สรุปผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การถายภาพแนวสารคดี
ในหัวขอ “เชียงแสนวันนี้”
21 – 26 มกราคม 2551
ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
---------------------------------------------------------------------------จัดโดย หนวยความรวมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
รวมกับ สมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย
สนับสนุนโดย
1. สถานทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย
2. หจก. กรีนวิงมารเก็ตติ้ง เชียงราย
สถานที่ หอง 306 อาคารศูนยอาหารและกิจกรรมนักศึกษา (D1) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ. เชียงราย
วัน/ เวลา วันที่ 21 – 26 มกราคม 2551 รวมระยะเวลา 6 วัน
ผูเขารวม
การสัมมนาครั้งนี้ไดตั้งเปาผูเขารวมไวจํานวน 20 คน แตมีผูเขารวมจริงจํานวน 30 คน ประกอบดวย
- เจาของกิจการ จาก หจก. แมจันคาวัสดุ
- เจาหนาที่โรงพยาบาลแมจนั
- ชางภาพอิสระจากกรุงเทพมหานคร
- ชางภาพอิสระจากประเทศฝรั่งเศส
- อาจารยและเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- นักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (ชมรมถายภาพ)
- นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
วิทยากร M. Nicolas PASCAREL ชางภาพชาวฝรั่งเศส
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ผูแปล/ ผูชวยวิทยากร
1. ผศ.ดร. สุนันทา ฟาเบรอ หัวหนาหนวยความรวมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ
2. Mrs. Flavie LEPOUTRE อาจารยสอนภาษาฝรั่งเศส จากสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย
วันที่ 21 มกราคม 2551
พิธีเปด
ผศ.ดร. สุนันทา ฟาเบรอ หัวหนาหนวยความรวมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ ไดใหเกียรติกลาวเปดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และทานไดเนนย้ําใหเขาใจถึงจุดประสงคของการจัดงานวา นอกจากจะ
เปนการสงเสริมความรูดานการถายภาพแนวสารคดีแลว
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนีย้ ังเปน
จุดเริ่มตนทีด่ ีของผูเขารวมอบรมที่จะไดเรียนรูถึงความสําคัญของเมืองเชียงแสนในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต เชียงแสนกับมรดกทางประวัติศาสตร ความเปนอยูปจจุบันและอนาคตของเชียงแสนกับการเปด
เมืองสูเสนทางการคาและการทองเที่ยวกับประเทศในลุมแมน้ําโขง ฯลฯ ซึ่งผูเขารวมอบรมจะได
บันทึกภาพของเมืองเชียงแสนในแงมุมตาง ๆ ไวกอนทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้กําหนดจัดขึน้ เปนระยะเวลา 6 วัน โดยการเปดโอกาสใหผูที่มีความ
สนใจในการถายรูปแนวสารคดี ไดเพิ่มพูนความรูและฝกฝนทักษะใหมีความชํานาญมากขึ้น รวมถึงผูที่
สนใจทั่วไปไดมาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณการถายรูปกับชางภาพชาวฝรั่งเศส
M. Nicolas PASCAREL ผูเปยมไปดวยประสบการณ อยางใกลชิดอีกครั้งหนึ่ง
กิจกรรมภาคเชา
เปนการพูดคุยและเตรียมงานออกภาคสนามรวมกัน วิทยากรเริ่มตนดวยการทําความรูจักกับผูเขา
อบรมทุกคนดวยการใหแตละคนเลาถึงประสบการณ และความนัดเกีย่ วกับการถายภาพของตนเอง ซึ่งผู
เขาอบรมสวนมากลวนมีประสบการณการถายภาพอยูแลว บางคนเปนชางภาพมืออาชีพ บางคนเปน
ชางภาพมือสมัครเลน บางคนชอบถายภาพเวลาไปเทีย่ ว และบางคนก็ไมเคยมีประสบการณทางดานนี้เลย
แตสนใจและกําลังเรียนรู ฯลฯ หลังจากไดทําความรูจกั กันแลว วิทยากรไดแจงกรอบแนวคิดของการทํา
เวิรคชอปที่อําเภอเชียงแสน ซึ่ง concept ของการทําเวิรคชอปครั้งนี้คือ “เชียงแสนในอดีต-ปจจุบันอนาคต” โดยใหทุกคนสรางเรื่องราว (story) ขึ้นมา แลวแตมุมมองของแตละคนวาจะมองเชียงแสนใน
แงมุมใด เชน วิถีชีวิตความเปนอยู เศรษฐกิจการคา วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา สถาปตยกรรม ฯลฯ
และใหแตละคนสงผลงานภาพถายคนละ 20-25 ภาพ ในวันสุดทายของการอบรม เพื่อวิเคราะหถึงจุดเดน
และจุดที่ควรจะปรับปรุงในแตละภาพ
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วิทยากรไดแสดงภาพถายแนวสารคดีเกีย่ วกับประเทศกัมพูชา 2 เรื่อง ที่วิทยากรถายทําเอง ใหผูเขา
อบรมไดชมเพือ่ เปนแนวทาง หลังจากนัน้ ไดอธิบายถึงเทคนิคการถายภาพสารคดี อธิบายการใชกลองแต
ละชนิดของผูเขาอบรมเพื่อใหสามารถถายภาพไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และเปดโอกาสใหผูเขาอบรม
ไดพูดคุยและซักถามในขอสงสัยเกี่ยวกับการถายภาพ
กิจกรรมภาคบาย
ผูเขาอบรมชมภาพยนตรสารคดีเกี่ยวกับการถายภาพของเด็ก ๆ ที่อินเดีย เพื่อเปนการสรางแรง
บันดาลใจและเปนแนวทางในการทําเวิรคชอปทั้ง 4 วันที่อําเภอเชียงแสน ซึ่งภาพยนตรเรื่องนี้นอกจาก
จะแสดงใหเห็นถึงความพยายามของเด็ก ๆ ในการถายภาพแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงความคิด ความฝน
ของเด็ก ๆ เกีย่ วกับการถายภาพอีกดวย
วันที่ 22-25 มกราคม 2551
ผูเขาอบรมลงพื้นที่เพื่อถายภาพที่อําเภอเชียงแสน ตามเรือ่ งราว มุมมอง และความสนใจของแตละ
คนตามที่ไดวางแผนไวในวันแรก กอนที่จะเแยกยายกันไปถายภาพตามสถานที่ตาง ๆ ในแตละวัน
วิทยากรไดใหคําแนะนําถึงเทคนิควิธีการถายภาพที่เหมาะสมกับแตละสถานที่วามีเทคนิคอยางไรจึงจะ
ไดภาพที่สวยงามและมีคุณภาพดี ระหวางถายภาพวิทยากรก็คอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด สถานที่สําคัญ
ของเมืองเชียงแสนทั้งสวนทีเ่ ปนอดีตและปจจุบันที่ผูเขาอบรมใหความสนใจถายรูป ไดแก วัด ตลาด
ชุมชน/ หมูบาน ทาเรือขนสงสินคา สามเหลี่ยมทองคํา ทะเลสาบเชียงแสน เวียงหนองลม ฯลฯ
วันที่ 26 มกราคม 2551
วิทยากรวิเคราะหผลงานภาพถายของผูเขาอบรม เพื่อชี้ใหเห็นจุดเดน และขอควรแกไข รวมถึงให
คําแนะนําและเทคนิคที่เหมาะสมในการถายภาพของแตละคน และไดเลือกภาพถายของผูเขาอบรมคนละ
1 ภาพ เพื่อรวบรวมเปนผลงานไวจัดแสดงในโอกาสตาง ๆ ที่ทางหนวยงานจะจัดขึ้น หลังจากนั้นได
คัดเลือกผลงานของผูเขาอบรม 3 ภาพยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลอีกดวย
รางวัลผลงานภาพถายยอดเยีย่ ม 3 รางวัล คือ
รางวัลที่ 1 ไดแก นายภัทระ กิตติศรีไสว นักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
รางวัลที่ 2 ไดแก นายเอกสิทธิ์ บุญเลา เจาหนาที่จากโรงพยาบาลแมจนั
รางวัลที่ 3 ไดแก นายกองเกียรติ ตะพรมมา นักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
กอนปดการอบรมในครั้งนี้ ผศ. ดร. สุนันทา ฟาเบรอ หัวหนาหนวยความรวมมือทางวิชาการ
ฝรั่งเศสฯ
ไดกลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึกใหวิทยากร
พรอมเรียนเชิญวิทยากรมอบใบ
ประกาศนียบัตรแกผูเขาอบรมทุกคน และมอบรางวัลใหกับผูที่มีผลงานยอดเยี่ยม 3 รางวัล
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ประโยชนและผลที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ
1. ผูเขารวมอบรมไดรับความรู วิธีการและเทคนิค ที่เปนประโยชนเกีย่ วกับการถายภาพแนวสารคดี
จากชางภาพทีม่ ีประสบการณสูง ซึ่งสามารถนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชกับการเรียนและการ
ทํางาน ทั้งในปจจุบันและอนาคตได
2. ผูเขารวมอบรมไดแลกเปลีย่ นความรู ประสบการณ และความคิดเห็นดานการถายภาพซึ่งกันและกัน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ทําใหผูเขาอบรมมีโอกาสไดเรียนรูและซึมซับคุณคาของเมืองเชียง
แสนทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคต ในแงมุมที่หลากหลาย ผานการถายภาพ
4. อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดนําความรูและประสบการณไปใชในการเรียนการ
สอน
5. เปนการสรางแรงบันดาลใจ ใหอาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ในการศึกษาและ
คนควาหาความรูเพิ่มเติมเกีย่ วกับการถายภาพ
6. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดเผยแพรความรูส ชู ุมชน สังคม และภูมภิ าค
ขอสังเกตจากการเขารวมโครงการ
1. การอบรมในครั้งนี้ ไดรับความสนใจจาก อาจารย พนักงาน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี - เอก
ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวมทั้งผูสนใจจากหนวยงานอื่น ๆ
จึงถือไดวาบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายทีไ่ ดกําหนดไว
2. วิทยากรมีความตั้งใจในการถายทอดความรู เปนผูเชี่ยวชาญ มีความรอบรู และมีประสบการณตรง
เกี่ยวกับการถายภาพเปนอยางมาก จึงสามารถใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษาในดานตาง ๆ
เกี่ยวกับวิธีการถายภาพไดเปนอยางดี สามารถตอบคําถามหรือขอสงสัยไดชัดเจนและตรงไปตรงมา
งายแกการเขาใจ
3. ผูเขารวมอบรมมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามดี
มาก จึงทําใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูทเี่ ปนกันเอง บางทานบอกวาไดมุมมองใหม ๆ ที่เปน
ประโยชนจากวิทยากรและผูเ ขาอบรมดวยกันเอง ซึ่งมีประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน การทํางาน และการเรียน ได
4. ผูเขารวมอบรมมีความประทับใจในสถานที่ การอํานวยความสะดวกของบุคลากร ความตั้งใจของ
วิทยากรในการถายทอดความรู การเปดโอกาสใหผูเขารวมไดซักถาม และการแสดงความคิดเห็นได
อยางเต็มที่
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ขอเสนอแนะ
1. การจัดอบรมประเภทนี้ จะเปนการดีมากถาจัดในชวงวันหยุดหรือตอนปดเทอม เพราะจะทําให
ผูเขารวมไดรบั ความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนไดอยางลึกซึ้งในระดับที่สามารถนําไปใชงานไดจริง
มีเวลาฝกปฏิบัติพอเพียง เมื่อมีปญหาก็สามารถสอบถามวิทยากรไดทนั ที
2. การจัดอบรมครั้งนี้มีประโยชนแกนักศึกษาที่กําลังเรียนการถายภาพ หรืออยูชมรมถายภาพ ดังนั้น
ควรมีการจัดอยางตอเนื่อง ในหลากหลายหัวขอ เพื่อเสริมสรางความเขาใจและเพิ่มทักษะใหกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
3. ควรมีเอกสารประกอบเปนรูปเลม เพื่อสะดวกตอการเรียนและสามารถใชเปนคูมือศึกษาคนควาดวย
ตัวเองไดอกี ครั้ง
4. ผูเขาอบรมอยากใหมกี ารจัดอบรม/ สัมมนาครั้งตอไปในหัวขอดังนี้
a. เทคนิคการถายภาพยนตร
b. การถายภาพในรูปแบบชุมชน , Portrait , event
c. การใชโปรแกรมในการตกแตงภาพถาย
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ประมวลภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การถายภาพแนวสารคดี ในหัวขอ “เชียงแสนวันนี”้
วันที่ 21-26 มกราคม 2551
ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
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หนวยความรวมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง -- รายงาน
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