
การสรางสรรคภาพถายเชิงสารคดี "เขาเรียกเยาเเตเราคือ อิ้วเมี่ยน"
Creative a Documentary Photography "Khao riak Yao tae rao keu Iu Mien"

กุลชา จันทรสม 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อ.สุธีย จุฬากาญจน 
อาจารยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ 
 การสรางสรรคภาพถายเชิงสารคดี ของชาวไทยภูเขาเผาอิ้วเมี่ยน บานหวยชมภู อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย เรื่อง “เขาเรียกเยาแตเราคือ อิ้วเมี่ยน” มีวัตถุประสงคเพื่อสื่อใหเห็นถึงคุณคาความสำคัญของวิถี

ชีวิต และ วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ เต็มไปดวยความนาสนใจ แตในปจจุบันสิ่งตาง ๆ เหลานี้กลับเริ่มจะ

พบเห็นไดนอยลง ดวยการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงเเมวาการดำเนิน

ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแตชาวไทยภูเขาเผาอิ้วเมี่ยน บานหวยชมภู จังหวัดเชียงราย ก็ยังคงไวซึ่ง

เอกลักษณของวัฒนธรรมชนเผาอิ้วเมี่ยนไวไดเปนอยางดี 

 ผูวิจัยไดทำการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ และ ลงพื้นที่เก็บขอมูลปฐมภูมิกอนจะนำขอมูลที่รวบรวมไดมา

วิเคราะห สรุปผล และนำเสนอเรื่องราวเหลานั้นผานภาพถายใน รูปแบบของหนังสือภาพถายเชิงสารคดี 

ซึ่งเเบงเนื้อหาออกเปน 6 หัวขอ ประกอบไปดวย 1) ขอมูลทั่วไปของพื้นที่ 2) ขอมูลดานมนุษยศาสตร 3) 

ขอมูลดานสาขาศิลปะ 4) ขอมูลดานการชางงานฝมือ 5) ขอมูลดานคหกรรมศิลป และ 6) ขอมูลดานกีฬา

และนันทนาการ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการเผยเเพรอัตลักษณอันทรงคุณคาของชนเผาอิ้วเมี่ยนใหเปนที่รูจัก

ในมุมกวางมากยิ่งขึ้น

บทนำ/Introduction
 ตั้งแตอดีตมนุษยมีความพยายามในการแยกแยะความแตกตางทางวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากสิ่ง

ตางๆ ที่มองเห็นไดอยางชัดเจน ไมวาจะเปนความแตกตางดานภาษาเครื่องแตงกาย หรือ วิถีการดำรง

ชีวิต และในปจจุบันนอกจากสิ่งเหลานี้ มนุษยเรายังใชอคติทางชาติพันธุ มาเปนพื้นฐานในการแยกแยะ

ความแตกตางทางวัฒนธรรมมากขึ้น จนทำใหเกิดการจัดแบงชนชั้นในสังคมขึ้น วิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบ

งายอยางเชน กลุมชาติพันธุ ชนเผา หรือชาวเขา จึงถูกมองวาเปนผูที่มีความลาหลัง เปนชนกลุมนอย ซึ่ง

ทำใหสิทธิในฐานะประชาชนคนไทยนั้นมีนอยลงตามไปดวยทำใหพวกเขาเหลานั้นถูกมองวาเปนคนอื่น

ที่มาแทรกมาอาศัยอยูในสังคมไทยเปนชาว “เขา” ไมใชชาว “เรา” สิ่งตาง ๆ เหลานี้เองที่เปนผลใหกลุม

ชาติพันธุรุนหลังๆ หรือคนรุนใหมที่ตองการการยอมรับจากสังคม ซึ่งในประเทศไทยนั้นจะประกอบดวย 

9 ชาติพันธุหลัก ไดเเก ปกาเกอะญอ มง อิ้วเมี่ยน อาขา ลาหู ลีซู ลัวะ ขมุ และ มลาบรี เเตละเผาลวนมี

เอกลักษณที่เเตกตางกันออกไปทั้งในดานของประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิต ซึ่งชนเผาอิ้วเมี่ยน 

เมี่ยน หรือ เยา ถือวาเปนหนึ่งใน 9 ชาติพันธุหลักที่มีประวัติความเปนมาชานาน 

 จากสถิติลาสุดพบวาชาวอิ้วเมี่ยนกระจายอยูในพื้นที่ 9 จังหวัดทางภาคเหนือ และพบมากที่สุดใน

จังหวัดเชียงราย ชาวอิ้วเมี่ยนถือเปนหนึ่งในกลุมชาวไทยภูเขาที่มีเอกลักษณเฉพาะที่โดดเดน มีวิถีชีวิตที่

เรียบงาย รักความสงบ มีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เปนเอกลักษณ ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งเเตโบราณ 

นอกจากนั้น ชาวอิ้วเมี่ยนถูกยกวาเปนชาวเขาที่มีฝมือดานการชาง และ การหัตถกรรมมากที่สุด ซึ่งฝาย

ชายจะมีชื่อเสียงเลื่องลืออยางมากในเรื่องของการเปนชางจัดทำเครื่องประดับเงิน หรือ ชางตีเงินของชาว

ไทยภูเขาทั้งมวล ในสวนชาวอิ้วเมี่ยนฝายหญิงจะมีชื่อเสียงเรื่องการปกผาใหเปนลวดลายตาง ๆ เครื่องแตง

กายของผูหญิงอิ้วเมี่ยนนั้น มีความละเอียดสวยงามของลวดลาย ถือไดวาเปนงานปกผาชั้นเลิศ  

 การถายภาพในเชิงสารคดี คือ การบันทึกปรากฏการณ ขอเท็จจริงเพื่อบอกเลาความจริง ตามความ

เปนจริง โดยไมบิดเบือน และไมถายภาพนำความคิดหรือความรูสึกของผูคน การถายภาพแนวสารคดี 

หมายความรอบคลุมถึงการถายภาพในทุกประเภททุกแนว ไมวาจะเปนมาโคร วิวทิวทัศน นก สัตวปา 

พอรเทรต วิถีชีวิต สตรีท กีฬา อาหาร การแสดง สตีลไลฟ สงคราม ทองเที่ยว ฯลฯ รวมไปถึงการถายภาพ

ทางอากาศ และภาพใตน้ำ หรือแมแตการถายภาพจากอวกาศดวยดาวเทียมการถายภาพดวงดาวจาก

กลองโทรทัศนดวยเพราะเนื้อหาของสารคดีเรื่องหนึ่งๆ เปนไดทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิต เปนสถานที่เปน

เหตุการณบางอยางเปนภัยธรรมชาติ เปนเรื่องการเมือง เปนเรื่องศาสนาเปนเรื่องสวนบุคคล เปนชีวิต

สัตว เปนเรื่องเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม

 จากปญหาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของวัฒนธรรมชาวไทย

ภูเขาเผาอิ้วเมี่ยนอันเปนเอกลักษณ และเต็มไปดวยความนาสนใจ ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิด และการ

สรางสรรคภาพถายเชิงสารคดีวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผาอิ้วเมี่ยน บานหวยชมภู อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย เรื่อง “เขาเรียกเยาแตเราคือ อิ้วเมี่ยน” เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตเกิดจนกระทั่งตาย รวม

ถึงปจจัยในการดำเนินชีวิต อันไดแก ที่อยูอาศัย อาหารการกิน เครื่องนุงหม และยารักษาโรค รวมถึงความ

รูเรื่องสังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญา การประพฤติปฏิบัติการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของชาวเขาเผา

อิ้วเมี่ยน

วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษา และสรางสรรคภาพถายเชิงสารคดี วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผาอิ้วเมี่ยน 

บานหวยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เรื่อง “เขาเรียกเยาแตเราคือ อิ้วเมี่ยน”

ผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และผูวิจัยไดลงพื้นที่เก็บขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูนำชุมชนเพื่อสรุปกรอบเนื้อหาในการนำเสนอในรูปแบบภาพถายเชิงสารคดีไดดังนี้ 

 ในประเด็นเนื้อหาผูวิจัยไดออกแบบรูปแบบของหนังสือภาพถายเชิงสารคดี ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปน 6 

หัวขอ ประกอบไปดวย 1) ขอมูลทั่วไปของพื้นที่ 2) ขอมูลดานมนุษยศาสตร 3) ขอมูลดานศิลปะ 4) ขอมูล

ดานการชางงานฝมือ 5) ขอมูลดานคหกรรมศิลป และ 6) ขอมูลดานกีฬาและนันทนาการ เพื่อเปนสวน

หนึ่งในการเผยเเพรอัตลักษณอันทรงคุณคาของชนเผาอิ้วเมี่ยน 

 ไดผลสรุปกรอบแนวคิดในการสรางสรรคภาพถายเชิงสารคดี "เขาเรียกเยาเเตเราคือ อิ้วเมี่ยน" โดยได

นำแนวทางของการถายภาพมารวมกัน เชน การถายภาพแนววิถีชีวิต การถายภาพทิวทัศน การถายภาพ

บุคคล การถายภาพสถาปตยกรรม และการถายภาพหุนนิ่ง ในการผสมผสานใหภาพที่ตองการนำเสนอมี

ความสอดคลองกับเนื้อหาสาระของภาพถายเชิงสารคดี
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วิธีดำเนินการวิจัย
 เปนการวิจัยเชิงสรางสรรค โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ การรวบรวมขอมูลเอกสาร

/การรวบรวมขอมูลภาพสนาม/การจัดกระทำขอมูล/การวิเคราะห

/สรางสรรคผลงาน/สรุปผลการวิจัย

ขอมูลทั่วไปของพื้นที่ 

ขอมูลดานมนุษยศาสตร 

ขอมูลดานสาขาศิลปะ

ขอมูลดานการชางงานฝมือ

ขอมูลดานคหกรรมศิลป

 ขอมูลดานกีฬาและนันทนาการ 
เทคนิคการถายภาพสารคดี 

(Documentary)

แนวคิดในการสรางสรรคภาพถายเชิงสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชาวไทยภูเขาเผาอิ้วเมี่ยน

การถายภาพแนววิถีชีวิต (Life Photography)

การถายภาพทิวทัศน (Landscape)

การถายภาพบุคคล (Portrait)

การถายภาพสถาปตยกรรม (Architecture)

การถายภาพหุนนิ่ง (Still Life)

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชาวไทยภูเขาเผาอิ้วเมี่ยน

สรุปผล และอภิปราย 

 สำหรับความเปนสารคดีที่เลาเรื่องราวการเดินทางไปในสถานที่ตางๆ มุงใหความรูแกผูอานในดาน

ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี ความเปนอยูของผูคน ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยมและ

วัฒนธรรมรวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยที่เปนคูมือนักเดินทาง เชน การเดินทาง ที่พัก อาหารสถานที่

สำคัญ สวนการออกแบบหนังสือภาพถายเชิงสารคดี วิถีชีวิต และ วัฒนธรรม ของชาวไทยภูเขาเผาอิ้ว

เมี่ยน บานหวยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เรื่อง “เขาเรียกเยาแตเราคือ อิ้วเมี่ยน” เพื่อสื่อให

เห็นถึงคุณคา ความสำคัญ ของวิถีชีวิตที่เรียบงาย และวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ เต็มไปดวยความ

นาสนใจของชาวไทยภูเขาเผาอิ้วเมี่ยน ที่ไดชื่อวาเปนชนเผาที่รวมความเปนที่สุดเอาไว ไมวาจะเปนดาน

งานฝมือ หรือ วัฒนธรรมการศึกษา แตนับวันสิ่งเหลานี้เริ่มคอยๆ เลือนหายไปพรอมกับความเจริญ

ของสังคมเมืองที่เขามาแทนที่ และในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของจาก

แหลงขอมูลตางๆ ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และ การลงพื้นที่จริงเพื่อสัมภาษณ กอนจะรวบรวมขอมูล

มาวิเคราะห และ สรุปผล เพื่อใชเปนทางในการออกแบบผลงานการถายภาพเชิงสารคดีในครั้งนี้

เปนการเลาเรื่องราวผานภาพถายในรูปแบบหนังสือภาพถายเชิงสารคดี โดยแบงเนื้อหาออกเปน 6 

หัวขอ ประกอบไปดวย 1) ขอมูลทั่ว ไปของพื้นที่ 2) ขอมูลดานมนุษยศาสตร 3) ขอมูลดานสาขา

ศิลปะ 4) ขอมูลดานการชางฝมือ 5) ขอมูลดานคหกรรมศิลปและ 6) ขอมูลดานกีฬาและนันทนาการ 

ซึ่งภาพถายภายในหนังสือจะเนนไปที่ภาพของวัฒนธรรม และ วิถีการดำเนินชีวิตในปจจุบันของชาว

ไทยภูเขาเผาอิ้วเมี่ยนบานหวยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่มีการปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนไป แตขณะเดียวกันก็ยังคงไวซึ่งเอกลักษณเฉพาะตัวอันโดดเดน 

ผลงานการสรางสรรคภาพถายเชิงสารคดี 

“เขาเรียกเยาแตเราคือ อิ้วเมี่ยน” 


