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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพและเรื่องราวของ
ศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธในต�าบลปากน�้าโพ	 จังหวัดนครสวรรค์	 เพ่ือสร้างภาพถ่ายตามแนวความคิด
ความสามัคคีในหมู ่คณะ	 และจัดแสดงงานต่อสาธารณะสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของความ
สามัคคีในหมู ่คณะ	 ตามแบบศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ	 และเพื่อจัดเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้การภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ	 ต�าบลปากน�้าโพ	 จังหวัดนครสวรรค์	
ภายใต้แนวความคิดความสามัคคีในหมู่คณะ	อาจารย์	นักศึกษา	และผู้ที่สนใจ	 เน้นกลุ่มเป้าหมายในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	นิเทศศาสตร์	ศิลปกรรม	การออกแบบกราฟิก	 เข้าร่วมโดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	
200	คน	ผลการวิจัยพบว่า	
	 ด้านศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพและเร่ืองราวของวิถีพุทธในต�าบลปากน�้าโพ	 ได้รับการ
กล่อมเกลาจากค�าสอนทางพระพุทธศาสนาวิถีวัฒนธรรมของปากน�้าโพ	 สามารถด�าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
เหมาะสม	คือ	การกิน	อยู่	 ดู	 ฟัง	 และการมีชีวิตท่ีบริสุทธิ์	 ท�าให้มีความสุข	 ในขณะเดียวกัน	 ก็ช่วยให้
คนรอบข้างและสังคมมีความสุขไปพร้อมกัน	 การสร ้างภาพถ่ายตามแนวความคิดความสามัคคี
ในหมู ่คณะ	 ผู ้วิจัยแบ่งสถานที่และกิจกรรมในการถ่ายภาพเป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข ้องกับวันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา	 เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในวิถีชีวิตปกติของคนปากน�้าโพ	 จากนั้นจึงด�าเนินการ
ถ่ายภาพ	จากนั้นจึงมาคัดเลือกภาพให้เหลือ	30	ภาพ	และน�ามาแสดงผลงานภาพถ่าย	และจัดเสวนาวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ	ต�าบลปากน�้าโพ	จังหวัด
นครสวรรค์	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 ใช้หลักการด้านอารมณ์ความรู้สึก	ของตนเองเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ผลงานภาพถ่ายฯ	ซึ่งในผลงานภาพถ่ายทุกภาพให้อารมณ์และความรู้สึกที่ต่างกัน	และเกิดขึ้นในกิจกรรมที่
แตกต่างกัน	โดยสามารถรับรู้ถึงสุนทรียรสด้านการด�าเนินชีวิตด้วยความสงบสุข	และความสามัคคีในหมู่คณะ	
ซึ่งตรงกับแนวความคิดท่ีผู้จัดท�าโครงการได้ก�าหนดไว้	 เพราะในผลงานภาพถ่ายแต่ละภาพจะประกอบ
ไปด้วยภาพกิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นประเพณี	 วัฒนธรรม	ที่ก่อให้เกิดความสามัคคีท่ีคนในชุมชนปากน�้าโพ
มาร่วมกันสืบทอด	ทั้งที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง	และความสามัคคีที่เกิดจากการด�าเนินชีวิต
ในชุมชน	แบบอย่างในการด�าเนินชีวิตที่ส�าคัญของคนในชุมชนปากน�้าโพ	 ได้แก่	การด�าเนินชีวิตตามรอย
วิถีพุทธ	และแบบอย่างด้านความสามัคคี	 วิถีชีวิตของชาวปากน�้าโพได้รับการกล่อมเกลาจากค�าสอนของ
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พระพุทธศาสนา	ท�าให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ได้แก่การใช้ชีวิตท่ีบริสุทธิ์	ท�าให้ตนเอง
และคนรอบข้างมีความสุขพร้อมกันไปด้วย

ค�าส�าคัญ : ภาพถ่าย	วิถีพุทธ	ความสุข	ความสามัคคี	ปากน�้าโพ

Abstact
 This research has objectives to study and gather information of photography and art 
and cultural aspects of Buddhism thought in Paknumpo district, Nakhon Sawan province 
in order to create photographs showing the harmony of the community and to organize 
an exhibition to public. This initiative will raise awareness of the importance of harmony 
in the art and cultural aspects of Buddhism thought from the community. This study will 
also lead to organizing of a seminar in order to exchange the knowledge of photographing 
the beauty of the Buddhist Thais residing in Paknumpo district, Nakhon Sawan province. 
The research will be carried out under the concept of harmony within a group consisting 
of professors, students and interested public especially those who are specialized in mass 
communication, arts and graphic design. The target group consists of 200 individuals. 
  According to the results of the study and gathering information of photography and 
art and cultural aspects of Buddhism thought in Paknumpo district, it is found that the 
community has been instructed by the Buddhism teaching and they lead an appropriate 
and happy life and, at the same time, they also help the others happy and create a happy 
society as well. In creating photographs showing the harmony of the community, the 
researcher divided the locations and activities into religious activities which occured in the 
way of life of the Paknumpo residents. Then we commenced the shooting session and 
selected	the	30	best	photographs.	After	that,	we	organized	an	exhibition	of	our	photographs	
and a seminar in order to exchange the knowledge of photographing the beauty of the 
Buddhist Thais residing in Paknumpo district, Nakhon Sawan province. The participants 
evaluated the photographs based on their feeling. Each single photograph gives different 
emotion and feeling to the viewers and it was shot in a different circumstances. The 
participants are able to feel the aesthetics of a peaceful and harmonious way of life of the 
community which matched the concept of the project organizer. Each photograph was shot 
during different cultural activities which brought harmony to the community of Paknumpo 
district. Some activities are directly related to Buddhism and other are related to the way of 
life of the community. The lifestyle of Paknumpo community is a good example of a way of 
life according to Buddhism thought and harmony. The Pak Nam Pho community has been 
instructed by the Buddhism teaching which leads them to have an appropriate, happy and 
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pure life and, at the same time, they also help the others happy.

Keywords : photograph, Buddhism thought, happiness, harmony, Paknumpo

บทน�า
	 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 11	ที่กล่าวถึง	การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง	และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน	สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจ
ในวฒันธรรมไทย	และยอมรบัความแตกต่างของความหลากหลายทางวฒันธรรมทีล่ดปัญหาความขดัแย้งทาง	
ความคิด	และสร้างความเป็นเอกภาพในสงัคม	(แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที	่11)	หน้าทีแ่ละ
ความสามคัคีในหมูค่ณะเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศในขบัเคลือ่นภารกจิของประเทศให้ส�าเรจ็ลลุ่วง
ตรงตามเป้าหมายได้ในทกุระดบั	การส่งเสริมสนับสนนุการอนุรักษ์	ฟ้ืนฟู	ศาสนา	ศลิปวฒันธรรม	และประเพณี
อันดงีามของท้องถิน่	ศลิปวฒันธรรมไทยเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาจติใจคนในสงัคม	และยงัสอดคล้องกับ
แนวทางการพฒันาจงัหวดันครสวรรค์ด้านการพฒันาการศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ทีว่่าด้วยส่งเสรมิสนบัสนนุ
การอนุรักษ์	ฟ้ืนฟ	ูศาสนา	ศลิปวฒันธรรมและประเพณอีนัดงีามของท้องถิน่	(แผนพฒันาจงัหวดันครสวรรค์	3	ปี	
2558-2560)	และสอดคล้องกบัโจทย์วจิยัทีว่่า	การสร้างสรรค์ศลิปกรรมเชงิวชิาการเพ่ือสร้างสุนทรียรส	อนัจะน�า
ไปสู่การส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรมของคนไทย	(กรอบการวจิยั	ประจ�าปีงบประมาณ	2558)
		 สังคมในปัจจุบันจ�านวนประชากรของประเทศเพ่ิมมากข้ึนเกิดการแข่งขันทางด้านการท�างาน
เพื่อหาเลี้ยงชีพ	ซึ่งอาจจะท�าให้คนในชุมชนเริ่มเกิดความห่างเหินต่อกัน	 เมื่อต่างคนก็มุ่งแต่จะพัฒนาหน้าที่
การงานจนเร่ิมห่างไกลจากศลิปวฒันธรรม	ขนบธรรมเนยีม	ประเพณท่ีีปฏบิติัสืบทอดกนัมา	ซ่ึงอาจจะก่อให้เกดิ
ความแตกแยกซึง่เป็นผลเสยีต่อสงัคมในระดบัชมุชน	ระดบัอ�าเภอ	จนถงึในระดบัประเทศชาตไิด้	และเนือ่งจาก
ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังเป็นสิ่งที่ก�าหนดแบบอย่างในการใช้ชีวิต
ของคนในชุมชน	การด�าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข	ศิลปวัฒนธรรมยังเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราว
ความเช่ือในเรือ่งต่างๆ	ในอดีตของคนรุน่เก่าสู่รุ่นใหม่	เช่น	เร่ืองของศาสนา	ความเช่ือในเร่ืองเทพเจ้า	 ส่ิงศกัด์ิสทิธิ์	
ศิลปวัฒนธรรมยงัสือ่ถงึความเป็นเอกลกัษณ์ในท้องถิน่ให้กบับคุคลอืน่ได้รบัรู้	
	 ด้วยเหตขุ้างต้นผูว้จิยัเกดิแรงบันดาลใจทีจ่ะสร้างงานภาพถ่ายความงามของศลิปวฒันธรรมวถิชีาวไทย
พทุธต�าบลปากน�า้โพ	จงัหวัดนครสวรรค์	 เพือ่การสร้างจติส�านกึทีด่ต่ีอชมุชนทีส่ะท้อนถงึหน้าทีแ่ละธรรมเนียม
ปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน	และหมู่คณะ	 เพ่ือให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็นภาพถ่าย	
ได้ตระหนกัถึงวถีิชวีติความเป็นอยูท่ี่ดงีามสบืทอดจากอดีตและสบืทอดกนัมาจนถงึปัจจบุนั	อนัเป็นเหตุให้บคุคล
ในสงัคมสามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างมคีวามสขุ

วัตถปุระสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพและเรื่องราวของ	ศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธในต�าบล
ปากน�า้โพ	อ�าเภอเมอืงจงัหวดันครสวรรค์	
		 2.	เพือ่สร้างภาพถ่ายตามแนวความคดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ	และจดัแสดงงานต่อสาธารณะ	สร้างความ
ตระหนักถงึความส�าคญัของความสามคัคใีนหมูค่ณะ	ตามแบบศลิปวฒันธรรมวถิชีาวไทยพทุธ
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		 3.	 จัดเสวนาวชิาการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารภาพถ่ายความงามของศลิปวฒันธรรมวถิชีาวไทยพทุธ	ต�าบล
ปากน�า้โพ	จังหวดันครสวรรค์	ภายใต้แนวความคดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ	และประเมนิผลสรปุการจดักจิกรรม

ประโยชน์ท่ีได้รบั
	 1.	สามารถรบัรูถ้งึเรือ่งราวและแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานภาพถ่ายทีส่่งผลต่อการสือ่ความหมาย
รวมถงึการถ่ายทอดเรือ่งราวตามแนวความคดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ
	 2.	 ได้ผลงานท่ีแสดงออกถึงภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ	ต�าบลปากน�้าโพ	
จงัหวดันครสวรรค์	ภายใต้เรือ่งราวตามแนวความคดิความสามัคค	ี ส่งผลให้เกดิความรู้สึกทีดี่	สร้างจิตส�านกึทีดี่	
และภาคภูมิใจต่อวฒันธรรม	ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวพทุธ
	 3.	สจิูบัตรท่ีรวบรวมผลงานตามแนวความคดิ	ขัน้ตอนในการพฒันาผลงาน	
	 4.	 ได้เสวนาวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ	
ต�าบลปากน�า้โพ	จงัหวดันครสวรรค์	และผลสรปุการจดักจิกรรม
	 5.	ได้องค์ความรูด้้านศลิปะการถ่ายภาพเรือ่งของมมุกล้อง	การให้แสง	การปรบัตัง้ค่ากล้อง

วิธดี�าเนินการวจัิย
	 ผู้วจัิยได้ด�าเนนิการวจิยัโดยแบ่ง	เป็น	3	ขัน้ตอนคอื
		 1.	การศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพและเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธในต�าบล
ปากน�า้โพ	อ�าเภอเมอืงจงัหวดันครสวรรค์	ผูว้จิยัได้ก�าหนดแผนด�าเนนิงานวจิยัไว้ดงันี้
	 โดยศึกษาภาคสนาม	(Field	Study)	ในชุมชนท่ีเป็นพืน้ทีม่กีารจดักจิกรรมทางศลิปวฒันธรรมท้องถิน่	
และกิจกรรมทางศาสนา
		 -	ด้านพืน้ท่ี	ได้แก่	ต�าบลปากน�า้โพ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครสวรรค์
		 -	ประชากร	ได้แก่	ชาวบ้าน	ผูน้�าท้องถ่ิน	พระสงฆ์
		 -	เครือ่งมอื	ได้แก่	การบันทึกเสยีง	แบบสมัภาษณ์	กล้องถ่ายภาพ
	 -	การเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยการสัมภาษณ์	และสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในท้องถิ่น	
เป็นข้อมลูปฐมภูม	ิและการศกึษา	แนวคดิ	ศกึษาทฤษฎเีกีย่วกบัวฒันธรรมชมุชนวถิชีวีติของชาวพทุธทีเ่กีย่วข้อง	
ผูว้จัิยได้ก�าหนดแนวความคดิในการถ่ายภาพขัน้ต้นในครัง้นีค้อืเรือ่ง	ความสามคัคใีนหมูค่ณะ	เพือ่ท�าการส�ารวจ
พืน้ทีเ่พือ่หาบรรยากาศและกจิกรรมในการบันทกึภาพ	
	 2.	การสร้างภาพถ่ายตามแนวความคดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ	และจดัแสดงงานต่อสาธารณะชนสร้าง
ความตระหนักถึงความส�าคญัของความสามคัคใีนหมูค่ณะ
		 ก�าหนดสถานท่ีในการถ่ายภาพออกตามแนวความคดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ	และจดัหาบรรยากาศใน
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายทีส่ือ่ถงึอารมณ์ความรูส้กึทีด่ใีนการถ่ายภาพตามแนวความคดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ	
จากนั้นจึงด�าเนินการถ่ายภาพตามแนวความคิดความสามัคคีในหมู่คณะ	ด้วยเทคนิคการให้มุมมองของภาพ	
การจัดแสงในลักษณะต่างๆ	การปรบัรรูบัแสง	การสือ่อารมณ์ของภาพ	และรวมรวมภาพทีถ่่ายได้	น�าภาพมา
วิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์	และความสมบูรณ์ของภาพ		ปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร้องทีเ่กดิจากการถ่ายภาพด้วยการ
ถ่ายใหม่หรอืการปรบัแต่งภาพ	คดัเลอืกภาพถ่าย	โดยคดัเลอืกภาพทีอ่งค์ประกอบครบศลิป์ถ้วนและตรงตามแนว
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ความคดิ	จ�านวน	30	ภาพ	พร้อมปรบัแต่งภาพ	รวบรวมภาพทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก	จดัพมิพ์สจูบิตัร	พร้อมอธบิาย
ความหมาย	แนวความคดิ	เทคนคิทีใ่ช้	ขัน้ตอนการพฒันาผลงานจนเสรจ็สมบรูณ์	 ล้างอดัภาพความละเอยีดสงู	
และเข้ากรอบเพือ่จดัแสดงผลงาน
	 3.	การจัดเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ	
ต�าบลปากน�า้โพ	จงัหวดันครสวรรค์			 	
	 	 3.1)	ประชาสมัพนัธ์	เชญิอาจารย์	นกัศกึษา	และผู้ท่ีสนใจ	เน้นกลุ่มเป้าหมายในสาขาท่ีเกีย่วข้อง	เช่น	
นิเทศศาสตร์	ศลิปกรรม	การออกแบบกราฟิก	เข้าร่วมโดยก�าหนดกลุม่เป้าหมายจ�านวน	200	คน	
	 	 3.2)	ทดสอบผลการจัดงานเสวนาวชิาการก่อนการเรียนรู้	 (Pretest)	และหลังการเรียนรู้	 (Posttest)	
การถ่ายภาพความงามของศลิปวฒันธรรมวถิชีาวไทยพทุธ	ต�าบลปากน�า้โพ	จงัหวดันครสวรรค์		 	

สรปุผลการวจัิย
	 โครงการภาพถ่ายความงามของศลิปวฒันธรรมวถิชีาวไทยพทุธ	ต�าบลปากน�า้โพ	จงัหวดันครสวรรค์	ผูว้จิยั
สรุปผลการวจิยัโดยแบ่ง	เป็น	3	ข้ันตอนคอื
		 1.	สรุปผลการศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพและเรื่องราวของ	ศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธใน
ต�าบลปากน�า้โพ	อ�าเภอเมอืงจงัหวดันครสวรรค์	 เมอืงปากน�า้โพ	ด้วยสภาพภมูปิระเทศของอยูใ่นแถบดินแดน
ของลุ่มน�้า	มีแม่น�้าหลายสายมาบรรจบกัน	ได้แก่	แม่น�้าปิง	แม่น�้าวัง	แม่น�้ายม	และแม่น�้าน่าน	รวมกันเป็น
แม่น�า้เจ้าพระยา	ด้วยเหตนุีม้ชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า	 เมอืงสีแ่คว	เป็นเมอืงทีมี่คนไทยเชือ้สายจนีอยูเ่ป็นจ�านวน
มาก	และเป็นศนูย์กลางทางการค้ามาตัง้แต่อดตี	สงัเกตได้จากป้ายร้ายค้าจะมภีาษาจนีและภาษาไทย	ปัจจบุนั
ยังด�าเนินการค้าอยู่	แต่เปลี่ยนแปลงท่ีการขนส่งสินค้าจากการขนส่งทางเรือ	 เป็นขนส่งทางรถยนต์	ท�าให้วิถี
ชีวิตริมน�้าเริ่มเปลี่ยนแปลง	มีจ�านวนน้อยลง	ย่านเศรษฐกิจที่ส�าคัญของชาวปากน�้าโพ	 ได้แก่	ตรอกชุนหงส์	
ตรอกลเิก	ชมุชนวมิานแมน	ชมุชนตลาดลาว	ศนูย์รวมการท�ากจิกรรมของคนในชมุชนเมอืงปากน�า้โพ	สามารถ
แบ่งเป็นกิจกรรมวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา	ได้แก่	วดั	และศาลเจ้า	และกจิกรรมทัว่ไป	ได้แก่	หน้าเทศบาล
นครนครสวรรค์	อทุยานสวรรค์	และรมิเข่ือนต้นแม่น�า้เจ้าพระยา	ด้านประเพณ/ีพธิกีรรม	ในรอบ	1	ปี	ในเมือง
ปากน�า้โพ	ปีใหม่	ตรษุจนี	สวดมนต์ข้ามปี	วนัครู	ตรุษจีนปากน�า้โพ	วนัมาฆบชูา	สงกรานต์วิมานแมน	สงกรานต์
หน้าผา	รดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่	วนัวสิาขบูชา	วนัไหว้ครูคณะลิเก	วนัอาสาฬหบชูา	วนัเข้าพรรษา	วนัแม่	แข่งเรือยาว	
ทอดกฐนิ	แข่งเรอืยาว	ลอยกระทง	ลอยกระทงสายชมุชนหน้าผา	สวดมนต์ข้ามปี	วนัพ่อ	ในทกุๆ	กจิกรรมสามารถ
ส่งเสรมิความสามคัคขีองหมูค่ณะได้เป็นอย่างดี	 เพราะเป็นการร่วมมอื	 ร่วมใจกนัของคนในชมุชน	ศลิปะการ
แสดงของชุมชน/ประเพณีการละเล่นของท้องถิ่น	การแสดงลิเก	การแสดงงิ้ว	วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาว
ปากน�้าโพ	ได้รับการกล่อมเกลาจากค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	กล่าวได้ว่า	วิถีพุทธ	คือ	วิถีวัฒนธรรมของ
ปากน�า้โพ	สามารถด�าเนนิชวีติอย่างถูกต้องเหมาะสม	คอื	การกนิ	อยู	่ ดู	 ฟัง	และการมชีวีติทีบ่รสิทุธิ	์ท�าให้มี
ความสุข	ในขณะเดยีวกนั	กช่็วยให้คนรอบข้างและสงัคมมคีวามสขุไปพร้อมกนั	ธรรมะทีเ่กีย่วข้องกบัความสามัคคี	
ได้แก่	สาราณยีธรรม	สงัคหวตัถุ	4	ในวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา	พทุธศาสนกิชนในเมอืงปากน�า้โพได้ตระหนกั
ถึงความส�าคัญและร่วมกันท�ากิจกรรม	 เกิดเป็นความสุข	ความสามัคคี	มีโอกาสได้บ�าเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็น
พุทธบชูา	ได้แก่	วนัมาฆบูชา	วนัวสิาขบูชา	วนัอาสาฬหบชูา	วนัเข้าพรรษา	วนัออกพรรษา	ประเพณทีอดกฐนิ	
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	 2.	สรปุผลการสร้างภาพถ่ายตามแนวความคดิความสามคัคใีนหมู่คณะ	และจดัแสดงงานต่อสาธารณะ
สร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัของความสามคัคใีนหมูค่ณะ	ตามแบบศลิปวฒันธรรมวถิชีาวไทยพทุธ	ผูว้จิยั
แบ่งสถานทีแ่ละกจิกรรมในการถ่ายภาพเป็นกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัวนัส�าคัญทางพระพทุธศาสนา	เป็นกจิกรรม
ทีเ่กดิขึน้ในวถิชีวีติปกตขิองคนปากน�า้โพ	จากนัน้	จงึด�าเนนิการถ่ายภาพ	การเตรยีมตวัส�าหรบัการไปถ่ายภาพ	
คอื	ต้องมเีป้าหมายในการไปถ่าย	ร่างแบบภาพทีต้่องการไว้	 เตรยีมอปุกรณ์ถ่ายภาพให้พร้อม	การศกึษาข้อมลู
ในภาพรวมของกจิกรรม	วนัส�าคญัต่างๆ	ท่ีจะเกดิขึน้ในระยะเวลา	1	ปี	จากนัน้จงึก�าหนดแผนการถ่ายภาพงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ	ก�าหนดแนวความคิดของภาพถ่าย	รวมทั้งการออกแบบร่างส�าหรับการถ่ายภาพ	ขั้นตอน
การถ่ายภาพ	ในขัน้ตอนการถ่ายภาพในงานวจิยัคร้ังนี	้ในทกุๆ	กจิกรรม	ก่อนทีผู้่วจัิยลงพ้ืนทีถ่่ายภาพจ�าเป็นต้อง
ลงพืน้ทีส่�ารวจสถานทีก่่อนการจดักจิกรรม	อย่างน้อย	1	วนั	เพ่ือจะให้ได้ภาพตามทีก่�าหนดไว้	ในการถ่ายภาพ
ในงานวจิยัครัง้นี	้จ�าเป็นต้องอาศยัสภาพอากาศ	ลกัษณะแสง	เมฆ	ซึง่ล้วนแต่เป็นสิง่ทีผู่ว้จิยัไม่สามารถควบคมุได้	
รวมทัง้	ตวัแบบทีอ่ยูใ่นภาพ	(ผูค้น)	ซึง่ในระยะเวลา	1	ปี	 ผู้วจัิยได้ถ่ายภาพมามากกว่า	30,000	ภาพ	เพ่ือน�ามา
คัดเลือกให้เหลอื	30	ภาพ	ดงันี้

		ชื่อภาพ	:	อาลัย																																Lens	18-55	/ISO	4,000/S	1:20/F	4.2
	 	 	 	 	 	 	 จากเหตุวางระเบิดที่ศาลพระพรมบริเวณแยก
ราชประสงค์ประชาชนต่างร่วมไว้อาลัยและจุดเทียนแสดงถึง
ความเสียใจ	 จังหวัดนครสวรรค์ก็มีประชาชนกลุ่มหน่ึงท่ี
ออกมาแสดงความเสียใจบริเวณอุทยานสวรรค์ภาพนี้บันทึก
ในช่วงเวลา	 19.00	 น.	 เด็กในภาพตั้งใจจุดเทียนเพ่ือร่วม
ไว้อาลัย

		ชื่อภาพ	:	แสงเทียน	 																				Lens	18-55	/ISO	1,600/S	1:8/F	10
	 	 	 	 	 	 	 	ภาพบันทึกเหตุการณ์เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา
เมื่อเวียนเทียนเสร็จพุทธศาสนิกชนได้น�าธูป	 เทียนมาร่วม
ปักลงในกระถางธูป	แสงสว่างของเทียนลายเล่มเปรียบเหมือน
พลังของความสามัคคีซึ่งเทียนเพียงเล่มเดียวคงให้ความสว่าง
ได้ไม่มาก

		ชื่อภาพ	:	อุทิศ	 																															Lens	50/ISO	1,000/S	1:8,000/F	2.5
									วันที่	15	สิงหาคม	วันสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์	 ซ่ึงเดิมเรียกว่าวิทยาลัยครู	 ครูในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนจากวิทยาลัยครูซึ่งตอน
ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 ต่างร่วมกัน
ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้ให้การศึกษากับศิษย์
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		ชื่อภาพ	:	บายศรี	 																				Lens	18-55/ISO	1,600/S	1:20/F	6.3
												ภาพกิจกรรมการบายศรีสู ่ข วัญนักศึกษาใหม ่	
กิจกรรมนี้บันทึกภาพท่ีวัดคีรีวงษ์	 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจุด
เทียนไหว้ครู	 และครูรับขวัญนักศึกษาด้วยการผูกข้อมือ
นักศึกษาด้วยเชือกสายศีล	แสดงถึงความสามัคคีของครูและ
ศิษย์

		ชื่อภาพ	:	แข่งเรือ	 																				Lens	55-300/ISO	400/S	1:125/F	14
									จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดลุ่มแม่น�้ามีการแข่งเรือ
ยาวเป็นกีฬาประเพณี	เดิมเรือยาวจะถูกเก็บไว้ที่บริเวณวัดเมื่อ
ถึงปลายฤดูฝนน�้าเต็มแม่น�้า	 เรือจะถูกน�ามาแข่งขันเพ่ือแสดง
ถึงความพร้อมเพรียงของหมู่คณะและความผูกพันกับสายน�้า
ของคนไทยในอดีต

		ชื่อภาพ	:	เข้าจุด	 																				Lens	55-300/ISO	400/S	1:500/F	8
	 	 	 	 	 	 	 	การพายเรือเข้าจุดแข่ง	ภาพการถือพายในทิศทาง
เดียวกันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความพร้อมเพรียง
ของฝีพาย

		ชื่อภาพ	:	พร้อม	 																				Lens	55-300/ISO	400/S	1:1,000/F	8
									จังหวะในการยกพายที่พร้อมกันการจ้วงน�้าพร้อมกัน
ท�าให้เรือยาวแล่นได้ไวข้ึน	หากฝีพายไม่พร้อมเพรียงเรือจะ
แล่นเร็วไม่ได้
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		ชื่อภาพ	:	สู้	 																															Lens	55-300/ISO	500/S	1:40/F	5.6
											จังหวะการพายเรือตะเข้ท่ีพร้อมกนัระหว่างฝีพายและ
นายท้ายเรือแสดงถึงความสามัคคีและความพร้อมของทีม

		ชื่อภาพ	:	ตะเข้																																Lens	55-300/ISO	2,500/S	1:200/F	7.1
	 	 	 	 	 	 	 	การแข่งเรือตะเข้ในเวลากลางคืนมีให้เห็นในจังหวัด
นครสวรรค์ก ่อนวันแข่งเรือยาวชาวบ้านจะน�าเรือตะเข้
มาแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน	และแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิต
ลุ่มแม่น�้าที่มีความช�านาญในการใช้เรือในเวลากลางคืน

		ชื่อภาพ	:	ออกพรรษา	 																					Lens	12-24/ISO	200/S	1:500/F	8
	 	 	 	 	 	 	 ในวันออกพรรษาเป ็นวันที่จ�าลองเหตุการณ์ที่	
พระพุทธเจ ้าเสด็จลงจากสวรรค ์ชั้นดาวดึงส ์ ซ่ึงจังหวัด
นครสวรรค์ได้มีการตัดบาตรเทโวและจ�าลองเหตุการณ์โดย
หลายภาคส่วนร่วมจัดงานนี้แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจใน
การท�างานร่วมกัน

		ชื่อภาพ	:	ร่วมมือ	 																					Lens	24-300/ISO	100/S	1:300/F	4
												ในงานประเพณต่ีางๆ	ในจังหวดันครสวรรค์จะพบเหน็
มังกรหรือสิงโตอยู่บ่อยคร้ังแสดงถึงความสัมพันธ์ของคนไทย
เชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในจังหวัด
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		ชื่อภาพ	:	ลูกโยน	 																					Lens	12-24/ISO	1,000/S	1:8,000/F	4
											ภาพแสดงพ่อ	ลูก	ร่วมกันท�าบุญโยนลูกโยนใส่บาตร
แต่สุดท้ายก็เป็นพ่อโยน

		ชื่อภาพ	:	สุขใจ																																Lens	55-300/ISO	1,000/S	1:8,000/F	2.8
	 	 	 	 	 	 	 	 ปู่หลานร่วมกันท�าบุญโดยแววตาและใบหน้าของปู่
และหลานแสดงถึงความสุข

		ชื่อภาพ	:	ลอยกระทง	 																					Lens	18-55/ISO	1,600/S	1:125/F	3.5
				 	 	 	 	 	การลอยกระทงเป็นการร่วมกันแสดงถึงบุญคุณของ
แม่น�้าที่ได้กิน	 ได้ใช้	 ได้อาศัย	และขอขมาต่อแม่น�้าท่ีได้ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลลงไป

ชื่อภาพ	:	ลอยกระทงในวัด	 										Lens	50/ISO	1,600/S	1:320/F	1.8
														กระทงทีบ่รรจงประดษิฐ์กระทงด้วยความตัง้ใจ	ผู้คน
เดินทางมาลอยกระทงสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ลอยกระทงในวัดนครสวรรค์กันเป็นจ�านวนมาก	แสดงให้เห็น
ถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
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		ชื่อภาพ	:	ขอขมา	 																					Lens	50/ISO	1,600/S	1:20/F	1.8
											การลอยกระทง	เพ่ือเป็นการแสดงความส�านึกบุญคุณ
ของแม่น�้า	ที่ให้เราได้อาศัยด่ืมกิน	อีกทั้งขออภัยพระแม่คงคา
ที่ท�าให้แหล่งน�้าต่างๆ	 ไม่สะอาด	 คนในชุมชนจะบรรจง
ประดิษฐ์กระทงด้วยความตั้งใจ

		ชื่อภาพ	:	จุดเทียนชัย	 																					Lens	18-55/ISO	3,200/S	1:50/F	6.3
										จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	เป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ
ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ที่พสกนิกรชาวไทย	ต่างพร้อมใจกันร่วมแสดง
ความจงรักภักดี	 พสกนิกรร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคลแด่พ่อหลวง	พร้อมจุดพลุเฉลิมฉลองทั่วไทย

		ชื่อภาพ	:	สวดมนต์ข้ามปี	 											Lens	12-24/ISO	1,000/S	1:	25/F	4
										ช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นศักราชใหม่	การสวดมนต์
ข ้ามป ี จึงถือได ้ว ่าเป ็นศิ ริมงคลต ่อการเร่ิมศักราชใหม	่
เป็นกิจกรรมท่ีควรปลูกฝังให้ลูกหลานได้ปฏิบัติสม�่าเสมอ	
การสวดมนต์จะท�าให้เกิดสติ	สมาธิ	และจิตใจสงบสุข

		ชื่อภาพ	:	สามัคคีเพื่อพ่อ																						Lens	55-300/ISO	500/S	1:	500/F	10
												การร ่วมกันปั ่นจักรยาน	Bike	for	Dad	เป็นการ
ร่วมกันปั ่นจักรยานเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ซึ่งเปรียบเสมือน
พ่อของแผ่นดิน	เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธที่แสดงออก
ถึงความดีงามในแต่ละคร้ังอาจไม่เหมือนกันของแต่ละปี	
และการร่วมกันท�าเช่นน้ียังจัดอยู่ในมงคลชีวิตสามสิบแปด
ประการในพระพุทธศาสนา	 ข้อที่ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชา	

และบ�ารุงบิดามารดา	การแสดงออกเช่นนี้หากไม่มีความสามัคคีร่วมอยู่คงส�าเร็จไม่ได้	 ภาพนี้ถ่ายจาก
ด้านหลังเพ่ือแสดงให้เห็นว่าทุกคนมุ่งไปข้างหน้าด้วยกัน
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		ชื่อภาพ	:	เพื่อพ่อ	 																					Lens	18-55/ISO	500/S	1:500/F	10
	 	 	 	 	 	 	 	 การร่วมกันปั่นจักรยาน	Bike	 For	Dad	จากจุด
เริ่มต้น	 ของสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์	 มองเห็นหอนาฬิกา	
เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองนครสวรรค์	ทุกคนมุ่งมั่นที่จะ
ท�าการป ั ่นจักรยานให ้ถึงจุดหมายเพ่ือพ ่อของแผ ่นดิน
ซึ่งแสดงออกถึงความสามัคคีของคนไทย

  ชื่อภาพ	:	ความพยายาม																						Lens	18-55/ISO	1,000/S	1:25/F	4
											เป็นภาพทีเ่กดิจากการฝึกซ้อมการเชดิสิงโต	ถึงแม้จะ
เป็นเด็ก	แต่ก็สามารถแสดงถึงความพยายามที่ฝึกซ้อมการ
เชิดสิงโต

		ชื่อภาพ	:	ซ้อม-เชิด	 																					Lens	18-55/ISO	2,500/S	1:200/F	4
										เมื่อใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน	ก็เข้าสู่เทศการซ้อมเชิด
สิงโต	 เพื่อให้เกิดความสวยงาม	สง่างาม	และความปลอดภัย	
การแสดงหนึ่งการแสดงไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงคนแค่คนเดียว	
แต่หากต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมมือกันในการแสดง	
การฝึกซ้อมเพื่อการแสดงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

 ชื่อภาพ	:	รุ่นสู่รุ่น	 																					Lens	18-55/ISO	1,000/S	1:25/F	4
												การฝึกซ้อมการแสดงการเชดิสงิโต	ที่ประกอบไปด้วย
ผู้คนหลายช่วงวัย	 เป็นการถ่ายทอดการแสดงการเชิดสิงโต
ด้วยการปฏิบัติโดยตรง	การแสดงที่เกิดจากการตั้งใจ	การฝึก
ซ้อมมานับคร้ังไม่ถ้วน	การแสดงท่ีเกิดจากความสามัคคีในหมู่
คณะ	จนท�าให้เราได้ชมการแสดงการเชิดสิงโตที่สวยงาม
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  ชื่อภาพ	:	สิงโตโชว์เสียว																						Lens	18-55/ISO	2,500/S	1:	125/F	5.6
												ชาวจีนให้การนับถือสิงโตมาก	เพราะเชื่อว่าสิงโต
มีความศักดิ์สิทธิ์	 ทั้งมีอิทธิฤทธิ์ที่จะบันดาลโชคลาภมาให้	
คอยช่วยปกป้องและปัดเป่าโพยภัยต่างๆ	 ไม่ให้มารังควาน
ผู้คนได้	 การแสดงสิงโตปีนกระบอกไม้ไผ่เป็นการแสดงการ
เชิดสิงโตท่ีต้องอาศัยความสามัคคีเป็นอย่างมาก	 ท้ังฐานต้อง
มัน่คง

  ชื่อภาพ	:	มิตรภาพไทย	-	จีน	จงเจริญ	 Lens	18-55/ISO	125/S	1:	640/F	3.5
											เมืองปากน�้าโพนับได้ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีคนไทย
เชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	 เมื่อถึงเทศการตรุษจีน	
นบัเป็นเทศกาลส�าคญัของคนไทยเชือ้สายจนีนอกจากจะมกีาร
จดังานเฉลิมฉลองอย่างยิง่ใหญ่ติดต่อกนัยาวนานหลายวนัแล้ว	
ยังท�าให้ครอบครัวแต่ละครอบครัว	 ได้กลับมารวมตัวอยู ่
พร้อมหน้าพร้อมตากนั	และร่วมท�ากจิกรรมในเทศกาลดังกล่าว
อย่างมีความสุข

  ชื่อภาพ	:	มังกรทอง	นครสวรรค์	 										Lens	18-55/ISO	2,500/S	1:	80/F	4
												มังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน�้าโพ	มีลีลาการเชิดที่
เข้มแข็ง	สง่างาม	มีความสมดุลในสัดส่วนและความงดงาม	
ผู้เล่นกว่า	100	คน	ซึ่งแสดงออกถึงความสามัคคีของทีมเชิด
มังกรที่ต้องผลัดเปลี่ยนต�าแหน่ง	 รูปแบบการแสดงนอกจาก
จะมีการเชิดมังกรในท่าต่างๆ	แล้ว	ยังมีการแสดงมังกรขึ้นเสา	
มังกรพ่นไฟ	มังกรพ่นน�้า	และการแสดงมังกรเล่นน�้าที่แม่น�้า
เจ้าพระยา

ชื่อภาพ	:	สามัคคีสมาร์ทโฟน	 										Lens	18-55/ISO	2,500/S	1:40/F	4.5
	 	 	 	 	 	 	 	ด้วยความเจริญของเทคโนโลยี	ท�าให้ผู้คนไม่พลาด
ที่จะบันทึกความประทับใจในขบวนแห่มังกรทอง	 ที่วาด
ลวดลายพลิ้วไหวดั่งล ่องลอย	 จากความร่วมแรงของคน
นับร้อยที่ต้องผลัดเปลี่ยนเวียนต�าแหน่ง	 เพื่อให้มังกรทอง
โบยบินราวมีชีวิต	 ไปจนถึงยามเย็นแสงสีสันของโคมไฟที่
ประดับอยู่ทั่วเมือง
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	 ผู ้วิจัยรวบรวมภาพท่ีได้รับการคัดเลือกจัดพิมพ์สูจิบัตรพร้อมอธิบายความหมาย	แนวความคิด	
เทคนคิทีใ่ช้	ขัน้ตอนการพฒันาผลงานจนเสรจ็สมบรูณ์	และรวบรวมภาพทีค่ดัเลือกจ�านวน	30	ภาพ	ล้างอดัภาพ
ความละเอยีดสงู	และเข้ากรอบเพือ่จดัแสดงผลงาน	วนัที	่30	สงิหาคม	–	1	กนัยายน	2559	ณ	อเีวนชัน่ฮอลล์	
แฟร์ร่ีแลนด์สรรพสนิค้า	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครสวรรค์	
	 การจัดเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ	
ต�าบลปากน�้าโพ	จังหวัดนครสวรรค์	ภายใต้แนวความคิดความสามัคคีในหมู่คณะ	ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น	2	กลุ่ม	 ได้แก่กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่	ประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยแบบ
ทดสอบก่อนการเรยีนรู	้ (Pretest)	และหลงัการเรยีนรู	้ (Posttest)	เป็นแบบทดสอบ	จ�านวน	24	ข้อ	สรปุผล
ด้านความรูค้วามเข้าใจ	พบว่าผูเ้ข้าอบรมจ�านวน	54	คน	มคีวามรูค้วามเข้าใจเพิม่มากขึน้	คดิเป็นร้อยละ	85.18	
และกลุ่มที่เข้ารับฟังเสวนาวิชาการ	และชมนิทรรศการเป็นแบบสอบถามแบบตัวเลือกในการประเมินด้าน

  ชื่อภาพ	:	วันวิสา	ณ	พระจุฬามณีเจดีย์	 Lens	18-55/ISO	100/S	1:22/F	25
											เมือ่ถงึวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา	ได้แก	่วันมาฆบูชา	
วันวิสาขบูชา	และวันอาสาฬหบูชา	พุทธศาสนิกชนจะร่วมกัน
เวียนเทียนรอบองค์พระจุฬามณีเจดีย์	ที่มีสีทองอร่ามไปทั้ง
เจดีย์

  ชื่อภาพ	:	เวียนเทียนวัดกบ	 										Lens	18-55/ISO	100/S	1:20/F	18
	 	 	 	 	 	 การเวียนเทียนเป ็นพิธีกรรมที่ มีความส� าคัญ	
พุทธศาสนิกชนร่วมกันปฏิบัติด้วยความส�ารวมเพื่อสร้างความ
เล่ือมใสศรัทธา	 ซ่ึงจะปฏิบัติในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	
ได้แก่	วันมาฆบูชา	วันวิสาขบูชา	และวันอาสาฬหบูชา

		ชื่อภาพ	:	สงกรานต์	สรงน�้าพระ	 										Lens	18-55/ISO	100/S	1:	125/F	6.3
													ในวนัสงกรานต์ส่ิงหนึง่ท่ีคนไทยนยิมท�านอกจากการ
เล่นสาดน�้า	ท�าบุญไหว้พระ	และรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่	คือการสรง
น�้าพระ	ซึ่งเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา	คือพระพุทธเจ้าด้วย
ของหอม	คือ	น�้าสะอาดและดอกไม้	การสรงน�้าพระเป็นการ
กระท�าท่ีเกิดจากจิตท่ีเล่ือมใสศรัทธาในพระรัตนไตร	อีกนัย
หนึ่ง	คือ	เป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อท่านผู้เป็นที่เคารพบูชา



28 กระแสวฒันธรรม

ความสุนทรียรส	การเข้าร่วมโครงการสามารถสรปุผลได้ดงันี	้เพศของผูเ้ข้าร่วมโครงการเป็นเพศหญงิ	ร้อยละ	48.5	
เพศชาย	ร้อยละ	51.5	อายขุองผูเ้ข้าร่วมโครงการอยูใ่นช่วง	20-25	ปี	ร้อยละ	35.5	รองลงมาคอื	น้อยกว่า	20	ปี	
ร้อยละ	23.5		และ	51-55	ปี	ร้อยละ	8.5	ตามล�าดบั	อาชพีของผูเ้ข้าร่วมโครงการ	ได้แก่	นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	
ร้อยละ	51.5	รองลงมาคอื	ข้าราชการ	รฐัวสิาหกจิ	ร้อยละ	18.0	บทสรปุด้านความสนุทรยีรสในการร่วมกจิกรรม
เสวนาวิชาการ	และนทิรรศการภาพถ่ายฯความงามของศลิปวฒันธรรมวถิชีาวไทยพทุธปากน�า้โพ	สรปุได้ดงันี	้คอื
		 ในการเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฯครั้งนี้	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ใช้หลักการด้านอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานภาพถ่าย	ซึ่งในผลงานภาพถ่ายทุกภาพให้อารมณ์และความรู้สึกที่
ต่างกันและเกิดขึน้ในกจิกรรมทีแ่ตกต่างกนั	ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	สามารถรบัรูถ้งึสนุทรยีรส	ด้านการด�าเนนิชวีติ
ด้วยความสงบสขุและความสามคัคีในหมูค่ณะ	 ซ่ึงตรงกบัแนวความคดิทีผู้่จัดท�าโครงการได้ก�าหนดไว้	 เพราะใน
ผลงานภาพถ่ายแต่ละภาพจะประกอบไปด้วยภาพกจิกรรมต่างๆ	ทีเ่ป็นประเพณ	ีวฒันธรรม	ทีก่่อให้เกิดความ
สามคัคทีีค่นในชุมชนปากน�า้โพมาร่วมกนัสืบทอด	ร่วมกจิกรรม	ทัง้ทีเ่กีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนาโดยตรงและ
ความสามัคคทีีเ่กดิจากการด�าเนนิชวีติในชมุชน	แบบอย่างในการด�าเนนิชวีติทีส่�าคญัของคนในชมุชนปากน�า้โพ	
ได้แก่	แบบอย่างด้านการด�าเนนิชวีติตามรอยวถิพุีทธและแบบอย่างด้านความสามคัค	ีวถิชีวีติของชาวปากน�า้โพ
ได้รบัการกล่อมเกลาจากค�าสอนของพระพทุธศาสนา	ท�าให้สามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างถกูต้องเหมาะสม	ได้แก่
การใช้ชีวิตทีบ่รสิทุธิ	์ท�าให้ตนเองและคนรอบข้างมคีวามสขุพร้อมกนัไปด้วย	โดยในวนัพระหรอืวนัส�าคญัทาง
พระพทุธศาสนา	ถือได้ว่าเป็นวันแห่งการท�าความด	ีเด็กๆ	เม่ือเหน็ผูใ้หญ่ปฏบิตัเิป็นแบบอย่างทีด่กีจ็ะปฏบิตัติาม	
สงัคมเมอืงปากน�า้โพจงึอยูก่นัอย่างร่วมเยน็เป็นสขุ	นทิรรศการภาพถ่ายฯ	มคีณุค่าในด้านสนุทรยีภาพทีก่่อให้เกิด
การสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์มากทีส่ดุ	ซึง่เป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีรับรู้ได้จากการมองเหน็ผลงานภาพถ่ายฯ	
เป็นผลงานทีส่ะท้อนให้เหน็ในมมุมองของความสามคัคขีองคนในชมุชนปากน�า้โพ	การอยูร่่วมกนัอย่างสนัติสขุ
ในสงัคมระดบัความพงึพอใจต่อนทิรรศการภาพถ่ายฯ	อยูใ่นระดับมากท่ีสุดและยงัต้องการให้มีโครงการลักษณะ
แบบน้ีจัดขึน้มาอกี	โดยประเมนิจากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานทีแ่ละผูเ้ข้าร่วมโครงการเสวนาวชิาการ	
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	 2.	ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัต่อไป
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