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การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย

การสื่อความหมายเชิงสัญญะ

ของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย

อาจารย์ชินกฤต อุดมลาภไพศาล*

*อาจารย์ชินกฤต อุดมลาภไพศาล : อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยุ - โทรทัศน์ - ภาพยนตร์
                                 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

	 บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยการสื่อความหมายเชิง

สัญญะ	ความหมายอันเกิดจากลักษณะการสมสัณฐานที่ปรากฎในชิ้นงานกราฟิก	

และความหมายคุณค่าของข้อมูลที่เกิดจากการจัดวางกราฟิกบนตำาแหน่งของ

กรอบภาพโทรทัศน์	โดยมุ่งศึกษาเฉพาะกราฟิกที่ปรากฎในรายการประเภทข่าว

ทางโทรทัศน์ของไทยเท่านั้น	ด้วยกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์มีขั้นตอนการ

ผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว	 ปัจจัยหนึ่งก็ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี	

เทคโนโลยีผลิตรายการโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป	จากระบบอะนาลอกสู่ระบบ

ดิจิตอล	จากการบันทึกรายการลงวัสดุเทปโทรทัศน์เป็นการบันทึกลงหน่วยจัดเก็บ

ข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน(Computer	 Based)	 รายการข่าวทางโทรทัศน์

ก็เป็นรายการรูปแบบหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากในการนำาเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน

การผลิตรายการ	 แม้ว่ารายการข่าว	 คือรูปแบบรายการโทรทัศน์ประเภทหนึ่งที่มุ่ง

นำาเสนอข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ปรากฎเกิดขึ้นในสังคม ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จริง(Real	Events)	หรือจะเป็นเหตุการณ์เทียม	(Pseudo	Events)	แต่รูปแบบการนำา

เสนอของรายการข่าวทางโทรทัศน์ในปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลปริมาณมากที่ถูกจัด

วางให้ปรากฎต่อสายตาผู้ชมบนปริมณฑลจอภาพที่มีอยู่อย่างจำากัดอย่างเป็นระบบ
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ระเบียบ	การผสานกันระหว่างกราฟิกกับภาพจริงอย่างแทบจะแยกจากกันไม่ออกว่า

ข้อมูลภาพที่กำาลังนำาเสนอเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนที่ถูกสร้างขึ้น	 เพิ่มเติมด้วย

กราฟิกข้อมูล	(Information	Graphics)	 ที่นำาเสนอข้อมูลหลากหลายประเภท	 อาทิ	

ข้อมูลตลาดหุ้น	 ราคาน้ำามัน	 ราคาทอง	 หรือแถบแสดงความเห็นของผู้ชมรายการ

ในขณะนั้นที่ต้องการมีส่วนร่วมในรายการ	ขณะที่พื้นที่ส่วนหลักของหน้าจอยังคง

นำาเนื้อหาหลักต่อไป	ดังนั้นจะเห็นว่าได้ว่ารูปแบบรายการข่าวในปัจจุบันยากที่จะ

ปฏิเสธว่าเป็นการนำาเสนอแทนด้วยภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกของช่างภาพจาก

สถานที่จริงเพียงอย่างเดียวบทบาทของกราฟฟิกเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อความ

หมายในรายการข่าวโทรทัศน์เหลือคณา	

คำาว่า	“กราฟิก(graphic)”	มีรากศัพท์ของความหมายมาจากศัพท์กรีก

โบราณคือคำาว่า	“Graphien”	ซึ่งแปลว่าการทำาเครื่องหมายครอบคลุมถึงการ

เขียน	 และการวาดเครื่องหมาย	 นอกจากนี้ก็นักวิชาการที่ได้ให้คำานิยามในความ

หมายอื่นๆ	 อย่างJoblingและ	Crowley	(1996:26)	 กล่าวว่า	 “กราฟิกก็คือรูปแบบ

วัฒนธรรมของการมองเห็น”ขณะที่Hollis	(1994:7)	กล่าวไว้ใน	Graphic	Design:	A	

Concise	History	ว่า	กราฟิกก็คือ	“การสื่อสารด้วยสายตา	เป็นเรื่องสำาคัญของการ

สร้างการเลือกเครื่องหมาย	และการจัดเรียงเพื่อแสดงความคิด”	 กราฟิกในรายการ

โทรทัศน์	มีหลากหลายลักษณtในตัวกราฟิก	McCutchan	(1992:	120-121)	ได้จำาแน

กประเภทของกราฟิกออกเป็นลักษณะต่างๆดังนี้

ประเภทที่	 1	 กราฟิกที่เป็นการวาดเชิงเทคนิคและสถาปัตยกรรม	 (Techni-

cal	 and	 Architectural	 Drawings)ถูกใช้ในการนำาเสนอทั้งในรูปของการวาดแบบ

ออโทโกนอล(Orthogonal)หรือในลักษณะกราฟิกสามมิติที่ใช้การวาดแบบพิคโทเรี

ยล(Pictorial)การวาดแบบ		Orthogonal	จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมอง	 ของวัตถุหรือ

สิ่งก่อสร้าง	ตัวอย่างเช่น	มุมมองด้านหน้าของตึกด้านข้าง	ด้านหลัง	และแนวระนาบ	

ขณะที่การวาดแบบ Pictorial	จะเป็นการนำาเสนอแทนของวัตถุทั้งหมด	เป็นการให้ข้อ

มูลเกี่ยวกับรูปร่างของวัตถุและการก่อสร้าง

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย          
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กราฟฟิกประเภทนี้พบในรายการข่าวโทรทัศน์ไทยอยู่บ้าง	แต่ไม่มากนัก	

เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเคลื่อนไหว	(Motion	Graphics)	 ปรากฎในรูปของกราฟิก

สองมิติและสามมิติ	ความต้องระยะเวลาในการสร้างกราฟิก	ขณะที่รายการประเภท

ข่าวโทรทัศน์ต้องการสดใหม่ของข่าว	ความรวดเร็วในการนำาเสนอโดยมากใช้กับ

ประเด็นข่าวที่ต้องการจำาลองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ให้ผู้ชมเข้าใจมากกว่าการ

อรรถาธิบายด้วยคำาพูด	หรือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

ชุดภาพประกอบที่	1กราฟิกจำาลองเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์จากแฟ้มภาพข่าวทาง	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอ

					ข่าวรถตู้ชนกับรถเก๋งนั่งส่วนบุคคลบนโทลเวย์”	วันที่	27	ธันวาคม	2553

	 ประเภทที่		 2	 กราฟิกแผนที่		 (Map)	แผนที่ถูกนำามาใช้ในหลากหลายวิธีนำา

เสนอที่ตั้ง	 พื้นที่	 และตำาแหน่ง	 นอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้แสดงเรื่องของปริมาณ	

ช่วยในเรื่องการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	 แผนที่มีทั้งการนำาเสนอแทนใน

ลักษณะของกราฟิกสองมิติ	 หรือกราฟิกสามมิติขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะถูกสื่อสารไปยัง

ผู้รับสาร	ความหลากหลายของการใช้สี	และพื้นผิวจะช่วยในการจำาแนก	แยกความ

แตกต่างของพื้นที่	

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย
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ลักษณะการภาพกราฟฟิกแผนที่
นำาเสนอข้อมูลพยากรณ์อากาศ

ลักษณะการภาพกราฟฟิก
บอกที่พิกัดที่ตั้งจุดเกิดเหตุ

ประเภทที่	 3	 กราฟ	 (Graph)กราฟเป็นภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องการให้ข้อมูล

เชิงสถิติ	 และจำานวน	 ซึ่งนำาเสนอในลักษณะแผนภาพทางสถิติ	 อันได้แก่	 กราฟ

เส้น(Line	Graph),	 กราฟแท่ง(Bar	and	column	graph),	Pie	diagram,	 ตาราง	

(Table)	กราฟิกประเภทนี้ถูกใช้ในรายการโทรทัศน์เพื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงสถิ

ติ	 เช่น	 ข้อมูลตัวเลขด้านเศรษฐกิจ	 ผลการแข่งขัน	 โดยกราฟิกมีทั้งกราฟิกภาพนิ่ง	

ชุดภาพประกอบที่	3	 กราฟเส้นแสดงอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ	(GDP)	 จากแฟ้มภาพข่าวทาง	 สถานีโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียมวอยส์ทีวี

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย          
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ต่างๆแทนสิ่งที่ผู้ออกแบบกล่าวอ้าง

ถึงภาพประกอบอาจรวมถึงการวาด

ด้วยมือเปล่า	 อันเป็นกุญแจสำาคัญใน

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 ภาพ

ชุดภาพประกอบที่	 4	 กราฟแท่งแสดงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	 จากแฟ้มภาพข่าวทางสถานี

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	วอยส์ทีวี	วันที่	18	กันยายน		2553

ชุดภาพประกอบที่	4	กราฟแท่งแสดงขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศไทย	 จากแฟ้มภาพข่าว

ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	 วอยส์ทีวี	 วันที่	 18	

กันยายน		2553

ภาพประกอบที่	3	การใช้กราฟิกประเภทตารางในการนำาเสนอข้อมูลสถิติ	จากแฟ้มภาพข่าว	สถานีโทรทัศน์สีช่อง	7	ข่าว

กีฬาภาคค่ำา	สรุปผลการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกวันที่	21		มีนาคม		2554

ประเภทที่	 4	 ภาพประกอบ	 (Illustration)	 เป็นการนำาเสนอข้อมูลให้เป็นสิ่ง

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย
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ประกอบสามารถที่จะทำาหน้าที่ในการตกแต่ง	 การแจ้งข่าวสารข้อมูล	 ข้อคิดเห็น	

เป็นต้น

ภาพประกอบที่	 4การใช้กราฟิกประเภทภาพประกอบเพื่อตกแต่งในการให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศ	 จากแฟ้มภาพข่าว	

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	 ช่วงข่าวค่ำาข่าวพยากรณ์อากาศ	

วันที่		13		มีนาคม		2554

ประเภทที่	 5	 แผนภาพ	 หรือ

แผนภูมแิผนภาพ	 บ่อยครั้งจะกล่าว

อ้างถึงแผนภาพแบบอธิบาย	 (Explan-

atory	Diagram)	หน้าที่โดยทั่วไปของแผนภาพ	คือการให้คำาอธิบาย	และแผนภาพ

ยังสามารถที่จะถูกใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่มีความหลากหลาย	 และพรรณนาถึงสิ่ง

ต่างๆ

ภาพประกอบที่	 5การใช้กราฟิกประเภทแผนภาพในการให้คำาอธิบาย	 ข่าว	 ”โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์	 นิวเคลียร์ระเบิด”									

จากแฟ้มภาพข่าว	สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	ช่วงข่าวภาคคำ่าวันที่		13		มีนาคม		2554

ด้วยนิยามของกราฟิกที่ว่า	กราฟิกคือวิธีการสร้างเครื่องหมาย	หรือการสร้าง

สัญญะ	กลุ่มของสัญญะที่ถูกจัดวางเข้าด้วยกัน	 เพื่อสื่อความหมาย	สัญญะเหล่านี้ก็

สามารถจำาแนกประเภทออกเป็นประเภทต่างๆกัน	 โดย	Charles	Saunders	Pierce	

(1839-1914)		นักตรรกวิทยาและนักปรัชญาชาวอเมริกันหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาสัญวิท

ยา	(Semiotic)	ในอเมริกา	เพียซ	(Pierce)ได้นำาเอาระยะห่างระหว่างตัวหมาย	(Sig-

nifier)	และ	ตัวหมายถึง	(Signified)	มาจัดประเภทของสัญญะ(sign)	เป็น3	ประเภท

คือสัญรูป(icon),	ดรรชนี(Index),	สัญลักษณ์(Symbol)

ประเภท

สัญญะเกณฑ์พิจารณา

icon Index symbol

สร้างความหมายโดย ความคล้ายคลึง เกี่ยวโยงเชิงเหตุผล ข้อตกลงหรือ	จารีต
ตัวอย่าง รูปภาพ,	อนุสาวรีย์ ควัน/ไฟ	อาการโรค ถ้อยคำา,จำานวน	ธง	ไฟแดง
เข้าใจได้โดย มองเห็นได้ สามารถคิดได้ ต้องเรียนรู้

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย          
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รายการโทรทัศน์ประเภทข่าว	 จากการศึกษาพบกลุ่มของกราฟิกหรือสัญญะ	

ทั้งแบบสัญรูป	(Iconic),	ดรรชนี	(Index)	และสัญลักษณ์	(Symbol)	สัญญะเชิงสัญ

รูป(Iconic)เป็นการสื่อความหมาย	โดยตัวหมาย(Signifier)	 มีความคล้ายคลึงกันกับ

ตัวหมายถึง	(Signifier)	จากการศึกษาพบว่ามีกราฟิกหรือสัญญะประเภทนี้อยู่ในราย	

การจำานวนหนึ่ง	

ภาพประกอบที่	5แสดงการจำาลองการชนของรถยนต์	“ข่าวรถตู้ชนกับรถเก๋งนั่งส่วนบุคคลบนโทลเวย์”	จากแฟ้มภาพข่าว

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	วันที่	27	ธันวาคม	2553

 จะสังเกตเห็นว่ากราฟิกรูปรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีขาว	และรถตู้ถูกสร้าง	 ซึ่ง

ถือว่าเป็น	 ตัวหมาย	 (Signifier)	 ในชุดภาพประกอบที่	 5	 	 ถูกใช้เพื่อนำาเสนอแทน	

รถยนต์ทั้งสองคันที่ถูกอ้างถึงในเหตุการณ์	รวมถึงการจำาลองลักษณะของถนน

โทลเวย์ซึ่งมีความคล้ายคลึงในส่วนของรูปร่างกับสะพานโทลย์เวย์จริงๆที่อ้างถึง

	 สัญญะประเภทที่	2	สัญญะเชิงดรรชนี	(Index)การสื่อความหมายของสัญญะ

ประเภทดรรชนีเป็นการเกี่ยวโยงด้วยเหตุผล	 เป็นเหตุเป็นผลกัน	 กลุ่มของสัญญะ

ประเภทดรรชนีสามารถพบได้ในรายการข่าว	เช่น	กราฟแสดงราคาหุ้น	ราคาน้ำามัน	

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย
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พยากรณ์อากาศแสดงอุณหภูมิ	 สภาพอากาศแต่ละท้องที่	 หรือการรายการจุดเกิด

ของเหตุการณ์โดยใช้แผนที่ประกอบ

ชุดภาพประกอบที่	6	แสดงการใช้กราฟิกประเภทแผนที่ในการนำาเสนอข้อมูลที่ตั้งจุดเกิดเหตุ	ข่าว	“กัมพูชาจับกุม	7	คน

ไทย”	จากแฟ้มภาพข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	

 จากชุดภาพดังที่ปรากฎด้านบน จะพบว่ากราฟิกในกรอบภาพเป็นการสื่อ

ความหมายด้วยกลุ่มของสัญญะ ประกอบไปด้วยแผนที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งถือเป็นสัญ

รูปและเป็นตัวหมาย สื่อความหมายด้วยการนำาเสนอแทน สภาพภูมิประเทศจริง(ตัว

หมายถึง) ขณะที่กราฟิกรูปวงกลมซ้อนหลายชั้น เป็นสัญญะประเภทดรรชนี ถูก

ใช้ในสื่อความหมายเชิงเหตุผล เป็นการบ่งชี้ไปยังจุดที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ โดยมี

ข้อความในรูปของกราฟิก คำาว่า “ จ.สระแก้ว” เป็นรหัสสารเชิงตรรกะกำากับการสื่อ

ความหมาย แต่ทั้งนี้เนื่องจากเหล่านี้คือข่าวทางโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยภาพและ

เสียง ลำาพังภาพกราฟิกไม่สามารถสร้างหรือก่อให้เกิดการสื่อความหมายที่สมบูรณ์

ได้ด้วยตัวเอง เสียงจึงมีหน้าที่ให้สารหลัก ทำาหน้าที่ควบคู่กันไป จึงจะก่อให้เกิดการ

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย          
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สื่อความหมายที่สมบูรณ์  

สัญญะประเภทที่	3	สัญญะเชิงสัญลักษณ์	(Symbol)	การสื่อความหมายของ

สัญญะประเภทสัญลักษณ์	เป็นการสร้างความหมายด้วยข้อตกลง	หรือจารีต	สัญญะ

เชิงสัญลักษณ์	 ในรายการข่าวสามารถพบเห็นได้	 อาทิ	 กราฟิกชื่อช่องหรือชื่อสถานี

โทรทัศน์	(TV	Station	Identification)	เป็นสัญญะเชิงสัญลักษณ์	เพื่อสื่อความหมาย

ถึงองค์กร	หรือช่องนั้นๆ	กราฟิกชื่อรายการ	เป็นสัญญะเชิงสัญลักษณ์สื่อความหมาย

ถึงตัวรายการ	 หรือกราฟิกอื่นๆ	 ที่ใช้สื่อความหมายถึงองค์กรใดๆ	 ในข่าว	 ล้วนถือ

เป็นสัญญะเชิงสัญลักษณ์

 สัญญะเชิงสัญลักษณ์ในรูปของกราฟิกชิ้นนี้ ออกแบบโดยใช้สีเทา-ม่วงคล้าย

ดวงตา ส่วนพื้นสีม่วงคล้ายเลขเก้า โดยมีรหัสสารเชิงตรรกะ อยู่ในรูปของกราฟิก

ข้อความ “อสมท” ถูกใช้เพื่อสื่อความหมาย ถึง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ภายใต้

การกำากับขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย
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สัญญะเชิงสัญลักษณ์ในรูปของกราฟิกชิ้นนี้ ออกแบบโดยใช้กราฟิกรูปร่างสี่เหลี่ยม สี

เหลืองดำา และมีรหัสสารเชิงตรรกะในรูปของกราฟิกข้อความ “ข่าว วันใหม่” ถูกใช้

เพื่อสื่อความหมาย ถึง รายการข่าววันใหม่ ผลิตรายการการโดย บริษัท บีอีซี เทโร 

เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โทรทัศน์สีช่องสาม เวลา

หลังเที่ยงคืนโดยประมาณ

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย          
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นอกจากกราฟิกในรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวจะเป็นสัญญะ

ในการสื่อความหมายแล้วกราฟิกในรายการข่าวยังทำาบทบาทหน้าที่ในหลายๆ

ด้าน	โดย	Bernard	(2005:14-16)	ได้กล่าวถึงการทำาหน้าที่ของกราฟิกไว้ดังนี้

	 (1)	หน้าที่ให้ข้อมูล	เป็นบทบาทของกราฟิกในการให้ความรู้	สติปัญญา	การ

ทำาหน้าที่ให้ข้อมูล	 ข้อมูลที่ให้แก่ผู้ชม	 หรือผู้อ่านอาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เข้าใจ

ง่ายจนถึงข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนกราฟิกในรายการข่าวถูกใช้ในการให้ข้อมูล

เกี่ยวกับประเด็นข่าว	 ชื่อผู้สื่อข่าว	 ช่างภาพ	 หรือประเด็นข่าวอื่นในลักษณะของ

ตัววิ่งบนแถบด้านล่างขอบจอ	 ข้อความสั้นแสดงความคิดเห็นในรายการอาทิเช่น

ภาพประกอบที่	7กราฟิกตารางแสดงสถิติการค้าระหว่างประเทศไทย		ปี	2546-2553	จาก	แฟ้มภาพข่าววอยส์ทีวีวันที่	

18กันยายน	2553

 จากภาพประกอบที่ 7 กราฟิกประเภทตาราง ถูกใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การค้าระหว่างประเทศของไทย โดยกราฟิกตัวอักษร เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการ

สื่อความหมาย สีของแต่แถวของกราฟิกตาราง ที่ต่างกัน ช่วยในการจำาแนก และ

สะดวกต่อการอ่านความหมายในแต่ละแถว แต่ละแนว

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย
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	 (2)	หน้าที่โน้มน้าวใจ	(Persuasive	Function)	การใช้สำานวนโวหาร	อุปมา

อุปไมย	 ใช้คำาที่มีความสละสลวย	 เป็นลักษณะของกราฟิกในการให้ความเชื่อมั่น	

สร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม	 หรือความคิดของผู้รับสาร	 หน้าที่ของการโน้ม

น้าวใจมาในหลายรูปแบบ	สำาหรับกราฟิกในรายการข่าวทางโทรทัศน์	 ทำาหน้าที่โน้ม

น้าวในรูปของกราฟิกอักษรแสดงข้อความสั้น	 การออกแบบพื้นที่กราฟิก	 เปิดพื้นที่

สาธารณะบนกรอบจอภาพส่วนหนึ่งให้ผู้ชมรายการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความเห็น

เกี่ยวกับประเด็นข่าวที่กำาลังเสนอการโน้มน้าวให้เข้ามามีส่วนร่วมบริจาคเงินผ่าน

ทางรายการเพื่อกิจกรรมบางประการ	เป็นต้น

	 (3)	หน้าที่ประดับตกแต่ง	(Decorative	Function)	หน้าที่ประดับตกแต่งหรือ

หน้าที่สุนทรียศาสตร์(Aesthetic	 Function)เป็นการทำาหน้าที่ของกราฟิกในเรื่องของ

การสร้างความสนุก	 เป็นสิ่งประดับตกแต่ง	หรือเป็นแหล่งของความเพลิดเพลิน	พึง

พอใจดึงความสนใจของผู้ชมกราฟิกสมัยปัจจุบันที่นำามาใช้ในรายการข่าวโทรทัศน์

ไทย	แทบจะทุกช่องรายการข่าวที่เป็นรายการที่ผลิตโดยช่องรายการประเภทไม่บอก

รับสมาชิก	(Free	TV)	 มีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า	 ฉากเสมือน	(Visual	Set)	 ฉาก

เสมือนเป็นการออกแบบฉากด้วยซอฟแวร์สร้างฉากสามมิติซึ่งมีความเสมือนจริง	

ซ้อนเข้ากับภาพผู้ดำาเนินรายการโดยอนุญาตให้กล้องบันทึกรายการสามารถล่วงล้ำา

เข้าไปในพื้นที่ฉากเสมือนได้	เสมือนกำาลังบันทึกรายการบนฉากที่ถูกทำาขึ้นจริงสร้าง

ความดึงดูดใจแก่ผู้ชม	และเปิดพื้นที่แสดงจินตนาการสำาหรับผู้ผลิตรายการ

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย          
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	 (4)	 หน้าที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์	 (Magic	 Function)	 เป็นการทำาหน้าที่ของ

กราฟิกด้วยการเป็นภาพสัญลักษณ์	 นำาเสนอแทนด้วยวิธีการใดก็ตาม	 ที่จะอนุญาต

ให้เข้าไปยังพื้นที่ห่วงห้ามการทำาหรือสร้างบางสิ่งให้แตกต่างออกไปจากความเป็น

จริง	 การเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งอื่นๆ	 ด้วยเทคโนโลยีของการถ่ายทำาบนฉาก

เสมือน	 (Visual	 Set)	 หรือการสามารถจำาลองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์	 เพื่อย้อนภาพเหตุการณ์	 พื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึง	 ในการนำาเสนอข้อ

เท็จจริงของข่าวอาทิ

 

ภาพประกอบที่	 8	 การทับซ้อนกันของ

ภาพที่ถูกบันทึกด้วยกล้องโทรทัศน์และ

ภาพกราฟิก	ข่าว	“ครบรอบ	3	ปี	สนาม

บินสุวรรณภูมิ”	จากแฟ้มภาพข่าว	สถานี

โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์วันที่	 	28	กันยายน	

2552

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย
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	 จากภาพประกอบที่	8		การนำาเสนอข่าว	“ครบรอบ	3	ปี	สนามบินสุวรรณภูมิ”		

โดยใช้ภาพกราฟิกสามมิติเสมือนจริง	 จำาลองภาพสนามบินสุวรรณภูมิ	 เพื่อใช้

เป็นตัวบทที่มาก่อน	 (Pretext)	 และเป็นสัญรูปในการนำาเสนอแทนสิ่งที่ผู้ประกาศ

กำาลังนำาเสนอ	จะเห็นว่ากราฟิกกำาลังทำาหน้าที่ในการสร้างความมหัศจรรย์	โดยการ

เอากราฟิกซ้อนเข้ามาในฉากจริง	 เสมือนอันหนึ่งอันเดียวกันและในความเป็นจริง

ของการผลิตรายการ	 ก็มิได้มีความเป็นไปได้ที่จะนำาเอาสนามบินเข้ามายังสตูดิโอ

โทรทัศน์	เพื่อถ่ายทำา	

	 (5)	หน้าที่ช่องทางสื่อสาร	(Phatic	FunctionBernard	ได้อ้างถึงบทความเรื่อง	

Drawing,	Design	and	Semiotic	ของ	Clive	Ashwinโดย	Ashwinได้ยกตัวอย่างคำาว่า	

“Hi	there”,	“I	see”	,“You	Know”,	“uh	huh”	ในการสนทนา	วลีเหล่านี้สามารถ

พยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นในการสนทนาเป็นลักษณะของการซ้ำาทางการ

สื่อสาร	 หรือ	 วิธีการวาดการ์ตูนที่ดูเหมือนการตีกรอบสี่เหลี่ยมบนพื้นของกริด

สามารถที่จะชี้ให้ผู้อ่านทราบว่ากรอบไหนที่จะต้องอ่านต่อไป	 ลูกศร	 การเปลี่ยนมุม

มอง	หรือมุมแบบเปอร์สเปคทีฟ	และการเคลื่อนไหวของมุมกล้อง	จากโคลสอัพไปสู่

ภาพมุมกว้าง	อาจจะไม่มีอะไรในการเล่าเรื่อง	แต่จะรักษาคงไว้ซึ่งการเล่าเรื่อง	และ

จะเป็นสิ่งที่บอกผู้ชมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในส่วนของงานกราฟิกสำาหรับรายการ

ข่าวโทรทัศน์	มีการทำาหน้าที่ช่องทางสื่อการต่างๆกันไปอาทิ
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ชุดภาพประกอบที่	8แสดงการใช้กราฟิกประเภทแผนที่ในการนำาเสนอข้อมูลที่ตั้ง	จุดเกิดเหตุ	จากแฟ้มภาพข่าวช่องไทย
พีบีเอสข่าว	“กัมพูชาจับกุม	7	คนไทย” 

	 (1)	หน้าที่อัตภาษาศาสตร์	(Metalinguistic	function)	คือภาษาที่ถูกใช้พูด

เกี่ยวกับภาษาอื่น	 การสื่อสารอัตภาษาศาสตร์เป็นการสื่อสารที่จะแสดงข้อคิดเห็น	

อธิบาย	 ทำาให้เกิดความชัดเจน	 หรือแสดงคุณสมบัติอื่นๆ	 ของการสื่อสาร	ตัวอย่าง

เช่น	 แผนที่	 การใช้	 “Key”	 ของแผนที่	 เป็นการทำาหน้าที่อัตภาษาศาสตร์แสดงการ

เชื่อมโยงไปยังรหัส	รหัสที่จะอธิบายเครื่องหมายที่ปรากฎบนแผนที่

 วงกลมในชุดภาพประกอบที่ 8  นอกจากกราฟิกจะเป็นสัญญะเชิงดรรชนี

ในการชี้ไปยังความหมายอื่น ในที่นี้ สื่อความหมายถึงพื้นที่ที่เหตุการณ์คนไทยถูก

จับกุมตัว ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของกราฟิกที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ยังเน้นยำ้าชี้

อธิบายว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดเกิดของเหตุการณ์ 

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย
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	 ในการสื่อความหมายด้วยกราฟิกในรายการข่าวทางโทรทัศน์	 การที่ผู้ชม

หรือผู้อ่านความหมายสามารถอ่านตัวหมาย	(signifier)เข้าใจความหมายว่าสื่อความ

หมายถึง	 ตัวหมายถึง	 (signified)	 ที่ถูกนำาเสนอแทนอันเนื่องมาจากแนวความคิด

เรื่องของ	“การสมสัณฐาน”โดย	James	McCroskey	(1976:172-174)	ได้กล่าวถึงการ

สมสัณฐานของรหัสสารว่า“การสมสัณฐาน”เป็นระดับซึ่งสิ่งของสองสิ่งมีเสมือนกัน	

การสมสัณฐานอ้างอิงถึงระดับที่รหัสสารมีความเสมือนกันไปยังรหัสของการนำาเสนอ

แทน	โดยทั่วไปยิ่งรหัสสารมีการสมสัณฐานมากขึ้นกับสิ่งที่รหัสสารนำาเสนอแทน	จะ

ยิ่งทำาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสื่อสาร	 แม้ว่าในหลายกรณี	 รหัสสารแบบอวัจ

ภาษา(Nonverbal	Massage	Code)	 จะมีการสมสัณฐานมากกว่ารหัสสารแบบวัจ

นภาษา	(Verbal	Massage	Code)	รหัสสารสามารถจำาแนกออกไปเป็นสองประเภท	

คือ	รหัสสารเชิงเสมือนจริง	(Analogical	Massage	Codes)	และรหัสสารเชิงตรรกะ	

(Digital	Massage	Codes)

 

	 รหัสเชิงเสมือนจริงเป็นการนำาเสนอแทนความสำาคัญของสิ่งต่างๆอันที่	 รหัส

เชิงเสมือนจริง	 อ้างอิงถึงตัวอย่างเช่น	 แผนที่เป็นการนำาเสนอแทนของพื้นที่	 แผนที่

จึงเป็นรหัสเชิงเสมือนจริง(Analogic	 Codes)ภาพก็เป็นรหัสเชิงเสมือนจริง	 ภาพ

เป็นการนำาเสนอแทนแบบสองมิติของบุคคล	หรือ	สิ่งต่างๆ	ท่าทางก็สามารถที่จะใช้

เป็น	รหัสเชิงเสมือนจริง	รหัสสารเชิงเสมือนจริงมีระดับของการสมสัณฐานสูงกับวัตถุ

ที่รหัสสารเชิงเสมือนจริงนำาเสนอแทน	 เป็นการยากสำาหรับแหล่งของสารที่จะหาหรือ

สร้างรหัสเชิงเสมือนจริงมากกว่าที่แหล่งสารนั้นจะหาและใช้	 รหัสเชิงตรรกะ(Digital	

Code)	 อย่างไรก็ตามเป็นการง่ายที่ผู้รับสารที่จะถอดรหัสของสารอันที่เป็นรหัสเชิง

เสมือนจริงมากกว่ารหัสเชิงตรรกะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยทั่วไป	 รหัสสารเชิงเสมือน

จริงมีแนวโน้มที่จะผลิตการสื่อสารที่มีความแม่นยำามากขึ้นระหว่างแหล่งของสาร

และผู้รับสารมากกว่า	ตัวอย่างเช่น
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ชุดภาพประกอบที่	 9	 แสดงการใช้กราฟิกเพื่ออธิบายหลักการทำางานของเตาปฏิกรณ์ข่าว	 “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 ฟูกูจิมะ

ระเบิด”จากแฟ้มภาพข่าวสถานีโทรทัศน์	โมเดิร์นไนน์

 ตัวอย่างข่าวชิ้นนี้เป็นการนำาเสนอแทนด้วยภาพกราฟิกถึงการทำางานของ

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์	โดนภาพด้านซ้ายมือทั้งสองภาพเป็นภาพเตาปฏิกรณ์ลักษณะ

ภายนอกและภานในซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกนำาเสนอแทนด้วยภาพด้านขวามือเป็นภาพ

กราฟิกตัดขวาง	ด้วยกลุ่มของเส้น(กลุ่มของสัญญะ)ที่ประกอบเข้ากันเป็นรูปร่าง

ภายใต้รหัส	ความเสมือนกันที่เกิดขึ้นของภาพจริงและภาพกราฟิก	 ในเรื่องของรูป

ร่างวัตถุอันจะเป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้ชมทางโทรทัศน์เข้าใจได้ว่าสิ่งที่นำาเสนอทั้งสองสิ่ง

นั้นเสมือนเป็นสิ่งเดียวกัน	หรือที่เรียกว่าการสมสัณฐาน	ภาพกราฟิกในรายการข่าว

โทรทัศน์ส่วนหนึ่งมีลักษณะดังกล่าวในข้างต้น	ในการสื่อความหมายด้วยการนำา

เสนอแทนในเรื่องของรูปร่าง	พื้นที่	และข้อมูล	ซึ่งอ้างอิงไปยังสิ่งที่ถูกนำาเสนอแทน

สิ่งที่ปรากฎให้เห็นบนกรอบภาพโทรทัศน์ทั้งหมดก็คือตัวบทกล่าวไป

แล้วกราฟิกก็คือตัวบทอย่างนึงในการสื่อความหมายไปยังผู้ชม	แนวความคิด

เรื่องของตัวบท	 Transtexualityหรือสิ่งที่อยู่เหนือตัวบท	 ตามนิยามของ	 Gerard	

Genetteหมายความครอบคลุมไปถึง	 การเลียนแบบ	 (imitation)	 การเปลี่ยนรูป	

(transformation)	และการจำาแนกประเภทวาทกรรม	(Discourse)

 Transtexuality	 คือตัวบททุกชุดที่ปรากฎในความสัมพันธ์	 ไม่ว่าเป็นตัวบท

ที่ปรากฎให้เห็นเด่นชัด	หรือถูกปกปิดซุกซ่อนอยู่ในตัวบทอื่นใดก็ตาม	คำาว่า	Trans-

texuality	 ในนิยามความหมายของ	 Genetteจัดเป็นภาคหนึ่งของการเชื่อมโยงเนื้อ

หา	(Intertexuality)	โดย	Genette	สร้างคำาว่า	Transtexuality	ขึ้นเพื่อจำาแนกว่าแนว
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ความคิดนี้เป็นกระบวนการคนละรูปแบบกับกระบวนการแบบหลังโครงสร้าง	 (Post-

structural)

 Paratextuality	 เป็นตัวบทประเภทหนึ่งในแนวความคิดของ	Genette	 ใน

เรื่อง	Paratextuality	 เป็นการให้ความสำาคัญกับการโผล่หรือการแทรกเข้ามาของตัว

บท	 ซึ่งช่วยกำาหนดทิศทางหรือควบคุมการรับรู้ของตัวบทนั้นของผู้อ่านได้	 การผ่าน

เข้ามาของตัวบทในลักษณะนี้ประกอบด้วย	Peritextและ	Epitext

 Peritext	 คือตำาแหน่งที่อยู่รอบๆตัวบท	 ซึ่งมีโครงสร้างหรือลักษณะการนำา

เสนอที่มากกว่า	 หรือแตกต่างไปจากตัวบทธรรมดาทั่วไป	 ได้แก่	 ชื่อเรื่อง	 ชื่อบท	

คำานำา	 คำาอธิบายภาพ	 รูปประกอบ	ซึ่งเป็นสิ่งที่	Genette	บอกว่า	 สิ่งเหล่านี้ส่งผล	

อย่างมากต่อการตีความ

นอกจากเรื่องของตัวบทแล้ว	 กราฟิกในรายการข่าวยังสื่อความหมายโดย

แสดงความสัมพันธ์ของกราฟิกไปยังสิ่งอื่น	ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหว	หรือกราฟิก

ชิ้นงานอื่นที่ปรากฎร่วม	 ดังนั้นความหมายที่เกิดขึ้นจึงเป็นความหมายอันเนื่องมา

จากการจัดวางชิ้นงานของกราฟิกเข้าด้วยกัน	 หรือที่เรียกว่าการจัดวางองค์ประกอบ

ภาพ	โดย	Kress	(1996:	183-218)	กล่าวไว้ใน	Reading	Images:	The	Grammar	of	

Visual	design	 ว่าองค์ประกอบภาพเป็นความสัมพันธ์ของความหมายที่เป็นตัวแทน	

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย          
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(Representational	Meaning)	และความหมายซึ่งปฏิสัมพันธ์	(Interactive	Mean-

ing)	ของภาพไปยังสิ่งอื่นผ่านระบบที่สัมพันธ์กัน

ระบบคุณค่าของข้อมูล(Information	 Value)	 เป็นการจัดวางองค์ประกอบ

ภาพของกราฟิกในแต่ละส่วน	การจัดวางร่วมกัน	การสลับสับเปลี่ยนเป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างส่วนของกราฟิกเหล่านั้นไปยังส่วนของกราฟิกอื่นๆในองค์ประกอบ

ภาพ	นำาไปสู่สายตาของผู้ชม	ทำาให้ผู้ชมรู้ถึงคุณค่าของข้อมูลกราฟิกที่ปรากฎ

คุณค่าของข้อมูลแบบซ้ายขวา	(Information	Value:	Left	and	Right)	

	 การจัดวางองค์ประกอบภาพข้อมูลที่ถูกจัดวางไว้ด้านซ้าย	และที่ถูกจัด

วางไว้ด้านขวา	 สามารถที่จะสร้างความหลากหลายให้กับการอ่านความหมายจาก

การมองเห็นอันเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักการทั่วไปที่ว่าภาพ	 หรือการจัดวางสามารถ

ที่จะสร้างความสำาคัญของข้อมูลโดยการใช้แกนแนวนอนตำาแหน่งการจัดวางองค์

ประกอบของภาพด้านซ้าย	 แตกต่างจากการจัดวางองค์ประกอบภาพด้านขวาจาก

แนวกึ่งกลาง	ส่วนประกอบของภาพที่วางอยู่ด้านซ้ายจะถูกนำาเสนอดัง	 “Given	(สิ่ง

ที่ให้ไว้แล้ว)”	 และส่วนประกอบของภาพที่วางอยู่ด้านขวาเป็นดัง“New	 (สิ่งใหม่)”		

บางครั้งส่วนประกอบที่เป็น		“Given”	หมายถึงว่าส่วนประกอบของภาพเหล่านั้นถูก

นำาเสนอเสมือนสิ่งที่ผู้ชมรู้อยู่แล้ว	มีความคุ้นเคย	หรือมีความเห็นพ้องกับข้อความที่

ปรากฎ	 แต่สำาหรับบางสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่	 “New”	 หมายถึงข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่ผู้

ชมยังไม่รู้	หรือยังไม่ได้รับการยอมรับ	เพราะฉะนั้นจึงเป็นบางสิ่งบางอย่างอันที่ผู้ชม

ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ	กล่าวโดยกว้างๆความหมายของ	“New”	คือ	ลักษณะ

ของความน่าสงสัย	มีเงื่อนงำาการโต้แย้ง	หรือข้อมูลในลักษณะของ“ประเด็น”	ขณะที่	

“Given”	ถูกนำาเสนอถึงความสามัญทั่วไปและสามารถเป็นข้อพิสูจน์ในตัวเอง

	 โครงสร้างแบบGiven-New	สามารถที่จะพบในโทรทัศน์	ตัวอย่างเช่น	การ

สัมภาษณ์ของสื่อมวลชน	โดยปรกติผู้สัมภาษณ์จะอยู่ด้านซ้ายของผู้ให้สัมภาษณ์จาก

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย
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มุมมองของผู้ชมผู้สัมภาษณ์ถูกนำาเสนอดั่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้ชมรายการ	

และสมมติขึ้นอีกว่าผู้ชมรายการก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว	 และการเป็นตัวแทนที่

จะถามคำาถามแทนผู้ชมเป็น	“Given”ขณะที่ผู้ถูกสัมภาษณ์อีกด้านหนึ่งเป็น	“New”	

และอยู่ในตำาแหน่งด้านขวามือของผู้ชมความสัมพันธ์ระหว่าง	“Given”	และ	“New”	

อาจจะถูกให้ความสำาคัญโดยการเคลื่อนไหวกล้องในแนวนอนหรือการแพนกล้อง	

ตัวอย่างเช่น

ภาพประกอบที่	9การจัดวางการสื่อความหมายแบบซ้ายขวา	จาก	แฟ้มภาพข่าว	สถานีโทรทัศน์ช่อง	3		รายการเรื่องเด่น

เย็นนี้	ช่วงเจาะข่าวเด็น	วันที่		23ธันวามคม	2553

กรอบภาพแรก	 พิธีกรช่วงเจาะข่าวเด็น	 	 ของรายการเรื่องเด่นเย็นนี้	 คือคุณสรยุทธ	

สุทัศนจินดา	 	 เป็นผู้ดำาเนินรายการที่มีชื่อเสียง	 เป็นที่รู้จักมักคุ้นของผู้ชม	 ถูกจัด

วางไว้ทางด้านซ้าย	 เสมือนข้อมูลที่ผู้ชมทางบ้านรู้อยู่แล้ว	 โดยทางด้านเป็นการจัด

วางกรอบภาพของผู้ถูกสัมภาษ์เสมือนข้อมูลใหม่	 (New)	 ที่ผู้ชมทางโทรทัศน์ยัง

ไม่รู้	ในข้อความหรือสารที่ต่อเนื่องกันไปนั้น	แต่ละอันของ	“New”	ก็จะย้อนกลับไป

เป็น“Given”	สำาหรับ	“New”	ถัดไป	ดังแผนภาพนี้
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อุดมคติและความจริง:	คุณค่าของข้อมูลแบบบนล่าง

คุณค่าของข้อมูลแบบบนล่าง	 (Information	 Value	 of	 Top	 and	 Bot-

tom)	 สามารถที่จะสรุปได้ว่า	 การจัดวางองค์ประกอบภาพในการมองเห็น	 องค์

ประกอบของภาพที่ถูกวางไว้ในส่วนด้านบน	 และองค์ประกอบภาพอื่นที่แตกต่าง

กันอันถูกจัดวางไว้ด้านล่างพื้นที่ของกรอบภาพ	 ส่วนที่ถูกวางไว้ด้านบนจะเปรียบดัง

อุดมคติ(Ideal)	ส่วนที่วางไว้ด้านล่างจะเป็นดังความจริง(Real)	สำาหรับองค์ประกอบ

ภาพ	 สิ่งที่จะเป็นอุดมคติจะหมายความถึงว่าสิ่งนั้นจะต้องถูกนำาเสนอดังสิ่งสำาคัญ
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ที่เป็นหลักการโดยทั่วไปหรือแบบอย่างของข้อมูล	 ขณะที่ความจริงเป็นสิ่งที่ตรงข้าม

กันคือ	 ความจริงจะนำาเสนอข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจง	 เป็นรายละเอียดของ

ข้อมูลแบบปลีกย่อยลงไป	 พบว่ารายการข่าวทางโทรทัศน์จัดว่างข้อมูลแบบบนล่าง	

พื้นที่ส่วนบนของกรอบภาพ	 จะเป็นพื้นที่หลักในการนำาเสนอภาพของประเด็นข่าวที่

น่าสนใจ	 หรือมีความสำาคัญขณะที่พื้นที่ลงไปด้านล่างของกรอบภาพจะพื้นที่ใช้ใน

การนำาเสนอในส่วนของรายละเอียด	ตั้งแต่	ชื่อเรื่องของประเด็นข่าว	ชื่อผู้สื่อข่าว	ชื่อ

ช่างภาพ	ชื่อรายการ	ข้อความสั้น	แสดงความเห็นของผู้ชมทางบ้าน	เป็นต้น

ภาพประกอบที่	 10	 การจัดวางการสื่อความหมายแบบบนล่างจาก	 แฟ้มภาพข่าว	 สถานีโทรทัศน์ช่อง	 3		

รายการเรื่องเด่นเย็นนี้	ช่วงเจาะข่าวเด็นวันที่		23ธันวามคม	2553

 ในกรอบภาพจะพบว่า ภาพของผู้กำาลังให้สัมภาษณ์จัดเป็นข้อมูลที่สำาคัญ

ที่สุด ถือเป็นสาระสำาคัญที่สุด ขณะที่ชื่อของประเด็นข่าว การส่งข้อความสั้นมา

ร่วมรายการ ข่าวที่เป็นตัววิ่ง ถือป็นข้อมูลที่มีความสำาคัญ ลดหลั่นลงไปถือเป็นราย

ละเอียด ภายในกรอบ

กล่าวโดยสรุป	 จากการศึกษาการสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสาร

เชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทยพบว่ารายการข่าวทางโทรทัศน์ไทยมีการใช้

กราฟิกหลายประเภท	 เริ่มจาก	 กราฟิกเชิงสถาปัตย์และแผนภาพ	 ไม่พบบ่อยนัก	
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สาเหตุอันหนึ่งก็ด้วยรายการข่าวโทรทัศน์ต้องการการนำาเสนอที่สดใหม่	 รวดเร็ว	 มี

ระยะเวลาในการผลิตงานที่จำากัดด้วยเรื่องของเวลา	แต่ถึงกระนั้นข่าวบางข่าวก็

ต้องการ	การจำาลองเหตุการณ์	ด้วยเหตุที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลอันเนื่องด้วย

หลากปัจจัย	 รองลงมาก็คือกราฟิกแผนที่	 ถูกใช้ในการบ่งสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์	

การพยากรณ์เรื่องของลมฟ้าอากาศ	 ส่วนภาพประกอบยังถูกใช้ควบคู่ไปกับกราฟิก

ประเภทกราฟ	 เพื่อนำาข้อมูลเชิงสถิติ	 ข้อมูลที่เป็นนามธรรม	 โดยกราฟิกอักษรยังคง

เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสื่อความหมาย

ในขณะเดียวกัน	เมื่อศึกษาถึงการทำาหน้าที่ของกราฟิกในรายการข่าว

แล้ว	 พบว่ากราฟิกในรายการข่าวทางโทรทัศน์ทำาหน้าที่อยู่	 5	 ประการ	 ได้แก่	 ให้

ข้อมูล	 ประดับตกแต่ง	 สร้างความหัศจรรย์	 โน้มน้าวใจ	 ช่องทางการสื่อสาร	 และ

อัตภาษาศาสตร์	 เมื่อกราฟิกคือกลุ่มของสัญญะ	 การสื่อความหมายด้วยสัญญะ

ในรายการข่าว	 ปรากฎทั้งการสื่อความหมายด้วยสัญญะเชิงสัญรูป	 ดรรชนี	 และ

สัญลักษณ์	 ขณะเดียวกันมีกลุ่มของกราฟิกหรือกลุ่มของสัญญะจำานวนหนึ่ง	 สื่อ

ความหมายภายใต้รหัส	ในรูปของกราฟิกประเภทกราฟ	แผนภูมิ	แผนภาพ	หรือใน

ลักษณะของกราฟิกเชิงอักษร	(Text-Graphic)	โดยเป็นไปตามรหัสสารเชิงตรรกะใน

การสื่อความหมายเป็นสำาคัญ

การสื่อความหมายในลักษณะของการสมสัณฐาน	ปรากฎพบการสมสัณฐาน

ด้วยรหัสสารเชิงเสมือนจริงมีอยู่ไม่มากนัก	 แม้ว่ารหัสสารเชิงเสมือนจริงจะมีระดับ

การสมสัณฐานสูงกว่ารหัสสารเชิงตรรกะอยู่มากก็ตาม	 ความหมายอันสืบเนื่องมาก

จากการจัดวางตำาแหน่งข้อมูล	 พบว่าในรายการประเภทข่าวทางโทรทัศน์มีการจัด

วางแบบซ้ายขวา	 ด้านซ้ายเป็นข้อมูลที่ให้ไว้อยู่แล้ว	 ส่วนทางขาวเป็นข้อมูลใหม่ที่

นำาเสนอใหม่แกผู้ชม	 และปรากฎการจัดวางแบบบนล่าง	 โดยที่ส่วนบนของกรอบ

ภาพจะเป็นที่จัดวางข้อมูลที่มีความสำาคัญ	 พื้นที่ส่วนล่างของกรอบภาพจะเป็นที่จัด

วางข้อมูลในส่วนของรายละเอียด
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