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บทที่ 4

ผลการปฏิบัตงิ านผลิตรายการชิงช้ าสวรรค์ โอทอป
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ศึกษาหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพรายการชิ งช้าสวรรค์
โอทอป ของ บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งมี 3 ขั้นตอน 1.ขั้นตอนการเตรี ยมงาน (PreProduction) 2.ขั้นตอนระหว่างการถ่ายทา (Production) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษาระบบและวิธีการทางานบริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วสิ จากัด
4.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.2.1 ขั้นตอนเตรี ยมการถ่ายทา (Pre - Production)
4.2.2 ขั้นตอนการถ่ายทา (Production)
4.1 ศึกษาระบบและวิธีการทางานบริษัทเอส.เจ.กริ๊บ เซอร์ วสิ จากัด
ศึกษาการทางานภายในบริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส จากัด เริ่ มต้นจากพนักงานที่ บริ ษทั
เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส จากัด ได้ให้คาแนะนาและวิธีการทางานภายในบริ ษทั ว่าเราควรปฏิบตั ิตนและ
ปฏิบตั ิงานแบบไหน ต่อมาก็ให้เราทาความรู้จกั วิธีการใช้งานอุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์ต่างที่บริ ษทั
มี และทารู้จกั ทีมงานภายในบริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส จากัด ว่าแต่ระคนทาหน้าที่อะไร ในระหว่าง
ที่ยงั ไม่มีการถ่ายทา เพื่อที่จะได้เกิดความราบรี่ นในการทางาน
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2.1 ขั้นตอนเตรียมการถ่ ายทา (Pre - Production)
ทางบริ ษทั จะรับงานจากลูกค้าและจัดเตรี ยมอุปกรณ์พร้อมทีมงานตามที่ลูกค้าต้องการและ
นัดไปเซ็ตอุปกรณ์ ก่อนวันถ่ายทาทุกครั้งเนื่ องจากต้องทดลองใช้อุปกรณ์และทดสอบก่อนทุกครั้ง
เพื่อลดปั ญหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทา พอทีมงานเซ็ตอุปกรณ์ท้ งั หมดแล้ว
ก็จะจัดว่างอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทาครั้งนี้ก็มี กล้อง sony power HAD FX HSC-100R
เครนความยาว 5เมตร , ดอลลี่ ขาตั้งกล้องแบบ Tripod และอุปกรณ์ ต่างที่ลูกสั่งมาในตาแหน่ งที่ ผู ้
กากับภาพต้องการ
4.2.1.1 การจัดเตรียมกล้อง sony power HAD FX HSC-100R
การจัด เตรี ย มกล้อ ง sony power HAD FX HSC-100R ซึ่ งเป็ นกล้ อ งที่ ใ ช้ ใ นการถ่ า ยท า
รายการ เนื่ องจากผูจ้ ดั ทาเป็ นคนดูแลการติดตั้งอุปกรณ์กล้องผูจ้ ดั ทาจะช่วยตรวจเช็คอุปกรณ์ว่าอยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรื อไม่และถ้ามีปัญหาก็จะบอกให้ฝากซ้อมมาทาการซ้อมหรื อแก้ไขให้กบั
มาอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

รู ปที่ 4.1 จัดเตรี ยม กล้อง sony power HAD FX HSC-100R
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รู ปที่ 4.2 ติดตั้งตัวปรับโฟกัสแยก
4.2.1.2 การจัดเตรียมเครน ความยาว 5 เมตร (Camera Crane)
การจัดเตรี ยมเครน ความยาว 5 เมตร การจัดเตรี ยมเครนจะมีทีมงานเฉพาะในการติดตั้งพอ
ทีมงานติ ดตั้งเสร็ จแล้วทางที มกล้องก็จะนาตัวกล่องJIB และอุ ปกรณ์ ควบคุ มกล้องมาติ ดตั้ง โดย
อุปกรณ์ชนิ ดนี้ จะทาหน้าที่ควบคุมกล้องให้อยูใ่ นทิศทางที่เราต้องการซึ่ งมันทาให้คนถ่ายทางานง่าย
ขึ้นอย่างมากในการบังคับกล้องที่ติดตั้งอยูบ่ นเครน
หน้าที่ของเครน Camera Crane เป็ นฐานกล้องซึ่ งให้อิสระในการถ่ายทาแก่ผกู ้ ากับรายการ
เนื่ องจาก Crane สามารถเคลื่อนที่ได้รอบในทุกทิศทาง และให้ภาพที่มีความนุ่ มนวล และยังมีให้
เลือกใช้หลากหลายตามความต้องการและความเหมาะสมในการใช้งาน

รู ปที่ 4.3 จัดเตรี ยม เครน ความ
ยาว 5 เมตร
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รู ปที่ 4.4 ตัวควบคุมทิศทางกล้องกับตัวปรับโฟกัสและกล่องควบคุมเครน

รู ปที่ 4.5 ตัวปรับโฟกัสหัวเครน
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รู ปที่ 4.6 ติดตั้งจอแสดงผล

รู ปที่ 4.7 ติดตั้งกล้องบนเครน และ ทดสอบการโฟกัส
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4.2.1.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์ ดอลลีพ่ ร้ อมกับติดตั้ง
การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดอลลี่โดย1ชุดจะประกอบไปด้วย 1.รางดอลลี่ 2.รถราง 3.ขาตั้งกล้อง
4.กล้องถ่ายทา 5.ถุงทราย 6.ที่น้ งั ในการติดตั้งอุปกรณ์ดอลลี่จะใช้ทีมงานเดี ยวกับทีมที่ตดั ตั้งเครน
โดยผูจ้ ดั ทาจะช่วยในด้านการนากล้องพร้อมขาตั้งกล้องไปติดตั้งบนรถราง โดยที่จะต้องนาถุงทราย
มาทับบริ เวณขาตั้งเพื่อสร้ างความมัน่ คงให้กบั พร้องเพราะ การดอลลี่จะต้องเคลื่อนที่อยูต่ ลอดเวลา
ทาให้กล้องกับขาจะต้องมีความัน่ คงมากเพื่อไม่ให้กล้องโครงไปมาและเพื่อสร้างความราบรื่ นของ
ภาพ ขอดี ข องการ Dolling คื อ 1.เพื่ อ สร้ า งความตื่ น เต้น 2.เมื่ อ ต้อ งการติ ด ตามการเคลื่ อ นไหว
3.เพื่อให้มีมุมมองภาพที่หลากหลายแบบ 4.เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภาพ

รู ปที่ 4.8 ติดตั้งอุปกรณ์ดอลลี่
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4.2.1.4 การจัดวางกล้ องและอุปกรณ์ เครื่องมือในตาแหน่ งทีผ่ ้ กู ากับภาพต้ องการ
การจัด วางกล้อ งและอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ในต าแหน่ ง ที่ ผูก้ ากับ ภาพต้อ งการโดยการน า
เครื่ อ งมื อและอุ ป กรณ์ ทุ ก อย่า งไปติ ดตั้ง ในต าแหน่ ง ที่ ก าหนดไว้ พร้ อมกับ การการบล็อ กช็ อ ต
(Blockshot)และบล็อกกิ้ง (Blocking)

รู ปที่ 4.9 การจัดวางกล้องและอุปกรณ์เครื่ องมือในตาแหน่งที่ผกู ้ ากับภาพต้องการ
4.2.1.5 การบล็อกช็อต (Blockshot)
การบล็อกช็อต (Blockshot)เป็ นการหามุมที่เหมาะสมแก่ การถ่ ายทา ก่อนจะถ่ายทาจริ งๆ
เป็ นการเช็ คมุ มที่ เหมาะสมแก่ การถ่ ายทาและการวางตาแหน่ งการจัดแสงเพื่อให้ได้ภาพและสี ที่
สวยงาม ซึ่ งหลังจากที่ทาการบล็อกช็อตเสร็ จทางทีมงานก็จะนาภาพเหล่านี้ ไปใส่ ลงใน ใบตาราง
เบรคดาวน์ (Breakdown) เพื่อเป็ นการลาดับภาพ ในการถ่ายทา ว่า ในแต่ละฉากควรใช้เวลาเท่าใด
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รู ปที่ 4.10 การบล็อกช็อต (Blockshot)
4.2.1.6 บล็อกกิง้ (Blocking) มุมกล้ องก่ อนถ่ ายทา
บล็อกกิ้ง เป็ นขั้นตอนในการตรวจสอบและจัดวางตาแหน่งของ พิธีกร ผูร้ ่ วมรายการและ
เป็ นการเช็คว่าเราโฟกัสหน้าของทุกคนได้ดีหรื อยัง

รู ปที่ 4.11 บล็อกกิ้ง (Blocking)

4.2.1.7 ขั้นตอนในการตั้งค่ ากล้อง
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การปรับตั้ง Zebra Pattern
การปรั บ ตั้ง Zebra Pattern จะปรากฏเป็ นเส้ นทแยงมุ ม สี ดาขึ้ นบริ เวณ ส่ วนของภาพที่ มี
ความสว่างจ้าเกินกาหนด (Overexposed) ซึ่ งถ้าภาพบริ เวณนี้ เมื่อบันทึกลงไปจะขาดรายละเอียดคือ
มองเห็ นเป็ นสี ขาวอย่างเดี ยว ฟั งก์ชนั่ นี้ จะขีดเป็ นกลุ่มเส้นคล้ายม้าลายเพื่อแสงว่า บริ เวณนี้ ไม่ใช่
ส่ วนสี ขาว แต่เป็ นภาพที่ มีแสงจ้าเกิ นไป เพื่อให้เป็ นแนวทางในการปรั บการให้แสงที่ เหมาะสม
กล้องบางรุ่ นสามารถเลือกระดับในการแสดงแสงจ้านี้ได้หลายระดับเช่น 80% , 90% และ 100%
การปรับค่ าเกรน (Video gain adjustment)
การปรับเกรน เป็ นการปรับให้แสงผ่านเลนส์ ดว้ ยวิธีปกติเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด แต่ในกรณี ที่ปรับ
ทุกอย่างจนสุ ดแล้ว แสงยังไม่พอ จึงต้องนาวิธีการ การขยายสัญญาณวิดีโอด้วยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์ มา
ใช้ กล้องแต่ละรุ่ นจะมีวิธีการปรับแต่งกันออกไป บางกล้องอาจต้องอาจจะต้องไปทาในเมนู บาง
กล้องจะมีลูกบิดหมุนเป็ นขั้น ๆ หน่วยของอัตราการขยายมีค่าเป็ น dB
Increased gain

+3

+6

+9

+12

+18

+24 dB

Increased in Aperture

½

1

1½

2

3

4 stop

ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)
เนื่ องจากระบบโทรทัศน์จะแสดงภาพแต่ละภาพด้วยความเร็ ว 1/50 วินาที ตามมาตรฐาน
NTSC หรื อ 1/60 วินาทีตามมาตรฐาน PAL ดังนั้นอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่เร็ วกว่าอัตรานี้ มาก ๆ ก็จะ
ทาให้ภาพที่มองเห็นพร่ ามัว บางทีช่างภาพไม่ได้ระวังเรื่ องนี้ มาก เพราะมันเป็ นการสร้างความรู ้สึก
ในเรื่ องความเร็ วไปในตัว แต่เมื่อไหร่ ที่หยุดภาพมาดูทีละเฟรม ก็จะมองเห็นข้อบกพร่ องนี้ โดยการ
อ่านข้อมูลภาพจาก CCD ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์ ให้เร็ วขึ้น มันจึงเท่ากับเป็ นการลดเวลาของการเปิ ด
หน้ากล้องไปในตัว ความเร็ วในการอ่านหรื อการกาหนดชัตเตอร์ แบบอิเล็กทรอนิ กส์น้ ี อาจปรับเป็ น
ขั้นเช่น 1/60 , 1/125 , 1/500 , 1/1000 และ 1/2000 วินาที หรื อจะเพิม่ ขึ้นที่อย่างต่อเนื่องขึ้นอยูก่ บั การ
ออกแบบกล้องแต่ละรุ่ น การใช้อิเล็กทรอนิ กส์ ชตั เตอร์ ที่เร็ วขึ้นจะช่วยให้การเปิ ดภาพช้าของวัตถุ ที่
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เคลื่อนไหวเร็ วดูชดั เจนขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยลดแถบเลื่อนเมื่อถ่ายจอคอมพิวเตอร์ หรื อทีวีอีกด้วย
เนื่องจากการใช้ชตั เตอร์ เร็ วจะลดเวลาในการเปิ ดหน้ากล้องดังกล่าวไปด้วย
การปรับสมดุสีขาว (White Balance)
เนื่ องจากการถ่ายทารายการต้องให้กล้องในการถ่ายทาจานวนมากให้ การเช็คค่า การปรับ
สมดุสีขาว (White Balance) เป็ นเรื่ องที่สาคัญเป็ นอย่างมากเพราะภาพที่ได้จากกล้องแต่ละตัวจะถูก
นามาประติดประต่อกันทาให้สีของภาพต้องเหมือนกันและห้ามไม่ให้สีโดดเด็ดขาดเพราะมันจะดู
ไม่เป็ นธรรมชาติอย่างมาก วิธีแก้ไขคือการนากระดาษสี ขาว ขนาดใหญ่นามาเป็ นจุดโฟกัสของภาพ
และให้กล้องทุกตัว ปรับค่า White Balance ให้มีอุณภูมิสีให้เท่ากัน และให้ฝ่าย OB เช็คภาพอีกทีเพื่อ
ความแน่นอน
4.2.2 ขั้นตอนการถ่ ายทา (Production)
หลังจากผ่านขั้นตอนการเตรี ยมการถ่ายทา เข้าสู่ ช่วงการถ่ายทา ผูจ้ ดั ทาต้องคอยประสานงาน
และตรวจสอบเรื่ องโฟกัส เมื่อมีกล้องตัวใดโฟกัสไม่ชดั ก็ตอ้ งบอกคนถ่าย ณ จุดนั้นให้ทาการแก้ไข
และ ในบางสถานการณ์ถา้ หากกล้องมีการเคลื่อนที่ ผูจ้ ดั ทาก็ตอ้ งไปช่วยและถืออุปกรณ์ค่อยตาม

รู ปที่ 4.12 เบื้องหลังการทางานระหว่างถ่ายทา

