บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
จากการที่ ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อ
รายงานบทบาทหน้าที่ผกู ้ ากับของบริ ษทั บริ ษทั ทินนามู มิวสิ คสกอร์: กรณี ศึกษาการผลิตมิวสิ ควีดี
โอโปรโมทศิลปิ นวง On bed together สามารถสรุ ปแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการทางานของการถ่ ายภาพยนตร์
2.1.1 วัตถุประสงค์ หลักในการเลือกใช้ มุมกล้อง
2.1.2 ความหมายของระยะขนาดของภาพ
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคของการถ่ ายมิวสิ ควีดีโอ
2.2.1 เทคนิคการเคลือ่ นไหวของกล้อง
2.2.2 เทคนิคการปรับโฟกัสภาพ
2.3 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิตมิวสิ ควีดิโอ
2.3.1 ความหมายของมิวสิ ควีดีโอ
2.3.2 การจัดแสงในมิวสิ ควีดีโอ
2.3.3 การใช้ มุมกล้องในมิวสิ ควีดีโอ
2.3.4 การเคลือ่ นไหวกล้องในมิวสิ ควีดีโอ
2.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับบทบาทหน้ าทีข่ องผู้กากับภาพ
2.1.1 วัตถุประสงค์ หลักในการเลือกใช้ มุมกล้อง
มุมกล้อง หมายถึง ทิศทางที่ต้ งั กล้องกับวัตถุที่ถูกถ่าย ประกอบด้วยมุมหลักๆ ดังนี้
2.1.1.1 มุ ม กล้อง ออบเจกที ฟ (Objective Camera Angle) มุ มกล้องมุ ม นี้ ท าให้ผูด้ ู ได้เห็ น
ภาพโดยตรงจากเลนส์กล้อง ซึ่งทาหน้าที่เสมือนตาผูด้ ู

รู ปที่ 2.1 มุมกล้องออบเจกทีฟ
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2.1.1.2 มุมกล้อง ซับเจกทีฟ (Subjective Camera Angle) มุมกล้องมุมนี้ใช้กล้องแทนผูด้ ู ทา
ให้ผดู ้ ูเป็ นเสมือนผูแ้ สดงที่อยูน่ อกจอ ผูแ้ สดงจะมองหรื อพูดกับเลนส์กล้อง ทาให้รู้สึกว่าผูแ้ สดงใน
จอมองหรื อพูดกับผูด้ ูโดยตรง ทาให้ผดู ้ ูรู้สึกว่าเข้าไปมีส่วนร่ วมใน ภาพยนตร์เรื่ องนั้น

รู ปที่ 2.2 มุมกล้องซับเจกทีฟ
2.1.1.3 มุ ม กล้อ ง พอยต์ ออฟ วิ ว (Point of view camera angle, POV) มุ ม กล้อ งมุ ม นี้ ผู ้
กากับให้ผดู ้ ูเห็นภาพเหตุการณ์จากสายตาของผูแ้ สดงอีกทีหนึ่ ง ผูด้ ูจะเห็นผูแ้ สดงจากมุมกล้องออ
บเจกทีฟ และเห็นภาพที่ผแู ้ สดงเห็นจากมุมกล้องพอยต์ ออฟ วิว ตัวอย่างเช่น ภาพแรกผูด้ ูเห็นภาพ
เฮลิคอปเตอร์บินเหนือกรุ งเทพฯ ตัดภาพไปที่คนขับมองลงมาข้างล่าง แล้วตัดเป็ นภาพการจราจรใน
กรุ งเทพฯ ภาพการจราจรในกรุ งเทพฯ เป็ นภาพจากมุมกล้องพอยต์ ออฟ วิว ของคนขับเครื่ องบิน
เฮลิคอปเตอร์
2.1.1.4 มุมที่ผกู ้ ากับกาหนดขึ้นเอง (Director’s Interpretative Camera Angle) เป็ นมุมกล้อง
ที่ผกู ้ ากับอาจกาหนดมุมกล้องขึ้นมาเพื่อให้เรื่ องราวเร้าใจชวนติดตามยิง่ ขึ้น เพื่อให้การสื่ อสารเข้าถึง
อารมณ์ของผูด้ ูโทรทัศน์ได้อย่างเต็มที่มุมมองภาพหมายถึง จุดดูภาพที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์และ
จอโทรทัศน์ ผูก้ ากับจะกาหนดว่าจะเสนอภาพจากมุมใด คือให้ผูด้ ูมองเห็ นภาพจากมุมใดจึ งจะ
น่าสนใจและสมจริ งกับเรื่ องราวที่เสนอ
มุมมองภาพหรื อที่นิยมเรี ยกว่ามุมกล้องโดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย 3 มุม ได้แก่
1. มุ มสู ง (High Angle) ตั้งกล้องถ่ ายภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ไว้สู งกว่าวัตถุ ถ้าเป็ นภาพ
สถานที่กว้างใหญ่ การถ่ายภาพไกลจากมุมสู งทาให้เห็นภาพได้กว้างไกลเป็ นการเปิ ดฉากแนะนา
สถานที่ได้เป็ นอย่างดี แต่ถา้ เป็ นการถ่ายคน จะเป็ นการเสนอให้เห็นว่าคนๆ นั้นไม่สาคัญ

รู ปที่ 2.3 ภาพมุมสูง
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2. ภาพมุมระดับสายตา (Eye Level Angle) เป็ นภาพที่ต้ งั กล้องในระดับสายตาของคน หรื อ
ของวัตถุที่ถูกถ่าย ภาพในระดับสายตาเพื่อสื่ อความหมายว่าภาพที่ปรากฏจะเป็ นภาพให้ความรู ้สึก
ธรรมดา ไม่เด่นอะไร

รู ปที่ 2.4 ภาพมุมระดับสายตา
3. ภาพมุมต่า (Low Angle) เป็ นภาพที่ต้ งั กล้องถ่ายในระดับต่ากว่าคนหรื อวัตถุที่ถูกถ่าย
เป็ นภาพที่ แ หงนดู สื่ อ ความหมายหรื อ ให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก ว่าคนหรื อ วัต ถุ ที่ ถู ก ถ่ ายมี ค วามส าคัญ
มากกว่าปกติน่าเคารพ นับถือ

รู ปที่ 2.5 ภามพมุมต่า

2.1.2 ความหมายของระยะขนาดของภาพ
ขนาดภาพ หมายถึง บริ เวณของภาพที่ถ่าย มักจะเรี ยกว่า ช็อต (Shot) ประกอบด้วยขนาด
ต่างๆ ดังนี้
2.1.2.1 ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรื อ ELS)
ขนาดภาพลักษณะนี้ กล้องจะตั้งอยู่ไกลจากสิ่ งที่ถ่ายมาก ซึ่ งภาพที่ได้จะเป็ นภาพมุมกว้าง
ผูช้ มสามารถมองเห็นองค์ประกอบของฉากได้ท้ งั หมด สามรถมองเห็นสิ่ งที่ถ่ายได้เต็มสัดส่ วน แม้
สิ่ งที่ถ่ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซึ่ งภาพลักษณะนี้ จะใช้เป็ นภาพแนะนาสถานที่ เหมาะสาหรับการ
ปูเรื่ อง เริ่ มเรื่ อง ซึ่ งภาพยนตร์ ในต่ างประเทศนิ ยมใส่ ไตเติ้ ลส่ วนหัวไว้ในฉากประเภทนี้ ตอนที่
ภาพยนตร์ เริ่ มเข้าเนื้ อเรื่ องภาพขนาดไกลนี้ จะสร้างความรู ้สึกโอ่อ่า อลังการ แสดงออกถึงความ
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ใหญ่โตของสถานที่ ความน่ าเกรงขาม ความยิ่งใหญ่ และยังสามารถสร้างความประทับใจรวมถึง
สร้างความประทับใจให้กบั ผูช้ มได้อีกด้วยเช่น กลุ่มเรื อโจรสลัดกาลังแล่นเรื อออกสู่ ทะเลกว้างโดย
มีเรื อของหัวหน้าโจรสลัดแล่นออกเป็ นลาหน้า ตามด้วยกลุ่มเรื อลูกน้องอีกนับ 10ลา โดยใช้ภาพ
ขนาดไกลมาก ตั้งกล้องในมุมสู งทาให้ผชู ้ มเห็นถึงความยิง่ ใหญ่และน่าเกรงขามของโจรสลัดกลุ่มนี้
เป็ นต้น

รู ปที่ 2.6 ภาพไกลมาก

2.1.2.2 ภาพไกล (Long Shot หรื อ LS)
ขนาดภาพแบบนี้ ไม่สามารถกาหนดระยะห่ างระหว่างกล้องกับสิ่ งที่ถ่ายได้ แต่จะกาหนด
โดยประมาณว่าสิ่ งที่ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถ้าเป็ นคน ศีรษะจะพอดีกบั กรอบภาพ
ด้านบน ส่ วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดี กบั เท้าซึ่ งสามารถเห็ นบุคลิกอากัปกิ ริยาการแสดง การ
เคลื่อนไหว ตาแหน่งที่อยูใ่ นการแสดงหรื อในฉาก ด้วยเหตุน้ ีจึงสามารถใช้เป็ นภาพแนะนาตัวละคร
หรื อเริ่ มฉากใหม่ได้ บางครั้งอาจใช้เป็ นภาพในฉากเริ่ มเรื่ องได้เช่นกันกับภาพขนาดไกลมาก และ
บางครั้งภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า เอสทาบริ ชชิ ง ช็อต (Establishing Shot) ส่ วน
องค์ประกอบรอบข้างผูช้ มจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น

รู ปที่ 2.7 ภาพไกล
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2.1.2.3 ปานกลาง (Medium Shot หรื อ MS)
ขนาดภาพลักษณะนี้ ถา้ เป็ นภาพบุคคล ผูช้ มจะได้เห็นตั้งแต่เอวของนักแสดงขั้นไปจนถึง
ศีรษะ ขนาดภาพแบบนี้ผชู ้ มสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของฉากหลัง
พอสมควร ซึ่ งพอที่จะเข้าใจเรื่ องราวต่างๆได้ จึงถือได้ว่าเป็ นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่ องได้ดี
ขนาดภาพปานกลาง เป็ นขนาดภาพที่ นิยมใช้มากที่ สุด เพราะใช้เป็ นภาพเชื่ อมต่อ กล่าวคือ การ
เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็ นภาพใกล้หรื อจากภาพใกล้มาเป็ น ภาพไกลก็ตาม จะต้องเปลี่ยน
มาเป็ นภาพขนาดปานกลางเสี ยก่อน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ขดั ต่ออารมณ์ความรู ้สึกของผูช้ ม เนื่ องจากภาพ
จะกระโดดนอกจากนี้ ภาพขนาดปานกลางยังนิ ยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดี ยวกัน หรื อที่
เรี ยกกันว่า ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใช้กนั มากในภาพยนตร์บนั เทิง

รู ปที่ 2.8 ภาพปานกลาง
2.1.2.4 ภาพใกล้ (Close-Up หรื อ CU, Close Shot หรื อ CS)
ภาพใกล้ ผูช้ มจะมองเห็ นนักแสดงตั้งแต่ไหล่ข้ ึนไป เป็ นขนาดภาพที่ผูช้ มสามารถเข้าถึง
อารมณ์ของนักแสดงได้มากที่สุด เพราะการใช้ภาพขนาดใกล้ถ่ายบริ เวณใบหน้าของนักแสดง จะ
สามารถถ่ายทอดรายละเอียด เกี่ยวกับอารมณ์ความรู ้สึกที่อยูภ่ ายในของนักแสดงได้อย่างชัดเจนมาก
นอกจากนี้ยงั จะทาให้ผชู ้ มได้รู้สึกใกล้ชิดกับสิ่ งที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้เพื่อทาให้เข้าใจถึงรายละเอียดของ
วัตถุต่างๆ ตามเนื้อหาที่กาลังนาเสนอ และภาพขนาดใกล้น้ ี ยงั สามารถบังคับให้ผชู ้ มสนใจในวัตถุที่
กล้องกาลังถ่าย หรื อสิ่ งที่กาลังนาเสนอ
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รู ปที่ 2.9 ภาพใกล้
2.1.2.5 ภาพใกล้มาก (Extreme Close-Up Shot หรื อ ECU, Big Close-Up Shot หรื อ BCU)
เป็ นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้มากๆ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเน้นสิ่ งที่ถ่าย เพื่อให้ผชู ้ มเห็นรายละเอียด
ของวัต ถุ หรื อเพื่ อ เพิ่ ม ความเข้า ใจในกรณี ที่ ว ัต ถุ มี ข นาดเล็ ก มากๆ เช่ น การถ่ า ยอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้นหรื อถ้าถ่ายใบหน้านักแสดง ก็เพื่อเป็ นการเน้นอารมณ์ของนักแสดงเช่น จับ
ภาพที่ดวงตาของนักแสดง ทาให้เห็นน้าตาที่กาลังไหลออกจากดวงตา เป็ นต้นและทั้งหมดนี้ ก็เป็ น
ขนาดภาพที่ นิยมนามาถ่ายทอดเรื่ องราวของภาพยนตร์ ซึ่ งตามความเป็ นจริ งแล้ว เราสามารถที่จะ
ประยุกต์หรื อดัดแปลงขนาดภาพไปเป็ นอย่างอื่นก็ไม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่ท้ งั หมดนี้ เป็ นขนาดภาพ
สากลที่ทาให้เรา (ทีมงานถ่ายทาภาพยนตร์ ) เข้าใจตรงกันว่าต้องการให้ภาพออกมาในลักษณะใด
เท่านั้น นอกจากนี้ อารมณ์ และความรู ้สึกที่ผชู ้ มจะได้รับขณะชมภาพยนตร์ ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ขนาด
ภาพเพียงอย่างเดี ยว แต่ตอ้ งอาศัยองค์ประกอบของภาพยนตร์ อื่นๆ เข้ามาเป็ นตัวช่ วยเสริ มความ
น่าเชื่อถือ และความเป็ นภาพยนตร์มากยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 2.10 ภาพใกล้มาก
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2.1.3 ทฤษฎีการใช้ มุมภาพแบบการถ่ ายภาพ
2.1.3.1 เทคนิคการมุมภาพแบบแคนดิส (CANDID)

รู ปที่ 2.11 มุมภาพแคนดิด (1)

คาว่าแคนดิด (CANDID) แปลว่า ซื่อตรง เปิ ดเผย คาแปลกับความหมายที่นกั ถ่ายภาพรู ้สึกอาจจะไม่
ตรงกันนักแต่ถา้ ทาความเข้าใจให้ดี ๆ จะเห็นว่าน่าจะไปด้วยกันได้ “ภาพถ่ายที่ซื่อตรง หรื อเปิ ดเผย
คือภาพที่ไม่เสแสร้ง ไม่จดั แบบ เป็ นภาพที่แสดงอย่างตรงไปตรงมา ดูเป็ นธรรมชาติจริ ง ๆ ไม่มีการ
บิดเบือน” ภาพลักษณะที่วา่ นี่แหละคือภาพ “แคนดิด ”
นักถ่ายภาพบางคนเรี ยกภาพแคนดิดว่า “ภาพแอบถ่าย” ซึ่ งฟั งดูไม่ค่อยดีนัก น่ าจะเรี ยกว่า “ภาพที
เผลอ” น่าจะเหมาะกว่า แต่ไม่ว่าจะเป็ นภาพแอบถ่าย หรื อภาพถ่ายทีเผลอ ล้วนเป็ นภาพที่ได้มาจาก
ภาพคน หรื อภาพสัตว์เท่านั้น ส่ วนสิ่ งไม่มีชีวิต รวมทั้งต้นไม้ แมลง และสิ่ งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ คงไม่
สามารถถ่ายให้เป็ นภาพแคนดิดได้
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รู ปที่ 2.12 มุมภาพแคนดิด (2)
การแอบถ่ายมิได้เกิดจากความสอดรู ้ สอดเห็นหรื อสัปปะดี้-สี ปะดน เพียงแต่เป็ นภาพที่ถ่าย
ขณะไม่รู้ตวั เท่านั้น ซึ่ งวิธีการนี้ เป็ นการตัดปั ญหาในกรณี ของผูถ้ ูกถ่าย ที่รู้ตวั ว่า ถูกถ่ายภาพ มักตีสี
หน้าไม่สนิ ท มีทีท่าเก้อเขิน แข็งแกร็ ง ไม่เป็ นธรรมชาติ ฉะนั้น การที่จะไม่ให้ผทู ้ ี่เราถ่ายรู ้ตวั ก็มีอยู่
ทางเดียวคือ “แอบถ่าย” หรื อ “ถ่ายทีเผลอ” นั้นเองข้อสาคัญที่ตอ้ งระวังก็คือ อย่าไปละเมิดสิ ทธิส่วน
บุคคลของเขาเป็ นอันขาด มีวิธีการถ่ายภาพแคนดิดได้หลายวิธีคือ
วิธีที่หนึ่ ง สมมุติว่า จะถ่ายภาพคนที่อยู่ใกล้ หรื ออยู่ห่างจากกล้องระยะไม่เกิ น 10 ฟุต (3
เมตร) ถ้ายกกล้องขึ้นเล็งไปที่ตวั เขา แล้วปรับโฟกัส เจ้าตัวจะรู ้ว่า ถูกถ่ายภาพ อาจจะเดินหลบหลีก
จากไป หรื อไม่ก็จะพยายามจัดท่าทาง จัดเครื่ องแต่งกายให้เข้าที่เข้าทาง จนดูเรี ยบร้อยเกินไป ที่ยิ่ง
ไปกว่านั้นก็คือหันมามองกล้องแล้วทาหน้าตาทะเล้นให้ หรื อไม่กท็ างานไปอมยิม้ ไป ก็จะได้ผลเป็ น
ลบ ทางที่ดีควรเบนกล้องไปที่อื่นก่อน ตั้งโฟกัสที่จุดใด จุดหนึ่ง ที่มีระยะทางจากกล้องใกล้เคียงกับ
ระยะของคนที่ เราต้องการจะถ่ าย (กล้องถ่ ายภาพยุคปั จจุ บ ัน มี ระบบปรั บ โฟกัส อัตโนมัติให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างง่ายดายอยูแ่ ล้ว) เมื่อการเตรี ยมการใช้กล้องเรี ยบร้อยแล้ว ต่อไปก็รอจังหวะที่เห็น
ว่าเข้าท่าแล้ว ก็หันกล้องกลับไปแล้วลัน่ ไกอย่างนิ่ มนวล (คาว่า นิ่ มนวลในที่น้ ี หมายความว่า ผูถ้ ูก
ถ่ายไม่ได้ยินเสี ยงชัตเตอร์ ลนั่ และไม่สังเกตเห็ นการถูกแอบถ่าย) นอกจากนี้ ผทู ้ ี่ชานาญในการใช้
กล้องดีแล้ว จะสามารถบอกได้ว่า แต่ละระยะที่จะถ่ายภาพนั้น ควรใช้เลนส์ หรื อปรับเลนซ์ซูมอยูท่ ี่
ระยะใด จึงจะได้จะได้ภาพอยูใ่ นกรอบพอดี เช่น จะถ่ายภาพคนเต็มตัว ถ่ายภาพคนครึ่ งตัว หรื อถ่าย
เฉพาะจุดใด จุดหนึ่ ง ควรใช้เลนส์ชนิ ดใด หรื อปรับเลนส์ไปไว้ที่ความยาวเท่าไรก่อนที่จะแอบถ่าย
เป็ นต้น หากยังมัวแต่ดึงเข้าดึงออกอยูอ่ าจจะไม่ทนั การ
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รู ปที่ 2.13 มุมภาพแคนดิด (3)
อีกวิธีหนึ่งคือใช้อุปกรณ์ช่วยที่เรี ยกว่า “เครื่ องมองภาพหักมุม” (Angular Viewfinder) สวม
ทับลงไปที่ช่องมองภาพของกล้อง เครื่ องมองภาพแบบหักมุมนี้ มีที่สาหรับหมุนแต่งได้ เมื่อสวมลง
ไปที่กล้องแล้วจะสามารถปรับตัวกล้องหรื อหันเลนส์กล้องไปในทิศทางใดก็ได้ โดยที่ผถู ้ ่ายไม่ตอ้ ง
หันลาตัว หรื อหันหน้าไปตามทิศทางนั้น ผูท้ ี่ถูกแอบถ่ายจะไม่รู้สึกตัวเลย เพียงแต่ตอ้ งระวังอย่าไป
เจอกับผูท้ ี่รู้ทนั ก็แล้วกัน (เครื่ องมองภาพหักมุมนี้ ราคาไม่แพง ถามคุณวิชยั ดู เห็นนาออกมาใช้บ่อย
ๆ) เป็ นอุปกรณ์ที่เหมาะอย่างยิง่ สาหรับถ่ายภาพมุมต่าระดับพื้นดินหรื อผิวน้ า
วิธีต่อไปคือใช้กล้อง / 2 เลนส์ (กล้องสะท้อนแสง) ที่มีช่องมองภาพอยู่ระดับเอว (Waist
level viewfinder) เพียงหันกล้องไปยังทิศทางต้องการถ่ายโดยไม่ตอ้ งหันลาตัวของเราไปทางนั้น วิธี
นี้ ไม่ทาให้ผถู ้ ูกถ่ายรู ้ตวั ได้เหมือนกัน แต่กล้องแบบนี้ หมดความนิ ยมไปเกือบหมดสิ้ นแล้ว เพราะมี
ลักษณะเป็ นกล้องสี่ เหลี่ยม ดูเทอะทะ นักถ่ายภาพรุ่ นใหม่บางคนอาจไม่เคยเห็น
วิธีสุดท้ายก็คือใช้เลนส์เทเลโฟโต้ยาว ๆ (มีใช้อยู่กนั ทุกคนอยู่แล้ว) เช่น เลนส์ขนาด 300
มม. ของกล้อง 35 มม. หรื อยาวกว่าเพื่อถ่ายจากระยะไกล เพราะเลนส์เทเลโฟโต้มีคุณลักษณะคล้าย
กล้องส่ องทางไกล ที่สามารถดึงสิ่ งที่อยูไ่ กลให้เข้ามาใกล้ได้ บางทีก็นิยมเรี ยกเลนส์ชนิดนี้วา่ “เลนส์
ดึงภาพ” แต่การใช้เลนส์ยาว ๆ แอบถ่าย ไม่ควรใช้ขาตั้งกล้องช่วยเพิ่มความคมชัด เพราะจะเป็ นที่
สังเกตเห็นได้ง่าย
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รู ปที่ 2.14 มุมภาพแคนดิด (4)
อย่างไรก็ตาม “ภาพแอบถ่ายหรื อภาพทีเผลอ” มักเป็ นภาพที่ได้มาโดยบังเอิญ และเป็ นภาพที่ถ่ายได้
ค่อนข้างยาก กว่าจะได้ภาพดีๆ มีคุณภาพทางด้านภาพถ่ายศิลปะมาสักภาพหนึ่ ง ต้องพึ่งพาทิศทาง
ของแสง สถานที่ ๆ เหมาะสม ฉากหลังที่ ไม่รกรุ งรั งเกิ น ไป เวลาตรงตามความเป็ นจริ ง รวมทั้ง
องค์ประกอบภาพอื่นๆ ภาพถ่ายทีเผลอจึงมักจะถูกนามาตกแต่งเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์ อยู่เสมอ
มากบ้าง น้อยบางเพื่อทาให้ภาพดูดีข้ ึน
บางทีการจัดแบบถ่ายภาพก็อาจช่ วยในเรื่ องนี้ ได้ เพียงแต่ตอ้ งทาให้ดูสมจริ ง สมจัง ไม่ผิดไปจาก
ความเป็ นไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องของเวลา และสถานที่ ควรยึดเอาความเป็ นไป
ตามธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องของเวลาและสถานที่ควรยึดเอาความเป็ นจริ งไว้ให้มากที่สุด
จนผูพ้ บเห็นภาพจับไม่ได้วา่ เป็ นภาพจัดถ่ายขึ้น หรื อไม่ได้จดั ถ่าย
สรุ ปได้ว่า การถ่ายภาพของคนที่เป็ นเจ้าของงานตัวจริ ง อยู่กบั งานของเขาอย่างแท้จริ งเป็ นสิ่ งที่ดี
ที่สุด โอกาสที่จะได้ภาพแคนดิดสวย ๆ งาม ๆ จะมีมากขึ้นดีกว่าการกะเกณฑ์ให้ผทู ้ ี่เราจะถ่ายภาพ
เข้าไปอยูต่ รงนั้น ตรงนี้ ทาอย่างนั้น อย่างนี้ ตามแต่จะบงการ เชื่อแน่ว่าจะไม่สามารถสร้างภาพ “ที
เผลอ” หรื อแคนดิดได้ โดยมากเมื่อดูภาพแล้วถูกจับได้วา่ เป็ นการจงใจ และฝื นความเป็ นจริ ง
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รู ปที่ 2.15 มุมภาพแคนดิด (5)
เทคนิคการถ่ายภาพคนในอิริยาบถต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ควรทาตามขั้นตอนดังนี้
แรกเริ่ มพยายามฝึ กซ้อมการหาโฟกัสให้คล่องไว้ก่อน กรณี ที่มีระบบโฟกัสอัตโนมัติก็ควรฝึ กเลื่อน
จุดโฟกัสไปที่จุดหมายอย่างว่องไว รู ้ล่วงหน้าด้วยว่า เลนส์แต่ละตัวหมุนไปทางซ้ายหรื อทางขวา
เพื่อจับภาพคนที่อยูใ่ กล้ หรื อไกลให้ได้ขนาดพอดีตามต้องการ ถ่ายภาพคน ๆ เดียวง่ายกว่าถ่ายภาพ
คนหลายคน เพราะโอกาสที่จะได้ “ความเป็ นเอกภาพ” จากภาพคนหลายคนนั้น ค่อนข้างยาก ต้อง
ลงมือฝึ กซ้อมถ่ายภาพเสมอจึงจะสมปรารถนา
นอกจากนี้ การถ่ายภาพกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด จนต้องหรี่ หน้ากล้องให้เล็กลงก็ช่วยให้เกิดช่วง
ความชัดลึกยาวขึ้น เป็ นประโยชน์ในการบรรเทาความผิดพลาดจากการปรับระยะชัดได้ เลนส์มุม
กว้างจะมีช่วงความชัดลึกมากกว่าเลนส์เทเลโฟโต้
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รู ปที่ 2.16 มุมภาพแคนดิด (6)

การตัดส่ วน (Cropping) ได้แก่ การเลือกเฉพาะส่ วนใด ส่ วนหนึ่งของภาพที่ถ่ายมาแล้ว ขยายให้ใหญ่
ขึ้น ก็มีส่วนช่วยในการทาให้ภาพแคนดิดที่แอบถ่ายมามีองค์ประกอบ และเนื้ อเรื่ องสมบูรณ์ดีข้ ึน
การตัดส่ วนนี้ ถือเป็ นเทคนิ ค และรสนิ ยมของแต่ละบุคคล วิธี และแนวทางการตัดส่ วนของหลาย ๆ
คนอาจจะมีการแสดงออกไม่เหมือนกัน ภาพบางภาพเมื่อนามาตัดส่ วนให้ดี ๆ อาจได้ภาพที่สวยงาม
กว่าเก่ามากว่า 1 ภาพก็ได้
สาหรับผูท้ ี่ไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้ยาว ๆ ใช้ก็อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะเลนส์มาตรฐานขนาด 50 มม. ที่ติด
มากับกล้องในสมัยนี้ (นักถ่ายภาพส่ วนมาก จะไม่รับเอาเลนส์มาตรฐานมาด้วย แต่จะซื้ อเฉพาะตัว
กล้อง (Body) มาอย่างเดียวเท่านั้น) มีคุณภาพในด้านความคมชัดสู ง (สู งกว่าเลนส์ขนาดอื่น) พร้อม
ทั้งไม่ตอ้ งใช้ความไวแสง (ISO) สู ง ๆ ขณะถ่ายภาพ ทาให้ตวั รับภาพรับแสงได้ละเอียด สามารถ
ขยายภาพให้ใหญ่ข้ ึนจากส่ วนใด ส่ วนหนึ่ งของภาพ โดยไม่สูญเสี ยรายละเอียดมากนัก เพียงแต่ตอ้ ง
ปรั บระยะชัดให้แ ม่ น จับ กล้องให้นิ่ งขณะกดชัตเตอร์ โดยใช้ความเร็ วชัตเตอร์ อย่างน้อย 1/100
วินาที (2 เท่าความยาวของเลนส์) แล้วก็ พยายามถ่ายให้ตวั รับภาพได้รับแสงพอดี ชดเชยแสงให้
ถูกต้องตามแต่กรณี รับรองว่า ตัดส่ วนขึ้นมาแล้วไม่ทาให้ภาพเสี ยหายมากนัก
โดยปกติแล้วสามารถตัดส่ วนขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งในสิ บของเนื้อที่ท้ งั หมด ของภาพ เมื่อคานวณดู
แล้วจะเห็นว่า จากเลนส์มาตรฐาน 50 มม. ที่ใช้ถ่ายภาพเมื่อตัดส่ วนออกมาแล้วจะได้ภาพเท่ากับถ่าย
ด้วยเลนส์ 500 มม. ทีเดียว
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ภาพแคนดิดหรื อภาพถ่ายทีเผลอ นอกจากจะเป็ นภาพของคนแล้ว ภาพสัตว์ต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็ นสัตว์
ป่ า หรื อสัตว์เลี้ยงก็สามารถถ่ายภาพแคนดิดได้ท้ งั สิ้ น มีขอ้ ควรปฏิบตั ิในการแอบถ่ายภาพคน คือ
ควรมีมารยาทที่จะไม่ถ่ายภาพในหลายอริ ยาบท เช่น ขณะทานอาหาร ขณะนอนหลับ ขณะอาบน้ า
และอิริยาบถอื่น ๆ ที่ใคร ๆ ก็ไม่ชอบให้นาภาพไปเปิ ดเผย และต้องไม่คิดไปว่า ภาพแคนดิดคือภาพ
ที่ถ่ายกันเล่น ๆ เท่านั้น

รู ปที่ 2.17 มุมภาพแคนดิด (7)

2.1.3.2เทคนิคมุมภาพแบบการจับจ้อง (Gaze)
การจับ จ้อง (Gaze) ใช้กัน มาก ทุ ก รู ป แบบในทุ ก สื่ อ เช่ น สื่ อโทรทัศน์ ได้แ ก่ ละครที วี
ภาพยนตร์โฆษณา มิวสิ ควิดีโอ สื่ อภาพยนตร์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยเฉพาะนิตยสารแฟชัน่ ต่าง ๆ บางครั้ง
เรี ยกว่า The look จนเกิดคาว่า Male Gaze หรื อ การจับจ้อง - จ้องมองแบบผูช้ าย เป็ นการมองผูห้ ญิง
เพื่อความเพลินเพลิน หรื อ Voyeuristic way และ Mutual Gaze หรื อ การจ้องมองกันและกันระหว่าง
บุคคล เป็ นการมองแบบเลกเปลี่ยน - สื่ อสารความหมายต่าง ๆ หรื อ Interpersonal Communication
ทั้งนี้ Laura Mulveyศาสตราจารย์ - นักทฤษฎีทางด้านภาพยนตร์ - นักสตรี นิยมชาวอังกฤษเชื้อสาย
โปแลนด์ ได้เป็ นผูค้ ิดค้นคาศัพท์ชุดนี้ ข้ ึนมาในปี พ.ศ. 1975 บทฐานคิดที่ว่าคนดูโดยเฉพาะกับสื่ อ
ภาพยนตร์ น้ ันมักจะจับจ้องไปยังภาพด้วยการมองแบบเพศตรงข้ามฝ่ ายชาย (Heterosexual Male)
โดยสายตาฝ่ ายชายมักโลมไล้ไปตามเส้นโค้งเว้าของเรื อนร่ างผูห้ ญิง ขณะที่เหตุการณ์ที่ดาเนิ นไปก็
เอื้ ออานวยให้เกิ ดฉากที่ ทาให้เรื อนร่ างของผูห้ ญิ งเปิ ดเผยต่อสายตาของเพศชายให้มากที่ สุด ซึ่ ง
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แนวคิ ดนี้ ถูก น าไปประยุกต์ใช้ในการผลิ ตและวิเคราะห์ สื่อชนิ ดอื่ น ๆ ด้วย เช่ น นิ ตยสารผูช้ าย
นิ ตยสารผูห้ ญิง นิ ตยสารแฟชัน่ ทาให้ผหู ้ ญิงแปรสภาพสู่ ความวัตถุแห่ งการจับจ้อง (The object of
the gaze) เพราะแม้แ ต่ ก ระทั่งผูห้ ญิ งเองก็ย งั จับ จ้อ งมองกัน และกัน ผ่านสายตาแบบผูช้ าย หรื อ
มุมมองของกล้องที่กาหนดโดยผูช้ าย ประเด็นสาคัญของการจับจ้องอยู่ที่ “สิ่ งที่ถูกจับจ้อง” (The
object of the gaze) มักจะไม่รู้ตวั ว่ากาลังถูกจ้องมองอยู่ มีความหมายมากว่าแค่การมองดู เป็ นการ
มองที่แฝงนัยของอานาจ หมายถึง ผูจ้ อ้ งมอง (The gazer is the superior) มีอานาจมากกว่า ผูถ้ ูกมอง
หรื อสิ่ งที่ถูกมอง ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องเรื่ องเพศสภาพ (Genderism) เช่น การดูรูปโป๊ การแอบมอง
การตามถ่ายภาพดาราคนโปรด - ดาวมหาวิทยาลัย - สาวพร๊ ตตี้ - คนที่แอบปลื้ม โดยที่บุคคลไม่รู้ตวั
เพื่อตอบสนองหรื อเติมเต็ม หรื อเพื่อความเพลินเพลิน (Voyeurism)

Laura Mulvey จึงได้แบ่งการจับจ้อง (Gaze) ออกเป็ น 3 แบบ คือ
1 วิถีที่ผชู ้ ายจับจ้องมองดูผหู ้ ญิง (How men look at women.)
2 วิถีที่ผหู ้ ญิงจับจ้องมองดูตวั เอง (How women look at themselves.)
3 วิถีที่ผหู ้ ญิงจับจ้องมองดูกนั เอง (How women look at other women.)
ทั้ง 3 แบบ ล้วนเป็ นพิธีกรรมของการบริ โภค รู ปร่ าง หน้าตา สี หน้า ท่าทาง ที่เกิดขึ้นในสื่ อเชิงทัศน์
(Visual Culture) ทั้งหลายเสมอมา นั้บตั้งแต่อารยธรรมมนุ ษย์เริ่ มสร้างภาพแทนเพื่อสื่ อความหมาย
และเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์แ ตกต่ างกัน ไป นับ ตั้งแต่ รูป ปั้ น Venus of Willendorf8 (ระหว่าง 24,000 22,000 ก่อนประวัติศาสตร์) ที่ร่างกายของผูห้ ญิงกลายเป็ น
สื่ อที่ ช่วยรับประกันความมัน่ คงปลอดภัยของชี วิต ทั้งใยแง่ของอาหารที่ อุดมสมบูรณ์ และลูกใน
ครรภ์ ซึ่งย่อมตรงกันข้ามกับชีวทัศน์ (Ideology) ของคนยุคปัจจุบนั ที่
การนาเสนอร่ างกายของผูห้ ญิงผ่านสื่ อ ได้ขบั เน้นนัยทางกามารมณ์ (Erotic) ผ่านสายตาของเพศชาย
(Male Gaze) และมีวตั ถุประสงค์เพื่อความเพลินเพลินอันเกิดจากการได้จบั จ้องมองดู (Voyeurism)
เป็ นหลัก ดังรู ปร่ างของกลุ่มนักร้องสาววง Girl’s Generation9 จากประเทศเกาหลี ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงบุคลิกของคนสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีในการผลิตอาหารสมบูรณ์และเลือกได้ตามใจชอบแล้ว แต่
สามารถรักษารู ปร่ างหน้าตาให้ดูปราดเปรี ยว การเคลื่อนไหวที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความแคล่วคล่อง
ว่องไว เหมาะสมกับการเผชิญชีวิตนอกบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ของผูห้ ญิงปัจจุบนั โดยเฉพาะวัยรุ่ น – วัย
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ทางาน และแน่ นอนว่า หญิงสาวเหล่านี้ ต่างสารวจตรวจตรากันและกันผ่านสายตาแบบผูช้ าย เพื่อ
ปรั บ แปลงแต่ งเสริ ม รู ป โฉมโนมพรรณ ให้ตอ้ งตาต้องใจ ต้องกับ รสนิ ยมของผูช้ ายในยุคสมัย
ปั จจุบนั เช่นกัน พิธีกรรมแห่ งการจับจ้องเหล่านี้ ดาเนิ นไปเป็ นวัฏจักรแห่ งการผลิตระบบสัญญะให้
มีสืบทอดต่อ ๆ กันมา ครบถ้วนทั้ง 3 แบบตามที่ Laura Mulvey ได้ต้ งั ข้อสังเกตไว้ แม้ว่า จะมีนัก
สตรี นิยมรุ่ นหลังหลาย ๆ คน ออกมาวิพากษ์แนวคิดที่ว่านี้ ของ Laura Mulvey ก็ตาม ว่าผูห้ ญิงไม่ได้
ยอมให้ตวั เองเป็ นฝ่ ายให้ถูกจับจ้องแต่เพียงฝ่ ายเดียวเสมอไป แต่ยงั มีการตอบโต้ดว้ ยการจ้องมอง
กลับ มาเช่ น กัน แต่ ถึงอย่างนั้น การจ้องมองก็ยงั คงด าเนิ น ไปภายใต้บรรทัด ฐานทั้ง 3 ประการ
ดังกล่าว

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคของการถ่ ายมิวสิ ควีดีโอ
2.2.1 เทคนิคการเคลือ่ นไหวของกล้อง
ในการถ่ายทาภาพยนตร์ “ภาพเป็ นสื่ อกลาง” ในการดาเนิ นเรื่ องและสื่ อความหมาย การใช้
กล้องในการสื่ อความหมายนั้น การเคลื่ อนกล้องจะทาให้ภาพที่ ปรากฏเปลี่ ยนไป ทาให้การสื่ อ
ความหมายเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งจะไม่อยูด่ ว้ ยกัน 2 ลักษณะคือ
2.2.1.1 การสื่ อความหมายโดยภาพเปลีย่ นไปแต่ ไม่ ใช้ การเคลือ่ นที่ของกล้ อง มีอยูด่ ว้ ยกัน 2
ลักษณะคือ ลักษณะการซูม (Zoom) และ ลักษณะการชิพโฟกัส (Shift Focus)
ลักษณะการซูม (Zoom)
การเปลี่ยนขนาดภาพถ้าเปลี่ยนจากภาพขนาดมุมกว้างมาเป็ นมุมแคบจะรี ยกว่า Zoom In ถ้า
มุมแคบเป็ นมุมกว้างจะเรี ยกว่า Zoom Out เป็ นการเปลี่ยนขนาดของภาพขณะกาลังบันทึกภาพ โดย
ไม่ตอ้ งเคลื่อนที่กล้องหรื อเปลี่ยนตาแหน่งการตั้งกล้องเป็ นการเปลี่ยนขนาดภาพโดยใช้การเคลื่อนที่
ของชิ้นเลนส์ วัตถุประสงค์การซูม Zoom เพื่อให้ผชู ้ มรู ้สึกว่า สิ่ งที่ถ่ายถูกดึงเข้ามาใกล้ตวั หรื อถอย
ห่ างออกไป เกิ ด การเคลื่ อนไหวขึ้ น ในภาพ เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ยนขนาดของภาพอย่างต่ อเนื่ อ ง
เทคนิค การใช้ Zoom แต่ละครั้งจะต้องพิจารณาเรื่ องของจังหวะของการซูมว่าช้าหรื อเร็ ว เพราะจะมี
ผลต่อความรู ้สึกของผูช้ ม กล่าวคือ ถ้า Zoom ช้า จะให้ความรู ้สึกค่อยเป็ นค่อยไป นุ่มนวล เหมาะกับ
ฉากเหตุการณ์ที่มีบรรยากาศอ่อนหวานหรื อเศร้า ในขณะที่การ Zoom เร็ ว จะเหมาะกับฉากที่ตื่นเต้น
ฉากที่ตอ้ งการการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ วเพราะเป็ นการดึงภาพเข้าออกอย่างกะทันหัน
ลักษณะการชิพโฟกัส(Shift Focus)
เป็ นการควบคุ ม ชิ้ น เลนส์ เพื่ อ เปลี่ ย นความคมชั ด ของภาพ ไปยัง วัต ถุ 2 จุ ด ในภาพ
วัตถุประสงค์การชิ พโฟกัส Shift Focus วัตถุประสงค์ เพื่อเน้นความสนใจ หรื อใช้เพื่อแสดงความ
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เชื่ อมโยงระหว่างสิ่ ง 2สิ่ งในภาพ จะเป็ นการบังคับผูช้ มให้ติดตามหรื อสนใจในสิ่ งที่ชดั เจน Shift
focus ชิ ฟ ท์โฟกัส เป็ นภาพที่ เกิ ด จากการปรั บ เลนส์ อี ก แบบหนึ่ ง โดยปรั บ ให้ ค มชัด เฉพาะจุ ด ที่
ต้องการจะเน้น และให้ เบลอในจุดทีไม่ตอ้ งการจะเน้นด้วยการปรับสลับไปมา ภาพลักษณะนี้ ผู ้
แสดงจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับกล้อง แต่อยู่ในระยะที่ห่างกันพอประมาณและจะต้องใช้เลนส์
ยาว (Tele) เพื่อให้เกิดความชัดและเบลอแตกต่างกัน
2.2.1.2 การสื่ อความหมายโดยภาพเปลี่ยนไปแต่ ใช้ การเคลื่อนที่ของกล้ อง มีอยู่ดว้ ยกัน 7
ลักษณะคือ
ลักษณะการแพน (Pan)
ลักษณะการทิลท์ (Tilting)
ลักษณะการดอลลี่ (Dolly)
การทรักต์ (Trucking )
ลักษณะการแทรก(Tracking)
ลักษณะการเครนหรื อบูม(Crane-Boom)
การสัน่ หรื อโยก(Vibration-Cant)
การแพน(Pan)
ลักษณะการแพน (Pan) เป็ นวิธีการเคลื่อนที่กล้องถ่ายในลักษณะการส่ ายกล้องเคลื่อนที่ไป
ในแนวนอนหรื อแนวราบ อาจเริ่ มจากซ้ายไปขวา หรื อจากขวาไปซ้ายก็ได้
วัตถุประสงค์ ของการแพนกล้องอาจเกิ ดขึ้นได้จากวัตถุประสงค์ของการนาเสนอหลาย
ประการ หนึ่งคือเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์หรื อเกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งที่ถ่ายสองสิ่ งที่อยูห่ ่ างกัน
เช่นการแพนจากคนที่เฝ้ ามองไปยัง บุคคลหนึ่ งที่ยืนอยู่ หรื อใช้ในการตามวัตถุที่มีการเคลื่อนที่จาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในภาพ
การทิลท์ (Tilting)
ลักษณะการทิลท์ (Tilting) เป็ นการเคลื่อนไหวกล้องอีกลักษณะหนึ่ ง เป็ นการเคลื่อนกล้อง
ในแนวดิ่ง (Vertical Pan) กล้องถ่ายจะยังคงอยูใ่ นระดับเดิมเพียงแต่มุมการบันทึกภาพเท่านั้น ที่ถูก
ขยับไปในองศาที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรื อองศาถูกกดต่ากว่าเดิม
วัตถุประสงค์ คือ ใช้ในการนาเรื่ องจากสิ่ งหนึ่ งไปยังอีกสิ่ งหนึ่ ง หรื อตามการเคลื่อนที่ของ
วัตถุในลักษณะแนวดิ่ง
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การดอลลี(่ Dolly)
ลักษณะการดอลลี่ (Dolly) เป็ นวิธีการเคลื่อนไหวกล้องในรู ปแบบการตั้งอยูบ่ นพาหนะที่มี
ล้อซึ่ งเคลื่อนที่ไปมาบนพื้น หรื อเลื่อนไปตามราง ทาให้สามารถเคลื่อนที่ตามภาพเหตุการณ์ได้ใน
มุมมองต่างๆ กัน เหมาะสาหรับการบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นช็อตยาว
การทรักต์ (Trucking)
การทรักต์ (Trucking ) เป็ นการเคลื่อนไหวของกล้องในทางขนานกับวัตถุหรื อเลียบเคียงสิ่ ง
ที่ถ่าย ในบางกรณี การเคลื่อนที่ของกล้องอาจไม่เป็ นแนวตรงแต่จะเคลื่อนในลักษณะเฉี ยงโค้ง อาจ
เรี ยกว่าอาร์ค(Arc)
การเครนหรือบูม(Crane-Boom)
ลักษณะการเครนหรื อบูม (Crane-Boom) เป็ นการเคลื่อนกล้องโดยใช้อุปกรณ์โดยเป็ นการ
เคลื่อนกล้องจากที่สูงแล้วเคลื่อนมาต่า
การสัน่ หรื อโยก(Vibration-Cant) เป็ นการสัน่ หรื อโยกเอียงกล้อง
2.2.2 เทคนิคการปรับโฟกัสภาพ
"Depth of Field" (ตัว ย่อ คื อ D.O.F) ส่ ว นภาษาไทยนั้น ใช้ค าว่า "ระยะชัด ลึ ก " หมายถึ ง
ระยะชัดของภาพในแนวลึก (ความลึกเข้าไปในภาพ ไม่ใช่แนวซ้ายหรื อขาว) คาว่า "ชัดตื้น" คือภาพ
ที่มีความชัดในช่วงระยะของการโฟกัสเท่านั้น ถ้าจะขยายความระยะชัดลึก คือ ระยะที่ให้ภาพคมชัด
จากจุดที่โฟกัส ลึกเข้าไปด้านหลัง และด้านหน้า สมมติว่า มีคนเข้าแถวต่อกัน 10 คน ถ้าตั้งค่ากล้อง
แล้วโฟกัสไปที่คนที่ 5 พอถ่ายภาพออกมา ชัดตั้งแต่คนที่ 2 ถึง คนที่ 8 อย่างนี้ เรี ยกได้ว่า มีระยะชัด
ลึกมาก หรื อถ้าตั้งค่ากล้องใหม่ โฟกัสไปที่คนที่ 5 เช่ นเดิ ม แต่ภาพที่ออกมาชัดแค่คนที่ 5 คนที่ 6
ถัดไปคนที่ 10 ไม่ชดั และคนที่ 1 ถึงคนที่ 4 ก็ไม่ชดั ด้วยอย่างนี้ เรี ยกได้ว่ามีระยะชัดลึกน้อย (หรื อ
"ชัดตื้น" นัน่ เอง) สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อระยะชัดลึก มีอะไรบ้าง
1. ขนาดของรู รับ แสง หรื อ ค่ า F, f ของเลนส์ การตั้งค่ ารู รับ แสงให้ มี ข นาดกว้าง (ค่ า F
น้อยๆ) จะส่ งผลให้ภาพมีค่าระยะชัดลึกน้อย (หรื อชัดตื้น) กลับกัน ถ้าตั้งค่ารู รับแสงให้แคบ (ค่า F
มากๆ) ก็จะทาให้ภาพมีระยะชัดลึกมากดังนั้นเวลาถ่ายภาพคนแล้วให้ฉากหลังเบลอหรื อถ่ายภาพที่
เรี ยกว่าหน้าชัดหลังเบลอเ จะต้องปรับตั้งค่ารู รับแสงให้กว้างๆ ส่ วนการถ่ายวิวให้เห็ นชัดๆ ตั้งแต่
หน้าสุ ดยันภูเขาไกลๆ ให้ต้ งั ค่ารู รับแสงเคบๆไว้
2. ระยะจากเลนส์ถึงวัตถุที่โฟกัส ยิ่งใกล้มาก ยิ่งทาให้ระยะชัดลึกน้อย ถ้าต้องให้ระยะชัด
ลึกมากขึ้นก็ขยับกล้องออกมาไกลๆวัตถุที่โฟกัส ในส่ วนนี้ตอ้ งดูที่ระยะเลนส์ว่า ระยะโฟกัสใกล้สุด
ที่เลนส์สามารถทาได้เป็ นเท่าไหร่
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3. ระยะจากวัตถุที่โฟกัส ถึงฉากหลัง ถ้าต้องการให้ฉากหลังเบลอมากๆ ควรเลือกหามุมที่
ทาให้วตั ถุ กับฉากหลังทิ้งระยะกันไกลๆและทางยาวโฟกัสของเลนส์ หรื อ Focal Length ทางยาว
โฟกัสของเลนส์ มีผลต่อระยะชัดลึกของภาพ โดยเลนส์มุมแคบ (หรื อเลนส์เทเล) จะให้ระยะชัดลึก
น้อยกว่า เลนส์มุมกว้าง เช่น เลนส์ 300mm จะให้ภาพชัดตื้นมากกว่า เลนส์ 50mm เป็ นต้น
วิธีดูระยะชัดลึกของภาพ มี 2 วิธี
ปุ่ มเช็คชัดลึกโดยปกติ เลนส์จะถูกปรับขนาดรู รับแสงไว้ที่กว้างสุ ดเสมอ เพื่อให้มี
แสงสว่างมากพอที่จะให้โฟกัสจากช่องมองภาพได้ชดั เจน (เฉพาะช่วงเวลากดชัตเตอร์ เพื่อถ่ายภาพ
กล้องจะมีกลไกไปปรับรู รับแสงไปตามที่เราตั้งไว้) ปุ่ มเช็คชัดลึก คือ ปุ่ มที่ไปปรับรู รับแสงให้เป็ น
ขนาดตามที่ต้ งั ค่าไว้ เมื่อรู รับแสงหรี่ ลง ก็จะทาให้เห็นภาพจริ งเหมือนที่จะถ่าย แต่ลกั ษณะการมอง
จะมีความลาบาก เพราะช่องมองภาพก็จะมืดตามขนาดรู รับแสงที่ปรับด้วย ปุ่ มเช็คชัดลึก บางรุ่ นอยู่
ที่เลนส์ บางรุ่ นอยูท่ ี่กล้อง แล้วมีเฉพาะกล้อง SLR เท่านั้น กล้องแบบ Rangefinder ทาไม่ได้ เพราะ
ไม่ได้มองภาพผ่านเลนส์
D.O.F. Scaleจะมีหรื อไม่มี ไม่ได้แบ่งตามชนิดของกล้อง แต่จะขึ้นกับผูผ้ ลิตเลยว่า
จะทามันลงไปบนกล้องรุ่ นนั้นๆ หรื อไม่ สาหรับ D.O.F. Scale โดยทัว่ ไปจะอยูบ่ นเลนส์โดยบอก
เป็ นขีดตามค่ารู รับแสงจะมีไปทางซ้ายและขวาเหมือนๆกันละจะต้องมีเลขบอกระยะโฟกัสบนเลนส์
อยู่คู่กนั ด้วย ระยะชัดลึก คือ ช่ วงที่เลขบอกระยะโฟกัสครอบคลุมจากซ้ายไปขวาตามค่ารู รับแสง
ที่ต้ งั ไว้ตวั อย่างเช่ น สมมติว่าจุดโฟกัสห่ าง 3 เมตร เลขบอกระยะโฟกัส 3 เมตร จะไปตรงกับขีด
กลาง ถ้าปรับค่า F ไว้ที่ F8 ระยะชัดลึกของภาพจะครอบคลุมตั้งแต่ขีดเลข 8 จากซ้ายไปขวา คือ
ประมาณ 2.5 เมตร ไปจนถึงเกือบๆ 5 เมตร จะเป็ นช่วงที่มีภาพชัดสังเกตว่า ยิ่งเลข F น้อยลง ช่วงก็
แคบลง คือ รู รับแสงกว้างระยะชัดลึกก็จะน้อยนั้นเอง ดังนั้นสรุ ปคร่ าวๆได้ว่าอยากได้หน้าชัดหลัง
เบลอฉากหลังละลายเละเทะตั้งค่ารู รับแสงกว้างๆจ่อเลนส์ไปใกล้ๆแบบให้มากเท่าที่ทาได้ ทิ้งให้
แบบอยูห่ ่างฉากหลังเยอะๆแต่ถา้ อยากได้ภาพวิว คมชัดตั้งแต่หน้า ยันสุ ดซอย ก็ต้ งั ค่ารู รับแสงแคบๆ
เข้าไว้ สาหรับหน้าชัดหลังเบลอ นั้นไม่ยากในเรื่ องโฟกัส เพราะเราโฟกัสไปตรงสิ่ งที่เราต้องการให้
ชัดอยู่แล้วแต่ถา้ เป็ นภาพวิว เราจะโฟกัสตรงไหน ด้านหน้า ด้านหลัง ตรงกลาง อย่างที่นิยมใช้กนั
คือโฟกัสไปที่ระยะความลึก 1/3 ของภาพ คือภาพที่ถ่ายมีความลึกเข้าไปเท่าไหร่ ให้โฟกัสที่ความลึก
1/3 ของความลึกทั้งหมด จะได้ว่า ภาพจะชัดตั้งแต่ความลึก 2.5 เมตรไปจนInfinity ง่ายดี ม้ ยั ครับ
ลองไปใช้กนั ดู ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่การออกแบบเลนส์
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2.3 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิตมิวสิ ควีดิโอ
2.3.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับความหมายของมิวสิ ควีดีโอ
มิวสิ ควิดีโอ(Music Video)หมายถึงภาพประกอบเพลงหรื อ ภาพที่สื่อความหมายจากเนื้อหา
ของเพลงเพื่ อ สื่ อ ให้ผูช้ มเข้าใจ ความหมายและความเพลิ ด เพลิ น จากการได้รับ ชมมิ ว สิ ค วิ ดี โอ
นอกจากนี้มิวสิ ควิดีโอยังสอดแทรกสิ่ งที่เป็ นประโยชน์และสิ่ งที่ดีมี สาระไว้ แต่จุดมุ่งหมายที่สาคัญ
ที่ ท าให้ มี งานชนิ ด นี้ ขึ้ น มา คื อ เพื่ อ ส่ งเสริ ม เพลงของศิ ล ปิ นในทุ ก ๆด้าน ไม่ ว่าจะเป็ นในด้าน
การตลาด ยอดจาหน่ ายเทปเพลงหรื อการโปรโมทให้ประชาชน ได้คุน้ เคยกับเพลงของศิลปิ นจาก
อัลบั้มชุดนั้น
2.3.2 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดแสงในมิวสิ ควีดีโอ
การจัดแสง นอกจากจะให้ความสว่าง แสงยังสามารถสื่ อสารนัยยะทางอารมณ์ นัยยะทาง
คุณค่า (Value) ของชิ้นงาน และสามารถเน้นจุด สนใจของภาพอีกด้วย ในภาพรวมแล้ว MV อาจสื่ อ
ความหมายของ การจัดแสงออกมาได้หลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบของส ปอตไลท์หรื อ
แสงลา , High Key หรื อแสงจ้าตามธรรมชาติ , Low key หรื อแสงจ้าตามธรรมชาติที่ถูกทาให้อ่อน
ลง , แสงจ้า สะท้อ นวัต ถุ , แสงจ้า จากด้า นหน้ า , แสงจ้า จากด้า นข้า ง , High Contrast , แสง
กระเพื่อมๆหรื อแสงเคลื่อนไหว , แสงในรู ปแบบที่ถูกเปลี่ยนให้เป็ นวัตถุอย่างอื่น , แสงที่ถูกบังโดย
วัตถุหรื อบุคคล , แสงสี รุ้งหรื อแสงขาวเป็ นรู ปดอกไม้กต็ าม โดย MV ไม่ว่าจะรู ปแบบใดก็ตามที่มี
คุณสมบัติตามแบบแผนของวิธี การ สร้างความหมายร่ วมกันจะถ่ายทอดความหมายของการจัด แสง
ออกมาได้เหมือนๆกันในหลายๆรู ปแบบ
2.3.3 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ มุมกล้องในมิวสิ ควีดีโอ
ในภาพรวมแล้ว MV อาจสื่ อความหมายของมุ มกล้องออกมาได้ หลายๆรู ปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็ นรู ปแบบของภาพมุมสู ง , ภาพมุมต่า หรื อภาพมุมเอียงก็ตาม โดย MV ส่ วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติ
ตามแบบแผน วิธีการสร้างความหมายร่ วมของภาพ เนื้ อร้อง ดนตรี ในด้านวิธีสื่อ ความหมายของ
ภาพตัวแทนดังกล่าวที่ยืดหยุ่นได้เป็ นพิเศษ อย่างไร ก็ตาม MV ส่ วนใหญ่สามารถจะถ่ายทอดภาพ
ตัวแทนของมุมกล้องแบบ พิเศษเพื่อสร้างความน่าจดจา สร้างรหัสในมุมกล้อง กาหนดมุม กล้องให้
โดดเด่น (Unique) นอกจากนั้นแนวทางการถ่ายทา MV ไม่จาเป็ นต้องคานึ งถึงมุมกล้องที่เน้นความ
ต่อเนื่อง แต่เน้นความ สวยงาม ความน่าสนใจเป็ นสาคัญ
2.3.4 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเคลือ่ นไหวกล้องในมิวสิ ควีดีโอ
การเคลื่อนไหวของกล้อง MV อาจสื่ อความหมายของการเคลื่อนไหวของกล้องออกมาได้
หลายๆรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของการเคลื่อนไหวของกล้องบน ฐาน , การแพนและการทิลท์ ,
การเคลื่อนไหวของตัวกล้อง หรื อ การเคลื่อนไหวของเลนส์ , การซูมและการเปลี่ยนโฟกัสก็ตาม จะ
มีขอบเขตที่ กว้างขวางในด้านวิธีการสื่ อหรื อเสริ มสร้างความหมาย ให้กบั ภาพ ตัวแทนของการ
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เคลื่อนไหวของกล้อง หรื อมีรูปแบบใน การสื่ อความหมายของภาพตัวแทนดังกล่าวที่ยืดหยุ่นได้
มากเป็ นพิเศษ และเต็มไปด้วยแนวทางในการเคลื่อนไหวกล้องแบบใหม่ๆ ไม่ซ้ าซาก

