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บทคัดย่อ

 บทคว�มนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษ�ลกัษณะโดยทัว่ไปของภ�พร�่งภมูทิศันเ์มอืงและอธบิ�ยลกัษณะภ�พร่�งภมูิ

ทัศน์เมืองของกรุงเทพมห�นครที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊ก โดยนักว�ดภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองกรุงเทพมห�นครมีรูปแบบก�ร

สร้�งสรรค์ที่หล�กหล�ยและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งผลง�นมีเนื้อห�ที่สัมพันธ์กับ (1) สัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสถ�บัน

พระมห�กษัตริย์ของไทย (2) พื้นที่ท�งศ�สน�และคว�มเชื่อ (3) วิถีชีวิตกับส�ยนำ้�ของคนในกรุงเทพมห�นคร (4) ชุมชน

ในสมัยเก่�ท่ีสัมพันธ์กับประวัติศ�สตร์ของพื้นที่ (5) สถ�ปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้�งสองข้�งถนน (6) ก�รคมน�คมใน

กรุงเทพมห�นคร และ (7) ย่�นก�รค้�และพื้นที่ท�งธุรกิจ 

 นักว�ดภ�พร่�งมีรูปแบบก�รนำ�เสนอผลง�นภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองกรุงเทพมห�นครโดยเผยแพร่ผ่�นเฟซบุ๊ก

พ้ืนทีส่ว่นบคุคลและเฟซบุก๊ของกลุม่บ�งกอกสเกต็เชอรส์โดยมปีฏสิมัพันธใ์นรปูแบบทีห่ล�กหล�ย อนัเปน็ก�รขย�ยเครือ

ข�่ยของชมุชนออนไลนข์องคนทีส่นใจและนยิมก�รว�ดภ�พร�่งภมูทัิศนเ์มอืงใหม้�กข้ึน จนเกดิเป็นชมุชนนกัว�ดภ�พร�่ง

ในโลกเสมือนจริงควบคู่ไปกับก�รจัดกิจกรรมภ�คสน�มผ่�นก�รใช้เฟชบุ๊กเป็นช่องท�งสำ�คัญในก�รสื่อส�ร

คำาสำาคัญ: ภ�พร่�งภูมิทัศน์เมือง / กรุงเทพมห�นคร / เฟซบุ๊ก

Abstract 

 This article aims to study the general characteristics of Urban Sketching and describe Bangkok’s 

urban sketching style published on Facebook. Urban Sketcher of Bangkok has a variety of creative and 

unique styles. The works are related to (1) symbols related to the monarchy of Thailand; (2) religious 

and belief areas; (3) lifestyle and waterways of people in Bangkok; (4) The history of the area (5) The 

architecture and buildings on both sides of the road (6) Transportation in Bangkok and (7) The com-

mercial and business areas in Bangkok.

 Urban Sketcher presents Bangkok’s Urban Sketching, which is distributed through Facebook, the 

personal space and Facebook of the Bangkok Sketchers group, interacting in a variety of ways. This is 

an extension of the online community of people who are interested in popular Urban Sketching to 

create a more urban Sketcher community in Virtual reality coupled with field activities through the use 

of Facebook as an important channel for communication.

* อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม
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การมองเห็นภาพ

 จอห์น เบอร์เกอร์ (John Berger 2008: 7) ได้

อธิบ�ยถึงก�รมองเห็นเอ�ไว้ว่� ก�รมองเห็นม�ก่อน

ถ้อยคำ� เด็กน้อยมองเห็นและรับรู้ก่อนที่เข�จะพูดได้ ซึ่ง

นอกจ�กนี้ยงัมีอีกหล�ยคว�มรู้สกึทีเ่กิดจ�กก�รมองเหน็

ที่ม�ก่อนก�รรับรู้ด้วยถ้อยคำ� โดยก�รมองเห็นเป็นก�ร

สร้�งพื้นที่ของเร�ท่�มกล�งโลกที่อยู่ร�ยรอบ เร�มัก

อธิบ�ยโลกด้วยถ้อยคำ� แต่กระนั้น ถ้อยคำ�ก็ไม่ส�ม�รถ

พิสูจน์คว�มจริงของโลกที่อยู่ร�ยรอบได้ ทั้งนี้ด้วย

สัมพันธภ�พระหว่�งก�รมองเห็นกับสิ่งที่เร�รู้ล้วนไม่

แน่นอนเป็นอนิจจัง 

 ก�รสร�้งสือ่ทีใ่ชภ้�พในก�รนำ�เสนอตอ่มห�ชน

นั้นย่อมสัมพันธ์กับวิถีของก�รมองเห็นเป็นอย่�งม�ก 

เพร�ะก�รมอง เห็นมี คว�มสั ม พันธ์ โดยตรงกับ

กระบวนก�รรับรู้และแปลคว�มหม�ยก�รสื่อส�รของ

มนุษยผ์�่นภ�พเป็นสำ�คญั ซึง่ในบรบิทของง�นทศันศลิป ์

(Visual Art) อันเป็นง�นศิลปะที่สัมพันธ์โดยตรงกับ

ประส�ทสัมผัสด้�นก�รมองเห็น ก�รมองเห็นเป็นวิธีก�ร

เรียนรู้ภ�ษ�ของภ�พโดยต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐ�นจ�กก�ร

มองธรรมช�ตแิวดลอ้มแลว้พฒัน�ไปสูก่�รมองภ�พในสือ่

ศิลปะหรือสื่ออื่นๆ ที่หล�กหล�ยม�กขึ้น ก�รมองเห็นจึง

เป็นส่ิงที่มีพัฒน�ก�รที่ข้ึนอยู่กับประสบก�รณ์ของแต่ละ

คน โดยชลูด นิ่มเสมอ (2558) ได้อธิบ�ยว่� ก�รเข้�ถึง

และก�รชืน่ชมง�นทศันศลิปต์อ้งเข�้ใจธรรมช�ตขิองก�ร

เห็นเบื้องต้นเสียก่อน ก�รรู้กระบวนก�รเห็นจะทำ�ให้เร�

เห็นได้ทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน ทั้งคว�มจริงในคว�มเป็น

จริงหรือท�งวัตถุวิสัย และคว�มจริงด้�นจิตวิสัย และนำ�

คว�มจรงิทัง้สองด�้นม�รวมในประสบก�รณ์เดียวกนั เพ่ือ

นำ�ไป สู่ก�รชื่นชมที่ สมบูรณ์ของศิลปะรสในง�น

สร้�งสรรค์นั้น ๆ

 ก�รมองเห็นจึงมีคว�มสัมพันธ์โดยตรงกับง�น

ท�งทศันศลิปห์รอืสือ่ต�่ง ๆ  ทีใ่ชก้ระบวนก�รท�งก�รมอง

เห็นเป็นสัมผัสเพ่ือก�รรับรู้ ซึ่งก�รมองไม่เพียงสัมผัส

ลักษณะของรูปลักษณ์ท�งก�ยภ�พของผลง�นศิลปะท่ี

ปร�กฏร่องรอยบ�งอย่�งเท่�นั้น ห�กแต่ก�รมองเห็นยัง

ส�ม�รถเชื่อมโยงกับเนื้อห�ส�ระของภ�พโดยอ�ศัย

ประสบก�รณ์ท�งก�รมองที่สั่งสมม�ในแต่ละบุคคลอัน

เปน็ลักษณะเชงิอตัวสิยัทีจ่ะนำ�ไปสูก่ระบวนก�รทำ�คว�ม

เข้�ใจและตีคว�มหม�ยจ�กรหัสของภ�พหรือสื่อต่�ง ๆ 

ที่ปร�กฏเบื้องหน้�ส�ยต�

ลักษณะของภาพร่าง

 ในบริบทของทัศนศิลป์นั้น ก�รว�ดเส้นถือเป็น

พื้นฐ�นของก�รสร้�งสรรค์ง�นทัศนศิลป์ทุกประเภท ซึ่ง

ภ�พว�ดเส้นคือร่องรอยอันเกิดจ�กก�รกระทำ�ท่ีสร้�ง

ลกัษณะของเสน้ท่ีรวมตวักันเป็นขอบเขตของพืน้ท่ีว�่ง รูป

ร�่ง รปูทรง นำ�้หนกั และส ีลำ�ดบัสดุท�้ยเสน้เปน็ขอบเขต

ของกลุ่มอันเป็นเส้นโครงสร้�งที่เห็นได้ด้วยจินตน�ก�ร 

โดยเส้นมีหน้�ที่ในก�รแบ่งที่ว่�งออกเป็นส่วน ๆ  กำ�หนด

ขอบเขตของท่ีว่�ง (รูปร่�ง) กำ�หนดเส้นรูปนอกของรูป

ทรง ทำ�หน้�ที่เป็นนำ้�หนักอ่อนแก่ของแสงเง� และให้

อ�รมณ์คว�มรู้สึกด้วยตัวเอง (ชลูด นิ่มเสมอ, 2553, 47-

50, 58)

 ในขณะที่ภ�พจิตรกรรมเป็นผลง�นท�ง           

ทัศนศิลป์ที่เกิดจ�กกระบวนเทคนิคอันหล�กหล�ย ซึ่ง

คุณลักษณะของสีคือส่ิงสำ�คัญที่ให้คุณค่�ด้�นก�รรับรู้

และคว�มรู้สึกในรสช�ติของคว�มเป็นง�นจิตรกรรม 

เพร�ะเป็นสิ่งแรกที่เร้�คว�มรู้สึกท�งก�รเห็นม�กที่สุด 

(สุช�ติ สุทธิ, 2535, 60) โดยง�นจิตรกรรมเกิดขึ้นจ�ก

ก�รว�ด ก�รระบ�ย ขดูขดี สร�้งรอ่งรอย ปะตดิวสัด ุหรอื

กระบวนก�รอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รนำ�เสนอ

คุณลักษณะของเส้น สี รูปร่�ง รูปทรง พื้นที่ว่�ง มิติ พื้น

ผิว จังหวะ และนำ้�หนัก เพ่ือสร้�งคว�มหม�ยให้

สอดคล้องกับเนื้อห�ส�ระท่ีผู้สร้�งสรรค์ต้องก�รสื่อส�ร 

(สุริยะ ฉ�ยะเจริญ, 2559, 43)

 ส่วนคำ�ว่� “ภ�พร่�ง” (Sketch) ในบทคว�มนี้ 

หม�ยถึง กระบวนก�รสร้�งสรรค์ภ�พที่เกิดข้ึนด้วย

เทคนิคและวัสดุที่หล�กหล�ยอย่�งไม่ซับซ้อน เพื่อนำ�

เสนอภ�พแทน (Visual Representation) ของสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งผ่�นรหัสท�งทัศนธ�ตุ (Visaul Element) โดย

เป็นก�รผสมผส�นเทคนิคทั้งด้�นว�ดเส้นและจิตรกรรม

เพื่อให้ปร�กฏรูปลักษณ์อันเป็นเค้�โครงร่�ง (Shape) ที่

สื่อถึงส�ระสำ�คัญของบ�งสิ่งบ�งอย่�ง โดยคุณค่�ของ

ภ�พร่�งไม่ได้จำ�กัดอยู่ในคุณลักษณะท�งด้�นง�นวิจิตร

ศิลป์ท่ีสมบูรณ์ แต่เป็นภ�พแทนท่ีแสดงออกม�เป็น

จนิตภ�พสมมติุ (Fictional image) ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นขอบเขต

ของคว�มถกูต้องในด�้นของหลกัทศันยีวทิย� (Perspec-

tive) และคว�มเหมือนจริงเชิงสัจจะ (Realistic)
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จินตภาพของภูมิทัศน์เมือง

 ซูซี ฮอดจ์ (Susie Hodge, 2017) ได้อธิบ�ยถึง

ภ�พภมูทิศันเ์มืองว�่ ในสมัยอ�รยธรรมกรกีและโรมนัภ�พ

ภูมิทัศน์เมืองปร�กฏในง�นจิตรกรรมฝ�ผนังเฟสโก้ 

(Fresco) หรือจิตรกรรมเทคนิคปูนเปียกสมัยยุคกล�ง 

(Middle Age) ภูมิทัศน์เมืองปร�กฏเป็นพื้นหลัง (Back-

ground) ของภ�พประกอบในพระคัมภีร์คริสตศ�สน� ใน

ขณะท่ีภ�พภูมิทัศน์เมืองที่นำ�เสนอเป็นส�ระสำ�คัญของ

ภ�พ ปร�กฏขึ้นในช่วง ค.ศ. 1335 อันเป็นจิตรกรรมฝ�

ผนังเฟสโก้ที่ชื่อ “เมืองริมทะเล” (City by the Sea) ว�ด

ขึ้นโดยอัมโบรจิโอ โลเรนเซตติ (Ambrogio Lorenzetti) 

ตอ่ม�ในสมยัเรอน�สซองค ์(Renaissance) ศลิปนิไม่น้อย

ทีส่ร�้งง�นจติรกรรมทีม่เีนือ้ห�ส�ระเกีย่วกบัคว�มเชือ่ท�ง

ศ�สน�มักว�ดภ�พภูมิทัศน์เมืองเป็นพื้นหลังของผลง�น

ต่อม�ศตวรรษที่ 17 โยฮันเนิส เฟอร์เมียร์ (Johannes 

Vermeer) ว�ดภ�พจิตรกรรมที่มีรูปลักษณ์ของภูมิทัศน์

เมือง เช่น ในผลง�นที่ชื่อ “ทิวทัศน์แห่งเดลฟท์” (View 

of Delft) ร�วปีค.ศ. 1660–1661 และ “ถนนส�ยเล็ก” 

(The Little Street) ร�วปีค.ศ. 1657–1658 มีก�รจัด

ภ�พแบบอสมม�ตร (Asymmetrical) และใช้รูปลักษณ์

ของภูมิทัศน์เมืองเป็นเน้ือห�หลักม�กกว่�เป็นเพียงพื้น

หลังของภ�พ ซึ่งภ�พจิตรกรรมในแนวท�งดังกล่�วนี้ ส่ง

อิทธิพลต่อม�ในระยะหลังและมีก�รสร้�งสรรค์ง�น

จิตรกรรมภูมิทัศน์เมืองที่ม�กขึ้นในเวล�ต่อม� เช่น ผล

ง�นจิตรกรรมของค�เนลเลตโต (Canaletto) ท่ีว�ดมุม

มองต่�ง ๆ  ในเมอืงเวนิชได้อย�่งเหมอืนจรงิและมชีีวติชีว�

ในคร่ึงหลังของศตวรรษที ่19 ลกัษณะสำ�คญัของภมูทิศัน์

เมืองเป็นเรื่องร�วและเน้ือห�ส�ระสำ�คัญที่กลุ่มศิลปิน

สมัยใหม่ในป�รีสให้คว�มสนใจและมีก�รผลิตผลง�น

จิตรกรรมภูมิทัศน์เมืองอย่�งมีชื่อเสียง โดยเฉพ�ะกลุ่ม

ศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) ซึ่งต่อม�ใน

ช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 จอร์จ เบลโลส์ (George Bel-

lows) จิตรกรกลุ่มสัจนิยมอเมริกันได้ถ่�ยทอดภ�พวิถี

ชีวิตชนชั้นกล�งและชนชั้นล่�งในนครนิวยอร์กผ่�นผล

ง�นจิตรกรรมได้อย่�งน่�สนใจโดยใช้ภ�พผู้คนประกอบ

เข้�กับภูมิทัศน์เมืองด้วย (Susie Hodge, 2017, 181)

ลักษณะโดยทั่วไปของภาพร่างที่แสดงจินตภาพภูมิ

ทัศน์เมืองร่วมสมัย

 ปัจจุบันก�รว�ดภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองได้รับ

คว�มนิยมจ�กผู้คนท่ัวโลกและมีก�รสร้�งสรรค์ด้วย

กระบวนวิธีก�รสร้�งสร้�งสรรค์ท่ีหล�กหล�ย ซ่ึงเน้นให้

คว�มสำ�คัญในรูปลักษณ์ท่ีปร�กฏและคว�มหม�ยของ

เนือ้ห�ส�ระในก�รเล�่เรือ่งจ�กภ�พท่ีปร�กฏเป็นรอ่งรอย

บนระน�บผ่�นวัสดุต่�ง ๆ ทั้งบนกระด�ษ สมุดว�ดภ�พ 

ผืนผ้�ใบ (Canvas) แท็บเล็ต (Tablet) และพื้นผิวต่�ง ๆ

โดยชุมชนออนไลน์ (Online Community) ท่ีเป็น

ศูนย์กล�งของก�รเผยแพร่รูปแบบผลง�นภ�พร่�งภูมิ

ทัศน์เมืองบนสื่อออนไลน์ในชื่อ “เออร์เบินสเก็ตเชอร์ส” 

(Urban Sketcher) ริเริ่มก่อสร้�งเครือข่�ยโดยนักข่�ว

และนักเขียนก�ร์ตูนช�วอเมริกันช่ือ “แกเบรียล คัมพ�

น�ริโอ” (Gabriel Campanario) และมีก�รรวมกลุ่มนัก

ว�ดภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองและเดินท�งไปบันทึกด้วยก�ร

ว�ดภ�พร่�งภูมิทัศน์เมือง ณ สถ�นที่ต่�งๆ โดยมีก�รจัด

กิจกรรมต่�งๆ ร่วมด้วยกับก�รแบ่งปันผลง�นในชุมชน

ออนไลน ์โดยมเีวบ็ไซต ์http://www.urbansketchers.

org เป็นศนูยก์ล�งของก�รเผยแพรผ่ลง�น (ภ�พที ่1 และ 

ภ�พที่ 2) พร้อมกับเชื่อมโยงกับเครือข่�ยสังคมออนไลน์

อื่นๆ ด้วย เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) บล็อก (Blog) อิน

สตร�แกรม (Instagram) ทวิสเตอร์ (Twister) เป็นต้น 

(Marc Taro Holmes, 2014, 8)

กลุม่เออรเ์บินสเกต็เชอรส์เป็นชุมชนออนไลนท่ี์ไมแ่สวงห�

ผลกำ�ไรท่ีเกิดจ�กก�รรวมตัวของนักว�ดท่ีบันทึกภ�พ

เมืองและมุมมองต่�งๆ ทั่วทุกมุมโลก โดยเจตน�รมณ์ท่ี

สำ�คญัอนัถอืเปน็แถลงก�รณม์ทีัง้หมดดว้ยกนั 8 ขอ้ไดแ้ก ่

(1) เป็นก�รว�ดสถ�นที่ภ�ยในหรือภ�ยนอก บันทึกสิ่งที่

เหน็จ�กก�รสงัเกต (2) ภ�พร�่งของผู้ว�ดบอกถึงเร่ืองร�ว

รอบ ๆ ตัวที่อยู่ และที่ๆ ผู้ว�ดเดินท�งไป (3) ภ�พร่�ง

ของผู้ว�ดเป็นก�รบันทึกเวล�และสถ�นที่ (4) ผู้ว�ดจะ

ว�ดภ�พที่เกิดขึ้นต่อหน้�จริงๆ (5) ผู้ว�ดส�ม�รถใช้วิธี

ไหนกไ็ดใ้หเ้กดิรปูแบบเฉพ�ะตวัของตวัเอง (6) ผูว้�ดชว่ย

เหลอืซึง่กนัและกนัในกลุม่ (7) ผูว้�ดแบ่งปนัภ�พร�่งของ

ตนเองผ่�นสื่อออนไลน์ และ (8) ก�รแบ่งปันผลง�นผ่�น

สื่อออนไลน์ทำ�ให้โลกเห็นภ�พร่�งของผู้ว�ด (โธมัส ธ

อร์สเปคเคน, 2558, 9)



20

Siam Communication Review Vol.17 Issue 22

ภ�พที่ 1 (urban sketchers, 2018)

ภ�พที่ 2 ภ�พผลง�นภ�พบนเว็บไซต์

urbansketchers.org

 ดังนั้น ในบทคว�มน้ีจึงนิย�มคำ�ว่� “Urban 

Sketching” หม�ยถึง “ภ�พร่�งภูมิทัศน์เมือง” ซึ่งเป็น

ภ�พว�ดอย่�งง่�ยด้วยพหุวิธีเพื่อสร้�งภ�พแทนภูมิทัศน์

เมืองต�มลักษณะเฉพ�ะของแต่ละพื้นที่ในมุมมองต่�ง ๆ  

ด้วยก�รบันทึกเป็นภ�พ ณ สถ�นที่จริง และคำ�นิย�มคำ�

ว่� “Urban Sketcher” หม�ยถึง “นักว�ดภ�พร่�งภูมิ

ทัศน์เมอืง” ซ่ึงเปน็นกัว�ดทีป่ฏบิตักิ�รสร�้งสรรคผ์ลง�น

ในลักษณะภ�พร่�งภูมิทัศน์เมือง ณ สถ�นที่จริงและเผย

แพร่ผลง�นผ่�นสื่อสังคมออนไลน์

รูปแบบของภาพร่างเพื่ออธิบายลักษณะภูมิทัศน์เมือง

ของกรุงเทพมหานคร 

 สำ�หรับประเทศไทยนั้น มีก�รรวมกลุ่มของนัก

ว�ดภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองในเฟซบุ๊ก (Facebook) ในชื่อ 

“บ�งกอกสเก็ตเชอร์ส” หรือ “Bangkok Sketchers” 

โดยมีช่องท�งในก�รเผยแพร่ผลง�นและมีปฏิสัมพันธ์ใน

กลุ่มเครือข่�ยสังคม (Social Network) https://www.

facebook.com/groups/bksketchers/ ซึ่งในกลุ่ม     

บ�งกอกสเกต็เชอรส์จะมกีฎเกณฑท่ี์เปิดกว�้ง ยดืหยุน่รปู

แบบของผลง�นท่ีอิสระ และยอมรับรูปแบบของผลง�น

ที่หล�กหล�ยของสม�ชิกในกลุ่ม โดยกลุ่มบ�งกอกสเก็ต

เชอรส์จะมีก�รรวมกลุม่ทำ�กจิกรรมปฏบัิตกิ�รสร�้งสรรค์

ภ�พร่�งยังสถ�นที่ต่�ง ๆ ในกรุงเทพมห�นครและพื้นที่

ใกลเ้คยีงอย�่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ และมกี�รจดักจิกรรม

ทีเ่นน้ไปทีก่�รสร�้งคว�มรูแ้ละทศันคตทิีด่ใีนด�้นของก�ร

ว�ดภ�พร่�งอย่�งต่อเนื่องเสมอ ซึ่งเป็นก�รก�รสร้�ง

เครือ่งข�่ยและขย�ยมติรภ�พระหว�่งกนัของกลุ่มนกัว�ด

ภ�พท้ังในโลกของคว�มเป็นจริงและในโลกเสมือนจริง 

(Virtual reality)

 สำ�หรับในบทคว�มนี้ ผู้เขียนได้แบ่งรูปแบบ

ลกัษณะโดยทัว่ไปของภ�พร�่งเพือ่เปน็ภ�พแทนภมูทิศัน์

เมืองของกรุงเทพมห�นครท่ีเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก โดยใช้

พื้นที่ชุมชนออนไลน์ของกลุ่มบ�งกอกสเก็ตเชอร์สเป็น

กรณีศึกษ� จ�กก�รสำ�รวจผ่�นผลง�นของสม�ชิกที่มีอยู่ 

11,773 คน (สำ�รวจจำ�นวนสม�ชิกเมื่อวันที่ 18 มกร�คม 

2561) ส�ม�รถแบ่งประเภทของเนื้อห�ของภ�พร่�งภูมิ

ทัศนเ์มอืงของกรุงเทพมห�นครท่ีเผยแพรใ่นเฟซบุ๊กได ้13 

ประเภท ได้ดังนี้ 

 1.ภ�พร่�งภูมิทัศน์วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม

และพระบรมมห�ร�ชวัง (ภ�พที่ 3) (Kaekae Nuchan-

art, 2560) 

 2. ภ�พร�่งภมูทิศันข์องพืน้ทีท่�งคว�มเชือ่คว�ม

ศรัทธ� (ภ�พท่ี 4) (Pramote Kitchumnongpan, 

2559)  

 3. ภ�พร่�งภูมิ ทัศน์ของวิถีชีวิตกับแม่นำ้�

ลำ�คลอง (ภ�พที่ 5) (Kim Denchai, 2556) 

 4. ภ�พร่�งภูมิทัศน์ของอ�ค�รริมถนน (ภ�พที่ 

6) (Kritsaphon Wattanapan, 2558) 

 5. ภ�พร�่งภมูทิศันข์องสถ�ปตัยกรรมทีม่คุีณค�่

ท�งประวัติศ�สตร์ (ภ�พที่ 7) (Louis Sketcher, 2560)  

 6. ภ�พร่�งภูมิทัศน์ของชุมชนเก่�ดั้งเดิม (ภ�พ

ที่ 8) (Pitirat Tae, 2559) 

 7. ภ�พร่�งภูมิทัศน์ของตล�ดย่�นก�รค้� (ภ�พ

ที่ 9) (Suriya Chaya, 2558) 

 8. ภ�พร่�งภูมิทัศน์ของร้�นค้� (ภ�พท่ี 10) 

(Ekkapop Sittiwantana, 2561) 

 9.) ภ�พร�่งภมูทิศันข์องร�้นอ�ห�ร (ภ�พที ่11) 

(Kamijn, 2560) 
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 10. ภ�พร�่งภมูทิศัน์ของพืน้ทีจุ่ดเด่นสำ�คัญของ

กรุงเทพมห�นคร (ภ�พที่ 12) (Vanont Ruksiriphong, 

2559) 

 11. ภ�พร่�งภูมิทัศน์ของชีวิตผู้คนย�มร�ตรี 

(ภ�พที่ 13) (สุเธียร โล้กูลประกิจ, 2560) 

 12. ภ�พร่�งภูมิทัศน์ของก�รคมน�คมใน

กรุงเทพมห�นคร (ภ�พที่ 14) (Kamijn, 2559) 

 13. ภ�พร่�งภูมิทัศน์ในว�ระสำ�คัญของช�ติ 

(ภ�พที่ 15) (Kwin Krisadaphong, 2560)

   

ภ�พที่ 3                                                  ภ�พที่ 4

ภ�พที่ 5

ภ�พที่ 6
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ภ�พที่ 7                           ภ�พที่ 8                          ภ�พที่ 9

    

ภ�พที่ 10                           ภ�พที่ 11                          ภ�พที่ 12
  

ภ�พที่13                           ภ�พที่ 14                           ภ�พที่ 15

ความหมายของภาพรา่งภมิูทัศนเ์มืองกรงุเทพมหานคร

 จ�กก�รสำ�รวจ วเิคร�ะห ์และแบง่ประเภทของ

ภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองของกรุงเทพมห�นครที่เผยแพร่ใน

เฟซบุ๊ก พบว่�รูปแบบของภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองมีก�ร

แสดงคว�มหม�ยผ่�นก�รเป็นภ�พแทนของมุมมอง        

ต่�ง ๆ ที่นักว�ดมีต่อกรุงเทพมห�นครต�มลักษณะท�ง

ก�ยภ�พของวิถชีีวิตและชุมชนเมอืง ซึง่ส�ม�รถวเิคร�ะห์

ต�มกลุม่ก�รส่ือคว�มหม�ยของผลง�นได้เปน็ 7 ประเภท 

ได้แก่

 1. ภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองที่บันทึกและแสดง

สัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสถ�บันพระมห�กษัตริย์ของไทย

อันเป็นศูนย์รวมท�งจิตวิญญ�ณของคว�มเป็นช�ติ

 2. ภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองที่บันทึกพื้นที่ท�ง

ศ�สน�และคว�มเชื่อ แสดงลักษณะของภูมิทัศน์ 

สถ�ปัตยกรรม และบริบทต่�ง ๆ ในพื้นที่ที่สัมพันธ์กับ

คว�มเชื่อและคว�มศรัทธ�ในศ�สน�ต่�ง ๆ ตลอดรวมไป

ถึงก�รเป็นพื้นที่ท�งพิธีกรรมเชิงจิตวิญญ�ณของคน

กรุงเทพมห�นคร

 3. ภ�พร�่งภมิูทศัน์เมอืงทีบ่นัทกึวิถีชวิีตของผูค้น

ในกรุงเทพมห�นครกับส�ยนำ้� แสดงภ�พของแม่นำ้�

เจ้�พระย�และคลองต่�ง ๆ ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตดั้งเดิม

และปัจจุบัน 

 4. ภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองที่บันทึกชุมชนเก่�ที่

สัมพันธ์กับประวัติศ�สตร์ของพื้นที่ โดยนักว�ดภ�พร่�ง

เข้�ไปในย่�นหรือชุมชนดั้งเดิมของกรุงเทพมห�นครที่

กระจ�ยกันอยู่ทั่วไป ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีร่องรอยของสิ่ง

ก่อสร้�งและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวที่มีคุณค่�

ต่อประวัติศ�สตร์ 

 5. ภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองที่บันทึกลักษณะของ

สถ�ปัตยกรรมและสิง่กอ่สร้�งสองข้�งถนนทีม่รูีปแบบอนั
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หล�กหล�ยและทับซ้อนหล�ยยุคสมัย 

 6. ภ�พร�่งภมูทิศันเ์มอืงทีบ่นัทกึก�รคมน�คม

ในกรุงเทพมห�นครซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่�งจ�กเมือง  

ต่�ง ๆ ทั้งในด้�นที่ดีและในด้�นที่ควรพัฒน�

 7. ภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองที่บันทึกย่�นก�รค้�

และพื้นที่ท�งธุรกิจ โดยนักว�ดภ�พร่�งเข้�ไปในพื้นที่

เพื่อบันทึกบริบทและกิจกรรมต่�ง ๆ ของผู้คนท่ีเกิดขึ้น 

ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงคว�มรุ่งเรืองในด้�นธุรกิจของคน

ทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นส�ระสำ�คัญของวิถีชีวิตร่วมสมัยของ

คนกรุงเทพมห�นคร

การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลนเ์ผยแพรภ่าพร่างภมูทัิศน์

เมืองของกรุงเทพมหานคร

 พนั นลิพนัธุ ์ฉตัรไชยยนัต ์ไดอ้ธบิ�ยถงึก�รขย�ย

เครือข่�ยท�งสังคมบนอินเทอร์เน็ตว่�เป็นไปได้ทั้งสอง

กรณีคือ 1) ก�รขย�ยเครือข่�ยของคนแปลกหน้� และ 2) 

ก�รขย�ยเครือข่�ยของคนท่ีรู้จักกันอยู่แล้ว โดยมีส�เหตุ

ในก�รขย�ยเครือข่�ยสังคมแตกต่�งกัน กล่�วคือ ก�ร

ขย�ยเครือข่�ยท�งสังคมบนอินเทอร์เน็ตเป็นก�รสร้�ง

คว�มสัมพันธ์ท�งสังคมในรูปแบบใหม่ในกรณีของคน

แปลกหน้� และก�รขย�ยเครือข่�ยท�งสังคมบน

อินเทอรเ์นต็เปน็ก�รรกัษ�คว�มสมัพนัธท์�งสงัคมใหค้งอยู่

ในกรณีของคนที่รู้จักกันอยู่แล้ว (พัน นิลพันธุ์ ฉัตรไชย

ยันต์, 2555, 26) 

 ในกรณีของก�รใช้เครือข่�ยสังคมออนไลน์เผย

แพร่ภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองของกรุงเทพมห�นครของนัก

ว�ดภ�พร่�งภูมิทัศน์เมืองกลุ่มบ�งกอกสเก็ตเชอร์สจึง

เป็นก�รสื่อส�รเพื่อขย�ยเครือข่�ยท�งสังคมทั้งจ�กกลุ่ม

ของผู้ท่ีไม่รู้จักกันม�ก่อนและผู้ที่รู้จักกันอยู่แล้ว โดยมี

ปฏสิมัพนัธใ์นเครอืข�่ยสงัคมผ�่นรปูแบบของก�รกดถกูใจ 

(Like) ก�รแบ่งปันหรือก�รแชร์ (Share) และก�รแสดง

คว�มคิดเห็น (Comment) ที่ผู้ใช้แต่ละคนส�ม�รถแสดง

ทศันะท่ีสมัพนัธก์บัภ�พร�่งทีป่ร�กฏบนจอภ�พแบบดจิทิลั 

(Digital) ซึง่ก�รรวมกลุม่ออกไปว�ดภ�พในสถ�นทีต่่�ง ๆ  

เป็นก�รเพิ่มคว�มสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่�งกัน

ของนักว�ดภ�พร่�งที่ปร�กฏตัวอยู่บนโลกออนไลน์หรือ

โลกเสมือนจริงสู่ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ในโลกของคว�ม

เป็นจริง และขย�ยเครือข่�ยจ�กคนที่ไม่รู้จักกันไปสู่ก�ร

เป็นคนที่รู้จักกัน และเพิ่มจำ�นวนเครือข่�ยไปเรื่อย ๆ จน

กล�ยเป็นชุมชนเสมือนจริงขน�ดใหญ่

ภ�พที่ 16 เฟซบุ๊กกลุ่มบ�งกอกสเก๊ตเชอร์ส

 โดยส�ม�รถแบ่งลักษณะของก�รเผยแพร่ผล

ง�นภ�พร�่งภูมทิศันเ์มอืงของกรงุเทพมห�นครในเฟซบุก๊

ได้เป็น 2 ลักษณะสำ�คัญ ได้แก่

 1 .  ก�รแสดงภ�พร่�งภูมิทัศน์ เมืองของ

กรงุเทพมห�นครทีม่ขีอบเขตของภ�พสมัพนัธก์บัสดัส่วน

ของภ�พจริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของภ�พร่�งและ

รูปลักษณ์ท่ีมีร�ยละเอียดครบอ�จจะมีถ้อยคว�มจ�กตัว

อักษรประกอบเพื่อบอกเล่�เรื่องร�วของส�ระบ�งอย่�ง

 2 .  ก�รแสดงภ�พร่�งภูมิทัศน์ เมืองของ

กรุงเทพมห�นครที่ถ่�ยภ�พร่วมกับสถ�นที่จริงเป็นพื้น

หลัง ซึ่งเป็นก�รแสดงคว�มหม�ยถึงก�รบันทึกภ�พนั้น 

ณ สถ�นที่จริงในห้วงเวล�นั้น ๆ  โดยนักว�ดภ�พร่�งบ�ง

คนจะแสดงพิกัดของพื้นที่ให้ขึ้นเป็นตัวอักษรบนหน้�จอ

บริเวณคำ�อธิบ�ยของภ�พ อันเป็นก�รสื่อให้ปร�กฏถึง

ก�รลงพื้นที่จริง

สรุป

 ลักษณะโดยทั่วไปของภ�พร่�งเพื่อเป็นภ�พ

แทนภูมิทัศน์เมืองของกรุงเทพมห�นครท่ีเผยแพร่ใน              

เฟซบุก๊ มรีปูแบบก�รสร�้งสรรคท์ีห่ล�กหล�ยเทคนคิดว้ย

พหุ วิธี  นักว�ดภ�พร่�งมีรูปแบบเฉพ�ะตัวที่ เป็น

เอกลักษณ์ของตัวเอง (Individual) โดยมักมีเนื้อห�ที่

สัมพันธ์กับ (1) สัญลักษณ์ท่ีสัมพันธ์กับสถ�บันพระ             

มห�กษัตริย์ของไทย (2) พื้นที่ท�งศ�สน�และคว�มเชื่อ 

(3) วิถีชีวิตของคนในกรุงเทพมห�นครกับส�ยนำ้� (4) 

ชุมชนในสมัยเก�่ท่ีสมัพนัธ์กบัประวตัศิ�สตร์ของพืน้ที ่(5) 

สถ�ปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้�งสองข้�งถนน (6) ก�ร

คมน�คมในกรุงเทพมห�นคร และ (7) ย่�นก�รค้�และ

พื้นที่ท�งธุรกิจ 

 โดยผลง�นภ�พร่�งเพื่อเป็นภ�พแทนภูมิทัศน์

เมืองของกรุงเทพมห�นครจะเผยแพร่ผ่�นสื่อสังคม

ออนไลน์โดยผู้ว�ดภ�พร่�งเอง ท้ังในลักษณะของพื้นที่
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โลกเสมือนจริงส่วนตัวและในเฟซบุ๊กของกลุ่มบ�งกอก           

สเก็ตเชอร์ส โดยมีปฏิสัมพันธ์ผ่�นก�รตอบรับในรูปแบบ

ทีแ่ตกต�่งและหล�กหล�ย อนัเปน็ก�รขย�ยเครอืข�่ยของ

ชุมชนของคนที่สนใจและนิยมก�รว�ดภ�พร่�งภูมิทัศน์

เมืองให้ขย�ยม�กข้ึนจนเกิดเป็นชุมชนในโลกเสมือนจริง

ควบคู่ไปกับก�รจัดกิจกรรมภ�คสน�มผ่�นก�รใช้เฟชบุ๊ก

เป็นสื่อท่ีใช้ในก�รส่งข้อมูลข่�วส�รของผลง�นและ

กิจกรรมที่มีอย่�งต่อเนื่อง  
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