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บทคัดย่อภาษาไทย 

56005207 : ทฤษฎีศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การถ่ายภาพ, ภาพถ่ายขาวด า, เอ็ดเวิร์ด เวสตัน, โมเดิร์นนิสม์, พิคทอเรียล, สเตรทโฟโตก
ราฟ ี

นางสาว ธัญลักษณ์ คุวจันทรานันท์: ภาพถ่ายขาวด าของ เอ็ดเวิร์ด เฮนรี เวสตัน  อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ 

  
เอ็ดเวิร์ด เฮนรี เวสตัน (Edward Henry Weston, 1886-1958) เป็นช่างภาพชาว

อเมริกันที่มี ผลงานภาพถ่ายขาวด าโดดเด่นมากมายในยุคโมเดิร์นอาร์ตของอเมริกาทั้งในสไตล์พิคทอ
เรียล และสเตรทโฟโต้ กราฟีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายหุ่นนิ่งของเวสตันที่มีแสงเงาสมบูรณ์แบบ จน
สามารถท าให้สิ่งของธรรมดาที่ พบได้ในชีวิตประจ าวันกลายเป็นรูปทรงทางศิลปะที่น่าประทับใจตาม
แนวความเชื่อของเวสตันที่ว่า “เราควรใช้ กล้องบันทึกภาพทุกสิ่ง อย่างตรงไปตรงมาตามแบบที่มัน
เป็น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือโลหะก็ตาม” 

เวสตันได้ถ่ายภาพที่ส าคัญอย่างยิ่งไว้หลายภาพ และภาพผลงานเหล่านั้นก็ได้ช่วยท าให้
เราเห็นทิศทาง ของการก่อตัวของศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นศิลปะสมัยใหม่ที่เชื่อว่าศิลปะ
เพื่อศิลปะรูปทรงทางศิลปะมากกว่าการให้ความหมายหรือการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
เรื่องราวทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้การใช้ศิลปะเพื่อเป็นสื่อทางการเมืองอย่างที่ผ่านมา โดย
ภาพที่ท าหน้าที่นั้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือภาพ พริกหยวกหมายเลข 30 ที่เวสตันได้ถ่ายไว้เมื่อปี 1930 
เป็นภาพที่ท าให้คนดูเข้าถึงแก่นแท้ของศิลปะสมัยใหม่ ได้อย่างแท้จริง ละทิ้งความหมายความส าคัญ
ของสิ่งที่เห็นตรงหน้า แล้วกลับมาพิจารณาถึงองค์ประกอบทาง ศิลปะอย่างเส้น รูปร่าง รูปทาง 
น้ าหนักของแสง มิติของภาพ ความงามอย่างประติมากรรมชั้นครูที่ถูกถ่ายทอด ผ่านรูปทรงธรรมชาติ
ผสานกับการถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาของภาพถ่ายที่ท าให้เราได้ชื่นชมความงามอย่างที่เวสตันจิต
นาการไว้ได้ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56005207 : Major (Art Theory) 
Keyword : PHOTOGRAPHY, BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY, EDWARD WESTON, 
MODERNISM, PICTORIALIST, STRAIGHT PHOTOGRAPHY 

MISS Thunyaluck QUWAJANTRANUND : EDWARD HENRY WESTON'S BLACK 
AND WHITE PHOTOGRAPHY Thesis advisor : Assistant Professor Chaiyosh Isavorapant, 
D.Arch. 

  
Edward Henry Weston (1886-1958) is one of the greatest American Black 

and White photographers during Modern Art period. His pictorial and straight 
photography style was phenomenal especially his still life photography. He believed 
that “The camera should be used for a recording of life, for rendering the very 
substance and quintessence of the thing itself, whether it be polished steel or 
palpitating flesh.” Therefore, each of his work was carefully process to capture the 
essence of the objects. His tonal of lighting technique complimented the form to the 
perfection. He transformed an ordinary into extraordinary through his artistic 
viewfinder. 

Art for art's sake is a slogan meaning that the beauty of the fine arts 
is reason enough for pursuing them that art does not have to serve purpose taken 
from politics, religion, economics, and so on. Assume art form in modern art of 
Weston’s photography. In 1930, Weston transformed green peppers into beautiful, 
curved sculptures that no one had ever seen in that way before. In front of Weston’s 
lens, simple vegetables became sensual objects and a new form of fine art.  
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กิตติกรรมประกาศ 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ของอาจารย์หลายท่าน ทั้งนี้
เพรา ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ
วิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณที่ช่วยให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
วิทยานิพน์ฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ 
ภาพพิมพ์ ที่มอบองค์ความรู้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา อีกทั้งให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าที่ท าให้ข้าพเจ้า 
ได้เรียนรู้ เรื่องของโลกศิลปะมากขึ้น 

กราบขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้ข้าพเจ้าเลือกเรียน
ทางด้านศิลปะและคอยให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปได้ด้วยดีเพื่อน
ทฤษฎีศิลป์รุ่น 8 ที่มอบมิตรภาพและให้ค าปรึกษาในการเรียนมาโดยตลอด 

ขอบคุณ เอ็ดเวิร์ด เวสตัน ช่างภาพขาวด าที่ถ่ายภาพพริกหยวกใบนั้น จุดประกายให้ข้าพเจ้า 
สนใจและชื่นชอบในผลงาน และได้น ามาศึกษาค้นคว้าเป็นวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆ ที่ลาดกระบังที่ให้ก าลังใจและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอด
มาจนทั่งถึงการศึกษาในครั้งนี้ โดยเฉพาะอาจารย์ พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร อาจารย์กันต์ สุสังกรกาญจน์ 
คุณลลิต วิสุทธิโสภณ และ คุณกิตติมา เหลืองบริบูรณ์ ขอขอบคุณในน้ าใจที่มีให้กันในยามที่ต้องการ
เสมอ 

ขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารวิชาการและเจ้าของสื่อที่ให้ความรู้ ทุก
คนที่ช่วยให้การค้นคว้าในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ หวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
จะ เป็นหนึ่งในองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั้งในผู้ที่สนใจในวงการด้านภาพถ่ายและ
ทางด้านศิลปะ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  
เอ็ดเวิร์ด เฮนรี เวสตัน (Edward Henny Weston, ค.ศ.1886 - 1958) เป็นช่างภาพ

ยุคแรกๆ ที่ใชรู้ปทรงตา่งๆ ของสิ่งของที่พบได้ทั่วไป ไมว่่าจะเป็นพชื ผัก ผลไม ้ เปลือกหอย 
ทะเลทราย รา่งกาย มนุษย ์หรือแม้กระทั่งชักโครกในห้องน้ า ถ้ามีรูปทรงที่ต้องใจเขาแล้ว เวสตันก็ไม่
รีรอทีจ่ะถ่ายภาพ วัตถุเหล่านั้นเอาไว้  ด้วยมุมมองที่แปลกใหม่และทัศนคติที่เปิดกว้างในการถ่ายภาพ
ของเขาท าใหเ้มื่อผู้ชมได้ชมภาพเกิดจินตนาการได้อย่างไม่จ ากัดชงานภาพถ่ายในช่วงแรกของเขา ใช้
เทคนิคการถ่ายภาพแบบพิเศษ กับเลนส์และกระดาษ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สกึของ
แบบ ซึ่งเทคนิคที่เวสตันใช้ในช่วงแรกของการถ่ายภาพของเขา คือ เทคนิคซอฟท์โฟกัส (Soft focus) 
คือ การปรับโฟกสัให้ภาพเบลอเล็กน้อยเพื่อลดความคมชดัลง ทั้งนี้ยังมอีีกหลายเทคนิคที่เวสตันและ
ช่างภาพในยุคเดียวกันท าเพื่อให้ภาพถ่ายของพวกเขามีลักษณะคล้ายภาพเขียนมากที่สุด เช่น การใช้
ฟิลเตอร์บังหน้าเลนส์ การใช้ผา้ลูกไม้บังหน้าเลนส์ การท าให้เลนส์เป็น้้า การใชพู้่กันทาสารบางอย่าง
ลงบนกระดาษอัดกอ่นจะปริ้นท์ภาพ หรือแม้กระทั่งการตกแต่งภาพถ่ายภายหลัง เพื่อให้เกิดภาพที่มี
ความฟุ้ง้ันในแบบสไตล์พิคทอเรียล (Pictorial style) ซึ่งการถ่ายภาพสไตล์นี้ของเวสตันก็ท าให้เขา
เป็น ที่รู้จักในฐานะศิลปินภาพถ่ายในยุคนั้นเป็นอย่างด ี

กระทั่งในป ี 1923 เวสตันได้เลิกการใช้เทคนิคซอฟต์โฟกัสอย่างสิ้นเชิง และเริ่มการ
ทดลองค้นหาการถ่ายภาพแนวทางใหม่โดยเริ่มจากการสิ่งของและสภาพแวดล้อมรอบๆ ตวัของเขา 
จนกระทั่งเขาได้ทดลองถ่ายภาพรูปทรงธรรมชาตใินมุมมองที่แปลกใหม่ และพบกับแนวทางใหม่ใน
การถ่ายภาพในที่สดุ เวสตันเริ่มสรา้งงานที่มีชื่อเสียงประกอบไปด้วยภาพที่เกี่ยวกบัรูปทรงสิ่งของใน
ธรรมชาต ิภาพนู้ด และทิวทัศน์   
เวสตันได้ร่วมก่อตั้งกลุ่มที่มีอิทธิพลในการถ่ายภาพอย่างมากในยุคนั้น คือ กลุ่มเอฟ 64 (f/64) ซือ่นี้
ได้มาจากขนาดที่แคบที่สดุของรูรับแสงของเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ เน่ืองจากเมื่อใช้เอฟ 64 ในการ
ถ่ายภาพแล้วภาพถ่ายที่ได้จะคมชัดที่สุดตามความเชื่อหลักของกลุ่มที่ว่า “ภาพถ่ายที่ดีทีสุ่ดคือ
ภาพถ่ายที่คมชดัที่สดุ”  แมก้ระทั่งการพิมพ์ภาพก็ใช้วธิีท าคอนแทคปริ้นท์ (Contact Print) กล่าวคือ 
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การประกบฟิล์มกับกระดาษอัดเข้าดว้ยกันแล้วฉายแสง เพื่อให้ภาพที่คมชัดจนถึงขีดสุดตามอุดมการณ์
ของกลุ่มเอฟ 64   
  

ในช่วงเวลานั้นช่างภาพหลายคน ต่างก็ค้นหาวิธกีารน าเสนอผลงานของตนเอง ใน
รูปแบบและแนวทางที่แตกตา่งกันออกไป เวสตันก็เช่นกันเขาได้ค้นพบแนวทางของตัวเองและน าเสนอ
งานอย่างต่อเน่ือง เขาค้นพบเอกลักษณ์ของศิลปะผ่านการศึกษาดูงานของศิลปินร่วมสมัยในช่วงเวลา
นั้น จากการแลกเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างงานของศิลปินช่างภาพดว้ยกัน ตลอดจนการทดลองท างาน
ศิลปะถ่ายภาพของเขาเอง เวสตันมีความเชื่อวา่การแสดงออกอย่างฉับพลันหรือการแสดงอารมณ์จะ
ไม่สามารถเข้ามามีผลกับการถ่ายภาพได้ เขาจึงมั่นใจว่าภาพถ่ายเป็นรูปแบบทางศิลปะที่เหมาะสมใน
ศตวรรษที ่ 20 เพราะภาพถ่ายก็เหมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพเสมือนจริงให้เราได้เห็นในมุมมอง
เดียวกันกับมุมมองของช่างภาพและดว้ยการสะทอ้นอย่างตรงไปตรงมา ที่เป็นจุดเด่นของภาพถ่าย
นี่เอง ที่ท าให้เราได้เห็นรปูทรงบริสุทธิ์ในมุมมองของเวสตัน 

ศิลปะที่ไม่กล่าวถึงเน้ือหา ภาพถ่ายทีจ่งใจใหผู้้ดูได้ดื่มด่ ากับความงดงามของรูปทรง 
ความนุ่มนวลของแสงและเงา ภาพถ่ายของเวสตันได้เปิดให้เราได้เห็นโลกในมุมมองใหม่ และหันมา
สนใจในรายละเอียดความงามของวัตถุเองมากกวา่การมองหาแต่เพียงความหมาย หรือประโยชน์ใช้
สอยของวัตถุน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับนิยามความงามของศิลปะในยุคโมเดิร์นที่ให้ความส าคัญกับเรือ่ง
รูปทรงเป็นอันดับแรกเสมอ 
  

ความมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาและวิเคราะห์พฒันาการทางรูปแบบ แนวคิด เทคนิค และเนื้อหา รวมทั้งแรง
บันดาลใจ ปัจจัยและเหตุผลในการสรา้งงานศิลปะของเวสตัน ภายใต้อทิธพิลของศิลปะกับภาพถ่าย 

2. ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปะของเวสตัน ในฐานะช่างภาพ ที่มีบทบาทส าคัญใน
ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพของอเมริกา 

3. ศึกษาเทคนิคและกระบวนการสรา้งผลงานศิลปะภาพถ่ายขาวด าของเวสตัน 
4. ศึกษาเรื่องการสรา้งรปูทรง (Form) ในงานศิลปะภาพถ่ายขาวด าของเวสตัน 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาพถ่ายจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 
2. ศึกษาประวัติศาสตร์ภาพถ่ายในสหรัฐอเมรกิาจนกระทั่งถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 
3. ศึกษาเทคนิควิธีการถา่ยภาพและเทคนิคอื่นๆ เพื่อสร้างรูปทรงของเวสตัน 
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ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาการภาพถ่ายโดยศึกษาจาก หนังสือ วารสารและ เว็ปไซต์ 
2. ศึกษาประวัติชวีิตและผลงานของเวสตันจากหนังสือ วารสารและ เวป็ไซต์ 
3. ศึกษาและวิเคราะห์พฒันาการทางรูปแบบแนวคิด เทคนิค และเนื้อหา รวมทั้งแรง- 

บันดาลใจและเหตุผลในการสร้างงานศิลปะของเวสตัน โดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ ต ารา บทความ 
ในวารสารศลิปะ และเว็ปไซต์ 

4. วิเคราะห์ข้อมูล  
5. น าเสนอวิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการ 
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 บทที่ 2 

ประวัติศาสตร์การถา่ยภาพจากภาพถ่ายภาพแรกถึงภาพถ่ายในยุคโมเดิร์น 
 

ประวัติศาสตร์การถา่ยภาพ1 
ในยุคเริ่มต้นของการถ่ายภาพโจเซฟ นีเซฟอร ์เนียฟซ ์ (Joseph Nicephore Niepce, 

ค.ศ.1765 – 1833) เป็นนักเคมีชาวฝรั่งเศสได้ท าการบันทึกภาพแรกไว้ได้เมื่อ ค.ศ.1826 ด้วยการใช้
กระดาษฉาบซิลเวอร์คลอไรด ์ (Silver chloride) แต่ภาพที่ได้ก็เลือนหายไปอย่างรวดเรว็อีกทั้งยังกลับ
ค่าด าเป็นขาว จนเนียฟซ์ได้ทดลองใช้บีทูเมน (Bitumen) ฉาบลงบนแผ่นโลหะผสมตะกั่วแล้วใสล่งไป
ในกล้องออบสคูรา (Camera Obscura) ถ่ายภาพอาคารที่อยู่ตรงข้ามกบัหน้าต่างห้องท างานได้โดยใช้
เวลาบันทึกภาพนานถึง 8 ชั่วโมง นับเป็นภาพแรกของโลกที่สามารถคงสภาพอยู่ได้โดยไม่เลือนหายไป 
 

 
ภาพที ่ 1 โจเซฟ นีเซฟอร์ เนียฟซ์ .View from the window at Le Gras [ภาพถ่าย]. Gernsheim 
Collection. ค.ศ.1826. 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 9. 

                                                           
1 พิจักษณ ์ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64 (กรุงเทพมหานคร: พระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558). 
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ดาแกร์โรไทพ ์(Daguerreotype process)2 

หลุยส์ ฌาคส์ มองเด ดาแกร์ (Louis-Jacques Mande ่ Daguerre, ค.ศ.1787-1851) 

เป็นนักสร้างดิโอรามา (Diorama ในศตวรรษที1่9 หมายถึง ฉากจ าลองทัศนียภาพในโรงละครทีม่ีการ
จัดแสงสีเลียนแบบธรรมชาต ิเพื่อสรา้งความรู้สกึสมจริงในกับคนดูละคร) นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสผู้ท า
งานค้นคว้าร่วมกับเนียพซ์ หลังจากที่เนียพซ์ได้ค้นพบการถ่ายภาพในป ี ค.ศ.1826 ทั้งสองคนได้
พยายามหารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายภาพเชิงพานิชย์ หลังจากที่เนียพซ์เสียชีวิตดาแกร์ได้
น าเอาผลงานการค้นควา้ของเนียพซ์มาพัฒนาต่อ จนเกิดบันทึกภาพบนแผ่นทองแดงฉาบด้วยเงิน 
(Silver) เขาได้น าเสนอผลงานกับสภาวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศส และรัฐบาลฝรั่งเศสได้ซื้อลิขสิทธิ์ และ
ประกาศให้เป็นสิ่งประดิษฐ์สาธารณะ เรียกระบบน้ีว่า "ดาแกร์โรไทพ"์ (Daguerreotype process) 
ด้วยความที่ไม่มีการควบคุมสิทธิ์ ท าให้การถ่ายภาพดาแกร์โรไทพ์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และ
มีการพัฒนาต่ออยา่งเป็นระบบการถ่ายภาพแบบดาแกร์โรไทพ ์ เป็นการบันทึกลงบนแผ่นทองแดงโดย
ใช้กล้องอ๊อปสคูรา เป็นระบบที่ให้ภาพเหมือนกับที่ตาเห็น (A direct positive process) ภาพที่
ออกมาให้รายละเอียดทีด่ีโดยใช้แผ่นทองเแดงฉาบด้วยเงินบางๆ (A thin coat of silver) ซึ่งแผ่น 
ทองแดงต้องสะอาดขัดมนัจนเกิดเงาแบบกระจก แล้วฉาบด้วยไอระเหยของไอโอดีน (Iodine) จนเป็น
สีเหลืองอ่อนเก็บในกล่องกันแสง แล้วน าไปวางไว้ที่กล้องออบสคูรา การบันทึกภาพขึ้นอยู่กับสภาพ-
แสง โดยอาจใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีในวันที่อากาศแจ่มใส จากนั้นน าไปอังกับไอของตะกั่วร้อนจน
ภาพปรากฏ จากนั้นให้น าแผ่นทองแดงแช่กับโซเดียมไธโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate) หรือเกลือ
เพื่อหยุดการสร้างภาพแล้วน าไปแช่โกล์ดคลอไรด์ (Gold chloride) เพื่อให้เกิดโทนของภาพ การ-
บันทึกภาพของดาแกรโรไทพก็ไม่ไดพ้ิสดารอะไร มักจะถ่ายภาพกันในแสงธรรมชาติโดยถ้าเป็นใน
สตูดิโอกต็้องเป็นสตูดิโอที่มีหลังคาโปร่งแสงเพื่อใช้แสงแดดในการบันทึกภาพ  ภาพบางภาพอาจใช้
เวลาไม่กี่วินาทีใ่นวันที่แสงมาก จนถึงหลายนาทใีนวันไม่ค่อยมีแสงแดด 

ภาพที่ได้จากกระบวนการของดาแกร์มีลกัษณะกลับซ้ายขวาเหมือนที่เห็นในกระจกเงา ซึ่งถ้าเป็นภาพ
บุคคลก็ดูไม่ผิดปกติ เพราะเคยชินกับการมองภาพตัวเองในกระจกแต่ถ้าเปน็ตัวหนังสือหรือวิวทิวทัศน์
ก็จะสังเกตการกลับได้ง่าย 

 

                                                           
2 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  

กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
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ภาพที ่ 2 หลุยส์ ฌาคส์ มองเด ดาแกร์. ดาแกร์ทดลองถ่ายภาพจากหน้าตา่งเป็นภาพแรกที่มีคนอยูใ่น
ภาพ[ภาพถ่าย]. Bayerisches Nationalmuseum Munich, Germany. คศ. 1839 

 

ที่มา : พิจักษณ ์ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 (กรุงเทพมหานคร: 
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2558), 11. 

 

ในขณะที่ดาแกร์ก าลังพฒันาการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทพ์อยู่นั้น ได้มขี้าราชการชาว
ฝรั่งเศส ชื่อ ฮิปโปลิท บายารด์ (Hippolyte Bayard, ค.ศ.1801-1887) ได้ทดลองบันทึกภาพโดยใช้
กระดาษ และ ซิลเวอร์ คลอไรด ์ (Silver chloride) เป็นสว่นส าคัญ โดยน ากระดาษแช่ในโปตัสเซียม
ไอโอไดด ์ (Potassium Iodide) ท าให้เกิดภาพโพสิทีฟ (Positive) บนกระดาษทีร่ับแสงโดยตรง แต่
ระบบน้ีไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสเหมือนกับดาแกร ์ ท าใหไ้ม่สามารถพัฒนาต่อได้ ใน
ที่สุดบายาร์ดจึงต้องขายความรู้นีใ้ห้กับรัฐบาลฝรัง่เศส 
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ภาพที ่ 3 ฮิปโปลิท บายาร์ด. Self-portrait as a Drowned man [ภาพถ่าย}. Société 
française de photographie, Paris. ค.ศ. 1840 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 12. 

 

คาโลไทพ์ (Calotype)3 

พัฒนาการทางด้านการถา่ยภาพเจริญข้ึนอย่างรวดเร็ว เมื่อวิลเลียม เฮนรี ่ ฟอกซ์ ทัล
บอท (Henry William Fox Talbot, ค.ศ.1800-1877) เป็น นักค้นคว้า นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ 
ได้ท าการทดลองค้นควา้การบันทึกภาพให้คงสภาพ โดยในชว่งแรกเขาใช้กระดาษฉาบด้วยเกลือและ
เงิน แล้วน าสิ่งของมาวางลงบนกระดาษจะเกดิภาพกลับดา้นและกลับค่า (Negative) และเมื่อน า
กระดาษอกีแผ่นที่ชุบกับเกลือมาประกบกันแล้วอัดทับด้วยกระจก ท าให้เกิดภาพที่ตรงกับความเป็น
จริง (Positive) ทัลบอทเรียกว่า โฟโตเจนิคดรออิงค์ “Photogenic Drawing”ต่อมาได้ทดลองน า
กระดาษมาใส่กับกล้องออบสคูรา และพบว่าสามารถบันทึกภาพได้ดี เขาจึงเรียกระบบใหม่นี้ว่าคาโล
ไทพ์ (Calotype) ระบบคาโลไทพ์เป็นระบบที่มีภาพเนกาทฟีและภาพโพสิทีฟ สามารถน าภาพจากที่
บันทึกได้มาพิมพ์ได้หลายครั้ง กล้องทีใ่ช้บันทึกภาพคาโลไทพ์กต็้องใชก้ล้องกล้องออบสคูราเหมือนกับ
ดาแกร์โรไทพ์เพียงแต่เปลี่ยนการใชว้ัสดุหลักในการบันทึกภาพจากแผ่นโลหะเป็นกระดาษเท่านั้น 

 
                                                           

3 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  
กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
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ภาพที ่ 4 วิลเลียม เฮนรี ่ฟอกซ์ ทัลบอท. Photogenic Drawing[ภาพถา่ย]. Victoria&Albert 
Museum,London 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตรก์ารถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 13. 

 

ตารางการเปรียบเทียบระหว่าง ดาแกรโรไทพ์และคาโลไทพ์ 

ดาแกร์โรไทพ ์ คาโลไทพ์ 
ความคมชดัสูง ภาพดูนุ่มนวลกว่า 
ไม่สามารถท าซ้ าได ้ ท าซ้ าได ้
เผยแพร่ทั่วไปไม่มีการจดลิขสิทธิ์ มีลิขสิทธิ์ 
เป็นวัสดุมีค่า เป็นกระดาษราคาถูก 
น ามาใช้ทีละรูป น ามาพิมพ์ในระบบงานสิ่งพิมพ์ได้ 
เก็บรักษาล าบาก เก็บรักษาง่าย 
 

 

 

 

 



 24 
 

เมื่อการถ่ายภาพไดร้ับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ท าให้การถ่ายภาพเป็นที่รู้จักออกไปอย่าง
แพร่หลายโดยเฉพาะระบบดาแกโรไทพ์ เกดิสตูดโิอถ่ายภาพขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งในยุโรปและอเมริกา
ทุกบ้านแทบจะต้องมีรูปบุคคลในครอบครัวของตนที่ถ่ายด้วยระบบน้ี 

การใช้งานอย่างแพร่หลายอย่างรวดเร็วของกระบวนการดาแกร์โรไทพ์ ท าให้มีการใช้
งานภาพถ่ายอยา่งหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการบันทึกภาพสถานทีต่่างๆ เพื่อเป็นสื่อใหผู้้คนได้รู้จักเริ่ม
ใช้ภาพถ่ายเพื่อการรายงานเหตุการณต์่างๆ ก็ได้เกิดขึ้น หรือภาพของการท างานของแพทย์ใน
การศกึษารา่งกายมนุษย ์ และเก็บข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการใช้ภาพเพื่อบันทึกปรากฏการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ส าคัญเช่น สุริยุปราคา แต่สิ่งที่ท าให้การถ่ายภาพแพร่หลายที่สุดก็คอื การถ่ายภาพ-
บุคคล ดังที่กลา่วไปแล้วว่าความนิยมในการถ่ายภาพบุคคลท าให้เกิดธุรกจิการถ่ายภาพ รวมไปถึงการ
พัฒนาอุปกรณ์ตา่งที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ไม่วา่จะเป็นกล้องหรือเลนส์ที่มีคุณภาพมากขึ้น 
นอกจากนี้เมื่อความแพรห่ลายของการถ่ายภาพได้ข้ามไปสู่ทวีปอเมริกา จึงได้มีการพัฒนาใช้แผ่นดีบุก
มาขัดให้เงาแทนการใช้ทองแดง ท าให้มรีาคาที่ถูกกว่ามากขึ้น ระบบใหม่นี้เรียกว่าทินไทป์ (Tintype) 
ซึ่งมีความคมชัดไมต่่างจากดาแกร์โรไทพ์แต่อยา่งใด อกีทั้งยังมีความคงทนมากกวา่ ระบบทินไทป์
ได้รับความนิยมในอเมรกิามากโดยเฉพาะในช่วงสงครามกลางเมือง (American Civil War, ค.ศ. 
1861-1865) 

กระจกเปียก (Wet-plate)4 

ต่อมาการถ่ายภาพไดว้ิวฒันาการมาถึงกระบวนการกระจกเปียก (Wet plate) เป็น
กระบวนการผลิตภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดย เฟรดเดอริค สกอตท์ อาร์เชอร ์ (Frederick Scott 
Archer, ค.ศ.1813-1857) ประติมากรและช่างภาพชาวอังกฤษซ่ึงใช้กระจกอาบด้วยสารเคมแีล้ว
บันทึกภาพทันทีซึ่งเรียกกันง่ายๆ ว่า “กระจกเปียก” เป็นกระบวนการเนกาทีฟแล้วน าไปพิมพท์ าให้
เกิดภาพโพสสิทีฟ  

ก่อนการบันทึกภาพชา่งภาพจะต้องท าการผสมสารเคมีแล้วน ากระจกไปอาบกับน้ ายา 
และต้องบันทึกภาพก่อนที่กระจกจะแห้ง โดยกระจกที่อาบน้ ายาแลว้จะไมส่ามารถโดนแสงได้ และเมื่อ
บันถึกภาพลงบนกระจกเปียกแล้ว จะต้องน าไปลา้งทันทีเพื่อให้เกิดภาพ ส่วนกระบวนการถ่ายภาพนั้น
ก็ยังคงท าแบบเดียวกับกระบวนการดาแกรโรไทพ ์ อยู่คือใช้กล้องออบสคูรา และ ควบคุมการเวลาใน
การบันทึกภาพเปิดปิดหน้าเลนส์ด้วยฝาปิดเลนส์ 

แม้ว่ากระบวนการ กระจกเปียก (Wet Plate) จะมีความยุ่งยาก แตก่็ไดร้ับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ดว้ยความที่มีความคมชัดกว่าคาโลไทพ์ราคาถูกและยุ่งยากน้อยกว่า ดาแกร์โรไทพ ์ ที่

                                                           
4 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  

กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
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ส าคัญคือน ามาพิมพ์ภาพได้ดี ในไม่ช้าก็เข้ามาแทนที่ทั้งสองระบบอย่างรวดเร็ว ดว้ยความที่อาเชอร์
ไม่ได้จดลิขสิทธิ ์กระบวนการกระจกเปียกจึงไดร้บัความนิยมและมีการน าไปพัฒนาต่ออีกมากมาย 

 

การพิมพ์แบบอัลบูเมน (Albumen print)5 

สร้างในปี ค.ศ. 1850 โดยหลุยส์ บลังควาร์ท เอ็ดวาร์ด (Louis Blanquart Evrard, 
ค.ศ.1820-1872) เป็นการสร้างกระบวนการอัดภาพบนกระดาษจากเนกาทีพ ในระบบกระจกเปียก 
โดยมีส่วนผสมของอัลบูเมน (Albumen) ซึ่งเป็นสารทีพ่บในไข่ขาว และน ามาเป็นส่วนผสมส าคัญการ
สร้างกระบวนการอดัภาพที่ไดร้ับความนิยมอย่างสูงในช่วง ค.ศ. 1860-1890 

การพัฒนาการพิมพ์ ท าใหเ้กิดการสร้างสรรคร์ูปแบบที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิมมี
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลการถ่ายภาพข่าวและภาพจาก
สถานที่ต่างๆ ทุกมุมโลก สิ่งที่ส าคัญคือการพิมพ์ซ้ าและราคาของการถ่ายภาพได้ถูกลง ภาพถ่ายได้
กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนเข้าถึงได้ ดังตวัอย่างของการเกิดและความนิยมของภาพถ่ายในรูปแบบของ
คาร์ท เดอ วิสิท (Carte de visit)  

 

คาร์ท เดอร์ วิสิท (Carte De Visit)6  

คาร์ท เดอร์ วิสิท (Carte De Visit) คือ การถา่ยภาพด้วยกระบวนการกระจกเปียก 
จากกล้องแบบ พิเศษที่มี 2 หรือ 4 เล นส์ เวลาถ่ายภาพใช้วธิีเลื่อนเพลทที่อยู่ในโฮลเดอร์ (Holder 
คือ อุปการณ์บรรจุเพลท อาบน้ ายาแลว้เพื่อกันไม่ให้โดนแสงก่อนน าไปใส่ในกล้องเพื่อบันทึกภาพ) ไป
ตามเลนส์แต่ละตัวท าใหส้ามารถถ่ายภาพได้ที่ละหลายๆภาพในเพลทเดียว หลังจากนั้นจึงน าภาพมา
อัดเป็นภาพโพสิทฟีบนกระดาษ แล้วจึงตัดออกเป็นภาพเดี่ยว วิธีการนี้คดิค้นโดย อด๊อฟ ยูจีน ดสีเสรี 
(Adolphe-Eugene Disderi, ค.ศ. 1819 - 1889) 

 

                                                           
5 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  

กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
6 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  

กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
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ภาพที ่ 5 ภาพถ่ายของอด๊อฟ ยูจีน ดีสเสรี.[ภาพถ่าย]. The J.Paul Getty Museum,Los 
Angeles, California 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 23. 

ดีสเสรี ผลติภาพถ่ายในลักษณะนี้ออกมาเป็นจ านวนมาก และได้เปิดสตดูิโอถ่ายภาพ
ขึ้นในกรุงปารีส ผลงานของเขาได้รับความนิยมอยา่งมาก ถึงขั้นที่สตูดิโอของเขาถูกขนานนามว่า วิหาร
แห่งการถ่ายภาพ (The temple of Photography) แม้แต่พระเจ้านโปเลียนที่ 3 (Napoleon III, 
ค.ศ.1808-1873) ยังต้องหยุดการเดินทพัเพื่อบันทึกภาพที่สตูดโิอของดีสเสร ี เขาผลิตภาพได้ถึงวนัละ 
1,800-2,400 ภาพ ท าให้เขากลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว ดีสเสรียังไดพ้ิมพ์
ภาพของนักแสดงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมออกขายเป็นจ านวนมากอีกด้วย  

 

                      

ภาพที ่ 6 กล้องถ่ายภาพแบบหลายเลนส์ (Multiple Lens) 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 23. 
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ภาพที ่ 7 ภาพโพสิทีฟของ คาร์ท เดอร์ วิสิท ที่ยังไม่ได้ตัดออกจากกัน.[ภาพถ่าย]. Gernsheim 
Collection. Harry Ransom Humanities research Center, University of Texas at Austin 

ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้งรูเข็มสูเ่อฟ64 (กรุงเทพมหานคร: 
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2558), 24. 

 

คาบิเน็ท คาร์ท (Cabinet Carte)7  

คาบิเน็ท คาร์ท (Cabinet Carte) มีขนาดประมาณ 10.16 x 6.35 ซม. ในขณะที่
คาร์ท เดอร์ วิสิท มีขนาดของภาพ 5.08 x 8.89 ซม. และมีการตกแต่งลวดลายโดยมักเป็นลวดลาย
เฉพาะของช่างภาพแต่ละคน ที่ดา้นหลังของภาพ คาบิเน็ท คาร์ทไดร้ับความนิยมอย่างสูงเพราะมี
ขนาดที่ใหญ่กว่า ภาพมีความคมชดัและ น้ าหนักสวยงามกวา่คาร์ท เดอร ์วสิิท   

คาบิเน็ท คาร์ท มักจะถูกมอบให้เป็นของขวัญที่ระลึกหรือ น าภาพของนักแสดงละคร
หรือ คนที่มีชือ่เสียงออกมาจ าหน่ายการถ่ายภาพบุคคลได้รับความนิยมอย่างสูงในยุโรป ช่างภาพต่าง
พัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้น ชา่งภาพที่มีชือเสียงมากคนหน่ึงในยุโรป คือ นาดาร์ 
(Nadar) หรือ คาส์ปารด์ ฟิลิซ ทัวร์นาชอน (Gaspard Felix Tournachon, ค.ศ.1820-1910) ผู้ซึ่ง
เป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพบคุคลที่มีชื่อเสียงในยุคแรกๆ ในช่วงปี ค.ศ.1850-1870 โดยนาดาร์เป็นคนที่มี
ความสนใจหลากหลายจงึท างานหลายอย่าง เช่น นักเขียนภาพล้อ, นักหนังสือพิมพ,์ นักเล่นบอลลูน 
และเป็นช่างภาพ นาดาร์เริ่มให้ความสนใจกบัการถ่ายภาพในช่วงที่ระบบดาแกรโรไทพ์เพื่องฟูในปี 
ค.ศ.1853 นาดาร์เปิดร้านถ่ายภาพในกรุงปารสี และเปลี่ยนมาใช้กระจกเปียกหลังจากที่มีการน า
ออกมาใชท้ันที เขาใช้เพลทกระจกขนาดใหญ่ ท าให้เป็นที่ได้รับความนยิมเป็นอย่างมาก นาดาร์เป็น

                                                           
7 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  

กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
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ช่างภาพที่ใช้แสงจากดวงอาทิตย์เป็นแสงหลักเหมือนกับช่างภาพร่วมสมัยของเขา แต่มักจะให้คนหรือ
แบบที่เขาถ่ายภาพแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาต ิ นับได้ว่าเป็นคนช่างภาพคนแรกๆ ที่เริ่มถ่ายทอด
อารมณ์ของบุคคลที่เขาจะถ่ายภาพ นาดาร์เป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงมากถึงข้ันที่นักวิจารณ์ศิลปะใน 
สมัยนั้นเขียนในหนังสือพิมพ์ว่า “ดวงอาทิตย(์แสง)เป็นเพียงผู้ช่วยที่มีผีมือเท่านั้น นาดารต์่างหากเป็น
ผู้ที่มอบหมายงานให้ดวงอาทิตย์ท า "The sun is only the practitioner, Mr. Nadar is the artist 
who wants to give him some work.”  

 

 

ภาพที ่ 8 ภาพถ่ายตวัเอง ของนาดาร ์(The J.Paul Getty Museum, Los Angeles, California) 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 26. 

 

ซาร่า เบร์ทฮารท (Sarah Berthardt) เป็นนักแสดงละครเวทีสาวที่มีชื่อเสียงของยุโรป
ในสมัยนั้น นาดาร์ได้ถ่ายภาพเธอไวต้อนเธออาย ุ 20 และได้ถ่ายภาพอกีเพื่อท าเป็น คาร์บิเน็ต คาร์ท 
ด้วยความงามและบุคลิกภาพที่โดดเด่นของของซาร่า ท าให้นาดาร์ที่เวลาน้ันให้ความสนใจกับการถ่าย 
ภาพทางอากาศจากบอลลูน และทิ้งงานในสตูดิโอให้กับผู้ช่วย กลับมาถ่ายภาพบุคคลอีกครั้ง ภาพนี้นา
ดาร ์เปิดเผยให้เห็นเพียงใบหน้าด้านข้างและช่วงไหลท่ี่เปิดเผยจากผ้าก ามะหยีท่ าให้จุดเด่นของใบหน้า
ที่งดงามปรากฏออกมาจากโทนสีเทาและด าของผา้ที่ห่อหุ้มตัวเธออยู่ ภาพของซาร่าได้รับความนิยม
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อย่างมาก จะถือได้วา่เป็นการใช้สือ่ภาพถ่าย เป็นเครื่องประชาสัมพันธ์ให้กับนักแสดงเป็นครั้งแรกๆ ก็
ว่าได8้ 

 

 

ภาพที ่ 9 ภาพของ ซารา่ เบิร์ทฮาร์ท (The J.Paul Getty Museum, Los Angeles, California 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 30. 

 
กระบวนการกระจกแห้ง (Dry plate)9  

แม้ว่ากระบวนการกระจกเปียก ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ถึงคุณภาพที่ยอดเย่ียมมาก 
กว่าสิบปีนับจากมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะตอ้งมีทักษะในการผสมสารเคมีที่ซับซ้อน และ
ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร แต่ช่างภาพกต็้องใชร้ะบบน้ีบันทึกภาพ ดังจะเห็นได้จากภาพถ่ายจากทัว่ทกุมุม
โลกเป็นพยานอันชัดเจนของความนิยมในกระจกเปียก หลังจากที่ช่างภาพทุกระดับต้องทนอยู่กับ 
กระโจมมืดๆ และแบกหามอุปกรณ ์จ านวนมากเพื่อที่จะบันทึกภาพในแตล่ะครั้ง การถ่ายภาพก็ไดพ้บ
กับการพัฒนาไปอีกขั้นคือ กระบวนการเพลทแห้ง (Dry Plate) อันที่จริงกระบวนการกระจกแห้งก็ได้
ถูกพัฒนามาพร้อมๆ กบักระจกเปียกแต่ด้วยความที่ท ายากและ เมื่อใชง้านแล้วกลับมคีวามไวแสงต่ า

                                                           
8 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  

กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
9 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  

กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
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มากเลยไม่ได้รับความนิยม 

ในปี ค.ศ 1871 ริชาร์ด แอล แมดดอกซ์ (Richard L. Maddox, ค.ศ. 1816-1902) 
ได้พัฒนา เพลทแห้ง (Dry Plate) และน าเสนอต่อสาธารณชนในปี ค.ศ.1879 โดยที่เจลลาติน 
(Gelatin) เป็นส่วนส าคัญในการเคลือบผิวกระจก ระบบกระจกแห้งนี้เป็นส่วนผสมของเจลาติน ที่ท า
จากไขกระดกูของสัตว์ทีน่ ามาเคลือบลงบนแผ่นกระจกที่มีสารซิลเวอร์ ไอโอไดด์ (Silver Iodide) อยู่
เป็นชั้นๆ สามารถน าไปบันทึกภาพแล้วน ามาล้างได้ในภายหลัง และใช้เวลาบันทึกภาพน้อยลงท าให้
กลายเป็นระบบการถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมในหมู่ช่างภาพโดยเฉพาะชา่งภาพท่องเที่ยว ท าให้
ช่างภาพท างานง่ายและน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม  

 

 

 

ภาพที ่ 10 โปสเตอร์โฆษณากระบวนการกระจกแห้ง.[ภาพพิมพ]์.Gernsheim Collection. Harry 
Ransom Humanities research Center, University of Texas at Austin 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 59. 
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ฟิล์มเซลลูลอยด ์(Celluloid film)10 

มีการพัฒนามาจากการใช้แผ่นกระจกแห้ง (Dry plate) ที่ใช้เจลลาตินเป็นส่วน 
ประกอบส าคัญแล้ว จึงพฒันามาใช้เซลลูลอยด ์ (Celluloid) มาเคลือบกับสารซิลเวอร์ไนเตรท (Silver 
Nitrate) เพื่อสร้างชั้นของเยื่อรับแสง ถูกคิดค้นโดยวิลเลียม เคนเนดี ลอร์รี ดิกสัน (William 
Kennedy Laurie Dickson, ค.ศ.1860 -1935) ซึ่งท างานกับ โธมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva 
Edison, ค.ศ.1847-1931) พัฒนาฟิล์มเซลลูลอยด์ (Celluloid Strip) เพื่อใช้ในงานภาพยนตร ์ และ
หลังจากนั้นไม่นานภาพถา่ยก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท าให้ภาพถ่ายคงสภาพไดใ้นคุณภาพทีด่ีขึ้น 
กล่าวคือมกีารไล่น้ าหนักของภาพสมจริงมากขึ้น และสามารถผลิตซ้ าได ้จนในที่สุดการถ่ายภาพก็ไม่ได้
ถูกจ ากัดไว้ที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักเคมี หรอืแม้กระทั่งช่างภาพมืออาชพีอีกต่อไป กล้องถูกพัฒนาให้
บุคคลทั่วไปสามารถใช้บันทึกภาพที่ไหนก็ไดอ้ย่างสะดวกและง่ายดาย ต่อมาจอรจ์ อีสแมน โกดัก 
(George Eastman Kodak, ค.ศ.1854-1932) ได้สร้างกล้องที่ใช้งานง่ายข้ึนเรียกว่า The Kodak 
camera 100 

 

 

ภาพที ่ 11 การโฆษณากล้องโกดัก 100.[ภาพพมิพ์] George Eastman House, Rochester, New 
York 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 63. 

 
                                                           

10 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  
กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
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 โดยมีค าโฆษณาวา่ “เพียงท่านกดปุ่มชัตเตอร ์ แล้วเราจะท าที่เหลือ” (“Press The 
botton we do the rest”) กล่าวคือผู้ถ่ายภาพสามารถมาซื้อกล้องที่ร้านแล้วน าไปถ่ายภาพเมื่อเสร็จ
แล้วก็น ากลับมาทีร่้าน ทางรา้นจะน าฟิล์มไปล้างอัดขยายเป็นภาพให้เรียบร้อยแล้วใส่ฟลิ์มกลับมาให้
ใหม่ จนกระทั่งในปัจจบุันนี้ (คศ. 2017) แม้แต่โทรศัพท์มือถือที่ใชต้ิดต่อสือ่สารกันยังสามารถใช้
ถ่ายภาพได ้อีกทั้งยังให้ภาพที่มีคุณภาพดีมากอกีดว้ย 

 

ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพในประเทศไทย11 

เมื่อการถ่ายภาพไดร้ับความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงท าให้มีช่างภาพเดนิทางออกไป
ถ่ายภาพตามที่ตา่งๆ ทัว่โลก บางสว่นก็เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งเปิดรับความเป็นตะวันตก
อย่างระมัดระวังแต่ไม่เข้มงวดจนเกินไป ไม่ว่าเป็นเรื่องศาสนา วิทยาศาสตร์ วทิยาการณต์่างๆ มบีุคคล
ทั้งเจ้านาย ขุนนาง และสามัญชน เข้าไปเรียนรู้จากชาวตะวันตก ซึ่งโดยมากเป็นหมอสอนศาสนา
คริสต ์ เมื่อชาวไทยได้เรยีนรู้การถ่ายภาพกันมากกท็ าให้เกิดความตื่นตัวกนัมากขึ้น  

ตามหลักฐานที่อเนก นาวิกมูลได้ค้นคว้าในหนังสือ “ประวัติการถ่ายรปูยุคแรกของ
ไทย” การถ่ายภาพเข้ามาเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2388 (ค.ศ.1843) ในปลายสมัยรัชกาลที ่ 3 ตาม
หลักฐานที่เก่าที่สุดในหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็คือ นายโหมดหรือ
พระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล, พ.ศ. 2362-2439)(ค.ศ.1819-1896) แต่กลุ่มคนที่น า
อุปกรณ์เข้ามายังประเทศไทยในเวลานั้นก็คือ พระสังฆราชปาลเลกัวซ์ (Jean-Baptiste Pallegoix, 
พ.ศ.2348-2405) (ค.ศ.1805-1862) เป็นบาทหลวงคาทอลิกที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาครสิต์ที่
ประเทศไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประกอบกบัช่างภาพชาวต่างชาติเดนิทางเข้ามาเปิดสตูดิโอในกรุงเทพ การถ่ายภาพจึง
กลายเป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะในสมัยร.5 มีช่างภาพชาวไทยคนส าคญั และได้กลายเป็นช่างภาพ
หลวงคือ นายจติร จิตตราคนี (พ.ศ.2373-2434 )(ค.ศ.1830-1891) 

ลักษณะงานของจิตร เป็นการถ่ายภาพบุคคลโดยใช้ระบบเวทเพลท หรือ ระบบเปียก 
ที่ใช้น้ ายาอาบลงบนแผ่นกระจก ภาพมคีวามสมบรูณ์คมชัด เท่ากับผลงานของช่างภาพต่างชาติ เขาใช้
อุปกรณ์ประกอบฉากที่ผสมระหว่างตะวันตกกับการแต่งกายแบบตะวันออก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สังคมสมัยนัน้ ใช้แสงที่มาจากด้านข้างของหน้าต่างที่มผี้าม่านคอยเปิดปิดตามหลักการถ่ายภาพของ
สมยันั้น ภาพของนายจิตรเมื่อไปถ่ายภาพจะได้เป็นภาพคาบิเนทคารท์ (Cabinet carte) โดยมีชื่อนาย
จิตรเป็นเครื่องก ากับงานที่ด้านหลัง 

                                                           
11 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  

กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
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ภาพที ่ 12 ภาพของหมอ่มราโชทัย ราชทูตไทยคนแรกที่ไปสหราชอาณาจักรในรูปแบบคาบิเนท
คาร์ดและตราก ากับสตดูิโอของนายจิตร [ภาพถ่าย]. หอจดหมายเหตุแห่งชาต,ิ กรุงเทพ 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร,ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 46.  

 

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพถ่ายในอเมริกา12 

กระบวนการถ่ายภาพได้เดินทางมายังอเมรกิาโดย ซามูเอล เอฟ.บี. มอส (Samuel 
F.B. Morse, ค.ศ.1791-1872) เป็นชาวอเมริกันคนแรกที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เขาได้มี
โอกาสพบกับดาแกร์ที่ปารีส จึงได้ชักชวนให้สถาบันการออกแบบแห่งชาติ (The National Academy 
of Design) เชิญดาแกร์เป็นสมาชิกกิตติมศกัดิ์ของสถาบัน กระบวนการภาพถ่ายจึงมาถึงที่อเมริกาเมื่อ
วันที่ 20 กันยายน ค.ศ.1839 ช่างภาพอเมรกิันต่างก็น าเทคนิคของดาแกร์ไปใช้ร่วมกับกล้องที่สร้างขึ้น
เอง ท าให้การถ่ายภาพในอเมริกาถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  

ภาพถ่ายในอเมริกายุคแรกถูกใช้บันทึกภาพบุคคล (Portrait) แต่เน่ืองจากต้องใช้เวลา นานในการ
บันทึกภาพแต่ละครั้ง อกีทั้งภาพที่ได้ก็ซีดจางไดง้่าย การพัฒนาของการถ่ายภาพจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ตามองค์ประกอบส าคัญในการถ่ายภาพดังนี้ 

                                                           
12 สุมิตรา  ขันตยาลงกต สภุาณี  กอสุวรรณศริิ, จากอดีต...ถึงปัจจุบันการถ่ายภาพ 

(กรุงเทพมหานคร: สารมวลชน, 2531). 
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 1. เลนส์ ถูกพัฒนาโดยโจเซฟ เพทซ์วอล (Josef Petzvall, ค.ศ.1807-1891) ชาว 
เยอรมันได้ประดิษฐ์เลนส์แบบใหม่เป็นเลนส์คู่จากเดิมเป็นเลนส์เดี่ยว มีผลท าให้มีความไวแสงมากกว่า
เลนส์แบบเดิมถึง 16 เท่า ซึ่งเป็นที่นิยมมากในฝรั่งเศสในชื่อ “German Lenses” ของบริษัท ปีเตอร์ 
ไฟร์ดริช วอทแลนเดอร ์(Peter Friedrich Voigtlander)   

 2. ความไวแสงของเพลทถูกพัฒนาโดยจอห์น เฟรดเดอรคิ กอด ดาร์ด (John 
Frederick Goddard, ค.ศ.1795-1866) ได้เอาเพลทฉาบไอโอดินและฉาบอีกครั้งดว้ยโบรมีน ท าให้
เพลทมีความ ไวแสงมากขึ้น และใช้เวลาถ่ายภาพไม่ถึงหน่ึงนาที 

 3. การย้อมสีของภาพถกูพัฒนาดว้ยฮพิโพไลท ์ หลุยส์ ฟีซัว (Hippolyte Louis 
Fizeau, ค.ศ.1819-1896) ได้ท าการย้อมสีเพลทคือหลังจากคงสภาพดว้ยไฮโปแล้ว เอาเพลทมาอุน่ให้
ร้อน แล้วเอาสารละลายของโกล์ด คลอไรด ์(Gold Chloride) เทลงบนเพลทจะท าให้โทนภาพมโีทนสี
เป็นน้ าตาลไหมแ้กมม่วงแดง (Deep Purplish Brown) การย้อมสีภาพจะท าให้เยื่อไวแสงจับติดเพลท
แน่นข้ึน และสีของภาพคงทนมากกวา่ 

 ความกา้วหน้าทั้งสามอยา่งของการถ่ายท าให้การถ่ายรูปเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เฉพาะใน
อเมริกาปี ค.ศ.1850 มีร้านถ่ายภาพถึง 71 ร้านและช่างภาพประจ าอีก 127 คน 

ในปีค.ศ.1848 มีช่างภาพชาวอเมริกัน 2 คนชื่อ ชาร์ล ฟอนเทน (Charles Fontayne, ค.ศ. 1814 -
1901) และวิเลียม เอส พอเตอร ์(William S. Porter, ค.ศ.1822-1889) ถ่ายภาพริมน้ าของเมือง ซิน
ซินเนติ (Cincinnati) รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) สหรัฐอเมริกาดว้ยเพลทจ านวน 8 แผ่น จากนั้นจึง
เอาภาพทั้งหมดมาเรียงตอ่ติดกันเป็นแนวยาว ปัจจุบันเรียกว่าภาพพาโนรามา (Panorama) ภาพพา
โนรามาภาพแรกของโลกนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพบ้านเรือนริมน้ า ซึ่งเนืองแน่นไปด้วยเรือกลไฟ 

 

 

ภาพที ่ 13 ภาพพาโนรามาที่ต่อขึ้นจากภาพขนาดธรรมดา 8 ภาพ บันทึกที่ริมแม่น้ าเมืองชินชินเนติ 
[ภาพถ่าย].ค.ศ.1848 
ที่มา : Codex99, Daguerreotype view of Cincinnati, accessed Fabuary 17, 
2017,available from  http://www.codex99.com/photography/5.html 
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เมื่อภาพถ่ายถูกพัฒนาใหด้ีมากขึ้น มีการเข้าถึงภาพถ่ายมาขึ้น ด้วยกระบวนการของ
ดาร์แกร์ที่ถูกปรับปรุงมา ช่างภาพที่เป็นที่รู้จักอยา่งมาในยุคแรกก็ช่างภาพบุคคล แมทธิว บี. แบรดด ี
(Mathew B. Brady, ค.ศ.1822-1896) เป็นผู้ริเริ่มใช้กระบวนการดาแกโรไทพ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1850 
เขาได้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประวัติของบุคคลส าคัญออกจ าหน่ายสู่ท้องตลาดท าให้แบรดดี้เป็นที่รู้จัก
อย่างกวา้งขวาง  

ในระหว่างสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา มีช่างภาพกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้าสู่พื้นที่
การรบ และพยายามถ่ายภาพที่แท้จริงของสงครามไว้ให้มากที่สุด โดยมี แมทธิว แบรดดี ชา่งภาพชาว
อเมริกันถ่ายภาพการรบในสงครามกลางเมืองและบันทึกภาพ บุคคลส าคัญของการรบไว้เป็นจ านวน
มาก โดยภาพส่วนมากจะเป็นภาพการเตรียมการรบและสภาพแวดล้อม และค่ายทหารรวมไปถึงภาพ
ความสูญเสียจากการรบ เขาได้วา่จ้างชา่งภาพอีกหลายคนเข้ารวมทีมงาน และพยามยามเข้าใกล้
สนามรบให้มากที่สดุ ถึงขนาดที่เกวียนที่บรรทุกอปุกรณ์อัดรูปและเป็นห้องมืด เคยถูกกระสุนปืนใหญ่
ท าลาย ภาพที่มีชื่อเสียงของอีกประเภทคือภาพถ่ายบุคคลส าคัญของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะภาพ
ของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินค์คอล์น (Abraham Lincoln, ค.ศ.1809-1865) ซึ่งเขาบันทึกภาพไว้
ก่อนลินค์คอล์นจะถูกลอบสังหารไม่นานนัก 

 

ภาพที่  14 แมทธิว แบรดดี.ภาพของประธานาธิบดี อับราฮัม ลินค์คอน.[ภาพถ่าย]. Library of 

Congress, Washington D.C. ค.ศ.1865 

ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 34.  
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ทิโมธี เอช โอ ซัลลิแวน (Timothy H. O'Sullivan (ค.ศ.1840 - 1882)) ท างานกับ 
แมทธิว แบรดด ีได้บันทึกภาพสงครามกลางเมืองต่อมาไดท้ างานส ารวจภาคตะวันตกของอเมริกาและ
บันทึกภาพไว้เป็นจ านวนมาก ภาพของซัลลิแวนเป็นภาพให้รายละเอียดของสงครามอยา่งตรงไปตรง- 
มา ภาพศพที่บวมอืดของทหารในสนามรบสร้างความสลดใจให้กับผู้ชมภาพ ได้ลบมายาคติของความ
สง่างามและบรรยากาศ ที่เร้าใจจากภาพวาดสงครามตา่งๆ ถึงแม้ว่าช่างภาพต้องการจะน าความจริง
สนามรบมาสู่มวลชน แตส่าธารณะชนผู้เผชิญความยากล าบากและความสญูเสียจากสงครามใขณะนั้น 
กลับปฏิเสธที่จะดู  ในที่สุดซัลลิแวนผู้เป็นเจ้าของภาพนี้ต้องขายภาพให้กบัรัฐบาลสหรัฐในราคาถกู 
และเป็นที่แน่นอนว่าในเวลาต่อมา ภาพเหล่านี้กลายเป็นภาพที่มีคุณค่าอย่างมากในฐานะบันทึก
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของอเมริกา ส าหรับซัลลิแวน หลังจากสงครามจบ ก็ได้เข้ารวมกับโครงการ
ส ารวจทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันตกของอเมริกา การส ารวจและบันทึกภาพครั้งนี้ได้น าไปสู่การ
จัดตั้งอุทยานแห่งชาติใหญ่ๆ ในภาคตะวันตกในเวลาต่อมา 

 

 

ภาพที ่ 15 ทีโมธ ีโอ ซัลลิแวน. The Harvest of Death Library of Congress. [ภาพถ่าย]. 
Washington, D.C. ค.ศ. 1863 
ที่มา : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ 64 
(กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558), 35. 
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ภาพสามมิต1ิ3 

 โอลิเวอร ์ เวนเดล โฮล์ม (Oliver Wendell Holmes, ค.ศ.1809 -1894) เป็นผู้สนใจ
เกี่ยวกับภาพสามมติิและได้คิดค้นสรา้งเครื่องมือส าหรับดดูภาพสามมติ ิ เครื่องมือนี้มีลักษณะเป็นที่ดู
ขนาดเล็กสามารถเสียบติดอัลบั้มเพื่อสะดวกต่อการด ู ภาพสามมติิมีคุณสมบัติพิเศษกว่าภาพธรรมดา 
คือ ให้ความรู้สึกเหมือนจริง รับรู้ได้ถึงความลกึของภาพได ้ (Dramatic effect and Depth 
perception) 

ภาพสามมติิในสมัยนั้นสว่นมากเป็นทิวทัศน์ที่มีวตัถุหลายๆ ระยะอยู่ในภาพเดียวกัน 
(Perspective) ถ้าจะถ่ายต้องใชก้ล้องเลนส์เดียวและถ่ายสองภาพ แตล่ะภาพมีช่วงหา่งระยะห่างกัน 
2 นิ้วครึ่งในแนวนอน หรอืใช้กล้องที่เป็นเลนส์คู่ส าหรับการถ่ายภาพสามมติิโดยเฉพาะ โดยการถ่ายแต่
ละครั้งจะได้ภาพ 2 ภาพ เสร็จแล้วน าภาพที่อดัแล้วใส่ในกล้องส าหรับดภูาพสามมติิ จะเห็นภาพสอง
ภาพรวมกันดูมรีะยะลึกดูเป็นภาพสามมิต ิ

 

 

ภาพที ่ 16 ภาพอุปกรณส์ าหรับดูภาพสามมิติ 
ที่มา : Wikimedia, Holmes stereoscope accessed February 17,2017 available from  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holmes_stereoscope.jpg 

ภาพถ่ายเพื่อการส ารวจ  
ช่างภาพจอห์น เค. ฮิลเลอร์ส (John K. Hillers, ค.ศ 1843-1925) เป็นนักถ่ายภาพ

สามมิติ ได้เดินทางไปกับคณะส ารวจของจอห์น เวสลี่ย์ เพาเวลล์ (John Wesly Powell, ค.ศ.1834-
                                                           

13 ทนันชัยบุตร, พิจักษณ.์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจากกล้องรูเข็มสู่เอฟ64.  
กรุงเทพมหานคร: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 
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1902) ได้เดินทางไปส ารวจตามแม่น้ าโคโลราโด (Colorado) หุบเขาแกรนแคนยอน (Grand 
Canyon) ในปคี.ศ. 1871 ฮิลเลอร์ส ใช้กลอ้งขนาด 11x14 นิ้ว ถ่ายภาพววิเหล่านั้นไว้ และ ยงัได้
บันทึกภาพชนเผ่าอินเดียนแดงที่ใกล้จะสูญพันธุ ์รวมทั้งหมดหลายร้อยภาพ 

วิลเลี่ยม เฮนรี ่ แจ็คสัน (William Henry Jackson ค.ศ.1843 - 1942) แจ็คสันได้
เดินทางไปกับคณะของด็อกเตอร์ เฟอรด์ินันด์ ว ี เฮเดน (Dr. Ferdinand V. Hayden) โดยเดินทาง
ส ารวจไปยังโอเรกอน (Oregon) ไวโอมิง (Wyoming) และที่เยลโลสโตน (Yellowstone) บันทึกภาพ
ด้วยกระบวนการกระจกเปียกขนาด 20 x 24 นิ้ว ในปีค.ศ 1981 เพื่อเสนอกับรัฐบาลอเมริกา ตอ่มา
ในปีค.ศ. 1982 พื้นที่เหล่านั้นได้ถูกจัดให้เป็นวนอุทธยานแห่งเรกของอเมริกา ชือ่วนอุทธยานแห่งชาติ
เยลโลสโตน (National Yellowstone Park) ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามมากมทีั้งทะเลสาบ ภูเขา น้ าพรุ้อน  

ภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะ 

เมื่อภาพถ่ายเป็นที่รู้จักกนัอย่างแพร่หลายทัว่โลก และการใช้งานกล้องถ่ายภาพเป็น
เรื่องที่ท าได้สะดวกและงา่ยขึ้น ภาพถ่ายจึงถูกน าไปใช้ในหลากหลายวงการ ภาพถ่ายถูกมอบหมายให้
เป็นพยานคนส าคัญเสมอมา เน่ืองจากเอกลกัษณะของภาพถ่ายคือ การสะท้อนความจริงจาก
เหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้านัน้อย่างตรงไปตรงมา อยา่งในกรณทีี่มีการถกเถียงกันเรื่อง การวิ่งของม้าที่เร็ว
จนดูเหมือนลอยได้ ก็ไดม้ีการออกแบบการถ่ายภาพเพื่อท าการพิสจูน์ การทดลองได้ตั้งกล้องให้ม้าวิ่ง
ผ่านแต่ละจุดเพื่อบันทึกภาพ โดยผู้ออกแบบท าการทดลองนี้คือ เอ็ดเวิรด์ เจมส์ มายบริดจ์ (Edward 
James Muybridge, ค.ศ.1830 –1904) จนได้เห็นภาพม้าขาไม่แตะพื้นลอยอยู่กลางอากาศ เป็นภาพ
หลักฐานพิสูจน์วา่ในช่วงเวลาที่ม้าวิ่งเรว็ๆ มีชั่วจังหวะหนึ่งที่ม้าจะลอยตัวอยู่กลางอากาศ มายบริดจ์ได้
ท าการบันทึกภาพเพือ่การศึกษาการเคลื่อนไหวของคนและสัตว์ไว้อีกหลายพันชุด ซึ่งต่อมาภาพเหล่า- 
นั้นได้กลายเป็นจุดเริ่มตน้ของการท าภาพเคลื่อนไหว 

 

ภาพที ่ 17 เอ็ดเวิร์ด เจมส์ มายบริดจ.์ The Horse in Motion. [ภาพถา่ย]. คศ. 1878 
ที่มา: wikiwand, Edward Muybridge, accessed November 17, 2016 available from  
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https://www.wikiwand.com/en/Eadweard_Muybridge 

ด้วยเอกลักษณ์ของภาพถ่ายที่การสะทอ้นความเป็นจริงเสมอภาพถ่ายจึงมักถูกน ามาใช้
เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตรใ์นส่วนของการเก็บข้อมูลเท็จจริงเพื่ออ้างอิง อย่างเช่นการบันทึกภาพ
ของพันธุ์ไม้ของ คาร์ล บลอส เฟลด์ท (Karl Blossfeldt, ค.ศ.1856-1932) ประติมากรชาวเยอรมัน 
เขาใช้ประโยชน์จากการถ่ายภาพเพื่อศึกษารูปทรงของพืช โดยน าส่วนต่างๆ ของพืชมาถ่ายภาพเกบ็ไว้ 
แต่เมื่อเขาบันทึกภาพเป็นจ านวนมากเขาก็พบวา่ภาพถ่ายส่วนต่างๆ ของพืชที่เขาถ่ายนั้นมีความน่า-
สนใจโดยตวัมันเอง  

 

ภาพที ่ 18 คาร์ล บลอส เฟลด์ท. Pumpkin Tendrils. .[ภาพถ่าย]. คศ.1928 

ที่มา: learnodo-newtonic, Karl Blossfeldt, accessed November 28, 2016 available 
from  https://learnodo-newtonic.com/karl-blossfeldt-facts  

 

ภาพถ่ายถูกพัฒนาให้สะดวกต่อการบันทึกภาพมากขึ้น ด้วยขนาดของกล้องที่เล็กลง 
จ านวนภาพที่ถ่ายไดต้่อครั้งของการโหลดฟิล์มท าได้มากขึ้น อองรี การต์ิเยร์ เบรสชอง (Henri Cartier 
Bresson, ค.ศ.1908–2004) ช่างภาพศิลปินชาวฝรั่งเศสได้สรา้งสรรคผ์ลงานภาพถ่ายทีจ่ับจังหวะ
ต่างๆ ของผู้คนด้วยกลอ้งขนาด 35ม.ม. ซึ่งต่อมาเขาเรียกวา่จังหวะแห่งการตัดสินใจ (Decisive 
Moment) หมายถึง ช่วงเวลาเพียงเสี้ยวของวินาทีที่เหตุการณ์นั้นเกิดและช่างภาพได้กดชัตเตอร์เพื่อ
บันทึกเสี้ยวของวินาทีนั้นไว้ แนวคดินี้ได้กลายเป็นหัวใจของการถ่ายภาพข่าวและสารคดีมาจนถึง
ปัจจุบัน 

 

 

https://www.wikiwand.com/en/Eadweard_Muybridge
https://learnodo-newtonic.com/karl-blossfeldt-facts
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ภาพที ่ 19 อองร ีการ์ติเยร์ เบรสชอง. Children in Seville, Spain. [ภาพถ่าย]. คศ. 1933 
ที่มา : Erickimphotography, Children in Spain, 1933, accessed November 28, 2016 
available from http://erickimphotography.com/blog/2013/01/07/timeless-lessons-
street-photographers-can-learn-from-robert-franks-the-americans/  

 

เมื่อกล้องเอื้ออ านวยให้บันทึกภาพได้อย่างสะดวกสบายแล้วการถ่ายภาพกเ็ริ่มท้าทาย
ให้เหล่าช่างภาพออกไปถ่ายภาพในเหตุการณท์ี่ส าคัญ และน่าตื่นเต้น โรเบิร์ต คาปา (Robert Capa 
ค.ศ.1913-1954) ช่างภาพชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีเป็นช่างภาพสงครามหนุ่มที่มีชื่อเสียง คาปามี
แนวคิดที่เป็นที่รู้จักกันดกี็คือ “ถ้าภาพของคุณยังดีไม่พอ คือคุณยังเข้าใกล้ไม่พอ” ("If your 
photographs aren't good enough, you're not close enough”) เขาเดินทางทั่วโลกเพื่อเก็บ
ภาพเหตุการณ์ตา่งๆ ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง เขาเป็นเพียงช่างภาพเพียงคนเดียวที่ลงไป
พร้อมกับทหารในการยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอรม์ังดีประเทศฝรั่งเศส เพื่อบันทึกภาพการปลดปล่อย
ยุโรปจากนาซีเยอรมัน เป็นที่น่าเสยีดายที่หลังจากนั้นฟิล์มของเขาได้รับความเสียหาย แต่ก็ยังมีภาพที่
เหลือรอดมาสิบเอ็ดภาพ ซึ่งกลายมาเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของสงครามโลกครั้งที่สอง 
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ภาพที ่ 20 โรเบิร์ต คาปา. D-Day, Omaha beach. [ภาพถ่าย]. คศ. 1944 
ที่มา: windoweb, Robert Capa’s D-Day Omaha beach, 1944, accessed November 28, 
2016 available from  http://www.windoweb.it/desktop_foto/foto_Robert_Capa.htm  
  

ต่อมาภาพถ่ายได้ถูกพัฒนา ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะในรูปแบบของตัวเอง มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอยา่งที่ภาพถ่ายควรจะเป็น กล่าวคือมีความคมชัด และพร้อมที่จะถ่ายทอดความ
เป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่ต้องประดิษฐ์หรือพยายามท าให้ภาพถ่ายเหมือนภาพวาดอีกต่อไป โดย
มีกลุ่มช่างภาพที่เป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงนี้คือ กลุ่มเอฟ  64 พวกเขาถ่ายภาพด้วยความคมชัด
ที่สุดเท่าที่กล้องจะท าได้ โดยไม่ยอมให้เสียความคมชัดแม้แต่นิดเดียว ใชรู้รับแสงที่แคบที่สุดที่กลอ้งจะ
ท าได ้กระทั่งการอัดภาพก็ไม่ใช้เลนส์ แต่จะใชว้ธิีแนบกระดาษเข้าไปกับฟิล์มเลย เพื่อให้ได้ภาพทีไ่ด้ไม่
สูญเสียรายละเอียดความคมชัดไป ช่างภาพทีร่่วมอุดมการณ์นี้ คือ  แอนเซล อดัมส์ (Ansel Adams 
ค.ศ.1902-1984) ผู้คิดคน้ระบบการบันทึกภาพแบบ โซนซิสเท็ม (Zone System) ที่ท าให้ภาพถ่าย
ขาวด าสามารถบันทึกภาพและอัดขยายภาพที่เกิดน้ าหนักของภาพที่สมบรณู์ที่สุด เขาบันทึกภาพ
ทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาติของอเมริกาอยา่งงดงามและปราณีต ด้วยกล้องถ่ายภาพทีใ่ช้ฟิลม์ขนาด
ใหญ ่(Large Format Camera) 
 

http://www.windoweb.it/desktop_foto/foto_Robert_Capa.htm
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ภาพที ่ 21 แอนเซล อดัมส์. The Tetons and the Snake River. [ภาพถ่าย]. คศ. 1942 
ที่มา : wikiwand, Ansel Adams’s The Tetons and the Snake River, 1942 accessed 
November 28, 2016 available from https://www.wikiwand.com/en/Ansel_Adams  
 

อิโมเกน คันนิงแฮม (Imogen Cunningham, ค.ศ.1883–1976) ช่างภาพหญิงชาว
อเมริกาที่ไปศึกษาด้านการถ่ายภาพที่เยอรมัน หนึ่งในสมาชิกคนส าคัญของกลุ่มช่างภาพสมัยใหม ่ เอฟ
64 เธอมีผลงานที่โดดเดน่เกี่ยวกับการถ่ายภาพบุคคล ดอกไม้ ใบไม้ และภาพนู้ด โทนภาพส่วนใหญ่
เป็นสีน้ าตาล เน่ืองจากเทคนิค พิเศษในการอดัภาพที่เธอเลือกใช้ 
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ภาพที ่ 22 อิโมเกน คันนิงแฮม. Magnolia Blossom. [ภาพถ่าย]. คศ. 1925 
ที่มา: MoMA, Magnolia blossom,1925, accessed November 28, 2016 available from 
https://www.moma.org/collection/works/44263?locale=en  

  

สมาชิกของกลุ่มเอฟ 64 อีกท่านหนึ่งคือ เอ็ดเวริ์ด เวสตัน ผลงานภาพถ่ายของเขามี
บางอย่างที่โดดเด่นออกจากชา่งภาพคนอื่นๆ ในกลุ่ม สิ่งที่เห็นได้ชัดในงานของเวสตันคือรูปทรงอย่าง
ศิลปะโมเดิร์น เขาพิถีพิถันทุกขั้น ตอนตั้งแต่ การเลือกแบบ การวัดแสง การจัดองค์ประกอบในภาพ 
และการให้แสงเงาที่สมบูรณ์ในกระบวนการอดัภาพ กลา่วคือเวสตันได้ใช้โทนขาว เทา ด า สรา้งมติิที่
สามในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมสองมิติ ท าให้ภาพของเวสตันมีแรงดึงดดูต่อคนที่ได้ชม ไม่ใช่เพียงเรื่องของ
มิติ เวสตันใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคการถ่ายภาพ ลบภาพจ าของสิ่งของที่เราคุ้นเคย ไปแล้วค่อยๆ
ร่างภาพของสิ่งนั้นขึ้นใหม่ ด้วยแสงที่ถูกบรรจงจดัให้ตกกระทบลงบนต าแหน่งที่ต้องการ บนฉากหลังที่
ส่งเสริมวัตถุน้ันอย่างที่ถึงสุด แม้ในยุคนั้นจะยังไม่สามารถสรา้งแสงขึ้นมาได้อย่างการใช้ไฟสตูดโิอใน
ปัจจุบัน เวสตันก็มีวิธีการท าให้วตัถุได้รับแสงในการถ่ายภาพอย่างสมบรูณแ์บบได้  
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ภาพที ่ 23 เอ็ดเวิรด์ เวสตัน. Pepper No.30. [ภาพถ่าย]. คศ. 1930 
ที่มา : Edward Weston, Pepper No.30, accessed November 28, 2016 available from  
http://edward-weston.com/edward-weston/  
 
 

ในช่วงกลางศตวรรษที1่9 การถ่ายภาพยังถือเป็นสิ่งใหม่ของการวงการศลิปะภาพถ่าย 
ในยุคก่อนหน้านั้นมีหน้าที่เพียงบันทึกเหตุการณ ์ แต่ไม่นานเมื่อศิลปะกับเทคโนโลยีได้เคลื่อนตัวมา
บรรจบกัน การถ่ายภาพในฐานะงานศิลปะก็ไดถ้ือก าเนิดขึ้น โดยดึงเอาสไตล์ของงานศิลปะในยุคอิม
เพรสชั่นนิสม์ที่เฟื่องฟูอยูใ่นขณะน้ันมาเป็นต้นแบบในการสรา้งงาน ภาพถ่ายแบบนั้นเรียกว่าภาพถ่าย
สไตล์พิคทอเรียล ลักษณะภาพถ่ายที่ไดจ้ะคลา้ยกับภาพวาดแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ทีฟุ่้งเหมือนอยู่ใน
ความฝันมีความพร่ามวัไม่ชัดเจน แต่ถ้าหากมองในทางกลับกัน ศิลปินในยุคเดียวกันก็ไดร้ับอิทธิพล
จากการถ่ายภาพอยา่งมาเช่นกัน การถ่ายภาพได้ท าให้วงการศิลปะเปิดขยายกว้างขึ้น ท าให้ศลิปิน
และคนทั่วไปได้เห็นภาพในมุมมองที่หลากหลายและ แตกต่างจากเดิมออกไปด้วยสื่อใหม่ที่เรียกว่า
“ภาพถ่าย” 

ภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะ ปรากฎให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นในช่วงต้นศตรรษที่ 20 ศิลปะ
สไตล์โมเดิร์นที่ก าลังมีอิทธิพลมาก ได้ส่งเสรมิให้ภาพถ่ายสามารถน าเสนอตัวเองออกมากได้อย่าง
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ชัดเจน ตามนิยามของงานศิลปะในช่วงนั้นที่ให้ความส าคัญกับรูปร่างรูปทรงในตวังานศิลปะเองมาก- 
กว่าการสร้างความหมายให้งานศิลปะ หรือการใช้ศิลปะไปสนับสนุนสิ่งอื่น เช่น ศาสนา หรือ สงัคม 
อย่างในอดตีที่ผ่านมา เมื่อแนวโน้มศิลปะเป็นอย่างที่กล่าวมา เวสตันที่ได้ท างานแบบนิยมเรื่องรูปร่าง
รูปทรงอยู่จึงไดร้ับการยอมรับและมีชื่อเสียงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในฐานะศิลปินช่างภาพที่ท างานศิลปะสไตล์
โมเดิร์น 
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บทที ่3 

ชีวประวัติและการสรา้งสรรค์ผลงานของเวสตัน 
 
ชีวประวัติของเอ็ดเวิร์ด เวสตัน 
 

เอ็ดเวิร์ด เฮนรี่ เวสตัน (Edward Henry Weston, คศ.1886-1958) เกิดเมื่อ 24 
มีนาคม 2429 ที่ไฮแลนด์ปาร์ค อิลินอยด ์ เป็นบุตรของสูตินารีแพทย์ดร. เอ็ดเวิรด์ เบอแบงค์ เวสตัน 
(Dr.Edward  Burbank Weston, คศ.1846-1918) กับนักแสดงละครเชคสเปียร์ (Jeanette Brett, 
คศ.1851-1892) แม่เสียชีวิตตั้งแต่ เวสตันยังเด็กมาก จากนั้นพี่สาวแมรี ่จีเน็ต เวสตัน (Mary “May” 
Jeanette Weston, คศ. 1877–1952) ดูแลเขามาตลอดจนพ่อของเขาแต่งงานใหม่ สองพี่น้องเริ่ม
รู้สึกแปลกแยกกับครอบครัวใหม่ของพ่อ พี่สาวของเวสตันแต่งงานและย้ายไปอยู่บ้านสามี ส่วนเวสตัน
เริ่มใช้เวลาตามล าพังในห้องของตนเองจนอายุ 16 พ่อของเขาซ้ือกล้องโกดักบูลอาย2 (Kodak Bull's-
Eye #2) ให้เป็นของขวัญวันเกิด และเขาก็เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่นั้นเรื่อยมา เมื่อย้ายไปอยู่ทีร่ัฐ
แคลิฟอร์เนียเขาได้พบกับ ฟลอรา เมย์ แชนเลอร์ (Flora May Chandler, คศ.1879-1965) ซึ่งเป็น
เพื่อนของพี่สาวและอายมุากกวา่กวา่เขาหลายปีทั้งสองแต่งงานกันในปีคศ. 1908 ฟลอรามาจาก
ครอบครัวที่มีอทิธพิลมากที่สุดครอบครัวหน่ึงในแถบแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ทั้งสองมีบุตรชายด้วยกันสี่
คน ทุกคนเรียนรู้วิชาการถ่ายภาพจากเวสตัน และในจ านวนนั้นบุตรชายสองคนของเขากลายเป็น
ช่างภาพที่มีชื่อเสียงและผลงานโด่งดังไมต่่างจากเวสตันผู้เป็นบิดา  

ฟลอราภรรยาของเวสตนัเป็นผู้หญิงที่เรียบง่าย เธอเลี้ยงลูกชายสี่คนเป็นอย่างดีจนไม่ม ี
เวลาท าอยา่งอื่น เธอไมส่นใจเรื่องการถ่ายภาพเลย และในระหว่างนั้นเวสตันเริ่มมีชื่อเสียงมากขึน้ใน 
ฐานะช่างภาพและศิลปิน จึงมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องขอเป็นผู้ช่วยช่างภาพเพื่อศึกษาการถ่ายภาพ หรือ
มาขอเป็นนางแบบให้เวสตันถ่ายรปูอยู่เสมอ 

ในปีค.ศ. 1913 เวสตันได้พบกับช่างภาพสาวจากเมืองลอสแองเจลลิส มาเกรต แม
ทเธอ (Margrethe Mather, คศ.1886-1952) ผู้โลดแล่นในวงศิลปะแห่งยุค มีเพื่อนฝูงมากมายในหมู่
ศิลปิน ปัญญาชน งานภาพถ่ายของเธอสวยงามและเป็นในแบบเชิงทดลองโดยส่วนมาก สิ่งเหล่านี้
สร้างความ ตื่นเต้นให้กับเวสตันเป็นอย่างมาก และทั้งสองก็เริ่มมีสัมพันธ์ลึกซึ้งในเวลาอันรวดเร็ว เว
สตันขอให้เธอ มาท างานร่วมกับเขา แม้จะใช้ค าว่ามาเป็น"ผู้ช่วย" แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้
ว่าเขาได้เรียนรู ้ จากเธอมากมายในเชิงสุนทรียศาสตร์ สไตล์ส่วนตวัรวมไปจนถึงการเลือกวัตถ ุ หรือ
เน้ือหาในภาพ และ ในขณะเดียวกันเธอเรียนรู้จากเขาเช่นกัน   

มาเกรต แมทเธอ มีผลงานภาพถ่ายในนิทรรศการที่พพิิธภัณฑ์ the M.H. de Young 
Memorial Museum เมืองซานฟรานซิสโกในปคี.ศ. 1931 และน่ันเป็นครั้งสุดทา้ยในช่วงชีวิตเธอที่
ผลงานภาพถ่ายของเธอออกสู่สาธารณะ เธอเสียชีวิตในปีคศ. 1952 แต่ยังไม่ปรากฏชัดว่าเธอท า อะไร
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อยู ่ ในช่วงหลายปีระหวา่งนั้น ต่อมาในปี 2001 มีหนังสือรวมผลงานของเธอกับเอ็ดเวิร์ด เวสตัน ชื่อ 
Margrethe Mather & Edward Weston: A Passionate Collaboration ( พิมพ์โดย W.W. 
Norton & Santa Barbara Museum  of Art, 2001) อย่างไรก็ตามทั้งงานภาพถ่ายของเธอ ทั้งตัว
เธอ "มาเกรต แมทเธอ” คือจุดเปลี่ยนส าคัญในชีวิตและสุทรียศาสตรภ์าพถ่ายของเวสตัน อนัเป็น
ปัจจัยหนึ่งในจุดหักเหสูก่ารภาพถ่ายแบบศิลปะสมัยใหม ่ เวสตันได้เขียนถึงมาเกรต แมทเธอไว้ใน
บันทึกของเขาว่าเธอเป็นหนึ่งในบุคคลส าคัญมากที่สุดในชีวติของเขา 

ช่วงเวลาคาบเกี่ยวก่อนแยกทางกับมาเกรต แมทเธอ เอ็ดเวิรด์ เวสตัน รูจ้กัศิลปินสาว 
อีกคน หน่ึงทิน่า มาดอตติ (Tina Modotti, คศ.1896–1942) เป็นนางแบบ นักแสดง ศิลปิน ช่างภาพ 
และต่อมาเป็นนักปฏิวัติสังคมนิยมฝ่ายซ้ายที่เข้าร่วมในสงครามหลายสมรภูมิด้วยกัน วันที่เธอพบกับ 
เวสตันในปี ค.ศ. 1920 วันนั้นเธอเป็นเพียงศิลปินสาว  ชาวอติาเลี่ยน อายุ 24 และรู้สึกประทับใจกับ
ตัวตนของเวสตันในทันท ี ทั้งสองเริ่มมีความสัมพนัธ์ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆ อันที่จริงเธอมีสามีที่ไม่ได้ จด
ทะเบียนอยู่แล้ว สามีเธอเป็นกวีที่มีชื่อเสียงพอสมควรในยุคนั้น เขามีชื่อเตม็ว่า รูแบซ เดอ ลาบรี รเิช่ย์  
(Roubaix de l'Abrie Richey, คศ.1891-1922) หรือรู้จักกันในนามวา่ โรโบ "Robo" มาจากรฐัออ- 
เรกอนซึ่งเป็นมลรัฐที่อยู่เหนือของแคลิฟอร์เนีย โรโบมีสตูดิโออยู่ที่ประเทศแมกซิโก และเขาก็ได้ชวน 
เวสตันมาท างานศิลปะรว่มกัน ต่อมาในปี 1923 ขณะที่โรโบก าลังเตรียมงานนิทรรศการอยู่ในประเทศ
แมกซิโก เขาล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคฝดีาษ (Small pox) ทิน่า มาดอตติ โศกเศรา้อยู่พกัใหญ่ เธอ
จัดการสานต่อนิทรรศการของสามีจนประสบความส าเร็จด้วยดี จากนั้นย้ายมาที่แคลิฟอร์เนีย วางแผน
จะย้ายกลับไปอยู่แมกซิโกพร้อมกับเวสตันและในปีนั้น  

เวสตันเดินทางไปแมกซิโกพร้อมลกูชายคนโตของเขาและทิน่า เวสตันอยู่แมกซิโกเพียง
ปีกว่าๆ แต่ประสบการณ์นั้นช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลกว่าเดิม มีเครือข่ายสังคมที่กว้างกวา่เดิม 
บรรดานักเขียน ศิลปิน นักวิชาการชั้นน าในยุคนั้นส่วนหน่ึงอาศัยอยู่ในประเทศแมกซิโกทุกวัน จึงเป็น 
การสังสรรคก์ับเหล่า ปัญญาชน หัวก้าวหน้าและนักปฏิวัติ เขากลับมาอยู่สหรัฐในชว่งสั้นๆ ของปี 
1925 แล้วกลับไปท างานต่อในปี ค.ศ. 1926 คราวนี้พาลูกชายคนที่สองไปด้วย ซึ่งเขาได้งานถ่ายภาพ
ให้หนังสือเล่มหนึ่งของนักเขียนชื่อแอนิตา เบรนเนอร์ (Anita Brenner, คศ.1905-1974) ซึ่งขณะนั้น
ท าหนังสือเกี่ยวกับศิลปะพื้นเมืองในแมกซิโก  

ในปีค.ศ. 1927 เวสตันได้เปลี่ยนแนวคิดใหม่เมื่อศิลปินชาวแคนาดาชื่อเฮนเรตต้า ชอร ์
(Henrietta Shore, คศ.1880-1963) วิจารณ์งานของเวสตันว่าเขามีแต่ภาพนู้ดมากเกินไป จนตัวเขา
คงจะคุ้นเคยและหมดความตื่นเต้นไปกับงานแนวนี้แล้ว กลับกันเมื่อเวสตันได้ดูงานจิตรกรรมของเธอ
ซึ่งเป็นสไตล์โพสท์อิมเพรสชันนิสม ์ (Post impressionists) และพบว่าเธอเขียนภาพเปลือกหอยไว้
มากมาย เขารู้สึกประทับใจมากจึงขอยืมเปลือกหอยที่เธอสะสมไว้มาหลายชิ้น และใช้เวลาหลาย
สัปดาห์เพื่อถ่ายภาพเปลือกหอยเหล่านั้น เขามองเห็นรูปทรงที่น่าสนใจในเปลือหอยเหล่านั้น และได้
ถ่ายภาพเก็บไว้หลายภาพ 

และในปี ค.ศ. 1929 เขาพบช่างภาพสาวอีกคนหนึ่งซอนยา นอสโคแวก (Sonya 
Noskowiak, คศ.1900-1975) พวกเขาย้ายมาอยู่ด้วยกันและอยู่ร่วมกันไปอีกห้าปี ความสัมพันธข์อง 
พวกเขาได้ก่อให้เกิดงานยอดเย่ียมข้ึนอีกชุดหน่ึง ภาพถ่ายชื่อ "Pepper No. 30" เป็นหนึ่งในชุดงาน
หุ่นนิ่ง (Still life) เวสตันถ่ายผักผลไม้โดยเน้นรูปทรงที่น่าประหลาดใจ การให้รายละเอียดที่คมชัด
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และแสงเงาที่ทรงพลังงานของเวสตันมากมายหลายชิ้น เป็นต้นแบบของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ใน
ศตวรรษที่ 20 ทั้งในเรื่องสุนทรียศาสตร์ไปจนถึงองค์ประกอบภาพ และแงมุ่มทางเทคนิคต่างๆ 

คุณค่าของงานศิลปะในเชิงประวัติศาสตรว์ิชาการ มิได้วัดกันที่งานใครสวยมากกวา่กัน 
เพราะวา่ ความสวยงามเป็นรสนิยมเฉพาะบุคคล และเห็นความงามต่างกันไป ดังนั้นคุณค่าของงาน 
เหล่านี้อยู่ที่การเปิดประเด็นใหม่ การน าสู่มติิใหม่ เป็นแนวทางอันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิด 
พัฒนาการในยุคต่อมาในวงกว้าง เวสตันจะมวีิธกีารวางองค์ประกอบภาพอย่างเรียบง่ายแต่ลงตวัมาก 
ที่สุด ไม่ทิ้งพื้นทีว่่างเปล่ามากเกินไป ขณะเดียวกันไม่ท าให้ภาพนั้นดูอดึอดั มีอารมรณ์แบบมินิมอลิสม์ 
(Minimalism) อยู่พอสมควรคือท าน้อยแต่ได้มาก โดยรวมแลว้งานของเขาเป็นแบบฟอร์มอลลิสม์ 
(Formalism) ค านึงถึงรูปทรงเป็นส าคัญแต่ไม่ใช่ฟอมอลลิสม์ที่เย็นชา งานของเวสตันมักจะแฝงความ 
รู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอ วัตถใุนภาพ "Pepper No. 30" (1930) มีที่มาจากซอนยา นอสโคแวก เมื่อเธอ
เห็นว่าเวสตันก าลังวุ่นอยูก่ับการถ่ายภาพผักผลไม ้ วันหนึ่งเธอก็ซื้อ พริกหยวก (Bell pepper) มาให้
เขาถุงหนึ่ง และนั่นคือที่มาอันเรียบง่ายของภาพพริกหยวกภาพนั้น 

ค.ศ. 1934 ขณะที่มีอายุ 48 ปี เอ็ดเวิร์ด เวสตันพบกับหญิงสาววัย 20 เฮเลน แคริส 
วิลสัน (Helen Charis Wilson, คศ.1914-2009) ทั้งสองเริ่มความสัมพนัธ์กันและจากนั้นไม่นานทั้งคู่ 
ย้ายมาอยู่รว่มกัน แครสิแตกต่างไปจากแฟนคนก่อนๆของเวสตัน เธอไม่ใช่ช่างภาพไม่สนใจงานภาพ 
ถ่าย เธอเป็นชาวเมืองซานฟรานซิสโกมาจากครอบครัววรรณกรรม บิดาของเธอเป็นนักเขียนนิยายที่มี 
ชื่อโด่งดังคนหนึ่งและเธอรับทักษะด้านการเขียนหนังสือมามาก แคริสเป็นผู้หญิงที่เวสตันให้ความรัก 
ความส าคัญอีกทั้งยังมีอทิธิพลต่องาน ของเวสตันมากที่สุด  

การที่แคริสไม่สนใจเป็นช่างภาพ ซึ่งนั่นกลับเป็นผลดีต่อเวสตันอยา่งมากเพราะเธอใช้
เวลาทั้งหมดในการบริหารจัดการธุรกจิชีวติส่วนตวัของเวสตันให้เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบ หลายสิ่งที่
ลุล่วงไปได้เพราะเธอเป็นคนขับเคลื่อนอยู่ข้างหลัง มิตรภาพนี้ด าเนินไปจนถึงปี ค.ศ. 1945 เมื่อเวสตัน
เริ่มป่วยเป็นโรคพาคินสัน (Parkinson's disease) และเริ่มไม่สามารถออกไปถ่ายภาพได้เหมือนเดิม 
เวสตันก้าวเข้าสู่ช่วงสดุทา้ยของชีวิต ในขณะที่แคริสก าลังเติบโตและต้องการโลกของเธอเองบ้าง เธอ
เข้าสู่วัยที่มนุษย์แสวงหาความมั่นคง วัยทีก่ าลังค้นหาตัวตนเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองท้องถ่ิน ส่วน    
เวสตันที่ก าลังป่วยเริ่มท าตัวเหินห่างจากเธอ และอีกมุมหนึ่งเขาก าลังวุ่นวายกับการเตรียมนิทรรศการ
ให้กับพิพิธภัณฑศ์ิลปะสมัยใหม่ที่นิวยอร์ค ซึ่งเป็นการรวมผลงานทั้งหมดในชีวติของเวสตันที่เป็นงาน
นิทรรศการประเภทแสดงงานย้อนหลัง (Retrospective Exhibition) นี้ถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต
ของคนท างานศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเชื้อเชิญจากสถาบันศิลปะชั้นน า เช่นพิพธิภัณฑ์ศลิปะ
สมัยใหม่ (MoMA : Museum of Modern Art) นิทรรศการเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946 ถือ
ได้ว่าเวสตันได้เดินมาถึงจุดสูงสุดในชวีิตการงานของเขาแล้ว ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันโรคร้ายทีเ่กาะ
กินชีวิตท าให้เขาต้องยุตกิารท างานภาพถ่าย 
  ในปคี.ศ.1948 เวสตันย้ายกลับไปอยู่ที่ไวด์แคทฮิลล์ที่แหลมโลโบริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค 
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาชื่นชอบมากที่สุด ถึงแม้จะไม่ได้แบกกล้องออกไปถ่ายภาพข้างนอกแล้ว แต่เวสตัน
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ก็ยังคงล้างอัดภาพพร้อมกับลูกชายเรื่อยมา จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที ่1 มกราคม ค.ศ.195814  
 

ตามที่ได้น าเสนอประวัตขิองเวสตันมาโดยสังเขปแล้ว จะขอลงรายละเอียดตามปีที่ส า- 
คัญ เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ โดยหากจะแบ่งเป็นช่วงเวลาตามเหตุการณใ์นชีวติการถ่ายภาพ
ของเวสตัน สามารถล าดบัได้เป็น 5 ช่วงเวลาดังนี ้

1. ช่วงก่อนเมก็ซิกัน (Pre-Mexican Period, คศ.1918-1928) 

2. ช่วงเม็กซิกัน (Mexican Period, คศ.1923-1927)  

3. ช่วงก่อนได้ทุนรางวัลกุกเกนไฮม์ (Pre-Guggenheim Period, คศ.1927-1937) 

4. ช่วงทุนรางวัลกุกเกนไฮม์ (Guggenheim Period, คศ.1937-1939) 

5. ช่วงหลังได้ทุนรางวัลกกุเกนไฮม์ (Post-Guggenheim Period, คศ.1939-1948) 

ชีวประวัติของเวสตันเรียงตามปีส าคัญ15 

1886  เอ็ดเวิร์ด เฮนรี่ เวสตันเกดิที่ไฮแลดพ์าร์ค, อิลินอยด์ เมื่อวันที ่24 มีนาคม 

1892 แม่ของเวสตันเสียชีวิต และพี่สาวชือ่แมรี่ จีเน็ต เวสตัน (Mary “May” Jeanette Weston 
คศ.1877 – 1952) ดูแลเวสตันมาตลอด 

1902  กล้องตัวแรก คือ โกดกั บูลส์อาย2 (Kodak Bulls-Eye No. 2) ขนาดภาพ 3.5 x 3.5 นิ้ว   
ใส่ฟิล์มหนึ่งม้วนถ่ายได้ 12 ภาพ 

1903  ออกจากโรงเรียนและไปท างานที่มาแชลฟิลด์แอนด์คอมพานีทีช่ิคาโก (Marshall Field &   
Company, Chicago) 

1904  เมย์พี่สาวของเวสตันย้ายบ้านไปที่ทรอปิโคในแคลิฟอร์เนีย (Tropico, California) 

1906  เวสตันย้ายตามพี่สาวไปที่ทรอปิโค 

1907  เข้าเรียนที่วิทยาลัยการถ่ายภาพของอิลินอยส์ (Illinois College of Photography) โดย
เรียนเทคนิคการถ่ายภาพ ขาวด าหลักสตูร 9 เดือน จบภายใน 6 เดือน 

                                                           
14 Dick.  Rinehart, "Edward Weston’s Chronology,"  

http://www.kimweston.com/edward-weston-chronology. 
15  ibid. 
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1908  ท างานช่างรีทัชภาพที่สตดูิโอถ่ายภาพบุคคล-จอรจ์-สเทคเคิล (George Steckel Portrait 

Studio) ในลอสแองเจิลลิส (Los Angeles) 

1909  แต่งงานกับฟลอรา่ เมย์ เชนด์เลอร์ (Flora May Chandler, คศ.1879 – 1965) เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 

เป็นช่างภาพและช่างรีทชัที่สตูดิโอถ่ายภาพบุคคลชื่อหลุยส์ เอ. โมจอยเนอร์ (Louis A. 
Mojoiner Portrait Studio) ที่ลอสแองเจิลลิส 

1910  มีลูกชายคนแรกชือ่เอ็ดวาร์ด เชนด์เลอร ์เวสตัน (Edward Chandler Weston, คศ.1910 – 
1995) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

1911  สร้างสตดูิโอถ่ายภาพแห่งแรกที่บ้านเลขที่ 113 แบรนด์ บูลเลอวาร์ด ที่ทรอปิโค (113 Brand 
Boulevard in Tropico) 

มีลูกชายคนที่สองชื่อธีโอดอร ์ แบรท เวสตัน (Theodore Brett Weston, คศ.1911 – 
1993) เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม 

1913  เริ่มเป็นที่รู้จักจาการส่งงานประกวดรางวลัการถ่ายภาพบุคคลสไตลพ์ิคทอเรียล  (Pictorial 
style Photography) 

พบกับมาเกอเร็ต แมเธอร์ (Margrethe Mather, คศ.1886 – 1952) ซึ่งต่อมากลายเป็น
ผู้ช่วย นางแบบ คนรัก เรียกไดว้่าเป็นคนส าคัญในชีวิตของเวสตัน 

1914  ร่วมกับมาเกอเร็ตริเริ่มกอ่ตั้งสมาคมถ่ายภาพ Camera Pictorialists of Los Angeles. 

1915  เริ่มการบันทึกเหตุการณ ์เป็ฺนเหมือนบันทึกประจ าวัน “Daybooks.” 
ได้เห็นงานเซซาน (Paul Cézanne, คศ.1839-1906), โรแดง (François Auguste René 
Rodin, คศ.1840– 1917) ปิกัสโซ่ (Pablo Ruiz y Picasso, คศ.1881-1973), มาทิส 
(Henri-Émile-Benoît Matisse, คศ.1869–1954)  

1916 มีลูกชายคนที ่ 3 ลอว์เรนซ์ เนล เวสตัน (Lawrence Neil Weston, คศ.1916 – 1998)                
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 

1916  ไปสาธิตการปริ้นท์ที่การประชุมสมาคมช่างภาพมอือาชีพแห่งชาติที่เคลฟแลนด์ โอไฮโอ            
(The National Convention of the Professional Photographer’s Association) 
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1917  ได้รับเลือกจากซาลอนถ่ายภาพในลอนดอนให้เป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงใน “สไตล์พิคทอเรียล” 

จากทั้งหมด 37 คน ซึ่งเป็นคนอเมริกันเพียง 6 คน และมีคนเวสตัน เพียงคนเดียวที่ไดร้ับ
เลือกมาจาก ชายฝั่งตะวนัตก  

1918  ได้พบกับโจฮัน เฮจเมเยอร์ (Johan Hagemeyer, คศ.1884–1962) ที่ทรอปิคอลสตดูิโอ 
ของเวสตัน 

1919  มีลูกชายคนที ่4 ชื่อ โคล เวสตัน (Cole Weston, คศ.1919-2003) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 

 พบกับ ทิน่า โมดอตติ (Tina Modotti, คศ.1896–1942)  
โรโบ เดอ ลาบี ริชช ี(Roubaix de l’Abrie  Richey, คศ.1890 – 1922) สามีของทิน่า  
ราเมียล์ เมกกีฮ ์(Ramiel McGehee, คศ.1885 -1943) 

1919  เริ่มเปลี่ยนสไตล์เป็นแนวโมเดิร์นมากขึ้น  

1920  เวสตันเริ่มใช้ประสบการณ์และมุมมองเหมือนงานภาพเขียนสไตล์คิวบิคและแอบสเตรค 
ประกอบกับ วิธีการใช้แสงท าให้เกิด ผลของลักษณะการถ่ายภาพ ในช่วงนั้นของเวสตันที่
เรียกว่าวา่ ชุดภาพห้องใต้ หลังคา (“Attic” series) 

1921 มาเกอเร็ตกลายมาเป็นหุ้นส่วนในทรอปิคอลสตดูิโอและในทุกงานของเวสตันในช่วงเวลานี้   

ทิน่า เริ่มมาเป็นนางแบบและกลายเป็นคนรักของเวสตันในที่สุด 

1922  วันที่ 9 มีนาคม เปิดนิทรรศการแรกที ่Academia de Bellas Artในแมกซิโก 

ได้พบกับ อัลเฟรด็ สตกิลิซ (Alfred Stieglitz, 1864–1946) เป็นการยืนยันในแนวทาง
โมเดิร์นนิสของเวสตันอย่างชัดเจน 

ถ่ายภาพโรงานอุตสาหกรรม ARMCO Steel. 

1923  ในเดือนมกราคม เวสตันย้ายมาอยูที่ทรอปิคอลกบัทิน่า 

 ในเดือนกรกฎาคม เวสตนัถ่ายภาพมาเกอเร็ตบนชายหาดรีดอนโด (Redondo Beach) 

 เวสตันท าลายบันทึกชว่งปี 1915-1923 ทิ้ง 

ทิน่าแนะน าให้เวสตันรู้จกัศิลปินเรอเนอซองชาวเมกซิโก ดิเอโก ริเวรา (Diego Rivera, คศ. 
1886–1957), จีน ชาลอต (Jean Charlot, คศ.1898 – 1979), โจ คลีเมนท์ ออรอซโก 
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(Jose Clemente Orozco, คศ.1883-1949), เดวิด อัลฟาโร ซิเคียรอส (David Alfaro 
Siqueiros, คศ.1896 – 1974) และซาเวียร์ กรู์เรโร (Xavier  Gurrero, คศ.1896 – 1974). 

1923 ถ่ายภาพบุคคลแบบไม่จัดท่าโพส ถ่ายเฉพาะชว่งศีรษะเป็นภาพชุด “Heroic Heads”  

1924 วันที่ 15-31 ตุลาคม มีนิทรรศการแสดงผลงานในเม็กซิโกที่แกลเลอรีเอซเทคแลนด์ (Aztec   
Land  Gallery) จ านวน 70 ภาพ 
วันที่ 31 ธันวาคม ออกจากเม็กซิโกมายังอเมริกา 

1925  สร้างสตดูิโอที่ซานฟรานซิสโกกับโยฮาน เฮจเมเยอร์และใช้เวลา 6 เดือนถ่ายนู้ดของมีเรียม 
เลอร์เนอร์ และ เนล ลูกชายวัย 6 ขวบ 

ในเดือนตุลาคมเริ่มท างานแนวใหม่ในเม็กซิโก 

1926  ในเดือนมีนาคม แบร์ทลกูชายของเวสตันเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้อง Graflex 
camera 

วันที่ 14 พฤษภาคม เวสตัน เซนต์สัญญาตกลงท างานภาพประกอบให้ เอนิตา เบร์นเนอร์ใน
หนังสือ “Idols Behind Altars” 

1926 ในเดือนพฤศจิกายน เวสตันและแบร์ทกลับมายังแคลิฟลอเนีย 

1927  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวสตันได้พบกับศิลปินโพสทอ์ิมเพสชั่นนิส เฮนเรียตา ชอร์  (Henrietta 
Shore, คศ.1880 – 1963) และประทับใจในภาพเปลือกหอยที่ชอร์วาดมาก จึงขอยืมเปลือก
หอยมาถ่ายรูปบ้าง  

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวสตันและแบร์ทจัดนิทรรศการคูก่ันที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  

ในเดือนมีนาคม เวสตันถา่ยภาพเปลือกหอยมที่ยมืมาจากชอร ์“Shell, 1927,” ใช้เวลา 4-5 
ชม.ด้วย f/256 

มีนาคม-เมษายน ถ่ายภาพนู้ดชุด “Dancing Nudes” มีนางแบบชื่อ                         
(Bertha Wardell, คศ.1896-1974).  มีทั้งหมด 24 ภาพ  

ในเดือนสิงหาคม “Daybooks” ได้ถูกตีพพิม์ครั้งแรกใน Creative Art Magazine 

1928  ปิดกิจการสตดูิโอเกลนเดล (Glendale) มาอยู่ที่สตูดิโอ โจฮาน เฮจ์เมเยอร ์177 โพสสตีท ใน
ซานฟรานซิสโก 
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1929  วันที่ 3 มกราคม Richard Neutra ได้ขอให้เวสตัน ชว่ยรวบรวมงานของช่างภาพทางฝั่ง 

ตะวันตกเพื่อเข้ารว่มงาน Deutsche Werkbund Film UN Foto exhibition in Stuttgart. 

วันที่ 7 มกราคม ไดพ้บกับชอนยา โนโกวิค (Sonya Noskowiak, 1900 – 1975) ซึ่งท างาน
อยู่ที่นั่น 

วันที่ 20 มีนาคม เวสตันมาที่พอยท์โลโบเริ่มถ่ายภาพชดุธรรมชาติตา่งๆ ที่นั่นจนวาระสดุท้าย
ของ เวสตันเอง 

ในเดือนเมษายน เวสตันและชอนยได้กลายเป็นหุ้นส่วนและคู่รักกัน 

1930 ในเดือนกุมภาพันธ์เวสตนัเปลี่ยนกระดาษปริ้นท์แบบเดิมมาแบบเป็นกระดาษผิวมันตามค า 
แนะน าของแบร์ทลูกชายของเขา 

วันที่ 19 กรกฎาคม โจ คลีเมนต์ ออรอซโก (Jose Clemente Orozco, คศ.1883-1949) 
และ อัลมา มารี ซัลลิแวน รีด (Alma Marie Sullivan Reed, คศ.1889–1966) ได้มาพบ  
เวสตันที่คาร์เมล และเวสตัน ได้ถ่ายรูปของออรอซโกไว้  ออรอซโกได้กลา่วถึงเวสตันว่า “เป็น
ช่างภาพสไตล์เซอร์เรียลคนแรก” ส่วนรีดได้ขอให้เวสตันน าผลงานของเขาไปแสดงที่นิวยอร์ก  

ในเดือนกันยายนถ่ายภาพพรกิหยวกหมายเลข30 ที่โด่งดังนี้ถูกปริ้นท์ซ้ าเพื่อขายถึง 25 ครั้ง 
ในช่วงชีวติของเวสตัน 

1930 ในเดือนตุลาคม วันที่ 15 เวสตันแสงดผลงานเดี่ยวครั้งแรกในนิวยอร์กที่ Alma Reed’s 
Delphic Studio Gallery กว่า 50 ภาพ 

1932  วันที่ 2 กันยายนเวสตันได้ร่วมกันตั้งกลุ่มเอฟ 64 ที่แกลเลอรีของวิลารด์ แวน ไดค์ (Willard 
Van Dyke’s gallery at 683 Brockhurst) ในซานฟรานซิสโก ส่งผลให้การถ่ายภาพแนว 
สเตรท โฟโตกราฟีมีอิทธพิล เรื่อยมากวา่ 60 ปี 

24 ตุลาคม หนังสือ The Art of Edward Weston ได้ถูกเผยแพร่ เป็นหนังสือรวมภาพที่จดั
ท าซ้ า โดยมีภาพของเวสตัน 39 ภาพ เป็นหนังสือรวมภาพเล่มแรกที่มเีน้ือเกี่ยวกับช่างภาพ
อเมริกัน  

วันที่ 15 พฤศจิกายน ได้มีการจดัแสดงผลงานของกลุ่มเอฟ 64 ที่พพิิธภันณ์เดอยัง (De 
Young Museum) ในซานฟราซิสโก จดัแสดงภาพ 80 ภาพ ทั้งของศิลปินที่เป็นสมาชิก   

แอนเซล อดัมส์ (Ansel Adams, คศ.1902 – 1984) 

อิโมเจน คุนนิงแฮม (Imogen Cunningham, คศ.1883 – 1976) 
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จอห์น พอล เอ็ดวาร์ด (John Paul Edwards, คศ.1884 – 1968)   

ชอนย่า โนโควคิ (Sonya Noskowiak, คศ.1900 – 1975) 

เฮนรี สวฟิท(์Henry Swift, คศ.1891 – 1962)    

วิลารด์ แวน ไดค ์(Willard Van Dyke, คศ.1906 – 1986)  

เอ็ดวารด์ เวสตัน และศิลปินที่ไม่ได้เป็นสมาชิกลุ่มที่เชิญมาร่วมแสดงผลงาน  

เพรสตัน โฮลเดอร ์(Preston Holder, คศ.1907 – 1980) 

คอนชูลา คานากา (Consuela Kanaga, คศ.1894 – 1978) 

อัลมา เลเวนสัน (Alma Levenson, คศ.1897 – 1989) 

แบร์ท เวสตัน  

1933  กุมภาพันธ ์เวสตันซ้ือกลอ้งกราเฟล็ซ 4x5 (4×5 Graflex Camera) และใช้ถ่ายงานชุด 
ภาพนู้ด แบบแยกส่วนโดยมีแบบเป็นชอนย่าและคนอื่นๆจนกระทั่งถึงปี 1935 

กรกฎาคม เวสตัน ชอนยา่ วิลลารด์ เวนไดค ์เดินทางท่องเที่ยวในนิวเม็กซิโก เวสตันได้เจอกับ
พื้นที่ที่ต่อมา กลายเป็นส่วนหน่ึงของงานถ่ายภาพ  

1934  มกราคมถึงเมษายนไปท างานถ่ายภาพท าส าเนางานศิลปะเพื่อตีพิมพ์เผื่อแพร่ที่ลอสแองเจลิส 

เวสตันถ่ายภาพที่เนินทรายโอเชียโน กับแวน ไดคเ์ป็นครั้งแรก 

ต้นเดือนเมษายน เวสตนัได้รู้จักกับแคริส วิลสัน (Charis Wilson, คศ.1914–2009) ที่งาน
คอนเสิร์ต ที่คาร์เมลโดยน้องชายของชาริส แฮร์รี ่ลีอง วิลสัน (Harry Leon Wilson Jr., คศ
1913 – 1997). 

22 เมษายน เวสตันถ่ายภาพ แคริสเป็นครั้งแรก 

 

1935  ในเดือนมกราคมเวสตันปิดกิจการสตดูิโอถ่ายภาพพอร์ทเทรตที่คาร์เมล แล้วย้ายไปที่ซานต้า
โมนิกาแคนยอนในแคลิฟอร์เนีย เพื่อเปิดสตูดิโอท างานกับแบร์ท 
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ในเดือนสิงหาคมแคริสมาร่วมงานกับเวสตันที่สตดูิโอ และเวสตันเปลี่ยนกล้องวิวคาเมรา่
ขนาดฟิล์ม 4x5 นิ้ว เป็นกล้องวิวคาเมร่าขนาดฟลิ์ม 8x10 นิ้ว  

เวสตันเปิดชมรม “Edward Weston Print of the Month Club” เปิดให้สมัครสมาชกิราย
เดือนในราคา 10 เหรียญสหรัฐ และรายปีได้ในราคา 100 เหรียญสหรัฐ 

1936  วันที่ 22 สิงหาคม เวสตันเขียนบทความเพื่อเสนอขอทุนการท างานจากสมาคมกูเกนไฮม ์ 4 
บรรทัด 

เวสตันและแคริสไปที่เนินทรายโอเชียโนเพื่อถ่ายภาพชดุ “Nude on the Dunes” โดยมี  
แคริสเป็น นางแบบ  

1937   วันที่ 4 กุมภาพันธ ์ เวสตันได้แก้ไขบทความขอทนุจาก 4 บรรทัดเป็น 4 หน้ากระดาษ ด้วย
ความชว่ยเหลือของแคริส 

มีนาคม 22 เวสตันไดร้ับทุนจากสมาคมกูเกนไฮม์ในฐานะช่างภาพคนแรก โดยทุนให้ระยะ 
เวลาหนึ่งปีเริ่มจากวันที่ 1 เมษายน โดยให้ทุนเป็นเงินจ านวน 2,000 เหรียญสหรัฐ  

1937 เวสตันเซนต์สัญญากับ ฟิล ทาวน์เชน ฮานนา (Phil Townsend Hanna, คศ.1896-1957) 
บรรณาธกิารนิตยสารทรปิเปิลเอ เวสท์เวย์ (AAA Westway  Magazine) โดยเวสตันต้อง
ถ่ายภาพส่งมาให้ตีพิมพ์ 8-10 ภาพ ทกุเดือนตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนกุเกนไฮม์ในราคา 50 
เหรียญสหรัฐ และแคริสก็ได้รับวา่จ้างให้เขียนค าบรรยายภาพให้กับเวสตันอีกทีในราคา 15 
เหรียญสหรัฐ ด้วยเงินค่าจ้างเหล่านี้ท าให้เวสตันและแคริสสารมารถซ้ือรถยนต์คันใหม่ (Ford 
V-8 Sedan) เพื่อขับออกไปหาสถานที่ถ่ายภาพได้ ในปีของทุนจากกุเกนไฮม์ 1 ปี มีการ
เดินทาง 17 ครั้ง กวา่ 16,697 ไมล์ ใน 197 วัน ถ่ายภาพไป 1260 ภาพ  

หย่ากับฟลอล่า เมย์ เชนด์เลอร์ เวสตัน หลังจากแยกกันอยู่ 16 ปี 

1938  วันที่ 25 มีนาคม ได้ทนุจากกุเกนไฮม์ตติ่อกันเป็นปีที่ 2 เวสตันออกไปถ่ายรูปบ้างเป็นครั้ง 
คราว แต่มักใช้เวลาลา้งอดัภาพที่ถ่ายเมื่อปีที่แล้วมากกวา่ 

ในเดือนสิงหาคม เวสตัน และ ชาริส ยา้ยเข็้ามาอยู่ที่ไวด์แคทฮลิล์ 

1939  ในเดือนมีนาคม เริ่มปริ้นท์ภาพ 500 ภาพ จากการเดินทางดว้ยทุนกุกเกนไฮม์ 

24 เมษายน แต่งงานกับแคริส ที่เอ็ลค์ แคลิฟอร์เนีย (Elk, California)  

1940  หนังสือภาพจากกูเกนไฮม์โดยเวสตันชื่อ California and the West เขียนโดยแคริส มีภาพ
ที่เวสตันถ่ายในช่วงทีร่ับทุนจากกุเกนไฮม ์96 ภาพ ขายเล่มละ 3.75 เหรียญสหรัฐ 
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เวสตัน พบกับ เบอมอนท์ (Beaumont, คศ.1908 – 1993) และ แนนซี่ นิวออล (Nancy 
Newhall, คศ.1908 – 1974) ที่ไวด์แคทฮิลล ์นวิฮอลได้มาขอให้เวสตัน ผลแสดงผลงาน ครั้ง
ใหญ่ที่ MoMA (Museum of Modern Art) ที่นิวยอร์ก 

มิถุนายน สอนถ่ายภาพที่ the First Yosemite กับ แอนเซล อดัมส ์ได้คา่สอน 150 ดอลล่าร์
สหรัฐ ต่อการสอนที่ใชร้ะยะเวลา 1 อาทิตย ์

1941  ได้รับจดหมายจาก จอรจ์ มาซี่ (George Macy, คศ.1900 – 1956) ว่าจ้างให้ถ่ายภาพ
ประกอบหนังสือ Walt Whitman book, Leaves of Grass ราคา 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 
และให้ค่าเดินทาง 500 ดอลล่าร์สหรัฐ 

วันที่ 28 พฤษภาคม เวสตันและ ชาริสได้เดินทางจากตะวันออกไปลอสแองเจลิส เพื่อ
ถ่ายภาพงาน Whitman project การเดินทางกว่า 20,000 ไมล์ ผ่าน 24 ประเทศ เวสตัน
ถ่ายภาพขนาด 8x10นิ้ว ไปกว่า 700 ภาพ ทั้งภาพคน โรงงาน ท้องฟ้า และอื่นๆ 

7 ธันวาคม ญี่ปุ่นบุกอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ แต่เวสตนักับแคริสก็ยังถ่ายภาพอยู่ จนกระทั่งกลับมา
ยังไวด์แคทฮิลลใ์นวันที่ 20 มกราคม 1942  

1942  วันที่ 19 มีนาคม เวสตันส่งภาพถ่าย 73 ภาพ ไปยัง the Limited Editions Club มาซีเลือก 
ภาพไว ้54 ภาพ และสุดท้ายได้ตพีิมพ์เพียง 49 ภาพ 

ในเดือนกันยายนแหลมโลโบส์ได้ถูกปิดลงในระหว่างสงครามและในช่วงนีเ้องเวสตันได้ถ่ายรูป 
ไปทั่วที่ไวด์แคทฮิลล์ทั้งรปูพอร์ทเทรต นู้ด และ แมว   

1945  เวสตันป่วยเป็นพาคินสัน  

 วันที่ 15 พฤศจิกายน แยกกันอยู่กับแคริส 

1946  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวสตัน แสดงงาน Edward’s retrospective exhibition ที่ MoMA 
250 ภาพ 8 ฟิล์ม ขายภาพได ้97 ภาพ ในราคาภาพละ 25 เหรียญสหรัฐ   

โคล์ เวสตัน ยา้ยมาทีค่าร์เมลเพื่อมาช่วยงานถ่ายภาพกับเวสตันที่ไวด์แคทฮิลล์ 

ในเดือนตุลาคมคนจากบริษัทโกดกัได้ขอให้เวสตัน ถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา ฟิล์มตวัใหม่ชื่อ 
Kodachrome color transparencies ซึ่งเวสตันถ่ายให้ในราคา 250 เหรียญสหรัฐ  

1946 วันที่ 13 ธันวาคมหย่าจากแคริส และซ้ือบ้านจากที่ไวด์แคทฮิลล์จากพอ่ของแคริสในราคา 
10,000 เหรียญสหรัฐ 
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1947 เวสตันได้พบกับโดด ีวารเ์รน และเธอมาช่วยเวสตนัท างานถ่ายภาพที่ไวด์แคทฮิลล์  

หนังเรื่อง “The Photographer” โดย วิลลาร์ด แวน ไดค์ the United States 
Information Agency ได้มาถ่ายท าชีวิดช่างภาพของเวสตันที่ ไวด์แคทฮิลล์ (Wildcat Hill), 
แหลมโลโบ (Point Lobos), เดธวาเลย์ (Death Valley), และ โยเซมทิ (Yosemite) โดยมี
โดดี วาร์เรน และโคล์ เวสตันเป็นผู้ช่วยในช่วงเวลานั้น 

หนังสือ The Cats of Wildcat Hill มีภาพที่เวสตันถ่าย 19 ภาพ และบทความจากแคริส
โดยภาพ ทั้งหมดเลือกจากภาพที่ถ่ายในช่วงปีคศ. 1943-1945   

หนังสือรวมผลงานภาพถ่าย 50 ภาพของเวสตนั เรียบเรียงโดยเมอร์ อาร์มิเทจ (Merle 
Armitage, คศ.1893-1975) และเขียนบทน าโดย โรบินสัน เจฟเฟอรส์ (Robinson Jeffers, 
คศ.1887-1962) 

1948 โรคพาร์คินสันก าเริบหนัก จนท าใหเ้วสตันต้องหยุดถ่ายภาพ 

1950  มีนิทรรศการรวมผลงานย้อนหลังของเวสตันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยไหม่ที่ปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส (Musee d’art Modern, Paris, France) 

มีหนังสือ My Camera on Point Lobos จัดพมิพ์โดย  เวอรจ์ิเนีย และแอนเซล อดัมส์ 
ประกอบ ด้วยงานภาพถา่ยของเวสตันที่ถ่ายด้วยกล้องวิวคาเมราขนาดฟลิ์ม 8x10 นิ้ว 
จ านวน 30 ภาพ 

1952  ครบรอบ 50 ปีผลงานของเวสตัน มีภาพผลงาน 12 ภาพ (จ ากดัจ านวน 100 ครั้ง) ขายใน
ราคา 100 เหรียญสหรัฐ ซึ่งปริ้นท์โดยแบร์ท เวสตัน พรอ้มผู้ช่วยโคล เวสตัน, โดดี วอร์เรน, 
มอลลีและฟรานเชส แบร์  

1952 มีโปรเจคปริ้นท์ภาพทีด่ีทีสุ่ดตลอดชีวติของเวสตันจ านวน 832 ภาพ โดยแบร์ทเป็นคนปริ้นท์
ภาพ เหล่านั้นลงบนกระดาษอัดภาพขนาด 8x10 นิ้ว ขณะที่ ดิค แมคกรอว์ (Dick McGraw, 
คศ.1905 – 1978) เป็นคนลงทุนให้ 6,000 เหรียญสหรัฐ   

1956 มีการแสดงผลงาน “The World of Edward Weston” ซึ่งจัดโดย บิวมองท์ และ แนนซี 
นิวฮอลล์ ในสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institution) 

1958  วันที่ 1 มกราคม เวสตันเสียชีวิตที่ไวด์แคทฮิลล์  

1958 เถ้ากระดูของเวสตันถูกโปรยลงที่มหาสมุทรแปซิฟิกที่หาดแพบเพิล แหลมโลโบส์ซ่ึงภาย หลัง 
ถูกเรียกว่า “ชายหาดเวสตัน” (Weston Beach) 
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ภาพที ่ 24 Edward Weston, Nude [Photography, Gelatin silver], 14.8 x 23.4 cm. Gilman 
Collection, 1925 

โคล์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่สามารถปริ้นท์ภาพของเวสตันได้แต่เพียงผู้เดียว หลังจากที่เวสตัน 
เสียชีวิต โดยที่โคล์ปริ้นท์ภาพจากฟิล์มของเวสตนัเรื่อยมากว่า 30 ปี หลังรูปจะถูกสแตมป์ว่า 
เนกาทีฟโดย เอ็ดเวริ์ดเวสตัน ปริ้นท์โดย โคล์ เวสตัน   “Negative by Edward Weston, 
Printed by Cole Weston.” หรือในรูปแบบตัวย่อปริ้นท์ “EW/CW” ( EW/CW Prints.) 

1981 ภาพผลงานกว่า 10,000 ชิ้น และหลักฐานการแสดงนิทรรศการกวา่ 2,000 ครั้ง รวมถึง 
บันทึก ของเวสตัน“Daybooks” และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเวสตันถูกเก็บรักษาไว้ที่ 
“The Center for Creative Photography” ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนา, ทูซอน (The 
University of Arizona in Tucson) 

2008  ในเดือนเมษายน โซเธอร์บี (Sotheby’s) ขายรูป Nude, 1925 (Miriam Lerner) ที่ราคา 
1,609,000 เหรียญสหรัฐ 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Edward Weston, Nude [Photography, Gelatin silver], accessed May 18, 2017 
available from http://www.widewalls.ch/most-expensive-photograph/ 
  

                                                           
16 Edward Weston, "Nude [Photography Gelatin Silver]," (2017). 

http://www.widewalls.ch/most-expensive-photograph/
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เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจขอน าเสนอเส้นเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์ชว่งเวลา
ส าคัญของเวสตันและช่วงเวลาส าคัญของการเดินทางของประวัติศาสตร์และศิลปะในช่วงเวลานั้นดังนี้ 
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บทที่ 4 
 

วิเคราะห์เทคนิคท่ีใช้สร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายของเวสตัน 
 

สิ่งที่ดึงดูดให้เวสตันถ่ายภาพ ก็คือความงามของเส้นและ รูปทรง ที่ท าให้สิ่งของแต่ละ
อย่างมีเอกลักษณ์ในตวัมนัเองถึงแม้จะเป็นของอย่างเดียวกัน และในเมื่อสิง่ของแต่ละอย่างมีความงาม
ในรูปแบบของตัวเอง เวสตันจึงได้คัดเลือกและบันทึกภาพสิ่งของเหล่าในเพื่อน าเสนอมุมมองที่สมบูรณ์
ที่สุดอย่างที่สิ่งนั้นจะเป็นได้ โดยอาศัยหลักการถ่ายภาพดว้ยเทคนิคที่ดีที่สดุทั้งการวดัแสง การเลือกจัด
วางองค์ประกอบให้ภาพ ตลอดจนการล้างอดัภาพเวสตันก็ท าด้วยความประณีตละเอียดในทุกขั้นตอน   
 
4.1 อุปกรณ์หลักในการถ่ายภาพของเวสตัน 

ตลอดชว่งชีวติของเวสตนัใช้กล้องหลายตวัที่หลายขนาดต่างออกไปตามแบบ และที่
ถ่าย สถานที่ท างาน และความละเอียดของงานที่ต้องการ งานของเวสตันมักใช้กล้องววิ(View 
Camera หมายถึง กล้องที่ออกแบบ มาให้ต้องใช้บนขาตั้งกล้องเท่านั้น เพราะตัวกล้องเป็น เบลโล ่
(Bellows) สามารถยืดหดได้เชื่อมระหว่างเลนส ์ ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้กับกราวน์กลาส (Ground-
Glass Viewing) ที่ด้านหลังของกล้องที่มีไว้ส าหรับดูภาพ และโฟกัสภาพ ที่ส าคัญกล้องววิสามารถ
ปรับเปลี่ยนระนาบโฟกัสได้ทุกทิศทกุทาง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่การ ถ่ายภาพให้ได้ภาพทีใ่กล้เคียงกับที่
ต้องการมากที่สุด และอย่างสุดท้ายคือขนาดของฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพทีม่ัก ใช้ฟิล์มขนาดใหญ่ใน
รูปแบบของแผ่นฟิล์ม17 

เวสตันบันทึกไว้ในปี 1939 ว่ามีอุปกรณ์ที่เขาใช้เป็นประจ าคือ กล้องวิวเซนจูรี ยูนิเวอร์
แซล (Century Universal) ที่มีขนาดฟิล์ม 8 x 10 นิ้ว เลนส์ที่ใช ้ คือเลนส์ยี่ห้อ Classic Turner 
Reich Lens เปลี่ยนทางยาวโฟกัสได ้3 ระยะ (Triple convertible) ดงันี ้12" 305mm F6.8, 21" 
535mm F12.5, 28" 720mm F16, อุปกรณ์บรรจฟุิล์ม 12 อัน, ฟิลเตอร์หน้าเลนส์ที่เวสตันมักจะใช้
เป็นประจ า K2-No.8–สีเหลือง, G-No.15-สสี้ม, A-No. 25-สีแดง, ขาตั้งกล้องแบบสามขายี่ห้อพอล
ไรส์ (Paul Ries Tripod) 
 
 
 
 
  

  

                                                           
17 Leslie Stroebel, View Camera Technique (Boston: Focal Press, 1986). 
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ที่มา : http://www.catlabs.info/product/turner-reich-triple-convertible-lens-anastigmat-
12-21-28-305mm-535mm-710mm 25 april 2017  
 
 

 

ภาพที ่ 26 อุปกรณ์บรรจุฟิล์มขนาด 8x10นิ้ว 
ที่มา : Film holder size 8x10 inch, accessed April 25, 2017 available from 
http://www.rogerandfrances.com/subscription/ps%20large.html 
 
ฟิล์ม (Film) 

ก่อนหน้า 1921 เวสตันใช้ orthochromatic sheet film ฟิล์มที่ไวแสงสีน้ าเงินและ
เขียว แต่เมื่อ panchromatic film ฟิล์มที่ไวต่อแสงทุกสีแม้กระทั่งสแีดง ถูกผลิตออกมาสู่ตลาด 
จนกระทั่ง โคล์แนะน า Agfa Iso pan film ในปี 1930 และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ใช้ฟิล์มชนดินี้มา
ตลอด โดยฟิล์มชนดินี้มีความไว แสงอยู่ที ่ ISO 25 แต่ด้วยเทคนิคของเวสตันลดความไวแสงของฟิล์ม
ลงเหลือ ISO 12 เพื่อเพิ่มคุณภาพให้เก็บ รายละเอียดและสร้างความคมชดัให้มากขึ้น 
 
กล้องของเวสตัน  
  ในช่วงชีวติของเวสตันมีกล้องหลายขนาดทั้งนี้ข้ึนกับลักษณะงานและคุณภาพ ทีต่้องการ 
ในแต่ละครั้ง รวมไปถึงความสะดวกคล่องตวัต่อการท างานในสถานที่ที่แตกต่างกัน 

ภาพที ่ 25 ภาพของเลนส์คลาสสิคเทิร์นเนอร์ไรค ์(Classic Turner Reich Lens) 
 

http://www.catlabs.info/product/turner-reich-triple-convertible-lens-anastigmat-12-21-28-305mm-535mm-710mm%2025%20april%202017
http://www.catlabs.info/product/turner-reich-triple-convertible-lens-anastigmat-12-21-28-305mm-535mm-710mm%2025%20april%202017
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ภาพที ่ 27 ภาพของกล้องโกดักส์บูลส์อาย2 

  กล้องตัวแรกของเวสตันคือกล้องที่พ่อขเงเขาซ้ือให้เป็นของขวัญวันเกิด 16 ปี โกดัก บูลส์
อาย2 (Kodak Bulls-Eye No. 2) ขนาดภาพ 3.5 x 3.5 นิ้ว ใส่ฟิล์มหนึ่งมว้นถ่ายได้ 12ภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : Kodak Bulls-Eye No. 2, accessed April 25, 2017 available from 
http://www.earlyphotography.co.uk/site/entry_C253.html 

ในปี 1911 เวสตัน และกล้องวิวคาเมราขนาดภาพ 11 x 14  ยี่ห้อ Graf Variable ซื้อ
มาเพื่อใช้ในสตูดิโอ เพื่อถ่ายภาพ บุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Photographer Edward Weston (1908), accessed April 25, 2017 available from 
https://www.pinterest.com/pin/346495765054419091/ 

ภาพที ่ 28 ภาพของเวสตัน และกล้องวิวคาเมราขนาดภาพ 11 x 14นิ้ว ยี่ห้อกราฟ เวริเอเบิล 
(Graf Variable)             
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ที่มา : Seneca View camera film size 8x10 inch, accessed April 25, 2017 available 
from http://camera-wiki.org/wiki/Improved_Seneca_View 
 

 

ภาพที ่ 30 ภาพของกล้องวิวคาเมราขนาดภาพ 3¼ × 4¼ นิ้ว ยี่ห้อ Graflex 
ที่มา : Graflex camera size film 3¼ × 4¼ inch, accessed April 25, 2017 available 
https://www.flickr.com/photos/heritagefutures/5415753535/in/pool-camerawiki/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 29  ภาพของเวสตันกับกล้องวิวคาเมราขนาดฟิล์ม 8×10 นิ้ว ยี่ห้อ Seneca รุ่นพับเก็บได้ ปีคศ. 
1924 
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ภาพที ่ 31 ภาพของกล้องวิวคาเมราขนาดภาพ 4 x 5นิ้ว ยี่ห้อ R. B. Auto-Graflex 

 
ในปี 1933 เวสตันซื้อกล้องวิวคาเมรายี่ห้อ R. B. Auto-Graflexขนาดภาพ 4 x 5นิ้ว 

ที่เวสตันมักใช้ส าหรับถ่ายภาพบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : 4x5 inch camera R. B. Auto-Graflex, accessed April 25, 2017 available 
https://www.pinterest.com/pin/152770612329872301/ 
 
  เวสตันมักใช้กล้องกล้องววิคาเมรายี่ห้อซีเนกา (Seneca) ขนาดภาพ 8x10นิ้ว เพื่อถ่าย 
ภาพงานของเขา เป็นส่วนใหญ่ จึงมักเห็นภาพเวสตันกับกล้องตัวนี้เสมอ 
 

 

ภาพที ่ 32 ภาพเอ็ดเวิรด์เวสตันถ่ายโดยวิลารด์ เวน ไดค ์ปีคศ.1938  
"Edward Weston" by Willard Van Dyke, 1938 
ที่มา : Willard Van Dyke, Edward Weston 1938, accessed April 25, 2017 available 
https://www.flickr.com/photos/nesster/4973811650 
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ภาพที ่ 33 เวสตันกับกลอ้งวิวขนาดฟิล์ม 8×10 นิ้ว (Seneca)  
ที่มา : Weston with his 8x1oinch Seneca view camera, accessed April 25, 2017 
available http://www.shutterbug.com/content/it-camera-or-photographer-sometimes-
its-both#R8IRmsQXWqf8v2Pj.99 
 
ขั้นตอนการถ่ายภาพของเวสตัน 

1. เลือกมุมภาพและจัดองค์ประกอบ  
2. ปรับระนาบโฟกัส เลือกจุดเด่นให้ภาพ  
3. วัดแสง 

 

 

ภาพที ่ 34 ภาพเวสตันก าลังใช้เครื่องวดัแสงก่อนลงมือถ่ายภาพ 
ที่มา : Willard Van Dyke, director, Edward Weston: The Photographer [motion 
picture], USA : US Information Agency, 1948 
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4. ตั้งค่าชัตเตอร์สปีด (Shutter speed)และรูรับแสง(Fstop)ที่เลนส์ ตามค่าที่วดัแสง
ได้ด้วยเครื่องวัดแสงและชดเชยแสงตามโทนภาพที่ต้องการ 
 

 

ภาพที ่ 35 ภาพเปรียบเทียบนณะเวสตันก าลังปรับขนาดรูรับแสงแคบและกว้าง 
ที่มา : Willard Van Dyke, director, Edward Weston: The Photographer [motion 
picture], USA : US Information Agency, 1948 
 

5. บรรจุฟิล์มลงในกล้อง 
6. ลั่นชัตเตอร ์
7. เก็บฟิล์มกลับลงในกล่อง รอลา้งในห้องมืด 

 
ขั้นตอนการล้างอัดภาพของเวสตัน 
 

1. ผสมน้ ายาล้างอัดโดยควบคุมอุณหภูมิของน้ า 
 

     

 
ภาพที ่ 36 ภาพขณะที่เวสตันก าลังวัดอุณหภูมิน้ าและผสมน้ าล้างอัดภาพ 
ที่มา : Willard Van Dyke, director, Edward Weston: The Photographer [motion picture], USA : US 
Information Agency, 1948 
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2. ปิดไฟที่ให้แสงสว่าง เปิดเซฟไลท์ (safe light คือ ไฟสีแดง ใช้ในห้องอดัภาพเพื่อให้
สามารถมองเห็นกระบวนการท างานได้สะดวก แต่ไม่มีผลรบกวนกับกระดาษไวแสง) 

     

ภาพที ่ 37 ภาพขณะที่เวสตันปิดไฟในห้องและเปิดเซฟไลท์  
ที่มา : Willard Van Dyke, director, Edward Weston: The Photographer [motion 
picture], USA : US Information Agency, 1948 
 

3. เตรียมกระดาษไวแสงออกจะกล่องบรรจุแล้วประกบเข้ากับฟิล์ม ด้วยอปุกรณ์ที่
หนีบทั้งหมดเอาไว้ไม่ให้เลื่อนหรือขยับได้ 

 

    
 

     

ภาพที ่ 38 ภาพขณะที่เวสตันวางฟิล์ม(บนซ้าย) วางกระดาษอดั(บนขวา) วางแผ่นรอง(ล่างซ้าย) ลอ็ค
ทุกส่วนหนีบเข้าด้วยกันให้แน่น (ล่างขวา)  
ที่มา : Willard Van Dyke, director, Edward Weston: The Photographer [motion 
picture], USA : US Information Agency, 1948 
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4. เปิดไฟเพื่อท าการให้แสงสว่างในการสร้างภาพ  
5. ดอจ์ดหรือเบิร์นในส่วนที่ต้องการปรับโทนภาพให้สมบูรณ์ ดว้ยอุปกรณ์พิเศษ 

 

 

ภาพที ่ 39 ภาพขณะที่เวสตันดอจด์ในส่วนทีต่้องการปรับโทนภาพให้สมบูรณ์ ดว้ยอุปกรณพ์ิเศษ 
ที่มา : Willard Van Dyke, director, Edward Weston: The Photographer [motion 
picture], USA : US Information Agency, 1948 
 

6. ปิดไฟที่ให้แสงส าหรับอัดภาพ เปิดไฟเซฟทฺไลท์ 
7. ถอดกระดาษออกจากอุปกรณ์และแยกออกจากแผ่นฟิล์มออกแผ่นฟิล์ม 
8. น ากระดาษที่ได้รับแสงแล้วไปอาบน้ ายาเพื่อสรา้งภาพ  

 

       

ภาพที ่ 40 ภาพขณะที่เวสตันล้างกระดาษที่ฉายแสงแล้วในน้ ายาและภาพค่อยๆปรากฎขึ้นมา 
ที่มา : Willard Van Dyke, director, Edward Weston: The Photographer [motion 
picture], USA : US Information Agency, 1948 
 

9. น ากระดาษที่มีภาพแล้วอาบน้ ายาหยุดสภาพ (Stop bath) และ น้ ายาคงสภาพ 
(fixer) ที่ผสมไว้แล้ว 

10. น ารูปภาพที่ได้ไปพึ่งในที่ร่มให้แห้งสนิท 
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ฟิลเตอร์ (Filter) หรือแผ่นกระจกกรองแสง18 

ฟิลเตอร ์คือ อุปกรณ์ซึ่งใช้สวมครอบหน้าเลนส์เพื่อเพิ่มผลพิเศษทางการถ่ายภาพและ
ท าให้ควบคุมผลทางการถ่ายภาพได้มากขึ้น ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปของฟิลเตอร์เป็นแว่นกลม ๆ พื้น
เรียบ มีกรอบเป็นเกลียวส าหรับสวมครอบหน้าเลนส ์ มีขนาดใหญ่เล็กหลายขนาด หรืออาจเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมท าด้วยแก้วชนดิละเอียด แต่บางชนิดก็ท าด้วยเจลาติน (Gelatin) และเซลลูโลส (Cellulose) 
แผ่นบาง ๆ แล้วย้อมให้เป็นสีต่าง ๆ  

ฟิลเตอร์ ในการถา่ยภาพขาวด ามีด้วยกัน 2 ประเภทคือ  
1.  ฟิลเตอร์แก้คา่โทนสีให้ถูกต้อง  
2. ฟิลเตอร์เพิ่มค่าของโทนสีให้ตัดกัน 

ฟิลเตอร์แก้ค่าโทนสีให้ถูกต้อง  
                  ส าหรับฟลิ์มขาวด า แพนโครเมตกิ (Panchromatic) นั้นมีความไวต่อแสงสีทุกส ี ใน
แสงสว่างสีขาว แต่มีความไวต่อแสงสีไม่เท่ากัน ดงันั้นเมื่อเวลาถ่ายภาพ แสงสีที่ฟิล์มไม่ไว เช่น สีเขียว 
ก็จะบันทึกลงในฟิล์มน้อย ดังนั้นน้ าหนักของโทนสี-ขาว-ด าจึงไม่เหมือนกับสีในธรรมชาตจิริง จงึนิยม
ใช้ฟิลเตอร์สีเหลือง Y2 สวมหน้าเลนส์เพื่อลดแสง UV และแสงสีน้ าเงินไว้ แสงสีเขียวก็จะเข้าไปได้มาก 
ขึ้นท าให้อัตราสว่นของแสงสีในฟิล์มดีขึ้น น้ าหนักของโทนสีขาวด ากจ็ะดขีึ้นด้วย ในกรณีกลับกันหาก 
ใช้ไฟจ าพวกไฟทังสเตนกบัฟิล์มขาวด าถ่ายภาพ แสงไฟทังสเตนจะมีสีแดงปนมากจึงควรใช้ฟิลเตอร์สี 
เหลืองปนสีเขียวสวมหน้าเลนส์ในการถ่ายภาพดว้ย  

ฟิลเตอร์เพิ่มค่าของโทนสีให้ตัดกัน  
      การเพิ่มคา่ของโทนสใีห้ตัดกันก็เพื่อเน้นน้ าหนักของสีในภาพ ภาพขาวด านั้นมักปรากฏ 
อยู่เสมอๆ วา่มีน้ าหนักของโทนสีเทาใกล้เคียงกันอยู่มาก ภาพจึงไม่เด่นหรอืไม่อาจเน้นจุดส าคัญไดต้าม 
ที่ต้องการ การใช้ฟิลเตอร์เพิ่มค่าของโทนสีตดักัน จึงเป็นการเน้นให้สีส่วนหน่ึงสว่างข้ึนอีกส่วนหนึ่งเข้ม 
มืดลง เช่น การถ่ายภาพดอกไม้สีแดง ใบสีเขียว นิยมใส่ฟิลเตอร์สีแดง เพื่อให้แสงสีแดงเข้าไปมาก ๆ 
ขณะเดียวกันสีเขียวของใบไม้จะถูกดูดกลืนเอาไว ้ ภาพที่ได้กจ็ะปรากฏวา่ดอกไม้บนฟิล์มเนกาตฟีขาว 
ด านั้นทึบหนา เวลาน าฟลิ์มไปอัดขยายเป็นภาพก็จะได้ดอกไม้ขาวขึ้นกว่าใบซ่ึงมีสีเข้ม 

 

 

                                                           
18 Pioneer.netserv.chula., Filter, accessed May 18, 2017 available from 
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~schutcha/TEXTon/filter2.htm    
  

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~schutcha/TEXTon/filter2.htm
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ภาพที ่ 41 ภาพแสดงผลของการใสฟ่ิลเตอร์ที่หนา้เลนส์เพื่อเพิ่มโทนให้ท้องฟ้าและลดคอนทราสตท์ี่
เสาทั้งสองต้น 
ที่มา : Willard Van Dyke, director, Edward Weston: The Photographer [motion 
picture], USA : US Information Agency accessed April 25, 2017, 
https://youtu.be/J8S4HoxuDzw, 1948 
 

ผลของฟิลเตอร์กับฟิล์มขาวด าเมื่อถ่ายภาพในแสงธรรมชาติ19 

                                                           
19 Pioneer.netserv.chula., Filter, accessed May 18, 2017 available from 
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~schutcha/TEXTon/filter2.htm  

ฟิลเตอร์ ฟิล์ม ผลที่ได ้
สีเหลือง ortho, 

+ panchromatic 
เมื่อใช้กับฟิล์ม ortho เท่ากับเพิ่มสีเหลืองมีผลท าให้ฟิล์มไวแสงต่อแสงนี้
เท่ากับที่ตามองเห็น เมื่อใช้กับฟิล์ม panchromatic เหมาะกับการถ่ายรูป
ภูมิประเทศ รูปเมฆ รูปท้องฟ้า ทะเล รูปหิมะ ท าให้ดูเป็นธรรมชาติ จึง
นิยมสวมไว้หน้าเลนส์ เพื่อใช้ถ่ายภาพวิว สิ่งก่อสร้าง คน และโดยทั่วไป 

สีเขียว
เหลือง 

ortho, 
 panchromatic 

ให้ผลเข้มกว่าสีเหลือง ช่วยเพิ่มความกระจ่างให้แก่ภาพที่มีสีธรรมดา ช่วย
เพิ่มสีตัดกันของภาพให้สูงขึ้น ใช้ถ่ายภาพภูมิประเทศ ภาพวิวทิวทัศน์ เมื่อ
ถ่ายภาพท้องฟ้าสีน้ าเงินผลที่ได้จะเป็นสีด า เมฆสีขาว จะดูเด่น และตัด
หมอกในท้องฟ้าด้วย 

สีเขียว panchromatic ใช้เพื่อแก้ไขสีให้ตรงกับความจริง ช่วยเพิ่มคอนทราสของสีต่างๆ เหมาะ
กับการถ่ายภาพย้อนแสง ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพภูมิประเทศที่มีสีตัดกัน
มาก ๆ ฟิลเตอร์ตัวนี้ช่วยให้สีเหลือง เขียว น้ าเงินมีสีอ่อนกว่าปรกติ แต่จะ
ท าให้สีแสด แดงและม่วงเข้มขึ้นกว่าเดิม 

สีส้มส้มแดง ortho, 
panchromatic 

ช่วยเพิ่มสีตัดกันของวัตถุ ท าให้สีเนื้อกระจ่างขึ้น ภาพที่มี detail มี
ลวดลาย ละเอียด เมื่อถ่ายภาพภูมิประเทศ ช่วยตัดหมอกในอากาศ ท าให้
ท้องฟ้ามีสีน้ าเงินเข้มด า เห็นก้อนเมฆได้ชัดเจน สิ่งที่ถูกถ่ายเช่น สีแดง สี
ส้ม จะสดใสขึ้นกว่าเดิมมาก ส่วนสีเขียวและสีน้ าเงินจะเข้มขึ้น 

สีแดง panchromatic, 
infared 

ช่วยท าให้ท้องฟ้าสีน้ าเงิน เป็นสีด า ท าให้ก้อนเมฆบางขึ้น มักใช้เพื่อ 
ถ่ายภาพภูมิประเทศไกลๆ ภาพภูมิประเทศจากเครื่องบิน ช่วยเพิ่มสีตัดกัน
ของภาพประเภทขาวจัด ด าจัด 

สีน้ าเงิน ortho, 
panchromatic 

ใช้เมื่อน าฟิล์มขาวด าไปใช้กับแสงไฟ Artificial Light จะท าให้ได้สีตรงกับ
ความเป็นจริงมากขึ้น เมื่อน าไปถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ จะท าให้ภาพทิวทัศน์
มีละอองหมอกมากขึ้น และช่วยลดระดับสีตัดให้อ่อนลง 
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4.2 วิเคราะห์ภาพถ่ายของเวสตัน 

         ภาพถ่ายของเวสตนันอกจากมีความโดดเดน่ในเรื่องของรูปทรงทางศิลปะและมุมมองที่
น่าสนใจในการจดัวางองค์ประกอบของภาพแล้ว  อีกเรื่องที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเทคนิคการล้าง
อัดรูปและจัดแสง โดยจะเน้นไปที่ภาพถ่ายหุ่นนิ่งที่เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของเวสตันน ามาวิเคราะห์ 
ทั้งนี้การวิเคราะห์จะประกอบไปด้วย การจดัองคป์ระกอบ ทิศทางของแสง ลักษณะของแสง และ
เทคนิคพิเศษของการถ่ายภาพ ควบคู่ไปกับความงาม และสุนทรียศาสตรอ์ย่างศิลปะสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น 
ในสมัยของเวสตันด้วย 

เพื่อให้สามารถวิเคราะหห์าวิธีการสร้างภาพถ่ายหุ่นนิ่งในแบบของเวสตันให้ชัดเจน จึง 
เลือกยกตัวอย่างภาพถ่ายหุ่นนิ่ง ภาพนู้ด และภาพต้นไม้ที่โดดเด่นของเวสตันจ านวน 20 ภาพดังนี ้ 

1. Excusado [Photography, Gelatin silver], 24.1 x 19.2cm. CCP, 1925. 
2. Bedpan [Photography, Gelatin silver], 23.4 x 13.9cm. CCP, 1930 
3. Chambered Nautilus [Photography, Gelatin silver, Vintage], 24.1 x 18.6cm. 

Lane colletion, 1927 
4. Shells [Photography, Gelatin silver], Reproduct print courtesy of Cole Weston, 

24.1 x 19.5 cm. Lane colletion, 1927 
5. Shell Halved [Photography, Gelatin silver], Reproduct print form Original 

neagative, 24.1 x 19.1 cm. 1927 
6. Pepper [Photography, Gelatin silver], 23.2 x 18.4 cm. CCP, 1929 
7. Pepper No. 30 [Photography, Gelatin silver], 24.4 x 19.3 cm. CCP, 1930  
8. Artichoke Halved [Photography, Gelatin silver], 18.8 x 23.9 cm. CCP, 1930 
9. Onion Halved [Photography, Gelatin silver], 19 x 24.1 cm. CCP, 1930 
10. Cabbage Leaf [Photography, Gelatin silver], 19.4 x 21.1 cm. Lane collection, 

1931 
11. Nude [Photography, Gelatin silver], 17.8 x 21.5cm. CCP,1925 
12. Nude [Photography, Gelatin silver], 14.8 x 23.4 cm. Gilman Collection ,1925 
13. Nude [Photography, Gelatin silver], 22.2 x 28.9cm. CCP,1925 
14. Nude [Photography, Gelatin silver], 11.7 x 9.2 cm. Lane colletion, 1934 
15. Nude [Photography, Gelatin silver], 8.6 x 11.9 cm. Lane colletion, 1934 
16. Nude [Photography, Gelatin silver], 11.1 x 9.4 cm. Lane colletion, 1934 
17. Nude [Photography, Gelatin silver], Reproduction print courtesy of Cole 

Weston, 24.2 x 19.3 cm. CCP, 1936 
18. Palma Cuernavaca [Photography, Gelatin silver], 24.4 x 16.5 cm. Lane 

collection, 1925 
19. Stump Against the sky [Photography, Gelatin silver], 24.4 x19 cm. Lane 

collection, 1925 
20. Tree, Lake Tenaya [Photography, Gelatin silver], 24.1 x 19 cm. CCP, 1937 
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เน่ืองจากเวสตันอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่19 การถ่ายภาพจึงตอ้งอาศัยแสงธรรมชาติ
จากดวงอาทติย์เป็นหลัก จึงท าให้ไม่สามารถควบคุมความเข้มแสงหรือคอนทราสต์ในการถ่ายภาพ
ได้มากนัก วิธกีารที่จะจดัการให้ได้ภาพอย่างที่ตอ้งการจึงต้องอาศัยมากกว่าขั้นตอนการวัดแสงเพื่อให้
ถ่ายภาพได้แสงที่สว่างพอดีหรือตามหลักการ การถ่ายภาพคือการวัดแสงให้ได้คา่เทากลาง 18 
เปอร์เซนต์ คือไม่สว่างขาวจนไม่มีรายระเอียดหรือมืดด าจนดูไมรู่้เรื่อง แต่เมื่ออาศัยแสงธรรมชาติที่
ควบคุมไม่ได้ น้อยครั้งที่แสงจะเป็นได้อย่างที่เวสตันต้องการ  กระบวนการถ่ายภาพจึงต้องอาศัย     
จิตนาการและความช านาญมาค านวณค่าแสงเผื่อไว้ส าหรับข้ันตอนการลา้งอัดภาพด้วย ดังนี้ภาพของ 
เวสตันจึงมีการเพิ่มลดแสงในบางส่วนในข้ันตอนอัดภาพอยู่เสมอ 

โดยการศึกษาจะแปลงข้อมูลที่ได้มาเป็นแผนผังรูปภาพแสงให้เห็นทิศทางของแสง 
และลักษณะของแสงที่ใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ  
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ภาพที ่ 42 Edward Weston. Excusado [Photography, Gelatin silver], 24.1 x 19.2cm. CCP, 
1925. 
ที่มา : An Aperture Book. Edward Weston: Fifty Years The definitive volume of his 
photographic work (New york : Aperture,1973), 65. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (โถส้วม) 
แผนภาพที่ 1 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองดา้นบน  
แผนภาพที่ 2 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองดา้นข้าง         
 

ภาพโถส้วมของเวสตันภาพนี้ไดร้ับแรงบันดาลใจมาจากความงามอย่างสมยัใหม่ ใน 
รูปแบบ ศิลปะ ของ มาเชล ดูชองป์ Marcel Duchamp (1887 -1968) เขาถ่ายภาพนี้ในเมื่อครั้งที่
เขาเดินทางไปเม็กซิโก ภาพได้ถูกถ่ายในห้องน้ าทีแ่คบมาก เขาเลือกมุมถ่ายภาพอยู่นาน และตดัสนิใจ
ไม่ใช้ขาตั้งกล้อง และวางกล้องลงที่พื้นห้องน้ าเขาไม่มีโอกาสได้เห็นภาพหลังกล้องเลยจนในที่สุดเขาก็
บันทึกภาพนี้ไว้ได้อยา่งทีต่ั้งใจ เดิมทีเขาต้องการรีทัชฝาของโถส้วมออกไป เพื่อให้เหลือดแต่ฟอร์มที่
เขาต้องการ แต่ภาพถ่ายคือการสะทอ้นความเป็นจริงดังนั้นภาพโถส้วมของเวสตันจึงมียังคงมีฝาอย่าง
ที่เห็นในปัจจุบัน  

แสงที่ส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างของห้องน้ า ท าให้เกิดแสงเงาที่โถส้วมแสดงให้เห็น
ส่วนโค้งนูนออกมา และส่วนเว้าลึกเข้าไปอย่างกลมกลืน แม้พื้นผิวของโถส้วมจะไม่ได้เรียบเนียนอย่าง
ประติมากรรมหินอ่อนชัน้ครู แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของมันอย่างแท้จริง  อย่างที่มันควรจะ
เป็น  

หากเป็นภาพโถส้วมในมุมมองธรรมดาอยา่งที่เราคุ้นเคยความรู้สึกในการดภูาพนี้ก็คง
ธรรมดา แต่เวสตันได้เปลี่ยนมุมมองโดยการเอากล้องลงไปวางที่พื้น ท าให้ผู้ดูได้เห็นโถส้วมในมุมมอง
ใหม่ในมุมที่เวสตัน ได้เลอืกมุมมองไว้ตามหลักจิตวิทยา มุมองของภาพกับความรู้สกึการมองวตัถุ จาก
มุมที่ต่ ากว่าวัตถุข้ึนไป ให้ความรู้สึกชื่นชม เทิดทูนฯลฯ ความรู้สึกในการมองโถส้วมของคนดูเวสตัน
เปลี่ยนไปอย่างแปลกประหลาด  
  



 78 
 

 

ภาพที ่ 43 Edward Weston, Bedpan [Photography, Gelatin silver], 23.4 x 13.9cm. CCP, 
1930 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great britain: 
Thames and Hudson, 1995), 166 
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แผนภาพที่ 4 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองดา้นบน 

แผนภาพที่ 3 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองดา้นข้าง 

 1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผ่านหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (กระโถนปัสสาวะ) 

   รูปกระโถนปัสสาวะถูกเวสตันน าเสนอในรูปแบบเดียวกับงานประติมากรรม ด้วยการจัด
วางให้กระโถนตั้งขึ้นอย่างผิดปกติ เพราะจากรูปทรงของกระโถนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตั้งในลักษณะ
นั้น เวสตันให้แสงทะลุผ่านหน้าต่างมาจากด้านบน การใช้แสงจากดา้นบนช่วยขับเน้นรูปทรงของ
กระโถนชัดเจนอีก ทั้งรอยประกบของกระโถนที่เห็นเป็นเส้นสีด าแนวตัง้จากส่วนคอกระโถนลากยาว
มาถึงฐานด้านล่าง ลักษณะเป็นครีบขอบตั้งขึ้นมากั้นแสงท าให้เกิดน้ าหนักของเส้นทั้งหนาและบางที่
ช่วยย้ าให้รูปทรงของกระโถนชัดขึ้นอีกแม้จะหันด้านข้างตรงเข้าหากล้องกต็าม  
  โดยทั่วไปการใชพ้ื้นหลังที่เป็นสีด า กับแบบที่เป็นสีขาวท าตัดกันอย่างรุนแรงอาจท า
ให้กล้องไม่สามารถเก็บรายละเอียดที่แตกตา่งกันมานี้ได้หมด แตด่้วยเทคนิคการถ่ายภาพของเวสตัน
ท าให้ภาพทั้งภาพดูไม่ขัดแย้งกันจนเกินไป ถ้าสังเกตุดีๆ ที่ขอบของกระโถนในเงาทางด้านซ้าย ส่วนที่
ควรจะด ามืดกลืนหายไปกับฉาก หลังกลับมีเส้นสีขาวบางๆ เป็นเส้นขอบรูปร่างของกระโถนอยู่ ซึ่งช่วย
สร้างมิตใิห้กับภาพมากขึ้น  เส้นไฮไลต์สีขาวทีโ่ค้งขนานไปกันคอของกระโถนค่อยๆจางหายไป และใน
บริเวณเดียวกันของกระโถนเห็นเป็นสีเทาเข้มทั้งที่อยู่สูงที่สุดใกล้แสงมากทีสุ่ด น่าจะเป็นส่วนที่สว่าง
มากที่สุด  ดังนั้นจากประสบการณ์ของผู้วิจัยคดิว่านา่จะเกิดจากกระบวนการอัดภาพ เพราะเสน้
ไฮไลต์ยังอยู่เพราะถ้าใชต้ัวกรองแสงหรือบังแสงในการถ่ายภาพ เส้นไฮไลต์ที่คอของกระโถนคงหายไป
หรืออาจจะไม่คมชดัเหมือนที่ปรากฎให้เห็นในภาพ เวสตันตั้งใจให้แสงในการอดัภาพที่ส่วนบนและ
ส่วนล่างของภาพมากกวา่ส่วนที่อยู่ตรงกลางของภาพ ท าให้ข้างบนดูมีสีเข้มกว่าและตรงกลางดสูว่าง
และนูนเด่นออกมามากทีสุ่ด และท าให้ภาพกระโถนนี้มีรูปทรงสมบูรณ์มีมิติชัดเจนที่สุดตามจิตนาการ
ของเวสตัน  
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ภาพที ่ 44 Edward Weston, Chambered Nautitus [Photography, Gelatin silver, Vintage], 
24.1 x 18.6cm. Lane colletion, 1927 
ที่มา : An Aperture Book. Edward Weston: Fifty Years The definitive volume of his 
photographic work (New york : Aperture,1973), 69. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (กระโถนปัสสาวะ) 
แผนภาพที่ 5 (ซ้าย)แผนผังการจัดแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองดา้นบน  
แผนภาพที่ 6 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองดา้นข้าง  
             

ภาพของเปลือกหอยของเวสตันรูปน้ี เขาได้ทดลองจัดวางเปลือกหอยบนวัสดุหลาย
อย่างเช่น กระจก แผ่นดบีุก กระดาษ ก ามะหยี่ หรือแม้กระทั่งเสื้อกันฝนที่ท าจากยางของเขาเอง จน
ได้พื้นหลังที่ส่งเสริมรูปทรงนี้ที่สุดคือ แผ่นดีบุก เวสตันจัดวางเปลือกหอยไว้ตรงกลางภาพ และเลือกให้
แสงจากดา้นบน และเนื่องจากเวลาที่เขาจะถ่ายแสงเหลือน้อยแล้ว เมื่อวัดแสงโดยก าหนดค่ารูรบัแสง
ให้แคบที่สุด ที่กล้องของเขาท าได้คือ f.256 เวลา ที่ต้องเปิดหน้ากล้องเป็นเวลา 4 ชม.กับ 30 นาที กับ
การถ่ายภาพวตัถุที่ตั้งอยูถ่ือว่าเป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวมาก เพราะหากมีการจามหรือเดินผ่านอย่างไม่ 
ระมัดระวัง การถ่ายภาพทั้งหมดก็จะสูญเปล่า แต่สุดท้ายเวสตันก็สามารถบันทึกภาพอย่างทีต่้องการ 
ไว้ได้   

ภาพของเปลือกหอยตั้งตรงเข้าหากล้องบนฉากสีด า และการให้แสงสว่างมาจากดา้น 
บนเย้ืองมาทางด้านหน้า ท าให้เปลือกหอยที่มีพืน้ผิวมันวาวมีไฮไลท์หรือส่วนที่ขาวที่สุดอยู่ ตรงกลาง
ค่อนมาข้างล่าง เป็นรูปร่างคล้ายวงรีเป็นแนวยาวตามความนูนของสันเปลือกหอย แล้วค่อยๆ ไลโ่ทนสี
เทาเข้มขึ้นไปจนขอบด้านข้างแสดงส่วนที่ลึกเข้าไปในภาพ การที่ไฮไลต์มีเส้นขอบไม่คมแสดงให้เห็นถึง
ที่มาของแหล่งก าเนิดแสงที่ใช้ถ่ายภาพนีเ้ป็นแสงนุ่ม (เป็นแสงสว่างที่ผ่านตัวกรองแสงที่โปร่งแสง หรือ 
อาจจะเป็นแสงหน้าต่าง)  

ภาพเปลือกหอยเหมือนลอยอยู่เพราะพื้นหลังทีด่ าสนิท และรูปทรงตามธรรมชาติของ
มันถูกจัดวางให้เห็นเป็นแค่ส่วนที่ลกึเข้าไปกับส่วนที่นูนออกมาอยู่ซ้อนทับกัน ชวนให้จินตนาการไปถึง
ดอกไม้ตูม หรือ อวัยวะเพศหญิง ฯลฯ  
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ภาพที ่ 45 Edward Weston, Shells [Photography, Gelatin silver], Reproduct print 
courtesy of Cole Weston, 24.1 x 19.5 cm. Lane colletion, 1927 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 162. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (เปลือกหอยสองชิ้น) 
แผนภาพที่ 7 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองดา้นบน  
แผนภาพที่ 8 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองดา้นข้าง 
 

เวสตันวางเปลือกหอยสองชนิดซ้อนกันในลักษณะที่ เปลือกหอยที่อยู่ด้านล่างหงายขึ้น 
ท าให้เกิดช่องวา่งเปิดอยู่ด้านบน และบรรจงวางเปลือกหอยอีกชนิดลงไปในช่องนั้นโดยหันด้านที่มี
รูปทรงที่น่าสนใจเข้าหากล้อง กลา่วคือมีสว่นทีนู่นมากและส่วนที่เว้าลึกเข้าไปในด้านเดียวกัน จาก
ภาพเห็นไฮไลท์ที่ชัดเจนสองเส้นบนส่วนที่นูนสูงและมันวาวที่สดุ แสดงให้เห็นถึงทิศทางแสงที่มาจาก
ด้านบน และค่อนมาทางด้านหน้าของวัตถุเล็กน้อย ที่เห็นไฮไลต์เป็นสองเส้นเพราะพื้นผิวของเปลือก
หอยมีรอยนูนเป็นลอนคลื่นไม่เรียบโค้งเสมอกัน รอยที่นูนข้ึนมาในองศาทีร่ับแสงมาตกกระทบพอดีจึง
สว่างเป็นไฮไลต์อย่างที่เห็นในภาพ  

เปลือกหอยคู่นี้ บางครั้งก็ดูเหมือนการก าลังลอกคราบของสิ่งมีชีวิตจ าพวกสตัว์เลื้อย 
คลานที่เมื่อโตขึ้นแล้วมีขนาดใหญ่ข้ึนแต่ผิวหนังชั้นนอกหรือเปลือกไม่ขยายขนาดตามจึงต้องลอกคราบ
ทิ้งเปลือกเก่าออกไป บางทีก็ดูเหมือนการเกิดใหม่ของพืชที่ก าลังงอกออกมาจากเมล็ด ที่ดูเหมือนการ
เริ่มต้นใหม่ เน่ืองจากเปลือกหอยที่ตั้งข้ึนมีพิ้นผิวที่มันวาวท าให้รู้สกึว่าใหม่กว่าเปลือกหอยที่มีผิวดา้นที่
รองอยู่ด้านลา่ง 

ภาพนี้นอกจากโดดเด่น เพราะมีแสงและเงาที่ท าหน้าที่หลัก ในการสรา้งมิติให้กับภาพ
แล้ว ความแตกต่างทีล่งตัวของเปลือกหอยสองชนิดที่เปลือกมีพื้นผิวตา่งกัน โดยเปลือกหอยที่อยู่
ด้านล่างมีผวิด้าน สว่นเปลือกหอยที่เสียบตั้งอยู่ด้านบนมีผิวมันวาวความต่างนี้ช่วยท าให้เกิดจดุเดน่ใน
ภาพอย่างนา่สนใจ 
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ภาพที ่ 46 Edward Weston, Shell Halved [Photography, Gelatin silver], Reproduct print 
form Original neagative, 24.1 x 19.1 cm. 1927 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 153. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (เปลือกหอย) 
แผนภาพที่ 9 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองดา้นบน    
แผนภาพที่ 10 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
              

เมื่อครั้งแรกที่เวสตันเห็นเปลือกหอยชนิดนี้ จากเพื่อนศิลปินที่มักวาดรปูเปลือกหอย
อยู่ในช่วงเวลานั้น (Shore) เวสตันรู้สึกประทับใจในลักษณะรูปร่างรูปทรงของมันมาก เวสตันได้ขอยืม
เปลือกหอยจ านวนหน่ึงมาจากเธอและใช้เวลาทดลองถ่าย และหาแสงที่เหมาะที่จะน าเสนอภาพของ
เปลือกหอยออกมาอย่างที่เวสตันจิตนาการไว้  

ภาพเปลือกหอยที่ถูกผ่าครึ่งรูปน้ีถูกจัดใหัตั้งหันหน้าเข้าหากล้อง แสดงใหเ้ห็นส่วนที่ถูก
ผ่าอย่างชดัเจน ส่วนที่สว่างที่สดุคือส่วนที่เวา้เข้าไปลึกที่สุดซึ่งอยู่เคียงข้างกับบริเวณที่มีรายละเอียด
อย่างมากของภาพ มิตขิองภาพที่มีเพียงดา้นกวา้งและยาวของกระดาษถูกเวสตันเพิ่มมิติที่สาม คือ 
ความลึกด้วยการให้แสงส่องเย้ืองมาจากดา้นบนของวัตถุท าให้รายละเอียดของเปลือกหอยที่ถูกผ่าครึ่ง
อย่างสมบรูณ์ ถูกขับเน้นให้ปรากฎออกมาอยา่งชัดเจนเส้นขอบทุกเส้นที่เกิดขึ้นจากร่องรอยการตัด 
พื้นผิวที่มันวาวแต่ยังคงแสดงความนุ่มนวลในรูปแบบเฉพาะของเปลือกหอย เส้นขอบสีเทาอ่อนที่หมุน
วนน าสายตาเข้าไปหาจุดศูนย์กลางของเปลือกหอย ลากผ่านพื้นที่แต่ละห้องของเปลือกหอยที่มีรูปร่าง
คล้ายกันแต่ขนาดลดหลัน่กันลงไปเรื่อยๆ การไล่น้ าหนักสีในพื้นที่แต่ละห้องที่เกิดจากการให้แสงเงา
ของเวสตันท าให้ผู้ดูสัมผสัได้ถึงมิติที่แท้จริงของเปลือกหอยชิ้นนี้ พื้นหลงัสีเทาเข้มไปถึงด าสนิทท าให้
ภาพดูเป็นสบายตาไม่มรีายละเอียดมารบกวนเปลือยหอยจนเกินไป แต่ท าหน้าที่ส่งเสริมให้เปลือก
หอยดูสว่างและลอยเด่นออกมามากขึ้น 
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ภาพที ่ 47 Edward Weston, Pepper [Photography, Gelatin silver], 23.2 x 18.4 cm. CCP, 
1929 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 158. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (พริกหยวก) 
แผนภาพที่ 11 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน    
แผนภาพที่ 12 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
   

 
พริกหยวกเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เวสตันเลือกน ามาเป็นแบบถ่ายภาพอยูบ่่อยครั้ง อาจ

เพราะเวสตันเป็นมังสวิรตั ท าให้บ่อยครั้งเขามักเลือกสิ่งที่คุ้นเคยมาพจิารณาหามุมมองที่แปลกใหม่ 
เพื่อทดลองถ่ายภาพเก็บเอาไว ้ ภาพนีพ้ริกหยวกถูกวางไวต้รงกลางภาพเพราะรูปทรงทั้งรูปมีความน่า-
สนใจเหมือนพ่อแม่ลูกก าลังกอดกันอยู่ เริ่มด้วยส่วนบนที่เป็นปุ่มสามปุ่มที่มีลักษณะเหมือนศีรษะ 
เรื่อยลงมาเป็นแขนล าตัวและขาในองศาที่ดูใกล้เคยีงท าให้จิตนาการณ์เป็นรูปร่างคนได้ไม่ยาก 

แสงที่มาจากด้านบนยิ่งขับเน้นให้รูปทรง และรอยหยักรอยนูนให้ดูชัดเจน แสงเข็งท า
ให้พื้นผิวที่มันวาวของพรกิหยวกดูเป็นมันเงา ด้วยไฮไลทท์ี่กระจายอยูต่ามส่วนที่นูนขึ้นมารับแสงใน
ภาพ พื้นหลังแยกออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เข้มมีรายละเอียดพื้นผวิเหมือนผ้าด ารองผลพริกหยวกอยู ่
และอีกส่วนสีเทาอ่อนที่มรีายละเอียดเหมือนแผ่นยางถูกขึงเป็นฉากอยู่ด้านหลังผลพริกหยวกอีกท ี
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ภาพที ่ 48 Edward Weston, Pepper No. 30 [Photography, Gelatin silver], 24.4 x 19.3 
cm. CCP, 1930 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 171 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (พริกหยวก) 
แผนภาพที่ 13 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน   
แผนภาพที่ 14 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
 

ภาพพริกหยวก ของเวสตันที่เลือกมาถ่ายภาพทีม่ีรูปทรงประหลาดเหมือนเกลียวเชือก 
บิดพันกันนั้น ได้ถูกทดลองถ่ายบนวัสดุหลายอย่าง อาทิเช่น ไม้ ผ้า กระดาษ หรือแม้กระทั่ง เสือ้กัน
ฝนที่ท าจากยาง จนกระทั่งเวสตันได้พบวัสดุที่เหมาะกับการน าเสนอพรกิหยวกของเขานั่นก็คือ แผ่น
ดีบุกทรงกรวย หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าพื้นที่ใตผ้ลพริกหยวกนั้นมีความโค้งซึ่งเห็นจากแสงเงา และ
เส้นริ้วเล็กๆ ที่เรียงตัวกันเหมือนวงน้ ากระจายออกจากพรกิหยวก ที่เบื้องหลังพริกหยวกเป็นเงามืด   
สีเทาเข้มไล่โทนไปจนกระทั่งกลายเป็นสีด าสนิทเน่ืองจากแสงส่องไม่ถึง ไฮไลท์บนพริกหยวกแบ่งออก 
เป็นสองส่วน คือส่วนที่มาจากด้านบน (ซึ่งเป็นทิศทางของแหล่งแสงหลัก) กับส่วนที่มาจากด้านล่าง 
(ซึ่งน่าจะเกิดจากแผ่นกรวยดีบุกที่โค้งอยู่ดา้นล่าง ท าหน้าที่สะท้อนแสงจากด้านบน)  

ภาพพริกหยวกนีดู้เหมือนคนก าลังกอดซบกัน ด้วยจดุที่ส่วนหัวตรงปลายด้านบนเป็น
ปุ่มแยกกันชัดเจนเหมือนศีรษะ และเส้นแนวตั้งที่เว้านูนต่อเชื่อมบิดพันลงมาด้านลา่งท าใหดู้เสมือน
เป็นส่วนล าตัว บางครั้งก็มองดูเหมือนมือที่ก าแน่นของผู้ชายตรงส่วนข้อมือ ที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อ 
เส้นเอ็นที่ยืดยึดบิดพันเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  
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ภาพที ่ 49 Edward Weston, Artichoke Halved [Photography, Gelatin silver], 18.8 x 23.9 
cm.CCP, 1930 
ที่มา : An Aperture Book. Edward Weston: Fifty Years the definitive volume of his    
Photographic work. (New York: International and Pan America copyright convention,  
1973), 147. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (อาร์ติโชค) 
แผนภาพที่ 15 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน 
แผนภาพที่ 16 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
  
         ภาพนี้เวสตันถ่ายโดยผ่าหัวอาร์ตโิชคโดยผา่ออกเป็นสองส่วน แสดงให้เห็นรายละเอียด 
ภายในของอารต์ิโชคเป็นชั้นๆ ไล่เข้าไปเหมือนกลีบดอกไมั โดยชั้นในสดุมีลักษณะเป็นเส้นขนเล็กๆ 
คล้ายเกสรของดอกไม้เรยีงอย่างมีระเบียบเป็นครึ่งวงกลม จุดรวมสายตาอยู่ทีต่รงกลางของภาพที่
ทิศทางของเส้นส่วนใหญ่ชี้ไปยังส่วนนั้น ประกอบกับเส้นแนวตั้งรอบนอกที่หนาและตั้งตรงข้ึนไป ชว่ย
เน้นให้เส้นกลีบที่อยู่ด้านในตรงกลางดูเล็กบางพริว้ไหวมากขึ้น ริว้รอยสดี าที่กระจายอยู่ทัว่ภาพ ท าให้
สังเกตุเห็นเรื่องของเวลาที่หัวอารต์ิโชคนี้ถูกผ่าทิ้งไว้นานแล้ว ก่อนถูกน ามาถ่ายภาพ อาจจะเป็นความ
ตั้งใจที่เวสตันทิ้งไว้ให้เกดิพื้นผิวที่นา่สนใจ หรอือาจจะเป็นเพราะการถ่ายภาพที่ใชร้ะยะเวลานานใน
การบันทึกภาพของเวสเวตัน 
        ทิศทางของแสงส่องสองมาจากด้านบนท าให้สามารถเห็นรายละเอียดของหัวอารต์ิโชค 
ที่ถูกผ่าครึ่งได้อยา่งชดัเจน ประกอบกับเส้นสีด าที่เกิดจาการออกซิเดชั่นของอากาศกับผิวที่ถูกผา่ของ 
อาร์ตโิชคช่วยกันขับเน้นให้เราเห็นกลีบแต่ละกลีบเส้นแต่ละเส้นได้ชัดยิ่งขึ้นไปอีก
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ภาพที ่ 50 Edward Weston, Onion Halved [Photography, Gelatin silver], 19 x 24.1 cm. 
CCP, 1930 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 175. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (หัวหอม) 
แผนภาพที่ 17 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน       
แผนภาพที่ 18 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
    

       ภาพของหอมหัวใหญ่ที่ถูกผ่าแล้วทิ้งไว้จนเห่ียว เวสตันน ามาเป็นแบบในการถ่ายภาพ 
เขาใช้เทคนิคการถ่ายภาพระยะใกล ้ เพื่อขยายภาพรายละเอียดที่นา่สนใจของหอมหัวใหญ่ออกมา 
แสดงให้เห็นรายละเอียดของพื้นผิวที่ชัดเจนเป็นชั้นลึกเข้าไป และยังเห็นส่วนที่เป็นเส้นใยของหอมหัว 
ใหญ่ที่แห้งแล้วเหลือเป็นจุดเล็กๆ สีขาวนูนกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพ แสงที่ส่องลงมาจากดา้นบนท าให้ 
เห็นเงาในส่วนที่แยกชั้นของหัวหอมใหญ่ได้ชัดเจนมากขึ้น 
        ภาพหอมหัวใหญ่ผา่ครึ่งนี้บางครั้งดูเหมือนเขาวงกตที่ซับซ้อน ภาพแผนที่ หรืออาจจะ 
มองเป็นภาพกราฟกิลวงตาที่มักเห็นในการ์ตูน เสน้สีด าสรา้งลวดลายที่สวยงาม อีกทั้งจุดที่นูนออกมา 
ยังชี้น าเราไปยังการจิตนาการถึงสิ่งต่างๆ ตามประสบการณ์ส่วนตวัของแต่ละบุคคล  
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ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 178 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 51 Edward Weston, Cabbage Leaf [Photography, Gelatin silver], 19.4 x 21.1 cm. 
Lane collection, 1931 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (กระหล่ าปลี) 
แผนภาพที่ 19 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน 
แผนภาพที่ 20 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
      

       ภาพใบกะหล่ าปลทีี่พบเห็นได้ทั่วไป ถูกเวสตันน ามาให้แสงในการถ่ายภาพจากดา้นบน
เพื่อขับเน้นเส้นแขนงกิ่งก้านของใบที่นูนออกมาให้เห็นเป็นริ้วชัดเจนข้ึนฉากหลังเรียบๆ สีด า ยิ่งท าให้
รายละเอียดบนผิวของกะหล่ าปลีชัดเจนขึ้น ทั้งรอยนูนแขนงใบและรอยฉีกของใบที่เป็นเส้นริ้ว รอยช้ า
ที่ใบตามส่วนต่างๆ ที่ช่วยสร้างให้ภาพนี้มรีายละเอียดน่าสนใจยิ่งข้ึน   
        ภาพนี้บางครั้งก็ดูเหมือนผ้าที่กองอยูที่พื้น บางครั้งกกด็ูเหมือนอวัยวะภายในที่ถูกหล่อ
เลี้ยงด้วย เส้นเลือดใหญ่เล็กแตกแขนงไปทั่วด้วยรูปร่างที่โค้งนูน เส้นของก้านที่ดูเหมือนจะแผ่กระจาย
ออกมาจากส่วนที ่ สว่างที่สุดแล้วตรงขอบที่ตัดบางส่วนออกรวมถึงการใชพ้ื้นหลังสีด ายิ่งท าให้จินตนา- 
การถึงการกระจายตัวออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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ภาพที ่ 52 Edward Weston, Nude [Photography, Gelatin silver], 17.8 x 21.5cm. 
CCP,1925 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 101. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (นางแบบ) 
แผนภาพที่ 21 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน 
แผนภาพที่ 22 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
           

ภาพนู้ดภาพนี้มีรูปทรงเหมือนลูกแพรวางนอนอยู่ การตดัทอนของเวสตนั ท าใหรู้ปทรง
ของวัตถุเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ของคนดู ความคุ้นเคยหรือประสบการณ์เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการ จ ากดัความหรือการชักน าเราไปในทางที่เราคุ้นเคย แสงที่สอ่งลงมาอย่ามีทิศทางจากทาง
ด้านบนของแบบ ส่งเสริมให้รูปทรงที่ถูกตัดทอนมาอย่างดีนั้นชดัเจนขึ้น อีกทั้งยังขับเน้นให้เห็นพื้นผิว
ที่เรียบเนียนบนส่วนโค้งส่วนเว้าได้อยา่งชัดเจน 

ภาพนี้ประกอบด้วยสามส่วนหลัก คือแบบที่ท าหน้าที่แสดงรูปทรงอยูต่รงกลางกินพื้นที่
กว่าครึ่งของภาพ อกีส่วนคือพื้นหลังสีเทาที่เห็นอยูด้านบนของรูปทรง มีโทนสีเทาสว่างกระจายเป็นวง
จากตรงกลางและค่อยๆ กลายเป็นสีเทาเข้มขึ้นเป็นสิ่งที่ย้ าให้เห็นทิศทางแสงที่มาจากทางดา้นบนของ
แบบ สร้างไฮไลต์ที่เห็นเป็นเส้นสีขาวอยู่ที่ขอบด้านบนของรูปทรง และที่ส าคัญคือท าให้ภาพม ีมิติความ
ลึก ท าใหรู้้สึกถึงมวลอากาศไหลผ่านภายในภาพ ส่วนสุดท้ายคอืพื้น ที่แบบนอนทับอยู่มีโทนสีค่อนข้าง
เข้ม ปรากฎให้เห็นเป็นแถบค่อนข้างกว้างอยูส่วนล่างของภาพ ชว่ยขับเน้นให้รูปทรงชัดเจนข้ึน และ
สร้างมิตใิห้รูปนีด้้วยการตัดแสงสะท้อนที่ส่วนดา้นล่าง  ท าให้เกิดเส้นสีด าหรือเงาที่เด่นชั้นบนผิวนูนที่
ด้านล่างของรูปทรง 
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ภาพที ่ 53 Edward Weston, Nude [Photography, Gelatin silver], 14.8 x 23.4 cm. Gilman 
Collection, 1925 
ที่มา : Met museum, Edward Weston, Nude [Photography, Gelatin silver], 1925. 
Accessed May 18, 2017 available from http://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/2005.100.142/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2005.100.142/
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2005.100.142/
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (นางแบบ) 
แผนภาพที่ 23 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน 
แผนภาพที่ 24 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 

 
รูปทรงในภาพนี้ค่อนข้างสมมาตร โดยมีความแตกต่างกันเพียงรายละเอียดเล็กน้อยบน

รูปทรง แตโ่ดยรวมแล้วเมื่อทดลองแบ่งภาพออกเป็นสองส่วนตามเส้นแนวดิ่ง จะเห็นภาพทางซ้ายและ
ภาพทางขวาเป็นภาพที่มรีูปทรงคล้ายกันเพียงแตก่ลับซ้ายเป็นขวาเหมือนส่องกระจก เส้นโค้งในภาพ
นีม้ีลักษณะเหมือนวิวทิวทัศน์กลางทะเลทราย แสงที่ส่องมาจากด้านบนย้อยไปทางด้านหลังเล็กน้อย 
ท าให้เกิดเส้นไฮไลต์สีอ่อนลากยาวไปตามเส้นรอบนอกด้านบนของแบบ พื้นหลังสีเข้มช่วยส่งเสริมให้
แบบยิ่งเด่นข้ึนอีก เหมือนพระอาทติย์ที่ก าลังจะลบัขอบฟ้าทิ้งแสงสุดท้ายไว้เกาะขอบสันทรายที่บดบัง
เอาแสงน้ันเอาไว้   

       ภาพนู้ดของเวสตันมักครอบหรือปิดบังใบหน้าแบบ มีเหตุผลอยู่สองอย่าง คืออย่างแรก 
เป็นเพื่อให้เกียรติแก่นางแบบที่ไม่ประสงค์ออกนาม และสองเพื่อลดความเป็นตัวตนของบุคคลอย่าง  
ภาพพอตเทรต (Portrait หมายถึงภาพบุคคลที่แสดงออกถึงบุคลิกลักษณะ เฉพาะตวัอย่างชดัเจน เช่น 
หน้าตา บุคคลิก ท่าทาง การแต่งกาย เป็นต้น) ท าให้คนดูภาพนู้ดของเวสตันแต่ละภาพโฟกัสไปที่ 
เรื่องความงามอยา่งศิลปะได้ชัดเจนยิ่งข้ึน  
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ภาพที ่ 54 Edward Weston, Nude(51N) [Photography, Gelatin silver], 22.2 x 28.9cm. 
CCP,1925 
ที่มา : An Aperture Book. Edward Weston: Fifty Years The definitive volume of his 
photographic work (New york : Aperture,1973), 66. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่างมีมา่นกรอง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (นางแบบ) 
แผนภาพที่ 25 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน  
แผนภาพที่ 26 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
            
      รูปทรงลูกแพร์เป็นรูปทรงที่เวสตันชื่นชอบ เช่นเดียวกันกับรูปทรงของภาพนู้ดภาพนี้ที่
มองเห็นเพียงด้านหลังจากช่วงไหล่ลงมา ถึงสะโพกส่วนล่าง โดยที่แขน ขา ศีรษะ หรือแม้กระทั่งคอได้
ถูกหลบซ่อนไว้อีกด้านของภาพ ท าให้เหลือเพียงเส้นรอบนอกของรูปทรงที่ชัดเจน และเส้นตรงสีด า
สั้นๆ ตรงกลางบริเวณช่วงล่างของภาพท าหน้าที่เหมือนเส้นกึ่งกลางที่แบ่งรูปทรงนี้ออกเป็นสองส่วน
เท่าๆ กัน รูปทรงเหมือนเอียงไปทางขวาเล็กน้อยเมื่อหันหน้าเข้าหาแบบ แสงที่นุ่มนวลของเวสตันที่ใช้
ในภาพนี้ถูกส่องมาจากทางด้านขวาของแบบ  
      รูปทรงที่ประกอบข้ึนด้วยเส้นโค้งและพื้นผิวที่เนียนเรียบสีอ่อน ถูกท าให้ลอยออกเด่นมา
จากพื้นหลังสีเช้ม รูปทรงที่ถูกตัดทอนแล้วบางครัง้มองเห็นเป็นเหมือนภาพของผลไมอ้ย่างลูกแพรด์้วย
รูปทรงที่คล้ายคลึงกัน บางครั้งมองเหมือนเครื่องปั้นดินเผา หรือภาชนะเครื่องเคลือบชั้นดี  
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ภาพที ่ 55 Edward Weston, Nude [Photography, Gelatin silver], 11.7 x 9.2 cm. Lane 
collection, 1934 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 192. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (นางแบบ) 
แผนภาพที่ 27 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน  
แผนภาพที่ 28 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 

             
ภาพนู้ดเฉพาะสว่นของเวสตันภาพนี้ มีเส้นที่ถูกสร้างขึ้นจากเส้นรอบนอกของร่างกาย

ผู้หญิง และรูปทรงที่เกิดแสงที่ส่องสว่างมาจากด้านบนเยื้องไปทางด้านขวา เมื่อหันหน้าเขาหาแบบ 
เส้นหลักสองเส้นที่ทแยงจะมุมล่างทั้งสองมุมของภาพไปบรรจบกันเป็นมุมใหม่ ภายในภาพแบ่ง
ออกเป็นสามส่วน อีกทั้งยังมีเส้นโค้งรูปตัวยูโคง้รับกับส่วนที่สว่างที่สดุตรงบริเวณกลางภาพ เน้น
จุดเด่นให้เด่นยิ่งขึ้นด้วยการกดน้ าหนักสีด าในเงาของเส้นข้างตัวยูทั้งซ้ายและขวา ชว่ยให้สีด าดเูข้ม
และท าให้ภาพรวมมีมิติมากขึ้นอีกด้วย 

ภาพนู้ดในชว่งเวลานี้ของเวสตันต่างจากภาพภาพนู้ดในช่วงก่อน สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ
ขนาดภาพที่เล็กลงกว่าเดิมเพราะเวสตันเลือกใชก้ล้องขนาดย่อมลงมาที่ชว่ยให้คล่องตัวมากขึ้น ท าให้
สามารถถ่ายภาพในมุมมองใหม่ และจัดท่าทางของแบบได้หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น สามารถ
เข้าใกล้แบบได้มากขึ้น แต่ยังคงคอนเซปต์เดิมคือการถา่ยนู้ดที่เน้นเรื่องเส้นและรูปทรงที่ดึงดดูใจ  

ระนาบของภาพมองเห็นเป็นสามส่วนซ้อนทับกันอย่างมีชั้นเชิง เริ่มจากพื้นที่ระนาบ
ด้านขวาลา่งที่ท าหน้าที่เหมือนพื้นหลัง ที่ส่งเสริมให้พื้นที่ในระนาบถัดมาทางซ้ายซึ่งมีรายละเอียดมาก
ที่สุดในภาพทั้งรอยพับเป็นริ้วเป็นลอนที่ด าลึกลงไปสลับกับส่วนที่สว่างนูนขึ้นมา แล้วเชื่อมไปที่ระนาบ
สุดท้ายของภาพที่อยู่มุมขวาบนของภาพเป็นส่วนที่เล็กที่สุดในภาพ แตม่ีหน้าที่ส าคัญคือสรา้งมติิให้
ภาพอย่างชัดเจนที่สุดด้วยเงาสีเข้มที่ทอดยาวขนานไปกับรูปร่างของส่วนนี้ เป็นเส้นเงาที่หนาที่สุดใน
ภาพดันให้สว่นนี้ดูสูงใกลก้ล้องมากที่สดุ เงานี้พาดไปยังพื้นที่มุมล่างขวาทีท่ าหน้าที่เหมือนพื้นหลังของ
ภาพ ด้วยทา่ทางที่แบบโพสต์และการวางทิศทางของแสงในภาพนู้ดของเวสตันภาพนี้ได้ท าให้ภาพน้ีมี
เอกภาพและมิติที่สมบูรณ์
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ภาพที ่ 56 Edward Weston, Nude [Photography, Gelatin silver], 8.6 x 11.9 cm. Lane 
colletion, 1934 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 195. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (นางแบบ) 
แผนภาพที่ 29 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน 
แผนภาพที่ 30 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 

 
ภาพนี้มีจุดเด่นทีรู่ปทรงกระบอกแนวขวางยาวทีพ่าดทับกันเป็นเป็นชั้นๆ ขึ้นไป เส้น

โค้งที่เกิดขึ้นลากเป็นทางตามแนวขวางแบ่งภาพออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกคือด้านบนสุดกินพื้นทีห่น่ึง
ในสี่ของภาพ ดรูาวกับเป็นคนนอนขนานกันอยู่ อีกส่วนที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงกลางภาพ มลีักษณะ
เหมือนรูปร่างมนุษย ์ไล่จากซ้ายไปขวาเริ่มตั้งแตช่่วงเอวไล่ลงมาจนถึงก้นและตัดไปก่อนถึงหัวเข่า และ 
ส่วนสุดท้ายที่เข้มที่สุดดูเหมือนพื้นหลังซึ่งกินพื้นที่ตรงขอบล่างของภาพ 

โดยความจริงแล้วภาพนี้เป็นภาพของคนเพียงคนเดียว นั่งพับตัวทับขาของตัวเองที่พับ
ซ้อนกันอีกชั้นหนึ่ง โดยเวสตันเลือกครอปภาพมาให้เห็นเฉพาะส่วนที่น่าสนใจ คือสว่นที่เห็นตัวเพียง
เสี้ยวเดียวคือช่วงท้องที่พบัติดลงมาทับช่วงต้นขาที่ถูกเบียดด้วยส่วนน่องดา้นล่างอีกที 
        เส้นโค้งที่ดูเรียงในระนาบเดียวกันทั้งภาพ ชวนให้นึกถึงลวดสายของทิวทัศน์ของทะเล- 
ทรายที่เป็นคลื่นเป็นระรอกต่อเน่ืองกันออกไป ความสว่างของแสงที่ไล่น้ าหนักจากส่วนที่นูนเรื่อยลง
มาถึงส่วนที่ยุบลึกเข้าไปช่วยสรา้งมิติให้ภาพน่าสนใจยิ่งขึ้น 
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ภาพที ่ 57 Edward Weston, Nude [Photography, Gelatin silver], 11.1 x 9.4 cm. Lane 
colletion, 1934 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great britain: 
Thames and Hudson, 1995), 194 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงธรรมชาติผา่นหน้าต่าง) 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (นางแบบ) 
แผนภาพที่ 31 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน 
แผนภาพที่ 32 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
 

ภาพนี้โดดเด่นด้วยเส้นทัง้สี่เส้นที่มีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคอืมีลักษณะเป็นรูปทรง 
กระบอกอยู่คู่กันสองคู ่ มจีุดรว่มกันที่ดา้นล่างและค่อยแยกออกเป็นคู่ โดยคู่ทางซ้ายก็เอียงข้ึนไปยังมุม
บนด้านซ้ายเล็กน้อย และคู่ทางขวาก็เอียงไปทางมุมด้านขวาในองศาทีม่ากกวา่ท าให้เส้นด้านขวามือ
ถูกตัดออกไป พื้นหลังมีน้ าหนักที่เข้มกว่าวัตถุทีอ่ยู่ข้างหน้ามากท าให้ภาพดูลึกเข้าแต่ยังมีเส้นขนานสี
ขาวกับขอบล่างของภาพบางๆ ท าให้เห็นรายละเอียดของพื้นหลังในส่วนล่างของภาพได้ 

        รูปทรงหยดน้ ากลบัหัวที่อยู่ตรงกลางด้านบนของภาพ ถูกขนาบข้างด้วยเส้นหนาสีขาว 
ทั้งซ้าย และขวาด้านละสองเส้น เหมือนเรียกร้องให้เราพิจารณาพืน้ที่สีด าส่วนนั้นที่ด าลึกหายไป 
บางครั้งก็ดูคลา้ยอวัยวะเพศหญิง และด้วยเส้นที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่สี่เส้น บางครั้งจึงดูเหมือนขาของ
คนสองคนซ้อนนอนทับกันอยู่ 

ด้วยเงาที่เส้นที่สองจากดา้นขวาท าให้ แน่ใจไดว้่าแสงหลักที่มีทิศทางมาจากดา้นบน 
และเงาที่มีขอบฟุ้งแสดงให้เห็นลักษณะของแสงที่เป็นแสงนุ่ม จึงท าให้ผิวของมนุษยท์ี่เป็นแบบดูนุ่ม
เนียนเป็นธรรมชาต ิ 
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ภาพที ่ 58 Edward Weston, Nude [Photography, Gelatin silver], Reproduction print 
courtesy of Cole Weston, 24.2 x 19.3 cm. CCP, 1936 
ที่มา : Karen Quinn, Leslie Furth and Theodore E.Stebbins, Jr. Edward Weston: 
Photography and Modernism. (Massachusetts: Acme Printing. 1999), 141 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงอาทิตย)์ 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (นางแบบ) 
แผนภาพที่ 33 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน 
แผนภาพที่ 34 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
       

ภาพนู้ดรูปน้ีเป็นรูปที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งของเวสตัน เป็นรูปที่สะท้อนความเป็น     
เวสตันออกมาไดด้ีที่สดุในบรรดาภาพผลงานภาพนู้ดของเขา ภาพโดดเดน่ด้วยเส้น แสงเงา และ
รูปทรง ตามสไตล์ของเวสตัน รูปทรงรูปลูกแพร์ที่ฐานลา่งกวา้งกวา่ดา้นบนประกอบข้ึนด้วยเส้นโค้งที่
ช่วยกันก่อรูปทรงลูกแพรข์ึ้นมา ภาพผู้หญิงน่ังไขว้ขาชันเข่าข้ึนข้างหน่ึง มือทั้งสองข้างสอดประสานกัน
ไว้ใต้เข่าอีกข้าง ท าให้เกิดเส้นที่ส าคัญในภาพ กล่าวคือเส้นแขนที่ลากเชื่อมทุกส่วนของภาพเข้าหากัน 
จากส่วนศรีษะของแบบเป็นเส้นโค้งค่อยๆ ลากเรือ่ยลงมาจรดหัวเข่าที่วางอยู่บนพื้นอีกที ท าให้เกิดเส้น
น าสายตาและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์  

แสงจากดวงอาทติย์ที่ส่องมายังผิวของนางแบบโดยตรงท าให้เกิดเงาที่คมเข้ม โดยเงาที่
ส าคัญในภาพนี้มีสองส่วนคือ ส่วนแรกคือสว่นของพื้นหลังกินพื้นที่ครึ่งบนของภาพและแถบทางด้าน
ซ้าย  เงาอีกส่วนคือเงาบนตัวเแบบที่ท าให้เห็นทิศทางของแสงที่เฉียงมาจากทางด้านบนซ้ายเมื่อหัน
หน้าเข้าหาแบบ เงาด าบนแขนทางซ้ายเกิดจากบานประตูทางดา้นซ้ายบังแสงไว ้ เป็นส่วนที่ส าคัญใน
ภาพนี้เพราะหากไม่ไดว้ัดแสงเผื่อไว้ตั้งแต่ตอนวัดแสงถ่าย ก็จะไม่สามารถดึงรายละเอียดในส่วนนั้น
กลับมาได้ ภาพตลอดจนในกระบวนการล้างอดัภาพหากละเลยไปแขนส่วนนั้นอาจด ามดืกายไปเลยจน
ท าให้แขนลีบเล็กดูผิดปกติพิการได้ ต้องแยกแขนที่อยู่ในเงาของประตูออกจากเงาของพื้นหลังให้ได้ 
ทั้งนี้อาจท าด้วยกระบวนการดอจ์ดในข้ันตอนอัดภาพลงกระดาษ 

นางแบบในภาพนี้คือชารสิคนรักคนสุดทา้ยของเวสตัน โดยภาพนี้ถูกถ่ายที่บ้านไวด์
แคทฮิลล์ ตรงบริเวณระเบียงหน้าบ้านหล้งสุดท้ายของเวสตันเช่นกัน 
 



 88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston: Forms of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 107 

 

ภาพที ่ 59  Edward Weston, Palma Cuernavaca(2T) [Photography, Gelatin silver, 
vintage], 24.4 x 16.5 cm.  Lane collection, 1925 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงอาทิตย)์ 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (ต้นปาล์ม) 
แผนภาพที่ 35 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน 
แผนภาพที่ 36 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 

 
ภาพล าต้นปาล์มของต้นปาล์มภาพนี้เวสตัน ประทับใจในความพุ่งทยานข้ึนไปสู่ท้องฟ้า

ของเส้นล าต้นของต้นปาล์ม ยิ่งมองจากมุมทีต่่ ากว่าจดุกึ่งกลางของล าตน้ ยิ่งมองเห็นเส้นของล าต้น
เป็นเส้นคู่สองเส้นค่อยๆ พุ่งสอบเข้าหากัน เวสตันเลือกที่จะถ่ายภาพมาให้เห็นเฉพาะส่วนล าต้นที่มี
เพียงเส้นกับพื้นผิวของต้นปาล์มนี้เท่านั้น   

ทิศทางของแสง มาจากพระอาทิตย์ที่อยู่ทางดา้นซ้ายเมื่อหันหน้าเข้าหาต้นปาล์ม ด้วย
ความไวแสงของฟิล์มทีต่่ ามาก ประกอบกับท้องฟ้าที่ค่อนข้างสวา่งการเกบ็บันทึกภาพโทนสีของท้อง- 
ฟ้าให้ได้สว่างพอด ี ไม่ขาวสวา่งจนไม่มีรายละเอียด ชา่งภาพบางคนใชก้ารถ่ายภาพที่มีทอ้งฟ้าในมุม
เดียวกันสองภาพด้วยน้ าหนักที่ต่างกันแล้วน าภาพมาซ้อนกันตอนอัดภาพ แต่เวสตันใช้ฟิลเตอร์ใสห่น้า
เลนส์ตอนถ่ายเลย การเลือกใช้ฟิลเตอร์สีแดงท าให้ต้นไม้ที่มีส่วนผสมชองสีแดงสว่างขึ้น ตัดกับสว่น
ของท้องฟ้าที่มีสีน้ าเงินทีเ่มื่อเจอกับฟิลเตอร์สีแดง แล้วมีผลท าให้สีที่ท้องฟ้าในภาพขาวด าเข้มข้ึน จึง
ได้ภาพต้นไม้และท้องฟ้าในน้ าหนักนี้มา 
      การตัดทอนรูปทรงของต้นปาล์มให้เหลือเพียงล าต้นท าให้คนดูได้เห็นเพียงเส้นที่ประกอบ
กันเป็นแท่งรูปทรงกระบอกสีเทาอ่อน ตดัตรงกลางภาพพื้นหลังท้องฟ้าที่เป็นสีเข้ม สื่อให้นึกถึงภาพ
ของปล่องควันของโรงงานที่เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญก้าวหน้าของโรงงานอุตสาหากรรมในช่วงเวลา
นั้นได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที ่ 60 Edward Weston, Stump Against the sky [Photography, Gelatin silver], ], 24.4 
x 19 cm. Lane collection, 1925 
ที่มา : Karen Quinn, Leslie Furth and Theodore E.Stebbins, Jr. Edward Weston: 
Photography and Modernism. (Massachusetts: Acme Printing. 1999), 141 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงอาทิตย)์ 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (ตอไม้) 
แผนภาพที่ 37 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน 
แผนภาพที่ 38 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
           

ภาพตอไมท้ี่ในธรรมชาตแิละเวสตันก็ได้บันทึกภาพไว้ดว้ยแสงที่ได้จากดวงอาทิตย์ เป็น
ตอไม้ที่ยืนต้นตายถูกสิ่งแวดล้อมทั้งแสงอาทิตย์ ลม และฝนกัดเซาะ จนมีสภาพตา่งไปจากต้นไม้ปกติ
ทั่วไปมาก ริว้รอยและรอ่งลึกที่เกิดขึ้นบนล าต้นที่ผ่านกาลเวลาท าให้ตอไม้นี้มีสภาพเหมือนผ้าที่ถูกลม
พัดแรง เหมือนเปลวไฟที่พวยพุ่งข้ึนฟ้า ธรรมชาติได้สร้างเส้นที่ตวัดบิดโค้งไปมาอย่างลงตัว และใน
จังหวะที่เหมาะสมเวสตันได้ถ่าย  ภาพตอไม้นี้โดยเลือกช่วงเวลากลางวนัที่พระอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะ 
เพื่อให้แสงหลักอยู่ในต าแหน่งเหนือวัตถุ ท าให้สามารถจะถ่ายภาพเพือ่เก็บรายเส้นริ้วที่ชัดเจนที่สุด
เอาไว้ได้  

จากการศึกษากระบวการท างานถ่ายภาพของเวสตัน ภาพนี้ถูกถ่ายด้วยการใชฟ้ิลเตอร์
เพื่อลดคอนทราสตร์ะหวา่งท้องฟา้กับตอไม้ในการกระบวนการบันทึกภาพ และได้มีการใช้เทคนิค
พิเศษในขั้นตอนการล้างอัดภาพ เพื่อเพิ่มและลดแสงในบางส่วนเพื่อให้ได้ภาพที่มีมิติครบสมบูรณ์มาก
ที่สุด 
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ภาพที ่ 61 Edward Weston, Tree, Lake Tenaya [Photography, Gelatin silver], 24.1 x 19 
cm. Lane collection, 1937 
ที่มา : Gilles Mora., and others. Edward Weston Form of Passion. (Great Britain: 
Thames and Hudson, 1995), 257. 
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1.กล้อง 2.แหล่งก าเนิดแสง (แสงอาทิตย)์ 3.วัตถุที่ถูกถ่ายภาพ (ต้นไม้) 
แผนภาพที่ 39 (ซ้าย)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านบน      
แผนภาพที่ 40 (ขวา)แผนผังการจดัแสงถ่ายภาพของเวสตัน มุมมองด้านข้าง 
 

ภาพต้นไม้ทีดู่เหมือนช่วงกลางล าตัวของผู้หญิง เพราะจุดของตาไมท้ี่อยู่ตรงกลางล าต้น
เทียบเคียงได้กับต าแหน่งของสะดือตรงกลางล าตวั ด้วยวธิีการจดัวางองค์ประกอบของภาพของเวสตัน 
ท าให้ถ่ายภาพนีด้้วยเส้นโค้งที่สวยงาม การคดและการบิดของรูปทรงต้นไม้ท าให้เกิดเส้นโค้งของต้นไม้
ที่ดูเหมือนการบิดเอวของประติมากรรมรูปคนแบบคอนทราโพสโต (Contrapposto คือการก าหนด
ท่าทางในงานประติมากรรม การจดัระเบียบร่างกายที่ท าให้รู้สึกเป็นธรรมชาติเหมือนจริง) อีกทั้งแสง
เงาที่ท าให้เห็นลายริ้วของเนื้อไม้ที่คล้ายกับลายริ้วของกล้ามเนื้อมนุษย์ และช่วยท าให้รูปทรงดูมมีิติ
มากยิ่งข้ึน 

เวสตันถ่ายภาพต้นไม้ที่สวยงามนี้ไว้ดว้ยแสงธรรมชาติ ต าแหน่งของดวงอาทิตย์อยู่สูง
เหนือต้นไม้ขึ้นไปและเย้ืองทางซ้ายเล็กน้อย ในสว่นของท้องฟ้าที่มีสีเข้ม เป็นเพราะการใส่ฟิลเตอรไ์ว้ที่
หน้าเลนส์ท าให้สีท้องฟ้าเข้มขึ้นอย่างที่ปรากฏให้เห็นในภาพ 
 
สรุป  

จากการศึกษาภาพผลงานหุ่นนิ่ง ภาพนู้ด และภาพต้นไม้ของเวสตันทั้ง 20 ภาพนั้น 
ท าให้เล็งเห็นจุดร่วมและจุดตา่งของการถ่ายภาพที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งของที่เราคุ้นเคย แต่เมื่อถูกเลือก
น ามาถ่ายทอดในแบบของเวสตันแล้ว ภาพจ าทีเ่ราเคยมีต่อสิ่งนั้นก็ไม่สามารถน ามาใช้เมื่อดูภาพของ 
เวสตันได้ ท าให้เราอยากจะมองภาพของเวสตันตอ่ไปอีกเรื่อยๆ และจิตนาการตามวิถีของเวสตัน  

เวสตันเคยกล่าวไวว้่า สิง่ที่ดึงดูดเขาถ่ายภาพมีเพยีงความงามของเส้นและรูปทรงที่ลง
ตัวดว้ยแสงและเงาที่สมบูรณ์ ส่วนความคมชัดมาช่วยส่งเสริมให้ภาพถ่ายมีคุณค่า ในแบบที่ภาพถ่ายที่
ดีควรจะเป็น เวสตันยังเชื่ออีกว่าการที่ภาพถา่ยสะท้อนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างตรงไปตรงมานั้นท าให้ 
ภาพถ่ายกลายเป็นสื่อที่ตอบโจทย์ความเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่ไม่ยึดติดกับความหมาย การไม่แสดง
ความรู้สกึใดๆ ท าให้ความงามของศิลปะแสดงออกมาสู่คนดูไดอ้ย่างเต็มที่ ไม่มีส่ิงใดมาบิดเบือน ความ
งามของศิลปะสมัยใหม่ในความคิดของเวสตันจึงประกอบข้ึนด้วยความงามของเส้น รูปร่าง รูปทรงของ
วัตถุที่ถูกน ามาเป็นแบบ เทคนิคที่เวสตันใช้ในการถ่ายและล้างอัดภาพเหล่านี้ที่ช่วยส่งเสริมงานของ  
เวสตันให้เป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งตั้งแต่เริ่มแรกและต่อเน่ืองเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

เวสตันไม่ได้น าเสนอความจริงผ่านภาพถ่ายของเขาแต่มักจะน าเสนอชักจูงให้เรา เห็น
ในสิ่งนั้นในมุมมองที่น่าสนใจในแบบของเวสตันเอง ด้วยการน าเสนอรูปทรงของสิ่งที่เราอาจจะเคยเห็น 
หรือไม่เคยเห็นก็ตาม เวสตันมักจะเลือกด้านที่นา่สนใจของวัตถุน้ันมาประกอบกับการสังเกตแสงเงาที่
ตกกระทบลงบนวัตถุน้ัน หลายครั้งที่เขาทดลองกบัวัตถุเดิมๆ ซ้ าแล้วเปลี่ยนพื้นหลังหลายๆ แบบ ลอง
เปลี่ยนวิธีการจดัวาง เปลี่ยนวิธีการน าเสนอ เชน่การผ่าเแบ่งครึ่ง การตดัทอน ฯลฯ จากการศกึษา
วิเคราะห์งานภาพถ่ายขาวด าของ เวสตันทั้ง 20 ภาพ  

1. Excusado [Photography, Gelatin silver], 24.1 x 19.2cm. CCP, 1925. 
2. Bedpan [Photography, Gelatin silver], 23.4 x 13.9cm. CCP, 1930 
3. Chambered Nautilus [Photography, Gelatin silver, Vintage], 24.1 x 18.6cm. 

Lane colletion, 1927 
4. Shells [Photography, Gelatin silver], Reproduct print courtesy of Cole Weston, 

24.1 x 19.5 cm. Lane colletion, 1927 
5. Shell Halved [Photography, Gelatin silver], Reproduct print form Original 

neagative, 24.1 x 19.1 cm. 1927 
6. Pepper [Photography, Gelatin silver], 23.2 x 18.4 cm. CCP, 1929 
7. Pepper No. 30 [Photography, Gelatin silver], 24.4 x 19.3 cm. CCP, 1930  
8. Artichoke Halved [Photography, Gelatin silver], 18.8 x 23.9 cm. CCP, 1930 
9. Onion Halved [Photography, Gelatin silver], 19 x 24.1 cm. CCP, 1930 
10. Cabbage Leaf [Photography, Gelatin silver], 19.4 x 21.1 cm. Lane collection, 

1931 
11. Nude [Photography, Gelatin silver], 17.8 x 21.5cm. CCP,1925 
12. Nude [Photography, Gelatin silver], 14.8 x 23.4 cm. Gilman Collection ,1925 
13. Nude [Photography, Gelatin silver], 22.2 x 28.9cm. CCP,1925 
14. Nude [Photography, Gelatin silver], 11.7 x 9.2 cm. Lane colletion, 1934 
15. Nude [Photography, Gelatin silver], 8.6 x 11.9 cm. Lane colletion, 1934 
16. Nude [Photography, Gelatin silver], 11.1 x 9.4 cm. Lane colletion, 1934 
17. Nude [Photography, Gelatin silver], Reproduction print courtesy of Cole 

Weston, 24.2 x 19.3 cm. CCP, 1936 
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18. Palma Cuernavaca [Photography, Gelatin silver], 24.4 x 16.5 cm. Lane 
collection, 1925 

19. Stump Against the sky [Photography, Gelatin silver], 24.4 x19 cm. Lane 
collection, 1925 

20. Tree, Lake Tenaya [Photography, Gelatin silver], 24.1 x 19 cm. CCP, 1937 
 

เพื่อหารูปแบบ แนวทาง และเทคนิคในการสรา้งสรรค์ผลงานของเวสตัน ผลจากการ
วิจัยสรุปผลออกมาได้ดังต่อไปนี้  
 
สรุปผล 

จากการศึกษาประวตัิและวิธีการท างานของเวสตนัสรุปผลได้ว่า ผลงานโดยเฉพาะงาน
หุ่นนิ่งของเวสตันนั้นได้รับอิทธิพลจากศิลปะกลุ่มโมเดิร์น ทั้งทางด้านรูปแบบ มุมมอง และวิธีการ
น าเสนอ โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านผลงานหุน่นิ่งในช่วงปีคศ.1927-1937 เป็นช่วงสิบปี่ที่เวสตันได้
ถ่ายภาพหุ่นนิ่งไว้เป็นจ านวนมาก ก่อนที่จะไดร้ับทุนจากสถาบันกุกเกนไฮม์ในปีคศ.1937 และ 1938 
สองปีติดกัน จากภาพขาวด าที่เลือกมาทั้งหมด 20 ภาพ ทั้งภาพหุ่นนิ่ง ภาพนู้ด และภาพต้นไม้ใน
ธรรมชาตทิี่เวสตันเลือกบันทึกภาพเอาไว ้และทางผู้จัดท าวิทยานิพนธ์ไดเ้ลือกมาวิเคราะห ์เน่ืองจากได้
เล็งเห็นจุดเชื่อมโยงบางอย่างในงานแต่ละชิ้นที่เป็นจุดเด่นของเวสตันมาจนถึงในปัจจุบันนี้ 

โดยเมื่อศึกษาแล้วสามารถสรุปผลตามหัวข้อ การจัดองค์ประกอบ ทิศทางแสง ลักษณะแสง 
การเพิ่มลดแสงเฉพาะส่วน ได้ดังตอ่ไปน้ี   

1. การเลือกวตัถุทั่วไปมาน าเสนอในมุมมองของเวสตัน มีทั้งการเลือวตัถุที่มีรูปทรง
พิเศษแปลกประหลาดอยู่แล้วมาน าเสนอ เช่น รูปพริกหยวกซึ่งมีรูปทรงบิดเบี้ยวไม่เหมือนพริกหยวก
ปกติ ฯลฯ บางครั้ง ก็เปลี่ยนมุมมองท าให้เรามองผ่านมุมกล้องเดียวกับเวสตันจึงได้เห็นภาพที่แตกต่าง
อย่างที่เวสตันอยากให้เห็นเช่น การเปลี่ยนมุมมองของโถส้วม และกระโถนปัสสาวะ ฯลฯ ครั้งเวสตนัก็
เลือกการท าลายรูปทรงเดิม เพื่อสร้างรูปทรงใหม่ที่น่าสนใจมากว่า เช่นการน าเปลือกหอยสองอนัมา
จัดวางเพื่อให้เราไม่ยึดตดิกับการมองเปลือกหอยแบบเดิมๆ หรือกระทัง้ผ่าครึ่งของวัตถุเพื่อแสดงให้
เห็นรายละเอียดข้างในที่น่าสนใจ อยา่งในรูปหัวหอมที่ถูกผ่า และรูปหัวอาร์ติโชคที่ถูกผ่า ฯลฯ เวสตัน
พยายามมองหามุมมองใหม่จากสิ่งใกล้ๆ ตัวเขาอยู่เสมอ แม้กระทั่งรูปนู้ดที่เขาถ่ายอยู่เสมอ ในช่วง
หน่ึงที่เลือกมาเพราะเวสตันน าเสนอภาพนู้ดในมมุมองที่ต่างจากเดิม ไม่ได้พูดถึงแคเ่รื่องความงามของ
เรือนร่าง แต่พยายามจะน าเราไปยังสุนทรีย์ทางการมองของเวสตัน ผ่านสื่อที่เป็นร่างกายของมนุษย์
ประกอบกันด้วยเส้นและน้ าหนักแสงเงา ท าให้เกิดมิติใหม่และรูปทรงที่นา่สนใจยิ่งกว่าเดิม 

2. การวางองค์ประกอบของภาพ เวสตันได้เลือกอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพระยะใกล้
วัตถุได้มากว่าปกต ิ ประกอบกับเทคนิคพิเศษของกล้องวิวคาเมร่าที่สามารถถ่ายภาพในระยะใกลว้ัตถุ
มากๆได ้ ท าให้นอกจากจะเปลี่ยนมุมมองให้คนดูประหลาดใจแล้ว เวสตนัยังมักสร้างสิ่งพิเศษเพิ่มเติม
ด้วยการน าเสนอรายละเอียดของสิ่งของที่เราเห็นอยู่เป็นประจ า ให้ชัดเจนจนน่าประหลาดใจอีกครั้ง 
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เช่นภาพของหัวหอมที่ผ่าทิ้งไว้จนเห็นริ้วรอยของชัน้เซลล์ของหัวหอมแต่ละ ชั้นเรียงกันอย่างสวยงาม
อย่างที่อาจจะไม่เคยได้สงัเกตุมาก่อน ฯลฯ หรือ ต้นไม้ที่ยืนต้นตาย ตากแดด ตากลม ตากฝน จนมีริ้ว
รอยเหลือเพียงโครงสร้างที่เป็นร่องเป็นเส้นเหมือนเปลวไฟ เหมือนลมพัดผ้าผืนบางเป็นระรอกริ้วตาม 
แรงลม ก็ท าให้เราต้องคอ่ยๆ พิจารณาตามรายละเอียดที่เวสตันน าเสนอไว้ให้เราดใูนกรอบภาพนั้น 

3. เรื่องทิศทางของแสง เวสตันใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้วัตถุที่เลือกมาถ่ายภาพดูสมจริง
มากที่สุด แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนออกมาอย่างเหมาะสมไม่ขาดไม่เกิน จะกล่าวว่าแสงเป็นหัวใจหัว
หลักของการถ่ายภาพก็วา่ได้ เพราะหากไม่มีแสงก็ไม่สามารถบันทึกภาพได้ และหากแสงที่มีส่องมาไม่
ถูกทิศทาง หรือเพียงแคส่่องสว่างเพียงพอต่อกันบันทึกภาพเท่านั้น ช่างภาพก็ไม่ควรเรียกตัวเองวา่เป็น
ช่างภาพ การมองหาต าแหน่งทิศทางของ แสงที่จะช่วยส่งเสริมให้วตัถุดูดใีนแบบของมันจึงเป็นหน้าที่
หลักของช่างภาพ ทิศแสงที่เวสตันมักใช้เป็นแสงที่มี ทิศทางชัดเจน แตจ่ะไม่นิยมใช้แสงที่ส่องตรงไปยัง
ตัวแบบมาจากทิศทางข้างหลังกล้อง ส่วนมากจะใช้แสงที่มี ทิศทางมาจากด้านข้างหรือดา้นบนเยื้องมา
ด้านหน้าหรือคล้อยไปด้านหลังแบบบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อย เพราะแสงในทิศทางดา้นข้างหรือดา้นบน
นั้นจะช่วยขับเน้นรายละเอียดของวัตถุให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ก็มีข้อควรระวังในการใช้แสงแบบนี้คือ
เงาที่เกิดขึ้นจะมีให้เห็นได้อย่างชดัเจน ถ้าแสงสวา่งจ้าเกินไปก็จะท าให้คอนทราสต์สูง เงาก็จะเข้มและ
อาจจะท าให้ภาพที่ได้ขาดรายละเอียดในส่วนที่เป็นสีด าเข้มนั้นไป ดังเช่นรูปนู้ดที่เป็นผู้หญิงก้มหน้า 
กอดขาตวัเองไว้ สังเกตได้วา่แสงมาจากดา้นข้างและมีส่วนที่ของแขนทางด้านซ้ายเมื่อหันหน้าเข้าหา
แบบมีเงาด าพาดอยู ่ เหมือนแขนส่วนนั้นลีบแหว่งหายไป แต่ด้วยวิธกีารจดัการภาพในกระบวนการ
ล้างอัดของเวสตันสามารถชดเชยแสงท าให้เงาในบริเวณนั้นสว่างขึ้นพอทีจ่ะเห็นเป็นผิวอยู่ ฯลฯ 

4. ลักษณะของแสงที่เวสตันชอบใช้ แบ่งออกตามพื้นผิวของสิ่งที่เวสตันน ามาเป็นแบบ 
ส่วนมาก เวสตันมักนิยมใช้แสงแข็ง กล่าวคือแสงที่มีทิศทางชดัเจนมีค่าความเข้มแสงสูง ท าให้เกิด   
คอนทราสต์จัดคอืส่วนที่เป็นไฮไลต์กับเงาต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อน าเสนอรายละเอียดของสิ่งของที่
น ามาถ่ายรูป ขับเน้นลวดลายที่เป็นร่องลึกหรือรอยนูน ส่วนโค้งส่วนเว้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน พื้นผิวที่
มันวาวกจ็ะสะท้อนแสงแข็งให้เห็นเป็นไฮไลท์ที่เพิ่มมิติให้กับภาพ สว่นแสงนุ่มคือแสงที่คอนทราสต์ต่ า 
ความเปรียบต่างระหวา่งแสงสว่างและเงาด าไม่ตา่งกันมากนัก แต่ถ้าดูตามรูปที่น ามาเป็นตัวอย่าง ตัว
แปรของลักษณะแสงนอกจากจะเป็นแสงแข็งและแสงนุ่มแล้ว ยังมีฟิลเตอร์ที่เวสตันใช้เป็นประจ าเพื่อ
ปรับเปลี่ยนความเข้มของแสงดวงอาทติย์ที่ไม่สามารถควบคุม หรือรอเวลาได ้ ท าให้ภาพมีคอนทราสต์
ที่เปลี่ยนไป เช่นภาพของต้นไม้ที่ฉากหลังเป็นท้องฟ้า หากมีแสงสว่างจนท าให้เกิดแสงเงาบนต้นไม้ได้
ขนาดนั้นโดยปกติท้องฟา้จะสว่างขาวหายไปเลย แต่ในภาพยังปรากฎสขีองท้องฟ้าเห็นเป็นโทนสีเทา
อยู ่แสดงให้เห็นว่าเวสตนัได้ใส่ฟิลเตอร์ไว้ที่หน้าเลนส์ในข้ันตอนการบันทึกภาพ 

5. การเพิ่มลดความสวา่งเฉพาะส่วน ในกระบวนการนี้จะต้องท าหลังจากการถ่ายภาพ
แล้วในห้องมืด บางครั้งการใช้แสงธรรมชาติบันทึกภาพก็ท าให้เราขาดอ านาจการควบคุมปริมาณของ
แสงในแต่ละส่วนของภาพ บางสว่นอยากให้สว่างก็มืด บางส่วนอยากให้มืดก็สวา่ง สิ่งเล็กๆ น้อยๆ นี้
ท าให้ต้องมีการเพิ่มลดแสงในการขั้นตอนการลา้งอัดภาพ อยา่งที่เวสตันท ามักจะเริ่มจะการดงึค่า
ความไวแสงของฟิล์มใหต้่ าที่สดุเท่าที่จะท าได ้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ฟิล์มสามารถแสดงรายละเอียดของ
ภาพออกมาให้สมบูรณ์ทีสุ่ด อกีทั้งยังมีการดอร์จเพื่อขับเน้นให้ส่วนนั้นสว่างและโดดเด่นข้ึน เช่นในรูป
เปลือกหอยในส่วนที่สว่างดูนูนเด่นออกมา และเบิร์นในส่วนที่ต้องการลดความส าคัญออกไป เช่น 
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รายละเอียดที่สว่นของพื้นหลังในภาพใบกระหล่ าปลีที่ขอบๆ ของภาพดูเข้มผิดปกติ ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะการบีบแสงช่วยตั้งแต่ตอนถ่ายท าให้น้ าหนกับนใบกระหล่ าปลีดูสมบรูณ์ได้อย่างที่เห็น กล่าวคือ 
สว่างจากดา้นบนแล้วค่อยๆ ด าเข้มไล่ไปจนสุดขอบของภาพ  

จากการสรุปลักษณะผลงานของเวสตันทั้ง 20 ภาพ สามารถท าเป็นตารางแสดงราย-  
ละเอียดได้ดังต่อไปนี ้
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ตารางวิเคราะห์งานภาพถ่ายขาวด าของเวสตัน
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ตารางวิเคราะห์งานภาพถ่ายขาวด าของเวสตัน (ต่อ) 
 

 
 



  100 

 
 
 

ตารางวิเคราะห์งานภาพถ่ายขาวด าของเวสตัน (ต่อ) 
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ตารางวิเคราะห์งานภาพถ่ายขาวด าของเวสตัน (ต่อ) 
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จากการศึกษาภาพถ่ายหุ่นนิ่งทั้ง 20 ภาพ ของเวสตันได้เลือกมาดว้ยการท าตารางเพื่อ

วิเคราะห์ภาพรวมของภาพถ่ายทั้งหมด พบว่าลกัษณะงานและเทคนิคที่เวสตันใช้ในการสร้างสรรคง์าน
ชัดเจนข้ึน ตั้งแต่การเลอืกวัตถุมาเป็นแบบในการถ่ายภาพ การจัดการกับสิ่งของที่แม้จะเป็นของใน
ชีวิตประจ าวันธรรมดา แต่เมื่อถูกเวสตันเลือกมาเป็นภาพก็ท าให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ในการมองของ 
เดิมๆ ได ้ เช่น การให้แสงกับวัตถุแต่ละชนิด การให้ความส าคัญกับพื้นหลังของภาพเพื่อให้ภาพทีไ่ด้มี
พื้นหลังที่ส่งเสริมแบบที่เลือกมามากที่สุด หรือแม้กระทั่งเรื่องของทิศทางของแสงที่เวสตันมักจะเลือก
แสงที่มาจากด้านบน หรอืด้านข้างที่เยื้องไปทางดา้นหลังเล็กน้อย ทั้งนี้เวสตันยังใช้อุปกรณพ์ิเศษ เช่น 
ฟิลเตอร์เพื่อจดัการกับคอนทราสตท์ี่เกิดจากการที่ไม่สามารถคุมความเข้มของแสงได้ แต่ทั้งนี้แม้ภาพ 
จะถูกถ่ายภาพมาด้วยการค านวณแสงที่ถูกตอ้งแม่นย าในค่าแสงมากแล้วก็ตาม เวสตันก็มักจะใช้การ
รีทัชภาพในขั้นตอนการลา้งอัดภาพอยู่เสมอ เพื่อให้รายละเอียดของภาพปรากฎครบและมีโทนภาพที่
งดงามตามแบบของเวสตัน กลา่วคือนอกจากความคมชัดที่เกิดจากคณุภาพรูรับแสงจากกลอ้งและ
เลนส์แล้ว การอดัภาพแบบคอนเทคปริ้นท์ การท าโทนให้ครบ มีสีขาวเทาด าในอัตราส่วนทีพ่อด ี ใน
ส่วนที่ด ายังมองเห็นรายละเอียดได้ ส่วนในสีขาวไม่ได้สว่างขาวโพลนจนสญูเสียรายละเอียดไป ยกเว้น
ในส่วนที่เป็นเงาด าลึก หรือจุดไฮไลต์เพียงเล็กน้อยที่อนุโลมให้มีสีด าและขาวแบบที่ไม่มีรายละเอียดได ้
ตามที่ไดศ้ึกษาวิเคราะหภ์าพทั้งหมดทกุชิ้นของเวสตัน มีการรีทัชปรับเพิ่มลดแสงในบางส่วนเสมอไม่
มากก็น้อย 
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รายการอ้างอิง  

รายการอ้างอิง 
 

Rinehart, Dick. . "Edward Weston’s Chronology."  http://www.kimweston.com/edward-
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Stroebel, Leslie. View Camera Technique.  Boston: Focal Press, 1986. 
Weston, Edward. "Nude [Photography Gelatin Silver]." 2017. 
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ประวัติผูเ้ขียน 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธัญลักษณ ์ คุวจันทรานนัท์ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 พฤษภาคม 2528 
สถานที่เกิด อุบลราชธาน ี

วุฒิการศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ สาขาการถ่ายภาพ จาก สถาบันเทคโนโลยี พระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
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