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Through The Lens 
มองผานเลนส 

DigitaLife 

  
เทคโนโลยีไมไดอยูยั้งยนืยง ในภาพเปนจอภาพคอมพวิเตอร (Monitor) เกาที่มีผูนํามาบริจาค
ใหกับวัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี DigitaLife มองวานี้คือขยะที่กาํลังจะลนเมืองในอีกไมกี่ป
ขางหนาเพราะคนไทยชอบวิง่ตามเทคโนโลยี มีของใหมมาก็ทิ้งของเกา เราคงจะตองชวยกันคิดใหมาก
ขึ้นวาจะบริโภคอยางไรใหเกดิขยะและของเสียใหนอยๆ ภาพนี้ถายดวยกลอง Nikon D70 lens 
18-70 mm  
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หัวดําไปกอน หัวดอนนําหลงั คําผญา ภาษาอีสาน  DigitaLife ถายภาพนี้จากบริเวณรอบๆ ศาลเจา
แมสองนาง บงึแกนนคร จังหวัดขอนแกน ซ่ึงโดยรอบศาลจะมีคําผญาเปนแผนไมตดิไวโดยรอบกวา 
100 แผน เปนการอนุรักษภูมิปญญาที่นาชื่นชมเปนอยางยิ่ง สําหรับภาพที่นํามาใหชมนี้ มีความหมาย
วา หากคนเราทําอะไรดวยความประมาท(เมาแลวขับ)คนหนุมๆ หรือเดก็ๆ ก็มีสิทธิจะลาจากโลกไป
กอนคนแกหวัหงอกอีก คําวาดอนหมายถึงขาว  
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นกกลุมนี้ DigitaLife ถายไว
หนึ่งเดือนกอนจังหวัดขอนแกน
จะถูกประกาศใหเปนพื้นที่สีแดง 
ที่จะตองทําลายสัตวปกทกุตวัเพื่อ
ปองกันการแพรระบาดของ 
“ไขหวัดนก”  เปนภาพกลุม
นกพิราบ บริเวณริมบึงแกนนคร 
ถายดวยกลองดิจิตอล Nikon 
coolpix E995 ถายภาพจาก
มุมต่ําเพื่อใหไดภาพทีแ่ปลกตา

ออกไปปจจุบนัไมมีภาพนกกลุมนี้แลว เพราะถูกกําจดัจนสิ้นซาก (เหลือไวแตภาพถาย)  
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โดย DigitaLife 

 
 การรวมมือกันในฐานะหุนสวน (power of partnership) ภาพนี้ digitaLife ถาย
จากเวทีการแสดงของหอประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน ในงาน OTOP 
SMEs เปนการแสดงฟอนรําวัฒนธรรมอีสาน ที่สวยสดงดงาม เหน็ภาพนีแ้ลวทําใหนึกถึงการ
รวมมือกันของคนในองคกรที่จะตองสอดประสานเพื่อผลักดันงานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย ถาย
ดวยกลอง Nikon coolpix E995 ใชแฟลช SB22s ของ Nikon 
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รูจักปลอยวาง คนเราเกิดมามส่ิีงที่ตองทํามากมาย ตองมีชีวิตที่ดีงาม ตองสรางสรรคคุณคาใหกับสังคม 
และประเทศชาติ ปญหาของชาติหากเราชวยกันแบกรับภาระ ก็จะไมมีใครคนใดคนหนึ่งตองหนกั
เกินไป ในทางกลับกันหลายคนกลับยึดมัน่ถือมั่นกับลาภ ยศ ตําแหนง ไมรูจักที่จะปลอยวาง เวลาของ
การชวยแบกรบัภาระ ของชาติจึงไมมี หรือมีนอย ภาพนี้ DigitaLife ถายที่วัดแสงอรุณดวยกลอง 
Nikon D70 เลนส Nikon 28-200 mm f/4.5-5.6  
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วิถีแหงนํ้า วถิีแหงทองทุง (ลุยน้ํา ลุยโคลน หาปู หาปลา จําไดติดตา แตเลก็จนโต-รักเกาที่
บานเกิด) 
ภาพคุณตาในชนบทกําลังหวานแห ในหนองน้ํา เปนภาพที่ยังพบเห็นไดบางตามแถบชานเมือง ใน
ภาพเปนวิธีการหาอาหารของชาวบานดวยการหวานแห โดยมีฆองเปดฝาไวรอใสปลาที่จะไดจาก
การหวานแหตั้งรออยูริมฝงหนองน้ํา ภาพนี้ DigitaLife ถายทีห่นองน้ํารอบแกงน้ําตอน อ.เมือง
ขอนแกน เวลาประมาณ 17.30 นาที ดวยกลองดิจิตอล Nikon D70 เลนส 28-200 มม. 
วัดแสดงปกติ ตั้ง White balance แบบ Auto 
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แองน้ํานอกชาน ภาพเมื่อครั้งอดีต ทุกบานจะมีแองน้ําตั้งไวบริการทีห่นาบานใหความเย็นชื่นใจจาก
ธรรมชาตขิองความเปนหมอดิน แตปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป ทุกบานมีตูเย็นไวทําน้ําเย็นอาศัย
พลังงานจากไฟฟาเพื่อบริการแขกที่มาเยีย่มเยียน ภาพนี้ DigitaLife ถายดวยกลอง Nikon 
Coolpix E995 ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
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เหลือโตนแมแหนหลา (สงสารแมดวย) เสียงจากหญิงชราชาวอีสานริมทางเดินเทา หนาหางสรรพสินคาช่ือดังใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ขอทานที่ยังพบเห็นไดทั่วไป ทุกหนแหง DigitaLife ถายภาพนี้มาแลวก็อดมองยอนกลับหา
ตัวเองในวันที่เปนทุกข หรือมีปญหาไมได  วันนี้ในสังคมยังมีคนที่มีชีวิตลําบาก หากเราผูซึ่งมีความพรอมกวา ตอง
กลับมาคิดใหมากวันนี้จะสะสมความมั่งคั่งกันไปถึงไหน  ภาพนี้ถายดวยกลอง Nikon coolpix E995 ใน
สภาพยอนแสง 
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ผูนําตองกลาที่จะแตกตาง (Dare to Different) ภาพกลุมควายไทยในชนบทเดินมาเปนกลุมบน
ถนนดินแถบชานเมือง เปนภาพที่ยังพอจะพบเห็นไดบาง DigitaLife ถายภาพนี้ที่ตําบลบาน
เปด อ.เมืองขอนแกน ในจังหวะที่มีควายตัวหนึ่งที่เดินแยกออกมาจากกลุม เปรียบเสมือนผูที่กลาที่
จะทําในสิ่งที่แตกตาง ไมตองเดินตามกลุมแตพรอมจะแตกตาง ซึ่งน่ีก็คือ ความเปนผูนําที่กลา
แตกตาง กลองที่ใช กลองดิจิตอล Nikon D70 เลนส 28-200 มม. ตั้งไวที่ 180 มม. 
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ควายไทยหายไปไหน  ผูเขียนผานไปแถวชนบทแถวชานเมืองขอนแกน ไดมีโอกาสถายภาพควาย
ไทย ซึ่งปจจุบันเหลือจํานวนนอยสวนหนึ่งก็เกิดจากวิถกีารผลิตทีเ่ปลี่ยนแปลงไปมีการใชเครื่องจักร
หรือควายเหลก็เขามาแทนที่ ทั้งๆ ที่ควายไทย ลงน้ํากไ็มเสียหาย เหมือนควายเหล็ก แถมใหปุย
คอกสรางความอุดมสมบูรณใหกับผืนดิน ภาพนี้ DigitaLife ถายดวยกลอง Digital 
Nikon Coolpix E995 เวลาประมาณ 08.30 น. ณ บานกุดกวาง ขอนแกน 
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หมอแกงชีวิต  
 หากเปรียบหมอแกงสีดําใบนี้เปนเหมือนชีวิตที่จะตองมีการปรุงแตงใหไดรสชาติตามที่ตองการของแต

ละคน ลองปรุงแตงชีวิตของคุณดูวาจะเติมอะไรลงไปบาง ชีวิตถึงจะมีรสชาติ หรือจะรอใหคนอื่น ที่อยูรอบขาง

เปนคนกําหนดใหวาจะใสอะไรเขาไปในหมอชีวิตใบนี้ เราตางหากเปนผูกําหนดวาจะใหชีวิตออกมาอยางไร  ภาพ

นี้ DigitaLife ถายดวย กลองดิจิตอล Nikon D70 เลนส 28-200 มม. ตั้งไวที่ 180 มม. ถายเมื่อครั้งออกพื้นที่ 

อําเภอแกงครอท จ.ชัยภูมิ ชมภาพสวยๆ ไดที่ www.glocalization.org 
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วิถีชุมชน ภาพชาวบานรอใสบาตรพระในตอนเชา ยังคงพบเห็นไดในชุมชนชนบทหางไกล ภาพนี้ 

DigitaLife ถายที่หมูบานในอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ อาหารที่ใสบาตรชาวบานตื่นเชา
ขึ้นมาเตรียมกอนที่พระจะเดินผานมาถึงหนาบาน แตกตางจากวิถคีนเมือง ที่เพียงไปที่จุดใสบาตร ก็
จะมีแมคานําอาหารใสถุงพลาสติกมาวางจําหนายเพื่อใหผูที่ตองการทําบุญซ้ือใสบาตร ภาพนี้ถาย
ดวยกลองดิจิตอล Nikon D70 เลนส 28-200 มม. ถายเวลา 06.20 น. ชมภาพสวยๆ ที่
เว็บไซต www.glocalization.org 
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เฮือนอีสาน ภาพนี้ DigitaLife ถายที่เขื่อนอุบลรตัน (เขาไปขางในการไฟฟาฯ เขื่อนอุบลรัตน)
เปนเฮือนอีสาน ในแบบด้ังเดิม สรางดวยไมทั้งหลัง บนเฮือนมีสวนของนอกชานสําหรับนั่งเสริมเย็น
(นั่งกินลม) มีบริเวณกอไปหุงหาอาหารอีสานเรียกวา คิงไฟ ในมองมองของชางภาพที่เฮือนหลังนี้
เหมาะจะเปนสถานที่ถายภาพ Outdoor นางแบบสวมชุดอีสานสมัยเกาเปนอยางยิ่ง 
digitaLife ถายภาพนี้ดวยเลนสมุมกวางและถายจากมุมต่ําขึ้นไปเพื่อใหตวัเฮือนดูสวยงาม 
อุปกรณที่ใช Nikon D70 เลนส 18-70 mm ตั้งหนากลอง F11 เลือกโหมดการถายภาพ
แบบ A 
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เพราะทุกเสีย้วนาทีของชีวติมันคือประวตัิศาสตร ภาพนี้ DigitaLife ถายที่จังหวัดกาฬสินธุ 
ชางภาพทานนี้กําลังตั้งใจบรรจงจัดองคประกอบภาพแสดงบนเวทีการประกวดเตนแอโรบิก ในงาน
แพรวาเพื่อบนัทึกภาพกิจกรรมและความทรงจํา หากใครมีกลองถายภาพก็อยาลืมพกติดตัวไวเสมอ 
เพ่ือรวมกันบนัทึกภาพเหตกุารณตางๆ ที่เกิดขึ้น เพราะบางภาพทีผ่านไปมันจะไมหวนกลับมาให
เห็นอีก ภาพน้ีถายดวยกลอง Nikon D70 lens 200 mm  
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เมื่อโตขึ้นผมจะ....... 

เชื่อฟงคําครู  เชิดชูพอแม ดูแลตัวเอง เกรงใจสังคม และดื่มนมทุกวัน 
ภาพเด็กนอยกําลังนั่งดูดนม หันมองกลองของ DigitaLife อยางสนใจ ภาพนี้ถายเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2546 
ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต รุนที่ 36 มหาวิทยาลัยขอนแกน ถายดวยกลองดิจิตอล Nikon 
E995 
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ทางโลก และทางธรรม  ภาพสามเณร กําลังนั่งอานขาวสารจากหนังสือพิมพ หนาพระธาตุแกนนคร  วัดหนอง

แวง อ.เมืองขอนแกน ภาพนี้ตองการสื่อสะทอนใหเห็นถึงการที่เราจะตองผสานความรูทั้งทางโลกและทาง

ธรรมใหไปดวยกัน DigitaLife ถายภาพนี้ ในชวงเวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งแตละวันจะมีพุทธศาสนิชน แวะ

เวียนมานมัสการพระธาตุจํานวนมาก  ใชกลอง Nikon D70 เลนส 18-70 มม. ตั้งไวที่ 18 มม. F-8 คา WB ตั้ง

แบบ Auto ชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.glocalization.org 
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