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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับหัวข้อ
โครงงานบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพของ บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส จากัด ผูจ้ ดั ทา
สามารถสรุ ปแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎี การเคลือ่ นกล้อง
1.การแพนกล้อง (Panning)หมายถึง การเคลื่อนที่ของกล้องตามแนวนอนไปทางซ้าย หรื อ
ไปทางขวา โดยกล้องยังอยู่ ณ จุดเดิม
2.การทิ้ลท์ (Tilting)หมายถึง การเคลื่อนกล้องตามแนวดิ่ง จากล่างขึ้นบน และจากบนลงล่าง
โดยกล้องยังอยู่ ณ จุดเดิม เพื่อให้เห็นวัตถุตามแนวตั้งเช่น ภาพอาคารสู ง
3.การซูม (Zooming)หมายถึง การเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนส์ ในขณะที่ถ่ายภาพโดย
การใช้เลนส์ซูม ทาให้มุมภาพ เปลี่ยนไป ถ้าเปลี่ยนความยาวโฟกัสสั้นลง มุมจะกว้าง แต่ถา้ ปรับ
ความยาวโฟกัสให้ยาว มุมภาพจะแคบลง ดังนั้นการซูมจะช่วยเปลี่ยนขนาดของวัตถุให้ใหญ่ข้ ึน
(Zoom In) หรื อเปลี่ยนขนาดของวัตถุให้เล็กลง(Zoom Out)ได้โดยตั้งขาตั้งกล้องไม่ตอ้ งขยับเปลี่ยน
ตาแหน่งกล้องไป
4.การดอลลี่ (Dolling)หมายถึง การเคลื่อนกล้อง เข้าหาวัตถุ เรี ยกว่า Dolly in หรื อการ
เคลื่อนไหวกล้องออกจากวัตถุ เรี ยกว่า Dolly out การดอลลี่ (Dolly) จะคล้ายซูม (Zoom) ความลึก
ของภาพจะมากกว่าการซูม
5.การแทรค (Trucking / Tracking )หมายถึง การเคลื่อนกล้องไปด้านซ้ายหรื อขวาให้ขนาน
กับวัตถุ การแทร็ ค จะคล้ายกับการแพน แต่จะให้ความรู ้สึกเคลื่อนผูช้ มเคลื่อนที่ เพราะฉากจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนกล้อง
6.การอาร์ค (Arking)หมายถึง การเคลื่อนกล้องในแนวเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม
7.การเครน (Booming / Craning)หมายถึง การเคลื่อนกล้องแนวตั้ง ขึ้นลง
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8.การดี โฟกัส (De focus)หมายถึงการปรับเลนส์ภาพทาให้เบลอก่อนที่เปลี่ยนภาพแล้วกลับ
มาชัดอีกครั้ง (ส่ วนใหญ่จะใช้ในกรณี เป็ นความนึกคิดของตัวละคร)
9.การชิพ โฟกัส (Shift focus)หมายถึง การปรับความคมชัดของภาพ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง เพื่อให้ผชู ้ มสนใจตรงจุดที่เราโฟกัสนัน่ เอง
10.สติลช็อต (Still Shot)หมายถึง การถ่ายภาพโดยไม่เคลื่อนกล้อง ใช้มากในการถ่ายทา
รายการทัว่ ไป เป็ นภาพที่เห็นกันโดยทัว่ ไป
2.2 แนวคิดทฤษฎี ฐานกล้อง (Supporting the Camera)
การใช้กล้องโทรทัศน์ในปัจจุบนั

ช่างภาพสามารถถ่ายทาโดยการใช้ขาตั้งกล้องแบกถ่าย

หรื อ ถ่ายทาในสถานที่ ที่ยากต่อการถ่ายทาโดยไม่ตอ้ งกังวลในเรื่ องของภาพสัน่ (Jerk) หรื อภาพ
สะดุด เนื่องจากช่างภาพสามารถติดตั้งฐานกล้องซึ่ งมีให้เลือกใช้ในงานหลากหลายรู ปแบบ เช่น
1.ฐานกล้องน้ าหนักเบา (Light weight Camera)
โดยทัว่ ไปช่างภาพมักใช้กล้องโทรทัศน์ถ่ายทาโดยการแบกถ่ายอยูบ่ นบ่า ซึ่ งที่ดา้ นล่างของ
กล้องจะถูกออกแบบมาให้มีลกั ษณะเว้า ห่อหุ ม้ ด้วยฟองน้ าหรื อยางนุ่ม เพื่อที่ช่างกล้องนากล้องวาง
บนบ่าแล้วจะไม่รู้สึกกระด้างและรู ้สึกสบาย นอกจากนี้ ยังทาให้ช่างภาพสามารถถ่ายภาพได้นิ่งขึ้น
ทาให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล
ลักษณะของการแบกถ่ายมีดงั นี้
1.1. การแบกถ่าย (Hand-held) : เป็ นการใช้ตาแหน่งต่าง ๆ ของร่ างกายเป็ นฐานวางของกล้อง ซึ่ งจะ
ทาให้การถ่ายภาพมัน่ คงยิง่ ขึ้น
1.2. การแบกถ่ายโดยการใช้ผนังหรื อกาแพงเป็ นฐานกล้อง
1.3. การใช้ขาตั้งกล้องแบบ Monopod ยึดกับช่างภาพ
1.4. การใช้ Body brance
1.5. การใช้ Camera Stabilizer ช่วยยึดกล้องเข้ากับช่างภาพในการถ่ายทาที่ช่างภาพต้องเคลื่อนไหว
ตามนักแสดง
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รู ปที่ 2.1 การใช้ Camera Stabilizer
2. ฐานกล้องสาหรับกล้องที่ติดตั้งขาตั้งกล้อง
โดยทัว่ ไปกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในสตูดิโอมักจะติดตั้งขาตั้งกล้อง

ซึ่ งจะทาให้การถ่ายภาพ

เคลื่อนไหวได้ดี ไม่สั่นไหว เหมาะสาหรับการถ่ายทาเป็ นเวลานาน ๆ นอกจากนี้ที่ฐานของกล้อง ยัง
มีการติดตั้งแขนเหล็กทั้งทางด้านซ้ายและขวาของตัวกล้อง ซึ่ งแขนเหล็กอันนี้จะติดกับอุปกรณ์ใน
การดึง ZOOM และ อุปกรณ์ในการปรับโฟกัสของภาพ ทาให้การใช้งานกล้องโทรทัศน์สะดวกมาก
ขึ้น ขาตั้งกล้องที่ใช้งานในสตูดิโอมีหลายประเภท ซึ่ งพอจะแบ่งได้ดงั นี้
2.1. Monopod : เป็ นขาตั้งกล้องที่มีขาเดียว เวลาใช้งานมักจะต้องมีการพิงกับลาตัวของช่างภาพ
เพื่อให้เกิดความมัน่ คงมากยิง่ ขึ้น
2.2. Camera Tripod : เป็ นขาตั้งกล้องแบบสามขา ซึ่ งใช้กนั ทัว่ ไป มักใช้ในสถานการณ์ที่ไม่มีการ
เคลื่อนกล้องมากนัก
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รู ปที่ 2.2 ขาตั้งกล้องแบบ Tripod
2.3. Camera Pedestals : เป็ นขาตั้งกล้องที่มีระบบไฮโดรลิคในการเคลื่อนกล้องขึ้นลง และสามารถ
เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้าย-ขวาได้อย่างนุ่มนวล

รู ปที่ 2.3 ขาตั้งกล้องแบบ Pedestals
2.4. Camera Crane : เป็ นฐานกล้องซึ่ ง ให้อิสระในการถ่ า ยทาแก่ ผูก้ ากับรายการ เนื่ องจาก Crane
สามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด้ ร อบในทุ ก ทิ ศ ทาง และให้ ภ าพที่ มี ค วามนุ่ ม นวล ตลอดจนมี ร ให้ เ ลื อ กใช้
หลากหลายตามความต้องการและความเหมาะสมในการใช้งาน
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รู ปที่ 2.4 Camera Crane
2.3 แนวคิดทฤษฎี บล็อกกิง้ (Blocking)
บล็อกกิ้ง (Blocking)หมายถึงการเคลื่อนไหวผ่านที่วา่ งโดยนักแสดง เป็ นความสวยงามแบบ
เดียวกับการจัดวางรู ปปั้ นในพิพิธภัณฑ์หรื อการจัดวางตาแหน่งของนักเต้นในนาฏศิลป์ ร่ วมสมัยโดย
ในงานละครเวทีน้ นั นอกจากความสวยงามแล้ว บล็อคกิ้งควรสื่ อสารความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร
ด้วย
บล็อคกิ้ง คือรู ปแบบการใช้พ้ืนที่บนเวทีการแสดง แต่มนั เป็ นมากกว่าการจัดวางตาแหน่ ง
ของนักแสดงมันต้องสะท้อนสถานการณ์หรื อแอคชัน่ ในฉากนั้นๆ ผ่านการใช้พ้ืนที่อย่างมีเหตุและ
ผล รวมถึงสะท้อนความสัมพันธ์ของตัวละครในฉากด้วย
การจัดบล็อคกิ้งควรคานึงถึง....
1.พื้นที่ของตัวละคร
พื้นที่ในที่น้ ี หมายถึ ง พื้นที่สมมุติบนเวที, พื้นที่ในเรื่ องนั้น เป็ นพื้นที่ของตัวละครใด และในพื้นที่
นั้นตัวละครใดเป็ นเจ้าของ หรื อมีอานาจในพื้นที่น้ นั
2.สถานการณ์หรื ออารมณ์ของฉาก
ตัวละครใดกาลังได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบในขณะนั้น, ตัวละครใดกาลังรุ กไล่หรื อกาลังถอยร่ น, ตัว
ละครมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ ายอย่างไร ใครอยูข่ า้ งใคร
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3. พื้นที่การแสดง
พื้นที่ในที่น้ ีหมายถึง รู ปแบบของเวทีเป็ นอย่างไรขนาดใหญ่-เล็กอย่างไร คนดูนงั่ อยูด่ า้ นใดบ้าง
4. ความหมายของภาพบนเวที
เป็ นลักษณะเดี ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพ นอกจากความสวยงามแล้ว ภาพนั้น
สื่ อสารอะไรในเชิงสัญลักษณ์บา้ งหรื อไหม
5. จุดสนใจของคนดู
เป็ นการจัดวางตาแหน่ งของตัวละคร โดยนาสายตาให้ผูช้ มมองหรื อสนใจที่ ตวั ละครใดตัวละคร
หนึ่งบนเวทีเป็ นการจัดองค์ประกอบเพื่อนาสายตาคนดูให้สนใจในจุดสาคัญในขณะนั้น
2.4 แนวคิดทฤษฎี การปรับสมดุลสี ขาว/ดา (White / Black Balance)
แสงสี ขาวที่เรามองเห็นกันอยู่น้ นั จริ ง ๆ แล้วเกิ ดจากส่ วนผสมในสัดส่ วนของสี ต่าง ๆ ใน
สเป็ กตรั ม ตั้ง แต่ ม่ วง คราม น้ า เงิ น เขี ย ว เหลื อ ง แสด แดง แสงบางชนิ ด จะประกอบไปด้ว ย
สเป็ กตรั มบางส่ วนที่ มีความสาคัญมากเท่านั้น ทาให้สีขาวไม่ขาวจริ ง ๆ ดังตัวอย่างเช่ น แสงจาก
เที ย นหรื อหลอดทัง สเตน ปกติ จะมี แสงออกเหลื อง ซึ่ ง เราจะเรี ย กว่า มี อุณหภู มิ แสงต่ า ในเวลา
กลางวันอุณหภูมิแสงจะแปรเปลี่ ยนไปเรื่ อย ๆ จากแสงที่ออกน้ าเงิน ซึ่ งเป็ นแสงที่อุณหภูมิแสงสู ง
ในตอนเช้า ไปจนถึงอุณหภูมิแสงต่าในตอนเย็น ซึ่ งสมองของคนเราจะสามารถปรับและชดเชยการ
ส่ องสว่างต่าง ๆ เหล่านี้ ให้เป็ นสี ขาวเดียวกันได้ ซึ่ งความสามารถของการปรับตัวของสายตานี้ คือ
ความสามารถที่เรี ยกว่า การปรับสมดุลแสงสี ขาวโดยอัตโนมัติ
ในทางกลับกัน วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ในโทรทัศน์ปกติจะไม่มีความสามารถนี้ จะไม่มีการ
ชดเชยสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตัวของมันเอง การส่ องสว่างด้วยแสงที่ ออกสี เหลื องหรื อสี น้ าเงิ น ก็จะทาให้
วัตถุที่มีสีขาวผสมสี เหล่านั้นไปด้วย จึงต้องมีกระบวนการจัดการสองวิธี คือ
-การปรับกล้องเพื่อชดเชยอุ ณหภูมิของสี โดยใช้กระจกกรองแสงสาหรั บแก้สี (Color Correction
Filter) ที่เหมาะสมเป็ นวงล้อให้เลื อกภายในตัวกล้อง หรื อการปรับอัตราการขยายของช่ องสี RGB
ภายในตัวกล้อง การปรับสมดุลของสี ใหม่ในกล้องโดยวิธีการอิเล็กทรอนิ กส์ น้ ีเราเรี ยกว่า “การปรับ
สมดุลแสงสี ขาว (White Balance) นัน่ เอง
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-การปรับอุณหภูมิของแสงที่แหล่งแสง ให้เหมาะกับสมดุลสี ของตัวกล้อง เช่น เมื่อให้หลอดไฟแบบ
มีใส้ ในเวลากลางวัน ซึ่ งหลอดไฟแบบนี้จะให้แสงสี เหลือง ขณะสี แสงธรรมชาติจะให้แสงสี ขาว จึง
ต้องมีการนาเอากระจกกรองแสงสี น้ าเงินกั้นหลอดไฟไว้ เพื่อปรับอุณหภูมิสีให้สูงขึ้น
กล้องโทรทัศน์ท้ งั หลายจะต้องมี ระบบปรั บสมดุ ลแสงสี ขาวเพื่อให้ไ ด้ภาพที่ มีสีถูกต้อง
ตลอด การปรับมักจะมีให้เลื อกทั้งแบบอัตโนมัติ หรื อปรับด้วยมือ การปรับด้วยมือมักจะเล็งกล้อง
ไปที่วตั ถุ สีขาวในบริ เวณที่จะถ่ายทา ปรับโฟกัสให้ชดั แล้วจึงกดปุ่ ม White Balance กล้องก็จะทา
การปรับสมดุลแสงสี ขาวให้ และทาให้ได้ภาพที่มีสีตรงธรรมชาติ
ในขณะที่กล้องโทรทัศน์บางรุ่ นจะมีปุ่มปรับสมดุลแสงสี ดา (Black Balance) ด้วย การปรับ
สมดุลแสงสี ดาจะไปปรับระดับสี ดาของ ช่อง R G B เพื่อไม่ให้มีสีใด ๆ เกิดขึ้น ปกติจะปรับเมื่อ...
-เมื่อใช้กล้องเป็ นครั้งแรก หรื อเมื่อกล้องไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน ๆ
-เมื่อกล้องถูกย้ายไปถ่ายในที่มีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกันมาก ๆ
-เมื่อมีการปรับเกรน (Gain) ของกล้อง
การปรับจะเริ่ มจากสมดุลแสงสี ขาวก่อน แล้วจึงปรับสมดุลแสงสี ดาต่อมา แล้วจึงปรับสมดุลแสงสี
ขาวซ้ าอีกครั้งหนึ่ง
2.5 แนวคิดทฤษฎี ลักษณะการนาเสนอภาพ
1. มุมมอง / มุมคนดู / มุมของผูช้ ม (Objective Angle) คือ มุมมองที่ผชู้ มเป็ นผูส้ ังเกตการณ์
มุมมองที่ผชู้ มเป็ นผูส้ ังเกตการณ์ ใช้มากในละคร / ภาพยนตร์
2. มุมแทนความรู้สึกผูช้ ม (Subjective Angle) คือ มุมมองที่ให้ผชู ้ มรู ้สึกมีส่วนร่ วมใน
เหตุการณ์ มุมมองที่ให้ผชู ้ มรู ้สึกมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์ ถ่ายแบบ hand held
จากทฤษฎีที่กล่าวมาได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน ดังนี้ เราใช้มุมมองภาพทั้ง 2 แบบ คือทั้ง
Objective Angle และ Subjective Angle เพื่อให้ภาพมีความหลากหลาย
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2.6 แนวคิดทฤษฎี ภาษาและคาสั่ งของผู้กากับ
การถ่ายทารายการโทรทัศน์เป็ นการทางานที่แข่งกับเวลา ดังนั้นทุกอย่างจะต้องรวดเร็ วฉับ
ไวแม้แต่ ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารการสั่งก็ตอ้ งสั้นกระชับแต่ได้ใจความ ในทีมงานผูก้ ากับมีอานาจ
หน้าที่ในการตัดสิ นใจ ทุกคนจึงต้องรับฟั งคาสั่งให้เข้าใจดังนั้นคาสั่งของผูก้ ากับจึงถือว่าทุกคนใน
ทีมงานต้องรับฟั ง และปฏิ บตั ิตาม ผูก้ ากับเองจึงต้องฝึ กการใช้คาสั่งที่ชดั เจนไม่คลุ มเครื อ ใช้ภาษา
พูดและภาษากายที่สอดคล้องกัน เมื่อทุกอย่างจัดเตรี ยมไว้พร้อมแล้ว ทั้งฉาก แสง เสี ยง กล้อง และผู้
แสดง ผูก้ ากับจะต้องถามทบทวนด้วยเสี ยงดังๆอีกครั้งหนึ่ งว่า ทุ กอย่างพร้ อม แสง เสี ยง กล้อง ผู ้
แสดง พร้อม หยุดนิ่ งไว้สักพักเพื่อรอคาตอบทุกหน้าที่ตอ้ งตอบว่าพร้อม ถ้ายังไม่พร้อมก็ตอ้ งตอบ
ว่ายังไม่พร้อม แต่ถา้ ทุกอย่างพร้อมแล้วผูก้ ากับจะออกคาสั่งว่าบันทึกเทปผูท้ ี่ทาหน้าที่บนั ทึกเทปก็
ต้องตอบกลับไปว่าเทปบันทึก จากนั้นผูก้ ากับจึงเริ่ มนับ ถอยหลังจาก 5-4-3-2- โดยเว้นระยะแต่ละ
ครั้งประมาณ 1 วินาที เลข 1 อาจไม่ตอ้ งนับก็ได้ บางครั้ งใช้คาว่าคิว (Cue) หรื อแอ็คชั่น (Action)
แทน ในการนับผูก้ ากับต้องยืนอยู่ขา้ งๆกล้องแล้วยกมือขวาขึ้นค้างไว้ เมื่อนับถึ ง 2 บอกคาว่า คิ ว
หรื อแอ็คชัน่ แล้วจึงยกมือลง ถ้าเป็ นในห้องStudio ผูก้ ากับเวทีจะถ่ายทอดคาสั่งจากผูก้ ากับรายการ
มาอีกทอดหนึ่งเสี ยงที่นบั จะถูกบันทึกไว้ดว้ ยเพื่อสะดวกต่อการนามาตัดต่อในภายหลัง
จากทฤษฎี ที่กล่าวมาได้เกี่ ยวข้องกับกระบวนการทางาน ดังนี้ ในขณะถ่ายทา ผูก้ ากับจะสั่งกล้อง
อุปกรณ์ เสี ยง ให้พร้ อมก่ อนที่จะเริ่ มถ่าย อุปกรณ์ ทุกอย่างต้องพร้ อมก่อนที่จะเริ่ มบันทึกเทป โดย
คาสั่งที่ใช้ก็ยดึ จากแนวการทางานจริ ง ของคนที่เป็ นมือ Pro
2.7 แนวคิดทฤษฎี อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการผลิตรายการโทรทัศน์
1. กล้องโทรทัศน์ (Video Camera)
กล้อ งโทรทัศ น์ คื อ อุ ป กรณ์ ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในการถ่ า ยทอดภาพไปสู่ ผู ้ช ม เราสารถแบ่ ง
กล้องโทรทัศน์ ออกได้เป็ น 3 แบบ คือ
- Studio Camera เป็ นกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ราคาแพง ให้คุณภาพที่ดีที่สุด ส่ วนใหญ่จะใช้ใน
สถานี โทรทัศน์ หรื อห้องบันทึกเทปขนาดใหญ่ การใช้งานต้องตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องเสมอ ควบคุ ม
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การทางานด้วยเครอื่ ง CCU [Camera ConTrol Unit] ที่มีวิศวกรควบคุมอยู่ในห้องควบคุม การสั่ง
กล้องก็จะใช้ระบบอินเตอร์ คอมติดต่อกัน
- Portable Camera กล้องที่มีขนาดเล็กลงมาสามารถนาออกไปถ่ายทานอกสถานที่ได้ ใช้ไฟฟ้ าหรื อ
แบตเตอรี่ ทุ ก อย่างควบคุ ม ได้ที่ตวั กล้อง สามารถแบกบนบ่าถ่ ายทาได้ (Hand Held) แบ่งเป็ น 2
ชนิ ด คื อ กล้ อ งโทรทัศ น์ มื อ อาชี พ (Professional) แบบ ENG [Electeronic News Gathering] /
กล้องโทรทัศน์ก่ ึงมืออาชี พ (Prosumer) แบบ ENG [Electeronic News Gathering] / กล้องโทรทัศน์
แบบสมัครเล่น (Consumer)
- EFP [Electronic Field Production] การน าเอากล้ อ งโทรทั ศ น์ มื อ อาชี พ ( Professional) หรื อ
กล้องโทรทัศน์ กึ่งมืออาชีพ (Prosumer) แบบ ENG [Electeronic News Gathering] ตั้งแต่ 2 กล้องขึ้น
ไปมาดัดแปลงใช้แบบ กล้องโทรทัศน์ Studio เพื่อสะดวกในการขนย้ายเพื่อไปถ่ายทานอกสถานที่
ได้ รวมทั้งเป็ นการประหยัดงบประมาณอีกด้วย
ขั้นตอนการเตรี ยมกล้องเพื่อการถ่ายทา
1. ต่อสายไฟฟ้ าเข้ากล้องโดยตรวจดูว่าขั้วสายถู กต้องหรื อไม่ หากเป็ นสายจาก Cable หรื อ CCU
ตรวจดูวา่ สายไฟฟ้ าเข้าที่หรื อไม่
2. ควรเปิ ดสวิทซ์ Color Bars ไว้ที่ ON หรื อปรับ Filter เป็ น Close เพื่อกันแสงเข้ากล้องทันที
3. เปิ ดไฟให้เข้ากล้องโดยเลือกว่าใช้ไฟจาก แบตเตอรี่ หรื อ CCU
4. ปรับรู รับแสง (IRIS) ไปที่ AUTO เพื่อสามารถกล้องปรับเองได้อตั โนมัติ
5. ปรับ Filter ให้สามารถใช้ได้กบั อุณหภูมิของแสงที่จะถ่ายทา คือ 3200 องศาเคลวิน สาหรับถ่าย
กับไฟในสตูดิโอ / 5600 องศาเคลวิน สาหรั บถ่ า ยกลางแจ้ง แสงแดด / 5600 องศาเคลวิน + ND
สาหรับถ่ายกลางแจ้งแดดจ้ามาก
6. ปรับ VIDEO GAIN ไปที่ 0 db (หรื อตามสภาพแสงที่จะถ่ายทา)
7. เปิ ดฝาครอบเลนส์ออกเพื่อให้แสงผ่านเข้าตัวเลนส์
8. ปิ ดสวิทซ์ COLOR BARS ไปที่ OFF เพื่อให้แผงวงจรในกล้องรับสัญญาณแสงได้
9. นากระดาษหรื อแผ่นวัสดุสีขาวบริ สุทธิ์ วางไว้หน้ากล้องในสภาพแสงที่จะถ่ายทา Zoom In ไปที่
กระดาษขาวจนเต็มจอภาพ
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10. ปรับปุ่ ม AUTO WHITE BALANCE ค้างไว้ จนกล้องปรับสภาพแสงเสร็ จระบุวา่ OK จึงจะถือ
ว่าใช้ได้
11. ปรับปุ่ ม AUTO BLACK BALANCE ค้างไว้ จนกล้องปรับสภาพแสงเสร็ จระบุวา่ OK จึงจะถือ
ว่าใช้ได้
12. หากกล้องใช้งานมานานอาจจาเป็ นต้องกลับไปทาตามข้อ ๑๐ อีกครั้ง
13. หากภาพมี อาการสี เหลื่ อมกัน ซ้อนกัน ให้นากล้องจับภาพตารางแล้วปรับปุ่ ม AUTO SHIFT
ค้างไว้จนเส้นไม่เหลื่อมกัน คมชัดเป็ นเส้นเดียวกัน
14. ตรวจเช็คปุ่ ม MACRO LENS ให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้อง เวลาZOOM จะได้ระยะที่เที่ยงตรง
15.หากมีการบันทึกเสี ยงให้ทดสอบสัญญาณจาก Microphone ว่ามีเสี ยงเข้าหรื อไม่ ปรับระดับให้
เหมาะสม
ขั้นตอนหลังการถ่ายทา
1. เมื่อถ่ายทาเสร็ จแล้วควรเปิ ดสวิทซ์ COLOR BARS ที่ ON เพื่อไม่ให้แสงเข้าวงจรกล้องและฝ่ าย
อื่นรับทราบว่ากล้อง STAND BY อยูก่ าลังจะปิ ดกล้อง
2. ปรับ FILTER ไว้ที่ CLOSE
3. ปิ ดฝาครอบเลนส์
4. ปิ ดสวิทซ์ไฟเข้ากล้อง
5. ค่ อยๆถอดสายสั ญ ญาณออกจากตัวกล้อ ง ม้ว นเก็ บ ให้เ รี ย บร้ อ ย น ากล้องใส่ ใ นกล่ องที่ เ ก็ บ
ความชื้นได้ดี
6. ควรมีการตรวจสอบเช็คอยูเ่ สมอ
2. สื่ อบันทึก(Records) / แถบวีดิทศั น์ (Video Tape
- หัวบันทึกเทป มี Quadraplex มี ๔ หัวเทป บันทึกในแนวตั้ง / Helical บันทึกภาพ
แนวเฉียง
- เครื่ องบันทึกเทป มี Studio แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) / Portable / Camcoder
3. แสง (Lighting)
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จุ ด มุ่ ง หมายทางเทคนิ ค คื อ ให้ มี ป ริ ม าณแสงพอเพี ย งส าหรั บ การถ่ า ยทอดภาพของ
กล้องโทรทัศน์ให้มีความแตกต่างของจุดมืดและจุดสว่างที่สมดุล และสามารถถ่ายทอดภาพออกมา
ได้ จุ ดมุ่ งหมายด้า นศิ ล ปะ คื อ เพื่อแสดงให้เห็ นรู ป ร่ างและลัก ษณะมิ ติข องภาพที่ ป รากฏ /เพื่ อ
แสดงออกถึงอารมณ์ของเรื่ อง / เพื่อสร้างภาพให้เหมือนจริ งตามธรรมชาติ / เพื่อช่วยในการประกอบ
ภาพ
ประเภทของแสงไฟ
1. แสงประเภท Hard Lightได้จากโคมไฟประเภท Spot Light ที่ให้แสงเป็ นลา (Directional Light)
เช่น Ellipsoidal Spotlight , HMI Spotlight ,Fresnel Spotlight
2. แสงประเภท Soft Light Soft Light ได้จากโคมไฟประเภท Flood Light ที่ ใ ห้แสงฟุ้ งกระจาย
(Diffused Light) เช่น Scoop , Broad , Softlight , Floodlight Bank , Strip/Cyclorama Light
4. เสี ยง (Sound)
รู ปแบบของเสี ยงที่ใช้ในรายการวิทยุโทรทัศน์
1. เสี ยงคาพูด
2. เสี ยงธรรมชาติ (Sound Effect)
3. เสี ยงดนตรี
4. เสี ยงพิเศษ (Special Sound Effect)
วัตถุประสงค์ในการใช้เสี ยง
1. เพื่อนาเสนอเนื้อหา
2.เพื่อเสริ มสร้างอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก
3.เพื่อตกแต่งรายการ เช่น การเปิ ด-ปิ ด การเชื่อมต่อ รายการ
5. ฉาก (Scenery)ฉากที่ดีตอ้ งมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็ นพื้นหลัง(Background)ให้กบั พื้นที่การแสดง
2. บอกสถานที่ เวลา และสร้างบรรยากาศ อารมณ์กบั ผูช้ มได้
3. เสริ มบุคลิกของตัวละคร พิธีกร ให้เด่นชัดขึ้น
4. เอื้อต่อการทางานของทีมงานฝ่ ายผลิตได้สะดวก
ประเภทของฉาก
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1. Neutral เป็ นพื้นเรี ยบสี เดียว
- Limbo สี ขาว/เทา
- Cameo สี ดา
- Chroma Key แม่สี R-G-B
2. Realistic (Representational)
- เห็น 2 ด้าน L
- เห็น 3 ด้าน U
- เห็น 4 ด้าน Boxlike
3. Stylizied (Abstract,Fantacy) เน้นเฉพาะจุดที่สาคัญ ไม่คานึงถึงProperties เป็ นฉากเปิ ด (บน)
Open Set เหมือนข้อ 2
6. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Properties)
1. Stage Properties มีน้ าหนักมาก ได้แก่ เฟอร์ นิเจอร์ ใหญ่ๆที่บ่งบอกสถานที่ได้
2.Set Dressing บ่งบอกสไตล์ของฉาก และ บุคลิกของตัวละคร ได้แก่ แจกัน ,เชิงเทียน,ดอกไม้
3. Hand Properties มีนาหนั
้ ํ กน้อย ผูแ้ สดงถือเข้าฉาก หรื อเข้าแสดงได้ ได้แก่ นสพ.,แก้วน้าํ ,
โทรศัพท์
7. งานกราฟิ ก (Graphic)
ประเภทของกราฟิ ก
1. แบ่งตามลักษณะของภาพ ได้แก่ ตัวอักษร Lettering / ภาพ illustration / ตัวอักษร+ภาพ
2. แบ่งตามการนาไปใช้ ได้แก่ Off-Stage Graphics ไม่อยู่รวมกับ MC Guest ทาในห้องควบคุม /
On-Stage Graphics MC ถือ, ฉากด้านหลัง
ชนิดของงานกราฟิ ก ได้แก่ TELOP / CAPTION / CG = Character Generator
ประโยชน์ของงานกราฟิ ก
1. ทาให้รายการมีสีสันน่าติดตาม
2. ทาให้เข้าใจเนื้ อหามากขึ้น
3. แก้ปัญหาในการถ่ายทา กรณี : สถานที่บางแห่งถ่ายทาไม่ได้ ห้ามถ่ายทา
ลักษณะของงานกราฟิ กที่ดี
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1. อธิ บายเนื้อหาได้ชดั เจน
2. ผูช้ มสามารถเข้าได้ในเวลาอันสั้น
3. สร้างบรรยากาศ สี สันของรายการ ผ่านรู ปแบบงานศิลป์
8. การแต่งหน้า (Make Up)
ได้แก่ การแต่งหน้าเพื่อสวยงาม กับ แต่งหน้าเป็ นผลพิเศษ

