
ประวตัศิาสตรก์ารถา่ยภาพในประเทศไทย



การถ่ายภาพในประเทศไทยเริ่มตน้ที่?

 ผูท้ีถ่่ายรูปในเมอืงไทยเป็นคนแรกในสมยัรชักาลที ่3 คอื สงัฆราช ปาเลอกวั

ชาวฝรัง่เศส โดยทางคณะมสิซงัต่างประเทศแห่งกรุงปารสีไดม้อบหมายให ้

บาทหลวงปลัเลอกวัซแ์ละบาทหลวงแดสช์าวานส์ (M. Deschavanes) 
เป็นธรรมทูตเดนิทางไปเผยแผ่พระครสิตศ์าสนายงักรุงสยาม

 บาทหลวงปลัเลอกวัซ์ และบาทหลวงแดสช์าวานส์ ออกเดนิทางจากท่าเรอืเมอืง

ฮาฟร์ (Havre) ในวนัที ่๓๑ สงิหาคม โดยมาพกัอยู่ทีเ่มอืงมาเกา๊
(Macao) เป็นเวลานานหลายเดอืนจงึเดนิทางต่อมายงัเมอืงสงิคโปร ์
(Singapore) แลว้ค่อยเดนิทางเขา้มาถงึกรุงเทพฯ ในตน้รชักาล
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั (ครองราชยพ์.ศ. ๒๓๖๗-๙๔) เมือ่วนัที ่

๒๗ กมุภาพนัธ ์ค.ศ. ๑๘๓๐ (พ.ศ. ๒๓๗๓) ขณะอายุได ้๒๕ ปี 



 จากขา่วการถ่ายภาพตามกระบวนการ ดาแกรโ์รไทป์ 

(Daguerreotype)ประสบความส าเรจ็ ไดล้ว่งรูไ้ปถงึพระสงัฆราชปลั
เลอกวัซ ์ เน่ืองจากท่านตดิตามขา่วสารในฝรัง่เศสตลอดเวลา โดยสมคัรเป็น

สมาชกิวารสารดา้นวทิยาศาสตร ์

 ท่านพบวา่การประดษิฐน์ี้ น่าสนใจ อาจเป็นสิง่พศิวงส าหรบัพระเจา้แผ่นดนิ และ

ขนุนางผูใ้หญ่ในสยาม ดงันัน้ท่านจงึขอใหคุ้ณพอ่ฟรงัซวัส ์ อลับรงัค ์

ผูร้บัผดิชอบฝ่ายบรกิารของทีค่ณะทีก่รุงปารสี ช่วยซื้อกลอ้งแบบดาแกรส์่งมาให ้

ซึง่เป็นการน าเขา้กลอ้งและอปุกรณ ์

 หลงัจากทีด่าแกรป์ระกาศวชิาถ่ายภาพใหโ้ลกรูเ้พยีง 6 ปี



 ท่านปลัเลอรก์วัซร์อถงึ 2 ปี จนกระท ัง่มสิชนันารใีหม ่3 องคค์อื คุณพ่อลารโ์น

ด ีคุณพ่อดาเนียล และคุณพอ่ลบัเบ เดนิทางมาถงึประเทศสยาม

 พระสงัฆราชปลัเลอกวัซ ์ ไดพ้ยายามทดลองถ่ายภาพร่วมกบัคุณพอ่ลารโ์นด ี

ไมก่ี่วนัก็ประสบความส าเร็จดว้ยด ีแต่เน่ืองจากการเดนิทางอนัยาวนาน ท าให ้

น า้ยาระเหดิไปเสยีมาก แผ่นเงนิท ัง้หมดใชใ้นการถ่ายรูปใหก้บัพระบรมวงศานุ

วงศ ์และขนุนางผูใ้หญ่ ทีแ่ห่แหนกนัมาอย่างมากมายเพือ่ชกัภาพของตน 

ตลอดจนตดิต่อขอซื้อกลอ้งและอปุกรณ ์จนมเีงนิซื้อทีด่นิเพื่อใชใ้นกจิการของ

ศาสนาได ้และสามารถสรา้งสมัพนัธภาพอนัดกีบัพระบรมวงศานุวงศ ์และขนุ

นางผูใ้หญ่ไดอ้ดีว้ย



 หลกัฐานเรื่องการถ่ายภาพในสยาม หาพบไดจ้ากหนงัสอื “A Week in Siam 
January 1867” ซึง่เนื้อเรื่องสกดัออกมาจากหนงัสอื “การเดนิทางรอบโลก” ซึง่มี

ชื่อเป็นภาษาฝรัง่เศสวา่ “Voyage autour du Monde” เรยีบเรยีงโดย 
นายกองต์ เดอ ลูโดวกิ โบววัร์ (Marquis de Ludovic Beauvoir) 
จดัพมิพโ์ดย สยามสมาคม มขีอ้ความส าคญั หนา้ 75 วา่ 

 “...he (Pere Larnaudie) was the first to take 

photographs in the town (Bangkok), and you can 
fancy what a magical effect be produced.” 

 แปลความไดว้า่ “...เขา (ปิแอร ์ลารโ์นด)ี เป็นคนแรกทีไ่ดเ้ริ่มการถา่ยรูปในเมอืงนี้ ซึง่ก็คง

พอจะนึกออกกนัวา่ไดท้  าใหเ้กดิความมหศัจรรรยใ์จสกัเพยีงใด”



 การถ่ายรูปในสยามด าเนินไปไดด้ว้ยด ีท่านปลัเลอกวัซจ์งึส ัง่ซื้ออปุกรณต่์างๆ

จากกรุงปารสีเพิม่เตมิ เช่น แผ่นเงนิเลก็ ใหญ่ คู่มอืการใชก้ลอ้งดาแกรท์ีอ่อก

ใหม ่

 ในหนงัสอืสยามประเภท ฉบบัเดอืนเมษายน ร.ศ.120 ยนืยนัเรื่องการถ่ายรูป

ในเมอืงไทยดงันี้

 “...พึง่มามช่ีางถ่ายรูปครัง้แรกในรชักาลที ่3 นัน้คอื ท่านสงัฆราชปลัเลอกวั เปน

ผูถ้่ายรูปแผ่นเงนิในกรุงสยามก่อนมะนุษยท์ี1่ภายหลงัพระยากสาปนก์จิโกศล
(โหมด) แต่ยงัเปนมหาเลก็อยู่นัน้(ภายหลงัไดเ้ป็นพระวสูิตรโยธามาตย)์ ได ้

ถ่ายรูปเปน ครัง้ที ่2 เปนศิษยสงัฆราชดว้ย”



รปูวาดพระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์ และเดก็ชาวไทยชือ่ แกว้ อายุ 11 ปี
และชาวญวนชือ่ ชม อายุ 14 ปี ซึง่ทา่นไดพ้าไปฝรัง่เศสดว้ย





ผลงานของบาทหลวงลารโ์นดี









เฟเดอร์ เจเกอร์















ปีแอร์ รอซแิอร์



ซุม้ประตูทางเขา้วดัอรุณ ถ่ายจากภายในบรเิวณวดั



คูหาและมณฑปใกลพ้ระปรางค์



เจา้จอมมารดาในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั

เจา้จอมมารดาเขยีน เจา้จอมมารดาวาด(ทา้ววรจนัทร)์ เจา้จอมมารดาสุ่น(ทา้ววนิดาพจิารณีิ) ในชดุทหารมหาดเลก็ มลีกัษณะ

ใส่กระโปรงยาวคลา้นกระโปรงชาวสกอต

เจา้จอมมารดาท ัง้สามไดเ้คยขีม่า้ร่วมในขบวนแห่ของพระบามสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั



ภาพขบวนแห่ศพของสงัฆราช ฌอง บสัตสิท์ ปลัเลอกวัซ์ ประมขุมสิซงั

ตะวนัออก ถา่ยทีโ่บสถค์อนเซปชญั สามเสน



โรเบริต์ แลนซ์





ภาพพระราชธดิาในพระองค ์คอื สมเดจ็ฯเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ ์กรมหลวงเพชรบรุรีาชสรินิธร

(ภาพซา้ย)













 นายจอหน์ ทอมสนั 



สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ สยามมงกุฎราชกุมาร พ.ศ.2408





พระราชพธิถีวายผา้พระกฐนิทีว่ดัโพธิ ์ เมือ่วนัศุกรท์ี่ 13 ตุลาคม พ.ศ.
2408 หน้าซุม้ประตทูรงมงกุฎ หมายเลข2 ซึง่เป็นประตไูปยงัพระวหิาร
พระพทุธโลกนาถ พระประธานในพระวหิารดา้นตะวนัออกมขุหลงั















ช่างภาพชาวไทย

 ส าหรบัชาวไทยทีถ่่ายรูปในเมอืงไทยเป็นคนแรก คอื นายโหมด พระยากระสาปนกจิ

โกศล (โหมด อมาตกลุ) เป็นขนุนางในสมยัรชักาลที ่3 และรชักาลที ่4













ช่างภาพชาวไทย

 หลวงอคันนีฤมติร หรอืนายจติร ตน้ตระกูลจติราคนี หลวงอคันนีฤมติร เป็นชาวสยามคน

ส าคญัทีสุ่ดในประวตัศิาสตรก์ารถ่ายภาพในประเทศไทย 

 นายจติร หรอื ฟรานซสิ จติร เปิดรา้นถา่ยภาพของตนเองบนเรอืนแพหนา้โบสถซ์างตาครูส้

เมือ่ พ.ศ. 2406 เป็นช่างภาพไทยคนแรกทีล่งสือ่โฆษณา ในหนงัสอืพมิพ ์บางกอกรี
คอรเ์ดอรข์องหมอบรดัเลย์ / หนงัสอืพมิพส์ยามวคีลแีอดเวอรไ์ทเซอร์

 นายจติรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นช่างภาพหลวง ในเดอืนกนัยายน พ.ศ.2411และกจิการรา้น
ถา่ยภาพก็ด าเนินต่อมาดว้ยดโีดยมลูีกชายชื่อ นายทองด ีซึง่ไปเรยีนวชิาถา่ยภาพจาก

ประเทศเยอรมนั และมกีารใชช้ื่อ บรษิทั เอฟ.จติร แอนด์ ซนั ต ัง้แต่ปีพ.ศ. 2431กจิาร
รา้นถา่ยรูปไดด้ าเนินไปและยุตลิงหลงัปีพ.ศ. 2457

 นายจติรเสยีชวีติดว้ยอหวิาตกโรค เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ.2432

 https://www.sarakadee.com/feature/2002/03/francis.htm

https://www.sarakadee.com/feature/2002/03/francis.htm










เกาะลอย หนา้วดัอรุณฯ





ตราสญัลกัษณ์ของฟรานซสิจติร ปีพ.ศ.2406 และปีพ.ศ2411



ตราสญัลกัษณ์ของฟรานซสิจติร 



ตราสญัลกัษณข์องฟรานซสิจติรทีน่อกจากมตีราชา้งเผอืก ยงัมเีหรยีญบษุปมาลา อยู่ท ัง้ดา้นหนา้และ

ดา้นหลงั  และยงัมOีrder of the british Empire







ช่วงรุ่งเรอืงของการถา่ยภาพในประเทศไทย

 จนมาถงึรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 ไดเ้กดิมี

รา้นถา่ยรูปขึ้นหลายแห่ง ท ัง้รชักาลที ่5 เองก็ทรงสนพระทยัในการถา่ยรูปอยู่มาก ทรง

ซื้อกลอ้งถา่ยรูปหลายชดุ และยงัมกีลอ้งถา่ยรูปตดิพระหตัถเ์มือ่เสดจ็ประพาสทีต่่างๆ 

เสมอ ท ัง้ยงัจดัใหม้กีารอวดรูป และประชนัรูปขึ้นเป็นครัง้แรกในประเทศไทยดว้ย ใน

ปี พ. ศ. 2447 ในงานไหวพ้ระพทุธชนิราช ณ วดัเบญจมบพติร รูปทีร่บัเขา้แสดงมที ัง้

รูปทีอ่ดัลงกระดาษ และรูปกระจกทีจ่ะตอ้งใส่ถ  า้มอง ทีเ่รยีกว่า ตกัสโิฟเต ( 

Taxiphote ) จนเมือ่เทคโนโลยทีางดา้นการถ่ายรูปพฒันามากขึ้น 



เจา้จอมเอบิ















 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัไดม้กีารเปลีย่นแปลงการใชฉ้ากหลงั

เรยีบๆมาเป็นฉากรูปววิ ป่าไมส้วนดอกไมท้อ้งพระโรง หอ้งรบัแขกทีจ่ดัไวอ้ย่าง

สวยงาม นอกจากนี้ยงัมกีารน าเอาไฟมาใชใ้นการถ่ายภาพโดยเริ่มทีโ่รงเรยีนเพาะช่าง

และไดแ้พร่หลายเป็นทีน่ิยมอย่างกวา้งขวางเพราะสามารถถ่ายภาพไดท้ ัง้กลางวนัและ

กลางคนื

 ปจัจบุนัการถา่ยภาพไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเร็ว มกีารน าเทคนิคใหม่ๆมาใชก้นัมากขึ้น

อกีท ัง้การถา่ยภาพยงัมอีทิธิพลต่อการด ารงชวีติประจ าวนัของคนเราเป็นอย่างมากโดย

ใชภ้าพถ่ายเป็นเครื่องช่วยในการจดจ าเหตกุารณ์ต่างๆ บอกเลา่ถา่ยทอดเรื่องราวให ้

เกดิการรบัรูไ้ดก้วา้งขวางและรวดเร็วขึ้น การถา่ยรูปในประเทศไทยก็เป็นทีแ่พร่หลาย

มากยิง่ขึ้นเช่นในปจัจบุนั


