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จังหวะของการสื่อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร
Punctuation in Selected Reality 
Game Show Television Program

ศิริชัย ศิริก�ยะ* สุธี  พลพงษ์** และเจตน์จันทร์ เกิดสุข**

บทคัดย่อ

 ก�รวจิยัในครัง้นีเ้ป็นก�รวจิยัเชงิคณุภ�พ ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทร�บถงึลกัษณะจงัหวะของก�รสือ่ส�รที่

เกิดขึ้นในร�ยก�รโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้เกมส์โชว์ที่คัดสรร และก�รสื่อคว�มหม�ยของจังหวะของก�รสื่อส�ร

ในแตล่ะลกัษณะ จ�กก�รวจิยัผูว้จิยัพบว�่ลกัษณะของจังหวะของก�รส่ือส�รมอียู ่7 ลักษณะได้แก ่ก�รเพ่ิมจงัหวะ 

ก�รเร่งจังหวะ ก�รแทรกจังหวะ ก�รสลับจังหวะ ก�รซำ้�จังหวะ ก�รเน้นจังหวะ และก�รเปลี่ยนจังหวะ

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. 
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ที่มาและความสำาคัญ

 พังค์ชูเอชั่น(Punctuation) โดยปรกติแล้ว

หม�ยถึงเครือ่งหม�ยวรรคตอนต�่งๆทีใ่ชใ้นไวย�กรณ์

ของภ�ษ�อังกฤษ และภ�ษ�อื่น ๆ เช่น มหัพภ�ค 

(Full Stop) หม�ยถึงก�รจบประโยค เครื่องหม�ย

จลุภ�ค (Comma) หม�ยถงึก�รคัน่ประโยคเพือ่ขย�ย

คว�มหม�ยของคำ�หน้� หรือเป็นก�รเชื่อมประโยค

ใหม่ที่ มี คว�มเกี่ ยวข้องกับประโยคก่อนหน้ � 

เครือ่งหม�ยโคลอน (Colon) ใชส้ำ�หรบัพรรณน�คว�ม

หม�ยของคำ� หรอืใชส้ำ�หรบัแยกหวัขอ้หลกัและหวัขอ้

รอง หรอืใช้สำ�หรบัก�รแบ่งออกเป็นร�ยก�ร (Listing) 

ในประโยค เครื่องหม�ย เซมิโคลอน (Semicolon)  

ใช้สำ�หรับก�รแยกประโยคหน�้และประโยคหลงัออก

จ�กกันแต่มีคว�มเกี่ยวข้องกันเป็นต้น

ในก�รแปลคว�มหม�ยของคำ�ว่� พังค์ชู เอชั่น               

(Punctuation) ในภ�ษ�ไทยมีเฉพ�ะเรื่องของภ�ษ�

ทีแ่ปลว�่ เครือ่งหม�ยวรรคตอน หม�ยถงึเครือ่งหม�ย

วรรคตอนต่�งๆสำ�หรับใช้ในก�รเขียน (พจน�นุกรม

ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น พ.ศ.2542) แต่จุดประสงค์

ของเรื่องที่ผู้วิจัยกำ�ลังศึกษ� ผู้วิจัยได้ใช้หลักของ

เครื่องหม�ยวรรคตอนม�อ้�งอิงวิธีก�รที่จะทำ�ก�ร

วิเคร�ะห์ พังค์ชูเอชั่น (Punctuation) ในเรื่องของ

ก�รสื่อส�ร ผู้วิจัยจึงให้คำ�จำ�กัดคว�มคำ�ว่� พังค์ชูเอ

ชั่น (Punctuation) สำ�หรับก�รศึกษ�ในคร้ังนี้

ว่�“จังหวะของก�รสื่อส�ร” 

 ก�รตัดต่อสลับภ�พไปม�แบบรวดเร็ว เป็น

ลักษณะก�รตัดต่อของร�ยก�รโทรทัศน์เกือบจะทุก

ประเภท  จนกล�ยเป็นจ�รีตของก�รตัดต่อร�ยก�ร
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โทรทัศน์ อัตร�ก�รตัดต่อโดยเฉลี่ยมีคว�มย�วเพียง 

2ถึง 3 วิน�ทตีอ่ภ�พ (O’Donnell, 2007) เปน็เพร�ะ

จ�กก�รถ่�ยทำ�ที่ใช้จำ�นวนกล้องเยอะ ทำ�ให้จำ�นวน

ของภ�พดิบที่จะนำ�ม�ใช้มีจำ�นวนเยอะ จึงทำ�ให้ก�ร

ตดัสนิใจของผูท้ำ�ก�รตดัตอ่ทีจ่ะเลอืกภ�พแตล่ะภ�พ

ม�เรียบเรียงเพื่อเล่�เรื่องให้เข้�ใจ และมีเนื้อห�ที่น่�

สนใจนัน้เปน็สิง่สำ�คญั จงึทำ�ใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษ�

เรื่องจังหวะของก�รส่ือส�รในร�ยก�รโทรทัศน์

ประเภทเรยีลลติเีกมสโ์ชว ์ซึง่จะเป็นเรือ่งท่ีนำ�ไปสูก่�ร

ตอบปัญห�ว่�ลักษณะของจังหวะของก�รสื่อส�รใน

ร�ยก�รโทรทศัน์เป็นอย�่งไรและสือ่คว�มหม�ยอะไร

ปัญหานำาวิจัย

 1. จงัหวะของก�รสือ่ส�รในร�ยก�รโทรทศัน์

ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรรมีลักษณะอย่�งไร

 2. รูปแบบของจังหวะของก�รสื่อส�รสื่อ

คว�มหม�ยอะไรให้กับร�ยก�รโทรทัศน์ประเภท

เรียลลิตีเกมส์โชว์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อทร�บถึงลักษณะของจังหวะของก�ร

ส่ือส�รในร�ยก�รโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์

ที่คัดสรร

 2. เพ่ือทร�บถงึคว�มหม�ยทีเ่กดิจ�กจงัหวะ

ของก�รสือ่ส�รของโทรทัศนป์ระเภทเรยีลลติเีกมสโ์ชว์

ที่คัดสรร

ข้อสันนิษฐาน

 1. จังหวะของก�รส่ือส�รของร�ยก�ร

โทรทศันป์ระเภทเรยีลลติเีกมสโ์ชวท์ีค่ดัสรรมลีกัษณะ

เป็นก�รสลับจังหวะ ก�รเพิ่มจังหวะ ก�รเน้นจังหวะ 

ก�รแทรกจังหวะ ก�รเร่งจังหวะ และก�รซำ้�จังหวะ

 2. จงัหวะของก�รสือ่ส�รในร�ยก�รโทรทศัน์

ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ท่ีคัดสรร มีก�รสื่อคว�ม

หม�ยถึงก�รแข่งขัน คว�มรู้สึกของผู้เข้�แข่งขัน ก�ร

ให้คนดูมีส่วนร่วม และก�รทำ�ให้คนดูเข้�ใจในเนื้อห�

นิยามศัพท์

 1. จังหวะของก�รสื่อส�ร(Punctuation) 

หม�ยถึง รหัสในก�รเล่�เรื่องด้วยภ�พในร�ยก�ร

โทรทัศน์

 2. ร�ยก�รเรียลลิตีเกมส์โชว์ หม�ยถึง 

ร�ยก�รกึ่งเรียลลิตีที่มีก�รแข่งระหว่�งผู้เข้�แข่งขัน

จ�กท�งบ้�น ได้แก่ร�ยก�ร “Survivor”

 3. ภ�พ (Shot) หม�ยถึง ภ�พเคลื่อนไหวที่

ถ่�ยจ�กกล้องซ่ึงเร่ิมจ�กกดบันทึกจนถึงกดหยุด

บันทึก

 4. ก�รตัดต่อ (Editing) หม�ยถึง ก�รนำ�ภ�พ

เคล่ือนไหวม�เรียงกนัเพ่ือก�รสร้�งคว�มหม�ยใหเ้กดิ

ขึ้นหรือสร้�งให้เป็นเรื่องร�ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       เพือ่ให้ผูผ้ลติร�ยก�รโทรทศันไ์ดต้ระหนกัถงึ

คว�มสำ�คญัของจงัหวะของก�รสือ่ส�รในก�รเล�่เรือ่ง

และคว�มหม�ยที่ เกิดขึ้นของคนดูจ�กก�รได้ดู

ร�ยก�รโทรทัศน์ และเพ่ือให้ผู้ผลิตได้ผลิตร�ยก�รท่ี

มีคุณภ�พต่อไป

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ก�รศึกษ�เรื่อง จังหวะของก�รส่ือส�รใน

ร�ยก�รโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร 

ใช้แนวคิดและทฤษฎี ต�มข้อสันนิษฐ�น 2 ข้อของผู้

วิจัยดังต่อไปนี้

      ข้อสันนิษฐ�นข้อที่ 1 จังหวะของก�รสื่อส�ร

ของร�ยก�รโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัด

สรรมีลักษณะเป็นก�รสลับจังหวะ ก�รเพ่ิมจังหวะ 

ก�รเนน้จังหวะ ก�รแทรกจังหวะ ก�รเร่งจังหวะ และ

ก�รซำ้�จังหวะ

 ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของก�รตัดต่อในก�ร

วิเคร�ะห์ก�รตัดต่อในร�ยก�รโทรทัศน์ประเภทเรียล 

ลติเีกมสโ์ชวท์ีค่ดัสรร เพือ่ห�ลกัษณะก�รใชก้�รตดัตอ่

ในก�รสร�้งจงัหวะของก�รสือ่ส�ร โดยใชแ้นวคดิและ

ทฤษฏีเกี่ยวกับวิธีก�รตัดต่อจ�กหนังสือ “Film           

Editing: Great Cuts Every Filmmaker and 
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Movie Lover Must Know” เรียบเรียงโดย เกล 

แชนดเ์ลอร(์Gael Chandler) ทีก่ล�่วถึงวธิกี�รตดัตอ่

ในรปูแบบต�่งๆ เพ่ือใหภ้�พใหเ้ชือ่มกบัอกีภ�พโดยให้

มีคว�มต่อเนื่องของภ�พสองภ�พโดยมีวิธีก�รดังนี้

 ข้อสันนิษฐ�นข้อที่ 2 จังหวะของก�รสื่อส�ร

ในร�ยก�รโทรทศันป์ระเภทเรยีลลติเีกมสโ์ชวท่ี์คดัสรร 

มีก�รส่ือคว�มหม�ยถึงก�รแข่งขัน คว�มรู้สึกของผู้

เข้�แข่งขัน ก�รให้คนดูมีส่วนร่วม และก�รทำ�ให้คนดู

เข้�ใจในเนื้อห�

 ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญะวิทย� 

สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์รูปแบบขอร�ยก�รโทรทัศน์

ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร เพื่อวิเคร�ะห์

จังหวะของก�รสือ่ส�รทีเ่กดิขึน้ในร�ยก�ร โดยอ�้งถงึ 

Christian Metz (1931)  ที่ได้กล่�วถึงสัญญะวิทย�

ของภ�พยนตร์ ไว้ว่�โครงสร้�งท�งคว�มคิดของคนมี

ส่วนกำ�หนดก�รตัดต่อ ในก�รสร้�งภ�พยนตร์ เข�

สร้�งระบบที่เรียกว่� Grande Syntagmatique ขึ้น

เพื่อพย�ย�มอธิบ�ยกฎเกณฑ์ของก�รเลือกสรรหรือ

ก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์โดยอ�ศัยก�รเทียบเคียงกับ

โครงสร้�งประโยคท�งภ�ษ� 

       อย่�งไรก็ต�ม Arthur Asa Berger (1982) 

ได้กล่�วไว้ด้วยเรื่องของสัญญะของร�ยก�รโทรทัศน์

น้ันเกิดจ�กระบบของก�รผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับมุม

กลอ้งทีใ่ช ้ก�รเคลือ่นทีข่องกล้อง และเทคนคิของก�ร

ตัดต่อ ที่ทำ�ให้เกิดคว�มหม�ยข้ึน โดย Berger ให้

คว�มหม�ยของมุมกล้องต่�งๆไว้

 แนวคิดเกี่ยวกับ Redundancy และ              

Entropy (John Fiske, 1982) Redundancy คือ

คว�มแน่นอน ผู้รับส�รมีข้อมูลที่เพียงพอแล้วโดยไม่

จำ�เป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติม แต่ผู้รับส�รส�ม�รถรู้

ไดว้�่จะเกิดอะไรขึน้ สว่น Entropy มคีว�มหม�ยตรง

ข้�มกับ Redundancy คือคว�มไม่แน่นอน ผู้รับส�ร

ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณไ์ดว้�่จะเกดิอะไรขึน้ จึงต้องก�ร

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ลดคว�มไมแ่นน่อน ในสว่นนีผู้้วจัิย

จะนำ�ม�วิเคร�ะห์ในส่วนของเนื้อห�ของร�ยก�ร

โทรทัศน์ที่คัดสรรม�ศึกษ�

ระเบียบวิธีวิจัย 

แหล่งข้อมูล

 ผู้วิจัยศึกษ�จ�กร�ยก�รโทรทัศน์ประเภท

เรียลลิตีเกมส์โชว์ 4 เรื่องได้แก่ ร�ยก�ร 1.ร�ยก�ร 

Survivor ฤดูก�ลท่ี 29 2.ร�ยก�ร Master Chef 

London ฤดูก�ลที่ 10 3.ร�ยก�ร Amazing Race 

Asia ฤดูก�ลที่ 2 4.ร�ยก�ร The Face Thailand 

ฤดูก�ลที่ 1

 ร�ยก�รที่ผู้วิจัยได้คัดสรรม�เป็นร�ยก�ร

โทรทศันป์ระเภทเรยีลลติเีกมสโ์ชวท์ีม่คีว�มนยิมสงูใน

แตล่ะภมูปิระเทศทัว่โลก ไดแ้ก ่ประเทศสหรฐัอเมรกิ� 

ทวปียโุรป ทวีปเอเชยี และร�ยก�รในประเทศไทย โดย

ผู้วิจัยได้ด�วน์โหลดแหล่งข้อมูลม�จ�กแอปพลิเคชัน

(Application) ไอทูน (iTune) ทำ�ให้ส�ม�รถย้อนดู

ย้อนหลังได้โดยไม่มีโฆษณ�ม�ขั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วจัิยไดท้ำ�ก�รวจัิยเชงิคณุภ�พ ด้วยก�รเกบ็

ข้อมูลโดยก�รนำ�เทปร�ยก�รม�ตัดต่อเพ่ือแยก

โครงสร้�ง(Deconstruct) ออกม� เพื่อให้เห็นถึง

ลักษณะก�รตัดต่อและก�รเปลี่ยนแปลงในทุกๆภ�พ 

เพือ่วิเคร�ะหก์�รใชจ้งัหวะของก�รสือ่ส�รในร�ยก�ร

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลโดยก�รใช้

แนวคิดเรื่องก�รตัดต่อ (Editing) แนวคิดเรื่องสัญญะ

วิทย�(Semiology) และแนวคิดเรื่องก�รเล่�เรื่อง

(Narrative) เพื่อตอบปัญห�นำ�วิจัยที่ว่�ลักษณะของ

จังหวะของก�รสื่อส�รในร�ยก�รเรียลลิตี้เกมส์โชว์ที่

คดัสรรเปน็อย�่งไร และส่ือคว�มหม�ยอะไร โดยผู้วจัิย

ใช้วิธีก�รเขียนสรุปด้วยแบบจำ�ลองก�รเขียนโต้แย้ง

แสดงเหตุผลของทูลมิน
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ผลการวิจัย

ก�รแทรกจังหวะ

ภ�พที่ 1 ก�รแทรกจังหวะ 

ร�ยก�ร SURVIVOR ฤดูก�ลที่ 29

 เร่ิมจ�กภ�พท่ีท้ังคู่กำ�ลังสนทน�กันอยู่ โดย

ใช้ภ�พขน�ดกล�งเพื่อสื่อให้เห็นว่�ทั้งคู่กำ�ลังสนทน�

กัน จังหวะนี้ผู้ตัดต่อจึงตัดภ�พม�ที่คำ�สัมภ�ษณ์ของ 

Jeremy เพื่อให้ผู้ชมได้เข้�ใจคว�มรู้สึกของเข� ภ�พ

จึงตัดกลับไปที่ทั้งคู่กำ�ลังสนทน�กันอยู่

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ลักษณะก�รแทรกจังหวะ 

ผู้วิจัยส�ม�รถสรุปได้ว่ �ในก�รตัดต่อที่มีภ�พ

สมัภ�ษณ์แทรกเข�้ม�เพือ่สือ่ใหผู้ช้มเข�้ใจในคว�มคดิ

ของผู้เข้�แข่งขันและส�ม�รถติดต�มร�ยก�รได้ ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดก�รสื่อส�รในเรื่อง อัตตะของ

ก�รสือ่ส�ร (meta-language) และห�กเปรยีบเทยีบ

กับเครื่องหม�ยวรรคตอนในไวย�กรณ์ของภ�ษ�

อังกฤษส�ม�รถเปรียบได้กับเครื่องหม�ย ลูกนำ้� 

(Comma) สำ�หรับใช้ในก�รขย�ยคว�มหม�ยของคำ�

ในประโยค ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่�ก�รตัดต่อในรูปแบบ

ของก�รสัมภ�ษณ์ตัวละครในร�ยก�รเป็นก�รแทรก

จังหวะ 

ก�รเพิ่มจังหวะ

ภ�พที่ 2 ก�รเพิ่มจังหวะ 

ร�ยก�ร MASTER CHEF LONDON ฤดูก�ลที่ 10

 

 ภ�พจะเริม่ต้นจ�กภ�พท่ีJohn กำ�ลงัวจิ�รณ์

อ�ห�รของ Robert อยู่ โดยใช้ภ�พขน�ดกล�งเพื่อ

สื่อให้เห็นลักษณะของพิธีกรทั้งสองคน จังหวะนี้ภ�พ

จึงตัดม�ท่ีสีหน�้ของ Robert ท่ียงัยิม้แยม้ โดยใชภ้�พ

ขน�ดใกลเ้พือ่สือ่ถงึอ�รมณข์องผูเ้ข�้แขง่ขนั เมือ่ผูช้ม

เห็นจะเข้�ใจ Robert และรับรู้ได้ว่�เข�พอใจกับคำ�

ตอบที่ได้รับจ�กพิธีกร จังหวะนี้ภ�พจึงตัดไปที่ John 

กำ�ลังวิจ�รณ์อ�ห�รต่อ โดยใช้ภ�พขน�ดกล�ง

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ลักษณะก�รเพิ่มจังหวะ ผู้

วิจัยส�ม�รถสรุปได้ว่�ก�รตัดต่อในรูปแบบที่มีก�ร

สลับภ�พของผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นผู้สนทน�เข้�ม�นั้น

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ก � ร ตั ด ต่ อ ภ � พ 

Reaction(Chandler, 2004)ที่ได้กล่�วไว้ว่�ก�รตัด

ต่อแบบ Reaction เพื่อให้เห็นสีหน้�ของผู้ที่กำ�ลังรับ

ฟงัอยูแ่ละห�กเปรยีบเทยีบกบัเครือ่งหม�ยวรรคตอน

ในไวย�กรณข์องภ�ษ�องักฤษส�ม�รถเปรยีบเทยีบได้

กับเครื่องหม�ย วงเล็บ(Parenthesis) สำ�หรับก�ร

ขย�ยสิง่ท่ีอยูใ่นประโยค ผูว้จิยัจงึสรปุไดว้�่ก�รตดัตอ่
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ในรูปแบบของก�รสลับภ�พไปท่ีผู้กำ�ลังรับฟังอยู่เพื่อ

ให้เห็นสีหน้�นั้นเป็นก�รเพิ่มจังหวะ

การเน้นจังหวะ

ภ�พที่ 3 ก�รเน้นจังหวะ

ร�ยก�ร THE FACE THAILAND ฤดูก�ลที่ 1

 เริม่จ�กภ�พทีเ่พือ่น ๆ  ของทร�ยกำ�ลงัปลอบ

ทร�ยในห้องนำ้� โดยใช้ภ�พขน�ดกว้�งเพื่อให้เห็น

ลกัษณะท�่ท�งและสหีน�้ของเพือ่นของทร�ยทีก่ำ�ลงั

เป็นห่วง จังหวะนี้ภ�พจึงตัดไปที่ทร�ยออกม�จ�ก

ห้องน้ำ�กำ�ลังร้องไห้ โดยใช้ภ�พขน�ดใกล้เพื่อสื่อให้

เห็นสีหน้�ของทร�ยและใช้เทคนิคพิเศษที่ทำ�ให้ภ�พ

ช้�ลงเพื่อเน้นอ�รมณ์ที่เสียใจของทร�ย 

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ลักษณะก�รเน้นจังหวะ ผู้

วิจัยส�ม�รถสรุปได้ว่�ก�รตัดต่อโดยก�รใช้เทคนิค

พเิศษทีท่ำ�ใหภ้�พช�้ลงเพือ่เป็นก�รเนน้อ�รมณข์องผู้

เข้�แข่งขันโดยใช้เทคนิคพิเศษที่ทำ�ให้ภ�พดูช้�ลง 

(Slow Motion) (Chandler, 2004) เป็นแนวคิดก�ร

ตัดต่อที่ได้กล่�วไว้ว่�เป็นเทคนิคที่ทำ�ให้ ท่ีกำ�ลัง

เคลื่อนไหวอย่�งปกติอยู่นั้นช้�ลง ทำ�ให้คนดูรู้สึกดีใจ

ม�กขึ้นเมื่อจังหวะถูกปรับให้ช้�ลง ผู้วิจัยได้สรุปก�ร

ตัดต่อในรูปแบบนี้เป็นก�รเน้นจังหวะเพื่อสื่อให้คนดู

เห็นถึงอ�รมณ์ของผู้เข้�แข่งขัน 

การเร่งจังหวะ

 ก�รตัดต่อเริม่จ�กภ�พทีR่obert กำ�ลงัรดีแผ่

นพ�สต้�แล้วนำ�ม�ห่อใส้ โดยใช้ภ�พขน�ดกล�งเพื่อ

ให้เห็นก�รทำ�อ�ห�รของ Robert และก�รเร่งของ

พิธีกรในภ�พเดียวกัน จังหวะนี้ภ�พจะตัดไปที่สีหน้�

ของ Robert ในขณะทีก่ำ�ลังทำ�อ�ห�รอยู ่โดยใชภ้�พ

ขน�ดใกล้ม�กเพื่อสื่อให้เห็นสีหน้�และอ�รมณ์ของ 

Robert ทีก่ำ�ลงักงัวลว�่อ�ห�รของตนเองจะเสรจ็ต�ม

เวล�หรือไม่ จังหวะนี้ผู้ตัดต่อจึงตัดภ�พไปที่ Robert 

กำ�ลังจะต้มพ�สต้�ที่ห่อไส้แล้ว โดยใช้ภ�พขน�ดใกล้

เพือ่สือ่ถงึคว�มกดดนัทีก่ำ�ลงัประสบอยู ่จงัหวะนีภ้�พ

จึงตัดม�ที่สีหน้�ของพิธีกร John โดยใช้ภ�พขน�ด

ใกล้เพ่ือส่ือถึงอ�รมณ์ของเข�ที่กำ�ลังแสดงสีหน้�ถึง

คว�มกงัวลและไมม่ัน่ใจว�่ Robert จะทำ�เสรจ็ จังหวะ

นี้ภ�พจึงตัดม�ท่ี Robert กำ�ลังจัดจ�นอ�ห�รที่เค้�

ทำ�ไว้อยู่อย่�งเร่งรีบ โดยใช้ภ�พขน�ดใกล้เพ่ือสื่อให้

เห็นถึงคว�มกดดันและอ�รมณ์ของคว�มเร่งรีบใน

ตอนนั้น จ�กก�รวิเคร�ะห์ลักษณะก�รเร่งจังหวะ

ส�ม�รถสรุปได้ว่�เป็นก�รตัดข้�มเวล� เพื่อร่นเวล�

สำ�หรับก�รนำ�เสนอ สอดคล้องกับแนวคิดก�รตัดต่อ

ภ�พที่ 4 ก�รเร่งจังหวะ

ร�ยก�ร MASTER CHEF 

LONDON ฤดูก�ลที่ 10
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ของ Gale Chandler ที่กล่�วไว้ว่�ก�รตัดต่อเพื่อให้

เวล�ในภ�พยนตรส์ัน้กว�่ในเวล�ของคว�มเปน็จรงิคอื

ก�รตัดต่อแบบ Compressing Time(Chandler, 

2004)แสดงให้เห็นว่�ในร�ยก�รโทรทัศน์ผู้ส่งส�รไม่

จำ�เปน็ตอ้งสง่ส�รทัง้หมดกย็งัสือ่คว�มหม�ยผูร้บัส�ร

เข้�ใจคว�มหม�ยได้ผู้วิจัยจึงสรุปก�รตัดต่อแบบร่น

เวล�นี้ได้ว่�เป็นก�รเร่งจังหวะ

การสลับจังหวะ

 

 เริ่มจ�กก�รตัดภ�พม�ที่ทีม Edwin และ 

Monica กำ�ลังลงจ�กแท็กซี่ โดยใช้ภ�พขน�ดกว้�ง

เพ่ือให้เห็นลักษณะและท่�ท�งของผู้เข้�แข่งขัน 

จังหวะนี้ภ�พจึงตัดไปที่พิธีกรร�ยก�รที่ยืนรอผู้เข้�

แข่งขันที่เส้นชัย โดยใช้ภ�พขน�ดกว้�งเพื่อสื่อให้เห็น

ระยะท�งไปสูเ่สน้ชยันัน้ยงัอีกไกล จงัหวะนีภ้�พจงึตดั

ม�ทีT่erriและ Henry กำ�ลงัวิง่กนัอยู ่โดยใชภ้�พขน�ด

กว้�งเพ่ือส่ือให้เห็นท้ังคู่ยังอยู่ห่�งไกลจ�กเส้นชัย 

จังหวะนี้ภ�พจึงตัดม�ที่ Edwin และ Monica กำ�ลัง

วิ่งอยู่ โดยใช้ภ�พขน�ดกล�งเพื่อให้เห็นลักษณะ

คว�มเร่งรีบของทั้ งคู่  จังหวะนี้ภ�พจึงตัดไปที่  

Terriและ Henry ที่กำ�ลังวิ่งเช่นเดียวกัน โดยใช้ภ�พ

ขน�ดกว้�งเพื่อสื่อว่�พวกเข�อยู่ไกลจ�กเส้นชัย 

จงัหวะนีภ้�พจงึตดัม�ท่ีพธิกีรทีย่นืรออยูท่ี่เสน้ชยั โดย

ใชภ้�พขน�ดกล�งเพือ่สือ่ว�่ผูเ้ข�้แขง่ขนัทัง้สองทมีนัน้

ใกล้เข�้สูเ่ส้นชยั จังหวะนีภ้�พจึงตัดไปที ่Edwin และ 

Monica กำ�ลังวิ่งอยู่ โดยใช้ภ�พขน�ดไกลเพื่อสื่อให้

เห็นว่�ยังอยู่ไกลจ�กเส้น จังหวะนี้ภ�พจึงตัดกลับไป

ที่ทีมของ Henry และ Terri กำ�ลังวิ่งอยู่ โดยใช้ภ�พ

ขน�ดไกลเพ่ือเปรียบเทียบกับอีกทีมว่�ตอนนี้ท้ังสอง

ทีมมีคว�มใกล้เคียงที่จะถึงเส้นชัยก่อนเหมือนกัน 

จงัหวะนีภ้�พจึงตดัม�ทีพิ่ธกีรกำ�ลงัรออยูอ่กีรอบ โดย

ใช้ภ�พขน�ดกล�งแต่ถ่�ยผ่�นไหล่จ�กด้�นหลังเพ่ือ

ส่ือว่�พิธีกรนั้นกำ�ลังรอผู้เข้�แข่งขันอย่�งใจจดใจจ่อ 

จังหวะนี้ตัดภ�พไปที่ Edwin และ Monica กำ�ลังวิ่ง

อยู่ โดยใช้ภ�พระยะกว้�งเพื่อสื่อว่�ผู้เข้�แข่งขันท้ัง

สองคนในทีมนี้กำ�ลังจะถึงเส้นชัยแล้ว จังหวะนี้ภ�พ

จึงตัดม�ท่ีพิธกีรกำ�ลังยนืรออยู ่โดยใชภ้�พขน�ดกว�้ง

แลว้เดนิกลอ้งเดนิเข้�ห�เปน็มมุแทนส�ยต� จงัหวะนี้

ภ�พจึงตัดม�ที่ Terri และ Henry ม�ถึงเส้นชัยก่อน 

โดยใช้ภ�พขน�ดกล�งเพื่อสื่อให้เห็นถึงลักษณะ

ท่�ท�งของผู้เข้�แข่งขันที่กำ�ลังดีใจยังอยู่ในเกมต่อไป

 จ�กก�รวเิคร�ะหลั์กษณะก�รสลับจังหวะ ผู้

วิจัยส�ม�รถสรุปได้ว่�ก�รตัดต่อสลับไปม�ระหว่�งผู้

เข้�แข่งขันแต่ละคน เป็นก�รตัดต่อเพื่อสื่อถึงก�ร

แข่งขันระหว่�งผู้เข้�แข่งขัน ผู้วิจัยจึงสรุปก�รตัดต่อ

ในรูปแบบนี้ว่�ก�รสลับจังหวะ ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดก�รตัดต่อของ Gale Chandler ท่ีกล่�วไว้

ว่�ก�รตัดต่อแบบสองเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในเวล�

เดียวกันเรียกว่�ก�รตัดแบบคู่ขน�น (Parallel                  

Editing)(Chandler, 2004) 

การเปลี่ยนจังหวะ

 เริ่มจ�กภ�พที่ผู้เข้�แข่งขันพึ่งเล่นเกมล่�สุด

เสรจ็เรยีบร้อยและกำ�ลงัอ�่นโจทยจ์�กคำ�ใบ้ทีร่�ยก�ร

ได้เตรียมไว้ให้เพื่อเล่นในเกมต่อไป โดยใช้ภ�พขน�ด

กล�งเพือ่สือ่ใหเ้หน็สหีน�้ของผูเ้ข�้แขง่ขนัและ จงัหวะ

นีภ้�พจึงตดัม�ทีช่ว่งอธบิ�ยเกีย่วกบัเกมตอ่ไป โดยใช้

ภ�พขน�ดใกล้เพื่อสื่อให้ผู้ชมเห็นวิธีก�รเล่นอย่�ง 

จังหวะนี้ภ�พจึงตัดกลับม�ที่ผู้เข้�แข่งขันกำ�ลังวิ่งไป

เล่นเกมต่อไป โดยใช้ภ�พขน�ดกว้�งเพื่อให้เห็น

ลกัษณะท�่ท�งของผูเ้ข�้แขง่ขนัทีก่ำ�ลงัเรง่รบี จ�กก�ร

วิเคร�ะห์ลักษณะก�รเปลี่ยนจังหวะ ผู้วิจัยส�ม�รถ

สรปุไดว้�่ก�รเปลีย่นจงัหวะของก�รสือ่ส�รสอดคลอ้ง

กับแนวคิดก�รตัดต่อ Cut Away (Chandler) เพื่อ

ส่ือให้คนดูเข้�ก�รตัดต่อโดยเปลี่ยนฉ�กด้วยภ�พวิว

ทิวทัศน์ยังเป็นก�รทำ�ให้ก�รเล่�เรื่องน้ันมีคว�มไหล

ลื่น (Smooth) ไม่ให้รู้สึกสะดุดเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ

ก�รตดัตอ่ Cut Away (Chandler, 2004) ซึง่เปน็ก�ร

แทรกภ�พระหว่�งฉ�กเพื่อไม่ให้สะดุดสำ�หรับคนดู

และเปรียบเสมือนกับจุด full stop ในไวย�กรณ์ของ

ภ�ษ�อังกฤษทีแ่สดงให้เหน็ว�่เปน็จดุจบของประโยค

และกำ�ลังจะขึ้นประโยคใหม่ ผู้วิจัยจึงสรุปก�รตัดต่อ

เพื่อเปลี่ยนฉ�กนี้ว่� ก�รเปลี่ยนจังหวะ 

ภ�พที่ 6 ก�รเปลี่ยน

จังหวะ ร�ยก�ร 

AMAZING RACE ASIA 

ฤดูก�ลที่ 2

การซำ้าจังหวะ

ภ�พที่ 7 ก�รซำ้�จังหวะ 

ร�ยก�ร MASTER CHEF LONDON ฤดูก�ลที่ 10

 

 รูปแบบที่ใช้ในก�รตัดต่อเพื่อแนะนำ�ตัวของ

ผูเ้ข�้แขง่ขันทัง้ Sumeraและ Robert จะมคีว�มคล้�ย

กัน โดยที่จะให้มีก�รทำ�อ�ห�รแล้วตัดภ�พไปที่

สัมภ�ษณ ์ตัดกลับม�ตอนท่ีกำ�ลังทำ�อ�ห�รแล้วพธิกีร

ถ�มคำ�ถ�ม แล้วตัดกลับม�ทีผู้่เข�้แขง่ขนัตอบคำ�ถ�ม

จ�กก�รวิเคร�ะห์รูปแบบ ก�รจัดก�รจังหวะของก�ร

ส่ือส�รของผู้เข้�แขง่ขนัทัง้สองคนนีม้รูีปแบบท่ีเหมือน
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กัน (Redundancy) เพื่อสื่อส�รให้คนดูเข้�ใจถึงรูป

แบบของก�รแนะนำ�ตัวผู้เข้�แข่งขันในร�ยก�ร และ

เป็นก�รแสดงให้เห็นถึงคว�มเท่�เทียมของผู้เข้�

แข่งขันร�ยก�รแต่ละคนโดยที่ท�งร�ยก�รไม่ได้ให้

คว�มสำ�คัญกับผู้เข้�แข่งขันคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ 

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ลักษณะก�รซำ้�จังหวะ ผู้

วจิยัส�ม�รถสรปุไดว้�่จ�กก�ร จดัก�รจงัหวะของก�ร

สือ่ส�รของผูเ้ข�้แขง่ขันทัง้สองทีมนีม้รีปูแบบท่ีเหมอืน

กัน (Redundancy) เพื่อสื่อส�รให้คนดูเข้�ใจถึงรูป

แบบของก�รแนะนำ�ตัวผู้เข้�แข่งขันในร�ยก�ร และ

เป็นก�รแสดงให้เห็นถึงคว�มเท่�เทียมของผู้เข้�

แข่งขันร�ยก�รแต่ละคนโดยที่ท�งร�ยก�รไม่ได้ให้

คว�มสำ�คัญกับผู้เข�้แขง่ขนัคนใดคนหนึง่เปน็พเิศษ ผู้

วจิยัจึงสรปุไดว่้�ก�รตดัตอ่ในรปูแบบนีเ้ป็นก�รตดัต่อ

แบบซำ�้จงัหวะเพือ่สือ่ส�รใหค้นดเูข�้ใจถงึรปูแบบก�ร

แนะนำ�ผู้เข้�แข่งขันของร�ยก�ร

อภิปรายผลการวิจัย

 ก�รวิจัยเรื่องจังหวะของก�รส่ือส�รใน

ร�ยก�รโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้เกมส์โชว์ท่ีคัดสรร 

ทำ�ให้ผู้วิจัยเข้�ใจลักษณะของจังหวะของก�รสื่อส�ร

ทีเ่กิดขึน้ในร�ยก�รโทรทัศนป์ระเภทเรยีลลติีเ้กมสโ์ชว ์

และก�รสื่อคว�มหม�ยจ�กลักษณะจังหวะของก�ร

สื่อส�รต่�ง ๆ

 ผู้วิจัยได้ทำ�ก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ โดยอ�ศัย

กรอบแนวคดิทฤษฏดีงันี ้แนวคดิเรือ่งก�รตดัตอ่(Edit-

ing) แนวคิดเร่ืองสัญญะวิทย� (Semiology) และ

แนวคิดเรื่องก�รเล่�เร่ือง(Narrative) โดยผู้วิจัยได้

ทำ�ก�รเก็บข้อมูลจ�กร�ยก�รโทรทัศน์ประเภท

เรยีลลติีเ้กมสโ์ชว ์Survivor ฤดกู�ลที ่29 จ�กก�รวจัิย

ผลออกม�ดังนี้ 

 ลักษณะจังหวะของก�รสื่อส�รในร�ยก�ร

โทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้เกมส์โชว์ Survivor ฤดูก�ล

ที่ 29 มี 7 ลักษณะได้แก่ ก�รเพิ่มจังหวะ เป็นก�รตัด

ภ�พทีอ่ยูใ่นเวล�เดยีวกันม�เรยีงตอ่กนั ก�รเร่งจังหวะ 

เป็นก�รตัดต่อข้�มช่วงเวล�ท่ีไม่สำ�คัญออกเพื่อทำ�ให้

เรือ่งร�วกระชับม�กขึน้ ก�รแทรกจงัหวะ เปน็ก�รตดั

ต่อภ�พคำ�สัมภ�ษณ์ของตัวละครเข้�ม�แทรกใน

ระหว่�งก�รถ่�ยทำ� ก�รสลับจังหวะ เป็นก�รตัดต่อ

สลับระหว่�งทีมผู้เข้�แข่งขันไปม� ก�รซำ้�จังหวะ 

เปน็ก�รตดัตอ่โดยใชร้ปูแบบก�รเล�่เรือ่งซำ�้ๆ ก�รเนน้

จังหวะ เป็นก�รใส่เทคนิคพิเศษกับภ�พเน้นคว�ม

สำ�คญัของภ�พ และก�รเปลีย่นจงัหวะ เปน็ก�รตดัตอ่

เปลีย่นจ�กฉ�กหนึง่ไปยงัอกีฉ�กหนึง่โดยมกี�รแทรก

ภ�พระหว่�งก�รเปลี่ยนฉ�ก

 ลกัษณะจงัหวะของก�รสือ่ส�รทัง้ 7 ลกัษณะ

ที่ผู้วิจัยได้วิเคร�ะห์ม�นั้นส�ม�รถสื่อคว�มหม�ยได้

ดังนี้ ก�รเพิ่มจังหวะ เพื่อสื่อคว�มหม�ยให้คนดูรู้ถึง

คว�มรู้สึกของผู้ เข้�แข่งขันคนอื่นๆที่อยู่ ในเวล�

เดียวกันนั้น ก�รเร่งจังหวะ เพื่อสื่อคว�มหม�ยให้คน

ดรููส้กึถงึคว�มตืน่เตน้และคว�มเรง่รบีของผูเ้ข�้แขง่ขนั 

ก�รแทรกจังหวะ เพื่อสื่อคว�มหม�ยให้คนดูได้รู้

เนือ้ห�ทีอ่ยูน่อกเหนอืจ�กก�รแข่งขนัซ่ึงเปน็อตัตของ

ก�รสือ่ส�ร ทำ�ใหผู้ช้มเข�้ใจเนือ้ห�ร�ยก�รม�กยิง่ขึน้ 

ก�รสลับจังหวะ เพื่อสื่อคว�มหม�ยให้คนดูรู้ว่�กำ�ลัง

มกี�รแขง่ขนักนัอยู ่ก�รซำ�้จงัหวะ เพือ่สือ่คว�มหม�ย

ให้คนดูเข้�ใจในรูปแบบของร�ยก�รท่ีนำ�เสนอซำ้� ๆ 

(Redundancy) ก�รเน้นจังหวะ เพื่อสื่อคว�มหม�ย

ให้คนดูเข้�ใจถึงอ�รมณ์ของผู้เข้�แข่งขันในขณะนั้น 

ก�รเปลี่ยนจังหวะ เพื่อสื่อคว�มหม�ยให้คนดูรู้ว่�

กำ�ลังจะมีก�รเปลี่ยนฉ�ก

จ�กทีส่รปุม�ผูวิ้จยัส�ม�รถสร�้งออกม�เปน็ต�ร�งได้

ดังนี้
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ตารางสรุปผลการวิจัย

ลักษณะของจังหวะ วิธีการ สื่อความหมาย

1. ก�รเพิ่มจังหวะ เพิ่ มภ�พ ท่ี อยู่ ใ นสถ�นก�รณ์

เดียวกันและเวล�เดียวกัน

อ�รมณ์ของตัวละคร

2. ก�รเร่งจังหวะ ล่นเวล�จ�กเวล�ที่เกิดขึ้นจริง เวล� / คว�มรีบร้อน

3. ก�รแทรกจังหวะ แทรกภ�พที่นอกเหนือจ�กสิ่งที่

กำ�ลังเกิดขึ้นอยู่

อัตตะของก�รสื่อส�ร

4. ก�รสลับจังหวะ ตดัต่อสลบั 2 เหตุก�รณข์ึน้ไป ทีเ่กิด

ขึ้นในเวล�เดียวกัน

ก�รแข่งขัน

5. ก�รซำ้�จังหวะ ก�รตัดต่อโดยก�รจัดก�รจังหวะใน

รูปแบบเดิม

รูปแบบร�ยก�ร

6. ก�รเน้นจังหวะ ก�รทำ�ให้ภ�พช้�ลงหรือตัดซำ้�ใน

ภ�พเดิมหล�ย ๆ ครั้ง

อ�รมณ์ของตัวละคร

7. ก�รเปลี่ยนจังหวะ ก�รเปลีย่นชว่งหรอืฉ�กของร�ยก�ร จบ และเริ่มต้นใหม่

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

จ�ก�รทีผู่ว้จิยัไดท้ำ�ก�รศกึษ�วเิคร�ะห์เรือ่ง “จงัหวะ

ของก�รสื่อส�รในร�ยก�รโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้

เกมส์โชวที์ค่ดัสรร” ในครัง้นี ้ผูว้จิยัของเสนอแนะก�ร

วิจัยในครั้งต่อไป ควรมีก�รก�รวิเคร�ะห์ร�ยก�ร

โทรทัศน์ที่หล�กหล�ยประเภทม�กกว่�นี้ เพื่อให้เห็น

ถึงคว�มแตกต่�งลักษณะของจังหวะของก�รสื่อส�ร

ในร�ยก�รโทรทัศน์อย่�งชัดเจน และทั้งยังทำ�ให้เห็น

ก�รสื่อคว�มหม�ยของจังหวะของก�รสื่อส�รในรูป

แบบต่�งๆ
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