บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีการสื่ อสาร
การสื่ อสาร (Communication ) คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บุ คคลต่ อบุ คคลหรื อ บุ คคลต่ อกลุ่ ม โดยใช้สัญลัก ษณ์ สัญญาณ หรื อพฤติ ก รรมที่ มีความเข้าใจ
ตรงกันโดยมีองค์ประกอบดังนี้

รู ปที่ 2.1 ช่องทางการสื่ อสารทฤษฏีของเบอร์โล (Berlo)

ผูส้ ่ ง (Source) ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความชานาญในการสื่ อสาร มีความเข้าใจในการเข้ารหัส มี
ทัศนคติที่ดีต่อผูร้ ั บสาร มีความรู ้ อย่างดี ในเรื่ องที่ตอ้ งการจะส่ งสาร มีความสามารถในการปรั บ
ระดับการสื่ อสารให้เหมาะสมกับผูร้ ับสาร
ข้อมูลข่าวสาร (Message) เกี่ยวข้องทางด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่ งข่าวสารนั้น
สื่ อหรื อช่องทางในการส่ ง (Channel) คือการส่ งข่าวสารให้กบั ผูร้ ับสาร ผ่านช่องทางต่างๆ
การดู การฟัง การสัมผัส การลิ้มรส หรื อการได้กลิ่น
ช่องทางการสื่ อสาร จะเลือกช่องทางออนไลน์ หรื อทาง Social Network เพราะเป็ นช่องทาง
ที่สามารถส่ งต่อได้รวดเร็ วที่สุด และยังสามารถกระจายไปยังคนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ วอีกด้วย
ผูร้ ับ (Receiver) ต้องเป็ นผูม้ ีทกั ษะความชานาญในการสื่ อสาร และมีความสามารถในการ
ถอดรหัส มีความรู ้ และพื้นฐานวัฒนธรรมเหมือนหรื อใกล้เคียงกับผูร้ ั บสารจะทาให้ผูส้ ่ งทาการ
สื่ อสารนั้นได้ผล
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2.2 ทฤษฏีการตัดต่ อ
การตัดต่อ คือการนาไฟล์หลายๆไฟล์มาเรี ยงกัน โดยการคัดเลือกภาพและเสี ยงที่
ต้องการ นามาตกแต่งเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ เช่นเพิ่มสี สัน ข้อความ การเพิ่มหรื อลดความเร็ วในการ
แสดงภาพเคลื่อนไหว ในปั จจุบนั การตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe premier จะได้คุณภาพและความ
รวดเร็ วเนื่องจากมีความสามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษและการตกแต่งต่างๆให้สวยงามขึ้น
การตัดต่อลาดับภาพ หมายถึง การเชื่อมต่อกันระหว่างช็อต 2 ช็อต เพื่อเล่าเรื่ องราว
ต่างๆ ด้วยภาพ ซึ่ งสามารถกระทาได้ท้ งั ภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว โดยการนาฉากแต่ละฉากมา
เรี ยงกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ด้วยเทคนิควิธีต่างๆ จนกระทัง่ สามารถเล่าเรื่ องราวได้ตามบทที่ได้
เขียนเอาไว้
ดัง นั้น การตัด ต่ อ ที่ ดี ต้อ งท าการเลื อ กช็อ ตและฉากที่ ดี ม าเรี ย งต่ อ กัน โดยต้อ ง
คานึ งถึงความยาวและจังหวะ รวมถึงอารมณ์ ที่ตอ้ งการสื่ อ และที่สาคัญก็คือ ต้องคานึ งถึงความ
เหมาะสมของเรื่ องนั้นๆด้วย
การตัดต่อภาพและเสี ยง หมายถึง กระบวนการนาภาพต่างๆ ที่บนั ทึกไว้มาลาดับ
เป็ นเรื่ องราวโดยอาศัยเครื่ องมือตัดต่อ รวมไปถึงการซ้อนตัวหนังสื อ หรื อการสร้างภาพพิเศษต่างๆ
ตลอดจนการใส่ เสี ยงบรรยาย เสี ยงประกอบ ตามรู ปแบบของรายการนั้นๆ

2.3 ทฤษฎีการถ่ ายภาพและวิดีโอ
มุมกล้อง คือการถ่ายภาพในมุมที่ต่างกัน ยังมีผลต่อความคิดและความรู ้สึกที่จะสื่ อ
ความหมายไปยังผูด้ ูได้
 ภาพระดับสายตา คือการถ่ายภาพในตาแหน่ งที่อยู่กบั ระดับสายตาพอดี กบั ที่เรา
มองเห็น ภาพจะให้ความรู ้สึกเป็ นธรรมดา
 ภาพมุมต่า คือการถ่ายในตาแหน่งที่ต่ากว่าวัตถุ จะทาให้เกิดความรู ้สึกยิง่ ใหญ่กว่า
ความเป็ นจริ ง และมีความสง่า

5
 ภาพมุมสู ง คือการถ่ายในตาแหน่ งที่อยู่สูงกว่าวัตถุ ภาพที่ได้จะให้ความรู ้สึกเล็ก
และต่อยต่า ไม่มีความสาคัญ
2.3.1 รูปแบบการบันทึกเป็ นช็อต
 Extreme Long Shot เป็ นการถ่ายภาพในระยะไกลที่สุด ลักษณะภาพที่ถ่าย
นั้นต้องอยูไ่ กลจากสิ่ งที่ถ่ายมาก ภาพที่ได้น้ นั จะเป็ นภาพมุมกว้าง สามารถ
เห็ นองค์ประกอบได้ท้ งั หมด

ภาพลักษณะนี้ จะเป็ นภาพที่ใช้แนะนา

สถานที่ หรื อสิ่ งที่ตอ้ งเห็นในมุมกว้างมากๆ ความรู ้สึกของภาพจะทาให้ดู
อลังการ
 Long Shot เป็ นภาพถ่ายระยะไกล มีพ้ืนที่ที่มากกว่าตัวละครทาให้ดู
ใกล้ชิ ด กับ ฉากหรื อทัศ นี ย ภาพมากกว่ า ความรู ้ สึ ก ภาพจะก าหนด
โดยประมาณว่าสิ่ งที่ถ่ายจะอยูใ่ นกรอบภาพพอดี
 Medium Long Shot ช็อตที่อยูร่ ะหว่างระยะไกล และระยะ Midium Shot
มักถ่ายเพื่อเปิ ดให้เห็นบุคคล กับวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไป เช่น หมู่คณะ
หลายคน ภาพคนกับพื้นที่ปิด หรื อพื้นที่เปิ ด ซึ่งก็ให้ความหมายของภาพ
ต่างกัน
 Midium Shot เป็ นช็อตที่ได้รับความนิยมที่สุด เพราะเป็ นช็อตที่ใช้ในการ
ดาเนิ นเรื่ อง และการสนทนา ภาพจะออกมาอยู่ใ นระดับสบายตา โดย
ธรรมชาติช็อตแบบนี้จะไม่เน้นอารมณ์ร่วมกับผูช้ มแต่เน้นสาหรับเล่าเรื่ อง
 Close Up เป็ นระยะที่เน้นอารมณ์ความรู ้สึกตัวละครเป็ นหลัก ไม่ว่าจะ
โกรธ เศร้า ดีใจ และใบหน้าของมนุษย์ยงั แสดงอารมณ์ได้หลากหลาย
 Extreme Close Up เป็ นระยะภาพที่เน้นความรู ้สึกในระดับที่สูง เช่น
ถ่ายภาพดวงตาในระยะประชิด หรื ออวัยวะบางอย่างเพื่อแสดงอากัปกิริยา
ที่มีนยั ยะต่างไปจากการแสดงออกอย่าง อื่น
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2.3.2 ระบบวีดีโอ
ระบบวีดีโอมีมีความสาพันธ์กบั การนาไฟล์วีดีโอไปเผยแพร่ ในรู ปแบบ
ต่างๆ ซึ่ งไฟล์วีดีโอนั้นต้องนาไปเปิ ดกับโทรทัศน์หรื อเครื่ องเล่นอื่นๆ ขึ้นอยู่กบั
การกาหนดค่าของระบบวีดีโอในขั้นตอนการตัดต่อด้วย
ระบบ PAL

เป็ นระบบที่มีความคมชัดสู ง แต่การเคลื่อนไหวไม่ค่อย

ราบรื่ น โดยมีอตั ราการแสดงภาพ (Frame Rate) 25 เฟรมต่อวินาที
MPEG เป็ นฟอร์แมตของไฟล์วีดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจาก
ไฟล์มีขนาดเล็ก และมีคุณภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่คมชัดที่สุด ไปถึงอยูใ่ นเกณฑ์ที่
รับได้ โดยมีหลายรู ปแบบ
MPEG – 2 เป็ นไฟล์ที่นิยมใช้ทาดีวีดี โดยไฟล์มีขนาดใหญ่ (แต่ไม่เท่า
AVI) แต่คุณภาพในการแสดงผลมีความคมชัดสูง

2.4 ทฤษฎีการจัดแสง
การจัดแสงในห้องสตูดิโอ การถ่ายภาพในสตูดิโอ ส่ วนใหญ่มกั ใช้ถ่ายบุคคล วัตถุ
สิ่ งของเพื่อการโฆษณา จาเป็ นต้องใช้แสงไฟประดิษฐ์ช่วยให้ความสว่าง การจัดแสงในห้องถ่ายนั้น
อาจใช้ไ ฟดวงเดี ย วหรื อ หลายดวงก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ภ าพได้รั บ แสงเงาสวยงามและตรงตาม
จุดมุ่งหมาย
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รู ปที่ 2.2 การจัดแสงในห้องสตูดิโอ
2.4.1 การใช้ ไฟสองดวง
การใช้ไฟหลักและไฟเพิ่มหรื อไฟลบเงา (Fill-in light) ไฟลบเงานี้จะช่วยเพิ่ม
ความ สว่างให้กบั ส่ วนที่เป็ นเงา ซึ่งเกิดจากไฟหลัก เป็ นการช่วยเพิ่มความสว่างให้กบั
ส่ วนที่ เป็ นเงา ซึ่งเกิดจากไฟหลักเป็ นการช่วยลบเงาดาให้หมดไป โดยทัว่ ๆไปการตั้ง
ไฟหลัก จะตั้งในตาแหน่งเฉี ยงหน้าขวา ทามุม 45 องศา ส่ วนไฟลบเงาตั้งในตาแหน่ง
เฉี ยงหน้า ซ้ายความสว่างของไฟลบเงาควรน้อยกว่าไฟหลักในอัตราส่ วน 1:2 การลด
ความสว่ า ง ของไฟลบเงาอาจท าได้โ ดยการลดแสงที่ ห ลอด การเลื่ อ นต าแหน่ ง
หลอดไฟให้ห่างจาก แบบ การใช้ผา้ ขาว หรื อกระดาษแก้วหุ ้ม เพื่อกรองแสงหรื อให้
แสงสะท้อนจากแผ่น สะท้อนแสง (Reflector) ก่อนก็ได้
2.4.2 การใช้ ไฟสามดวง
การใช้ไฟหลักไฟลบเงา และไฟส่ องหลัง (Back light หรื อ Accent light)
สาหรั บไฟ ส่ องหลัง จะวางอยู่ในตาแหน่ งด้านหลังของวัตถุ ตั้งให้สูงเล็กน้อยบี บ
ลาแสงให้เป็ นจุด ส่ องตรงไปด้านหลังของวัตถุจะช่ วยเน้นรู ปทรงของวัตถุให้เห็ น
ชัดเจนมากขึ้น
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2.4.3 การใช้ ไฟสี่ ดวง
การใช้ไฟหลัก ไฟลบเงา ไฟส่ องหลัง และไฟส่ องผม (Hair light) ในกรณี ที่
ถ่ายภาพบุคคล อาจใช้ไฟเพื่อเน้นเส้นผมให้มีประกายสวยแวววายขึ้น ไฟส่ องผมจะตั้ง
ในตาแหน่งเฉียงหลัง ตั้งให้สูงบีบลาแสงส่ องไปยังเส้นผมของแบบ
2.4.4 การใช้ ไฟห้ าดวง
การใช้ไฟหลัก ไฟลบเงา ไฟส่ องหลัง ไฟส่ องผม และไฟส่ องฉากหลัง
(Background light) สาหรับไฟส่ องฉากหลังจะช่วยให้เกิดความสว่างที่บริ เวณส่ วนหลัง
ของภาพ ทาให้เห็นส่ วนประกอบต่างๆ ของฉากหลังได้ชดั เจนยิ่งขึ้น และยังเป็ นการ
แยกวัตถุที่ถ่ายออกจากฉากหลังทาให้เห็นวัตถุอย่างชัดเจน

