บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานที่ได้รับมอบหมายให้ทาในระหว่างการฝึ กงานที่ บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคทจากัด ช่องสยาม
สปอร์ ต ฟุ ต บอลตั้ง แต่ ว นั ที่ เริ่ ม ฝึ กงานตั้ง แต่ ในระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคม ถึ ง เดื อ น สิ ง หาคม 2560
โดยปฏิบตั ิงานเป็ นประจาวันทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. จากการที่ได้เข้ามาฝึ กงานที่ฝ่าย
ช่างภาพ (Photographer) ในฐานะผูช้ ่วยช่างภาพ ได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมาย นอกเหนื อจากการเรี ยนรู ้
ในห้องเรี ยน โดยงานที่ผศู ้ ึกษาได้รับมอบหมายมีดงั นี้
1.แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคการถ่ ายภาพวิดีโอ
มุมกล้ อง
การถ่ายภาพในมุมที่ต่างกัน ยังมีผลต่อความคิดความรู ้สึกที่จะสื่ อความหมายไปยังผูด้ ูได้ เราอาจแบ่งมุม
กล้องได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1.ภาพระดับสายตา คือ การถ่ายภาพในตาแหน่งที่อยูใ่ นระดับสายตาปรกติที่เรามองเห็น ขนานกับพื้นดิน
ภาพที่จะได้จะให้ความรู้สึกเป็ นปรกติธรรมดา
2.ภาพมุมต่าการถ่ายภาพในมุมต่า คือ การถ่ายในต่าแหน่งที่ต่ากว่าวัตถุ จะให้ความรู ้สึกถึงความสู งใหญ่
ยิง่ ใหญ่กว่าความเป็ นจริ ง แสดงถึงความสง่า
3.การถ่ายภาพมุมสู ง คือ การตั้งกล้องถ่ายในต่าแหน่งที่สูงกว่าวัตถุ ภาพที่ได้จะให้ความรู้สึกถึงความเล็ก
ความต้อยต่า ไม่มีความสาคัญ
เทคนิคการซู มและการโฟกัส
1.ในขณะที่ซูมไม่ควรเดินหรื อเคลื่อนไหว เพราะจะทาให้วดี ีโอที่ได้มีโอกาสสั่นไหวสู ง
2.หากต้องการเคลื่อนที่ดว้ ยขณะซูม ขอแนะนาให้ดึงซูมออกมาให้สุดก่อน แล้วค่อยกดปุ่ มบันทึก จากนั้นให้
เดินเข้าไปแทนการซูมเลนส์
3.อย่าสนุกกับการซูมจนมากเกินไป เพราะส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่เพิ่มเริ่ มเล่นกล้องมักจะชอบดึงซูมเข้า/ออก ทาให้
ภาพที่ได้น่ามึนหัว เหมือนกาลังกระแทรกกาแพงโป๊ กๆที่จริ งแล้วการซูมจะทาเมื่อต้องการดูรายละเอียดของ
เหตุการณ์ เพื่อบ่งบอกเรื่ องราว หรื อซูมออกเพื่อแสดงภาพรวมของเหตุการณ์น้ นั ๆ พูดง่ายๆ จะซูมก็ควรมี
เหตุมีผลมีเรื่ องราวที่จะเล่าจากการซูมจริ ง
4.ควรหยุดซูมเสี ยก่อนค่อยเคลื่อนไหวกล้อง หรื อซูมก่อนบันทึกภาพ จุดนี้จะช่วยให้วีดีโอที่ได้น่าสนใจมาก
ขึ้น เช่น การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ในท้องทะเล อาจจะตั้งกล้องซูมเข้าไปที่เรื อจากนั้นกดปุ่ มบันทึก แล้วค่อยๆซู
มออกมาให้เห็นท้องทะเล
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การแพนกล้อง
การแพนกล้องที่ดีตอ้ งมีจงั หวะที่จะแพน คือต้องมีจุดเริ่ มและจุดสิ้ นสุ ดของการแพน จุดนี้เองคนที่อยู่
เบื้องหลังคอยตัดต่อภาพทั้งหลายมันเป็ นเรื่ องยุง่ ยากที่จะตัดต่อภาพ โดยมีภาพทีแกว่งไปแกว่งมา หรื อวูบ
วามไปมา เมื่อนามาร้อยใส่ ภาพนิ่งๆจะรู ้สึกได้เลยว่าไม่เข้ากัน พลอยทาให้ดูไม่รู้เรื่ องเข้าไปใหญ่ ไม่นิ่มนวล
สมจริ ง บางครั้งรู ้สึกว่าโดดไปโดดมา หากจะให้ตดั ต่อได้สะดวกและภาพสมบูรณ์ การแพนจะต้องมีจุดเริ่ ม
คือเริ่ มจากถือกล้องให้นิ่งเสี ยก่อน จากนั้นกดปุ่ มบันทึกภาพแล้วค่อยแพน และจุดจบ คือนิ่งทิ้งท้ายตอนจบ
อีกเล็กน้อย เพื่อบอกคนดูให้เตรี ยมพร้อมและพักสายตาระหว่างชมภาพ
การบันทึกเป็ นช็อต
“ช็อต” คือการเริ่ มบันทึก เพื่อเริ่ มเทปเดินและเริ่ มบันทึกลงม้วนเทป จนกระทัง่ กดปุ่ ม Rec อีกครั้ง เพื่อเลิก
การบันทึก แบบนี้เค้าเรี ยกว่า 1 ช็อต การถ่ายเป็ นช็อคไม่ควรปล่อยให้ช็อตไม่ควรปล่อยให้ช็อตนั้นยืดยาวไป
นัก คือไม่ควรเกิน 5 วินาทีต่อ 1 ช็อต
วิธีการบันทึกเป็ นช็อต
การถ่ายเป็ นช็อตนี้ จะต้องเลือกมุม เลือกระยะที่จะถ่ายก่อน เลือกว่าจะถ่ายแบบไหนที่จะได้องค์ประกอบ
ครบถ้วน ยกกล้องขึ้นส่ อง จัดองค์ประกอบ แล้วถือให้นิ่ง กดบันทึก นับ 1-2-3-4-5 แล้วกดหยุด ในระหว่าง
กดบันทึกห้ามสั่น ห้ามไหวเด็ดขาด วิธีการไม่ยากนัก โดยให้รอจังหวะ หลักการง่ายๆคือนิ่งๆเข้าไว้ และไม่
จาเป็ นต้องถ่ายทั้งหมดหรื อถ่ายยืดยาว เลือกแค่เป็ นช็อตสาคัญก็พอ
รู ปแบบการบันทึกเป็ นช็ อต
Shot ในความหมายของระยะการถ่ายทาภาพยนตร์ อาจแบ่งจากลักษณะที่ใช้ในการถ่ายทาได้ดงั นี้
1. ELS หรื อ Extreme Long Shot เป็ นการถ่ายภาพระยะไกลที่สุด เช่นเห็นเมืองทั้งเมือง ผืนป่ าทั้งป่ า หรื อ
ทะเลทรายกว้างสุ ดลูกหูลูกตา ซึ่งเป็ นช็อตที่มกั พบมากในหนังประเภท Epic หรื อหนังมหากาพย์ที่เล่า
เรื่ องราวใหญ่โต จึงมีฉากที่แสดงความอลังการ อย่างไรก็ตามในหนังเพื่อศิลปะหลายเรื่ องการถ่ายภาพใน
ระยะนี้ก็ใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นๆ เช่น ความไม่แน่นอน น่าสงสัย ความโดดเดี่ยว เปลี่ยวเหงา เช่นหนังของ
มิเกลแองเจโล่ แอนโทนิโอนี่
2. LS หรื อ Long Shot เป็ นการถ่ายภาพระยะไกล พื้นที่ที่มากกว่าตัวละครทาให้เราใกล้ชิดกับฉากหรื อ
ทัศนียภาพมากกว่าความ รู้สึก ผลดังกล่าวทาให้ช็อตนี้มกั ใช้ในหนังเพื่อแสดงบรรยากาศเย็นชา หรื อ
ธรรมชาติที่ดูมีอิทธิพลเหนือผูค้ น ในกรณี ที่ใช้ถ่ายทาสถานที่เพื่อแนะนาเรื่ องว่าเป็ นฉากใด ซึ่งมักเป็ นฉาก
เปิ ด งานทางด้านภาพยนตร์ มกั จะถ่ายฉากประเภทนี้เก็บไว้เพื่อความจาเป็ นในการเล่า เรื่ อง มักเรี ยกว่า
Established Shot
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3. MLS หรื อ Medium Long Shot ช็อตที่อยูร่ ะหว่างระยะไกล และระยะ MS มักถ่ายเพื่อเปิ ดให้เห็นบุคคล
กับวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไป เช่น หมู่คณะหลายคน, ภาพคนกับพื้นที่ปิด หรื อพื้นที่เปิ ด ซึ่ งก็ให้ความหมาย
ของภาพต่างกัน
4. MS หรื อ Medium Shot เป็ นช็อตที่ได้รับความนิยมที่สุด เพราะใช้ในการดาเนินเรื่ อง และสนทนา ภาพ
ออกมาอยูใ่ นระดับที่สบายตา โดยธรรมชาติของช็อตแบบนี้ไม่เน้นอารมณ์ร่วมกับผูช้ ม แต่เน้นให้เพื่อใช้สา
หรับเล่าเรื่ อง ฉากการสนทนา บ้างก็เรี ยกว่า Two Shot คือเป็ นช็อตที่ถ่ายให้เห็นคนสองคนทั้งตัว ไปจน
ระดับลาตัวถึงหัว
5. MCU หรื อ Medium Close Up กึ่งกลางระหว่าง MS กับ Close Up เป็ นอีกหนึ่งช็อตที่เรามักเห็นบ่อยๆ ใน
การถ่ายทาภาพยนตร์ สาหรับผูช้ มวงกว้าง
6. CU หรื อ Close Up ระยะใกล้ เป็ นระยะที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกตัวละครเป็ นหลัก ไม่วา่ จะโกรธ เศร้า ดีใจ
และใบหน้าของมนุษย์ยงั แสดงอารมณ์ได้หลากหลาย ช็อตนี้ ตวั อย่างที่มกั ได้รับการกล่าวถึงบ่อยคือ City
Light ของ ชาร์ลี แชปลิน ตลอดทั้งเรื่ องเราเห็นอารมณ์ขนั ของเขาในระยะไกล หรื อระยะกลางภาพ แต่เมื่อ
ช่วงท้ายต้องการเร้าอารมณ์ตวั ละครหลักได้ถูกจับภาพใบหน้าเป็ นครั้ง แรก มันจึงส่ งผลให้เราคล้อยตามได้
7. ECU หรื อ Extreme Close Up ระยะใกล้มาก เป็ นระยะภาพที่เน้นความรู ้สึกในระดับที่สูงขึ้นกว่า CU เช่น
ถ่ายภาพดวงตาในระยะประชิด หรื ออวัยวะบางอย่างเพื่อแสดงอากัปกิริยาที่มีนยั ยะต่างไปจากการแสดงออก
อย่าง อื่น เพราะการส่ งผลทางภาพที่ให้อารมณ์สุดโต่ง เราจึงมักเห็นช็อตนี้ในหนังสยองขวัญ หนังทดลอง
หรื อหนังทางด้านศิลปะบ่อยกว่าหนังสาหรับผูช้ มทัว่ ไป
แนวคิดการใช้ กล้อง
กล้อง Sony HXR-NX5P เป็ นรุ่ นสาหรับมืออาชี พในตระกูล NXCAM ใช้เซ็นเซอร์ Sony Exmor
CMOS ขนาด 1/3” จานวน 3 ตัว พร้อมด้วยเทคโนโลยี ClearVid ให้ภาพที่มีคุณภาพสู งสุ ดระดับ Full High
Definition มีความไวในการรับแสงสู ง (1.5 lux) และมี Noise ที่ต่ ามาก กล้องตัวนี้ ไม่ใช้เทป เป็ นไฟล์เบส
แคมคอร์ เดอร์ เต็มตัว บันทึกภาพในฟอร์ แมท AVCHD MPEG-4 AVC/H.264 (.MTS) สู งสุ ดที่ 24Mbps ให้
ความละเอียดสู งสุ ดขนาด 1920x1080 รองรับทั้ง 1080/25P, 720/50p และยังสามารถบันทึกภาพในระดับ
Standard Definition ในฟอร์ แมต MPEG-2 (.MPG) ได้อีกด้วย โดยได้ความละเอียดที่ 576/50i และสแกนที่
25p ได้ สามารถทางานกับ สวิทเชอร์ ได้ง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพสู งเพราะให้ช่องสัญญานออกมาทั้งทั้งแบบ
HD-SDI, HDMI, Component และ AV Composite ระบบเสี ยงสองแชนแนล ที่มีมาให้ท้ งั แบบ Linear PCM
audio และ Dolby Digital และที่พิเศษสุ ดคือมีฟังก์ชนั่ GPS ในตัว โดยกล้องจะบันทึกข้อมูล Metadata ลงไป
ในไฟล์วิดีโอ ข้อมูล GPS นี้ สามารถแยกออกมาใช้งานต่างหาก ผ่านทางซอฟท์แวร์ Content Management
Utility ที่มีมาให้ดว้ ย (สามารถทางานร่ วมกับ Google Earth ได้) ทาให้ ระบุวนั เวลาสถานที่ จุดที่ถ่ายในฟุต
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เทจนั้นๆ ได้อย่างแม่นยา มีประโยชน์มากในการค้นหาฟุตเทจ การอ้างอิงสถานที่และเวลาของฟุตเทจนั้นๆ
และการหาพิกดั กลับไปถ่าย จุดเดิม นอกจากนี้ ยงั มี ฟั งก์ชนั่ SMPTE Time Code I/O (สามารถเสริ มการ
อัพเกรดด้วยสวิตช์เลือก 60i/50i) อีกด้วย

