิลปินช่างภาพ ที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคอลเลกทีฟ Street Photo Thailand และศิลปิน
ช่างภาพที่ได้รับการขึ้นชื่อเป็นสมาชิกคอลเลกทีฟ Street Photo Thailand (อ้างอิงจากเว็บไซต์ 
www.streetphotothailand.com มีจำนวนทั้งหมด 29 คน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565) 

2)  สมาชิกทั่วไป ในกลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊กของ Street Photo Thailand ซึ่ง
เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความชื่นชอบและสร้างสรรค์งานภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) และ
ร่วมกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่กลุ่มจัดขึ้นมากกว่า 1 ป ี
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1)  เพื่อทราบและเข้าใจถึงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันจน
เกิดเป็นชุมชนออนไลน์ ทราบถึงภูมิหลัง ความเป็นมา และกระบวนการที่ทำให้ชุมชนยังคงดำรงอยู่ 

2)  เพื่อทราบถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟน
เพจเฟซบุ๊ก Street Photo Thailand  

3)  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันผ่านชุมชนออนไลน์เฟซบุ๊ก ของผู้ที่มีความชื่น
ชอบในศิลปะภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

4)  เป็นการขยายพลังอำนาจในการอธิบายไปสู่ระบบออนไลน์ ในเรื่องการสร้างวัฒนธรรม
ย่อยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกลุ่มคนในชุมชนออนไลน์ การใช้สื่อเพื่อสร้างอัตลักษณ์
กลุ่ม และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงการแสดงตัวตนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนี้ 
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1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพที่ 1.5  กรอบแนวคิดงานวิจัย



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเรื่อง “การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในกลุ่ม Street 
Photo Thailand” ในบทนี้เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจใน
ความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของงานวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ทบทวนทฤษฎีและแนวคิดการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วม
ในกลุ่ม Street Photo Thailand เพื่อเข้าใจกระบวนการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ระหว่างกันของ
สมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของศิลปินช่างภาพข้างถนนหรือสตรีท โฟโตกราฟี 
(Street Photography) และสมาชิกทั่วไป กลุ่ม Street Photo Thailand โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1  ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) 
2.1.1  ที่มาและกรอบแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
2.1.2  รากฐานทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
2.1.3  การพัฒนาทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 

2.2  แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) 
2.2.1  นิยามและความหมายของอัตลักษณ ์
2.2.2  อัตลักษณ์สำหรับนักคิดในสายปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic  

Interactions) 
ส่วนที่ 2 ทบทวนแนวความคิดศิลปะภาพถ่ายจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

เพื่อทำความเข้าใจที่มาของพัฒนาการภาพถ่ายจนเกิดภาพถ่ายประเภทสตรีท โฟโตกราฟี  
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะภาพถ่าย และพัฒนาการการเกิดภาพถ่ายแนวสตรีท หรือ

ภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) 
2.3.1  ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ หรือ Modern photography  
2.3.2  ภาพถ่ายแนวสเตรท หรือ Straight Photography  
2.3.3  ภาพถ่ายสารคดี หรือ Document Photography 
2.3.4  ภาพถ่ายข้างถนน หรือ Street Photography 
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ส่วนที่ 3 ทบทวนแนวคิดการสื่อสารชุมชน และชุมชนศึกษา เพื่อทำความเข้าใจการก่อตัว 
ของสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand ซึ่งรวมตัวกันจนเกิดเป็นชุมชนออนไลน์ 

2.4  แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารชุมชนออนไลน ์
2.4.1  ความหมายของชุมชน 
2.4.2  การสื่อสารชุมชนในฐานะพ้ืนที่แห่งความหมาย 
2.4.3  การสื่อสารชุมชนในฐานะพ้ืนที่ชุมชนเสมือน 

ส่วนที่ 4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนที่ 1 ทบทวนทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และการ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมในกลุ่ม Street Photo Thailand เพื่อเข้าใจกระบวนการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์
ระหว่างกันของสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของศิลปินช่างภาพข้างถนนหรือ
สตรีทโฟโตกราฟี (Street Photography) และสมาชิกทั่วไป กลุ่ม Street Photo Thailand โดยมี
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 

2.1 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) 

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ก่อกำเนิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ ทั้งนี้
สังคมวิทยาเป็นสาขาวิชาที่อาจถือได้ว่าเป็นผลิตผลของยุคสมัยใหม่อย่างเต็มตัว  (Turner, 1991)
อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุด แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการศึกษาในทางสังคมวิทยา 
ทำให้เกิดการตั้งคำถามกับวิธีการมองโลก การเข้าถึงความจริงของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็น
ความจริงที่เป็น “แก่นแกน” ของปัจเจกบุคคล แนวคิดหลังสมัยใหม่จึงรื้อถอนความเชื่อเกี่ยวกับ
คุณสมบัติแก่นแกนของปัจเจกภาพ ความเป็นปัจเจกกลายเป็นเรื่องของการนิยาม และทำให้เกิดการ
นิยามความหมายอัตลักษณ์ใหม่  

งานวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในกลุ่ม Street Photo 
Thailand มุ่งสนใจไปที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกภายในกลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟนเพจ
เฟซบุ๊กของ Street Photo Thailand ผู้วิจัยจึงทบทวนทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เพื่อทำความ
เข้าใจสัญลักษณ์ที่สมาชิกเลือกใช้ การสร้างและต่อรองความหมายสัญลักษณ์ภายในกลุ่ม นอกจากนี้
การทบทวนทฤษฎีนี้เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างของอัตลักษณ์จากมุมมองของนักคิดปฏิสัมพันธ์
เชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นมุมมองในยุคสมัยใหม่และแนวคิดหลังสมัยใหม่ เนื่องจากทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดอัตลักษณ์ ที่อธิบายว่าอัตลักษณ์คือ สิ่งเกิดขึ้นในกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
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2.1.1 ที่มาและกรอบแนวคิดทางทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เป็นทฤษฎีสังคมวิทยาที่สนใจสังคมในระดับจุลภาคซึ่งให้

ความสำคัญกับมนุษย์แต่ละคน โดยกรอบทฤษฎีนำเสนอมุมมองทางสังคมวิทยาที่กล่าวถึงวิธีการสร้าง
และรักษาสังคมไว้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ซ้ำ ๆ ระหว่างแต่ละบุคคลในชีวิตประจำวัน เป็นมุมมองที่เกิดขึ้น
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 และถูกพัฒนามาจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ของสำนักคิดต่าง ๆ ที่มี
ความโดดเด่น อาทิ แนวคิดด้านปรัชญา ด้านจิตวิทยา และด้านสังคมวิทยา กลุ่มนักคิดที่อิทธิพลและมี
ส่วนร่วมต่อการพัฒนาแนวคิดมีทั้งนักปรัชญาชาวสก็อต (อาทิ David Hume, Frances Hutceson, 
Adam Smith, Adam Ferguson and others) และนักปรัชญานิยมชาวอเมริกัน (อาทิ William 
James, John Dewey, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead and others) ถึงแม้ว่า
จะมีนักคิดทฤษฎีต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมาก ทว่าคนที่ได้รับยกย่องว่าเป็นต้นกำเนิดของทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ในยุคแรก ๆ จนกระทั่งกลายเป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลอย่างมาก คือนักปรัชญา
ชาวอเมริกัน George Herbert Mead (1934) ผู้สอนวิชาจิตวิทยาสังคมคณะปรัชญา มหาวิทยาลัยชิ
คาโก มีชื่อเสียงทางสังคมวิทยาในฐานะผู้วางรากฐานทฤษฎีแม่บทปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ซึ่งมุมมอง
ทางทฤษฎีของเขาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนและสังคม การเกิดขึ้นของทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เป็นการตอบโต้ต่อมุมมองหลักของสังคมที่ครอบงำสังคมวิทยาอยู่ในขณะนั้น 
กล่าวคือในช่วงเวลานั้นบรรดานักทฤษฎีสนใจศึกษาและสร้างทฤษฎีแต่ในประเด็นโครงสร้างใหญ่ ๆ 
อย่างสถาบันและกระบวนการขนาดใหญ่ เช่น ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม โดย Talcott Parsons 
การศึกษาการกระทำทางสังคม โดย Max Weber  เป็นต้น (Mead, 1934) 
  มุมมองทางสังคมวิทยาที่ครอบงำเหล่านี้มีลักษณะที่ตรวจสอบสังคมในระดับบนลงล่าง (Top-
Down) และมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของสถาบันระดับมหภาคอย่างกลุ่มคนหรือโครงสร้างของความเป็น
ส่วนรวม และสนใจวิธีการที่สถาบันกำหนดสังคม จัดระเบียบและกำกับบุคคล เพื่อที่จะนำเสนอ
มุมมองที่แตกต่างจากกรอบแนวคิดนี้ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึง
กระบวนการของสังคมจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) ขยับจุดสนใจไปสู่กระบวนการระดับจุลภาคที่
เน้นเรื่องปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในลักษณะเผชิญหน้า (Face-To-Face) สนใจความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลแต่ละบุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม เพื่ออธิบายกระบวนการของ
สังคมและเพื่อให้เห็นว่าผู้คนทำความเข้าใจโลกอย่างไร เช่น การจัดแจงความหมายที่ผู้คนมอบให้กับ
สภาวะแวดล้อม (Osborne, 1996) สำหรับนักคิดสำนักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ มองว่าแนวคิดเชิง
โครงสร้างที่แพร่หลายในสังคมวิทยาอยู่ขณะนั้นทำให้ “สังคม” ถูกยอมรับว่าเป็น “สถาบัน” ที่มี
ข้อจำกัดและเป็นตัวกำหนดบุคคลในท้ายที่สุด แต่ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ได้เสนอมุมมองที่
แตกต่างจากแนวคิดดังกล่าว โดยให้มุมมองทางสังคมของบุคคลซึ่งมากกว่า คือ แนวคิดที่แต่ละบุคคล
สามารถสร้างตนได้อย่างอิสระ การที่บุคคลมีลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์และตนเองเป็นคนกำหนด เป็น
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ส่วนสำคัญในการสร้างสังคมโลกในลักษณะที่มีความหมายต่อตัวพวกเขา  (Michael J Carter and 
Celene Fuller, 2015)  

ส่วนสำคัญของแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ คือความคิดที่ว่าบุคคลใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์นัยสำคัญ (Significant Symbols) ในการสื่อสารกับผู้อื่น แทนที่จะพูดถึงวิธีที่สถาบันทาง
สังคมร่วมกันกำหนดและส่งผลกระทบต่อตัวบุคคล นักคิดสำนักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เปลี่ยนความ
สนใจของพวกเขาไปสู่การตีความมุมมองเชิงอัตนัยและวิธีการที่บุคคลเข้าใจถึงโลกของตนจากมุมมอง
ที่ ไม่ซ้ำเดิม นักปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์มักจะให้ความสำคัญกับการให้ความหมายเชิงอัตวิสัย 
(Subjective Meaning) ในการจัดระเบียบทางสังคม เช่น โลกทางสังคมและปรากฎการณ์ทางสังคมที่
ถูกสร้าง ปรับปรุง ผลิตซ้ำ และเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรผ่านการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของบุคคล  
Blumer (1969) ได้ขยายความคิดของ Mead และสรุปหลักการพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
เชิงสัญลักษณ์ได้ดังนี ้

1)  มนุษย์กระทำต่อสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานของความหมายที่สิ่งนั้น ๆ มีต่อตัวเขา 
2)  ปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นภายในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะทั้งในทาง 

กายภาพและวัตถุทางสังคม (ที่เป็นบุคคล) ตลอดจนสถานการณ์ต้องได้รับการกำหนดหรือแบ่ง
ประเภทตามความหมายของแต่ละบุคคล 

3)  ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ได้มาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับ 
สังคมและบุคคลอื่น ๆ 

4)  ความหมายถูกสร้างขึ้นและสร้างใหม่อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการภายใน  
(Interpreting) ในระหว่างการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น  

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ จึงเริ่มด้วยความคิดเรื่องการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และ
สัญลักษณ์ (Symbol) ขยายไปสู่การทำความเข้าใจมนุษย์แต่ละคน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สังคม และสภาพของสังคมมนุษย์ จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าวิธีคิดเชิงปรัชญาและเชิงทฤษฎีที่ตก
ผลึกมาเป็นการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นั้น เป็นการสังเคราะห์มาจากกลุ่มนักคิดที่หลากหลาย อันมี
ผลงานที่สะท้อนอุดมคติแนวโรแมนติก (Romantic Idealism) อย่างเยอรมัน และลัทธิปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) อย่างอเมริกัน รวมถึงส่วนที่เป็นทัศนะด้านจิตวิทยาสังคมในการวิเคราะห์ปัจเจกของ
ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 

เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นของพื้นฐานทางทฤษฎี ผู้วิจัยจึงทบทวนแนวคิดของนักคิดทัศนะ
ต่าง ๆ ที่มีส่วนในการพัฒนาและสร้างแกนของแนวคิดที่เป็นรากฐานให้กับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ George Herbert Mead ที่ทำให้เขาได้พัฒนามุมมองแบบปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์จนมีอิทธิผลต่อแนวทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ในเวลาต่อมา สรุป 3 อิทธิผลที่สำคัญต่อ 
Mead ได้ดังนี ้
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2.1.1.1 อิทธิพลจากทัศนะด้านจิตวิทยาสังคม 
John Dewey (1859-1952) เป็นนักจิตวิทยาสำนักปฏิบัตินิยม (Pragmatism) และ 

นักวิจารณ์ทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อนักสังคมวิทยาสำนักชิคาโก เขาสร้างแนวคิดเรื่องจิตใจ (Mind) 
เพื่ออธิบายความพยายามของมนุษย์ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยจิตใจเป็นกระบวนการที่มี
ความนึกคิดเป็นพื้นฐานรองรับ ทำให้มนุษย์สามารถเผชิญกับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวได้อย่าง
เพียงพอและอยู่รอดในที่สุด เนื่องจากจิตใจช่วยให้บุคคลรู้ได้ว่าวัตถุต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมเป็นอะไร
อย่างไร ประเมินการกระทำว่ามีอย่างไรได้บ้าง และผลของการกระทำจะออกมาเป็นอย่างไร บุคคลจึง
สามารถยับยั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วเลือกแนวทางการกระทำที่จะช่วยให้ปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น (เสริน ปุณณะหิตานนท,์ 2537, น. 28) 

Dewey อธิบายว่า จิตใจ (Mind) ควรพิจารณาในฐานะที่เป็นกระบวนการแทนที่จะ 
เป็นโครงสร้าง กระบวนการทางจิตใจของ Dewey เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการคิด การนิยาม
ความหมาย การสร้างจินตนาการ การแปลความหมาย และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของบุคคล
คนหนึ่ง และเมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้น บุคคลก็จะเลือกแสดงชุดของการกระทำชุดหนึ่ง ดังนั้น จิตใจ
จึงมีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมเพื่อปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

Mead ได้พัฒนาแนวคิดในเรื่องจิตใจของ Dewey ไว้ว่า บุคคลไม่เพียงแต่พยายาม 
ปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังจงใจเลือกสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ
สนองตอบเพื่อให้บรรลุความประสงค์ภายในจิตใจ นอกจากนั้นถ้าบุคคลสอดแทรกตัวตน (Self) เข้าไป
ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตีความหรือแปล
ความหมายของการกระทำทั้งในตอนเริ่มแรกและในตอนที่บุคคลซักซ้อมการกระทำอยู่ในใจ เพื่อเลือก
แนวทางการกระทำที่จะตามมา นั่นแสดงว่าการจัดระเบียบทางสังคมมีลักษณะทั้งคงทน สืบต่อไป 
และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับตัวของจิตใจ รวมทั้งอิทธิพลของตัวตนในการจัดแจงให้เป็นไป
ตามประเภทของตัวตนที่บุคคลยึดถืออยู่ ทั้งนี้ Mead ได้ให้ความหมายของประเภทของตัวตนไว้ว่า 
ขณะที่มนุษย์กำลังเติบโตขึ้นก็จะได้มโนภาพของตัวเองในลักษณะที่เป็นภาพชั่วคราวจากการ
ปฏิสัมพันธ์ในแต่ละสถานการณ์กับบุคคลอื่น ๆ ในแต่ละบุคคล แล้วในที่สุดภาพเหล่านั้นก็จะรวมตัว
หรือ “ตกผลึก” เป็นการมองตนเองอย่างมั่นคงว่า ตนเป็นคนประเภทนี้ประเภทนั้น หลังจากนั้น
พฤติกรรมของบุคคลก็จะมีลักษณะคงเส้นคงวาเพราะอิทธิพลของความพร้อมทางด้านจิตใจ และ
ทัศนคติ (ชุดหนึ่ง) ที่มีลักษณะมั่นคงหรือเพราะความหมายของตัวตนว่าเขาเป็นคนประเภทใด ทั้งนี้จะ
กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ตัวตน (Self) ในภายหลัง 

2.1.1.2 อิทธิพลจากทัศนะด้านจิตวิทยา 
William James (1842-1910) นักจิตวิทยาสำนักปฏิบัตินิยมชาวอเมริกัน 
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มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ที่ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหน้าที่ของจิต (Functionalism) ว่าจิตมีหน้าที่
อย่างไร และได้สร้างแนวคิดสรุปรวบยอด “จิตสำนึก” (Consciousness) ว่าหมายถึงกระบวนการ
ทางจิตใจกระบวนการหนึ่ง James มองว่า การมีจิตรู้สำนึก เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการตระหนักรู้ในตัวตน 
(Self) ของบุคคลหนึ่ง โดยตัวตนเป็นสิ่งประกอบด้วย ทั้งส่วนของสิ่งที่ถูกรับรู้ (Known) และส่วนของ
ผู้รู้ (Knower) ส่วนที่เป็นผู้ถูกกระทำหรือกรรม (Object) และส่วนที่เป็นประธาน (Subject) หรือ
ผู้กระทำ (Agent) พร้อม ๆ กัน James ใช้ศัพท์คำว่า “Me” หรือ “Empirical Ego” เพื่อบ่งบอก
ตัวตนในฐานะที่เป็นสิ่งที่ถูกรับรู้และเข้าใจจากผู้อื่น (Known) และใช้คำว่า “I” หรือ “Pure Ego” 
เพื่อบ่งบอกตัวตนในฐานะที่เป็นผู้รู้ (Knower) เป็นสถานะของตัวตนในการเป็นผู้กำหนดความคิดและ
การกระทำเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ตัวตนของตัวเอง ต่อมา Mead ได้รับแนวความคิดชุดนี้ของ James เข้ามา
ใช้ในทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์โดยตรง 

นักสังคมวิทยาสำนักชิคาโกได้ผนวกทัศนะจิตวิทยาของ James กับปฏิสัมพันธ์เชิง 
สัญลักษณ์ เรื่องความสามารถของมนุษย์ในการที่จะมองตนเองว่าเป็นวัตถุ แล้วสร้างความรู้สึกและ
ทัศนคติต่อตนเองได้เหมือนกับที่มีทัศนคติต่อวัตถุอื่น ๆ นอกตัว ดังนั้นบุคคลจึงสามารถสนองตอบต่อ
ตนเองได้อย่างคงเส้นคงวา เหมือนกับที่สนองตอบต่อคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่เป็นเป้ าหมายของทัศนคติ 
นั้น ๆ 

2.1.1.3 อิทธิพลจากทัศนะด้านสังคมวิทยา 
William Thomas (1863-1974) นับเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญในเร่ืองการศึกษา 

พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างสมาชิกของกลุ่มสังคมกับกลุ่มสังคม
หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาสังกัดอยู่ เขาเป็นผู้หนึ่งที่ก่อตั้งสำนักชิคาโก โดยเริ่มเสนอแนวคิดเรื่อง “การ
นิยามความหมายของสถานการณ์” (Definition Of The Situation) แนวคิดนี้ระบุว่าบุคคลจะ
ตัดสินใจกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเพราะเขาพิจารณาแล้วว่า เขาให้นิยามหรือความสำคัญของ
สถานการณ์นั้นอย่างไรแล้วจึงแสดงการกระทำตามมา กล่าวคือถ้าคนเรานิยามสถานการณ์ว่าเป็นจริง 
ผลที่ปรากฏออกมาภายหลังก็จะเป็นจริงเช่นนั้น ซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นอิทธิพลของความนึกคิดที่มีต่อ
การกระทำของคนเรา ดังนั้นจึงเป็นการนิยามความหมายของสถานการณ์ก่อนที่บุคคลจะตัดสินใจทำ
อะไรลงไป ทั้งนี้แนวคิดระดับจุลภาคดังกล่าวได้มีการพัฒนาต่อมาจนกระทั่งได้กลายเป็นทฤษฎีที่
สำคัญคือ “การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์” (Symbolic Interactionism) (เสริน ปุณณะหิตานนท์, 
2537, น. 28) 
  W.I. Thomas จึงเป็นผู้วางฐานคิดของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ เชิงสัญลักษณ์ โดยเป็น
กลไกในการขยายเนื้อหาทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ในส่วนที่เป็นพัฒนาการของตัวตน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงตัวตน
ของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ งานเขียนของเขาเน้นย้ำในธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็น “สิ่งที่ปั้นแต่งให้เป็นรูป” 
(Plasticity) ได้โดยปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการปั้นแต่งรูปนี้ 



20 
 
Thomas ได้ทำงานร่วมกับ Florian Znaniecki (1882-1959) นักสังคมวิทยาสายโปแลนด์ที่อพยพ
เข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ . 1927  ทั้งคู่ได้ร่วมมือเขียนหนังสือสำคัญ ชื่อ The Polish 
Peasant In Europe And America (1918-1920) ซึ่งเขียนขึ้นจากเอกสารส่วนบุคคล เช่น บันทึกชีวิ
ประวัติ จดหมายโต้ตอบ หรือบันทึกอื่น ๆ ที่ชาวนาเชื้อสายโปแลนด์ซึ่งเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอื่น
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้เขียนกลับไปถึงคนที่อยู่ในโปแลนด์ เอกสารเหล่านี้แสดงถึ งรายละเอียด
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดยทั้ง Znaniecki และ Thomas ได้นำเสนอถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
วัฒนธรรมกับบุคลิกภาพ การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและโครงสร้างทางสังคมของชุมชนชาวโปแลนด์
ที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ ผลงานจากหนังสือเล่มนี้จึงมีชื่อเสียงอย่างมากในสำนักชิคาโก เพราะ
ถือเป็นงานทางสังคมวิทยาช้ินแรกที่ศึกษาผู้ย้ายถิ่นฐาน (สุภางค์ จันทวานิช, 2555, น. 113) 

ทั้ง Thomas และ Znaniecki เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีบุคลิกภาพ ที่อธิบายเน้นความ 
แตกต่างของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างปัจเจกบุคคลและสิ่งแวดล้อม Thomas ยังให้
ความสำคัญกับความหมายที่มีต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ การให้นิยามความหมายนั้นเป็นการสอน 
การชี้แนะในเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เขาชี้ให้เห็นว่า 
คนเรามีการปรับดัดขัดเกลาความหมายและคำจำกัดความของบุคคลแต่ละบุคคลอย่างเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ความสามารถในการสร้างสรรค์ปรับดัดขัดเกลาความหมายและคำจำกัดความต่าง ๆ เหล่านี้
ถือว่าเป็นส่วนแก่นแกนที่สำคัญประการหน่ึงของตัวตน  

Charles Horton Cooley (1866-1928) เป็นอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ 
วางรากฐานทฤษฎีแม่บทต่อ Mead เป็นอย่างมาก เขาเป็นนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันรุ่นแรกที่สนใจ
เรื่องตัวตน Cooley ได้นำแนวคิดจากงานของ James ไปพัฒนาต่อให้มีความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตัวตน (Self) เขาเสนอว่า ตัวตนปรากฏขึ้นมาจากการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น โดยในขณะที่มีการ
กระทำต่อกันนั้นต่างก็แปลความหมายของคำพูดและอากัปกิริยาของกันและกัน ซึ่งจะทำให้ต่างคน
ต่างรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไรในสายตาหรือความคิดของอีกฝ่าย ผลที่ตามมาก็คือบุคคลจะได้ภาพของ
ตนเองหรือความรู้สึกและทัศนคติต่อตนเอง Cooley เรียกกระบวนการนี้ว่า “ตัวตนจากกระจกเงา” 
(Looking-Glass Self) เป็นวิถีทางที่บุคคลสร้างและธำรงตัวตนของเขาผ่านทางภาพสะท้อนจากการ
ประเมินของผู้อื่น โดยอากัปกิริยาของคนอื่นทำหน้าที่เสมือนเป็นกระจกส่องที่บุคคลเห็นและประเมิน
ค่าตนเอง เขาได้แบ่งแยกการวิเคราะห์ตัวตนของคนออกเป็น 3 ขั้นตอน เพื่อการพิจารณาอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ได้แก่ ขั้นตอนแรก การจินตนาการว่าเราต้องเป็นอย่างไรในสายตาผู้อื่น ขั้นตอนที่สอง 
การจินตนาการว่าผู้อื่นตัดสินเราอย่างไร ขั้นตอนสุดท้าย บทสรุปที่วัดได้จากความรู้สึกส่วนตัว (ภูมิใจ
หรือละอาย) (ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย, 2556, น. 19) แนวคิดนี้ยอมรับว่า สังคมมีอิทธิพลมากต่อการ
กำหนดตัวตนของบุคคล เพราะภาพสะท้อนที่ผู้อื่นสร้างให้บุคคลนั้นกลับมาส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับ
ตนเองของบุคคล (สุภางค์ จันทวานิช, 2555, น. 114) 
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นอกจากนั้น Cooley ยังตระหนักว่า ตัวตนเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม  
และได้เสนอแนวคิดเรื่อง “กลุ่มปฐมภูมิ” (Primary Group) คือ กลุ่มขนาดเล็กที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน
โดยตรง มีความสนิทสนมใกล้ชิดกัน ได้แก่ ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน และ “กลุ่มทุติยภูมิ” 
(Secondary Group) เป็นกลุ่มที่ไม่มีความยึดโยงกันเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์แบบเป็นทางการและ
มีพันธะสัญญามากกว่ากลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ พรรคการเมือง สหพันธ์แรงงาน เป็นต้น ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็น
กลุ่มสังคมที่ห่อหุ้มบุคคลอยู่ 

Cooley ได้สร้างแนวคิดนี้เพื่อจะให้เห็นว่าการได้กระจกส่องในกลุ่มสังคมบางกลุ่มมี 
ความสำคัญต่อการเกิดและการธำรงรักษาตัวตนมากกว่าที่จะได้จากกลุ่มอื่น เพราะกลุ่มขนาดเล็กที่
สมาชิกมีความใกล้ชิดและจิตใจผูกพันกันนั้นมีความสำคัญที่สุดในการทำให้เกิดความรู้สึกและทัศนคติ
ต่อตัวเองอย่างมีแบบแผน เช่น เด็กซึ่งมีลักษณะนิสัยเอาแต่ใจตัวเป็นสำคัญ เมื่อได้เรียนรู้ที่จะนำ
ความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นในกลุ่มมาพิจารณา เพื่อปรับแนวทางการกระทำให้เข้ากันได้แล้ว ก็จะ
กลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมในที่สุด (เสริน ปุณณะหิตานนท์, 2537, น. 29) 
ถึงแม้ว่า การขัดเกลาทางสังคมในเริ่มแรกจะกำเนิดขึ้นในกลุ่มปฐมภูมิก่อน ทว่าเมื่อเวลาผ่านไป การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิ 

ประการที่สำคัญ แนวความคิดของ Cooley เรื่องการเห็นตัวตนผ่านกระจกส่องมอง 
ตนและกลุ่มปฐมภูมินั้น เป็นสองแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีของ Mead ซึ่งช่วยให้เขาพัฒนาความคิด
และขยับขยายเน้ือหาทฤษฎีของเขาออกไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 

2.1.2 รากฐานทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
  George Herbert Mead (1863-1931) เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ดังที่
กล่าวไว้ข้างต้น โดยเนื้อหาสาระความคิดของเขาถูกตีพิมพ์ในหนังสือ Mind, Self and Society 
(1943) ซึ่งถูกตีพิมพ์หลังจากที่เขาเสียชีวิต จากแนวคิดของนักคิดที่มีอิทธิพลต่อ Mead ทั้งสามกลุ่ม
ดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหล่อหลอมโครงสร้างสังคมได้อย่างไร 
ในทางกลับกันได้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางสังคมในฐานะเครือข่าย (Network) ของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันมีอิทธิพลหล่อหลอมปัจเจกบุคคลอย่างไร  

Mead ได้นำเอาแนวคิดของ Dewey ของ Cooley และแนวคิดจากจิตวิทยาสำนักพฤติกรรม
นิยมมาผสมผสานเข้าด้วยกัน สำหรับแนวคิดพฤติกรรมนิยมที่มีอิทธิพลกับ Mead มีด้วยกัน 2 ทาง 
ทางแรกคือเห็นด้วยกับความคิดของพฤติกรรมนิยมที่ว่า “มนุษย์ควรจะเข้าใจในแง่ของพฤติกรรมของ
พวกเขา ไม่ใช่ในแง่ของว่าพวกเขาเป็นใคร” อีกทางคือ จงใจที่จะปฏิเสธทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทัศนะ
ของ John B. Watson (Watsonian Behaviorism) โดยเอาสิ่งที่นักพฤติกรรมนิยมไม่เห็นด้วย อัน
ได้แก่ พลวัตภายในจิตใจมนุษย์ เนื่องจากนักพฤติกรรมนิยมปฏิเสธความสำคัญของจิตรู้สำนึกของ
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มนุษย์ในการศึกษาพฤติกรรม ในทางกลับกัน Mead มองว่าตัวตน (Self) ของคนเราเป็นผลผลิตทาง
สังคม (Social Product) เขาพยายามอธิบายว่าตัวตนของคนเราเกิดขึ้นโดยการหล่อหลอมขึ้นภายใน
กรอบของกระบวนการในเชิงพลวัตและเชิงปฏิสัมพันธ์ Mead ไม่เชื่อว่าพฤติกรรมของคนเราเกิดจาก
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือแรงกระตุ้นที่ เกิดจากการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอย่างที่แนวคิด
พฤติกรรมนิยมเชื่อ เขามองว่าการอธิบายโดยใช้ตัวแบบสิ่งเร้าและการตอบสนองนั้นเป็นการอธิบายที่
ผิวเผินเกินไป แทนที่จะอธิบายแบบลดรูปเช่นนั้น ควรจะอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในรูปของ
ผู้กระทำทางสังคม (Active Social Actor) และผู้สะท้อนการกระทำทางสังคม (Reflective Social 
Actor) ซึ่งการกระทำทั้งสองชุดอยู่บนจิตสำนึกที่รู้ตัวของบุคคลที่กระทำ ทั้งนี้คนเราจะมีการวิเคราะห์
กระบวนการทางสังคมอย่างมีจิตสำนึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง Mead ต้องการนำเอาความคิดเรื่องจิตที่
อยู่ “ภายใน” หรือประสบการณ์เชิงอัตวิสัย (Subjective experience) มาใช้ในการศึกษาปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม (Social Interaction) ด้วย เพราะสำหรับ Mead มนุษย์ตอบสนองต่อแรงกระตุ้นใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมด้วยการพิจารณา “ความหมาย” ของแรงกระตุ้นนั้น ๆ และด้วยการ
เลือกสรรแสดงชุดของพฤติกรรมที่ตนคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น และที่มนุษย์สามารถ
กระทำสิ่งน้ีได้เน่ืองจากมนุษย์มี “จิต” และ “ตัวตน” (เชษฐา พวงหัตถ์, 2548, น. 55) 

นอกจากนี้จากแนวคิดปรัชญาลัทธิปฏิบัตินิยม Mead เห็นว่ามนุษย์เป็นอินทรีย์ (สิ่งมีชีวิต) ที่
ต้องมีการกระทำระหว่างกัน มีความสามารถที่จะจัดการกับเงื่อนไขหรือสภาพอันแท้จริงของโลกได้ 
และเมื่อรวมเข้ากับแนวคิดพฤติกรรมนิยมแล้ว จะได้มุมมองใหม่ว่าชีวิตมีพื้นฐานอยู่บนความพยายาม
ที่จะแสวงหาวิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขของสถานการณ์ แล้วหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้แบบ
แผนพฤติกรรมที่นำมาซึ่งการตอบสนองความต้องการได้อย่างพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจตามมุมมอง
ปฏิบัตินิยมคือ ความสำเร็จในการปรับตัว ที่น่าสนใจคือ Mead ได้นำเอาหลักทฤษฎีของ Charles 
Darwin ผู้สร้างทฤษฎีวิวัฒนาการมาประยุกต์ใช้ด้วย จากหลักที่ว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่รอด (The 
Survival of the Fittest) ส่วนผู้ที่ไม่เหมาะสมย่อมจะล้มหายตายจากไป อะไรก็ตามที่ช่วยทำให้การ
อยู่รอดของอินทรีย์เป็นไปได้ง่าย ก็จะยึดถือหรือเก็บรักษาไว้ การกระทำภายในอินทรีย์และการ
กระทำระหว่างกันในบรรดาอินทรีย์ที่สามารถอำนวยให้เกิดความร่วมมือกันซึ่งจะมีส่วนช่วยการ
ปรับตัวให้อยู่รอดได้ สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกยึดถือไว้แล้วนำมาใช้ (กระทำ) อยู่เรื่อย ๆ  

Mead ได้จัดรูปแบบความคิดที่กระจัดกระจาย เชื่อมโยงความคิดเรื่องจิตใจหรือกำเนิดของ
จิตใจและตัวตนภายในบริบทของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แล้วโยงเข้าหาการก่อรูปโครงสร้างสังคม
หลังจากนั้นได้แสดงให้เห็นว่าสังคมจะอยู่รอดได้ก็เพราะสมาชิกมีความสามารถที่จะใช้ความสำนึกคิด
รู้จักตัวเองและเข้าใจคนอื่น ดังนั้นผลงานของ Mead ในกรอบปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์จึงอยู่ที่การ
วิเคราะห์ความเกี่ยวพันระหว่าง 3 สิ่ง ดังนี้ 1. จิตใจ 2. ตัวตน และ 3. สังคม (เสริน ปุณณะหิตานนท์, 
2537) 
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2.1.2.1 จิตใจ (Mind) 
Mead ได้นิยาม จิต (Mind) ว่า เป็นความสามารถในการใช้สัญลักษณ์ที่มี 

ความหมายทางสังคมร่วมกัน เพื่อแสดงความคิดและความรู้สึกผ่านภาษาทั้งอวัจนภาษาและวัจ
นภาษา ซึ่งขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์นัยสำคัญ (Significant Symbols) หรือสัญลักษณ์ที่ทำให้คนหลายคน
เข้าใจความหมายตรงกัน เช่น ทารกเรียนรู้ภาษาและตอบสนองเมื่อพ่อแม่พูดกับเขา โดยแลกเปลี่ยน
สัญลักษณ์นัยสำคัญและสามารถทำนายการตอบสนองของผู้อื่นต่อสัญลักษณ์ที่ตนใช้ โดยทารกจะ
เลือกสรรท่าทางต่าง ๆ (Gesture) ที่เขาแสดงออกไปอย่างเดาสุ่มกับพ่อแม่ที่ทำให้พ่อแม่กระทำตอบ
ในทางบวก เช่น การหัวเราะ การร้องไห้ การเลือกสรรท่าทางทั้งจากเดาสุ่มและจากการสอนของพ่อ
แม่นี้ ดำเนินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งพบ “ความหมายทั่วไป” (Common Meaning) ของท่าทางที่เข้าใจ
ตรงกัน จากนั้นท่าทางต่าง ๆ ก็มีความหมายถึงสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะขึ้น นั่นหมายความว่าจิตไม่ใช่สิ่งที่
มีแต่กำเนิด แต่เป็นผลผลิตทางสังคม (Social Product) นอกจากนี้จิตใจสำหรับ Mead เป็นการคิด
เชิงสร้างสรรค์ หรือการสะท้อน หรือความคิดในการแก้ปัญหา คือวิธีการ กลไก หรือเครื่องมือที่ได้มา
จากสังคม ด้วยเหตุนี้มนุษย์แต่ละคนจึงสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้ จิตไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับสังคม แต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การ
จัดระเบียบโครงสร้างทางสังคม จิตสามารถสร้างหรือแก้ไขโครงสร้างสังคมได้ จิตสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถของมนุษย์ในการคิดในใจจากสิ่งที่รับรู้ การคิดกำหนดสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์ 
แปลงความหมายของท่าทางเป็นสัญลักษณ์ และแสดงออกผ่านการกระทำหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ 
เพื่อบรรลุความพึงพอใจหรือเป้าหมายของการกระทำนั้น ๆ ของมนุษย์  (Singelmann, 1972, p. 
416) 

เมื่อมนุษย์มีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นผ่านการใช้ภาษาจึงเกิดกระบวนการพัฒนาจิต  
จิตถูกพัฒนาจากการเรียนรู้ภาษาและข้อจำกัดต่าง ๆ เรื่องบรรทัดฐานทางสังคม คุณค่าทางวัฒนธรรม 
รวมถึงแนวทางที่จะมีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการปฏิสัมพันธ์ เช่น การเรียนรู้คำว่า 
“ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ซึ่งคำเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ทางวัฒนธรรมของความสุภาพ ทั้งยังสร้าง
เอกลักษณ์ของตนเองที่จะแสดงให้เห็นถึงความสุภาพนี้และกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในแต่ละกลุ่ม 
(West & Turner, 2010) เมื่อมนุษย์รับรู้และตีความท่าทางต่าง ๆ ได้ นั่นหมายความว่ามนุษย์มี
ความสามารถ “สวมบทบาทของผู้อื่น” (Perspective Taking) หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Take 
The Role Of The Other) ทั้ งนี้ เป็ น เพ ราะจิ ตของมนุ ษ ย์ เป็ น การส นทนาภาย ใน  (Inner 
Conversation) ที่ใกล้เคียงกับความคิด (Thought) มนุษย์ไม่สามารถสร้างบทสนทนาในใจได้หาก
ปราศจากสิ่งเร้าจากสังคมและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการบรรลุทาง
ความคิด คือ “การรับรู้บทบาท” (Role Taking) เป็นการสนทนาภายในโดยการคิดว่าตนเป็นผู้อื่น
และสามารถแสดงบทบาทของผู้อื่นได้ หมายความว่ามนุษย์สามารถนึกคิดตามแนวทางของบุคคลอื่น
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เพื่อการอยู่รอดได้ เช่น การพยายามจินตนาการว่าบุคคลอื่นจะมีมุมมองต่อสิ่งหนึ่ งอย่างไร 
(Imaginative Rehearsal) และสามารถหักห้ามการปฏิบัติที่ไม่ควร หรือพยายามจะทำในสิ่งที่คิดว่า
ผู้อื่นจะทำ เข้าใจถึงความตั้งใจของผู้อื่นและมีความเห็นใจผู้อื่น จนสามารถตอบสนองการปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่นได้อย่างดี (สัญญา สัญญาวิวัฒน,์ 2550, น. 161-162) 

2.1.2.2 ตัวตน (Self) 
มนุษย์สามารถให้ความหมายตนเองได้เหมือนกับการให้ความหมายสิ่งต่าง ๆ  

สัญลักษณ์หรือบุคคลอื่น ๆ โดยให้ความหมายกับตัวของเขาเสมือนเป็นสิ่งหรือบุคคลอื่นเหมือนกัน 
ดังนั้นการตีความจากท่าทางต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ประสานงานระหว่างมนุษย์ด้วยกัน แต่ยังสามารถนำมา
ประเมินผลตนเองได้ ตัวตนจึงเป็นความสามารถในการคิดออกไปนอกตัว แล้วมองสะท้อนกลับมา
เหมือนกับที่ผู้อื่นมองเรา ดังเช่นแนวคิดของ Cooley เรื่อง “กระจกส่องตน” (Looking-Glass Self) 
(West & Turner, 2010) Mead กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้ “ภาพตนเอง” (Self-Image) จากสายตาของ
ผู้อื่นที่สัมพันธ์กับตนมาระยะหนึ่ง ภาพตนเองในลักษณะชั่วคราวนี้จะค่อย ๆ ฝังลึกจนกระทั่ง
กลายเป็น “ความคิดเกี่ยวกับตนเอง” (Self-Conception) ที่เป็นเสมือนวัตถุอย่างหนึ่งที่มีความ
สม่ำเสมอ เป็นบุคคลประเภทหนึ่ งที่มีท่ าทางโน้มเอียงที่จะชอบสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง  (Disposition) 
กลายเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลนั้น (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2550, น. 163) มนุษย์จึงเรียนรู้ที่จะทำ
ความเข้าใจว่าผู้อื่นคิดอะไร ตีความสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไร ตลอดจนรับรู้เกี่ยวกับตัวมนุษย์เอง
อย่างไร เกิดเป็นตัวตนและความคิดเกี่ยวกับตนเอง เช่น แพทย์ต้องแสดงท่าทีห่วงใยความเจ็บป่วยของ
คนไข้ เพื่อให้คนไข้เกิดความประทับใจ จากสถานการณ์ที่ตีความว่าคนไข้มีความเครียด และสร้างภาพ
ตนเองเป็นแพทย์ที่ห่วงใยคนไข้ 

ตามความคิดของ Mead ธาตุแท้ของตัวตนคือลักษณะสะท้อนกลับ ตัวตนเป็นบุคคล 
ขึ้นมาได้เพราะความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคนอื่น ๆ จากความสามารถของบุคคลในการรับทัศนคติของคน
อื่น ๆ เข้ามาในจินตนาการของเขา ตัวตนของบุคคลจึงมีลักษณะเป็นผู้ถูกระทำจากการสะท้อนของ
ตนเอง ตัวตนของบุคคลนั้นเริ่มจากกระบวนการของจิต และพัฒนามาจากการรับรู้บทบาทชนิดหนึ่งที่
จินตนาการว่าเรามองออกไปที่คนอื่น สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2559) กล่าวว่า  

จิตของบุคคลเป็นการสนทนาภายในที่สามารถใช้สัญลักษณ์ร่วมกับสังคมในการสื่อ
ความหมาย โดยบุคคลสามารถสร้างความเข้าใจร่วมกับบุคคลอื่นโดยผ่านการใช้
ภาษาร่วมกัน ตัวตนของบุคคลเริ่มต้นจากจุดนี้ คือ มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่ภายในที่
สามารถแสดงออกทางภาษาที่เป็นไปตามจิตต้องการ การวิเคราะห์ตัวตนของบุคคล
จึงอาจผ่านภาษาที่แสดงออกมาจากจิตของบุคคล  

“การพัฒนาตัวตน” เป็นอีกแนวคิดที่สำคัญของ Mead ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมของ 
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คนเราจะขึ้นอยู่กับขึ้นตอนในการพัฒนาตัวตน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  

Preparatory Stage ขั้นตอนแรก เป็นขั้นตอนของการกระทำเลียนแบบที่เด็กทารก 
อายุแรกเกิดถึงประมาณ 2 ขวบมักจะแสดงการเลียนแบบท่าทางการกระทำและเสียงของผู้อื่น เช่น 
เราคงจะเคยเห็นเด็กทารกเลียนแบบการยิ้มและการโบกมือ การเลียนแบบท่าทางและการกระทำใน
ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมการสำหรับขั้นตอนต่อไปที่เด็กจะเริ่มเลียนแบบบทบาท 

Play Stage เป็นขั้นของการเล่น โดยเด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 4 ปี จะเริ่มต้นเรียนรู้ 
การยักย้ายสัญลักษณ์ผ่านการทำความเข้าใจกับภาษา จากที่เคยเลียนแบบท่าทางในขั้นตอนแรก เด็ก
จะเริ่มเรียนรู้ความหมายของสัญลักษณ์มากขึ้น ในช่วงนี้เด็กจะเริ่มแสดงการกระทำหรือแสดงการ
เลียนแบบบทบาทของผู้อื่นผ่านการเล่น เด็กจะหัดเล่นเป็นแม่ พ่อ ครู หมอ นักร้อง นักแสดง สิ่งที่
แตกต่างออกไปจากขั้นตอนแรกก็คือ ในขั้นตอนนี้เด็กจะไม่ได้ตอบสนองต่อการคาดหวังของผู้อื่น ทว่า
เด็กแสดงออกเป็นการตอบสนองต่อการกระทำเชิงสังคมของตัวเด็กเอง ดังนั้น เด็กจะเริ่มสร้างตัวตน
โดยการใช้การตอบสนองของเขาเป็นเครื่องมือ เด็ก ๆ จะเล่นด้วยกันตัวต่อตัว โดยมีการตระหนักรู้ใน
บทบาทของเด็กที่มาร่วมเล่นด้วยกัน การเลียนแบบบทบาทจึงเกิดขึ้น และทำให้เด็กเริ่มเข้าใจใน
บทบาทของสังคม ตลอดจนเริ่มที่จะจัดระเบียบระบบของการตอบสนองของตนในฐานะเป็นองค์รวม
มากขึ้น 

Game Stage ขั้นตอนที่สาม เป็นขั้นของการเล่นเกม Mead มักจะอธิบาย 
เทียบเคียงกับการเล่นฟุตบอล เด็กอายุระหว่าง 4 ถึง 6 หรือ 7 ปี จะมีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากขั้นตอนที่แล้วไปอย่างมาก โดยเด็กจะเริ่มเรียนรู้กฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม เด็กเริ่ม
ตระหนักระวังกับทัศนคติของผู้อื่นทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเกมและเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อทัศนคติ
เหล่านั้น  สำหรับขั้นตอนนี้เด็ก ๆ จะมีหลายตัวตนในลักษณะที่เป็นภาพชั่วคราว เด็กจะเริ่มสวม
บทบาทของผู้อื่น ทำให้สามารถแยกแยะได้ว่าบทบาทที่แตกต่างกันของแต่ละคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น
เป็นอย่างไร ประสบการณ์ภาพรวมของทีมเวิร์คจะรวมตัวตกผลึกเป็นการมองเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าเป็น
คนประเภทใด จนในที่สุดก็มาถึงวัยที่สามารถรับบทบาทคนทั่ว ๆ ไปมาแสดงอยู่ในใจได้ หรือสามารถ
ตระหนักในทัศนคติของชุมชนต่อสิ่งต่าง ๆ หรือสามารถรับเอาความเชื่อทั่ว ๆ ไป ค่านิยมและบรรทัด
ฐานในปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ อันหลากหลายที่ตนเกี่ยวข้องอยู่ ทำให้ต้องแสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้อื่นในชุมชนนอกเหนือไปจากความคาดหวังของกลุ่มคนที่ตนรู้จักคุ้นเคย การ
พัฒนาตัวตนมาถึงขั้นที่สามารถสวมบทบาทของบุคคลทั่วไปนี้ Mead เรียกว่า “The Generalized 
Other” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มท่าทีทางสังคม เช่น เวลาคิดที่จะทำไม่ดีแล้วเกิดการระงับยับยั้ง
พฤติกรรมเพราะกลัวคนในสังคมจะว่าตน  

เมื่อตัวตนได้พัฒนาถึงขั้นสุดท้ายแล้ว แสดงว่าบุคคลสามารถนึกคิดไปถึงปฏิสัมพันธ์ 
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ในทางอ้อมกับคนอื่น ๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไปภายในกรอบของความเชื่อ  ค่านิยม และบรรทัดฐาน
ร่วมกัน ในที่สุดก็จะทำให้ตระหนักในชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม สรุปได้ว่า การกระทำของ
บุคคลในทัศนะของ Mead จิตรู้สำนึกของตัวตนจะมีอยู่จริงก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้เข้าใจในทัศนคติเชิง
สังคมของผู้อื่นที่มีต่อเขา โดยกระบวนการสรุปหลักคิดของผู้อื่นได้ทำให้บุคลิกภาพก่อรูปขึ้น ดังนั้น
โครงสร้างของตัวตนก็คือการสะท้อนหรือการแสดงออกของแบบแผนทั่วไปของกลุ่มสังคมที่มีอยู่จริงใน
สังคมนั้น (เสริน ปุณณะหิตานนท,์ 2537) 
  “I” และ “Me” ทัศนะของ Mead 

จุดเด่นที่สุดในการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ Mead ได้เสนอไว้ คือการอธิบายให้เห็นว่า 
ตัวตนไม่ใช่โครงสร้างที่ตายตัว แต่เป็นกระบวนการที่ลื่นไหลระหว่างส่วนประกอบของตัวตนที่แยก
ออกเป็น 2 หน้า คือ “I” และ “Me” เขายังสังเกตอีกว่าการใช้ภาษาของมนุษย์สามารถเป็นทั้ง
ประธานหรือผู้กระทำ (Subject) และกรรมหรือผู้ถูกกระทำ (Object) ได้ด้วยตัวมันเอง Mead เรียก
ตัวตนที่เป็นประธานนี้ว่า “I” คือเราเป็นผู้กระทำ และตัวตนที่เป็นกรรมว่า “Me” คือเราที่เป็นผู้
สังเกตการณ์การกระทำของเราเอง  ซึ่ง “I” เป็นการตอบสนองที่มีต่อทัศนคติของคนอื่น ๆ เป็น
สัญชาตญาณที่เกิดขึ้นเองควบคุมไม่ได้และสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมทางสังคมเป็นการกระทำที่เกิดขึ้น
เองจากอำนาจภายใน (Spontaneous) ส่วน “Me” คือการสะท้อนกลับ เป็นชุดของทัศนคติของคน
อื่น ๆ ที่มีการจัดระเบียบซึ่งคน ๆ หนึ่งรับไว้ ทัศนคติของคนอื่น ๆ จะก่อให้เกิด “Me” ที่มีการจัด
ระเบียบ และคนจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นแสดงออกมาเป็น “I” ในฐานะที่เป็น “Me” เช่น “I” เป็นคนที่
ชอบเที่ยวกลางคืน แต่ “Me” ต้องเตือนตัวเองเสมอว่าตนเป็นนักเรียน มีการบ้านและงานที่ต้องทำให้
เสร็จ และตระหนักว่านักเรียนที่ชอบเที่ยว สังคมจะมองว่าเป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียน “Me” จึงเป็นผลผลิต
ของการรับรู้ทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อตัวเรา เมื่อ “I” ได้กระทำอะไรลงไปแล้ว “Me” จะพิจารณาว่า
คนอื่นยอมรับการกระทำนั้นหรือไม่อย่างไร “Me” จะทำตัวเป็นคนอื่นที่มองดูการกระทำของ “I” ใน
ขณะเดียวกัน “I” จะมีปฏิกิริยาได้หลายอย่างต่อ “Me” เช่น แก้ไขการกระทำ เลิกกระทำ หรือ
กระทำโดยไม่แยแสท่าทีของคนอื่น ดังนั้น “Me” ไม่สามารถรับรู้ได้ถ้าปราศจาก “I” ตัวตน (Self) จึง
เป็ น ก ระบ วน การที่ ผ สมผสาน ระห ว่ าง “I” และ  “Me” (West & Turner, 2010 ; เส ริน 
ปุณณะหิตานนท,์ 2537; วารุณี ภูริสินสิทธิ,์ 2535, น. 68-69) 

แนวคิดเก่ียวกับ “I” และ “Me” จากงานวิจัยของทั้ง James และ Mead ได้นำมา 
สู่ข้อสรุปที่น่าสนใจในเรื่องของการสลับปรับเปลี่ยนภายในตัวตนของคน กล่าวคือ ตัวตนที่คน ๆ หนึ่ง
แสดงออกไปสู่สายตาผู้อื่น (I) เอาเข้าจริงแล้ว คนผู้นั้นอาจไม่ได้รับรู้และเข้าใจตัวตนของคน ๆ นั้นใน
แบบเดียวกันกับคน ๆ หนึ่งต้องการให้เป็นอย่างนั้นก็ได้ (Me) เพราะ Me คือภาพลักษณ์ของคนคน
นั้น ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกผู้อื่นมองและรับรู้ (ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย, 2556)  
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2.1.2.3 สังคม (Social) 
Mead เชื่อว่าสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการปรับตัวระหว่างการ 

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ สังคมจึงอาจถูกสร้างขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ  ตามการปฏิสัมพันธ์
ด้วยสัญลักษณ์ระหว่างบุคคลหรือในแต่ละบุคคล กล่าวคือ สังคมเกิดขึ้นโดยผ่านสัญลักษณ์ที่เป็นภาษา 
บุคคลใช้ภาษาสื่อสารติดต่อกันทำให้เข้าใจประโยชน์ของการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน เช่น 
สามารถจะทำงานใหญ่ที่ไม่สามารถทำคนเดียวได้ สามารถช่วยกันคิดเรื่องที่ยากได้ บุคคลจึงมาอยู่
ร่วมกันเป็นสังคม อย่างไรก็ตามทั้งการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมกระทำผ่าน
กระบวนการของจิตและตัวตน สังคมตามทรรศนะของ Mead จึงเป็นการกระทำระหว่างกันที่จัด
ระเบียบแล้วและมีแบบแผนของบุคคลต่าง ๆ การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะจิต (Mind) เพราะถ้า
ไม่มีจิต บทบาทและการคิดหาทางเลือกต่าง ๆ ของกิจกรรมก็ไม่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับ 
ตัวตน (Self) ด้วย เพราะตัวตนเกิดจากความสามารถในการมองเห็นและประเมินค่าตนเองจากสายตา
คนอื่น จากการมองเห็นและสวมบทบาทเป็นผู้อื่นจึงเกิดการควบคุมทางสังคมที่ทำให้สามารถประสาน
กิจกรรมที่แตกต่างกันได้ กล่าวคือ จิตสร้างตัวตน ตัวตนสร้างและตอบสนองต่อสังคมที่เขาดำรงอยู่ 
(สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2550, น. 164-166) Mead กล่าวว่า จิตและตัวตนได้รับผลกระทบจาก 2 ส่วน
ในสังคม คือ บุคคลเฉพาะ (Particular Others) และกลุ่มท่าทีของสังคม (Generalized Others)  

บุคคลเฉพาะ (Particular Others) หมายถึงคนในสังคมที่มีความสำคัญต่อบุคคล 
นั้น ๆ เช่น สมาชิกครอบครัว เพื่อน หัวหน้างาน คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับบุคคลเฉพาะเพื่อจะ
ได้รับความรู้สึกของการเป็นที่ยอมรับในสังคม (Social Acceptability) และความรู้สึกของความเป็น
ตัวตน (Sense Of Self) อัตลักษณ์ของบุคคลเฉพาะและบริบท มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของการเป็นที่
ยอมรับในสังคมและความรู้สึกของความเป็นตัวตน บุคคลมักพบกับสถานการณ์ที่ความคาดหวังของ
บุคคลเฉพาะขัดแย้งกับคนอื่น ๆ เช่น พ่อแม่คาดหวังให้ทำงานหนักเพื่ออนาคต ในขณะที่กลุ่มเพื่อน
คาดหวังให้ไปเที่ยวและสังสรรค์ด้วยกัน จึงเกิดความรู้สึกขัดแย้งขึ้นในใจของบุคคล 

กลุ่มท่าทีของสังคม (Generalized Others) หมายถึง สังคมเป็นรูปแบบของกลุ่ม 
หรือกิจกรรมที่ได้รับการจัดระเบียบแล้วควบคุมโดยบุคคลสำคัญต่าง ๆ โดยกลุ่มสังคมจะมีค่านิยม 
ประสบการณ์และความเข้าใจร่วมกัน เป็นทัศนคติของชุมชนส่วนรวม มุมมองทางสังคมที่คนทั่วไป
ยึดถือเชื่อว่า เชื้อชาติ เพศสภาพ วิถีทางเพศ ชนชั้นทางเศรษฐกิจ เป็นตัวกำหนดอัตลักษณ์ของบุคคล 
(Personal Identity) ซึ่งมุมมองทางสังคมประกอบด้วย 3 แนวทางดังนี ้

1)  บุคคลเรียนรู้ด้วยการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ซึ่งมีค่านิยมทางวัฒนธรรม 
ภายในและส่งผ่านออกมา เช่น การเปิดรับมุมมองทางสังคม (Social View) เกี่ยวกับเพศสภาพ 
(Gender) ผ่านการเล่นกับเพื่อนในวัยเด็ก Carol Martin, Richard Fabes, Stephanie Evans และ 
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Heidi Wyman (2000) พบว่าเด็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบครึ่ง ถึง 7 ขวบ มีความต้องการเล่นกับเพศ
เดยีวกันมากกว่า เขาคิดว่าเพื่อนเพศเดียวกันจะยอมรับพฤติกรรมของมากกว่าเล่นกับเพศตรงข้าม 

2)  บุคคลเรียนรู้ทัศนะทางสังคม (Social Perspective) ร่วมกันผ่านทาง 
สื่อและสถาบันทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางวัฒนธรรม เช่น เราสามารถเรียนรู้ความเป็น
ปัจเจกนิยมของอเมริกาผ่านสื่อภาพยนตร์ที่นำเสนอถึงบุคลิกภาพที่มั่นใจของนักแสดง และรูปแบบ
การดำเนินชีวิตที่เป็นอิสระ 

3)  สถาบันทางสังคมที่จัดระเบียบสังคม โดยการสื่อสารมุมมองทางสังคมที ่
ควรยอมรับจากค่านิยมที่สนับสนุน เช่น ระบบยุติธรรมที่สื่อสารให้คนในสังคมให้คุณค่ากับกฎหมาย
และยอมรับกฎเกณฑ์ตามกฎหมายรวมทั้งผู้กระทำผิดคือผู้ที่ต้องได้รับการลงโทษ (West & Turner, 
2010) 

สรุปความสัมพันธ์ของจิต ตัวตน และสังคมได้ว่า ตัวตนของบุคคลเป็นผลสะท้อน 
จากจิตที่รับรู้โลกภายนอกและนำไปประยุกต์ใช้ในสังคม ตัวตนของมนุษย์เป็นอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับ
โครงสร้างส่วนลึกที่สังคมกำหนดจิต และจิตกลับไปย้อนรับใช้สังคม จิตคิดอย่างนี้จึงมีตัวตนแบบนี้ 
และแสดงออกทางสังคมไปตามนั้น ในขณะเดียวกันเพราะสังคมเป็นแบบนี้จึงสร้างบุกคลิกภาพให้เป็น
อย่างนี้และนำไปสู่ตัวตนตามนั้น (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2559) มนุษย์ทั้งสร้างตนเองขึ้นมาเป็นตัวตน 
โดยไม่ได้ถูกสร้างโดยสังคมและเป็นผู้สร้างสังคมหรือโครงสร้างสังคมขึ้นมาเองด้วย 
 

2.1.3 การพัฒนาทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
นักทฤษฎีจำนวนหนึ่งได้นำแนวความคิดเชิงทฤษฎีของ Mead ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลงานชิ้นแรก ๆ ของ Mead เป็นการนำคำบรรยายของเขามาตีพิมพ์ในลักษณะเป็นคำพูดบอกเล่า 
แต่ต่อมาก็มีการนำงานของเขามาเรียบเรียงใหม่เป็นกิจจะลักษณะของทฤษฎีมากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่นั้น
มาจึงมีผู้สานต่องานของ Mead ออกไป ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์กลายเป็นทฤษฎีที่มีกลุ่มทฤษฎีย่อย ๆ 
กำเนิดขึ้นเป็นชุด ๆ ภายใต้ร่มของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ อาทิ ทฤษฎีเรื่องตัวตน (Self-
Theory) ทฤษฎีบทบาท (Role-Theory) ทฤษฎีกลุ่มอ้างอิง (Reference Group Theory) เป็นต้น 

การเติบโตของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ที่แตกออกไปเป็นทฤษฎีย่อย ๆ นั้น นำไปสู่
การถกเถียงถึงวิธีวิทยาในการวิจัยที่เหมาะสมกับการพัฒนาทฤษฎีนี้ ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นสะท้อนให้
เห็นจุดยืนของนักคิดทฤษฎีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์มี
การพัฒนาโดยเน้นตามแนวทาง 3 สำนักความคิด ได้แก่งานของ Herbert Blumer สำนักชิคาโก 
(The Chicago School) Manford Kuhn ส ำนั ก ไอ โอวา  (The Iowa School) และ  Sheldon 
Stryker สำนั กอิ น เดี ยน า (The Indiana School) อย่ างไรก็ ต าม  Herbert Blumer เป็ นคน
บัญญัติศัพท์เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของสัญลักษณ์และเป็นคนแรกที่กำหนดความคิดของ Mead ใน
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ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธี เฉพาะสำหรับการศึกษา ในขณะที่ Kuhn และ Stryker 
นำเสนอแนวคิดทฤษฎีส่วนมากโดยอ้างอิงจากงานของ Mead ซึ่งแตกต่างจากงานของ Blumer เพื่อ
ทำความเข้าใจและตรวจสอบวิธีการทางทฤษฎีเหล่านี้เพิ่มเติมว่าพวกเขาสร้างความเข้าใจร่วมกันทาง
ความคิดอย่างไร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ทั้ง 3 สำนักความคิด ดังน้ี 

2.1.3.1 ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ในแนวคิดของสำนักชิคาโก  (The Chicago 
School)………… 
สำนักชิคาโก คือ สำนักคิดทางสังคมวิทยาที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ในระหว่าง 

ปี 1882-1930 หลังจากการสิ้นสุดของนักสังคมวิทยายุคคลาสสิคที่จบลงด้วย Max Weber แล้ว 
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่กำเนิดในยุโรปได้ขยายตัวไปสู่ทวีปอเมริกา นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันรุ่นแรก
จึงได้แก่สำนักชิคาโก ลักษณะเด่นของสำนักนี้คือ การปูพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์ในระดับจุลภาค และให้ความสำคัญกับการศึกษาสังคมโดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจาก Emile Durkheim ในแนวปฏิฐานนิยม (Positivism) แต่ส่วนที่สำนักนี้ได้ริเริ่มใหม่คือ 
การศึกษาสังคมวิทยาแนวจิตวิทยาที่เน้นความเข้าใจเรื่องตัวตน (Self) ของมนุษย์ (สุภางค์ จันทวานิช, 
2555) แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์สำนักชิคาโก มองสังคมว่าเป็นกระบวนการของกิจกรรมความ
ร่วมมือกันระหว่างปัจเจกบุคคลที่มีลักษณะพลวัต สังคมเป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมิใช่ระบบหรือโครงสร้างเชิงภววิสัย ผู้วิจัยเลือกนักทฤษฎีที่มีอิทธิพลสูงสุดที่
พัฒนาทฤษฎีของตนมาจากจิตวิทยาสังคมของ George Herbert Mead ดังต่อไปนี ้

Herbert Blumer  (1900-1987) 
ตัวแปรหลักของปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ถูกพัฒนาโดย Blumer (1969) ที่  

University of Chicago ในทศวรรษที่ 1950 เขานำแนวคิดพฤติกรรมทางสังคมที่ เป็นรากฐาน
ปรัชญาของ Mead มาพัฒนาเป็นแนวคิดและระเบียบวิธีทางสังคมวิทยา แม้ว่าบางคนอาจมองว่า
แนวคิดการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของเขาคล้ายกับแนวคิดเกี่ยวกับ “การนิยามความหมายของ
สถานการณ์” โดย W.I. Thomas (1931) มากกว่าสิ่งที่ถูกค้นพบในการทำงานของ Mead (Collins, 
1994) Blumer วางรากฐานสำหรับกระบวนทัศน์ทางทฤษฎีใหม่ด้วยกันหลายทาง ซึ่งท้าทายต่อ
รูปแบบของระเบียบวิธีและญาณวิทยาที่เป็นที่ยอมรับของสังคมวิทยา ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์
ทัศนะของ Blumer มีอิทธิพลมากที่สุดในสังคมวิทยา ผู้ถือคติการกระทำระหว่างกัน (Interactionist) 
ส่วนใหญ่มักศึกษาสอดคล้องกับทัศนะของเขาในระดับหนึ่ง 

Blumer เน้นย้ำถึง “ตัวตน” (Self) จากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนั้นเกิดขึ้น 
ได้อย่างไร (Denzin, 1992) เขามีมุมมองเหมือนกับ Mead ที่เห็นปัจเจกบุคคลในแบบที่มีส่วนร่วมใน 
“การกระทำระหว่างกันทางความคิด” (Mind Action) กล่าวคือ มนุษย์ไม่ได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับตัวเอง
และความสัมพันธ์ของเขากับผู้อื่น ในบางครั้งบุคคลมีกระบวนการภายในที่เป็นการกระทำทาง
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ความคิดอย่างมีสติอยู่ตลอดเวลา โดยรู้ว่าพวกเขาจัดการกับสัญลักษณ์และต่อรองความหมายของ
สถานการณ์อย่างไร (Mead, 1934) Blumer สะท้อนแนวคิดของ Mead ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ต้องเริ่มศึกษาที่การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และความสัมพันธ์ของพวกเขา ซึ่งเป็น
ความคิดที่แปลกใหม่ในมุมมองสังคมวิทยาอเมริกันในยุคแรก เนื่องจากมองบุคคลและสังคมเป็นหน่วย
ที่แยกกัน  (Meltzer & Petras, 1970) 

จุดสำคัญของแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ตามทัศนะของ Blumer มุ่งเน้นไปที ่
กระบวนการของปัจเจกบุคคลในฐานะตัวแสดงที่สร้างและผลิตซ้ำประสบการณ์จากการกระทำ
ระหว่างกันของมนุษย์ในครั้งหนึ่งและครั้งต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับ Blumer การปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์เป็นเพียงลักษณะเฉพาะและโดดเด่นของการกระทำระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ 
(Blumer, 1962, p. 179)ในมุมมองของเขา สถาบันทางสังคมเป็นเพียงสิ่งที่ดำรงอยู่เท่านั้นในขณะที่
บุคคลปฏิสัมพันธ์ต่อกัน กล่าวคือสังคมไม่ใช่โครงสร้างแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องของหน่วยงาน
และความไม่แน่นอนของการกระทำซึ่งถูกเน้นย้ำ (Collins, 1994) การรักษาสังคม เช่น โครงสร้าง 
รูปแบบหรือความเสถียรภาพถูกทำให้เป็นจริงได้ เพราะสังคมคือการกระทำระหว่างกันของปัจเจก
บุคคลและประสบการณ์ของผู้อื่นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา โครงสร้างจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์กระทำ
ร่วมกันกับผู้อ่ืน  

แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชงิสัญลักษณ์ของ Blumer ที่อ้างอิงจาก Mead สถาบันทาง 
สังคม ถือเป็น ‘การกระทำทางสังคม' (Social Habits) ที่เกิดขึ้นภายในสถานการณ์เฉพาะซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดาสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ สำหรับ Blumer ความหมายของสิ่งต่าง ๆ 
เกิดจากการที่มนุษย์สวมรับบทบาทและเรียนรู้ความหมายของสิ่งนั้น ๆ รวมถึงตีความใหม่จากการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ไม่มีความหมายที่มีอยู่ในบุคคลหรือวัตถุ แต่บุคคลปรับหรือเปลี่ยนความหมาย
จากการมีปฏิสัมพันธ์บนพื้นฐานของการตีความสถานการณ์ที่เผชิญ (House, 1977) พฤติกรรมจึงเป็น
เพียงวิธีการที่ตอบสนองต่อการอธิบายถึงสถานการณ์ของบุคคล กล่าวคือ การกระทำทางสังคมเกิด
จากตัวแสดงที่เป็นปัจเจกบุคคลว่าต้องการเสนอหรืออธิบายอะไร ในขณะที่กลุ่มคือกระบวนการใน
การสร้างการกระทำร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสังคมเป็นการเชื่อมต่อ
ระหว่างกันผ่านการตีความโดยมนุษย์ ดังนั้นการกระทำทางสังคมจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ เพราะพฤติกรรมและการตอบสนองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมจึงต้องใช้มุมมอง “ตีความ” (Interpretive) เพื่อตรวจสอบว่าพฤติกรรม
ของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์ไม่ได้อย่างไร รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ซ้ำกันระหว่างการ
เผชิญหน้ากับแต่ละคนในทุก ๆ สังคม  

การโต้เถียงทางทฤษฎีของ Blumer มีการเสนอว่ารูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ควร 
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มีการศึกษาชีวิตของกลุ่มคนด้วย โดยศึกษาในแง่ของสิ่งที่บุคคลในกลุ่มปฏิบัติร่วมกัน การปรับทฤษฎีสู่
ปรากฏการณ์ทางสังคมมุ่งเน้นไปที่แนวคิดเรื่องการกระทำที่เป็นอิสระของมนุษย์ กล่าวคือสังคมมนุษย์
มีความโดดเด่นเนื่องจากความสามารถของมนุษย์แต่ละคนในการแสดงออกอย่างอิสระ แต่ละคน
สามารถกำหนดการมีส่วนร่วมของพวกเขาเพื่อให้ทั้งกลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่
หลากหลาย มุมมองนี้เข้าใจบทบาทของตัวแทนในสังคมที่เป็นอิสระและยืดหยุ่น ซึ่งแต่ละคนมี
ปฏิกิริยาตอบสนองความพอใจของตนเองซึ่งปราศจากอิทธิพลจากโครงสร้างสังคม Blumer จึงเชื่อว่า
คำอธิบายใด ๆ ที่เพียงพอเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมของมนุษย์จะต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมที่เป็น
อิสระของมนุษย์แต่ละคน (Blumer, 1969; Shibutani, 1988) 

จากหนังสือ Symbolic Interactionism : Perspective and Method (1969,  
pp. 2-5) Blumer ได้เสนอหลักพื้นฐานของแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 3 ประการ กล่าวคือ 

1)  มนุษย์ให้ความหมายแก่สิ่งต่าง ๆ รอบตัวรวมถึงตัวเอง และปฏิบัติต่อสิ่ง 
นั้นบนพื้นฐานตามความหมายที่มนุษย์ให้แก่มัน กล่าวคือ มนุษย์มีความสามารถในการมองตนเอง
เหมือนวัตถุ รวมถึงสามารถให้ความหมายแก่ตนเองและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว มนุษย์จึงสามารถ
กระทำต่อสิ่งนั้นตามความหมายที่เขาให้แก่มัน 

2)  ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ได้มาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์มี 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่น กล่าวคือ ความหมายของสิ่งต่าง ๆ เกิดจากการที่มนุษย์สวมรับ
บทบาทและเรียนรู้ความหมายของสิ่งนั้น ๆ จากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้น การให้
ความหมายของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นการกระทำผ่าน “สัญลักษณ์” และเป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3)  ความหมายจะเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการตีความหมายของมนุษย์ 
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อสิ่งที่พวกเขาเผชิญ ปรากฎการณ์หรือความเป็นจริงทางสังคมจึงไม่สามารถ
คาดเดาล่วงหน้า เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถในการตีความซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์เอง 

เนื่องจาก Mead ไม่เคยใส่มุมมองของเขาในงานเขียนและผลงานจำนวนมากถูก 
ตีพิมพ์หลังจากที่เขาเสียชีวิต Blumer ได้พัฒนาแนวคิดโดยอ้างอิงจาก Mead จนกระทั่งแนวคิดนี้เป็น
ที่รู้จัก สำหรับ Blumer วิธีการใด ๆ ในการทำความเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมต้อง "เข้าไปอยู่ภายใน" 
บุคคลเพื่อที่จะได้เห็นโลกในขณะที่แต่ละคนรับรู้ กล่าวคือ เป็นการทำความเข้าใจสังคมจากความรู้สึก
นึกคิดของคนที่มีการกระทำโต้ตอบกันในสถานการณ์ปกติธรรมดา เช่น ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมเขาจึงกระทำสิ่งนั้น (สุภางค์ จันทวานิช, 2555, น. 128) เสียงต่าง ๆ จาก
นักวิพากษ์วิจารณ์ต่างยอมรับว่ารูปแบบพฤติกรรมไม่เป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 
เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ทางโลกอื่น ๆ เนื่องจากพฤติกรรมเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความหมายเฉพาะ
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ของมนุษย์ในฐานะตัวแสดงเอง วิธีการของ Blumer เน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากกว่าเรื่องของข้อตกลง
ระหว่างนักวิจัยอันเป็นเง่ือนไขที่จำเป็นสำหรับการการหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ 

จุดยืนของเขาในหลักจิตวิทยาสังคมคือการคัดค้านการออกแบบการวิจัยเชิงประจักษ์ 
ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์แนวคิดอย่างเป็นอิสระ เขารู้สึกว่าความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางสังคมไม่สามารถรวบรวมได้โดยการใช้เทคนิคทางสถิติหรือการทดสอบสมมติฐานที่ใช้
วิธีการวิจัยที่สร้างขึ้น แต่ทำได้โดยการตรวจสอบการจัดวางทางสังคม เช่น การตรวจสอบการ
ปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลโดยตรง วิธีการวิจัยเชิงอัตวิสัยของ Blumer พยายามวัดและ
ทำความเข้าใจประสบการณ์ของปัจเจกบุคคลในฐานะตัวแสดงผ่านการวิเคราะห์ด้วยความเห็นอกเห็น
ใจ (Sympathetic Introspection) โดยนักวิจัยควรเลือกใช้มุมมองของตัวแสดง  (Actor) ที่มี
พฤติกรรมของเขาตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยกำลังศึกษา และพยายามใช้ตัวแสดงที่เลือกศึกษาในการจับ
ความหมายสำหรับตัวแสดงในระหว่างการโต้ตอบกับสังคม เพื่อที่จะสามารถเข้าใจพฤติกรรมของคน
ในสังคมได้อย่างแท้จริง สรุปตามวิธีการของ Blumer คือการทำความเข้าใจชีวิตสังคมต้องมีความ
เข้าใจในกระบวนการที่บุคคลใช้เพื่อตีความสถานการณ์และประสบการณ์ และวิธีการที่พวกเขาสร้าง
การกระทำของพวกเขาในหมู่บุคคลอื่น ๆ ในสังคม (Michael J Carter and Celene Fuller, 2015, 
pp. 2-3) 

ในส่วนของการให้ความหมายแก่วัตถุและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมนุษย์ สิ่งที่สำคัญที่สุด 
ของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ คือ วัตถุจะถูกกำหนดหรือนิยามจากปัจเจกบุคคลในฐานะตัวแสดงอย่างไร สิ่งนี้
นำไปสู่มุมมองแบบสัมพัทธ์ที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนจะให้ความหมายวัตถุแตกต่างกัน เช่น ต้นไม้ใน
มุมมองของกวีย่อมแตกต่างจากมุมมองของคนสวน เพราะปัจเจกบุคคลเรียนรู้ถึงความหมายของสิ่ง
ต่าง ๆ แตกต่างกันตามกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมที่เขาได้รับ หรือจากการเรียนรู้ตามแต่
สถานการณ์ที่เผชิญ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์จากคำอธิบายของ Blumer จึงต้องการแสดงให้
เห็นว่า การนิยามสิ่งต่าง ๆ และความเป็นไปได้ที่ปัจเจกบุคคลอาจจะมีนิยามที่แตกต่างกั นในวัตถุ
เดียวกันได ้Blumer (1966) กล่าวไว้ว่า  

การกระทำระหว่างกันเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับการตีความหรือตรวจสอบให้แน่ชัด
ถึงความหมายของการกระทำหรือข้อสังเกตุต่าง ๆ ของคนอื่น ๆ และการนิยาม 
(Definition) หรือการบ่งชี้ให้กับบุคคลอื่นว่า เขาควรจะกระทำอย่างไร (Blumer, 
1966, as cited in Coser, 1971)  
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กระบวนการสื่อสารของมนุษย์จึงเกี่ยวพันกับการปรับตัวอย่างรู้สำนึกอยู่สม่ำเสมอ 
ของผู้กระทำต่อพฤติกรรมผู้อื่น เป็นการปรับแนวทางการกระทำเข้าด้วยกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านทางการ
ให้นิยามและให้นิยามใหม่ การตีความและการตีความ (Lewis A. Coser, 1971; วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 
2535, น. 62) 

Erving Goffman (1922-1982) 
Erving Goffman เป็นนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันที่สนใจปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใน 

ชีวิตประจำวัน เขาขยายแนวความคิดของ Mead และ Blumer โดยเฉพาะในการพิจารณาตัวตน 
(Self) ในฐานะเป็นกระบวนการ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของ Goffman ได้รับอิทธิพล
ความคิดจากนักคิดทฤษฎีจำนวนมาก ทั้งจากสำนักคิดชิคาโก นักปรัชญาชื่อ Kenneth Burke 
ตลอดจนนักสังคมวิทยาแนวปรากฏการณ์วิทยาช่ือ Alfred Schutz 

Goffman ได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจในหนังสือชื่อ The Presentation of Self In  
Everyday Life (1959) อธิบายถึงการกระทำของมนุษย์ด้วยแนวคิด “การวิเคราะห์เชิงละคร” 
(Dramaturgical theory) เสนอว่า ตัวตนเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดสร้างผ่านการปฏิสัมพันธ์เชิงการละคร
ระหว่างนักแสดงละครกับผู้ชม ในฐานะนักแสดงละคร บุคคลจะมีการจัดการกับภาพประทับใจ 
(Impression Management) ในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในชีวิตประจำวัน การจัดการกับภาพ
ประทับใจ หมายถึง การนำเสนอตัวตนของเราต่อบุคคลอื่นอย่างที่เราต้องการให้เป็น โดยเราสามารถ
ควบคุมการนำเสนอได้ด้วยตนเอง เสมือนนักแสดงชั้นเยี่ยมที่สามารถแสดงได้อย่างที่เรียกว่า “ตีบท
แตก” ทำให้ผู้ชมรู้สึกรัก เกลียด หรือเห็นตัวละครน่าตลก -น่าขบขัน อย่างที่นักแสดงละครผู้นั้น
ต้องการ การแสดงออกของบุคคลในฐานะตัวละครจึงเป็นสิ่งที่กำหนดสร้างโดยบุคคลนั้นเองอย่างมีจิต
รู้สำนึกเพื่อให้ตัวตนของตนเองเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นนั่นเอง ทั้งนี้การนำเสนอตัวตนของบุคคลให้คน
อื่นได้เห็นหรือรู้จัก กระทำได้โดยภาษา คำพูดที่ใช้ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย ฯลฯ และนำเสนอตัวตน
เหมือนเล่นละครให้ผู้อื่นดู สามารถเข้าใจการวิเคราะห์เชิงละครจากแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 2.1  แผนภาพการวิเคราะห์เชิงละครของ Erving Goffman 
แหล่งที่มา: สุภางค์ จันทวานิช (2551, น. 131).   

เวท ี

หลังฉาก  
(back stage) 

ตัวตนที่ซ่อนเอาไว้ 
หน้าฉาก (front stage) 

ตัวตนที่ต้องการ
นำเสนอ ผู้ชม 
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จากแผนภาพ Goffman อธิบายว่ามนุษย์แต่ละคนกำลังแสดง (Perform) อยู่บน 
เวที  ที่หน้าเวทีมีผู้ชม (Audience) ซึ่งได้แก่ คนอื่น ๆ ที่บุคคลกำลังปฏิสัมพันธ์ด้วย บนเวที
ประกอบด้วย หน้าฉาก (Front Stage) และหลังฉาก (Back Stage) หน้าฉากคือ การนำเสนอตัวตน
ของบุคคลตามที่อยากให้ผู้อื่นรับรู้ การเลือกใช้ถ้อยคำ กิริยาท่าที และการแต่งกายตามแต่สถานการณ์
และบทบาท เรียกว่า ตัวตนที่บุคคลต้องการนำเสนอให้ผู้อื่นเห็น (Presented Self)  ในทางกลับกัน
บุคคลมีฉากหลัง ที่เป็นความรู้สึกนึกคิดซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยหรือเสนอให้ผู้อื่นรับรู้ ส่วนที่เป็นความ
ส่วนตัว เรียกว่า ตัวตนที่ซ่อนเอาไว้ (Hidden Self) เมื่อขึ้นไปบนเวทีสิ่งที่เป็นหลังฉากก็จะไม่นำเสนอ
ต่อผู้ชม แต่ละวันแต่ละเวลาบุคคลต่างก็เล่นละครฉากที่แตกต่างกันไปเพื่อนำเสนอตนเองให้สังคมรับรู้ 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2551, น. 131-132) 

เป็นที่น่าสังเกตว่า Goffman เริ่มที่จะมีแนวคิดที่แตกต่างไปจากกรอบแนวคิดของ  
Mead Blumer เขามองว่าในชีวิตประจำวันของคนเราทุกคนก็เป็นเฉกเช่นเดียวกับที่ผู้แสดงในบท
ละครพยายามที่จะเล่นให้คนดูเชื่อถือว่ามีความสมจริงสมจัง มนุษย์ทุกคนจะพยายามเล่นบทของตน
จากความสำนึกรู้ เพื่อที่บุคคลจะได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่นในชีวิต บุคคลจึงเหมือนอยู่ในโรงละครที่มี
ความสัมพันธ์ยักย้ายถ่ายเท (Manipulation) ระหว่างผู้แสดงกับคนดู เมื่อผู้แสดงกำลังเล่นละครอยู่
นั้น เขาก็จะพยายามจับปฏิกิริยาของคนดูว่าเป็นเช่นไร ผู้แสดงนำปฏิกิริยาที่ประเมินได้มาปรับปรุง
วิธีการแสดงของตนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งนี้คือ การนำเสนอตัวตนของบุคคลออกมา เพื่อให้ได้ปฏิกิริยา
ที่พึงปรารถนาจากผู้อื่น ลึกไปกว่านั้น Goffman มองว่าตัวตนของบุคคลไม่ได้มีหน่วยเดียว แต่เป็นชุด
ที่หลากหลายของตัวตน นอกจากนั้น ตัวตนของบุคคลแต่ละบุคคลก็ไม่ได้เป็นการกระทำที่ผนึกรวม
แน่นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ทว่ามีลักษณะเป็นชุดของการแสดงชุดใหญ่ชุดหนึ่งที่รวมหลาย ๆ ชุดการ
กระทำ ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่ดำรงอยู่จริง ทว่าตัวตนเป็นภาพที่สร้างขึ้นว่าสมจริงดังบทที่สามารถเล่นได้
อย่างดี ตัวตนเป็นผลอันเกิดจากการพิจารณาว่า “เป็นจริง” เท่าที่ผู้ชมหรือผู้สังเกตเห็นว่า “เป็นจริง-
สมบทบาท” รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (2556) กล่าวว่า  

แนวคิดเรื่องตัวตนและการวิเคราะห์เชิงละคร เป็นแนวคิดที่สำคัญที่บ่ งชี้ว่า 
Goffman เป็นนักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากตัวตนได้สร้างจุด
ศูนย์กลางของแผนผังเชิงปัญญาของกลุ่มนักปฏิสัมพันธ์ โดยปรากฏการณ์และ
กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคมวิทยาล้วนเกิดขึ้นรอบ ๆ ศูนย์กลางหรือก็คือตัวตน
ทั้งสิ้น แนวคิดเรื่องตัวตนของเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความคิดของ Mead 
โดยเฉพาะการถกเถียงระหว่าง “I” (ซึ่งก็คือ Self) และ “Me” (ข้อจำกัดทางสังคม
ที่อยู่ภายในตัวตน ) การถกเถียงดังกล่าวชี้ให้เห็นชัดในงานของ Goffman เขา
เรียกว่าความแตกต่างของสองสิ่งที่มีความสำคัญระหว่างตัวตนของมนุษย์กับตัวตนที่
ถูกสังคมกล่อมเกลา นั่นคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ผู้คนคาดหวังให้กระทำกับสิ่งที่
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เราอาจต้องทำขณะนั้น และเพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงรักษาภาพลักษณ์ของตัวตน 
(Self Image) ได้อย่างมั่นคง คนทั่วไปจึงมักแสดงออกตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง 

Goffman กล่าวไม่เหมือนนักทฤษฎีปฏิสัมพันธเ์ชิงสัญลักษณ์คนอื่น ๆ เขาอธิบายไม ่
เหมือน Simmel และ Mead รวมทั้ง Blumer ทั้งนี้เนื่องจากว่าเขามอง “ตัวตน” อย่างกระจายออก
จากศูนย์กลาง (Decentered Self) ตัวตนกลายเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับผู้ชมคนใดหรือกลุ่มใดจะนิยามว่า
มันสมบทบาทหรือเป็นจริงเพียงใด ซึ่งตรงจุดนี้แนวคิดของ Goffman มีความคล้ายคลึงกับกลุ่ม
แนวคิดยุคหลังความทันสมัยหรือโพสต์โมเดิร์น (Postmodernists) อย่างมาก  

2.1.3.2 ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ในแนวคิดของสำนั กไอโอวา (The Iowa 
School) 
ในขณะที่งานของ Blumer ถูกมองว่าเป็นภาพรวมที่ครอบคลุมมากที่สุดของแนวคิด 

การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ตามทัศนะของ Mead โดยด้านระเบียบวิธีของแนวคิดตามทัศนะ Mead 
คือสิ่งที่ Blumer เห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการทดสอบหลักการแนวคิดของเขา อีกทั้ง 
Mead ไม่มีคำพูดเกี่ยวกับระเบียบวิธีในแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์โดยเฉพาะ เป็นเหตุให้
เกิดความหลากหลายของเทคนิควิธีการศึกษาที่ได้รับการเสนอต่อยอดจากงานของเขา ตามความเห็น
ของ Blumer วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพคือวิธีเดียวในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์โดยการกำหนด
แนวความคิดอย่างเคร่งขัดและศึกษาที่มนุษย์โดยตรงเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของพฤติกรรม 
อย่างไรก็ตามยังมีนักสังคมวิทยาคนอื่น ๆ ที่มีงานเขียนแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ พวกเขาเห็น
ว่าการศึกษาการปฏิสัมพันธ์ไม่จำกัดแต่วิธีเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว อย่างเช่น Manford Kuhn 
(1964) และ Sheldon Stryker (1980) เป็นนักสังคมวิทยาสองคนที่ใช้ประโยชน์จากวิธีปฏิฐานนิยม 
(Positivism) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม (Social Structure) และตัวตน 
(Self) (Michael J Carter and Celene Fuller, 2015) 

Manford Kuhn (1911-1963) 
อันเน่ืองมาจากงานของ Manford Kuhn ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 วิธีการศึกษา 

ตามแนวคิดปฏิฐานนิยมของเขามีอิทธิพลกับคตินิยมทางสังคมวิทยาแบบใหม่ของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
เชิงสัญลักษณ์ เขาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 จนเสียชีวิต การ
พัฒนาวิธีการเชิงประจักษ์ในการศึกษาตัวตนของเขา เป็นที่มาของการขนานนามว่า “สำนักไอโอวา” 
(Iowa School) เขาพยายามค้นคว้าปรับแนวคิดทฤษฎีตามทัศนะของ Mead ด้วยการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ของหลักการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์อย่างเข้มงวด คือใช้การวิจัยเชิงประจักษ์เป็น
เครื่องมือในการศึกษา Kuhn และสำนักไอโอวาเน้นไปที่กระบวนการการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
และมองว่าพฤติกรรมมาจากกระบวนการสร้างสังคมอย่าง “จงใจ” (Purposive) รวมทั้งจากการ
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ประสานงานจากการกระทำทางสังคมที่เกิดจากกระบวนการสร้างสังคมในบริบทของการกระทำที่
เกิดขึ้น แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์สำนักไอโอวาให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาทวิลักษณ์นิยม 
ทั้งนี้เพราะบรรดานักมนุษยนิยมต่างปฏิเสธวิธีคิดและจุดยืนแบบทวิลักษณ์ เขาจึงพยายามสร้าง
ทางเลือกขึ้นมา และให้ความสนใจกับการประสานกันระหว่างลักษณะด้านสถาบันของสังคมและ
ความสามารถในทางริเริ่มสร้างสรรค์ของมนุษย์ (Katovich et al., 2003, p. 122, อ้างถึงใน เชษฐา 
พวงหัตถ์, 2548) 

หลักการพื้นฐานของ Kuhn สามารถสรุปได้จากหัวข้อหลัก 4 ประเด็นดังนี้  
ประการที่ 1 ตัวตน (Self) เป็นสิ่งที่สามารถพยากรณ์ได้และถูกกำหนดโดยสังคม  

การกระทำทางสังคมจึงสามารถอธิบายได้ผ่านการเฝ้าสังเกตเจตนาและลักษณะที่ชั่วคราวของการ
สร้างตัวตน  (Self-Correction) 

ประการที่ 2 เขาเช่ือว่าวิธีการศึกษาที่มีแบบฉบับเป็นทางการจากทุกสาขาทาง 
วิทยาศาสตร์สามารถนำมาใช้ได้กับแนวคิดการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ นักสังคมศาสตร์ควรให้ความ
สนใจกับคู่สัมพันธ์ทั้งแบบคนสองคน (The Dyad) คนสามคน (The Triad) และกลุ่มเล็ก ๆ ที่เป็น
ตำแหน่งของพฤติกรรมทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์มากที่สุด 

ประการที่ 3 ในขณะที่พฤติกรรมทางสังคมสามารถศึกษาได้ในรูปแบบที่เป็น 
ธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งควรนำมาศึกษาในเชิงปฏิบัติการ โดยการรวม
เอาทั้งสองสภาพแวดล้อมเข้าด้วยกัน จะช่วยให้เราสามารถพูดถึงพฤติกรรมและระบุกฎนามธรรม
สำหรับพฤติกรรมที่สามารถใช้กับตัวแสดงได้อย่างกว้างขวาง 

ประการที่ 4 นักสังคมศาสตร์ต้องพยามสร้างระบบและคำศัพท์ที่มากขึ้นเพ่ือระบุ 
ธรรม ช าติ ข อ งภ ววิ ท ย าท างสั งค ม  อ ย่ า ง เช่ น  ก าร ใช้ แ น วคิ ด รู ป แ บ บ เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร 
(Operationalize Concepts)  ในลักษณะที่ละเอียดมากขึ้นกว่าวิธีที่ได้รับการยอมรับมาก่อนหน้านี้
โดยนักจิตวิทยาสังคม นั่นคือวิธีการหนึ่งในการวัดแนวคิด เป็นกระบวนการที่ทำให้แนวคิดสามารถวัด
ได้ (Measurable) เรียกว่า Operationalization โดยการพัฒนาหรือนิยามเชิงปฏิบัติการแนวคิดที่
เป็นนามธรรม เป็นตัวชี้วัดที่สามารถนำไปใช้กับการสังเกตเชิงประจักษ์ (Empirical Observations) 
เพื่อนำเสนอแนวคิดให้เป็นรูปธรรม (Babbie, 1989, p. 29) 

Kuhn ได้โต้แย้งแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนว่า ตัวตนของบุคคลไม่ได้มีลักษณะลื่นไหล 
หรือชั่วคราวแบบที่ Blumer กล่าว และไม่ได้เป็นวัตถุอย่างหนึ่งในสถานการณ์เหมือนกับวัตถุอื่น ๆ 
แต่ตัวตนเป็นภาพที่ปลูกฝังลงลึกไปในจิตใจของบุคคล แม้จะมองว่าตัวตนดังกล่าวเป็นเพียงวัตถุที่
บุคคลสนองตอบต่อตนเอง เขาเรียกตัวตนในลักษณะที่มั่นคงว่า “Core Self” และอธิบายว่า
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นสิ่งที่กำหนดความหมายของตัวตนรวมถึงทัศนคติต่อตัวเองอย่าง
มั่นคง ตัวตนที่เป็นแกนหลักนี้จะกำหนดรูปลักษณะและวางข้อจำกัดในเรื่องการเลือกแปลความหมาย
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ของสถานการณ์ โดยจะตีกรอบว่ามีร่องรอยบางอย่างอะไรบ้างที่มองเห็นในสถานการณ์ และวัตถุ
อะไรบ้างที่จะนึกคิดใส่เข้าไปในการปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นบุคลิกภาพของคนเราจึงถูกก่อรูปเป็นโครงสร้าง
ที่มั่นคงถาวร จนทำให้พฤติกรรมมนุษย์มีลักษณะที่ต่อเนื่องและคาดการณ์ได้ อีกทั้งถ้าเราสามารถ
ทราบว่าความคาดหวังของกลุ่มที่มีส่วนสำคัญในการทำให้ตัวตนของสมาชิกมีรูปลักษณ์ชัดเจน และ
เป็นกลุ่มที่สมาชิกใช้เป็นพื้นฐานในการยืนยันว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ เราจะสามารถทำนาย
พฤติกรรมบุคคลได้อย่างแม่นยำ 

สำหรับแนวคิดการปฏิสัมพันธ์ เขาเสนอว่าโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะที่บุคคลกระทำไป 
ตามการบ่งชี้ของทัศนคติต่อตัวเองและความคาดหวังตามบทบาทที่พวกเขาครองอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น
ภายใต้อำนาจนึกคิดหรือจิตใจ และมองว่าพฤติกรรมของคนเราถูกจำกัดหรือควบคุมไว้โดยตัวตนที่
เป็นแกนหลัก (Core Self) และจากการเรียกร้องต้องการของสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญร่วมกัน Kuhn 
ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่าง I และ  Me โดยเขาเห็นว่า I นั้นมีคุณลักษณะที่ไร้ความเป็น
ประจักษ์อยู่ในตัว (Non Empirical “I”) ส่วน Me นั้นมีคุณลักษณะเป็นการรับรู้ในเชิงประจักษ์ เขา
ตั้งใจที่จะเพิกเฉยแนวคิดที่มองตัวตนในฐานะเป็นกระบวนการ เพราะถ้ายอมรับว่าตัวตนเป็น
กระบวนการ ก็ต้องยอมรับว่าทั้ง I และ Me มีคุณลักษณะอย่างเดียวกัน แทนที่จะมองเช่นนั้น Kuhn 
เลือกที่จะอธิบายตัวตนในเชิงโครงสร้างซึ่งครอบคลุมเฉพาะ Me เป็นสำคัญ 

ในขณะที่ Kuhn และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักไอโอวาปฏิบัติตามกรอบการศึกษาของ 
นักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ที่ศึกษาสอดคล้องกับ Mead โดยทั่วไป แต่วิธีการของเขาตรงกันข้ามกับ 
Blumer แทนที่จะดูการวิเคราะห์เชิงปริมาณของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในฐานะวิชาเชิงประจักษ์ที่
เป็นนามธรรม Kuhn ยืนยันว่าการใช้วิธีการเชิงปริมาณสามารถให้การทดสอบอย่างเป็นระบบใน
หลักการทางทฤษฎีของ Mead ได้ เขาเห็นการศึกษาที่ซับซ้อนของชีวิตทางสังคมและความเป็นตัวตน
ในความพยายามทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาร่วมด้วย เขาเชื่อว่าสังคม
วิทยานั้นสอดคล้องกับการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับพฤติกรรมและแนวความคิดของมนุษย์เมื่อ
ดำเนินการอย่างถูกต้อง กล่าวคือแทนที่จะใช้การสำรวจเชิงอัตนัยเพื่อประเมินทัศนคติต่อตนเองของ
บุคคล  Kuhn พัฒนาแบบทดสอบขึ้นมา เรียกว่า แบบทดสอบ 20 ข้อ (Twenty Statements Test 
ซึ่งนิยมเรียกย่อว่า TST) แบบทดสอบนี้เขาพัฒนาขึ้นมา เพื่อทดสอบทฤษฎีที่เขาเรียกว่า ทฤษฎีว่าด้วย
ตัวตน (Self Theory) Kuhn ถือว่าการมองตัวเองนั้นสามารถวัดออกมาเป็นคะแนนได้ จึงสร้าง 
แบบทดสอบที่เป็นแบบทดสอบใช้กระดาษตอบคำถามเพื่อชี้วัดตัวตนใน TST บุคคลจะต้องตอบ
คำถามในลักษณะ “ฉันคือใคร” ด้วยคำถามปลายเปิดจำนวน 20 ข้อ คำตอบที่ได้จะถูกวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคที่เรียกว่า Guttman-Scale Techniques การใช้แบบทดสอบ TST ของเขาเป็นความพยายาม
ที่จะชี้ว่า ตัวตนสามารถเป็นที่รับรู้ได้ในเชิงประจักษ์ ตัวตนเป็นสิ่งที่สามารถพยากรณ์ได้และถูกกำหนด
โดยสังคมได้ ซึ่งเขาเชื่อว่าการตอบสนองต่อคำถามนี้สามารถให้การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
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ทัศนคติและการจัดระเบียบอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลในขณะที่เกิดการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์กับ
ผู้อื่น โดยการเข้ารหัสคำตอบเหล่านี้ นักวิจัยอาจพบการสะท้อนความเป็นปกติธรรมดาและความ
เฉพาะตัวของสถานะทางสังคมและอัตลักษณ์ของบุคคล (Michael J Carter and Celene Fuller, 
2015) 

ทฤษฎีตามทัศนะของ Kuhn ได้รับการวิจารณ์จากนักทฤษฎีสำนักของ Mead ว่า 
เน้นการลดรูปตัดทอนความเป็นจริง ทำให้ไม่ได้มองกระบวนการของ I ในเชิงอัตวิสัย ส่วนในเชิง
ความสัมพันธ์กับ me ที่อ้างว่าเป็นวัตถุนิสัย ทฤษฎีของ Kuhn ก็ยังขาดการย้ำเน้นการสะท้อนของ
ตัวตนในฐานะเป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์อย่างที่อ้างไว้ 

2.1.3.3 ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ในแนวคิดของสำนักอินเดียนา (The Indiana 
School)……………. 
Sheldon Stryker (1924-2016) 
งานของ Sheldon Stryker มีลักษณะคล้ายกับ Kuhn ในเรื่องของขอบเขตและ 

วิธีการที่ใช้ หากBlumer และ Kuhn เกี่ยวข้องกับสำนักชิคาโกและสำนักไอโอวาตามลำดับ Stryker 
เองก็เป็นนักสังคมวิทยาจากสำนักที่เรียกว่า “สำนักอินเดียนา” ของนักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ เขา
เป็นตัวแทนของทฤษฎีและการวิจัยที่สร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่  20 และเป็น
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ 
Mead และ Blumer เน้นย้ำเรื่องความหมายที่ลื่นไหลของตัวตนในการปฏิสัมพันธ์ Stryker กลับเน้น
เรื่องความหมายและการปฏิสัมพันธ์ที่นำไปสู่รูปแบบที่มั่นคงซึ่งสร้างและรักษาโครงสร้างสังคม เป็น
การพยายามปรับแก้ทฤษฎีจุลภาคให้สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ระดับมหภาคได้ เขาเชื่อว่า
ความคิดของนักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นั้นสามารถทดสอบการใช้ได้ทั้งวิธีเชิงคุณภาพและปริมาณ 
ตามความคิดของ Stryker งานของ Mead เป็นเพียง “กรอบ” ทฤษฎี แทนที่จะเป็นทฤษฎีที่เชื่อมโยง
กันด้วยข้อพิสูจน์ที่ทดสอบได้ (Stryker, 2008, p. 17) เขาขยายแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ผ่าน
รูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Operationalizing Variables) ที่ Mead นำเสนอแนวคิดและสมมติฐานทั่วไป 
โดยการทดสอบเชิงประจักษ์และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของ Mead อีกทั้งผสมผสานกับ
องค์ประกอบของทฤษฎีบทบาท (Role Theory) จาก Turner และแนวคิดความเด่นของเอกลักษณ์ 
จาก MC Call, Simmons และ Burker ตลอดจนใช้แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ เกี่ยวกับ
ความหมายของวัตถุทางสังคมและผลกระทบของความหมายเหล่านั้นจาก Cooley, Mead และ 
Blumer (Michael J Carter and Celene Fuller, 2015) 

Stryker ขยายแนวคิดของ Mead เรื่องการรับรู้บทบาท (Role Taking) เพื่อแสดง 
ให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างของการปฏิสัมพันธ์ งานของเขาเกี่ยวกับบทบาท (Role) ได้อธิบายถึง
บทบาททางสังคมที่เกิดขึ้นจากการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันของเครือข่ายหรือรูปแบบความสัมพันธ์ใน
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การปฏิสัมพันธ์ อย่างเช่น บุคคลจะถูกหล่อหลอม (Shape) จากระดับต่าง ๆ ของโครงสร้างทางสังคม
ที่บุคคลเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน  

Stryker นิยามบทบาทเป็น “ความคาดหวังที่ยึดติดกับตำแหน่งแห่งที่ทางสังคม”  
หรือ “ประเภทสัญลักษณ์ที่ทำหน้าที่กระตุ้นพฤติกรรม” (Stryker, 1980, p. 57) ตามแนวคิดของ 
Stryker ความคาดหวังของบทบาทนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์และภายในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือสังคม ในการรับทัศนคติของผู้อื่นในสถานการณ์นั้น ๆ แต่ละบุคคลจะ
ใช้ “ตัวชี้นำสัญลักษณ์” (Symbolic Cues) ที่ถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ก่อนหน้าของบุคคล และ
จากความคาดหวังเชิงบรรทัดฐานของสถานะในตำแหน่งทางสังคมเพื่อประเมินการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ด้วยหลักการนี้บทบาทของพวกเขาที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมจึงอาจถูกวิเคราะห์
และคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตของบุคคลในประเภทต่าง ๆ ทางสังคมได้ เช่นเดียวกับแนวคิดการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ทฤษฎีโครงสร้างบทบาท (Structural Role Theory) ของ Stryker มองว่า
การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่ทำให้บุคคลได้เรียนรู้ความคาดหวังทางสังคมหรือบรรทัดฐาน
สำหรับการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางบทบาท โดย
การสร้างตัวตนไปสู่การสร้างสถานการณ์ภายในโครงสร้างสังคมขนาดใหญ่  

Stryker แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของปัจเจกบุคคลและสังคม ใน 
ทุก ๆ สถานการณ์บุคคลจะนิยามตนเองและผู้อื่นภายในบริบทของโครงสร้างทางสังคมที่เขาเผชิญ 
ปัจเจกบุคคลใช้สิ่งที่เขารับรู้จากการสะท้อนกลับภายใต้การปฏิสังสรรค์กับผู้อื่นที่ก่อให้เกิดการให้
ความหมายต่อตนเองของบุคคล ซึ่งทำให้เขารู้และเข้าใจตนเองผ่านการเรียนรู้จากการตอบสนองของ
บุคคลอื่นที่มีต่อการกระทำของเขา การให้ความหมายต่อตนเองนี้เมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็นความ
คาดหวังภายในของพฤติกรรมที่เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของตัวตน เมื่อไหร่ก็ตามที่ความคาดหวัง
ภายในเหล่านี้ได้รับการยอมรับและถูกตีตราขึ้นโดยบุคคลในบทบาทต่าง ๆ จากนั้นจะกลายเป็นอัต
ลักษณ์ของบุคคลในที่สุด แนวคิดของ Stryker ได้เข้าใกล้แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ด้วยความ
พยายามที่จะเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างทฤษฎีระดับจุลภาคและมหภาคทางสังคมวิทยากับทฤษฎีทาง
จิตวิทยาสังคม ในการเน้นย้ำผลกระทบของโครงสร้างทางสังคมที่มีต่อการแสดงของบทบาทในการ
ปฏิสัมพันธ์ วิธีการเชิงสัญลักษณ์ของ Stryker เป็นเหตุให้เกิดช่องว่างสำหรับการขยายแนวคิด
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์จากข้อมูลเชิงลึกทางทฤษฎีที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับบทบาททางสังคม (Michael 
J Carter and Celene Fuller, 2015) 
  มานิตตา ชาญไชย (2546, น. 35-37) ได้สรุปเนื้อหาหลักของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์เชงิโครงสร้างของ Stryker เป็นดังนี้คือ 

1)  พฤติกรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับโลก ซึ่งได้รับการตั้งชื่อและจัดประเภท  
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รวมถึงคำที่เกี่ยวกับประเภทต่าง ๆ ซึ่งมอบให้กับแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทาง
สังคมเหล่านี้ มีความหมายในรูปของความคาดหวังเชิงพฤติกรรมที่ได้รับการยึดถือร่วมกัน อันเป็นผล
มาจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บุคคลได้เรียนรู้ว่าจะจัดประเภทให้กับวัตถุที่ตนเองประสบพบเห็น
อย่างไร จากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ และยังได้เรียนรู้ว่าเขาได้รับการคาดหวังว่าจะกระทำต่อสิ่ง
เหล่านั้นอย่างไร 

2)  คำที่เกี่ยวกับประเภทต่าง ๆ ที่บุคคลได้เรียนรู้ในระหว่างการปฏิสัมพันธ์  
รวมถึงสัญลักษณ์ชุดหนึ่งซึ่งใช้ในการกำหนดตำแหน่ง (Position) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะ
มั่นคงของโครงสร้างสังคม ตำแหน่งทางสังคมเหล่านี้บรรจุความคาดหมายเชิงพฤติกรรมที่ได้รับการ
ยึดถือรว่มกันซึ่งเรียกว่า “บทบาท” ไว้ในตัว 

3)  บุคคลเป็นผู้กระทำภายในบริบทแห่งแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นระเบียบ  
ได้แก่ ในบริบทของโครงสร้างสังคมให้ชื่อแก่กันและกันในลักษณะของการรับรู้ว่าแต่ละคนได้เป็น
เจ้าของตำแหน่งทางสังคมชุดหนึ่ง ดังนั้นการเรียกชื่อกันและกันจึงเป็นการกระตุ้นให้ความคาดหมาย
ว่าแต่ละคนจะมีพฤติกรรมอย่างไร 

4)  บุคคลที่มีการกระทำภายในบริบทของพฤติกรรมที่เป็นระเบียบนั้นให้ชื่อ 
แก่ตนเองเช่นกัน การตั้งชื่อให้กับตนเองในรูปแบบของตำแหน่งทางสังคมเหล่านี้ กลับกลายเป็นส่วน
หนึ่งของ “ตัวตน” ก่อให้เกิดความคาดหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองซึ่งถูกซึมซับมาจากคน 
อื่น ๆ 

5)  เมื่อเข้าสู่การปฏิสัมพันธ์ บุคคลนิยามสถานการณ์โดยการให้ชื่อต่าง ๆ 
แก่มัน แก่ผู้ร่วมปฏิสัมพันธ์คนอื่น ๆ แก่ลักษณะหรือสิ่งต่าง ๆ ภายในสถานการณ์นั้น ๆ รวมถึงให้
ความหมายแก่ตนเอง และใช้คำนิยามเหล่านั้นจัดระเบียบพฤติกรรมตนเอง 

6)  อย่างไรก็ตาม นิยามเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทางสังคม  
ถึงแม้ว่ามันอาจเป็นตัวควบคุมหรือจำกัดขอบเขตนิยามที่เป็นทางเลือกอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในการ
ปฏิสัมพันธ์ เนื่องจาก “พฤติกรรม” เป็นผลของ “การบวนการสร้างบทบาท” (Role-Making 
Process) ซึ่งถูกริเริ่มจากความคาดหมายที่ถูกกระตุ้นในกระบวนการนิยามสถานการณ์ แต่ถูก
พัฒนาขึ้นมาจากการกระทำตอบโต้กันในระหว่างผู้กระทำทั้งหลาย ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเนื้อหาของการปฏิสัมพันธ์ได้เสมอ 

7)  บทบาททั้งหลายจะถูก “สร้าง” มากกว่า “เล่น” มากน้อยเพียงใด  
รวมทั้งองค์ประกอบใดจะเข้ามามีส่วนในการสร้างบทบาทนั้นบ้าง ขึ้นอยู่กับโครงสร้างสังคมที่กว้าง
กว่าซึ่งเป็นตัวครอบคลุมสถานการณ์การปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าไว้ โครงสร้างบางชนิดมีลักษณะ “เปิด” 
ในขณะที่บางชนิด “ปิดตาย” สำหรับการสร้างบทบาทและการกระทำบทบาทที่ “แปลกใหม่” 
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โครงสร้างทั้งหลายจะกำหนดจำกัดเอาไว้ ในด้านชนิดของนิยามต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกกระตุ้นปลุกเร้า 
ดังนั้นโครงสร้างสังคมจึงทำหน้าที่เป็นตัวจำกัดขอบเขตของการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 

8)  ในภาวะที่มีการสร้างบทบาทมากกว่าเป็นเพียงการเล่นบทบาทตามที่
กำหนดการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะของนิยามในชื่อหรือคำที่เกี่ยวกับประเภทต่าง ๆ ซึ่ง
นิยามเหล่านี้ใช้ และในโอกาสหรือแบบแห่งการปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมใหญ่ที่ครอบคลุมการปฏิสัมพันธ์เหล่าน้ันได้เช่นกัน 

สามารถสรุปแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ตามทัศนะของ Stryker ได้ว่าการ 
กระทำของบุคคลพัฒนาความหมายผ่านการตอบสนองของบุคคลอื่นตลอดเวลาหรือผ่านการสวม
บทบาทของคนอื่น (Role Taking) ซึ่งเป็นความสามารถในการใส่ตนเองลงไปในที่ของคนอื่นและ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ เหมือนกับที่คน ๆ นั้นมองเห็น ดังนั้น การกระทำ คำพูด และการมีอยู่หรือแสดง
ตัวตนของบุคคล คือ สัญลักษณ์นัยสำคัญ (Significant Symbols) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ให้ความหมาย
หรือเข้าใจร่วมกันของบุคคลในสังคม สัญลักษณ์และลักษณะการสะท้อนกลับของอัตลักษณ์จะ 
บูรณาการเป็นตัวตนของบุคคล (พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์. ม.ป.ป., น. 45-47; Burke & Reitzes, 1981, 
p. 84; 1991, p. 242; citing Burke. 1980; Felson, 1985; Wells, 1978, อ้างถึงใน ภิญญาพันธ์ 
ร่วมชาติ , 2553) ดั งนั้ น  พฤติกรรมการเลือกแสดงบทบาท  (Explanation of Role Choice 
Behavior) จึงเกิดจากการมีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ระหว่าง “สังคม” (Society) และ “ตัวตน” 
(Self) ของบุคคลโดยมี “โครงสร้างทางสังคม” (Social Structure) และ “การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม” 
(Social Interaction) เป็นตัวกําหนดหรือควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาทฤษฎีตามกรอบแนวคิดของ Herbert Blumer  
(1969) เนื่องจากสำหรับ Blumer การแสดงออกซึ่งตัวตนมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ปัจเจกบุคคล
สามารถกระทำการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง จากการเข้าไปอยู่ในกระบวนการสื่อสารและกำหนด
ความหมายให้กับสิ่งเหล่านั้น ปัจเจกบุคคลมีสิทธิที่จะเลือกกระทำการต่าง ๆ ด้วยตัวเองผ่านการ
ตีความหมาย (Interpretative) ดังนั้นปัจเจกบุคคลจึงทำการเลือก ตรวจสอบ แสดง จัดกลุ่มใหม่ และ
ปรับเปลี่ยนความหมายตามแต่สถานการณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง และทิศทางการกระทำของปัจเจกบุคคล
เอง (รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2556) 

เมื่อความเป็นตัวตนเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ขณะเดียวกันบุคคลโต้ตอบ 
และสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ผู้วิจัยจึงใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวในการทำความ
เข้าใจว่าสมาชิกแต่ละคนเรียนรู้สัญลักษณ์ สร้างและรับรู้ความหมายที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มสาธารณะ
ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊กของ Street Photo Thailand ที่แต่ละคนโต้ตอบกันได้อย่างไร ศิลปะ
ภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ถูกกำหนดและนิยามจากเหล่าสมาชิกอย่างไร โดยศึกษา
จากการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม การสร้างผลงานภาพถ่ายของสมาชิกและการโพสต์ลงในกลุ่ม ใน
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แง่ของศิลปะภาพถ่ายซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของศิลปินช่างภาพที่ใช้ในการสื่อสารนั้น สมาชิกเข้าใจและ
รับรู้อย่างไรว่าภาพดังกล่าวถือเป็นศิลปะภาพถ่ายข้างถนน อันดับต่อมาคือ สมาชิกมีการต่อรอง
ความหมายต่อสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มอย่างไร ดังนั้นการจะเข้าใจการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์
ภายในกลุ่ม Street Photo Thailand จึงต้องทำความเข้าใจการเรียนรู้ความหมายและกระบวนการ
ให้ความหมายจากตัวบุคคลด้วย 
 

2.2 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) 

2.2.1 นิยามและความหมายของอัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ Identitas เดิมใช้คำว่า Idem ซึ่งมี

ความหมายว่าเหมือนกัน (The Same) อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546) กล่าวว่า 
ในพจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทย คำแปลของ Identity แปลว่า เอกลักษณ์ 
ซึ่งตรงกับความหมายของคำนี้ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford Advance Learner’s 
1973 : 487; Collins Dictionary 1996) นั่นก็คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของคนหรือสิ่งหนึ่ง เป็น
คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น ที่ทำให้สิ่งนั้นโดดเด่นและแตกต่างจากสิ่งอื่น มโนทัศน์อัตลักษณ์
เป็นมโนทัศน์ที่คาบเกี่ยวและมีความสัมพันธ์กับวิชาหลายแขนงทางสังคมศาสตร์ มักถูกกล่าว
ควบคู่ไปกับมโนทัศน์อำนาจ การนิยามความหมาย หรือการสร้างภาพแทนความจริง 
(Representation) เมื่อสัมพันธ์กับมโนทัศน์เหล่านั้น อัตลักษณ์จึงมีความหมายที่แตกต่าง
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น อัตลักษณ์ (Identity) มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็น
ปริมณฑลที่เชื่อมต่อระหว่างปัจเจกและสังคม ในด้านหนึ่งอัตลักษณ์คือ “ความเป็นปัจเจก” 
ที่ เชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม (Social Aspect) สังคมกำหนดบทบาทหน้าที่  (Role 
Taking) และระบบคุณค่าที่ติดมากับบุคคล เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็นแม่ ความเป็นสามี-
ภรรยา ความเป็นเพื่อน การแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังกล่าวกระทำผ่านระบบ
สัญลักษณ์ ในหลายรูปแบบ มิตินี้แสดงถึงอัตลักษณ์ที่ เป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์  
(Symbolic Aspect) ในอีกด้านหนึ่ง มนุษย์มีการให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมาย
เกี่ยวกับตนเองในกระบวนการที่ เขาสัมพันธ์กับโลก (Psychological and Subjective 
Aspect) อัตลักษณ์จึงเกี่ยวข้องกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเรา ทั้งในด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด ปริมณฑลของ Identity และ Subjectivity จึงซ้อนทับอยู่ อัตลักษณ์จึงมี
การแบ่งประเภทอัตลักษณ์เป็นสองระดับคือ อัตลักษณ์บุคคล (Personal Identity) และอัต
ลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) กล่าวคือเมื่อบุคคลตั้งคำถามว่า “ฉันคือใคร” เขาจะได้
คำตอบทั้งจากตัวเขาเองที่นิยามลักษณะของตนเอง เป็นอัตลักษณ์บุคคล (Personal 
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Identity) และคำตอบจากคนอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่คนอื่นมีต่อบุคคลหนึ่ง นั่น
คือ อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) (มนูญ โต๊ะอาจ, 2554; ศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์, 
2553) 

การศึกษาอัตลักษณ์จึงจำเป็นต้องศึกษาความคาบเกี่ยวหรือทับซ้อนกันของทั้งสองระดับ
ดังกล่าวซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป Kathryn Woodward (1997) กล่าวไว้ว่า  

อัตลักษณ์ คือการที่เรารับรู้ตนเองว่า “เราคือใคร” และดำเนินความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ 
ตลอดจนโลกที่แวดล้อมตัวเราอยู่อย่างไร โดยส่วนมากแล้วอัตลักษณ์ถูกกำหนดจากความ
แตกต่างในสังคมที่กำหนดขึ้น มีลักษณะของการแบ่งแยกออกจากกัน เช่น อัตลักษณ์ใน
รูปแบบของความแตกต่างระหว่างชนชาติ หรือความขัดแย้งด้านความเชื่อ เช่น คนผิวขาว– 
คนผิวสี ความปกติ – ความเบี่ยงเบนจากปกติ และผู้ชาย – ผู้หญิง ดังนั้นจากภาพความ
แตกต่างจะทำให้สามารถเห็นความเหมือนได้ อัตลักษณ์ตามทรรศนะ Woodward มี
ความสัมพันธ์เชื่อมต่อกันระหว่าง ฉัน ( I) เห็นตัวเอง (Myself) และคนอื่นเห็นอย่างไร 
เพราะอัตลักษณ์มีความเชื่อมต่อระหว่างปัจเจก (Individual) กับสังคม (Social) อัตลักษณ์ 
จึงเป็นสิ่งที่บุคคลตระหนักรู้ว่าตน “เหมือน” หรือ “แตกต่าง” จากคนอื่นอย่างไร และเป็น
ปัจจัยสำคัญในการจำแนกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิต กฎเกณฑ์ พิธีกรรม สำนึก 
ฯลฯ ที่ทำให้ฉัน (I) และพวกเรา (Us) แตกต่างจากพวกเขา (Them) และคนอื่น ๆ (Others) 
(Kath Woodward, 2004, pp. 1-10; วินัย หมั่นคติธรรม, 2554; ศรัญญา กิตติวัฒนโชติ, 
2557)  

การนิยามอัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นคุณลักษณะจากสิ่งที่เหมือนกันกับสิ่งที่แตกต่างกันนี้ 
สอดคล้องกับ Barthes (1967) ที่นิยามอัตลักษณ์ว่า เป็นกระบวนการเหรียญสองด้านที่พยายามสร้าง
ขอบเขตที่ชัดเจนของบุคคล ซึ่งตอบได้ตนเองได้ว่า “เราเป็นใคร และแตกต่างจากคนอื่นตรงไหน” 
โดยเหรียญด้านหนึ่งคือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (Self Ascription) ในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือ 
ความรู้สึกของคนอื่นในทิศทางนั้น ๆ (Ascribe By Others) นอกจากนี้ยังต้องตอบคำถามอื่น ๆ ต่อมา
ได้ว่า มีใครเป็นพวกเดียวกับเราบ้าง เรามีที่ทางเป็นอย่างไร เรามีบทบาทอะไร เราสัมพันธ์กับใคร คน
อื่นสัมพันธ์กับเราอย่างไร การให้ความหมายดังกล่าวยังสอดคล้องกับ Hault (1974) ที่กล่าวไว้ว่า 
“อัตลักษณ์” ในทางจิตวิทยาสังคม หมายถึงการตระหนักรู้ของบุคคลว่ามีความเหมือนหรือแตกต่าง
จากบุคคลอื่นอย่างไร ส่วนในทางจิตวิทยาการแพทย์ หมายถึงลักษณะเฉพาะชุดหนึ่งของแต่ละบุคคล 
ซึ่งบุคคลได้เลือกแสดงออกต่อผู้อื่น ลักษณะเฉพาะดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้อื่นสามารถบ่งชี้ในตัวบุคคล
นั้น ๆ ได้ ว่าเขาเป็นใคร กล่าวคือสามารถตอบคำถามตนเองว่า “ฉันคือใคร” และ “ฉันเป็นใครใน
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สายตาคนอื่น) (เกษกนก ชุ่มประดิษฐ์ และ จิราพรขุนศรี, 2549, อ้างถึงใน  มนูญ โต๊ะอาจ, 2554; 
วินัย หมั่นคติธรรม, 2554) 

Stryker และ Burke (Stryker, 1968; Stryker & Burke, 2000)  ได้กล่าวถึงนิยามของคำ
ว่าอัตลักษณ์ หรือ Identity นั้นเป็นหน่วยเล็ก ๆ ในการศึกษาทางสังคมวิทยาซึ่งเชื่อมโยงเรื่องของ
ทัศนคติที่มีต่อตัวตน หรือเอกลักษณ์ เป็นความสัมพันธ์ในเชิงบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมอันเกิดจาก
บทบาทของบุคคล นักทฤษฎีอัตลักษณ์ได้ตั้งข้อโต้แย้งกันว่า ตัวตน คือ การรวมกันของอัตลักษณ์ ซึ่ง
อยู่บนพื้นฐานของลักษณะเฉพาะของบทบาท เช่นเดียวกับการที่เราตอบคำถามตัวเองว่า ตัวฉันคือใคร 
แล้ว เราได้คำตอบว่าฉันเป็นพ่อ ฉันเป็นแม่ ซึ่งคำตอบเหล่านี้เชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ของแต่ละบุคคลนั้นเอง (พระณัฐวุฒิ สุธรรม, 2559) 

สำหรับนักคิดในสายปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์  (Symbolic Interactions) ต่างมองว่า  
อัตลักษณ์ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม Charles Cooley (1912) อธิบายว่า 
การผสมผสานของตัวตนในด้านจิตใจของบุคคลหลาย ๆ คนที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้นคือการสร้างสังคม 
และเชื่อว่าสังคมและปัจเจกบุคคลเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ ความรู้สึกเกี่ยวกับตัว
เราจะพัฒนาขึ้นมาจากปฏิกิริยาของเราต่อความเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับตัวเรา Cooley เรียกตัวตนที่
เกิดจากกระบวนการนี้ว่าตัวตนในกระจกเงา (Looking-Glass Self) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก 
ภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อตนเอง ส่วนที่สอง จินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อื่นต่อภาพลักษณ์นั้น 
และส่วนที่สาม ปฏิกิริยาและความรู้สึกต่าง ๆ ของเราต่อจินตนาการดังกล่าวซึ่งหลอมรวมกันก่อเป็น
ความรู้สึกบางอย่างที่ เรามีต่อตนเอง เช่น ภาคภูมิใจ หรือความรู้สึกต่ ำต้อย อันเป็นผลมาจาก
จินตนาการของเราที่มีต่อการตัดสินของคนอื่น ๆ (กาญจนาภรณ์ อิ่มใจจิตต์, 2555) 

นอกจากนี ้Mead (1934) ได้อธิบายว่า ความเช่ือมต่อระหว่างกันที่ ภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อ
ตนเอง และความสามารถในตัวบุคคลที่จินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อื่นต่อภาพลักษณ์นั้น เป็น
เรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างภายใน (Internal) และภายนอก (External) ถึงแม้ว่าอัต
ลักษณ์คือสิ่งที่ถูกสร้างจากบริบททางสังคม แต่จะต้องผ่านขั้นตอนการคิดของปัจเจกที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโลกทางสังคมด้วย ดังนั้น อัตลักษณ์จึงมีทั้งอัตลักษณ์เชิงเดี่ยว และอัตลักษณ์ที่
หลากหลาย โดยสามารถพบเห็นอัตลักษณ์ได้ทั้งในลักษณะที่จำกัดหยุดนิ่ง และอัตลักษณ์ที่ลื่นไหล
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (บัณฑิต ไกรวิจิตร, 2552, อ้างถึงใน ศรัญญา กิตติวัฒนโชติ, 2557) 

ดังนั้น “อัตลักษณ์” จึงมีความหมายถึงสิ่งที่ทำให้รู้สึกความเป็น “เรา” หรือ “พวกเรา” ที่
แตกต่างไปจากเขาหรือพวกเขา และการประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราหรือพวกเราเกิดขึ้นได้จาก
หลายอัตลักษณ์ไม่จำเป็นต้องมีเพียงอัตลักษณ์เดียว อีกทั้งอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม (Social Construct) ดังนั้นอัตลักษณ์จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการสร้าง
ความเหมือนระหว่าง “พวกเรา” และความแตกต่างกับ “พวกเขา” หรือ “คนอื่น” สำหรับการศึกษา
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กระบวนการสร้างอัตลักษณ์จึงหมายถึงการศึกษากระบวนการสร้าง “ความเหมือน” และ “ความ
แตกต่าง” ดังกล่าว (วันดี สันติวุฒิเมธี, 2545)  

นอกจากนี้ อัตลักษณ์ ยังหมายถึงกระบวนการที่ปัจเจกบุคคลต่อรองต่อความหมายหรือ
ปฏิเสธตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมที่ถูกยัดเยียด ซึ่งการปฏิเสธอาจไม่จำเป็นต้องหมายถึงการต่อต้าน  
ตรง ๆ หรือสร้างอัตลักษณ์ตรงข้ามขึ้นมา แต่อาจเป็นการพลิกแพลงหรือสร้างนัยยะของความหมาย
ใหม่ขึ้นมาแทน นอกจากนี้อัตลักษณ์ อาจหมายถึงการให้ความหมายของคนหรืออะไรบางอย่างว่าไม่มี
ลักษณะเฉพาะ คงอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เป็นการให้ความหมายตัวตนของคนหรือสิ่งนั้น ๆ ใน
ลักษณะที่เป็นพลวัต คือ มีการผลิตซํ้า รื้อสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ทำให้ความหมาย
ของอัตลักษณ์แตกต่างกับคำว่าเอกลักษณ์ ก็คือ ความหมายของอัตลักษณ์ คือ การมีความหลากหลาย 
เช่น ในคน ๆ หนึ่งนั้นก็จะมีอัตลักษณ์ที่หลากหลายในตัวเอง มีความหลากหลายด้านของบุคลิกภาพ 
หลากหลายตัวตน แนวคิดอัตลักษณ์ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการอธิบายเรื่องเพศ และชาติพันธุ์ และ
นอกนั้นยังเห็นได้ว่ามีการนำไปใช้ศึกษาเรื่องของคนชายขอบของสังคมได้ เช่น กลุ่มผู้ติดเชื้อ เด็กข้าง
ถนน ผู้สูงอายุ เป็นต้น ในขณะที่เอกลักษณ์ มีความหมายที่ดูเหมือนมีคุณสมบัติเฉพาะ โดดเด่น
แตกต่างจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546, อ้างถึงใน เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, 2552) 

การทบทวนนิยามและความหมายของอัตลักษณ์ ทำให้ทราบว่าอัตลักษณ์เฉพาะของบุคคล
สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมที่เกิดจากการจัดระบบของสังคมโดยกลุ่มสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ 
การเมือง เศรษฐกิจ ทางสังคม และศาสนา สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลและส่งผลให้บุคคลจะต้อง
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เมื่อตนเองเข้าไปเป็นสมาชิกของสังคมนั้น ๆ นั่นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์มีลักษณะที่คล้ายกับการเกิดของตัวตน (Self) ตามแนวคิดของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นเรื่องของการตีความแห่งตัวตนของบุคคล และการตีความจากการประเมิน
มุมมองของคนในสังคมที่มีต่อเขารวมถึงสถานการณ์ที่เผชิญแตกต่างกัน จึงเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่บุคคล
สร้างหรือนิยามขึ้นและสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยที่อัตลักษณ์นั้น ๆ จะเป็นที่ยอมรับทางสังคม
ตามที่บุคคลตั้งใจไว้ ทั้งนี้กระบวนการสร้างอัตลักษณ์จึงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
ทางสังคมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงอัตลักษณ์ยังเปรียบเสมือนตัวตนในลักษณะที่บุคคล
ใช้ต่อรองต่อสังคม ซึ่งบุคคลสามารถที่จะนิยามตนเองในลักษณะที่แตกต่างจากอัตลักษณ์ทางสังคมที่
พึงปรารถนา (เป็นไปตามที่สังคมส่วนใหญ่อยากให้เป็น ) ส่งผลให้การศึกษาการปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม Street Photo Thailand จำเป็นต้องจำแนกอัต
ลักษณ์ที่เหมือนหรือลักษณะร่วมกันของศิลปินช่างภาพรวมถึงสมาชิกทั่วไปกลุ่ม Street Photo 
Thailand ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ   
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อัตลักษณ์ในแนวคิดยุคสมัยใหม่ (Modernism) 
หัวใจของวิธีคิดของยุคสมัยใหม่ คือปรัชญาในยุคแสงสว่างแห่งภูมิปัญญา (Enlightenment) 

ก่อตัวขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 18 เป็นลัทธิปัจเจกนิยม (Individualism) ซึ่งแนวคิดนี้มีความเชื่อที่ว่า
มนุษย์เป็นนายของตนเอง มีศักยภาพที่จะสามารถเข้าถึงความจริง (Truth) เพราะเช่ือว่ามนุษย์มีความ
เป็นอิสระที่จะกระทำการต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและสังคม โดยใช้หลักการ
ของเหตุผลเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ที่ช่วยให้
มนุษย์สามารถเข้าถึงแก่นแกน (Essence) ของสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น แนวคิดในยุคนี้เป็นเหตุผลของความ
เจริญสูงสุดที่เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางอารยะธรรมในทุกด้าน และมีอุดม
คติคือการที่จะใช้ความรู้ปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากความขาดแคลนทางวัตถุ ความไร้เหตุผล 
เป็นเสรีจากธรรมชาติด้านมืดในตัวมนุษย์เอง การสร้างทฤษฎีในยุคนี้จึงมีลักษณะเป็น Grand Theory 
ที่มุ่งแสวงหากฎสากล (Universal Law) ในการทำความเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ได้ ทฤษฎี
ต้องมีลักษณะครอบคลุม วิธีคิดกระแสหลักของยุคสมัยใหม่เชื่อในแนวคิดที่เรียกว่า “สารัตถะนิยม” 
(Essentialism) ซึ่งเชื่อว่าธรรมชาติของสังคมมนุษย์อะไรก็ตามมี “คุณสมบัติอะไรบางอย่าง” เป็น
แก่นแกนหรือสารัตถะ เป็นสิ่งที่แฝงอยู่ลึก ๆ และกำหนดพฤติกรรมที่เห็นจากภายนอกอีกทีหนึ่ง จารีต
ของแนวคิดดังกล่าวส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อการทำความเข้าใจมโนทัศน์เรื่องอัตลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่น 
แก่นแท้ของมนุษย์มีหรือไม่ ถ้ามี มันคืออะไร และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสังคมและสภาพแวดล้อม
หรือไม่อย่างไร (กมลพรรณ พันพึ่ง, 2553, น. 16-17) 

สารัตถะนิยมในวิธีคิดแบบปัจเจกนิยมทำให้ ภาพลักษณ์ของปัจเจกมีแก่นแกน (Essence) ที่
มีลักษณะ คือ ประการแรกปัจเจกภาพถูกเน้นแต่มิติด้านในที่เป็นนามปธรรม กล่าวคือ แก่นแกนที่เป็น
จิตสำนึกและกระบวนการของเหตุผล ประการที่สองคือ มีความเป็นเอกภาพ เป็นศูนย์รวมของ
บุคลิกภาพหรืออัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่แน่นอนแจ่มชัด ประการที่สามคือ ปัจเจกภาพเป็นสิ่งที่มีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง เป็นที่มาและฐานรากทางศีลธรรม ประการที่สี่พิจารณาความสัมพันธ์กับโลก
ภายนอกตามแนวคิดทวินิยมของ Rene Descartes ที่ว่าสามารถตัดความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลก
ภายนอกได้ ความสัมพันธ์กับโลกสามารถแยกออกและควรพิจารณาทีหลังจากการนิยามปัจเจก ทำให้
โลกภายนอกดูราวเป็นอิสระ สามารถพิจารณาแยกต่างหากจากความเป็นตัวมนุษย์ได้ ลักษณะ
ดังกล่าวของปัจเจกภาพรวมกันอยู่ในทฤษฎีการเลือกที่เป็นเหตุเป็นผล (Rational Choice Theory) 
ซึ่งให้ภาพเกี่ยวกับการตัดสินใจและพฤติกรรมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ในปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม 
(Utilitarianism) ลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลในชีวิตประจำวันของมนุษย์ คือ ความสามารถใน
การคาดคำนวณ (Calculation) ดังจะเห็นในการศึกษาที่มีการคาดประมาณต่าง ๆ เช่น การคาด
คำนวณว่าหากคนมาอยู่รวมกันจะมีผลดีกว่าต่างคนต่างอยู่ สิ่งที่เป็นความไร้เหตุผล อย่างเช่น อารมณ์ 
ความรู้สึกที่จะทำให้การคาดคำนวณต่าง ๆ ผิดพลาดจะถูกตัดออก ทฤษฎีลักษณะนี้จึงทำให้การศึกษา
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พฤติกรรมมนุษย์ดูจะมีแบบแผน สามารถคาดเดาทำนายล่วงหน้าได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นักปรัชญา เช่น 
Friedrich Nietzsche ที่มีอิทธิพลต่อความคิดยุคหลังสมัยใหม่ มองว่าความเป็นแก่นแกนหรือความ
จริงเป็นเพียงอุดมการณแ์ละมายาคติ  

ในส่วนของการศึกษาสังคมวิทยา ให้ความสำคัญกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและ
ปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะมโนทัศน์อัตลักษณ์ มีการตั้งคำถามว่าอัตลักษณ์ของปัจเจกประกอบขึ้นจาก
อะไรบ้าง สังคมมีกลไกหรือกระบวนการใดและมีการซึมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจเจกได้อย่างไร รวมถึง
สนใจว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกนำไปสู่การสร้างและเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์อย่างไร ซึ่งแนวคิดทาง
สังคมวิทยาที่ เน้นศึกษาในระดับจุลภาค ได้แก่  สายปฏิสัมพัน ธ์ เชิ งสัญลักษณ์  (Symbolic 
Interactionism) จะสามารถอธิบายความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีอิสระในการคิดริเริ่ม สามารถจัดการ
กับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งได้ดีกว่าแนวคิดทางสังคมวิทยาระดับมหภาค ที่
กล่าวถึงอิทธิพลของสังคมในการกำหนดปัจเจกบุคคล (เอกรินทร์ ต่วนศิริ, 2553; อภิญญา เฟื่องฟู
สกุล, 2546) 

 
2.2.2 อัตลักษณ์ สำหรับนั กคิดในสายปฏิสัมพั นธ์ เชิ งสัญ ลักษณ์  (Symbolic 

Interactions) 
สำหรับนักคิดในสายปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์  (Symbolic Interactions) ต่างมองว่า  

อัตลักษณ์ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม Charles Cooley (1912) อธิบายว่า 
การผสมผสานของตัวตนในด้านจิตใจของบุคคลหลาย ๆ คนที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้นคือการสร้างสังคม 
และเชื่อว่าสังคมและปัจเจกบุคคลเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ ความรู้สึกเกี่ยวกับตัว
เราจะพัฒนาขึ้นมาจากปฏิกิริยาของเราต่อความเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับตัวเรา Cooley เรียกตัวตนที่
เกิดจากกระบวนการนี้ว่าตัวตนในกระจกเงา (Looking-Glass Self) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก 
ภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อตนเอง ส่วนที่สอง จินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อื่นต่อภาพลักษณ์นั้น 
และส่วนที่สาม ปฏิกิริยาและความรู้สึกต่าง ๆ ของเราต่อจินตนาการดังกล่าวซึ่งหลอมรวมกันก่อเป็น
ความรู้สึกบางอย่างที่ เรามีต่อตนเอง เช่น ภาคภูมิใจ หรือความรู้สึกต่ ำต้อย อันเป็นผลมาจาก
จินตนาการของเราที่มีต่อการตัดสินของคนอื่น ๆ (กาญจนาภรณ์ อิ่มใจจิตต์, 2555) 

นอกจากนี้ Mead (1934) ได้อธิบายว่า ความเชื่อมต่อระหว่างกันที่ ภาพลักษณ์ของเราที่มี
ต่อตนเอง และความสามารถในตัวบุคคลที่จินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อื่นต่อภาพลักษณ์นั้น 
เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกันระหว่างภายใน ( Internal) และภายนอก (External) 
ถึงแม้ว่าอัตลักษณ์คือสิ่งที่ถูกสร้างจากบริบททางสังคม แต่จะต้องผ่านขั้นตอนการคิดของปัจเจกที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโลกทางสังคมด้วย ดังนั้น อัตลักษณ์จึงมีทั้งอัตลักษณ์เชิงเดี่ยว และ 
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อัตลักษณ์ที่หลากหลาย โดยสามารถพบเห็นอัตลักษณ์ได้ทั้งในลักษณะที่จำกัดหยุดนิ่ง และอัตลักษณ์ที่
ลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (บัณฑิต ไกรวิจิตร, 2552, อ้างถึงใน ศรัญญา กิตติวัฒนโชติ, 2557) 

Mead ศึกษาพัฒนาการที่ความรู้สึกเกี่ยวกับ “ตัวตน” ค่อย ๆ กำเนิดจากกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ เขาพบว่ากลไกสำคัญของการสร้างตัวตนคือการเรียนรู้ที่จะสวมบทบาท (Role-taking) 
ของผู้อื่น และหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ คือ “ภาษา” ซึ่งเป็นช่องทางในการถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์
และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม เช่น การเรียนรู้ดังกล่าว ในวัยเด็กเกิดจากการเลียนแบบบทบาทผ่านการ
เล่นเป็นผู้ใหญ่ เช่น เลียนแบบการเป็น พ่อ แม่ ครู ค่านิยมและกฎเกณฑ์ทางสังคมจะซึมซับผ่าน
บทบาทเหล่านั้น เมื่อโตขึ้นความสามารถในการสวมบทบาทจะขยายกว้างขึ้น โดย Mead อธิบายผ่าน
การเปรียบเทียบในการเล่นกีฬาเบสบอลเป็นทีมให้สำเร็จ เขาไม่เพียงแต่สวมบทบาทของผู้อื่นใกล้ตัว 
แต่ยังสามารถหลอมเอาทัศนคติของ “บุคคลอื่นทั่วไป” (Generalized Other) หรือการซึมซับ
กฎเกณฑ์ร่วมสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งของเขาได้ด้วย จากวิธีคิดดังกล่าวแสดงถึงสังคมที่ซึมซ่านครอบงำ
ความรู้สึกของตัวเราทั้งหมด ซึ่ง Mead ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้และสงวนความอิสระบางระดับให้กับ
ปัจเจก เขาเสนอแนวคิดว่าตัวตนมีสองด้านที่ปะทะสังสรรค์กันตลอดเวลา ด้านหนึ่งคือ “Me” อันเป็น
ตัวตนที่เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ตัดสินภาพลักษณ์ตัวตนของเรา อีกด้านหนึ่งคือ 
“I” อันเป็นส่วนเฉพาะของเรา ตัวตนในด้าน “I” จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงอิสรภาพของปัจเจกที่ตัวตนมิใช่
หุ่นเชิดของสังคม แต่สามารถแสดงศักยภาพของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ที่ทางแก่ “I”(อภิญญา 
เฟื่องฟูสกุล, 2546, น. 26) 

อัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลในทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นั้นมิได้เป็นภาพที่มีความ
ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียว ทฤษฎีนี้ตระหนักถึงความหลากหลายของตัวตน อย่างไรก็ตาม จาก
มุมมองของปัจเจกเองความรู้สึกเป็น “ตัวเรา” เป็นประสบการณ์ที่มีความต่อเนื่องหรือมีความคงเส้น
คงวา แม้ว่าตัวเราอาจมีบทบาทหลายอย่างและอาจมีความขัดแย้งกัน แต่จะยังคงรู้สึกว่า “ตัวฉัน” ที่
เป็นผู้กระทำในบริบทหลากหลายเหล่านั้นคือ “ตัวฉัน” คนเดียวกัน ความรู้สึกคงเส้นคงวาดังกล่าวเกิด
ได้ ประการแรกความรู้สึกต่อเนื่องดังกล่าวของอัตลักษณ์เป็นผลมาจากการที่คนเรามีประสบการณ์ต่อ
ร่างกายตนเองในฐานะเป็นองคาพยพที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เป็นหน่วยทางกายภาพที่เป็นฐานหรือ
เป็นศูนย์รวมของความรับรู้และความรู้สึกทั้งมวล อย่างไรก็ตามความรู้สึกที่เป็นตัวเรานี้ ไม้ได้จำกัด
ขอบเขตดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวแปรทางสังคมต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น กลุ่มอายุ เพศ อาชีพ ชนช้ันทางสังคม 
กลุ่มชาติพันธุ์ แต่ตัวแปรเหล่านี้คือมิติต่าง ๆ ที่ปัจเจกนิยามอัตลักษณ์ของตนในกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Shibutani, 1961, อ้างถึงใน อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546) 

“เวลา” คือปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งของความรู้สึกต่อเนื่องของอัตลักษณ์ คนเราจะวาง
ตำแหน่งแห่งที่ของเราในมิติเวลาชนิดใดชนิดหนึ่งเสมอ ในปัจจุบัน อดีต หรืออนาคต มิติเวลาเป็นตัว
หลอมและบูรณาการการกระทำต่าง ๆ ของคนให้เชื่อมต่อกันอย่างมีความหมาย กล่าวคือ คนจัดการ
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กับชีวิตตนเองอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันในลำดับเวลา ฉันทำสิ่งนี้ ตามมาด้วยสิ่งนี้และ
สิ่งนี้เพื่อให้บรรลุสิ่งนั้นในอนาคต ลำดับความต่อเนื่องของเวลาทำให้คนเรามองย้อนอดีตสู่อนาคตได้ 
ทำให้เรารู้สึกถึงความต่อเนื่องของความเป็นตัวเรา อย่างไรก็ตามแต่สังคมมีประสบการณ์เรื่องมิติแวลา
ที่แตกต่างกัน บางสังคมอาจมองเวลาเป็นเส้นตรง ในขณะที่บางสังคม บางยุคอาจเน้นเวลาที่
หมุนเวียน (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546) 

ประเภทของอัตลักษณ ์
Erving Goffman (1959) นักสังคมวิทยาในสายปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ได้จำแนกแยกแยะ

ความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์บุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคม เขานิยามความคิดความรู้สึกที่ปัจเจกมี
ต่อตนเองว่า “Ego Identity” ตามทฤษฎีของ Erick Erickson (นักจิตวิทยาผู้สร้างทฤษฎี Ego 
Theory) ส่วนภาพของปัจเจกในสายตาคนอื่นในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เรียกว่า 
“Personal Identity” อีกทั้งอธิบายว่า อัตลักษณ์บุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมนั้นซ้อนทับกันใน
ลักษณะที่สังคมมีการคาดหวังและเรียกร้องว่าปัจเจกบุคลในวัยนี้ เพศนี้ ชนชั้นนี้ ควรวางตัวหรือมี
บุคลิกภาพเฉพาะตนที่พึงปรารถนาอย่างไร เกิดเป็นมาตรฐานของอัตลักษณ์ของสังคม ที่สร้างความ
เป็น “คนปกติ” และ “คนที่ผิดปกติ” ปัจเจกจึงต้องใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อสร้างและปกป้องภาพลักษณ์
ตนเอง (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546, น. 21-28) โดยอัตลักษณ์ทั้งสองประเภทแตกต่างกันดังนี้ 

1)  อัตลักษณ์บุคคล (Personal Identity) คือ ลักษณะทั้งหมดที่เป็นลักษณะเฉพาะ 
ของตัวบุคคล เป็นภาพของปัจเจกในสายตาคนอื่นในฐานะที่เป็นบุคคลที่นิยามตนเอง สามารถที่จะ
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง กลายเป็นมโนทัศน์แห่งตน (Self-Concept) ในมุมต่าง ๆ ฐานะที่เป็น
สมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กันระหว่างตนเองกับสังคม โดยผ่านการใช้สัญลักษณ์ 
(Symbol) ที่เข้าใจร่วมกันในสังคม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่แน่นอนตายตัว ซึ่งบางครั้งบุคคลหนึ่ง
อาจมีได้หลายอัตลักษณ์ เช่น การเป็นพ่อ แม่ ลูก หัวหน้า ครอบครัว ผู้บริหารองค์กร บุคคลมีชื่อเสียง 
และคนไทย เป็นต้น ทุกสังคมมีกระบวนการแจกแจงและระบุอัตลักษณ์บุคคลแตกต่างกันไป เช่น ใน
สังคมสมัยใหม่จะมีบัตรประชาชน การพิมพ์รอยนิ้วมือ  

อัตลักษณ์บุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมโนทัศน์แห่งตน (Self-Concept)   
สามารถอธิบายได้ว่า ตัวตน (Self) คือ ความสามารถทางสังคมของมนุษย์ในการที่บุคคลสามารถมอง
ตนเองเสมือนเป็นวัตถุทางสังคมอย่างหนึ่งที่แยกต่างหากออกจากตนเอง การจินตนาการออกไปนอก
ตัวแล้วมองย้อนกลับมาที่ตนเอง เหมือนกับที่ผู้อื่นมองตัวเรา ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลสามารถสื่อสาร
กับตัวเอง เป็นการปฏิสัมพันธ์กับตนเองเช่นเดียวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความสามารถในการ
สื่อสารกับตนเองนี้ทำให้บุคคลสามารถรับรู้ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ที่มีต่อตัวเอง รวมทั้งการสังเกต 
ประเมิน ตัดสิน และการให้อัตลักษณ์แก่ความคิดเกี่ยวกับตนเองหรือมโนทัศน์แห่งตน รวมถึงชี้แนะ
ควบคุมมโนทัศน์แห่งตนในสถานการณ์ต่าง ๆ มโนทัศน์แห่งตนจึงมีความเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ จาก
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การที่บุคคลให้ชื่อกับมโนทัศน์ของตนเองเช่นเดียวกับที่บุคคลให้ชื่อกับวัตถุต่าง ๆ ทางสังคม การให้ชื่อ
แก่ตนเองดังกล่าวจะทำให้บุคคลสามารถรวมตนเองเข้ากับการจัดประเภททางสังคมเช่นเดียวกับวัตถุ
ทางสังคมอื่น ๆ อัตลักษณ์ของบุคคลจึงเป็นชื่อที่บุคคลเรียกหรือประเภททางสังคมที่บุคคลให้กับ
ตนเอง (Charon, 1985, อ้างถึงใน มานิตตา ชาญไชย, 2546) 

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ตนเองหรือมโนทัศน์แห่งตนนั้น (Self-Concept) ไม่ได้เกิดขึ้น 
เพียงแค่บุคคลสามารถให้ความหมายหรือกำหนดประเภทแก่ตนเองในฐานะที่เป็นวัตถุทางสังคม และ
สามารถเสนอภาพของตนให้แก่บุคคลอื่น ๆ ได้เท่านั้น แต่ความหมายของวัตถุหรือสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายในสังคมนั้น มีการพัฒนาขึ้นมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัว จากการที่บุคคลเรียนรู้ผ่ านการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ซึ่งในกระบวนการปฏิสัมพันธ์นี้บุคคลจะถูกคาดหวังในพฤติกรรม และ
รับรู้ความหมายโดยนัยจากการกระทำหรือปฏิกิริยาโต้ตอบจากผู้ร่วมปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นอัตลักษณ์จึง
เป็นระบบที่มีพื้นฐานอยู่บนปฏิกิริยาตอบสนองต่อตนเองของบุคคล การรับรู้ถึงการคาดหวังและการ
ตอบสนองของผู้อื่น และโต้ตอบต่อความเป็นจริงร่วมกันทางสังคม (Social Reality) 
  2)  อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) คือ สภาพทางสังคมของบุคคลที่ปัจเจก
นั้นสังกัดอยู่ หรือที่สังคมกำหนดบทบาทหน้าที่และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา เช่น อาชีพ เพศ ชาติพันธุ์ 
ศาสนา การใช้ภาษา หรือบางทีอาจเห็นได้จากบุคลิก เสื้อผ้าที่สวมใส่ สัญลักษณ์ และการสร้างภาพ
แทนความจริง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญในการแสดงให้เห็นว่าเรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลอื่น เนื่องจาก
โครงสร้างของอัตลักษณ์มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวบุคคลและสังคมอย่างแยกกันไม่ออก อัตลักษณ์
ทางสังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการก่อรูปอัตลักษณ์ของตัวบุคคล และมีการแยกแยะตัวเรา
จากบุคคลอื่นด้วยการสร้างความต่างอย่างไร อีกทั้งการมีอัตลักษณ์ทางสังคมที่เราใช้แสดงตัวตนนั้น
ควรเกิดมาจากการยอมรับในอัตลักษณ์ต่าง ๆ นั้นอย่างตั้งใจ ด้วยเหตุนี้ อัตลักษณ์จึงถือเป็นผลผลิตที่
สำคัญของสังคมที่เราอาศัยอยู่และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างตัวเรากับคนอื่น หรือกล่าวได้
ว่าอัตลักษณ์เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับโลกที่เขาอาศัยอยู่ โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในสถานที่ใดที่หนึ่งและช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  
 Tajfel (1972) อธิบายอัตลักษณ์ทางสังคมว่า เป็นองค์ประกอบที่กระทำต่อตัวเราจนเกิด
ทัศนะที่มีต่อตนเอง (Self-Concept) เพราะการที่บุคคลจะเข้าใจตนเอง ประเมินค่าตนเอง รวมถึง
ความสามารถที่เราใช้แสดงตัวตนและสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ นั้นถือเป็นพัฒนาการของอัตลักษณ์ทาง
สังคมที่บุคคลได้มาจากการเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมนั้น ๆ (Tajfel, 1972, อ้างถึงใน วิไล
วรรณ จงวิไลเกษม, 2551, น. 37) 

นอกจากนั้น เมตตา วิวัฒนานุกูล (2548) ได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์ทางสังคมว่า เป็น
บทบาทของตัวเราที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่มีการเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของบุคคลที่เกิดจาก
การตระหนักรู้ และส่งผลทาให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งผู้คนสามารถพัฒนาภาพพจน์ของตนเอง
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จากสมาชิกภาพได้ 2 ทาง คือ 1) การส่งเสริมอัตลักษณ์กลุ่มพวกเรา หรือ 2) ส่งเสริมอัตลักษณ์
เฉพาะตัวของพวกเขา โดยที่อัตลักษณ์ทางสังคมของเรา คือ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิด
เป็นทัศนะที่มีต่อตนเอง และยังเกี่ยวข้องกับการได้มาจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมด้วย (รวินทรา 
วิภาวสุ, 2554, น. 11, อ้างถึงใน ศรัญญา กิตติวัฒนโชติ, 2557) 
 มานิตตา ชาญไชย (2546) กล่าวว่า อัตลักษณ์ทางสังคม เป็นการนิยามตนเองทางสังคมของ
บุคคล โดยการรับเอาประเภทชื่อหรือตำแหน่งทางสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะของตนมานิยาม
ตนเอง เนื่องจากโลกทางสังคมมีการจัดประเภทและให้ชื่อแก่วัตถุ การกระทำ ลักษณะของ
ปรากฏการณ์ รวมถึงกำหนดตำแหน่งให้กับบุคคลและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทำให้บุคคล
สามารถที่จะระบุความรู้สึกนึกคิดและการกระทำของบุคคล ตลอดจนนิยามตนเองได้ การมีอัตลักษณ์
ทางสังคมของบุคคล จึงเป็นการรับรู้ที่ตั้งทางสังคมของปัจเจกบุคคล หรือคือที่ซึ่ง (Where) บุคคลถูก
กำหนดตำแหน่งในการมีความสัมพันธ์กับบุคลอื่น ๆ ผู้ซึ่ง (Who) บุคคลบอกกับตนเองว่า “เขาเป็น” 
หรือ “อะไร” (What) ที่บุคคลแสดงต่อคนอื่น ๆ ว่าเขาเป็น ด้วยเหตุนี้บุคคลจะตอบคำถามที่ว่า “ฉัน
คือใคร” (Who am I?) โดยการนิยามตนเองให้เข้าสู่กลุ่มหรือประเภททางสังคม ซึ่งโครงสร้างทาง
สังคมได้กำหนดไว้ให้แก่บุคคลผู้แสดงบทบาท  

Charon (1980, อ้างถึงใน บงกชมาศ เอกเอี่ ยม , 2532, น. 18-19) เสนออิทธิพลของ
โครงสร้างทางสังคมว่ามีส่วนในการกำหนดสถานภาพ บทบาท และอัตลักษณ์ของบุคคลซึ่งเป็น  
อัตลักษณ์ที่ถูกกำหนดโดยทั้งจากตนเองและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับสถานภาพ บทบาท 
ตลอดจนความคาดหวังในบทบาททางสังคม ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  แสดงถึงโครงสร้างสังคมที่ก่อให้เกิดตำแหน่งของสถานภาพ บทบาท และอัตลักษณ ์
แหล่งที่มา: มานิตตา ชาญไชย (2546, น. 33).  
  

จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์บุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมที่
มีความสอดคล้องกัน อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการตอบคำถาม “ฉันคือใคร” ซึ่งมาจาก 2 ทาง คือ 1. จาก
ตัวเอง (Private)  และ 2. จากสาธารณชน (Public) สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1)  คำตอบจากตัวเอง คือ ลักษณะที่บุคคลนิยามตนเองว่าคือใคร ซึ่งเป็นรูปแบบ 
ของอัตลักษณ์บุคคล (Personal Identity) 

2)  คำตอบจากสาธารณชน คือ ภาพลักษณ์ที่คนอื่น ๆ มีต่อบุคคลคนหนึ่ง ซึ่ง 
เป็นอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ของบุคคลนั้น ที่ได้มาจากมุมมองของคนอื่น (Rubington 
& Weinberg, 1999, p. 345) 

ทั้งนี้ คำตอบทั้งจากตัวเองและจากสาธารณชนอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป กล่าวคือ การที่
คนอื่นมองเราอาจไม่สอดคล้องกับที่ตัวเรามองตนเอง เนื่องจากเป็นการตัดสินจากทัศนะของการ
กระทำและผู้มองที่แตกต่างกันไป หากบุคคลผู้มีอัตลักษณ์มองว่า อัตลักษณ์ที่บุคคลให้กับตนเองเป็น
สิ่งที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันกลับเป็นอัตลักษณ์มี่ขัดแย้งต่อทัศนะทางสังคมส่วนใหญ่ หรือบางส่วน
ของสังคมที่บุคคลจำเป็นต้องเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งกลุ่มสังคมเหล่านี้มองว่าอัตลักษณ์ที่บุคคลให้กับตนเอง
เป็นสิ่งที่แปลกแยก หรือรับไม่ได้ ส่งผลให้เป็นปัญหาความกดดันทางสังคมต่อบุคคลผู้มีอัตลักษณ์นั้น 
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ในกรณีนี้บุคคลจะมีทางเลือก 2 ทาง คือการละทิ้งอัตลักษณ์ที่ตนยึดมั่นอยู่นั้นเพื่อหลีกเลี่ยงกับปัญหา
ความกดดันทางสังคมต่าง ๆ หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ การยืนยันในอัตลักษณ์นั้นของตนท่ามกลาง
ความกดดันของสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการ “กระทำบทบาท” ตามอัตลักษณ์นั้น เพื่อยืนยัน
ความชอบธรรมของอัตลักษณ์แห่งตน ประกอบกับการธำรงความสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นผูกพัน
กับอัตลักษณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะบุคคลนัยสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงอัตลักษณ์นั้น (Stryker, 
1980, p. 80, อ้างถึงใน มานิตตา ชาญไชย, 2546) 

อัตลักษณ์ตามทัศนะของ Sheldon Stryker 
ทฤษฎีอัตลักษณ์ของบุคคล (Personal Identity Theory) หรือที่นิยมเรียกโดยทั่วไปว่า

ทฤษฎีอัตลักษณ์ (Identity Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดย Sheldon Stryker ศาสตราจารย์ประจำ
ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ทฤษฎีอัตลักษณ์นี้ได้พัฒนาขึ้น
จากแนวคิดการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เชิงโครงสร้างซึ่งเขาได้พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นมา (Structural 
Symbolic-Interactionist Perspective) ในการอธิบายพฤติกรรมการเลือกบทบาทของบุคคล (Role 
Choice Behavior) (Stryker. 1992, p. 871; Owens, 2003, p. 217) ซึ่งเกิดจากการมีปฎิสัมพันธ์
เชิงสัญลักษณ์ระหว่าง “สังคม” (Society) และ “ตัวตน” (Self) ของบุคคล โดยมี “โครงสร้างทาง
สังคม” (Social Structure) และ “การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม” (Social Interaction) เป็นตัวกําหนด
หรือควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แนวคิดนี้ ได้อาศัยข้อตกลงตามกรอบแนวคิดปฏิสัมพันธ์
เชิงสัญลักษณ์ 4 ประการ ได้แก่ (Stryker, 1992, p. 872) 

1)  บุคคลเป็นทั้งผู้กระทำและผู้ตอบสนองการกระทำ  
2)  การกระทำและปฏิสัมพันธ์ของบุคคลขึ้นอยู่กับการให้ความหมายหรือการตีความ 

สถานการณ์ของการกระทำและการปฏิสัมพันธ์นั้น ซึ่งการให้ความหมายและการตีความเป็นพื้นฐาน
การพัฒนาการให้ความหมายในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

3)  การสร้างความหมายเชิงอัตมโนทัศน์แห่งตน (Self Concept) เป็นสิ่งสำคัญ 
อย่างยิ่งต่อกระบวนการแสดงการกระทำและการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคล  

4)  มโนทัศน์แห่งตนเป็นรูปแบบจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและผลลัพธ์ของการ 
ตอบสนองการกระทำของผู้อื่นที่มีต่อตน 

จากข้อตกลงดังกล่าว สามารถอธิบายพฤติกรรมทางสังคมได้ ว่า “สังคม” เป็นตัวก่อให้เกิด 
“ตัวตน” และตัวตนเป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) (เฉลิมชัย ปัญญาดี, 
2553) สามารถสรุปเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในประเด็นนี้ตามภาพที่ 2.3  
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ภาพที่ 2.3  แสดงความสัมพันธ์ระหวางสังคม ตัวตน และพฤติกรรมทางสังคม 
แหล่งที่มา: เฉลิมชัย ปัญญาด ี(2553, น. 48).    
 

จากภาพแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างสังคม ตัวตนและพฤติกรรมทาง
สังคม ซึ่งเป็น ความสัมพันธ์ที่สามารถอธิบายเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (Reciprocity) ในที่นี้อธิบาย 
“สังคม” ในเชิง “โครงสร้างทางสังคม” (Social Structure) ในขณะที่อธิบาย “ตัวตน” ในเชิง 
“กระบวนการตีความ” (Interpretive Processes) ที่บุคคลต้องให้ความสำคัญก่อนเลือกแสดง
พฤติกรรมทางสังคม ตามแนวคิดนี้กับสังคมวิทยาในปัจจุบันมองว่า สังคมและตัวตนมีรูปแบบ
โครงสร้างที่มีความคงทน ยั่งยืน ทั้งรูปแบบที่เป็นการปฏิสัมพันธ์และรูปแบบที่เป็นความสัมพันธ์ 
(Durability Of The Patterned Interactions And Relationships) ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีฐานะเป็น
มารดาที่ดี ย่อมทําหน้าที่ดูแลบุตรและมีความใกล้ชิดกับบุตรเสมอ ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด 

นอกจากนี้โครงสร้างสังคมยังมีความซับซ้อนในระดับกลุ่ม ชุมชน องค์การ และ สถาบัน
ในขณะที่บุคคลในสังคมก็มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของระดับทางสังคม อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา
หรืออื่น ๆ ขอบเขตของสังคมจึงมีลักษณะหลากหลายและเกี่ยวโยงซ้อนกันทั้งในเชิงพฤติกรรมทาง
สังคม (Social Behavior) การปฎิสัมพันธ์ (Interactionally) หน้าที่  (Functionally) และลําดับ
ความสําคัญ (Hierarchically) ซึ่งบางครั้งส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ อาจมีทั้งการพึ่งพิงกันหรือขัดแย้งกัน 
ส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของสังคมจึงมีผลกระทบต่อบุคคลโดยทําให้เกิดตัวตนแบบต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่
กับคนหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่มาปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนั้น (Stryker, 1992, pp. 872-873; สมศักดิ์ สีดากุล
ฤทธิ์, 2545, น. 21) จากแนวคิดที่ว่าสังคมและตัวตนมีความซับซ้อน ความหลากหลายแง่มุม และมี
การจัดระบบระเบียบจึงทําให้เกิดการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสังคม
กับส่วนต่าง ๆ ของตัวตน ตลอดจนการดําเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นเหตุเป็นผลดีขึ้น ทฤษฎีอัตลักษณ์
ได้นําแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์มาใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคล โดยให้ความสําคัญกับการ
เลือกบทบาท กล่าวคือพฤติกรรมการเลือกบทบาท (Role Choice Behavior) เป็นผลที่เกิดจากความ
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เด่นของอัตลักษณ์ (Identity Salience) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของตัวตน (Self) ในขณะที่ความ
ผูกพันต่อบทบาท (Commitment) ส่งผลต่อความเด่นของอัตลักษณ์ ผู้วิจัยสรุปหลักการดังกล่าวตาม
ภาพ 2.4 
 

 
ภาพที่ 2.4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อบทบาท ความเด่นของอัตลักษณ์และ

พฤติกรรม 
แหล่งที่มา: เฉลิมชัย ปัญญาด ี(2553, น. 49). 
 

จากภาพที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความผูกพันต่อบทบาทที่มีผลต่อความ
เด่นของอัตลักษณ์ และความเด่นของอัตลักษณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกบทบาท โดย Stryker ได้
อธิบายแนวคิดในแต่ละองค์ประกอบดังนี้  

ความผูกพันต่อบทบาท (Commitment) 
ความผูกพันต่อบทบาท หมายถึง ขอบเขตที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับคนกลุ่ม ๆ หนึ่ง

ขึ้นอยู่กับการที่เขาเป็นคนประเภทหนึ่ง ในการยอมรับตำแหน่งและกฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง ๆ  (Stryker, 
1980, p. 61) 

ถ้าบุคคลให้คุณค่าแก่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบุคคลหนึ่ง โดยที่ความสัมพันธ์เหล่านี้เป็น
ผลมาจากการยอมรับตำแหน่งและบทบาทบางรูปแบบ กล่าวคือ การที่บุคคลมีบทบาทในประเภทหนึ่ง 
ๆ ของบุคคล บุคคลมักจะรู้สึกผูกพันไม่มากก็น้อยในระดับหนึ่ง ความผูกพันต่อบทบาทกับการได้สวม
บทบาทนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับความสำคัญของการธำรงความสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่ง
หมายความว่า เป็นการเลือกใช้อัตลักษณ์อันใดอันหนึ่งเพื่อธำรงความสัมพันธ์กับคนอื่นที่มีความสำคัญ
ต่อบุคคล ความผูกพันต่อบทบาทมีหลายแง่มุม ได้แก่ 

1)  จำนวนบุคคลอื่น ๆ ที่บุคคลมีความสัมพันธ์ผ่านทางการได้สวมบทบาทและมี 
บทบาทหนึ่ง ๆ 

2)  ความสำคัญของบุคคลเหล่านั้นที่มีต่อบุคคล 
3)  จำนวนชนิดของกิจกรรมที่เชื่อมโยงบุคคลเข้ากับคนอื่น ๆ  

(Stryker, 1980, p. 81)  
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ความเด่นของอัตลักษณ์ (Identity Salience) 
ความเด่นของเอกลักษณ์ หมายถึง โอกาส (Probability) ในการปลุกเร้าอัตลักษณ์ หรือ

หมายถึง ความสำคัญ (ที่มีต่อบุคคล) ของการที่คนอื่นกำหนดตำแหน่งแห่งที่ให้กับบุคคล ในฐานะที่
เป็นวัตถุทางสังคมประเภทหนึ่ง ในลักษณะเดียวกับที่บุคคลนั้นกำหนดให้กับตนเองและแสดงให้คน  
อื่น ๆ รู้  

ความคิดเกี่ยวกับความเด่นของอัตลักษณ์ได้รวมเอาสมมติฐานเกี่ยวกับการจัดลำดับสูงต่ำ
ของอัตลักษณ์ (Identity Hierarchy) เข้าไปด้วย กล่าวคือ จากการที่บุคคลหนึ่ง ๆ มีอัตลักษณ์ที่
หลากหลาย จึงได้จัดลำดับให้กับอัตลักษณ์ของคนในลักษณะที่ว่าอัตลักษณ์บางอย่างจะได้รับเลือกใช้
บ่อยกว่าอัตลักษณ์อื่น ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม เช่น อัตลักษณ์ของความเป็นอาจารย์ พ่อ 
ข้าราชการ ฯลฯ อัตลักษณ์เหล่านี้จะถูกจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ และอัตลักษณ์หนึ่งจะมี
แนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ มากกว่าอัตลักษณ์อื่น ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจาก
ข้อเสนอที่ว่า “ยิ่งอัตลักษณ์นั้น ๆ อยู่ในระดับความเด่นที่สูงเพียงใด ก็จะยิ่งได้รับการเลือกมาใช้ใน
สถานการณ์นั้น ๆ มากขึ้นเพียงนั้น” (มนูญ โต๊ะอาจ, 2554; มานิตตา ชาญไชย, 2546) 

นอกจากนี้ Stryker ได้อธิบายถึงเกียรติภูมิแห่งตน (Self-Esteem) ไว้ว่า บุคคลทั้งหลายชอบ
ที่จะมองหรือคิดถึงตนเองในแง่ดี เขาจึงเชื่อมโยงเกียรติภูมิแห่งตนเข้ากับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์เด่นของเขา (Stryker, 1980, p. 64) ดังนั้นเกียรติภูมิแห่งตน เป็นการที่บุคคลมีความภูมิใจใน
ตนเอง หรือมีความพึงพอใจ  

พฤติกรรมการเลือกบทบาท (Role Choice Behavior)  
พฤติกรรมการเลือกบทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตามอัตลักษณ์ที่มีความ

เด่นที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ พฤติกรรมการเลือกบทบาทจึงเป็นผลลัพธ์ของความเด่นของอัตลักษณ์
ตามบทบาทที่บุคคลเลือกและแสดงออกมา เรียกว่า พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท  (Role 
Performance) โดยบุคคลจะประเมินตนเองและบุคคลนัยสําคัญ  (Significant Others) จึงแสดง
พฤติกรรมออกมา กระบวนการประเมินนี้สะท้อนถึงคุณค่าในตนเองเกี่ยวกับบทบาทเฉพาะของบุคคล 
(Role - Specific Self-Esteem) ทั้งนี้การปฏิบัติตนตามบทบาทจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว
จึงขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญกับความเด่นของอัตลักษณ์ (Stryker, 1987, p. 97, อ้างถึงใน เฉลิมชัย 
ปัญญาดี, 2553) 

จากแนวคิดของ Stryker พบว่าเป็นความพยายามที่จะเชื่อมโยงการวิเคราะห์ในโครงสร้าง
ระดับมหภาคและระดับจุลภาคเข้าด้วยกัน อันได้แก่ ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจมนุษย์ในการให้ความหมาย การตีความ การรับรู้เชิงสังคมต่อตนเองและต่อ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางสังคมที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ อีกทั้งมีการใช้มโนทัศน์
เกี่ยวกับตำแหน่งและบทบาททางสังคมซึ่งเป็นมโนทัศน์ระดับโครงสร้างมาใช้ร่วมกับมโนทัศน์การ
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นิยามสถานการณ์รวมถึงมโนทัศน์อัตลักษณ์ ซึ่งเป็นการให้ความหมายแก่วัตถุ พฤติกรรม บุคคลอื่น ๆ 
หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทางสังคม ตลอดจนการกำหนดชื่อ การระบุตำแหน่งให้กับตนเองที่กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของมโนทัศน์แห่งตน (Self Concept) และกระบวนการสร้างบทบาทซึ่งเป็นมโนทัศน์เชิง
กระบวนการ 

อัตลักษณ์สำหรับ Stryker จึงเป็นพฤติกรรมทางสังคมใด ๆ ของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
สัมพันธ์กับการจัดประเภท การกำหนดชื่อหรือตำแหน่งแห่งตนในสังคม รวมถึงการให้ความหมายต่อ
สถานการณ์หนึ่งๆ โดยในสถานการณ์สิ่งที่บุคคลนิยามนั้น ประกอบไปด้วย ตัวบุคคลเอง บุคคลอื่น ๆ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น ๆ วัตถุ สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ทางสังคม ที่อยู่ที่ตั้งของสถานการณ์
ที่บุคคลปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทั้งนี้บุคคลจะใช้คำนิยามหรือการกำหนดความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ ตามที่
กล่าวมานี้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมของตนเอง การได้มาซึ่งคำนิยามนี้
บุคคลยังต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายต่าง ๆ ทางสังคม สั่งสมการรับรู้ความ
คาดหวังเชิงพฤติกรรมจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ รวมไปถึงการทดลองสวม
บทบาทต่าง ๆ มาใช้ในสถานการณ์ที่เผชิญ โดยพฤติกรรมจะเป็นผลผลิตของกระบวนการสร้าง
บทบาท ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากความคาดหวังเชิงพฤติกรรมที่ถูกกระตุ้นหรือปลุกเร้า 

จากกระบวนการนิยามสถานการณ์ ส่วนที่สำคัญของกระบวนการเหล่านี้ คือ การนิยาม
ตนเอง หรือการระบุตำแหน่งให้กับตนเอง และกลายมาเป็นมโนทัศน์แห่งตน (Self Concept) ที่มี
ลักษณะเชิงโครงสร้าง (มานิตตา ชาญไชย, 2546, น. 38-39) 

การทบทวนนิยามและความหมายของอัตลักษณ์ ทำให้ทราบว่าอัตลักษณ์เฉพาะของบุคคล
สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมที่เกิดจากการจัดระบบของสังคมโดยกลุ่มสถาบันต่า ง ๆ ได้แก่ 
การเมือง เศรษฐกิจ ทางสังคม และศาสนา สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลและส่งผลให้บุคคลจะต้อง
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เมื่อตนเองเข้าไปเป็นสมาชิกของสังคมนั้น ๆ นั่นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์มีลักษณะที่คล้ายกับการเกิดของตัวตน (Self) ตามแนวคิดของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นเรื่องของการตีความแห่งตัวตนของบุคคล และการตีความจากการประเมิน
มุมมองของคนในสังคมที่มีต่อเขารวมถึงสถานการณ์ที่เผชิญแตกต่างกัน จึงเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่บุคคล
สร้างหรือนิยามขึ้นและสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยที่อัตลักษณ์นั้น ๆ จะเป็นที่ยอมรับทางสังคม
ตามที่บุคคลตั้งใจไว้ ทั้งนี้กระบวนการสร้างอัตลักษณ์จึงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
ทางสังคมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงอัตลักษณ์ยังเปรียบเสมือนตัวตนในลักษณะที่บุคคล
ใช้ต่อรองต่อสังคม ซึ่งบุคคลสามารถที่จะนิยามตนเองในลักษณะที่แตกต่างจากอัตลักษณ์ทางสังคมที่
พึงปรารถนา (เป็นไปตามที่สังคมส่วนใหญ่อยากให้เป็น ) ส่งผลให้การศึกษาการปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม Street Photo Thailand จำเป็นต้องจำแนก 
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อัตลักษณ์ที่เหมือนหรือลักษณะร่วมกันของศิลปินช่างภาพรวมถึงสมาชิกทั่วไปกลุ่ม Street Photo 
Thailand ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ  

ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงนำแนวคิดอัตลักษณ์ในแง่มุมของนักคิดยุคสมัยใหม่ ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับสำนัก
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ วิเคราะห์การสร้างอัตลักษณ์ภายในกลุ่มสมาชิกทั้งหมด ทั้งจากกลุ่มศิลปิน
ช่างภาพที่ร่วมก่อตั้งกลุ่มและแอดมิน รวมไปถึงสมาชิกทั่วไปในกลุ่ม รวมถึงการต่อรองอัตลักษณ์ของ
ศิลปินช่างภาพผ่านศิลปะภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ที่อาจเกิดขึ้น 
ผ่านการใช้สัญลักษณ์ของกลุ่ม Street Photo Thailand ว่าท้ายที่สุดแล้วสมาชิกภายในกลุ่มมีการ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมขึ้นมาอย่างไร 

 
ส่วนที่ 2 ทบทวนแนวความคิดศิลปะภาพถ่ายจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อ

ทำความเข้าใจที่มาของพัฒนาการภาพถ่ายจนเกิดภาพถ่ายประเภทสตรีท โฟโตกราฟี  
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะภาพถ่าย และพัฒนาการการเกิดภาพถ่ายแนวสตรีท หรือ
ภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) 

“การถ่ายภาพ” แปลจากภาษาอังกฤษคำว่า Photography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ
คำว่า Phos หมายถึง แสง (Light) และคำว่า Graphein หมายถึง การเขียน (Writing) ดังนั้นการ
ถ่ายภาพ (Photography) จึงหมายความถึงการเขียนด้วยแสงหรือ การทำให้เกิดภาพด้วยแสง  เป็น
กระบวนการสร้างภาพถ่ายจากแสงที่เข้าสู่กล้อง (สุภาณี กอสุวรรณศิร และสุมิตรา ขันตยาลงกต , 
2532) 

ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายของ “การถ่ายภาพ” และ “ภาพถ่าย” ไว้หลายทัศนะ เช่น พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2558 ให้คำจำกัดความว่า การถ่ายภาพ คือ “การบันทึกภาพโดยวิธีให้
แสงจากสิ่งที่จะถ่ายไปลงบนแผ่นวัสดุใสเช่น ฟิล์ม กระจกถ่ายรูป , ชักรูป” ส่วนในพจนานุกรมแปล 
ไทย-ไทยของ อ.เปลื้อง ณ นครให้ความหมายการถ่ายรูปว่า “การถอดรูป จำลองรูปด้วยวิธีฉายเงาบน
กระจกหรือฟิล์ม” ส่วนคำว่า “ภาพถ่าย” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2558 ให้คำจำกัด
ความ “ภาพถ่าย คือ รูปถ่าย อันได้แก่ ภาพที่บันทึกไว้ด้วยวิธีให้แสงผ่านฟิล์มรูปลงบนแผ่นวัสดุไวแสง 
เช่น กระดาษอัดรูป แล้วนำไปล้างตามกรรมวิธีเพื่อให้รูปปรากฏ” นอกจากนี้ในพจนานุกรมศิลปะ
ภาพถ่ายให้ความหมายของ “ภาพถ่าย” ว่า “ภาพถ่ายเป็นกระบวนการวาดภาพ ซึ่งใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ผลิตภาพด้วยอารมณ์ของศิลปินโดยอาศัยแสงสีและเงาผสมผสานกับวิธีการทางฟิสิกส์
และเคมีทำให้เกิดการถ่ายทอดทางอารมณ์ ความรู้สึกและค่านิยมไปสู่ผู้พบเห็น” สารานุกรมการ
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สื่อสาร (Encyclopedia of Communication) ให้ความหมายว่า “ภาพถ่าย คือสื่อกลางของการ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ของกระบวนการสื่อสาร” (นิตยา 
ชำนาญป่า, 2553, น. 7; มณีรัช รอดทรัพย์, 2552) 

ภาพถ่ายกับศิลปะ 
ภาพถ่ายเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงแรก ๆ ยังไม่ได้มีการยอมรับว่าเป็นศิลปะ หัวข้อ

ถกเถียงเรื่อง “ภาพถ่ายเป็นศิลปะหรือไม่ และอย่างไร” เป็นคำถามที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดหัวข้อ
หนึ่งในช่วงศตวรรษที่ 19และสิ้นสุดลงเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อทุกฝ่ายยอมรับว่าสื่อภาพถ่ายนั้นมิได้
ต่างไปจากการใช้สื่อแขนงอื่นในการสร้างงานศิลปะ ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มาถึงบทสรุปข้อนี้ และ
ยืนยันชัดเจนด้วยข้อกฎหมาย เริ่มต้นจากการฟ้องร้องกันของช่างภาพ ในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อ
ช่างภาพสตูดิโอ Mayer และ Pierson กล่าวหาช่างภาพอีกสตูดิโอหนึ่งว่าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยนำงาน
ภาพถ่ายของพวกเขาไปอัด ขยายซ้ำ และนำออกจำหน่ายเพื่อประโยชน์  ทางการค้า อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายลิขสิทธิ์ของฝรั่งเศส ฉบับปี ค.ศ. 1793  (พ.ศ. 2336) ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์งานศิลปะคดี
นี้จึงเป็นการต่อสู้ในประเด็นว่า ภาพถ่ายเป็นศิลปะแขนงหนึ่งและต้องได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายดังกล่าวด้วยเช่นกันและในปี ค.ศ. 1862 (พ.ศ. 2405) ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ภาพถ่ายเป็น
งานศิลปะจึงได้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับงานจิตรกรรม 

ในยุคแรกเริ่มของการถ่ายภาพ เป็นกระบวนการที่มีความยุ่งยาก มีความไวแสงต่ำ ขนาดและ
จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้อยู่มีมากมาย เคลื่อนย้ายลำบาก เนื้อหาของภาพถ่ายในสมัยแรกจึงจำกัดอยู่ที่
ภาพถ่ายบุคคล (Portrait) ภาพถ่ายทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม หรือวัตถุที่อยู่กับที่ ต่อมาเมื่อกระบวนการ
ภาพถ่ายมีความคล่องตัวมากขึ้น มีความไวแสงมากขึ้น จึงเกิดเนื้อหาของภาพที่หลากหลายมากขึ้น
ด้วยเช่นกัน ประกอบกับศตวรรษที่ 19 เป็นยุคสมัยของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในยุโรป ซึ่ง
จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร แหล่งผลิต และตลาดที่กว้างขวางใหญ่โตกว่าเดิมอันเป็นการสู่การล่าอาณา
นิคม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตนเองกีดกันคู่แข่งทางการค้า และรักษาแหล่งทรัพยากร
นอกประเทศของตนเองไว้ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว การเดินทางออกนอกประเทศ หรือการท่องรอบโลกจึง
กลายเป็นกิจกรรมที่ผู้คนในยุโรปต้องกระทำอยู่เป็นประจำ เนื้อหาภาพถ่ายที่มากับยุคสมัยจึงเต็มไป
ด้วยภาพถ่ายจากต่างแดน หรือที่เรียกว่าภาพถ่ายเดินทาง กลายเป็นสินค้าและของสะสม ขายเป็น
โปสการ์ดให้คนที่อยู่ทางบ้านได้ชื่นชมโลกภายนอก ซึ่งในเวลาต่อมางานแนวนี้จัดเป็นภาพถ่ายสารคดี
ประเภทหนึ่ง (ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2550) 
 

2.3.1 ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ หรือ Modern Photography 
ลัทธิศิลปะสมัยใหม่ (Modernism) ในทางประวัติศาสตร์ศิลป์ บางสำนักเจาะจงที่ช่วงปี ค.ศ. 

1860 ถึง 1979 ซึ่งการกำหนดช่วงเวลาชัดเจนนี้ยังมีการถกเถียงโต้แย้ง และยังไม่มีข้อสรุปที่น่าพอใจ
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ด้วยกันทุกฝ่าย สำหรับภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ (Modern Photography) โดยทั่วไปนับเวลาตั้งแต่
ปลายสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยยึดเอาช่วงเชื่อมต่อระหว่างพิคทอเรียลลิสซึมสู่งานเชิงทดลองในยุโรป 
และงานสเตรท โฟโตกราฟีในสหรัฐอเมริกา หลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1 อันเป็นจุดจบของ 
พิคทอเรียลลิสซึม หรือ Pictorialism (1886-1920) งานพิคโทเรียลลิสซึมเป็นภาพสะท้อนสังคมหรือ
โลกอุดมคติของยุคสมัยนั้น เป็นการมองโลกในแง่ดี มีความหวัง มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่า "อารย
ธรรมตะวันตก" ในเรื่องของสุนทรียศาสตร์ช่วงแรกภาพถ่ายพิคโทเรียลลิสซึม ได้รับอิทธิพลจาก
จิตรกรรมอิมเพรสชันนิส ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะทั้งสองประเภทเป็นงานที่อยู่ร่วมยุคสมัยเดียวกั น 
ภาพถ่ายพิคโทเรียลลิสซึม  จึงเป็นภาพที่เน้นความสวยงาม แต่เลือนลางพร่ามัวเหมือนอยู่ในความฝัน 
ปราศจากความคมชัดในแง่เทคนิคภาพถ่าย สีที่ใช้ในภาพก็เป็นสีที่ดูงดงามเหนือจริง แม้ว่าเนื้อหาใน
ภาพ (Subject) จะมีความหลากหลาย ตั้งแต่ภาพครอบครัว ภาพเด็ก ผู้หญิงสาว คนชรา สภาพ
บ้านเมือง ของตกแต่งประจำบ้าน หรืออื่น ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่พิคโทเรียลลิสซึม  มีร่วมกันคือการมองโลก
งดงาม อ่อนโยน เหนือจากความเป็นจริงอันโหดร้ายของชีวิต ยังมีการใช้สัญลักษณ์แทนคำนำเสนอใน
เชิงพรรณนา อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการจำกัดความแบบกว้าง ๆ ซึ่ งในรายละเอียดยังมี
ข้อยกเว้นอีกมาก  

ศิลปะภาพถ่ายสมัยใหม่ในยุโรปเข้าสู่ยุคของการทดลองที่หลากหลาย เกิดแนวคิดดาดา 
(Dadaism) ที่ปฏิเสธหลักการและเหตุผลตามกระบวนคิดของสังคมเก่า หันมาสู่การกระทำที่ไม่
ต้องการคำอธิบาย วรรณกรรมที่ไหลลื่นไปตามความรู้สึกและสัญชาตญาณ ไม่มีการขัดเกลา งาน
ศิลปะที่ไม่ยึดรูปแบบใดแบบหนึ่ง จะเป็นจิตรกรรม ภาพถ่ายหรือหลายอย่างปะปนกันไป สิ่งที่ดูแปลก
ประหลาดในตอนนั้นได้เปิดทางให้กับงานสื่อผสมในยุคหลังเป็นจุดเริ่มของลัทธิศิลปะเหนือจริง 
(Surrealism) แนวคิดศิลปะเหล่านี้มิได้จำกัดอยู่ที่สื่อแขนงใดแขนงหนึ่ง ภาพถ่ายกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของศิลปะตามแนวคิดเหล่านี ้(อดิศร สุทธิวานิช, 2556) 

แนวคิดทั่วไปของศิลปะสมัยใหม่สนับสนุนความเป็นปัจเจก ( Individualism) เชื่อในความ
เป็นแบบฉบับหนึ่งเดียว (Originality) มีความคิด "ศิลปะเพื่อศิลปะ" ไม่ต้องรับใช้ชนชั้นศาสนา ไม่รับ
ใช้ชนชั้นปกครองเช่น กษัตริย์ ขุนนางเหมือนอดีต สำหรับศิลปะภาพถ่ายจะมีความต่างกันระหว่างสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในยุโรปและสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าแนวคิดของทั้งสองทวีปจะอยู่บนรากฐาน
ปรัชญาเดียวกัน มีความคิดเห็นที่เหมือนกันอยู่มาก อีกทั้งหลายเหตุการณ์เชื่อมโยงกัน แต่บริบททาง
สังคม การเมือง วัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความต่างหลายประการ (ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2555) 

Photo Secession เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่เข้ามาสู่ความเป็นศิลปะสมัยใหม่ 
ซึ่งเกิดขึ้นในนครนิวยอร์คสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1902 เมื่อกลุ่มช่างภาพ-ศิลปินรุ่นหนุ่มสาวได้รวมตัวกัน
ทำกิจกรรมในแนวทางของตน และร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม  Photo Secession จากนั้นในปี 1903 ออก
วารสารเล่มใหม่ชื่อ Camera Work (ตีพิมพ์ระหว่างปี 1903 ถึง 1917) ในช่วง ค.ศ. 1905 พวกเขามี
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หอศิลป์เล็ก ๆ ของตนเองชื่อ "Little Galleries of the Photo Secession at 291 Fifth Avenue" 
ซึ่งแปลว่า "หอศิลป์เล็กของ Photo Secession ณ บ้านเลขที่ 291 ถนนสายที่ 5" คนทั่วไปจึงเรียกหอ
ศิลป์แห่งนี้สั้น ๆ ว่า 291 และหมายเลขนี้ยังเหมารวมไปถึงชื่อของกลุ่มอีกด้วย เวลาที่ชาวนิวยอร์ค
เรียกกลุ่ม Photo Secession จะเรียกสั้น ๆ ว่า 291 งานของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นศิลปะภาพถ่าย และ
ภาพถ่ายศิลปะในยุคนั้นคือ Pictorialism อย่างไรก็ตามกิจกรรมของ Photo Secession มิได้จำกัดที่
ภาพถ่ายเท่านั้น แต่รวมไปถึงศิลปะแขนงอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม กวี 
วรรณกรรม ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้นี่เองที่นำ "ศิลปะสมัยใหม่" หรือ Modern Art เข้ามาสู่
สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังเป็นส่วนสำคัญที่ ผลักดันภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่  (Modern 
Photography) และในช่วงปีท้าย ๆ พวกเขายังได้นำเสนอสุนทรียศาสตร์ภาพถ่าย  ใน Straight 
Photography ซึ่งกลายเป็นกระแสหลักในงานภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ในสหรัฐอเมริกาสืบเนื่องมาอีก
หลายทศวรรษ (stabby.alien, 2012; กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558) 

ศิลปะเพ่ือศิลปะ 
"ศิลปะเพื่อศิลปะ" หรือ "Art for art's sake" คำนี้มาจากสำนวนฝรั่งเศส "l'art pour l'art" 

ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปช่วงต้นศตวรรษที่ 19 และปรากฏในวรรณกรรมของนักเขียนหลายคน แต่คนที่
นำมาใช้เป็นสำนวนจริงจังคือกวีชาวฝรั่งเศสชื่อ Théophile Gautier (ค.ศ.1811–1872) ความหมาย
นั้นแปลตรงตัว และอาจขยายความต่อได้ว่างานที่เกิดขึ้นนั้น มาจากแรงบันดาลใจ หรือความตั้งใจของ
ผู้สร้างงานนั้น ๆ ซึ่ง "ทำไปเพราะอยากทำ" หรือ "อยากทำอะไรก็ทำไป" หากมองคำว่า "ศิลปะเพื่อ
ศิลปะ" ในบริบทของศตวรรษที่ 19 ถือว่าเป็นแนวคิดก้าวหน้าและรุนแรง คล้ายกับการบอกว่า
อธิปไตยต้องเป็นของปวงชนเท่านั้น และปวงชนประกอบด้วยปัจเจกบุคคลหลาย ๆ คนรวมกัน ดังนั้น 
ปัจเจกบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่อยากทำอะไรย่อมทำได้ในการสร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนง ไม่
จำเป็นต้องทำเพื่อเชิดชูอุดมการณ์ของใครหรือชนชั้นใด อย่างไรก็ตาม เมื่อยุโรปเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 
สภาพสังคมการเมืองเปลี่ยนแปลง ความหมายของคำว่า "ศิลปะเพื่อศิลปะ" เปลี่ยนบริบทตามไปด้วย 
เริ่มมีการวิจารณ์ว่าเป็นสำนวนที่ว่างเปล่า ศิลปะสมัยใหม่ส่วนมากไม่เคยให้คำตอบแต่เป็นการตั้ง
คำถาม เป็นเรื่องของความคิด ความรู้สึกแบบมนุษย์ มีความสงสัย ขัดแย้งในตัวเองแสวงหาสิ่งที่
แตกต่างอยู่เสมอ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ประเด็น "ศิลปะเพื่อศิลปะ" ความเห็นของปัญญาชนตะวันตกสมัยนั้น ส่วนหนึ่งมองว่าหาก
ศิลปะมีจุดยืนแล้ว ย่อมสมควรยืนอยู่ข้างฝ่ายที่ชอบธรรมเสมอนั่นคือ "ประชาชน" และคำว่า "ศิลปะ
เพื่อศิลปะ" ในศตวรรษที่ 20 ไม่ใช่จุดยืนแต่เป็นอาการลอยไปลอยมา อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา
ยังยึดแนวคิด "ศิลปะเพื่อศิลปะ" อยู่อีกเป็นเวลานาน ซึ่งในบริบทสังคมการเมืองอเมริกันนั้นต่างไป
จากประเทศ ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกาออกแบบโครงสร้างการเมืองที่แข็งแรงกว่า  อธิปไตยเป็น
ของปวงชนมาตั้งแต่เริ่มต้น แม้ในรายละเอียดยังมีปัญหาอยู่เสมอ เป็นการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิหรือให้
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ได้สิทธินั้นจริงตามรัฐธรรมนูญ แต่หลักการ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นคืออำนาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน ไม่มีข้อยกเว้นใดทั้งสิ้น รัฐบาลกลางเคยรับบทเรียนแสนสาหัส เมื่อพยายามลดทอนอำนาจ
อธิปไตยของมลรัฐ ซึ่งคืออธิปไตยของประชาชน กลายเป็นสงครามกลางเมือง แม้รัฐบาลกลางชนะ
สงครามแต่ต้องยอมถอยในความพยายามที่จะละเมิดอธิปไตยของมลรัฐ ดังนั้นคำว่า "ศิลปะเพื่อ
ศิลปะ" ในสหรัฐอเมริกาจึงไม่ใช่อาการลอยไปลอยมา แต่ขานรับปรัชญาสูงสุดของประเทศที่เขียนไว้
เป็นรัฐธรรมนูญ นั่นคือสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุนี้งานศิลปะภาพถ่ายแบบพิคทอเรียลลิ
สซึมศตวรรษที่  19 ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่แบบสเตรท โฟโตกราฟี  (Straight Photography) 
ศตวรรษที่ 20 ที่เน้นเรื่องรูปทรง (Formalism) หรืองานทิวทัศน์ (Landscape) การถ่ายรูปเมือง 
(Cityscape) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่พูดถึงความเป็นไปในสังคม จึงมีช่วงชีวิตยืนยาวกว่าใน
ยุโรป งานแนวนี้อยู่ในหลัก "ศิลปะเพื่อศิลปะ" เป็นส่วนใหญ่ หากมองผิวเผินอาจคิดไปว่าศิลปะ
ภาพถ่ายในอเมริกาไม่ยุ่งการเมือง แท้จริงแล้วไม่เป็นดังนั้น เพราะการที่งานเหล่านี้ไม่พูดถึงการเมือง 
คือการแสดงออกทางการเมืองอย่างชัดเจนเสียยิ่งกว่า เป็นการแสดงจุดยืนในประเด็นความเป็นปัจเจก
บุคคล (Individualism) ซึ่งเป็นแนวคิดของระบอบทุนนิยม-ชนชั้นกลาง และเป็นแนวคิดหลักของ
วัฒนธรรมอเมริกันขณะที่แนวคิดศิลปะเพื่อศิลปะในยุโรป-เอเชียช่วงศตวรรษที่ 20 มักจะหมายถึงการ
ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาความเป็นไปของบ้านเมือง ตรงนี้คือความแตกต่าง ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ใน
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงปี 1930 มาจนถึง 1980 โดยประมาณ ส่วนมากล้วนแสดงจุดยืนนี้ชัดเจนว่านี่
คือตัวตนของศิลปะภาพถ่าย ในบริบทวัฒนธรรมอเมริกัน (กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558; ภูมิกมล ผดุง
รัตน,์ 2555ก) 
 

2.3.2 ภาพถ่ายแนวสเตรท หรือ Straight Photography  
ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ในสหรัฐอเมริกาค่อย ๆ เกิดขึ้นหลังจาก ศิลปะภาพถ่ายพิคโทเรียลลิ

สซึม (Pictorialism) เสื่อมความนิยมลงอย่างช้า ๆ งานที่เกิดขึ้นมาทดแทนพิคโทเรียลลิสซึม คือ 
ภาพถ่ายแนวสเตรท หรือ สเตรท โฟโตกราฟี (Straight Photography) เป็นแนวทางที่ยึดถือกันใน
สหรัฐอเมริกานานกว่าสามสิบปี  

สเตรท โฟโตกราฟี (Straight Photography) หมายถึง ภาพถ่ายที่บันทึกและนำเสนออย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่มีการแต่งเติมให้ภาพนั้นดูผิดเพี้ยนจากต้นฉบับหรือฟิล์มที่บันทึก กล่าวคือถ่ายภาพ
มาอย่างไรอัดขยายภาพออกมาตามนั้น และตามความหมายนี้ทำให้ภาพถ่ายส่วนใหญ่ที่พบเห็นเข้า
ข่ายของสเตรท โฟโตกราฟี แทบทั้งสิ้น เช่น ภาพถ่ายในหนังสือ นิตยสาร ข่าว โฆษณา รูปติดบัตร 
ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางประวัติศาสตร์ศิลป์เมื่อกล่าวถึง สเตรท โฟโต 
กราฟี จะหมายถึงกระบวนคิดเชิงปรัชญาของงานศิลปะภาพถ่ายประเภทหนึ่ง ซึ่งอยู่ในแนวคิดของ
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ลัทธิศิลปะสมัยใหม่ (Modernism) หรือภาพถ่ายสมัยใหม่ (Modern Photography) และมีบทบาท
อิทธิพลอย่างสูงตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน (กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558) 

ในช่วงศตวรรษที่ 20 แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เป็นไปตามแนวคิดศิลปะสมัยใหม่ที่มีชื่อว่า 
ภาพถ่ายคือการบันทึกชีวิต หรือความจริงเป็นความจริงที่บันทึกไว้ในเศษเสี้ยวของวินาทีภายในกรอบ
สี่เหลี่ยมที่ช่างภาพจะเลือกภาพที่จะนำมาเสนอเท่านั้นไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องแต่อย่างใดเลย 
ด้วยเหตุนี้ในภาพถ่ายหนึ่งภาพ ผู้ดูภาพจะไม่สามารถรับรู้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในวินาที
ก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้น ถึงแม้ว่า เหตุการณ์เดียวกันจะมีการบันทึกภาพเก็บไว้หลายเฟรม
ติดต่อกัน ในแต่ละเฟรม ยังคงเป็นภาพเศษเสี้ยวของวินาทีอยู่ดี ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นต่อ 
เนื่องกัน 30 นาที แต่ในภาพถ่ายหนึ่งภาพ เวลาที่ใช้เปิด ปิด รูรับแสงและเก็บภาพหนึ่งไว้อาจกินเวลา
แค่ 1/125 วินาที ดังนั้นสิ่งที่เห็นในภาพถ่ายหนึ่งภาพ จึงเป็นบันทึกของสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่ว 1/125 
วินาทีเท่านั้น (Arada Kongkiatsin, 2557) 

ตัวอย่างศิลปินช่างภาพที่บุกเบิก สเตรท โฟโตกราฟี คือ Alfred Stieglitz เป็นหนึ่งในกลุ่ม
ช่างภาพศิลปินยุคบุกเบิกเริ่มสร้างงานในสมัยของพิคโทเรียลลิสซึม เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
ของพิคโทเรียลลิสซึมในสหรัฐอเมริกา เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดกระบวนการทางความคิดขึ้นใน
หมู่คนรุ่นใหม่และเป็นกำลังสำคัญของศิลปะภาพถ่ายสมัยใหม่โดยเฉพาะ สเตรท โฟโตกราฟี โดย 
Stieglitz  มีมุมมองว่าช่างภาพหรือศิลปินควรสร้างสรรค์งานของตนเองตามรสนิยมของตนเอง โดยไม่
ต้องยึดติดกับกระแสสังคมและรูปแบบกฎเกณฑ์ใด เพียงแต่ทุกคนสร้างสรรค์ด้วยศักยภาพสูงสุดที่
มนุษย์พึงกระทำได้ Stieglitz เคยใช้ชีวิตในยุโรปหลายปี จึงมีความรู้ประสบการณ์ทางด้านศิลปะลึกซึ้ง
และได้รับอิทธิพลจากศิลปะภาพถ่าย สเตรท โฟโตกราฟี ในยุโรป เขาได้รวมกลุ่มกับศิลปินรุ่นใหม่ใน
นครนิวยอร์คในการสร้างสรรค์ศิลปะที่แปลกใหม่ พวกเขาได้รวมตัวกันตั้งห้องแสดงภาพ (Gallery) 
ของตนเอง อีกทั้งจัดทำวารสารของตนเองชื่อ Camera Work ซึ่งเป็นวารสารศิลปะที่ล้ำสมัยใน
ศตวรรษนั้น นอกจากนี้ยังร่วมกันยกระดับงานภาพถ่ายของพิคโทเรียลลิสซึมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแต่
เดิมนั้นของพิคโทเรียลลิสซึมในสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงรูปถ่ายประกวดชิงรางวัล และหนักไปทาง
เทคนิคค่อนข้างอ่อนในเชิงสุนทรียศาสตร์เมื่อเทียบกับในยุโรป จนกระทั่ง Stieglitz และกลุ่มศิลปินรุ่น
ใหม่ทำให้โลกได้เห็นงานของพิคโทเรียลลิสซึมแบบชาวอเมริกัน ที่มีชั้นเชิงไม่ต่างกับงานในยุโรป 
ต่อจากนั้นพวกเขาได้นำศิลปะสมัยใหม่จากยุโรปมาแสดงนิทรรศการในสหรัฐอเมริกา พยายามสร้าง
ความเข้าใจกระบวนคิดและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุโรปผ่านศิลปะภาพถ่าย ซึ่งก็คือความ
เปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดในสหรัฐอเมริกามาสู่โลกยุคใหม่และศิลปะสมัยใหม่  (กุลธิดา มีสกุลถาวร, 
2558; ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2555) 
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ภาพที่ 2.5  Alfred Stieglitz: The Steerage (1907) 
แหล่งที่มา: “theartstory,” (n.d.). 
 

ภาพแนวสเตรทหรือสเตรท โฟโตกราฟี เป็นประเภทของงานภาพถ่ายที่มีมาก่อนนับแต่
กำเนิดเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และการสร้างงานสเตรท โฟโตกราฟี มีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ภาพเสมือนบุคคล (Portrait) ภาพทิวทัศน์ ธรรมชาติหรือในตัวเมือง (Landscape/Cityscape) ภาพ
เห ตุ ก ารณ์ ชี วิ ต และสั งคม  เช่ น  ภ าพ ข่ าว  ภ าพ ถ่ ายส ารคดี  (Photo Journalism/Photo 
Documentary) และผู้คนส่วนมากไม่ได้แบ่งแยกภาพใดเป็นพิคโทเรียลลิสซึม หรือภาพใดไม่เป็น ใน
ความคิดของคนทั่วไปนั้นภาพถ่ายก็คือภาพถ่าย ถ้าสวยคือสวย การจำแนกประเภทของงานมักมาจาก
นักวิจารณ์ นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์และตัวของช่างภาพเอง แต่การจำแนกประเภทนั้นสำคัญ ใน
แง่เพื่อให้เข้าใจง่าย ไม่สับสนในสิ่งที่ทำอยู่ ศิลปะภาพถ่ายพิคโทเรียลลิสซึมในสหรัฐอเมริกามาถึง
จุดสูงสุด ในปี ค.ศ. 1910 เมื่อถูกจัดแสดงนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ Albright-Knox Art Gallery ใน
เมือง Buffalo, New York ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ภาพถ่ายได้เข้าแสดงในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะในฐานะเท่าเทียมกับจิตรกรรม และเข้าสู่กระบวนการสะสมใน Collection เฉกเช่นงานศิลปะ
แขนงอื่น ๆ และความสำเร็จนี้มิได้ผูกขาดเพียงพิคโทเรียลลิสซึมเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงงานภาพถ่าย
ในภาครวมด้วย และตัวของ Alfred Stieglitz ในฐานะผู้คัดเลือกผลงานหรือ Curator ได้สอดไส้งาน 
สเตรท โฟโตกราฟีเข้าไปหลายชั้น หลังจากนิทรรศการครั้งนั้น Stieglitz หยุดสนับสนุนภาพถ่าย 
พิคโทเรียลลิสซึม และหันมาเผยแพร่ศิลปะสมัยใหม่ โดยเฉพาะหรือสเตรท โฟโตกราฟี ในฐานะ
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ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ ทำให้งานแนวนี้ในฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาขับเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
(กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558; ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2555) 

อย่างไรก็ตามศิลปะภาพถ่ายพิคโทเรียลลิสซึม ในสหรัฐอเมริกายังมีอยู่ต่อไปอีกร่วมยี่สิบปี แต่
ค่อย ๆ เสื่อมความนิยมลงไปเรื่อย ๆ และไม่เคยได้กลับมามีสถานะทางวัฒนธรรมอีกช่วงเวลาเดียวกัน
ช่างภาพรุ่นใหม่ ๆ เช่น Paul Strand ซึ่งทำงานสเตรท โฟโตกราฟี เริ่มเป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับมาก
ขึ้น นอกจากนั้นยังมีศิลปินนอกสังกัด เช่น Walker Evans ที่เคยร่วมโครงการภาพถ่ายสารคดีของ 
FSA (Farm Security Administration: โครงการภาพถ่ายสารคดีของ FSA โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปี ค.ศ.1937 ถึง 1943 เป็นโครงการภาพถ่ายสารคดีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ผลงาน
ดังกล่าวบันทึกเรื่องราวชีวิตสามัญชน เกษตรกร คนยากจนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ และความแร้นแค้น
อันเกิดจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน ซึ่ง
คนอเมริกันเรียกยุคนี้ว่า The Great Depression ยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือห้วงแห่งทุกข์ครั้ง
ใหญ่ สภาพเลวร้ายของชีวิต บันทึกผ่านภาพถ่าย FSA และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน เพื่อเรียกร้อง
ความเห็นใจ ให้ตื่นตัวกับวิกฤตในขณะนั้น ซึ่งรัฐบาลมีจุดประสงค์ทางการเมือที่ต้องการให้ประชาชน
รับรู้สภาพที่ประเทศกำลังเผชิญ และสนับสนุนนโยบายรัฐในการแก้ปัญหาทั้งปวง) Evans หันมาสร้าง
งานสเตรท โฟโตกราฟี ในฐานะศิลปะอย่างจริงจัง ซ้ำยังมีแนวคิดแตกต่างออกไปจาก Stieglitz 
เนื่องจาก Evans ไม่เชื่อการใช้สัญลักษณ์ ไม่สนใจการตอกย้ำความเป็นศิลปะ ไม่ต้องการคำพรรณนา 
เขาถือว่าภาพถ่ายเป็นสื่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีวิธีนำเสนอโลกที่เป็นอยู่จริงในแบบที่ศิลปะแขนงอื่น
ไม่สามารถทำได้ เขามองโลกและศิลปะในอารมณ์ที่แตกต่างออกไป และแนวคิดของเขาสะท้อนถึง
อารมณ์กระบวนคิดของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ในยุคต่อมา แทบจะเป็นตัวตนใหม่ของภาพถ่ายในยุค
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558; ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2555)  
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ภาพที่ 2.6  Paul Strand : Bowls (1917) 
แหล่งที่มา: “theartstory,” (n.d.). 

 
ภาพที่ 2.7  Walker Evans: Allie Mae Burroughs, Hale County, Alabama (1936) 
แหล่งที่มา: “theartstory,” (n.d.). 
 

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้สเตรท โฟโตกราฟี กลายเป็นภาพถ่ายกระแสหลัก ในปี ค.ศ. 1932 
ช่างภาพกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันเป็น Group f/64 ช่างภาพในกลุ่มนี้มี  Ansel Adams, Imogen 
Cunningham, John Paul Edwards, Sonya Noskowiak, Willard Van Dyke, Henry Swift, 
Alma Lavenson, Brett Weston พวกเขาประกาศแนวทางสเตรท โฟโตกราฟีอย่างสุดขั้ว ซึ่งอีก
สามสิบปีต่อมา พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่นิวยอร์คได้ประกาศแนวคิดเดียวกันนี้ กลุ่มเอฟ 64 (Group 
f/64) เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์คล้ายกับการเอาธงไปปักบนยอดเขาเพื่อประกาศชัยชนะ พวกเขา
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ประกาศการมาถึงของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ จากนั้นแยกย้ายกันไปดำเนินกิจกรรมที่พวกเขาเคยทำ
มาก่อนหน้า ช่างภาพเหล่านี้มีแนวทางชัดเจนของตนเองมีชื่อเสียงรู้จักในฝั่งตะวันตกมานานพอสมควร 
ดังนั้นการรวมกลุ่มเนิ่นนานจึงไม่มีประโยชน์เพิ่มพูนอันใดต่อพวกเขา แต่ละคนต่างพัฒนางาน
ภาพถ่ายสเตรท โฟโตกราฟี ในแบบของตนอยู่แล้ว กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นั้นส่งผลทางวัฒนธรรมใน
ระยะยาว การก่อตัวของกลุ่มเอฟ 64 แม้จะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่มีอิทธิพลต่อเนื่องยาวนาน ทั้งใน
ยุคของพวกเขาเองและในยุคเชื่อมต่อจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งทางประวัติศาสตร์ที่
สำคัญ (กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558; ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2555) 

 
2.3.3 ภาพถ่ายสารคดี หรือ Document Photography 
ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ในลัทธิศิลปะสมัยใหม่ ได้รวมภาพถ่ายสารคดีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

ภาพในฐานะศิลปะ สุนทรียศาสตร์กระแสหลักของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ คือ สเตรท โฟโตกราฟี ซึ่ง
เน้นความเหมือนจริงเป็นสำคัญ (Realism) และในฐานะที่ภาพถ่ายสารคดีมีหน้าที่บันทึกเหตุการณ์
จริง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะจัดภาพสารคดีเป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ นอกจากนั้น
ช่างภาพในลัทธิศิลปะสมัยใหม่จำนวนมากไม่ได้ถ่ายภาพสารคดีโดยตรง แต่สร้างสรรค์งานภาพถ่าย
ศิลปะในรูปแบบที่ไม่อาจแตกต่างจากภาพถ่ายสารคดีมากนัก ซึ่งจุดนี้ในบางครั้งอาจสร้างความสับสน
ให้กับคนที่ไม่รู้ที่มาของศิลปะภาพถ่ายในยุคสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามผู้คนในสังคมตะวันตกไม่เดือดร้อน
กับประเด็นนี้ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของสังคมตะวันตกที่ส่งผลให้
ศิลปะมีมิติที่เปลี่ยนไป ด้วยความคุ้นเคยจึงสามารถรู้ได้เองโดยธรรมชาติทางวัฒนธรรม  

ภาพถ่ายสารคดีบันทึกเหตุการณ์ตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา ครอบคลุมเนื้อหา
หลากหลายประเภท มิได้จำกัดแค่ภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตและสังคมเท่านั้น ภาพถ่ายสถาปัตยกรรม 
ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มานุษยวิทยาภาพถ่ายเดินทางท่องเที่ยว ภาพถ่ายทางอากาศ 
ภาพถ่ายทางดาวเทียม รูปติดบัตร ล้วนแต่เป็นงานภาพถ่ายเชิงสารคดีทั้งสิ้น วัตถุประสงค์หลักของ
ภาพถ่ายประเภทนี้คือ บันทึกหลักฐานเอกสารเพื่อเก็บเป็นข้อมูล อย่างไรก็ตามภาพถ่ายในฐานะสื่อที่
มีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึก ขอบเขตงานภาพสารคดีจึงมิได้หยุดอยู่แค่การบันทึกข้อมูล มิได้
เป็นเพียงแค่หลักฐานเอกสาร นับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 รูปแบบของภาพถ่ายสารคดีถูกนำไปใช้โน้ม
น้าวสังคม สร้างกระแสสังคม ทั้งทางการเมือง โฆษณาชวนเชื่อ  ซึ่งผู้คนในสังคมมักให้ความเชื่อถือ
ข้อมูลจากภาพถ่ายอยู่เสมอ แม้บางครั้งสิ่งที่อยู่ในภาพถ่ายอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด หรืออาจเป็น
ความจริงเพียงบางส่วน หรือโกหกอย่างเจตนา ซึ่งอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดและบิดเบือน แต่สิ่งเหล่านี้
อยู่นอกเหนือการควบคุม และเป็นเรื่องที่ผู้ชมต้องมีวิจารณญาณ ช่างภาพสารคดี/ภาพข่าว มีหน้าที่
บันทึกเหตุการณ์ตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้น บันทึกอย่างตรงไปตรงมา ไม่พรรณนา ไม่ออก
ความเห็นเกินจำเป็นซึ่งโดยหลักการแล้วไม่ควรแสดงความเห็นส่วนตัว แต่ในฐานะมนุษย์ย่อมเป็นไปได้
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ยาก เพราะมนุษย์มีจิตใจ มีความรู้สึก อย่างไรก็ตามการไม่บิดเบือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นหัวใจ
สำคัญที่สุดของภาพถ่ายสารคดีและภาพข่าว (กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558) 

ภาพถ่ายสารคดีที่มีคุณค่าย่อมมีมิติทางความคิดเชิงปรัชญาและศิลปะ ไม่ใช่แค่ภาพประกอบ 
ตัวอย่างเช่น โครงการถ่ายภาพสารคดีคนขายอาหารข้างทาง หากช่างภาพบันทึก  แค่ขั้นตอน
ตามลำดับเวลาที่คนขายเตรียมของ ทำอาหารและวางขาย นั่นคือภาพประกอบหนังสือแบบหนึ่ง ไม่ใช่
ลักษณะของภาพถ่ายสารคดีที่ลึกซึ้ง หากต้องการบันทึกเบื้องหลังคนขายอาหารข้างทางในงานสารคดี
ชุดนี้ต้องเป็นไปอย่างมีชั้นเชิงกว่า อาจต้องให้เห็นว่าภาพนั้นเป็นวิถีชีวิตปกติของผู้คน และดูเป็น
ภาพถ่ายชีวิต-สังคม ส่วนขั้นตอนการทำอาหารในภาพนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ช่างภาพมีสิทธิ์ที่ จะ
ถ่ายรูปอย่างไรก็ได้ แต่ในขั้นตอนการเลือกรูปนำเสนอ รูปที่ถูกเลือกจะมีเพียงไม่กี่ภาพ และในจำนวน
หนึ่งบอกเล่าเรื่องราวจริงตามสภาพจริง แล้วยังต้องมีคุณค่าชั้นเชิงทางความคิดและศิลปะอีกด้วย 
อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจเสมอว่าภาพถ่ายไม่สามารถเล่าเรื่องต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ ขณะเดียวกัน
ภาพถ่ายต้องส่งผ่านมิติทางอารมณ์ในระดับที่มีพลังมากพอที่สามารถเรียกร้องความสนใจ หรือจูงใจ
คนดูไว้ในห้วงอารมณ์นั้น งานภาพถ่ายสารคดีจึงเป็นงานที่ยากและต้องอาศัยทักษะมาก ช่างภาพแต่
ละคนจะมีรูปแบบสุนทรียศาสตร์เฉพาะตนหรือมีเอกลักษณ์ (Style) ส่วนตัว ซึ่งช่างภาพสารคดีมักนำ
เอกลักษณ์ของตนมาใช้กับการถ่ายภาพเสมอ  

จุดนี้ทำให้งานสารคดีมีความหลากหลาย สกุลช่างที่แตกต่างจะสร้างงานสารคดีที่ดูต่างกันไป 
รวมทั้งสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะบันทึกด้วย โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบภาพไม่ใช่เรื่องสำคัญมากนัก
สำหรับภาพถ่ายสารคดี เนื้อหาของงานข่าวงานสารคดีอยู่ที่เหตุการณ์ในภาพ เป็นเรื่องจังหวะกับเวลา 
นำเสนอผ่านประสบการณ์อันช่ำชองของช่างภาพ และบ่อยครั้งที่เป็นความบังเอิญ เมื่อทุกอย่าง
จำต้องเป็นเรื่องจริงในช่วงเวลาจริง จึงไม่มีโอกาสในการตกแต่งองค์ประกอบภาพ ในสถานการณ์
ถ่ายภาพนั้นช่างภาพมีเวลาคิด ตัดสินใจและประมวลผลอย่างมากที่สุดแค่ 1/125 วินาทีเท่านั้น ดังนั้น
เนื้อหาเท่านั้นที่สำคัญคือ "เกิดอะไรขึ้น เมื่อใด กับใคร อย่างไร" ส่วนความสมบูรณ์ทางเทคนิคหรือ
องค์ประกอบภาพไม่ใช่ปัจจัยหลักในการพิจารณาประเภทนี้ แต่ทั้งนี้ความสมบูรณ์ทางเทคนิคขั้น
พื้นฐาน และสุนทรียศาสตร์ยังคงเป็นส่วนสำคัญสำหรับช่างภาพที่เปี่ยมประสบการณ์ ย่อมสามารถ
ควบคุมปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ได้ดีในเกือบทุกสถานการณ์ อีกประการหนึ่งปัจจัยที่กล่าวถึงเบื้องต้น เช่น 
ความสมบูรณ์ทางเทคนิคมีผลต่อการสื่อสารกับคนดู หากภาพน่าเบื่อเกินไป องค์ประกอบพื้นฐานดู
รุงรังน่ารำคาญเกินไป หรือถ่ายมืดเกินไป สว่างไป ไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลย แน่นอนหากภาพถ่าย
ไม่สามารถเรียกความสนใจ ไม่สามารถสื่อความหมายกับคนดู เท่ากับไม่มีประโยชน์อันใด  
(กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558; ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2555) 

Lewis w. Hines ช่างภาพข่าวยุคบุกเบิกคนสำคัญ ผลงานน่าจดจำของเขาชุดหนึ่งคือการ
แอบบันทึกสภาพชีวิตในโรงงาน การกดขี่แรงงานเด็ก ภาพถ่ายของเขากลายเป็นแรงผลักดันให้เกิด
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กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการปกป้องสิทธิเด็กในสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 1916 ผลงานของเขา
ปลุกกระแสสังคมรวมถึงการปฏิรูปการศึกษา และยังมีอิทธิพลต่องานภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่อย่าง
มากทั้งในแง่ของเนื้อหาและสุนทรียศาสตร์  จุดยืนในการใช้สื่อทางภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำให้
ศิลปะภาพถ่ายมีคุณค่าและความหมายกับสังคมกลายเป็นแบบอย่างสำหรับช่างภาพจำนวนมากมาย 
นอกจากนั้น การทำงานบางสถานการณ์ที่ต้องแอบซ่อน หรือในพื้นที่จำกัด ข้อจำกัดเหล่านั้นก่อให้เกิด
มุมกล้องใหม่ ๆ ขึ้นมา และกลายเป็นแนวสุนทรียศาสตร์ใหม่ในยุคต่อมาด้วย  สำหรับสังคมทั่วไป
ภาพถ่ายเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือเสมอบ่อยครั้งที่ภาพถ่ายก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแง่
บวก ผลงานของ David Octavius Hill และ Robert Adamson บันทึกชีวิตชาวประมงในเมืองนิวฮา
เวน สก็อตแลนด์ (New Haven, Scotland) ในปี ค.ศ. 1845 ผ่านบรรยากาศอันงดงามเรือประมง 
เก่า ๆ กระตุ้นเร้าความสนใจของชาวเมือง ก่อให้เกิดการเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตของชาวประมง
ท้องถิ่น  (กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558; ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2555) 

 
ภาพที่ 2.8  Lewis w. Hines : Overseer supervising a girl (about 13 years old) operating a 

bobbin-winding machine in the Yazoo City Yarn Mills, Mississippi (1911) 
แหล่งที่มา: “Britannica,” (2018).  
 

นับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เรื่อยมา ภาพถ่ายกลายเป็นสื่อสำคัญสำหรับโน้มน้าวกระแสสังคม 
ช่างภาพผู้มีอุดมการณ์ต่อสู้กับความอยุติธรรม และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หลาย
ครั้ง อย่างไรก็ตาม ภาพเชิงสารคดีเกิดมีพัฒนาการสู่อีกรูปแบบหนึ่งของศิลปะหมายความว่าช่างภาพ 
ศิลปิน นำรูปแบบของงานสารคดีไปใช้ในงานศิลปะโดยดูเหมือนภาพสารคดี หรืออาจเป็นภาพสารคดี 
แต่มิได้เน้นที่เรื่องราวของเหตุการณ์ในภาพ หันมาเน้นที่แนวคิดส่วนตัวของผู้สร้างงานเป็นสำคัญ 
สำหรับภาพสารคดีประเภทที่ผู้คนคุ้นเคยมากที่สุด มักเป็นภาพเกี่ยวกับชีวิตและสังคมภาพสารคดีชีวิต



70 
 
และสังคมเกี่ยวข้องกับ ความคิด อารมณ์ อำนาจมากที่สุดหรือมากกว่าสารคดีแนวอื่น ส่วนการทำงาน
ของช่างภาพสารคดีและช่างภาพข่าว ในแง่ของวัตถุประสงค์แล้วอาจไม่แตกต่างกันเลย ความแตกต่าง
ระหว่างช่างภาพสองสาขาคือระยะเวลาการทำงาน และความลึกของงาน ภาพข่าวที่ดีอาจต้องการ
เพียงภาพเดียวแต่งานสารคดีต้องอาศัยเวลาเจาะลึกหัวข้อนั้น ๆ ต้องมีภาพจำนวนมาก แม้มีภาพที่
โดดเด่นหนึ่งภาพ แต่เป็นแค่ภาพที่ดีภาพหนึ่ง และงานภาพถ่ายสารคดีต้องการมากกว่านั้น ส่วนการที่
ช่างภาพสารคดีต้องใช้เวลาอยู่กับหัวข้องานนาน หลายครั้งนำสู่ความผูกพันกับสิ่งที่ตนกำลังบันทึกจน
สูญเสียความเป็นกลางซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของช่างภาพสารคดีและยังไม่เป็นปัญหาใหญ่ แต่หากเกิด
กรณีเช่นนี้เกิดกับช่างภาพข่าวอาจเป็นปัญหาใหญ่กว่า (stabby.alien, 2012; กุลธิดา มีสกุลถาวร, 
2558; ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2555) 

 
2.3.4 ภาพถ่ายข้างถนน หรือ Street Photography 
ในเมืองไทยเรียกภาพถ่ายประเภทนี้ว่า "งานสตรีท" ส่วนในภาษาเขียน คำว่าสตรีท โฟโต  

กราฟี (Street Photography) แปลแบบตรงความหมายได้ว่า "ภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน" หรือใน
บางครั้งก็เรียกว่า "ภาพถ่ายข้างถนน" เพื่อเสียดสี ความหมายของคำว่า "ภาพถ่ายข้างถนน"  หรือ 
Street Photography อ้างอิงจากหนังสือ Photo Speak  เขียนโดย Gilles Mora  ความหมายเดิม
ของ สตรีท โฟโตกราฟี กล่าวถึงช่างภาพข้างถนนที่รับถ่ายภาพเสมือนบุคคลหรือภาพ Portrait ใน
ราคาย่อมเยา ซึ่งต่อมาธุรกิจประเภทนี้หายสาบสูญไป เพราะการกำเนิดกล้องถ่ายภาพขนาดเล็กทำให้
คนส่วนใหญ่มีกล้องถ่ายภาพเป็นของตนเอง และไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาช่างภาพข้างถนนอีกต่อไป นั่นคือ
ความหมายดั้งเดิม 

ปัจจุบัน สตรีท โฟโตกราฟี หรือ ภาพถ่ายข้างถนน หมายถึงภาพถ่ายสารคดีประเภทหนึ่ง 
(Documentary) ซึ่งเน้นเรื่องราวชีวิตในเมือง ชีวิตประจำวันทั้งบนท้องถนนและรอบตัว อย่างไรก็
ตาม ภาพถ่ายสตรีท โฟโตกราฟี นี้มีสถานะต่างไปจากความเป็นภาพถ่ายสารคดีทั่วไป ตรงที่มีนิยาม
ค่อนข้างกว้าง ขอบเขตการทำงานที่อิสระมากกว่า และ "ภาพถ่ายข้างถนน" ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน 
พัฒนามาจากภาพข่าว (Photojournalism) ทั้งงานภาพข่าว ภาพถ่ายสารคดี ภาพถ่ายข้างถนน คือ
การบันทึกเหตุการณ์ตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา แต่ภาพถ่ายสารคดีนั้นจำเป็นต้องผูกติดกับ 
“ความจริงตามสภาพ" มากกว่าและไม่ได้มีไว้เพื่อสะท้อนแนวคิด อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของ
ช่างภาพ ถ้าหากภาพถ่ายสารคดีจะมีความรู้สึกส่วนตัวของช่างภาพแฝงอยู่บ้าง เป็นข้อยกเว้นที่แอบ
ทำกัน ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของงานและถือเป็นการลำเอียง ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาเปิดเผยกันอย่างชื่น
ชม แตกต่างจากภาพถ่ายข้างท้องถนน สำหรับสตรีท โฟโตกราฟี ช่างภาพจะเลือกเดินตามหลักของ
ภาพถ่ายสารคดี หรืออาศัยแค่รูปแบบงานเพื่อสื่อแนวคิดบางอย่างของตนเองย่อมสามารถทำได้  
ภาพถ่ายข้างท้องถนนสามารถเป็นได้ทั้งงานเชิงความคิดและงานสารคดีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน 
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อย่างไรก็ตามภาพถ่ายข้างท้องถนนจะยืนอยู่บนแนวคิดหลักของลัทธิศิลปะสมัยใหม่ และภาพถ่าย
ศิลปะสมัยใหม่เสมอ โดยเฉพาะนิยามของคำว่า "ภาพถ่ายคืออะไร" 
 วัฒนธรรมภาพถ่ายข้างถนน ตำนานยุคแรกของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ เกิดขึ้นระหว่างปี 
ค.ศ.1920 ถึง 1940 (ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2) Brassaï ช่างภาพชาว 
ฮังกาเรี่ยนบันทึกความเป็นไปของนครปารีส ประเทศฝรั่งเศส ภาพชีวิตบนถนน ในร้านเหล้า  ร้าน
กาแฟ ตรอกซอกซอย ซ่องโสเภณี โรงระบำโป๊ และช่วงปี 1924 เขาหันมาถ่ายภาพกลางคืนอย่าง
จริงจัง จนกระทั่งตีพิมพ์เป็นหนังสือรวมภาพผลงาน Paris by Night หรือ Paris de Nuit (ค.ศ.1933) 
ช่างภาพอีกคนหนึ่งคือ André Kertész เพื่อนของ Brassaï ทำงานงานภาพถ่ายในลักษณะเดียวกัน 
นั่นเป็นบรรยากาศโรแมนติกของย่านมองปานาส ชุมชนศิลปะที่เต็มชีวิตก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะ
ย่างกรายมาถึง และช่วงเวลาใกล้เคียงในประเทศสหรัฐอเมริกายังมีแง่มุมชีวิตช่างภาพที่แตกต่างคนละ
ขั้ว แม้ทำงานภาพถ่ายที่ใกล้เคียงกัน Arthur Fellig หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามว่า Weegee เขา
ถ่ายภาพชีวิตบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยความรุนแรง ศพตายโหง เหตุการณ์ฆาตกรรม ทั้ง Brassaï และ 
Weegee ล้วนทำงานภาพถ่ายแบบสตรีท โฟโตกราฟี แต่ให้อารมณ์แตกต่างโดยสิ้นเชิง ภาพถ่ายนคร
ปารีสของบราไซเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติก ไม่ว่าเนื้อหาในภาพนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม ขณะที่ 
Weegee นำเสนอนครนิวยอร์คที่แข็งกร้าว สังคมเมืองที่เลวร้ายและไม่ต่างไปจากปัจจุบันสักเท่าใด 
ความต่างของเขาทั้งสองนั้น บ่งบอกถึงอารมณ์แห่งยุคสมัย บ่งบอกถึงต้นทางแห่งความเปลี่ยนแปลง
ทางสุนทรียศาสตร์อันมีต่อสังคมร่วมสมัยของพวกเขาสู่ผู้คนรุ่นหลัง (ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2555)  

การผสมผสานระหว่างงานภาพข่าวและภาพสารคดี เป็นเรื่องขอการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
ในเสี้ยววินาทีสั้น ๆ ภาพถ่ายแนวนี้สะท้อนจุดยืนของลัทธิศิลปะสมัยใหม่และภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ 
(Modern Photography) อย่างชัดเจน กระบวนความคิดและวิธีนำเสนอของช่างภาพแต่ละยุคสมัย
เปลี่ยนไปตามเวลาและเทคโนโลยี แต่หลักการของภาพสารคดีเรื่องการบันทึกเหตุการณ์ตามสภาพ
จริงที่เป็นอยู่ไม่เปลี่ยนไป Henri Catier Bresson ช่างภาพชาวฝรั่งเศสเสนอแนวคิด “The Decisive 
Moment” หรือ "เสี้ยววินาทีสำคัญ” หรือ "วินาทีที่ต้องตัดสินใจ" โดยที่มาจากเรื่องราวของจังหวะ 
เวลา โอกาส บวกกับประสบการณ์ (อ้างอิงภาพที่ 2.10) นอกจากนั้นยังมีสกุลช่างที่เรียกว่า กลุ่มสกุล
ช่างนิวยอร์กหรือ New York School ซึ่งอยู่บนสุนทรียศาสตร์ไม่ต่างจากศิลปะทั่วไปแต่เน้นเรื่องของ
อารมณ์ ความรู้สึก สนใจแง่มุมความเป็นมนุษย์ และไม่ใส่ใจเรื่องความเป็นกลางในฐานะช่างภาพ งาน
ภาพแนวนี้จะสะท้อนจุดยืนทางสังคมการเมืองของช่างภาพมากกว่าภาพถ่ายสารคดีทั่วไป ตรงจุดนี้ทำ
ให้ภาพถ่ายข้างถนนของสกุลช่างนี้อยู่ในกลุ่มศิลปะและมีความเป็นศิลปะมากกว่าเพราะมีการนำเสนอ
ความคิดบางอย่าง (กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558) 
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ภาพที่ 2.9  Place de l'Europe. Gare Saint Lazare. Paris, France. (1932) ถ่ายโดย Henri 

Cartier-Bresson 
แหล่งที่มา: “Magnum Photos,” (n.d.).  
 

กลุ่มสกุลช่างนิวยอร์ก หรือ New York School 
ถึงแม้ว่าสกุลช่างนิวยอร์ก ยังคงบันทึกเหตุการณ์ตามสภาพจริงที่เกิดโดยมิได้เข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับเหตุการณ์ในภาพ แต่ทว่าช่างภาพให้ความสำคัญต่อ  "ความเป็นมนุษย์" มากเป็นพิเศษ 
(Humanist And Subjective Approach) ทำให้มุมมองของภาพมิได้ยืนอยู่บนความเป็นกลางเท่าใด 
พวกเขาในฐานะ “ช่างภาพ" มิใช่แค่คนผ่านทาง แต่เป็นประจักษ์พยานผู้มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวใน
ภาพ พวกเขาสนใจในความสับสนวุ่นวายของสังคมเมือง จากแนวคิดนี้เองทำให้รูปแบบของภาพต่าง
จากงานสารคดีทั่วไป องค์ประกอบภาพมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น มีฉากหน้าที่โผล่เข้ามาอย่างบังเอิญ 
มีฉากหลังที่หักมุมในบางครั้ง และบางส่วนของภาพเป็นแค่เงาลาง ๆ หรือปล่อยให้ขาดความคมชัด 
(Out Of Focus) เนื้อของภาพ (Grain) ดูค่อนข้างหยาบ ซึ่งสะท้อนบรรยากาศชีวิตบนท้องถนนได้
อย่างชัดเจน สามารถถ่ายทอดความวุ่นวายลงบนภาพนิ่งสองมิติได้อย่างดี นับเป็นการหักเหทาง
สุนทรียศาสตร์ครั้งสำคัญทางประวัติศิลปะภาพถ่าย และการหักเหดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคิด 
(Concept) ที่มีต่อโลกรอบตัวของช่างภาพ ประกอบกับเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพขนาดเล็ก (35 mm.) 
ฟิล์มความไวแสงสูง ช่วยให้ทำงานอย่างรวดเร็ว บางครั้งสามารถยกกล้องและกดชัตเตอร์โดยไม่ต้อง
มองเลย วิธีการนำเสนอเช่นนี้กลายเป็นต้นแบบของงานภาพถ่ายข้างถนนยุคต่อมา  
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กล่าวกันว่าแนวคิดของสกุลช่างนิวยอร์ค มีความใกล้ชิดกับปรัชญาแบบอัตถิภาวนิยม 
(Existentialism) ที่เชื่อว่าแก่นแท้หรือสารัตถะของมนุษย์คือเสรีภาพ นักปรัชญาสายนี้เชื่อว่ามนุษย์
เกิดมาพร้อมกับความมีอิสระในการเลือกและกระทำทุกอย่าง ไม่เชื่อในศาสนาที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้
กำหนดชะตาชีวิตมนุษย์ เช่น งานเขียนของ Albert Camus และ Jean Paul Sartre เนื่องจากเกิดใน
ร่วมสมัยเดียวกัน นอกจากนั้นแนวทางภาพถ่ายยังขานรับแนวคิดแบบ Decisive Moment หรือ
วินาทีแห่งการตัดสินใจของ Henri Cartier Bresson ช่างภาพชาวฝรั่งเศส ซึ่งมองภาพถ่ายในฐานะสื่อ
ที่ผูกพันกับเรื่องของจังหวะเวลา บวกประสบการณ์ช่างภาพในการนำเสนอเรื่องราวชีวิตที่เคลื่อนไหว
อย่างไม่เคยหยุดนิ่ง Bresson มองว่าช่างภาพกับอุปกรณ์ของเขาต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน คนมองเหมือน
ที่กล้องเห็นกล้องเห็นเหมือนที่คนมองเห็น เมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงสามารถจับเวลาและเหตุการณ์ที่ไม่เคย
หยุดนิ่งได้ ปรัชญานี้ถือเป็นอิทธิพลทางความคิดของโลกตะวันออก เช่น ศาสนาพุทธ นิกายเซน (Zen) 
ของญี่ปุ่น ปรัชญาศาสนาสะท้อนในงานศิลปะงานจิตรกรรมภู่กันของญี่ปุ่นและจีนก็อาศัยหลักการ
เดียวกันนี้ การหักเหทางสุนทรียศาสตร์ของสกุลช่างนิวยอร์กนั้น ขยายผลมาจากการใช้สื่อภาพถ่าย
เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ในแบบของ Lewis w. Hines การตัดสินใจอย่างเฉียบพลันแบบ Henri 
Catier Bresson รวมทั้งปรัชญาการค้นหาความหมายของชีวิต ช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
บวกกับความเชื่อ (ภายใต้กรอบทางวัฒนธรรม) ของพวกเขาเอง และสิ่งเหล่านี้นำสู่ความเปลี่ยนแปลง
ในการรับรู้ของมนุษย์ในอารยธรรมตะวันตกขยายผลไปสู่อารยธรรมอื่น (กุลธิดา มีสกุลถาวร, 2558) 
คำว่าสกุลช่างนิวยอร์ก (New York School) นั้นเป็นชื่อที่สังคมกล่าวขาน แต่พวกเขาไม่เคยมาตั้ง
กลุ่มกันอย่างเป็นทางการ ช่างภาพกลุ่มนี้มี Robert Frank, Helen Levitt, Sid Grossman, Bruce 
Davidson, William Klein และอีกหลายคน รวมทั้ งช่างภาพแฟชั่น  เช่น Diane Arbus และ 
Richard Avedon และข้อมูลบางแห่งจะรวม Alexey Brodovitch เข้าไปเป็นหนึ่งในกลุ่มช่างภาพนี้
ด้วย   
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ภาพที่ 2.10  Robert Frank: Parade - Hoboken, New Jersey (1955) 
แหล่งที่มา: Edwynn Houk Gallery, as cited in Miami Beach (2015). 
 

แนวความคิดของนิวสตรีท โฟโตกราฟี (New Street Photography) 
ภาพถ่ายข้างถนนอีกแนวหนึ่งคือนิวสตรีท โฟโตกราฟี (New Street Photography) หรือ

ภาพถ่ายข้างถนนแนวใหม่ มีบทบาทช่วงปี 1960 ถึง 1980 คนกลุ่มนี้เป็นช่างภาพอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งขาน
รับแนวคิด และสุนทรียศาสตร์ของสกุลช่างนิวยอร์คแต่ลดทอนแง่มุมของความเห็นอกเห็นใจหรือการมี
อารมณ์ร่วม หันมาเน้นเรื่องของรูปทรง (Form) หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของภาพ (Visual) 
มากกว่าเหตุการณ์ในภาพ และจังหวะเวลาตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น พวกเขามองว่าชีวิตคือ
ศิลปะในตัวเอง ช่างภาพไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าบักทึกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า บางครั้งเหมือนพวกเขา
กดชัตเตอร์โดยมิได้ใส่ใจว่ากล้องถ่ายติดอะไรมาบ้าง ทั้งนี้มาจากแนวคิดที่ว่า ชีวิตมีเรื่องราวน่าสนใจมี
เรื่องจะบอกเล่าในตัวเองอยู่แล้ว และช่างภาพเป็นแค่ "สื่อ" ดังนั้นการบันทึกเหตุการณ์โดยเข้าไปมี
อารมณ์ร่วมจะทำให้เรื่องราวในภาพนั้นผิดเพี้ยน บิดเบือนไปจากความจริง  ช่างภาพกลุ่มนี้
ประกอบด้วย Garry Winogrand และ Lee Friedlander ซึ่งวิธีการนำเสนอของพวกเขา เป็นการนำ
ศิลปะภาพถ่ายหลีกหนี หรือฉีกตัวเองจากภาพบีบคั้นสะเทือนอารมณ์ที่เริ่มจะมีมากมายเกินไปในยุค
นั้น ในด้านสุนทรียศาสตร์ รูปลักษณ์ที่เย็นชา แห้งแล้ง ไร้ความรู้สึกและออกทางแข็งกระด้าง เหล่านี้
กลายเป็นรูปแบบ (Style) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ที่มีผู้คนยอมรับและคุ้นเคย
อีกแนวหนึ่ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ในช่วงเวลานั้น สนับสนุนแนวทางนี้อย่างออกหน้าออกตา 
เพราะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ที่พิพิธภัณฑ์พยายามจะอธิบายนิวสตรีท  
โฟโตกราฟ ีเป็นตัวอย่างที่สุดขั้ว (ภูมิกมล ผดุงรัตน์, 2555ก) 
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ภาพที่ 2.11  Garry Winogrand: New York (1963) 
แหล่งที่มา: Brody (2018).  
 

ศิลปะเพ่ือประชาชน 
หากลัทธิศิลปะสมัยใหม่เชื่อในแนวคิดศิลปะเพื่อศิลปะ ภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่ มองว่า

ศิลปะต้องรับใช้ประชาชน ภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่มีส่วนคล้าย ๆ กับลัทธิดาดา  (Dadaism) อีก
อย่างคือภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องสุนทรียศาสตร์  แต่เป็นการหักเหทางสุนทรียศาสตร์ 
ดังนั้น การดูงานภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่  เรื่องของความสวยงามไม่ใช่ประเด็น การหักเหทาง
สุนทรียศาสตร์เป็นเรื่องของความคิด หักเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่ที่ต่างจากเดิม มีการแสดงตัวอย่างให้เห็น 
แต่จะไม่นำเสนอชัดเจนว่าสิ่งใหม่ควรเป็นอย่างไร เพราะนั่นเป็นขั้นตอนที่สังคมจะต้องไปค้นหากันเอา
เอง ต้องตกผลึกด้วยตนเอง 

ภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่ มิได้เสนอตัวขึ้นมาแทนที่ศิลปะสมัยใหม่แต่ทว่าในระยะเวลาสิบ
ปี สามารถหลอมละลายข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เคยมีอยู่ในแนวคิดของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ไปมากมาย 
เช่น ประเด็นการสร้างงานเชิงความคิด ที่ภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่เสนอว่า ศิลปะต้องสะท้อน
เรื่องราวในสังคม ทั้งวัฒนธรรม การเมือง และความขัดแย้ง หากมองย้อนกลับไปช่วงเวลานั้น ประเด็น
เกี่ยวกับสังคม การเมือง วัฒนธรรม เป็นเสมือนปราการด่านสุดท้ายของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ที่ยัง
ไม่มีการพูดถึงกว้างขวางนัก ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องประเด็นเหล่านี้จะตกอยู่กับประเภทงานภาพข่าว 
ภาพถ่ายสารคดี แต่ยังไม่เข้มข้นมากในกลุ่มภาพถ่ายเชิงความคิดที่มีทำอยู่ประปรายเป็นแค่ข้อยกเว้น 
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ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ช่วงหลังสงครามโลก ได้ขยายขอบเขตออกมาถึงการบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัว 
แนวคิด ปรัชญา ตำนาน ศาสนา ความตาย และอีกมากมายต่อเมื่อภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่เสนอ
ให้ศิลปะสะท้อนแง่มุมทางสังคมการเมือง จึงมีการขานรับอย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันนี้ การสร้างงาน
ภาพถ่ายเชิงความคิดที่เกี่ยวกับสังคมการเมืองนั้นเป็นเรื่องปกติและงานประเภทสังคมการเมืองได้
แทรกเข้าไปในงานภาพถ่ายทุกรูปแบบ อีกสิ่งหนึ่งที่ภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่ได้ช่วยวางพื้นฐาน
ความเปลี่ยนแปลงไว้คือ ละลายข้อจำกัดในวิธีนำเสนอ ภาพถ่ายเชิงความคิดปัจจุบันจะมีอิสระในการ
เลือกเทคนิควิธีนำเสนอ คือจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ (หากสื่อสารกับคนดูแล้วเข้าใจ) เนื่องจากงานที่
เป็นโพสต์โมเดิร์น (Postmodern) หรือภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่  จะเป็นศิลปะภาพถ่ายเชิง
ความคิดทั้งหมด แต่เป็นในแนวคิดทฤษฎีของศิลปะหลังสมัยใหม่ ถ้าแม้งานนั้นจะสร้างขึ้นในยุคโพสต์
โมเดิร์น (Postmodern) แต่ไม่ได้ เดินตามทฤษฎีของศิลปะหลังสมัยใหม่ก็ไม่ใช่ภาพถ่ายศิลปะหลัง
สมัยใหม่  (ภูมิกมล ผดุงรัตน,์ 2555ก) 
 ผู้วิจัยทบทวนประวัติศาสตร์และความเป็นมาของศิลปะภาพถ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพัฒนา
มาสู่การเกิดภาพแนวสตรีท เพื่อทำความเข้าใจถึงรูปแบบการสร้างสรรค์ที่พัฒนามาแต่ละสมัย รวมถึง
แนวคิดเบื้องหลังการพัฒนาในแง่ของสุนทรียศาสตร์และวิธีการสร้างสรรค์ พบว่าแนวคิดของการสร้าง 
สำหรับการวิจัยการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในกลุ่ม  Street Photo 
Thailand จึงจำเป็นต้องเข้าใจความเป็นมาและรูปแบบของแนวคิดศิลปะภาพภ่าย เพื่อทำความเข้าใจ
ตัวผลงานภาพถ่ายและเจตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงรูปแบบศิลปะแบบใดที่มีอิทธิผลต่อศิลปิน
ช่างภาพในการสร้างภาพถ่ายแนวสตรีท (Street Photography) ในปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ 3 ทบทวนแนวคิดการสื่อสารชุมชน และชุมชนศึกษา เพื่อทำความเข้าใจการก่อตัวของ
สมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand ซึ่งรวมตัวกันจนเกิดเป็นชุมชนออนไลน์ 

 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารชุมชนแบบใหม่ 

2.4.1 ความหมายของชุมชน 
“ชุมชน” ในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า “Community” รากศัพท์มาจากอินโดยูโรเปียน 

(Indo-European) คือ “Mei” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการแลกเปลี่ยน เมื่อสนธิกับคำว่า 
“Kom” คือ “ด้วยกัน” กลายเป็น “Kommein” ซึ่งหมายถึง “การแบ่งปันโดยทั้งหมด” (Seage, 
อ้างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2554, น. 63) ที่มาของคำจึงเกี่ยวข้องกับการรวมตัวและการ
แลกเปลี่ยนของผู้คน ต่อมามีการถกเถียงว่า การรวมตัวของผู้คนต้องเกี่ยวโยงกับ “พื้นที่” ด้วยหรือไม่ 
คำตอนแรกคือใช่ ซึ่งเป็นความหมายเชิงกายภาพ เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และคำตอบที่สองคือ
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ไม่ใช่ แต่เป็นการรวมตัวและแลกเปลี่ยนสัญลักษณ์ในจิตใจร่วมกัน ซึ่งเป็นความหมายเชิงจิตใจ อันทำ
ให้เกิดนิยามชุมชนที่ต่างกัน (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 11-6) ทั้งนี้งานวิจัยครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่ม
กันจากการมีความสนใจในประเด็นภาพถ่ายร่วมกัน ผู้วิจัยจึงเลือกมุ่งศึกษาที่ชุมชนในความหมายของ
พื้นที่ในจิตใจ 

ชุมชนกับพื้นที่ในจิตใจ 
 ชุมชนประเภทนี้ สนใจพื้นที่ในด้านการรวมตัวในเชิงจิตใจหรือการมองถึงความสัมพันธ์ของ
ผู้คนในมิติเชิงวัฒนธรรม การศึกษาชุมชนนี้อาจเรียกว่า “ชุมชนแบบใหม่” (New Community) 
รวมตัวกันปราศจากพื้นที่แต่เป็น “ชุมชนในจินตนาการ” (Imagined Community) ที่สมาชิกที่
แตกต่างกันสามารถรวมตัวกันได้ในหลากหลายรูปแบบและในบางครั้งอาจรวมกันมากกว่าชุมชนเดียว 
แนวทางนี้ Blackshaw (2010, p. 64) มองว่าเป็นการลดมิติเชิงพื้นที่ลงและก้าวสู่วิถีชีวิตของปัจเจก
บุคคลและอัตลักษณ์ของบุคคลมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ที่ชัดเจน แต่รวมกันเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ของชุมชน ซึ่งเกี่ยวโยงกับอำนาจของชุมชนที่พยายามต่อรองกับอำนาจภายนอกที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส (Bailey, Cammaerts, & Carpentier, 2008; Delanty, 
2003) 

Benedict Anderson ได้ศึกษา “ชุมชนในจินตนาการ” (Imagined Community, 1991) 
สนใจการรวมกลุ่มของบุคคลด้วยการใช้การสื่อสารโดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการรวมกลุ่มใน
ระดับชาติหรือประเทศ โดยใช้ “สื่อสิ่งพิมพ์” เป็นเครื่องมือสำคัญที่รวบรวมให้คนในชาติมีสำนึกถึง
ความเป็นชาตินิยม (Nationalism) ผ่านตัวอักษรและข่าวสารในหนังสือพิมพ์ (Anderson, 1991) 

Blackshaw (2010, p. 64) ชี้ว่า การศึกษาชุมชนแบบใหม่จะลดการมองพื้นที่  แต่ให้
ความสำคัญวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยใหม่และการสร้างอัตลักษณ์ของผู้คนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตน การศึกษาชุมชนแนวนี้จึงมักมุ่งเน้นศึกษาเครือข่ายของผู้คนและอัตลักษณ์คู่กัน (Social 
Networks and Identities) ดังนั้นการวิเคราะห์ชุมชนนี้จึงเน้นความหมาย “สัญลักษณ์” ที่ทำให้คน
มารวมกลุ่มกัน 

Blackshaw (2010, pp. 112-113) เสริมว่า การศึกษาชุมชนและอัตลักษณ์ในสังคมสมัยใหม่
เป็นการทำความเข้าใจอัตลักษณ์หรือตัวตนของผู้คนว่า “ฉันคือใคร” “ฉันต่างกับคนอื่นตรงไหน” 
ผู้คนจึงพยายามสร้างความเหมือนหรือความต่างออกจากกัน และหันมารวมกลุ่มในประเด็นที่ตนเอง
สนใจ ทั้งนี้การรวมกลุ่มมีลักษณะที่ลื่นไหลและพัฒนาไปได้เรื่อย ๆ ตามความสนใจที่หลากหลาย เช่น 
สนใจภาพยนตร์ กีฬา วรรณกรรม ก็สามารถรวมกลุ่มได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน อีกทั้งภายในกลุ่มแต่
ละกลุ่มก็จะพูดคุยเฉพาะประเด็นที่สนใจเท่านั้น ต่างจากอดีตที่การรวมกลุ่มกันมีลักษณะที่หยุดนิ่ง  
(กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 11-26) 
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 ต่อมา Cohen (1985, อ้างถึงใน จามะรี เชียงทอง, 2549, น. 124) พัฒนาแนวคิดสู่การ
รวมกลุ่มในจินตนาการโดยมีมุมมองย่อยลงในระดับชุมชน ในงานเรื่อง การประกอบสร้างชุมชนเชิง
สัญลักษณ์ (The Symbolic Construction of Community ซึ่งให้ความสนใจต่อการสร้างความเป็น
กลุ่มหรือชุมชนให้มีอัตลักษณ์ของพวกเราที่แตกต่างจากพวกเขา นับตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์ ขยายไปสู่
กลุ่มที่สนใจในประเด็นร่วมกัน (Community of Interest) แนวคิดนี้จึงข้ามมิติทางด้านพื้นที่ไปโดย
สิ้นเชิง แต่สนใจประเด็นบางอย่างเพื่อเชื่อมร้อยชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน เช่น กลุ่มแฟนคลับ ซึ่งเกิดจาก
การรวมตัวกันของผู้ที่ชอบในสิ่งเดียวกัน เช่น กลุ่มแฟนศิลปิน กลุ่มแฟนฟุตบอล กลุ่มแฟนหนัง กลุ่ม
แฟนวรรณกรรม กลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุซึ่งเป็น “ชุมชนทางอากาศ” ดังกรณีของชุมชน จส. 100  

Muniz and O’ Guinn (อ้างถึงใน ชนาภา สุวงศ์ และรัตยา โตควณิชย์ , 2554) ได้เสนอ
แนวคิดว่าในปัจจุบัน ภาคธุรกิจได้มีส่วนกระตุ้นให้เกิดชุมชนแบบใหม่ นั่นคือ “ชุมชนตราสินค้า” 
(Brand Community) เช่น ชุมชนตราสินค้าตุ๊กตาบลายธ์ (Blyth) เป็นชุมชนพิเศษไม่มีข้อจำกัดพื้นที่ 
เพียงแต่อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ของคนที่ชื่นชอบต่อตราสินค้าเดียวกัน สินค้ากลายเป็นตัวเชื่อม
โยงความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม เมื่อเทคโนโลยีเติบโตมากขึ้น ชุมชนตราสินค้าได้พัฒนาปรับเป็นผู้รัก
ตราสินค้าให้กลายเป็นผู้ร่วมผลิตความหมายของสินค้านั้นได้เอง 

ชุมชนแบบใหม่ที่ถือกำเนิดล่าสุด คือ “ชุมชนเสมือน” (Virtual Community) ในยุคของ
ความเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดชุมชนแบบใหม่โดยมีชื่อเรียกที่หลากหลายว่า “ชุมชน
เสมื อ น ”ห รื อ  “ชุ ม ชน ไซ เบ อ ร์” (Cyber Community) ห รื อ  “ชุ ม ชน ออน ไล น์ ” (Online 
Community) ทั้งหมดนี้เป็นชุมชนในอินเทอร์เน็ต มีลักษณะพิเศษคือ แม้ผู้คนจะไม่เคยพบเห็นกัน ไร้
ซึ่งพื้นที่จริง แต่เกิดการรวมตัวกันในจินตนาการด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Blackshaw, 2010; Day, 
2006) ชุมชนลักษณะนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ที่เป็นการรวมตัวกันในจินตนาการ จาก
การชื่นชอบสิ่งเดียวกันและสร้างกลุ่มบนพื้นที่ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก นอกจากนี้ Delanty (2003) ได้
อธิบายแนวคิดชุมชนแบบใหม่ทั้งหมดนี้ว่า การเกิดชุมชนแบบใหม่มาจากภาวะของการขาดและ
ปรารถนาให้เกิดการเติมเต็ม โดยภาวะขาดนั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่สูญหายไปแต่หมายถึงการขาดเพื่อน 
รวมถึงการเติมเต็มในส่วนที่ไม่เคยมีมา ชุมชนแบบใหม่จึงไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่แต่เกี่ยวกับและสัมพันธ์ใน
ลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ แต่ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาที่ชุมชนเสมือน หรือ ชุมชนออนไลน์ 
โดยเฉพาะ (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 11-10) 

 
2.4.2 การสื่อสารชุมชนในฐานะพื้นที่แห่งความหมาย 
แนวคิดนี้ให้ความสนใจศึกษาความหมายที่ปรากฏในชุมชน ทั้งตัวชุมชนและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

ในชุมชน ประกอบด้วย 3 สำนัก คือสำนักปรากฏการณ์วิทยา สำนักสัญวิทยาและวาทกรรม โดยผู้วิจัย
มุ่งเน้นศึกษาแนวคิดนี้ในสำนักปรากฏการณ์วิทยาที่ให้ความสำคัญแก่มนุษย์ในฐานะบุคคลที่มีอำนาจ
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ในการรับรู้ ตีความหมาย ซึ่งในส่วนนี้หากบุคคลรับรู้ชุมชนในความหมายบวก จะส่งผลต่อการมอง
ชุมชนในแง่ดี อีกทั้งบุคคลสามารถประกอบสร้างความหมายของชุมชนและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในชุมชน
ได้ด้วย (เนื่องจากปัญหางานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในการก่อตัวชุมชน ที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์และ
ความหมายที่สมาชิกสร้างขึ้นภายในกลุ่ม) ในขณะที่สำนักสัญวิทยามองความหมายต่างออกไป คือ 
ปฏิเสธการรับรู้ของมนุษย์ สนใจโครงสร้างภาษาที่มีผลต่อการกำหนดความหมาย ความหมายจึงเป็น
สิ่งที่สังคมกำหนดมาก่อนหน้าเท่านั้น เช่นเดียวกับสำนักวาทกรรมที่ให้ความสนใจโครงสร้างภาษา
เช่นกัน แต่ขยายความไปสู่อำนาจ กลยุทธ์การสื่อสาร และความรู้ที่ทำให้คนยอมรับความหมายโดย
ดุษฎี (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 11-61) 

สำนักปรากฏการณ์วิทยา มีทัศนะว่า ชุมชนเป็นพื้นที่แห่งความหมายที่ประกอบสร้างขึ้น
ตามแต่ละชุมชนเป็นผู้กำหนด เช่น ชุมชนแฟนคลับดารากำหนดชุมชนตนในฐานะพื้นที่ชุมชนตนใน
ฐานะพื้นที่ชุมชนของคนรักและห่วงใยดารา ชุมชนบางลำพูนิยามพื้นที่เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรม
ในอดีต เป็นต้น ในเวลาเดียวกันผู้คนสามารถตีความหมายพื้นที่ชุมชนได้อย่างหลากหลาย 

นอกจากนี้สำนักปรากฏการณ์วิทยาให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ของผู้คน โดยวางอยู่บน
ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) มีทัศนะว่าชุมชนมีความหมายที่ประกอบสร้างขึ้น
และรับรู้ตีความได้หลากหลาย บิดาของสำนักนี้คือ Edmund Husserl นักปรัชญาชาวเยอรมันในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 20 เสนอว่า ความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ของมนุษย์เท่ านั้น ผู้คนใน
ทัศนะของสำนักนี้มีลักษณะกระตือรือร้นต่อการรับรู้และตีความหมายปรากฏการณ์ด้วยประสาท
สัมผัสของตน ทำให้เกิดความเข้าใจโลกและเข้าใจความแตกต่างจากสิ่งอ่ืน ๆ และมนุษย์ก็จะกลายเป็น
ผู้สร้างความจริงในที่สุด (Littlejohn & Foss, 2008, pp. 38-39) 

Peter Berger and Thomas Luckman (1966) ได้วางรากฐานแนวคิดของการประกอบ
สร้างความหมายของชุมชน ดังปรากฏในหนังสือ “The Social Construction of Reality” ปี 1966 
(อ้างถึงใน พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556; สุภางค์ จันทวานิช, 2551, น. 122-125) แนวคิดนี้เช่ือว่า ความ
จริงแบ่งเป็น 2 ประเภท ความจริงเชิงวัตถุวิสัย (Objective Reality) และ ความจริงเชิงจิตวิสัย 
(Subjective Reality) โดยที่ความจริงแรกเป็นความจริงที่ได้รับยอมรับว่าจริงและกลายเป็นสถาบัน 
เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนความจริงหลังเป็นความจริงที่เกิดจากการขัดเกลาภายในบุคคล
นับตั้งแต่เด็กในระดับปฐมภูมิ และการขัดเกลาระดับทุติยภูมิอันได้รับอิทธิพลจากสังคม ชนชั้น และ
ค่อย ๆ หล่อหลอมโลกขึ้นมา ความจริงจึงเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาจากการนิยามของโลกสังคม 
(Social World) ส่วนตัวมนุษย์เมื่อได้รับแล้วก็จะประกอบสร้างความจริงเชิงสังคมและตัวตนขึ้นมาเอง 
(Social Constructed Reality) ผ่านการปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับนั้น 

Anthony Cohen ได้นำแนวคิดนี้ผนวกกับแนวคิดของ Victor Turner สำนักปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์มาพัฒนางานเรื่อง การประกอบสร้างชุมชนเชิงสัญลักษณ์ (The Symbolic Construction 
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of Community, 1985) ทฤษฎีนี้มีทัศนะว่า ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ประกอบสร้างความหมายขึ้นโดยคนใน
ชุมชน ทั้งนี้การเข้าใจถึงความหมายของชุมชนต้องเข้าไปศึกษาในวิถีชีวิตประจำวัน (Everyday Life) 
ของผู้คนในชุมชน เพื่อศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ประกอบสร้างขึ้นจนกลายเป็นความหมายร่วม
ของชุมชน ดัชนีชี้วัดพิจารณาได้จากสัญลักษณ์ วิถีปฏิบัติ รวมไปถึงมิติทางวัฒนธรรม เช่น พิธีกรรม 
ทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่กรอบความคิดความเป็นจริงของชุมชนให้มีความรู้สึกร่วมกันของคนในชุมชน 
(Sense of Belonging) (Blackshaw, 2010, pp. 125-129) ดังนั้นคนในชุมชนก็จะมีสำนึกร่วมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน ทั้งความเป็นเจ้าของ การรับรู้ความหมายเดียวกัน ในขณะที่คนนอกชุมชนก็
อาจไม่มีสำนึกนั้นแต่อาจรับรู้ได้หากลงไปสัมผัสชุมชนเพียงพอจะมีความรู้สึกใกล้กับคนภายในชุมชน 
การศึกษาชุมชนของ Cohen ยังมีจุดเด่นที่ขยายพื้นที่เชิงกายภาพสู่ชุมชนแบบใหม่ที่หมายรรวมถึง
ชุมชนในจิตใจ เช่น แฟนคลับ ชุมชนเสมือนหรือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชุมชนแบบใหม่นี้ผู้คนใน
ชุมชนก็สามารถสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ขึ้นมากรอบความคิดของผู้คนในชุมชนได้เช่นเดียวกัน 
Brown, Crabbe and Mellor (2006, อ้างถึ งใน Blackshaw, 2010, pp. 126-127) นำแนวคิด 
Cohen มาประยุกต์ศึกษาชุมชนแฟนคลับฟุตบอลผ่านการศึกษาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมของ
ชุมชน พบว่า แฟนคลับได้ประกอบสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ร่วมและต่างให้กับทีมตนเอง เช่น 
การสร้างศัตรูร่วม นอกจากนั้นยังพบว่า ความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ประกอบสร้างงยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการตอบโต้ความหมายที่คนภายนอกสร้างอีกด้วย 

นอกจากนี้งานของ ณัฐพงศ์ สุขโสต (2548, อ้างถึงใน กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 11-63) 
ศึกษาแฟนคลับของทีมฟุตบอลในไทย พบการประกอบสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายไม่ต่างกัน 
เช่น การใช้สีเสื้อ ผ้าพันคอ การเรียกชื่อสมญานามของตน และการตั้งชื่อสมญานามฝนฝั่งตรงกันข้าม 
เพลงเชียร์ รวมถึงการจัดกิจกรรมทั้งการรับชม การเชียร์ และการพบปะสังสรรค์ของชุมชน ทำให้แฟน
คลับตระหนักถึงการอยู่ภายใต้กลุ่มหรือชุมชนเดียวกัน 

การตีความชุมชนในสำนักนี้ยังหมายถึงการลงไปในพื้นที่ชุมชนเพื่อมนุษย์จะได้เรียนรู้และเห็น
สัญลักษณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ในชุมชนและนำมาอธิบายความหมายดังกล่าว แนวทางนี้ไม่ใช่วิธีการเชิง
วิทยาศาสตร์แต่ใช้ประสบการณ์ของมนุษย์โดยตรงประกอบกับข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ จึงอาจจะเกิด
อคติขึ้นได้ แต่ Clifford Geertz นักวิชาการสายมานุษยวิทยาที่เข้ามาแก้ไขด้วยการเสนอแนวทางการ
ตีความแบบทิค เดสคริปชั่น (Thick Description) เขาให้ความสนใจการตีความหมายของสัญลักษณ์
โดยมองว่า วัฒนธรรมก็คือโครงสร้างความหมายของสัญลักษณ์ และคนในนกลุ่มหรือชุมชนก็จะต้อง
รับรู้ความหมายเดียวกันนั้นในลักษณะส่วนรวม ที่สำคัญสัญลักษณ์ดังกล่าวทำหน้าที่จัดกรอบความคิด
ให้กับผู้คน Geertz เสนอการศึกษาตีความหมายวัฒนธรรมจำเป็นต้องตีความบนมุมมองของ “คนใน” 
(Emic) วัฒนธรรม คือ ทิค เดสคริปชั่น (Thick Description) ซึ่งต่างจากทิน เดสคริปชั่น (Thin 
Description) หรือการอ่านความหมายโดยตรง โดยการตีความแบบทิค เดสคริปชั่น จะเข้าถึงวิธีคิด
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ของคนในวัฒนธรรมได้นั้น จำเป็นต้องเข้าไปศึกษาฝังตัวในวัฒนธรรมนั้น ๆ และบรรยายการกระทำ
หรือเหตุการณ์ที่ประสบอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจความหมายของการกระทำให้มากที่สุด และไม่ใช่
การตีความเพียงแค่การดูภาษา แต่ต้องใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ 
การให้คำอธิบาย เพ่ือให้ใกล้ความจริงหรือคนวงในมากที่สุด (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 11-64) ซึ่ง
สอดคล้องการระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมบนพื้นที่กลุ่มสาธารณะและ
การเข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์ที่กลุ่ม Street Photo Thailand จัดขึ้น ควบคู่กับการวิเคราะห์เนื้อหา
และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกในกลุ่ม 
 

2.4.3 การสื่อสารชุมชนในฐานะพื้นที่ชุมชนเสมือน 
“ชุมชนเสมือน” (Virtual Community) เป็นการมองการรวมตัวของผู้คนผ่านระบบ

เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล อันทำให้เกิดการตอบสนองของผู้คนได้หลากหลาย ทั้งส่วนตัวและการเมือง
ในระดับชุมชนและนานาชาต ิ(Blackshaw, 2010; Delanty, 2003) 

กาญจนา แก้วเทพ (2555ก) กล่าวว่า การเติบโตของสื่อใหม่ นั่นคือ ระบบอินเทอร์เน็ตส่งผล
ให้เกิดการสร้างชุมชน (Creation of Community) ได้ง่าย ทั้งชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนความบันเทิง 
ชุมชนทางการเมือง ซึ่งต่างจากข้อกังวลของนักวิชาการบางท่านที่มองว่า สื่อใหม่จะสร้างสัมพันธ์เทียม 
(Fake Relationship) และมีความสัมพันธ์ที่บางเบา (Thin Relation) (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 
11-83) 

การรวมตัวของคนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน เช่น กรณีกลุ่มของแฟนคลับ สำนักวัฒนธรรมศึกษา 
พิจารณาว่า เป็นความเกี่ยวโยงกันกับมิติเชิงอำนาจของ “วัฒนธรรมย่อย” (Subculture) และการ
รวมตัวก็ง่ายกว่าทำให้ข้ามพื้นที่ และเวลาได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2555, น. 211) นอกจากนั้น 
แนวทางของ Patnum (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ , 2555ก, น. 235) สื่อใหม่ได้สร้างสายใย
ความสัมพันธ์ ทั้งในลักษณะการสานสัมพันธ์ (Bonding) กลุ่มคนที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน เพื่อความ
แน่นแฟ้น กับการรวมกลุ่มแบบเชื่อมโยง (Bridging) โดยเป็นการรวมกลุ่มของคนที่แตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง แต่มีจุดร่วมกันในความสนใจบางอย่าง (Common Interest) ซึ่งส่วนนี้จะส่งผลต่ออัตลักษณ์
กลุ่ม 

Delanty (2003) เสนอว่า การศึกษาชุมชนใหม่นี้นอกจากจะมุ่งเน้นว่าเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือสำคัญในการผลักดันชุมชน การสนองความต้องการของชุมชนแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการ
มองโลกจริง กับโลกจินตนาการที่เคยแยกกันมาพิจารณาควบคู่กัน ซึ่งช่วยสร้างคนเข้ามารวมกลุ่มกัน
ในจินตนาการในประเด็นที่สนใจร่วมกัน และในบางคราวได้ขยายออกไปทำกิจกรรมในโลกจริงด้วยไม่
ต่างจากชุมชนดั้งเดิม Delanty ได้ยกตัวอย่างนักวิชาการที่ให้ความสนใจศึกษาชุมชนเสมือนดังนี ้
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Howard Rheingold (1993) เขียนหนังสือเรื่อง “The Virtual Community” และถือเป็น
นักวิชาการคนแรก ๆ ที่สนใจชุมชนเสมือน Rheingold ระบุว่า อินเทอร์เน็ตในยุคมีลักษณะโดดเด่น 
เรื่องราคาไม่แพง และมีพัฒนาการที่มากกว่าเดิม เขามองว่าอินเทอร์เน็ตช่วยเสนอหนทางความเป็น
จริงแบบใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้คน และผู้คนสามารถหลบหนีไปจากโลกความจริงได้ ในด้านการ
สื่อสารชุมชน Rheingold ชี้ว่า แม้จะไม่มีพื้นที่แต่กลับมีการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ขึ้นมาใหม่ 
และการติดต่อสื่อสารกันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่การเชื่อมสายสัมพันธ์ แต่กลับเป็นการสร้างสายสัมพันธ์
ของผู้คนขึ้นมาใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ดังนั้น เราจึงเริ่มเห็นผู้คนบางคนเริ่มจะเข้าไปในโลกความ
เป็นจริงเสมือนและมีความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย อันเป็นการมองโลกเทคโนโลยีในเชิงบวกคล้ายคลึง
กับโลกยูโทเปีย (Utopia) (Delanty, 2003, pp. 173-174) 

Manuel Castells เสนอแนวคิด “ความเสมือนที่จริง” (Real Virtuality) ที่มองว่า มันคือ
ระบบความจริงแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่ได้อยู่เพียงบนจอเท่านั้นแต่กลับเป็นประสบการณ์ที่รับรู้ได้
จริง นอกจากนั้นเขายังให้ความสนใจต่อการใช้สื่อเสมือนจริงของผู้คนที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันและทำ
ลายเส้นพรมแดนที่เคยถูกสร้างขึ้นในอดีต โดยมองว่าอินเทอร์เน็ตได้สร้างปฏิสัมพันธ์สังคมเชิงบวกกับ
ผู้ใช้ ทั้งการสร้างประชาธิปไตยและทำให้ผู้คนสื่อสารกันมากขึ้น เช่น การใช้อีเมลที่ช่วยพัฒนา
การศึกษา การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเพื่อนและญาติ สำหรับ Castells โลกความเป็นจริงเสมือนยัง
ต้องประกอบด้วยสังคมที่จริงด้วย (Delanty, 2003, น. 175-177, อ้างถึงใน กำจร หลุยยะพงศ์ , 
2560, น. 11-84) 

Castells เสนอเพิ่มว่า ชุมชนแบบใหม่ยังสร้างอยู่บนเครือข่าย ซึ่งเป็นทั้งปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว หรือกลุ่มสังคม ชุมชนนี้จะมีลักษณะ “Personalized Communities” หรือชุมชนที่มี
ลักษณะปัจเจกหรือตามความต้องการของบุคคล ซึ่งยังคงทำหน้าที่เหมือนที่ผ่านมา คือ การสนับสนุน
เครือข่าย การสร้างความเป็นเจ้าของ และอัตลักษณ์ อย่างไรก็ตามเขายังตั้งข้อสังเกตว่าชุมชนโลก
เสมือนส่วนใหญ่นั้นจะมีลักษณะผิวเผินไม่ถาวร (Ephemeral Communities) เพราะมุ่งเน้นความ
ต้องการของปัจเจกบุคคลมากกว่า การตกอยู่ภายใต้อำนาจจากการครอบงำของผู้เป็นเจ้าของ เช่น ใน
สังคมตะวันตก อีกทั้งยังมีช่องว่างทางการสื่อสารให้กับคนที่เข้าไม่ถึงได้ด้วย (สมสุข หินวิมาน, 2555) 

สายชล บูรณกิจ (2541, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2555ก) ศึกษาบทบาทเว็บไซต์ไทยใน
กระบวนการประสานสังคม พบว่า สื่อใหม่ต่างทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์ของผู้คน (Social 
Integration) ท ี่อยู่ต่างพื้นที่เข้าด้วยกัน โดยผ่านการสื่อสารแบบตอบโต้ การแสดงความคิดเห็น การ
นำเสนอข่าวสาร นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ขยายฐานของสังคม (Social Expansion) เช่น การขยาย
สมาชิกใหม่ การสร้างกิจกรรมใหม่ และการทำหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม (Cultural Transmission) 
ของไทย 
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การศึกษาอัตลักษณ์หรือตัวตนในชุมชนผ่านสื่อใหม่ เป็นมิติที่ได้รับความสนใจในสังคมไทย 
ซึ่งมักมุ่งเน้นวัฒนธรรมย่อยตามแนวทางสำนักวัฒนธรรมศึกษา งานส่วนใหญ่มักชี้ไปทิศทางเดียวกัน
ว่า ชุมชนแบบใหม่ เช่น แฟนคลับ จะใช้สื่อใหม่ทั้งในการสร้างสายสัมพันธ์เส้นใหม่ขึ้นมา ดังกรณีของ
แฟนคลับนักดนตรี ดารา และพิธีกรข่าว รวมถึงการรื้อฟื้นสายสัมพันธ์เก่า เช่น การใช้เฟซบุ๊ก 
(Facebook) เพื่อเชื่อมร้อยบรรดาเพ่ือนฝูง ครอบครวั ญาติ ที่เคยรู้จักกัน  

ตัวอย่างงานศึกษากลุ่มแฟนคลับบนสื่อใหม่ ดังเช่นงานศึกษาของ ธนภูมิ เรืองวิทยานุกูล 
(2546, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2555ข, น. 434-438) เรื่อง “ชุมชนเสมือนของกลุ่มวัฒนธรรม
ฟุตบอลในกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า วัฒนธรรมแฟนบอลเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมย่อยที่มีการก่อ
ร่างสร้างอัตลักษณ์ของตนขึ้นมาและแตกต่างไปจากวัฒนธรรมกระแสหลัก กรณีนี้ใช้ฟุตบอลเป็นตัว
เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสารในกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 3 เว็บ ได้แก่ 
pantip.com/ thailandsportonline.com/ liverpoor.in.th แสดงให้เห็นว่า ภายใต้วัฒนธรรมย่อย
ก็ยังมีวัฒนธรรมที่เล็กลงไปอีก เมื่อศึกษาลงในเว็บไซต์แต่ละเว็บพบลักษณะของวัฒนธรรมแฟนบอลที่
น่าสนใจดังนี้ 

ประเด็นแรก วัฒนธรรมแบบองค์กร คือ ผู้เป็นสมาชิกต้องมีการสมัครสมาชิก ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ตั้งไว้เช่นเดียวกับชุมชนทางกายภาพ แต่ต่างกันที่สมาชิกกระจัดกระจาย ไม่ได้เห็น
หน้าตา ไม่ได้สื่อสารในเวลาเดียวกัน บางครั้งเป็นนามแฝง 

ประเด็นที่สอง ขั้นตอนการเป็นแฟนบอล ที่เริ่มจากการหลงใหล และค่อยขยับเป็นกลุ่มแฟน 
ด้วยการที่ฟุตบอลเป็นการแข่งขันมีคู่ตรงกันข้าม จึงต้องรวมกลุ่มกันและมีลักษณะที่ยั่งยืน เพราะเมื่อ
เข้าไปแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กีฬาอย่างเดียว 

ประเด็นที่สาม มิติการสื่อสารออนไลน์ คือ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-
Mediated-Community: CMC) มีจุดเด่นคือ สื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถสนทนาได้หลายเรื่อง
แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพูดคุยได้ในชีวิตจริง แต่มีข้อจำกัด เช่น ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่
ลึกซึ้งได้เพราะขาดความไว้วางใจกัน จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงการสื่อสารจากโลกเสมือนสู่โลกจริง 
เรียกว่า CMC/Non-CMC Linkage เช่น การขยายสู่กิจกรรมการจัดพบสังสรรค์อย่างไม่เป็นทางการ 
เช่น กินอาหาร เชียร์บอล และกิจกรรมที่เป็นทางการ เช่น การจัดกิจกรรมพบกับสมาชิก การจัด
แข่งขันฟุตบอล 

ส่วนที่ 4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แบ่งงานวิจัยที่ศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1) งานวิจั ยที่ ศึ กษ าเกี่ ย วกับการปฏิ สั มพั นธ์ เชิ งสัญ ลักษณ์  2) งานวิจั ยที่ ศึ กษาเกี่ ย วกับ 
อัตลักษณ์ และ 3) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับชุมชนออนไลน์ 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.5.1 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
ดวงพร ภิญญะพันธ์ (2550) ศึกษาเรื่อง “โลกของนักดนตรีเปิดหมวก” ซึ่งวิเคราะห์

กระบวนการตัดสินใจในการเข้าสู่อาชีพนักดนตรีเปิดหมวก และเมื่อพวกเขาได้เข้ามาอยู่ในโลกของนัก
ดนตรีเปิดหมวก จะมีการปรับตัว เรียนรู้และจัดการกับโลกที่พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร และมี
เงื่อนไขใดที่ทำให้พวกเขายังคงยึดมั่นผูกพันต่อโลกของ “นักดนตรีเปิดหมวก” โดยใช้แนวคิด
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์วิเคราะห์เชิงกระบวนการ  (Process Model) เพื่อที่จะเข้าถึงระบบคิด 
มุมมอง การให้ความหมายที่อยู่เบื้องหลังการกระทำ จากการศึกษา ดวงพรได้ค้นหาการนิยาม
สถานการณ์ (Definition Of Situation) ของบุคคลที่ศึกษาว่ามีการให้นิยามความหมายของนักดนตรี
เปิดหมวกอย่างไร ในการเลือกทำอาชีพนี้พบว่าการให้ความหมายแก่อาชีพ  “นักดนตรีเปิดหมวก” 
นิยามว่าเป็นการมาแสดงออกตามที่สาธารณะต่าง ๆ ด้วยการเล่นกีตาร์และสื่อเพลงไปให้กับผู้ฟังอย่าง
อิสระเสรี เพื่อแลกกับเงิน เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้นิยามความหมายแล้ว จึงเลือกอัตลักษณ์ (Identity) 
ทางอาชีพที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา เช่น การไม่มีสังกัด กล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ที่ทำให้ต่างจากนักดนตรีอื่น ๆ นอกจากนี้ความหมายของ “การเปิดหมวก” พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ได้ให้ความหมายว่า คือการนำหมวก กล่องกีตาร์มาวางไว้เบื้องหน้าในขณะเล่นดนตรี แล้วจากนั้นจะมี
ผู้ฟัง หรือคนที่เดินผ่านนำเงินมาใส่ให้ในหมวกหรือกล่องที่วางไว้  

จากการศึกษาพบว่าการตีความและการให้ความหมายแก่สิ่งต่าง ๆ ของนักดนตรีเปิดหมวกใน
ฐานะเป็นผู้กระทำที่สร้างสรรค์ (Active Actor) ในฐานะที่เป็นผู้เลือกแนวทางกระทำของพวกเขา
อย่างมีจิตสำนึก โดยผ่านกระบวนการคิด การให้มุมมองและให้ความหมายสิ่งต่าง ๆ ตามสามัญสำนึก 
หรือ ความหมายในชีวิตประจำวัน นักดนตรีเปิดหมวกจึงสามารถนิยามความหมายของอาชีพและอัต
ลักษณ์ของผู้ประกอบอาชีพนักดนตรีเปิดหมวกได้ จากการมีประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้ที่ค่อย ๆ 
พัฒนาขึ้นมาซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นพัฒนาการเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง การรับรู้ว่ามีอาชีพนี้อยู่ 
เข้าสู่เครือข่ายของนักดนตรีเปิดหมวก เรียนรู้ว่าอาชีพนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง เข้าสู่การตัดสินใจเลือกทำ
อาชีพซึ่งประกอบกับการที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความหมายต่ออาชีพในเชิงบวก ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึง
มองว่าอาชีพนักดนตรีเปิดหมวกเป็นอาชีพที่ดี และตัดสินใจเข้าสู่อาชีพนี้ในที่สุด จากการศึกษาทำให้
ผู้วิจัยทราบว่าการนิยามความเป็นนักดนตรีเปิดหมวกมีการนิยามสถานการณ์จากประบการณ์ที่พบ
เจอ และการตคีวามหมายต่อสัญลักษณ์ส่งผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์  
 ชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์ (2552) เรื่อง “ภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีในการสร้างอัตลักษณ์
ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี www.tvxq-dreamland.com” พบว่า การแสดงความรู้สึกต่าง ๆ 
ผ่านทางสัญลักษณ์ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเริ่มมาจากการชื่นชอบศิลปินวงเดียวกัน ได้รู้จักกันและ

http://www.tvxq-dreamland.com/
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เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นความผูกพัน ความรู้สึกเหล่านี้เด่นชัดเมื่ออยู่ในสถานที่จัดกิจกรรม
พิเศษอย่างคอนเสิร์ต เพราะแฟนคลับสามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์นี้อาจทำให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่ได้ ศิลปินและค่ายต้นสังกัดยังมีส่วนร่วมในการสร้าง
สัญลักษณ์ที่มีส่วนในการสร้างความผูกพัน เช่น การมีสีประจำวงคือสีแดง การมีชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ
ว่า “แคสสิโอเปีย” (Cassiopeia) เพื่อบงบอกถึงกลุ่มแฟนคลับศิลปินทงบังชินกิโดยเฉพาะ การมี
ประโยคที่แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าง We are T เป็นต้น นอกจากศิลปินและค่ายต้นสังกัด
จะเป็นตัวกำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ แล้ว ในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเองยังมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ 
หรือคำเรียกต่าง ๆ ที่รับรู้กันเองภายในกลุ่ม แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิมีการใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่มีความหมายร่วมกันในสังคม (Shared Meaning) โดยที่แฟนคลับเองมีส่วนในการสร้างสัญลักษณ์
เหล่านี้ สอดคล้องกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์โดย Sheldon (1980, อ้างถึงใน กาญจนา แก้ว
เทพ, 2541) กล่าวว่า ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถในการคิดซึ่งเป็นคุณลักษณะของ
มนุษย์จะถูกใช้โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและสัญลักษณ์ ความสามารถในการคิดและเรียนรู้
การตีความหมายต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งระยะเวลาในการเป็นแฟนคลับและการได้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ ทำให้แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิค่อย ๆ ซึมซับกฎระเบียบของสังคม รวม
ไปถึงการทำหน้าที่ในการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับคนอ่ืน ๆ ในสังคมด้วย 
 ศิขรา ศิริสาร (2556) ศึกษา “กระบวนการปฏิสัมพันธ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในแฟน
เพจเฟซบุ๊ก: ศึกษาในกรณีแฟนเพจฮิปคิงดอม” พบว่า อัตลักษณ์ร่วมกลุ่มที่กลุ่มแฟนเพจฮิปคิงดอม
สร้างขึ้นมา คือการเป็นสังคมของคนวัยทำงานผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมยามคํ่าคืน แต่มีการลื่นไหลไปมาไม่
หยุดนิ่ง ตามแต่ละกิจกรรมที่กลุ่มสมาชิกเข้าร่วม เช่น เวลาไปทำกิจกรรมอาสาสมัครอัตลักษณ์ก็จะ
เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่าวสามารถสังเกตได้ผ่านการแสดงออกและระบบสัญลักษณ์
ที่สมาชิกฮิปคิงดอมปฏิสังสรรค์กันในแฟนเพจเฟซบุ๊กฮิปคิงดอมซึ่งระบบสัญลักษณ์ที่กลุ่มสมาชิกฮิปคิง
ดอมสร้างขึ้น เช่น  

1)  ‘แก๊งจ’ี หรือ ‘กลุ่มจี’ กลุ่มสมาชิกฮิปคิงดอมย่อมาจากคำว่า “Generation”  
เพื่อใช่บอกลำดับรุ่นของสมาชิกวงว่าใครมาก่อนมาหลัง ซึ่งคนที่เป็นสมาชิกฮิปคิงดอมที่อยู่มานาน 
และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในฮิปคิงดอมอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะเข้าใจความหมายดังกล่าว  

2)  ตราสัญลักษณ์รูปตัวจี หนึ่งในสมาชิกกลุ่มได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ขึ้นเพื่อ 
เอาไว้ใช้เป็นตัวแทนของกลุ่ม   

3)  ‘เสื้อของกลุ่มฮิปคิงดอม’ เสื้อที่มีการออกแบบเฉพาะของกลุ่มฮิปคิงดอม โดย 
เอาไว้ใส่เมื่อใดก็ได้ที่สมาชิกต้องการ แต่ในการพบปะสังสรรค์กันทุกครั้งก็จะมีคนใส่เสื้อฮิปคิงดอมไป
เสมอ 
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4)  การลงท้ายชื่อต่อด้วยคำว่า ‘ฮิป’เสมอ ในการกล่าวถึงสรรพนามบุรุษที่ 3 ของ 
กลุ่มสมาชิกฮิปคิงดอม เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าบุคคลที่กำลังกล่าวถึงใช่พวกเดียวกันหรือไม่ เช่น 
ต๊ะฮิป เทพฮิป บอยฮิป เป็นต้น 

จากการศึกษาทำให้ผู้วิจัยทราบว่าระบบสัญลักษณ์และความหมายในแฟนเพจฮิปคิง 
ดอม เกิดขึ้นจากการสื่อสารตีความและตอบสนองของแต่ละบุคคล หรืออีกนัยหนึ่งคือคนเราจะเข้าใจ
ต่อสัญลักษณ์ก็เพราะอิทธิพลของประสบการณ์ ผู้ที่เป็นสมาชิกของสังคมฮิปคิงดอมเท่านั้นจึงจะเข้าใจ
สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นผลิตผลของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มนุษย์จะรู้ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ต้อง
อาศัยการขัดเกลาและการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอย่างต่อเนื่อง การรวมกลุ่มของฮิปคิงดอมมีระเบียบ
แบบแผนทางสังคมที่ชัดเจน มีระบบสัญลักษณ์และความหมายที่บ่งบอกความเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีแฟน
เพจเป็นศูนย์รวมของสมาชิกในการติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้สังคมของสมาชิกแฟนเพจฮิปคิง
ดอมดำเนินไปได้อย่างมั่นคง สมาชิกจึงต้องเข้าใจระบบสัญลักษณ์และความหมายที่สมาชิกคนอื่นใช้
สื่อสารหรือสื่อถึงความมีอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การกด‘ถูกใจ’ (Like) การ
แบ่งปันรูปภาพหรือเรื่องราวต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ร่วมของสมาชิกแฟนเพจฮิปคิง
ดอมว่ากลุ่มของตนเองมีเหมือนหรือแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร  
 

2.5.2 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ ์
อุสุมา สุขสม (2550) ศึกษา “การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นจากการแต่งกายแฟชั่น : กรณีศึกษา 

สยามสแควร์ ศึกษาเชิงเปรียบเทียบทั้งสามกลุ่มคือ แฟชั่นฮิพฮอพ แฟชั่นเด็กแนว (อินดี้) และแฟชั่น
แบรนด์เนม” จากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นทั้งเพศชายและหญิง มีระดับของอายุตลอดจนระดับของ
การศึกษาที่ใกล้เคียงกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่นิยมแต่งกายแฟชั่นทั้งสามรูปแบบประกอบไปด้วยเพศ
ชายและหญิงอายุระหว่าง 15-22 ปี จุดเริ่มต้นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์มีลักษณะการสร้างที่เกิดขึ้น
ในเชิง “กระบวนการ” โดยมีจุดเริ่มต้นจากการก่อตัวของพฤติกรรมการแต่งกายแฟชั่นของวัยรุ่นที่
ได้รับแรงจูงใจทั้งปัจจัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะเรื่องของวัย รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมที่แวดล้อมพวกเขา ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นประเด็นเรื่องเพศ กับพฤติกรรมความนิยมการแต่ง
กายแฟชั่นของวัยรุ่น โดยเพศชายและหญิงต่างให้ความสนใจกับการแต่งกายแฟชั่นและเลือกแฟชั่นที่
คิดว่าเหมาะกับตนเอง  
 อัตลักษณ์ด้านแฟชั่นการแต่งกาย เป็นอัตลักษณ์ด้านหนึ่งที่ถูกแสดงออกและเป็นสิ่งที่เห็นได้
ชัดเจน เพื่อแสดงถึงตัวตนทั้งในระดับปัจเจกและกลุ่มของตนเอง ซึ่ งเป็นผลมาจากการบริโภคสินค้า
แฟชั่นเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญ การสร้างอัตลักษณ์จากการบริโภคเป็นเรื่องที่ต้องอิงสภาพบริบท
สังคม สินค้ากลายเป็นวัตถุสำหรับใช้เป็นสื่อในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมไปถึงบ่งชี้ถึงความเป็น
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ตัวตนที่แตกต่างจากผู้อื่น “สินค้าแฟชั่น” เป็นหนึ่งในสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมและถูก
นำมาบริโภคเชิงประโยชน์ใช้สอย ตลอนจนใช้สื่อสารความหมายเชิงสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงตัวตน
ผู้บริโภค และชี้ความสัมพันธ์ที่เขามีต่อสังคมรอบตัว ผลจากการปฏิวัติระบบสื่อสารมวลชนและ
ความก้าวหน้าของระบบการขนส่งคมนาคม ส่งผลให้ สินค้าแฟชั่นจากทั่วทุกมุมโลกปรากฏใน
สังคมไทย โดยเฉพาะภายใต้พื้นที่ “สยามสแคว์” ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นที่
ทันสมัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่ปรากฏตัวของกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมความ
ทันสมัยไม่ตกยุค และเป็นผู้บริโภคแฟชั่นกลุ่มใหญ่ เช่น กลุ่มนิยมแฟชั่นฮิพฮอพ กลุ่มนิยมแฟชั่นเด็ก
แนว (อินดี้) และกลุ่มนิยมสินค้าแบรนด์เนม การบริโภคแฟชั่นที่หลากหลายของวัยรุ่นในสยามสแคว์ 
นอกจากสะท้อนถึงธรรมชาติของวัยรุ่นที่แสวงหาความแปลกใหม่ อีกด้านได้สะท้อนถึงการดิ้นรนเพื่อ
แสวงหาตัวตนและสร้างอัตลักษณ์จากการบริโภคสินค้าแฟชั่นเหล่านั้น  
 งานวิจัยดังกล่าวมีจุดเหมือนงานวิจัยครั้งนี้คือ การสร้างอัตลักษณ์จากการบริโภค ซึ่งใน
งานวิจัยนี้คือสินค้าแฟชั่น ในขณะที่งานวิจัยครั้งนี้คือภาพถ่ายสตรีทหรือภาพข้างถนน โดยสินค้า
แฟชั่นเป็นสินค้าวัฒนธรรมที่สามารถสื่อสัญลักษณ์ได้ วัยรุ่นจึงอาศัยศักยภาพของสินค้าแฟชั่นในจุดนี้ 
นำมาสื่อความหมายที่สะท้อนถึงตัวตนและกลุ่มที่เขาเป็นสมาชิกอยู่  ในระดับปัจเจกภายใต้การแต่ง
การแฟชั่นที่วัยรุ่นแสดงออก พบว่าพวกเขาได้นิยามและตีความ “ความหมายเชิงสัญลักษณ์” จาก
จุดเด่นของสินค้าแฟชั่นที่ตนเลือกบริโภค ซึ่งมันสะท้อนถึง “ตัวตน” ของพวกเขาทั้งด้านรสนิยม 
รูปแบบการดำเนินชีวิต ฐานะเศรษฐกิจสังคมหรือชนชั้น ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่วัยรุ่นมีต่อสังคม
รอบตัว  และยังชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ที่อิทธิพลของแฟชั่นเสื้อผ้ามีต่อร่างกายในฐานะเป็นเทคนิคสร้าง
ความทันสมัยให้แก่ร่างกายอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกันร่างกายถูกเป็นพื้นที่ในการแสดงออกที่สำคัญของ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์จากแฟชั่นเหล่านั้น ความหมายเชิงสัญลักษณ์ได้บ่งบอกถึงความเป็นตัวตน
และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์ระดับบุคคล ขณะเดียวกันเสื่อผ้าแฟชั่นที่วัยรุ่นสวมใส่ยังถูก
นิยามและตีความในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อบ่งบอกความสัมพันธ์ที่ตัวเขามีกับสังคมโดยรอบได้ เพราะสิ่ง
เหล่านี้สามารถสื่อถึง “อัตลักษณ์ทางสังคม” ที่วัยรุ่นนั้นมี “เหมือน” หรือ “ต่าง” จากผู้อื่นที่ตน
ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ความหมายสัญลักษณ์ของแฟชั่นเป็นเสมือน “วาทกรรม” ชุดหนึ่ง ที่มี
ส่วนสำคัญต่อการสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่น ให้ภาพกระบวนการสร้างที่ไม่ตายตัว เนื่องจากวัยรุ่น
สามารถบริโภคความหมายผ่านทั้งการยอมรับ ต่อรอง รวมถึงปฏิเสธความหมายบางอย่างของวาท
กรรมแฟชั่น การสร้างอัตลักษณ์จากวาทกรรมแฟช่ันจึงยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนไปตามปฏิสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นทั้งในมิติพื้นที่และเวลา  
 จุฑามาศ ทองแก้ว (2560) ศึกษา “เฟซบุ๊คแฟนเพจ: อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในมิติทางสังคม” 
พบว่า อัตลักษณ์ของกลุ่มวัยรุ่นบนพื้นที่เฟซบุ๊คแฟนเพจเกิดจากการเข้ามาแสดงตัวตนหรือการเข้ามา
แสดงความคิดเห็นของมิติทางสังคมประเด็นต่าง ๆ ผ่านการใช้ภาษา ตัวหนังสือ ตลอดจนสัญลักษณ์ 
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ต่าง ๆ สามารถแบ่งอัตลักษณ์ของวัยรุ่นบนเฟซบุ๊คแฟนเพจออกเป็น อัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัต
ลักษณ์ร่วมทางสังคม โดยอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ อัตลักษณ์บุคคลจาก
การตั้งชื่อเฟซบุ๊คของผู้ใช้งาน การเลือกใช้รูปโปรไฟล์ อัตลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเพศ เป็นการเข้า
มาแสดงความคิดเห็น อารมณ์ความรู้สึกในมิติด้านข่าวสารต่าง ๆ ความสนใจในประเภทข่าวที่บ่งบอก
ความเป็นชายหรือหญิง และอัตลักษณ์ที่บ่งบอกด้านอารมณ์ความรู้สึก จากการเข้ามาแสดงความ
คิดเห็นผ่านการใช้ภาษา ต่อหัวข้อข่าวสารในด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบุคลิกด้านความอ่อนไหว 
ด้านความสนุกสนาน และด้านความก้าวร้าว รวมไปถึงอัตลักษณ์ร่วมคืออัตลักษณ์ที่เป็นความรู้สึก
สำนึกร่วมของผู้ใช้งานเฟซบุ๊คแฟนเพจ มีลักษณะเป็นนามปธรรมจากการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกผ่าน
ตัวหนังสือต่อเรื่องราวข่าวสารที่แฟนเพจได้นำเสนอ ที่มีต่อเรื่องราวนั้น ๆ การใช้ภาษาในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อแสดงออกหรือแลกเปลี่ยนมุมมองกันบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ ไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือ
หลักการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง หรือตายตัว มีการปรับเปลี่ยนหรือสร้างขึ้นใหม่ ดัดแปลงคำพูด การให้
ความหมายใหม่ของคำต่าง ๆ โดยอาศัยสัญญะในการแปลความหมาย อาจกล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรม
กลุ่มของการใช้คำหรือภาษากันเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ส่งผลให้ผู้ใช้งานที่ติดตามเฟซบุ๊คแฟนเพจเกิด
ความรู้สึกหรือสำนึกร่วมโดยการบรรยาย หรือแสดงออกทางความคิดผ่านตัวหนังสือบนเฟซบุ๊คแฟน
เพจ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและได้รับรู้ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้สึกเดียวกับตนเอง 

งานวิจัยดังกล่าวมีจุดเหมือนงานวิจัยครั้งนี้ คือการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของผู้ใช้บนสื่อเฟซบุ๊ก 
อัตลักษณ์ของกลุ่มวัยรุ่นผ่านการสื่อสารบนเฟซบุ๊คแฟนเพจจะอยู่ในลักษณะของการใช้ภาษาในการ
เข้ามาแสดงออกทางความคิด มุมมอง การแสดงอารมณ์ความรู้สึก สิ่งเหล่านี้เป็นการเข้ามาแสดงให้
เห็นถึงการแสดงตัวตนเพื่อให้เป็นที่รู้จักต่อผู้ใช้งานคนอื่น ๆ เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงการสร้างอัต
ลักษณ์ของวัยรุ่นที่เข้ามาในพื้นที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ ซึ่งอัตลักษณ์ของวัยรุ่นบนเฟซบุ๊คแฟนเพจเป็นอัต
ลักษณ์ร่วมที่กลุ่มวัยรุ่นให้การนิยามและให้ความหมาย คือการใช้ภาษาจากการเข้ามาแสดงความ
คิดเห็น เนื่องจากภาษาที่กลุ่มวัยรุ่นใช้เป็นคำที่มีความหมายเข้าใจกันในกลุ่มวัยรุ่น ทั้งนี้การเข้ามา
แสดงออกทางความคิดยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีจิตสำนึกร่วมต่อข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคม อันนำมาสู่
ความรู้เท่าทันในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ในทางทีด่ีต่อไป 
 

2.5.3 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับชุมชนออนไลน์ 
ศุภิสรา นิ่มครุฑ (2560) ศึกษา “กระบวนการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายและปฏิสัมพันธ ์

ทางสังคมกึ่งความจริงของแฟนคลับเกาหลีผ่านสื่อทวิตเตอร์ กรณีศึกษา : ศิลปินวงทงบังชินกิ พบว่า
การกระทำที่เกิดขึ้นของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิเป็นเพียงการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อสิ่งที่
ตนเองชื่นชอบเท่านั้น ซึ่งสัญลักษณ์ที่สื่อถึงแฟนคลับซึ่งแตกต่างจากบุคคลทั่วไปคือ “การลงมือทำ” 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional Involvement) กับผลงานหรือตัวบุคคลใน
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สื่อ สิ่งต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความรักของตนต่อศิลปิน เช่น การโบกแท่งไฟ การทำกิจกรรมพิเศษ
ให้กับศิลปินในงานคอนเสิร์ต (Project) ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงผ่านสื่อทวิต
เตอร์ของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิ การสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรม 
พบว่าปัจจัยจากการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น เรื่องราวหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น
ร่วมกัน หล่อหลอมให้แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิมีกระบวนการคิดและการแปลความหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทำให้รู้สึกถึงความเป็น “พวกเรา” อีกทั้งรูปแบบการสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ที่มีลักษณะ
ของการรีทวิต (Retweet) เพื่อเผยแพร่ข้อความ การกดถูกใจ (Like) การเมนชันหรือการตอบกลับ 
(Mention/Reply) การใช้แฮชแท๊ก (Hashtag/Trend) และการแสดงออกทางด้านความคิดและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินวงทงบังชินกิ ต่างส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของแฟนคลับเกาหลี
วงทงบังชินกิที่เข้าใจความหมายที่ใช้ในการสื่อสารร่วมกันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งส่งผลให้ด้านของ
ความคิดและพฤติกรรมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

งานวิจัยดังกล่าวมีจุดเหมือนกับงานวิจัยครั้งนี้คือ การรวมตัวกันของแฟนคลับเกาหลีวงทงบัง
ชินกิเกิดขึ้นจากความชื่นชอบในตัวศิลปินกลุ่มเดียวกัน โดยใช้สื่อทวิตเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ตเป็น
ช่องทางในการสื่อสาร เช่นเดียวกับการรวมตัวของศิลปินช่างภาพที่ชื่นชอบในภาพสตรีทเหมือนกัน 
ต่างจากงานของผู้วิจัยตรงที่ผู้วิจัยศึกษากลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟนเพจเฟบุ๊ก อีกทั้งผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า “สื่อ” ทำให้ผู้ที่มีความชื่นชอบเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม รวมตัวกันเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มของตนเอง และพลิกบทบาทจากผู้ รับสารเป็นผู้ผลิตสาร เช่น 
ภาพวาด (Fan Art) การแต่งนิยาย (Fiction) หรือการทำวีดีโอ (OPV) โดยการแต่งนิยายได้รับความ
นิยมอย่างมากจนทำให้เกิดกิจกรรมการรวมตัวงาน “ตลาดฟิค” ดังนั้นบุคคลในสื่อหรือศิลปินมีส่วนใน
การทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมในการรับรู้เรื่องราวของ
ศิลปินวงทงบังชินกิมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแท้จริง  
 ปฐมา บริรักษ์ (2551) ศึกษา “การสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลีผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์บนชุมชนเว็บบล็อกในเว็บไซต์ www.exteen.com” พบว่า  การสร้างและ
สื่อสารและความหมายเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นการสร้างสัญลักษณ์ผ่านรูปแบบเว็บบล็อก 
โดยพบความแตกต่างกันในเรื่องความหมายของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผู้ใช้เว็บบล็อกที่นิยม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นมีการสื่อความหมายผ่านรูปภาพ ข้อความ ตัวอักษรถึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่น อนิเมชั่น และการแต่งคอสเพลย์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมยามว่าง การ
ตกแต่งสัญลักษณ์ในเว็บบล็อกคือความต้องการนำเสนอตัวตน เป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่ตนชอบและ
ช่วยให้ตนหาเพื่อนใหม่ ๆ บนโลกออนไลน์ที่สนใจเรื่องเดียวกันได้ สำหรับผู้ใช้เว็บบล็อกที่นิยม
วัฒนธรรมเกาหลี ส่วนใหญ่มีความชื่นชอบในวัฒนธรรมบันเทิงโดยมีตัวแบบเป็นกลุ่มศิลปินเพลง
เกาหลี นักร้องเกาหลี อีกทั้งพบพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความนิยมการใช้ภาษาเกาหลี ความแตกต่าง
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ระหว่างการสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลีที่พบในเว็บบล็อกสรุปได้ว่า ผู้ใช้เว็บบล็อก
ที่นิยมในวัฒนธรรมเกาหลีมีความนิยมในดนตรีและกลุ่มศิลปินเกาหลีสูงที่สุด ในขณะที่ผู้ใช้เว็บบล็อกที่
นิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีความนิยมในกิจกรรมยามว่างที่เรียกว่า “คอสเพลย”์ สูงสุด 
 ผลการวิจัยแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อกระบวนการสร้างและสื่อสารความหมายเชิง
วัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลีพบว่า การสร้างสัญลักษณ์ในเว็บบล็อกเป็นการสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
ความคิด การนำเสนอตัวตนและสะท้อนถึงสิ่งที่ชื่นชอบของผู้ใช้งานโดยตรง ในส่วนของกระบวนการ
สื่อสารมีการกำหนดเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องสร้างขึ้นภายในจิตใจก่อน ผ่านกระบวนการคิด เรียนรู้
รูปแบบลักษณะ รายละเอียด ความหมายเฉพาะตัว และวิธีใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์ว่า สามารถใช้
สัญลักษณ์อะไรในรูปแบบเว็บบล็อกส่วนใดได้บ้าง หลังจากนั้นจึงอาศัยการตีความมจากสัญลักษณ์โดย
เลือกรูปภาพสำหรับใช้การสื่อสารแทนตัวเอง ผู้ ใช้เว็บบล็อกมีกระบวนการสร้างและสื่อสาร
ความหมายเชิงวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันจากพื้นฐาน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การ
วาดภาพสัญลักษณ์ทางความคิด 2) การรับรู้ความชื่นชอบในตัวตน และ 3) ความต้องการสร้างสังคม
บนชุมชนออนไลน์ ผู้ใช้เว็บบล็อกได้ใช้ “ระบบภาพแทน” ในการเชื่อมโยงความเป็นเครือข่ายของผู้ที่
สนใจในเรื่องเดียวกัน ภาพตัวแทนที่มีอยู่ในเว็บบล็อกได้แก่ รูปแบบของเว็บบล็อก เช่น เฮดเดอร์ ภาพ
พื้นหลัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการกระทำ ที่ก่อให้เกิดบทสนทนาและการโต้ตอบ ที่กระตุ้นความสนใจจาก
ผู้อื่นที่ชอบในเรื่องเดียวกัน ภาพตัวแทนของผู้ใช้เว็บบล็อกที่ได้สร้างขึ้น เป็นรูปแบบพื้นฐานของการ
พัฒนาเครือข่ายชุมชนออนไลน์ให้มีขนาดใหญ่ต่อไป  

งานวิจัยดังกล่าวมีจุดเหมือนงานวิจัยครั้งนี้คือ การสร้างชุมชนออนไลน์ของผู้ที่มีความสนใจ
เรื่องเดียวกัน การใช้เว็บบล็อกเป็นพื้นที่แสดงตัวตนความชื่นชอบ การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ที่เข้า
ไปอัพเดทข้อมูลบนเว็บบล็อกอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้เว็บบล็อกและ
สะท้อนการรับรู้อัตลักษณ์ของกลุ่มให้ดำรงอยู่ได้ ผู้ใช้เว็บบล็อกมีความคิดเห็นว่าการผลิตสัญลักษณ์
เป็นการตอบสนองความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ทั้งการทักทาย พูดคุย การแสดง
ความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่บันทึก การสื่อสารภายในเนื้อหาสะท้อนถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาทั้งที่เป็น
ความสนใจของตนเองเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี ความนิยมในตัวศิลปิน การใช้ภาษา และการใช้
สัญลักษณ์ผ่านภาพตัวแทนที่ตกแต่งในเว็บบล็อกของตนเองเหล่านี้ เป็นการเสนอตัวตนว่ามีความชอบ
ในเรื่องใด เพื่อเป็นการดึงดูดผูที่สนใจในเรื่องเดียวกันเข้ามาปฏิสัมพันธ์และก่อให้เกิดสังคมของคนที่
ชอบเรื่องเดียวกันได ้
 พงศ์พันธุ์ พัฒนเกียรติกุล (2561) ศึกษา “การสื่อสารอัตลักษณ์ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก” พบว่า รูปแบบการสื่อสารของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายผ่าน 
เฟซบุ๊กนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการแชร์ เพจ หรือแชร์ข้อมูล รองลงมาคือการโพสต์แคปชั่นประกอบการ
แชร์ หรือประกอบการโพสต์ รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ นอกจากการสื่อสารผ่านข้อความ รูปภาพ และ
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วิดีโอแล้ว การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กยัง ประกอบไปด้วย การเขียนข้อความติดแฮชแทค (Hashtag #) 
หรือการใส่แคปชั่น ซึ่งเป็นวิธีการกํากับ ความหมายเพื่อใหผู้้รับสารถอดรหัสความหมายได้ใกล้เคียงกับ
ที่ผู้ใช้ต้องการบอกอีกทั้งยังสามารถระบุ ตําแหน่งสถานที่ ๆ ถ่ายภาพ หรือสถานที่ๆ อยู่ ณ เวลานั้น 
ผ่านการเช็กอินสถานที่อีกด้วย การติด แฮชแทคยังเป็นการแสดงความเป็นตัวตนรูปแบบหนึ่งของผู้ใช้
เพื่อให้เห็นคุณลักษณะของความเป็นกลุ่ม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและเป็นเครือข่ายร่วมของคนเจเนอ
เรชั่นวาย 

งานวิจัยดังกล่าวมีจุดเหมือนงานวิจัยครั้งนี้คือ การศึกษาอัตลักษณ์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก แต่ต่างกัน
ตรงที่งานวิจัยดังกล่าวเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้ใช้ ในขณะที่งานวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มสาธารณะ ของแฟน
เพจเฟซบุ๊ก ซึ่งอัตลักษณ์ร่วมของเจเนอเรชั่นวายที่ปรากฏผ่านการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก คือ การสื่อสาร
บนเฟซบุ๊กของเจเนอเรชั่นวายที่ผ่านการโพสต์หรือแชร์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ แม้ว่าจะมีความ
แตกต่าง กันไปตามความชอบและความสนใจของแต่ละคนก็ตาม แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับ 
“ตัวเอง” แทบ ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิต รสนิยม อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของ
พวกเขา เช่น รูปภาพ ของตัวเอง รูปอาหารที่ตัวเองไปกิน รูปสัตว์เลี้ยงของตนเอง รูปสถานที่ๆ ตัวเอง
ไป รูปกิจกรรมที่ตัวเองทํา เป็นต้น หากเป็นรูปภาพที่คัดลอกมาจากแหล่งอื่นก็มักจะเป็นรูปที่แสดง
อารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง ขณะนั้นอีกด้วย ในขณะที่งานวิจัยครั้งนี้สมาชิกกลุ่ม Street Photo 
Thailand จะไม่สามารถแสดงความเป็นตัวตนได้มากเท่ากับงานวิจัยดังกล่าว เพราะเป็นกลุ่ม
สาธารณะที่มีแอดมินดูแลไม่ใช่เฟซบ๊กส่วนตัว นอกจากนี้เจเนอเรชั่นวายยังใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการสื่อสารกับตัวเอง ปรากฏ ในรูปแบบการให้กําลังใจตนเอง การทบทวนเรื่องราวของตัวเอง
ผ่านการโพสต์ข้อความสเตตัส โพสต์รูป พร้อมแคปชั่น แชร์คําคม ฯลฯ รวมไปถึงการที่เจเนอเรชั่นวาย
ใช้สื่อใหม่ในการสื่อสารอัตลักษณ์ของตัวเอง มีทั้งการประกอบสร้าง ต่อรอง ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ 
รวมไปถึงในเรื่องของการต่อรอง ถ้าเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบรรทัดฐานทางสังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในสังคมอาทิเรื่องสถาบนั เรื่องเพศเจเนอเรชั่นวายก็จะเลือกใช้สื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น 
ไลน์ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊กแมซเซนเจอร์ ในการสื่อสารในเรื่องดังกล่าว เราจะเห็นถึงการต่อรองอัตลักษณ์
กับสถาบันทางสังคมในระดับหนึ่งบนเฟซบุ๊ก เมื่อมีส่วนหนึ่งที่ยังต่อรองไม่ได้ เจเนอเรชั่นวายก็เลือกที่
จะเปลี่ยนพื้นที่ในการสื่อสารและต่อรองอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารอัตลักษณ์ของเจเนอ
เรชั่นวายที่มีความซับซ้อน และการที่เจเนอเรชั่นวายต้องการพื้นที่ในการปลดปล่อย ดังจะพบได้จาก
การสื่อสารถึงความรู้สึกนึกคิดในชีวิตประจําวันไล่เรียงมาถึงการแสดงความคิดเห็นต่อสังคม ต่อ
การเมืองในระดับที่ใหญ่กว่า ฯลฯ 



 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในกลุ่ม Street 
Photo Thailand” จะทำการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนชุมชนออนไลน์ในกลุ่มสาธารณะ 
(Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ ก  (Facebook Fanpage) ของกลุ่ ม  Street Photo 
Thailand การก่อตั้งหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อตั้งกลุ่ม นอกเหนือจากความชื่นชอบในศิลปะ
ภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) แล้ว มีปัจจัยที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งทำให้ผู้คนเข้ามารวมตัวกัน
และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอยู่เสมอในกลุ่มชุมชนออนไลน์นี้อย่างไร การปฏิสังสรรค์กันในกลุ่มสมาชิกของ
กลุ่มสาธารณะ Street Photo Thailand ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เกิดการสร้างสัญลักษณ์
และความหมายร่วมกัน รวมถึงเกิดการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไป
อย่างไร 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น โดย
การแสวงหาความรู้ซึ่งเน้นข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด ทัศนะ การให้ความหมายหรือให้นิยาม
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการกำหนดค่านิยมและอุดมการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้น 
ๆ นอกจากนี้ใช้วิธีการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ควบคู่กับการรวบรวม
เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview) กับศิลปินช่างภาพทั้งผู้ก่อตั้ง ผู้ดูแล 
(Admin) รวมไปถึงสมาชิกทั่วไปซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจชื่นชอบผลงานภาพถ่ายข้างถนน (Street 
Photography) รวมไปถึงการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ทั้งในกลุ่ม
สาธารณะ (Facebook Group) ในงานกิจกรรมอย่างเป็นทางการที่ทางกลุ่มจัดขึ้น และสมาชิกอื่น ๆ 
ในกลุ่มจัดขึ้นเองด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยไว้ ดังนี ้  
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3.1 ผูใ้ห้ข้อมูลสำคัญ 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ผู้วิจัยเลือกในการนำมาศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ศิลปินช่างภาพที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม และศิลปินช่างภาพที่ได้รับการขึ้นชื่อเป็นสมาชิก 

คอลเลกทีฟ (Collective) Street Photo Thailand 
คอลเลกทีฟ Street Photo Thailand เป็นการรวมตัวกันของช่างภาพชั้นครู และช่างภาพรุ่น

ใหม่รวม 29 คน ในชื่อ Street Photo Thailand ที่ได้ร่วมกันผลิตผลงานภาพถ่ายแนวสตรีทหรือ
ภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ซึ่งในปัจจุบันมีกลุ่มช่างภาพดังกล่าวทั้งหมดรวม 29 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565) ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดย
เริ่มจากศิลปินช่างภาพหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่ม Street Photo Thailand ที่ผู้วิจัยรู้จักมาก่อนแล้ว
จึงให้ศิลปินช่างภาพผู้ก่อตั้งกลุ่มแนะนำต่อไปเรื่อย ๆ โดยจะเรียกกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นว่าผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (Key Informants) ซึ่งผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 1 จำนวน 6 คน แยกออกเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี ้

1)  ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Street Photo Thailand จำนวน 2 คน 
2)  ผู้ดูแลหรือแอดมิน (Admin) กลุ่มสาธารณะภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊กของ Street 

Photo Thailand จำนวน 4 คน  
ท ั้งนี้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและดูแลกลุ่มสาธารณะ รวมทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กของกลุ่ม 

Street Photo Thailand ให้เกิดความเรียบร้อย ตลอดจนโพสต์ผลงานภาพถ่าย หัวข้อการพูดคุยหรือ
ตอบคำถามของสมาชิกภายในกลุ่มสาธารณะ และแฟนเพจเฟซบุ๊ก รวมทั้งเป็นผู้ที่เข้ามาหน้ากลุ่ ม
สาธารณะประจำทุกวัน 

สำหรับการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญในกลุ่มที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดย
การพิจารณาจากผลงานของศิลปินช่างภาพ มีคุณสมบัติ ดังนี ้

1)  เป็นศิลปินช่างภาพที่ถ่ายภาพข้างถนน (Street Photography) มีรายชื่อเป็น 
หนึ่งในผู้ก่อตั้งคอลเลกทีฟ Street Photo Thailand และเป็นศิลปินช่างภาพผู้เป็นสมาชิก 1 ใน 29 
คน ตามรายช่ือที่ทางกลุ่มระบุบนเว็บไซต์ www.streetphotothailand.com 

2)  เป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
3)  มีผลงานภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ที่เป็นที่ยอมรับและม ี

ผู้ติดตามในงานจัดแสดงต่าง ๆ หรือผ่านการจัดแสดงผลงานในพื้นที่แสดงศิลปะ 
โดยชื่อของกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เป็นชื่อจริงของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการอนุญาตในการเผยแพร่

ในงานวิจัยแล้วดังนี้  
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1)  ผู้ก่อตั้ง  
(1)  หนิง (เพศชาย อายุ 42 อาชีพ วิศวกรซอฟแวร)์ 
(2)  แก็ป (เพศชาย อายุ 56 อาชีพ พนักงานบริษัทด้านโฆษณา) 

2)  แอดมิน 
(1)  ปูเป้ (เพศหญิง อายุ 29 อาชีพ ช่างภาพ) 
(2)  โอ๊ค (เพศชาย อายุ 34 อาชีพ อาร์ตไดเรกเตอร)์ 
(3)  ไอซ์ (เพศชาย อายุ 35 อาชีพ อิสระ) 
(4)  แรมมี่ (เพศชาย อายุ 41 อาชีพ เจ้าของกิจการ) 

กลุ่มที่ 2 สมาชิกทั่วไป 
สมาชิกทั่วไปคือ ผู้ใช้งาน (Users) บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ได้กดเข้าร่วม (Joined) กลุ่ม

สาธารณะ ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก Street Photo Thailand ซึ่งปัจจุบันกลุ่มสารณะของแฟนเพจเฟ
ซบุ๊ก Street Pho Thailand มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 100,056 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565) ผู้วิจัยจึงเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 2 จำนวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี ้

1)  เป็นผู้ที่กดเข้าร่วมกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
ของ Street Photo Thailand กดไลก์  (Like) แฟนเพจเฟซบุ๊ ก Street Photo Thailand และ
ติดตามทุกแพลตฟอร์มออนไลนของกลุ่ม Street Photo Thailand 

2)  เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มสาธารณะ (Facebook  
Group) ภายใต้เฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่ม Street Photo Thailand อย่างสม่ำเสมอ โดยจะสื่อสารกัน
ผ่านการคอมเมนต์ แสดงความคิดเห็น กดไลก์และแชร์ภาพบนกลุ่มสาธารณะ โพสต์ผลงานภาพถ่าย
ของตนลงในกลุ่มสาธารณะนี้ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางกลุ่ม Street Photo Thailand ได้
จัดขึ้นนอกสถานที่ เกิน 1 ปี 

โดยชื่อของกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เป็นชื่อจริงของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการอนุญาตในการเผยแพร่
ในงานวิจัยแล้วดังนี้ 

1)  อี่ (เพศหญิง อายุ 33 อาชีพ เจ้าของกิจการโฆษณา) 
2)  เจมส์ (เพศชาย อายุ 27 อาชีพ ผู้ช่วยทันตแพทย์) 
3)  รัฐ (เพศชาย อายุ 30 อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้จัดการด้านการตลาด) 
4)  แป๋ง (เพศชาย อายุ 31 อาชีพ นักดนตร)ี 
5)  อุย (เพศชาย อายุ 37 อาชีพ กราฟิกดีไซเนอร)์ 
6)  เหลิม (เพศชาย อายุ 33 อาชีพ ฝ่ายศิลป์กองถ่าย) 
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ทั้งนี้เหตุผลการกำหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 12 คน นั้น
เนื่องจากข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มศิลปินช่างภาพ 6 คน และสมาชิกทั่วไป  6 คน เป็น
ข้อมูลที่มีความอิ่มตัวแล้ว และมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันของทั้งสองกลุ่ม 

 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 
3.2.1 การรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวิจัย ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับแนวคิดวิธีการในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพถ่ายข้างถนน 
(Street Photography) รวมไปถึงรูปภาพ ข้อความที่กลุ่มตัวอย่างโพสต์หรือแชร์บนกลุ่มสาธารณะ 
ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก Street Photo Thailand เพื่อนำมาวิเคราะห์การสร้างและรับรู้ความหมาย
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ รวมทั้งการสร้างอัตลักษณ์ การรับรู้อัตลักษณ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม  

 
3.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 2 กลุ่ม คือ ศิลปินช่างภาพ และสมาชิกทั่วไป 

ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แสดงความประสงค์และความตั้งใจในการศึกษาในระยะ
เริ่มแรก หลังจากสร้างความคุ้นเคยในระยะหนึ่งจึงเปลี่ยนเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกแบบไม่เป็น
ทางการ เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความไว้วางใจและพร้อมในการนัดพบเพื่อสัมภาษณ์ โดยจะ
สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป เช่น อายุ เพศ การศึกษา ความคิดเห็นทั่วไปและจุดประสงค์ในการ
ก่อตั้งกลุ่มและสร้างชุมชนออนไลน์ในกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Facebook Fanpage) บทบาทของศิลปินช่างภาพในกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง บทบาทของสมาชิกอื่น ๆ ใน
กลุ่ม โดยจะทำการสัมภาษณ์ 1) ผู้ก่อตั้งกลุ่ม 2) ศิลปินช่างภาพที่เป็นสมาชิกคอลเลกทีฟ Street 
Photo Thailand 3) สมาชิกในกลุ่มสาธารณะของ Street Photo Thailand ที่ เป็นบุคคลทั่วไป 
ขณะที่เก็บข้อมูลจากสมาชิกภายในกลุ่มสาธารณะนี้จะทำการคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาโพสต์ผลงาน
ภาพถ่ายของตนหรือแสดงความคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกอื่น ๆ โดยทำการสัมภาษณ์ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต เน้นศึกษาการสื่อสาร การรับรู้ เข้าใจ และการสร้างสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม 
ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไป ผ่านการใช้สัญลักษณ์ของกลุ่ม 
Street Photo Thailand โดยมีรายละเอียดจำนวนผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังนี ้
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ตารางที่ 3.1   ผู้ให้ข้อมูลสำคญั 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน (คน) 

1. ศิลปินช่างภาพที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม และศิลปินช่างภาพที่ได้รับการ
ขึ้นชื่อเป็นสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand  
   1)  ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Street Photo Thailand 

 
 
2 

   2)  ผู้ดูแลกลุ่ม Street Photo Thailand 4 
2. สมาชิกทั่วไป 
 

6 
 

 
ผู้วิจัยได้กําหนดแนวคําถามคร่าว ๆ ในประเด็นสําคัญที่ต้องการข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อ

ตอบ ปัญหานําวิจัยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งคําถามออกเป็น  3 กลุ่ม 
ดังนี้  

1)  แบบสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อวิเคราะห์การก่อตัวของกลุ่ม Street Photo  
Thailand และ บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ ศิลปินช่างภาพที่ เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ดูแลกลุ่ม 
(Admin) Street Photo Thailand และสมาชิกทั่วไป ประกอบด้วยข้อคําถาม ต่าง ๆ ดังนี้  

1.1)  แนวคําถามสําหรับ ศิลปินช่างภาพ  
(1)  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ 

ทํางาน ตําแหน่งและหน้าที่ ปัจจุบัน ระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่ม Street Photo Thailand  
(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม Street Photo Thailand 

(2.1)  จุดประสงค์ในการก่อต้ังกลุ่ม Street Photo Thailand  
(2.2)  เหตุผลในการเลือกรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทกลุ่ม 

สาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage)  
(2.3)  ปัญหาและอุปสรรคในการก่อต้ังกลุ่ม  
(2.4)  แผนการดําเนินงานและการกําหนดเป้าหมายของกลุ่มเป็น 

อย่างไร  
    (3)  บทบาทและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม Street Photo Thailand  

(3.1) คุณมีบทบาทในทางด้านใดบ้างในการดูแลกลุ่ม Street Photo  
Thailand  

(3.2)  คุณมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 
หรือไม่อย่างไร  
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(3.3)  คุณโพสต์ผลงานภาพถ่ายส่วนตัวลงบนกลุ่มสาธารณะเฟซบุ๊ก 
ของกลุ่ม Street Photo Thailand หรือไม่อย่างไร และบ่อยครั้งแค่ไหน  

(3.4)  คุณเคยโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น หรือกดถูกใจ (Like)  
ผลงานภาพถ่ายที่เหล่าสมาชิกกลุ่มได้โพสต์หรือไม่ 

1.2)  แนวคําถามสําหรับ สมาชิกทัว่ไป  
(1)  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ ์

การทํางาน ตําแหน่งและหน้าที่ ปัจจุบัน ระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่ม Street Photo Thailand  
(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม Street Photo Thailand 

(2.1)  เพราะเหตุใดจึงกดเข้าร่วมกลุ่ม (Facebook Group) ของ  
Street Photo Thailand  

(2.2)  คุณรู้จักกลุ่ม Street Photo Thailand ได้อย่างไร จากช่องทาง 
ไหน  

(2.3)  คุณทราบหรือติดตามข่าวสารของกลุ่ม Street Photo  
Thailand นอกเหนือจากกลุ่มสาธารณะภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊กหรือไม ่ 

(2.4)  บทบาทและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม Street Photo Thailand  
(2.5)  คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม Street Photo Thailand ทั้ง 

ในกลุ่มสาธารณะเฟซบุ๊ก และ กิจกรรมภายนอกหรือไม่ หากเคย คุณเข้าร่วม
กิจกรรมอะไรบ้าง และเหตุใดจึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ 

(2.6)  คุณเคยโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น หรือกดถูกใจ (Like)  
ผลงานภาพถ่ายที่เหล่าสมาชิกกลุ่มได้โพสต์หรือไม่ 

(2.7)  คุณทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือไม่ และทราบ 
หรือไม่ใครที่มีบทบาทสําคัญในกลุ่มและเป็นผู้ดูแลกลุ่ม  

(2.8)  คุณมีส่วนร่วมในการโพสต์ผลงานภาพถ่ายส่วนตัวลงในกลุ่ม 
หรือไม่ หากเคย จุดประสงค์ในการโพสต์คืออะไร  
2)  แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อศึกษาสัญลักษณ์และความหมายที่กลุ่มสมาชิกกลุ่ม  

Street Photo Thailand ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กันผ่านกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้
แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage)  

2.1)  แนวคําถามสําหรับ ศิลปินช่างภาพ 
(1)  การรับรู้ความหมายของภาพถ่ายข้างถนนหรือ Street Photography  

(1.1)  ภาพถ่ายข้างถนน หรือ Street Photography สำหรับคุณคือ 
อะไร  
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(1.2)  คุณรู้จักการนิยามความหมาย และเรียนรู้ความหมายของ 
ภาพถ่ายข้างถนน หรือ Street Photography นี้ได้อย่างไร  

(1.3)  คุณมีความคิดเห็นว่าผลงานภาพถ่ายที่สมาชิกต่างโพสต์ในกลุ่ม 
เฟซบุ๊กมีลักษณะตรงหรือแตกต่างกับความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนน
หรือไม่อย่างไร    

(2)  การสร้างระบบสัญลักษณ์และความหมายที่สมาชิกภายในกลุ่มใช้ใน
การปฏิสัมพันธ์กัน  

(2.1)  ภายในกลุ่มมีการกําหนดกฎระเบียบร่วมกันหรือไม่อย่างไร และ
คุณทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบ ภายในกลุ่มเรื่องใดบ้าง และทราบได้อย่างไร  

(2.2)  อะไรที่เป็นจุดสังเกต เกณฑ์การตัดสิน หรือสิ่งที่ทําให้คุณทราบ
ว่าผลงานภาพถ่ายที่สมาชิกในกลุ่มโพสต์จัดเป็นภาพถ่ายข้างถนน หรือ Street 
Photography 

(2.3)  คุณต้องการถ่ายทอดทัศนะหรือแนวคิดอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพสตรีทของคุณบ้าง หรือไม่ 
2.2)  แนวคําถามสําหรับ สมาชิกทั่วไป 

(1)  การรับรู้ความหมายของภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน (Street  
Photography)  

(1.1)  ภาพถ่ายข้างถนน หรือ Street Photography สําหรับคุณคือ
อะไร  

(1.2)  คุณรู้จักการนิยามความหมาย และเรียนรู้ความหมายของ 
ภาพถ่ายข้างถนน หรือ Street Photography นี้ได้อย่างไร  

(1.3)  คุณมีความคิดเห็นว่าผลงานภาพถ่ายที่สมาชิกต่างโพสต์ในกลุ่ม 
เฟซบุ๊กมีลักษณะตรงหรือแตกต่างกับความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนน
หรือไม่อย่างไร  

(2)  การสร้างระบบสัญลักษณ์และความหมายที่สมาชิกภายในกลุ่มใช้ใน 
การปฏิสัมพันธ์กัน 

(2.1)  ภายในกลุ่มมีการกําหนดกฎระเบียบร่วมกันหรือไม่อย่างไร และ
คุณทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในกลุ่มเรื่องใดบ้าง และทราบได้อย่างไร  

(2.2)  อะไรที่เป็นจุดสังเกต เกณฑ์การตัดสิน หรือ สิ่งที่ทําให้คุณทราบ
ว่าผลงานภาพถ่ายที่สมาชิกใน กลุ่มโพสต์จัดเป็นภาพถ่ายข้างถนน หรือ Street 
Photography  
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(2.3)  คุณต้องการถ่ายทอดทัศนะหรือแนวคิดอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพข้างถนนของคุณบ้างหรือไม่  
3)  แบบสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของศิลปนิช่างภาพและ 

สมาชิกทั่วไปของกลุ่ม Street Photo Thailand  
3.1)  แนวคําถามสําหรับ ศิลปินช่างภาพ 

(1)  การสร้างและรับรู้อัตลักษณ์ของสมาชิกศิลปินช่างภาพกลุ่ม Street  
Photo Thailand  

(1.1)  คุณคิดว่าอะไรบ้ างที่ ทํ าให้ กลุ่ ม  Street photo Thailand 
แตกต่างจากกลุ่มถ่ายภาพอื่น ๆ  

(1.2)  คุณรู้สึกมีความผูกพันธ์กับกลุ่ม ผ่านการมีส่วนร่วมบทบาทในแง่
ใดหรือไม่  

(1.3)  นอกเหนือจากการชื่นชอบภาพถ่ายประเภทภาพถ่ายข้างถนน 
หรือ Street Photography เหมือนกัน คุณคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้สมาชิกเลือก
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มนี้  

(1.4)  คุณคิดว่าบุคคลอื่น ๆ ทั่วไปมองภาพลักษณ์ของกลุ่ม Street 
Photo Thailand หรือผู้ที่ชื่นชอบและถ่ายภาพข้างถนนอย่างไร 

(1.5)  คุณมองว่าช่างภาพที่ชอบถ่ายภาพข้างถนนเป็นคนแบบใด มี
จุดเด่น เอกลักษณ์ในเรื่องใด 

3.2)  แนวคําถามสําหรับ สมาชิกทั่วไป 
(1)  การสร้างและรับรู้อัตลักษณ์ร่วมกันของสมาชิกทั่วไปในกลุ่ม Street  

Photo Thailand 
(1.1)  คุณคิดว่าอะไรบ้ างที่ ทํ าให้ กลุ่ ม  Street photo Thailand 

แตกต่างจากกลุ่มถ่ายภาพอื่น ๆ  
(1.2)  คุณรู้สึกมีความผูกพันธ์กับกลุ่ม ผ่านการมีส่วนร่วมบทบาทในแง่

ใดหรือไม่  
(1.3)  นอกเหนือจากการชื่นชอบภาพถ่ายประเภทภาพถ่ายข้างถนน 

หรือ Street Photography เหมือนกัน คุณคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้สมาชิกเลือก
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มนี้  

(1.4)  คุณคิดว่าบุคคลอื่น ๆ ทั่วไปมองภาพลักษณ์ของกลุ่ม Street 
Photo Thailand และผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพข้างถนนอย่างไร 
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(1.5)  คุณมองว่าช่างภาพที่ชอบถ่ายภาพข้างถนนเป็นคนแบบใด มี
จุดเด่น เอกลักษณ์ในเรื่องใด 

 
3.2.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  

ภายในกลุ่ม Street Photo Thailand จะมีการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายหรือ Exhibition ของ
ศิลปินช่างภาพทั้งที่อยู่ในกลุ่มผู้ก่อตั้งและสมาชิกได้รับการขึ้นชื่อเป็นสมาชิกกลุ่ม Street Photo 
Thailand ตลอดจนการจัดกิจกรรมเวิร์คชอป (Workshop) ให้ความรู้ รวมไปถึงเวทีประกวดภาพถ่าย
ข้างถนน (Street Photography) ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกภายในกลุ่มทั้งหมด
ที่สามารถมาพบปะพูดคุยกันนอกเหนือจากในชุมชนออนไลน์อย่างกลุ่มสาธารณะ โดยผู้วิจัยจะเข้าไป
ทำการศึกษาและสังเกตการณ์การปฏิสังสรรค์ของกลุ่ม ทั้งจากในหน้ากลุ่มสาธารณะ (Facebook 
Group) ภายใต้เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ซึ่งผู้วิจัยได้กดเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มตั้งแต่
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม 
Street Photo Thailand ในกรณีที่มีการปฏิสังสรรค์ของกลุ่มสมาชิกในกลุ่มสาธารณะ และการพบ
เจอกันของศิลปปินช่างภาพกับสมาชิกทั่วไปได้พบปะ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เข้าร่วม
ในงานกิจกรรมออฟไลน์อย่างเป็นทางการที่กลุ่มจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรม Photo Walk สแนปxสนุก ใน
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 และ นิทรรศการ Bangkok Street Photography Festival 2020 
ในวันที่  21-23 กุมภาพันธ์ 2563 
 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) วิธีการวิเคราะห์จะเป็นไปตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
คือ สังเกต เขียนบันทึก สัมภาษณ์ รวบรวมเอกสาร พรรณนาข้อมูลในปรากฏการณ์หรือรูปธรรม 
วิเคราะห์ตีความข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive) วิเคราะห์ตามประเด็น 
(Thematic Analysis) และเปรียบเทียบข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 1 คือ ศิลปินช่างภาพที่
เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง รวมทั้งศิลปินช่างภาพที่ได้รับการขึ้นชื่อเป็นสมาชิกคอลเลกทีฟ Street Photo 
Thailand และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 2 คือ สมาชิกทั่วไปในกลุ่มสาธารณะของ Street Photo 
Thailand  ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประวัติส่วนตัว ภูมิหลังการรวมตัวในการก่อตั้งกลุ่ม การ
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ทัศนะ ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้บทบาทของผู้บริหาร ผู้ดูแลกลุ่ม  และบทบาท
ของสมาชิกคนอื่น ๆ ตลอดจนการสร้างและรับรู้สัญลักษณ์ ความหมาย และอัตลักษณ์ร่วมภายในกลุ่ม 
Street Photo Thailand ทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากทั้งเอกสาร และบันทึกการสัมภาษณ์ โดย
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การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาเปรียบเทียบกับข้อมูลทฤษฎี เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการคิดและการตีความหมายของผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าว  

 

3.4 การตรวจสอบข้อมูล 

3.4.1  นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารในขั้นตอนทบทวนวรรณกรรม สร้างชุดคำถาม
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

3.4.2  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยขั้นแรกทำการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
ก่อนทำการสัมภาษณ์ ด้วยการส่งชุดคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษา และการสื่อสารภายในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในที่นี้ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทำ
การตรวจสอบ โดยเน้นความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้อง ความแม่นยำ และ
ความครอบคลุมของข้อคำถาม จากนั้นทำการปรับแก้ไขตามความเห็นผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว แล้วจึงส่ง
ต่อไปยังผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์จริง 

3.4.3  ทำการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ ผู้วิจัยเลือกการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ของแหล่ง
บุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ 1) ผู้ก่อตั้งกลุ่ม 2) ศิลปินช่างภาพที่เป็นสมาชิกคอลเลกทีฟ Street Photo 
Thailand 3) สมาชิกทั่วไปในกลุ่มสาธารณะของ Street Photo Thailand และการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์ และการรวบรวมข้อมูลเอกสาร 

3.4.4  ทำการสัมภาษณ์พร้อมทั้งสังเกตการณ์ จดบันทึก และทำการสัมภาษณ์เพิ่มเติมหากมี
ข้อข้องใจในประเด็นอื่น ๆ ที่ได้รับข้อมูลเพิ่มจากการสังเกตการณ์ เพื่อให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นและทำความเข้าในถึงปรากฏการณ์นัน้ 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในกลุ่ม Street 
Photo Thailand” เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณา ใช้วิธีการวิเคราะห์ตีความ
ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive) เปรียบเทียบข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ กลุ่ม 1 คือ ศิลปิน
ช่างภาพที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และศิลปินช่างภาพที่ได้รับการขึ้นชื่อเป็นสมาชิกกลุ่ม Street Photo 
Thailand ซึ่งทั้งหมดเป็นแอดมินในกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก 
(Facebook Fanpage) ส่วนกลุ่มที่  2 คือ สมาชิกทั่ วไปในกลุ่มสาธารณะของ Street Photo 
Thailand โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัยดังนี้ 

1)  เพื่อศึกษาการก่อตัวของกลุ่มศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไป ในสื่อสังคม 
ออนไลน์ของกลุ่ม Street Photo Thailand 

2)  เพื่อศึกษาสัญลักษณ์และความหมายที่สมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand ใช ้
ในการปฏิสัมพันธ์กันผ่านกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook 
Fanpage) 

3)  เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ร่วมที่สมาชิกในกลุ่มสร้างขึ้นผ่านกลุ่มสาธารณะ  
(Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) Street Photo Thailand 

ทั้งนี้ผู้วิจัยอธิบายผลการศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าวออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 การก่อตัวของกลุ่มศิลปินช่างภาพ และสมาชิกทั่วไป ในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม 

Street Photo Thailand 
4.1  การก่อต้ังกลุ่ม Street Photo Thailand 
4.2  แพลตฟอร์มออนไลน์กลุม่ Street Photo Thailand 
4.3  โครงสร้างกลุ่ม Street Photo Thailand 
4.4  การสื่อสารของกลุ่ม Street Photo Thailand 
ส่วนที่ 2  การสร้างและรับรู้ความหมายสัญลักษณ์ของสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand 
4.5  “ภาพถ่ายสตรีท” หรือภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) 
4.6  สัญลักษณ์ที่สมาชิกใช้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
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ส่วนที่ 3 การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไป ในกลุ่ม Street Photo 
Thailand 

4.6  การรับรู้อัตลักษณ์ของศิลปินช่างภาพ ในกลุ่ม Street Photo Thailand 
4.7  การรับรู้อัตลักษณ์ของสมาชิกทั่วไป ในกลุ่ม Street Photo Thailand 

 
ส่วนที่ 1 การก่อตัวของกลุ่มศิลปินช่างภาพ และสมาชิกทั่วไป ในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม 

Street Photo Thailand 
การศึกษาในส่วนนี้ ผู้วิจัยศึกษาจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เช่น บทสัมภาษณ์ของศิลปินช่างภาพกลุ่ม Street Photo Thailand ตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ควบคู่
กับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับศิลปินช่างภาพซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม โดยกลุ่ม Street Photo Thailand มี
จุดเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของทั้ง 3 คน คือ “หนิง” “แก็ป” และ “หนุ่ม” ซึ่งภายหลัง หนุ่ม ได้
วางมือจากบทบาทในกลุ่ม จึงเหลือเพียงหนิง และ แก๊ป เป็นหัวแรงในการขับเคลื่อนกลุ่มต่อไป 
 

4.1 การก่อตั้งกลุ่ม Street Photo Thailand 

4.1.1 กระแสความนิยมภาพถ่ายสตรีท 
จุดเริ่มต้นที่ทำให้ภาพสตรีทหรือภายถ่ายข้างถนน (Street Photography) เป็นกระแสบน

โลกออนไลน์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ก่อตั้งกลุ่ม Street Photo Thailand ทั้งหนิง และ แก็ป 
พบว่าในปี ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543 กลุ่มช่างภาพสตรีท (Street Photographer) “อิน-พับบลิก” 
(iN-PUBLiC) ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย Nick Turpin ช่างภาพชาวอังกฤษ  ซึ่งมีความชื่นชอบในการ
ถ่ายภาพสตรีท และมีความต้องการสร้างแหล่งเก็บข้อมูล (Archive) หรือห้องสมุดของภาพถ่ายสตรี
ทบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงรวมกลุ่มเพื่อนช่างภาพคนอื่น ๆ ที่มีความชื่นชอบการถ่ายภาพในวิถี
เดียวกัน มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการถ่ายภาพข้างถนน และเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายข้างถนน
ของตนเอง โดยใช้แพลตฟอร์มเว็บไซต์ www.iN-PUBLiC.com เป็นสื่อกลาง (อ้างอิงภาพที่ 4.1) 
พัฒนาไปสู่กลุ่มที่มีอิทธิพลหรือตัวกำหนดทิศทางภาพถ่ายข้างถนนในยุคโพสต์โมเดิร์น (Post-
Modern) ซึ่งยุคหลังปีค.ศ. 2000 โลกออนไลน์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันวงการศิลปะ และ
สร้างการรับรู้ที่คนเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้น (หนิง, การสัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2562; อาทิตย์ เลิศ
รักษ์มงคล, 2560, น. 67-68) 
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4.1.2 การเกิดคอลเลกทีฟ (Collective) ช่างภาพสตรีททั่วโลก 
การเกิดขึ้นของกลุ่มอิน-พับบลิก ถือเป็นการเกิดคอลเลกทีฟสตรีทโฟโตกราฟี (Collective 

Street Photography) ระดับโลกกลุ่มแรก ซึ่งมีสมาชิกช่างภาพในกลุ่มที่เป็นช่างภาพมีชื่อเสียง มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับโลก เช่น David Gibson, Richard Bram และ Matt Stuart ภายหลัง
สมาชิกดังกล่าวได้ย้ายไปอยู่กลุ่มอัพ-โฟทอร์คกราเฟอร์ (Up-Photographers) (อ้างอิงภาพที่ 4.2) 
เนื่องจากมีทัศนะต่อแนวทางวิถีการถ่ายที่แตกต่างจาก Nick Turpin (ผู้ก่อตั้งกลุ่มอิน-พับบลิก) การ
รวมกลุ่มกันของช่างภาพในการเผยแพร่ผลงาน ส่งผลให้วงการภาพถ่ายข้างถนนเป็นกระแสขึ้นมา
อย่างก้าวกระโดด มีการแข่งขันการถ่ายภาพสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนระดับโลกเกิดขึ้น เกิดคอ
ลเลกทีฟช่างภาพสตรีทเพิ่มขึ้นอีกหลายกลุ่ม โดยเว็บไซต์ www.exibartstreet.com ได้รวบรวม
รายชื่อคอลเลกทีฟสตรีททั่วโลกไว้ 102 กลุ่ม ซึ่ง 1 ในนั้นคือคอลเลกทีฟ Street Photo Thailand 
ท ั้งนี้การรวมกลุ่มกันของช่างภาพ หรือศิลปินในวงการศิลปะแขนงต่าง ๆ มักจะใช้การเรียกการรวมตัว
กันลักษณะนี้ว่า ‘คอลเลกทีฟ’ (Collective) เนื่องจากเป็นคำที่แสดงถึงวัตถุประสงค์หรือสื่อถึง
ความรู้สึกของการรวมตัวกันทางความคิด ความเชื่อหรือความต้องการที่คล้ายกัน มากกว่าคำว่า 
‘กลุ่ม’ (Group) (โอ๊ค, สัมภาษณ,์ 19 มิถุนายน 2565) 
 

 
ภาพที่ 4.1  เว็บไซต์ของคอลเลกทีฟ  iN-PUBLiC 
แหล่งที่มา: "iN-PUBLiC," (n.d.).    
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ภาพที่ 4.2  เว็บไซต์ของคอลเลกทีฟ Up Photographer 
แหล่งที่มา: "Up," (n.d.).  
 

4.1.3 การสร้าง Street Photo Thailand ในฐานะคอลเลกทีฟช่างภาพในไทย 
จุดเริ่มต้นของ Street Photo Thailand เกิดจากความสนุกและรักในการถ่ายภาพสตรีทหรือ

ภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ของทั้งหนิงและแก็ป ซึ่งทั้งคู่ถือเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม และจาก
ความรักในการถ่ายภาพจึงอยากที่จะมีกลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งความรู้ มุมมองการถ่าย และโพ
สต์ภาพถ่ายกับคนที่ชื่นชอบอะไรเหมือนกัน จากความชอบ ความสนุก ในช่วงหลังพัฒนาสู่ความ
ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่น ๆ ด้วย หนิงได้ให้ข้อมูลว่า ในยุคที่เว็บบอร์ดเป็นที่นิยม หนุ่ม ได้
เริ่มต้นสร้างเว็บบอร์ดบนเว็บไซต์ www.Ning.com ชื่อ Street Photo Thailand ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับสมาชิกมาโพสต์ภาพถ่ายข้างถนน และเพื่อแสดงผลงาน
ภาพถ่ายตนเองแบ่งปันกับสมาชิกคนอื่น ๆ โดย หนิง เป็น 1 ในสมาชิกที่เข้าไปโพสต์ภาพถ่ายข้างถนน
ในกลุ่มเช่นกัน ภายหลังมีเฟซบุ๊ก (Facebook) เกิดขึ้น มีคนเล่นเว็บบอร์ดน้อยลง หนุ่มจึงต้องการที่
จะยุติเว็บบอร์ดนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 เป็นช่วงที่เฟซบุ๊กกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก สมาชิกรุ่นเก่า
ของกลุ่ม Street Photo Thailand คือ ต๋อง และ โต้ง จึงตั้งกลุ่มบนเฟซบุ๊กขึ้นมาชื่อ Smiley In-
Public ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่ม iN-PUBLiC  ต๋องจึงตั้งชื่อล้อเลียนตามชื่อกลุ่มนี้ นอกจาก ต๋อง 
และ โต้ง ยังมีแอดมินจากกลุ่มเว็บบอร์ดเดิม (Street Photo Thailand) มาเข้าร่วมด้วยอีกหลายคน 
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และได้มีการเชิญหนิง ให้เข้ามาร่วมเป็น 1 ในแอดมิน จากการแนะนำให้รู้จักกันของคนในกลุ่ม ซึ่งมี
โอกาสเจอกันตามงานแสดงภาพถ่าย ต่อจากนั้น แก็ป จึงถูกเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มด้วยเช่นกัน  

ในช่วงแรกกิจกรรมของกลุ่มมีเพียงการโพสต์ภาพถ่ายข้างถนนของเหล่าสมาชิกเท่านั้น แก๊ป 
จึงมีความเห็นว่าควรมีกิจกรรมแสดงผลงานภาพถ่าย (Exhibition) เพิ่มขึ้นมาด้วย เพื่อให้คนภายนอก
ได้หันมาสนใจภาพถ่ายสตรีทมากขึ้น อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
ของศิลปินช่างภาพในเมืองไทยไปถึงไหนแล้วบ้าง เมื่อมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานภาพถ่ายได้สัก
ระยะหนึ่ง ทั้งหนิงและแก็ป มีความเห็นตรงกันว่า ควรสร้างให้กลุ่มมีความคล้ายคลึงกับกลุ่ม iN-
PUBLiC  คือ การเป็นคอลเลกทีฟ (Collective) เนื่องจากเมืองไทยมีศิลปินช่างภาพที่ถ่ายงาน
ประเภทนี้อยู่ไม่น้อย เพียงแต่ไม่มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงาน จึงสร้างกลุ่มเพื่อรวมตัวกันของช่างภาพ
สตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนในประเทศไทย ผลักดันให้ช่างภาพสตรีทในประเทศไทยเป็นที่รู้จัก และ
สร้างให้ Street Photo Thailand เป็นคอลเลกทีฟ (Collective) ที่ถูกยอมรับในต่างประเทศ ไม่ต่าง
จาก iN-PUBLiC รวมไปถึงเป็นแหล่งองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนนในไทย มีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การแสดงผลงานภาพถ่ายของศิลปินช่างภาพ (Exhibition) เพื่อขับเคลื่อนวงการศิลปะ
ภาพถ่ายข้างถนนในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยหวังให้คนไทยมีความสนใจเข้ามาผลิตผลงาน
ภาพถ่ายประเภทนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว จึงพูดคุยชักชวน “หนุ่ม” ซึ่งเคย
เป็นผู้ก่อตั้งเว็บบอร์ด Street Photo Thailand ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง รวมกลุ่มเป็นกลุ่มเดียว และ
ขอใช้ชื่อกลุ่ม Street Photo Thailand ซึ่งเป็นชื่อที่หนุ่มเคยได้ตั้งไว้ เพื่อเป็นชื่อกลุ่มหลักต่อจากนี้
แทนที่ชื่อเดิม (Smiley-In-Public) โดย Street Photo Thailand เริ่มมีการรวมตัวกันของผู้ก่อตั้ง
ในช่วงปีพ.ศ. 2554 และได้สร้างเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ดังบท
สัมภาษณ์ของผู้ก่อตั้งต่อไปนี ้

เราชอบสิ่งเดียวกัน เวลาคนเรามันชอบสิ่งเดียวกันมันจะรวมกลุ่มกัน แล้วก็แสดงออกอะไร
บางอย่าง เพราะความสนุก กลุ่มสตรีทก็เกิดขึ้นจากความสนุกของกลุ่มเดียวกัน ในการ เฮ้ย
เรามาถ่ายรูปทุกวัน แล้วเรามาโพสต์ดูกัน อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่ง หลัง ๆ มาพอเราทำอะไรที่
มันลึกขึ้น นอกเหนือจากความสนุก มันเริ่มมีการที่อยากถ่ายทอดความรู้มากขึ้น เราก็เริ่มทำ
เวิร์คชอป แล้วพอทำเวิร์คชอปเราก็จะรู้ จริง ๆ แล้วจากคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทำด้วยความสนุก
มันสามารถผลักดันงานศิลปะได้ มันสามารถผลักดันอะไรสักอย่างให้มันเกิดมูฟเมนต์ขึ้นมาใน
วงการศิลปะ เมื่อก่อนการถ่ายสตรีทมีบางคนบอกว่า มันไม่ใช่อาร์ต มันเป็นเหมือนการทำ
อะไรสนุก ๆ แต่จริง ๆ แล้ว คนถ่ายภาพอย่างอื่นเขาก็มองว่าการถ่ายภาพสตรีทเป็นเรื่อง
สนุก เช่น คนที่ถ่ายภาพศิลปะ คอนเซปต์ชวล แต่จริง ๆ แล้วการถ่ายภาพสตรีทมันเป็นส่วน
หนึ่งที่คนไทยยังไม่รู้จักเท่านั้นเอง (หนิง, การสัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562) 
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เราก็ไปค้นในเว็บสมัยก่อน หาดูมีใครทำอะไรยังไงไว้บ้าง ก็ไปเจอกลุ่มอิน-พับบลิก ครับ ที่เขา
ทำมาแล้ว สมัยที่ ไปเจอเขาก็  7-8 ปีแล้ว เขาทำมาก่อนเราเยอะแยะแล้ว ทีนี้พอทำ
นิทรรศการที่คัดมันดูกับพี่มานิต ก็เลยแบบแล้วไงต่อดี ก็เลยมาเจอในเว็บไซต์ว่ามีกลุ่มสตรีท
โฟโต้ไทยแลนด์ตั้งอยู่ มีคนตั้งชื่อนี้อยู่ ซึ่งคนนี้ก็คือคนก่อตั้งไว้ดั้งเดิม ชื่อ คุณหนุ่ม นพดล วีร
กิตติ แต่ก่อนเขาทำงาน TCDC เราก็เลยยกโขยง เห็นใครในเฟซบุ๊กตอนนั้น ก็มีหนิง มีต๋อง มี 
2-3 คน เฮ้ยเราไปคุยกับตาคนนี้กันว่าเราอยากจะทำให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมา เหมือน
อย่างที่ เมืองนอกเขามี ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำ บ้านเราเป็นศิลปินตัวใครตัวมันไง ก็เป็น 
Experiment อย่างหนึ่ง แล้วเราก็เริ่มเห็นว่ามันมีช่างภาพมาจากเมืองนอก แล้วคนไทยก็ยอม
จ่ายตังค์ 4-5 หมื่น ทำเวิร์คชอป คนไทยเก่ง ๆ ก็มี ทำไมเราแบบไม่เรียนกันเอง ถ่ายทอด
กันเอง ก็เลยทดลองทำกลุ่มแบบนี้ขึ้นมา โฟสต์ให้เขาเห็น คนก็โพสต์มาบ้าง อันนั้นคือการ
เริ่มต้นเนาะ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากนั้น พี่คิดว่า กลับมาที่พี่พูดแหละ คือคนมันชอบ
การถ่ายรูปอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าไม่รู้จะถ่ายอะไร แล้วกลุ่มนี้ก็เป็นแบบง่าย ๆ ที่แบบว่าใช้กล้อง
ตัวเดียว โทรศัพท์มือถือก็ได้ ใครอยากฟิล์มก็ฟิล์ม จะขาวดำก็ได้ สีก็เอา ไม่มีกฎมาก เพียงแต่
ว่าไม่ไปบอกแบบไม่ไปยุ่งกับแบบ ไม่โฟโต้ชอป (Photoshop) ถ่ายมาดูกัน แค่นี้เอง ก็เลยทำ
มาเรื่อย ๆ พี่ว่ามันมีเสน่ห์บางอย่างนะสตรีทเนี่ย พี่ว่าคนมาเล่นแล้วเลิกยาก (แก็ป, การ
สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 

4.2 แพลตฟอร์มออนไลน์ ของกลุ่ม Street Photo Thailand 

การศึกษาในส่วนนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาควบคู่กับการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่ม Street Photo 
Thailand มีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพถ่ายสตรีทแยกตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 

4.2.1 เว็บไซต์ www.streetphotothailand.com  
 เมนูบนเว็บไซต์ประกอบไปด้วย 

1)  Photographers 
เป็นพ้ืนที่สำหรับแสดงรายชื่อศิลปินช่างภาพที่ได้รับการคัดเลือกเข้ากลุ่ม  

Street Photo Thailand ทั้งจากการเชิญโดยตรงจากทางเหล่าสมาชิกศิลปินช่างภาพลงมติเลือก 
และจากการเปิดรับสมัคร (Submission) โดยใช้แนวคิดเดียวกันกับกลุ่ม iN-PUBLiC เพื่อแสดงถึงการ
รวมตัวกันเป็นคอลเลกทีฟ (Collective) ช่างภาพสตรีท (อ้างอิงภาพที ่4.3)  
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ภาพที่ 4.3  แสดงหน้าเมนูรายชื่อช่างภาพบนเว็บไซต์ของกลุ่ม 
แหล่งที่มา: "Photographers," (n.d.).  
 

2)  Legends  
ศิลปินช่างภาพได้ลงประวัติ รายช่ือการจัดแสดงผลงานของ “สุรัตน์   

โอสถานุเคราะห์” ซึ่งเป็นศิลปินช่างภาพชั้นครูของเมืองไทยที่ได้เสียชีวิตไป ภาพถ่ายของสุรัตน์อยู่ใน
แกลเลอรีหลาย ๆ แห่งในเมืองไทย และทั่วโลก รวมถึงที่ Leica Shop Gallery ในกรุงเวียนนา และที่ 
Auditorium Parco della Musica ในโรม 

3)  News 
รวบรวมข่าวสารกิจกรรมในวงการภาพถ่ายข้างถนน อาทิ การประกวด 

ภาพถ่าย การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน งานเสวนา กิจกรรมเวิร์คชอป  (Workshop) โฟโต้วอร์ค 
(Photo Walk) เป็นต้น  

4)  Articles  
ลงบทความเพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพถ่ายข้างถนน ประวัติศาสตร์ 

ศิลปะ ที่ทางศิลปินช่างภาพได้แปลเป็นภาษาไทยมาจากหนังสือ  หรือบทความจากต่างประเทศ 
จุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ว่าภาพถ่ายข้างถนนคือ การสร้างงานศิลปะอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เพียงกิจกรรม
ที่ถ่ายเล่นเพ่ือความสนุกเท่านั้น   
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5)  Submissions 
รายละเอียดเปิดรับผลงานภาพถ่ายแนวชีวิตข้างถนน หรือสตรีท (Street  

Photography) ในรูปแบบภาพชุด (Photo Series) เพื่อลงในเวบไซต์ streetphotothailand.com 
ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มได้ปิดรับสมัครและยังไม่มีกำหนดการเปิดรับเพิ่ม 

6)  SPT Pool 
ศิลปินช่างภาพจะทำการคัดเลือกภาพของเหล่าสมาชิกทั่วไปที่โพสต์ภาพ 

ถ่ายในกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจ Street Photo Thailand ที่มีคุณภาพ
หรือมาตรฐานที่ดีพอในระดับที่ศิลปินช่างภาพมองว่า สามารถส่งประกวดได้และเป็นภาพแบบอย่างให้
คนอื่นสามารถศึกษาต่อได้ (อ้างอิงภาพที่ 4.4) แต่เนื่องจากหนิง ที่มีบทบาทดูแลเว็บไซต์ไม่มีเวลาดูแล 
จึงหยุดอัพเดทและปรับเปลี่ยนไปเป็นการคัดเลือกลงบนพินเทอเรส (Pinterest) (อ้างอิงภาพที4่.5) ซึ่ง
ปัจจุบันได้ย้ายมาลงในอินสตาแกรม (Instagram) เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับ
คนไทยในปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 4.4  แสดงหน้า SPT Pool 
แหล่งที่มา: "SPT Pool," (n.d.).   
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ภาพที่ 4.5  พินเทอเรส กลุ่ม Street Photo Thailand 
แหล่งที่มา: "@spthailand," (n.d.).  
 

7)  SPTEP 
เป็นหน้าที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ Issuu.com ในยุคเริ่มต้น กลุ่ม Street  

Photo Thailand มีการคัดเลือกรูปจากสมาชิกทั่วไปที่โพสต์ภาพถ่ายในกลุ่มสาธารณะ (Facebook 
Group) ภายใต้แฟนเพจ Street Photo Thailand มาพิน (Pin) ไว้บนพินเทอเรส (Pinterest) 
เนื่องจากในช่วงนั้นบนกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ยังไม่มีการคัดกรองภาพจากแอดมิน จึงใช้
วิธีเลือกพินรูปที่มีคุณภาพหรือ “ภาพที่ดี” เข้าข่ายภาพถ่ายข้างถนนเพื่อเป็นแนวทางการถ่ายภาพ
ประเภทนี้ได้เข้าใจ ว่าภาพถ่ายข้างถนนควรเป็นแบบใด หลังจากนั้นจึงคัดเลือกภาพจากพินเทอเรสมา
เผยแพร่ในแมกกาซีนออนไลน์ (E-Magazine) ซึ่งได้จัดทำเผยแพร่แค่ในช่วงปี 2013-2015 รวม
ทั้งหมด 18 ฉบับ (อ้างอิงภาพที่ 4.6)   
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ภาพที่ 4.6  แมกกาซีนออนไลน์กลุ่ม Street Photo Thailand 
แหล่งที่มา: "Street Photo Thailand," (n.d.).   
 

4.2.2 อินสตาแกรม (Instagram) 
จากกที่กล่าวไปข้างต้น เนื่องจากพินเทอเรสไม่ได้รับความนิยมมากนักในเมืองไทย เป็นแอป

พลิเคชันที่มีผู้สนใจเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หนิง ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ซึ่งมีบทบาทในการคัดเลือกภาพจากภาพถ่าย
ของสมาชิกที่ผ่านการคัดกรองของแอดมินบนกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) มาพิน (Pin) ลง
บนพินเทอเรส (Pinterest) ตั้งแต่ต้น จึงมีความเห็นว่าควรย้ายแพลตฟอร์มไปยังอินสตาแกรม (อ้างอิง
ภาพที่ 4.7) ซึ่งมีความนิยมมากกว่า มีผู้ใช้งานที่หลากหลายกลุ่มมากกว่า หากลงภาพในอินสตาแกรม
จะเป็นอีกช่องทางที่สามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนนและกลุ่ม Street Photo 
Thailand ให้กับคนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น อีกทั้งการคัดเลือกภาพลงบนอินสตาแกรมจะมีความเข้มข้น
กว่าการคัดในกลุ่มสาธารณะ กล่าวคือ นอกเหนือจากภาพจะเข้าเกณฑ์ถ่ายในที่สาธารณะ ไม่มีการจัด
ฉาก และมีความคิดสร้างสรรค์ ภาพนั้นต้องมีองค์ประกอบศิลป์ที่ดี หรือมีการเล่าเรื่องราวในภาพที่
น่าสนใจ เป็นภาพที่อิมแพค (Impact) ต่อความรู้สึกอะไรบางอย่าง เป็นต้น  
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ภาพที่ 4.7  อินสตาแกรมกลุ่ม Street Photo Thailand 
แหล่งที่มา: “Street Photo Thailand,” (n.d.-d).  
 

4.2.3 แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) 
ในส่วนของหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางหลักสำหรับโพสต์แชร์ข่าวสารเกี่ยวกับวงการ

ภาพถ่ายข้างถนน อาทิ ผลงานช่างภาพต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ข่าวการประกวด รวมไปถึง
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม หรือของศิลปินช่างภาพที่เป็นสมาชิกหลักของกลุ่ม Street 
Photo Thailand เช่น การจัดนิทรรศการภาพถ่าย การจัดเวิร์คชอป (Workshop) สอนถ่ายภาพ บท
สัมภาษณ์จากสื่อต่าง ๆ คอนเทนต์วีดีโอที่กลุ่มได้จัดทำขึ้น การไลฟ์สด (Facebook Live) กิจกรรม
ออฟไลน์ของกลุ่ ม  เช่น  Bangkok Street Photo Festival 2018, 2020 และ 2021 (ได้ยุติลง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19) นอกจากนี้ยังมีการคัดภาพที่ดีที่สุดประจำสัปดาห์
ของสมาชิกทั่วไปที่ผ่านการคัดกรองภาพจากแอดมินในกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้
แฟนเพจ Street Photo Thailand (อ้างอิงภาพที่ 4.8 และ 4.9) 



113 
 

 
ภาพที่ 4.8  แสดงหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก กลุ่ม Street Photo Thailand 
แหล่งที่มา: "Street Photo Thailand," (n.d.-e).  
 

 
ภาพที่ 4.9  แสดงการโพสต์ Photo of The Week บนแฟนเพจ Street Photo Thailand 
แหล่งที่มา: "Street Photo Thailand," (n.d.-e).   
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4.2.4 กลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook 
Fanpage)................. 

กลุ่มสาธารณะเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสำหรับกลุ่มคนที่มีความสนใจตรงกัน สามารถ
ค้นหาเจอได้บนเฟซบุ๊ก ทุกคนสามารถเห็นโพสต์และคอมเมนต์ รวมถึงดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่มได้แม้
ไม่ได้เป็นสมาชิก และเนื่องจากกลุ่มสาธารณะเป็นรูปแบบที่สมาชิกทั่วไปที่เข้ามากดไลก์กลุ่มสามารถ
โพสต์และคอมเมนต์ได้ จึงตอบโจทย์จุดประสงค์ของกลุ่มที่ต้องการให้สมาชิกทั่วไปสามารถเข้ามาโพ
สต์ภาพถ่ายข้างถนนของตนเอง โดยกลุ่มสาธารณะจะแตกต่างจากแฟนเพจเฟซบุ๊กที่แอดมินจะ
สามารถโพสต์ได้เท่านั้น  

ดังนั้นกลุ่มสาธารณะ จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่สมาชิกทั้ง
ศิลปินช่างภาพซึ่งมีบทบาทเป็นแอดมินและสมาชิกทั่วไปมีปฏิสัมพันธ์กันมากที่สุด โดยกลุ่มสาธารณะ
ประกอบไปด้วยเมนูย่อย ดังนี้ 

1)  เกี่ยวกับ (About) 
พื้นที่นี้เป็นส่วนที่แอดมินได้อธิบายเกี่ยวกับกฎของการโพสต์ภาพบนกลุ่มสาธารณะ  

และให้คำจำกัดความของภาพถ่ายข้างถนน เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายให้กับสมาชิกทั่วไปได้สร้างพอ
สังเขป (อ้างอิงภาพที่ 4.10) 

 
ภาพที่ 4.10  แสดงหน้า “เกีย่วกับ” บนกลุม่สาธารณะ Street Photo Thailand 
แหล่งที่มา: "Street Photo Thailand," (n.d.-f). 
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2)  การพูดคุย (Discussion) 
พื้นที่หน้าหลักของกลุ่มสาธารณะ ที่สมาชิกทั่วไปและศิลปินช่างภาพสามารถ 

โพสต์ภาพถ่ายของตนเอง คอมเมนต์ใต้โพสต์พูดคุยกัน นอกจากนี้ศิลปินช่างภาพมีการแชร์ข่าว หรือ
บทสัมภาษณ์ชองศิลปินช่างภาพคนอ่ืน ๆ ในส่วนนี้ด้วย (อ้างอิงภาพที่ 4.11) 
 

 
ภาพที่ 4.11  แสดงหน้า พูดคุย บนกลุ่มสาธารณะ Street Photo Thailand 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย (2565). 
 

3)  แนะนำ (Featured)  
พื้นที่ส่วนนี้แสดงโพสต์ปักหมุด ที่ศิลปินช่างภาพต้องการให้สมาชิกทั่วไปหรือคนที่ 

เข้ามาพบกลุ่มได้เห็นเป็นส่วนแรก ประกอบไปด้วย โพสต์เกี่ยวกับ “กฎการโพสต์ภาพในกลุ่ม” (ข้อมูล
เดียวกับหน้า “เกี่ยวกับ”) (อ้างอิงภาพที่ 4.12) โพสต์หัวข้อ “Discussion & Critique” เพื่อเปิด
โอกาสให้สมาชิกทั่วไปได้พูดคุยสอบถามเรื่องต่าง ๆ ข้อสงสัยเรื่องภาพไม่ได้รับการอนุมัติจากแอดมิน 
สมาชิกทั่วไปสามารถความเห็น คำวิจารณ์ภาพของตัวเองจากสมาชิกคนอื่น ๆ หรือแชร์ข้อมูลความรู้ 
ข่าวสารในวงการถ่ายภาพแนวชีวิตข้างถนนหรือสตรีท (Street Photography) โพสต์ “SPTEP” 
แปะลิงก์ (Link) ในการเข้าถึงแมกกาซีนออนไลน์ของกลุ่มที่ “หนิง”เคยจัดทำ (อ้างอิงภาพที่ 4.13) 
โพสต์ “SPT Market” เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาด เพื่อเป็นพื้นที่ให้สมาชิกในกลุ่มสามารถ



116 
 
คอมเมนต์ประชาสัมพันธ์ร้านตนเองในการขายสินค้าได้ และโพสต์ “SPT IG” ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การติดตามผลงานของศิลปินช่างภาพในแพลตฟอร์มอินสตาแกรม เพื่อให้สมาชิกทั่วไปหรือคนที่สนใจ
เข้าไปศึกษาต่อ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการถ่ายภาพถ่ายข้างถนนมากขึ้น (อ้างอิงภาพที่ 4.14) 

 
ภาพที่ 4.12  โพสต์เกี่ยวกับ “กฎการโพสต์ภาพในกลุ่ม” ในเมนู “แนะนำ 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย (2565). 

 
ภาพที่ 4.13  แสดงโพสต์ หวัข้อ “Discussion & Critique” และ “SPTEP” ในเมนแูนะนำ 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย (2565). 
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ภาพที่ 4.14  แสดงโพสต์หัวข้อ “SPT IG” และ “SPT Market” ในแมนูแนะนำ 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย (2565). 
 

4)  หัวข้อ (Topics)  
เมนูนี้คือส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ซึ่งแสดงรายชื่อและจำนวนแฮชแท๊กที่ 

สมาชิกภายในกลุ่มสาธารณะเคยเขียนไว้ในโพสต์ว่ามีอะไรบ้าง (อ้างอิงภาพที่ 4.15) 

 
ภาพที่ 4.15  แสดงรายช่ือแฮชแท็ก(#).ในเมนู “หัวข้อ” 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย, (2565). 
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5)  สมาชิก (Members) 
ในเมนูนี้จะแสดงจำนวนสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ซึ่งคนทั่วไปที่ไม่ได้กดเข้าร่วมเป็น 

สมาชิกทั่วไปของกลุ่มก็สามารถมองเห็นรายชื่อสมาชิกได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังแสดงรายชื่อสมาชิกที่มี
บทบาทเป็นแอดมิน (Admin) และผู้ควบคุม (Moderators) ของกลุ่ม รวมถึงเพื่อนในเฟซบุ๊กของเราที่
กดเข้ามาเป็นสมาชิกทั่วไปกลุ่มสาธารณะน้ี (อ้างอิงภาพที่ 4.16)  

 
ภาพที่ 4.16  แสดงชื่อสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand ในเมน ู“สมาชิก” 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย (2565). 
 

6)  งานกิจกรรม (Event) 
เมนูงานกิจกรรม เป็นพ้ืนที่ที่ศิลปินช่างภาพใช้อัพเดทกิจกรรมออฟไลน์ของกลุ่ม ซึ่ง 

สามารถเห็นจำนวนสมาชิกที่กดตอบรับเข้าร่วม หรือสนใจกิจกรรม พร้อมทั้งแชร์สถานที่ผ่านกูเกิล
แมป (Google Maps) ข้อดีของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเมนูนี้คือ เมื่อใกล้ถึงเวลาจัดกิจกรรม
ที่ตั้งไว้ เฟซบุ๊กจะแจ้งเตือนสมาชิกที่กดตอบรับจะเข้าร่วมหรือสนใจกิจกรรมนั้น ๆ (อ้างอิงภาพที่ 
4.17) 
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ภาพที่ 4.17  แสดงรายช่ืองานกิจกรรมออฟไลน์ที่กลุม่เคยจัด ในมนูงานกิจกรรม 
แหล่งที่มา: "Street Photo Thailand," (n.d.-b).   
 

7)  สื่อ (Media) 
เมนูสื่อจะแสดงเฉพาะ รูปภาพ วีดีโอ ซึ่งทั้งหมดถูกโพสต์ในหน้าพูดคุยซึ่งเป็นหน้า 

หลักของกลุ่มสาธารณะ เพียงแต่เมนูนี้จะสะดวกสำหรับคนที่ต้องการเลื่อนดูแค่ภาพ รวมไปถึงแสดง
อัลบั้มซึ่งเป็นภาพที่ถูกจัดเป็นอัลบั้มโดยแอดมิน (อ้างอิงภาพที่ 4.18) 
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ภาพที่ 4.18  แสดงหัวข้อรูปภาพ วีดีโอ และอัลบั้ม ในเมนูสื่อ 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย (2565). 
 

4.3 โครงสร้างกลุ่ม Street Photo Thailand 

การศึกษาสมาชิกกลุ่มผู้วิจัยศึกษาด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่การสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบว่าคอลเลกทีฟ Street Photo Thailand ซึ่งประกอบไปด้วย ศิลปินช่างภาพทั้ง 29 คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 1 มิ.ย. 2565) ได้สร้างชุมชนออนไลน์ (Online Community) ผ่านกลุ่มสาธารณะ (Facebook 
Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วย ศิลปินช่างภาพ
ซึ่งมีบทบาทแอดมิน (Admin) และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสมาชิกทั่วไป (Member) โดยการรวมตัวกันของ
ทั้งสองกลุ่ม คือสิ่งที่ทำให้กลุ่ม Street Photo Thailand ขับเคลื่อนไปได้ และการปฏิสัมพันธ์กัน
ภายในกลุ่มที่มีอย่างต่อเนื่องจึงทำให้กลุ่มสามารถขยายตัว มีสมาชิกใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น และยังคง
ดำรงอยู่ในปัจจุบัน 
 

4.3.1 ศิลปินช่างภาพ (Admin) 
ศิลปินช่างภาพ ได้แก่ ผู้ก่อตั้งและศิลปินช่างภาพคนอื่น ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกหรือถูกเชิญให้

เป็นสมาชิกหลักของกลุ่ ม  ซึ่ งจะถูกขึ้นรายชื่ อ ใน เมนู  “Photographers” บนหน้ าเว็บ ไซต์  
streetphotothailand.com (เนื่องจาก Street Photo Thailand เป็นคอลเลกทีฟที่รวบรวมศิลปิน
ช่างภาพซึ่งสร้างสรรค์ภาพถ่ายในแนวคิดที่ตรงกับการภาพถ่ายสตรีทรวมเข้าไว้ด้วยกัน จึงมีการแสดง
รายชื่อสมาชิกศิลปินช่างภาพ) ศิลปินช่างภาพมีบทบาทในการเป็นแอดมินบนกลุ่มสาธารณะ 
(Facebook Group) โดยจะช่วยกันคัดกรองภาพของสมาชิกทั่วไปที่โพสต์เข้ามาและกดอนุมัติให้
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สามารถเผยแพร่บนกลุ่มได้ รวมไปถึงดูแลความเรียบร้อยภายในกลุ่ม ลบโพสต์หรือความเห็นที่ทำผิด
กฎ เช่น ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ก่อกวน สร้างความขัดแย้ง แต่เนื่องจากศิลปินช่างภาพทุกคนต่างมี
อาชีพประจำ หรือติดภาระหน้าที่ต่าง ๆ จึงใช้วิธีตามความสมัครใจ แล้วแต่ว่าใครสะดวกเวลาใด ก็จะ
เข้ามาช่วยดูแลกลุ่ม และผลัดกันคัดกรองภาพอยู่ตลอด 

1)  บทบาทผู้ก่อต้ังกลุ่ม  
ศิลปินช่างภาพคนแรกที่ผู้วิจยัได้สัมภาษณ์คือ “หนิง” ซึ่งเป็น 1 ใน ผู้ก่อตั้งกลุ่ม  

Street Photo Thailand และมีบทหน้าที่หลายอย่างที่ช่วยผลักดันกลุ่ม หนิงมีอาชีพหลักเป็นวิศวกร
ซอฟต์แวร์ จึงมีความสามารถในการทำเว็บไซต์ให้กลุ่ม ดูแลเนื้อหาบนเว็บไซต์ เขียนบทความแปล
บทความลงเว็บไซต์ คัดเลือกภาพของสมาชิกทั่วไปจากกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) มาพิน 
(Pin) บนพินเทอเรส (Pinterest) (ซึ่ งได้ยุติการใช้แพลตฟอร์มนี้ แล้ว ) รวมถึงอินสตาแกรม 
(Instagram) ที่ย้ายมาจากพินเทอเรสในภายหลัง ส่วนรูปที่ถูกพินจะนำมาทำเป็นแมกกาซีนออนไลน์ 
และคอยกดแอพพรูฟภาพของสมาชิกทั่วไปบนกลุ่มสาธารณะ ดังนั้นถือได้ว่าหนิงทำทุกบทบาท 
อย่างไรก็ตามภายหลังกลุ่มมีสมาชิกศิลปินช่างภาพเพิ่มเข้ามาใหม่อีกหลายคน จึงมีคนเข้ามาช่วย
กระจายและแบ่งงานตามความเหมาะสมของแต่ละคน แต่เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มของคนที่มีใจรัก
ในการถ่ายภาพถ่ายสตรีท ซึ่งทุกคนมีอาชีพหลักและงานประจำกันอยู่แล้ว การนัดพบ หรือพูดคุยเพื่อ
แบ่งหน้าที่การทำงานจึงไม่ได้มีรูปแบบที่เป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการเสนอความคิด พูดคุยกันใน
แชทเฟซบุ๊กกลุ่มที่ตั้งไว้สำหรับแอดมิน ซึ่งส่วนใหญ่ “แก็ป” จะเป็นคนมาเสนอกิจกรรมที่จะจัด โพสต์
ประกาศถามความเห็นในกลุ่มเฟซบุ๊กของแอดมิน 

เมื่อก่อนผมก็ทำ E-magazine ด้วย บ้าพลังมากทำทุกอย่างเลย เขียนทั้งบทความ 
ทำ E-magazine คนโพสต์รูปสตรีทโดยที่ไม่มีการแอพพรูฟเนี่ยมันก็จะโพสต์อะไรก้
ได้ แล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วภาพสตรีทที่ดีในความคิดของเรานะ คืออะไร เราก็
ทำE-magazine ขึ้นมา แล้วก็ไปพิน เอารูปที่เราคิดว่าน่าสนใจไปพิน แล้วก็เอารูป
จากที่พินมาทำ E-magazine ออกทุกเดือน บ้าพลังสุด ๆ ทำออกมาปีนึง ผมทำอยู่
คนเดียว (หนิง, การสัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562) 

“แก็ป” คืออีก 1 ผู้ก่อตั้งกลุ่มที่ผู้วิจัยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ แก็ปกล่าวว่า ตนถือเป็น
คนไทยคนแรก ๆ ที่ถูกเรียกว่าเป็นสตรีทโฟทอร์คกราฟเฟอร์ (Street Photographer) เพราะแก็ประ
บุประเภทผลงานภาพถ่ายของตนเองเมื่อจัดแสดงงานว่าเป็นภาพถ่ายข้างถนนหรือสตรีทโฟโตกราฟี 
(Street Photography) ตั้งแต่ต้น เนื่องจากมีมุมมองว่าแนวคิดในการถ่ายของตนเป็นเพียงการจับ
จังหวะโมเมนต์ (Moment) ที่ไม่ได้สื่อสารอะไรเกี่ยวกับสังคมมากนัก แก๊ปได้มีโอกาสจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานภาพถ่ายข้างถนนที่แกลเลอรี (Gallery) คัดมันดู จึงอยากสานต่อกิจกรรมเกี่ยวกับวงการ
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ภาพถ่ายข้างถนน แต่เนื่องจาก Street Photo Thailand เป็นการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ที่ไม่ได้มี
การแบ่งภาระหน้าที่กันชัดเจน ไม่ใช่กลุ่มเชิงธุรกิจ การผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องมี
เงินทุน แก็ปจึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกลุ่มด้วยการประสาน ติดต่อหาแหล่งทุน เพื่อให้กลุ่มได้
มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ จัดนิทรรศการภาพถ่าย (Exhibition) การประกวดภาพถ่ายข้างถนน การจัด
เวิร์คชอปสอนถ่ายภาพ การจัดเวทีพูดคุย (Talk) เชิญช่างภาพต่างประเทศมาให้ความรู้ เวทีรีวิว
ผลงานภาพถ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ผ่านมา เช่น กิจกรรม
เมืองรอง ที่กลุ่ม Street Photo Thailand ได้ทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด
กิจกรรมคัดเลือกผลงานภาพถ่ายของสมาชิกที่ถ่ายจาก 7 จังหวัดเมืองรอง  ที่การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) กำหนด คัดเลือกเพื่อนำภาพถ่ายไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (อ้างอิงภาพที่ 4.19) 

 
ภาพที่ 4.19  แสดงอัลบั้มภาพกิจกรรมเมืองรอง บนกลุ่มสาธารณะ Street Photo Thailand 
แหล่งที่มา: Street Photo Thailand (2018). 
   

นอกเหนือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังมีโซนี่ (Sony) ประเทศไทย ที่เป็น 
ผู้สนับสนุน (Sponsor) ให้กับการจัด Bangkok Street Photo Festival 2018 และ 2020 ตั้งแต่
ก่อตั้งกลุ่มจนถึงปัจจุบัน แก๊ปยังคงเป็นหัวเรือของกลุ่มในการผลักดันให้กลุ่มมีการจัดนิทรรศการ
ภาพถ่ายในทุก ๆ ปี และหาผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เนื่องจากกลุ่มเป็นการรวมตัวกันเพราะ
ความชอบในการถ่ายภาพโดยไม่มีเรื่องของผลประโยชน์และรายได้ในเชิงธุรกิจ การจะผลักดันให้กลุ่ม
เป็นที่รู้จักและสามารถสร้างกระแสของภาพถ่ายสตรีทให้เป็นที่สนใจได้ จำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรม
ออฟไลน์ที่สมาชิกและคนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มได้ 
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พี่เป็นคนหาเรื่องเข้ากลุ่มตลอดเวลา เขาเงียบ ๆ กัน ก็งานมันจะมาลงที่พี่ไง ก็ชวน 
เฮ้ยทำนิทรรศการกัน ไม่มีเงิน หาเงินกันมา ก็ไปทำกิจกรรมนี้ หาเงินเท่านี้ ๆ เราจะ
มีเงินทำนิทรรศการอย่างนี้ ๆ ประมาณนั้น พี่เป็นเหมือนอะไร ผู้จัดการหรอ ทำนอง
นั้น อย่าเวิร์คชอปพี่เป็นคนบอกให้จัดแต่พี่ไม่ได้สอน พี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้อง
ทำงานเก็บเงินเอาไว้ เราควรจะมีเวิร์คชอปกี่ครั้ง ๆ เพื่อที่จะมีเงินพอทำ Exhibition 
ครั้งนี้ใครจะสามารถมาทำได้ ก็แจกแจงไป ใครต้องบินมา ใครต้องมีที่พัก ใครต้องมี
ค่ าใช้ จ่ าย  ๆ  หั ก  ๆ  กัน ไป  เหลื อ เท่ าไหร่ก็ เก็บ ไว้  แอพพรูฟภาพก็มี บ้ าง  
(แก็ป, การสัมภาษณ,์ 14 ธันวาคม 2562) 

2)  บทบาทแอดมิน 
จากที่กล่าวมาข้างต้น หนิง และ แก็ป รับบทบาทหลักในหน้าที่ของส่วนออนไลน์ 

และออฟไลน์อย่างชัดเจน และในเวลาต่อมาที่จำนวนสมาชิกทั่วไปที่กดเข้าร่วมกลุ่มและเข้ามา  
โพสต์ภาพมีจำนวนมากขึ้น จึงต้องกระจายงานให้กับศิลปินช่างภาพคนอื่นที่พอมีเวลาช่วยในส่วนอื่น 
ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น การกดอนุมัติภาพให้สมาชิกทั่วไป  หรือ การ “แอพพรูฟ” 
(Approved) ซึ่งศิลปินช่างภาพต่างเข้ามาช่วยกันคัดกรองกดอนุมัติภาพเมื่อมีเวลาว่าง ในส่วนของการ
คัดภาพจากกลุ่มสาธารณะไปโพสต์บนอินสตาแกรม หรือการ “พินภาพ” ได้มี “โอ๊ค” เข้ามาช่วย ซึ่ง
โอ๊คได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกศิลปินช่างภาพของกลุ่ม Street Photo Thailand จากก่อนหน้านี้ที่
เป็น 1 ในสมาชิกทั่วไปที่เข้ามาศึกษาดูภาพและร่วมโพสต์ภาพบนกลุ่มสาธารณะ Street Photo 
Thailand จนมีผลงานภาพถ่ายส่งประกวดเวทีต่าง ๆ และได้รับรางวัลระดับโลกหลายเวทีภายในปี  
2017 หรือ พ.ศ. 2560 และสามารถเข้ามามีบทบาทเป็นแอดมิน โอ๊คได้ให้มุมมองว่า ปัจจุบันภาพที่
ถูกโพสต์บนกลุ่มโดยสมาชิกทั่วไปมีจำนวนมาก ดังนั้นภาพที่ถูกคัดกรองก็จะมีหลากหลายระดับ หรือ
หลายเกรด (Grade) ของภาพที่ดี และอาจจะทำให้คนที่สนใจศึกษาเมื่อเข้ามาดูภาพถ่าย อาจจะ
สับสนแล้วไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วความเป็นศิลปะภาพสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนเป็นอย่างไร นั่นคือ
เหตุผลที่โอ๊ค สนใจเข้ามาช่วยทั้งในเรื่องการคัดภาพไปโพสต์บนอินสตาแกรม เพื่อให้สมาชิกทั่วไปได้
เข้าใจว่าภาพแบบไหนถือว่ามีคุณภาพที่ดี อีกทั้งตนรู้สึกว่าได้รับความรู้ความเข้าใจในภาพถ่ายข้างถนน
จากกลุ่มนี้มาพอสมควร โดยเฉพาะจากคำแนะนำของแอดมิน เมื่อได้เป็นแอดมินเองแล้วจึงอยากส่ง
ต่อสิ่งที่เคยได้รับกับสมาชิกคนอื่น ๆ เช่นกัน รวมถึงการคอมเมนต์ตอบคำถามสมาชิกทั่วไปเกี่ยวกับข้อ
สงสัยในภาพถ่ายข้างถนน การไลก์และแชร์รวมทั้งเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพหากพบว่าภาพนั้นเป็น
ภาพถ่ายข้างถนนที่ดี เพราะถือเป็นการให้กำลังใจสมาชิกทั่วไปในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายต่อไป 
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ตอนที่เราเข้าไปด้วยความใหม่ เราก็จะเกรงใจพี่ ๆ คนอื่น เราก็จะปรึกษาพี่ที่เขาพิน 
(Pin) อยู่ประจำอย่างพี่หนิง ก็จะคุยกับพี่หนิงบ้าง ว่าเฮ้ยเรา Pin ได้ใช่มั้ย เพราะเขา
ก็จะบอกเราในวันแรกที่เข้าไปเป็นสมาชิกคอลเลกทีฟแล้ว สิทธิหนึ่งอย่างที่เราได้มา
คือพาสเวิร์ดอินสตราแกรมกับเพจ เข้ามาเราสามารถเข้าไป Operate สิ่งเหล่านี้ได้
เลย พี่หนิงก็บอกว่าเลือกรูป Pin ได้เลย แล้วเราก็ถามเขาแบบนี้แหละว่าแล้วเลือก
จากอะไร เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าคนที่เขาเลือกเข้ามาอยู่ในคอลเลกทีฟแล้วดูรูปเป็น 
เลือกรูปได้ งั้นก็เลือกเลย ก็เข้าไปตอบใน Discussion & Critique ที่พี่หนิงตั้งโพสต์
ไว้ เรารู้สึกว่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับมา เรารู้สึกว่าเราก็จะทำสิ่งนี้เหมือนกัน มีคน
ให้ความรู้เรา เราก็จะเล่าต่อ งั้นถ้าเกิดว่าในวันหนึ่งคือ เคยมีคนคอมเมนต์รูปให้เรา 
วันนี้เราก็จะคอมเมนต์รูปให้ การได้สร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นมันก็จะดี แล้วโลกนี้มัน
ไม่ได้มีแค่ พอทเทรต แลนด์สเครบ งานสตรีทยุคใหม่เป็นแบบนี้นะ (โอ๊ค, การ
สัมภาษณ,์ 14 พฤศจิกายน 2562) 

3)  การจัดกิจกรรมออฟไลน ์
นอกเหนือจากบทบาทการกดแอพพรูฟภาพให้กับสมาชิกทั่วไป และการคัดภาพลง

อินสตาแกรม แอดมินยังมีส่วนช่วยในการจัดกินกรรมออฟไลน์อื่น ๆ เช่น เวิร์คชอป ซึ่งเป็นอีก 1 
กิจกรรมออฟไลน์ที่กลุ่มพยายามผลักดันให้มีอยู่เสมอ โดยช่วยสอนถ่ายภาพให้กับสมาชิกทั่วไปในกลุ่ม
หรือคนทั่วไปที่สมัครเข้ามา อาทิ “ไอซ์” และ “แรมมี่” โดยไอซ์ เข้ามาเป็น 1 ในสมาชิกศิลปิน
ช่างภาพของกลุ่มจากการส่งผลงานถ่ายเข้ามา (Submission) (ปัจจุบันกลุ่มได้ปิดรับสมัครด้วยวิธีนี้
แล้ว) ซึ่งไอซ์ ก็เริ่มจากการเป็นสมาชิกทั่วไปในกลุ่มเหมือนกับโอ๊ค เรียนรู้จากกลุ่มและพัฒนาฝีมือจน
สามารถเข้ามาเป็น 1 ในสมาชิกศิลปินช่างภาพ ด้วยการส่งผลงานภาพถ่าย (Portfolio) เพื่อคัดเลือก
กับกลุ่ม (Submission) เนื่องจากไอซ์ไม่ค่อยมีเวลาในการกดอนุมัติภาพถ่ายของสมาชิกทั่วไป จึงเน้น
ช่วยกิจกรรมออฟไลน์ของกลุ่ม ซึ่งไอซ์จะจัดทั้งเวิร์คชอปส่วนตัว และเวิร์คชอปในนามของกลุ่ม 
Street Photo Thailand รวมไปถึงเป็นวิทยากรบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายข้างถนน 
และเป็นพิธีกร เช่น งานนิทรรศการ Bangkok Street Photo Thailand ปี 2018 และ 2020 

เหมือนเขาเปิดรับสมัคร พี่จำไม่ได้ว่าปี 2015 หรือ 2016 ที่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของ 
พี่ ๆ เขา เขาเปิดรับสมัครเราก็ส่งรูปเข้าไป เราเข้าก่อนโอ็ค เราเข้าพร้อมกับน้าบอล 
เป็นการซัพมิสชัน (Submission) ส่งผลงานของเราที่เราชอบที่สุด แล้วเขาก้เห็นกัน
อยู่แล้วแหละว่าเอองานมันโอเคมั้ย เมื่อก่อนจะสอน ในฐานะแอดมินคนนึง ตอนจะ
จัดก็จะมีนัดประชุมกันบ้าง ทางแชทบ้าง ว่ารูปแบบเป็นยังไง สไลด์เป็นยังไง แล้วถึง
จะเปิดรับ โปรโมท แล้วก็เวลาไปบรรยายหน้าห้อง เปิดสไลด์จะได้เข้าใจไปด้วยกัน 
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ว่าทิศทางเป็นแบบไหน ก็เหมือนใครทำอะไรได้  ก็ช่วยกัน ใครอาจจะไม่เคยทำ
บางอย่างก็ลองมาทำตอนนี้แหละ ได้ประสบการณ์ เรียนรู้ไป ประสบการณที่ได้มาก็
คือเวิร์คชอป บรรยาย ทอร์ค แอพพรูฟเข้าไปกดบ้าง คือตอนนี้มีคนช่วยเยอะขึ้น รูป
ดี ๆ ก็ลงเยอะขึ้น เวลาไปดูหลังบ้าน อ่าว แอพพรูฟไปหมดแล้ว หลัง ๆ ก็เลยไม่ค่อย
ได้เข้าไป แต่เมื่อก่อนที่เข้มข้น ๆ ก็เข้าไปบ่อย เกือบทุกวัน (ไอซ์, การสัมภาษณ์, 14 
ธันวาคม 2562) 

  “แรมมี่” เป็น 1 ในสมาชิกศิลปินศิลปินช่างภาพคอลเลกทีฟของอินเดียชื่อ APF อยู่
ก่อนแล้ว และด้วยความที่รู้จักกับหนุ่ม ซึ่งเป็น 1 ผู้ก่อตั้งกลุ่ม และรู้จักกับสมาชิกศิลปินช่างภาพของ
กลุ่มคนอื่น ๆ เช่น หนิง และ แก็ป ตามงานต่าง ๆ ที่กลุ่ม Street Photo Thailand จัดขึ้น ใน
ภายหลังเมื่องานและบทบาทจากกลุ่ม APF น้อยลง จึงสนใจอาสาเข้ามาช่วยกลุ่ม Street Photo 
Thailand ซึ่งทางกลุ่มก็ชวนเข้ามา จึงได้เข้าร่วมกับ Street Photo Thailand ด้วยจุดประสงค์ที่
ต้องการถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นบทบาทช่วยเวิร์คชอป เป็นวิทยากรงานทอร์คต่าง ๆ ของกลุ่ม การ
โพสต์ให้มุมมองเรื่องการถ่ายภาพในกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group)  

ที่ทำกับสตรีทโฟโตไทยแลนด์ จุดประสงค์ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปคือต้องการจะไปสอน 
ซึ่งทำเวิร์คชอป แรกเริ่มทำเวิร์คชอปเยอะเหมือนกัน ไปทำเวิร์คชอปสตรีทโฟโตไทย
แลนด์ตั้งแต่ 2014 2015 ส่วน 2016 ก็สอนเวิร์คชอปอยู่หลายเวิร์คชอปเลย เดี๋ยวปี
หน้าก็จะทำ Festival เดือน 2 ก็จะมี Street Photo Festivalซึ่งก็จะเน้นเรื่องการ
สอน เน้นเรื่องเวิร์คชอป มีทอร์ค เน้นเรื่องให้มุมมองกับคนเรื่องการถ่ายรูป ซึ่งอันนี้
ผมชอบนะ (แรมมี่, การสัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2562) 

“ปูเป้” เริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกทั่วไปของกลุ่ม เคยลงเรียนเวิร์คชอปกับทาง 
Street Photo Thailand และได้เข้ามาเป็น 1 ในสมาชิกศิลปินช่างภาพจากการถูกเชิญจากผู้ก่อตั้งก
ล่ม ซึ่งในกลุ่ม Street Photo Thailand จะมีมติร่วมกันว่าจะเชิญใครมาเป็นสมาชิกในกลุ่มเพิ่ม ปูเป้
เริ่มสนใจภาพถ่ายข้างถนนจากการเป็น 1 ในผู้ชมที่กดเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟน
เพจเฟซบุ๊ก Street Photo Thailand ปูเป้ ชื่นชอบภาพถ่ายของ “ทวีพงษ์ ปทุมวงษ์” 1 มาก จาก
การดูภาพถ่ายของทวีพงษ์ที่ โพสต์ในกิจกรรม 365 days in 2014 ทุกวัน จนตัดสินใจเข้าร่วม 
เวิร์คชอป (Workshop) กับทวีพงษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมของทางกลุ่ม Street Photo Thailand 

 
1 ศิลปินช่างภาพสตรีทคนไทย เป็นสมาชิกคอลเลกทีฟ Street Photo Thailand, Up 

Photographers และ Observe 
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ปูเป้มีบทบาททั้งการกดอนุมัติภาพให้สมาชิกทั่วไปและเป็นผู้สอนในกิจกรรม 
เวิร์คชอป ปูเป้ใช้บทบาทของแอดมินในการเสนอแนวทางการถ่ายภาพถ่ายข้างถนนที่มีอยู่หลากหลาย 
ผ่านการสอนเวิร์คชอปและการกดอนุมัติ กดไลก์ภาพหรือช่วยคอมเมนต์ใต้ภาพสำหรับภาพที่ตน
มองเห็นว่ามีศักยภาพ เพื่อให้โพสต์ของภาพนั้นเป็นที่สนใจ และอยากให้กำลังใจในการพัฒนางาน
ต่อไปกับเจ้าของผลงานภาพถ่ายนั้น ๆ รวมถึงโพสต์ผลงานภาพถ่ายของตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างในแนว
ทางการถ่ายอื่น ๆ ด้วย โดยข้อดีของการได้เข้ามาเป็น 1 ในสมาชิกศิลปินช่างภาพ กลุ่ม Street 
Photo Thailand ปูเป้มีมุมมองว่า คือการเพิ่มโอกาสในการมีงานแสดงผลงานภาพถ่าย (Exhibition) 
ได้จัดทำหนังสือภาพถ่ายร่วมกับศิลปินช่างภาพคนอื่น ๆ การมีสังคม (Connection) ในวงการกลุ่ม
ศิลปินช่างภาพ สำหรับหน้าที่การทำงานของกลุ่ม จะมีการประกาศ การโหวตลงความเห็น ในกลุ่มเฟ
ซบุ๊ก ที่หนิงได้ตั้งแยกไว้เฉพาะสำหรับแอดมิน รวมไปถึงการนัดเจอตามร้านกาแฟ เพื่อคุยรายละเอียด
งาน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการนัดเจอเพ่ือพูดคุยที่ไม่ได้เป็นทางการ 

ส่วนของ Workshop เราเป็นทั้งคนที่ไปร่วม Workshop ตอนที่เค้าจัด Workshop 
และพอเป็นสมาชิกก็เป็นคนสอน Workshop เองตอนหลัง มันจัด 2 รอบ 2 ครั้ง ใน
ปี 2018 เมื่ อปี  2015 เป็นผู้ เข้ าร่วม Workshop แต่  2 ครั้งในปี  2018 เป็นผู้  
Workshop ให้ ปี 2015 ที่เป็นผู้เข้าร่วม ตอนนั้นมีคนเข้าร่วมประมาณ 13 คน มัน
ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้ว พอตอนปีที่เรา Workshop ปี 2018 เค้ารับประมาณ 20 คน 
Max สุด 15-20 คน คนเต็มเร็วเพราะช่วงนั้นมันบูม มีรอบแรก 15 คน รอบสอง 20 
คน แต่ว่าตอนที่ Workshop ตัวเมนเทอร์จะมีอย่างน้อย 3 คนนะ ไม่งั้น Hold ไม่
อยู่ ซึ่งก็คือ Admin ในกลุ่มนั่นแหละ รายละเอียดงานจะมีการสรุปรวมกันก่อนใน
เมสเสจแชทเฟซบุ๊ก หรือว่าในกลุ่มเฟซของ Admin คือตั้งกลุ่มฟซบุ๊กแยกที่มีเฉพาะ 
Admin ประชุม ได้ข้อสรุปแล้วก็ค่อยไปโพสต์ประกาศในกลุ่ม  Street photo 
Thailand (ปูเป,้ การสัมภาษณ,์ 19 กรกฏาคม 2562) 

กิจกรรมออฟไลน์ที่สมาชิกศิลปินช่างภาพของกลุ่ม Street Photo Thailand 
พยายามร่วมกันในการผลักดันให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ คือการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพถ่าย และ
การจัดประกวดแข่งขัน โดยการจัดงานแสดงผลงานภาพถ่าย (Exhibition) ครั้งแรกของกลุ่ม แก็ป ได้
เชิญ ดาว วาสิกศิริ ซึ่งเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และมานิต ศรีวานิชภูมิ ศิลปิน
ภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์และบุกเบิกวงการภาพถ่ายร่วมสมัยของไทย และเป็นเจ้าของผลงานชุดภาพถ่าย 
“พิงค์แมน” (Pink Man) ร่วมเป็นเกสต์ (Guest) ที่มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงผลงานภาพถ่ายของ 
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (เสียชีวิตแล้ว) (โดยทางกลุ่มได้รับอนุญาตในการจัดแสดง) ซึ่งเป็นการนำโปร
ไฟล์ของทั้ง 3 คน ที่มีชื่อเสียงในฐานะศิลปินช่างภาพชั้นครู เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่ม Street 
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Photo Thailand นั่นคือ การรวมตัวกันของศิลปินช่างภาพชั้นครูและศิลปินช่างภาพรุ่นใหม่ ตลอด
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มในปี 2012 หรือ พ.ศ. 2551 กลุ่ม Street Photo Thailand ได้
พยายามรวบรวมช่างภาพที่มีแนวคิดหรือแนวทางการสร้างสรรค์ที่ตรงกับวงการภาพถ่ายข้างถนนเข้า
ไว้ด้วยกันมากขึ้นเพื่อพัฒนาวงการภาพถ่ายข้างถนน จนเกิดช่างภาพสตรีทหลายคนที่ทำผลงานในการ
ประกวดระดับโลกหลายรายการหลายสถาบัน และได้มาเป็นแอดมินของกลุ่ม ช่วยขับเคลื่อนวงการ
ศิลปะภาพถ่ายในไทย รวมถึงแบ่งปันความรู้การถ่ายภาพสตรีทกับสมาชิกทั่วไปในกลุ่มต่อไป 
 

4.3.2 สมาชิกทั่วไป (Member) 
สมาชิกทั่ วไปที่ กด เข้ าร่วมกลุ่ มสาธารณ ะ (Facebook Group) ของ Street Photo 

Thailand มีที่มาหลากหลาย บ้างก็รู้จักจากการความสนใจการถ่ายภาพเป็นทุนเดิม แล้วพบเห็น
ภาพถ่ ายข้ างถนนในอิน เทอร์ เน็ ต  เช่น  แฮชแท็ ก  (Hashtag) ใต้ภาพ  ที่ ใส่ ค ำว่ า  “Street 
Photography” จึงค้นหาในกูเกิล (Google) แล้วพบกลุ่มนี้จึงกดเข้าร่วม หรือบางคนรู้จักกับแอด
มินหรือเพื่อนที่เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะ Street Photo Thailand และพบเห็นภาพที่เพื่อนแชร์โพ
สต์ภาพถ่ายจากกลุ่ม Street Photo Thailand บนเฟซบุ๊กอีกทีหนึ่ง อย่างไรก็ตามสมาชิกมีที่มาที่
ต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันภายใต้กฎระเบียบของกลุ่มสาธารณะ Street Photo Thailand ได้เป็น
อย่างดี 

1)  เข้าร่วมกลุ่มจากการรู้จักแอดมิน 
“อี่” (วรันย์ ศิริประชัย) คือกรณีที่รู้จักกลุ่ม Street Photo Thailand จากโอ๊ค ซึ่ง

เป็นสมาชิกศิลปินช่างภาพและแอดมินของกลุ่ม โอ๊คได้โพสต์ภาพถ่าย และแชร์ภาพจากกลุ่ม
สาธารณะ Street Photo Thailand มาที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งอี่ เป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กร่วมกันกับ
โอ๊ค และรู้จักกันเป็นการส่วนตัวจากการทำงานที่เดียวกัน เมื่อพบเห็นภาพที่แชร์มานั้น จึงรู้สึกสนใจ
ว่าคือภาพประเภทอะไร เพราะมีมุมมองที่แปลก ดูถ่ายยาก ต้องใช้ไอเดีย และน่าดึงดูดมากสำหรับอี่ 
ซึ่งอี่ไม่เคยรู้จักภาพถ่ายประเภทนี้มาก่อน จึงทักถามกับโอ๊คและได้รู้จักกับกลุ่ม Street Photo 
Thailand หลังจากนั้น อี่ ได้เพสต์ภาพถ่ายของตนเองอยู่เรื่อย ๆ ในกลุ่มสาธารณะ จนได้รับการแอพ
พรูฟจากแอดมินในที่สุด จุดประสงค์ในการโพสต์ภาพก็เพื่อต้องการรับรู้ว่าคนอื่นคิดเห็นอย่างไรกับ
ภาพของตนบ้าง และเป็นเหมือนการเช็คว่าตนถ่ายมาถูกทางและเข้าข่ายภาพถ่ายข้างถนนหรือไม่ ซึ่ง
กว่าจะพัฒนาฝีมือจนถ่ายมาถูกทางในแบบที่แอดมินยอมรับและเข้าเกณฑ์ของกลุ่ม Street Photo 
Thailand นอกเหนือจากการศึกษาภาพของสมาชิกคนอื่น ๆ ที่โพสต์ในกลุ่ม ตามอ่านคอมเมนต์ของ
แอดมินที่ให้คำแนะนำ อี่ได้สมัครเข้าร่วมเวิร์คชอปกับทางกลุ่มด้วย ซึ่งเวิร์คชอปแรกคือ “Street 
Burns” เป็นงานที่ Street Photo Thailand จัดร่วมกับช่างภาพจากคอลเลกทีฟ Burn My Eyes 
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(อ้างอิงภาพที่ 4.20) หลังจากนั้นจึงเข้าร่วมเวิร์คชอปทั้งของแรมมี่และไอซ์ และติดตามเข้าร่วมทุก
กิจกรรมที่ทางกลุ่มจัด  

เห็นจากในเฟซบุ๊ก จริง ๆ เพราะพี่โอ๊ค กับพี่ระเบิด พี่เขาเป็นสายโฆษณา แล้วเขา
เป็นเพื่อนพี่อี่อยู่แล้ว แล้วพอเวลาเขาโพสต์ภาพ คือเหมือนพี่โอ๊คอยู่วงการนี้มาก่อน
ประมาณหนึ่ง แล้วพี่เห็นงานเขา เฮ้ยทำไมดีจัง รู้สึกแบบมันดูมีอะไรที่แตกต่างจาก
ภาพทั่วไป รู้สึกน่าสนใจ ก็เลยเริ่มศึกษา คือตอนนั้นพี่อี่ถ่ายรูปไม่เป็นเลย ไม่เคยใช้
กล้องเลย แต่ชอบเสน่ห์ของภาพ มันเหมือนมันมีอะไรที่แตกต่าง มันทำให้เราต้องคิด 
คือเอาจริง ๆ สตรีทถ่ายยากมาก เพราะว่ามันเหมือนมันต้องใส่ไอเดีย หรือความเป็น
เราเข้าไปในภาพ พี่ก็เลยรู้สึกว่ามันแตกต่าง (อี่, การสัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 
2562) 

 
ภาพที่ 4.20  แสดงโปสเตอร์เวิร์คชอป “Street Burns” 
แหล่งที่มา: "Bangkok Street Photography Festival 2018," (2018). 
 

2)  เข้าร่วมกลุ่มเพื่อต้องการมีงานอดิเรก 
“เจมส์” เริ่มต้นจากการไม่เคยรู้จักภาพถ่ายข้างถนนเหมือนกับอี่ แต่เนื่องจาก

ความเครียดจากการทำงาน เมื่อมีเวลาว่างต้องการมีกิจกรรมหรืองานอดิเรกทำ ซึ่งตอนนั้นเจมส์ยังไม่
มีกล้อง การถ่ายภาพถ่ายข้างถนนจึงตอบโจทย์ที่สามารถใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนถ่ายที่ไหนก็ได้ แต่
ก่อนที่เจมส์จะมาถ่ายภาพประเภทนี้ ได้เริ่มจากการเข้าอินเทอร์เน็ตหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
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ก่อน ติดตามไลก์แฟนเพจเฟซบุ๊กที่สอนถ่ายภาพ และได้ร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายกับทางเพจ ซึ่งแอด
มินเพจนั้นเห็นผลงานของเจมส์จึงแนะนำกลุ่ม Street Photo Thailand ให้เจมส์ไปติดตาม เพราะ
มองว่าภาพที่เจมส์ถ่ายมีลักษณะในแนวทางของภาพสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน เจมส์ได้เข้าร่วมกลุ่ม
สาธารณะ ในปี 2017 หรือ พ.ศ. 2559 ในช่วงที่กลุ่มมีกิจกรรมประกวดภาพถ่าย Young Street 
Photography Contest 2017 (อ้างอิงภาพที่ 4.21) ซึ่งเจมส์ได้ส่งภาพและได้เข้ารอบไฟนอลลิส 
(Finalist) 20 คน ซึ่งคนที่ได้เข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโฟโต้วอร์ค (Photo Walk) ต่อเพื่อ
ถ่ายภาพตามโจทย์และคัดหาอันดับ 1 ต่อไป มากกว่านั้นยังเข้าร่วมกิจกรรม “เมืองรองต้องลอง ใน
แบบสตรีทโฟโต้” ที่กลุ่ม Street Photo Thailand จัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ซึ่งเจมส์จับฉลากได้ไปถ่ายที่จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสมาชิกทั่วไปที่สมัครเข้ามา กิจกรรมนี้จะมีแอดมินก
ลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มในการเดินถ่ายภาพ จึงทำให้เจมส์ได้รู้จักกับกลุ่มแอดมิน เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ 
และอยากได้รับความรู้จากแอดมินต่อไปในกิจกรรมอื่น ๆ 

ตอนแรกผมไม่รู้จักสตรีทเลย ช่วงนั้นว่างแล้วคิดว่าอยากทำอะไร อยากมีกิจกรรม 
ยังไม่มีกล้องมีแค่มือถือ เลือกถ่ายรูปเพราะอย่างน้อยเราก็มีโทรศัพท์ เดินไปถ่าย
ตรงไหนก็ได้ ถ้าตอนแรก ๆ ก็เหมือนรีเชคว่าถ่ายถูกมั้ย หลัง ๆ มาที่โพสต์ เหมือน
แค่ร่วมสนุกเฉย ๆ สนุกอย่างเดียวเลย ตอนแรกมันจะมีความซีเรียจของเราเองว่า 
มันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะ ถ้าผ่านก็คือโอเค ถ้าไม่ผ่านเราก็จะมีความซีเรียจอยู่ แต่พอ
หลัง ๆ มา พอรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบถ่ายอะไร หมายถึงว่าสามารถเลือกที่จะ
ถ่ายอะไรได้ เราก็ไม่ค่อยจะส่งรูปไปให้เขามาตัดสิน คือถ้าได้ก็โอเค ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร 
(เจมส์, การสัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562) 
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ภาพที่ 4.21  แสดงโปสเตอร์งานประกวดภาพถ่าย Young Street Photography Contest 2017 
แหล่งที่มา: The Jam Mag. (2017).  

  3)  เข้าร่วมกลุ่มจากการพบภาพสตรีทบนเฟซบุ๊ก 
“รัฐ” รู้จักกลุ่ม Street Photo Thailand จากการเห็นเพื่ อนบนเฟซบุ๊กแชร์ 

(Share) บทสัมภาษณ์และภาพถ่ายของทวีพงษ์ ปทุมวงษ์บนหน้าฟีด2 (Feed) (อ้างอิงภาพที่ 4.22) ได้
เห็นผลงานภาพถ่ายแล้วรู้สึกสนใจมาก ซึ่งทวีพงษ์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเคยร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่ม 
Street Photo Thailand รัฐจึงตามไปกดเข้าร่วมกุล่มสาธารณะ ซึ่งก่อนหน้านี้ รับชื่นชอบการ
ถ่ายภาพอยู่แล้ว เพียงแต่ถ่ายภาพประเภทอื่น ๆ เช่น ภาพถ่ายบุคคล ภายถ่ายทิวทัศน์  เมื่อพบเห็น
ผลงานภาพถ่ายในกลุ่ม Street Photo Thailand จึงรู้สึกสนใจในตัวภาพถ่ายประเภทนี้มากว่ามุม
แบบนี้ถ่ายแบบนี้ได้อย่างไร จังหวะโมเมนต์ของภาพถ่ายได้แบบนั้นได้อย่างไร เป็นต้น รัฐใช้เวลานาน
พอสมควรกว่าภาพจะผ่านการแอพพรูฟจากแอดมิน ซึ่งในช่วงที่รัฐเข้ามาการแอพพรูฟจากแอดมินยัง
ไม่มีการโพสต์ใต้ภาพว่าเป็นแอดมินคนไหนที่กดให้ และด้วยความที่สมาชิกทั่วไปยังมีไม่มากการ
คัดเลือกถือว่าเข้มข้นมากสำหรับรัฐ หลังจากพยายามศึกษาด้วยตกเอง จึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
เวิร์คชอป พัฒนาฝีมือจนภาพผ่านการแอพพรูฟจากแอดมิน และมีภาพที่ถูกหนิงพิน (Pin) ไปอยู่บน

 
2 ฟีด (Feed)  คือ รายการเรื่องราวอัพเดตอย่างต่อเนื่องที่อยู่หน้าหลักของเฟซบุ๊ก ประกอบ

ไปด้วย การอัพเดตสถานะ รูปภาพ วีดีโอ ลิงก์ และการกดถูกใจของผู้คน แฟนเพจ และกลุ่มที่เรา
ติดตามบนเฟซบุ๊ก 
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เว็บไซต์ในส่วนของ SPT Pool รัฐจึงรู้ว่ากลุ่มมีเว็บไซต์หลักนอกเหนือจากกลุ่มสาธารณะนี้ด้วย 
นอกจากนี้รัฐยังได้สังคมเพื่อนสมาชิกทั่วไปในกลุ่ม ได้รู้จักกับ อี่ และ เจมส์ จากงานเวิร์คชอป และยัง
เป็นคนที่คอยชักชวนเพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ  ให้มารู้จัก จับกลุ่มนัดกันไปถ่ายภาพ และช่วยกันให้
คำแนะนำวิธีการถ่ายกับสมาชิกทั่วไปที่เข้ามาใหม่ในกลุ่มสาธารณะ เช่นเดียวกับ อี่  

เราเป็นคนที่อยากรู้อะไรเราทักไปหาเขา ทักไปถามเขา คือรู้จักแบบพูดคุยกันเฉย ๆ 
แต่ไม่ได้สนิท เริ่มจะมีสนิท ๆ กันก็ตอนที่เวิร์คชอป กับพวกที่มาเวิร์คชอปด้วยกัน ก็
เลยทำให้เรารู้จักคนเยอะขึ้น มีกลุ่มไลน์กัน อาจจะด้วยไลฟ์สไตล์เหมือนกัน เอาง่าย 
ๆ คือจริตตรงกัน คุยกันรู้เรื่อง เลยเกิดเป็นกลุ่มขึ้นมา กลุ่มไลน์เมมเบอร์ด้วยกัน 
ไม่ใช่พี่แอดมินนะ ก็จะเป็นพวกเจนเนอเรชันนี้ มีนัดไปถ่ายรูปด้วยกัน สมมติว่าวันน้ี
พี่มาเดิน พี่ก็จะบอกวันนี้มาเดินนะใครจะมาก็มา หรือว่ามีอีเวนท์ (Event) ก็จะนัด
กัน ในกลุ่มส่วนมากจะคอมเมนต์กับคนที่รู้จักกันเอง สมมติว่าน้องที่เรารู้จัก เห็นรูป
เราก็จะแบบ อันนี้ทำตรงนี้เพิ่มมั้ย จัดคอมโพ (Composition) อย่างนี้แทนมั้ย 
แนะนำกับคนที่รู้จักกันเองนะ กับคนที่เราไม่รู้จัก เราคิดว่าเราไม่ได้แบบ Expert เท่า
เขามั้ย กลัวไปแนะนำคนอื่นผิด กับคนที่รู้จักก็เข้าไปเมนต์เล่น กวนตีนใส่ เฉพาะกับ
คนที่รู้จักนะ ถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวโดนเขาด่า ส่วนพวกคอมเมนต์ดรามา ก็ไม่เอาตัวเองเข้า
ไปอยู่ในนั้น (รัฐ, การสัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2562) 

 
ภาพที่ 4.22  “Headless Dog” ถ่ายโดย ทวีพงษ์ ปทุมวงษ ์
แหล่งที่มา: "คยุหลังเลนส์ กบั “ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์” ชา่งภาพสตรีทไทยในเวทีระดับโลก," (2019). 
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ในกรณีของ อี่ เจมส์ และ รัฐ จะพบว่าหลังจากที่กดเข้าร่วมกลุ่มเพราะสนใจในตัว
ภาพถ่ายข้างถนน จึงต้องการศึกษาวิธีการถ่าย รู้สึกท้าทายกับการโพสต์ภาพว่าจะได้รับการแอพพรูฟ
หรือไม่ เพราะแอดมินมีระดับความเข้มข้นของการคัดกรองภาพด้วยการคัดไปพินบนอินสตาแกรมอีก
ด้วย เช่นเดียวกัน กับกรณีของ  “แป๋ง” “เหลิม” และ “อุย” 

4)  เข้าร่วมกลุ่มเพราะสนใจกล้องและการถ่ายภาพ 
“แป๋ง” จุดเริ่มต้นจากความสนใจกล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless) จึงฝึกการถ่ายรูป

ประเภทต่าง ๆ ด้วยการเดินไปถ่ายที่ต่าง ๆ และเข้าใจว่าการนั่งรถออกไปถ่ายตามท้องถนนก็ถือเป็น
ภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนแล้ว ซึ่งแป๋งได้พบเห็นคำนี้บ่อยจากการตั้งแคปชัน (Caption) 
ภาพของเพื่อนบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจเฟซบุ๊กภาพถ่ายกลุ่มต่าง ๆ รวมไปถึงอินสตาแกรม มักจะพิมพ์คำ
ว่า “สตรีท” หรือ “Street Photography” เพื่อนของแป๋งจึงแนะนำอินสตาแกรมกลุ่ม Street 
Photo Thailand ให้แป๋งกดติดตาม (Follow) หลังจากนั้นจึงได้ค้นหาเกี่ยวกับกลุ่ม และกดเข้าร่วม
กลุ่มสาธารณะ อย่างไรก็ตามในส่วนของเว็บไซต์ แป๋งรับรู้ในภายหลังว่ากลุ่มมีเว็บไซต์หลักด้วย 
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปที่จัดโดย “จ็อบ” (เจษวิชาญ เชาวน์ดี) 1 ในแอดมินกลุ่ม Street 
Photo Thailand ซึ่งแม่ของแป๋งทราบข่าวการเวิร์คชอปจากเฟซบุ๊กและส่งลิงก์ (Link) การรับสมัคร
ให้กับแป๋ง จึงเป็นกิจกรรมออฟไลน์แรกของแป๋งที่ได้เข้าร่วม และติดตามเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง จนได้มารู้จักกับ อี่ เจมส์ และ รัฐ  

เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ทุกคนอยากมีตัวตน ทุกคนอยากมีเพื่อน ที่มีความชอบ
เหมือนกัน อยู่ด้วยกัน จุดรวมตัวของคนที่มีเทสเดียวกัน มีคนตั้งคำถามประเด็น
เหมือนกัน เหมือนเล่นดนตรีเราก็ไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวคนเดียว มันก็เล่นได้แหละ
แต่สุดท้ายดนตรีมันก็ต้องอยู่กันเป็นวง การทำงานเราก็ไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัว
คนเดียว เราก็ต้องมีสมาชิกมีเพื่อน กลุ่มถ่ายรูปก็เหมือนกัน มันก็เป็นการรวมตัวคน
ที่ชอบเหมือนกันมาอยู่ด้วยกัน มันก็คือเหตุผลที่มีกลุ่มนี้ขึ้นมา การก่อต้ังกลุ่มมันก็คือ
คนที่ชอบทำงานเหมือนกันอยู่ด้วยกัน แล้วก็ตัดสินใจตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา  (แป๋ง, การ
สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 

“อุย” (คือคนที่มีงานอดิเรกเป็นการถ่ายภาพอยู่แล้ว จึงมักติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊ก
เกี่ยวกับกลุ่มกล้อง อย่างเช่น โซนี่ (Sony) ติดตามดูคลิปยูทูป (Youtube) ช่างภาพที่รีวิวกล้อง และ
มักได้ยินคำว่าสตรีท โฟโตกราฟีอยู่เสมอ ได้ยินบ่อยขึ้นจึงสงสัยว่าเป็นภาพแบบใดกันแน่ จึงเริ่มค้นหา
คำนี้บนเฟซบุ๊ก และพบกลุ่ม Street Photo Thailand ศึกษาดูรูปในกลุ่มสาธารณะจนพบภาพของ
ทวีพงษ์ บวกกับได้เห็นบทสัมภาษณ์ของทวีพงษ์ที่ได้รางวัลในต่างประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้อุยสนใจ
ไปค้นหาที่เว็บไซต์ของ Street Photo Thailand ว่ามีสมาชิกศิลปินช่างภาพคนใดอีกบ้าง เพื่อตาม
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ศึกษาภาพถ่ายของศิลปินช่างภาพแต่ละคน อุยพบว่าทุกคนมีผลงานที่โดดเด่นและมีรางวัลเป็นตัวกา
รันตีความสามารถ ดังนั้นการถูกแอพพรูฟภาพจากแอดมินสำหรับอุยคือสิ่งที่สร้างความภูมิใจ 
โดยเฉพาะหากภาพของตนเองถูกพินไปที่อินสตาแกรม หรือถูกแอดมินคนที่ตนชื่นชอบผลงานเป็น
พิเศษกดแอพพรูฟให้ เพราะเคารพในผลงานของแอดมินและเป็นความภูมิใจที่ถูกแอดมินยอมรับใน
ผลงานของตน ดังบทสัมภาษณ ์

ยอมรับตัวแอดมินครับ คือส่วนหนึ่งเราดูที่ผลงานของกลุ่มซะมากกว่า ทั้งการคัดรูป
หรือแม้กระทั่งตัวงานของตัวบุคคลเอง งานของพี่ทวีพงษ์ งานของพี่หนิง งานของพี่
โอ๊ค พี่โอ๊คเองก็ผ่านการประกวดและได้รางวัลมาเยอะมาก คือในระดับนี้แล้วอ่ะ ใน
สายตาเขา มันมีประสบการณ์ที่มากกว่า การมองรูปก็จะการันตีให้เราได้มากกว่า 
เราเลสเปก (Respect) ในผลงานเขานะของทุกคนว่างานเขาดี เพราะอีกอย่างนึง 
การคัดเลือกเมมเบอร์เข้าไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เขาก็ต้องดูงานว่า คนๆ นั้นรูปเป็น
ยังไงบ้าง สไตล์ ผลงาน ความสม่ำเสมอ เป็นตัวการันตีอยู่แล้วว่าเขาเข้าไปอยู่ในที่นี้
ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นสายตาของตัวเขาเองที่คอยกดแอพพรูฟรูปให้ มันก็น่าจะ
เป็ นตั วช่ วย เราว่ารูปนั้ นมันดี  แล้ วก็ รูปมั นสามารถเอาไปทำอะไรต่อ ได้  
(อุย, การสัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2564) 

5)  เข้าร่วมกลุ่มจากความต้องการสร้างงานศิลปะ 
“เหลิม” รู้จักกลุ่ม Street Photo Thailand จากการเห็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กแชร์ที่

หน้าฟีดเช่นเดียวกับรัฐ จึงเกิดความสงสัยว่าเป็นภาพถ่ายประเภทใด และด้วยความที่ตนเรียนจบและ
ทำงานสายศิลปะมา จึงมีความต้องการอยากสร้างงานศิลปะอยู่ แต่ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ต้องออกแรงมาก
นัก เนื่องจากงานประจำที่ตนทำนั้นมีเวลาได้พักผ่อนน้อยอยู่แล้ว ดังนั้นการถ่ายภาพสตรีทจึงตอบ
โจทย์ เพราะเป็นการเน้นใช้มุมมอง ไอเดียในการสร้างสรรค์ภาพ ด้วยกล้องชนิดใด สถานที่ใด เวลาใด
ก็ได้ จึงตัดสินใจกดเข้าร่วมกลุ่มสาธารณะและศึกษาอย่างจริงจัง โดยเหลิมชื่นชอบและเรียนรู้งานจาก
แรมมี่โดยเฉพาะ เนื่องจากภาพถ่ายของแรมมี่มีเรื่องของการจัดแสง และมุมมองภาพถ่ายเหมือนฉาก
หนัง ซึ่งเหลิมเรียนจบประติมากรรม และทำงานในสายภาพยนตร์ ความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตนทำจึงเป็น
เหตุผลที่ชอบเป็นพิเศษ  

สตรีทมันจึงน่าสนใจเพราะแพชชันเรามันไปทางฟายอาร์ตมากกว่า ผูกพันกับกลุ่ม
มั้ย แน่นอนครับ ต้องผูกพันแน่นอน เพราะว่าเรา ถ่ายรูปสตรีทเป็นก็เพราะกลุ่มนี้ 
ได้รู้จักสตรีท ทุกอย่างที่เป็นสตรีท เราได้จากกลุ่มนี้ล้วน ๆ เลย ถ้าหายไปก็ใช้คำแค่
ว่าใจหาย แต่ว่าก็ต้องมารอดูเหตุผลว่าที่หายไปมันเป็นเพราะอะไร กับแอดมินก็
สามารถคุยได้ เจอกันได้ กับคนที่เราสนิทๆ ก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กันเหมือนเดิม ไม่มี
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อะไรเปลี่ยนแปลง เป็นกลุ่มที่แอดมิน มีปฏิสัมพันธ์กับเมมเบอร์พอสมควร ทั้งเรื่อง
งานทั้งเรื่องความชอบอะไรหลายอย่าง ทำงานอะไรก็คล้าย ๆ กัน เพราะอย่างพี่โอ๊ค
ก็เป็นอาร์ตได (Art Direction) พี่ระเบิดก็เป็นครีเอทีฟ อยู่ในวงการเดียวกัน พีอ่ี่ก็ทำ
โปรดักชั่น (เหลิม, การสัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2564) 

4.4 การสื่อสารของกลุ่ม Street Photo Thailand  

4.4.1 การสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
การสื่อสารภายในกลุ่มทั้งออนไลน์และการเจอกันในงานกิจกรรมออฟไลน์แสดงให้เห็น

ถึงพัฒนกาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ผู้วิจัยได้สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมทั้งในกลุ่มสาธารณะ 
และงานออฟไลน์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฟโต้วอร์ค “สแนปXสนุก” ในวันที่ 16-17 มิถุนายน  2562 
(อ้างอิงภาพที่ 4.23) งานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “หัวลำโพง” ผลงานภาพถ่ายของแรมมี่ ในวันที่ 16 
มิถุนายน 2562 (อ้างอิงภาพที่  4.24) กิจกรรมทอร์ค (Talk) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานฺ Bangkok 
Street Photo Festival 2020 ในวันที ่21-23 กุมภาพันธ์ 2563 (อ้างอิงภาพที่ 4.25) 

 
ภาพที่ 4.23  ภาพการประชาสัมพันธ์กิจกรรม สแนปxสนกุ 
แหล่งที่มา: Street Photo Thailand (2019). 
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ภาพที่ 4.24  ภาพโปสเตอร์ นิทรรศการภาพถ่ายหัวลำโพง 
แหล่งที่มา: Kathmandu Photo Gallery (2019). 

 
ภาพที่ 4.25  กิจกรรมทอร์ค Street Photo Thailand Festival 2020 วันที่ 21-23 ก.พ. 2563 
แหล่งที่มา: Street Photo Thailand (2020a).  
  

ผู้วิจัยพบว่าสมาชิกทั่วไปส่วนใหญ่ที่พูดคุยกับแอดมินอย่างสนิทสนมคือกลุ่มที่เคยผ่านการเข้า
ร่วมเวิร์คชอป และเคยไปร่วมงานเปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายของแอดมินแต่ละคน บางคนเป็นแฟน
คลับผลงานของศิลปินช่างภาพ โดยบางคนทักทายกับแอดมินด้วยการนำภาพถ่ายให้แอดมินช่วย
วิจารณ์ บางคนถามถึงแนวคิดการสร้างงานของแอดมิน ซึ่งแอดมินช่วยกันอธิบายและให้ความรู้ด้าน
ภาพถ่ายเป็นอย่างดี “อี่” ซึ่งเป็นสมาชิกทั่วไปได้เล่าว่า สมาชิกในกลุ่มจะมีทั้งขาจรและขาประจำ ขา
จรจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาดูภาพหรือโพสต์ภาพในกลุ่มสาธารณะ ในขณะที่ขาประจำจะเป็นคนที่เจอกัน
ทุกกิจกรรมออฟไลน์ที่กลุ่มจัดขึ้น ซึ่งเมื่อมีคนหน้าใหม่เข้ามา สมาชิกทั่วไปจะทราบโดยทันที ซึ่งทั้ง
แอดมินและสมาชิกทั่วไปขาประจำก็มักจะเข้าหาสมาชิกใหม่เพื่อทักทายพูดคุย เนื่องจากมีความรู้สึก
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ยินดีกับการที่มีคนเข้ามาสนใจภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนมากขึ้น และพร้อมจะให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการถ่ายภาพสตรีท เนื่องจากมีประสบการณ์ที่ดีจากการได้รับความรู้จากสมาชิกคนอื่น ๆ มา
ก่อน จึงอยากส่งต่อสิ่งเหล่านี้เช่นกัน 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มสมาชิกทั่วไปทั้ง 6 คน ต่างยอมรับว่าหลังจากได้เข้ากลุ่มมาแล้ว ทำให้
หลงไหลการถ่ายภาพถ่ายข้างถนนมากขึ้น เพราะชีวิตการทำงานในแต่ละวันที่สร้างความเครียด การ
ถ่ายภาพสตรีทจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยเยียวยา อีกทั้งผลจากการตามเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่ม จึงทำ
ให้มีเพื่อนมีสังคมจากกลุ่ม Street Photo Thailand เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการชวนกันนัดถ่ายรูป นัดเจอกันเพื่อไปเที่ยว กินข้าว รู้สึกสนิทใจกันกลายเป็น
กลุ่มเพื่อนที่ชวนกันคุยกันในเรื่องทั่วไปนอกเหนือจากเรื่องภาพถ่ายแล้ว นอกจากสนิทกับกลุ่มสมาชิก
ทั่วไปแล้ว แม้แต่กับแอดมินเอง สมาชิกทั่วไปมองว่าแอดมินกลุ่ม Street Photo Thailand เป็นมิตร
และมีความยินดีในการให้ความรู้เป็นอย่างดี สามารถทักถามความเห็นได้ จากการได้รับความ
ช่วยเหลือ และมีความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม ทำให้สมาชิกทั่วไปเองรู้สึกยินดีที่จะแชร์หรือให้คำแนะนำกับ
สมาชิกทั่วไปคนอื่น ๆ ที่เข้ามาใหม่เช่นกัน 

ต้องบอกก่อนว่าสตรีทมันจะมีขาจร กับขาประจำ มันจะมีขาจรที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่า เราไม่ใช่
ทาง แปปนึงก็ออกไป เขาจะไม่ได้อิน แต่ขาประจำ ก็จะเห็นกลุ่มนี้เรื่อย ๆ ไปเวิร์คชอปไหน 
หรือไปเดินที่ไหนก็จะหน้าเดิม ๆ ก็เลยรู้สึกว่าจริง ๆ สตรีทแคบนะ เพราะว่าคนที่เล่นจริง ๆ 
ไม่ได้เยอะ แต่คนที่มาโพสต์รูปอะขาจรเยอะ ก็คือเราจะคุ้นหน้ากันว่าใครเป็นคนที่เล่นบ่อย ๆ 
ขาจรที่มางานออฟไลน์ก็อาจจะมีบ้าง เหมือนเขาก็อาจเพิ่งเริ่มหัด เพิ่งเริ่มสนใจ ขอเรียนดู 
บางคนก็รู้สึกไม่ใช่ทาง ก็ไป (อี,่ การสัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562) 

การจัดกิจกรรมออฟไลน์จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกได้สร้างความสัมพันธ์ในโลกความ
เป็นจริงอีกทั้งยังสามารถสื่อสารเรื่องแนวทางการถ่ายภาพ รายละเอียดหรือประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่มี
โอกาสได้พูดบนพื้นที่ออนไลน์ “เจมส์” เล่าว่า เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์นั้นเพื่อที่จะได้
มีโอกาสทำความรู้จักกับสมาชิกทั่วไปคนอื่น ๆ และกับแอดมิน และยังส่งผลให้เจมส์มีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง เข้ากลุ่มสาธารณะ เพื่อดูภาพและโพสต์ภาพของตนเองทุกอาทิตย์ เพราะอยากมี
ส่วนร่วมกับสมาชิกที่ได้ทำความรู้จัก การส่งผลงานภาพประกวดกับทุกงานของ Street Photo 
Thailand รวมไปถึงเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายที่แอดมินจัด เนื่องจากเจมส์รู้สึกมีความ
ต้องการจริงจังกับการถ่ายภาพถ่ายข้างถนน การได้เข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์ของกลุ่ม ได้ไปพบปะกับ
สมาชิกศิลปินช่างภาพกลุ่ม Street Photo Thailand ตามงานต่าง ๆ จะทำให้เจมส์ได้ความรู้ แนวคิด 
มุมมองเทคนิคการถ่าย หรือลักษณะของ “ภาพที่ดี” ควรเป็นแบบไหน จากการแชร์ของศิลปิน
ช่างภาพตามงานเหล่านี้ มากกว่าการไปตามอ่านในกลุ่มสาธารณะ ดังบทสัมภาษณ์ 
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การจัด Exhibition ของกลุ่มแอดมินก็ได้ไป ทุกคนที่เขาจัดเลย คือผมจะตามงานอีเว้นท์ 
ตอนนั้นมีพี่ทวีพงษ์ที่ได้ออกบ่อย ๆ  ถ้าสตรีทโฟโตเขาไปที่ไหนผมก็จะตามไป คือเขาไม่ค่อย
พูดกันผ่านเฟซบุ๊กว่าการที่คุณจะถ่ายรูปที่ดี หรือเทคนิคของเขาคืออะไร มันไม่มี เราเลยต้อง
ไปฟังตรงนั้น เมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในเฟซบุ๊ก ก็ได้รู้จักกับเมมเบอร์ทั่วไปเวลาไปตาม
งาน หลัง ๆ ผมส่งรูปเข้าไปแล้วได้แอพพรูฟบ่อย ทุกคนที่รู้จักคือรู้จักกันในกลุ่ม แล้วพอไป
เจอกันในงานแบบนี้ มันเหมือนงานรวมญาติ พอทุกคนไป เจอก็อ๋อ คนนี้นี่เอง คือคุ้น ๆ กัน
ในเฟซบุ๊ก ผ่านการเห็นผลงานมาก่อน (เจมส์, การสัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562) 

อีกทั้ง “เหลิม” กล่าวว่า ตนมีประสบการณ์ที่แอดมิน เช่น จ็อบ จำผลงานของเขาได้ และ
คอยเข้ามาช่วยคอมเมนต์ให้คำแนะนำใต้ภาพอยู่เสมอ หรือแม้แต่สมาชิกทั่วไปคนอื่น ๆ เช่น แป๋ง ที่ให้
คำแนะนำ ช่วยดูภาพ คัดเลือกภาพก่อนโพสต์ในกลุ่มสาธารณะ เหลิมจึงรู้สึกว่า ตนสามารถถ่าย
ภาพถ่ายข้างถนนได้ดีอย่างทุกวันนี้เพราะกลุ่ม Street Photo Thailand ทั้งนี้ สิ่งที่ทำให้สมาชิกทั่วไป
ยังคงมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง คือความผูกพันธ์ที่มีกับสมาชิกในกลุ่มทั้งสมาชิกทั่วไปและกับ
แอดมิน โดยสมาชิกทั่วไปทั้ง 6 คนที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า กลุ่ม Street 
Photo Thailand มีการคัดกรองภาพอย่างเข้มข้น ส่งผลดีต่อการศึกษาภาพ เพราะในกลุ่มจะมีผลงาน
คุณภาพดีให้เข้ามาดู อีกทั้งการแอพพรูฟภาพจากแอดมินที่มีสไตล์ (Style) หลากหลาย รวมถึงกลุ่มมี
ความเคลื่อนไหวที่สมาชิกทั่วไปส่งภาพเข้ามาอยู่ตลอด จึงรู้สึกอยากเข้ามาดูในทุกวัน มากกว่านั้นแอด
มินกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกทั่วไปอยู่เสมอ คอยคอมเมนต์ตอบคำถาม หรือโพสต์ให้แนวคิด มุมมอง
การถ่ายอยู่เรื่อย ๆ ความเป็นกันเองของแอดมินเมื่อพบปะกันตามงานต่าง ๆ รวมไปถึงการชื่นชอบ
งานของแอดมินและต้องการติดตาม การได้มีสังคมกับคนที่ชอบอะไรเหมือนกัน มีกิจกรรมที่ชวนไปทำ
ด้วยกันได้ อย่างการถ่ายภาพถ่ายข้างถนน ล้วนเป็นเหตุผลที่สมาชิกทั่วไปยังอยากเป็นส่วนหนึ่งที่
ขับเคลื่อนกลุ่มให้ยังคงอยู่ต่อไป 
 

4.4.2 การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้กับบุคคลภายนอก 
1)  พื้นที่ในการเผยแพร่ภาพสตรีท ที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพได้ทุกชนิด 
ศิลปินช่างภาพซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกลุ่ม พยายามสื่อสารผ่านกิจกรรม

ออฟไลน์ รวมทั้งการสร้างกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้เกิดการแชร์ภาพถ่ายจากกลุ่มบนเฟซบุ๊กของสมาชิก
และผู้ใช้อื่น ๆ ที่พบเห็น เพื่อให้กลุ่มเป็นที่รู้จัก เพื่อขยายฐานสมาชิกให้มีจำนวนมากขึ้น จาก
จุดเริ่มต้นของกลุ่ม Street Photo Thailand ในปี พ.ศ. 2551 จนถึง ปัจจุบัน (2565) ยังคงเป็นกลุ่ม
ที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟ
ซบุ๊ก Street Photo Thailand มีมากถึง 1 แสนคน (ข้อมูลวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) ในส่วน
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ของหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กมีจำนวนคนกดไลก์ 25 ,068 คน (ข้อมูลวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)  
ทั้งนี้การถ่ายรูปเป็นกิจกรรมที่คนนิยมเป็นทุนเดิม แต่บางคนอาจไม่มีไอเดียว่าจะถ่ายอะไร  ภาพถ่าย
ข้างถนน จึงเป็นอีก 1 ไอเดียการสร้างสรรค์ภาพที่คนถ่ายตามได้ง่าย ในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟน ซึ่ง
กล้องถูกพัฒนาให้มีความคมชัดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาพถ่ายข้างถนนเป็นประเภทการถ่ายภาพที่ใช้
กล้องชนิดใด เวลาใด สถานที่ใดก็ได้ เพียงแค่สร้างความโดดเด่นจากเทคนิคและมุมมองของช่างภาพ
เท่านั้น ซึ่งการไม่จำกัดอุปกรณ์คือจุดเด่น ทำให้ฐานของสมาชิกนั้นกว้าง ไม่จำกัดแต่เพียงชนชั้นกลาง 
หรือผู้ที่มีฐานะ แต่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้มากขึ้น แม้มีเพียงโทรศัพท์ที่มีกล้อง ก็สามารถ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายสตรีทและมีส่วนร่วมในการโพสต์ภาพในกลุ่มนี้ได ้

2)  ชื่อเสียงของศิลปินช่างภาพ ผู้เป็นแอดมินในการคัดกรองภาพบนกลุ่ม 
มากไปกว่านั้นกลุ่ม Street Photo Thailand ถือเป็นคอลเลกทีฟที่รวมกลุ่มกันของ

ศิลปินช่างภาพกลุ่มแรกในไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักในต่างประเทศ เนื่องจาก ศิลปินช่างภาพแอด
มินของกลุ่มหลายคนได้คว้ารางวัลในเวทีการแข่งขันภาพถ่ายข้างถนนระดับโลก เช่น ทวีพงษ์ ปทุม
วงษ์ ได้รับรางวัลมามากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Miami Street Photography 
Festival 2014 (อ้างอิงภาพที่ 4.26) รางวัลชนะเลิศจากการประกวด EyeEm Awards 2014 ใน
หมวด Street Photography (อ้างอิงภาพที่  4.27) รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Street 
Shooting Around the World 2015 โดย The Los Angeles Center of Photography (LACP)  
จนถูกเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม Observe และ Up-Photographers และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 
ใน 20 ช่างภาพสตรีทที่ ทรงอิทธิพลที่ สุด ในปีค .ศ . 2015 หรือ พ .ศ . 2558  จากเว็บ ไซต์  
Streethunters.net 
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ภาพที่ 4.26  การประกวด Miami Street Photography Festival 2014 
แหล่งที่มา: "คยุหลังเลนส์ กบั “ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์” ชา่งภาพสตรีทไทยในเวทีระดับโลก," (2019). 

 
ภาพที่ 4.27  การประกวด EyeEm Awards 2014 ในหมวด Street Photography 
แหล่งที่มา: "คยุหลังเลนส์ กบั “ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์” ชา่งภาพสตรีทไทยในเวทีระดับโลก," (2019). 
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การกวาดรางวัลภาพถ่ายข้างถนนในระดับนานาชาติหลากหลายเวทีของทวีพงษ์ 
เป็นอีก 1 สาเหตุหลักที่ทำให้วงการการถ่ายภาพสตรีทในประเทศไทยกลับมาคึกคักมากขึ้น ยิ่งเป็น
กระแสที่คนให้ความสนใจ อีกทั้งการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับที่มาของการรู้จักและเริ่ม
ถ่ายภาพสตรีทของทวีพงษ์ ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าร่วมกิจกรรม “365 days in 2014” ของแฟนเพจ
เฟซบุ๊ก Street Photo Thailand  ซึ่งโพสต์ภาพถ่ายในกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ส่งผลให้
กลุ่ม Street Photo Thailand เป็นที่รู้จักมากขึ้นตามไปด้วย หลังจากนั้นยังมี “ปูเป้” ซึ่งเป็นศิลปิน
ช่างภาพผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ทั้งทวีพงษ์ และ ปูเป้  ยังมีสมาชิกอีกหลาย
คนที่ได้ไปแสดงผลงานและทำผลงานในการประกวดระดับโลกอีกหลายรายการ จากจุดเริ่มต้นที่ได้เข้า
มาป็น 1 ในสมาชิกทั่วไป ที่เข้ามาเรียนรู้ ดูภาพ และโพสต์ภาพของตนเองในกลุ่มสาธารณะของ 
Street Photo Thailand  ซึ่งทัง้สมาชิกศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไปต่างมีส่วนสร้างชื่อเสียงให้กับ
วงการภาพถ่ายในประเทศไทย และมีส่วนทำให้กลุ่ม Street Photo Thailand เป็นที่รู้จักในวงการ
ภาพถ่ายต่างประเทศ โดยหนังสือ “Photography In Southeast Asia: A survey” ได้กล่าวไว้ว่า 
กลุ่ม Street Photo Thailand ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการภาพถ่ายข้างถนน และเป็นความ
เคลื่อนไหวที่สร้างการตื่นตัวในการสร้างผลงานศิลปะภาพถ่าย ที่ขับเคลื่อนวงการศิลปะในประเทศ
ไทย (Zhuang Wubin, 2016) 

ส่วนที่ 2 การสร้างและรับรู้ความหมายสัญลักษณ์ของสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand 
การศึกษาในส่วนนี้ผู้วิจัยศึกษาจากการวิเคราะห์เนื้อหาคบคู่กับการสัมภาษณ์ และการสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์ของกลุ่ม Street Photo Thailand รวมถึงสังเกตใน
กลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ผู้วิจัยพบว่าผลการวิจัยสอดคล้องกัน ในส่วนของแพลตฟอร์ม
ออนไลน์กลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก ไม่พบสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อเป็นตัวบ่งบอกความเป็นเรา
แบบเป็นทางการ (Official) เช่น โลโก้ (Logo) เครื่องหมาย วัตถุ หรืออุปกรณ์ใด ๆ  อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยพบสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อการสื่อสารกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม สมาชิกทั้งศิลปินช่างภาพและสมาชิก
ทั่วไปได้สร้างความหมายและรับรู้สัญลักษณ์ผ่านการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ทั้งจากการสร้างสัญลักษณ์
ผ่านบทบาทแอดมินของศิลปินช่างภาพ และการรับรู้ความหมายจากการสังเกตและคลุกคลีอยู่ในกลุ่ม
ในช่วงเวลาผ่านไประยะหนึ่งของสมาชิกทั่วไป รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความหมายจากการพิมพ์คอม
เมนต์พูดคุยกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มสาธารณะ และการพูดคุยผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) 
ของศิลปินช่างภาพ อย่างไรก็ตามพบว่า สิ่งที่เป็นประเด็นถกเถียง พูดคุย และตั้งคำถามกันโดยตลอด
ระหว่างสมาชิกทั่วไปและศิลปินช่างภาพคือ “ภาพถ่ายสตรีท” หรือภาพถ่ายข้างถนน (Street 
Photography) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) ที่สมาชิกต่างต่อรอง แลกเปลี่ยนความหมาย รับรู้
และแสดงออกผ่านการโพสต์ภาพถ่ายของตนในกลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก Street Photo 
Thailand 
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ทั้งนี้ผู้วิจัยพบสัญลักษณ์ที่มีการสร้างและรับรู้ความหมายภายในกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 

4.5  ภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) 
4.5.1  ความหมายของภาพสตรีท 
4.5.2  “ภาพที่ด”ี สำหรับภาพสตรีท 
4.5.3  เทคนิคการถ่ายภาพสตรีท 

4.6  สัญลักษณ์ที่สมาชิกใช้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
4.6.1  “SPT” (เอสพีท)ี 
4.6.2  “Approved” (แอพพรูฟ) 
4.6.3  “PIN” (พิน) 

 

4.5 ภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) 

ผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดการสร้างและรับรู้ความหมายสัญลักษณ์ “ภาพถ่ายสตรีท” ระหว่าง
สมาชิก ออกเป็น 3ประเด็น ดังน้ี 

4.5.1 ความหมายของภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) 
ความหมายหรือคำจำกัดความของภาพถ่ายข้างถนน “หนิง” ซึ่งเป็นศิลปินช่างภาพผู้ก่อตั้งกลุ่ม ได้
เขียนอธิบายไว้ในส่วนของ “เกี่ยวกับ” (About) บนแพลตฟอร์มกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) 
จุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ทราบกฎและเงื่อนไขของลักษณะภาพถ่ายที่สมาชิกจะสามารถโพสต์
เผยแพร่และผ่านการอนุมัติจากแอดมินกลุ่ม โดยยึด 3 เกณฑ์หลักคือ 

1)  ภาพที่ไม่มีการจัดฉาก กล่าวคือการถ่ายภาพที่ไม่มีการแต่งเติม ถ่ายอย่างไรได้มา
อย่างนั้น (Straight Photography) 

2)  ถ่ายในที่สาธารณะ  
3)  มีความคิดสร้างสรรค์ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งจากศิลปินช่างภาพที่เป็นแอดมินและสมาชิกทั่วไป รวมทั้ง 12 คน 
พบว่าทุกคนรับรู้ความหมายหรือคำจำกัดความของภาพถ่ายข้างถนนในทิศทางเดียวกันว่ามี 3 เกณฑ์
หลักนี้ สอดคล้องตามที่ตามที่ศิลปินช่างภาพที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มได้เขียนอธิบายไว้ อย่างไรก็ตาม การ
ตีความของคำว่า “ไม่จัดฉาก” “ที่สาธารณะ” และ “ความคิดสร้างสรรค์” อาจมีความแตกต่างกัน
ออกไปและยังไม่ชัดเจนสำหรับสมาชิกใหม่ที่เริ่มหัดถ่ายและเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ โดยมักมีการคอม
เมนต์ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำจำกัดความของภาพถ่ายข้างถนน เช่น การใช้แฟลชถือเป็นการจัดฉาก
หรือไม่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไป ให้มุมมองในทิศทางเดียวกันว่าการใช้
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แฟลชถือเป็นเทคนิคการถ่ายที่เข้ามาเสริม หากไม่ใช่การเซทอัพ (Setup) สิ่งของประกอบฉากหรือ
การนัดแนะตัวแบบในภาพให้ทำท่าทางตามที่เราต้องการ รวมไปถึงการรีทัช (Retouching) หรือ
ดัดแปลงแต่งเติมภาพ สมาชิกทั้งสองกลุ่มถือว่าเป็นภาพที่ไม่จัดฉาก  ในส่วนของคำนิยาม ถ่ายในที่
สาธารณะ คือการไม่ถ่ายในที่รโหฐาน เช่น ในบ้าน หรือโรงแรม ส่วนความคิดสร้างสรรค์คือการใช้
เทคนิคการถ่าย ที่สามารถทรานฟอร์ม (Transform) ความธรรมดาให้ดูไม่ธรรมดา การถา่ยสิ่งที่ดูปกติ
ในชีวิตประจำวันให้ดูน่าสนใจ ในมุมที่แปลกใหม่ ทั้งนี้ประเด็นความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่มีการ
แลกเปลี่ยนความหมาย และต่อรองกันผ่านเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพสตรีท โดยจะกล่าวในหัวข้อ 
4.5.3 

โดยกระบวนการเรียนรู้ความหมายของภาพถ่ายข้างถนนโดยเริ่มต้นของศิลปินช่างภาพและ
สมาชิกทั่วไปนั้นเหมือนกัน คือ เริ่มต้นจากการศึกษาด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต และจากการพูดคุย
กันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม การอ่านคอมเมนต์ที่สมาชิกแลกเปลี่ยนกัน ทั้งนี้ศิลปินช่างภาพมี
อิทธิพลในการสร้างการรับรู้ความหมายของภาพถ่ายข้างถนนต่อสมาชิกทั่วไปโดยตรง เนื่องจากแอด
มินมีบทบาทสำคัญในการคัดกรองภาพถ่ายในกลุ่ม หรือที่สมาชิกเรียกว่าการแอพพรูฟ (Approved) 
ส่งผลให้สมาชิกทั่วไปจำเป็นต้องศึกษาและยึดตามเกณฑ์ของแอดมินหากต้องการให้ภาพถ่ายของตน
ผ่านการแอพพรูฟและถูกเผยแพร่ในกลุ่ม สำหรับกลุ่มศิลปินช่างภาพได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอิน- 
พับบลิก (iN-PUBLiC) โดยเป็นกลุ่มต้นแบบในการก่อตั้งกลุ่ม Street Photo Thailand นอกจากนี้
ศิลปินช่างภาพยั งมีการโพสต์บทความให้ความรู้ เกี่ ยวกับภาพถ่ายข้ างถนน บนเว็บไซต์  
http://www.streetphotothailand.com/ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของภาพถ่ายข้าง
ถนน นอกเหนือจากการถ่ายแบบไม่จัดฉาก ถ่ายในที่สาธารณะ และมีความคิดสร้างสรรค์ สมาชิกกลุ่ม
ทั้ง 12 คนที่สัมภาษณ์มีทัศนะในทิศทางเดียวกันว่า อีกสิ่งที่ทำให้ภาพถ่ายข้างถนน แตกต่างจากการ
ถ่ายสแนป (Snap) หรือแคนดิด (Candid) คือการที่ภาพมีการสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันหรือการใช้
ชีวิตของสังคมบางอย่าง โดยมีการตั้งกฎเพิ่มเติมจากศิลปินช่างภาพ สำหรับกลุ่ม Street Photo 
Thailand จะไม่อนุมัติภาพถ่ายที่ใส่กรอบ ข้อความหรือลายน้ำในรูปภาพ รวมถึงภาพที่ถ่ายขอทาน 
วนิพก เพราะถือเป็นภาพถ่ายข้างถนนในยุคเก่าที่คนไทยมักถ่าย ซึ่งแอดมินตกลงกันว่าไม่ต้องการให้
กลุ่มนำเสนอภาพที่แสดงถึงความน่าสงสาร ความลำบากของตัวแบบ แต่เน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นต้น (อ้างอิงภาพที่ 4.28) 
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ภาพที่ 4.28  แสดงหน้าเกี่ยวกับที่แอดมินโพสต์กฎของกลุ่ม 
แหล่งที่มา: Street Photo Thailand (n.d.-f). 
 

4.5.1.1 การให้ความหมายของภาพถ่ายข้างถนน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 1 ศิลปิน
ช่างภาพ กลุ่ม Street Photo Thailand  
จากที่กล่าวข้างต้นศิลปินช่างภาพทั้ง 6 คน รับรู้ความหมายตามที่ผู้ก่อตั้งกลุ่มได้

เขียนไว้คือ “ไม่จัดฉาก ถ่ายในที่สาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์” อย่างไรก็ตามแต่ละคนได้มีการ
ขยายความจากเกณฑ์ 3 สิ่งนี้ หลังจากที่ได้ถ่ายภาพสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
ซึ่งตกตะกอนและมีมุมมองต่อรองความหมายตามความเข้าใจของตนเองแตกต่างกันไป  

“ปูเป้” มีทัศนะว่า ภาพสตรีทนั้นควรมีคำจำกัดความแค่ “การไม่จัดฉาก” และ 
“ถ่ายในที่สาธารณะ” เพราะความคิดสร้างสรรค์ เป็นเรื่องของรสนิยมที่ไม่มีค่ากลางในการวัด ว่าแบบ
ใดใช่หรือไม่ใช่ มีหรือไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงในกลุ่มเสมอสำหรับ
สมาชิกทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจในภาพถ่ายสตรีท อย่างไรก็ตามปูเป้มองว่า เพราะภาพถ่ายสตรีทเป็นงาน
ศิลปะ คำนิยามจึงเป็นสิ่งที่ลื่นไหลและเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอด หากไม่มีการพยายามสร้างความ
แตกต่างจากแก่นแกนเดิมที่ถูกตั้งไว้ งานศิลปะจะไม่มีการพัฒนา แต่เมื่อต้องการโพสต์ภาพในกลุ่ม ใน
พื้นที่นี้ จึงต้องยอมรับในรสนิยม หรือมาตรฐานที่แอดมินกลุ่มนั้นใช้ในการพิจารณา 

“หนิง” ได้ขยายคำจำกัดความ 3 สิ่งนั้นต่อไปว่า ภาพถ่ายจะต้องมีการเล่าเรื่องราว
บางอย่างที่เป็นผลผลิตทางสังคม การนำเสนอสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคม 
การถ่ายสตรีทเป็นเหมือนการสำรวจ (Observe) สังคม ชีวิตของคน และตั้งคำถามผ่านภาพ และ
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สามารถสร้างความธรรมดาที่พบเห็นในชีวิตประจำวันผ่านภาพให้กลายเป็นสิ่งที่ดูพิเศษ แปลกไปจาก
เดิม (Transform) และทุกคนต่างสามารถทดลองสร้างงานภาพถ่ายสตรีทในแบบของตัวเองออกไปได้ 
เรื่อย ๆ 

“โอ๊ค” มีทัศนะว่าคำจำกัดความ 3 สิ่งนั้น คือ สิ่งสำคัญในการจัดประเภทภาพ
สำหรับกลุ่ม Street Photo Thailand โดยเฉพาะการถ่ายโดยไม่จัดฉากที่ทำให้ภาพสตรีทแตกต่างไป
จากภาพประเภทอื่น ๆ และมองว่าภาพควรนำเสนอสิ่งในภาพให้เป็นได้มากกว่าสิ่งที่มันเป็น 
(Beyond) หรือดูพิเศษเหนือจริง (Magical) 

“แรมมี่” สำหรับแรมมี่ 3 สิ่งถือเป็นกฎ ที่ต้องเพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปในงาน การ
ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในงานถือเป็นมุมมองสตรีทในแบบที่ตัวเองชอบ เพียงยึดกฎ 3 ข้อนั้นแล้ว 
แล้วแตกกิ่งก้านด้วยวิธีหรือเทคนิคต่าง ๆ นอกจากนี้ภาพสตรีทยังเป็นสิ่งที่นำเสนอร่องรอยของการมี
อยู่ของมนุษย์ 

“ไอซ์” ยังคงยึดตามกฎ 3 ข้อที่หนิงนิยามไว้ และจะให้ภาพมี  3 สิ่ งนี้ เสมอ 
โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ที่ไอซ์มองว่าคือการใส่เทคนิคที่ตนเองชอบเพื่อแสดงความเป็นตัวเอง
ผ่านภาพ 

“แก็ป” ให้ความสำคัญกับภาพที่สร้างความรู้สึกอิมแพค (Impact) เมื่อดู กล่าวคือ
เป็นภาพที่ประกอบด้วยกฎ 3 สิ่ง และต้องให้ความรู้ที่ดูแล้วโดนใจ  

ผู้วิจัยจะขอนำเสนอบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความหมายของภาพสตรีท
หรือภาพถ่ายข้างถนนของศิลปินช่างภาพ ท ี่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองภาพถ่ายของสมาชิกทั่วไปที่โพ
สต์รูปเข้ามา นอกจากนี้เพื่อที่จะให้เห็นรายละเอียดมุมมองต่อความหมายนั้นจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ความหมายที่แตกต่างกันดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี ้

นิยามของมันนะควรจะมีแค่ ถ่ายในพื้นที่สาธารณะและไม่จัดฉาก แต่ว่านิยามที่กลุ่ม 
Street Photo Thailand เพิ่มมาอีกอันคือความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งเรารู้สึกว่า
ความคิดสร้างสรรค์คือตัวปัญหา เพราะว่าความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน และมันไม่มีค่ากลางของความคิดสร้างสรรค์ มันเหมือนถ้าเราบอกว่า 
Taste เรา เราบอกชอบแบบนี้ แต่ว่าอีก Taste คนหนึ่งบอกว่าชอบแบบนี้มันผิดมั้ย 
มันไม่มีใครผิด แต่ว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับว่า เราอยู่ในพื้นที่ไหน แบบว่าโอเคการที่เรา
จะโพสต์รูปในกลุ่ม Street  Photo Thailand เหมือนเราก็ต้องยอมรับในเทส 
(Taste) ของแอดมิน กลุ่ม Street  Photo Thailand ว่าเค้าจะมีเทสที่ประมาณนี้
นะ เราว่า Definition ของสตรีทมันกว้างมาก ๆ และมันยากที่จะนิยามมันออกมา
เป็นประโยคเดียว และเรารู้สึกว่าจริงๆ งานศิลปะมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อย  ๆ นิยาม
ของมันอะไรอย่างนี ้(ปูเป,้ การสัมภาษณ์, 19 กรกฏาคม 2562) 
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มันคือการถ่ายภาพในที่สาธารณะ จุดที่สำคัญของสตรีทผมว่ามันคือการทรานฟอร์ม
จากสิ่งที่มันธรรมดา ที่เราเห็นทุกวันให้มันเป็นสิ่งที่ดูพิเศษขึ้นมา อันนั้นก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ผมยังคิดว่ายังยึดถืออยู่ ก็คือมันเป็นการที่อย่างการเปลี่ยนแปลงสิ่งธรรมดาให้
มันไม่ธรรมดา ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการแคนดิด แต่ว่าในต่อไปผมว่ามันจะ
เปลี่ยนไปเยอะสตรีท โฟโตกราฟี ปัจจุบันนี้สตรีทของผมคือการที่เรานำเสนอสิ่งที่
มันเป็นผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคม อาจจะแบบว่าคุณทิ้งไปเลย
เรื่องจัดฉากหรือถ่ายในที่สาธารณะ เราแค่ว่าเราเห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกถึงว่ามันคือการ
มีส่วนร่วมกันของคนในสังคมได้ อันนั้นถือว่าเป็นสตรีทอย่างหนึ่งนะ แล้วมันเป็น
ภาพที่เหนือจากความธรรมดาพอประมาณ เพราะว่างานร่วมสมัยสมัยใหม่ที่มีความ
เป็นสตรีทมันหลุดจากคำว่าจัดฉากหรือถ่ายในที่สาธารณะไปแล้ว มันมีการรีทัชด้วย 
มันมีการเซทอัพ มันมีการที่ถ่ายในที่ไหนก็ได้ แต่ว่าเรามองเห็นภาพนั้นแล้วเรารู้สึก
ถึงการเป็นสตรีทมั้ย รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกันของคนในสังคมมั้ย เพราะว่าสตรีทของ
ผมมันเป็นผลลัพธ์ เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆ (หนิง, การสัมภาษณ์, 
2 ธันวาคม 2562) 

 
ถ้ าบนสตรีท โฟ โต้ ไทยเนี่ ย  เขาก็มี  Criteria กว้าง ๆ  ว่า Unposed/Public/ 
Creative อันนี้คือ Criteria การจัดรูปของสตรีทโฟโต้ไทยนะ งั้นคือถ้าเข้าข่าย 3 ข้อ
นี้ก็จะโอเคแหละ ความยากคือ Creative ที่ว่า Creative บางคนก็บอก มันไม่ 
Creative หรอ ซึ่งบางทีมันก็คิดไปเองไม่ได้ Creative มันต้องทำให้ทุกคนเข้าใจด้วย 
สตรีทโฟโต้ไทยยังมีความแบบ ความวาไรตี้อยู่อะ จริงๆมันรวมกันอยู่แบบหลวมๆ 
มันก็เลยอยู่กันได้ เพราะว่าถ้าไปดูงาน พี่ ๆ แต่ละคนงานมันไม่เหมือนกันเลยนะ พี่
บางคนเป็นแบบสายแฟลช บางคนเป็นแบบสายอภินิหารถ่ายแบบรถไฟเหาะตีลังกา
แบบทวีพงษ์อย่างนี้ บางคนเป็นแบบสายต่อของแบบพี่ไอซ์ พี่หนิงเป็นคอนเซปชัวร์ 
(Concepture) ปูเป้เป็นแบบมู๊ด (Mood) ซึ่งไดเรคชัน (Direction) ไม่ชัด ไดเรคชัน
กลุ่มไม่ได้ชัดขนาดนั้น แต่ว่าบังเอิญว่าทุกคนชัดอยู่บน Criteria ของการเป็น 
Unposed-public Creative เรียกว่าเป็น Criteria ในการตัดสินรูปในกรุ๊ปเพจ
มากกว่า (โอ๊ค, การสัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2562) 

 
นิยามสตรีทสำหรับผม มันอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเอาตัวเองออกมาได้มากน้อย
แค่ไหน คือจริง ๆ แล้วในกฎของสตรีทมันมีกฎที่วันนั้นที่ผมพูด ที่ไปเรียนที่ฟูจิวันนั้น 
ง่าย ๆ ของมันคือ ถ่ายในที่สาธารณะ ถ่ายรูปโดยไม่จัดฉาก และมีการแสดงออกถึง
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ความเป็นตัวของตัวเอง คือมุมมองของสตรีทที่ตัวเองชอบ มันมีอยู่แค่นี้เอง ทีนี้พอ
ถ่ายรูปไปสักพัก ช่างภาพสตรีททุกคนจะเริ่มจากจุดนี้ แต่ไปจบตรงไหนไม่รู้เลย ตรง
นี้ที่ผมไม่ค่อยเข้าไปเสวนาว่าอะไรคือสตรีทหรือไม่ใช่สตรีท ผมไม่อยากเข้าไปและไม่
อยากไปตัดสินรูปคนอื่น เพราะผมคิดว่าการเดินมันไม่ได้เดินเส้นตรงอย่างนี้ มัน
อาจจะต้องเดินซ้ายเดินขวา เดินหน้าเดินหลัง แล้วในระหว่างทางรูปที่เขาถ่าย
ออกมามันก็คือสตรีททั้งหมด ผมมีรูปพวกถ่ายเซลฟีเยอะเหมือนกัน ซึ่งถ้าไปถามคน
ที่เขาถ่ายสตรีทแบบเดิม รูปแบบนี้มันไม่ใช่  แต่ช่างภาพสตรีททุกคนถ่ายเซลฟ์พอร์ต
เทรตหมด โดยใช้มุมมองของสตรีทในการถ่ายเซลฟ์พอร์ตเทรต แต่ถามว่ามันเป็นรูป
สตรีทมั้ย แล้วแต่คนคิด สมมติว่าเราตีว่าสตรีทคือเส้นตรงเส้นนี้ ช่างภาพทุกคนจะ
อยู่ตรงนี้ บ้ าง ตรงนี้ บ้ าง คือมันจะมีกลิ่นของคำว่า สตรีทค้ ำงานเขาไว้อยู่   
(แรมมี่, การสัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2562) 

 
เกณฑ์ภาพสตรีท 3 อย่าง  ถ่ายในที่สาธารณะ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จัดฉาก ก็ยึด
ตามที่พี่หนิงบอกไว้ในกลุ่มมาตลอด ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ เพราะถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป
แล้วมันหมดความท้าทาย มันหมดคุณค่าของภาพไป ถ้าจัดฉาก บางทีพี่ก็แบบเจอ
ถุงพลาสติกอยู่ตรงนี้ แฟนบอกเขี่ยออกดิ ไม่เว้ยเสียศักดิ์ศรี อะไรอย่างนี้ มันอยู่ในใจ
เราไง มันก็ไม่สนุกมั้ยถ้าเราทำได้ ถ่ายในบ้าน มันรู้แล้วพ้นตู้เย็นไปจะเจออะไร มัน
ไม่ท้าทาย มันพื้นที่ของเรา แต่ถ้าออกไปข้างนอกเราไม่รู้ว่าจะเจออะไร มันมีความ
ลุ้นระทึกละ แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็คือใส่ตัวเอง ใส่ตัวเราลงไปในงาน เรามอง
รูปยังไง เราเห็นวัตถุแบบนี้ แล้วเราจะรังสรรค์ออกมาเป็นงานถ่ายภาพแบบไหน อัน
นี้ก็คือเทคนิคของเรา (ไอซ,์ การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 

 
ถ้ามองไปอย่างนี้มันก็สตรีทได้ทั้งหมดแหละ แต่ว่าถ้ามันไม่โดนก็ไม่โดนไง ถ้ามันไม่มี
อะไรน่าสนใจมันก็ไม่น่าสนใจ ก็ผ่านไป มันก็ไม่แข็งแรงพอ ถ้ามันที่สาธารณะก็คือ
สตรีท แล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันไม่ได้โฟโตชอปมานะ แต่ว่าการที่เขาจะบอกว่าให้คนทำท่า
นั้นท่านี้แล้วก็ไปแอบถ่าย เราไม่มีทางรู้หรอก บางทีคนบอกว่าพี่แอพพรูฟรูปนี้มา 
เขาเซทอัพหรือเปล่า มันไม่มีทางรู้หรอก ถ้าเกิดเขาจะหลอก เขาก็หลอกตัวเอง เรา
ไม่มีทางรู้จริงไปได้หมดหรอก ขนาดโฟโตชอฟมาบางทียังไม่รู้เลยถูกปะ บางทีมันน่า
สงสัย แต่แบบว่าจะทำไงถ้าคนจะโกหกก็โกหก เอารูปที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเซท  
(แก็ป, การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 
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4.5.1.2 การให้ความหมายของภาพถ่ายข้างถนน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 2 สมาชิก
ทั่วไปกลุ่ม Street Photo Thailand  
สมาชิกทั่วไปมีการรับรู้ว่าความหมายของภาพสตรีทนั้นว่ามีการถกเถียงเสมอภายใน

กลุ่ม โดยเฉพาะประเด็น “ความคิดสร้างสรรค์” ว่าแบบใดถึงจะถือว่าใช่และถูกแอพพรูฟสำหรับกลุ่ม 
Street Photo Thailand อย่างไรก็ตาม สมาชิกทั่วไปใช้หลักเกณฑ์ 3 สิ่ง สอดคล้องตามที่ “หนิง” 
หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มได้เขียนอธิบายไว้ในกลุ่มสาธารณะ คือ  คือ “ไม่จัดฉาก ถ่ายในที่สาธารณะ และ
ความคิดสร้างสรรค์” ในการถ่ายเริ่มต้น โดยสมาชิกทั่วไปมีทัศนะว่า 3 สิ่งนี้ คือหลักการถ่ายสตรีทที่
เป็นสากลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อถ่ายไปได้ระยะหนึ่งสมาชิกทั่วไปมีการให้ความหมายเพิ่มเติมจาก
เกณฑ์ 3 สิ่งดังกล่าวดังนี ้

“อี่” มีทัศนะว่า ภาพสตรีทเป็นภาพที่ถ่ายได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องจำกัดด้วย
คำว่าไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ เพียงแค่การถ่ายไม่ไปละเมิดสิทธิหรือทำให้ตัวแบบเสียหาย และ
มองว่าการถ่ายภาพสตรีทคือเทคนิคการถ่ายแบบหนึ่ง ที่สามารถไปประยุกต์กับภาพถ่ายประเภทใดก็
ได้เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของภาพ เช่น การถ่ายภาพแต่งงานด้วยเทคนิคสตรีท 

“เจมส์” ให้ความสำคัญกับบริบทของสังคม ภาพสตรีทสำหรับเจมส์นอกเหนือจาก
เกณฑ์ 3 สิ่งนั้น คือการถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมที่ไม่จำเป็นต้องตรงไปตรงมาเหมือนภาพถ่ายสาร
คดี แต่สามารถถ่ายด้วยเทคนิคที่บิดเบือนได้ โดยบิดเบือนเพื่อสร้างองค์ประกอบศิลป์ภายในภาพที่
แปลกใหม่แต่ไม่ได้บิดเบือนเนื้อหาความเป็นจริงจนเกินไป 

“รัฐ” ให้ความสำคัญในความหมายที่ต้องเป็นภาพที่มีการเล่าเรื่องราวบางอย่าง 
(Storytelling) เช่นเดียวกับเจมส ์และจะต้องมีโมเมนต์ (Moment) ที่ดูพิเศษภายในภาพ 

“แป๋ง” มีทัศนะที่สอดคล้องกันกับรัฐ คือต้องเป็นภาพที่มีโมเมนต์ซึ่งสามารถทำให้
หยุดดูภาพนั้นได้ และนอกเหนือจากเกณฑ์ 3 สิ่ง สำหรับแป๋งการถ่ายภาพสตรีทเป็นเทคนิคหนึ่งที่
เลือกใช้ในการสื่อสาร คือการเอาเทคนิคของการถ่ายภาพไปต่อยอด หรือใช้ไอเดียในการถ่ายให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ๆ และเล่าเรื่องราวบางอย่าง 

“อุย” มีทัศนะที่สอดคล้องกับอี่และแป๋ง โดยให้ความหมายว่าภาพสตรีทคือ เทคนิค
การถ่ายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับภาพถ่ายทุกประเภท เช่น ภาพข่าว ซึ่งความคิดสร้างสรรค์คือ
จุดเด่นของภาพสตรีท การแยกความแตกต่างจากภาพประเภทอื่นนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ถ่ายว่าเล่า
เรื่องผ่านภาพในแบบใด  

“เหลิม” ยังคงยึดความหมายตามเกณฑ์ 3 สิ่งในการสร้างงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบัน มองว่าเป็นหลักสากลที่ช่างภาพสตรีทยึดในการถ่ายเป็นหลัก การสร้างความแตกต่างอาจเป็น
เรื่องยากเพราะงานศิลปะมักเคยถูกสร้างสรรค์มาในทุกรูปแบบแล้ว อย่างไรก็ตามให้สำคัญกับการ
สร้างภาพให้สนใจ และมีสุนทรียะแบบศิลปะ เช่น ความสวยงาม  
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ผู้วิจัยจะขอนำเสนอบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความหมายของภาพสตรีท
หรือภาพถ่ายข้างถนนของสมาชิกทั่วไป เพื่อที่จะให้เห็นรายละเอียดความเข้าใจจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ความหมายที่แตกต่างกันดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี ้

คำนิยามของมันก็พยายามไปหา ดูภาพของพี่ ๆ เขา แต่คือความน่ารักอย่างหนึ่ง  
พี่ ๆ กลุ่มสตรีทนิสัยดี คือเขามีอะไรเขาไม่กั๊ก เขาก็แชร์กัน รู้สึกว่าเวลามีน้องใหม่
เขาก็เวลคัมนะ เขาก็สอน มันอยูท่ี่ว่าน้องใหม่คนนั้นอินกับงานจริงหรือเปล่า สตรีทพี่
ว่ามันเป็นภาพที่ได้ทุกที่ทุกเวลา มันม่ได้จำกัดความว่าแบบต้องมีไอเดียสร้างสรรค์
หรืออะไร พี่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้เซทฉาก เราไม่ได้ไปยุ่งกับแบบ แล้วภาพมันเป็น
มุมมองของเรา มันก็คือสตรีทแล้ว  ภาพสตรีทมันมีนิยามใช่มั้ยว่าไม่เซท ไม่จัดฉาก 
(อี,่ การสัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562) 

 
เริ่มเรียนรู้จากเว็บไซต์ของสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์ เพราะพี่เขาจะเขียนบทความไว้
เยอะมากเราก็ไปอ่านตรงนั้น คำนิยามมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ นะ ถ้าถามตอนนี้ ก็
คือ การที่จะถ่ายทอดลักษณะบริบทของสังคมในมุมมองของเราเอง โดยที่มีความคิด
สร้างสรรค์หรือมีเรื่องราวในภาพนั้น มันก็จะตามนิยามที่พี่หนิงเคยให้ไว้ว่า ถ่ายในที่
สาธารณะ ไม่จัดฉาก มีความคิดสร้างสรรค์ คือผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเริ่มจาก
ตรงนี้ แล้วก็ค่อยมาหานิยามเองหรือเปล่า ซึ่งตอนนี้ผมให้ความสำคัญอยู่ตรงบริบท
ของสังคมมากกว่า โดยที่ก็ไม่ได้ถ่ายออกมาสารคดีอะไรขนาดนั้น ไม่ได้ตรงไปตรงมา
มาก แล้วก็ไม่ได้บิดเบือนมันจนเกินไป  ผมว่าจุดเด่นของภาพสตรีทคือเรื่องราวที่จะ
สื่อสารโดยที่ไม่ต้องมีข้อความเขียนว่า การที่คุณมาดูรูปนี้มันหมายถึงสิ่งนี้นะ คือคน
ดูก็จะรู้เองว่าเรื่องในภาพเป็นแบบนี้ (เจมส์, การสัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562) 
 
คือจริง ๆ สตรีทโฟโต้มันกว้างมาก มันถ่ายอะไรก็ได้ แต่รูปที่ดีไม่ดีมันก็อีกอย่างหนึ่ง
ใช่มั้ย ได้หลัก ๆ เลยจากพี่หนิง ที่เขาสรุปมาให้ง่าย ๆ แล้ว ถ่ายในที่สาธารณะ ไม่จัด
ฉาก ไม่เซท เพิ่มความครีเอทีฟ มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้น ก็รู้หลัก ๆ จากพี่ ๆ 
เขา แต่ถ้ามานั่งคุยว่าสตรีทโฟโตคืออะไร นั่งคุยกันยาว คำจำกัดความสตรีทโฟโต
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่แค่จะมีแกนของมันอยู่ 3 เรื่องนี้แหละ มีประเด็นอีก
ว่าแบบไหนคือที่สาธารณะ ไม่ใช่สาธารณะ ถ่ายในบ้านสาธารณะมั้ย ถ้าเป็นคนที่
เคร่งมาก ๆ ก็จะมานั่งวนอยู่แต่แบบนี้ แต่ว่าแรก ๆ พี่ก็งง ว่าสรุปแล้วคืออะไรกันแน่
สตรีทโฟโต ถามหลายคนเลย ถามแอดมิน ถามคนที่เราสนิท เช่น พี่กบ พี่ระเบิด มีปู
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เป้ ตั้ง แต่ละคนมันก็มีมุมต่างกัน จะซีเรียจกับมันขนาดไหน (รัฐ, การสัมภาษณ์, 7 
ธันวาคม 2562) 

 
เขาจะแปะกฎไว้หน้ากระดานอยู่แล้ว เช่น หนึ่งห้ามถ่ายในที่ไหนบ้าง ให้ถ่ายในที่
สาธารณะ ห้ามจัดฉาก มีความคิดสร้างสรรค์ ห้ามถ่ายคนพิการ ทุกลภาพหรือ ห้าม
ถ่ายภาพที่ทำให้เกิดข้อครหา เขาก็จะมีการแจ้งชัดเจน ว่าภาพแบบไหนได้ภาพได้ 
ภาพแบบไหนไม่ได้  เอาตามที่พี่เข้าใจภาพสตรีทมันคือการเอาเทคนิคของการ
ถ่ายภาพ ไปต่อยอด ไอเดีย ให้มีความคิดสร้างสรรค์ตรงนั้นเกิดขึ้น จริง ๆ แล้วการ
ถ่ายแบบนี้มันอาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว เลยด้วยซ้ำ เช่นเราอาจจะไปถ่ายงานแต่ง
อยู่ แต่มันดันมีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นคล้ายกัน เพราะฉะนั้น สตรีทจริงๆแล้วคือเทคนิค 
ของการถ่ายรูปแม้แต่ตอนที่เรากดถ่ายรูปนะ อย่างเวลาที่พี่ถ่ายภาพสตรีท พี่จะยืนดู 
ให้ชัวร์ก่อนว่า เราถ่ายแล้วเราอินกับซีนนี้มั้ย แล้วซีนนีี้มันใช่สตรีทหรือเปล่า ถ้าใช่พี่
ก็จะเริ่มค่อย ๆ ปั้นซีนไปเรื่อย ๆ จนกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันจะหายไป ถ้าได้ภาพ
แล้วก็จะหยุดเลย (แป๋ง, การสัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 

เข้าไปเห็นแล้วตั้งแต่แรก กฎที่แอดมินตั้ง เราแค่เห็นว่ามันเป็นบริบทอย่างหนึ่งใน
การถ่าย จริง ๆ พอเราออกไปข้างนอกมันก็ที่สาธารณะอยู่แล้ว เราก็ไปเซท 
(Setting) ไม่ได้ แล้วอีกอย่างนึงมันเป็นที่สาธารณะ แล้วก็ข้อสุดท้ายความคิด
สร้างสรรค์ อันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเรารู้สึกนะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของความชอบ 
เราชอบแบบไหนมากกว่า บางคนถ่ายสายนี้จะไปทำแบบสายนั้นมันก็ไม่ได้ แล้วอีก
สิ่งนึงที่เราคิดว่าถ้ามันควรจะเพิ่มขึ้นมา ก็คือมันควรจะตั้งคำถามกับภาพ คือไป ๆ 
มา ๆ แล้วเราไม่อยากไปนิยามภาพสตรีท เราอยากใช้คำว่าสตรีท มันคือเทคนิค
อย่างหนึ่ง สตรีทมันไปอยู่กับหมวดภาพทุกภาพได้ มันไปอยู่กับพอร์ตเทรตก็ได้ 
แลนด์สเคปก็ได้ มันอยู่ตรงไหนก็ได้ อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะ แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็น
เทคนิคที่เอาไปต่อยอดการถ่ายภาพ  อื่น ๆ ได้หมดเลย อย่างเช่น งานพรีเวดดิ้ง 
อย่างงานแต่งงานเราจะเห็นว่าคนใช้เทคนิคในการถ่ายภาพ แบบคนตัวเล็ก คนตัว
ใหญ่ เล่นกับเงา อะไรอย่างนี้เยอะมาก (อุย, การสัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2564) 
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พี่ไปอ่านบทความ ที่พี่หนิงเขียน ก็เป็นสิ่งที่เป็นหลักการที่ช่างภาพสตรีเกือบทั่วโลก
ใช้นั่นแหละ แกก็เรียบเรียงมาจากสิ่งที่แกเรียนรู้มา ถ่ายที่สาธารณะ ไม่เซ็ต ไม่จัด
ฉาก ใส่ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับพี่ยังไงก็สามอันนี้แหละเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน พี่
ค่อนข้างมีความเว้นระยะกับซับเจ็ค เว้นระยะห่าง เราจะไม่เข้าใกล้เท่าไหร่ เพราะว่า
หนึ่งสมัยนี้มารยาทก็สำคัญ เราจะไม่ทำอะไรที่ไปรบกวนบุคคลทั่วไปเกินไป เพราะ
ช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงโควิดด้วย ก็คือการถ่ายภาพในที่สาธารณะ โดยใส่ซับเจ็ค มู๊ด แสง 
แล้วก็ทำให้ดูมีอะไรเข้ามาให้ภาพไม่น่าเบ่ือ รูปที่ดีคือดูแล้วไม่เบื่อ ดูแล้วให้เราคิดต่อ
ได้ ถ้าคิดต่อไม่ได้แล้วมันจบในรูปก็ต้องมีความสวยงามอยู่ในนั้น เพราะใจความ
สำคัญของงานศิลปะคือสวย การจรรโลงจิตใจของผู้เสพ ตามรสนิยมของคน ๆ นั้นก็
คือผู้เสพ (เหลิม, การสัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2564) 

 
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นจะพบว่าทัศนะจะพบความหมายของภาพาตรีทที่ผู้ให้ข้อมูล

สำคัญทั้ง ทั้ง 2 กลุ่ม คือศิลปินช่างภาพ และ สมาชิกทั่วไป มีความสอดคล้องกัน คือ “ไม่จัดฉาก ถ่าย
ในที่สาธารณะ และมีความคิดสร้าง” ซึ่งถือเป็นความหมายที่สมาชิกต่างแลกเปลี่ยนความหมายต่อกัน 
และเลือกใช้ความหมายดังกล่าวเป็นแกนหลักของการสร้างสรรค์ภาพสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนของ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้งหมด 12 คน ได้ยึดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มเติม
ความหมายตามความเข้าใจของตนเอง อย่างไรก็ตามจะใช้ความหมายที่ตนต่อรอง หรือมุมที่คิดต่าง
ออกไปนั้นเป็นเรื่องของการทดลองสร้างสรรค์งานส่วนตัวที่อาจเผยแพร่ในแพลตฟอร์มออนไลน์
ส่วนตัวแทน เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม แต่สำหรับการโพสต์ภาพลงในกลุ่ม Street Photo Thailand 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างยึดตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มเช่นเดิม โดยมองว่าเป็นกฎกติกาของกลุ่มที่ต้องเคารพ 
ที่จะโพสต์ภาพที่เป็นไปในแนวทางภาพสตรีทตามที่กลุ่มได้ชี้แจงไว้ (อ้างอิงภาพที่ 4.29) 
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ภาพที่ 4.29  แสดงการขี้แจงกฎการโพสต์ภาพของแอดมินบนกลุ่มสาธารณะ 
แหล่งที่มา: Chatchai Boonyaprapatsara (2020). 
 

4.5.2 การสร้างความหมายของ “ภาพที่ดี” 
จากการสังเกตผู้วิจัยพบว่า นอกเหนือจากการคัดกรองภาพถ่าย ศิลปินช่างภาพยังมีการเพิ่ม

มาตรฐานของการคัดกรองภาพของสมาชิกทั่วไปภายในกลุ่มสาธารณะ สำหรับภาพที่จัดอยู่ในเกณฑ์ 
“ภาพที่ดี” ซึ่งจะนำไปโพสต์บนอินสตาแกรม (Instagram) ของกลุ่ม หรือคัดไปโพสต์บนเฟซบุ๊กแฟน
เพจสำหรับกิจกรรม “Photo of the Week” ที่คัดภาพประจำสัปดาห์ แต่ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำต่อเนื่อง
เช่นบนอินสตาแกรม การคัดภาพในคุณภาพอีกระดับหนึ่ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สมาชิกทั่วไปตั้งคำถาม 
และหาคำตอบว่าภาพถ่ายต้องเป็นแบบใดจึงจะถูกเลือกให้โพสต์บนอินสตาแกรมและถูกยอมรับใน
ภาพถ่ายของตน ซึ่งการถูกคัดภาพไปโพสต์บนอินสตาแกรมถือเป็นความภูมิใจของสมาชิกทั่วไป ที่
ภาพของตนถูกมองว่ามีมาตรฐานที่ดีกว่าในกลุ่มสาธารณะอีกระดับหนึ่ง โดยมุมมองของศิลปิน
ช่างภาพซึ่งมีประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับภาพสตรีทมากกว่าตนเองในมุมมองของสมาชิก
ทั่วไป 

ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ควบคู่กับการวิเคราะห์เนื้อหาการให้ความหมายของ “ภาพที่ดี” 
พบว่า “โอ๊ค” หนึ่งในศิลปินช่างภาพได้ให้มุมมองว่า ในตอนที่ตนเป็นเพียงสมาชิกทั่วไป การที่เขาโพ
สต์ภาพถ่ายในกลุ่ม แล้วภาพได้รับการอนุมัติจากแอดมิน ทำให้เขามั่นใจในทิศทางการถ่ายภาพ ว่าเขา
เริ่มเข้าใจว่าภาพถ่ายข้างถนนควรเป็นภาพในลักษณะใด หรือใช้มุมมองเทคนิคการถ่ายอย่างไรได้บ้าง 
แต่หากภาพของเขาได้รับการคัดเลือกไปโพสต์บนอินสตาแกรม ถือเป็นความภูมิใจที่เขาสามารถ
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สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายข้างถนนที่ดีขึ้นมาอีกระดับจากภาพที่ถูกคัดเลือกทั่วไปในกลุ่ม รวมไปถึง
ความรู้สึกการถูกยอมรับความสามารถจากแอดมินซึ่งเป็นศิลปินช่างภาพในวงการภาพถ่ายข้างถนน 
ทั้งนี้การรับรู้ความหมายของ “ภาพที่ดี” เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกได้เข้ามาปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มอย่าง
สม่ำเสมอในเวลาระยะหนึ่ง จะสามารถพบการตั้งคำถามของภาพที่ดีของสมาชิกภายในกลุ่ม และเป็น
คำที่สมาชิกมักพูดถึง (อ้างอิงภาพที่ 4.30) เป็นเพราะความต้องการที่จะ “พัฒนางาน” ภาพถ่ายของ
ตนให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการให้ความรู้ของศิลปินช่างภาพในการถ่ายซึ่งมักจะพูดถึงการสร้างสรรค์งาน
ให้เป็นภาพที่ดีได้นั้นมีแนวทางอย่างไรบ้าง (อ้างอิงภาพที่ 4.31) โดยพื้นฐานของงานศิลปะแล้วมักถูก
จัดประเภทงานด้วยระดับหรือเลเวล (Level) แตกต่างกันไปตั้งแต่สูงถึงต่ำ ซึ่งความต้องการพัฒนา
งานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสองกลุ่ม ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจถึงภาพถ่ายที่มีความ
พิเศษกว่า หรือเหนือกว่า ภาพทั่วไปที่มีแค่องค์ประกอบพื้นฐาน เช่น การถ่ายโดยไม่จัดฉากและถ่าย
ในที่สาธารณะ สมาชิกจึงเลือกใช้คำว่า “ภาพที่ด”ี 

 
ภาพที่ 4.30  แสดงตัวอย่างการพูดถึงภาพที่ดีของสมาชิก 
แหล่งที่มา: ลิงติ๊ก ใช้กอด (2557).  
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ภาพที่ 4.31  แสดงการพูดถึงภาพที่ดีของศิลปินช่างภาพ 
แหล่งที่มา: Street Photo Thailand (2020b).  
 

4.5.2.1 การให้ความหมาย “ภาพที่ดี” ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่  1 ศิลปิน
ช่างภาพ กลุ่ม Street Photo Thailand  
ผู้วิจัยได้ศึกษาการให้ความหมายภาพที่ดีจากมุมมองของผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากบท

สัมภาษณ์ดังนี้ 
ดูว่า Content คืออะไร ดูวิธี Deliver content ว่าคืออะไร สรุปก็คือ Content 
และ Form เช่น สมมติว่ารูปนี้ อุ้ย Content ดีจัง จังหวะดี๊ดี คนกระโดด โมเมนต์
การกระโดดไงที่ดี จับจังหวะการกระโดด ความเร็ว เทคนิคความแม่นยำด้วย ถ้า
แม่นยำพอจริงๆ จะต้องทำให้รูปสวยได้ด้วย ไม่ใช่แค่เร็ว แต่บิดดว่านั้นอีกนิดนึง 
รู้สึกให้ความสำคัญกัน Sense กับสัญชาตญาณมากกว่าเพราะฟอร์มเป็นเรื่องที่ฝึก
กันได้ มีการจัดเลเวลของตัวเองว่าแบบ รูปนี้เกรดเอ เกรดบี เกรดซี แบบโอ้…รูปนี้
เกรดเอจ้า รูปบี้เกรดบีจ้า คือเราก็ทำอย่างนี้กับตัวรูปของเราเองด้วยเหมือนกัน 
สมมติเราได้รูปเรามา เราก็จะแบบรูปนี้ของชั้นเกรดบีจ้า เลเวล 1 คือต่ำสุด คือยังแค่
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มี Sense ที่เหลือยังต้องไปพัฒนา ซึ่ง Sense เนี่ยก็นามปธรรมอีก Instinct แทน
แล้วกัน (ปูเป,้ การสัมภาษณ์, 19 กรกฏาคม 2562) 

 
ภาพที่ดี ก็ต้องมีความกระโดดออกมาจากน่านน้ำสีแดง Red Ocean กระโดด
ออกมา ให้มันใหม่ อย่างอีกอันก็คือต้องมีองค์ประกอบภาพที่ดี งานโฟโต้ก็ต้องมี
องค์ประกอบที่สวยงาม มีแสงเงาที่โอเค แต่ก็ไม่ต้องเนี๊ยบมาก จงใจมาก แบบ HDR 
มาเลย เอาพอประมาณ เราไม่ได้ขายความสวยขนาดนั้น มันต้องมีความแปลก 
ความพิสดาร มันเป็นภาพที่อยู่บนความธรรมดาของทุกวัน แต่มันแปลก เหมือน
ประมาณว่า เราเดินอยู่ ไปเจอคนที่กำลังทำเหมือนคนบ้าอยู่คนหนึ่ง อย่างภาพ
สตรีทผมชอบมาก คือมันเป็นร้านแมคโดนัลด์ (McDonald's) แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง
ใส่ชุดแบบเซ็กซี่ ๆ หน่อย แล้วเอาขาขึ้นมาวางบน มันก็เป็นความธรรมดาที่ใครช่าง
ไปเห็น คอืมันไม่ได้วางบนเก้าอี้ธรรมดา มันสูงมาก ภาพที่ผมชอบคือ มันแบบ What 
the fuck? เกิดไรขึ้นในภาพนี้ อะไรอย่างนี ้(หนิง, การสัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2562) 

 
อย่างเราเนี่ย หลาย ๆ ครั้งเราก็จะเลือกรูปที่แบบก็ดี แต่แบบไม่ใช่เวย์ฉัน อะไรอย่าง
นี้ ซึ่งแต่ถ้าสำหรับเราเนี่ย รูปที่ดี เราว่ารูปที่ดีมันต้องแบบมันบียอน (Beyond) รูป
นั้นอะ คือมันไม่ใช่รูปที่ นี่คือเด็กเตะบอล... ไม่ใช่ ถ้าเกิดว่าแบบ นี่มันอะไรเนี่ย ที่
เป็นความรู้สึกหลังเห็นภาพ อันนี้ใช่  อันนี้คุยบนรูปสตรีทนะ แต่ก็ไม่วะ บนงาน
ศิลปะเราชอบอะไรแบบนี้ ที่มันบียอน เราชอบอะไรที่มันมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอะ
(โอ๊ค, การสัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2562) 

 
แล้วนี่คือคำตอบที่กำลังจะบอกว่าสตรีทที่ดีคือคุณต้องใส่ความเป็นตัวคุณเข้าไป ซึ่งนี่
คือมุมมองของผมอีกนะ คือมุมมมองของผมความเป็นตัวคุณในที่นี้ ถ้าคุณจะเริ่ม
ถ่ายรูปสตรีท คุณต้องถามตัวเองก่อนว่า คุณอายุเท่าไหร่ 26 ปีที่ผ่านมาเนี่ย ทำอะไร
มาบ้าง แล้วคุณสามารถเอาพวกนี้โชว์เข้ามาในงานคุณได้มั้ย สำหรับผมสตรีทที่ดีมัน
คือจะต้องเป็นรูปที่มีมากกว่า 3 อย่างนี้ เพราะฉะนั้นที่บอกว่า คำตอบเมื่อกี้อาจจะ
พูดผิด จะบอกว่าอะมันสตรีทแหละ แต่ความรู้สึกอาจจะไม่ได้ดีขนาดที่ได้ไลก์เยอะ
ขนาดนั้นหรือเปล่า กำลังคิดว่า เขาไลก์เยอะ คนเห็นเยอะ ไลก์เยอะเพราะว่าเข้าใจ
ง่าย รูปเข้าใจง่ายหรือเปล่า เข้าถึงง่ายกว่า คนเห็นเข้าถึงง่ายกว่า ชอบมากกว่า  
(แรมมี่, การสัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2562) 
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ภาพที่ดีก็คือ มีองค์ประกอบศิลป์ ไม่จัดฉาก มีความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายในพื้นที่
สาธารณะด้วย ความคิดสร้างสรรค์สำคัญสุด สำหรับพี่ความคิดสร้างสรรค์ก็คือ 
เทคนิคที่เราต้องการจะสื่อ เวลาเราเจออะไรบางอย่างแล้วเราต้องการจะสื่อออกไป 
มันมีเทคนิคอะไรใส่เข้าไปด้วย มันไม่ตรงไปตรงมา ถ้าตรงไปตรงมามันจะเป็นภาพ
ธรรมดา เป็นภาพที่เราเดินผ่านไปแล้วเจอ มันต้องไม่ธรรมดา มีการบิดเบือน มี
เทคนิคการถ่ายรูปใส่เข้าไปด้วย มีองค์ประกอบศิลป์ที่ดี  (ไอซ์, การสัมภาษณ์, 14 
ธันวาคม 2562) 

 
ภาพที่ดีคือภาพที่โดน บอกไม่ได้ว่าทำไม ถ้ามันโดนเอ้ออันนี้มันพูดอะไรกับเราหน่อย 
ก็เอาแล้ว ภาพมันสะกิดเราอะไรสักอย่างหนึ่ง จะด้วยสวย ด้วยแก็กดี ด้วยฉลาด 
ด้ วยอะไรก็ ได้  ถ้ ามันสะกิดอะไรเราด้ วยอะไรสักอย่ าง กดแอพพรูฟ เลย  
(แก็ป, การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 

 
4.5.2.2 การให้ความหมาย “ภาพที่ดี” ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 2 สมาชิกทั่วไป 
กลุ่ม Street Photo Thailand  
ผู้วิจัยได้ศึกษาการให้ความหมายภาพที่ดีจากมุมมองของผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากบท

สัมภาษณ์ดังนี้ 
พี่เชื่อว่าแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันเลย อย่างพี่เห็นภาพแมวพี่ก็ชอบ มันก็คือ
ภาพที่ดีของพี่นะ แต่พี่แค่รู้สึกว่า พี่ไม่ตั้งสโคปตัวเอง ถ้าพี่รู้สึกพึงพอใจ หรือเอ๊ะ ๆ 
กับภาพนั้น ถ้ามันสาามารถทำให้เรามีความสุขได้ มองแล้วชอบ สำหรับพี่ก็ถือภาพที่
ดี แต่มันต้องแยกว่าอันนี้คือภาพสตรีทหรือเปล่า หรือคำว่าภาพที่ดีเพียว ๆ เพราะ
ภาพสตรีทมันมีนิยามใช่มั้ยว่าไม่เซท ไม่จัดฉาก ถ้าครอบคลุมพวกนี้ แล้วถ่ายออกมา
ได้ดีมีไอเดีย พี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ดี แต่ว่าถ้าเป็นภาพแมว หรือภาพอะไรอย่างนี้แล้ว
มันทำให้พี่หัวเราะได้ พี่ก็มองว่าเป็นภาพที่ดี ตัวพี่ไม่ชอบดรามา พี่รู้สึกว่าอะไรที่ทำ
ให้พี่ยิ้มได้มันก็โอเค เพราะเราเคยเครียดมาแล้ว ก็เลยเเฮ้ยทำไมต้องเครียดวะ อะไร
กับนิยาม (อี,่ การสัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562) 

 
สำหรับตอนนี้ อย่างน้อยมันต้องมีเรื่องราวที่ขัดเจนว่าคุณต้องสื่อสารออกมายังไง 
อาจจะตรงไปตรงมา หรือบิดเบือนในภาพ เพื่อให้คนสามารถดูแล้วอ๋อได้ สมมติถ้า
ถ่ายต่อหัวต่อหาง คนดูดูรู้แล้วว่ามันแบบนี้ แต่ถ้าสำหรับผมตอนนี้มองเป็นกว้าง ๆ 
ว่าในภาพนั้นมันมองเห็นสิ่งแวดล้อม มีตัวแบบหลัก มีความเชื่อมโยงของ 2 สิ่ง 
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สำหรับผมเรื่องราวใน 1 ภาพ มันควรจะมากกว่า 1 อย่าง คือนอกจากคอมโพสดีมัน
ควรมีเรื่องราว สิ่งที่ผมทำอยู่ มันอาจจะทำมาโดยคนอื่นหรือช่างภาพเก่า ๆ เคยทำ
มาแล้ว แต่เรา ณ ขณะนี้ ก็พึ่งเริ่มเข้าใจในสิ่งนี้เท่านั้นเอง  มันมีเส้นบาง ๆ ด้วยว่า 
รูปเรา มีการไปก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวแบบมั้ย เพราะการที่เขาเลือกไปถ่าย 
เพราะต้องการอยู่กับตัวเอง ใช้ความคิดของตัวเอง เลยไม่วิจารณ์งานคนอื่น จะ
วิจารณ์ก็ต่อเมื่อเขามาถาม หรือวิจารณ์ก็ต่อเมื่อมันควรวิจารณ์ เช่น ตอนอยูกันเป็น
กลุ่ม ๆ แล้วมีคนยกประเด็นในการวิจารณ์ขึ้นมา (เจมส์ , การสัมภาษณ์ , 24 
พฤศจิกายน 2562) 

 
ก็ต้องมีโมเมนต์พิเศษ ต้องมีอะไรที่พิเศษอยู่ในรูป แค่นั้นเลย ถ่ายได้ไงจังหวะแบบนี้
หรือวิธีการทำไมถึงเลือกซับเจก (Subject) อันนี้มาเล่าเรื่อง ทำไมเล่าเรื่องแบบนี้ 
เล่ายังไง เพราะพี่เป็นคนที่ชอบรูปที่เล่าเรื่อง แต่ไม่ต้องมานั่งเขียนแคปชันว่านี่คือ 
นี่ ๆ แค่ดูรูปแล้วรูปมันเล่าด้วยตัวของมันเอง (รัฐ, การสัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2562) 

 
เป็นภาพที่สามารถทำให้เราหยุดดูได้ หรือแบบเห้ยภาพนี้มันอะไรของมันวะเนี่ย 
ประมาณนั้น ไม่ใช่ว่าดูแล้วก็ผ่านไป มันจะดีในแบบของพี่นะ ขอแค่มีแสงกับสีที่สวย 
มีการวางเฟรมที่เป็นระเบียบแค่นี้ก็โอเคแล้ว ไม่รก คลีน แต่ขึ้นอยู่กับว่าถ่ายอะไร
ด้วยนะ พี่จะให้ความสำคัญกับคอมโพสมาก สมมติว่าเช้า เราใช้เลนส์ 28 หรือ 24 ที่
มันเป็นมุมกว้าง เราก็ต้องเก็บดีเทล ให้มันครบให้มันเต็มเฟรม ไม่ให้มันเหลือให้มัน
ขาดมากเกินไป ไม่เชื่อว่าเราใช้เลนส์ระยะนี้ แล้วเรา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปครอปตอน
หลังก็ได้ (แป๋ง, การสัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 

 
อันนี้ผมรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องความชอบนะ มันเป็นมุมมองความชอบของแต่ละคน 
คนเรามันมองสวยไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะชอบแบบเลเยอร์ ซึ่งเราก็งงว่าเลเยอร์
มันสวยยังไงวะ องค์ประกอบ (Element) ที่มันวางแบบนี้มันสวยยังไงวะ แต่บางรูป
ที่เรียบ ๆ ง่าย ๆ กลับยอดไลก์น้อย เราว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมาก ๆ ยอดไลค์ไม่ได้มี
ผลกับรูปที่ดีเอาจริง ถ้าเจอรูปที่ดีพี่ทั้งกดไล์กกดคอมเมนต์ แล้วก็กดแชร์ด้วยซ้ำไป 
ถ้าชอบนะ แชร์ไปที่เฟซบุ๊กตัวเองเลย มันก็ถือเป็นการให้กำลังใจในทางอ้อม แต่ใน
ความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของ เราชอบ เพราะเราชอบเราเลยแชร์ แค่นั้นเลย (อุย, 
การสัมภาษณ,์ 29 ธันวาคม 2564) 
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อาจจะมองไปที่ฟิลลิ่ง (Feeling) การสื่อสารของคนที่โพสต์มากกว่า อย่างบางรูป 
มันจะเป็นฟิวสารคดีแต่ใช้เทคนิคสตรีท มันจะเล่าเรื่องต่างกัน ถ้าเป็นสารคดี มันจะ
เล่าเรื่องค่อนข้างตรงไปตรงมา ชัดเจน ส่วนภาพถ่ายสตรีท อาจจะเล่าเรื่องบิดไปทาง
นี้บ้าง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในภาพ มันเหมือนการแสดงความครีเอทีฟในการ
ถ่ายภาพมามากกว่า จะมีตรงนี้มากกว่า ความคิดสร้างสรรค์จะมากกว่า แต่ดีไม่ดีก็
ว่ากันอีกเรื่องตามสูตร คอนเทนท์สตรีทไม่ได้เน้นความจริง มันถึงได้มีภาพทีเซอร์
เรียล (Surreal) ขึ้นมา บิดเบือนความจริง อย่างภาพพี่ทวีพงษ์ ความเซอร์เรียลแบบ
ว่ามหัศจรรย์พันลึกอะไรแบบนั้น (เหลิม, การสัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2564) 

 
จากบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสองกลุ่มยอมรับว่า อาจมีบ้างที่พบรูปในกลุ่ม

บางภาพไม่เข้าข่ายภาพถ่ายข้างถนนในแบบที่ตนเข้าใจ กล่าวคือ ภาพยังไม่ถึงมาตรฐานของ  “ภาพที่
ดี” เช่น การพบภาพที่มีจำนวนไลก์ (Like) เยอะ โดยเป็นเพียงภาพที่มีมุกตลก ดูแล้วเข้าใจง่าย คน
ส่วนใหญ่จึงชอบ สมาชิกทั่วไปที่เข้าใจความหมายของภาพที่ดี มักจะเลือกกดไลก์ภาพ รวมไปถึงช่วย
แชร์และคอมเมนต์ภาพที่ดีในมุมมองของตนแต่กลับได้ผลตอบรับที่มีจำนวนไลก์น้อย การกดไลก์จึง
ช่วยให้ภาพนั้นถูกแสดงอยู่ลำดับแรก ๆ บนกลุ่ม  โดยกลไกของเฟซบุ๊ก และเพื่อให้ภาพนั้นถูกสนใจ 
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของภาพถ่าย ในส่วนของศิลปินช่างภาพใช้วิธีการคัดภาพไปพิน (Pin) บนพิน
เทอเรส  (Pinterest) และอินสตาแกรม  (Instagram) ของกลุ่ม  Street Photo Thailand เพื่ อ
นำเสนอว่า ภาพถ่ายข้างถนนสามารถถ่ายด้วยเทคนิคหรือมุมมองแบบนี้ก็สามารถเป็นภาพถ่ายข้าง
ถนนที่ดีได้ รวมถึงการช่วยไลก์ คอมเมนต์หรือแชร์ภาพที่มีลักษณะเป็นภาพที่ดี เช่นเดียวกับสมาชิก
ทั่วไป  

สำหรับความหมายของภาพที่ดีของสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญทั้งสองกลุ่มมีทัศนะสอดคล้องกันว่า ภาพที่ดีควรเป็นภาพที่มีคอนเทนต์ มีการสื่อสาร
เรื่องราวของภาพ ภาพที่ให้ความรู้สึกอะไรบางอย่าง (Impact) กับคนดูภาพได้ กล่าวคือเกิดการตั้ง
คำถามเมื่อเห็นภาพนั้น ๆ การสร้างมุมมองให้สิ่งที่ดูธรรมดากลายเป็นสิ่งใหม่ (Transform) ที่น่าสนใจ
ได้ อีกทั้งเป็นภาพที่องค์ประกอบศิลป์ที่ดี มีความแปลกใหม่ มีคุณภาพที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
(Represent) ว่านี่คือมาตรฐานของภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนสำหรับกลุ่ม Street Photo 
Thailand มากไปกว่านั้นคือความสามารถที่ใส่ความเป็นตัวเองเพื่อสร้างงานให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี ้

อันนี้เป็นการทำให้ระนาบของมันยกขึ้นได้ เพราะว่าพอคนที่ได้พิน อย่างที่ว่ากันเขา
ก็จะรู้สึกว่า เขามาถูกทาง เขาเริ่มรู้สึกสิ่งที่เขาทำมีความหมาย มันมีคุณค่า คนก็เริ่ม
โพสต์ใหญ่เลย โพสต์ ๆ โพสต์เพื่อหวังพินอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลง E-magazine 
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อะไรประมาณนั้น อย่างคุณทวิพงษ์เองที่เข้ามาตอนนั้น ก็คือเข้ามาเล่นเรื่องพินเนี่ย
แหละ เล่นเรื่องการคัดรูปไปลง E-magazine เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในสมัยก่อนที่ทำให้
กลุ่ม มันเริ่มมีการโพสต์รูปดี ๆ มากขึ้น (หนิง, การสัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 
2562) 

 
เราก็ถามเขาว่าแล้วเส้นที่เลือกมันอยู่ตรงไหน เราถามเขาว่าของพี่คืออะไร เขาบอก
ว่าเขาจะเลือกรูปที่ใหม่ วิชชวลดี 2 อย่าง ถ้าเป็นรสนิยมพี่หนิงก็จะมีความเซอร์เรียล
หน่อย แล้วเราก็เลยถามว่างั้นเราเลือกในแบบที่เราชอบได้เลยใช่มั้ย เขาก็บอกเลือก
เลย เราก็ลองพินไป ตอนนี้ก็มีเล็ง ๆ ไว้ เดี๋ยวจะลองพิน เลย เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่
ต้องทำนะ ไม่งั้นท่ามกลางทะเลรูปมันจะดูไม่รู้ว่าอันไหนดี หรือไม่ดี  (โอ๊ค, การ
สัมภาษณ,์ 14 พฤศจิกายน 2562) 

 
4.5.3 เทคนิคการถ่ายภาพสตรีท หรือ ภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยศึกษาจากการวิเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษาพบว่า ภาพถ่ายสตรีทมีความ

คล้ายกับภาพถ่ายสแนปช็อต (Snap Shot) และ ภาพถ่ายแบบแคนดิด (Candid) จึงเป็นเหตุผลที่
ศิลปินช่างภาพเพิ่มคำจำกัดความของภาพถ่ายข้างถนนด้วยคำว่า “ความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในกลุ่ม โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสองกลุ่ม มีทัศนะว่าเทคนิคการถ่ายที่ใช้
คือส่วนหนึ่งของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับภาพ และมีมุมมองว่าการถ่ายภาพถ่ายข้างถนนคือ
เทคนิคการถ่ายภาพอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ถ่ายกับภาพถ่ายประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น การ
ถ่ายภาพข่าวด้วยมุมมองหรือเทคนิคแบบภาพถ่ายข้างถนน เป็นต้น สำหรับกลุ่ม Street Photo 
Thailand บทบาทของแอดมินในการอนุมัติภาพถ่าย เพื่อคัดกรองภาพที่เข้าข่ายประเภทของภาพถ่าย
ข้างถนน มีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ลักษณะภาพถ่ายข้างถนนภายในกลุ่มของสมาชิก และคน
ทั่วไปที่เข้ามาดูภาพ จนเกิดการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันว่าสไตล์ (Style) หรือ เทคนิคการถ่ายของ
ภ าพ ถ่ าย ข้ า งถน น นั้ น  มี รู ป แ บ บ ใด บ้ า ง  แ ล ะรูป แ บ บ ใด ที่ เป็ น ที่ ย อ ม รั บ ภ าย ใน กลุ่ ม 
พัฒนาไปสู่การพยายามสร้างมาตรฐานของภาพถ่ายข้างถนนในกลุ่ม Street Photo Thailand หรือ 
“ภาพที่ด”ี นั้นควรเป็นอย่างไร 
 

4.5.3.1 การรับรู้เทคนิคการถ่ายภาพถ่ายข้างถนนของผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 1 
ศิลปินช่างภาพ กลุ่ม Street Photo Thailand 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกศิลปินช่างภาพพบว่า มีการรับรู้สไตล์ (Style) หรือรูปแบบ

เทคนิคการถ่ายของภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ซึ่งเป็นจุดเด่น หรือลักษณะของ
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ภาพถ่ายประเภทนี้ โดยการเรียนรู้จากศิลปินช่างภาพคนอื่น ๆ ที่มีผลงานภาพถ่ายข้างถนนที่ตนชื่น
ชอบทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินช่างภาพที่อยู่ในคอลเลกทีฟ (Corrective) 
ต่าง ๆ ในวงการศิลปะภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) เช่น อินพับบลิก (iN-PUBLiC)  
เบิร์นมายอาย (Burn My Eyes) ฮาร์ดคอร์สตรีทโฟโตกราฟี (Hardcore Street Photography: 
HCSP) และแม็กนัม (Magnum Photos Agency) รวมทั้งช่างภาพที่เป็นที่ยอมรับหรือเคยได้รับ
รางวัลการประกวดจากเวทีการประกวดภาพถ่ายข้างถนนในต่างประเทศ และจากศิลปินช่างภาพที่ตน
เคยเข้าร่วมเวิร์คชอปด้วย โดยเริ่มต้นจากการศึกษาดูภาพถ่ายข้างถนนของศิลปินช่างภาพคนอื่น ๆ ให้
มาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าภาพถ่ายประเภทนี้มีในรูปแบบใดบ้าง และถ่ายตามให้คล้ายกับภาพถ่าย
ที่เคยดูศึกษา ฝึกฝนถ่ายให้บ่อย จนเริ่มค้นพบสไตล์ที่ตนชอบถ่ายว่าเป็นแบบใด หรืออาจพยายามถ่าย
ให้แตกต่างออกไป โดยท้ายที่สุดศิลปินช่างภาพมีความเข้าใจภาพถ่ายข้างถนนในเรื่องเทคนิค รูปแบบ
หรือสไตล์ จากทั้งการปฏิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกภายในกลุ่ม การถูกยอมรับในผลงาน ทั้ง
จากการกดไลก์ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และได้รางวัลเมื่อส่งภาพประกวด โดยนำ
ความเข้าใจเหล่านี้มาใช้่ในการคัดกรองหรือกดแอพพรูฟ (Approved) ภาพถ่่ายที่สมาชิกทั่วไปโพสต์
ส่งเข้ามาในกลุ่ม 

1)  การรับรู้จากศิลปินช่างภาพในวงการภาพถ่ายสตรีทของ ศิลปินช่างภาพ 
การรับรู้เทคนิคผ่านศิลปินช่างภาพ คือการที่ศิลปินช่างภาพศึกษารูปแบบ

ของภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) จากทั้งสมาชิกศิลปินช่างภาพในกลุ่ม Street Photo 
Thailand และศิลปินช่างภาพในคอลเลกทีฟต่างประเทศ นอกจากนี้ยังรับรู้จากช่างภาพที่ผ่านการ
แนะนำของสมาชิกคนอื่น ๆ โดยปกติแล้วเวลาสมาชิกพบปะพูดคุยกัน มักจะมีการแลกเปลี่ยน
ช่างภาพที่มีผลงานภาพถ่ายข้างถนนที่ตนสนใจและติดตาม เช่น การแนะนำชื่อช่างภาพ การแชร์
อินสตาแกรม (Instagram) ของช่างภาพ การแชร์รูปผลงานของช่างภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานภาพถ่าย อย่างไรก็ตาม ศิลปินช่างภาพมองว่าการเริ่มต้นสร้างงานด้วยการเลียนแบบ 
(Copy) หรือการนำผลงานภาพถ่ายของศิลปินช่างภาพคนอื่น ๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงาน
นั้นสามารถทำได้ในระยะเริ่มต้น และพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางของตนเองในภายหลัง ซึ่งศิลปินช่างภาพ
ที่ได้เข้ามาเป็นแอดมินในกลุ่ม Street Photo Thailand เคยผ่านการเป็นสมาชิกทั่วไปมาก่อน ศึกษา
ดูผลงานภาพถ่ายภายในกลุ่ม Street Photo Thailand และเคยเวิร์คชอป (Workshop) กับศิลปิน
ช่างภาพคนอื่น ๆ ในกลุ่ม Street Photo Thailand โดยสิ่งที่เป็นแนวทาง (Guideline) ในการถ่าย
ภายแนวสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน นอกเหนือจากการที่กลุ่มกำหนดว่าต้องเป็นรูปถ่ายในที่ไม่จัด
ฉาก ถ่ายในที่สาธารณะ และมีความคิดสร้างสรรค์ ศิลปินช่างภาพสรุปออกมาเป็นเทคนิคต่าง ๆ ใน
การถ่ายภาพสตรีท และมีทัศนะว่าการถ่ายภาพสตรีทคือการใช้เทคนิคอย่างหนึ่งในการสื่อสารผ่าน
ภาพ เช่น เทคนิคการถ่ายแบบเลเยอร์ (Layer) การต่อหัวต่อหาง (Connectivity) อารมณ์ (Mood) 
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แสงเงา (Lighting) เป็นต้น บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้แสดงถึงการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายจากศิลปินช่างภาพ
ในวงการสตรีทคนอื่น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อมุมมองการสร้างสรรค์ค์ภาพถ่ายของศิลปินช่างภาพดังนี้ 

แนวทางการถ่ายเราเปลี่ยนไปเยอะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ ตอนที่เราเริ่มถ่าย
มันเหมือนว่าเราถูกจูงมือ จูงมือเดินอะ เราก็จะมีครูสอนใช่ปะ อย่างที่เราไป
เวิร์คชอป (Workshop) ก็จะมีครูสอน พอครูสอนก็คือการเหมือนจับมือ
ถ่าย พอจับมือถ่ายปุบมันก็คือเหมือนก็อป (Copy) เค้า เหมือนเราจะได้
แนวคิดเค้า ได้มุมมองเค้า และเราก็จะมีตำรานี้ติดอยู่ในหัวเราว่า โอเคตำรา
นี้คือตำราที่ดีและถูกต้อง และเราก็จะทำตามตำรานี้ตำราเดียว เพราะเรา
เชื่อว่าอันนี้คือแนวทางที่ถูกต้อง เพราะเราไม่เคยเปิดตำราอื่น ไม่เคยเห็น
ตำราอื่น ทีนี้มันมาเปลี่ยนเอาตอนที่ เราไปเรียน ICP (International 
Center of Photography) เพราะเราเห็นตำราอื่น ตอนที่เราไปเรียนและ
เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ มันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่การเล่นมุก
ตลกต่อหัว หรือว่าการพยายามซ้อนนู้นนี่ทับกัน หรือว่าเล่นเลเยอร์ มัน
สามารถเป็นคอนเทนต์ (Content) ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ มันเป็นภาพชุดได้ 
มันมีอะไรที่เป็นมู๊ด (Mood) เป็นอารมณ์อะไรอย่างนี้ได้ คือมันไม่ใช่แค่มุก
ตลกที่คนไทยนยิมกัน (ปูเป,้ การสัมภาษณ์, 19 กรกฏาคม 2562) 

 
เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าสตรีทคืออะไร แล้วก็ไปเจอคอลเลกทีฟ (Corrective) 
ต่าง ๆ เช่น อินพับบลิก (iN-PUBLiC) พอผมเจออินพับบลิก ผมก็ชอบภาพ
ของเขา เขาจะมีความคลีน (Clean) มันมีความเป็นตลกแบบต้องคิดนิดนึง 
เหมือนตลกของหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ เขาจะมีการ์ตูนเงียบ มันคล้ายกับ
สตรีทมาก แล้วก็อารมณ์เหมือนสตรีทชาวอังกฤษจะเป็นประมาณนั้น มัน
จะดูขำ ๆ เล็ก ๆ แล้วก็ดูคลีน อย่างเช่น ช่างภาพ แมท สจ็วต (Matt 
Stuart) นีล โจเกนเจน (Nils Jorgensen) เดวิด กิบสัน (David Gibson) 
เป็นคนอังกฤษ เขาก็จะมาสไตล์เดียวกันหมด ตลกเงียบ ๆ ไม่ได้โฉ่งฉ่าง 
ไม่ได้มีความ Decisive Moment ขนาดนั้น เวลาเราเรียนรู้อะไรที่จะทำ
อะไรบางอย่าง มันคือ CND แบบ Copy and Development คือเราไม่ได้
ก็อปมุมมองของเขาเป๊ะ ๆ แล้วก็ไปถ่ายเป๊ะ ๆ อย่างนั้นนะ เราเปิดดูภาพ 
แล้วเราก็จำว่าสไตล์นี้โอเค มุกประมาณนี้โอเค เมื่อก่อนชอบถ่ายมุก มุกก็
คือขำ ๆ แล้ววันหนึ่งโดยธรรมชาติของคนเรามันจะกระโดดออกไปจากที่
เรารู้มาเองอัตโนมัติสักวัน คือเราถ่ายคล้าย ๆ เขามา มันจะมีกลิ่นว่ามัน
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คล้าย ๆ กัน มันก็จะได้สไตล์ของตัวเองมาวันหนึ่ง นั่นก็คือวิธีการถ่ายสตรีท
ของผม (หนิง, การสัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2562) 

 
เรียกว่าหาทางอะครับ เพราะว่าถ้าอยากรู้ว่าเขาเลือกรูปยังไง ก็ต้องหาทาง
ดูใช่ปะ หนึ่ งในเวย์นั้นก็คือไปดูย้อนหลังว่าเขาทำอะไร ได้อินสปาย 
(Inspiration) จากพี่แอดมินกลุ่มด้วยครับ า ถ้าในกรุ๊ปก็จะมีทวิพงษ์ พี่เบิร์
ดแห่งวงการสตรีท ใคร ๆ ก็ต้องชอบ พี่หนิง เราชอบงานพี่หนิงมาก เพราะ
พี่หนิงเป็นคนที่แบบไม่มีแบคกราวน์ศิลปะเลยนะ เพราะเหมือนพี่หนิงมีเขา
เรียกว่าประเด็นที่จะพูดชัดเจน แล้วรูปเขาแบบ พี่หนิงสามารถเป็นคนที่อิน
สปาย (Inspire) ให้ทุกคนถ่ายรูปได้เลยอะ เพราะแกถ่ายแบบไม่ได้มีวีธีการ
พิศดาร ไม่ต้องเข้าไปแบบกระแทกแฟลชใส่คนแบบว่าต้องจ่อหน้าอะไร
อย่างนี้ แต่ว่าเรื่องที่พี่หนิงเล่ามันเหนือกว่าวิชชวล (Visual) พี่หนิงสตาร์ท
ด้วยงานแบบคอนเซปชัดเจน เราเลยชอบงานพี่หนิง (โอ๊ค, การสัมภาษณ์, 
14 พฤศจิกายน 2562) 

 
ช่างภาพที่ผมชอบ ๆ นะ แฮรี่ ครูยาท (Harry Gruyaert) ซึ่งเป็นช่างภาพ
แม็กนัม (Magnum Photos) ผมมีหนังสือเขาเกือบทุกเล่มเลย ผมชอบ
มุมมองเรื่องแสง เรื่องสี ของเขา คนนี้ผมชอบมาก แล้วอีกคนที่ชอบมาก ๆ 
คือ คริสโตเฟอร์ แอนเดอร์สัน (Christopher Anderson) เป็นช่างภาพที่
มองแสงขาดมากไปดูรูปเขาบนอินสตราแกรม โอโหทุกรูปคือตายเลย สอง
คนนี้อยู่แม็กนัม แม็กนัมเป็นเอเจนซี่ถ่ายรูปแรกในโลก แต่ช่างภาพเขาไม่ใช่
แค่ช่างภาพสตรีท ช่างภาพเขาคือช่างภาพข่าว Commercial แต่ช่างภาพ
แม็กนัมทุกคนมีงานสตรีท แต่สำหรับเขางานสตรีทเป็นแค่ฮอบบี้ (Hobby) 
ส่วนในกลุ่ม SPT ผมชอบงานของทุกคน ผมรู้สึกว่าเราโตมากันแบบดีมาก
ในเรื่องที่ว่า เราสามารถที่จะเอาคำนิยามเล็ก ๆ ของคำว่าสตรีทสามารถมา
ทำงานในรูปแบบของตัวเองได้ ซึ่งทุกคนมีกลุ่ม (Collective) ถ้าลองสังเกต
ดูทุกคนมีงานที่ไม่เหมือนกัน ไม่ก็อปกันเอง ทุกคนเลย ทวีพงษ์ ไอซ์ แก็ป 
หนิง ปูเป้ ตีตี้ น้าบอล ทุกคนมีมุมของตัวเองกันหมดซึ่งอันนี้ดี (แรมมี่ , การ
สัมภาษณ,์ 3 ธันวาคม 2562) 

 



162 
 

ตั้งแต่ต้นก็คือดูงานคนที่เราชอบ ตอนแรกเลยก็พี่ทวีพงษ์ งานพ่ีเขาสนุกดี ก็
เข้าไปดูงานเขา ศึกษางานเขา ซึ่งเมื่อก่อนเขาโพสต์โปร เจค 365 วัน 
ถ่ายรูปทุกวัน ซึ่งมันดีมากเลยนะ เราเหมือนกว่าจะนอน คือรอดูภาพพี่ทวี
พงษ์วันนี้ว่าจะเป็นยังไงดี สนุก อยากดูไปเรื่อย ๆ ศึกษาไปเรื่อย ๆ ก็สนุกดี 
พี่ทวีพงษ์ได้รางวัลช่วงโปรเจค 365 แกก็เหมือนเอารูปใน 365 ส่งประกวด
ด้วย เหตุการณ์น่าจะพร้อม ๆ กัน ทำไปด้วยส่งประกวดไปด้วย พอหลังจาก
ส่งแกก็ได้รางวัลมาหลายปีอยู่ ได้เรื่อย ๆ พอเลิกทำ 365 แกก็ยังส่งอยู่ 
เหมือนมีรูปใหม่ ๆ พี่ก็ดูหมดนะ งานน้าบอล งานพี่หนิง งานพี่แก็ป งาน
น้าต๋อง ศึกษาหมดเลย ไม่ปิดกั้น ก็พอศึกษาไปเยอะ ๆ เราก็ลองทุกแบบ พี่
เมื่อก่อนก็ถ่ายแฟลช ถ่ายเลเยอร์ ถ่ายหมด พอสักพักเรารู้ว่าตัวเองชอบ
อะไรแน่ ๆ แล้ว เราก็หยุดแล้วมาโฟกัสงานตัวเอง ปรับปรุงงานตัวเองแทน 
(ไอซ,์ การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 

 
ช่วงนั้นยังไม่มีคนถ่ายหรอก จับพลัดจับพลูถ่าย ๆ ไป มันมีโมเมนต์แบบนี้ 
เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เว้ย ระหว่างเริ่มก็ดูงานไปด้วย เริ่มดูหนังสือ ดูเว็บ ดูอิน
พับบลิกว่าแบบถ่ายแบบนั้นได้ยังไง ไปเจอโมเมนต์แบบนั้นได้ไง ก็ออกมา
เดินหาบ้าง ถ่ายก่อนแล้วมารู้จักคำว่าสตรีททีหลัง เริ่มแบบเราจะเรียกงาน
เราว่าอะไรดี งานเรามันไม่ใช่ฟายอาร์ต ก็ส่งงานไปให้พี่มานิตดู พี่มานิตก็
เลยชวนมาทำนิทรรศการ ปีนั้นก็เลยได้ทำนิทรรศการ ชื่อ "Coincidence" 
จัดที่ Kathmandu Photo Gallery ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกตัวเองว่าสตรีท
โฟทอร์คกราฟเฟอร ์(แก็ป, การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 
 
2)  การคัดเลือกภาพถ่ายข้างถนนในกลุ่ม Street Photo Thailand  

ของ ศิลปินช่างภาพ 
จากกการสัมภาษณ์เชิงลึกศิลปินช่างภาพพบว่า การคัดกรองภาพของ

สมาชิกทั่วไปด้วยการกดอนุมัติภาพ หรือการแอพพรูฟ (Approved) ภาพก่อนเผยแพร่บนกลุ่ม
สาธารณะ (Facebook Group) ของกลุ่ม Street Photo Thailand มีผลต่อการรับรู้สไตล์หรือ
เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพของกลุ่ม Street Photo Thailand ทั้งกับแอดมินและสมาชิกทั่วไป เมื่อ
เข้ามาพบเห็นผลงานภาพถ่ายภายในกลุ่ม หากภาพถ่ายลักษณะใด ถูกอนุมัติให้โพสต์ในกลุ่มซ้ำ ๆ 
สมาชิกทั่วไปจะมีความเข้าใจว่าภาพถ่ายในลักษณะนั้น เป็นสไตล์หรือเทคนิคการถ่ายภาพที่ถูกยอมรับ
ภายในกลุ่ม Street Photo Thailand ว่าเป็นภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน  (Street 
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Photography) ศิลปินช่างภาพเลือกที่จะกดอนุมัติภาพถ่ายข่้างถนนที่มีสไตล์หรือเทคนิค ที่
หลากหลาย เพื่อให้สมาชิกทั่วไปที่มาเรียนรู้การถ่ายภาพถ่ายข้างถนนเข้าใจว่ามีสไตล์หรือเทคนิค
ใดบ้าง โดยยึดหลักเกณฑ์ของกลุ่มคือ เป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่สาธารณะ ไม่จัดฉากหรือเซ็ต (Setting)  
และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพลักษณะมุกตลกหรือแก๊ก (Gag) คือสไตล์ภาพที่แอดมินมองว่า
สมาชิกทั่วไปส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากและบ่อยที่สุด ซึ่งถูกเรียกว่าภาพครีเช่ (Cliché)  ศิลปินช่างภาพ
มีทัศนะว่า อาจเป็นเพราะภาพถ่ายลักษณะมุกตลกดูแล้วเข้าใจง่าย สามารถใช้เทคนิคดังกล่าวถ่าย
ตามได้ง่าย และด้วยวัฒนธรรมคนไทยที่ชอบเรื่องตลกขบคัน ภาพถ่ายข้างถนนที่มีมุกตลกจึงมักได้
ยอดไลก์ (Like) จำนวนมาก ส่งผลให้ถูกพบเห็นเป็นจำนวนมากในกลุ่ม จึงอาจทำให้สมาชิกทั่วไป
เข้าใจว่าภาพถ่ายข้างถนนคือภาพที่มีลักษณะเป็นภาพแก็ก อย่างไรก็ตาม ศิลปินช่างภาพได้ตั้งโพสต์
ปักหมุด “Discussion & Critique” (อ้างอิงตามภาพที่ 4.32) เพื่อเป็นพื้นที่ให้สมาชิกทั่วไปที่มีคำถาม
สงสัยเกี่ยวกับภาพถ่่ายที่ตนโพสต์เข้าไปนั้นได้รับหรือไม่ได้รับการแอพพรูฟโดยแอดมิน เป็นเพราะ
สาเหตุใด และเป็นพื้นที่ที่ศิลปินช่างภาพเข้ามาตอบและอธิบายแนวทางการถ่ายที่สมาชิกทั่วไปยังไม่
เข้าใจเกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนน  
 

 
ภาพที่ 4.32  โพสต์ปักหมุด “Discussion & Critique” 
แหล่งที่มา: Akkara Naktamna (2017). 
 

คือมันแล้วแต่แว่น แล้วแต่มุมมองคนว่าแบบไหนเรียกว่าดีในพื้นที่ไหน กลุ่ม
สังคมไหนยอมรับในสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นพอยอดไลก์มันมีผลต่อจิตใจ มันเลย
ทำให้เกิดการผลิตซ้ำของภาพมากขึ้น นี่คือสิ่งที่เรารู้สึก เช่นว่า ตามเทรนด์ 
รูปแบบนี้ไลก์เยอะ เราก็จะเห็นรูปแบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นอย่างนี้บ่อย 
เพราะว่าทำแบบนี้แล้วผลมัน 100 เปอร์เซ็นต์ เรารู้แน่นอนว่ารูปแบบนี้ไลก์
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เยอะ แล้วกลุ่มที่มีงานผลิตซ้ำๆ แบบนี้ออกมาเยอะๆ วันหนึ่งมันจะ
กลายเป็นกลุ่มที่งานไม่น่าสนใจอีกต่อไป เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนกบฏ มัน
ต้องมีคนที่คิดว่าเอ๊ะ ไม่ต้องเป็นงานแบบนั้นก็ได้มั้ย ทำไมทุกคนวาดต้นไม้
ออกมาเป็นแพทเทิร์น (Pattern) เดียวกันหมด (ปูเป้, การสัมภาษณ์, 25 
ก.ค. 62) 

 
เมื่อก่อนผมจะ ถ้ามันเข้าเกณฑ์ แล้วมันโอเคผมก็แอพพรูฟแล้ว แต่หลัง ๆ 
มาตรฐานมันก็เปลี่ยนไปตามช่วงอายุ ช่วงวัย อย่างที่ว่าวัยนี้ก็คือความไม่ค
รีเช ความใหม่ประมาณนึง แล้วก็มีความแปลก หายาก ต้องแรร์นิดนึง คุณ
ต้องเป็นคนโชคดีอะ หรือไม่ก็เป็นคนที่แบบมีความพยายามสูง มีความตั้งใจ 
คือคนที่มีความพยายามสูงและความตั้งใจเขามักจะมีโชค ด้วยการเจอแบบ
เฮ้ยเจออีกแล้ว มันเหมือนกับการที่เราทำอะไรอย่างจริงจังมาก ๆ แล้วเรา
ประสบความสำเร็จในการได้มันมา คนก็จะบอกคุณโชคดีมากเลย ไม่ใช่นะ 
เขาตั้งใจมาก เขาตั้งใจรอจังหวะ เขาเดิน 10 กิโลเมตร ทุกวัน คือคุณต้องมี
ท่ายากนิดนึง ท่าในการจับจังหวะอะไรบางอย่าง ท่ายากในการไปเจอสิ่งที่
มันแปลก อย่างเช่นรูปสตรีท คนก็ชอบไปเดินข้างถนน บางคนเข้าไปเดินลึก
มาก ในซอย ในที่ต่าง ๆ ในใต้น้ำ ในสถานที่ที่มันแปลก ที่คนธรรมดาไม่ไป 
ก็คือท่ายากท่าหนึ่ง มันก็คือการที่เราตั้งใจ คนที่ตั้งใจพอเขาได้ผลลัพธ์มา ก็
คนนี้แหละ งานนี้แหละที่เหมาะสมกับการที่ให้คนอื่นเห็นว่า เนี่ยเขาตั้งใจ
ขนาดนี้เลยนะ เขาเลยโชคดีขนาดนี้ นี่คือเกณฑ์ปัจจุบัน แต่ก่อนจะแค่ไม่จัด
ฉาก ภาพที่มันดูโอเค อะไรประมาณนั้น เพราะว่าหลาย ๆ คนมันช่วยกัน ก็
จะมีความกระจายกันมากขึ้น เราก็อาจจะแบบ กดภาพที่เราชอบจริง ๆ 
(หนิง, การสัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2562) 

 
ช่วงหลังมีพี่หนิงเปิดไว้ เป็นกระทู้ที่ Discussion & Critique ก็มีเอาไว้เพื่อ
ตอบคำถาม ว่ารูปนี้มีปัญหายังไง ก็จะคุยกันยาวเลย ว่ารูปนี้เป็นยังไง เขาก็
จะส่งรูปมาถาม ว่ารูปนี้เป็นยังไง โอเคมั้ย เราก็จะเมนต์ว่ายังไง เพื่อให้เห็น
ไดเรกชันว่าจริง ๆ มันน่าจะเป็นประมาณนี้  งานต่อหัวต่อหางบังเอิญว่ามัน
เป็นงานที่เข้าใจง่าย และทำง่าย คนก็จะถ่ายเยอะหน่อย จริง ๆ ต้นทางของ
ระเบิดก็คือพี่ไอซ์แหละครับ จารย์ไอซ์ก็จะชัดเจนเรื่องการต่อของ บ้านเรา
เกทมุขง่าย ชอบความตลก ชอบในแก๊ก (Gag) ชอบรูปแบบเดฟออฟฟิว 
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(Depth of Field) แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นไง ซึ่งก็ เราไปแมส คนส่วนใหญ่
คนทั่วไปเขาก็ดูว่ารูปนี้ไลก์เยอะมั้ย เขาก็จะตื่นเต้นว่ารูปนี้เป็นพันไลก์เลย 
รูปนี้เป็นแบบว่าแชร์เป็นพันเป็นร้อยอะไรแบบนี้ แล้วก็แบบนี่คือดี รูปไอ้นี่ 
รูปไอ้นี่ ส่งลงไปในกรุ๊ป ในกรุ๊ปเลยนะ ไลก์แบบร้อยสองร้อย รูปที่ว่า ได้
รางวัลมา 2 ประเทศ รูปแบบเดท (Death) เลย อย่าว่าแต่ในกรุ๊ปในอินสตา
แกรมก็เดท (Death) คือแบบอะไรวะแฟค (Fact) มันก็เป็นแบบนั้นแหละ
ครับ (โอ๊ค, การสัมภาษณ,์ 14 พฤศจิกายน 2562) 

 
เหมือนสตรีทโฟโตไทยแลนด์ตอนนี้ บางทีเข้าไปไม่รู้ว่าใครถ่าย จำชื่อคน
ถ่ายไม่ได้ เพราะทุกคนถ่ายออกมาครีเช่คล้าย ๆ กันไปหมด มุกเดียวกัน มุก
เดิม ๆ คืออินพับบลิกตอนเริ่ม มันมีเรื่องของความตลก เขาจะเน้นความ
ตลกมาก ๆ เป็นมุก ถ่ายรูปมุก แต่ของเราเป็นมุกที่เกิดจากการสร้างจาก
ความคิดของคน รูปเหมือนที่ไอซ์ถ่าย คือเกิดจากความคิดของเขา ถึงเกิด
ออกมาเป็นรูป ซึ่งจริง ๆ ตรงจุด ๆ นั้นมันไม่มีรูปอยู่ มันมีรูปขึ้นมาเพราะ
คนถ่ายมันคิดออก นี่คือสิ่งที่ฝรั่งชอบของคนไทย คุณสามารถทำรูปในที่ที่
มันไม่มีรูป รูปเขาจะเคลีย คือเขาจะสร้างรูปในที่ที่ไม่มีรูป การต่อสิ่งสอง
อย่างมาต่อกัน สร้างรูปในที่ที่มันไม่มีรูป เขาสร้างเหมือนแก้วมีการเทสี
ออกมาบนถนน เกิดความหมายใหม่ นี่คือสิ่งที่ฝรั่งชอบเกี่ยวกับคนไทย คือ
เราทรานฟอร์ม เรามีความสามารถอันนี้ที่ทำให้ต่างชาติ ส่วนตัวผมมองนะ 
ชอบงานคนไทยเพราะคนไทยทรานฟอร์มความหมายของสิ่งที่มันอยู่
ตรงหน้าให้มันเป็นอย่างอื่น ซึ่งในมุมมองของฝรั่งโดยทั่ว ๆ ไปอย่างเบิร์
นมายอาย วิธีการถ่ายรูปของเบิร์นมายอาย จะถ่ายรูปลักษณะสร้างคำถาม 
การถ่ายสร้างคำถามคือเราเห็นอะไรที่เรางง ๆ เราก็ถ่ายไว้ แต่การถ่ายของ
คน ไท ยคื อ เปลี่ ยนความห มายของสิ่ งที่ เรา เห็ น ให้ เป็ น อย่ างอื่ น  
(แรมมี่, การสัมภาษณ,์ 3 ธันวาคม 2562) 

 
ภาพสตรีท  มันคือถ่ายในที่สาธารณะ มีความคิดสร้างสรรค์ และไม่จัดฉาก 
ใช่มั้ย ซึ่งภาพคลาสสิคมันก็มีหมดเลย ความคิดสร้างสรรค์คือการใช้สี แสง
เงา นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ของเขา ของเขาก็เป็นสตรีทนะ เป็นสตรีทที่ดี 
ซึ่งของพี่เป็นสตรีทอีกแบบหนึ่ง ที่มีการเล่นมุกเล่นแก๊ก (Gag) เล่นเนื้อเรื่อง
ภายในภาพมากกว่า เพราะว่าประเทศไทยไม่เหมือนต่างประเทศ แสงไม่มี
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หนึ่ง สภาพบ้านเมืองเรารก สู้ตึกอะไรของเขาไม่ได้ เราก็เลยใช้แทคนิคแก๊ก
เข้ามาช่วยให้ภาพเรามันดูดีขึ้นมา อย่างนั้นมากกว่า (ไอซ์, การสัมภาษณ์, 
14 ธันวาคม 2562) 

 
ให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ ไม่ได้อะไรกับความสวยงาม พี่ยังหวังว่าสตรีท
แบบไทย ๆ เนี่ย มันจะมีลักษณะพิเศษ นอกจากความตลกขบขันแล้วเนี่ย 
มันน่าจะมีอะไรบางอย่าง ถ้าเห็นงาน Uthaipia ที่พี่ทำมาเรื่อย ๆ เป็น
สตรีทที่อยากนำเสนอความเป็นสตรีทแบบไทยที่มากกว่าภาพแก็ก มีไอเดีย 
มีวิธีคิด ส่วนแก็กก็มีบ้างแล้วแต่ เพราะว่าสตรีทไม่จำเป็นต้องเป็นแก็ก ซึ่ง
คนไทยติดกันไปหมดแล้วว่า ก็กลัวว่าต้องมีแก็กถึงจะสตรีท (แก็ป, การ
สัมภาษณ,์ 14 ธันวาคม 2562) 

 
การคัดกรองภาพของศิลปินช่างภาพในบทบาทแอดมิน จึงเป็นกระบวนการ

หนึ่งที่แอดมินสามารถสร้างอัตลักษณ์ภาพถ่ายข้างถนนในกลุ่ม Street Photo Thailand อย่างไรก็
ตามเทคนิคของภาพถ่ายข้างถนนแตกต่างไปตามความเข้าใจและรสนิยม (Taste) ของแอดมินแต่ละ
คน การคัดกรองภาพของสมาชิกทั่วไปที่โพสต์ในกลุ่มโดยแอดมินจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการต่อรอง
ความหมายของแอดมิน  รวมไปถึงการโพสต์ผลงานภาพถ่ายของแอดมินเองเพื่อเป็นการแสดงออกถึง
มุมมองของภาพถ่ายข้างถนนในแบบอ่ืน ๆ ที่ตนสร้างหรือชื่นชอบ อย่างไรก็ตามศิลปินช่างภาพที่เป็นผู้
ก่อตั้งกลุ่มทั้ง “หนิง” และ “แก็ป” ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา ต่างเคารพการตัดสินใจของแอดมินแต่ละ
คนและเชื่อมั่นในศักยภาพ ขอแค่เพียงภาพยังอยู่ในเกณฑ์ “การไม่จัดฉาก ถ่ายในที่สาธารณะ และมี
ความคิดสร้างสรรค์” และมองเป็นข้อดีของกลุ่มที่จะทำให้สมาชิกได้ศึกษาภาพที่หลากหลายสไตล์ 

3)  สรุปเทคนิคการถา่ยทีผู่้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 1 ศิลปินช่างภาพ กลุ่ม  
Street Photo Thailand สร้าง มีดังนี ้

จากการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก มีผล
การศึกษาที่สอดคล้องกันโดยพบว่า ศิลปินช่างภาพ สร้างการรับรู้และต่อรองความหมายผ่านผลงาน
ภาพถ่ายข้างถนนในเทคนิคต่าง ๆ ที่ตนชื่นชอบและถนัด ซึ่งโพสต์ลงในกลุ่ม Street Photo 
Thailand  สามารถสรุปสไตล์หรือเทคนิคการถ่ายดังนี ้  
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(1)  ต่อหัวต่อหาง (Connectivity) 
เป็นการต่อของสองสิ่งให้เป็นสิ่งใหม่หรือการนำซับเจกต์ที่ดูไม่เกี่ยวข้อง

กันในภาพมาวางองค์ประกอบต่อกันผสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่โดยการวางองค์ประกอบต้องมีคว
ามสวยงาม ดูแล้วเนียน มีการจับท่าทาง (Gesture) ของซับเจกต์ให้ดูน่าสนใจ 

 

 
ภาพที่ 4.33  แสดงภาพที่ใช้เทคนิคต่อหัวต่อหาง (Connectivity) 
แหล่งที่มา: Jad Jadsada (2021). 
 

(2)  การเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบ (Juxtaposition) 
เป็นการเทียบเคียงระหว่างสองสิ่ง ที่ดูเหมือนกัน เช่น เจอป้ายคนเดิน

ข้ามถนน แล้วเจอคนใส่ชุดสีดำที่เหมือนสัญลักษณ์บนป้าย จริง ๆ เป็นคนข้ามถนน หรือการหาซับเจต์
ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน 
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ภาพที่ 4.34  แสดงภาพที่ใช้เทคนิคการเทยีบเคียงหรือเปรียบเทียบ (Juxtaposition) 
แหล่งที่มา: "Photographic Mercadillo," (2018). 

(3)  อารมณ ์(Mood) 
เป็นได้ทั้ งภาพสีและขาวดำ ภาพที่อาจดูนิ่ ง ๆ  แต่ให้ความรู้สึก 

อะไรบางอย่างอยู่ในภาพ ใช้แสง ส ีเป็นเนื้อหา (Content) หลักของภาพทีถ่่ายทอดอารมณ์ความรู้้สึก 

 
ภาพที่ 4.35  แสดงภาพที่ใช้เทคนิคอารมณ์ (Mood) 
แหล่งที่มา: Akkara Naktamna (2015a).  
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(4)  การเล่นแสงเงา (Shadow) 
การใช้แสงเงาสร้างกรอบหรือรูปทรงเพื่อเพิ่มมิติความน่าสนใจในภาพห

รือใช้เงาในการบิดเบือนภาพ สร้างเป็นเรื่องราวใหม่ 

 
ภาพที่ 4.36  แสดงภาพที่ใช้เทคนิคเล่นแสงเงา (Shadow) 
แหล่งที่มา: Angkul Sungthong (2019). 
 

 
ภาพที่ 4.37  แสดงภาพที่ใช้เทคนิคเล่นแสงเงา (Shadow) 
แหล่งที่มา: Rammy Narula (2020a).   
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(5)  เหนือจริง (Surreal) หรือเมจิคอล (Magical) 
การถ่ายให้ซับเจกต์กลายเป็นสิ่งที่เหนือกว่าหรือมากกว่าสิ่งที่เป็นมี  

ความรู้สึกเหนือจริง ไม่่ธรรมดา ให้ความรู้สึกลึกลับ 

 
ภาพที่ 4.38  แสดงภาพที่ใช้เทคนิคเหนือจริง (Surreal) หรือเมจิคอล (Magical) 
แหล่งที่มา: Poupay Jutharat (2019).  
 

(6)  จังหวะสำคัญ (Peak) 
มีลักษณะตามปรัชญาเสี้ยววินาที่สำคัญ (The Decisive Moment) 

ของอองรี คาทิเอ เบรซอง (Henri Cartier-Bresson) ซึ่งเป็นช่างภาพของวงการภาพถ่ายข้างถนนหรือ
สตรีทในยุคแรก เป็นการจับจังหวะของสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ภาพที่ดีที่สุด เป็นโมเมนต์ที่ไม่มีใครสามารถ่าย
ซ้ำได ้
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ภาพที่ 4.39  แสดงภาพที่ใช้เทคนิคจังหวะสำคัญ (Peak) 
แหล่งที่มา: ทวีพงษ์ ปทุมวงศ ์(ม.ป.ป.).  
 

(7)  การสะท้อน (Mirror) 
การถ่ายซับเจกต์ที่สะท้อนจากกระจก หรือน้ำ สร้างเรื่องราวใหม่ เพิ่ม

ความน่าสนใจของภาพ ไม่ว่าจะสะท้อนให้กลับด้านกัน สมมาตร หรือการกลืนเป็นภาพเดียวกัน 

 
ภาพที่ 4.40  แสดงภาพที่ใช้เทคนิคการสะท้อน (Mirror) 
แหล่งที่มา: ทวีพงษ์ ปทุมวงศ ์(ม.ป.ป.).  
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(8)  ภาพเหมือนตนเอง (Self-Portrait) 
คือการนำเทคนิคถ่ายภาพเสมือนตนเองในที่สาธารณะ มาประยุกต์ใช้

กับมุมมองการถ่ายภาพข้างถนนให้ดูน่าสนใจ เช่น การถ่ายตนเองสะท้อนกระจก เงาสะท้อนในฉาก
หลังที่ต่าง ๆ  

 
ภาพที่ 4.41  แสดงภาพที่ใช้เทคนิคภาพเหมือนตนเอง (Self-Portrait) 
แหล่งที่มา: Rammy Narula (2020b).  
 

จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยพบว่า
ศิลปินมีการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายของกันและกันระหว่างสมาชิก ทดลองถ่ายตามเพื่อเรียนรู้และค้นหา
แนวทางที่ตนที่ชื่นชอบ เพื่อพัฒนางานในแบบของตนในภายหลัง โดยท้ายที่สุดแล้ว ศิลปินช่างภาพมี
มโนทัศน์ที่ชัดเจนว่าตนชอบถ่ายด้วยเทคนิคแบบใด ใช้เทคนิคเพื่อเล่าเรื่องแบบใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือลักษณะนิสัยส่วนตัวด้วย เช่น มองว่าตนเองเป็นคนไม่ซีเรียจ และ
ต้องการถ่ายภาพที่ดูสนุก ให้คนดูรู้สึกตลกกับภาพ มองว่าตนเองสนใจเรื่องการเมือง จึงชอบใช้เทคนิค
การถ่ายภาพเพื่อเหน็บแนมอะไรบางอย่าง การเรียนจบทางด้านศิลปะและเป็นนักออกแบบโฆษณา 
จึงติดการมองภาพเป็นกราฟฟิก เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

ตอนนี้เราชอบถ่ายพวกสี มู๊ด (Mood) คือบางทีเราเป็นพวกต่อต้านนิดนึง 
หมายความว่าถ้าสมมติเค้าบอกว่า (ภาพ) ต้องพีคเท่านั้น ต้องมีแค่คน
เท่านั้น เราก็จะแบบว่า เฮ้ยแล้วถ้ามันไม่ใช่แบบนี้แล้วมันจะได้มั้ย มันจะไม่
เป็นแบบนี้ได้มั้ย มันก็ดีเหมือนกันได้หรือเปล่า ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามัน
จะดีได้มั้ย ณ ตอนนั้น แต่ก็คือลองทำดู เหมือนพยายามหาเส้นทางใหม่ ๆ 
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ทั้งของตัวเองด้วยนะ แล้วก็ทำให้คนอื่น ๆ เห็นว่ามันมีแบบอื่นเหมือนกัน ที่
ไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบนั้นอย่างเดียวก็ได้  ส่วนความเป็นตัวเองที่พยายามใส่
ในงานคือวอลล์ฟลาเวอร์ (Wall flower) อะไรก็ตามที่ไม่มีคนสนใจ พูดง่าย 
ๆ ก็คือดอกไม้ตามกำแพง เป็นสิ่งที่จะไม่มีคนสนใจ เราชอบถ่ายอะไรอย่าง
นั้น สมมติว่าเมื่อไหร่ที่มีคนสนใจมาก ๆ เราจะไปถ่ายอีกอันนึงที่ไม่มีใคร
สนใจเลย รู้สึกว่าอะไรที่มันดูธรรมดาจริง ๆ มันก็สวยได้นะ  ที่โพสต์งานอื่น 
ๆ ให้เห็น ทำเพราะว่าอยากให้มันมีงานรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แบบพีค ๆ 
แบบพี่ทวีพงษ์ได้แล้ว เราอยากให้มันมีตำราอื่นที่ไม่ใช่ตำราทวิพงษ์ ตำรา
ทวิพงษ์มันจะแบบต้องพีคเท่านั้น ต้องมีเลเยอร์ ต้องมุก ต้องแก๊ก (Gag) 
เข้าใจง่าย ตลก และเรารู้สึกว่ามีแบบอื่นบ้างก็ดีนะ (ปูเป้, การสัมภาษณ์, 
19 กรกฏาคม 2562) 

 
เมื่อก่อนชอบถ่ายมุก มุกก็คือขำ ๆ แล้ววันหนึ่งโดยธรรมชาติของคนเรามัน
จะกระโดดออกไปจากที่เรารู้มาเองอัตโนมัติสักวัน คือเราถ่ายคล้าย ๆ เขา
มา มันจะมีกลิ่นว่ามันคล้าย ๆ กัน มันก็จะได้สไตล์ของตัวเองมาวันหนึ่ง นั่น
ก็คือวิธีการถ่ายสตรีทของผม  ผมว่าผมชอบสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องสังคมอะไร
อย่างนี้นะ แล้วก็ยังยึดแบบเก่า ๆ เดิม ๆ อยู่ว่าผมชอบงานแนวฝั่งอังกฤษ 
ยุโรป ที่แบบสะอาด ๆ หน่อย แล้วก็มีการสะท้อน มีการเหน็บแนมกับ
สภาพสังคมบางอย่าง  เวลาเราอยู่ท่ามกลางในสิ่งที่มันครีเช่ง่าย สิ่งที่ควร
ทำคือการใส่คอนเทนต์ (Content) ใส่เรื่องราวเข้าไปที่มันแตกต่างออกไป 
ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิค เรื่องเทคนิคใคร ๆ ก็ทำได้ เช่น เทคนิคถ่ายคนหัวขาด 
ก็จะเห็นความครีเช่ คนหัวขาด ไทยรัฐเองก็มี เฮ้ยทำไมอยู่ ๆ คนหัวขาด 
เนี่ยก็คือเราต้องใส่อะไรที่มันพูดถึงเรื่องบางอย่างในสังคมลงไป เช่น ผมก็จะ
ชอบแนวที่แบบว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ การเปรียบเทียบกัน คนกำลัง
ปรับปรุงที่แล้วนกบินหนี อะไรอย่างนี้  (หนิง, การสัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 
2562) 

 
งานเราและปูเป้ คือเมจิคอล (Magical) คืออันโพสต์ พับบลิก เมจิคอล 
(Unposed-Public –Magical) เมจิคอลสำหรับเราคือ รูปมันต้องให้อะไร
สักอย่างที่มันมากกว่าสิ่งที่มันเป็น ด้วยความที่มากกว่าสิ่งที่มันเป็น เราเห็น
ว่ามันคือเมจิคอล มันมีความรู้สึกที่มันแบบเมจิก (Magic) มีความรู้สึกที่มัน
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เหนือจริง ไม่ธรรมดา มีความรู้สึกที่มันลึกลับ ยกตัวอย่างเช่น คนหัวขาด 
คือเมจิก คนมี 3 แขน เมจิก แต่ถ้าไม่ใช่เวย์ (Way) นี้ละ แสงที่มหัศจรรย์
มากอยู่บนพื้น รูปหลุมบนพื้นของปูเป้ ที่วงน้ำสะท้อนโพกาดอท (Polka-
dot) เหมือนหลอดไฟ เนี่ยเมจิก เกิดขึ้นได้ยังไง มีคนชอบบอกว่าเราชอบ
ถ่ายแสงเงา เพราะว่าบังเอิญรูปถ่ายเราที่ดัง มันเป็นรูปถ่ายแสงเงา 
Lighting Shadow แต่ถามว่ามันเป็น Identity มั้ยก็ไม่แน่ใจ แต่เป็นสิ่งที่
ทุกคนพอเมื่อพูดถึงเรา แต่ว่าช่วงหลัง เราก็จะถ่ายงาน แล้วปูเป้ดู ปูเป้ก็
รู้สึกว่างานมันจะมีความลึกลับ หลอน ๆ หน่อย มีความยึกยักบางอย่างบอก
ไม่ถูก แต่ว่าในขณะที่เราจะมีงานอีกชุดหนึ่ง ที่เป็นงานพวกกราฟฟิกชัด ๆ 
มีเส้น มี Shape ชัด ๆ เพราะว่าเบสิกเราเรียนกราฟฟิกเวลาที่ทำงานมันก็
จะสะท้อนออกมา (โอ๊ค, การสัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2562) 

 
ผมเริ่มถ่ายเซลฟ์พอร์ตเทรตก่อนที่จะไปถ่ายสตรีท เพราะผมเริ่มรู้สึกว่าเออ
มันแปลกดี ไปเห็นช่างภาพ คนสองคนที่เขาถ่ายเซลฟ์พอร์ตเทรต แล้วก็เริ่ม
รู้สึกว่าอยากทำ แล้วนี่คือคำตอบที่กำลังจะบอกว่าสตรีทที่ดีคือคุณต้องใส่
ความเป็นตัวคุณเข้าไป รูปพวกนี้ทั้งหมด ตามความรู้สึกบางคนก็บอกว่า
ไม่ใช่สตรีท (Street Photography) แต่ผมเริ่มด้วยมุมมองของสตรีท ผม
ไม่ได้เริ่มด้วยมุมมองของสารคดี (Documentary) ผมไม่ได้เดินไปแล้วผม
บอกว่าจะไปเรคคอร์ด (Record) ชีวิตของคนเหล่านี้ ผมไม่ได้เล่าเรื่องใคร
เลยสักคน ไม่มีดิสคริปชัน (Description) ชื่อรูปก็ไม่มี คุยกับคนมั้ยก็ไม่ได้
คุย ไม่รู้จักด้วยว่าเขาเป็นใคร เขามาจากไหน เป็นสถานที่สาธารณะ ไม่ได้
จัดฉาก และเรื่อง อารมณ์ แสง ทั้งหมด ก็เป็นความคิดของผมที่ผมใส่เข้าไป 
เพราะว่าคนที่ ไปถ่ายรูปที่หัวลำโพงอาจจะไม่ ได้ถ่ายแบบนี้  อาจจะ 
Exposed ไม่  Under Exposed แบบนี้  เพ ราะฉะนั้ น มั นมี  ไคที เรี ย 
(Criteria) ของสตรีทอยู่ทั้ ง 3 ไคทีเรีย เลย (แรมมี่ , การสัมภาษณ์ , 3 
ธันวาคม 2562) 

 
ของพี่เป็นสตรีทอีกแบบหนึ่ง ที่มีการเล่นมุกเล่นแก๊ก (Gag) เล่นเนื้อเรื่อง
ภายในภาพมากกว่า เพราะว่าประเทศไทยไม่เหมือนต่างประเทศ แสงไม่มี
หนึ่ง สภาพบ้านเมืองเรารก สู้ตึกอะไรของเขาไม่ได้ เราก็เลยใช้เทคนิคแก๊ก
เข้ามาช่วยให้ภาพเรามันดูดีขึ้นมา อย่างนั้นมากกว่า  ความเป็นตัวเองใน
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งานก็ความตลก ไม่ซีเรียจ เพราะพี่ไม่ซีเรียจ ส่วนลายเซ็นต์ก็ไม่ต้องสร้าง 
เอาจริง ๆ ก็เป็นตัวเอง ก็ถ่ายแบบตัวเองแหละ มันไม่มีทางหนีตัวเองได้ ไม่
ต้องสร้างไม่ต้องทำอะไรเลย ปล่อยสบาย เดี๋ยวมันก็เป็นสัญชาตญาณ เป็น
ตัวเองไปเอง เห็นว่าตลกก็ถ่าย แค่เพิ่มเติมคือองค์ประกอบ ง่าย ๆ เลย ไม่
ซับซ้อน เห็นอะไรตรงไปตรงมา เห็นวัตถุข้างถนน อันนี้มันน่าสนใจ ก็แค่
จินตนาการต่อว่าเราจะทำมันยังไงให้มันดูดีขึ้นมา (ไอซ์, การสัมภาษณ์, 14 
ธันวาคม 2562) 

พี่ให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ ไม่ได้อะไรกับความสวยงาม พี่ยังหวังว่า
สตรีทแบบไทย ๆ เนี่ย มันจะมีลักษณะพิเศษ นอกจากความตลกขบขันแล้ว
เนี่ย มันน่าจะมีอะไรบางอย่าง ถ้าเห็นงาน Uthaipia ที่พี่ทำมาเรื่อย ๆ เป็น
สตรีทที่อยากนำเสนอความเป็นสตรีทแบบไทยที่มากกว่าภาพแก็ก มีไอเดีย 
มีวิธีคิด ส่วนแก็กก็มีบ้างแล้วแต่ เพราะว่าสตรีทไม่จำเป็นต้องเป็นแก็ก ซึ่ง
คนไทยติดกันไปหมดแล้วว่า ก็กลัวว่าต้องมีแก็กถึงจะสตรีท  งานพี่ก็จะเป็น
อย่างนี้ มีคอนแทค (Contact) ระหว่างซับเจ็ก (Subject) กับอ็อฟเจ็ก 
(Object) ถ้าให้เอาแบบทั่ว ๆ ไปนะ สิ่งแรกที่พี่มองเห็นก็คือแบบเนี่ยงานที่
โชว์ งานที่เป็นซับเจกกับอ็อฟเจ็กเทียบกัน (Juxtaposition) แต่ถ้าอยากให้
พิเศษไปกว่านั้นก็ต้องดูยูไทเปีย (Uthaipia) ซึ่งมันมีอะไรมามากกว่า มี
บริบทของสังคม มีอะไรให้คนคิดต่อได้ ว่าพยายามจะพูดอะไร (แก็ป, การ
สัมภาษณ,์ 14 ธันวาคม 2562) 

 
4.5.3.2 การรับรู้เทคนิคการถ่ายภาพถ่ายข้างถนนของผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 2 
สมาชิกทั่วไป กลุ่ม Street Photo Thailand 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกทั่วไปกลุ่ม Street Photo Thailand มีการเรียนรู้

ภาพถ่ายข้างถนน สอดคล้องกับศิลปินช่างภาพ คือ การดูผลงานภาพถ่ายจากสมาชิกคนอื่น เพื่อเป็น
แนวทางในการถ่ายเบื้องต้น และการปฏิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกภายในกลุ่ม สมาชิกทั่วไป
จะใช้วิธีการลงภาพถ่ายในกลุ่ม Street Photo Thailand เพื่อตรวจสอบว่าภาพถ่ายที่ตนถ่ายมา จัด
อยู่ในประเภทภาพถ่ายข้างถนนหรือไม่ จากการที่แอดมินกดแอพพรูฟ (Approved) ภาพให้ผ่าน ซึ่ง
เป็นทั้งการตรวจสอบและเป็นความท้าทายในการสร้างผลงานต่อไปสำหรับสมาชิกทั่วไป นอกจากนี้
สมาชิกทั่วไปยังเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปที่ทางแอดมินกลุ่ม  Street Photo Thailand จัดขึ้น การ
ติดตามเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ซึ่งแอดมินจะมีการพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนน 
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การอ่านบทความจากเว็บไซต์ Street Photo Thailand เพื่อเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพถ่ายข้างถนน 
การแบ่งปันชื่อช่างภาพที่มีชื่อเสียงเพื่อนำไปศึกษาดูเป็นแรงบันดาลใจ  มีการนัดเจอเพื่อไปเดิน
ถ่ายภาพด้วยกัน  สำหรับสมาชิกที่อยู่กลุ่มมาเป็นระยะเวลานานและผ่านการแอพพรูฟบ่อย จะสอน
สมาชิกที่กำลังเริ่มหัดถ่าย เช่น การแชร์มุมมองของภาพ การหาซีน (Scene) หรือเฝ้ารอเหตุการณ์ที่
น่าสนใจในการกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ เป็นต้น  นอกจากนี้ผลงานจากศิลปินช่างภาพกลุ่ม Street 
Photo Thailand ที่ตนชื่นชอบมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และเป็นแรงบันดาลใจในการส่ง
ภาพประกวดในเวทีต่างประเทศ ซึ่งศิลปินช่างภาพส่วนใหญ่ต่างรับรางวัลและผ่านเข้ารอบไฟนอลลิส 
(Finalist) ในการประกวดภาพถ่ายข้างถนน เช่น Miami Street Photography Festival (MSPF) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เทศกาลจัดแสดงภาพถ่ายข้างถนนระดับโลกที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 

1)  การรับรู้จากศิลปินช่างภาพในวงการภาพถ่ายสตรีทของ สมาชิกทั่วไป 
จากการศึกษาพบว่า การรับรู้สไตล์หรือเทคนิคการถ่ายภาพถ่ายข้างถนน

ของกลุ่มสมาชิกทั่วไป สอดคล้องกับกลุ่มศิลปินช่างภาพ คือการศึกษาจากผลงานภาพถ่ายคนอื่น ๆ ใน
กลุ่ม Street Photo Thailand ทั้งจากศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไปคนอื่น ๆ รวมถึงจากช่างภาพ
ต่างประเทศในวงการภาพถ่ายข้างถนน ที่ถูกแนะนำต่อกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ซึงศึกษาดูภาพ
จากช่องทางออนไลน์ที่ศิลปินลงผลงาน รวมทั้งโฟโต้บุ๊ค (Photo Book) ของช่างภาพต่างประเทศ 
เป็นต้น นอกจากนี้เว็บไซต์ของ Street  Photo Thailand  ได้ลงประวัติและผลงานภาพถ่ายของ
ศิลปินช่างภาพแต่ละคน โดยสมาชิกทั่วไปได้เข้าไปศึกษาภาพถ่ายผ่านช่องทางนี้เช่นกัน นอกจากน้ี
สมาชิกทั่วไปยังเรียนรู้ภาพถ่ายผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปและเข้าชมการจัดแสดงผลงาน
ภาพถ่าย (Exhibition) ของศิลปินช่างภาพด้วย สมาชิกทั่วไปเมื่อเข้ากลุ่ม Street Photo Thailand 
ในช่วงแรก ยอมรับว่าไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนน หรือเมื่อเข้ามาแล้วภาพถ่ายที่พบเห็น
ในกลุ่มมีความแตกต่างจากความเข้าใจเดิมของตนอยู่มาก โดยมีทัศนะเกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนนเป็น
การถ่ายแคนดิด (Candid) หรือสแนป (Snap) ข้างถนนเท่านั้น จึงใช้เวลาในการดูภาพคนอื่นและ
ทดลองถ่ายตามในช่วงเวลาระยะหนึ่ง จนเกิดความเข้าใจและรับรู้เทคนิคการถ่ายภาพถ่ายข้างถนนใน
แบบต่าง ๆ รวมไปถึงรับรู้ว่่าการถ่ายภาพถ่ายข้างถนนไม่ใช่เพียงการบันทึกภาพข้างถนน แต่ต้องมี
คอนเทนต์ (Content) มีความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบศิลปะที่สวยงาม และสามารถพบแนว
ทางการถ่ายเป็นของตัวเองในท้ายที่สุด ดังบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

พี่เรียนรู้จากภาพมากกว่า เหมือนพี่เวลาดูภาพก็จะถ้าภาพไหนติดตาติดใจ
มาก จะนั่งดูนาน เหมือนอยากรู้ว่าโมเมนต์นั้นเขาคิดอะไร ทำไมเขาถ่าย
แบบนี้ออกมา ดู เส้น ดูซับเจ็ก (Subject) ดูทุกอย่าง ดู เงา ในมีนนิ่ ง 
(Meaning) พี่ว่าไม่มีใครเขียนให้เราอ่านหรอก แต่เราศึกษาเอาจากภาพ 
แล้วก็พยายามดูแครักเตอร์ (Character) เขา สมมติพี่ชอบภาพคนนี้มาก ๆ 
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ก็จะกดเข้าไปดูโปรไฟล์เขา เพื่อที่จะดูว่าเขาเป็นใคร คิดอะไร สไตล์ภาพ
เป็นแบบไหน ชอบดูงานศิลปินมากกว่า ก็จะกูเกิลหาเอา จริง ๆ กูเกิลไม่
ค่อยช่วย อาศัยคอนเนคชัน (Connection) ตอนเรามีเฟรนด์ที่ เป็นคน
สตรีทเยอะ ๆ มันจะมาเอง เราก็กด ๆ ไลก์ คือวงการสตรีท เราจะรู้เลยว่า
งานคนนี้เป็นใครอะไรยังไง ถ้าเราดูรูปเยอะ ๆ เราก็จะไปตามไอจีเขาได้ ไม่
ค่อยมีแบบเรียนที่ตายตัว พยายามดูจากคนที่เก่งจริง ๆ ดูว่าเขาคิดยังไงจาก
ภาพ พี่ว่าสื่อสารกันด้วยภาพอะเข้าใจ (อี่, การสัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 
2562) 

 
การจัดเอ็กซ์ซิบิชั่น (Exhibition) ของกลุ่มแอดมินก็ได้ไป ทุกคนที่เขาจัด
เลย คือผมจะตามงานอีเว้นท์ (Event) ตอนนั้นมีพี่ทวีพงษ์ที่ได้ออกบ่อย ๆ 
ถ้าสตรีทโฟโตเขาไปที่ไหนผมก็จะตามไป คือเขาไม่ค่อยพูดกันผ่านเฟซบุ๊ก
ว่าการที่คุณจะถ่ายรูปที่ดี หรือเทคนิคของเขาคืออะไร มันไม่มี เราเลยต้อง
ไปฟังตรงนั้น เมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในเฟซบุ๊ก ก็ได้รู้จักกับเมมเบอร์
ทั่วไปเวลาไปตามงาน หลัง ๆ ผมส่งรูปเข้าไปแล้วได้แอพพรูฟ (Approved) 
บ่อย ทุกคนที่รู้จักคือรู้จักกันในกลุ่ม แล้วพอไปเจอกันในงานแบบนี้ มัน
เหมือนงานรวมญาติ พอทุกคนไป เจอก็อ๋อ คนนี้นี่เอง คือคุ้น ๆ กันในเฟ
ซบุ๊ก ผ่านการเห็นผลงานมาก่อน  เคยจอยกระทู้ Discussion ของพี่หนิง
ครับ ช่วงแรก ๆ เราจะทำทุกทางที่สามารถช่วยให้งานเราดีขึ้นได้ ไปโพ
สต์รูปเราถามเขาในนั้นเหมือนกัน (เจมส์, การสัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 
2562) 

 
กลุ่ม SPT เป็นเหมือนตัวเปิด เราก็หาเพิ่มต่อว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็มีแอดมิน
แนะนำว่ามีช่างภาพคนไหนบ้าง เราก็ดูต่อศึกษาต่อ แรก ๆ ก็กูเกิลหลัง ๆ 
มาก็ซื้อโฟโต้บุ๊คเก็บ ซื้อทั้งศิลปินทั้งดังและไม่ดัง เห็นแล้วชอบก็ซื้อ ดูว่า
ทำไมเขามีเฟรมแบบนี้ เขายืนตรงไหน วางคอมโพสแต่ละอย่างยังไง 
ต้องการจะเล่าอะไรจากรูปนี้ พี่ค่อย ๆ ดู รูปนึงดูนาน ดูว่าเขายืนยังไง ยืน
ตรงไหน ยืนระยะไหน คอนเทนต์คืออะไร แรก ๆ ก็ไม่ดูขนาดนี้ แต่หลัง ๆ 
รู้สึกว่าเราได้อะไรจากมัน อ๋อต้องยืนระยะน้ีมันถึงใกล้แบบนี้นะ พยายามตั้ง
คำถามกับรูป แล้วเราจะหาคำตอบจากมันเยอะ สมมติดูรูปนี้แค่สวยดี ก็จบ 
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ไม่ได้อะไร ก็ได้แค่ตอบสนองความศิลปะแค่นั้น  ถ้าเป็นภาพซีรีย์ชอบงาน
พี่หนิง หมิง แล้วก็ปูเป้ ถ้าภาพเดี่ยวชอบของพี่ดิว ของพี่ไอซ์ก็จะดูเวลาตลก 
ๆ ตอนเรียนรู้แรก ๆ ก็หยิบจากทุกคนเลย เอาแบบของทุกคนมาลองให้
หมด เพราะเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรด้วย เหมือนเป็นการฝึกตอนแรก ๆ 
เพราะตอนแรกไม่รู้ว่าต้องมองซับเจ็กยังไง ก็เลยลอกไปก่อน อ๋อถ่ายแบบนี้
ใช่มั้ย ก็ลอก ๆ ลอกจนเรารู้แล้วว่าเทคนิคในการถ่ายคือทำแบบนี้ หลังจาก
นั้นได้เทคนิคแล้ว รู้วิธีการถ่ายแล้ว เราก็ค่อยเอาคอนเทนต์ใส่ใส่ความเป็น
ตัวเองเข้าไปจนสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าแนวนี้เราชอบหรือไม่ชอบ (รัฐ, การ
สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2562) 
กฎพวกนี้ก็เป็นเหมือนข้อความที่แปะไว้ด้านบนแล้วก็พิน (Pin) ไว้ แล้วก็จะ
มีคนส่งรูปมาด้านล่างใต้คอมเมนท์ ว่าช่วยวิจารณ์ภาพผมหน่อยครับ ช่วยดู
ภาพนี้ให้หน่อยครับ พี่ก็อาศัยดูตรงนั้น ว่าภาพเหล่านี้ มันผ่าน หรือไม่ผ่าน
เพราะอะไร เป็นกระทู้ที่พี่หนิงตั้ง ตอนที่เข้ามามีกระทู้นั้นแล้ว ทุกคนมัน
เริ่มมาจากการก็อปปี้ (Copy) ก่อนครับ ทุกอย่างมันต้องมีต้นแบบแล้วเราก็
ลองทำตาม ภาพสตรีทก็เหมือนกันตอนแรกเราก็ต้องเลียนแบบเทคนิคแต่
ละอย่างไปก่อน พอรู้ไกด์ไลค์ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเราชอบถ่ายแบบไหนเยอะ 
ชอบแบบไหนเป็นพิเศษ สำหรับหลักการเรียนสตรีท แต่ว่าพี่จะไม่ย้อนดูรูป
เก่าของตัวเองเลย ถ่ายไปแล้วก็แล้วกัน บางทีลืมด้วยว่ารูปนี้พี่ถ่ายไป ภาพ
ของพี่มันจะเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปโดยอัตโนมัติ ตอนแรกก็จะถ่ายอีก
แบบนึงตอนนี้ก็จะถ่ายแบบหนึ่งมันก็จะมีความพิลึกพิสดารเพิ่มขึ้น (แป๋ง, 
การสัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 

 
หลังจากนั้นก็เลยเริ่มศึกษาว่า กลุ่มสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์มีใครบ้าง ก็ไล่ไปดู
สมาชิกแล้วก็ดูงานของเค้า ก็ไล่ดูงานเขาที่โพสในกลุ่ม เราเป็นคนที่แบบ
เวลาอยากรู้เราก็จะค่อย ๆ หา ค่อย ๆ เสิร์ชไปเรื่อย ๆ พอเจอคนนี้เราก็เข้า
ไปดูรูปของเขาประมาณนี้ แล้วก็ตามไปดูงานของช่างภาพเมืองนอกด้วยมัน
ก็เหมือนกับว่าเราค่อย ๆ คลำไปเรื่อย ๆ มันคลำไปซะจนบางทีก็ไม่มีคนมา
อธิบายเรา  คือเราจะรู้ทุกอย่างจากกลุ่ม SPT เพราะเมื่อก่อนจะมีไลฟ์ 
(Live) ด้วย ไลฟ์ที่เป็นครีติกภาพ (Critics) แล้วก็เป็นไลฟ์ที่คุยกันเรื่องต่าง 
ๆ นานาเกี่ยวกับวงการสตรีท มันก็เลยทำให้เราได้ความรู้เยอะขึ้นไปด้วย มี
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ทั้งคนที่คอยแชร์เกี่ยวกับวงการสตรีท แชร์ช่างภาพ แชร์คอนเทนต์ มันก็ยิ่ง
ทำให้เราได้ความรู้มากขึ้น (อุย, การสัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2564) 

 
ช่างภาพสตรีทต่างประเทศที่ชอบแน่นอนครับว่าเป็นแฮรี กูร์ยาร์ต (Harry 
Gruyaert) อเล็กซ์ เว็บ (Alex Webb) กุซตาโว ไมนาส (Gustavo Minas) 
แล้วก็ Gueorgui Pinkhassov ชอบสไตล์เขาแล้วการเรียนรู้ของพี่ก็คือ จำ
แ ส ง  จ ำแ บ็ ค ก ราวน์  (Background) จ ำ เล เย อ ร์  (Layer) ขอ ง เข า 
สถานการณ์ มัน ได้  มี สถานที่ ที่ คล้ ายคลึ งกัน  ก็จะลองเอามาใช้ดู  
องค์ประกอบมันหลายอย่าง เพราะการที่เรามานั่งดูงานของศิลปินต้นแบบ
ที่เราชอบแล้วเราจะทำตาม มันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พยายามนึกอยู่ในหัว
ตลอดเท่าที่นึกได้ แต่ถามว่า อยากใช้คำว่าก๊อปปี้ไหม ก็คือใช้ได้เลยนะ ที่ไม่
ซีเรียสเรื่องก็อปปี้ เพราะเป็นคนที่ถูกสอนให้ก็อปปี้ตั้งแต่สมัยเรียน ใน
วงการการเรียนศิลปะ มันถูกสอนให้ก็อปปี้ตั้งแต่ในวันที่เรายังวาดรูปไม่เป็น 
(เหลิม, การสัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2564) 

2)  การเรียนรู้จากการคัดเลือกภาพถ่ายข้างถนนในกลุ่ม Street Photo  
Thailand ของกลุ่มสมาชิกทั่วไป 

จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกสมาชิกทั่วไปกลุุ่ม Street Photo Thailand 
พบว่าศิลปินช่างภาพมีมีอิทธิผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนนอย่างมากต่อสมาชิกทั่วไป 
เนื่องจากกลุ่มสมาชิกทั่วไปรับรู้ถึงประวัติความสามารถของเหล่าศิลปินช่างภาพได้จากข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ Street Photo Thailand รวมถึงที่มาที่ไปของการรับสมัครศิลปินช่างภาพกลุ่มโดยการ
ส่งผลงานหรือ Submission และการถูกเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มจากทางผู้ก่อตั้งกลุ่มสำหรับศิลปิน
ช่างภาพที่มีชื่อเสียงหรือผ่านการได้รับรางวัลการประกวดเวทีต่างประเทศต่าง ๆ สมาชิกทั่วไปจึงมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของแอดมิน รวมถึงเคารพการคัดเลือกภาพด้วยการแอพพรูฟ 
(Approved) ในกลุุ่ มสาธารณะ (Facebook Group) แฟนเพจเฟซบุ๊ ก  (Facebook Fanpage) 
Street Photo Thailand ดังนั้นสมาชิกทั่วไปจึงเรียนรู้ภาพถ่ายข้างถนนจากผลงานภาพถ่ายของทั้ง
ตนเองและสมาชิกทั่วไปคนอื่น ๆ ที่ได้รับการแอพพรูฟจากศิลปินช่างภาพ ว่าเป็นเพราะเหตุใดถึง
ได้รับการแอพพรูฟ ภาพควรเป็นลักษณะแบบใด มีเทคนิคการถ่ายแบบใด นอกจากจะศึกษาจากตัว
ภาพแล้ว ยังเรียนรู้ผ่านคอมเมนต์การพูดคุยของสมาชิกทั่วไปคนอื่น ๆ ที่มีการโพสต์ถามกันเองในกลุ่ม 
รวมไปถึงคอมเมนต์ที่สมาชิกทั่วไปโพสต์ปรึกษา ขอความเห็นในการแอพพรูฟภาพจากแอดมินด้วย
เช่นกัน 
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ในส่วนของเหตุผลในการโพสต์ผลงานภาพถ่ายข้างถนนในกลุ่ม Street 
Photo Thailand สำหรับสมาชิกทั่วไป จุดเริ่มต้นเมื่อเข้าร่วมกลุ่มในช่วงแรก เป็นการโพสต์ภาพเพื่อ
ตรวจสอบว่าภาพถ่ายของตนถูกจัดอยู่ในประเภทภาพถ่ายข้างถนนหรือไม่  ต่อมาโพสต์เพื่อต้องการ
ถูกยอมรับในผลงานภาพถ่ายของตนทั้งจากแอดมินและจากสมาชิกทั่วไปคนอื่น ๆ ในกลุ่ม อีกทั้ง 
Street Photo Thailand ยังเป็นพื้นที่ที่สมาชิกทั่วไปสามารถเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายข้างถนนของ
ตนเองให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้สมาชิกทั่วไปมีความท้าทายในการพัฒนาฝีมือเพื่อให้ผลงานภาพถ่าย
ของตนเองถูกคัดเลือกลงบนอินสตาแกรมของกลุ่ม Street Photo Thailand เพราะถือว่าเป็น
แพลตฟอร์มที่ศิลปินช่างภาพคัดภาพที่จัดอยู่ในมาตรฐานผลงานที่สู งกว่ากลุ่มสาธารณะ แสดงถึง
ผลงานที่เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่น ๆ ได้ั และเป็นการถูกยอมรับจากศิลปินช่างภาพ ซึ่งเป็นบุคคลที่
ตนยอมรับในผลงานความสามารถการถ่ายภาพถ่ายข้างถนน  (อ้างอิงภาพที่ 4.42) 

 
ภาพที่ 4.42  แสดงตัวอย่างความคิดเห็นต่อการคัดกรองภาพของสมาชิกทั่วไป 
แหล่งที่มา: Noppawee Prajuabjinda (2017). 
 

ลำดับการรับรู้เทคนิคหรือสไตล์ของการถ่ายภาพสตรีท ในช่วงแรกของการ
เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกทั่วไปทัศนะในเชิงบวกว่าภาพถ่ายที่ได้รับการไลก์และแชร์เป็นจำนวนมากเป็นภาพ
สตรีทที่ดี หรือมีมาตรฐานการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม Street Photo Thailand รวมไปถึง
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บุคคลภายนอก ซึ่งจำนวนของการไลก์ (Like) และแชร์ (Share) มีผลต่อความรู้สึกการถูกยอมรับ 
โดยเฉพาะหากเป็นไลก์ที่ได้จากศิลปินช่างภาพ จะส่งผลต่อความรู้สึกถูกยอมรับในผลงานมากกว่าไลก์
จากสมาชิกทั่วไป อีกทั้งมีผลต่อความต้องความต้องการพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพ เพื่อค้นหาแนว
ทางการถ่ายภาพที่ตนเองชอบในการสร้างผลงานจนเป็นที่จดจำของกลุ่ม ผู้วิจัยจะขอนำเสนอบท
สัมภาษณ์ที่แสดงถึงการเรียนรู้ภาพจากกระบวนการคัดเลือกภาพจากแอดมินของสมาชิกทั่วไป รวมถึง
ความคิดเห็นต่อภาพที่มีจำนวนยอดไลก์มากนั่นส่งผลต่อการถูกยอมรับอย่างไร ดังบทสัมภาษณ์
ต่อไปนี ้

บางทีพี่เชื่อว่าภาพมุกหรือแก็กมันเป็นอุปทานหมู่ ก็มีนะ ถ้าคนที่ถ่ายสตรีท
มาบ่อย ๆ แล้วดูออกว่าสวย พี่ก็จะไปกดให้กำลังใจเขา ว่าอย่างน้อยยังมี 1 
คนจาก 100 ที่ติดตามงานคุณนะ เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมาก ในกลุ่ม 
SPT ก็ยังมีการถกเลยว่า โหดูดิภาพแก็กคนไลก์ 5 พัน แต่ว่าภาพที่ดีมาก ๆ 
เลยในสายตาพวกเราคนไลก์แค่ 50 เราก็จะพยายามไปคอมเมนต์ภาพดี ๆ 
เยอะ ๆ เพื่อให้คนรู้ว่าอันนี้คือภาพที่ดี แต่มุกกับแก็กไม่ผิดนะ มันเป็น
โมเมนตท์ี่เขาได้ ก็ไม่เป็นไร คือเห็นด้วยกับปู้เป้มาก ๆ ที่ไปไลก์ไปเมนต์รูปที่
ดี ถ้าภาพที่ดีเราควรให้กำลังใจช่างภาพมาก ๆ ดีกว่ามุก 5-6 พันไลก์ คือ
เขาต้องคิดอยู่แล้ว (อี,่ การสัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562) 

 
ช่วงแรกคือลงรูปเกือบทุกวัน มันแล้วแต่ว่าเขาจะแอพพรูฟรูปเรามั้ย พอ
หลัง ๆ มา เหมือนเราละเอียดกับงานมากขึ้น ช่วงแรกเราส่งไปเพื่อ คือเรา
ไม่มีคนช่วยดูรูปให้ ถ้ารูปไหนได้รับการแอพพรูฟ ก็ถือว่ารูปนั้นคือรูปสตรีท
ที่ดีประมาณนึง แล้วเราก็เก็บรูปนั้นมาศึกษาต่อว่ารูปนั้นมันดียังไง แต่พอ
หลัง พอเรารู้ว่า รูปที่ดีมันเป็นยังไง เราก็มาคัดรูปเอง ผมกดไลก์บ่อย กดทุก
วัน ผมกดรูปที่ชอบ ผมว่าการที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ เราเหมือนได้เป็นตัวเอง
แบบมาก ๆ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากดไลก์รูป แค่การกดไลก์รูป มันเหมือน
ตัวผมเองตั้งมาตรฐานว่ารูปแบบนี้ผมถึงจะกดนะ ถ้ามองย้อนมาในตัวเอง 
เวลาที่ผมได้ไลก์จากคนที่อย่างเช่น พี่ทวีพงษ์ พี่ปูเป้ พี่ตั้ง ผมจะรู้สึกเออวะ 
งานน่าจะได้ มันเหมือนบอกเป็นนัย ๆ ว่ารูปคุณโอเคนะ แต่มันก็ไม่สามารถ
วัดได้ทั้งหมด ผมว่าน่าจะเป็นทางให้กำลังใจ เพราะว่าถ้าจะบอกว่ากดไลก์
เพื่อบอกว่ารูปคุณดีนะ อย่างตัวผมผมน่าจะคิดไปเอง ถ้าจะบอกแบบ
ถูกต้องคงน่าจะให้กำลังใจ ว่ารูปโอเคนะ (เจมส์ , การสัมภาษณ์ , 24 
พฤศจิกายน 2562) 
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เรื่องรูปที่ไลก์เยอะในกลุ่ม พี่ว่ามันอยู่ที่ความชอบส่วนตัว กับอยู่ที่เคาท์
เจอร์ (Culture) เราด้วย เคาท์เจอร์ของคนถ่าย เอาง่าย ๆ ว่าเคาท์เจอร์ 
ของคนไทยเป็นคนที่ชอบเรื่องอะที่ตลก เรื่องขบขัน แก็ก (Gag) พอมันเป็น
แก็กคนไทยจะชอบเป็นพิเศษ แก็กบางรูปเราก็ชอบ แก็กบางรูปเราก็ไม่
ชอบ รูปที่ไลก์เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก็ก กับแบบที่มันถ่ายได้ไงวะ คือต้อง
แปลกไปเลย  คือตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่างานตัวเองเป็นแบบไหน เราก็
ลองไปหลาย ๆ แนว ไม่ว่าจะเลเยอร์ (Layer) จะครีเช่ (Cliché) จะมู๊ด 
(Mood) เราลองมาหลายแบบ แต่เราจะรู้ได้ไงว่ามีความเป็นตัวเองอยู่ มัน
ต้องถ่ายไปสักพักหนึ่ง แล้วปริ๊น (Print) รูปออกมาดู พอเอามาวางมันจะ
เห็นอะไรที่คอนเนค (Connect) กันอยู่ ว่าเราเป็นคนยังไง เราชอบถ่าย
อะไร สนใจอะไรเป็นพิเศษ มีคนแนะนำให้ทำแบบนี้ แต่พอเราถ่ายไปสักพัก 
นานอยู่ 2-3 ปี กว่าเราจะเจอ แต่มันก็แล้วแต่คนนะ บางคนก็เจอแนวทาง
ตัวเองเร็ว ของพี่ก็ประมาณ 2 ปี ที่พอถ่ายแล้วแบบรู้แลวว่าเราชอบแบบ
ไหน แนวเราเป็นแบบไหน (รัฐ, การสัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2562) 

ภาพครีเช่ก็รูปตู้ไปรษณีย์กับเส้นถนนที่พี่ยกตัวอย่างนั่นแหละ (อ้างอิงภาพ
ที่ 4.43) อันนี้คลีเช่ แล้วก็พวกภาพต่อ เพราะว่าภาพสตรีทในมุมมองของ
คนทั่วไป ถ้าเป็นภาพต่อ คนน่าจะเก็ตง่ายกว่า เช่นภาพต่อหัวต่อหาง อัน
เดียวกัน ถ้ามีคนถ่ายแล้วแล้วมีคนถ่ายตาม ๆ กันก็กลายเป็นภาพคลีเช่ได้
นะ แต่ถ้าสมมติว่าถ่ายแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทำตามได้ เพราะว่าคนคนนี้
ถ่ายได้แค่คนเดียว ก็อาจไม่ใช่ แต่อย่างภาพพี่ทวีพงษ์ที่มีคนถ่ายตาม ๆ กัน 
มันเหมือนกับว่าภาพที่เขาเป็นภาพไกด์ไลน์ ว่าเออมันถ่ายแบบนี้ได้นะมันก็
เลยมีรูปแบบพี่เค้าเต็มไปหมด ภาพแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะขึ้น มันก็เลย
กลายเป็นความคลีเช่ไปโดยปริยาย สรุปมันก็คือภาพที่ เราเห็นบ่อย 
อย่างเช่นของไทยก็จะเป็นภาพแก็ก เพราะคนไทยส่วนใหญ่มองภาพสตรีท
เป็นภาพแก็ก มันก็เลยกลายเป็นความคลีเช่ไปโดยปริยายเหมือนกัน แล้ว
คนไทยก็จะคิดว่าภาพแก็กทั้งหมดคือภาพสตรีท บ้ านเราเอาจริง ๆ วง
สตรีทมันก็วงแคบนะครับ เรื่องที่เข้าใจว่าคนไทยส่วนใหญ่คิดว่าภาพแก๊
กคือภาพสตรีท เราก็ถ่ายเยอะ เราเห็น เราเกิดการพูดคุย เรามีคอมมูนิตี้ที่มี
การจับเข่าคุยกันเรื่องถ่ายภาพ มันก็เลยได้เข้าใจเรื่องพวกนี้  (แป๋ง, การ
สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 
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ภาพที่ 4.43  แสดงภาพตู้ไปรษณีย์ ถ่ายโดยแรมมี่ นาลูรา 
แหล่งที่มา: Contact Sheet (2020). 
 

เราก็ต้องการรีเช็คตัวเองว่าเราถ่ายได้ไหม เราโอเคกับทางนี้หรือเปล่า เรา
ไม่ได้เห่อไปกับเขานะ เราไม่ได้แบบทำตามที่คนอื่นทำ เราทำเพราะว่าเรา
อยากถ่ายแบบนี้จริงๆ แล้วเราก็เทสด้วยการส่งรูปไปที่กลุ่ม ในแบบที่เรา
ชอบ เรารู้สึกว่าเราถนัดถ่ายแบบนี้ เราถนัดงานสตรีทประเภทนี้ ซิลลูเอท 
(Silhouette) เล่นสี เล่นแสง มันโอเคไหม มันได้ไหม ประมาณนั้น แต่ถาม
ว่าอยากได้รับการยอมรับไหม คือมันก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่แบบเฮ้ยเราได้แอพ
พรูฟด้วย ในตอนนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่หนิงมาแอพพรูฟรูปเราวะ พี่ทวี
พงษ์แอพพรูฟวะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะ อยู่ที่ว่าใครกดแอพพรูฟให้มากกว่า 
นี่คือความรู้สึกของเรา เรายึด เราเชื่อในตัวบุคคล เราไม่เชื่อในคนหมู่มาก 
แอพพรูฟไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีคอมเมนต์ด้วยก็จะฟิน ให้เราได้แบบรู้ว่าควร
จะไปทำอะไรต่อ  เจอภาพที่คิดว่าดีแต่ไลก์น้อยเยอะครับ อันนี้ผมรู้สึกว่า 
มันเป็นเรื่องความชอบนะ มันเป็นมุมมองความชอบของแต่ละคน คนเรามัน
มองสวยไม่เหมือนกัน ยอดไลก์ไม่ได้มีผลกับรูปที่ดีเอาจริง ถ้าเจอรูปที่ดีพี่ทั้ง
กดไล์กกดคอมเมนต์ แล้วก็กดแชร์ด้วยซ้ำไป ถ้าชอบนะ แชร์ไปที่เฟซบุ๊ก
ตัวเองเลย มันก็ถือเป็นการให้กำลังใจในทางอ้อม แต่ในความเป็นจริงมัน
เป็นเรื่องของ เราชอบ เพราะเราชอบเราเลยแชร์ แค่นั้นเลย  (อุย, การ
สัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2564) 
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พอเข้าไปในกลุ่มก็ลงรูปเลยรูปนึงเป็นรูปแมว เข้าไปได้วันสองวัน ไปถ่าย
แมวข้างถนนมา แล้วก็ลงไปหายเงียบ ไม่ผ่าน หลังจากนั้นมาก็สิงอยู่ในกลุ่ม
ไปเรื่อยๆ คอยดูว่ามันเป็นยังไง คนที่รูปเค้าได้รับการแอพพรูฟเนี่ยมันเป็น
ยังไง พอลงรูปไปแล้วมันไม่ผ่านเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่เรา
เข้าใจ ก็เลยลองสิงดูรูปคนอื่นอยู่สักพักใหญ่ ก็ได้เห็นการใช้เทคนิคต่างๆ 
พวก Connectivity, Decisive Moment พวก Juxtaposition ศึกษามัน
ไปเรื่อย ๆ ว่าเป็นยังไง แล้วก็ตามดูพวกทอร์ค (Talk) เก่า ๆ ของพี่ ๆ แล้วก็
บทความต่าง ๆ ที่เขาเขียนกันไว้อ่ะครับ ก็เลยเข้าใจมากขึ้นเรื่อย ๆ อาศัย
ฝึก  การลงรูปไปให้เค้าแอพพรูฟเหมือนเราได้รู้พัฒนาการของตัวเอง โดยที่
เราไม่รู้ตัว ส่วนตัวไม่เคยซีเรียสเลย ว่าจะแอพพรูฟหรือแอฟพรูฟ เราก็
ถ่ายรูปส่งได้เรื่อย ๆ มองโลกในแง่บวกเข้าไว้ อย่าซีเรียจ เราก็เชื่อในตัวแอด
มินในการแอพพรูฟงาน แต่ก็เชื่ออีกอย่างด้วยว่าแต่ละคนรสนิยมเค้าก็ไม่
เหมือนกันอยู่ดี เคารพทุกอย่างที่เค้าตัดสิน เพราะพี่เป็นคนมองตัวเอง
มากกว่า ไม่แอพพรูฟก็แสดงว่างานไม่ดี ก็ไปถ่ายมาใหม่ แค่นั้นเอง (เหลิม, 
การสัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2564) 

 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกทั่วไปดังกล่าวทั้งหมด 6 คน มีทัศนะใน

ทิศทางเดียวกันว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มเป็นระยะเวลานานพอสมควร การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ศึกษาดูภาพสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มที่ผ่านการแอพพรูฟ รวมถึงการพยายามสร้างความเข้าใจผ่านการ
ให้ความเห็นในการเลือกภาพของศิลปินช่างภาพ จากการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มทั้งศิลปิน
ช่างภาพและสมาชิกทั่วไปนี้เอง ส่งผลให้สมาชิกทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนนที่มากขึ้น 
จนพบว่าภาพถ่ายข้างถนนยังมีเทคนิคการถ่ายอีกมาก ภาพถ่ายที่ได้รับการไลก์หรือแชร์จำนวนน้อย
ไม่ใช่ภาพถ่ายข้างถนนที่ไม่ดี ไม่สวย หรือไม่โดดเด่นเสมอไป ในช่วงหลังจึงมีทัศนะต่อภาพที่ได้รับการ
ไลก์และการแชร์เป็นจำนวนมากเปลี่ยนไป พบภาพที่ตนมีมุมมองว่าดีแต่กลับได้ไลก์เป็นจำนวนน้อย
บ่อยครั้ง การกดไลก์เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัว ส่วนภาพที่ได้รับไลก์เป็นจำนวนมากอาจเพราะ
เป็นภาพที่ดูแล่้วเข้าใจง่าย มีลักษณะเป็นมุกตลกหรือแก็ก (Gag) ซึ่งวัฒนธรรมคนไทยชอบความตลก
ขบขันอยู่แล้ว เมื่อภาพได้รับการยอมรับในกลุ่มจึงถูกผลิตซ้ำอยู่เรื่อย ๆ สมาชิกทั่วไปจึงมีทัศนะว่า
ภาพลักษณะมุกตลกเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม Street Photo Thailand สำหรับคนภายนอก  อาจเกิด
ความเข้าใจผิดสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจในภาพถ่ายข้างถนนว่าต้องเป็นภาพลักษณะแบบนี้ หรือภาพมุก
ตลกเป็นเทคนิคการถ่าย หรือสไตล์ของภาพที่ถูกยอมรับภายในกลุ่ม Street Photo Thailand 
เท่านั้น เพื่อให้สมาชิกทั่วไปที่เข้ามาใหม่ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาภาพถ่ายข้างถนน สามารถ
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รับรู้เทคนิคการถ่ายอื่น ๆ และมีแนวทางการสร้างสรรค์ภาพถ่ายข้างถนนที่หลากหลาย ดังนั้นสมาชิก
ทั่วไปจะกดไลก์ภาพถ่ายข้างถนนที่มีเทคนิคหรือสไตล์ที่ตนชื่นชอบนอกเหนือจากภาพมุกตลก หรือ
ภาพที่ตนมองว่าเป็นภาพที่ดี โดดเด่น แต่ได้รับความสนใจน้อย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของผลงาน 
และเพื่อสร้างการรับรู้กับสมาชิกทั่วไปที่เข้ามาใหม่ในทางอ้อม ว่าจำนวนไลก์ (Like) ไม่ใช่สิ่งตัดสินถึง
มาตรฐานของภาพที่ดีเสมอไป 

3)  สรุปเทคนิคการถ่ายที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 2 สมาชิกทั่วไปกลุ่ม 
Street Photo Thailand สร้าง มีดังน้ี 

จากการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก มีผล
การศึกษาที่สอดคล้องกันโดยพบว่า สมาชิกทั่วไปรับรู้เทคนิคในแบบเดียวกับศิลปินช่างภาพที่ได้
นำเสนอไปข้างต้น โดยสร้างหรือต่อรองความหมายผ่านผลงานภาพถ่ายข้างถนนในเทคนิคต่าง ๆ ที่ตน
ชื่นชอบและถนัด ภาพที่โพสต์ลงในกลุ่ม Street Photo Thailand มีสไตล์หรือเทคนิคการถ่ายที่
เพิ่มเติมจากศิลปินช่างภาพมีดังนี ้

(1)  เลเยอร์ (Layer) 
การถ่ายที่มีองค์ประกอบของซับเจ็คหลาย ๆ อย่าง หลายมิติ เช่น หน้า  

กลาง หลัง ซ้าย ชวา บน ล่างอยู่ในเฟรมเดียวกัน เวลาเดียวกัน อย่างลงตัว สมบูรณ์อยู่ในภาพ 

 
ภาพที่ 4.44 แสดงภาพถ่ายที่มีเทคนิคเลเยอร์ ถ่ายโดยอังกูร สังข์ทอง 
แหล่งที่มา: "angkul_sth," (2017). 
 

(2)  การเล่นสี (Color) 
เป็นการคุมโทนสีภาพในเฟรมให้ซับเจกต์มีสีเดียวกัน หรือเป็นคู่สีตัดกัน 

รวมไปถึงการคุมโทนสีของภาพในโทนร้อนหรือเย็น 
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ภาพที่ 4.45  แสดงภาพถ่ายที่มีเทคนิคการเล่นส ี
แหล่งที่มา: Audsadang Satsadee (2020).  
 

(3)  โลว-์คีย์ (Low-Key) 
การถ่ายภาพให้มืดกว่าค่าวัดแสงปกติ  จนไม่เห็นรายละเอียดของ 

ซับเจกต์ เป็นการโชว์รายละเอียดของภาพแค่จุดที่โดนแสง หรือบดบังรายละเอียดบางส่วนของซับ
เจกต์ เพื่อสร้างความลึกลับให้ภาพ หรือเพื่อบดบังส่วนที่ดูรกในภาพ 

 
ภาพที่ 4.46  แสดงภาพถ่ายที่มีเทคนิคโลว์-คีย ์
แหล่งที่มา: “Photographic Mercadillo,” (2018).   
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(4)  การใช้แฟลช (Flash) 
ได้รับอิทธิพลมาจากช่างภาพสตรีทจากแม็กนัม (Magnum) คือ บรูซ 

กิลเดน (Bruce Gilden) ซึ่งใช้วิธียิงแฟลชใส่คนเดินถนนแบบไม่ทันตั้งตัว เทคนิคการใช้แฟลชช่วยทำ
ให้ซับเจกต์ดูน่าสนใจ ดูแปลกขึ้น ใช้ในกรณีแสงไม่พอ ต้องการให้ซับเจกต์นั้นชัดในสภาพแสงน้อย 

 
ภาพที่ 4.47  แสดงภาพถ่ายที่มีเทคนิคการใช้แฟลช 
แหล่งที่มา: Mapang Olan (2019).  
 

(5)  อารมณ์ (Mood) 
ภาพที่เป็นได้ทั้งภาพสีและขาวดำ ภาพที่ดูนิ่ง ๆ แต่ให้ความรู้สึกอะไร 

บางอย่างอยู่ในภาพ ใช้แสงสีเป็นคอนเทนต์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้้สึก ภาพที่ใช้เทคนิคอารมณ์มัก
เป็นเทคนิคที่สมาชิกทั่วไปทดลองถ่ายในช่วงระยะหลัง หลังจากที่ผ่านการฝึกฝนในเทคนิคที่มักพบ
บ่อยในกลุ่มเช่น ต่อหัวต่อหาง การเปรียบเทียบ เนื่องจากต้องการหลีกหนี เทคนิคอื่น ๆ ที่มีการผลิต
ซ้ำบนกลุ่มเป็นจำนวนมาก เช่น ภาพแก็ก 
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ภาพที่ 4.48  แสดงภาพถ่ายที่มีเทคนิคอารมณ ์
แหล่งที่มา: Rut Poolchan (2019).  
 

ถ้าช่วงสตรีทบูมใหม่ ๆ เมื่อ 6-7 ปี ก่อนพวกแก๊ก (Gag) ต่อตัวต่อหัว 
ต่อเส้น คนถ่ายภาพจะชอบมาก เพราะเข้าใจง่าย คนถ่ายแบบนี้กัน
เยอะ แต่ต่อมาพอถ่ายไปเรื่อย ๆ เริ่มรู้สไตล์ตัวเองชัด ก็จะมีแบบเล
เยอร์ ที่ซับเจ็ค (Subject) เรียงกันแบบหน้า กลาง หลัง อันนี้ ได้
อิทธิพลมาจากช่างภาพสตรีทต่างประเทศ พวกมู๊ด (Mood) แนว ๆ 
ของหนัง เน้นแสงสีสวย ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่เริ่มมา แต่ล่าสุดกระแส
ของรินโกะ คาวาอุจิ (Rinko Kawakuchi) ก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่สนใจแล้ว
ลองปรับมาใช้กับการถ่ายสตรีท ช่วงแรกพี่ถ่ายแก๊กเหมือนคนอื่ น
เพราะไม่รู้แนว ต่อมาเริ่มชอบแนวหนังเพราะตอนเด็ก ๆ อยากเป็นผู้
กำกับหนัง เลยชอบถ่ายแนว Cinematic ล่าสุดเอาเทคนิคมาปรับใช้
ถ่ าย แน ว เจอนั ล ลิ ส  (Photo Jurnalist) (อี่ , ก ารสั ม ภ าษ ณ์ , 2 
กุมภาพันธ์ 2565) 

 
ผมลองมาหลายแบบทั้งถ่ายด้วยแฟลช ถ่ายต่อหัวตัวต่อหาง จน
สามารถบอกตัวเองได้ว่าเราชอบถ่ายแบบไหน แต่ว่ารูปตัวเองเมื่อก่อน
ไม่ได้ดี เราก็เอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาทั้งหมดมาพัฒนางานให้
มันดีขึ้น อย่างตอนนี้ผมถ่ายโดยอาศัยแสงธรรมชาติ ไม่มีมุกในภาพเลย 
เห็นอะไรน่าสนใจก็ถ่าย แบบแค่นี้มันก็เป็นภาพสตรีทได้นะ เพียงแต่ว่า
คุณจะเติมอะไรลงไป  หลัง ๆ มา งานในกลุ่มมันเป็นแก็กเยอะมาก คือ
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เราเข้ามาด้วยความที่ผมรู้จักงานของพี่วินัย ผมก็เลยให้ความสำคัญกับ
เรื่องคน สิ่งแวดล้อม เรื่องของสังคมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องถ่ายต่อหัวต่อ
หาง ภาพแก็กอะไรแบบนี้  (เจมส์, การสัมภาษณ์ , 24 พฤศจิกายน 
2562) 

 
สิ่งที่เราเห็นจากงานเราคือ โมเมนต์ ที่แยกออกมาเป็นแก็ก (Gag) กับ 
มู๊ด (Mood) อาจจะด้วยความที่เองเป็นคนกวนก็จะชอบเห็นอะไรที่มัน
ตลก แค่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าตลกดีก็ถ่าย อยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรแล้วรู้สึก
อะไร เราเอ๊ะกับสิ่งนี้ สมมติว่าเราเดินไปแล้วเอ๊ะรอบแรก แล้วเราเดิน
ไปอีกก้าวแต่ยังต้องกลับหันไปมองสิ่งที่เราเอ๊ะ นั่นคือสิ่งที่เราสนใจละ 
ส่วนใหญ่จะเป็นมู๊ด มู๊ดแบบไหนก็อีกทีหนึ่ง คือจากที่ได้คนอื่นมาคอม
เมนต์งานนะ เพื่อนใน SPT เหมือนกับรูปมู๊ดพี่มันต้องเล่าอะไรสักอย่าง
หนึ่งออกมาจากรูป เช่น เหงา ดูเหงาเก่ง ใช้แฟลชน้อยมาก แค่ 5 
เปอร์เซ็นต์ มีบ้างที่ให้แอดมินช่วยดูงาน เราก็ถามเขาแหละว่างานเรา
ประมาณไหน  เทคนิคสตรีทจากที่ไปลอก ๆ คนอื่นมาช่วงแรกที่สรุปได้ 
ก็มีครีเช่ ต่อนู้นต่อนี่ มีเลเยอร์ การซ่อนอะไรสักอย่าง เช่น เสาบังเห็น
แค่แขน ส่วนมากจะเป็นแบบนั้น แล้วก็การเปรียบเทียบของเหมือน ๆ 
กัน หรือต่างกัน เช่น ดวงไฟกลม ๆ แล้วมีคนหัวล้านเดินมา รูป 
ครีเช่สำหรับพี่ก็มี การเล่นแสงเงา การต่ออะไรสักอย่างได้สิ่งใหม่ (รัฐ, 
การสัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2562) 

 
จุดเด่นของภาพสตรีทที่คนทั่วไปมอง เป็นภาพแก็ก แล้วมันดูง่าย 
เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ภาพที่ให้ความรู้สึกว่าอิหยังวะ อยู่ดี ๆ แมวไปจับ
ป้ายทำไม (อ้างอิงภาพที่ 4.49)  มันเป็นความแปลก ๆ ที่เราคาดไม่ถึง 
ถ้าดูรูปพี่ไปเรื่อย ๆ จะเห็นว่าพี่ถ่ายสัตว์เยอะมาก รูปแมวรูปนี้ก็ถือเป็น 
Decisive Moment รูปที่ยายหาวก็ถือว่าเป็นนะ แบบเสี้ยววินาที พี่
ชอบถ่ายแฟลช รูปที่มีดราม่าเยอะๆ ไม่เห็นคอมเมนต์แล้ว เขาน่าจะ
ลบไปแล้ว ถ่ายแบบเซอร์เรียล ที่ดูเหนือธรรมชาติเหนือจริง ก็มีงาน
ถ่ายที่พยายามทดลองจะทำเป็นซีรีย์ แต่ว่าไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรแค่
เป็นภาพลักษณะป้ายโฆษณาที่ถูกบดบัง เป็นภาพเซ็ต (Set) มีรูปที่เอา
ไอเดียของพี่ไอซ์มาต่อยอดอีกที ย้อนกลับไปที่ถามว่างานเริ่มจากการก็
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อปปี้มั้ย ก็นี่แหละ พี่ เริ่มจากการก็อปปี้พี่ ไอซ์มา แต่ก็ไม่ได้ให้มัน
เหมือนกันซะทีเดียว ถ้าถามว่าชอบถ่ายแบบไหนก็แล้วแต่ช่วงเลย ปีนี้
ชอบถ่ายแบบไกลๆ ปีก่อนชอบถ่ายสัตว์ สไตล์ก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ไม่ได้
มีอะไรเป็นของตัวเอง เปลี่ยนไปแต่ละปี ปีนี้ถ่ายแบบนี้มั่ง อะไรแบบนี้  
(แป๋ง, การสัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 

 
ภาพที่ 4.49  ภาพถ่ายแก๊ก ถ่ายโดย นิตชัย โอฬารรัตนพันธ 
แหล่งที่มา: Mapang Olan (2020).  
 

สรุป เทคนิคสตรีทที่ี เรียนรู้จากกลุ่ มก็มี  Juxtaposition คือการ
เทยีบเคียงของ มันก็อยู่ใกล้ ๆ เคียงกับโหมดต่อ แต่ต่อมันคือการเอาสิ่ง
สองสิ่งขึ้นมาต่อกันมาสร้างเป็นเรื่องใหม่ แล้วก็มีเรื่องเลเยอร์ เทคนิค
การรีเฟล็ก การสะท้อน การใช้แฟลช แต่เรื่อง Juxtaposition มันก็
มองไปได้เยอะนะ เป็นได้ทั้งเรื่องสี แสง ได้ทุกสิ่ง มันก็ครอบจักรวาล
อยู่พอสมควร  ที่ชอบถ่ายน่าจะเป็นเรื่องสีมั้ง มีสีจัด มีคู่สี หรือ แสง
ที่มาคู่กัน ถ้ารูปมันมีคู่สีที่สวยเราก็แชร์แล้วนะ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปงาน
สีในงานแสงซะส่วนใหญ่  เป็นคนชอบถ่ายแสงอยู่แล้ว ซิลลู เอท 
(Silhouette)  มาเป็นอันดับหนึ่งเลย  มันยากมากเลย การใส่ลายเซ็น
เพราะว่า จะบอกว่ามันเป็นลายเซ็นต์เราก็ไม่ใช่เพราะมันก็มีคนอื่นทำ
มาเยอะแล้ว เรารู้สึกว่ากว่ามันจะเป็นลายเซ็นได้มันต้องใช้ระยะ
เวลานานมาก ยิ่งมีคนถ่ายมาเยอะแล้วเราว่า มันต้องมีการผ่านการ
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ประกวด ผ่านการยอมรับจากการตัดสิน แต่ก็ยกเว้นพี่ทวีพงษ์  
เพราะว่าพี่แกถ่ายได้ทุกแนว แกมองซีนขาด (อุย, การสัมภาษณ์, 29 
ธันวาคม 2564) 

เป็นคนที่ชอบงาน แสง โลว์คีย์ (Low Key) ชอบงานศิลปะสมัยโรแมน
ติด เรอเนซองค์ บาโรค อินกับพวกนั้น ก็เลยพยายามหาถ่ายซีนอะไร
แบบนั้น งานยุคพวก ไมเคิล แองเจโล (Michel Angelo) เลย์โอนาโด 
ดาวินชี (Leonardo Da Vichi สตรีทมันจึงน่าสนใจเพราะแพชชันเรา
มันไปทางฟายอาร์ตมากกว่า เรียนรู้ว่าตัวเองชอบถ่ายงานแบบไหนจาก
คนอื่นทักเลยครับ อย่างที่บอกพี่อินกับการใช้แสงใช้เงา ใช้สี สีของภาพ 
ก็มาจากการทำงานด้วย ตอนเรียนก็อินกับเรื่องดรออิ้งเยอะ ใช้แสงใช้
เงาทำมาหากินตลอด อยู่ดี ๆ ถ่ายออกมาคนก็ทักว่าเป็นอย่างนี้ ก็... 
เป็นก็ได้ เป็นก็เป็น หาต่อ หาที่เราชอบต่อ หลัง ๆ พี่ ก็ถ่ายแบบไกล ๆ 
เลย ความรู้สึกมองให้มันกว้างแล้วได้มู๊ดมากกว่า พอเรารู้ตัวว่าเราอิน
กับมู๊ดเราก็มองไกล ๆ มองกว้าง ๆ มีดีเทลนิดหน่อยเอางานไปให้แอดมิ
นช่วยดูบ่อย โดนสับละเอียดยิบ แต่ไม่ซีนะพี่เป็นคนซาดิสท์ คือทักไป
ถามหลังไมค์ในเฟซบุ๊ก กับพี่อาร์มจะบ่อย หลัง ๆ มาจะเป็นแป๋งกับน้า
อุย (เหลิม, การสัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2564) 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสองกลุ่ม คือศิลปิน

ช่างภาพและสมาชิกทั่วไป กลุ่ม Street Photo Thailand แสดงให้เห็นว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกกลุ่มเป็นไปในลักษณะ แลกเปลี่ยนความหมายของภาพสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน ผ่านการ
เรียนรู้เทคนิค มุมมอง นำเสนอความหมายที่ตนเข้าใจผ่านการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายข้างถนนของ
กันและกัน โดยมีความเป็นชุมชนออนไลน์ที่ทุกคนชื่นชอบภาพถ่ายประเภทเดียวกัน และเป็นพื้นที่ที่
ทุกคนสามารถมาแสดงผลงานภาพถ่าย ท้าทายทดลองถ่ายภาพในแบบของตนเอง เพื่อพัฒนาภาพให้
กลายเป็น “ภาพที่ดี” ตามความหมายที่สมาชิกได้ให้ไว้ โดยมีจำนวนไลก์ (Like) และแชร์ (Share) 
เป็นสัญลักษณ์ในการถูกยอมรับหรือช่ืนชอบในผลงาน  

ทั้งนี้สามารถสรุปเทคนิคการถ่ายที่สมาชิกทั้งสองกลุ่มรับรู้และสร้างสรรค์
ภาพถ่ายได้ทั้งหมด 11 เทคนิค ได้แก่ 1) การต่อหัวต่อหาง 2)  การเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง 3) 
อารมณ์ 4) แสงเงา 5) เหนือจริง 6) จังหวะสำคัญ 7) การสะท้อน 8) เลเยอร์ 9) การเล่นสี 10) การใช้
แฟลช 11) โลว์คีย์ อย่างไรก็ตามเทคนิคภาพเหมือนตัวเอง (Self-Portrait) เป็นเทคนิคที่สมาชิกบาง
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คนยังมีทัศนะที่เห็นแย้งว่าไม่ใช่ภาพถ่ายสตรีท เพราะอาจเป็นการจัดฉากอย่างหนึ่ง ที่จงใจถ่ายติด
หน้าของตนเอง เป็นต้น แสดงผลการวิจัยดังตารางที่ 4.1 
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4.6 สัญลักษณ์ที่สมาชิกใช้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

จากการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก นอกเหนือจากภาพถ่าย
สตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความหมายกันระหว่างสมาชิก ผู้วิจัย
พบสัญลักษณ์ที่สมาชิกกลุ่มได้สร้างและรับรู้ความหมายเพื่อใช้ในการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เพื่อให้
เข้าใจตรงกันในการสื่อสารมี 3 สัญลักษณ์ ดังนี ้
 

4.6.1 “SPT” (เอสพีที) 
กลุ่ม Street Photo Thailand มีการเรียกชื่อย่อของกลุ่มด้วยคำว่า “SPT” ซึ่งเริ่มต้นมา

จากศิลปินช่างภาพ ได้ใช้คำนี้ในการตั้งสถานะ (Status) หรือแคปชัน (Caption) ต่าง ๆ บนแฟนเพจ
เฟซบุ๊ก (อ้างอิงภาพที่ 4.50) และกลุ่มสาธารณะ รวมไปถึงใช้เรียกแทนชื่อกลุ่มเมื่อพูดคุยกันทั้งใน
ออนไลน์และการเจอกันในโลกชีวิตจริงระหว่างสมาชิก การพูดในงานกิจกรรมออฟไลน์ต่าง ๆ 
เนื่องจากคำว่า Street Photo Thailand เป็นคำที่ค่อนข้างยาว อย่างไรก็ตามการใช้ชื่อ SPT ไม่ได้มี
การทำเป็นโลโก้ (Logo) บนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกลุ่ม ดังนั้นคนที่จะเข้าใจความหมายจึง
เป็นเพียงสมาชิกภายในกลุ่ม Street Photo Thailand โดยเมื่อเข้าไปจะสามารถพบคำนี้ได้จากบท
สนทนาระหว่างสมาชิก ซึ่งในภายหลังได้มีการนำคำว่า SPT ไปใช้เป็นภาพโปรไฟล์อินสตาแกรมของ
กลุ่ม (อ้างอิงภาพที่ 4.51) และได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการจัดจำหน่ายเสื้อยืดของกลุ่มที่ทางสมาชิก
ศิลปินช่างภาพของกลุ่ม Street Photo Thailand ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการหาทุนในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการภาพถ่าย การจำทำหนังสือภาพ ฯลฯ (อ้างอิงภาพที่ 4.52) 
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ภาพที่ 4.50  แสดงการใช้คำว่า SPT 
แหล่งที่มา: Angkul Sungthong (2021).  

 
ภาพที่ 4.51  ภาพโปรไฟล์ SPT บนอินสตาแกรม 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย (2565). 
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ภาพที่ 4.52  การจำหน่ายเสื้อยืดที่มีคำว่า SPT 
แหล่งที่มา: Street Photo Thailand (2020c).  
 

4.6.2 “Approved” (แอพพรูฟ) 
จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า กลุ่ม Street Photo Thailand นั้น จะมีการคัดกรองภาพที่สมาชิก

ทั่วไปเข้ามาโพสต์บนกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) โดยการกดอนุมัติให้สามารถเผยแพร่บน
หน้าหลักของกลุ่มสาธารณะได้ ซึ่งผู้คัดกรองภาพคือสมาชิกศิลปินช่างภาพ กลุ่ม Street Photo 
Thailand ที่มีบทบาทเป็นแอดมินบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก อย่างไรก็ตามเมื่อกดอนุมัติภาพแล้ว ศิลปิน
ช่างภาพต้องมาคอมเมนต์ที่ใต้ภาพที่ตนเองกดอนุมัติด้วยคำว่า “แอพพรูฟ” หรือ “Approved” จะ
ภาษาไทยหรืออังกฤษแล้วแต่ตามที่ศิลปินช่างภาพสะดวก (อ้างอิงภาพที่ 4.53) โดยจุดเริ่มต้นของการ
พิมพ์คำว่า “แอพพรูฟ” นั้น เกิดจากการที่สมาชิกทั่วไปได้เรียกร้องกับศิลปินช่างภาพให้แสดงตนเมื่อ
กดอนุมัติภาพแล้ว เนื่องจากสมาชิกศิลปินช่างภาพที่มีบทบาทเป็นแอดมินมีมากกว่า 1 คน และ
ประเด็นการถกเถียงว่าภาพลักษณะแบบนี้หรือแบบนั้น ทำไมถึงผ่านการอนุมัติ อนุมัติด้วยสาเหตุใด มี
หลักการดูภาพอย่างไร เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงและตั้งคำถามระหว่างสมาชิกอยู่เสมอ ทั้งนี้ศิลปิน
ช่างภาพได้ตอบรับคำเสนอและนำมาปฏิบัติ (อ้างอิงภาพที่ 4.54) การแสดงตนของศิลปินช่างภาพ จึง
เป็นส่วนหนึ่งของการการันตีหรือแสดงความรับผิดชอบต่อการกดอนุมัติภาพนั้น ๆ กรณีหากเกิด
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คำถามจากสมาชิกทั่วไป ศิลปินช่างภาพที่แสดงตนด้วยการคอมเมนต์ใต้ภาพว่าแอพพรูฟ จะเข้ามา
ตอบคำถาม อีกทั้งในมุมมองของสมาชิกทั่วไปเอง การได้ทราบว่าศิลปินช่างภาพคนใดกดแอพพรูฟ
ภาพไหนบ้าง ทำให้ตัวสมาชิกสามารถรับรู้สไตล์ความชอบของศิลปินช่างภาพแต่ละคน อีกทั้งมีความ
ภูมิใจเมื่อรู้ว่าศิลปินช่างภาพที่กดแอพพรูฟให้เป็นคนที่ตนชื่นชอบ การได้รับการแอพพรูฟจากแอดมิน
ยังเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่แสดงถึงว่าตนมีความเข้าใจในภาพถ่ายสตรีทและสามารถสร้างสรรค์
ภาพถ่ายสตรีทให้เป็นที่ยอมรับจากแอดมินที่สมาชิกทั่วไปมองว่ามีประสบการณ์มากกว่า 
 

 
ภาพที่ 4.53  แสดงการคอมเมนต์ใต้ภาพว่า Approved 
แหล่งที่: ผู้วิจัย (2565). 
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ภาพที่ 4.54  แสดงการประกาศเรื่องการแอพพรูฟ (Approved) ภาพจากศิลปินช่างภาพ 
แหล่งที่มา: Akkara Naktamna (2015). 
 

4.6.3  “Pin” (พิน) 
จุดเริ่มต้นของการพิน (Pin) เกิดจาก “หนิง” ศิลปินช่างภาพที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม ได้เลือก

ผลงานภาพถ่ายจากที่ผ่านการแอพพรูฟบนกลุ่มสาธารณะไปพิน (Pin) บนแพลตฟอร์มพินเทอเรส 
(Pinterest) เพิ่มเติม และนำภาพจากพินเทอเรสไปทำแมกกาซีนออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกทั้งสอง
ช่องทาง และเปลี่ยนมาโพสต์บนอินสตาแกรม (Instagram) แทน โดยหนิงได้ให้เหตุผลว่าคนไทยนิยม
เล่นและดูผลงานภาพถ่ายบนอินสตาแกรมมากกว่า สำหรับภาพถ่ายที่ศิลปินช่างภาพเลือกมาโพสต์บน
อินสตาแกรมถือเป็นผลงานที่โดดเด่น (อ้างอิงภาพที่ 4.55) ที่แอดมินต้องการคัดไปลงเพื่อเผยแพร่
ผลงานของสมาชิกทั่วไปให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นต้นแบบให้สมาชิกคนอื่น ๆ ได้เรียนรู้ด้วย
เช่นกัน  ซึ่งถึงแม้ว่าการคัดเลือกภาพจะย้ายแพลตฟอร์มไปเป็นอินสตาแกรมแล้ว ศิลปินช่างภาพยังมี
การใช้คำว่า “พิน” หรือ “Pin” ในการสื่อสารเมื่อพูดถึงภาพที่ถูกคัดเลือกไปโพสต์บนอินสตาแกรมอยู่ 
ผู้วิจัยพบว่าสมาชิกทั่วไปทั้ง 6 คนที่ได้สัมภาษณ์นั้นต่างเข้าใจความหมายของคำว่าพิน ทั้งจากรับรู้
ความหมายจากการพูดคุยกับศิลปินช่างภาพ และจากการที่ตนอยู่ในกลุ่มตั้งแต่ในช่ วงที่มีการ 
พินบนพินเทอเรสอยู ่ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี ้

พินเทอเรสไม่ได้ใช้แล้ว เป็น Archive ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าอินสตาแกรมก็โพสต์น้อยด้วย 
คือเวลาผมเลือกพิน คือไม่รู้เหมือนกันว่าสมาชิกเขาไม่ค่อยเลือกไปพิน คงประมาณว่ามีงาน
ยุ่งกัน ไม่มีเวลากัน มีไม่มีกี่คนที่เลือกเอามาพินที่อินสตราแกรม คือเรายังเรียกคำว่าพินอยู่ 
เพราะมาจากคำว่าพินเทอเรส แต่ว่าเป็นการพินบนอินสตราแกรมแทน (หนิง, การสัมภาษณ์, 
22 พฤศจิกายน 2562) 
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อินสตาแกรม จะเป็นเฉพาะลูกเพจล้วน ๆ เลยครับ จะไม่มีจากฝั่งแอดมิน รูปพิน ช่วง 
หลัง ๆ ก็จะมาอยู่ในนี้ โมเดอเรเตอร์ได้ เมมเบอร์ได้ พวกแอดมินจะไม่ได้มาลงด้วย เพราะว่า
พี่ ๆ เขาก็บอกว่าแอดมินเราจะไม่พินรูปกันเอง แต่ว่าแอดมินพวกงานเขาจะไปโผล่ในเพจ
มากกว่า สมมติว่าเวลาที่มีโปรเจคใหม่ ๆ พี่หนิงเขาก็จะพิคอัพ (Pick up) ไปลงในเพจหรือ
เว็บไซต์ของสตรีทโฟโต้ไทย (โอ๊ค, การสัมภาษณ์, 30 ส.ค. 62) 

 
คือการพินในไอจีมันเคยหายไปช่วงนึง เหมือนว่าเมมเบอร์เขาติดภารกิจ พินเพิ่งกลับมาปีนี้ 
2019 ประมาณ 2-3 เดือนเอง คือระบบพินเป็นระบบที่ช่วยคัดงานที่ดีมาก ๆ มาลงในไอจี 
คือพี่ไม่เคยได้พินในไอจี แต่จะได้ลงในเฟซบุ๊กเยอะกว่า ถ้าพินคือแล้วแต่ความชอบของเมม
เบอร์ที่เป็นแอดมินด้วย มันดีจริง ๆ หรือแบบทุกคนลงมติว่าดีมาก ๆ ก็จะได้พิน บนเว็บไซต์
แก๊งนั้นจะเป็นเมมเบอร์ทั้งหมด เหมือนพวกเราก็เป็นคล้าย ๆ สมาชิกในกลุ่มแหละ แล้วเขา
จะคอยแอพพรูฟงานเรา (อี,่ การสัมภาษณ,์ 2 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
ยิ่งรูปได้พิน ในยุคนั้นก็จะมีการพิน พี่หนิงจะเป็นคนพินรูป แล้วเอาไปโยนในพินเทอเรส 
(Pinterest) ของกลุ่ม ยุคนั้นจะมีพินเทอเรส ยุคนั้นรู้สึกพี่หนิงจะเอารูปไปลงหนังสือดิจิตอล 
พีดีเอฟ (PDF) ก็เป็นความภูมิใจอย่างนึง ถึงแม้ว่ารูปเรายอดไลค์จะน้อย แต่ทั้งหมดทั้งมวล
อยู่ที่ว่าใครแอพพรูฟ เราเช่ือในตัวบุคคล (อุย, การสัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2564) 
 

 
ภาพที่ 4.55  แสดงการใช้คำว่า Pin ในการสื่อสารในกลุ่ม 
แหล่งที่มา: Chatchai Boonyaprapatsara (2015). 
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ส่วนที่ 3 การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน ของศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไป ในกลุ่ม Street 
Photo Thailand 

จากการศึกษาด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยพบว่าอัต
ลักษณ์ที่เหล่าสมาชิกภายในกลุ่ม Street Photo Thailand ทั้งศิลปินช่างภาพ (Admin) และ สมาชิก
ทั่วไป ได้สร้างร่วมกันนั้น เกิดจการเรียนรู้ความหมายและได้ผ่านประสบการณ์การใช้สัญลักษณ์ของ
กลุ่มอย่าง “ภาพถ่ายสตรีท หรือ ภาพถ่ายข้างถนน” (Street Photography) ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ออกไป ตามความชอบและความถนัดในการถ่ายภาพของบุคคล บนพื้นที่สาธารณะ (Facebook 
Group) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 2 กลุ่มรับรู้อัตลักษณ์ผ่านการพูดคุยกันระหว่างสมาชิก การเข้ามาดูความ
เคลื่อนไหวภายในกลุ่มอยู่เป็นประจำ ส่งผลต่อความผูกพันที่มีต่อกลุ่มหลังจากเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิกคนอื่น ๆ การมีส่วนร่วมในการโพสต์ภาพลงในกลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์อื่น ๆ ที่กลุ่ม
ได้จัดขึ้น เป็นต้น การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์ใหม่เมื่อได้เข้ามาเป็นสมาชิก ผ่าน
การรับรู้ตัวตนตามความคิดของตนเอง หรือ “I” และการรับรู้ตัวตนตามความคิดคนอื่น หรือ “Me” 
ในแนวคิดของ Mead อันนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในฐานะสมาชิกกลุ่ม ทั้งนี้ในการศึกษาผู้วิจัย 
ได้แบ่งประเด็นการนำเสนอออกเป็น 2 ประเด็นหลัก แยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังนี้ 
 

4.7 การรับรู้อัตลักษณ์ของศิลปินช่างภาพ กลุ่ม Street Photo Thailand 

จากการศึกษาผู้วัยพบว่า ศิลปินช่างภาพมีการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบการ
ถ่ายภาพสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) โดยเรียนรู้สไตล์และเทคนิคการ
ถ่ายภาพข้างถนนในแบบต่าง ๆ ทั้งจากศิลปินช่างภาพต่างประเทศ และจากสมาชิกในกลุ่ม Street 
Photo Thailand นำเสนอมุมมองการถ่ายภาพผ่านบทบาทการเป็นแอดมินที่สามารถคัดเลือกภาพ
และกดแอพพรูฟ (Approved) ภาพของสมาชิกทั่วไป ให้โพสต์ลงในกลุ่มสาธารณะ (Facebook 
Group) ศิลปินช่างภาพจะคัดเลือกและกดแอพพรูฟภาพที่ตรงตามเกณฑ์ของกลุ่ม และตรงตามความ
เข้าใจในความหมายของศิลปินช่างภาพเอง จากผลการวิจัยสามารถแบ่งการรับรู้อัตลักษณ์ของศิลปิน
ช่างภาพกลุ่ม Street Photo Thailand  ซึ่งนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์กลุ่ม ออกเป็น 2  ส่วนดังนี ้

4.7.1  อัตลักษณต์่อตนเอง (I) 
4.7.2  อัตลักษณจ์ากมุมมองของบุคคลอื่น (Me) 

 
4.7.1 อัตลักษณ์ต่อตนเอง (I) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยพบว่าศิลปินช่างภาพ มีการรับรู้อัตลักษณ์ความเป็นตนเอง 

รับรู้บทบาท การวางตัวของตนในฐานะหนึ่งของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก Street Photo Thailand โดย
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มองว่าตนเป็นคนที่ชอบและรักการถ่ายภาพ เป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก ใช้ภาพถ่ายเป็น
การสื่ อสารความคิดบางอย่าง แต่ ไม่ ต้องการนิ ยามตัวเองว่าเป็นช่างภาพสตรีท  (Street 
Photographer) มองว่าตนมีประสบการณ์พอที่จะวิเคราะห์ภาพและให้คำแนะนำกับสมาชิกทั่วไปใน
กลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่กำลังเริ่มต้นถ่ายภาพถ่ายข้างถนนให้พัฒนาฝีมือการถ่ายภาพต่อไปได้่ ในขณะที่การ
วางตัวกับสมาชิกศิลปินช่างภาพคนอื่น ๆ ที่เป็นแอดมินด้วยกัน จะมีความรู้สึกเกรงใจ การเลือกที่จะ
เงียบมากกว่าแสดงความคิดเห็นตรง ๆ เพราะคนอื่น ๆ อาวุโสหรืออายุน้อยกว่า มองว่าตนวางตัวเป็น
กลาง เพื่อไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกัน ในส่วนของการวางตัวกับสมาชิกทั่วไปในกลุ่ม จะเลือกคุย
ในเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายเป็นหลัก ระมัดระวังในการโพสต์และตอบโต้ เพราะการแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัวอาจส่งผลกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของกลุ่ม มีความรู้สึกยินดีในการให้ความรู้การถ่ายภาพ
สตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม ในเรื่องการกดแอพพรูฟ (Approved) รูปที่
สมาชิกทั่วไปโพสต์ มองว่าตนยึดหลักที่มาตรฐานของภาพถ่ายเป็นหลักไม่ใช่การรู้จักเป็นการส่วนตัว
กับสมาชิกเจ้าของภาพนั้น ๆ ยอมรับว่าเลือกกดแอพพรูฟภาพที่รสนิยมความชอบส่วนตัวด้วย แต่
ยังคงยึดมาตรฐานภาพที่ตนมองว่าผ่านเกณฑ์หรือดีพอในแง่ขององค์ประกอบศิลป์ ความคิด
สร้างสรรค์ ความสวยงาม เปิดใจและเปิดกว้างในวิธีการถ่ายภาพที่หลากหลาย โดยใช้วิธีการแอฟพรูพ
ภาพในกลุ่มเป็นตัวแสดงออกทัศนะมุมมองภาพถ่ายของตน ในส่วนการโพสต์ภาพผลงานตนเอง มอง
ว่าตนเป็นแอดมินจึงต้องระมัดระวัง เลือกงานที่คิดว่าดีมากพอ เพราะต้องเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิก
คนอื่นศึกษาต่อได้  ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี ้

เราก็มองว่าเราเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปคนนึง แล้วก็เรารู้สึกว่าเราดูงานเยอะประมาณนึง ถ่ายมา
เยอะประมาณนึงจนเหมือนเรามีประสบการณ์ที่จะแยกได้ว่า.. คือเราวิเคราะห์ภาพออก เรา
รู้สึกนะว่าเราวิเคราะห์ภาพออก เรามีประสบการณ์ประมาณนึงที่จะสามารถวิเคราะห์ภาพให้
คนที่ยังเป็น Beginner ได้ และเรายังสามารถทำให้เค้าถ่ายรูปดีขึ้นได้ หมายถึงว่าเรารู้สึกเรา
แนะนำคนที่กำลังเริ่มถ่ายได้ และต่อยอดให้คนที่เริ่มถ่ายแล้วประมาณนึงได้ อันนี้คือกับ
สมาชิกทั่วไป คือถ้ามีคนในกรุ๊ปถามว่าทำยังไงให้ถ่ายดีขึ้นได้ เราตอบได้ หรือว่าอันนี้มันไม่
น่าสนใจยังไง หรืออันนี้มันดียังไง เราตอบได้หมด (ปูเป,้ การสัมภาษณ,์ 19 กรกฏาคม 2562) 

  
ผมไม่ค่อยอยากโพสต์รูปตัวเองลงในกลุ่มเพื่อให้คนมาไลก์ แล้วพอไลก์ ตัวเราจะเริ่มยึดติด
กับไลก์ ไม่อยากให้มีคอนฟลิกออฟอินเทอร์เรส (Conflict of Interest) แล้วก็มันทำให้เรา
เขว  สมมติว่าเรื่องแอพพรูฟผมจะไม่ค่อยสนว่าเขาเป็นเพื่อนผมมั้ย ผมก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อน
เท่าไหร่ อย่างเฮ้ยคนนี้เขาอยู่ในเวิร์คชอปเรา เขารู้จักเรา ผมก็ไม่แอพพรูฟนะถ้าเกิดงานเขา
แบบว่าไม่นั่นพอ แต่มันก็มีบางทีเหมือนกันที่มันก้ำกึ่ง ถ้างานมันก้ำกึ่ง ความสัมพันธ์ส่วนตัวมี 
มีได้ อันนี้ผมเดาแทนคนอื่นนะ คืองานมันก้ำกึ่งระหว่างดีกับไม่ดี แล้วมันค่อนข้างกระเดียด
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ไปทางดีนิด ๆ แอพพรูฟเลยได้ อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ คือผมไม่ได้บอกว่าคนอื่นจะทำ แต่
แบบว่ามนุษย์เรามันเป็นแบบนี้จริง ๆ มันมีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวบ้าง เล็ก ๆ (หนิง, การ
สัมภาษณ,์ 2 ธันวาคม 2562) 

 
เรารู้สึกว่าการที่เราจะพูดอะไรขึ้นมาในกลุ่ม หรือจุดประเด็นขึ้นมา เรา Represent กลุ่ม งั้น
ความคิดเห็นของเรามันจะส่งผลกระทบต่อกลุ่ม เราจะค่อนข้างระวังนิดนึงเรื่องการยก
ประเด็นอะไรขึ้นมาคุย แล้วก็รู้สึกอยู่ลึก ๆ ว่า มันเป็นกลุ่มรูปถ่ายมันก็ควรจะคุยกันอยู่บนรูป
ถ่าย อย่ามาชวนคุยกันห้วน ๆ โดยไม่มีรูปถ่ายเลย  เราเข้าไปตอบในกระทู้ Discussion & 
Critique ที่พี่หนิงต้ังโพสต์ไว้ เรารู้สึกว่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับมา เรารู้สึกว่าเราก็จะทำสิ่งนี้
เหมือนกัน มีคนให้ความรู้เรา เราก็จะเล่าต่อ งั้นถ้าเกิดว่าในวันหนึ่งคือ เคยมีคนคอมเมนต์รูป
ให้เรา วันนี้เราก็จะคอมเมนต์รูปให้ การได้สร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นมันก็จะดี แล้วโลกนี้มัน
ไม่ได้มีแค่ พอทเทรต แลนด์สเครป งานสตรีทยุคใหม่เป็นแบบนี้นะ (โอ๊ค, การสัมภาษณ์, 14 
พฤศจิกายน 2562) 

ผมใช้การถ่ายรูปเป็นการแสดงออกถึงความคิดของตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราใช้ด้วยคำพูดไม่ได้ นี่
คือการถ่ายรูป เป็นมีเดียม (Medium) ที่เอามาสื่อความคิด แล้วเป็นมีเดียมที่บังเอิญว่ามีคนที่
เขาเข้าใจงานเรา งานมันก็เลยออกมาออนไลน์  จนถึงทุกวันนี้ผมพูดเลยผมไม่อยากจะใช้คำ
ว่าโฟทอคกราฟเฟอร์แล้วด้วยซ้ำ เพราะพอผมพูดว่าเป็นช่างภาพปุบ คำถามมาทันที 
ช่างภาพแบบไหน แนวไหน ทำอะไร ถ่ายเวดด้ิง (Wedding) หรือเปล่า อีเวนท์ (Event) หรือ
เปล่า โปรดักซ์ (Product) หรือเปล่า ถ่ายนู๊ด (Nude) หรือเปล่า เนี่ยคำถามมามหาศาล 
เพื่อน ๆ กันเองยังล้อกันอยู่เลยในกลุ่ม เพื่อน ๆ ที่รู้จักกันมา ว่าเฮ้ยมึงถ่ายรูปตั้งเยอะแยะ ไม่
มีรูปสาว ๆ บ้างหรอ จนผมไม่อยากใช้คำว่าผมเป็นช่างภาพแล้วด้วยซ้ำ ผมตัดคำว่าสตรีทอ
อก เหลือแค่โฟทอคกราฟเฟอร์ แล้วก็ตัดมาแค่นี้แล้ว ก็ยังจะตัดต่อไปอีก แต่พอตัดไปหมดก็
สื่อลำบากอีก ทุกวันนี้ก็เลยโอเค เรียกเป็นสตรีทโฟทอคกราฟเฟอร์ เป็นครู แล้วก็เป็นนักพูด
(แรมมี่, การสัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2561) 

 
เป็นคนตรง ๆ เป็นคนตลก ไม่ซีเรียจ พูดง่าย ๆ ไร้แก่นสาร มองโลกง่าย ๆ ไม่ซีเรียจมาก พี่
เป็นคนไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา รูปถ่ายก็เป็นแบบนั้น ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา  ขี้เล่น 
เหมือนรูปเลย  แต่ตอนเราเป็นแอดมินแล้ว พอเรารู้ในระดับหนึ่งแล้ว เราควรโพสต์งานที่ให้
คนอื่นเอาไปศึกษาต่อได้มากกว่า แต่ในเฟซบุ๊กตัวเองพี่ก็โพสต์หมด พี่ว่ามันรันกลุ่ม มันก็ต้อง
เอารูปดี ๆ ใส่เข้าไปในกลุ่ม กลุ่มมันจะได้ขับเคลื่อน ว่ารูปนี้เจ๋ง แอดมินมันลงรูปได้เลย ไม่
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ต้องรอแอพพรูฟ ก็ต้องแคร์คนดูด้วยนะ ถ้ารู้สึกว่างานไม่ดีจริงก็ไม่ควรเผยแพร่ เพราะว่าคน
ที่มาติดตามเรา เขาแคร์เรา แคร์งานเรา พี่ต้องต้องแคร์เขาปะ เหมือนคนทำเพลง ทำเพลงชุ่ย 
ๆ มา เหมือนดูถูกคนฟัง พี่คิดว่ามันต้องกันแคร์ทั้งคู่ แคร์ตัวเองด้วย ถ้าวันนี้มันไม่อยาก
ถ่ายรูปเลย แต่ต้องถ่ายให้คนอื่นดู พี่ก็ไม่ถ่าย ต้องแคร์ตัวเอง ต้องถามตัวเองว่าเรายังอยากจะ
ถ่ายมั้ย (ไอซ,์ การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 

 
พี่ก็เป็นแค่คนเดินดิน ถ่ายรูปข้างถนน ที่อยากจะมีคอนเซ็ปต์ คิดว่างานโฆษณาที่ทำอยู่ส่งผล 
ทำให้ดูภาพเป็น มีเทส (Taste) เรารู้จักว่ารูปที่ดีควรจะเป็นยังไง คนจะชอบดูรูปแบบไหน 
แล้วอีกอย่างที่ทำให้เราทำได้ดีกว่าคนอื่นก็คือว่า มันสอนให้เราทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น 
อย่าทำอะไรเหมือนคนอื่น ถึงแม้จะทำแล้วง่อย ไม่ดัง ก็อย่าไปทำตามคนอื่นเขา เป็นตัวของ
ตัวเอง  เหตุผลที่โพสต์งานตัวเองก็ประมาณให้เห็นว่าภาพสตรีทมันประมาณนี้นะ มันไม่ต้อง
แบบดีเลิศอย่างงานทวีพงษ์ทุกวัน มันเป็นแค่นี้ก็ได้ มีคนไลก์แค่ 20 คนก็ได้ 30 คนก็ได้ พี่ก็
โพสต์หมดเลย นาน ๆ ทีพี่จะได้สัก 500 คนไม่ค่อยเข้าใจพี่ ก็เป็นการแสดงทัศนะตัวเองผ่าน
ภาพ (แก็ป, การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 

4.7.2 อัตลักษณจ์ากมุมมองของบุคคลอื่น (Me) 
ในการรับรู้อัตลักษณ์ของตนจากมุมมองของบุคคลอื่น ผู้วิจัยนำเสนอผลวิจัยออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ภาพลักษณ์ของตนเองจากมุมมองสมาชิกคนอื่น และ ภาพลักษณ์จากบุคคลภายนอกต่อมุมมอง
การเป็นช่างภาพสตรีท (Street Photographer) 

4.7.2.1 ภาพลักษณ์ของตนเองจากมุมมองสมาชิกคนอ่ืน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับศิลปินช่างภาพ มีการรับรู้อัตลักษณ์ตนเองจากมุมมอง

สมาชิกคนอื่น ทั้งที่เป็นสมาชิกแอดมินด้วยกันและกับสมาชิกทั่วไปในกลุ่ม ในลักษณะการวางตัวของ
ตนในกลุ่ม หากเป็นสมาชิกทั่วไป มองว่าสมาชิกทั่วไปรับรู้บทบาทการเป็นแอดมินของตนจากการกด
แอพพรูฟภาพ การคอมเมนต์ใต้ภาพ การให้คำแนะนำและความเห็น (Feedback) กลับไป มองว่า
สมาชิกทั่วไปรับฟังคำให้แนะนำการถ่ายภาพจากตนที่เป็นแอดมิน ซึ่งผ่านการได้รับรางวัลมาก่อน มี
ผลงานให้เห็น และมองแอดมินเป็นช่างภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า แต่หากใครไม่เห็นด้วย คิดต่าง 
แอดมินมองว่าตนวางตัวเป็นกลาง และสมาชิกทั่วไปรู้สึกมีอิสระที่จะโพสต์แสดงความคิดเห็นได้ ด้วย
รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์บนพื้นที่ชุมชนออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก จึงมองว่าสมาชิกทั่วไปที่จะรู้จักตน
จริง ๆ จะต้องได้เจอตัวจริงกันก่อน หรือผ่านการเรียนเวิร์คชอปมาด้วยกัน ในส่วนของสมาชิกกลุ่มที่
เป็นแอดมิน ในบทบาทการแอพพรูฟ มองว่าแอดมินคนอื่น ๆ ต่างเคารพในการตัดสินใจและมุมมอง
ในการแอพพรูฟภาพของตน แต่ยังคงมีเรื่องของความอาวุโสที่ต้องเกรงใจ ในการโพสต์แสดงทัศนะ
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มุมมองภาพถ่ายในแบบของตนที่แตกต่างจากเกณฑ์ที่กลุ่มกำหนด และด้วยความที่แอดมินแต่ละคน
ต่างมีผลงานที่โดดเด่น ผ่านการได้รับรางวัลมาเช่นกัน จึงไม่คิดว่าตนเองมีความสามารถมากไปกว่า
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี ้

ก็คงมองเราเป็นเด็กไม่ค่อยเชื่อฟัง คือต่อให้เราพยายามไม่พูดแล้ว มันก็ออกมาจาก
การกระทำอยู่ดี บางทีเราโพสต์ของเราเอง เค้าก็สัมผัสได้แล้วแหละ บางทีสมมติว่า 
เรา เขี ยน บ่ น ขอ งเรา เอ ง เช่ น  สมมติ เร า เขี ยน ว่ าจ ริ ง  ๆ  สต รีท  (Street 
Photography) มันไม่จำเป็นต้องพีคก็ได้นะ หรือแบบว่าเออ เมืองไทยนี่เหมือนมี
ตำราเดียว สมมติว่าไม่ได้คิดแบบนี้ คือเหมือน ทำไมอะไร ๆ ก็สตรีทไปหมดเลย 
หรือว่าเออ เอะอะอะไรก็ดี อะไรอย่างนี้ หรือบางทีก็พูดเขียนของตัวเอง มันก็รู้ มันก็
เห็นทัศนคติ คิดว่าไม่ใช่เด็กที่ดีในสายตาคนอื่นเท่าไหร่ (ปูเป้, การสัมภาษณ์, 19 
กรกฏาคม 2562) 

 
ก็วางตัวกลาง ๆ นะ ไม่ได้ช้ีนำอะไรขนาดนั้น คือเวลาออกความเห็น ก็ออกความเห็น
ในลักษณะที่เอาเหตุผลนำก่อน แล้วค่อยประนีประนอม กลุ่มเราอายุมากแล้วหลาย
คน 40 อัพก็หลายคนอยู่ น้อง ๆ ก็ไม่ใช่ 20 ต้น ๆ นะ ก็มีเด็กบ้าง กลาง ๆ บ้าง ทีนี้
เวลาเราพูดเหตุผลนำไปมันก็มีการประนีประนอมหลาย ๆ อย่าง แต่ว่าเราก็ยึดหลัก
เหตุผลไว้ก่อน แล้วก็ดูสภาพแวดล้อม  เพราะว่างานในกรุ๊ปค่อนข้างหลากหลาย เรา
นับถือซึ่งกันและกันว่าแนวคิดของเขาโอเค จะไม่ค่อยแบบ มันมีวัฒนธรรมไทยด้วย
มั้ง ความอาวุโส เกรงใจ ถ้าเป็นฝรั่งค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องนี้นะ ในการที่แบบว่า
คุณแอพพรูฟไปได้ไง อย่างเช่น กลุ่มดรามาอย่างอินพับบลิก ของคนไทยมันคือ
เอเชียเคาท์เจอร์ (Asia Culture) มันมีความให้เกียรติซึ่งกันและกันสูง (หนิง, การ
สัมภาษณ,์ 2 ธันวาคม 2562) 

 
ก็มีคนบอกว่าเราประนีประนอม เราไม่ค่อยอะเกนท์ (Against) ใครตรง ๆ แต่
เพราะว่ามันเป็นโซเชียลแหละเราถึงทำแบบนั้น เพราะว่าบางอย่างมันต้องการการ
คุยแล้วแบบตอบโต้เลย เหมือนแบบนี้ คุยกันต่อหน้า คุยกันบนโซเชียล ตัวหนังสือ
มันไม่รู้ว่าน้ำเสียงเป็นยังไง มันง่ายมากที่จะเข้าใจผิด เราก็เลยคุยกลาง ๆ แต่ว่า
ความเห็นก็มีทิศทางของเรานะ ไม่ได้ความเห็นกลาง ๆ แต่ว่าเราแค่จะไม่ได้แบบอะ
เกนท์ (Against) คนว่าแบบ ผิด ถูก ใช่ ไม่ใช่ คือพอแก่ ก็จะเริ่มรู้ว่ามันยากมากที่กับ
การที่จะบอกว่ามันใช่ หรือ ไม่ใช่ แบบ Exactly ยากมาก (โอ๊ค, การสัมภาษณ์, 14 
พฤศจิกายน 2562) 



205 
 

คนในกลุ่มมองผมเป็นโพลิติเชียน (Politician) นักการเมือง เพราะคำตอบผมจะ
ตอบเหมือนนักการเมือง ผมจะไม่ตอบว่าอะไรดีไม่ดี ผมไม่เคยพูด ผมยังไม่เคยบอก
อะไรดีไม่ดี ผมจะค่อนข้างอยู่ตรงกลาง ๆ อันนี้ก็ทำได้นะ อันนั้นก็ทำได้นะ มุมมอง
ของคนนี้ก็ดี มุมมองของคนนั้นก็ดี เป็นคนกลาง เป็นคนที่สามารถเห็นทั้งสองข้าง 
แต่พอเห็นทั้งสองข้างแล้วก็ตายอยู่ตรงกลาง เพราะว่าพอไม่เลือกข้าง ก็คือไม่มีจุดยืน 
กลายเป็นถูกมองว่าไม่มีจุดยืน คนที่ไม่เลือกข้างคือคนที่ไม่มีจุดยืน ในมุมมองของคน
อื่น  วางตัวแบบไหนหรอ แบบนี้แหละที่ผมบอกว่าเปิดใจ เราก็เปิดว่าไม่ใช่แค่วิธีของ
เราคนเดียวที่มันเวิร์ค ผมว่าอันนี้เรื่องสำคัญกับการที่จะอยู่กับคนหมู่มาก คือเราต้อง
ยอมรับได้ว่าความคิดเราไม่ใช่แค่ความคิดเดียวในโลก และไม่ใช่ความคิดที่ถูกที่ สุด
เสมอไป ผมว่าอันนี้สำคัญนะคือลดอีโก้ตัวเอง การวางตัวคือเนี่ยแหละคือวางเปิด ๆ 
(แรมมี่, การสัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2561) 

คิดว่าเป็นคนฮา ๆ มั้ง ถ้ารู้จักกันแล้ว ถ้ากับกลุ่มแอดมินเขาก็รู้ว่าพี่เป็นคนฮา ๆ ขี้
เล่น เล่นมุก หยอกล้อได้ แต่ถ้าเป็นกลุ่มกว้าง ๆ พี่ก็ไม่ รู้ไง ก็ถ้าคนรู้จักพี่ก็จะเป็น
อย่างนั้นเหมือนกัน ก็จะเป็นฮา ๆ เล่นได้ แซว ๆ กัน ประมาณนั้นมากกว่า คนที่อิน
บ็อกมา ก็ไม่มากนะ เขาคงอยากให้ช่วยดูงานจริง ๆ ถ้าไม่เคยเจอก็อาจจะดูเป็นคน
น่ากลัว คนอื่นชอบบอกว่าไม่กล้าทักพี่เลย มีหนวดด้วยแหละ  เรื่องอิสระการโพสต์
แสดงความคิดเห็น พี่ว่ามันก็ได้นะ เพราะเราเป็นแอดมินแล้ว มันก็ต้องหันมาฟังกัน
บ้าง อาจจะไม่ตรงใจใครบ้างก็เขาคงเอาไปปรับใช้เอาเอง มันก็มีคนเชื่อไม่เชื่อ 
แล้วแต่ ถ้าเราสอนไปนะ มันจะมีคนแบบ จริงหรอวะ? ก็ต้องแล้วแต่เขา ก็ประมาณ
นั้น แต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าเขามาเรียนเวิร์คชอป หรือเขามาหลังไมค์หาพี่ เขาพร้อมจะ
มารับไง เขาก็จะฟังลองไปใช้ดู ก็แสดงความคิดเห็นได้ในระดับหนึ่งนะพี่ว่า คนก็ต้อง
ฟังบ้างเนาะ (ไอซ,์ การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 

 
คิดว่าคนอื่นมองเรายังไง ? กลัว ไอ้นี้มันบ๊อง ๆ มั้ง มันบ้า ๆ พี่ไปทุกงานแต่ไม่มีใคร
รู้จักพี่หรอก เสนอหน้าไปทุกงานแหละ อะไรที่ไม่ทำก็ไม่ทำ มีเมมเบอร์ทักอินบ็อกซ์
มาถามเรื่องภาพเหมือนกัน ก็อธิบายไป สำหรับแอดมิน อาจจะไม่ใช่กลัวหรอก พี่
อาจจะแก่ที่สุด เขาก็ไม่ได้นับถืออะไรมากมาย แล้วงานพี่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขา หรือ
งานเขาดีกว่าพี่อีก ดังกว่าพี่อีก ได้รางวัลกันมา นี่ไม่ได้รางวัลเลย กระจอก (แก็ป, 
การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 
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4.7.2.2 ภาพลักษณ์จากบุคคลภายนอกต่อมุมมองการเป็นช่างภาพสตรีท (Street 
Photographer) 
จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยพบว่าศิลปินช่างภาพทุกคนเห็นตรงกันว่าคนภายนอกมอง 

ช่างภาพสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนค่อนข้างเป็นไปในทิศทางลบ อาจเป็นเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
ความเข้าใจในภาพถ่ายข้างถนนไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาพประเภทภาพถ่าย ทิวทัศน์ ภาพถ่ายบุคคล 
ภาพถ่ายแฟชั่น ด้วยลักษณะที่ภาพถ่ายเป็นสถานที่ทั่วไป และมีความใกล้เคียงกับภาพสแนป (Snap) 
หรือแคนดิด (Candid) จึงมองว่าช่างภาพเป็นช่างภาพมือสมัครเล่น ที่ถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก ที่มี
ฐานะ จึงว่างในการถ่ายรูปแนวนี้ และไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้กำลังถ่ายอะไรอยู่ ส่วนการรับรู้อัตลักษณ์
ความเป็นช่างภาพสตรีทของศิลปินช่างภาพ มองว่าช่างภาพสตรีทเป็นคนช่างสังเกต มีความกวน  
ขี้เล่นในการพยายามสร้างสรรค์ภาพให้ดูไม่ธรรมดา หรือมีมุมมองที่แปลก การถ่ายสิ่งรอบตัวให้ดู
น่าสนใจขึ้นมาได้  มีสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารผ่านภาพ 
 

ต้องเป็นคนรวย ส่วนใหญ่รวย เพราะมันเป็นงานอดิเรกที่มันไม่ได้เงิน และถ้าคนที่
สามารถมีเวลาทำอะไรที่มันไม่ได้เงินบ่อย ๆได้ แสดงว่าคุณรวย ถ่าย Street แล้วก็
ตบแฟลชใส่เค้า แล้วพอเค้าจะมาเอาเรื่องก็บอกว่าเรียกตำรวจกันมั้ย อะไรแบบนี้ 
ผมไม่ผิดครับ ผมถ่ายในที่สาธารณะ หรือกรณีข่าวที่ผู้ชายถ่าย Street แล้วโดนรุม
ทำร้าย คนก็เข้ามาคอมเมนท์ประมาณว่า “มารยาทครับ ง่าย ๆ เลย” มองว่าคน
ไทยจะรู้สึกว่า Street เรื่องเยอะ แล้วก็รู้สึกว่า Street ชอบทำตัวเหนือชาวบ้าน  
(ปูเป,้ การสัมภาษณ,์ 19 กรกฏาคม 2562) 

 
เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจว่าคนที่เป็นช่างภาพสตรีทเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้า สามารถเข้า
ไปใกล้แบบ ถ่ายรูปคนที่ไม่รู้จักได้แอพโพรส (Approch) คนได้ เข้าไปลุย เข้าไป 
ใกล้ ๆ คนถ่ายนู้นถ่ายนี่อะไรได้ แต่ว่ามันก็จะมีช่างภาพสตรีทประเภทแบบเรา เราก็
ไม่ใช่มนุษย์เผชิญหน้านะ ไม่ใช่แบบว่าเข้าไปถ่ายใกล้คนเยอะ ๆ เราเป็นคนที่ชอบ
ระยะ ชอบเว้นระยะ หรือแม้แต่กระทั่งมันมีคนที่ถ่ายงานประเภทแบบไม่มีคน แต่่ 1 
อย่างที่เป็นจุดเชื่อมของคนที่ถ่ายรูปแบบสตรีท คล้าย ๆ กันนะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่
แบบสายลุย สายเงียบ ๆ แบบเราที่ไม่เข้าใกล้คน หรือสายแบบไม่ถ่ายคนเลย 1 
อย่าง คนพวกนี้มัน เหมือนมันมองเห็นความพิเศษ ความไม่ปกติ ไม่ได้มองเห็นโลก
แบบที่คนอื่นเห็น ว่ามันเป็นจริงตรงไปตรงมาแบบนี้นะ บางทีคนที่ถ่ายรูปประเภท
แบบเรามันอยากจะทวิสซ์ (Twist) บางอย่าง อยากเล่าอะไรบางอย่าง มีเรื่องที่
อยากจะเล่าอะไรบางอย่าง (โอ๊ค, การสัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2565) 
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ผมว่าคนถ่ายสตรีทต้องเป็นคนกวน ๆ นิดนึงนะ เป็นคนค่อนข้างช่างสังเกตนะส่วน
ใหญ่ เห็นอะไรแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาทรานฟอร์ม เขาอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลง
จากสิ่งธรรมดาให้มันไม่ธรรมดาได้เก่ง อย่างเช่น เราเห็นกระดาษทิชชู่ ก็ธรรมดา ถ้า
เป็นข่างภาพคนอื่นเขาหยิบทิ้งนะ มันเกะกะ แต่ช่างภาพสตรีทจะคิดว่ากระดาษทิชชู่
อันนั้นเล่นอะไรได้บ้าง อยู่บนโต๊ะเนี่ยเล่นอะไรได้บ้าง ไม่ได้ก็เลิก แล้วก็ไปหาสิ่งอื่น 
คือเขาสามารถที่จะสังเกตแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งตรงนั้นเล็ก ๆ ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มี
ความหมาย มีความไม่ธรรมดาขึ้นมา (หนิง, การสัมภาษณ,์ 2 ธันวาคม 2562) 

 
ช่างภาพสตรีทจะเป็นคนที่ถ่ายรูปที่ตัวเองชอบ อุปนิสัยส่วนตัวเนาะ แล้วต้องการให้
คนอื่นเข้ามาเสพในงานของตัวเองนิดนึง แต่ถ้าช่างภาพแนวอื่นเขาถ่ายทอดความ
สวยงามอยู่แล้ว เขาก็เสริฟความสวยงามอยู่แล้วใช่มั้ย คนมาดูรูป เขาก็มาเสพความ
สวยงาม ต่างกันตรงนี้แหละนิดนึง  ช่างภาพสตรีทมันจะนิสัยเหมือนกัน คือจะดูรูป
หาว่ามันมีเรื่องราวอะไร มีอะไรที่ต้องการจะสื่อกับเรา คือช่างภาพมันหาไง แต่คน
อื่นไม่หา มันต้องการให้ช่างภาพเสริฟมาหาตัวเอง เหมือนช่างภาพต้องเสริฟเนื้อหา
ในรูปให้คนดูภาพ แต่บางคนจะถ่ายรูปเพื่อตัวเอง เพื่อให้คนอื่นมาหาตัวเอง มาซิมา
หาเรา (ไอซ,์ การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 

 
ผมว่าคนที่จะถ่ายรูปสตรีทต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรากำลังหาทางสื่อสารอะไร
บางอย่าง ที่เราคิดว่าสื่อสารด้วยคำพูดไม่ได้ และช่างภาพหลาย ๆ คนก็ไม่ได้เป็นแค่
ช่างภาพอย่างเดียว อย่างผมก็มีเขียนด้วยนะ ผมถ่ายรูปด้วย ผมเขียนด้วย เพียงแต่
ว่าผมไม่เคยเอาสิ่งที่ผมเขียนออกมาให้คนอ่านเท่านั้นเอง ผมว่าคาแรคเตอร์ของคนที่
จะเป็นอาร์ตติส จะต้องเป็นคนที่มีอะไรที่ต้องการจะสื่อสาร ใช้คำนี้ดีกว่าอัตลักษณ์ 
(Identity) ของคนที่จะเป็นอาร์ตติสไม่ว่าอาร์ตติสจะเป็นอาร์ตแนวไหน จะเป็นการ
ร้องเพลง จะเป็นเขียน วาดรูป ถ่ายรูป จะเป็นพูด นักแสดง อะไรก็แล้วแต่ เป็นคนที่
มีความต้องการที่จะสื่อสารอะไรบางอย่าง นั่นแหละคือคาแรคเตอร์ของคนที่จะทำ
อะไรแบบนี ้(แรมมี่, การสัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2561) 

 
เป็นคนขี้เล่นนะ ถ้าเป็นคนขี้เล่นจะทำได้ดี อย่างไอซ์อย่างนี้ เป็นคนสนุก ทวีพงษ์
อย่างนี้ เป็นคนสนุก ภาพเขาก็จะสนุก พี่ว่าคนเป็นแบบไหนภาพมันก็เป็นแบบนั้นนะ 
ลองไปดูยูไทเปียของพี่อะ ค่อยบอกได้ว่าพี่เป็นคนยังไง เห็นอะไรแล้วพี่ชอบพี่ก็ถ่าย
ไป เบื่อตายเลยทำอย่างเดียว (แก็ป, การสัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2562) 
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จากบทสัมภาษณ์พบว่าการรับรู้อัตลักษณ์กลุ่ม Street Photo Thailand ของ
ศิลปินช่างภาพ อันดับแรกเกิดจากการรับรู้อัตลักษณ์ต่อตนเองว่าตนเป็นแอดมินและผู้มีประสบการณ์
ในการถ่ายภาพถ่ายข้างถนน เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม หรือการได้เป็นแอดมินที่ผ่านการได้รับคัดเลือก 
รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในกลุ่ม ส่งผลต่อความรู้สึกที่ผูกพันธ์กับกลุ่ม และมีความต้องการให้
กลุ่ม Street Photo Thailand เป็นที่รู้จัก นำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์กลุ่ม นั่นคือ พื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์
รวมของคนที่ชื่นชอบในภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ที่ต้องการเผยแพร่ภาพถ่ายข้าง
ถนนของตนเอง หรือเข้ามาเพื่อชื่นชมผลงานภาพถ่ายประเภทนี้ของคนอื่น ๆ รวมทั้งเป็นพื้นที่รวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายข้างถนนสำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการเรียนรู้วิธีถ่ายภาพประเภทนี้   
นอกจากนี้อัตลักษณ์กลุ่มที่ศิลปินช่างภาพพยายามสร้างร่วมกัน คือ การสร้างความเข้าใจในภาพถ่าย
ข้างถนน ความเข้าใจในวิธีการถ่ายภาพถ่ายข้างถนน เนื่องจากภาพถ่ายข้างถนนถือเป็นศิลปะการ
ถ่ายภาพประเภทหนึ่ง ไม่ได้มีวิธีหรือหลักสูตรที่ตายตัว ยากต่อการทำความเข้าใจสำหรับผู้เริ่มต้น จาก
การสัมภาษณ์ศิลปินช่างภาพ มีทัศนะว่าด้วยความที่ในเมืองไทยไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายข้าง
ถนนมากนัก สมาชิกที่เข้ามาใหม่มักเข้าใจผิดว่าภาพถ่ายข้างถนนนั้น คือการถ่ายอะไรก็ได้ในที่
สาธารณะ หรือเป็นเพียงแค่ภาพที่ถ่ายถอดเรื่องราวบนท้องถนนเท่านั้น ศิลปินช่างภาพจึงพยายาม
สร้างให้กลุ่ม Street Photo Thailand เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนน ผลิตช่างภาพถ่าย
ข้างถนนคนไทยที่ประสบความสำเร็จ เป็นกลุ่มที่ผลักดันวงการศิลปะภาพถ่ายข้างถนนในเมืองไทย ให้
คนไทยรู้จักภาพถ่ายประเภทนี้มากขึ้น หรือเลือกภาพถ่ายข้างถนนเป็นตัวเลือกใหม่ ๆ ในการสื่อสาร
ผ่านภาพถ่าย  

อัตลักษณ์กลุ่ม ที่กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่  1 ศิลปินช่างภาพกลุ่ม Street 
PhotoThailand สร้าง มีดังนี ้

ถ้าให้ตอบแย่ ๆ คิดว่ากลุ่มนี้ผลงานภาพถ่ายดีสุดแล้ว ในแง่ศิลปะ ในการที่ถ่ายรูป
เป็นงานอดิเรกนะ งานน่าสนใจที่สุดแล้ว คนที่แบบเก่ง ๆ งานดี ๆ น่าสนใจ ส่วน 
Beginner ก็ไม่แย่ แต่ก็นั่นไงถึงมีคนช่วย Approved รู้จักกลุ่มถ่ายรูปอื่น ๆ แต่ว่าไม่
ชอบ ซึ่งลงรูปผู้หญิงมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์และนางแบบ 2 อย่าง คือ
มันไม่มีมุมมองอะไรแบบนั้น มันคือการโชว์อุปกรณ์และผู้หญิง กลุ่ม Street มันมี
มุมมองเฉพาะทางของช่างภาพมากกว่า มันคือการวัดมุมมองของช่างภาพ ที่ไม่ได้ดู
แค่อุปกรณ์หรือนางแบบ มันวัดมุมมองเลย ปัจจัยที่คนยังเข้ามากดไลก์กลุ่มเรื่อย ๆ 
ก็รูปมันเจ๋งอะ คนเข้ามาเสพงาน แล้วก็คิดว่ากลุ่มนี้มีคนที่มีความรู้ด้านถ่ายภาพ 
หรือเป็นกูรูสำหรับคนอื่นที่เค้ายอมรับคอยให้คำแนะนำ มันก็เลยทำให้คนชอบที่จะ
มาลงรูปเพจนี้ อารมณ์เหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายภาพ (ปูเป้, การสัมภาษณ์, 
19 กรกฏาคม 2562) 
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เราเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีอายุยืน ค่อนข้างที่จะร่วมมือกัน คนไทยมีเอกลักษณ์อย่าง
หนึ่งคือ มีความประนีประนอมสูง มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วมั้ง เมื่อก่อนกลุ่มเราถ้า
เป็นเรื่องงานภาพถ่ายจะไม่ได้แตกต่างจากเมืองนอก จะพูดว่ามีมาตรฐานเดียวกันก็
ถูกต้อง คือมีมาตรฐานสากล สมาชิกแต่ละคนนี่งานไปเมืองนอกกันหมดแล้ว แต่ว่า
สิ่งที่สำคัญคือเรามีความร่วมมือกันสูง มีความประนีประนอม ต้องการผลักดันให้เห็น
ว่าเมืองไทยมันเป็นเมืองหนึ่งที่ถ่ายสตรีทได้เก่งนะ แล้วก็เราสร้างคนสร้างงานกัน
เยอะแล้ว มี Exhibitions บ่อย จุดเด่นของกลุ่มเราน่าจะเป็นส่งต่อความรู้ สร้างคน 
ได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จอยู่ ในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ ตายกันหมด แม้แต่กลุ่มอิน
พับบลิก ตอนนี้ยังมีแค่ไม่กี่กลุ่มที่ยังแอคทีพ แต่งานกลุ่มเราก็ไม่ได้แอคทีฟระดับเป็น
อินเตอร์เนชั่นแนลขนาดนั้น แต่ว่าถือว่าประสบความสำเร็จในเมืองไทยที่ผลักดันมา
ได้ แล้วก็ทำให้คนสนใจสตรีท กลายเป็นกระแสที่ค่อนข้างน่าพอใจ แล้วก็ทำให้เกิด
กลุ่มอื่น ๆ ขึ้นอีกมากมาย (หนิง, การสัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2562) 

 
พยายามสร้างความเข้าใจ ว่าบนงานภาพถ่ายแบบสตรีท บนวิธีทำงานการถ่ายภาพ
แบบสตรีท มันคืออะไร จริง ๆ เราว่าสมัยก่อนคนเข้าใจมันน้อย น้อยกว่าสมัยนี้เยอะ 
สมัยนี้มันแบบเหมือนจะมีช่วงสามสี่ปีที่แล้วที่มันพูดกันเยอะ ๆ มันเป็นช่วงที่พีคของ
มัน คนเริ่มเข้าใจว่าสตรีทคืออะไร แต่ว่าก่อนหน้านั้นพวกพี่ ๆ เขาก็ต่อสู้ เขาก็ถาม
ทางมาให้ก่อน เรียกว่าสร้างความเข้าใจมันขึ้นมาว่า ไอ้สตรีทโฟโตมันคืออะไร การ
ทำงานถ่ายภาพแบบสตรีทมันคืออะไร มันไม่ใช่แค่แบบอะไรก็ได้ ถ้าอยากจะทำงาน
เป็นประเภท แปลว่าก็ต้องดูว่างานประเภทนั้นเขาทำงานกันแบบไหน ก็พยายามจะ
เฟรมให้เห็นภาพชัด ๆ ซึ่งมันไม่มีคำอธิบายที่ถูกต้อง จริงแท้ขนาดนั้น ว่าในภาพถ่าย
ของคุณต้องมีส่วนประกอบ 1 2 3 4 ดังนี้ถึงจะเป็นภาพสตรีท ซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นไง 
มันจึงเป็นเรื่องที่ยาก มันมีความเป็นนามธรรมบางอย่างอยู่ แต่ว่ามันจะมีคอร์ 
(Core) มีแก่นของมันอยู่ ที่เป็นแก่นที่ปฏิเสธไม่ได้ ว่ารูปสตรีทมันต้องมีแก่นนี้เท่านั้น 
ซึ่งก็พยายามทำให้คนเข้าใจว่าไอ้แก่นนี่คืออะไร แล้วหลังจากนั้น เหนือจากแก่นนี้แก
จะ Expore ยังไงก็ได้ แต่แกต้องเกาะอยู่ที่แก่นนี้ ก็พยายามทำให้คนเข้าใจสิ่งนั้น
ครับ (โอ๊ค, การสัมภาษณ,์ 17 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
มันคือองค์กรที่สนับสนุนประเทศเดียว สนับสนุนคนไทย ผมว่า Objective มัน
ค่อนข้างเคลีย ผมว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากคอลเลกทีฟอื่น ๆ คือเรามี Objective ที่
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ค่อนข้างเคลีย คือเราต้องการที่จะสร้าง ไม่อยากใช้คำว่าคุณภาพ สร้างบุคคลากรที่
ถ่ายรูป อะไรแบบนี้มั้ง ผมไม่รู้จะใช้คำภาษาไทยว่ายังไงดี คือต้องการจะบิ๊วสตรีท
โฟโตกราฟีในเมืองไทยให้คนไทยเลือกใช้การถ่ายรูปเป็นการแสดงออก Objective 
มันค่อนข้างเคลีย สตรีทโฟโตไทยแลนด์มาด้วยมุม Education ในขณะที่คอลเลกทีฟ
อื่น ๆ อินพับบลิกหรือเบิร์นมายอาย Burn My Eyes ที่ผมอยู่ เป็นคอลเลกทีฟที่เน้น
เรื่องการโปรโมทอาร์ต ในขณะที่ SPT โปรโมท Education ฮาร์ดคอร์ (Hardcore) 
เนี่ยก็เป็นการโปรโมทอาร์ต โปรโมทสตรีทโฟโตกราฟี มีมุม Education อยู่แต่ไม่ได้
เยอะ แต่ SPT คือเน้นหนักเรื่อง Education เขาถึงมีเปิดดีเบทให้คนคุยกัน มีโพสต์
ที่ให้คนสามารถลงรูปมาถามได้ มีเวิร์คชอป มีทอร์ค (แรมมี่, การสัมภาษณ์, 3 
ธันวาคม 2562) 

 
จุดเด่นของกลุ่มก็คือภาพสตรีท ใครอยากจะมาศึกษา มาลองผิดลองถูก ก็มาที่กลุ่มนี้ 
แล้วทุกคนจะช่วยดูให้ว่าแอพพรูฟหรือเปล่า เป็นเหมือนการฝึกฝน เหมือนโรงเรียน 
โรงเรียนหนึ่งที่สอนโดยทางอ้อม เรามองว่ากลุ่มเป็นที่ยอมรับ ถ้าเป็นสตรีทในไทยก็
ต้องยอมรับกลุ่มนี้แหละ ก็ต้องรู้จักเพราะว่าทั้งพี่พงษ์ พี่แรมมี่ เขาก็เป็นอินเตอร์ คน
รู้จักเยอะ พอรู้จักเยอะพอรู้ว่าอยู่กลุ่มไหน ก็อยู่กลุ่มนี้ ในไทย ก็ดูทำให้กลุ่ม
ขับเคลื่อน สร้างชื่อเสียงให้กับต่างประเทศนะ  ถ้าไม่มีกลุ่มนี้ก็คงไม่มีพี่ เหมือนที่พี่
เล่าตอนแรก พี่ไปศึกษางาน ศึกษาบทความ พี่หนิงสอนทางอ้อม มันรู้สึกผูกพันธ์อยู่
แล้ว แล้วก็รู้สึกเคารพทุกคนที่เป็นรุ่นพี่ กลุ่มนี้มันเหมือนสถาบันการศึกษา มีบุญคุณ
กับเราอยู่แล้ว เหมือนเรารักสถาบันตัวเองที่เราเรียนจบมา คล้าย ๆ กัน เราควร
โพสต์งานที่ให้คนอื่นเอาไปศึกษาต่อได้มากกว่า พี่ว่ามันรันกลุ่ม มันก็ต้องเอารูปดี ๆ 
ใส่เข้าไปในกลุ่ม กลุ่มมันจะได้ขับเคลื่อน ว่ารูปนี้เจ๋ง  (ไอซ์, การสัมภาษณ์, 14 
ธันวาคม 2562) 

 
ก็อาจจะเป็นที่ที่มีแต่คนไทย ก็แค่นั้นเอง บางที่เขามีหลายชนชาติไง อันนี้อาจจะเป็น
ที่ที่เดียวมั้งที่มีแค่คนชาติเดียวกัน พม่าก็ไปตั้งกลุ่มเองเหมือนกัน มาเลเซียก็มีบ้าง 
กลุ่มเราน่าจะเฟรนด์ลี่ (Friendly) ที่สุดแล้วนะ น่าจะไม่ใช่ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทอง 
ฝรั่งมันทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใช่ปะ มันจะสอนก็ต่อเมื่อมีเวิร์คชอป ของเราสอน
ได้ทุกเมื่อ วันไหนใครอยากเดินด้วยก็มา ปะเดิน สบาย ๆ ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มยัง
ขับเคลื่อนพ่ีว่าก็จะมีคนแบบว่าที่เป็นดาราทั้งหลายมันก็มีส่วนทำให้กลุ่มมีสีสัน อย่าง
ไอซ์ อย่างทวีพงษ์ อย่างแรมมี่ ก็หวังว่าจะมีคนใหม่ ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ แบบมีตั วจี๊ด
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เรื่อย ๆ ฟรีก็ฟรี สอนก็สอน ยังโดนด่าอีก เนี่ยออกไปต่อสู้กับต่างชาติด้วยรู้ป่าว ว่า
ไม่ได้ทำกลุ่มมาแค่เพราะสนุก ๆ เราก็พยายามหาที่ยืนให้กลุ่มว่า เวลาเขาพูดถึง
สตรีท มันมีกลุ่มคนไทยด้วยนะ เราก็อยากให้ SPT เป็นที่ยอมรับกับต่างชาติ (แก็ป, 
การสัมภาษณ,์ 14 ธันวาคม 2562) 

จากบทสัมภาษณ์แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปินช่างภาพกับสมาชิกกลุ่มคน
อื่น ๆ และความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ที่ทำให้สมาชิกสามารถนิยามตัวตนจากมุมมองตนเองและ
บุคคลอื่น ที่ส่งผลต่อความต้องการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในฐานะสมาชิกกลุ่มท ซึ่งสอดคล้องกันของ
ศิลปินช่างภาพ โดยอัตลักษณ์ใหม่นั้นได้สร้างผ่านบทบาทหน้าที่ของการเป็นแอดมิน ที่คัดกรอง
ภาพถ่ายของสมาชิกทั่วไปอย่างเข้มข้น กล่าวคือพิจารณาด้านมุมมองการถ่ายภาพ ไอเดียการ
สร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องราว (Content) ผ่านภาพ และองค์ประกอบศิลป์ (Composition) ที่ดี 
มากกว่าการคัดแค่ภาพที่เข่าข่ายประเภทพสตรีท (ปูเป้, สัมภาษณ์, 19 กรกฏาคม 2562) เพื่อให้กลุ่ม
เต็มไปด้วยผลงานภาพถ่ายที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างผลงานภาพถ่ายของตนเองเผยแพร่บนกลุ่ม เพื่อ
เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกทั่วไป แสดงถึงอัตลักษณ์ที่เป็นความรู้สึกร่วมที่ต้องการนำเสนอภาพลักษณ์ที่
ดีของช่างภาพที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพสตรีท จากการมีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาพถ่ายสตรีทว่าภาพถ่ายประเภทนี้มีแนวคิดการสร้างสรรค์อย่างไร ผลักดันให้การถ่ายภาพ
สตรีทเป็นการสร้างศิลปะภาพถ่ายประเภทหนึ่งที่คนหันมาเลือกใช้ในการสื่อสารมากขึ้น รวมถึงสร้าง
ภาพลักษณ์ของกลุ่ม Street Photo Thailand ที่เต็มไปด้วยแหล่งความรู้และภาพที่มีคุณภาพให้เข้า
มาศึกษา เป็นพื้นที่ให้คนทั่วไปที่สนใจกำลังฝึก หรือทดลองถ่ายภาพสตรีท สามารถนำภาพมาเผยแพร่
และได้รับคำแนะนำจากตนที่เป็นแอดมิน และเป็นกลุ่มที่รวมผลงานภาพถ่ายสตรีทของคนไทย
โดยเฉพาะ 
 

4.8 การรับรู้อัตลักษณ์ของสมาชิกทั่วไปในกลุ่ม Street Photo Thailand 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าสมาชิกทั่วไป มีการรับรู้อัตลักษณ์ต่อตนเองผ่านประสบการณ์ที่เคย
เข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์ของกลุ่ม เช่น การจัดเวิร์คชอป (Workshop) โฟโตวอร์ค (Photo Walk) 
งานแสดงผลงานภาพถ่ายของศิลปินช่างภาพ (Exhibition) จึงมีโอกาสได้พบปะ ทำความรู้จักกับ
ศิลปินช่างภาพ หลังจากนั้นมีการพูดคุย ปฏิสัมพันธ์กันทั้งในกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) รวม
ไปถึงการพบปะกันตามงานอีเว้นท์ (Event) แสดงภาพถ่ายต่าง ๆ ข้างนอก นอกจากนี้การได้รู้จักกับ
ศิลปินช่างภาพ และสมาชิกทั่วไปคนอื่น ๆ ในกลุ่ม จึงมีโอกาสได้รับรู้ถึงจุดประสงค์การก่อตั้งกลุ่ม 
เป้าหมายของกลุ่ม รวมไปถึงสิ่งที่ศิลปินช่างภาพคอยคอมเมนต์ตอบสมาชิกทั่วไปเกี่ยวกับข้อสงสัยใน
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การแอพพรูฟภาพถ่าย การอธิบายมุมมองหรือเทคนิคที่สามารถใช้ถ่ายภาพสตรีท การอัพเดท
บทความหรือแชร์ข้อมูลข่าวสารในวงการศิลปะภาพถ่ายข้างถนน ทั้งหมดนี้ส่งผลให้สมาชิกทั่ วไปมี
ความรู้สึกที่อยากจะเข้ามาปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มในทุกวัน มากกว่านั้นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ของกลุ่ม จึงทำให้มีโอกาสพบปะสมาชิกคนอื่น ๆ และสนิทกันมากขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การ
การเพิ่มเพื่อนเฟซบุ๊กส่วนตัว การนัดเจอในชีวิตจริง เฃ่น นัดไปเดินถ่ายภาพด้วยกัน นัดทานข้าว เป็น
ต้น  จากผลการวิจัยสามารถแบ่งการรับรู้อัตลักษณ์ของสมาชิกทั่วไปกลุ่ม Street Photo Thailand 
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้

4.8.1  อัตลักษณท์ี่ตนสร้าง (I) 
4.8.2  อัตลักษณจ์ากมุมมองของบุคคลอื่น (Me) 
 
4.8.1 อัตลักษณ์ที่ตนสร้าง (I) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกทั่วไปกลุ่ม Street Photo Thailand พบว่า มีการรับรู้ 

อัตลักษณ์ต่อตนเอง ว่าตนเป็นเพียงมือสมัครเล่น ที่มีความช่ืนชอบภาพถ่ายสตรีท เลือกถ่ายภาพสตรีท
เป็นงานอดิเรก ด้วยความสนุก และเพื่อคลายเครียดจากการทำงาน ต้องการเรียนรู้วิธีการถ่ายจากใน
กลุ่ม Street Photo Thailand ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 1 คือศิลปินช่างภาพ  โดย
หลังจากผลงานภาพถ่ายถูกแอพพรูฟจากแอดมินกลุ่มมากขึ้น และผ่านการเข้ารอบการประกวด จะ
เริ่มมองว่าตนเป็นคนที่มีความเข้าใจในการถ่ายภาพสตรีท สามารถถ่ายภาพสตรีทได้ แต่ไม่นิยาม
ตนเองเป็นช่างภาพสตรีท เพราะไม่อยากจำกัดกรอบการถ่ายภาพของตนเอง และมองว่ายังไม่ประสบ
ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในวงการนี้มากพอ อย่างไรก็ตามการโพสต์ผลงานภาพถ่ายลงในกลุ่มมองว่า
ประสบการณ์ในการถ่ายภาพสตรีทมีน้อยกว่าศิลปินช่างภาพ จึงยอมรับในการคัดกรองรูป และมองว่่า
เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเพราะเป็นกฎ กติกา ของกลุ่ม เหตุผลในการเข้ากลุ่มเป็นเพราะต้องการฝึกฝนการ
ถ่ายภาพสตรีท หาพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานตนเอง และเพื่อเช็คว่าภาพที่ตนเองถ่ายถูกยอมรับว่า
เป็นภาพสตรีทหรือไม่ ให้ความสนใจแค่เพียงสมาชิกคนอื่น ๆ คิดเห็นอย่างไรกับผลงานภาพถ่ายของ
ตน จึงไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะมองตนเองอย่างไร มีความต้องการรับฟังความคิดเห็น การวิจารณ์จาก
สมาชิกคนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผลงานภาพถ่ายของตน 

แต่ก่อนพี่อี่เป็นโรคซึมเศร้า พี่มาถ่ายรูปสตรีทเพราะว่ามันลดความเครียดด้วย แล้วเหมือนพี่
ได้มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สตรีทมันก็ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้น พี่มีความสุขทุกครั้งแลยที่
ออกไปถ่ายรูป แล้วก็เหมือนได้เพื่อน ได้สังคมใหม่ ๆ ที่น่ารัก แต่ตำแหน่งงานของพี่อี่มันมี
ความเครียดแบบแม็กเลย ตอนนั้นเครียดมาก ก็เลยเป็นโรคซึมเศร้า แต่ตอนนี้หายแล้วนะ 
เพราะว่าได้ถ่ายสตรีทด้วย คือมันช่วยเยียวยาพี่ แค่ไปถ่ายรูปพี่ก็แฮปปี้แล้ว เหมือนมันต้องมี
จุดทวิตส์ (Twist) บางอย่าง เพราะว่าพอพี่เครียดพี่จะไปถ่ายรูปเลย เอาจริง ๆ แล้วมัน



213 
 

เหมือนยาของพี่  ตอนนี้เป็นช่างภาพที่ใช้การถ่ายสตรีทมาเป็นเทคนิค คือถ่ายได้หมด แต่เอา
มุมมองสตรีทมาประยุกต์ ปัจจุบันมองว่าสตรีทคือเทคนิคที่เอาไปประยุกต์กับหลายๆงาน
ถ่ายภาพแล้วทำให้ภาพดูน่าสนใจ ปัจจุบันพี่เน้นถ่ายโปรเจกต์ (แนวๆเพื่อสังคม) โดยเอา
มุมมองสตรีทมาประยุกต์กับภาพ ถ้าจะนิยามก็เป็นช่างภาพสารคดี ข่าว เพื่อสังคม มากกว่า
(อี,่ การสัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562) 

 
เป็นคนชอบถ่ายรูปสตรีท เพราะว่าสิ่งรอบ ๆ ตัวเรามันมีความพิเศษหมด อยู่ที่ว่าคุณจะมอง
มันหรือเปล่า เป็นคนสนุก ง่าย ๆ สบาย ๆ เราแค่มองทุกอย่างให้โพซิทีฟ (Positive) ชีวิต
ตอนนี้ก็เหนื่อยตายอยู่แล้ว ไหนจะงาน การแข่งขัน การเมืองอีก เลยรู้สึกเฮฮา สร้าง Vibe ให้
คนที่อยู่รอบตัวรู้สึกดีขึ้นไปเอง ชอบศิลปะตั้งแต่เด็ก ๆ เมื่อก่อนเราก็เป็นสายถ่ายพอร์ตเทรต 
(Portrait) ธรรมดา ถ่ายแลนด์สเคป (Landscape) ธรรมดา พอมาเจอรูปที่แบบเฮ้ยมันถ่าย
ยังไง อันนี้มันถ่ายได้จริง ๆ หรอ ก็เลยสนใจ (รัฐ, การสมัภาษณ์, 7 ธันวาคม 2562) 

 
เวลาอยู่กลุ่มนี้ผมคิดว่าผมได้เป็นตัวเอง ปล่อยเลย ก็มีแค่เรื่องมารยาททางสังคมทั่วไป ความ
เป็นพี่กับน้อง เป็นตัวเองในแง่สามารถคิดได้ พูดได้ ส่วนใหญ่เงียบฟัง ยกเว้นว่าเขาจะถาม 
เคยได้ยินมาว่าศิลปะมันช่วยบำบัดความเครียด พอทำไปเรื่อย ๆ แล้วมันรู้ว่า จุดที่เขาเอามา
บำบัดจริง ๆ มันไม่ใช่ว่าจะได้รูปหรือไม่ได้รูป มันอยู่ระหว่างทางว่าคุณได้ทำอะไร ซึ่งตรงนั้น
แหละมันคือความสุขที่เอามาบำบัด  ผมไม่ค่อยแคร์ว่าเขาคิดยังไง เฮ้ยคนนี้ถ่ายดีจัง ต้ อง
พยายามทำให้เขาคิดแบบนั้น ไม่ได้ขนาดน้ัน ก็ถ่ายงานของเราไป  การถ่ายภาพสตรีทสำหรับ
ผมมันเหมือนการเล่นโปเกมอน ออกไปหาไอเทม พอได้ของมา ได้รูปมาแล้วไปโพสต์ มันก็
เหมือนการเอาของมาใช้งาน ถ้าจะมองในแง่ให้มันสนุกในการเล่นเกม คงไม่ตอบว่าเปน
ช่างภาพสตรีทครับ คงตอบว่าเปนแค่คนชอบถ่ายภาพสตรีท รู้สึกเหมือนว่าไม่อยากบอกว่า
เป็นช่างภาพสตรีทเลย มันเหมือนจำกัดตัวเองมั้งครับ อนาคตอาจจะได้ถ่ายแนวอื่นครับ
(เจมส์, การสัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562) 

ถ้ามีคนถามบอกว่าเป็นครับ ช่างภาพสตรีท ตอนแรกก็เริ่มฝึกถ่ายสตรีทไปเรื่อย ๆ เหมือนคน
เริ่มทั่วไปเลยครับ รูปที่ลง SPT ผ่านก็มีผล ทำให้เราฝึกถ่ายต่อไป ให้งานภาพของเราออกไป
เป็นที่รู้จัก เริ่มลองส่งประกวดทั้งในไทยและต่างประเทศ ตกรอบซะส่วนใหญ่จนปี 2020 ได้
ผ่าน Finalist ในรูปแบบ single และ photo series ของงาน Bkk Street Photo Fest แต่
เราก็ยังไม่ได้เรียกตัวเองว่าช่างภาพนะ เพราะยังถ่ายเป็นมือสมัครเล่นอยู่  คือผมเป็นคนที่
แบบว่ายินดีสอนให้ทุกคนนะ สำหรับคนที่อยากถ่าย อย่างวันไหนถ้าเราว่างตรงกัน โอเคไป
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เดินถ่ายด้วยกัน เดี๋ยวผมไกด์ให้ เอารูปมาคุยกัน หรือถ้าวันไหนไม่ว่างก็แยกย้ายไปถ่ายมา 
แล้วก็เอารูปให้ผมดู ผมก็จะนั่งไล่คอมเมนต์ทีละอันทีละอัน คือเรายินดีเต็มที่เลยถ้ามีใครทัก
เข้ามาเพื่อให้ไปสอน เพราะว่าพื้นฐานอาชีพที่ทำนอกจากเล่นดนตรีก็คือสอน มันก็ติดเรื่อง
การให ้(แป๋ง, การสัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 

 
จริง ๆ ก็เป็นคนถ่ายรูปเล่นเหมือนคนทั่วไป ถ่ายวิวถ่ายแลนด์สเคป ถ่ายเมือง แล้วตอนนั้น
เรารู้สึกว่าคำว่าสตรีท โฟโต้กราฟฟี เรารู้สึกว่ามันเข้าหูเรา แล้วเราก็สงสัยว่าจริง ๆ แล้วมัน
คืออะไร รู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์ ที่จะทำให้เราถ่ายรูปไปเรื่อยๆ ประเด็นก็คือแค่อยาก
ถ่ายรูปไปเรื่อย ๆ แต่สตรีทมันทำให้เราถ่ายรูปได้ทุกวัน พกกล้องออกไปด้วยทุกวันได้จริงๆ 
แม้กระทั่งแค่ออกไปซื้อกับข้าว มันน่าสนใจตรงนั้นแหละที่เราสามารถถ่ายอะไรก็ได้จริง ๆ 
นะ มันเป็นเหมือนความท้าทายอย่างหนึ่งในการลงรูปในกลุ่ม SPT แบบเฮ้ยเราได้แอพพรูฟ
ด้วย  ถ้าถามว่าเป็นช่างภาพมั้ย ไม่เป็นช่างภาพ การถ่ายภาพมันคืองานอดิเรกที่ชอบบันทึก
เรื่องราวเฉย ๆ แค่นั้นเอง เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่าภาพถ่ายเรามันจะไปมีผล
อะไรต่อสังคมหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ อันนั้นมันจึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ 
แต่เราเพียงแค่ถ่ายภาพเพราะชอบล้วน ๆ (อุย, การสัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2564) 
 
พี่เกิดจากความไม่เก่ง พรสวรรค์ไม่มีอะไรเลยใด ๆ มีแต่ความพยายาม การฝึก เดินไปด้วย
เหตุผลเพื่อฝึกในช่วงแรก จนเราได้มาเวิร์คช็อป เราถึงรู้สึกว่าได้เบิกเนตร พอเรามาจากตรง
นั้น จะประกาศให้โลกรู้ว่าเราเป็นช่างภาพสตรีทมันก็จะเขิน ๆ หน่อย เหตุผลแค่นี้เลย 
เพราะว่างานเรายังไม่ได้มาตรฐานที่คงที่ ก็เลยรู้สึกว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นช่างภาพได้อย่าง
เต็มปากก็ต่อเมื่อเรารักษามาตรฐานได้ทุกวัน แต่ถ้าเมื่อไรที่กราฟเป็นเส้นตรง แล้วค่อย ๆ ขึ้น 
วันนั้นพี่ถึงจะเรียกตัวเองว่าช่างภาพ ช่างภาพเฉย ๆ นะ เพราะว่า พี่ว่าสตรีทมันเป็นเทคนิค 
แต่ถ้าใครอยากเรียกก็ยินดีครับ ไม่ซีเรียสว่าใครจะเรียกเราว่าช่างภาพสตรีทไหมแล้วแต่เลย
(เหลิม, การสัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2564) 

 
4.8.2 อัตลักษณจ์ากมุมมองของบุคคลอื่น (Me) 
ในการรับรู้อัตลักษณ์ของตนจากมุมมองของบุคคลอื่น ผู้วิจัยนำเสนอผลวิจัยออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ภาพลักษณ์ของตนเองจากมุมมองสมาชิกคนอื่น และ ภาพลักษณ์จากบุคคลภายนอกต่อมุมมอง
การเป็นช่างภาพสตรีท (Street Photographer)  
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4.8.2.1 ภาพลักษณ์ของตนเองจากมุมมองสมาชิกคนอ่ืน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกทั่วไปกลุ่ม Street Photo Thailand พบว่าการ

รับรู้อัตลักษณ์ที่สมาชิกคนอื่นมองตนเอง คือ ความเป็นมิตร และความยินดีแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ
ภาพถ่ายข้างถนน โดยเป็นภาพลักษณฺ์ที่เกิดจากการวางตัวภายในกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกทั่วไปมองว่า
สมาชิกที่เข้ามากดติดตามกลุ่ม และโพสต์ผลงานภาพถ่ายต่างต้องการฟีดแบค (Feedback) ความ
คิดเห็นจากคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางการถ่าย เมื่อมีผลงานภาพถ่ายที่ตนชื่นชอบจะกดไลก์ หรือแสดง
ความคิดเห็นใต้โพสต์นั้น ๆ ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทั่วไปที่เพิ่งเริ่มหัดถ่าย และการแสดงออกที่
เป็นมิตรจะช่วยให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่รู้สึกอยากโพสต์ผลงานภาพถ่ายของตนเองต่อไป รวมถึงกล้าที่
จะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องภาพถ่ายข้างถนนต่อกัน นอกจากนี้การถูกแอพพรูฟ (Approved) ภาพถ่าย
จากแอดมิน จำนวนการกดไลก์ จำนวนการแชร์  มีผลต่อการเป็นที่รู้จักจากสมากชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม 
จึงให้ความสำคัญกับการสร้างผลงานภาพถ่ายให้ออกมาดี การได้รับรางวัลการประกวดในเวทีประเภท
ภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) มองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการถูกยอมว่าเป็นช่างภาพสตรีท 
(Street Photographer) 

พี่วางตัวแบบเป็นมิตรกับทุกคนเลย แล้วก็เป็นครูด้วย พี่ถ่ายมาปีครึ่ง พี่จะเวลคัมกับ
น้องใหม่ คือพี่เคยประสบปัญหาตอนเข้ามาใหม่ ๆ พี่ดันไปเจอเมมเบอร์บางคนที่
นิสัยไม่ดี แต่ส่วนน้อยนะ คือเหมือนเขาจะหวงความรู้ จะกั๊ก ตอนนี้เราไม่ใช่เด็กใหม่
ละ เรามีประสบการณ์ เลยรู้สึกว่าถ้ามีเด็กใหม่มา พี่อยากสอนนะ ถ้าเขาอยากเรียน
นะ คือพี่ก็อยากให้คำแนะนำเพราะว่า พี่ไม่อยากให้น้องมีปมในใจ เหมือนตอนที่พี่
เข้ามาใหม่ ๆ อยากให้การถ่ายสตรีทเป็นเรื่องที่ดีกับเขา ในฐานะที่พี่มีประสบการณ์
ปีกว่า ๆ มากกว่าเขา พี่ก็ไปช่วยในแง่ให้คำแนะนำ เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่รุ่นพี่
ควรจะไกด์น้อง เพราะเราเข้ามาก่อน องค์กรมันจะได้รันไปได้ คือมันไม่ใช่มาหวง
ความรู้กัน มีคนใหม่เข้ามา เราต้องช่วยให้เขาเข้าใจ เขาจะได้ผลิตงานดี ๆ ออกมา 
ถ้าเขาแฮปปี้งานเขาก็จะดีด้วย (อี,่ การสัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562) 

 
ถ้ากับคนสนิท ๆ กันจะรู้ว่าพี่เป็นคนกวนตีน ถามใครก็ได้ พี่เป็นคนกวนตีน เป็นคน
เฮฮา น่าจะเป็นเหมือนเป็นตัวแกน ที่จะดึงคนต่าง ๆ เข้ามาให้มาอยู่ด้วยกัน ในแค่
กลุ่มกันเองนะ ด้วยกับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วสนิท ๆ พี่จะเป็นคนนั้น ส่วนมากอะไรที่
มันนอนเซนท์ (Non Sense) มาก ๆ พี่จะไม่ค่อยยุ่ง ถ้าสมมติมีการโพสต์ถามมาเพื่อ
ต้องการไขข้อข้องใจจริง ๆ ก็โอเค แต่ถ้านักเลงคีย์บอร์ดจะไม่สนใจ  (รัฐ, การ
สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2562) 
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เพราะผมโนเนมมาก แล้วผมก็จะบอกว่าตัวเองโนเนมแบบนี้ดีแล้ว อย่าไปยุ่งกับใคร 
ถ้าเรายังไม่เจ๋งพอ แล้วไปทำให้คนอื่นมองเราว่าเจ๋งมันจะอึดอัดมาก มันจะมีความ
พยายามทำให้เราดูเจ๋ง ซึ่งผมไม่ชอบ แล้วคนมารู้จักผมก็เพราะ งานเราช่วงนั้นถูก
แอพพรูฟบ่อย คนเห็นงานบ่อย เขาก็มาทัก แบบใช่น้องคนนี้หรือเปล่ารูปนี้หรือเปล่า 
เราก็เริ่มเข้าไปในกลุ่ม แต่ไม่ใช่แบบว่าผมเจมส์นะครับ ค่อย ๆ โดนกลืนเข้าไป เวลา
เจอคนใหม่ ๆ เราก็ละลายพฤติกรรมเขาเหมือนที่เราเคยโดน ก็คือไปทักว่าชื่ออะไร 
ถ่ายมานานหรือยัง ไอจีอะไร ถ้าเราตามกลุ่มบ่อย ๆ เราก็จะเห็นรูป ผมจำคนจากรูป 
จะจำงาน พอรู้ว่างานนี้คือเขาถ่าย เราก็จะจำเขาจากงาน ผมรู้สึกว่าคนอื่นเขาก็มอง
ว่าผมระดับหนึ่งแหละทั้งเรื่องผลงาน หลักการความรู้ แต่ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองขนาด
น้ัน (เจมส์, การสัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562) 

พอถึงปี 2021 ได้ชนะเลิศงานของ อิตาลี ทำให้คนรู้จักงานของเรามากขึ้น มี
สัมภาษณ์เล็ก ๆ น้อย จนล่าสุด บริษัทกล้อง Ricoh ได้ชวนให้มาเซ็นต์สัญญา ใน
ฐานะช่างภาพสตรีท ก็คิดว่างานของเราเป็นสิ่งที่ตัดสินสำหรับคนภายนอกว่าเราเป็น
หรือไม่เป็นช่างภาพสตรีท รู้สึกยังไงที่ได้เป็น ก็ดีนะครับทำให้รู้สึกว่าการพับบลิก 
(Public) งานออกสู่สาธารณะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น ประณีตกับงานมากขึ้นครับ 
(แป๋ง, การสัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 

 
มีเข้าไปฃ่วยตอบในกระทู้ที่พี่หนิงตั้ง มีคนส่งรูปมาถาม พี่ก็เข้าไปตอบ คือ คนที่เข้า
ไปตอบเหมือนเข้าไปฝึกตัวเองด้วยอย่างหนึ่ง การคอมเมนต์งานคนอื่นเขามันเป็น
การฝึกอย่างหนึ่ง ฝึกในการมองเห็นว่าเรามองเห็นอะไร มันดีนะ มันเหมือนได้คุยได้
ถกเถียงกัน ทั้งกับคนอื่นด้วย ได้ฝึกมุมมองว่าถ้ารูปมันเป็นอย่างนี้ แล้วเป็นอย่างนั้น
มันจะดีกว่าอย่างนี้ยังไง แต่ในแง่การแสดงความเห็นเรื่องการถ่ายของตัวเองจะไม่
ค่อย ไม่ค่อยเป็นคนเปิดประเด็น พี่เป็นคนที่จะไม่ค่อยคอมเมนท์เท่าไหร่ ถ้ากับคน
รู้จักเองอย่างมากก็แค่กดส่งอีโมติคอนแปะไปตัวสองตัวแค่นั้นแหละ เพราะว่ามัน
เป็นเรื่องของความชอบ เรามองความชอบว่าบางทีจริตของเขากับจริตของเราอาจ
มันจะตรงกัน (อุย, การสัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2564) 

 
สำหรับกับพวกพี่แอดมิน ๆ เขา พี่ก็ยังคงรู้สึกเป็นเด็กน้อยอยู่ เป็นเด็กที่ไปเรียน
เวิร์กช็อปกับเขาอยู่ แค่มุมมองอาจจะเปลี่ยนไป อาจจะดูงานได้ดีขึ้น มีความรู้
เพิ่มขึ้น มีไปกดไลก์ ถ้าอย่างสนิท ๆ เช่น พี่เดฟ ก็จะไปโพสต์แซวบ้างอะไรบ้าง ไป
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เมนต์แซว แต่ว่ากับคนอื่น ถ้ารูปไหนชอบจริง ๆ ก็จะบอกว่า สุดยอดครับ เท่มาก ๆ 
เลยครับ ต้องรูปที่ชอบจริง ๆ ด้วยนะ ไม่งั้นจะไม่ไปเมนต์กับใครเลย ชอบจริง ๆ ถึง
เมนต์ เมนต์ปกป้อง ถ้าเหมือนจะโดนดราม่า พี่ก็จะไปเมนต์ปกป้องคนที่เค้าโดนนิด
หน่อย สายบวก ตอนนี้มีแล้วครับที่ยอมรับเราเป็นช่างภาพสตรีท เพราะว่าก็ทำงาน
เกี่ยวกับถ่ายภาพด้วย ไลฟ์สตรีมด้วย (Live Stream) ด้วยความที่เราทำอาชีพนี้อยู่
แล้ว แล้วเหมือนกับมีผลงานออกมาอยู่เรื่อย ๆ (เหลิม, การสัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 
2564) 

 
4.8.2.2 ภาพลักษณ์จากบุคคลภายนอกต่อมุมมองการเป็นช่างภาพสตรีท (Street 
Photographer) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกทั่วไปกลุ่ม Street Photo Thailand พบว่า สมาชิก

ทั่วไปมีความคิดเห็นในเชิงบวกซึ่งมองว่าช่างภาพสตรีทมีความโดดเด่น ดูเท่ สำหรับกลุ่มคนวัยรุ่น หรือ
คนที่มีความเข้าใจในภาพถ่ายข้างถนนเพราะภาพถ่ายแนวนี้มีความเป็นศิลปะ ไอเดียภาพน่าสนใจ มี
มุมมองที่แปลก เมื่อเทียบกับภาพถ่ายประเภทอื่น ๆ มีทัศนะว่าช่างภาพสตรีทเป็นคนช่างสังเกตที่
สามารถหยิบสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชีวิตประจำวันมาเล่าเรื่องผ่านภาพได้ ในขณะเดียวกันมองว่าคน
ภายนอกที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพถ่ายข้างถนนมีความเห็นคิดเห็นในเชิงลบกับช่างภาพสตรีท 
เช่น รู้สึกไม่เข้าใจว่ากำลังถ่ายอะไร  รวมไปถึงการมีประสบการณ์ที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับช่างภาพสตรีท
ในทิศทางลบ เช่น ภาพที่ถูกถ่ายโดยช่างภาพสตรีทมักก่อให้เกิดข้อถกเถียง เกิดประเด็น สร้างความไม่
พอใจให้กับคนในสังคมบ่อยครั้ง เพราะช่างภาพสตรีทอาจมีความพยายามที่จะหาซีน (Scene) ในการ
ถ่ายภาพ จึงมักถูกเข้าใจว่าไม่มีมารยาทสำหรับการถ่ายภาพในที่สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้สมาชิก
ทั่วไปมีทัศนะว่า บุคคลทั่วไปยังมองว่าช่างภาพสตรีทคือคนที่เลือกการถ่ายภาพเป็นสิ่งคลายเครียด 
หรือมีสิ่งที่ต้องการระบายความในใจผ่านภาพถ่าย ผลงานภาพถ่ายของแต่ละคนจึงสามารถบอก
ลักษณะนิสัยบางอย่างได้ เช่น เป็นคนตลก ภาพที่ถ่ายออกมาจึงมีลักษณะตลก อีกทั้งยังใช้การ
ถ่ายภาพสตรีทเพื่อสื่อสารบางอย่างผ่านภาพ เช่น ประเด็นปัญหาสังคมที่ต้องการตั้งคำถาม  ดังบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี ้

ถ้าคนทั่วไปต้องแยกคนทั่วไปกับกลุ่มวัยรุ่น พี่ว่าวัยรุ่นจะมองว่าคูล (Cool) เก๋ เท่ ถ้า
คนทั่วไปแบบอาม่าอากง จะมองว่ามันบ้า คิดดูดิจะมีคนบ้าที่ไหนถือกล้องแล้วไป
เดินตามซอยถ่ายรูป บางทีพี่ก็เคยโดนว่านะ ลื้อมาทำอะไร มาถ่ายพวกอั๊วะทำไม 
กลุ่มที่เป็นวัยรุ่นน่าจะชื่อชอบ คูล เก๋ ภาพเท่เลย แต่พี่ว่าพวกผู้ใหญ่ไม่น่าจะเข้าใจ 
เพราะเขาไม่เห็นภาพด้วย เขาจะคิดว่าพวกมึงมาทำอะไร เหมือนโดนแอบถ่าย มัน
จะมีโมเมนต์แบบไปลักไก่เขาหรือเปล่า มายุ่งกับเขาทำไม เอาภาพเขาไปทำอะไร
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หรือเปล่า  พี่ว่าเป็นเหมือนพวกมีความทุกข์รวมตัวกัน อันนี้จากที่คิดเลยนะ เหมือน
คนมีอะไรในใจมารวมตัวกัน แล้วเอาอันนี้เป็นที่ปลดปล่อย อย่างพี่เครียดเรื่องงาน 
เป็นโรคซึมเศร้า บางคนก็เหมือนแบบมีความเครียด เท่าที่ฟังอินไซด์ (Inside) ก็คือ
เป็นคนที่มีความเครียด แล้วหาทางระบาย เลยระบายด้วยภาพถ่ายจนเกิดเป็นคน
ความชอบขึ้นมา คือได้คุยได้แชร์โมเมนต์กัน เลยรู้ว่าเขาเป็นยังไง ถ่ายเพราะอะไร 
เหมือนคนบ้ารวมตัวกัน ไม่บ้าก็คงไม่ถ่ายแบบนี้ (อี่, การสัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 
2562) 

เราว่าเป็นคนที่หยิบเรื่องในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งรอบ ๆ ตัวที่เขาต้องเดินผ่านมาเล่า
ได้ เป็นคนช่างสังเกต สมมติมีป้าย ๆ นึงที่เราเดินผ่านทุกวัน เราก็เฉย ๆ แต่ช่างภาพ
อาจจะถ่ายป้ายนี้กับบริบทอะไรสักอย่างที่แบบ เฮ้ยนี่มันป้ายที่เราเดินผ่านทุกวันหนิ 
มันน่าจะมีโมเมนต์ มีไอเดียอะไรเข้าไปใส่ในรูป มันน่าจะทำให้เป็นภาพสตรีทที่ดี แต่
ว่าจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่มันกระทบสังคมมั้ยก็แล้วแต่บุคคล  (รัฐ, การ
สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2562) 

 
เคยคิดว่าช่างภาพสตรีทรวย ว่าง แต่ผมคนหนึ่งที่ไม่ได้ว่างและไม่ได้รวย คนอื่นน่าจะ
มองว่าช่างภาพสตรีทดูเป็นคนน่ากลัว เวลาที่เราเข้าไปถ่าย ในขณะที่ถ่ายมันจะมี
กลุ่มคนที่เขามองมาที่เราแล้วก็คิดว่ามันทำอะไรของมัน มันมีความไม่ปกติของคน ๆ 
หนึ่งที่จะไปทำอะไรแบบนั้นได้ อาจเพราะการถ่ายสตรีทมันดูคุกคาม ดูเข้าใกล้แบบ 
แต่ว่ามันอยู่ที่เจตนา จากประสบการณ์ผมคิดว่าเมื่อเราเจตนาดี ถึงแม้ว่าเราจะเข้า
ไปถ่ายผลลัพธ์ออกมาสุดท้ายมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแง่ลบเลย ที่ว่าดูคุกคามเพราะ
บางคนยิงแฟลช แล้วไม่รู้เทคนิคว่าคุณควรจะเข้าหรือออกเวลาไหน บางทีคุณยิงใส่
เขาแล้วออกมาเลย ภาพสตรีทถ้าถ่ายมาประมาณนึงแล้ว เราสามารถมองได้ว่าเขามี
ลักษณะเป็นคนแบบไหน อย่างพี่ ๆ หลาย ๆ คน จะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนตลกงาน
คุณก็จะตลก ถ้าคุณเป็นคนซีเรียจงานคุณมันก็จะซีเรียจ ผมมองว่าอัตลักษณ์ของคน 
ๆ นั้น สามารถเห็นได้บ้างผ่านภาพถ่าย (เจมส์, การสัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 
2562) 

 
การมองไง เวลาเราเดินไปตามท้องถนน ช่างภาพสตรีทมันไม่มองอะไรเป็นปกติ มัน
จะมองอะไรให้แตกต่างจากชาวบ้านเสมอ ก็คือการมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนน 
แล้วก็การตั้งโจทย์กับตัวเอง เช่นถ้าเราเอาอันนี้ไปใส่กับอันนี้ มันจะกลายเป็นแก๊
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กแบบนี้ได้ไหม พี่พูดว่ามันเป็นแก๊กละกันจะได้เห็นภาพง่ายๆ หรือถ้าสมมติเห็นคน
เยอะ ๆ เราจะจัดเรียงเลเยอร์ได้ไหม มีการล้อเลียนคู่สีกันไหม มันก็คือแล้วแต่
จินตนาการของช่างภาพเลย หรือ เช่นการเดินเจอป้าคนนึงใส่เสื้อผ้าสีจัดจ้านมาก
เลย ขอยิงแฟลชใส่สักทีหนึ่ง อันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์ของช่างภาพสตรีท ที่จะมีสไตล์
ของแต่ละคน เหมือนทุกคนจะมีความช่างสังเกตในตัว มีแค่กล้องคอมแพค กล้องมิล
เลอร์เลส เดินไปถ่ายอะไรก็ได้ ที่หัวลำโพงที่ไม่เหมือนชาวบ้าน นั่นแหละครับความ
โดดเด่นมันจะชัดเจน เหมือนทำยังไงก็ได้ให้ภาพมันแปลก จริงๆแล้วมันอาจจะไม่
แปลกแต่ดูแล้วมันมีความโดดเด่นขึ้นมาจากภาพทั่วไป (แป๋ง, การสัมภาษณ์, 28 
ธันวาคม 2564) 

 
ก็คงเป็นคนช่างสังเกตครับ มีความคิดสร้างสรรค์ แต่จริง ๆ สิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ใน
โหมดของการถ่ายภาพประเภทอื่นทุกอันนะ มันก็คือกัน แต่มันน่าจะสเปเชียลสูง
กว่าชาวบ้านเค้า เพราะต้องสังเกตจริงๆ การถ่ายสตรีทมันคือการออปเซิร์ฟ 
(Observe) อย่างนึง สังเกตพื้นที่ สังเกตคน ทุกอย่างเลย ทั้งเรื่องแสง ว่ามุมนี้ตกมา
มุมนี้ เจอซีนนี้จะเป็นยังไง คนเดินประมาณนี้ มันคือการสังเกต เมื่อก่อนอาจจะรูัส ึ
กว่าเป็นช่างภาพ นับถือเป็นอาชีพเลย แต่ด้วยความเรามองว่า ช่างภาพสตรีทมัน
เป็นงานอดิเรก เรามองเป็นงานอดิเรก เลยรู้สึกว่ามันใครก็ได้ เป็นเรื่องของมุมมอง ที่
เขามีมุมมองต่อสิ่งที่เขาเห็นยังไงบ้างแล้วเขาถ่ายเก็บเอาไว้ (อุย, การสัมภาษณ์, 29 
ธันวาคม 2564) 

การมองหาซีน ความหิวกระหายในการได้ภาพ พี่ว่าทุกคนมีเหมือนกันหมด เป็นพวก
ช่างสังเกตมาก ๆ เดินมองบนมองล่าง มองซ้ายมองขวา มองทุกทิศถ้าเวลาออกไป
ถ่าย เคยคุยกับพี่อาร์ม ว่ามีคนไม่ชอบช่างภาพสตรีทเยอะ คนมันไปชอบมองว่า
สตรีทมันถ่ายยาก แล้วมองว่าช่างภาพสตรีทเป็นพวกหัวสูง เป็นพวกน่าหมั่นไส้ แล้ว
เป็นช่างภาพที่ก่อดราม่าในสังคมเยอะ ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ใช่  สำหรับพี่ช่างภาพสตรีท
ตอนนี้ ทุกคนสู้กับตัวเอง ทำยังไงให้งานพัฒนาขึ้น จะใช้ภาพเราไปในทิศทางไหน
เพื่อช่วยเหลือสังคม อย่างพี่อาร์มแกบอกชัดเจนว่า แกใช้ภาพถ่ายของตัวเองในการ
พัฒนาสังคมในจังหวัดลพบุรี เรื่องของลิง เรื่องของอะไรต่างๆ แกใช้ภาพถ่ายของแก
และแกก็ทำได้ด้วย สายไฟรก ๆ ทุกวันนี้ที่หายไปก็เพราะภาพถ่ายแก ใช้เพื่อพัฒนา
ชุมชน ใช้เพื่อต่อสู้กับอะไรหลาย ๆ อย่าง ทำไมช่างภาพสตรีทตอนช่วงที่มีม็อบถึงไป
ถ่ายกันเยอะ เพราะเขาต้องการเผยแพร่ว่า พวกเขาต้องการอะไร ต้องการให้
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ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน มันเป็นพลังเงียบครับ (เหลิม, การสัมภาษณ์, 
30 ธันวาคม 2564) 

จากการศึกษาพบว่าสมาชิกทั่วไปมีการรับรู้อัตลักษณ์กลุ่มมหรือความเป็นเราภายใน
กลุ่ม โดยเริ่มจากการรับรู้อัตลักษณ์ต่อตนเอง บทบาทของตนภายในกลุ่ม รวมไปถึงอัตลักษณ์ใหม่ที่มี
ร่วมกับสมาชิกคนอื่นในฐานะสมาชิกกลุ่ม คึือ ความชื่นชอบในภาพถ่ายข้างถนนที่มีเหมือนกัน 
หลังจากนั้นจึงผลิตผลงานภาพถ่าย ถ่ายภาพถ่ายสตรีทในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่
ต้องการสื่อสารผ่านภาพ หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่เลือกใช้ ภาพถ่ายสตรีทจึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ความเป็นเรา อันเป็นอัตลักษณ์ที่สมาชิกได้สร้างร่วมกัน กล่าวคือ การถ่ายภาพประเภทเดียวกัน การมี
ประสบการณ์ถูกแอพพรูฟภาพบนกลุ่ม Street Photo Thailand  เพราะไม่ใช่ว่าทุกภาพที่สมาชิก
โพสต์จะสามารถแสดงอยู่บนกลุ่มได้ แต่่ต้องมีคุณภาพของภาพถ่ายตรงตามเกณฑ์ของแอดมิน การมี
ผลงานภาพถ่ายของตนเองได้รับการเผยแพร่บนกลุ่ม Street Photo Thailand จึงเป็นสิ่งบ่งบอกกับ
สมาชิกว่า เข้าใจในภาพถ่ายสตรีท และถ่ายสามารถถ่ายงานประเภทนี้ได้ 

อัตลักษณ์กลุ่ม ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่ 2 สมาชิกทั่วไปกลุ่ม Street Photo 
Thailand สร้าง มีดังน้ี 

พี่ว่าภาพของ SPT ไม่เหมือนที่อื่น ภาพทุกชนิดมันต่างกันอยู่แล้ว เป็นเสน่ห์ของ
สตรีทโฟโต จากที่พี่อยู่มาปีกว่า ๆ สิ่งที่ชอบก็คือ บางคนที่เข้ามาใหม่ ๆ แล้วหลง
ทาง พี่ช่วยเขาได้ อย่างงานโฟโต้วอร์คที่เราไปเดินกัน มันก็จะมีน้องใหม่ ๆ มา แล้ว
น้องเขาไม่เกทเลย ในฐานะที่พี่มีประสบการณ์ปีกว่า ๆ มากกว่าเขา พี่ก็ไปช่วยในแง่
ให้คำแนะนำ เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่รุ่นพี่ควรจะไกด์น้อง เพราะเราเข้ามาก่อน 
องค์กรมันจะได้รันไปได้ คือมันไม่ใช่มาหวงความรู้กัน มีคนใหม่เข้ามา เราต้องช่วยให้
เขาเข้าใจ เขาจะได้ผลิตงานดี ๆ ออกมา ถ้าเขาแฮปปี้งานเขาก็จะดีด้วย เพราะ
เนื่องจากว่าถ้าในกลุ่มมันไม่มีใครส่งภาพเลย กลุ่มมันก็จะตาย แต่เหมือนทุกวันนี้คน
ยังส่งมาเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ความสม่ำเสมอในที่นี้คือมีผลงานให้เสพเรื่อย ๆ คนที่เป็น
ขาจรเขาเลยรู้สึกว่า กลุ่มนี้มันมีของ มันมีภาพดี ๆ เกิดขึ้นบ่อย เหมือนการที่เขากด
เข้ามาเป็นเมมเบอร์เพื่อที่จะมาดูภาพ อย่างนี้มันก็ช่วย ถ้าผลิตงานออกมาเยอะ ๆ 
แล้วงานมันดี มันช่วยให้กลุ่มรันต่อไปได้ (อี,่ การสัมภาษณ,์ 2 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
พออยู่ ๆ ไป สิ่งแรกที่ผมให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องกัน
มากกว่า ไม่ได้มีการแบ่งกันว่าคุณเก่งกว่า มีความพี่สอนน้อง ถ้าน้องไม่รู้อะไรก็มา
ปรึกษาพี่ได้ คือมันสามารถคุยกันได้แบบเปิดกว้างมาก ๆ โดยที่ไม่ตัดสินว่าคุณทำ
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แบบนี้ไม่ดีนะ แต่เป็นลักษณะแนะนำว่าคุณลองทำแบบนี้มั้ย มากกว่า คิดว่ากลุ่มมี
ลักษณะเด่นเรื่องการถ่ายภาพ  คนรอบตัวส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตทันตะแพทย์ ส่วน
ใหญ่ที่เจอ เขาก็ถามว่ามีแบบนี้ด้วยหรอ เจ๋งวะ ด้วยความที่เราอยากให้กลุ่มหรือ
ภาพถ่ายแนวนี้เป็นที่รู้จัก เราก็จะสนุกที่จะคุยกับเขา เราก็บอกหมอลองเข้าไปดูลิงก์
นี้ซิ เว็บนี้นะ เราก็ช่วยเผยแพร่กลุ่มไปด้วย ผมว่าการที่กลุ่มมันยังอยู่ได้ เป็นเพราะ
เอกลักษณ์ของแนวการถ่ายภาพมากกว่า แล้วเรื่องของแหล่งความรู้ก็มีน้อย 
เพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนรู้ ก็ต้องเข้ามาในกลุ่มนี้ก่อน (เจมส์, การสัมภาษณ์, 24 
พฤศจิกายน 2562) 

ส่วนมากจะเป็นคนที่ชอบเรื่องเดียวกันมาตั้งกลุ่ม อันนี้น่าจะเป็นความเหมือน 
จุดเด่นของกลุ่มคือ ความครีเอทีฟ (Creative) ของงานที่มาลง ที่เขามีในงานเขา 
เพราะคนมันจะว้าวในเรื่องที่ แบบ นี้คิดได้ไง? หรือไอเดียที่ใส่ไปในภาพ  SPT มัน
ไม่ได้มีแค่คอมมูนิตี้ (Community) ที่ลงรูปอย่างเดียว มันยังมีที่ตีตี้มาสอน มาไลฟ์ 
(Live) ยังมีพี่กบ พี่เต้ มานั่งสอนงานให้แต่ละคน พี่ว่ามันยังมีอื่น ๆ ที่เข้ามารันให้มี
เอ็นเกจเมนต์ (Engagement) ต่อ ส่วนมากเราผูกพันธ์กับเมมเบอร์ รู้สึกว่าพี่ ๆ ทุก
คนเขาน่ารัก เพื่อนรอบ ๆ ตัวที่เราเจอ รุ่นน้อง รู้สึกว่ามันอยู่แล้วมันอบอุ่นดี กับคน
ที่ชอบถ่ายสตรีทเหมือนกัน คือบางทีไไม่ต้องนัดกันไปเดินถ่ายก็ได้ นัดไปกินเหล้าก็
ได้ มีเหมือนเกัน น้องใหม่ที่เข้ามาก็มี ส่วนมากก็เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้ว ก็ลากเข้า
มาให้รู้จัก รุ่นน้องคนนี้สนใจนะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วย (รัฐ, การสัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 
2562) 

อัตลักษณ์ที่เรามองก็คือภาพสตรีท และการคัดกรองภาพถ่าย การคัดกรองที่ให้มันมี
แค่ภาพสตรีทในกลุ่ม และนี่มันคือกลุ่มถ่ายภาพสตรีท ถ้ามันไม่ใช่ภาพสตรีท ก็ไม่ใช่
กลุ่มนี้แล้ว ส่วนในกลุ่มต่างชาติก็มีเข้ามาแต่ถ้าให้วัดตามสถิติ คนไทยก็มีเยอะกว่าอยู่
แล้ว เพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์ สิ่งที่แอดมินกับสมาชิก
ทั่วไปสร้างร่วมกันก็คือการคัดผลงานที่เข้าข่ายภาพสตรีท  แอพพรูฟ (Approved) 
ลงในกลุ่ม และกิจกรรมการประกวด หรือ ประชาสัมพันธ์นิทรรศการที่น่าสนใจครับ 
คนต่างชาติทั้งรู้จักแล้วก็ยอมรับ สิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือพี่ทวีพงษ์ไงครับ เพราะพี่ทวี
พงษ์เป็นแอดมินกลุ่มด้วย แล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มอินพับบลิกด้วย ทำให้กลุ่ม
กลายเป็นที่รู้จักไปด้วย แล้วแอดมินคนอื่นในกลุ่มเช่น พี่โอ๊ค ก็ได้รางวัลเยอะมาก ที่
ระเบิดเองก็ได้รางวัลเยอะมาก คนเด่น ๆ เช่น หมิง กันต์รพี พี่แรมมี่ก็อยู่เบิร์นมาย
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อาย พี่ระเบิดก็อยู่ลิตเติลบ็อกซ์คอลเลกทีฟ แอดมิน อยู่ในคอลเลกทีฟหลากหลาย 
มันก็เลยทำให้ดูน่าเชื่อถือ พี่ตั้ง ตะวันวาดที่เป็นแค่เมมเบอร์ก็อยู่คอลเลกทีฟเมือง
นอก Full Frontal Flash (แป๋ง, การสัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 

ก็จะมีตัวย่อ SPT แล้วก็การแอพพรูฟของเขา อย่างที่คุยกันการแอพพรูฟเขาไม่ใช่
การแอพพรูฟเฉย ๆ มันเกิดจากความคิด มันเกิดการคัดเลือกกันอยู่แล้ว ด้วยความที่
สไตล์ภาพมันมีความหลากหลายมาก ๆ เพราะมันคือเทคนิคไง ไม่ใช่สไตล์ภาพ แต่
คือเทคนิคของภาพ เทคนิคการวางเลเยอร์ การเล่นนู่นนี่นั่น ให้เกิดความสนุกในภาพ 
มันทำให้เกิดสิ่งใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ มันเลยเป็นตัวชี้ให้กลุ่มมันมีความไม่เหมือน
ชาวบ้านเค้า ที่พูดถึงวิธีการนะ พยายามแชร์ ส่วนมากจะเป็นช่วยแชร์งานกันแหละ 
งานคนนั้นคนนี้เราก็แชร์ งานดี ๆ เพื่อให้งานมันไปได้ไกล หรือแม้กระทั่งงานของพี่
ทวีพงษ์ ถึงขั้นที่ คนปกติทั่วไป ดูงานแล้วก็รู้สึกเอ็นจอย แล้วก็เข้าใจว่าเออเนี่ยแหละ
ช่างภาพสตรีท อันนี้เราถือว่าพี่ทวีพงษ์ไปได้ไกลมาก สำหรับวงการสตรีท ทำให้
ประเทศไทย มีพื้นที่ให้กับวงการสตรีท ถือว่าเป็นตัวแทนได้เลยที่ชัดเจนที่ทุกคน
ยอมรับ ทั่วโลกก็ยอมรับ เราไม่ได้มีสื่อใหญ่ ๆ ในมือขนาดนั้น ที่จะช่วยผลักดันได้ 
มันพูดยากมันไม่ได้เป็นแค่ตัวช่างภาพและกลุ่มช่างภาพอย่างเดียว มันรวมไปถึงคนดู
งาน แล้วก็งานประกวดต่าง ๆ ในไทยด้วยแหละ ที่มันจะช่วยผลักดันวงการสตรีทไป
ได้ ซึ่งมันไม่มี ก็มี SPT ที่จัด (อุย, การสัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2564) 

 
พี่คิดว่าภาพลักษณ์ การพยายามสร้างภาพลักษณ์ร่วมกัน ไม่อยากให้ช่างภาพสตรีท
เป็นจำเลยสังคม ที่ยกตัวอย่างเรื่องไปถ่ายเด็ก แล้วเป็นกล้องฟิล์ม แล้วเป็นดราม่า 
พวกการล่วงเกินความเป็นส่วนตัว ไปทางไหนมันก็ไม่สนุก ถ้าไม่สนุกจะถ่ายไปทำไม  
ส่วนหนึ่งก็คือต้องการให้รู้ว่าภาพสตรีทจริง ๆ แล้วคืออะไร ณ ตอนนี้ ก็คือถ่ายงาน
ทำงานเราให้มันดี ดันให้มันมีคนรู้จัก ให้คนอยากรู้ว่าสตรีทคืออะไร เพื่อเป็นการ
พิสูจน์ตัวเองว่า ใช่ทางรึเปล่า เราคือสตรีทจริง ๆ ใช่ไหม มันได้ทั้งสองอย่างเลย ทั้ง
วัดตัวเอง อยากจะเผยแพร่สิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราชอบออกไป ถึงวันนี้ก็กล้าพูดคำว่ารัก
ได้เต็มปาก เพราะถ่ายทุกวันทำทุกวันจริง ๆ ฟีดแบคจากแอดมินคือจุดเด่น เพราะ
กลุ่มอื่นเขาไม่มีนะเท่าที่พี่อยู่ ทั้ง Our Street, Street Photo Myanmar ไม่เคย
เล ย น ะ  ที่ จ ะ มี แ อ ด มิ น ม า ค อ ม เม น ท์ ฟี ด แ บ ค  ให้ กั บ ค น ที่ ถ่ า ย ง า น  
(เหลิม, การสัมภาษณ,์ 30 ธันวาคม 2564) 
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จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การรับรู้อัตลักษณ์จากการนิยามตนเองจากกระบวนการ
นึกคิดภายในจิตใจ (Mind) หรือ “I” และการจินตนาการมุมมองของคนอื่นที่ตัดสินภาพลักษณ์ของตน 
หรือ “Me” ในแนวคิดของ Mead ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ใหม่อันเป็นอัตลักษณ์กลุ่มที่ศิลปิน
ช่างภาพและสมาชิกทั่วไปสร้างร่วมกัน คือ ภาพลักษณ์ของช่างภาพสตรีท หรือผู้ที่ชื่นชอบการ
ถ่ายภาพสตรีท ซึ่งใช้การถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทภาพถ่าย เพื่อไม่ให้ถูกตีตราจาก
สังคมว่าเป็นการถ่ายภาพที่ทำไปเพียงเพื่อความสนุกหรืองานอดิเรกเท่านั้น อีกทั้งการพยายามให้
ความรู้ สร้างการรับรู้ให้คนในสังคมรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับภาพสตรีทมากขึ้น เพื่อหวังลดความขัดแย้ง 
หรือข้อสงสัย เมื่อต้องไปถ่ายภาพสตรีทในที่สาธารณะ รวมถึงภาพลักษณ์กลุ่ม Street Photo 
Thaoland ซึ่งเป็นกลุ่มภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนนในประเทศไทย ที่เป็นพื้นที่ให้สมาชิกได้
เข้ามาเสพผลงานภาพถ่าย วัดความสามารถพร้อมกับเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายของตนเอง บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ของกลุ่มอย่างกลุ่มสาธารณะ มีผลงานภาพถ่ายข้างถนนที่ผ่านการคัดอย่าง
เข้มข้น โดยเฉพาะในเรื่องของมุมมองช่างภาพ ไอเดียการสร้างสรรค์ในแง่ผลงานศิลปะ คัดเลือกภาพ
โดยสมาชิกศิลปินช่างภาพคนไทยจากคอลเลกทีฟ Street Photo Thailand ที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่รวมตัวกันของผู้ที่ชื่นชอบภาพถ่ายสตรีทอื่น ๆ เป็นเพียงการ
รวมตัวของคนที่ชอบการถ่ายภาพแนวนี้เท่านั้น แต่ไม่ได้มีแอดมินซึ่งเป็นผู้ที่ที่เป็นช่างภาพมีชื่อเสียง
และถูกยอมรับในวงการสตรีท อีกทั้งยังสร้างอัตลักษณ์กลุ่มที่เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่เปรียบเสมือนสถาบัน
ที่ให้ความรู้และผลักดันวงการศิลปะประเภทภาพถ่ายข้างถนนในประเทศไทย มากกว่านั้นคือ 
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มที่เป็นกันเอง สามารถปรึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยนในการถ่ายภาพได้ ชื่น
ชม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำต่อกัน แอดมินและสมาชิกทั่วไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทั้งการให้คำวิจารณ์
ภาพถ่าย และการพบปะในกิจกรรมออฟไลน์ของกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกด้วยการ
เคารพและให้เกียรติผลงานภาพถ่ายซึ่งกันและกัน พูดคุยถกเถียงบนพื้นฐานของเรื่องภาพถ่ายเป็น
หลัก เพื่อให้กลุ่มเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และไม่ก่อความขัดแย้งที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม 
เพราะสมาชิกต่างตระหนักถึงจุดประสงค์ของการเข้ากลุ่มนั้นเพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพสตรีท เผยแพร่
ถาพถ่ายที่ตนชอบ และต้องการส่งต่อสิ่งที่ตนได้เรยีนรู้จากกลุ่มให้กับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ 

อย่างไรก็ตามสมาชิกทั่วไปมีทัศนะในการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มสอดคล้องศิลปิน
ช่างภาพคือการผลิตผลงานภาพถ่ายที่ดี และมีคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มมีผลงานภาพถ่ายในมาตรฐานที่
บุคคลภายนอก หรือสมาชิกใหม่สามารถศึกษาต่อได้ และเพื่อให้กลุ่มยังคงแอคทีฟ (Active) ดำรงอยู่
ต่อ การผลิตผลงานภาพถ่ายสตรีทที่ได้มาตรฐานในแง่งานศิลปะ (มีีองค์ประกอบที่ดี ภาพมีความคิด
สร้างสรรค์ มีเรื่องราว ฯลฯ) และมีสมาชิกเข้ามาโพสต์อย่างต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยที่จะทำให้กลุ่ม
ขับเคลื่อนต่อไปได้  ดังนั้นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม คือภาพถ่ายสตรีท อันเป็น
สัญลักษณ์ที่สมาชิกร่วมกันสร้างในบทบาทของตนเอง กล่าวคือการสร้างงานที่มีคุณภาพโดยสมาชิก 
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และการคัดกรองภาพที่เข้มข้นโดยแอดมิน เพราะภาพถ่ายสตรีทที่ถูกเผยแพร่บนกลุ่มถือเป็นตัวแทนที่
แสดงถึง (Represent) ภาพลักษณ์กลุ่มเช่นกัน 
  



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในกลุ่ม Steet 
Photo Thailand เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร 
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 กลุ่ม คือ 1) ศิลปินช่างภาพ 6 คน 2) สมาชิกทั่วไป 6 คน โดยเข้าร่วมกลุ่ม Street 
Photo Thailand โดยทำกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์กับกลุ่มเกินกว่า 1 ปี และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ทั้งในกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) และใน
งานกิจกรรมอย่างเป็นทางการที่กลุ่มจัดขึ้น  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ดังต่อไปนี ้

1)  เพื่อศึกษาการก่อตัวของกลุ่มศิลปินช่างภาพ และสมาชิกทั่วไป ในสื่อสังคม
ออนไลน์ของกลุ่ม Street Photo Thailand 

2)  เพื่อศึกษาสัญลักษณ์และความหมายที่กลุ่มสมาชิก Street Photo Thailand ใช้
ในการปฏิสัมพันธ์กันผ่านกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook 
Fanpage) 

3)  เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ร่วมที่สมาชิกในกลุ่มสร้างขึ้นผ่านกลุ่มสาธารณะ 
(Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) Street Photo Thailand  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 การก่อตัวของกลุ่ม Street Photo Thailand 
5.1.1.1 การสร้าง Street Photo Thailand ในฐานะคอลเลกทีฟในประเทศไทย 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสร้างกลุ่ม Street Photo Thailand มีจุดเริ่มต้นจาก

ความชื่นชอบและสร้างงานภาพถ่ายสตรีทของผู้ก่อตั้งกลุ่ม จึงพยายามรวบรวมช่างภาพที่มีผลงานการ
ถ่ายภาพสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) เข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นคอลเลกทีฟ 
(Collective) ช่างภาพสตรีทในประเทศไทย สร้างกลุ่มให้เป็นที่รู้จักและถูกยอมรับในวงการสตรีททั่ว
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โลก ต่อมามีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระแสให้คนไทยได้รู้จักเกี่ยวกับภาพสตรีทและ
หันมาถ่ายภาพสตรีทกันมากขึ้น เนื่องจากวงการศิลปะภาพถ่ายในประเทศไทยถือเป็นวงการที่ยังแคบ 
และไม่ใช่ความนิยมที่เป็นกระแสหลักของประเทศไทยในมุมมองผู้ก่อตั้งกลุ่ม ในขณะที่ต่างประเทศ
การถ่ายภาพสตรีทได้รับความนิยมและเกิดกลุ่มที่รวมตัวกันของช่างภาพสตรีทหรือคอลเลกทีฟอีก
หลายต่อหลายกลุ่มตั้งแต่ยุค 2000 จึงเริ่มรวมตัวช่างภาพที่ถ่ายสตรีทเหมือนกันก่อน และใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ออนไลน์อย่างกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook 
Fanpage) ในการเป็นพื้นที่เผยแพร่ผลงานตนเอง และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ
สตรีทได้เข้ามามีส่วนร่วมเผยแพร่ผลงานในพื้นที่นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งพื้นที่ออนไลน์จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้
คนทั่วโลกสามารถพบเห็นภาพถ่ายของตนเองได้ อีกทั้งยังช่วยให้ตนเองค้นพบเพื่อนใหม่ ๆ ที่มีความ
สนใจคล้ายกันบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น 

5.1.1.2 แพลตฟอร์มออนไลน์ของกลุ่ม Street Photo Thailand 
ทั้ งนี้ กลุ่ ม  Street Photo Thailand มีแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่ อตอบโจทย์

วัตถุประสงค์แต่ละแบบ สามารถสรุปได้ดังตาราง 5.1  
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ตารางที่ 5.1  แสดงแพลตฟอร์มออนไลน์และวัตถุประสงค์ทั้งหมดของกลุ่ม Street Photo Thailand 

วัตถุประสงค ์ แพลตฟอร์มออนไลน์ (Platform Online) 
เว็บไซต ์ อินสตาแกรม แฟนเพจ 

เฟซบุ๊ก 
กลุ่ม

สาธารณะ 
1)  แสดงรายชื่อสมาชิกศิลปินช่างภาพ
ของกลุ่ม (29 คน) 

    

2)  ประชาสัมพั นธ์ข่ าวสารกิจกรรม
ออฟไลน์ 

    

3)  โพสต์บทความเกี่ยวกับภาพถ่ายสตรีท     
4)  แชร์บทสัมภาษณ์  หรือเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับศิลปินช่างภาพของกลุ่ม และ
ช่างภาพคนอ่ืน ๆ 

    

5)  แสดงภาพถ่ายของศิลปินช่างภาพ     
6)  แสดงภาพถ่ายของสมาชิกทั่วไป*     
7)  โพสต์ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจาก
เวทีของ SPT 

    

หมายเหตุ* สมาชิกทั่วไปจะสามารถโพสต์ภาพที่กลุ่มสาธารณะได้ที่เดียวเท่านั้น ซึ่งภาพจะถูกโพสต์บ
นกลุ่มได้หลังจากผ่านการแอพพรูฟจากแอดมิน ในส่วนของอินสตาแกรมและแฟนเพจเฟซบุ๊ก จะเป็น
การคัดภาพที่ได้มาตฐานภาพที่ดี (โดยแอดมิน) จากภาพทั้งหมดที่ผ่านการแอพพรูฟบนกลุ่มสาธารณะ 

จากตารางจะพบว่าแพลตฟอร์มที่สมาชิกกลุ่มสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้มาก
ที่สุดคือกลุ่มสาธารณะ เพราะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้ามาดูภาพ และ
สมาชิกทั่วไปสามารถเข้ามาโพสต์ภาพ และคอมเมนต์พูดคุยได ้

1)  โครงสร้างกลุ่ม Street Photo Thailand 
กลุ่ม Street Photo Thailand ประกอบไปด้วยสมาชิก 2 ประเภท ดังนี ้ 
     1.1)  ศิลปินช่างภาพ 

(1)  ประกอบไปด้วยผู้ก่อตั้งกลุ่ม และศิลปินช่างภาพที่เข้าร่วมจาก 1 . การ
แนะนำคนที่ตนเองรู้จักหรือเคยเห็นผลงานและขอมติจากกลุ่มในการเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก 2. ศิลปิน
ช่างภาพที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มด้วยตนเอง โดยส่งผลงานภาพถ่ายสมัครเข้ามา (Submission) ทั้งนี้
สมาชิกศิลปินช่างภาพทั้งหมดจะมีบทบาทเป็นแอดมิน (Administrator) บนกลุ่มสาธารณะ ภายใต้
แฟนเพจเฟซบุ๊ก 
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(2)  จุดประสงค์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเนื่องจากต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อ
เป็นประโยชน์ในการจัดแสดงผลงานภาพถ่าย รวมไปถึงร่วมกันจัดทำหนังสือภาพสตรีท และช่วยให้
ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการถ่ายกับผู้ที่สนใจทั้ งในกิจกรรมออฟไลน์ และในกลุ่มสาธารณะ 
(Facebook) 

  2.2)  สมาชิกทั่วไป  
(1)  สมาชิกทั่วไป ได้แก่ ผู้ใช้ (User) บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ชื่นชอบ

ภาพถ่ายสตรีทและกดเข้าร่วม (Joined) กลุ่มสาธารณะ Street Photo Thailand  
(2)  จุดประสงค์เข้าร่วมกลุ่มเพื่อศึกษาดูภาพถ่ายสตรีทของสมาชิกคนอื่น ๆ 

และเพื่อโพสต์ภาพถ่ายสตรีทของตนเอง ในชุมชนที่มีคนชอบและถ่ายภาพประเภทเดียวกัน  
5.1.1.3 การสื่อสารของกลุ่ม Street Photo Thailand 
ผลการวิจัยจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่ม Street 

Photo Thailand ผู้วิจัยพบว่าการสื่อสารบนโลกออนไลน์อันประกอบไปด้วยช่องทาง 4 แพลตฟอร์ม 
ในผลการวิจัยข้างต้น เป็นไปเพื่อสื่อสารแนวทางการถ่ายภาพสตรีท ข่าวสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วงการสตรีท รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปินช่างภาพซึ่งเป็นสมาชิกคอลเลกทีฟ Street Photo 
Thailand เป็นหลัก ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวศิลปินช่างภาพคือคนที่สร้างเนื้อหาในการสื่อสารเท่านั้น 
ในขณะที่มีเพียงแพลตฟอร์มกลุ่มสาธารณะที่ สมาชิกทั่วไปมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาในการสื่อสาร 
นั่นคือ การโพสต์ภาพถ่ายสตรีท และสามารถพูดคุยกับสมาชิกทั่วไปคนอ่ืน ๆ รวมทั้งศิลปินช่างภาพได้
นอกจากนี้  

ในส่วนการสื่อสารบนโลกออฟไลน์หรือโลกความเป็นจริงนั้น กลุ่มศิลปินช่างภาพคือ
แกนหลักของการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารแนวทางการถ่ายภาพสตรีท และองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาพถ่ายสตรีท ผ่านรูปแบบการจัดการสอนเวิร์คชอป การเดินประกบเพื่อสอนถ่ายหรือโฟโตวอร์ค 
รวมทั้งการจัดนิทรรศการภาพถ่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศิลปินช่างภาพใช้ในการสื่อสารถึงผลงานการ
สร้างสรรค์ของสมาชิกศิลปินช่างภาพ คอลเลกทีฟ Street Photo Thailand ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
โดยที่การสื่อสารทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม การสร้างการรับรู้ต่อคนภายนอกให้กลุ่ม Street Photo Thailand รวมถึง
ภาพถ่ายแนวสตรีทให้เป็นที่รู้จัก และการสื่อสารยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนที่
สนใจในภาพถ่ายสตรีทที่อยู่ในหลากหลายพื้นที่เกิดการรวมตัวเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้ 

สามารถสรุปความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของสมาชิกได้ 3 กลุ่ม 1) ศิลปินช่างภาพกับ
ศิลปินช่างภาพ 2) ศิลปินช่างภาพกับสมาชิกทั่วไป และ 3) สมาชิกทั่วไปกับสมาชิกทั่วไป ดังแผนผัง
ต่อไปนี ้
 



229 
 

 

ภาพที่ 5.1  แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand 
 

ผู้วิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ต่างมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน คือ ความชื่นชอบ
ในภาพถ่ายสตรีท ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นบทสนทนา ทำความรู้จักต่อกัน โดยสมาชิกจะมีการ
วางตัวจากการรับรู้บทบาทของตนในกลุ่ม เมื่อสมาชิกพบกันในงานกิจกรรมออฟไลน์ หลังจากนั้น
สมาชิกจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการเพิ่มเพื่อน (Add Friend) บนเฟซบุ๊ก การเชิญเข้ากลุ่มไลน์ 
(Line Group) เพื่อนัดไปถ่ายภาพด้วยกัน พัฒนาความสัมพันธ์จากการพูดคุยเรื่องภาพถ่ายเป็นการ
พูดคุยเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน และกลายเป็นสังคมเพื่อนใหม่ในชีวิตจริง  
 

5.1.2 สัญลักษณ์และความหมายที่กลุ่มสมาชิก Street Photo Thailand ใช้ในการ
ปฏิสัมพันธ์ผ่านกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก 
(Facebook Fanpage) 

จากผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มสาธารณะ Street Photo 
Thailand ซึ่งสมาชิกได้สร้างและรับรู้ความหมาย ได้ 2 กลุ่ม คือ ภาพถ่ายสตรีท หรือ ภาพถ่ายข้าง
ถนน (Street Photography) และ สัญลักษณ์ที่สมาชิกใช้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม  

5.1.2.1 ภาพถ่ายสตรที หรือ ภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) 
  ภาพถ่ายสตรีท คือ สัญลักษณ์ที่มีการต่อรองความหมายกันระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่มอยู่เสมอ เนื่องจากกฎเกณฑ์ของกลุ่มสาธารณะ Street Photo Thailand คือการเป็นพื้นที่เพื่อ

การเชิญเข้ากลุ่ม 

ศิลปินช่างภาพกลุ่มผู้ก่อตั้ง 

ศิลปินช่างภาพ 

สมาชิกทั่วไป 

ความสนใจร่วมกันในการชอบถ่ายภาพสตรีท 

สมาชิกทั่วไป 

การสมัครเข้ากลุ่ม 

พบกันที่กิจกรรม 
ออฟไลน์ 

พบกันที่กิจกรรมออฟไลน์ 

เข้าร่วมเวิร์คชอป 

- เพิ่มเพื่อนบนเฟซบุ๊ก 
- คอม เมนต์  กด ไลก์  
และแชทคุยบนเฟซบุ๊ก 
- ช่วยวิจารณ์ภาพถ่าย 
 

มี ก ลุ่ ม เฟ ซบุ๊ ก
แยกเพื่อพูดคุย
แบ่งหน้าที่การ
ทำงาน 

- เพิ่มเพื่อนไลน์ 
- ตั้งกลุ่มไลน์ 
- นัดเจอกัน 
  ในชีวิตจริง 

พบกันที่กิจกรรมออฟไลน์ 

เข้าร่วมเวิร์คชอป 
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โพสต์ภาพถ่ายประเภทสตรีท (Street Photography) เท่านั้น สามารถแยกประเด็นในการสร้าง รับรู้ 
และต่อรองความหมายภาพถ่ายสตรีท ได้ 3 ประเด็น ดังน้ี 

1)  ความหมายของภาพถ่ายสตรีท 
1.1)  ศิลปินช่างภาพได้ให้คำจำกัดความของภาพสตรีทไว้ว่า “การไม่

จัดฉาก ถ่ายในที่สาธารณะ และมีความคิดสร้างสรรค์”  คือแก่นสำคัญของการสร้างสรรค์ภาพสตรีทที่
ยึดไว้ ซึ่งสมาชิกทั่วไปได้รับรู้ผ่านประสบการณ์การศึกษาดูภาพจากสมาชิกคนอื่นและทดลองถ่ายภาพ
ตามเข้าใจตนเอง จนผ่านการอนุมัติหรือที่สมาชิกเข้าใจว่า การแอพพรูฟ (Approved) จากศิลปิน
ช่างภาพ  

1.2)  การต่อรองความหมายเป็นไปในลักษณะการทดลองถ่ายในวิธีที่
แตกต่างกันออกไป ตามความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิคอื่น ๆ เพื่อพัฒนาภาพถ่ายของ
ตนเองให้มีมาตรฐานไปสู่ “ภาพที่ดี” ซึ่งเป็นประเด็นที่สมาชิกถกเถียงกันต่อมาว่า ภาพที่ดีสำหรับ
ภาพถ่ายสตรีทเป็นแบบใด 

2)  “ภาพที่ด”ี สำหรับภาพสตรีท 
2.1)  จากผลการวิจัยพบว่า การให้ความหมายของภาพที่ดีที่สอดคล้อง

กันของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสองกลุ่ม คือ ภาพที่มีเรื่องราว (Content) ที่สามารถสื่อสารผ่านภาพ
ได้ ไม่ว่าจะด้วยเทคนิคการถ่าย เนื้อหา จังหวะ เวลา โอกาสในการเจอซีน (Scene) นั้น ๆ บวกกับ
ประสบการณ์ผู้ถ่าย และกระบวนการคิด ที่สามารถถ่ายภาพที่สร้างความรู้สึกบางอย่าง (Impact) 
ให้กับคนดู สามารถนำเสนอความธรรมดาของชีวิตประจำวันสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยมุมมองแปลกใหม่ 
หรือสร้างเป็นเรื่องราวใหม่ (Transform) ที่ทำให้ภาพดูพิเศษ  โดยที่องค์ประกอบศิลป์ของภาพต้องมี
สุนทรียศาสตร์ที่สวย ดี ภาพไม่รก มากไปกว่านั้นคือการใส่ความเป็นตัวเองเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ
งานตนเองได ้

2.2)  ศิลปินช่างภาพ ให้คำอธิบายเกี่ยวกับ “ภาพที่ด”ี เพื่อให้สมาชิกมี
การพัฒนาผลงานภาพถ่ายให้โดดเด่นกว่าการถ่ายโดยไม่จัดฉากและถ่ายในที่สาธารณะ  

2.3)  จำนวนไลก์ (Like) มีผลต่อการรับรู้ของสมาชิก หากภาพใดมี
จำนวนไลก์มาก (Like) มักจะถูกผลิตซ้ำ และส่งผลให้มีแต่ภาพลักษณะเหล่านั้นโพสต์เข้ามาจำนวน
มาก ศิลปินช่างภาพจึงใช้กระบวนการดังกล่าวในการสร้างการรับรู้ รวมทั้งสมาชิกทั่วไปที่เข้าใจใน
ความหมายภาพที่ดี มักจะสร้างการรับรู้ด้วยการโพสต์ผลงานภาพถ่ายตนเอง และช่วยกดไลก์ กดแชร์
ให้กับภาพที่ตนมองว่าเป็นภาพที่ด ี

ทั้งนี้มีกระบวนการสร้างและรับรู้ความหมายระหว่างสมาชิกของ “ภาพที ่
ดี” ม ีดังนี ้
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(1)  ศิลปินช่างภาพจะทำการคัดเลือก “ภาพที่ดี” ที่ผ่านการแอพพรูฟ
บนกลุ่มสาธารณะของสมาชิกทั่วไป ไปโพสต์บนอินสตาแกรมของกลุ่ม 

(2)  ศิลปินช่างภาพคัดเลือกภาพที่ดีประจำสัปดาห์ ซึ่งคัดมาจากภาพที่
ผ่านการแอพพรูฟในสัปดาห์นั้น ๆ เพื่อโพสต์บนแฟนเพจเฟซบุ๊ก Street Photo Thailand 

(3)  ศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไป ที่เข้าใจความหมายของภาพที่ดี 
จะกดไลก์ (Like) และช่วยคอมเมนต์ (Comment) ใต้ภาพ นั้น ๆ เพื่อให้กำลังใจเจ้าของภาพ และ
เพื่อให้ภาพนั้นเป็นที่สนใจ  

3)  เทคนิคการถ่ายภาพสตรีท 
เทคนิคการถ่ายภาพสตรีท คือสิ่งที่ช่วยขยายความหมายของ “ความคิด

สร้างสรรค์” ตามคำจำกัดความที่ศิลปินช่างภาพได้นิยามไว้ ซึ่งการจะรับรู้เทคนิคการถ่ายอันเป็นที่
ยอมรับของกลุ่ม จึงเกิดจากการที่สมาชิกได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในกลุ่ม และจากประสบ
กาณ์การถ่ายภาพ จากการที่โพสต์ภาพแล้วถูกแอพพรูฟและไม่ถูกแอพพรูฟ การศึกษาดูภาพของ
สมาชิกคนอื่น ๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง การช่วยกันวิจารณ์และให้คำแนะนำการถ่ายภาพ
ระหว่างสมาชิก ทั้งหมดนำไปสู่การรับรู้เทคนิคการถ่ายที่มักถูกใช้ในการถ่ายภาพสตรีทสำหรับกลุ่ม 
Street Photo Thailand  

ในขั้นตอนการเรียนรู้สมาชิกต่างทดลองถ่ายในทุกเทคนิคที่ได้รับรู้หรือ
เรียนรู้จากสมาชิกคนอื่น ๆ ทั้งบนกลุ่มสาธารณะ และการเรียนกับศิลปินช่างภาพในกิจกรรมออฟไลน์ 
เพื่อค้นหาเทคนิคการถ่ายในแบบที่ตนชอบและถนัด พัฒนาฝีมือและนำเสนอเทคนิคที่เลือกใช้ผ่านการ
สร้างผลงานภาพถ่ายของตน แล้วโพสต์บนกลุ่มสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกคนอื่น ๆ ต่อไป 
และเพื่อสร้างความภูมิใจส่วนตัวจากการได้รบผลตอบรับ (Feedback) ของสมาชิกคนอื่น ๆ ต่อ
ภาพถ่ายของตน    

ผู้วิจัยสรุปความหมายที่สมาชิกได้สร้างขึ้นและรับรู้จากการปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่มสารณะ Street Photo Thailand รวมถึงความสัมพันธ์ของการตีความหมายจากทั้ง 3 
ประเด็น ข้างต้น ดังแผนผังต่อไปนี้  

 



232 
 

 

ภาพที่ 5.2  แผนผังแสดงการสร้างและรับรูค้วามหมาย “ภาพถ่ายสตรีท” (Street Photography) 
ระหว่างสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand 

 
5.1.2.2 สัญลักษณ์ที่สมาชิกใช้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม  
ผู้วิจัยพบว่ากลุ่ม Street Photo Thailand ไม่มีมีการสร้างสัญลักษณ์ที่นำเสนอ

ภาพลักษณ์ของกลุ่มให้บุคคลภายนอกจดจำได้ชัดเจน กล่าวคือ ไม่มีเครื่องหมาย โลโก้ (Logo) การใช้
ฟ้อนต์ (Font) ตัวอักษร ที่สร้างภาพจำให้กับกลุ่ม มีเพียงชื่อกลุ่ม คือ Street Photo Thailand 
อย่างไรก็ตาม สมาชิกมีการสร้างสัญลักษณ์ที่ ใช้ในการสื่อสารกันเข้าใจภายในกลุ่มสาธารณะ 
(Facebook Group) ซึ่งสมาชิกจะเข้าใจความหมายได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ 
และจากการเข้าร่วมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนสามารถพบเห็นและได้ใช้สัญลักษณ์
ดังกล่าวร่วมกับคนในสังคมกลุ่มนั้น โดยผู้วิจัยพบสัญลักษณ์ที่สมาชิกใช้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 3 
สัญลักษณ์ ดังนี ้  

ภาพถ่ายสตรที 

ความหมาย ภาพที่ดี เทคนิคการถ่าย 

- การต่อหัวต่อหาง 
- การเทียบเคียงหรือ

เปรียบเทียบ 
- อารมณ์ 
- การเล่นแสงเงา 
- เหนือจริง 
- จังหวะที่สำคัญ 
- การสะท้อน 
- เลเยอร์ 
- การเล่นสี 
- โลว์-คีย์ 
- การใช้แฟลช 

 

ไม่จัดฉาก 
 

ถ่ายในที่สาธารณะ 

มีความคิดสร้างสรรค์ 

- มี เ รื่ อ ง ร า ว ที่ จ ะ สื่ อ ส า ร 
(Content) 
- เป ลี่ ย น สิ่ ง ที่ ดู ธ ร ร ม ด า ใน
ชีวิตประจำวันหรือสิ่งแวดล้อม
รอบตัวให้ดูพิเศษ (Transform) 
- มุมมองของภาพที่ดูแปลกใหม่ 
(Beyond)  
- ก า ร ใส่ ค ว า ม เป็ น ตั ว เอ ง 
(Signature) 
- มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ศิ ล ป์ ที่ ดี  
(Composition) 
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1)  “SPT” (เอสพีท)ี 
SPT คือชื่อย่อของ กลุ่ม Street Photo Thailand ที่สมาชิกใช้ในการ

สื่อสารเมื่อพูดถึงกลุ่ม โดยการใช้คำว่า SPT เริ่มมาจากกลุ่มสมาชิกศิลปินช่างภาพซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและ
แอดมินกลุ่ม ใช้พูดคุยกันเองก่อน และได้พิมพ์พูดคุยบนกลุ่มสาธารณะ รวมไปถึงการโพสต์แคปชัน 
(Caption) ที่ใช้ชื่อย่อกลุ่มว่า SPT สมาชิกทั่วไปที่เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะ จึงเข้าใจความหมายจากการ
พบเห็นโพสต์หรือบทสนาทนาที่พูดถึงชื่อกลุ่ม  

2)  “Approved” (แอพพรูฟ) 
การใช้คำว่า “Approved” หรือ “แอพพรูฟ” เกิดขึ้นจากการที่สมาชิก

ทั่วไปเสนอความคิดเห็นเรียกร้องให้ศิลปินช่างภาพเมื่อกดอนุมัติภาพของสมาชิกทั่วไปให้เผยแพร่บน
กลุ่มสาธารณะแล้ว ศิลปินช่างภาพจะต้องพิมพ์คอมเมนต์ใต้ภาพนั้น ๆ ด้วยคำว่า “Approved” หรือ 
“แอพพรูฟ” จะภาษาไทยหรืออะงกฤษแล้วแต่ตามที่แอดมินสะดวก เพื่อให้สมาชิกคนอื่น ๆ ได้ทราบ
ว่าศิลปินช่างภาพคนใดเป็นคนกดอนุมัติภาพนั้นให้ผ่าน เป็นการการันตีและแสดงความรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจ นอกจากนี้สมาชิกทั่วไปมองว่าการได้ทราบว่าใครอนุมัติภาพของตน หากเป็นศิลปิน
ช่างภาพที่ตนนับถือ หรือชื่นชอบในความสามารถเป็นคนกดอนุมัติให้ จะเพิ่มความรู้สึกภูมิใจที่ผลงาน
ตนถูกยอมรับเป็นพิเศษ 

3)  “Pin” (พิน) 
จุดเริ่มต้นของการใช้คำว่า “Pin” หรือ พิน เริ่มจาก “หนิง” ผู้ก่อตั้งกลุ่ม 

ใช้ในการสื่อสารกับสมาชิกศิลปินช่างภาพ ถึงกระบวนการการคัดเลือกภาพที่ดีของสมาชิกทั่วไปบน
กลุ่มสาธารณะ ไปโพสต์บนแพลตฟอร์มพินเทอเรส (Pinterest) ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปโพสต์บนอินสตา
แกรม (Instagram) ของกลุ่ม เนื่องจากเป็นคำที่ใช้สื่อสารแค่เพียงในกลุ่ม สมาชิกที่เข้ามามีส่วนร่วม
ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกอ่ืน ๆ บนกลุ่มจึงจะเข้าใจความหมาย 
 

5.1.3 อัตลักษณ์ร่วมที่สมาชิกในกลุ่มสร้างขึ้นผ่านกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) 
ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) Street Photo Thailand  

 

ผู้วิจัยศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสองกลุ่ม คือศิลปินช่างภาพ และสมาชิก
ทั่วไป ที่ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่ม Street Photo Thailand โดยมีผลการวิจัยสรุป
ได้ดังนี ้

1)  ศิลปินช่างภาพ และสมาชิกทั่วไป มีการรับรู้อัตลักษณ์ความเป็นเรา จากการ
รับรู้อัตลักษณ์ต่อตนเอง บทบาทภายในกลุ่ม รวมไปถึงอัตลักษณ์ที่มีร่วมกับสมาชิกคนอื่น นั่นคือ 
ความชื่นชอบในภาพถ่ายสตรีท หรือ ภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ที่มีเหมือนกัน โดยได้
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สร้างอัตลักษณ์กลุ่ม ผ่านสัญลักษณ์ “ภาพถ่ายสตรีท” นิยามตนเองเป็นผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพสตรีท 
และไม่นิยามตนเองเป็นช่างภาพมืออาชีพ หรือช่างภาพสตรีท เพราะเป็นการจำกัดกรอบแนวทางการ
ถ่ายของตน 

2)  ศิลปินช่างภาพ และสมาชิกทั่วไป รับรู้อัตลักษณ์ที่เป็นมุมมองจากคนภายนอก
ต่อช่างภาพสตรีทในเชิงลบเพราะไม่เข้าใจในวิธีการถ่าย หรือความระแวงว่าจะกลัวถูกถ่ายติดตนเอง 
ในขณะที่มุมมองที่มองช่างภาพสตรีทในเชิงบวกมาจากคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพถ่ายสตรีท 
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น อาจมองช่างภาพสตรีทในมุมที่ดูเท่ ที่ถ่ายภาพโดยใช้แนวคิดให้ภาพดูน่าสนใจได้ 
มีมุมมองที่แปลกที่ดูถ่ายยาก เมื่อเทียบกับภาพถ่ายประเภทอื่น  

3)  จากประสบการณ์การเรียนรู้การถ่ายภาพสตรีท ส่งผลต่อการที่ศิลปินช่างภาพ
สร้างอัตลักษณ์ด้วยการคัดกรองภาพอย่างเข้มข้นของศิลปินช่างภาพด้วยระบบ “Approved” ภาพ
บนกลุ่มสาธารณะ และการ “Pin” ภาพที่ดีบนอินสตาแกรม อันเป็นสัญลักษณ์ที่สมาชิกต่างเข้าใจ
ความหมายและใช้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในกลุ่ม ตามความเข้าใจ และประสบการณ์การถ่ายของตน 

4)  สมาชิกทั่วไปร่วมสร้างอัตลักษณ์ ด้วยการพยายามสร้างสรรค์งานภาพถ่ายถ่าย
เพื่อให้ได้มาตรฐาน “ภาพที่ดี” มาโพสต์บนกลุ่มสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่ม Street Photo 
Thailand จะยังคงมีภาพถ่ายสตรีทให้คนได้เข้ามาดูและจะยังคงมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่อไป
อย่างต่อเนื่อง และหากในกลุ่มสาธารณะนี้เต็มไปด้วยภาพสตรีทที่มีมาตรฐานที่สูงในแง่ของงานศิลปะ
ภาพถ่าย จะทำให้สมาชิกยังคงอยากเข้ามาดู มาโพสต์ภาพอีกอยู่เรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังสามารถช่วย
ดึงดูดคนภายนอกให้หันมาสนใจ และเข้ากดเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วย
ให้กลุ่มขับเคลื่อนต่อไป 

5)  อัตลักษณ์ที่สมาชิกทั้งสองกลุ่มต่างสร้างร่วมกันคือ ภาพลักษณ์ของกลุ่ม Street 
Photo Thailand หรือ “SPT” อันเกิดจากการรวมตัวกันของศิลปินช่างภาพที่มีแนวทางในการ
ถ่ายภาพสตรีท สร้างกลุ่มให้เป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับแวดวงภาพถ่ายสตรีท เพื่อผลักดันวงการ
ศิลปะภาพถ่ายสตรีทในประเทศไทย ที่ช่วยสร้างกระแสให้เกิดช่างภาพสตรีทหน้าใหม่ และสร้าง
ชื่อเสียงผ่านเวทีประกวดต่างประเทศได้ รวมถึงการเป็นพื้นที่ในการแสดงผลงานภาพถ่ายสตรีทที่ทุก
คนสามารถเข้าร่วมได้  

6)  การตระหนักถึงมุมมองจากบุคคลภายนอกที่มองช่างภาพสตรีทในเชิงลบ ส่งผล
ต่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพถ่ายสตรีทให้กับคนทั่วไป ได้เข้าใจว่าการถ่ายภาพสตรีทถือเป็น 
การสร้างงานศิลปะประเภทหนึ่ง เพื่อไม่ให้ช่างภาพสตรีทเป็นจำเลยสังคม ในแง่ของวิธีการถ่ายที่มัก
ถูกตั้งเป็นประเด็นถกเถียง เช่น อาจดูรบกวนคนโดยรอบ หรือการโดนตั้งข้อสงสัยว่าช่างภาพอาจนำ
ภาพไปนำเสนอในทางที่ไม่ดี หากกลุ่มเป็นที่รู้จัก ภาพถ่ายสตรีทมีการพูดถึงมากขึ้น คนเริ่มมีความ
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เข้าใจในภาพถ่ายสตรีทอย่างกว้างขวาง จะช่วยให้ช่างภาพหน้าใหม่ที่เริ่มหันมาถ่ายภาพสตรีทกล้าที่
จะถ่ายในที่สาธารณะ เพราะบุคคลทัว่ไปสามารถรับรู้และเข้าใจการถ่ายภาพประเภทนี ้
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 การก่อตัวของกลุ่มศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไป ในสื่อสังคมออนไลน์ของ
กลุ่ม Street Photo Thailand 

1)  การเลือกใช้กลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ของศิลปินช่างภาพเพื่อเป็น
ชุมชนออนไลน์ของคนที่ช่ืนชอบภาพสตรีท 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ผู้วิจัยพบว่า การรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินช่างภาพที่
ถ่ายภาพในแนวทางของภาพถ่ายสตรีทเข้าไว้ด้วยกันเป็นคอลเลกทีฟ (Collective) ช่างภาพสตรีทใน
ประเทศไทยบนโลกของออนไลน์ โดยจุดประสงค์แรกเริ่มเพื่อจัดแสดงผลงานภาพถ่ายร่วมกัน 
(Exhibition) และเผยแพร่ผลงานตนเองบนโลกออนไลน์ การเลือกใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสิ่งที่
ช่วยลดข้อจำกัดเรื่องค่าใช้ง่ายในการแสดงผลงานภาพถ่ายในโลกจริง ไม่ต้องปริ้นท์ภาพถ่ายออกมาจัด
แสดง และสามารถเก็บผลงานภาพถ่ายที่สามารถกดเข้าชมได้ตลอดตราบใดที่มีระบบอินเทอร์เน็ต อีก
ทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงผลงานภาพถ่ายของผู้ที่สนใจ ที่ต้องเดินทางมาสถานที่ เช่น แกลเลอรี 
(Gallery) อันเป็นรูปแบบดั้งเดิมในการเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินต่อคนภายนอก ซึ่งข้อจำกัด
ดังกล่าวในการแสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายในแบบเดิม ส่งผลให้การเข้าถึงงานศิลปะเป็นเพียงกลุ่มคน
เฉพาะกลุ่ม ชนชั้นกลางที่สนใจศิลปะ หรือกลุ่มศิลปินในแวดวงศิลปะ การเลือกใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์เป็นพื้นที่แสดงผลงานภาพถ่าย จึงเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง และพบเห็นได้ง่ายขึ้น เมื่อ
คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ย่อมส่งผลต่อจำนวนของผู้ที่สนใจในภาพถ่ายสตรีทนั้นเพิ่มขึ้นมากตามไป
ด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพริศพิศ สุขหิรัญวัฒน์ (2554) ศึกษา “การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ เนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะผู้ใช้เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ www.rpst-
digital.org และ www.pixpros.net” พบว่า เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพบนเว็บไซต์ได้ทำหน้าที่ เป็น
สื่อกลางในการสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในเว็บ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านกระดานสนทนา 
เปรียบเสมือนสถานที่รวมกลุ่มช่างภาพจากทุกพื้นที่ และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับกลุ่มช่างภาพ 
กระดานสนทนาบนเว็บไซต์ถือเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้ของสมาชิกที่สามารถเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว ได้คำตอบที่ตรงประเด็นทันเวลา โดยไม่ต้องเปิดตาราอีกต่อไป อีกทั้งผู้ที่สนใจการถ่ายภาพใน
ปัจจุบันเป็นเพียงคนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกัน ที่สามารถถ่ายภาพได้ 
เพียงแค่มีกล้องเป็นของตนเอง ซึ่งส่งผลให้สมาชิกของเว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพมีจำนวนมากขึ้น ตาม
ความนิยมของผู้ใช้กล้องดิจิทัล การถ่ายภาพจึงไม่ได้จำกัดแวดวงอยู่เพียงชนชั้นสูง และกลุ่ม
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ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นอีกต่อไป สมาชิกภายในเว็บไซต์แม้จะมีภูมิหลังต่างกัน แต่ก็มีจุดประสงค์และ
จุดมุ่งหมายร่วมกัน เช่น ความสนใจในการถ่ายภาพ ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพซึ่งกันและกัน  

ทั้งนี้กลุ่ม Street Photo Thailand อาจมีความเหมือนกลุ่มอื่น ๆ ตรงที่เป็นการก่อ
ตัวกลุ่มของผู้ที่สนใจการถ่ายภาพบนโลกออนไลน์ ในขณะที่มีความแตกต่างตรงที่เป็นความสนใจ
ร่วมกันในประเภทภาพถ่ายแนวสตรีทโดยเฉพาะ อีกทั้งสมาชิกกลุ่มนั้นหลากหลายมีทุกชนชั้น ด้วย
ลักษณะการถ่ายภาพสตรีทที่ไม่จำกัดเรื่องอุปกรณ์การถ่ายภาพแต่เน้นที่มุมมองของช่างภาพ แม้แต่
กล้องจากโทรศัพท์มือถือก็สามารถถ่ายได้ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนที่มีกล้องเป็น
ส่วนประกอบหลัก อีกทั้งมีราคาที่ถูกลง ผู้คนจึงสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้มากขึ้น กลุ่ม Street Photo 
Thailand จึงลดมิติของเรื่องชนชั้น กลายเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบในระบบความรู้แบบใหม่ที่เข้าถึงได้บน
โลกออนไลน์ ในการเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ภาพสตรีท สอดคล้องกับ Patnum (อ้างถึงใน กาญจนา 
แก้วเทพ, 2555ก, น.235) อธิบายว่า สื่อใหม่ได้สร้างสายสัมพันธ์ ทั้งในลักษณะการสานสัมพันธ์ 
(Bonding) กลุ่มคนที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน เพื่อความแน่นแฟ้น กับการรวมกลุ่มแบบเชื่อมโยง 
(Bridging) โดยที่เป็นการรวมกลุ่มของคนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่มีจุดร่วมกันในความสนใจ
บางอย่าง ซึ่งส่วนนี้จะส่งผลต่ออัตลักษณ์ของกลุ่ม 

นอกจากนี้การรวมกลุ่มกันของผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพสตรีทเหมือนกันจนเกิด
เป็นชุมชนออนไลน์นี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Manuel Castetells (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 
2555) ที่ เสนอว่า ชุมชนแบบใหม่ ที่ สร้างบนเครือข่ ายออนไลน์มี ลักษณะ “Personalized 
Communities” หรือ ชุมชนที่มีลักษณะปัจเจกหรือตามต้องการของบุคคล ซึ่งยังคงทำหน้าที่
สนับสนุนเครือข่าย การสร้างความเป็นเจ้าของ และอัตลักษณ์ ซึ่งในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการ
ก่อตั้งกลุ่มจากความต้องการส่วนตัวของกลุ่มศิลปินช่างภาพที่ชัดเจน อีกทั้งสอดคล้องกับ กาญจนา 
แก้วเทพ (2555ข) ที่ได้อธิบายลักษณะของ “ชุมชนในจิตใจ” ไว้ว่าเป็นชุมชนที่ไม่มีพื้นที่ รวมตัวกันบน
ความสนใจร่วมกัน ปัจจุบันได้ขยายไปสู่การรวมตัวกันในระบบออนไลน์ การสื่อสารจึงเป็นหัวใจสำคัญ
ในการศึกษาการรวมตัวของชุมชนดังกล่าว เช่น การรวมตัวกันของกลุ่มแฟนคลับ เป็นการรวมตัวของ
คนที่สนใจประเด็นเดียวกัน (Common Interest) และมีการสื่อสารกันแบบคอเดียวกัน นอกจากนั้น
ยังมีวัฒนธรรมบางอย่างร่วมกัน  

2)  ชุมชนออนไลน์ในฐานะพื้นที่ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ 
จากจุดประสงค์การรวมตัวกันของศิลปินช่างภาพเพื่อเป็นคอลเลกทีฟช่างภาพสตรีท

ที่แสดงผลงานภาพถ่ายร่วมกัน พัฒนาไปสู่ความต้องการขยายขนาดกลุ่มให้กลายเป็นชุมชนที่รวมตัว
กันของผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพสตรีท โดยจุดประสงค์หลักยังคงเป็นการแสดงผลงานภาพถ่ายของ
ตน อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่จะขยายขนาดกลุ่มสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้นในการร่วมกันเผยแพร่
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ภาพถ่ายสตรีทมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟ
ซบุ๊ก ซึ่งพื้นที่นี้เพิ่มขีดข้อจำกัดของแฟนเพจเฟซบุ๊กที่แอดมินเป็นผู้โพสต์เนื้อหาได้เป็นหลัก ในขณะที่
กลุ่มสาธารณะสมาชิกทั่วไปสามารถโพสต์ภาพได้จึงตอบโจทย์การรวมตัวเพื่อก่อตั้งกลุ่มของศิลปิน
ช่างภาพ ที่จะสามารถมีพื้นที่ออนไลน์ในการให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยกัน 
สอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (2555ก) ที่ชี้ว่า การเติบโตของสื่อใหม่นั่นคือระบบอินเทอร์เน็ต 
ส่งผลให้เกิดการสร้างชุมชนได้ง่าย ทั้งชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนความบันเทิง ชุมชนการเมือง ฯลฯ พื้นที่
กลุ่มสาธารณะนี้จึงเปรียบเสมือนแกลเลอรี ที่กลุ่มศิลปินช่างภาพได้เลือกใช้เพื่อให้เหล่าสมาชิก
สามารถเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายของตนเองร่วมกันได้ โดยแอดมินคือ ผู้บริหารกลุ่ม ผู้ตั้งระเบียบ
กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงการตั้ง “กติกา” ของการโพสต์ภาพถ่ายสตรีทบนพื้นที่กลุ่ม
สาธารณะนี้  

ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ว่า ‘กลุ่มสาธารณะ’ เปรียมเสมือน  ‘แกลเลอรี’ ซึ่ง
จุดประสงค์ของการแกลเลอรีนี้คือการจัดแสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายประเภทสตรีทเท่านั้น โดยมี
ศิลปินช่างภาพเป็น ‘แอดมิน’ อันเป็นบทบาทที่เปรียบเสมือนการเป็นภัณฑารักษ์ (Curator) ที่ทำ
หน้าที่คัดเลือกผลงานศิลปะจากศิลปินที่นำผลงานภาพถ่ายมาเสนอเพื่อขอแสดงในแกลเลอรีแห่งนี้ 
(SPT) นั่นก็คือ ‘สมาชิกทั่วไป’ ที่ได้กดเข้าร่วมกลุ่มสาธารณะและโพสต์ภาพเข้ามาเพื่อต้องการ
เผยแพร่ภาพถ่ายของตนบนกลุ่ม โดยภัณฑารักษ์จะคัดภาพที่ตรงตามประเภทที่แกลเลอรีระบุ และมี
คุณภาพของผลงานในระดับที่จัดแสดงในแกลเลอรีได้ เพราะเนื่องจากภาพที่ได้คัดและถูกจัดแสดงนั้น 
จะแสดงถึงหรือเป็นตัวแทน (Represent) ภาพลักษณ์ของแกลเลอรีด้วย กล่าวคือ เมื่อคนทั่วไปที่ได้
เข้ามาดูภาพในแกลเลอรีแห่งนี้ จะสามารถรับรู้ได้ว่าแกลเลอรีนี้มีงานที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน 
รูปแบบงาน (Style) เป็นแบบใด เป็นต้น  

ดังนั้นคุณภาพของผลงานภาพถ่ายสตรีทที่ศิลปินอนุมัติให้เผยแพร่บนกลุ่มสาธารณะ 
ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊กของกลุ่ม จึงส่งผลต่อภาพลักษณ์กลุ่มด้วยว่า กลุ่ม Street Photo Thailand มี
คุณภาพงานโดดเด่นอย่างไร มุมมองของศิลปินช่างภาพผู้คัดเลือกเป็นแบบใด จึงเป็นเหตุผลของการ
คัดกรองภาพของสมาชิกทั่วไปโดยแอดมิน สอดคล้องกับ Tim O’ Reilly (อ้างอิงใน กาญจนา  
แก้วเทพ, 2555ก, น. 49) ได้ชี้ว่า การรวมกลุ่มนั้นเป็นการประสานพลังเทคโนโลยีกับความฉลาดของ
มนุษย์ หรือเรียกว่า “สถาปัตยกรรมแห่งการมีส่วนร่วม” (Architecture of Participation) การ
ร่วมมือนี้มีได้อย่างน้อย 4 แบบ คือ 1) การรวมกลุ่มของคนที่มีความสนใจร่วม 2) การรวมกลุ่มเพื่อ
ตัดสินวินิจฉัยร่วมกัน 3) การรวมกลุ่มเพื่อแบ่งทรัพยากร 4) และการรวมกลุ่มเพื่อทำโครงการต่าง ๆ 
ร่วมกัน ซึ่งกรณีของกลุ่ม Street Photo Thailand สามารถเห็นถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทั้ง 4 
แบบนี้อย่างชัดเจน 
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ในการที่สมาชิกทั่วไปจะเข้ามามีส่วนร่วมโพสต์ภาพถ่ายสตรีทของตนเองได้นั้น 
จำเป็นจะต้องศึกษากฎเกณฑ์ หรือ “กติกา” ท ี่ศิลปินช่างภาพได้ตั้งไว้ ซึ่งสมาชิกทั่วไปจะสามารถ
ประเมินได้ว่าตนสนใจภาพสตรีทในระดับใด ต้องการเพียงเสพผลงานภาพถ่ายหรือเพื่อมีส่วนร่วมใน
การแสดงภาพถ่ายอันเป็นการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภูริน กสิณฤกษ์ 
(2556) ศึกษา “การก่อกำเนิดของตัวตนหรืออัตลักษณ์ของผู้เล่นและแฟนคลับของเล่นพลาสติกโมเดล
กันดั้ม (Gundum)” พบว่า หลังจากที่ผู้เล่นได้กลายมาเป็นแฟนแล้ว เมื่อก้าวมาสู่การรวมตัวกัน
บรรดาแฟนก็จะต้องศึกษากลุ่มแฟนคลับก่อนว่ามีลักษณะเช่นไร เหมาะสมหรือสอดคล้องกับตัวตน
หรืออัตลักษณ์ที่ตนมีอยู่หรือไม่ และหากใช่ก็จะนำไปสู่การขยายความสนใจสู่การรวมกลุ่มกันเป็นแฟน
คลับ โดยขั้นตอนนี้เป็นการปฏิสัมพันธ์กันเพื่อเรียนรู้กฎเกณฑ์ของกลุ่ม กติกาของกลุ่ม Street Photo 
Thailand ดังกล่าว ถูกสื่อสารออกมาในรูปแบบของ การที่สมาชิกต้องทำความเข้าใจ “ความหมาย
ของภาพถ่ายสตรีท” ที่ศิลปินช่างภาพได้นิยามไว้ว่า “การถ่ายในที่สาธารณะ ไม่จัดฉาก และมี
ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อให้สมาชิกทั่วไปทำความเข้าใจได้นั้น ศิลปินช่างภาพ จึงมีบทบาทในการผลิต
และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพสตรีท ทั้งในแง่การแปลบทความ การแชร์ประสบการณ์การ
ถ่ายของตน การให้ความเห็น คำวิจารณ์กับภาพถ่ายที่ตนกดอนุมัติ หรือจากการสอบถามของสมาชิก
คนอื่น ๆ อีกทั้งขยายการให้ความรู้สู่กิจกรรมออฟไลน์หรือในโลกจริง ด้วยการจัดอบรมการถ่ายภาพ
หรือเวิร์คชอป (Workshop) การสอนพร้อมกับการเดินถ่ายด้วยกัน หรือโฟโต้วอร์ค (Photo Walk) 
การจัดแสดงภาพถ่าย (Exhibition) ของกลุ่มศิลปินช่างภาพ เพื่อให้สมาชิกสามารถศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางหรืองานต้นแบบ การจัดนิทรรศการภาพถ่ายในรูปแบบงานเฟสติวัล (Bangkok Street 
Photo Festival) ที่มีการประกวดเพื่อให้สมาชิก ได้ส่งผลงานท้าทายความสามารถ อีกทั้งตรวจสอบ
มาตรฐานของผลงาน และความเข้าใจของตนเกี่ยวกับภาพถ่ายสตรีทนั้นเป็นไปตามที่กลุ่มยอมรับ
หรือไม่  

การขยายสู่การร่วมกิจกรรมออฟไลน์ของสมาชิกทั่วไปนั้น เกิดจากการเข้ามา
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มและพิจารณาแล้วว่าตนมีความหลงใหล ต้องการเข้าใจและพัฒนาผลงานตนเองที่
มากขึ้น รวมทั้งเป็นความต้องการที่จะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มด้วยการไปเพื่อพบเจอกับศิลปิน
ช่างภาพและสมาชิกทั่วไปคนอื่น ๆ ตามกิจกรรมต่าง ๆ การพบปะกับสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ ในโลกจริง 
ทำให้สมาชิกตระหนักถึงการอยู่ภายใต้กลุ่มหรือชุมชนเดียวกัน สอดคล้องกับ  กาญจนา แก้วเทพ 
(2555ข) อธิบายว่า การรวมตัวกันของกลุ่มแฟนคลับ ในระยะแรก ความสนใจร่วมจะเป็นตัวดึงผู้คน
เข้ามาพบกัน แต่หลังจากนั้นคนในชุมชนต่างก็ต้องใช้การสื่อสารเพื่อทำหน้าที่ยึดกลุ่มเข้าไว้ รวมถึง
การแสวงหาข่าวสาร สนับสนุนศิลปินหรือสิ่งที่รัก ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมพบปะ
สังสรรค์ การไปร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ต และที่สำคัญการรวมตัวกันทำให้เกิดพลังในการจัดการให้
ศิลปินที่รักมีเวทีการแสดงได้ด้วย เช่นเดียวกับกลุ่ม Street Photo Thailand ที่กลุ่มศิลปินช่างภาพ



239 
 
สามารถผลักดันให้เกิดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสตรีท ที่ทำให้คนทั่วไปที่สนใจภาพสตรีทสามารถ
ส่งภาพเข้าประกวดได้ ทั้งยังสามารถจัดการแสดงผลงานภาพถ่ายของผู้ที่ชนะการประกวดในแกลเลอ
รีให้อีกด้วย 

3)  การสื่อสารของกลุ่ม เพื่อการดำรงอยู่และการเพ่ิมฐานสมาชิก 
การเกิดขึ้นของกลุ่มจึงเกิดจากการสนองความต้องการส่วนตัว ที่ไม่มีเรื่องประโยชน์

ทางธุรกิจ ซึ่งกลุ่มจะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปได้ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกที่เข้ามาพูดคุย  
โพสต์ภาพถ่าย เข้ามาดูภาพถ่ายและร่วมโพสต์ภาพถ่ายในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ เมื่อกลุ่มยังคงมีความ
เคลื่อนไหว มีสิ่งที่ดึงดูดต่อทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ให้หันมาสนใจและกดเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มอยู่
อย่างต่อเนื่อง การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มในการผลักดันวงการภาพถ่ายสตรีทให้เป็นที่รู้จัก และ
ขับเคลื่อนวงการศิลปะในไทยให้เกิดการตื่นตัวในการสร้างงานศิลปะภาพถ่ายสตรีทจึงสามารถเกิดขึ้น
ได้ และเห็นผลในเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Littlejohn and Foss (2008) ชี้ว่า การ
เชื่อมโยงของกลุ่มคนยิ่งมีขนาดที่ใหญ่ จะต้องมีปริมาณการสื่อสารที่สม่ำเสมอเพื่อให้เครือข่ายดำรงอยู่
ได้ รวมทั้งนักวิชาการด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication) มองว่า 
การสื่อสารมีหน้าที่ทำให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ อีกทั้งยังช่วยให้ชุมชนพัฒนาขึ้น หากขาดซึ่ง
การสื่อสารก็อาจส่งปัญหาต่อชุมชน (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 11-51) 

การสร้างสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป็นที่รู้จักในฐานะคอลเลกทีฟรวบรวมช่างภาพ
สตรีทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยกลุ่มแรกและปัจจุบันยังคงมีเพียงกลุ่มเดียว ส่งผลให้ผู้ที่สนใจใน
ภาพถ่ายสตรีทต่างเข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝนฝีมือการถ่าย และรับคำแนะนำจากศิลปินช่างภาพ เกิด
ช่างภาพสตรีทไทยหน้าใหม่ที่ส่งภาพประกวดในเวทีในระดับนานาชาติในทุก ๆ ปี แสดงให้เห็นถึงการ
ขับเคลื่อนวงการศิลปะด้วยศิลปะภาพถ่ายสตรีทบนชุมชนออนไลน์แห่งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดศิลปะ
สมัยใหม่ที่ ศิลปะเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์กันได้ทุกคน ไม่ยึดติดบนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีความหลากหลาย
ทางวิชาการ เทคนิค พื้นที่การแสดงออก มีเสรีภาพ ไม่ติดยึดบนหลักการแบบแผนเก่าที่ต้องนําเสนอ
บนพิพิธภัณฑ์ บ้านอาคาร ธุรกิจ มองเห็นการนําเสนอทางความคิดเป็นประเด็นสําคัญ ผู้ชมมีส่วนร่วม
วิพากษ์วิจารณ์ เห็นความสําคัญของธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ศิลปะมีอยู่ทุกที่ เปิดกว้างให้ทุกชนชั้น 
ความสําคัญของศิลปะหลังสมัยใหม่จึงอยู่ที่ความคิด (วิรัตน์ ปิ่นแก้ว, 2554, น. 29-31)  

อีกทั้ งยั งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ศุภิ สรา นิ่ มครุฑ , 2560) ศึ กษา
กระบวนการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงของแฟนคลับเกาหลีผ่าน
สื่อทวิตเตอร์ กรณีศึกษา : ศิลปินวงทงบังชินกิ ที่พบว่า “สื่อ” ออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ คือช่องทางที่
ทำให้ผู้ที่มีความชื่นชอบเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม รวมตัวกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่
เหมาะสมกับกลุ่มของตนเอง การกระทำที่เกิดขึ้นของสมาชิกเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อส่งที่
ตนเองชอบ โดยมีสัญลักษณ์ที่สื่อถึงแฟนคลับซึ่งแตกต่างจากบุคคลทั่วไปคือ “การลงมือทำ” อัน
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สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันทางอารมณ์กับผลงานหรือตัวบุคคลในสื่อ สิ่งต่าง ๆ เช่น การโบกแท่งไฟ 
การทำกิจกรรมพิเศษให้กับศิลปินในงานคอนเสิร์ต (Project) เช่นเดียวกับ กลุ่ม Street Photo 
Thailand ซึ่งมีภาพถ่ายสตรีทเป็นสัญลักษณ์ที่สมาชิกต่างแสดงออก ผ่านการร่วมกันแบ่งปันภาพถ่าย
สตรีทของตนเอง อันเป็นกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นบนกลุ่มสาธารณะ ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่กลุ่มเลือกใช้ 
กล่าวสรุปได้ว่าการสื่อสารของกลุ่มทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ ได้สร้างอัตลักษณ์ที่ทำให้สมาชิกกลุ่ม 
Street Photo Thailand และคนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่า ภาพสตรีท (Street Photography) นั้น
คืออะไร 

 
5.2.2 สัญลักษณ์และความหมายที่กลุ่มสมาชิก Street Photo Thailand ใช้ในการ

ปฏิสัมพันธ์กันผ่านกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจ 
เฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) 

จากแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมจากมุมมองของปัจเจก
บุคคลในฐานะตัวแสดงผู้กระทำการ ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ที่เป็นองค์ประธาน หรือตัวแสดงของ
การกระทำของตนเอง ความสัมพันธ์ทางสังคมถูกสร้างขึ้นเป็นรูปแบบหรือแบบแผนเฉพาะ จากการมี
ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นรากฐานของการทำความเข้าใจและความคาดหวังร่วมกัน สังคมจึงถูกสร้างและ
ปรับเปลี่ยนจากปัจเจกบุคคล ที่สามารถกำหนดความเป็นไปของความสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมและ
โครงสร้าง จากการอาศัยการตัดสินใจและการเลือกว่าจะตระเตรียมความสัมพันธ์ของพวกเขากับคน
อื่น ๆ เพื่ออาศัยอยู่ร่วมกันอย่างไร โดยมนุษย์เรียนรู้ถึงความหมายและสัญลักษณ์เพื่อกระทำการและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (David F. Walsh, 1998, อ้างถึงใน รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข , 2556) กลุ่ม 
Street Photo Thailand บนกลุ่มสาธารณะ (Facebook Group) จึงเป็นชุมชนออนไลน์ ที่เป็นสังคม
ซึ่งปฏิสัมพันธ์กันโดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อสื่อสารถึงบางสิ่งบางอย่าง และสัญลักษณ์เหล่านั้นมี
ความสำคัญที่ทำให้ผู้คนในสังคมกระทำการต่าง ๆ ได้ จากผลวิจัยพบว่าสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งที่ทำให้
กลุ่ม Street Photo Thailand สามารถกระทำการต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่สมาชิกต่าง
ต่อรองความหมาย นั่นคือ ภาพถ่ายสตรีท หรือ ภาพถ่ายข้างถนน รวมไปถึงยังได้สร้างสัญลักษณ์และ
ความหมายที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มอันประกอบไปด้วย “SPT” (เอสพีที) 
“Approved” (แอพพรูฟ) และ “Pin” (พิน) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1)  ภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) 
เนื่องจากจุดประสงค์หลักของกลุ่ม Street Photo Thailand บนกลุ่มสาธารณะ คือ

การเป็นพื้นที่แสดงผลงานภาพถ่ายสตรีทของเหล่าสมาชิก ดังนั้นสมาชิกจึงจำเป็นต้องเข้าใจใน
ความหมายของภาพถ่ายสตรีทที่ตรงกัน โดยยึดตามหลักเกณฑ์ของศิลปินช่างภาพซึ่งมีบทบาทเป็น
ผู้ดูแลหรือแอดมิน (Admin) กลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปลำดับการเรียนรู้ความหมายของภาพถ่าย
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สตรีท ออกเป็น 3 ประเด็น ที่เชื่อมโยงกัน อันประกอบไปด้วย  (1) “ความหมายของภาพถ่ายสตรีท” 
(2) “ภาพที่ดีสำหรับภาพถ่ายสตรีท” และ (3) “เทคนิคการถ่ายภาพสตรีท” โดยความหมายที่ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญเรียนรู้และเข้าใจสอดคล้องกันนั้นคือ “ภาพถ่ายที่ไม่จัดฉาก ถ่ายในที่สาธารณะ และมี
ความคิดสร้างสรรค์” (Unposed, Public and Creative) อันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยน
ความหมายกันระหว่างสมาชิก ทั้งนี้ความสัมพันธ์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพสตรีทของสมาชิก
กลุ่มที่เชื่อมโยงกันของทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว เริ่มจากการพยายามทำความเข้าใจใน “ความหมาย” 
ของภาพสตรีท เพื่อจำกัดขอบเขตในการมองหาสิ่ง (Object) ที่เราสามารถถ่ายได้ ต่อเนื่องไปถึงการ
ค้นหาและเรียนรู้ว่าภาพถ่ายนี้มี “เทคนิค” ใดบ้าง ที่สามารถนำมาสร้างเรื่องราว (Content) ผ่าน
ภาพ และเทคนิคการถ่ายมีส่วนช่วยเพื่อพัฒนาให้ผลงานภาพถ่ายสตรีทเป็น “ภาพที่ด”ี ได้อย่างไร อีก
ทั้งความหมายของภาพสตรีทที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสื่อสารเรื่องราว
ผ่านภาพของช่างภาพ เป็นสิ่งที่แสดงว่าภาพถ่ายสตรีทนั่นถือเป็น “ศิลปะภาพถ่าย” ประเภทหนึ่ง ที่
เป็นมากกว่าการบันทึกเรื่องราวตามท้องถนน แต่สะท้อนฝีมือช่างภาพที่ต้องมีกลวิธีการนำเสนอทาง
ศิลปะที่สวยงาม ดังที่ พลณุศักดิ์ วงษาสุข (2561) กล่าวว่า ภาพถ่ายแนว “สตรีท” ไม่ได้เป็นแค่เท
รนด์การถ่ายภาพที่ผ่านมาและผ่านไป แต่ภาพสตรีทถือเป็นงานศิลปะที่ช่วยสะท้อนสังคม ยุคสมัย ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือของช่างภาพ ในการใช้ทุกศาสตร์แห่งการ
ถ่ายภาพเพื่อรังสรรค์ผลงานให้ออกมากินใจผู้ชม การถ่ายภาพแนวนี้จำเป็นต้องอาศัย เทคนิค และ
ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพทุกศาสตร์เอามารวมกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพสตรีทให้ออกมา
น่าสนใจ  

ทั้งนี้การต่อรองความหมายของภาพสตรีททั้ง 3 ประเด็น จากสมาชิกทั่วไปที่เข้ามา
ใหม่ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เนื่องจากความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับภาพสตรีทเป็นไปตามประสบการณ์
ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน เช่น การเข้าใจว่าภาพถ่ายสตรีทเป็นภาพถ่ายตามท้องถนนทั่วไป อัน
เป็นอัตลักษณ์เดิมก่อนเข้าร่วมกลุ่ม อย่างไรก็ตามเมื่อสมาชิกได้เข้ากลุ่มและเรียนรู้การถ่ายภาพสตรีท
โดยใช้เวลาระยะหนึ่งแล้ว อาจมีการตีความหมายที่แตกต่างไปจากที่ศิลปินช่างภาพได้ให้ความหมาย
ไว้ ซึ่งสมาชิกต่างยึดเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์ (ไม่จัดฉาก ถ่ายในที่สาธารณะ และมีความคิด
สร้างสรรค์) การตีความหมายที่แตกต่างออกไป ตามแนวคิดของ Blumer (1966) อธิบายว่า การ
นิยามสิ่งต่าง ๆ และความเป็นไปได้ที่ปัจเจกบุคคลอาจจะมีนิยามที่แตกต่างกันในวัตถุเดียวกันได้ 
เพราะปัจเจกบุคคลเรียนรู้ถึงความหมายของสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกันตามกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมที่เขาได้รับ หรือจากการเรียนรู้ตามแต่สถานการณ์ที่ เผชิญ แนวคิดนี้แสดงให้เห็นถึงการ
แสดงออกในรูปแบบของการทดลองถ่ายในเทคนิคต่าง ๆ ของสมาชิกเพื่อท้าทายความสามารถ หรือ
เป็นไปเพื่อค้นหาแนวทางที่ตนชื่นชอบ เพื่อใส่ความเป็นตัวเองสร้างเอกลักษณ์ให้กับงาน การนำเสนอ
ภาพถ่ายของตนในแนวทางดังกล่าวนั้นจึงเป็นการต่อรองความหมาย ว่าภาพสตรีทสามารถเป็นไปใน
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แบบที่ตนนำเสนอได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติบนกลุ่ม ก็จะเลือกไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ส่วนตัวแทน 
เช่น อินสตาแกรม สอดคล้องกับที่ Blumer (1966) กล่าวไว้ว่า การกระทำระหว่างกันเชิงสัญลักษณ์
เกี่ยวข้องกับการตีความหรือตรวจสอบให้แน่ชัดถึงความหมายของการกระทำหรือข้อสังเกตุต่าง ๆ 
ของคนอื่น ๆ และการนิยาม (Definition) หรือการบ่งช้ีให้กับบุคคลอื่นว่า เขาควรจะกระทำอย่างไร 

2)  สัญลักษณ์ที่สมาชิกใช้เพ่ือปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
กลุ่ม Street Photo Thailand ได้สร้างสัญลักษณ์และความหมายที่บ่งบอกความ

เป็นสมาชิกกลุ่ม คือ “SPT” (เอสพีที) ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของชื่อกลุ่ม ที่ย่อมาจาก Street Photo 
Thailand และได้ใช้สัญลักษณ์นี้เป็นรูปโปรไฟล์บนอินสตาแกรม รวมถึงใช้เป็นสัญลักษณ์บนเสื้อที่ทาง
กลุ่มศิลปินช่างภาพได้จัดทำเพื่อจำหน่ายหารายได้เข้ากลุ่มในการจัดกิจกรรมออฟไลน์ให้สมาชิก 
นอกจากศิลปินช่างภาพจะเป็นผู้สร้างสัญลักษณ์อย่าง “SPT” แล้ว ยังมีการสร้างคำสำหรับการคัด
ภาพที่ดีจากกลุ่มสาธารณะไปบนอินสตาแกรม จะเรียกว่า “พิน” หรือ “Pin” สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Louis Writh (อ้างถึงใน ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, 2547) อธิบายไว้ว่า สังคมที่มีคนจำนวนมากก็เกิด
ความหนาแน่น ส่งผลต่อการแบ่งงานกันทำ และทำให้ต้องมีการจำแนกคนออกจากกันด้วยการใช้
สัญลักษณ์และเครื่องหมาย เช่น ชุดทำงาน ซึ่งในกลุ่ม Street Photo Thailand ที่มีสมาชิกเข้ามาโพ
สต์ภาพถ่ายสตรีทมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ศิลปินช่างภาพต้องแบ่งหน้าที่กันช่วย “พิน” ภาพที่มี
คุณภาพดีเพื่อแยกไว้บนอินสตาแกรม ท่ามกลางจำนวนภาพที่หลากหลายบนกลุ่ม เพื่อช่วยให้สมาชิก
สามารถเลือกดูภาพในการศึกษาภาพสตรีทในคุณภาพอีกระดับหนึ่งได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์ (2552) ศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีในการ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี www.tvxq-dreamland.com” พบว่า การแสดง
ความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านทางสัญลักษณ์ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเริ่มมาจากการชื่นชอบศิลปินวง
เดียวกัน การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นี้อาจทำให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่ได้ ศิลปินและค่ายต้นสังกัดยัง
มีส่วนร่วมในการสร้างสัญลักษณ์ที่มีส่วนในการสร้างความผูกพัน เช่น การมีชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับว่า 
“แคสสิโอเปีย” (Cassiopeia) เพื่อบงบอกถึงกลุ่มแฟนคลับศิลปินทงบังชินกิโดยเฉพาะ การมีประโยค
ที่แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดยีวกันอย่าง We are T เป็นต้น 

นอกจากนี้สมาชิกทั่วไปยังมีส่วนสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ หรือคำเรียกต่าง ๆ ที่รับรู้
กันเองภายในกลุ่ม เช่น การอนุมัติภาพของแอดมินให้ใช้คำว่า “แอพพรูฟ” หรือ “Approved” 
สอดคล้องกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์โดย Sheldon (1980, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 
2541) กล่าวว่า ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถในการคิดซึ่งเป็นคุณลักษณะของมนุษย์จะ
ถูกใช้โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและสัญลักษณ์ ความสามารถในการคิดและเรียนรู้การ
ตีความหมายต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิต
ของแต่ละบุคคล ซึ่งระยะเวลาในการเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand และได้ติดตาม
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ดูภาพถ่ายของสมาชิกคนอื่น ๆ ทำให้สมาชิกค่อย ๆ ซึมซับกฎระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม เช่น การคอม
เมนต์ใต้ภาพที่ผ่านการอนุมัติของแอดมินว่าแอพพรูฟ การพินภาพที่ดีของสมาชิกทั่วไปบนอินสตาแก
รมโดยแอดมิน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มด้วยเช่นกัน ดังนั้นหาก
สมาชิกทั่วไปเข้าร่วมกลุ่มและต้องการโพสต์ภาพถ่าย จึงจำเป็นต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ของกลุ่ม คำที่กลุ่ม
เลือกใช้ เพื่อสื่อสารกับสมาชิกคนอื่น ๆ อย่างเข้าใจ 

3)  การสร้างสัญลักษณ์ในรูปแบบใหม่ 
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยสัญลักษณ์และความหมายที่สมาชิกกลุ่มได้สร้างร่วมกัน

นั้น ผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยครั้งนี้ เกิดข้อค้นพบใหม่ ที่สัญลักษณ์ซึ่งกลุ่มสมาชิก Street Photo 
Thailand ได้สร้างขึ้นนั้น ไม่ใช่สัญลักษณ์ในแบบเดิม ๆ อีกต่อไป กล่าวคือ ไม่ใช่ภาษา หรือวัตถุทาง
สังคมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน จับต้องได้ เช่น งานวิจัยของ ชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์ (2552) ที่กล่าว
ข้างต้น ซึ่งพบการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบวงทงบันชินกิ 
เช่น การมีสีประจำวงคือสีแดง อีกทั้งงานวิจัยของ ศิขรา ศิริสาร (2556) ศึกษา “กระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในแฟนเพจเฟซบุ๊ก: ศึกษาในกรณีแฟนเพจฮิปคิงดอม” พบว่า 
สมาชิกฮิปคิงดอมปฏิสังสรรค์กันในแฟนเพจเฟซบุ๊กฮิปคิงดอมซึ่งระบบสัญลักษณ์ที่กลุ่มสมาชิกฮิปคิง
ดอมสร้างขึ้น เช่น เสื้อของกลุ่มฮิปคิงดอม ตราสัญลักษณ์รูปตัวจี เป็นต้น ในขณะที่งานวิจัยครั้งนี้ 
สัญลักษณ์ที่พบ กลับไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตา แต่เป็นรูปแบบของการสื่อสาร นั่นคือ “แนวทางการ
ถ่ายภาพสตรีท” และใช้สัญลักษณ์ที่เป็น ภาพตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบการอธิบายให้เห็นภาพการใช้
เทคนิคการถ่ายภาพสตรีท ว่าเทคนิคแต่ละแบบที่สื่อสาร เมื่อถ่ายออกมาแล้วจะเป็นภาพในลักษณะใด 
ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า ชุมชนออนไลน์สามารถสร้างพฤติกรรมการสื่อสารบางอย่าง ที่ทำให้สมาชิก
เห็นว่านี่คือ “สัญลักษณ์” (ภาพถ่ายสตรีท) ที่ผู้ที่ชื่นชอบภาพถ่ายสตรีทเมื่อได้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม 
เกิดการปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์แบบนี้กับสมาชิกภายในกลุ่ม และเกิดการเรียนรู้สัญลักษณ์ขึ้นมา 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen (1985) เรื่องการประกอบสร้างชุมชนเชิงสัญลักษณ์ อธิบายว่า 
ชุมชนแบบใหม่ที่รวมไปถึงชุมชนในจิตใจ เช่น แฟนคลับ ชุมชนเสมือน (Virtual Communication) 
ผู้คนในชุมชนสามารถสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ขึ้นมากรอบความคิดผู้คนในชุมชนได้ สัญลักษณ์
เป็นสิ่งที่กรอบความคิดความเป็นจริงของชุมชนให้มีความรู้สึกร่วมกันของคนในชุมชน (Sense of 
Belonging) ดังนั้นคนในชุมชนจะมีสำนึกร่วมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน ทั้งความเป็นเจ้าของ การ
รับรู้ความหมายเดียวกัน ในทางกลับคนภายนอกอาจไม่รู้ในสำนึกนั้น แต่อาจรับรู้ได้หากลงไปสัมผัสใน
ชุมชนเพียงพอจะรู้สึกใกล้กับคนภายในชุมชน สัญลักษณ์อันเป็นสิ่งที่กรอบความคิดของคนในกลุ่ม 
Street Photo Thailand แสดงออกผ่านการเรียนรู้ลักษณะของภาพที่ดี การสร้างสรรค์ภาพสตรีทใน
มาตรฐานภาพที่ดีในแบบที่ได้เรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม รวมทั้งความยินดีในการช่วยให้
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คำแนะนำแนวทางการถ่ายภาพสตรีทกับสมาชิกใหม่ที่เข้ามา เพื่อให้กำลังใจและช่วยให้สมาชิกยังคง
รู้สึกอยากถ่ายภาพสตรีทต่อไป 

 
5.2.3 การสร้างอัตลักษณ์ ร่วมที่ สมาชิกในกลุ่ มสร้างขึ้นผ่ านกลุ่มสาธารณะ 

(Facebook Group) ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) Street 
Photo Thailand  

1)  ภาพถ่ายสตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน : สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์กลุ่ม 
อัตลักษณ์ของกลุ่ม Street Photo Thailand ที่บ่งบอกถึงความเหมือนหรือต่างจาก

กลุ่มอื่น แสดงออกมาในรูปแบบของกลุ่มคนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพประเภทเดียวกัน นั่นคือภาพ
สตรีทหรือภาพถ่ายข้างถนน (Street Photography) ในประเทศไทย สิ่งที่ทำให้กลุ่ม Street Photo 
Thailand แตกต่างจากกลุ่มภาพถ่ายประเภทอื่น ๆ บนสื่อออนไลน์อย่างกลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟน
เพจเฟซบุ๊กนี้ คือการคัดกรองภาพอย่างเข้มข้นโดยแอดมินซึ่งเป็นศิลปินช่างภาพที่เป็นสมาชิกคอลเลก
ทีฟ Street Photo Thailand (อันเป็นคอลเลกทีฟที่ได้การยอมรับเป็นที่รู้จักในแวดวงสตรีททั่วโลก)  
ซึ่งเป็นคอลเลกทีฟช่างภาพกลุ่มเดียวในประเทศไทยในปัจจุบัน การคัดกรองที่เข้มข้นนั้น กล่าวคือ 
เกณฑ์ในการคัดกรองภาพไม่ใช่เพียงเข้าข่ายภาพถ่ายสตรีทเท่านั้น แต่ต้องมีองค์ประกอบศิลป์ 
(Composition) ที่ดี มีเรื่องราวของภาพ (Content) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เพราะภาพถ่าย
ที่ถูกคัดให้เผยแพร่นั้นถือเป็นตัวแทนที่แสดงถึง (Represent) ภาพลักษณ์ของกลุ่ม Street Photo 
Thailand สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิขรา ศิริสาร (2556) ศึกษา “กระบวนการปฏิสัมพันธ์และ
การสร้างอัตลักษณ์ร่วมในแฟนเพจเฟซบุ๊ก: ศึกษาในกรณีแฟนเพจฮิปคิงดอม ระบบสัญลักษณ์เป็นสิ่ง
หนึ่งที่แสดงอัตลักษณ์ (Identity) ของกลุ่มฮิปคิงดอม เพื่อบ่งบอกตัวตนต่อสังคมว่ากลุ่มฮิปคิงดอม
แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร และสร้างให้สมาชิกในกลุ่มรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน (Self-Ascription) 
อัตลักษณ์ร่วมกลุ่มที่กลุ่มฮิปคิงดอมสร้างขึ้นคือสังคมของคนวัยทำงานผู้ชื่นชอบกิจกรรมยามค่ำคืน แต่
มีการลื่นไหลไปมาไม่หยุดนิ่งตามแต่ละกิจกรรมที่กลุ่มสมาชิกเข้าร่วม อัตลักษณ์ดังกล่าวสามารสังเกต
ได้ผ่านการแสดงออกและระบบสัญลักษณ์ที่สมาชิกฮิปคิมคอมปฏิสังสรรค์กันในแฟนเพจเฟซบุ๊ก 
ดังนั้นภาพถ่ายสตรีทและกิจกรรมการโพสต์ภาพของสมาชิกทั่วไปที่ให้ผ่านการอนุมัติจากแอดมิน และ
ถูกคัดไปพินบนอินสตาแกรมจึงเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม  

ผู้วิจัยพบว่าอัตลักษณ์ที่แสดงถึงความแตกต่างของ Street Photo Thailand จาก
กลุ่มอื่น ๆ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ชื่นชอบในภาพถ่ายสตรีทเหมือนกัน ยังคงเป็นประเด็นเรื่อง 
การมีสมาชิกหลักเป็นศิลปินช่างภาพที่มีชื่อเสียงในวงการสตรีทในการคัดภาพบนกลุ่มสาธารณะ 
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม “หัด Street” ที่เกิดขึ้นหลังจากกลุ่ม Street Photo Thailand มีจุดประสงค์
เหมือนกันคือเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ชื่นชอบในภาพสตรีท และใช้แพลตฟอร์มกลุ่มสาธารณะ



245 
 
เหมือนกัน แต่โครงสร้างสมาชิกนั้นต่างกันที่ประกอบไปด้วยแอดมิน และสมาชิกทั่วไปนั่น ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนทั่วไปที่ชื่นชอบและถ่ายภาพสตรีทเท่านั้น อย่างไรก็ตามกลุ่ม Street Photo Thailand มีความ
เหมือนคอลเลกทีฟช่างภาพสตรีทกลุ่มอื่น ๆ ทั่วโลก ที่มีการรวมตัวของช่างภาพและใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์เป็นพ้ืนที่ในการเผยแพร่ผลงานรวมทั้งคัดกรองภาพของสมาชิกทั่วไปที่เข้าร่วม แต่อาจมีความ
แตกต่างกับบางกลุ่มในเรื่องแพลตฟอร์มที่เลือกใช้ เช่น คอลเลกทีฟ “Hardcore Street Collective” 
ที่เลือกใช้ฟลิกเกอร์ (Flickr) รวมทั้งการไม่จำกัดสัญชาติของศิลปินช่างภาพที่เป็นสมาชิก ในขณะที่ 
Street Photo Thailand นั้นจำกัดแค่ศิลปินช่างภาพคนไทยเท่านั้น 

นอกจากนี้สมาชิกของกลุ่ม Street Photo Thailand ทั้งศิลปินช่างภาพและสมาชิก
ทั่วไปมีการรับรู้อัตลักษณ์ต่อตนเอง ในฐานะสมาชิกกลุ่ม Street Photo Thailand ว่าเป็น “ผู้ที่มี
ความชื่นชอบในภาพถ่ายสตรีท” และถ่ายเพื่องานอดิเรก “ไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพ” ถ่ายภาพเพื่อ
ต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างและเป็นกิจกรรมคลายความเครียดจากการทำงานหรือชีวิตประจำวัน 
และมองว่าผู้ที่ชอบถ่ายภาพสตรีทหรือช่างภาพสตรีทนั้น มีความช่างสังเกตสูง มีมุมมองการถ่ายที่โดด
เด่น สอดคล้องกับ Woodward (1997, อ้างถึงใน อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546) ที่อธิบายว่าอัตลักษณ์
คือความเป็นปัจเจกที่ เชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม (Social Aspect) ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้
สัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) ส่วนในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับมิติภายในความเป็นตัวตน 
นอกจากนี้สมาชิกมีการรับรู้อัตลักษณ์ของช่างภาพสตรีท ซึ่งเป็นอัตลักษณ์จากการจินตนาการมุมมอง
ของคนภายนอกนั้นเป็นไปในเชิงลบ เช่น เป็นคนมีฐานะที่มีเวลาว่าง สอดคล้องกับแนวคิดของ Mead 
(1934) ได้อธิบายว่า ความเช่ือมต่อระหว่างกันทีภ่าพลักษณ์ของเราที่มีต่อตนเอง และความสามารถใน
ตัวบุคคลที่จินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อื่นต่อภาพลักษณ์นั้น เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกันระหว่างภายใน (Internal) และภายนอก (External) ถึงแม้ว่าอัตลักษณ์คือสิ่งที่ถูกสร้าง
จากบริบททางสังคม แต่จะต้องผ่านขั้นตอนการคิดของปัจเจกที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโลกทาง
สังคมด้วย การปฏิสัมพันธ์ผ่านสัญลักษณ์จะทำให้จิต (Mind) ซึมซับตัวตนใหม่และกลายเป็นตัวตนที่มี
วุฒิภาวะ ทำให้สังคมมีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของการกำหนดมนุษย์เช่นกัน ผู้วิจัยพบว่าการ
เข้ามาชุมชนแห่งนี้ของสมาชิก จึงอาจต้องมีการละทิ้งอัตลักษณ์เดิมบางอย่าง เช่น การเข้าใจในวิธีการ
ถ่ายภาพสตรีทในแบบเดิม เมื่อเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม จึงพบวิธีคิดชุดใหม่ ซึ่งสมาชิกอาจ
ต้องเรียนรู้และยอมรับ เกิดการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ คือการถ่ายภาพสตรีทในวิธีคิด “ถ่ายในที่
สาธารณะ ไม่จัดฉาก และมีความคิดสร้างสรรค์” อันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มที่ได้หลอมรวมเข้ามาสู่
ตัวตนเดิมของสมาชิก สำหรับสมาชิกที่ไม่ยอมรับ แสดงออกผ่านการออกจากกลุ่มหรือการหาพื้นที่  
โพสต์ภาพอ่ืน ๆ ต่อไป  
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2)  ทัศนะต่อตนเอง (Self) ที่ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์กลุ่ม 
การรับรู้อัตลักษณ์ต่อตนเองเกิดจากการสื่อสารภายในจิตใจ ( Internal) หรือ I ใน

แนวคิดของ Mead ส่วนความคิดเกี่ยวกับมุมมองต่อช่างภาพสตรีทจากบุคคลทั่วไป จึงเป็น
ความสามารถในตัวบุคคลที่จินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อื่นต่อภาพลักษณ์ (External) หรือ 
Me ในแนวคิดของ Mead โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสองกลุ่มมีทัศนะที่สอดคล้องกันว่าบุคคลทั่วไป
ภายนอกอาจมองช่างภาพสตรีทในเชิงลบ เนื่องจากลักษณะการถ่ายของภาพประเภทนี้มักเกิดเป็น
ประเด็นข้อถกเถียงในสังคมกับคนที่ไม่มีความเข้าใจอยู่บ่อยครั้ง เช่น ประเด็นมารยาทในการถ่าย 
วัฒนธรรมที่คนไม่คุ้นชินกับการถูกถ่าย หรือการกังวลความเป็นส่วนตัวของผู้คน การเดินสำรวจเพื่อ
ถ่ายความเป็นไปของสังคมในที่สาธารณะ พื้นฐานของการสร้างงานที่อยู่บนพื้นที่สาธารณะนี้จึงเป็นสิ่ง
ที่หลีกเลี่ยงการปะทะกันในเรื่องของวัฒนธรรม ความคิดของผู้คนต่อสิ่งนั้น ๆ ไม่ได้ การถ่ายภาพ
สตรีทจึงเปรียบเสมือนศิลปะร่วมสมัยที่มีความท้าทายวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี จารีต ซึ่ง
เป็นสิ่งที่เป็นปัจเจก เป็นความคิดของแต่ละคน ที่ส่งผลต่อการยอมรับในเรื่องต่าง ๆ ของคนไม่เท่ากัน 
(อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล, 2565) สอดคล้องกับแนวคิดของ Foucault ที่กล่าวว่า ความเป็นปัจเจกเป็น
ผลของวาทกรรม (Discourse) และปฏิบัติการทางวาทกรรม มนุษย์จะนิยามตนเองตามความรู้ที่ถูก
ผลิตออกมา และปฏิบัติการทางสังคมที่ต่อเนื่องจากความรู้นั้น (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546, น. 51) 
ดังนั้นบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายสตรีทย่อมมีท่าทีการตอบสนองต่อช่างภาพสตรีทที่
แตกต่างจากที่คนเข้าใจในภาพสตรีท ที่อาจจะมองช่างภาพสตรีทนั้นดูเท่ มีความช่างสังเกตสูง มี
ความสามารถในการใช้ไอเดียสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้มีมุมมองที่แปลกน่าสนใจได้ เป็นต้น 

จากการตระหนักถึงมุมมองของบุคคลทั่วไปที่มองภาพลักษณ์ของช่างภาพสตรีทใน
เชิงลบ ส่งผลให้สมาชิกทั้งศิลปินช่างภาพและสมาชิกทั่วไปสร้างอัตลักษณ์ร่วมอันเป็นความรู้สึกสำนึก
ร่วมที่แสดงออกผ่านความต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของช่างภาพสตรีท (Street Photographer) 
ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายสตรีทและสร้างความเข้าใจว่าการถ่ายภาพสตรีท คือการ
สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างหนึ่งที่มากกว่างานอดิเรก การสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่ต้องอาศัยมุมมอง
ช่างภาพ การใช้เทคนิคในการเล่าเรื่องราวผ่านภาพ โดยที่องค์ประกอบศิลป์ของภาพนั้นต้องสวย
น่าสนใจ สอดคล้องกับ กีรติ บุญเจือ (2522) กล่าวว่า นิยามโดยทั่วไปของศิลปะที่ครอบคลุมภาพถ่าย 
คือ จินตนาการและการใช้ทักษะสร้างความหมายและความงาม  

อีกทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิรวรรณ นันทพงศ์ และกาญจนา แก้วเทพ 
(2554) ศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มนักเต้นบีบอย พบว่าอัตลักษณ์ของนักเต้นบีบอยที่ชื่นชอบการเต้นรำ
ด้วยท่าทางที่แปลก ด้วยการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นอัตลักษณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
และพัฒนาในสังคมไทย ระยะแรกถูกมองว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นมั่วยา ต่อมากลุ่มวัฒนธรรมนักเต้นบีบอยได้
พยายามต่อสู้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในมุมบวกเพ่ิมขึ้น โดยใช้การสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ทั้งวัจนภาษา 
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เช่น ภาษาพูดที่ไม่มีคนนิยมใช้ การตั้งฉายา การใช้เพลง รวมถึงอวัจนภาษา เช่น เสื้อผ้า ภาษาท่าทาง 
การเต้น การแสดงออกในที่สาธารณะ ทั้งหมดนี้เพื่อสื่อความหมายให้สังคมมองว่า กลุ่มวัยรุ่นนี้เป็น
กลุ่มนักเต้นที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากการ
เต้นแบบอื่น ๆ (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 11-78) 

นอกเหนือจากภาพลักษณ์ที่ดีของช่างภาพสตรีท อัตลักษณ์ร่วมที่สมาชิกทั้งสองกลุ่ม
สร้างยังรวมไปถึงภาพลักษณ์ของกลุ่ม Street Photo Thailand ที่แสดงออกด้วยการสร้างสรรค์
ภาพถ่ายสตรีทให้ได้ระดับคุณภาพ “ภาพที่ดี” ของสมาชิกทั่วไป ควบคู่กับการคัดกรองภาพที่เข้มข้น
โดยแอดมิน ซึ่งสมาชิกต่างรับรู้บทบาทของการเป็นแอดมินและสมาชิกทั่วไป จากการปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม ศิลปินช่างภาพมองตนเองเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในภาพถ่ายสตรีทใน
ระดับที่ให้คำแนะนำ ช่วยวิจารณ์ภาพถ่ายสมาชิกทั่วไปได้ อีกทั้งเป็นหัวหอก ที่ดูแลความเรียบร้อย จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกลุ่ม ในส่วนของสมาชิกทั่วไปมีการรับรู้ตัวตนโดยการมองว่าตนเป็น
เพียงช่างภาพมือสมัครเล่นที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพสตรีท แต่ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอ โดยตีความ
จากการเปรียบเทียบผลงานภาพถ่ายของตนที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากแอดมินกับผลงานภาพถ่ายของ
สมาชิกคนอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติและเผยแพร่บนกลุ่ม เมื่อเข้ามาในกลุ่มแล้วจึงตระหนักได้จากการดู
ภาพถ่ายของสมาชิกคนอื่น ๆ และถ่ายตามจากที่ตนเรียนรู้จากในกลุ่มอันเป็นสถานการณ์ตรงหน้าที่ได้
ประสบเพ่ือให้ภาพถ่ายของตนได้การยอมรับและได้รับการอนุมัติจากแอดมินในที่สุด  

สอดคล้องกับการให้ความหมายของ Tajfel (1972) อธิบายอัตลักษณ์ทางสังคมว่า 
เป็นองค์ประกอบที่กระทำต่อตัวเราจนเกิดทัศนะที่มีต่อตนเอง (Self-Concept) เพราะการที่บุคคลจะ
เข้าใจตนเอง ประเมินค่าตนเอง รวมถึงความสามารถที่เราใช้แสดงตัวตนและสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ 
นั้นถือเป็นพัฒนาการของอัตลักษณ์ทางสังคมที่บุคคลได้มาจากการเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกกลุ่ม
สังคมนั้น (Tajfel, 1972, อ้างถึงใน วิไลวรรณ จงวิไลเกษม , 2551, น. 37) อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546) ได้กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์บุคคล (Personal Identity) คือการที่ปัจเจก
บุคคลมองความสัมพันธ์ตัวเองกับกลุ่มแล้วนิยามความหมายของตัวเองต่อการเป็นสมาชิกกลุ่มนั้น ซึ่ง
ปัจเจกบุคคลมักจะรับเอาอัตลักษณ์ของกลุ่ม (Social Identity) ที่ตนเป็นสมาชิกมาเป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเองด้วย สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม Street Photo Thailand จึงนิยามตนเองว่าเป็นเพียงผู้ที่ชื่นชอบ
การถ่ายภาพสตรีท จากการมีส่วนร่วมโพสต์ภาพและกิจกรรมออฟไลน์ของกลุ่ม การมีผลงานภาพถ่าย
ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกและความผูกพันที่มีต่อกลุ่ม ส่งผลต่อการรับรู้  
อัตลักษณ์และมีส่วนในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมผ่านคุณค่าที่สร้างร่วมกันที่แสดงออกมาของกลุ่มคนที่
รักการถ่ายภาพประเภทสตรีทอันเป็นศิลปะภาพถ่ายประเภทหนึ่ง การเข้ามาปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่องในการโพสต์ภาพ เพื่อผลักดันให้กลุ่มเป็นพื้นที่แสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายสตรีทในไทย และ
เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ภาพถ่ายสตรีทร่วมกันที่ยังคงดำเนินกิจกรรม (Active) อย่างยั่งยืนตอ่ไป  
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปฐมา บริรักษ์ (2551) ศึกษา “การสร้างความหมาย
เชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลีผ่านการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์บนชุมชนเว็บบล็อกในเว็บไซต์ 
www.exteen.com” พบว่า พฤติกรรมบริโภคข้อมูลข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ และลักษณะ
การใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์นอกจากจะตอบสนองความต้องการรับรู้ของตนเองแล้ ว ยังพบว่า
ผู้ใช้งานนิยมใช้ข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่ต่อโดยเป็นการสื่อสารระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งถ่ายทอด
ผ่านเว็บบล็อก การบริโภควัฒนธรรมถือเป็นการกระทำผ่านการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ โดยเมื่อเข้า
ไปอัพเดทข้อมูลในเว็บบล็อกอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสานความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใช้เว็บบล็อกและ
สะท้อนการรับรู้ต่ออัตลักษณ์ของกลุ่มให้ดำรงอยู่ได้ การใช้ประโยชน์จากเว็บบล็อกจะช่วยในเรื่องของ
การดำรงอยู่ได้ด้วยการมีสมาชิกที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นและเกาหลี ที่ผู้ใช้งานมักมีการพูดคุย 
สื่อสารกันอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับวัฒนธรรมในกลุ่มตน เช่น เรื่องของภาษา เรื่องของศิลปิน การ 
คอสเพลย์ อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากเว็บบล็อกในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด ระหว่าง
บุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของสัญลักษณ์ระหว่างกัน ดังที่ศิลปินช่างภาพได้ใช้
ประโยชน์ของกลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก สร้างชุมชนออนไลน์ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
“สื่อสารแนวทางการถ่ายภาพถ่ายสตรีท” อันเป็นสัญลักษณ์ ที่เหล่าสมาชิกเข้ามาโพสต์แลกเปลี่ยนกัน
อย่างต่อเนื่อง สะท้อนการรับรู้อัตลักษณ์จากการเข้ามาปฏิสัมพันธ์ในสังคม และเกิดการสร้าง  
อัตลักษณ์ร่วมเพื่อให้กลุ่มยังเป็นพื้นที่ที่สมาชิกต่างเข้ามาปฏิสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพถ่ายที่ตนชื่นชอบ
ได้ต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Delanty (2003) ที่อธิบายว่า ชุมชนแบบใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่
แต่เกี่ยวกับสัมพันธ์ในลักษณะของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอัตลักษณ์  อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Blackshaw (2010) ที่ เสริมว่า ชุมชนแบบใหม่เป็นพื้นที่แห่งการบริ โภคความหมายเพื่อแสดง 
อัตลักษณ์ “ฉันคือใคร” ผู้คนพยายามสร้างความเหมือนและความต่างออกจากัน และหันมารวมกลุ่ม
ในประเด็นที่ตนเองสนใจ ซึ่งการรวมกลุ่มนี้มีการพัฒนาไปได้เรื่อย ๆ ตามความสนใจที่หลากหลาย 
และภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะสนทนาพูดคุยเฉพาะประเด็นที่สนใจนั้น (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 
11-26) 

โดยสรุปการเกิดขึ้นของกลุ่ม Street Photo Thailand แสดงให้เห็นถึงกลุ่มคนที่
สร้างสรรค์งานศิลปะภาพถ่ายและเข้าถึงงานศิลปะได้นั้น ไม่จำกัดอยู่กลุ่มคนเฉพาะชนชั้นสูงอีกต่อไป 
แต่สามารถรวมกลุ่มกันได้เพียงแค่มีความสนใจในประเด็นบางอย่างร่วมกัน (Common Interest) ซึ่ง
ส่วนนี้ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของกลุ่ม ความสนใจและรักในการถ่ายภาพสตรีทของศิลปินช่างภาพ
แสดงออกผ่านการสร้างพื้นที่ร่วมกันอันเป็นรูปแบบของชุมชนในจินตนาการของทุกคนที่ชื่นชอบใน
ภาพถ่ายสตรีทเหมือนกัน ชุมชนเป็นพื้นที่แห่งความหมายที่ประกอบสร้างขึ้นตามแต่ละชุมชนเป็นผู้
กำหนด ที่ในบางคราวได้ขยายออกไปทำกิจกรรมในโลกจริงด้วยไม่ต่างจากชุมชนแบบดั้งเดิม สื่อใหม่
ในที่นี้คือกลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก ยังทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ต่างพื้นที่
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เข้าด้วยกัน โดยผ่านการสื่อสารแบบตอบโต้ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ขยายฐานของสังคม เช่น การ
ขยายสมาชิก การสร้างกิจกรรมใหม่ มากกว่านั้นหากสมาชิกรับรู้ชุมชนในความหมายบวก ก็จะส่งผล
ต่อการมองชุมชนในแง่ดี และสามารถประกอบสร้างความหมายของชุมชนและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน
ชุมชนได้ด้วย 
 

5.3 ข้อจำกัดในการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีการศึกษาด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมออฟไลน์หรือในโลกแห่ง
ความเป็นจริง ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการของกลุ่ม แต่ในช่วงเก็บข้อมูลสัมภาษณ์นั้นเป็นช่วงที่ศิลปิน
ช่างภาพยังไม่มีกิจกรรมที่จะจัด ต่อเนื่องมาถึงช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ได้ยกเลิกบาง
กิจกรรมไป 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1)  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการดำเนินการวิจัยครั้ง
ต่อไป ผู้วิจัยอาจวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่ไปด้วยเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การโพสต์ภาพและถูกคัดกรองภาพบนกลุ่มสาธารณะ ของสมาชิกทั่วไปในจำนวนที่มากนี้เพื่อทำความ
เข้าใจการเพิ่มฐานสมาชิกของชุมชนประเภทนี้นั้นมีปัจจัยอื่นใดอีกบ้างที่ทำให้ผู้ใช้อยากเข้ามามีส่วน
ร่วมในการโพสต์ภาพบนกลุ่มนี้ และทำให้ทราบว่าสมาชิกส่วนใหญ่นั้นเข้าใจความหมายของสิ่งที่กลุ่ม
หรือชุมชนต้องการจะสื่อสารในทิศทางเดียวกันมากน้อยเพียงใด เพื่อที่ผู้ที่สร้างชุมชนออนไลน์นั้นจะ
สามารถปรับใช้ในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนได้ 

2)  งานวิจัยนี้เป็นงานที่วิเคราะห์เฉพาะกลุ่มสาธารณะ ภายใต้แฟนเพจเฟซบุ๊ก ในบริบทของ
การสร้างความหมายและสัญลักษณ์ โดยวิธีการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ในการดำเนินการวิจัยครั้ง
ต่อไป ผู้วิจัยอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการรับรู้ของกลุ่มโดยศิลปินช่างภาพที่ก่อตั้งกลุ่ม 
และปัจจัยที่กดเข้าร่วมของสมาชิกทั่วไป 

 

5.5 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1)  เนื่องจากกลุ่ม Street Photo Thailand มีเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ม จึงควรสร้างสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นพวกพ้อง เช่น โลโก้ 
(Logo) ประจำกลุ่ม เครื่องหมาย หรืออุปกรณ ์ที่แสดงให้คนภายนอกสามารถจดจำภาพลักษณ์กลุ่มได้ 
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2)  กลุ่ม Street Photo Thailand เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถกดเข้าร่วมเป็น
สมาชิกและโพสต์ภาพถ่ายสตรีทของตนเองเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม หากมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อเพิ่ม
ความท้าทาย เช่น โจทย์การถ่ายภาพประสัปดาห์ หรือ การกำหนดธีมการถ่ายภาพ อาจจะช่วยให้
สมาชิกทั่วไปรู้สึกอยากติดตามร่วมสนุกและเข้าร่วมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

3)  การจัดนิทรรศการภาพถ่ายส่วนใหญ่เป็นการจัดของกลุ่มศิลปินช่างภาพ หากกลุ่มสามารถ
เพิ่มความเข้มข้นจากการคัดภาพลงอินสตาแกรม เป็นการจัดนิทรรศการผลงานที่โดดเด่นของสมาชิก
ทั่วไป จะสามารถสร้างความนิยมของกลุ่ม และสร้างกระแสภาพถ่ายข้างถนนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

4)  เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมออฟไลน์ เช่น การจัดการประกวด และการจัดแสดง
นิทรรศการภาพถ่ายจำเป็นต้องใช้ทุนในการจัดกิจกรรม หากกลุ่มสามารถเพิ่มแพลตฟอร์มออนไลน์
ด้วยสร้างเนื้อหาบนช่องทางยูทบู (YouTube) อาจช่วยให้กลุ่มเป็นที่สนใจและดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามา
สนับสนุน (Sponsors) ได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนวงการศิลปะตามจุดประสงค์ของกลุ่มสามารถเกิดขึ้น
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

5)  หากศิลปินช่างภาพสามารถให้ฟีดแบค (Feedback) นอกเหนือจากการพิมพ์คำว่าแอพ
พรูฟ กับผลงานภาพถ่ายสมาชิกทั่วไปได้ จะช่วยสร้างแรงจูงใจและความภูมิใจให้กับสมาชิกทั่วไป ใน
การกลับมาโพสต์ภาพอย่างต่อเนื่อง สมาชิกที่เข้ามาใหม่จะสามารถเรียนรู้จากฟีดแบคเหล่านี้ รวมทั้ง
ความผูกพันที่มีต่อกลุ่มจะส่งผลต่อการร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ในการเป็นพื้นที่แสดงผลงานศิลปะ
ภาพถ่ายสตรีท และภาพลักษณ์ของช่างภาพสตรีทที่ดีที่สมาชิกอยากสร้างร่วมกัน 
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