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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์การตัดต่อรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์ รวม 4 รายการคือ (1)
รายการ Survivor (2) รายการ Materchef London (3) รายการ Amazing Race Asia และ (4) รายการ
The Face Thailand โดยทาการศึกษาลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นตามลาดับดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ รายการ Survivor ฤดูกาลที่ 29 ตอนที่ 1
รายการ Survivor เป็ นรายการเรี ยลลิตีเกมโชว์ที่มีกฎกติกาการแข่งขันโดยใช้ผเู ้ ข้าแข่งขัน
ที่มาจากต่างสาขาอาชีพ แล้วมารวมกันอยูใ่ นเกาะเดียวกันโดยผูเ้ ข้าแข่งขันต้องสร้างที่พกั เอง จุดไฟ
และหาอาหารกิ นเอง โดยรายการจะแบ่งผูเ้ ข้าแข่งขันออกเป็ น 2 ทีมและจัดสถานที่ให้อยู่ห่างกัน
ออกไป ทั้ง 2 ทีมจะต้องทาการแข่งขันกันเพื่อที่จะชิ งเทวรู ปเพื่อจะทาให้ทีมของตนรอดพ้นจากการ
ต้องโหวตเพื่อนออก ส่ วนทีมที่แพ้จะต้องปรึ กษาหารื อกันเพื่อที่โหวตคนในทีมออก จนจบเกมจะ
เหลือผูเ้ ข้าแข่งขันที่ชนะแต่เพียงผูเ้ ดียว และจะได้เงินรางวัลเป็ นมูลค่า 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
การชนะในรายการ Survivor ขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ตอ้ งพยายามพาทีมตนเองให้ชนะการ
แข่งขันในเกมที่รายการจัดให้ และจะต้องใช้ความสามารถในการโน้มน้าวชักจูงผูเ้ ข้าแข่งขันในทีม
เดียวกันให้โหวตคนใดคนหนึ่งในทีมออกจากการแข่งขัน ซึ่งตอนของรายการที่ผวู้ จิ ยั นามาวิเคราะห์
เป็ นตอนแรกของฤดูกาล โดยแบ่งผูเ้ ข้าแข่งขันออกเป็ น 2 ทีม ได้แก่ทีมโคโยปา (Coyopa) และทีมฮุ
นาห์ปุ (Hunapu) ซึ่งมีผเู ้ ข้าแข่งขันรวม 18 คน (ทีมละ 9 คน) และพิธีกร 1 คน

ภาพที่ 4.1 Jeff Probst พิธีกรรายการ Survivor
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ผูเ้ ข้าแข่งขันทีมโคโยปา ในรายการ Survivor ฤดูกาลที่ 29 ตอนที่ 1 มี สมาชิ กรวม 9 คน
ประกอบไปด้วย (1) Jaclyn Schultz (2) Val Collins (3)Josh Canfield (4) Alec Christy (5) John
Rocker (6) Wes Nale (7) Baylor Wilson (8) Nadiya Anderson และ (9) Dale Wentworth

Jaclyn Schultz

Val Collins

Josh Canfield

Alec Christy

John Rocker

Wes Nale

Baylor Wilson

Nadiya Anderson

Dale Wentworth

ภาพที่ 4.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันรายการ Survivor ฤดูกาลที่ 29 ตอนที่ 1 (ทีมโคโยปา)

20

ผูเ้ ข้า แข่ งขันที ม ฮุ นาห์ ปุ ใ นรายการ Survivor ฤดู ก าลที่ 29 ตอนที่ 1 มี ส มาชิ กรวม 9 คน
ประกอบไปด้วย (1) Jon Misch (2) Julie McGee (3) Missy Payne (4) Drew Christy (5) Kelley
Wentworth (6) Reed Kelly (7) Jeremy Collins (8) Natalie Anderson และ (9)Keith Nale

Jon Misch

Julie McGee

Missy Payne

Drew Christy

Kelley Wentworth

Reed Kelly

Jeremy Collins
Natalie Anderson
Keith Nale
ภาพที่ 4.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันรายการ Survivor ฤดูกาลที่ 29 ตอนที่ 1 (ทีมฮุนาห์ปุ)
ผูว้ ิจยั ได้เรี ยงลาดับเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์ จงั หวะของการสื่ อสารในรายการ สาหรับการ
ลาดับเหตุการณ์น้ ี ผูว้ ิจยั วิเคราะห์หาลักษณะจังหวะของการสื่ อสารโดยเปรี ยบเทียบกับเครื่ องหมาย
วรรคตอนของภาษาอังกฤษ ซึ่ งรายการ Survivor ฤดูกาลที่ 29 ตอนที่ 1 มีท้ งั หมด 14 ช่วงรายการมี
เนื้อหารายการตามลาดับดังนี้
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4.1.1 ช่ วงที่ 1 การแนะนาผู้เข้ าแข่ งขัน
ในช่ วงนี้ เป็ นช่ วงแรก เป็ นช่ วงของการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันในภาพที่ 4.4 เนื้ อหามีการเล่ า
เรื่ องโดยใช้ภาพ(Shot) แบบผสมผสานระหว่างภาพการก่อกองไฟของผูเ้ ข้าแข่งขัน ภาพจากช่วงของ
การแข่งขัน และภาพสัมภาษณ์ผเู ้ ข้าแข่งขัน ซึ่ งแต่ละภาพจะประกอบไปด้วยเสี ยงบรรยาย และเสี ยง
ของผูเ้ ข้าแข่งขันเอง นอกจากนั้นในภาพสัมภาษณ์ยงั ใช้ตวั หนังสื อในการกากับเช่นกัน

ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์รายการ Survivor ในช่วงที่ 1 การแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขัน
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR01)

22

เนื้อหาหลักของช่วงนี้เป็ นภาพที่ผเู ้ ข้าแข่งขันได้รับภารกิจให้ช่วยกันก่อกองไฟ โดยในภาพ
ผูเ้ ข้าแข่งขันเสื้ อสี เหลือคือ Alec และ ผูเ้ ข้าแข่งขันเสื้ อสี เขียวคือ Drew ในขณะที่ท้ งั คู่กาลังก่อกอง
ไฟในเฟรมที่1-3 ภาพได้มีการแทรกภาพจากช่วงของการแข่งขันเข้ามาตามเฟรมที่4 และ 5 พร้ อม
กับเสี ยงบรรยายว่าทั้งสองคนเป็ นใครและมาจากไหนเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสาร
ภาพที่แทรกเข้ามาเป็ นภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาหลักแต่เป็ นการแทรกเข้ามาเพื่อปรับจังหวะของ
การสื่ อสารให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารไม่รู้สึกจาเจกับภาพเดิม ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมาย
จุลภาค “,” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มี่หน้าที่ในการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากประโยค
หลัก
การเล่าเรื่ องกลับมาเนื้ อหาหลักในเฟรมที่6-8 และเปลี่ยนจังหวะในเฟรมที่ 9 ซึ่ งเป็ นภาพ
สัมภาษณ์ ของผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นภาพที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้ อหาหลักแต่เป็ นการเพิ่มข้อมูลหรื อ
ขยายความหมายให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจมากขึ้น เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนขลิขิต “( )” ใน
เครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มี หน้าที่ เพิ่ม เติ ม ข้อมูล หรื อความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับประโยค
อย่างไรก็ตามก่ อนเข้าจังหวะการแทรกภาพสัมภาษณ์ เสี ยงสัมภาษณ์ ของผูเ้ ข้าแข่งขันเฟด(Fade)
ขึ้นมาก่อนตั้งแต่ภาพของการก่อกองไฟในเฟรมที่8 เมื่อภาพสัมภาษณ์ในเฟรมที่9 ขึ้นมามีการกากับ
ความหมายด้วยตัวหนังสื อ เป็ นการบ่งบอกถึงตัวผูเ้ ข้าแข่งขันว่าชื่ออะไร
จากการศึกษาในช่วงที่ 1 เป็ นช่ วงการแนะนาตัวผูเ้ ข้าแข่งขัน ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่ามีการเปลี่ยน
จังหวะของการสื่ อสารด้วยภาพจากช่ วงอื่น และภาพสัมภาษณ์ ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ข้อมูลจากเนื้อหาหลักให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสาร เพื่อให้เข้าใจถึงความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งสอง
คน ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงที่ 2 เป็ นช่วงของการแข่งขันเป็ นช่วงหลังจากแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขัน
เรี ยบร้อยแล้ว
4.1.2 ช่ วงที่ 2 การจับฉลากแบ่ งทีม
ในช่วงที่ 2 เป็ นช่วงของการจับฉลากในภาพที่ 4.5 (หน้า23) เนื้ อหาของการเล่าเรื่ องมีการย้ า
ภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันกอดกัน เพื่อสื่ อให้เห็ นถึ งความดราม่า(Drama) ของผูเ้ ข้าแข่งขันเพราะการ
แข่งขันในฤดู กาลนี้ ผูเ้ ข้าแข่งขันมากันเป็ นคู่ สามี ภรรยา พ่อลู ก พี่น้อง และคู่รัก ซึ่ งแต่ละคู่ตอ้ ง
แยกกันอยูค่ นละทีมโดยการจับฉลากว่าใครจะอยูท่ ีมใด ทาให้ผผู ้ ลิตหรื อผูส้ ่ งสารต้องย้ าสารในด้าน
การแยกกันของคู่รัก
เนื้ อหาหลักในช่ วงนี้ เป็ นการจับฉลาก โดยมีการเล่าเรื่ องเนื้ อหาหลักในเฟรมที่1-5 และมี
การย้ าภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันกอดกันในเฟรมที่6-9 ซึ่ งภาพจะสลับไปทีละคู่ต้ งั แต่คู่ที่ 1 คู่ของ Josh
กับ Reed ในเฟรมที่6 ต่อมาคู่ของ Natalie กับ Nadiya ในเฟรมที่ 7 ต่อมาคู่ของ Val และ Jeremy ใน
เฟรมที่ 8 และสุ ดท้า ยคื อคู่ ข อง Kelly กับ Dale ซึ่ ง เป็ นการล าดับ แต่ ล ะคู่ เปรี ย บเที ยบได้ก ับ
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เครื่ องหมายอัฒภาค “:” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ซึ่ งใช้สาหรับการเริ่ มต้นลาดับ
(List) ของเนื้อหาในประโยค
จากการศึกษาเนื้ อหาในช่วงที่ 2 เป็ นช่วงของการจับฉลากเพื่อแบ่งทีมผูเ้ ข้าแข่งขัน และใน
เนื้ อหาหลักมีการเล่าเรื่ องด้วยการย้ าภาพผูเ้ ข้าแข่งขันกอดกันสี่ คู่ตามลาดับ เพื่อเป็ นการย้ าสารของ
ความรักของผูเ้ ข้าแข่งขันที่จะต้องอยูก่ นั คนละทีม โดยการย้าภาพเล่าเรื่ องด้วยการลาดับ(Listing) แต่
ละคู่ของผูเ้ ข้าแข่งขัน ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ช่วงของการแข่งขันชิ งรางวัล(Reward Challenge)
หลักจากการจับฉลากแบ่งทีมเรี ยบร้อย

ภาพที่ 4.5 การวิเคราะห์รายการ Survivor ช่วงที่ 2 การจับฉลากแบ่งทีม
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR02)
4.1.3 ช่ วงที่ 3 การแข่ งขันชิงรางวัล (Reward Challenge)
ในช่วงนี้ เป็ นช่วงของการแข่งขันเพื่อชิ งรางวัลในภาพที่ 4.6 (หน้า24) เนื้ อหามีการเล่าเรื่ อง
ด้วยการสลับ ภาพระหว่างที มฮุ นาห์ ปุ และที ม โคโยปา โดยที่ มีพิ ธี กรรายการเป็ นผูบ้ รรยายสิ่ ง ที่
เกิดขึ้นในเกมการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจของการแข่งขัน
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เนื้อหาของช่วงนี้เป็ นภาพที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทีมฮุนาห์ปุ และทีมโคโยปากาลังแข่งขันกันซึ่ งการ
เล่าเรื่ องได้ถูกแยกออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนของทีมฮุนาห์ปุ และส่ วนของทีมโคโยปา การเล่าเรื่ องเป็ น
การสลับไปมาระหว่างสองส่ วน สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายอัฒภาค “;” ในเครื่ องหมาย
วรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่แยกประโยคออกเป็ นสองส่ วนโดยปราศจากการเชื่ อม อย่างไรก็
ตาม การเล่าเรื่ องด้วยภาพ และการเขียนไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ท้ งั หมด จะสังเกตุได้ว่าการ
เขียนนั้นจะใช้เครื่ องหมายอัฒภาคเพียงครั้งเดียว แต่การเล่าเรื่ องด้วยภาพนั้นสามารถใช้ได้ตลอด
จากการศึกษาในช่วงที่ 3 เป็ นช่วงของการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ มีจงั หวะการ
เล่าเรื่ องด้วยการสลับไปมาระหว่างทีมของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อไม่ให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเกิดความสับสน
และเข้าใจได้วา่ ทีมใดกาลังจะชนะ ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงหลังจากการแข่งขัน แต่ละทีมจะ
แยกย้ายไปสู่ ค่ายของตนเอง

ภาพที่ 4.6 การวิเคราะห์รายการ Survivor ในช่วงที่ 3 การแข่งขันชิงรางวัล
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR03)

25

4.1.4 ช่ วงที่ 4 ช่ วงทีมฮุนาห์ ปุต้งั ค่ าย
ในช่วงนี้เป็ นช่วงหลังจากการแข่งขันชิงรางวัล เป็ นช่วงของทีมฮุนาห์ปุต้ งั ค่าย ซึ่ งเป็ นช่วงที่
ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนจะเริ่ มหาคนที่จะมาเป็ นพันธมิตรเพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขันเกมในภาพที่
4.7 (หน้า ที่ 26) เนื้ อหามี การเล่ า เรื่ องโดยการใช้ภาพสั มภาษณ์ ข องผูเ้ ข้า แข่ งขันเพื่อสื่ อถึ ง ความ
คิดเห็ นของผูเ้ ข้าแข่งขัน ภาพสัมภาษณ์จะประกอบไปด้วยชื่ อของผูเ้ ข้าแข่งขัน และเสี ยงสัมภาษณ์
ของผูเ้ ข้าแข่งขัน
เนื้อหาหลักของช่วงนี้เป็ นเนื้อหาที่ผเู ้ ข้าแข่งขันชายผิวสี Jeremy เดินหาพันธมิตร โดยมีการ
แทรกภาพสัม ภาษณ์ ข อง Jeremy ในเฟรมที่ 2 ว่า สาเหตุ ที่ เ ขาต้อ งหาพัน ธมิ ต รไว้ต้ งั แต่ แ รก
เช่นเดียวกับภาพสัมภาษณ์ของ Natalie ในเฟรมที 7 ถึงสาเหตุที่เขาไว้ใจที่จะผูกมิตรกับ Jeremy เป็ น
การแทรกภาพสั มภาษณ์ เพื่อเพิ่ มข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผูช้ มหรื อผูร้ ั บสารเข้า ใจมากขึ้ น
เปรี ย บเที ย บได้ก ับ เครื่ องหมายนขลิ ขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่ มี หน้าที่
เพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล หรื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ประโยค อย่า งไรก็ ต ามในจัง หวะของการแทรกภาพ
สัมภาษณ์ เสี ยงจะเฟดขึ้นก่อนทั้งของ Jeremy และ Natalie พร้อมทั้งขึ้นตัวหนังสื อเพื่อระบุวา่ ผูท้ ี่ให้
สัมภาษณ์อยูน่ ้ นั เป็ นใคร
จากการศึกษาในช่ วงที่ 4 เป็ นช่ วงของการที มฮุ นาห์ ปุต้ งั ค่าย ซึ่ งเนื้ อหาจะเน้นไปที ผูเ้ ข้า
แข่งขันผิวสี Jeremy กาลังสร้างพันธมิตรเพื่อเป็ นข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันเกมในตอนค้นของเกม
ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ มีการเปลี่ ยนจังหวะของการสื่ อสารด้วยการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้า
แข่งขันเพื่อเพิ่มข้อมูลให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่ วง
ของทีมโคโยปา
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ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างรายการ Survivor ในช่วงที่ 4 ช่วงทีมฮุนาห์ปุที่ค่าย
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR04)
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4.1.5 ช่ วงที่ 5 ช่ วงทีมโคโยปาตั้งค่ าย
ในช่วงนี้ เป็ นช่ วงของทีมโคโยปาตั้งค่ายในภาพที่ 4.8 เนื้ อหาจะเน้นการเล่าเรื่ องความคิดที่
แตกต่างระหว่างคนวัยหนุ่มสาว และคนวัยสู งอายุ โดยใช้ภาพสัมภาษณ์ ผเู ้ ข้าแข่งขันและเสี ยงของ
การสัมภาษณ์ ซึ่ งจะทาให้เข้าใจความคิดของคนทั้งสองรุ่ น

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างรายการ Survivor ในช่วงที่ 5 ช่วงทีมโคโยปาตั้งค่าย (ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR05)
เนื้ อหาหลักของช่วงนี้ เป็ นการก่อกองไฟในทีมโคโยปา ซึ่ งผูเ้ ข้าแข่งขันที่สูงอายุที่สุด Dale
และผูเ้ ข้าแข่งขันที่อายุนอ้ ยที่สุด Baylor ก่อไฟกันคนละที่ ซึ่ งการเล่าเรื่ องในระหว่างที่ท้ งั คู่กาลังก่อ
กองไฟ ได้มี การแทรกภาพสัม ภาษณ์ ของ Dale ในเฟรมที่ 2 และการแทรกภาพสัมภาษณ์ ของ
Baylor ในเฟรมที 5 และ 9 เพื่อเป็ นการเพิ่มข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจ
มากขึ้ น เปรี ยบเที ยบได้กบั เครื่ องหมายนขลิ ขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มี
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หน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค อย่างไรก็ตามก่อนเข้าจังหวะการแทรกภาพ
สัมภาษณ์ เสี ยงสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันเฟด(Fade) ขึ้นมาก่อน
จากการศึ ก ษาในช่ ว งนี้ ช่ ว งการสร้ า งค่ า ยของที ม โคโยปา ผู ้วิ จ ัย สรุ ปได้ ว่ า มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงจังหวะของการสื่ อสารด้วยภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อเป็ นการเพิ่มข้อมูลจาก
เนื้อหาหลักให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสาร เพื่อให้เข้าใจถึงความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งสองคน ต่อไป
เป็ นการวิเคาะห์ในช่วงของผูเ้ ข้าแข่งขันที่ถูกส่ งไปเกาะเนรเทศ

4.1.6 ช่ วงที่ 6 ช่ วง Val Collins และ Keith Nale ทีเ่ กาะเนรเทศ (Exile Island)
ในช่วงนี้ เป็ นช่วงที่ Val และ Keith สารวจเกาะเนรเทศในภาพที่ 4.9 (หน้าที่ 29) เนื้ อหามี
การเล่าเรื่ องโดยใช้ภาพสัมภาษณ์ ผเู ้ ข้าแข่งขัน และจบช่ วงด้วยภาพระยะไกลของวิวบนเกาะ และ
ประกอบไปด้วยเสี ยงสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน และเสี ยงดนตรี ประกอบของรายการ
เนื้ อหาหลักของช่ วงนี้ คือ Val และ Keith สารวจเกาะเนรเทศ ซึ่ งเป็ นเกาะผูท้ ี่แพ้จากการ
แข่งขันในแต่ละครั้งจะต้องมาอาศัยอยูท่ ี่นี่ รายการได้เล่าเรื่ องผ่านภาพการสัมภาษณ์ Val ในเฟรมที่
3 และ 6 พร้ อมเสี ยงสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจมาก
ขึ้ นเกี่ ยวกับเกาะเนรเทศ เปรี ยบเที ย บได้กบั เครื่ องหมายนขลิ ขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอน
ภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคหลัก
การจบเนื้อหาของช่วงนี้ จบด้วยภาพของวิวในเกาะเนรเทศในเฟรมที่ 9 เพื่อสื่ อให้ผชู้ มหรื อ
ผูร้ ั บสารทราบว่าเนื้ อหาในช่ วงนี้ ได้จบลงแล้ว และกาลังเริ่ มเนื้ อหาช่ วงใหม่ เปรี ยบเที ยบได้ก ับ
เครื่ องหมายมหัพภาค “.” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการจบประโยค
จากการศึกษาในช่ วงนี้ ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า การเล่ าเรื่ องมี จงั หวะที่ใช้ภาพสัมภาษณ์
ของผูเ้ ข้าแข่ งขันเพื่อเพิ่ มข้อมูลให้ก ับผูช้ มหรื อผูร้ ั บสารได้เข้าใจมากขึ้ นเกี่ ยวกับการอยู่บนเกาะ
เนรเทศ พร้อมเสี ยงของการสัมภาษณ์ และเปลี่ยนจังหวะด้วยการใช้ภาพวิวเพื่อสื่ อถึงการจบของช่วง
ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงของทีมฮุนาห์ปุ ซึ่ งเนื้อหาจะเน้นไปที่ผเู ้ ข้าแข่งขันหนุ่มชื่อ Drew
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ภาพที่ 4.9 การวิเคราะห์รายการ Survivor ในช่วงที่ 6
ช่วง Val Collins และ Keith Nale ที่เกาะเนรเทศ (Exile Island)
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR06)
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4.1.7 ช่ วงที่ 7 Drew Christy ชื่นชมตัวเอง
ในช่วงนี้เป็ นช่วงที่ทีมฮุนาห์ปุกาลังสร้างที่พกั โดยเนื้ อหาเน้นที่ผเู ้ ข้าแข่งขันที่ชื่อ Drew ซึ่ ง
เขากาลังคิดว่าตนเองกาลังเป็ นผูน้ าทีมในการสร้างที่พกั ในภาพที่ 4.10 เนื้ อหามีการเล่าเรื่ องด้วยการ
แทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันของ Drew ที่กาลังอวดฉลาด และภาพสัมภาษณ์ของ Julie ที่มี
ความคิดเห็ นตรงกันข้าม ซึ่ งภาพแทรกสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย เสี ยงสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน
และตัวหนังสื อที่ระบุชื่อของผูพ้ ดู

ภาพที่ 4.10 การวิเคราะห์รายการ Survivor
ช่วงที่ 7 Drew Christy ชื่นชมตัวเอง
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR07)
เนื้ อหาหลัก ของช่ วงนี้ เป็ นภาพที่ ผูเ้ ข้าแข่ งขันในที มฮุ นาห์ ปุ กาลัง สร้ างค่ายกันอยู่ โดยที่
Drew กาลังหลงตัวเองว่าเขากาลังเป็ นผูน้ า ในเฟรมที่ 2 จึงเป็ นภาพสัมภาษณ์ของ Drew เพื่อเป็ นการ
เพิ่ม ข้อมู ลให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ั บ สารเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นของ Drew และในเฟรมที่ 8 เป็ นภาพ
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สัมภาษณ์ของ Julie เพื่อเป็ นการเพิ่มข้อมูลให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเกี่ยวกับความคิดเห็นของเธอ ถึง
ความไม่เห็นด้วยในการกระทาของ Drew การแทรกภาพสัมภาษณ์เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมาย
นขลิ ขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่ มีหน้าที่ เพิ่ มเติ มข้อมูลหรื อความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับประโยค
จากการศึกษาในช่วงนี้ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ รายการได้สร้างความเข้าใจให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสาร
ด้วยการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เป็ นการเพิ่มข้อมูลให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสาร ต่อไปเป็ น
การวิเคราะห์ในช่วงของทีมโคโยปา ซึ่ งจะเน้นเนื้อหาไปที่ John Locker

4.1.8 ช่ วงที่ 8 ช่ วง Wes Nale รู้ ว่า John Rocker เป็ นใคร
John Rocker ปิ ดบังตนเองว่าเป็ นอดีตนักกีฬาเบสบอลเพราะกลัวตนเองจะโดนโหวตออก
เนื่ องจากร่ างการที่แข็งแรงของเขาอาจจะทาให้เขาชนะคนอื่นได้ แต่ Wes Nale เป็ นผูต้ ิดตามกี ฬา
เบสบอลในภาพที่ 4.11 (หน้าที่ 32) โดยเนื้อหาของการเล่าเรื่ องจะใช้ภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน
พร้อมกับเสี ยงและตัวหนังสื อที่บ่งบอกว่าใครกาลังพูดอยู่
เนื้อหาหลักของช่วงนี้คือภาพที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทั้งสองคน กาลังออกไปหาฟางเพื่อนามาทาเป็ น
หลังคาสาหรับค่าย แล้วจังหวะได้เปลี่ ยนภาพเป็ นภาพสัมภาษณ์ ของ Wes ในเฟรมที่ 2 เพื่อเพิ่ม
ข้อมูลให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารว่าเขากาลังคิดว่า John เป็ นนักเบสบอลมาก่อน โดยในฟรมที่ 5 และ 8
เป็ นภาพสัมภาษณ์ของ John เพื่อเป็ นการเพิ่มข้อมูลให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเกี่ยวกับสาเหตุที่เขาต้อง
ปิ ดตัว ตนของตนเอง เปรี ย บเที ย บได้ก ับ เครื่ อ งหมายนขลิ ขิ ต “( )” ในเครื่ อ งหมายวรรคตอน
ภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค
จากการศึ ก ษาในช่ วงนี้ ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า มีการเปลี่ ย นจังหวะด้วยการแทรกภาพ
สัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อเพิ่มข้อมูลให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเพื่อให้เข้าใจความคิดเห็นของผูเ้ ข้า
แข่งขัน ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงต้นไม้พิษในค่าย
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ภาพที่ 4.11 การวิเคราะห์รายการ Survivor ในช่วงที่ 8
ช่วง Wes Nale รู ้วา่ John Rocker เป็ นใคร
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR08)
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4.1.9 ช่ วงที่ 9 ช่ วงต้ นไม้ พษิ ทีค่ ่ ายโคโยปา
ในช่วงนี้ เป็ นช่วงที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทีมโคโยปา Josh เกิดอาการแพ้ที่ไม่ทราบสาเหตุในภาพที่
4.12 เนื้อหามีการเล่าเรื่ องโดยใช้การแทรกภาพสัมภาษณ์ผเู ้ ข้าแข่งขันพร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์

ภาพที่ 4.12 การวิเคราะห์รายการ Survivor
ช่วงที่ 9 ช่วงต้นไม้พิษที่ค่ายโคโยปา
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR09)
เนื้ อหาหลักของช่วงนี้ เป็ นภาพที่ Josh กาลังหลับตาเนื่ องจากอาการแพ้อะไรบางอย่าง ใน
เฟรมที่ 1 2 4 6 และ 8 และมีการแทรกภาพสัมภาษณ์ ของ Josh ในเฟรมที่ 3 และ 5 พร้อมเสี ยง
สัมภาษณ์เพื่อ เพิ่มข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจมากขึ้น เช่นเดียวกับภาพ
สัมภาษณ์ ของผูเ้ ข้าแข่งขันผูห้ ญิงผมทอง Baylor ที่เธออธิ บายถึ งความน่ ากลัวเกี่ ยวกับอาการของ
Josh ซึ่ งเป็ นการเพิ่มข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจมากขึ้น เปรี ยบเทียบได้
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กับเครื่ องหมายนขลิ ขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค
จากการวิเคราะห์ในช่ วงที่ 9 ช่ วงต้นไม้พิษที่ค่ายโคโยปา ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่ามีการใช้จงั หวะ
ของการสื่ อสารด้วยการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อเพิม่ ข้อมูลหรื อขยายความหมายให้
ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารได้เข้าใจเกี่ยวกับอาการของ Josh ที่เขาแพ้บางอย่างอยู่ ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์
ในช่วงของทีมฮุนาห์ปุ ซึ่ งเนื้อหาจะเน้นที่ผเู ้ ข้าแข่งขันหนุ่ม Jon
4.1.10 ช่ วงที่ 10 ช่ วง Jon Misch พูดถึงการตัดสิ นใจเข้ าร่ วมรายการ
ในช่วงนี้ เป็ นช่ วงที่กลับมาที่ค่ายฮุนาห์ปุ ในขณะที่ทุกคนกาลังตื่นเต้นกับลิ งที่กาลังร้องอยู่
ใกล้ๆกับค่ายของฮุนาห์ปุในภาพที่ 4.13 เนื้ อหาในช่วงนี้ เน้นเรื่ องราวของ Jon ที่ก่อนหน้านี้ เขาต้อง
ตัดสิ นใจว่าเขาจะมารายการ Survivor หรื อไม่เพราะเนื่ องจากพ่อของเขากาลังเข้าโรงพยาบาลเพราะ
มีอาการบาดเจ็บที่สมอง เนื้อหามีการเล่าเรื่ องโดยใช้การแทรกภาพสัมภาษณ์ของ Jon พร้อมกับเสี ยง
สัมภาษณ์ เพื่อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารได้ทราบถึงเรื่ องราวของเขา

ภาพที่ 4.13 การวิเคราะห์รายการ Survivor ในช่วงที่ 10
Jon Misch พูดถึงการตัดสิ นใจเข้าร่ วมรายการ
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR10)
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เนื้ อหาหลักของช่ วงนี้ เป็ นภาพที่ Jon กาลังนั่งซึ มอยู่ที่ค่ายในเฟรมที่ 3 5 7 และ 9 แล้ว
รายการได้มีการแทรกจังหวะภาพสัมภาษณ์ของ Jon พร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์ในเฟรมที่ 4 6 และ 8
เกี่ ย วกับ สาเหตุ ที่ ท าให้ เ ขาตัด สิ น ล าบากที่ ต้อ งมารายการนี้ เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ข้อ มู ล หรื อ ขยาย
ความหมายให้ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจมากขึ้ น เปรี ย บเที ยบได้กบั เครื่ องหมายนขลิ ขิ ต “( )” ใน
เครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค
จากการศึกษาในช่วงนี้ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ มีการแทรกจังหวะภาพสัมภาษณ์ของ Jon เพื่อผูช้ ม
หรื อผูร้ ับสารได้ทราบถึงความคิดเห็นของ Jon เป็ นการเพิ่มข้อมูลหรื อขยายความหมาย ต่อไปเป็ น
การวิเคราะห์ในช่วงของการแข่งขันชิงเทวรู ป
4.1.11 ช่ วงที่ 11 ช่ วงการแข่ งขันชิ งเทวรู ป (Immunity Idol)
ช่วงนี้ เป็ นการแข่งขันระหว่างทีมฮุนาห์ปุและทีมโคโยปา ซึ่ งทีมที่ชนะจะได้รับเทวรู ปซึ่ ง
หมายความว่าทีมที่แพ้จะต้องโหวตผูเ้ ข้าแข่งขันในทีมออก 1 คนในภาพที่ 4.14 (หน้าที่ 36) ลักษณะ
ของการเล่าเรื่ องเป็ นการสลับภาพไปมาระหว่างทีมฮุนาห์ปุ และทีมโคโยปาที่กาลังแข่งขันกันอยู่
พร้อมกับเสี ยงบรรยายในเกมการแข่งขันของพิธีกร
เนื้ อหาของช่ วงนี้ เป็ นการแข่งขัน ซึ่ งเนื้ อหาของการเล่ าเรื่ องได้ถูกแยกออกเป็ นสามส่ วน
ส่ วนของพิธีกร ส่ วนของทีมฮุนาห์ปุ และส่ วนของทีมโคโยปา จะสังเกตได้วา่ การเล่าเรื่ องเป็ นการ
เล่ า แบบสลับ ไปมาระหว่ า งพิ ธี ก ร ที ม ฮุ น าห์ ปุ และที ม โคโยปา สามารถเปรี ยบเที ย บได้ก ับ
เครื่ องหมายอัฒภาค “;” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่แยกประโยคออกเป็ นสอง
ส่ วนโดยปราศจากการเชื่ อม อย่างไรก็ตามจะมีเสี ยงของพิธีกรบรรยายเกมตลอดเวลา เพื่อให้ผชู ้ ม
หรื อผูร้ ับสารเข้าใจว่าเกมเป็ นอย่างไรแล้วทีมใดนาอยู่ ซึ่ งเสี ยงบรรยายที่มาพร้อมกับจังหวะของภาพ
จะช่วงให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้นและไม่เกิดความสับสน
จากการศึกษาในช่ วงนี้ ช่ วงของการแข่งขันชิ งเทวรู ป ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่าเนื้ อหาของการเล่ า
เรื่ องเป็ นจังหวะที่สลับภาพกันไปมาระหว่างพิธีกร ผูเ้ ข้าแข่งทั้งสองทีม เพื่อไม่ให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสาร
เกิ ดความเบื่ อหน่ าย และยังทาให้เข้าใจในการแข่งขันอี กด้วยว่า ใครกาลังจะชนะ ต่อไปเป็ นการ
วิเคราะห์ช่วงของทีมฮุนาห์ปุหลังจากชนะการแข่งขันชิงเทวรู ป
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ภาพที่ 4.14 การวิเคราะห์รายการ Survivor ในช่วงที่ 11
การแข่งขันชิงเทวรู ป (Immunity Idol)
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR11)
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4.1.12 ช่ วงที1่ 2 ช่ วงผู้ชนะกลับทีค่ ่ าย
ในช่วงนี้ เป็ นช่วงหลังจากการแข่งขันชิ งเทวรู ป ซึ่ งผลคือทีมฮุนาห์ปุชนะ ทาให้ทีมไม่ตอ้ ง
กังวลว่าใครจะออก อย่างไรก็ตามทุ กคนยังต้องเล่ นตามเกมนัน่ คื อ ยังต้องหาพันธมิ ตรเพื่อความ
ได้เปรี ยบในเกมในภาพที่ 4.15 เนื้ อหาในช่วงนี้ จะเน้นที่ผเู ้ ข้าแข่งขันผิวสี Jeremy ในการผูกมิตรกับ
ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ดูสูงอายุ Keith โดยที่การเล่าเรื่ องจะมีการแทรกภาพสัมภาษณ์ของทั้งคู่พร้อมกับเสี ยง
สัมภาษณ์

ภาพที่ 4.15 การวิเคราะห์รายการ Survivor ในช่วงที่ 12
ช่วงผูช้ นะกลับที่ค่าย
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR12)
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เนื้ อหาหลักในช่วงนี้ คือการสนทนาระหว่าง Jeremy และ Keith ในเฟรมที่ 1-4 6 และ 8
ในขณะที่ท้ งั คู่กาลังสนทนากันในเฟรมที่ 5 เป็ นจังหวะการแทรกภาพสัมภาษณ์ของ Jeremy เกี่ยวกับ
สาเหตุของการที่จะเป็ นพันธมิตรกับ Keith และแทรกภาพสัมภาษณ์ของ Keith ในเฟรมที่ 7 เกี่ยวกับ
สาเหตุของการที่จะรับเป็ นพันธมิตรกับ Jeremy จะสังเกตได้วา่ การแทรกภาพสัมภาษณ์เป็ นการเพิ่ม
ข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจมากขึ้น เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนข
ลิขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยค
จากการวิเคราะห์ในช่วงนี้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ การแทรกจังหวะด้วยภาพสัมภาษณ์ของ
ผูเ้ ข้าแข่งขัน Jeremy และ Keith เพื่อเพิ่มข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้เข้าใจ
มากขึ้นถึงความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งสองคน ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงของทีมโคโยปาที่
จะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งในทีมออกจากการแข่งขัน

4.1.13 ช่ วงที่ 13 ช่ วงโคโยปาตัดสิ นใจ
ในช่วงนี้เป็ นช่วงที่ทีมโคโยปากลับมาที่ค่ายของตนเองหลังจากแพ้การแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งขัน
ในทีมโคโยปาต้องตัดสิ นใจว่าจะเลือกใครออกในภาพที่ 4.16 (หน้าที่ 39) เนื้ อหามีการเล่าเรื่ อง ด้วย
การแทรกภาพสัมภาษณ์พร้อมกับเสี ยงของผูเ้ ข้าแข่งขัน และภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันคนอื่นแทรกเข้ามา
เนื้ อหาหลักในช่ วงนี้ คือการสนทนาระหว่างผูเ้ ข้าแข่งขัน Josh และ Baylor ในเฟรมที่ 1-4
และมีการแทรกภาพสัมภาษณ์ของ Josh พร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์ในเฟรมที่ 5 เกี่ยวกับความคิดเห็น
ว่าจะโหวตใครออกจากการแข่งขัน เป็ นการเพิ่มข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสาร
เข้าใจมากขึ้น เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนขลิขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่
มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค
นอกจากเนื้อหาที่เน้นการสนทนาของ Josh กับ Baylor แล้ว ในเฟรมที่ 7 และ 8 มีการแทรก
ภาพเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนาของผูเ้ ข้าแข่งขันคนอื่นๆเข้ามาด้วย ภาพที่แทรกเข้ามาเป็ นภาพที่
ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาหลักแต่เป็ นการแทรกเข้ามาเพื่อปรับจังหวะของการสื่ อสารให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับ
สารไม่รู้สึกจาเจกับภาพเดิ ม ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค “,” ในเครื่ องหมาย
วรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากประโยคหลัก
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ภาพที่ 4.16 การวิเคราะห์รายการ Survivor ในช่วงที่ 13
ช่วงโคโยปาตัดสิ นใจ
. (ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR13)

จากการศึกษาในช่ วงนี้ ผวู ้ ิจยั สรุ ปได้ว่า รายการมีจงั หวะการแทรกภาพสัมภาษณ์ ของผูเ้ ข้า
แข่งขันเพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารทราบถึงความ
คิดเห็นของ Josh และการแทรกภาพเพื่อไม่ให้ภาพค้างที่การสนทนายาวเกินไป ทาให้ผชู ้ มและผูร้ ับ
สารไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการรับชม ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงสุ ดท้ายของรายการ
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4.1.14 ช่ วงที1่ 4 ช่ วงการโหวตออกทีส่ ภาเผ่า (Tribal Council)
ในช่วงนี้เป็ น ช่วงสุ ดท้ายของรายการ ทีมโคโยปาต้องมาที่สภาเผ่า สภาเผ่าเป็ นสถานที่ผเู ้ ข้า
แข่งขันต้องทาการโหวตผูเ้ ข้าแข่งขันคนใดคนหนึ่งในทีมออกในภาพที่ 4.17 เนื้ อหาเป็ นเล่าเรื่ องโดย
ใช้ภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันในขณะที่พิธีกรกาลังอ่านโหวตอยู่
เนื้ อหาหลักในช่วงนี้ เป็ นช่วงพิธีกรอ่านโหวต ในเฟรมที่ 1 3 5 และ 7 ในขณะที่ภาพตัดต่อ
สลับมาที่สีหน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันที่ตอบรับกับคาอ่านของพิธีกร เพื่อสื่ อถึ งอารมณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน
ให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้เข้าใจ ในเฟรมที่ 2 4 6 8 และ 9 เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายยัติภาค “—”
ในเครื่ องหมายวรรคในภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการย่อหน้าหรื อการสรุ ปของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
จากการศึกษาของรายการในช่วงสุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ ภาพรับสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขัน
สามารถสื่ ออารมณ์ ตอบรับกับผลของการโหวตที่เกิ ดขึ้นก่ อนหน้า ให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้เข้าใจ
หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาช่วงของรายการครบหมดแล้ว ต่อไปผูว้ จิ ยั จะสรุ ปโดยรวม

ภาพที่ 4.17 การวิเคราะห์รายการ Survivor ในช่วงที่ 14
ช่วงการโหวตออกที่สภาเผ่า (Tribal Council)
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR14)
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จากการศึกษาเนื้อหารายการ Survivor ฤดูกาลที่ 29 ตอนที่ 1 ทั้ง 14ช่วงรายการ ผูว้ ิจยั ค้นพบ
ว่าลักษณะจังหวะของการสื่ อสารมี 6 ลักษณะ (1)การแทรกภาพที่ไม่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหา (2)การ
แทรกภาพสัมภาษณ์ (3)การนาเสนอถึงรายการ(List) (4)การสลับภาพเหตุการณ์ หรื อการแข่งขัน
(5)การจบช่ วงรายการด้วยภาพวิวทิ วทัศน์ และ(6)การแทรกภาพสี หน้า ลักษณะจังหวะของการ
สื่ อสารทั้ง 6 ลักษณะสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
(1) การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา เพื่อเพิ่มเนื้ อหาที่ไม่เกี่ ยวข้องในรายการพร้ อม
กับเสี ยงบรรยาย หรื อเสี ยงการสนทนาของผูเ้ ข้าแข่งขัน เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค(,) ใน
เครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิ่มข้อมูลหรื อขยายความที่ไม่จาเป็ นในประโยค
(2) การแทรกภาพสัมภาษณ์ เพื่อเพิม่ ข้อมูลหรื อความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขันพร้อมกับเสี ยง
สัมภาษณ์ ของผูเ้ ข้าแข่งขันที่ทาให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนขลิ ขิต
“()”ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่ เพิ่มเติ มข้อมูลหรื อความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ประโยค
(3) การนาเสนอถึงรายการ(List) เพื่อเป็ นย้ าสารที่รายการต้องการสื่ อเช่ นภาพผูเ้ ข้าแข่งขัน
กอดกันที่สื่อถึงความรัก พร้อมกับเสี ยงดนตรี หรื อเสี ยงบรรยายของพิธีกรรายการ เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายทวิภาค(:) ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เป็ นการนาเสนอถึ ง
รายการ(List)
(4) การสลับ ภาพเหตุ ก ารณ์ หรื อการแข่ ง ขัน เพื่ อสื่ อถึ ง การแข่ ง ขันของผูเ้ ข้า แข่ ง ขันใน
รายการและทาให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารรู ้ สึกถึ งความตื่นเต้น พร้ อมกับเสี ยงบรรยายของพิธีกรรายการ
เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายอัฒภาค(;) ที่ทาหน้าที่แยกประโยคออกเป็ นสองส่ วนโดยปราศจาก
การเชื่อม
(5) การจบช่วงรายการด้วยภาพวิวทิวทัศน์ เป็ นการสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารทราบว่ารายการ
กาลังจะเปลี่ยนช่วง พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบรายการ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายมหัพภาค
(.) ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการจบประโยค
(6) การแทรกภาพสี หน้า เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขันจาก
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นก่ อ นหน้ า พร้ อ มกับ เสี ย งจากสถานการณ์ ก่ อ นหน้ า เปรี ยบเที ย บได้ก ับ
เครื่ องหมายยัติภาค(—) ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึ งการย่อหรื อข้อสรุ ป
ของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
จากลักษณะจังหวะของการสื่ อสารทั้ง 6 ลักษณะในรายการ Survivor ฤดูกาลที่ 29 ตอนที่ 1
ที่มีบริ บทของการแข่งขันโดยให้ความสาคัญกับผูเ้ ข้าแข่งขันโดยกติกาของเกมในรายการให้อานาจ
กับผูเ้ ข้าแข่งขันในการโหวตเพื่อนร่ วมทีมออก จึงทาให้การรับรู ้ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขันจึงมี
ความสาคัญทาให้การแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์ จึงเป็ นลักษณะ
จังหวะของการสื่ อสารที่สาคัญในรายการนี้
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จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาภาพเพื่อการดู และภาษาเขียนเพื่อการอ่าน ผูว้ ิจยั
พบว่าไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ท้ งั หมดภาษาเขียนยังมีขอ้ จากัดของกฎเกณฑ์ตามหลักไวยากรณ์
เพื่อให้การอ่านสามารถอ่านได้เข้าใจ แต่ภาษาภาพเป็ นภาษาที่มองแล้วสามารถเข้าใจได้เลยเพียงแต่
ต้องมีจงั หวะของการนาเสนอภาพเพื่อให้การรับชมนั้นมีความสนุ กสนานและน่าติดตาม ต่อไปเป็ น
การวิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการ Master Chef London ฤดูกาลที่ 10 ตอนที่ 1
4.2 ผลการวิเคราะห์ รายการ Materchef London ฤดูกาลที่ 10 ตอนที่ 1
รายการ Masterchef London เป็ นรายการประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์แข่งขันทาอาหาร รายการ
จะคัดสรรผูเ้ ข้าแข่งขันที่สามารถทาอาหารได้มาแข่งขันกัน โดยมีวตั ถุดิบให้และมีโจทย์ต่างๆที่ทา้
ทายความสามารถในการทาอาหารของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคน การชนะหรื อแพ้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ผูด้ าเนิน
รายการในขณะเดียวกันก็เป็ นกรรมการคอยตัดสิ นด้วย การตัดสิ นมีท้ งั ด้านความสวยงามของการจัด
ตกแต่งจานและรสชาติของอาหาร เพราะฉะนั้นตัวแปรที่สาคัญของรายการนี้คือผูด้ าเนินรายการทั้ง
สองคน
ตอนของรายการที่ผวู ้ จิ ยั นามาศึกษาเป็ นตอนแรก ซึ่ งเป็ นการคัดเลือกผูเ้ ข้าแข่งขันในชุดที่1
ซึ่ งมีผเู ้ ข้าแข่งขันทั้งหมด 6 คน ได้แก่ Sumera Robert Holly James Kristyn และ Rob พิธีกร 2 คน
ได้แก่ John Torode และ Gregg Wallace และมีแขกรับเชิ ญพิเศษ 3 คน ได้แก่ Thomasina Miers
James Nathan และ Alex Rushmer
พิธีกรรายการ

Gregg Wallace

John Torode

ภาพที่ 4.18 พิธีกรรายการ Master Chef London ฤดูกาลที่ 10 ตอนที่ 1
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR22)
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ผู้เข้ าแข่ งขัน

Sumera

Robert

Holly

James

Kristyn
แขกรับเชิญ

Rob

Thomasina Miers

James Nathan

Alex Rushmer

ภาพที่ 4.19 ผูเ้ ข้าแข่งขัน และแขกรับเชิญ รายการ Master Chef London ฤดูกาลที่ 10 ตอนที่ 1
(ดีวดี ี ชื่อคลิป SUR23)

ผูว้ จิ ยั ได้เรี ยงลาดับเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์จงั หวะของการสื่ อสารในรายการ สาหรับการ
ลาดับเหตุการณ์น้ ี ผูว้ ิจยั วิเคราะห์หาลักษณะจังหวะของการสื่ อสารโดยเปรี ยบเทียบกับเครื่ องหมาย
วรรคตอนของภาษาอังกฤษ รายการ Master Chef London ฤดูกาลที1่ 0 ตอนที่1 มีท้ งั หมด 5 ช่วง
รายการซึ่ งมีเนื้ อหารายการดังนี้
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4.2.1 ช่ วงที1่ ช่ วงทาอาหารแนะนาตนเอง
ในช่วงนี้เป็ นช่วงของการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันในรายการ รายการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันด้วย
การให้เวลา 1 ชัว่ โมงในการทาอาหารที่ตนเองถนัด แล้วพิธีกรจะทาการวิจารณ์อาหารของแต่ละคน
ในภาพที่ 4.20 เนื้ อหาเล่าเรื่ องด้วยภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันทาอาหาร และภาพสัมภาษณ์ของพิธีกร
รายการและภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์ของพิธีกร เสี ยงสัมภาษณ์ของผู ้
เข้าแข่งขัน และเสี ยงดนตรี ประกอบรายการ

ภาพที่ 4.20 การวิเคราะห์รายการ Master Chef London ในช่วงที่ 1 ช่วงทาอาหารแนะนาตนเอง
(ดีวดี ี ชื่อคลิป MAS01)
เนื้อหาหลักของช่วงนี้ คือภาพของการทาอาหารของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคน ในเฟรมที่ 1 3 4
5 7 และ 9 ในขณะที่มีการแทรกภาพสัมภาษณ์ของพิธีกรรายการ ในเฟรมที่ 2 และ6 เพื่อให้ผชู้ มหรื อ
ผูร้ ับสารเข้าใจได้วา่ ผูเ้ ข้าแข่งขันผมสี ทอง Holly ที่กาลังทาอาหารอยูก่ าลังทาอาหารชนิ ดไหน และมี
ความยากง่ายอย่างไรบ้าง ในขณะภาพสัมภาษณ์พิธีกรได้ถูกตัดไปเป็ นภาพที่ผเู ้ ข้าแข่งขัน Holly
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กาลังทาอาหาร ในเฟรมที่ 3 4 และ 5 แต่เสี ยงของพิธีกรยังอยู่ หลังจากนั้นเป็ นภาพสัมภาษณ์ของผู้
เข้าแข่งขัน Holly ในเฟรมที่ 8 เพื่อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู้ถึงสาเหตุในการทาอาหารที่กาลังทาอยู่
การแทรกภาพสัมภาษณ์ของพิธีกรและผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในการเพิ่ม
ข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจมากขึ้น เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนข
ลิขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยค
จากการศึกษาในช่วงที่ 1 ของรายการ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร
(Punctuation) เป็ นการแทรกภาพสัมภาษณ์ของพิธีกร และภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อให้
ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ ข้าแข่งขันได้กระจ่างมากขึ้น ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์
ในช่วงที่ 2 เป็ นช่วงของการแข่งขันที่คดั ผูเ้ ข้าแข่งขันออกรอบแรก
4.2.2 ช่ วงที2่ ช่ วงทาอาหารจากวัตถุดิบทีอ่ ยู่ในกล่ อง
ช่วงนี้เป็ นช่วงของการแข่งขันทาอาหารจากโจทย์ที่รายการกาหนดไว้ให้ภายในเวลา 1
ชัว่ โมงในภาพที่ 4.21 โดยการเล่าเรื่ องในช่วงนี้จะเป็ นการเร่ งจังหวะของการสลับภาพเพื่อเร่ ง
ความเร็ วให้เห็นถึงความเร่ งรี บของผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้อมด้วยกับเสี ยงของดนตรี ประกอบรายการ

ภาพที่ 4.21 การวิเคราะห์รายการ Master Chef London ในช่วงที่ 2
(ดีวดี ี ชื่อคลิป MAS02)
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เนื้อหาหลักในช่วงนี้คือการแข่งขันของผูเ้ ข้าแข่งขัน กติกาของช่วงนี้คือผูเ้ ข้าแข่งขันต้อง
ทาอาหารภายใน 1 ชัว่ โมงเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่ องเนื้อหาในรายการของช่วงนี้จึงจาเป็ นต้องเร่ งการ
ตัดต่อเพื่อบีบให้ทนั เวลาการออกอากาศ โดยการเลือกบางส่ วนของภาพดิบ(Footage) มาร้อยเรี ยงกัน
แลละภาพที่ไม่จาเป็ นออกในเฟรมที่ 1-4 เพื่อยังให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารยังสามารถเข้าใจได้ พร้อมกับ
เสี ยงดนตรี ประกอบที่ทาให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเกิดความรู ้สึกตื่นเต้นไปกับรายการ เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายจุดไข่ปลา “...” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษที่แสดงให้เห็นถึงการละคา
บางคาออกไป
จากการศึกษาในช่วงที่2 ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารเป็ นการร้อยเรี ยง
ภาพ(Shot) สั้นๆ จากภาพดิบโดยละภาพที่ไม่จาเป็ นออก เพื่อให้ทนั เวลาในการออกอากาศและให้
ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเกิดความรู ้สึกตื่นเต้นไปกับรายการ ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงที่ 3 เป็ นช่วง
ของการตัดสิ นการแข่งขันของช่วงนี้
4.2.3 ช่ วงที3่ ช่ วงตัดสิ นอาหารจากวัตถุดิบทีอ่ ยู่ในกล่ อง
ในช่วงนี้ Gregg และJohn จะต้องทาการตัดสิ น และคัดผูเ้ ข้าแข่งขันออก 2 คน ในภาพที่
4.22 (หน้าที่ 47) การเล่าเรื่ องเป็ นการตัดสลับภาพพิธีกรรายการทาการวิจารณ์อาหารของผูเ้ ข้า
แข่งขันกับภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันที่รับฟังคาวิจารณ์ของพิธีกรรายการอยูพ่ ร้อมทั้งเสี ยงวิจารณ์
อาหารของผูเ้ ข้าแข่งขัน และมีภาพแทรก(Insert) ของอาหาร เพื่อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารสามารถเห็น
อาหารที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทา
เนื้อหาหลักในช่วงนี้เป็ นการวิจารณ์อาหาร การเล่าเรื่ องเริ่ มต้นด้วยการแทรกภาพอาหารใน
เฟรมที่ 1 และ 2 พร้อมกับเสี ยงบรรยายว่าอาหารที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทาเป็ นอาหารอะไรและในจาน
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง การแทรกภาพเป็ นการเพิม่ ข้อมูลหรื อขยายความหมายของอาหารด้วย
ภาพเพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้รับรู ้ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค “,” ในเครื่ องหมายวรรค
ตอนของภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่เพิ่มข้อมูลหรื อขยายความหมายของคาข้างหน้า
ต่อมาเป็ นภาพพิธีกรวิจารณ์หน้าตาอาหารของผูเ้ ข้าแข่งขันในเฟรมที่ 3 และรายการตัดภาพ
มาที่สีหน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันซึ่ งเป็ นการให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน หลังจาก
นั้นเป็ นภาพการชิมอาหารของพิธีกรรายการในเฟรมที่ 5 และ6 และการวิจารณ์อาหารจากพิธีกรใน
เฟรมที่ 8 ซึ่งมีการตอบรับการวิจารณ์ดว้ ยการตัดสลับภาพไปที่ภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันในเฟรม
ที่ 7 และ 9 เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขันในรายการ ซึ่ งเป็ นผลจากการ
วิจารณ์อาหารในภาพก่อนหน้า เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายยัติภาค “—” ในเครื่ องหมายวรรค
ตอนในภาษาอังกฤษ เป็ นการแสดงถึงการย่อความหรื อข้อสรุ ปของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
จากการศึกษาในช่วงของการวิจารณ์อาหาร ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร
เป็ นการแทรกภาพหน้าตาของอาหารพร้อมเสี ยงบรรยายเพื่อเพิ่มข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผชู ้ ม
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หรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงหน้าตาของอาหาร และการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันที่เป็ นผลจากการ
รับฟังการวิจารณ์ของพิธีกร เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน ต่อไปเป็ นการ
วิเคราะห์ในช่วงของการแข่งขันในช่วงสุ ดท้ายเพื่อคัดเลือกผูเ้ ข้าแข่งขันให้เหลือเพียงสองคน

ภาพที่ 4.22 การวิเคราะห์รายการ Master Chef London ในช่วงที่ 3
ช่วงตัดสิ นอาหารจากวัตถุดิบที่อยูใ่ นกล่อง
(ดีวดี ี ชื่อคลิป MAS03)

48

4.2.4 ช่ วงที4่ ช่ วงทาอาหารสาหรับแขกรับเชิญ
ในช่วงนี้เป็ นการจาลองเหตุการณ์ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันที่เหลือทั้ง 4 คนทาอาหารพิเศษเพื่อแขก
รับเชิญ 3 คน ภายในเวลา 1 ชัว่ โมง ภาพที่4.23 เนื้อหาของการเล่าเรื่ องเป็ นการเร่ งจังหวะของภาพ
เพื่อให้ทนั ต่อเวลาในการออกอากาศ และให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้มีความรู ้สึกตื่นเต้นไปกับรายการ
เนื้อหาหลักของช่วงนี้ เป็ นการแข่งขันทาอาหารของผูเ้ ข้าแข่งขัน ซึ่ งการเล่าเรื่ องจะเป็ นการ
เร่ งจังหวะของการตัดต่อโดยใช้ภาพสั้นๆจากภาพดิบ(Footage) และตัดภาพที่ไม่จาเป็ นออกตั้งแต่
เฟรมที่ 1-9 แต่ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารยังสามารถเข้าใจเนื้ อหาได้ มาร้อยเรี ยงกันพร้อมกับเสี ยงดนตรี
ประกอบของรายการ เพื่อให้ทนั เวลาในการออกอากาศและเพื่อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารรู้สึกตื่นเต้นไป
กับรายการ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุดไข่ปลา “...” ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ
ซึ่ งเครื่ องหมายจุดไข่ปลาในประโยคภาษาอังกฤษแสดงให้เห็นถึงการละคาในประโยคเพื่อเป็ นการ
ย่อความที่ไม่สาคัญออก และให้อ่านเฉพาะคา วลี หรื อประโยคที่สาคัญเท่านั้น
จากการศึกษาในช่วงของการแข่งทาอาหารในรอบสุ ดท้ายนี้ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะ
ของการสื่ อสารเป็ นการ เร่ งจังหวะของการตัดต่อด้วยการละภาพที่ไม่จาเป็ นออก และนาบางส่ วน
ของภาพดิบ(Footage)ที่ยงั สามารถเล่าเรื่ องได้มาร้อยเรี ยงกัน เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรู้สึกตื่นเต้น
และลุน้ ไปกับการแข่งขัน ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงสุ ดท้ายของรายการซึ่ งเป็ นการตัดสิ นผูท้ ี่จะ
เข้ารอบอีกสองคน

ภาพที่ 4.23 การวิเคราะห์รายการ Master Chef London ในช่วงที่ 4
(ดีวดี ี ชื่อคลิป MAS04)
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4.2.5 ช่ วงที5่ ช่ วงตัดสิ นการทาอาหารสาหรับแขกรับเชิญ
ในช่วงนี้ Gregg และ John จะต้องทาการตัดสิ น และคัดผูเ้ ข้าแข่งขันออก 2 คน หลังจากการ
แข่งขันในรอบสุ ดท้ายในช่วงที่ผา่ นมาในภาพที่ 4.24 เนื้ อหาของการเล่าเรื่ องมีภาพผูเ้ ข้าแข่งขันเดิน
เข้าสู่ สตูดิโอก่อนการตัดสิ น ซึ่ งเป็ นการเกริ่ นนาเข้าสู่ ช่วงของรายการพร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบ
ของรายการ และภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันที่เป็ นผลตอบรับการวิจารณ์ของพิธีกรพร้อมกับเสี ยง
ของการวิจารณ์ของพิธีกร

ภาพที่ 4.24 การวิเคราะห์รายการ Master Chef London ในช่วงที่ 5
ช่วงตัดสิ นการทาอาหารสาหรับแขกรับเชิญ
(ดีวดี ี ชื่อคลิป MAS05)
เนื้อหาหลักของการเล่าเรื่ องในช่วงนี้เป็ นการวิจารณ์และคาตัดสิ นของพิธีกรรายการใน
เฟรมที่ 3 และ 8 ก่อนที่จะเข้าสู่ การวิจารณ์หรื อการตัดสิ น รายการได้เริ่ มด้วยภาพของผูเ้ ข้าแข่งขัน
เดินเข้าสู่ สตูดิโอ ในเฟรมที่ 1 และ 2 พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบ เพื่อเป็ นการเกริ่ นนาให้ผชู ้ มหรื อ
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ผูร้ ับสารรับรู ้วา่ กาลังจะเข้าสู่ ช่วงของการตัดสิ น เปรี ยบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค “,” เครื่ องหมาย
วรรคตอนในภาษาอังกฤษ ซึ่ งในรู ปแบบนี้มีหน้าที่เพื่อแยกประโยคหรื อคาเริ่ มต้นของประโยคที่
เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้งประโยค
หลังจากนั้นเป็ นการวิจารณ์และคาตัดสิ นจากพิธีกร ซึ่งจังหวะของการสื่ อสารเกิดขึ้นเมื่อมี
การแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันในเฟรมที่ 4-7 และ 9 พร้อมกับเสี ยงของการวิจารณ์และคา
ตัดสิ นจากกรรมการ ซึ่งเป็ นผลจากคาวิจารณ์และคาตัดสิ นของพิธีกร เพื่อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสาร
เข้าใจความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขันที่กาลังรับฟังคาวิจารณ์และคาตัดสิ นอยู่ เปรี ยบได้กบั
เครื่ องหมายยัติภาค “—” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ซึ่งในประโยคภาษาอังกฤษ
แสดงถึงการย่อความหรื อข้อสรุ ปของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
จากการศึกษาในช่วงสุ ดท้ายของรายการ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร
เป็ นการเริ่ มต้นช่วงรายการด้วยการแทรกภาพผูเ้ ข้าแข่งขันเดินเข้าสู่ สตูดิโอเพื่อเป็ นการเกริ่ นนาของ
ช่วงรายการให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจว่ากาลังเข้าสู่ ช่วงใหม่ของรายการ และการสลับมาที่ภาพสี
หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน ต่อไปเป็ นการ
สรุ ปผลจากการศึกษาจังหวะของการสื่ อสารในรายการ Master Chef ฤดูกาลที่ 10 ตอนที่ 1

จากการศึกษาการตัดต่อในรายการ Master Chef London ฤดูกาลที่ 10 ตอนที่ 1 ทั้ง 5 ช่วง
ผูว้ จิ ยั ค้นพบว่าลักษณะจังหวะของการสื่ อสารมี 5 ลักษณะ (1)การแทรกภาพสัมภาษณ์ (2)การเร่ ง
จังหวะการเล่าเรื่ องด้วยภาพ (3)การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (4)การแทรกภาพสี หน้า และ
(5)การเริ่ มช่วงรายการด้วยภาพเกริ่ นนา ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารทั้ง 5 ลักษณะสามารถอธิบาย
ได้ดงั นี้
(1) การแทรกภาพสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มข้อมูลหรื อความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขันพร้อมกับเสี ยง
สัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน และชื่อของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนขลิขิต ‘( )’
ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยค
(2) การเร่ งจังหวะการเล่าเรื่ องด้วยภาพ ด้วยการละภาพที่ไม่จาเป็ นออก แต่ยงั สามารถเล่า
เรื่ องให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจได้ พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบรายการ เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารมี
ความรู ้สึกตื่นเต้นไปกับรายการ และสื่ อถึงความเร่ งรี บของผูเ้ ข้าแข่งขันในรายการ เปรี ยบเทียบได้
กับเครื่ องหมายจุดไข่ปลา (….) ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่ละคาที่ไม่
เกี่ยวข้องในประโยคออก
(3) การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา เป็ นการแทรกภาพอาหารเพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับ
สารได้เห็นถึงหน้าตาของอาหารที่รายการกาลังบรรยายอยู่ พร้อมกับเสี ยงบรรยายของรายการ
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เกี่ยวกับอาหาร เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค(,) ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่
ทาหน้าที่เพิ่มข้อมูลหรื อขยายความที่ไม่จาเป็ นในประโยค
(4) การแทรกภาพสี หน้า เพื่อสื่ อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู้ ความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขันที่
กาลังฟังพิธีกรรายการวิจารณ์อาหาร พร้อมกับเสี ยงพูดของพิธีกรรายการ เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายยัติภาค(—) ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการย่อหรื อข้อสรุ ป
ของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
(5) การเริ่ มช่วงรายการด้วยภาพเกริ่ นนา เป็ นการสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ได้วา่ รายการ
กาลังจะเริ่ มเข้าสู่ ช่วงใหม่ของรายการ พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบรายการ เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายจุลภาค(,) ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ทาหน้าที่เพื่อแยกประโยคหรื อคา
เริ่ มต้นของประโยคที่เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้งประโยค
จากลักษณะจังหวะของการสื่ อสารทั้ง 5 ลักษณะในรายการ Master Chef London ฤดูกาลที่
10 ตอนที่ 1 ที่มีบริ บทของการแข่งขันโดยให้ความสาคัญกับพิธีกรรายการซึ่ งเป็ นผูช้ านาญในเรื่ อง
ของอาหาร โดยกติกาของเกมในรายการให้อานาจกับพิธีกรรายการในการตัดสิ นผูแ้ พ้ผชู ้ นะในการ
แข่งขัน และการแข่งขันเป็ นการแข่งขันกับเวลา จะมีเวลากาหนดให้ในการแข่งขันแต่ละครั้ง
เพราะฉะนั้นความสนุกของรายการของผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเป็ นการลุน้ ว่าผูเ้ ข้าแข่งขันจะทาอาหาร
ออกมาเป็ นอย่างไรภายในเวลาที่กาหนด ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่สาคัญจึงเป็ นการเร่ ง
จังหวะภาพ และละภาพที่ไม่จาเป็ นออก พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบ เพื่อให้เวลาของเนื้อหา
รายการสามารถออกอากาศได้ในเวลาที่จากัด และให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรู ้สึกตื่นเต้นไปกับรายการ
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาภาพเพื่อการรับชม และภาษาเขียนเพื่อการอ่าน
เช่นเดียวกับรายการ Survivor ผูว้ จิ ยั พบว่าไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ท้ งั หมดภาษาเขียนยังมีขอ้ จากัด
ของกฎเกณฑ์ตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้การอ่านสามารถอ่านได้เข้าใจ แต่ภาษาภาพเป็ นภาษาที่มอง
แล้วสามารถเข้าใจได้เลยเพียงแต่ตอ้ งมี จงั หวะของการนาเสนอภาพเพื่อให้การรั บชมนั้นมีความ
สนุ กสนานและน่ าติ ดตาม ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ ลกั ษณะจัง หวะของการสื่ อสารในรายการ
Amazing Race Asia ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1
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4.3 ผลการวิเคราะห์ รายการ Amazing Race Asia ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1
รายการ Amazing Race Asia เป็ นรายการประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ที่นาผูเ้ ข้าแข่งขันจาก
หลายหลายอาชีพและหลากหลายประเทศในทวีปเอเชีย ผูเ้ ข้าแข่งขันจะแข่งขันเป็ นทีม ทีมละสอง
คน แต่ละทีมจะต้องทาภารกิจที่รายการมอบหมายให้ เมื่อสาเร็ จแล้วถึงจะไปทาภารกิจต่อไปได้ ใน
แต่ละภารกิจจะมีต้ งั แต่การเล่นเกม ทากิจกรรมที่ทา้ ทาย และหวาดเสี ยว รวมไปถึงการเดินทางไป
สถานที่ต่างๆหรื อการเดินทางไปต่างประเทศ เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันผ่านทุกภารกิจในตอนนั้นเรี ยบร้อย
ภารกิจสุ ดท้ายที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องทาคือ เข้าเส้นชัย ทีมที่ผา่ นเข้าเส้นชัยเป็ นทีมสุ ดท้ายอาจจะต้อง
ออกจากการแข่งขัน และทีมแรกที่ผา่ นเข้าเส้นชัยจะได้รับสิ ทธิ พิเศษได้เริ่ มการแข่งขันก่อนในวัน
ต่อไป สังเกตได้วา่ รายการ Amazing Race Asia เป็ นรายการที่การตัดสิ นอยูท่ ี่การแข่งขันของผูเ้ ข้า
แข่งขันล้วนๆ เพราะฉะนั้นตัวแปรที่สาคัญคือผูเ้ ข้าแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งขันมีท้ งั หมด 10 ทีม ทีมละ 2
คน ได้แก่ Adrian กับ Collin Pamela กับ Vanessa Marc กับ Rovilson Diane กับ Ann Natasha กับ
Paula Terri กับ Henry Daichi กับ Sawaka Sophie กับ Aurelia Kinaryosih กับ Brett และ Edwin กับ
Monica และพิธีกรอีก 1 คน คือ Allan Wu

Allan Wu
ภาพที่ 4.25 พิธีกรรายการ Amazing Race Asia ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1
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Adrian กับ Collin

Pamela กับ Vanessa

Marc กับ Rovilson

Diane กับ Ann

Natasha กับ Paula

Terri กับ Henry

Daichi กับ Sawaka

Sophie กับ Aurelia

Kinaryosih กับ Brett

Edwin กับ Monica
ภาพที่ 4.26 ผูเ้ ข้าแข่งขันทั้ง 10 ทีมในรายการAmazing Race Asia ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1
ผูว้ จิ ยั ได้เรี ยงลาดับเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์จงั หวะของการสื่ อสารในรายการ สาหรับการ
ลาดับเหตุการณ์น้ ี ผูว้ ิจยั วิเคราะห์หาลักษณะจังหวะของการสื่ อสารโดยเปรี ยบเทียบกับเครื่ องหมาย
วรรคตอนของภาษาอังกฤษ รายการ Amazing Race Asia ไม่มีการแบ่งเป็ นช่วงๆที่แน่นอน เพราะว่า
การแข่งขันมีผเู ้ ข้าแข่งขันที่ผา่ นภารกิจและยังไม่ผา่ นภารกิจ บริ บทของการแข่งขันไม่ได้มีอะไร
สลับซับซ้อนมาก เนื่องจากเป็ นเกมที่วงิ่ เข้าเส้นชัยและไม่มีกรรมการที่มาเป็ นตัวแปรสาหรับการ
ตัดสิ น ทาให้ไม่จาเป็ นต้องมีลกั ษณะการตัดต่อที่มีการแบ่งช่วงที่แน่นอน อย่างไรก็ตามในรายการมี
ภารกิจที่ตอ้ งผ่าน ทั้งหมด 4 ภารกิจ รวมไปถึงช่วงเปิ ดรายการ และจบรายการ รวมทั้งหมด 6 ช่วง
รายการซึ่ งมีเนื้ อหารายการดังนี้

54

4.3.1 ช่ วงที1่ ช่ วงแนะนาผู้เข้ าแข่ งขันรายการ
ในช่วงแรกเป็ นช่วงของการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคนในภาพที่ 4.27 เนื้ อหาของการเล่า
เรื่ อง มีภาพของการเกริ่ นนาเข้าช่วงของการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันพร้อมกับเสี ยงบรรยายแนะนาผูเ้ ข้า
แข่งขัน การแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันพร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์ และแทรกภาพที่บ่งบอก
ถึงการจบการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันของคู่น้ ี

ภาพที่ 4.27 การวิเคราะห์รายการ Amazing Race Asia ในช่วงที่ 1
ช่วงแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันรายการ
(ดีวดี ี ชื่อคลิป AMZ01)
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เนื้อหาหลักของช่วงนี้ คือการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคน โดยการเล่าเรื่ องเริ่ มด้วยภาพ
(Shot) ของผูเ้ ข้าแข่งขันยืนอยูบ่ นเรื อในเฟรมที่ 1 พร้อมกับเสี ยงบรรยายที่แนะนาว่าผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ น
ใครและมาจากประเทศอะไร เป็ นการเกริ่ นนาก่อนเข้าสู่ เนื้ อหาของการแนะนาตัว เพื่อให้ผชู้ มหรื อ
ผูร้ ับสารเข้าใจเนื้ อหาว่าต่อไปจะเป็ นการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันคู่น้ ี เปรี ยบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค
“,” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่แยกประโยคหรื อคาเริ่ มต้นที่เป็ นกริ ยา
วิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้งประโยค
ต่อมาเป็ นการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันในเฟรมที่ 2 5 และ8 พร้อมกับเสี ยง
สัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อเพิ่มข้อมูลหรื อขยายความหมายให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์และความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน เปรี ยบได้กบั เครื่ องหมายนขลิขิต “( )” ในเครื่ องหมาย
วรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค
และสุ ดท้ายเป็ นการจบการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันด้วยการแทรกภาพ เรื อหลายลากาลังล่องอยู่
บนน้ า ในเฟรมที่ 9 พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบของรายการ เพื่อบอกให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้วา่
เป็ นการจบช่วงของการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันคู่น้ ี และกาลังจะเริ่ มแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันคู่ต่อไป เปรี ยบ
ได้กบั เครื่ องหมายมหัพภาค “.” ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่บ่งบอกถึงการ
จบประโยค
จากการศึกษาในช่วงแรกของรายการซึ่ งเป็ นช่วงของการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีม
ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารเป็ นการแทรกภาพเกริ่ นนา(Introduction) ก่อนเข้า
ช่วงของการแนะนาพิธีกรรายการ เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ได้วา่ รายการกาลังจะแนะนาใคร
ต่อมาการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงความสัมพันธ์และ
ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขัน และสุ ดท้ายคือการแทรกภาพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องแต่บ่งบอกถึงการจบ
ช่วงของการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขัน ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงที่ 2 ของรายการซึ่ งเป็ นการแข่งขัน
ในช่วงแรกของรายการ
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4.3.2 ช่ วงที2่ ช่ วงภารกิจแรก หาไอคอนจากแทกซี่
เป็ นช่วงของภารกิจแรกของการแข่งขันในภาพที่ 4.28 โดยเนื้อหาเล่าเรื่ องด้วยการแทรก
ภาพสัมภาษณ์ พร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อสื่ อถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน และ
การสลับภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมพร้อมกับเสี ยงเพลงประกอบรายการเพื่อสื่ อให้เห็นถึงการ
แข่งขันที่เกิดขึ้นอยู่

ภาพที่ 4.28 การวิเคราะห์รายการ Amazing Race Asia ในช่วงที่ 2
ช่วงภารกิจแรก หาไอคอนจากแท็กซี่
(ดีวดี ี ชื่อคลิป AMZ02)
เนื้อหาหลักในช่วงนี้เป็ นการแข่งขันของแต่ละทีม ซึ่ งแทรกภาพสัมภาษณ์ผเู ้ ข้าแข่งขันใน
เฟรมที่ 3 และ4 พร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์ เพื่อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงความรู้สึกของผูเ้ ข้า
แข่งขันและสถานการณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันในขณะนั้น เป็ นการเพิ่มข้อมูลหรื อขยายความให้กบั ผูช้ ม
หรื อผูร้ ับสาร เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนขลิขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่
มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค
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ในส่ วนของการแข่งขันเป็ นการสลับภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมระหว่างเฟรมที่ 6-9
พร้อมกับเสี ยงเพลงประกอบรายการและเสี ยงบรรยากาศ(Ambient) ของการแข่งขัน เพื่อสื่ อให้ผชู ้ ม
หรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงการแข่งขันและรู ้สึกลุน้ และตื่นเต้นไปกับการแข่งขันในรายการ การสลับภาพ
เป็ นการเล่าเรื่ องโดยแยกผูเ้ ข้าแข่งขันออกเป็ นสองส่ วน ซึ่ งปราศจากการเชื่อม เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายอัฒภาค “;” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่แยกประโยคออกเป็ นสอง
ส่ วนโดยปราศจากการเชื่ อม
จากการศึกษาในช่วงแรกของการแข่งขัน ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร
ในช่วงนี้เป็ นการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจความรู ้สึกของ
ผูเ้ ข้าแข่งขันและเข้าใจถึงสถานการณ์ของผูเ้ ข้าแข่งในช่วงนั้น และการสลับภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่
ละทีมเพื่อสื่ อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงการแข่งขันและมีความรู ้สึกตื่นเต้นและลุน้ ไปกับการ
แข่งขันในรายการ ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงของภารกิจต่อไปของรายการ
4.3.3 ช่ วงที3่ ช่ วงภารกิจทีส่ อง ใช้ โทรศัพท์มือถือนาทางไปห้ างสรรพสิ นค้ าซันเท็คซิตี้
ในช่วงนี้เป็ นภารกิจต่อมาในภาพที่ 4.29 (หน้า 58) เนื้ อหาของการเล่าเรื่ องเป็ นการแทรก
ภาพโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งเป็ นเนื้อหาเพิ่มเติมหรื อการขยายให้เห็นสิ่ งของที่ใช้สาหรับการทาภารกิจ
ต่อไป และการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อสื่ อถึงความรู้สึกและสถานการณ์ของผูเ้ ข้า
แข่งขันในขณะนั้น
เนื้อหาหลักของช่วงนี้ คือการแข่งขันในภารกิจที่สอง เริ่ มจากแทรกภาพ ในเฟรมที่ 1 เป็ น
ภาพโทรศัพท์มือถือที่ใช้สาหรับการนาทาง พร้อมกับเสี ยงเพลงประกอบรายการ เพื่อสื่ อให้ผชู้ ม
หรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการแข่งขันในภารกิจนี้ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มหรื อขยายข้อมูล
ให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสาร เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค “,” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของ
ภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เพิ่มข้อมูลซึ่ งไม่จาเป็ น
ต่อมาเป็ นการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน ในเฟรมที่ 3 และ 5 พร้อมกับเสี ยง
สัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันที่มีการเฟด(Fade) ขึ้นมาตั้งแต่ภาพจากเฟรมที่ 2 ยังอยู่ เพื่อสื่ อให้ผชู ้ ม
หรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงความรู ้สึกและสถานการณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันในขณะนั้น ซึ่ งเป็ นการเพิ่มข้อมูล
หรื อความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขันให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้รับรู ้ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนข
ลิขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยค
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จากการศึกษาในช่วงของภารกิจที่สอง ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร
ในช่วงนี้เป็ นการแทรกภาพอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับในการแข่งขันเพื่อเป็ นการเพิม่ เติมข้อมูลหรื อขยาย
ความให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้รับรู ้ และการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อเพิ่มเติมข้อมูล
หรื อความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขันให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้รับรู ้ ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงของ
ภารกิจต่อไปของรายการ

ภาพที่ 4.29 การวิเคราะห์รายการ Amazing Race Asia ในช่วงที่ 3
ช่วงภารกิจที่สอง ใช้จีพีเอสพาไปห้างสรรพสิ นค้าซันเท็คซิ ต้ ี
(ดีวดี ี ชื่อคลิป AMZ03)
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4.3.4 ช่ วงที4่ ช่ วงภารกิจทางแยก (Detour)
ในช่วงนี้เป็ นช่วงของภารกิจต่อมา เป็ นภารกิจการปี นเชือกข้ามตึก และการเดินขึ้นตึก 44
ชั้นในภาพที่ 4.30 การเล่าเรื่ องของเนื้ อหาในช่วงนี้ เริ่ มต้นด้วยภาพเกริ่ นนา(Introduction) เพื่อสื่ อให้
เห็นถึงการเปลี่ยนช่วงหรื อเปลี่ยนภารกิจใหม่พร้อมกับเสี ยงเพลงประกอบรายการ การแทรกภาพ
สัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อสื่ อถึงความรู ้สึกและสถานการณ์ขณะนั้นของผูเ้ ข้าแข่งขัน และการ
สลับภาพผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมเพื่อสื่ อถึงการแข่งขัน

ภาพที่ 4.30 การวิเคราะห์รายการ Amazing Race Asia ในช่วงที่ 4
ช่วงภารกิจทางแยก (Detour)
(ดีวดี ี ชื่อคลิป AMZ04)
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เนื้อหาหลักในช่วงนี้เป็ นการแข่งขันไต่เชื อกข้ามตึก การเล่าเรื่ องเริ่ มด้วยภาพเกริ่ นนา
(Introduction) ที่เป็ นภาพตึกในเฟรมที่ 1 พร้อมกับเสี ยงเพลงประกอบรายการ เพื่อสื่ อให้เห็นถึงการ
เริ่ มต้นของการแข่งขันในช่วงนี้ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค “,” ในเครื่ องหมายวรรคตอน
ของภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่แยกประโยคหรื อคาเริ่ มต้นที่เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้งประโยค
ต่อมาเป็ นการสลับภาพผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมระหว่างเฟรมที่ 2-3 และ 7-8 พร้อมกับ
เสี ยงเพลงประกอบรายการ เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงการแข่งขัน และรู ้สึกตื่นเต้นพร้อม
ลุน้ ไปกับรายการ เป็ นการแยกเนื้อหาออกเป็ นสองส่ วนโดยปราศจากการเชื่ อม เปรี ยบได้กบั
เครื่ องหมายอัฒภาค “ ; ” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่แยกประโยคออกเป็ น
สองส่ วนโดยปราศจากการเชื่ อม
ต่อมาเป็ นการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันในเฟรมที่ 6 พร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์
ของผูเ้ ข้าแข่งขันที่เริ่ มมาตั้งแต่เฟรมที่ 5 เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงความรู้สึกและ
สถานการณ์ขณะนั้นของผูเ้ ข้าแข่งขัน เป็ นการเพิ่มข้อมูลและขยายความให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสาร
รับทราบ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนขลิขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ ที่มี
หน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค
จากการศึกษาในช่วงที่สาม ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในช่วงนี้มีการ
แทรกภาพเกริ่ นนา(Introduction) เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารทราบว่าเป็ นการเริ่ มต้นภารกิจใหม่
ของผูเ้ ข้าแข่งขัน การสลับภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมเพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู้ถึงการ
แข่งขันและความรู ้สึกและลุน้ ไปกับการแข่งขัน และสุ ดท้ายคือการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้า
แข่งขันเพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารทราบถึงความรู ้สึกและสถานการณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันในขณะนั้น
ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงของภารกิจสุ ดท้าย
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4.3.5 ช่ วงที5่ ช่ วงภารกิจสุ ดท้ าย กินไข่ บาลุต
ในช่วงนี้เป็ นช่วงของภารกิจสุ ดท้ายที่ผเู ้ ข้าแข่งขันจะต้องกินไข่บาลุตในภาพที่ 4.31 การ
เล่าเรื่ องเนื้ อหาในช่วงนี้มีลกั ษณะเป็ นการ สลับภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันพร้อมกับเสี ยงเพลงประกอบ
รายการ เพื่อสื่ อถึงการแข่งขันและให้ความรู ้สึกถึงความตื่นเต้นและลุน้ ไปกับการแข่งขันในรายการ

ภาพที่ 4.31 การวิเคราะห์รายการ Amazing Race Asia ในช่วงที่ 5
ช่วงภารกิจสุ ดท้าย กินไข่บาลุต
(ดีวดี ี ชื่อคลิป AMZ05)
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เนื้อหาหลักของช่วงนี้ เป็ นการแข่งขัน ซึ่ งการเล่าเรื่ องเป็ นลักษณะของการสลับภาพของผู ้
เข้าแข่งขันแต่ละทีม ในเฟรมที่ 1 5 และ 6-9 พร้อมกับเสี ยงเพลงประกอบรายการเพื่อสื่ อให้ผชู ้ ม
หรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงการแข่งขันและรู ้สึกตื่นเต้นและลุน้ ไปกับการแข่งขัน ซึ่ งเป็ นการแบ่งเนื้อหา
ของผูเ้ ข้าแข่งขันแล้วเล่าเรื่ องแบบสลับไปมา เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายอัฒภาค “ ; ” ใน
เครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่แยกประโยคออกเป็ นสองส่ วนโดยปราศจากการ
เชื่อม
จากการศึกษาในช่วงภารกิจสุ ดท้ายของรายการ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะของการสื่ อสาร
ในช่วงนี้เป็ นการสลับภาพไปมาของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีม เพื่อสื่ อให้เห็นถึงการแข่งขัน และรู ้สึก
ตื่นเต้นและลุน้ ไปกับการแข่งขันในรายการ ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงสุ ดท้ายของรายการคือ
ภารกิจการเข้าเส้นชัย
4.3.6 ช่ วงที6่ ช่ วงเข้ าเส้ นชัย
ในช่วงนี้เป็ นช่วงภารกิจการเข้าเส้นชัยของผูเ้ ข้าแข่งขันในภาพที่ 4.32 (หน้าที่ 63) เนื้ อหา
ในช่วงนี้เป็ นการเล่าเรื่ องด้วยการสลับภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีม เพื่อสื่ อถึงการแข่งขันและสื่ อ
ถึงความรู ้สึกตื่นเต้นและลุน้ ไปกับการแข่งขันในรายการ
เนื้อหาหลักของช่วงนี้ เป็ นการวิง่ เข้าสู่ เส้นชัย เล่าเรื่ องด้วยการสลับภาพไปมาระหว่างผูเ้ ข้า
แข่งขันในเฟรมที่ 1-7 พร้อมกับเสี ยงเพลงประกอบรายการ เพื่อสื่ อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงการ
แข่งขันและรู ้สึกตื่นเต้นและลุน้ ไปกับการแข่งขันในรายการ เป็ นการแบ่งภาพเนื้อหาออกเป็ นสอง
ส่ วนแล้วสลับภาพไปมา เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายอัฒภาค “ ; ” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของ
ภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่แยกประโยคออกเป็ นสองส่ วนโดยปราศจากการเชื่ อม
จากการศึกษาในช่วงสุ ดท้ายของรายการ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร
ในช่วงนี้เป็ นการสลับภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมที่กาลังวิง่ เข้าสู่ เส้นชัย เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับ
สารเข้าใจถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นและรู ้สึกตื่นเต้นและลุน้ ไปกับรายการ ต่อไปเป็ นการสรุ ปหลังจาก
การศึกษาลักษณะจังหวะของการสื่ อสารทั้ง 6 ช่วงของรายการ Amazing Race Asia ฤดูกาลที่2 ตอน
ที่ 1
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ภาพที่ 4.32 การวิเคราะห์รายการ Amazing Race Asia ในช่วงที่ 6 ช่วงเข้าเส้นชัย
(ดีวดี ี ชื่อคลิป AMZ06)
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จากที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการศึกษาลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการ Amazing Race Asia
ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1 ทั้ง 6 ช่ วงรายการ ผูว้ ิจยั ค้นพบว่าลักษณะจังหวะของการสื่ อสารมี 5 ลักษณะ
(1)การแทรกภาพสัมภาษณ์ (2)การจบช่ วงรายการด้วยภาพวิวทิ วทัศน์ (3)การสลับภาพเหตุการณ์
หรื อการแข่งขัน (4)การเพิ่มภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา และ(5)การเริ่ มช่วงรายการด้วยภาพเกริ่ น
นา ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารทั้ง 5 ลักษณะสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
(1) การแทรกภาพสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มข้อมูลหรื อความคิ ดเห็ นของผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้ อมกับ
เสี ย งสั ม ภาษณ์ ข องผูเ้ ข้า แข่ ง ขัน ที่ ท าให้ผูช้ มหรื อผูร้ ั บ สารรั บ รู ้ ถึ ง ความคิ ด เห็ น หรื อเหตุ ก ารณ์
ขณะนั้นของผูเ้ ข้าแข่งขัน เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค (,) ในเครื่ องหมายวรรคตอนใน
ภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิม่ ข้อมูลหรื อขยายความที่ไม่จาเป็ นในประโยค
(2) การจบช่ วงรายการด้วยภาพวิวทิวทัศน์ พร้ อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบรายการ เป็ นการ
สื่ อให้ ผูช้ มหรื อผูร้ ั บ สารรั บ รู ้ ว่า รายการก าลัง จบช่ วงของรายการหรื อมี ก ารเปลี่ ย นช่ วงรายการ
เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายมหัพภาค (.) ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึง
การจบประโยคเครื่ องหมายมหัพภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการจบ
ประโยค
(3) การสลับภาพเหตุการณ์หรื อการแข่งขัน เป็ นการสลับภาพผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีม เพื่อให้
ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้วา่ ผูเ้ ข้าแข่งขันทีมใดกาลังได้เปรี ยบอยู่ และรู ้สึกตื่นเต้นและลุน้ ไปกับรายการ
พร้อมกับเสี ยงของผูเ้ ข้าแข่งขันสลับกันไป เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายอัฒภาค(;) ในเครื่ องวรรค
ตอนของภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่แยกประโยคออกเป็ นสองส่ วนโดยปราศจากการเชื่อม
(4) การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา เพื่อเพิ่มเนื้ อหาที่ไม่เกี่ ยวข้องในรายการพร้ อม
กับเสี ยงบรรยาย หรื อเสี ยงการสนทนาของผูเ้ ข้าแข่งขัน เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค(,) ใน
เครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิ่มข้อมูลหรื อขยายความที่ไม่จาเป็ นในประโยค
(5) การเริ่ มช่วงรายการด้วยภาพเกริ่ นนา เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้วา่ รายการกาลังจะ
เริ่ มช่ วงใหม่ของรายการ และทราบถึ งสถานที่ของการแข่งขันในภารกิ จนั้นๆ เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายจุลภาค(,) ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ทาหน้าที่เพื่อแยกประโยคหรื อคา
เริ่ มต้นของประโยคที่เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้งประโยค
จากลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร ทั้ง 5 ลักษณะในรายการ Amazing Race Asia ฤดูกาลที่
2 ตอนที่ 1 มีบริ บทของการแข่งขันที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทาภารกิจให้ครบและเข้าเส้นชัยให้ได้ก่อน ซึ่ งเป็ น
กติกาที่ให้ความสาคัญกับการแข่งขัน เพราะฉะนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่สาคัญสาหรับ
รายการนี้ คือ การสลับเหตุการณ์หรื อการแข่งขัน พร้ อมกับเสี ยงบรรยากาศของผูเ้ ข้าแข่งขันที่สลับ
ไปมาตามภาพของผูเ้ ข้าแข่งขัน
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาภาพเพื่อการรับชม และภาษาเขียนเพื่อการอ่าน
เช่นเดียวกับรายการ Survivor และรายการ Master Chef London ผูว้ ิจยั พบว่าไม่สามารถเปรี ยบเทียบ
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ได้ท้ งั หมดภาษาเขียนยังมีขอ้ จากัดของกฎเกณฑ์ตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้การอ่านสามารถอ่านได้
เข้าใจ แต่ภาษาภาพเป็ นภาษาที่มองแล้วสามารถเข้าใจได้เลยเพียงแต่ตอ้ งมีจงั หวะของการนาเสนอ
ภาพเพื่อให้การรับชมนั้นมีความสนุ กสนานและน่าติดตาม ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะ
ของการสื่ อสารในรายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่ 1 ตอนที่ 2

4.4 ผลการวิเคราะห์ รายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่ 1 ตอนที่ 2
รายการ The Face Thailand เป็ นรายการแข่งขันค้นหานางแบบและนักแสดง โดยที่ผเู้ ข้า
แข่งขันนั้นไม่ได้เป็ นนักแสดงที่อยูใ่ นวงการแต่ถูกคัดเลือกมาโดยคณะกรรมการ การแข่งขันจะมีครู
ฝึ กหรื อในรายการจะเรี ยกว่า เมนเทอร์ (Mentor) มีท้ งั หมดสามคน ดังนั้นผูเ้ ข้าแข่งขันจะถูกแบ่ง
ออกเป็ นสามกลุ่มเพื่ออยูใ่ นทีมของเมนเทอร์ แต่ละคน การแข่งขันมีกติกาอยูว่ า่ ในแต่ละตอนจะมี
โจทย์ให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขัน และเมนเทอร์ มีหน้าที่คอยดูแล และฝึ กฝนผูเ้ ข้าแข่งขันในทีมของตนเอง
เมื่อการแข่งขันของแต่ละตอนจบลง จะมีทีมที่ชนะทีมเดียว ส่ วนอีกสองทีมจะต้องเลือกผูเ้ ข้าแข่งขัน
ในทีมที่เมนเทอร์ คิดว่าด้อยที่สุดออกมาทีมละหนึ่งคน และเมนเทอร์ ของทีมที่ชนะจะมีสิทธิ์ ในการ
ตัดสิ นว่าผูเ้ ข้าแข่งขันคนใดยังอยูใ่ นแกมการแข่งขัน และผูเ้ ข้าแข่งขันคนใดที่จะต้องออกจากการ
แข่งขัน จากกติกาของรายการ เป็ นการแข่งขันที่ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ทักษะและความสามารถของผูเ้ ข้า
แข่งขันแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการแข่งขันระหว่างเมนเทอร์ ดว้ ยว่าสามารถพาผูเ้ ข้าแข่งขันที่อยูใ่ น
ความดูแลของตนเองเข้าไปในรอบสุ ดท้ายได้หรื อไม่
รายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่1 ตอนที่2 มีผเู ้ ข้าแข่งขันทั้งหมด 15 คน เมนเทอร์ 3
คน พิธีกร 1 คน และแขกรับเชิญสาหรับการตัดสิ น 2 คน ในการแข่งขันผูเ้ ข้าแข่งขันจะถูกเลือกโดย
เมนเทอร์ 3 คน แบ่งออกเป็ น 3 ทีม ทีมเมนเทอร์ ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม ทีมเมนเทอร์พลอย เฌอ
มาลย์ บุญยศักดิ์ และทีมเมนเทอร์หญิง รฐา โพธิ์ งาม

66

อัษฎา พานิชกุล
ภาพที่ 4.33 พิธีกรรายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่1 ตอนที่2
ผูเ้ ข้าแข่งขันทีมเมนเทอร์ ลูกเกด( เมทินี กิ่งโพยม) ประกอบไปด้วย ปาร์ค (ณัฎฐา จิระจิตต์มี
ชัย) เหม่ย(ศิริลกั ษณ์ เหรี ยญรักวงศ์) เมย์(ปาลิดา ธนาเมธปิ ยา) ตาล(ประทุมวรรณ์ คุณปิ ยวัฒน์) และ
ซาบีน่า(อจิรภา ไมซิงเกอร์ )

เมทินี กิ่งโพยม

ปาร์ค (ณัฎฐา จิระจิตต์มีชยั )

เหม่ย(ศิริลกั ษณ์ เหรี ยญรักวงศ์)

เมย์(ปาลิดา ธนาเมธปิ ยา)

ตาล
ซาบีน่า(อจิรภา ไมซิงเกอร์ )
(ประทุมวรรณ์ คุณปิ ยวัฒน์)
ภาพที่ 4.34 ผูเ้ ข้าแข่งขันรายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่1 ตอนที่2 ทีมลูกเกด
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ผูเ้ ข้าแข่งขันทีมเมนเทอร์ พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ประกอบไปด้วย คาริ สา(คาโรไลน์
เอมม่า สปริ งเก็ตต์) เพนนี(กริ ยาณี ดาโสม เลน) เจนนี่(อรนิชา กายขา) จิ๊กซอว์(วิสุตาภัทร อุบลรัศมี)
และแอน(แอนโทเนีย โพซิ้ว)

เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์

คาริ สา
(คาโรไลน์ เอมม่า สปริ งเก็ตต์)

เพนนี(กริ ยาณี ดาโสม เลน)

เจนนี่(อรนิชา กายขา)

จิ๊กซอว์(วิสุตาภัทร อุบลรัศมี)
แอน(แอนโทเนีย โพซิ้ว)
ตารางที่ 4.35 ผูเ้ ข้าแข่งขันรายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่1 ตอนที่2 ทีมพลอย
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ผูเ้ ข้าแข่งขันทีมเมนเทอร์หญิง รฐา โพธิ์ งาม ประกอบไปด้วย ทราย(จิตติมา วิสุทธิปราณี ) มิ
ลา(ธนาภา ภูมิดิษฐ์) หงส์(กาญศิริ ศิริมาตย์) เบลล์(ศศิวมิ ล สายบัวปาน) และป๋ อมแป๋ ม(ณัฐสุ ดา เรื อง
ศิลป์ ประเสริ ฐ)

รฐา โพธิ์ งาม

ทราย(จิตติมา วิสุทธิปราณี )

มิลา(ธนาภา ภูมิดิษฐ์)

หงส์(กาญศิริ ศิริมาตย์)

ป๋ อมแป๋ ม
(ณัฐสุ ดา เรื องศิลป์ ประเสริ ฐ)
ตารางที่ 4.36 ผูเ้ ข้าแข่งขันรายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่1 ตอนที่2 ทีมหญิง

เบลล์(ศศิวมิ ล สายบัวปาน)

ผูว้ จิ ยั ได้เรี ยงลาดับเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์จงั หวะของการสื่ อสารในรายการ สาหรับการ
ลาดับเหตุการณ์น้ ี ผูว้ ิจยั วิเคราะห์หาลักษณะจังหวะของการสื่ อสารโดยเปรี ยบเทียบกับเครื่ องหมาย
วรรคตอนของภาษาอังกฤษ รายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่1 ตอนที่2 มีท้ งั หมด 8 ช่วงรายการ
ซึ่ งมีเนื้อหารายการดังนี้
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4.4.1 ช่ วงที1่ ช่ วงพิธีกรแนะนารายการกับผู้เข้ าแข่ งขัน
ช่วงนี้เป็ นช่วงแรกของรายการ เป็ นการแนะนากติกาการแข่งขันโดยพิธีกรรายการในภาพที่
4.37 เนื้อหาการเล่าเรื่ องเป็ นภาพที่ผเู ้ ข้าแข่งขันเดินเข้าสู่ ห้องโถงที่ไว้สาหรับทาการแข่งขัน ซึ่ งเป็ น
ภาพเกริ่ นนา(Introduction) เพื่อสื่ อให้เห็นถึงการเริ่ มต้นช่วงของรายการ

ภาพที่ 4.37 การวิเคราะห์รายการ The Face Thailand ในช่วงที่ 1
ช่วงพิธีกรแนะนารายการกับผูเ้ ข้าแข่งขัน
(ดีวดี ี ชื่อคลิป TFC01)
เนื้อหาหลักในช่วงนี้เป็ นการแนะนากติกาให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขันได้รับทราบ โดยจังหวะของ
การสื่ อสารเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันกาลังเดินเข้าสู่ ห้องโถงที่ใช้ในการแข่งขัน ในเฟรมที่ 1 และ 2
พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบรายการ เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ได้ถึงการเริ่ มต้นของช่วง
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รายการ เป็ นการเกริ่ นนา(Introduction) เข้าสู่ ช่วงของรายการ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค
“,” ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่แยกประโยคหรื อคาเริ่ มต้นที่เป็ นกริ ยา
วิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้งประโยค
จากการศึกษาในช่วงแรก ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ จังหวะของการสื่ อสารมีภาพเกริ่ นนา
(Introduction) เพื่อสื่ อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงการเริ่ มต้นของช่วงรายการ ต่อไปเป็ นการ
วิเคราะห์ในช่วงที่สองของรายการเป็ นช่วงที่ผเู ้ ข้าแข่งขันได้เห็นห้องของทีมตนเองเป็ นครั้งแรก
4.4.2 ช่ วงที2่ ช่ วงผู้เข้ าแข่ งขันเข้ าชมห้ องของทีม
ในช่วงนี้เป็ นช่วงที่ผเู ้ ข้าแข่งขันได้เข้าชมห้องของทีมตนเองเป็ นครั้งแรกในภาพที่ 4.38
(หน้าที่ 71) โดยเนื้อหามีการเล่าเรื่ องเริ่ มต้นด้วยภาพป้ ายชื่อทีมหน้าห้อง ซึ่ งเป็ นการเกริ่ นนา
(Introduction) เพื่อให้เข้าใจว่ากาลังเริ่ มเข้าสู่ ช่วงของการแนะนาของทีมลูกเกด และการแทรกภาพ
สัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อให้ทราบถึงความรู ้สึกและความคิดเห็นของผูเ้ ข้าแข่งขัน
เนื้อหาหลักของช่วงนี้ เป็ นช่วงที่ผเู ้ ข้าแข่งขันเดินชมห้องของทีมตนเอง โดยที่ภาพเริ่ มต้น
ด้วยป้ ายหน้าห้อง ในเฟรมที่ 1 พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบรายการ และเสี ยงบรรยากาศของการ
ชมห้อง เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจได้วา่ รายการกาลังจะแนะนาห้องของทีมลูกเกดเป็ นทีม
แรก ซึ่ งเป็ นภาพเกริ่ นนา(Introduction) เป็ นการเริ่ มต้นของช่วงรายการ เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายจุลภาค "," ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่แยกประโยคหรื อคา
เริ่ มต้นที่เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้งประโยค
ต่อมาเป็ นการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันในเฟรมที่ 7 พร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์
ของผูเ้ ข้าแข่งขันที่เริ่ มมาตั้งแต่เฟรมที่ 6 เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจความรู้สึกของผูเ้ ข้า
แข่งขัน เป็ นการเพิม่ เติมข้อมูลและขยายความเกี่ยวกับรายการให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้เข้าใจ
เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนขลิขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่
เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค
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ภาพที่ 4.38 การวิเคราะห์รายการ The Face Thailand ในช่วงที่ 2
ช่วงผูเ้ ข้าแข่งขันเข้าชมห้องของทีม
(ดีวดี ี ชื่อคลิป TFC02)
จากการศึกษาในช่วงที่ 2 ของรายการ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการ
สื่ อสาร เป็ นการเริ่ มต้นด้วยภาพเกริ่ นนา(Introduction) เพื่อสื่ อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ได้วา่ กาลัง
เริ่ มช่วง และการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงความรู ้สึก
ของผูเ้ ข้าแข่งขัน ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงที่ 3 ของรายการเป็ นช่วงมาสเตอร์ คลาสซึ่ งผูเ้ ข้า
แข่งขันจะต้องเรี ยนรู ้การเดินแบบกับเมนเทอร์

72

4.4.3 ช่ วงที3่ ช่ วงมาสเตอร์ คลาส สอนเดินแบบกับเมนเทอร์ ลูกเกด
ช่วงนี้เป็ นช่วงของการสอนเดินแบบโดยเมนเทอร์ ลูกเกดในภาพที่ 4.39 เนื้ อหาของการเล่า
เรื่ องเป็ นการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อสื่ อถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขันในขณะที่ฟัง
เมนเทอร์ ลูกเกดกาลังสอนอยู่

ภาพที่ 4.39 การวิเคราะห์รายการ The Face Thailand ในช่วงที่ 3
ช่วงมาสเตอร์ คลาส สอนเดินแบบกับเมนเทอร์ ลูกเกด
(ดีวดี ี ชื่อคลิป TFC03)
เนื้อหาหลักของช่วงนี้ เป็ นการสอนของเดินแบบโดยเมนเทอร์ ลูกเกด และมีผเู ้ ข้าแข่งขัน
กาลังดูอยู่ โดยมีการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันในเฟรมที่ 3 4 และ 6 พร้อมกับเสี ยงดนตรี
ประกอบ เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขันในขณะที่กาลังดูเมนเทอร์
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ลูกเกดสาธิ ตการเดินแบบให้ดู ซึ่ งการแทรกภาพสี หน้าเป็ นผลที่เกิดจากภาพก่อนหน้า เปรี ยบเทียบ
ได้กบั เครื่ องหมายยัติภาค “—” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ เป็ นการแสดงถึงการย่อความ
หรื อข้อสรุ ปของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
จากการศึกษาในช่วงของมาสเตอร์ คลาส ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร
ในช่วงนี้เป็ นการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันในขณะที่กาลังดูเมนเทอร์ สาธิ ตอยู่ เพื่อสื่ อให้
ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน ที่เป็ นผลมาจาการดูสาธิ ต ต่อไปเป็ นการ
วิเคราะห์ในช่วงที่ 4 ของรายการ เป็ นช่วงของการแข่งขันในรอบมาสเตอร์ คลาส

4.4.4 ช่ วงที4่ ช่ วงแข่ งขันในมาสเตอร์ คลาส
ในช่วงนี้ เป็ นช่วงของการแข่งขันเดินแบบโดยมีโจทย์วา่ ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเดินแบบพร้อม
กับนาเสนอสิ นค้าในภาพที่ 4.40 (หน้าที่ 74) เนื้ อหาของการเล่าเรื่ องเป็ นการแทรกภาพสี หน้าของ
พิธีกรรายการ เพื่อสื่ อถึงความรู ้สึกของเมนเทอร์ ที่กาลังดูผเู ้ ข้าแข่งขันเดินแบบอยู่
เนื้อหาหลักของช่วงนี้ เป็ นการแข่งขันการเดินแบบของผูเ้ ข้าแข่งขัน การเล่าเรื่ องเป็ นการ
แทรกภาพสี หน้าเมนเทอร์ ลูกเกดในเฟรมที่ 2 พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบรายการ และเฟรมที่ 6
พร้อมกับเสี ยงวิจารณ์ของเมนเทอร์ ลูกเกดในขณะที่ ผูเ้ ข้าแข่งขันกาลังเดินแบบอยู่ เพื่อสื่ อให้ผชู ้ ม
หรื อผูร้ ับสารเข้าใจความรู ้สึกและความคิดเห็นของเมนเทอร์ ลูกเกดต่อการเดินแบบของผูเ้ ข้าแข่งขัน
ซึ่ งการแทรกสี หน้าเป็ นผลจากภาพก่อนหน้า ซึ่ งเป็ นภาพเดินแบบ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมาย
ยัติภาค “—” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ เป็ นการแสดงถึงการย่อความหรื อข้อสรุ ปของ
ประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
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ภาพที่ 4.40 การวิเคราะห์รายการ The Face Thailand ในช่วงที่ 4
ช่วงมาสเตอร์ คลาส สอนเดินแบบกับเมนเทอร์ ลูกเกด
(ดีวดี ี ชื่อคลิป TFC04)
จากการศึกษาในช่วงของการแข่งขันเดินแบบ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการ
สื่ อสารในช่วงนี้ เป็ นการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่ง เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึง
ความรู ้สึกของเมนเทอร์ ซึ่ งเป็ นผลจากการได้ดูผเู ้ ข้าแข่งขันเดินแบบ ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วง
ที่ 5 เป็ นช่วงของการแนะนาการแข่งขันในช่วงแคมเปญ
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4.4.5 ช่ วงที5่ ช่ วงแนะนาแคมเปญ
ช่วงนี้เป็ นช่วงที่พิธีกรแนะนากติกาของการแข่งขันในช่วงแคมเปญให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขันใน
ภาพที่ 4.41 เนื้อหาของการเล่าเรื่ องเป็ นการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันในระหว่างพิธีกรกาลัง
แนะนา เพื่อสื่ อถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน

ภาพที่ 4.41 การวิเคราะห์รายการ The Face Thailand ในช่วงที่ 5
ช่วงแนะนาแคมเปญ
(ดีวดี ี ชื่อคลิป TFC05)
เนื้อหาหลักของช่วงนี้ เป็ นการแนะนาการแข่งขันในช่วงแคมเปญโดยพิธีกร โดยมีผเู ้ ข้า
แข่งขันเป็ นผูฟ้ ัง การเล่าเรื่ องเป็ นการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันในขณะที่ฟังพิธีกรพูดใน
เฟรมที่ 3-5 และ 7-9 พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบรายการและเสี ยงพิธีกร เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับ
สารเข้าใจถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน ซึ่ งเป็ นผลจากภาพก่อนหน้าที่เป็ นภาพพิธีกรแนะนารายการ
กติกาการแข่งขัน เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายยัติภาค “—” ในเครื่ องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษ
เป็ นการแสดงถึงการย่อความหรื อข้อสรุ ปของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
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จากการศึกษาในช่วงแนะนาการแข่งขันช่วงแคมเปญ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของ
การสื่ อสารเป็ นการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันในขณะที่ฟังพิธีกรรายการพูดแนะนากติกา
เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน ต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ในช่วงซ้อม
ของแต่ละทีมสาหรับการแข่งขันในช่วงแคมเปญ

4.4.6 ช่ วงที6่ ช่ วงซ้ อมแคมเปญกับเมนเทอร์
ในช่วงนี้เป็ นช่วงที่เมนเทอร์ ของแต่ละทีมแต่งตัวให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขัน และซ้อมการเดินแบบ
ในภาพที่ 4.42 (หน้าที่ 77) เนื้ อหาของการเล่าเรื่ องเป็ นลักษณะการเร่ งจังหวะของการเล่าเรื่ องเพื่อให้
ทันต่อเวลาของการออกอากาศและให้มีความรู ้สึกตื่นเต้นไปกับรายการ และการแทรกภาพ
สัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมกับผูช้ มหรื อผูร้ ับสาร
เนื้อหาหลักในช่วงนี้เป็ นการแต่งตัว และซ้อมการเดินแบบของผูเ้ ข้าแข่งขัน ลักษณะของ
การเล่าเรื่ องเป็ นการเร่ งจังหวะภาพในเฟรมที่ 1-3 และ 5-9 โดยการเลือกบางส่ วนของภาพดิบ
(Footage) มาร้อยเรี ยงกันและละภาพที่ไม่จาเป็ นออก พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบรายการเพื่อให้
ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารสามารถเข้าใจได้ และมีความรู ้สึกตื่นเต้นไปกับรายการ เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายจุดไข่ปลา “...” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษที่แสดงให้เห็นถึงการละคา
บางคาออกไป
ต่อมาเป็ นการแทรกภาพสัมภาษณ์ของเมนเทอร์ พลอยในเฟรมที่ 4 พร้อมกับเสี ยงสัมภาษณ์
เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงความรู ้สึกของเมนเทอร์ ต่อการซ้อมของผูเ้ ข้าแข่งขันในทีม เป็ น
การเพิ่มเติมข้อมูลและขยายความเกี่ยวกับรายการให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้เข้าใจ เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายนขลิขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค
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ภาพที่ 4.42 การวิเคราะห์รายการ The Face Thailand ในช่วงที่ 6
ช่วงซ้อมแคมเปญกับเมนเทอร์
(ดีวดี ี ชื่อคลิป TFC06)
จากการศึกษาในช่วงซ้อมการแข่งขัน ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารเป็ น
การเร่ งจังหวะของการตัดต่อเพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารมีควมรู ้สึกตื่นเต้นไปกับรายการ และการ
แทรกภาพสัมภาณ์ของเมนเทอร์ เพื่อให้ชมหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงความรู ้สึกของเมนเทอร์ ต่อไปเป็ น
การวิเคราะห์ในช่วงของการแข่งขันแคมเปญ
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4.4.7 ช่ วงที7่ ช่ วงแข่ งขันแคมเปญ
ในช่วงนี้เป็ นช่วงของการแข่งขันเดินแบบของแต่ละทีม โดยมีแขกรับเชิญพิเศษมาเป็ นผู ้
ตัดสิ นคือ คุณสมบัษร ถิระสาโรช ในภาพที่ 4.43 เนื้ อหาของการเล่าเรื่ องเป็ นการแทรกภาพสี หน้า
ของแขกรับเชิญพิเศษเพื่อสื่ อถึงความรู ้สึกของแขกรับเชิญพิเศษในขณะที่ดูผเู ้ ข้าแข่งขันกาลังเดิน
แบบ

ภาพที่ 4.43 การวิเคราะห์รายการ The Face Thailand ในช่วงที่ 7
ช่วงแข่งขันแคมเปญ
(ดีวดี ี ชื่อคลิป TFC07)
เนื้อหาหลักของช่วงนี้ เป็ นการแข่งขันเดินแบบในช่วงแคมเปญ การเล่าเรื่ องเป็ นการแทรก
ภาพรับสี หน้าของแขกรับเชิ ญพิเศษในเฟรมที่ 5 พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบ และเฟรมที่ 8พร้อม
กับเสี ยงวิจารณ์ของแขกรับเชิ ญ เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ได้ถึงความรู ้สึกของแขกรับเชิญซึ่ง
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เป็ นผลจากการดูผเู ้ ข้าแข่งขันที่กาลังเดินแบบอยู่ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายยัติภาค “—” ใน
เครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการย่อหรื อข้อสรุ ปของประโยค
จากการศึกษาในช่วงของการแข่งขันในรอบแคมเปญ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของ
การสื่ อสารเป็ นการแทรกภาพสี หน้าของแขกรับเชิญพิเศษ เพื่อสื่ อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู้ถึง
ความรู ้สึกและความคิดเห็นของแขกรับเชิญในขณะที่ดูผเู ้ ข้าแข่งขันเดินแบบอยู่ ต่อไปเป็ นการ
วิเคราะห์ในช่วงสุ ดท้ายของรายการ

4.4.8 ช่ วงที8่ ช่ วงคัดเลือกผู้เข้ าแข่ งขันออก
ในช่วงสุ ดท้ายเป็ นช่วงที่ เมนเทอร์ ตอ้ งเลือกผูเ้ ข้าแข่งขันที่ดอ้ ยที่สุดสองคนที่มาจากสองทีม
ที่แพ้ การแข่งขันในรอบแคมเปญออกจากการแข่งขันในภาพที่ 4.44 (หน้าที่ 80) เนื้อหาของการเล่า
เรื่ องเริ่ มต้นด้วยภาพเกริ่ นนา(Introduction) เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการเริ่ มต้นของช่วงรายการ
และการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อสื่ อถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน
เนื้อหาหลักของช่วงนี้ เริ่ มด้วยภาพเกริ่ นนา(Introduction) ในเฟรมที่ 1 พร้อมกับเสี ยงดนตรี
ประกอบ เพื่อสื่ อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู้ถึงการเริ่ มต้นช่วงของรายการ เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายจุลภาค “,” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่แยกประโยคหรื อคา
เริ่ มต้นที่เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้งประโยค
ต่อมาเป็ นการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันในเฟรมที่ 3 5 และ 8 พร้อมกับเสี ยงวิจารณ์
ของเมนเทอร์ หญิง เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขัน ซึ่ งเป็ นผลจาก
ภาพก่อนหน้าคือภาพของเมนเทอร์ หญิงกาลังวิจารณ์การเดินแบบของแต่ละคน เปรี ยเทียบได้กบั
เครื่ องหมายยัติภาค “—” ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการย่อหรื อข้อสรุ ป
ของประโยค
จากการศึกษาในช่วงสุ ดท้ายของรายการ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร
ในช่วงนี้เป็ นภาพเกริ่ นนา(Introduction) เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงการเริ่ มต้นใหม่ของช่วง
รายการ และการแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงความรู้สึก
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ของผูเ้ ข้าแข่งขัน ต่อไปเป็ นการสรุ ปลักษณะจังหวะของการสื่ อสารจากการศึกษาทั้งหมด 8 ช่วงของ
รายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่ 1 ตอนที่ 2

ภาพที่ 4.44 การวิเคราะห์รายการ The Face Thailand ในช่วงที่ 8
ช่วงคัดเลือกผูเ้ ข้าแข่งขันออก
(ดีวดี ี ชื่อคลิป TFC08)
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จากการศึกษาลักษณะของการตัดต่อในรายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่ 1 ตอนที่ 2
ผูว้ จิ ยั พบว่า ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารมี 4 ลักษณะ (1)การเริ่ มช่วงรายการด้วยภาพเกริ่ นนา การ
แทรกภาพสัมภาษณ์ (2)การแทรกภาพสี หน้า (3)การเร่ งจังหวะการเล่ าเรื่ องด้วยภาพ (4)ลักษณะ
จังหวะของการสื่ อสารทั้ง 4 ลักษณะสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
(1) การเริ่ มช่ วงรายการด้วยภาพเกริ่ นนา พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบในรายการ เป็ นการ
สื่ อให้ผูช้ มหรื อผูร้ ั บ สารรั บรู ้ ว่า รายการก าลังจะเข้าสู่ ช่วงใหม่ ของรายการ เปรี ยบเที ยบได้ก ับ
เครื่ องหมายจุลภาค (,) ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ทาหน้าที่เพื่อแยกประโยคหรื อคา
เริ่ มต้นของประโยคที่เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้งประโยค
(2) การแทรกภาพสัมภาษณ์ ของผูเ้ ข้าแข่งขันและเมนเทอร์ พร้ อมกับเสี ยงสัมภาษณ์ของผู ้
เข้าแข่งขันและเมนเทอร์ เพื่อสื่ อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู้ถึงความคิดเห็น และความรู้สึกของผูเ้ ข้า
แข่งขัน และเมนเทอร์ ในสถานการณ์น้ นั ๆ เป็ นการเพิ่มข้อมูลและการขยายความ เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายนขลิขิต “( )” ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค
(3) การแทรกภาพสี หน้า เพื่อสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงความรู ้สึกของผูเ้ ข้าแข่งขันจาก
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นก่ อ นหน้ า พร้ อ มกับ เสี ย งจากสถานการณ์ ก่ อ นหน้ า เปรี ยบเที ย บได้ก ับ
เครื่ องหมายยัติภาค (—) ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการย่อหรื อข้อสรุ ป
ของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
(4) การเร่ งจังหวะการเล่าเรื่ องด้วยภาพ ด้วยการละภาพที่ไม่จาเป็ นออก แต่ยงั สามารถเล่า
เรื่ องให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจได้ พร้อมกับเสี ยงดนตรี ประกอบรายการ เพื่อให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารมี
ความรู ้สึกตื่นเต้นไปกับรายการ และสื่ อถึ งความเร่ งรี บของผูเ้ ข้าแข่งขันในรายการ เปรี ยบเทียบได้
กับเครื่ องหมายจุ ดไข่ปลา (…) ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่ละคาที่ ไม่
เกี่ยวข้องในประโยคออก
จากลักษณะจังหวะของการสื่ อสารทั้ง 4 ลักษณะในรายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่ 1
ตอนที่ 2 มีบริ บทของการแข่งขันโดยให้ความสาคัญกับเมนเทอร์ เนื่ องจากกติกาของการแข่งขัน
กาหนดให้เมนเทอร์ เป็ นผูค้ ดั ผูเ้ ข้า แข่ ง ขันออก และเนื้ อหาของรายการเป็ นการวิจารณ์ และการ
สนทนา ทาให้การแทรกภาพสี หน้าของผูเ้ ข้าแข่งขันระหว่างเมนเทอร์ วิจารณ์ หรื อการแทรกภาพสี
หน้าของเมนเทอร์ ระหว่างผูเ้ ข้าแข่งขันเดิ นแบบอยู่ เป็ นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่สาคัญใน
รายการนี้
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาภาพเพื่อการดู และภาษาเขียนเพื่อการอ่าน ผูว้ จิ ยั
พบว่าไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ท้ งั หมดภาษาเขียนยังมีขอ้ จากัดของกฎเกณฑ์ตามหลักไวยากรณ์
เพื่อให้การอ่านสามารถอ่านได้เข้าใจ แต่ภาษาภาพเป็ นภาษาที่มองแล้วสามารถเข้าใจได้เลยเพียงแต่
ต้องมีจงั หวะของการนาเสนอภาพเพื่อให้การรับชมนั้นมีความสนุกสนานและน่าติดตาม
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4.5 สรุ ปการศึกษาจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ ประเภทเรียลลิตีเกมโชว์ท้งั สี่ รายการ
จาการศึกษาจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ท้ งั สี่
รายการผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่มีอยูใ่ นทั้งสี่ รายการได้ท้ งั หมด 8
ลักษณะ การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง การแทรกภาพสัมภาษณ์ การนาเสนอถึงรายการ การสลับ
เหตุการณ์หรื อการแข่งขัน การแทรกภาพวิวทิวทัศน์ การแทรกภาพสี หน้า การเร่ งจังหวะการเล่า
เรื่ อง การเริ่ มต้นช่วงด้วยภาพเกริ่ นนา(Introduction) แต่อย่างไรก็ตามทั้งสี่ รายการนั้นมีการใช้
ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั บริ บท และกติกาของเกมการแข่งขัน
รายการ Survivor ฤดูกาลที่29 ตอนที่1 เป็ นรายการที่อยูใ่ นบริ บทของการแข่งขันที่ตอ้ งใช้
ทักษะทางร่ างกาย และทักษะการโน้มน้าวใจคนเพื่อเอาตัวรอด และกติกาที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องโหวด
กันเองเพื่อให้ผเู ้ ข้าแข่งขันคนใดคนหนึ่งออกจากการแข่งขัน เพราะฉะนั้นลักษณะจังหวะของการ
สื่ อสารจึงเน้นการแทรกจังหวะเป็ นการแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน นอกจากนั้นลักษณะ
จังหวะของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นมี การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง การนาเสนอถึงรายการ(List) การ
สลับเหตุการณ์หรื อการแข่งขัน การแทรกภาพวิวทิวทัศน์ และการแทรกภาพสี หน้า
รายการ Master Chef London ฤดูกาลที่10 ตอนที่1 เป็ นรายการที่อยูใ่ นบริ บทของการ
แข่งขันที่ตอ้ งใช้ทกั ษะในการทาอาหารในเวลาที่กาหนด และกติกาที่คาตัดสิ นมาจากพิธีกรรายการ
ที่ใช้วจิ ารณญานและความสามารถของตัวเอง เพราะฉะนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารจึงเน้น
การเร่ งจังหวะภาพการเล่าเรื่ องเป็ นการตัดต่อแบบบีบอัดเวลา(Compressing Time) เพื่อสื่ อถึงการ
แข่งขันภายในเวลาที่กาหนดของรายการนอกจากนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นมี การ
แทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง การแทรกภาพสัมภาษณ์ การเริ่ มต้นช่วงด้วยการเกริ่ นนา และการแทรก
ภาพสี หน้า
รายการ Amazing Race Asia ฤดูกาลที่2 ตอนที่1 เป็ นรายการที่อยูใ่ นบริ บทของการแข่งขัน
ที่ตอ้ งใช้ทกั ษะของไหวพริ บ ความเร็ ว และมีเรื่ องของโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบางกรณี
กติกาคือผูเ้ ข้าแข่งขันต้องทาภารกิจแล้วเข้าเส้นชัย เพราะฉะนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารจึง
เน้นการสลับเหตุการณ์หรื อการแข่งขัน เพื่อสื่ อถึงการแข่งขัน นอกจากนั้นลักษณะจังหวะของการ
สื่ อสารที่เกิดขึ้นมี การเริ่ มต้นช่วงด้วยภาพเกริ่ นนา(Introduction) การแทรกภาพสัมภาษณ์ การแทรก
ภาพวิวทิวทัศน์ การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง
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รายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่1 ตอนที่2 เป็ นรายการที่อยูใ่ นบริ บทของการแข่งขันที่
ใช้ทกั ษะและความสามารถของการแสดงและเดินแบบ แต่กติกาให้เมนเทอร์ เลือกผูเ้ ข้าแข่งขันออก
จากการแข่งขัน เพราะฉะนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารจึงเน้นการแทรกภาพสี หน้า เป็ นการสื่ อ
ความรู ้สึกให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงความรู ้สึก นอกจากนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร
เป็ นการ เริ่ มต้นช่วงด้วยภาพเกริ่ นนา การแทรกภาพสัมภาษณ์ การเร่ งจังหวะการเล่าเรื่ อง และการ
เร่ งจังหวะของการเล่าเรื่ องในรายการ The Face Thailand เป็ นการเร่ งจังหวะภาพตามจังหวะของ
เพลง
หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์จงั หวะของการสื่ อสารในรายการเรี ยลลิตีเกมโชว์ท้ งั 4
รายการเรี ยบร้อยแล้ว ต่อไปผูว้ จิ ยั จะทาการเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสารของทั้งสี่
รายการ
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4.6 การเปรียบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสารรายการโทรทัศน์ ประเภทเรียลลิตีเกมโชว์ท้งั สี่
รายการ
ผูว้ จิ ยั จะเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตี
เกมโชว์ท้ งั สี่ รายการ รายการ Survivor ฤดูกาลที่ 29 ตอนที่ 1 รายการ Master Chef London ฤดูกาลที่
10 ตอนที่ 1 รายการ Amazing Race Asia ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1 และรายการ The Face Thailand
ฤดูกาลที่ 1 ตอนที่ 2 ว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปออกมาเป็ น
ตารางดังนี้
รายการ

มี

Master Chef
London
ฤดูกาลที่ 10
ตอนที่ 1
มี

Amazing
Race Asia
ฤดูกาลที่ 2
ตอนที่ 1
มี

The Face
Thailand
ฤดูกาลที่ 1
ตอนที่ 2
มี

มี

มี

มี

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร

Survivor
ฤดูกาลที่ 29
ตอนที่ 1
การแทรกภาพสัมภาษณ์
การแทรกภาพที่ไม่
เกี่ยวข้อง
การแทรกภาพสี หน้า
การสลับเหตุการณ์หรื อ
การแข่งขัน
การเริ่ มต้นช่วงด้วยภาพ
เกริ่ นนา
การเร่ งจังหวะการเล่า
เรื่ อง
การแทรกภาพวิวทิวทัศน์
การนาเสนอถึงรายการ
(List)

ตารางที่ 4.1 ตารางเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสารทั้งสี่ รายการ
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จากการตารางการเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในตารางที่ 4.1 ผูว้ จิ ยั พบว่า
ทุกรายการมีการแทรกภาพสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปได้วา่ การแทรกภาพสัมภาษณ์เป็ นลักษณะประจา
ของรายการประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ เนื่ องจากว่าผูช้ มหรื อผูร้ ับสารจะต้องรับรู ้ถึงความรู ้สึกของ
พิธีกร หรื อผูเ้ ข้าแข่งขันว่ารู ้สึกอย่างไร และมีความคิดอย่างไรต่อสถานการณ์
จากตารางยังทาให้ผวู ้ ิจยั สรุ ปได้อีกว่า บริ บทของการแข่งขันและกติกาของการแข่งมีผลต่อ
จังหวะของการสื่ อสารในรายการประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ จึงทาให้เห็นถึงความแตกต่างของจังหวะ
การสื่ อสารในทั้งสี่ รายการ รายการ Survivor มีกติกาที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องโหวตกันเองเพราะฉะนั้น
ความสาคัญจึงขึ้นอยูผ่ เู ้ ข้าแข่งขันรายการ ลักษณะการแทรกภาพสัมภาษณ์ และการสลับไปมา
ระหว่างเหตุการณ์จึงมีความสาคัญ
รายการ Master Chef London มีกติกาที่พิธีกรรายการเป็ นผูต้ ดั สิ น และการแข่งขันเป็ นการ
แข่งขันกับเวลา เพราะฉะนั้นความสาคัญของรายการจึงอยูท่ ี่ความคิดเห็นของพิธีกรรายการ และ
ภาพการทาอาหารแข่งกันระหว่างผูเ้ ข้าแข่งขัน จึงทาให้ลกั ษณะการเร่ งจังหวะของภาพเล่าเรื่ อง และ
การแทรกภาพสัมภาษณ์ จึงมีความสาคัญต่อรายการ
รายการ Amazing Race Asia มีกติกาที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องแข่งขันผ่านภารกิจต่างๆไปให้ได้
จนกว่าจะถึงเส้นชัย เพราะฉะนั้นความสาคัญของรายการจึงขึ้นอยูก่ บั การแข่งขันในรายการ และการ
แทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นจังหวะของการสื่ อสารที่หยุดอารมณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน
เพื่อให้พกั จากการดูการแข่งขันได้อย่างดี จึงทาให้ลกั ษณะการสลับเหตุการณ์หรื อการแข่งขันจึงมี
ความสาคัญต่อรายการ
และรายการ The Face Thailand เป็ นรายการที่มีกติกาให้เมนเทอร์ เป็ นผูต้ ดั สิ นว่าใคร
สมควรออกจากการแข่งขัน เพราะฉะนั้นความสาคัญจึงอยูก่ บั เมนเทอร์ ส่ วนผูเ้ ข้าแข่งขันนั้นจะมี
ความสาคัญน้อย จึงทาให้ลกั ษณะการแทรกภาพสี หน้า และการแทรกภาพสัมภาษณ์ จึงมี
ความสาคัญต่อรายการ
จากการเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะการสื่ อสารของรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกม
โชว์ท้ งั สี่ รายการ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ การแทรกภาพสัมภาษณ์เป็ นลักษณะที่เหมือนกันและเป็ นลักษณะ
ประจาของรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ อย่างไรก็ตามทั้งสี่ รายการมีลกั ษณะจังหวะ
ของการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไปซึ่ งขึ้นอยูก่ บั กติกาของการแข่งขัน และบริ บทของรายการว่าให้
ใครเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของรายการ

