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จังหวะของการสื่อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร
Punctuation in Selected Reality
Game Show Television Program
ศิริชัย ศิริกายะ* สุธี พลพงษ์** และเจตน์จันทร์ เกิดสุข**
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทราบถึงลักษณะจังหวะของการสือ่ สารที่
เกิดขึ้นในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้เกมส์โชว์ที่คัดสรร และการสื่อความหมายของจังหวะของการสื่อสาร
ในแต่ละลักษณะ จากการวิจยั ผูว้ จิ ยั พบว่าลักษณะของจังหวะของการสือ่ สารมีอยู่ 7 ลักษณะได้แก่ การเพิม่ จังหวะ
การเร่งจังหวะ การแทรกจังหวะ การสลับจังหวะ การซํ้าจังหวะ การเน้นจังหวะ และการเปลี่ยนจังหวะ
Abstract
This qualitative research aims to understand the types of punctuation in selected
reality game show television program and theirs signification. As a result, the researcher found
seven types of punctuation: 1) added 2) speed up punctuation 3) inserted punctuation 4)
switching punctuation 5) repeated punctuation 6) emphasize punctuation 7) changing
punctuation.
ที่มาและความสำ�คัญ
พังค์ชูเอชั่น(Punctuation) โดยปรกติแล้ว
หมายถึงเครือ่ งหมายวรรคตอนต่างๆทีใ่ ช้ในไวยากรณ์
ของภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ เช่น มหัพภาค
(Full Stop) หมายถึงการจบประโยค เครื่องหมาย
จุลภาค (Comma) หมายถึงการคัน่ ประโยคเพือ่ ขยาย
ความหมายของคำ�หน้า หรือเป็นการเชื่อมประโยค
ใหม่ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประโยคก่ อ นหน้ า
เครือ่ งหมายโคลอน (Colon) ใช้ส�ำ หรับพรรณนาความ
หมายของคำ� หรือใช้ส�ำ หรับแยกหัวข้อหลักและหัวข้อ
รอง หรือใช้ส�ำ หรับการแบ่งออกเป็นรายการ (Listing)
ในประโยค เครื่องหมาย เซมิโคลอน (Semicolon)
ใช้ส�ำ หรับการแยกประโยคหน้าและประโยคหลังออก
จากกันแต่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นต้น

ในการแปลความหมายของคำ � ว่ า พั ง ค์ ชู เ อชั่ น
(Punctuation) ในภาษาไทยมีเฉพาะเรื่องของภาษา
ทีแ่ ปลว่า เครือ่ งหมายวรรคตอน หมายถึงเครือ่ งหมาย
วรรคตอนต่างๆสำ�หรับใช้ในการเขียน (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542) แต่จุดประสงค์
ของเรื่องที่ผู้วิจัยกำ�ลังศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้หลักของ
เครื่องหมายวรรคตอนมาอ้างอิงวิธีการที่จะทำ�การ
วิเคราะห์ พังค์ชูเอชั่น (Punctuation) ในเรื่องของ
การสื่อสาร ผู้วิจัยจึงให้คำ�จำ�กัดความคำ�ว่า พังค์ชูเอ
ชั่ น (Punctuation) สำ � หรั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้
ว่า“จังหวะของการสื่อสาร”
การตัดต่อสลับภาพไปมาแบบรวดเร็ว เป็น
ลักษณะการตัดต่อของรายการโทรทัศน์เกือบจะทุก
ประเภท จนกลายเป็นจารีตของการตัดต่อรายการ
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โทรทัศน์ อัตราการตัดต่อโดยเฉลี่ยมีความยาวเพียง
2ถึง 3 วินาทีตอ่ ภาพ (O’Donnell, 2007) เป็นเพราะ
จากการถ่ายทำ�ที่ใช้จำ�นวนกล้องเยอะ ทำ�ให้จำ�นวน
ของภาพดิบที่จะนำ�มาใช้มีจำ�นวนเยอะ จึงทำ�ให้การ
ตัดสินใจของผูท้ �ำ การตัดต่อทีจ่ ะเลือกภาพแต่ละภาพ
มาเรียบเรียงเพื่อเล่าเรื่องให้เข้าใจ และมีเนื้อหาที่น่า
สนใจนัน้ เป็นสิง่ สำ�คัญ จึงทำ�ให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษา
เรื่ อ งจั ง หวะของการสื่ อ สารในรายการโทรทั ศ น์
ประเภทเรียลลิตเี กมส์โชว์ ซึง่ จะเป็นเรือ่ งทีน่ �ำ ไปสูก่ าร
ตอบปัญหาว่าลักษณะของจังหวะของการสื่อสารใน
รายการโทรทัศน์เป็นอย่างไรและสือ่ ความหมายอะไร
ปัญหานำ�วิจัย
1. จังหวะของการสือ่ สารในรายการโทรทัศน์
ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรรมีลักษณะอย่างไร
2. รูปแบบของจังหวะของการสื่อสารสื่อ
ความหมายอะไรให้ กั บ รายการโทรทั ศ น์ ป ระเภท
เรียลลิตีเกมส์โชว์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงลักษณะของจังหวะของการ
สื่อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์
ที่คัดสรร
2. เพือ่ ทราบถึงความหมายทีเ่ กิดจากจังหวะ
ของการสือ่ สารของโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตเี กมส์โชว์
ที่คัดสรร
ข้อสันนิษฐาน
1. จั ง หวะของการสื่ อ สารของรายการ
โทรทัศน์ประเภทเรียลลิตเี กมส์โชว์ทคี่ ดั สรรมีลกั ษณะ
เป็นการสลับจังหวะ การเพิ่มจังหวะ การเน้นจังหวะ
การแทรกจังหวะ การเร่งจังหวะ และการซํ้าจังหวะ
2. จังหวะของการสือ่ สารในรายการโทรทัศน์
ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร มีการสื่อความ
หมายถึงการแข่งขัน ความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขัน การ
ให้คนดูมีส่วนร่วม และการทำ�ให้คนดูเข้าใจในเนื้อหา
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นิยามศัพท์
1. จังหวะของการสื่อสาร(Punctuation)
หมายถึง รหัสในการเล่าเรื่องด้วยภาพในรายการ
โทรทัศน์
2. รายการเรี ย ลลิ ตี เ กมส์ โชว์ หมายถึ ง
รายการกึ่งเรียลลิตีที่มีการแข่งระหว่างผู้เข้าแข่งขัน
จากทางบ้าน ได้แก่รายการ “Survivor”
3. ภาพ (Shot) หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่
ถ่ า ยจากกล้ อ งซึ่ ง เริ่ ม จากกดบั น ทึ ก จนถึ ง กดหยุ ด
บันทึก
4. การตัดต่อ (Editing) หมายถึง การนำ�ภาพ
เคลือ่ นไหวมาเรียงกันเพือ่ การสร้างความหมายให้เกิด
ขึ้นหรือสร้างให้เป็นเรื่องราว
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพือ่ ให้ผผู้ ลิตรายการโทรทัศน์ได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของจังหวะของการสือ่ สารในการเล่าเรือ่ ง
และความหมายที่ เ กิ ด ขึ้ น ของคนดู จ ากการได้ ดู
รายการโทรทัศน์ และเพื่อให้ผู้ผลิตได้ผลิตรายการที่
มีคุณภาพต่อไป
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง จังหวะของการสื่อสารใน
รายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร
ใช้แนวคิดและทฤษฎี ตามข้อสันนิษฐาน 2 ข้อของผู้
วิจัยดังต่อไปนี้
ข้อสันนิษฐานข้อที่ 1 จังหวะของการสื่อสาร
ของรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัด
สรรมีลักษณะเป็นการสลับจังหวะ การเพิ่มจังหวะ
การเน้นจังหวะ การแทรกจังหวะ การเร่งจังหวะ และ
การซํ้าจังหวะ
ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของการตัดต่อในการ
วิเคราะห์การตัดต่อในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียล
ลิตเี กมส์โชว์ทคี่ ดั สรร เพือ่ หาลักษณะการใช้การตัดต่อ
ในการสร้างจังหวะของการสือ่ สาร โดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารตั ด ต่ อ จากหนั ง สื อ “Film
Editing: Great Cuts Every Filmmaker and
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Movie Lover Must Know” เรียบเรียงโดย เกล
แชนด์เลอร์(Gael Chandler) ทีก่ ล่าวถึงวิธกี ารตัดต่อ
ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้ภาพให้เชือ่ มกับอีกภาพโดยให้
มีความต่อเนื่องของภาพสองภาพโดยมีวิธีการดังนี้
ข้อสันนิษฐานข้อที่ 2 จังหวะของการสื่อสาร
ในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตเี กมส์โชว์ทคี่ ดั สรร
มีการสื่อความหมายถึงการแข่งขัน ความรู้สึกของผู้
เข้าแข่งขัน การให้คนดูมีส่วนร่วม และการทำ�ให้คนดู
เข้าใจในเนื้อหา
ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญะวิทยา
สำ � หรั บ การวิ เ คราะห์ รู ป แบบขอรายการโทรทั ศ น์
ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร เพื่อวิเคราะห์
จังหวะของการสือ่ สารทีเ่ กิดขึน้ ในรายการ โดยอ้างถึง
Christian Metz (1931) ที่ได้กล่าวถึงสัญญะวิทยา
ของภาพยนตร์ ไว้ว่าโครงสร้างทางความคิดของคนมี
ส่วนกำ�หนดการตัดต่อ ในการสร้างภาพยนตร์ เขา
สร้างระบบที่เรียกว่า Grande Syntagmatique ขึ้น
เพื่อพยายามอธิบายกฎเกณฑ์ของการเลือกสรรหรือ
การถ่ายทำ�ภาพยนตร์โดยอาศัยการเทียบเคียงกับ
โครงสร้างประโยคทางภาษา
อย่างไรก็ตาม Arthur Asa Berger (1982)
ได้กล่าวไว้ด้วยเรื่องของสัญญะของรายการโทรทัศน์
นั้ น เกิ ด จากระบบของการผลิตซึ่งเกี่ยวข้ อ งกั บมุ ม
กล้องทีใ่ ช้ การเคลือ่ นทีข่ องกล้อง และเทคนิคของการ
ตัดต่อ ที่ทำ�ให้เกิดความหมายขึ้น โดย Berger ให้
ความหมายของมุมกล้องต่างๆไว้
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ Redundancy และ
Entropy (John Fiske, 1982) Redundancy คือ
ความแน่นอน ผู้รับสารมีข้อมูลที่เพียงพอแล้วโดยไม่
จำ�เป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติม แต่ผู้รับสารสามารถรู้
ได้วา่ จะเกิดอะไรขึน้ ส่วน Entropy มีความหมายตรง
ข้ามกับ Redundancy คือความไม่แน่นอน ผู้รับสาร
ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ จะเกิดอะไรขึน้ จึงต้องการ
ข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ลดความไม่แน่นอน ในส่วนนีผ้ วู้ จิ ยั
จะนำ � มาวิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นของเนื้ อ หาของรายการ
โทรทัศน์ที่คัดสรรมาศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย
แหล่งข้อมูล
ผู้วิจัยศึกษาจากรายการโทรทัศน์ประเภท
เรียลลิตีเกมส์โชว์ 4 เรื่องได้แก่ รายการ 1.รายการ
Survivor ฤดูกาลที่ 29 2.รายการ Master Chef
London ฤดูกาลที่ 10 3.รายการ Amazing Race
Asia ฤดูกาลที่ 2 4.รายการ The Face Thailand
ฤดูกาลที่ 1
รายการที่ ผู้ วิ จั ย ได้ คั ด สรรมาเป็ น รายการ
โทรทัศน์ประเภทเรียลลิตเี กมส์โชว์ทมี่ คี วามนิยมสูงใน
แต่ละภูมปิ ระเทศทัว่ โลก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และรายการในประเทศไทย โดย
ผู้วิจัยได้ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลมาจากแอปพลิเคชัน
(Application) ไอทูน (iTune) ทำ�ให้สามารถย้อนดู
ย้อนหลังได้โดยไม่มีโฆษณามาขั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บ
ข้ อ มู ล โดยการนำ � เทปรายการมาตั ด ต่ อ เพื่ อ แยก
โครงสร้าง(Deconstruct) ออกมา เพื่อให้เห็นถึง
ลักษณะการตัดต่อและการเปลี่ยนแปลงในทุกๆภาพ
เพือ่ วิเคราะห์การใช้จงั หวะของการสือ่ สารในรายการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
แนวคิดเรื่องการตัดต่อ (Editing) แนวคิดเรื่องสัญญะ
วิทยา(Semiology) และแนวคิดเรื่องการเล่าเรื่อง
(Narrative) เพื่อตอบปัญหานำ�วิจัยที่ว่าลักษณะของ
จังหวะของการสื่อสารในรายการเรียลลิตี้เกมส์โชว์ที่
คัดสรรเป็นอย่างไร และสือ่ ความหมายอะไร โดยผูว้ จิ ยั
ใช้วิธีการเขียนสรุปด้วยแบบจำ�ลองการเขียนโต้แย้ง
แสดงเหตุผลของทูลมิน
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ผลการวิจัย
การแทรกจังหวะ

ภาพที่ 1 การแทรกจังหวะ
รายการ SURVIVOR ฤดูกาลที่ 29
เริ่มจากภาพที่ทั้งคู่กำ�ลังสนทนากันอยู่ โดย
ใช้ภาพขนาดกลางเพื่อสื่อให้เห็นว่าทั้งคู่กำ�ลังสนทนา
กัน จังหวะนี้ผู้ตัดต่อจึงตัดภาพมาที่คำ�สัมภาษณ์ของ
Jeremy เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจความรู้สึกของเขา ภาพ
จึงตัดกลับไปที่ทั้งคู่กำ�ลังสนทนากันอยู่
จากการวิเคราะห์ลักษณะการแทรกจังหวะ
ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ในการตั ด ต่ อ ที่ มี ภ าพ
สัมภาษณ์แทรกเข้ามาเพือ่ สือ่ ให้ผชู้ มเข้าใจในความคิด
ของผู้เข้าแข่งขันและสามารถติดตามรายการได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารในเรื่อง อัตตะของ
การสือ่ สาร (meta-language) และหากเปรียบเทียบ
กั บ เครื่ อ งหมายวรรคตอนในไวยากรณ์ ข องภาษา
อั ง กฤษสามารถเปรี ย บได้ กั บ เครื่ อ งหมาย ลู ก นํ้ า
(Comma) สำ�หรับใช้ในการขยายความหมายของคำ�
ในประโยค ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการตัดต่อในรูปแบบ
ของการสัมภาษณ์ตัวละครในรายการเป็นการแทรก
จังหวะ
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การเพิ่มจังหวะ

ภาพที่ 2 การเพิ่มจังหวะ
รายการ MASTER CHEF LONDON ฤดูกาลที่ 10
ภาพจะเริม่ ต้นจากภาพทีJ่ ohn กำ�ลังวิจารณ์
อาหารของ Robert อยู่ โดยใช้ภาพขนาดกลางเพื่อ
สื่อให้เห็นลักษณะของพิธีกรทั้งสองคน จังหวะนี้ภาพ
จึงตัดมาทีส่ หี น้าของ Robert ทีย่ งั ยิม้ แย้ม โดยใช้ภาพ
ขนาดใกล้เพือ่ สือ่ ถึงอารมณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เมือ่ ผูช้ ม
เห็นจะเข้าใจ Robert และรับรู้ได้ว่าเขาพอใจกับคำ�
ตอบที่ได้รับจากพิธีกร จังหวะนี้ภาพจึงตัดไปที่ John
กำ�ลังวิจารณ์อาหารต่อ โดยใช้ภาพขนาดกลาง
จากการวิเคราะห์ลักษณะการเพิ่มจังหวะ ผู้
วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการตัดต่อในรูปแบบที่มีการ
สลั บ ภาพของผู้ อื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ส นทนาเข้ า มานั้ น
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ก า ร ตั ด ต่ อ ภ า พ
Reaction(Chandler, 2004)ที่ได้กล่าวไว้ว่าการตัด
ต่อแบบ Reaction เพื่อให้เห็นสีหน้าของผู้ที่กำ�ลังรับ
ฟังอยูแ่ ละหากเปรียบเทียบกับเครือ่ งหมายวรรคตอน
ในไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษสามารถเปรียบเทียบได้
กับเครื่องหมาย วงเล็บ(Parenthesis) สำ�หรับการ
ขยายสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นประโยค ผูว้ จิ ยั จึงสรุปได้วา่ การตัดต่อ
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ในรูปแบบของการสลับภาพไปที่ผู้กำ�ลังรับฟังอยู่เพื่อ
ให้เห็นสีหน้านั้นเป็นการเพิ่มจังหวะ

การเร่งจังหวะ

การเน้นจังหวะ

ภาพที่ 4 การเร่งจังหวะ
รายการ MASTER CHEF
LONDON ฤดูกาลที่ 10
ภาพที่ 3 การเน้นจังหวะ
รายการ THE FACE THAILAND ฤดูกาลที่ 1
เริม่ จากภาพทีเ่ พือ่ น ๆ ของทรายกำ�ลังปลอบ
ทรายในห้องนํ้า โดยใช้ภาพขนาดกว้างเพื่อให้เห็น
ลักษณะท่าทางและสีหน้าของเพือ่ นของทรายทีก่ �ำ ลัง
เป็นห่วง จังหวะนี้ภาพจึงตัดไปที่ทรายออกมาจาก
ห้องน้ำ�กำ�ลังร้องไห้ โดยใช้ภาพขนาดใกล้เพื่อสื่อให้
เห็นสีหน้าของทรายและใช้เทคนิคพิเศษที่ทำ�ให้ภาพ
ช้าลงเพื่อเน้นอารมณ์ที่เสียใจของทราย
จากการวิเคราะห์ลักษณะการเน้นจังหวะ ผู้
วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการตัดต่อโดยการใช้เทคนิค
พิเศษทีท่ �ำ ให้ภาพช้าลงเพือ่ เป็นการเน้นอารมณ์ของผู้
เข้าแข่งขันโดยใช้เทคนิคพิเศษที่ทำ�ให้ภาพดูช้าลง
(Slow Motion) (Chandler, 2004) เป็นแนวคิดการ
ตั ด ต่ อ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ว่ า เป็ น เทคนิ ค ที่ ทำ � ให้ ที่ กำ � ลั ง
เคลื่อนไหวอย่างปกติอยู่นั้นช้าลง ทำ�ให้คนดูรู้สึกดีใจ
มากขึ้นเมื่อจังหวะถูกปรับให้ช้าลง ผู้วิจัยได้สรุปการ
ตัดต่อในรูปแบบนี้เป็นการเน้นจังหวะเพื่อสื่อให้คนดู
เห็นถึงอารมณ์ของผู้เข้าแข่งขัน

การตัดต่อเริม่ จากภาพทีR่ obert กำ�ลังรีดแผ่
นพาสต้าแล้วนำ�มาห่อใส้ โดยใช้ภาพขนาดกลางเพื่อ
ให้เห็นการทำ�อาหารของ Robert และการเร่งของ
พิธีกรในภาพเดียวกัน จังหวะนี้ภาพจะตัดไปที่สีหน้า
ของ Robert ในขณะทีก่ �ำ ลังทำ�อาหารอยู่ โดยใช้ภาพ
ขนาดใกล้มากเพื่อสื่อให้เห็นสีหน้าและอารมณ์ของ
Robert ทีก่ �ำ ลังกังวลว่าอาหารของตนเองจะเสร็จตาม
เวลาหรือไม่ จังหวะนี้ผู้ตัดต่อจึงตัดภาพไปที่ Robert
กำ�ลังจะต้มพาสต้าที่ห่อไส้แล้ว โดยใช้ภาพขนาดใกล้
เพือ่ สือ่ ถึงความกดดันทีก่ �ำ ลังประสบอยู่ จังหวะนีภ้ าพ
จึงตัดมาที่สีหน้าของพิธีกร John โดยใช้ภาพขนาด
ใกล้เพื่อสื่อถึงอารมณ์ของเขาที่กำ�ลังแสดงสีหน้าถึง
ความกังวลและไม่มนั่ ใจว่า Robert จะทำ�เสร็จ จังหวะ
นี้ภาพจึงตัดมาที่ Robert กำ�ลังจัดจานอาหารที่เค้า
ทำ�ไว้อยู่อย่างเร่งรีบ โดยใช้ภาพขนาดใกล้เพื่อสื่อให้
เห็นถึงความกดดันและอารมณ์ของความเร่งรีบใน
ตอนนั้น จากการวิเคราะห์ลักษณะการเร่งจังหวะ
สามารถสรุปได้ว่าเป็นการตัดข้ามเวลา เพื่อร่นเวลา
สำ�หรับการนำ�เสนอ สอดคล้องกับแนวคิดการตัดต่อ
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ของ Gale Chandler ที่กล่าวไว้ว่าการตัดต่อเพื่อให้
เวลาในภาพยนตร์สนั้ กว่าในเวลาของความเป็นจริงคือ
การตัดต่อแบบ Compressing Time(Chandler,
2004)แสดงให้เห็นว่าในรายการโทรทัศน์ผู้ส่งสารไม่
จำ�เป็นต้องส่งสารทัง้ หมดก็ยงั สือ่ ความหมายผูร้ บั สาร
เข้าใจความหมายได้ผู้วิจัยจึงสรุปการตัดต่อแบบร่น
เวลานี้ได้ว่าเป็นการเร่งจังหวะ
การสลับจังหวะ
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เริ่มจากการตัดภาพมาที่ทีม Edwin และ
Monica กำ�ลังลงจากแท็กซี่ โดยใช้ภาพขนาดกว้าง
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ลั ก ษณะและท่ า ทางของผู้ เข้ า แข่ ง ขั น
จังหวะนี้ภาพจึงตัดไปที่พิธีกรรายการที่ยืนรอผู้เข้า
แข่งขันที่เส้นชัย โดยใช้ภาพขนาดกว้างเพื่อสื่อให้เห็น
ระยะทางไปสูเ่ ส้นชัยนัน้ ยังอีกไกล จังหวะนีภ้ าพจึงตัด
มาทีT่ erriและ Henry กำ�ลังวิง่ กันอยู่ โดยใช้ภาพขนาด
กว้ า งเพื่ อ สื่ อ ให้ เ ห็ นทั้ ง คู่ ยั ง อยู่ ห่ า งไกลจากเส้ นชั ย
จังหวะนี้ภาพจึงตัดมาที่ Edwin และ Monica กำ�ลัง
วิ่ ง อยู่ โดยใช้ ภ าพขนาดกลางเพื่ อ ให้ เ ห็ น ลั ก ษณะ
ความเร่ ง รี บ ของทั้ ง คู่ จั ง หวะนี้ ภ าพจึ ง ตั ด ไปที่
Terriและ Henry ที่กำ�ลังวิ่งเช่นเดียวกัน โดยใช้ภาพ
ขนาดกว้ า งเพื่ อ สื่ อ ว่ า พวกเขาอยู่ ไ กลจากเส้ น ชั ย
จังหวะนีภ้ าพจึงตัดมาทีพ่ ธิ กี รทีย่ นื รออยูท่ เี่ ส้นชัย โดย
ใช้ภาพขนาดกลางเพือ่ สือ่ ว่าผูเ้ ข้าแข่งขันทัง้ สองทีมนัน้
ใกล้เข้าสูเ่ ส้นชัย จังหวะนีภ้ าพจึงตัดไปที่ Edwin และ
Monica กำ�ลังวิ่งอยู่ โดยใช้ภาพขนาดไกลเพื่อสื่อให้
เห็นว่ายังอยู่ไกลจากเส้น จังหวะนี้ภาพจึงตัดกลับไป
ที่ทีมของ Henry และ Terri กำ�ลังวิ่งอยู่ โดยใช้ภาพ
ขนาดไกลเพื่อเปรียบเทียบกับอีกทีมว่าตอนนี้ทั้งสอง
ทีมมีความใกล้เคียงที่จะถึงเส้นชัยก่อนเหมือนกัน
จังหวะนีภ้ าพจึงตัดมาทีพ่ ธิ กี รกำ�ลังรออยูอ่ กี รอบ โดย
ใช้ภาพขนาดกลางแต่ถ่ายผ่านไหล่จากด้านหลังเพื่อ
สื่อว่าพิธีกรนั้นกำ�ลังรอผู้เข้าแข่งขันอย่างใจจดใจจ่อ
จังหวะนี้ตัดภาพไปที่ Edwin และ Monica กำ�ลังวิ่ง
อยู่ โดยใช้ภาพระยะกว้างเพื่อสื่อว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง
สองคนในทีมนี้กำ�ลังจะถึงเส้นชัยแล้ว จังหวะนี้ภาพ
จึงตัดมาทีพ่ ธิ กี รกำ�ลังยืนรออยู่ โดยใช้ภาพขนาดกว้าง
แล้วเดินกล้องเดินเข้าหาเป็นมุมแทนสายตา จังหวะนี้
ภาพจึงตัดมาที่ Terri และ Henry มาถึงเส้นชัยก่อน
โดยใช้ ภ าพขนาดกลางเพื่ อ สื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะ
ท่าทางของผู้เข้าแข่งขันที่กำ�ลังดีใจยังอยู่ในเกมต่อไป
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะการสลับจังหวะ ผู้
วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการตัดต่อสลับไปมาระหว่างผู้
เข้าแข่งขันแต่ละคน เป็นการตัดต่อเพื่อสื่อถึงการ
แข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขัน ผู้วิจัยจึงสรุปการตัดต่อ
ในรู ป แบบนี้ ว่ า การสลั บ จั ง หวะ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
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แนวคิดการตัดต่อของ Gale Chandler ที่กล่าวไว้
ว่ า การตั ด ต่ อ แบบสองเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเวลา
เดี ย วกั น เรี ย กว่ า การตั ด แบบคู่ ข นาน (Parallel
Editing)(Chandler, 2004)

การซํ้าจังหวะ

การเปลี่ยนจังหวะ

ภาพที่ 6 การเปลี่ยน
จังหวะ รายการ
AMAZING RACE ASIA
ฤดูกาลที่ 2
เริ่มจากภาพที่ผู้เข้าแข่งขันพึ่งเล่นเกมล่าสุด
เสร็จเรียบร้อยและกำ�ลังอ่านโจทย์จากคำ�ใบ้ทรี่ ายการ
ได้เตรียมไว้ให้เพื่อเล่นในเกมต่อไป โดยใช้ภาพขนาด
กลางเพือ่ สือ่ ให้เห็นสีหน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันและ จังหวะ
นีภ้ าพจึงตัดมาทีช่ ว่ งอธิบายเกีย่ วกับเกมต่อไป โดยใช้
ภาพขนาดใกล้เพื่อสื่อให้ผู้ชมเห็นวิธีการเล่นอย่าง
จังหวะนี้ภาพจึงตัดกลับมาที่ผู้เข้าแข่งขันกำ�ลังวิ่งไป
เล่ น เกมต่ อ ไป โดยใช้ ภ าพขนาดกว้ า งเพื่ อ ให้ เ ห็ น
ลักษณะท่าทางของผูเ้ ข้าแข่งขันทีก่ �ำ ลังเร่งรีบ จากการ
วิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนจังหวะ ผู้วิจัยสามารถ
สรุปได้วา่ การเปลีย่ นจังหวะของการสือ่ สารสอดคล้อง
กับแนวคิดการตัดต่อ Cut Away (Chandler) เพื่อ
สื่อให้คนดูเข้าการตัดต่อโดยเปลี่ยนฉากด้วยภาพวิว
ทิวทัศน์ยังเป็นการทำ�ให้การเล่าเรื่องนั้นมีความไหล
ลื่น (Smooth) ไม่ให้รู้สึกสะดุดเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ
การตัดต่อ Cut Away (Chandler, 2004) ซึง่ เป็นการ
แทรกภาพระหว่างฉากเพื่อไม่ให้สะดุดสำ�หรับคนดู
และเปรียบเสมือนกับจุด full stop ในไวยากรณ์ของ
ภาษาอังกฤษทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็นจุดจบของประโยค
และกำ�ลังจะขึ้นประโยคใหม่ ผู้วิจัยจึงสรุปการตัดต่อ
เพื่อเปลี่ยนฉากนี้ว่า การเปลี่ยนจังหวะ

ภาพที่ 7 การซํ้าจังหวะ
รายการ MASTER CHEF LONDON ฤดูกาลที่ 10
รูปแบบที่ใช้ในการตัดต่อเพื่อแนะนำ�ตัวของ
ผูเ้ ข้าแข่งขันทัง้ Sumeraและ Robert จะมีความคล้าย
กั น โดยที่ จ ะให้ มี ก ารทำ � อาหารแล้ ว ตั ด ภาพไปที่
สัมภาษณ์ ตัดกลับมาตอนทีก่ �ำ ลังทำ�อาหารแล้วพิธกี ร
ถามคำ�ถาม แล้วตัดกลับมาทีผ่ เู้ ข้าแข่งขันตอบคำ�ถาม
จากการวิเคราะห์รูปแบบ การจัดการจังหวะของการ
สือ่ สารของผูเ้ ข้าแข่งขันทัง้ สองคนนีม้ รี ปู แบบทีเ่ หมือน
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กัน (Redundancy) เพื่อสื่อสารให้คนดูเข้าใจถึงรูป
แบบของการแนะนำ�ตัวผู้เข้าแข่งขันในรายการ และ
เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเท่ า เที ย มของผู้ เข้ า
แข่งขันรายการแต่ละคนโดยที่ทางรายการไม่ได้ให้
ความสำ�คัญกับผู้เข้าแข่งขันคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ
จากการวิเคราะห์ลักษณะการซํ้าจังหวะ ผู้
วิจยั สามารถสรุปได้วา่ จากการ จัดการจังหวะของการ
สือ่ สารของผูเ้ ข้าแข่งขันทัง้ สองทีมนีม้ รี ปู แบบทีเ่ หมือน
กัน (Redundancy) เพื่อสื่อสารให้คนดูเข้าใจถึงรูป
แบบของการแนะนำ�ตัวผู้เข้าแข่งขันในรายการ และ
เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเท่ า เที ย มของผู้ เข้ า
แข่งขันรายการแต่ละคนโดยที่ทางรายการไม่ได้ให้
ความสำ�คัญกับผูเ้ ข้าแข่งขันคนใดคนหนึง่ เป็นพิเศษ ผู้
วิจยั จึงสรุปได้วา่ การตัดต่อในรูปแบบนีเ้ ป็นการตัดต่อ
แบบซํา้ จังหวะเพือ่ สือ่ สารให้คนดูเข้าใจถึงรูปแบบการ
แนะนำ�ผู้เข้าแข่งขันของรายการ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งจั ง หวะของการสื่ อ สารใน
รายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้เกมส์โชว์ที่คัดสรร
ทำ�ให้ผู้วิจัยเข้าใจลักษณะของจังหวะของการสื่อสาร
ทีเ่ กิดขึน้ ในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตเี้ กมส์โชว์
และการสื่อความหมายจากลักษณะจังหวะของการ
สื่อสารต่าง ๆ
ผู้วิจัยได้ทำ�การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัย
กรอบแนวคิดทฤษฏีดงั นี้ แนวคิดเรือ่ งการตัดต่อ(Editing) แนวคิดเรื่องสัญญะวิทยา (Semiology) และ
แนวคิดเรื่องการเล่าเรื่อง(Narrative) โดยผู้วิจัยได้
ทำ � การเก็ บ ข้ อ มู ล จากรายการโทรทั ศ น์ ป ระเภท
เรียลลิตเี้ กมส์โชว์ Survivor ฤดูกาลที่ 29 จากการวิจยั
ผลออกมาดังนี้
ลักษณะจังหวะของการสื่อสารในรายการ
โทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้เกมส์โชว์ Survivor ฤดูกาล
ที่ 29 มี 7 ลักษณะได้แก่ การเพิ่มจังหวะ เป็นการตัด
ภาพทีอ่ ยูใ่ นเวลาเดียวกันมาเรียงต่อกัน การเร่งจังหวะ
เป็นการตัดต่อข้ามช่วงเวลาที่ไม่สำ�คัญออกเพื่อทำ�ให้
เรือ่ งราวกระชับมากขึน้ การแทรกจังหวะ เป็นการตัด
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ต่ อ ภาพคำ � สั ม ภาษณ์ ข องตั ว ละครเข้ า มาแทรกใน
ระหว่างการถ่ายทำ� การสลับจังหวะ เป็นการตัดต่อ
สลับระหว่างทีมผู้เข้าแข่งขันไปมา การซํ้าจังหวะ
เป็นการตัดต่อโดยใช้รปู แบบการเล่าเรือ่ งซาํ้ ๆ การเน้น
จังหวะ เป็นการใส่เทคนิคพิเศษกับภาพเน้นความ
สำ�คัญของภาพ และการเปลีย่ นจังหวะ เป็นการตัดต่อ
เปลีย่ นจากฉากหนึง่ ไปยังอีกฉากหนึง่ โดยมีการแทรก
ภาพระหว่างการเปลี่ยนฉาก
ลักษณะจังหวะของการสือ่ สารทัง้ 7 ลักษณะ
ที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์มานั้นสามารถสื่อความหมายได้
ดังนี้ การเพิ่มจังหวะ เพื่อสื่อความหมายให้คนดูรู้ถึง
ความรู้ สึ ก ของผู้ เข้ า แข่ ง ขั น คนอื่ น ๆที่ อ ยู่ ใ นเวลา
เดียวกันนั้น การเร่งจังหวะ เพื่อสื่อความหมายให้คน
ดูรสู้ กึ ถึงความตืน่ เต้นและความเร่งรีบของผูเ้ ข้าแข่งขัน
การแทรกจั ง หวะ เพื่ อ สื่ อ ความหมายให้ ค นดู ไ ด้ รู้
เนือ้ หาทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากการแข่งขันซึง่ เป็นอัตตของ
การสือ่ สาร ทำ�ให้ผชู้ มเข้าใจเนือ้ หารายการมากยิง่ ขึน้
การสลับจังหวะ เพื่อสื่อความหมายให้คนดูรู้ว่ากำ�ลัง
มีการแข่งขันกันอยู่ การซาํ้ จังหวะ เพือ่ สือ่ ความหมาย
ให้คนดูเข้าใจในรูปแบบของรายการที่นำ�เสนอซํ้า ๆ
(Redundancy) การเน้นจังหวะ เพื่อสื่อความหมาย
ให้คนดูเข้าใจถึงอารมณ์ของผู้เข้าแข่งขันในขณะนั้น
การเปลี่ยนจังหวะ เพื่อสื่อความหมายให้คนดูรู้ว่า
กำ�ลังจะมีการเปลี่ยนฉาก
จากทีส่ รุปมาผูว้ จิ ยั สามารถสร้างออกมาเป็นตารางได้
ดังนี้

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

ลักษณะของจังหวะ
1. การเพิ่มจังหวะ
2. การเร่งจังหวะ
3. การแทรกจังหวะ
4. การสลับจังหวะ
5. การซํ้าจังหวะ
6. การเน้นจังหวะ
7. การเปลี่ยนจังหวะ

ตารางสรุปผลการวิจัย
วิธีการ
เพิ่ ม ภาพที่ อ ยู่ ใ นสถานการณ์
เดียวกันและเวลาเดียวกัน
ล่นเวลาจากเวลาที่เกิดขึ้นจริง
แทรกภาพที่ น อกเหนื อ จากสิ่ ง ที่
กำ�ลังเกิดขึ้นอยู่
ตัดต่อสลับ 2 เหตุการณ์ขนึ้ ไป ทีเ่ กิด
ขึ้นในเวลาเดียวกัน
การตัดต่อโดยการจัดการจังหวะใน
รูปแบบเดิม
การทำ� ให้ ภาพช้า ลงหรือ ตัด ซํ้ าใน
ภาพเดิมหลาย ๆ ครั้ง
การเปลีย่ นช่วงหรือฉากของรายการ

ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
จาการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ท�ำ การศึกษาวิเคราะห์เรือ่ ง “จังหวะ
ของการสื่อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้
เกมส์โชว์ทคี่ ดั สรร” ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ของเสนอแนะการ
วิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการการวิเคราะห์รายการ

สื่อความหมาย
อารมณ์ของตัวละคร
เวลา / ความรีบร้อน
อัตตะของการสื่อสาร
การแข่งขัน
รูปแบบรายการ
อารมณ์ของตัวละคร
จบ และเริ่มต้นใหม่

โทรทัศน์ที่หลากหลายประเภทมากกว่านี้ เพื่อให้เห็น
ถึงความแตกต่างลักษณะของจังหวะของการสื่อสาร
ในรายการโทรทัศน์อย่างชัดเจน และทั้งยังทำ�ให้เห็น
การสื่อความหมายของจังหวะของการสื่อสารในรูป
แบบต่างๆ
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