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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
รายงานปฏิ บตั ิ สหกิ จศึ ก ษาเรื่ อง การตัดต่ อสกู๊ ปข่ า วช่ วง วอท อะ เวิลร์ รายการเที่ ย งเปิ ด
ประเด็ น ของบริ ษ ัท บี อี ซี เวิ ร์ ล กรู๊ ป จ ากัด ปี 2560 มุ่ ง ศึ ก ษาการตัด ต่ อ วิ ดิ โ อ สกู๊ ป ข่ า ว เพื่ อ
ออกอากาศในรายการเที่ ย งเปิ ดประเด็น รายงานปฏิ บ ัติ เ ล่ ม นี้ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาการตัด ต่ อ
ของสกู๊ปข่าว เพื่อให้ผูต้ ิดตามได้เข้าใจในสิ่ งที่จะนาออกอากาศโดนทั้งคลิ ปใช้โปรแกรม พรี เมียร์
โปร (Pre mierepro) ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรายการข่าว
2.2 แนวคิดเทคนิคการตัดต่อ
2.3 แนวคิดทฤษฏีการสื่ อสารมวลชน
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับรายการข่ าว
พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช กล่าวว่า ข่าว คือความจริ งที่สมบูรณ์เป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจากอดีตสู่ ปัจจุบนั
อย่างมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง จะสมมุติให้อะไรต่าง ๆ เกิดขึ้นเองไม่ได้และความเป็ นจริ งนั้น มีผลมา
จากพฤติกรรมของมนุ ษย์ในสังคมและมี ผลกระทบต่อคนหมู่มากทั้งระดับ ท้องถิ่ น ประเทศและ
มวลมนุษย์โลก รายการข่าวทางโทรทัศน์หมายถึ งรายการที่จดั และผลิ ตขึ้นโดยใช้รูปแบบของการ
ประกาศ อ่านคาบรรยาย และการรายงานเหตุการณ์ ต่าง ๆ หลากหลายกันไป การนาเสนอด้วยวิธี
เหล่านั้น อาจทาได้ดว้ ยภาพทั้งหมด หรื อบางส่ วน หรื อปราศจากภาพเหตุการณ์ทีเป็ นข่าวก็ได้ก่อน
การนาเสนอข่าวจะมี การแสวงหา รวบรวม จัดและเก็บข้อมูลของเหตุ การณ์ ในข่าวแต่ละช่ วงได้
อย่างสมบูรณ์ และถูกต้องจากนั้นผูเ้ ขียนหรื อผูร้ ายงานจะนามาเรี ยบเรี ยงเป็ นเรื่ องราวมีเนื้อหาสาระ
และรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ ใ นข่ า วนั้น ให้ เ กิ ด ความกระชับ ชัด เจนและได้ใ จความภายใน
ระยะเวลา การนา เสนอที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการดึงดูดและเรี ยกร้องความสนใจจากผูช้ มให้ชม
การรายงาน ข่าวนั้น ๆ และเพื่อเป็ นการบริ การประชาชนด้วยข่าวสารอย่างถูกต้องอีกด้วย
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ประเภทของข่ าว
การแบ่งประเภทของข่าวสามารถกาหนดได้หลายวิธีเช่น แบ่งตามเนื้ อหาข่าว แบ่ง ตามสถานที่เกิ ด
เหตุการณ์ แบ่งตามแหล่งข่าวและแบ่งตามลักษณะของการผลิ ตข่าว หากแบ่งตาม เนื้ อหาข่าว จะ
สามารถแบ่งข่าวได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ข่ า วหนัก (Hard News) หมายถึ ง ข่ า วที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นทุ ก ทิ ศ ทั่ว โลก แล้ว มี ผลกระทบต่ อ
ประชาชนจานวนมากในทันทีทนั ใด และมีความสาคัญต่อสังคมอย่างมาก เช่น ข่าว การเมือง ข่าวภัย
พิบตั ิ เป็ นต้น
2. ข่าวเบา (Soft News) หมายถึ ง ข่าวที่เกิ ดขึ้นในชี วิตประจาวันและมีคุณค่าความสาคัญน้อยกว่า
ข่ า วหนัก มี ผ ลกระทบต่ อ ผูช้ มไม่ ม ากนัก เช่ น ข่ า วสั ง คม ข่ า ว การศึ ก ษา เป็ น ต้น ส าหรั บ ข่ า ว
โทรทัศ น์ นอกจากจะมี การแบ่ง ข่ าวตามเนื้ อหาข่ า วเป็ นหลัก แล้ว ยัง อ้า งอาศัยหลัก การแบ่ง ตาม
สถานที่เกิดเหตุการณ์มาประกอบ ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของข่าวโทรทัศน์ โดยแบ่งเป็ น 1. ข่าวหนัก
ได้แก่ ข่าวทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิ จ ภัยพิบตั ิ เป็ นต้น 2. ข่าวเบา ได้แก่ ข่าวทางด้าน
พระราชสานัก สังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและ บันเทิง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแพทย์
และสาธารณสุ ข เกษตรกรรม อาชญากรรม กีฬา รายงานพิเศษ
3. ข่ า วต่ า งประเทศ หมายถึ ง ข่ า วรายงานเหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ ต่ า ง ๆที่ เ กิ ด ขึ้ นภาย นอก
ราชอาณาจักรไทย โดยได้รับสัญญาณข่าวผ่านดาวเทียมและทางเครื่ องโทรพิมพ์ ซึ่ งจะมีเจ้า หน้าที่
แปลข่าวเป็ นภาษาไทยและจะคัดเลื อกเฉพาะข่าวที่ น่าสนใจเท่านั้นออกอากาศทั้งนี้ รวม ถึ ง การ
วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศด้วย
- จากแนวคิดเกี่ยวกับการรายงานข่าวมีความสอดคล้องกับลักษณะของข่าวเบา เนื่ องจาก
ช่วง วอท อะ เวิลร์ จะเน้นนาเสนอข่าวบันเทิง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระยะเวลาที่ส้ นั
กระชับและเป็ นข่าวที่ไม่มีผลกระทบต่อผูช้ มมากนัก
การตัดต่อข่าวในลักษณะนี้จึงเน้นให้ผชู ้ มเกิดความเข้าใจในข่าวด้วยระยะเวลาที่จากัด
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2.2 แนวคิดเทคนิคการตัดต่ อ
kirati kumsat ได้กล่าวว่า
- EDIT
E : Elect

: เลือก shot ที่ดีที่สุด

ในการตัดต่อสกู๊ปข่าวควรเลือก ช็อตภาพที่ดีที่สุดเพื่อนามาเรี ยงเนื้อหา
D : Decision : ตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจในการเลือกช็อตภาพให้ดีและเหมาะสม
I : Integrate : นา shot มาร้อยเรี ยง เชื่อมโยงผสมผสาน
เลือกช็อตภาพที่ตรงกับเนื้อมาหลายแบบแล้วมาคัดเลือกตัดต่อให้ดี
T : Terminate : ทาให้สิ้นสุ ด จบลงด้วยดี
ในการตัดต่อสกู๊ปข่าวมีระยะเวลาที่กาหนดควรตัดต่อและตรวจความเรี ยบร้อยให้ดีที่สุด
- การตัดต่อ
คือ การนาเสนอภาพหลายภาพมาประกอบกันให้เป็ นเรื่ องราว โดยการนารายละเอียดของภาพ
และเหตุการณ์ที่สาคัญจากม้วนเทปที่ได้บนั ทึกไว้หลายๆม้วน มาทาการเลือกสรรภาพใหม่ เพื่อ
เรี ยงลาดับให้ได้เนื้ อหาตามบท ภาพแต่ภาพที่นามาลาดับไม่จาเป็ นต้องสาคัญเท่ากันทุกภาพ
ความสาคัญอาจจะลดหลัน่ ลงไปตามเนื้ อหา ภาพบางภาพเป็ นหัวใจของการเกิดของเหตุการณ์
แต่บางภาพอาจเป็ นส่ วนประกอบ การตัดต่อภาพแต่ละครั้งจะทาให้ผูช้ มถู กกระตุน้ ความรู ้ สึก
ขึ้นครั้งหนึ่ ง แล้วความรู ้สึกนั้นค่อยๆ ลดลง จนกระทัง่ มีการตัดภาพใหม่อีกครั้งหนึ่ ง ถ้าความ
ยาวของภาพพอเหมาะ อารมณ์ของผูช้ มจะถูกกระตุน้ ตามจังหวะ ถ้าความยาวของภาพมากไป
อารมณ์ของผูช้ มจะราบเรี ยบไม่ตื่นเต้น
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การตัดต่ อ มี 4 วิธี คือ
1. การเชื่อมภาพ (Combine)
เป็ นการนาภาพที่ถ่ายไว้ท้ งั หมดมาเรี ยงลาดับ โดยการเชื่ อมภาพหรื อ shot แต่ละ shot เข้า
ด้วยกันตามลาดับให้ถูกต้องตามบทโทรทัศน์ การเชื่ อมภาพส่ วนใหญ่จะใช้ในการผลิ ตนอก
สถานที่ที่ใช้กล้องโทรทัศน์ตวั เดียว สาหรับงานที่ผลิ ตในสตูดิโอที่มีกล้องหลายตัว ส่ วนใหญ่
มักจะเชื่อมภาพระหว่างการถ่ายทา แต่ก็มีบา้ งที่มาเชื่อมหลังการถ่ายทา
2. การย่นย่อภาพ (Condense)
เป็ นการตัดต่อภาพเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ตอ้ งการจะสื่ อสารในเวลาที่จากัด เช่น การตัดต่องาน
ข่าว โฆษณา การตัดต่อเพื่อย่นย่อภาพนี้ เนื้อหาของภาพจะต้องกระชับ และได้ใจความในเวลา
ที่ จ ากัด ฉะนั้นผู ต้ ัด ต่ อ ต้อ งใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์อ ย่า งมากในการย่น ย่อ ภาพ เพื่ อให้ ไ ด้
ความหมายที่ชดั เจนที่สุดเพื่อเสนอต่อผูช้ ม
3. การแก้ไขภาพ (Correct)
เป็ นการแก้ไขส่ วนที่ผิดพลาดในการผลิ ต โดยการตัดภาพหรื อเสี ยงที่ไม่ตอ้ งการออกไป
หรื อแทรกภาพใหม่และเสี ยงใหม่เข้าไปแทนที่ภาพและเสี ยงเดิมได้ นอกจากนั้นความผิดพลาด
ที่เกิดจากสี และระดับเสี ยงที่เกิดจากการถ่ายแต่ละครั้ง (Take) แต่ละวันไม่เท่ากัน หรื อความไม่
ต่อเนื่ องของภาพ (Continuty) ทิ ศทางของภาพ (Directional) ไม่ ถู ก ต้อง การตัดต่ อสามารถ
แก้ไขได้
4. การสร้างภาพ (Build)
เป็ นการตัดต่อโดยใช้อุปกรณ์ พิเศษของเครื่ องตัดต่อ เช่ น การทาภาพจาง (Fade) ภาพจาง
ซ้อน (Dissolve) กวาดภาพ (Wipe) หรื อเทคนิคอื่นๆ เข้าช่วย เพื่อให้ผชู ้ มเกิดความรู ้สึกว่าฉากนี้
ได้เปลี่ยนเวลา เปลี่ยนสถานที่
- ตรงกับการปฏิบตั ิงานมากเพราะเราต้องตัดต่อให้เหมาะสมและสวยงามและควรเลือกภาพ
ที่ดีที่สุดมานาเสนอข่าวออกอากาศ
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2.3 แนวคิดทฤษฏีการสื่ อสารมวลชน
การสื่ อสารมวลชน คือ การสื่ อสารที่ เกี่ ย งข้องกับ สื่ อพิ ม พ์ หรื อสืิ ่ ออเล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสี ยง หรื อ วิทยุโทรทัศน์ เพื่อทการสื่ อสารกับคน
จานวนมาก ซึ่ งอยู่ในที่ ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ หรื อทัว่ โลก ผูร้ ับสารของการส่ อสารมวลชน อาจ
เป็ นหลุ่ มคนที่ มีจานวนมากน้อยแตกต่างกันไป หรื ออาจจะเป็ นคนเพียงคนเดี ย วก็ได ปั จจัย
สาคัญที่ แตกต่างกันในสื่ อการสื่ อสารมวลขน คื อ ภาลัก ษณ์ ภาษาการพูด ภาษาเขี ยน เสี ย ง
ประกอบ ดนตรี สี แสง และเทคนิ ค ต่า งๆ ที่ ถู กใช้ใ นกาสื อสาร เนื้ อหา และในผลที่ เกิ ดขึ้ น
โดยเฉพาะปั จจุบนั สื่ อสารมวลชนมีอิทธิ พลต่อชี วิตประจาวันของเรามาก เราใช้เวลามากเท่าใด
ในการรายการโทรทัศน์ ฟั งวิทยุ อ่านหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ฯ สิ นค้าทั้งหลายที่ เราซื้ อ ซึ่ งก็
ได้รับอิทธิ พลมาจากสิ่ งที่เราเห็น สิ่ งที่เราได้ยนิ หรื อสิ่ งที่ได้อ่านจากสื่ อมวลชน
สื่ อมวลชนเป็ นแหล่งที่ สาคัญของข่าวสารและความบันเทิงสาหรั บเรา ทุกวันนี้ เราอยู่
โดยที่มีสื่อสารมวลชนล้อมรอบอยู่ การทาความเข้าใจสื่ อมวลชนว่ามีผลกระทบต่อการสื่ อสาร
อย่างไรเป็ นทสิ่ งที่สาคัญสาหรับเราทุกคน
ชิรลีย ์ ไบย์จิ อธิ บายถึงการสื่ อสารมวลชนว่า คือ การสื่ อสารจากคนๆ หนึ่ ง หรื อคนกลุ่ม
หนึ่ง ผ่านเครื่ องมือถ่ายทอดข่าวสาร (สื่ อกลาง)ไปยังผูร้ ับารกลุ่มใหญ่
Charles Wright กล่าวถึง "คุณลักษณะที่สาคัญของการสื่ อสารมวลชน" ซึ่ งขึ้นกับปั จจัยที่
สาคัญหลายประการ ดังนี้
- ลักษณะของผูส้ ่ งสารมวลชน มีลกั ษณะการดาเนิ นงาน ในรู ปแบบของการเป็ นองค์กร
ขนาดใหญ่ ดังนั้น ผูส้ ่ งสาร จึงไม่ได้เป็ นใครคนใดคนหนึ่ งที่ทางานเพียงคนเดียว แต่ผูส้ ่ งสาร
เป็ นผูท้ างานในองค์ก รขนาดใหญ่ มี ฌครงสร้ า งองค์ก รที่ ซับ ซ้อ น มี ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง มาก เช่ น
องค์การสื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

7

ลักษณะของผูร้ ับสารมวลชน
ผูร้ ับสารมีจานวนมากไม่สามารถกาหนดได้วา่ จานวนผูร้ ับสารมจานวนเท่าไร แต่มีหลักเกณฑ์
ที่นามาใช้ตดั สิ นว่า จานวนผูร้ ับสารมีลกั ษณะที่จะเป็ นผูร้ ับสารมวลชนได้ ถ้าผูร้ ับสรจานวนหนึ่ งมี
ส่ วนในกิจกรรมการสื่ อสารในช่วงเวลาหนึ่ง โดยที่ไม่สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้ในทันที ก็ถือว่า
เป็ นลักษณะของผูร้ ับสารมวลชน

-

-

ผูร้ ับสารมีลกั ษณะทางสังคมที่แตกต่างกัน

-

ผูส้ ื่ อสารและผูร้ ับสารไม่รู้จกั กัน

เนื่ องจากช่วง วอท อะ เวิลร์ ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์แบบฟรี ทีวีทาให้มีผรู ้ ับชม

จานวนมากด้วยเหตุดงั กล่าวจึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องของการสื่ อสารมวลชน

