Digital Movie Production

บทที่ 4
อุปกรณการผลิตภาพยนตร
สิ่งจําเปนในกการถายภาพ หรือการถายภาพวีดิทัศน ตองมีเครื่องมือหลัก 2 อยาง คือ กลอง กับ
ไฟสอง แตงานสรางภาพยนตร มีปจจัยดาน “อารมณ” และ “ศิลปะการแสดง” เพิ่มเขามา จําเปนตองใช
เครื่องมือชวยถายภาพ บันทึกเสียง และอุปกรณสนับสนุนการแสดง เพื่อสรางสุนทรียรสและอรรถรส ใน
การรับชม มากกวาดูคลิปภาพวิดีโอ หรืออัลบัมรูป
การผลิตภาพยนตรดิจิตัล กับการผลิตภาพยนตรฟลม แตกตางกันในเรื่องกลองถายภาพ แตเรื่อง
อื่นๆ เชน การจัดเตรียมงานสราง การกํากับภาพยนตร การอํานวยการสราง การตัดตอลําดับภาพ ยังคง
ใชหลักการเดียวกัน การตัดตดดวยระบบดิจิตัล มีความสะดวกกวา ตอบสนองการสรางเอฟเฟคตางๆ ได
มากกวาฟลมหลายเทา ภาพยนตรที่ถายดวยฟลม ในขั้นตอนตัดตอและทําเอฟเฟคภาพ ตองแปลงภาพ
จากฟลมใหเปนไฟลภาพดิจิตตัล เพื่อนําไปใชกับคอมพิวเตอรเสร็จแลว ก็แปลงกลับไปเปนฟลมอีกครั้ง ซึ่ง
ใชงบลงทุนสูงกวา และใชเวลามากกวา
การสรางภาพยนตรดวยกลองดิจิตัล ไดรับความนิยมสูงขึ้นตามลําดับ เพราะมีเทคโนโลยีของกลอง
และ ซอฟตแวรคอมพิวเตอร มารองรับอยางกวางขวาง และมีราคาถูกลง ผูสรางสามารถใชความรูและ
ทักษะของตนที่มีอยู ใชอุปกรณเครื่องมือที่ล้ําหนาดวยเทคโนโลยีเหลานั้น สรางสรรคผลงานภาพยนตร
ขึ้นมา ใหไดคุณภาพ ไมวาจะเปนภาพยนตรสั้น ภาพยนตรโฆษณา หรือภาพยนตรบันเทิง นอกจากนี้
ชองทางฉายภาพยนตร นอกจากโรงภาพยนตร ก็ยังมีชองทางจากอินเตอรเน็ต และสื่อออนไลน บริษัท
ผูสรางขนาดเล็ก และขนาดกลาง หันมาสรางภาพยนตรระบบดิจิตัลกันมากขึ้น
อุปกรณที่ใชในงานถายทําภาพยนตร แบงออกเปน 5 ประเภท คือ (1) กลองถายภาพ เลนส และ
อุปกรณบันทึกขอมูล (2) อุปกรณประกอบกลองถายภาพ (3) ไฟสอง และอุปกรณจัดแสง (4) อุปกรณ
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ประกอบฉาก (5) อุปกรณทําเอฟเฟค และ (6) คอมพิวเตอร
4.1

กลองถายภาพยนตร

โดยพื้นฐาน กลองถายภาพยนตร (cinematography camera) สามารถถายภาพในอัตราความเร็ว
ไดหลายภาพ ในหนึ่งวินาที เชน 24 เฟรมตอวินาที หรือ 30 เฟรมตอวินาที การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตัล
ชวยใหมาตรฐานขนาดภาพ ในงานภาพยนตร อยูที่ระดับความละเอียดสูง (HD)
4.1.1 กลองถายภาพยนตรระบบดิจิตัล
กลองถายภาพยนตร เปนอุปกรณที่จําเปนอันดับแรก การถายทําดวยกลองฟลม อาจมีบางชวงบาง
ตอน ใชภาพจากกลองดิจิตัลเขามารวมดวย แตถาใชระบบดิจิตัลทั้งหมด ตองใชกลองระบบดิจิตัลเทานั้น
กลองถายภาพดิจิตัลทุกประเภท ที่สามารถถายภาพเคลื่อนไหวและบันทึกเสียงได อาจพออนุโลมนํามาใช
ถ า ยภาพยนตร ไ ด แต เ ป น ภาพยตร ป ระเภทฝ ก หั ด หรื อ ทดลอง หรื อ ภาพยนตร แ นวอิ ส ระ ซึ่ ง จะไม ไ ด
มาตรฐานของภาพยนตรบันเทิง
ระยะแรกกลองถายภาพยนตรดิจิตัล ถูกนํามาใชเปนกลองผูชวย (มิใชกลองหลัก) สําหรับถายภาพ
เสริม (film stock) เพื่อนํามาใชทดแทนภาพจากกลองฟลม ในบางชวงบางตอน แตเมื่อกลองดิจิตัลไดรับ
การรพัฒนาเทคโนโลยีดานภาพและเสียง จนทัดเทียมกับกลองฟลม ทําใหกลองดิจิตัลกําลังเขามาแทนที่
กลองฟลมมากขึ้น
วิวัฒนาการของกลองถายภาพยนตรระบบดิจิตัล
ปลายป พ.ศ.2523 (ค.ศ.1980)[1] บริษัท โซนี คอรปอเรชั่น ไดออกแบบผลิตภัณฑกลองถาย
ภาพยนตร (cinematography digital) ระดับมืออาชีพ รุน HDVS ที่ควบคุมดวยระบบอิเลคทรอนิกสออก
สูตลาด แตยังเปนระบบแอนาล็อก ในป ค.ศ.1998 กลองคุณภาพระดับความละเอียดสูง รุน HDCAM
(1920 x 1080 pixel) บันทึกภาพดวยเซนเซอร CCD ก็ถูกผลิตออกมา เปนการเปดตัวกลองถาย
ภาพยนตรดิจิตัล อยางจริงจัง
ในเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ.2542 ยอรจ ลูกัส (George Lucas: 1944) ผูกํากับภาพยนตรชาว
อเมริกัน อยูระหวางการทดลอง นําภาพที่ถายจากกลองดิจิตัลบางสวน มาใชรวมกับภาพที่ถายจากกลอง
ฟลม ในภาพยนตร เรื่อง Star Wars Episode I : The Phantom Menace แตมีปญหาเรื่องรอยตอภาพ
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ระหวางภาพจากกลองฟลม กับภาพจากกลองดิจิตัล เขาจึงตัดสินใจที่จะใชกลองดิจิตัลในการถายทํา
ทั้งหมด และในปเดียวกันนั่นเอง ไดมีการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอรระบบดิจิตัลขึ้น ในโรงภาพยนตรถึงสี่
แหง ดังนั้น ในป พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) เขาจึงตัดสินใจเปดโครงการสรางภาพยนตร เรื่อง Once Upon a
Time in Mexico ถายทําดวยกลองดิจิตัลความละเอียดสูง ในอัตราสัดสวนการบันทึกภาพ 24 เฟรมภาพ
ตอวินาที เขาใชกลอง Sony HDW–F900 เปนการเริ่มตน จากนั้น ป พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) ภาพยนตร
เรื่อง Star Wars Episode II: Attack of the Clones ก็ถูกสรางขึ้น ถายภาพดวยกลอง Sony HDWF900

ภาพที่ 4.1

Sony

รุน HDVS และรุน HDW-F900

ปจจุบัน มีหลายบริษัท ตางทยอยผลิตกลองดิจิตัลความละเอียดสูง มารองรับงานถายภาพยนตรกัน
มากขึ้น ที่รูจักกันดี เชน Sony, Panasonic, JVC and Canon อุตสาหกรรมถายทําภาพยนตร เริ่ม
ยอมรับคุณภาพของกลองดิจิตัลกันมากขึ้น บริษัทผูผลิตกลองตางแขงขันกันเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ใหกับตัว
กลองมากขึ้น เชน Sony, Vision Research, Arri, Silicon Imaging, Panavision, Grass Valley and
Red และรวมไปถึง ความสามารถตอบสนองงานดานทีวีไดอีกดวย ซึ่งอาจมีการตัดทอนเรื่องความละเอียด
ของภาพลงบาง เพื่อใหเหมาะกับงานดานทีวี
ในป พ.ศ.2552 ภาพยนตร เรื่อง Slumdog Millionaire เปนภาพยนตรอีกเรื่อหนึ่ง ที่ถายทําดวย
กลองดิจิตัลทั้งเรื่อง และไดรับรางวัลภาพถายยอดเยี่ยม (the Academy Award for Best
Cinematography) ภาพยนตรเรื่อง Avatar ถายภาพดวยกลองดิจิตัล ทํารายไดในโรงภาพยนตรไดสูงกวา
ภาพยนตรที่สรางจากฟลม ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร เริ่มเปลี่ยนโฉมหนาไปอยางเห็นไดชัด นั้บ
ตั้งแตป พ.ศ.2553 เปนตนมา
ปลายป พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) ผูผลิตภาพยนตรคาย Paramount สหรัฐอเมริกา ไดนําภาพยนตร
ระบบดิจิตัล ออกฉายในโรงภาพยนตรหลายแหง แทนภาพยนตรระบบฟลม ภาพยนตรฟลมเรื่องสุดทาย
คือ Anchorman 2 ถูกแทนที่ดวยภาพยนตรดิจิตัล เรื่อง The Wolf of Wall Street
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กลองระดับมืออาชีพ (professional cinematography camera) ในวงการอุตสาหกรรม
ผลิตภาพยนตรดิจิตัล เติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหการผลิตกลองดิจิตัลระดับมืออาชีพเติบโตตาม ดวยการเพิ่ม
ขนาดของเซนเซอรรับภาพใหใหญขึ้น สามารถเลือกอัตราความเร็วของเฟรมภาพตอวินาทีไดหลากหลาย
ลดการบีบอัดขอมูลภาพลง หรือมีการบีบอัดขอมูลใหนอยที่สุด เพื่อใหไดคุณภาพของภาพถายไดดีขึ้น มีการ
นําระบบสายเคเบิลใยแกวนําแสง (high-quality optics) มาใชถายโอนขอมูล สําหรับกลองที่ตองการ
เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งอาจมีการสั่งผลิตพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
กลองภาพยนตร รุนเดนๆ เชน Arri Alexa, AXIOM, Blackmagic Design Cinema Camera,
Panavision Genesis, Red Epic, Red Scarlet, Red One, Sony CineAlta
ความละเอียดของภาพ (resolution)
เซนเซอรรับภาพ ของกลองดิจิตัล มี 2 ชนิด คือ CMOS กับ CCD สําหรับงานถายภาพยนตร
รูปแบบการบันทึกขอมูลภาพ จะมีขนาดใหญกวางานถายภาพนิ่งมากหลายเทา ขนาดภาพที่บันทึก จะระบุ
หนวยความละเอียดในแนวตั้งเสมอ เชน 1080p หมายถึง ความละเอียดภาพ แนวนอน 1920 pixels
แนวตั้ง 1080 pixels หนวยความละเอียดของภาพในภาพยนตร เรียกวา nK โดยที่ n มีคาเทากับความ
ละเอียดในแนวนอน 1024 pixel เชน ภาพขนาด 2K ก็คือ กวาง 2048 pixels wide ถา 4K ก็เทากับ
4096 pixels wide สวนการกําหนดคาในแนวตั้ง มักจะแปรคาไปตามสัดสวนภาพ (aspect ratio) เชน
2K ของภาพระบบ HDTV (สัดสวน 16:9) ก็คือ 2048 x 1152 pixels ขณะที่ 2K ของระบบภาพ SDTV
(สัดสวน 4:3) ก็คือ 2048 x 1536 pixels และถา 2K ของระบบภาพจอกวางพานาวิชั่น (panavision) ซึ่ง
ใชกับจอภาพยนตร (สัดสวน 2.39:1) ก็คือ 2048 x 856 pixels กรณีมาตรฐานภาพยนตรจอกวาง 1.89:1
(มาตรฐาน DCI) กําหนดอัตราสัดสวนภาพ ของภาพยนตรระดับ 4K เปน 4096 x 2016 pixels และ 2K
เปน 2048 x 1080 pixels เพื่อใหเขากันไดกับมาตรฐานจอดิจิตัลอื่นๆ
รอยต อ ระหว า งเทคโนโลนี ก ารบั น ทึ ก ภาพแบบฟ ล ม 35 มม. 24 เฟรมภาพ ต อ วิ นาที กั บ การ
บันทึกภาพระบบดิจิตัล 25 เฟรมภาพตอวินาที สรางปญหาใหไมนอย ในยุคแรกๆ ของการผสมผสาน
เทคโนโลยีทั้งสองแบบ เพื่อแกปญหาเหลานี้ กลองดิจิตัล จะตองปรับคาความเร็วของเฟรมภาพตอวินาทีได
เปน 24 เฟรมภาพ หรือ 48 เฟรมภาพตอวินาที เชนที่เคยทํากันมาแลว คือ ภาพยนตรเรื่อง The Hobbit:
An Unexpected Journey ซึ่งบางสวนถายดวยฟลม แตพอถายดวยกลองดิจิตัล จะตองปรับเฟรมภาพ
เปน 48 เฟรมภาพตอวินาที
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ภาพที่ 4.2 กลอง Canon

XL2 MiniDV

และ Panasonic รุน AG-DVX100

กลองดิจิตัลขนาดเล็ก หรือ MiniDV ไดรับความนิยม ตั้งแตกอนป พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) สตีเวน
ซอเดอเบอรก (Steven Soderbergh: 1963) ใชกลอง Canon XL2 MiniDV เปนกลองหลัก และใชกลอง
Canon XL1S รวมกับเลนสที่ใชกับกลองฟลม ยี่หอ Panavision 35 มม. ถายทําภาพยนตรเรื่อง 28
Days Later ตอมาในป พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) กลอง Panasonic รุน AG-DVX100 ถูกผลิตออกมา
และสามารถรองรับอัตราการบัน ทึกภาพ 24 เฟรมภาพตอวินาทีไ ด ทําใหการถ ายโอนขอมู ล และการ
เชื่อมตอ ระหวางฟลมกับดิจิตัลสอดคลองตองกัน กลองรุนนี้ก็เลยไดรับการตอนรับจากนักสรางภาพยนตร
ตนทุนต่ํากันอยางถวนหนา.
กลองคุณภาพสูงระดับมืออาชีพ หรือ HDV (high definition)
บริษัทผูผลิตกลองตระกูล Sony, JVC, Canon และยี่หออื่นๆ ตางทยอยผลิตกลอง ระดับ HDV
ออกสูตลาดกันมากขึ้น และสามารถตอบสนองโหมดการถายภาพไดหลากหลาย พรอมเซนเซอรรับภาพ
ขนาดใหญ 1920 x 1080 pixels เซนเซอรรับภาพกอนหนานั้น รับภาพไดแค 1440 x 1080 pixels หรือ
กลอง DVCPRO HD จะรองรับภาพไดแค 1280 x 1080 pixels หรือ 960 x 720 pixels ในขณะที่
กลองตระกูล Canon และ JVC ผลิตกลอง HDV ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพไมแพกัน แตเปลี่ยน
เลนสได
กลองถายภาพ HDSLR (High digital single lens reflex) ยี่หอ Canon รุน EOS 5D Mark II
เปนกลองที่สามารถรับภาพไดเต็มพื้นที่ของเซนเซอรรับภาพ (full–frame) ก็เปนทางเลือกหนึ่งของนัก
ถายภาพมืออาชีพ เพราะสามารถรองรับความละเอียดของภาพวิดีโอได 1080 pixels และเลือกสัดสวนของ
อัตราการบันทึกภาพตอวินาที ไดหลายขนาด คือ 24, 25 หรือ 30 เฟรมภาพตอวินาที และรองรับไฟลภาพ
ใหญสูงสุดไดถึง 4 GB. ตอหนึ่งไฟลภาพ
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นักสรางภาพยนตรหนาใหมๆ ตางหันมาใชกลองดิจิตัล สวนใหญเปนภาพยนตรโครงการขนาดเล็กๆ
หรือตนทุนต่ํา เชน ภาพยนตรแนวอิสระ ภาพยนตรฝกหัด แมวาภาพที่ไดจะมีคุณภาพต่ํา แตในอีกไมชา
ผูสรางภาพยนตรระดับลาง ก็อาจมีโอกาสไดสัมผัสกลองระดับอาชีพ ที่มีความสามารถสูงขึ้น แตมีราคาถูก
ลงจนพอจะไขวควาได เชน เซนเซอรขนาดใหญ รองรับภาพโดยบีบอัดขอภาพนอยที่สุด เชื่อมตอขอมูลดวย
ระบบใยแกวนําแสง และ สามารถเปลี่ยนเลนสได เปนตน
4.1.2 เลนส
เลนส (lens) ทําหนาที่ รวมแสงและสรางภาพ เลนสแตละประเภท มีความสามารถในการจับภาพ
แตกตางกัน ตามขนาดของคุณสมบัติประจําตัวเลนส 3 ประการ คือ ทางยาวโฟกัส (f number) ขนาดรูรับ
แสง (F-stop) และความไวแสง ผูถายภาพ ตองเลือกใชใหเหมาะสม
ทางยาวโฟกัส (f number) หมายถึง ระยะทางจากจุดกึ่งกลางของเลนส ไปถึงแผนฟลม (ถากลอง
นั้นใชฟลม) หรือถึงผิวแผนเซ็นเซอรรับภาพ (ถาเปนกลองดิจิตัล) เลนสที่สามารถปรับความชัดภาพ ไดใน
ระยะระยะไกล เรียกวา โฟกัสยาว จะรับภาพไดมุมภาพแคบกวา และไดภาพชัดตื้น เลนสที่มีทางยาวโฟกัส
สั้น ก็จะปรับความชัดของภาพไดในระยะใกล จะรับภาพไดมุมกวางกวา และไดภาพชัดลึกมากกวา
รูรับแสง (F-stop) เลนสทุกตัว สามารถรับแสงผาน รูรับแสง ที่ปรับขนาดความกวางได โดยมี
ไดอะแฟรม (diaphragm) เปนกลไกควบคุม ความไวแสงของเลนส หมายถึง ความสามารถในการเปดรูรับ
แสงไดกวางสุด เพื่อรับแสง ใหมาสัมผัสฟลม หรือผิวของเซนเซอรรับภาพ
คามาตรฐาน ของรูรับแสงของเลนซ (f/number) คือ
f/1 – f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22 – f/32 – f/45
เล็นซ จะมีคุณภาพแตกตางกัน และมีระยะทางยาวโฟกัสสูงสุด–ต่ําสุดไมเทากัน แตจะมีคารูรับ
แสง เปนมาตรฐานเดียวกัน และคามาตรฐานเหลานี้ ก็ยังสามารถปรับลด–เพิ่ม ขนาดของรูรับ
แสงไดอีก เพื่อใหเหมาะกับสภาพของแสง เรียกวา เพิ่มสต็อป ลดสต็อป เพื่อชดเชยแสงใหพอดี
กับ ความไวแสงของฟลม หรือความไวแสงของเซนเซอรรับภาพ การเพิ่มหรือลด 1 สต็อป คือ
การปลอยใหปริมาณของแสง เพิ่มขึ้นหรือลดลง เปน 2 เทา ของคาปกติ ในกลองดิจิตัล การ
เพิ่มลดสต็อป ทําไดงายและมีคาละเอียดกวา
f number หรือใชตัวยอวา f/ คือ ระบบทางทัศนศาสตร ที่ใชอธิบาย เสนผานศูนยกลาง
ของรูรับแสง เมื่อเทียบกับ ทางยาวโฟกัสของเลนส สมการคือ f number = f/D
เมื่อ f คือ คาทางยาวโฟกัส
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และ D คือ คาเสนผานศูนยกลาง ของรูรับแสง (effective aperture diameter)
ทั้งสองคานี้ ไมมีหนวยนับ เชน f/4 หมายถึง ความยาวโฟกัสมีคาเปน 4 เทา ของเสนผานศูนยกลาง
ของรูรับแสง ดังนั้น เลนส ที่ตองการความยาวโฟกัสสูง และ คา f/ กวาง เชน f/2.8 (f/2.8 จะมีรูรับแสง
กวางกวา f/4) ตองใชเลนซ ที่มีเสนผานศูนยกลางของขนาดของรูรับแสงกวาง ขนาดเสนผาศูนยกลางของ
เลนส จึงตองใหญตาม เลนซที่มีความสามารถระดับนี้ มีราคาแพง เพราะผลิตยาก
ความเร็วชัตเตอร (shutter speed) ตั้งแตชาสุดไปถึงเร็วสุด ของกลองแตละรุน จะมีอัตรา
ไมเทากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการทํางาน และราคา
ความเร็วชัตเตอร อาจเริ่มจาก 10 – 5 – 3 – 2 – 1/1 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30
– 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000 – 1/2000 – 1/4000 – 1/8000 – n
(infinity)
ความไวแสงของฟลม (คา ISO) ตั้งแตไวแสงนอยไปถึงไวแสงมาก ของกลองแตละรุน จะมี
คาความไวแสงตางกัน ตามประสิทธิภาพการทํางาน และราคา
คา ISO อาจเริ่มจาก 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – n (infinity)
การปรับความคมชัดของเลนซ ปรับที่วงแหวน focus ซึ่งอยูใกลๆ กับวงแหวน F-stop ที่วง
แหวน focus จะมีตัวเลขบอกระยะทาง จากวัตถุที่จะถาย ถึงผิวแผนฟลม หรือ ผิวเซนเซอรรับ
ภาพ แสดงระยะหาง ตั้งแตระยะใกลสุดจนถึงไกลสุด (... 1 m – 2 m – 3 m – ~)
4.1.3 กลองวีดิทัศน (video camera) หรือ กลองถายภาพวิดีโอ
กลองถายภาพวิดีโอ (camcorder) มีหลักการทํางานไมตางจากกลองถายภาพยนตรดิจิตัลมากนัก
แตอุปกรณบันทึกภาพของกลองถายภาพยนตรดิจิตัล มีคุณภาพสูงกวา เซนเซอรรับภาพใหญกวา ตัว
กลองสามารถถอดเปลี่ยนเลนสได และมีราคาแพงกวามาก แตกลองกลองวิดีโอไมสามารถถอดเปลี่ยน
เลนสได แตก็สามารถนํามาถายทําภาพยนตรได แมจะไดคุณภาพไมดีเทากลองถายภาพยนตรโดยตรง มัก
ใชกับงานถายภาพยนตรตนทุนต่ํา หรือภาพยนตรสั้น ภาพยนตรฝกหัดของนักศึกษา กลองวิดีโอ สามารถ
บันทึกภาพและเสียงไดพรอมกัน คุณสมบัติในการบันทึก แบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบแอนาล็อก กับ
ระบบดิจิตัล
ปจจุบัน กลองวิดีโอระบบแอนาล็อก (analog camcorder) เลิกใชกันแลว กลองดิจิตัล (digital
camcorder) รุนเกาๆ ยังใชเทปเปนสื่อบันทึก (tape) บางรุนใชฮารดดิสก (hard disk) และ ซีดี (CD:
compact disc) กลองสวนใหญใชแผงหนวยความจํา (flash memory card) กลองวิดีโอรุนใหมๆ ผลิต
ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย นําไปใชงานไดหลากหลาย เชน ใชเปนกลองโทรทัศน วงจรปด ใชถายภาพทั่วไป
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แตงานถายทําภาพยนตร ตองเลือกชนิดที่มีคุณภาพสูงเปนพิเศษเทาที่จะหาได
สวนประกอบ ของกลองวิดีโอดิจิทัล
กลอวิดีโอ มีสวนประกอบสําคัญคลายกัน คือ
(1) เลนส (lens) เปนตัวรวมแสงของภาพที่ตองการถาย แลวสงผานไปยัง เซนเซอรรับแสง
เรียกวา ซีมอส (CMOS) หรือ ซีซีดี (CCD) เลนสของกลองมีผลตอความคมชัดของภาพ เซนเซอรรับแสง
มีผลตอขนาดความละเอียดของภาพ กลองที่มีขนาดเซนเซอรใหญ จะเก็บรายละเอียดของภาพไดดี ไดภาพ
ขนาดใหญ
(2) ชองมองภาพ (view finder) ใชมองภาพขณะบันทึก โดยรับภาพมาจากเลนซ กลองแฮนดีแคม
(Handy Cam) รุนใหมๆ จะไมมีชองมองภาพแลว แตจะใชจอภาพแอลซีดีแทน คงมีแตกลองวิดีโอรุน
ใหญ ๆ ที่ จํ า เป น ต อ งใช เช น กล อ งถ า ยภาพยนตร และกล อ งถ า ยทํ า รายการที วี ในห อ งห อ งส ง ของ
สถานีโทรทัศน
(3) จอภาพแอลซีดี (LCD) ยื่นออกมาจากตัวกลองบริเวณดานขาง สามารถหมุนปรับทิศทางได
สามารถดูภาพที่บันทึกไดทันที ชวยใหบันทึกภาพไดสะดวกขึ้น ในกลองรุนใหมๆ จอภาพใชระบบสัมผัส
(touch screen) ควบคุมการทํางานของกลองได
(4) ชองตออุปกรณเสริม (in put / out put) สําหรับตอกับอุปกรณตางๆ ที่มาเสริมการทํางาน
ของกลอง เชน ไมโครโฟนจากภายนอกกลอง หูฟง ชองเสียบไฟจากแบตเตอรี่ และชองเชื่อมตอเพื่อถาย
โอนขอมูล USB เปนตน
ประเภทของกลองวิดีโอ
(1) กลองวีดีโอ สําหรับผูใชทั่วไป (consumer)
มักเรียกวา กลองแฮนดี้แคม (Handy Cam) ใชถายภาพในงานเลี้ยง ขาวเหตุการณ ทองเที่ยว
มิวสิควิดีโอ สารคดี คุณภาพของภาพและเสียงพอใชได อุปกรณตอพวงมีจํากัด แตเทคโนโลยีดิจิตัล ไดรับ
การพัฒนาไปรวดเร็ว ผูผลิตกลองวิดีโอดิจิตัล มักติดตั้งระบบตางๆ เสริมลงไปในตัวเครื่อง กลองบางรุน
ทํางานไดไมแพกลองรุนใหญๆ เชน ความเร็ว ความจุขอมูล สามารถซูมภาพไดไกลขึ้น บันทึกภาพไดระดับ
HD (1080p) บันทึกเสียงไดรอบทิศทาง (5.1 channel sound) มีระบบปองกันการสั่นไหว
(2) กลองวีดีโอ กึ่งอาชีพ (prosumer)
มีคุณภาพสูงกวากลองระดับผูใชทั่วไป บันทึกภาพความละเอียดสูง ระดับ HD ไดคมชัด เลือกอัตรา
ความเร็วเฟรมภาพตอวินาทีได 24 – 30 เฟรมภาพตอวินาที มีชองตออุปกรณหลากหลาย และรองรับการ
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ถายโอนขอมูลไดรวดเร็ว กลองประเภทนี้ ไดแก กลองถายภาพ DSLR (Digital Single Lens Reflex)
สามารถเลือกโหมดถายภาพได ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอ และสามารถนํามาใชในงานถายทําภาพยนตรไดดี
รวมทั้งมีจุดเดนในเรื่องคุณภาพสี และความละเอียดของภาพ ซึ่งทําไดใกลเคียงกับกลองถายภาพยนตร
จริ ง ๆ โครงการสร า งภาพยนตร ต น ทุ น ต่ํ า ทั่ ว ไป ภาพยนตร ที่ ส ง ประกวดในงานต า งๆ และตลอดจน
ภาพยนตรโฆษณา ละครทีวี มักใชกลองประเภทนี้
(3) กลองวีดีโอ มืออาชีพ (professional)
เปนกลองที่สรางมาสําหรับถายทําภาพยนตรโดยเฉพาะ ตัวเครื่องมีขนาดใหญ กลไกอิเล็กทรอนิกส
ควบคุมมีคุณภาพสูง ทั้งในดานความเร็วและความคงทน สามารถถายภาพขนาดใหญระดับ 2K – 5K
บันทึกขอมูลบนฮารดดิสกความเร็วสูง การเชื่อมตอขอมูลใชสายใยแกวนําแสง ถอดเปลี่ยนเลนสได และ
ใชไดกับเลนสหลายขนาด กลองประเภทนี้ มีราคาแพง เหมาะสําหรับผลิตงานเชิงธุรกิจ การโฆษณา

ภาพที่ 4.3 กลองถายภาพยนตรดิจิตัล หรือ กลองวิดีโอดิจิตัลระดับมืออาชีพ
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ภาพที่ 4.4a กลองถายภาพยนตรระบบดิจิตัล พรอมอุปกรณเสริม ภาพลาง
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ภาพที่ 4.4b คุณลักษณะ และความสามารถ ของกลองดิจิตัลรุนใหมๆ

(4) กลองวีดีโอ สําหรับสถานีโทรทัศน (broadcast camera)
เปนกลองขนาดใหญ ใชสําหรับงานผลิตรายการโทรทัศน เพื่อสงออกอากาศ มีกลไกอิเล็กทรอนิกส
ควบคุมตัวกลอง สําหรับงานถายภาพโทรทัศนโดยเฉพาะ มีศักยภาพไมแพกลองถายภาพยนตร กลองรุน
ใหมๆ ใชระบบดิจิตัลกันหมดแลว มีราคาสูงกวากลองทุกประเภท
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ภาพที่ 4.5 กลองสตูดิโอ สถานีโทรทัศน และ สําหรับถายภายในและกลางแจง

เทคโนโลยีระบบกลองวิดีโอ
(1) กลองวิดีโอแอนาล็อก (analog camcorder)
เปนกลองวีดีโอรุนแรก มักใชงานในหองสงสถานีโทรทัศน ใชเทคโนโลยีเกา แตเปนที่ยอมรับไดในยุค
นั้น ตัวกลอง ประกอบดวยเลนสและไมโครโฟนในตัว ทําหนาที่รับสัญญาณภาพและเสียง เปนสัญญาณ
ไฟฟา แลวบันทึกลงบน เสนเทปแมเหล็ก (magnetic tape) ในรูปของสัญญาณแมเหล็กไฟฟา

ภาพที่ 4.6 กลองวิดีโอแอนาล็อกรุนแรกๆ

กลองประเภทนี้ ใชระบบการบันทึกภาพ หลายระบบ คือ ระบบ PAL
ความละเอียดในการ
บันทึกภาพแนวนอน 625 เสน 25 เฟรมตอวินาที ระบบ NTSC (NTSC 3.58, NTSC 4.43) ความ
ละเอียดในการบันทึกภาพแนวนอน 525 เสน 29.97 เฟรมตอวินาที และระบบ SECAM ความละเอียดใน
การบันทึกภาพแนวนอน 625 25 เฟรมตอวินาที
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ภาพที่ 4.7 พัฒนาการของกลองถายภาพวิดีโอ จากแอนาล็อก สูระบบดิจิตัล ระดับ

HD 1080p

สื่อเก็บสัญญาณภาพในกลองวิดีโอ ก็มีหลากหลายรูปแบบ เชน ระบบ VHS และ S-VHS เปน
ระบบบุกเบิกดั้งเดิม บันทึกสัญญาณภาพและเสียง บนมวนเทปที่สรางจาก ใยสังเคราะหฉาบดวยสาร
แมเหล็ก ระบบ 8 mm. มีขนาดเล็กลง ตัวกลองก็เล็กลงดวย ราคาถูกลง ขณะที่คุณภาพของภาพและ
เสียงอยูในระดับดี จึงไดรับความนิยมมากกวา ระบบ Hi8 เปนระบบที่พัฒนาตอจากระบบ 8 mm ใชเทป
ขนาดเทากัน แตบันทึกภาพไดละเอียด 400 เสน ใหภาพที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถบันทึกเสียงในระบบ
stereo ได
Betamax tape
DV tape
DVCAM tape

ภาพที่ 4.8 เทปดีวี บันทึกสัญญาณภาพในกลองวิดีโอรุนตางๆ
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(2) กลองวิดีโอดิจิตัล (digital format camcorder)
อุปกรณที่สําคัญที่สุดของกลองประเภทนี้ คือ เซนเซอร (sensor) รับภาพ กลองดิจิตอลทุกตัว จะมี
เซนเซอรรับภาพ ทําหนาที่รับแสงจากเลนส แลวเปลี่ยนคาแสงเปนสัญญาณดิจิตอล มี 2 แบบ คือ CCD
(ซีซีดี) และ CMOS (ซีมอส)
ในแตละพิกเซล ของ CCD (Charge Coupled Device) จะทําหนาที่รับแสงจากเลนส แลวเปลี่ยน
คาแสง เปนสัญญาณอนาล็อก สงเขาสูวงจร เพื่อเปลี่ยนคาอนาล็อก เปนสัญญาณดิจิตอลอีกครั้งหนึ่ง
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ประกอบดวยพิกเซล ที่สามารถรับแสง
แลวเปลี่ยนคาแสง เปนสัญญาณดิจิตอลในทันที ไมตองสงออกไปแปลงสัญญาณกลับไปกลับมา เหมือน
เซนเตอรแบบ CCD ความเร็วในการการตอบสนอง เซนเซอรแบบ CMOS จะทํางานไดเร็วกวา เพราะจะ
แปลงสัญญาณเสร็จในตัวเอง ไมตองสงขอมูลไปใหวงจรแปลงสัญญาณ
คุณภาพในการรับแสง (dynamic range) อุปกรณรับแสงของเซนเซอรแบบ CCD ทําหนาที่รับแสง
เพียงอยางเดียว ตางกับ CMOS เมื่อรับแสงมาแลว ตองสงตอไปใหวงจรแปลงสัญญาณในแตละพิกเซล
ทําใหพื้นที่รับแสงของ CCD มีขนาดใหญกวา CMOS เพราะไมตองเสียพื้นที่สําหรับวางวงจรแปลง
สัญญาณ CCD จึงรับภาพไดมีความละเอียดสูงกวา แตจะใชพลังงานมากกวา CMOS คุณสมบัติความ
แตกตาง ระหวางเซนเซอรสองแบบ ไมเปนปญหาอีกตอไป เพราะเทคโนโลยีดิจิตัล สามารถแกปญหาดาน
ความเร็วในการรับภาพ ที่แตกตางกันไดแลว
2.1) ระบบบันทึกภาพดวยเทป
กลองดิจิตัลที่บันทึกสัญญาณภาพลงบนเทป เรียกอีกชื่อหนึ่ง กลอง DV (digital video) ถูก
พัฒนาขึ้นมาในป 1994 โดยมีกลุมบริษัทตางๆ มากกวา 60 บริษัท รวมมือกันกําหนดรูปแบบของเทป DV
จนไดมาตรฐานตลับเทป เรียกวา เทปดีวี (DV : digital video cassette) และใชมาจนถึงปจจุบัน มักจะ
ใชกับกลองวิดีโอระดับมืออาชีพ เพราะเก็บขอมูลไดมากกวา มาตรฐานของ DV มีหลากหลาย คือ
เทป DV มีความกวางของเสนเทป 2 ขนาด คือ DV แบบมาตรฐาน บันทึกไดนานสูงสุด 240 นาที
และ Mini DV มวนเทปจะมีขนาดเล็กกวา เสนเทปกวาง 10 มม. บันทึกไดนานสูงสุด 60 นาที ทั้ง DV
มาตรฐาน และ Mini DV บันทึกเสียงไดคุณภาพระดับ 8-16 บิต ความถี่ 32-48 MHz ความเร็วในการ
ถายโอนขอมูล 25 เมกกะบิตตอวินาที (25 mbps) บางรุนบันทึกเสียงได 4 ชองสัญญาณ นอกจากนี้ DV
มาตรฐาน ยังแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ
เทป DVCPRO ผลิตโดย บริษัท Panasonic เมื่อป ค.ศ.1995 เปน DV เทป ยุคแรก เสนเทปกวาง
18 มม. ใชักับมอเตอรที่มีความเร็วรอบ สูงกวา DVCAM เล็กนอย บันทึกไดนานสูงสุด 123 นาที และ
mini DVCPRO บันทึกไดนาน 63 นาที
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เทป DVCAM ถูกพัฒนาขึ้นมาในป ค.ศ.1996 โดย บริษัท SONY เสนเทปกวาง 15 มม. ใชกับ
มอเตอรที่มีความเร็วรอบ สูงกวา DV มาตรฐาน เล็กนอย แตสามารถนํามาใชรวมกับ DV ได บันทึกได
นานสูงสุด 184 นาที และ mini DVCAM บันทึกไดนาน 40 นาที
เทป Digital8 เส น เทปเป น อนาล็ อ ก ระบบ Hi8 แต บั น ทึ ก ด ว ยสั ญ ญาณดิ จิ ตั ล นั บ เป น
ความสามารถของเทคโนโลยีขามระบบ ซึ่งทําใหเทปชนิดนี้ นําไปใชกับกลองวิดีโอระบบดิจิตัลได โดยบันทึก
สัญญาณภาพและเสียงในระบบดิจิตัล ที่ใหความคมชัด 500 เสน ระบบเสียงแบบ PCM กลองบางรุน
สามารถแปลงสัญญาณวิดีโอ จากระบบ Hi8 ใหอยูในรูป Digital8 ไดอีกดวย แตอยางไรก็ตาม ปจจุบัน
เทป Digital8 ลาสมัยไปแลว ตามเทคโนโลยีกลองรุนเกา
เทป micro MV เปนเทประบบใหม ที่บันทึกสัญญาณดิจิตัล ลงบนมวนเทปที่มีขนาดเล็กกวา mini
DV ซึ่งทําใหตัวกลอง มีขนาดเล็กลงตามไปดวย เทป micro MV สามารถบันทึกสัญญาณแบบ MPEG2
ไดนาน 60 นาที (แบบเดียวกับที่ใช DVD) ทําใหไดภาพที่มีคุณภาพสูง พรอมมีหนวยความจําแบบ IC Chip
2.2) ระบบบันทึกภาพดวยฮารดดิสก
มักใชกับกลองระดับมืออาชีพ เพราะมีราคาแพง การถายโอนขอมูลรวดเร็ว ในกลองดิจิตัลถาย
ภาพยนตรโดยตรง จะใชฮารดดิสกในการบันทึกภาพ สวนกลองดิจิตัลระดับลางๆ หรือ กลองถายภาพวิดีโอ
จะใชหนวยความจําแฟรช ในการเก็บขอมูล
2.3) ระบบบันทึกภาพดวยหนวยความจําแฟรช (flash memory | memory card)
สื่ อเก็ บขอมู ล ดิ จิตัล ที่ ใ ชกั บคอมพิว เตอร กล อง โทรศั พ ท และอุ ปกรณ อิเล็ คทรอนิก ส อื่นๆ ใน
ปจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบ และหลายมาตรฐาน มีความจุขอมูลแตกตางกัน ความเร็วในการอานเขียน
ขอมูล ก็มีหลายมาตรฐาน สื่อเก็บขอมูลที่เรียกวา หนวยความจําแฟรช (flash memory) ไดรับการพัฒนา
จนกลายเปนมาตรฐาน ของการจัดเก็บขอมูลดิจิตัลเกือบทุกประเภท และหนวยความจําแฟรช ก็ถูกนํามาใช
กับกลองถายภาพดวยเชนกัน และอาจเรียกชื่อตางกัน เชน Compact Flash, Smart Media, Memory
Stick, Multimedia Card , Flash Drive หรือ Thumb Drive เปนตน
หนวยความจําแฟลช (flash memory) เปนหนวยความจําขนาดเล็ก ที่สามารถบันทึกขอมูลลงไปได
โดยที่ไมตองใชแบตเตอรี่ (non–volatile) ขอมูลไมสูญหายเมื่อปดสวิตซ หนวยบันทึกขอมูลที่อยูภายใน
เรียกวา solid state chips ซึ่งมีตัวควบคุมการอานและเขียนในตัวเอง หนวยความจําแฟรช จัดเปน
หนวยความจําสํารอง ที่อานเขียนไดเหมือนฮารดดิสก แตไมมีจานหมุน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา solid state
อุป กรณ ไฟฟ า ดิ จิตัล คอมพิว เตอร และกล องในยุ คนาโนเทคโนโลยี ตองการหนว ยความจํ า ที่
ออกแบบให มี ข นาดทางกายภาพเล็ ก แต เ ก็ บ ข อ มู ล ได ป ริ ม าณมาก ซึ่ ง หน ว ยความจํ า แฟรช สามารถ
ตอบสนองไดเปนอยางดี คือ (1) เก็บขอมูลไดมั่นคงกวาสื่อแบบจานหมุน (magnatic disk) ขอมูลไม
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เสียหายงายในระหวางบันทึก เพราะเปนการเก็บขอมูลโดยใช chip (2) ทนตอการกระทบกระเทือน การ
บันทึกขอมูลจึงไมเสียหายงาย เหมือนจานหมุน (3) ตัวการดมีขนาดเล็ก ถอด เก็บ และใสลงไปในอุปกรณ
แม งายและสะดวก แตก็มีขอเสีย คือ ความจุขอมูล นอยกวาฮารดดิสก และไมสามารถนํามาใชแทน
หนวยความจํา RAM ได ทําใหการใชงานมีขอจํากัด เก็บไดเฉพาะขอมูลที่ประมวลผลแลวเทานั้น
มาตรฐานของหนวยความจําแฟรช
(1) ซีเอฟ (CF : Compact flash) หรือ CF card
ซีเอฟการด ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ScanDisk ตั้งแตป พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) เปนอุปกรณบันทึก
ขอมูลขนาดเล็ก และมีความทนทาน ภายในแผงวงจร หรือการด จะมีหนวยควบคุม (control chip) ใน
การเขียนและอานขอมูลอยูภายใน สามารถบันทึกขอมูลไดมาก ใชพลังงานไฟฟานอย อานเขียนขอมูลได
รวดเร็ว นิยมใชเปนอุปกรณบันทึกขอมูลของกลองดิจิตอลมากที่สุด
ตัวการด มีขนาด 43 x 36 มม. หนา 3.3 มม. ชองตอการเชื่อมขอมูล แบบ 50-pin connector
จุดเดนของ CF card คือ น้ําหนักเบา และทนทานกวา เมื่อเทียบกับ Smart Media ขณะที่มีความเร็วใน
การสงขอมูลเทากัน ใชพลังงาน 3.3 โวท หรือ 5 โวท ทนทานตอการตกจากที่สูงไมเกิน 10 ฟุต มีอายุการ
ใชงานราว 100 ป โดยขอมูลไมเสียหาย ขนาดความจุ (ในปจจุบัน) 8 - 64 GB. และเพิ่มไดมากถึง
200GB. ขนาดสัดสวนของตัว CF card ผลิตออกมา 2 มาตรฐาน คือ แบบที่ 1 (CF card type I) หนา
3.3 มม. เก็บขอมูลไดนอยกวา แบบที่ 2 (CF card type II) ซึ่งตอนเปดตัวใหม มีความจุ 340 MB
ปจจุบัน 64 GB. และนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ CF card แบบที่ 2 มีความหนา 5.5 มม. นิยมใชกับกลอง
ดิจิตอลระดับมืออาชีพ คุณภาพสูง การเขียนและอานขอมูลขนาดใหญ และเร็ว ทําใหกินพลังงานจาก
แบตเตอรี่ของกลอง
(2) เอ็กซดี (xD-Picture) หรือ xD-Picture Card
เอ็กซดีการด เปนหนวยความจําแฟลช ที่พัฒนาออกมาลาสุด โดยความรวมมือระหวาง SanDisk
และ Olympus เพื่อใชกับกลองดิจิตอล Olympus และ Fuji มีขนาดเล็ก แตมีอัตราการถายโอนขอมูลดวย
ความเร็วสูง การดประเภทนี้ สามารถถายโอนขอมูลกับอุปกรณอื่นๆ ได เชน Compact Flash, Smart
Media, SD card, Memory Stick, PCMCIA/PC โดยผานอะแด็ปเตอร
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ภาพที่ 4.9 หนวยความจําแฟรช มาตรฐานแบบตางๆ (1) Memory Stick (2) micro Secure
Digital (3) Secure Digital (4) mini Secure Digital (5)-(6)
Multimedia Card (7) xD-Picture Card (8) Compact Flash (9)
Memory Stick

(3) เมโมรี สติก (Memory Stick)
เปนอุปกรณเก็บขอมูลที่มีขนาดเล็ก รูปทรงคลายหมากฝรั่ง ผลิตโดย บริษัท โซนี คอรปอเรชั่น เพื่อ
นําไปใชกับอุปกรณตางๆ ของตระกูลโซนี มีขนาด 50 x 21.5 มม. หนา 2.8 มม. ความจุใกลเคียงกับ
หนวยความจําแฟรชประเภทอื่นๆ ความเร็วการอานขอมูล 2.45 MBps และเขียน 1.8 MBps หนวย
ความจํา ประเภทนี้ แมจะถายโอนขอมูลไดรวดเร็ว แตมีราคาคอนขางแพง และใชไดกับมาตรฐานของโซนี
เทานั้น จึงนิยมใชกันนอย
(4) สมารท มีเดีย (Smart Media)
หนวยความจําแฟรชชนิดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อป ค.ศ.1995 มีขนาด 45 x 37 มม. เบามาก และบาง
มาก เพียง 0.8 มม. ใชพลังงานในการอานเขียนนอย มีคุณสมบัติปองกันการเขียนทับ มีขนาดความจุของ
ขอมูล ใหเลือกใชหลายขนาด ดวยความบาง ทําใหการดชนิดนี้แตกหักงาย ระวังรักษายาก หนาสัมผัส
ทองเหลืองเกิดรอยขีดขวนไดงาย มีราคาสูง นิยมใชกันนอยมาก
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ภาพที่ 4.10 เปรียบเทียบขนาดสัดสวน ของหนวยความจําแฟรช มาตรฐานตางๆ

(5) มัลติมีเดีย การด (Multimedia Card)
มัลติมีเดีย การด หรือนิยมเรียกวา MMC เปนการดขนาดเล็ก 24 x 32 มม. หนา 1.4 มม.
ปจจุบันนิยมใชกันนอย หรืออาจเลิกผลิตไปแลว
(6) Secure Digital หรือ เอสดี การด (SD card)
เอสดี การด เปนการดที่พัฒนาตอมาจาก MMC (Multimedia Card) มีระบบปองกันการบันทึกซ้ํา
การดประเภทนี้ ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน และมีความจุใหเลือกที่หลากหลาย มีการพัฒนาตอ โดย
ลดขนาดใหเล็กลง เรียกวา mini SD card แตความจุกลับเพิ่มขึ้น อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหลายประเภท
ตางสรางชองเสียบการดเอสดีการด ไวในอุปกรณของตน ทําใหการดชนิดนี้ กลายเปนมาตรฐานที่มีคนใช
มากที่สุด
(7) เอสดีเอชซี SDHC (Secure Digital High Capacity)
เปนมาตรฐานใหมของ SD card เรียกอีกอยางหนึ่งวา SD 2.0 รองรับความจุสูง มากกวา 32 GB
จั ดเก็บ ไฟล ใ นการ ด แบบ FAT32 ทํ า ให ก ลอ งดิ จิต อล เครื่ องเล น เพลง โทรศั พ ท มื อถื อรุ น ใหม ๆ ออก
ผลิตภัณฑที่รองรับ SDHC มากขึ้น และมาตรฐานนี้ ไดพัฒนาขนาดใหเล็กลงอีก เปน MiniSDHC และ
MicroSDHC
(8) ไมโครไดรฟ (Microdrive)
ไมโครไดรฟ เปนหนวยเก็บขอมูลขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท IBM จัดอยูในกลุมฮารดดิสก มี
มอเตอรขนาดจิ๋วขับดิสกขนาดเล็กใหหมุนได แบบเดียวกับฮารดดิสก ชองเชื่อมตอขอมูล ใชรูปแบบของ CF
card type II ทําใหมีขนาดเทากับ CF card type II มีความจุหลายขนาด จนถึง 1 GB. นิยมนํามาใชใน
กลองดิจิตอล ที่ตองการเก็บภาพคุณภาพสูงจํานวนมาก ปจจุบันมีใชกันนอย
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ภาพที่ 4.11 หนวยความจําแฟรช มาตรฐาน ซีเอฟ (Compact

Flash)

กับ ไมโครไดรฟ

ภาพที่ 4.12 การนํากลองวิดีโอ (ซาย) และกลอง

DSLR มาถายทําภาพยนตร ภาพจาก
http://www.stargatestudios.net/channel/wpcontent/uploads/2010/02/Thoroughbred-BD-Stills-137-of240.jpg

คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน 4 ประการ ที่ ต อ งพิ จ ารณา ในการเลื อ กกล อ งดิ จิ ตั ล เพื่ อ นํ า มาถ า ยทํ า
ภาพยนตร
(1) ขนาดของเซนเตอรรับภาพ สามารถรองรับภาพระดับ HD ได (2) หนวยความจํา สามารถ
บันทึกไฟลภาพขนาดใหญไดเพียงพอ (เชน 4GB.) และมีความเร็วในการถายโอนขอมูล เชน 90 เมกกะบิต
ตอวินาที สามารถถอดเปลี่ยนไดสะดวก ถาเปนหนวยความภายใน ตองสามารถถายโอนขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว (3) ชองตอสัญญาณคัดลอกขอมูลภาพ จากกลองสูคอมพิวเตอร ตองมีความรวดเร็ว สามารถ
รองรับไฟลภาพ HD ที่มีขนาดใหญได สายใยแกวนําแสงจะรองรับการถายโอนขอมูลไดเร็วที่สุด (4) เลนส
ที่ติดมากับตัวกลอง มีขนาดรูรับแสงกวางไดมาตรฐาน เลนสมีความไวแสงพอเหมาะ และมีทางยางโฟกัสที่
สามารถปรับไดหลายระยะขนาด ถากลองราคาแพง จะถอดเปลี่ยนเลนสได ก็ไมตองกังวลเรื่องคุณสมบัติ
เรื่องเลนส เพราะสามารถเลือกใชตางหากจากตัวกลอง
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อุปกรณประกอบกลอง (camera

accessories)

การถายภาพยนตร นอกจากการเลือกใชกลองถายภาพยนตร ที่ถูกตองและเหมาะสมกับสภาวะของ
งานที่จะตองปฏิบัติแลว ก็จําเปนที่จะตองเลือกใชอุปกรณประกอบของกลอง ใหถูกตองดวย เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานใหมากขึ้น อุปกรณที่ใชประกอบกลองภาพยนตร แตละประเภทแตละรุน มีมากมาย
บางอยางอาจมีชื่อเรียกคลายๆ กัน
4.2.1 อุปกรณรองรับกลอง (camera support)
อุปกรณประเภทนี้ มีความจําเปนสําหรับงานถายทําภาพยนตร ทีมงานจะตองจัดหา และเลือกใชให
เหมาะสม อุปกรณประเภทนี้บางชนิด มีราคาแพง อาจจะไดจากการจัดซื้อ หรือออกแบบจัดทําขึ้นมาเอง
อุปกรณรับกลอง แบงตามลักษณะการใชงาน 4 ประเภท คือ อุปกรณชวยถือ (hand held) ขาตั้งกลอง
(tripod) ดอลลี่ (dolly) และ เครน (crane)
(1)

อุปกรณชวยถือ (hand held)

ประโยชนคือ ปองกันการสั่นไหวของตัวกลอง ในขณะใชมือถือกลอง และเคลื่อนกลองแบบอิสระ
เชน เดิน หรือ วิ่งตามตัวละคร หรือพิธีกรขาว ชวยใหการเคลื่อนที่ของผูถายภาพเกิดความคลองตัว เปน
อิสระกวาการใชอุปกรณยึดกับตัวกลอง อุปกรณชวยถือ มี 2 แบบ คือ แบบดามถือ (hand grip) มีขนาด
กะทัดรัด ติดตั้งกับฐานของตัวกลอง ชวยใหผูถายภาพยนตร เคลื่อนกลองไดนุมนวลขึ้น บางรุน ออกแบบ
มาใหมีปุมกดชัตเตอรของกลองดวย อีกแบบหนึ่ง คือ แบบยึดติดกับลําตัวของผูถายภาพ (body brace)
เมื่อติดตั้งตัวกลองกับลําตัวแลว จะตองจัดน้ําหนักกลองใหสมดุลและนิ่ง ใหผูถายภาพมีอิสระในการทํางาน
โดยไมตองไปรับน้ําหนักของกลอง บางครั้งใชยึดกับไหล (shoulder rest of shoulder bracket) คลายกับ
ประเภทยึดกับลําตัว แตเนนการทํางาน ที่เกี่ยวกับการใชไหลเปนหลัก ในการรับน้ําหนัก ความคลองตัว
และ ความสะดวกในการทํางาน ไมมีอิสระเหมือนกับประเภทแรก
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ภาพที่ 4.13 อุปกรณปองกันการสั่นไหว แบบตางๆ

(2)

ขาตั้งกลอง (tripods)

เป น อุ ป กรณ ร องรั บ กล อ ง มี ส ามขา ถื อ เป น อุ ป กรณ คู กั บ ตั ว กล อ ง ที่ จํ า เป น และใช บ อ ยที่ สุ ด
โครงสรางของขาตั้งกลอง มี 3 สวน คือ สวนหัว (tripod heads) สวนขา (tripod legs) และ สวนปลาย
(tripod down)

ภาพที่ 4.14 ขาตั้งกลอง ขนาด ขาเตี้ย ขาสั้น และขาสูง ตามลําดับ

สวนหัว (tripod head) มักเรียกวา หัวแพน-ทิลท จะยึดกับฐานของตัวกลอง เพื่อใหผูใชกลอง
สามารถ หมุนแพน (pan) และ กมเงยกลอง (tilt up, tilt down) ไดนุมนวลและสะดวก การเลือกใชหัว
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แพน–ทิลท จะตองเลือกใหเขาชุดกับฐานของตัวกลองดวย หัวแพน–ทิลท ของกลองถายภาพนิ่ง ไมเหมาะ
จะนํามาใชกับกลองวิดีโอ
หัวชนิดฟริคชั่น เฮ็ด (friction head) เหมาะสําหรับการเคลื่อนกลอง (camera movement) แบบ
เร็ว หรือ การเคลื่อนไหวแบบสั่น (องศาของการเคลื่อนไหวที่แคบ) มักใชถายภาพแอ็คชั่นตอสู คือ ควบคุม
ใหกลองอยูนิ่งไมไดดีนัก หัวชนิดฟลูอิด เฮ็ด (fluid head) เหมาะสําหรับการเคลื่อนกลอง แบบชา นุมนวล
ชวยใหการควบคุมกลองอยูนิ่ง หรือ เคลื่อนไหวไดชา นุมนวล เพราะมีความหนีดของหัวเปนตัวชวย หัวเกียร
เฮ็ด (geared head) ใชกับกลองขนาดใหญ มีเฟองควบคุมใหกลองเคลื่อนไหว ในแนวราบ แนวดิ่ง ไดตาม
จังหวะที่ตองการ การเคลื่อนไหวกลอง ที่ใชเกียรเฮ็ดเปนตัวรองรับ จะมีความเที่ยงตรงและนิ่มนวลมากกวา
หัวชนิดอื่น แตผูใชตองผานการฝกใชมาเปนอยางดี

ภาพที่ 4.15 หัวแพน-ทิลท ชนิด friction
ตามลําดับ

head, fluid head

และ geared

head

สวนขา (tripod legs) ยืดหดได 3 ทอน ความยาว 3 ขนาดคือ ขาสูง ขาสั้น (baby legs) และ ขา
เตี้ย (hi-hats or top hat) สวนปลายของขาตั้งกลอง (tripod shoe) ใชเกาะพื้น อาจทําเปนปลายแหลม
เพื่อจิกลงไปกับพื้น บางชนิดเปนลูกยางรองรับ อุปกรณเสริมสวนปลาย เพื่อยึดหรือปองกันการลื่นลม
เรียกวา สไปเดอร (spider) ใชตรึงติดกับปลายสามขา มีชื่อเรียกหลายชื่อ คือ spreader, tri-down, หรือ
tripod triangle
(3) อุปกรณรองรับกลอง ประเภทดอลลี่ (dolly)
เปนอุปกรณที่ใชรองรับกลอง เพื่อชวยใหกลองเคลื่อนไปอยางนุมนวล ภาพไมสั่นไหว ดอลลี่ มี
หลายแบบ หลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ ปจจุบัน ดอลลี่ไดรับการพัฒนาอยางมากมาย
เปนแบบที่ไมตองมีราง และมีราง (track) บางชนิด ติดหัวไฮดรอลิค (hydraulic) เพื่อชวยยกระดับกลอง
ดอลลี่ มีอุปกรณเสริมใหสามารถทํางานไดหลายหนาที่ เชน ตั้งดอลลี่บนฐานอุปกรณเสริม เพื่อเลื่อนกลอง
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ในมุมสูง–ต่ํา (boom operated) ได เรียกวา แครป ดอลลี่ (crab dolly)

ภาพที่ 4.16 ดอลลี่และอุปกรณเสริม

ภาพที่ 4.17 ดอลลี่ และ เครน ที่ทําขึ้นเองดวยมือ (hand

(4)

made)

อุปกรณรองรับกลอง ประเภทเครน (crane)

เครน มี ห ลายขนาด ตามความยาวของแขน ตั้ ง แต 4 ฟุ ต ถึ ง 27 ฟุ ต หรื อ มากกว า นั้ น เป น
เครื่องมือรองรับกลอง เพื่อตองการถายภาพในมุมสูงดวย และเคลื่อนกลองดวยไดทั้งแนวระนาบและ
แนวดิ่ง เครนบางตัวอาจมีราคาแพง และมีกลไกลที่เปนอุปกรณเสริมที่หัวเครน บังคับการหมุนกลอง (pantilt) สําหรับงานสรางภาพยนตรตนทุนต่ํา อาจสรางเครนขึ้นใชเอง แมงานในระดับฝกหัด ก็ทําเครนขึ้นใช
ชั่วคราวก็ได
มีคําแนะจากผูสรางอุปกรณเหลานี้ดวยมือ (hand made) จากที่บาน แลวนําออกเผยแพรผานสื่อ
ออนไลน สามารถโหลดดูไดฟรี ซึ่งสืบคนดูไดจากเว็บไซต Youtube.com โดยใชคําคนหลัก เชน hand
made, diy, how to แลวตามดวย crane หรือ dolly หรือ steady cam

Digital Movie Production by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

182

การผลิตภาพยนตรดิจิตัล

ภาพที่ 4.18 เครนแบบแขนยาว (ซาย) ถายภาพมุมสูง และ คอปเตอรสี่ใบพัด (drone) พรอมกลอง
ถายภาพมุมสูงมาก (ขวา)

4.2.2 ไมโครโฟน
กลองวิดีโอประเภท handy cam แมจะมีขนาดเล็กกระทัดรัด แตก็ติดตั้งไมโครโฟนมาใหในตัว ซึ่ง
สามารถบันทึกเสียงได ในระหวางถายทํา แตก็จะไดคุณภาพเสียงไมดีเทา กับการเสียบตอไมคจากภายนอก
ซึ่งผูใชสามารถเลือกคุณสมบัติและคุณภาพ ของไมคไดตามที่ตองการ กลองวิดีโอดิจิตัลสวนใหญในปจจุบัน
จะมีชองเสียบตอไมคจากภายนอกมาใหแลว
ไมโครโฟน หรือ ไมค แบงออกเปน 5 ชนิด คือ คารบอนไมโครโฟน (Carbon Microphone) ไดนา
มิค ไมโครโฟน (Dynamic microphone) ริบบอนไมโครโฟน (Ribbon microphone) คอนเดนเซอร
ไมโครโฟน (Condenser microphone และ เซรามิกไมโครโฟน (Ceramics microphone สวนระบบการ
สงสัญญาณ ระหวางไมคกับอุปกรณเครื่องรับอินพุท (input unit) มี 2 ระบบ คือ ระบบสงสัญญาณแบบ
ใชสาย (wire | cable) ซึ่งใชกับไมคโดยทั่วไป กับ ระบบไรสาย (wireless mic.)
คารบอน ไมโครโฟ (carbon microphone) คารบอน ไมโครโฟนเปนไมโครโฟนแบบแรกที่ถูกสราง
ขึ้นมาใชงาน หลักการทํางานงายๆ คือ เมื่อมีเสียงมากระทบที่ไดอะแฟรม (diaphragm) จะทําใหเกิดการ
สั่นของเม็ดคารบอน การสั่นมากหรือนอยของเม็ดคารบอน ขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหวของไดอะแฟรม การสั่น
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคาความตานทานไฟฟาสูง–ต่ํา สลับกันไป ตามการเคลื่อนไหวของไดอะแฟรม
และแปลงคาความตางศักดิ์ของแบตเตอรรี่ เปนกระแสไฟฟาที่มีคาสูงต่ําตาม ไดคุณภาพของเสียงไม
ดี ปจจุบันไมนิยมใชกันแลว เพราะมีสัญญาณรบกวนสูง มีความเพี้ยนสูง
ไดนามิค ไมโครโฟ (dynamic microphone) เปนไมโครโฟนที่ออกแบบใหสามารถใชงานไดอยาง
กวางขวาง ทํางานโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนํา ของขดลวดในสนามแมเหล็ก ไดอะแฟรม ของไมโครโฟน
ชนิดนี้ จะติดอยูกับขดลวดซึ่งอยูระหวางสนามแมเหล็ก เมื่อมีเสียงมาตกกระทบกับแผนไดอะเฟรม ทําให
แผนไดอะแฟรมสั่น ขดลวดก็จะสั่นตามไปดวย นิยมใชกันมาก เพราะมีคุณภาพระดับดี ราคาไมแพง
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ริบบอน ไมโครโฟน (ribbon microphone) มีแผนสั่นสะเทือน แขวนไวระหวางสนามแมเหล็ก เมื่อ
มีคลื่น เสียงผานมากระทบ ก็จะเกิดคลื่นกระแสไฟฟา เสียงที่ได เกิดจากความถี่เสียงจากการสั่นสะเทือน
ของแผนริบบอนในสนามแมเหล็ก ไมโครโฟนชนิดนี้ มีความไวตอการรับเสียงมากและบอบบาง อาจจะเกิด
ความเสี ย หายได ง า ย มั ก นํ า ไปใช ใ นสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น หรื อ ห อ งบั น ทึ ก เสี ย งเท า นั้ น เหมาะกั บ งาน
บันทึกเสียงดนตรี มีราคาสูงมาก ไมควรนําไปใชนอกสถานที่ เพราะเสียหายไดงาย
คอนเดนเซอร ไมโครโฟน (condenser microphone) ภายในจะมีแผนรับเสียง เรียกวา เพลท
(plate) เมื่อมีคลื่นเสียงกระทบ plate จะยืดหดตัว ทําใหเกิดความจุ (capacity) ของกระแสไฟฟา และไหล
ผานวงจรตามจังหวะการอัดตัวของคารบอน ถาคารบอนอัดตัวแนน (แผนยืดหดตัวมาก) กระแสไฟฟาก็จะ
ผานไดนอย (เพราะเกิดความตานทานสูง) ถาคารบอนอัดตัวกันนอย กระแสไฟฟาไหลผานไดมาก
เซรามิก ไมโครโฟน (ceramics microphone) หลักการเดียวกันกับไมโครโฟนคริสตัล (crystal
microphone) เพียงแตใชเซรามิก ที่มีคุณภาพเหนือกวาคริสตัล นําไปใชนอกสถานที่ไดดีกวา ทนทานตอ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น

ภาพที่ 4.19 หลักการทํางานพื้นฐาน ของ ไมโครโฟน

วิธีการเลือกไมโครโฟนใหเหมาะกับงาน
(1) ดูที่ผลการตอบสนองความถี่ การเลือกใชไมโครโฟนใหเหมาะสมกับงานหรือสถานที่ ใหดูที่ผล
การตอบสนองความถี่ ของแตละสถานที่ที่จะนํามันไปใช ไมโครโฟนที่ดี จะตอบสนองความถี่ไดกวางและ
ราบเรียบ ตลอดยานความถี่ ไมโครโฟนขนิดนี้ มักมีราคาสูง
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ประเภทของสถานที่

ผลตอบสนองความถี่

หองบันทึกเสียง ของสถานีวิทยุโทรทัศน หรือ วิทยุกระจายเสียง

30 – 20,000 Hz

การแสดงบนเวที เชน ดนตรี คอนเสิรท ตองการการกระจายเสียงสาธารณะที่
มีคุณภาพ

50 – 15,000 Hz

หองประชุม หองเรียนภาษา ซึ่งไมตองการคุณภาพมากนัก

70 – 10,000 Hz

วิทยุตํารวจ

90 – 9,000 Hz

การกระจายเสียงสาธารณะ โรงเรียน โรงงาน

100 – 8,000 Hz

ตารางที่ 4.1 ตาราเปรียบเทียบความตองการดานความถี่เสียง

(2) ความไว (sensitivity) ไมโครโฟนที่ดีนั้ นต องมีความไว ในการรั บเสีย ง เพื่ อใหมีกําลัง มาก
พอที่จะขับเครื่องขยายตามปกติ ความไวของไมโครโฟนมีหนวยเปน dB (decibel)
(3) คาอิมพีแดนซ (impedance) อิมพีแดนซของไมโครโฟน ควรเทากับอินพุท ของอิมพิแดนซของ
เครื่องขยาย เพื่อใหการถายทอดสัญญาณ จากไมโครโฟนไปยังเครื่องขยายเสียง มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด แตการใชงานจริง ควรเลือกใชไมโครโฟนที่มีอิมพีแดนซต่ํา เพราะวาสายสัญญาณที่ตอออกจาก
ไมโครโฟนอิมพีแดนซต่ํา สามารถตอไดยาว ไมมีสัญญาณรบกวน ไมเกิดการสูญเสียทางความถี่สูงอีกดวย
(4) ทิศทางในการรับเสียง (directional characteristic or polar response pattern) ไมโครโฟนแต
ละแบบ จะมีทิศทางในการรับเสียงไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับการออกแบบใชงานที่ตางกัน ควรนํามันมาใชให
เหมาะกับงาน ไดแก
รั บ เสี ย งได ร อบทิ ศ (omnidirectional response) รั บ เสี ย งได ส องทิ ศ ทาง (bidirectional
response) ในดานที่ตรงขามกัน รับเสียงไดทิศทางเดียว (unidirectional or directional) จากดานหนา
ของตัวไมค และ รับเสียงไดทิศทางเดียวในมุมแคบ (typical cottage loaf) จากดานหนาของตัวไมค การ
รับเสียงชนิดนี้ จะถูกนําไปใชเปนไมคบูม (boom mic.) ในงานถายทําภาพยนตร
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Cardiod mic.

Hyper-cadioid

Omni mic.

ภาพที่ 4.20 คุณสมบัติและทิศทางการรับเสียง ของไมโครโฟนแตละชนิด
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Handheld mic.

Shotgun mic.

Wireless mic.

ภาพที่ 4.21 ไมโครโฟน ชนิดตางๆ

ชนิด

ทิศทางการรับเสียง

งานที่เหมาะสม

ริบบอน

สองทิศทาง

เสียงพูด เสียงดนตรี
ดีมาก
(ใชไดดีกับเครื่องเปาและ
เครื่องสาย)

คาอิมพีแดนซต่ํา

มีทั้งแบบรอบทิศทาง

เสียงพูด เสียงดนตรี

ดี – ดีมาก

และทิศทางเดียว

ใชไดดีกับเครื่อง
ทองเหลือง เบส เครื่องตี

คาอิมพีแดนซ ต่ํา –
กลาง – สูง แข็งแรง
ทนทาน

คอนเดนเซอร ปรับเลือกทิศทางได (รอบ เสียงพูด เสียงดนตรี
ทิศ สองทิศทาง หรือ
(ใชไดดีกับ เครื่อง
ทิศทางเดียว)
ทองเหลืองและเครื่องตี)

ดีมาก

คาอิมพีแดนซต่ํา

คริสตัล

ต่ํา

ไดนามิค

รอบทิศทาง

ทั่วไปไมเนนคุณภาพ

คุณภาพ

คุณสมบัติ
บอบบาง ราคาแพง
ไมควรใชภายนอก

คอนขางแข็งแรง
มีราคาสูง
คาอิมพีแดนซสูง
แข็งแรง ราคาถูก

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบไมโครโฟนแบบตางๆ

ไมโครโฟนแบบพิเศษ
(1) ไมโครโฟนสะทอนเสียงแบบติดแผนโคง ใชรับเสียงมุมแคบในระยะไกล โดยแผนสะทอนจะ
สะทอนเสียงที่มีความถี่สูงเขาสูไมโครโฟน ความถี่ต่ําจะถูกตัดออกไป เหมาะสําหรับบันทึกเสียงสัตวตางๆ
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ในธรรมชาติ
(2) ช็อทกัน ไมโครโฟน เปนไมโครโฟนที่รับเสียงมุมแคบไดในระยะไกล มีทิศทางรับเสียงประมาณ
50 –60 องศา ในยานความถี่ตั้งแต 250 – 1,500 Hz หรือมากกวา เหมาะสําหรับบันทึกเสียงระยะไกล
เฉพาะจุด
(3) ไมโครโฟนแบบไรสาย อุปกรณที่ใชรวมกับไมโครโฟน มี 2 ประเภท คือ ประเภทชวยกําบัง
การรวบกวนจาก เสียงลมพัด เสียงลมพนของนักแสดง เรียกวา บลิมพ (blimp) และปองกันน้ํา ในกรณี
ถายใตน้ํา เรียกวา housing อีกประเภทหนึ่ง ก็คือ ที่ยึดไมโครโฟน เพื่อควบคุมใหไมโครโฟนอยูในตําแหนง
ที่ตองการ รวมทั้งปองกันการตกหลนดวย มีใชกันหลากหลายชนิด เชน ตั้งโตะ แบบหอย บูม และคันเบ็ด

ภาพที่ 4.22 ไมโครโฟนไรสายระดับอาชีพ ใชกับกลองถายภาพยนตร
ภาคสง (Sony DWX Digital Wireless Microphone
(Sony DWX Series DWR-R02D Digital Wireless

System)

และภาครับ

System)

ปจจัยพื้นฐาน ในการเลือกไมโครโฟนบันทึกเสียงในงานภาพยนตร คือ (1) ควรรูจักคุณสมบัติและ
ความสามารถทั่วๆ ไป ของไมโครโฟนแตละชนิด วามันทําอะไรไดมากนอยแคไหน จากนั้นก็ (2) เปรียบ
เทียบไมโครโฟนแบบตางๆ วามีขอเดน ขอดอยตางกันอยางไร (3) แลวเลือกชนิดของไมโครโฟน ใหเหมาะ
กับงาน งานถายกลางแจง วัตถุที่จะถายอยูหางจากตัวกลองในระยะไกล มักจะใช wireless mic. ถาอยู
ใกลก็เลือกใช boom mic. หรือตองการตัดเสียงรบกวน boom mic. ก็ทําไดดี (4) อาจตองสนใจเรื่อง
อุปกรณเสริมใหกับไมคดวย เพื่อความสะดวกในการใชงาน หรือ หาไมคแบบพิเศษไวสําหรับถายทําฉาก
พิเศษไวดวย และสุดทาย ก็เรียนรูวิธีการบันทึกเสียงไวดวย เพราะไมคแตละประเภท รับสัญญาณเสียงไดไม
เทากัน การเปดรับและบันทึกสัญญาณ ก็ตองปรับใหเขากันดวย
4.2.3 อุปกรณเสริมประสิทธิภาพ
หากจําเปนตองการเพิ่มความสามารถใหกับตัวกลอง ก็อาจตองหาอุปกรณเสริม ในการถายภาพ
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(1) แม็ทบอกซ (sun shade-matte box) เปนอุปกรณชวยปองกันแสงแดด หรือบังแดด หรือดวง
ไฟ ที่อาจสองถูกผิวเลนส แม็ทบอกซ บางชนิด มีชองไวใหเสียบหรือติดฟลเตอรได หรือ อาจใชอุปกรณ
ชนิดอื่น ใสแทนฟลเตอร เพื่อจัดองคประกอบแสง ใหไดตามตองการ

ภาพที่

4.23

แม็ทบอกซ แบบตางๆ

(2) บลิมพ (blimp) เปนอุปกรณปองกันเสียงรบกวน ขณะบันทึกเสียงระหวางการถายทํา เชน
เสียงลมพัด เสียงลมพนของนักแสดง

ภาพที่ 4.24 บลิมพ แบบหุม และ แบบเปลือย ทั้งสองแบบใชกับไมคบูม

(3) บริมพใชใตน้ํา (under water housing) หรือ housing เปนอุปกรณที่สรางขึ้น เพื่อปองกันน้ํา
ไมใหไปถูกกลองถายภาพยนตร เมื่อนํากลองไปบันทึกภาพใตน้ํา การออกแบบอุปกรณชนิดนี้ มีความ
ยุงยากในเรื่องการใชวัสดุ และการออกแบบชิ้นสวนประกบระหวาง ขอตอ (adaptor) ที่ปองกันน้ําซึมเขาได
ชองกระจกที่จะใชเลนสสองผาน เพื่อบันทึกภาพ ก็ทําจากวัสดุเหนียว ทน ใส
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ภาพที่ 4.24b บริมพบรรจุกลอง ใชถายภาพใตน้ํา (under

water housing)

อุปกรณเสริมสําหรับกลอง และการถายภาพ ยังมีอีกมาก ขึ้นอยูกับความจําเปนในการใชงาน เชน
เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับโฟกัส ถุงใสเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ขาตั้งอุปกรณ ถุงทรายสําหรับวางทับ
เพิ่มน้ําหนักใหอุปกรณตรึงอยูกับที่
4.3

ไฟสอง และอุปกรณจัดแสง

การจัดแสง เปนหนาที่ของผูกับแสง ที่จะตองเลือกโคมไฟ ใหเหมาะกับเหตุการณของเรื่อง และ
สภาพแสงของฉาก โคมไฟโดยทั่วไป มีสวนประกอบ 3 สวน คือ ตัวโคม (housing) ตัวหลอดไฟ (bulb)
และ แผนสะทอนแสง (reflector)
4.3.1 ประเภทของหลอดไฟ
ประเภทของหลอดไฟ มีสวนสําคัญในการจัดแสง และการออกแบบโคมไฟ ซึ่งตองเลือกใหเหมาะกับ
งานถายทํา คือ (1) รูปแบบของโคมไฟ (2) ไสหลอดไฟที่อยูภายในโคมไฟ เปนไสหลอดประเภทใด (3)
กําลังสองสวางของโคมไฟ (หนวยเปนวัตต หรือ กิโลวัตต) และ (4) อุณหภูมิแสงที่เปลงออกมา เปนแสง
ขาว หรือแสงสม (หนวยเปน องศาเคลวิน)
(1)

หลอดไฟชนิดไส (incandescent)

มี 2 ประเภท คือ หลอดไสทังสเตน (tungsten) และ หลอดฮาโลเจน (halogen) หลอดไสทังสเตน
จะใหแสงสวางพรอมกับความรอน ตัวของไสหลอด จะสลายไปอยางตอเนื่องในรูปของไอระเหย ใหกําลัง
สองสวางไมดีนัก มีอุณหภูมิสีต่ํา เพียง 2,700 องศาเคลวิน สวนหลอดฮาโลเจน ไสหลอดทําดวยทังสเตน
หรือ แรควอทซ (quartz) จะใหกําลังสองสวางสูงกวา และมีอุณหภูมิสี 3,200 องศาเคลวิน และมีอายุการ
ใช งานนานกว าไส ทังสเตน ไมค วรใชมือจับ ตั ว หลอด เพราะจะทํ า ให อายุ ก ารใช งานต่ํ า และแตกได อั น
เนื่องมาจาก ปฏิริยาเคมีที่ผิวหนังสัมผัสกับกาซที่บรรจุในไสหลอดฮาโลเจน
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ภาพที่ 4.25 หลอดไฟชนิดตางๆ

(2) หลอดไฟชนิดคารบอน อารก (DC carbon arc)
หลอดไฟอารก เปนหลอดไฟที่ใชกระแสไฟตรง (DC) สูงถึง 225 แอมป (225 Amp.) แสงไฟอารก
ไมไดเกิดจากการเผาไหมไสหลอด แสงที่ไดจะมีทั้งอุณหภูมิสีทังสเตน และ เดยไลท ไฟอารก ใหแสงจามาก
เหมือนแสงจากดวงอาทิตย และใหความถี่แสงเรียบและตอเนื่อง เพราะเปนแสงที่เกิดจากไฟกระแสตรง
ปจจุบันไมนิยมใชแลว เพราะดูแลรักษายาก เคลื่อนยายลําบาก และมีเสียงประจุไฟอารก รบกวน
(3) หลอดไฟชนิดดิสชารจ (discharge lamp)
หรือเรียกวา หลอดอารกระบบปด คือ การนําหลักการของการอารก หรือ การปลอยประจุไฟฟามา
ใช แตเติมกาซลงไปในหลอดไฟเพื่อใหเกิดสแงสวาง ชนิดของกาซที่ใชเติมจะใหพลังงานความยาวคลื่น
ตางๆ มีกําลังสองสวางสูง หลอดชนิดนี้ทํางานดวยกระแสสลับ (AC) จึงทําใหเกิดปญหาใหความถี่ของแสง
ไมสม่ําเสมอ เกิดการกระพริบ หลอดไฟชนิดนี้ ไดแก หลอด HMI (halogen medium iodide) หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนซ และหลอดไฟอุตสาหกรรม หลอด HMI หรือหลอด HG ถูกนําไปใชในโคมไฟเฟรสเนล และ
โคมไฟพาร
4.3.2 ประเภทของโคมไฟ
โคมไฟประเภทมีเลนส แบงออกเปน 2 แบบ คือ โคมไฟเฟรสเนล (fresnel) เลนสจะทําหนาที่เกลี่ย
ลําแสง ที่สะทอนออกจากตัวหลอด และออกจากแผนสะทอนแสง ใหมีแสงสม่ําเสมอทั้งวงแสง กระจกหนา
โคมไฟเฟรสเนล จะมีรอยหยัก เปนตัวชวยเกลี่ยแสง โคมไฟพาร (parabolic reflector–PAR) ลักษณะ
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คลายโคมไฟหนารถยนต ใหกําลังแสงสูง และมีทิศทางของแสงชัดเจน แตปรับแตงวงแสงไมได

ภาพที่ 4.26 ซาย โคมไฟเฟรสเนล (Fotodiox Pro
ไฟพาร (PAR 64 Floodlight)

DY-200 Daylight Fresnel)

และ ขวา โคม

สวนโคมไฟประเภทไมมีเลนส มี 3 แบบ คือ
(1) โคมไฟโอเพนเฟซ (open face) เปนโคมไฟที่มีดวงโคมเปดหนา ไมมีกระจก มีกําลังสองสวาง
และลําแสงมาจาก แผน สะทอนแสงโดยตรง จึงให กํ าลัง สองสว า งสู งกวา ไฟเฟรสเนล เป นโคมไฟ ที่
สามารถปรับเปลี่ยนลําแสง ใหกระจาย (flood) หรือเปนจุด (spot) ได โดยเลื่อนหลอดใหเขาใกล หรือ หาง
จาก แผนสะทอนแสง
(2) โคมไฟบรอดไลท (board light) หรือโคมไฟสาดกระจายแสง ตัวหลอดไฟ จะเปนทางยาวใน
ดวงโคมสี่เหลี่ยม ปรับแสงกระจาย (flood) และแสงเฉพาะจุด (spot) ไมได แผนสะทอนแสงติดตายตัว ทํา
จากวัสดุสีเงิน แสงที่ไดมักเปนแสงแข็ง มีวงแสงกวาง ระยะแสงสองต่ํา เหมาะกับสถานที่ถายทําที่สามารถ
ซอนไฟไวในมุมได
(3) โคมไฟซอฟทไลท (soft light) ใชหลักการสะทอนกลับของแสงตัวโคมไฟ มีขนาดใหญ และทาสี
ขาวภายในตัวโคม ตัวโคมจะทําหนาที่เปนแผนสะทอนแสงในตัวของมันเอง แสงที่ได จึงเปนแสงที่กระจาย
ตัวเปนวงกวาง ยิ่งตัวโคมมีขนาดใหญ ขนาดของแผนสะทอนแสงก็จะมีขนาดใหญตามไปดวย
โคมไฟสอง แบงตามลักษณะการใชงาน ดังนี้
(1) โคมไฟหัวกลอง มีสองแบบ คือ แบบติดที่หัวกลองถาย กับ แบบแยกสองตางหาก ใชกําลังไฟ
ส อ งจากแบตเตอรี่ หรื อ เสี ย บจากไฟบ า น ใช สํ า หรั บ งานถ า ยภาพทั่ ว ไป ไม เ หมาะสํ า หรั บ งานถ า ยทํ า
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ภาพยนตร เพราะใหความสวางนอย ประมาณ 100 – 300 วัตต

ภาพที่ 4.27 ไฟหัวกลอง สรางขึ้นเองดวยมือ ภาพจาก:

www.manusmedia.com

(2) โคมไฟแยก จะใหความสวางสูง ประมาณ 1000 – 2000 วัตต หรือ สูงกวา ผูใชตองเลือกให
เหมาะสมวา มีทั้งโคมไฟใหแสงโทนเย็น (cool light) หรือ โคมไฟใหแสงโทนรอน (hot light) สวนใหญมัก
ใชในหองสตูดิโอ และเปนงานระดับมืออาชีพ ที่เนนคุณภาพ โคมไฟแบบแยกการใชงาน ไดกลาวมาบางแลว
ในหัวขอ 4.3.2 ประเภทของโคมไฟแยก ไดแก
โคมไฟเอชเอ็มไอ เฟรชแนล (HMI fresnel) HMI ยอมาจาก hydrargyrum medium-arc iodide
เปนหลอดไฟที่ใหแสงสีขาวเหมือนกลางวัน เรียกวา ไฟ day light ใหกําลังไฟ ตั้งแต 4 กิโลวัตน (4,000
วัตต) หรือ 4K ถึง 12 กิโลวัตน ไฟชนิดนี้ มักจะใชเลนส fresnel ครอบอยูหนาโคมไฟ เพื่อปองกันอันตราย
และถนอมสายตานักแสดง ใชถายสถานที่ในเวลากลางคืนใหเปนกลางวัน ในกองถายภาพยนตร มักจะมี
หลอดไฟชนิดนี้อยูประจํากองถายเสมอ เพราะใชบอย
การเลือกดูรูปรางของโคมไฟเพียงอยางเดียว อาจไมเพียงพอ ตองดูที่ไสหลอดดวยวา เปนหลอด
แบบใด เชน รูปรางภายนอกของโคมไฟแบบ เฟรชแนล ภายในโคม อาจใชหลอด ทังสเตน หรือ ฮาโลเจน
หรือ หลอด HMI ก็ได ถาเปนหลอดฮาโลเจน ใหแสงสีสม ก็อาจใชแผนกรองแสงสีน้ําเงินบังไวที่หนาเลนส
ของโคมไฟ เพื่อใหโคมไฟปลอยแสงสีขาวออกมา แตคุณภาพแสงจะไมดีเทาแสงจากหลอด HMI โดยเตรง
โคมไฟทังสเตน เฟรชแนล (tungsten fresnel) เปนไฟที่ใชโคมแบบเฟรชแนล แตใชไสหลอด
ทังสเตน ใหกําลังไฟตั้งแต 2 กิโลวัตน (2000 วัตต) หรือ 2K มี fresnel ครอบอยูดานหนา ใหแสงสีสม แต
สามารถแกสีใหเปนสีตางๆ ได โดยการใชเจลสี เชน สม ฟา เทา น้ําตาล ครอบโคมไฟกอนสองออกไป
เหมาะสําหรับใชเปนไฟหลัก (Key Light) สองนักแสดง หรือ ตกแตงฉาก การแกสีดวยการใชแผนเจล อาจ
ทําใหสูญเสียความสวางไปเล็กนอย
โคมไฟเปดโลง (open face) หรือมักเรียกวา red head เพราะหัวโคมไฟจะเปนสีสมแดง ใหแสงสี
สม ขนาด 800 วัตต คําวา open face หมายถึง เปนโคมไฟที่เปดโลงดานหนา ไมมีเลนสครอบอยู เปนไฟ
ที่ใชงานไดหลากหลาย ใชพลังงานจากไฟบานทั่วไปได
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โคมไฟคีโน (KINO fluorescent) ทําจากหลอดไฟประเภท fluorescent ออกแบบมาเปนพิเศษ เชน
แบบหลอดยาว 2 ฟุต จํานวน 4 หลอด เรียกวา 2 x 4 ใหแสงสีขาวนวล แสงไมรอน เหมาะสําหรับใชเปน
ไฟสองนักแสดง ถายในมุมแคบ (close up shooting) ไมเหมาะกับการถายภาพมุมกวาง เพราะแสงฟุง
กระจาย และใหความสวางไมมากนัก

ภาพที่ 4.28 ซาย โคมไฟ Red

head

ดานหนาและดานหลัง และ ขวา โคม

Kino

4.3.3 อุปกรณจัดแสง
(1) อุปกรณควบคุมพื้นที่ของแสง
พื้นที่ของแสง คือ บริเวณที่แสงจากโคมไฟสองถึง ซึ่งในทุกพื้นที่ จะไดรับปริมาณแสงไมเทากัน จึง
ตองใชอุปกรณชวย เพื่อใหไดปริมาณความเขมของแสง และทิศทางของแสง ตามที่ตองการ มีใหเลือกใช 3
แบบ คือ บารนดอร (barn door) สนูท (snoot) และ โกโบ (gobo) หรือ แฟล็ก (flag)
บารนดอร คือ บานบังแสงดานหนาของโคมไฟ บังคับใหไฟสองเปนลําแสงตรง มี 2 ใบ หรือ 4 ใบ
ทําจากโลหะทนความรอนไดดี บารนดอร มีขนาดแตกตางกันไป ตามขนาดของตัวโคมไฟ บารนดอร เหมาะ
สําหรับการจัดแสงฉากหลัง ที่ตองใชไฟหลายดวง
สนูท คือ กรวยบังคับแสง ที่ใชสวมครอบหนาโคมไฟ สนูท ทําจากโลหะตรงปลายเปนทรงกระบอก
มีหนาที่จํากัดพื้นที่ของวงแสง ใหอยูในจุดที่ตองการ สนูทบางประเภท สามารถปรับขนาดของลําแสงให
กวางหรือแคบได
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ภาพที่ 4.29 บารนดอร (ซาย) สนูท (กลาง และ ขวา)

โกโบ หรือ แฟล็ก (flag) เปนกรอบโลหะ ขึงดวยผาสีดํา มีกานเหล็กยื่นออกมา เพื่อใชเสียบหรือยึด
เขากับหัวโกโบ ผาดําสามารถทนความรอนไดดี ควบคุมไมใหแสงกระจายไปทั่วฉาก หรือปองกันไมใหแสง
ตกไปยังพื้นที่ที่ไมตองการ หรืออาจใชแฟล็ก สรางเงาบนวัตถุ หรือฉากหลังก็ได ใชปรับแตงเปลี่ยนแปลง
รูปราง และ ลักษณะของแสง

ภาพที่ 4.30 โกโบ หรือ แฟล็ก ชนิดตางๆ

การเลือกใชแฟล็ก จะตองดูที่ขนาดของตัวโคมไฟดวย แฟล็ก อาจมีชื่อเรียกเปนอยางอื่น ตามหนาที่
ใชงาน เชน คัทเตอร (cutter) เปนแผนบังแสงที่มีลักษณะยาวแตแคบ เหมาะกับการใชเพื่อสรางเงาบนฉาก
หลัง หรือ ใชบังเงาของไมโครโฟน ที่ตกลงบนฉาก ด็อท (dot) คือ แผนบังเงา ลักษณะเปนวงกลม มี
เสนผาศูนยกลางหลายขนาด เชน 3 นิ้ว 6 นิ้ว และ 10 นิ้ว เหมาะสําหรับสรางเงาบนวัตถุ ที่มีขนาดเล็ก
มากๆ เชน ใชในงานถายภาพบนโตะถายภาพ (table top) ที่ตองจัดแสงใหแกวัตถุที่มีขนาดเล็ก ด็อท ยัง
เหมาะสําหรับตัดแสงบนจุดที่สวางจาเกินไป (hot spot) หรือ แสงที่ตกกระทบวัตถุ แลวเกิดแสงสะทอนแรง
มากๆ ถาเปนแผนยาวแคบ เรียกวา ฟงเกอร (finger) มีขนาด กวาง 2 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว และ ขนาด กวาง
3 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว ถูกออกแบบใหไดงานเชนเดียวกับ ด็อท สวน โอเวอรเฮด (overhead) ก็คือ แฟล็ก
ขนาดใหญ กวาง–ยาว 12 ฟุต ขึ้นไป โอเวอรเฮด ประกดวย กรอบอะลูมิเนียมน้ําหนักเบา ทั้ง 4 ดาน ซึ่ง
ถอดประกอบได ใชจัดแสงที่มีพื้นที่บริเวณกวางมากๆ เชน การจัดแสงกลางแจง หากผูจัดแสงตองการให
ไดภาพที่มีแสงตอเนื่อง ตลอดทั้งกลางวันที่ถาย ก็จําเปนจะตองใชอุปกรณชนิดนี้ เพื่อบังแสงธรรมชาติ และ
ใชแสงจากโคมไฟแทน ทําใหควบคุมแสงไดดังที่ตองการ
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(2) อุปกรณควบคุมความเขมของแสง
อุปกรณควบคุมความเขมของแสง แบงออกเปน 3 ประเภท คือ สคริม (scrim) เน็ต (net) และ
รังผึ้ง (egg crate)
สคริม เปนแผนโลหะทรงกลม ใชติดหนาโคมไฟ หรือ บารนดอร ใชเปนตะแกรงกระจายแสง ทํา
หนาที่ลดแสง โดยขึ้นอยูกับความถี่หางของตะแกรง สคริมแบบครึ่งวงกลม ใชเพื่อเกลี่ยแสงที่ตัวนักแสดง
เวลาเคลื่อนจากจุดหนึ่ง (แสงจัด) ไปยังอีกจุดหนึ่ง (แสงนอย) ใหไดแสงสม่ําเสมอ
เน็ต คือ ผาโปรงใสสีดํา หรือ สีขาว ขึงไวบนกรอบโลหะ 3 ดาน ดานหนึ่งไมมีขอบ เรียกวา open
end ใชลดแสง ใหเกิดความนุมเนียนกลมกลืนไปกับสวนที่ไดรับแสงสวนอื่นๆ ทําใหไมเห็นรอยตอของแสงที่
ชัดเจน เน็ต ใชงานแบบเดียวกับ แฟล็ก แตเน็ต สามารถเลื่อนเขาใกล หรือออกหางจากตัวโคมไฟได เน็ต
มีขนาดตั้งแต กวาง 18 ฟุต ยาว 24 ฟุต และขนาดใหญ กวาง–ยาว 20 ฟุต เน็ต มี 2 ชนิด คือ single
net เปนผาโปรงชั้นเดียว มีแถบสีขาวหุมรอบ ลดกําลังสองสวางประมาณครึ่งสต็อป กับ double net เปน
ผาโปรงสองชั้น มีแถบสีแดงหุมรอบกรอบ ลดกําลังสองสวางประมาณ 1 สต็อป

ภาพที่ 4.31 สคริม (ซาย) เน็ต และ รังผึ้ง (ตามลําดับ)

รังผึ้ง เปนตะแกรงเหล็ก หรือ พลาสติกสีดํา ใชสวมใสหนาโคมไฟเพื่อลดแสง และชวยใหควบคุม
ทิศทางของแสง ไมใหกระจาย รังผึ้ง นิยมใชกับโคมไฟประเภทใหแสงนุม (soft light)
(3) อุปกรณควบคุมคุณภาพของแสง
คุณภาพของแสงนุม มักเปนที่ตองการในการถายภาพ (แตไมเสมอไป เพราะขึ้นอยูกับ วัตถุประสงค
ของการนําเสนอภาพ) หากผูจัดแสงตองการแสงนุม ตองหาวิธีกําจัดเงา เพื่อใหแสงกระจายไปทั่วทุก
ทิศทาง จึงจะเกิดแสงนุมได อุปกรณที่ใชก็มี สปน (spun) ฟรอสท (frost) กระดาษไข (diffusion gel) ผา
ควบคุมแสง (diffusion frame) และ กลองควบคุมแสง (soft box)
สปน ทําจากใยแกว มีลักษณะคลายเยื่อกระดาษบางๆ มีคุณสมบัติแพรกระจายแสงไดนอยที่สุด
แสงที่ผานสปน ยังมองเห็นเปนลําแสงอยู ฟรอสท มีลักษณะคลายพลาสติกฟา แพรกระจายแสงไดกวาง
กวา ใหแสงนุมกวาสปน แตก็ยังมีลําแสงอยู กระดาษไข มีความหนาปานกลาง จะกระจายแสงไดมาก และ
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กระจายไดกวางเทากับขนาดของกระดาษที่กางออก กระดาษไข เบอร 216 (ขนาดหนาสุด ของกระดาษไข)
สามารถกระจายไดสม่ําเสมอมากที่สุด

ภาพที่ 4.32 ฟรอสท (frost) ผาควบคุมแสง

(diffusion frame)

และ สปน

ผาควบคุมแสง (diffusion frame) มีหลายขนาด ตั้งแต กวาง 18 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว หรือ กวาง 24
นิ้ว ยาว 36 นิ้ว จึงถึงขนาด กวาง–ยาว เทากับ 4 ฟุต สวนผาที่นํามาขึงบนกรอบ ทําจากผาไหม (silk)
หรือ ผาผสมโพลีเอสเตอรสีขาว (grid cloth) ซึ่งมีความหนามากกวา สวน กลองควบคุมแสง (soft box)ก็
คือ กลองไฟทําแสงนุม ใชสวมครอบลงไปในโคมไฟ เพื่อทําใหแสงนุมทั้งสี่ดาน ทั้งสี่ดานของกลองควบคุม
แสง ทําจากผาทนความรอน ดานนอกสีดํา ดานในสีเงิน ชายเพิ่มกําลังสองสวางของแสง ดานหนาสุด เปน
ผาขาว ซึ่งจะเปน silk หรือ grid cloth ก็ได กรอบและผาดําทั้งสี่ดาน จะทําหนาที่รวมแสง ใหเปนทิศทาง
เดียวกัน และปองกันไมใหกระจายแสงออกไปรอบๆ เหมาะสําหรับการจัดแสงในพื้นที่แคบๆ ซึ่งไมมีพื้นที่
พอจะใหแฟล็กได กลองควบคุมแสง ใชไดกับไฟหลายชนิด
(4) อุปกรณที่ใชสะทอนแสง
อุปกรณที่ใชสะทอนแสง แบงออกเปน 4 ชนิด คือ แผนสะทอนแสง (reflector board) ไมลาร
(mylar) โฟม (foam core) และ กริฟฟลอน (griffolyn)
แผนสะทอนแสง มีหลายขนาด รูปทรงแผนกลม หรือสี่เหลี่ยมก็ได กรอบทําดวยไม หรือวัสดุอยาง
อื่น ดานหนึ่งฉาบดวยวัสดุสีเงิน หรือสีทอง มีความมันวาว และ สามารถสะทอนแสงไดสูง อีกดานหนึ่ง
เปนแผนโลหะบาง ทําใหเปนขุยไมเรียบ แสงที่ตกกระทบดานนี้ จะกระจายตัวมากกวา และนุมกวา แผน
สะทอนแสง อาจใชเปนแหลงกําเนิดแสงหลัก (key light) ก็ได ในการจัดแสงที่แผนสะทอนแสง ผูจัดแสง
จะตองคอยปรับแผนสะทอนแสง ใหทํามุมกับดวงอาทิตย และสะทอนออกไปยังทิศทางที่ตองการ
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ภาพที่ 4.33 แผนสะทอนแสง แบบพับเก็บได (ซาย) เทป ไมลาร และ แผน ไมลาร ตามลําดับ

ไมลาร (mylar) เป น วั ส ดุ ก ล า ยพลาสติ ก ฉาบด ว ยสี เ งิ น หรื อ สี ท อง มี นํ า หนั ก เบากว า และ
เคลื่อนยายไดงายกวาแผนสะทอนแสง แสงที่เกิดไมลาร เปนแสงทางตรง มีความเขมของแสงสูง โฟม
(foam core) มีอัตราการสะทอนแสงสูง แตมีพื้นผิวหยาบกระดาง แสงที่สะทอนออกมา จึงกระจายฟุงทําให
ดูนุมนวลกวา มีน้ําหนักเบา สวนใหญใชเปนอุปกรณใหแสงเสริม (field light) หรือชวยลดเงา มักใช
รวมกับ ไมลาร และแผนสะทอนแสง กริฟฟลอน (griffolyn) เปนวัสดุคลายผาใบพลาสติกกันฝน ดานหนึ่ง
มีสีขาว ทําหนาที่สะทอนแสง อีกดานหนึ่งสีดํา ทําหนาที่เพิ่มความเปรียบตางใหแกภาพ แสงที่ไดจาก กริฟ
ฟลอน จะเปนแสงนุมเชนเดียวกับโฟม แตมีขนาดใหญกวา โฟม
อุปกรณทั้งหมด ดังที่กลาวมา เจาของโครงการสรางอาจหาไดจากการจัดซื้อ หรือทําขึ้นเอง หรือถา
จะใชงานเฉพาะโครงการ ก็อาจหาเชาไดจาก บริษัทผูใหเชาทั่วไป (ดูบญ
ั ชีรายชื่อ ภาคผนวก ทายบทที่ 5)

ภาพที่ 4.34 ตัวอยางชุดอุปกรณถายทําภาพยนตรตนทุนต่ํา ที่มีไวใหเชา สําหรับถายทําภาพยนตร
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อุปกรณประกอบฉาก

ฉากในภาพยนตร มี ความหมายครอบคลุมไปถึ ง สถานที่ หว งเวลา และ ตัวละครที่ อยูในฉาก
ตลอดจน สถานการณตางๆ ของเรื่องราว สิ่งที่จะนําเขาไปในฉาก จะตองมีการจัดแตง จัดสรรใหดูสมจริง
และเขากับยุคสมัย เหตุการณของเรื่องราว ฉาก มีหนาที่เลารายละเอียดของสถานที่ ของเรื่องราว ใหคนดู
เขาใจวา เหตุการณในละครที่กําลังดําเนินอยูนั้นเกิดขึ้นที่ใด ชวงเวลาใด โดยสังเกตไดจาก วัสดุอุปกรณ
ประกอบฉาก เชน ลักษณะของฉากในละครเพลงที่มีการตกแตงอยางงดงาม ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่วาง
ใหผูแสดงสามารถรองเพลง รายรําและเคลื่อนไหวไดสะดวก
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ก็คือฉากในภาพยนตร ซึ่งมีรายละเอียดของวัสดุ สี แสง เงา การ
แตงกาย และแอ็คชั่นของตัวละคร อยูในนั้น การจัดหาอุปกรณมาประกอบในฉาก ตองคํานึงถึงสถานที่ดวย
วาเปนสถานที่จริง หรือสถานที่จําลอง หรือ ในหองสตูดิโอ ซึ่งจะตองมีการตกแตงใหดูสมจริง ดวยการ
จัดหา จัดวาง วัสดุหรือสิ่งปลูกสราง ใหเหมาะสม
คําวาอุปกรณ (property) มีความหมายสองนัยะ คือ อุปกรณสําหรับการถายภาพ กับ อุปกรณที่ใช
ประกอบในฉาก เพื่อการถายภาพ ซึ่งเปนอุปกรณคนละสวนกัน ในหัวขอนี้ หมายถึงอุปกรณประกอบฉาก
เพื่อการถายทํา อุปกรณที่ใชประกอบในฉาก เพื่อการถายทํา ยังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ อุปกรณ
สําหรับนักแสดง (character props) กับ อุปกรณประกอบในฉาก (location props) การออกแบบ และ
การเลือกใช หรือติดตั้งอุปกรณดังกลาว ตองดูแนวของภาพยนตรดวย และตองคํานึงถึง งบประมาณ ไม
แพงจนเกินไป จัดหางาย เชน ปน ดาบ ของปลอมทําใหดูเหมือนจริง โดยอาจใชวิธีจัดแสงชวย เครื่องแตง
กายที่จัดทําขึ้นเองดวยวัสดุในทองถิ่น หรือวัสดุจําลอง เปนตน ปจจุบัน ใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรชวย
อุปกรณสําหรับดานหนาเวที และ หลังเวที มักใชกับการแสดงละครเวที ในการจัดฉากเพื่อการถาย
ทําในหองสตูดิโอ จะมีความแตกตางกันตรงที่ “องศา – มุมมอง” ละครเวที จะตองจัดใหดูสมบูรณในมุม
กวาง สวนฉากที่ใชถายทําภาพยนตร ขึ้นอยูกับผูกํากับภาพ วาตองการมุมภาพอยางไร มุมกวาง หรือมุม
แคบ หรือ ตองการแคใหเปนฉากหลังเทานั้น การตกแตงฉาก ก็จะจัดทําเทาที่จําเปน ทั้งนี้เปนการลดเวลา
และคาใชจายดวย บางครั้ง อาจมีการจัดฉากเพื่อใชประกอบในการกราฟกคอมพิวเตอร เชน การใชฉาก
เขียวบดบังทิวทัศนเบื้องหลัง เพื่อเจาะพื้นที่สอดใสตัวละครเขาไป ภาพยนตรสมัยใหม สวนใหญจะใชเทคนิค
นี้เปนพื้นฐาน (ดูตัวอยาง การจัดฉากเขียว ในภาพที่ 4.36)
ประเภทของฉาก
(1) ฉากซึ่งเปนบริเวณสถานที่จริง เชน เรือนไทยสมัยอยุธยา หองแล็บทันสมัย บงบอกโลกอนาคต
ถนนในซอกตึกเกาคร่ําครา สูงระฟา สกปรกรกเลอะเทอะ เฉอะแฉะ และมืด บงบอกสังคมในยุคโกลาหล
เปนตน
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(2) ฉากซึ่งจําลองสถานจริง คือ ฉากที่สรางจากวัสดุน้ําหนักเบา ออกแบบตกแตงใหดูสมจริง เชน
ฉากของตึกแถว ซึ่งใชเทคนิคลดขนาดจากของจริง แตยังคงรายละเอียดของ ระเบียง หนาตาง ประตู ไว
อาจเปนฉากที่ตกแตงดานหนาไวดานเดียว เนื่องจากเปนดานที่ผูชมมองเห็น
(3) ฉากแบบพอสังเขป คือ ฉากที่ตัดทอนรายละเอียดความสมจริงออก เหลือเพียงองคประกอบ
หลักๆ ที่แสดงใหเห็นวา สถานที่นั้นเปนที่ใด เชน ฉากชายหาดซึ่งมีเพียงกิ่งของตนมะพราวยื่นเขามาในเวที
และมีซากเรือปรักหักพัง ไมมีทราย ไมมีน้ําทะเล หรือฉากในหองนอน มีแคเตียงนอน ฉากรานอาหาร มีชุด
โตะอาหารเพียงชุดเดียว เปนตน
(4) ฉากแบบเหนือความจริง หรือฉากจินตนาการ คือ ฉากที่ไมไดเนนความสมจริง เนื่องจากผู
กํากับหรือผูสรางสรรคการแสดง ตองการแสดงความผิดแผกไปจากธรรมดา หรือสิ่งที่เปนความจริงที่มนุษย
สวนใหญคุนเคย สามารถพบเห็นไดทั่วไป โดยฉากเหนือจริงนี้อาจตองการความรูสึกภายในของตัวละคร
ออกมาใหผูชมเห็น เปนความจริงซึ่งผานสายตาของตัวละคร เชน เมื่อตัวละครรูสึกหวาดกลัว ฉากนั้นก็มี
ลักษณะใหญผิดปกติ หรือบิดเบี้ยวไปมา วัตถุตางๆไมไดมีรูปทรงและขนาดตามความเปนจริงทั่วไป หรือ
อาจเปนฉากในจินตนาการ เชน ฉากของเมืองหลวงในอนาคต ฉากของที่อยูอาศัยมนุษยบนดาวดวงอื่นใน
อีก 500 ปขางหนา
(5) ฉากอเนกประสงค คือ ฉากที่ตองอาศัยจินตนาการ ของนักแสดงและผูชมรวมกัน (สมมุติ)
พยายามจินตนาการ มองวัตถุที่จัดวางในฉาก ใหเปนสถานที่ตางๆ ตามบทละคร เชน กลองพลาสติก
ขนาดใหญ ที่นักแสดงนํามาสมมุติใหเปนมานั่ง เบาะรถ บัลลังก จนกระทั่งโลงศพ การสมมุติวัสดุตางๆ ใน
ฉาก ขึ้นอยูกับความสามารถของนักแสดง ที่จะถายทอดดวยภาษา ทางทาง แอ็คชั่น เพื่อนําเสนอกลอง
พลาสติกนั้น ใหผูชมเห็นเหมือนตน สวนผูชมก็มีสวนรวม โดยใชจินตนาการ มองกลองพลาสติกใบนั้น ให
เปนวัตถุตางๆ ตามการเลาเรื่องของนักแสดง การจัดหาวัสดุอุปกรณใดๆ เขามาในฉาก ตองคิดใตรตรอง
ถึง บทบาทหนาที่ของมัน เพราะถานํามันเขามาผิดเวลา ผิดสถานที่ ผิดขนาด ก็ไรประโยชน
หนาที่ของอุปกรณประกอบฉาก คือ (1) นําเสนอภาพและสรางบรรยากาศของฉาก (2) บงบอก
ยุคสมัยของเรื่องราว (3) บงบอกลักษณะนิสัย และสถานภาพของตัวละคร และ (4) เสริมการแสดงของ
นักแสดง ใหดูโดดเดน
ประเภทของวัสดุอุปกรณประกอบฉาก
วัสดุอุปกรณประกอบฉากในที่นี้ หมายถึงวัสดุทุกสิ่ง ที่จะถูกนํามาใชเพื่อทําใหฉากดูสมจริง พรอมที่
จะใหนักแสดง แสดงตามบทบาทของตนได วัสดุอุปกรณประกอบฉาก แบงออกเปน 3 กลุม คือ
(1) กลุมที่เกี่ยวกับการจัดแสง และเกี่ยวกับกลองและการถายภาพ เรียกวา “พร็อพ” (props หรือ
properties) “เซ็ท” (sets หรือ setting) ซึ่งกลาวมาโดยละเอียดแลว ในหัวขอกอนหนานี้
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(2) กลุมที่เปนเครื่องประกอบฉาก คือ วัสดุสิ่งของใดๆ ที่นํามาประกอบเหตุการณ สถานที่ เพื่อ
การถายทําและเพื่องานแสดง มักเรียกวา เครื่องประกอบฉาก เพื่อใหมีความหมายตางไปจาก props –
sets เครื่องประกอบฉากแบงออกได 3 ประเภท คือ 2.1) เครื่องประกอบฉาก ที่ติดตั้งหรือจัดวางไว ให
เปนสวนหนึ่งของฉาก เชน โซฟา โตะอาหาร โคมไฟ รถเข็นเด็ก เปนตน 2.2) เครื่องประกอบฉาก ที่
นักแสดงเปนผูนําเขามาในฉาก หรือ เปนสวนหนึ่งของเครื่องแตงกายนักแสดง เชน ปากกาซึ่งปกอยูที่
กระเปาอกเสื้อนักแสดง หนังสือพิมพที่ตัวละครเดินถือเขามาในฉาก กระเปาสะพายของตัวละครหญิง และ
2.3 เครื่องประกอบฉาก ที่จัดเตรียมไวขางนอก และจะถูกใชหรือถูกนําเขามา เมื่อถึงวาระการปรากฏตัว
เชน หุนยนตร ที่เพิ่งจะปรากฏตัวในตอนทายของฉาก
(3) กลุมที่เปนอุปกรณสรางเอฟเฟคในฉาก เชน แสงฟาแลบ แสงเลเซอร เสียงฟาฝา ละออง
หมอก ควัน ฝน ลมพายุ เลือดปลอม บาดแผลปลอม รวมถึง อุปกรณที่เกี่ยวของกับการออกแบบเสื้อผา
ทรงผม หนาตาของนักแสดงดวย (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอถัดไป)
4.5

อุปกรณทําเอฟเฟค เครื่องแตงกาย

เอฟเฟคพื้นฐานของภาพยนตร ถูกจัดทําขึ้นทั้งในระหวางถายทํา และหลังการถายทํา ซึ่งจะใช
คอมพิวเตอรเปนตัวชวย
การสรางเอฟเฟคในภาพยนตร มีประวัติความเปนมาเคียงคูกับการสรางภาพยนตร เพราะตองอาศัย
เทคโนโลยีเทาที่มีอยูในยุคนั้นๆ เอฟเฟค คือการสรางแอคชั่น ฉาก ใหดูเสมือนจริง โดยใชอุปกรณ และ
เทคนิควิธีการตางๆ ชวย เอฟเฟคในภาพยนตร แบงออกเปน 4 ยุค คือ (1) ยุคเริ่มแรก เกิดมาพรอมกับ
เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวนั่นเอง สื่อในยุคนั้นยังคงใชฟลม ยังไมมีเทคนิคอะไรมากมายเหมือนในยุคปจจุบัน
(2) ยุคภาพยนตรสี และเสียงสเตอริโอ ภาพยนตรแนวแฟนตาซี และแนววิทยาศาสตรื เริ่มไดรับความนิยม
ผูสรางในยุคนั้น ตางก็แสวงหาวิธีในการสรางภาพเสมือนจริงใหมากที่สุด แตยังอาศัยการตัดตอดวยฟลมใน
หองแล็บอยูนั่นเอง (3) ยุคภาพยนตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการสื่อสารก็เริ่มพัฒนา กลองถายภาพดิจิตัล
เริ่มเขามามีบทบาท การสรางเอฟเฟคตางดวยระบบวิดีโอ ก็ทําไดงายกวาฟลม จนกระทั่งถึงยุค เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรชวยงานออกแบบและการผลิต (CAD: Computer-aided design | CAM: Computeraided manufacturing) เปนยุคที่ 4 คือ ยุคการออกแบบดวยคอมพิวเตอร (Introduction of computer
generated imagery) หรือ CGI พรอมกับการผลิตภาพยนตรดิจิตัล ทําใหกราฟกคอมพิวเตอร เขาไป
เสริมเอฟเฟคทั้งดานภาพและเสียง ในการสรางเทคนิคพิเศษใหแกภาพยนตร จนกลายมาเปนภาพยนตร 3
มิติ 4 มิติ เสียงรอบทิศทาง ภาพยนตรระบบไอแม็กซ จนกระทั่งภาพยนตรจอกวาง ฉายภาพรอบทิศทาง
ไดกวางถึง 270 องศา
อุปกรณทําเอฟเฟคพิเศษ ในภาพยนตรแตละเรื่อง จะถูกจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ ใหเหมาะสมกับ
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เหตุการณ และตัวละครของแตละเรื่อง แตอยางไรก็ตาม เอฟเฟคพื้นฐานตางๆ ก็ยังคงนํามาใชในการ
กํากับภาพดวยเชนกัน ไดแก

ภาพที่ 4.35 ตัวอยางเอฟเฟคแตงหนานักแสดง ซาย Linda Blair รับบทเปนเด็กผีสิง (Possessed
Child) ในภาพยนตร เรื่อง Exorcist (1973) ขวา Arnold Schwarzenegger
รับบทเปนมนุษยเหล็ก ในภาพยนตร เรื่อง Terminator 3 : Rise of the
Machines (2003)

(1) เอฟเฟคแตงหนา ของตัวละคร ทั้งแนวเหมือนจริง และแนวเกินจริง ใชในภาพยนตรแนวชีวิต
ทั่วๆ ไป หรือแนววิทยาศาสตร แฟนตาซี
(2) เอฟเฟคแตงบาดแผล เลือด รอยกระสุน รอยฟกช้ํา ใชกับฉากแอ็คชั่น และกับภาพยนตรเกือบ
ทุกแนว
(3) เอฟเฟคเกี่ยวกับเสียง เชน เสียงปศาจ เสียงฟารอง ฟาแลบ ฟาผา เสียงระเบิด มักใชเทคนิค
คอมพิวเตอรเขาชวย ในขั้นการตัดตอ
(4) เอฟเฟคเสื้อผา การแตงกาย ใหแกตัวละคร ก็มีทั้งแนวเหมือนจริง และแนวเกินจริง มักใชกับ
ภาพยนตรแนวแฟนตาซี วิทยาศาสตร
(5) การใชฉากเขียว (green screen) นับเปนเทคนิคพื้นฐานอยางหนึ่งของงานสรางภาพยนตร
เกือบทุกเรื่อง การใชฉากเขียว จะชวยลดตนทุนของงานสรางลงอยางมากมาย ฉากเขียวในที่นี้ หมายถึง
ฉากสีเดียว ที่มีสีตรงกันขามกับตัวละคร หรือวัตถุที่อยูในฉาก (อาจเปนสีน้ําเงินก็ได) หลังจากถายภาพติด
ฉากเขียวมาแลว ก็นําเขาสูโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อตัดสีเขียวออก แลวนําภาพฉากเหตุการณที่ตองการ
ไปวางแทนที่ ทําใหฉากเหตุการณตอนนั้น ดูสมจริงมากขึ้น

Digital Movie Production by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

202

การผลิตภาพยนตรดิจิตัล

ภาพที่ 4.36 การจัดฉากเขียว ถายทําภาพยนตร (บน) เรื่อง Alice in wonderland (2010) และ
(ลาง) ภาพยนตร เรื่อง Boardwalk Empire (TV series 2010-2014) ที่มา: 46
Famous Movie Scenes Before And After Special Effects.
(online). source:
http://digitalsynopsis.com/design/movies-before-aftergreen-screen-cgi/

เอฟเฟคพิเศษอื่นๆ เชน การเคลื่อนที่เร็ว (match moving) เทคนิคการยอสวน (miniature
effects) การเปลี่ยนโฉมหนาแบบคอยเปนคอยไป (morphing) เอฟเฟคตางๆ เหลานี้ จะใชคอมพิวเตอร
เขาชวย ผูกํากับศิลป และทีมงาน จะชวยกันจัดหาวัสดุอุปกรณที่จะนํามาทําเทคนิคพิเศษเหลานั้น
อุ ป กรณ ก ารแต ง หน า นั ก แสดง ในขั้ น พื้ น ฐาน มั ก ใช ใ นงานถ า ยทํ า ที วี ซึ่ ง ไม ต อ ง เข ม งวดเท า
ภาพยนตร ซึ่งตองมีความพิถีพิถัน และรายละเอียดมากกวา อุปกรณที่จําเปน คือ เครื่องมืออุปกรณ
ตกแตงผิว ใบหนา ดวงตา (eyebrows | eyeliner) ริมฝปาก (Lips) หู ฟน แขน และ เรือนราง ซึ่งตอง
เลือกใหเหมาะสมกับนักแสดงที่มีสีผิวเขม เหลือง หรือ ขาว ผูที่มีหนาที่ดังกลาว ควรจะเปนผูมีความรู และ
ทักษะพื้นฐานอยูบาง
เครื่องมืออุปกรณ เกี่ยวกับการตัดเย็บเครื่องแตงกายนักแสดง ผูที่ใชเครื่องมือนี้ ตองมีพื้นฐานดาน
งานตัดเย็บเสื้อผามาพอสมควร จึงจะใชประโยชนเต็มประสิทธิภาพ
4.5.1 อุปกรณในการเขียนแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย
ไดแก ไมบรรทัดรูปตัว L ใชรางสวนของเอวและขอบกระโปรงลงบนกระดาษแพทเทิรน ไมบรรทัดรูป
ตัว D ใชรางสวนโคง เชน สวนของคอเสื้อ หรือ ขอมือ ลงบนกระดาษแพทเทิรน กรรไกรตัดกระดาษ ใชตัด
กระดาษแพทเทิรน และไมควรใชตัดผา เพราะถากรรไกรไมคมจะทําใหผาเปนรอย ลูกกลิ้ง ใชเฟองธรรมดา
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ในการลอกแบบกระดาษ และใชเฟองออนเพื่อลอกแบบจากกระดาษลงไปบนผาโดยใชคูกับกระดาษชอลก
ชอลก ใชทําสัญลักษณตางๆ เพื่อกําหนดจุดตัดเย็บ กระดาษชอลก ทําหนาที่เหมือนกระดาษหมึก ใชคูกับ
ลูกกลิ้งแบบออนเพื่อลอกแบบจากกระดาษลงไปบนผา และ กรรไกรขนาดเล็ก ใชตัดดาย

ภาพที่ 4.37 อุปกรณพื้นฐาน การตัดเย็บเครื่องแตงกาย

4.5.2 เครื่องมือที่จําเปนตองใชในการเย็บดวยจักร การทําสัญลักษณ และการตัดผา
ไดแก กรรไกรตัดเสื้อ เปนกรรไกรที่ใชสําหรับตัดผาโดยเฉพาะ (หามนําไปตัดกระดาษ) หมอนปกเข็ม
ใชปกเข็มเย็บผาและเข็มหมุด เพื่อใหสะดวกตอการนํามาใช ปลอกสวมนิ้ว ทําจากโลหะ หรือหนัง โดยสวม
ที่นิ้วกลางสําหรับจับเข็มเย็บผา ที่ทํามุมปกเสื้อ ใชสําหรับดึงมุมของปกเสื้อที่มีลักษณะแหลม เชน ปกของ
เสื้อเชิ๊ต ที่เจาะรังดุม ใชเจาะทํารูกระดุม ที่เจาะรังดุมขนาดเล็ก ใชเจาะทํารูกระดุมที่มีขนาดเล็ก ที่เลาะดาย
ใชเลาะดายไดเมื่อตองการแกไขตะเข็บที่ไดเย็บแลว และใชเลาะกระดุม แหนบดึงดาย ใชดึงไดที่เลาะออก
หรือตัดออกมา เข็มจักร มีแบบขนาดบาง เบอร 7 เบอร 9 และ ขนาดปกติ เบอร 11 ขนาดหนา เบอร 14
เข็มเย็บผา มีทั้งแบบสั้นและแบบยาว แบบสั้น ใชเย็บในงานที่ตองการความละเอียด แบบยาวใชเย็บ
งานหยาบ ขนาดบาง เบอร 11, 12 และขนาดหนา เบอร 6, 7 เข็มหมุด ใชกลัดกระดาษแพทเทิรนกับผา
หรือกลัดผาสองชิ้นใหติดกัน ดาย มีหลายชนิด คือ ดายคอตตอน ดายเสนไหม ดายใยสังเคราะห ดายเย็บ
ริมผา ดายติดกระดุมหรือเย็บขอบรู
4.5.3 อุปกรณที่จําเปนตองใช เมื่อตัดเย็บเครื่องแตงกายเสร็จ
ไดแก เตารีด เลือกใชแบบธรรมดา หรือแบบไอน้ําก็ได ฐานรองรีด มีทั้งแบบสําเร็จรูป และสามารถ
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ทําเองไดดวยการนําผาสักหลาดหรือ ผาเกามาซอนทับกัน 2 – 3 ชั้น ผารองรีด คือ ผาที่นํามาวางซอนบน
ผาที่ตองการจะรีด เพื่อปองกันเนื้อผา ไมใหสัมผัสกับความรอนจากเตารีดโดยตรง ใชกับผาใยสังเคราะห
หรือผาขนสัตว สเปรย ใชฉีดลงบนผาที่จะรีด เพื่อใหสามารถรีดไดงายและเรียบยิ่งขึ้น ที่รองรีด ใชรองรีด
แขนเสื้อ ปกเสื้อดานบนและปกคอของเสื้อแจคเก็ต
4.5.4 คุณสมบัติของผาชนิดตางๆ และวิธีเตรียมผากอนตัด
ผาฝาย และผาลินิน เปนผาที่กันความชื้นและการหดตัวไดดี สวมใสสบาย กอนตัดควรนําไปแชน้ํา
และผึ่งใหแหง แลวนํามารีดที่อุณหภูมิ 160 – 170 องศาเซลเซียส โดยไมฉีดน้ํา และที่อุณหภูมิ 180 –
190 องศาเซลเซียส เมื่อฉีดน้ํา เพื่อปองกันการหดตัว ผาเสนใยสังเคราะห ควรรีดผาใยสังเคราะหจําพวก
เรยอน เดครอน และออลอนจากดานหลัง หรือใชผารองรีดชวย และรีดดวยอุณหภูมิพอเหมาะ ประมาณ
120 – 130 องศาเซลเซียส เพื่อใหสะดวกตอการตัดเย็บ และปองกันการหดตัว ผาขนสัตว ผาถัก ควรนํา
ผาขนสัตวมารีดพรอมกับฉีดน้ํา หรือใชเตารีดไอน้ํารีดที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เพื่อทําใหความชื้นซึม
ลงไปในผา ปองกันการหดตัว สวนผาถัก มีคุณสมบัติยืดหยุน ใสสบายแตหากถูกบิดจะทําใหยืดขยายมาก
จึงตองจัดผาใหเรียบ และวางทิ้งไวสักครูกอนรีดจากดานหลังดวยเตารีดไอน้ํา
ผาไหม เปนผาที่มีความเงา มีลักษณะสวยงาม เปนทางการ การรีดนั้นจะรีดโดยไมพรมน้ําเพราะจะ
ทําใหเกิดรอยเปอนได และรีดจากดานหลังหรือนําผารองรีดมารองเพื่อปองกันการเกิดรอยจากความรอน
ของเตารีด โดยรีดที่อุณหภูมิ 130 – 140 องศาเซลเซียส ผาใยธรรมชาติ เชน ผาปาน เปนผาที่มีลักษณะ
หนาและไมเรี ย บ ควรนํ ามาแชน้ํ าทิ้ ง ไว ให ผาหดตั วจนไดที่ จากนั้น จึ งนํา ไปผึ่ งให แห ง แลว นํ ามารี ดที่
อุณหภูมิ 180 – 200 องศาเซลเซียส ผาสักหลาด ควรนําไปลางน้ํา ผึ่งใหแหงแลวใชไอน้ําไลความชื้น รีด
เตารีดธรรมดาหรือใชเตารีดไอน้ํา ที่อุณหภูมิ 140 – 150 องศาเซลเซียส
4.5.5 วัสดุตกแตงเครื่องแตงกาย
แบงออกเปน 4 ประเภท คือ วัสดุตกแตงประเภทผาและสิ่งทอ วัสดุตกแตงประเภทพลาสติกและ
โลหะ วัสดุตกแตงประเภทที่ไดจากพืชและสัตว และ วัสดุตกแตงประเภทเซรามิก
(1) วัสดุตกแตง ประเภทผาและสิ่งทอ
เปนวัสุประเภทที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีใหเลือกหลายรูปแบบ เชน จีบ
ระบาย (ruffle) อาจเปนระบาย ที่ตัดตามรูปแบบการขยายชิ้นสวนของแบบ หรืออาจเปนระบายสําเร็จรูปที่
ทําจาก ผาพลีท หรือ ผาลูกไม ลูกไมและผาปก (lace and embroidery) คือ ผาที่ผานการถัก ทอ หรือ
ทําใหเกิดลวดลายสวยงามบนผาโปรง ผาเฉลียง (bias) คือ ผาที่ตัดตามแนวเสนทแยงมุมของผืนผา ยืดได
ไมเกิดรอยยน มักใชเย็บเปนโบติดกับตัวเสื้อ ทํากระดุมจีน หรือใชเปนผากุน ชายครุยและพู (fringes and
tassels) แบงออกเปนชายครุยสําเร็จและชายครุยประดิษฐ ผลิตจากเสนไหม ดายฝาย เชือกเสนบาง หรือ
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หนังเทียม สวนพูนั้นผลิตจากดายไดหลายชนิด พูที่นํามาตกแตงเครื่องแตงกายนั้นมี 2 แบบ คือ ผูแบบมัด
และแบบวงกลม
ริกแร็ก (rick–rack, ric–rac) มีลักษณะเหมือนเทปรูปหยัก ผลิตจาก ดายไหม ฝายและใย
สังเคราะห นิยมใชตกแตงสวนที่เปนขอบ เชน ปลายเสื้อ ชายกระโปรง ชายเสื้อหรือคอเสื้อ ริบบิ้น
(ribbon) ผลิตจากผาไนลอนสีพื้นหรือริบบิ้นที่ปกลวดลายสีตางๆ ใชเย็บทาบขอบปดรอยตะเข็บ ประดับ
ตกแตง และหากเปนริบบิ้นเสนเล็กก็สามารถนํามาปกลวดลายไดเชนเดียวกับไหมปก ไหมปก (broidery
threads) มีลักษณะเปนไจ เปนหลอด หรือเปนเข็ด ไหมปกที่เปนที่นิยมนํามาตกแตงเครื่องแตงกาย เชน
ไหมปก ดายมัน และไหมพรม เปยและแถบ (braid) ผลิตโดยการทอหรือการถักนิต มีทั้งลักษณะกลมและ
แบนคลายริบบิ้น มีหลายรูปแบบ เชน เปยแผนเรียบ เปยกลมเสนเล็ก แถบเปยหุมริม เกลียวเชือก นิยมใช
เกลียวเชือก 2 ลักษณะในการตกแตงเสื้อผา ไดแก เชือกที่เขาเกลียวลักษณะเดียวกับเสนดาย (twisted
cord) และเชือกที่เขาเกลียวดวยการผูกปม (two-color knotted cord)

ภาพที่ 4.38 วัสดุตกแตงเสื้อ ประเภทโลหะ กระดุมโลหะ และ ประเภทที่ไดจากสัตว และประเภทเซรามิค

(2) วัสดุตกแตง ประเภทพลาสติกและโลหะ
เปนวัสดุที่หางาย มีจําหนายทั่วไป ทั้งเปนพลาสติก และโลหะ
(3) วัสดุตกแตง ประเภทที่ไดจากพืชและสัตว
ไดแก วัสดุที่เปนไมและเมล็ดพืชแหง (wood and dried seeds) เปลือกหอย เขาสัตว กระดูกสัตว
(shell, horn and bone) และ หนังสัตว (leather)
(4) วัสดุตกแตง ประเภทเซรามิก
วัสดุประเภทนี้ นิยมนํามาใชเปนกระดุมและลูกปด (ceramic)
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คอมพิวเตอร

คอมพิ ว เตอร พร อมด ว ยโปรแกรมสร างเอฟเฟคภาพและเสี ย ง เป นสิ่ง จํ าเปนสํ า หรั บ งานสร า ง
ภาพยนตรในยุคนี้ ผูจัดการงานสรางจําเปนตองจัดหาบุคลากรที่มีความชํานาญดานนี้ ไวใชในโครงการ
งานดานการฟกคอมพิวเตอร นอกจากจะชวยลดภาระดานคาใชจายทางเทคนิคงานสรางแลว ยังจะชวย
อํานวยความสะดวกในการตัดตอภาพ และเสียง ลดเวลาการทํางาน ทําใหงานสรางภาพยนตรใชระยะเวลา
อันสั้น เพียงแคทีมผูตัดตอ มีความชํานาญในการใชโปรแกรม และมีทักษะดานศิลปะเปนพื้นฐานอยูแลว ก็
ยิ่งจะทําใหงานตัดตอภาพยนตร เปนเรื่องที่ไมยุงยากอีกตอไป คอมพิวเตอร ไดกลายเปนอุปกรณที่สําคัญ
และจําเปนไมแพกลองถายภาพ สําหรับงานสรางภาพยนตร ดิจิตัล
ขอมูลภาพสําหรับสื่อภาพยนตร มักมีขนาดใหญ สื่อบันทึกไฟลภาพ และตัวประมวลผลคอมพิวเตอร
ก็ตองมีขนาดใหญ และมีความเร็วดวยเชนกัน ควรเลือกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร ใหอยูในเกณฑสูงเขา
ไว โดยเฉพาะ หนวยประมวลผล (CPU) ควรใหมีความเร็วไมนอยกวา 3 GHz. หนวยความจํา (RAM) ไม
นอยกวา 4GB. หนวยประมวลผลภาพ หรือ การดจอ (VGA card) ที่แยกจากบอรดหลัก สามารถแสดงสี
ไดระดับ 32 บิตสี ความละเอียดภาพ ไมนอยกวา 1920 x 1080 pixels มีหนวยความจําบนการด ไมนอย
กวา 512 MB. และสามารถตอพวงจอจากภายนอก เพื่อขยายพื้นที่ของจอภาพ ออกไดอยางนอย 2 - 3
จอภาพ (ขอนี้จําเปน จะชวยใหทํางานไดสะดวกขึ้น)
หนวยแสดงผล หรือ จอภาพ (monitor) คารมีขนาดใหญ เสนทะแยงมุม ไมนอยกวา 24 นิ้ว (ทั้ง 2
- 3 จอภาพที่ตอพวงออกไป) เพราะโปรแกรมตัดตอ และทําเอฟเฟคภาพ ตองการพื้นที่ในการทํางานมาก
เปนพิเศษ จึงจําเปนตองใชจอขนาดใหญ หนวยประมวลผลเสียง หรือการดเสียง (sound card) ใหเสียง
ระดับคุณภาพเสียง 16 บิต หรือ 24 บิต จํานวนชองเสียง สามารถรองรับระบบเสียงรอบทิศทาง (Dolby
surround sound 5.1 channel) ได ตลอดจนสามารถตอพวง กับอุปกรณกําเนิดเสียงไดหลากหลาย
ระบบปฏิบัติการ หรือ OS (operation system) สามารถเลือกใชระบบใดก็ได ที่ผูใชถนัดและ
ตองการ เชน ระบบปฏิบัติการ Windows ของคายไมโครซอฟต หรือ ระบบปฏิบัติการ OS ของคายแอบ
เปล หรือ Ubantu สวนซอฟตแวร ควรติดตั้งโปรแกรมประเภทตัดตอภาพ และโปรแกรมทําเอฟเฟคไวดวย
โปรแกรมตัดตอภาพ มีใหเลือกใช ระหวาง Adobe Premier และ Sony Vegas หรือโปรแกรมอื่น ที่ผูใช
ถนัดและตองการ สวนโปรแกรม Adobe After Effect กําลังเปนที่นิยมในการทําเอฟเฟคภาพ และ
ตัวอักษร โปรแกรม Adobe After Effect เปนโปรแกรมที่ตอบสนองงานศิลปะแอนิเมชั่น หรือ motion
graphic ไดดี เหมาะกับการนํามาใชในงานตัดตอภาพยนตร งานโทรทัศน เปนโปรแกรมที่ใชงานไมยาก มี
คําแนะนําการใช และตัวอยาง จากสื่อออนไลนเปนจํานวนมาก รายละเอียดการใชงาน โปรดดูรายละเอียด
ในบทที่ 6 การตัดตอลําดับภาพ
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คําถามทายบท
(1)

กลองถายทําภาพยนตรดิจิตัล ควรมีคุณลักษณะอยางไร เการเลือกกลองถายทําภาพยนตร มี
หลักเกณฑอะไรบาง

(2)

อุปกรณประกอบกลองถายภาพยนตร มีอะไรบาง จงยกตัวอยาง ลําดับที่จําเปนที่สุดมา 5 ลําดับ
พรอมบอกหนาที่และความสําคัญ

(3)

ไฟสองสําหรับถายทํา มีกี่ประเภท แตละประเภท มีขอดีขอเสียแตกตางกันอยางไร

(4)

ไมโครโฟน ที่นําใชถายทําภาพยนตร ควรใชไมคประเภทใด และใชในสถานการณใด

(5)

จงอธิบายความสัมพันธระหวาง รูรับแสง (f-number) ระยะวัตถุ ทางยาวโฟกัส ของเล็นซถายภาพ
คาความไวแสง (ISO) และ ขนาดของเซนเซอรรับภาพ

(6)

การเลือกไฟสองในงานถายทําภาพยนตร มีปจจสําคัญอะไรบาง ที่ตองนํามาพิจารณาเปนเกณฑ
เลือก พรอมบอกเหตุผลดวย

(7)

อุปกรณในการจัดแสง มีอะไรบาง จงยกตัวอยาง ลําดับที่จําเปนที่สุดมา 5 ลําดับ พรอมบอกหนาที่
และความสําคัญ

(8)

อุปกรณประกอบฉาก คืออะไร จงยกตัวอยางมาสัก 5 รายการ พรอมบอกหนาที่และความสําคัญ

(9)

อุปกรณทําเอฟเฟค มีกี่ประเภท อะไรบาง จงยกตัวอยางมาสัก 3 รายการ พรอมบอกหนาที่และ
ความสําคัญ

(10) คอมพิวเตอรสําหรับงานตัดตอภาพ ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานอะไรบาง
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production equipment
(professional production) [2]
1. grip trucks
2. grip rental equipment:
C-Stands | stands | rigging | flags |
reflectors | overheads (frames and rags)
3. lighting equipment:
HMI Lighting | tungsten Lighting | KINO Flo
Lighting | LED Lighting | lighting packages
4. dolly:
dolly (camera slider) | dolly Accessories
5. cameras:
RED series | Sony | Panasonic | DSLR | GoPro HD
6. camera accessories:
RED accessories | matte boxes | follow focus
units | monitors | tripods | filters | batteries
| light & color meters
7. lenses:
zeiss series | LOMO set | Lica set | anamorphic
lenses
8. sound-audio gear:
sound mixers | sound recorders | wireless
systems | lavalier mics | microphones | timecode
| smart slates | windscreens | boom poles |
headphones | ComTeks
9. effects: special effects fan (E-FAN) | turn
table
keyword for digital camera and cinematography[3]

2

3

Rental Gear based in Lawrence, KS. (online). source:
http://www.taglighting.com/
Steve' Digicams. (online). source: Digicam Dictionary
http://www.steves-digicams.com/digi-dictionary.html
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ตัวอยางรายชื่อภาพยนตรบันเทิง ที่ถายดวยกลองดิจิตัลทั้งเรื่อง
List of films shot on digital video prior to 2015
Title
Baahubali

Year

DP.

2015

Term Life

2014

Miles Ahead

2014

K. K. Senthil
Kumar
Roberto
Schaefer
Roberto
Schaefer

Arri Alexa
XT

Geostorm

2014
2015
2014
/
2015

Lens type

Notes
India's biggest
motion picture

Arri Alexa

Cooke S4

recorded Pro Res 4444

Arri Alexa

Zeiss
Standard
Primes

Roberto
Schaefer
Jo Willems

Red Epic
Dragon

Cooke 5i
Primes

30% shot on Super
16mm with Arri 416,
10% shot on Canon
C500
6K

Arri Alexa
XT[1]

Panavision
anamorphic

2014

Mike
Gioulakis

Arri Alexa
XT

Angenieux
Optimo
Lense

Gone Girl

2014

Jeff
Cronenweth

Red Epic
Dragon

The Fault in
Our Stars

2014

Ben
Richardson

Arri Alexa
XT[3]

Aashiq
Patthey
The Victim

2012

Robby Singh

Red Epic MX

2012

Julius Dmello

Canon EOS 7D

Canon
Lenses

Rust and
Bone
Bachelorette
Iron Man 3

2012

Stéphane
Fontaine

Red Epic MX

Cooke S4

2012
2013

Doug Emmett

Red One MX

John Toll

Arri Alexa
Studio, Red
Epic, Canon
1DC

The Hunger
Games:
Mockingjay –
Part 1 and
Part 2
It Follows

4

Cam. type

[4]

The first two films
in the Hunger Games
series were shot on
35mm and 65mm
horizontal (IMAX).

First feature film
announced to be shot
with the Red Dragon
sensor.[2]
Zeiss
Master
Prime

First Konkani Digital
Theatrical film in
Konkani Cinema by
Milroy Goes

Digital cinematography. List of films shot on digital video prior to
2015. (online). source: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_shot_on_digital_video_pri
or_to_2015 (26 July 2015).
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Title
Transformers
: Age of
Extinction

Year

DP.

Cam. type

Lens type

Notes

2014

Amir Mokri

IMAX 3D
digital
camera, Red
Epic Dragon

Jobs

2013

Amir Mokri

Arri Alexa

The
Underground
Railroad
Upstream
Color
The Hunters
Club Movie

2013

Joshua
Michael Stern

Arri Alexa

Shot in 2012

2013

Shane Carruth

Panasonic
GH2

Shot in 2012

2014

Kit McDee

Red Epic MX

The Umbrella
Man
The Wind is
Watching

2013

Joe Grasso

Red Epic MX

Shot in 2012

2013

Greg Kraus

Red Epic MX

Shot in 2012

That's My
Boy
Bad Ass

2012

Brandon Trost

Red Epic MX

2012

John Barr

Red One MX

The Man with
the Iron
Fists
Get the
Gringo
Maximum
Conviction
Texas
Chainsaw 3D
Albert Nobbs

2012

Chi Ying Chan

Red One MX

2012

Benoît Debie

Red One MX

2012

Nathan Wilson

Red One MX

2013

Anastas N.
Michos

Red Epic MX

2011

Red One MX

LUV

2012

Michael
McDonough
Gavin Kelly

Monsoon

2013

Unconditional 2012

Sturla
Gunnarsson
Michael
Regalbuto
J. Michael
Muro
Michael Grady

Red Epic MX

Sony
Cinealta
F65, Canon
EOS C500
Sony
Cinealta F65

Parker

2013

Stand Up
Guys
After Earth

2013
2013

Peter
Suschitzky

Oblivion

2013

Claudio
Miranda

more..

Red One MX

Red Epic MX
Red Epic MX

The first mainstream
feature-length film
to be partially shot
with the IMAX 3D
digital camera.[4]

Lomo
Anamorphic

Shot in Australia in
2012, with a budget
of less than $100,000

