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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ทางด้ า นการถ่ า ยภาพและเรื่ อ งราวของ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมวิ ถี พุ ท ธในต� ำ บลปากน�้ ำ โพ จั ง หวั ด นครสวรรค์ เพื่ อ สร้ า งภาพถ่ า ยตามแนวความคิ ด
ความสามัคคีในหมู่คณะ และจัดแสดงงานต่อสาธารณะสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของความ
สามั ค คี ใ นหมู ่ ค ณะ ตามแบบศิ ล ปวั ฒ นธรรมวิ ถี ช าวไทยพุ ท ธ และเพื่ อ จั ด เสวนาวิ ช าการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้การภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ ต�ำบลปากน�้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
ภายใต้แนวความคิดความสามัคคีในหมู่คณะ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เน้นกลุ่มเป้าหมายในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม การออกแบบกราฟิก เข้าร่วมโดยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน
200 คน ผลการวิจัยพบว่า
ด้านศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพและเรื่องราวของวิถีพุทธในต�ำบลปากน�้ำโพ ได้รับการ
กล่อมเกลาจากค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาวิถีวัฒนธรรมของปากน�้ำโพ สามารถด�ำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
เหมาะสม คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง และการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ท�ำให้มีความสุข ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้
คนรอบข้ า งและสั ง คมมี ค วามสุ ข ไปพร้ อ มกั น การสร้ า งภาพถ่ า ยตามแนวความคิ ด ความสามั ค คี
ในหมู ่ ค ณะ ผู ้ วิ จั ย แบ่ ง สถานที่ แ ละกิ จ กรรมในการถ่ า ยภาพเป็ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั น ส� ำ คั ญ
ทางพระพุ ท ธศาสนา เป็ น กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวิ ถี ชี วิ ต ปกติ ข องคนปากน�้ ำ โพ จากนั้ น จึ ง ด� ำ เนิ น การ
ถ่ายภาพ จากนั้นจึงมาคัดเลือกภาพให้เหลือ 30 ภาพ และน�ำมาแสดงผลงานภาพถ่าย และจัดเสวนาวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ ต�ำบลปากน�้ำโพ จังหวัด
นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใช้หลักการด้านอารมณ์ความรู้สึก ของตนเองเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ผลงานภาพถ่ายฯ ซึ่งในผลงานภาพถ่ายทุกภาพให้อารมณ์และความรู้สึกที่ต่างกัน และเกิดขึ้นในกิจกรรมที่
แตกต่างกัน โดยสามารถรับรู้ถึงสุนทรียรสด้านการด�ำเนินชีวิตด้วยความสงบสุข และความสามัคคีในหมู่คณะ
ซึ่งตรงกับแนวความคิดที่ผู้จัดท�ำโครงการได้ก�ำหนดไว้ เพราะในผลงานภาพถ่ายแต่ละภาพจะประกอบ
ไปด้วยภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประเพณี วัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดความสามัคคีที่คนในชุมชนปากน�้ำโพ
มาร่วมกันสืบทอด ทั้งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง และความสามัคคีที่เกิดจากการด�ำเนินชีวิต
ในชุมชน แบบอย่างในการด�ำเนินชีวิตที่ส�ำคัญของคนในชุมชนปากน�้ำโพ ได้แก่ การด�ำเนินชีวิตตามรอย
วิถีพุทธ และแบบอย่างด้านความสามัคคี วิถีชีวิตของชาวปากน�้ำโพได้รับการกล่อมเกลาจากค�ำสอนของ
กระแสวัฒนธรรม
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พระพุทธศาสนา ท�ำให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้แก่การใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ ท�ำให้ตนเอง
และคนรอบข้างมีความสุขพร้อมกันไปด้วย
ค�ำส�ำคัญ : ภาพถ่าย วิถีพุทธ ความสุข ความสามัคคี ปากน�้ำโพ
Abstact
This research has objectives to study and gather information of photography and art
and cultural aspects of Buddhism thought in Paknumpo district, Nakhon Sawan province
in order to create photographs showing the harmony of the community and to organize
an exhibition to public. This initiative will raise awareness of the importance of harmony
in the art and cultural aspects of Buddhism thought from the community. This study will
also lead to organizing of a seminar in order to exchange the knowledge of photographing
the beauty of the Buddhist Thais residing in Paknumpo district, Nakhon Sawan province.
The research will be carried out under the concept of harmony within a group consisting
of professors, students and interested public especially those who are specialized in mass
communication, arts and graphic design. The target group consists of 200 individuals.
According to the results of the study and gathering information of photography and
art and cultural aspects of Buddhism thought in Paknumpo district, it is found that the
community has been instructed by the Buddhism teaching and they lead an appropriate
and happy life and, at the same time, they also help the others happy and create a happy
society as well. In creating photographs showing the harmony of the community, the
researcher divided the locations and activities into religious activities which occured in the
way of life of the Paknumpo residents. Then we commenced the shooting session and
selected the 30 best photographs. After that, we organized an exhibition of our photographs
and a seminar in order to exchange the knowledge of photographing the beauty of the
Buddhist Thais residing in Paknumpo district, Nakhon Sawan province. The participants
evaluated the photographs based on their feeling. Each single photograph gives different
emotion and feeling to the viewers and it was shot in a different circumstances. The
participants are able to feel the aesthetics of a peaceful and harmonious way of life of the
community which matched the concept of the project organizer. Each photograph was shot
during different cultural activities which brought harmony to the community of Paknumpo
district. Some activities are directly related to Buddhism and other are related to the way of
life of the community. The lifestyle of Paknumpo community is a good example of a way of
life according to Buddhism thought and harmony. The Pak Nam Pho community has been
instructed by the Buddhism teaching which leads them to have an appropriate, happy and
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pure life and, at the same time, they also help the others happy.
Keywords : photograph, Buddhism thought, happiness, harmony, Paknumpo
บทน�ำ

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่กล่าวถึง การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจ
ในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีล่ ดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11) หน้าทีแ่ ละ
ความสามัคคีในหมูค่ ณะเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศในขับเคลือ่ นภารกิจของประเทศให้สำ� เร็จลุลว่ ง
ตรงตามเป้าหมายได้ในทุกระดับ การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงามของท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ต่อการพัฒนาจิตใจคนในสังคม และยังสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทีว่ า่ ด้วยส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของท้องถิน่ (แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 3 ปี
2558-2560) และสอดคล้องกับโจทย์วจิ ยั ทีว่ า่ การสร้างสรรค์ศลิ ปกรรมเชิงวิชาการเพือ่ สร้างสุนทรียรส อันจะน�ำ
ไปสูก่ ารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย (กรอบการวิจยั ประจ�ำปีงบประมาณ 2558)
สั ง คมในปั จ จุ บั น จ� ำ นวนประชากรของประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น เกิ ด การแข่ ง ขั น ทางด้ า นการท� ำ งาน
เพื่อหาเลี้ยงชีพ ซึ่งอาจจะท�ำให้คนในชุมชนเริ่มเกิดความห่างเหินต่อกัน เมื่อต่างคนก็มุ่งแต่จะพัฒนาหน้าที่
การงานจนเริม่ ห่างไกลจากศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทปี่ ฏิบตั สิ บื ทอดกันมา ซึง่ อาจจะก่อให้เกิด
ความแตกแยกซึง่ เป็นผลเสียต่อสังคมในระดับชุมชน ระดับอ�ำเภอ จนถึงในระดับประเทศชาติได้ และเนือ่ งจาก
ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังเป็นสิ่งที่ก�ำหนดแบบอย่างในการใช้ชีวิต
ของคนในชุมชน การด�ำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข ศิลปวัฒนธรรมยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราว
ความเชือ่ ในเรือ่ งต่างๆ ในอดีตของคนรุน่ เก่าสูร่ นุ่ ใหม่ เช่น เรือ่ งของศาสนา ความเชือ่ ในเรือ่ งเทพเจ้า สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ศิลปวัฒนธรรมยังสือ่ ถึงความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิน่ ให้กบั บุคคลอืน่ ได้รบั รู้
ด้วยเหตุขา้ งต้นผูว้ จิ ยั เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะสร้างงานภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถชี าวไทย
พุทธต�ำบลปากน�ำ้ โพ จังหวัดนครสวรรค์ เพือ่ การสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ตี อ่ ชุมชนทีส่ ะท้อนถึงหน้าทีแ่ ละธรรมเนียม
ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และหมู่คณะ เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็นภาพถ่าย
ได้ตระหนักถึงวิถชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ งี ามสืบทอดจากอดีตและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบนั อันเป็นเหตุให้บคุ คล
ในสังคมสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพและเรื่องราวของ ศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธในต�ำบล
ปากน�ำ้ โพ อ�ำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
2. เพือ่ สร้างภาพถ่ายตามแนวความคิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ และจัดแสดงงานต่อสาธารณะ สร้างความ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของความสามัคคีในหมูค่ ณะ ตามแบบศิลปวัฒนธรรมวิถชี าวไทยพุทธ
กระแสวัฒนธรรม
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3. จัดเสวนาวิชาการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถชี าวไทยพุทธ ต�ำบล
ปากน�ำ้ โพ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวความคิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ และประเมินผลสรุปการจัดกิจกรรม
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
1. สามารถรับรูถ้ งึ เรือ่ งราวและแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานภาพถ่ายทีส่ ง่ ผลต่อการสือ่ ความหมาย
รวมถึงการถ่ายทอดเรือ่ งราวตามแนวความคิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
2. ได้ผลงานที่แสดงออกถึงภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ ต�ำบลปากน�้ำโพ
จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้เรือ่ งราวตามแนวความคิดความสามัคคี ส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี สร้างจิตส�ำนึกทีด่ ี
และภาคภูมใิ จต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ
3. สูจบิ ตั รทีร่ วบรวมผลงานตามแนวความคิด ขัน้ ตอนในการพัฒนาผลงาน
4. ได้เสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ
ต�ำบลปากน�ำ้ โพ จังหวัดนครสวรรค์ และผลสรุปการจัดกิจกรรม
5. ได้องค์ความรูด้ า้ นศิลปะการถ่ายภาพเรือ่ งของมุมกล้อง การให้แสง การปรับตัง้ ค่ากล้อง
วิธดี ำ� เนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิจยั โดยแบ่ง เป็น 3 ขัน้ ตอนคือ
1. การศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพและเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธในต�ำบล
ปากน�ำ้ โพ อ�ำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดแผนด�ำเนินงานวิจยั ไว้ดงั นี้
โดยศึกษาภาคสนาม (Field Study) ในชุมชนทีเ่ ป็นพืน้ ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
และกิจกรรมทางศาสนา
- ด้านพืน้ ที่ ได้แก่ ต�ำบลปากน�ำ้ โพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
- ประชากร ได้แก่ ชาวบ้าน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ พระสงฆ์
- เครือ่ งมือ ได้แก่ การบันทึกเสียง แบบสัมภาษณ์ กล้องถ่ายภาพ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ และสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในท้องถิ่น
เป็นข้อมูลปฐมภูมิ และการศึกษา แนวคิด ศึกษาทฤษฎีเกีย่ วกับวัฒนธรรมชุมชนวิถชี วี ติ ของชาวพุทธทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดแนวความคิดในการถ่ายภาพขัน้ ต้นในครัง้ นีค้ อื เรือ่ ง ความสามัคคีในหมูค่ ณะ เพือ่ ท�ำการส�ำรวจ
พืน้ ทีเ่ พือ่ หาบรรยากาศและกิจกรรมในการบันทึกภาพ
2. การสร้างภาพถ่ายตามแนวความคิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ และจัดแสดงงานต่อสาธารณะชนสร้าง
ความตระหนักถึงความส�ำคัญของความสามัคคีในหมูค่ ณะ
ก�ำหนดสถานทีใ่ นการถ่ายภาพออกตามแนวความคิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ และจัดหาบรรยากาศใน
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายทีส่ อื่ ถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ทีด่ ใี นการถ่ายภาพตามแนวความคิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
จากนั้นจึงด�ำเนินการถ่ายภาพตามแนวความคิดความสามัคคีในหมู่คณะ ด้วยเทคนิคการให้มุมมองของภาพ
การจัดแสงในลักษณะต่างๆ การปรับรูรบั แสง การสือ่ อารมณ์ของภาพ และรวมรวมภาพทีถ่ า่ ยได้ น�ำภาพมา
วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ และความสมบูรณ์ของภาพ  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร้องทีเ่ กิดจากการถ่ายภาพด้วยการ
ถ่ายใหม่หรือการปรับแต่งภาพ คัดเลือกภาพถ่าย โดยคัดเลือกภาพทีอ่ งค์ประกอบครบศิลป์ถว้ นและตรงตามแนว
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ความคิด จ�ำนวน 30 ภาพ พร้อมปรับแต่งภาพ รวบรวมภาพทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก จัดพิมพ์สจู บิ ตั ร พร้อมอธิบาย
ความหมาย แนวความคิด เทคนิคทีใ่ ช้ ขัน้ ตอนการพัฒนาผลงานจนเสร็จสมบูรณ์ ล้างอัดภาพความละเอียดสูง
และเข้ากรอบเพือ่ จัดแสดงผลงาน
3. การจัดเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ
ต�ำบลปากน�ำ้ โพ จังหวัดนครสวรรค์
3.1) ประชาสัมพันธ์ เชิญอาจารย์ นักศึกษา และผูท้ สี่ นใจ เน้นกลุม่ เป้าหมายในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม การออกแบบกราฟิก เข้าร่วมโดยก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายจ�ำนวน 200 คน
3.2) ทดสอบผลการจัดงานเสวนาวิชาการก่อนการเรียนรู้ (Pretest) และหลังการเรียนรู้ (Posttest)
การถ่ายภาพความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถชี าวไทยพุทธ ต�ำบลปากน�ำ้ โพ จังหวัดนครสวรรค์
สรุปผลการวิจยั
โครงการภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถชี าวไทยพุทธ ต�ำบลปากน�ำ้ โพ จังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ จิ ยั
สรุปผลการวิจยั โดยแบ่ง เป็น 3 ขัน้ ตอนคือ
1. สรุปผลการศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพและเรื่องราวของ ศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธใน
ต�ำบลปากน�ำ้ โพ อ�ำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เมืองปากน�ำ้ โพ ด้วยสภาพภูมปิ ระเทศของอยูใ่ นแถบดินแดน
ของลุ่มน�้ำ  มีแม่น�้ำหลายสายมาบรรจบกัน ได้แก่ แม่น้�ำปิง แม่น�้ำวัง แม่น้�ำยม และแม่น�้ำน่าน รวมกันเป็น
แม่นำ�้ เจ้าพระยา ด้วยเหตุนมี้ ชี อื่ เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า เมืองสีแ่ คว เป็นเมืองทีม่ คี นไทยเชือ้ สายจีนอยูเ่ ป็นจ�ำนวน
มาก และเป็นศูนย์กลางทางการค้ามาตัง้ แต่อดีต สังเกตได้จากป้ายร้ายค้าจะมีภาษาจีนและภาษาไทย ปัจจุบนั
ยังด�ำเนินการค้าอยู่ แต่เปลี่ยนแปลงที่การขนส่งสินค้าจากการขนส่งทางเรือ เป็นขนส่งทางรถยนต์ ท�ำให้วิถี
ชีวิตริมน�้ำเริ่มเปลี่ยนแปลง มีจ�ำนวนน้อยลง ย่านเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของชาวปากน�้ำโพ ได้แก่ ตรอกชุนหงส์
ตรอกลิเก ชุมชนวิมานแมน ชุมชนตลาดลาว ศูนย์รวมการท�ำกิจกรรมของคนในชุมชนเมืองปากน�ำ้ โพ สามารถ
แบ่งเป็นกิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วัด และศาลเจ้า และกิจกรรมทัว่ ไป ได้แก่ หน้าเทศบาล
นครนครสวรรค์ อุทยานสวรรค์ และริมเขือ่ นต้นแม่นำ�้ เจ้าพระยา ด้านประเพณี/พิธกี รรม ในรอบ 1 ปี ในเมือง
ปากน�ำ้ โพ ปีใหม่ ตรุษจีน สวดมนต์ขา้ มปี วันครู ตรุษจีนปากน�ำ้ โพ วันมาฆบูชา สงกรานต์วมิ านแมน สงกรานต์
หน้าผา รดน�ำ้ ด�ำหัวผูใ้ หญ่ วันวิสาขบูชา วันไหว้ครูคณะลิเก วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่ แข่งเรือยาว
ทอดกฐิน แข่งเรือยาว ลอยกระทง ลอยกระทงสายชุมชนหน้าผา สวดมนต์ขา้ มปี วันพ่อ ในทุกๆ กิจกรรมสามารถ
ส่งเสริมความสามัคคีของหมูค่ ณะได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการร่วมมือ ร่วมใจกันของคนในชุมชน ศิลปะการ
แสดงของชุมชน/ประเพณีการละเล่นของท้องถิ่น การแสดงลิเก การแสดงงิ้ว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาว
ปากน�้ำโพ ได้รับการกล่อมเกลาจากค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่า วิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของ
ปากน�ำ้ โพ สามารถด�ำเนินชีวติ อย่างถูกต้องเหมาะสม คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง และการมีชวี ติ ทีบ่ ริสทุ ธิ์ ท�ำให้มี
ความสุข ในขณะเดียวกัน ก็ชว่ ยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุขไปพร้อมกัน ธรรมะทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามัคคี
ได้แก่ สาราณียธรรม สังคหวัตถุ 4 ในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนในเมืองปากน�ำ้ โพได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญและร่วมกันท�ำกิจกรรม เกิดเป็นความสุข ความสามัคคี มีโอกาสได้บ�ำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็น
พุทธบูชา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีทอดกฐิน
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2. สรุปผลการสร้างภาพถ่ายตามแนวความคิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ และจัดแสดงงานต่อสาธารณะ
สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของความสามัคคีในหมูค่ ณะ ตามแบบศิลปวัฒนธรรมวิถชี าวไทยพุทธ ผูว้ จิ ยั
แบ่งสถานทีแ่ ละกิจกรรมในการถ่ายภาพเป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ในวิถชี วี ติ ปกติของคนปากน�ำ้ โพ จากนัน้ จึงด�ำเนินการถ่ายภาพ การเตรียมตัวส�ำหรับการไปถ่ายภาพ
คือ ต้องมีเป้าหมายในการไปถ่าย ร่างแบบภาพทีต่ อ้ งการไว้ เตรียมอุปกรณ์ถา่ ยภาพให้พร้อม การศึกษาข้อมูล
ในภาพรวมของกิจกรรม วันส�ำคัญต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระยะเวลา 1 ปี จากนัน้ จึงก�ำหนดแผนการถ่ายภาพงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ ก�ำหนดแนวความคิดของภาพถ่าย รวมทั้งการออกแบบร่างส�ำหรับการถ่ายภาพ ขั้นตอน
การถ่ายภาพ ในขัน้ ตอนการถ่ายภาพในงานวิจยั ครัง้ นี้ ในทุกๆ กิจกรรม ก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั ลงพืน้ ทีถ่ า่ ยภาพจ�ำเป็นต้อง
ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจสถานทีก่ อ่ นการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เพือ่ จะให้ได้ภาพตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในการถ่ายภาพ
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ จ�ำเป็นต้องอาศัยสภาพอากาศ ลักษณะแสง เมฆ ซึง่ ล้วนแต่เป็นสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่สามารถควบคุมได้
รวมทัง้ ตัวแบบทีอ่ ยูใ่ นภาพ (ผูค้ น) ซึง่ ในระยะเวลา 1 ปี ผูว้ จิ ยั ได้ถา่ ยภาพมามากกว่า 30,000 ภาพ เพือ่ น�ำมา
คัดเลือกให้เหลือ 30 ภาพ ดังนี้
  ชื่อภาพ : อาลัย                                Lens 18-55 /ISO 4,000/S 1:20/F 4.2
        จากเหตุ ว างระเบิ ด ที่ ศ าลพระพรมบริ เ วณแยก
ราชประสงค์ประชาชนต่างร่วมไว้อาลัยและจุดเทียนแสดงถึง
ความเสี ย ใจ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ก็ มี ป ระชาชนกลุ ่ ม หนึ่ ง ที่
ออกมาแสดงความเสียใจบริเวณอุทยานสวรรค์ภาพนี้บันทึก
ในช่ ว งเวลา 19.00 น. เด็ ก ในภาพตั้ ง ใจจุ ด เที ย นเพื่ อ ร่ ว ม
ไว้อาลัย
  ชื่อภาพ : แสงเทียน

                    Lens 18-55 /ISO 1,600/S 1:8/F 10
        ภาพบันทึกเหตุการณ์เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา
เมื่อเวียนเทียนเสร็จพุทธศาสนิกชนได้น�ำธูป เทียนมาร่วม
ปักลงในกระถางธูป แสงสว่างของเทียนลายเล่มเปรียบเหมือน
พลังของความสามัคคีซ่ึงเทียนเพียงเล่มเดียวคงให้ความสว่าง
ได้ไม่มาก

  ชื่อภาพ : อุทิศ                                Lens 50/ISO 1,000/S 1:8,000/F 2.5
         วันที่ 15 สิงหาคม วันสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ซึ่ ง เดิ ม เรี ย กว่ า วิ ท ยาลั ย ครู ครู ใ นเขตจั ง หวั ด
นครสวรรค์ที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนจากวิทยาลัยครูซึ่งตอน
ปั จ จุ บั น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ต่ า งร่ ว มกั น
ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้ให้การศึกษากับศิษย์
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  ชื่อภาพ : บายศรี

                    Lens 18-55/ISO 1,600/S 1:20/F 6.3
            ภาพกิ จ กรรมการบายศรี สู ่ ข วั ญ นั ก ศึ ก ษาใหม่
กิจกรรมนี้บันทึกภาพที่วัดคีรีวงษ์ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจุด
เที ย นไหว้ ค รู และครู รั บ ขวั ญ นั ก ศึ ก ษาด้ ว ยการผู ก ข้ อ มื อ
นักศึกษาด้วยเชือกสายศีล แสดงถึงความสามัคคีของครูและ
ศิษย์

  ชื่อภาพ : แข่งเรือ

                    Lens 55-300/ISO 400/S 1:125/F 14
         จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดลุ่มแม่น�้ำมีการแข่งเรือ
ยาวเป็นกีฬาประเพณี เดิมเรือยาวจะถูกเก็บไว้ที่บริเวณวัดเมื่อ
ถึงปลายฤดูฝนน�้ำเต็มแม่น�้ำ  เรือจะถูกน�ำมาแข่งขันเพื่อแสดง
ถึงความพร้อมเพรียงของหมู่คณะและความผูกพันกับสายน�้ำ
ของคนไทยในอดีต

  ชื่อภาพ : เข้าจุด

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

  ชื่อภาพ : พร้อม

                    Lens 55-300/ISO 400/S 1:1,000/F 8
         จังหวะในการยกพายที่พร้อมกันการจ้วงน�้ำพร้อมกัน
ท�ำให้เรือยาวแล่นได้ไวขึ้น หากฝีพายไม่พร้อมเพรียงเรือจะ
แล่นเร็วไม่ได้
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  ชื่อภาพ : สู้

                               Lens 55-300/ISO 500/S 1:40/F 5.6
           จังหวะการพายเรือตะเข้ทพี่ ร้อมกันระหว่างฝีพายและ
นายท้ายเรือแสดงถึงความสามัคคีและความพร้อมของทีม

  ชื่อภาพ : ตะเข้                                Lens 55-300/ISO 2,500/S 1:200/F 7.1
        การแข่งเรือตะเข้ในเวลากลางคืนมีให้เห็นในจังหวัด
นครสวรรค์ ก ่ อ นวั น แข่ ง เรื อ ยาวชาวบ้ า นจะน� ำ เรื อ ตะเข้
มาแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน และแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิต
ลุ่มแม่น�้ำที่มีความช�ำนาญในการใช้เรือในเวลากลางคืน

  ชื่อภาพ : ออกพรรษา                      Lens 12-24/ISO 200/S 1:500/F 8
        ในวั น ออกพรรษาเป็ น วั น ที่ จ� ำ ลองเหตุ ก ารณ์ ที่
พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ลงจากสวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์ ซึ่ ง จั ง หวั ด
นครสวรรค์ได้มีการตัดบาตรเทโวและจ�ำลองเหตุการณ์โดย
หลายภาคส่วนร่วมจัดงานนี้แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจใน
การท�ำงานร่วมกัน
  ชื่อภาพ : ร่วมมือ
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                     Lens 24-300/ISO 100/S 1:300/F 4
            ในงานประเพณีตา่ งๆ ในจังหวัดนครสวรรค์จะพบเห็น
มังกรหรือสิงโตอยู่บ่อยครั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ของคนไทย
เชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในจังหวัด

  ชื่อภาพ : ลูกโยน

                     Lens 12-24/ISO 1,000/S 1:8,000/F 4
           ภาพแสดงพ่อ ลูก ร่วมกันท�ำบุญโยนลูกโยนใส่บาตร
แต่สุดท้ายก็เป็นพ่อโยน

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

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

ชื่อภาพ : ลอยกระทงในวัด

          Lens 50/ISO 1,600/S 1:320/F 1.8
              กระทงทีบ่ รรจงประดิษฐ์กระทงด้วยความตัง้ ใจ ผู้คน
เดิ น ทางมาลอยกระทงสื บ สานขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ลอยกระทงในวัดนครสวรรค์กันเป็นจ�ำนวนมาก แสดงให้เห็น
ถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
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  ชื่อภาพ : ขอขมา

                     Lens 50/ISO 1,600/S 1:20/F 1.8
           การลอยกระทง เพือ่ เป็นการแสดงความส�ำนึกบุญคุณ
ของแม่น�้ำ  ที่ให้เราได้อาศัยดื่มกิน อีกทั้งขออภัยพระแม่คงคา
ที่ ท� ำ ให้ แ หล่ ง น�้ ำ ต่ า งๆ ไม่ ส ะอาด คนในชุ ม ชนจะบรรจง
ประดิษฐ์กระทงด้วยความตั้งใจ

  ชื่อภาพ : จุดเทียนชัย                      Lens 18-55/ISO 3,200/S 1:50/F 6.3
          จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญ
ในการพระราชพิ ธีเ ฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่พสกนิกรชาวไทย ต่างพร้อมใจกันร่วมแสดง
ความจงรักภักดี พสกนิกรร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคลแด่พ่อหลวง พร้อมจุดพลุเฉลิมฉลองทั่วไทย
  ชื่อภาพ : สวดมนต์ข้ามปี

           Lens 12-24/ISO 1,000/S 1: 25/F 4
          ช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นศักราชใหม่ การสวดมนต์
ข้ า มปี จึ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ศิ ริ ม งคลต่ อ การเริ่ ม ศั ก ราชใหม่
เป็ น กิ จ กรรมที่ ค วรปลู ก ฝั ง ให้ ลู ก หลานได้ ป ฏิ บั ติ ส ม�่ ำ เสมอ
การสวดมนต์จะท�ำให้เกิดสติ สมาธิ และจิตใจสงบสุข

  ชื่อภาพ : สามัคคีเพื่อพ่อ                     Lens 55-300/ISO 500/S 1: 500/F 10
            การร่ ว มกั น ปั ่ น จั ก รยาน Bike for Dad เป็นการ
ร่ ว มกั น ปั ่ น จั ก รยานเพื่ อ เป็ น การแสดงออกถึ ง ความจงรั ก
ภั ก ดี ต ่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ น
พ่อของแผ่นดิน เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธที่แสดงออก
ถึ ง ความดี ง ามในแต่ ล ะครั้ ง อาจไม่ เ หมื อ นกั น ของแต่ ล ะปี
และการร่วมกันท�ำเช่นนี้ยังจัดอยู่ในมงคลชีวิตสามสิ บ แปด
ประการในพระพุ ท ธศาสนา ข้ อ ที่ ว ่ า บู ช าบุ ค คลที่ ค วรบู ช า
และบ�ำรุงบิดามารดา การแสดงออกเช่นนี้หากไม่มีความสามัคคีร่วมอยู่คงส�ำเร็จไม่ได้ ภาพนี้ถ่ายจาก
ด้านหลังเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนมุ่งไปข้างหน้าด้วยกัน
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  ชื่อภาพ : เพื่อพ่อ

                     Lens 18-55/ISO 500/S 1:500/F 10
        การร่วมกันปั่นจักรยาน Bike For Dad จากจุด
เริ่ ม ต้ น ของสี่ แ ยกสะพานเดชาติ ว งศ์ มองเห็ น หอนาฬิ ก า
เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองนครสวรรค์ ทุกคนมุ่งมั่นที่จะ
ท� ำ การปั ่ น จั ก รยานให้ ถึ ง จุ ด หมายเพื่ อ พ่ อ ของแผ่ น ดิ น
ซึ่งแสดงออกถึงความสามัคคีของคนไทย

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

  ชื่อภาพ : ซ้อม-เชิด

                     Lens 18-55/ISO 2,500/S 1:200/F 4
          เมื่อใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน ก็เข้าสู่เทศการซ้อมเชิด
สิงโต เพื่อให้เกิดความสวยงาม สง่างาม และความปลอดภัย
การแสดงหนึ่งการแสดงไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงคนแค่คนเดียว
แต่ ห ากต้ อ งเกิ ด จากความร่ ว มแรงร่ ว มมื อ กั น ในการแสดง
การฝึกซ้อมเพื่อการแสดงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

ชื่อภาพ : รุ่นสู่รุ่น

                     Lens 18-55/ISO 1,000/S 1:25/F 4
            การฝึกซ้อมการแสดงการเชิดสิงโต ที่ประกอบไปด้วย
ผู้คนหลายช่วงวัย เป็นการถ่ายทอดการแสดงการเชิดสิงโต
ด้วยการปฏิบัติโดยตรง การแสดงที่เกิดจากการตั้งใจ การฝึก
ซ้อมมานับครั้งไม่ถ้วน การแสดงที่เกิดจากความสามัคคีในหมู่
คณะ จนท�ำให้เราได้ชมการแสดงการเชิดสิงโตที่สวยงาม
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ชื่อภาพ : สิงโตโชว์เสียว                      Lens 18-55/ISO 2,500/S 1: 125/F 5.6
            ชาวจีนให้การนับถือสิงโตมาก เพราะเชื่อว่าสิงโต
มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ที่ จ ะบั น ดาลโชคลาภมาให้
คอยช่วยปกป้องและปัดเป่าโพยภัยต่างๆ ไม่ให้มารังควาน
ผู้คนได้ การแสดงสิงโตปีนกระบอกไม้ไผ่เป็นการแสดงการ
เชิดสิงโตที่ต้องอาศัยความสามัคคีเป็นอย่างมาก ทั้งฐานต้อง
มัน่ คง
ชื่อภาพ : มิตรภาพไทย - จีน จงเจริญ

Lens 18-55/ISO 125/S 1: 640/F 3.5
           เมืองปากน�้ำโพนับได้ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีคนไทย
เชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เมื่อถึงเทศการตรุษจีน
นับเป็นเทศกาลส�ำคัญของคนไทยเชือ้ สายจีนนอกจากจะมีการ
จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิง่ ใหญ่ตดิ ต่อกันยาวนานหลายวันแล้ว
ยั ง ท� ำ ให้ ค รอบครั ว แต่ ล ะครอบครั ว ได้ ก ลั บ มารวมตั ว อยู ่
พร้อมหน้าพร้อมตากัน และร่วมท�ำกิจกรรมในเทศกาลดังกล่าว
อย่างมีความสุข

ชื่อภาพ : มังกรทอง นครสวรรค์           Lens 18-55/ISO 2,500/S 1: 80/F 4
            มังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน�้ำโพ มีลีลาการเชิดที่
เข้มแข็ง สง่างาม มีความสมดุลในสัดส่วนและความงดงาม
ผู้เล่นกว่า 100 คน ซึ่งแสดงออกถึงความสามัคคีของทีมเชิด
มังกรที่ต้องผลัดเปลี่ยนต�ำแหน่ง รูปแบบการแสดงนอกจาก
จะมีการเชิดมังกรในท่าต่างๆ แล้ว ยังมีการแสดงมังกรขึ้นเสา
มังกรพ่นไฟ มังกรพ่นน�้ำ  และการแสดงมังกรเล่นน�้ำที่แม่น�้ำ
เจ้าพระยา
ชื่อภาพ : สามัคคีสมาร์ทโฟน
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          Lens 18-55/ISO 2,500/S 1:40/F 4.5
        ด้วยความเจริญของเทคโนโลยี ท�ำให้ผู้คนไม่พลาด
ที่ จ ะบั น ทึ ก ความประทั บ ใจในขบวนแห่ มั ง กรทอง ที่ ว าด
ลวดลายพลิ้ ว ไหวดั่ ง ล่ อ งลอย จากความร่ ว มแรงของคน
นับร้อยที่ต้องผลัดเปลี่ยนเวียนต�ำแหน่ง เพื่อให้มังกรทอง
โบยบิ น ราวมี ชี วิ ต ไปจนถึ ง ยามเย็ น แสงสี สั น ของโคมไฟที่
ประดับอยู่ทั่วเมือง

ชื่อภาพ : วันวิสา ณ พระจุฬามณีเจดีย์ Lens 18-55/ISO 100/S 1:22/F 25
           เมือ่ ถึงวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชนจะร่วมกัน
เวียนเทียนรอบองค์พระจุฬามณีเจดีย์ ที่มีสีทองอร่ามไปทั้ง
เจดีย์

ชื่อภาพ : เวียนเทียนวัดกบ

          Lens 18-55/ISO 100/S 1:20/F 18
       การเวี ย นเที ย นเป็ น พิ ธี ก รรมที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
พุทธศาสนิกชนร่วมกันปฏิบัติด้วยความส�ำรวมเพื่อสร้างความ
เลื่ อ มใสศรั ท ธา ซึ่ ง จะปฏิ บั ติ ใ นวั น ส� ำ คั ญ ทางพุ ท ธศาสนา
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา

  ชื่อภาพ : สงกรานต์ สรงน�้ำพระ           Lens 18-55/ISO 100/S 1: 125/F 6.3
             ในวันสงกรานต์สงิ่ หนึง่ ทีค่ นไทยนิยมท�ำนอกจากการ
เล่นสาดน�้ำ ท�ำบุญไหว้พระ และรดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ คือการสรง
น�้ำพระ ซึ่งเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา คือพระพุทธเจ้าด้วย
ของหอม คือ น�้ำสะอาดและดอกไม้ การสรงน�้ำพระเป็นการ
กระท�ำที่เกิดจากจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนไตร อีกนัย
หนึ่ง คือ เป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อท่านผู้เป็นที่เคารพบูชา
ผู้วิจัยรวบรวมภาพที่ได้รับการคัดเลือกจัดพิมพ์สูจิบัตรพร้อมอธิบายความหมาย แนวความคิด
เทคนิคทีใ่ ช้ ขัน้ ตอนการพัฒนาผลงานจนเสร็จสมบูรณ์ และรวบรวมภาพทีค่ ดั เลือกจ�ำนวน 30 ภาพ ล้างอัดภาพ
ความละเอียดสูง และเข้ากรอบเพือ่ จัดแสดงผลงาน วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 ณ อีเวนชัน่ ฮอลล์
แฟร์รแี่ ลนด์สรรพสินค้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การจัดเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ
ต�ำบลปากน�้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวความคิดความสามัคคีในหมู่คณะ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยแบบ
ทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pretest) และหลังการเรียนรู้ (Posttest) เป็นแบบทดสอบ จ�ำนวน 24 ข้อ สรุปผล
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ พบว่าผูเ้ ข้าอบรมจ�ำนวน 54 คน มีความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ มากขึน้ คิดเป็นร้อยละ 85.18
และกลุ่มที่เข้ารับฟังเสวนาวิชาการ และชมนิทรรศการเป็นแบบสอบถามแบบตัวเลือกในการประเมินด้าน
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ความสุนทรียรส การเข้าร่วมโครงการสามารถสรุปผลได้ดงั นี้ เพศของผูเ้ ข้าร่วมโครงการเป็นเพศหญิง ร้อยละ 48.5
เพศชาย ร้อยละ 51.5 อายุของผูเ้ ข้าร่วมโครงการอยูใ่ นช่วง 20-25 ปี ร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ น้อยกว่า 20 ปี
ร้อยละ 23.5  และ 51-55 ปี ร้อยละ 8.5 ตามล�ำดับ อาชีพของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา
ร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 18.0 บทสรุปด้านความสุนทรียรสในการร่วมกิจกรรม
เสวนาวิชาการ และนิทรรศการภาพถ่ายฯความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถชี าวไทยพุทธปากน�ำ้ โพ สรุปได้ดงั นี้ คือ
ในการเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฯครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใช้หลักการด้านอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานภาพถ่าย ซึ่งในผลงานภาพถ่ายทุกภาพให้อารมณ์และความรู้สึกที่
ต่างกันและเกิดขึน้ ในกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกัน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ สามารถรับรูถ้ งึ สุนทรียรส ด้านการด�ำเนินชีวติ
ด้วยความสงบสุขและความสามัคคีในหมูค่ ณะ ซึง่ ตรงกับแนวความคิดทีผ่ จู้ ดั ท�ำโครงการได้กำ� หนดไว้ เพราะใน
ผลงานภาพถ่ายแต่ละภาพจะประกอบไปด้วยภาพกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประเพณี วัฒนธรรม ทีก่ อ่ ให้เกิดความ
สามัคคีทคี่ นในชุมชนปากน�ำ้ โพมาร่วมกันสืบทอด ร่วมกิจกรรม ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงและ
ความสามัคคีทเี่ กิดจากการด�ำเนินชีวติ ในชุมชน แบบอย่างในการด�ำเนินชีวติ ทีส่ ำ� คัญของคนในชุมชนปากน�ำ้ โพ
ได้แก่ แบบอย่างด้านการด�ำเนินชีวติ ตามรอยวิถพี ทุ ธและแบบอย่างด้านความสามัคคี วิถชี วี ติ ของชาวปากน�ำ้ โพ
ได้รบั การกล่อมเกลาจากค�ำสอนของพระพุทธศาสนา ท�ำให้สามารถด�ำเนินชีวติ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้แก่
การใช้ชวี ติ ทีบ่ ริสทุ ธิ์ ท�ำให้ตนเองและคนรอบข้างมีความสุขพร้อมกันไปด้วย โดยในวันพระหรือวันส�ำคัญทาง
พระพุทธศาสนา ถือได้วา่ เป็นวันแห่งการท�ำความดี เด็กๆ เมือ่ เห็นผูใ้ หญ่ปฏิบตั เิ ป็นแบบอย่างทีด่ กี จ็ ะปฏิบตั ติ าม
สังคมเมืองปากน�ำ้ โพจึงอยูก่ นั อย่างร่วมเย็นเป็นสุข นิทรรศการภาพถ่ายฯ มีคณ
ุ ค่าในด้านสุนทรียภาพทีก่ อ่ ให้เกิด
การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์มากทีส่ ดุ ซึง่ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทีร่ บั รูไ้ ด้จากการมองเห็นผลงานภาพถ่ายฯ
เป็นผลงานทีส่ ะท้อนให้เห็นในมุมมองของความสามัคคีของคนในชุมชนปากน�ำ้ โพ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
ในสังคมระดับความพึงพอใจต่อนิทรรศการภาพถ่ายฯ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และยังต้องการให้มโี ครงการลักษณะ
แบบนีจ้ ดั ขึน้ มาอีก โดยประเมินจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานทีแ่ ละผูเ้ ข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำผลวิจยั ไปใช้
1.1 สามารถน�ำองค์ความรูด้ า้ นการถ่ายภาพไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้
1.2 สามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้บรู ณาการเรียนการสอน
2. ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ต่อไป
2.1 สามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้ตอ่ ยอดในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ได้
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