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The ways of life : a porter at Phu Kradueng National Park to create a documentary photography book

     ลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง คืออีกรูปแบบหนึ่งของอาชีพซึ่งไมสามารถพบไดโดยทั่วไป ลูกหาบ เปนรูปแบบของอาชีพที่มีเฉพาะในบางพื้นที่เทานั้นและแตในละที่ จะมีแนวคิด ภูมิปญญา คติความเชื่อ คานิยม ซอนอยูในเบื้อง
หลังของอาชีพโดยรวมแลวยอเปนคำไดวา “วิถีชีวิต” ผูวิจัยไดเลือกศึกษาในหัวขอ“วิถีชีวิต:ลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึงสูการสรางสรรคหนังสือภาพถายสารคดี ”โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพอดีต ปจจุบัน และวิถีชีวิตของลูกหาบ
อุทยานแหงชาติภูกระดึง โดยถายทอดเรื่องราวออกมาในรูปแบบของหนังสือภาพถายสารคดีโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยกลุมผูรู ผูปฏิบัติ และผูเกี่ยวของจำนวน 30 คน รวบรวมนำขอมูลมาวิเคราะห
และสรางผลงานดวยทฤษฎีโครงสรางหนาที่ แนวคิดวิถีชีวิต แนวคิดการถายภาพ แนวคิดการเขียนสารคดี และแนวคิดการออกแบบหนังสือ จากนั้นนำเสนอผลงานในรูปแบบของผลงานการวิจัยเชิงวิชาการและในรูปแบบของผลงานหนังสือ
ภาพถายสารคดี พรอมนำเสนอสูสาธารณชน
ผลวิจัยพบวา สภาพอดีตของอาชีพลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง ลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึงเกิดขึ้นมาพรอมกันกับการเปดอุทยานแหงชาติภูกระดึงป พ.ศ.2505 เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในดานการแบกหามสัมภาระนักทองเที่ยว 
โดยลูกหาบจะเปนชาวบานรอบบริเวณ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยเริ่มแรกจะเปนการหาบ ใหคาตอบแทนเปนเงินน้ำใจตามสมควร ยังไมมีการจัดลำดับการหาบ ขึ้นกับวานักทองเที่ยวจะเลือกใคร ในเวลาตอมาจึงมีการจัด
ลำดับดวยการจับสลากแทน อุปกรณในการหาบ ไมหาบในชวงแรกนั้นจะเปนไมที่ชาวบานใชในการหาบน้ำ มีลักษณะเปนไมทรงแบนมีขนาดไมยาวมากนัก ไมลักษณะนี้จะมีความออนตัวทำใหไมสามารถหาบน้ำหนักไดมากนัก ในชวงถัดมาจึง
มีการเปลี่ยนเปนไมไผกลมทั้งลำ ซึ่งมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักไดมากกวา  
     สภาพปจจุบันของอาชีพลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง เปนหนึ่งอาชีพที่มีความผูกพันธตอชาวบานรอบบริเวณตำบลศรีฐาน มีการสงตอรูปแบบการประกอบอาชีพและองคความรูจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ผูประกอบอาชีพสวนมากยังคง
เปนคนในพื้นที่ หรือหากเปนคนตางถิ่นก็จะเปนคนที่มีครอบครัวสมรสกับคนในพื้นที่  ในปจจุบันก็มีการขึ้นทะเบียนอาชีพลูกหาบ โดยจัดใหเปนผูประกอบการนำเที่ยวประเภทหาบหามสัมภาระใหนักทองเที่ยว ตองลงทะเบียนกับทางอุทยาน
แหงชาติภูกระดึงแบบรายป อาชีพลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง ชวยสรางความเปนอยูที่ดีใหกับชาวบานในพื้นที่  มีรายไดเสริมจากงานประจำ หรือกระทั่งสามารถสงลูกเรียนจบระดับปริญญาไดหลายคน แตในทางกลับกัน จำนวนของผู
ประกอบอาชีพลูกหาบก็มีจำนวนที่ลดลงจากอดีต ดวยกระแสของคานิยมในการประกอบอาชีพของคนรุนใหม ความชราและสุขภาพที่ไมอาจทำตอไดของลูกหาบที่ทำมากอนหนา แตถึงอยางไรก็มีคนรุนใหมเขามาทำบาง แตไมใชจำนวนที่มาก 
หรือยังพอเปนทางเลือกใหกับผที่กลับมาอยูบานหรือไมอยากไปทำงานตางถิ่น 
     วิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง ลักษณะของวิถีชีวิตลูกหาบภูกระดึง แบงออกเปน 2 องคประกอบคือ 1).สวนที่เปนวัตถุ ไดแกเครื่องมือในการดำรงชีวิตและอำนวยความสะดวก คืออุปกรณหลักไดแกไมหาบซึ่งแบงพัฒนาการได 
3 ยุค และอุปกรณจำเปนอื่นในการประกอบอาชีพลูกหาบอีก 6 อยาง 2).สวนที่ไมเปนวัตถุไดแก แนวคิด องคความรู คานิยม และความเชื่อ
     จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนำมาสรางสรรคเปนหนังสือภาพถายสารคดี “ วิถีหาบ” ซึ่งจัดอยูในสารคดีประเภททั่วไป โดยกลุมเปาหมายของสารคดีชิ้นนี้ จะเปนไมกำหนดเพศ เขาถึงผูชมไดหลากหลาย เหมาะสำหรับผูสนใจ
ในเรื่องวิถีชีวิตของลูกหาบ อายุ 15 – 60 ป ผูวิจัยไดทำตามขั้นตอนการผลิตงานหนังสือ ซึ่งขั้นตอนดังกลาวแบงออกเปน 3 ขั้นตอนไดแก 1.การจัดเตรียมตนฉบับ (Prepress) 2.การพิมพ(Printing) 3.หลังการพิมพ (After Printing)
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    การขนสงทางบกที่เกาแกเริ่มตนจากการแบกหามโดยมนุษยแลวจึงเริ่มมาเปนการใชเครื่องทุนแรงที่หาไดตามธรรมชาติหรือตามแตทองที่นั้นจะมีอยางสัตว เชน มา ลา วัว อูฐ เปนตน แลวจึงพัฒนาโดยเริ่มมีการทำอุปกรณวงลอมาใชรวมกับสัตว มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องจนกลายเปนอยางปจจุบัน (ธีระเดช ริ้วมงคล,ม.ป.ป) หากแตบางพื้นที่อาจมีขอจำกัดในเรื่องของเสนทาง จึงอาจจำเปนตองใชแรงงานมนุษยอยูบาง ตัวอยางของการแบกหามโดยใชแรงงานมนุษยนการแบกหามขนสงไดแก The old 
tea horse road  เสนทางขนสงใบชาโบราณแหงมณฑลยูนนาน ประเทศจีน" เปนเสนทางคาขายโบราณอันมีเสนทางคดเคี้ยว ตองใชคาราวานมาเปนพาหนะในกาขนสงใบชาผูเออร   จากมณฑลยูนนานไปยังมณฑลอื่นๆ และขามไปถึงพมาและอินเดีย  
(Peter Micic,2559) มีภาพที่บันทึกของกลุมผูเดินทางไปพรอมเหลาใบชาแหงนี้ คือรูปชายหญิงสะพายใบชาอัดแหงไวบนหลัง ทำลักษณะคลายกระเปาสะพายหลังในปจจุบัน ดวยความที่ใบชามีน้ำหนักไมมากนัก จึงทำใหขนไดทีละจำนวนมาก ภาพที่
เห็นจึงเปนชาอัดแหงที่สูงเลยศรีษะขึ้นไป ซึ่งในชวงแรกใชแรงงานมนุษยในการขนและจึงเริ่มกลายเปนใชสัตวในการขนสงแทน หรือภาพในอดีตชีวิตประจำวันของคนไทยชนบทในยุคที่การประปาเขาไมถึงในทุกพื้นที่ ก็มีการหาบน้ำโดยใชไมหาบโดยทั้ง
สองปลายของหาบจะมีถังน้ำแขวนไว ซึ่งลักษณะของไมหาบจะทำดวยไมไผหรือไมจริง ไมไผสำหรับหาบใชไมไผผาซักขนาดเทาฝามือ เหลาใหกลางปองหัวและทายเรียวเล็ก เหลือขอไมเปนปุมกันไวไมใหสาแหรกหรือเชือกหูกระบง หูกระปาหรือหูภาชนะ
อื่นๆที่นำมาหาบเลื่อนหลุดจากปลายคาน ไมไผในบางทองถิ่นทำปลายคานเปนรูปตางๆ ใหสวยงาม เชน ทำใหโคงงอน ขึ้นเรียกคานหางหงส (วิบูลย ลี้สุวรรณ,ม.ป.ป ) แมภาพของการใชไมคานหาบจะเหลือใหเห็นนอยลงแลว แตยังมีอาชีพแบกหามที่นา
สนใจใหเห็นอยูบาง อยางเชน ในเมือง ฉงชิ่ง(Chóngqìng Shì) ประเทศจีน มีอาชีพที่ชื่อวา บังบัง (Bang Bang) เปนอาชีพที่รับจางแบกหามสินคาจากทาเรือไปสูตลาดหรือรับจางแบกหามสิ้นคาทีละมากๆ ของผูที่มาซื้อสินคาบริเวณนั้น ความนาสนใจคือ
อุปกรณที่ใชเปนไมไผทั้งลำ สูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่งถึงสองเมตรและหอยสัมภาระที่ตองการหาบไวสองขาง ในปจจุบันอาชีพนี้ก็ลดเหลือนอยลงบางเพราะเปลี่ยนไปใชรถเข็นที่สะดวกกวาและมียานพาหนะที่เขามาชวยทุนแรงไดมากกวา (AFP ,2559) 
อาชีพการแบกหามเหลานี้มีลักษณะในรูปแบบการหาบจึงเรียกเปนอาชีพ “คนหาบ”หรือ “ลูกหาบ” คำวาลูกหาบใน ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตใหความหมายไววาผูรับจางหาบหามสัมภาระขณะเดินทางในที่ทุรกันดาร (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน,2554) 
การหาบไมเพียงแตเพื่อการคาเทานั้น แตยังมีเพื่อการเดินทางและการทองเที่ยวในเขตที่ยานพาหนะเขาไมถึงอีกดวย ตัวอยางลูกหาบที่เปนที่รูจักของทั่วโลกคือ “ลูกหาบชาวเชอรปา”  ป 1953 เอดมัน ฮิลลาลี่ นักปนเขาชาวนิวซีแลนดพรอมดวย เทอซิง 
นอรเก ไกดชาวเชอรปา สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของโลกไดสำเร็จเปนครั้งแรกนั้นคือยอดเขาเอเวอรเลส จนเปนเกียรติประวัติแกชนเผาเชอรปาอยางมากเพราะเปนสวนหนึ่งในความสำเร็จครั้งยิ่งใหญครั้งนี้ และเมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาจางลูกหาบเพื่อ
พิชิตเอเวอรเลสก็จะเลือกจางชาวเชอรปาเปนลูกหาบแมจะเปนชนเผาอื่น ก็จะเหมารวมวาคือชาวเชอรปา (ยอดมนุษยเชอรปา,2552 ) ในประเทศไทยอาชีพลูกหาบสามารถพบไดตามแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีกิจกรรมสำหรับการเดินปา โดยสวน
มากจะเปนคนในพื้นที่นั้นๆ จากการศึกษาของ วนิดา พิพัฒนนภาพร(2553) ศึกษาเรื่องลูกหาบดอยหลวงเชียวดาว พบวาลูกหาบมีความสัมพันธเริ่มจากการเปนพรานมากอน โดยผูนำทางสมัยนั้นเปนพรานลาสัตว สามารถรูเสนทางเดินปาไดดีหลังจากนั้น
ก็มีการขึ้นไปดอยหลวงเชียวดาวอยางตอเนื่องแตยังไมมากนักจนกระทั่งป พ.ศ 2523 นักทองเที่ยวมากขึ้น ผูนำทางจึงมากขึ้นตาม ซึ่งความแตกตางของลูกหาบในแตละทองที่ ที่เห็นไดชัดในเชิงกายภาพเลยนั้นโดยสวนใหญจะเปนเทคนิควิธีการหาบและ
อุปกรณที่ใชหาบ โดยสวนมากอุปกรณการหาบจะมีลักษณะคลายกันคือเปนเหมือนกระเปาสะพายหลังอาจจะใชตะกราสานหรือดัดแปลงถุงกระสอบ เพื่อสามารถบรรทุกสัมภาระใหไดจำนวนมากขึ้น แตจะมีเพียงไมกี่พื้นที่ที่ใชไมคานในการหาบสัมภาระ
และเปนที่รูจักสวนใหญเมื่อพูดถึงอาชีพลูกหาบในไทยคืออาชีพ “ลูกหาบภูกระดึง” จากขอมูลวิจัยของ กษมา ประจง(2548) เรื่องผลกระทบของการทองเที่ยวตอชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยไดใหขอมูล
เกี่ยวกับอาชีพลูกหาบวา เกิดขึ้นพรอมกับการจัดการการทองเที่ยวป 2505 เริ่มจากการจางชาวบานศรีฐาน เปนผูชายรางกายแข็งแรง ในปจจุบันทางอุทยานไดมีการขึ้นทะเบียนลูกหาบ ซึ่งจำนวนลูกหาบที่มีบัตรสมาชิกจากอุทยานฯ ป 2561 มีจำนวนทั้ง
สิ้น 335 คน ขณะที่ปกอนๆ มีราว 500 คน เห็นไดชัดวา คนที่มาทำอาชีพนี้คอยๆ ลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนทางกับจำนวนนักทองเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวบนภูกระดึงชวงเปดฤดูกาล สถิติลาสุด ป 2561 มีนักทองเที่ยว 79,476 คนตอจำนวนลูกหาบที่เหลือ
นอยลงไปในทุกที (ไทยรัฐออนไลน,2561) ปจจัยของลูกหาบภูกระดึงที่ลดลงจากคำใหสัมภาษณของ นายบุญหอง จันทาศรี อายุ 43 ป ประธานกลุมลูกหาบภูกระดึง ตอสำนักขาวไทยรัฐออนไลน ไววา" เด็กรุนใหมไมคอยมาเปนลูกหาบ เพราะครอบครัว
จะสงใหลูกหลานเรียนหนังสือสูงๆ เพื่อจะไดมีงานการทำที่ดี ไมอยากใหทำงานหนัก และบางสวนไดไปหางานทำในกรุงเทพฯ ดวย ขณะที่ ลูกหาบอายุมากก็มีปญหาเรื่องสุขภาพ ขอเขาเสื่อม เพราะแบกของหนัก จึงตองหยุดหาบของไปตามสภาพรางกาย
" (ไทยรัฐออนไลน,2561) ซึ่งไมแนในอนาคตอาชีพนี้อาจจะหายไป ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องราวของลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึงและเพื่อความนาสนใจและถายทอดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นผูวิจัยจึงตองการถายทอดในรูปแบบของภาพถายสารคดี เนื่องจาก
ภาพถาย มีคุณสมบัติสามารถสื่อความหมายใหผูชมสามารถเขาใจเรื่องไดเร็วและงายกวาตัวหนังสือ จึงถือเปนสื่อสากล ทั้งยังมีความถูกตองในการบันทึกเหตุการณ ณ ขณะนั้นไดทันที และสามารถอยูไดนาน(ธาราทิพย เสรินทวัตน ,2550)  กรณีตัวอยาง
ของคำที่วาภาพมีคุณสมับัติในการสื่อสารมากกวาตัวหนังสือคือ ในป ค.ศ.1658 โยฮันอมอสคอมมินิอุส ไดนำภาพมาประกอบเอกสารบทเรียนและพบวาผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดเร็วกวาปกติ ซึ่งแมภาพนั้นจะเปนภาพวาดก็ตาม แตก็แสดงใหเห็นถึง
คุณสมบัติของสิ่งที่เปนภาพ แตสิ่งที่ภาพถายใหไดมากกวาภาพวาดคือความสมจริง ตัวอยางในป ค.ศ.1855 ภาพถายสงครามไครเมียร(Crimean War)ของ โรเจอร เฟนตัน ไดรับการตีพิมพในเอกสารชื่อ Illustrated London News และนำออกแสดง
นิทรรศการที่กรุงลอนดอน และปารีสดวย บรรณาธิการหนังสือ The Practical Mechanics Journal ไดใชภาพถายตีพิมพลงในวารสาร แทนภาพเขียน เพราะเขาเห็นวา ภาพเขียนมีคุณสมบัติในการสื่อความหมายไดนอยกวาภาพถาย และภาพถาย
สามารถ นำสิ่งตาง ๆ มาแสดงตอหนาผูชมไดตรงตามความเปนจริงมากกวา หนังสือพิมพ London Times ไดยกยองผลงาน ของเฟนตันวาเปนภาพถายมาจากความเปนจริงและภาพถายถือวาเปนพยาน หรือ หลักฐานอันซื่อสัตย (The Faithful Witness 
) และในป ค.ศ 1871 วิลเลี่ยมเฮนรี่ แจคสัน ซึ่งไดเดินทางไปสำรวจรัฐโอเรกอน (Oregon) และรัฐไวโอมิง (Wyoming) รวมกับคณะของ ดอกเตอรเฟอรดินันด วี เฮเดน (Dr.Ferdinand V.Hayden) ไดถายภาพเยล โลสโตน (Yellowstone) ซึ่งมีขนาด 
20"x24" ภาพนี้ไดนำเสนอตอรัฐบาลสหรัฐ ในปถัดมาสหรัฐไดพิจารณา และประกาศใหสถานที่ แหงนี้เปนวนอุทยานแหงชาติ แหงแรกของสหรัฐอเมริกา (อดีตถึงปจจุบันการถายภาพ ,ภาณี กอสุวรรณศิริ) จากตัวอยางขางตนเห็นไดวาภาพถายมีคุณสมบัติ
ในการสื่อสารที่สูงและอีกทั้งยังเปนประจักษพยานชั้นดีในการบอกเลาและยืนยันเรื่องราวที่เกิดขึ้น และผูวิจัยไดเลือกการภาพถายสารคดี(Documentary photography) มาใชนำเสนอประกอบกับผลการวิจัย เนื่องดวยขอบเขตของการถายภาพสารคดี
นั้นกวาง ตั้งแตวิถีชีวิต ความเปนอยู สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ธรรมชาติ การทองเที่ยว วิทยาศาสตร ดาราศาสตรและการแพทย (ณัฐกร สงคราม)ซึ่งพันธกิจของานสารคดีมีอยู 4 ประการดวยกันคือ
1.เพื่อบันทึกหรือแสดงถึงขอมูล2.เพื่อโนมนาวใจ หรือสนับสนุนวัตถุประสงคบางอยาง 3.เพื่อวิเคราะหหรือสอบสวนเหตุการณตางๆ 4.เพื่อแสดงอารมณและความรูสึกทางสุนทรียศาสตร(Michael Renov ,2536) ภาพถายสารคดีที่ดีจะสรางความรูสึกใน
การโนมนาวรวมทั้งสะเทือนอารมณแกผูชมและยังเปนหลักฐานบันทึกที่นาเชื่อถืออีกดวยซึ่งจากที่กลาวมาขางตนถึงความเปนมาและความหลากหลายของอาชีพลูกหาบ อีกทั้งยังเปนอาชีพที่ลดนอยลงอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิถีชีวิตอาชีพลูกหาบ
โดยเลือกพื้นที่คืออุทยานแหงชาติภูกระดึงจังหวัดเลย โดยที่ผานมางานวิจัยที่เกี่ยวกับลูกหาบในไทยนั้นพบเพียงหนึ่งชิ้นเทานั้น และในการวิจัยลูกหาบภูกระดึงนั้นเปนการวิจัยในแงของอาชีพที่มาพรอมกับการทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติภูกระดึง ไม
ไดลงเนื้อหาขอมูลอยางเฉพาะเจาะจง ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการลงศึกษาวิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง พรอมทั้งถายทอดออกมาในในงานสรางสรรคผลงานหนังสือภาพถายสารคดี

     จากการสรุปผลเกี่ยวกับเรื่องสภาพอดีตปจจุบันและวิถีชีวิตลูกหาบผูวิจัยจึงไดนำมาอภิปรายดังนี้ อาชีพลูกหาบภูกระดึงเกิดขึ้นพรอมการเปดอุทยานแหงชาติภูกระดึง ป พ.ศ.2505 เนื่องจากอุทยานแหงชาติภูกระดึงเปนการทองเที่ยวที่ตองอาศัยการเดินเทาเขาไปในพื้นที่ทางชันระยะ

ทางกวา 5.5 กิโลเมตรและเดินบนยอดภูอีก 3.5 กิโลเมตรในทางราบ ไมสามารถนำยานพาหนะเขาไปในพื้นที่ได นอกจากเฮลิคอปเตอรในสวนของงานราชการเทานั้น ดังนั้นจึงตองมีการออกแบบอาชีพที่มารองรับ อำนวยความสะดวกในสวนของการแบกหามสัมภาระของนักทองเที่ยวที่

เขามา อาชีพลูกหาบจึงเกิดขึ้น สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีโครงสราง หนาที่ของ ทัลคอรต พารสัน อางถึงโดย (สุภางค จันทวานิช , 2551) กลาววา “ระบบสังคม”และ”หนาที่ “หนาที่คือกลุมของกิจกรรมที่ดำเนินไปเพื่อสนองความตองการของระบบสังคม ในเบื้องตนพาสันเห็นวาระบบ

สังคมนี้มีหนาที่คือมีการกระทำกิจกรรมมีการกระทำเปนกลุมๆและมีการทำเพื่อสนองความตองการของระบบ เชนเมื่อสังคมตองการดูและเด็ก ก็ตองมีการสรางกลุมกิจกรรมกลุมหนึ่งขึ้นมาดูและเด็กสวนนี้คือ “หนาที่” กลุมกิจกรรมไดแกสถานดูแลเด็กเล็ก และโรงเรียนเปนตน เชนเดียวกัน

กับอาชีพลูกหาบคือระบบสังคมตองการผูมาแบกหามสัมภาระกระเปาของนักทองเที่ยว จึงตองมีการสรางกลุมกิจกรรมกลุมหนึ่งขึ้นมา นั้นคือกลุมของ “ ลูกหาบ ” ลูกหาบกลุมแรกเปนคนในพื้นที่ โดยการดัดแปลงนำไมคานหาบน้ำคือไมหาบที่มีลักษณะแบนกลางปลองปลายเรียวทั้งสอง

ขาง ซึ่งโดยปกติใชในชีวิตประจำวันแตเดิม มาเปนอุปกรณทุนแรงในการหาบสัมภาระนักทองเที่ยว  แตไมหาบลักษณะนี้แบกน้ำหนักไดไมมากและไมเหมาะกับเสนทางสูงชันของภูกระดึง จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบของไมหาบเปนไมไผลำยาวประมาณ 2 เมตร ไผที่นำมาใชคือ 

“ไผซาง”ซึ่งหาไดงายในพื้นที่ นำมารนไฟเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและกันมอดในตัว ในชวงแรกของการนำมาใชนั้นไดผลดีแตมีขอเสียคือเกิดการเสียดสีกับผิวหนัง ทำใหเกิดการถลอกเปนแผล จึงมีลูกหาบทดลองนำหมอนมารองบาปรากฏวาไดผล จึงมีการตอยอดแนวคิดเปนเบาะลองบาทำ

จากหนังหุมเบาะรถจักรยานยนตรหุมกับฟองน้ำ ซึ่งเปนของที่หาไดจากรานซอมรถในชุมชน แนวคิดและวิถีการนี้ถูกถายทอดและใชตอกันมา สอดคลองกับแนวคิดความหมายของภูมิปญญา (  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2533 ) กลาวคือภูมิปญญาทองถิ่นในแตละอยาง

ผานการเรียนรูมายาวนาน มีการสังเหตุทดลองใช ปรับเปลี่ยนแกไขปญหาตางๆ ภูมิปญญาเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการดำรงชีวิตรวมกันอยางสมดุล ภูมิปญญาพื้นบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่น โดยภูมิปญญาที่เกิดขึ้นหรือประดิษฐนั้น มีระบบนิเวศเปนตัวกำหนด  ชวงเริ่มตนของอาชีพลูกหาบ 

นักทองเที่ยวใหคาตอบแทนเปนเงินตามความเหมาะสม ตอมาจึงมีการกำหนดราคาตามน้ำหนัก คือกิโลกรัมละ 1-2  บาท และมีการขึ้ราคาเปน 5 บาท 8 บาท 10 บาท 15 บาท และ 30 บาทในปจจุบัน (พ.ศ. 2563 ) ลูกหาบหนึ่งคนจะหาบไดเฉลี่ย 30-50 กิโลกรัม ซึ่งสามารถสรางราย

ไดตอวันที่  900 – 1500 บาท รายไดมากกวารายไดรับจางรายวันทั่วไป ชวยใหลูกหาบหลายคนลืมตาอาปาก และสามารถสงลูกเรียนจนจบระดับมหาวิทยาลัยได การเกิดของอาชีพลูกหาบเปนการสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพของชาวบานและเพิ่มการมีสวนรวมกับอุทยานแหง

ชาติภูกระดึง สอดคลองกับงานวิจัยของ (กษมา ประจงค,2546) ศึกษาผลกระทบจาการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูกระดึง พบวา การทองเที่ยวชวยลดภาวการณอพยพถิ่นเพื่อหางาน ในชวงเปดฤดูกาลชาวบานก็จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับบริการนักทองเที่ยว เชน ลูกหาบ และสอดคลอง

กับ (กฤษฎา สุภาพไพบูลย,2542) การมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการอุทยานแหงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย  พบวาปจจัยที่ทำใหราษฏรมีสวนรวมกับการจัดการอุทยานแหงชาติภูกระดึง ประโยชนทางตรงที่ชอบดวยกฏหมาย ประชากรสวนใหญมีรายไดจากอาชีพคาขาย รองลงมาได

จากการรับจางหาบสัมภาระขึ้นอุทยานแหงชาติภูกรดึง ลูกหาบโดยเริ่มเปนประชากรในพื้นที่เปนสวนมาก เนื่องจากคนในพื้นที่สามารถเดินทางสะดวก และอาชีพลูกหาบ ตองใชแรงและเวลาในการทำงาน บางครั้งอาจจะตองกลับค่ำมากหรือตองมาเชามาก ดังนั้นคนในพื้นที่บริเวณจะ

สะดวกกวาคนที่อยูไกลตางถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ(นิดา พิพัฒนนภาพร,2553) ศึกษาวิถีชีวิตลูกหาบ:ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม คนพบวา ลูกหาบไมจำเปนตองเปนคนในพื้นที่ คนนอกพื้นที่หากพรอมก็สามรถทำได แตสวนใหญเปนคนในพื้นที่เพราะสะดวกตอการติดตอมากกวา 

ลูกหาบรุนใหมที่เขามาโดยสวนมาก จะมีคนในครอบครัวทำอยูกอนแลว โดยมีการสงผานจากรุนสูรุน ผานการเขามาสัมผัส และสังเกตุจากการกระทำของรุนพอแม สอดคลองกับ (เสาวคนธ สุดสวาสดิ์,2551) ใหความหมายของพฤติกรรมในทาทางวัฒนธรรมวา ความหมายของพฤติกรรม

ในทางวัฒนธรรม ไมไดเกิดจากสัญชาติญาณ บุคคลไดเรียนรูพฤติกรรมอยางมีจิตสำนึก(Conscious)โดยผานตัวแทนตางๆ เชน พอ แม เพื่อน สถาบันตางๆ อยางเปนทางการและไมเปนทางการสงผลทางออมตอบุคคลในสังคม ปจจุบันลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง มีจำนวนลดลงจาก

ผลการลงทะเบียนที่ผานมา เกิดไดจากหลายปจจัย ทั้งรูปแบบที่เขมงวดขึ้นตองลงทะเบียนำบัตรลูกหาบเทานั้น ถึงจะสามารถหาบสัมภาระนักทองเที่ยวได โดยการลงทะเบียนตองเสียคาธรรมเนียม 1000 บาท/ป และไมสามรถทำยอนหลังได ดวยความเปนวิถีชาวบานเงิน 1000 บาท 

บางครั้งก็เปนเงินจำนวนมาก จึงพลาดโอกาสในการหาบไป ทำไดเพียงหาบของใหรานคาเทานั้น ซึ่งระบบการเปลี่ยนแปลงของการลงทะเบียนนี้มีความสอดคลองคลายคลึงกับ (นิดา พิพัฒนนภาพร,2553) ศึกษาวิถีชีวิตลูกหาบ:ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม เมื่อกอนลูกหาบทำงาน

อยาอิสระ ไมอยูในกฏ ระเบียบของเขตรักษาพันธสัตวปาเชียงดาว เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาจะสามารถติดตอกับคนในพื้นที่ไดโดยตรง ปจจุบันผูประกอบอาชีพลูกหาบตองขึ้นทะเบียนเปนลูกหาบกับเขตรักษาพันธสัตวปาดอยหลวงเชียงดาว ตองไดรับการอบรม ตองมีบัตรประจำตัวลูกหาบ 

มีขอกำหนดกฎระเบียบตางๆ อีกเหตุผลคือ ลูกหาบรุนเกาเริ่มแกชราลง และเริ่มเกษียณตัวเองออกไป ลูกหาบรุนใหมก็มีคานิยมที่เปลี่ยนไป มองแควาเขามาทดลองทำเพื่อหารายไดเสริมดูเทานั้น เพราะหาบสองครั้งก็ไดเงินคาบัตรลูกหาบคืนแลว ไมมองวาจะทำเปนระยะยาว จะมีเพียง

สวนนอยเทานั้นโดยสวนใหญจะเปนวัยกลางคนอายุประมาณ 30 ที่ตองการทำงานอยูในทองถิ่น และกลุมที่ไปเผชิญโลกขางนอกมาแลว แลวพบวาการมีชีวิตแบบนี้จะดีกวา แตในเด็กรุนใหมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการศึกษา คานิยม และอื่นๆทำใหการมาทำอาชีพลูกหาบเปนทางเลือก

ลองที่ไมใชทางเลือกหลัก สอดคลองกับ (เฉลียว ฤกษรุจิพิมล,2551) ทฤษฎีความทันสมัย  ความทันสมัยเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงตางๆของระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเชื่อของคนในสังคม คนหันมาใชชีวิตในเมืองมากขึ้น มีการ

เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาอยูในสังคมเมืองมากขึ้น และยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นอยางการเปลี่ยนแปลงดานความเชื่อคานิยมของคน แตถึงอยางไรอาชีพลูกหาบก็ยังคงตองมีอยูตอไปหากยังไมมีชิ้นสวนใหมเขามาแทนที่ลูกหาบในระบบการทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติภูกระดึงแหง

นี้

    การผลิตหนังสือภาพถายสารคดี ในการผลิตหนังสือภาพถายสารคดีวิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง มีจุดประสงคของการถายทอดและบันทึกเรื่องราวของอาชีพหนึ่งที่มีอยูบนสังคมมนุษยและกำลังลดนอยลงไป ไมไดตองการนำเสนอในเชิงการอนุรักษหากเพียงตองการนำเสนอ

ใหเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับอาชีพลูกหาบ ซึ่งสอดคลองกับ (Michael Renov,2536) กลาวถึงใน มรรยาท พงษไพบูลย  มองพันธกิจพื้นฐานของสารคดี โดยใชมุมมองของผูผลิตรวมดวยคือ เพื่อบันทึกหรือแสดงถึงขอมูล(To record,reveal,or presetve) หนาที่ในขอนี้อาจถือไดวาเปน

หนาที่สำคัญสุดของสารคดี เปนการใชสักยภาพของกลองเพื่อแปรความเปนจริงของเหตุการณตางๆเขาไปสูกระบวนการรับรูของผูชม ซึ่งในการจัดประเภทของสารคดีลูกหาบภูกระดึง ถูกจัดใหเปนการนำเสนอสารคดีในลักษณะของ สารคดีทั่วไป (General Feature) ตามนิยามของ ( อัง

ธิดา ลืมปปทมาณี ) สารคดีประเภทนี้คือการดึงจุดเดนของเรื่อง บุคคล เหตุการณหรือสิ่งที่กลาวถึงออกมาใหได และเลือกใหความสนใจ ดวยการมองหาแงมุมโดดเดนของเรื่องนั้น โดยสารคดีประเภทนี้ไดแก สารคดีชีวประวัติ สารคดีทองเที่ยว สารคดีเลาเรื่อง สารคดีวิชาการ ฯลฯ โดยตัว

เนื้อหาของสารคดีเรื่องนี้เลาถึงวิถีชีวิตของลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง ซึ่งเปนรูปแบบอาชีพที่มีเฉพาะพื้นที่ และพบเห็นไดยากโดยทั่วไป สรางความประหลาดและประทับใจใหกับผูพบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเลือกทำสารคดีของ ( ชุลีพร เกษโกวิท,2546 ) การเลือกเรื่องของงาน

ที่ไมธรรมดา (unusual) งานที่อยูแตในหองทำงานหรือหนาคอมพิวเตอรตลอดเวลามักไมคอยนาสนใจ ตางจากงานบางประเภท เชน คนเช็ดกระจกอาคารสูง คนขี่มาพยศ นักกายกรรม นักบินทดสอบ คนงานในโรงงานผลิตรถยนต ฯลฯ ภาพการทำงานเหลานี้ทำใหสารคดีเปนที่นาสนใจ

และสรางความประทับใจไดงาย เพราะเปนงานที่คนนอยคนจะไดเห็นหรือสัมผัสและคนจำนวนมากอยากรู ซึ่งในขั้นตอนของการถายภาพนั้นผูวิจัยเฝามอง สังเกต ติดตาม ในการทำงานของอาชีพลูกหาบ เพื่อใหไดจังหวะของภาพ อันมีองคประกอบภาพ ลีลาทาทาง ชุดสีที่เกิดในภาพ 

ปรากฏการรของเหตุการณที่ไมคาดคิด เพื่อใหไดจังหวะที่ดีสุดเพียงเสี่ยววินาที ตามแนวคิดของ Henri Catier Bresson กลาวถึงโดย ( ภูมิกมล ผดุงรัตน,2548 )ชางภาพชาวฝรั่งเศสเสนอแนวคิด decisive moment หรือ วินาทีแหงการตัดสินใจ อันมีที่มาจากเรื่องราวของจังหวะ เวลา 

โอกาส บวกประสบการณกระบวนความคิด เพื่อใหเกิดภาพที่สมบูรณและไมไดเปนแคการถายภาพที่นักทองเที่ยวทั่วไปก็ทำได โดยในสวนของกระบวนการทำหนังสือภาพถาย ผูวิจัยไดทำตามขั้นตอนการผลิตงานหนังสือ ซึ่งขั้นตอนดังกลาวแบงออกเปน 3 ขั้นตอนไดแก 1.การจัดเตรียมตนฉบับ 

(Prepress) 2.การพิมพ(Printing) 3.หลังการพิมพ (After Printing) โดยในสวนของหนังสือผูวิจัยตองการนำเสนอเพื่อใหผูรับขอมูลเกิดการเขาใจ รับรู และติดตาม โดยการไมใชภาษาที่เปนวิชาการมากนัก หากแตเลือกภาษาที่จะบรรยายและนำพาผูอานไดเขาไปและเห็นภาพตามอยาง

งาย สอดคลองกับ วีระศักดิ์ จันทรสงแสง (2562) การเลาเรื่องอยางมีศิลปะ งานเขียนที่มุงใหขอมูลความรู ขอเท็จจริงที่ไมเติมแตง ผานลีลาภาษาที่มีวรรณศิลป ไดความเพลิดเพลินรื่นรมยในการอาน และที่สำคัญคือใหความรูดวย

     1) อาชีพลูกหาบนั้น มีอยูอยางหลากหลายตามอุทยานแหลงการทองเที่ยวตางๆในไทย ซึ่งในแตละพื้นที่จะมีความแตกตางของอุปกรณ และภูมิปญญาเกี่ยวกับการหาบ ซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจหากเกิดการบันทึกเรื่องราวเหลานี้ในทั่วประเทศ 
     2) อาชีพลูกหาบภูกระดึง ยังไมถูกมีการทำเปนภาพยนตร หากมีบางตามสำนักขาวหรือตามสื่ออนไลนที่มาบันทึกภาพเคลื่อนไหว แตก็ไมไดเจาะลึกมาก เปนเพียงการทำในประเด็นของบุคคล หากมองแลวคงเปนคลายรูปแบบสารคดีบุคคล ดัง
นั้นการมีอยูของภาพยนตรลูกหาบจึงเปนทางเลือกอีกหนึ่งอยาง

           วิถีชีวิตที่เปนวัตถุลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง ไดแกเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ซึ่งจากการวิจัย
พบวาเครื่องมือหลักๆในการประกอบอาชีพลูกหาบไดแก 
           1.ไมหาบ ไมไผลำตรง ผิวเรียบ ความยาวโดยประมาณ 2 เมตร การใชงานนำมาผูกกับสัมภาระที่ตองการ
หาบโดยสวนกึ่งกลางของไมจะพาดบนไหล ชนิดไผทีนำมาใชทำไมหาบเรียกวา “ไผซาง” หาไดงายในพื้นที่ 
           2.นวมรองบา/เบาะรองบา อุปกรณที่มาชวยรองรับการเสียดสีปองกันอาการบาดเจ็บจากไมหาบที่มีตอ
หัวไหลโดยตรง มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา สองดานยาวไมเกินจากหัวไหลมากนัก ผูกติดกับจุดกึ่งกลางของไมหาบ 
              ซึ่งไมหาบและเบาะรองบามีการพัฒนาการควบคูมาดวยกัน 3 ชวงดวยกันคือ 
                ยุคที่ 1 อุปกรณหาบจะเปนไมหาบลักษณะแบนทำจากไมไผนำมาผาครึ่งขัดใหผิวเรียบ ซึ่งไมลักษณะ
นี้คือไมที่ลูกหาบใชในชีวิตประจำวันเพื่อการขนน้ำ 
                ยุคที่ 2 ไดมีการเปลี่นเปนไมไผกลมทั้งลำแทนไมหาบแบบแบน เพื่อใหสามารถหาบไดหนักขึ้นและ
มั่นคงมากขึ้น ซึ่งผลลัพธของไมหาบลักษณะที่สองนี้ก็กลายเปนที่นิยมและเขามาแทนที่ไมหาบแบบแบน 
                ยุคที่ 3 ดวยปญหาที่เกิดขึ้นในชวงที่ 2 ของไมหาบ ทำใหลูกหาบที่เขามาทำใหมเกิดความคิดแก
ปญหา เบาะรองบา โดยนำเอาหนังหุมเบาะรถจักรยานยนตมาหุมกับฟองน้ำแลวจึงนำมามัดติดกับไมหาบ กลาย
เปนรูปแบบที่นิยมใชถึงปจจุบัน      
           3.เชือกและตาขาย  เชือกไนลอนขนาดไมหนามากใชมัดสัมภาระกับไมหาบ ลูกหาบบางคนใชเชือกตาขาย
ชวยในการจัดระเบียบสัมภาระใหอยูทรง ปองกันการหลุดหลนของสัมภาระชิ้นที่ไมใหญมากนัก  
 
           4.รองเทาสตั๊ดดอย รองเทาพลาสติกหุมสน พื้นรองเทามีดอกที่หนา ชวยใหเพิ่มความสามารถในการยึด
เกาะบนพื้น แตในบางฤดูการที่พื้นดินแหง ไมจำเปนตองใชการยึดเกาะมาก ลูกหาบจะเปลี่ยนเปนรองเทารัดสน
หรือรองเทาฟองน้ำทั่วไป แตสวนใหญรองเทาสตั๊ดดอยจะเปนที่นิยมที่สุดในทุกฤดูกาล
           5.ลำโพงพกพา/วิทยุพกพา เสียงเพลงเสียงดนตรีอาจเปนสิ่งที่คลายความเหนื่อยลาและแกเบื่ออยางดีให
กับเหลาลูกหาบที่ตองขึ้นลงในทิวทัศนเดิมเกือบทุกวัน 
           6.ไฟฉายคาดหัว ลูกหาบบางคนตองเดินทางขึ้นเชาตรู ในเวลาที่ดวงอาทิตยยังไมขึ้น จำเปนตองอาศัยแสง
ไฟในการนำทาง 
 7.กระเปาสัมภาระสวนตัวลูกหาบ กระเปาสะพายหลังหรือบางคนอาจเปนยาม ใชใส ของใชสวนตัว
ลูกหาบที่จำเปน เชน อาหาร ยานวด เชือก ลำโพงพกพา ไฟฉาย และ อื่นๆ 
 8.รถเข็น เปนอุปกรณอำนวยความสะดวก ที่ใชเปนไมถัดไปตอจากการหาบ เมื่อหาบขึ้นมาถึงหลังแป 
ซึ่งจะเปนทางราบทอดยาวไปกวา 3 กิโลเมตร การใชรถเข็นในการขนสัมภาระจึงเปนทางเลือกที่ชวยทุนแรงและ
ประหยัดเวลาไดมาก 

 
           อีกสวนหนึ่งของวิถีชีวิตคือแนวทางคิดที่อาจจับตองไมได แตมีรูปแบบถายทอดผานความเปนนามธรรม แบงออก
เปนสองหัวขอหลักคือ 1.องคความรูเกี่ยวกับลูกหาบภูกระดึงและเทคนิควิธีการ  2 คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติ
              1) องคความรูเกี่ยวกับลูกหาบภูกระดึงและ
                 1.1) การสมัครเปนลูกหาบภูกระดึง   ในยุคแรกเริ่มยังไมมีการขึ้นทะเบียนลูกหาบใครก็สามารถเขามาทำได 
แตเนื่องดวยลูกหาบมีจำนวนที่มากจึงจำเปนตองมีการลงทะเบียนและจัดการลำดับในการหาบสัมภาระมีเกณฑอายุ 20 
ปขึ้นไป เอกสารที่ใชในการสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.ใบรับรองแพทย คาสมัคร 1,000 บาท/คน ซึ่งตองตออายุบัตร
และขึ้นทะเบียนใหมทุกป  
              1.2) ประเภทของการหาบ ลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึงไมเพียงแตงตองหาสัมภาระของผูเดินทางมาทอง
เที่ยวเทานั้น จากการสำรวจยังมีการแบงประเภทการหาบอยางอื่นดังนี้  1) บริการหาบใหนักทองเที่ยว 2) บริการหาบ
ใหผูประกอบการรานคา 3) บริการหาบใหกับอุทยาน 4) บริการหาบถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง  
    1.3) เทคนิคและวิธีการหาบ  การหาบใหไดจำนวนเยอะนั้น จะเปนสิ่งที่สงผลตอรายไดที่ลูกหาบจะไดในรอบ
ของตัวเองดังนั้นเมื่อตองการสรางรายไดครั้งละมากๆก็ตองหาบใหไดมากขึ้นเชนกัน ดังนั้นวิธีการหาบใหไดจำนวนมากจึง
เปนเรื่องที่สำคัญตอลูกหาบ 1) การสรางสมดุล 2) กาวชา สม่ำเสมอ 3) สภาพอากาศ 
    1.4) รายไดของอาชีพลูกหาบ รายไดอาชีพลูกหาบ ปจจุบันป พ.ศ.2563 อัตราบริการหาบจะอยูที่ 30 บาท
ตอกิโลกรัม ลูกหาบหนึ่งคนจะหาบไดที่ 20 – 80 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพรางกายของลูกหาบ เมื่อคิดราคาจะตก
อยูที่ 600 – 2400 บาทตอการหาบหนึ่งครั้ง เงินที่ไดจากการหาบ จะไดเปนรูปแบบเงินสดจากนักทองเที่ยว ซึ่งแสดงวา
ในไหนที่มีลำดับการหาบของตนเองก็จะมีรายไดไปใชจายในทันที 
              1.5) จุดพักลูกหาบ จุดพักลูกหาบจะหาจุดที่วางไมหาบไดโดยตองไมระนาบกับพื้นมากเกินไป ตองมีการยก
ระดับขึ้นมาเพื่อสอดตัวเขาแลวยกไมหาบขึ้นได ลูกหาบจึงชวยกันสรางจุดวางไมหาบไวตามซำตางๆ โดยทำจากไมไผหรือ
ไมที่หาไดโดยรอบบริเวณ สรางในลักษณะบารคูมีชองตรงกลางใหสามารถสอดตัวเขาไปได
              1.6) อาหารระหวางวัน จะเนนที่การพกพาที่สะดวกและงาย แตโดยสวนมากดวยวิถีความเปนชาวอีสาน สิ่ง
ที่เกือบขาดไมไดนั้นคือขาวเหนียวและของกินคูอาจเปนปลาแดกหรือหมูทอด หากวาไมไดเตรียมมาจากบานลูกหาบก็จะ
แวะกินรานคาตามซำเชนเดียวกันกันนักทองเที่ยว 
              1.7) อุปสรรคปญหาในการประกอบอาชีพลูกหาบ 1) ปญหาสภาพอากาศ 2) ปญหาสัตวปา 
3) ปญหาจากนักทองเที่ยว 
              1.8) สุขภาพลูกหาบ สุขภาพลูกหาบ จากการทำอาชีพลูกหาบสามารถแบงออกเปนทั้งดานที่ดี
และดานที่ไมดี
                 1.8.1)  ดานสุขภาพที่ดี ลูกหาบหลายคนมีสภาพรางกายภายคลายกับคนที่ออกกำลังกายเปนประจำอยาง
หนักทุกวัน เชนมีกลามเนื้อที่มองเห็นชัดเจน เพราะการหาบคลายกับการออกกำลังกายเชาเย็นวันละหลายชั่วโมง 
                 1.8.2) ดานสุขภาพที่ไมดี ลูกหาบบางคนมีเนื้อชวงบาที่ปูดนูนขึ้นอยางเห็นไดชัดริเวณตนคอถึงบา ยิ่งชวง
วางหาบลงใหมๆยิ่งมองเห็นไดชัด แตสอบถามวามีอาการเจ็บบางไหมสวนมากก็บอกไมรูสึกอะไรมาก ตอมาคือปญหาจาก
เบาะที่ไมสะอาดทำใหเกิดการสะสมของเชื้อราและติดที่บาได และปญหาสะสมระยาวคือขอเขาที่เสื่อมลงตอเนื่อง 
              1.9) บทบาทที่มีตออุทยานภูกระดึง  ชวงกอนเปดฤดูกาลทองเที่ยวของอุทยานทางอุทยานจะขอความรวมมือ
ลูกหาบที่ลงทะเบียนทุกคนมาชวยกันพัฒนาปรับปรุงเสนทาง ใหสามารถเดินไดสะดวกทั้งตัวนักทองเที่ยวและลูกหาบ 
นำสิ่งกีดขวางที่อาจเกิดอันตรายไดออกจากเสนทาง มีกิจกรรมบังคับใหลูกหาบและรานคาชวยกันนำขยะจากบนภูลงไป
ขางลางคนละ 50 กิโลกรัม ซึ่งจะมีผลตอการตอบัตรประจำตัวลูกหาบในครั้งตอไปหากไมปฏิบัติตามและกิจกรรมจิตอาสา 
หากมีคนบาดเจ็บไมสามารถเดินไดก็จะชวยหาบลงมา ชวงที่เกิดไฟปาภูกระดึงก็มีการขึ้นมาชวยกันดับไฟทำแนวปองกัน
ไฟ และลูกหาบยังคอยใหคำแนะนำนักทองเที่ยวที่บาดเจ็บเล็กนอยระหวางเดิน อยางอาการเกร็งจนเกิดตะคริว การแนะนำ
เสนทาง เปนตน
           2 ) ทัศนคติ  คานิยม ความเชื่อ 
    2.1) ทัศนคติในการประกอบอาชีพ
                 1.1) การเขามาทำอาชีพลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง ยุคแรกนั้น โดยสวนมากแลวจะเปนคนในพื้นที่
บริเวณอำเภอภูกระดึง เมื่อเวลาผานไปก็มีความหลากหลายมากขึ้น มีคนจากตางถิ่นเขามาทำ ภายใตเงื่อนไขการยายมา
อาศัยในอำเภอภูกระดึง เชนการไดมีครอบครัวแตงงานกับคนพื้นที่ หรือมีญาติอาศัยอยูในพื้นที่ ทั้งนี้ไมไดจำกัดเพียงคนใน
พื้นที่ที่สามารถทำได แตเนื่องดวยหากเปนคนอาศัยอยูในพื้นที่นั้นจะมีความสะดวกในการเดินทางมากกวา และดวยความ
ที่อาชีพนี้มีมานานจึงเกิดการสืบทอดอาชีพลูกหาบจากรุนสูอีกรุน ลูกหาบที่อุทยานแหงชาติภูกระดึงไมไดจำกัดวาตองมี
ภูมิลำเนาเกิดอยูที่บริเวณอำเภอภูกระดึงเทานั้น แตโดยสวนมากจะเปนคนในพื้นที่เพราะงายและสะดวกตอการเดินทาง 
                 1.2) ลูกหาบ ชาย/หญิง ลูกหาบอาจมองวาเปนเพียงงานของผูชายแตก็มีลูกหาบหญิงเชนกัน ลูกหาบหญิง
จะมาพรอมกับสามี นั้นคือลูกหาบหญิงจะมาหาบชวยสามีเปนการชวยหารายไดเขาสูครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกเทาหนึ่ง ลูกหาบ
หญิงบางคนอาจหาบไดมากกวาหรือนอยกวาลูกหาบผูชายทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพรางกายและจิตใจของแตละคน 
                 1.3)  สังคม/ความสัมพันธในอาชีพลูกหาบ อาชีพลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง มีรูปแบบสังคมมีหัวหนา
หรือประธานกลุมลูกหาบที่จะทำหนาที่ประสานงานระหวางลูกหาบกับทางอุทยานแหงชาติภูกระดึง ความสัมพันธในหมู
ลูกหาบ เปนไปในรูปแบบเกื้อหนุนชวยเหลือกัน แมมีจำนวนมากแตรูจักกันเกือบทุกคน 
              2.2 ) ความเชื่อ  ที่พึ่งทางจิตใจที่มีตอศรัทธาและความเชื่อของลูกหาบคือ “เจาปูภูกระดึง” ซึ่งมีศาลตั้งอยู
บริเวณเชิงเขา ขวามือกอนถึงดานตรวจ/สกัดทางขึ้นภูกระดึง ลูกหาบจะไมไดทำการสักการะอยางเปนพิธีการนัก หรือไม
ไดมีคาถาบทสวดเฉพาะ เพียงแตขอในใจใหชวยคุมครอง ชวยใหการหาบราบรื่น แคลวคลาดจากภัยอันตราย แลวแตตัว
ลูกหาบคนนั้นจะขอ อีกความเชื่อคือการใหความเคารพตอธรรมชาติ และมีความเชื่อในเรื่องของรูปแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มา
ในรูปแบบของสัตวปา ลูกหาบจะใหความเคารพและเกรงตอสัตวปาโดยเฉพาะชางปา เนื่องจากเปนสัตวใหญและเชื่อวา
เปนตัวแทนของเจาปา หากใครคิดไมดีอาจพบเรื่องไมดีเขาได 
              2.3) คานิยมในการประกอบอาชีพลูกหาบ  ลูกหาบมีจำนวนลดลงอยางตอเนื่องดวยตัวแปรหลายอยางที่
เปลี่ยนไป ลูกหาบที่ทำงานอยูกอนหนาเริ่มปลดระวางหรือเกษียณตัวเองออกไป เด็กรุนใหมมองเพียงวาเปนอาชีพเสริม
เทานั้นไมคิดตองการทำจริงจังยังตองการไปทำงานอยางอื่นขางนอกอยู แตจะมีกลุมวัยกลางคนคือชวงอายุ 30 ขึ้นไป
เทานั้นที่เริ่มคิดทำอยางจริงจัง ดวยความที่เคยไดไปเผชิญโลกขางนอกมาแลวอยากกลับมาทำงานสักอยางที่บานตนหรือ
กลุมที่ไมตองการจากบานตนไปไกล  อาชีพลูกหาบจึงเปนทางเลือกในการสรางรายได แตก็เปนเพียงจำนวนนอยเทานั้น

วิถีชีวิตที่ไม่ใช่วัตถุ  

ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production)  เมื่อไดเนื้อหาแลวจากนั้นคือการหนดประเภทสารคดี ผูวิจัย
ตองการนำเสนอสารคดี วิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง ซึ่งจัดอยูในสารคดีประเภท สารคดีทั่วไป (General Feature) 
สารคดีประเภทนี้คือการดึงจุดเดนของเรื่อง บุคคล เหตุการณหรือสิ่งที่กลาวถึงออกมาใหได และเลือกใหความสนใจ ดวยการ
มองหาแงมุมโดดเดนของเรื่องนั้น โดยสารคดีประเภทนี้ไดแก สารคดีชีวประวัติ สารคดีทองเที่ยว สารคดีเลาเรื่อง สารคดี
วิชาการ ฯลฯ กำหนดกลุมเปาหมายและวัตถุประสงค วัตถุประสงคของการนำเสนอ วิถีชีวิตลูกหาบอทุยานแหงชาติภูกระดึง 
มีจุดประสงคเพื่อนำเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง โดยกลุมเปาหมายของสารคดีชิ้นนี้ จะเปนไม
กำหนดเพศ เขาถึงผูชมไดหลากหลาย เหมาะสำหรับผูสนใจในเรื่องวิถีชีวิตของลูกหาบ อายุ 15 – 60 ป ทั้งนี้รูปแบบการออกแบบ
หนังสือ จะออกมาสอดรับกับกลุมเปาหมายครั้งนี้ดวย จากนั้นจะเปนการวางโครงเรื่อง  โดยนำขอมูลมารอยเรียงและจัดวาง
เพื่อที่จะนำเสนอผานหนังสือภาพถายสารคดีวิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง ซึ่งผูวิจัยจะทำการวางโครงการเลาเรื่อง
ในหนังสือแบงเปน 3 สวนคือ 1.สวนนำ จะนำเสนอเรื่องราวภาพรวมของลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง เลาถึงประวัติความ
เปนมาพัฒนาการจากอดีตถึงปจจุบัน 2.เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องจะพูดถึงวิถีชีวิตของลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง โดยจะอางอิง
ตามนิยามศัพทของคำวาวิถีชีวิต 3.สรุปเนื้อหา จะเปนสวนของการประมวลภาพรวมของวิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึง 

ขั้นตอนการผลิต (Production)  ลงพื้นที่ถายภาพ การถายภาพสารคดีวิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแหงชาติ
ภูกระดึง เนื่องดวยผูวิจัยตองการนำเสนอเรื่องราวและสภาพที่เปนจริงที่สุด จึงใชวิธีการติดตาม สังเกต พูดคุยกับผูประกอบ
อาชีพลูกหาบและผูมีสวนเกี่ยวของระหวางทาง เชน เจาหนาที่ รานคา นักทองเที่ยว ในระหวางนั้นจะทำการเก็บภาพบันทึก
เปนระยะ ซึ่งการติดตาม เริ่มตั้งแตการเขามาในอุทยานแหงชาติภูกระดึง รับสัมภาระ การเดินทางขึ้นไปสงสัมภาระ การพัก
ผอน การใชชีวิตระหวางวัน การสนทนากลุม เปนตน เรียกไดวาเปนการพยายามเขาไปอยูเปนสวนหนึ่ง โดยเปนผูสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวม ซึ่งตองใชเวลาและความคุนชิ้น จริงเริ่มเกิดความสนิทใจระหวางผูถายและผูถูกถาย และเพื่อใหเกิดพฤติกรรมอยาง
เปนธรรมชาติ ซึ่งผูวิจัยไดนำมาเขามาเปนกรอบในการสรางสรรคภาพถายสารคดีครั้งนี้ ซึ่ง EDFAT เปนคำยอของภาษาอังกฤษ 
5 ตัวคือ Entire , Details , Frame , Angles , Time  กรอบนี้จะเปนตัวนำใหเกิดภาพที่หลากหลายมุม ครอบคลุม และเกิด
ความนาสนใจและความงามตอเรื่องราวที่ตองการนำเสนอ

ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) ตกแตงภาพถาย เมื่อไดภาพมาแลวขั้นตอนหลังการผลิต
คือการแกไขและเพิ่มเติม ดวยความเปนภาพถายสารคดีการตกแตงจึงเปนไปตามสมควร เพื่อใหไดความเปนจริงมากที่สุด เชน 
การปรับลดแสง การเพิ่มความชัดเฉพาะจุด การจัดการกับสีใหมีความชัดเจนขึ้น และนำภาพที่ไดมาประกอบเลาเรื่องในหนังสือ 
โดยวางภาพตามโครงเรื่องที่วางไวกอนหนา ซึ่งขั้นตอนการออกแบบหนังสือภาพถายสารคดีลูกหาบภูกระดึง ใชหลักการออกแบบ
หนังสือเขามาเปนตัวดำเนินการ ซึ่งขั้นตอนดังกลาวแบงออกเปน 3 ขั้นตอนไดแก 1.การจัดเตรียมตนฉบับ (Prepress)  ขั้นตอน
นี้จะนำขอมูล รูปภาพ มาทำการออกแบบและจัดวางลงบนเครื่องมือที่ใชในการออกแบบในที่นี้ ผูวิจัยใชโปรแกรม Adobe 
illustrator ในการออกแบบจัดวางสิ่งพิมพ  โดยการลำดับการจัดวางดังกลาวจะเปนไปตามเนื้อหาของโครงรางสารคดีที่วาง
ไวในขั้นตอนของการทำเนื้อหาสารคดี 2.การพิมพ(Printing) ขั้นตอนการพิมพคือการนำไฟลงานที่ออกแบบแลวเขาโรงพิมพ 
เลือกชนิดกระดาษใหเหมาะสมกับหนังสือภาพถาย เพราะเปนงานที่ตองแสดงพลังของภาพถายดังนั้นกระดาษควรเปนกระดาษ
ที่สามารถแสดงรายละเอียดของภาพไดชัดเจนใหสีที่ตรงไมผิดเพี้ยนจากเดิมมากนัก และเมื่อพิมพแลวจะมีการตรวจทานรอบ
สุดทาย หาจุดบกพรองที่อาจไมพบบนหนาจอคอมพิวเตอรกอนนำไปสูกระบวนการในขั้นตอไป3.หลังการพิมพ (After 
Printing) ขั้นตอนหลังการพิมพ จะเปนการนำมาเขาเลม โดยผูวิจัยและในฐานะผูออกแบบเองตองติมตามและกำหนดการเขา
เลมกับโรงพิมพวาจะเลือกใชในรูปแบบใด ในที่นี้ผูวิจัยเลือกการเขาเลมแบบเย็บกี่ เผื่อความแข็งแรงของรูปเลมและที่สำคัญเพื่อ

วิถีชีวิตที่เป็นวัตถุ

ออกแบบหนังสือภาพถ่าย
สารคดีวิถีชีวิตลูกหาบภูกระดึง

        ลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึงเกิดขึ้นมาพรอมกันกับการเปดอุทยานแหงชาติภูกระดึงป พ.ศ.2505 เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในดานการแบกหามสัมภาระนักทองเที่ยว โดยลูกหาบจะเปนชาวบานรอบบริเวณ ตำบลศรีฐาน อำเภอ
ภูกระดึง จังหวัดเลย โดยเริ่มแรกจะเปนการหาบ ใหคาตอบแทนเปนเงินน้ำใจตามสมควร ตอมาจึงมีการคิดราคาเปนกิโลกรัมอยูที่ 2 – 3 บาท/กิโลกรัม ในการเขามาทำอาชีพลูกหาบในอดีตไมไดมีการขึ้นทะเบียนหรือการจัดการจากทางอุทยาน
แหงชาติภูกระดึง เพียงมีรางกายที่พรอมและอุปกรณหาบ ก็สามารถเขามาทำได จึงทำใหลูกหาบในสมัยกอนมีจำนวนมาก อีกทั้งจำนวนนักทองเที่ยวก็มีมามากเชนกันเพราะไมไดจำกัดจำนวนการขึ้นภูเหมือนปจจุบัน และนิยมมากันในรูปแบบของ
ทัวร  เมื่อลูกทัวรลงจากรถโดยสารเหลาลูกหาบก็จะเขาไปลอม นักทองเที่ยวตองเลือกลูกหาบที่จะมาบริการกลุมตน เนื่องจากสมัยแรกไมมีการจัดลำดับการหาบในชวงตอมาจึงเริ่มมีการแกปญหาดวยการจับสลากลำดับในการหาบเพื่อลดความ
ยุงเหยิงในสวนนี้ อีกหนึ่งอยางที่สำคัญในการประกอบอาชีพลูกหาบคือ อุปกรณในการหาบ ไมหาบถือวาเปนอุปกรณพื้นฐานที่จำเปนตองมี ไมหาบในชวงแรกนั้นจะเปนไมที่ชาวบานใชในการหาบน้ำ มีลักษณะเปนไมทรงแบนมีขนาดไมยาวมาก
นัก ไมลักษณะนี้จะมีความออนตัวทำใหไมสามารถหาบน้ำหนักไดมากนัก ในชวงถัดมาจึงมีการเปลี่ยนเปนไมไผกลมทั้งลำ ซึ่งมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักไดมากกวา 

        อาชีพลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึงจากอดีตถึงปจจุบันมีมาแลวกวา 58 ป เปนหนึ่งอาชีพที่มีความผูกพันตอชาวบานรอบบริเวณตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีการสงตอรูปแบบการประกอบอาชีพและองคความรูจากรุน
หนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ผูประกอบอาชีพสวนมากยังคงเปนคนในพื้นที่ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยอยู หรือหากเปนคนตางถิ่นก็จะเปนคนที่มีครอบครอบแตงงานกับคนในพื้นที่นี้ เหตุผลที่ยังเปนคนในพื้นที่เพราะการเดินทางมาประกอบ
อาชีพลูกหาบนั้นจะสะดวกกวา ผูที่อยูทางไกลในปจจุบันก็มีการขึ้นทะเบียนอาชีพลูกหาบ โดยจัดใหเปนผูประกอบการนำเที่ยวประเภทหาบหามสัมภาระใหนักทองเที่ยว ตองลงทะเบียนกับทางอุทยานแหงชาติภูกระดึง แบบรายปโดยมีคาธรรมเนียม
อยูที่ 1000 บาท/ป โดยจะไดบัตรประจำตัวลูกหาบยืนยันในการปฏิบัติงานแตละครั้ง ซึ่งในปจจุบันคาบริการหาบสัมภาระป พ.ศ.2563 จะอยูที่ 30 บาท/กิโลกรัม โดยในการปฏิบัติงานหาบสัมภาระนั้นทางอุทยานแหงชาติภูกระดึงจะเขามาชวย
จัดลำดับการหาบให โดยเรียงลำดับจากหมายเลขประจำตัวลูกหาบที่ลงทะเบียนไวในแตละป ซึ่งชวยแกปญหาการแทรกลำดับกันและลดความสับสนใหกับนักทองเที่ยว

     สภาพอดีตของอาชีพลูกหาบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

สภาพปัจจุบันของอาชีพลูกหาบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

วิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ลักษณะของวิถีชีวิตแบงออกเปน 2 องคประกอบคือ สวนที่เปนวัตถุ ไดแกเครื่องมือในการดำรงชีวิตและอำนวยความสะดวก และสวนที่ไมเปนวัตถุไดแก แนวคิด องคความรู คานิยม และความเชื่อ 
ซึ่งจากการลงพื้นที่วิจัยไดขอมูลในแงของวิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแหงชาติภูกระดึงมาดังนี้

ผลการวิจัย

8.สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

1

2

3

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อสร้างสรรค์หนังสือภาพถ่ายสารคดี 
วิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย    

เพื่อศึกษาความเป็นมาลูกหาบ 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย     1

 เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของลูกหาบ 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย2

เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของลูกหาบ
 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย3

4

บทนำ

1 กลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัย 
        ประชากร ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมประชากรผูทำอาชีพลูกหาบ ผูใชบริการ และเจาหนาที่ดูแลบนอุทยานแหงชาติภู  กระดึงเทานั้น
        กลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกมาเปนผูใหขอมูลจากกลุมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตลูกหาบจำนวน 30 คน ประกอบดวย
          1.1 กลุมผูรู จำนวน 5 คน อันประกอบดวย หัวหนาลูกกลุมลูกหาบ ลูกหาบที่ทำงานมาแลวเกิน 10 ป เจาหนาที่ดูแลอุทยานแหงชาติภูกระดึง
          1.2 ผูปฏิบัติ อันประกอบดวย ผูทำอาชีพลูกหาบจำนวน 20 คน
          1.3 ผูเกี่ยวของ อันประกอบดวย นักทองเที่ยว รานคา ที่ใชบริการลูกหาบ จำนวน 5 คน

2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
        เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
        2.1 แบบสำรวจภาคสนาม มีขอบเขตการสำรวจดานนิเวศวิทยา ดานภูมิศาสตร กายภาพ ดานสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และดานการเขาถึงขอมูล
        2.2 แบบสัมภาษณ ชนิดมีโครงสราง(Structured Interviews)เปนแบบสัมภาษณที่ กําหนดประเด็นคําถามไวอยางแนนอน เพื่อจัดหมวดหมูขอมูล
และวิเคราะหครอบคลุมประเด็นตางๆ ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปขอ
งผูใหขอมูล บริบททั่วไปในพื้นที่ สภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และความเปนมาในอดีต บทบาท ความสําคัญของลูกหาบ สภาพปจจุบัน และปญหา 
ของอาชีพลูกหาบ เครื่องมือนี้จะใชกับกลุมผูปฏิบัติ และกลุมผูเกี่ยวของ
        2.3 แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non -Participant Observation) เพื่อใชสังเกต สภาพสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม กระบวนการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมผูปฏิบัติการดวยวิธีการ บันทึกภาพ บันทึกเสียง การจด
        2.4 แบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) เพื่อใชสําหรับการ สัมภาษณแบบเจาะลึก ไมจํากัดคําตอบ ใหไดขอมูลกวางและ
หลากหลาย ครอบคลุมประเด็นตั้งแต ประวัติความเปนมา บทบาท ความสําคัญของอาชีพลูกหาบ สภาพปจจุบัน และปญหา เครื่องมือนี้จะใชกับกลุมผูรู

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยมีลําดับการเก็บขอมูลดังนี้
              1) ลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม โดยการสํารวจดาน นิเวศวิทยา ดานภูมิศาสตร กายภาพ สังคม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และดานการเขาถึงขอมูล
              2) ใชแบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non -Participant Observation) คือ ใช สังเกตสภาพสิ่ง
แวดลอม สังคม วัฒนธรรม กระบวนการดําเนินกิจกรรมของกลุมผูปฏิบัติการ ดวย วิธีการบันทึกภาพ 
บันทึกเสียง การจดบันทึก 
              3) ใชแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (Structured Interview) เปนแบบสัมภาษณ เปนทางการ 
เพื่อจัดหมวดหมูขอมูลและวิเคราะห ครอบคลุมประเด็นตางๆ ประกอบดวย ขอมูล ทั่วไปของผูใหขอมูล 
บริบททั่วไปในพื้นที่ สภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และความเปนมาใน อดีต บทบาทความสําคัญ สภาพ
ปจจุบัน และปญหาของอาชีพลูกหาบ เครื่องมือนี้จะใชกับกลุมผูปฏิบัติ และกลุมผูเกี่ยวของ
              4) ใชแบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) เพื่อใชสําหรับ การสัมภาษณ
แบบเจาะลึก ไมจํากัดคําตอบ ใหไดขอมูลกวางและหลากหลาย ครอบคลุมประเด็น ตั้งแตประวัติความเปน
มา บทบาทสภาพปจจุบัน และปญหา เครื่องมือนี้จะใชกับกลุมผูรู

1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารเปนการศึกษาเอกสารที่มีการบันทึกเอาไวใน ประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวของ
โดยทําการตนควาเอกสารจากหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา หนังสือ ตําราวิทยานิพนธ อินเตอรเน็ต 
ประชาชนและบุคคลตางๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์

เมื่อได้ข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนามแล้วจึงเป็นขั้นตอนของการนําข้อมูลที่ ได้ทั้งหมด
มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อหาตําตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางเอาไว้

ทบทวนความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

 นำข้อมูลมาจัดทำและวางแผนการถ่ายภาพสารคดีและจัดทำหนังสือภาพถ่ายสารคดี 
   ตามแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงาน

 เผยแพร่สู่สาธารณะ

- วางแผนการทำสารคดีตามขั้นตอน 1.ขั้นตอนการเตรียมงาน(Pre-produc-
tion) 2.ขั้นตอนการถ่ายทำ (Production ) 3.ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ 
(Post-Production) โดยใช้แนวคิดการถ่ายภาพ EDFAT นำมาควบคุมทิศทาง
ของงานภาพถ่าย
- นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนข้างต้นมาจัดทำตามแนวคิดการทำหนังสือ ซึ่งมี 3 ขั้น
ตอนคือ 
1.การจัดเตรียมต้นฉบับ (Prepress) 
2.การพิมพ์ (Printing) 
3.หลังการพิมพ์ (After Printing)

ลูกหาบอุทยานแห่งชาติ

ภูกระดึง จังหวัดเลย

ลูกหาบอุทยานแห่งชาติ

ภูกระดึง

- ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่

- แนวคิดวิถีชีวิต

- แนวคิดอาชีพ

- แนวคิดการถ่ายภาพสารคดี

- แนวคิดการทำสารคดี

- แนวคิดการทำหนังสือ

- แนวคิดการออกแบบ

หนังสือภาพถ่ายสารคดี วิถีชีวิตลูกหาบ

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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