บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับหัวข้อ
บทบาทหน้าที่ผคู ้ วบคุมความต่อเนื่ อง ของบริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ : กรณี ศึกษา ภาพยนตร์เรื่ อง
“ School Tales เรื่ องผีมีอยู่ว่า” ผูจ้ ดั ท าได้เรี ยนรู ้ กระบวนการทางานของผูค้ วบคุ มความต่อเนื่ อง
ทั้งหมดในภาพยนตร์ เรื่ อง “ School Tales เรื่ องผีมีอยู่ว่า” และสามารถสรุ ปแนวคิดที่เกี่ ยวข้องได้
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่ผู้ควบคุมความต่ อเนื่อง
2.1.1 แนวคิดในลักษณะการนาเสนอภาพ
2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับภาษาและคาสั่ งของผู้กากับ
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคการทางานของผู้ควบคุมความต่ อเนื่อง
2.2.1 แนวคิดในการใช้ ขนาดภาพ
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเส้ นแกน 180 องศา
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่ผู้ควบคุมความต่ อเนื่อง
2.1.1 แนวคิดในลักษณะการนาเสนอภาพ
ลักษณะการนาเสนอภาพ หมายถึง ทิ ศทางที่ ต้ งั กล้องกับวัตถุที่ถูกถ่าย ประกอบด้วยมุม
หลักๆ ดังนี้
1. มุ มกล้อง ออบเจกที ฟ (Objective Camera Angle) มุ ม กล้องมุ ม นี้ ท าให้ผูด้ ู ได้เห็ น ภาพ
โดยตรงจากเลนส์กล้อง ซึ่งทาหน้าที่เสมือนตาผูด้ ู
2. มุมกล้อง ซับเจกทีฟ (Subjective Camera Angle) มุมกล้องมุมนี้ ใช้กล้องแทนผูด้ ู ทาให้ผู ้
ดูเป็ นเสมือนผูแ้ สดงที่อยู่นอกจอ ผูแ้ สดงจะมองหรื อพูดกับเลนส์กล้อง ทาให้รู้สึกว่าผูแ้ สดงในจอ
มองหรื อพูดกับผูด้ ูโดยตรง ทาให้ผดู ้ ูรู้สึกว่าเข้าไปมีส่วนร่ วมใน ภาพยนตร์เรื่ องนั้น
3. มุมกล้อง พอยต์ ออฟ วิว (Point of view camera angle, POV) มุมกล้องมุมนี้ ผกู ้ ากับให้ผู ้
ดูเห็ นภาพเหตุการณ์ จากสายตาของผูแ้ สดงอีกทีหนึ่ ง ผูด้ ูจะเห็ นผูแ้ สดงจากมุมกล้อง ออบเจกทีฟ
และเห็ น ภาพที่ ผู ้แ สดงเห็ น จากมุ ม กล้อ ง พอยต์ ออฟ วิ ว ตัว อย่า งเช่ น ภาพแรกผู ้ดู เห็ น ภาพ
เฮลิคอปเตอร์บินเหนือกรุ งเทพฯ ตัดภาพไปที่คนขับมองลงมาข้างล่าง แล้วตัดเป็ นภาพการจราจรใน
กรุ งเทพฯ ภาพการจราจรในกรุ งเทพฯ เป็ นภาพจากมุมกล้อง พอยต์ ออฟ วิว ของคนขับเครื่ องบิน
เฮลิคอปเตอร์
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4.มุมที่ ผูก้ ากับก าหนดขึ้ น เอง (Director’s Interpretative Camera Angle) เป็ นมุ มกล้องที่ ผู ้
กากับอาจกาหนดมุมกล้องขึ้นมาเพื่อให้เรื่ องราวเร้าใจ ชวนติดตามยิ่งขึ้น เพื่อให้การสื่ อสารเข้าถึง
อารมณ์ของผูด้ ูโทรทัศน์ได้อย่างเต็มที่
2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับภาษาและคาสั่ งของผู้กากับ
1. ACTION คาสั่งของผูก้ ากับการแสดง ให้นักแสดงเริ่ มแสดงตามคิว หลังจากที่ สั่งใกล้
ช่างภาพเดินกล้องแล้ว*
2. ANGLE มุมกล้อง หมายถึงทิศทางหรื อมุมกล้องที่กล้องทามุมสัมพันธ์กบั วัตถุที่ถ่าย
3. ART HOUSE โรงภาพยนตร์ ขนาดเล็กที่มีการจัดฉายภาพยนตร์ ให้กบั กลุ่มผูช้ มเฉพาะ
กลุ่มที่ เป็ นคอหนังหรื อแฟนหนัง (แฟนพันธุ์แท้หนังอาร์ ต) จริ งๆ เช่ น ผูช้ มที่ สนใจหนังในเชิ ง
ศิลปะมากกว่าความบันเทิง หรื อสนใจผลงานของผูก้ ากับมากกว่าตัวดารา ภาพยนตร์ที่จดั ฉายจะเป็ น
ภาพยนตร์ ที่มีแนวคิดแอบแฝง อาจมีรางวัลจากการประกวดก็ได้ จนไปถึงภาพยนตร์ เชิ งทดลอง
หรื อผิดแผกแตกต่างจากภาพยนตร์ ทวั่ ไป จนบางครั้งคนทัว่ ไปขนานนามว่า “ภาพยนตร์ ที่ตอ้ งปี น
บันไดดู”
4. BLACK COMEDY ละคร นิ ย าย หรื อ ภาพยนตร์ ป ระเภทหนึ่ งที่ มี ล ัก ษณะตลกร้ า ย
เฉพาะตัว นาเสนอออกมาในลักษณะเสี ยดสี ประชด แดกดัน เช่ น ตลกแนววิตถาร เครี ยด ขมขื่น
มองโลกในแง่ร้าย หรื อเจ็บปวด
5. BREAK DOWN SCRIPT การแตกบทภาพยนตร์ ออกเป็ นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการ
ถ่ายทา เพราะไม่จาเป็ นต้องถ่ายเรี ยงที ละฉากตามที่ระบุไว้ใน SCRIPTและนามา ตัดต่อภายหลัง
หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า การเจาะถ่าย
6. BOOM อุ ป กรณ์ ที่ ไ ว้ส าหรั บ แขวนไมค์โ ครโฟน มี ล ัก ษณะเป็ นแท่ ง ยาวๆสามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ที่ดา้ นปลายจะมีไมค์โครโฟนติดอยูไ่ ว้สาหรับบันทึกเสี ยงระหว่าง การถ่ายทา
7. CINCH MARKS รอยขี ด ข่วนเป็ นทางยาวแนวดิ่ งบนแผ่น ฟิ ล์มซึ่ งเกิ ด จากดึ งฟิ ล์มตึ ง
เกินไปขณะพัน รอบม้วน ทาให้เนื้ อฟิ ล์มสัมผัสเสี ยดสี กบั แกนยึดฟิ ล์มเวลาฉาย รอยจะเด่นชัดมาก
ขึ้นเรื่ อยๆ ตามจานวนครั้งที่ใช้งาน มักพบเห็นบนภาพยนตร์ของขบวนหนังเร่ หรื อหนังกลางแปลง
ที่ชาวบ้านเรี ยกกันว่า “รอยสายฝน” หรื อ “หนังฝนตก” เป็ นต้น
8. CONTINUITY ตาแหน่ งผูค้ วบคุมความต่อเนื่ อง ส่ วนใหญ่จะนิ ยมให้ผหู ้ ญิงทาหน้าที่น้ ี
เนื่องจากต้องใช้ความรอบคอบและความช่างสังเกตสู ง
9. CRANE ปั้นจัน่ ขนาดใหญ่ที่มีได้สาหรับติดตั้งกล้องภาพยนตร์ เพื่อนไว้ถ่ายภาพมุมสู ง
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10. CUE (อ่านว่า “คิว”) เป็ นสัญญาณบอกนักแสดงให้เริ่ มแสดง ส่ วนใหญ่จะเป็ น CUE ที่ 2
เป็ นต้นไป เพราะCUE แรกเป็ นการสั่ง ACTION ของผูก้ ากับอยูแ่ ล้วเช่น “เมื่อผูก้ ากับสั่ง ACTION
นักศึ กษาในห้องก็เริ่ มเล่น กัน คุ ยกัน ระหว่างรออาจารย์มาสอน จากนั้น ผูก้ ากับก็จะให้ CUE กับ
นักแสดงที่รับบทเป็ นอาจารย์เดินเข้า มา” เป็ นต้น ซึ่งสัญญาณนี้จะเป็ นอะไรก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน
11. CUT เป็ นการสั่งของผูก้ ากับเพื่อให้หยุดการบันทึกของช็อตนั้น ซึ่ งทีมงานในกองถ่าย
อีกคนหนึ่งที่สามารถสัง่ ได้ นั้นก็คือคนที่ทาหน้าที่ CONTINUITY
12. CUT-AWAY ช็ อตเหตุ ก ารณ์ ใกล้เคี ยงกับ เหตุ ก ารณ์ ที่ ก าลังด าเนิ น เรื่ องหลัก อยู่ เช่ น
“เจ้านายก าลังขับ รถเลี้ ย วเข้าบ้าน ตัด ภาพเป็ น CUT-AWAY ที่ ภ าพคนรั บ ใช้ที่ ก าลังออกมารอ
ต้อนรับ” เป็ นต้น
13. CUT-IN ภาพระยะใกล้ (INSERT) ของเหตุ ก าร์ ที่ ก าลัง ด าเนิ น อยู่ เช่ น “ภาพระดับ
สายตาคนกาลังพายเรื ออยูใ่ นคลองแถวบ้าน และตัดเป็ นภาพ CUT-IN ไปที่ไม้พายที่กาลังแหวกน้ า”
เป็ นต้น
14. DAY FOR NIGHT SHOOTING ฉากที่ ถ่ า ยท าในเวลากลางวัน แต่ ใ ห้ ภ าพออกมา
เหมื อนกับฉากตอนกลางคืน สามารถทาได้โดยใช้ฟิ ลเตอร์ พิเศษใส่ หน้ากล้องขณะถ่ายทา หรื อ
สามารถทาในห้องแล็ปโดยใช้เทคนิคพิเศษ
15. DOLLY พาหนะที่มีลอ้ เลื่อนได้ สาหรับตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพในช็อตประเภท DOLLY
SHOT, TRACK หรื อ TRUCK
16. DUTCH ANGLE มุมเอียง การตั้งกล้องมุมนี้ เป็ นการแสดงภาพแทนความรู ้สึกของตัว
ละครตัวใดตัวหนึ่ง หรื อการสร้างบรรยากาศให้มีความรู ้สึก เวิง้ ว้าง วังเวง พิกล ผิดอาเพศ
17. EXTRA ตัว ประกอบ เป็ นนั ก แสดงที่ จ้า งเป็ นรายวัน เพื่ อ รั บ บทเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ตัว
ประกอบจะไม่มีบทพูด หรื อส่ งเสี ยงโต้ตอบใดๆ ทั้งสิ้ น มักเป็ นตัวประกอบในฉากยกทัพในสนาม
รบ หรื อผูค้ นมากมายในงานเลี้ยงสังสรรค์ หรื อเดินผ่านไปมาเพื่อบรรยากาศพลุกพล่านของผูค้ นใน
สวนสาธารณะ
18. EYE LEVEL ANGLE มุมระดับสายตา กล้องจะตั้งอยูใ่ นระดับสายตาของมนุษย์ ภาพที่
ถูกบัน ทึ กจะให้ความรู ้ สึกเป็ นกัน เอง เรี ยบง่าย กับคนดู และเหมื อนกับการดึ งคนดู เข้าไปอยู่ใน
เหตุการณ์ มุมภาพในระดับนี้ จะทาให้เราได้เห็ นรายละเอียดเพียงด้านเดียวเนื่ องจา กล้องจะตั้งใน
ระดับเดียวกันกับวัตถุที่ถ่าย
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19. FILM แผ่นเซลลูลอยด์บางๆ ฉาบด้วยสารไวแสง สามารถบันทึกภาพได้ มีรูหนามเตยที่
ขอบเพื่อช่วยในการ LOAD ฟิ ล์ม ใช้ในงานถ่ายภาพนิ่ ง และภาพยนตร์ ฟิ ล์มมีหลายประเภทและ
ขนาดความไวแสงตามความต้องการของผูใ้ ช้ เช่น ฟิ ล์ม DAY LIGHT สาหรับงานถ่ายภาพกลางวัน,
ฟิ ล์ม TUNGSTEN สาหรับถ่ายกลางคืน ช่ วยตัดแสงสี เหลืองจากหลอดไฟ หากนามาถ่ายในตอน
กลางวันจะได้ภาพสี อมฟ้า เป็ นต้น
20. FLASH CUT การตัดมีแสงสว่างแวบ เป็ นการตัดต่อภาพเพื่อสร้างรู ้สึกทางอารมณ์ หรื อ
เพื่อแสดงความไม่ต่อเนื่องของช่วงเวลา เพื่อย้อยสู่ อดีตหรื อไปสู่ อนาคต
21. FOOTAGE ฟิ ล์ม ภาพยนตร์ ช่ ว งหนึ่ ง หรื อ ตอนหนึ่ ง ที่ มี ค วามยาววัด เป็ นฟุ ต เช่ น
FOOTAGE ทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่ องนี้ถ่ายทาที่เมืองไทย
22. GRIPS ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมแซม บารุ ง รักษา และดัดแปลงอุปกรณ์ฉากที่ใช้
แล้ว ให้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายๆ ครั้ง เพราะส่ วนมากฉากบางฉากนั้นไม่ได้ถ่ายเสร็ จ
ภายในครั้งเดียว อาจจะใช้ท้ งั เรื่ องก็ได้
23. HIGH ANGLE มุมสู ง หรื อ มุมก้ม กล้องจะตั้งอยู่สูงกว่าวัตถุ เวลาถ่ายต้องกดหน้า
กล้องลงมาเล็กน้อยเพื่อที่จะถ่ายวัตถุที่อยูต่ ่ากว่า ภาพในมุมนี้ จะทาให้คนดูเห็นว่าวัตถุที่ถ่ายนั้นต่า
ต้อย ด้อยค่า ไร้ความหมาย ตกต่า สิ้ นหวัง แพ้พ่ายและถ้าหากเป็ นภาพยนตร์ที่ใช้มุมกล้องเล่นกับ
คนดูดว้ ยแล้ว จะทาให้คนดูรู้สึกว่าตัวเองมีอานาจ สู งส่ ง เป็ นผูค้ วบคุมสิ่ งที่ปรากฏอยูใ่ นภาพ ซึ่ ง
ทั้งหมดนี้กจ็ ะตรงกันข้ามกับ LOW ANGLE
24. JUMP CUT การเปลี่ ย นช็ อ ตอย่างฉั บ พลัน โดยการตัด ภาพ ให้ ผ ลในด้านความไม่
ต่อเนื่องของเวลา และสถานที่ ทาให้เนื้อเรื่ องกระโดดไปกระโดดมา
25. LOW ANGLE มุมต่า หรื อ มุมเงย กล้องจะตั้งอยู่ต่ากว่าวัตถุแล้วเงยหน้ากล้องขึ้นมา
เพื่อถ่ายวัตถุที่อยู่ สู งกว่า ทั้งนี้ บางครั้งนิ ยมถ่ายภาพเพื่อเน้นส่ วนสาคัญหรื อสร้างจุดสนใจให้กบั
วัตถุ ที่ถ่าย เมื่อคนดูเห็นภาพในมุมนี้จะทาให้รู้สึกว่าวัตถุที่ถ่ายนั้นสู งส่ ง มีค่า ยิง่ ใหญ่ อลังการ โอ่
อ่า น่ าเกรงขาม ในขณะเดี ยวกันก็จะทาให้คนดูรูสึกว่าตัวเองนั้นต่าต้อยกว่าวัตถุน้ ันๆ นิ ยมถ่าย
โบราณสถาน สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ เพื่อทาให้รู้สึกว่าสถานที่แห่งนั้นยิง่ ใหญ่สูงค่า น่าเกรงขาม
26. PAN คือการหันกล้องระหว่างที่มีการถ่ายทาจากซ้ายไปขวา หรื อจากขวาไปซ้าย หาก
เราต้องการเน้นสิ่ งใดให้แพนมาหยุดที่สิ่งนั้นเป็ นส่ งสุ ดท้ายเช่น “แพนจากภาพเด็กที่กาลังยืนมองตั้ง
หนังสื อการ์ ตูนเรื่ องโปรดที่สะสมมาตั้งแต่เด็กที่มีมากมายมหาศาล แพนไปหาชั้นวางหนังสื อที่มีที่
ว่างพอสาหรั บหนังสื อไม่กี่สิบเล่ม” เป็ นต้น เท่านี้ คนดู ก็อาจเข้าใจได้ว่าเด็กคนนี้ กาลังประสบ
ปั ญหาไม่มีที่เก็บหนังสื อ การ์ ตูนของตัวเองแม้จะไม่มีบทพูดใดๆให้คนดูได้ทราบก่อนเลยก็ตาม
ในช็อตนี้ภาพยนตร์กาลังสื่ อว่าต้องการเน้นที่ช้ นั วางหนังสื อ เพราะแพนมาสิ้ นสุ ดที่ช้ นั ว่าง
27. PLOT การวางโครงเรื่ องหลักๆ
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28. PROPS วัสดุ หรื ออุปกรณ์ประกอบฉากในการถ่ายทา บางครั้งอาจมีอยูใ่ นฉากแต่ไม่ได้
ถูกถ่ายในเฟรมก็ได้ แต่จะจัดหามาเพื่อบรรยากาศของการแสดง เพื่อสื่ อให้คนดูรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่
จริ งๆ ทั้งทีไม่ได้ปรากฏบนแผ่นฟิ ล์มเลย ผูก้ ากับบางคนชอบใช้วิธีน้ ี ในการคุมอารมณ์ของหนัง คา
ว่า PROPS ย่อมาจากคาว่า PROPERTIES
29. SCENE ฉากๆ หนึ่งในภาพยนตร์ เป็ นหน่วยย่อยรองมาจาก SEQUENCE (ตอนๆ หนึ่ง)
ซึ่ งประกอบด้วยช็อตหลายๆ ช็อตที่เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน และมีการกระทาต่อเนื่ องของช็อต
เหล่ านี้ ท าให้ เกิ ด ความสั ม พัน ธ์ ที่ เป็ นเหตุ เป็ นผลต่ อ เนื่ อ ง และภาพยนตร์ ART บางเรื่ อ งนิ ย ม
ถ่ายช็อตเดียวทิ้งยาวในฉากเดียวโดยไม่มีการตัดต่อเพิ่มเติมใดๆ เช่น ภาพยนตร์จากญี่ปุ่น
30. SCREENPLAY บทภาพยนตร์ ส าหรั บ นั ก แสดงเอาไว้อ่ า น ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย ว
สถานที่ วัน เวลา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละฉาก พร้อมบทสนทนา
31. SCRIPT บทภาพยนตร์ ที่ ใ ช้ส าหรั บ ถ่ ายท าภาพยนตร์ อาจจะเขี ย นขึ้ น มาใหม่ ห รื อ
ดัดแปลงมาจากวรรณกรรม นวนิยาย เรื่ องสั้น
32. SEQUENCE ตอนๆ หนึ่ งของภาพยนตร์ ซึ่ งเกิ ด จากซี น (SCENE) หลายๆ ซี น มา
รวมกัน มีความสมบูรณ์ในตัวเอง อาจเริ่ มต้นและจบลงด้วยการเชื่อมภาพแบบ FADE, DISSOLVE
หรื อ CUT ภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่ งจะประกอบด้วย SEQUENCE หลายๆ SEQUENCE มารวมกันเป็ น
เรื่ องราว เช่น SEQUENCE ตอนพระเอกยังวัยเด็ก , SEQUENCE ตอนพระเอกพบรักครั้งแรก เป็ น
ต้น
33. SHOT เป็ นการบันทึกภาพในแต่ละครั้ง กล่าวคือ เริ่ มกดปุ่ มบันทึกภาพหนึ่งครั้งและกด
ปุ่ มหยุดบันทึกอีกหนึ่ งครั้ง นับเป็ น 1 SHOT
34. SHOOTING SCRIPT เป็ นบทถ่ายภาพยนตร์ สาหรับทีมงาน ซึ่ งจะมีขอ้ มูลทางเทคนิ ค
การวางตาแหน่ งกล้อง การเคลื่ อนกล้อง ขนาดภาพ มุมภาพ เป็ นศัพท์และคา ย่อเฉพาะทางด้าน
ภาพยนตร์ ท้ ังสิ้ น จึ ง เหมาะส าหรั บ ที ม งานของกองถ่ ายนั้น ๆ หรื อ ผูท้ ี่ ศึ ก ษามาทางภาพยนตร์
โดยเฉพาะ
35. SLATE แผ่นกระดานชนวน ที่ใช้ถ่ายก่อนการถ่ายทาในแต่ละเทค โดยมีการขีดเขียน
หรื อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเทคนั้นๆ เพื่อให้คนตัดต่อได้ทราบว่าเทคนั้นเป็ นเทคที่เท่าใด และจะมีไม้
ตีเกี่ยวอยู่ขา้ งบน เพื่อทาให้เกิดเสี ยง เมื่อเวลาตัดต่อจะสามารถเชื่อมภาพกับเสี ยงเข้าด้วยกัน ทาให้
เสี ยงพูดกับปากนักแสดงตรงกัน และหากเทคใดลืมถ่าย SLATE ก็ให้ถ่ายในตอนท้ายของเทคนั้น
โดยถ่ายแผ่น SLATE กลับหัว
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36. SLATE บอร์ ดแสดงข้อมูลการถ่ายทาในแต่ละช็อต ซึ่ งจะมีขอ้ มูลของช็อตนั้นที่กาลัง
จะถ่ายเช่น ชื่ อภาพยนตร์ ฉาก ช็อต เทคที่เท่าไรชื่อผูก้ ากับ ช่างภาพ ถ่ายกลางวันหรื อกลางคืน
ภายนอกหรื อภายใน ฟิ ล์มม้วนที่เท่าไร วันที่ถ่าย เป็ นต้น ซึ่งก่อนการถ่ายผูก้ ากับต้องสัง่ ให้ทีมงาน
น า SLATE เข้า มาโชว์ที่ ห น้ า กล้อ งเพื่ อ บัน ทึ ก ว่ า สิ่ ง ที่ ก าลัง จะถ่ า ยต่ อ ไปนี้ คื อ อะไร เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ตอนตัดต่อ
37. SKIN FLICK ภาพยนตร์ ที่แสดงให้เห็นเนื้ อหนังมังสา สัดส่ วนโค้งเว้า โดยมากจะเป็ น
ภาพของสตรี แต่ก็ไม่เสมอไป เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกของคนดูจากความงามที่นาเสนอ แต่
ไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นเรื่ องลามกอนาจาร เช่นเรื่ อง APPLE KNOCKERS AND THE COKE ก่อน
ปี ค.ศ. 1948 ของ MARILYN MONROE โดยที่เธอปรากฏกายในลักษณะเปลือยเปล่า กาลังเล่นกับ
ลู ก แอปเปิ้ ล และขวดโคล่ าอย่างมี เลศนัย ซึ่ งภาพยนตร์ ในปั จ จุ บ ัน นิ ยมกัน มากเพื่ อ เป็ นจุ ด ขาย
มากกว่าภาพศิลปะ
38. STORYBORD ภาพประกอบเหตุการณ์ในแต่ละช็อต เพื่อให้การถ่ายทาได้เห็นภาพเป็ น
รู ปธรรมมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานทุกฝ่ ายเข้าใจตรงกัน
39. SUBJECTIVE มุมแทนสายตาตัวละครตัวใดตัวหนึ่ ง ซึ่ งมุมจะเปลี่ยนไปตามอิริยาบถ
ของตัวละครที่กล้องแทนสายตาอยู่ ไม่วา่ จะ เดิน นัง่ นอน
40. SYNOPSIS แนวความคิดหลัก และโครงสร้างของภาพยนตร์แบบกระชับ
41. THEME แก่นของเรื่ อง
42. TILT คือการกดกล้องลงหรื อเงยขึ้นระหว่างที่ถ่ายทา (ลักษณะจะคล้าย PAN แต่เปลี่ยน
จากซ้าย-ขวา เป็ นบน-ล่าง) การสื่ อความหมายจะคล้ายกับ PAN คือ ต้องการเน้นสิ่ งใดก็ให้ TILT ไป
หยุดที่สิ่งนั้นเป็ นสิ่ งสุ ดท้าย เช่น “กล้องแทนสายตาของฝ่ ายชายที่กาลังตะลึงกับครั้งแรกที่เจอสาว
สวย จนถึง ขนาดต้องกวาดสายตาตั้งแต่ปลายเท้าของฝ่ ายหญิง เรื่ อยขึ้นมาจนถึงใบหน้า (กล้องจะ
TILT UP) จนลืมไปว่าเป็ นการเสี ยมารยาท” เป็ นต้นในลักษณะนี้ จะ เป็ นการเน้นที่ หน้าของฝ่ าย
หญิงมากกว่าเรื อนร่ าง
43. TREATMENT เป็ นการขยายเรื่ อง (PLOT) ตั้งแต่ตน้ จนจบอกมาในลักษณะความเรี ยง
44. VOICE-OVER: เสี ย งพู ด ของผูบ้ รรยาย บรรยายถึ งเรื่ อ งราว เนื้ อ หา หรื อ เหตุ ก ารณ์
ในขณะที่ภาพที่ปรากฏอยูจ่ ะเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ บางครั้งภาพกับเสี ยงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็มี มักใช้
ในภาพยนตร์ สารคดี หรื อภาพยนตร์ ที่ตวั ละครกาลังนึ กถึงเหตุการณ์ในอดีต จึงเกิดเป็ นภาพพร้อม
เสี ยงบรรยาย
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2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคการทางานของผู้ควบคุมความต่ อเนื่อง
2.2.1 แนวคิดในการใช้ ขนาดภาพ
การใช้ขนาดภาพในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแต่ละช็อต (Shot) ผูบ้ นั ทึกภาพจะต้องเลือก
ขนาดของภาพที่ เหมาะสมกับเนื้ อหาที่ ตอ้ งการน าเสนอในภาพนั้น ๆ รวมถึ งอารมณ์ ของภาพที่
ต้องการสื่ อสารไปยังผูช้ มได้อย่างถูกต้องตามที่ผู ้ บันทึกภาพต้องการ ขนาดของภาพที่มีการใช้งาน
กันทัว่ ไป มีดงั นี้
1 .ภาพระยะไกลที่ สุ ด (Extreme Long Shot: ELS) ใช้น าเสนอภาพของสภาพแวดล้อ ม
สถานที่ บรรยากาศ บุ ค คล โดยรวม โดยในภาพอาจมี บุ ค คลได้ แต่ จ ะไม่ ส ามารถสั ง เกตเห็ น
รายละเอียด สี หน้า อารมณ์ของบุคคลนั้น
2. ภาพระยะไกลมาก (Very Long Shot: VLS) ใช้นาเสนอภาพเพื่อให้ผูช้ มรับรู ้ถึงสถานที่
และสภาพแวดล้อมเป็ นหลักใหญ่ และเห็นบุคคลหรื อวัตถุเป็ นส่ วนประกอบ
3. ภาพระยะไกล (Long Shot: LS) เป็ นขนาดภาพที่เห็นสภาพแวดล้อม รวมถึงวัตถุ บุคคล
และ เหตุการณ์ต่างๆ ครบถ้วนโดยรวม ถ้าเป็ นการบันภาพบุคคล หมายถึง ภาพบุคคลแบบเต็มตัว
หรื อภาพตั้งแต่หวั จรดปลายเท้า
4. ภาพระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot: MLS) เป็ นภาพที่ ถ่ า ยบุ ค คลตั้ง แต่
ประมาณหน้าแข้ง หั ว เข่ าขึ้ น ไปถึ งศี รษะ เพื่ อให้เห็ น กิ ริยาอาการของบุ ค คลนั้น ๆ ในขณะที่ ย งั
มองเห็นสภาพแวดล้อมรอบๆตัวบุคคลนั้นด้วย
5. ภาพระยะกลาง (Medium Shot: MS) เป็ นภาพที่ถ่ายบุคคลตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปถึงศีรษะ
ทาให้รับรู ้ท่าทางของบุคคลนั้น
6. ภาพระยะใกล้ป านกลาง (Medium Close up Shot: MCU) เป็ นภาพที่ ถ่ ายบุ ค คลตั้งแต่
ระดับ หน้าท้องขึ้นไปถึงศีรษะ ซึ่งจะทาให้เห็นสี หน้าพร้อมๆกับเห็นบุคลิกลักษณะของบุคคล
7. ภาพระยะใกล้ (Close up Shot: CU) เป็ นภาพที่ ถ่ า ยบุ ค คล วัต ถุ ในระยะใกล้ร ะดับ
หน้าอกขึ้นไป เผยให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสี หน้า และอารมณ์ของบุคคล
8. ภาพระยะใกล้ม าก (Very Close up Shot: VCU) เป็ นภาพที่ ถ่ ายบุ ค คลเฉพาะบริ เวณ
ใบหน้า เพื่ อ ให้ เห็ น ใบหน้าของบุ ค คล สั ต ว์ หรื อ วัต ถุ อ ย่างชัด เจน รวมถึ ง เห็ น สี ห น้า อารมณ์
ความรู ้สึกอย่างชัดเจนด้วย
9. ภาพระยะใกล้ที่ สุ ด (Extreme Close up Shot: ECU) เป็ นภาพที่ บ ัน ทึ กเฉพาะบางส่ ว น
ของใบหน้าบุคคล เช่น ดวงตา
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2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเส้ นแกน 180 องศา
กฎ 180˚ (180˚ rule หรื อ Line of action) หมายถึง ความต่อเนื่ องบนพื้นที่ กรอบภาพของ
วัตถุ/ตัวละครเมื่อถูกบันทึกภาพต่างเวลาต่างลาดับ พูดให้เข้าใจง่ายคือเมื่อวัตถุ/ตัวละครจานวนกี่
มากน้อยเท่าไรก็ตามหันหน้าเข้าหากัน/หันหลังให้กนั กล้องบันทึกภาพจะต้องอยูด่ า้ นเดิมเสมอ อย่า
ข้ามไปด้านตรงกันข้าม ถ้าลากเส้นตรงผ่าครึ่ งลงไปบนวัตถุ/ตัวละครทั้งสองฝ่ ายก็จะเห็นว่ามันแบ่ง
วัต ถุ /ตัว ละครเป็ นสองฟาก เส้ น ที่ ล ากนั้ นเรี ย กว่ าเส้ น ระนาบ 180˚ หรื อ เส้ น จิ น ตนาการ (the
imaginary line) ถ้าไม่รักษากฎของสถานการณ์ น้ ี เมื่อน าภาพเข้าสู่ กระบวนการตัด-ต่อ ภาพที่ ถูก
บัน ทึ ก จะขัด กับ ความจริ งของทิ ศ ทางการมองของตัว ละคร/ทิ ศ ทางการหั น ของวัต ถุ แต่ ที น้ ี ถ้า
บันทึกภาพวัตถุ/ตัวละครที่ดา้ นเดิมทุกทีมนั ก็น่าเบื่อ ดังนั้น เมื่อมีกฎก็แปลว่ากฎมีไว้ให้แหก วิธีขา้ ม
เส้นจินตนาการ โดยไม่วา่ วัตถุ/ตัวละครจะมีจานวนเท่าไร หรื อไม่ได้เผชิญหน้ากันก็ตาม คือ
ก.) กล้องต้องบันทึกวัตถุ/ตัวละครตามแนวเส้นก่อน แล้วจึงข้ามเส้นได้ เช่น ซีนที่มีการขับ
รถ กล้องต้องบันทึกมุมมองของคนขับก่อน แล้วจึงข้ามไปอยูฝ่ ั่งตรงข้ามเส้นได้หรื อจะข้ามมาอยูฝ่ ั่ง
เดิมก็ตามใจ หรื อซีนที่มีการข้ามสะพาน กล้องต้องบันทึกภาพที่เส้นจินตนาการจากด้านล่าง/ข้างบน
ขณะที่รถแล่นผ่าน แล้วจึงข้ามไปอยูฝ่ ั่งตรงข้ามเส้นได้หรื อจะข้ามมาอยูฝ่ ั่งเดิมก็ได้
ข.) ข้ามเส้นได้ขณะที่กล้องกาลังเดิน เพราะตาของผูช้ มจะเคลื่อนที่เหมือนเป็ นเลนส์ของ
กล้อง อันที่จริ งผูช้ มก็คือตัวกล้องนั่นเอง เราเห็ นตัวอย่างกรณี น้ ี ในหนังฮ่องกงหนังเกาหลีบ่อยที่
กล้องวนรอบวัตถุ/ตัวละคร เพื่อสื่ อถึงอาการสับสน ช็อค คับข้องใจ เผชิ ญหน้า แต่ตอ้ งระวัง เมื่อ
กล้องหยุดเคลื่อนที่ กล้องต้องรักษากฎตามหลักการเดิมคืออยูฝ่ ั่งไหนก็ตอ้ งอยูฝ่ ั่งนั้น
ค.) เส้นจินตนาการข้ามกล้องซะเอง ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าเส้นจินตนาการเป็ นเหมือนเชือก
ผูกโยงวัตถุ/ตัวละครทั้งสองฝ่ ายไว้ดว้ ยกัน เมื่อวัตถุ/ตัวละครเคลื่อนที่ เส้นนี้จะเคลื่อนที่ตามวัตถุ/ตัว
ละคร เช่ น ตัวละครนั่งที่โต๊ะอาหารหันหน้าเข้าหากัน ตัวละครคนหนึ่ งยืนขึ้นและเดิ น พ้นกรอบ
ภาพออกไป เส้นจินตนาการก็ขา้ มกล้องตามไปด้วย ฉะนั้น ถ้าไม่ใช้วิธีแหกกฎตามข้อ ก. และข้อ ข.
ช็อตต่อมาที่บนั ทึกตัวละครต้องถ่ายจากตาแหน่ งใหม่ที่ตวั ละครอยู่ กฎ 180˚ นี้ คนทาหนังต้องตรา
ไว้ในใจว่า มีไว้เพื่อเป็ นตัวกาหนดให้ตดั สิ นใจจะวางกล้องไว้ที่ไหน เมื่อบันทึกภาพช็อตต่อไป ทั้งนี้
เพื่อไม่ให้ผชู ้ มสับสนเกี่ยวกับทิศทางสายตา

