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บทคัดย่อ

 

 บทคว�มนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่อธบิ�ยก�รสร�้งสรรคง์�นภ�พถ�่ยคอนเสิรต์ “สงิห์ใหญ่ หัวใจสงิห์”จังหวัด

เชียงใหม่  โดยผู้เขียนต้องก�รสื่อส�รองค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร  ในก�รถ่�ยภ�พคอนเสิร์ตต้อง

มีก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รถ่�ยภ�พดังนี้ ศึกษ�ศิลปิน เตรียมอุปกรณ์กล้องและเลนส์ สำ�รวจสถ�นที่จัด

คอนเสิร์ต ก�รปรับตั้งค่�กล้อง และก�รถ่�ยภ�พคอนเสิร์ตที่ดีต้องมีอ�รมณ์ของศิลปินอยู่ในภ�พด้วยเพื่อภ�พที่

ไดจ้ะไดส้ือ่ส�รถงึตวัศลิปินอย�่งชดัเจน ซึง่ก�รถ�่ยภ�พคอนเสริต์ ไมม่กีฎต�ยตวั แตล่ะคอนเสริต์กใ็ชแ้สงส ีเทคนคิ

ต่�งกัน
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Abstract

 This article aims to describe the creative work in concert photography “Singha Yai Hua 

Jai Singha” in Chiang Mai Province. The writer wants to express the knowledge from seminar 

and workshop. Photographing in the concert have to prepare as following; study the artists, 

equipment and lens preparation, survey the area, technical set up and good photograph should 

have artist emotion in it so it could clearly communicate the character of the artists.
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บทนำา

 ก�รสื่อส�รด้วยภ�พเป็นกระบวนก�รที่มี

พัฒน�ก�รอย่�งไม่หยุดนิ่ง เริ่มตั้งแต่ภ�พเขียนที่

ปร�กฏบนผนังถ้ำ�ในยุคดึกดำ�บรรพ์ม�จนถึงยุค

ปจัจุบนัทีม่กี�รสร�้งสรรครู์ปแบบก�รสือ่ส�รดว้ยภ�พ 

แสดงว�่มนษุยม์คีว�มจำ�เปน็ทีต่อ้งทำ�ก�รส่ือส�รเพ่ือ

ตอบสนองคว�มต้องก�รในก�รอยูร่ว่มกนัในสงัคม ใน

ก�รสื่อส�รด้วยภ�พมีวัตถุประสงค์สำ�คัญ คือ ก�ร

เข้�ใจคว�มหม�ยร่วมกัน (Rudolf, 1969) 

 ภ�พถ่�ยเป็นสื่อที่ส�ม�รถถ่�ยทอดได้ดีและ

รวดเรว็ทีส่ดุ แม้บคุคลต่�งช�ติต่�งภ�ษ�กส็�ม�รถรบั

รู้ร่วมกันได้ เพร�ะภ�พเป็นภ�ษ�ส�กลที่มีผลต่อก�ร

รับรู้และทำ�ให้คนจดจำ�ได้ม�กที่สุด อ�จกล่�วได้ว่�

ภ�พถ่�ยเปน็ส่ือทีม่คีว�มสำ�คญัและมปีระสิทธภิ�พใน

ก�รสือ่คว�มหม�ยได้เปน็อย�่งดีในภ�พถ�่ยจะมเีรือ่ง

ร�วและคว�มหม�ย ซึง่เปน็ทีเ่ข�้ใจและรบัรูร้ว่มกันได ้

โดยมีช่�งภ�พเป็นผู้ถ่�ยทอดเรื่องร�ว คว�มคิดเห็น 

หรอือ�รมณอ์ย�่งใดอย�่งหนึง่ ก�รสือ่คว�มหม�ยดว้ย

ภ�พถ่�ยมี 3 รูปแบบดังนี้ (ปิยกุล เล�วัณย์ศิริ, 2538)

ก�รสื่อส�รด้วยภ�พถ่�ยส�ม�รถเล่�เรื่องต่�ง ๆ โดย
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ไม่ต้องใช้อักษรหรือคำ�พูด แต่ภ�พส�ม�รถสื่อส�รได้

ด้วยตัวมันเอง  ก�รใช้ภ�พถ่�ยบันทึกเหตุก�รณ์หรือ

เรื่องร�วส�ม�รถอธิบ�ยร�ยละเอียดของเหตุก�รณ์

สถ�นที่ สิ่งที่ผู้ส่งต่อก�รสื่อส�รได้ครบถ้วน  ภ�พถ่�ย

จึงเปรียบเสมือนประจักษ์พย�นหรือหลักฐ�นที่มี

คว�มน่�เชื่อถือ

 ในก�รน้ีจ�กก�รได้รับคัดเลือกเข้�ร่วม 

Workshop กับ Singha Academy Photo ก�รถ่�ย

ภ�พ “Night Light Photography” ง�นคอนเสิร์ต 

“สงิหใ์หญ ่หวัใจสงิห”์ จงัหวดัเชยีงใหม ่ ดงันัน้ผูเ้ขียน

ต้องก�รสื่อส�รองค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รอบรมและฝึก

ปฏิบัติจริง  ก�รถ่�ยภ�พคอนเสิร์ตเป็นง�นท่ีต้องใช้

ประสบก�รณ์ แสงไฟบทเวทีอ�จทำ�ให้ไม่ส�รรถถ่�ย

ภ�พได้ต�มที่ต้องก�ร

แนวความคิดของการสร้างสรรค์

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อ

ความหมาย

 ก�รถ่�ยภ�พเป็นศ�สตร์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งด้�น

วิทย�ศ�สตร์และด้�นศิลปะ ดังเห็นได้จ�กก�รที่จะ

ถ่�ยภ�พให้สวยง�ม มีแสงพอดี ช่�งภ�พต้องใช้คว�ม

รู้เก่ียวกับก�รคำ�นวณ สภ�พแสงให้สัมพันธ์กับก�ร

เปิดช่องรับแสง ก�รเลือกใช้คว�มเร็วชัตเตอร์ ก�ร

เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และส�รเคมีต่�ง ๆ  นอกจ�กนั้น 

ยงัตอ้งอ�ศัยคว�มส�ม�รถในก�รสร�้งสรรคภ์�พโดย

ใชห้ลกัก�รจัดองคป์ระกอบภ�พใหเ้หม�ะสม จงึจะได้

ภ�พถ่�ยที่สวยง�มมีคุณค่�

 ในปจัจุบนัก�รถ�่ยภ�พไดร้บัก�รพฒัน�เรือ่ย

ม�อย�่งตอ่เนือ่ง ทำ�ให้ก�รถ่�ยภ�พเป็นเรือ่งท่ีสะดวก

ง�่ยด�ย แมผู้ท้ีไ่มม่คีว�มรูค้ว�มชำ�น�ญกส็�ม�รถถ�่ย

ภ�พได้ บุคคลทั่วไปจึงใช้ประโยชน์จ�กก�รถ่�ยภ�พ

ได้ม�กขึ้น เมื่อมีเหตุก�รณ์หรือโอก�สพิเศษต่�ง ๆ 

ก�รถ่�ยภ�พจึงมีคว�มจำ�เป็นม�กย่ิงขึ้น เพร�ะ

เป็นก�รบนัทกึเหตกุ�รณเ์หล�่นัน้เก็บไว ้นอกจ�กนัน้ 

ก�รถ่�ยภ�พยังเป็นง�นอดิเรกที่ให้คว�มเพลิดเพลิน 

ส�ม�รถสง่เข้�ประกวดและยงัเป็นอ�ชพีท่ีทำ�ร�ยได้ดี

อีกด้วย

 ภ�พถ่�ยมีบทบ�ทต่อชีวิตประจำ�วันของเร�

เป็นอย่�งม�ก เนื่องจ�กภ�พถ่�ยเป็นสื่อสำ�คัญที่จะ

ถ�่ยทอดเร่ืองร�ว เหตกุ�รณ ์ตลอดจนแนวคดิเผยแพร่

ไปยังบุคคลอื่นให้เกิดคว�มเข้�ใจระหว่�งกันได้ 

ส�ม�รถบันทึกเหตุก�รณ์ในอดีต เพ่ือนำ�ม�ศึกษ�ใน

ปัจจุบันและอน�คตในด้�นก�รศึกษ�ภ�พถ่�ย

ส�ม�รถใหร้�ยละเอยีดและขอ้เทจ็จริงสิง่ทีเ่คลือ่นไหว

อย�่งรวดเรว็จนส�ยต�คนเร�มองต�มไมท่นั แตก่ลอ้ง

ถ�่ยภ�พส�ม�รถหยดุก�รเคลือ่นไหวเพือ่นำ�ภ�พถ�่ย

ม�ศึกษ�ร�ยละเอียดได้ในก�รเรียนก�รสอนจึงมักใช้

รูปภ�พเป็น สื่อก�รสอนเพร�ะทำ�ให้ผู้เรียนเข้�ใจสิ่ง

ต�่ง ๆ  ได้ดขีึน้ ก�รถ�่ยภ�พยงัใหป้ระโยชนอ์ย�่งกว�้ง

ขว�งในกิจกรรมแขนงอื่นๆ ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�ร

ประช�สมัพันธ ์ก�รโฆษณ�เผยแพรส่นิค้�และบรกิ�ร

ก�รถ�่ยทอดข�่วส�รเหตกุ�รณ ์ก�รบนัทกึภ�พบคุคล

เพ่ือใช้เป็นหลักฐ�นสำ�คัญ เช่น บัตรประจำ�ตัว ใบ

แสดงวฒุทิ�งก�รศกึษ� นอกจ�กนัน้ ยงันำ�ไปประกอบ

อ�ชีพเกี่ ยวกับก�รถ่�ยภ�พรวมทั้ งยั ง เป็นสื่อ

สร้�งสรรค์คว�มง�มจนเป็นที่ยอมรับว่�เป็นศิลปะ

แขนงหนึ่งด้วย (Anderson, 1991 อ้�งถึงใน ณรงค์

ศกัด์ิ, ขจร “ก�รเล่�เร่ืองด้วยภ�พและอนิโฟกร�ฟิก”)

การเข้ารหัส : การเรียนรู้จากการสร้างภาพ

 ก�รเข้�รหัสเป็นก�รสร้�งภ�พไม่ว่�จะแปล

คว�มหม�ยจ�กคำ�พูด หรือแนวคว�มคิดออกม�เป็น

ภ�พหรอืก�รใชส้ือ่วสัดจุำ�พวกภ�พเพือ่ถ�่ยทอดคว�ม

หม�ยอย�่งถกูต้องและส�ม�รถแสดงคว�มรู้สกึ แสดง

คว�มหม�ย รวมถึง “ก�รเขียน” คือ ก�รว�ดภ�พให้

ผู้อื่นเข้�ใจ

 ก�รใช้ภ�พในก�รส่ือคว�มหม�ยควรจะใช้

ภ�พทีใ่กล้เคยีงกบัคว�มเปน็จริงม�กทีสุ่ดเพร�ะภ�พ

ที่ดูเหมือนจริงน้อยเกินไปหรือเกินคว�มจริงม�กเกิน

ไปจะทำ�ให้ผู้รับส�รแปลคว�มหม�ยผิดไปเป็นผล

ทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ท่ีไม่ถูกต้องนอกจ�กนี้ ภ�ยใน

ภ�พควรมีร�ยละเอียดที่จำ�เป็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อห�

ของภ�พนั้นให้ครบถ้วน
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การถอดรหัส : การแปลความหมายสิ่งที่เห็น

 ก�รถอดรหัสเป็นก�รแปลคว�มหม�ยของ

ภ�พข้อมูลหรือสิ่งต่�ง ๆ ที่มองเห็น หม�ยถึง “ก�ร

อ�่น” ภ�พไดอ้ย�่งถูกตอ้ง มคีว�มเข้�ใจ และส�ม�รถ

เชื่อมต่อเน้ือห�ของภ�พ ตลอดจนส�ม�รถแปลภ�พ

ให้เป็นคำ�พูด และมีคว�มชื่นชมในสุนทรียะของภ�พ

น้ัน ซึ่งทักษะของก�รแปลคว�มหม�ยและก�รสร้�ง

คว�มหม�ยจ�กสิ่งต่�ง ๆ ท่ีอยู่รอบข้�งเป็นผลจ�ก

ตัวแปรด้�นต่�งๆ คือ

 1. พัฒน�ก�รท�งอ�ยุ เช่น ภ�พคนที่กำ�ลัง

วิ่งหรือวัตถุสิ่งของท่ีกำ�ลังเคล่ือนไหวส�ม�รถทำ�ให้

เด็กทุกระดับอ�ยุดูแล้วเข้�ใจง่�ยกว่�ภ�พที่มีแต่เส้น

แสดงคว�มเคลื่อนไหวของคนหรือวัตถุนั้น

 2. วัฒนธรรมบุคคลทีม่ภีมูหิลงัท�งวฒันธรรม

แตกต�่งกนัจะทำ�ใหก้�รแปลคว�มหม�ยของส่ิงทีเ่หน็

แตกต่�งกันไปด้วย โดยตัวแปรนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ภ�ย

ใตป้ระสบก�รณก์�รเรยีนรูท้ีมี่อยูก่่อนในแตล่ะคน เช่น 

ก�รดูสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ�จจะมีก�รแปล

คว�มหม�ยท่ีแตกต่�งกันไปแล้วแต่ว่�ภูมิหลังท�ง

วัฒนธรรมของแต่ละคนเป็นอย่�งไร

 3. คว�มชอบในก�รดูภ�พในก�รเลือกภ�พ

ม�ใช้ในก�รสื่อส�รนั้นผู้ส่งส�รจะต้องทำ�ก�รเลือก

อย่�งเหม�ะสม ระว่�งคว�มชอบกับภ�พที่ดูแล้วจะ

ให้ผลดีที่สุด เช่น ผู้รับส�รส่วนม�กจะชอบดูภ�พถ่�ย

ม�กกว่�ภ�พว�ดล�ยเส้น ถึงแม้ว่�ในหล�ยกรณีที่

ภ�พว�ดล�ยเส้นจะส�ม�รถสื่อส�รได้ดีกว่�ภ�พถ่�ย

ก็ต�ม

 นอกจ�กนี ้ยังมีตัวแปรอืน่ ๆ  อกีม�กม�ย เชน่ 

ประสบก�รณ์ ศ�สน� สังคม เศรษฐกิจ ระดับก�ร

ศึกษ� ทีผู่ด้ภู�พแตล่ะคนมอียูม่สีว่นในก�รแปลคว�ม

หม�ยของภ�พแต่ละภ�พแตกต่�งกันไปด้วย

การสื่อความหมายด้วยภาพ

 ภ�พถ่�ยเป็นสื่อที่ส�ม�รถถ่�ยทอดได้ดีและ

รวดเรว็ทีส่ดุ แม้บุคคลต�่งช�ติต�่งภ�ษ�กส็�ม�รถรบั

รู้ร่วมกันได้ เพร�ะภ�พเป็นภ�ษ�ส�กลที่มีผลต่อก�ร

รับรู้และทำ�ให้คนจดจำ�ได้ม�กที่สุด ก�รสื่อคว�ม

หม�ยด้วยภ�พถ่�ยมี 3 รูปแบบดังนี้ (ปิยกุล เล�                  

วัณย์ศิริ, 2538)

 1. รูปแบบที่เหมือนจริง

 ก�รสือ่คว�มหม�ยของภ�พถ่�ยด้วยรปูแบบ

ที่เหมือนจริง เป็นก�รบอกเล่�เรื่องร�วที่ผู้ดูทร�บได้

ทันที ว่�ช่�งภ�พต้องก�รบอกอะไร ภ�พนั้นเป็นเรื่อง

ร�วท่ีเกี่ยวกับอะไรโดยไม่ต้องแปลคว�มหม�ยของ

ภ�พ เพร�ะเรื่องร�วในภ�พส�ม�รถบอกคว�มหม�ย

ได้อย่�งชัดเจน

 2. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์

 ก�รสื่อคว�มหม�ยของภ�พถ่�ยโดยใช้

สัญลักษณ ์อ�จย�กแกก่�รเข้�ใจในคว�มหม�ยเพร�ะ

มิได้บอกเรื่องร�วหรือเนื้อห�อย่�งตรงไปตรงม� ก�ร

ที่จะทำ�ให้ผู้ดูภ�พเข้�ใจคว�มหม�ยของภ�พนั้นได้ 

จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ร่วมกัน มีคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจที่ส�ม�รถแปลคว�มหม�ยของสัญลักษณ์ที่

แสดงในภ�พนั้นได้

 3. รูปแบบที่เป็นน�มธรรม

 ก�รสือ่คว�มหม�ยใชร้ปูแบบทีเ่ปน็น�มธรรม 

ใช้ก�รจัดองค์ประกอบของศิลปะ เพ่ือทำ�ให้ภ�พมี

คว�มหม�ยเกดิคว�มรูสึ้กอย�่งใดอย่�งหน่ึงเมือ่ไดเ้ห็น

ภ�พ เช่น รู้สึกถึงคว�มอ่อนหว�นโดยก�รใช้แสงเง�ที่

นุม่นวล รูส้กึถงึก�รเคลือ่นไหวและมชีวีติด้วยภ�พทมีี

ลักษณะพร่�เบลอเป็นก�รสื่อคว�มหม�ยที่มุ่งแสดง

เนือ้ห� อ�รมณแ์ละคว�มรูส้กึ โดยไมเ่นน้คว�มเหมือน

จรงิผูด้ภู�พอ�จต้องมปีระสบก�รณด์�้นศิลปะ มคีว�ม

คิด จินตน�ก�รที่ดี จึงส�ม�รถเข้�ใจคว�มหม�ยได้

กระบวนการสร้างสรรค์

 จ�กก�รอบรม Singha Academy Photo 

ก�รถ่�ยภ�พ “Night Light Photography” ง�น

คอนเสิร์ต “ สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ “ จังหวัดเชียงใหม่  

มีกระบวนก�รในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นดังต่อไปนี้

 1. ศึกษ�ศิลปิน คือก�รทำ�คว�มรู้จักกับตัว

ศลิปนิทีเ่ร�จะถ�่ยภ�พลักษณะเพลง แนวเพลง เพร�ะ

ก�รถ่�ยภ�พคอนเสิร์ตท่ีดีต้องมอี�รมณข์องศลิปนิอยู่

ในภ�พด้วยเพื่อภ�พที่ได้จะได้สื่อส�รถึงตัวศิลปิน
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อย่�งชัดเจน โดยส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กคลิปก�รแสดง

สด หรือเทปบันทึกก�รแสดงสด หรือถ้�มีก�รซ้อม

ใหญ่ของก�รแสดงช่�งภ�พก็ควรไปชมก�รซ้อมใหญ่

ก็ควรเพื่อศึกษ�คิวก�รแสดง กรณีไม่มีก�รซ้อมก็ควร

ศึกษ�คิวเพลงจ�กทีมง�น แต่ศิลปินบ�งท่�นก็แสดง

สดไม่มีคิวเพลง

 2. เตรียมกล้อง ก�รตั้งค่�ข้อมูลลิขสิทธิ์ของ

ภ�พกอ่นก�รถ�่ยภ�พ เพ่ือเปน็ก�รลงขอ้มลูในไฟล์ที่

เร�ถ่�ยว่�เร�เป็นผู้บันทึกในไฟล์ RAW จะบันทึก

ข้อมูลเหล่�นี้ไว้ เมื่อเกิดปัญห�ก�รละเมิดลิขสิทธิ์

ส�ม�รถนำ�ไฟล์ต้นฉบบัไปแสดงได้ ซ่ึงส่วนใหญม่กัถกู

มองข้�ม โดยส�ม�รถทำ�ได้ดังนี้
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 3. สำ�รวจพืน้ที ่สำ�รวจเวทกี�รแสดง ช�่งภ�พ

ควรไปถงึกอ่นก�รแสดงเริม่ประม�ณ 3-4 ชัว่โมง เพือ่

สำ�รวจพืน้ทีโ่ดยรอบ และสำ�รวจว�่มพีืน้ทีส่ำ�หรบัช�่ง

ภ�พไหม เดินตรงไหนได้บ้�ง มีเส้นท�งไหนก�รเดิน

แบบไหน ส่วนไหนห้�มเข้� เพร�ะบ�งครั้งช่�งภ�พ

ต้องวิ่งบันทึกภ�พให้ทันต่อเหตุก�รณ์ก�รแสดงโดย

เฉพ�ะจังหวะที่สำ�คัญ

 4. กลอ้งและเลนส ์ในก�รถ�่ยภ�พคอนเสิร์ต

กล้องและเลนส์เพียงตัวเดียวจะให้คว�มคล่องตัวสูง

เมื่อต้องเบียดกับผู้คนจำ�นวนม�ก กล้องที่เหม�ะ

สำ�หรับก�รถ่�ยภ�พคือกล้องที่ส�ม�รถถ่�ยภ�พใน

สภ�พแสงนอ้ยไดด้ ีปรบัค่� ISO สงูภ�พไมเ่กิด Noise 

ส่วนเลนส์จ�กก�รแนะนำ�ของวิทย�กรพบว่�เลนส์ที่

เหม�ะสมสำ�หรับก�รถ่�ยง�นคอนเสิร์ตคือ เทเลซูม

ขน�ด 70-200 มม.  (ในกรณีที่มีเลนส์คุณภ�พสูงกว่�

นี้ก็จะดีม�ก) และถ้�มีเลนส์ ที่ซูมไวด์ช่วง 16-35 มม. 

17-40 มม. หรือ 17-55 มม. เก็บบรรย�ก�ศแสงสี

คว�มยิง่ใหญข่องเวทคีอนเสิร์ตได้ดีกว�่ เลนส์ฟชิอ�ย

ใหม้มุมองแปลกน�่ต่ืนต�ตืน่ใจแตก็่เหม�ะกบัก�รถ�่ย

ในระยะประชดิเท�่นัน้ ห�กเลือกไมไ่ด้และจำ�เปน็ตอ้ง

พกเลนส์ม�กกว่�หนึ่งตัวแนะนำ�ให้ใช้กระเป๋�แบบ

ค�ดเอว หรอืซองใส ่ไมแ่นะนำ�ให้สะพ�ยกระเป๋�กล้อง

เพร�ะมันจะเหนี่ยวรั้งทำ�ให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก
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ภ�พที่ 1 ก�รเดินสำ�รวจบริเวณง�น

 5. ก�รถ่�ยภ�พคอนเสิร์ต

  5.1 โหมดในก�รถ�่ยภ�พ ก�รตัง้ค�่

โหมดวัดแสงสำ�หรับก�รถ่�ยภ�พคอนเสิร์ตควรใช้

โหมด M หรือ Manual เพร�ะในคอนเสิร์ตนั้นแสง

ต่�ง ๆ บนเวทีจะมีคว�มหล�กหล�ยทั้งมืดและสว่�ง 

หรือบ�งทีก็มีก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พแสงอย่�ง

รวดเรว็ ซึง่บ�งครัง้ก�รใชร้ะบบวดัแสงในตวักลอ้งอ�จ

ทำ�ให้ได้ค่�แสงที่ผิดพล�ด

  5.2 ก�รเปิดรรูบัแสง ในก�รเลือกใช้

รูรับแสงของเลนส์แต่ละตัวแต่แตกต่�งกันออกไป 

สำ�หรบัก�รถ�่ยภ�พคอนเสริต์แนะนำ�ใหเ้ปดิรรูบัแสง

กว้�ง ระหว่�ง F2.8 และ F4 แต่ข้อระวังก�รเปิดรูรับ

แสงกว้�งโอก�สที่ภ�พจะหลุดโฟกัสมีสูงม�ก ซ่ึงถ้�

กล้องส�ม�รถปรับ ISO ได้โดยไม่มี Noise ควรใช้ F4 

หรือ 5.6 จะดีกว่�

  5.3 คว�มเร็วชัตเตอร์  ควรใช้

คว�มเรว็ชัตเตอรต้ั์งแต ่1/250 วนิ�ทหีรอืม�กกว่�ขึน้

ไป ไม่ควรใช้คว�มเร็วที่ตำ่�กว่� 1/125 วิน�ทีนอกเสีย

จ�กจะถ่�ยแบบไม่เน้นคว�มคมชัดแต่ต้องก�รมูฟเม

นท์ในภ�พ และปรับคว�มเร็วชัตเตอร์ให้สูงข้ึนเมื่อ

ศลิปนิเคลือ่นไหวหรอืมกี�รเตน้ โดยใชท่ี้ 1/250 วนิ�ที

หรือสูงกว่�ต�มแต่สภ�พแสงจะอำ�นวย

            5.4 ก�รตั้งค่� ISO เรื่องของก�รตั้ง

ค่� ISO นั้น ขึ้นอยู่กับสถ�นก�รณ์ในแต่ละคอนเสิร์ต 

ห�กคอนเสริต์นัน้มแีสงนอ้ยกค็วรใช ้ISO สงูเพือ่ใหไ้ด้

คว�มเรว็ชตัเตอรส์งูพอทีจ่ะทำ�ใหภ้�พไมส่ัน่ไหว แต่ก็

ควรระวังห�กใช้ ISO สูงเกินไปจะทำ�ให้คุณภ�พของ

ไฟล์ภ�พลดลง 

 5.5 ก�รตั้งค่� White Balance แนะนำ�ให้

ใช้ Auto White Balance ช่วยในเรื่องคว�มสะดวก

ขณะถ่�ยภ�พ แม้ว่�ก�รใช้ White Balance แบบ

ปรับตั้งเองนั้นจะได้สีสันที่ถูกต้องสมจริงม�กกว่� แต่

บนเวทคีอนเสริต์มแีสงสทีีห่ล�กหล�ยซึง่ไมส่ะดวกตอ่

ก�รปรับค่�กล้องทีละภ�พอย่�งแน่นอน

 5.6 ก�รบันทึกไฟล์ภ�พ ควรบันทึกเป็นไฟล์ 

RAW บวก JPG เพร�ะไฟล์ RAW ก็แก้ไขอะไร ๆ ได้

อีกเยอะในอน�คต ท้ังก�รปรับค่�สี แสง ส่วน JPG 

เพ่ือใชใ้นกรณเีร่งด่วนทีต้่องส่งง�นใหลู้กค�้เลือกหรือ

ใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ท่�นอ�จรีทัชภ�พจ�กไฟล์ RAW 

ไม่ทัน

 5.7 ก�รวัดแสง ควรใช้ระบบวัดแสงเฉพ�ะ

จุด น่�จะเหม�ะกับก�รถ่�ยภ�พคอนเสิร์ตม�กที่สุด 

ด้วยสภ�พแสงที่เน้นตัวศิลปินเป็นหลักจนบ�งคร้ัง

ฉ�กหลังหรือพ้ืนท่ีส่วนอื่นถูกปล่อยให้อยู่ในคว�มมืด 

ระบบวัดแสงแบบเฉล่ียจะให้ค่�ท่ีโอเวอร์และหลอก

ใหเ้ร�ใชค้ว�มเร็วชตัเตอร์ตำ�่กว�่ท่ีควร นอกจ�กทำ�ให้

ภ�พไดร้บัแสงม�กเกนิแลว้ยงัทำ�ใหเ้ร�เสีย่งตอ่ก�รได้

ภ�พที่ไม่คมชัดด้วย 

สรุปผลของการสร้างสรรค์

 ในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นก�รถ่�ยภ�พ

คอนเสริต์สิง่สำ�คญัอย�่งแรกคอื ม�รย�ทของช�่งภ�พ 

เช่นไม่ยืนบังคนที่ม�ชมคอนเสิร์ต ไม่รบกวนศิลปิน 

และวิทย�กรแนะนำ�ว่�ถ้�วงดนตรีท่ีมีก�รแสดงสด 

เช่น วงค�ร�บ�ว  อัสนี วสันต์ และพงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ 

ควรถ่�ยจ�กด้�นขว�ของเวทีเพร�ะภ�พที่ได้จะเห็น

กีต้�ร์แบบชัดเจนตัวอย่�งเช่น
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ภ�พที่ 2 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (เล็ก ค�ร�บ�ว)

Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 160mm. 

Exposure: 1/200 F/2.8 ISO 1600

ภ�พที่ 3 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (แอ็ด ค�ร�บ�ว)

Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 160mm. 

Exposure: 1/200 F/2.8 ISO 1600

 จังหวะ  ในก�รแสดงคอนเสิร์ตอ�รมณ์ของ

ศิลปินถือว่�สำ�คัญม�กผู้สร้�งสรรค์จะต้องจับจังหวะ

ก�รแสดงของศลิปิน เมือ่มเีหตกุ�รณ์ท่ีเกดิขึน้อย�่งไม่

ค�ดคิดก็ต้องจับจังหวะให้ทัน

ภ�พที่ 4 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์)

Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 70 mm. 

Exposure: 1/200 F/2.8  ISO 1600

ภ�พที่ 5 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (แอ็ด ค�ร�บ�ว)

Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 185 mm. 

Exposure: 1/200 F/3.5 ISO 1600

ภ�พที่ 6 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (อัสนี วสันต์)

Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 200mm. 

Exposure: 1/200 F/2.8 ISO 1600
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 ผู้ชมคือส่วนสำ�คัญ  อ�รมรณ์ร่วมในก�รชม

คอนเสิร์ตของผู้ชมมีส่วนสำ�คัญ สม�รถสื่อส�รถึง

คว�มสนุกในก�รก�รชมคอนเสริต์ ดงันัน้ผูส้ร�้งสรรค์

อย่�มั่วถ่�ยศิลปินบนเวที ต้องดูจังหวะของผู้ชมด้วย

ภ�พที่ 7 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (แอ็ด ค�ร�บ�ว)

Canon 5D and Canon 16-35 F/2.8 16 mm. 

Exposure: 1/200 F2.8 ISO 1600

ภ�พที่ 8 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (แอ็ด ค�ร�บ�ว)

Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 70 mm. 

Exposure: 1/200 F/4 ISO 1600

 

ภ�พที่ 9 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (อัสนี วสันต์)

Canon 5D and Canon 16-35 F/2.8 16 mm. 

Exposure: 1/200 F2.8 ISO 1600

 แสงบนเวท ี ในก�รแสดงคอนเสิร์ตแต่ละคร้ัง

แสงที่จัดแต่เวที แต่ละคอนเสิร์ตก็จะมีคว�มแตกต่�ง

กนัไป ดงันัน้ผูส้ร�้งสรรคค์วรเลน่กบัแสงบนเวทใีนรปู

แบบต่�งๆ กันออกไปแล้วแต่จังหวะและอ�รมณ์ของ

เพลง

ภ�พที่ 10 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์)

Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 115 mm. 

Exposure: 1/200 F/2.8 ISO 1600
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ภ�พที่ 11 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (แอ็ด ค�ร�บ�ว)

Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 115 mm. 

Exposure: 1/200 F/2.8 ISO 1600

ภ�พที่ 12 ภ�พคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ 

จ.เชียงใหม่ (เล็ก ค�ร�บ�ว)

Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 200 mm. 

Exposure: 1/200 F/2.8 ISO 1600

ข้อควรระวังในการถ่ายภาพคอนเสิร์ต

 1. ม�รย�ทก�รถ่�ยคอนเสิร์ตเป็นสิ่งสำ�คัญ 

ควรปฏิบัติต�มกฎกติก�ที่ท�งทีมง�นกำ�หนด และ

ต้องไม่รบกวนผู้ชม ศิลปิน 

 2. ระวังแสงเลเซอร์จ�กผู้ชม หรือจ�กเวที

(บ�งคอนเสิร์ต) เพร�ะอ�จทำ�ให้กล้องเสียห�ยได้ 

 3. ก�รใช้โหมดก�รถ่�ยภ�พแบบต่อเนื่อง 

เพื่อเก็บช่วงอ�รมณ์ ในจังหวะที่สำ�คัญศิลปินแสดง 

 4. ก�รเชฟแบตเตอร่ี และก�รด์ในก�รบนัทกึ

ภ�พต้องเตรียมให้พร้อม 

สรุป

 ก�รสร้�งสรรค์ผลง�นในก�รถ่�ยภ�พ

คอนเสิร์ต ไม่มีกฎต�ยตัว แต่ละคอนเสิร์ตก็ใช้แสงสี 

เทคนิคต่�งกัน ดังนั้นต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมใน

ก�รถ่�ยภ�พ ศกึษ�ศลิปนิแนวเพลงรปูแบบก�รแสดง 

(วันซ้อมใหญ่ถ้�มีช่�งภ�พควรต้องไปด้วย) เตรียม

อุปกรณ์กล้อง เลนส์ ก�รปรับต้ังค่�กล้องให้ถูกต้อง 

สำ�รวจสถ�นทีจ่ดัคอนเสริต์ สิง่สำ�คญัคอืก�รถ�่ยภ�พ

คอนเสิร์ตที่ดีต้องมีอ�รมณ์ของศิลปินอยู่ในภ�พด้วย

เพื่อภ�พที่ได้จะได้สื่อส�รถึงตัวศิลปินอย่�งชัดเจน  
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