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การถ่ายภาพคอนเสิร์ต “สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ “ จังหวัดเชียงใหม่
Concert Night Light Photography
“Singha Yai Hua Jai Singha” in Chiang Mai
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง*
บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายคอนเสิรต์ “สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์”จังหวัด
เชียงใหม่ โดยผู้เขียนต้องการสื่อสารองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการถ่ายภาพคอนเสิร์ตต้อง
มีการเตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพดังนี้ ศึกษาศิลปิน เตรียมอุปกรณ์กล้องและเลนส์ สำ�รวจสถานที่จัด
คอนเสิร์ต การปรับตั้งค่ากล้อง และการถ่ายภาพคอนเสิร์ตที่ดีต้องมีอารมณ์ของศิลปินอยู่ในภาพด้วยเพื่อภาพที่
ได้จะได้สอื่ สารถึงตัวศิลปินอย่างชัดเจน ซึง่ การถ่ายภาพคอนเสิรต์ ไม่มกี ฎตายตัว แต่ละคอนเสิรต์ ก็ใช้แสงสี เทคนิค
ต่างกัน
คำ�สำ�คัญ : การถ่ายภาพคอนเสิร์ต, สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์, จังหวัดเชียงใหม่
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.
Keywords: Concert Photography, Singha Yai Hua Jai Singha, Chiang Mai Province
บทนำ�

การสื่ อ สารด้ ว ยภาพเป็ น กระบวนการที่ มี
พั ฒ นาการอย่ า งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง เริ่ ม ตั้ ง แต่ ภ าพเขี ย นที่
ปรากฏบนผนั ง ถ้ำ � ในยุ ค ดึ ก ดำ � บรรพ์ ม าจนถึ ง ยุ ค
ปัจจุบนั ทีม่ กี ารสร้างสรรค์รปู แบบการสือ่ สารด้วยภาพ
แสดงว่ามนุษย์มคี วามจำ�เป็นทีต่ อ้ งทำ�การสือ่ สารเพือ่
ตอบสนองความต้องการในการอยูร่ ว่ มกันในสังคม ใน
การสื่อสารด้วยภาพมีวัตถุประสงค์สำ�คัญ คือ การ
เข้าใจความหมายร่วมกัน (Rudolf, 1969)
ภาพถ่ายเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดได้ดีและ

รวดเร็วทีส่ ดุ แม้บคุ คลต่างชาติตา่ งภาษาก็สามารถรับ
รู้ร่วมกันได้ เพราะภาพเป็นภาษาสากลที่มีผลต่อการ
รับรู้และทำ�ให้คนจดจำ�ได้มากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า
ภาพถ่ายเป็นสือ่ ทีม่ คี วามสำ�คัญและมีประสิทธิภาพใน
การสือ่ ความหมายได้เป็นอย่างดีในภาพถ่ายจะมีเรือ่ ง
ราวและความหมาย ซึง่ เป็นทีเ่ ข้าใจและรับรูร้ ว่ มกันได้
โดยมีช่างภาพเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ความคิดเห็น
หรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่ การสือ่ ความหมายด้วย
ภาพถ่ายมี 3 รูปแบบดังนี้ (ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ, 2538)
การสื่อสารด้วยภาพถ่ายสามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ โดย
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ไม่ต้องใช้อักษรหรือคำ�พูด แต่ภาพสามารถสื่อสารได้
ด้วยตัวมันเอง การใช้ภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์หรือ
เรื่องราวสามารถอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์
สถานที่ สิ่งที่ผู้ส่งต่อการสื่อสารได้ครบถ้วน ภาพถ่าย
จึ ง เปรี ย บเสมื อ นประจั ก ษ์ พ ยานหรื อ หลั ก ฐานที่ มี
ความน่าเชื่อถือ
ในการนี้ จ ากการได้ รั บ คั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว ม
Workshop กับ Singha Academy Photo การถ่าย
ภาพ “Night Light Photography” งานคอนเสิร์ต
“สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์” จังหวัดเชียงใหม่ ดังนัน้ ผูเ้ ขียน
ต้องการสื่อสารองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมและฝึก
ปฏิบัติจริง การถ่ายภาพคอนเสิร์ตเป็นงานที่ต้องใช้
ประสบการณ์ แสงไฟบทเวทีอาจทำ�ให้ไม่สารรถถ่าย
ภาพได้ตามที่ต้องการ
แนวความคิดของการสร้างสรรค์
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ใช้ ภ าพถ่ า ยเพื่ อ การสื่ อ
ความหมาย
การถ่ายภาพเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์และด้านศิลปะ ดังเห็นได้จากการที่จะ
ถ่ายภาพให้สวยงาม มีแสงพอดี ช่างภาพต้องใช้ความ
รู้เกี่ยวกับการคำ�นวณ สภาพแสงให้สัมพันธ์กับการ
เปิดช่องรับแสง การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ การ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีต่าง ๆ นอกจากนั้น
ยังต้องอาศัยความสามารถในการสร้างสรรค์ภาพโดย
ใช้หลักการจัดองค์ประกอบภาพให้เหมาะสม จึงจะได้
ภาพถ่ายที่สวยงามมีคุณค่า
ในปัจจุบนั การถ่ายภาพได้รบั การพัฒนาเรือ่ ย
มาอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้การถ่ายภาพเป็นเรือ่ งทีส่ ะดวก
ง่ายดาย แม้ผทู้ ไี่ ม่มคี วามรูค้ วามชำ�นาญก็สามารถถ่าย
ภาพได้ บุคคลทั่วไปจึงใช้ประโยชน์จากการถ่ายภาพ
ได้มากขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์หรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ
การถ่ า ยภาพจึ ง มี ค วามจำ � เป็ น มากยิ่ ง ขึ้ น เพราะ
เป็นการบันทึกเหตุการณ์เหล่านัน้ เก็บไว้ นอกจากนัน้
การถ่ายภาพยังเป็นงานอดิเรกที่ให้ความเพลิดเพลิน
สามารถส่งเข้าประกวดและยังเป็นอาชีพทีท่ �ำ รายได้ดี
อีกด้วย
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ภาพถ่ายมีบทบาทต่อชีวิตประจำ�วันของเรา
เป็นอย่างมาก เนื่องจากภาพถ่ายเป็นสื่อสำ�คัญที่จะ
ถ่ายทอดเรือ่ งราว เหตุการณ์ ตลอดจนแนวคิดเผยแพร่
ไปยั ง บุ ค คลอื่ น ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจระหว่ า งกั น ได้
สามารถบันทึกเหตุการณ์ในอดีต เพื่อนำ�มาศึกษาใน
ปั จ จุ บั น และอนาคตในด้ า นการศึ ก ษาภาพถ่ า ย
สามารถให้รายละเอียดและข้อเท็จจริงสิง่ ทีเ่ คลือ่ นไหว
อย่างรวดเร็วจนสายตาคนเรามองตามไม่ทนั แต่กล้อง
ถ่ายภาพสามารถหยุดการเคลือ่ นไหวเพือ่ นำ�ภาพถ่าย
มาศึกษารายละเอียดได้ในการเรียนการสอนจึงมักใช้
รูปภาพเป็น สื่อการสอนเพราะทำ�ให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดขี นึ้ การถ่ายภาพยังให้ประโยชน์อย่างกว้าง
ขวางในกิจกรรมแขนงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาเผยแพร่สนิ ค้าและบริการ
การถ่ายทอดข่าวสารเหตุการณ์ การบันทึกภาพบุคคล
เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำ�คัญ เช่น บัตรประจำ�ตัว ใบ
แสดงวุฒทิ างการศึกษา นอกจากนัน้ ยังนำ�ไปประกอบ
อาชี พ เกี่ ย วกั บ การถ่ า ยภาพรวมทั้ ง ยั ง เป็ น สื่ อ
สร้างสรรค์ความงามจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศิลปะ
แขนงหนึ่งด้วย (Anderson, 1991 อ้างถึงใน ณรงค์
ศักดิ,์ ขจร “การเล่าเรือ่ งด้วยภาพและอินโฟกราฟิก”)
การเข้ารหัส : การเรียนรู้จากการสร้างภาพ
การเข้ารหัสเป็นการสร้างภาพไม่ว่าจะแปล
ความหมายจากคำ�พูด หรือแนวความคิดออกมาเป็น
ภาพหรือการใช้สอื่ วัสดุจ�ำ พวกภาพเพือ่ ถ่ายทอดความ
หมายอย่างถูกต้องและสามารถแสดงความรูส้ กึ แสดง
ความหมาย รวมถึง “การเขียน” คือ การวาดภาพให้
ผู้อื่นเข้าใจ
การใช้ภาพในการสื่อความหมายควรจะใช้
ภาพทีใ่ กล้เคียงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ เพราะภาพ
ที่ดูเหมือนจริงน้อยเกินไปหรือเกินความจริงมากเกิน
ไปจะทำ�ให้ผู้รับสารแปลความหมายผิดไปเป็นผล
ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้ ภายใน
ภาพควรมีรายละเอียดที่จำ�เป็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ของภาพนั้นให้ครบถ้วน
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การถอดรหัส : การแปลความหมายสิ่งที่เห็น
การถอดรหัสเป็นการแปลความหมายของ
ภาพข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มองเห็น หมายถึง “การ
อ่าน” ภาพได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ และสามารถ
เชื่อมต่อเนื้อหาของภาพ ตลอดจนสามารถแปลภาพ
ให้เป็นคำ�พูด และมีความชื่นชมในสุนทรียะของภาพ
นั้น ซึ่งทักษะของการแปลความหมายและการสร้าง
ความหมายจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างเป็นผลจาก
ตัวแปรด้านต่างๆ คือ
1. พัฒนาการทางอายุ เช่น ภาพคนที่กำ�ลัง
วิ่งหรือวัตถุสิ่งของที่กำ�ลังเคลื่อนไหวสามารถทำ�ให้
เด็กทุกระดับอายุดูแล้วเข้าใจง่ายกว่าภาพที่มีแต่เส้น
แสดงความเคลื่อนไหวของคนหรือวัตถุนั้น
2. วัฒนธรรมบุคคลทีม่ ภี มู หิ ลังทางวัฒนธรรม
แตกต่างกันจะทำ�ให้การแปลความหมายของสิง่ ทีเ่ ห็น
แตกต่างกันไปด้วย โดยตัวแปรนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ภาย
ใต้ประสบการณ์การเรียนรูท้ มี่ อี ยูก่ อ่ นในแต่ละคน เช่น
การดูสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะมีการแปล
ความหมายที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมของแต่ละคนเป็นอย่างไร
3. ความชอบในการดูภาพในการเลือกภาพ
มาใช้ในการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารจะต้องทำ�การเลือก
อย่างเหมาะสม ระว่างความชอบกับภาพที่ดูแล้วจะ
ให้ผลดีที่สุด เช่น ผู้รับสารส่วนมากจะชอบดูภาพถ่าย
มากกว่าภาพวาดลายเส้น ถึงแม้ว่าในหลายกรณีที่
ภาพวาดลายเส้นจะสามารถสื่อสารได้ดีกว่าภาพถ่าย
ก็ตาม
นอกจากนี้ ยังมีตวั แปรอืน่ ๆ อีกมากมาย เช่น
ประสบการณ์ ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ ระดับการ
ศึกษา ทีผ่ ดู้ ภู าพแต่ละคนมีอยูม่ สี ว่ นในการแปลความ
หมายของภาพแต่ละภาพแตกต่างกันไปด้วย
การสื่อความหมายด้วยภาพ
ภาพถ่ายเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดได้ดีและ
รวดเร็วทีส่ ดุ แม้บคุ คลต่างชาติตา่ งภาษาก็สามารถรับ
รู้ร่วมกันได้ เพราะภาพเป็นภาษาสากลที่มีผลต่อการ
รับรู้และทำ�ให้คนจดจำ�ได้มากที่สุด การสื่อความ

หมายด้วยภาพถ่ายมี 3 รูปแบบดังนี้ (ปิยกุล เลา
วัณย์ศิริ, 2538)
1. รูปแบบที่เหมือนจริง
การสือ่ ความหมายของภาพถ่ายด้วยรูปแบบ
ที่เหมือนจริง เป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่ผู้ดูทราบได้
ทันที ว่าช่างภาพต้องการบอกอะไร ภาพนั้นเป็นเรื่อง
ราวที่เกี่ยวกับอะไรโดยไม่ต้องแปลความหมายของ
ภาพ เพราะเรื่องราวในภาพสามารถบอกความหมาย
ได้อย่างชัดเจน
2. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์
การสื่ อ ความหมายของภาพถ่ า ยโดยใช้
สัญลักษณ์ อาจยากแก่การเข้าใจในความหมายเพราะ
มิได้บอกเรื่องราวหรือเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา การ
ที่จะทำ�ให้ผู้ดูภาพเข้าใจความหมายของภาพนั้นได้
จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ร่วมกัน มีความรู้ความ
เข้ า ใจที่ ส ามารถแปลความหมายของสั ญ ลั ก ษณ์ ที่
แสดงในภาพนั้นได้
3. รูปแบบที่เป็นนามธรรม
การสือ่ ความหมายใช้รปู แบบทีเ่ ป็นนามธรรม
ใช้การจัดองค์ประกอบของศิลปะ เพื่อทำ�ให้ภาพมี
ความหมายเกิดความรูส้ กึ อย่างใดอย่างหนึง่ เมือ่ ได้เห็น
ภาพ เช่น รู้สึกถึงความอ่อนหวานโดยการใช้แสงเงาที่
นุม่ นวล รูส้ กึ ถึงการเคลือ่ นไหวและมีชวี ติ ด้วยภาพทีมี
ลักษณะพร่าเบลอเป็นการสื่อความหมายที่มุ่งแสดง
เนือ้ หา อารมณ์และความรูส้ กึ โดยไม่เน้นความเหมือน
จริงผูด้ ภู าพอาจต้องมีประสบการณ์ดา้ นศิลปะ มีความ
คิด จินตนาการที่ดี จึงสามารถเข้าใจความหมายได้
กระบวนการสร้างสรรค์
จากการอบรม Singha Academy Photo
การถ่ายภาพ “Night Light Photography” งาน
คอนเสิร์ต “ สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ “ จังหวัดเชียงใหม่
มีกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้
1. ศึกษาศิลปิน คือการทำ�ความรู้จักกับตัว
ศิลปินทีเ่ ราจะถ่ายภาพลักษณะเพลง แนวเพลง เพราะ
การถ่ายภาพคอนเสิรต์ ทีด่ ตี อ้ งมีอารมณ์ของศิลปินอยู่
ในภาพด้วยเพื่อภาพที่ได้จะได้สื่อสารถึงตัวศิลปิน
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อย่างชัดเจน โดยสามารถศึกษาได้จากคลิปการแสดง
สด หรือเทปบันทึกการแสดงสด หรือถ้ามีการซ้อม
ใหญ่ของการแสดงช่างภาพก็ควรไปชมการซ้อมใหญ่
ก็ควรเพื่อศึกษาคิวการแสดง กรณีไม่มีการซ้อมก็ควร
ศึกษาคิวเพลงจากทีมงาน แต่ศิลปินบางท่านก็แสดง
สดไม่มีคิวเพลง
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2. เตรียมกล้อง การตั้งค่าข้อมูลลิขสิทธิ์ของ
ภาพก่อนการถ่ายภาพ เพือ่ เป็นการลงข้อมูลในไฟล์ที่
เราถ่ายว่าเราเป็นผู้บันทึกในไฟล์ RAW จะบันทึก
ข้อมูลเหล่านี้ไว้ เมื่อเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
สามารถนำ�ไฟล์ตน้ ฉบับไปแสดงได้ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั ถูก
มองข้าม โดยสามารถทำ�ได้ดังนี้
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3. สำ�รวจพืน้ ที่ สำ�รวจเวทีการแสดง ช่างภาพ
ควรไปถึงก่อนการแสดงเริม่ ประมาณ 3-4 ชัว่ โมง เพือ่
สำ�รวจพืน้ ทีโ่ ดยรอบ และสำ�รวจว่ามีพนื้ ทีส่ �ำ หรับช่าง
ภาพไหม เดินตรงไหนได้บ้าง มีเส้นทางไหนการเดิน
แบบไหน ส่วนไหนห้ามเข้า เพราะบางครั้งช่างภาพ
ต้องวิ่งบันทึกภาพให้ทันต่อเหตุการณ์การแสดงโดย
เฉพาะจังหวะที่สำ�คัญ
4. กล้องและเลนส์ ในการถ่ายภาพคอนเสิรต์
กล้องและเลนส์เพียงตัวเดียวจะให้ความคล่องตัวสูง
เมื่อต้องเบียดกับผู้คนจำ�นวนมาก กล้องที่เหมาะ
สำ�หรับการถ่ายภาพคือกล้องที่สามารถถ่ายภาพใน
สภาพแสงน้อยได้ดี ปรับค่า ISO สูงภาพไม่เกิด Noise
ส่วนเลนส์จากการแนะนำ�ของวิทยากรพบว่าเลนส์ที่
เหมาะสมสำ�หรับการถ่ายงานคอนเสิร์ตคือ เทเลซูม
ขนาด 70-200 มม. (ในกรณีที่มีเลนส์คุณภาพสูงกว่า
นี้ก็จะดีมาก) และถ้ามีเลนส์ ที่ซูมไวด์ช่วง 16-35 มม.

17-40 มม. หรือ 17-55 มม. เก็บบรรยากาศแสงสี
ความยิง่ ใหญ่ของเวทีคอนเสิรต์ ได้ดกี ว่า เลนส์ฟชิ อาย
ให้มมุ มองแปลกน่าตืน่ ตาตืน่ ใจแต่กเ็ หมาะกับการถ่าย
ในระยะประชิดเท่านัน้ หากเลือกไม่ได้และจำ�เป็นต้อง
พกเลนส์มากกว่าหนึ่งตัวแนะนำ�ให้ใช้กระเป๋าแบบ
คาดเอว หรือซองใส่ ไม่แนะนำ�ให้สะพายกระเป๋ากล้อง
เพราะมันจะเหนี่ยวรั้งทำ�ให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก
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ภาพที่ 1 การเดินสำ�รวจบริเวณงาน
5. การถ่ายภาพคอนเสิร์ต
		
5.1 โหมดในการถ่ายภาพ การตัง้ ค่า
โหมดวัดแสงสำ�หรับการถ่ายภาพคอนเสิร์ตควรใช้
โหมด M หรือ Manual เพราะในคอนเสิร์ตนั้นแสง
ต่าง ๆ บนเวทีจะมีความหลากหลายทั้งมืดและสว่าง
หรือบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแสงอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ บางครัง้ การใช้ระบบวัดแสงในตัวกล้องอาจ
ทำ�ให้ได้ค่าแสงที่ผิดพลาด
		
5.2 การเปิดรูรบั แสง ในการเลือกใช้
รูรับแสงของเลนส์แต่ละตัวแต่แตกต่างกันออกไป
สำ�หรับการถ่ายภาพคอนเสิรต์ แนะนำ�ให้เปิดรูรบั แสง
กว้าง ระหว่าง F2.8 และ F4 แต่ข้อระวังการเปิดรูรับ
แสงกว้างโอกาสที่ภาพจะหลุดโฟกัสมีสูงมาก ซึ่งถ้า
กล้องสามารถปรับ ISO ได้โดยไม่มี Noise ควรใช้ F4
หรือ 5.6 จะดีกว่า
		
5.3 ความเร็ ว ชั ต เตอร์ ควรใช้
ความเร็วชัตเตอร์ตงั้ แต่ 1/250 วินาทีหรือมากกว่าขึน้
ไป ไม่ควรใช้ความเร็วที่ตํ่ากว่า 1/125 วินาทีนอกเสีย
จากจะถ่ายแบบไม่เน้นความคมชัดแต่ต้องการมูฟเม
นท์ในภาพ และปรับความเร็วชัตเตอร์ให้สูงขึ้นเมื่อ
ศิลปินเคลือ่ นไหวหรือมีการเต้น โดยใช้ที่ 1/250 วินาที
หรือสูงกว่าตามแต่สภาพแสงจะอำ�นวย
		
5.4 การตั้งค่า ISO เรื่องของการตั้ง
ค่า ISO นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละคอนเสิร์ต
หากคอนเสิรต์ นัน้ มีแสงน้อยก็ควรใช้ ISO สูงเพือ่ ให้ได้
ความเร็วชัตเตอร์สงู พอทีจ่ ะทำ�ให้ภาพไม่สนั่ ไหว แต่ก็
ควรระวังหากใช้ ISO สูงเกินไปจะทำ�ให้คุณภาพของ
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ไฟล์ภาพลดลง
5.5 การตั้งค่า White Balance แนะนำ�ให้
ใช้ Auto White Balance ช่วยในเรื่องความสะดวก
ขณะถ่ายภาพ แม้ว่าการใช้ White Balance แบบ
ปรับตั้งเองนั้นจะได้สีสันที่ถูกต้องสมจริงมากกว่า แต่
บนเวทีคอนเสิรต์ มีแสงสีทหี่ ลากหลายซึง่ ไม่สะดวกต่อ
การปรับค่ากล้องทีละภาพอย่างแน่นอน
5.6 การบันทึกไฟล์ภาพ ควรบันทึกเป็นไฟล์
RAW บวก JPG เพราะไฟล์ RAW ก็แก้ไขอะไร ๆ ได้
อีกเยอะในอนาคต ทั้งการปรับค่าสี แสง ส่วน JPG
เพือ่ ใช้ในกรณีเร่งด่วนทีต่ อ้ งส่งงานให้ลกู ค้าเลือกหรือ
ใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ท่านอาจรีทัชภาพจากไฟล์ RAW
ไม่ทัน
5.7 การวัดแสง ควรใช้ระบบวัดแสงเฉพาะ
จุด น่าจะเหมาะกับการถ่ายภาพคอนเสิร์ตมากที่สุด
ด้วยสภาพแสงที่เน้นตัวศิลปินเป็นหลักจนบางครั้ง
ฉากหลังหรือพื้นที่ส่วนอื่นถูกปล่อยให้อยู่ในความมืด
ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยจะให้ค่าที่โอเวอร์และหลอก
ให้เราใช้ความเร็วชัตเตอร์ตาํ่ กว่าทีค่ วร นอกจากทำ�ให้
ภาพได้รบั แสงมากเกินแล้วยังทำ�ให้เราเสีย่ งต่อการได้
ภาพที่ไม่คมชัดด้วย
สรุปผลของการสร้างสรรค์
ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานการถ่ า ยภาพ
คอนเสิรต์ สิง่ สำ�คัญอย่างแรกคือ มารยาทของช่างภาพ
เช่นไม่ยืนบังคนที่มาชมคอนเสิร์ต ไม่รบกวนศิลปิน
และวิทยากรแนะนำ�ว่าถ้าวงดนตรีที่มีการแสดงสด
เช่น วงคาราบาว อัสนี วสันต์ และพงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
ควรถ่ายจากด้านขวาของเวทีเพราะภาพที่ได้จะเห็น
กีต้าร์แบบชัดเจนตัวอย่างเช่น
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ภาพที่ 4 ภาพคอนเสิร์ต 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

ภาพที่ 2 ภาพคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์
จ.เชียงใหม่ (เล็ก คาราบาว)
Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 160mm.
Exposure: 1/200 F/2.8 ISO 1600
ภาพที่ 5 ภาพคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์
จ.เชียงใหม่ (แอ็ด คาราบาว)
Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 185 mm.
Exposure: 1/200 F/3.5 ISO 1600

ภาพที่ 3 ภาพคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์
จ.เชียงใหม่ (แอ็ด คาราบาว)
Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 160mm.
Exposure: 1/200 F/2.8 ISO 1600
จังหวะ ในการแสดงคอนเสิร์ตอารมณ์ของ
ศิลปินถือว่าสำ�คัญมากผู้สร้างสรรค์จะต้องจับจังหวะ
การแสดงของศิลปิน เมือ่ มีเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างไม่
คาดคิดก็ต้องจับจังหวะให้ทัน

ภาพที่ 6 ภาพคอนเสิร์ต 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 อารมรณ์ร่วมในการชม
คอนเสิร์ตของผู้ชมมีส่วนสำ�คัญ สมารถสื่อสารถึง
ความสนุกในการการชมคอนเสิรต์ ดังนัน้ ผูส้ ร้างสรรค์
อย่ามั่วถ่ายศิลปินบนเวที ต้องดูจังหวะของผู้ชมด้วย

ภาพที่ 9 ภาพคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์
จ.เชียงใหม่ (อัสนี วสันต์)
Canon 5D and Canon 16-35 F/2.8 16 mm.
Exposure: 1/200 F2.8 ISO 1600
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ภาพที่ 7 ภาพคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์
จ.เชียงใหม่ (แอ็ด คาราบาว)
Canon 5D and Canon 16-35 F/2.8 16 mm.
Exposure: 1/200 F2.8 ISO 1600

แสงบนเวที ในการแสดงคอนเสิรต์ แต่ละครัง้
แสงที่จัดแต่เวที แต่ละคอนเสิร์ตก็จะมีความแตกต่าง
กันไป ดังนัน้ ผูส้ ร้างสรรค์ควรเล่นกับแสงบนเวทีในรูป
แบบต่างๆ กันออกไปแล้วแต่จังหวะและอารมณ์ของ
เพลง

ภาพที่ 8 ภาพคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์
จ.เชียงใหม่ (แอ็ด คาราบาว)
Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 70 mm.
Exposure: 1/200 F/4 ISO 1600

ภาพที่ 10 ภาพคอนเสิร์ต 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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ภาพที่ 11 ภาพคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์
จ.เชียงใหม่ (แอ็ด คาราบาว)
Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 115 mm.
Exposure: 1/200 F/2.8 ISO 1600

ภาพที่ 12 ภาพคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์
จ.เชียงใหม่ (เล็ก คาราบาว)
Canon 6D and Canon 70-200 F/2.8 200 mm.
Exposure: 1/200 F/2.8 ISO 1600

ข้อควรระวังในการถ่ายภาพคอนเสิร์ต
1. มารยาทการถ่ายคอนเสิร์ตเป็นสิ่งสำ�คัญ
ควรปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทางทีมงานกำ�หนด และ
ต้องไม่รบกวนผู้ชม ศิลปิน
2. ระวังแสงเลเซอร์จากผู้ชม หรือจากเวที
(บางคอนเสิร์ต) เพราะอาจทำ�ให้กล้องเสียหายได้
3. การใช้โหมดการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง
เพื่อเก็บช่วงอารมณ์ ในจังหวะที่สำ�คัญศิลปินแสดง
4. การเชฟแบตเตอรี่ และการ์ดในการบันทึก
ภาพต้องเตรียมให้พร้อม
สรุป

การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานในการถ่ า ยภาพ
คอนเสิร์ต ไม่มีกฎตายตัว แต่ละคอนเสิร์ตก็ใช้แสงสี
เทคนิคต่างกัน ดังนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
การถ่ายภาพ ศึกษาศิลปินแนวเพลงรูปแบบการแสดง
(วันซ้อมใหญ่ถ้ามีช่างภาพควรต้องไปด้วย) เตรียม
อุปกรณ์กล้อง เลนส์ การปรับตั้งค่ากล้องให้ถูกต้อง
สำ�รวจสถานทีจ่ ดั คอนเสิรต์ สิง่ สำ�คัญคือการถ่ายภาพ
คอนเสิร์ตที่ดีต้องมีอารมณ์ของศิลปินอยู่ในภาพด้วย
เพื่อภาพที่ได้จะได้สื่อสารถึงตัวศิลปินอย่างชัดเจน
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