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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับ วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อ
โครงงานบทบาทหน้าที่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับภาพและเรี ยนรู ้กระบวนการถ่ายทั้งหมดในรายการ “ฮ็อตไลน์
ไทยแลนด์ตอน เดอะ เอ็ก ช์ ค ลู ซี ฟ กอล์ฟ ชาลเลนจ์ ผูจ้ ดั ท าสามารถสรุ ป แนวคิ ดที่ เกี่ ย วข้องได้
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทหน้ าทีข่ องผู้ช่วยผู้กากับภาพ
2.1.1 แนวคิดวัตถุประสงค์ หลักในการเลือกใช้ มุมกล้ อง
2.1.2 แนวคิดของความหมายของระยะขนาดภาพ
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคของการถ่ ายทารายการโทรทัศน์
2.2.1 แนวคิดและเทคนิคการเคลือ่ นไหวของกล้อง
2.2.2 แนวคิดและเทคนิคการปรับโฟกัสภาพ
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการทางานของการถ่ ายทารายการข่ าว
2.1.1 แนวคิดของวัตถุประสงค์ หลักในการเลือกใช้ มุมกล้ อง
มุมกล้อง หมายถึง ทิศทางที่ต้ งั กล้องกับวัตถุที่ถูกถ่ายประกอบด้วยมุมหลักๆดังนี้
1.มุ ม กล้อ ง ออบเจคที ฟ (Objective Camera Angle )มุ ม กล้อ งมุ ม นี้ ท าให้ ผูด้ ู ไ ด้เห็ น ภาพ
โดยตรงจากเลนส์กล้อง ซึ่งทาหน้าที่เสมือนตาผูด้ ู

2.มุมกล้อง ซับเจคทีฟ( Subjective Camera Angle )มุมกล้องมุมนี้ ใช้แทนกล้องแทนผูด้ ู ทา
ให้ผดู ้ ูเป็ นเสมือนผูแ้ สดงที่อยูน่ อกจอ ผูแ้ สดงจะมองหรื อพูดกับเลนส์ กล้อง ทาให้รู้สึกว่าผูแ้ สดงใน
จอมองหรื อพูดกับผูด้ ูโดยตรง ทาให้ผดู ้ ูรู้สึกว่าเข้าไปมีส่วนร่ วมใน ภาพยนตร์ เรื่ องนั้น
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3.มุมกล้อง พอยต์ออฟ วิว ( Point view camera angle ,POV) มุมกล้องมุมนี้ผกู ้ ากับให้ผเู ้ ห็น
ภาพเหตุการณ์จากสายตาของผูแ้ สดงอีกที่หนึ่ง ผูด้ ูจะเห็นผูแ้ สดงจากมุมกล้องออบเจคทีฟและเห็น
ภาพที่ผแู้ สดงเห็นจากมุมกล้อง พอยต์ออฟ วิว
4.มุ ม ที่ ผูก้ ากับ ก าหนดขึ้ น เอง (Director Interpretative Camera Angle ) เป็ นมุ ม กล้อ งที่ ผู้
กากับอาจกาหนดมุ มกล้องขึ้นมาเพื่อให้เรื่ องราวเร้าใจชวนติดตามยิ่งขึ้น เพื่อให้การสื่ อสารเข้าถึ ง
อารมณ์ ข องผูด้ ู โทรทัศ น์ ไ ด้อ ย่างเต็ ม ที่ มุ ม มองภาพหมายถึ ง จุ ด ที่ ป รากฎบนจอภาพยนตร์ แ ละ
จอโทรทัศ น์ ผูก้ ากับ จะก าหนดว่าจะเสนอภาพจากมุ ม ใด คื อให้ ผูด้ ู มองเห็ นภาพจากมุ ม ใดจึ งจะ
น่ าสนใจและสมจริ ง กับ เรื่ อ งราวที่ เสนอมุ ม มองภาพหรื อที่ นิ ย มเรี ย กว่ามุ ม กล้องโดยทั่ว ไปจะ
ประกอบไปด้วย 3 มุมได้แก่
1.มุ ม สู ง (High Angle ) ตั้ง กล้องถ่ า ยภาพยนตร์ และโทรทัศ น์ ไ ว้สู้ ก ว่า วัต ถุ ถ้า เป็ นภาพ
สถานที่กว้างใหญ่ การถ่ายภาพไกลจากมุมสู งทาให้เห็ นภาพได้กว้างไกลเป็ นการเปิ ดฉากแนะนา
สถานที่ได้เป็ นอย่างดี แต่ถา้ เป็ นการถ่ายคน จะเป็ นการเสนอให้เห็นว่าคนๆ นั้นไม่สาคัญเป็ นคนต่ า
ต้อย ไม่สง่าผ่าเผย

2.ภาพมุมระดับสายตา (Eye Level Angle ) เป็ นภาพที่ต้ งั กล้องในระดับสายตาของคนหรื อ
ของวัตถุที่ถูกถ่าย ภาพในระดับสายตาเพื่อสื่ อความหมายว่าภาพที่ปรากฏจะเป็ นภาพให้ความรู ้สึก
ธรรมดาไม่เด่นอะไร
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3.ภาพมุมต่า (Low Angle) เป็ นภาพที่ต้ งั กล้องถ่ายในระดับต่ากว่าคนหรื อวัตถุที่ถูกถ่ายเป็ น
ภาพที่แหงนดู สื่ อความหมายหรื อ ให้เกิ ดความรู ้สึกว่าคนหรื อวัตถุ ที่ถูกถ่ายมีความสาคัญมากหว่า
ปกติน่าเคารพ นับถือ
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2.1.2 แนวคิดของความหมายของระยะขนาดของภาพ
ขนาดภาพ หมายถึ ง บริ เวณของภาพที่ถ่าย มักจะเรี ยกว่า ช็อต (Shot)ประกอบด้วยขนาดต่างๆ
ดังนี้
ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรื อ ELS)
ขนาดภาพลัก ษณะนี้ กล้อ งจะตั้งอยู่ไกลจากสิ่ งที่ ถ่ ายมาก ซึ่ งภาพที่ ไ ด้จะเป็ นภาพมุ ม กว้างผูช้ ม
สามารถมองเห็ นองค์ประกอบของฉากได้ท้ งั หมด สามารถมองเห็ นสิ่ งที่ถ่ายได้เต็มสัดส่ วนแม่สิ่งที่
ถ่ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซึ่ งภาพลักษณะนี้ จะเป็ นภาพแนะนาสถานที่เหมาะสาหรับการปูเรื่ อง
เริ่ มเรื่ อง ภาพไกลขนาดนี้จะสร้างความโอ่อ่า อลังการ แสดงออกถึงความใหญ่โตของสถานที่

ภาพไกล (Long Shot หรื อ LS)
ขนาดภาพแบบนี้ ไม่ ส ามารถก าหนดระยะห่ า งระหว่ า งกล้ อ งกับ สิ่ งที่ ถ่ า ยได้ แ ต่ จ ะก าหนด
โดยประมาณว่าสิ่ งที่ถ่ายจะอยูใ่ นกรอบ (Frame)พอดี ถ้าเป็ นคน ศีรษะจะพอดีกบั กรอบภาพด้านบน
ส่ วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกบั เท้าซึ่ งสามารถเห็นบุคลิกอากัปกิริยาการแสดงการเคลื่อนไหว
ตาแหน่งที่อยูใ่ นการแสดงหรื อในฉาก ด้วยเหตุน้ ีจึงสามารถใช้เป็ นภาพแนะนาตัวละครหรื อเริ่ มฉาก
ใหม่ได้

ภาพปานกลาง (Medium Shot หรื อ MS)
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ขนาดภาพลัก ษณะนี้ เป็ นภาพบุ ค คล ผูช้ มจะได้เห็ น ตั้งแต่ เอวของนักแสดงขึ้ นไปจนถึ ง
ศีรษะ ขนาดภาพแบบนี้ผชู ้ มสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของฉากหลัง
พอสมควร ซึ่ งพอที่จะเข้าใจเรื่ องราวต่างๆ ได้ จึงถือได้วา่ เป็ นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ ในเรื่ องได้ดี
ขนาดภาพปานกลาง เป็ นขนาดภาพที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะใช้เป็ นภาพเชื่ อมต่อ ซึ่ งนิ ยมใช้กนั มาก
ในภาพยนตร์บนั เทิง

ภาพใกล้ (Close –Up หรื อ CU,Close Shot หรื อ CS)
ภาพใกล้ ผูช้ มจะมองเห็นนักแสดงตั้งแต่ไหล่ข้ ึนไป เป็ นขนาดภาพที่ผชู ้ มสามารถเข้าถึงอามาณ์ของ
นักแสดงได้มากที่สุดและภาพขนาดใกล้น้ ี ยงั สามารถบังคับให้ผชู ้ มสนใจในวัตถุที่กล้องกาถ่าย หรื อ
สิ่ งที่กาลังนาเสนอ

ภาพใกล้มอง (Extreme Close-Up Shot หรื อ ECU,Big Close-Up หรื อ BCU)
เป็ นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้มากๆ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเน้นสิ่ งที่ถ่าย เพื่อให้ผชู้ มเห็นรายละเอียดของวัตถุ
หรื อเพื่อเพิม่ ความเข้าใจในกรณี ที่วตั ถุมีขนาดเล็กมากๆ
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2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคของการถ่ ายรายการโทรทัศน์
2.2.1 แนวคิดและเทคนิคการเคลื่อนไหวกล้องในการถ่ายทา ภาพเป็ นสื่ อกลาง ในการ
ดาเนินเรื่ องและสื่ อความหมาย การใช้กล้องในการสื่ อความหมายนั้น
การเคลื่อนกล้องจะทาให้ภาพที่ปรากฏเปลี่ยนไป ทาให้การสื่ อความหมายเปลี่ยนไปด้วยซึ่ ง
จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ลักษณะคือ
1.การสื่ อความหมายโดยภาพเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช้การเคลื่อนกล้อง
2.การสื่ อความหมายโดยภาพเปลี่ยนไปและใช้การเคลื่อนที่ของกล้อง
การสื่ อความหมายโดยกล้องไม่ เคลือ่ นที่
1.การสื่ อ ความหมายโดยภาพเปลี่ ย นไปแต่ ไ ม่ ใ ช้ก ารเคลื่ อ นที่ ข องกล้องมี อยู่ด้วยกัน 2
ลักษณะคือ
1.ลักษณะการซู ม(Zoom)เป็ นการเปลี่ ยนขนาดของภาพขณะกาลังบันทึ กภาพโดยไม่ตอ้ ง
เคลื่อนที่กล้องหรื อเปลี่ยนตาแหน่ง
การเปลี่ยนขนาดภาพถ้าเปลี่ยนจากภาพขนาดมุมกว้างมาเป็ นมุมแคบจะเรี ยกว่าZoom Inถ้ามุมแคบ
เป็ นมุมกว้างจะเรี ยกว่า Zoom Out
วัตถุประสงค์การซูม Zoom
เพื่อให้ผชู ้ มรู ้สึกว่า สิ่ งที่ถ่ายถูกดึงเข้ามาใกล้ตวั หรื อถอยห่างออกไป เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น
ในภาพ เนื่อจากมีการเปลี่ยนขนาดของภาพอย่างต่อเนื่อง
เทคนิ ค การใช้ Zoom แต่ละครั้งจะต้องพิจารณาเรื่ องของจังหวะของการซู มว่าช้าหรื อเร็ ว
เพราะจะมีผลต่อความรู ้สึกของผูช้ ม การซู มช้า จะให้ความรู ้สึกนิ่ มนวล การซูฒเร็ วจะเหมาะกับฉาก
ที่ตื่นเต้นเพราะเป็ นการดึงภาพเข้าออกอย่างกะทันหัน
2.ลักษณะการซิ พโฟกัส (Shift Focus)
เป็ นการควบคุมชิ้นเลนส์เพื่อเปลี่ยนความคมชัดของภาพ ไปยังวัตถุ 2 จุดในภาพ
วัตถุประสงค์การซิ พโฟกัส
เพื่อเน้นความสนใจ หรื อใช้เพื่อแสดงความเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ ง 2 สิ่ งในภาพจะเป็ นการ
บังคับผูช้ มให้ติดตามหรื อสนใจสิ่ งที่ชดั เจน
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2.การสื่ อความหมายโดยภาพเปลี่ยนไปแต่ใช้การเคลื่อนของกล้อง มีอยูด่ ว้ ยกัน 7 ลักษณะคือ
1.ลักษณะการแพน (PAN)
2.ลักษณะการทิลท์(Tilting)
3.ลักษณะการดอลลี่(Dolly)
4.การทรักต์(Trucking)
5.ลักษณะการแทรก(Tracking)
6.ลักษณะการเครนหรื อบูม(Crane-Boom)
7.การสั่นหรื อโยก(Vibration-Cant)
การแพน (Pan)
เป็ นวิธีการเคลื่ อนที่ กล้องถ่ ายในลักษณะการส่ ายกล้องเคลื่ อนที่ ไปในแนวนอนหรื อราบ
อาจเริ่ มจากซ้ายไปขวา หรื อจากขวาไปซ้ายก็ได้
วัตถุ ประสงค์ ของการแพนกล้องอาจจะเกิ ดขึ้นได้จากวัตถุประสงค์ของการนาเสนอหลายประการ
คือเพื่อให้เกิ ดความสัมพันธ์หรื อเกิ ดการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งที่ ถ่ายสองสิ่ งอยู่ห่างกันเช่ นการแพน
จากคนที่เฝ้ ามองไปยัง บุคคลหนึ่ งที่ยืนอยู่ หรื อใช้ในการตามวัตถุที่มีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่ งไปยัง
อีกจุดหนึ่งในภาพ
การทิลท์ (Tilting)
ลักษณะการทิลท์ (Tilting)เป็ นการเคลื่อนไหวกล้องอีกลักษณะหนึ่ งเป็ นการเคลื่อนกล้องในแนวดิ่ง
(Vertical Pan)กล้องถ่ายจะยังคงอยู่ในระดับเดิ มเพียงแต่มุมการบันทึกภาพเท่านั้น ที่ถูกขยับไปใน
องศาที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรื อองศาถูกกดต่ากว่าเดิม
วัตถุ ประสงค์ คือ ใช้ในการนาเรื่ องจากสิ่ งหนึ่ งไปยังอีกสิ่ งหนึ่ ง หรื อตามการเคลื่ อนที่ ของวัตถุ ใน
ลักษณะแนวดิ่ง
การดอลลี(่ Dolly)
เป็ นวิธีการเคลื่อนไหวกล้องในรู ปแบบการตั้งอยูบ่ นพาหนะที่มีลอ้ ซึ่ งเคลื่อนที่ไปมาบนพื้น
หรื อ เลื่ อนไปตามราง ท าให้ ส ามารถเคลื่ อนที่ ต ามภาพเหตุ ก ารณ์ ไ ด้ใ นมุ ม มองต่ างๆกัน เหมาะ
สาหรับการบักทึกภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นช็อตยาว
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การทรักต์ (Trucking)
เป็ นการเคลื่อนไหวของกล้องในทางขนานกับวัตถุหรื อเลียบเคียงสิ่ งที่ถ่าย ในบางกรณี การ
เคลื่อนที่ของกล้องอาจไม่เป็ นแนวตรงแต่จะเคลื่อนในลักษณะเฉี ยงในลักษณะเฉี ยงโค้ง อาจเรี ยกว่า
อาร์ค(Arc)
การเครนหรือบูม(Crane-Boom)
ลักษณะการเครนหรื อบูม(Crane-Boom)เป็ นการเคลื่อนกล้องโดยใช้อุปกรณ์ โดยเป็ นการ
เคลื่อนกล้องจากที่สูงแล้วเคลื่อนมาต่า
การสั่นหรื อโยก(Vibretion-cant)เป็ นการสั่นหรื อโยกเอียงกล้อง
2.2.2 แนวคิดและเทคนิคการโฟกัสภาพ
“Depth of Field” (ตัวย่อ คือ D.O.F) ส่ วนภาษาไทยนั้น ใช้คาว่า ระยะชัดตื้น หมายถึง ระยะชัดของ
ภาพในแนวลึก ( ความลึกเข้าไปในภาพ ไม่ใช่แนวซ้ายหรื อขวา ) คาว่าชัดตื่น คือภาพ ที่มีความชัด
ในช่ วงระยะของการโฟกัสเท่านั้นถ้าจะขยายความระยะชัดลึ ค คือ ระยะที่ ให้ภาพคมชัด จากจุดที่
โฟกัส ลึ กเข้าไปด้านหลัง และด้านหน้า สมมติ ว่า มี คนเข้าแถวต่อกัน 10 คน ถ้าตั้งค่ากล้องแล้ว
โฟกัสไปที่คนที่ 5 พอถ่ายภาพออกมา ชัดตั้งแต่คนที่ 2 ถึง คนที่ 8 อย่างนี้ เรี ยกว่า มีระยะชัดลึคมาก
หรื อตั้งค่ากล้องใหม่ โฟกัสไปที่คนที่ 5 เช่นเดิ ม แต่ภาพที่ออกมาชัดแค่คนที่ 5 คนที่ 6 ถัดไปคนที่
10 ไม่ชดั และคนที่ 1 ถึงคนที่ 4 ก็ไม่ชดั ด้วยอย่างนี้ เรี ยกว่ามีระยะชัดลึกน้อย สาหรับปั จจัยที่มีผลต่อ
ระยะชัดลึกมีอะไรบ้าง
1.ขนาดของรู ้รับแสง หรื อค่า F ของเลนส์ การตั้งค่ารู รับแสงให้มีขนาดกว้าง (ค่าFน้อยๆ)จะ
ส่ งผลให้ภาพมีระยะชัดลึคมากดังนั้นเวลาถ่ายภาพคนแล้วฉากหลังเบลอหรื อถ่ายภาพที่เรี ยกว่าหน้า
ชัดหลังเบลอ จะต้องปรับตั้งค่ารู รับแสงให้กว้างๆ ส่ วนการถ่ายวิวให้เห็นชัดๆ ตั้งแต่หน้าสุ ดยันภูเขา
ไกลๆ ให้ต้ งั ค่ารู รับแสงแคบๆไว้
2.ระยะจากเลนส์ ถึงวัตถุที่โฟกัส ยิง้ ใกล้มากยิง่ ทาให้ระยะชัดลึกน้อย ถ้าต้องให้ระยะชัดลึก
มากขึ้นก็ขยับกล้องออกมาไกลๆ วัตถุที่โฟกัส ในส่ วนนี้ตอ้ งดูที่ระยะเลนส์วา่ ระยะโฟกัสใกล้สุด ที่
เลนส์สามารถทาได้เป็ นเท่าไหร่
3.ระยะจากวัตถุที่โฟกัส ถึงฉากหลังถ้าต้องการให้ฉากหลังเบลอมากๆควรเลือกหามุมที่ทา
ให้วตั ถุ กับฉากหลังทิ้งระยะกันไกลๆและทางยาวโฟกัสของเลนส์ มีผลต่อระยะชัดลึกของภาพโดย
เลนส์ มุมแคบ จะให้ระยะชัดลึกน้องกว่า เลนส์มุมกว้าง เช่น 300mm จะให้ภาพชัดตื้นมากกว่าเลนส์
50mm เป็ นต้น
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วิธีดูระยะชั ดลึกของภาพมี 2 วิธี
1.ปุ่ มเช็คชัดลึคโดยปกติ โดยปกติ เลยส์จะถูกปรับขนาดรู รับแสงไว้ที่กว้างสุ ดเสมอ เพื่อให้
มี แ สงสว่า งมากพอที่ จะให้ โฟกัส จากช่ อ งมองภาพได้ชัดเจน (เฉพาะช่ ว งเวลากดชัด เตอร์ เพื่ อ
ถ่ายภาพกล้องจะมีกลไกปรับรู รับแสงไปตามที่เราตั้งไว้)ปุ่ มเช็คชัดลึก คือปุ่ มที่ไปปรับรู รับแสงให้
เป็ นขนาดตามที่ ต้ งั ค่าไว้เมื่อรู รับแสงหรี่ ลงก็จะทาให้เห็ นภาพจริ งเหมื อนที่จะถ่ายแต่ลกั ษณะการ
มองจะมีความลาบาก เพราะช่ องมองภาพก็จะมืดตามขนาดรู รับแสงที่ปรับด้วย ปุ่ มเช็คชัดลึ ก บาง
รุ่ นอยู่ที่ เลนส์ บางรุ่ นอยู่ที่ กล้อง แล้วมี เฉพาะกล้อง SLR เท่ านั้น กล้องแบบ Rangfinderท าไม่ ได้
เพราะ ไม่ได้มองภาพผ่านเลนส์
2.D.O.F. Scale จะมีหรื อไม่มี ไม่ได้แบ่งตามชนิดของกล้อง แต่จะขึ้นกับผูผ้ ลิตเลยว่า จะทา
มันลงไปบนกล้องรุ่ นนั้น ๆ หรื อ ไม่ โดยทัว่ ไปจะอยู่บนเลนส์ โดยเป็ นขีดตามค่ารู รับแสงจะมี ไป
ทางซ้ายและขวาเหมือนๆกันละจะมีเลขบอกระยะโฟกัสบนเลยส์ อยูค่ ู่กนั ด้วย ระยะชัดลึก คือช่วงที่
เลขบอกระยะโฟกัสครอบคลุมจากซ้ายไปขวาตามค่ารู ้รับแสงที่ต้ งั ไว้ตวั อย่างเช่น สมมติวา่ จุดโฟกัส
ห่ าง 3 เมตรเลขบอกระยะโฟกัส 3 เมตรจะไปตรงกับขีดกลางถ้าปรัทค่า F ไว้ที่ F8 ระยะชัดลึกของ
ภาพจะครอบคลุมตั้งแต่ขีดเลข 8 จากซ้ายไปขวา คือ ประมาณ2.5 เมตร ไปจนถึงเกือบๆ 5 เมตรจะ
เป็ นช่วงที่มีภาพชัดสังเกตว่ายิ่งเลขFน้อยช่วงก็แคบลง คือรู รับแสงกว้างระยะชัดลึกก็จะน้อยนั้นเอง
ดังนั้นสรุ ปคร่ าวๆ ได้ว่าอยากได้หน้าชัดหลังเบลอฉากหลังละลายเละทตั้งค่ารู รับ แสงกว้างๆจ่อ
เลนส์ ไปใกล้ๆแบบให้มากเท่าที่ทาได้ แล้วแต่ภาพวิว เราจะโฟกัสตรงไหน ด้านหน้า ด้านหลัง ตรง
กลาง อย่างที่ นิ ยมใช้ก ัน คื อ โฟกัส ไปที่ ระยะความ 1/3 ของภาพ คื อภาพที่ ถ่ ายมี ค วามลึ ก เข้าไป
เท่าไหร่ ให้โฟกัสที่ความลึก1/3ของความลึกทั้งหมด จะได้วา่ ภาพจะชัดตั้งแต่ความลึก 2.5 เมตรไป
จน Infinity ง่ายดีม้ ยั ครับลองไปใช้กนั ดูตวั เลขอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่การออกแบบเลนส์
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