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การเก็บข้อมลูภาพถ่ายโบราณในเมืองน่านเพ่ือการอนุรักษ ์

ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพเกิดตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 โดยมีการพื้นฐานมาจากกล้อง Obscura 

และภายหลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง จนน าไปสู่การผลิตฟิลม์และสู่ดิจิทัลในปัจจุบัน การถ่ายภาพถูก

ใช้เป็นการบันทึกข้อมูลที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆ และจากที่สามารถบันทึกข้อมูลความ

เป็นจริงได้เป็นอย่างดี  จึงท าให้การถ่ายภาพเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาอย่างไม่เคย

หยุดยั้งนับตั้งแต่วันที่ถือก าเนิดเป็นต้นมา ในบทความเรื่องนี้จะขอกล่าวถึงการก าเนิดภาพถ่ายในหัว

เมืองเหนือหรือที่เรียกกันว่า”ล้านนา” โดยมีเป้าหมายหลักคือภาพถ่ายที่เกิดข้ึนในเมืองน่านเนื่องจาก

ผู้เขียนได้ลงวิจัยภาคสนามเก็บข้อมูลและบันทึกภาพถ่ายโบราณในเมืองน่านมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งนี้ใน

บทความนี้มุ่งประเด็นไปที่ช่างถ่ายภาพที่เป็นชาวไทย เพ่ือต้องการให้เห็นถึงความสามารถของช่าง

ถ่ายภาพชาวไทยที่มีวิวัฒนาการไม่น้อยกว่าชาติใดๆ จึงใคร่ที่จะขอเสนอบทความประกอบงานวิจัย

ภาคสนามในครั้งนี้ที่เป็นอีกมิติที่อยู่ภายใต้งานวิจัยภาคสนาม เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากย่ิงข้ึน

นั้นเอง 

การเข้ามาของกระบวนการถ่ายภาพในประเทศไทย  

ภาพถ่ายในประเทศไทยได้เริ่มเข้ามาจากต่างประเทศตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเป็น

ภาพถ่ายของพระนางเจ้าวิคตอเรีย พระเจ้ากรุงอังกฤษสมัยนั้น มีพระยาไทรบุรีเป็นผู้ถวายให้รัชกาลที่ 

3 เมื่อทรงทอดพระเนตรและทรงไม่เช่ือว่าเป็นภาพถ่ายเนื่องจากเป็นครั้งแรกสุดที่มีภาพถ่ายเข้ามาใน

สยามประเทศ  ซ่ึงภาพถ่ายนั้นน่าจะเป็นภาพถ่ายด้วยระบบ Daguerreotype ที่อัดภาพลงบนแผ่นเงิน 

(ภาพถ่ายภาพนี้น่าจะเข้ามานานก่อนปี พ.ศ.2398 เพราะเป็นภาพท่ีติดไว้ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฝั่ง

ตะวันตก และถูกถอดออกก่อนที่เซอร์ จอห์น เบาริง จะเข้าเฝ้าเพ่ือขอเจริญสัมพันธไมตรีในปี พ.ศ.

2398) ในส่วนของการถ่ายภาพนั้นถูกน าเข้ามาในปี พ.ศ.2388 หลังการก าเนิดการถ่ายภาพด้วยระบบ 

Daguerreotype เพียง 6 ปี  โดยพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ ชาวฝรั่งเศส ที่พ านักอยู่ที่วัดอัสสัมชัญ เป็น

ผู้น าเข้ามาถือว่าเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกของสยามประเทศ โดยที่พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ ได้สั่งให้

บาทหลวงอัลบรันด์ซ้ือกล้องถ่ายรูปมาจากฝรั่งเศสฝากมากับบาทหลวงลาร์นอดี (L' abbe Larnaudie) 

เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันท่ี25 กรกฎาคม พ.ศ. 23881  

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2388
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ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงมีความเมตตาให้ความสนิทสนมแก่พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ และอีก

ทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงโปรดให้ฉายพระฉายาลักษณ์ ทั้งนี้เนื่องจากทรง

เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและทรงแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เป็นนิจ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรด

ให้ฉายพระฉายาลักษณ์อยู่หลายครั้งด้วยกัน การที่ทรงโปรดให้ฉายพระฉายาลักษณ์นั้น เพ่ือที่จะส่ง

ภาพถ่ายเหล่านี้ไปพระราชทานแก่ประมุขของบรรดามิตรประเทศ มีทั้งส่งไปถวายพระราชินีวิคตอเรีย

แห่งประเทศอังกฤษ หรือประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ  แห่งสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.23992 (ซ่ึง

ปัจจุบันภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 4 ถูกจัดแสดงอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน) การที่

รัชกาลที่ 4 ทรงส่งภาพถ่ายไปพระราชทานแก่ประเทศต่างๆนั้นนับเป็นกุศลบายที่แยบยลในการใช้

ภาพถ่ายให้เกิดประโยชน์ เพราะการส่งภาพถ่ายที่เป็นของหายากล าบากในยุคนั้น  เป็นการแสดงให้

นานาชาติเห็นถึงความเจริญและมีวัฒนธรรมของไทย ที่แสดงออกทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภาพถ่าย 

นับว่าทรงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลเป็นอย่างสูงที่จะให้นานาชาติยอมรับประเทศสยาม นอกจากนี้ยังทรง

พระหัตถ์เลขาเป็นเสมือนการรายงานข่าวไปยังส านักพิมพ์ต่างประเทศเพ่ือตีพิมพ์เป็นภาพข่าวเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักเมืองไทยมากย่ิงข้ึน ด้วยการใช้เทคโนโลย่ีอันทันสมัยคือภาพถ่าย

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพพระฉายาลักษณ์รชักาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชิน ี 

ที่ส่งไปให้ประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ  แหง่สหรัฐอเมรกิาในปี พ.ศ.2399  

ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ทีพิพธภณัฑ์สมธิโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

(สถาบันสมิธโซเนยีน ประเทศสหรัฐอเมรกิา) 
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ในการที่รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดการถ่ายภาพจึงทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งนายโหมด ตระกูลอมาตย

กุล ข้ึนเป็นพระยากระสาปน์กิจโกศล นับเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกของประเทศสยาม ซ่ึงในปัจจุบันเช่ือ

ว่าพระยากระสาปน์กิจโกศลเป็นลูกศิษย์ของพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์3  โดยที่พระยากระสาปน์กิจโกศล

นับเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากในการถ่ายภาพผู้หนึ่ง เช่นที่กล่าวไว้ในบทความของหนังสือ 

Philadephia Photographer ที่ตีพิมพ์ ในปี พ. ศ. 2408 ในกรณีที่พระนางเจ้าวิคตอเรียได้ส่งกล้อง

ถ่ายภาพมาถวายรัชกาลที่ 4 โดยมีค าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษในการประกอบและการใช้งานพระยา

กระสาปน์กิจโกศล ก็สามารถประกอบและน ามาใช้งานได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ท่านยังได้ฝากรูป

ถ่ายของเมืองไทยไปกับพวกมิชชันนารี ให้หมอเฮาส์ ที่มีถิ่นพ านักในประเทศสหรัฐอเมริกาดู และได้

ตีพิมพ์ ถึงกับมีบทความที่ได้วิจารณ์ถึงความสามารถของคนไทยที่อยู่ในดินแดนที่ห่ างไกล4 แต่ก็ยัง

ถ่ายรูปได้เป็นอย่างดี ด้วยความสามารถในการถ่ายภาพของพระยากระสาปน์กิจโกศลก็ยังส่งต่อ

ความสามารถถึงพระปรีชากลการ หรือนายส าอาง อมาตยกุล บุตรชายของท่าน และนอกจากนี้รัชกาล

ที่ 4 ได้แต่งตั้งห้องภาพประจ าราชส านักเป็นของชาวไทยมีนามว่า ฟรานซิศ จิต โดยที่น่าจะเช่ือได้ว่าเป็น

ลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งของพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ ซ่ึงเขาเป็นคริสต์ มีบ้านอยู่แถบวัดซางตาครู้ส จึงเป็น

ที่มาของช่ือ “ฟรานซิศ” เมื่อมารับราชการเป็นช่างถ่ายรูปหลวง ในรัชกาลที่ ๔ ได้รับพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็น “ขุนสุนทรสารทิสลักษณ์” แปลว่า “ช่างท ารูปภาพอย่างดี” ซ่ึงเป็นคนแรก

ที่ได้รับบรรดาศักด์ิและราชทินนามนี้ ก่อนจะได้รับพระราชทานเล่ือนบรรดาศักด์ิและต าแหน่งเป็น “ 

หลวงอัคนีนฤมิตร เจ้ากรมหุงลมประทีป”  หลวงอัคนีนฤมิตร หรือนายจิตร ต้นตระกูลจิตราคนี นี้ เป็น

ช่างภาพหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5  และนอกจากนี้หลวงอัคนีนฤมิตรยังเป็นช่างถ่ายรูป

อาชีพคนแรกชาวไทย โดยที่หลวงอัคนีนฤมิตรได้เปิดร้านถ่ายรูปในประเทศไทยเมื่อปี พ. ศ. 2406 

ตั้งอยู่บนเรือนแพหน้าวัดซางตาครูซ รูปถ่ายที่นายจิตร หรือหลวงอัคนีนฤมิตร ถ่ายมีทั้งภาพบุคคล 

ภาพสถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ภาพถ่ายที่ถ่ายจากร้านของท่านจะมีตราร้านอยู่ด้วย5 นอกจากนี้ยังมี

ช่างภาพรุ่นแรกในเมืองไทยอีกท่านหนึ่ง คือ พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้านิลรัตน์ กรมหมื่นอลงกฎกิจ

ปรีชา กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา ซ่ึงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่ 4 เป็นต้นตระกูล “นิลรัตน์”6 
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ภาพที่ 2 ผลงานภาพถ่ายบุคคล (portrait) 

พระสงฆ์ ของ ฟรานซิส จิต จะต้องมตีราประทับอยูด่า้นหลังทุกๆภาพ  

(ภาพจากคลังสะสมของ ชนะวัชย์ ธรรมะปิยะวงศ์)  

 

 

 

 ภาพที่ 3 เรือนแพในแมน่้้าเจ้าพระยาที่น่าจะเหมือนกบัทีเ่ปน็เรือนแพของฟรานซิส จิต 

เปิดเป็นร้านรับถ่ายภาพถือเป็นรา้นรบัถ่ายภาพรา้นแรกในสยามประเทศ  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

 

นอกจากที่เริ่มมีช่างถ่ายภาพประจ าราชส านักแล้ว ในช่วงนี้ยังปรากฏช่างถ่ายภาพชาว

ต่างประเทศเข้ามาสู่สยามอีกหลายคนและหนึ่งในช่างถ่ายภาพชาวต่างชาตินั้น ได้รับความไว้วางพระ

ราชหฤทัยจากล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ที่โปรดให้ฉายพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 และเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ 
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มีนามว่า จอห์น ทอมสัน ช่างถ่ายภาพชาวสก๊อตแลนด์  จากหนังสือท่ีเขาเขียนทีม่ีช่ือว่า “ช่องแคบมะละ

กา อินโดจีนและจีน” ที่ได้ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.24187 ท าให้เราทราบว่าเขามาถึงเมืองไทยในเดือนกันยายน 

พ.ศ.2408 ความฝันของเขาคือ การได้ถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังที่งดงาม เขาได้ติดต่อผ่านสถาน

กงศุลอังกฤษในกรุงเทพเพ่ือขออนุญาต ซ่ึงได้รับพระบรมราชานุญาตและนอกจากนี้ยังโปรดให้เข้ามา

ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์อีกด้วย โดยโปรดให้เข้าเฝ้าเพ่ือฉายพระบรมฉายาลักษณ์ในวัน

จันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2408 

 

 

ภาพที่ 4 ตราประทับด้านหลังภาพถ่ายของ ฟรานซิส จิต เรียงตามปีเท่าที่ค้นพบในตอนนี้ตัง้แต่รุ่นแรกจนถึงสดุท้าย 

(ภาพจากคลังสะสมของ ชนะวัชย์ ธรรมะปิยะวงศ์)  

 

โดยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดแต่งตั้งให้ พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้านิลรัตน์ กรมหมื่นอลงกฎกิจ

ปรีชา เพ่ือให้เป็นผู้แนะน าในการเข้าเฝ้าอีกทั้งแนะน าให้เป็นที่รู้จักในหมู่ราชส านัก ซ่ึงรัชกาลที่ 4 ทรงมี

พระราชหัตถเลขาแนะน าไปยังทอมสันว่า พระน้องยาเธอพระองค์นี้ทรง “มีความเข้าใจเป็นอย่างดี

เกี่ยวกับงานถ่ายภาพและการได้ร่วมงานกับนายทอมสันจะเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะเข้าออกพระบรม

หาราชวังตามใจชอบ”8 นอกจากจะได้ฉายพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 แล้ว ทอมสันยังได้ฉายพระ

ฉายาลักษณ์ของสมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมในพระบรมมหาราชวังอีก

ด้วย นอกจากนี้ทอมสันยังได้ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพและตามริมแม่น้ าเจ้าพระยา เลยไปจนถึง

อยุธยา และในโอกาสสุดพิเศษที่น้อยคนจะได้มีประสบการณ์เช่นเขาที่ได้ถ่ายภาพกระบวนแห่โสกันต์
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ของ สมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯและภาพที่พิเศษย่ิงที่เขาต้องถ่ายภาพ 2 ภาพและน ามาต่อกันคือเรือ

พระที่นั่งอนันตนาคราชในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค นอกจากนี่ทอมสันยังได้พระบรมราชานุญาต

พระราชทานหนังสือใบเบิกทางในการไปถ่ายภาพที่ นครวัดและนครธมในเขมรอีกด้วย และเขาได้น า

ภาพถ่ายของเขากลับไปจัดแสดงในงานการประชุม ที่จัดโดยสมาคมก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในเมือง

น็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2409  

 

 

ภาพที่ 5 ภาพถา่ยพระฉายาลักษณร์ชักาลที่ 4 

(ภาพจากหนังสือสยามผา่นมุมมอง จอหน์ ทอมสัน 2408-9) 

 

ภาพถ่ายพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 โดยช่างถ่ายภาพชาวสก๊อตแลนด์ นามว่าจอห์น ทอมสัน 

ภาพถ่ายภาพนี้ถ่ายด้วยระบบ wet plate ซ่ึงเป็นการถ่ายภาพรุ่นแรกทีต่้องเคลือบน้ ายาภายในที่มืด โดย

ที่จอห์น ทอมสันต้องเตรียมกระโจมไว้เป็นห้องมีดเคล่ือนที่ และต้องถ่ายภาพนั้นไม่เกินครึ่งชั่วโมง

หลังจากเคลือบน้ ายาลงบนแผ่นกระจก และการถ่ายภาพต้องที่ใช้เวลาในการถ่ายภาพประมาณ 3 นาที

เป็นอย่างต่ าเนื่องจากน้ ายาที่เคลือบบนแผ่นกระจกนั้นมีความไวแสงต่ ามากๆ ฉนั้นแบบต้องนิ่งห้ามมี

การเคล่ือนไหวตามเวลาที่ใช่ในการถ่ายภาพด้วย ซ่ึงเราจะเห็นได้ในบางภาพถ่ายที่จอห์น ทอมสัน ฉาย

พระฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี 4 จะมีไม้ดามพระเศียรไว้ด้านหลังอีกด้วย 
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ภาพที่ 6 ภาพถา่ยเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชถ่ายภาพโดยจอหน์ ทอมสันเช่นกัน ภาพถ่ายภาพนี้เป็นการถา่ยภาพ 2 ภาพและน ามาต่อกัน

เนื่องจากเรือพระที่นั่งมขีนาดยาวมาก นับเป็นการถ่ายภาพแบบ พาโนรามา่รุ่นแรกๆเลยกอ้วา่ได้ และเขายังมภีาพถา่ยแบนีข้องเมือง

บางกอกที่เขาถ่ายภาพบนพระปรางค์วัดอรุณฯ ทีส่ามารถเห็นภาพเมืองบางกอกได้ทั้งเมือง  

(ภาพจากหนังสือสยามผา่นมุมมอง จอหน์ ทอมสัน, 2408-9) 

 

ต่อจากนั้นในสมยัของรัชกาลที่ 5 การถ่ายภาพกลายเป็นพระราชนยิมอย่างมาก ดังจากที่เราจะ

ได้เห็นรัชกาลท่ี 5 ทรงฉายพระรูปอย่างมากมายอีกทั้งยังโปรดมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าจอมมารดา

เป็นผู้ถ่ายภาพเช่นเจ้าจอมมารดาเอิบ เป็นต้น และเราจะเห็นได้ว่าการถ่ายภาพกลายเป็นของที่เป็นพระ

ราชนิยมตลอดช่วงรัชกาล เพราะเราสามารถที่จะเห็นภาพถ่ายในยุคสมัยนี้อย่างมากมาย หรือกิจกรรม

ที่ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายเช่น ทรงให้มีการเปิดร้านถ่ายภาพในงานฤดูหนาวที่วัดเบญจมบพิตร และได้

ทรง ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในงานวัดเบญจมบพิตร นี้ จัดข้ึนในช่วงปลายเดือนธันวาคม หรือในรัชกาลต่อๆ 

มานิยมเรียกกันว่า “งานฤดูหนาวประจ าปี” ภายในงานมีมหรสพ โขน ลิเก ละคร ภาพยนตร์ มายากล 

วงพิณพาทย์ ฯลฯ รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารร่วมงานออกร้านจ าหน่ายสินค้า อาหาร

และเครื่องด่ืม พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดร้านถ่ายรูปหลวงข้ึนเป็นครั้งแรก และเพียงครั้ง

เดียวในรัชกาลของพระองค์9 ภายในร้านหลวงเปิดบริการถ่ายภาพ จ าหน่ายรูปภาพ รวมทั้งทรงเชิญ

ชวนให้เจ้าของภาพถ่ายน ารูปถ่ายส่วนตัวมาร่วมอวดหรือโชว์แสดงในงานนั้นด้วย ที่ส าคัญพระองค์ทรง

รับเป็นองค์ประธานกรรมการของร้านถ่ายรูปหลวง พระองค์ทรงให้ความส าคัญงานวัดเบญจฯ ปีก่อนๆ 

ร้านของพระเจ้าอยู่หัวมาร่วมฉลองด้วย หรือท่ีเรียกว่า “ร้านหลวง” แต่ละปีร้านของในหลวงจัดไมซ้่ ากนั 

บางปีจ าหน่ายหนังสือ บางปีจัดแสดงละคร ทั้งหมดเก็บเงินเข้าบ ารุงวัด และในปี 2447 พระองค์เปิด

ร้านถ่ายรูปตลอดสัปดาห์ พระองค์ได้เสด็จฯ มาที่ร้านถ่ายรูปหลวงทุกคืน เพ่ือทรงถ่ายภาพฝีพระหัตถ์

พระราชทาน หรือที่สมัยนั้นเรียกว่า “ภาพทรงถ่าย” แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และ
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ชาวต่างชาติที่กราบบังคมทูลขอให้พระองค์ทรงถ่ายรูปให้ โดยทรงเก็บค่าถ่ายรูปคนละ 20 บาท เพ่ือ

สมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทุกรูป ที่พระองค์

ทรงถ่ายในปีนั้นจะมีพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. เป็นรูปวงกลมติดอยู่ที่ตัวฉากหลัง บางภาพอาจดูไม่ชัด 

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงออกแบบจัดฉากในการถ่ายภาพ บางฉากทรงท าเป็นกรอบรูปจ าลอง แล้ว

โปรดฯให้เจ้านายยืนประทับอยู่ด้านหลัง หรือบางฉากทรงก ากับให้โพสต์ท่าต่างๆ หรือบางรูปทรงถ่าย

เป็นภาพล้อเลียน เป็นต้น จากนั้น ในปีรุ่งข้ึนคือในปี พ.ศ.2448 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้มีการจัดประกวดภาพถ่าย หรือ “ประชันรูป” ข้ึนเป็นครั้งแรกในสยาม รูปถ่ายที่น ามาประชันกันมี

จ านวนมากถึง 382 ภาพ โดยให้ผู้มาร่วมงานโหวตด้วย รางวัลที่ได้เป็นเหรียญทอง 5 ภาพ เงิน 30 

ภาพ และทองแดง 75 ภาพ ตามล าดับ 

 

 

ภาพที่ 7  ภาพถา่ยงานประจ าปีที่วดัเบญมบพิตรฯในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ยงัสร้างไมแ่ล้วเสร็จ  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

 

  



9 
 

เห็นได้ถึงความส าคัญของภาพถ่ายตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในอดีตกาลนั้น มีผู้ที่ให้

ความส าคัญตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน และความส าคัญนั้นมีหลากหลายมิติที่ถูกน าไปใช้ใน

รูปแบบและความหมายต่างๆกันไปเช่น รัชกาลที่ 4 ทรงได้พระราชทานภาพถ่ายภาพพระบรมฉายา

ลักษณ์ไปประทานแก่ประมุขของประเทศต่างๆ ที่มีนัยยะซ่อนอยู่ท่ีทรงต้องการให้เห็นว่าประเทศของเรา

ก็มีความเจริญเฉกเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ หรือหลังจากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงให้ความส าคัญ

กับภาพถ่ ายมาก ในรูปแบบต่ างๆกัน ไป  ตั้ ง แต่ทรงมี ห้อง ล้าง  อัดและขยายภาพถ่ ายใน

พระบรมมหาราชวัง  หรือยังทรงใช้ภาพถ่ายให้เป็นประโยชน์ในการหาเงินสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ของ

วัดเบญจมบพิตรฯที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างในการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญและ

บทบาทต่างๆของภาพถ่ายที่มีมาตั้งแต่อดีตกาลท่ีได้แรกเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทย 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพถา่ยฝีพระหัตถข์องล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทีเ่ปิดร้านรับถ่ายภาพที่”ร้านหลวง”ในปี พ.ศ.2447  

ในงานประจ าปีของวัดเบญจมบพิตรฯเพื่อหาเงินสมทบทุนในการสร้างพระอารามแหง่นี้ 

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 
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ภาพถ่ายสู่หัวเมืองในล้านนา 

เมื่อภาพถ่ายเป็นที่นิยมอย่างมากในราชส านักของรัชกาลที่ 5 ย่อมแพร่หลายออกไปสู่ภายนอก

และส่วนหนึ่งก็ได้น ามาสู่หัวเมืองในล้านนา เมืองเชียงใหม่เช่ือว่าเป็นเมืองแรกในล้านนาที่เริ่มมีภาพถ่าย 

ภาพถ่ายรุ่นแรกของเมืองเชียงใหม่น่าจะถ่ายภาพโดยนักส ารวจชาวเยอรมันนามว่า เฟเดอร์ เจเกอร์ 

โดยภาพถ่ายของเขาน่าจะอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2400 ถึงปีพ.ศ.2404 ที่เขาเดินทางกลับจากถ่ายภาพใน

สยามประเทศ10 และได้จัดตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2406 ใช้ช่ือว่า”การเดินทางของเจเกอร์ในแถบหมู่เกาะ

อินเดียและราชอาณาจักรสยาม” นี้ถือว่าเป็นภาพถ่ายชุดแรกสุดของเมืองเชียงใหม่หัวเมืองเอกใน

ล้านนา  

 

 

ภาพที่ 9 ภาพถา่ยรุ่นแรกๆของเมืองเชียงใหม ่น่าจะเป็นผลงานภาพถา่ยของนักส ารวจชาวตา่งประเทศ (ผู้เขียน)  

ที่เข้ามาส ารวจเมืองเชียงใหม ่ภาพแรกและภาพที่สองจากซ้ายมือเป็นภาพถา่ยของก าแพงและคูเมืองที่ยังอยูใ่นสภาพเกือบสมบูรณ์  

ส่วนภาพถา่ยภาพที่สามเป็นภาพถ่ายของประตูท่าแพที่สามารถมองเห็นได้วา่เป็นประตูสองชั้นต่างจากที่เราเห็นได้ในปัจจุบนัเปน็อย่างมาก  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

 

 

ช่างภาพชาวไทยคนแรกที่น าภาพถ่ายเข้าสู่เมืองเชียงใหม่น่าจะเป็นพระยาเจริญราชไมตรี(จ านง 

อมาตยกุล) ข้าหลวงยุติธรรมประจ ามณฑลพายัพ สมัยรัชกาลที่ 5 โดยที่พระยาเจริญราชไมตรี (จ านง 

อมาตยกุล) เป็นผู้สอนให้หลวงอนุสารสุนทรให้ถ่ายภาพเนื่องจากเป็นของแปลกใหม่ในสมัยนั้น การที่

พระยาเจริญราชไมตรีได้เป็นผู้สอนการถ่ายภาพให้กับหลวงอนุสารสุนทรนั้นก็เพราะมีบ้านพักอาศัยที่

อยู่ใกล้เคียงกันนั้นเอง11  (จากค าบอกเล่าของคุณอนันตชัย นิมานเหมินทร์) และจากการที่หลวงอนุสาร

สุนทรได้ฝึกหัดการถ่ายภาพจนมีความช านาญ ก็ได้เปิดแผนกรับถ่ายภาพบุคคลหรือที่เรียกว่าภาพถ่าย 

portrait ที่ร้านของหลวงอนุสารสุนทรที่มีช่ือว่า”ชัวย่งเส็ง”ตั้งอยู่บนถนนวิชยานนท์ในช่วงประมาณปี 

พ.ศ.2435 ถึงปีพ.ศ.2439 นับเป็นร้านถ่ายภาพร้านแรกของเมืองเชียงใหม่และในอาณาจักรล้านนา 12 
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การที่หลวงอนุสารสุนทรสามารถเปิดร้านถ่ายภาพได้นั้น เพราะหลวงอนุสารสุนทรได้ข้ึนลงค้าขาย

ระหว่างกรุงเทพและเชียงใหม่อยู่เป็นประจ า (ตลอดชีวิตของท่านได้ข้ึนลงระหว่างกรุงเทพและเชียงใหม่

กว่า 50 ครั้ง ) จึงท าให้สามารถที่จะหาซ้ือของ อุปกรณ์และน้ ายาส าหรับกระบวนการถ่ายภาพซ่ึง

นับเป็นของที่หายากในสมัยนั้น การประมาณการเริ่มการถ่ายภาพของหลวงอนุสารสุนทรน่าจะก่อนปี 

พ.ศ.244013 เพราะหลวงอนุสารสุนทรได้ถ่ายภาพพระเจ้าอินทวิชยานนท์ตอนช่วงปลายสมัย และ

หลังจากนั้นได้ถ่ายภาพในงานปลงพระศพของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ซ่ึงถึงพิราลัยในปี พ.ศ.244014 ซ่ึง

นับว่าการถ่ายภาพที่ก าเนิดข้ึนอย่างแท้จริงในเมืองเชียงใหม่โดยช่างถ่ายภาพคนไทย น่าจะอยู่ในช่วง

ประมาณปี พ.ศ.2435 เป็นต้นมานับว่าห่างถึง 30 กว่าปีนับแต่ช่างภาพชาวเยอรมันนามว่า เฟเดอร์ เจ

เกอร์ ได้เข้ามาบันทึกภาพถ่ายในเมืองเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 10 ภาพถา่ยของพระเจ้าอินทวิชยานนทเ์ป็นภาพถ่ายกอ่นปี พ.ศ.2440 ที่เป็นปีที่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ทิวงคต  

ภาพถา่นภาพนีน้่าจะถ่ายที่ร้านรับถ่ายภาพที่กรุงเทพ โดยสังเกตจากฉากหลังที่พบได้ในหลายร้านรบัถ่ายภาพ  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 
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ภาพที่ 11 ผลงานภาพถา่ยของหลวงอนุสารสุนทร ช่างถ่ายภาพชาวไทยคนแรกของเมืองเชียงใหม่ 

เป็นภาพถา่ยพระเมรุของพระเจ้าอนิทวิชยานนท์ในปี พ.ศ.2440-2441 

(ภาพจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) 

 

 

 

ภาพที่ 12 ผลงานภาพถา่ยของหลวงอนุสารสุนทรทั้ง 2 ภาพ เป็นการถ่ายภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองล าพูนในภาพถ่ายซ้ายมือและ

เชียงใหมใ่นภาพถา่ยขวามือเป็นภาพถา่ยของท้องถนนและตลาด นับเป็นช่างถ่ายภาพคนไทยรุ่นแรกที่ไดบ้ันทกึเร่ืองราวอ่ืนๆที่เกดิขึน้ไว้ให้

เป็นหลักฐานทีด่ีในการศึกษาโดยปกติแล้วการถา่ยภาพลักษณะแบบนีจ้ะมแีต่นักส ารวจหรือมชิชั่นนารีชาวตา่งชาติเทา่นั้น 

(ภาพจาก หนังสือพิมพ์เชียงใหมน่ิวส)์ 
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ภาพที่ 13 ผลงานภาพถา่ยของนักส ารวจหรือมิชชั่นนารชีาวต่างชาติที่ไดบ้ันทึกบรรยากาศของเมืองเชียงใหมใ่นอดีต 

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและจากศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร) 

 

 

 

ภาพที่ 14  ผลงานภาพถา่ยของหลวงอนุสารสุนทร 

ทั้ง 2 ภาพนี้เป็นผลงานที่หลวงอนุสารสุนทรในช่วงหลงัๆแล้ว เป็นการรับจา้งถ่ายภาพบุคคลที่มีการจัดวางองคป์ระกอบฉากให้มี

รายละเอยีดและนา่สนใจ เชน่ในภาพถา่ยซ้ายมือเป็นภาพถา่ยคหบดีพ่อค้าชาวไทยคนด้านขวามือพร้อมกับคหบดีพ่อค้าชาวพมา่ในด้าน

ซ้ายมือ จะมกีารน าหนังสือมาวางบนพานเงินพร้อมทั้งคนโฑน้ าและของต่างๆมาวางประกอบฉาก เช่นเดยีวกับในภาพถา่ยขวามือที่

ถา่ยภาพพระสงฆพ์ร้อมเด็กชายก็มกีารน านาฬิกา ตะเกียงไฟและกระถางดอกไมม้าเป็นของประกอบฉากเพ่ือสร้างความนา่สนใจและ

ความสวยงาม ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพถิพีิถันในการใสใ่จในการถา่ยภาพของหลวงอนุสารสุนทร ที่นบัเป็นแบบอยา่งที่ดี

ให้กับช่างถ่ายภาพในปัจจุบนั (ภาพจาก หนังสือพิมพ์เชียงใหมน่ิวส์) 
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ภาพที่ 15 ภาพถา่ย self-portrait ของหลวงอนุสารทีท่่านตั้งกล้องถา่ยภาพถา่ยภาพตัวทา่นเอง ภายในสวนที่ จ.ล าพูน  

(ภาพจาก หนังสือพิมพ์เชียงใหมน่ิวส)์ 

 

ในที่นี้ขอกล่าวถึงช่างภาพอีกท่านที่มาอยู่ในเมืองในล้านนาและได้มีอาชีพเป็นช่างถ่ายภาพคือ 

นาย เอ็ม ทานากะ15 ชาวญ่ีปุ่นที่เคยท างานและฝึกหัดการถ่ายภาพมาจากร้าน”โรเบิร์ต เลนซ์”ที่

กรุงเทพในป ีพ.ศ.2443 ถึง 3 ปี และได้รับการชักชวนจากเจา้บุญวาทย์วงษ์มานิตฯ เจ้าผู้ครองล าปางใน

สมัยนั้นให้มาเปิดร้านถ่ายภาพที่เมืองล าปางน่าจะเป็นร้านถ่ายภาพร้านแรกๆในเมืองล าปาง เพราะถ้า

หากมีร้านถ่ายภาพในนครล าปางแล้วเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตฯคงไม่ชักชวนมา ซ่ึงนายเอ็ม ทานากะ ก็

เปิดร้านที่นครล าปางได้ไม่นานก็ต้องย้ายมาเปิดร้านที่เมืองเชียงใหม่เพราะกิจการไม่สู้ดีนัก ที่เมือง

เชียงใหม่นายเอ็ม ทานากะมาเปิดร้านรับถ่ายภาพช่ือ “ยากี” โดยมาเช่าที่ของหลวงอนุสารสุนทรตรง

ข้ามวัดอุปคุตเชิงสะพานเนาวรัตน์ กิจการของนายเอ็ม ทานากะที่เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี 

นับเป็นชาวญ่ีปุ่นคนแรกที่มาเปิดร้านถ่ายภาพในเมืองเชียงใหม่ และหลังจากนั้นคนไทยในล้านนาก็ได้

เริ่มมีอาชีพช่างถ่ายภาพรับจ้างเกิดข้ึนมาอย่างมากมาย เช่นในกรณีของนายฉลอง พานิชพันธ์ เป็นชาว

ล าปางได้รับจ้างถ่ายภาพทั่วไปในเมืองล าปางและในเมืองลอง จ.แพร่ โดยในระยะแรกได้นั่งรถไฟไปเช้า

เย็นกลับระหว่างเมืองลองและเมืองล าปาง จนได้มาเปิดร้านรับถ่ายภาพที่เมืองลองในปี พ.ศ.2499 ช่ือ

ร้านว่า”ฉลองถ่ายภาพ”โดยในระยะแรกที่มาเปิดร้านนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในเมืองลอง เวลาจะอัดภาพถ่าย

ต้องดัดแปลงห้องมืดโดยใช้กล้องขนาดใหญ่เป็นเครื่องอัดภาพ และเจาะผนังขนาดกว้าง 8*8 นิ้ว ใช้คน

ไปถือกระจกสะท้อนแสงเพ่ือใช้ในการอัดภาพถ่าย ส่วนวิธีการล้างและขยายภาพถ่ายต้องใช้ตะเกียง

น้ ามันปิดกระดาษว่าวสีแดงช่วยในการส่องสว่าง16 ซ่ึงนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพและล้างอัด

ขยายภาพถ่ายในล้านนาในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 16 ชุดภาพถา่ยโดย เอ็ม.ทานาคา เป็นภาพถา่ยที่มตีราประทับของร้าน M.Tanaka Chiengmai Siam เป็นภาพที่รับถา่ยภาพตอน

ที่ เอ็ม.ทานาคา ยา้ยมาเปิดรา้นรับถา่ยภาพทีเ่ชียงใหมแ่ล้ว ลักษณะการจัดการถา่ยภาพของ เอ็ม.ทานาคา จะคล้ายๆกับหลวงอนุสาร

สุนทร แตท่ั้งนี้เป็นรูปแบบที่นิยมจัดการถ่ายภาพในรูปแบบนี้กันอย่างแพรห่ลาย ตั้งแต่มีการใช้ฉากที่วาดท าใหดู้เหมือนอยู่ในบ้านหรือ

คฤหาสน์ มีการตั้งโต๊ะและเก้าอี้วางบนพรมอย่างดีและดูหรูหราให้แบบนั่งถา่ยภาพ พร้อมทัง้มกีารใส่ของประกอบฉากให้ดูหรูหราเช่น 

กระถางต้นไมแ้ละแจกันดอกไม้ รูปแบบเช่นนีเ้ราสามารถพบไดท้ั่วไปจากร้านที่รบัถ่ายภาพที่กรุงเทพเชน่เดียวกัน 

(ภาพถา่ยสมบัตสิะสมของ ผศ.กันต์ พูนพิพัฒน์) 
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ภาพที่ 17 ภาพถา่ย 2 ภาพนี้ของ เอม็.ทานาคา  

ภาพถา่ยชุดนีผู้้เขียนได้มาจาก จ.ล าปาง ผู้เขียนสัณนิฐานว่าภาพถ่ายทั้ง 2 ภาพนี้เปน็ผลงานของ เอ็ม.ทานาคา ในสมัยที่เปิดรา้นรับ

ถา่ยภาพที่ จ.ล าปาง โดยมจีุดให้สังเกตได้หลายจุดด้วยกันโดยเฉาะตราประทับที่เป็นเพียงตัวหมกึที่ประทับ ต่างกับตราที่ใช้ตอนหลังที่มา

เปิดร้านรับถา่ยภาพที่เชียงใหม่ในภายหลัง การใช้ฉากหลังประกอบในการถา่ยภาพก็เป็นเพยีงฉากสีไม่มีรายละเอยีดใดๆดูไมห่รหูราเท่ากับ

ฉากในภาพถ่ายกอ่นหน้านี ้อาจจะเป็นเพราะตอนเปดิร้านที่ จ.ล าปางใหม่ๆ ยังไม่มีทุนทรัพย์พอในการซื้อหาฉากที่มรีาคาแพง  

(ภาพถา่ยสมบัตสิะสมของ ผศ.กันต์ พูนพิพัฒน์) 

 

นอกจากนี้ขอกล่าวถึงการให้ความส าคัญแก่ภาพถ่ายในเมืองเชียงใหม่ในอดีต จากบันทึกของ 

พระเจ้าน้องยาเธอ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา ข้าหลวง

พิเศษประจ าเมืองเชียงใหม่ขณะนั้น ในเรื่องของการที่เมื่อเจ้าดารารัศมีโปรดให้มีการฉายพระรูป

พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสีฯส่งขึ้นมาถวายแก่พระบิดาท่ีเชียงใหม่ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่17 ซ่ึงน่าจะอยู่

ประมาณช่วงปี พ.ศ.2432-2433 ดั่งปรากฏในบันทึกมีความว่า 

 "...พระเจ้านครเชียงใหม่ เจ้าอุปราช เจ้านายบุตรหลาน หลายคนมาพร้อมกันที่ที่พักของ

ข้าพระพุทธเจ้า ๆ ได้เชิญพระรูปให้ดูพร้อมกัน พระเจ้านครเชียงใหม่ดูพระรูปแล้วกลั้นน้้าตาไม่ได้คิดถึง

เจ้าทิพเกสร พูดว่าพระขนงนั้น 'แม่นแม่เฒ่าทีเดียว' เจ้านายอ่ืนอยู่ข้างปีติยินดีเชยชมกันมาก" 
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และ 

 

"...ข้าหลวงเชิญพระรูปตั้งบนพระยานมาศแล้ว ขบวนแห่ 'พระรูป' จากบ้านพักของข้าหลวงพิเศษ

ริมแม่น้้าปิง ไปทางถนนท่าแพ เข้าในเวียง ทางประตูท่าแพ ถึงส่ีแยกกลางเวียงเล้ียวไปออกประตู

ช้างเผือก เล้ียวออกทางริมแม่น้้าปิงถึงคุ้มของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ บริเวณคุ้มมีพลับพลาข้าราชการ

รวมทั้งข้าหลวงพิเศษแต่งชุดเต็มยศรอรับ พระเจ้าอินทวิชยานนท์สวมเสื้อครุยและชฎา ข้ึนรับพระรูปบน

เกย เข้ากอดพระรูปอย่างสุดปลื้ม เชิญพระรูปข้ึนบนตึก ตั้งบนพระยานมาศถอดคานมียกพื้นหุ้มผ้าแดง 

๒ ชั้น และกระโจมข้างบนด้วยเครื่องสูงจนเวลาบ่ายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในบริเวณคุ้ม มี

การละเล่น เช่น มวย มีละคร มีการโปรยผลกัลปพฤกษ์ด้วย ที่ขาดไม่ได้ และคนสนใจร่วมด้วยมากคือ

ม่อนป๊อก ฉลองสมโภชกัน ๔ วัน ๔ คืน มีงานเล้ียงอาหารมื้อค่้า แก่บรรดากงสุลและฝรั่งในเชียงใหม่

ด้วย..." 

 

จากข้อความด้านบนน่าจะเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นถึงความส าคัญของภาพถ่ายในอดีตได้เป็นอย่างดี 

ถึงขนาดมีขบวนแห่อย่างสมพระเกียรติ มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ และรวมถึงการเฉลิมฉลอง 

ประดุจภาพถ่ายนั้นเป็นตัวตนของคนอย่างแท้จริง นับเป็นเรื่องของความลึกซ้ึงและความส าคัญที่มี

ภาพถ่ายเป็นแกนกลางเกินแก่การบรรยาย 

 

 

ภาพที่ 18 ภาพถา่ยซ้ายมือสุด ภาพถ่ายพระราชยาดารารัศมีและพระเจา้ลูกเธอ  

พระองค์เจ้าวมิลนาคนพีสี (พระยศขณะนั้น) ภาพถา่ยภาพนีส้ันนฐิานไดว้่าน่าจะเปน็ภาพถา่ยที่ส่งขึ้นมาถวายพระเจ้าอนิทวิชยานนท์พระ

บิดา ทีย่ังความปลาบปลื้มแก้พระเจา้อนิทวิชยานนท์เปน็ยิ่งนัก แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี ภาพถา่ยขวามือเป็น

ภาพถา่ยทีไ่ด้รบัการลงสใีหม่ในสมัยปัจจุบันเพื่อใหเ้กิดความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั้นเอง  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 
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ภาพถ่ายรุ่นแรกๆของเมืองเชียงใหม่และล้านนานั้น ส่วนมากจะเป็นภาพถ่ายของเจ้านายใน

เมืองเหนือเป็นส่วนมาก มีทั้งภาพถ่ายที่ได้จากร้านรับถ่ายภาพที่กรุงเทพและถ่ายภาพโดยช่างถ่ายภาพ

ในเมืองเชียงใหม่ ภาพถ่ายเจ้าทางเหนือรุ่นแรกๆเช่น  ภาพถ่ายของเจ้าอุบลวรรณาที่ได้ไปร้านถ่ายภาพ

ในเรือนแพของฟรานซิศ จิต ซ่ึงน่าจะอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2409-241018 จากนั้นเป็นต้นมาเจ้านายทางเหนือ

ก็ให้ความนิยมในการไปถ่ายภาพที่ร้านที่กรุงเทพกันอย่างแพร่หลาย ดังที่เราสามารถเห็นภาพถ่ายเป็น

หลักฐานได้เป็นอย่างดีในปัจจุบัน ทั้งของเจ้าเมืองล าปาง เจ้าเมืองล าพูน เจ้าเมืองแพร่และเจ้าเมืองน่าน 

ในวาระต่างๆกันไป เหตุที่ต้องไปถ่ายภาพที่ร้านรับถ่ายภาพที่กรุงเทพนั้นเนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกัน

คือ ประการแรกในรุ่นแรกๆของการมีภาพถ่ายนั้นยังไม่มีร้านรับถ่ายภาพในท้องถิ่นนอกจากในกรุงเทพ 

ประการที่สองคือในเมืองเหนือสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงการอัดและขยายภาพถ่าย

มีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามาเป็นเครื่องมือประกอบกระบวนการด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ในเมืองเชียงใหม่

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าได้มีร้านรับถ่ายภาพช่ือว่า  ”ชัวย่งเส็ง”ของหลวงอนุสารสุนทร  ได้ถ่ายภาพ

ของ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ที่ข้ึนครองนครเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2416 - พ.ศ. 2440 ตอนยังมีพระชนม์

ชีพอยู่ ซ่ึงน่าจะเป็นภาพถ่ายรุ่นแรกๆของหลวงอนุสารสุนทร เพราะหลังจากนั้นหลวงอนุสารสุนทรก็ได้

ถ่ายภาพเมรุและขบวนแห่พระศพของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ในช่วงปี พ.ศ.2440-244119 อีกด้วย จึง

น่าจะนับเป็นช่วงแรกของภาพถ่ายที่เกิดข้ึนในหัวเมืองล้านนาที่เกิดมีการถ่ายภาพ การล้างและอัดขยาย

ภาพถ่ายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งกระบวนการ เนื่องจากที่ช่างถ่ายภาพชาวต่างประเทศที่ทั้งเป็นนัก

ส ารวจและมิชชั่นนารีในรุ่นแรกๆ ที่ถ่ายภาพในหัวเมืองเหนือส่วนมากจะท าเฉพาะการถ่ายภาพและน า

กลับไปล้าง อัดและขยายภาพถ่ายยังที่บ้านเมืองของตนเอง เนื่องจากที่กล่าวมาแล้วว่าหัวเมืองเหนือใน

สมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ฉะนั้นเพ่ือเป็นการที่จะสะดวกจึงน ากลับไปยังบ้านเมืองของตนเองเพ่ือท า

กระบวนการ ล้าง อัดและขยายภาพถ่าย 
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ภาพที่ 19 ภาพถา่ยของเจ้าอุบลวรรณาที่ถ่ายภาพที่รา้นรับถา่ยภาพของ ฟรานซิส จิต ในชว่งปี พ.ศ.2409-2410  

ที่สามารถทราบปี พ.ศ.ได้นั้นจากตราประทับของ ฟรานซิส จิต ที่อยู่หลังภาพถา่ย 

(ภาพจากของการสะสมของ นายชนะวัชย์ ธรรมะปิยะวงศ)์ 

 

รูปแบบของภาพถ่ายโบราณที่เกิดข้ึนในเมืองเหนือ ส่วนมากจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลหรือ 

portrait เป็นหลักและเหตุการณ์ที่มีส าคัญต่างๆเช่น การที่มีเจ้านายจากกรุงเทพข้ึนมาทางหัวเมืองเหนือ 

หรืองานส าคัญเช่นงานศพ ที่เราจะสามารถพบเจอได้บ่อยครั้ง  ในส่วนของภาพถ่ายโบราณที่เป็น

ภาพถ่ายวิวทิวทัศน์เช่นภาพถ่ายของวัด ก าแพงเมืองหรือสภาพความเป็นอยู่ภายในเมืองหรือตลาด ที่

เราได้เห็นเป็นหลักฐานในปัจจุบันนั้น เป็นการถ่ายภาพโดยช่างถ่ายภาพชาวต่างประเทศทั้งที่เป็นนัก

ส ารวจและมิชชั่นนารีเป็นส่วนมาก  ภาพถ่ายโบราณของทางหัวเมืองเหนือนั้นไม่ว่าจะถ่ายภาพโดยช่าง

ถ่ายภาพไทยหรือช่างถ่ายภาพชาวต่างประเทศล้วนแต่มีคุณค่าและความส าคัญ ในประเด็นของเรื่องว่า

ภาพถ่ายโบราณที่หลงเหลืออยู่นั้น เป็นหลักฐานที่จะบ่งบอกความหมายในรูปแบบที่หลากหลายมิติ ให้

เราในปัจจุบันได้ศึกษากันอย่างกว้างขวาง 
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ภาพถ่ายในเมืองน่าน 

เมืองน่านเป็นอีกเมืองที่อยู่ในอาณาจักรล้านนาเพียงแต่เมืองไม่มีขนาดใหญ่เช่นเมืองเชียงใหม่ 

แต่ก็มีความเจริญเฉกเช่นเดียวกับเมืองอ่ืนๆในล้านนา การที่วิทยาการและส่ิงใหม่ๆก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่

เมืองน่านก็มีเช่นเดียวกัน แต่อาจจะช้ากว่าเมืองอ่ืนๆในอาณาจักรล้านนาบ้างเล็กน้อยเนื่องจากการ

เดินทางที่ค่อนข้างล าบาก เหตุที่เป็นเมืองอยู่ในหุบเขา ในส่วนของการถ่ายภาพที่เป็นวิทยาการ ใหม่

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ก็ได้มีเข้าสู่เมืองน่านเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกับเมืองอ่ืนๆใน

ล้านนาเช่นที่เมืองเชียงใหม่ที่เป็นเมืองใหญ่กว่าเมืองน่าน และได้มีช่างถ่ายภาพประจ าท้องถิ่นหรือ

ประจ าเมืองเช่นหลวงอนุสารสุนทรที่ได้ท าการถ่ายภาพทั้งคนและเหตุการณ์ต่างๆเก็บบันทึกไว้อย่าง

มากมาย ในเมืองน่านที่เริ่มมีภาพถ่ายนั้นส่วนมากเป็นของชาวต่างชาติที่เข้ามาส ารวจหรือเดินทางผ่าน

ไปสู่เมืองใหญ่อีกเมืองคือเมืองหลวงพระบาง จึงท าให้ไม่มีภาพถ่ายมากมายเท่ากับเมืองเชียงใหม่ แต่

ทั้งนี้ก็ยังพอมีภาพถ่ายในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ให้รุ่นเราได้พอศึกษาและเรียนรู้ได้บ้าง ถึงแม้จะไม่

มากนักเมื่อเทียบกับเมืองอ่ืนๆในล้านนาแต่ภาพถ่ายที่หลงเหลืออยู่ก็มีคุณค่าและให้เราศึกษาได้อย่าง

พอเพียง 

ภาพถ่ายโบราณที่พบในเมืองน่านนั้นสามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นภาพถ่ายจาก

นักส ารวจชาวต่างชาติ ส่วนที่สองคือภาพถ่ายจากมิชชั่นนารีที่เข้ามาส ารวจและเก็บข้อมูลในเมืองน่าน 

และส่วนสุดท้ายคือภาพถ่ายที่ถ่ายภาพโดยช่างถ่ายภาพชาวไทย ภาพถ่ายเมืองน่านรุ่นแรกสุดนั้นที่พบ

คือภาพถ่ายที่ถ่ายภาพโดยช่างถ่ายภาพประจ าทัพจากกรุงเทพที่ยกไปปราบฮ่อครั้งที่ 1 ที่เมืองหลวง

พระบางในปี พ.ศ.241820 นับเป็นภาพถ่ายแรกสุดของเมืองน่านถึงแม้จะไม่มีการถ่ายภาพให้เห็น

บรรยากาศเมืองน่านเลย เนื่องจากเป็นการถ่ายภาพการเคล่ือนพลของกองทัพเป็นหลัก แต่ก็น่าจะ

นับเป็นภาพถ่ายภาพแรกๆของเมืองน่าน  
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ภาพที่ 20 ภาพถา่ยของกองทัพสยามที่ยกไปปราบฮ่อที่หลวงพระบางในปี พ.ศ.2418  

บันทึกภาพถ่ายตั้งแต่เริ่มรับธงชยัเฉลิมพลจากรัชกาลที่ 5 ทีบ่างกอก ภาพถ่ายแถวบนซ้าย และเริ่มบันทึกในระหว่างการเดินทางเพ่ือ

รายงานกลับมายังบางกอก ภาพถา่ยแถวบนขวาและแถวล่าง ในภาพถา่ยแถวล่างขวาเขียนอธิบายว่า ยกทัพผา่นเมืองน่าน นับเป็น

ภาพถา่ยรุ่นแรกๆที่ค้นพบเกี่ยวกับเมืองน่าน ถึงแม้วา่จะไมส่ามารถเห็นรายละเอยีดว่าเปน็เมืองน่านก็ตาม 

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

 

จากนั้นก็จะมีทั้งนักส ารวจชาวต่างชาติและมิชชั่นนารีได้เข้ามาท าการบันทึกข้อมูลด้วยการ

ถ่ายภาพภายในเมืองนา่นหลายคนด้วยกัน การบันทึกข้อมูลด้วยการถ่ายภาพของนักส ารวจชาวต่างชาติ

และมิชชั่นนารีนั้นมีทั้งการถ่ายภาพบุคคลหรือ portrait สภาพบ้านเมืองเช่นสถานที่ส าคัญต่างๆเช่น คุ้ม

เจ้าผู้ครองนครหรือวัดที่มีความส าคัญของเมือง เช่นวัดช้างค้ า วัดสวนตาล เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังท า

การบันทึกการถ่ายภาพสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองน่านอีกด้วย ในที่นี้ขอแบ่งการบันทึกข้อมูล

ด้วยการถ่ายภาพโบราณในเมืองน่านออกเป็นสองช่วง เพ่ือเป็นความสะดวกในการวิเคราะห์ที่จะ

สามารถมองเห็นถึงความส าคัญของภาพถ่ายโบราณในเมืองน่านคือ ช่วงแรก ภาพถ่ายโบราณรุ่นแรก 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2418-2490 ช่วงที่สอง ภาพถ่ายโบราณรุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2490-2520 
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ช่วงแรก ภาพถ่ายโบราณรุ่นแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2418-2490 

จากการที่กล่าวมาแล้วว่าภาพถ่ายโบราณรุ่นแรกในเมืองน่านนั้น มาจากการบันทึกข้อมูลด้วย

ภาพถ่ายของการเดินทัพของกองทัพจากกรุงเทพไปปราบฮ่อครั้งที่ 1 ที่เมืองหลวงพระบางในปี พ.ศ.

2418 ถึงแม้จะไม่ได้เห็นสภาพบ้านเมืองหรือผู้คนเลยกต็าม แต่ก็น่าจะนับเป็นปฐมบทของการถ่ายภาพท่ี

เกิดข้ึนในเมืองน่าน และหลังจากนั้นก็เริ่มมีภาพถ่ายที่เกิดข้ึนในเมืองน่านที่สามารถเห็นสภาพบ้านเมือง

และผู้คน แต่ภาพถ่ายที่เกิดข้ึนในเมืองน่านที่ถ่ายภาพโดยช่างภาพท้องถิ่นในช่วงนี้ยังไม่มีเหมือนเมือง

เชียงใหม่ ที่มีหลวงอนุสารสุนทรเป็นช่างถ่ายภาพท้องถิ่นและมีอาชีพเป็นช่างรับถ่ายภาพ ภาพถ่ายใน

เมืองน่านช่วงนี้ขอแบ่งออกเป็นสามส่วนเหมือนดั่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือ ช่างถ่ายภาพชาวไทย ช่าง

ถ่ายภาพชาวต่างประเทศที่เป็นนักส ารวจ และส่วนสุดท้ายคือช่างถ่ายภาพชาวต่างประเทศที่เป็น

มิชชนันารี  

 

 

ภาพที่ 21 "ก าแพงเมืองของอาณาจักรหลักค า" พ.ศ.2431  

(จากหนังสือ Report by Mr. C.E.W. Stringer of a journey to the Laos state of Nān, 1888) 
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ภาพที่ 22 ภาพถา่ยเมืองน่านไมท่ราบชื่อผูถ้า่ยภาพ  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

 

เข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นนักส ารวจชาวต่างชาติที่ได้เข้ามายังเมืองน่านและบันทึกภาพถ่ายเก็บไว้ 

แถวบนซ้ายเป็นภาพถ่ายหอค าหลวง(ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน)ในภาพถ่ายยังสามารถเห็นก าแพง

ได้อยู่ แถวบนขวาเป็นภาพถ่ายศาลาเมืองน่านสันนิฐานได้ว่าน่าจะเป็นเค้าสนามคือที่ประชุมของขุนนาง 

แถงล่างซ้ายและกลางเป็นภาพถ่ายเจดีย์วัดสวนตาลและพระเจ้าทองทิพย์พระประธานในวัดสวนตาล 

และแถวล่างขวาเป็นภาพถ่ายบรรยากาศตลาดตอนเช้าในเมืองน่าน จะเห็นผู้คนจะห่มผ้าห่มที่ช่ื อว่าผ้า

ห่มตาโก้งหรือผ้าห่มตาแสง ที่เป็นผ้าห่มประจ าถ่ินของเมืองน่านในเวลามีอากาศหนาวเย็น 
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ภาพที่ 23 ภาพถา่ยที่เมืองน่านโดยนกัส ารวจชาวฝรั่งเศส Augustus Pavie เดินทางไปส ารวจยังหัวเมืองทางเหนือของสยามช่วงปี พ.ศ.

2437 เขาได้ถ่ายภาพหัวเมืองทางเหนือของสยามไว้อย่างมากมายและภาพถา่ยขวามือเข้าใจว่าน่าจะเปน็ Augustus Pavie กับข้าราชการ

ชาวสยามที่เมืองนา่น 

(ภาพจาก Mission Pavie 1887-1895) 

 

 

ภาพที่ 24 ซ้ายมือภาพถา่ยที่เมืองน่านโดยนักส ารวจชาวฝรั่งเศส Augustus Pavie เปรียบเทียบภาพถา่ยขวามือที่เป็นทิวทัศน์บา้นเรือนใน

เมืองน่านไมท่ราบปีและผู้ถา่ยภาพแต่เป็นมุมที่ใกล้เคยีงกันที่สามารถเห็นบ้านเรือนที่อยู่ด้านหลังทีมลีักษณะทอดยาวไปตามคนู้ า 

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 
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ภาพที่ 25 ภาพถา่ยวัดช้างค้ าวรวิหารฯ กลางเมืองน่าน น่าจะเป็นภาพถา่ยโดยนักส ารวจชาวตา่งชาติ 

ทั้งสองภาพโดยทีภ่าพถา่ยซ้ายมือเป็นภาพที่นา่จะถูกถา่ยก่อนปี พ.ศ.2453 เพราะในภาพยังไมป่รากฏหอไตรที่อยูใ่นภาพถ่ายขวามือ  

ที่สร้างในปี พ.ศ.2453 โดยพระเจ้าสรุิยพงศ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านในสมัยนั้น  

นับเป็นตัวอย่างของภาพถ่ายทีด่ีที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้น 

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

 

ภาพถ่ายรุ่นแรกในเมืองน่านที่สามารถเห็นสภาพบ้านเมืองและผู้คนในเมืองน่าน น่าจะเป็น

ภาพถ่ายจากนักส ารวจชาวต่างชาติที่เข้ามาสู่เมืองน่านตั้งแต่ปี พ.ศ.243121เป็นต้นไปซ่ึงได้ถ่ายภาพที่

สามารถเห็นสภาพบ้านเมืองได้อาทิเช่น ภาพถ่ายก าแพงเมือง ภาพถ่ายวัดสวนตาล ภาพถ่ายวัดช้างค้ า 

หรือสภาพความเป็นอยู่เช่นภาพถ่ายของผู้คนในตลาด เป็นต้น และหลังจากนั้นได้มีมิชชั่นนารีช่ือว่า 

Phillip L. People ที่เข้ามาอยู่ในเมืองน่านตั้งแต่ปี พ.ศ.2437 ถึงปี พ.ศ.246322 คือในช่วงตั้งแต่พระเจ้าสุ

ริยพงศ์ผริตเดชฯครองเมืองน่านจนถึงเจ้ามหาพรหมสุระธาดาฯ ซ่ึง Phillip L. People ได้ถ่ายภาพเมือง

น่านไว้มากมายหลายประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองน่านได้เป็นอย่างดี 

และในที่นี้ขอกล่าวถึงภาพถ่ายอีกส่วนที่เราเห็นกันบ่อยครั้งคือภาพถ่ายของพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ

เจ้าผู้ครองเมืองน่านในช่วงปี พ.ศ.2436 ถึงปี พ.ศ.246123และเจ้ามหาพรหมสุระธาดาฯเจ้าผู้ครองเมือง

น่านในช่วงปี พ.ศ.2461 ถึงปี พ.ศ.247424 ทั้งสององค์ มีภาพถ่ายที่แต่งองค์เต็มยศหลายภาพนั้น 

ถ่ายภาพเหล่านี้ได้ไปถ่ายที่ร้านรับถ่ายภาพในกรุงเทพเพราะจะสามารถเห็นได้จากฉากหลังนั้นมีหลาย

ภาพเหมือนกับภาพถ่ายเจ้านายฝ่ายเหนือองค์อ่ืนๆที่มาจากต่างเมืองกัน 
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สันนิฐานได้ว่าน่าจากการที่เจ้านายฝ่ายเหนือได้ลงไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพ จึงได้ถือ

โอกาสที่ถ่ายภาพไว้เพ่ือใช้แจกเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระญาติและบุคคลทั่วไป  แต่ก็ยังมีภาพถ่ายบางส่วน

ของเจ้าผู้ครองนครนั้นทั้งสององค์ที่ถ่ายในเมืองน่าน อันนี้มีเหตุให้สันนิฐานได้ว่าบางส่วนน่าจะถ่ายโดย

ช่างถ่ายภาพชาวต่างประเทศคือ Phillip L. People เช่นภาพถ่ายเจ้ามหาพรหมสุระธาดาฯและชายาถ่าย

พร้อมกับชาวต่างชาติที่โรงเรียนน่านคริสเตียน และภาพถ่ายอีกบางส่วนที่ถ่ายภาพพร้อมกับเจ้านาย

จากทางกรุงเทพ ในส่วนนี้สันนิฐานว่าน่าจะถ่ายภาพโดยช่างถ่ายภาพที่มากับขบวนเสด็จ เช่นภาพถ่าย

ของสมเด็จเจ้าฟ้าภานุพันธ์วงศ์วรเดชฯกับพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯที่ถ่ายภาพบริเวณหน้าจวนปลัด

มณฑลนครน่าน25 ภาพถ่ายภาพนี้ก็น่าจะถ่ายโดยช่างถ่ายภาพที่ตามในขบวนเสด็จของสมเด็จเจ้าฟ้าภา

นุพันธ์วงศ์วรเดชฯ ซ่ึงภาพถ่ายภาพนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่จะบอกให้ทราบถึงที่มาของช่างภาพได้ 

 

 

ภาพที่ 26 ซ้ายมือเป็นภาพถา่ยพระเจ้าสุริยพงศ์ผรติเดชฯเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 ทีไดถ้า่ยภาพที่ร้านรบัถ่ายภาพในเมืองบางกอก  

เพราะภาพถา่ยซ้ายมือเป็นภาพถา่ยเจา้หญิงบัวชุมและเจ้าน้อยศุขเกษม จากเมืองเชียงใหมท่ี่ไดไ้ปถา่ยภาพที่รา้นเดียวกัน  

สามารถสังเกตไดจ้ากภาพวาดที่เป็นฉากหลังที่เป็นอันเดียวกัน 

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 
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ภาพที่ 27 ภาพถา่ยของสมเด็จเจ้าฟา้ภานุพันธ์วงศ์วรเดชฯกับพระเจา้สุรยิพงศ์ผริตเดชฯ 

ถา่ยภาพบรเิวณหน้าจวนปลดัมณฑลนครน่าน ภาพถา่ยภาพนี้ก็น่าจะถา่ยโดยชา่งถ่ายภาพ 

ที่ตามในขบวนเสดจ็ของสมเด็จเจ้าฟา้ภานุพันธ์วงศ์วรเดชฯ  

(ภาพจากคุ้มเจ้าราชบุตร อ.เมือง จ.น่าน) 

 

 

ภาพที่ 28 ภาพถา่ยของพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ เปน็ภาพถา่ยอีกภาพหนึ่งที่ไดไ้ปถา่ยภาพที่รา้นรบัถ่ายภาพที่กรุงเทพ ส่วนภาพเล็กทั้ง

สองภาพ เปน็ส่วนขยายให้เห็นรายละเอียดของเคร่ืองประกอบยศของพระเจ้าสุรยิพงศ์ผรติเดช ซึ่งตั้งไว้ทั้งซา้ยและขวาของภาพถ่าย 

(ภาพจากคุ้มเจ้าราชบุตร อ.เมือง จ.น่าน) 
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ภาพที่ 29 ซ้ายมือภาพถา่ยของพระเจา้สุริยพงศผ์รติเดชฯที่น่าจะเป็นการถา่ยภาพที่เมืองบางกอก เพราะพระเกา้อีท้ี่นั่งนั้นน่าจะเป็นพระ

เก้าอี้กงที่มอียู่ในวังหลวง แต่ในภาพถ่ายขวามือเป็นภาพถา่ยของพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯแต่งกายแบบชาวไทลื้อนั่งเอนกายพิงหมอน

ขวานที่มลีวดลายปักเป็นของเมืองน่าน พร้อมด้วยขันหมากและกระโถนเงินขนาดใหญ่ จึงท าให้เป็นที่นา่สงสยัว่าภาพถา่ยภาพนี้ถ่ายที่เมือง

บางกอกหรือที่เมืองน่าน เนื่องจากรายละเอียดภายในภาพถ่ายตั้งแต่การแต่งกายและของประกอบทั้งหมดชวนให้นึกวา่เปน็การถ่ายภาพที่

เมืองน่านมากกวา่ ซึ่งถา้ถ่ายภาพที่เมืองน่าน อาจจะเป็นการถ่ายภาพโดย Phillip L. People หรืออาจะเป็นนักส ารวจชาวตา่งชาต ิ

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

 

 

ภาพที่ 30 ภาพถา่ยของเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯเจ้าผู้ครองนครน่านองคท์ี่ 64 และเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย  

ภาพถา่ยทั้ง 3 ภาพเป็นการถ่ายภาพที่เมืองบางกอก เช่นเดียวกบัภาพถ่ายของพระเจ้าสุรยิพงศ์ผริตเดชฯ เนือ่งจากฉากหลังทั้งสามภาพ

นั้นยังคงเป็นฉากทีใ่ช้ในรา้นรับถ่ายภาพที่เมืองบางกอก โดยเฉพาะภาพถา่ยชวามือสุดเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯถ่ายภาพคู่กับพระชายาเจ้า

ศรีโสภามฉีากหลังเป็นภาพวาดวิวทิวทัศน์แมน่้้าซึ่งเป็นฉากหลังของร้านรบัถ่ายภาพในเมืองบางกอก แสดงให้เห็นว่าในเมืองน่านยุคสมัย

นั้นยังไมม่รี้านรับถา่ยภาพ 

(ภาพจากคุ้มเจ้าราชบุตร อ.เมือง จ.น่าน) 
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ภาพถ่ายรุ่นแรกในเมืองน่านนี้ไม่ว่าที่ถูกถ่ายโดยช่างถ่ายภาพชาวไทยหรือต่างชาติก็ตาม ถือได้

ว่าเป็นหลักฐานส าคัญอย่างหนึ่งทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าอย่างสูง ที่เราจะสามารถศึกษาได้เป็น

อย่างดีเช่นในเรื่องของสภาพบ้านเมือง วัดวาอาราม ตัวอย่างที่ดี เช่น ภาพถ่ายของวัดช้างค้ าฯที่เป็น

ภาพถ่ายรุ่นแรกที่น่าจะถ่ายก่อนปี พ.ศ.2453 เนื่องจากไม่ปรากฏหอไตรอยู่ในภาพถ่าย เทียบกับ

ภาพถ่ายวัดช้างค้ าฯที่ถ่ายในมุมเดียวกันแต่น่าจะถ่ายภาพหลังปี พ.ศ.2453 (เพราะหอไตรวัดช้ างค้ า

สร้างในปี พ.ศ.2453 โดยเจ้าสุริยพง์ผริตเดชฯ26) หรืออย่างเช่นในภาพถ่ายของ Phillip L. People ในชุด

ที่เขาได้ถ่ายภาพปราสาทเผาศพซ่ึงน่าจะเป็นบุคคลส าคัญเนื่องจากขนาดของปราสาทมีขนาดใหญ่โต 

ใช้คนชักลากกันมากมายด้วยแรงของศรัทธาในตัวผู้วายชนม์ ในภาพถ่ายชุดนี้นอกจากจะเห็นถึงพิธีการ

เผาศพแล้ว ยังมีภาพถ่ายในชุดนี้ที่ได้เห็นเรื่องราวอ่ืนๆเช่นภาพของก าแพงเมือง หรือเรือนกาแลที่อยู่

ภายในก าแพงอีกด้วย หรือภาพถ่ายของ Phillip L. People อีกภาพที่มีความน่าสนใจมากๆคือ ภาพถ่าย

ที่มีการเขียนค าอธิบายไว้ว่า”โลงศพเจ้าหลวง” ซ่ึงภาพถ่ายภาพนี้น่าจะเป็นงานพระศพของเจ้าสุริยพงศ์

ผริตเดชฯที่ส้ินชีพิตักษัยในปี พ.ศ.2461 ซ่ึงเป็นช่วงที่ Phillip L. People ยังอยู่ที่เมืองน่าน การที่พระศพ

ของยังต้องใช้โลงใส่พระศพเพราะต้องรอโกศที่จะต้องข้ึนมาจากกรุงเทพ และส่ิงที่น่าสนใจอีกส่ิงก็คือ

ตะเกียงน้ ามันที่ตั้งอยู่ด้านหน้าหลายดวงด้วยกัน อันนี้แสดงให้เห็นว่าเมืองน่านสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

จึงเหตุเป็นที่น่าสงสัยว่า Phillip L. People ได้ถ่ายภาพ ล้าง อัดและขยายภาพถ่ายด้วยกรรมวิธีใดเมื่อไม่

มีไฟฟ้า เนื่องจากดังที่กล่าวมาแล้วว่ากระบวนการล้าง อัดและขยายภาพถ่ายต้องพ่ึงพาไฟฟ้า แต่ถ้า

ไฟฟ้าไม่มี Phillip L. People จะใช้กระบวนการ ล้าง อัดและขยายภาพถ่ายเฉกเช่นเดียวกับคุณฉลอง 

พานิชพันธ์ที่เป็นช่างรับถ่ายภาพที่ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ที่มีกรรมวิธีในการ

ใช้แสงแดดสะท้อนเข้ามาในห้องอัดและขยายภาพถ่ายหรือไม่ 
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ภาพที่ 31 ภาพถา่ยของเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯและพระชายา พร้อมชาวต่างชาติในเมืองน่านขณะนั้นทีโ่รงเรียนคริสเตียนน่าน  

ถา่ยภาพโดย Phillip L. People ไม่ทราบปีที่ถ่ายภาพ  

(ภาพถา่ยจากหอจดหมายเหตุมหาลยัพายัพ) 

 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพถา่ยโดย Phillip L. People ไม่ทราบปทีี่ถา่ยภาพ เป็นภาพถา่ยปราสาทในงานศพซึ่งจะเป็นบุคคลส้าคัญของเมืองน่าน 

เพราะปราสาทมขีนาดใหญโ่ต ส่วนภาพใหญแถวล่างจะเห็นถึงปราสาทศพได้ถูกเคลื่อนย้ายมายังเมรุเผาศพ ทีต่ั้งอยูน่อกก้าแพงเมืองน่าน 

ท้าให้เราไดเ้ห็นสภาพของก้าแพงเมืองในสมัยนั้น นอกจากนีเ้รายังสามารถเห็นหลังคาของเรือนกาแลที่อยู่ภายในก้าแพงเมืองอีกด้วย  

(ภาพถา่ยจากหอจดหมายเหตุมหาลยัพายัพ) 
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ภาพที่ 33 ภาพถา่ยโดย Phillip L. People ไม่ทราบปทีี่ถา่ยภาพ เป็นภาพถา่ยวัดส้าคัญในเมืองน่าน  

ภาพถา่ยซ้ายมือนา่จะเป็นวดักู่ค้า และภาพขวามือเป็นภาพถา่ยวัดภูมนิทร์ ซึ่งในภาพถา่ย 

ยังคงเห็นศาลาบาตรอยู่รอบวิหารวดัภูมนิทรป์ัจจุบันรือ้อกหมดแล้ว 
(ภาพถา่ยจากหอจดหมายเหตุมหาลยัพายัพ) 

 

 

ภาพที่ 34 ภาพถา่ยทั้ง 3 ภาพโดย Phillip L. People ไม่ทราบปีที่ถ่ายภาพ ภาพถา่ยทั้งสามเป็นการบันทึก 

รายละเอยีดการเดนิทางของ Phillip L. People ที่มทีั้งการใช้ช้างและเกวยีน 

(ภาพถา่ยจากหอจดหมายเหตุมหาลยัพายัพ) 
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ภาพที่ 35 ภาพถา่ยรายละเอยีดอื่นๆที่ Phillip L. People ไดบ้ันทึกไวใ้นชว่งที่เขาอยู่ที่เมืองน่าน ภาพถา่ยซา้ยมือเป็นการหามควายน้อยที่

ตายแล้ว ภาพถ่ายขวามือเขียนด้านหลังภาพถ่ายว่า”ชาวคริสเตียนในน่านล่าเสือดาว”  

(ภาพถา่ยจากหอจดหมายเหตุมหาลยัพายัพ) 

 

 

ภาพที่ 36 ภาพถา่ยโดย Phillip L. People  

ประมาณปี พ.ศ.2461 เนื่องจากหลังภาพถา่ยเขียนไว้วา่”Chao Luang Coffin” ซึ่งนา่จะเป็นโลงใส่พระศพของพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ 

เหตุทีเ่ขียนว่าเป็นโลงใส่พระศพนั้นสนันิฐานว่าเป็นชว่งที่เพิ่งทิวงคตและรอพระโกศจากกรุงเทพ โดยเป็นช่วงที ่Phillip L. People ยัง

พ้านักอยู่ที่เมืองน่านจึงไดบ้ันทึกไวเ้น่ืองจากเป็นเหตุการณ์ส้าคัญเป็นทีน่า่สังเกตและเป็นหลักฐานที่ดีวา่ในช่วงนั้นเมืองน่านยังไม่มีไฟฟ้า 

เพราที่ดา้นหน้ายังคงตัง้ตะเกยีงน้้ามนัเพื่อเป็นการส่องสว่างอยู่ จงึท้าให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ตอ้งคน้คว้าว่า Phillip L. People ท้าการอัด

ขยายภาพถ่ายได้อย่างไร  

(ภาพถา่ยจากหอจดหมายเหตุมหาลยัพายัพ) 
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ภาพที่ 37 ภาพถา่ยซ้ายมือ เจ้ามหาพรหมสุระธาดาฯภาพถ่ายภาพนีน้่าจะเป็นการถ่ายภาพที่เมืองน่าน เนื่องจากสามารถเห็นงาช้างด้า

ตั้งอยูท่างขวามือของภาพถ่าย ภาพถา่ยขวามือเป็นภาพถา่ยพระโกศของเจ้ามหาพรหมสุระธาดาฯประมาณปี พ.ศ.2474 จะเห็นงาช้างด้า

ตั้งอยูห่น้าโกศทางขวามือของภาพถ่าย และสามารถเหน็ตะเกยีงแขวนอยูบ่นเพดานซึ่งเป็นตะเกียงที่ใชน้้้ามัน แสดงให้เหน็ว่าเมืองน่านแม้

ในปี พ.ศ.2474 ยังคงไมม่ไีฟฟ้าใช้อยู ่จึงเป็นที่นา่สงสยัในเร่ืองการอัดขยายภาพถา่ย 

(ภาพจากคุ้มเจ้าราชบุตร อ.เมือง จ.น่าน) 

 

 

 
 

ภาพที่ 38 ภาพถา่ยเจ้าในเมืองน่านทีท่้าการถ่าย ล้างและอัดขยายในเมืองน่าน แต่ยังไมท่ราบที่มา ภาพถ่ายบนซ้ายเป็นภาพถา่ยเจ้า

มหาพรหมสุระธาดาฯและพระญาติ ภาพถา่ยบนขวาเปน็ภาพเจ้าราชบุตร(หมอกฟา้ ณ น่าน)และครอบครัว ภาพถ่ายแถวล่างเป็น

ภาพถา่ยเจ้าราชวงศ์(สิทธสิาร ณ นา่น และครอบครัว ภาพถา่ยในช่วงนีท้ี่มสี่วนมากจะเป็นภาพถา่ยเจ้านายในเมืองน่านเปน็สว่นมาก 

(ภาพจากคุ้มเจ้าราชบุตร อ.เมือง จ.น่าน) 
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ภาพที่ 39 ภาพถา่ยของนางขันค้า อศิรางกุล ณ อยุธยา(ภาพถ่ายจากบา้นโลหะโชติ)  

กลางภาพถ่ายของต้นตระกูลรา้นจางตระกูล(ภาพถา่ยจากบ้านจางตระกูล) และขวามือสุดเปน็ภาพถา่ยที่มีค้าอธิบายใต้ภาพถา่ยวา่”หญิง

เมืองน่าน”(ภาพถา่ยจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) ช่วงนี้จะเริ่มเห็นว่ามภีาพถา่ยของประชาชนคนทั่วไปในเมืองน่านมากยิ่งกวา่แต่กอ่นที่มี

แต่ภาพถ่ายของเจา้ในเมืองน่านเป็นหลัก 

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

 

 

 

ภาพที่ 40 ภาพถา่ยของขา้ราชการประมาณในช่วงรชักาล 6 ถงึรัชกาลที่ 8  

ภาพถา่ยนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พบอยูเ่ป็นจ้านวนมากที่วดักู่ค้า อ.เมือง จ.น่านเหตุที่พบเป็นจา้นวนมากนั้นเพราะในอดีตนั้นผูม้ฐีานะและมี

ช่ือเสียงนิยมแจกภาพถ่ายตนเองใหไ้ว้เป็นที่ระลึกแกผู่้นับถือ ฉะนั้นในบางภาพถ่ายจะมกีารเขียนการเขียนด้านหน้าหรือหลังภาพถา่ยว่า”

ให้เป็นที่ระลึกแก.่..”  

(ภาพจากวัดกุ่ค้า อ.เมือง จ.น่าน) 
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ช่วงท่ีสอง ภาพถ่ายโบราณรุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2490-2520 

ภาพถ่ายในเมืองน่านช่วงตั้งแต่หลังปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมานั้นเริ่มมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

เนื่องจากการที่ในเมืองน่านเริ่มมีไฟฟ้าใช้แล้วจึงท าให้มีความสามารถในการ ล้าง อัดและขยายภาพถ่าย

ได้ ร้านรับถ่ายภาพร้านแรกเกิดข้ึนในเมืองน่านมีช่ือว่า”ทองซ่ือสัตย์”อยู่บริเวณแถวๆวัดหัวข่วงบริเวณ

กลางเมือง ร้านถ่ายภาพ”ทองซ่ือสัตย์”น่าจะเปิดในช่วงประมาณปี พ.ศ.2490-2495 ใช้กล้องส าหรับ

ฟิล์มขนาดใหญ่ในการถ่ายภาพ จากนั้นในช่วงประมาณปี พ.ศ.2505-2508 มีร้านรับถ่ายภาพช่ือว่า”

โหลซาน”เปิดเป็นร้านที่สอง27 น่าจะเป็นเพราะเมืองน่านมีความเจริญมากย่ิงขึ้น ความต้องการของคนที่

ต้องการภาพถ่ายมีมากตามไปด้วย หลังจากนั้นร้านรับถ่ายภาพก็ทยอยเริ่มเปิดข้ึนมากข้ึนและกระจาย

อยู่หลายอ าเภอรอบเมืองน่าน เช่นในอ าเภอเวียงสาก็มีร้านช่ือ “สาโฟโต้” น่าจะเปิดในประมาณปี พ.ศ.

250227 เปิดเป็นร้านแรกในอ าเภอสา หรืออย่างในอ าเภอปัว ที่อยู่ทางเหนือของเมืองน่าน ก็มีร้านรับ

ถ่ายภาพช่ือ”รุ่งอรุณ”และฉายากร”ได้เปิดท าการรับถ่ายภาพประมาณปี พ.ศ.2512-251528 เนื่องจาก

ที่อ าเภอปัว มีไฟฟ้าใช้ประมาณปีนั้น หรือท่ีส ารวจและเก็บข้อมูลที่พบภาพถ่ายภายในบ้านของอ าเภอท่า

วังผา  ที่เป็นอีกอ าเภอที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองน่าน ได้รับค าบอกเล่าที่ตรงกันว่าในช่วงประมาณปี 

พ.ศ.2510-2515 มีช่างรับถ่ายภาพข่ีจักรยานมาตามหมู่บ้านตระเวนรับถ่ายภาพตามบ้าน หลังจากนั้น

อีกประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็จะน าภาพถ่ายกลับมาส่ง รูปแบบเช่นนี้เดียวกันนี้พบเช่นเดียวกับที่

อ าเภอนาหม่ืน ที่อยู่ทางตอนใตข้องเมืองนา่นตา่งกันเพียงช่างถ่ายภาพจะนั่งรถประจ าทางมาจากอ าเภอ

สา นี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นถึงความนิยมในภาพถ่ายในเมืองน่านได้เป็นอย่างดี นับตั้งแต่มีการรับจ้าง

ถ่ายภาพในเมืองน่าน 
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ภาพที่ 41 ซ้ายมือภาพถา่ยนายวิวัฒน์ เอกนันท์เข้าเฝา้รับของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชักาลที่ 9  

คราวเสด็จเมืองน่านพร้อมสมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุกุล ในปี พ.ศ.2517 และภาพขวามือเจ้าของร้านจางตระกูลถวายของแด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในคราวเสดจ็เมืองน่านในปี พ.ศ.2502  

เป็นการใช้ภาพถ่ายในการบนัทึกเหตกุารณ์ส้าคัญเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

(ภาพจากร้านจ่างตระกูล อ.เมือง จ.น่าน) 

 

 

 

ภาพที่ 42 ภาพถา่ยทั้ง 3 ภาพจากรา้นจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เป็นภาพถ่ายของช้างที่เลี้ยงไว้ลากซุง ประมาณปี พ.ศ.2502  

ภาพถา่ยชุดนีล้้างและอัดขยายที่รา้น”สาโฟโต้” ซึ่งเปดิร้านอยู่ในบริเวณตลาด อ.สา ในปเีดียวกันกับภาพถ่ายชุดนี้  

(ภาพจากร้านจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน) 
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ภาพที่ 43 ชุดของภาพถา่ยบุคคลจาก อ.นาหม่ืน จ.น่าน ซึ่งเป็นอ้าเภอทางตอนใต้จองเมืองน่าน ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2508 ถงึ พ.ศ.

2510 จากการลงเก็บข้อมูลพบว่าภาพถา่ยที่พบใน อ.นาหม่ืน  

มชี่างรับถา่ยภาพจาก อ.สา นั่งรถเข้ามาตระเวนรบัถ่ายภาพถงึบ้านและจะน้ากลับมาส่งอกีครั้งในรอบต่อไป 

(ภาพจาก อ.นาหม่ืน จ.น่าน) 

 

 

 

ภาพที่ 44 ภาพถา่ยพนักงานขับรถประจ้าทางแพร่-น่าน ของบริษัท แพร-่น่าน ยานยนต์ จา้กัด 

ร่วมกันถา่ยภาพหมูเ่ก็บไว้เป็นที่ระลกึร่วมกันประมาณปี พ.ศ.2513 ถงึ พ.ศ.2514 ที่รา้น”สาโฟโต้” ภาพถ่ายขวามือเป็นภาพถา่ยหมูข่อง

เพ่ือนสนิทของนายจ้ารัส ไกรทอง พบที่รา้นจา๊งน่าน อ.สา จ.น่าน ไมท่ราบสถานที่ และปทีีถ่า่ยภาพ แต่ในความคดิเห็นส่วนตัวของผู้เขยีน

คอ่นขา้งจะชอบภาพถา่ยภาพนี้ เน่ืองจากมกีารแต่งกายชุดเดยีวกันมลีักษณะคล้ายกับวงบอยแบนด์ของเกาหลีในปัจจบุัน 

(ภาพจากร้านจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน) 
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รูปแบบของภาพถ่ายที่พบในเมืองน่านที่พบมากที่สุดในช่วงนี้ ที่ถ่ายภาพโดยช่างถ่ายภาพที่เป็น

คนไทยเห็นจะเป็นภาพถ่ายบุคคลหรือที่เรียกว่าภาพถ่าย portrait และภาพถ่ายในงานหรือเหตุการณ์

ส าคัญมากๆเช่น ต้องการให้ถ่ายภาพในงานศพเพ่ือเก็บไว้เป็นความทรงจ าถึงบุคคลที่จากไป มีอยู่กรณี

หนึ่งที่ได้ข้อมูลจากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ ที่บ้านนาเตา อ าเภอท่าวังผา เป็นภาพถ่ายขนาด 10 นิ้วคูณ 

12 นิ้ว ในภาพถ่ายเป็นภาพปราสาทในงานศพของพ่อผู้ให้ข้อมูล (ประเพณีของคนในภาคเหนือของ

ประเทศไทยจะเผาศพในปราสาท แทนการใช้เมรุในแบบของทางภาคกลางของประเทศไทย) เป็น

ภาพถ่ายประมาณปี พ.ศ.2515 โดยผู้ให้ข้อมูลบอกเล่าให้ทราบถึงรายละเอียดภายในภาพถ่ายว่า ราคา

ของปราสาทที่ใช้ในพิธีการเผาศพว่ามีราคา 700 บาท และราคาของภาพถ่ายมีราคาถึง 400 บาท29 

แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของภาพถ่าย ในการที่จะต้องถ่ายภาพเพ่ือเป็นการบันทึก เก็บความ

ทรงจ าและเป็นที่ระลึกถึงผู้วายชนม์ ซ่ึงนี้เป็นหน้าที่หลักของภาพถ่ายที่สามารถท าได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ขอกล่าวถึงภาพถ่ายและฟิล์มชุดหนึ่งที่มีผู้ถวายไว้ที่วัดหนองบัว อ าเภอท่าวังผา ภาพถ่ายชุด

นี้เป็นภาพถ่ายบุคคลหรือที่เรียกว่าภาพถ่าย portrait เกือบทั้งหมด โดยช่างถ่ายภาพชุดนี้เป็นช่างภาพที่

รับจ้างถ่ายภาพถึงตามบ้านคนทั่วไปในอ าเภอท่าวังผา โดยการข่ีจักรยานไปรับถ่ายภาพถึงบ้าน 

ภาพถ่ายบุคคลหรือที่เรียกว่าภาพถ่าย portrait ชุดนี้เป็นภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจใน

รายละเอียดของการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี กล่าวคือช่างถ่ายภาพมักจะมีการจัดท่าทางของผู้ถูก

ถ่ายภาพให้ดูค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ซ่ึงภาพถ่ายชุดนี้ส่วนมากเป็นภาพถ่ายบุคคลแบบหมู่มีตั้งแต่ 2 คน

ข้ึนไป ช่างถ่ายภาพสามารถจัดท่าทางและองค์ประกอบดูน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง และนอกจากนี้ยังมีการ

น าผ้ามากั้นเป็นฉากหลังท าให้ดูเหมือนการถ่ายภาพในสตูดิโอ  นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ

ของช่างถ่ายภาพที่ถึงแม้ท่ีอาจจะไม่ได้ศึกษาถึงกระบวนการสร้างภาพถ่ายเหมือนในปัจจุบัน  
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ภาพที่ 45 ภาพถา่ยของปราสาทงานศพของแม่อุดดี ไชยสลี ประมาณปี พ.ศ.2510 ถึงพ.ศ.2511  

ในภาพถ่ายขวามือ ภาพถา่ยพบที่ บ้านนาเตา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งเป็นบริเวณทางตอนเหนือของเมืองน่าน จากการลงส้ารวจผูใ้ห้ข้อมูล 

อธิบายถงึภาพถา่ยซ้ายมือที่เป็นภาพถ่ายปราสาทงานศพของแม่อุดดีนัน้ บอกวา่ราคาของปราสาทงานศพนั้นมรีาคา 700 บาทส่วน

ภาพถา่ยนั้นต้องไปจ้างช่างรบัถ่ายภาพมาจากในเมืองมรีาคาถงึ 400 บาทซึ่งนับว่าเป็นราคาที่สูงมากเม่ือเทียบกีบปราสาทที่ใชใ้นพธิีศพ 

แสดงให้เหน็ถึงการให้ความส้าคัญแก่ภาพถ่ายเป็นอยา่งยิ่ง 

(ภาพจากบ้านนาเตา อ.ท่าวังผา จ.นา่น) 

 

 

 

ภาพที่ 46 ชุดภาพถา่ยงานศพของนายแพทย์เสรมิ ภิมาลย์ ประมาณปี พ.ศ.2513  

พบที่จันทร์สมการทอ บา้นหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาพถา่ยชุดนี้มีหลายภาพด้วยกันและสามารถที่จะเห็น

รายละเอียดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นผู้มีฐานะจงึสามารถที่จะบันทึกภาพถ่ายไว้ได้หลายภาพด้วยกัน 

(ภาพจากวัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.นา่น) 
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ภาพที่ 47 ชุดภาพถา่ยบุคคลพบที่วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ไม่ทราบนามช่างถา่ยภาพ  

ภาพถา่ยชุดนีน้่าจะประมาณปี พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ.2518 สังเกตจาการแต่งกายและทรงผม(ผู้เขยีน) ซึ่งนีเ้ปน็เพียงส่วนหนึ่งของภาพถา่ยที่

พบมีจ้านวนน่าจะเกือบร้อยภาพ เนื่องจากทายาทได้นา้มาถวายวัดหลังจากช่างถา่ยภาพได้เสียชีวิตลง จากการลงส้ารวจพบว่าภาพถา่ย

ชุดนีเ้ปน็ช่างรับถา่ยภาพที่ขี่จักรยานตระเวนรบัถ่ายภาพในอ้าเภอทา่วังผานับเปน็ช่างถ่ายภาพที่ประณีตและมกีารจัดวางทีด่ีตั้งแต่การจัด

ท่าทางการใช้ฉากประกอบ นับเป็นทีน่่ายกย่องในการพยายามในการสร้างภาพถา่ยให้มีคุณภาพนั้นเอง  

(ภาพจากวัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.นา่น) 

 

ในส่วนของภาพถ่ายโบราณในรุ่นนี้จะไม่ค่อยมีภาพถ่ายของสภาพบ้านเมือง เหมือนของช่าง

ถ่ายภาพที่เป็นนักส ารวจชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองน่าน แต่ที่พบก็จะพอมีบ้างเช่นการถ่ายภาพวัดที่มี

ความส าคัญเช่นภาพถ่ายวัดภูมินทร์ วัดสวนตาลหรือวัดพระธาตุแช่แห้ง เข้าใจว่าภาพถ่ายเหล่านี้ร้าน

รับถ่ายภาพในเมืองน่าเป็นผู้ถ่าย เนื่องจากท าไว้เพ่ือจ าหน่ายเพ่ือให้คนไว้ไปกราบไหว้บูชา นี้เป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความหมายอีกนัยยะที่ใช้จากภาพถ่าย  หรือนอกจากถ่ายภาพสถานที่ที่มีความส าคัญ

แล้วก็อาจจะถ่ายภาพของที่มีความส าคัญและมีความผูกพัน เช่นจากที่พบในภาพถ่ายที่อ าเภอเวียงสา 

จะเป็นภาพถ่ายของช้างที่เลี้ยงไว้ใช้งานในกิจการรับลากไม ้หรือแม้แต่เรื่องราวของผ้าทอที่นับเป็นอีกสิ่ง

ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองน่าน เราก็จะสามารถเห็นหรือเรียนรู้ได้จากภาพถ่าย

เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ที่ถูกถ่ายภาพนั้นย่อมมีการแต่งกายที่งดงามและดีที่สุด จึงท าให้เห็นภาพถ่ายที่

มีผ้าทออันสวยงามของเมืองน่านปรากฏอยู่ในภาพถ่ายอยู่เป็นเสมอ ภาพถ่ายที่พบในเมืองน่านสามารถ
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บอกเล่าเรื่องราวอย่างมากมายนับเป็นประโยชน์ที่ภาพถ่ายโบราณเหล่านี้สามารถท าหน้าที่ตั้งแต่เริ่ม

ก าเนิดตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตที่นับว่ามีคุณค่ามากขึ้นไปตามกาลเวลา  

จะเห็นได้ว่าหน้าที่ส าคัญของภาพถ่ายที่แม้เป็นเพียงแค่กระดาษที่ถูกเคลือบไว้ด้วยน้ านาไวแสง 

แต่มีความหมายและสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี ถูกบรรจุไปด้วยความทรงจ าที่จะเล่าเรื่อง

ให้แก่ผู้ดูหรือผู้ชมได้ตลอดเวลา มีเพียงแต่มุมมองของผู้ดูหรือผู้ชมเท่านั้นที่จะให้ความส าคัญหรือจะ

มองข้าม กระดาษที่เป็นภาพถ่ายนั้นบรรจุและอัดแน่นไปด้วยความทรงจ าที่จะบอกกล่าวจากรุ่นสู่รุ่น 

และเราก็จะสามารถมองเห็นอดีตและทางเดินที่น่าเป็นส่ิงที่ภาคภูมิใจและสั่งสอนส่ิงที่ดีแก่เราได้ ในการ

ที่เราจะเดินต่อไปอย่างสวยงามและมั่นคง 
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