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การศึกษาการใช้ศาสตร์การตัดต่อ
ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา
เจตน์จันทร์ เกิดสุข*

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะของการตัดต่อในรายการโทรทัศน์โดยนำ�
แนวคิดของการเล่าเรื่อง (Narrative) การตัดแบบผสม (Montage) และการกำ�กับความหมายด้วยตัวหนังสือ
(Anchorage) ซึ่งเป็นศาสตร์ของการตัดต่อที่มีความสลับซับซ้อนในโทรทัศน์ในปัจจุบันนำ�มาใช้จนทำ�ให้มีความ
สลับซับซ้อนในการตัดต่อมากขึ้น และทำ�ให้ผู้ตัดต่อมีบทบาทที่สำ�คัญมากขึ้น
วิธีการศึกษาของบทความในครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะของเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์ที่นำ�มาเป็น
กรณีศึกษา ซึ่งมีอยู่สองรายการได้แก่ “Survivor” และ “Extreme Makeover Home Edition”จากการศึกษา
พบว่าการใช้แนวคิดของการเล่าเรื่อง(Narrative) มีสองลักษณะคือ 1.) ความสมดุลของตัวละคร(Equilibrium)
2.) การเล่าเรื่องแบบผ่านหลายตัวละคร(Omniscient Narrative) การใช้แนวคิดการตัดต่อผสมภาพ(Montage)
พบว่ามีอยู่สองลักษณะคือ 1.) ลักษณะแนะนำ� 2.) ลักษณะรวบรัดเวลา และแนวคิดสุดท้ายการกำ�กับความ
หมายด้วยตัวหนังสือ(Anchorage) พบว่าส่วนใหญ่เป็นการใช้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับตัวละคร หรือสถานที่
Abstract
This paper aims to study the pattern and characteristic of editing in television. This study
uses the concept of narrative, montage editing and anchorage; texts direct the signification of
image. These concepts belong to film which,I found that, recently are being used in television
program. This makes today television programs are more complex and complicated to edit.
Hence the role of television editor is very important to the production.
For methodology, analyzing the content on selected television programs. These two
selected television programs were “Survivor” and “Extreme Makeover Home Edition” The
result, the characteristic of narrative in television program has two characteristics: 1) The state
of equilibrium of characters 2) Omniscient Narrative. Two characteristics of montage editing
in television program: 1) Introduction of characters or places 2) Shortening the time. Lastly,
concept of anchorage, the text is being used in television to not confuse the characters and
places.
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ที่มาและความสำ�คัญของบทความ
ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์โดย
ทั่วไปการตัดต่อแทบจะไม่มีบทบาทอยู่เลย แต่มักจะ
ดำ�เนินกระบวนการผลิตรายการโดยมีกล้องหลาย
ตั ว บั น ทึ ก ภาพแล้ ว ใช้ วิ ธี ก ารสลั บ ภาพจากแต่ ล ะ
กล้องไปมาหรือที่เรียกภาษาอังกฤษกันว่า switching
ที่บ างครั้ ง ถู ก กำ � กับโดยผู้กำ�กับเองโดยผู้สลับภาพ
ไม่ได้มีส่วนในการใช้ทักษะเฉพาะด้านในการตัดต่อ
สร้างสรรค์งานชิ้นนั้นเลยดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการ
ผลิตรายการโทรทัศน์แทบจะไม่ได้ใช้ศาสตร์ของการ
ตัดต่ออยู่เลย
แต่ ใ นยุ ค นี้ ก ารผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ มี
การพั ฒ นาให้ มี เ นื้ อ หาที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมาก
ขึ้น ทำ�ให้ต้องอาศัยศาสตร์ของการตัดต่อ เพื่อสร้าง
ความกระชับให้กับเนื้อหาทำ�ให้การเล่าเรื่องโดยการ
ใช้ ศ าสตร์ ก ารตั ด ต่ อ นั้ น มี ค วามสำ � คั ญ และเป็ น สิ่ ง
จำ�เป็นที่ขาดไม่ได้สำ�หรับรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
ดังกล่าว
รายการที่ เ ลื อ กมาเป็ น รายการที่ มี ค วาม
จำ�เป็นที่จะต้องใช้ศาสตร์ของการตัดต่อเป็นอย่าง
มาก ได้แก่ “Survivor” เป็นรายการ Reality
Game Show ที่มีคนนิยมมากที่สุดรายการหนึ่ง เป็น
รายการที่นำ�ผู้เข้าแข่งขันมาอยู่ร่วมกันในเกาะ โดยไร้
ซึ่งการสื่อสารจากภายนอก มีการจัดเกมส์การแข่ง
เพื่อให้มีการโหวดผู้เข้าแข่งขันออกในแต่ละสัปดาห์
ในการบันทึกเทปรายการ ผู้ผลิตรายการจะทำ�การ
บันทึกการดำ�รงชีวิตของผู้เข้าแข่งขันตลอดเวลาและ
เกมส์การแข่งขันในแต่ละสัปดาห์ (www.cbs.com)
แต่รายการนี้ออกอากาศจริงแค่ สัปดาห์ละครั้ง ครั้ง
ละ 45 นาทีโดยประมาณ เพราะฉะนั้นการตัดต่อนั้น
จำ�เป็นอย่างมากเพื่อย่อเนื้อหาของการบันทึกเทป
ทั้งสัปดาห์ให้เหลือเวลาเพียง 45 นาที โดยต้องคำ�นึง
ถึงการเลือกเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ การดำ�เนินเรื่อง
ที่ต่อเนื่อง รสชาติของความเป็นละคร ลดทอนราย
ละเอียดที่ไม่จำ�เป็นคงเอาไว้เพื่อความสนุก เพื่อให้ผู้
ชมที่อยู่ที่บ้านสนใจติดตาม
อี ก หนึ่ ง รายการคื อ รายการ “Extreme
Makeover Home Edition” เป็นรายการซ่อม
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บ้านหรือสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวหรือมูลนิธิที่
เดือนร้อนจากพิบัติภัยธรรมชาติหรือเป็นครอบครัวที่
มีปัญหาเดือนร้อนจนไม่อาจสามารถซ่อมแซมบ้านได้
โดยมีผู้ดำ�เนินรายการ ไท เพนนิงทัน (Ty Pennington)
เป็ นหั วหน้ า ที ม ที่ จะรวบรวมช่ า งก่ อ สร้ า งและช่ า ง
ดีไซน์ต่างๆ เพื่อมาระดมสมองในการทำ�บ้านใหม่ให้
กับครอบครัวหรือมูลนิธิที่ทีมงานรายการได้เลือกมา
(www.extremebradyhomes.com) กระบวนการ
ผลิ ต ของรายการนี้ ก็ เช่ น กั น ที่ ศ าสตร์ ข องการตั ด
ต่อนั้นมีความจำ�เป็นอย่างมากเพราะในการบันทึก
เทปต้ อ งใช้ เวลาทั้ ง วั น หรื อ อาจจะสองสามวั น แต่
ออกอากาศจริงใช้เวลาเพียง 45 นาที เพราะฉะนั้น
ความสำ�คัญอยู่ที่การเลือกเนื้อหาเพื่อมาตัดต่อและ
เล่าเรื่องให้รายการมีความสนุกให้ผู้ชมสนใจติดตาม
ส่วนตอนของรายการที่เลือกมาเป็นตัวอย่างสำ�หรับ
บทความนี้เป็นตอนที่ มิชเชล โอบามา (Michelle
Obama) ภรรยาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
บารัค โอบา มา(Barak Obama) มาร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของรายการด้วย แสดงให้เห็นว่ารายการนี้เป็น
รายการโทรทัศน์ที่มีความนิยมสูงในอเมริกาเช่นกัน
ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำ�โฆษณาชวนเชื่อ
(Propaganda) ของการทหารสหรัฐอเมริกาก็ตาม
ขอบเขตการศึกษา
รายการโทรทั ศ น์ ตั ว อย่ า งที่ นำ � มาศึ ก ษามี
2รายการได้แก่ รายการ “Survivor: Heroes and
Villains; Anything Could Happen Season 20
Episode 14” และ “Extreme Makeover Home
Edition: White HouseSeason 9 Episode 1-2”
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การเล่ า เรื่ อ ง
(Narrative Theory) โดยรายการที่เลือกมาศึกษา
นั้นในตัวเนื้อหาของรายการมีความสลับซับซ้อนมาก
เพราะฉะนั้ น การเล่ า เรื่ อ งให้ น่ า ติ ด ตามจึ ง มี ค วาม
สำ�คัญเป็นอย่างมาก
แนวคิดและทฤษฏีการตัดต่อแบบผสมภาพ
(Montage) เพื่อสร้างความหมายให้เกิดขึ้น อาจจะ

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 14

มีความต่อเนื่อง (Chronological) หรือไม่มีความต่อ
เนื่องก็ได้ (Non-Chronological)
แนวคิ ด การกำ � กั บ ความหมายของภาพ
ด้วยตัวหนังสือ Anchorage เป็นการใช้ตัวหนังสือ
ประกอบกับภาพเพื่อเป็นการกำ�กับความหมายของ
ผู้สร้างเพื่อให้ผู้รับชมเข้าใจ
ธรรมชาติของสื่อโทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ไม่จำ�เป็นต้องเสียค่า
เข้าชมหรือต้องเข้าไปชมในที่จัดแสดงเฉพาะ เช่น
ภาพยนตร์หรือละครเวที แต่สามารถดูได้ที่บ้าน และ
ข้อสำ�คัญคือผู้ชมไม่จำ�เป็นต้องติดตามตลอดเวลา
สามารถทำ�กิจกรรมอื่นๆ เช่นทำ�อาหาร ทำ�ความ
สะอาดบ้านในขณะเดียวกันก็ดูรายการโทรทัศน์ไป
ด้ ว ยได้ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ขนาดของจอโทรทั ศ น์
นั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าจอของโรงภาพยนตร์ซึ่งจอ
โทรทัศน์มีสัดส่วน (Ratio) 4:3 เพราะฉะนั้นการใช้
ภาพในสื่อโทรทัศน์มักจะเป็น Medium Shot หรือ
Close-Upซึ่งจะเป็นสัดส่วนที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับ
รายการโทรทัศน์มากที่สุด
Arthur Asa Burger ได้วิเคราะห์เชิงสัญญะ
วิทยาของขนาดภาพ Close-Up ไว้ว่าหมายถึงความ
ใกล้ชิด (Intimacy)ที่จะทำ�ให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับ
ตัวละครนั้นได้ เช่นเดียวกับ Erwin Panofsky ผู้ที่
มีความเชียวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพ ได้กล่าว
ไว้ ว่ า ใบหน้ า ของคนที่ ห น้ า ตาดี ไ ม่ ใช่ ปั จ จั ย เดี ย วที่
ทำ�ให้ใบหน้านั้นน่ามอง แต่ความสมส่วนของหน้า
คนมีความสำ�คัญทำ�ให้คนดูอยากมองและแลดูน่า
ติดตาม แต่การ Close-Up ใบหน้าของคนๆนั้นที่
อยู่หน้ากล้องควรดูดีด้วย
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการโทรทัศน์จะ
ไม่พิถิพิถันในขั้นตอนของการตัดต่อ เพราะเนื่องจาก
ทำ�ให้เสียเวลาในการผลิต เนื่องจากรายการโทรทัศน์
มีเวลาจำ�กัดในการทำ�งาน รายการแต่ละรายการ
ต้องออกอากาศทุกสัปดาห์ และมีการกำ�หนดเนื้อหา
ไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นรายการที่จะพิถิพิถันใน
เรื่องของการตัดต่อนั้นจะต้องมีงบประมาณที่สูงพอ

ภาพ 1.1สัดส่วนของ Panofsky (Panofsky, 1982)

ภาพ 1.2 ตัวอย่างสัดส่วนของ Panofsky จาก
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Probst, 2010)
สมควรและต้ อ งมี ค วามจำ � เป็ น จริ ง ๆที่ จ ะต้ อ งใช้
ศาสตร์การตัดต่อเพื่อมาช่วยในการตกแต่งเนื้อหาให้
เป็นเรื่องราวที่น่าติดตาม
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการโทรทัศน์จะ
ไม่พิถิพิถันในขั้นตอนของการตัดต่อ เพราะเนื่องจาก
ทำ�ให้เสียเวลาในการผลิต เนื่องจากรายการโทรทัศน์
มีเวลาจำ�กัดในการทำ�งาน รายการแต่ละรายการ
ต้องออกอากาศทุกสัปดาห์ และมีการกำ�หนดเนื้อหา
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ไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นรายการที่จะพิถิพิถัน
ในเรื่องของการตัดต่อนั้นจะต้องมีงบประมาณที่สูง
พอสมควร และต้องมีความจำ�เป็นจริงๆที่จะต้องใช้
ศาสตร์การตัดต่อ เพื่อมาช่วยในการตกแต่งเนื้อหา
ให้เป็นเรื่องราวที่น่าติดตาม
Traditional Television Switching
หลั ก ของการสลั บ ภาพหรื อ ที่ เรี ย กกั น โดย
ทั่วไปว่า Switching เป็นวิธีการที่ใช้กันโดยแพร่หลาย
ในการผลิตรายการโทรทัศน์เนื่องจากช่วยในการล
ดขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ทำ�ให้
รายการที่ ผ ลิ ต ออกมาเสร็จทันตามเวลาที่กำ�หนด
ไว้ ก ารสลั บ ภาพเป็ น การใช้ เ ครื่ อ งสลั บ ภาพที่ รั บ
สัญญาณภาพจากกล้องสองตัวขึ้นไป และสลับภาพ
ระหว่างกล้องหลายตัวไปมาเพื่อไม่ให้รายการนั้น
ดูน่าเบื่อเพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหว
นอกจากนี้เครื่องสลับภาพยังสามารถที่จะทำ�การ
ละลายภาพ (Dissolve) จากอีกภาพหนึ่งไปอีกภาพ
หนึ่งได้
การนำ � เสนอนั้ น ไม่ ค วรหยุ ด ภาพใดภาพ
หนึ่ ง นิ่ ง นานจนเกิ น ไป แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการสลั บ
ภาพนั้ น จะเป็ น การเล่ า เรื่ อ งที่ เ ป็ น ในลั ก ษณะที่ มี
ความต่อเนื่องกัน (Chronological) และไม่สามารถ
สลับภาพช่วงท้ายไปแทนที่ช่วงหน้าได้หรือจะสลับ
ช่วงแรกมาแทนที่ช่วงท้ายได้ เพราะความสามารถ
ของการสลับภาพนั้นมีจำ�กัด ถึงแม้ว่าจะมีการหยุด
(Pause) ภาพได้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะย้ายไปที่อื่นได้
จึงทำ�ให้รายการที่ผลิตโดยใช้เครื่องสลับภาพนั้น ไม่
ได้ใช้ศาสตร์ของการตัดต่อ ที่จะสามารถผสมภาพ
ได้ (Montage) หรือเล่าเรื่องในลักษณะที่แตกต่าง
ไปจากเดิมได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรายการส่วน
ใหญ่มีการนำ�เนื้อหาที่มีการตัดต่อมาแล้ว
นำ�มา
ประกอบเป็นภาพแทรกในระหว่างที่มีการสนทนาใน
รายการ เช่นรายการเรื่องเล่าเช้านี้
สรุปผลจากการศึกษา
1. การเล่าเรื่องในรายการโทรทัศน์ (Narrative in
Television)
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จากการศึกษาผู้ศึกษาค้นพบว่าลักษณะของการตัด
ต่อรายการโทรทัศน์เริ่มมีความคล้ายคลึงกับการตัด
ต่อภาพยนตร์มากขึ้น กล่าวคือมีการใช้ทฤษฎีของ
การเล่าเรื่อง (Narrative) เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัด
ต่อรายการโทรทัศน์มากขึ้น โดยแต่เดิมการเล่าเรื่อง
จะใช้เฉพาะกับการผลิตภาพยนตร์เท่านั้น
จากการศึกษารายการโทรทัศน์ “Survivor”
ปรากฎว่ า มี ก ารใช้ ท ฤษฎี ก ารเล่ า เรื่ อ งในเรื่ อ งของ
ความสมดุลของตัวละครTzvetan Todorove ได้กล่าว
ไว้ว่าเรื่องราวเริ่มต้นจากความสมดุล(Equilibrium)
แล้วโดนขโมยความสมดุล (Disruption of Equilibrium)
ตอนจบความสมดุ ล นั้ น กลั บ มาแต่ ไ ม่ เ หมื อ นเดิ ม
(Restoration of Equilibrium) ความสมดุลในรายการ
“Suvivor” คือการที่ผู้เข้าแข่งขันนั้นยังรักษาตัวเอง
ให้อยู่ในการแข่งขันได้ ส่วนความสมดุลนั้นโดนโขม
ยไปหลังจากแพ้จากการแข่งขันแล้วต้องมีการโหวต
คนใดคนหนึ่งในทีมออก และเมื่อมีการโหวตออกไป
แล้วความสมดุลนั้นกลับมาแต่ไม่เหมือนเดิมเพราะ
มีคนในทีมหนึ่งคนต้องออกจากการแข่งขัน ซึ่งอาจ
เป็นพันธมิตร หรืออาจเป็นคู่อริก็ได้
เช่นเดียวกับรายการ “Extreme Makeover
Home Edition” ที่ความสมดุลคือบ้านที่นำ�มาใช้เป็น
สถานที่สำ�หรับมูลนิธิหางานให้กับทหารที่กลับมาจาก
สงคราม ความสมดุลโดนโขมยไปเมื่อ Ty Penning
ผู้ดำ�เนินรายการจะพังบ้านเก่าและจะสร้างบ้านใหม่
ให้กับมูลนิธิจูบิลลี่แห่งนี้ อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาสมา
ชิกมูลนิธิจูบิลลี่ได้มาอยู่บ้านใหม่ที่รายการสร้างให้
ใหม่ทั้งหลังทำ�ให้ความสมดุลนั้นกลับมาซึ่งแตกต่าง
ไปจากความสมดุลเก่าคือบ้านเก่า
จากการศึ ก ษาต่ อ ไปทำ � ให้ ผู้ ศึ ก ษาพบว่ า
ลักษณะของการเล่าเรื่องในรายการทั้งสองรายการ
มี ลั ก ษณะการเล่ า เรื่ อ งแบบผ่ า นหลายตั ว ละคร
(Omniscient Narrative) คือการเล่าเรื่องเพื่อให้ผู้
ชมเห็นภาพโดยรวมทั้งหมดและรับรู้ความรู้สึกของ
ทุกตัวละครซึ่งแตกต่างจากการเล่าเรื่องแบบผ่านตัว
ละครตัวเดียว (Restricted Narrative) การตัดต่อ
จึงมีความจำ�เป็นกับรายการโทรทัศน์ที่มีการเล่าเรื่อง
แบบรู้แจ้ง เพราะมีกระบวนการที่จำ�เป็นคือต้องนำ�
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ภาพดิบไปเรียบเรียงใหม่โดยมีการแทรกฉากถาม
ความรู้สึก (Investigate Shot)
จากภาพ2.1 และ 2.2ฉากเหล่านี้ในรายการ
Survivor แสดงให้เห็นว่าผู้ชมได้รับรู้ว่าผู้เข้าแข่งขัน
แต่ละคนรู้สึกอย่างไรกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นหรือรู้สึก
อย่างไรกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งฉากเหล่านี้เป็นฉากที่
นอกเหนือจากเรื่องราวหลักที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่เพราะ
ฉะนั้นจำ�เป็นต้องใช้การตัดต่อเพื่อหาจังหวะในการ
สอดแทรกเข้าไปในเนื้อเรื่องหลัก
ภาพ 3.1 ฉากสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ร่วมรายการ
Extreme Makeover Home Edition (Penning,
2011)

ภาพ 2.1 ฉากสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขัน
ในรายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 2.2 ฉากสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขัน
ในรายการ Survivor (Probst, 2010)
จากภาพ3.1 และ 3.2รายการ “Extreme
Makeover Home Edition” ก็เช่นเดียวกัน มีฉาก
สัมภาษณ์ทั้งผู้ดำ�เนินรายการ Michelle Obama
และ ฺBabara เจ้าของมูลนิธิว่าทุกคนรู้สึกอย่างไร
แล้วทำ�ไม่ต้องสร้างบ้านและตกแต่งให้กับ Babara
ถึงขนาดนี้ เป็นฉากที่ทำ�ให้ผู้ชมรับรู้เรื่องราวผ่าน
หลายๆตัวละคร

ภาพ3.2 ฉากสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ร่วมรายการ
Extreme Makeover Home Edition (Penning,
2011)
ฉากเหล่ า นี้ มี ค วามจำ � เป็ น ต่ อ รายการ
โทรทั ศ น์ ม ากเพราะทำ � ให้ ผู้ ช มรู้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มกั บ
รายการจึ ง เป็ น เหตุ ผ ลทำ � ให้ ร ายการเหล่ า นี้ เ ป็ น ที่
นิยมมา
(2) การตัดแบบผสม (Montage)
การตัดต่อแบบผสมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียก
ว่า Montage เป็นการนำ�ภาพดิบหลายๆภาพมาตัด
รวมกันเพื่อสร้างความหมายขึ้น Sergie Eisenstein
นั ก สร้ า งภาพยนตร์ ช าวโซเวี ย ดให้ คำ � จำ � กั ด ความ
Montage ไว้ว่าเป็นการผสมภาพสองภาพที่มีความ
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สัมพันธ์กันแล้วสามารถสร้างความหมายใหม่ให้เกิด
ขึ้นได้ อย่างไรก็ตามภาพผสมนั้นอาจมีความต่อเนื่อง
กันหรือไม่มีความต่อเนื่องกันก็ได้ ลักษณะการตัด
ต่อรายการผู้ศึกษาค้นพบว่ามีการตัดแบบผสมและ
สามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะตามจุดประสงค์
ในการสร้างความหมายของผู้สร้างดังนี้
(1) ลักษณะการแนะนำ� เป็นการแนะนำ�ตัว
ละคร แนะนำ�สถานที่ หรือแนะนำ�รายการ
(2) ลักษณะการรวบรัดเวลา

ภาพ 4.4 ฉากเปิดของรายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 4.1 ฉากเปิดของรายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 4.5 ฉากเปิดของรายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 4.2 ฉากเปิดของรายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 4.6 ฉากเปิดของรายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 4.3 ฉากเปิดของรายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 4.7 ฉากเปิดของรายการ Survivor (Probst, 2010)
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ภาพ 4.8 ฉากเปิดของรายการ Survivor (Probst, 2010)
ภาพ 5.2 ฉากแนะนำ�ผู้เข้าร่วมรายการในรายการ Extreme Makeover home Edition (Penning, 2011)

ภาพ4.9 ฉากเปิดของรายการ Survivor (Probst, 2010)
ตามภาพ 4.1-4.9 เป็นลักษณะการตัดแบบ
ผสมแบบแนะนำ�ของรายการ Survivor โดยให้เวลา
ในแต่ละภาพเฉลี่ย 3.4 วินาที และแต่ละภาพมีความ
ต่อเนื่องกันในเชิงความคิด โดยมีการผสมภาพของ
สถานที่ถ่ายทำ�ซึ่งจะเป็นริมชายหาด ต่อด้วยผู้เข้า
แข่งขันแต่ละคน มีทั้งภาพบุคคล (Portrait Shot)
และภาพที่ผู้เข้าแข่งขันกำ�ลังเล่นเกมในตอนที่ผ่านๆ
มา (Action Shot) แล้วจึงเริ่มต้นรายการ

ภาพ 5.1 ฉากแนะนำ�ผู้เข้าร่วมรายการในรายการ Extreme Makeover home Edition (Penning, 2011)

ภาพ 5.3 ฉากแนะนำ�ผู้เข้าร่วมรายการในรายการ Extreme Makeover home Edition (Penning, 2011)

ภาพ 5.4 ฉากแนะนำ�ผู้เข้าร่วมรายการในรายการ Extreme Makeover home Edition (Penning, 2011)
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แนะนำ � มู ล นิ ธิ บ้ า นจู บิ ลี่ โ ดยการตั ด ต่ อ ผสมภาพที่
เกี่ยวกับมูลนิธิ ไม่ว่าจะเป็นภาพภายนอกบ้าน ให้
เห็นว่าตัวบ้านเป็นอย่างไร แล้วต่อด้วยภาพภายใน
บ้านว่ามีใครอยู่บ้าง ทำ�งานกันอย่างไร และอยู่กัน
อย่างไร ในระหว่างการตัดต่อ มีบาบาร่า(Babara)
เจ้าของบ้านเป็นคนเล่าเรื่องถึงความลำ�บากอยู่ด้วย

ภาพ 5.5 ฉากแนะนำ�ผู้เข้าร่วมรายการในรายการ Extreme Makeover home Edition (Penning, 2011)
ภาพ 6.1 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 5.6 ฉากแนะนำ�ผู้เข้าร่วมรายการในรายการ Extreme Makeover home Edition (Penning, 2011)
		
ตัวอย่างลักษณะการตัดผสมแบบ
แนะนำ�ของรายการ “Extreme Makeover Home
Edition”ตามภาพ 5.1-5.6 มีลักษณะเป็นการ
แนะนำ � มู ล นิ ธิ บ้ า นจู บิ ลี่ โ ดยการตั ด ต่ อ ผสมภาพที่
เกี่ยวกับมูลนิธิ ไม่ว่าจะเป็นภาพภายนอกบ้าน ให้
เห็นว่าตัวบ้านเป็นอย่างไร แล้วต่อด้วยภาพภายใน
บ้านว่ามีใครอยู่บ้าง ทำ�งานกันอย่างไร และอยู่กัน
อย่างไร ในระหว่างการตัดต่อ มีบาบาร่า (Babara)
เจ้าของบ้านเป็นคนเล่าเรื่องถึงความลำ�บากอยู่ด้วย
ตัวอย่างลักษณะการตัดผสมแบบแนะนำ�
ของรายการ “Extreme Makeover Home
Edition”ตามภาพ 5.1-5.6 มีลักษณะเป็นการ
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ภาพ 6.2 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 6.3 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Survivor (Probst, 2010)
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ภาพ 6.4 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 6.7 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 6.5 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 6.8 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Survivo (Probst, 2010)

ภาพ 6.6 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Survivor (Probst, 2010)

ภาพ 6.9 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Survivo (Probst, 2010)
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ภาพ 6.10 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Survivo (Probst, 2010)
ตั ว อย่ า งลั ก ษณะการตั ด ต่ อ เพื่ อ รวบรั ด
ของรายการ “Survivor”จากภาพ 6.1-6.10 เป็น
สถานการณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันที่ยังอยู่ในการแข่งขันมา
ริมชายหาดเพื่อระลึกถึงผู้เข้าแข่งขันที่ออกจากการ
แข่งขันไปแล้ว ฉากนี้มีลักษณะการตัดต่อแบบสลับ
ระหว่างชื่อที่แขวนอยู่และผู้เข้าแข่งขันที่มองชื่ออยู่
ผู้เข้าแข่งขันต้องทำ�การเผาป้ายชื่อ ซึ่งมีการตัดต่อ
แบบรวบรัดเพื่อไม่ให้ใช้เวลากับการเผาไม้มากเกิน
ไป จึงต้องตัดภาพที่ไฟกำ�ลังไหม้อยู่หลายมุมเพื่อย่น
เวลาให้น้อยลง แต่ผู้ชมยังเข้าใจได้ว่า มีกระบวนการ
เผาเกิดขึ้น

ภาพ 7.2 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Penning, 2011)

ภาพ 7.3 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Penning, 2011)

ภาพ 7.1 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Penning, 2011)
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ภาพ 7.4 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Penning, 2011)

ภาพ 7.6 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Penning, 2011)

ภาพ 7.5 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Penning, 2011)

ภาพ 7.7 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Penning, 2011)

ตั ว อย่ า งลั ก ษณะการตั ด ต่ อ เพื่ อ รวบรั ด ของรายการ“Extreme Makeover Home
Edition”จากภาพ 7.1-7.9 เป็นฉากหลังจากบ้านสร้างเรียบร้อยแล้ว เป็นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่ง
บ้าน ลักษณะการตัดต่อเป็นการเลือกใช้เฉพาะภาพแอคชั่น(Action Shot) แล้วนำ�มาผสมกัน ทำ�ให้เห็นว่าทุกคน
กำ�ลังตกแต่งห้องในแต่ละห้องในเวลาเดียวกันและระยะเวลาของแต่ละภาพที่ใช้ เฉลี่ยภาพละ 2.6 วินาที ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่ไม่มากนักในแต่ละภาพ ช่วยให้รวบรัดเวลาลง แต่ผู้ชมยังเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในฉากนี้
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ขาด จากภาพ 8.1 เมื่อมิชเชล โอบามา(Michelle
Obama) พูดถึงมูลนิธิจูบิลี่นั้นมีความสำ�คัญต่อประ
เทศมากขนาดไหน ด้านล่างของจอภาพจะมีชื่อของ
ผู้พูดอยู่คือ มิชเชล(Michelle)และตำ�แหน่งในสังคม
ของเธออยู่เพื่อกำ�กับให้ผู้ชมเข้าใจตรงกันว่า ผู้พูดคน
นี้คือ ผู้หญิงเบอร์หนึ่งของสหรัฐอเมริกา

ภาพ 7.8 การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Penning, 2011)

ภาพ7.9
การตัดต่อแสดงถึงการรวบรัดเวลาใน
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Penning, 2011)
(3) การกำ � กั บ ความหมายของรายการ
โทรทัศน์ด้วยตัวหนังสือพร้อมกับภาพ (Ancorage)
ตั ว หนั ง สื อ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ รายการโทรทั ศ น์ ม าก
เพราะรายการโทรทัศน์จะมีตัวละครหลายตัว ถ่าย
ทำ�ในหลายๆสถานที่ และเพื่อไม่ทำ�ให้ผู้ชมสับสน จึง
จำ�เป็นต้องมีตัวหนังสือกำ�กับว่าตัวละครนี้หรือผู้เข้า
แข่งขันคนนี้เป็นใครและจำ�เป็นต้องมีทุกครั้ง ที่มีการ
พูดถึงตัวละครนั้นๆ จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยเด็ด
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ภาพ 8.1 การใช้ตัวหนังสือกำ�กับความหมายใน
รายการ Extreme Makeover Home Edition
(Penning, 2011)
อย่างไรก็ตามการกำ�กับความหมายด้วยตัว
หนังสือไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวละครเท่านั้นแต่ยังมีการ
ใช้เวลาแนะนำ�สถานที่ หรือชื่อรายการ หรือสถานีที่
ถ่ายทอด เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการดีไซน์ตัวหนังสือ
สีของตัวหนังสือและพื้นหลังของตัวหนังสือให้เข้ากับ
อารมณ์ของรายการเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการศึกษาในอนาคต
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ
เป็นการต่อยอดในการศึกษาเกี่ยวกับการตัดต่อใน
รายการโทรทัศน์ที่ยังมีไม่มากนัก ทำ�ให้การศึกษาใน
ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาแบบเจาะลึก และอาจจะ
ต้องใช้กรณีศึกษามากกว่านี้
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