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บทที่ 1
บทนำ
1. ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
การสื่ อสารด้วยภาพเป็ นกระบวนการที่มีพฒั นาการอย่างไม่หยุดนิ่ ง เริ่ มตั้งแต่ภาพเขียนที่
ปรากฏบนผนังถ้ าในยุคดึ กดาบรรพ์มาจนถึงยุคปั จจุบนั ที่มีการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่ อสารด้วย
ภาพ แสดงว่ามนุษย์มีความจาเป็ นที่ตอ้ งทาการสื่ อสารเพื่อตอบสนองความต้องการในการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคม ในการสื่ อสารด้วยภาพมี วตั ถุ ประสงค์สาคัญ คือ การเข้าใจความหมายร่ วมกัน (Rudolf,
1969)
ภาพเป็ นสื่ อที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสารได้รวดเร็ วที่สุด แม้
บุคคลต่างชาติต่างภาษาสามารถรับรู ้ร่วมกันได้จากภาพที่ได้เห็น เพราะภาพถือเป็ นภาษาสากลที่มี
ผลต่อการรับรู ้และทาให้คนจดจาได้มากที่สุด สาหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เราใช้ภาพเป็ นสื่ อ
หลักในการสื่ อสารให้เข้าถึงวัตถุประสงค์ของผูส้ ่ งสาร ซึ่ งสิ่ งที่น่าสนใจในการใช้ภาพเพื่อสื่ อสารใน
รายการโทรทัศน์คือจังหวะของการใช้ภาพในการสื่ อสาร
จังหวะของการสื่ อสาร (Punctuation) เป็ นการสร้างความหมายโดยการใช้การสลับภาพจาก
การตัดต่อเพื่อการสื่ อสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร แต่เนื่ องจากยังไม่มีการศึกษามาก่อน ผูว้ ิจยั จึง
ใช้การเปรี ยบเทียบกับเครื่ องหมายวรรคตอน (Punctuation Marks) ในไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ
กับจังหวะการสลับภาพในรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบในการสร้างความหมาย
ของจังหวะของการสื่ อสาร และผูว้ ิจยั เลื อกที่จะศึกษาจังหวะของการสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้นในรายการ
โทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ เพื่อศึกษาลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นจากการตัดต่อ
โรล็องค์ บาร์ ตส์ (Roland Bathes) ได้กล่าวไว้ในเรื่ องของการกากับความหมายไว้วา่ การ
กากับความหมายมี เป็ นระดับ ตั้งแต่ความหมายตรง(Denotation) ความหมายแฝง(Connotation)
ความหมายเชิ งมายาคติ (Myth) และการกากับความหมายด้วยตัวหนังสื อ(Anchorage) นอกจากที่
กล่าวมาแล้วผูว้ ิจยั เห็นว่าการกากับความหมายอีกเรื่ องหนึ่ งที่เกิดขึ้นในรายการโทรทัศน์คือ จังหวะ
ของการสื่ อสาร(Punctuation) ผูว้ ิจยั จึงสนใจเรื่ องจังหวะของการสื่ อสาร ซึ่ งจังหวะของการสื่ อสาร
สามารถเป็ นตัวกากับความหมายในเรื่ องของอารมณ์ของตัวสารที่ผทู ้ าการสื่ อสารกาลังสื่ อสารกันอยู่
ในการแปลความหมายของคาว่า พังค์ชูเอชัน่ (Punctuation) ในภาษาไทยมีเฉพาะเรื่ องของ
ภาษาที่แปลว่า เครื่ องหมายวรรคตอน หมายถึ งเครื่ องหมายวรรคตอนต่างๆ สาหรับใช้ในการเขียน
(พจนาณุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2542) ซึ่ งผูว้ ิจ ัย ได้น ามาประยุก ต์โ ดยใช้แ นวคิ ด
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เครื่ องหมายวรรคตอนให้เข้ากับเรื่ องที่ผวู ้ ิจยั กาลังศึกษา เนื่ องจากผูว้ ิจยั กาลังใช้คาว่า พังค์ชูเอชั่น
(Punctuation) ในเรื่ องของการสื่ อสาร ผูว้ ิจยั จึงให้คาจากัดความคาว่า พังค์ชูเอชั่น(Punctuation)
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้วา่ “จังหวะของการสื่ อสาร”
จังหวะของการสื่ อสาร(Punctuation) มี การศึกษาครั้งแรกโดย พอลล์ วัทซ์ลาวิกค์ (Paul
Watzlawick) (1921) นักจิตวิทยา นักทฤษฎี การสื่ อสาร ลูกครึ่ งอเมริ กนั -ออสเตรี ย ที่กล่าวไว้ดว้ ย
เรื่ องเกี่ยวกับ มุมมองเชิ งสัมพันธ์(Interactional View) โดยมีขอ้ สันนิษฐาน 5 ข้อ ว่าด้วยเรื่ องของ
การสื่ อสาร หนึ่ งในห้าเรื่ องเกี่ ยวกับจังหวะของการสื่ อสาร โดย พอลล์ วัทซ์ลาวิกค์ ได้ให้คาจากัด
ความไว้ว่า การให้จงั หวะของการสื่ อสารหมายถึ ง การตีความการสื่ อสารของเรื่ องนั้นๆที่สื่อสาร
ต่อเนื่ องไปเรื่ อยๆ โดยแสดงเครื่ องหมายว่าเรื่ องๆ หนึ่ งเกิ ดขึ้ นเพราะสาเหตุจากเรื่ องก่ อนหน้านี้
กล่าวคือ เมื่อเรื่ องหนึ่ งเกิ ดขึ้นมา อีกเรื่ องหนึ่ งก็จะเกิดตามมา ซึ่ งจากการศึกษาของ พอลล์ วัทซ์ลา
วิกค์ ได้ยกตัวอย่างของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ ง ซึ่ งภรรยามีอาการเศร้าโศก ส่ วนสามีมีความรู ้สึกผิด จะ
สรุ ปได้อย่างไรว่า ภรรยาเศร้าเพราะสามีรู้สึกผิด หรื อ สามีรู้สึกผิดเพราะภรรยาเศร้าพอลล์ วัทซ์ลา
วิกค์ได้วเิ คราะห์โดยใช้ แนวคิดของ การวิเคราะห์บทสนทนา (Conversation Analysis)
ตัวอย่างของจังหวะของการสื่ อสารที่เราสามารถพบได้ในชี วิตประจาวันเช่ น การสื่ อสาร
ระหว่างหมอกับคนไข้ ซึ่ งหมอจะมีการสอบถามเกี่ยวกับอาการของคนไข้ และเว้นจังหวะให้คนไข้
ได้พูดตอบกลับเกี่ยวกับอาการที่เป็ นอยู่ หรื อหมอไม่พูดอะไรเพื่อเค้นเอาความจริ งจากคนไข้ หมอ
จึงวินิจฉัยโรคและบอกถึงสาเหตุและอาการที่คนไข้กาลังป่ วย การสื่ อสารนี้ เป็ นการสื่ อสารที่มีการ
โต้ตอบระหว่างผูท้ าการสื่ อสาร (Communicants) ซึ่ งมีจงั หวะของการสื่ อสารอยู่ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ
สันนิษฐานของ Watzlawick ที่กล่าวไว้
นอกจากจังหวะของการสื่ อสารที่วิเคราะห์ด้วยบทสนทนาแล้ว ยังมีการวิเคราะห์จงั หวะ
ของการสื่ อสารในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวในสื่ อภาพยนตร์ ซึ่ ง Christian Metz นักสัญญะวิทยา
ทางภาพยนตร์ ได้นิยาม จังหวะของการสื่ อสาร(Punctuation) ไว้ว่า เป็ นจังหวะของการสื่ อสารที่
เกิดขึ้นจากการนาภาพที่มีเนื้อหาหรื อลักษณะที่แตกต่างกัน (Contrast) มาเรี ยงต่อกันเพื่อจุดประสงค์
ใดๆก็ตามนัน่ ถื อว่าทาให้เกิ ดจังหวะของการสื่ อสาร ซึ่ ง Christian Metz ได้เน้นเฉพาะจังหวะของ
การสื่ อสารในส่ วนของเนื้อหาของภาพเคลื่อนไหว จากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่ง แต่ยงั ไม่ได้กล่าวถึง
จังหวะของการสื่ อสารของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นระหว่างผูส้ ่ งสารคือภาพที่อยูใ่ นจอ และผูร้ ับสารคือ
ผูช้ ม จึงทาให้ผวู ้ ิจยั ได้สนใจศึกษาต่อไปว่าจังหวะของการสื่ อสารด้วยภาพเคลื่อนไหวระหว่างผูร้ ับ
สารและผูส้ ่ งสารนั้นเป็ นอย่างไร และการจัดการตัวสารแบบไหนที่ทาให้ผรู ้ ับสารสามารถสะท้อน
อารมณ์ ที่ ผูส้ ่ งสารก าลัง สื่ ออยู่ อย่า งไรก็ ตามในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ ก ษาจากรายการ
โทรทัศน์เพราะเป็ นกรณี ศึกษาที่ผวู้ จิ ยั มีความถนัด และมีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์

3

จังหวะของการสื่ อสาร นั้นมีความสาคัญสาหรับการตัดต่อในรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะ
รายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ที่คดั สรรมาศึกษาเป็ นรายการที่มีการบันทึกเทปเอาไว้แล้ว
นามาตัดต่อทีหลัง ซึ่ งทาให้การตัดต่อเนื้ อหารายการนั้นต้องมาการบีบเวลา (Compressing Time)
เพื่อให้สามารถออกอากาศทางทีวีได้ในเวลาที่กาหนด เพราะฉะนั้นต้องมีการคัดเลือกช็อต(Shot)
ฉาก(Scene) และลาดับ(Sequence) เพื่อให้เนื้ อหามีความกระชับและยังสามารถที่จะเล่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งหมดเอาไว้ได้ ในการเลือก(Selection) และการผสมเรี ยบเรี ยงภาพ(Syntagmatic) ซึ่ งการ
เลือกใช้ภาพแต่ละภาพในรายการโทรทัศน์คือการเลือกใช้จงั หวะในการสื่ อสารของผูส้ ่ งสารไปยัง
ผูร้ ับสาร
รายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์เป็ นรายการที่ได้รับความนิ ยมในประเทศต่างๆ
ทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทย โดยที่ (Huff, 2006) กล่าวไว้ว่าเหตุผลที่ทาให้รายการเรี ยลลิตีเกมโชว์
ได้รับความนิ ยมเพราะความสมจริ งของสถานการณ์ที่ผชู ้ มไม่สามารถคาดเดาได้(Entrophy) ทาให้
ผูช้ มติดตามซึ่ งต่างจากรายการประเภทละครที่คนดูสามารถรู ้ ได้ว่าใครเป็ นตัวดี (Protagonist) และ
ใครเป็ นตัวร้าย(Antagonist) ซึ่ งทาให้คนดูคาดเดาได้ว่าตอนจบตัวดี ตอ้ งเป็ นผูช้ นะตัวร้ าย แต่ใน
รายการเรี ยลลิตี ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนมีโอกาสเป็ นผูช้ นะเท่ากัน อีกประการที่ทาให้รายการเรี ยลลิตี
ได้รับความนิ ยม คือความสมจริ งที่เป็ นสิ่ งดึ งดูดผูช้ มให้เกิดการติดตาม ถึ งแม้บางรายการได้มีการ
สมมติเหตุการณ์ ข้ ึนหรื อมีการเขียนบทไว้แล้ว ดังนั้นเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการเลื อกศึกษา
จังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์
รายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์มีลกั ษณะการถ่ ายทาที่ซับซ้อน บางรายการใช้
กล้องมากกว่า 20 ตัวในการถ่ายทา รวมภาพดิบ (footage) ที่ถ่ายทากว่า 300 ชัว่ โมง แล้วนามาตัดต่อ
เพื่อให้เหลือแค่ 45 นาทีสาหรับออกอากาศจริ ง (Simon, 2005) รายการเรี ยลลิ ตีน้ นั เปรี ยบผูร้ ับชม
เป็ นบุคคลที่สาม ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการแอบจ้องมองดู (Voyeurism) คอยสอดส่ องและติดตามว่าใคร
ทาอะไร ทะเลาะกัน แข่งขันกัน หรื อแม้กระทัง่ การวิจารณ์งานจากคณะกรรมการที่ดูรุนแรง ทาให้
ผูร้ ับชมชื่นชอบรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ (Simon, 2005) ที่ได้รับชมตัวละครที่ได้
แสดงความเป็ นตัวเอง ในการเผชิ ญกับสถานการณ์ต่างๆ เพราะตัวละครนั้นได้คดั สรรมาจากบุคคล
ทัว่ ไปที่ไม่ใช่นกั แสดงมืออาชีพ
การดาเนิ นรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์จะมีการสื่ อสารระหว่างผูเ้ ข้าแข่งขัน
กันเอง และผูด้ าเนิ นรายการ (Host) ในขณะเดี ยวกันรายการโทรทัศน์กาลังทาการสื่ อสารกับผูช้ ม
เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการสร้างจังหวะของการสื่ อสารในรายการไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั บทสนทนาของ
ตัวละครในโทรทัศน์เท่านั้น แต่จาเป็ นต้องสร้างจังหวะของการสื่ อสารระหว่างผูช้ มด้วย เพื่อให้ผชู ้ ม
ได้มีอารมณ์ ร่วมไปกับรายการ จังหวะของการสื่ อสารจึงมีความจาเป็ นอย่างมากสาหรับการตัดต่อ
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ในรายการประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ นอกจากบทสนทนาของผูเ้ ข้าแข่งขัน และการตัดต่อของเนื้ อหา
ของรายการแล้ว เรื่ องของเวลายังมีความสาคัญในการจัดการจังหวะของการสื่ อสารด้วยเช่นกัน การ
ตัด ต่ อ สลับ ภาพไปมาแบบรวดเร็ ว เป็ นลัก ษณะการตัด ต่ อ ของรายการโทรทัศ น์ เ กื อ บจะทุ ก
ประเภท จนกลายเป็ นจารี ตของการตัดต่อรายการโทรทัศน์ อัตราการตัดต่อโดยเฉลี่ ยมีความยาว
เพียง 2 ถึง 3 วินาทีต่อภาพ (O'Donnell, 2007) และจากการถ่ายทาที่ใช้จานวนกล้องมาก ทาให้
จานวนของภาพดิบที่จะนามาใช้มีจานวนมาก จึงทาให้การตัดสิ นใจของผูท้ าการตัดต่อที่จะเลื อก
ภาพแต่ละภาพมาเรี ยบเรี ยงเพื่อเล่าเรื่ องให้เข้าใจ และมีเนื้ อหาที่น่าสนใจนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญ จึงทาให้
ผูว้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาเรื่ องจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์
จากที่ ก ล่ า วมารายการประเภทเรี ย ลลิ ตีเกมโชว์มี ค วามซับซ้อนในการผลิ ต และมี ก าร
เลื อกใช้จงั หวะของการสื่ อสารผ่านภาพที่ นาเสนอในรายการที่ น่าจะนามาศึกษา จึงเป็ นที่มาของ
การศึก ษาจัง หวะของการสื่ อสารในรายการประเภทเรี ย ลลิ ตี เกมโชว์ มุ่ง เน้นที่ จะศึ ก ษาลัก ษณะ
จัง หวะของการสื่ อสารจากกรณี ศึ กษาทั้ง สี่ รายการที่ คดั สรรจากผูผ้ ลิ ตต่ างภู มิภาค เพื่ อทราบถึ ง
ลัก ษณะจัง หวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ ป ระเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์ ว่าเหมื อนกันหรื อ
ต่างกันอย่างไรในแต่ละภูมิภาค ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้
ปัญหำนำวิจัย
1. จังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยมมีลกั ษณะ
อย่างไร
2. ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยมมี
ความเหมือนกันอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อทราบถึงลักษณะของจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกม
โชว์ยอดนิยม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกม
โชว์ยอดนิยม
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ข้ อสั นนิษฐำน (Prepositions)
1. จังหวะของการสื่ อสารของรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยมมีลกั ษณะ
ที่สามารถเทียบเคียงได้กบั เครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ
2. ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยมมี
ความเหมือนกัน
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ จะศึ ก ษาจากเนื้ อ หาของรายการที่ มี ก ารออกอากาศแล้ว เป็ นรายการ
ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ (Reality Game Show) เพื่อเปรี ยบเทียบจังหวะของการสื่ อสารของรายการ
โทรทัศน์ในแต่ภูมิภาค ผูว้ จิ ยั จึงคัดเลือกรายการมาศึกษาจาก 4 ภูมิภาคได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และประเทศไทย ซึ่งมี 4 รายการได้แก่
1.รายการ “Survivor" ฤดูการที่ 29 ตอนที่ 1 ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
2.รายการ “Master Chef London” ฤดูการที่ 10 ตอนที่ 1 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2557
3.รายการ “Amazing Race Asia” ฤดูการที่ 2 ตอนที่ 1 ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2550
4.รายการ “The Face Thailand” ฤดูการที่ 1 ตอนที่ 2 ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557

นิยำมศัพท์
1.จังหวะของการสื่ อสาร (Punctuation) หมายถึง จังหวะของการเลือกใช้ภาพในการตัดต่อ
ผ่า นรายการโทรทัศ น์ที่ ค ดั สรรเพื่ อสื่ อสารไปยังผูร้ ั บสาร เป็ นตัวรหัสในการจัดการเนื้ อหาของ
รายการโทรทัศน์ซ่ ึ งทาให้เกิดความหมายต่อผูช้ ม
2.รายการเรี ยลลิ ตีเกมโชว์ที่ เป็ นยอดนิ ยม (Popular Television Reality Game Show)
หมายถึง รายการโทรทัศน์ที่ผูว้ ิจยั นามาศึกษาได้แก่ รายการ Survivor ฤดูการที่ 29 รายการ Master
Chef London ฤดูกาลที่ 10 รายการ Amazing Race Asia ฤดูกาลที่ 2 และ รายการ The Face
Thailand ฤดูกาลที่ 1
3.การตัดต่อ (Editing) หมายถึง การนาภาพเคลื่อนไหวมาเรี ยงกันเพื่อการสร้างความหมาย
ให้เกิดขึ้นหรื อสร้างให้เป็ นเรื่ องราว
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4.ภาพ (Shot) หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายจากกล้องซึ่ งเริ่ มจากกดบันทึกจนถึงกดหยุด
บันทึก
5. ตอน (Episode) หมายถึง เหตุการณ์ ที่มีการดาเนิ นเรื่ องตั้งแต่ตน้ จนจบโดยการรวมกัน
หลายๆช่วง(Scenes) ของรายการ
6. ช่วง (Scene) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่ วนหนึ่ งของรายการโดยการรวมกันของการ
กระทา(Actions) หลายๆการกระทารวมกัน
7. การกระทา (Action) หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตัวละครในรายการ
8. ผูช้ ม (Audience) หมายถึง ผูร้ ับสารจากสื่ อโทรทัศน์รายการประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ที่คดั
สรร
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
เพื่อให้ผผู้ ลิตรายการโทรทัศน์ได้ตระหนักถึงความสาคัญของจังหวะของการสื่ อสารในการ
จัดการเนื้ อหาของรายการจาการเรี ยบเรี ยงด้วยการตัดต่อและความหมายที่เกิ ดขึ้นของผูช้ มจากการ
ได้ดูรายการโทรทัศ น์ และเพื่ อให้ผูผ้ ลิ ตสามารถจัดวางจังหวะของการสื่ อ สารในการนาเสนอ
รายการในความหมายที่ตอ้ งการสื่ อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งความนิยม

