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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทบาท
หน้าที่ของผูก้ ากับภาพของบริ ษทั โอเวอร์ ซี ออนไลน์ จากัด : กรณี ศึกษา โฆษณา““Hand&Heart”
(2559) ผูก้ ากับภาพได้เรี ยนรู้กระบวนการถ่ายถาพทั้งหมดในโฆษณา ““Hand&Heart” ผูจ้ ดั ทาสามารถ
สรุ ปแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีขนาดภาพ
1. Extreme Long Shot ( ELS) เป็ นขนาดภาพที่วา้ งมาก ส่ วนใหญ่จะใช้เพื่อแนะนาสถานที่
แสดงภาพรวมทั้งหมดของฉากนั้นๆ
2.Long Shot ( LS) ภาพกว้าง ที่เจาะจงสถานที่มากขึ้น เพื่อแสดงความสาคัญของภาพ
3.Medium Shot (MS) ภาพระยะปานกลาง เป็ นภาพวัตถุในระยะปานกลางเพื่อ ตัดฉากหลัง
และรายละเอียดอื่นๆที่ไม่จาเป็ นออกไป และเน้นเรื่ องราวที่เราต้องนาเสนอ รายละเอียดจะเห็นมาก
มากขึ้น เช่นภาพครึ่ งตัว
4. Close Up (CU) ภาพระยะใกล้ เป็ นภาพที่ตดั ฉากหลังออกทั้ง เพื่อเน้นในสิ่ งที่เราต้องการ
นาเสนอ เช่น สี หน้า แผลที่ขา ที่มือกาลังเขียนหนังสื อ เป็ นต้น ส่ วนใหญ่เป็ นภาพที่ใช้สื่อด้วยภาษา
กาย มากกว่าการสื่ อด้วยการพูด
5.Extreme Close Up (ECU) ภาพใกล้มาก จะเน้นเจาะจง เฉพาะจุดที่สาคัญเท่านั้น เช่ น
เฉพาะแววตา ปาก เพื่อแสดงอารมณ์ของภาพ
2.2 ทฤษฎีการเคลือ่ นกล้องและการปรับเลนส์
1. การแพนกล้อง (Panning) หมายถึง การเคลื่อนที่ของกล้องตามแนวนอนไปทางซ้ายหรื อ
ไปทางขวา โดยกล้อง ยังอยู่ ณ จุดเดิม
2. การทิ้ลท์ (Tilting) หมายถึง การเคลื่ อนกล้องตามแนวดิ่ ง จากล่างขึ้นบน และจากบนลง
ล่าง โดยกล้องยังอยู่ ณ จุดเดิม เพื่อให้เห็นวัตถุตามแนวตั้งเช่น ภาพอาคารสู ง
3. การดอลลี่ (Dolling) หมายถึ ง การเคลื่ อนกล้อง เข้าหาวัตถุ เรี ยกว่า Dolly in หรื อการ
เคลื่อนไหวกล้องออกจากวัตถุ เรี ยกว่า Dolly out การดอลลี่ (Dolly) จะคล้ายซูม (Zoom) ความลึก
ของภาพจะมากกว่าการซูม
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4. การแทร็ ค (Trucking / Tracking ) หมายถึง การเคลื่อนกล้องไปด้านซ้ายหรื อขวาให้ขนาน
กับวัตถุ การแทร็ ค จะคล้ายกับการแพน แต่จะให้ความรู ้สึกเคลื่อนผูช้ มเคลื่อนที่ เพราะฉากจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนกล้อง
5.การอาร์ค (Arking) หมายถึง การเคลื่อนกล้องในแนวเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม
6. การเครน (Booming / Craning) หมายถึง การเคลื่อนกล้องแนวตั้ง ขึ้นลง
7. การชิ พ โฟกัส (Shift focus) หมายถึง การปรับความคมชัดของภาพ จากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่ง เพื่อให้ผชู้ มสนใจตรงจุดที่เราโฟกัสนัน่ เอง
8. สติลช็อต (Still Shot) หมายถึ ง การถ่ ายภาพโดยไม่เคลื่ อนกล้อง ใช้มากในการถ่ ายทา
รายการทัว่ ไป เป็ นภาพที่เห็นกันโดยทัว่ ไป
9. Elevate & Depress คือการเคลื่อนกล้องไปทั้งตัวในแนวดิ่ง (ยกขึ้น-ลดลง)ใช้เป็ นภาพแทน
สายตาของผูท้ ี่กาลังลุกขึ้นหรื อนัง่ ลง Elevate คือการยกกล้องขึ้น Depress คือการลดกล้องลง ต้อง
วางกล้องไว้บนขาตั้งที่ เป็ นระบบไฮโดรลิ คหรื อเครนยกระดับขึ้ นลงได้เพื่อให้สามารถถ่ ายภาพ
ออกมาได้อย่างนุ่มนวลสวยงาม ไม่สั่นไหว แต่ถา้ ต้องการสื่ อให้เห็นความไม่มนั่ คงความตื่นเต้นก็
สามารถจะยกขึ้นด้วยมือได้
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10.การซูม (Zoom) คือการถ่ายขยายหรื อย่อภาพให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนหรื อเล็กลงโดยใช้เลนส์ ที่
มีทางยาวโฟกัส หลายขนาดประกอบอยูใ่ นตัวเดียวกัน กล้องจะต้องตั้งอยูก่ บั ที่ต่างจาก Dolly ที่ตอ้ ง
ั มมองที่ฉากหลังจะแคบลง แต่การ Dolly มุมมองที่ฉากหลังจะ
เคลื่อนไปทั้งตัวกล้อง การซู มน้มมุ
ไม่เปลี่ ยนไปมากนัก การซู มจะนามาใช้แทนความรู ้สึก ความคิดคานึ งซึ่ งเป็ นนามธรรมจึงไม่ควร
นามาใช้สื่อแทนภาพสายตาของคนเพราะตาคนเราซูมไม่ได้จึงควรที่จะเลือกนามาใช้สื่อความหมาย
ให้ถูกต้องอย่าใช้พร่ าเพรื่ อไร้ความหมายและก่อให้เกิด ความราคาญต่อผูช้ ม
11. Shift focus เป็ นภาพที่เกิดจากการปรับเลนส์ อีกแบบหนึ่ ง โดยปรับให้คมชัดเฉพาะจุดที่
ต้องการจะเน้นและให้เบลอในจุ ดที่ ไม่ต้องการจะเน้นด้วยการปรั บสลับไปมา ภาพลัก ษณะนี้ ผู ้
แสดงจะต้องอยูใ่ นแนวเดียวกันกับกล้องแต่อยูใ่ นระยะที่ห่างกันพอประมาณและจะต้องใช้เลนส์ ที่มี
ทางยาวโฟกัส (Tele) เพื่อให้เกิดความชัดและเบลอแตกต่างกัน

