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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะ
การสื่อความหมายของสัญญะที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร (non-linguistic signs) และ
ลายลักษณ์อักษร (written words) ที่ถูกนำ�มาใช้ในแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
และเพื่อให้เข้าใจถึงการใช้รหัสภูมิศาสตร์และรหัสชนิดอื่นๆ ในการสื่อความหมาย
ของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการกำ�กับความหมาย
แนวคิดสัญญวิทยา แนวคิดเรื่องการสมสัณฐาน แนวคิดเรื่องการรับรู้ของกลุ่มจิตวิ
ทยาเกสตัลต์ แนวคิดเรื่องรหัสสารเชิงเสมือน รหัสสารเชิงตรรกะ แนวคิดการจำ�แนก
ระบบสัญญะในแผนที่ของ Ucar และแนวคิดการจำ�แนกสัญญะที่เป็นจุดในแผนที่
ของ Knowlton และ Robinson et al. เป็นแนวทางหลักในการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าการกำ�กับความหมายและการสื่อความหมายของแผนที่
ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นเกิดขึ้นในสองลักษณะคือ เรื่องตำ�แหน่งที่ตั้งของ
สถานที่และทิศทางของสถานที่ สำ�หรับการสื่อความหมายในเรื่องที่ตั้งของสถานที่
นั้นพบในทุกแผนที่โดยแยกประเภทความสำ�คัญของสถานที่ด้วยชนิดของสัญญะ ซึ่ง
สถานที่สำ�คัญนั้นจะใช้สัญรูปแสดงแทนเพื่อสื่อสารถึงความเจริญรุ่งเรื่องและอุดม
ด้วยสถาปัตยกรรมของเมือง ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่
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เมือง ส่วนสัญญะชนิดสัญลักษณ์นั้นใช้สื่อถึงสถานที่ทั่วๆ ไปที่มีอยู่เป็นจำ�นวนมาก
ภายในเมือง เช่น สถานที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม
ที่พัก เส้นทางน้ำ� เส้นทางคมนาคม และเขตพื้นที่ ในส่วนการสื่อความหมายเรื่อง
ทิศทาง (direction) นั้นพบเฉพาะบางแผนที่เท่านั้น ส่วนใหญ่พบในแผนที่ของเมือง
ที่ไม่ได้วางตัวในแนวเหนือใต้หรือไปได้มีพื้นที่ขนานกับเส้นลองจิจูด จากการวิจัย
พบว่าลายลักษณ์อักษรทำ�หน้าที่ในการกำ�กับความหมายของสัญญะที่ไม่ใช่ลาย
ลักษณ์อักษรทำ�หน้าที่ในการกำ�กับความหมายของสัญญะที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร
ในสองลักษณะคือ ทำ�หน้าที่แสดงชื่อเฉพาะของสัญญะนั้น และทำ�หน้าที่ หน้าที่
ระบุชี้ว่าสัญญะนั้นคืออะไร ในส่วนรหัสพบว่ามีการใช้รหัสภูมิศาสต ได้แก่ รหัสที่ตั้ง
(location) ใช้จัดการ สัญญะที่แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ จุด เส้น และพื้นที่
และเครื่องหมายแสดงทิศเป็นรหัสภูมิศาสตร์ที่ใช้จัดการทิศทางในแผนที่ โดยใช้ร่วม
กับรหัสอื่นๆ ได้แก่ รหัสสารเชิงเสมือนใช้จัดการสัญรูปให้มีรูปร่างและรูปทรงสม
สัณฐานกับสิ่งที่มันแสดงแทน รหัสสารเชิงตรรกะ รหัสสี รหัสวัฒนธรรม และรหัส
เชิงตัวแทน (representation code) เพื่อช่วยในการสื่อสารเรื่องการท่องเที่ยวให้เป็น
ที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดแก่ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ ทำ�หน้าที่แสดงชื่อเฉพาะของ
สัญญะนั้นและทำ�หน้าที่ระบุชี้ว่าสัญญะนั้นคืออะไร ในส่วนรหัสพบว่ามีการใช้รหัส
ภูมิศาสตร์ ได้แก่ รหัสที่ตั้ง (location) ใช้จัดการสัญญะที่แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ได้แก่ จุด เส้น และพื้นที่ และเครื่องหมายแสดงทิศเป็นรหัสภูมิศาสตร์ที่ใช้จัดการ
ทิศทางในแผนที่ โดยใช้ร่วมกับรหัสอื่นๆ ได้แก่ รหัสสารเชิงเสมือนใช้จัดการสัญรูป
ให้มีรูปร่างและรูปทรงสมสัณฐานกับสิ่งที่มันแสดงแทน รหัสสารเชิงตรรกะ รหัสสี
รหัสวัฒนธรรม และรหัสเชิงตัวแทน (representation code) เพื่อช่วยในการสื่อสาร
เรื่องการท่องเที่ยวให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดแก่ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่
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Abstract
The research of the Anchorage Meaning of Tourist Maps on the
Internet is to find out the signification of written words and non-linglistic signs
used in tourist maps on the Internet and the signification of analogic message
code in tourist maps on the Internet as well as the correspondence with
other codes. This research employs the qualitative method and concepts
of Anchorage Meaning, Isomorphism, Semiotic, Analogic Message Code,
Digital Message Code and Geographic Code.
The research results show that the anchorage meaning and
signification of tourist maps on the Internet can be distinguished into two
ways: signification of location and direction. The signification of location
can be found in every tourist map while the signification of direction
can only be found in some tourist maps which do not lie in North-South
direction or not parallel to longitude. The signification of location can be
devided into two ways: first, to represent the location of landmarks of the
city in form of icons in order to signify about the unique of architectures
and prosperous cultures of the city. Second, to represent the location of
tourist facilities in form of symbols in order to signify about various kinds of
service, transportation and accommodation. The written words in tourist
maps anchor non-linguistic sings in two ways: denominative function and
identifying. For codes, in this research found that the geographic codes:
location and direction correspond with analogic message code in order to
signify landmarks of the city which are in form of icons. There are also other
codes, digital message code, color code, culture code and representaion
code which used for helping non-expertise tourist to interpret tourist maps
easily.
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บทนำ�
จากปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา บทบาทของคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพล
ต่อการศึกษาในทุกสาขาวิชา เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ทันสมัยทำ�ให้รูป
แบบแผนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี จากเดิมในอยู่ในรูปแบบของ
สื่อสิ่งพิมพ์ไปเป็นสื่อออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ดังจะเห็นได้ชัดจากแผนที่ท่องเที่ยวที่
ปรากฏอยู่เป็นจำ�นวนมากบนสื่ออินเทอร์เน็ต การปรับเปลี่ยนรูปแบบของสื่อแผนที่
ท่องเที่ยวเหล่านี้ได้สร้างความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวอย่าง
มาก ทำ�ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี
การสื่อสารของสื่ออินเทอร์เน็ต
Kraak and Ormeling (2003: 18-19) กล่าวว่าเหตุผลที่ทำ�ให้สื่ออินเทอร์เน็ต
หรือ WWW เป็นสื่อที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับแผนที่ก็คือ ข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นมี
ลักษณะเสมือนจริงและเป็นช่องทางที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสืบค้นข้อมูลที่มีความเป็น
ส่วนตัว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการเข้าถึงแผนที่เหล่านั้น นอกจากนี้แผนที่บน
เว็บไซต์ยังมีความทันสมัยและมีอยู่เป็นจำ�นวนมาก ถึงแม้ว่าจะไม่เที่ยงตรงเท่าใดนัก
นอกจากนี้แผนที่บนเว็บไซต์ยังมีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ (interactive) นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำ�ไมแผนที่บนสื่ออินเทอร์เน็ตจึงมีความสำ�
คัญเพิ่มขึ้น
Drazen and Adriana (2007) กล่าวว่าปัจจุบันนี้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ การนำ�เสนอแผนที่บนสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัย แผนที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ซึ่งอินเทอร์เน็ต
เปิดโอกาสให้แผนที่ทำ�หน้าที่เหล่านี้โดยไม่เคยมีมาก่อนในอดีต ซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่า
ทำ�ไมแผนที่บนสื่ออินเทอร์เน็ตจึงมีความสำ�คัญเพิ่มขึ้นและมีอยู่เป็นจำ�นวนมาก
แม้ว่าการศึกษาแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารมวลชนจะยังมีไม่มากนัก
แต่ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสื่อสารมวลชน เพราะเป็นสื่อที่เผยแพร่อยู่เป็นจำ�นวน
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งการเปลี่ยนรูปของสื่อจากสิ่งพิมพ์ไป
เป็นสื่อออนไลน์นี้ท�ำ ให้เผยแพร่ไปยังผู้ใช้ได้เป็นจำ�นวนมากเข้าถึงง่ายใช้งานสะดวก
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นอกจากนี้แผนที่ยังเป็นสื่อที่ไม่ล้าสมัยแต่สามารถเพิ่มเติมข้อมูลของสิ่งที่ค้นพบใหม่
ได้เรื่อยๆ ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ
ในยุคที่ผู้คนนิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง แผนที่ท่องเที่ยวจึงมีความจำ�เป็น
อย่างมากในการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยว การเดินทาง วัฒนธรรม และข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ แผนที่จึงมีหน้าที่สำ�คัญเป็นทั้งสื่อ (medium) และตัวบท (text) ในเวลา
เดียวกัน ซึ่งวิธีการกำ�กับความหมายในแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นจะมี
ลักษณะอย่างไรนั้น จะทำ�การศึกษาต่อไป เพื่อนำ�ผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาแผนที่ท่องเที่ยวและสื่ออื่นๆ ต่อไป
วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการศึกษาแผนที่ก็คือการมองว่าแผนที่เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการสื่อสารเชิงทัศนศิลป์ (to view maps as a form of visual communication)
โดยใช้ภาษาที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในการบรรยายความสัมพันธ์ทางพื้นที่ นักแผนที่
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มองเห็น (visual resources) เช่น สี รูปร่าง และรูปแบบ
ในการสื่อสารข้อมูลด้านความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ แผนที่จึงเป็นการสื่อสารด้วยภาพ
ที่มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากการสื่อสารด้วยภาพประเภทอื่นๆ แผนที่เป็นการ
จัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ระบบพิกัด (Coordinate systems) โครงร่าง
แผนที่ (map projections) มาตราส่วน (scale) และทิศทาง (direction) เป็นต้น
ร่วมกับการออกแบบกราฟิกและศิลปะการทำ�แผนจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร
ด้วยกราฟิก (graphical communication) (Schmid, 1983) การสื่อสารด้วยแผนที่
สามารถเข้าใจได้ง่ายและเป็นที่ชื่นชอบของคนส่วนใหญ่ในฐานะที่เป็นภาษาและ
วัฒนธรรม เป็นการผสมรวมระหว่างความคิด ภาพ และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แผนที่
โบราณประกอบด้วยข้อมูลจำ�นวนมากเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เช่นเดียวกับ
ปรัชญาและวัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างจากแผนที่ในปัจจุบัน แผนที่จึงเป็นเสมือนเครื่อง
มือในการเผยแพร่ความคิดของผู้คนในยุคสมัยต่างๆไปยังคนรุ่นต่อๆไป (Merriam,
1996) โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตของทั้ง 15 เมือง
ใหญ่ที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดใน ปี ค.ศ. 2007 และ ค.ศ.
2008 ที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆและเผยแพร่ทางเว็บไซต์วิกิพีเดีย (http://
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en.wikipedia.org/wiki/Tourism#Most_visited_cities) ได้แก เมืองปารีส ลอนดอน
กรุงเทพฯ สิงคโปร์ นิวยอร์ก ฮ่องกง ดูไบ เซี่ยงไฮ้ อิสตันบูล โรม บาร์เซโลนา โซล
มาดริด มักกะหฺ และกัวลาลัมเปอร์ เพื่อศึกษาว่าการสื่อความหมายของแผนที่ท่อง
เที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นมีลักษณะอย่างไรและแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมของ
การสร้างแผนที่บนสื่อสิ่งพิมพ์อย่างไร
ในการศึกษาการกำ�กับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
นั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการศึกษาแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาการสื่อสารในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ด้วยเนื้อที่ที่จำ�กัดของแผนที่
และการแสดงผลบนหน้าจอที่จำ�กัด แต่กลับสื่อสารสิ่งต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงมี
ความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาการกำ�กับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบน
สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อต่างๆ ต่อไป รวมถึงการ
พัฒนาสื่อแผนท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความน่าสนใจ สะดวกในการใช้งาน
และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในบ้านเรา ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย
ปัญหานำ�วิจัย
1.การสื่อความหมายของสัญญะที่ไม่ใช่ลาย ลักษณ์อักษร (non-linguistic
signs) และลายลักษณ์อักษร (written words) ในแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
มีลักษณะอย่างไร
2.การใช้รหัสสารเชิงเสมือนในแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตมีลักษณะกา
รสื่อความหมายอย่างไร
3.ความสามารถในการใช้รหัสสารเชิงเสมือนมีความสัมพันธ์กับรหัสลักษณะ
อื่นๆ ในแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างไร
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ แ นวคิ ด ทางภู มิ ศ าสตร์ ร่ ว มกั บ แนวคิ ด ทางด้ า นการ
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สื่อสารมวลชนเป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ตัวบทของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่อ
อินเทอร์เน็ตโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
U c a r ( 1 9 9 3 ) พิ จ า ร ณ า ว่ า แ ผ น ที่ เ ป็ น ร ะ บ บ สั ญ ญ ะ ช นิ ด ห นึ่ ง
(map  signs) ที่ประกอบด้วยภาษาเขียน (written words) สัญญะที่ไม่ใช่ภาษา
(non-linguistic signs) ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากสิ่งที่มีอยู่ (dimensions
of plane) สัญญะที่ถูกสร้างขึ้นนี้ ได้แก่ สัญรูป (icons) และสัญลักษณ์ (symbols)
สำ�หรับสัญรูปนั้นรวมถึงสัญรูปชนิดที่เป็นภาพ (figure icons ) และสัญรูปที่ไม่ใช่ภาพ
(plan icons) ดังแสดงในแผนภาพข้างล่าง (Ucar, 1993 อ้างถึงใน MacEachren,
1979: 259-260)

ภาพแสดงระบบสัญญะทางแผนที่ของ Ucar (1993)
(Ucar’s Typology of map signs)
ในบทความของ Barthes ชื่อ Rhetoric of the Image (1977: 32-35) (อ้าง
ถึงใน Kress and Leeuwen, 2006: 17-18) นั้น Barthes ได้กล่าวถึงความหมาย
ของภาพ (และรหัสสัญญวิทยาอื่นๆ เช่น การแต่งกาย อาหาร และอื่นๆ) ว่าสัมพันธ์
หรือขึ้นอยู่กับตัวบทที่เป็นวัจนภาษา (verbal text) เสมอ นอกจากนี้เขากล่าวว่าภาพ
ทุกภาพล้วนมีศักยภาพที่จะสื่อความหมายได้หลายความหมาย (polysemous) และ
ความหมายเหล่านั้นก็เปิดกว้างให้ตีความ ดังนั้นในการกำ�กับความหมายของภาพจึง
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จำ�เป็นจะต้องใช้ภาษาเข้ามาช่วย โดย Barthes ได้จำ�แนกหน้าที่ของข้อความหรือ
ถ้อยคำ�ที่สัมพันธ์กับรูปภาพไว้สองลักษณะได้แก่
1) Anchorage ทำ�หน้าที่ในการกำ�กับหรือตัวควบคุมความหมาย โดยใช้ตัว
บท (text) เป็นตัวชี้นำ�ความหมายทำ�ให้ผู้อ่านภาพมองข้ามความหมายบางอย่าง
และเลือกรับความหมายบางอย่าง อันเป็นการขจัดความหมายอื่นอย่างแนบเนียน
การกำ�กับด้วยภาษาอักษรจะควบคุมผู้รับสารให้ค้นพบความหมายที่ได้รับการเตรี
ยมไว้ล่วงหน้า ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า หน้าที่ในการกำ�กับความหมาย จึงทำ�หน้าที่ใน
การเลือกสรรความหมายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการอธิบายที่เจาะจงใช้กับ
สัญญะบางตัวเท่านั้น ภาษาเขียนให้อำ�นาจในการควบคุมภาพแก่คนสร้างภาพ การ
กำ�กับความหมายของภาพด้วยภาษาเขียนจึงเป็นการจำ�กัดศักยภาพในการสื่อความ
หมายของภาพให้เหลือเพียงส่วนของภาพที่ต้องการใช้
2) Relay เป็นการเชื่อมโยงทางความหมายหรือการรับช่วงสื่อความหมายต่อ
จากภาพ โดยหน้าที่ประการดังกล่าวนี้มักพบในงานประเภทการ์ตูน โดยตัวบทมัก
ทำ�หน้าที่เป็นบทสนทนา ทำ�ให้ความสัมพันธ์ของตัวบทและภาพมีลักษณะของความ
สำ�คัญแบบเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในการนำ�เสนอความหมายที่ไม่มีในภาพ
สามารถใช้ตัวบทเสริมความหมายของภาพได้เพื่อให้สารที่สื่อออกมามีความหมาย
สมบูรณ์
ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้แนวคิดเรื่องการกำ�กับความหมาย (anchorage) ใน
การวิเคราะห์การสื่อความหมายของสัญญะที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรและลายลักษณ์
อักษรในแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตต่อไป
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดกลุ่มเกสตัลต์ในเรื่องความสมสัณฐาน (isomorphism) ไปใช้
ในการวิเคราะห์การสื่อความหมายของรหัสสารเชิงเสมือนในแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออิ
นเทอร์เน็ตว่าสื่อความหมายในลักษณะใด McCroskey (1976: 64-66) ได้กล่าวถึง
การสมสัณฐานของรหัสสารว่า “การสมสัณฐาน” เป็นระดับซึ่งสิ่งของสองสิ่งมีความ
เสมือนกัน การสมสัณฐานอ้างอิงระดับที่รหัสสารมีความเสมือนกับสิ่งที่รหัสสารนำ�
เสนอแทน ยิ่งรหัสสารมีความเสมือนกับสิ่งที่มันนำ�เสนอมากเท่าไร ยิ่งทำ�ให้การ
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สื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งรหัสสารสามารถจำ�แนกออกเป็นสองประเภทคือ
รหัสสารเชิงเสมือน(Analogic message codes) และรหัสสารเชิงตรรกะ (Digital
Message Codes)
รหัสสารเชิงเสมือนจึงมีระดับความสมสัณฐานสูงกับสิ่งที่มันนำ�เสนอแทน
ทำ�ให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจสารที่เป็นรหัสสารเชิงเสมือนมากกว่ารหัสสารเชิง
ตรรกะ ดังนั้นรหัสสารเชิงเสมือนจึงมีแนวโน้มที่จะผลิตการสื่อสารระหว่างแหล่งของ
สารและผู้รับสารที่มีความแม่นยำ�มากกว่ารหัสสารเชิงตรรกะ (McCroskey,1976)
รหัสสารเชิงตรรกะเป็นรหัสสารที่ประดิษฐ์ขึ้น (arbitrary) ตัวอย่างเช่น ภาษา
ต่างๆ ดังนั้นถ้อยคำ� (words) จึงเป็นรหัสเชิงตรรกะ นอกจากนี้ ภาษามือ ภาษา
มอส และภาษาคอมพิวเตอร์ก็จัดเป็นรหัสเชิงตรรกะ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น
ตัวอย่างเช่น ในภาษาอังกฤษใช้คำ�ว่า “cat” หมายถึง “แมว” แต่ในภาษาฝรั่งเศสใช้
รหัสคำ�ที่แตกต่างออกไป ในภาษารัสเซียก็เช่นเดียวกัน โดยธรรมชาติที่ถูกประดิษฐ์
ขึ้นมาจากข้อตกลงร่วมกัน ทำ�ให้รหัสสารเชิงตรรกะมีความสมสัณฐานกับสิ่งที่มัน
อ้างถึงน้อย ทำ�ให้ผู้รับสารถอดรหัสรหัสสารเชิงตรรกะได้ยากกว่ารหัสสารเชิงเสมือน
ผลที่ตามมาก็คือเมื่อมีการใช้รหัสสารเชิงตรรกะในการสื่อสาร จะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดเพิ่มขึ้นทางการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น การใช้รหัสคอมพิวเตอร์ในการสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ ผู้ที่ไม่มีความชำ�นาญย่อมเกิดปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้อง
อาศัยความถูกต้องสูงในการใช้งาน นอกจากนี้ไม่มีใครที่ใช้ภาษาอย่างถูกต้องและ
เหมือนกันแม้ว่าจะอยู่ในสังคมเดียวกัน จึงทำ�ให้ความแม่นยำ�จะลดลงเมื่อใช้รหัส
สารเชิงตรรกะในการสื่อสาร ดังนั้นการใช้รหัสสารเชิงเสมือนจึงมีประสิทธิภาพใน
การสื่อสารมากกว่ารหัสสารเชิงตรรกะ (McCroskey ,1976: 174)
รหัสสารเชิงเสมือนเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ใช้ความเหมือนในการจัดกา
รสัญญะ เป็นรหัสที่ตัวให้ความหมาย (signifier) และตัวถูกหมาย (signified) แยก
จากกันได้อยาก มีลักษณะคล้ายคลึงกันและสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เป็นการนำ�เสนอ
แทนความสำ�คัญของสิ่งต่างๆ ที่รหัสสารเชิงเสมือนอ้างถึง เช่น ภาพหอไอเฟล
เป็นการแทนที่หอไอเฟลจริงๆ ดังนั้นภาพหอไอเฟลจึงเป็นรหัสสารเชิงเสมือน ซึ่งรหัส
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สารประเภทนี้มีระดับของการสมสัณฐานสูงกับวัตถุที่รหัสสารเชิงเสมือนนำ�เสนอ
ส่วนรหัสสารเชิงตรรกะเป็นรหัสสารที่ตัวให้ความหมาย (signifier) และตัวถูกหมาย
(signified) แยกจากกันอย่างชัดเจน (Fiske, 1990: 65-66) เป็นการสื่อสารที่อ้างถึง
สิ่งนั้นๆ ด้วยถ้อยคำ� (words) โดยใช้ไวยากรณ์ภาษาในการจัดการ เช่น คำ�ว่า Eiffel
Tower เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้รหัสสารเชิงเสมือนในแผนที่ท่องเที่ยวมี
ระดับของการสมสัณฐาน (isomorphism)กับสิ่งที่มันแสดงแทน (referent) มากกว่า
รหัสสารเชิงตรรกะ
ถึงแม้ว่ารหัสสารเชิงเสมือนจะสร้างความสมสัณฐานมากกว่ารหัสสารเชิง
ตรรกะ แต่บางครั้งรหัสสารทั้งสองชนิดจำ�เป็นจะต้องใช่คู่กันเพื่อเสริมความหมาย
หรือกำ�กับความหมายของอีกฝ่าย ตัวอย่างเช่น คำ�ว่า Eiffel Tower ทำ�หน้าที่กำ�กับ
ภาพ (anchorage) ให้ความหมายของภาพแคบลง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านไม่ตีความภาพ
ที่เห็นเป็นอย่างอื่น เป็นต้น
การสร้างเนื้อหาสารในงานแผนที่ต้องมีการวางองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในเนื้อหาสารเพื่อทำ�ให้ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจแผนที่นั้นๆ และเกิด
แรงจูงใจที่จะเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ องค์ประกอบของเนื้อหาสารดังกล่าวไม่ว่า
จะเป็นภาพ ถ้อยคำ�ต่างๆ รวมทั้งการใช้สีที่ปรากฏในแผนที่ ล้วนมีความสำ�คัญต่อ
การสร้างความหมายซึ่งจำ�เป็นต้องมีการวิเคราะห์หาความหมายโดยใช้กรอบแนว
คิดเชิงสัญญวิทยามาช่วยอธิบาย
ถึงแม้ว่าในการสร้างแผนที่ท่องเที่ยวนั้นผู้สร้างได้วางกฎเกณฑ์ให้ง่ายที่สุด
ต่อการใช้งานเพื่อความสะดวกในการนำ�ไปใช้งานแต่ก็ยังคงมีรหัสหรือกฎเกณฑ์
ธรรมเนียมปฏิบัติ (rule/convention) ที่ผู้ใช้จำ�เป็นต้องเข้าใจ โดยในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้อาศัยกรอบแนวคิดในเรื่องรหัสในลักษณะต่างๆ เช่น รหัสภูมิศาสตร์ รหัส
สารเชิงเสมือน (analogic message codes) และสี (color) รหัสสารเชิงตรรกะ
(digital message Code) รหัสเชิงตัวแทน (representation code) รวมถึงรหัสทาง
วัฒนธรรม (culture code) เพื่อช่วยในการศึกษาการสื่อความหมายของแผนที่ท่อง
เที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาตัวบท (Textual Analysis) ของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่อ
อินเทอร์เน็ตใช้ โดยอาศัยการวิเคราะห์ตีความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวโดยการ
อธิบายรายละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการกำ�กับความหมายในแผนที่ท่องเที่ยว
การใช้รหัสภูมิศาสตร์ในการสื่อความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
รวมถึงการสื่อความหมายของสัญญะที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร (non-linguistic signs)
และลายลักษณ์อักษร (written words) ที่ถูกนำ�มาใช้ในแผนที่
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของแผนที่ท่องเที่ยวที่เผยแพร่บนสื่อ
อินเทอร์เน็ตของ15 เมืองใหญ่ที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดใน ปี
ค.ศ. 2007 และ ค.ศ. 2008 รวบรวมจากแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ทางเว็บไซต์วิกิพี
เดียได้แก่เมืองปารีส ลอนดอน กรุงเทพฯ สิงคโปร์ นิวยอร์ก ฮ่องกง ดูไบ เซี่ยงไฮ้
อิสตันบูล โรม บาร์เซโลนา โซล มาดริด มักกะหฺ และกัวลาลัมเปอร์ตามลำ�ดับ โดย
ผู้วิจัยทำ�การเก็บรวบรวมแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตของทั้ง 15 เมือง เมือง
ละ 3 แผนที่ รวมทั้งหมด 45 แผนที่ โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. แผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ (Tourist Attractions) 15 แผนที่ 15
เมือง
2. แผนที่ท่องเที่ยวแสดงเส้นทางคมนาคม (Transportations) 15 แผนที่ 15
เมือง
3. แผนที่ท่องเที่ยวแสดงสิ่งอำ�นวยความสะดวก (Accommodations) 15
แผนที่ 15 เมือง
ผู้วิจัยได้ใช้การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical description) โดยอธิบาย
ให้เห็นถึงลักษณะการสื่อความหมายของสัญญะที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรและลาย
ลักษณ์อักษรของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต และการใช้รหัสสารเชิงเสมือน
ในการสื่อความหมายด้วยลักษณะความสมสัณฐานกับสิ่งที่มันอ้างถึง โดยจำ�แนก
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องค์ประกอบต่างๆ ของแผนที่ท่องเที่ยวตามหลักของการทำ�แผนที่ จากนั้นวิเคราะห์
การใช้รหัสภูมิศาสตร์ รหัสสารเชิงเสมือน และรหัสสารเชิงตรรกะในแผนที่เพื่อสื่อ
ความหมาย และวิเคราะห์ความสมสัณฐานของสัญญะต่างๆ ที่แผนที่นำ�เสนอแทน
สิ่งที่มันอ้างอิง เพื่อให้เข้าใจในเรื่องการกำ�กับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่อ
อินเทอร์เน็ต ก่อนที่จะนำ�ไปสู่การอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในขั้นต่อไป
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์แผนที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏบนสื่ออินเทอร์เน็ตพบว่าการสื่อ
ความหมายนั้นเกิดขึ้นในลักษณะการกำ �กับความหมาย โดยรหัสภูมิศาสตร์ที่ใช้
เป็นหลักในการสื่อความหมาย คือ รหัสที่ตั้ง (location) ซึ่งพบในทุกแผนที่ ส่วน
รหัสทิศทาง (direction) พบในบางแผนที่เท่านั้น ส่วนใหญ่พบในแผนที่ของเมือง
ที่ไม่ได้วางตัวในแนวเหนือใต้หรือไม่ขนานกับเส้นลองจิจูด เช่น แผนที่แสดงสถาน
ที่ท่องเที่ยวของนิวยอร์กและดูไบ โดยใช้ร่วมกับรหัสย่อยอื่นๆ ได้แก่ รหัสสารเชิง
เสมือน รหัสสารเชิงตรรกะ รหัสสี รหัสเชิงตัวแทน (representation code) และ
รหัสวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยให้การสื่อความหมายมีความชัดเจนและง่ายต่อผู้ที่
ไม่เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ในการใช้งาน ผู้วิจัยพบว่ารหัสภูมิศาสตร์มุ่งสื่อสาร
และให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องที่ตั้งของสถานที่และเรื่องทิศทาง ดังต่อไปนี้
1. ด้านที่ตั้ง (location) ของสถานที่ภายในเมือง การสื่อความหมายด้านที่ตั้งนี้พบ
ในทุกแผนที่ โดยมุ่งสื่อความหมายเรื่องที่ตั้งของสถานที่ ผ่านการนำ�เสนอข้อมูลบน
แผนที่ที่อยู่ในรูปของจุด เส้น และพื้นที่ ในส่วนการแสดงที่ตั้งของสถานที่ภายใน
เมืองนั้นมีการสื่อสารใน 2 ลักษณะ คือ สถานที่สำ�คัญ และสถานที่ทั่วไป
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ภาพที่ 1 แสดงการใช้รหัสที่ตั้ง (location) ในการจัดการสัญญะประเภทจุด เส้น
และพื้นที่เพื่อสื่อความหมายเรื่องตำ�แหน่งที่ตั้งของสถานที่ภายในเมืองบนแผนที่ท่อง
เที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
1.1 สถานที่สำ�คัญ จากการวิจัยพบว่าแผนที่ท่องเที่ยวจะใช้สัญญะประเภท
จุด (point) ในลักษณะสัญรูป (icon) ในการแสดงที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ
(landmarks) ภายในเมืองซึ่งสถานที่เหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมด เนื่องจาก
ทั้ง 15 เมือง ได้แก่ เมืองปารีส ลอนดอน กรุงเทพฯ สิงคโปร์ นิวยอร์ก ฮ่องกง
ดูไบ เซี่ยงไฮ้ อิสตันบูล โรม บาร์เซโลนา โซล มาดริด มักกะหฺ และกัวลาลัมเปอร์
เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความสำ�คัญต่อประเทศนั้นๆ เช่น เป็นเมืองหลวง เป็นเมือง
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นศูนย์กลางด้านการเงินหรือเศรษฐกิจ เป็นต้น
เมืองเหล่านี้จึงไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ จึงต้องดึงเอาจุดเด่นของเมือง
ที่สร้างโดยมนุษย์มาถ่ายทอดลงบนแผนที่ในลักษณะสัญรูป (icon) ที่ดึงดูดใจนัก
ท่องเที่ยว ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ตึกอาคารที่โดดเด่น อนุสาวรีย์ เป็นต้น โดย
ใช้รหัสภูมิศาสตร์ ได้แก่ รหัสด้านที่ตั้ง (location) ในการจัดการสัญรูปเหล่านี้ให้มี
ตำ�แหน่งที่ตั้งที่สอดคล้องกับสถานที่จริง และอาศัยรหัสสารเชิงเสมือนในการจัด กา
รสัญรูปเหล่านี้ ให้มีรูปทรง/รูปร่างที่สมสัณฐาน (isomorphism) กับสิ่งที่มันอ้างถึง
โดยอาศัยรหัสสารเชิงตรรกะซึ่งได้แก่ลายลักษณ์อักษรซึ่งทำ�หน้าที่แสดงชื่อเฉพาะ
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(denomimative function) ชองสถานที่นั้นๆ และระบุชี้ (identifying) ว่าสัญญะนั้น
คืออะไร เช่น ตลาด โรงแรม สถานีตำ�รวจ เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวจะออกแบบเส้น
ทางการท่องเที่ยวของตนโดยการเชื่อมโยงกับสัญรูปที่มีความสมสัณฐานกับสถานที่
จริงเหล่านี้ ดังนั้นลักษณะของสัญรูปในแผนที่จึงไม่กำ�กวม และเป็นการสื่อสารที่ตรง
ไปตรงมามากที่สุดและง่ายที่สุดแก่ผู้รับสารที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่
1.2 ที่ตั้งของสถานที่ทั่วๆ ไป ได้แก่ โรงแรมที่พัก ร้านค้าและร้านอาหาร สถาน
ที่ สถานที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน สถานีตำ�รวจ ไปรษณีย์ โรง
พยาบาล ถนน เส้นทางน้ำ� และเขตพื้นที่ใช้สัญลักษณ์ (symbols) แสดงแทน โดย
เน้นปริมาณของสัญลักษณ์เหล่านี้ให้มีจำ�นวนมากในแผนที่ เพื่อสื่อความหมายเรื่อง
ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและการให้บริการ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้จำ�เป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยรหัสสารเชิงตรรกะและคำ�อธิบายสัญลักษณ์ในการกำ�กับ
ความหมายสัญลักษณ์ เพื่อไม่ให้สัญลักษณ์เหล่านี้ถูกตีความเป็นอย่างอื่น จากการ
วิจัยพบว่าสัญลักษณ์ที่ใช้ในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบนแผนที่นั้นส่วนใหญ่
เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากลและใช้กันอยู่ทั่วไป ไม่ได้มีความซับซ้อนหรือเข้าใจอยาก
มากนัก และเมื่อประกอบกับลายลักษณ์อักษรที่ทำ �หน้าที่แสดงชื่อเฉพาะและคำ�
อธิบายสัญลักษณ์จึงทำ�ให้สัญลักษณ์เหล่านั้นสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน แผนที่
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงนำ�สัญญะที่เป็นสากลและเป็นที่รู้จักมาใช้ในการสื่อสารทั้งทาง
ด้านที่ตั้งและการเดินทาง เช่น สนามบิน สถานีรถ ท่าเรือ โรงพยาบาล เป็นต้น
โดยคำ�นึงถึงความรวดเร็วในการสื่อความหมายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการความ
รวดเร็วในการอ่านข้อมูลบนแผนที่
2.ด้านทิศทาง(direction)ของเมืองเมื่อเทียบกับขั้วโลกเหนือ พบเฉพาะบางแผนที่
เท่านั้น ซึ่งแสดงแทนด้วยเครื่องหมายแสดงทิศเหนือ ซึ่งมีประโยชน์ในการอ่าน
แผนที่ การแสดงทิศทางบนแผนที่นั้นเป็นสิ่งที่ท�ำ ได้ยากเพราะว่ามีความบิดเบี้ยวจาก
ระบบโครงร่างแผนที่ (projection systems) โดยการแสดงทิศทางนั้นจะสัมพันธ์กับ
ตำ�แหน่งที่ตั้งของขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ซึ่งเครื่องหมายแสดงทิศเหนือนั้นจะ
ขนานกับเส้นลองจิจูด
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จากการวิจัยพบว่าเครื่องหมายแสดงทิศนี้จะปรากฏในแผนที่ของเมืองที่ไม่
ได้วางตัวขนานกับเส้นลองจิจูดหรือไม่ได้วางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ เช่น แผนที่
แสดงสถานที่ท่องเที่ยวของนิวยอร์กและดูไบ ซึ่งเครื่องหมายแสดงทิศนี้จะเป็นรหัส
ในการจัดการเรื่องทิศทางของเมือง ซึ่งจากคุณสมบัติของสื่ออินเทอร์เน็ตทำ�ให้รหัส
ภูมิศาสตร์ชนิดนี้และรหัสภูมิศาสตร์อื่นๆ เช่น มาตราส่วน (scale) หมดความ
หมายไป ดังนั้นการให้ข้อมูลภูมิศาสตร์และการสื่อความหมายในเรื่องของทิศทาง
(direction) และระยะทาง (distance) จึงไม่จำ�เป็นอีกต่อไป เมื่อมีเครื่องมือในการ
บอกทิศทางที่ดีกว่าแผนที่ อย่างเช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ และแผนที่ออนไลน์
อย่าง GoogleMaps และระบบนำ�ทางอย่าง GPS ดังนั้นแผนที่ที่พบในการวิจัยจึงทำ�
หน้าที่เป็นเพียงสารบัญที่แสดงชื่อของสถานที่และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญของเมือง
นั้นๆ ก่อนที่ผู้ใช้จะไปสู่แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ตรงกับความต้องการของตนมากเพิ่มขึ้น
แผนที่ท่องเที่ยวที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้บนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะจะไม่มี
ระบบพิกัดปรากฏบนแผนที่เลย เนื่องจากมุ่งให้ข้อมูลง่ายๆ ไม่ได้มุ่งหวังในการนำ�
ไปใช้ประโยชน์ที่สำ�คัญแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่จำ�เป็นต้องแสดงระบบพิกัด ซึ่งจะ
ทำ�ให้แผนที่รกรุงรังมากขึ้นและเกินความเป็นในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
และการเดินทาง แผนที่ท่องเที่ยวเป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยวาดภาพของสถาน
ที่และการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลด้านระยะทางและที่ตั้งตรง
ความเป็นจริงเท่าใดนัก นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่าแผนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
เลือกเฉพาะพื้นที่บางส่วนของเมืองมาแสดงเท่านั้น โดยจะเน้นเฉพาะบริเวณที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของเมือง เนื่องจากข้อจำ�กัดของการแสดงผลแผนที่บนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์และลักษณะของสื่ออินเทอร์เน็ตที่ต้องการความรวดเร็วในการสื่อสาร
และเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ดังนั้นแผนที่ที่มีข้อมูลมากเกินไปจึงไม่เหมาะแก่การใช้
งานบนอินเทอร์เน็ตเพราะต้องเสียเวลานานในการอ่านข้อมูล แผนที่ที่พบในการวิจัย
ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กและเลือกเฉพาะข้อมูลบริเวณที่สำ�คัญของเมืองมาแสดง แต่
ก็ให้ข้อมูลเพียงคร่าวๆ เท่านั้น โดยลดทอนข้อมูลด้านรูปร่างของพื้นที่ มาตราส่วน
ระบบพิกัด และทิศทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำ�เป็นในการสร้างแผนที่ออกจนหมดสิ้น ทั้งนี้
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ก็เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานบนสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งรายละเอียดของแผนที่ท่องเที่ยว
จะมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับจำ�นวนของข้อมูลที่มีอยู่จริงของเมืองนั้นๆ ผู้ใช้จะ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการและปฏิเสธข้อมูลที่ไม่ต้องการ แผนที่เหล่านี้
จะใช้ร่วมกับเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวและจะทำ�หน้าที่ใน
การอ้างอิงให้แก่เว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ แทนที่จะทำ�หน้าที่นำ�ทางอย่างแท้จริง ซึ่งถือ
เป็นการปรับตัวของแผนที่บนสื่ออินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้สัญญะที่ใช้ในแผนที่ท่องเที่ยวไม่ได้มีลักษณะการสร้างสรรค์เช่น
งานกราฟิกทั่วๆ ไป แต่ยึดถือความเรียบง่าย และเข้าใจได้ทันที่ที่เห็นเพราะสัญญะ
เหล่านี้มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นหลักแก่ผู้รับสารและไม่ต้องการการตีความ
ในระดับลึกแต่มุ่งสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดแก่การเข้าใจของ
ผู้รับสารที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ ซึ่งช่วยวาดภาพของสิ่งต่างๆ ทางพื้นที่ และ
ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงให้มากที่สุด เช่น ที่ตั้ง รูปร่างหน้าตาของสถานที่ และ
ระยะทาง เป็นต้น จึงพบการใช้รูปแบบซ้ำ�ๆ ทางสัญญะ ในทุกๆ แผนที่ซึ่งยึดถือ
ตามธรรมเนียมปฏิบัติในการสร้างแผนที่ เช่น ใช้สัญญะที่เป็นจุดแสดงที่ตั้งของสถาน
ที่ ใช้เส้นแทนถนนและแม่นํ้า และใช้พื้นที่แทนอาณาเขตของเมืองและบริเวณที่มี
อาณาเขตกว้างกว่าจุด
ข้อจำ�กัดในงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวบท (textual analysis) ของแผนที่ท่องเที่ยว
บนสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลักซึ่งมีอยู่เป็นจำ�นวนมาก ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะ 15 เมือง
ได้แก่ เมืองปารีส ลอนดอน กรุงเทพฯ สิงคโปร์ นิวยอร์ก ฮ่องกง ดูไบ เซี่ยงไฮ้
อิสตันบูล โรม บาร์เซโลนา โซล มาดริด มักกะหฺ และกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีนักท่อง
เที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงปี ค.ศ. 2007 และ ค.ศ. 2008 แผนที่ของทั้ง
15 เมืองนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ครอบคลุมทุกเมืองทั่วโลกและบางเมืองก็มีข้อ
จำ�กัดของแผนที่บนอินเทอร์เน็ต เช่น เมืองมักกะหฺซึ่งมีแผนที่ไม่มากนัก บางแผนที่
มีลักษณะที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่บนสื่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะแต่เป็นการนำ�
แผนที่แผ่น (printed map) ที่มีอยู่มาสแกนแล้วนำ�มาใส่ไว้บนอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้
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มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและมีรายละเอียดมากเกินความจำ�เป็น และความละเอียดของ
ข้อมูลไม่ชัดเจน เมื่อขยายขนาดจะทำ�ให้ภาพแตกและข้อมูลบนแผนที่ที่ไม่ชัดเจน
ซึ่งแผนที่เหล่านี้จะบีบอัดขนาดและย่อให้มีขนาดเล็กเพื่อประหยัดเนื้อที่บนเว็บไซต์
และไม่ต้องใช้เวลาโหลดนานเนื่องจากไฟล์มีขนาดเล็ก จากปัญหาดังกล่าวทำ�ให้ผู้
วิจัยไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในบางส่วนได้
ในส่วนแผนที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้บนสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นจากการวิจัยพบว่ามี
ข้อมูลน้อย แสดงเฉพาะข้อมูลด้านที่ตั้งของสถานที่สำ�คัญของเมืองและถนนสาย
หลักๆ เท่านั้น ในการจะนำ�ไปในงานจริงนั้น นักท่องเที่ยวต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆ เช่น
คู่มือการท่องเที่ยว แผนที่แผ่น ข้อมูลและด้านสถานที่ท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ต่างๆ
ประกอบด้วยจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในเมืองนั้นๆ ได้
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยในอนาคต
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตเฉพาะแผ่นแผนที่
(static map) ชนิดอินเทอร์แอคทีฟ (interactive) เท่านั้นแต่ไม่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูล (link) ได้อย่าง Google Maps ซึ่งเป็นแผนที่ที่รวมบริการหลายอย่างเข้าไว้
ด้วยกัน เช่น ภาพแผนที่ถนนหนทางในเมืองต่างๆ ภูมิประเทศ การจาจร ภาพถ่าย
ดาวเทียม ภาพถ่ายจากอากาศยานที่มีความละเอียดสูง บริการค้นหาสถานที่ ห้าง
ร้านต่างๆ บริการค้นหาเส้นทางจากสถานที่ ตั้ ง ไปยั ง สถานที่ ป ลายทาง บริ ก าร
ภาพถ่ายจากถนนในเมืองสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้ใช้เห็นสภาพแวดล้อมและอาคารบ้านเรือน
ที่อยู่สองฝั่งถนน เป็นต้น
ในอนาคตควรมีการศึกษาแผนที่ออนไลน์ที่เชื่อมโยงระบบข้อมูลต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่าง GoogleMap ด้วย และควรมีการศึกษาแผนที่ในด้านอื่นๆ เช่น แผนที่
บนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ควรสอบถามการถอดรหัสสารและความหมาย
ของผู้รับสารที่มีต่อแผนที่ชนิดต่างๆ รวมถึงควรศึกษาในแง่ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วน
ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแผนที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของวงการ
สื่อสารมวลชนต่อไป
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