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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื�อง “การน�าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในสื�อออนไลน์ กับการถ่ายทอด
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
วัตถุประสงค์ที�จะศึกษาการน�าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยที�ปรากฏอยู่ในสื�อออนไลน์ว่ามีลักษณะ 
รูปแบบ และวิธีการอย่างไรในการน�าเสนอ ผ่านสื�อออนไลน์ที�มีความแตกต่างกันสามประเภท อันได้แก่ 
เพจ facebook ชมรมมือใหม่หัดถ่ายรูป...ให้ดูสวย Instagram และเวปไซต์ ทั�งยังศึกษาถึงการมีส่วนช่วยใน
การถ่ายทอดและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้วิจัยใช้วิธีเกบ็ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื� อหาเกี�ยวกับ
ลักษณะของภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยและข้อความในการน�าเสนอในสื�อออนไลน์ และจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากนักวิชาการ ผู้เชี�ยวชาญ ช่างภาพ ช่างภาพที�มีช่องสื�อออนไลน์ 
รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี�ยวข้องในแวดวงศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ผลวิจัยพบว่า การน�าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในสื�อออนไลน์ มีข้อจ�ากัด รูปแบบและ
วิธกีารที�ไม่แตกต่างกนัมากนัก อนัเนื�องมาจาก สื�อออนไลน์ทั�ง สามสื�อ ได้แก่ เพจ facebook ชมรมมือใหม่
หัดถ่ายรูป...ให้ดูสวย Instagram และเวปไซต์ มีข้อจ�ากัดที�ใกล้เคียงกัน ทั�งในส่วนของการเข้าชมภาพ การ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก หรือในฐานะผู้ติดตาม อันเป็นข้อแม้ของแต่ละสื�อ ในส่วนของรูปแบบการน�าเสนอ
พบว่า ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยที�ถูกเผยแพร่ส่วนใหญ่เป็นภาพศิลปวัฒนธรรมไทยแบบดั�งเดิมซึ�ง
ช่างภาพจะไม่นิยมแต่งเติม ตัดต่อ หรือเซ็ทฉากเพื�อถ่ายภาพ และเลือกใช้วิธีการเขียนข้อความบรรยาย
ภาพประกอบเพื�อให้เกิดความเข้าใจมากขึ�นกับผู้เข้าชม 
 ทั�งนี�ผลการวิจัยยังพบว่า นอกจากนี�ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยยังสามารถถ่ายทอดเรื�องราว
ทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีดังที�ประกฎเรื�องราวเหตุการณ์ต่างๆที�เป็นเรื�องราวในประวัติศาสตร์และ
ถูกบันทึกไว้เป็นภาพถ่าย รวมไปถึงภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยดังจะเหน็ได้จาก เมื�อมีการน�าเสนอภาพถ่ายที�เกี�ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย กจ็ะเกิดกระแสความ
สนใจของผู้ที�ได้พบเห็น เป็นการกระตุ้นให้เกิดความหวงแหนถึงรากเหง้าของความเป็นไทย เพื�อให้
ศิลปวัฒนธรรมไทยยังคงอยู่ควบคู่ไปกับชนชาติไทย  
 
 
 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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1. ที�มาและความส�าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบันมีการน�าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในสื�อออนไลน์เป็นจ�านวนมาก  โดยสื�อ
ออนไลน์ที�ช่างภาพส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ประกอบไปด้วย เพจ facebook Instagram และเว็บไซต์ โดย
ภาพถ่ายศิลปะวัฒนธรรมไทยที�ถูกน�าเสนอในสื�อออนไลน์มีด้วยกันหลากหลายประเภท หลายแขนง และมี
ที�มาที�ไปด้านประวัติความเป็นมาแตกต่างกันและในการน�าเสนอภาพถ่ายของช่างภาพในเรื�องของรูปแบบ
และวิธีการกม็ีความแตกต่างเช่นเดียวกันจึงมีความน่าสนใจที�จะศึกษาในเรื�องของรูปแบบและวิธีการ
น�าเสนอ ทั�งนี�ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย ยังมีการถ่ายทอดเรื�องราวต่างๆที�น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิต 
ภมูิปัญญา ท้องถิ�น ชุมชน และประวัติศาสตร์ที�ปรากฏอยู่ในภาพ ท�าให้เกดิการน�าไปสู่การศึกษาค้นคว้าถึง
ความส�าคัญของภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยว่าสามารถถ่ายทอดถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยได้จริงหรือไม่
และมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างไรบ้าง เพื�อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที�สนใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไปในอนาคต 

 
2. วตัถุประสงคก์ารวิจัย 

�. ศึกษาการน�าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในสื�อออนไลน์ 
2. ศึกษาการถ่ายทอดและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยจากภาพถ่ายในสื�อออนไลน์ 

 

3.ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเรื�อง “การน�าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในสื�อออนไลน์กับการถ่ายทอดและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที�แบ่งเป็นสองขั�นตอน โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื� อหา (Content Analysis) จากการศึกษา รูปแบบวิธีการในการน�าเสนอภาพถ่าย
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั�งใน ทั�ง Facebook Instagram และ เว็บไซต์การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย และการ
สมัภาษณ์เชิงลึกเกี�ยวกบั (In-Depth Interview) จากช่างภาพที�น�าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในสื�อ
ออนไลน์ รวมถึง นักวิชาการ ผู้เชี�ยวชาญ และผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องในแวดวงศิลปวัฒนธรรมไทยและผู้ที�มี
ส่วนเกี�ยวข้องในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย แล้วท�าการวิเคราะห์ ประมวลผล และน�าเสนอผลการวิจัย 
 

4. สรุปผลและอภิปรายผล 

 4.� สรุปผล 
 �.การน�าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในสื�อออนไลน์ มีรูปแบบ และวิธีการที�ไม่แตกต่างกัน
มากนัก โดยในส่วนของรูปแบบ และวิธีการในการน�าเสนอ ช่างภาพส่วนใหญ่จะน�าเสนอภาพถ่าย
ศิลปวัฒนธรรมไทยที� เป็นแบบดั� งเดิม ไม่ตกแต่ง หรือดัดแปลงภาพ โดยให้เหตุผลว่าภาพถ่าย
ศิลปวัฒนธรรมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองอยู่แล้วจึงไม่จ�าเป็นต้องปรับแต่งอะไรมากนัก และใช้
การเขียนข้อความบรรยายเพื�อเพิ�มความน่าสนใจให้กับภาพ  
  2.ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยสามารถถ่ายทอดเรื�องราวต่างๆที�ปรากฏขึ�นในภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น 
วิถีชีวิต ชุมชน ท้องถิ�น และประวัติศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

796



โดยหลังจากมีการเผยแพร่ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านสื�อออนไลน์ ได้เกิดกระแสความสนใจของผู้คน
จนน�ามาซึ�งการศึกษาถึงความส�าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ น�าไปสู่กระบวนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง 
 4.2 อภิปรายผล 

 ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย ที�ปรากฏอยู่ในสื�อออนไลน์โดยการน�าเสนอของช่างภาพด้วย
รูปแบบและวิธกีารต่างๆผ่านสื�อออนไลน์ เป็นปรากฏการอย่างหนึ�งที�มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื�อง จากเมื�อ
ครั�งอดีตนับตั�งแต่สื�อออนไลน์ยังไม่แพร่หลายนัก จนมาถึงปัจจุบัน ที�สื�อออนไลน์วนเวียนอยู่ในชีวิตประจ�า
วันของมนุษย์ ท�าให้เกิดการรับรู้ในสิ�งที�พบเห็น จนเกิดเป็นค�าถามที�ว่า สิ�งเหล่านั�นคืออะไร ภาพถ่าย
ศิลปวัฒนธรรมไทยถือเป็นอกีสิ�งหนึ�งที� ท�าให้ผู้ใช้สื�อออนไลน์ที�ได้พบเหน็ ได้เปิดการรับรู้มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็น ในเรื�องความสวยงาม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึงประวัติศาสตร์ต่างๆ ที�
เกิดขึ� นในอดีต ในด้านความสวยงาม ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย ถือเป็นภาพอีกแนวหนึ�งที�มีความ
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ต่างจากภาพแนวอื�นๆที�ปรากฏให้เหน็ อาทเิช่น ภาพแนว แลนด์ส
เคป ภาพนู๊ด หรือภาพแนวพล๊อตเทต เป็นต้น แต่สิ�งที�ท �าให้ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมแตกต่างและมีความ
เป็นอัตลักษณ์กคื็อ ความงดงามที�มาจากท้องถิ�น พื� นที� และภมูิภาคที�แตกต่างกัน ท�าให้ในด้านของความ
สวยงาม ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย มีความหลากหลาย และน่าสนใจอย่างมาก 

 รูปแบบและวิธีการในการน�าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในสื�อออนไลน์ มีความ
ใกล้เคียงกัน แต่ในส่วนของข้อจ�ากัดและเงื�อนไขแต่ละสื�อออนไลน์จะมีความแตกต่างกันไป เช่น เงื�อนไข
การที�จะต้องมี Facebook หรือ Instagram ส่วนตัวก่อนจึงจะสามารถแอดเพื�อนหรือเข้ากลุ่มเป็นสมาชิกใน
กลุ่มหรือชมรมได้ ในส่วนของรูปแบบและวิธีการในการน�าเสนอ ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่ที�
ปรากฏอยู่ในสื�อออนไลน์นั�น ช่างภาพผู้น�าเสนอผลงาน จะไม่นิยมต้องแต่งภาพให้เกินจริง จะเน้นความ
เป็นธรรมชาติเพื�อถ่ายทอดอามรมณ์และความสมจริงที�สุดให้กบัผู้ที�ได้พบเหน็ 

 ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย ยังถ่ายทอดเรื�องราวเกี�ยวกับวิถีชีวิตได้เป็นอย่างดี ตั�งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ภาพถ่าย ชาวนาร่วมแรงร่วมใจกันลงแขกเกี�ยวข้าว จนพัฒนามาเป็น ชาวนาใช้รถเกี�ยวข้าว 
ย่อมสะท้อนให้เหน็ถึงสภาพสังคมและวิถีชีวิตที�เปลี�ยนไป ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่เพียงแต่บอกเล่า
เรื�องราววิถีชีวิต แต่ยังเป็นส่วนหนึ�งในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที�ดีและเหมาะสมกับวิถีของแต่ละ
ชุมชนนั�นๆ  

 จะเหน็ว่า ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่เพียงแต่จะสื�อสารกับผู้ที�ได้พบเหน็ แต่ยังสามารถ
บอกเล่าเรื�องราวที�ปรากฏในภาพได้เป็นอย่างดี และหากผู้ที�ได้พบเหน็เคยมีประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที�ปรากฏในภาพ กจ็ะยิ�งสมัผัสอารมณ์ความรู้สกึของภาพได้มากขึ�นอกีด้วย 

 ศิลปวัฒนธรรมไทยในอดีตเป็นสิ�งที�ถูกมองว่า เป็นเรื�องละเอยีดอ่อนและเข้าใจยาก เพราะการ
จะเข้าใจได้ถึงแก่นแท้ของศิลปวัฒนธรรมไทย ประเภทใด หรือแขนงใด ได้แบบรู้แจ้งเห็นจริง นั�นไม่ใช่
เรื�องง่าย จะต้องศึกษาอย่างตั�งใจและได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้จริง หรือครูบาอาจารย์ผู้เชี�ยวชาญเท่านั�น 
จึงจะนับได้ว่าเข้าใจในเรื�องราวของศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริง แต่ในปัจจุบัน การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ไม่ได้มีความยากล�าบากมากดั�งเมื�อครั�งอดีต ผู้คนที�สนใจสามารถหาข้อมูลได้จากหลายๆสถานที�โดย
ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปสอบถามผู้เชียวชาญ หรือเสยีเวลาไปกับการลงพื�นที� ด้วยสภาพสงัคมและ
เทคโนโลยีที�มีความเอื�ออ�านวยในทุกด้านจึงท�าให้เกิดการเรียนรู้ที�ง่ายขึ�น  
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 การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านภาพถ่าย เป็นสิ�งที�เกิดขึ�นมานานนับตั�งแต่มีระบบการ
เรียนการสอนเกิดขึ� น โดยภาพที�ใช้ประกระกอบการเรียนการสอน โดยส่วนใหญ่จะมีเรื� องราวของ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีแฝงอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาพ ชาวนาเกี�ยวข้าว ภาพการแห่นางแมวของฝน ภาพ
พระเดินรับบิณฑบาตร กล้็วนแล้วแต่เป็นภาพที�เคยปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนมาแล้วทั�งนั�น ดังนั�นภาพถ่าย
ศิลปวัฒนธรรมไทยที�ช่างภาพน�ามาเสนอผ่านสื�อออนไลน์จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ�งการ
เรียนรู้ในที�นี�  อาจเกิดขึ�นได้ หลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น หากมีผู้ไม่เคยเห็นประเพณีบุญบั�งไฟมาก่อน แล้ว
มีโอกาสได้เห็นภาพถ่ายประเพณีบุญบั�งไฟ แล้วเกิดความสงสัยว่าศิลปวัฒนธรรมประเภทนี�มันคืออะไร ก็
จะเริ�มศึกษาหาความรู้เพิ�มเติม อาจจะแสดงความคิดเห็น เพื�อถามช่างภาพที�น�าเสนอ หรือจะค้นหาใน
อินเตอร์เน็ต กล้็วนแล้วแต่เป็นการเรียนรู้ทั�งสิ�น  

 ทั�งนี�  การเรียนรู้ ยังสามารถแบ่งได้เป็นทั�งในส่วนของวิชาการและวิชาชีพ ที�จะเห็นได้ว่า 
สามารถพัฒนาควบคู่ไปด้วยกันได้ ในส่วนของด้านวิชาการ สามารถจัดตั�งองค์กรหรือสถาบันที�ให้ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ�นขึ� น เพื� อถ่ายทอดความรู้ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ�น
เพื�อให้เกิดการเรียนรู้ ที�ถูกต้องไม่บิดเบือน หรือในส่วนของด้านวิชาชีพ ที�เป็นการน�าศิลปวัฒนธรรมมา
สร้างอาชีพ สร้างมูลค่า และสร้างเป็นผลิตภัณฑข์องชุมชนที�มีอตัลักษณ์ที�น่าสนใจ  

 ดังนั�นการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทยจากภาพถ่ายในสื�อออนไลน์จึงเป็นเรื�องที�มีอยู่ในปัจจุบัน 
แต่ทั�งนี� ทั�งนั�น ต้องมาจากภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยที�ไม่ได้มีการบิดเบือนข้อมูลจนท�าให้เกิดความ
คลาดเคลื�อน อันน�ามาสู่การเรียนรู้ที�ผิดๆ การมีผู้เชี�ยวชาญ หรือนักวิชาการที�มีองค์ความรู้ที�ถูกต้อง ย่อม
เป็นสิ�งจ�าเป็นที�จะก่อให้เกดิการเรียนรู้ที�สมบูรณ์ ครบถ้วนที�สดุ 

 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ท �าได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ค้นคว้า การส่งเสริมให้
ทุกคนเห็นคุณค่า รณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความส�าคัญ การส่งเสริมและ
แลกเปลี�ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ การสร้างทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจว่าทุก
คนมีหน้าที�เสริมสร้าง ฟื� นฟู และการดูแล จัดท�าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรม ก็ล้วน
แล้วแต่เป็นวิธกีารที�ดี 

 ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยที�ถูกน�าเสนอในสื�อออนไลน์นับเป็นการแสดงถึงการมีอยู่ของ
ศิลปวัฒนธรรมนั�นๆ บางศิลปวัฒนธรรมที�หลายคนอาจจะไม่เคยเหน็หรือเคยเหน็เมื�อครั�งอดีต แต่กลับมา
ปรากฏอยู่บนสื�อออนไลน์ผ่านภาพถ่าย ท�าให้เกิดการกระตุ้นในส่วนของการผลิตซ��า การย��าเตือนถึง สิ�งที�
เกิดขึ� นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เมื�อมีผู้พบเห็นและให้ความสนใจ ก็น�ามาซึ� งการค้นหาวิธีที�จะท�าให้
ศิลปวัฒนธรรมนั�นคงอยู่ ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยที�จะช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้นั�น จะต้อง
เป็นภาพที�ไม่แสดงออกถึงการบิดเบือน ผิดจารีตประเพณี หรือสร้างความแตกแยกให้กบัคนในสังคม การ
น�าเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยของช่างภาพถือเป็นอี กแนวทางหนึ� งในการช่วยอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

5.ขอ้เสนอจากการวิจัย 
1. งานวิจัยชิ�นนี� เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที�มุ่งศึกษาเชิงลึกในมิติด้านการน�าเสนอ ถ่ายทอด และ

การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านภาพถ่ายในสื�อออนไลน์  ดังนั�นหากต้องการทราบถึงความเห็นของ
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ประชาชนที�หลากหลาย อาจใช้วิธกีารศึกษาเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจัยเชิงส�ารวจควบคู่ไปด้วย โดยการแจก
แบบสอบถาม เพื�อให้ได้ข้อมูลที�ครอบคลุมมากที�สุดทั�งกลุ่มประชาชนทั�วไปและผู้ใช้สื�อออนไลน์ ซึ�งอาจท�า
ให้พบแง่มุมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการสื�อสาร การเรียนรู้ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆในอนาคต  

2. งานวิจัยชิ�นนี�  ยังไม่ได้ลงลึกมุ่งเน้นศึกษาในส่วนของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมากหนัก
เพราะกล่าวโดยรวมถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที�ปรากฏเป็นภาพถ่ายอยู่ในสื�อออนไลน์ ดังนั�นหากจ�าแนกเป็น
ประเภทของศิลปวัฒนธรรมไทยหรือ ศึกษาในความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะจะน�ามาซึ�งผลงานวิจัยที�ลึกซึ� งได้
เป็นอย่างดี 

3. ควรมีการศึกษางานศิลปวัฒนธรรมไทยประเภทอื�นๆที�ไม่ใช่ภาพถ่ายเพียงอย่างเดียว 
ยกตัวอย่างเช่น งานสถาปัตยกรรม งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองานศิลปวัฒนธรรมไทยอื�นๆอีก
มากมาย ในเชิงลึก จะช่วยเปรียบเทยีบให้เหน็แนวคิด และกระบวนการสื�อสารที�เหมือน หรือแตกต่างกัน 
ซึ�งจะเป็นองค์ความรู้ที�มีความลึก และรอบด้านมากขึ�น ในการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆในอนาคต 
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