บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ ผจู ้ ดั ทาได้ทาการศึ กษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อ
บทบาทหน้าที่ผบู้ นั ทึกเสี ยงของบริ ษทั โอเวอร์ ซีออนไลน์ : กรณี ศึกษา ภาพยนตร์ โฆษณาร้านกาแฟ
“Hand & Heart ” ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู้กระบวนการอัดเสี ยงทั้งหมดในภาพยนตร์ โฆษณาร้านกาแฟ
“Hand & Heart” ผูจ้ ดั ทาสามารถสรุ ปแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดบทบาทหน้ าที่ และเทคนิคในการทางานของผู้บันทึกเสี ยง
2.1.1 แนวคิดตัวกลางของคลืน่ เสี ยง
2.1.2 แนวคิดขององค์ ประกอบเสี ยงในภาพยนตร์
2.1.3 แนวคิดการเลือกใช้ ไมค์ บันทึกเสี ยง
2.1 แนวคิดบทบาทหน้ าที่ และเทคนิคในการทางานของผู้บันทึกเสี ยง
2.1.1 แนวคิดตัวกลางของคลื่นเสี ยง
เสี ยงเป็ นพลังงานกล ที่สามารถเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้ หรื อ พลังงานไฟฟ้ าสามารถ
เปลี่ยน เป็ นพลังงานเสี ยงได้เสี ยงมีลกั ษณะเป็ นคลื่นชนิดหนึ่ง เพราะเสี ยงสามารถแสดงสมบัติของ
คลื่ นคือ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี่ ยงเบนได้อย่างสมบูรณ์ คลื่ นเสี ยงกับ
อากาศ เป็ นสิ่ งที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากในการแผ่กระจายคลื่ นเพราะว่าโลกซึ่ งเราอยู่ ห่ อหุ ้ม
ด้วยอากาศ คลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นที่มนุษย์สื่อสารกันโดยอาศัยการแสดงคุณสมบัติความยืดหยุน่ ที่ดีของ
อากาศ เป็ นตัว กลางในการเกิ ด คลื่ น และแผ่ ก ระจายคลื่ น ออกไปถึ ง หู ซ่ ึ งเป็ นส่ ว นที่ รั บ รู ้ ก าร
เปลี่ยนแปลงของคลื่นอากาศ เพื่อการสื่ อความหมายจนสามารถสื่ อสารกันได้ นอกจากมนุษย์แล้วยัง
มีสัตว์อื่นๆ อีกจานวนมากที่ใช้หูในการรับคลื่นเสี ยงเช่นเดียวกับมนุษย์
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2.1.2 แนวคิดขององค์ ประกอบเสี ยงในภาพยนตร์
1. Dialog หรื อ บทสนทนา เป็ นส่ วนที่มีความสาคัญที่สุดที่ใช้ในการบอกเล่าเรื่ องราวและ
เนื้ อหาของหนัง ส่ วนมากจะบันทึกสดในขณะถ่ายทาเพราะจะสื่ ออารมณ์ ได้ดีกว่าการนามาพากย์
ใหม่ แต่จะเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอัดและใช้เครื่ องบันทึกเสี ยงคือ Production
Mixer โดยมี Boom Man เป็ นผูช้ ่วยในการถือและวางในที่ตาแหน่งของไมโครโฟนที่ใช้อดั หากช่วง
ไหนเสี ยงที่บนั ทึกมาคุ ณภาพไม่ดีเช่ น มีเสี ยงรบกวนเยอะ เสี ยงเบาไป เสี ยงแตก หรื อ เราต้องการ
เปลี่ยนบทสนทนา เราก็จะพากย์ใหม่ซ่ ึ งเรี ยกว่าเป็ นการทา Looping หรื อ ADR (Automated Dialog
Replacement) คนที่ดูแลส่ วนนี้ ก็คือ ADR Recordist มักจะไปบันทึกกันที่ห้องอัด ADR Editor ก็คือ
ผูท้ ี่นาเสี ยงที่มาขยับให้ตรงกับปากของนักแสดงหรื อวางในตาแหน่งที่ตอ้ งการ สิ่ งที่สาคัญในการ
พากย์ใหม่ก็คือน้ าเสี ยงและอารมณ์ของนักแสดงควรให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดเพื่อไม่ให้ผชู ้ ม
เกิดความรู ้สึกสะดุดในขณะชมภาพยนตร์ ได้ ซึ่ งอาจจะมีการใช้ effect ตกแต่งเสี ยงเช่นการ EQ หรื อ
การใส่ Reverb เข้าช่วยบ้าง
2. Sound Effect คือเสี ยงต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆนักแสดงซึ่ งจะมีส่วนช่วยเสริ มให้คนดูเชื่ อในสิ่ งที่เห็น
บนจอ เราแบ่งเป็ น 3 กลุ่มได้ดงั นี้
2.1 Foley คือการทาเสี ยงเท้าเดินหรื อวิง่ ส่ วนมากจะทาขึ้นมาใหม่เพราะเป็ นการยากที่จะอัดได้อย่าง
ชัดเจนในขณะถ่ายทา และรวมไปถึงเสี ยงเสื้ อผ้าที่เกิดจากการเคลื่อน
2.2 Sound Design คือเสี ยงบางอย่างที่ไม่ได้เกิ ดขึ้นในชี วิตจริ งแต่ไปเสริ มความรู ้สึกให้กบั ภาพได้
เช่นเสี ยงฮัมต่า ๆ ก็อาจใช้แทนความรู ้สึกถึงอันตรายที่กาลังจะเกิดขึ้น หรื ออาจจะเป็ นเสี ยงที่ทาขึ้น
เองเช่นเสี ยงไฟที่กาลังลุกไหม้ในภาพยนตร์ เรื่ อง Backdraft หรื อเสี ยงดาบเลเซอร์ ในภาพยนตร์ เรื่ อง
Starwars เป็ นต้น
2.3 Ambience คือเสี ยงบรรยากาศในสถานที่ต่าง ๆ เช่นในป่ าตอนกลางคืนก็จะต้องมีเสี ยงจิ้งหรี ด
เรไร หรื อเสี ยงความวุน่ วายของสภาพการจราจรในเมือง หรื อเสี ยงของกลุ่มคน ( Walla Group )ใน
งานเลี้ยงงานแต่งงานภัตตาคารร้านอาหาร ก็จะมีเสี ยงต่างกัน หรื อเสี ยงสภาพบรรยากาศของห้อง (
Room Tone ) แต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกัน
3. Music หรื อดนตรี ประกอบ ก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่ใช้สร้างอารมณ์ของหนังให้สมบูรณ์ข้ ึน ดังที่เรา
เคยได้ยนิ จากภาพยนตร์ หลาย ๆ เรื่ อง ผูท้ ี่ทาหน้าที่ตรงนี้ก็คือ Music Composer
อย่างไรก็ตามสิ่ งสาคัญที่สุดก็คือความพอดีในการเลือกใช้เสี ยงต่าง ๆ เช่นการไม่จงใจใช้ดนตรี หรื อ
effect ต่าง ๆที่ขบั เน้นอารมณ์ มากเกินไป หรื อ มีเสี ยงน้อยหรื อโล่งและรกจนเกิ ดความรู ้ สึกอึดอัด
แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นก็อยูท่ ี่ดุลยพินิจของคนทาแต่ละคนเหล่านีข้ ึ้
นมาใหม่ให ้สมจริงทีส
่ ด
ุ หว
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2.1.3 แนวคิดการใช้ ไมค์ บันทึกเสี ยง
ปกติไมโครโฟนจะมีหลายราคาตามคุณภาพ มีราคาถูกๆ จนถึงหลักหมื่นบาท โดยแตกต่าง
กันที่ คุ ณภาพการตอบสนองความถี่ เสี ย ง และความไวในการรั บ นอกจากนั้นการเลื อกใช้ก็ ย งั
พิ จ ารณากัน ที่ ข นาดความเหมาะสมและวัส ดุ ที่ ใ ช้ท าด้ว ย เช่ น ในงานบรรยาย ที่ ต้อ งการความ
คล่องตัว อาจใช้ไมโครโฟนแบบไร้ สาย หรื อไมโครโฟนที่มีน้ าหนักเบางานแสดงสดบนเวทีและ
งานบันทึกเสี ยง อาจต้องการไมโครโฟนที่มีคุณภาพเสี ยงที่ดี แต่หากใช้ในงานสนามที่ไม่ตอ้ งการ
คุ ณ ภาพเสี ย งมากเท่ า ไร เราก็ ส ามารถเลื อ กใช้ไ มโครโฟนราคาถู ก ได้ นอกจากนี้ ในกรณี ข อง
ไมโครโฟนแบบไดนามิก ยังพิจารณาถึงขนาดอิมพีแดนซ์ของไมโครโฟนด้วย ถ้าใช้สายต่อยาวมาก
ๆ ควรใช้ไ มโครโฟนที่ มีอิ มพี แดนซ์ต่ า เพราะสามารถลดสัญญาณรบกวนได้ดีก ว่า ไมโครโฟน
อิมพีแดนซ์สูง และถ้าเป็ นไมโครโฟนที่มีคุณภาพเรายังพิจารณาถึง รู ปแบบการรับคลื่นเสี ยงจาก
ข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ ส่ วนใหญ่มี ด้วยกัน 2 รู ปแบบคือ
1. แบบรับเสี ยงรอบทิศทาง (Omni Direction) ไมโครโฟนแบบรอบทิศทาง (Omni
Direction) มักจะเป็ นรู ปแบบของไมโครโฟนที่ใช้กนั ทัว่ ไปในทุกด้านของงานเสี ยงถึ งแม้จะไม่ใช่
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ โดยแบบนี้จะเหมาะสาหรับการบันทึกเสี ยง เพราะ
มีการตอบสนองความถี่ กว้าง แต่มีโอกาสที่จะเกิ ดเสี ยงหอนได้ง่าย การติดตั้งจึงควรพิจารณาเป็ น
พิเศษ และการใช้งานไม่ควรพูดห่างไมโครโฟนมากนัก
2. แบบรับเสี ยงเฉพาะด้านหน้าไมโครโฟน (Cardioid Direction) ไมโครโฟนที่มีรูปแบบ
การรับเสี ยงแบบ Cardioid สามารถรับเสี ยงจากทางด้านหน้า (0o) ได้ดีที่สุด แต่รับเสี ยงที่มาจากทาง
ด้านหลัง (180o) ได้นอ้ ยมากๆ หรื อ ไม่ได้เลย เป็ นไมโครโฟนที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษ สามารถรับ
เสี ยงที่ห่างไมโครโฟน โดยไม่มีปัญหาเสี ยงรบกวน
3. แบบรับเสี ยงทั้งด้านหน้าไมโครโฟนและด้านหลังไมโครโฟน แต่รับเสี ยงด้านหน้าได้
มากกว่า (Super Cardioid Pattern & Hyper Cardioid)ทั้งสองแบบนี้ ถูกพัฒนาและออกแบบมาให้มี
มุม หรื อ องศา ของการรับเสี ยงที่แคบกว่าแบบ cardioid แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานัน่ ก็คือการรับเสี ยงจาก
ด้านหลัง และหากจะเปรี ยบเทียบกันระหว่าง super cardioid และ hyper cardioid แล้ว super
cardioid จะมีมุมรับเสี ยงทางด้านหน้าที่กว้างกว่า แต่การรับเสี ยงจากด้านหลังจะไม่มากนัก ส่ วน
hyper cardioid ถึงแม้มุรับเสี ยงด้านหน้าจะแคบกว่า แต่การับเสี ยงจากทางด้านหลังกลับมากกว่าซึ่ ง
กลายเป็ นข้อดีขอ้ เสี ยกันคนละอย่าง
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ในแง่ของการใช้งานแล้ว หากเป็ นการใช้เพื่อบันทึกเสี ยงใน Studio สิ่ งที่ตอ้ งตระหนักอยู่
เสมอ คือ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน กล่าวคือ ไมโครโฟนทั้งสองแบบนี้สามารถทางานรับเสี ยงจาก
ทางด้านหลังได้ดว้ ย ดังนั้น นัน่ หมายถึง สามารถรับเสี ยงที่สะท้อนมาจากทางด้านหลังได้มากกว่า
ทาให้อตั ราส่ วนของความแตกต่างระหว่าง Direct sound กับ Reflected sound นั้นน้อยกว่าแบบ
cardioid (จึงอาจทาให้เสี ยงที่บนั ทึกออกมาฟังดูมีความก้องมากกว่าแบบ cardioid) ดังนั้นวิธีการใช้
ไมโครโฟนทั้งสองแบบนี้ จึงต้องพิจารณาควบคู่กนั ไปกับปั จจัยและปั ญหาอื่นๆอาทิ เช่น ค่าความ
ก้องของห้อง ระยะห่ างระหว่างแหล่งเสี ยงกับไมค์ ระยะห่ างและทิศทางของผนังห้องกับไมค์
ระยะห่างและทิศทางของแหล่งเสี ยงอื่นๆเป็ นต้น
4.แบบรับเสี ยงทั้งด้านหน้าไมโครโฟนและด้านหลังไมโครโฟน โดยที่ความสามารถใน
การรั บเสี ยงเท่ากัน (Bidirectional Pattern) มี มุมการรั บเสี ยงทางด้านหน้าที่ แคบกว่าแบบ hyper
cardioid แต่ก็มีมุมการรับเสี ยงจากทางด้านหลังที่กว้างกว่าตามไปด้วย ซึ่ งหากพิจารอย่างละเอียดจะ
เห็นว่ามุมการรับเสี ยงด้านหน้าและด้านหลังจะมีขนาดที่เท่ากันคือกว้าง90o เหมือนกันส่ วนมุมที่ไม่
รับเสี ยงหรื อรับได้น้อย(ทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวา)ก็จะมีขนาดความกว้าง 90o เช่ นเดี ยวกัน
(อย่าสับสนระหว่างความกว้างของมุม กับ ตาแหน่งของมุม) Condenser microphone ในหลายๆรุ่ น
ก็มีรูปแบบการรับเสี ยงแบบ Bidirection ให้เลือกเหมือนกัน แต่เกิดขึ้นจากการรวมกันของ cardioid
ที่มีข้ วั เป็ นบวกกับcardioidที่มีข้ วั เป็ นลบ

