
เเนวทางการสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัยผ่านการถ่ายภาพ
Guidelines of Building the Faith in the Triple gem via Photography

พระมหาณัฐพงศ์ วณฺณโสภโณ (วรรณโสภา)*
Phramahanattapong wannasopano (wannasopa)

พุทธศาตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
Master of Arts (Buddhist Studies) Graduate SchoolMahachulalongkornrajavidyalaya University

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม**
Kritsana Raksachorm

อรชร ไกรจักร์***
Orachorn Kraichakr

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ประเทศไทย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

E-mail : nattapong.wan14@gmail.com

Received: May 15, 2022
Revised: November 16, 2022

Accepted: November 16, 2022

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เพ่ือศึกษาการสร้างศรัทธาผ่านการรับรู้ทางอายตนะ  

(๒) เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายภาพเเละเทคนิคในการถ่ายภาพศิลปะของช่างภาพ (๓) เพื่อศึกษา 

เเนวทางการสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัยผ่านการถ่ายภาพ 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ศรัทธา คือ ความเชื่อในพระรัตนตรัยอันเป็นหลักใหญ่สามเส้า ที่ชาวพุทธ

พึงระลึกตระหนักอยู่เสมอ คือ (๑) พุทธรัตนะ (๒) ธรรมรัตนะ (๓) สังฆรัตนะ ความศรัทธาที่จะเกิดได ้

ต้องอาศัยอายตนะเป็นที่รับรู้ อายตนะคือการรับรู้ที่สัมพันธ์กัน ระหว่างตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น 

ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะ ใจกับธรรมารมณ์ ซ่ึงเป็นการรับรู้ของมนุษย์มีผลต่อความต้องการอารมณ์  

และจิตใจ ซึ่งอายตนะที่มีผลต่อภาพถ่ายคือ รูปายตนะ (รูป) จักขวายตนะ (ตา) เเละมนายตนะ (ใจ) ที่มี

ความสัมพันธ์กันในการเห็นภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธากับอายตนะ มีท้ังด้านเข้าถึงธรรมและการ
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รับรู้ทางตา อันเป็นทัศนานุตตริยะ ล้วนสัมพันธ์ในด้านการเข้าถึงธรรม เเละการรับรู้อารมณ์ (ใจ)  

ผ่านกระบวนการสร้างศรัทธา คือ รูปัปปมาณิกา ลูขัปปมาณิกา เเละธัมมัปปมาณิกา การถ่ายภาพที่ด ี

ที่ให้เกิดศรัทธาได้ ช่างภาพต้องมีศรัทธาเป็นเบื้องต้น รู้จักค้นหามุมมองของภาพ สามารถจับอารมณ ์ 

และความรู้สึกที่ดีของภาพ พร้อมกับรู้จักการจัดภาพอย่างมีศิลปะด้วยทฤษฎี เเละองค์ประกอบของเเสง 

สี จุดตัด ๙ ช่อง ความสมดุล เส้นน�าสายตา เพื่อการถ่ายภาพพุทธศิลป์ ภาพธรรมทัศน์ เเละภาพพระสงฆ์ 

อันเป็นพระรัตนตรัยออกมาเป็นภาพที่น่าศรัทธาเลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนคนทั่วไป

ค�าส�าคัญ : ศรัทธา; พระรัตนตรัย; การถ่ายภาพ

Abstract
 In this research, there are three objectives: (1) to study the creation of faith  

through channels of sensation, (2) to study the processes of photography and the  

photographers’ techniques of taking pictures of art, and (3) to study the guidelines  

of building the faith in the Triple Gem via photography.

 The results of the research were found that the faith is the belief in the Triple Gem 

or three main principles that Buddhists always recognize such as (1) the Buddha Gem,  

(2) the Dhamma Gem, and (3) the Sangha Gem. The happening faith needs the channels 

of sensation. The channels of sensation are the sense relationship between the eye  

and the picture, the ear and the sound, the nose and the smell, the tongue and  

the taste, the body and the touch, and the mind and the mind-object. These channels 

are the human sensations that affect the emotions and the mind. The channels of  

sensation that affect the photography and have the relationship of seeing the pictures 

are the visible objects (pictures), the visual organs (eyes), and the mind channel  

(mind). The faith and the channels of sensation are related with the enlightenment and 

the sensation via the eyes which are treated as the noble visibility (dassanānuttariyam) 

and also related with the enlightenment and the sensation via the mind in the  

processes of building the faith such as Rūpappamāṇikā (one whose faith depends  

on good appearance), Lūkhappamāṇikā (one whose faith depends on shabbiness), and 

Dhammappamāṇikā (one whose faith depends on right teachings and practices).
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 With good photography to build the faith, the photographer must have basic  

faith, know the methods of searching the point of view, catch up the good emotions  

and feelings of the pictures along with the arts of picture composition such as Theory 

and Elements of light and colors, Rule of Thirds, Visual equilibrium, Leading line etc. in 

order to take photos of the Buddha arts, the Dhamma scenes, and the Sangha pictures 

which are the Triple Gem as the pictures of faithfulness for all Buddhists.

Keywords: The faith; Triple gem; Photography

บทน�า
 ศรัทธาเป็นองค์ธรรมท่ีมนุษย์ให้ความส�าคัญในการน�าพาจิตไปสู่เป้าหมายใช้ความรู้เป็นเครื่อง 

น�าทาง ใช้ความเชื่อเป็นเครื่องตัดสินในการกระท�า ส่วนใหญ่มีความเชื่อเฉพาะในสิ่งที่ตนต้องการจะเชื่อ 

พระพุทธองค์ทรงเน้นว่าควรท�ากรรมดีและเชื่อกฎแห่งกรรม เพราะจะท�าให้ได้รับประโยชน์ในโลกนี้และ

โลกหน้า พระรตันตรยัเป็นบาทฐานในการระลกึเพือ่ให้เกดิความศรทัธาเลือ่มใส ชวนใจอยากรบัธรรมปฏบิติั

เพือ่ให้หลุดพ้นออกจากทกุข์ในวฏัฏะสงสาร เป็นเหตใุห้เข้าถงึนพิพานความเชือ่หรอืศรัทธา พระรตันตรยั
1
 

เป็นหลักใหญ่สามเส้า ที่ชาวพุทธพึงระลึกตระหนักอยู่เสมอ คือ

  ๑.  พุทธรัตนะ - มนุษย์ (ชี้ถึงศักยภาพสูงสุด ที่มีอยู่ในมนุษย์แต่ละบุคคล)

  ๒.  ธรรมรัตนะ - ธรรมชาติ (ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ที่รู้แล้ว จะลุธรรมที่เหนือเหตุปัจจัย)

  ๓.  สงฆ์รัตนะ - สังคม (สังคมอุดมคติ แห่งอริยชน ผู้ด�าเนินอยู่ในขั้นต่าง ๆ แห่งการรู้ธรรม และ

ก้าวตามวิถีแห่งพุทธะ)

 ความเชือ่ทางพระพุทธศาสนาเป็นเครือ่งชกัน�าอนัแรกให้เกดิไตรสรณคมน์ หรอืเป็นพทุธศาสนกิชน

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ๒ อย่างได้แก่ ศรัทธา กับ ปสาทะ ศรัทธาแปลว่าความเชื่อ 

ปสาทะ แปลว่า ความเลือ่มใส ศรทัธาทีไ่ม่ถกูต้องอาจเป็นอนัตรายแก่การนับถอืพระพทุธศาสนา เมือ่ศรัทธา

ไม่ถกูต้อง ปสาทะ (ความเลือ่มใส) กไ็ม่ถกูต้องเหมอืนกนั ความศรัทธาหรือความเชือ่อย่างถูกต้องนัน้
2
 ท�าให้

จิตผ่องใส ข่มนวิรณ์ไว้ได้ ไม่ขุน่มวัด้วยมลทนิ
3
 เมือ่เกดิศรัทธาต่อบคุคลหรอืเรือ่งราวหลกัการใด ศรทัธานัน้

 1
 องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๓๑/๔๒๐.

 2
 สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน), หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๖), หน้า ๑๕๗-๑๕๘.

 3
 มิลินทปัญหา, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเป็นพระราชานุสรณ์ ในงานพระราชพิธ ี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด ์
พับลิซซิ่ง จ�ากัด มหาชน, ๒๕๓๙), หน้า ๕๒.
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จะเป็นปัจจัยที่ท�าให้เรามีจุดเริ่มต้น ศรัทธาท�าให้มีความสนใจ และเข้าไปหา ชักน�าให้เข้าไปซักถาม เพื่อให้

เกิดความรู้และความเข้าใจความจริงยิ่งขึ้นไป
4

 ค�าว่า ศรทัธา คอื ธรรมชาตทิีม่คีวามเชือ่และความเล่ือมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ตามความ

เป็นจริง เชื่อในกรรมและผลของกรรม
5

 ศรัทธาที่ถูกต้องจะต้องเป็นศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือในคุณของพระรัตนตรัยอย่างไม่หว่ันไหว  

หรอืเป็นศรัทธาท่ีประกอบด้วยปัญญาจงึจะเป็นศรัทธาทีถู่กต้อง ศรทัธาในพระพทุธศาสนานัน้พระพทุธเจ้า

ทรงตรัสสอนให้เชื่อเร่ืองกรรมและผลของกรรม เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ ตนและเชื่อในพระปัญญา

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและว่าเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา ให้ใช้สติพิจารณาด้วยเหตุและผลไม่ถือ

มงคลตื่นข่าวพระองค์สอนว่าความสุข และความทุกข์ของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระท�าไม่มีใคร

เป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้น
6

 กิจกรรมการเผยเเผ่พุทธธรรม ท่ีตรวจสอบพบว่าในปัจจุบัน นั้นคือ การใช้ส่ือจากพุทธศิลป์ หรือ

ธรรมชาติ หลักธรรม เเละพระสงฆ์ ผ่านภาพถ่ายใช้ในการเผยเเผ่ ซึ่งการจะปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นก่อนนั้น 

ก็ใช้วธิกีารถ่ายภาพเสรมิเรือ่งราวเนือ้หาธรรมะ ซึง่เผยแผ่พระพทุธศาสนานัน้มุง่หมายหลกัธรรมให้ปรากฏ

แก่ชาวโลก เสริมสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัย โดยเร่ิมจากหลักการแนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

ซึง่เป็นหน้าทีโ่ดยตรงของพทุธบรษิทัท้ัง ๔ โดยยดึหลกัการทีพ่ระพทุธเจ้าทรงให้แนวทางไว้ มพีระพทุธพจน์

ตอนหนึง่ ทีพ่ระพทุธองค์ส่งพระสาวกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาคร้ังแรกว่า “ภกิษทุัง้หลายจงเทีย่วไป

สู่ที่จาริก เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลกเพ่ือประโยชน์ 

เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย” นี้คือเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการ 

เผยแผ่ธรรม
7
 ในด้านการถ่ายภาพ ในการสร้างความศรัทธาที่สามารถสื่อถึงคุณค่าของพระรัตนตรัย เเละ

หลักธรรมของพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบัน มีค�าสอนของพระพุทธศาสนาปรากฏบนโลกไซเบอร์มากข้ึนใน 

หลากหลายรูปแบบ แม้แต่หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาก็มีพระไตรปิฎกฉบับออนไลน์ มีเว็บไซต์ 

อธบิายค�าสอนทางศาสนาเผยแผ่ทางอนิเทอร์เน็ตจ�านวนมาก อาจกล่าวได้ว่าศาสนาพทุธในปัจจบุนัถกูบบี

ให้ปรับตัวเข้าหามวลชน เป็นศาสนาเพื่อมวลชนมากขึ้น
8

 4
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร,์ (กรุงเทพมหานคร:  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๐๗.

 5
 พระครูปลัดวิสุทธ์ิ คุตฺตชโย, คู่มือการศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬอภิธรรมิกตรี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  

ธนาเพรส จ�ากัด [Tana Press Co.,Ltd], ๒๕๖๔), หน้า ๖๔.

 6
 วศิน อินทสระ, ศรัทธากับปัญญา, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๕๔), หน้า ๙๒-๑๐๑.

 7
 ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.

 8
 พระครูโฆฆิตสังฆพิทักษ์, “กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในสังคมปัจจุบัน”, วารสาร

วิชาการธรรมทรรศน,์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐), หน้า ๒๑๒ – ๒๑๓.
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 ดังนั้น ผู้วิจัยมุ่งค้นคว้าศึกษา และน�าเสนอความศรัทธาในพระรัตนตรัยในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

ผ่านการรับรู้ทางอายตนะ คือทางตา เเละทางใจ กระบวนการเทคนิคของช่างภาพในการสร้างศรัทธาใน 

พระรตันตรยัว่าสามารถสร้างศรทัธาได้จรงิหรือไม่ ภาพด้านไหนท�าให้ผู้พบเหน็ภาพเหล่านัน้เกดิศรัทธาได้

ขึ้นจริง และแนวทางการน�าเสนอเผยแพร่ภาพให้เกิดประโยชน์มากข้ึน โดยอ้างอิงอาศัยค้นหาทบทวน

วรรณกรรม คัมภีร์พระพุทธศาสนา ผลงานงานวิจัยรวมถึงประมวลผลแนวคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจาก

การสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตอบค�าถามวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพื่อศึกษาการสร้างศรัทธาผ่านการรับรู้ทางอายตนะ

 ๒.  เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายภาพเเละเทคนิคในการถ่ายภาพศิลปะของช่างภาพ 

 ๓.  เพื่อศึกษาเเนวทางการสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัยผ่านการถ่ายภาพ

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องอาศัยการลงภาคสนามสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังฝ่าย

บรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยอาศัยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์การถ่ายภาพ ในการสร้างความศรัทธา

ในพระรัตนตรัยในคัมภีร์พระพุทธศาสนาข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) เป็นเบื้องต้น ศึกษา 

ข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๐๐ คัมภีร์พระพุทธศาสนา ได้แก่  

พระไตรปิฎก อรรถกถา และงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือวิชาการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความ 

ศรทัธา การถ่ายภาพสร้างความศรทัธาในพระรตันตรยั และท�าการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) 

จากผู้ให้ข้อมลูส�าคญัและกลุม่เป้าหมายทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งในบทบาทของช่างภาพในเขตกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑล เพื่อเป็นข้อมูลเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยผู้วิจัย 

ได้ก�าหนดขั้นตอนวธิีการด�าเนินการวจิัย โดยวเิคราะห์ และจดัเรยีบเรยีงข้อมลูที่ได้มาจากคัมภีรพ์ระพุทธ-

ศาสนา ข้อมูลในชัน้ปฐมภมู ิทตุยิภูม ิเพือ่เป็นแนวทางในการจัดองค์ประกอบความส�าคญัของเเนวทางการ

สร้างศรัทธาในพระรัตนตรัย จากภการถ่ายภาพ ภาพถ่าย วีดีโอ วีดีทัศน์ รวมถึง สื่อออนไลน์ที่มีปรากฏ 

ก�าหนดกรอบแนวคดิ ปัญหา และวตัถปุระสงค์ในการวจัิยก�าหนดผู้ให้ข้อมลูส�าคญัช่างภาพ ๒ ส่วนทีอ่าศยั

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ก�าหนดเคร่ืองมือวิจัย และออกแบบค�าถามเพ่ือท�าการสัมภาษณ์  

ต่อจากนัน้จงึน�าไปตรวจสอบเครือ่งมอืการวจัิยโดยผู้เชีย่วชาญ ๓ รูป/คน ทีมี่ผลงานการถ่ายภาพ น�าเสนอ

ผลงานปรากฎต่อสื่ออย่างชัดเจน ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ และเก็บรวมรวบข้อมูลการสร้าง

ศรัทธาในพระรตันตรยัผ่านการรบัรูท้างอายตนะด้านต่าง ๆ  เพือ่น�ามาสรปุในบทที ่๔ รายงานผลการศกึษา

อภิปรายผลในบทที่ ๕ ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปผลการวิจัยเป็น 

องค์ความรู้ใหม่อย่างสมบูรณ์ และเสนอแนะผลที่ได้จากการวิจัย และเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
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ผลการวิจัย
 จากการศึกษาการสร้างศรัทธาผ่านการรับรู้ทางอายตนะที่มีผลต่อศรัทธา ผู้วิจัยมุ่งน�าเสนอศรัทธา 

คือ ความเชื่อในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ หรือเรียกว่าพระรัตนตรัย
9
 อันเป็นหัวใจส�าคัญของ

พระพทุธศาสนา การมีความเชือ่ในพระรตันตรยัพระรัตนตรยัอนัเป็นหลักใหญ่สามเส้า ทีช่าวพทุธพงึระลกึ

ตระหนักอยู่เสมอ คือ 

  ๑.  พุทธรัตนะ คือ ตถาคตโพธิสัทธา
10

 และอาคมสัทธา 

  ๒.  ธรรมรัตนะ คือ สัมปสาทสัทธา สัทธาญาณสัมปยุต
11

 กัมมสัทธา วิปากสัทธา
12

 

   และกัมมัสสกตาสัทธา 

  ๓.  สังฆรัตนะ คือ ปสาทสัทธา อจลนสัทธา เเละสัมปสาทลักขณสัทธา
13

 

 ความศรัทธาที่จะเกิดได้ต้องอาศัยอายตนะเป็นที่รับรู้ อายตนะคือการรับรู้ที่สัมพันธ์กันระหว่าง 

ตากบัรปู หกูบัเสยีง จมกูกบักลิน่ ลิน้กบัรส ใจกบัโผฏฐพัพะ ซึง่เป็นการรบัรูข้องมนษุย์มผีลต่อความต้องการ 

อารมณ์
14

 จิตใจ ซึ่งอายตนะที่มีผลต่อภาพถ่าย เกิดการรับรู้ได้
15

 มีความรู้สึก
16

 ผ่านรูปายตนะ (รูป)  

จกัขวายตนะ (ตา) และมนายตนะ (ใจ)
17

 ท่ีมีความสมัพันธ์กนัในการเหน็ภาพ ความสมัพนัธ์ระหว่างศรทัธา

กับอายตนะ มีทั้งด้านเข้าถึงธรรมและการรับรู้ทางตา อันเป็นทัศนานุตตริยะ
18

 ทางการได้ยินและทางใจ 

ซึ่งความศรัทธาอันจะเกิดได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการรับรู้ทางอายตนะ การรับรู้จะเกิดข้ึนต่อเมื่อมี

องค์ประกอบเกิดขึ้นครบทั้งสามอย่าง คือ อายตนะ อารมณ ์และวิญญาณภาวะนี้ในภาษาธรรมมีค�าเรียก

โดยเฉพาะว่า “ผัสสะ” หรือ “สัมผัส” แปลตามรูปศัพท์ว่า การกระทบ แต่มีความหมายทางธรรมว่า  

 9
 องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๓๑/๔๒๐.

 10
 องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๓/๗๔.

 11
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยายความ, หน้า ๕๙๔.

 12
 ส�.ส. (ไทย) ๑๖/๒๑/๒๘.

 13
 มิลินทปัญหา, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเป็นพระราชานุสรณ์ ในงานพระราชพิธ ี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด ์
พับลิซซิ่ง จ�ากัด มหาชน, ๒๕๓๙), หน้า ๕๒.

 14
 Feldman, M. P., Psychology in the Industrial Environment, (London: Butter Worth, 1994), 

p. 320.

 15
 พระอนรุทุธะและพระญาณธชนะ, อภธัิมมตัถสงัคหะและปรมตัถทปีน,ี พระคนัธสาราภวิงศ์ แปลและอธบิาย, 

พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประยูรสาส์ไทยการพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๗๔๙.

 16
 ส�.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๖.

 17
 พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจอาสภมหาเถร),  

พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ�ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๘๑๐.

 18
 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๑/๒๖๒, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๗๙/๓๑๖.
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การประจวบหรือบรรจบพร้อมกันแห่งอายตนะ อารมณ์ และวิญญาณ มโนสัมผัส จึงเกิดเป็นความศรัทธา 

กระบวนการสร้างศรัทธาผ่านการรับรู ้ทางอายตนะในทางพุทธศาสนานั้นตั้งแต่เริ่ม จนถึงจุดหมาย 

ปลายทาง ต้องมีศรัทธารวมอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งศรัทธาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท�าให้กระบวนการนั้นด�าเนิน 

ต่อไปได้ จึงอาจสรุปได้ว่า การปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาจะเดินไปได้ข้อธรรมอื่น ๆ จะเกิดขึ้นได้นั้น 

ต้องมีศรัทธาเป็นปัจจัยส่งเสริมผ่านอายตนะด้วยจึงจะเป็นไปได้ตลอดสาย บุคคลในโลกเป็นผู้ที่มีศรัทธา 

จะมีเหตุให้เกิดศรัทธาที่ต่างกันมีการถือเอาคุณสมบัติของศรัทธาต่าง ๆ กันมาเป็นเกณฑ ์ท�าให้คนเราเกิด

ศรทัธาของแต่ละบคุคลไม่เหมอืนกนั ในพระพุทธศาสนามกีระบวนการสร้างศรัทธา ผ่าน ๔ กระบวนการ
19

 

เเตกต่างกัน คือ

  ๑.  รปูประมาณ
20

 ผูถ้อืประมาณในรปู บคุคลทีม่องเหน็รปูร่างสวยงามทรวดทรงด ีอวยัวะสมส่วน 

ท่าทางสง่า สมบูรณ์พร้อม จึงชอบใจเลื่อมใส น้อมใจที่จะเชื่อถือ 

  ๒.  โฆษประมาณ
21

 ผู้ถือประมาณในเสียง บุคคลที่ได้ยินได้ฟังเสียงสรรเสริญ เกียรติคุณหรือ

เสียงพูดจาที่ไพเราะ จึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ 

  ๓.  ลูขประมาณ
22

 ผู้ถือประมาณในความคร่าหรือเศร้าหมอง บุคคลที่มองเห็นสิ่งของเครื่องใช้

ความเป็นอยู่ท่ีเศร้าหมองเช่น จีวรค�่าคร่าๆ เป็นต้น หรือมองเห็นการกระท�า ความประพฤติเคร่งครัด 

เข้มงวดขัดเกลาตน จึงชอบใจ เลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ 

  ๔.  ธรรมประมาณ
23

 ผู้ถือประมาณในธรรม บุคคลที่พิจารณาด้วยปัญญาเห็นสารธรรมหรือ 

การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา จึงชอบใจเลื่อมใส น้อมใจที่จะเชื่อถือ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย 

เน้นในรูปปมาณิกา ลูขัปปมาณิกา ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องทางตาที่จะเห็นภาพช่วยให้เกิดความศรัทธา 

เเละธัมมปมาณิกา ท่ีเกิดจากผู้พบเห็นภาพที่เเฝงไปด้วยปริศนาธรรม ที่เมื่อพบเห็นเเล้วเกิดศรัทธาน�าไป

ประพฤติปฏิบัติ จากภาพที่ปรากฏอันเป็นทัศนานุตริยะ เเละจากกัลยาณมิตร เเละการชักชวนรับฟังของ

บุคคลอื่นให้เห็นภาพทางตา ชวนให้เกิดความศรัทธาในพระรัตนตรัยผ่านการรับรูปทางใจ

 ภาพถ่ายที่มีคุณภาพดีแปลกตาน่าสนใจนั้นต้องใช้กระบวนการเทคนิคในการถ่ายท�า แต่ถ้าต้องการ

ให้ภาพนั้นมีคุณค่าทางใจแก่ผู้ท่ีได้พบเห็นด้วยแล้ว จ�าเป็นต้องใช้ศิลปะเข้าช่วย การถ่ายภาพเป็นศิลปะ

อย่างหน่ึงที่ใช้เป็นเครื่องแสดงออกหรือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ซึ่งใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ผลิตภาพ

ด้านอารมณ์ของศิลปินโดยอาศัยเเสงสีเเละเงา ผสมผสานกับวิธีการทางฟิสิกส์เเละเคมี ท�าให้เกิดการ

 19
 ดูรายละเอียดใน องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๘-๑๑๕.

 20
 ดูรายละเอียดใน ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๕๑-๖๑/๒๔๔-๒๔๔.

 21
 ดูรายละเอียดใน องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๘-๑๐๙.

 22
 องฺ.เอกฺก. (ไทย) ๒๐/๒๓๔/๓๐.

 23
 ดูรายละเอียดใน อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๗๒/๒๐๔-๒๐๕.
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ถ่ายทอดทางอารมณ์ ความรู้สึกเเละค่านิยมไปสู่ผู้พบเห็น
24

 การถ่ายภาพจึงเปรียบเป็นจุดพบกันระหว่าง

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การถ่ายภาพเพียงให้ติดเป็นภาพนั้นง่าย เพราะอุปกรณ์สมัยใหม่ได้พัฒนา

ก้าวหน้ามาก ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพมีระบบอัตโนมัติช่วยในการถ่ายภาพได้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย  

แต่การถ่ายภาพให้ได้เป็นภาพเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ ช่างภาพที่ดีที่จะถ่ายภาพให้เกิดศรัทธาได้

จะต้องมีสายตาที่เฉียบแหลม รู้จักค้นหามุมมองของภาพ สามารถจับอารมณ์ และความรู้สึกที่ดีของภาพ 

พร้อมกับรู้จักการจัดภาพอย่างมีศิลปะด้วยทฤษฎี
25

 เเละองค์ประกอบ คือ

  ๑. แสง
26

 (light) ท�าให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ หากไม่มีแสงเราก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้  

แสงจะประกอบด้วยคุณลักษณะที่ต่างกันไป สร้างความศรัทธาให้เกิดเเตกต่างกันไป

  ๒. สี
27

 ท่ีมคีวามหมาย สือ่ถึงอารมณ์ความรู้สกึ แสงและสมีผีลกระทบต่ออวยัวะในการมองเหน็

ของคนเรา และที่ส�าคัญนักจิตวิทยาที่ศึกษาโดยให้ความสนใจในปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับผลกระทบของสี 

ที่มีต่อจิตใจของมนุษย์สัญลักษณ์ของสีต่อการรับรู ้มีผลที่เกิดขึ้นของสีในแง่มุมของสุนทรียภาพแห่ง 

การเห็น ศรัทธาจะเพิ่มพูนขึ้นได้ ทางการสัมผัสรับรู้ทางตา (Impression – visually ทางการแสดงออก 

(ทางอารมณ์) (Expression – emotionally) ทางการประกอบสร้าง (ทางสัญลักษณ์) (Construction – 

symbolically) ผ่านทฤษฎีในการทสร้างองค์ประกอบของภาพด้วย

   ๑)  กฎสามส่วน (Rule Of Thirds)

   การจัดวางต�าแหน่งหลักของภาพถ่าย เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถท�าให้เกิดผลทางด้าน 

แนวความคิด และความรู้สึกได้ การวางต�าแหน่งท่ีเหมาะสมของจุดสนใจในภาพ เป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีส�าคัญ 

และที่นิยมกันโดยทั่วไปคือ กฎสามส่วน

   ๒) จุดตัด ๙ ช่อง
28

 (Sweet Spot) 

   เป็นการจดัภาพทีน่ยิมมากทีส่ดุ ภาพดมูชีวีติชวีา ไม่จืดชดื การจัดภาพโดยใช้กฎนีท้�าให้ภาพ

ดู เด่น ไม่อึดอัด ไม่แน่น หรือหลวมจนเกินไป นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่นนิยมจัดภาพ 

แบบนี้มาก

 24
 ณัฐวัฒน์ อุดมทรัพย์พงศ์, การถ่ายภาพบุคคล, (นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ�ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๕.

 25
 สุรเชษฐ์ น�้าทิพย์, Basic PORTRAIT Photo for Bginner พื้นฐานการถ่ายภาพบุคคลเชิงปฏิบัติ, 

(กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕.

 26
 อ�านวยพร บุญจรัส, The art of photography digital ศิลปะเเห่งการถ่ายภาพ, (กรุงเทพมหานคร:  

ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๖๑), หน้า ๘๖.

 27
 รศ.ดร.นคเรศ รังควัต, ถ่ายภาพให้มีพลัง YHE POWER OF IMAGE, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 

๒๕๖๒), หน้า ๗๑.

 28
 ดร.ชลิดา ทรงประสิทธิ์, THE PORTRAIT PHOTOGRARPHY ศิลปะการถ่ายภาพบุคคล, (กรุงเทพ- 

มหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐๔.
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   ๓) ความสมดุล (Balance)

   เป็นการจัดองค์ประกอบภาพเพ่ือให้ ภาพดูนิ่ง สง่างาม น่าศรัทธา คล้ายกับแบบเน้นด้วย 

รปูทรง แต่จะแสดงออกถงึความสมดลุ น่ิง ปลอดภยั ภาพลักษณะนีอ้าจจะดูธรรมดา ไม่สะดุดตาเท่าใดนกั 

แต่มีเสน่ห์ และความงามในตัว

   ๔) เส้นน�าสายตา (Leading Lines)

   สามารถบอกลักษณะโครงสร้างของภาพ เป็นตัวน�าสายตาไปสู่จุดเด่นหรือจุดสนใจของ

ภาพถ่าย เชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพท�าให้เกิดความเป็นเอกภาพและการเคลื่อนไหว

   ๕) การเน้นด้วยกรอบ (Frame)

   การประกอบภาพโดยการเพิ่มกรอบภาพให้เป็นฉากหน้าของภาพ จะช่วยสร้างความเด่น 

สะดดุตา ท�าให้ภาพภายในกรอบน่าสนใจขึน้ เช่น ช่องประตู หน้าต่าง ร้ัว กิง่ไม้ ฯลฯ และควรให้กรอบภาพ 

เหล่านี้มีน�้าหนักความเข้มของภาพให้มากกว่าภาพเรื่องราวที่อยู่ภายใน

 เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการสร้างภาพถ่ายที่ท�าให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย ผ่านพุทธศิลป์ ๆ 

หมายถึง ศิลปกรรมที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลค�าสอนของพระพุทธเจ้า ท้ังท่ีเป็น สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม 

และจิตรกรรม ศิลปกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ มีความหมาย ดังนี้

  ๑)  ประเภทจติรกรรม (painting) งานจิตรกรรมเป็นศลิปะท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวเกีย่วกับพระพุทธ-

ศาสนาโดยใช้สี และพื้นผิวต่าง ๆ คือ ศิลปะการเขียนภาพหรือวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก  

ภาพพระพุทธเจ้าปางต่าง ๆ เช่น ภาพปางสมาธิ ภาพปางอุ้มบาตร เป็นต้น เช่น การเขียน ภาพประกอบ

ค�าสอนทั้งในแผ่นผ้า แผ่นกระดาษ หรือบนฝาผนัง เป็นเรื่องพุทธประวัติ ชาดก ไตรภูมิ จักรวาล เพื่อให้

เกิดภาพชัดเจนระหว่างที่ฟังหรืออ่านพระธรรมค�าสอน ตลอดจนเรื่องราวทางศาสนา เพื่อให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เช่น การถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธศาสนาผ่านภาพเล่าเรื่อง 

พุทธประวัติที่แบ่งเป็นตอนต่าง ๆ โดยน�าภาพจินตนาการถึงเรื่องราวหรือ เหตุการณ์ส�าคัญในแต่ละตอน

มาถ่ายทอดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องราวที่ปรากฏในพระธรรมค�าสอน ท�าให้เกิดการจดจ�า  

และความประทับใจได้ดีกว่าการฟังหรืออ่านเพียงอย่างเดียว

  กล่าวได้ว่า ประเภทจิตรกรรมเป็นศิลปะท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผ่านภาพ

เล่าเรือ่งพทุธประวตัทิีแ่บ่งเป็นตอนต่าง ๆ  โดยน�าภาพจินตนาการถึงเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ ส�าคญัในแต่ละ

ตอนมาถ่ายทอดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องราวที่ปรากฏในพระธรรมค�าสอน

  ๒)  ประเภทประติมากรรม งานประติมากรรมที่แสดงออกในเชิงพุทธศิลป์เป็นการสื่อให้เกิด 

ความศรัทธาผ่านวัสดุต่าง ๆ ตามสมัยนิยม ทั้งแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ หรืองานปูนปั้น เป็นรูปเปรียบ

หรือองค์แทนพระพทุธเจ้า ท่ีเรยีกว่า “พระพทุธรปู” ท่านเรียกศลิปะประเภทนีโ้ดยเฉพาะว่า “ปฏมิากรรม” 

และเรียกพระพุทธรูปว่า “พระปฏิมากร” เช่นรูป และสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า มีความหมายถึงทุกสิ่ง
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ทีส่ร้างเพ่ือระลกึถงึสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพือ่เกดิความศรทัธา น�าไปสูก่ารประพฤตปิฏบิตัติามหลกั

พระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า เช่น พระพทุธรปู ซึง่มกีาร ถ่ายทอดรปูแบบตามคมัภร์ีมหาปรุสิลกัษณะ 

๓๒ ของมหาบุรุษผู้มีบุญญาธิการ แม้ว่าจะไม่ครบถ้วน ตามคัมภีร์ทั้งหมดแต่ได้แสดงถึงความสงบ  

ความเมตตา และความงามตามหลักสุนทรียะ ซ่ึงก่อให้เกิด ความเล่ือมใสศรัทธา เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยว  

พึ่งพา เพื่อน�าไปสู่หนทางพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ นอกจากนั้น สัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ เช่น ต้นโพธิ์ ดอกบัว 

สถูป ธรรมจักร รอยพระพุทธบาท แสดงถึงความหมาย และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
29

 

  ๓)  ประเภทสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง สัญลักษณ์ทางศาสนา  

เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า จะมีทั้งเจดีย์ อุโบสถ วิหารต่าง ๆ การสร้าง สถาปัตยกรรมแต่ละแห่งเพื่อเป็นที่

ประดิษฐานสัญลักษณ์แห่งพระพุทธเจ้า รวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเพื่อการบูชาสัญลักษณ์นั้น 

สถานท่ีนั้นจึงเปรียบเสมือนพาหะน�าคนไปสู่การพ้นทุกข์ ดั่งเรือส�าเภาท่ีล่องลอยอยู่ในล�านาวา น�าพา 

คนไปสู่ฝั่งพระนิพพาน หรือทางพ้นทุกข์ทั้งปวง ดังปรากฏ การจัดวางผังวัดส�าคัญ เช่น วัดพระแก้ว  

วัดพระธาตุล�าปางหลวง ท่ีจ�าลองเป็นจักรวาลหนึ่ง ภายในจักรวาลนั้นมีองค์ประกอบของเขาพระสุเมรุ

ศูนย์กลางจักรวาล คือ ต�าแหน่งที่ตั้งขององค์เจดีย์ ส่วนทวีปทั้ง ๔ ล้อมเขาพระสุเมรุนั้นเป็นวิหารตามทิศ

ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางมหานทีสีทันดร ลักษณะคล้ายเรือส�าเภาที่ล่องลอยอยู่กลางน�้า

 พุทธศิลป์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม สื่อพุทธธรรมสร้างศรัทธา เเละความงามของพุทธศิลป์ 

เเละงานศิลปะนั้นอาจเเบ่งเเยกออกเป็นระดับต่าง ๆ ตั้งเเต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงที่มีระบบระเบียบ

ซับซ้อน จากล�าดับข้ันตอนท่ีอยู่ในระดับความงามทั่วไป ซึ่งสามารถเรียนรู้เเละรับได้ทุกคน ซึ่งถือว่า 

เป็นความงามขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นมีประสบการณ์เรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ สร้างความคุ้นเคย จึงสามารถเกิด

ความศรัทธาซาบซึง่ในความงามของพทุธศลิป์นัน้ได้ เพือ่เป็นเเนวทางในการปฏบิตั ิเช่น ความเข้าในใจงาน

ศิลปะที่สร้างศรัทธา เเละการอนุรักษ์ จึงจ�าเป็นต้องกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยทฤษฎี คุณค่าเเละ

ศรัทธาความงามของงานพุทธศิลป์ไว้พอสังเขป เพื่อเป็นพื้นฐานในความเข้าใจคือ

  ๑)  ปรยิตั ิคอื การศกึษาทฤษฎต่ีาง ๆ  เกีย่วกบัพุทธศิลป์เพ่ือสร้างศรัทธา เช่น ในเร่ืองของรูปร่าง

รูปทรง ท่าทาง ลีลา การก�าเนินของเส้น อารมณ์ การรับรู้ หรือสุนทรียศาสตร์ในงานพุทธศิลป์ ในทาง 

พุทธศาสนา ปริยัติ หมายถึง การเล่าเรียนหลักธรรมในพระไตรปิฎก

  ๒)  ปฏิบัติ คือ การลงมือท�าจริง ในการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับพุทธศิลป์นั้น ๆ ในทาง 

พุทธศาสนา หมายถึง การประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรม หรือการน�าเอาหลักธรรมค�าสอนไปใช้หรือ 

ปฏิบัติตาม

 29
 พัชรินทร์ ศุขประมูล, วิเศษ เพชรประดับ และเมธินี จิระวัฒนา, รูปและสัญลักษณ์แห่งพระศากยพุทธ, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๓๒), หน้า ๕.
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  ๓)  ปฏิเวธ คือ การเข้าถึงคุณค่าหรือเเก่นเเท้ในงานพุทธศิลป์นั้น ๆ เพื่อเกิดศรัทธาน�ามาปฏิบัติ

ให้ได้ผล ซึ่งมีขั้นตอน เครื่องมือ หรือสื่อการเเสดงความรู้สึกอันจะน�าไปสู่ความเข้าใจในคุณค่าของงาน 

ศิลปะนั้น ในทางพุทธศาสนาหมายถึงการลุล่วงผลในระดับต่าง ๆ จนถึงการตรัสรู้

 ภาพถ่ายทีส่ร้างศรทัธาได้นัน้ ควรเป็นไปตามกระบวนการสือ่สารพุทธธรรม ซ่ึงเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น และ

ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎี หลักแนวคิด หัวข้อธรรม และการสื่อสารให้ถูกต้องตามกระบวนการ

เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล จึงต้องท�าความเข้าใจในองค์ประกอบของการส่ือสารพุทธธรรม ซ่ึงประกอบด้วย

ดังนี้
30

 

  ๑)  ผูส่้งสาร คอื กลุม่บุคคลผูเ้ริม่ต้นส่งสารไปให้อกีบคุคลหนึง่ หรอืเป็นผูส่้งสารผ่านช่องทางหนึง่

ไปยังผู้รับสาร ดังนั้นพฤติกรรมการสื่อสารจากภายใน เพ่ือจะให้ผู้รับสารด้วยรูปแบบใดก็ตามมีผล 

เป็นอย่างไร และผู้ส่งสารนั้นมีความส�าคัญในการน�าไปเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของตน ผู้ส่งสารในท่ีนี้

หมายถึง ช่างภาพ

  ๒)  สาร คือ เรื่องราวที่แสดงออกโดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ก็ตามที่สามารถท�าให้เกิด 

ความรู้ร่วมกนัได้ เเละเกดิศรัทธา หรอืเป็นสาระเกดิขึน้ต่อเมือ่ผูส่้งสารเกดิความคิดทีจ่ะถ่ายทอดความรูน้ัน้ 

ไปสู่การรับรับของผู้อ่ืน (ผู้รับสาร) หรือสารนี้อาจจะเป็นทั้งค�าพูด รูปภาพ ตัวหนังสือเครื่องหมาย และ

กิริยาท่าทางต่าง ๆ ในที่นี้หมายถึงรูปภาพ หรือภาพถ่าย

  ๓)  สื่อ คือ สิ่งท่ีท�าหน้าท่ี เป็นผู้น�าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ในที่นี้หมายถึงรูปภาพ  

การถ่ายภาพหรือพุทธศิลป์ ภาพธรรมทัศน์ เเละภาพพระสงฆ์

  ๔)  ผู้รับสาร คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้รับข้อมูล ความคิด ความรู้สึก ฯลฯ ท่ีผู้ส่งสารส่งมา  

โดยสามารถก�าหนดรู้และเข้าใจความหมาย เนื้อหาของสาร สาร คือภาพถ่ายสามารถเปลี่ยนบทบาท 

เป็นผู้ส่งสารได้

 ในกรณทีีผู่ร้บัสารมปีฏกิริยิาตอบสนองกลับไปสู่ผู้ชมภาพสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัยได้ ในส่วนของ

ภาพถ่ายที่สร้างศรัทธาในพุทธรัตนะนั้น ประกอบไปด้วย 

  ๑)  ภาพพทุธปฏมิา
31

 เป็นพทุธานุสตสิร้างศรทัธาให้พทุธศาสนกิชนได้ระลกึถึงพระองค์ ในรปูเเบบ 

ประตมิากรรมรปูเคารพเเละผสมผสานพทุธอริิยาบถตามเหตุการณ์ในพุทธประวติั ได้เเก่ นัง่ ยนื เดิน นอน 

รวมถึงการสื่อความหมายสัญลักษณ์ของเหตุกการในพุทธประวัติ ในรูปเเบบของปางต่าง ๆ

 30
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๗๘.

 31
 ศาสตราจารย์ ไขศรี ศรีอรุณ, พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในสยามประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท มติชน จ�ากัด (มหาชน), ๒๕๔๖, หน้า ๖-๗.
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  ๒) ภาพสังเวชนียสถาน
32

 เมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสถึงสถานที ่

เพื่อการระลึกถึงและเจริญในกุศลทั้งหลายให้กุลบุตรผู้ศรัทธาควรเห็น ได้แก่ สังเวชนียสถาน ๔ ต�าบล คือ

สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ผู้จาริกไปยังเจดีย์สถานด้วยความเลื่อมใส 

จักเข้าถึงโลกสวรรค์ได้ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา 

 พุทธธรรมกับพุทธศิลป์เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกัน ด้วยพุทธศิลป์ที่ช่างไทยได้สรรค์สร้างไว้ทั้งพระพุทธรูป 

จิตรกรรมตลอดจนสถาปัตยกรรมอย่างอาคารเจดีย์ และพระปรางค์ ล้วนมีนัยที่แสดงถึงพุทธธรรมของ 

องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไว้ด้วยทัง้สิน้ พอเป็นเคร่ืองยงัใจให้พุทธศาสนกิชนเกดิความเล่ือมใส เมือ่เราเข้าใจ

ถงึพทุธธรรมทีแ่ฝงไว้ตามงานพทุธศิลป์ของวดั ซ่ึงนอกจากจะพบความงามทางตาแล้วย่อมพบความสุขสงบ

ทางใจและความแจ่มใสทางปัญญาด้วย ตัวอย่างเช่น การสร้างพระพุทธรูปอันเป็นวัตถุท่ีแทนองค์สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งระลึกถึงพุทธคุณทั้งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ

พระพทุธรปูถือเป็นวตัถทุีส่ร้างอย่างวจิิตรด้วยภมูปัิญญาของช่างซึง่รงัสรรค์พระปฏมิาด้วยความรูส้ตปัิญญา 

และความศรัทธา ยามสบพระพักตร์แลเห็นสายพระเนตรที่เต็มไปด้วยความเมตตาและพระโอษฐ์ที่ยิ้ม 

อย่างผู้ไม่มีความทุกข์ในโลก น้อมให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสงบเย็น และความเลื่อมใสได้ นอกจาก 

ความงาม หรือพุทธศิลป์ท่ีปรากฏอยู่ท่ัวสรรพางค์องค์พระปฏิมาแล้ว พระพุทธรูปยังได้แฝงคติธรรมไว ้

อย่างแยบคายอีกด้วย ฉะนั้น ในส่วนของธรรมรัตนะ (ธรรมทัศน์) นั้น ผู้วิจัยได้สรุปภาพที่สื่อถึงพระธรรม 

คือ ภาพพุทธศิลป์ส่ือพุทธธรรม ได้เเก่ (๑) ธรรมจักร (๒) ดอกบัว
33

 (๓) ต้นโพธิ์
34

 (๔) ต้นสาละ  

(๕) ภาพจิตรกรรมสื่อธรรม (๖) ภาพปริศนาธรรม
35

 (๗) ภาพสัญลักษณ์ธรรม เนื่องจาก พระธรรมนั้น 

เป็นนามธรรม จึงต้องอาศัยรูปธรรม เช่น ภาพถ่ายเป็นตัวสื่อให้เข้าถึง

 ในส่วนของสังฆะรัตนะ
36

 ทางพระพุทธศาสนาเเบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ประเภท คือ พระอริยสงฆ์ 

เเละสมมติสงฆ์ พระอริยสงฆ์คือภิกษุผู้รู้เเจ้งธรรม ผู้ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรม 

สามารถขจดักเิลสตัณหาอปุาทานตามภมูชิัน้ของตนได้ ได้เเก่ พระโสดาบนั ถงึพระอรหนัต์ ส่วนสมมติสงฆ์ 

คือ ภิกษุผู้ได้รับการอุปสมบทถูกต้องตามพระธรรมวินัยเเล้วอุทิศตนเพื่อการศึกษา เเละปฏิบัติตาม 

พระธรรมวินัยตามความสารถของตน ภาพพระสงฆ์ที่สร้างศรัทธาได้นั้น เป็นภาพที่ประกอบด้วยความ

ส�ารวม มีมารยาทในการยืน เดิน นั่ง ของพระสงฆ์ผู้มีการศึกษา เเละปฏิบัติในเสขิยวัตรอันดีงาม

 32
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๔๑.

 33
 องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒.

 34
 พระธรรมปิก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพ- 

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓๖๐.

 35
 พระธรรมโกศาจารย์ พทุธทาสภกิข,ุ ภาพจติรกรรมในโรงมหรสพทางวญิญาณ, (กรงุเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๕๒), หน้า ๑.

 36
 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๓.
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 เเนวทางการสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัยได้ดีนั้น ต้องประกอบด้วย

 ๑) เจตนาต้องชัดเจน 

 การถ่ายภาพสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ต้องมีเจตนาของการส่งสาร คือ

ภาพถ่าย อันเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงไม่บิดเบือน เรื่องที่เสนอนั้นต้องเหมาะสมกับกาลเวลาแต่ในบางครั้ง

บางสถานการณ์ ช่างภาพอาจต้องต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่า บางเรื่องอาจไม่เหมาะสมกับเวลา อาจจะ 

ไม่เป็นที่ชอบใจของคนบางกลุ่มบางคน แต่เมื่อเสนอภาพนั้นไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้พบเห็น

 ๒) ภาพถ่ายที่ประทับใจ

 ภาพถ่ายท่ีประทับใจเมื่อพบเห็นเเล้วเกิดศรัทธาย่อมก่อให้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ช่วยให้เข้าถึง 

กลุม่คนได้อย่างไม่จ�ากดัเพศ ไม่จ�ากดัวยั สิง่ส�าคญัคือ การสานต่อให้ผูค้นได้น�าข้อธรรม ข้อคดิทีไ่ด้จากภาพ

ที่ได้ศึกษาจากสื่อทั้งหลายนั้น ไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผลจริงให้ชีวิตประจ�าวันแบบไม่จ�ากัดเวลา และสถานท่ี 

ดงันัน้ ถ้ามองย้อนกลบัไปในอดตีการสร้างศรทัธาในพระรัตนตรัยนัน้ต้องบรรยายธรรม น�าใบลานไปเทศน์

ด้วยจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือธรรมะ แต่ปัจจุบันสามารถท�าได้ด้วยเทคโนโลยีทางโทรศัพท์มือถือ 

กล้องถ่ายรูป ช่วยให้ธรรมะใกล้มือ ใกล้ตัว ใกล้ใจ สามารถน�ามาประยุกต์เผยแพร่ เป็นเครื่องมือสืบสาน

พุทธศาสนาไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป

 ๓) เเฝงด้วยเนื้อหาสาระธรรมโดดเด่น เข้าใจเข้าถึงได้ง่าย

 มีการโพสต์เนื้อหาทางธรรมะที่สั้น ๆ แต่อธิบายความหมายได้อย่างชัดเจนบนรูปภาพ มีเร่ืองราว

ประกอบท�าให้น่าสนใจ ท�าให้สะดุดตา ดึงดูดความสนใจผู้ที่ดูผ่าน ๆ แล้วเกิดสนใจที่จะอ่านเนื้อหา และมี

ใจความของข้อความสั้น ๆ อยู่ในรูปด้วย ถ้าหากจ�าเป็นต้องใส่เนื้อหาที่ยาว ก็ควรใส่ข้างล่างภาพ ส่วนทาง

ด้านข้อความไม่ควรจะเป็นการสอนทีม่เีนือ้หาหนกัเกนิไป แต่ควรจะเป็นเนือ้หาธรรมะ ท่ีอ่านแล้วเพลินไป

กับเรื่องที่อ่าน พออ่านแล้วอยากติดตามเรื่องใหม่ๆที่จะน�าเสนอ เนื้อหาการโพสต์ เป็นธรรมะที่เกี่ยวข้อง

กับชีวิตประจ�าวัน ตัวอย่างเหตุการณ์ ข้อความธรรมะที่โดนใจ หัวข้อธรรมะที่น�ามาเสนอ อาจจะไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นหวัข้อท่ีใหม่เสมอ แต่เปลีย่นมมุมองในการน�าเสนอ เพ่ืออธบิายหวัข้อธรรมะนัน้ไปเรือ่ย ๆ  ไม่จ�าเป็น

ต้องจบในโพสต์เดียว เปรียบเหมือนธรรมะที่ส่งถึงหน้าบ้าน โดยจะน�าสื่อเหล่าน้ีมาใช้ในทางที่ประโยชน์  

ถ้าทกุคนช่วยกนัดแูลช่วยกนัส่งเสรมิพระพทุธศาสนาในทางทดีีงาม ภาพถ่ายมากมายทีป่ระกอบด้วยค�าคม

ข้อคิด ก็เป็นอีกแรงหนึ่งของการขับเคลื่อนของการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และมั่นคงถาวร 

ต่อไป จนสามารถน้อมใจไปสู่พระรัตนตรัย น�าค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบัติให้เข้า

กับยุคกับสมัยในโลกปัจจุบันอย่างมีความสุขได้ สุขทั้งภายนอก สุขทั้งภายในซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงและ

ยั่งยืน
37

 เป็นประเด็นที่ส�าคัญในทางพระพุทธศาสนา ภาพที่เราเห็นท�าให้เราเกิดปสาทะก่อน คือมีความ

 37
 สัมภาษณ์ พระมงคลวชิรากร, ผู ้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เลขานุการเจ้าอาวาส 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม,วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.
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เลื่อมใสเป็นเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นภาพพระพุทธปฏิมาก็ดี ภาพศาสนสถานหรือภาพสถาปัตยกรรมต่าง ๆ 

ในทางพระพุทธศาสนาก็ดี
38

 ก็สามารถท�าให้เกิดศรัทธาในพุทธรัตนะ เป็นการคิดในสิ่งที่ดีงาม คือ 

  ๑. สื่อสารภาพที่ดี 

  ๒. หลีกเลี่ยงภาพที่เสื่อม 

  ๓. ขวนขวายหาวิธีสร้างสรรค์ภาพให้ไปสู่สังคมคนรุ่นใหม่ให้ได้
39

 ภาพถ่ายที่สร้างศรัทธาได้นั้นประกอบด้วยลักษณะดี ๓ คือ 

  ๑) มีสาระที่ดี คือตัวเนื้อหาธรรมะถูกต้อง ถูกใจ สมสมัยและได้ประโยชน์สาหรับผู้พบเห็น

  ๒) เป็นสื่อที่ดี หมายถึงวิธีการน�าเสนอที่ตรงเป้าหมาย เข้าใจง่าย

  ๓) มกีารถ่ายภาพทีด่ ีหมายเอาตวัผู้เป็นช่างภาพจ�าต้องเป็นผู้รู้ดี มคีวามช�านาญในการถ่ายภาพ 

เป็นต้น 

 ทัง้ ๓ นีจ้ะน�าไปสูผ่ลสมัฤทธิท์ีพ่งึปรารถนาในการทีจ่ะเกดิความเชือ่ความเล่ือมใส ซ่ึงคนในโลกผู้ถอื

เอาคุณสมบัติต่าง ๆ กัน เป็นเครื่องวัดในการที่จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใส ผ่านองค์ประกอบของภาพ 

เเละเทคนคิของคนทีถ่่ายภาพสือ่ไปถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า เทคนคิการถ่ายภาพในทางพระพุทธศาสนา 

มีความเป็นเลิศอยู่ประการหน่ึงคือด้วยพุทธศิลป์ก็ตามหรือว่าสถาปัตยกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็ตาม 

มคีวามงามทัง้งามนอกงามในอยูแ่ล้ว งามข้างนอกคอืสมัผสัเห็นด้วยตา เมือ่บคุคลได้เข้าไปสมัผสัความงาม

ภายใน ได้ท่านผู้รู้ให้ความหมายนิยามนี้ ยิ่งงามเข้าไปใหญ่ อยากที่น�าเสนอมุมนี้ เสนอภาพนี้ให้คนเห็น 

ในมุมที่มันแฝงไปด้วยปริศนาธรรม เทคนิคการถ่ายภาพท่ีส�าคัญอีกประการก็คือ สามารถน�าธรรมะใน 

องค์ประกอบของภาพนั้น ๆ มาน�าเสนอเพื่อให้คนเข้าถึงธรรมะให้ได้ เทคนิคการถ่ายภาพท่ีสร้างศรัทธา 

ต่อพระรัตนตรัย ประการแรกผู้ถ่ายภาพต้องมีศรัทธาที่ดี ประการที่สองต้องคิดต่อไปว่า เราจะสื่อภาพน้ี

ต่อไปให้กับคนอื่นได้อย่างไร ให้เขามองเห็นแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้นในพระพุทธศาสนา  

หลังจากนั้นไปค่อยเข้าสู่กระบวนการโปรเซสบันทึกภาพถ่าย โดยสรุปแล้วว่า เทคนิคในเบื้องต้นคือม ี

สมัมาทฏิฐทิีด่ก่ีอน จากนัน้ค่อยใช้ความละเอยีดและความประณตีในการจัดองค์ประกอบบนัทกึภาพลงไป 

สิง่ทีข่าดไม่ได้คอืเจตนาทีด่ ีความคดิสร้างสรรค์ บวกกบัคติธรรมะทีส่อดคล้องกบัภาพส่ือสารออกไปให้คน

ได้พบได้เห็นเข้าใจถึงเจตนาที่ดีของผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ภาพถ่ายมีอิทธิพลท�าให้เกิดศรัทธาต่อผู้พบเห็นได้

  ๑) สันทัสสนา เห็นกับตา การเผยแผ่ธรรมธรรมในโลกนี้มีคนดีและคนชั่ว ดีเพราะอะไร 

เพราะกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ คนชั่วเพราะ โลภะ โทสะ โมหะ ธรรมภาคปฏิบัติ คือ  

 38
 สัมภาษณ์ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เลขานุการ

คณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.

 39
 สัมภาษณ์ พระเอกชัย อรินฺทโม, ผู้ก่อตั้ง Dhamma on Lens และ Graphic งานวัดเพื่อพัฒนาการท�าสื่อทาง

พระพุทธศาสนา วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.
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อริยสัจ ๔ สามารถใช้ศิลปะการถ่ายภาพประยุกต์ได้เพื่อสื่อถึงธรรมที่อยู่ในภาพได้ด้วยการรับรู้อายตนะ

ทางตา สื่ออารมณ์ถึงใจ

  ๒) สมาทปนา ชวนให้ปฏบิตั ิคอื เมือ่ผูพ้บเหน็ภาพเกดิความศรทัธาซาบซึง้ในคณุค่า เหน็สมจรงิ 

จนยอมรับอยากลงมือท�า หรือน�าข้อปฏิบัติหลักธรรมจากภาพที่สื่อไปปฏิบัติ 

  ๓) สมุตเตชนา เร้าให้กล้า คือ ปลุกใจให้คึกคัก เกิดความกระตือรือร้นมีกาลังใจแข็งขัน มั่นใจ

ที่จะท�าให้ส�าเร็จ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตผ่านการถ่ายภาพก็ต้องปลุกเร้าให้ผู้รับสาร

เกิดความเชื่อมั่น 

  ๔) สัมปหังสนา ปลุกให้ร่าเริง คือ ภาพบางภาพที่ท�าบรรยากาศให้สนุกสดชื่น แจ่มใสเบิกบาน

ใจให้ผู้พบเห็นแช่มชื่น มีความหวัง มองเห็นผลดี และทางส�าเร็จ ในโลกไซเบอร์ แม้ว่าช่างภาพ และ 

ผู้รับสารจะไม่ได้อยู่ต่อหน้า แต่การสื่อสารต้องใช้บรรยากาศ คือ ท�าให้ภาพนั้นออกมาดูสวยน่าเพลิดเพลิน 

สร้างศรัทธาต่อผู้พบเห็นได้
40

 ภาพถ่ายมีอิทธิพลท�าให้เกิดปสาทะก่อน คือมีความเล่ือมใสเป็นเบื้องต้น ภาพที่เราเห็นไม่ว่า 

จะเป็นภาพพระพุทธปฏิมาก็ดี ภาพศาสนสถานหรือภาพสถาปัตยกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาก็ดี 

ถ้าเรามองความเป็นพระรัตนตรัยก็มีท้ังพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ การถ่ายภาพเพื่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาชื่อว่าสามารถสร้างฐานเป็นเบื้องต้น เพ่ือเป็นสะพานน�าสู่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นและ 

ก็มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย ท่ีภาษาพระกล่าวว่า อจลศรัทธา ศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลนเพราะมี

ภาพท่ีปรากฏโดยเฉพาะอย่างย่ิงในพระรัตนตรัย ภาพอะไรที่ท�าให้เรามีคติ มีแรงดึงดูดเข้าไปในสิ่งนั้น ๆ 

เราถ่ายภาพเพื่อสื่อถึงความสงบ ความเบ่งบานวิถีชีวิตของผู้คน มองเห็นความยากล�าบากความสุขหรือ

ความทุกข์ ก็จะสอดคล้องไปทางหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาได้ การเรียนรู้ถึงความสุขความทุกข ์

ความเป็นอยูเ่หล่านีก้ส็มัพนัธ์กนั คนได้มองเห็นว่ามข้ีอคดิหรอืคตใินการปฏบิตัใินทางท่ีดี หลกีเยีย่มในทาง

ที่ไม่ชอบเป็นอกุศลได้เช่นกัน ดังนั้น การถ่ายภาพจึงสามารถสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัยได้เป็นเบื้องต้น 

เพื่อน�าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อเป็นหนทางของ

การหลดุพ้นแท้จริง ภาพของช่างภาพทีแ่ฝงไปด้วยธรรมะ เมือ่ส่ือสารไปถงึผู้พบเหน็ยิง่เกดิความประทบัใจ 

อยากจะมากราบไหว้ขอพร เพราะพระพทุธศาสนาในโลกปัจจุบนันี ้ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยอยูก่บัความเชือ่

ความศรัทธาเป็นแน่แท้ ดังนั้นแล้ว ภาพถ่ายก็สามารถสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัยได้ ภาพถ่ายที่ประกอบ

ไปด้วยธรรมะศิลปะสร้างสรรค์ต่อสังคมในปัจจุบัน ภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนาสามารถสร้างศรัทธาใน

พระรัตนตรัยได้ สมมุติว่าเราเห็นภาพพระสงฆ์ส�ารวมกิริยาอาการแบบสง่าเดินบิณฑบาต แล้วก็เห็นมีโยม

 40
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย จ�ากัด, ๒๕๕๖), 

หน้า ๔๖.
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ก�าลงัใส่บาตรอยู ่เราถ่ายภาพนัน้มาเผยแพร่ออกไป ท�าให้ผู้ได้เห็นวฒันธรรมประเพณทีีดี่งามของชาวพุทธ 

เป็นการส่งเสริม ช่วยค�้าจุนพระพุทธศาสนา ซึ่งแบบนี้หาที่อื่นไม่ได้ คนมีศรัทธาอยู่แล้วก็ยิ่งมีศรัทธา 

เพิม่มากขึน้ หรอืแม้กระทัง่ผูท้ีไ่ม่มศีรทัธาเมือ่เหน็ภาพทีป่ระกอบไปด้วยคณุธรรมเชงิพุทธ สามารถโน้มน้าว

จิตใจของเขาให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้

สรุป
 เเนวทางการเผยเเผ่ภาพสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัยในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์  

ที่มีคนใช้กันเป็นจ�านวนมากทุกเพศทุกวัย ได้เปลี่ยนวิธีชีวิตผู้คนในการติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันข้อมูล  

และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังจะเห็นได้ว่ามีเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตจ�านวนมากที่ให้บริการในลักษณะนี้ 

อาทิเช่น Twitter, YouTube, SlideShare และ Flickr เป็นต้น ล้วนเป็นช่องทางในการน�าเสนอภาพถ่าย

เป็นเเนวทางการสร้างศรัทธาในพระรัตนะได้ เเละมีประเด็นที่น่าสนใจ ในการน�าเสนอภาพที่มีคุณค่า เเละ

ความส�าคัญ คือ

  ๑)  เป็นเครื่องมือในการสร้างศรัทธาเเก่พุทธศาสนิกชนได้ จะเห็นว่า พุทธรูป พุทธปฏิมา  

เป็นสัญลักษณ์สร้างศรัทธาท่ีส�าคัญเนื่องจากเป็นตัวเเทนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงช่างภาพถ่ายภาพออกมา 

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสว่างความสงบ ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานของพระพุทธเจ้าให้เป็น 

รูปธรรม เมื่อพุทธศาสนิกชนซึ่งจะมีความทุกข์หรือไม่ก็ตาม ได้มีโอกาสได้ไหว บูชา หรือพบเห็นภาพ 

จะสามารถรับรู้ เเละสัมผัสถึงคุณค่าทางจิตใจ อันจะท�าให้ความศรัทธาในพระรัตนตรัยมั่นคงมากยิ่งขึ้น

  ๒)  เป็นเครื่องมือในการสร้างเเรงจูงใจในการประกอบกุศลธรรม 

  ๓)  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน เช่น ภาพถ่ายที่ติดตามบ้าน ติดที่รถ หรือ

เป็นรูปเเบบของพระเครื่องติดตัวเป็นเครื่องมือในการสร้างก�าลังใจเเละความอบอุ่นใจต่อการด�าเนินชีวิต 

เเละการงาน 

  ๔)  เป็นสื่อธรรมที่สะท้อนประวัติความเป็นมา ทั้งในด้านสถานที่ เรื่องราว ประวัติศาสตร์ เเละ

สะท้อนศลิปวฒันธรรม มจีดุเด่นในด้านวฒันธรรม ศลิปกรรม เเละจติรกรรมต่างกัน เป็นเเนวทางให้ศรัทธา

ในพระรัตนตรัย 

  ๕)  เป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยโดยการระลึกแบบพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติสังฆานุสสติ

เป็นบาทฐานในการปฏิบัติ ย่อมมีอานิสงส์เป็นผู้ที่มีความเคารพ ย�าเกรงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ย่อมบรรลุถึงซึ่งความไพบูลย์ด้วยสติ ไพบูลย์ด้วยปัญญาไพบูลย์ด้วยด้วยบุญ เป็นผู้มากไปด้วยปีติและ

ปราโมทย์ เป็นผู้ก�าจัดเสียได้ซึ่งโทษภัยอันน่ากลัว ย่อมได้ความมั่นใจว่าอยู่ร่วมกับพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ถึงคราวที่ประจวบเข้ากับสิ่งที่จะพึงล่วงละเมิด หิริและโอตตัปปะย่อมปรากฏเป็นเสมือน 

พระรัตนตรัยอยู่ต่อหน้า
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ข้อเสนอแนะ
 ในการเผยเเผ่พุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน มีช่องทางการกระท�าได้หลายรูปเเบบไม่ว่าจะเป็นการ

เผยเเผ่ในรูปเเบบของหนังสือ โซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ วารสาร การถ่ายธรรมเป็นสารคดี การท�าคลิป 

หนงัสอืพมิพ์ หรอืการถ่ายภาพ ซึง่การเผยเเผ่พุทธศาสนาไม่ได้มเีพียงการเข้าวดัฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างเดียว 

โดยช่างภาพ สามารถใช้ภาพถ่ายในการเผยเเผ่พุทธศาสนาได้อย่างหลากหรายรูปเเบบ ท�าให้เห็นว่า 

ช่างภาพเป็นบุคคลผู้มีความส�าคัญ หากมีการศึกษาถึงช่างภาพ ผู้สามารถสร้างส่ือสร้างภาพ ผลิตส่ือ  

ผลติภาพ เกีย่วกับพทุธรตันะ ธรรมรตันะ สงัฆรัตนะท่ีดีได้ จะสามารถผลิตส่ือท่ีสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัย

ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ข้อเสนอเเนะการวิจัยครั้งต่อไป
  ๑.  ศึกษาพุทธศิลป์ในการสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัย

  ๒.  ศกึษาเปรียบเทยีบพทุธวธีิการสอนของพระพทุธเจ้าในอดตี กบัการเผยเเผ่ศาสนาในปัจจบุนั

  ๓.  ศึกษาการถ่ายภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
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