บทที่ 4
ผลปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
ในส่ ว นของขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านการผลิ ต มิ ว สิ ค วี ดี โ อโปรโมทศิ ล ปิ นวง “on bed
together” สื บ เนื่ องมาจากการค้น คว้าข้อมู ลและทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ รายงานการ
ปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง “ บทบาทหน้าที่ผูก้ ากับภาพโปรโมทศิลปิ นวง on bed together ของ
บริ ษทั ทินนามู มิวสิ คสกอร์ ” ผูจ้ ดั ทาได้ใช้แนวคิดดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการทางานของการถ่ ายมิวสิ ควีดีโอ
1.1 วัตถุประสงค์ หลักในการเลือกใช้ มุมกล้อง
1.2 ความหมายของระยะขนาดของภาพ
2. แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคของการถ่ ายมิวสิ ควีดีโอ
2.1 เทคนิคการเคลือ่ นไหวของกล้อง
ในการประยุกต์ใช้ในการถ่ายทาในระหว่างช่วงเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ซึ่ งผลจาการ
ปฏิบตั ิงานสามารถเรี ยบเรี ยงตามขั้นตอนได้ดงั นี้
4.1 ขั้นตอน Pre-Production
4.1.1 เรียนรู้การใช้ อปุ กรณ์ และเทคนิคต่ างๆ
จอแสดงผล LED LILLIPUT ขนาด 7 นิ้ว
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รู ปที่ 4.1 จอ LED LILLIPUT ขนาด 7 นิ้ว
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1. หน้าจอแสดงผล ใช้ในการแสดงผลการทางาน
2. บานดอร์ ใช้ในการการบังแสดงที่มารบกวนการมองเห็นของจอแสดงผล
3. ลาโพง ใช้ในการฟังเสี ยงจากการถ่ายทา
4. ปุ่ มเลือกซ้าย ใช้เลื่อนไปทางซ้ายเวลาเลือกในฟังค์ชนั่ เมนู ต่างๆ
5. ปุ่ มเลือกขวา ใช้เลื่อนไปทางขวาเวลาเลือกในฟังค์ชนั่ เมนู ต่างๆ
6. ปุ่ มเมนู ใช้เพื่อปรับฟังชัน่ ต่างๆ
7. ปุ่ มเลื่อนขึ้น / ปุ่ มเลือกรายการในเมนู OSD กดเพื่อเปิ ด/ปิ ด โหมด กล้อง
8. ปุ่ มเลื่อนลง / ปุ่ มเลือกรายการในเมนู OSD กดเพื่อเปิ ด/ปิ ด โหมด พิกเซล
9. ปุ่ ม F1 – F4 ใช้เพื่อดูรายละเอียดค่าต่างๆ
9.1 F1 - ใช้เพื่อดูจุดสูงสุ ด - ต่าสุ ดของแสง
9.1 F2 - ใช้เพื่อดูความตรงของสี
9.1 F3 - ใช้เพื่อให้เครื่ องแสดง Exposure
9.1 F4 - ใช้เพื่อให้เครื่ องแสดง Histogram
10. ช่องเสี ยบหูฟังเวลาถ่ายทาหรื อตอนเช็คฟุตเทจ
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Dys Eagle Eye Rig

รู ปที่ 4.2 Dys Eagle Eye Rig
เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการประกอบกล้องกับอุปกรณ์ Dys Eagle Eye Rig เพื่อให้สะดวกและคล้อง
ตัวที่สุดในการปฏิบตั ิงานในเวลาจริ ง
เลนส์

รู ปที่ 4.3 เลนส์กล้อง
เรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ การท างานในช่ ว งระยะของเลนส์ แ บบต่ างๆ เพื่ อ ในเวลาถ่ ายจริ งจะได้
สามารถเลือกใช้เลนส์ได้อย่างเหมาะสม
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4.1.2 เข้ าประชุ มการถ่ ายทากับทีมงานก่อนการถ่ ายทา
ประชุมเกี่ยวกับภาพที่ผกู ้ ากับได้ตีความจากตัวหนังสื อในบทออกมาเป็ นภาพ จึงจะต้องทา
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้ อเรื่ อง การดาเนิ นเรื่ อง และจุดประสงค์ที่โปรดิวเซอร์ ได้กาหนดไว้เพื่อที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับมุมภาพและขนาดภาพ และใช้มุมภาพและขนาดภาพ ให้ผชู ้ มรู ้สึกตรงกับจุดประสงค์
ที่โปรดิวเซอร์ได้กาหนดไว้

รู ปที่ 4.4 ร่ วมประชุมการงานก่อนการถ่ายทา

รู ปที่ 4.5 ประชุมงานกับผูก้ ากับ
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4.1.3 ศึกษาขนาดภาพทีม่ ีผลต่ อความรู้สึกของคนดู
หลังจากที่ได้เข้าประชุมกับทางโปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับจึงได้รู้เรื่ องราวของชิ้นงานที่ทางผู ้
กากับต้องการ ได้รู้ถึงมุมกล้องและขนาดภาพที่ผกู ้ ากับต้องการ จากนั้นจึงได้หาข้อมูลและตัวอย่าง
มุมภาพและขนาดภาพเพื่ อที่ จะสื่ อความหมายได้ตรงตามที่ ผ็กากับต้องการโดยได้ศึกษาทฤษฎี
เกี่ยวกับมุมกล้องและได้นามาใช้ดงั นี้
4.1.3.1 มุมกล้อง ออบเจกทีฟ (Objective Camera Angle) มุมกล้องมุมนี้ทาให้ผดู ้ ูได้
เห็นภาพโดยตรงจากเลนส์กล้อง ซึ่งทาหน้าที่เสมือนตาผูด้ ูเพื่อให้ผดู ้ ูรู้สึกว่าได้ติดศิลปิ นไปตลอด

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างมุมกล้องแบบออบเจกทีฟ
4.1.3.2 ภาพมุมระดับสายตา (Eye Level Angle) เป็ นภาพที่ต้ งั กล้องในระดับสายตาของคน
หรื อ ของวัต ถุ ที่ ถู ก ถ่ าย ภาพในระดับ สายตาเพื่ อ สื่ อ ความหมายว่าภาพที่ ป รากฏจะเป็ นภาพให้
ความรู ้สึกธรรมดา ไม่เด่นอะไร
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รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างมุมภาพระดับสายตา
4.1.3.3 ภาพไกล (Long Shot หรื อ LS) ขนาดภาพแบบนี้ ไม่ ส ามารถก าหนดระยะห่ าง
ระหว่างกล้องกับสิ่ งที่ถ่ายได้ แต่จะกาหนดโดยประมาณว่าสิ่ งที่ ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame)
พอดี ถ้าเป็ นคน ศีรษะจะพอดี กบั กรอบภาพด้านบน ส่ วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดี กบั เท้าซึ่ ง
สามารถเห็นบุคลิกอากัปกิริยาการแสดง การเคลื่อนไหว ตาแหน่งที่อยูใ่ นการแสดงหรื อในฉาก ด้วย
เหตุน้ ีจึงสามารถใช้เป็ นภาพแนะนาตัวละคร หรื อเริ่ มฉากใหม่ได้ บางครั้งอาจใช้เป็ นภาพในฉากเริ่ ม
เรื่ องได้เช่ นกันกับภาพขนาดไกลมาก และบางครั้งภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า เอ
สทาบริ ชชิง ช็อต (Establishing Shot) ส่ วนองค์ประกอบรอบข้างผูช้ มจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจน
มากขึ้น

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างมุมภาพไกล
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4.1.3.4 ปานกลาง (Medium Shot หรื อ MS) ขนาดภาพลักษณะนี้ ถา้ เป็ นภาพบุคคล ผูช้ ม
จะได้เห็ น ตั้ง แต่ เอวของนั ก แสดงขั้น ไปจนถึ ง ศี ร ษะ ขนาดภาพแบบนี้ ผูช้ มสามารถเห็ น การ
เคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของฉากหลังพอสมควร ซึ่งพอที่จะเข้าใจเรื่ องราวต่างๆได้
จึงถือได้ว่าเป็ นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่ องได้ดีขนาดภาพปานกลาง เป็ นขนาดภาพที่นิยมใช้
มากที่สุด เพราะใช้เป็ นภาพเชื่ อมต่อ กล่าวคือ การเปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็ นภาพใกล้
หรื อจากภาพใกล้มาเป็ นภาพไกลก็ตาม จะต้องเปลี่ยนมาเป็ นภาพขนาดปานกลางเสี ยก่อน ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้ขดั ต่ออารมณ์ความรู ้สึกของผูช้ ม เนื่ องจากภาพจะกระโดดนอกจากนี้ ภาพขนาดปานกลางยัง
นิ ยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน หรื อที่เรี ยกกันว่า ภาพ Two Shot ซึ่ งนิ ยมใช้กนั มากใน
ภาพยนตร์บนั เทิง

รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างมุมภาพแบบปานกลาง
4.1.3.5 ภาพใกล้ (Close-Up หรื อ CU, Close Shot หรื อ CS) ภาพใกล้ ผูช้ มจะมองเห็ น
นักแสดงตั้งแต่ไหล่ข้ ึนไป เป็ นขนาดภาพที่ผูช้ มสามารถเข้าถึงอารมณ์ ของนักแสดงได้มากที่สุด
เพราะการใช้ภ าพขนาดใกล้ถ่ ายบริ เวณใบหน้าของนัก แสดง จะสามารถถ่ ายทอดรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับอารมณ์ความรู ้สึกที่อยูภ่ ายในของนักแสดงได้อย่างชัดเจนมาก นอกจากนี้ยงั จะทาให้ผชู ้ มได้
รู ้สึกใกล้ชิดกับสิ่ งที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้ เพื่อทาให้เข้าใจถึงรายละเอียดของวัตถุต่างๆ ตามเนื้ อหาที่กาลัง
นาเสนอ และภาพขนาดใกล้น้ ี ยงั สามารถบังคับให้ผชู ้ มสนใจในวัตถุที่กล้องกาลังถ่าย หรื อสิ่ งที่กา
ลังนาเสนอ
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รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างมุมภาพระยะใกล้
และนอกเหนื อจากมุมกล้องและขนาดภาพยังมีเรื่ องของการเคลื่อนกล้องเพื่อสร้างอารมณ์
ให้กบั ตัวชิ้นงานมิวสิ ควีดีโอที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการผลิตมิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ นในครั้งนี้
ด้วยนั้นก็คือ
4.1.3.6 การแพน (Pan) ลักษณะการแพน (Pan) เป็ นวิธีการเคลื่อนที่กล้องถ่ายในลักษณะ
การส่ ายกล้องเคลื่อนที่ไปในแนวนอนหรื อแนวราบ อาจเริ่ มจากซ้ายไปขวา หรื อจากขวาไปซ้ายก็ได้
วัตถุประสงค์ ของการแพนกล้องอาจเกิ ดขึ้นได้จากวัตถุประสงค์ของการนาเสนอหลาย
ประการ หนึ่ งคือเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์หรื อเกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งที่ถ่ายสองสิ่ งที่อยูห่ ่ างกัน
เช่นการแพนจากคนที่เฝ้ ามองไปยัง บุคคลหนึ่ งที่ยืนอยู่ หรื อใช้ในการตามวัตถุที่มีการเคลื่อนที่จาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในภาพ
4.1.3.7 การทิลท์ (Tilting) ลักษณะการทิลท์ (Tilting) เป็ นการเคลื่อนไหวกล้องอีกลักษณะ
หนึ่ ง เป็ นการเคลื่อนกล้องในแนวดิ่ง (Vertical Pan) กล้องถ่ายจะยังคงอยู่ในระดับเดิมเพียงแต่มุม
การบันทึกภาพเท่านั้น ที่ถูกขยับไปในองศาที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรื อองศาถูกกดตากว่าเดิม
วัตถุประสงค์ คือ ใช้ในการนาเรื่ องจากสิ่ งหนึ่ งไปยังอีกสิ่ งหนึ่ ง หรื อตามการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
ลักษณะแนวดิ่ง
4.1.3.8 การทรักต์(Trucking) การทรักต์ (Trucking ) เป็ นการเคลื่อนไหวของกล้องในทาง
ขนานกับวัตถุหรื อเลียบเคียงสิ่ งที่ถ่าย ในบางกรณี การเคลื่อนที่ของกล้องอาจไม่เป็ นแนวตรงแต่จะ
เคลื่อนในลักษณะเฉียงโค้ง อาจเรี ยกว่าอาร์ค(Arc)
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4.2 ขั้นตอน Production
4.2.1 ทาการออกกองเพือ่ น Block Short ก่อนการถ่ ายทาจริง
ทางทีมงานได้เดินทางไปยังสถานที่ที่จะถ่ายทาจริ งโดยมีโปดิวเซอร์ ผูก้ ากับ และ ผูก้ ากับ
ภาพ รวมถึงศิลปิ นที่ ร่วมในการ Block Short ในครั้ งนี้ ด้วย โดยการ Block Short ในครั้ งนี้ ทางผู ้
กากับภาพได้ใช้ทฤษฎี ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ และทาการ Block Short กับผูก้ ากับเพื่อดูภาพให้
ออกมาตามความต้องการตั้งแต่เริ่ มแรก และเพื่อหามุมภาพที่ดีที่สุดสาหรับการถ่ายทาจริ ง ซึ่งการไป
Block Short ครั้งนี้เราได้ศิลปิ นที่เราจะใช้ในการแสดงในการถ่ายทาในวันจริ งร่ วม Block Short ด้วย
จึงทาให้ง่ายต่อการ Block Short เพราะส่ วนสูงและขนาดตัวจะไม่ผดิ ไปจากนี้แน่นอน ซึ่งส่ งผลดีต่อ
วันถ่ายจริ งเป็ นอย่างมาก

รู ปที่ 4.11 ตัวอย่างภาพ Block Short (1)

รู ปที่ 4.12 ตัวอย่างภาพ Block Short (2)
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รู ปที่ 4.13 ตัวอย่างภาพ Block Short (3)
4.2.2 เริ่มการถ่ ายทาจริง
ในวัน ถ่ ายท าจริ งเรา เริ่ มจากการเซ็ ตอุ ป กรณ์ ที่ ต ้องใช้ในการถ่ ายให้เรี ยบร้ อย เพื่ อที่ จ ะ
เตรี ย มพร้ อ มในการถ่ า ยท าในแต่ ล ะฉากให้ อ อกมาดี ที่ สุ ด ต้อ งดู แ ลทั้ง มุ ม ภาพ แสง และจัด
องค์ประกอบโดยรวมให้ได้ตามความต้องการของผูก้ ากับและแนวทางของมิวสิ ควีดีโอที่คุยกันไว้
แต่แรก โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
4.2.3 ลงมือถ่ ายทาโดยอาศัยจากการ block shot
ก่อนหน้านี้ ผูจ้ ดั ทาต้องอ้างอิงการถ่ายทาจากการ block shot ก่อนหน้านี้เพื่อเวลาถ่ายทาจริ ง
จะได้เข้าใจว่าจะถ่ายทาขนาดภาพอะไรบ้างและเคลื่ อนที่ กล้องไปในทิ ศทางใด โดยได้อาจจาก
แนวคิดเทคนิคของการถ่ายมิวสิ ควีดีโอและขนาดของภาพ โดยเมื่อถ่ายทาจริ งแล้วจะมีความรวดเร็ ว
และเข้าใจในการทางานตามความต้องการของผูก้ ากับนัน่ เอง
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รู ปที่ 4.14 ตัวอย่าง (1)
เช่นตัวอย่างที่ 1 ผูจ้ ดั ได้ใช้ขนาดภาพ CU โดยมีการเลื่อนที่กล้องในลักษณะ Panning ซึ่งให้
ภาพที่ออกมานั้น แสดงถึงความรู ้สึกของตัวละคร ที่อยูภ่ ายในโดยที่ไม่ตอ้ งมีคาพูดใดๆเลยนั้นเอง

รู ปที่ 4.15 ตัวอย่าง (2)
ตัวอย่างที่ 2 ผูจ้ ดั ได้ใช้ขนาดภาพ Ms โดยมีการเลื่อนที่กล้องในลักษณะ Panning ซึ่ งทาให้
ผูช้ มสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของฉากหลังพอสมควร ซึ่ งพอที่จะ
เข้าใจเรื่ องราวต่างๆได้
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4.2.4 เช็คฟุตเทจทีถ่ ่ ายทาเสร็จในแต่ ละฉาก
นาฟุตเทจให้ผกู ้ ากับดูว่าได้ตามที่ผกู ้ ากับต้องการหรื อไม่ หากยังมีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีสิ่งที่
ต้องแก้ไข จะได้ทาการถ่ายทาใหม่ในทันที
4.2.5 ทาการเก็บอุปกรณ์ เมื่อถ่ ายทาเสร็จ
หลังจากที่ ถ่ายท าในแต่ ละวัน เสร็ จสิ้ น เรี ยบร้ อยแล้วก็มาถึ งขั้น ตอนในการเก็บอุ ป กรณ์
อุปกรณ์แต่ละชิ้นมีการดูแลที่แต่ต่างกัน โดยมีวิธีการดูแลดังนี้
4.2.5.1 กล้องควรถอดเลนส์ ออกจากบอดี้ และเก็บให้เรี ยบร้อย เมื่อเปลี่ยนการ์ ด
หรื อแบตเตอรรี่ หรื อเลนส์ควรปิ ดกล้องก่อนเสมอ
4.2.5.2 เลนส์ การเปลี่ยนเลนส์ตอ้ งระวังฝุ่ นให้มากที่สุด และข้อระวังเลนส์ ควรมี
Filter ป้ องกันไว้เสมอ เพราะป้ องกันการเสื่ อมสภาพก่อนเวลาอันควร
4.2.5.3 Dslr Rig อันดับแรกเช็ดทาความสะอาดส่ วนต่างๆ ด้วยผ้าสะอาด ต่อมา
เช็คอุปกรณ์ว่ามีส่วนใดเสี ยหายหรื อไม่ ถ้าหากชารุ ดให้รีบหาอะไหล่เปลี่ยนทันที หรื อถ้าหากเกิด
การชารุ ดหนักมากให้ส่งซ่อมทันที เพราะถ้าหากตัว Rig ไม่แข็งแรงอาจจะส่ งผมต่อตัวกล้อง DSLR
ก็เป็ นได้ และ ถ้าเก็บในพื้นที่ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวให้นาตั้ง Dslr Rig ตั้งบนสแตน แต่ถา้ เก็บใน
พื้นที่ตอ้ งมีการเคลื่อนไหว เช่ นในรถยนต์ ให้ทาการพับอุปกรณ์ เก็บให้เรี ยบร้อยและใส่ ไว้ในลัง
และนาผ้ามาลองไว้เพื่อกันกระแทก
4.2.6 ประชุ มทีมงานหลังจากถ่ ายทาเสร็จสิ้น
หลังจากที่ถ่ายทาเสร็ จก็จะมีการประชุมกันอีกรอบเพื่อ ดูวา่ เกิดข้อผิดพลาดหรื อขาดมุมภาพ
ที่ตอ้ งการไปบ้างหรื อเปล่า หากมีมุมภาพที่ขาดไปหรื อมีขอ้ ผิดพลาดใดๆก็จะทาการถ่ายเพิ่ม ณ เวลา
นั้น ถ้าหากมีเวลาเหลือพอ แต่ถา้ หาก ไม่มีเวลาก็จะทาการแก้ไขต่อในภายหลัง ซึ่ งจะทาให้แก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
4.3.2 การเช็คฟุตเทจทั้งหมดทีถ่ ่ ายทามา
กลับมาทาการเช็คมุมภาพกับผูก้ ากับอีกครั้งเพื่อดูมุมภาพและอารมณ์ของภาพที่ถ่ายมาว่า
มีช็อตไหนที่ตอ้ งแก้บา้ ง ถ้าหากมีก็จะทาการถ่ายทาใหม่อีกครั้งเพื่อเก็บฟุตเทจเพิ่มเติม แต่ถา้ หากดี
แล้วก็จะจัดส่ งต่อให้ฝ่ายตัดต่อ ต่อไป
4.3 ขั้นตอน Post-Production
ในขั้นตอนของการ Post-Production เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายหลังจากที่ถ่ายทาเสร็ จสิ้ นจะต้อง
ทาการตัดต่อชิ้นงานเป็ นลาดับสุ ดท้าย แต่เนื่ องจากเวลาในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษามีระยะเวลา
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เพียงแค่ 14 สัปดาห์ จึงไม่สามารถปฎิ บตั ิงานในช่ วงของ Post-Production นี้ ได้ จึงจบการทางาน
เพียงแค่ในช่วงของ Production นั้น

