
หนวยการเรียนที่  1 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวีดิทัศน 

สาระสําคัญ  

วีดิทัศน หมายถึงการบันทึกภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงลงในสารสังเคราะหที่เคลือบ

ดวยแมเหล็กในรูปที่เปนมวน หรือเปนตลับ หรือเปนแหลงบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดวยระบบ

แอนะล็อก (Analog) หรือ ระบบดิจิตอล (Digital) โดยสามารถถายทอดภาพและเสียงที่บันทึกน้ัน

ออกมาทางเคร่ืองรับโทรทัศน หรือคอมพิวเตอร มีประโยชนในการถายทอดทั้งภาพ และเสียง

ออกมาไดคราวเดียวกันทําใหผูชมเกิดความเขาใจ และมีเจตคติที่ ดีตอการชมรายการวีดิทัศน 

นอกจากน้ันยังเปนการดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดี และสามารถนํามาเปดซ้ําไดตามความ 

ตองการ รูปแบบของรายการวีดิทัศน สามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได  3 ประเภท คือ         

1) รายการวีดิทัศนเพื่อการคา (Commercial Television) 2) รายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา (Education 

Television) และ 3) รายการวีดิทัศนเพื่อการสอน (Instruction Television) โดยในแตละรูปแบบมี

กระบวนการผลิตรายการที่คลายคลึง ครอบคลุมดานการวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การ

ดําเนินการผลิต และการประเมินผลการผลิต ในระหวางการผลิตจะตองทํางานประสานกันเปนทีม 

เพื่อใหงานเปนไปอยางเรียบรอย และผลงานมีคุณภาพ   

เน้ือหา 

1. ความหมายของวีดิทัศน 

2. คุณลักษณะ และธรรมชาติของวีดิทัศน 

3. รูปแบบของรายการวีดิทัศน 

4. กระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของวีดิทัศนไดถูกตอง 

2. อธิบายประโยชนของวีดิทัศนไดถูกตอง 

3. จําแนกรูปแบบรายการวีดิทัศนไดถูกตอง 

4. อธิบายกระบวนการผลิตรายการวีดิทัศนไดถูกตอง 
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ปจจุบันวีดิทัศน เปนองคประกอบหน่ึงของหนวยงานและชีวิตประจําวันของบุคคลทุกคน

ภาพทุกภาพ เร่ืองทุกเร่ืองจากสื่อวีดิทัศน มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดของบุคคล

ทั่วไป เน่ืองจากเปนการบริการถงึบาน บางรายการใชกลยุทธทางการตลาดและจิตวิทยา เชนรายการ

โฆษณา ใชการนําเสนอซ้ําบอยคร้ัง ทําใหผูดูจําติดตา ประทับใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสื่อ

น้ันๆ โดยไมรูตัว ทําใหวีดิทัศน เปนสื่อที่ใหภาพและเสียงไดสมจริง โดยใชเคร่ืองรับวีดิทัศนและ

คอมพิวเตอรเปนชองทางสื่อสาร ภาพและการแสดงตางๆ สามารถใชกลองบันทึกไดงายเสมือน

ภาพถาย แตที่เหนือกวาภาพถายคือ การนําเสนอภาพที่บันทึกจากกลองวีดิทัศนน้ัน มีการเคลื่อนไหว

ของภาพและไดยินเสียงไดอยางเปนธรรมชาติ และสามารถแกไขและบันทึกลงใหมได อีกทั้ง

สามารถนํากลับมาใชใหมไดทันท ี ดูภาพซ้ํา ภาพชา เร็วไดตามความตองการ 

1.  ความหมายเกี่ยวกับวีดิทัศน 

 คําวา “วีดิทัศน” มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษวา “Video Tape” ซึ่งมีความหมายวา 

แถบบันทึกวีดิทัศน แถบบันทึกภาพ เทปบันทึกภาพ เทปวีดิทัศน ซึ่งแตเดิมคําวา Video เปนภาษา

ลาติน แปลวา “I see = ฉันเห็น” เมื่อมาเปนภาษาไทยก็ใชคําวา “ภาพ” ตอมาในป  พ.ศ.2525 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนะนําใหใช คําวา “ภาพทัศน” โดยอาศัยบัญญัติคําใกลเคียงกับ

ภาพยนตร คําน้ีปรากฏในเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนกระทั่ ง พ .ศ.2530 

ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติคําวา “วีดิทัศน” แทนคําวา Video คําวา วีดิ มาจากคําวา วิติ ซึ่งแปลวา 

ร่ืนรมย หรือชวนใหร่ืนรมย จึงทําใหใชคําวาวีดิทัศนต้ังแตบัดน้ันเปนตนมา (ชัยยงค  พรหมวงศ, 

2540:244)  

คณะกรรมการบัญญัติศัพทวิทยาศาสตร ไดพิจารณาเห็นวา วีดิโอ (Video) หรือวีดิทัศน 

เปนเคร่ืองใชไฟฟาที่ใหความบันเทิงประเภทเดียวกับ Television ซึ่งมีคําไทยใชวา โทรทัศน แลว 

สมควรคิดหาคําไทยใชกับ Video ดวย โดยคําที่จะคิดขึ้นน้ีควรจะมีคําวา “ทัศน” ประกอบอยูดวย 

เพื่อใหเขาชุดกัน และควรหาคําที่จะมเีสียงใกลเคียงกับคําทับศัพทที่นิยมใชกันอยูแลว ซึ่งจะทําใหมี

การยอมรับศัพทที่คิดขึ้นไดงาย คําวา Video เปนคําคุณศัพทที่มีความหมายวา“ มองเห็นได, เห็นเปน

รูปภาพได, เกี่ยวของกับรูปภาพ” นอกจากน้ันยังไดเสนอคํา วีติ ซึ่งเปนคําสันสกฤตที่อาจจะแปลง

อักขระเปน วีดิ ในภาษาไทยได และมีเสียงใกลเคียงกับ Video ดวย คําวา วีติ ในภาษาสันสกฤต

แปลวา Enjoyment, Pleasure เมื่อนําคําวา “ทัศน” มาลงทายคํา “วีดิ” ก็จะเปนคําวา “ วีดิทัศน” ซึ่ง

หากจะแปลความหมายอยางงายๆ ไดวา เคร่ืองที่แสดงภาพเพื่อความเพลิดเพลิน แตถาแปลตรงตาม

ตัวก็แปลวา “เกี่ยวกับภาพเพื่อความเพลิดเพลิน” (วิกิพีเดีย.สารานุกรมเสรี. สืบคนเมื่อ 21 สิงหาคม 

2551, จาก http://th.wikipedia.org/wiki) 

http://th.wikipedia.org/wiki
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ตามปกติเรามักเรียกทับศัพทวา “วีดิโอเทป” เปนวัสดุอุปกรณที่สําคัญที่สามารถใชในการ

บันทึกภาพ และเสียงไวไดพรอมกันในแถบเทปในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา และยังสามารถลบ

แลวบันทึกใหมได นอกจากน้ันในทางเทคนิค ยังหมายถึงการสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกสของภาพ

และเสียง จากกลองหรือจากเคร่ืองบันทึกเทปวีดิทัศนที่ เราเรียกวาเคร่ือง VTR (Video Tape 

Recorder) ไปยังจอเคร่ืองรับโทรทัศน หรือมอนิเตอร โดยไมจําเปนตองแพรภาพออกอากาศ          

(กิดานันท   มลิทอง,2540:25) หรืออาจจะกลาวไดอยางงาย ๆ วา วีดิทัศน เปนการใชกลอง

อิเล็กทรอนิกสถายภาพเคลื่อนไหว พรอมกับเสียงแลวสงเปนสัญญาณไฟฟาไปยงัเคร่ืองรับสัญญาณ 

หรือจอเคร่ืองรับโทรทัศน 

วีดิทัศน ยังมีความหมายเกี่ยวกับเทป หรือสื่อบันทึกชนิดตาง ๆ ที่ใชบันทึกภาพ และเสียง

ไวในรูปแบบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา และสามารถลบแลวบันทึกใหม หรือบันทึกซ้ําได (รสริน  

พิมลบรรยงก, 2536 : 38) โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยวิธีการทางแสง  เสียง และ

แมเหล็กไฟฟา ซึ่งสามารถบันทึกและเปดใหชมไดทันที อาศัยเคร่ืองเลน/บันทึกวีดิทัศน  ซึ่งสามารถ

บันทึกและลบสัญญาณภาพและเสียงได (วชิระ  อินทรอุดม, 2539 : 142) ในปจจุบันคําวา “วีดิทัศน” 

มีความหมายกวาง ซึ่งรวมไปถึงเคร่ืองมือและอุปกรณโทรทัศนที่ใชกันตามบาน ตามสถาบัน หรือ

หนวยงานตาง ๆ ทั้งยังรวมไปถึงอุปกรณในสถานีผลิตรายการวิทยุโทรทัศนอีกดวย เชน เคร่ือง

บันทึกเทปวีดิทัศน กลองโทรทัศน และเคร่ืองตัดตอ เปนตน (ประทิน คลายนาค, 2545 : 36) 

จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา วีดิทัศน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ

ทางโทรทัศน ที่ใชสําหรับบันทึก แกไข เผยแพรภาพ แพรเสียง ในลักษณะของภาพเคลื่อนไหว   

และสามารถเก็บบันทึกขอมูลในสื่อบันทึกชนิดตาง ๆ ปรับปรุงแกไขตัดตอเพิ่มเติม ลบออก โดยมี

สื่อ เชน เคร่ืองรับโทรทัศน หรือคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองแสดงภาพและเสียง 

2.  คุณลักษณะ และธรรมชาติวีดิทัศน 

ในปจจุบันวีดิทัศน มีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากวีดิทัศน

เปนสื่อที่สามารถทําใหผูดูไดเห็นภาพ ซึ่งอาจเปนภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหว และไดยินทั้งเสียงที่

สอดคลองกับภาพน้ัน ๆ ดวย  ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถแปลความหมายไดอยางถูกตอง

ตามวัตถุประสงคของผูผลิตรายการ นอกจากน้ันการใชวีดิทัศนสามารถเลือกดูภาพชา หรือหยุดดู

เฉพาะภาพได การบันทึกภาพวีดิทัศนสามารถกระทําไดทั้งในสถานที่หองถายภาพ (Studio) และ

นอกสถานที่  เราสามารถตัดตอสวนที่ไมตองการ หรือเพิ่มเติมสวนใหมลงไปได (กิดานันท          

มลิทอง, 2536 : 144)  และสามารถตรวจเช็คภาพไดทันที และในขณะที่ถายภาพถาไมพอใจก็

สามารถลบทิ้ง และบันทึกใหมได สําหรับเสียงก็สามารถบันทกึลงไปพรอม ๆ กับการบันทึกภาพได



 4 

ทันที ในขั้นตอนของการตัดตอก็ทําไดโดยงาย และไมจําเปนตองแยกการบันทึกเสียงตางหาก

เหมือนกับภาพยนตร (ณรงค สมพงษ, 2535 : 25) 

ธรรมชาติของวีดิทัศนเปนสื่อที่นําเสนอโดยอาศัยการมองเห็นของภาพเปนหลัก เชน การ

แสดงทาทาง เคร่ืองหมาย และทัศนสัญลักษณประเภทตาง ๆ และใชเสียงเปนตัวเสริม ประกอบดวย

เสียงบรรยาย เสียงสนทนา เสียงดนตรี และเสียงประกอบอ่ืน ๆ ทําใหผูชมไดเห็นภาพ และไดยิน

เสียงไปพรอม ๆ กัน เปนการรับรูโดยประสาทสัมผัสทั้ง  2 ทาง ซึ่งยอมดีกวาการรับรูโดยผาน

ประสาทสัมผัสอยางใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียว (วชิระ  อินทรอุดม, 2539 : 49) ทําใหสิ่งที่เห็นเปน

เร่ืองยากซับซอนกลับกลายเปนเร่ืองที่งายตอความเขาใจ และรับรูถึงบรรยากาศ ความรูสึก และ

อารมณในขณะน้ันไดเปนอยางดี นอกจากน้ันสื่อวีดิทัศนเปนสื่อที่ใชไดทั้งเปนรายบุคคล กลุมยอย 

กลุมใหญ และใชกับมวลชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับชั้น เพราะเปนการนําเสนอสัญญาณภาพ 

และเสียงในรูปแบบของการแพรภาพและแพรเสียง (Broadcasting Media) กระจายออกสูอากาศ   

ทําใหเขาถึงผูชม หรือผูรับสารไดอยางรวดเร็ว และเปนบริเวณกวางครอบคลุมทุกพื้นที่ (ดําเนิน  

ยอดมิ่ง, 2543 : 11) 

3.  รูปแบบของรายการวีดิทัศน 

รูปแบบรายการวีดิทัศน หมายถึง เทคนิค วิธีการ และลักษณะในการนําเสนอเน้ือหาสาระ 

ขอมูล ขาวสาร จากผูผลิต (ผูสงสาร) ไปยังผูชม (ผูรับสาร) ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่กําหนด 

เพื่อใหผูชมเกิดความเขาใจและสื่อความหมายไดอยางถูกตอง ซึ่งสามารถแบงไดดังน้ี (ณรงค 

สมพงษ, 2535 : 68) 

3.1 รูปแบบการพูดคนเดียว หรือบรรยายคนเดียว (Monologue Program Format) เปน

รายการที่มีผูออกรายการพูดกับผูชมเพียงคนเดียว ปกติจะมีภาพประกอบเปนชวง ๆ เพื่อไมใหผูชม

เห็นหนาผูพูดตลอดเวลา ผูที่มาบรรยายควรเปนผูที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในเน้ือหาที่จะพูด

เพื่อใหผูชมสนใจ เชน รายการการศึกษากับมิติทางจิตใจ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

กรมประชาสัมพันธ 
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ภาพท่ี 1.1 รายการวีดิทัศนรูปแบบบรรยายคนเดียว 

ท่ีมา : รายการการศึกษากับมิติทางจิตใจ  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 

 

3.2 รูปแบบสนทนา (Dialogue Program Format) เปนรายการที่ผูดําเนินการอภิปราย 1 คน 

และมีผูรวมอภิปรายต้ังแต 2 คนขึ้นไป มาสนทนาพูดคุยกันถึงเร่ืองราวตาง ๆ มีการถามคําถาม

สนทนากัน แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใครจะพูดกอน พูดหลัง 

หรือจะพูดเสริมกันก็ได  ผูดําเนินรายการจะทําหนาที่นําการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนาให

เปนไปตามขอบเขตและวัตถุประสงคของรายการคอยเชื่อมโยงประเด็นการสนทนา เพื่อไมใหผูชม

เกิดความสับสนกับประเด็นที่สนทนา  ผูดําเนินการสนทนาอาจรวมแสดงความคิดเห็นดวยการ

พูดคุย กับผูรวมรายการในขณะเดียวกันก็จะตองคอยพูดคุยกับผูชมรายการดวย โดยเฉพาะในชวง

ตน  ที่ตองเปดประเด็นการสนทนาและชวงทายที่ตองสรุปประเด็นการสนทนา  เชน  รายการคุยขาว 

10 โมง ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cyPnI3mPlHA
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ภาพท่ี 1.2 รายการวีดิทัศนรูปแบบสนทนา 

ท่ีมา : รายการ “คุยขาว 10 โมง” สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

 

3.3 รูปแบบการอภิปราย  (Discussion Program Format) เปนรายการที่มีผู ดําเนินการ

อภิปราย 1 คน และมีผูรวมอภิปรายต้ังแต 2 คนขึ้นไป แตไมควรเกิน 4 คน ผูรวมรายการมักจะเปน

ผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ  มีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญ  หรือเปนผูที่เกี่ยวของกับ

หัวขออภิปราย ผูทรงคุณวุฒิที่เชิญมารวมรายการแตละคร้ังควรมีความหลากหลาย  เพื่อผูชมจะได 

รับรูในทรรศนะหรือมุมมองที่แตกตางกันไป โดยหัวขอที่หยิบยกมาอภิปรายในรายการ ควรเปน

หัวขอที่กําลังเปนที่สนใจของสังคมในขณะน้ัน  ผูดําเนินการอภิปรายจะเปนผูบอกกลาวนํารายการ

แกผูชมและปอนคําถามไปยังผูรวมรายการทีละคน ผูรวมรายการจะแสดงความคิดเห็นเสริมหรือ

โตแยงความคิดเห็นกันได  เชน  รายการอภิปราย เร่ืองความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด ทางสถานี

วิทยุโทรทศันแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 
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ภาพท่ี 1.3 รายการวีดิทัศนรูปแบบการอภิปราย 

ท่ีมา : รายการอภิปราย “ความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด”  

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 

 

3.4 รูปแบบสัมภาษณ (Interview Program Format) เปนรายการที่มีผูสัมภาษณ ทําหนาที่

ถามและมีผูถูกสัมภาษณทําหนาที่ตอบคําถามหรือใหความคิดเห็น ซึ่งอาจมีภาพประกอบหรือไมมีก็

ได การดําเนินรายการรูปแบบสัมภาษณมักจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการ หนวยงานหรือผลงาน

บางอยาง รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ผูสัมภาษณจะตองเตรียมคําถามเปนชุด ๆ 

เพื่อใหสามารถปอนคําถามไดอยางตอเน่ือง พรอมทั้งสามารถปรับคําถามใหเขากบัการเปลี่ยนแปลง

ในเน้ือหาของผูใหสัมภาษณได เชน รายการเจาะใจ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

 
ภาพท่ี 1.4 รายการวีดิทัศนรูปแบบสัมภาษณ 

ท่ีมา : รายการ “35เจาะใจ”35 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
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3.5 รูปแบบเกมและตอบปญหา (Quiz Program Format)  มักเปนรายการบันเทิงสวนใหญ

จะเปนการแขงขันระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล ผูเขารวมรายการอาจจะผลัดกันตอบคําถาม หรือ

อาจจะเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดตอบคําถาม  ขึ้นอยูกับวิธีการดําเนินรายการของพิธีกร รายการประเภท

น้ี นอกจากจะไดรับความสนุกสนานแลวยังไดรับความรูไปดวย  เชน รายการชิงรอยชิงลาน ทาง

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

 
ภาพท่ี 1.5 รายการวีดิทัศนรูปแบบเกมและตอบปญหา 

ท่ีมา : รายการ “ชิงรอยชิงลาน” สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

 

3.6 รูปแบบสารคดี (Documentary Program Format) เปนรายการที่นําเสนอเน้ือหาสาระที่

นาสนใจดวยภาพและเสียงตามสภาพความเปนจริง ซึ่งเปนรูปแบบรายการที่ใหทั้งความรู ความ

เพลิดเพลิน เราอารมณ และโนมนาวจิตใจ มีวิธีการนําเสนอได 2 วิธี คือ  

3.6.1 สารคดีเต็มรูปแบบ จะดําเนินเร่ืองดวยภาพตลอด อาจมีการถามความคิดเห็น 

ของผูเกี่ยวของบางแตในชวงสั้น ๆ ไมเกินคร้ังละ 1 นาที อาจจะเสนอคนเดียวไดหลายคร้ัง อาจมี

ผูใหความคิดเห็นในหลาย ๆ ทัศนะ ในหลาย ๆ บุคคล แตสวนใหญจะเสนอภาพที่เปนกระบวนการ

หรือเร่ืองราวตามธรรมชาติ โดยไมมีผู ดําเนินรายการ เชน รายการ Spirit of Asia  ทางสถานี 

โทรทัศนทีวีไทย พีบีเอส 
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ภาพท่ี 1.6 รายการวีดิทัศนรูปแบบสารคดีเต็มรูปแบบ 

ท่ีมา : รายการ “Spirit of Asia”สถานีโทรทัศนทีวีไทย พีบีเอส 

 

3.6.2 กึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว เปนรายการที่มีผูดําเนินรายการทําหนาที่ดําเนินเร่ือง 

พูดคุยกับผูชม และใหเสียงบรรยายตลอดรายการ โดยจะปรากฏตัวตอนตนรายการ ตอนกลางเทาที่

จําเปน และตอนสรุปรายการ นอกน้ันเปนภาพที่แสดงเร่ืองราวหรือกระบวนการตามธรรมชาติ 

อาจจะมีตัวบุคคลไปสัมภาษณผูที่เกี่ยวของแทรกเขามาบาง เพื่อเสริมความคิดเห็นของผูดําเนิน

รายการอาจพูดในสตูดิโอ หรือพูดในสถานที่ถายทําก็ได เชน รายการทองโลกกวาง ทางสถานี 

โทรทัศนทีวีไทย พีบีเอส 

 
ภาพท่ี 1.7 รายการวีดิทัศนรูปแบบกึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว 

ท่ีมา : รายการ “ทองโลกกวาง”  สถานีโทรทัศนทีวีไทย พีบีเอส 

 

3.7 รูปแบบละคร (Drama Program Format) เปนการจัดรายการโดยใชการแสดงเปนหลัก

ในการเดินเร่ืองใหเหมือนจริงมากที่สุด อาจจัดฉากขึ้นในสตูดิโอ หรือออกไปถายทําในสถานที่จริง 

ก็ได ใชไดทั้งรายการเพื่อความบันเทิง และรายการเพื่อการศึกษา สําหรับรายการเพื่อการศึกษาใช

ละครเพื่อจําลองสถานการณชีวิตคนในสังคม โดยสอดแทรกเน้ือหาไวในบทสนทนาและภาพที่
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ปรากฏโดยผูชมไมรูตัว มีหลายรูปแบบ อาจจะเปนการแสดงละครอยางเดียวตลอดรายการ ละคร

จากวรรณคดีที่ตองการนํามาเผยแพรวัฒนธรรมและประเพณีไทย หรืออาจใชรูปแบบที่มีผูดําเนิน

รายการผสมกับละครดวย โดยใหตัวละครนําเร่ืองพูดคุยและใหขอคิด ผูชมจะเรียนรูจากคําพูด หรือ

เร่ืองราวที่ตัวละครเสนอ และในขณะเดียวกันก็ใหความบันเทิงไปดวย  เชน  ละครโทรทัศน เร่ือง 

รอยไหม  ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

 
ภาพท่ี 1.8 รายการวีดิทัศนรูปแบบละคร 

ท่ีมา : ละครโทรทัศน เร่ือง “รอยไหม”  สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

 

3.8 รูปแบบสาระละคร (Docu-drama Program Format) เปนรูปแบบรายการที่ผสมผสาน

รูปแบบสารคดีเขากับรูปแบบละคร หรือการนําละครมาประกอบรายการที่เสนอสาระบางสวนมิใช

เสนอเปนละครทั้งรายการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการศึกษาความรู และแนวคิดในเร่ืองที่เสนอ 

เชน ดานสังคมวิทยา ศีลธรรมจรรยาบรรณ มานุษยวิทยา เปนตน ทั้งน้ีจะตองมีผูดําเนินรายการสรุป 

อธิบาย หรือขยายสาระที่ดูจากสวนที่เปนละครเสมอ เชน รายการ “กรรมลิขิต” ทางสถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

 
ภาพท่ี 1.9 รายการวีดิทัศนรูปแบบสาระละคร 

ท่ีมา : รายการ “กรรมลิขิต”  สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
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3.9 รูปแบบการสาธิต  ทดลอง (Demonstration Program Format) เปนรายการที่ เสนอ

ขั้นตอนในการทําสิ่งตาง ๆ เปนลําดับขั้นตอนใหผูชมนําไปปฏิบัติหรือทดลองทําดวยตนเอง เชน

รายการครัวแลวแตคริต ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

 
ภาพท่ี 1.10 รายการวีดิทัศนรูปแบบการสาธิต ทดลอง 

ท่ีมา : รายการ “ครัวแลวแตคริต” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

 

3.10 รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music Program Format) เปนรายการเพื่อความ

บันเทิง โดยนําเสนอการบรรเลงดนตรี และการใชเพลง มี 4 แบบ คือ 

 3.10.1 แบบมีวงดนตรีและนักรองมาแสดงในสตูดิโอ เชน รายการประกวด

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ  
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ภาพท่ี 1.11 รายการวีดิทัศนรูปแบบเพลงและดนตรี 

ท่ีมา :รายการ “ประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน”  

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ 
 

3.10.2 แบบมีนักรองมารองในสตูดิโอควบคูไปกับเสียงดนตรีที่บันทึกเสียงไวแลว  

เชน รายการ เดอะสตาร 5 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนโมเดิรนไนน 

 
ภาพท่ี 1.12 รายการวีดิทัศนรูปแบบเพลงและดนตรี 

ท่ีมา : รายการ “เดอะสตาร 5”  สถานีวิทยุโทรทัศน Modernine TV 

 

 

 



 13 

 3.10.3 แบบที่ใหนักรองและดนตรีมาเลน และรองในสตูดิโอ แตใชเสียงที่ไดจาก

การเปดเทปทั้งหมด  เชน  รายการ 7 สีคอนเสิรต ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

 
ภาพท่ี 1.13 รายการวีดิทัศนรูปแบบเพลงและดนตรี 

ท่ีมา : รายการ “7 สีคอนเสิรต”  สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

 

 3.10.4 แบบมีภาพประกอบ หรือ Music VDO 

 
ภาพท่ี 1.14 รายการวีดิทัศนรูปแบบเพลงและดนตรี 

ท่ีมา : รายการมิวสิกวีดีโอ จาก http://www.youtube.com/ 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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3.11 รูปแบบนิตยสาร (Magazine Program Format) หรือรายการแมกกาซีน เปนรายการที่มี

ใชรูปแบบในการนําเสนอแบบเดียวกับนิตยสารที่เปนสื่อสิ่งพิมพ น่ันคือ ในรายการเดียวกันจะ

ประกอบไปดวยสวนยอยหลายเหตุการณ โดยทั่วไปมักจะเปนเร่ืองในแนวเดียวกัน จุดเดนของ

รายการประเภทน้ี คือความสามารถในการเชื่อมโยงใหสวนตาง ๆ เขามาเปนรายการเดียวกันได

อยางสอดคลองกลมกลืน และมีการแสดงหลาย ๆ อยางสลับกันไป  เชน รายการชูรักชูรส ทาง

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

  
ภาพท่ี 1.15 รายการวีดิทัศนรูปแบบนิตยสาร 

ท่ีมา : รายการ “ชูรัก ชูรส”  สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

 

3.12 รูปแบบถายทอดสด (Live Program Format) เปนรายการที่ถายทอดเหตุการณจริงที่

เกิดขึ้น เชน งานมหกรรม หรืองานพระราชพิธีตาง ๆ มักจะเร่ิมรายการดวยการบรรยายเหตุการณ

เสนอเร่ืองราวตาง ๆ เมื่อเร่ิมเหตุการณแลวก็เสนอเร่ืองราวที่เกิดขึ้นตามลําดับกอนหลัง ทั้งภาพและ

เสียง และผูบรรยายทําหนาที่เชื่อมเหตุการณใหผูชมไดทราบความเปนไป เชน รายการการเสด็จพระ

ราชดําเนินทางชลมารคถวายผาพระกฐิน ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

  
ภาพท่ี 1.16 รายการวีดิทัศนรูปแบบถายทอดสด 

ท่ีมา : รายการ “การเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคถวายผาพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม” 

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 
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3.13 รูปแบบขาว  (News Program Format) เปนรายการที่เสนอรายงานเหตุการณที่สําคัญ 

เปนที่สนใจของประชาชน ลักษณะรายการมีผูบรรยาย 2-3 คน และจัดฉากหลังใหดูสวยงาม 

นาสนใจ การบรรยายจะสลับกันเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย พรอมกับมีภาพเหตุการณที่กําลัง

รายงานประกอบอยางชัดเจน เชนรายการเร่ืองเลาเชาน้ีทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.            

 
ภาพท่ี 1.17 รายการวีดิทัศนรูปแบบขาว 

ท่ีมา : รายการ “เร่ืองเลาเชาน้ี” สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  อ.ส.ม.ท. 
 

3.14 รูปแบบสถานการณจําลอง (Contrived Program Format) สวนใหญจะใชในการศึกษา

เฉพาะกรณี มีลักษณะสรางสถานการณขึ้นมา เพื่อใชเปนกรณีตัวอยางในการศึกษา เชน สถานการณ

จําลองการแนะแนว สถานการณจําลองการบริหารงาน สถานการณจําลองการสอน เปนตน โดยมี

วัตถุประสงคเปนแนวทางในการปฏิบัติ และการแกไขปญหา เชน ภาพจําลองการเกิดอุบัติเหตุรถตู

ถูกชนบนทางดวน 

 
ภาพท่ี 1.18 รายการวีดิทัศนรูปแบบสถานการณจําลอง 

ท่ีมา : รายการ “สถานีประชาชน”  สถานีโทรทัศนทีวีไทย พีบีเอส 
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3.15 รูปแบบการสอนโดยตรง (Direct Teaching Program Format) เปนรายการที่นําเสนอ

การสอนของครูในแตละเน้ือหาวิชา โดยมีผูเรียนเปนกลุมเปาหมายหลักของรายการ มีวิธีการ

นําเสนอได 3 วิธี คือ 

 3.15.1 ถายทอดรายการสดดวยวงจรปด อาจจะใชในหองเรียนขนาดใหญ หรือการ

ถายทอดไปยังหองเรียนตาง ๆ ในบริเวณใกลเคียง ทําใหสอนไดเปนจํานวนมาก และผูเรียนสามารถ

เห็นเหตุการณการสอนไดชัดจนเหมือนกับในหองเรียนปกติ 

 3.15.2 ถายทอดออกอากาศไปยังโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

 3.15.3 บันทึกเทปโทรทัศน ทั้งน้ีจะเปนการลดขอบกพรองตาง ๆ กอนที่จะ

เผยแพรไปสูผูชม หรือผูเรียน 

 
ภาพท่ี 1.19 รายการวีดิทัศนรูปแบบการสอน 

ท่ีมา : รายการสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) 

 

3.16 รูปแบบโตวาที  (Debate Program Format) เปนการนําวิธีการพูดแบบโตวาทีมา

นําเสนอ โดยผู ดําเนินรายการจะตองเลือกญัตติหรือหัวขอที่มีประโยชน  และนาสนใจ มี

ความสามารถในการใชศิลปะการพูดเพื่อสรางบรรยากาศ และประสานระหวางฝายเสนอกับ       

ฝายคาน ใหกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน เชน รายการสภาโจก ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหง

ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ เปนตน 
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ภาพท่ี 1.20 รายการวีดิทัศนรูปแบบโตวาที 

ท่ีมา : รายการ “สภาโจก”  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 

 

 3.17 รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรต้ี (Variety Program Format) เปนรายการที่รวบรวม

ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองกลุมผูชมเปาหมายที่หลากหลาย ซึ่งมีความสนใจใน

การชมแตกตางกันออกไป รูปแบบรายการจะมีทั้งการแสดงดนตรี รองเพลง ละครสั้น เกม สาธิต 

สนทนาและสัมภาษณผูรวมรายการ หรือการแสดงอ่ืนๆ อยูในรายการ มีพิธีกรเปนผูดําเนินรายการ

และสรางสีสันใหกับรายการ (ตางจากรูปแบบนิตยสาร เพราะรายการวาไรต้ีนําเสนอผูชมที่

หลากหลายทั้งกลุมคนดูและเน้ือหา และเนนในเร่ืองของความบันเทิงเปนหลัก) เชน รายการตีสิบ 

ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

  
ภาพท่ี 1.21 รายการวีดิทัศนรูปแบบปกิณกะบันเทิง 

ท่ีมา : รายการ “ตีสิบ” สถานีโทรทัศนไทยทีวีส ีชอง 3 อ.ส.ม.ท. 
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หลักเกณฑในการพิจารณารูปแบบของรายการวีดิทัศน ดังน้ี (พัลลภ  พิริยะสุรวงค, 2536 : 

149) 

1. พิจารณาวัตถุประสงคของรายการ โดยดูกวาง ๆ วาจะผลิตเพื่อเปนรายการวีดิทัศนเพื่อ

การคา รายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา หรือรายการวีดิทัศนเพื่อการสอน และกําหนดสิ่งที่ตองการให

ผูชมรับรูไวอยางชัดเจน 

2. พิจารณากลุมเปาหมายโดยดูวาจะผลิตรายการวีดิทัศนใหใครเปนผูชม เชน กลุมแมบาน 

วัยรุน เด็ก เกษตรกร เปนตน การกําหนดกลุมเปาหมายไดชัดเจน จะทําใหสามารถเลือกรูปแบบของ

รายการใหสอดคลองกับผูชมไดมากยิ่งขึ้น 

3. ทุนในการผลิต ซึ่งรวมไปถึงวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการผลิตดวย ถาเปนวีดิทัศนเพื่อ

การคาจะใชทุนในการผลิตคอนขางสูง ทั้งน้ีเพื่อหวังผลทางธุรกิจ และยังสามารถเลือกรูปแบบ

รายการไดหลากหลายกวาวีดิทัศนเพื่อการศึกษา หรือวีดิทัศนเพื่อการสอน  

4.  กระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน 

การผลิตรายการวีดิทัศน เปนการทํางานรวมกันเปนทีม ซึ่งตองมีผูนําที่มีหนาที่รับผิดชอบ 

มีความสามารถในการวางแผนดําเนินงานและตัดสินใจที่ดี ในฐานะของผูกํากับรายการ เพราะ        

ผูกํากับรายการจะทําหนาที่ในการพัฒนาแนวทางดําเนินรายการดานเทคนิคการผลิต และดาน

ความคิดสรางสรรคการผลิต ตลอดไปจนถึงการลงมือผลิต โดยใหคําปรึกษาหารือ แนะนําตลอด

รายการต้ังแตขั้นประชุม กอนการผลิต ไปจนถึงขั้นสุดทายคือการลําดับภาพ และการถายทอด

ออกอากาศ  

รายการวีดิทัศนจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับการวางแผนการผลิต และการ

ทํางานของฝายสรางสรรคที่ ดี โดยอาศัยจินตนาการ ความอดทนและความรู รวมถึงศิลปะ

หลักเกณฑตาง ๆ ดังน้ันในการผลิตรายการวีดิทัศนผูผลิตจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ตอไปน้ี 

(วิจิตร  ภักดีรัตน, 2523 : 63) 

1. ผูผลิตตองศึกษา และเขาใจขอบเขตเน้ือหาเร่ืองราวที่จะผลิตเปนอยางดี 

2. ผูผลิตจะตองเขาใจพื้นฐานของกลุมเปาหมาย หรือผูชมใหมากที่สุด เชน พื้นความรู 

ประสบการณ เพศ วัย และความสนใจ เปนตน 

3. ตองมีการวางแผนในการผลิตรายการใหครอบคลุมกับสิ่งที่ตองการมากที่สุด และผูชม

เขาใจงายที่สุด โดยมีหลักการวิเคราะหตามกระบวนการสื่อสาร 6  ประการ (5 W’s 1 H) ประกอบ 

ดวย (สมาน งามสนิท, 2544 : 35) 

3.1  Who : (ใคร)  เปนการพิจารณาบุคคลวาใครเปนผูสงสาร  ใครเปนผูผลิตสาร  ใคร 

เปนเจาของสื่อ  และใครเปนผูรับสาร 
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 3.2 What : (อะไร)  เมื่อกําหนดกลุมเปาหมายของผูชมไดแลว จะตองกําหนดเน้ือหา

สาระ ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคดวย โดยพิจารณาจากสารเปนอะไร สงสารอะไร สื่ออะไร 

ผูรับสารเปนอะไร 

 3.3 Where : (ที่ไหน) ผูสงสารอยูที่ไหน สารอยูที่ไหน สื่ออยูที่ไหน ผูรับสารอยูที่ไหน 

 3.4 When : (เมื่อไหร) จะพบผูสงสารไดเมื่อไหร หรือผูสงสารจะสงสารเมื่อไหร สารที่

ผลิตจะเสร็จเมื่อไหร สื่อที่ใชจะไดเมื่อเมื่อไหร ผูรับสารจะรับสารไดเมื่อไหร หรือเวลาไหนเหมาะ

สําหรับผูรับสาร 

 3.5 Why : (ทําไม) ทําไมคนน้ีจึงเปนผูรับสาร  หรือทําไมตองใชคนน้ีเปนผูแสดงนํา 

ทําไมตองเปนสารอยางน้ี  ทําไหมตองเปนสื่อน้ี  และทําไมจึงสงสารใหผูรับสารกลุมน้ี 

  3.4 How : (อยางไร) ผูสงสารจะพูดอยางไร  จะผลิตหรือเลือกสารอยางไร  จะออกสื่อ

อยางไร  และจะเขาถึงผูรับสารอยางไร 

4. มีความเขาใจการใชเคร่ืองมือ เทคนิควิธีการในการผลิตรายการโดยทั่วไป เชน เขาใจ

การถายภาพ มุมมองภาพในระยะตาง ๆ การเขียนบท ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการผลิต 

5. ตองตระหนักวาทุกภาพ ทุกเสียงที่แพรออกไปถึงผูชมตองมีความหมายกระจางชัดในตัว

ของมันเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากวีดิทัศนเปนสื่อทางเดียว ไมสามารถซักถาม หรือโตตอบได 

6. ผูผลิตจะตองเตรียมการใหครอบคลุมขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

 6.1 เน้ือหาของรายการ (Program Content) เน้ือหารายการควรจะตองนาสนใจและ

ดึงดูดผูชม 

 6.2 คาใชจายในการผลิตรายการ (Budget) ผูผลิตรายการตองคํานึงถึงงบประมาณใน

การผลิตแตละคร้ัง 

 6.3 บทวีดิทัศน (Script) ผูผลิตรายการอาจจะตองเขียนบท หรือจางเขียนบทก็ได 

และตองนําบทวีดิทัศนที่เรียบรอยใหแกผูที่เกี่ยวของในการผลิต 

 6.4 ผูรับผิดชอบในการผลิต (Teams) ประกอบดวย ผูอํานวยการผลิต ผูผลิต ผูเขียน

บท ผูกํากับรายการ ผูจัดการกองถาย และฝายทําหนาที่หลังกองถาย 

 6.5 ตัวแสดง (Talent) ควรเลือกผูแสดงใหสอดคลอง เหมาะสมกับบทวีดิทัศน 

 6.6 อุปกรณ ทางเทคนิค (Technical Facilities) ไดแกฉาก และวัสดุ โดยผูผลิต 

จะตองพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดของรายการกับผูออกแบบฉาก เพื่อใหออกแบบไดถูกตอง และ

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของรายการวีดิทัศน 

ดังน้ันกอนการผลิตรายการวีดิทัศน ผูผลิตจําเปนจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปน

ดานการวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใชวัสดุอุปกรณในการผลิต และการประเมินผล
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การผลิตรายการ โดยมีขั้นตอนของการผลิตรายการวีดิทัศน 4 ขั้นตอน ดังน้ี (วชิระ  อินทรอุดม, 

2539 : 69) 

  1. ขั้นวางแผน (Planning) 

  2. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

  3. ขั้นการผลิตรายการ (Production) 

  4. ขั้นหลังการผลิต (Post-Production)  

 1. ขั้นวางแผน (Planning) เปนการกําหนดสิ่งที่เปนแนวทางในการดําเนินการ ตลอดจน

ภารกิจที่ตองปฏิบัติ ซึ่งเปนการเตรียมตัวลวงหนา เพื่อใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย 

เปาหมายวัตถุประสงค และกิจกรรมที่กําหนดไว แผนการดําเนินงานจึงเปนเสมือนคูมือและเข็มทิศ

ในการทํางาน โดยครอบคลุม  1) ดานเน้ือหา วาจะผลิตเกี่ยวกับเร่ืองใด มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร 

กลุมเปาหมายเปนใคร และผลที่ไดรับจากผลิตเปนอยางไร 2) ดานเวลา ตองคํานึงวารายการที่ผลิต

ขึ้นจะนําไปใชเมื่อใด มีความยาวกี่นาที และระยะเร่ิมตนจนสิ้นสุดใชเวลานานเทาใด 3) บุคลากรใน

การผลิต เชน  ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา นักเทคโนโลยี และทีมงานผูผลิต 4) คาใชจาย ถือวาเปนสิ่งที่

สําคัญ โดยผูผลิตรายการจะตองทราบงบประมาณในการใชจายแตละรายการ เงินทุนมาจาก      

แหลงใด ตลอดจนมีวิธีการควบคุมการใชงบประมาณที่ชัดเจน ในขั้นของการวางแผนน้ันสามารถ

สรุปเปนขั้นตอนตางๆ ได ดังน้ี 

 1.1 การแสวงหาแนวคิด (Concept) เปนการหาแนวทาง เร่ืองราวที่จะนํามาผลิตเปน

รายการวีดิทัศน ซึ่งถือวาเปนภารกิจแรกของผูผลิตรายการที่จะตองต้ังคําถามใหกับตัวเองวา แนวคิด

ที่ไดน้ันดีอยางไร และจะใหประโยชนอะไรตอผูชม การหาแนวคิดหรือเร่ืองราว จึงเปนงานที่

จะตองใชความคิดสรางสรรค และจินตนาการคอนขางสงู 

 1.2 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective) เปนการคาดหวังถึงผลที่จะเกิดกับผูชมเมื่อ

ไดรับชมรายการไปแลว ทุกเร่ืองที่ นํามาจัดและผลิตรายการโทรทัศน ผูผลิตจะตองกําหนด

วัตถุประสงความุงจะใหผูรับไดรับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมในดานใดบาง 

การกําหนดวัตถุประสงคอาจต้ังหลายวัตถุประสงคก็ได 

 1.3 การวิเคราะหกลุมเปาหมาย (Target audience) เมื่อไดกําหนดวัตถุประสงคแลว 

ขั้นตอไปวิเคราะหกลุมเปาหมายหรือผูชมวามีลักษณะอยางไรในแงมุมตาง ๆ เกี่ยวกับเพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ ความสนใจ ความตองการ และจํานวนผูชม เพื่อใหสามารถผลิตรายการไดตรง

ความตองการมากที่สุด 

 1.4 การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) เปนกระบวนการศึกษาเน้ือหา และ

ขอมูลที่เกี่ยวกับเร่ืองที่จะทําการผลิตแลวนํามาวิเคราะห เพื่อใหไดเน้ือหาสาระ ขอมูลที่ถูกตอง
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ทันสมัย นาสนใจ และเพิ่มความนาเชื่อถือ การวิเคราะห เน้ือหาเปนหนาที่ของผูผลิตที่ จะ             

ตองทําการศึกษาจากตํารา เอกสาร ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และขอมูลจากแหลงตาง ๆ อยางครบถวน 

ทําการลําดับเน้ือหาจากงายไปยาก เพื่อการนําเสนอที่เหมาะสม และสรางความรู ความเขาใจใหกับ

กลุมเปาหมายเปนอยางดี 

 1.5 การเขียนบทวีดิทัศน  (Script Writing) เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองจากการ

กําหนดแนวคิดจนถึงการวิเคราะหเน้ือหา จนไดประเด็นหลักและประเด็นยอยของรายการ แลว

นํามาเขียนเปนบท ซึ่งเปนการกําหนดลําดับกอนหลังของการนําเสนอภาพและเสียง เพื่อใหผูชม

ไดรับเน้ือหาสาระตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยระบุลักษณะภาพ และเสียงไวชัดเจน 

นอกจากน้ัน บทรายการวีดิทัศนยังถายทอดกระบวนการในการจัดรายการออกมาเปนตัวอักษรและ

เคร่ืองหมายตาง ๆ เพื่อสื่อความหมายใหผูรวมการผลิตรายการไดทราบ และดําเนินการผลิตตาม

หนาที่ของแตละคน 

 องคประกอบของบทวีดิทัศน ประกอบดวย (สมาน งามสนิท, 2544 : 36) 

1. สวนที่เปนการนําเขาสูเร่ือง  หรือการแนะนําเร่ือง (Introduction) มักจะ 

เปนตอนตนของรายการเปนการเกร่ินนํา  ใหผูรับสารสนใจเร่ืองราวที่จะบอกเลา 

2. สวนที่เปนการดําเนินเร่ือง  เปนสวนที่บอกถึงเร่ืองน้ันๆ  ดําเนินไป 

อยางไร  หลักจากแนะนําแลว  เรียกวา  Development 

3. สวนที่เปนแกนของเร่ือง  เปนสวนที่สําคัญที่สุด  หรือเปนสวนสูงสุด 

ของเร่ืองน้ันๆ  เรียกวา Climax หรือ Highlight ของเร่ือง   

4. สวนที่เปนบทสรุป  เมื่อเสนอเร่ืองน้ันๆ  จนครบแลว  เรียกวา   

Conclusion บทสรุปน้ีบางทีอาจไมจําเปน ใหผูดูรายการสรุปเองก็ได ขึน้อยูกับการออกแบบรายการ 

 1.6 การกําหนดวัสดุ และอุปกรณในการผลิตรายการ โดยที่ผูผลิตรายการจะตอง

ทราบวาตองใชวัสดุอุปกรณใดบาง ซึ่งตองกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณดังกลาว 

เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดหา และเตรียมการตอไป 

 1.7 การกําหนดผูรับผิดชอบในการผลิตรายการ ตองเปนไปตามความเหมาะสมของ

เน้ือหา และรูปแบบของรายการที่จะนําเสนอ สวนใหญประกอบดวย 

  1.7.1 ผูอํานวยการผลิต  (Executive) มีหนาที่กําหนดนโยบาย วางแผนการผลิต 

จัดหางบประมาณและอุปกรณการผลิตและแกปญหาตางๆ หากเกิดมขีึ้น 

  1.7.2 ผูผลิต (Producer) ทําหนาที่จัดหาทีมผลิตและดูแลการผลิตตามนโยบาย

และงบประมาณเวลาทีก่ําหนด 
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  1.7.3 ผู เขียนบท (Script Writer) ทําหนาที่หาเน้ือหา หรือเร่ืองมาเขียนบท        

วีดิทัศนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  1.7.4 ผูกํากับรายการ (Director) ทําหนาที่กํากับใหการแสดง การถายทํา เปนไป

ตามที่ตกลงไวในบทวีดิทัศน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาผูกํากับรายการทําหนาที่แปลบทที่เปน

ตัวอักษรออกมาใหเปนภาพเพื่อบอกเร่ืองราวไดอยางจับใจ   

  1.7.5 ผูจัดการกองถาย  ดูแลกองถายใหใหดําเนินไปอยางราบร่ืนและเรียบรอย 

  1.7.6 ฝายทําหนาที่หลังการถาย  คือฝายตัดตอ  ผสมเสียง  ทํากราฟกที่เกี่ยวของ

ตาง ๆ  มักจะกําหนดไวในขั้นตอนกอนการถายทํา  เพื่อความเรียบรอย 

  1.7.7 ฝายอ่ืนๆ  ที่จําเปนขึ้นอยูกับรูปแบบการผลิตและงบประมาณถาเปนการ

ผลิตรายการเล็กๆ  คนเดียวมักจะทําหนาที่ต้ังแตเปนผูอํานวยการผลิต  เปนผูผลิต  ผูเขียนบท  ตา

กลอง  ตัดตอ  บรรยาย  หาสปอนเซอร  และอ่ืนๆ  ที่ทําได 

 1.8 การจัดทํางบประมาณ โดยทั่วไปจะมีการต้ังงบประมาณไวกอนแลว แตใน ขั้นน้ี

จะเปนการกําหนดการใชงบประมาณโดยละเอียด ซึ่งจะเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการผลิต 

เชน คาตอบแทนผูรวมดําเนินการผลิตรายการ คาผลิตงานกราฟก คาวัสดุรายการ คาเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง คาที่พัก และคาพาหนะ เปนตน 

2.  ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) เปนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ กอนการ

ผลิตรายการ ไดแก บุคลากร เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ งานศิลปกรรม โดยมีการประชุมปรึกษาหารือ

ในทีมงานที่ เกี่ยวของใหเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนปญหาตาง ๆ กอนการลงมือ

ปฏิบัติงานตามตารางเวลาทีก่ําหนดไว 

 2.1 ดานบุคลากร ในการผลิตรายการวีดิทัศนเปนการทํางานที่เปนทีม ผูรวมงาน มา

จากหลากหลายอาชีพที่มีพื้นฐานที่ตางกัน ซึ่งการทํางานจะประสบความสําเร็จหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับ

ทีมงานที่ดี มีความความเขาใจกัน พูดภาษาเดียวกัน รูจักหนาที่ และใหความสําคัญซึ่งกันและกัน 

 2.2 ดานสถานที่ สถานที่ในการผลิตรายการ แบงออกเปน 2 แหง คือ ภายในหอง

ผลิตรายการ (Studio) และภายนอกหองผลิตรายการ สําหรับการผลิตรายการในหองผลิตรายการ 

น้ัน ผูผลิตจะตองเตรียมการจองหองผลิต และตัดตอรายการลวงหนา กําหนดวันเวลาที่ชัดเจน 

กําหนดฉากและวัสดุอุปกรณประกอบฉากใหเรียบรอย สวนการเตรียมสถานที่นอกหองผลิต

รายการ ผูผลิตจะตองดูแลในเร่ืองของการควบคุมแสงสวาง ควบคุมเสียงรบกวน โดยจะตองมีการ

สํารวจสถานที่จริงกอนการถายทํา เพื่อทราบขอมูลเบื้องตน และเตรียมแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได 

เพื่อจะไดประหยัดเวลาในการถายทํา 
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 2.3 ดานอุปกรณในการผลิตรายการ โดยผูกํากับฝายเทคนิคจะเปนผูสั่งการเร่ืองการ

เตรียมอุปกรณในการผลิต เชน  กลองวีดิทัศน  ระบบเสียง ระบบแสงและเคร่ืองบันทึกภาพ 

นอกจากน้ันยังจําเปนตองเตรียมอุปกรณสํารองใหพรอม ทั้งน้ีเพื่อชวยแกปญหาเฉพาะหนาไดอยาง

ทันทวงท ี

 2.4 ดานผูดําเนินรายการ และผูรวมรายการเปนการเตรียมผูจะปรากฏตัวบนจอ      

วีดิทัศน โดยเร่ิมจากการคัดเลือก ติดตอ ซักซอมบทเปนการลวงหนา โดยใหผูดําเนินรายการ และ   

ผูรวมรายการไดศึกษาและทําความเขาใจในบทของตนเองที่จะตองแสดง เพื่อจะไดไมเสียเวลาใน

การถายทํา 

3.  ขั้นการผลิตรายการ (Production) เปนขั้นตอนที่จะบันทึกวีดิทัศนตามแผนการทํางาน 

ซึ่งกอนที่จะดําเนินการตองแจงเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ใหทราบวัน เวลา ในการบันทึกรายการ ตรวจ

วัสดุอุปกรณใหเรียบรอย และอยูในสภาพที่พรอมจะใชงาน มีการซักซอมผูแสดง ควรมีการซักซอม

กลองกอนถายทําจริง ในขณะบันทึกวีดิทัศนจะตองตรวจสอบความถูกตองทางดานเทคนิค ถาพบ

ขอบกพรองตองแกไขและบันทึกใหมทันที เมื่อบันทึกรายการเสร็จแลวควรมีการตรวจสอบอีกคร้ัง

เพื่อหาขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้นได 

4.  ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) เปนขั้นตอนหลังจากบันทึกรายการวีดิทัศน แลว

จะตองนําภาพมาจัดลําดับใหตอเน่ืองตามบทวีดิทัศนที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 4.1  การลําดับภาพ หรือการตัดตอ (Editing) เปนการนําภาพมาเรียบเรียงใหเปน

เร่ืองราวตามบทวีดิทัศน โดยใชเคร่ืองตัดตอ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยการตัดตอน้ีมี 2 ลักษณะ 

คือ  1) Linear Editing เปนการตัดตอระหวางเคร่ืองเลน/บันทึกวีดิทัศน 2 เคร่ือง โดยใหเคร่ืองหน่ึง

เปนเคร่ืองตนฉบับ (Master) และอีกเคร่ืองหน่ึงเปนเคร่ืองบันทึก (Record) ในปจจุบันไมนิยมใช

แลว เน่ืองจากการตัดตอลักษณะน้ีตองใชผูที่มีความชํานาญเฉพาะดาน และใชเวลานานมาก และ            

2) Non-Linear Editing เปนการตัดตอโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะ ซึ่งเปนการตัดตอที่

รวดเร็ว และมีขอผิดพลาดนอยที่สุด 

 4.2  การบันทึกเสียง (Sound Recording) จะกระทําหลังจากไดดําเนินการตัดตอภาพ

ตามบทวีดิทัศนเปนที่เรียบรอยแลว จึงทําการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบลง

ไป 

 4.3  การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) หลังจากตัดตอภาพ และบันทึกเสียงเรียบรอย

แลว จะตองนํามาฉายเพื่อตรวจสอบกอนวามีอะไรที่จะตองปรับปรุงแกไขหรือไม 

 4.4  ประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินรายการหลังการผลิต ซึ่งมี 2 ลักษณะ 

คือ 1) ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเปนการประเมินดานความถูกตองของเน้ือหา คุณภาพ
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ของเทคนิคการนําเสนอ ความสมบูรณของเทคนิคการผลิต โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ผูเขียนบท ผู

กํากับรายการ ทีมงานการผลิต และ 2) การประเมินผลผลิต ซึ่งจะเปนการประเมินโดยกลุมเปาหมาย

เปนหลัก โดยจะประเมินในดานของความนาสนใจ ความเขาใจในเน้ือหา และสาระที่นําเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

บทสรุป 

 การถายภาพวีดิทัศนเปนการบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถ

บันทึกไดทั้ งภาพ และเสียงในคราวเดียวกัน โดยถายทอดภาพผานเคร่ืองรับโทรทัศน หรือ

คอมพิวเตอร ทําใหผูชมเกิดความเขาใจในสิ่งที่ชางภาพวีดิทัศนตองการไดโดยงาย และรวดเร็วกวา

การใชสื่ออ่ืน นอกจากน้ันยังเปนการดึงดูดความสนใจ และสรางใหผูชมเกิดความจรรโลงใจมากขึ้น 

ซึ่งเร่ืองราวที่ถูกเรียบเรียง และถายทอดผานสื่อแพรภาพ และเสียงอยางเปนระบบ ถูกนําเสนอใน

รูปแบบของรายการวีดิทัศนที่ใหทั้งดานความบันเทิง เน้ือหาเชิงวิชาการ สาระความรู รวมถึงการคา

ธุรกิจ การถายวีดิทัศนจึงเขามามีบทบาทของการจัดทําในรูปแบบของรายการตางๆ เพื่อสนองตอบ

ความตองการชมรายการของผูชม โดยมีการวางแผนการผลิตอยางเปนแบบแผน ประสานการ

ทํางานเปนทีมเพื่อใหไดรายการวีดิทัศนที่มีคุณภาพตอไป 
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 1 

คําสั่ง จงเลือกคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดไดกลาวถึงความหมายของวีดิทัศนไดถูกตองที่สุด 

 ก. การถายทําภาพเคลื่อนไหวลงบนสื่อบันทึกแบบดิจิตอล 

 ข. การเปลี่ยนสัญญาณภาพแอนะล็อกเปนสัญญาณดิจิตอล 

ค. การบันทึกสัญญาณภาพและเสียงดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส 

ง. การถายทําและตัดตอภาพดวยหลักการทางอิเล็กทรอนิกส 

2. คําศัพทภาษาอังกฤษในขอใด ที่มีความหมายตรงกับคําวา “วีดิทัศน” 

 ก.  Vedeo Tape    ข.  Vedio Tape 

 ค.  Vedoi Tape    ง.  Video Tape 

3. คําวา “วีดิทัศน” ในภาษาลาติน มีความหมายวาอยางไร 

 ก. I see     ข. I like 

 ค. I vision    ง. I look 

4. ตามศัพทบัญญัติราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา “วีดิทัศน” อยางไร 

 ก. การมองภาพระเร่ือ   ข. การเห็นภาพรมณีย 

 ค. การมองภาพเริงร่ืน   ง. การเห็นภาพร่ืนรมย 

5. ขอใดกลาวถึงภาพวีดิทัศนไมถูกตอง 

 ก. ภาพวีดิทัศนสามารถเลนซ้ําหลายคร้ัง และลบขอมูลเพื่อบันทึกใหมได 

 ข. ภาพวีดิทัศนเปนสื่อที่ไดเห็นภาพ และไดยินเสียงพรอม ๆ กัน เพื่อเสริมความเขาใจ 

 ค. ภาพวีดิทัศนสามารถนําเสนอสิ่งที่มองไมเห็น และหายากไดเทาน้ัน 

 ง. ภาพวีดิทัศนเปนสื่อที่เขาถึงบุคคลไดทุกระดับไมวาอยูในสถานที่ใดก็ตาม 

6. รูปแบบรายการวีดิทัศนใดที่นําเสนอเร่ืองราวความสามารถของบุคคลที่มารวมรายการ 

 ก. รูปแบบสนทนา   ข. รูปแบบพูดคนเดียว 

 ค. รูปแบบสัมภาษณ   ง. รูปแบบอภิปราย 

7. รายการวีดิทัศนรูปแบบใดที่นําเสนอเร่ืองราวที่สะทอนใหเห็นสภาพสังคม ประเพณี และ

วัฒนธรรมในปจจุบัน 

 ก. รูปแบบละคร    ข. รูปแบบสารคดี 

 ค. รูปแบบการสาธิต   ง. รูปแบบการตอบปญหา 
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8. หลักเกณฑที่ตองพิจารณาเปนอันดับแรกในการคัดเลือกรูปแบบรายการวีดิทัศนคือขอใด 

 ก. กลุมเปาหมาย    ข. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ค. วัตถุประสงค    ง. ทุน หรืองบประมาณ 

9. ขอใดกลาวถึงขั้นตอนของการผลิตรายการวีดิทัศนไดถูกตองมากที่สุด 

 ก. เตรียมการ ---------> วางแผน ---------> ถายทํา  ---------> เขียนบท  ---------> ตัดตอ 

 ข. วางแผน ---------> เตรียมการ ---------> ถายทํา  ---------> ตัดตอ  ---------> เขียนบท 

 ค. วางแผน ---------> เตรียมการ ---------> เขียนบท  ---------> ตัดตอ  ---------> ถายทํา 

 ง. วางแผน ---------> เตรียมการ ---------> เขียนบท  ---------> ถายทํา ---------> ตัดตอ 

10. ขั้นตอนใด เปนการเรียบเรียงเร่ืองราวใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูผลิตรายการ 

 ก. ขั้นหลังการผลิตรายการ  ข. ขั้นเตรียมการผลิตรายการ 

 ค. ขั้นวางแผนการผลิตรายการ  ง. ขั้นการผลิตรายการ 
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เฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 1 

 

 

1. ค   2. ง   3. ก   4. ง 

5. ค   6. ค   7. ข   8. ค 

9. ง   10. ก  
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน 

กิจกรรมท่ี 1 

 1.  มอบหมายใหจัดกลุมกิจกรรมเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อฝกการทํางานเปนทีม รวมมือรวมใจ

ทําการศึกษาคนควา และแสวงหาความรูรวมกัน  โดยจับสลากเลือกเขากลุม กลุมละ 10 คน 

จํานวน  4 กลุม 

 1.1  ประชุมกลุม ระดมสมองเพื่อฝกการทํางานระบบพลวัตรกลุม 

 1.2  ปรึกษาหารือ ต้ังชื่อกลุมหรือทีมงาน โดยใหชื่อกลุมสัมพันธกับลักษณะรูปแบบ

ของรายการวีดิทัศน 

 1.3  ปรึกษาหารือเลือกหัวหนากลุม เพื่อทําหนาที่ผูกํากับรายการ และผูชวยผูกํากับ  

 1.4  ปรึกษาหารือหรือรวมกันระดมความคิดต้ังคําขวัญหรือสโลแกน ประจํากลุม  

เพือ่ใชประกอบในการทําขอความไตเต้ิล (Caption) 

 2. นําเสนอชื่อกลุม สโลแกน  และรายชื่อสมาชิกตอผูสอนและสมาชิกในหองเรียน

ออนไลน  (http://www2.cvc.ac.th/sarakorn)ซึ่ งเปนการบูรณาการรวมกับรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และใหหัวหนากลุม จับสลากเลือกหัวขอเน้ือหาที่จะเรียนรูดังน้ี 

 2.1   ความหมายของวีดิทัศน 

 2.2   ประโยชนของวีดิทัศน 

 2.3   รูปแบบรายการวีดิทัศน (พรอมยกตัวอยางรายการ) 

 2.4   กระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน 

 3.  ปฏิบัติการคนควา รวบรวมเรียบเรียง จัดหมวดหมูเน้ือหา เพื่อเตรียมการจัดทําสื่อ

นําเสนอมัลติมีเดีย ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (PowerPoint) โดยการสืบคนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตภายในหองเรียน ตามหัวขอที่จับสลากได  

 4.  จัดทําขอมูลการนําเสนอ นําขึ้นสูบทเรียนออนไลนเพื่อใหกลุมอ่ืนสามารถเขามาศึกษา

ไดดวยตนเอง 

 5.  จับสลากเพื่อการนําเสนอ 

 6.  นําเสนองานผานโปรเจคเตอร โดยบรรยายประกอบดวยตัวแทนกลุม และรวมกัน

ทํางานในการนําเสนอ 

 

 

 

http://www2.cvc.ac.th/sarakorn
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม 

ชื่อกลุม  .............................................................................................. 

ชื่อผูเรียน 1.  ................................................................................ 

 2.  ................................................................................ 

 3.  ................................................................................ 

 4.  ................................................................................ 

 5.  ................................................................................ 

กลุม / ชั้น  ........................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

นํ้าหนัก 
ดี ( 3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. ทีมงาน มีหัวหนา เลขานุการ 

ผูรวมงาน ผูนําเสนอ

ผลงาน 

ขาดองคประกอบ 1 อยาง ขาดองคประกอบ 2 

อยาง 

 

2. หนาที่/ความ

รับผิดชอบ 

กําหนดหนาที่และความ

รับผิดชอบใหทุกคน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

มากกวา 2 คน 

 

3. ขั้นตอนการทํางาน มีการปฏิบัตงิานครบทุก

ขั้นตอนการทํางานอยาง

ชัดเจน 

ขาด 1 ขัน้ตอน และไม

ชัดเจน 

ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน 

และไมชัดเจน 

 

4. การนําเสนอ นําเสนอไดอยางนาสนใจ 

เรียงตามลําดับขั้นตอน 

พูดไดนาติดตาม และใช

ส่ือไดอยางเหมาะสม 

นําเสนอไดด ีเสนอ

ตามลําดับ ขาดการพูด 

ผูฟงใหติดตาม ส่ือ

ประกอบการนําเสนอนอย 

ขั้นตอนการนําเสนอไม

นาสนใจ   ไมชักชวน  

ใหติดตามฟง  ส่ือไม

เหมาะสมตอการ

นําเสนอ 

 

5. เวลา เสร็จกอนกําหนด งานมี

คุณภาพ 

เสร็จตามกําหนด  งานไม

มีคุณภาพ 

เสร็จไมทันตามกําหนด 

และงานไมมีคุณภาพ 

 

6. ความรวมมือ ทุกคนมีสวนรวม และให

ความรวมมืออยางเต็มที ่

มีผูไมใหความรวมมือ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูไมใหความรวมมือ

มากกวา 2 คน 

 

รวมคะแนน  

เกณฑระดับคะแนน  13 – 18 = ดี  7 – 12  = พอใช  1 – 6 = ปรับปรุง 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 
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หนวยการเรียนที่ 1 

แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน 

ชื่อกลุม  .......................................................................................................................................... 

ชื่อผูเรียน  ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น  ........................... 

วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช................. 

ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................ 

ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. การใหความ

รวมมือ 

1. มีการอาสา รับ

ปฏิบตัิงานทุกครั้ง 

2. มีความกลาแสดงความ

คิดเห็น 

3. มีความกระตือรือรน

รวมกิจกรรม 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกา

อยางเต็มใจและจริงจัง 

1. อาสา รับปฏิบัติงานใน

บางครั้ง 

2.กลาแสดงความคิดเห็น

เม่ือถูกเรียก 

3. เฉ่ือยชาในบางครั้ง 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกาเม่ือ

ถูกบังคบั 

1. ไมกลาแสดงออก 

2.ปฏเิสธการอาสาทุกกรณี 

3. ไมปฏิบัตติามกฎกติกา

ฝาฝนบอยครั้ง 

4.ไมยอมใหความรวมมือ 

 

2. การทาํงาน

อยางมีระบบ 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน

ถูกตอง 

2. มีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่วางแผนงาน 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานแตไมถูกตอง

ตามขั้นตอน 

2. มีการลัดขั้นตอน       

บางขั้นตอนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

1. ไมมีการวางแผนการ

ดําเนินงาน 

2. ทําตามเพ่ือนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

 

3. วัสดุ-อุปกรณ 

และสถานที ่

1. มีการระมัดระวังดูแล

รักษาตลอดระยะเวลา    

ใชงาน 

2. มีการดูแลรักษาทําความ

สะอาดหลังการใชงาน 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัตงิานอยาง

ครบถวน 

4. มีการเก็บดูแลผลงาน

อยางดี 

1. มีการดูแลรักษาความ

สะอาด ตามคําบอกเทานัน้ 

2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน

การปฏิบัตงิานบาง 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัติแตไมครบถวน 

4. มีการเก็บผลงานแตขาด

การดูแล 

1. ไมระมัดระวังในการ 

ใชงาน 

2. ไมรักษาความสะอาด

อุปกรณ และสถานที่

ปฏิบตัิงาน 

3. ไมมีการเตรียมวัสดุ

อุปกรณ 

4. ไมเก็บรักษาผลงาน 
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ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

4. คุณคาของวิชา

เรียน 

1. เรียนอยางมีความสุข 

สนุกสนานในการเรียน 

2. ตระหนักและเหน็คุณคา 

ของวิชาเรียน 

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง 

2. ไมตระหนักและเห็น

คุณคา ของวิชาเรียน แต

ไมตอตาน 

1. ตอตานในทุกกรณี 

2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม

ใด ๆ 

3. หนีเรียน 

 

รวมคะแนน  

 

เกณฑระดับคะแนน  9 – 12 = ดี  5 – 8 = ปานกลาง  1 – 4 = ปรับปรุง 

 

 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 

 

 

 



หนวยการเรียนที่  2 

กลองวีดิทัศน 

สาระสําคัญ  

 กลองวีดิทัศนเกิดจากความตองการที่จะบันทึกเหตุการณที่มีลักษณะเคลื่อนไหวเหมือนจริง

ตามธรรมชาติ โดยในป ค.ศ.1884 ไดทดลองนําภาพน่ิงลักษณะมาว่ิงเปนภาพตอเน่ืองกันแลว   

นํามาติด และหมุนในชองที่มีใบพัด ทําใหเห็นเปนภาพเคลื่อนไหว หลังจากน้ันไดมกีารพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองจนมาเปนกลองวีดิทัศน ซึ่งมีหลายชนิด สามารถแบงเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คือ 

1) กลองวีดิทัศนใชในงานสมัครเลนทั่วไป 2) กลองวีดิทัศนใชในงานอาชีพ 3) กลองวีดิทัศนใชใน

งานสตูดิโอ และสถานีโทรทัศน มีสวนประกอบหลัก คือ 1) เลนส  2) ชุดจัดการภาพ 3) ชองมอง

ภาพ และ 4) แหลงจายไฟ 

เน้ือหา 

1. พัฒนาการวีดิทัศน 

2. ประเภทของกลองวีดิทัศน 

3. สวนประกอบของกลองวีดิทัศน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายพัฒนาการของกลองวีดิทัศนไดถูกตอง 

2. จําแนกประเภทของกลองวีดิทัศนไดถูกตอง 

3. อธิบายสวนประกอบของกลองวีดิทัศนไดถูกตอง 

4. เลือกใชเลนสถายภาพไดอยางถูกตอง 
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กลองวีดิทัศนเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ผูที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการวีดิทัศนจะตอง

รูจักและคุนเคยเปนอยางดี เพราะกลองจะเปนตัวสรางภาพใหปรากฏขึ้น เพื่อนําไปใชในการบันทึก

สื่อวีดิทัศน หากไมคํานึงถึงในเร่ืองที่เปนระบบแอนะล็อก (Analog) หรือระบบดิจิตอล (Digital) 

หรือรวมไปถึงคุณภาพ ขนาด และราคาแลว กลองวีดิทัศนทุกระบบตางก็ทําหนาที่เหมือนกัน คือ

การเปนตัวรับสัญญาณภาพตามที่เลนสมองเห็นแลวสรางภาพใหมที่เหมือนกันในรูปแบบของ

สัญญาณอิเล็กทรอนิกสใหปรากฏขึ้นเพื่อนําไปบันทึกเทปวีดิทัศนหรือบันทึกในชุดจัดเก็บ

ขอมูลคอมพิวเตอร (Hard disk) หรือสามารถนําไปออกอากาศถายทอดสดไดทันท ี

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงลักษณะ และการใชงานกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

จากภาพที่ 2.1 จะเห็นไดวา บริเวณดานลางของตัวกลองจะเปนฐานนุม หุมดวยยางอยางดี 

สําหรับประทับบาของผูถายภาพอยางพอเหมาะ และชวยใหสามารถประทับบาไดนานโดยไม

เมื่อยลา หรือเจ็บบา ซึ่งในการประทับบาถายภาพดวยกลองวีดิทัศนน้ัน หากกลองมีนํ้าหนักเบา ก็จะ

เปนประโยชนแกผูถายภาพมาก เพราะจะไมทําใหเกิดความเมื่อยลาไดงาย ภาพที่ไดจะน่ิง และ

คมชัดตลอดเวลา ตรงขามกับกลองที่มีนํ้าหนักมาก จะทําใหเมื่อยลาไดเร็ว ซึ่งจะสงผลใหภาพเกิด

การสั่นไหวไดงาย 
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1. พัฒนาการวีดิทัศน 

แนวคิดของการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่ 18 เร่ิมจากการสงสัญญาณ

ทางอากาศดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยแอนดรู เมย (Andrew May) เจาหนาที่โทรเลขชาวไอริช 

คนพบสารเซเลเนียม (Selenium) ซึ่งมีคุณสมบัติในการแปลงพลังงานแสงใหเปนกระแสไฟฟา 

ตอมาป ค.ศ.1884 พอล ก็อตตลิบ นิปโคว (Paul Gottlieb Nipkow) นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันได

ทดลองสงภาพ โดยใชหลักการกวาดหรือสแกนภาพ ระบบของนิปโควใชจานทรงกลมขนาดใหญที่

มีรูเล็ก ๆ อยูบริเวณขอบโดยรอบ แตละรูจะกวาดภาพได 1 เสน  ซึ่งจะมีแสงจากเลนสฉายสองผานรู

ของจานที่หมุนอยางตอเน่ือง เมื่อครบรอบแลวก็จะเร่ิมใหมอีก ดานหลังของจานน้ีจะมีสาร        

เซเลเนียมโฟโตเซล (Selenium Photocell) เปนตัวรับแสงแลวเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟา จาก

หลักการน้ีทําใหไดภาพเคลื่อนไหวจากการกวาดเปนเสนหรือสแกนบนจอภาพ  ซึ่งถือวาเปน

จุดเร่ิมตนของพัฒนาการวีดิทัศนเปนตนมา 

 
ภาพท่ี 2.2 แสดงหลักการกวาดหรือสแกนภาพของนิปโคว 

ท่ีมา  :  http://www.diycalculator.com 

 

ป ค.ศ.1922 ฟโล ที. ฟารนสเวอรท (Philo T. Farnsworth) ชาวอเมริกัน ไดพัฒนาการ

กวาดภาพดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดสําเร็จ และในปถัดมา วลาดิเมีย เค. ซวอริคิน (Vladmir 

K.Zworykin) ชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซีย ไดประดิษฐหลอดไอโคโนสโคป (Iconoscope) และ

หลอดคิเนสโคป (Kinescope) ซึ่งหลอดไอโคโนสโคปเปนหลอดรับภาพชนิดแรกในกลองวีดิทัศน 

และหลอดคิเนสโคปเปนหลอดรับภาพชนิดแรกในเคร่ืองรับโทรทัศน (วสันต อติศัพท, 2533: 2) 

http://www.diycalculator.com/
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ภาพท่ี 2.3 แสดงหลักการทํางานของหลอดไอโคโนสโคป (Iconoscope) 

ท่ีมา  :  http://www.pbs.org 

 

 ในปจจุบันกลองวีดิทัศนระบบดิจิตอลไดเขามาแพรหลายมากยิ่งขึ้น แตกอนอ่ืนเราตองทํา

ความเขาใจกันกอนวากลองวีดิทัศนไมไดมีเพียงระบบดิจิตอลเพียงระบบเดียว ระบบดิจิตอลน้ีเพิ่ง

จะนํามาใชในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อไมนานมาน้ีน่ีเอง แตระบบที่มากอนและคุนเคยกัน

อยางดีก็คือ ระบบกลองวีดิทัศนแบบแอนะล็อก (Analog Video System) ซึ่งจะเก็บขอมูลภาพและ

เสียงในรูปแบบสัญญาณแมเหล็กไฟฟา บันทึกลงบนแถบเทปแมเหล็กหรือมวนเทปวีดิทัศน ซึ่ง

ลักษณะของขอมูลระบบน้ี ไมคอยมีความแนนอนในการเก็บขอมูล และมีความยุงยากในการตัดตอ 

ที่ เรียกวาการตัดตอระบบ  Linear โดยการเลนภาพจากเค ร่ืองเลน เทปเค ร่ืองหน่ึง และตอ

สายสัญญาณมายังเคร่ืองบันทึกเทปอีกเคร่ืองหน่ึง หากไมตองการสวนไหน ก็ไมกดปุมบันทึกที่

เคร่ืองบันทึก ถาตองการก็กดปุมบันทึก และมีการกรอมวนเทปไปมา เพื่อเลือกภาพที่ตองการ  ซึ่ง

สงผลใหความคมชัดของภาพจะลดลงไปเร่ือย ๆ  เน่ืองจากอานขอมูลจากหัวอาน ผานมวนเทป

โดยตรงดังน้ันจึงเปนระบบที่เสื่อมความนิยม และเลิกใชไปในที่สุด ปจจุบันไมมีบริษัทผูผลิตรายใด

ผลิตกลองและอุปกรณวีดิทัศนระบบน้ีออกมาจําหนายแลว 

 
ภาพท่ี 2.4 กลองวีดิทัศนแบบแอนะล็อก ระบบ VHS ย่ีหอ Panasonic 

ท่ีมา  :  http://www.ebay.com 

 

http://www.pbs.org/
http://www.ebay.com/
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กลองวีดิทัศนระบบดิจิตอล (Digital Video System) หรือเรียกสั้น  ๆ วา ระบบ DV ซึ่ง

ระบบน้ีมีความโดดเดนในเร่ืองการบันทึก บีบอัดขอมูลภาพ และเสียงในรูปแบบสัญญาณดิจิตอล 

ซึ่งเปนสัญญาณแบบเลขฐานสอง (เลข 0 และเลข 1) จะชวยลดความสับสนของขอมูลและลดความ

ผิดพลาดในการสงขอมูลที่เคยเกิดขึ้นจากการใชสัญญาณแบบแอนะล็อก  เมื่อมีการสงสญัญาณไปที่

เคร่ืองรับ ก็จะรูไดเลยวามีการเรียงตัวกันแบบใดก็ถายทอดมาตรงกัน จึงเกิดความแมนยําชัดเจน 

และเกิดความคมชัดของสัญญาณ ทําใหไดภาพ และเสียงที่มีคุณภาพมากกวาเดิม สามารถบันทึก

ขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลดิจิตอลไดหลายแบบ และใชคอมพิวเตอรในการตัดตอ เรียกระบบตัด

ตอแบบน้ีวา ระบบ non-linear ทําใหมีความสะดวก งาย และรวดเร็ว  

 
ภาพท่ี 2.5 กลองวีดิทัศนแบบดิจิตอล ระบบ HDV ย่ีหอ Sony 

ท่ีมา  : http://www.dvreview.net 

 

ภาพวีดิทัศนหรือภาพเคลื่อนไหวที่เราเห็นในจอโทรทัศนหรือมอนิเตอรของกลอง แทที่จริง 

แลวก็คือภาพน่ิงที่มาเรียงตอเน่ืองกันอยางรวดเร็ว โดยใชหลักการเห็นภาพติดตา หรือตกคางใน

สมอง (After Image) ซึ่งหมายถึงถาภาพที่ปรากฏมีลักษณะที่คลาย ๆ กัน เคลื่อนที่ในเวลาวินาทีละ 

15-20 ภาพ เราจะเห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหว โดยภาพหน่ึงภาพหรือหน่ึงเฟรม (Frame) เกิดจากฟลด 

(Field) สองฟลดรวมกัน ซึ่งจํานวนเฟรมจะแตกตางกัน ตามระบบการแสดงผลหรือระบบการสง

และรับสัญญาณภาพ ดังน้ี 

1. ระบบ PAL (Phase Alternate Line) เปนระบบที่ใชในประเทศไทย เยอรมัน และอังกฤษ  

ในชวงเวลา 1 นาท ีจะมีภาพน่ิงเรียงตอเน่ืองกัน 25 เฟรม 

2. ระบบ NTSC (National Television Standard Committee) ใชในประเทศ ญ่ีปุน ไตหวัน 

และ สหรัฐอเมริกา ในชวงเวลา 1 นาท ีจะมีภาพน่ิงเรียงตอเน่ืองกัน 30 เฟรม 

 

http://www.dvreview.net/
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3. SECAM (Sequential Couleur a Memoire) ใชในประเทศฝร่ังเศส รัสเซีย และประเทศ 

สังคมนิยม ในชวงเวลา 1 นาท ีจะมีภาพน่ิงเรียงตอเน่ืองกัน 25 เฟรม  (สมเจตน เมฆพายัพ, 2548: 

11) 

   
ฟลดภาพ ชุดท่ี 1            ฟลดภาพ ชุดท่ี 2  

 

ภาพท่ี 2.6 แสดงการแสดงผลของภาพ 1 เฟรม จากการสแกนฟลดภาพ 2 ชุด 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

2. ประเภทของกลองวีดิทัศน 

 ในปจจุบันกลองวีดิทัศนจะมีชุดบันทึกเทปติดต้ังในตัวกลอง ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความสะดวก

ในการใช งาน  ซึ่ งมีทั้ งในรูปแบ บ ของเทป คลาสเซ็ ต (Hi8 , Digital8 , mini DV) ชุดจัดเก็บ

ขอมูลคอมพิวเตอร (Hard disk) และหนวยบันทึกขอมูลขนาดเล็ก (Flash Memory) โดยขอมูลที่ได

ถูกบันทึกในรูปแบบดังกลาวขางตนสามารถนําไปใชในการตัดตอ (Edit) ทั้งภาพและเสียงใน

รูปแบบของดิจิตอลได  เราสามารถแบงประเภทของกลองวีดิทัศนตามลักษณะของการใชงานได     

3 ประเภท 1) กลองวีดิทัศนใชในงานสมัครเลนทั่วไป  2) กลองวีดิทัศนใชในงานอาชีพ 3) กลอง   

วีดิทัศนใชในงานสตูดิโอ และสถานีโทรทัศน  

2.1 กลองวีดิทัศนใชในงานสมัครเลนทั่วไป เปนกลองวีดิทัศนระดับ Home Use มีขนาดเล็ก

กะทัดรัดสําหรับถายในครอบครัว คนสวนใหญจะเรียกอีกชื่อหน่ึงวา กลอง Handy Cam ซึ่งแปลวา

กลองมือถือน่ันเอง กลองประเภทน้ีใชงานงาย บันทึกภาพไดในตัว แตจะใหคุณภาพเหมือนกลองที่

ใชในงานระดับมืออาชีพยอมไมได ทั้งในดานคุณภาพ และความคงทนถาวร กลองสมัครเลนน้ี

สามารถหาซื้อไดตามรานจําหนายเคร่ืองเสียง และโทรทัศนทั่วไป เชน ศูนยการคา หางสรรพสินคา 

และเปนกลองที่มีราคาไมแพง อยางไรก็ตามปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีกลองระดับน้ี

ใกลเคียงกับระดับมืออาชีพมากขึ้น ทําใหรายการโทรทัศนก็นําเอากลองประเภทน้ีไปใชมากมาย

หลายรายการ สามารถแบงเปนชนิดตางๆ ไดดังน้ี 
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 2.1.1 กลองวีดิทัศน ระบบ 8 มม. เปนระบบแอนะล็อกที่ใชเสนเทปขนาดเล็กกวาง

เพียง 8 มม. 0 คิดคนโดยบริษัทโซน่ี ไดรับความนิยมสูงสุดในชวงสิบปที่ผานมาเพราะตลับเทปมี

ขนาดเล็ก ทําใหตัวกลองมีขนาดเล็กจนสามารถถือไดดวยมือเดียว และสะดวกในการพกพา แตเทป

ขนาด 8 mm ไมสามารถนําไปเลนดวยเคร่ืองเลนวิดีโอเทปตามบานไดโดยตรง ตองใชตัวแปลงตลับ

เทป เพื่อใหสามารถดูภาพได 

 
 

ภาพท่ี 2.7  แสดงภาพกลองวีดิทัศน ระบบ 8 มม. 

1ท่ีมา  :  http://images.amazon.com 

 

  2.1.2 กลองโทรทัศน ชนิด Video 8 หรือ Hi8 พัฒนาตอเน่ืองจากระบบ 8 มม. 1ใช

เทปที่มีขนาดเทากัน แตมีคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น ใหภาพที่ชัดเจนมากขึ้น พรอมลูกเลนที่สามารถใช

งานไดมากมาย บันทึกเสียงในระบบสเตอริโอ (Stereo) เหมาะสําหรับผูที่ตองการกลองถายวิดีโอ

ราคาประหยัด 

 
 

ภาพท่ี 2.8  แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด 1Hi 8  

1ท่ีมา  :  http://images.amazon.com 

http://images.amazon.com/
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  2.1.3 กลองวีดิทัศน ชนิด Digital 8 เปนกลองระบบการบันทึกในรูปแบบดิจิตอล 

และบางรุนสามารถอานเทป Hi8 แบบแอนะล็อกได 1ซึ่งกลองแบบน้ีเคยเปนที่นิยมกอนที่กลองแบบ 

Mini DV การทํางานน้ันจะคลายกับกลองในระบบ Mini DV มาก คือใชสื่อที่มีลักษณะเปนมวนเทป 

คลายเทปวิดีโอ VHS แตมีขนาดเล็กกวา ซึ่งเปนเทปแบบเดียวกับ Hi 8 โดยสามารถบันทึกภาพได

ยาว 60 นาที และมีระบบเพิ่มความยาวในการบันทึก (Long Play) ไดเปน 90 นาที และสามารถ

เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดดวยระบบ Firewire  

 
 

ภาพท่ี 2.9 แสดงภาพ1กลองวีดิทัศน ชนิด Digital 8  

1ท่ีมา  :  http://images.amazon.com 
 

 2.1.4 กลองวีดิทัศน ชนิด วีดีโอเร็คคอรดเดอร (Video Recorder Camera) เปนกลอง

วีดิทัศนที่มีความนิยมในวงการศึกษามาก เน่ืองจากมีเคร่ืองบันทึกเทปอยูในตัวกลอง ราคาไมแพง 

นอกจากน้ันใชรวมกับเทปที่มีเสนเทปกวาง ½ น้ิว สามารถใชรวมกับเคร่ืองเลน/บันทึกวีดิทัศนใน

ระบบ VHS (Video Home System) ไดเปนอยางดี โดยไมตองซื้ออุปกรณอ่ืนมาเพิ่มเติม 

 
 

ภาพท่ี 2.10 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด วีดีโอเร็คคอรดเดอร 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

http://images.amazon.com/
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 2.1.5 กลองวีดิทัศน ชนิด DVD เปนกลองวีดิทัศนที่มีระบบการบันทึกภาพลงในสื่อ

แผนบันทึกขอมูล DVD โดยแผน DVD มีขนาด 80 มม. มีความจุ 1.4 GB (แผน DVD ปกติมีขนาด 

120 มม.) ตัวกลองมีขนาดกะทัดรัด พกพาไดสะดวก สําหรับรูปแบบของขอมูลภาพที่บันทึกจะถูก

บีบอัดในมาตรฐาน MPEG-2 ซึ่งเปนมาตรฐานในการบันทึกขอมูลสงผานขอมูลโดยไมใชเทป    

คุณภาพของภาพอยูในระดับ Digital Video (DV) ตามมาตรฐานของ JVC และ Panasonic ในการใช

งานสามารถนําแผนไปเปดในเคร่ืองเลน DVD ไดทันท ี

 
 

ภาพท่ี 2.11 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด DVD 

ท่ีมา  :  http://images.amazon.com  

  2.1.6  กลองวีดิทัศน ชนิดชุดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Hard disk)  เปนกลองวีดิทัศนที่

มีรูปแบบของการบันทึกภาพลงในสื่อ Hard disk โดยกลองลักษณะน้ีจะมี Hard disk ขนาดเล็ก

บรรจุภายในกลองวีดิทัศน โดยบันทึกภาพเปนขอมูลดิจิตอลในมาตรฐาน MPEG-2 และ MPEG-4 

ซึ่งเปนการบีบอัดสัญญาณวิดีโอใหสามารถบันทึกลงบนสื่อบันทึกที่เปนแผน DVD หรือ Hard disk 

ไดติดตอ1กันหลาย ๆ คร้ัง1 โดยที่คุณภาพของภาพยังมีความคมชัดเชนเดิม  สําหรับเวลาในการบันทึก

จะนานเทาไหรขึ้นอยูกับขนาดความจุของ Hard disk สวนใหญจะมีขนาดไมตํ่ากวา 20-30 GB 

สามารถบันทึกภาพไดประมาณ 5-7 ชั่วโมง การใชงานกลองวีดิทัศนประเภทน้ีจะตองระวังเปน

พิเศษ เพราะหากตกหลน หรือมีการกระทบกระเทือนแลวอาจจะทําให Hard disk ชํารุดเสียหายได 
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ภาพท่ี 2.12 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิดฮารดดิสต 

ท่ีมา  :  http://images.amazon.com  
 

  2.1.7  กลองวีดิทัศน ชนิด Mini DV พัฒนามาจาก DVPRO บริษัท Panasonic และ

DVCAM จากบริษัทโซน่ี 1ใชสื่อเปนมวนเทป ซึ่งมีลักษณะคลายระบบ Digital-8 แตมีขนาดเล็กกวา 

ทําใหกลองแบบน้ีมีขนาดที่เล็ก และเปนที่นิยมมาก มีหลายราคาใหเลือกซื้อเลือกใช นอกจากน้ัน

ภาพที่ไดจากกลอง Mini DV จะมีความละเอียด และความคมชัดในระดับ Digital การถายโอนภาพ

วีดิทัศนจะเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวยระบบ Firewire แตกลองบางแบบจะมีชองตอแบบ USB ดวย 

โดยจะใชในการโอนถายขอมูลภาพน่ิงเทาน้ัน 

 
ภาพท่ี 2.13 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด Mini DV 

ท่ีมา  :  http://images.amazon.com  

 

2.2 กลองวีดิทัศนใชในงานอาชีพ เปนกลองระดับมืออาชีพ  (Professional) มีขนาด        

ปานกลาง  นํ้าหนักต้ังแต  2 กิโลกรัม ถึง 8 กิโลกรัม มีชองใส เทปบันทึกในตัวหรือเรียกวา 

Camcorder ใชงานสะดวกมีประสิทธิภาพสูง ใหความคมชัดสีสดใส อุปกรณที่ประกอบเปนตัว

กลองมีคุณภาพดี และราคาแพง โดยอาจจะมีราคาหลักแสนจนถึงหลักลาน สวนใหญกลองประเภท

น้ีจะนําไปใชในวงการศึกษา สื่อสารมวลชน ตลอดจนถายทํารายการประเภทสารคดี ละครโทรทัศน 

และถายทํานอกสถานที่ เปนตน สามารถแบงไดเปนชนิดตาง ๆ ไดดังน้ี 
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 2.2.1 กลองวีดิทัศน ชนิด อีเอ็นจี  (ENG = Electronic News Gathering) เปนกลองที่

มีขนาดเล็ก แตมีคุณภาพสูง นิยมใชในถายทํางานขาว งานสารคดีที่ตองการความคลองตัว สะดวก

รวดเร็วในการทํางาน มีทีมงาน 2-3 คน โดยสวนใหญใชเปนแบบต้ังบา มีไมโครโฟนและไฟติด

กลองอยูดานหนาเสมอ จะมีนํ้าหนักระหวาง 2-6 กิโลกรัม นอกจากน้ันกลองชนิดน้ีเรียกอีกอยาง

หน่ึงวา กลอง U-Matic โดยใชชื่อตามสื่อบันทึก มีขนาดของเสนเทป ¾ น้ิว ติดต้ังนอกตัวกลอง    

ภาพที่ไดจะมีความคมชัดมาก สามารถนําไปเผยแพร หรือออกอากาศไดทันท ี

 
 

ภาพท่ี 2.14  แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด อีเอ็นจี 

ท่ีมา : http://images.amazon.com 

 2.2.2 กลองวีดิทัศน ชนิด อีเอฟพี  (EFP = Electronic Field Production) เปนกลองที่

มีลักษณะเชนเดียวกับกลอง อีเอ็นจี แตมีขนาดใหญกวาเล็กนอย และมีราคาสูงกวา ทั้งน้ีเพราะเปน

กลองที่สามารถใชงานไดทั้งใน และนอกสถานที่ เชน เมื่อนํามาใชในหอง Studio ก็สามารถเปลี่ยน

ที่มองภาพใหมีขนาดโตขึ้น และติดต้ังกับขาต้ังกลองสามขาขนาดใหญ หรือแทนต้ังกลองเลื่อนไป

มาได นอกจากน้ันยังใชสําหรับการแทรกภาพในรายการ งานสารคดี รายการพิเศษ เปนตน 

 
 

ภาพท่ี 2.15  แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด อีเอฟพี 

ท่ีมา  :  http://images.amazon.com  
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 2.2.3 1 กลองวีดิทัศน ชนิด BATA เปนกลองวีดิทัศนไดพัฒนามาจากกลอง U-Matic 

โดยนําเอาเคร่ืองบันทึกเทปวีดิทัศนมารวมเขาไวดวยกันกับกลอง และพัฒนาสื่อบันทึกภาพใหมี

ความสามารถในการบันทึกภาพใหมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น 

 
 

ภาพท่ี 2.16 แสดงภาพ 1BATA Camera 

ท่ีมา  :  http://www.rule.com 

 2.2.4 กลองวีดิทัศนความละเอียดสูง หรือเรียกวากลอง 1HDV (High Definition 

Video) เปนการบันทึกสัญญาณภาพ และเสียงในรูปแบบของ HDV  MPEG-2  หลายคนอาจจะ

สงสัยวาคุณภาพของภาพระหวาง HDV ตางกับ DVD อยางไร เพราะ DVD ที่เราดูกันอยูทุกวันน้ีมี

ความละเอียดที่ 576 เสนและเปนระดับที่จอภาพทั่วไปใชกัน แต HDV น้ันมีความละเอียดถึง 1080 

เสน ซึ่งมีความละเอียดมากกวา DVD ถึง 2 เทา จึงเหมาะกับการฉายภาพบนจอโทรทัศนประเภท 

LCD  PLASMA  แบบ Wide Screen ที่มีอัตราสวนกวาง และยาวของจอโทรทัศน 16 : 9 โดยจะให

ความรูสึกในการรับชมเหมือนกับอยูในโรงภาพยนตร กลอง HDV สวนใหญจะใชสื่อบันทึกเปน

แบบ Mini DV การบีบอัดใชมาตรฐาน MPEG-2 คุณภาพของภาพที่ไดมีความคมชัดสูง และมี

รายละเอียดที่สมจริงตามธรรมชาติมากที่สุด 

นอกจากน้ันกลองประเภทน้ีมีความแตกตางจากกลองวีดิทัศนดิจิตอลที่ใชในงานสมัครเลน

ทั่วไป 4 ประการ คือ 1) เลนสมีคุณภาพ และมีความไวในการรับแสงสูง 2) ตัวรับภาพทําจากวัสดุ

อิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพ และความละเอียดสูง ซึ่ งสวนใหญจะใชตัวรับภาพชนิด CMOS 

(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ที่เนนดานความคมชัดของภาพ และความสวยงาม

ของสีสัน 3) ลดความเพี้ยนในการแสดงผลในอัตราสวน 16 : 9  ของจอโทรทัศน  4) มีกระบวนการ

สรางสัญญาณภาพอยางมีระบบ และ 5) ระบบการบันทึกขอมูลทั้งภาพ และเสียงที่มีคุณภาพ 



 45 

 
ภาพท่ี 2.17 แสดงภาพกลองวีดิทัศนความละเอียดสูง ชนิด HDV 

ท่ีมา  :  http://www.abelcine.com 

2.3 กลองวีดิทัศนใชในสตูดิโอและสถานีโทรทัศน กลองชนิดน้ีเปนกลองขนาดใหญ มี

ประสิทธิภาพสูง ใหสีสันที่คมชัด เหมาะสําหรับใชในสถานีโทรทัศนเพื่อจัดทํารายการตาง ๆ เชน 

รายการขาว รายการเกมโชว หรือรายการที่มีการถายทอดสด ถายในพระราชพิธีตาง ๆ ซึ่งจัดวาเปน

กลองวีดิทัศนที่มีราคาแพงมาก เวลาใชงานจะตองมีอุปกรณตอพวงกบัเคร่ืองควบคุมกลองที่เรียกวา 

CCU (Camera Control Unit) โดยมีเคร่ืองบันทึกเทปวีดิทัศน และไมโครโฟนแยกออกจากกัน 

 
ภาพท่ี 2.18 แสดงภาพกลองวีดิทัศนสําหรับใชในหองสตูดิโอ 

ท่ีมา  :  http://www.dreamstime.com  

 

http://www.abelcine.com/
http://www.dreamstime.com/
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3. สวนประกอบของกลองวีดิทัศน 

 กลองวีดิทัศนมีลักษณะเหมือนกลองถายภาพยนตร แตตางกันตรงที่กลองวีดิทัศนจะมี  

ตลับเทป หรือชุดบันทึกขอมูลในการบันทึกภาพ ซึ่งหากมองจากรูปรางภายนอกแลว จะมีลักษณะ

คลายกัน โดยทั่วไปตัวกลองวีดิทัศนทํามาจากวัสดุที่เปนโลหะที่มีนํ้าหนักเบาและพนสีดานนอก 

ภายในจะประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ติดยึดอยูบนโครงตัวกลอง มีเลนสและจอภาพ 

(Viewfinder) อยูดานหนา ดานขาง จะมีสวิตชตาง ๆ ปุมปรับสัญญาณ ตลอดจนขั้วตอสายเพื่อการ

ใชงานในลักษณะตาง ๆ ดานทายของตัวกลองก็จะมีสวนบันทึกภาพ จากตัวอยางกลองวีดิทัศน

ดิจิตอลของแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ยี่หอ Sony รุน DCR-

HC48 ที่ผูเรียนจะใชในการฝกปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.19 แสดงภาพสวนประกอบของกลองวีดิทัศน 

ระบบ MiniDV ย่ีหอ Sony ดานหนา และดานหลัง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

เลนส (Lens) 

ไมโครโฟน (Microphone) 
สายรัดขอมือ 

ปุมบันทึก/หยุดบันทึก 

แบตเตอร่ี 

ลูกบิดเลื่อนโหมด 

ชองมองภาพ 



 47 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.20 แสดงภาพสวนประกอบของกลองวีดิทัศนระบบ MiniDV ย่ีหอ Sony 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

กลองวีดิทัศนมีสวนประกอบหลักอยู 4 สวน ดังน้ี 

1. เลนสกลองวีดิทัศน (Lens Camera) 

2. ชุดจัดการภาพ (Images Device) 

3. จอดูภาพ/ชองมองภาพ (Viewfinder/Monitor) 

4. แหลงจายไฟ (Power Supply) 

 

 

 

 

ชองใสมวนเทป 

จอ LCD 

ปุมสําหรับ 

Zoom in /Zoom out 

ชองใสการดหนวยความจํา 

(Memory Card Slot) 
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1. เลนสกลองวีดิทัศน (Lens Camera) 

 เลนส คือสวนที่เปนกระจกชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น ประกอบกันขึ้นมา เพื่อทําหนาที่เปน

ดวงตาของกลอง จึงตองมีสวนควบคุมความชัด ขนาดของชองรับแสง และเวลาในการเปดรับแสง 

เลนสเปนสวนประกอบที่จะตองทะนุถนอมที่สุดของกลอง ตองจับถือดวยความระมัดระวัง ชางภาพ

ที่มีประสบการณจะเอาใจใสกับระบบเลนสเปนพิเศษ อยางไรก็ตามสําหรับกลองขนาดเล็ก เลนส

อาจฝงตัวอยูภายในตัวกลอง เหลือไวใหเห็นเฉพาะกระจกเลนสชั้นนอกสุด สวนเลนสที่ใชสําหรับ

กลองแบบมืออาชีพ จะเปนเลนสที่อยูภายนอกตัวกลอง มีขนาดใหญยื่นออกมาทางดานหนา 

ชางภาพสามารถควบคุมความชัดของภาพ ตลอดจนการปรับคาชองรับแสงที่ตัวกระบอกเลนสได

ทันที 

 
ภาพท่ี 2.21 แสดงลักษณะชุดเลนสกลองวีดิทัศนดิจิตอล 

ท่ีมา  :  http://www.sony-asia.com 

 

 ในปจจุบันเลนสสําหรับกลองวีดิทัศนจะเปนเลนสเอนกประสงค หรือที่เรียกวาเลนสซูม 

(Zoom Lens) ติดมาใหกับตัวกลองเลย และเปนการซูมดวยมอเตอรไฟฟา เรียกวา เซอรโวซูม 

(Servo Zoom) หากเปนระบบการซูมไมใชไฟฟา เรียกวา แมนนวลซูม (Manual Zoom) ขนาดของ

เลนสจะบอกเปนคูณ 10 (X10) คูณ 12 (X12) คูณ 15 (X15) ซึ่งหมายถึง ระยะโฟกัสที่เลนสสามารถ

ดึงภาพเขามาใกลไดเปนกี่เทาของภาพไกลสุด นอกจากน้ันเลนสของกลองวีดิทัศนจะมีสัญลักษณ

เปนตัวเลข และตัวอักษร ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติของเลนส รวมไปถึงยี่หอของเลนสชิ้นน้ัน ๆ  

http://www.sony-asia.com/
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ภาพท่ี 2.22 แสดงรายละเอียดของเลนสกลองวีดิทัศนระดับมืออาชีพ 

ท่ีมา  :  http://www.dpreview.com 

กลองวีดิทัศนที่ใชอยูโดยทั่วไป ไมวาจะถูกจัดอยูในระดับใดก็ตาม ระบบของเลนสจะตอง

ถูกควบคุมดวยลักษณะ 3 ประการตอไปน้ี 

1. การปรับเปลี่ยนระยะความคมชัด (Focus) คือการปรับระยะหางของเลนสกับตัวรับภาพ 

เพื่อใหไดภาพที่คมชัดที่สุด  การปรับโฟกัสขั้นพื้นฐานก็คือ การปรับความคมชัดของภาพ              

ซึ่งหมายถึงทั้งภาพหรือเฉพาะสวนของวัตถุที่ตองการก็ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของแตละช็อท วัตถุที่

อยูใกลเลนสเกินไปอาจจะไมสามารถปรับใหชัดได หากไมมีการติดต้ังเลนสพิเศษ การปรับโฟกัส

ปกติทําไดหลายวิธี ต้ังแตการปรับเองที่วงแหวนโฟกัสรอบกระบอกเลนส หรืออาจกระทําที่ตัว

ควบคุมระยะไกล โดยติดไวที่แขนแพนของตัวกลองก็ได (มักใชในสตูดิโอ) กลองขนาดเล็กนิยมใช

การโฟกัสแบบอัตโนมัติ เพราะสะดวกกวา แตอาจมีปญหาโฟกัสไมไดเพื่ออยูในที่มืด ฝนตก มีวัตถุ

ผานหนา หรือวัตถุที่ตองการจะถาย ไมอยูในบริเวณกลางจอภาพ (Viewfinder) เปนตน การฝกปรับ

โฟกัสเองดวยมือจะชวยแกปญหาเหลาน้ี และยังสามารถควบคุมการเลือกโฟกัสเฉพาะจุดไดอีกดวย 
 

 
ภาพท่ี 2.23 แสดงการโฟกัสระบบ Auto Focus ของเลนสกลองวีดิทัศนระดับมืออาชีพ 

ท่ีมา  :  http://www.sony-asia.com 

 

Focal Length  : 32mm-384 mm 

F-Stop   : 1.6-2.0 

Optical Zoom  : 12x 

Digital Zoom  : 220x 

http://www.dpreview.com/
http://www.sony-asia.com/
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2. การปรับเปลี่ยนชองรับแสง (F-Stop) ขนาดของชองรับแสงเปนตัวกําหนดปริมาณแสงที่

สองผานเขามายังเลนสใน 1 คร้ัง ชองรับแสงอยูตรงเลนสของกลอง มีลักษณะคลายกับ “รูมานตา” 

ของดวงตาของเรา โดยสามารถที่จะบีบใหมีขนาดเล็กลงหรือขยายตัวออกใหใหญขึ้นได แตสําหรับ

กลองวีดิทัศนจะมีไดอะแฟรม (Diaphragm) ประกอบไปดวยชุดของแผนโลหะบาง ๆ วางเรียงอยู

รอบ ๆ ชอง(รู)รับแสง (Aperture) เพื่อควบคุมปริมาณของแสงที่จะว่ิงผานชองน้ีเขาไปในกลอง 

ขนาดของชองรับแสงจะบอกเปนชวงของตัวเลข แสดงความกวางสุดถึงแคบสุด ถาตัวเลขมีคานอย

ขนาดชองรับแสงก็จะยิ่งมีคากวาง เชน F-Stop 1.4 แสงก็จะเขาไปไดมาก หากปรับใหชองรับแสง

แคบ (ตัวเลขคามาก) เชน F-Stop 32 แสงก็จะผานเขาไปไดนอยลง  

 
ภาพท่ี 2.24 แสดงภาพเปรียบเทียบขนาดของชองรับแสง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

นอกจากน้ันขนาดของชองรับแสงมีผลตอระยะชัดของภาพดวย คือ หากชองรับแสงกวาง 

เชน f /2.8  จะทําใหภาพที่ไดเปนภาพชัดต้ืน หมายถึงภาพมีความชัดเฉพาะจุดที่ทําการโฟกัสเทาน้ัน 

นิยมใชในการถายภาพบุคคล และหากชองรับแสงแคบ เชน f /22  ภาพที่ไดจะเปนภาพที่มีลักษณะ

ชัดลึก หมายถึงภาพดังกลาวจะมีลักษณะความคมชัดตลอดทั้งภาพ นิยมใชในการถายภาพทิวทัศน 

เปนตน 
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ภาพท่ี 2.25  แสดงภาพระยะชัดของภาพวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

3. การปรับเปลี่ยนทางยาวโฟกัส (Focal Length) คือการปรับระยะหางจากจุดกึ่งกลางของ

เลนสถึงบริเวณจุดรับภาพ ซึ่งเปนสวนหนาของชุดจัดการภาพ  CCD หรือหลอดรับภาพ จนกระทั่ง

ไดภาพที่คมชัดที่สุด โดยปกติ เลนสที่ติดมากับกลองวีดิทัศนโดยทั่วไปจะเปนเลนสซูม (Zoom  

Lens) มีสามารถดึงภาพจากหางไกล เขามาใกลและมีขนาดใหญขึ้น เรียกวาซูมอิน (Zoom  in) และ

การผลักภาพใหถอยหางออกไป เรียกวา ซูมเอาท (Zoom  out) ซึ่งลักษณะการซูมน้ีจึงเปนการ

เปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส โดยภาพที่ไดจะมีความคมชัดอยูตลอดเวลา 

 
ภาพท่ี 2.26 แสดงภาพการปรับเปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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ในการปรับทางยาวโฟกัสในแตละคร้ัง เปนการเคลื่อนที่ของชิ้นแกวเลนส ซึ่งลักษณะของ

ชุดเลนสที่ดีจะมีหลักคือ มีความใสที่สามารถใหแสงผานไดมากโดยไมทําใหการแสดงผลของสี

ภาพผิดเพี้ยน และในทุกชวงการซูมภาพจะไมมีความผิดเพี้ยนในเชิงรูปทรง (Distortion) โดยให

ภาพที่สวางเทากันทั้งภาพ (No Vignette) ขอบภาพไมมืด มีระบบปรับรูรับแสงไดอยางรวดเร็วและ

แมนยํา และสามารถซูมไดอยางรวดเร็ว เลนสซูมของกลองวีดิทัศนจะประกอบดวยเลนสชนิดตาง ๆ 

3 ชนิด ประกอบดวย 

 1. เลนสมุมกวาง (Wide Angle Lens) เปนเลนสที่มีความยาวโฟกัสสั้น ภาพที่ไดมีความ

ชัดลึกสูง เปนภาพกวางๆ และมีความบิดเบือน สวนของวัตถุที่อยูใกลเลนสจะดูใหญกวาปกติและ

วัตถุจะเล็กเมื่อเทียบกับฉากหลัง มักนํามาใชกับการบันทึกภาพที่ เห็นเปนภาพรวม  ๆ  เนน

ความสัมพันธระหวางวัตถุหรือความสัมพันธระหวางวัตถุกับเหตุการณ ถานํามาใชกับวัตถุใน

ระยะใกล ๆ ภาพจะสื่อในลักษณะความบิดเบือน ความแปลกประหลาด และไมเหมือนจริงตาม

ธรรมชาติ 

 

       

 

 

   

 

 

 

 ภาพท่ี 2.28 แสดงภาพถายโดยใชเลนสมุมกวาง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

 

ภาพท่ี 2.27 แสดงภาพเลนสมุมกวาง 

ท่ีมา  :  http://www.generalmanual.com 

 

http://www.generalmanual.com/
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2. เลนสมาตรฐาน (Normal Lens) เปนเลนสที่มีความยาวโฟกัสใกลเคียงกับสายตาปกติ

ของมนุษย จะใหไดภาพเหมือนกับที่ตาของคนเรามองเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  เลนสถายไกล (Telephoto Lens)  เปนเลนสที่มีความยาวโฟกัสยาว สามารถดึงภาพวัตถุ 

หรือผูแสดงจากไกลเขามาใกล โดยไมมีฉากหลังรบกวน ใชในกรณีที่ชางภาพไมสามารถเขาไปใกล

วัตถุหรือสิ่งที่ถายได โดยอาจมีสิ่งกีดขวางในการถายทํา หรือสิ่งที่ถายเปนสัตวที่ดุราย หรือไมมีเวลา

เพียงพอในการเคลื่อนยายกลอง และตําแหนงของการถายทําไมสามารถเปลี่ยนได อยางไรก็ตาม

เลนสถายไกลจะเปนเลนสที่มีคาทางยาวโฟกัสคงที่ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดเหมือนกับเลนสซูม  

ภาพท่ี 2.29 แสดงภาพเลนสมาตรฐาน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

ภาพท่ี 2.30 แสดงภาพถายโดยใชเลนสมาตรฐาน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

 



 54 

       
 

 

 

   
 

 

 

กลองวีดิทัศนโดยทั่วไปมักจะมีการใชเลนสซูมแบบออปติคอล แตกลองวีดิทัศนรุนใหม ๆ 

โดยเฉพาะรุนที่ใชระบบดิจิตอล ผูผลิตก็มักจะติดต้ังฟงกชั่นการทํางานของเลนสซูมแบบดิจิตอลมา

ใหดวย  ซึ่งการใชงานทั้งสองลักษณะน้ีสรางความสงสัยใหแกชางภาพมือใหมเปนอยางมาก  วาจะ

ใชการทํางานของเลนสซูมแบบใดดี ระหวางระบบการซูม 2 ประเภท คือ 1) ระบบออปติคอลซูม 

(Optical Zoom) และ 2) ระบบดิจิตอลซูม (Digital Zoom) 

ภาพท่ี 2.31 แสดงภาพเลนสถายไกล 

ท่ีมา  :  http://www.ebay.com 

 

ภาพท่ี 2.32 แสดงภาพใชเลนสถายไกล 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

 

http://www.ebay.com/
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ภาพท่ี 2.33 แสดงตัวเลขกําลังขยายการซูมของเลนส 

ท่ีมา  :  http://www.dvuser.co.uk/ 

 

1. ระบบออปติคอลซูม (Optical Zoom) เปนการซูมโดยการเคลื่อนที่ของชั้นแกว 

เลนสกลอง เชน ชางภาพถือกลองอยูหากจากนางแบบ 10 เมตร หากชางภาพตองการโคลสอัพหนา

นางแบบ ชางภาพก็จะปรับวงแหวนของซูม หรือ ปรับปุมปรับซูมที่ตัวกลอง ซึ่งก็สามารถจะดึงภาพ

นางแบบมาอยูในระยะใกลได 

             
 1X 3X 

          
 5X 7X 

ภาพท่ี 2.34  แสดงภาพเปรียบเทียบการซูมแบบออปติคอล 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

http://www.dvuser.co.uk/
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  2. การซูมแบบดิจิตอล (Digital Zoom) จะเปนการขยายภาพจาก ชุดจัดการภาพ 

(CCD) หรือโปรแกรมจัดการภาพที่มาพรอมกับกลองวีดิทัศน คือเอาภาพวิดีโอที่ถายมาแลว มาขยาย

ใหใหญขึ้น สิ่งที่ชางภาพตองตระหนักสําหรับการใชคือ ยิ่งใชดิจิตอลซูมมากเทาใด ภาพก็จะยิ่งลด

ความคมชัด มีเมด็สีรบกวนเพิม่ขึ้น จนในที่สุดมองไมออกวาเห็นเปนภาพอะไร 

 

 
ภาพท่ี 2.35 แสดงภาพเปรียบเทียบการซูมแบบดิจิตอล 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

2.  ชุดจัดการภาพ (Images Device) 

ชุดจัดการภาพ เปนสวนที่ทําใหเกิดภาพเพื่อไปบันทึกลงบนสื่อบันทึก โดยแปรคาจากแสง

ที่ผานเลนสเขาไปในกลองใหเปนกระแสไฟฟา และเขารหัสบีบอัดจนกลายเปนไฟลดิจิตอลแลวก็

บันทึกลงสื่อบันทึก ซึ่งอาจจะเรียกอีกอยางหน่ึงวา อุปกรณทําใหเกิดภาพ  ที่นิยมใชกับกลองวิดีโอ

มากที่สุดคือ CCD (Charged Couple Device) (อรวินท เมฆพิรุณ, 2548: 24) 

 2.1 ตัวรับภาพ (Charge Couple Device : CCD)  

 หลักการทํางานของ CCD จะใชวิธีการสรางแสงสีเลียนแบบธรรมชาติของการ

มองเห็นดวยตามนุษย น่ันหมายถึง เมื่อแสงสองมากระทบกับวัตถุแลวจะสะทอนเขาดวงตา จากน้ัน

ดวงตาจะทําการแยกแสงสีขาวที่ไดรับออกเปนแสงสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน เพื่อ

ประมวลผล แลวนํามารวมอีกคร้ัง ทําใหไดสีที่แทจริงอีกคร้ัง 

 
 

ภาพท่ี 2.36 แสดงภาพชุดจัดการภาพ (CCD) ของกลองวีดิทัศน ย่ีหอ Sony 

ท่ีมา  :  http://www.dvuser.co.uk/ 

http://www.dvuser.co.uk/
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 หากนํา CCD มาขยายจะมีลักษณะเปนชองเล็ก ๆ เหมือนกับตาราง และในชองเล็ก ๆ 

น้ันจะมีสวนที่ยอยที่สุดของภาพ เรียกวา “พิกเซล” (Pixel) ที่พิกเซลจะเก็บจุดสีแตละจุดในภาพ แลว

นํามารวมกันแลวก็จะเกิดภาพ โดยมีฟลเตอรกรองแสงสี จํานวน 3 สี (แดง เขียว และนํ้าเงิน) และ

เมือ่มีแสงสีขาวเขามากระทบ หากมีสีตรงกับฟลเตอรสีใดก็จะไดสีน้ันออกมา แยกเปนสีตาง ๆ แลว 

CCD จะนํากลับมาประมวลผลอีกคร้ัง เพื่อรวมแสงสีเหลาน้ันมาเปนภาพอีกคร้ังหน่ึง (อติพร   

แสวงสุข  และจุฑามาศ จิวะสังข, 2548: 40)  CCD น้ีเปรียบเสมือนสมองของกลองวีดิทัศน มีหนาที่

ในการรับแสงที่ผานจากเลนสเขามาแลวแปลงใหเปนขอมูลแบบดิจิตอล CCD ภายในตัวกลองมี

หลายขนาดดวยกัน มีต้ังแตขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ เชน 1/4  น้ิว  1/3 น้ิว และ 2/3 น้ิว ซึ่งขนาด

ของ CCD ที่มีขนาดใหญก็จะยอมใหคุณภาพของภาพดีกวา  

 
ภาพท่ี 2.37 แสดงกระบวนการรับสัญญาณภาพของ CCD 

ท่ีมา  : http://sensorcleaning.com 

กลองวีดิทัศนที่มี CCD อยูเพียงอันเดียวจะมีฟลเตอรแยกสีติดอยูที่ CCD โดยมีลักษณะการ

จัดเรียงเปนชองสี่เหลี่ยมสลับสีคลายกับตารางหมากรุก เมื่อแสงสองผานเลนสเขามา ฟลเตอรก็จะ

กรองสีของแสงออกมาเปนสีทั้งสามสี (RGB) เพื่อนําไปผสมเปนภาพตอไป 

 ในปจจุบันไดมีการพัฒนาชุดจัดการภาพเพื่อใหภาพเปนธรรมชาติมากที่สุด โดยจะมี CCD 

อยู 3 ชุด และในแตละ CCD จะมีฟลเตอรกรองแสงสีเพียงสีเดียว คือ ชุดที่หน่ึงสีแดง (R) ชุดที่สอง      

สีเขียว (G) และชุดที่สามสีนํ้าเงิน (B) ซึ่งจะทําใหไดภาพมีสีสันที่สดใส และมีความคมชัดมากกวา 

ซึ่งเราเรียกกลองที่มี CCD สามตัวน้ีวากลอง 3 CCD ซึ่งจะมีราคาแพงต้ังแตระดับราคาเปนแสนบาท

จนถึงหลายลานบาททีเดียว 

http://sensorcleaning.com/
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ภาพท่ี 2.38 แสดงการแยกสีของ 3 CCD ภายในกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
 

จุดเดนของระบบ CCD คือ มีการสูญเสียพื้นที่รับแสงจากระบบทางเดินไฟฟาภายในไม

มากนักทําใหภาพที่ไดมีจุดสีเพี้ยน (Noise) นอย มีชวงกวางในการรับแสงมาก น่ันคือสามารถใน

การรับแสงไดต้ังแตแสงเหนือมวง (Ultraviolet : UV) ไปจนถึงแสงใตแดง (Infrared : IR) และตัว 

CCD มีความ ซั บ ซ อนน อยกวา  CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ซึ่ ง เป น

อุปกรณรับแสงอีกชนิดหน่ึงที่ใชกันมากในกลองดิจิตอลถายภาพน่ิงและกลองวิดีโอระดับกึ่งมือ

อาชีพ และมืออาชีพ สิ่งที่ทําให CMOS แตกตางจาก CCD คือ ที่พื้นที่รับแสงแตละจุด (Pixel) ใน 

CMOSจะมีวงจรขยายสัญญาณและมีตัวแปลงสัญญาณเปนระบบ Digital อยูในตัว ดังน้ัน สัญญาณ

ที่ไดจาก CMOS จึงสามารถนําเขาสูอุปกรณ ประมวลภาพโดยผานขั้นตอนนอยกวา ทําใหกินพื้นที่

ภายในกลองนอย ดวยคุณลักษณะที่มีขนาดเล็กน้ีเอง จึงเปนที่นิยมใชในอุปกรณสื่อสาร และ

อุปกรณถายภาพที่มีขนาดเล็ก แตเน่ืองจาก CMOS มีวงจรอยูในทุกพื้นที่รับแสง ทําใหขนาดพื้นที่

รับแสงลดลงซึ่งมีผลทําใหคุณภาพของภาพลดลง อยางไรก็ตามปจจุบันเทคโนโลยีการผลิต ทําให

คุณภาพของภาพที่ไดจาก CMOS ดีขึ้นเทียบเทา CCD แลว แตยังมีตนทุนในการผลิตที่สูงกวา จึง  

ทําใหไมเปนที่นิยมมากนัก  

 2.2 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits) 

บรรดาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่มีอยูในตัวกลองจะทําหนาที่ขยายสัญญาณ

ภาพที่ผลิตออกมาจาก CCD ใหสูงขึ้น ลดสัญญาณรบกวนลง จนทายสุดก็จะมีการผสมสัญญาณ

ใหม รวมเปนสัญญาณภาพสีที่สมบูรณ และสัญญาณน้ีเองที่เรานําไปออกอากาศหรือบันทึกเทป    

วีดิทัศนเพื่อผลิตเปนรายการออกมา 
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ภาพท่ี 2.39 แสดงภาพแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสภายในกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  http://sensorcleaning.com 

 

3.  จอดูภาพ / ชองมองภาพ (Viewfinder) 

1ชองมองภาพเปนจอมอง/ตรวจสอบภาพวีดิทัศนขนาดเล็กที่ติดต้ังบนสวนหนาของตัว

กลอง โดยแสดงใหเราไดเห็นภาพเดียวกับที่กลองเห็น กลองประเภทสมัครเลนบางชนิดอาจจะมีสี

เปน   ขาว ดํา อยางไรก็ตามปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบชองมองภาพเปนสีที่เหมือนจริงตาม

ธรรมชาติทั้งหมด สําหรับการใชงานผูถายภาพจะตองมองผานชองมองภาพเพื่อจัดองคประกอบ

ภาพวีดิทัศนใหมีความสวยงาม และสามารถสื่อความหมายไดตรงตามเปาหมาย  

 
ภาพท่ี 2.40 แสดงชองมองภาพของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  http://www.ctechthai.com 
 

1นอกจากน้ันชองมองภาพ1ยังมีเลนสครอบชนิดที่สามารถปรับได สําหรับคนสายตาสั้น         

ทําหนาที่ถายโดยไมตองใสแวนสายตาไดดวย และมีที่บังแสงรบกวนภาพอยูที่ขอบดานนอก 1และ

หากเปนกลองวีดิทัศนประเภทมืออาชีพขึ้นไปชองมองภาพเปนชนิดแบบ LCD ที่สามารถพลิก/

หมุนเปดไดถึง 180 องศา 1ติดต้ังเขาไปที่ดานขาง หรือสวนบนของตัวกลองดวย เพื่อสะดวกในการที่

http://sensorcleaning.com/
http://www.ctechthai.com/
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มองภาพตลอดจนการเลนกลับเพื่อตรวจสอบความสมบูรณของภาพที่ถายมาดวย จอ LCD จะเปน

จอสี มีขนาด 2.3 น้ิว  ขึ้นไป และมีคาความละเอียดเกิน 100,000 pixels ก็ทําใหสามารถมองภาพได

ชัดเจน  (อติพร แสวงสุข  และจุฑามาศ  จิวะสังข, 2548: 47)  แตการใชจอ LCD ในการดูภาพ

เวลานาน ๆ ก็จะเปนการสิ้นเปลอืงพลังงานจากแบตเตอร่ีดวย จะทําใหแบตเตอร่ีหมดเร็ว  

 
ภาพท่ี 2.41 แสดงชองมองภาพ (Viewfinder) ของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  : ศรากร  บุญปถัมภ 

 

 
ภาพท่ี 2.42  แสดงชองมองภาพ (Viewfinder) แบบ LCD ของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  : ศรากร  บุญปถัมภ 

 ในกรณีที่เปนการถายทําในสตูดิโอ  จอดูภาพติดต้ังบริเวณดานหลังของกลอง และมีขนาด

จอที่โตกวา เพื่อสะดวกตอการดูภาพ ตามปกติจอแบบน้ีจะมีขนาด 4” – 6” มีทั้งที่เปน สีเหมือนจริง

ตามธรรมชาติ และสขีาว-ดํา 
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ภาพท่ี 2.43 แสดงภาพจอดูภาพท่ีติดกลองวีดิทัศนสตูดิโอ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

ประโยชนของชองมองภาพ หรือ LCD 

1. จัดองคประกอบภาพในขณะถายทํา ภาพที่ปรากฏในชองมองภาพจะมีสัดสวนที่

ใกลเคียงกับจอโทรทัศน 

2. เพื่อหาระยะชัดของภาพ 

3. กลองวีดิทัศนบางยี่หออาจใชจอดูภาพเปนที่แสดงรายละเอียดขอมูลทางเทคนิคให

ปรากฏบนจอดูภาพดวย เชน การแสดงตัวเลขของ ฟลเตอร การปรับคาสี การแสดงความเร็ว        

ชัตเตอร การเตือนเมื่อแบตเตอร่ีออน เปนตน 

 
ภาพท่ี 2.44  แสดงภาพการใชชองมองภาพของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  http://202.44.14.13/krugong/TeachTV/lerning_tv/ 
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 4.  แหลงจายไฟฟา (Power Supply) กลองวีดิทัศนตองการพลังงานไฟฟาจากแบตเตอร่ีใน

การทํางาน  มีใหเลือกหลายชนิด  แบตเตอร่ีที่ใชกับกลองวีดิทัศนมักจะเปนแบตเตอร่ีแหง คือ  ตอง

มีการเติมประจุไฟฟาเขาไปถึงจะใหพลังงานได เมื่อประจุไฟฟาลดลงหรือหมด ก็สามารถเติมประจุ

ไฟฟาเขาไปใหมดวยการชารจแบตเตอร่ี เพื่อใหสามารถใชแบตเตอร่ีตอไดในคร้ังตอไป สวนใหญ

นิยมใชแบตเตอร่ีชนิดลิเธียมไอออน (Lithium-lion) เพราะแบตเตอร่ีประเภทน้ีสามารถชารจได

ตลอดเวลา ไมวาใกลหมดหรือเหลือนอยโดยไมตองรอใหประจุไฟฟาหมดกอน และมีความคงทน

ในการงานเปนระยะเวลานาน และไมเกิดความจําสะสม (Memory Effect) เหมือนกับแบตเตอร่ีชนิด

นิคเกิล-แคดเมี่ยม (Nickel-cadmium : NiCad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.45  แสดงภาพแหลงจายไฟสําหรับกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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บทสรุป 

 กลองวีดิทัศนไดมีการพัฒนามามากกวา 100 ป ซึ่งจากเดิมที่มนุษยมีความตองการที่จะ

บันทึกภาพใหมีการเคลื่อนไหวเหมือนจริงตามธรรมชาติ โดยการนําภาพน่ิงที่มีลักษณะตอเน่ืองกัน

หลาย ๆ ภาพมาเรียงตอกัน แลวทําใหเกิดการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วดวยระบบแมนนวล (Manual) 

จนมาถึงปจจุบันที่กลองวีดิทัศนมีชุดจัดการภาพอิเล็กทรอนิกส CCD (Charge Coupled Device) 

และ CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ทําการแปลงแสงเปนสัญญาณไฟฟา 

ในรูปแบบของดิจิตอล ทําใหภาพมีความคมชัด และเหมือนจริงตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึง

พัฒนาคุณภาพของเลนส ชองมองภาพ และแหลงจายไฟของกลองวีดิทัศน ใหสามารถรองรับการ

ทํางาน และความตองการของผูใชงานมากขึ้น 
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 2 

คําสั่ง จงเลือกคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับแนวคิดของการเกิดภาพเคลื่อนไหว 

 ก. การนําวัตถุเดียวกันมาวางเรียงตอกันหลาย ๆ ชิ้นมาหมุนในชองที่มีใบพัด 

 ข. การนําวัตถุที่มีลักษณะของภาพเหมือนกันหลาย ๆ ชิ้นมาหมุนในชองที่มีใบพัด 

ค. การนําวัตถุที่มีลักษณะของภาพตอเน่ืองหลาย ๆ ชิ้นมาหมุนในชองที่มีใบพัด 

ง. การนําวัตถุที่มีลักษณะของภาพคลายคลึงกันหลาย ๆ ชิ้นมาหมุนในชองที่มีใบพัด 

2. เคร่ืองมือถายภาพเคลื่อนไหวในขอใด ถือวาเปนตนแบบของการพัฒนากลองวีดิทัศนในสมัยแรก 

 ก.  Cinematograph   ข.  Iconoscope 

 ค.  Kenetoscope    ง.  Kenetoscope  

3. อุปกรณรับแสง  CCD  รับแสงสีใดบาง 

 ก.  สีเขียว  สีแดง  สีขาว   ข.  สีแดง  สีเหลือง  สีนํ้าเงิน 

 ค.  สีแดง  สีเหลือง สีเขียว  ง.  สีแดง  สีเขียว  สีนํ้าเงิน 

4. ชื่อเต็มของอุปกรณรับสัญญาณภาพ  CCD คือขอใด 

 ก.  Couple  Changer  Developer  ข.  Charge  Couple Developer 

 ค.  Couple  Charger  Device  ง.  Charge  Couple  Device 

5. ขอใดกลาวถึงหลักการทํางานของกลองวีดิทัศนไดอยางถูกตอง 

 ก. เปนกระบวนการเปลี่ยนสัญญาณแสงสวางใหเปนสัญญาณไฟฟา 

 ข. เปนกระบวนการเปลี่ยนสัญญาณแสงสวางใหเปนกระแสไฟฟา 

 ค. เปนกระบวนการเปลี่ยนคลื่นแสงใหเปนสัญญาณไฟฟา 

 ง. เปนกระบวนการเปลี่ยนคลื่นแสงใหเปนกระแสไฟฟา 

6. ระบบ PAL เกิดจากการกวาดสัญญาณภาพของอิเล็คตรอนบนจอจํานวนเทาใด 

 ก. 425 เสน    ข. 525 เสน 

 ค. 625 เสน    ง. 725 เสน 

7.  อิเล็กตรอนในระบบ PAL จะใชเวลาเทาใดในการกวาดสัญญาณภาพจนเปนภาพที่สมบูรณ 

 ก. 1/20 วินาที    ข. 1/30 วินาที 

 ค. 1/40 วินาที    ง. 1/50 วินาที 
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8. ขอใดเปนสวนประกอบของกลองวีดิทัศน 

 ก. ขาต้ังกลอง    ข. ไมโครโฟน 

 ค. จอวีดิทัศน    ง. ชองมองภาพ 

9. กลองวีดิทัศนที่นิยมใชถายกันภายในครอบครัว จัดวาเปนกลองประเภทใด 

 ก. กลองสมัครเลน   ข. กลองระดับอาชีพ 

 ค. กลองสตูดิโอ    ง. กลองสถานีโทรทัศน 

10. ขอแตกตางของการบันทึกภาพดวยกลองชนิด Video8 และกลองชนิด Digital8 คือขอใด 

 ก. ขนาดของกลอง   ข. ชนิดของสื่อบันทึกภาพ 

 ค. คุณภาพของภาพ   ง. วิธีการบันทึกภาพ 

จงดูภาพขางลางแลวตอบคําถามในขอที่ 11-12 

 

 

 

 

 

 

 

11. หมายเลข 1 คืออะไร 

 ก. เลนสวีดิทัศน    ข. ชองมองภาพ 

 ค. ไมโครโฟน    ง. แบตเตอร่ี 

12. สวนจัดการภาพ คือหมายเลขใด 

 ก. หมายเลข 1    ข. หมายเลข 2 

 ค. หมายเลข 3    ง. หมายเลข 4 

13. ในการถายภาพเราใชสวนใดของกลองตรวจสอบภาพ 

 ก. ใชอุปกรณเสริม   ข. ชองมองภาพ 

 ค. เลนสวีดิทัศน    ง. ตัวกลอง 

14. เลนสของกลองวีดิทัศนทําหนาที่คลายอวัยวะสวนใดของมนุษยมากที่สุด 

 ก. ดวงตา    ข. ใบหนา 

 ค.มานตา    ง. เปลือกตา 

 

1 
2 

3 4 
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15. ขอใดคือไมใชหนาที่หลักของเลนสวีดิทัศน 

 ก. ปรับเปลี่ยนระยะความคมชัดของภาพ 

 ข. ปรับเปลี่ยนชองรับแสงภาพ 

 ค. ปรับเปลี่ยนมุมมองถายภาพ 

 ง. ปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัสภาพ 

16. การถายภาพวีดิทัศนในสถานที่ที่มีพื้นที่จํากัด ควรใชเลนสชนิดใดในการถายภาพ 

 ก. Wide Angle Lens   ข. Standard Lens 

 ค. Zoom Lens    ง. Macro Lens 

17. สัญลักษณของการใชเลนสซูม (Zoom Lens) คือขอใด 

 ก. T – S     ข. T - M 

 ค. T – W    ง. T – L 

18. การถายภาพแมลงเปนการถายภาพในระยะใกล ควรเลือกใชเลนสชนิดใดในการถายภาพ 

 ก. Wide Angle Lens   ข. Standard Lens 

 ค. Zoom Lens    ง. Macro Lens 

19. Digital Zoom มีความแตกตางกับ Optical Zoom อยางไร 

 ก. Digital Zoom สามารถถายภาพไดภาพที่ไกลกวา Optical Zoom 

 ข. Digital Zoom สามารถถายภาพไดภาพที่ชัดกวา Optical Zoom 

 ค. Digital Zoom สามารถถายภาพไดภาพที่หยาบกวา Optical Zoom 

 ง. Digital Zoom สามารถถายภาพไดภาพที่ใกลกวา Optical Zoom 

20. ปจจัยภายนอกที่สําคัญที่สุด ซึ่งมีผลตอการทํางานของกลองโทรทัศนคือขอใด 

 ก.ไมโครโฟน    ข. ความละเอียดของเสนเทปที่บันทึก 

 ค. แสงสวาง    ง. CCD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

เฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 2 

 

 

1. ค   2. ก   3. ง   4. ง 

5. ค   6. ค   7. ก   8. ง 

9. ก   10. ค   11. ข   12. ข 

13. ข   14. ก   15. ค   16. ก 

17. ค   18. ง   19. ค   20. ค 
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน 

กิจกรรมท่ี 1 

 1.  จัดกลุมกิจกรรมเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อฝกการทํางานเปนทีม รวมมือรวมใจทําการศึกษา

คนควา และแสวงหาความรูรวมกัน โดยใชกลุมเดิมที่ไดเลือกไปแลวในบทเรียนที่ 1 เพื่อเปนการ

สรางใหเกิดความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกัน 

   1.1  ประชุมกลุม ระดมสมอง เพื่อกําหนดขอบเขตแนวทางในการถายวีดิทัศน 

   1.2  ศึกษาแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อฝกทักษะในการถายวีดิทัศน 

   1.3  นําเสนอโครงการเพื่อฝกทักษะในการถายวีดิทัศนในชั้นเรียน และบนบทเรียน

ออนไลน 

2.  ใหหัวหนากลุม จับสลากเลือกหัวขอเน้ือหาที่จะเรียนรูดังน้ี 

   2.1  ประวัติความเปนมาของกลองวีดิทัศน 

   2.2  ประเภทของกลองวีดิทศัน 

   2.3  สวนประกอบของกลองวีดิทัศน 

3.  ปฏิบัติการคนควา รวบรวมเรียบเรียง จัดหมวดหมูเน้ือหา เพื่อเตรียมการจัดทํา 

สื่อนําเสนอมัลติมีเดีย ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Power Point) โดยการสบืคนผานระบบเครือขาย 

อินเตอรเน็ตภายในหองเรียน ตามหัวขอที่จับสลากได  

4.  จัดทําขอมูลการนําเสนอ นําขึ้นสูบทเรียนออนไลนเพื่อใหกลุมอ่ืนสามารถเขา 

มาศึกษาไดดวยตนเอง  

5.  จับสลากเพื่อการนําเสนอ และนําเสนองานผานโปรเจคเตอร  โดยบรรยาย 

ประกอบดวยตัวแทนกลุม และรวมกันทํางานในการนําเสนอ 

กิจกรรมท่ี 2 

 1.  มอบหมายใหแตละกลุมดําเนินการจัดทําอภิธานศัพทเกี่ยวกับการถายภาพวีดิทัศนบน

บทเรียนออนไลน 

 2.  ศึกษาขอมูลทั้งในสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย เพื่อคนควาคําศัพท

พรอมความหมาย เปนการบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 3.  นําขอมูลขึ้นสูระบบบทเรียนออนไลน พรอมกับประชาสัมพันธใหกลุมอ่ืน ๆ ทราบ  

 4.  สรุปการศึกษาขอมลูทีไ่ดในรูปแบบของรายงานอภิธานศัพท 
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กิจกรรมท่ี 3 

 1.  ผูสอนจัดครุภัณฑกลองวีดิทัศน ใหผูเรียนไดศึกษาการเรียนรูการทํางานของกลอง      

วีดิทัศนประเภทตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง โดยจับกลุมแลกเปลี่ยนการ

เรียนรูภายในกลุม ศึกษาหลักการทํางาน การเปด-ปด การจับถือ ควบคุมกลองวีดิทัศน และการ

บรรจุ ถอดสื่อบันทึกวีดิทัศน 

 2.  บันทึก และประมวลความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน โดยพิมพเปนเอกสารในรูปแบบของ

รายงาน 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม 

ชื่อกลุม  .............................................................................................. 

ชื่อผูเรียน 1.  ................................................................................ 

 2.  ................................................................................ 

 3.  ................................................................................ 

 4.  ................................................................................ 

 5.  ................................................................................ 

กลุม / ชั้น  ........................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

นํ้าหนัก 
ดี ( 3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. ทีมงาน มีหัวหนา เลขานุการ 

ผูรวมงาน ผูนําเสนอ

ผลงาน 

ขาดองคประกอบ 1 อยาง ขาดองคประกอบ 2 

อยาง 

 

2. หนาที่/ความ

รับผิดชอบ 

กําหนดหนาที่และความ

รับผิดชอบใหทุกคน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

มากกวา 2 คน 

 

3. ขั้นตอนการทํางาน มีการปฏิบัตงิานครบทุก

ขั้นตอนการทํางานอยาง

ชัดเจน 

ขาด 1 ขัน้ตอน และไม

ชัดเจน 

ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน 

และไมชัดเจน 

 

4. การนําเสนอ นําเสนอไดอยางนาสนใจ 

เรียงตามลําดับขั้นตอน 

พูดไดนาติดตาม และใช

ส่ือไดอยางเหมาะสม 

นําเสนอไดด ีเสนอ

ตามลําดบั ขาดการพูด 

ผูฟงใหติดตาม ส่ือ

ประกอบการนําเสนอนอย 

ขั้นตอนการนําเสนอไม

นาสนใจ   ไมชักชวน  

ใหติดตามฟง  ส่ือไม

เหมาะสมตอการ

นําเสนอ 

 

5. เวลา เสร็จกอนกําหนด งานมี

คุณภาพ 

เสร็จตามกําหนด  งานไม

มีคุณภาพ 

เสร็จไมทันตามกําหนด 

และงานไมมีคุณภาพ 

 

6. ความรวมมือ ทกุคนมีสวนรวม และให

ความรวมมืออยางเต็มที ่

มีผูไมใหความรวมมือ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูไมใหความรวมมือ

มากกวา 2 คน 

 

รวมคะแนน  

เกณฑระดับคะแนน  13 – 18 = ดี  7 – 12  = พอใช  1 – 6 = ปรับปรุง 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 
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หนวยการเรียนที่ 2 

แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน 

ชื่อกลุม  .......................................................................................................................................... 

ชื่อผูเรียน  ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น  ........................... 

วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช................. 

ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................ 

ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. การใหความ

รวมมือ 

1. มีการอาสา รบั

ปฏิบตัิงานทุกครั้ง 

2. มีความกลาแสดงความ

คิดเห็น 

3. มีความกระตือรือรน

รวมกิจกรรม 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกา

อยางเต็มใจและจริงจัง 

1. อาสา รับปฏิบัติงานใน

บางครั้ง 

2.กลาแสดงความคิดเห็น

เม่ือถูกเรียก 

3. เฉ่ือยชาในบางครั้ง 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกาเม่ือ

ถูกบังคบั 

1. ไมกลาแสดงออก 

2.ปฏเิสธการอาสาทุกกรณี 

3. ไมปฏิบัตติามกฎกติกา

ฝาฝนบอยครั้ง 

4.ไมยอมใหความรวมมือ 

 

2. การทาํงาน

อยางมีระบบ 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน

ถูกตอง 

2. มีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่วางแผนงาน 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานแตไมถูกตอง

ตามขั้นตอน 

2. มีการลัดขั้นตอน       

บางขั้นตอนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

1. ไมมีการวางแผนการ

ดําเนินงาน 

2. ทําตามเพ่ือนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

 

3. วัสดุ-อุปกรณ 

และสถานที ่

1. มีการระมัดระวังดูแล

รักษาตลอดระยะเวลา    

ใชงาน 

2. มีการดูแลรักษาทําความ

สะอาดหลังการใชงาน 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัตงิานอยาง

ครบถวน 

4. มีการเก็บดูแลผลงาน

อยางดี 

1. มีการดูแลรักษาความ

สะอาด ตามคําบอกเทานัน้ 

2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน

การปฏิบัตงิานบาง 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัติแตไมครบถวน 

4. มีการเก็บผลงานแตขาด

การดูแล 

1. ไมระมัดระวังในการ 

ใชงาน 

2. ไมรักษาความสะอาด

อุปกรณ และสถานที่

ปฏิบตัิงาน 

3. ไมมีการเตรียมวัสดุ

อุปกรณ 

4. ไมเก็บรักษาผลงาน 
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ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

4. คุณคาของวิชา

เรียน 

1. เรียนอยางมีความสุข 

สนุกสนานในการเรียน 

2. ตระหนักและเหน็คุณคา 

ของวิชาเรียน 

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง 

2. ไมตระหนักและเห็น

คุณคา ของวิชาเรียน แต

ไมตอตาน 

1. ตอตานในทุกกรณี 

2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม

ใด ๆ 

3. หนีเรียน 

 

รวมคะแนน  

 

เกณฑระดับคะแนน  9 – 12 = ดี  5 – 8 = ปานกลาง  1 – 4 = ปรับปรุง 

 

 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 

 

 



หนวยการเรียนที่  3 

การใชงานกลองวีดิทัศน และอุปกรณเสริม 

สาระสําคัญ  

การใชกลองวีดิทัศน เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถของผูที่ทําหนาที่ชางภาพ เร่ิม

ต้ังแตการเตรียมกลองใหอยูในสภาพดี พรอมสําหรับการใชงาน รวมถึงการใชงานที่ถูกตอง

เหมาะสมกับเหตุการณ ซึ่งจะทําใหไดภาพวีดิทัศนที่มีความสมบูรณ และสื่อความหมายไดตรง

เปาหมายที่กําหนดไว นอกจากน้ันชางภาพยังตองคํานึงถึงสื่อที่ใชในการบันทึกภาพ โดยแบง

ประเภทของสื่อบันทึกภาพได 3 ประเภท คือ 1) แบบมวนเปด 2) แบบเทปคลาสเซ็ต 3) แบบสื่อ

บันทึกอิเล็กทรอนิกส การดูแลรักษากลองวีดิทัศน และสื่อบันทึกวีดิทัศนประเภทตาง ๆ การใช

อุปกรณเสริมอ่ืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับการถายภาพวีดิทัศน 

เน้ือหา 

1. การใชงานกลองวีดิทัศน 

2. การจับ/ถือกลองวีดิทัศน 

3. การดูแลรักษากลองวีดิทัศน 

4. สื่อบันทึกภาพวีดิทัศน 

5. ประเภทของสื่อบันทึกวีดิทัศน 

6. การเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพ 

7. อุปกรณเสริมการทํางานวีดิทัศน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. ใชงานกลองวีดิทัศนไดอยางถูกตอง 

2. อธิบายวิธีการดูแลรักษากลองวีดิทัศน 

3. จําแนกประเภทของสื่อบันทึกภาพวีดิทัศนไดถูกตอง 

4. อธิบายวิธีการเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพวีดิทัศนไดอยางถูกตอง 

5. เลือกใชอุปกรณเสริมรวมกับการถายภาพวีดิทัศนไดอยางเหมาะสม 
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กลองวีดิทัศน เปนอุปกรณอันดับแรกที่ตองใช เพื่อใหไดภาพตามที่ผูผลิตสรางสรรค แต

ดวยกลองวีดิทัศนน้ันมีระบบการใชงานคอนขางซับซอน มีตําแหนงควบคุมมากมาย ผูใชจึงควร

รูจักระบบกลองวีดิทัศน และฝกใชกลองจนชํานาญกอนจึงจะทําใหการใชงานบรรลุผลตาม

จุดประสงค 

1. การใชงานกลองวีดิทัศน 

1.1  ศึกษาระบบการทํางาน  กลองแตละรุนแตละบริษัทจะออกแบบมาคลายคลึงกัน 

ตําแหนงของปุมควบคุมอาจจะอยูในตําแหนงที่ตาง ๆ กันบาง แตจะยึดหลักคือ “งายตอการใชสอย” 

เปนสําคัญ ระบบการใชงานที่นําเสนอตอไปน้ี เปนกลองวีดิทัศนระบบดิจิตอล ชนิด HandyCam ใช

สื่อบันทึกภาพเปน Mini DV และภาพการใชงานทั้งหมดไดนํามาจากประสบการณจากการใช 

ผสมผสานกับขอมูลรายละเอียดในคูมือการใชงานกลองวีดิทัศน ของบริษัทโซน่ี ประเทศไทยจํากัด 
 

 ตําแหนงปุมควบคุม และระบบการทํางานดานหนากลองวีดิทัศน 

 
 

ภาพท่ี 3.1 แสดงสวนประกอบของกลองวีดิทัศนทางดานหนา 

1. สวิตซปรับเพิ่มแสงในเวลากลางคืน (NIGHTSHOT) 

2. ปุมบันทึกภาพน่ิง 

3. ปุมใชในการ Zoom in and Zoom out 

4. สวิตซเปดฝาเพื่อนําตลับเทปเขา และออกจากกลองวีดิทัศน 
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5. หวงสําหรับสายคลองไหล 

6. สายรัดมือ เพื่อใหกระชับมือของผูถายภาพ 

7. เลนสถายภาพ 

8. สวิตซฝาปดเลนสกลองวีดิทัศน 

9. ตัวรับสัญญาณควบคุมระยะไกล (Remote Sensor) 

10. ไมโครโฟนระบบสเตอริโอภายในตัวกลอง  

11. ชองรับรังสีอินฟราเรด (IR) ของวัตถุในการถายภาพ 
  

ตําแหนงปุมควบคุม และระบบการทํางานดานหลังกลองวีดิทัศน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แสดงองคประกอบของกลองวีดิทัศนทางดานหลัง 

1. ปุมแสดงผลการใชงานแบตเตอร่ี 

2. ปุมการต้ังคาการใชงานแบบอัตโนมัติ 

3. ปุมต้ังคาจากโรงงาน (Reset) 

4. จอมองภาพ เปนแบบ Touch Screen 

5. ปุมเพื่อกดเร่ิม และหยุดการบันทึก 

6. ปุมการดึงภาพเขา และผลักภาพออก (Zoom in และ Zoom out) 

7. ปุมใชในสลับการแสดงผลระหวางแบบ Wide Screen (16:9) และ จอปกติ (4:3) 

8. ลําโพง 
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9. ปุมกดเพื่อนําเอาแบตเตอร่ีออก 

10. ไฟแสดงผลการบรรจุไฟ 

11. ไฟแสดงผลเมื่อบรรจุไฟเต็มพรอมที่จะใชงาน 

12. ชองใสหนวยความจํา เพื่อการบันทึกภาพน่ิง 

13. ปุมเพิ่มความสวางของฉากหลัง 

 

 ตําแหนงปุมควบคุม ในการใชงานกลองวีดิทัศน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.3 แสดงปุมควบคุมในการใชงานกลองวีดิทัศน 

 
 

  ภาพท่ี 3.4 แสดงดานลางของกลองวีดิทัศน 
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1. สวิตซเปด-ปดการใชงานกลองวีดิทัศน 

2. ชองมองภาพ 

3. ยางครอบชองมองภาพ 

4. ปุมปรับระยะการมองของชางภาพ  

5. ชองเสียบไฟ DC 

6. ไฟแสดงผลการใชงาน ระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การเลนเทป และการ 

                  บันทึกภาพน่ิง 

7. ปุมบันทึก และหยุดถายภาพ 

8. ชองสัญญาณภาพและเสียงออก  

9. ชองสําหรับติดต้ังขาต้ังกลอง 

10. จุดเชื่อมตอฐานกลองวีดิทัศน เพื่อใชในการถายโอนลงคอมพิวเตอร 

 

 ตําแหนงจุดเชื่อมตอของอุปกรณฐานเชื่อมตอกลองวีดิทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 แสดงฐานเชื่อมตอของกลองวีดิทัศน 

1. จุดตอเชื่อมกลองวีดิทัศน 

2. ชองตอ USB 

3. ชองตอ DV หรือ IEEE1394 (4 pin) เพื่อใชในการถายโอนภาพลงสูคอมพิวเตอร 

4. ชองเสียบไฟ DC สําหรับประจุไฟแบตเตอร่ี 

5. ชองสัญญาณออกของสัญญาณภาพ และเสียง ระบบแอนะล็อค (Analog) 
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ตําแหนงปุมควบคุมของอุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Control) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.6 แสดงอุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Control) ของกลองวีดิทัศน 

1. ปุมบันทึกภาพน่ิง 

2. ปุมควบคุมหนวยความจําการบันทึก 

3. ปุมการคนหาภาพ 

4. ปุมเดินหนา และถอยหลังอยางเร็ว 

5. ปุมควบคุมการเลนวีดิทัศนบนกลอง 

6. ปุมลบความจํากลอง 

7. จุดสงสัญญาณควบคุมระยะไกล 

8. ปุมการเร่ิม และหยุดบันทึกการถายภาพ 

9. ปุมการ Zoom in และ Zoom out 

10. ปุมแสดงผลของแบตเตอร่ี 
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สัญลักษณท่ีปรากฏข้ึนในชองมองภาพระหวางการบันทึกภาพ และการดูภาพ   

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.7 แสดงหนาจอมองภาพในระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

1. ระยะเวลาที่เหลือของแบตเตอร่ี (โดยประมาณ) 

2. โหมดบันทึกภาพ (SP หรือ LP) 

3. แสดงสถานะภาพการบนัทึก  

4. บันทึกภาพ : ตัวนับเทป (ชั่วโมง-นาท-ีวินาที) 

     เลนภาพ : ตัวนับเทป (ชั่วโมง-นาที-วินาที) 

5. ระยะเวลาที่บันทึกไดของเทป 

6. ปุมสลบัการแสดง END SEARCH/EDIT SEARCH/Rec review 

7. ปุม GUIDE 

8. ปุม Personal Menu สําหรับต้ังโปรแกรมสวนตัว 

 

สัญลักษณท่ีปรากฏข้ึนในชองมองภาพระหวางการบันทึกภาพ และการดูภาพ   

 
ภาพท่ี 3.8 แสดงหนาจอมองภาพในระหวางการบันทึกภาพน่ิง 
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9. โฟลเดอรสําหรับบันทึก 

10. ขนาดภาพ 

11. คุณภาพของภาพ 

12. ตัวแสดง Memory Stick Duo” และจํานวนภาพที่บันทึกได 

13. ปุมใชสําหรับการแสดงผล (Preview) 
 

สัญลักษณท่ีปรากฏในระหวางการเลน และดูภาพเคลื่อนไหวในกลองวีดิทัศน 

 
ภาพท่ี 3.9 แสดงหนาจอภาพในระหวางการเลน/ดูภาพ 

14. ตัวแสดงการเดินของเทป 

15. ปุมควบคุมภาพเคลื่อนไหว 
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สัญลักษณท่ีปรากฏในระหวางการเลน และดูภาพถายในกลองวีดิทัศน 

 
ภาพท่ี 3.10 แสดงหนาจอในโฟลเดอรของ Memory Stick Duo 

 

16. ชื่อไฟลภาพ ในภาพน้ี คือภาพที่ 10 

17. หมายเลขภาพ/จํานวนภาพทั้งหมดที่บันทึกอยูในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน 

18. โฟลเดอรแสดงภาพ 

19. ปุมแสดงโฟลเดอรกอนหนาน้ี/ถัดไป 

20. ปุมลบภาพ 

21. ปุมเลอืกการแสดงภาพจากเทป 

22. ปุมเลือกภาพกอนหนาน้ี/ถัดไป 

23. ปุมแสดงหนาจอดัชนี 

24. สัญลักษณการปองกันการลบภาพ 

25. สัญลักษณแสดงการพิมพภาพ 
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1.2  เตรียมกลองวีดิทัศนกอนการบันทึกภาพ ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 1.2.1 เปดเคร่ือง และใหต้ังวันที่และเวลาใหตรง และจะต้ังเพียงคร้ังเดียวในการเปด

ใชงานกลองถายวีดิทัศนเปนคร้ังแรก หากไมต้ังวันที่และเวลา จะปรากฏขอความใหปรับต้ังจะขึ้น

เตือนบนจอภาพทุกคร้ังที่เปดกลองถายวิดีโอขึ้นมาใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.11 แสดงวิธีการเปดเพื่อใชงานกลองวีดิทัศน 

 1) เลื่อนสวิตช POWER ไปตามทิศทาง ลูกศรพรอมกับกดปุมสีเขียว เพื่อเปด

ไฟสถานะที่สัมพันธกัน มีรายละเอียดดังน้ี 

 - CAMERA-TAPE: หากมีแสงไฟเขียวขึ้นในตําแหนงน้ี หมายถึงการ 

บันทึกลงบนเทป 

 -  CAMERA-MEMORY: หากมีแสงไฟเขียวขึ้นในตําแหนงน้ี หมายถึง 

การบันทึกลงบนแผนหนวยความจํา (Memory Stick Duo) 

 -  PLAY/EDIT: หากมีแสงไฟเขียวขึ้นในตําแหนงน้ี หมายถึงการเลน 

หรือตัดตอภาพหนาจอ 

 2) ต้ัง [ป] (ป) ดวยการสัมผัสปุม   /   ซึ่งปรากฏบนหนาจอ LCD ของ

กลองวีดิทัศน จากน้ันสัมผัสปุม OK กส็ามารถต้ังคาปไดจนถึงป 2079 

 3) ต้ังคา [ด] (เดือน) จากน้ันสัมผัส OK  และดําเนินการแบบเดียวกันกับ [ว] 

(วัน), ชั่วโมง และนาท ี
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ภาพท่ี 3.12 แสดงการตั้งวัน เดือน ป ของกลองวีดิทัศน 

 1.2.2 เปดฝาปดเลนส โดยการเลื่อนสวิตซ Lens Cover ไปตําแหนง Open และ

หลังจากเสร็จสิ้นการใชงานใหเลื่อนสวิตซ Lens Cover ไปยงัตําแหนง Close เพื่อปดฝาเลนสทุกคร้ัง 

 

ภาพท่ี 3.13 แสดงการเปดหนาเลนสเพื่อเตรียมตัวถายภาพ 

 1.2.3 รัดสายกระชับมือ พรอมกับจับกลองถายวีดิทัศนใหถูกตอง 

 
ภาพท่ี 3.14 แสดงการรัดสายกระชับมือและการจับกลอง 
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 1.2.4 การดูภาพโดยใชชองมองภาพ จะเปนการประหยัดกําลังไฟในกอนแบตเตอร่ี 

นอกจากน้ันมีปุมปรับเลนสของชองมองภาพ สําหรับเลื่อนไปมาเพื่อปรับความชัดในการมองภาพ 

และยังชวยใหผูที่มีสายตาสั้น หรือยาวถายภาพวีดิทัศนโดยไมตองใสแวนตาอีกดวย 

 
 

ภาพท่ี 3.15 แสดงการปรับชองมองภาพใหเหมาะสม 

 1.2.5 ใสมวนเทปวีดิทัศน โดยการเปดฝากลองวีดิทัศน แลวรอจนชุดรับมวนเทปเดง

ออกมา จากน้ันก็ใสมวนลงไปแลวกดปดฝาใหเรียบรอย 

                             

                    

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16 แสดงการเปดชองบรรจุเทป 

 
ภาพท่ี 3.17 แสดงการใสเทปลงในกลองวิดีทัศน 

 



 

 

85 

 1.3  การบันทึกภาพเมื่อปฏิบัติงาน เปนการนําเหตุการณสิ่งที่พบเห็น มาบันทึกลงในสื่อ

บันทึกภาพ โดยมีกระบวนการทําใหเกิดภาพ และมีวิธีการนําเสนอที่สามารถนําเหตุการณของ

เร่ืองราวน้ันๆ มาทบทวนความจํา หรือเผยแพร ใหผูที่อยูนอกเหตุการณรับรูได  ดังน้ี 

 1.3.1 ตรวจสอบระบบกลองวีดิทศันกอนการใชงาน  

ตารางท่ี 3.1 แสดงกระบวนการตรวจสอบกลองกอนการใชงาน 

การปฏิบัติ ภาพแสดงการทํางาน 

1. ใสแบตเตอร่ีในกลองวีดิทัศน 

 
2. เปดสวิตซ Power ไปที่ ON และสังเกตไฟ

แสดงผลใหไฟสีเขียวสวางที่ TAPE 

 

 

 

  

3. เปดฝา เพื่อใส เทปวีดิทัศน  จากน้ันให

บรรจุเทปลงไป ขั้นตอนน้ีจะตองทําอยาง

ระมัดระวังในการปดฝากลองวีดิทัศน 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) แสดงกระบวนการตรวจสอบกลองกอนการใชงาน 

การปฏิบัติ ภาพแสดงการทํางาน 

4. กดปุม Start / Stop 

 คร้ังที่ 1 เพื่อบันทึกภาพ 

 คร้ังที่ 2 เพื่อหยุดภาพชั่วขณะ 

 คร้ังที่ 3 เพื่อบันทึกภาพถัดไป 

 

 

 

 1.3.2 ปรับความสมดุลของแสงสีขาว  (White Balance) การถายภาพดวยกลอง        

วีดิทัศนน้ัน จะถายทอดสีของวัตถุที่มีสีขาวออกมาเปนสีตาง ๆ ตามอุณหภูมิของสีในชวงเวลาน้ัน 

ไดเปนจริงตามธรรมชาติ ซึ่งจะขัดแยงกับการมองเห็นโดยทั่วไป เชน ถายภาพในภายใตสภาพ

ทองฟาที่โปรง ภาพที่ออกมาจะมีสีนํ้าเงินยอมภาพ และหากถายภาพในชวงที่ดวงอาทิตยขึ้น หรือตก 

สีของภาพก็จะมีสีเหลือง หรือแดงยอมภาพดังน้ัน เพื่อใหภาพที่บันทึกจากกลองวีดิทัศนมีสีสันตรง

ตามความเปนจริงจึงจําเปนตองปรับความสมดุลของแสงทุกคร้ังที่สภาพของแสงเปลี่ยนไป      

(เร่ืองของอุณหภูมิสีจะกลาวถึงรายละเอียดอีกคร้ังในหนวยการเรียนตอไป) 
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ภาพท่ี 3.18 แสดงภาพเปรียบเทียบการปรับ White Balance 

ท่ีมา : ศรากร  บุญปถัมภ 
 

ภาพทางซายมือเปนภาพที่ถายภายใตแสงไฟ (หลอดใส) ในเวลากลางคืน และภาพทาง

ขวามือเปนภาพที่ไดมีปรับ White Balance จากฟลเตอรแกสีที่ติดต้ังในกลองวีดิทัศน 

 1) การปรับความสมดุลของสีขาวอัตโนมัติ กลองวีดิทัศนทุกรุนในปจจุบัน 

เมือ่เปดกลองทํางาน กลองจะพรอมและอยูในสภาพการปรับสมดุลของสีขาวอัตโนมติั (Auto White 

Balance) แลว แตยังมีลักษณะของแสงบางประเภทเชน แสงไฟตัดหมอก หรือแสงจากหลอด   

ฟลูออเรสเซนต เปนตน ที่อาจจะทําใหสีของภาพผิดเพี้ยนไปในชวงระยะเวลาหน่ึง เมื่อกลองทําการ

ปรับแสงสีขาวอยางสมบูรณ สีของภาพก็จะเปนธรรมชาติ  

 2) การปรับความสมดุลของสีขาวดวยมือ เปนการปรับต้ังเพื่อใหผลของภาพ

ธรรมชาติและแกปญหาสภาพแสงที่แตกตางกัน ที่ในระบบอัตโนมัติไมสามารถทําได ซึ่งมีขั้นตอน

ดังน้ี 

ตารางท่ี 3.2 แสดงข้ันตอนการปรับความสมดุลของแสงดวยมือ 

การปฏิบัติ ภาพแสดงการทํางาน 

1. เปดฝาเลนสของกลองวีดิทัศน  
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) แสดงข้ันตอนการปรับความสมดุลของแสงสีขาวดวยมือ  

การปฏิบัติ ภาพแสดงการทํางาน 

2. เปดแผงจอภาพ LCD พรอมสัมผัสหนาจอ 

โ ด ย ก ด ปุ ม  P-Menu > Menu > CAMERA 

SET จากน้ันใหเลื่อนเมนูไปเร่ือยจนกวาจะ

เจอคําสั่ง WHITE BAL. แลวกด OK  

 

 

3. ห น าจอจะมี อยู  4  ปุ ม ให เลื อก  คื อ  1) 

อัตโนมั ติ  (ให กลองทํ าการป รับ เองโดย

อัตโนมัติ ) 2) กลางแจง (ทําการปรับสภาพ

แสงภายนอกอาคาร) 3) ในอาคาร (ทําการ

ปรับสภาพแสงภายในอาคาร) 4) กดปรับ 

(เปนการปรับดวยมือ) โดยหากผูใชกดปุมน้ี 

ก็จะปรากฏปุมเคร่ืองหมาย   

 

4. จับภาพวัตถุสีขาว อยางเชนแผนกระดาษ

ใหเต็มจอภาพโดยใหวัตถุอยูภายใตสภาพ

แส งเดียวกัน ทั้ งห ม ด  จาก น้ั น ให สั ม ผั ส

เค ร่ื อ ง ห ม า ย   ซึ่ ง จ ะ ก ร ะ พ ริ บ

อยางเร็ว และตัวแสดงจะหยุดกระพริบก็

ตอเมื่อการปรับความสมดุลสีขาวไดเสร็จสิ้น 

และบันทึกลงในหนวยความจําเรียบรอยแลว 

 

 3.3  การปรับโฟกัสภาพ  เปนการปรับระยะชัดในชองมองภาพใหวัตถุที่อยูในกรอบ

น้ันมีความชัดเจนขึ้นในกลองวีดิทัศนมีการโฟกัสภาพเพื่อหาระยะชัด 2 ระบบ คือ การโฟกัส

อัตโนมัติ และการโฟกัสดวยมือ ซึ่งทั้งสองระบบน้ันจะมีขั้นตอนการปฏิบัติคอนขางงาย ถามีปญหา

เกิดขึ้นกับระบบโฟกัสอัตโนมัติ เชนการถายภาพในสภาพแสงที่นอย ถึงนอยที่สุด ระบบการโฟกัส

อัตโนมัติไมสามารถทํางานได แตเพื่อใหไดภาพก็สามารถโฟกัสภาพดวยมือแทนได การโฟกัส

อัตโนมัติ ไมตองปรับต้ังหรือกดปุมทํางานใดๆ การปฏิบัติเพียงจัดภาพในชองมองภาพใหดีก็

บันทึกภาพไดเลย แตผลของภาพอาจออกมาไมสูดีนัก เชน การบันทึกภาพที่มีแสงสวาง หรือแสง
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สะทอนทางดานหลังของภาพ หรือภาพที่มีพื้นผิวมันเปนตน ดังน้ันการปรับโฟกัสดวยมือจึงเปนสิ่ง

ที่จําเปนอยางยิ่ง 

ตารางท่ี 3.3  แสดงข้ันตอนการปรับโฟกัสดวยมือ 

การปฏิบัติ ภาพแสดงการทํางาน 

1. เปดฝาเลนสของกลองวีดิทัศน  

2. เปดแผงจอภาพ LCD พรอมสัมผัสหนาจอ 

โดยกดปุม P-Menu > Menu > CAMERA SET 

จากน้ันใหเลื่อนเมนูไปเร่ือยจนกวาจะเจอคําสั่ง 

FOCUS แลวกด OK  

 

3. หนาจอจะมีปุมใหเลือกอยู 2 ปุม คือ             

1) อัตโนมัติ  2) ปรับเอง ใหกดปุมที่ 2 (ปรับ

เอง) จะมีเคร่ืองหมาย               ปรากฏขึ้น แลว

สัมผัสรูปคน เพื่อโฟกัสวัตถุที่อยูใกล และรูป

ภูเขา เพื่อโฟกัสวัตถุที่อยูไกลออกไป เมื่อได

ภาพที่ชัดเจนแลว ก็กดปุม OK ไดทันที 
 

 3.4  การถายภาพที่มีแสงดานหลัง (ภาพยอนแสง) เปนภาพที่แสงเขาดานหลังหรือ

ภาพยอนแสง คือ ภาพวัตถุที่เปนเงามืดไมชัดเจนถาวัตถุน้ันเปนบุคคลจะไมเห็นรายละเอียด และ

ความรูสึกในสีหนาของบุคคลไดชัดเจน สาเหตุมาจากการกําหนดใหวัตถุอยูในที่รม แตมีฉากหลัง

ภายนอกสวาง(ซึ่งระบบการวัดแสงของกลองจะวัดในสวนที่สวาง) การถายภาพใหวัตถุชัดเจนควร

กดปุม Back Light ที่อยูดานในของแผงจอ LCD  
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ตารางท่ี 3.4  แสดงการแกไขภาพยอนแสง โดยการกดปุม Back Light 

ภาพยอนแสง ภาพแสดงการกดปุม ภาพท่ีได 

  

 
 

 3.5  นอกจากน้ันระบบกลองวีดิทัศนยังมีการต้ังคาของการใชงานตามสภาพของการ

บันทึกภาพ โดยที่กลองจะทําหนาที่ในการปรับสภาพของแสง และลักษณะของภาพโดยอัตโนมัติ

ตามสภาวะตาง ๆ ที่กลองไดโปรแกรมเอาไว เชน แสงยามเย็น แสงใตแสงเทียน แสงในขณะที่   

ดวงอาทิตยขึ้นหรือตก เปนตน 

ตารางท่ี 3.5  แสดงลักษณะภาพและความหมายท่ีไดจากการปรับสภาพแสงของกลองวีดิทัศน 

สัญลักษณ 

ชื่อเรียก 
ความหมาย โอกาสท่ีใช ตัวอยางภาพ 

 
Moon 

Mode 

 

 

กลองจะทําการ

ปรับต้ังคาใหเหมาะ

กับการบันทึกภาพ

กลางคืนโดย

อัตโนมัติ 

เลือกใชเมื่อตองการ

ถายภาพในเวลา

กลางคืน หรือใน

สภาพแสงที่นอยมาก 

ๆ 

 

 
Low lux 

Mode 

 

กลองจะทําการ

ปรับต้ังคาใหเหมาะ

กับการบันทึกภาพ

ในสภาพแสงที่นอย 

เลือกใชเมื่อตองการ

ถายภาพในสภาพแสง

ที่สลัว ๆ หรือยามเย็น 

 



 

 

91 

ตารางท่ี 3.5 (ตอ) แสดงลักษณะภาพ และความหมายท่ีไดจากการปรับสภาพแสงของกลองวีดิทัศน 

สัญลักษณ 

ชื่อเรียก 
ความหมาย โอกาสท่ีใช ตัวอยางภาพ 

 
Sunset 

Mode 

 

 

กลองจะทําการ

ปรับต้ังคาใหเหมาะ

กับการบันทึกภาพ

ดวงอาทิตยขึ้น หรือ

ดวงอาทิตยตก 

เลือกใชเมื่อตองการ

สรางบรรยากาศของ

การถายภาพใน

ชวงเวลาดวงอาทิตย

ขึ้น หรือดวงอาทิตย

ตก  

 
Fireworks 

Mode 

กลองจะทําการ

ปรับต้ังคาใหเหมาะ

กับการบันทึกภาพ

ความสวยงามของ

ดอกไมไฟ 

เลือกใชเพื่อบันทึก

แสงและสีของพลุ 

หรือดอกไมไฟ 

 

 
Landscape 

Mode 

 

กลองจะทําการ

ปรับต้ังคาใหเหมาะ

กับการบันทึกภาพ

ทิวทัศน 

เลือกใชเพื่อบันทึก 

ภาพทิวทัศน หรือวัตถุ

ที่อยูไกล ๆ  

 

 
Sport  

Mode 

กลองจะทําการ

ปรับต้ังคาใหเหมาะ

กับการบันทึกภาพ

วัตถุเคลื่อนที่เร็ว 

หรือภาพกีฬา 

เลือกใชเพื่อลดการสั่น

เมื่อบันทึกภาพวัตถุ

เคลื่อนที่เร็ว 
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ตารางท่ี 3.5 (ตอ) แสดงลักษณะภาพ และความหมายท่ีไดจากการปรับสภาพแสงของกลองวีดิทัศน 

สัญลักษณ 

ชื่อเรียก 
ความหมาย โอกาสท่ีใช ตัวอยางภาพ 

 
Beach 

Mode 

กลองจะทําการ

ปรับต้ังคาใหเหมาะ

กับการบันทึกภาพ

สภาพแวดลอมที่มี

ความสวาง หรือมี

แสงสะทอนมาก ๆ  

เลือกใชสําหรับ

บันทึกบรรยากาศ

ชายหาดหรือทะเลที่

มีสีฟาสดใส 

 

 
Snow 

Mode 

กลองจะทําการ

ปรับต้ังคาใหเหมาะ

กับการบันทึกภาพ

ทิวทัศนที่มีความ

ขาวและสวางมาก 

เลือกใชสําหรับ

บันทึกบรรยากาศ 

หรือทิวทัศนที่มี

ความขาวสวางจา

มาก ๆ  

 

 
Portrait 

Mode  

กลองจะทําการ

ปรับต้ังคาใหเหมาะ

กับการบันทึกภาพ

บุคคล 

เลือกใชเพื่อทําให

บุคคลดูเดนขึ้นโดย

ทําใหฉากหลังดู

เบลอ และนุมนวล

ขึ้น 
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ตารางท่ี 3.5 (ตอ) แสดงลักษณะภาพ และความหมายท่ีไดจากการปรับสภาพแสงของกลองวีดิทัศน 

สัญลักษณ 

ชื่อเรียก 
ความหมาย โอกาสท่ีใช ตัวอยางภาพ 

 
Spotlight 

Mode  

กลองจะทําการ

ปรับต้ังคาใหเหมาะ

กับการบันทึกภาพ

ที่มีลําแสงสอง

สวางบนใบหนา

ของบุคคล 

เลือกใชสําหรับ

บันทึกภาพการแสดง

ที่มีลําแสงสองสวาง 

เพื่อปองกันไมให

ใบหนาของบคุคล

สวางมากเกินไป  

ท่ีมา : ภาพท้ังหมดจาก ศรากร  บุญปถัมภ 

 

2. การจับ/ถือกลองวีดิทัศน 

การบันทึกภาพที่มีสภาพพื้นที่ที่แตกตางกัน ขณะที่ชางภาพเองมีความตองการมุมกลองที่

หลากหลายลักษณะทาทางการจับ/ถือกลองที่ถูกวิธี จะเปนสวนหน่ึงที่ยืดอายุการใชงานกลอง       

วีดิทัศนใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย ไมตกหลน หรือกระทบกระแทก และเพื่อใหไดภาพตามที่

ตองการดวย เชน 

2.1 เมื่อบันทึกภาพในมุมกลองปกติ หรือมุมระดับสายตา (Eye Level Shot) เปนการ

กําหนดตําแหนงของกลองวีดิทัศนใหอยูระดับสายตาที่เปนจริงตามการรับรูปกติของมนุษย จะให

ความรูสึกที่เปนธรรมชาติ การนําเสนอภาพลักษณะน้ี ผูถายภาพตองรักษาความเปนจริง และ

ความถูกตองของรูปทรงของวัตถุตามที่ตาเห็น เชน เสนขอบฟา ระดับนํ้า อาคารสิ่งกอสราง ตนไม 

และเสาไฟฟา   เปนตน ในการบันทึกภาพระดับสายตาควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

 2.1.1 ประทับกลองบนไหล มือทั้งสองขางประคองกลองใหมั่นคง หากเปนกลอง        

วีดิทัศนขนาดเล็ก มีนํ้าหนักเบา ก็ใหประคองกลองดวยมือทั้งสองขาง 

 2.1.2 การยืนใหแยกขาทั้งสองขางใหหางกันประมาณความกวางของชวงไหล          

ผูบันทึกภาพ และกอนที่จะบันทึกภาพใหสํารวจบริเวณน้ันดวยวา พื้นที่ที่ยืนเปนพื้นราบ และมี

ความมั่นคงหรือไม หากเปนพื้นตางระดับ ไมมั่นคง ควรพิงผนัง หรือตนไม ในระหวางการ

บันทึกภาพดวย ทั้งน้ีเพื่อใหภาพที่ไดคมชัด ไมสั่นไหว 
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 2.1.3 มือขวาจับที่ชุดควบคุมเลนสซึ่งติดอยูขางเลนสดานขวา โดยสอดน้ิวชี้ น้ิวกลาง 

น้ิวนาง และน้ิวกอยเขาไปในสายรัดมือ น้ิวชี้จะอยูในตําแหนงปุม Zoom out และน้ิวกลาง น้ิวนางจะ

อยูปุม Zoom in สวนน้ิวหัวแมมือจะอยูที่ปุมสําหรับบันทึก ปกติปุมปุมน้ีจะมีสีแดง  

2.1.4 มือซายจับที่วงแหวนโฟกัส สําหรับปรับความชัดของภาพ สวนแขนและ

ขอศอกทั้งสองขางจะแนบลําตัว ซึ่งจะทําใหการควบคุมกลองมีความมั่นคงมากยิ่งขึน้ 

 2.1.5 ตัวกลองแนบใหชิดกับหูดานขวา และตาขวาประชิดชองมองภาพติดกระ

กระบอกยาง (Eye cup) ของกลอง และในระหวางการบันทึกภาพควรจะลืมตาทั้งสองขาง โดย      

ตาขางขวาจะสังเกตความเปนไปของภาพในชองมองภาพ สวนตาขางซายสําหรับสังเกตความ

เปนไปของบรรยากาศรอบขาง และหากมีการเคลื่อนไหวของกลอง ตาขางซายจะใชในการสํารวจดู

วามีสิ่งกีดขวางหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 2.1.6 กรณีเปนกลองวีดิทัศนขนาดเล็ก (HandyCAM) ใหใชมือทั้งสองประคองกลอง 

หากใชตาขางขวามองชองมองภาพไมถนัด อาจจะใชจอมองภาพ (LCD) เพื่อจัดองคประกอบภาพก็

ได 

  

ภาพท่ี 3.19 แสดงการจับถือกลองแบบประทับบา และตําแหนงการวางน้ิวมือเพื่อถายภาพ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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ภาพท่ี 3.21 แสดงภาพท่ีไดจากการบันทึกภาพดวยมุมมองปกติ (ระดับสายตา) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

ภาพท่ี 3.20 แสดงการจับ/ถือกลองวีดิทัศนแบบมือถือระดับสายตา 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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2.2 การบันทึกภาพมุมตํ่า (Low Angel Shot) เปนการกําหนดตําแหนงของการถายภาพที่

กลองอยูตํ่ากวาสิ่งที่ถาย การใชมุมกลองลักษณะน้ีมุมกลองแหงนขึ้น โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ คือ 

   2.2.1  ปรับมุมชองมองภาพ ตามตําแหนงของการใชงาน 

  2.2.2  ใชสองมือจับประคองกลองใหมั่นคง ผูถายภาพอาจจะตองน่ัง เพื่อใหไดระดับ

ของการถายภาพในมุมตํ่า และอาจจะตองใชตนขาเพื่อชวยพยุงกลองใหน่ิงที่สุด 

   2.2.3  น้ิวมือขางที่ถนัดแตะที่ปุมบันทึก และปุมที่ใชในการซูมภาพ (Zoom in และ 

Zoom out) 

   2.2.4 สําหรับการมองภาพในการถายภาพมุมตํ่าน้ัน ผูถายภาพควรใชจอมองภาพ 

LCD เพื่อใหมองดูภาพชัดเจนขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากภาพที่ปรากฏในชองมองภาพมีขนาดเล็กจนเกินไป 

รวมถึงกรณีการถายภาพกลางแจง เราอาจจะมองไมเห็นภาพเลย เพราะแสงจากภายนอกเขาไป

รบกวนการมองภาพได 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.22 แสดงการจับ/ถือกลอง เพื่อถายภาพมุมต่ํา 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 2.3 การบันทึกภาพมุมสูง (High Angle Shot) เปนการถายภาพโดยการกําหนดตําแหนง

ของกลองไวสูงกวาวัตถุที่จะถาย ลักษณะของกลองและเลนสจะกดลงตํ่า ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยู

กับทิศทางและระยะทางระหวางกลองกับวัตถุ การถายภาพในมุมสูงน้ันใชเมื่อตองการถายภาพใน

มุมที่สูงกวาระดับสายตา เชน กรณีเกิดเหตุการณกลุมฝูงชนกําลังมุงดู ทําใหไมสามารถที่จะถายใน

มุมมองระดับสายตาได จึงจําเปนตองยกกลองขึ้นสูง และมองผานชองมองภาพ หรือจอรับภาพ 

LCD แลวจึงถายภาพ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 

 2.3.1 ยกกลองขึ้นดวยมือทั้งสองขางใหสูงกวาระดับสายตา และปรับมุมชองมอง

ภาพ ตามตําแหนงของการใชงาน  

 2.3.2 การยืนใหแยกขาทั้งสองขางใหหางกันประมาณความกวางของชวงไหลผู

ถายภาพ และกอนที่จะบันทึกภาพใหผูถายภาพสํารวจบริเวณน้ันดวยวา พื้นที่ที่ยืนเปนพื้นราบ และ

มีความมั่นคงหรือไม หากเปนพื้นตางระดับ ไมมั่นคง ผูถายภาพควรพิงผนัง หรือตนไม ในระหวาง

การถายภาพดวย ทั้งน้ีเพื่อใหภาพที่ไดคมชัด ไมสั่นไหว 

 2.3.3 มือทั้งสองขางประคองกลองใหมั่นคง โดยมือซายประคองฐานใตกลองเยื้อง

ไปทางดานทาย และมือขวาประคองกลองเยื้องไปทางดานหนา ทั้งน้ีเพื่อใหนํ้าหนักของกลองลงสู

มือทั้งสองขางเทา ๆ กัน ทําใหไมเมื่อยแขนในระหวางที่ถายภาพมุมสูงเปนเวลานาน ๆ และให

น้ิวหัวแมมือแตะที่กดบันทึก เพื่อพรอมที่จะกดปุมบันทึกโดยทันทีทันใด 

ภาพท่ี 3.23 แสดงภาพท่ีไดจากการบันทึกภาพดวยมุมต่ํา 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 2.3.4 ผูถายภาพมองภาพ เพื่อจัดองคประกอบผานทางชองมองภาพ หรือจอมองภาพ 

LCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.24 แสดงการจับ/ถือกลอง เพื่อถายภาพมุมสูง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

ภาพท่ี 3.25 แสดงภาพท่ีไดจากการบันทึกภาพดวยมุมสูง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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3. การดูแลรักษากลองวีดิทัศน 

เมื่อมีการใชงานกลองวีดิทัศนก็จะมีรองรอยของการสึกหรอและชํารุดทรุดโทรม ไปจนถึง

มีอาการก็คือ ระบบขัดของเสียหาย ซึ่งผูใชงานควรจะตองเขาใจขั้นตอนการใชงาน และดูแลรักษา

อยางถูกตอง รวมถึงหมั่นทําความสะอาด เพื่อใหมีความคงทนในการใชงาน และพรอมที่จะใชงาน

ไดในคร้ังตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

3.1 วิธีการบํารุง ดูแลรักษาเบื้องตน 

 3.1.1 ถาระบบการทํางานของกลองผิดปกติ ควรหยุดการใชงาน และสงฝายบริการ

ของบริษัทผูผลิตทันที ไมควรซอมกลองเอง 

 3.1.2 หากมีของเหลวตางๆ เชน นํ้า สารเคมี นํ้ามัน ฯลฯ เขากลองใหหยุดการใชงาน

ทันที เพราะของเหลวเหลาน้ีอาจทาํใหวงจรทางอิเล็กทรอนิกสของกลองเสียหายได 

 3.1.3 ในระหวางการบันทึกภาพไมควรหันหนากลองเขาหาดวงอาทิตยโดยตรง 

เพราะ CCD หรือหลอดรับภาพจะเสีย เน่ืองจากเลนสถายภาพจะเปนตัวรวมแสง ซึ่งทําใหกลองเกิด

ความเสียหาย และไมสามารถนํามาใชงานไดอีก 

 3.1.4 การจับหรือถือกลอง ควรจับที่มือจับที่กําหนดให และใชสายสะพายกลอง    

ทุกคร้ัง โดยไมจับ ถือ ห้ิวที่ชองมองภาพ หรือที่ไมโครโฟน 

 3.1.5 การใชกลองผิดลักษณะ เชน ตะแคงกลอง ควํ่ากลองในขณะใชงาน อาจจะ    

ทําใหสายเทปที่กาํลังทํางานอยูพันกัน ซึ่งผลความเสียหายจะเกี่ยวของถึงระบบการทํางานกลองดวย 

 3.1.6 ไมควรใชกลองในพื้นที่ที่โลง ขณะฝนฟาคะนอง หากหลีกเลี่ยงไมได ควรใช

แหลงไฟจากแบตเตอร่ีแทนการใชไฟฟาโดยตรง ทั้งน้ีเพื่อปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร 

 3.1.7 เมื่อมีการเคลื่อนยายกลองหรือเก็บกลอง ตองปดหนากลองดวยฝาครอบเลนส

ทุกคร้ัง 

 3.1.8 ไมควรเก็บกลองในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 40  ขึ้นไป และพื้นที่ที่มีกระแส 

ไฟฟารบกวนอยางรุนแรง 

3.2 การบํารุง ดูแลรักษาเปนพิเศษ 

 3.2.1 หัวเทปวีดิทัศน เปนอุปกรณสําคัญที่ใชบันทึกและอานสัญญาณภาพ เมื่อใชงาน

เปนระยะเวลานานหัวเทปอาจสกปรก มีฝุนละอองอุดตัน ทําใหการบันทึกและการอานสัญญาณ   

ไมดี ภาพพรามัว สั่นไหว หรือไมมีภาพปรากฏ กอนจะบันทึกภาพทุกคร้ังควรตรวจที่ชองมองภาพ 

ถาพบเคร่ืองหมายแสดง “X” หรือเมื่อตรวจเช็คภาพแลว ภาพที่บันทึกมีอาการดังกลาวขางตนจะ

เปนสัญญาณเตือนใหรูถึงสภาพหัวเทป ควรใหฝายบริการตัวแทนบริษัท ทําการตรวจเชค็ทันที 
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 3.2.2 แหลงจายไฟ มี 2 ระบบ ใหเลือกใชไดตามความสะดวก ดังน้ี 

 3.2.2.1 แบตเตอร่ี (Battery) เปนอุปกรณเก็บกระแสไฟฟา เพื่อจายไฟใหกลอง

วีดิทัศนสามารถทํางานได แบตเตอร่ีแตละรุนจะถูกสรางมาคูกับกลองอยูแลวขึ้นอยูกับวากลองรุน

น้ันๆ ระบุวาใหใชแบตเตอร่ีแบบใด ถาคุณสมบัติของแบตเตอร่ีเหมือนกันก็สามารถใชรวมกันได  

แบตเตอร่ีที่ใชกับกลองวีดิทัศนปจจุบันมักจะเปนแบตเตอร่ีแหง คือตองมีการเติม 

ประจุไฟฟาเขาไปถึงจะใหพลังงานได เมื่อประจุไฟฟาลดลงหรือหมด ก็สามารถเติมประจุไฟฟาเขา

ไปใหมดวยการชารจแบตเตอร่ี เพื่อใหสามารถใชแบตเตอร่ีตอไดในคร้ังตอไป สวนใหญกลอง    

วีดิทัศน จะนิยมใชแบตเตอร่ี Lithium-ion เพราะแบตเตอร่ีประเภทน้ีสามารถชารจไดตลอดเวลา 

โดยไมตองรอใหใกลหมดหรือหมดไปกอน ทําใหการใชงานสะดวกกวาการใชแบตเตอร่ีชนิด     

นิคเกิล-แคดเมี่ยม (Ni-cd) ซึ่งเปนแบตเตอร่ีที่ตองคายประจุไฟฟา หรือประจุไฟฟาแบบดิสกชารจ 

คือกอนที่จะชารจใหมตองใชประจุไฟฟาที่เหลือใหหมดกอน ดวยการปลอยใหกระแสไฟไหล

ออกไปจนหมด 

     
 

 

 

ถึงแมวาจะใชแบตเตอร่ีแบบสามารถสามารถชารจไดตลอดเวลากต็าม   ผูใชงาน 

ควรตองเขาใจวิธีการดูแลรักษา เพื่อใหสามารถใชไดเต็มประสิทธิภาพและทนนาน ดังน้ี 

1)   เมื่อชารจไฟแบตเตอร่ี ควรใหอุณหภูมิอยูระหวาง 10-35  

2)  เมื่อสิ้นสุดการทํางาน จะตองถอดแบตเตอร่ีออกจากกลองทุกคร้ัง 

3)  ไมเก็บแบตเตอร่ีในที่มีอุณหภูมิสูง หรือวางแบตเตอร่ีไวบนวัตถุที่เปน

โลหะ เพราะจะทําใหไฟในแบตเตอร่ีลัดวงจร 

4)  แบตเตอร่ีที่หมดอายุการใชงานควรฝงดิน 

ภาพท่ี 3.26 แสดงภาพแบตเตอร่ีแบบ Li-ion (Lithium-ion) 

ท่ีมา  :  http://www.abelcine.com 

 

http://www.abelcine.com/
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 3.2.2.2 อแดปเตอร (Adapter) เปนอุปกรณที่ใชในการแปลงกระแสไฟฟาบาน

ใหมีกระแสลดลงตามความตองการของอุปกรณน้ัน ๆ สําหรับกลองวีดิทัศนความตองการใชไฟฟา 

มีเพียง 12 โวลต (V) สําหรับไฟกระแสตรง (DC) และ ไฟกระแสสลับ (AC) ขนาด 100 – 240 โวลต 

(V) การบาํรุงรักษาอแดปเตอรควรทําดังน้ี 

1) กอนใชกลอง ควรตรวจสภาพกําลังไฟของอแดปเตอรกับกําลังไฟใน 

ทองถิ่นใหถูกตอง วาใชไดตามกําหนดหรือไมและเมื่อใชงานเสร็จแลว ควรถอดปลั๊กอแดปเตอร

ออกทุกคร้ัง 

2) อแดปเตอร เปนอุปกรณที่เสียหายงาย   ไมควรใชหนุนเพื่อรองรับ 

นํ้าหนักทุกประเภท และไมควรใชอแดปเตอรใกลคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

3.2.3 ชองมองภาพเมื่อแสดงเคร่ืองหมาย “DEW”  หรือมีไอนํ้าที่ชองมองภาพ  

เน่ืองจากอุณหภูมิ ณ จุดที่นํากลองออกมากับจุดที่บันทึกภาพแตกตางกัน การแกไขควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 3.2.3.1 เปดกลองรอจนกวาเคร่ืองหมายในชองมองภาพจะหายไป 

 3.2.3.2 เมื่อขอความ “DEW“  หายไป ใหเปดกลองทิ้งอีกตอ 1-3 ชั่วโมง เพื่อ

ความมั่นใจวา  ไอนํ้าระเหยออกหมด แลวจึงใชงานกลองตามปกติ 

 3.2.3.3 หากจําเปนตองใชงานกลองวีดิทัศนอยางเรงดวน ควรใชเคร่ืองเปาผม

เปาหาง ๆ เพื่อใหไอนํ้าหายไป และเมื่อนํากลองเขาสถานที่ ที่มีอุณหภูมิที่แตกตางกันมาก ๆ ควร

เตรียมถุงพลาสติก สําหรับใสกลองเพื่อปองกันไอนํ้าเกิดขึ้นในกลอง 

  3.2.4 เลนส (Lens) เปนแกวใส  มีคุณสมบัติในการรวมแสงจากดวงอาทิตยที่

สะทอนแสงกระทบวัตถุตางๆ มาเขาตาเราจนมองเห็นเปนแสง เปนสีตางๆ นอกจากน้ันยังรับแสง

ไปยังตัวรับภาพ (CCD) ที่อยูในตัวกลองอีกดวย ดังน้ันตองตระหนักไวเสมอวา “เลนสมีความสําคัญ

เชนเดียวกับตาของมนุษย” ไมควรทําใหเกิดรอยขูดขีด หรือมีสิ่งที่สกปรกมาจับ หากมีฝุน หรือ

คราบสกปรกติดอยูหนาเลนส ไมควรใชมือ หรือผาเช็ดเด็ดขาด รวมถึงไมควรเปาฝุนบนเลนสดวย

ลมจากปากของเรา เน่ืองจากจะเปนรอยติดบนเลนส แมวาเราจะมองไมเห็นดวยตาเปลา แตจะสงผล

เมื่อเวลาที่เจอแสงแดดสะทอนเลนส อาจจะทําใหแสงหักเหผิดเพี้ยนได หากวามีรอยเปนจํานวน

มาก อาจจะทําใหมีรอยขึ้นบนภาพได อยางไรก็ตามสามารถกําจัดไดดวยการสงทําการลางโดยชางที่

มีความชํานาญ 
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อยางไรก็ตามในการทําความสะอาดเลนสเบื้องตน สามารถทําไดดวยตนเองอยาง 

งาย ๆ ดังน้ี 

  1) หากเปนเศษฝุนละอองขนาดเล็กที่บนผิวเลนส สามารถใชทอยาง     

เปาลม เพื่อเปาเศษละอองเหลาน้ันไดออกไปได 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 3.27  แสดงภาพอุปกรณในการทําความสะอาดเลนสถายภาพ 

ท่ีมา  :  http://www.klongdigital.com 

 

ภาพท่ี 3.28 แสดงภาพการทําความสะอาดดวยลูกยางเปาลม 

ท่ีมา  :  http://www.klongdigital.com 

 

http://www.klongdigital.com/
http://www.klongdigital.com/
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   2) กรณีมีคราบฝงแนน หรือสกปรกมาก เชน รอยน้ิวมือ หรือคราบสิ่ง

สกปรกอ่ืนๆ ใหใชนํ้ายาสําหรับเช็ดเลนสโดยเฉพาะ โดยการเทนํ้ายาลงบนกระดาษเช็ดเลนสพอชุม

เปนวง และเหลือสวนที่แหงไวคอยเช็ดคราบหลังจากที่ผานการเช็ดดวยนํ้ายาแลว สําหรับวิธีการเช็ด

ใหเช็ดไปทางเดียว ไมควรวนกลับไปกลับมา เพราะสิ่งสกปรกจะสะสมอยูในกระดาษ หาก

ยอนกลับมาเช็ดผานพื้นที่เดิม เศษสิ่งสกปรกก็จะยอนกลับมายังที่ เดิมได นอกจากน้ันหามใช

กระดาษทิชชู เพราะเปนวัสดุที่มีพื้นผิวหยาบ กระดางไมเหมาะสําหรับการเช็ดเลนส 

 
 

 
 

4. สื่อบันทึกภาพวีดิทัศน 

 เทปวีดิทัศน เปนวัสดุที่ใชในการเก็บ/บันทึกภาพ เสียง และขอมูล ที่ตองการไวในรูปของ

สัญญาณแมเหล็กไฟฟาบนเสนเทปพลาสติก ซึ่งพัฒนามาต้ังแตป ค.ศ. 1956 ในรูปแบบแอนะล็อก 

(Analog) โดยเทปวีดิทัศนในยุคเร่ิมตนชื่อเทปวา “Quad” ชื่อเต็มวา Quadruplex ผลิตโดยบริษัท 

Ampex เปนเทปขนาดความกวางของเน้ือเทป 2 น้ิว บันทึกดวยระบบ 4 หัวเทป เคลื่อนที่ดวย

ความเร็ว 15 น้ิวตอวินาที (The Great Manual. สืบคนเมื่อวันที่  5พฤศจิกายน 2554, จาก http:// 

thegreatgeekmanual.com) ในยุคน้ันจะมี Cue-Track อีกหน่ึง Track ไวสําหรับบันทึกเสียงผูกํากับ

หรือเสียงคิวตางๆ ใน Track น้ีผูกํากับจะพูดกํากับเปนระยะๆ ในขั้นตอนการตัดตอคนตัดจะไดยิน

เสียงผูกํากับดวยจะทําใหการตัดตองายขึ้น เทป Quad จะบันทึกสัญญาณวิดีโอโดยกวาดสัญญาณ 

(Scan) ในลักษณะต้ังฉากแนวด่ิง (ระดมศักด์ิ  อุมัยชิต, 2547 : 75) 

ภาพท่ี 3.29 แสดงภาพการเช็ดเลนสดวยผา และนํ้ายาทําความสะอาด 

ท่ีมา  :  http://www.klongdigital.com 

 

http://www.klongdigital.com/
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ภาพท่ี 3.30  แสดงภาพเทป Quadruplex ผลิตโดยบริษัท Ampex 

ท่ีมา  :  http://www.labguysworld.com 
 

 ตอมาป ค.ศ. 1962 เร่ิมมีการผลิตเทปวิดีโอที่บันทึกภาพโดยกวาด (Scan) สัญญาณภาพใน

ลักษณะแนวเฉียงขึ้นเรียกวา “Helical Scan” แตมีราคาแพงมาก จึงไมเปนทีย่อมรับเทาที่ควร และใน

ป ค.ศ. 1970 บริษัท Sony ประเทศญ่ีปุนไดผลิตวิดีโอเทปแบบใหมขึ้น มีขนาดความกวาง ¾ น้ิวขึ้น 

เรียกวา เสนเทปแบบ “U-Matic” ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก โดยเฉพาะในอเมริกา ทั้งน้ีเน่ืองจาก

เปนเทปที่ใหความคมชัดสูงมาก เหมาะที่จะใชสําหรับงานออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ตอมา

กลางป ค.ศ. 1980 เทปแบบ U-matic ถูกพัฒนาอีกคร้ังโดยเพิ่มแถบรหัสที่อยูของสัญญาณภาพ 

(Address Track) หรือ Time Code (TC) เขาไปดวย TC ถูกอัดลงบนเสนเทปแยกอิสระและสามารถ

บันทึกลงในแถบเสียงได ทําใหมีบทบาทแทนภาพยนตรขาวขนาด 16 มิลลิเมตร และตอมาไดถูกใช

แทนภาพยนตรขาว เน่ืองจากมีขั้นตอนการผลิตขาวที่สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถแสดงภาพชา 

(Slow Motion) และภาพน่ิง (Still) ไดดีดวย สงผลใหรายการโทรทัศนตางๆ หันมาใชเทป ¾ น้ิว  

 
ภาพท่ี 3.31  แสดงภาพเทป U-matic และเคร่ืองเลนเทป 

ท่ีมา  : http://www.video99.co.uk 

http://www.labguysworld.com/
http://www.video99.co.uk/
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 ป ค.ศ. 1980 ไดมีการพัฒนาปรับปรุงคร้ังใหญ เมื่อมีการผลิตกลองถายภาพวีดิทัศน 

โดยรวมเคร่ืองบันทึกเทปแบบกระเปาห้ิว (Portable) รวมไวกับกลองเรียกวา “Camcorder” และมี

การพัฒนารูปแบบของเทปวีดิทัศนคุณภาพสูงควบคูกันไปดวย โดยบริษัท Sony ไดพัฒนา Betamax 

มาเปน Betacam และ Betacam SP การพัฒนายังคงดําเนินอยางตอเน่ือง ทามกลางกระแสการ

แขงขันทางการตลาดอยางเขมขน ในปเดียวกันน้ันไดเกิดเทปรูปแบบใหมขึ้นมาอีก มีขนาดเล็ก

กะทัดรัดและราคาก็ไมสูงจนเกินไปนัก (ระดมศักด์ิ  อุมัยชิต, 2547 : 80) อาทิ เทปแบบ VHS เสน

เทปมีความกวาง ½ น้ิว แบบ VDO 8 มีขนาดความกวาง ¼ น้ิว หรือ 8 มิลลิเมตร และแบบ VDO-8 

ไดพัฒนาเปน HI-8 โดยมุงเนนที่ผูใชตามบานทั่วไป และถือเปนรุนสุดทายของเทปวิดีโอแบบ      

แอนะล็อกกอนเขายุควีดิทัศนดิจิตอล ทั้งน้ีเน่ืองจากการบันทึกสัญญาณในรูปแบบแอนะล็อก เปน

การนําสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่บันทึกติดตอกันเปนอนุกรมตอเน่ือง ลงบนเสนเทป ทําใหมี

สัญญาณไฟฟาอ่ืนมารบกวนไดงาย อีกทั้งจะมีการสูญเสียสัญญาณในระหวางการถายโอน หรือทํา

สําเนาคัดลอกลงมวนอ่ืนดวย ซึ่งมีผลตอความคมชัดของสัญญาณภาพโดยตรง แตสําหรับสัญญาณ

ดิจิตอลวิดีโอน้ันบันทึกเปนรหัสสัญญาณ 0 และ 1 ดวยคลื่นอิเล็กทรอนิกสลงในเสนเทปชนิดพิเศษ 

จึงใหความคมชัดของสัญญาณภาพสูง ไมมีการสูญเสียสัญญาณระหวางถายโอน ถึงแมวาถายโอน

ซ้ําไปซ้ํามาหลาย ๆ คร้ังก็ตาม จึงเปนที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในวงการโทรทัศนและภาพยนตร 

 วีดิทัศนดิจิตอลเร่ิมมาต้ังแตปลายทศวรรษที่ 1970 จนถึงตนทศวรรษที่ 1980 แตมีการ

พัฒนาอยางจริงจังเชิงพาณิชยเมื่อป ค.ศ.1986 โดยบันทึกดวยรูปแบบ Sony D-1 ซึ่งมีคุณภาพสูง แต

มีราคาแพง นิยมใชในการบันทึกภาพกราฟก และการสรางผลพิเศษบนภาพ (วิกิพีเดีย.สารานุกรม

เสรี. สืบคนเมื่อ 21 กันยายน 2554, จาก http://en.wikipedia.org) และ Sony D-2 มีราคาที่ถูกกวา แต

ไมมีการบีบอัดสัญญาณ และสามารถเขารหัสสัญญาณวีดีโอในระบบ NTSC และ PAL ได นิยมใช

ในงานกราฟก และภาพเคลื่อนไหว (Animation) (Protape. สืบคนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554, จาก 

http://www.protape.co.uk/) 

                      
 ภาพท่ี 3.32  แสดงภาพ Sony D-1 

ท่ีมา  :  http://www.videolinea.com/ 

 

ภาพท่ี 3.33  แสดงภาพ Sony D-2 

ท่ีมา  :  http://www.videolinea.com/ 

 

http://en.wikipedia.org/
http://www.videolinea.com/
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 ตอมาป ค.ศ. 1990 เทปวีดิทัศนดิจิตอลไดพัฒนารูปแบบ โดยบันทึกดวยเทปขนาด ½ น้ิว 

เรียกวา Sony D-3 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแกปญหา D1 กับ D2 ในเร่ืองของราคา การเก็บรักษา และ

ขอจํากัดดานวัตถุประสงคการใชงาน (ระดมศักด์ิ  อุมัยชิต, 2547 : 81) ตอมาป ค.ศ.1992 บริษัท 

Ampex ก็ไดผลิตเทปวีดิทัศนดิจิตอลขึ้นเรียกวา DCT ยอมาจาก Digital Recording Component 

Videocassette  เปนเทคโนโลยีล้ําหนากวา ราคาก็ถูกกวาแบบ D-1 แตคุณภาพสูงกวา D-2 ซึ่งใหภาพ

คมชัดสมจริง (วิกิพีเดีย.สารานุกรมเสรี. สืบคนเมื่อ 21 กันยายน 2554, จาก http://en.wikipedia.org)

ปจจุบันมีการพัฒนาเทปวีดิทัศนดิจิตอลอยางตอเน่ือง และมีการแขงขันเพื่อที่จะขยายวงผูใชให

กวางขวาง ยิ่งขึ้น เชน Digital DVC-PRO, Digital DV-CAM, Digital-SX, Digital-S และ Mini-DV 

เปนตน 

5.  ประเภทของสื่อบันทึกวีดิทัศน 

ในปจจุบันไดแบงสื่อบันทึกวีดิทัศนที่ใชในการผลิตรายการวีดิทัศน ออกเปน 3 ประเภท 

ดวยกัน คือ 

5.1 ประเภทแบบมวนเปด (Open Reel or Reel-to-Reel Format) หนาเทปวีดิทัศนจะกวาง     

2 น้ิว และกวาง 1 น้ิว บรรจุอยูในลอโลหะ คลายกับลอบรรจุฟลมภาพยนตร การใชงานตองรอยเสน

เทปผานระบบกลไกของเคร่ืองเลนวีดิทัศนดวยมือ ปจจุบันจะใชตามสถานีโทรทัศนเทาน้ัน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.34 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบมวนเปด 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

5.2 ประเภทแบบเทปคลาสเซ็ต (Videocassette Format) เร่ิมใชต้ังแตตนป 1970 เปนการเอา

มวนเทปใสลงในตลับพลาสติค ซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

 5.2.1 รูปแบบแอนะล็อก (Analog Formats) เปนรูปแบบของการบันทึกภาพ และ

เสียงในลักษณะของความถี่ (Frequency) ลงในเสนเทป ซึ่งทุกคร้ังที่มีการทําสําเนาคุณภาพของภาพ 

และเสียงจะลดลง เทปวีดิทัศนในรูปแบบน้ีประกอบดวย  

http://en.wikipedia.org/
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 5.2.1.1 U-Matic เปนระบบเทปที่นิยมใชในป ค.ศ. 1971 ใชเพื่องานโทรทัศน

อาชีพและเพื่อการศึกษา ใหคุณภาพดี ใหภาพคมชัดมาก เสนเทปมีความกวาง ¾ น้ิว ความละเอียด

ในแนวนอน 330 เสน  

 
ภาพท่ี 3.35 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบเทป U-Matie 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.2.1.2 Betacam SP เปนระบบเทปที่นิยมใชในป ค.ศ. 1986 จนถึงปจจุบัน 

เทปมีความกวาง ½ น้ิว มีความละเอียดในแนวนอน 360 เสน ทําใหภาพที่มีความคมชัดสูง นิยมใช

ในการทําขาว และงานวีดิทัศนทั่วไป ซึ่งพัฒนาจากระบบ U-Matic แตมีขนาดเล็กลง  

 
 

ภาพท่ี 3.36 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป Batacam 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 5.2.1.3 VHS เปนมวนวีดิทัศนที่พัฒนาในป ค.ศ.1976 มีความละเอียดใน

แนวนอน 240 เสน เสนเทปจะมีความกวาง ½ น้ิว ออกแบบเพื่อใชในบาน ที่พักอาศัย โดยหลังจากที่

บันทึกภาพมาแลวสามารถเอามวนเทปไปเลนกับเคร่ืองเลนวีดิโอเทปไดทันที ตอมาป ค.ศ.1987 ได

พัฒนาเปน S-VHS (Super-VHS) มีความละเอียดในแนวนอน 400 เสน ซึ่งจะใหไดสัญญาณภาพ

และเสียงที่มีคุณภาพมากกวาเดิม  (Russell Video, สืบคนเมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2554, จาก

http://www.russellvideo.com) 

 
 

ภาพท่ี 3.37 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป VHS 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.2.1.4 VHS-C พัฒนาในป ค.ศ.1985 มีลักษณะคลายกับ VHS แตมีขนาดเล็ก

กวา มีความละเอียดในแนวนอน 240 เสน ออกแบบเพื่อตองการใหสามารถใชกับกลองวีดิทัศนที่มี

ขนาดเล็ก สะดวกตอการพกพา การใชจะตองใชรวมกับอุปกรณแปลงเฉพาะเพื่อใหสามารถใชกับ

เคร่ืองเลนวีดิทัศนปกติได 

 
 

ภาพท่ี 3.38 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป VHS - C 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

http://www.russellvideo.com/
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 5.2.1.5 Video 8 พัฒนาในป ค.ศ.1983 เปนระบบที่เล็กที่สุด เพราะใชเสนเทป

ขนาด 8 มิลลิเมตร มีความละเอียดแนวนอน 260 เสน คุณภาพของภาพที่ไดใกลเคียงกับ ระบบ VHS 

สามารถเลนไดจากกลอง หรือจากเคร่ืองเลน Video 8 มาสูเคร่ืองรับโทรทัศน หรือมอนิเตอร 
 

 
 

ภาพท่ี 3.39 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป Video 8 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.2.1.6  Hi8 พัฒนาจาก Video 8 ในป ค.ศ.1990 โดยมีความละเอียดแนวนอน 

400 เสน ใชเทปโลหะขนาดกวาง 8 มิลลิเมตร เปนสื่อบันทึก ทําใหมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น 

 

 
 

ภาพท่ี 3.40 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป Hi8 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.2.2 รูปแบบดิจิตอล (Digital Formats) เปนรูปแบบที่นิยมมากในปจจุบัน และมี

ความคมชัดสูงมาก เพราะเปนการบันทึกขอมูล1ที่ใชคาตัวเลข โดยเฉพาะเลขฐานสอง ในการสงผาน

ขอมูล ประมวลผล เก็บขอมูล หรือการแสดงผล 1ทําใหสามารถทําสําเนา (Copy) ไดหลายคร้ัง โดย

ไมมีการสูญเสียในดานความคมชัดของสัญญาณภาพ และเสียงเลย ความละเอียดของภาพมากกวา 
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500 เสนในแนวนอน นอกจากน้ันยังสามารถนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชในการตัดตอ และ

เผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 

 5.2.2.1 Digital 8 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา และคิดคนโดยบริษัทโซน่ี 

จํากัด ในป ค.ศ.1999 เสนเทปกวาง 8 มิลลิเมตร เปนรูปแบบผสมผสานของการบันทึกภาพและ 

Analog และ Digital เขาดวยกัน โดยการใชบันทึกในรูปแบบของ Hi8 แลวทําการแปลงสัญญาณ

เขารหัสใหมใหกลายเปน Digital ทําใหคุณภาพของภาพ และเสียงที่ไดมีความคมชัดมากขึ้น 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.41 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป Digital 8 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.2.2.2 Mini-DV พัฒนาในป ค.ศ.1996 เปนเทปที่มีขนาดเล็ก มีความกวาง

ของเสนเทปเพียง 6.35 มิลลิเมตรเทาน้ัน รูปแบบของการบันทึกเปนดิจิตอล ซึ่งสามารถถายโอนลง

ในคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยผานสายสัญญาณ USB หรือ IEEE1394 ไดทันที และบันทึกได     

60-90 นาที ตอ 1 มวน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.42 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป Mini DV 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 5.2.2.3 HDCAM เปนระบบที่ออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยีการออกอากาศ 

วีดิทัศนความคมชัดสูง (HDTV) และการถายทําภาพยนตรในระบบ Digital ใชเน้ือเทปโลหะ 

(Metal) คุณภาพสูง สามารถบันทึกได 40 - 124 นาที 

 

 
 

ภาพท่ี 3.43 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบเทป HDCAM 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.2.2.4 MPEG IMX เปนระบบที่มีการบีบอัดสัญญาณ แบบ MPEG 2 ซึ่ ง

เหมาะสมสําหรับการออกอากาศในระบบ Digital Television (DTV) ใชเน้ือเทปแบบโลหะพิเศษ มี

ความกวางเทป ½ น้ิว  

 
 

ภาพท่ี 3.44 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบเทป MPEG IMX 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.2.2.5 DVCAM เปนมาตรฐานสําหรับงานในระดับมืออาชีพที่พัฒนาในป 

ค.ศ.1996 โดยบริษัท Sony โดย DVCAM มีการบีบอัดสัญญาณดวยอัตรา 5:1 เปนสัญญาณติจิตอล 

ใหความคมชัดสูง เสนเทปแมเหล็กของ DVCAM จะมีความกวางเทปเทากับ 6.35 มิลลิเมตร เสน



 

 

112 

เทปมีความทนทานตอสภาพแวดลอม และลักษณะการใชงานตาง ๆ ไดดี ตัดตอในตําแหนงที่

ตองการไดอยางแมนยํา  

 
 

ภาพท่ี 3.45 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบเทป DVCAM 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.2.2.6 DVC-Pro เปนระบบเทปที่พัฒนาโดยบริษัท Panasonic ในป ค.ศ.1995 

เพื่อใหเปนรุนระดับมืออาชีพ แตปรับใหมีความเร็วเทปเพิ่มขึ้น 2 เทา คุณภาพของสัญญาณภาพและ

เสียงเทียบเคียงเทากับเสนเทปแบบ Betacam SP เลยทีเดียว 

 
 

ภาพท่ี 3.46 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบเทป DVC-Pro 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.3 ประเภทแบบสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส (Electronic Media Format) เร่ิมใชต้ังแตตนป 

2005 เปนตนมา เปนการบันทึกขอมูลภาพ ลงในสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส เชน  

 5.3.1 Optical Disc Format มีลักษณะเปนแผนพลาสติก ในรูปแบบของ CD,DVD 

และ Blue Ray Disc ความจุขอมูล 750 MB , 4.7 GB และ 23.3 GB ตามลําดับ โดยสามารถบันทึกได   

45-90 นาท ีมีสามารถสงขอมลูดวยความเร็วสูง เหมาะสําหรับการตัดตอแบบ Non-linear 
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ภาพท่ี 3.47 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส CD, DVD, Blue Ray Disc 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.3.2 Hard disk Format เปนแหลงบันทึกขอมูลในกลองวีดิทัศน ซึ่งสวนใหญจะมี

ขนาดเล็ก ขนาดความจุประมาณ 40-80 GB รูปแบบของขอมูลที่บันทึก คือ MP4 ซึ่งมาตรฐานใน

การยอขนาดไฟลเสียงและภาพยนตรใหมีขนาดเล็กแตใหคุณภาพ และความคมชัดในระดับที่

เทียบเทา DVD 

 
 

ภาพท่ี 3.48 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส Hard disk 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.3.3 Memory Format มีลักษณะเชนเดียวกับหนวยบันทึกในกลองถายภาพดิจิตอล 

เลือกไดหลายขนาดบันทึกในรูปแบบ MP4 เชนเดียวกับ Hard disk Format ในปจจุบันบริษัทผูผลิต

ไดพัฒนา Memory Format เขาเปนสวนหน่ึงโดยเปนแหลงบันทึกสํารองของกลองวีดิทัศนประเภท

สมัครเลน และระดับมืออาชีพไปแลว 
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ภาพท่ี 3.49 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส Flash Memory 

ท่ีมา  :  http://www.auroracell.com 

6. การเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพ 

6.1 กอนใชมวนเทปควรอานคําแนะนํากอนวาเทปมวนน้ันใชอยางไร หรือบันทึกเร่ืองราว

อะไรไว จะไดไมทําใหเทปเสีย หรือลบเทปรายการสําคัญโดยไมจําเปน โดยเฉพาะปจจุบันสามารถ

ทําการถายโอนภาพลงในสื่อบันทึกขอมูลไดหลากหลาย เชน CD, DVD, Hard disk หรือ Flash 

Memory เมื่อถายโอนเสร็จแลวควรจะลบขอมูลในเทปวีดิทัศน พรอมทั้งเขียนบอกไวที่ตลับดวยวา

สามารถนําไปใชงานในคร้ังตอไปได 

6.2 กอนที่จะลบขอมูลในเทปควรจะตรวจสอบใหมั่นใจกอนวา เปนขอมูลที่ตรงกับ

ขอความชื่อเร่ืองที่เขียนไวหรือไม และขอมูลที่ถายโอนไปแลวสามารถใชงานไดหรือไม มิฉะน้ัน

อาจจะทาํใหสูญเสยีขอมูลไปอยางนาเสียดาย 

6.3 อยาเก็บเทปไวใกลแมเหล็ก หรืออุปกรณที่มีสนามแมเหล็กแพรออกมา เชน ลําโพง 

เพราะอาจจะทําใหขอมูลในเทปเสียหายไมสามารถนํากลับมาใชงานได 

6.4 อยาเก็บในที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 25   อาทิ ในรถยนต หรือภายในหองที่ไมมีอากาศ

ถายเท จะสงผลใหอายุการใชงานของเทปสั้น และเสนเทปบิดเบี้ยว และตรงกันขามไมควรเก็บไว

ในที่เย็นเกินจนเทปแข็ง เพราะจะเกิดความชื้นสงผลไมสามารถใชงานได 

6.5 ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมในการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณวีดิทัศน คือรอยละ 40-50 

6.6 ไมควรใชเทปผิดประเภทกับกลองวีดิทัศน เชน ใชเทป VHS กับกลองวีดิทัศนแบบ 

Batacam 

http://www.auroracell.com/
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6.7 ไมควรเอามือจับเน้ือเทป หากจําเปนก็สวมถุงมือกอนจับทุกคร้ัง เพราะคราบไขมันและ 

เกลือที่มือจะทําใหเกิดฝุนจับที่เน้ือเทป ทําใหเสนเทปเสียหายได 

6.8 หากไมไดใชกลองวีดิทัศนเปนเวลานาน มากกวา 2 สัปดาห ควรเอาเทปออกจากกลอง

วีดิทัศน มิฉะน้ันเทปอาจเสียหายที่เกิดจากความรอนภายในกลองได 

6.9 ถาเทปอยูในหองที่มีความเย็นเปนเวลานาน เมื่อเอาออกมาภายนอกทันทีอาจจะเกิดหยด

นํ้าได ซึ่งเมื่อใสเทปลงในกลองเพื่อใชงาน กลองวีดิทัศนอาจจะไมทํางาน เพราะเคร่ืองวัดความชื้น

จะตัดไฟไมใหเขากลอง ดังน้ันควรจะนําเทปดังกลาวมาวางในอุณหภูมิหองปกติกอน เปนเวลา

ประมาณ 20-30 นาที 

6.10 ไมควรแกะมวนเทปออกจากตลับอยางเด็ดขาด 

6.11 การเก็บเทปวีดิทัศนควรวางตามแนวต้ัง ไมควรวางตามแนวนอน เพราะอาจจะทําให

ริมเสนเทปเสียหายได 

6.12 หากเปนสื่อบันทึกภาพวีดิทัศนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส Hard disk ควรระวังไมใหตก

หรือกระทบกระเทือน เพราะอาจจะทําใหจานแมเหล็กและหัวบันทึกภาพเกิดความเสียหายได 

6.13 สําหรับสื่อบันทึกภาพวีดิทัศนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส Flash Memory ควรใชวิธีการลบ 

(Delete) ขอมูลหรือใชคําสั่ง Format ของกลองวีดิทัศน ไมควรใชคําสั่ง Format ของคอมพิวเตอร 

ทั้งน้ี เพราะรูปแบบการจัดเรียงขอมูลไมเหมือนกัน อาจจะสงผลใหไมสามารถใชงาน Flash 

Memory น้ันไดอีกเลย 

7. อุปกรณเสริมการทํางานวีดิทัศน 

 ตามปกติแลวกลองวีดิทัศนเพียงตัวเดียว ก็สามารถนําไปใชถายทํา หรือผลิตรายการวีดิทัศน

ไดอยางหลากหลายแลว แตในบางสถานการณเชน การถายวีดิทัศนในสภาพแสงที่นอย หรือการ

ถายภาพที่ตองการใหเกิดผลพิเศษ นอกเหนือจากที่ชางภาพมีความชํานาญ และกลองวีดิทัศนมี

ประสิทธิภาพแลว อาจจะตองใชอุปกรณอ่ืนเพื่อเสริมการทํางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 7.1 ขาต้ังกลอง (Tripod)  เปนอุปกรณสําคัญสําหรับชางภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเลน 

เพราะเปนอุปกรณที่ใชในการถายภาพที่มีความตอเน่ืองเปนเวลานาน นอกจากน้ันยังชวยใหภาพที่

ไดน่ิงไมสั่นไหวถึงแมวาจะใชความไวชัตเตอรที่ตํ่า หรือการใชเทคนิคการซูม เชน การถายภาพสัตว 

หรือภาพกีฬา เปนตน ขาต้ังกลองทุกวันน้ีมีหลากหลายระดับราคา การเลือกก็ตองเหมาะกับการใช

งาน ทั้งวัสดุ การรับนํ้าหนัก การปรับระยะ 1และการเก็บรักษา 
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 ขาต้ังกลองมี  2 ชนิด คือ ขาต้ังแบบขาเด่ียว (Monopod) และขาต้ังกลองแบบสามขา 

(Tripod) โดยทั้ง 2 ชนิดน้ีมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน คือ ใหไดภาพที่น่ิง ไมสั่นไหว แตจะแตกตาง

กันที่วัตถุประสงคของการใชงานดังน้ี 

 7.1.1 ขาต้ังกลองแบบขาเด่ียว (Monopod) มีลักษณะเปนขาเดียวสามารถยืด และหดได

เหมือนกับขาต้ังกลองแบบสามขา แตมีขนาดเล็กกวา และงายตอการใช นํ้าหนักเบา พกพาและ

เคลื่อนยายไดสะดวก อยางไรก็ตามในการถายทําน้ันไมคอยนิยมใชมากนัก เพราะไมสามารถทําให

กลองน่ิงไดรอยเปอรเซ็นต และไมสะดวกตอการใชเทคนิคการเคลื่อนที่กลอง เชน การแพน (PAN) 

หรือการทิวล (TILT)  

 
ภาพท่ี 3.50 แสดงภาพขาตั้งกลองแบบขาเดี่ยว 

ท่ีมา  :  http://images.amazon.com 

 7.1.2 ขาต้ังกลองแบบสามขา (Tripod) มีลักษณะเปนสามขายืดและหดไดตามความ

เหมาะสมของระดับความสูงที่ตองการ ซึ่งถือวาเปนลักษณะที่นิยมใชกันมากในวงการชางภาพ

รายการโทรทัศน หรือแมแตนักถายภาพ เน่ืองจากมีความมั่นคง ภาพที่ไดน่ิงไมมีอาการสั่นไหว 

และยังสามารถใชไดกับลอเลื่อนได เมื่อติดต้ังบนลอเลื่อนเราจะเรียกวา “The Rolling Tripod”  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.51 แสดงภาพขาตั้งกลองแบบสามขา 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

http://images.amazon.com/
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 ขาต้ังกลองสามขาที่มีคุณภาพสูงมักจะมีสวนหัวที่ติดกบัตัวกลองสามารถถอดประกอบกับ

ตัวสามขาได ซึ่งมี 3 แบบตามลักษณะของการใชงาน ไดแก  

 1) Friction Heads เหมาะสําหรับยึดกลองที่ตองการเคลื่อนกลองอยางเร็ว     

ขณะถายทํา  

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 3.52 แสดงภาพหัวยึดแบบ Friction Heads 

ท่ีมา  :  http://www.warehouseexpress.com/ 

 

 2) Fluid Heads หรือเรียกอีกอยางวา “หัวนํ้ามัน” ชวยใหการ Pan และการ Tilt มี

ความน่ิมนวลอยางมาก โดยทั่วไปนิยมใชหัวแบบน้ีในการถายทาํรายการวีดิทัศน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.53 แสดงภาพหัวยึดแบบ Fluid Heads 

ท่ีมา  :  http://www.warehouseexpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.warehouseexpress.com/
http://www.warehouseexpress.com/
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 3) Geared Heads เปนหัวสามขาที่ตองใชรวมกับกลองที่มีขนาดใหญ นิยมใชกับ

กลองถายภาพยนตร 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.54 แสดงภาพหัวยึดแบบ Geared Heads 

ท่ีมา  :  http://www.warehouseexpress.com/ 

 7.2 แวนกรองแสง (Filter) เปนอุปกรณที่ใชใสดานหนาของเลนสกลองวีดิทัศน มีหนาที่ใน

การปรับแสงสีของภาพ รวมถึงสรางผลพิเศษใหเกิดขึ้นบนภาพ ดังน้ี 

 7.2.1 UV Filter เปนฟลเตอรที่มีหนาที่ปองกันแสง1ที่มีความยาวคลื่นในชวง Ultra 

Violet (UV) ทั้ งน้ี เพราะแสง UV ทําใหภาพออกสีโทนฟา และทําใหความเปรียบตางของสี 

(Contrast) ลดลง ความคมชัดของภาพหายไป นอกจากน้ันยังเปนการปองกันรอยขีดขวนที่อาจจะ

เกิดขึ้นในระหวางการใชงาน ซึ่งควรจะมีฟลเตอรชนิดน้ีติดไวที่หนากลองตลอดเวลา 

 
ภาพท่ี 3.55 แสดงภาพเปรียบเทียบการใชงาน UV Filter 

ท่ีมา  :  http://fridalarssonfoto.blogg.se 

http://www.warehouseexpress.com/
http://fridalarssonfoto.blogg.se/
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 7.2.2 Polarizing Filter (PL Filter) เปนฟลเตอรที่ใชในการลดแสงสะทอน เชน เงา

สะทอนตามกระจกใส แสงสะทอนสีขาวที่อยูตามยอดคลื่นในทะเล ซึ่งตัวฟลเตอรโพลาไรซมักจะ

ติดอยูบนวงแหวนที่หมุนได เวลาใชใหหมุนวงแหวนไปเร่ือย ๆ จนถึงจุดที่แสงสะทอนลดลง โดย

ฟลเตอรตัวน้ีจะทํางานไดดีถากลอง วัตถุ และแหลงกําเนิดแสงอยูในแนวต้ังฉากกัน ฟลเตอร

โพลาไรซนอกจากลดแสงสะทอนแลวยังเพิ่มความเขมของสีใหดูเขมขึ้น อ่ิมขึ้น และทําใหเรา

มองเห็นทะลุวัตถุใสไดดี 

 
ภาพท่ี 3.56 แสดงภาพเปรียบเทียบการใชงาน PL Filter 

ท่ีมา  :  ศรากร  บุญปถัมภ 
 

 2.3  Natural  Density  Filter  (ND Filter) เปนฟลเตอรที่ใชลดแสงในการถายภาพ

ขณะที่มีแสงจามาก เชน ตามชายหาดในเวลากลางวัน ซึ่งแสงจะสวางจนมองไมเห็นรายละเอียดของ

ฉากหลัง โดยฟลเตอร ND จะชวยลดแสง และทําใหมองเห็นรายละเอียดในจุดที่สวางไดดีขึ้น แตก็

ทําใหภาพมืดลงโดยรวม ดังน้ันอาจจะตองใชรวมกับไฟสองสวาง หรือขาต้ังกลอง เพื่อใหสามารถ

มองเห็นคนหรือวัตถุที่อยูใกลกลองไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพท่ี 3.57 แสดงภาพ ND Filter 

ท่ีมา  :  http://fridalarssonfoto.blogg.se 

http://fridalarssonfoto.blogg.se/
http://fridalarssonfoto.blogg.se/
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ภาพท่ี 3.58 แสดงภาพผลของการใชงาน ND Filter 

ท่ีมา  :  ศรากร  บุญปถัมภ 

 

 2.4  ไฟสองสวาง (Light) เปนอุปกรณเสริมที่จําเปนตอการใชงานกลองวีดิทัศนมาก 

เพราะจะใหแสงสวางกับภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว โดยปกติกลองวีดิทัศนจะมีที่สําหรับการ

ติดต้ังไฟสองสวางบริเวณดานบนของตัวกลอง มีลักษณะคลายกับที่เสียบไฟแฟลชของกลอง

ถายภาพ โดยจะใชไฟรวมกับ แบตเตอร่ีของกลอง ซึ่งใชในการสองสวางใหวัตถุที่อยูหางจากกลอง

ไปไมเกิน 1.5 เมตร ทั้งน้ีเน่ืองจากไฟดังกลาวมีขนาดเล็ก หากตองการระบบไฟที่มีขนาดใหญ และ

มีกําลังในการสองสวางสงู จําเปนตองใชระบบไฟสองสวางภายนอกตัวกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.59 แสดงภาพอุปกรณไฟสองสวางสําหรับงานวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

http://mansurovs.com/
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 2.5  ไมโครโฟน (Microphone) กลองวีดิทัศนเกือบทุกประเภททางบริษัทผูผลิตจะ

ติดต้ังไมโครโฟนเขาเปนสวนหน่ึงของกลองเลย สวนใหญจะติดต้ังดานบนของตัวกลอง แตหาก

เปนกลองขนาดเล็กก็อาจจะติดต้ังทางดานหนา เพื่อใหสะดวกในการรับเสียง ไมโครโฟนที่ใช

รวมกับกลองวีดิทัศนเปนประเภท ไมโครโฟนแบบบูม ซึ่งมีความไวในการรับเสียงมาก และบางรุน

อาจจะมีฟงคชัน่ในการรับเสียงที่สัมพันธกับชวงของการใชเทคนิคการซูม (Zoom) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.60 แสดงภาพไมโครโฟนท่ีติดตั้งบนกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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บทสรุป  

 การใชกลองวีดิทัศน เปนงานที่ตองใชทักษะความสามารถของผูที่ทําหนาที่ชางภาพโดย

จะตองทําความเขาใจกับหลักการการทํางานของกลองวีดิทัศน กลไก คําสั่งในการใชงานตางๆ  

เพื่อใหสามารถใชงานที่ถูกตอง และเหมาะสมกับเหตุการณ ซึ่งจะทําใหไดภาพวีดิทัศนที่มีความ

สมบูรณ ตลอดจนสื่อความหมายไดตรงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมถึงการใชงานกลองใน

รูปแบบตาง ๆ รวมกับอุปกรณเสริม และการดูแลรักษากลองวีดิทัศนใหสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ันสื่อบันทึกขอมูลภาพเคลื่อนไหวมีมากมายหลากหลายชนิด โดยจะตองใชให

เหมาะสมกับชนิดของกลองวีดิทัศน เขาใจหลักการทํางาน และการเก็บรักษาสื่อบันทึกขอมูลชนิด

ตาง ๆ อยางถูกตอง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะชวยใหขอมูลที่สําคัญมีคุณภาพ ไมสูญหาย 
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 3 

คําสั่ง จงดูภาพขางลางแลวตอบคําถามในขอท่ี 1-5 

 

1. หมายเลข 1 มีหนาที่อะไร 

 ก. ปุมปรับเพิ่มแสงใหกับฉากหลัง 

 ข. ปุมปรับลดแสงใหกับฉากหลัง 

ค. ปุมปรับเพิ่มแสงใหกับวัตถุในสภาพแสงนอย 

ง. ปุมปรับลดแสงใหกับวัตถุในสภาพแสงนอย 

2. หมายเลขใดที่เปรียบเสมือนเปนดวงตาของมนุษย 

 ก.  หมายเลข 7    ข.  หมายเลข 8 

 ค.  หมายเลข 9    ง.  หมายเลข 10 

3. ขั้นตอนการเตรียมการกอนการบันทึกภาพ ควรกระทํากบัหมายเลขใดเปนอันดับแรก 

 ก.  หมายเลข 7    ข.  หมายเลข 8 

 ค.  หมายเลข 9    ง.  หมายเลข 10 

4. หมายเลข 2 ใชสําหรับทําอะไร 

 ก.  บันทึกภาพระยะใกล   ข.  บันทึกภาพน่ิง 

 ค.  บันทึกภาพระยะไกล   ง.  บันทึกภาพที่หยุดน่ิง 

5. หมายเลข 9 คืออะไร 

 ก. กระจกสะทอนภาพ   ข. ไมโครโฟน 

 ค. ตัวรับสัญญาณควบคุมระยะไกล ง. ตัวรับรังสีความรอนจากวัตถุ 
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6. ภาพน้ีกําลังทําอะไร 

 

 ก. ใสแบตเตอร่ี    ข. ถอดแบตเตอร่ี 

 ค. เอาเทปบันทกึภาพเขา   ง. เอาเทปบันทกึภาพออก 

7.  หากนักเรียนตองการนํามวนเทปออกจากตัวกลอง ตองใชปุมใด 

 ก. Record    ข. Eject 

 ค. Focus    ง. Reset 

8. ถาจะตองการบันทึกภาพจะตองกดปุมสัญลักษณสีใด 

 ก. สีขาว     ข. สีดํา 

 ค. สีเขียว    ง. สีแดง 

9. แบตเตอร่ีที่ใชกับกลองวีดิทัศนเปนแบบใด 

 ก. ชนิดเดียวกับถานไฟฉาย  ข. แบบลิเธียม 

 ค. แบบใชแลวทิ้ง   ง. แบบอัลคาลาย 

10. หากกดที่สัญลักษณ T จะไดภาพลักษณะใด 

 

 ก. ไดภาพเคลื่อนที่ออกจากตัวกลอง ข. ไดภาพเคลื่อนเขาหาตัวกลอง 

 ค. ไดภาพเคลื่อนไปทางซาย  ง. ไดภาพเคลื่อนไปทางขวา 
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11. การติดต้ังลักษณะใดที่เปนอิสระมากที่สุด 

 ก. ติดต้ังโดยใชมือถือ หรือแบกกลองอยูบนไหล 

 ข. ติดต้ังบนขาแบบไมมีลอ 

 ค. ติดต้ังบนขาแบบมีลอ 

 ง. ติดต้ังบนเครน 

12. ขอใด ไมใช หลักการติดต้ังกลองวีดิทัศน 

 ก. การใชมือถือ    ข. การต้ังบนสามขา 

 ค. การต้ังบนเครนขนาดใหญ  ง. การต้ังบนรถยนต 

13. สัญลักษณใดใชสําหรับถายภาพบุคคลมีความโดดเดนขึน้ ฉากหลังจากเบลอ 

 ก.     ข.  

 ค.     ง.  

14. สัญลักษณใดใชสําหรับรักษาสภาพของแสง และบรรยากาศยามเชา และยามเย็น 

 ก.     ข.  

 ค.     ง.  

15. ขอใดกลาวเกี่ยวกับการดูแลรักษากลองวีดิทัศนไดอยางถูกตอง 

 ก. การถายภาพยอนแสง เปนการหันกลองเขาดวงอาทิตยโดยตรง 
 ข. เมื่อกลองตกนํ้าควรปด และเปดกลองทันที เพื่อตรวจสอบวาใชงานไดหรือไม 
 ค. ถายภาพใหสะดวกควรจับทีช่องมองภาพ 

 ง. ควรเก็บกลองวีดิทัศนไวตูที่มีอากาศไหลผาน 
16. หากมีสัญลักษณ “DEW” หมายถึงขอใด 

 ก. เทปหมดมวนตองเปลี่ยนมวนใหมทันที    

ข. กําลังอยูในชวงบันทึกภาพ 

 ค. อุณหภูมิภายในกลองมีการเปลี่ยนอยางฉับพลัน    

ง. เสนเทปชํารุด หรือเสนเทปติดในกลองวีดิทัศน 
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คําชี้แจง  ใชภาพตอไปน้ีตอบคําถามขอที่ 17-19 

 ก.  

 ข.  

 ค.  

 ง.  

17. ชองใสเทปกําลงัถูกดันออก หมายถึงขอใด 

18. นําเทปใสลงในชองเทป หมายถึงขอใด 

19. ดันเบา ๆ ใหชองเทปปด หมายถึงขอใด 

20. จากรูป เปนสื่อบันทึกเทปวีดิทัศนชนิดใด 

 

 ก. VHS     ข. mini DV 

 ค. Beta Cam    ง. Hi-8 
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21. ขอใด ไมใช วิธีการดูแลรักษาสื่อบันทึกวีดิทัศนที่ถูกตอง 

 ก. ควรเก็บไวในที่ที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา 25 องศาเทาน้ัน 

 ข. ควรเก็บใหไกลกบัสนามแมเหล็ก เพราะจะมีอันตรายกับขอมูล 

 ค. ควรลบขอมูลทันที หลังจากเอาขอมูลออกเรียบรอยแลว 

 ง. ควรเก็บไวในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธตํ่ากวา รอยละ 20 

22. หากนักเรียนไดรับมอบหมายใหเขาไปบันทึกภาพวีดิทัศนการประชุมวันครูโลก ควรติดต้ัง

กลองแบบใดดีที่สุด 

 ก. การใชมือถือ    ข. การต้ังบนขาต้ังสามขา 

 ค. การต้ังบนขาต้ังขาเด่ียว   ง. การต้ังบนเครน 

23. ในการถายภาพวีดิทัศนกลางแดดจัด ภาพที่ไดจะมีสีอมฟาเคลือบบนภาพ นักเรียนควรจะตอง

แกไขอยางไร 

 ก. ใชฟลเตอร PL   ข. ใชฟลเตอร ND 

 ค. ใชฟลเตอร UV   ง. ใชฟลเตอร CU 
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เฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 3 

 

 

1. ค   2. ก   3. ข   4. ข 

5. ค   6. ค   7. ข   8. ง 

9. ข   10. ข   11. ก   12. ง 

13. ค   14. ข   15. ง   16. ค 

17. ก   18. ค   19. ง   20. ข 

21. ง   22. ข   23. ค 
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน 

กิจกรรมท่ี 1 

 1.  ผูสอนจัดครุภัณฑกลองวีดิทัศนใหกลุมของผูเรียนไดศึกษาเรียนรูการใชงานกลอง       

วีดิทัศน โดยกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แลวถายทอด และสื่อความหมาย

ลงบนภาพวีดิทัศน 

  1.1  ผูเรียนประชุม ระดมสมองกลุม เพื่อกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 

  1.2  นําเสนอสรุปแนวคิดที่ไดจากการระดมสมอง 

2.  ปฏิบัติงานถายภาพตามแนวคิดของกลุม 

3.  จัดทําขอมูลการนําเสนอ โดยการเรียบเรียงลําดับเหตุการณ 

4.  จับสลากเพื่อการนําเสนอ และนําเสนองานผานโปรเจคเตอร โดยบรรยายประกอบดวย

ตัวแทนกลุม และรวมกันทํางานในการนําเสนอ 

 5.  บันทึก และประมวลความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน โดยพิมพเปนเอกสารในรูปแบบของ

รายงาน 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม 

ชื่อกลุม  .............................................................................................. 

ชื่อผูเรียน 1.  ................................................................................ 

 2.  ................................................................................ 

 3.  ................................................................................ 

 4.  ................................................................................ 

กลุม / ชั้น  ........................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

นํ้าหนัก 
ดี ( 3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. ทีมงาน มีหัวหนา เลขานุการ 

ผูรวมงาน ผูนําเสนอ

ผลงาน 

ขาดองคประกอบ 1 อยาง ขาดองคประกอบ 2 

อยาง 

 

2. หนาที่/ความ

รับผิดชอบ 

กําหนดหนาที่และความ

รับผิดชอบใหทุกคน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

มากกวา 2 คน 

 

3. ขั้นตอนการทํางาน มีการปฏิบัตงิานครบทุก

ขั้นตอนการทํางานอยาง

ชัดเจน 

ขาด 1 ขัน้ตอน และไม

ชัดเจน 

ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน 

และไมชัดเจน 

 

4. การนําเสนอ นําเสนอไดอยางนาสนใจ 

เรียงตามลําดับขั้นตอน 

พูดไดนาติดตาม และใช

ส่ือไดอยางเหมาะสม 

นําเสนอไดด ีเสนอ

ตามลําดับ ขาดการพูด 

ผูฟงใหติดตาม ส่ือ

ประกอบการนําเสนอนอย 

ขั้นตอนการนําเสนอไม

นาสนใจ   ไมชักชวน  

ใหติดตามฟง  ส่ือไม

เหมาะสมตอการ

นําเสนอ 

 

5. เวลา เสร็จกอนกําหนด งานมี

คุณภาพ 

เสร็จตามกําหนด  งานไม

มีคุณภาพ 

เสร็จไมทันตามกําหนด 

และงานไมมีคุณภาพ 

 

6. ความรวมมือ ทุกคนมีสวนรวม และให

ความรวมมืออยางเต็มที ่

มีผูไมใหความรวมมือ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูไมใหความรวมมือ

มากกวา 2 คน 

 

รวมคะแนน  

เกณฑระดับคะแนน  13 – 18 = ดี  7 – 12  = พอใช  1 – 6 = ปรับปรุง 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 
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หนวยการเรียนที่ 3 

แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน 

ชื่อกลุม  .......................................................................................................................................... 

ชื่อผูเรียน  ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น  ........................... 

วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช................. 

ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................ 

ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. การใหความ

รวมมือ 

1. มีการอาสา รับ

ปฏิบตัิงานทุกครั้ง 

2. มีความกลาแสดงความ

คิดเห็น 

3. มีความกระตือรือรน

รวมกิจกรรม 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกา

อยางเต็มใจและจริงจัง 

1. อาสา รับปฏิบัติงานใน

บางครั้ง 

2.กลาแสดงความคิดเห็น

เม่ือถูกเรียก 

3. เฉ่ือยชาในบางครั้ง 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกาเม่ือ

ถูกบังคบั 

1. ไมกลาแสดงออก 

2.ปฏเิสธการอาสาทุกกรณี 

3. ไมปฏิบัตติามกฎกติกา

ฝาฝนบอยครั้ง 

4.ไมยอมใหความรวมมือ 

 

2. การทาํงาน

อยางมีระบบ 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน

ถูกตอง 

2. มีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่วางแผนงาน 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานแตไมถูกตอง

ตามขั้นตอน 

2. มีการลัดขั้นตอน       

บางขั้นตอนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

1. ไมมีการวางแผนการ

ดําเนินงาน 

2. ทําตามเพ่ือนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

 

3. วัสดุ-อุปกรณ 

และสถานที ่

1. มีการระมัดระวังดูแล

รักษาตลอดระยะเวลา    

ใชงาน 

2. มีการดูแลรักษาทําความ

สะอาดหลังการใชงาน 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัตงิานอยาง

ครบถวน 

4. มีการเก็บดูแลผลงาน 

1. มีการดูแลรักษาความ

สะอาด ตามคําบอกเทานัน้ 

2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน

การปฏิบัตงิานบาง 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัติแตไมครบถวน 

4. มีการเก็บผลงานแตขาด

การดูแล 

1. ไมระมัดระวังในการ 

ใชงาน 

2. ไมรักษาความสะอาด

อุปกรณ และสถานที่

ปฏิบตัิงาน 

3. ไมมีการเตรียมวัสดุ

อุปกรณ 

4. ไมเก็บรักษาผลงาน 

 



 

 

132 

ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

4. คุณคาของวิชา

เรียน 

1. เรียนอยางมีความสุข 

สนุกสนานในการเรียน 

2. ตระหนักและเหน็คุณคา 

ของวิชาเรียน 

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง 

2. ไมตระหนักและเห็น

คุณคา ของวิชาเรียน แต

ไมตอตาน 

1. ตอตานในทุกกรณี 

2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม

ใด ๆ 

3. หนีเรียน 

 

รวมคะแนน  

 

เกณฑระดับคะแนน  9 – 12 = ดี  5 – 8 = ปานกลาง  1 – 4 = ปรับปรุง 

 

 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 

 

 



หนวยการเรียนที่  4 

การสื่อความหมายดวยภาพวีดิทัศน 

สาระสําคัญ  

การสื่อความหมายของภาพวีดิทัศนเกิดจากการนําเอาภาพน่ิงแตละเฟรมที่มีลักษณะ

ตอเน่ืองกันมาตอกันในรูปของช็อท ฉาก และตอน ทําใหเกิดเร่ืองราวตาง ๆ ขึ้น โดยมีการกําหนด

ขนาดของภาพพื้นฐาน 3 ระยะ คือ ระยะไกล (Long Shot) ระยะปานกลาง (Medium Shot) และ

ระยะใกล  (Close Up) ลักษณ ะของภาพ วัน  ช็อท (One Shot, 1 – SHOT) ทู  ช็อท  (Two Shot,              

2 – SHOT) ทรี ช็อท (Three Shot, 3 – SHOT) กรุฟ ช็อท (Group Shot, GS) และโอเวอร โซลเดอร 

ช็อท (Over Shoulder Shot, OSS) รวมถึงการใชมุมกลองระดับสายตา มุมสูง และมุมตํ่า ตลอดจน 

การเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจะชวยใหภาพวีดิทัศนสามารถสื่อความหมายได

ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

เน้ือหา 

1. ความรูพื้นฐานการสือ่ความหมายดวยภาพ 

2. ขนาดของภาพ 

3. ลักษณะของภาพ 

4. มุมกลอง 

5. การเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  อธิบายความหมายของคําศัพทและลักษณะภาพที่ใชถายภาพวีดิทัศนได 

2.  เลือกใชขนาดของภาพไดอยางเหมาะสม 

3.  เลือกใชมุมกลองในการถายทําไดถูกวิธี 

4. สามารถเคลื่อนที่กลองไดถูกลักษณะ ถูกวิธ ี

5. เลือกวิธีการเคลื่อนที่กลองไดเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
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“ภาพหน่ึงภาพมีความหมายมากกวาคําพูดนับพันคํา” จากขอความน้ีเปนสิ่งที่ยืนยันวาภาษา

ภาพน้ันเปนภาษาที่ไมตองการคําอธิบายใด ๆ เพราะมีความหมายที่สมบูรณในตัวมันเอง ดังน้ัน

ภาษาภาพจึงเปนการสื่อความหมายดวยภาพ ซึ่งอาจจะเปนภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหวก็ได โดยใน

ที่น้ีเราจะกลาวเฉพาะภาพเคลื่อนไหวที่ถายทอดโดยสื่อประเภทภาพยนตร หรือสื่อโทรทัศนหรือ

สื่อคอมพิวเตอรเทาน้ัน  การนําเสนอความหมายโดยถายทอดผานภาพเคลื่อนไหวน้ัน เปนสิ่งที่ทํา

ไดงาย ไมซับซอน เพียงแตผูผลิต หรือผูที่ เกี่ยวของกับการผลิต จะตองมีความรูพื้นฐานดาน

ศิลปกรรม และมีความเขาใจดานการถายทําภาพเคลื่อนไหว เพื่อใหการถายทอดความหมายทั้งใน

ลักษณะรูปธรรม และนามธรรมไปสูกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ความรูพื้นฐานการสื่อความหมายดวยภาพ  

 ภาพเคลื่อนไหวทุกภาพที่ปรากฏบนจอของเคร่ืองรับโทรทัศนน้ัน เกิดจากภาพน่ิงหลาย ๆ 

ภาพที่มีลักษณะใกลเคียงกันรอยเรียงอยางตอเน่ืองผานสายตาของมนุษย ซึ่งจะอยูที่อัตราความเร็วที่ 

25 ภาพน่ิง ตอ 1 วินาที สําหรับสาเหตุที่มนุษยมองเห็นภาพน่ิงมีลักษณะเคลื่อนไหวได เน่ืองจาก

ปรากฏการณการจําภาพติดตา (Persistence of Vision) โดยธรรมชาติของสายตามนุษยในการมอง

ภาพใดภาพหน่ึงแลว หากภาพน้ันหายไป สายตามนุษยจะยังคงรักษาภาพไวที่ เรตินาเปนชวง

ระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1/15 วินาที (J-P Mascarella,AssassinDrake.com, สืบคนเมื่อวันที่  17 

พฤศจิกายน 2554, จาก http://assassindrake.com) เมื่อนําภาพน่ิงที่มีลักษณะใกลเคียงกันมาเรียง

ตอเน่ือง และเคลื่อนที่ดวยความเร็วที่สูง จะทําใหเรามองภาพน่ิงตาง ๆ เปนภาพเคลื่อนไหวทันที  

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงภาพ1หลักการการเกิดภาพเคลื่อนไหว1 
ท่ีมา  :  ศรากร  บุญปถัมภ 

 เฟรม (Frame) คือ หนวยการนับของภาพ ดังน้ันภาพน่ิง 1 ภาพ น่ันหมายถึงภาพ 1 เฟรม 

เมื่อนําเฟรม หลาย ๆ เฟรมมาตอกัน จะเกิดชวงความยาวของภาพขึ้น ซึ่งเปนที่มาของคําวา 1) ช็อท 

(SHOT) 2) ฉาก (SCENES) และ 3) ตอน (SEQUENCES) 

 1.1 ช็อท (SHOT) มาจากคําวา “Shoot” หมายถึง การยิง แตในภาษาภาพหมายถึง ลักษณะ

ภาพตอเน่ืองที่เกิดจากการเร่ิม (Start) บันทึก หรือกดปุม Rec จนถึงหยุด (Stop) การบันทึก โดยการ

กดปุม Rec อีกคร้ัง ภาพที่ไดจากการบันทึกน้ีคือ หน่ึงช็อท ในแตละช็อทที่บันทึกไว มักจะไมมี

http://assassindrake.com/tt.php
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ความหมายในตัวเองที่สามารถจะสื่อความไดทันที ความหมายของช็อทจะเกิดขึ้นเมื่อตองมี

ความสัมพันธกับช็อทที่มากอน และชอ็ททีจ่ะตามมาดวย  ขอแนะนําในการบันทึกภาพแตละ 1 ช็อท

น้ัน ไมไดกําหนดเวลาแนนอนขึ้นอยูกับ  ความเหมาะสมของเน้ือหา ขนาดของภาพ และ

กลุมเปาหมายเปนสําคญั โดยทั่วไปแลวจะยึด แนวกลาง ๆ เพื่อปฏิบัติ ดังน้ี 

 1.1.1 ไมแชภาพนานเกินไปจนดูนาเบื่อ และ ไมควรเปลี่ยนภาพเร็วจนผูดูตามไมทัน 

ช็อทที่ยาวที่สุด ไมควรเกิน 15 วินาที 

 1.1.2 เมื่อเปลี่ยนช็อท รายละเอียดของเหตุการณตองดูตอเน่ือง ช็อทที่มีรายละเอียด

มาก ๆ ควรใหเวลาผูดูไดเห็นรายละเอียดประมาณ 10 วินาที 

 1.1.3 ควรบันทึกภาพเผื่อสําหรับการตัดตอ เพื่อปองกันเหตุการณในภาพขาดตอน 

 1.2 ฉาก (SCENES) การนําช็อทหลาย ๆ ช็อท ที่ถายทําในสถานที่เดียวกันหรือสวนที่มี

เน้ือหาตอเน่ืองมารวมกัน ภาพที่ เห็นในฉากหน่ึง ๆ จะประกอบไปดวยสถานที่  เวลา และ

สถานการณ 

 
 ช็อทท่ี 1 ช็อทท่ี 2 ช็อทท่ี 3 

ภาพท่ี 4.2 แสดงภาพ 3 ช็อท ใน 1 ฉาก 

ท่ีมา  :  ภาพยนตร เร่ือง ศึกซุปเปอรฮีโรพันธุมหากาฬ (Watchmen) 

 

 ในการถายทํารายการวีดิทัศน ชางภาพจะตองพึงระวังในเร่ืองขอจํากัดของเวลา ขนาดภาพ 

และสีแสงที่ไมสัมพันธกัน ซึ่งอาจจะทําใหไดภาพในแตละฉากไมสัมพันธ และตอเน่ืองกัน ดังน้ัน

ชางภาพตองใชเทคนิคการถายทํา และเทคนิคตาง ๆ เชื่อมช็อท เพื่อรักษาความตอเน่ืองของเน้ือหา

ใหดําเนินไปอยางเรียบ ไรรองรอยของการตัดและตอ การรวบรัดเน้ือหาจากบทจะทําใหเปนฉากที่

สมบูรณในที่สุด 
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ตัวอยาง หน่ึงฉากในบทละครเร่ือง “บางรักซอย 9” 

สถานที ่

- ในหองรับแขกประกอบดวย ชุดรับแขก โทรศัพท โทรทัศน ฯลฯ ตามฐานะ  

ตัวละคร 

- ชัดเจน กางเกงยีนส เสื้อเชิ้ตแขนสั้น ลายตาราง ขาวสูง วัยประมาณ 30- 35 ป 

- แปง กางเกงยีนส ขายาว เสื้อยืดขาวลายทางดํา  รูปรางขาว อวบ วัย 25-30 ป 

- แพรว ชุดกระโปรงทํางาน (สํานักงาน) สีสม รูปรางสูงโปรงสวย วัย 20-25 ป 

อุปกรณประกอบ 

- แฟมเซ็นเอกสาร 

- ตุมหูเพชร 

ชวงเวลา 

เวลาเย็น ประมาณ 17.00 น. - 19.00 น. เปนเวลาเลิกงาน 
 

 
 ช็อทท่ี 1 ช็อทท่ี 2 ช็อทท่ี 3 

ภาพท่ี 4.3 แสดงฉาก 1 ฉากในเร่ืองบางรักซอย 9 

ท่ีมา : ละครเร่ือง “บางรักซอย 9” จากสถานีวิทยุโทรทัศน Modernine TV 

 1.3 ตอน (SEQUENCES) เปนการนําหลาย ๆฉากที่เปนแนวเดียวกันมารวมใหเปนเร่ืองราว

ที่สามารถสรุปไดในขั้นสุดทาย ถาเปรียบกับการเขียนหนังสือ หน่ึงตอนในรายการโทรทัศน ก็คือ

หน่ึงบทของหนังสือ และเมื่อนําตอนแตละตอนมารวมกันก็จะเปนหนังสือหน่ึงเลม 

หน่ึงตอน จะไมจํากัดจํานวนฉาก ขึ้นอยูกับเน้ือหาและเวลาในการนําเสนอเปนสําคัญ ใน

หน่ึงเน้ือหาที่ถูกกําหนดวาควรเปน 1 ตอน เมื่อมีระยะเวลาเขามาเปนตัวบังคับ ผูผลิตจะตองหาทาง

ที่จะบีบ ตัด หรือ ขยาย เน้ือหาสวนอ่ืนใดก็ได เพื่อใหพอดีกับเวลาดวย 
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 ฉากท่ี 1 หองรับแขก ฉากท่ี 2 หองครัว ฉากท่ี 3 ประตูหนาบาน 

ภาพท่ี 4.4 แสดงตอน 1 ตอน ซึ่งประกอบดวย 3 ฉาก 

ท่ีมา : ละครเร่ือง “บางรักซอย 9” จากสถานีวิทยุโทรทัศน Modernine TV 

2. ขนาดของภาพ 

 ขนาดของภาพ (Picture size) การนําช็อทหลาย ๆ ช็อท มาเรียงตอกันเปนเร่ืองราว ก็จะทํา

ใหมีขนาดและลักษณะของภาพที่แตกตางกัน จะทําใหเกิดการสื่อความหมายที่แตกตางกัน การที่ใช

ภาพที่มีความหลากหลายของขนาด และลักษณะ จะเปนการชวยปองกันไมใหผูดูเกิดความเบื่อ

หนาย ซ้ําซาก จําเจ  ซึ่งประกอบดวย 

 2.1 Long Shot (LS) อานวา ลอง ช็อท เปนภาพระยะไกล  มองเห็นสิ่งตางๆ ไดกวาง เชน 

ภาพวิวทิวทัศน ถนนหนทาง โดยทั่วไปจะใชเปนภาพเปดฉาก ทั้งน้ีเน่ืองจากภาพในระยะไกลจะมี

มุมรับภาพกวาง ทําใหสามารถใชภาพเลาเร่ือง และใหรายละเอียดความสัมพันธตาง ๆ ในฉากได

ทั้งหมด ผูดูจะรูวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไร กลองถายจะอยูน่ิง ๆ เพื่อใหผูชมทํา

ความเขาใจกับเน้ือหาสาระที่เกิดขึ้นในฉากอยางชัดเจนกอนที่จะเปลี่ยนฉากไปเปนภาพในขนาด 

หรือลักษณะอ่ืน ๆ ตอไป 

 

ภาพท่ี 4.5 แสดงภาพขนาด Long Shot (LS) 

ท่ีมา : ศรากร  บุญปถัมภ 
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 2.2 Medium Shot (MS) อานวา มีเดียม ช็อท เปนภาพระยะปานกลาง เปนภาพที่ใชในการ

เชื่อมโยงภาพระยะไกล และระยะใกลเขาดวยกัน จุดประสงคเพื่อตัดฉากหลัง และรายละเอียดอ่ืน ๆ 

ที่ไมจําเปนออกไป ทําใหผูชมเขาใจ และทราบรายละเอียดตาง ๆ ในฉากน้ันมากยิ่งขึ้น 

 

ภาพท่ี 4.6  แสดงภาพขนาด Medium Shot (MS) 

ท่ีมา : ศรากร  บุญปถัมภ 
 

 2.3 Close Up (CU) อานวา โคลส อัพ เปนภาพระยะใกล มีจุดประสงคเพื่อเนนสิ่งที่จะถาย

ใหผูชมเห็นรายละเอียดอยางชัดเจน เพื่อรับรู หรือเขาใจอารมณของผูแสดงอยางเดนชัด เชน สีหนา 

แววตา เปนตน และเห็นรายละเอียดของรูปราง สัดสวน สีสันชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ันยังใช 

เพื่อตัดสิ่งที่ไมตองการออก และ ขยายใหเห็นรายละเอียดเฉพาะสวนใหมคีวามชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

ภาพท่ี 4.7  แสดงภาพขนาด Close Up (CU) 

ท่ีมา : ศรากร  บุญปถัมภ 
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 ขนาดภาพที่กลาวไปเปนการนําเสนอภาพในลักษณะสถานการณทั่วไป แตหากเปนการ

ถายภาพบุคคล หรือเหตุการณที่มีบุคคลเขาไปมีสวนรวมดวย ก็จะมีขอบเขตของภาพที่มีรายละเอียด

มากยิ่งขึ้น ซึ่งการกําหนดขนาดของภาพน้ัน จะใชการเปรียบเทียบกับขนาดสัดสวนมาตรฐานของ

บุคคล ไดดังน้ี 

ภาพท่ี 4.8 แสดงขนาดตาง ๆ ของภาพโดยใชบุคคลเปนเกณฑ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงรายละเอียดของลกัษณะภาพในขนาดตาง ๆ 

ลักษณะภาพ ชื่อเรียก คําอธิบายภาพ 

 

เอ็กซทรีม โคลส อัพ 

(Extreme Close Up : 

ECU) 

เปนภาพระยะใกลที่สุด 

เพื่อเนนรายละเอียด

สวนหน่ึงสวนใด

โดยเฉพาะ 

 

 
 

บิ๊ก โคลส อัพ 

(Big Close Up : BCU) 

เปนภาพถายเฉพาะ

ใบหนา 

 โคลส อัพ 

(Close Up : CU) 

เปนภาพระยะใกล ถา

เปนภาพบุคคลจะ

กําหนดจากศีรษะถึง

ไหล 

 

 

 

 
 

มีเดียม โคลส อัพ 

(Medium Close Up : 

MCU) 

เปนภาพ 

ใกลปานกลาง ตัดสวน

ต้ังแตกระเปาเสื้อขึ้น

ไปจนถึงศีรษะ 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)  แสดงรายละเอียดของลักษณะภาพในขนาดตาง ๆ 

ลักษณะภาพ ชื่อเรียก คําอธิบายภาพ 

 

 

 

มีเดียม ช็อท 

(Medium Shot : MS) 

เปนภาพปกติทั่วไป คือ

ตัดสวนต้ังแตเอวถึง

ศีรษะ 

 

 
 

มีเดียม ลอง ช็อท 

(Medium Long Shot : 

MLS) 

 

เปนภาพระยะไกลปาน

กลาง ที่กําหนดใหเห็น

ภาพของบคุคลต้ังแต

ศีรษะถึงเทา แตฉาก

หลังและฉากดานขาง

จะถูกบีบใหแคบลงจน

ไมเห็น บางคร้ังเรียกวา 

Full Shot 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) แสดงรายละเอียดของลักษณะภาพในขนาดตาง ๆ 

ลักษณะภาพ ชื่อเรียก คําอธิบายภาพ 

 

 

ลอง ช็อท 

(Long Shot : LS) 

ภาพระยะไกลที่

กําหนดใหเห็นภาพ

บุคคลเต็มตัวต้ังแตเทา

ถึงศีรษะ และเห็นฉาก

ดานขาง และดานหลัง

มากยิ่งขึ้น 

 

 
 

เอ็กซทรีม ลอง ช็อท 

(Extreme Long Shot : 

ELS) 

เปนขนาดภาพทีเ่ห็น

ภาพบุคคลทุกสัดสวน

ต้ังแตเทาถึงศีรษะ 

และยังมองเห็นฉากที่

อยูดานขาง และฉาก

หลังทั้งหมด 

 

ท่ีมา : ภาพท้ังหมดจาก ศรากร  บุญปถัมภ 
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3. ลักษณะของภาพ  

 ลักษณะของภาพเปนภาพที่เจตนาจะใหเกิดขึ้นตามบท  โดยการกําหนดจํานวนวัตถุ หรือ

บุคคลที่แสดงตองระบุชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของลักษณะภาพในรูปแบบตาง ๆ  

ลักษณะภาพ คําอธิบาย 

 

วัน ช็อท (One Shot, 1 - SHOT) หมายถึง 

การบนัทึกภาพบุคคล เพียงบุคคลเดียว 

 

ทู ช็อท (Two Shot, 2 - SHOT) หมายถึง 

การบนัทึกภาพบุคคลสองคน ในภาพ

เดียวกัน 

 

ทรี ช็อท (Three Shot, 3–SHOT) หมายถึง 

การบนัทึกภาพบุคคลสามคน ในภาพ

เดียวกัน 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) แสดงรายละเอียดของลักษณะภาพในรูปแบบตาง  

ลักษณะภาพ คําอธิบาย 

 

กรุป ช็อท (Group Shot, GS) หมายถึงการ

บันทึกภาพบุคคลทั้งกลุมไมจํากัดจํานวน

คน ชางภาพตองพยายามหาขนาดภาพ มุม

ภาพ ที่ เก็บบุคคลทั้งกลุมใหอยูในภาพ

เดียวกันใหหมด 

 

 
 

โอเวอร โซลเดอร ช็อท (Over Shoulder 

Shot, OSS) หมายถึง การบันทึกภาพขาม

ไหลบุคคลที่อยูดานหนา(บุคคลเปนฉาก

หนา) ผานไปยังวัตถุหลักภาพลักษณะจะ

ใหความรูสึกเสมือนผูดูไดรวมกิจกรรมใน

ขณะน้ันดวย 

ท่ีมา : ภาพท้ังหมดท่ีนํามาใชเปนสวนหน่ึงของในภาพยนตร เร่ือง ศึกซุปเปอรฮีโรพันธุมหากาฬ          

           (Watchmen) 
 

4. มุมกลอง 

 มุมกลอง คือ การต้ังกลองบันทึกภาพวัตถุ โดยใหระดับและตําแหนงตางกัน เชน ระดับสูง

กวาสายตา ระดับสายตา และระดับตํ่ากวาสายตา การวางมุมกลองที่ถูกตอง เหมาะสม นอกจากจะ

ชวยเนนวัตถุใหเดนขึ้นแลว ยังเสริมภาพใหดูมีบรรยากาศ มีความสมจริง ดึงดูดอารมณผูดูใหมีความ

สนใจกับภาพที่นําเสนอน้ันอยางตอเน่ืองดวย 

 4.1 มุมระดับสายตา (Eye Level Shot) มุมภาพที่ไดจากการต้ังกลองวีดิทัศน ในระดับการ

มองตามปกติของบุคคลทั่วไป โดยมีเกณฑการวัดอยูที่ระดับอกสําหรับภาพบุคคล หรือระดับ
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เดียวกับผูแสดง ใชถายการสนทนาระหวางบุคคลที่มีฐานะเทาเทียมกัน สื่อความหมายถึงความ   

เรียบงาย คุนเคย และเปนกันเอง 

 
 

ภาพท่ี 4.9 แสดงภาพถายในมุมระดับสายตา 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 4.2 มุมตํ่า (Low Angle หรือ Ant Eye View) เปนมุมภาพที่ไดจากการต้ังกลองในตําแหนง 

ตํ่ากวาวัตถุ แลวเงยหนากลองไปยังวัตถุน้ัน ผลของภาพจะทําใหผูดูมีความรูสึกเสมือนวัตถุน้ัน

แข็งแรง มีพลังที่ยิ่งใหญ มีความสงางาม มักใชกับภาพโบราณสถาน ตึกสูง ๆ หรือใชแทนสายตา 

และความรูสึกของผูที่มีฐานะตํ่ากวา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10 แสดงภาพถายในระดับมุมต่ํา 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 4.3 มุมสูง (High Angle หรือ Bird Eye View) เปนมุมภาพที่ไดจากการต้ังกลองบันทึกภาพ

เหนือวัตถุ ในมุมที่เกินกวาระดับสายตาคนแลวกดกลองใหกมไปยังวัตถุน้ัน ผลของภาพที่ไดจาก

การบันทึกภาพมุมสูง จะใหภาพที่ใหความรูสึกที่สื่อไดหลายความหมายขึ้นอยูกับเหตุการณในเร่ือง

ที่กําลังเสนออยูน้ันเปนสําคัญ เชน ความไมมั่นใจ วาเหว ความตํ่าตอย เปนตน 

 
ภาพท่ี 4.11 แสดงภาพถายระดับมุมสูง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 4.4 มุมคนดู หรือมุมของผูชม (Objective View) เปนมุมมองที่ผูชมเปนผูสังเกตการณ ไมได

มีสวนรวมในเหตุการณน้ัน ในการบันทึกภาพมุมมองน้ีผูแสดงจะตองพูดคุยกันเอง โดยไมหันมาดู

กลอง สวนใหญจะใชในรายการละคร หรือภาพยนตร 

 
ภาพท่ี 4.12 แสดภาพมมุคนดู หรือมุมของผูชม 

ท่ีมา  :  ภาพยนตร เร่ือง ศึกซุปเปอรฮีโรพันธุมหากาฬ (Watchmen) 



 147 

 4.5 มุมแทนความรูสึกของผูชม (Subjective View) เปนมุมมองจากการที่ชางภาพถือ หรือ

ห้ิวกลองวีดิทัศนดวยมือ โดยใชแทนสายตาของผูแสดงกําลังทํากิจกรรมน้ัน ๆ มีวัตถปุระสงคเพื่อ

ตองการใหผูชมเขามาเปรียบเสมือนหน่ึงมีสวนรวมในเหตุการณน้ัน ๆ ดวย ภาพอาจจะพรามัว สั่น 

เปนบางคร้ัง ไมเนนความคมชัดของภาพ 

 

ภาพท่ี 4.13 แสดงภาพแทนความรูสึกของผูชม 

ท่ีมา  :  ภาพยนตรโฆษณาขนม ย่ีหอ เลย  (สงครามโตะจีน:GTH) 

 4.6 มุมผานไหล (Over Shoulder Shot) เปนมุมมองถายภาพในแนวเฉียงผานไหลของ          

ผูสนทนา ใหเห็นเฉพาะใบหนาของผูที่กําลังพูด หรือผูที่กําลังน่ังฟงอยูก็ได วิธีการน้ีเปนการเปลี่ยน

มุมมองของผูชม 

 
ภาพท่ี 4.14 แสดงภาพผานไหล 

ท่ีมา  : ภาพยนตร เร่ือง ศึกซุปเปอรฮีโรพันธุมหากาฬ (Watchmen) 
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 4.7 มุมผสมระหวางมุมผูชม และมุมแทนความรูสึกของผูชม (Point of View) มุมมอง

ลักษณะน้ีเปนมุมที่ผูดําเนินรายการจะพูดคุยกับผูชม และคุยกับวิทยากร หรือผูที่กําลังสนทนา 

บางคร้ังอาจจะสลับกันไป-มา สวนใหญใชในรายการสนทนา และรายการสาธิต ซึ่งจะเปนการให

ผูชมเกิดความรูสึกวามีสวนรวมในการรายการน้ันดวย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15 แสดงภาพมุมผสมระหวางมุมผูชม และมุมแทนความรูสึกของผูชม 

ท่ีมา  :  รายการกบนอกกะลา จากสถานีวิทยุโทรทัศน Modernine TV 

 

5. การเคลื่อนท่ีของกลองวีดิทัศน 

 ความเคลื่อนไหวในลักษณะที่เปนการแสดง โดยมีบุคคลเปนผูแสดงลีลา ทาทางตามบท

กําหนด โดยมีชางภาพใชกลองแทนสายตามนุษยเฝามองเหตุการณที่เกิดขึ้น บันทึกและนําภาพ

เร่ืองราวน้ันมาถายทอดใหผูที่ไมอยูในเหตุการณไดรับรู การเฝาดูของกลองคงจะตองพยายามจับ

ภาพทุกมุมมองของการเคลื่อนไหวของผูแสดง เพราะถาใช กลองจับน่ิงอยูเพียงตําแหนงเดียวแลว

จะทําใหภาพน่ิง ไมไดสาระสําคัญ และ ขาดอารมณความสมบูรณของภาพและเน้ือหาในการ

ถายทอดไป  ดังน้ันการใชกลองเปนตัวแทนสายตาของผูดูสามารถเคลื่อนที่ เพื่อจัดองคประกอบ

ของภาพ ปรับขนาดภาพ ในสวนที่ตองการเนน และใชเสียง สื่อความหมายในสิ่งที่ตองการจะบอก

กับผูดูทุกแงมุม ซึ่งการเคลื่อนที่กลองสามารถทําได หลายรูปแบบ ดังน้ี 
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ภาพท่ี 4.16  แสดงภาพการเคลื่อนท่ีของกลองวีดิทัศนในลักษณะตาง ๆ  

ท่ีมา  :  Zettl, Herleart. 2007 : P 71 
 

5.1 การแพน (PAN) เปนการเคลื่อนกลองในลักษณะการสายหนากลองใหเคลื่อนที่ใน

แนวนอนหรือแนวราบ โดยไมเปลี่ยนตําแหนงของกลองวีดิทัศน ซึ่งอาจจะเร่ิมจากซายไปขวา    

(Pan Right) หรือจากขวาไปซาย (Pan Lift) ก็ไดซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําเสนอเพื่อการ

สื่อความหมาย และเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง หรือสัมพันธของสิ่งที่ถายสองสิ่งที่อยูหางกัน 
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ภาพท่ี 4.17  แสดงภาพลักษณะการ PAN ของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P27 

 

ภาพท่ี 4.18 แสดงภาพท่ีไดจากการใชเทคนิคการ  PAN 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 การแพนกลองวีดิทัศน มีวัตถุประสงค เพื่อติดตามวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ หรือเพื่อสํารวจ โดย

การเคลื่อนหนากลองไปอยางชา ๆ เพื่อเนนรายละเอียดของแตละสิ่งที่กลองถายภาพผาน เชน การดู

แถวการสวนสนามของทหารโดยทั่วไป ไมเจาะจงวาบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ ซึ่งมีหลักการ

ของการเคลื่อนกลองวีดิทัศน ดังน้ี 

 5.1.1 ตองนุมนวล ภาพจะตองไมสั่นหรือกระตุก ในระหวางการแพน 

 5.1.2 ความเร็ว ตองเหมาะสมกับความเร็วของวัตถุที่ตองการแพน เชน นักกีฬากําลัง

ว่ิง หรือ เสือที่กําลังยางสามขุมเพื่อตะปบเหยื่อ และการแพนจะตองไมทําใหผูดูรูสึกวาชาอืดอาด 

หรือ เร็วจนผูดูตามไมทัน 

 5.1.3 ไมตกขอบ ตองจัดวัตถุใหอยูในกรอบและขอบเขตของภาพที่ถูกตอง ซึ่ง

จะตองกําหนดจุดเร่ิมตน และจุดสิ้นสุด เพื่อปองกันไมใหสวนใดสวนหน่ึงของวัตถุขาดหายไปจาก

จอภาพ 

 5.1.4 ควบคุมระยะการแพน ใหผูดูเห็นและติดตามวัตถุน้ันทัน โดยกอนการแพน

กลองใหเร่ิมบันทึกภาพน่ิงกอนประมาณ 1 วินาที จากน้ันจึงเร่ิมการแพนไป จนถึงจุดหมาย และ

หยุดน่ิงประมาณ 1 วินาที แลวจึงหยุดบันทึกภาพ เพื่อเปลี่ยนเปนภาพอ่ืนตอไป หรือพูดงาย ๆ คือ 

ถายภาพใหน่ิงกอนการเคลื่อนกลอง 1 วินาที ในตนและทายช็อท น่ันเอง 

 5.1.5 ไมใชวิธีการแพนสวนทางกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ เชน วัตถุมีการเคลื่อนที่จาก

ซายไปขวา ควรจะแพนจากซายไปขวาดวยเชนเดียวกัน 

5.2 การซูม (ZOOM) เปนการปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนสในขณะบันทึกภาพ 

โดยไมเปลี่ยนตําแหนงที่ต้ังของกลอง ซึ่งผลของการปรับเลนสทําใหขนาดและมุมภาพเปลี่ยนแปลง

ไปอยางตอเน่ือง แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

 5.2.1 ซูมอิน (Zoom In : Z/I) ไดแก การเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนสใหยาวขึ้น 

เพื่อวัตถุในภาพใหญขึ้น แตขอบเขตของภาพจะแคบลง ภาพที่ไดจะเปนภาพที่อยูไกล คอย ๆ เขา

ใกล เชน จากขนาดภาพ LS > MS > CU  

 5.2.2 ซูมเอาท (Zoom Out : Z/O) ไดแก การเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนสใหสั้น

เขา เพื่อใหขอบเขตของภาพกวางขึ้น วัตถุในภาพจะเล็กลง ภาพที่ไดจะเปนภาพที่คอย ๆ ไกล

ออกไป เชน จากขนาดภาพ CU > MS > LS 
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ภาพท่ี 4.19  แสดงภาพลักษณะการ ZOOM ของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P26 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.20 แสดงภาพท่ีไดจากการใชเทคนิค ZOOM 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 5.3 การทิลท (TILT) เปนการเคลื่อนที่กลองในแนวต้ัง โดยที่กลองยังคงรักษา

ระดับตําแหนงความสูง-ตํ่าคงที่ และไมเปลี่ยนตําแหนงที่ต้ังของกลอง เปลี่ยนแปลงเฉพาะหนา

เลนสของกลอง หรือมุมของการบันทกึภาพในองศาที่สูง และตํ่าจากเดิม หากเปนการเงยกลองใหสูง

กวาเดิมจากดานลางขึ้นดานบน เรียกวา ทิลท อัพ (Tilt Up) และหากกดหนากลองใหตํ่ากวาเดิม จาก

ดานบนลงดานลาง เรียกวา ทิลท ดาวน (Tilt Down) 

 
ภาพท่ี 4.21 แสดงภาพลักษณะการ TILT ของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P27 

ขนาดภาพ LS ขนาดภาพ MS ขนาดภาพ  CU 
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ภาพท่ี 4.22 แสดงภาพท่ีไดจากการใชเทคนิค TILT 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 5.4 การดอลลี่ (DOLLY) เปนการเคลื่อนที่กลองวีดิทัศนในรูปแบบการเคลื่อนที่เขาหาสิ่งที่

ถาย หรือการถอยกลองใหหางจากสิ่งที่ถาย ซึ่งจะมีผลทําใหขนาดของภาพเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยางตอเน่ือง สวนใหญใชในการแทนสายตา หรือกิริยาการเคลื่อนที่ของผูแสดงที่เขาหา หรือถอย

หางจากเหตุการณน้ัน ๆ การดอลลี่แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

  5.4.1  การดอลลี่ อิน (Dolly In, D/I) คือ การเคลื่อนที่กลองพรอมขาต้ังกลองเขาหา

วัตถุภาพที่ไดจะเปนภาพที่เห็นวัตถุระยะไกล และคอยเขาใกลวัตถุน้ัน เชน จากภาพ LS > MS > CU 

  5.4.2  การดอลลี่ เอาท (Dolly Out, D/O) คือการเคลื่อนที่กลองใหถอยหาง จากวัตถุ

ไปตามลําดับ เชน จากภาพ CU > MS > LS  

 
 

ภาพท่ี 4.23 แสดงภาพลักษณะการ DOLLY ของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P29 

 ผลจากการเคลื่อนกลองลักษณะดอลลี่ จะทําใหเกิดการเนนและการลดความสําคัญของวัตถุ

ในภาพ เชน การดอลลี่เขาไปที่ใบหนาของตัวแสดงใชสําหรับเนนความรูสึกบางอยางของตัวละคร

ในชวงขณะหน่ึง เชน ในฉากหน่ึงที่พระเอกแอบรักหลงใหลนางเอกในหองเรียน กลองคอย ๆ   

ดอลลี่ อิน เขาหาพระเอกเปนภาพขนาดใกลที่กําลังแอบมองนางเอกอยูอยางเงียบ ๆ เปนตน ในทาง

ตรงกันขาม การดอลลี่ เอาท ออกจากวัตถุ นอกจากหมายถึงลดความสําคัญของวัตถุแลว ยังหมายถึง

การจากไปหรือการทิ้งใหอยูขางหลังอยางโดดเด่ียวไดอีกดวย  

 การเปลี่ยนแปลงขนาดภาพดวยวิธีการดอลลี่ ภาพที่ถายจะรักษาสภาพความเปนจริงของ

การมองเห็นดวยสายตามนุษยไวไดทุก ๆ ขนาดของภาพ ตามระยะทางและเวลาที่ตําแหนงของ

กลองเปลี่ยนแปลง สวนใหญจะใชขาต้ังกลองที่ติดลอ หรือฐานเลื่อนบนรางเลื่อนคลายรางรถไฟ

เปนตัวเลื่อน เพื่อเคลื่อนกลองใหเขาหา หรือถอยหางจากวัตถุอยางนุมนวล และสวยงาม 
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ภาพท่ี 4.24  แสดงภาพอุปกรณท่ีใชในการ DOLLY 

ท่ีมา  :  http://www.dannyboyservices.com/dollys.html 
 

การเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพในระหวางการถายภาพ นอกจากจะใชวิธกีารดอลลี่ แลว ยัง

มีอีกวิธีหน่ึงที่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพไดเชนเดียวกัน น่ันคือ การซูม เปนการ

เปลี่ยนแปลงทางยาวโฟกัสของเลนส (ซึ่งไดกลาวรายละเอียดไปแลวในเบื้องตน) แตการใชวิธีการ

ซูม จะทําใหการมองเห็นมิติ และระยะชัดของภาพ ผิดเพี้ยนและคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง 

ดังน้ันในการเลือกใชวิธีการซูม หรือการดอลลี่ ผูถายภาพจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม และความ

เปนจริงในดานการสื่อความหมายดวย 

ตารางท่ี 4.3 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะภาพระหวางการใชเทคนิค การซูม และการดอลลี่ 

ซูม (Zoom) ดอลลี่ (Dolly) 

  

 

 

http://www.dannyboyservices.com/dollys.html
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) แสดงการเปรียบเทียบลักษณะภาพระหวางการใชเทคนิค การซูม และการดอลลี่ 

ซูม (Zoom) ดอลลี่ (Dolly) 

  

  

ท่ีมา : ภาพท้ังหมดจาก ศรากร  บุญปถัมภ 

 5.5  การทรัค (TRUCK) เปนการเคลื่อนที่กลองวีดิทัศนไปทางดานขางในลักษณะที่ขนาน

ไปกับวัตถุ พรอมขาต้ังกลองที่มีลอหรือรางเลื่อนซึ่งเปนอุปกรณนํากลองเคลื่อนที่ สวนใหญใชเปน

ภาพแทนสายตาตามวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ การทรัคจะใหผลของภาพที่ตางไปจากการแพน (PAN) 

เพราะการเคลื่อนที่กลองตามวัตถุไปน้ัน ทําใหภาพมีการเปลี่ยนแปลงมิติและความลึกอยางตอเน่ือง 

ภาพจะใหความรูสึกกับผูดูเสมือนตนเองไดน่ังรถและมองออกไปนอกหนาตาง ขณะที่รถแลนไป 

ภาพตาง ๆ รอบขางที่ผานสายตา จะมีหลายขนาดภาพ ไมจําเจ 
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ภาพท่ี 4.25 แสดงภาพลักษณะการ TRUCK ของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P28 

 

 
ภาพท่ี 4.26 แสดงภาพท่ีไดจากการใชเทคนิค TRUCK 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

แนวทางการเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน โดยใชเทคนิคการทรัคที่ถูกตองปฏิบัติไดดังน้ี  

 5.5.1 การทรัคกลองใหมีความเร็วเทากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ วิธีน้ีนิยมใชกนั เรามัก

เห็นและคุนเคยในหนังสวนใหญที่ใชติดตามผูแสดงหลักประมาณ 2-3 คน ดวยความเร็วเทากัน โดย

รักษาระยะหางระหวางกลองและวัตถุเทากัน สวนตําแหนงกลองสามารถวางไวดานหนา ดานหลัง

หรือคูขนานเยื้องดานหนาหรือดานหลังก็ได โดยใชขนาดภาพเต็มตัวปานกลาง หรือภาพใกลตาม

ความเหมาะสม เชน ในฉากที่ใชกันบอย ๆ คือฉากสนทนากันในรถ ในเรือ บนหลังมา หรือใน
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ยานพาหนะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในฉากแอ็คชั่น  ซึ่ งจะไดผลมากเมื่อติดต้ังกลองไวที ่     

กระโปรงรถหรือดานขางประตูรถใหเคลื่อนพรอมกับวัตถุที่ว่ิงเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว 

  5.5.2 การทรัคกลองใหเร็ว หรือชากวาการเคลื่อนที่ของวัตถุ ลักษณะน้ีคลายกับ

ประการแรก แตมีขอแตกตางอยูที่กลองมีความเร็วไมเทากับวัตถุ โดยวัตถุเคลื่อนที่เร็วกวากลอง

หรือวัตถุถูกปลอยทิ้งไวดานหลังขณะที่กลองเคลื่อนที่เลยไป วิธีน้ีจะชวยใหชางภาพสามารถปลอย

ใหวัตถุเขาออกเฟรมไดในขณะที่กลองกําลังเคลื่อนที่อยู เชน ในฉากว่ิงแขง เราสามารถแทรกกลอง

ใหเร็วกวานักว่ิง แลวผานเลยขึ้นหนาไปโดยที่ไมตัด ถาหากใชในฉากตอสูก็จะใหความรูสึกต่ืนเตน

มากกวาการเคลื่อนที่ธรรมดา เพราะภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในช็อทเดียวกัน 

 5.6 การอีลีเว็ท (ELEVATE) และ ดีเพรส (DEPRESS) เปนการเคลื่อนที่ของกลองทั้งตัวใน

แนวด่ิง (ยกขึ้น- Elevate / ลดลง- Depress) ใชเปนภาพแทนสายตาของผูที่กําลังลุกขึ้น หรือน่ังลง ใน

การเคลื่อนกลองลักษณะน้ี จะตองต้ังกลองไวบนขาที่เปนระบบไฮโดรลิก หรือเครนที่สามารถปรับ

ขึ้นและลงได ทั้งน้ีเพื่อใหไดภาพที่น่ิมนวล สวยงาม และไมสั่นไหว แตหากตองการใหผูชมเกิด

ความต่ืนเตน อาจจะใชวิธีการยกขึ้น-ลง ดวยมือก็ได 

ตารางท่ี 4.4 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการใชเทคนิคการ ELEVATE และ DEPRESS 

ELEVATE DEPRESS 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.27  แสดงภาพลักษณะการ ELEVATE และ DEPRESS ของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P28 
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 5.7  การอารค (ARC) เปนการเคลื่อนที่กลองไปพรอมกับขาต้ังกลอง โดยเคลื่อนที่เปนแนว

โคงคร่ึงวงกลม หรือวงกลม หากเคลื่อนไปดานซาย เรียกวา อารค เล็ฟท (Arc Left ) และเคลื่อนไป

ดานขวา เรียกวา อารค ไรท (Arc Right) โดยมีผูแสดง หรือวัตถุอยูตรงกลาง การอารคทําใหภาพ

วัตถมุีมุมมองคลายเปนการสํารวจตรวจตราสิ่งที่ตองการกอนนําเขาสูเปาหมาย 

ภาพท่ี 4.28  แสดงภาพจากการใชเทคนิค ELEVATE และ DEPRESS 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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ภาพท่ี 4.29 แสดงภาพลักษณะการ ARC ของกลองวีดิทัศน 

และภาพท่ีไดจากการใชเทคนิคการ ARC 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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บทสรุป  

ภาษาภาพวีดิทัศน เกิดจากเทคนิคการใชกลองวีดิทัศนในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค

ในการสื่อสาร หรือสื่อความหมายกับกลุมเปาหมาย เพื่อตองการสรางอารมณ และความรูสึกเชิง

จิตวิทยาที่เปนนามธรรมตาง ๆ ดังน้ันในการถายทอดความตอเน่ืองของเน้ือหาสาระ หรือสราง

สถานการณใหมีลักษณะเสมือนหน่ึงผูชมเปนสวนหน่ึงของเหตุการณน้ัน จําเปนจะตองมีความ

เขาใจในรายละเอียดของการใชภาษาภาพในการสื่อความหมาย เพื่อใหการถายทอดเน้ือหาสาระจาก

ผูถายภาพวีดิทัศนไปยังผูชมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 162 

แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 4 

คําสั่ง จงเลือกคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ภาพเคลื่อนไหวเกิดจากภาพน่ิงที่มีลักษณะตอเน่ืองจํานวนกี่ภาพตอ 1 วินาที 

 ก. จํานวน 23 ภาพ   ข. จํานวน 24 ภาพ 

ค. จํานวน 25 ภาพ   ง. จํานวน 26 ภาพ 

2. สาเหตุที่มนุษยมองเห็นเปนภาพเคลื่อนไหวไดเกิดจากอะไร 

 ก.  เทคนิคทางการถายภาพ  ข.  การเห็นภาพจํานวนมาก 

 ค.  ความสามารถในการมอง  ง.  การจดจําภาพติดตา 

3. การบันทึกภาพที่ตอเน่ืองต้ังแตเร่ิมเดินกลอง (Start) จนถึงหยุดการเดินกลอง (Stop) เรียกวาอะไร 

 ก.  SHOT    ข.  TAKE 

 ค.  SCENES    ง.  SEQUENCES 

4. การถายภาพวีดิทัศนโดยอาศัยระยะเปนพื้นฐาน แบงออกเปนกี่ระยะ 

 ก.  3 ระยะ    ข.  4 ระยะ 

 ค.  5 ระยะ    ง.  6 ระยะ 

5. Medium Shot (MS) หมายถึงการถายภาพระยะใด 

 ก. ระยะใกลปานกลาง   ข. ระยะปานกลาง 

 ค. ระยะไกลปานกลาง   ง. ระยะไกลมาก 

6. ภาพที่เนนวัตถุ หรือทาทางที่แสดงเดนชัดที่สุด โดยตัดฉากหลังออกเกือบทั้งหมด เรียกวาระยะ

อะไร 

 ก. ระยะไกล (LS)   ข. ระยะใกล (CU) 

 ค. ระยะปานกลาง (MS)   ง. ระยะไกลปานกลาง (MLS) 

7.  การถายภาพที่ตองการเนนความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่มคีวามหมายตอกนั เรียกวาระยะอะไร 

 ก. ระยะไกล (LS)   ข. ระยะใกล (CU) 

 ค. ระยะปานกลาง (MS)   ง. ระยะไกลมาก (ELS) 

8. สัญลักษณ ELS ยอมาจากอะไร 

 ก. Extra Long Shot   ข. Extreme Long Shot 

 ค. Excel Long Shot   ง. Excite  Long Shot 
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9. หากตองการถายภาพคนงานกาํลังเดินไปตามถนน ควรใชระยะภาพแบบใด 

 ก. LS     ข. CU 

 ค. MS     ง. MLS 

10. หากตองการถายภาพรายการวีดิทัศนรูปแบบการสนทนา ควรใชระยะภาพแบบใด 

 ก. LS     ข. CU 

 ค. MS     ง. MLS 

11. หากนักเรียนไดรับมอบหมายจากครูสอนวิทยาศาสตร ใหถายภาพการทดลองการดูดซึมอาหาร

ของพืช ควรใชระยะภาพแบบใดมากทีสุ่ด 

 ก. LS     ข. CU 

 ค. MS     ง. MLS 

12. ภาพในขอใด เปนภาพระยะ Medium Close up Shot (M.CU.) 

 ก.    ข.  

 

 ค.    ง.  

13. การถายภาพใหเห็นผูแสดง/ตัวละครคนเดียว เรียกวาอะไร 

 ก. Four Shot    ข. Three Shot 

 ค. Two Shot    ง. One Shot 

14. การถายภาพในลักษณะ Group Shot เปนการถายภาพใหเห็นจํานวนกี่คน  

 ก. 2 คน     ข. 3 คน 

 ค. 3 คนขึ้นไป    ง. 4 คน 

15. การถายภาพมุมสงูจะใหความรูสึกอยางไร 

 ก. นากลัว    ข. ต่ืนเตน 
 ค. มีอํานาจ    ง. ตอยตํ่า 
16. ภาพที่ใหความรูสึกวาขาดอํานาจ ตองใชมุมกลองลักษณะใด 

 ก. มุมสูง    ข. มุมตํ่า   

ค. มุมเอียง    ง. มุมระดับสายตา 
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17. การถายภาพในขอใดเปนการถายภาพมุมตํ่า 

 ก.    ข.  

 ค.    ง.  

18. การถายภาพมุมปกติ ภาพที่ไดจะอยูในระดับใด 

 ก. ระดับสายตา    ข. ตํ่ากวาระดับสายตา 

 ค. สูงกวาระดับสายตา   ง. ระดับใดของชางภาพก็ได 

19. ขอใดอธิบายเกี่ยวกับการ PAN กลองไดดีที่สุด 

 ก. การกม หรือเงยกลองในแนวต้ัง โดยที่ขาต้ังกลองอยูกับที่ 

 ข. การสายกลองในแนวนอน ซาย หรือ ขวา โดยที่ขาต้ังกลองอยูกับที่ 

 ค. การยกทั้งตัวกลองขึ้น ลงในแนวต้ัง โดยที่ขาต้ังกลองอยูกับไมอยูกับที ่

 ง. การเคลื่อนกลองในแนวนอนซาย หรือ ขวา โดยที่ขาต้ังกลองไมอยูกับที่ 

20. วัตถุประสงคของการ PAN คือขอใด 

 ก. เพื่อใหเห็นองคประกอบโดยรวมของฉาก 

 ข. เพื่อตองการใหเห็นวัตถุอยางชัดเจน 

 ค. เพื่อตองการเนนใหวัตถุมีความนาสนใจมากขึ้น 

 ง. เพื่อตองการใหเห็นความสัมพันธของภาพจากจุดหน่ึงไปยังจุดหน่ึง 

21. การเคลื่อนไหวกลอง โดยวิธีการกม เงยกลองในแนวด่ิง ขาต้ังกลองอยูที่เดิม เรียกวาอะไร 

 ก. PAN     ข. TILT 

 ค. ZOOM    ง. DOLLY 

22. ภาพที่ใหผูชมเกิดความรูสึกวาตนเองกําลังเดินถอยหางจากวัตถุ 

 ก. PAN RIGHT    ข. PAN LEFT 

 ค. DOLLY IN    ง. DOLLY OUT 
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23. ขอใดเปนการซูมอิน (ZOOM IN) 

 ก. การดึงภาพจากระยะไกลมาเปนระยะใกล 

 ข. การถอยภาพจากระยะใกลออกไประยะไกล 

 ค. การเคลื่อนที่เขาหาวัตถุ 

 ง. การเคลื่อนที่ออกจากวัตถุ 

24. หากนักเรียนตองการใหผูชมเห็นลักษณะของอาคารโรงแรมจากชั้นบนสุด มายังชัน้ลาง ควรใช

เทคนิคการเคลื่อนที่กลองลักษณะใด 

 ก. PAN LEFT    ข. TILT DOWN 

 ค. ZOOM OUT     ง. DOLLY OUT 

25. ภาพที่ใชแทนสายตาของผูแสดงในการน่ังลงบนเกาอ้ี ควรใชเทคนิคการเคลื่อนที่กลองลักษณะ

ใด 

 ก. ELEVATE    ข. TILT DOWN 

 ค. DEPRESS     ง. TILT UP 
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เฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 4 

 

 

1. ค   2. ง   3. ก   4. ก 

5. ข   6. ข   7. ก   8. ข 

9. ก   10. ค   11. ข   12. ก 

13. ง   14. ค   15. ง   16. ข 

17. ก   18. ก   19. ข   20. ง 

21. ข   22. ง   23. ก   24. ข 

25. ค 
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน 

กิจกรรมท่ี 1 

 1.  มอบหมายใหผูเรียนแตละกลุมรวมประชุมระดมสมอง ในหัวขอตอไปน้ี 

   1.1  ความหมายของระยะภาพตาง ๆ เชน Long Shot, Medium Shot, Close Up 

   1.2  รางภาพกิจกรรมที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจําวันจํานวน 1 ฉาก ตามระยะภาพที่

ไดในหัวขอที่ 1.1  

   1.3  ลักษณะของภาพ และวิธีการติดต้ังกลองเพื่อบันทึกภาพในมุมตาง ๆ  

 2.  นักเรียนระดมสมอง โดยใหหัวหนากลุมเปนผูนําการอภิปราย 

3.  จัดทําขอมูลการนําเสนอ โดยการเรียบเรียงลําดับเหตุการณ 

4.  จับสลากเพื่อการนําเสนอ และนําเสนองานผานโปรเจคเตอร  โดยบรรยายประกอบดวย

ตัวแทนกลุม และรวมกันทํางานในการนําเสนอ 

 5.  บันทึก และประมวลความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน โดยพิมพเปนเอกสารในรูปแบบของ

รายงาน 

กิจกรรมท่ี 2  

 1.  ครูผูสอนจัดครุภัณฑกลองวีดิทัศนใหนักเรียน แตละกลุมเพื่อฝกปฏิบัติทักษะการ

บันทึกภาพในระยะภาพตาง ๆ มุมภาพตาง ๆ และเทคนิคการเคลื่อนท่ีของกลองในลักษณะตาง ๆ  

 2.  ใหนักเรียนบันทึกภาพ และผลของการบันทึกภาพลงในตารางเพื่อการวิเคราะหลักษณะ

ภาพ 

ท่ี ลักษณะภาพ 
สภาพวัตถุ/

แสง 

ช็อท/ขนาด

ภาพ 
ผลของภาพ หมายเหต ุ

      

      

      

      

เปรียบเทียบผลของภาพ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... ......................... 
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3.  จัดทําขอมูลการนําเสนอ โดยการเรียบเรียงลําดับเหตุการณ 

4.  จับสลากเพื่อการนําเสนอ และนําเสนองานผานโปรเจคเตอร โดยบรรยายประกอบดวย

ตัวแทนกลุม และรวมกันทํางานในการนําเสนอ 

 5.  บันทึก และประมวลความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน โดยสรุปพิมพเปนเอกสารใน

รูปแบบของรายงาน 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม 

ชื่อกลุม  .............................................................................................. 

ชื่อผูเรียน 1.  ................................................................................ 

 2.  ................................................................................ 

 3.  ................................................................................ 

 4.  ................................................................................ 

 5.  ................................................................................ 

กลุม / ชั้น  ........................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

นํ้าหนัก 
ดี ( 3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. ทีมงาน มีหัวหนา เลขานุการ 

ผูรวมงาน ผูนําเสนอ

ผลงาน 

ขาดองคประกอบ 1 อยาง ขาดองคประกอบ 2 

อยาง 

 

2. หนาที่/ความ

รับผิดชอบ 

กําหนดหนาที่และความ

รับผิดชอบใหทุกคน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

มากกวา 2 คน 

 

3. ขั้นตอนการทํางาน มีการปฏิบัตงิานครบทุก

ขั้นตอนการทํางานอยาง

ชัดเจน 

ขาด 1 ขัน้ตอน และไม

ชัดเจน 

ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน 

และไมชัดเจน 

 

4. การนําเสนอ นําเสนอไดอยางนาสนใจ 

เรียงตามลําดับขั้นตอน 

พูดไดนาติดตาม และใช

ส่ือไดอยางเหมาะสม 

นําเสนอไดด ีเสนอ

ตามลําดับ ขาดการพูด 

ผูฟงใหติดตาม ส่ือ

ประกอบการนําเสนอนอย 

ขั้นตอนการนําเสนอไม

นาสนใจ   ไมชักชวน  

ใหติดตามฟง  ส่ือไม

เหมาะสมตอการ

นําเสนอ 

 

5. เวลา เสร็จกอนกําหนด งานมี

คุณภาพ 

เสร็จตามกําหนด  งานไม

มีคุณภาพ 

เสร็จไมทันตามกําหนด 

และงานไมมีคุณภาพ 

 

6. ความรวมมือ ทุกคนมีสวนรวม และให

ความรวมมืออยางเต็มที ่

มีผูไมใหความรวมมือ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูไมใหความรวมมือ

มากกวา 2 คน 

 

รวมคะแนน  

เกณฑระดับคะแนน  13 – 18 = ดี  7 – 12  = พอใช  1 – 6 = ปรับปรุง 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 
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หนวยการเรียนที่ 4 

แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน 

ชื่อกลุม  .......................................................................................................................................... 

ชื่อผูเรียน  ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น  ........................... 

วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช................. 

ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................ 

ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. การใหความ

รวมมือ 

1. มีการอาสา รับ

ปฏิบตัิงานทุกครั้ง 

2. มีความกลาแสดงความ

คิดเห็น 

3. มีความกระตือรือรน

รวมกิจกรรม 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกา

อยางเต็มใจและจริงจัง 

1. อาสา รับปฏิบัติงานใน

บางครั้ง 

2.กลาแสดงความคิดเห็น

เม่ือถูกเรียก 

3. เฉ่ือยชาในบางครั้ง 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกาเม่ือ

ถูกบังคบั 

1. ไมกลาแสดงออก 

2.ปฏเิสธการอาสาทุกกรณี 

3. ไมปฏิบัตติามกฎกติกา

ฝาฝนบอยครั้ง 

4.ไมยอมใหความรวมมือ 

 

2. การทาํงาน

อยางมีระบบ 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน

ถูกตอง 

2. มีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่วางแผนงาน 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานแตไมถูกตอง

ตามขั้นตอน 

2. มีการลัดขั้นตอน       

บางขั้นตอนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

1. ไมมีการวางแผนการ

ดําเนินงาน 

2. ทําตามเพ่ือนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

 

3. วัสดุ-อุปกรณ 

และสถานที ่

1. มีการระมัดระวังดูแล

รักษาตลอดระยะเวลา    

ใชงาน 

2. มีการดูแลรักษาทําความ

สะอาดหลังการใชงาน 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัตงิานอยาง

ครบถวน 

4. มีการเก็บดูแลผลงาน

อยางดี 

1. มีการดูแลรักษาความ

สะอาด ตามคําบอกเทานัน้ 

2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน

การปฏิบัตงิานบาง 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัติแตไมครบถวน 

4. มีการเก็บผลงานแตขาด

การดูแล 

1. ไมระมัดระวังในการ 

ใชงาน 

2. ไมรักษาความสะอาด

อุปกรณ และสถานที่

ปฏิบตัิงาน 

3. ไมมีการเตรียมวัสดุ

อุปกรณ 

4. ไมเก็บรักษาผลงาน 
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ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

4. คุณคาของวิชา

เรียน 

1. เรียนอยางมีความสุข 

สนุกสนานในการเรียน 

2. ตระหนักและเหน็คุณคา 

ของวิชาเรียน 

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง 

2. ไมตระหนักและเห็น

คุณคา ของวิชาเรียน แต

ไมตอตาน 

1. ตอตานในทุกกรณี 

2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม

ใด ๆ 

3. หนีเรียน 

 

รวมคะแนน  

 

เกณฑระดับคะแนน  9 – 12 = ดี  5 – 8 = ปานกลาง  1 – 4 = ปรับปรุง 

 

 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 

 

 

 



หนวยการเรียนที่  5 

เทคนิคการถายภาพวีดิทัศน 

สาระสําคัญ  

การถายภาพวีดิทัศน ชางถายภาพจะตองคํานึงถึงเร่ืองการจัดองคประกอบในภาพ คือการ

จัดสิ่งประกอบตาง ๆ ที่อยูในภาพใหมีลักษณะที่เหมาะสม นาดูและแสดงออกถึงอารมณตาง ๆ ได

อยางกลมกลืน เชน การใชเสน (Line) สี (Color) รูปราง (Shape) รูปทรง (Form) กรอบ (Frame) 

ความ ส ม ดุล  (Balance) ความ มี เอก ภาพ  (Unity) มี ทิ ศ ท าง (Direction) สั ดส วน ที่ เห ม าะส ม 

(Proportion) ชองไฟสวยงาม (Space) และมีจังหวะลีลาการเคลื่อนไหว (Rhythm)  นอกจากน้ัน

ขอบเขตของภาพตองจัดวางใหเหมาะสมกับจอภาพ และสัมพันธกับความรูสึก และมุมมองของผูชม

ในขณะที่ชมวีดิทัศน ชางภาพวีดิทัศนตองเขาใจ และมีทักษะในการถายภาพวีดิทัศนในรูปแบบ   

ตาง ๆ เชน การถายวีดิทัศนบุคคล การถายวีดิทัศนเด็ก การถายวีดิทัศนสัตว การถายวีดิทัศนกีฬา 

การถายวีดิทัศนภูมิประเทศ สถาปตยกรรม และการถายวีดิทัศนการสัมภาษณ 

เน้ือหา 

1. การจัดองคประกอบภาพวีดิทัศน 

2. ระยะ และขอบเขตของภาพวีดิทัศน 

3. เทคนิคการถายภาพวีดิทัศนในรูปแบบตาง ๆ  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  สามารถจัดองคประกอบภาพวีดิทัศนไดอยางถูกตอง 

2.  กําหนดขอบเขตของภาพวีดิทัศนไดถูกตอง 

3.  นําองคประกอบศิลปมาประกอบการบนัทึกภาพไดถูกหลักการ 

4.  เลือกใชวิธีการถายภาพวีดิทัศนใหเหมาะสมกับรูปแบบรายการ 
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 การถายภาพวีดิทัศนที่จะใหผลของภาพออกมาสวยงาม และสามารถสื่อความหมายไดตรง

กับวัตถุประสงคของผูถายภาพ และเกิดความพึงพอใจแกผูชมไดน้ัน คือ การจัดวางวัตถุตางๆ ที่

ปรากฏอยูในกรอบภาพจากชองมองภาพอยางมีศิลปะ และจะตองจัดอยางต้ังใจ ไมใชแคยกกลอง 

วีดิทัศนขึ้นมาแลวทําการกดบันทึกการถายภาพทันที หากทําอยางน้ันโอกาสที่จะไดภาพที่สวยงาม

และสื่อความหมายไดดีขึ้นอยูกับความบังเอิญเทาน้ัน ดังน้ันควรยึดคติที่วา "ตองมองใหออก ดูใหดี 

และกดใหเปน" เพื่อใหสามารถบันทึกภาพวีดิทัศนไดอยางสวยงาม และสื่อความหมายไดอยาง

ถูกตอง 

1. การจัดองคประกอบภาพวีดิทัศน 

 ในการสรางภาพขึ้นมาแตละภาพที่ใหทั้งเร่ืองราว  ความรูสึก  ความสวยงาม  และมีคุณคา

น้ัน ผูถายภาพจําเปนจะตองเขาใจหลักการพื้นฐานในการจัดองคประกอบภาพ (Composition) ทั้งน้ี

เพื่อใหไดภาพที่ดี และสามารถดึงดูดความสนใจไดดี  

การจัดองคประกอบภาพเปนกระบวนการนําเสนอภาพ หรือเร่ืองราวไดนาสนใจ อยางมี

ศิลปะดึงดูสายตา มองดูสวยงาม และดูไมเบื่อ กระบวนการดังกลาวเปนสิ่งที่มนุษยสรางสรรคอยาง

ต้ังใจในการจัดวางสิ่งตาง ๆ ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงแนวคิด และจินตนาการ 

โดยใชเสน (Line) สี (Color) รูปราง (Shape) รูปทรง (Form) กรอบ (Frame) ความสมดุล (Balance) 

ความมีเอกภาพ (Unity) มีทิศทาง (Direction) สัดสวนที่เหมาะสม (Proportion) ชองไฟสวยงาม 

(Space) และมีจังหวะลีลาการเคลื่อนไหว (Rhythm) ใหผูดูสามารถติดตามเร่ืองราว และการแสดง

แตละฉาก แตละตอนไดอยางตอเน่ือง และสามารถเขาถึงจุดสําคัญของเร่ืองไดอยางถูกตอง  

ภาพท่ี 5.1 แสดงภาพการจัดองคประกอบความสมดุล 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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ภาพท่ี 5.2 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพการใชกรอบภาพ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

ภาพวีดิทัศนที่ดีควรจะเปนการบันทึกภาพเหตุการณ หรือการแสดงออกของบุคคล ที่มี   

การเคลื่อนไหวควรแกการสนใจ และในขณะเดียวกันจะตองประกอบภาพอยางพิถีพิถัน             

โดยคํานึงถึงความสวยงามของภาพ  และจัดวางสิ่งตาง ๆ ที่ถายและมุมกลองในตําแหนงที่เหมาะสม 

เพราะการประกอบภาพที่ดีจะชวยเพิ่มความนาสนใจ และชวยทําใหการเลาเร่ืองเปนไปอยางราบร่ืน 

นาติดตามยิ่งขึ้น  ดังน้ันชางภาพวีดิทัศน ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการประกอบภาพจะตองพิจารณาถึง

ความสวยงามของภาพ ความหมายของเร่ืองราว และการเคลื่อนไหวบนจอภาพวีดิทัศนไปพรอม ๆ 

กันดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3 แสดงภาพการถายวีดิทัศนเหตุการณการประชุมสัมมนา 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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ในทางปฏิบัติชางภาพวีดิทัศนไมสามารถทีจ่ะวางแผนประกอบภาพทีละภาพ ทีละชอ็ท  แต

จะตองออกแบบจัดองคประกอบภาพของช็อทน้ันในภาพรวม รวมทั้งตองศึกษาการแสดง รวมถึง

การเคลื่อนไหวของตัวแสดงในฉากทั้งหมด และจัดวางตําแหนงของสิ่งที่ประกอบฉาก เพื่อใหได

รูปทรงสวยงามลงตัว  แลวจึงจัดตัวแสดง วัตถุ และฉาก จากน้ันจึงแยกการแสดงในแตละฉาก

ออกเปนสวนๆ ตามที่บันทึกภาพในแตละช็อท  แลวจึงจัดวางตําแหนงของกลอง  และอาจจัดแตง

แสงสวางแตละช็อทตามความเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง  กอนที่จะบันทึกภาพช็อทน้ัน 

   

   
ภาพท่ี 5.4 แสดงภาพการถายวีดิทัศนเปนช็อท ของการประชุมสัมมนา 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
 

ดังน้ันการประกอบภาพมีความสวยงามและสามารถสื่อความหมายไดดีที่สุด  ชางภาพ      

วีดิทัศนควรศึกษาบทภาพวีดิทัศนใหเขาใจทั้งในเร่ืองของฉาก และการแสดงทั้งหมด  รวมถึง

วิเคราะหเร่ืองราวของภาพวีดิทัศนดวยวา ในแตละฉาก แตละตอนตองการใหคนดูเกิดความรูสึก

เชนใด  เชน  ภาพวีดิทัศนบางตอนอาจตองการใหคนดูเกิดความรูสึกเวทนาสงสาร  บางตอนอาจ

ตองการใหคนดูรูสึกถึงความยิ่งใหญตระการตา และบางตอนอาจตองการใหคนดูรูสึกถึงความ

ต่ืนเตนเราใจ นอกจากน้ันจะตองอาศัยความรูความเขาใจพื้นฐานทางศิลปะเชนเดียวกับการ

ประกอบภาพสําหรับการถายภาพหรือภาพเขียน  โดยเฉพาะในดานองคประกอบทางศิลปะ  จึงจะ

ทําใหภาพวีดิทัศนน้ันสามารถบอกทั้งเน้ือหาและอารมณแกคนดูไดพรอมๆ กันอยางมีประสิทธิภาพ 
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ดังน้ันในการวางสวนประกอบตาง ๆ ของภาพใหเกิดสวยงาม และเหมาะสม จําเปนตอง

พิจารณามีลักษณะของการจัดองคประกอบภาพที่แตกตางกันหลายหลากรูปแบบ ดังน้ี 

1.1 การจัดองคประกอบภาพตามแนวทางศิลป 

 1.1.1 รูปทรง (Form) เปนการจัดองคประกอบภาพที่ใหความรูสึก สงางาม มั่นคง 

เหมาะสําหรับการถายภาพวีดิทัศนทางสถาปตยกรรม โดยเนนไดภาพที่ใหความมีรูปทรง ซึ่งเห็นทั้ง

ดานหนาและดานขาง และความลึก หรือที่เรียกวาใหเห็นความเปน 3 มิติ เชน ภาพอาคารบานเรือน 

ตึก วัด ผลไม เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ดังน้ันการที่จะถายภาพเพื่อใหเห็นรูปทรงที่เดนชัดขึ้นควร

พิจารณามุมมอง และแสงในการถายภาพดวย 

 

 

 

   

 การประกอบภาพในภาพวีดิทัศนจะตองพิจารณาทั้งรูปทรงจริง  ที่มองเห็นเปนตัวตนจริงๆ 

ซึ่งหมายถึงรูปทรงภายนอกของสิ่งตางๆ ที่เรามองเห็นดวยตา  และรูปทรงจินตนาการ ซึ่งหมายถึง

รูปทรงที่เกิดขึ้นในจินตนาการของผูดูดวย สวนรูปทรงในจินตนาการก็คือรูปทรงที่เกิดจากเสน

จินตนาการซึ่งนําสายตาของผู ดู เคลื่อนที่จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง ทําให เกิดรูปทรงใน

จินตนาการของผูดูขึ้น  รูปทรงในจินตนาการน้ีจึงมองเห็นไดยากกวารูปทรงที่เปนจริง  แตจะ

กระทบความรูสึกของผูดูไมนอยกวารูปทรงจริงเลย 

 

 

ภาพท่ี 5.5 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพรูปทรงสถาปตยกรรม 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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ภาพท่ี 5.6 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานรูปทรงประติมากรรม 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 รูปทรงจินตนาการ หรือรูปทรงที่ไมมีตัวตน เกิดจากการจัดวางสิ่งตางๆ ในภาพ  เมื่อผูดู      

ดูภาพบนจอ  สายตาที่กวาดจากตัวแสดงดานหน่ึงไปยังตัวแสดงตัวอ่ืนๆ อาจจะกอใหเกิดรูปทรง

ตางๆ ขึ้น  เชน  ในฉากๆ หน่ึงมีตัวแสดงอยู  3  ตัว  ตัวแสดงแตละตัวจะมีรูปทรงของตนเอง  ซึ่งใน

การประกอบภาพน้ี  มีตัวแสดงหอยหัวลงมา 2 คน และมีตัวแสดงอีก 1 คนน่ังอยูตรงกลาง เมื่อผูดู

กวาดสายตามองตัวแสดงทั้งสามตัวน้ี  จะทําใหเกิดรูปทรงสามเหลี่ยมขึ้น  รูปทรงสามเหลี่ยมน้ีเองที่

เปนรูปทรงในจินตนาการ การจัดวางตัวแสดง  สิ่งประกอบฉาก  และการกําหนดการเคลื่อนไหว  

จะตองใหภาพมีความกลมกลืนและเกิดเสนจินตนาการที่นําสายตาผูดูไปยังจุดตาง ๆ ในภาพ  

เพื่อใหเกิดรูปทรงที่ไดอารมณและเกิดความสุนทรียภาพแกภาพน้ัน 

 
ภาพท่ี 5.7 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานรูปทรงจินตนาการ 

ท่ีมา  :  ภาพยนตรเร่ือง HOTEL M GANGSTER LAST DRAW 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงรูปทรงจินตนาการแบบสามเหลี่ยมหัวตั้ง 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 5.2 แสดงรูปทรงจินตนาการแบบวงกลม 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 5.3 แสดงรูปทรงจินตนาการแบบรัศมี 

  

 
 

ท่ีมา : ภาพท้ังหมดจาก ศรากร  บุญปถัมภ 
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 1.1.2 รูปราง (Shape) มีการจัดองคประกอบภาพตรงขามกับรูปทรง โดยจะเนนให

เห็นถึงรูปรางลักษณะ หรือโครงรางของวัตถุเทาน้ันมิไดแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดภายในวัตถุ 

และมิติความลึกของภาพ มีลักษณะเปนภาพ 2 มิติ คือ ความกวางกับความยาวเทาน้ัน ไมเห็น

รายละเอียดของภาพ หรือที่เรียกวาภาพเงาดํา เพราะเปนการถายภาพในลักษณะยอนแสง จึงทําให

ไดภาพที่ดูแปลกตา นาสนใจ ลึกลับ ใหอารมณและสรางจินตนาการ ขอควรระวังในการถายภาพ

ลักษณะน้ีคือ วัตถุที่ถายตองมีความเรียบงาย เดนชัด และสื่อความหมายไดชัดเจน นอกจากน้ันฉาก

หลังตองไมมารบกวน ซึ่งจะทําใหภาพน้ันหมดความสวยงามไป  

 
 

ภาพท่ี 5.8 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานรูปราง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 1.1.3 นํ้าหนักสี (Tone) วัตถุตาง ๆ ในธรรมชาติ ตางก็มี นํ้าหนักของสีเปนของ          

ตัวมันเอง ซึ่งมีคาความสวาง และความเขมไมเหมือนกัน และภาพที่ถูกบันทึกน้ัน สีสันวัตถุและสี

ของแสงจะถูกออกแบบใหมีความหลากหลาย ซึ่งแตละสีจะใหนํ้าหนัก อารมณ และความรูสึกที่

แตกตางกัน นอกจากน้ันนํ้าหนัก ของสีที่แตกตางกันจะชวยสรางใหเกิดความรูสึกใหเห็นความลึก

ของภาพเชน วัตถุที่อยูใกลจะมีนํ้าหนักสีที่เขมกวาวัตถุที่อยูไกลออกไป เปนตน  
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ภาพท่ี 5.9 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานนํ้าหนักสี 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 หากภาพที่ถายมีความสวาง สีขาวสดใส เรียกภาพน้ันวา ภาพไฮคีย (High Key) ซึ่งจะให

ความรูสึกของภาพที่ใหความรูสึกที่ออนหวาน นุมนวล และบริสุทธิ์ 

 
 

ภาพท่ี 5.10 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ High Key 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

และภาพที่ดูโดดเดนบนความมืด และอยูในเงาดําเขม และมีแสงสวางเพียงเล็กนอย เรียก

ภาพน้ันวาภาพโลคีย (Low Key) ซึ่งจะใหความรูสึกที่ลึกลับ เขมแข็ง รุนแรง อึดอัด หนัก และเรา

อารมณ โดยภาพจะมีสีทึบเขมเปนสวนใหญ และบางคร้ังจะใหความรูสึกดูนากลัวนอกเหนือจากสี

จะใหบรรยากาศและอารมณตอผูดูแลวนํ้าหนักของสีจะชวยในการจัดความสมดุลของภาพไดอีก

ดวย 
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ภาพท่ี 5.11 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ Low Key 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 1.1.4 ลักษณะพื้นผิว (Texture) เปนสวนหน่ึงของการจัดภาพ เพื่อใหมีความสวยงาม 

และเห็นรายละเอียดที่เปนจริงของวัตถุ ซึ่งลักษณะของพื้นผิวมีสวนอยางมากในการสรางอารมณ 

และเราความสนใจที่แตกตางกัน เชน ผิวของแกว ผิวของพื้นทราย หรือร้ิวรอยของใบหนาคนชรา 

เปนตน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.12 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานลักษณะพื้นผิว 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 1.1.5 รูปแบบ (Pattern) เปนการจัดองคประกอบภาพที่มีลักษณะซ้ํา ๆ กัน ของวัตถุ 

ซึ่งแสดงในรูปของเสน รูปราง ลักษณะพื้นผิว ก็ได จะชวยใหภาพมีลักษณะที่แปลกตามากยิ่งขึ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 5.13 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานรูปแบบ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 1.1.6 เสน (Line) เปนการจัดองคประกอบภาพที่สําคัญประการหน่ึง  เพราะสามารถ

บอกลักษณะโครงสรางของภาพ และสามารถนําไปสูจุดสําคัญของภาพ หรือจุดสนใจของภาพ 

นอกจากน้ันยังใชเสนสรางความรูสึก สรางปริศนาขอคําถามใหกับผูดูตามลักษณะของเสน เชน 

เสนตรงแนวนอนใหความรูสึกสงบ ราบเรียบ เสนตรงแนวเฉียงใหความรูสึกรวดเร็ว เคลื่อนไหว มี

พลัง รุนแรง เสนตรงแนวต้ังใหความรูสึกถึงใหความรูสึกแข็งแรง สงางาม สวนเสนโคง ให

ความรูสึกถึงการเคลื่อนที่ที่ออนไหว ออนชอย ออนโยน ซึ่งจากความหมายของเสนตางๆ  ชางภาพ

วีดิทัศนสามารถนําลักษณะเสนดังกลาวไดจากโครงสรางของฉาก หรือจากการจัดวางอุปกรณ

ประกอบฉากอ่ืน ๆ เชน เสนในแนวต้ังจากวงกบหนาตาง หรือเสนแนวนอนเฉียงจากราวบันได    

มาเปนสวนหน่ึงของการจัดภาพ และนําสายตาได ลักษณะของเสนที่ใชในการจัดองคประกอบภาพ

ไดแก 

 1.1.6.1 เสนตรง ซึ่งเปนไดทั้งเสนแนวต้ัง แสดงถึงความมั่นคง แข็งแรง และ

เสนแนวนอนที่ใหความรูสึกสงบน่ิง เชน เสนขอบฟา ผูถายภาพจะตองระวังวางเสนขอบฟาใหตรง 

มิฉะน้ันภาพน้ันจะดูเอียง และเบี้ยว นอกจากน้ันไมควรวางไวระดับกลางภาพ เพราะจะทําใหเกิด

ความรูสึกที่แบงภาพน้ันออกเปน 2 สวน ดังน้ันการพิจารณาวางเสนขอบฟาใหสูงหรือตํ่ากวา    

กลางภาพ ควรแบงภาพออกเปน 3 สวน ผูถายตองพิจารณาวาตองการเนนรายละเอียดของภาพสวน

ใดมีมากกวากัน เชน หากพื้นดิน หรือพื้นนํ้ามีรายละเอียดมากกวาทองฟา ควรจัดใหภาพสวนพื้นดิน
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หรือพื้นนํ้ามีพื้นที่มากกวา แตหากทองฟามีความสวยงาม ทั้งในดานของแสง และจัดวางตัวของ 

กอนเมฆ ควรจัด ใหพื้นที่สวนของทองฟามีมากกวาเชนเดียวกัน 

 
 

ภาพท่ี 5.14  แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานเสนโดยการใชเสนตรงแนวนอน  

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

 

 
ภาพท่ี 5.15  แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานเสนโดยการใชเสนตรงแนวตั้ง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 1.1.6.2 เสนโคง ใหความรูสึกที่ออนชอย น่ิมนวล และนําสายตา พบมากใน

ธรรมชาติ เชน พื้นถนน ร้ัว บันได และแมนํ้าลําธาร เปนตน 

 

   
 

 

 

 

ภาพท่ี 5.16 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ

ดานการใชเสนโคง (คร่ึงวงกลม) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

ภาพท่ี 5.17 แสดงภาพการจัดองคประกอบ

โดยการใชเสนโคง (ตัว L) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

ภาพท่ี 5.18 แสดงภาพการจัดองคประกอบโดยการใชเสนโคง (ตัว S) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 1.1.6.3 เสนทแยงมุม ใหความรูสึกถึงความเคลื่อนไหว รุนแรง นอกจากน้ันยัง

เปนการสรางใหเกิดความลึก หรือมิติของภาพไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การจัดองคประกอบภาพโดยการสรางความสมดุลของภาพ (Balance) 

 ภาพวีดิทัศนคอนขางจะซับซอน เพราะมีความเคลื่อนไหวเขามาเกี่ยวของทั้งการเคลื่อนไหว

ของตัวแสดงหรือสิ่งที่อยูในภาพเอง  และการเคลื่อนไหวของกลอง  ดังน้ันจึงจําเปนตองคํานึงถึง

ความสมดุลของภาพดวย ทั้งน้ีเพื่อใหภาพที่ออกมามีความสวยงาม  และดึงดูดความสนใจ ภาพที่มี

ความสมดุลน้ัน  คือ ภาพที่ทางดานซายและดานขวามีนํ้าหนักภาพเทากันโดยการใชรูปราง ขนาด  

หรือของวัตถุเปนสวนที่ชวยใหเกิดความสมดุลขึ้น  ซึ่งการเทากันของนํ้าหนักภาพน้ีขึ้นอยูกับ

องคประกอบหลายประการ โดยไมจําเปนวาสิ่งที่อยูในดานซายและดานขวาของภาพจะตองมี

ลักษณะเหมือนกันทุกประการเสมอ  ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเราสามารถแบงความสมดุลในการประกอบ

ภาพออกไดเปน  2 ประเภท คือ 

  1.2.1 ความสมดุลที่ เทากัน (Formal or Symmetry balance) เปนลักษณะการจัด

องคประกอบภาพที่ใหองคประกอบที่มีขนาด รูปทรง หรือนํ้าหนักสีทั้งสองขางซายขวาเทากัน ผูดู

จะไมใหความสนใจแกดานใดดานหน่ึงของภาพเปนพิเศษ เพราะไมมีดานใดสะดุดตาหรือนาสนใจ

กวาอีกดานหน่ึง ดวยเหตุน้ีภาพที่มีความสมดุลแบบเทากันจึงเปนภาพที่ดูเรียบๆ ไมใหอารมณที่

รุนแรง ไมมีพลงัของความขัดแยงหรือความแตกตางใด ๆ เกิดขึ้น 

 

 

ภาพท่ี 5.19 แสดงภาพการจัดองคประกอบโดยการใชเสนทแยงมุม 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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ภาพท่ี 5.20 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพแบบความสมดุลเทากันท้ัง 2 ขาง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
 

 เราควรใชการประกอบภาพแบบสมดุลแบบเทากัน เมื่อตองการใหภาพน้ันแสดงความรูสึก

ที่เงียบสงบ  ความเสมอภาค  เชน  ภาพที่แสดงความเทาเทียมกันของสองฝาย  ภาพในศาลที่แสดง

ความยุติธรรม  ภาพภายในโบสถที่แสดงความสงบของจิตใจ  ภาพทุงนากวางใหญที่แสดงความ  

รมร่ืนสบายอารมณ  แมแตภาพที่ตองการแสดงความออนแอ ความพายแพ ก็สามารถใชการ

ประกอบภาพแบบน้ีเพื่อสื่อความหมายดังกลาวได 

 
ภาพท่ี 5.21 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพแบบความสมดุลเทากันท้ัง 2 ขาง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 ตามปกติทั่วไป  การบันทึกภาพเพื่อใหเกิดการประกอบภาพที่มีความสมดุลแบบเทากัน 

มักจะต้ังกลองเขาหาวัตถุตรงๆ โดยกลองไมทํามุมกับวัตถุ  เพราะการหันกลองเขาหาวัตถุตรง ๆ จะ

ทําใหวัตถุทั้งที่อยูทางซายและทางขวาอยูหางจากกลองเทา ๆ กัน และมีขนาดไมตางกัน 

  1.2.2 ความสมดุลที่ไมเทากัน (Informal or Asymmetry Balance) ภาพประเภทน้ีจะ

มีลักษณะตรงกันขามกับภาพที่มีการประกอบภาพแบบสมดุลที่เทากันคือ แตละดานของภาพจะมี

นํ้าหนักภาพ หรือความนาสนใจไมเทากัน แตเมื่อมาประกอบเปนภาพถายแลว จะผูชมจะเกิด

ความรูสึกถึงความสมดุลของภาพได การประกอบภาพแบบน้ีจะทําใหภาพดูมีพลังการเคลื่อนที่และ

ดูมีชีวิตชีวา เพราะเกิดความรูสึกที่ขัดแยงเกิดขึ้น 

 
ภาพท่ี 5.22 แสดงภาพองคประกอบภาพแบบความสมดุลไมเทากัน (สี) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 การจัดองคประกอบภาพโดยยึดหลักความสมดุลที่ไมเทากันน้ี  จะตองมีวัตถุ หรือจุดเดน

หลักของภาพอยูเพียงตําแหนงเดียวเทาน้ัน  และเพิ่มความนาสนใจเพื่อรักษาความสมดุล  ควรใหมี

วัตถุที่สองวางไวอีกดานหน่ึงเพื่อเปนการถวงนํ้าหนักของภาพ  โดยวัตถุที่นํามาถวงน้ีจะตองมี

นํ้าหนักภาพใกลเคียงกับวัตถุหลัก  จึงจะสรางความสมดุลขึ้นได  แตสิ่งสําคัญของการประกอบภาพ

แบบน้ีอยูที่วา  วัตถุที่ใชถวงนํ้าหนักน้ันจะตองมีความแตกตางกับวัตถุแรก  เชน  อาจจะแตกตางกัน

ในดานรูปราง  ขนาด  สี  ความสวาง  การเคลื่อนไหว  หรือการอยูน่ิง  ทั้งน้ีเพื่อไมใหภาพเกิดความ

สมดุลแบบเทากันขึ้น 
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ภาพท่ี 5.23 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพแบบความสมดุลไมเทากัน (ความสวาง) 

ท่ีมา: http://www.shutterphoto.com 

 

 
ภาพท่ี 5.24 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพแบบความสมดุลไมเทากัน (ขนาด) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 1.3 การจัดองคประกอบภาพโดยการสรางจุดแหงความสนใจ (Point of interest)   

 ภาพวีดิทัศนในแตละช็อท  ควรมีจุดเดนซึ่งเปนจุดแหงความสนใจ  โดยไมควรมีมากกวา 1 

แหง  แตถาจําเปนจะตองมีมากกวา 1 แหงก็ควรใหมีความสัมพันธเกี่ยวของ  และสงเสริมซึ่งกันและ

กัน  เพื่อใหภาพมีความเปนเอกภาพ (Unity) มีความหมายเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  โดยสวนใหญจะ

http://www.shutterphoto.com/
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ไมนิยมวางจุดสนใจไวกลางภาพ  เพราะจะทําใหภาพดูสงบน่ิง  และไมนาสนใจ  ซึ่งสวนใหญจะ

นิยมใชกฎ 3 สวน (Rule of Third) เปนการแบงขนาดของภาพเปนสามสวนเทา ๆ กันทั้งแนวต้ังและ

แนวนอน ลากเสน (ดวยสายตา) ใหตัดกัน  จะเกิดจุด 4 จุด ซึ่งทั้ง 4 จุดน้ี จะเปนตําแหนงของการวาง

จุดแหงความสนใจ (เสนตัดกันคือจุดสนใจของภาพ) เมื่อกําหนดจุดไดแลว จึงพิจารณาวัตถุหลักอยู

ในตําแหนงน้ันๆ 

 
 

 

 

 
ภาพท่ี 5.26 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ โดยใชสีเปนจุดแหงความสนใจ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

ภาพท่ี 5.25 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพโดยใชจุดแหงความสนใจ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 1.4  การจัดองคประกอบภาพโดยการกําหนดฉากหนา และฉากหลังของภาพ (Foreground 

and Background)   

ในการถายวีดิทัศนโดยเฉพาะภาพทิวทัศน  ควรจัดใหมีสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนฉากหนา เพื่อให

ภาพดูมีความลึก การสรางภาพใหมีมิติ ซึ่งอาจใชวัตถุรองประกอบอ่ืน ๆ เชน ตนไม กรอบหนาตาง

เปนฉากหนา หรืออาจใช เสนนําสายตาไปยังวัตถุหลัก เพื่อใหภาพน้ัน ๆ ดูมีความลึกก็ได 

นอกจากน้ันยังชวยสรางใหเกิดมิติของภาพ และระยะใกลไกลของวัตถุในฉากไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

สําหรับฉากหลัง ควรเลือกใหมีลักษณะเรียบงาย ไมรกรุงรัง เชน ทองฟา กําแพง เปนตน ซึ่งจะชวย

ใหวัตถุในภาพมีความโดดเดนขึ้น 

   
ภาพท่ี 5.27 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ (ฉากหนา) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

 
ภาพท่ี 5.28 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ (ฉากหลัง) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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1.5 การจัดองคประกอบภาพ โดยใชกรอบ (Frame)  

 การใชกรอบเพื่อจัดองคประกอบของภาพน้ัน จะชวยจํากัดขอบเขตการมองของผูดู ซึ่งจะ

ทําใหภาพมีการเดนชัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งดึงความสนใจของผูดูใหอยูกับภาพ เชน การถายผานกิ่งไม 

กรอบประตู หนาตาง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.29 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ โดยใชกรอบของอาคาร 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.30 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ โดยการใชกรอบบานประตู 

ท่ีมา: ศรากร  บุญปถัมภ 
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2. ระยะ และขอบเขตของภาพวีดิทัศน 

สวนประกอบที่สําคัญสําหรับการถายภาพวีดิทัศนประการหน่ึงการใชระยะ ขอบเขตหรือ

กรอบของภาพ ซึ่งจะตองจัดใหตําแหนงที่ต้ังของวัตถุอยูในที่ที่เหมาะสมภายในกรอบภาพ ทั้งน้ี

เน่ืองจากอัตราสวนของจอโทรทัศนโดยทั่วไปจะถูกกําหนดไวเปน 4 : 3 (Aspect Ratio) ซึ่งเปน

อัตราสวนที่ต้ังไวใหสัมพันธกับสายตามนุษย ที่มีมุมสายตามองไดประมาณ 48 องศาในดานกวาง

และ 60 องศาในดานยาว และเพื่อผลของภาพที่บันทึกดูใกลเคียงกับจอโทรทัศน และมุมสายตา

มนุษย ชองมองภาพของกลองถายวีดิทัศนทุกประเภทจึงกําหนดขนาดไวในอัตราสวนเดียวกัน เปน

การเอ้ือใหชางภาพกําหนดขนาดและลักษณะของภาพไดโดยไมมีการผิดเพี้ยนเกิดขึ้น ในปจจุบันได

มีการพัฒนาจอโทรทัศนเปนแบบ HDTV (High Definition Television) โดยมีอัตราสวน 16 : 9 

(Aspect Ratio) ทําใหภาพโทรทัศนมีความละเอียด และคมชัดมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ันยังมีรูปลักษณ

หนาจอเหมือนกับจอของภาพยนตร เพื่อใหตอบสนองความรูสึกของผูชมเสมือนหน่ึงไดดูจากจอ

ภาพยนตร  

       
ภาพท่ี 5.31 แสดงภาพบนจอภาพโทรทัศนปกติ  อัตราสวน 4:3 

ท่ีมา: http://www.avmaster.com/  

 

   
ภาพท่ี 5.32 แสดงภาพบนจอภาพโทรทัศน Wide Screen  อัตราสวน 16:9 

ท่ีมา: http://www.avmaster.com/ 

 

http://www.avmaster.com/Screen2.htm
http://www.avmaster.com/Screen2.htm


 193 

 
ภาพท่ี 5.33 แสดงภาพผิดสวนบนจอภาพโทรทัศน Wide Screen โดยการยืดใหเต็มจอ 

ท่ีมา: http://www.avmaster.com/ 
 

 
ภาพท่ี 5.34 แสดงภาพบนจอภาพโทรทัศน Wide Screen ท่ีตองตัดสวนบน และสวนลาง 

ท่ีมา: http://www.avmaster.com/ 
 

อยางไรก็ตามการบันทึกภาพดวยกลองวีดิทัศน ตองคํานึงถึงอัตราสวนของเคร่ืองรับ

โทรทัศนดวยวิธี จัดให วัตถุที่ เคลื่อนไหวอยูในกรอบภาพที่ตองการเปนเร่ืองที่ตองทําอยาง

ระมัดระวัง เพราะเทปวีดิทัศนที่บันทึกไปแลวน้ัน อาจจะไดภาพที่ไมสมบูรณ หรือผิดสวน บางสวน

จะขาดหาย และบางสวนที่เราไมตองการเขามาอยูในภาพ เชน ภาพที่ถายโดยการใชอัตราสวนของ

ภาพ 4:3 แตฉายบนจอภาพอัตราสวน 16:9 ตองการใหสัดสวนของภาพถูกตอง ก็จะเหลือขอบดําทั้ง

ซาย และขวา (ภาพที่ 5.32) หากเราตองการใหภาพเต็มจอจําเปนจะตองยืดภาพ ก็จะทําใหไดภาพที่

ผิดสัดสวน (ภาพที่5.33) ถาตองการใหถูกสัดสวน และเต็มจอบนจอภาพ 4:3 จะตองตัดสวนบน 

และสวนลางออกไป (ภาพที่  5.34) ดังน้ันชางภาพควรจะใชทักษะและความรูในหลักของ

องคประกอบศิลปมาพิจารณาจัดขอบเขตของภาพใหอยูในกรอบ ต้ังแตเร่ิมบันทึกภาพ ดังน้ี 

 2.1 จัดเน้ือที่กรอบใหสัมพันธกับภาพ ภาพใบหนาคนและสิ่งที่มีชีวิตอ่ืน ๆ ดวงตาเปนจุดที่

สําคัญ ควรจัดภาพใหดวงตาอยูในแนวกรอบภาพ 

http://www.avmaster.com/Screen2.htm
http://www.avmaster.com/Screen2.htm
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ภาพท่ี 5.35 แสดงภาพการจัดพื้นท่ีของกรอบภาพใหเหมาะสมกับภาพ 

ท่ีมา  :  ละครเร่ือง “ผูกองเจาเสนห” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

 2.2 ภาพในแนวด่ิง (Vertical Framing) ภาพบุคคลในระยะใกลไมควรใหศีรษะแตะขอบบน

ของกรอบ เพราะจะทําใหภาพดูอึดอัด ควรเวนพื้นที่ในสวนบน (Headroom) ไวเปนชองวางเลก็นอย

และขณะเดียวกันตําแหนงอ่ืน ๆ ของใบหนา ก็ไมควรแตะขอบลางของกรอบดวย สําหรับภาพ

บุคคลที่ถายในระยะที่ใกลมาก เพื่อเนนรายละเอียดอ่ืน ๆ การจัดขอบเขตของภาพ ก็สามารถจัดได

ตามสวนที่เนนน้ัน อยางไรก็ตามหากภาพที่ถายในระยะใกลมากขนาดที่เรียกวาลนกรอบ อาจจะ

ตองใชกรอบภาพตัดสวนหนาผาก และสวนคางออก ซึ่งจะตองรักษาความสัมพันธระหวางขนาด

ของภาพ และกรอบภาพใหเหมาะสมดวย 

 
ภาพท่ี 5.36  แสดงการจัดภาพสัมพันธกับกรอบภาพในแนวดิ่ง 

ท่ีมา  :  ละครเร่ือง “ผูกองเจาเสนห” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 
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 2.3 ภาพในแนวระนาบ (Horizontal Framing) ในการประกอบภาพโดยคํานึงตามแนวนอน

หรือแนวระนาบ การจัดขอบเขตของภาพ ควรกําหนดใหเน้ือที่สวนที่วัตถุจะเคลื่อนที่ไป หรือ

สายตาบุคคลที่ทอดไปน้ัน ใหเพิ่มมากกวาปกติ (Walking Room) เพื่อใหผูดูรูสึกวา วัตถุที่เคลื่อนที่

หรือสายตาที่ทอดไปขางหนาน้ันไมชนกรอบหรือจนมุมภาพคนที่มองหรือเดินไปทางดานขวา 

 
ภาพท่ี 5.37 แสดงภาพการจัดภาพสัมพันธกับกรอบภาพในแนวระนาบ 

ท่ีมา  :  ศรากร  บุญปถัมภ 

2.4  ภาพที่มีแนวด่ิงและแนวระนาบอยูในภาพเดียวกัน จะไมนิยมใหเสนที่ตัดกันทั้งสอง

แนวอยูกลางภาพ ควรพิจารณาวาตองการเนนสวนใดของภาพ แลวกําหนดใหสวนน้ันมีพื้นที่

มากกวาอีกสวนหน่ึง  

 
ภาพท่ี 5.38 แสดงภาพการจัดภาพสัมพันธกับกรอบภาพในแนวดิ่งและแนวระนาบ 

ท่ีมา  :  ศรากร  บุญปถัมภ 
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 2.5 กําหนดจุดตัดกรอบ (Frame Cutting Points) หมายถึง การกําหนดตําแหนงและสัดสวน

ที่เหมาะสมของวัตถุที่ชางภาพจะจัดลงในชองมองภาพ การแบงสวนวัตถุเพื่อจัดเขากรอบยังไมมี

กฎเกณฑใดตายตัว แตมีขอสังเกต คือ เมื่อจัดแลวขนาดภาพและจุดตัด ตองมองดูแลวไดสัดสวน ไม

มีสวนสําคัญของวัตถุน้ันหายไปจนภาพดูขาดความสมบูรณ ที่สําคัญในการถายวีดิทัศนที่เปนภาพ

บุคคลจะตองระวังปรากฏการณ Cut-Off Lines หมายถึง ภาพที่ไปปรากฏบนจอโทรทัศนแลดู

เหมือนกับวาอวัยวะบางสวนถูกตัดออกไป เชน คอขาด มือขาด ขาขาด หรือเทาขาด เปนตน สาเหตุ

เกิดจากชางภาพไมไดสังเกตทั่วทั้งบริเวณภาพที่เกิดขึ้น ทําใหจับภาพสวนรางกายไมถูกตอง เชน 

หากตองการถายภาพในระยะใกลเพื่อใหเห็นใบหนาของผูแสดง โดยไมใหเห็นในสวนของไหล    

ทําใหภาพที่ปรากฏบนจอภาพเปนภาพที่มีลักษณะคอถูกตัดขาดไป ดังน้ันควรจะตองใหความ

ระมัดระวังในการถายภาพเปนอยางมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5.39 แสดงจุดตัดของกรอบภาพโดยใชบุคคลเปนเกณฑในการถายภาพวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 2.6 กําหนดในดานความลึกของภาพ (Perspective) ดวยเหตุที่ภาพที่เราเห็นดวยตาในโลกที่

เปนจริงมี  3  มิติ  คือ  ความสูง  ความกวางและความลึก  แตภาพที่เห็นในภาพวีดิทัศนที่มีเพียง        

2  มิติ คือความสูงและความกวางเทาน้ัน ทั้งน้ีเน่ืองจากจอโทรทัศนมีลักษณะแบนเรียบไมมีความลึก   

ดังน้ันในการประกอบภาพเพื่อใหไดอารมณและความสวยงามจึงจําเปนที่ชางภาพวีดิทัศนจะตอง

พิจารณาเพื่อเพิ่มความลึกใหแกภาพวีดิทัศน  และการเพิ่มความลึกใหแกภาพวีดิทัศนน้ี  เราจะตอง

อาศัยเสนและแสงของบรรยากาศเขาไปเสริมเติมแตงในภาพ ซึ่งมีวิธีการสรางความลึกใหกับภาพ

วีดิทัศนอยู  6  วิธีการ คือ  

 2.6.1 การวางมมุกลองวีดิทัศนใหสัมพันธกับการจัดวางตําแหนงของวัตถุ  ในการวาง

มุมกลองทุกคร้ังจะตองพยายามใหกลองทํามุมเฉียง 45 องศา กับวัตถุเสมอ  เพราะการต้ังกลองใน

ลักษณะน้ีจะทําใหมองเห็นวัตถุมากกวาหน่ึงดาน  สวนการต้ังกลองประจันหนากับวัตถุตรงๆ จะ

เห็นวัตถุดานเดียวซึ่งภาพจะดูแบน เชน  การถายอาคารพระราชวัง หากต้ังกลองตรงๆ ภาพตึกจะดู

แบนเพราะเห็นดานหนาดานเดียว  แตถาเคลื่อนกลองไปดานขางเล็กนอยก็จะเห็นทั้งดานหนาและ

ดานขางของอาคาร และถายกกลองใหสูงขึ้นอีก  ก็จะทําใหเห็นอาคารดานหนาดานขางและดานบน  

ภาพอาคารก็จะยิ่งมีความลึกมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5.40 แสดงความลึกหรือมิติของภาพโดยการวางมุมกลอง 45 องศากับวัตถุ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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ในการถายภาพบุคคลก็เชนกัน  หากต้ังกลองถายตรง ๆ เหมือนกับการถายภาพติดบัตร  

ภาพที่ไดจะขาดความสวยงามเพราะไมมีความลึก  ดังน้ันควรถายใหเห็นสัดสวนของใบหนาของผู

แสดง โดยใหบุคคลเอียงดานขางเขาหากลอง ซึ่งจะทําใหไดภาพที่สวยงาม และสื่อความหมายไดดี

มากยิ่งขึ้น 

 
 

ภาพท่ี 5.41 แสดงความลึกของภาพโดยการจัดวางตําแหนงและสัดสวนของบุคคล 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 2.6.2 การใชเลนสมุมกวาง (Wide Angle Lens) เปนการถายภาพโดยปรับทางยาว

โฟกัสของเลนสใหสั้นจะชวยใหภาพมีความลึกเพิ่มขึ้น  เพราะจะทําใหเสนที่แสดงความลึกของภาพ

ใหแคบลง  แตทั้งน้ีจะตองระวังการบิดเบือนของภาพ  เพราะการใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัสกวาง

มาก ๆ และต้ังกลองใกลวัตถุ จะทําใหเสนที่แสดงความลึกของภาพจะแคบลงจนทําใหกลายเปน 

เสนโคง สงผลใหรูปทรงของวัตถุผิดเพี้ยนไปจากเดิม  ฉะน้ันจึงตองเลือกใชเลนสใหสัมพันธกับ

ระยะทางระหวางกลองวีดิทัศนกับวัตถุดวย ทั้งน้ีเพื่อเปนการปองกันการบิดเบือนของภาพ  แต

บางคร้ังอาจจะใชเลนสมุมกวาง เพื่อตองการใหเกิดผลพิเศษในดานความลึกของภาพก็ได ซึ่งจะทํา

ใหไดภาพที่แปลกตายิ่งขึ้น 



 199 

 
ภาพท่ี 5.42 แสดงความลึกของภาพ โดยการใชเลนสมุมกวาง (Wide Angle) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 2.6.3 การจัดวางวัตถุตาง ๆ ทุกอยางในฉาก ไมวาจะเปนตัวแสดง เฟอรนิเจอรหรือ

วัสดุประกอบฉากอ่ืนๆ หากใหมีบางสวนของวัตถุดังกลาวมีลักษณะซอนกันก็เปนวิธีการเพิ่มความ

ลึกของภาพอยางงายและไดผลวิธีหน่ึง เพราะการวางตัวแสดงและสิ่งตางๆ ในฉากใหหางกันและ

ไมซอนกันเลย อาจทําใหผูดูสับสนวาอะไรอยูใกล อะไรอยูไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูดูไมคุนเคย

หรือไมรูขนาดของสิ่งที่อยูในฉากน้ัน ก็จะยิ่งทําใหผูดูคาดคะเนระยะทางจากขนาดที่เห็นไดลําบาก 

 
 

ภาพท่ี 5.43 แสดงความลึกของภาพ โดยการจัดวางวัตถุใหซอนกัน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 2.6.4 การใหกลองวีดิทัศน หรือตัวแสดงเคลื่อนที่ผานวัตถุประกอบฉาก จะชวยสราง

ความลึกใหแกภาพไดอยางดี  เชน ในขณะที่การแสดงดําเนินไปหากตัวแสดงหญิงเดินจากบันไดมา

น่ังที่โตะทานขาว ซึ่งอยูในหองครัว โดยมีตัวแสดงชายเดินตามเขามา ในขณะที่ตัวแสดงหญิงน่ังบน

เกาอ้ีเปดอานหนังสือพิมพ ตัวแสดงชายมาหยุดยืนอยูขางหลัง (ซอนผูแสดงหญิง) พรอมกับอานขาว

ในหนังสือพิมพน้ัน โดยที่ตําแหนงของกลองวีดิทัศนอยูดานหนาของตัวแสดงทั้งหมด  ซึ่งจะชวย

ใหผูดูภาพเกิดความรูสึกถึงระยะความลึกของภาพที่ตัวแสดงไดจริง และช็อทตอมาตําแหนงของ

กลองวีดิทัศนไดเคลื่อนไปดานขางของผูแสดง ทําใหเห็นถึงความลึกของภาพมากยิ่งขึ้น  

  

 
 

ภาพท่ี 5.44 แสดงความลึกของภาพโดยการเคลื่อนท่ีของกลองวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  ละคร เร่ือง “บางรักซอย 9” สถานีวิทยุโทรทัศน Modernine TV 

 2.6.5 การใหแสงและสี ก็เปนวิธีการหน่ึงที่ชวยสรางใหเกิดความลึกบนภาพ การให

แสงจากดานขางจะทําใหเกิดเงาที่แยกวัตถุจากฉากหลังและสรางความลึกใหแกภาพในการจัดแสง

ภายใน  ควรจัดแสงใหดานหนาและดานหลังของฉากสวางไมเทากัน  และใหมีสวนสวางและสวน

มืดผสมผสานกันในภาพเพื่อใหเกิดความลึก  สวนการถายฉากภายนอกควรพยายามใหเห็นฉากหลัง

ที่สวางกวาฉากหนา  จะชวยใหภาพมีบรรยากาศที่แสดงความลกึ  เทคนิคน้ีก็สามารถนํามาใชในการ

จัดแสงภายในไดเชนกัน  คือ  ใหฉากหลังสวางกวาดานหนาเล็กนอย  เพื่อดึงสายตาผูดูไปยังฉาก

หลังที่อยูลึกเขาไปดานใน  นอกจากน้ันการจัดแสงใหเห็นเงาของวัตถุทอดยาวไปตามพื้นก็ชวยเพิ่ม

ความสวยงามและความลึกใหแกภาพไดดวย 

 



 201 

 
 

ภาพท่ี 5.45 แสดงความลึกของภาพโดยการใชแสง และสีของภาพ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 2.6.6 การใชกรอบภาพสรางความลึกของภาพ  การจัดกรอบภาพ คือการใชฉากหนา 

(foreground) ตัดบางสวนของภาพออกทําใหรูปทรงของกรอบภาพเปลี่ยนไปจากปกติฉากหนาที่

อาจใชจัดกรอบภาพมีมากมายหลายอยาง  เชน  ซุมประตู  กรอบประตู  กรอบหนาตาง  ชายคา   

โคมไฟ  ปายชื่อสถานที่  ร้ัว  เสา  สะพาน  หรือบางสวนของสิ่งหน่ึงสิ่งใด  เชน  ใบไม  กิ่งกาน

ตนไม การจัดกรอบภาพน้ีจะชวยสรางความงามและเสริมความลึกใหแกภาพ  เพราะเปนการเพิ่ม

ฉากหนาใหแกภาพ  นอกจากน้ัน  กรอบภาพที่สรางขึ้นจะชวยบังคับใหสายตาผูดูพุงไปที่จุดสนใจ

ของภาพ  เปนการเนนความสําคัญของสิ่งน้ันใหเดนขึ้นอีก 

 
ภาพท่ี 5.46 แสดงความลึกของภาพโดยการใชฉากหนา 

ท่ีมา : ละครเร่ือง “ผูกองเจาเสนห” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.  
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 2.7 ขอบเขตกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ หัวใจสําคัญที่สุดสําหรับการถายภาพวีดิทัศน คือ

การถายภาพใหมีการเคลื่อนไหวบนจอโทรทัศน ทั้งน้ีเพราะภาพวีดิทัศนสามารถสื่อใหผูดูรูสึกถึง

การเคลื่อนไหว และในขณะเดียวกันยังสามารถแสดงการเคลื่อนไหวใหประจักษตอสายตาผูดูไป

พรอมกันดวย ดังน้ันการจัดประกอบภาพที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อที่จะบงบอกถึงการเคลื่อนที่ผาน

หนากลอง จะเปนการแสดงออกของการเคลื่อนไหวในแนวนอน ควรจัดใหมีการเคลื่อนที่จากซาย

ไปขวา เพื่อทําใหงายตอการติดตามดู  เพราะเปนการเคลื่อนที่ที่ดูเปนธรรมชาติและราบร่ืนกวาการ

เคลื่อนที่จากขวาไปซาย  ที่เปนเชนน้ีเพราะผูดูสวนใหญเคยชินกับการอานหนังสือจากซายไปขวา  

นอกจากน้ันชางภาพวีดิทัศนจึงควรมีการจัดกรอบภาพใหดานหนาของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ไปมี

พื้นที่วางมากกวาดานหลัง ทั้งน้ีเพื่อปองกันไมใหผูดูเกิดความรูสึกวาวัตถุกําลังเคลื่อนที่ตกขอบ  

 
ภาพท่ี 5.47 แสดงการจัดวางตําแหนงของภาพตามทิศทางการเคลื่อนไหวของวัตถุ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
 

 นอกจากน้ันยังมีการเคลื่อนที่ในแนวต้ัง หรือแนวด่ิง ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะน้ี

จะแสดงถึงความทะเยอทะยาน  การยกยอ  ความปติยินดี  ความเจริญเติบโต  และการถูกปลดปลอย  

นอกจากน้ัน  ความรูสึกสบาย  อิสระ  ความสุข  ความราเริงก็สามารถแสดงดวยการเคลื่อนไหวใน

ลักษณะน้ี  เชน  ตัวแสดงกระโดด ตัวลอยแสดงอาการลิงโลดดีใจ ในการจัดประกอบในลักษณะน้ี

ไมควรจับภาพตามวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวในแนวด่ิง เพราะจะทําใหเห็นการเคลื่อนที่ไดยากกวาการ

ต้ังกลองใหอยู น่ิ ง และคอยทําการปรับโฟกัส ซึ่ งเทคโนโลยีของกลองวีดิทัศนปจจุบันมี

ความสามารถปรับโฟกัสแบบอัตโนมัติอยูแลว 
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ภาพท่ี 5.48 แสดงการจัดวางตําแหนงของภาพตามทิศทางการเคลื่อนไหวของวัตถุ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

3. เทคนิคการถายภาพวีดิทัศนในรูปแบบตาง ๆ  

 3.1 การถายวีดิทัศนบุคคล ถือวาเปนงานที่คอนขางจะทาทาย เพราะการถายทําจะตองเนน 

ใหเห็นถึงมุมมองที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เรากําลังถายทําอยู เชน ดานบุคลิกภาพ อายุ สถานภาพ และ

บทบาทของบุคคลน้ัน ความสามารถพิเศษ สถานที่ เคร่ืองแตงกาย และชวงเวลาที่เร่ืองราวกําลัง

ดําเนินอยู โดยมีเทคนิค และแนวทางในการถายวีดิทัศนภาพบุคคล มีดังตอไปน้ี 

 3.1.1  แนะนําผูแสดงหรือผูรวมรายการทั้งหมดกับผูชมกอนเสมอ โดยการจับภาพ

ระยะไกล (L.S.) หรือภาพหมูกอนเร่ิมรายการ เพื่อใหผูชมสามารถลําดับเร่ืองราว หรือมองเห็น

ภาพรวมของรายการที่พวกเขากําลังจะดูได จากน้ันคอย ๆ ดึงภาพเขามา เปนภาพระยะกลาง 

(Medium shot) แลวดําเนินเร่ืองตอไป 

 3.1.2  ไมจับภาพระยะไกล (L.S.) นานเกินไป โดยใหเปลี่ยนระยะในการจับภาพมา

เปนระยะปานกลาง (M.S.) และสลับภาพไปมาเปนคร้ังคราว ยกเวนฉากที่ตองการถายอยางตอเน่ือง 

หรือดําเนินเร่ืองราวที่ตองติดตาม นอกจากน้ันไมควรถายเก็บภาพในระยะเดียวกันตลอด เพราะจะ

ทําใหดูนาเบื่อ ควรถายเก็บภาพระยะตาง ๆ เอาไวบาง ทั้งน้ีเพื่อจะไดมีภาพใหเลือกใชมาก ๆ ใน

ขั้นตอนของการลําดับภาพ 

 3.1.3  จับภาพผูแสดงแตละคนใหมีระยะใกลเคียงกัน ซึ่งจะทําใหสามารถดําเนิน

รายการและเก็บภาพไปไดอยางตอเน่ือง  

 3.1.4  ศึกษาความเปนมาของตัวแสดงแตละตัว เพื่อหาความสัมพันธเกี่ยวของกัน จะ

ทําใหเกิดความงายตอการเขยีนบทวีดิทศันเชื่อมการแสดงของตัวละครทั้งหมด 
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 3.1.5  ควรเปลี่ยนมุมกลองและขนาดของช็อท เชนถายระยะใกล (CU.) สลับกับ 

ระยะปานกลาง (MS.) สลับกับระยะไกล  (LS.) บาง  และพยายามเก็บภาพใหหลากหลายพฤติกรรม 

เพื่อใหผูชมไดรับความรูสึกโดยผานทางสีหนา และทาทางของตัวแสดง นอกจากน้ันยังมีประโยชน

ในการนําไปใชในการคดัเลือกภาพที่ใชจริงในขั้นตอนของการลําดับภาพ 

 3.1.6  ภาพบุคคลที่สําคัญ ๆ ของประเทศ หรือบุคคลที่เปนที่สนใจของสังคม ควร

ตองวางกลองบนขาต้ังกลอง เพราะจะไดภาพน่ิงไมสั่นไหว เน่ืองจากตองใชเวลานานในการถายทํา 

และไมควรใชขากลองแบบ 3 ขา ในงานที่ตองการเปลี่ยนตําแหนงบอย ๆ ควรใชขาต้ังกลองแบบขา

เด่ียวแทน 

 
 

ภาพท่ี 5.49  แสดงการถายภาพวีดิทัศนประเภทบุคคล 

ท่ีมา : ศรากร  บุญปถัมภ 
 

 3.1.7  ในกรณีบุคคลที่มารวมรายการอาจไมสามารถอยูไดตลอดรายการ จึง

จําเปนตองเก็บภาพผูรวมรายการใหครบทุกคนต้ังแตเร่ิมรายการ เพื่อเอาไวใชในการตัดตอรายการ

ในภายหลัง โดยบันทึก ภาพใบหนาของบุคคลคนแรกทางซายมือของชางภาพวีดิทัศน แลวกดปุม

บันทึกของกลอง ทิ้งเอาไวระยะเวลาหน่ึง (7-8 วินาที) จากน้ันเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของกลอง

ไปจับภาพบุคคลตอไป โดยการแพนกลองไปทางขวามือ แลวหยุดเก็บภาพใบหนาผูรวมรายการ

ทั้งหมดจนครบ  

 3.1.8  ในการเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน จะตองคํานึงถึงเสนวิกฤต หรือแนวเสนของ

การเคลื่อนที่ (Action line) ชางภาพวีดิทัศนจะตองระวังการถายขามแนวเสนดังกลาว ทั้งน้ีเน่ืองจาก

จะทําใหมุมมองของบุคคล หรือเคลื่อนไหวของวัตถุน้ันเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลใหผูชมเกิด

ความสับสนได (สมเจตน  เมฆพายัพ.  2549 : 28) 
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ภาพท่ี 5.50  แสดงภาพการเคลื่อนท่ีของกลองวีดิทัศน กรณีขามเสนสมมุติ 

ท่ีมา : ศรากร  บุญปถัมภ 
 

 จากภาพที่ 5.50 กลองวีดิทัศนถายภาพบุคคลใสเสื้อสีดําน่ังอยูทางซายมือของผูชม 

(A) กําลังสนทนากับบุคคลใสเสื้อสีนํ้าตาลที่อยูทางขวามือ หากเปลี่ยนมุมมองโดยการเคลื่อนกลอง

ขามเสนสมมุติ (เสน D - E) ภาพบุคคลเสื้อดําจะเกิดการเปลี่ยนแปลง กลับกลายเปนน่ังอยูทาง 

A 

B C 

เสนสมมตุ ิ Action line D E 
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ขวามือของผูชม (B) กําลังสนทนากับบุคคลใสเสื้อสีนํ้าตาลที่อยูทางซายมือ ซึ่งจะทําใหผูชมเกิด

ความสับสนได โดยภาพจะสลับซาย-ขวา ดังเชนภาพ C  

 ดังน้ันในการเคลื่อนที่กลองวีดิทัศน เพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองไมควรเคลื่อนที่เกิน 

180 องศา  หากมีความจําเปนในการเคลื่อนที่กลองขามเสนสมมุติ ก็ไมควรเคลื่อนที่จากจุดเดิมไม

เกินคร้ังละ 30- 45 องศา (ดังภาพที่ 5.51) เชน เคลื่อนกลองจากจุด E ถึงจุด B แลวหยุด ถาตองการ

จะเคลื่อนกลองคร้ังตอไป ก็ใหเคลื่อนจากจุด B ถึงจุด F เปนตน ทั้งน้ีจะไมทําใหผูชมเกิดความ

สับสน 

 

 
ภาพท่ี 5.51  แสดงภาพการเคลื่อนท่ีของกลองวีดิทัศน  

ท่ีมา : ศรากร  บุญปถัมภ 

 

 3.2 การถายวีดิทัศนเด็ก สวนใหญจะเนนย้ําใหเห็นถึงกิจกรรมสนุกสนาน ร่ืนเริงของเด็ก 

ในการถายทําเร่ืองราวของเด็กเราจึงตองเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะเด็ก

อาจจะไมสามารถกระทําตามบทที่เรากําหนดไวได ดังน้ันบททีเ่ตรียมไวถายทําอาจจะตองเปลี่ยนไป

ตามสถานการณ ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับเร่ืองราวมากกวาที่เตรียมไวในบทวีดิทัศน มีวิธีการตอไปน้ี  
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 3.2.1 วางแผนการถายทําโดยทําการรางบทวีดิทัศนลวงหนา เชน งานฉลองวันเกิด 

หรืองานปดภาคเรียน 

 3.2.2 เร่ิมจากการเก็บภาพจากภาพระยะไกล (LS.) เพื่อใหเห็นภาพเด็กทุกคนกอน 

จากน้ันเปลี่ยนเปนภาพระยะปานกลาง (MS.) หรือ ระยะใกลปานกลาง (MCU.) แลวคอยเก็บภาพ

ใบหนาของเด็กแตละคน ๆ ใหครบ  สวนภาพอ่ืน ๆ ขึ้นอยูกับอิริยาบถและการเคลื่อนไหวของเด็ก 

อยางไรก็ตามอยาลืมเก็บภาพระยะใกล (CU.) เพื่อใหเห็นรายละเอียดชัดเจนมายิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

ใบหนา มือ และเทา 

 3.2.3 ในตอนจบควรจะแสดงใหเห็นถึงความสุข เชน การไดของเลนใหมจากเพื่อน  

พรอมกันน้ันชางภาพก็เก็บภาพระยะปานกลาง (MS.) เห็นฝามือของเด็ก ๆ ที่กําลังจับของเลนน้ันอยู 

และภาพระยะใกล (CU.) ใหเห็นใบหนาเด็กที่มีรอยยิ้มอยางมีความสุข และที่สําคัญระดับของการ

ถายภาพควรถายในระดับสายตาของเด็กเทาน้ัน เพราะจะทําใหผูชมรูสึกวาไดอยูรวมในเหตุการณ

น้ัน 

 

 
ภาพท่ี 5.52 แสดงการถายภาพวีดิทัศนภาพเด็ก 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

3.3 การถายวีดิทัศนสัตว  ในการถายภาพสัตวปากับสัตวเลี้ยงในบานมีความยากงาย

แตกตางกันมาก เพราะภาพสัตวปาที่เราเห็นในรายการสารคดีตาง ๆ น้ัน ใชเวลาและทรัพยากรใน

การถายทํามากมายมหาศาล เพื่อที่จะสามารถเก็บเร่ืองราวในแงมุมตาง ๆ  มาใหดูไดครบ และ

จําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตและความเปนอยูของสัตวชนิดน้ัน ๆ  เพื่อที่สามารถคาดเดาพฤติกรรม

ของมันไดอยางถูกตอง อยางนอยที่สุดจะตองตรวจสอบวาชอบไปกินอะไร ที่ไหน เวลาเทาไหร    

ตัวมีลักษณะใหญนอยเพียงใด  อาศัยหรือพบไดในลักษณะภูมิประเทศแบบไหนและมีโอกาสที่จะ
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พบไดบอยเพียงใด  ยิ่งชางภาพรูนิสัยและพฤติกรรมมากเพียงใด ก็สามารถทําใหการเตรียมงาน   

ถายภาพทําไดงายขึ้นเทาน้ัน  ในการถายภาพควรมีลักษณะดังตอไปน้ี  

 3.3.1 แนะนําผูชมไดรูจักคุนเคยกับสัตว โดยการเร่ิมถายจากภาพระยะไกล (LS.) 

จากน้ันก็ดึงภาพเขามาเปนภาพระยะปานกลาง (MS.) เพื่อใหผูชมไดเห็นสภาพแวดลอมของสถานที่

ที่สัตวอาศัยอยู  

 3.3.2 ปรับระดับหนากลองและเก็บภาพใหอยูประมาณทีร่ะดับความสายตาของสัตว 

 3.3.3 หากตองการถายภาพจากสวนสัตวหรืออุทยานแหงชาติ พยายามอยาใหมีภาพ

คอก กรง หรือร้ัวตางๆ ติดมาเปนฉากหนา และฉากหลังของภาพ หากหลีกเลี่ยงไมไดควรจะปรับต้ัง

ใหมีลักษณะเบลอโดยโฟกัสที่ตัวสัตวและปลอยใหภาพฉากหลังเบลอ ๆ  

 3.3.4 ควรใหสัตวมีความคุนเคยกับเราโดยสังเกตจากการที่สัตวเร่ิมด่ืมนํ้าหรือกิน

อาหาร กอนจะเร่ิมการถายทํา จึงจะสามารถถายภาพสัตวที่ดูเปนธรรมชาติได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 การถายวีดิทัศนกีฬา ในการถายวีดิทัศนลักษณะน้ีจะตองมีการเตรียมการมากกวาการ

ถายภาพวีดิทัศนทั่ว ๆ ไป เน่ืองจากภาพมีลักษณะของการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และมีความรวดเร็ว 

ชางภาพจําเปนที่ตองมีการวางแผนที่ดี เพื่อใหไดภาพที่มีคุณภาพ ดังน้ี 

ภาพท่ี 5.53 แสดงการถายภาพวีดิทัศนภาพสัตว 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 3.4.1  ตองรักษาแนวกลองวีดิทัศนใหดี ระวังไมใหขามขอบสนามไปเก็บภาพจากอีก

ฟากหน่ึง เพราะจะทําใหการเคลื่อนไหวของผูแสดงผิดทิศทางจากเดิม สงผลใหผูชมเกิดความ

สับสน 

 3.4.2  เมื่อมีการไดเสียคะแนน หรือมีการแพชนะเกิดขึ้น ตองถายสลับภาพในขณะ

ผูชมที่แสดงอาการดีใจ หรือเสียใจดวย รวมถึงการใชระยะภาพใกล (CU.) เพื่อใหเห็นใบหนา หรือ

กริยาอาการของผูชนะดวย 

 3.4.3  เลือกถายทําช็อทตางๆ ใหชัดเจน เชน 

  - ภาพระยะใกล (CU.) ใบหนาของนักกีฬาในขณะที่เตรียมพรอม เพื่อเกิด

ความรูสึกความต้ังใจ มุงมั่น 

  - ภาพระยะปานกลาง (MS.) หรืออาจจะสลับกับภาพระยะไกล (LS.) เพื่อให

เห็นนักกีฬาขณะที่สตารตออกไปในสนาม ภาพรวมหรือบรรยากาศภายในสนาม 

  - ภาพระยะใกล (ECU.) ในสวนตาง ๆ ของรายกายนักกีฬา เชน ใบหนา มือ 

หรือ เทา เปนตน 

  - ภาพหนาตรง เชนเก็บภาพของนักว่ิง หรือภาพรถที่กําลังว่ิงเขาหากลอง โดย

อาจจะไปดักรอถายที่ขอบโคงของสนาม 

 
ภาพท่ี 5.54  แสดงการถายภาพวีดิทัศนภาพกีฬา 

ท่ีมา  :  ศรากร  บุญปถัมภ 
 

 3.4.4 ไมควรขาต้ังกลองแบบ 3 ขาในการถายภาพ ทั้งน้ีเพราะภาพกีฬาเปนภาพที่ผู

แสดงมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ชางภาพจําเปนตองมีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

การใชขาต้ังกลองอาจจะทําใหเกิดความไมคลองตัวในขณะถายภาพวีดิทัศน 

http://news.nipa.co.th/
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 3.4.5 ควรระวังการใชกลองวีดิทัศนในการถายภาพกีฬา เพราะอาจจะเสี่ยงตอการ

กระทบกระเทือน และเสียหายไดงาย  

 3.5 การถายวีดิทัศนงานภูมิสถาปตยกรรม สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 

 3.5.1 การถายภาพงานภูมิประเทศ ในการถายภาพประเภทน้ีจะยึดเอาความแตกตาง

ของภูมิประเทศเปนเกณฑในการพิจารณาถายทําดังน้ี 

 3.5.1.1  ควรพิจารณาเสนขอบฟา ซึ่งเปนตัวแบงขอบฟา และขอบแผนดิน  

ชางภาพจะตองพิจารณาเลือกวาจะเอาทองฟาหรือพื้นดินเปนหลัก ซึ่งมีขอสังเกตบางประการโดย

พิจารณาจากรายละเอียดทั้ง 2 สวน หากสวนใดมีรายละเอียดมากกวา หรือสวยงามกวาก็จะใหพื้นที่

สวนน้ันมากกวา 3 สวน อีก 1 สวนเหลือไวเปนพื้นที่ที่มีรายละเอียดนอยกวา โดยสวนใหญจะไม

แบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนเทาๆ กัน เน่ืองจากผูดูจะเกิดความรูสึกวาเปนการแบงพื้นที่ออกจากกัน

อยางเด็ดขาด 

 3.5.1.2 เลอืกมุมกลอง ถาหากตองการบอกความใหญโต ตองมีภาพคนรวมอยู

ดวย  เพือ่เทียบใหเปนขนาดของโครงสรางกับขนาดของคนในภาพ 

 3.5.1.3 สีและแสง   ควรเลือกเวลาถายทําในตอนเชาตรูหรือตอนที่พระอาทิตย

ใกลจะลับฟา  เพราะจะใหสภาพแสงที่ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการถายทําตอนเที่ยงวัน  เพราะภาพที่ไดจะ

ออกมาแบน ไมมีมิติ 
 

 
ภาพท่ี 5.55 แสดงการถายภาพวีดิทัศน ประเภทภูมิประเทศ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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 3.5.2 ภาพงานสถาปตยกรรม โดยสวนใหญจะเนนใหเห็นถึงโครงสรางของตัว

อาคาร สิ่งกอสราง รวมถึงการจัดแสงและเงาในรูปแบบตาง ๆ  

 3.5.2.1 ถายเนนสวนที่สวยงาม แลวใชขาต้ังกลองติดต้ังกลอง แลวใชเลนส  

เทเลโฟโตเก็บภาพโครงสรางแตละสวนเอาไว 

 3.5.2.2 ติดต้ังกลองบนขาต้ังกลองหรือที่ ๆ มั่นคงไมสั่นไหว เพราะการใช   

มือถือกลองในการถายภาพอาจจะเกิดการสั่นไหวได 

 3.5.2.3 ถาถายภาพตอนกลางวันเลือกใชระบบออโตโฟกัส  แตถาเปนการ

ถายภาพตอนกลางคืนใหเลือกใชระบบปรับเอง (Manual)  

 
ภาพท่ี 5.56  แสดงการถายภาพวีดิทัศน ประเภทสถาปตยกรรม 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

3.6 การถายวีดิทัศนในกรณีสัมภาษณบุคคล ควรตองทํางานดวยไมโครโฟนภายนอกเสมอ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชไมโครโฟนภายนอกจะใหเสียงที่ดีกวา นอกจากน้ันผูเปนพิธีกรเตรียมคําถาม

ไปใหผูถูกสัมภาษณศึกษากอนวาเราจะถามเร่ืองอะไรบาง หากตองการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสาขา

ตางๆ ผูสัมภาษณตองเตรียมตัวเองใหคุนเคยกับความรูในสาขาวิชาน้ัน เตรียมเขียนคําถามหลัก ๆ 

รอเอาไว โดยเรียบเรียงคําถามใหดีเพื่อที่จะถามคําถามไดอยางไมติดขัด และจะไดไมพลาดการถาม

คําถามที่สําคัญตางๆ  

สําหรับการสัมภาษณอยางเปนทางการ  ตองเตรียมการเร่ืองฉากหลังใหถูกตอง ใหพิจารณา

หาวาที่ไหนควรจะเหมาะสําหรับการดําเนินการสัมภาษณและการนําไปตัดตอเขากับเทปตอนอ่ืนๆ 

โดยใหพิจารณาเร่ืองแสง เสียงรบกวน และสภาพอากาศ  อาจจะตองใชผูชวยสําหรับการสัมภาษณ

อยางเปนทางการเสมอ โดยใหทําหนาที่ในดานการจัดเร่ืองแสง  เสียง  และกลอง 
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ภาพท่ี 5.57 แสดงการถายภาพวีดิทัศนในรูปแบบการสัมภาษณบุคคล 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

เมื่อเร่ิมดําเนินการสัมภาษณ ใหเร่ิมดวยการถายระยะไกล (LS.) ใหคลอบคลุมผูที่รวม

รายการทุกคน พรอมทั้งอาจจะปอนคําถามแรกตอผูใหสัมภาษณ  จากน้ันสักครูใหสลับภาพเขาไป

เปนภาพระยะปานวกลาง (MS.) และโฟกัสอยูที่ผูถูกสัมภาษณ นอกจากน้ันหากเปนการถายทําโดย

ใชกลองวีดิทัศนเพียงตัวเดียว ควรจะตองจับภาพในสวนผูรวมรายการคนอ่ืนในขณะที่เขาต้ังใจฟงผู

ถูกสัมภาษณคนอ่ืน เพื่อใชในการสลับภาพไป มา ระหวางผูถูกสัมภาษณ และผูรวมรายการซึ่งเปน

ผูฟงในขณะน้ัน บางคร้ังอาจจะมีการถายกลับมายังที่พิธีกรผูดําเนินการสัมภาษณ จะชวยใหรายการ

ดูไมนาเบื่อและบรรยากาศในการสัมภาษณดูดีขึ้น 
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ภาพท่ี 5.58 แสดงการใชงานกลองวีดิทัศน 1 ตัว ในการถายทํารายการสัมภาษณบุคคล 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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บทสรุป 

การถายภาพวีดิทัศนเพื่อใหภาพที่เหมาะสม และสวยงาม ชางถายภาพจะตองคํานึงถึงเร่ือง

การจัดองคประกอบในภาพ คือการจัดสิ่งประกอบตาง ๆ ที่อยูในภาพใหมีลักษณะที่เหมาะสม นาดู

และแสดงออกถึงอารมณตาง ๆไดอยางกลมกลืน นอกจากน้ันขอบเขตของภาพตองจัดวางให

เหมาะสมกับจอภาพ และสัมพันธกับความรูสึก และมุมมองของผูชมในขณะที่ชมวีดิทัศน ซึ่ง

ชางภาพวีดิทัศนตองเขาใจ และมีทักษะในการถายภาพวีดิทัศนในรูปแบบตาง ๆ เชน การ              

ถายวีดิทัศนบุคคล การถายวีดิทัศนเด็ก การถายวีดิทัศนสัตว การถายวีดิทัศนกีฬา การถายวีดิทัศน 

ภูมิประเทศ สถาปตยกรรม และการถายวีดิทัศนการสัมภาษณบคุคล 
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 5 

คําสั่ง จงเลือกคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดกลาวถึงการจัดองคประกอบภาพไดถูกตองที่สุด 

 ก. ภาพที่มีความสวยงาม   ข. สื่อความหมายไดอยางชัดเจน 

ค. ดึงดูความสนใจไดเปนอยางดี  ง. จัดวางสิ่งตาง ๆ ไดอยางลงตัว 

2. การถายภาพพระบรมมหาราชวัง เปนการถายภาพที่เขาขายการจัดองคประกอบรูปแบบใด 

 ก.  รูปทรง    ข.  รูปราง 

 ค.  รูปสถาปตยกรรม   ง.  รูปซ้ําซอน 

3. ขอใดเปนหลักการของการถายภาพองคประกอบดานรูปราง 

 ก.  เปนการถายภาพระยะใกล  ข.  เปนการถายภาพบุคคล 

 ค.  เปนการถายภาพยอนแสง  ง.  เปนการถายภาพโฆษณา 

4. การถายภาพในลักษณะไฮคีย (High Key) ผูชมจะเกิดความรูสึกเชนใด 

 ก.  เศราใจ    ข.  สลดใจ 

 ค.  บริสุทธิ์ใจ    ง.  อึกอัดใจ 

5. ในการถายภาพทิวทัศน ควรใชเสนขอบฟาแบงภาพออกเปนกี่สวน 

 ก. 1 ใน 3 สวน    ข. 2 ใน 3 สวน 

 ค. 3 ใน 3 สวน    ง. 2 สวน 

6. การจัดองคประกอบภาพในลักษณะเสนโคง ทําใหผูชมเกิดความรูสึกอยางไร 

 ก. เขมแข็ง    ข. มั่นคง 

 ค. ราบเรียบ    ง. ออนหวาน 

7.  ขอใดกลาวถึงการจัดองคประกอบภาพแบบสมดุลไมถูกตอง 

 ก. ขนาดของวัตถุจะตองเทากันทั้ง 2 ขาง 

 ข. ขนาดของวัตถุจะตองไมเทากันทั้ง 2 ขาง 

 ค. ความนาสนใจของภาพจะตองมีเทากันทั้ง 2 ขาง 

 ง. ความนาสนใจของภาพจะตองมีไมเทากันทั้ง 2 ขาง 
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8. “Point of Interest” เปนการจัดองคประกอบในลักษณะใด 

 ก. วางจุดสนใจไวที่กลางภาพ 

 ข. วางจุดสนใจไวทางดานใดดานหน่ึงของภาพ 

 ค. วางจุดสนใจไวที่จุดตัดทั้ง 4 ของภาพ 

 ง. วางจุดสนใจไวที่ใดก็ได 

9. วัตถุประสงคของการถายภาพใหมีฉากหนา และฉากหลัง เปนองคประกอบของภาพ คือขอใด 

 ก. สรางความเปนมิติใหกับภาพ  ข. สรางขอบเขตในการดูภาพ 

 ค. สรางความสวยงามใหกับภาพ  ง. สรางเร่ืองราวใหเกิดบนภาพ 

10. การกําหนดขอบเขตภาพในลักษณะใด ไมนิยมใชในการถายภาพบคุคล 

ก.    ข.  

 ค.   ง.  

11. หากนักเรียนไดรับมอบหมายใหถายภาพวีดิทัศนที่เนนใหเห็นถึงความมีมิติ หรือความลึกของ

ภาพ นักเรียนควรใชวิธีการใดเปนอันดับแรก 

 ก. ถายภาพใหมุมกลองเอียง 45 องศากับวัตถุ 

 ข. ถายภาพใหอยูในมุมกลองที่ตํ่ากวาวัตถุ 

 ค. ถายภาพใหอยูในมุมกลองที่สูงกวาวัตถุ 

 ง. ถายภาพโดยใชอุปกรณอ่ืนเสริม 
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12. ขอใด ไมใชวิธีการถายภาพบุคคลที่ถูกตอง 

 ก. ควรถายภาพระยะ L.S.ใหเห็นบุคคลทั้งหมดกอน  

ข. ไมควรเปลี่ยนระยะการถายภาพบอยเกินไป 

ค. ควรถายภาพบุคคลใหมีระยะที่หางกัน 

ง. ควรติดต้ังกลองบนขาต้ังกลองเพื่อความมั่นคง 

13. ขอใด ไมใชวิธีการถายภาพกีฬาที่ถูกตอง 

 ก. ควรถายภาพระยะ L.S.ใหเห็นสภาพของสนามกีฬา  

ข. ควรถายภาพในมุมตํ่า เพื่อใหเกิดความรูสึกต่ืนเตน เราใจ 

ค. ควรถายภาพระยะ CU. ใหเห็นสีหนาของนักกีฬา 

ง. ไมควรติดต้ังกลองบนขาต้ังกลอง 
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เฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 5 

 

 

1. ง   2. ก   3. ค   4. ค 

5. ข   6. ง   7. ค   8. ค 

9. ก   10. ข   11. ก   12. ง 

13. ข 
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน 

กิจกรรมท่ี 1  

 1.  ครูผูสอนจัดครุภัณฑกลองวีดิทัศนใหนักเรียน แตละกลุมเพื่อฝกปฏิบัติทักษะการ

บันทึกภาพในหัวขอตอไปน้ี 

   1.1  การจัดองคประกอบภาพในรูปแบบตาง ๆ  

   1.2  ถายภาพวีดิทัศน โดยใหกําหนดเร่ืองราวที่ครอบคลุมหัวขอ บุคคล การสนทนา 

กีฬา สัตว เด็ก และภูมิสถาปตย 

 2.  ใหนักเรียนบันทึกภาพ และผลของการบันทึกภาพลงในตารางเพื่อการวิเคราะหลักษณะ

ภาพ 

ท่ี ลักษณะภาพ 
สภาพวัตถุ/

แสง 

ช็อท/ขนาด

ภาพ 
ผลของภาพ หมายเหต ุ

      

      

      

      

เปรียบเทียบผลของภาพ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3.  จัดทําขอมูลการนําเสนอ โดยการเรียบเรียงลําดับเหตุการณ 

4.  จับสลากเพื่อการนําเสนอ และนําเสนองานผานโปรเจคเตอร  โดยบรรยายประกอบดวย

ตัวแทนกลุม และรวมกันทํางานในการนําเสนอ 

 5.  บันทึก และประมวลความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน โดยสรุปพิมพเปนเอกสารใน

รูปแบบของรายงาน 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม 

ชื่อกลุม  .............................................................................................. 

ชื่อผูเรียน 1.  ................................................................................ 

 2.  ................................................................................ 

 3.  ................................................................................ 

 4.  ................................................................................ 

 5.  ................................................................................ 

กลุม / ชั้น  ........................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

นํ้าหนัก 
ดี ( 3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. ทีมงาน มีหัวหนา เลขานุการ 

ผูรวมงาน ผูนําเสนอ

ผลงาน 

ขาดองคประกอบ 1 อยาง ขาดองคประกอบ 2 

อยาง 

 

2. หนาที่/ความ

รับผิดชอบ 

กําหนดหนาที่และความ

รับผิดชอบใหทุกคน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

มากกวา 2 คน 

 

3. ขั้นตอนการทํางาน มีการปฏิบัตงิานครบทุก

ขั้นตอนการทํางานอยาง

ชัดเจน 

ขาด 1 ขัน้ตอน และไม

ชัดเจน 

ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน 

และไมชัดเจน 

 

4. การนําเสนอ นําเสนอไดอยางนาสนใจ 

เรียงตามลําดับขั้นตอน 

พูดไดนาติดตาม และใช

ส่ือไดอยางเหมาะสม 

นําเสนอไดด ีเสนอ

ตามลําดับ ขาดการพูด 

ผูฟงใหติดตาม ส่ือ

ประกอบการนําเสนอนอย 

ขั้นตอนการนําเสนอไม

นาสนใจ   ไมชักชวน  

ใหติดตามฟง  ส่ือไม

เหมาะสมตอการ

นําเสนอ 

 

5. เวลา เสร็จกอนกําหนด งานมี 

คุณภาพ 

เสร็จตามกําหนด  งานไม

มีคุณภาพ 

เสร็จไมทันตามกําหนด 

และงานไมมีคุณภาพ 

 

6. ความรวมมือ ทุกคนมีสวนรวม และให

ความรวมมืออยางเต็มที ่

มีผูไมใหความรวมมือ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูไมใหความรวมมือ

มากกวา 2 คน 

 

รวมคะแนน  

เกณฑระดับคะแนน  13 – 18 = ดี  7 – 12  = พอใช  1 – 6 = ปรับปรุง 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 
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หนวยการเรียนที่ 5 

แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน 

ชื่อกลุม  .......................................................................................................................................... 

ชื่อผูเรียน  ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น  ........................... 

วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช................. 

ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................ 

ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. การใหความ

รวมมือ 

1. มีการอาสา รับ

ปฏิบตัิงานทุกครั้ง 

2. มีความกลาแสดงความ

คิดเห็น 

3. มีความกระตือรือรน

รวมกิจกรรม 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกา

อยางเต็มใจและจริงจัง 

1. อาสา รับปฏิบัติงานใน

บางครั้ง 

2.กลาแสดงความคิดเห็น

เม่ือถูกเรียก 

3. เฉ่ือยชาในบางคร้ัง 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกาเม่ือ

ถูกบังคบั 

1. ไมกลาแสดงออก 

2.ปฏเิสธการอาสาทุกกรณี 

3. ไมปฏิบัตติามกฎกติกา

ฝาฝนบอยครั้ง 

4.ไมยอมใหความรวมมือ 

 

2. การทาํงาน

อยางมีระบบ 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน

ถูกตอง 

2. มีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่วางแผนงาน 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานแตไมถูกตอง

ตามขั้นตอน 

2. มีการลัดขั้นตอน       

บางขั้นตอนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

1. ไมมีการวางแผนการ

ดําเนินงาน 

2. ทําตามเพ่ือนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

 

3. วัสดุ-อุปกรณ 

และสถานที ่

1. มีการระมัดระวังดูแล

รักษาตลอดระยะเวลา    

ใชงาน 

2. มีการดูแลรักษาทําความ

สะอาดหลังการใชงาน 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัตงิานอยาง

ครบถวน 

4. มีการเก็บดูแลผลงาน

อยางดี 

1. มีการดูแลรักษาความ

สะอาด ตามคําบอกเทานัน้ 

2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน

การปฏิบัตงิานบาง 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัติแตไมครบถวน 

4. มีการเก็บผลงานแตขาด

การดูแล 

1. ไมระมัดระวังในการ 

ใชงาน 

2. ไมรักษาความสะอาด

อุปกรณ และสถานที่

ปฏิบตัิงาน 

3. ไมมีการเตรียมวัสดุ

อุปกรณ 

4. ไมเก็บรักษาผลงาน 
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ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

4. คุณคาของวิชา

เรียน 

1. เรียนอยางมีความสุข 

สนุกสนานในการเรียน 

2. ตระหนักและเหน็คุณคา 

ของวิชาเรียน 

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง 

2. ไมตระหนักและเห็น

คุณคา ของวิชาเรียน แต

ไมตอตาน 

1. ตอตานในทุกกรณี 

2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม

ใด ๆ 

3. หนีเรียน 

 

รวมคะแนน  

 

เกณฑระดับคะแนน  9 – 12 = ดี  5 – 8 = ปานกลาง  1 – 4 = ปรับปรุง 

 

 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 

 

 

 

 



หนวยการเรียนที่  6 

แสงกับการถายภาพวีดิทศัน 

สาระสําคัญ  

แสงสวางเปนปจจัยสําคัญที่ทําภาพเปลี่ยนแปลงไดหลากหลายอารมณ การจัดแสงที่

เหมาะสมกับเน้ือเร่ือง จะสงผลทําใหภาพน้ันดูมีคุณคานาสนใจมากยิ่งขึ้น คุณภาพของสีสามารถ

เปลี่ยนสีได โดยชั้นของบรรยากาศ เมฆ หมอก ที่อยูรอบ ๆ แหลงกําเนิดแสง สิ่งเหลาน้ีจะเปน     

ตัวกรองและดูดซับบางแสงไว เมื่อแหลงแสงเคลื่อนที่ ระยะทาง และมุมที่แสงตกกระทบ

สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตางกันจะทําใหสีของแสงแปรเปลี่ยนไปดวยเราเรียกวา “อุณหภูมิสี”  

แหลงกําเนิดแสงของการถายภาพวีดิทัศน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) แสงกลางแจง หรือ

แสงจากดวงอาทิตย หรือดวงจันทร และ 2) แสงไฟประดิษฐ ซึ่งเปนแหลงกําเนิดแสงที่มนุษยสราง 

หรือประดิษฐขึ้น เพื่อเปนการเสริมใหภาพมีความสวางมากขึ้น รวมถึงบางชนิดอาจจะทําใหเกิด   

ผลพิเศษขึ้นบนภาพดวย การถายภาพวีดิทัศนใหมีความสวยงาม และสื่อความหมายได จําเปน

จะตองเขาใจหลักการ และขอควรระวังในดานการจัดแสงสวาง ซึ่งประกอบดวยไฟ 3 ชนิด คือ      

1) ไฟหลัก 2) ไฟเสริม และ 3) ไฟสองหลัง  

เน้ือหา 

1. แสงกับการถายภาพวีดิทัศน 

2. แหลงกําเนิดแสงสําหรับถายภาพวีดิทัศน 

3. การจัดแสงพื้นฐานสําหรับถายภาพวีดิทัศน 

4. ขอควรพิจารณาในการจัดแสงเพื่อการถายภาพวีดิทัศน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  อธิบายความสําคัญของแสงสวางได 

2.  จําแนกอุณหภูมิสีที่เหมาะแกการถายภาพได 

3.  อธิบายแหลงกําเนิดแสงสําหรับการถายภาพวีดิทัศนได 

4.  เลือกใชแหลงกําหนดแสงใหเหมาะสมได 

5.  อธิบายทิศทางของแสงได 

6. จัดแสงเพื่อการถายภาพวีดิทัศนได 
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 “แสง” เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดสําหรับการมองเห็นของสายตามนุษย เราเห็นวัตถุได

จากการที่มีแสงมากระทบกับวัตถุแลว สะทอนเขามานัยนตา ซึ่งกลองวีดิทัศนมีลักษณะการทํางาน

เลียนแบบนัยนตาของมนุษยเชนเดียวกัน ที่ยินยอมใหแสงผานเขามาทางเลนส และไปกระทบกับ 

ชุดรับภาพ CCD (Charge Couple Device) บันทึกลงในแหลงบันทึกขอมูล และแปลผลออกมาเปน

ภาพเคลื่อนไหวตอไป  

1.  แสงกับการถายภาพวีดิทัศน 

 แสงสวาง และเงาดํา เปนสิ่งที่คนเราเห็นกันอยูทั่วไปในชีวิตประจําวัน ทั้งน้ีเกิดจากมนุษย

สามารถที่จะมองเห็นสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวจากดวงตา มีแสงมากระทบกับวัตถุก็จะสะทอนมายัง

ดวงตา และมีเซลประสาททําหนาที่แปรผลวาสิ่งที่มองเห็นน้ันมีรูปรางลักษณะ และมีสีสันอยางไร 

สําหรับภาพวีดิทัศน นอกจากแสงสวางจะทําใหสามารถมองเห็นวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวแลว  ยัง

สามารถถายทอดบรรยากาศ และอารมณของเหตุการณไดเปนอยางดี  แสงเปนพลังงานรูปหน่ึงที่

เคลื่อนที่ได การเคลื่อนที่ของพลังงานแสงจะอยูในรูปของคลื่น ซึ่งมีชวงความยาวคลื่นอยูระหวาง 

380-760 นาโนเมตร (Nanometers = เศษ1สวน 1000 ลานเมตร) เรียกวา Visible Light จะชวยให

มองเห็นวัตถุ สวนพลังงานอ่ืน เชนรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) รังสีเอกซ (X-rays) และรังสี

อินฟราเรด (Infrared) พลังงานเหลาน้ีไมไดชวยใหเกิดการมองเห็น (สมเจตน เมฆพายัพ. สืบคนเมื่อ 

5 ธันวาคม 2554, จาก http://dmaonline.in.th) 

 
ภาพท่ี 6.1 แสดงภาพคลื่นพลังงานแสง 

ท่ีมา : http://science.hq.nasa.gov 
 

 แสงสีขาวที่ทําใหเรามองเห็นวัตถุตาง ๆ ที่อยูรอบตัวไดน้ัน เกิดจากการรวมตัวของแสงสี

จํานวน 7 สีรังสีสเปคตรัม ประกอบดวยแสงสีแดง (Red) จะมีชวงความยาวคลื่นยาวที่สุด ถัดไปคือ

แสงสีสม (Orange) แสงสีเหลือง (Yellow) แสงสีเขียว (Green) แสงสีนํ้าเงิน (Blue) แสงสีมวง      

นํ้าเงิน (Indigo) และแสงสีมวง (Violet) ซึ่งเปนแสงสีที่มีความยาวคลื่นที่สั้นที่สุด  

 

http://dmaonline.in.th/
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ภาพท่ี 6.2 แสดงภาพชวงความยาวของแสงสีตาง ๆ 

ท่ีมา : http://science.hq.nasa.gov 

 

 แสงมีผลตอคุณภาพของภาพที่ไดจากการถายวีดิทัศนมาก ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณความเขม

ของแสงที่ตกกระทบบนวัตถุน้ัน ๆ ความเขมของแสงน้ีมีหนวยวัดเปนลักซ (lux) ซึ่งเปนหนวยวัด

ของยุโรป โดยวัดระดับแสงจากเทียน 1 เลม ตกกระทบไปยังวัตถุที่หางออกไป 1 เมตรจาก

แหลงกําเนิดแสง หากเปนทางอเมริกาจะใชคําวา ฟุต-แคนเดิล (foot-candles) ไดจากการที่วัดระดับ

แสงจากเทียน 1 เลม ที่ตกไปยังวัตถุที่หางออกไป 1 ฟุตจากแหลงกําเนิดแสง ดังน้ัน 1 foot-candles 

จะเทากับ 10 lux โดยทั่วไปในอดีตกลองวีดิทัศน จะไมสามารถจับภาพไดในบริเวณที่มีแสงตํ่ากวา 

50 ลักซ (Inman, Rogre and Smith, Greg.  2006 : 49) แตในปจจุบันกลองวีดิทัศนไดมีการพัฒนา

ดานระบบเซลรับแสง ซึ่งสามารถรับแสงในบริเวณที่มีแสงตํ่าไดถึง 1 ลักซ โดยจะอยูในโหมดการ

ถายภาพกลางคืน และภาพที่ไดมีลักษณะเปนภาพขาว-ดํา บางคร้ังอาจจะมีสีเขียวปนเขามาดวย ใน

การถายภาพชางภาพจะตองคาํนึงถงึ ปริมาณความเขมของแสงดวย 

นอกจากน้ันหากสังเกตแสงที่สงออกมาจากดวงอาทิตย จะเห็นเปนแสงสีขาว และมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา เชน ชวงเชามีเห็นเปนแสงสีแดง และแดงอมสม ชวงเที่ยงก็จะ

เปลี่ยนเปนสีขาว และชวงบายก็จะเปลี่ยนสีเปนแดง หรือแดงอมสม เชนเดียวกับการการเผาเหล็ก 

น่ันคือ เมื่ออุณหภูมิของเหล็กสูงขึ้น สีของเหล็กก็จะเปลี่ยนสีจากสีดําเปนสีแดงสด สม เหลือง และ

ในที่สุดก็เปลี่ยนเปนสีขาว  การเปลี่ยนแปลงสีของวัตถุน้ีเราเรียกวา อุณหภูมิสีของแสง (Color 

Temperature) หมายถึง สีที่เกิดจากการเผาไหมวัตถุสีดํา ซึ่งมีการดูดซับความรอนไดสมบูรณดวย

อุณหภูมิที่กําหนด คิดคนโดยนักฟสิกสและนักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ ชื่อ William Thomson1st 

Baron (ค.ศ.1824-1907) มีหนวยวัดเปน องศาเคลวิน (Degree Kelvin : °K) ซึ่งกําหนดใหสัมพันธ

กับอุณหภูมิความรอน ที่มีหนวยเปนองศาเซลเซียส (°C) น่ันคือ ใหจุดเร่ิมตนที่ 0 องศาเคลวิน (°K) 
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จะมีคาเทากับ -273.15 องศาเซลเซียส (°C) ซึ่งเปนจุดที่ไมมีความรอนเลย ไมมีการสั่นของโมเลกุล 

และไมมีความตานทานไฟฟา และ 273.15 องศาเคลวิน (°K) เทากับ 0 องศาเซลเซียส (°C) 

แสงที่ใชในการผลิตรายการวีดิทัศนมี 2 ประเภท คือ แสงจากธรรมชาติ (Natural Light) ซึ่ง

ไดแกแสงจากดวงอาทิตยในเวลากลางวัน แสงจากดวงจันทร ดวงดาวในเวลากลางคืน และแสง

ประดิษฐ (Artificial Light) คือแสงที่เกิดจากการประดิษฐของมนุษย เชน แสงตะเกียง แสงเทียน 

แสงไฟฟา เปนตน ซึ่งแสงทั้ง 2 ประเภท ตางก็มีอุณหภูมิสีที่แตกตางกันตางชวงเวลา และแหลงที่มา 

ดังน้ี 

ตารางท่ี 6.1 แสดงอุณหภูมิแสงของสีในชวงเวลา และแหลงกําหนดแสงท่ีแตกตางกัน 

แสงธรรมชาติ (Natural Light) 

ชวงเวลา (Time) 

อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) 

หนวยเปนองศาเคลวิน (Degree Kelvin) 

05.30-07.00 น. และ 17.30-18.30 น. 

07.00-08.30 น. และ 16.00-17.30 น. 

08.30-09.00 น. และ 15.00-16.00 น. 

ระหวางเวลา 09.00-15.00 น. 

1,500 °K – 2,000 °K 

2,000 °K – 3,500 °K 

3,500 °K – 4,300 °K 

4,300 °K – 12,000 °K 

แสงประดิษฐ (Artificial Light) 
อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) 

หนวยเปนองศาเคลวิน (Degree Kelvin) 

ไฟแฟลช (Electronic Flash) 

เปลวไมขีดไฟ 

เปลวเทียน 

ไฟนีออน (Fluorescent) 

หลอดไฟในหองถายภาพ (Tungsten) 1,000 W. 

หลอดไฟ ชนิด Daylight blue 

หลอดไฟ ชนิด Carbon Arc Lamp 

6,000 °K – 7,000 °K 

1,700 °K 

1,800 °K 

4,500 °K 

3,000 °K 

4,800 °K 

5,000 °K – 5,500 °K 

ท่ีมา : สมเจตน  เมฆพายัพ. การผลิตรายการโทรทัศนเบื้องตน. ปทุมธานี. 2549 
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ภาพท่ี 6.3 แสดงภาพระดับของอุณหภูมิของแสงสี 

ท่ีมา : http://www.รับถายวีดีโอ.com 

 การใชกลองวีดิทัศนเพื่อมอง หรือบันทึกภาพวัตถุที่มีสีที่แตกตางกัน อาจจะทําใหเกดิความ

ผิดเพี้ยนของสีตามคุณลักษณะแหลงกําเนิดแสง ทั้งน้ีเน่ืองจากกลองวีดิทัศนสามารถตอบสนองตอ

แสงสีที่เปนสีเด่ียว (Single-color Temperature) เทาน้ัน ไมสามารถแยกแยะไดดีเชนเดียวกับสายตา

ของมนุษย ดังน้ันจึงจําเปนตองกําหนดอุณหภูมิแสงหลัก (Primary Color Temperature) ของกลอง

วีดิทัศนใหเหมาะสมกับสภาพแสง หรือที่เรียกวาการปรับสมดุลสีขาว (White Balance) เปนการ

เลือกอุณหภูมิของแสงสีขาวไวเปนจุดอางอิง เพื่อใหอุณหภูมิแสงน้ีเปนสีขาว ดังน้ันแสงสีขาวที่ใช

ในการถายทําจึงไมใชแสงที่เกิดตามธรรมชาติ แตเปนแสงอางอิงที่ปรากฏขึ้นในขณะน้ัน ทําใหภาพ

ที่ถายออกมาอาจจะใหแสงสีที่ขัดแยงกับการมองเห็นของนัยนตาได (กิติศักด์ิ  มรินทร 2001: 23) 

  

  
 

ภาพท่ี 6.4 แสดงภาพการปรับสมดุลยสีขาว 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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การปรับ White Balance สามารถทําไดงายโดยการปรับตามสัญลักษณตามที่กลองได

กําหนด เชน ถายในที่รม กลางแจง หรือถายในสภาพไฟนีออน หรือภายใตแสงไฟจากดวงเทียน ก็

จะมีสัญลักษณเปนรูปใหเขาใจไดงาย ๆ ซึ่งเปนการปรับแบบอัตโนมัติที่ตัวกลองใสโปรแกรมไวให

เรียบรอย สําหรับกลองระดับกลางถึงระดับสูง ก็จะมีระบบปรับ White Balance ไดดวยตัวเอง โดยมี

สัญลักษณเปนรูปสามเหลี่ยม 2 อัน หันชนกัน โดยมีรูปสี่เหลี่ยมขวางอยูตรงกลาง วิธีการปรับให

สังเกตสภาพของแสงหลักในสถานที่น้ันมีสีแบบใด จากน้ันกอนจะทําการบันทึกภาพใหกลองทํา

การจับภาพวัตถุหรือพื้นที่ที่เปนสีขาว เชน ฝาผนัง หรือผาปูโตะ เพื่อใหสีขาวเหลาน้ีชวยสะทอน

แสงสีขาวเขามาในฉาก จัดแสงใหพอดีไมใหสวาง หรือมืดจนเกินไป แลวกดปุมคางไวจนกระทั่ง

กลองไดทําการคํานวณสภาพแสงสีเสร็จสิ้น แลวจึงจะนําไปใชถายภาพจริงเพื่อใหไดสภาพแสงที่

เหมาะสมตอไป อยางไรก็ตามปจจุบันกลองวีดิทัศนสวนใหญจะมีปุมปรับความสมดุลสีขาวโดย

อัตโนมัติอยูแลว กอนจะทําการบันทึกภาพชางภาพควรปรับใหเปนอัตโนมัติ แลวถือกลองเพื่อจับ

ภาพวัตถุ หรือเหตุการณที่จะถายทําสักครู กลองจะทําหนาที่ในการคํานวณสภาพแสงสีใหเอง 

จากน้ันจึงสามารถถายภาพวีดิทัศนไดทันที 

2. แหลงกําเนิดแสงสําหรับถายวีดิทัศน 

 แหลงกําเนิดของแสงสวางที่ใชในการถายภาพวีดิทัศน  สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 แสงธรรมชาติ (Natural Light) ไดแก แสงสวางจากดวงอาทิตย หรือแสงแดด ในเวลา

กลางวัน และแสงจากดวงจันทร ในเวลากลางคืน นับวาเปนแหลงกําเนิดแสงที่ใหสีสันถูกตอง 

สวยงามเปนไปตามธรรมชาติมากที่สุด นอกจากน้ันการใชแสงธรรมชาติ โดยเฉพาะแสงจากดวง

อาทิตยเปนแสงหลัก จะตองจัดวัตถุใหหันเขาหาดวงอาทิตยตามสภาพที่เหมาะสม เพื่อใหเห็นถึง

รายละเอียด และความสวยงามของวัตถุมากยิ่งขึน้ ซึ่งสามารถแบงแสงธรรมชาติออกเปน 2 ชนิด คือ 

(Zettl, Herbert. 2007 : 150) 

 2.1.1 แสงตรง (Directional light) เปนแสงที่มีลักษณะแข็ง ซึ่งไดจากแสงของดวง

อาทิตยเพียงดวงเดียว โดยไมมีเมฆมาบดบัง หรือเปนวันที่สดใสปราศจากเมฆหมอก จะทําใหเกิด

ความเปรียบตาง (Contrast) สูงมาก น่ันคือ สวนที่ถูกแสงจะสวางมาก สวนที่ไมโดนแสงสวางก็จะ

อยูในเงามืด หากผูถายภาพตองการใหเห็นรายละเอียดในสวนมืดจําเปนจะตองอาศัยแสงสะทอน 

(Reflected) จากกระดาษ หรือวัสดุอ่ืน มารับแสงของดวงอาทิตยแลวสองไปยังบริเวณเงามืด ก็จะ

ชวยลบเงาเขมใหออนลง และเพิ่มรายละเอียดในสวนเงาใหเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ภาพท่ี 6.5  แสดงภาพแสงตรง (Directional light) 

 ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
 

 2.1.2 แสงออม หรือแสงพรา (Diffused light) มีลักษณะเปนแสงไมแข็ง และสวนที่

สวางก็ไมสวางจามากเกินไป แสงดังกลาวมีลักษณะมาจากหลายทิศทาง ทั้งน้ีเน่ืองจากเปน

แสงอาทิตยที่สะทอนจากฝุน หรือละอองนํ้าในบรรยากาศกระจายออกไปหรืออาจจะกลาวงาย ๆ วา

เปนสภาพแสงในวันที่มี เมฆหรือหมอกมาก ซึ่งเมฆหรือหมอกน้ีเองจะเปนตัวกรองแสงของ       

ดวงอาทิตยใหลดนอยลง 

 
 

ภาพท่ี 6.6  แสดงภาพแสงพรา (Diffused light) 

 ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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2.2 แสงประดิษฐ หรือแสงเทียม (Artificial Light) ไดแกแสงสวางที่ไดจากหลอดไฟทุก

ชนิด เชน  แสงจากหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส (Electronic Flash) แสงจากหลอดไฟโฟโตฟลัด 

(Photoflood light) แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Light) และ แสงอ่ืน ๆ เชน แสง

จากตะเกียง เทียนไข เปนตน การถายภาพวีดิทัศนโดยใชแสงประดิษฐน้ีมักจะกระทําในหองผลิต

รายการวีดิทัศนเปนสวนใหญ ซึ่งตองพิจารณาถึงกําลังสองสวาง และสีของแสงที่ใกลเคียงกับแสง

ธรรมชาติ และเปนแสงที่สามารถบังคับทิศทางได ทําใหผลของภาพตรงตามจุดประสงค 

ตามปกติภายในหองผลิตรายการวีดิทัศนจะเปนหองโลง ขนาดของหองยิ่งมีขนาดใหญมาก

เทาใด ก็จะยิ่งทําใหการผลิตรายการซับซอน และหลากหลายมากขึ้น ในการผลิตโทรทัศนน้ัน ถา

เปนการผลิตรายการขาวและการสัมภาษณ มักจะเปนหองที่ไมใหญมากนัก สวนรายการประเภท

รายการเพลง ละคร และรายการที่มีผูชมเขามาชมรายการในหองสง จําเปนตองจัดรายการในหองที่

มีขนาดใหญ พื้นหอง มักจะมีการจัดระดับและกลองน้ันจะตองเคลื่อนยายไดอยางสะดวก และ

ราบเรียบไมสะดุด พื้นผิวสวนใหญจึงเปนคอนกรีตฉาบหรือปูกระเบื้อง  

 
ภาพท่ี 6.7  แสดงภาพภายในหองผลิตรายการวีดิทัศน 

 ท่ีมา  :  http://web.spu.ac.th/commarts 
 

 สําหรับเพดานหองผลิตรายการจะสูงประมาณ 5-11 เมตร มีโครงสรางที่มั่นคงแข็งแรง

สําหรับการติดต้ังโครงรางเหล็ก และอุปกรณยึดจับโคมไฟ (Pantographs) เพื่อใชแขวนโคมไฟฟา

ขนาดตาง ๆ มีลักษณะเปนเหล็กยืดขึ้นลงไดถึง 40 – 700 เซนติเมตร และสามารถรับนํ้าหนักของ

โคมไฟ 45-60 กิโลกรัม ซึ่งมีหนาที่ในการปรับความสูง และตํ่าของโคมไฟ นิยมใชกันมากใน

ปจจุบัน 

http://web.spu.ac.th/commarts
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ภาพท่ี 6.8 แสดงภาพโครงเหล็กยึดจับโคมไฟ (Pantographs) ในหองผลิตรายการ 

 ท่ีมา  :  https://confluence.rave.ac.uk 
 

 แหลงกําเนิดแสง หรือโคมไฟ  สําหรับหองสตูดิโอเพื่อใชในการถายภาพวีดิทัศน                         

มี 2 ประเภท ดังน้ี 

  2.2.1 สปอตไลท (Spotlight) หรือดวงไฟที่ใหลําแสงเปนมุมแคบเฉพาะจุด ใช

หลอดกําลังวัตตสูง ประกอบดวยกระจกเลนสนูน หลอดไฟ พรอมจานสําหรับสะทอนแสง มี

รูปแบบตามหนาที่ใชสอย ดังน้ี 

 2.2.1.1 โปรไฟท (Profile) หรือ Ellipsoidal เปนดวงไฟที่มีลําแสงแคบ เขม

มาก มักติดต้ังระยะไกลๆ ใชสําหรับการสองเนนความสวางใหกบัวัตถุเฉพาะจุด หรือวัตถุที่ตองการ

ใหเห็นรายละเอียดบนวัตถุมากๆ  สามารถปรับแสงไดทั้งมุมกวางและมุมแคบ หากใชสําหรับการ

สองติดตามวัตถุเฉพาะจุด จะเรียกวาไฟ Follow spot ขนาดของหลอดมีต้ังแต 500-2,000 วัตต ให

อุณหภูมิสีของแสงประมาณ 3,000-3,200 °K อายุการใชงานเฉลี่ย 400 ชัว่โมง 

   
 

ภาพท่ี 6.9 แสดงภาพแหลงกําเนิดแสง โปรไฟท (Profile) 

ท่ีมา  :  http://www.archiexpo.com/ 

http://www.archiexpo.com/
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 2.2.1.2 ฟรีสเนล (Fresnal) เปนโคมไฟชนิดที่มีไสหลอด มีความเขมของแสง

สูงมาก แสงมีลักษณะแข็ง ไมนุมนวล สามารถปรับลําแสงใหแคบ กวาง ไดตามตองการ นิยมใช

เปนไฟหลัก (Main light) และไฟสําหรับสองดานหลัง (Back light) รวมถึงสามารถนําไปใชเปนไฟ

สองสวางพื้นที่เล็กๆ เพื่อใหผูดูเห็นรายละเอียดของวัตถุมากยิ่งขึ้น และมีแผนโลหะดานหนา (Barn 

door) สําหรับบังแสงใหตกไปยังพื้นที่ที่ตองการ ขนาดของหลอดมีต้ังแต 500-2,000 วัตต ให

อุณหภูมิสีของแสงประมาณ 3,000-3,200 °K อายุการใชงานเฉลี่ย 400 ชัว่โมง  

 

ภาพท่ี 6.10 แสดงภาพแหลงกําเนิดแสงฟรีสเนล (Fresnal) 

ท่ีมา  :  http://www.archiexpo.com/ 

 2.2.2 ฟลัคไลท (Flood light) เปนโคมไฟที่ใหแสงนุม (Soft) กระจายสม่ําเสมอทั่วไป 

ฟลัคไลทมีหลายรูปแบบ สามารถแบงไดตามหนาทีใ่ชสอย ดังน้ี 

 2.2.2.1 บรอดไลท (Board light) เปนโคมไฟที่มีลักษณะลําแสงแบบกระจาย 

นุมนวล มักใชเปนไฟเสริม (Fill light) หรือไฟลบเงา มีหนาที่ในการสองสวางใหกับพื้นที่ที่ตองการ

เปนบริเวณกวาง ไมนิยมใชในการถายทําหรือการแสดง เพราะโคมไฟชนิดน้ีไมสามารถควบคุม

ปริมาณ และขอบเขตพื้นที่การถายทํา หรือการแสดงได ที่สําคัญใหพลังงานความรอนสูงมาก มี

ต้ังแต 150-1,500 วัตต ใหอุณหภูมิสี 3200 °K อายุการใชงานเฉลี่ยประมาณ 2,000 ชัว่โมง 

 
ภาพท่ี 6.11  แสดงภาพแหลงกําเนิดแสงบรอดไลท (Board light)  

ท่ีมา  :  http://www.skaeser.com 

http://www.archiexpo.com/
http://www.skaeser.com/
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 2.2.2.2 สคูป (Scoop) เปนโคมไฟที่ใหแสงกระจาย เน่ืองจากตัวโคมมีลักษณะ

กวาง ใชไดทั้งหลอดทังสเตน และหลอดควอรด โดยมีขนาดต้ังแต 1,000 - 2,000 วัตต และมีขนาด

เสนผาศูนยกลางของโคมต้ังแต 14 น้ิว 16 น้ิว และ 18 น้ิว ที่นิยมใชคือขนาด 14 น้ิว และ 16 น้ิว ซึ่ง

ใชกับหลอด 1,000 วัตต 

 
 

ภาพท่ี 6.12  แสดงภาพแหลงกําเนิดแสงสคูป (Scoop) 

ท่ีมา  :  http:// bhphotovideo.com 

 2.2.2.3 ไซโครรามา (Cyclorama) เปนแผงวางหรือแขวนอยูดานหนาฉาก ซึ่ง

อาจจะวางเปนชุด 4 โคม แบบเรียงตามแนว หรือ แบบโคมเด่ียวก็ได ทําหนาที่เปนไฟสองฉากให

เปนสีตาง ๆ โดยไมตองทาสีผนัง เพื่อแยกวัตถุออกจากฉาก ทําใหภาพมีความลึก มีมิติ เน่ืองจาก

โคมไฟชนิดน้ีไดถูกออกแบบมาเพื่อใชในการสองสวางฉากหลัง ควรจะตองติดต้ังใหหลบมุมกลอง

หรือสายตาคน มีขนาดต้ังแต 500-1000 วัตต ใหอุณหภูมิสีของแสงประมาณ 3,000-3,200 °K อายุ

การใชงานเฉลี่ยประมาณ 400 ชั่วโมง 

   
 

ภาพท่ี 6.13  แสดงภาพแหลงกําเนิดแสงไซโครรามา (Cyclorama) 

ท่ีมา  :  http://www.archiexpo.com 

  

 

http://en.wikipedia.org/
http://www.archiexpo.com/
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 2.2.2.4 ฟลูออเรสเซนต (Fluorescent) เปนแหลงกําเนิดแสงที่นิยมกันมากใน

ปจจุบัน ทั้งน้ีเน่ืองจากอัตราการใชกระแสไฟนอย แตใหความสวางมาก เชน โคมขนาด 300 Watt 

จะมีความสวางเทากับหลอด Halogen 2,000 Watt ซึ่งมีความประหยัดมากกวาการใชหลอดไส 

นอกจากน้ันยังมีใหเลือกใชทั้งแบบ Daylight 5600 °K และแบบ Warm light 3200 °K สามารถปรับ

เพิ่มลดระดับความเขมของแสงไดตามความตองการ โดยผานเคร่ืองควบคุม Dimmer DMX512  

(สมเจตน  เมฆพายัพ. 2549: 54) นิยมใชในการถายทําหัวขอขาว และใชเปนไฟลบเงา (Fill light) 

ของวัตถุ 

 
ภาพท่ี 6.14 แสดงภาพแหลงกําเนิดแสงฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Light) 

ท่ีมา  :  http://www.visiolight.com/ 

3. การจัดแสงพื้นฐานสําหรับการถายภาพวีดิทัศน 

การจัดแสงเพื่อบันทึกภาพวีดิทัศน เปนสิ่งที่มีความจําเปนมากที่สุด ที่ขาดเสียไมได ไมวา

จะเปนการใชแสงธรรมชาติเปนหลัก หรือใชแสงประดิษฐที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อใชในการ

บันทึกภาพน้ัน มีวัตถุประสงคไมแตกตางกัน คือ 

3.1 เพื่อสรางมิติของภาพ ซึ่งเปนการสงเสริมใหสิ่งที่ตองการบันทึกภาพ (สิ่งที่ถาย) มีความ

เปนมิติเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงมีทั้งสวนกวาง สวนสูง และสวนลึกที่ไดจากการจัดแสง ถึงแมวาวัตถุ

หรือสถานที่เดียวกัน หากมีการจัดแสงใหมีมิติที่แตกตางกัน ก็จะใหไดภาพที่แตกตางกันดวย 

3.2 การจัดแสงสามารถสรางบรรยากาศของเหตุการณตาง ๆ สมจริงตามธรรมชาติภายใน

เน้ือหาที่ตองการ เชน  บรรยากาศยามเย็น หรือบรรยากาศยามเชา  ซึ่ งจะชวยให เกิดการสื่อ

ความหมายที่ดีมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใชในการเลียนแบบแสงของสถานที่น้ันไดดวย เชน โบสถ 

วิหาร เปนตน 

http://www.visiolight.com/
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3.3 การจัดแสงสามารถเสริมสรางความงาม และแกไขขอบกพรองของวัตถุใหเกิดขึ้นใน

การประกอบภาพ เชน  ชวยแกปญหาในการขาดสมดุล (Balance) ชวยเนนจุดสนใจของภาพ   

(Center of Interest) ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ันยังสามารถสรางอารมณใหเกิดขึ้นบนภาพได

อีกดวย เชน ความเงียบเหงา หรือความลึกลับ เปนตน 

จากวัตถุประสงค ดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดแสงเปนสวนสําคัญของการบันทึก             

ภาพวีดิทัศนมาก ทั้งน้ีเพื่อที่จะชวยใหการถายทอดแนวความคิด และสามารถสื่อความหมายทาง

ภาพไดอยางชัดเจน และตรงเปาหมายที่กําหนดไว ดังน้ันรูปแบบและวิธีการจัดแสงในการถาย     

วีดิทัศนน้ันจะมีความแตกตางกันไป ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการถายภาพในแตละคร้ัง  

อยางไรก็ตามชางภาพ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหบันทึกภาพจะตองเรียนรูถึงหลักเกณฑที่

สําคัญของการจัดแสง โดยมีแสงหลักที่ควรรู 3 อยางคือ  

1. ไฟหลัก (Main light)  

2. ไฟเสริม หรือไฟลบเงา (Fill light) 

3. ไฟสองหลัง หรือไฟแยก (Back light) 

 
 

ภาพท่ี 6.15 แสดงภาพการจัดแสงโดยใชไฟ 3 ดวง 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

  1. ไฟหลัก  (Mail light)  เปนแสงสวางที่สาดสองตรงไปยังวัตถุ  บุคคล หรือ

นักแสดง ที่จะถาย ไมวาจะเปนคน สัตว หรือสิ่งของ ทําใหเห็นรูปรางรูปทรงและรายละเอียดของ

วัตถุ บางคร้ังก็เรียกวา Key light เพราะเปนแสงที่สําคัญที่สุด ตําแหนงของไฟหลักจะอยูกับกลอง 

Main light 

1,500 Watt 

Fill light 

750 Watt 

Back light 

1,500 Watt 
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วีดิทัศนในทิศทางเดียวกัน จะหางจากเสนแกนของเลนสไมเกิน 90 องศา สวนใหญจะใช Fresnel 

Spotlight ใหแสงสวางหลัก ควรวางหางจากตัวแบบประมาณ 4-6 ฟุต และใหลําแสงทํามุม 30-45 

องศา ไมควรวางไฟหลักสูงเกินไป อาจจะทําใหบริเวณกระบอกตามืดได สําหรับในบุคคลที่มี

กระบอกตาลึก ควรลดความสูงของไฟหลักลงจากตําแหนงทีใ่ชสองในคนปกติ 

 

 
 

ภาพท่ี 6.16  แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟหลัก (Main light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

        
 

ภาพท่ี 6.17 แสดงลักษณะภาพท่ีเกิดจากการใชไฟหลัก (Main light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

  2. ไฟเสริม (Fill light) เน่ืองจากแสงที่เกิดขึ้นจากไฟหลักเปนแสงที่เขม จึงทําให

ดานที่โดนแสงจะสวางมาก และดานที่ไมโดนแสงจะมืด นอกจากน้ันยังทําใหเกิดเงาที่นาเกลียดบน
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วัตถุที่ถาย จึงจําเปนตองใชไฟเสริมเขาชวยเพื่อลบเงาที่เกิดจากไฟหลักใหจางลงไป อีกทั้งยังชวย

เพิ่มแสงในดานมืดใหมีอัตราสวนที่พอเหมาะกับดานสวางอีกดวย เพื่อชวยใหสามารถบันทึกภาพ

ในสวนที่มืดได และเห็นรายละเอียดของภาพมากยิ่งขึ้น ชนิดของไฟที่นํามาใช จะเปนไฟที่ใหแสง

นุมนวล เชน Fluorescent light ไฟลบเงาน้ีจะมีกําลังสองสวางนอยกวาไฟหลักประมาณ 1/4 - 1/2 

เทา และทาํมุมไมเกิน 90 องศา กบักลองในแตละมุมกลอง 

 
 

ภาพท่ี 6.18  แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟเสริม (Fill Light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

        
 

ภาพท่ี 6.19 แสดงลักษณะภาพท่ีเกิดจากการใชไฟเสริม (Fill Light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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  3. ไฟสองหลัง (Back light) เปนไฟที่สองมาจากดานหลังของนักแสดงหรือวัตถุที่

ถาย โดยปกติจะสวางมากกวา หรือเทากับไฟหลัก สวนใหญจะใช Fresnel spotlight โดยสองมาจาก

ทิศทางตรงกันขามกับแสงหลักดวยแตไมควรเกินแนวตรงกันขามกับไฟหลัก เพราะจะทําใหการ

สองสวางของไฟสองหลังไมสมบูรณ ไฟสองหลังชวยขับเนนใหวัตถุแยกออกมาจากฉากหลัง เกิด

ความเดนมากยิ่งขึ้น เพิ่มความลึก และความชัดเจนของรูปรางใหแกภาพ 

 
 

ภาพท่ี 6.20  แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองหลัง (Back light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

         
 

ภาพท่ี 6.21 แสดงลักษณะภาพท่ีเกิดจากการใชไฟสองหลัง (Back light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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เมื่อกําหนดตําแหนงของโคมไฟที่ใชในการบันทึกภาพทั้งหมดไดแลว ขั้นตอนตอไปควร

จะกําหนดการโฟกัส (Focusing) ตําแหนงของแสงในการสองสวางของโคมไฟ โดยใหโฟกัสแสง

จากโคมไฟหลักไปยังวัตถุที่เราตองการถายภาพเทาน้ัน หากแสงมีรัศมีของการสองสวางกวาง

เกินไป จนไปรบกวนสวนอ่ืนที่เราไมตองการ ก็ใหปรับขนาดของลําแสงใหเล็กลง แตถาปรับแลว

ยังไมขอบของแสงไปกวนสวนอ่ืนอยู ก็ใหใชอุปกรณประกอบ คือ Barn door ซึ่งเปนอุปกรณที่ติด

ดานหนาของโคมไฟ มีบานพับใชสาํหรับบังแสงไมใหกวนสวนอ่ืนได 

สําหรับตําแหนงของไฟเสริม หรือไฟลบเงา โดยสวนใหญจะเลือกใชโคมไฟชนิด         

Soft light ซึ่งโคมไฟดังกลาวใหแสงกระจายไมสามารถที่จะควบคุมรัศมีของการสองสวางได แตเรา

ตองทําการโฟกัสแสงไปยังวัตถุที่ตองการลบเงาแลวใหสังเกตดูวาเงาของวัตถุที่เกิดจากไฟหลักลด

นอยลงไปหรือไม หากยังมีมากอยูก็ใหลดกําลังสองสวางของไฟหลักลง  

ไฟสองหลังมีหนาที่ในการสรางมิติความลึกใหเกิดขึ้น โดยจะตองโฟกัสแสงของโคมไฟ

ใหสองสวางดานหลังของวัตถุต้ังแตบริเวณศีรษะลงมา ควรระวังอยาโฟกัสใหเหนือศีรษะขึ้นไป

อยางเด็ดขาด เพราะแสงอาจจะไปกวนกลองได จากน้ันใหสังเกตดูวาเงาของวัตถุที่เกิดจากไฟสอง

หลังมีมากไปหรือไม หากมีมากเกินไปใหลดกําลังการสองสวางของไฟหลังลง 

 

ภาพท่ี 6.22  แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟ 3 ดวงประกอบกัน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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ภาพท่ี 6.23 แสดงลักษณะภาพท่ีเกิดจากการใชไฟ 3 ดวงในการถายภาพวีดิทัศน 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

นอกจากการจัดแสงพื้นฐาน ซึ่งไดใชไฟ 3 ประเภทแลว ยังสามารถใชเทคนิคในการใหแสง

ในทิศทางตาง ๆ ทั้งน้ีเพื่อใชในการสรางบรรยากาศ และอารมณ ความรูสึกของผูชมที่มีตอภาพ    

วีดิทัศนมากยิ่งขึ้น ไดแก ไฟฉากหลัง (Background light) ไฟขาง (Side Light) ไฟเฉียงดานหลัง 

(Kick Light) ไฟติดบนตัวกลอง (Eye Light) เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1. ไฟสองฉาก (Background light) เปนแสงที่สองสวางไปยังฉาก ชวยใหเห็น

รายละเอียดตาง ๆ ภายในฉาก หรือสถานที่น้ัน ๆ วามีอะไรบาง และยังชวยเลาเร่ืองราวของสถานที่ 

บอกเวลา ฤดู เสริมบรรยากาศของหนัง และสรางความสวยงาม ปริมาณแสงอาจจะเทา ๆ กับแสง

หลัก (ในฉากปกติ) ทิศทางการสองสวางน้ันไมมีกฎเกณฑตายตัว เนนใหลักษณะของแสงปรากฏ

ออกมาอยางเปนธรรมชาติและสมจริง โดยพยายามอางอิงจากแหลงแสงที่มีอยูในฉาก โดยปกติจะ

ใชโคมไฟประเภท Cyclorama light เพราะจะทําใหไดแสงที่น่ิมนวล ไฟชนิดน้ีจะเปนตัวที่ชวยสราง

บรรยากาศ และทําใหเกิดมิติของภาพระหวางวัตถุกับฉากดานหลัง 
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ภาพท่ี 6.24  แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองฉาก (Background light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

     
ภาพท่ี 6.25 แสดงลักษณะภาพ โดยใชไฟสองฉาก (Background light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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  2. ไฟขาง (Side light) เปนไฟที่สองทางดานขางของวัตถุ หรือบุคคล เพื่อชวยเพิ่ม

จุดเดน และลดเงาบางคร้ังอาจจะใชไฟขางแทนไฟเสริมก็ได 

 
ภาพท่ี 6.26 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองขาง (Side light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
 

 

           
 

ภาพท่ี 6.27 แสดงลักษณะภาพท่ีเกิดจากการใชไฟขาง (Side light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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  3. ไฟดานหนา (Front light) เปนโคมไฟที่สองสวางเขาทางดานหนาของวัตถุ หรือ

อาจจะเปนโคมไฟที่ติดอยูดานบนของตัวกลองวีดิทัศนก็ได มีหนาที่ชวยใหตาของผูแสดงเปน

ประกาย และยังชวยใหกลองมองเห็นวัตถุที่อยูในที่มืดไดดีอีกดวย อยางไรก็ตามแสงที่สองจากทาง

ดานหนาน้ียังสงผลทําใหภาพที่ไดแลดูแบน ไมมีมิติ เพราะแสงจะตกกระทบทั่วทั้งบริเวณหนา 

ดังน้ันควรจะใชรวมกับไฟในทิศทางอ่ืน ๆ ดวย เพื่อใหภาพมีความสวยงาม และสื่อความหมายได

ตามวัตถุประสงค 

 
ภาพท่ี 6.28 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองดานหนา (Front light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
 

         
 

ภาพท่ี 6.29 แสดงลักษณะภาพท่ีเกิดจากการใชไฟดานหนา (Front light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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4. ไฟสองดานลาง (Under light) จะใหภาพที่ดูลึกลับ นากลัว มุมของแสงทําใหสิ่ง

รอบตัวผิดไปจากมุมมองอ่ืนๆ แสงลักษณะน้ีจะใชกับเหตุการณที่ระทึกใจ เขยาขวัญ ใหบรรยากาศ

ดูลึกลับ วังเวง 

 
ภาพท่ี 6.30 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองดานลาง (Under light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

 
 

ภาพท่ี 6.31 แสดงลักษณะภาพท่ีเกิดจากการใชไฟสองดานลาง (Under light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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5. ไฟสองดานบน (Top light) เปนการใหแสงจากทางดานบน เปรียบเสมือน

ถายภาพในชวงเวลาเที่ยงวันที่ดวงอาทิตยอยูกลางศีรษะ จะทําใหเกิดเงาขึ้นดานลางใตตา และจมูก 

ไมนิยมในการบันทึกภาพบุคคล สวนใหญมักจะใชกับการถายวัตถุ หรือสิ่งของ 

 
ภาพท่ี 6.32 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองดานบน (Top light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 

 

    
ภาพท่ี 6.33 แสดงลักษณะภาพท่ีเกิดจากการใชไฟสองดานบน(Top light) 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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4. ขอควรพิจารณาในการจัดแสงเพื่อการถายภาพวีดิทัศน 

ในการออกแบบระบบการจัดแสงเพื่อการถายภาพวีดิทัศนน้ัน จะตองมีแสงสวางเพียงพอ

ตอการบันทึกภาพดวยกลองวีดิทัศน โดยทั่วไปควรตองมีคาความสวางไมนอยกวา 750 Lux   

นอกจากน้ันผูออกแบบระบบแสงจะตองกําหนดรายละเอียดของโคมไฟ และอุปกรณที่เกี่ยวของให

สอดคลองกับวัตถุประสงคในการถายทํารายการ และพื้นที่ในการจัดรายการน้ัน ๆ 

ตัวอยาง การจัดแสงภายในพื้นที่ที่มีขนาด กวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร และสูง 4 เมตร เพื่อใช

ในการถายทํารายการสัมภาษณ โดยมีบุคคลในรายการ จํานวน 2 คน ดังน้ันผูออกแบบการจัดแสง

จะตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ เชน มุมกลอง จํานวนของกลองที่ใชในการถายทํา และการ

เคลื่อนที่ของกลอง รวมถึงปริมาณความเขมของแสงเพื่อที่จะนํามาใชในการกําหนดกําหนด

ตําแหนง และชนิดของของโคมไฟ ทั้งน้ีเพื่อใหใหไดภาพที่ชัดเจน มีมิติ และเปนธรรมชาติ โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

C

Fresnel 1000w.

Fresnel 1000w.

Fresnel 

650 w.

Fresnel 

650 w.
FLU 110 w.

FLU 110 w.

Cyc

500 w.x3cell

Cyc

500 w.x3cell

Cyc

500 w.x3cell

Cyc

500 w.x3cell

 
ภาพท่ี 6.34 แสดงผังการจัดแสงรายการวีดิทัศน ประเภทรายการสัมภาษณ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
 

  4.1 โคมไฟแตละดวงจะมีความสามารถใหความเขมของแสงไมเทากัน ทั้งน้ีขึ้นอยู

กับระยะทางระหวางกลองกับวัตถุที่ถาย หากอยูหางกันมากเทาไหรความเขมของแสงก็จะลด

นอยลงเทาน้ัน การใชอุปกรณประกอบ และการโฟกัสของแสง 
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  4.2 จากตําแหนงของบุคคลที่กําหนด จํานวนทั้งหมด 2 คน ดังน้ันจะตองจัดวาง

โคมไฟหลัก (Mail light) ที่สามารถสองสวางบริเวณดานหนาใหกับพิธีกร และนักแสดง โดยใช

โคมไฟ ชนิด Fresnel ขนาด 1000 วัตต (W) ทั้งหมด 2 โคม เพื่อตองการเนนบุคคลทั้งสองใหมีความ

เดนชัดมากขึ้น ในการจัดแสงของไฟหลัก ควรจะตองต้ังโคมไฟใหสูงกวาระดับของกลอง แต

อยางไรก็ตามจะตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืนอีกหลายประการ เชน ลักษณะของตัวแสดง หากผูน้ัน

มีหนาตาเขม (หนากระดูก) ไฟไมควรอยูสูงกวาปกติ เพราะจะชวยใหเสนตัดบนใบหนาเขมมาก

ยิ่งขึ้น เปนตน 

   4.3 ไฟเสริม (Fill light) เปนไฟสําหรับลบเงาที่เกิดจากการสองสวางของไฟหลัก 

โดยใชโคมไฟ ชนิด Fluorescent (FLU) ขนาด 110 วัตต (W) ต้ังอยูในระดับความสูงเดียวกับกลอง 

เพื่อทําใหเงาที่เกิดจากไฟหลักจางหายไป และยังเปนการเพิ่มแสงในดานที่มืดของนักแสดง และ

พิธีกรใหมีอัตราสวนที่เหมาะสมกับดานที่สวางเพื่อเสริมใหภาพมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น 

   4.4 ไฟสองหลัง (Back light) เปนแสงที่สองสวางใหกับดานหลังของผูแสดง และ

พิธีกร ซึ่งจะชวยเนนใหมีความเดนชัดในสวนของรูปราง โดยใชโคมไฟ ชนิด Fresnel ขนาด 650 

วัตต (W) ใหอยูในตําแหนงที่สูงแลวสองลงมายังวัตถุ ถาเปนบุคคลใหโฟกัสแสงมาที่สวนศีรษะ

(ผม) ไหล หรือเสื้อผาทางดานหลังของผูแสดง ซึ่งนอกจากจะทําใหผูแสดง และพิธีกรเดนชัดแลวยัง

เปนการชวยแยกออกจากฉากหลัง เพื่อสรางมิติใหเกิดขึ้น แตตองระวังอยาใหแสงน้ีสองเขามายัง

เลนสของกลองเด็ดขาด 

   4.5 ไฟสองฉาก (Background light) เปนการสองสวางใหกับฉากหลัง เพื่อเปนการ

สรางบรรยากาศใหกับรายการ โดยใชโคมไฟ ชนิด Cyclorama (Cyc) ขนาด 500 วัตต (W) ซึ่งโคม

ชนิดน้ีจะใหลักษณะของแสงที่สม่ําเสมอ มีมุมของการกระจายแสงที่กวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.35 แสดงภาพผลของการจัดแสงรายการวีดิทัศน ประเภทรายการสัมภาษณ 

ท่ีมา  :  ศรากร   บุญปถัมภ 
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การกําหนดตําแหนงโคมไฟ เปนงานที่ตองกระทํารวมกันระหวาง ชางภาพ ผูกํากับรายการ 

และผูกํากับแสงและศลิปกรรม โดยตองเร่ิมกําหนดทิศทางของแสงใหถูกตองกับสถานที่ วาแสงมา

จากจุดใด เชน จากประตู หนาตางหรือฝาผนังที่มีบานเกล็ด ตลอดจนแสงที่เกิดจากตะเกียง หรือ

เทียนไขภายในหอง ทั้งน้ีเพื่อจะไดกําหนดตําแหนงของไฟหลักไดอยางถูกตอง จากน้ันดําเนินการ

ศึกษาลักษณะของแสงสีที่เกิดขึ้นจากจุดแหลงกําเนิดแสงวาเปนแสงแบบใด เชน แสงจากเทียนไข 

จากตะเกียง หรือจากหลอดไฟฟา กําหนดตําแหนงของผูแสดงหรือเปาหมาย ณ จุดตางๆ เพื่อหาแนว

สันจมูก โดยตําแหนงกลองจะวางหางจากแนวสันจมูกในดานซายหรือขวาของผูแสดงไปอีก

ประมาณ 1-25 องศา และหากถายรายการวีดิทัศนประเภทละคร จะตองพิจารณาถึงการเคลื่อนไหว

ของตัวแสดงวาไปมาในทิศทางใดบาง ตลอดถึงการเคลื่อนไหวของกลองวีดิทัศนดวย จากน้ันจึงวาง

ตําแหนงของโคมไฟตางๆ ใหถูกตอง และเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อใหการใชแสงในการถายภาพวีดิทัศน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดภาพที่มีคุณภาพ สวยงาม และสามารถสื่อความหมายไดตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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บทสรุป 

แสงสามารถนํามาใชกับการสื่อความหมายในการถายภาพวีดิทัศนไดหลายทาง ทั้งการ

สรางบรรยากาศในการเชื่อมโยงเร่ืองราวใหตอเน่ือง และการสรางอารมณของภาพใหดูลึกลับ

ซับซอน หรือสดใสออนเยาวไดขณะเดียวกันก็ยังนํามาใชสําหรับการเนนรูปทรงและรูปรางใหมีมิติ 

มีความงดงามไดดวย โดยทั่วไปแหลงกําเนิดแสงที่ใชในการถายภาพวีดิทัศนมี 2 ประเภท คือ แสง

จากธรรมชาติ ใชในการถายทํากลางแจง ซึ่งเปนแสงที่ดีที่สุด แตมีปญหาคือไมสามารถควบคุม

ทิศทาง และปริมาณความเขมของแสงได และแสงประดิษฐ ซึ่งเปนแหลงกําเนิดที่มนุษยสรางขึ้นมา 

เชน โคมไฟตาง ๆ สวนใหญจะใชในหองถายภาพ (สตูดิโอ) ซึ่งมีการออกแบบแสงไฟ และจัดฉาก

ไวอยางเหมาะสมกับเน้ือหาของเร่ือง จึงเปนการแกปญหาเร่ืองแสงไดเปนอยางดี อีกทั้งสามารถจัด

ฉาก ประดิษฐอุปกรณประกอบตาง ๆ ไดตามตองการและใกลเคียงกับการถายทํานอกสถานที่ไดอีก

ดวย 
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 6 

คําสั่ง จงเลือกคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดกลาวถึงแสงที่ใชในงานถายภาพวีดิทัศนไดอยางถูกตองที่สุด 

 ก. ชวยใหภาพที่มีความสวยงาม  ข. สื่อความหมายไดอยางชัดเจน 

ค. ดึงดูความสนใจไดเปนอยางดี  ง. ชวยใหเซลรับภาพบันทึกภาพได 

2. อุณหภูมิสีของแสงมีหนวยวัดเปนอะไร 

 ก.  องศาฟาเรนไฮต    ข.  องศาเคลวิน 

 ค.  องศาเซลเซียส   ง.  องศาดาลวิน 

3. ขอใดกลาวถึงความหมายของอุณหภูมิสีไดถูกตองที่สุด 

 ก.  อุณหภูมิสีที่เกิดจากความรอน   

ข.  อุณหภูมิสีที่เกิดจากแสงสวาง 

 ค.  อุณหภูมิสีที่เกิดจากการเผาไหมของวัตถุดํา   

ง.  อุณหภูมิสีที่เกิดจากการเผาไหมของนํ้ามัน 

4. แสงสวางของดวงอาทิตย เวลา 11.00-13.00 น.จะมีอุณหภูมิสีเทาใด 

 ก. 3200 องศา    ข. 3400 องศา 

 ค. 5500 องศา    ง. 7500 องศา 

5. แหลงกาํเนิดแสงประเภทใดถือวาเปนแหลงกําเนิดแสงที่เหมาะสาํหรับการถายภาพวีดิทัศนมาก

ที่สุด 

 ก. แสงกลางแจง    ข. แสงในอาคาร 

 ค. แสงจากไฟแฟลช   ง. แสงจากโคมไฟ 

6. ภาพวีดิทัศนที่ไดรับแสงชนิด Specula Light มีลักษณะเปนอยางไร 

 ก. นุมนวลทั้งภาพ   ข. สวางทั้งภาพ 

 ค. แบงสวนสวาง และสวนมืดชัดเจน ง. มืดทั้งภาพ 

7.  หากนักเรียนไดรับมอบหมายใหถายภาพวีดิทัศนบนเวที Concert ควรใชแหลงกําเนิดแสงชนิดใด 

 ก. Spotlight    ข. Floodlight 

 ค. Par Light    ง. Effect Light 

8. แหลงกําเนิดแสงชนิดแสงชนิดใดใชในการตกแตงเวที 

 ก. Spotlight    ข. Floodlight 

 ค. Par Light    ง. Effect Light 
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9. ขอใด ไมใช วัตถุประสงคของการจัดแสงสําหรับการถายภาพวีดิทัศน 

 ก. สรางความเปนมิติใหกบัภาพ  ข. สรางอารมณใหกับภาพ 

 ค. สรางความสวยงามใหกับภาพ  ง. สรางเร่ืองราวใหเกิดบนภาพ 

10. ทิศทางแสงใด ที่ไมนิยมใชในการถายภาพบุคคล เน่ืองจากขาดความเปนมิติ  

ก. ทิศทางแสงดานหนา   ข. ทิศทางแสงดานขาง 

 ค. ทิศทางแสงดานหลัง   ง. ทิศทางแสงดานบน 

11. ทิศทางแสงใด ทําใหเกิดแสงเนนขอบริมของวัตถุที่เรียกวา “Rim Light” 

ก. ทิศทางแสงดานหนา   ข. ทิศทางแสงดานขาง 

 ค. ทิศทางแสงดานหลัง   ง. ทิศทางแสงดานบน 

12. หากนักเรียนตองการถายภาพใหผูชมรูสึกนากลัว สยองขวัญ ควรจัดแสงอยางไร 

 ก. ใชไฟ 2 ดวง แบงเปนดานบน 1 ดวง ดานลาง 1 ดวง 

ข. ใชไฟ 3 ดวง แบงเปนดานเฉียงหนา 1 ดวง ดานขาง 1 ดวง และดานหลัง 1 ดวง 

ค. ใชไฟ 2 ดวง แบงเปน ดานลาง 1 ดวง และดานหลัง 1 ดวง 

ง. ใชไฟ 1 ดวง โดยสองสวางในดานตรงขามกับกลองวีดิทัศน 
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เฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 6 

 

 

1. ง   2. ข   3. ค   4. ค 

5. ก   6. ค   7. ก   8. ง 

9. ง   10. ก   11. ค   12. ค 
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน 

กิจกรรมท่ี 1  

 1.  ครูผูสอนจัดครุภัณฑกลองวีดิทัศนใหนักเรียน แตละกลุมเพื่อฝกปฏิบัติทักษะการ

บันทึกภาพในหัวขอตอไปน้ี 

   1.1  ถายภาพวีดิทัศน  โดยใหกําหนดเร่ืองราวโดยเลือกหัวขอใดหัวขอหน่ึง

ประกอบดวยหัวขอ บุคคล การสนทนา กีฬา สัตว เด็ก และภูมิสถาปตย  

   1.2  กําหนดใหถายภาพโดยใชแสงธรรมชาติ 

   1.3  กําหนดใหถายภาพโดยใชแสงประดิษฐในหอง Studio 

 2.  ใหนักเรียนบันทึกภาพ และผลของการบันทึกภาพลงในตารางเพื่อการวิเคราะหลักษณะ

ภาพ 

ท่ี ลักษณะภาพ 
สภาพวัตถุ/

แสง 

ช็อท/ขนาด

ภาพ 
ผลของภาพ หมายเหต ุ

      

      

      

      

เปรียบเทียบผลของภาพ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................ 

3.  จัดทําขอมูลการนําเสนอ โดยการเรียบเรียงลําดับเหตุการณ 

4.  จับสลากเพื่อการนําเสนอ และนําเสนองานผานโปรเจคเตอร  โดยบรรยายประกอบดวย

ตัวแทนกลุม และรวมกันทํางานในการนําเสนอ 

5. บันทึก และประมวลความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน โดยสรุปพิมพเปนเอกสารในรูปแบบ

ของรายงาน 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม 

ชื่อกลุม  .............................................................................................. 

ชื่อผูเรียน 1.  ................................................................................ 

 2.  ................................................................................ 

 3.  ................................................................................ 

 4.  ................................................................................ 

 5.  ................................................................................ 

กลุม / ชั้น  ........................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

นํ้าหนัก 
ดี ( 3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. ทีมงาน มีหัวหนา เลขานุการ 

ผูรวมงาน ผูนําเสนอ

ผลงาน 

ขาดองคประกอบ 1 อยาง ขาดองคประกอบ 2 

อยาง 

 

2. หนาที่/ความ

รับผิดชอบ 

กําหนดหนาที่และความ

รับผิดชอบใหทุกคน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูมีหนาที่ แตไม

รับผิดชอบ 

มากกวา 2 คน 

 

3. ขั้นตอนการทํางาน มีการปฏิบัตงิานครบทุก

ขั้นตอนการทํางานอยาง

ชัดเจน 

ขาด 1 ขัน้ตอน และไม

ชัดเจน 

ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน 

และไมชัดเจน 

 

4. การนําเสนอ นําเสนอไดอยางนาสนใจ 

เรียงตามลําดับขั้นตอน 

พูดไดนาติดตาม และใช

ส่ือไดอยางเหมาะสม 

นําเสนอไดด ีเสนอ

ตามลําดับ ขาดการพูด 

ผูฟงใหติดตาม ส่ือ

ประกอบการนําเสนอนอย 

ขั้นตอนการนําเสนอไม

นาสนใจ   ไมชักชวน  

ใหติดตามฟง  ส่ือไม

เหมาะสมตอการ

นําเสนอ 

 

5. เวลา เสร็จกอนกําหนด งานมี

คุณภาพ 

เสร็จตามกําหนด  งานไม

มีคุณภาพ 

เสร็จไมทันตามกําหนด 

และงานไมมีคุณภาพ 

 

6. ความรวมมือ ทุกคนมีสวนรวม และให

ความรวมมืออยางเต็มที ่

มีผูไมใหความรวมมือ 

นอยกวา 2 คน 

มีผูไมใหความรวมมือ

มากกวา 2 คน 

 

รวมคะแนน  

เกณฑระดับคะแนน  13 – 18 = ดี  7 – 12  = พอใช  1 – 6 = ปรับปรุง 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 
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หนวยการเรียนที่ 6 

แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน 

ชื่อกลุม  .......................................................................................................................................... 

ชื่อผูเรียน  ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น  ........................... 

วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช................. 

ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................ 

ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. การใหความ

รวมมือ 

1. มีการอาสา รับ

ปฏิบตังิานทุกครั้ง 

2. มีความกลาแสดงความ

คิดเห็น 

3. มีความกระตือรือรน

รวมกิจกรรม 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกา

อยางเต็มใจและจริงจัง 

1. อาสา รับปฏิบัติงานใน

บางครั้ง 

2.กลาแสดงความคิดเห็น

เม่ือถูกเรียก 

3. เฉ่ือยชาในบางครั้ง 

4. ปฏิบตัิตามกฎกติกาเม่ือ

ถูกบังคบั 

1. ไมกลาแสดงออก 

2.ปฏเิสธการอาสาทุกกรณี 

3. ไมปฏิบัตติามกฎกติกา

ฝาฝนบอยครั้ง 

4.ไมยอมใหความรวมมือ 

 

2. การทาํงาน

อยางมีระบบ 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน

ถูกตอง 

2. มีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่วางแผนงาน 

1. มีการวางแผนการ

ดําเนินงานแตไมถูกตอง

ตามขั้นตอน 

2. มีการลัดขั้นตอน       

บางขั้นตอนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

1. ไมมีการวางแผนการ

ดําเนินงาน 

2. ทําตามเพ่ือนเพ่ือใหงาน

เสร็จตามเวลา 

 

3. วัสดุ-อุปกรณ 

และสถานที ่

1. มีการระมัดระวังดูแล

รักษาตลอดระยะเวลา    

ใชงาน 

2. มีการดูแลรักษาทําความ

สะอาดหลังการใชงาน 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัตงิานอยาง

ครบถวน 

4. มีการเก็บดูแลผลงาน

อยางดี 

1. มีการดูแลรักษาความ

สะอาด ตามคําบอกเทานัน้ 

2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน

การปฏิบัตงิานบาง 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การปฏิบัติแตไมครบถวน 

4. มีการเก็บผลงานแตขาด

การดูแล 

1. ไมระมัดระวังในการ 

ใชงาน 

2. ไมรักษาความสะอาด

อุปกรณ และสถานที่

ปฏิบตัิงาน 

3. ไมมีการเตรียมวัสดุ

อุปกรณ 

4. ไมเก็บรักษาผลงาน 
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ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
นํ้าหนัก 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

4. คุณคาของวิชา

เรียน 

1. เรียนอยางมีความสุข 

สนุกสนานในการเรียน 

2. ตระหนักและเหน็คุณคา 

ของวิชาเรียน 

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง 

2. ไมตระหนักและเห็น

คุณคา ของวิชาเรียน แต

ไมตอตาน 

1. ตอตานในทุกกรณี 

2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม

ใด ๆ 

3. หนีเรียน 

 

รวมคะแนน  

 

เกณฑระดับคะแนน  9 – 12 = ดี  5 – 8 = ปานกลาง  1 – 4 = ปรับปรุง 

 

 

  ผูประเมิน.............................................. 

   (............................................) 
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