


คำนำสำนักพิมพ์

ทุกวันนี้เรามีความต้องการที่แสนยิ่งใหญ่มากมาย  เช่น ต้องการสวยขึ้นหล่อขึ้น  

ต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น ต้องการมีบ้านหลังใหญ่ขึ้น และความต้องการที่ใหญ่ขึ้นเหล่านั้น 

ก็มักจะบั่นทอนความสุขในแต่ละวันของเราไปโดยไม่รู้ตัว

จะดีกว่าไหม หากเราลดขนาดตัวและความต้องการของตัวเองลง... 

เหมือนการได้ลดขนาดตัวลงจนมีขนาดเพียง 2 - 5 เซนติเมตร เท่ากับตุ๊กตาตัวเล็ก  ๆ   

ในภาพถ่ายของผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย เกษมศานติ์ เจ้าของแฟนเพจในเฟซบุ๊กชื่อ 

“Big Bangkok กรงุเทพเมอืงใหญ”่ ทีน่ำเสนอภาพถา่ยตุก๊ตาตวัจิว๋ยนืโพสทา่กบัสิง่ตา่ง  ๆทีเ่รา 

คุ้นชิน นำเสนอให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ กลิ่นอายของการ 

ผจญภัย และรสสัมผัสแห่งความสุขใกล้แค่เอื้อม จนมียอดกดไลค์มากกว่า 100,000 คน

springbooks จึงไม่รอช้าที่จะรวบรวมภาพและบทความสั้น  ๆ  ที่เกี่ยวกับความสุข 

การเดินทาง ความฝัน และความหวังจากการถ่ายภาพผ่านมุมมองของตุ๊กตาตัวจิ๋ว เพื่อให้ 

เราได้รู้สึกตัวเล็กลงเมื่อเทียบกับโลกกว้าง และมีความสุขกับสิ่งต่าง  ๆ  รอบตัวให้มากขึ้น  

เพราะการลดขนาดความตอ้งการของตวัเอง แลว้จะรูว้า่ เมือ่ตวัเราเลก็ลง ความสขุกใ็หญข่ึน้

springbooks

มิถุนายน 2557

springbooks



คำนำผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้ผมเขียนโดยพัฒนามาจากโครงการถ่ายภาพชุด “Big Bangkok กรุงเทพ 

เมืองใหญ่” ที่ผมต้องการสื่อถึงความยิ่งใหญ่และสวยงามของกรุงเทพมหานครผ่านมุมมอง 

ของตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ  ถึงแม้โครงการจะสิ้นสุดลงไปนานมากแล้ว แต่ผมก็ยังคงถ่ายภาพตุ๊กตา 

เหลา่นีม้าเรือ่ย ๆ และนำภาพเผยแพรล่งในแฟนเพจเฟซบุก๊ในชือ่วา่ “Big Bangkok กรงุเทพ 

เมืองใหญ่”

การถ่ายภาพผ่านมุมมองของตุ๊กตาตัวจิ๋วเพียงไม่กี่เซนติเมตรเหล่านี้ทำให้ “ผมเห็นโลก 

ในมมุทีเ่ปลีย่นไป” เนือ่งจากสถานทีห่รอืสิง่ทีค่นทัว่ไปมองขา้มจะดใูหญโ่ตขึน้เมือ่ผา่นมุมมอง 

ของตุ๊กตา ทำให้คิดได้ว่าจริง  ๆ  แล้วทุกอย่างนั้นอยู่ที่มุมมองของเรานั่นเอง

สวนเล็ก ๆ หลังบ้าน ถ้ามองผ่านมุมของตุ๊กตาก็คือป่าดงดิบผืนกว้าง

บ่อน้ำเล็ก ๆ กลายเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่

ห้องนอนเล็ก ๆ กลายเป็นเมืองที่ใหญ่โต

บางคนอยากมีอำนาจมากขึ้น มีความต้องการทางวัตถุมากขึ้น พวกเขาก็ต้องขยายตัว 

ให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ๆ 

แต่ถ้าเราลองลดขนาดของตัวเองลง จะพบว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นก็เพียงพอเช่นกัน

ทุกสิ่งจะมีขนาดใหญ่โตมโหฬารหรือเล็กกระจ้อยร่อยขึ้นอยู่กับ  “มุมมอง”  ของเราเอง 

มาร่วมผจญภัยใน “โลกที่กว้างใหญ่” ผ่าน “มุมมองเล็ก ๆ” ในหนังสือเล่มนี้กันเถอะครับ

Big Bangkok 

*ภาพบางส่วนมาจากงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย เกษมศานติ์ ซึ่งได้รับทุนจากสำนัก 

วิจัยแห่งชาต ิ (วช.)



ความสุข



 เมื่อตัวเราเล็กลง ความสุขก็ใหญ่ขึ้น 

BIG BANGKOK



 BIG BANGKOK 

หลายคนเปรียบว่าดอกไม้คือตัวแทนของความสุข ความสมหวัง ความสำเร็จ 

บางคนจึงปลูกดอกไม้หรือซ้ือดอกไม้เพราะต้องการสัมผัสภาพแห่งความสุขน้ัน ๆ 

แต่ว่า...ไม่ว่าดอกไม้จะสวยงามแค่ไหนก็ย่อมมีวันเห่ียวเฉา บางคร้ังอาจทำให้ผู้คน 

รู้สึกราวกับว่า ความสุขได้สูญหายและห่อเหี่ยวตามไปด้วย 

ภาพนี้ผมถ่ายที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 

ลาดกระบัง ในวันที่ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ซึ่งเคยบานเต็มต้นร่วงหล่นลง 

หลายคนบ่นเสียดาย อยากให้ดอกไม้บานสดใสตลอดไป

สิ่งนี้ไม่ต่างจากการบอกว่า “ขอให้ตัวเองมีความสุขตลอดไป”

ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้...ทั้งดอกไม้และการใช้ชีวิต

…ถึงแม้ดอกไม้ในครั้งนี้จะร่วงหล่นไป แต่ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ก็ยังคงอยู่ 

เพียงแต่เราอาจลืมไปว่า

“ดอกไม้นั้นไม่ได้หายไปไหน แค่รอเวลาผลิบานอีกครั้ง”

ไม่ต่างจากชีวิตของเรา หากความทุกข์หรือความสุขได้ร่วงโรยไป 

เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ความสุขก็จะแบ่งบานอีกครั้งเช่นกันครับ

สถานที่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ความสุขไม่ได้หาย...

แค่รอวันผลิบาน



การเดินทาง



 เมื่อตัวเราเล็กลง ความสุขก็ใหญ่ขึ้น  

กรุงเทพฯ เมืองใหญ่

ผมเพิ่งเคยไปวัดโพธิ์เป็นครั้งแรก เพราะต้องถ่ายภาพในโปรเจ็กต์ “Big 

Bangkok หรือกรุงเทพเมืองใหญ่” และสิ่งที่ทำให้ตกใจมากที่สุดคือ พระพุทธ- 

ไสยาสน์องค์ใหญ่ที่อยู่ด้านในพระวิหาร

ความรู้สึกที่ได้เห็นโดยแหงนหน้ามอง มีแสงไฟสีส้มสาดส่องขึ้นไปต้อง 

กับองค์พระพุทธรูป เพิ่มความยิ่งใหญ่อลังการและความน่าเลื่อมใสให้องค์พระ 

เป็นอย่างมาก

ผมต้องการถ่ายทอดความรู้สึกความยิ่งใหญ่นั้นออกมา ซึ่งค่อนข้างยาก 

ถึงแม้ว่าภาพนี้จะใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษ (fisheye lens) ก็ยังไม่สามารถเก็บภาพ 

ความยิ่งใหญ่นั้นได้ครบ

หลังจากที่ผมผจญภัยไปยังสถานที่ต่าง  ๆ ในกรุงเทพมหานครเพื่อถ่ายภาพ 

ชุดนี้ ทำให้คิดได้ว่า

จริง ๆ แล้วเมืองหลวงแห่งนี้ยังมีสถานที่และเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากมาย

ลองหาเวลาว่างออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ ๆ ในกรุงเทพมหานคร

“เพราะจริง ๆ แล้วกรุงเทพฯนั้นใหญ่โตมากครับ”

สถานที่: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร



 BIG BANGKOK 



ความฝัน



 เมื่อตัวเราเล็กลง ความสุขก็ใหญ่ขึ้น  

ความฝันไม่มีวันหมดอายุ

“ความฝัน” ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต 

ความฝันไม่มีเจ็บป่วย ไม่ต้องการอากาศ ไม่อยู่ภายใต้กฎของแรงโน้มถ่วง 

หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ

ทุกคนมีสิทธิ์ฝัน ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ ่ หรือคนชรา 

แต่เรามักจะได้ยินคำกล่าว เช่น แก่เกินไปที่จะทำแล้ว... 

สายไปแล้ว...ถ้าเริ่มทำตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ ก็คงดี... 

นั่นเพราะเราคิดว่าความฝันมีอายุขัยและจุดสิ้นสุดเหมือนมนุษย์ 

ซึ่งไม่ใช่ความจริง...

ไม่ว่าจะอายุมากเพียงใด จะเริ่มฝันตอนไหน ขอเพียงเริ่มค้นหา 

และทำตามความฝันนั้น ๆ มุ่งมั่นเดินไปหาความฝัน 

“ความฝันนั้นรอเราอยู่ตลอดมา…และจะยังคงอยู่ตลอดไป”

สถานที่: พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย



 BIG BANGKOK 



ความหวัง



 เมื่อตัวเราเล็กลง ความสุขก็ใหญ่ขึ้น 
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 BIG BANGKOK 

แสงแห่งศรัทธา
ในการเดินทาง เมื่อทุกอย่างมืดสนิท 

การเดินต่อไปเรื่อย ๆ อาจทำให้หลงได้ 

แต่บางครั้งแค่แสงเพียงเล็ก ๆ ก็ช่วยให้เรามองเห็นเส้นทาง 

และเริ่มออกเดินต่อไปจนถึงปลายทางได้

 

ชีวิตคนเราก็เช่นกัน  

บางครั้งแสงไฟแห่งชีวิตอาจดับลง 

ท่ามกลางความมืดมิด ความท้อแท้สิ้นหวังใด ๆ

หลายครั้งมองไม่เห็นทางออก 

แม้จะเป็นเพียงแสงสว่างอันเลือนรางจากสิ่งที่เชื่อมั่นและศรัทธา  

ก็อาจจะช่วยฉุดรั้งเราให้ลุกขึ้นและเดินต่อไปได้ 

 

ไม่ว่าจะมืดมิดแค่ไหน จงหาแสงแห่งศรัทธาในใจของเราให้พบ 

จุดมันขึ้นมาอีกครั้ง…และเดินต่อไปให้ถึงปลายทาง 

 
สถานที่: โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 



เกี่ยวกับผู้เขียน

Big Bangkok เปน็นามปากกาของผูช้ว่ยศาสตราจารยก์ติตชิยั เกษมศานติ์  

เจ้าของแฟนเพจ  “Big Bangkok กรุงเทพเมืองใหญ่” ที่ปัจจุบันมียอดกดไลค์

จำนวนกว่า 100,000 คน

 



ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตร ี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป ์ (เอกการถ่ายภาพ) สถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 ปริญญาโท MSc. Marketing, Brunel University ลอนดอน ประเทศอังกฤษ   

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

 ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการวิจัยเพื่อการออกแบบ (Design  

Research) ที่  Brunel  University ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนจาก 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำป ีพ.ศ. 2555 

 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น 

 ประกาศนียบัตรวิชาการออกแบบตัวละคร (Character Design) จาก University  

of the Arts London, Central Saint Martins

 ประกาศนียบัตรวิชาการเขียนบทภาพยนตร์  (Screenwriting)  จาก  London  

Academy of Media 

 ประกาศนียบัตรวิชาภาพถ่ายสารคดี (Documentary Photography) จาก London  

Academy of Media

 

ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ภาควชิานเิทศศลิป ์ สาขาการถา่ยภาพ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  “Big  

Bangkok กรุงเทพเมืองใหญ่”

 

สามารถติดต่อผู้เขียนได้ทางเฟซบุ๊ก: “Big Bangkok กรุงเทพเมืองใหญ่”

 




