บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “การผลิตรายการแสดงผลงานโดยรวมของเว็บไซต์ ไทย เบ็ด
คลับ” โดยมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ ผา่ นทางเฟชบุค๊ แฟนเพจ โกลคลับของไทยเบ็ตคลับ มุ่งศึกษา
กระบวนการผลิตรายการให้มีความน่ าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเป้ าหมายได้ ในการทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 แนวคิดในการตัดต่อวีดีโอ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคม (Social Media)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับวิดีโอออนไลน์
2.4 แนวคิดในการสร้างผลงานวีดีโอ
2.5 แนวคิดในการใช้ขนาดภาพ มุมกล้อง และเทคนิคการถ่าย
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการตัดต่ อวีดีโอ
เดวิด เลเวลิน กริ ฟฟิ ธ (D.W. Griffith) พบว่าการตัดภาพอย่างเฉื่ อยชาจะให้ความรู ้สึกเงียบ
สงบ และเรี ยบรื่ น ขณะที่การตัดภาพอย่างกะทันหันรวดเร็ วจะสร้างความรู ้สึกตึงเครี ยด เร้าใจ เพิ่ม
ความรู ้สึกรวดเร็ วอีกทั้งเสนอภาพในลักษณะแทนตาตัวละคร ซึ่ งจะเป็ นการเล่าความนึ กคิดความ
สนใจของตัวละครนั้นๆ
การตัดต่อ
การตัดต่อวีดีโอ คือ การนาเสนอภาพหลายภาพมาประกอบกันให้เป็ นเรื่ องราว โดยการนา
รายละเอียดของภาพและเหตุการณ์ที่สาคัญจากม้วนเทปที่ได้บนั ทึกไว้หลายๆม้วนหรื อวีดีโอฟุตเทจ
(VDO Footage) มาทาการเลือกสรรค์ภาพใหม่ เพื่อเรี ยงลาดับให้ได้เนื้อหาตามบท
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การตัดต่อภาพแต่ละครั้งจะทาให้ผชู ้ มถูกกระตุน้ ความรู ้สึกขึ้นครั้งหนึ่ ง แล้วความรู ้สึกนั้น
ค่อยๆ ลดลง จนกระทัง่ มีการตัดภาพใหม่อีกครั้งหนึ่ ง ถ้าความยาวของภาพพอเหมาะอารมณ์ของ
ผูช้ มจะถูกกระตุน้ ตามจังหวะ ถ้าความยาวของภาพมากไปอารมณ์ของผูช้ มจะราบเรี ยบไม่ตื่นเต้นซึ่ง
โครงงานการผลิตรายการพามาเกมส์ มีการใช้รูปแบบการตัดต่อวีดีโออยู่ 3 รู ปแบบ ดังนี้
Split Cut : การตัดต่อให้เสี ยงมาก่อนภาพ ซึ่ งการใช้รูปแบบการตัดต่อนี้ ต้องการ
ให้เสี ยงเพลงประกอบ (Sound Epic) ของวีดีโอมาก่อนภาพ เพื่อสร้างความสงสัยและดึงคน ดูให้เข้า
มารับชมวีดีโอนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของวีดีโอ
Quick Cut : การตัดต่อภาพแบบเร็ วๆ เพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจ ดึงดูดอารมณ์
ของคนดูซ่ ึงสามารถทาให้เกิดความรู ้สึกตื่นเต้น มีชีวิตชีวา เร่ งรี บ เร้าใจ
Jump Cut : การที่มีบางภาพหายไปจากกลาง shot ที่ควรจะเชื่อมระหว่าง shot แรก
กับ shot สุ ดท้าย ทาให้ภาพดู ไ ม่ต่อเนื่ องกันการตัดภาพที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกันมาก บุคคลคน
เดียวกัน ขนาดภาพเท่ากันการตัดภาพที่มีขนาดต่างกันมาก เช่น จากภาพ กว้าง (Long Shot) เป็ น
ภาพปานกลาง (Close Up)
โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษานี้ ได้น าทฤษฏี รูปแบบการตัดต่ อทั้ง 3 รู ปแบบ มาใช้ในการผลิ ต
รายการ “พามาเกมส์” เช่น ช่วงพูดคุย ช่วงเล่นเกม โดยการตัดต่อที่ใช้ส่วนใหญ่คือ Jump Cut เพื่อให้
ผลงานมีความน่าสนใจ ให้ได้ภาพที่ถูกตัดต่อเข้าด้วยกันอย่างกระตุกกระโดด แล้วผูร้ ับชมสนใจการ
เล่าเรื่ อง
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเครื อข่ ายสั งคม (Social Media )
(ผศ.ดร.ภิ เ ษก ชัย นิ รั น ดร์ อ าจารย์ด้า น E-COMMERCE และONLINE MARKETING)
แนวคิ ด รู ปแบบของสัง คมบนโลกอิ น เทอร์ เ น็ ตที่ ค นส่ ว นมากนิ ย มใช้จ ะสามารถแบ่ ง ปั น หรื อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความสนใจในเรื่ องราวต่างๆและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้
สื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นตัวกลางเพื่อติดต่อสื่ อสารและรับรู ้ข่าวสารหรื อกระจ่าย ข่าวสาร ซึ่ง
มีขอ้ ดี คือประหยัดเวลาและสามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่ งปั จจุบนั มีความนิ ยมใช้เพื่อ
โปรโมทผลงานอีกด้วยซึ่งโครงงานการผลิตรายการ “พามาเกมส์” ของเว็บไซต์ ไทยเบ็ตคลับ มีการ
นาวีดีโอผลงานมาเผยแพร่ ในสื่ อสังคม โดยผ่านช่องทางต่างๆขององค์กรอีกด้วย ซึ่ งสื่ อสังคม แบ่ง
ออกได้หลายรู ปแบบ ยกตัวอย่าง
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โครงงานสหกิจศึกษาก็ได้นาแนวคิดรู ปแบบของสังคมบนโลกอินเทอร์ เน็ตมาใช้ในการ
เผยแพร่ รายการโดยใช้ช่องทางเฟชบุค๊ แฟนเพจเป็ นตัวกลางติดต่อสื่ อสาร เผยแพร่ ผลงาน
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับวิดิโอออนไลน์
(ไมเคิ ล จิ ต ติ ว าณิ ช ย์ Head of Marketing Google Thailand)ได้เ ล่ า ว่ า ปั จ จุ บ ัน นี้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์มีอิทธิ พลอย่างมาก ทาให้ตอ้ งคิดไตร่ ตรอง คัดเลือกผลงานให้ ออกมาตอบโจทย์ของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยที่จะทาให้ผลงานมีคุณภาพ ต้องทาให้เกิดสิ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.3.1 ทาให้เกิดการพูดถึง
การทาให้เกิดการบอกต่อ การแชร์ เกิดการพูดถึง หรื อกลายเป็ นกระแสโดยวีดีโอ จะไม่มี
ความน่าเบื่อและมีความน่าสนใจ สอดแทรกเนื้ อหาที่จะสื่ อออกมาพร้อมๆกับความ บันเทิงหรื อทา
ให้เกิดความเพลิดเพลินในขณะที่รับชม
2.3.2 ทาให้ง่ายที่สุด
การทาวีดีโอออกมาให้เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน เพื่อให้ผูท้ ี่ได้ชมทราบถึงเนื้ อหาที่เรา จะสื่ อ
และความยาวของวีดีโอไม่เกิ น 3 นาที แต่หากมี เนื้ อหาเยอะ จะต้องเดิ นดาเนิ นเรื่ อง ให้มีความ
น่าสนใจตลอดเวลาเพื่อตรึ งผูช้ มให้ดูจนจบ
2.3.3 เน้นหรื อโฟกัสแค่เรื่ องเดียว
ให้เนื้อหามีความชัดเจน ความชัดเจนเป็ นอีกจุดที่สาคัญ เพราะหากผูช้ มไม่เข้าใจถึงสิ่ งที่เรา
ต้องการจะสื่ อก็ เท่ากับว่าวีดีโอของเราล้มเหลว ซึ่ งวิธีการแก้ไขนั้น คือ ควรจะเน้นให้เห็นชัดเจน
เฉพาะเรื่ องที่ สาคัญๆเท่านั้น โฟกัสให้เข้าใจได้ชัด เจนว่าต้องการสื่ อถึ งอะไร เพื่ออะไรให้ตรง
ประเด็นที่สุด
2.3.4 น่าติดตาม
อรรถรสในการรับชม จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องทาให้ผชู ้ มรู ้สึกสนุก โดยมีการเล่าเรื่ องแบบ
ไม่น่าเบื่อ ทาให้ผชู ้ มอยากติดตามต่อไปจนจบ
โครงงานสหกิจศึกษาได้นาแนวคิดเกี่ยวกับวิดีโอ ออนไลน์มาใช้ในการผลิตรายการ “พามา
เกมส์” เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบของแนวคิด ทั้ง 4 หัวข้อ จึงนามาประยุกต์ให้แต่ละตอนมีส่วน
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เกี่ยวข้องกับขององค์ประกอบต่างๆ จึงนาแนวคิดเกี่ยวกับวิดีโอออนไลน์ มาใช้ในโครงงานสหกิจ
ศึกษาครั้งนี้เพื่อ ให้ออกมาตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็ นปัจจัยที่จะทาให้ผลงานมีคุณภาพ
2.4 แนวคิดในการสร้ างผลงานวีดีโอ
ก่อนที่ลงมือสร้างผลงานวิดีโอสักเรื่ องจะต้องผ่านกระบวนการคิดวางแผนมาอย่างรอบ
ครอบ ไม่ใช่ไปถ่ายวิดีโอแล้วก็นามาตัดต่อเลยโดยไม่มีการคิดให้ดีก่อนที่จะถ่ายทา เพราะปั ญหาที่
มักเกิ ดขึ้นเสมอก็คือการที่ไม่ได้ภาพตามที่ตอ้ งการ เนื้ อหาที่ถ่ายมาไม่สอดคล้องกับสิ่ งที่ตอ้ งการ
นาเสนอ ในที่น้ ีขอแนะนาแนวคิดในการทางานวิดีโออย่างมีประสิ ทธิภาพ ตรงตามความต้องการจะ
ไม่ตอ้ งมาเสี ยเวลาแก้ไข้ภายหลัง โดยมีลาดับแนวคิดของงานสร้างวิดีโอเบื้องต้น ดังนี้
2.4.1 คิดโครงสร้างรายการ
สิ่ งแรกที่ เ ราควรเรี ยนรู ้ ก่อนสร้ างงานวิดีโอ ก็คือ การเขี ย นโครงสร้ างรายการ คื อ การ
จิ น ตนาการฉากต่ า งๆก่ อ นที่ จ ะถ่ า ยท าจริ ง ไม่ ถึ ง กับ ต้อ งวาดภาพประกอบก็ ไ ด้ เพี ย งเขี ย น
วัตถุประสงค์ของงานให้ชดั เจนว่าต้องการสื่ ออะไรหรื องานประเภทไหน
2.4.2 เตรี ยมองค์ประกอบต่างๆที่ตอ้ งใช้
ในการทางานวิดีโอจะต้องเตรี ยมองค์ประกอบและอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็ น
ไฟล์วิดีโอ,ไฟล์ภาพนิ่ง ,ไฟล์เสี ยง หรื อไฟล์ซาวด์แทร็ คต่างๆ
2.4.3 ตัดต่องานวิดีโอ
การตัดต่อคือ องค์ประกอบต่างๆ ที่เตรี ยมไว้มาตัดต่อเป็ นงานวิดีโอ งานวิดีโอจะออกมาดี
น่าสนใจเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การตัดต่อเป็ นสาคัญ
2.4.4 ใส่ เอฟเฟก/ตัดต่อใส่ เสี ยง
ในขั้นตอนการตัดต่อ เราจะต้องตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิ คพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
เล่นสี การใส่ ขอ้ ความ หรื อเสี ยงดนตรี ซ่ ึงจะช่วยให้งานของเรามีสีสนั และน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
2.4.5 แปลงวิดีโอเพื่อนาไปใช้งานจริ ง
ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการท างานวิดีโอที่เราได้ทาเรี ยบร้อยแล้วนั้น
ไปใช้งาน และนาผลงานไปเผยแพร่ หรื อนาไปใช้งานได้ทนั ที
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2.5 แนวคิดในการใช้ ขนาดภาพมุมกล้องและเทคนิคการถ่ าย
2.5.1 ขนาดภาพ
เดวิด เลเวลิน กริ ฟฟิ ธ (D.W. Griffith) เขาได้คน้ พบว่าการจัดองค์ประกอบของภาพในแต่
ละเฟรมโดยคานึ งถึงขนาดของภาพตามบทบาทของผู ้แสดงจะมีผลต่ออารมณ์ความรู ้สึกของผูด้ ู
มากกว่าการบันทึกภาพในลักษณะเดียวกับการแสดงละครบนเวที คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้นาแนวคิดนี้มา
ประยุกค์ใช้กบั รายการ “พามาเกมส์”
1. ภาพไกล Long Shot หรื อ LS
ขนาดภาพแบบนี้ ไม่สามารถกาหนดระยะห่ างระหว่างกล้องกับสิ่ งที่ถ่ายได้ แต่จะกาหนด
โดยประมาณว่าสิ่ งที่ถ่ายจะอยูใ่ นกรอบภาพ (Frame) พอดี ถ้าเป็ นคน ศีรษะจะพอดีกบั กรอบภาพ
ด้านบน ส่ วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกบั เท้า ซึ่ งสามารถเห็นบุคลิกอากัปกิริยาการแสดง การ
เคลื่อนไหว ตาแหน่ งที่อยู่ในการแสดงหรื อในฉาก ด้วยเหตุน้ ี จึงสามารถใช้เป็ นภาพแนะนาตัว
ละคร หรื อเริ่ มฉากใหม่ได้ บางครั้งอาจใช้เป็ นภาพในฉากเริ่ มเรื่ องได้เช่นเดียวกันกับภาพขนาดไกล
มาก และบางครั้ งภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า เอสทาบริ ชชิ้ ง ช็อต (Establishing
Shot) ส่ วนองค์ประกอบรอบข้างผูช้ มจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างภาพไกล “Long Shot” จากภาพยนตร์ รวมพันธุ์นกั สูพ้ ิทกั ษ์จกั รวาล (Guardians of
the Galaxy)
2. ภาพปานกลาง Medium Shot หรื อ MS
ขนาดภาพลักษณะนี้ ถา้ เป็ นภาพบุคคล ผูช้ มจะได้เห็นตั้งแต่เอวของนักแสดงขั้นไปจนถึง
ศีรษะ ขนาดภาพแบบนี้ ผูช้ ม สามารถเห็ นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของฉาก
หลังพอสมควร ซึ่งพอที่จะเข้าใจเรื่ องราวต่างๆได้ จึงถือได้ว่าเป็ นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่ อง
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ได้ดีขนาดภาพปานกลาง เป็ นขนาดภาพที่นิย มใช้มากที่สุด เพราะใช้เป็ นภาพเชื่ อมต่อ กล่าวคือ
การเปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็ น ภาพไกลหรื อจากภาพใกล้มาเป็ นภาพไกลก็ตาม จะต้อง
เปลี่ ย นมาเป็ นภาพขนาดปานกลางเสี ย ก่ อ น ทั้ง นี้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ข ดั ต่ อ อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ของผูช้ ม
เนื่ องจากภาพจะกระโดดนอกจากนี้ ภาพขนาดปานกลางยังนิ ยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉาก
เดียวกัน หรื อที่เรี ยกกันว่า ภาพ Two Shot ซึ่ งนิ ยมใช้กนั มาก ความรู ้สึกของผูช้ ม เนื่ องจากภาพจะ
กระโดดนอกจากนี้ ภาพขนาดปานกลางยังนิ ยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน หรื อที่เรี ยก
กันว่า ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใช้กนั มาก

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างภาพปานกลาง “Medium Shot” จากภาพยนตร์ หมีไม่แอ๊บ แสบได้อีก (TED)
3. ภาพใกล้ Close-Up หรื อ CU
ภาพใกล้ ผูช้ มจะมองเห็นนักแสดงตั้งแต่ไหล่ข้ ึนไป เป็ นขนาดภาพที่ผชู ้ มสามารถเข้าถึง
อารมณ์ของนักแสดงได้มากที่สุด เพราะการใช้ภาพขนาดใกล้ถ่ายบริ เวณใบหน้าของนักแสดงจะสา
มารถ่ายถอดรายละเอียด เกี่ ยวกับอารมณ์ความรู ้สึกที่อยู่ภายในของนักแสดงได้อย่างชัดเจนมาก
นอกจากนี้ยงั จะทาให้ผชู ้ มได้รู้สึกใกล้ชิดกับสิ่ งที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้เพื่อทาให้เข้าใจถึงรายละเอียดของ
วัตถุต่างๆ ตามเนื้อหาที่กาลังนาเสนอ และ ภาพขนาดใกล้น้ ียงั สามารถบังคับให้ผชู ้ มสนใจในวัตถุที่
กล้องกาลังถ่าย หรื อสิ่ งที่กาลังนาเสนอ

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างภาพใกล้ “Close Up” พยัคฆ์ร้าย ศูนย์ ศูนย์ ก๊าก..สายลับกลับมาป่ วน (Johnny
English Reborn)

8
4. มุมกล้องระดับสายตานก Bird's eye view
เป็ นการตั้งกล้องในระดับเหนื อศีรษะหรื อเหนื อวัตถุที่ถ่าย ภาพที่ถูกบันทึกจะเหมือนกับ
ภาพที่นกมองลงมาด้านล่าง เมื่อผูช้ มเห็น ภาพแบบนี้ จะทาให้ดูเหมือนกาลังเฝ้ามองเหตุการณ์จาก
ด้านบน มุมกล้องในลักษณะนี้ จะทาให้ผูช้ มรู ้สึกเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ เวิ้งว้าง ไร้อานาจ ตกอยู่ในภาวะคับขัน ไม่มีทางรอด เพราะตามหลักความเป็ นจริ งแล้ว
มนุษย์เราจะเคยชินกับการยืน นัง่ นอน เดิน หรื อใช้ชีวิตส่ วนใหญ่บนพื้นโลกมากกว่าที่จะเดินเหิ นยู่
บนที่สูง และด้วยความที่มุมภาพในระดับนี้ ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดในฉากได้เพราะเป็ น
ภาพที่มองตรงลงมา จึงทาให้ภาพรู ้สึกลึกลับ น่ ากลัว เหมาะกับเรื่ องราวที่ยงั ไม่อยากเปิ ดเผยตัว
ละครหรื อเป็ นภาพยนตร์สยองขวัญเทคนิคการถ่าย

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างมุมกล้องระดับสายตานก “Bird's eye view” วันหยุดสุดป่ วนของนายเฟอร์ริส
(ferris bueller's day off)
2.5.3 เทคนิคการถ่าย
การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทางานของกล้องนั้น นับได้ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ ง
ของกล้องไปพร้อมกับการบันทึกภาพซึ่ งจะมีผลทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภาพ รู ปแบบ
และเนื้ อหาของการนาเสนอภาพไปด้วย การเคลื่อนไหวกล้องจะเป็ นส่ วนที่ช่วยส่ งเสริ มเรื่ องราว
ของภาพ และทาให้ผชู ้ มเกิดความรู ้สึกร่ วมที่เป็ นจริ งมากขึ้นกับการนาเสนอภาพในช่วงนั้น
1. แพน (Pan)
เป็ นเทคนิ คการเคลื่อนกล้องจากซ้าย ไป ขวา หรื อ ขวามาซ้ายก็ได้ เราจะ เรี ยกว่า แพน ใช้
ในหลายกรณี มากๆไม่วา่ จะเป็ นบอกเรื่ องราว เชื่อมระหว่างสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง เช่น การ
หันกล้องตามวัตถุ ที่กาลังเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่ง โดยกล้องจะอยูท่ ี่จุดเดิม
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รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างเทคนิคการแพน (Pan) จากเว็บไซต์ intelligentcameras.blogspot.com
2. ทิล (Tilt)
จะคล้ายกับ Pan แต่เปลี่ยนเป็ น จาก บนลงล่าง เรี ยกว่า Tilt down หรื อ ล่างขึ้นบน เรี ยกว่า
Tilt up ก็ได้ คือว่า การที่ กล้องจะอยูก่ บั ที่ แล้วใช้วิธีการเงยกล้องหรื อก้มกล้องตามวัตถุหรื อ Tilt ไป
หาวัตถุก็ได้ เช่น การ Tilt จากท้องฟ้า ลงมา หาบ้าน การถ่ายแบบนี้ ในภาพยนตร์ ส่วนมากจะใช้ใน
การเปิ ดเรื่ อง ส่ วนการ Tilt จากล้างขึ้นบน เช่น การถ่ายคู่พระนาง กาลังกอดกัน แล้วกล้อง Tilt ขึ้น
ไปหาท้องฟ้า แล้วมีตวั หนังสื อปรากฏ ว่า จบบริ บูรณ์ แบบนี้จะเป็ นถ่ายบอกว่าจบแล้ว เป็ นต้น

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างเทคนิคการทิล (Tilt) จากเว็บ intelligentcameras.blogspot.com
3. แทรค (Tracking)
หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า การทรัก (Truck) ก็ได้ การแทรคเป็ นการเคลื่อนกล้องจากตาแหน่ ง
หนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่ง ใช้ในการติดตามผูแ้ สดงหรื อสารวจตรวจตราพื้นที่ เป็ นการเคลื่อนไหว
ติดตามตัวละคร หรื อวัตถุที่เคลื่อนที่ การแทรคจะไม่เหมือนการแพน การแทรค กล้องจะเคลื่อนที่
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ตามวัตถุไปด้วย เช่น การตั้งกล้องอยูบ่ นรถยนต์ และถ่ายคนกาลังปั่นจักรยาน การแทรคแบบนี้จะทา
เป็ นแบบการขนานด้านข้าง แล้วเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กันกับวัตถุ ไปพร้อมๆ กันเป็ นต้น

รู ปที่ 2.7 ตัวอย่างเทคนิคการแทรค (Tracking) จากเว็บไซต์ intelligentcameras.blogspot.com
4. ดอลลี่ (Dolly)
การดอลลี่ (Dolly) คือ การเคลื่อนกล้องเข้าหาผูแ้ สดงหรื อออกจากผูแ้ สดง เรี ยกว่า Dolly in
และ dolly out แต่ในปั จจุบนั ความหมายระหว่าง dolly กับ track นั้นใช้ปะปนกัน ดังเช่นผูก้ ากับบาง
คนเรี ยกการเคลื่อนกล้อง

รู ปที่ 2.8 ตัวอย่างเทคนิคการดอลลี่ (Dolly) จากเว็บไซต์ http://gaddisvisuals.com
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5.การถือกล้องถ่าย (Handheld Camera)
การถือกล้องถ่ายภาพ เป็ นการเคลื่อนที่กล้องที่ทาให้ภาพไหวอยู่ตลอดเวลา ลักษณะเป็ น
การถ่าย ภาพที่ไม่เป็ นแบบแผนเหมือนการเคลื่อนกล้อง แบบอื่น ๆ ซึ่ งให้ความรู ้สึกว่าคนดูอยู่ ณ ที่
นั้น หรื อมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์น้ นั โดยใช้กล้องถ่ายทอดความสับสนอลหม่าน ฉุ กเฉิ น รวดเร็ ว
ของแอ็คชั่น แต่ อย่างไรก็ตาม การถื อกล้อ งถ่ ายภาพหากใช้ไ ม่ ถูก กาลเทศะ อาจเป็ นตัว ทาลาย
ภาพยนตร์ได้

รู ปที่ 2.9 จากเว็บไซต์ www.hdvideopro.com

โครงงานสหกิจศึกษาได้นาเทคนิ คการถ่าย มาใช้ในการผลิตรายการ “พามาเกมส์” เพื่อให้
ผลงาน มีความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่ายกับกลุ่มเป้าหมายจัดองค์ประกอบของภาพในแต่ละเฟรม
โดยคานึ งถึงขนาดของภาพตามบทบาทของผู ้แสดง มุมกล้องมีความแตกต่างจากรายการวาไรตี้
ทัว่ ไปและเกมส์ ที่นามาประยุกต์ในแต่ละตอนมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับขององค์ประกอบภาพในการ
สื่ อสาร จึงนาเอาเทคนิคการถ่ายทั้ง 5 เทคนิคมาใช้ในโครงงานสหกิจศึกษาครั้งนี้

