หนวยการเรียนที่ 1
ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับวีดิทัศน
สาระสําคัญ
วีดิทัศน หมายถึงการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงลงในสารสังเคราะหที่เคลือบ
ดวยแมเหล็กในรูปที่เปนมวน หรือเปนตลับ หรือเปนแหลงบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดวยระบบ
แอนะล็อก (Analog) หรือ ระบบดิจิตอล (Digital) โดยสามารถถายทอดภาพและเสียงที่บันทึกนั้น
ออกมาทางเครื่องรับ โทรทั ศน หรือคอมพิ วเตอร มี ป ระโยชน ในการถายทอดทั้งภาพ และเสีย ง
ออกมาได ค ราวเดี ย วกั น ทํ า ให ผู ช มเกิ ด ความเข า ใจ และมี เจตคติ ที่ ดี ต อ การชมรายการวี ดิ ทั ศ น
นอกจากนั้ น ยั ง เป น การดึ งดู ดความสนใจได เป น อย างดี และสามารถนํ า มาเป ด ซ้ํ าได ต ามความ
ต อ งการ รู ป แบบของรายการวีดิทั ศ น สามารถแบ ง ออกเป น ประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท คื อ
1) รายการวีดิทัศนเพื่อการคา (Commercial Television) 2) รายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา (Education
Television) และ 3) รายการวีดิทั ศน เพื่ อการสอน (Instruction Television) โดยในแตล ะรูป แบบมี
กระบวนการผลิตรายการที่คลายคลึง ครอบคลุมดานการวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การ
ดําเนินการผลิต และการประเมินผลการผลิต ในระหวางการผลิตจะตองทํางานประสานกันเปนทีม
เพื่อใหงานเปนไปอยางเรียบรอย และผลงานมีคุณภาพ
เนื้อหา

1.
2.
3.
4.

ความหมายของวีดิทัศน
คุณลักษณะ และธรรมชาติของวีดิทัศน
รูปแบบของรายการวีดิทัศน
กระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของวีดิทัศนไดถูกตอง
2. อธิบายประโยชนของวีดิทัศนไดถูกตอง
3. จําแนกรูปแบบรายการวีดิทัศนไดถูกตอง
4. อธิบายกระบวนการผลิตรายการวีดิทัศนไดถูกตอง
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ปจจุบันวีดิทัศน เปนองคประกอบหนึ่งของหนวยงานและชีวิตประจําวันของบุคคลทุกคน
ภาพทุกภาพ เรื่องทุกเรื่องจากสื่อวีดิทัศน มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดของบุคคล
ทั่วไป เนื่องจากเปนการบริการถึงบาน บางรายการใชกลยุทธทางการตลาดและจิตวิทยา เชนรายการ
โฆษณา ใชการนําเสนอซ้ําบอยครั้ง ทําใหผูดูจําติดตา ประทับใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสื่อ
นั้นๆ โดยไมรูตัว ทําใหวีดิทัศน เปนสื่อที่ใหภาพและเสียงไดสมจริง โดยใชเครื่องรับวีดิทัศนและ
คอมพิวเตอรเปนชองทางสื่อสาร ภาพและการแสดงตางๆ สามารถใชกลองบันทึกไดงายเสมือน
ภาพถาย แตที่เหนือกวาภาพถายคือ การนําเสนอภาพที่บันทึกจากกลองวีดิทัศนนั้น มีการเคลื่อนไหว
ของภาพและได ยิ นเสี ย งได อย างเป น ธรรมชาติ และสามารถแกไ ขและบั นทึ ก ลงใหมได อีก ทั้ ง
สามารถนํากลับมาใชใหมไดทันที ดูภาพซ้ํา ภาพชา เร็วไดตามความตองการ
1. ความหมายเกี่ยวกับวีดิทัศน
คําว า “วี ดิทั ศ น ” มีค วามหมายตรงกั บ ภาษาอังกฤษว า “Video Tape” ซึ่งมีความหมายวา
แถบบันทึกวีดิทัศน แถบบันทึกภาพ เทปบันทึกภาพ เทปวีดิทัศน ซึ่งแตเดิมคําวา Video เปนภาษา
ลาติ น แปลว า “I see = ฉั น เห็ น ” เมื่ อ มาเป น ภาษาไทยก็ ใ ช คํ า ว า “ภาพ” ต อ มาในป พ.ศ.2525
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนะนําใหใช คําวา “ภาพทัศน” โดยอาศัยบัญญัติคําใกลเคียงกับ
ภาพยนตร คํ า นี้ ป รากฏในเอกสารมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช จนกระทั่ ง พ.ศ.2530
ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติคําวา “วีดิทัศน” แทนคําวา Video คําวา วีดิ มาจากคําวา วิติ ซึ่งแปลวา
รื่นรมย หรือชวนใหรื่นรมย จึงทําใหใชคําวาวีดิทัศนตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา (ชัยยงค พรหมวงศ,
2540:244)
คณะกรรมการบั ญญั ติศัพ ทวิท ยาศาสตร ไดพิ จารณาเห็ นวา วีดิโอ (Video) หรือวีดิทัศ น
เปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหความบันเทิงประเภทเดียวกับ Television ซึ่งมีคําไทยใชวา โทรทัศน แลว
สมควรคิดหาคําไทยใชกับ Video ดวย โดยคําที่จะคิดขึ้นนี้ควรจะมีคําวา “ทัศน” ประกอบอยูดวย
เพื่อใหเขาชุดกัน และควรหาคําที่จะมีเสียงใกลเคียงกับคําทับศัพทที่นิยมใชกันอยูแลว ซึ่งจะทําใหมี
การยอมรับศัพทที่คิดขึ้นไดงาย คําวา Video เปนคําคุณศัพทที่มีความหมายวา“ มองเห็นได, เห็นเปน
รูปภาพได, เกี่ยวของกับรูปภาพ” นอกจากนั้นยังไดเสนอคํา วีติ ซึ่งเปนคําสันสกฤตที่อาจจะแปลง
อักขระเป น วีดิ ในภาษาไทยได และมีเสี ยงใกลเคียงกับ Video ดวย คําวา วีติ ในภาษาสั นสกฤต
แปลวา Enjoyment, Pleasure เมื่อนําคําวา “ทัศน” มาลงทายคํา “วีดิ” ก็จะเปนคําวา “ วีดิทัศน” ซึ่ง
หากจะแปลความหมายอยางงายๆ ไดวา เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความเพลิดเพลิน แตถาแปลตรงตาม
ตัวก็แปลวา “เกี่ยวกับภาพเพื่อความเพลิดเพลิน” (วิกิพีเดีย.สารานุกรมเสรี. สืบคนเมื่อ 21 สิงหาคม
2551, จาก http://th.wikipedia.org/wiki)
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ตามปกติเรามักเรียกทับศัพทวา “วีดิโอเทป” เปนวัสดุอุปกรณที่สําคัญที่สามารถใชในการ
บันทึกภาพ และเสียงไวไดพรอมกันในแถบเทปในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา และยังสามารถลบ
แลวบันทึกใหมได นอกจากนั้นในทางเทคนิค ยังหมายถึงการสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกสของภาพ
และเสี ย ง จากกล อ งหรื อ จากเครื่ อ งบั น ทึ ก เทปวี ดิ ทั ศ น ที่ เราเรี ย กว า เครื่ อ ง VTR (Video Tape
Recorder) ไปยั ง จอเครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น หรื อ มอนิ เตอร โดยไม จํ า เป น ต อ งแพร ภ าพออกอากาศ
(กิ ด านั น ท มลิ ท อง,2540:25) หรื อ อาจจะกล า วได อ ย า งง า ย ๆ ว า วี ดิ ทั ศ น เป น การใช ก ล อ ง
อิเล็กทรอนิกสถายภาพเคลื่อนไหว พรอมกับเสียงแลวสงเปนสัญญาณไฟฟาไปยังเครื่องรับสัญญาณ
หรือจอเครื่องรับโทรทัศน
วีดิทัศน ยังมีความหมายเกี่ยวกับเทป หรือสื่อบันทึกชนิดตาง ๆ ที่ใชบันทึกภาพ และเสียง
ไวในรูป แบบของคลื่นแมเหล็กไฟฟ า และสามารถลบแลวบันทึกใหม หรือบันทึกซ้ําได (รสริน
พิมลบรรยงก, 2536 : 38) โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยวิธีการทางแสง เสียง และ
แมเหล็กไฟฟา ซึ่งสามารถบันทึกและเปดใหชมไดทันที อาศัยเครื่องเลน/บันทึกวีดิทัศน ซึ่งสามารถ
บันทึกและลบสัญญาณภาพและเสียงได (วชิระ อินทรอุดม, 2539 : 142) ในปจจุบันคําวา “วีดิทัศน”
มีความหมายกวาง ซึ่งรวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณโทรทัศนที่ใชกันตามบาน ตามสถาบัน หรือ
หน วยงานตาง ๆ ทั้งยังรวมไปถึงอุปกรณ ในสถานีผลิตรายการวิท ยุโทรทั ศน อีกดวย เชน เครื่อง
บันทึกเทปวีดิทัศน กลองโทรทัศน และเครื่องตัดตอ เปนตน (ประทิน คลายนาค, 2545 : 36)
จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา วีดิทัศน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
ทางโทรทัศน ที่ใชสํ าหรับบันทึก แกไข เผยแพรภาพ แพรเสี ยง ในลักษณะของภาพเคลื่อนไหว
และสามารถเก็บบันทึกขอมูลในสื่อบันทึกชนิดตาง ๆ ปรับปรุงแกไขตัดตอเพิ่มเติม ลบออก โดยมี
สื่อ เชน เครื่องรับโทรทัศน หรือคอมพิวเตอรเปนเครื่องแสดงภาพและเสียง
2. คุณลักษณะ และธรรมชาติวีดิทัศน
ในปจจุบันวีดิทัศน มีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากวีดิทัศน
เปนสื่อที่สามารถทําใหผูดูไดเห็นภาพ ซึ่งอาจเปนภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และไดยินทั้งเสียงที่
สอดคลองกับภาพนั้น ๆ ดวย ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถแปลความหมายไดอยางถูกตอง
ตามวัตถุประสงคของผูผลิตรายการ นอกจากนั้นการใชวีดิทัศนสามารถเลือกดูภาพชา หรือหยุดดู
เฉพาะภาพได การบันทึกภาพวีดิทัศนสามารถกระทําไดทั้งในสถานที่หองถายภาพ (Studio) และ
นอกสถานที่ เราสามารถตั ด ต อ ส ว นที่ ไ ม ต อ งการ หรื อ เพิ่ ม เติ ม ส ว นใหม ล งไปได (กิ ด านั น ท
มลิ ท อง, 2536 : 144) และสามารถตรวจเช็ ค ภาพได ทั น ที และในขณะที่ ถ า ยภาพถ า ไม พ อใจก็
สามารถลบทิ้ง และบันทึกใหมได สําหรับเสียงก็สามารถบันทึกลงไปพรอม ๆ กับการบันทึกภาพได
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ทั น ที ในขั้ น ตอนของการตั ดต อก็ทํ าไดโดยงาย และไมจําเป นตองแยกการบัน ทึก เสีย งตางหาก
เหมือนกับภาพยนตร (ณรงค สมพงษ, 2535 : 25)
ธรรมชาติของวีดิทัศนเปนสื่อที่นําเสนอโดยอาศัยการมองเห็นของภาพเปนหลัก เชน การ
แสดงทาทาง เครื่องหมาย และทัศนสัญลักษณประเภทตาง ๆ และใชเสียงเปนตัวเสริม ประกอบดวย
เสียงบรรยาย เสียงสนทนา เสียงดนตรี และเสียงประกอบอื่น ๆ ทําใหผูชมไดเห็นภาพ และไดยิน
เสี ย งไปพรอม ๆ กั น เป น การรั บ รูโดยประสาทสัม ผัส ทั้ง 2 ทาง ซึ่ งยอมดีก ว าการรับ รูโดยผ าน
ประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว (วชิระ อินทรอุดม, 2539 : 49) ทําใหสิ่งที่เห็นเปน
เรื่องยากซับซ อนกลับ กลายเปนเรื่องที่ งายตอความเขาใจ และรับรูถึงบรรยากาศ ความรูสึก และ
อารมณในขณะนั้นไดเปนอยางดี นอกจากนั้นสื่อวีดิทัศนเปนสื่อที่ใชไดทั้งเปนรายบุคคล กลุมยอย
กลุมใหญ และใชกับมวลชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับชั้น เพราะเปนการนําเสนอสัญญาณภาพ
และเสี ยงในรูป แบบของการแพรภาพและแพรเสียง (Broadcasting Media) กระจายออกสูอากาศ
ทําให เขาถึงผูชม หรือผูรับสารไดอยางรวดเร็ว และเปนบริเวณกวางครอบคลุม ทุกพื้นที่ (ดําเนิ น
ยอดมิ่ง, 2543 : 11)
3. รูปแบบของรายการวีดิทัศน
รูปแบบรายการวีดิทัศน หมายถึง เทคนิค วิธีการ และลักษณะในการนําเสนอเนื้อหาสาระ
ขอมูล ขาวสาร จากผูผลิต (ผูสงสาร) ไปยังผูชม (ผูรับสาร) ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่กําหนด
เพื่ อให ผู ช มเกิ ด ความเข าใจและสื่ อ ความหมายได อย า งถู ก ต อง ซึ่ งสามารถแบ ง ได ดั งนี้ (ณรงค
สมพงษ, 2535 : 68)
3.1 รู ป แบบการพู ด คนเดี ย ว หรื อ บรรยายคนเดี ย ว (Monologue Program Format) เป น
รายการที่มีผูออกรายการพูดกับผูชมเพียงคนเดียว ปกติจะมีภาพประกอบเปนชวง ๆ เพื่อไมใหผูชม
เห็นหนาผูพูดตลอดเวลา ผูที่มาบรรยายควรเปนผูที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่จะพูด
เพื่อใหผูชมสนใจ เชน รายการการศึกษากับมิติทางจิตใจ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ
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ภาพที่ 1.1 รายการวีดิทัศนรูปแบบบรรยายคนเดียว
ที่มา : รายการการศึกษากับมิติทางจิตใจ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
3.2 รูปแบบสนทนา (Dialogue Program Format) เปนรายการที่ผูดําเนินการอภิปราย 1 คน
และมี ผูรวมอภิ ป รายตั้ งแต 2 คนขึ้ นไป มาสนทนาพู ดคุยกันถึงเรื่ องราวต าง ๆ มีก ารถามคําถาม
สนทนากัน แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใครจะพูดกอน พูดหลัง
หรือจะพูดเสริมกันก็ได ผูดําเนินรายการจะทําหนาที่นําการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนาให
เปนไปตามขอบเขตและวัตถุประสงคของรายการคอยเชื่อมโยงประเด็นการสนทนา เพื่อไมใหผูชม
เกิดความสั บสนกับ ประเด็ นที่ ส นทนา ผูดําเนิ นการสนทนาอาจรวมแสดงความคิดเห็ นดวยการ
พูดคุย กับผูรวมรายการในขณะเดียวกันก็จะตองคอยพูดคุยกับผูชมรายการดวย โดยเฉพาะในชวง
ตน ที่ตองเปดประเด็นการสนทนาและชวงทายที่ตองสรุปประเด็นการสนทนา เชน รายการคุยขาว
10 โมง ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5
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ภาพที่ 1.2 รายการวีดิทัศนรูปแบบสนทนา
ที่มา : รายการ “คุยขาว 10 โมง” สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5
3.3 รู ป แบบการอภิ ป ราย (Discussion Program Format) เป น รายการที่ มี ผู ดํ า เนิ น การ
อภิปราย 1 คน และมีผูรวมอภิปรายตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมควรเกิน 4 คน ผูรวมรายการมักจะเปน
ผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญ หรือเปนผูที่เกี่ยวของกับ
หัวขออภิปราย ผูทรงคุณวุฒิที่เชิญมารวมรายการแตละครั้งควรมีความหลากหลาย เพื่อผูชมจะได
รับรูในทรรศนะหรือมุมมองที่แตกตางกันไป โดยหัวขอที่หยิบยกมาอภิปรายในรายการ ควรเปน
หัวขอที่กําลังเปนที่สนใจของสังคมในขณะนั้น ผูดําเนินการอภิปรายจะเปนผูบอกกลาวนํารายการ
แกผูชมและปอนคําถามไปยังผูรวมรายการทีละคน ผูรวมรายการจะแสดงความคิดเห็นเสริมหรือ
โตแยงความคิดเห็นกันได เชน รายการอภิปราย เรื่องความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด ทางสถานี
วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
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ภาพที่ 1.3 รายการวีดิทัศนรูปแบบการอภิปราย
ที่มา : รายการอภิปราย “ความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด”
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
3.4 รูป แบบสั มภาษณ (Interview Program Format) เป นรายการที่มีผูสัม ภาษณ ทําหน าที่
ถามและมีผูถูกสัมภาษณทําหนาที่ตอบคําถามหรือใหความคิดเห็น ซึ่งอาจมีภาพประกอบหรือไมมีก็
ได การดําเนินรายการรูปแบบสัมภาษณมักจะเปนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ หนวยงานหรือผลงาน
บางอยาง รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ผูสัมภาษณจะตองเตรียมคําถามเปนชุด ๆ
เพื่อใหสามารถปอนคําถามไดอยางตอเนื่อง พรอมทั้งสามารถปรับคําถามใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ในเนื้อหาของผูใหสัมภาษณได เชน รายการเจาะใจ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5

ภาพที่ 1.4 รายการวีดิทัศนรูปแบบสัมภาษณ
ที่มา : รายการ “ เจาะใจ” สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5
35

35
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3.5 รูปแบบเกมและตอบปญหา (Quiz Program Format) มักเปนรายการบันเทิงสวนใหญ
จะเปนการแขงขันระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล ผูเขารวมรายการอาจจะผลัดกันตอบคําถาม หรือ
อาจจะเปดโอกาสใหผูอื่นไดตอบคําถาม ขึ้นอยูกับวิธีการดําเนินรายการของพิธีกร รายการประเภท
นี้ นอกจากจะไดรับความสนุกสนานแลวยังไดรับความรูไปดวย เชน รายการชิงรอยชิงลาน ทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

ภาพที่ 1.5 รายการวีดิทัศนรูปแบบเกมและตอบปญหา
ที่มา : รายการ “ชิงรอยชิงลาน” สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7
3.6 รูปแบบสารคดี (Documentary Program Format) เปนรายการที่นําเสนอเนื้อหาสาระที่
นาสนใจดวยภาพและเสียงตามสภาพความเปนจริง ซึ่งเปนรูปแบบรายการที่ใหทั้งความรู ความ
เพลิดเพลิน เราอารมณ และโนมนาวจิตใจ มีวิธีการนําเสนอได 2 วิธี คือ
3.6.1 สารคดีเต็มรูปแบบ จะดําเนินเรื่องดวยภาพตลอด อาจมีการถามความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของบางแตในชวงสั้น ๆ ไมเกินครั้งละ 1 นาที อาจจะเสนอคนเดียวไดหลายครั้ง อาจมี
ผูใหความคิดเห็นในหลาย ๆ ทัศนะ ในหลาย ๆ บุคคล แตสวนใหญจะเสนอภาพที่เปนกระบวนการ
หรื อ เรื่ อ งราวตามธรรมชาติ โดยไม มี ผู ดํ า เนิ น รายการ เช น รายการ Spirit of Asia ทางสถานี
โทรทัศนทีวีไทย พีบีเอส
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ภาพที่ 1.6 รายการวีดิทัศนรูปแบบสารคดีเต็มรูปแบบ
ที่มา : รายการ “Spirit of Asia”สถานีโทรทัศนทีวีไทย พีบีเอส
3.6.2 กึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว เปนรายการที่มีผูดําเนินรายการทําหนาที่ดําเนินเรื่อง
พูดคุยกับผูชม และใหเสียงบรรยายตลอดรายการ โดยจะปรากฏตัวตอนตนรายการ ตอนกลางเทาที่
จําเป น และตอนสรุป รายการ นอกนั้ นเป นภาพที่แสดงเรื่องราวหรือกระบวนการตามธรรมชาติ
อาจจะมีตัวบุ คคลไปสั ม ภาษณ ผูที่เกี่ยวของแทรกเขามาบาง เพื่อเสริม ความคิดเห็ นของผูดําเนิ น
รายการอาจพู ดในสตู ดิโอ หรือพู ดในสถานที่ถายทํ าก็ ได เชน รายการท องโลกกวาง ทางสถานี
โทรทัศนทีวีไทย พีบีเอส

ภาพที่ 1.7 รายการวีดิทัศนรูปแบบกึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว
ที่มา : รายการ “ทองโลกกวาง” สถานีโทรทัศนทีวีไทย พีบีเอส
3.7 รูปแบบละคร (Drama Program Format) เปนการจัดรายการโดยใชการแสดงเปนหลัก
ในการเดินเรื่องใหเหมือนจริงมากที่สุด อาจจัดฉากขึ้นในสตูดิโอ หรือออกไปถายทําในสถานที่จริง
ก็ได ใชไดทั้งรายการเพื่อความบันเทิง และรายการเพื่อการศึกษา สําหรับรายการเพื่อการศึกษาใช
ละครเพื่อจําลองสถานการณชีวิตคนในสังคม โดยสอดแทรกเนื้ อหาไวในบทสนทนาและภาพที่
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ปรากฏโดยผูชมไมรูตัว มีหลายรูปแบบ อาจจะเปนการแสดงละครอยางเดียวตลอดรายการ ละคร
จากวรรณคดีที่ตองการนํามาเผยแพรวัฒนธรรมและประเพณีไทย หรืออาจใชรูปแบบที่มีผูดําเนิน
รายการผสมกับละครดวย โดยใหตัวละครนําเรื่องพูดคุยและใหขอคิด ผูชมจะเรียนรูจากคําพูด หรือ
เรื่องราวที่ตัวละครเสนอ และในขณะเดียวกันก็ใหความบันเทิงไปดวย เชน ละครโทรทัศน เรื่อง
รอยไหม ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.

ภาพที่ 1.8 รายการวีดิทัศนรูปแบบละคร
ที่มา : ละครโทรทัศน เรื่อง “รอยไหม” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.
3.8 รูป แบบสาระละคร (Docu-drama Program Format) เป นรูปแบบรายการที่ ผสมผสาน
รูปแบบสารคดีเขากับรูปแบบละคร หรือการนําละครมาประกอบรายการที่เสนอสาระบางสวนมิใช
เสนอเปนละครทั้งรายการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการศึกษาความรู และแนวคิดในเรื่องที่เสนอ
เชน ดานสังคมวิทยา ศีลธรรมจรรยาบรรณ มานุษยวิทยา เปนตน ทั้งนี้จะตองมีผูดําเนินรายการสรุป
อธิ บ าย หรื อขยายสาระที่ ดูจากส วนที่เปนละครเสมอ เช น รายการ “กรรมลิขิ ต” ทางสถานี วิท ยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5

ภาพที่ 1.9 รายการวีดิทัศนรูปแบบสาระละคร
ที่มา : รายการ “กรรมลิขิต” สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5

11

3.9 รู ป แบบการสาธิ ต ทดลอง (Demonstration Program Format) เป น รายการที่ เสนอ
ขั้นตอนในการทําสิ่งตาง ๆ เปนลําดับขั้นตอนใหผูชมนําไปปฏิบัติหรือทดลองทําดวยตนเอง เชน
รายการครัวแลวแตคริต ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.

ภาพที่ 1.10 รายการวีดิทัศนรูปแบบการสาธิต ทดลอง
ที่มา : รายการ “ครัวแลวแตคริต” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.
3.10 รู ป แบบเพลงและดนตรี (Song and Music Program Format) เป น รายการเพื่ อความ
บันเทิง โดยนําเสนอการบรรเลงดนตรี และการใชเพลง มี 4 แบบ คือ
3.10.1 แบบมี ว งดนตรี แ ละนั ก ร อ งมาแสดงในสตู ดิ โ อ เช น รายการประกวด
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
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ภาพที่ 1.11 รายการวีดิทัศนรูปแบบเพลงและดนตรี
ที่มา :รายการ “ประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน”
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
3.10.2 แบบมีนักรองมารองในสตูดิโอควบคูไปกับเสียงดนตรีที่บันทึกเสียงไวแลว
เชน รายการ เดอะสตาร 5 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนโมเดิรนไนน

ภาพที่ 1.12 รายการวีดิทัศนรูปแบบเพลงและดนตรี
ที่มา : รายการ “เดอะสตาร 5” สถานีวิทยุโทรทัศน Modernine TV
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3.10.3 แบบที่ใหนักรองและดนตรีมาเลน และรองในสตูดิโอ แตใชเสียงที่ไดจาก
การเปดเทปทั้งหมด เชน รายการ 7 สีคอนเสิรต ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

ภาพที่ 1.13 รายการวีดิทัศนรูปแบบเพลงและดนตรี
ที่มา : รายการ “7 สีคอนเสิรต” สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7
3.10.4 แบบมีภาพประกอบ หรือ Music VDO

ภาพที่ 1.14 รายการวีดิทัศนรูปแบบเพลงและดนตรี
ที่มา : รายการมิวสิกวีดีโอ จาก http://www.youtube.com/
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3.11 รูปแบบนิตยสาร (Magazine Program Format) หรือรายการแมกกาซีน เปนรายการที่มี
ใชรูป แบบในการนําเสนอแบบเดี ยวกับนิตยสารที่เปนสื่อสิ่งพิมพ นั่นคือ ในรายการเดียวกันจะ
ประกอบไปด วยส วนยอยหลายเหตุก ารณ โดยทั่ วไปมั กจะเปนเรื่องในแนวเดี ยวกั น จุดเดนของ
รายการประเภทนี้ คือความสามารถในการเชื่อมโยงให สวนตาง ๆ เขามาเปนรายการเดียวกันได
อยางสอดคล องกลมกลื น และมี การแสดงหลาย ๆ อยางสลับ กันไป เชน รายการชู รักชู รส ทาง
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.

ภาพที่ 1.15 รายการวีดิทัศนรูปแบบนิตยสาร
ที่มา : รายการ “ชูรัก ชูรส” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.
3.12 รูป แบบถายทอดสด (Live Program Format) เป นรายการที่ถายทอดเหตุการณ จริงที่
เกิดขึ้น เชน งานมหกรรม หรืองานพระราชพิธีตาง ๆ มักจะเริ่มรายการดวยการบรรยายเหตุการณ
เสนอเรื่องราวตาง ๆ เมื่อเริ่มเหตุการณแลวก็เสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลําดับกอนหลัง ทั้งภาพและ
เสียง และผูบรรยายทําหนาที่เชื่อมเหตุการณใหผูชมไดทราบความเปนไป เชน รายการการเสด็จพระ
ราชดําเนินทางชลมารคถวายผาพระกฐิน ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.

ภาพที่ 1.16 รายการวีดิทัศนรูปแบบถายทอดสด
ที่มา : รายการ “การเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคถวายผาพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม”
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.
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3.13 รูปแบบขาว (News Program Format) เปนรายการที่เสนอรายงานเหตุการณที่สําคัญ
เป น ที่ ส นใจของประชาชน ลั ก ษณะรายการมี ผู บ รรยาย 2-3 คน และจั ด ฉากหลั งให ดู ส วยงาม
นาสนใจ การบรรยายจะสลับ กันเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย พรอมกับมีภาพเหตุการณ ที่กําลัง
รายงานประกอบอยางชัดเจน เชนรายการเรื่องเลาเชานี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.

ภาพที่ 1.17 รายการวีดิทัศนรูปแบบขาว
ที่มา : รายการ “เรื่องเลาเชานี้” 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

ภาพที่ 1.18 รายการวีดิทัศนรูปแบบสถานการณจําลอง
ที่มา : รายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศนทีวีไทย พีบีเอส
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3.15 รูปแบบการสอนโดยตรง (Direct Teaching Program Format) เปนรายการที่นําเสนอ
การสอนของครูใ นแต ล ะเนื้ อ หาวิ ช า โดยมี ผู เรีย นเป น กลุม เป าหมายหลัก ของรายการ มี วิธี ก าร
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 บั น ทึ ก เทปโทรทั ศ น ทั้ ง นี้ จ ะเป น การลดข อ บกพร อ งต า ง ๆ ก อ นที่ จ ะ
เผยแพรไปสูผูชม หรือผูเรียน

ภาพที่ 1.19 รายการวีดิทัศนรูปแบบการสอน
ที่มา : รายการสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV)
3.16 รู ป แบบโต ว าที (Debate Program Format) เป น การนํ า วิ ธี ก ารพู ด แบบโต ว าที ม า
นํ า เสนอ โดยผู ดํ า เนิ น รายการจะต อ งเลื อ กญั ต ติ ห รื อ หั ว ข อ ที่ มี ป ระโยชน และน า สนใจ มี
ความสามารถในการใช ศิ ล ปะการพู ด เพื่ อ สร า งบรรยากาศ และประสานระหว างฝ า ยเสนอกั บ
ฝายคาน ให ก ลมกลื นไปในทิ ศทางเดี ยวกั น เช น รายการสภาโจก ทางสถานี วิท ยุโทรทั ศ น แห ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ เปนตน
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ภาพที่ 1.20 รายการวีดิทัศนรูปแบบโตวาที
ที่มา : รายการ “สภาโจก” สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
3.17 รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้ (Variety Program Format) เปนรายการที่รวบรวม
ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองกลุมผูชมเปาหมายที่หลากหลาย ซึ่งมีความสนใจใน
การชมแตกตางกันออกไป รูปแบบรายการจะมีทั้งการแสดงดนตรี รองเพลง ละครสั้น เกม สาธิต
สนทนาและสัมภาษณผูรวมรายการ หรือการแสดงอื่นๆ อยูในรายการ มีพิธีกรเปนผูดําเนินรายการ
และสร า งสี สั น ให กั บ รายการ (ต า งจากรู ป แบบนิ ต ยสาร เพราะรายการวาไรตี้ นํ า เสนอผู ช มที่
หลากหลายทั้งกลุมคนดูและเนื้อหา และเนนในเรื่องของความบันเทิงเปนหลัก) เชน รายการตีสิบ
ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.

ภาพที่ 1.21 รายการวีดิทัศนรูปแบบปกิณกะบันเทิง
ที่มา : รายการ “ตีสิบ” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.
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หลักเกณฑในการพิจารณารูปแบบของรายการวีดิทัศน ดังนี้ (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
การค าจะใช ทุ นในการผลิตคอนขางสู ง ทั้งนี้เพื่ อหวังผลทางธุรกิ จ และยังสามารถเลื อกรูป แบบ
รายการไดหลากหลายกวาวีดิทัศนเพื่อการศึกษา หรือวีดิทัศนเพื่อการสอน
4. กระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน
การผลิตรายการวีดิทัศน เปนการทํางานรวมกันเปนทีม ซึ่งตองมีผูนําที่มีหนาที่รับผิดชอบ
มีค วามสามารถในการวางแผนดําเนิ นงานและตั ดสิ นใจที่ ดี ในฐานะของผูกํ ากับ รายการ เพราะ
ผูกํ ากับ รายการจะทํ าหน าที่ ในการพั ฒ นาแนวทางดําเนิ น รายการดานเทคนิ ค การผลิต และด าน
ความคิดสรางสรรคการผลิต ตลอดไปจนถึงการลงมือผลิต โดยใหคําปรึกษาหารือ แนะนําตลอด
รายการตั้ งแต ขั้น ประชุม ก อนการผลิต ไปจนถึงขั้ น สุ ดท ายคื อการลํ าดับ ภาพ และการถ ายทอด
ออกอากาศ
รายการวี ดิทั ศ น จะประสบความสํา เร็จหรือไมขึ้ น อยูกับ การวางแผนการผลิ ต และการ
ทํ า งานของฝ า ยสร า งสรรค ที่ ดี โดยอาศั ย จิ น ตนาการ ความอดทนและความรู รวมถึ ง ศิ ล ปะ
หลั ก เกณฑ ตาง ๆ ดั งนั้ นในการผลิ ตรายการวีดิทั ศ น ผูผ ลิ ตจะต องคํ านึ งถึ งป จจัย ตาง ๆ ต อไปนี้
(วิจิตร ภักดีรัตน, 2523 : 63)
1. ผูผลิตตองศึกษา และเขาใจขอบเขตเนื้อหาเรื่องราวที่จะผลิตเปนอยางดี
2. ผูผลิ ตจะตองเขาใจพื้ น ฐานของกลุม เป าหมาย หรือผูช มใหมากที่ สุด เช น พื้ นความรู
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) เมื่ อกํ าหนดกลุ มเปาหมายของผูชมไดแล ว จะตองกํ าหนดเนื้ อหา
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 : (ทํ าไม) ทํ าไมคนนี้จึงเปนผูรับ สาร หรือทําไมตองใชคนนี้ เปนผูแสดงนํ า
ทําไมตองเปนสารอยางนี้ ทําไหมตองเปนสื่อนี้ และทําไมจึงสงสารใหผูรับสารกลุมนี้
3.4 How : (อยางไร) ผูสงสารจะพูดอยางไร จะผลิตหรือเลือกสารอยางไร จะออกสื่อ
อยางไร และจะเขาถึงผูรับสารอยางไร
4. มีความเขาใจการใชเครื่องมือ เทคนิควิธีการในการผลิตรายการโดยทั่วไป เชน เขาใจ
การถายภาพ มุมมองภาพในระยะตาง ๆ การเขียนบท ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการผลิต
5. ตองตระหนักวาทุกภาพ ทุกเสียงที่แพรออกไปถึงผูชมตองมีความหมายกระจางชัดในตัว
ของมันเอง ทั้งนี้เนื่องจากวีดิทัศนเปนสื่อทางเดียว ไมสามารถซักถาม หรือโตตอบได
6. ผูผลิตจะตองเตรียมการใหครอบคลุมขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
6.1 เนื้อหาของรายการ (Program Content) เนื้อหารายการควรจะตองนาสนใจและ
ดึงดูดผูชม
6.2 คาใชจายในการผลิตรายการ (Budget) ผูผลิตรายการตองคํานึงถึงงบประมาณใน
การผลิตแตละครั้ง
6.3 บทวีดิทั ศ น (Script) ผู ผลิตรายการอาจจะต องเขี ยนบท หรือจางเขี ยนบทก็ไ ด
และตองนําบทวีดิทัศนที่เรียบรอยใหแกผูที่เกี่ยวของในการผลิต
6.4 ผูรับผิดชอบในการผลิต (Teams) ประกอบดวย ผูอํานวยการผลิต ผูผลิต ผูเขียน
บท ผูกํากับรายการ ผูจัดการกองถาย และฝายทําหนาที่หลังกองถาย
6.5 ตัวแสดง (Talent) ควรเลือกผูแสดงใหสอดคลอง เหมาะสมกับบทวีดิทัศน
6.6 อุ ป กรณ ท างเทคนิ ค (Technical Facilities) ได แ ก ฉ าก และวั ส ดุ โดยผู ผ ลิ ต
จะต องพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ของรายการกั บ ผู อ อกแบบฉาก เพื่ อ ให อ อกแบบได ถู ก ต อ ง และ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของรายการวีดิทัศน
ดังนั้นกอนการผลิตรายการวีดิทัศน ผูผลิตจําเปนจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปน
ดานการวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใชวัสดุอุปกรณในการผลิต และการประเมินผล
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การผลิตรายการ โดยมี ขั้นตอนของการผลิตรายการวีดิทั ศน 4 ขั้นตอน ดังนี้ (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) ดานเนื้อหา วาจะผลิตเกี่ยวกับเรื่องใด มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร
กลุมเปาหมายเปนใคร และผลที่ไดรับจากผลิตเปนอยางไร 2) ดานเวลา ตองคํานึงวารายการที่ผลิต
ขึ้นจะนําไปใชเมื่อใด มีความยาวกี่นาที และระยะเริ่มตนจนสิ้นสุดใชเวลานานเทาใด 3) บุคลากรใน
การผลิต เชน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา นักเทคโนโลยี และทีมงานผูผลิต 4) คาใชจาย ถือวาเปนสิ่งที่
สํ า คั ญ โดยผู ผ ลิ ต รายการจะต อ งทราบงบประมาณในการใช จ า ยแต ล ะรายการ เงิ น ทุ น มาจาก
แหลงใด ตลอดจนมีวิธีการควบคุมการใชงบประมาณที่ชัดเจน ในขั้นของการวางแผนนั้นสามารถ
สรุปเปนขั้นตอนตางๆ ได ดังนี้
1.1 การแสวงหาแนวคิด (Concept) เปนการหาแนวทาง เรื่องราวที่จะนํามาผลิตเปน
รายการวีดิทัศน ซึ่งถือวาเปนภารกิจแรกของผูผลิตรายการที่จะตองตั้งคําถามใหกับตัวเองวา แนวคิด
ที่ ไ ด นั้น ดี อย างไร และจะให ป ระโยชน อะไรตอผูช ม การหาแนวคิดหรือเรื่องราว จึง เป น งานที่
จะตองใชความคิดสรางสรรค และจินตนาการคอนขางสูง
1.2 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective) เปนการคาดหวังถึงผลที่จะเกิดกับผูชมเมื่อ
ได รั บ ชมรายการไปแล ว ทุ ก เรื่ อ งที่ นํ า มาจั ด และผลิ ต รายการโทรทั ศ น ผู ผ ลิ ต จะต อ งกํ า หนด
วัตถุประสงความุงจะใหผูรับไดรับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมในดานใดบาง
การกําหนดวัตถุประสงคอาจตั้งหลายวัตถุประสงคก็ได
1.3 การวิเคราะหกลุมเปาหมาย (Target audience) เมื่อไดกําหนดวัตถุประสงคแลว
ขั้นตอไปวิ เคราะห กลุมเป าหมายหรือผู ชมวามี ลัก ษณะอยางไรในแงมุ มต าง ๆ เกี่ยวกั บเพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ ความสนใจ ความตองการ และจํานวนผูชม เพื่อให สามารถผลิตรายการไดตรง
ความตองการมากที่สุด
1.4 การวิ เคราะห เนื้ อ หา (Content analysis) เป น กระบวนการศึ ก ษาเนื้ อ หา และ
ขอมู ลที่ เกี่ ยวกับ เรื่องที่ จะทํ าการผลิตแลวนํามาวิเคราะห เพื่อใหไดเนื้อหาสาระ ขอมูลที่ถูก ตอง
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ทั น สมั ย น า สนใจ และเพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ การวิ เคราะห เนื้ อ หาเป น หน า ที่ ข องผู ผ ลิ ต ที่ จ ะ
ตองทําการศึกษาจากตํารา เอกสาร ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และขอมูลจากแหลงตาง ๆ อยางครบถวน
ทําการลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก เพื่อการนําเสนอที่เหมาะสม และสรางความรู ความเขาใจใหกับ
กลุมเปาหมายเปนอยางดี
1.5 การเขี ย นบทวี ดิ ทั ศ น (Script Writing) เป น กระบวนการที่ ต อ เนื่ อ งจากการ
กําหนดแนวคิดจนถึงการวิเคราะหเนื้ อหา จนไดป ระเด็นหลัก และประเด็นยอยของรายการ แล ว
นํามาเขียนเปนบท ซึ่งเปนการกําหนดลําดับกอนหลังของการนําเสนอภาพและเสียง เพื่อใหผูชม
ได รั บ เนื้ อ หาสาระตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว โดยระบุ ลั ก ษณะภาพ และเสี ย งไว ชั ด เจน
นอกจากนั้น บทรายการวีดิทัศนยังถายทอดกระบวนการในการจัดรายการออกมาเปนตัวอักษรและ
เครื่องหมายตาง ๆ เพื่อสื่อความหมายใหผูรวมการผลิตรายการไดทราบ และดําเนินการผลิตตาม
หนาที่ของแตละคน
องคประกอบของบทวีดิทัศน ประกอบดวย (สมาน งามสนิท, 2544 : 36)
1. สวนที่เปนการนําเขาสูเรื่อง หรือการแนะนําเรื่อง (Introduction) มักจะ
เปนตอนตนของรายการเปนการเกริ่นนํา ใหผูรับสารสนใจเรื่องราวที่จะบอกเลา
2. สวนที่เปนการดําเนินเรื่อง เปนสวนที่บอกถึงเรื่องนั้นๆ ดําเนินไป
อยางไร หลักจากแนะนําแลว เรียกวา Development
3. สวนที่เปนแกนของเรื่อง เปนสวนที่สําคัญที่สุด หรือเปนสวนสูงสุด
ของเรื่องนั้นๆ เรียกวา Climax หรือ Highlight ของเรื่อง
4. สวนที่เปนบทสรุป เมื่อเสนอเรื่องนั้นๆ จนครบแลว เรียกวา
Conclusion บทสรุปนี้บางทีอาจไมจําเปน ใหผูดูรายการสรุปเองก็ได ขึน้ อยูกับการออกแบบรายการ
1.6 การกํ าหนดวัส ดุ และอุป กรณ ในการผลิตรายการ โดยที่ ผูผ ลิตรายการจะตอง
ทราบวาตองใชวัสดุอุปกรณใดบาง ซึ่งตองกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณดังกลาว
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดหา และเตรียมการตอไป
1.7 การกําหนดผูรับผิดชอบในการผลิตรายการ ตองเปนไปตามความเหมาะสมของ
เนื้อหา และรูปแบบของรายการที่จะนําเสนอ สวนใหญประกอบดวย
1.7.1 ผูอํานวยการผลิต (Executive) มีหนาที่กําหนดนโยบาย วางแผนการผลิต
จัดหางบประมาณและอุปกรณการผลิตและแกปญหาตางๆ หากเกิดมีขึ้น
1.7.2 ผูผลิต (Producer) ทําหนาที่จัดหาทีมผลิตและดูแลการผลิตตามนโยบาย
และงบประมาณเวลาทีก่ ําหนด
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1.7.3 ผู เขี ย นบท (Script Writer) ทํ า หน า ที่ ห าเนื้ อ หา หรื อ เรื่ อ งมาเขี ย นบท
วีดิทัศนตามที่ไดรับมอบหมาย
1.7.4 ผูกํากับรายการ (Director) ทําหนาที่กํากับใหการแสดง การถายทํา เปนไป
ตามที่ ต กลงไว ใ นบทวี ดิ ทั ศ น หรื อ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ว า ผู กํ า กั บ รายการทํ า หน า ที่ แ ปลบทที่ เป น
ตัวอักษรออกมาใหเปนภาพเพื่อบอกเรื่องราวไดอยางจับใจ
1.7.5 ผูจัดการกองถาย ดูแลกองถายใหใหดําเนินไปอยางราบรื่นและเรียบรอย
1.7.6 ฝายทําหนาที่หลังการถาย คือฝายตัดตอ ผสมเสียง ทํากราฟกที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ มักจะกําหนดไวในขั้นตอนกอนการถายทํา เพื่อความเรียบรอย
1.7.7 ฝายอื่นๆ ที่จําเปนขึ้นอยูกับรูปแบบการผลิตและงบประมาณถาเปนการ
ผลิตรายการเล็กๆ คนเดียวมักจะทําหนาที่ตั้งแตเปนผูอํานวยการผลิต เปนผูผลิต ผูเขียนบท ตา
กลอง ตัดตอ บรรยาย หาสปอนเซอร และอื่นๆ ที่ทําได
1.8 การจัดทํางบประมาณ โดยทั่วไปจะมีการตั้งงบประมาณไวกอนแลว แตใน ขั้นนี้
จะเปนการกําหนดการใชงบประมาณโดยละเอียด ซึ่งจะเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการผลิต
เช น ค า ตอบแทนผู รวมดํ า เนิ น การผลิ ตรายการ คา ผลิ ต งานกราฟ ก ค าวัส ดุรายการ คา เบี้ ย เลี้ย ง
เดินทาง คาที่พัก และคาพาหนะ เปนตน
2. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) เปนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ กอนการ
ผลิตรายการ ไดแก บุคลากร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ งานศิลปกรรม โดยมีการประชุมปรึกษาหารือ
ในที ม งานที่ เกี่ ย วข อ งให เข า ใจขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนป ญ หาต า ง ๆ ก อ นการลงมื อ
ปฏิบัติงานตามตารางเวลาทีก่ ําหนดไว
2.1 ดานบุคลากร ในการผลิตรายการวีดิทัศนเปนการทํางานที่เปนทีม ผูรวมงาน มา
จากหลากหลายอาชีพที่มีพื้นฐานที่ตา งกัน ซึ่งการทํางานจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับ
ทีมงานที่ดี มีความความเขาใจกัน พูดภาษาเดียวกัน รูจักหนาที่ และใหความสําคัญซึ่งกันและกัน
2.2 ดานสถานที่ สถานที่ ในการผลิตรายการ แบงออกเป น 2 แห ง คือ ภายในห อง
ผลิตรายการ (Studio) และภายนอกหองผลิตรายการ สําหรับการผลิตรายการในหองผลิตรายการ
นั้ น ผู ผลิ ตจะต องเตรีย มการจองห องผลิต และตัดตอรายการลวงหน า กําหนดวัน เวลาที่ ชัดเจน
กํ าหนดฉากและวั ส ดุ อุ ป กรณ ป ระกอบฉากให เรีย บร อ ย ส วนการเตรี ย มสถานที่ น อกห อ งผลิ ต
รายการ ผูผลิตจะตองดูแลในเรื่องของการควบคุมแสงสวาง ควบคุมเสียงรบกวน โดยจะตองมีการ
สํารวจสถานที่จริงกอนการถายทํา เพื่อทราบขอมูลเบื้องตน และเตรียมแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได
เพื่อจะไดประหยัดเวลาในการถายทํา
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2.3 ดานอุปกรณในการผลิตรายการ โดยผูกํากับฝายเทคนิคจะเปนผูสั่งการเรื่องการ
เตรี ย มอุ ป กรณ ใ นการผลิ ต เช น กล อ งวี ดิ ทั ศ น ระบบเสี ย ง ระบบแสงและเครื่ อ งบั น ทึ ก ภาพ
นอกจากนั้นยังจําเปนตองเตรียมอุปกรณสํารองใหพรอม ทั้งนี้เพื่อชวยแกปญหาเฉพาะหนาไดอยาง
ทันทวงที
2.4 ด า นผู ดํา เนิ น รายการ และผู รวมรายการเป น การเตรีย มผู จะปรากฏตั ว บนจอ
วีดิทัศน โดยเริ่มจากการคัดเลือก 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 เมื่อบันทึกรายการเสร็จแลวควรมีการตรวจสอบอีกครั้ง
เพื่อหาขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้นได
4. ขั้น หลั งการผลิ ต (Post-Production) เป น ขั้น ตอนหลังจากบั น ทึ ก รายการวี ดิทั ศน แล ว
จะตองนําภาพมาจัดลําดับใหตอเนื่องตามบทวีดิทัศนที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 การลํ าดั บ ภาพ หรื อ การตั ดต อ (Editing) เป น การนํ า ภาพมาเรี ย บเรี ย งให เป น
เรื่องราวตามบทวีดิทัศน โดยใชเครื่องตัดตอ หรือเครื่องคอมพิวเตอร โดยการตัดตอนี้มี 2 ลักษณะ
คือ 1) Linear Editing เปนการตัดตอระหวางเครื่องเลน/บันทึกวีดิทัศน 2 เครื่อง โดยใหเครื่องหนึ่ง
เปนเครื่องตนฉบับ (Master) และอีกเครื่องหนึ่งเปนเครื่องบันทึก (Record) ในป จจุบันไมนิยมใช
แลว เนื่องจากการตัดตอลักษณะนี้ตองใชผูที่มีความชํานาญเฉพาะดาน และใชเวลานานมาก และ
2) Non-Linear Editing เป น การตั ด ต อ โดยใช โปรแกรมคอมพิ ว เตอร เฉพาะ ซึ่ ง เป น การตั ด ต อ ที่
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 โดยจะเปนการประเมินดานความถูกตองของเนื้อหา คุณภาพ
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ของเทคนิคการนําเสนอ ความสมบูรณของเทคนิคการผลิต โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเขียนบท ผู
กํากับรายการ ทีมงานการผลิต และ 2) การประเมินผลผลิต ซึ่งจะเปนการประเมินโดยกลุมเปาหมาย
เปนหลัก โดยจะประเมินในดานของความนาสนใจ ความเขาใจในเนื้อหา และสาระที่นําเสนอ
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บทสรุป

การถายภาพวีดิทัศนเปนการบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถ
บั น ทึ ก ได ทั้ ง ภาพ และเสี ย งในคราวเดี ย วกั น โดยถ า ยทอดภาพผ า นเครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น หรื อ
คอมพิวเตอร ทําใหผูชมเกิดความเขาใจในสิ่งที่ชางภาพวีดิทัศนตองการไดโดยงาย และรวดเร็วกวา
การใชสื่ออื่น นอกจากนั้นยังเปนการดึงดูดความสนใจ และสรางใหผูชมเกิดความจรรโลงใจมากขึ้น
ซึ่งเรื่องราวที่ถูกเรียบเรียง และถายทอดผานสื่อแพรภาพ และเสียงอยางเปนระบบ ถูกนําเสนอใน
รูปแบบของรายการวีดิทัศนที่ใหทั้งดานความบันเทิง เนื้อหาเชิงวิชาการ สาระความรู รวมถึงการคา
ธุรกิจ การถายวีดิทัศนจึงเขามามีบทบาทของการจัดทําในรูปแบบของรายการตางๆ เพื่อสนองตอบ
ความต องการชมรายการของผู ช ม โดยมีก ารวางแผนการผลิ ตอยางเป น แบบแผน ประสานการ
ทํางานเปนทีมเพื่อใหไดรายการวีดิทัศนที่มีคุณภาพตอไป
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 1
คําสั่ง จงเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
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. การมองภาพระเรื่อ
ข. การเห็นภาพรมณีย
ค. การมองภาพเริงรื่น
ง. การเห็นภาพรื่นรมย
5. ขอใดกลาวถึงภาพวีดิทัศนไมถูกตอง
ก. ภาพวีดิทัศนสามารถเลนซ้ําหลายครั้ง และลบขอมูลเพื่อบันทึกใหมได
ข. ภาพวีดิทัศนเปนสื่อที่ไดเห็นภาพ และไดยินเสียงพรอม ๆ กัน เพื่อเสริมความเขาใจ
ค. ภาพวีดิทัศนสามารถนําเสนอสิ่งที่มองไมเห็น และหายากไดเทานั้น
ง. ภาพวีดิทัศนเปนสื่อที่เขาถึงบุคคลไดทุกระดับไมวาอยูในสถานที่ใดก็ตาม
6. รูปแบบรายการวีดิทัศนใดที่นําเสนอเรื่องราวความสามารถของบุคคลที่มารวมรายการ
ก. รูปแบบสนทนา
ข. รูปแบบพูดคนเดียว
ค. รูปแบบสัมภาษณ
ง. รูปแบบอภิปราย
7. รายการวีดิทัศนรูปแบบใดที่นําเสนอเรื่องราวที่สะทอนใหเห็นสภาพสังคม 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 เปนการเรียบเรียงเรื่องราวใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูผลิตรายการ
ก. ขั้นหลังการผลิตรายการ
ข. ขั้นเตรียมการผลิตรายการ
ค. ขั้นวางแผนการผลิตรายการ
ง. ขั้นการผลิตรายการ
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เฉลยคําตอบ
แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 1

1. ค
5. ค
9. ง

2. ง
6. ค
10. ก

3. ก
7. ข

4. ง
8. ค
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน
กิจกรรมที่ 1
1. มอบหมายใหจัดกลุมกิจกรรมเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อฝกการทํางานเปนทีม รวมมือรวมใจ
ทํ า การศึ ก ษาค น คว า และแสวงหาความรู ร ว มกั น โดยจั บ สลากเลื อ กเข า กลุ ม กลุ ม ละ 10 คน
จํานวน 4 กลุม
1.1 ประชุมกลุม ระดมสมองเพื่อฝกการทํางานระบบพลวัตรกลุม
1.2 ปรึกษาหารือ ตั้งชื่อกลุมหรือทีมงาน โดยใหชื่อกลุมสัมพันธกับลักษณะรูปแบบ
ของรายการวีดิทัศน
1.3 ปรึกษาหารือเลือกหัวหนากลุม เพื่อทําหนาที่ผูกํากับรายการ และผูชวยผูกํากับ
1.4 ปรึกษาหารือหรือรวมกันระดมความคิดตั้งคําขวัญหรือสโลแกน ประจํากลุม
เพือ่ ใชประกอบในการทําขอความไตเติ้ล (Caption)
2. นํ า เสนอชื่ อ กลุ ม สโลแกน และรายชื่ อ สมาชิ ก ต อ ผู ส อนและสมาชิ ก ในห อ งเรี ย น
ออนไลน (http://www2.cvc.ac.th/sarakorn)ซึ่ ง เป น การบู ร ณาการร ว มกั บ รายวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และใหหัวหนากลุม จับสลากเลือกหัวขอเนื้อหาที่จะเรียนรูดังนี้
2.1 ความหมายของวีดิทัศน
2.2 ประโยชนของวีดิทัศน
2.3 รูปแบบรายการวีดิทัศน (พรอมยกตัวอยางรายการ)
2.4 กระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน
3. ปฏิ บั ติ ก ารค น คว า รวบรวมเรี ย บเรี ย ง จั ด หมวดหมู เนื้ อ หา เพื่ อ เตรี ย มการจัด ทํ า สื่ อ
นํ า เสนอมั ล ติ มี เดี ย ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป (PowerPoint) โดยการสื บ ค น ผ า นระบบเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ตภายในหองเรียน ตามหัวขอที่จับสลากได
4. จัดทําขอมูลการนําเสนอ นําขึ้นสูบทเรียนออนไลนเพื่อใหกลุมอื่นสามารถเขามาศึกษา
ไดดวยตนเอง
5. จับสลากเพื่อการนําเสนอ
6. นํ าเสนองานผ านโปรเจคเตอร โดยบรรยายประกอบด วยตั วแทนกลุ ม และร วมกั น
ทํางานในการนําเสนอ
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
ชื่อกลุม ..............................................................................................
ชื่อผูเรียน 1. ................................................................................
2. ................................................................................
3. ................................................................................
4. ................................................................................
5. ................................................................................
กลุม / ชั้น ...........................................................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดี ( 3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
1. ทีมงาน

2. หนาที่/ความ
รับผิดชอบ
3. ขั้นตอนการทํางาน

4. การนําเสนอ

5. เวลา
6. ความรวมมือ

มีหัวหนา เลขานุการ
ผูรวมงาน ผูนําเสนอ
ผลงาน
กําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบใหทุกคน

ปรับปรุง (1 คะแนน)

ขาดองคประกอบ 1 อยาง

ขาดองคประกอบ 2
อยาง

มีการปฏิบัตงิ านครบทุก
ขั้นตอนการทํางานอยาง
ชัดเจน
นําเสนอไดอยางนาสนใจ
เรียงตามลําดับขั้นตอน
พูดไดนาติดตาม และใช
สื่อไดอยางเหมาะสม

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
นอยกวา 2 คน
ขาด 1 ขัน้ ตอน และไม
ชัดเจน

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
มากกวา 2 คน
ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน
และไมชัดเจน

นําเสนอไดดี เสนอ
ตามลําดับ ขาดการพูด
ผูฟงใหติดตาม สื่อ
ประกอบการนําเสนอนอย

เสร็จกอนกําหนด งานมี
คุณภาพ
ทุกคนมีสวนรวม และให
ความรวมมืออยางเต็มที่

เสร็จตามกําหนด งานไม
มีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
นอยกวา 2 คน

ขั้นตอนการนําเสนอไม
นาสนใจ ไมชักชวน
ใหติดตามฟง สื่อไม
เหมาะสมตอการ
นําเสนอ
เสร็จไมทันตามกําหนด
และงานไมมีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
มากกวา 2 คน

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

น้ําหนัก
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หนวยการเรียนที่ 1
แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน
ชื่อกลุม ..........................................................................................................................................
ชื่อผูเรียน ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น ...........................
วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช.................
ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการ
น้ําหนัก
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
ปรับปรุง (1 คะแนน)
1. อาสา รับปฏิบัติงานใน 1. ไมกลาแสดงออก
1. การใหความ 1. มีการอาสา รับ
ปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
บางครั้ง
2.ปฏิเสธการอาสาทุกกรณี
รวมมือ

2. การทํางาน
อยางมีระบบ

3. วัสดุ-อุปกรณ
และสถานที่

2. มีความกลาแสดงความ
คิดเห็น
3. มีความกระตือรือรน
รวมกิจกรรม
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
อยางเต็มใจและจริงจัง
1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน
ถูกตอง
2. มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางแผนงาน

2.กลาแสดงความคิดเห็น 3. ไมปฏิบัตติ ามกฎกติกา
เมื่อถูกเรียก
ฝาฝนบอยครั้ง
3. เฉื่อยชาในบางครั้ง
4.ไมยอมใหความรวมมือ
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกาเมื่อ
ถูกบังคับ

1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานแตไมถูกตอง
ตามขั้นตอน
2. มีการลัดขั้นตอน
บางขั้นตอนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา
1. มีการระมัดระวังดูแล
1. มีการดูแลรักษาความ
รักษาตลอดระยะเวลา
สะอาด ตามคําบอกเทานัน้
ใชงาน
2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน
2. มีการดูแลรักษาทําความ การปฏิบัตงิ านบาง
สะอาดหลังการใชงาน
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ การปฏิบัติแตไมครบถวน
การปฏิบัตงิ านอยาง
4. มีการเก็บผลงานแตขาด
ครบถวน
การดูแล
4. มีการเก็บดูแลผลงาน
อยางดี

1. ไมมีการวางแผนการ
ดําเนินงาน
2. ทําตามเพื่อนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา

1. ไมระมัดระวังในการ
ใชงาน
2. ไมรักษาความสะอาด
อุปกรณ และสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
3. ไมมีการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ
4. ไมเก็บรักษาผลงาน

32

เกณฑการใหคะแนน
พอใช (2 คะแนน)

ปรับปรุง (1 คะแนน)

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง
2. ไมตระหนักและเห็น
2. ตระหนักและเห็นคุณคา คุณคา ของวิชาเรียน แต
ของวิชาเรียน
ไมตอตาน

1. ตอตานในทุกกรณี
2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม
ใด ๆ
3. หนีเรียน

ประเด็นการ
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
4. คุณคาของวิชา 1. เรียนอยางมีความสุข
สนุกสนานในการเรียน
เรียน

น้ําหนัก

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

หนวยการเรียนที่ 2
กลองวีดิทัศน
สาระสําคัญ
กลองวีดิทัศนเกิดจากความตองการที่จะบันทึกเหตุการณที่มีลักษณะเคลื่อนไหวเหมือนจริง
ตามธรรมชาติ โดยในป ค.ศ.1884 ได ท ดลองนํ าภาพนิ่ งลั ก ษณะม าวิ่ งเป น ภาพต อเนื่ องกั นแล ว
นํามาติด และหมุนในชองที่มีใบพัด ทําใหเห็นเปนภาพเคลื่อนไหว หลังจากนั้นไดมกี ารพัฒนาอยาง
ตอเนื่องจนมาเปนกลองวีดิทัศน 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
เนื้อหา

1. พัฒนาการวีดิทัศน
2. ประเภทของกลองวีดิทัศน
3. สวนประกอบของกลองวีดิทัศน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายพัฒนาการของกลองวีดิทัศนไดถูกตอง
2. จําแนกประเภทของกลองวีดิทัศนไดถูกตอง
3. อธิบายสวนประกอบของกลองวีดิทัศนไดถูกตอง
4. เลือกใชเลนสถายภาพไดอยางถูกตอง
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กลองวีดิทัศนเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ผูที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการวีดิทัศนจะตอง
รูจักและคุนเคยเปนอยางดี เพราะกลองจะเปนตัวสรางภาพใหปรากฏขึ้น เพื่อนําไปใชในการบันทึก
สื่อวีดิทัศน หากไมคํานึงถึงในเรื่องที่เปนระบบแอนะล็อก (Analog) หรือระบบดิจิตอล (Digital)
หรือรวมไปถึงคุณภาพ ขนาด และราคาแลว กลองวีดิทัศนทุกระบบตางก็ทําหนาที่เหมือนกัน คือ
การเป น ตัวรับ สั ญ ญาณภาพตามที่ เลนสม องเห็นแลวสรางภาพใหมที่เหมื อนกันในรูป แบบของ
สั ญ ญาณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห ป รากฏขึ้ น เพื่ อ นํ า ไปบั น ทึ ก เทปวี ดิ ทั ศ น ห รื อ บั น ทึ ก ในชุ ด จั ด เก็ บ
ขอมูลคอมพิวเตอร (Hard disk) หรือสามารถนําไปออกอากาศถายทอดสดไดทันที

ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะ และการใชงานกลองวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
จากภาพที่ 2.1 จะเห็นไดวา บริเวณดานลางของตัวกลองจะเปนฐานนุม หุมดวยยางอยางดี
สํ าหรับ ประทั บ บ าของผู ถายภาพอยางพอเหมาะ และชวยให ส ามารถประทั บ บ าได น านโดยไม
เมื่อยลา หรือเจ็บบา ซึ่งในการประทับบาถายภาพดวยกลองวีดิทัศนนั้น หากกลองมีน้ําหนักเบา ก็จะ
เป นประโยชน แกผูถ ายภาพมาก เพราะจะไมทํ าให เกิดความเมื่ อยลาไดงาย ภาพที่ ไดจะนิ่ง และ
คมชัดตลอดเวลา ตรงขามกับกลองที่มีน้ําหนักมาก จะทําใหเมื่อยลาไดเร็ว ซึ่งจะสงผลใหภาพเกิด
การสั่นไหวไดงาย
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1. พัฒนาการวีดิทัศน
แนวคิดของการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่ 18 เริ่มจากการสงสัญญาณ
ทางอากาศด วยคลื่ น แม เหล็ ก ไฟฟ าโดยแอนดรู เมย (Andrew May) เจ าหน าที่ โทรเลขชาวไอริ ช
คนพบสารเซเลเนี ยม (Selenium) ซึ่ งมี คุณ สมบั ติในการแปลงพลังงานแสงให เป นกระแสไฟฟ า
ตอมาป ค.ศ.1884 พอล ก็อตตลิบ นิปโคว (Paul Gottlieb Nipkow) นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันได
ทดลองสงภาพ โดยใชหลักการกวาดหรือสแกนภาพ ระบบของนิปโควใชจานทรงกลมขนาดใหญที่
มีรูเล็ก ๆ อยูบริเวณขอบโดยรอบ แตละรูจะกวาดภาพได 1 เสน ซึ่งจะมีแสงจากเลนสฉายสองผานรู
ของจานที่ ห มุ น อย า งต อ เนื่ อ ง เมื่ อ ครบรอบแล ว ก็ จ ะเริ่ ม ใหม อี ก ด า นหลั ง ของจานนี้ จ ะมี ส าร
เซเลเนี ย มโฟโตเซล (Selenium Photocell) เป น ตั ว รั บ แสงแล ว เปลี่ ย นเป น สั ญ ญาณไฟฟ า จาก
หลั ก การนี้ ทํ าให ไ ด ภาพเคลื่ อนไหวจากการกวาดเป น เส น หรื อสแกนบนจอภาพ ซึ่ งถื อ ว าเป น
จุดเริ่มตนของพัฒนาการวีดิทัศนเปนตนมา

ภาพที่ 2.2 แสดงหลักการกวาดหรือสแกนภาพของนิปโคว
ที่มา : http://www.diycalculator.com
ป ค.ศ.1922 ฟ โ ล ที . ฟาร น สเวอร ท (Philo T. Farnsworth) ชาวอเมริ กั น ได พั ฒ นาการ
กวาดภาพด วยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด สํ า เร็ จ และในป ถั ด มา วลาดิ เมี ย เค. ซวอริ คิ น (Vladmir
K.Zworykin) ชาวอเมริ กั น เชื้ อ สายรั ส เซี ย ได ป ระดิ ษ ฐ ห ลอดไอโคโนสโคป (Iconoscope) และ
หลอดคิเนสโคป (Kinescope) ซึ่งหลอดไอโคโนสโคปเปนหลอดรับภาพชนิดแรกในกลองวีดิทัศน
และหลอดคิเนสโคปเปนหลอดรับภาพชนิดแรกในเครื่องรับโทรทัศน (วสันต อติศัพท, 2533: 2)
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ภาพที่ 2.3 แสดงหลักการทํางานของหลอดไอโคโนสโคป (Iconoscope)
ที่มา : http://www.pbs.org
ในปจจุบันกลองวีดิทัศนระบบดิจิตอลไดเขามาแพรหลายมากยิ่งขึ้น แตกอนอื่นเราตองทํา
ความเขาใจกันกอนวากลองวีดิทัศนไมไดมีเพียงระบบดิจิตอลเพียงระบบเดียว ระบบดิจิตอลนี้เพิ่ง
จะนํามาใชในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อไมนานมานี้นี่เอง แตระบบที่มากอนและคุนเคยกัน
อยางดีก็คือ ระบบกลองวีดิทัศนแบบแอนะล็อก (Analog Video System) ซึ่งจะเก็บขอมูลภาพและ
เสียงในรูปแบบสัญญาณแมเหล็กไฟฟา บันทึ กลงบนแถบเทปแมเหล็กหรือมวนเทปวีดิทัศน ซึ่ ง
ลักษณะของขอมูลระบบนี้ ไมคอยมีความแนนอนในการเก็บขอมูล และมีความยุงยากในการตัดตอ
ที่ เรี ย กว า การตั ด ต อ ระบบ Linear โดยการเล น ภาพจากเครื่ อ งเล น เทปเครื่ อ งหนึ่ ง และต อ
สายสัญญาณมายังเครื่องบันทึกเทปอีกเครื่องหนึ่ง หากไมตองการส วนไหน ก็ไมกดปุมบั นทึกที่
เครื่องบันทึก ถาตองการก็กดปุมบันทึก และมีการกรอมวนเทปไปมา เพื่อเลือกภาพที่ตองการ ซึ่ง
สงผลใหความคมชั ดของภาพจะลดลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากอ านข อมูลจากหัวอาน ผานมวนเทป
โดยตรงดังนั้นจึงเปนระบบที่เสื่อมความนิยม และเลิกใชไปในที่สุด ปจจุบันไมมีบริษัทผูผลิตรายใด
ผลิตกลองและอุปกรณวีดิทัศนระบบนี้ออกมาจําหนายแลว

ภาพที่ 2.4 กลองวีดิทัศนแบบแอนะล็อก ระบบ VHS ยี่หอ Panasonic
ที่มา : http://www.ebay.com

37

กล อ งวี ดิ ทั ศ น ร ะบบดิ จิ ต อล (Digital Video System) หรื อ เรี ย กสั้ น ๆ ว า ระบบ DV ซึ่ ง
ระบบนี้มีความโดดเดนในเรื่องการบันทึก บีบอัดขอมูลภาพ และเสียงในรูปแบบสัญญาณดิจิตอล
ซึ่งเปนสัญญาณแบบเลขฐานสอง (เลข 0 และเลข 1) จะชวยลดความสับสนของขอมูลและลดความ
ผิดพลาดในการสงขอมูลที่เคยเกิดขึ้นจากการใชสัญญาณแบบแอนะล็อก เมื่อมีการสงสัญญาณไปที่
เครื่องรับ ก็จะรูไดเลยวามีการเรียงตัวกันแบบใดก็ถายทอดมาตรงกัน จึงเกิดความแมนยําชัดเจน
และเกิดความคมชัดของสัญญาณ ทําใหไดภาพ และเสียงที่มีคุณภาพมากกวาเดิม สามารถบันทึก
ขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลดิจิตอลไดหลายแบบ และใชคอมพิวเตอรในการตัดตอ เรียกระบบตัด
ตอแบบนี้วา ระบบ non-linear ทําใหมีความสะดวก งาย และรวดเร็ว

ภาพที่ 2.5 กลองวีดิทัศนแบบดิจิตอล ระบบ HDV ยี่หอ Sony
ที่มา : http://www.dvreview.net
ภาพวีดิทัศนหรือภาพเคลื่อนไหวที่เราเห็นในจอโทรทัศนหรือมอนิเตอรของกลอง แทที่จริง
แลวก็คือภาพนิ่งที่มาเรียงตอเนื่องกันอยางรวดเร็ว โดยใชหลักการเห็นภาพติดตา หรือตกคางใน
สมอง (After Image) ซึ่งหมายถึงถาภาพที่ปรากฏมีลักษณะที่คลาย ๆ กัน เคลื่อนที่ในเวลาวินาทีละ
15-20 ภาพ เราจะเห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหว โดยภาพหนึ่งภาพหรือหนึ่งเฟรม (Frame) เกิดจากฟลด
(Field) สองฟลดรวมกัน ซึ่งจํานวนเฟรมจะแตกตางกัน ตามระบบการแสดงผลหรือระบบการสง
และรับสัญญาณภาพ ดังนี้
1. ระบบ PAL (Phase Alternate Line) เปนระบบที่ใชในประเทศไทย เยอรมัน และอังกฤษ
ในชวงเวลา 1 นาที จะมีภาพนิ่งเรียงตอเนื่องกัน 25 เฟรม
2. ระบบ NTSC (National Television Standard Committee) ใชในประเทศ ญี่ ปุ น ไตหวั น
และ สหรัฐอเมริกา ในชวงเวลา 1 นาที จะมีภาพนิ่งเรียงตอเนื่องกัน 30 เฟรม
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3. SECAM (Sequential Couleur a Memoire) ใชในประเทศฝรั่งเศส รัสเซีย และประเทศ
สังคมนิยม ในชวงเวลา 1 นาที จะมีภาพนิ่งเรียงตอเนื่องกัน 25 เฟรม (สมเจตน เมฆพายัพ, 2548:
11)

ฟลดภาพ ชุดที่ 1

ฟลดภาพ ชุดที่ 2

ภาพที่ 2.6 แสดงการแสดงผลของภาพ 1 เฟรม จากการสแกนฟลดภาพ 2 ชุด
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2. ประเภทของกลองวีดิทัศน
ในปจจุบันกลองวีดิทัศนจะมีชุดบันทึกเทปติดตั้งในตัวกลอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวก
ในการใช ง าน ซึ่ ง มี ท้ั ง ในรู ป แบบของเทปคลาสเซ็ ต (Hi8 , Digital8 , mini DV) ชุ ด จั ด เก็ บ
ขอมูลคอมพิวเตอร (Hard disk) และหนวยบันทึกขอมูลขนาดเล็ก (Flash Memory) โดยขอมูลที่ได
ถู ก บั น ทึ ก ในรู ป แบบดั ง กล าวข างต น สามารถนํ าไปใช ใ นการตั ด ต อ (Edit) ทั้ ง ภาพและเสี ย งใน
รูปแบบของดิจิตอลได เราสามารถแบงประเภทของกลองวีดิทัศนตามลักษณะของการใชงานได
3 ประเภท 1) กลองวีดิทัศนใชในงานสมัครเลนทั่วไป 2) กลองวีดิทัศนใชในงานอาชีพ 3) กลอง
วีดิทัศนใชในงานสตูดิโอ และสถานีโทรทัศน
2.1 กลองวีดิทัศนใชในงานสมัครเลนทั่วไป เปนกลองวีดิทัศนระดับ Home Use มีขนาดเล็ก
กะทัดรัดสําหรับถายในครอบครัว คนสวนใหญจะเรียกอีกชื่อหนึ่งวา กลอง Handy Cam ซึ่งแปลวา
กลองมือถือนั่นเอง กลองประเภทนี้ใชงานงาย บันทึกภาพไดในตัว แตจะใหคุณภาพเหมือนกลองที่
ใชในงานระดั บมื ออาชีพ ยอมไม ได ทั้งในดานคุณ ภาพ และความคงทนถาวร กลองสมัค รเลนนี้
สามารถหาซื้อไดตามรานจําหนายเครื่องเสียง และโทรทัศนท่ัวไป เชน ศูนยการคา หางสรรพสินคา
และเป น กล องที่ มี ราคาไม แพง อย า งไรก็ ตามป จ จุ บั น ได มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ล อ งระดั บ นี้
ใกลเคียงกับระดับมืออาชีพมากขึ้น ทําใหรายการโทรทัศนก็นําเอากลองประเภทนี้ไปใชมากมาย
หลายรายการ สามารถแบงเปนชนิดตางๆ ไดดังนี้
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2.1.1 กลองวีดิทัศน ระบบ 8 มม. เปนระบบแอนะล็อกที่ใชเสนเทปขนาดเล็กกวาง
เพียง 8 มม. คิดคนโดยบริษัทโซนี่ ไดรับความนิยมสูงสุดในชวงสิบปที่ผานมาเพราะตลับเทปมี
ขนาดเล็ก ทําใหตัวกลองมีขนาดเล็กจนสามารถถือไดดวยมือเดียว และสะดวกในการพกพา แตเทป
ขนาด 8 mm ไมสามารถนําไปเลนดวยเครือ่ งเลนวิดีโอเทปตามบานไดโดยตรง ตองใชตัวแปลงตลับ
เทป เพื่อใหสามารถดูภาพได
0

ภาพที่ 2.7 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ระบบ 8 มม.
ที่มา : http://images.amazon.com
1

2.1.2 กลองโทรทัศน ชนิด Video 8 หรือ Hi8 พัฒนาตอเนื่องจากระบบ 8 มม. ใช
เทปที่มีขนาดเทากัน แตมีคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น ใหภาพที่ชัดเจนมากขึ้น พรอมลูกเลนที่สามารถใช
งานไดมากมาย บันทึกเสียงในระบบสเตอริโอ (Stereo) เหมาะสําหรับผูที่ตองการกลองถายวิดีโอ
ราคาประหยัด
1

ภาพที่ 2.8 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด Hi 8
ที่มา : http://images.amazon.com
1

1
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2.1.3 กลองวีดิทัศน ชนิด Digital 8 เปนกลองระบบการบันทึกในรูปแบบดิจิตอล
และบางรุนสามารถอานเทป Hi8 แบบแอนะล็อกได ซึ่งกลองแบบนี้เคยเปนที่นิยมกอนที่กลองแบบ
Mini DV การทํางานนั้นจะคลายกับกลองในระบบ Mini DV มาก คือใชสื่อที่มีลักษณะเปนมวนเทป
คลายเทปวิดีโอ VHS แตมีขนาดเล็กกวา ซึ่งเปนเทปแบบเดียวกับ Hi 8 โดยสามารถบันทึกภาพได
ยาว 60 นาที และมี ระบบเพิ่ ม ความยาวในการบั นทึ ก (Long Play) ได เป น 90 นาที และสามารถ
เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดดวยระบบ Firewire
1

ภาพที่ 2.9 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด Digital 8
ที่มา : http://images.amazon.com
1

1

2.1.4 กลองวีดิทัศน ชนิด วีดีโอเร็คคอรดเดอร (Video Recorder Camera) เปนกลอง
วีดิทัศนที่มีความนิยมในวงการศึกษามาก เนื่องจากมีเครื่องบันทึกเทปอยูในตัวกลอง ราคาไมแพง
นอกจากนั้นใชรวมกับเทปที่มีเสนเทปกวาง ½ นิ้ว สามารถใชรวมกับเครื่องเลน/บันทึกวีดิทัศนใน
ระบบ VHS (Video Home System) ไดเปนอยางดี โดยไมตองซื้ออุปกรณอื่นมาเพิ่มเติม

ภาพที่ 2.10 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด วีดีโอเร็คคอรดเดอร
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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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
บี บ อั ดในมาตรฐาน MPEG-2 ซึ่ ง เป นมาตรฐานในการบัน ทึก ขอมูล สงผานขอมูล โดยไมใชเทป
คุณภาพของภาพอยูในระดับ Digital Video (DV) ตามมาตรฐานของ JVC และ Panasonic ในการใช
งานสามารถนําแผนไปเปดในเครื่องเลน DVD ไดทันที

ภาพที่ 2.11 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด DVD
ที่มา : http://images.amazon.com
2.1.6 กลองวีดิทัศน ชนิดชุดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Hard disk) เปนกลองวีดิทัศนที่
มี รูป แบบของการบั น ทึ ก ภาพลงในสื่ อ Hard disk โดยกลองลั ก ษณะนี้ จะมี Hard disk ขนาดเล็ ก
บรรจุภายในกลองวีดิทัศน โดยบันทึกภาพเปนขอมูลดิจิตอลในมาตรฐาน MPEG-2 และ MPEG-4
ซึ่งเปนการบีบอัดสัญญาณวิดีโอใหสามารถบันทึกลงบนสื่อบันทึกที่เปนแผน DVD หรือ Hard disk
ไดติดตอ กันหลาย ๆ ครั้ง โดยที่คุณภาพของภาพยังมีความคมชัดเชนเดิม สําหรับเวลาในการบันทึก
จะนานเท าไหร ขึ้ น อยูกั บ ขนาดความจุ ข อง Hard disk ส วนใหญ จะมี ข นาดไม ต่ํา กว า 20-30 GB
สามารถบั นทึกภาพไดป ระมาณ 5-7 ชั่วโมง การใชงานกลองวีดิทัศนป ระเภทนี้จะตองระวังเปน
พิเศษ เพราะหากตกหลน หรือมีการกระทบกระเทือนแลวอาจจะทําให Hard disk ชํารุดเสียหายได
1

1
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ภาพที่ 2.12 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิดฮารดดิสต
ที่มา : http://images.amazon.com
2.1.7 กลองวีดิทัศน ชนิด Mini DV พัฒนามาจาก DVPRO บริษัท Panasonic และ
DVCAM จากบริษัทโซนี่ ใชสื่อเปนมวนเทป ซึ่งมีลักษณะคลายระบบ Digital-8 แตมีขนาดเล็กกวา
ทําใหกลองแบบนี้มีขนาดที่เล็ก และเปนที่นิยมมาก มีหลายราคาใหเลือกซื้อเลือกใช นอกจากนั้น
ภาพที่ไดจากกลอง Mini DV จะมีความละเอียด และความคมชัดในระดับ Digital การถายโอนภาพ
วีดิทัศนจะเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวยระบบ Firewire แตกลองบางแบบจะมีชองตอแบบ USB ดวย
โดยจะใชในการโอนถายขอมูลภาพนิ่งเทานั้น
1

ภาพที่ 2.13 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด Mini DV
ที่มา : http://images.amazon.com
2.2 กล อ งวี ดิ ทั ศ น ใ ช ใ นงานอาชี พ เป น กล อ งระดั บ มื อ อาชี พ (Professional) มี ข นาด
ปานกลาง น้ํ า หนั ก ตั้ ง แต 2 กิ โ ลกรั ม ถึ ง 8 กิ โ ลกรั ม มี ช อ งใส เทปบั น ทึ ก ในตั ว หรื อ เรี ย กว า
Camcorder ใชงานสะดวกมี ป ระสิ ท ธิภาพสูง ใหค วามคมชัดสีส ดใส อุป กรณที่ป ระกอบเปนตัว
กลองมีคุณภาพดี และราคาแพง โดยอาจจะมีราคาหลักแสนจนถึงหลักลาน สวนใหญกลองประเภท
นี้จะนําไปใชในวงการศึกษา สื่อสารมวลชน ตลอดจนถายทํารายการประเภทสารคดี ละครโทรทัศน
และถายทํานอกสถานที่ เปนตน สามารถแบงไดเปนชนิดตาง ๆ ไดดังนี้
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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 โดยสวนใหญใชเปนแบบตั้งบา มีไมโครโฟนและไฟติด
กลองอยูดานหนาเสมอ จะมีน้ําหนักระหวาง 2-6 กิโลกรัม นอกจากนั้นกลองชนิดนี้เรียกอีกอยาง
หนึ่ งว า กล อง U-Matic โดยใช ชื่อตามสื่ อบั นทึ ก มี ขนาดของเส นเทป ¾ นิ้ ว ติดตั้งนอกตั วกลอง
ภาพที่ไดจะมีความคมชัดมาก สามารถนําไปเผยแพร หรือออกอากาศไดทันที

ภาพที่ 2.14 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด อีเอ็นจี
ที่มา : http://images.amazon.com
2.2.2 กลองวีดิทัศน ชนิด อีเอฟพี (EFP = Electronic Field Production) เปนกลองที่
มีลักษณะเชนเดียวกับกลอง อีเอ็นจี แตมีขนาดใหญกวาเล็กนอย และมีราคาสูงกวา ทั้งนี้เพราะเปน
กลองที่สามารถใชงานไดทั้งใน และนอกสถานที่ เชน เมื่อนํามาใชในหอง Studio ก็สามารถเปลี่ยน
ที่มองภาพใหมีขนาดโตขึ้น และติดตั้งกับขาตั้งกลองสามขาขนาดใหญ หรือแทนตั้งกลองเลื่อนไป
มาได นอกจากนั้นยังใชสําหรับการแทรกภาพในรายการ งานสารคดี รายการพิเศษ เปนตน

ภาพที่ 2.15 แสดงภาพกลองวีดิทัศน ชนิด อีเอฟพี
ที่มา : http://images.amazon.com
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2.2.3 กลองวีดิทัศน ชนิด BATA เปนกลองวีดิทัศนไดพัฒนามาจากกลอง U-Matic
โดยนําเอาเครื่องบันทึกเทปวีดิทัศนมารวมเขาไวดวยกันกับกลอง และพัฒนาสื่อบันทึกภาพให มี
ความสามารถในการบันทึกภาพใหมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น
1

ภาพที่ 2.16 แสดงภาพ BATA Camera
ที่มา : http://www.rule.com
1

2.2.4 กล อ งวี ดิ ทั ศ น ค วามละเอี ย ดสู ง หรื อ เรี ย กว า กล อ ง HDV (High Definition
Video) เป น การบั น ทึ ก สั ญ ญาณภาพ และเสี ย งในรู ป แบบของ HDV MPEG-2 หลายคนอาจจะ
สงสัยวาคุณภาพของภาพระหวาง HDV ตางกับ DVD อยางไร เพราะ DVD ที่เราดูกันอยูทุกวันนี้มี
ความละเอียดที่ 576 เสนและเปนระดับที่จอภาพทั่วไปใชกัน แต HDV นั้นมีความละเอียดถึง 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 การบี บ อั ด ใช ม าตรฐาน MPEG-2 คุ ณ ภาพของภาพที่ ไ ด มี ค วามคมชั ด สู ง และมี
รายละเอียดที่สมจริงตามธรรมชาติมากที่สุด
นอกจากนั้นกลองประเภทนี้มีความแตกตางจากกลองวีดิทัศนดิจิตอลที่ใชในงานสมัครเลน
ทั่วไป 4 ประการ คือ 1) เลนสมีคุณภาพ และมีความไวในการรับแสงสูง 2) ตัวรับภาพทําจากวัสดุ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี คุ ณ ภาพ และความละเอี ย ดสู ง ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะใช ตั ว รั บ ภาพชนิ ด CMOS
(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ที่เนนดานความคมชัดของภาพ และความสวยงาม
ของสีสัน 3) ลดความเพี้ยนในการแสดงผลในอัตราสวน 16 : 9 ของจอโทรทัศน 4) มีกระบวนการ
สรางสัญญาณภาพอยางมีระบบ และ 5) ระบบการบันทึกขอมูลทั้งภาพ และเสียงที่มีคุณภาพ
1
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ภาพที่ 2.17 แสดงภาพกลองวีดิทัศนความละเอียดสูง ชนิด HDV
ที่มา : http://www.abelcine.com
2.3 กลองวีดิทั ศนใชในสตูดิโอและสถานี โทรทัศน กลองชนิดนี้เปนกลองขนาดใหญ มี
ประสิทธิภาพสูง ใหสีสันที่คมชัด เหมาะสําหรับใชในสถานีโทรทัศนเพื่อจัดทํารายการตาง ๆ เชน
รายการขาว รายการเกมโชว หรือรายการที่มีการถายทอดสด ถายในพระราชพิธีตาง ๆ ซึ่งจัดวาเปน
กลองวีดิทัศนที่มีราคาแพงมาก เวลาใชงานจะตองมีอุปกรณตอพวงกับเครื่องควบคุมกลองที่เรียกวา
CCU (Camera Control Unit) โดยมีเครื่องบันทึกเทปวีดิทัศน และไมโครโฟนแยกออกจากกัน

ภาพที่ 2.18 แสดงภาพกลองวีดิทัศนสําหรับใชในหองสตูดิโอ
ที่มา : http://www.dreamstime.com
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3. สวนประกอบของกลองวีดิทัศน
กล องวี ดิทั ศนมี ลั ก ษณะเหมือนกลองถายภาพยนตร แตตางกั นตรงที่ ก ลองวีดิทัศ นจะมี
ตลับเทป หรือชุดบันทึกขอมูลในการบันทึกภาพ ซึ่งหากมองจากรูปรางภายนอกแลว จะมีลักษณะ
คลายกัน โดยทั่วไปตัวกลองวีดิทัศนทํามาจากวัสดุที่เปนโลหะที่มีน้ําหนักเบาและพนสีดานนอก
ภายในจะประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ติดยึดอยูบนโครงตัวกลอง มีเลนสและจอภาพ
(Viewfinder) อยูดานหนา ดานขาง จะมีสวิตชตาง ๆ ปุมปรับสัญญาณ ตลอดจนขั้วตอสายเพื่อการ
ใชงานในลักษณะตาง ๆ ด านท ายของตัวกลองก็จะมีสวนบันทึ กภาพ จากตัวอยางกลองวีดิทัศ น
ดิจิตอลของแผนกวิช าเทคโนโลยีศิ ล ปกรรม วิ ท ยาลัย อาชี วศึก ษาเชียงราย ยี่หอ Sony รุน DCRHC48 ที่ผูเรียนจะใชในการฝกปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
เลนส (Lens)

ชองมองภาพ
สายรัดขอมือ

ไมโครโฟน (Microphone)

ลูกบิดเลื่อนโหมด
ปุมบันทึก/หยุดบันทึก

แบตเตอรี่

ภาพที่ 2.19 แสดงภาพสวนประกอบของกลองวีดิทัศน
ระบบ MiniDV ยี่หอ Sony ดานหนา และดานหลัง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ชองใสมวนเทป

ปุมสําหรับ
Zoom in /Zoom out

จอ LCD

ชองใสการดหนวยความจํา
(Memory Card Slot)

ภาพที่ 2.20 แสดงภาพสวนประกอบของกลองวีดิทัศนระบบ MiniDV ยี่หอ Sony
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

กลองวีดิทัศนมีสวนประกอบหลักอยู 4 สวน ดังนี้
1. เลนสกลองวีดิทัศน (Lens Camera)
2. ชุดจัดการภาพ (Images Device)
3. จอดูภาพ/ชองมองภาพ (Viewfinder/Monitor)
4. แหลงจายไฟ (Power Supply)
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1. เลนสกลองวีดิทัศน (Lens Camera)
เลนส คื อส วนที่เป นกระจกชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น ประกอบกันขึ้นมา เพื่ อทํ าหน าที่ เปน
ดวงตาของกลอง จึงตองมีสวนควบคุมความชัด ขนาดของชองรับแสง และเวลาในการเปดรับแสง
เลนสเปนสวนประกอบที่จะตองทะนุถนอมที่สุดของกลอง ตองจับถือดวยความระมัดระวัง ชางภาพ
ที่มีประสบการณจะเอาใจใสกับระบบเลนสเปนพิเศษ อยางไรก็ตามสําหรับกลองขนาดเล็ก เลนส
อาจฝงตัวอยูภายในตัวกลอง เหลือไวใหเห็นเฉพาะกระจกเลนสชั้นนอกสุด สวนเลนสที่ใชสําหรับ
กล อ งแบบมื อ อาชี พ จะเป น เลนส ที่ อ ยู ภ ายนอกตั ว กล อ ง มี ข นาดใหญ ยื่ น ออกมาทางด านหน า
ชางภาพสามารถควบคุมความชัดของภาพ ตลอดจนการปรับคาชองรับแสงที่ตัวกระบอกเลนสได
ทันที

ภาพที่ 2.21 แสดงลักษณะชุดเลนสกลองวีดิทัศนดิจิตอล
ที่มา : http://www.sony-asia.com
ในปจจุบันเลนสสําหรับกลองวีดิทัศนจะเปนเลนสเอนกประสงค หรือที่เรียกวาเลนสซูม
(Zoom Lens) ติ ด มาให กั บ ตั วกล อ งเลย และเป น การซู ม ด วยมอเตอร ไ ฟฟ า เรี ย กว า เซอร โวซู ม
(Servo Zoom) หากเปนระบบการซูมไมใชไฟฟา เรียกวา แมนนวลซูม (Manual Zoom) ขนาดของ
เลนสจะบอกเปนคูณ 10 (X10) คูณ 12 (X12) คูณ 15 (X15) ซึ่งหมายถึง ระยะโฟกัสที่เลนสสามารถ
ดึงภาพเขามาใกลไดเปนกี่เทาของภาพไกลสุด นอกจากนั้นเลนสของกลองวีดิทัศนจะมีสัญลักษณ
เปนตัวเลข และตัวอักษร ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติของเลนส รวมไปถึงยี่หอของเลนสชิ้นนั้น ๆ
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Focal Length
F-Stop
Optical Zoom
Digital Zoom

: 32mm-384 mm
: 1.6-2.0
: 12x
: 220x

ภาพที่ 2.22 แสดงรายละเอียดของเลนสกลองวีดิทัศนระดับมืออาชีพ
ที่มา : http://www.dpreview.com
กลองวีดิทัศนที่ใชอยูโดยทั่วไป ไมวาจะถูกจัดอยูในระดับใดก็ตาม ระบบของเลนสจะตอง
ถูกควบคุมดวยลักษณะ 3 ประการตอไปนี้
1. การปรับเปลี่ยนระยะความคมชัด (Focus) คือการปรับระยะหางของเลนสกับตัวรับภาพ
เพื่ อ ให ไ ด ภ าพที่ ค มชั ด ที่ สุ ด การปรั บ โฟกั ส ขั้ น พื้ น ฐานก็ คื อ การปรั บ ความคมชั ด ของภาพ
ซึ่งหมายถึงทั้งภาพหรือเฉพาะสวนของวัตถุที่ตองการก็ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของแตละช็อท วัตถุที่
อยูใกลเลนสเกินไปอาจจะไมสามารถปรับใหชัดได หากไมมีการติดตั้งเลนสพิเศษ การปรับโฟกัส
ปกติทํ าไดหลายวิธี ตั้งแตการปรับเองที่ วงแหวนโฟกัสรอบกระบอกเลนส หรืออาจกระทํ าที่ตัว
ควบคุมระยะไกล โดยติดไวที่แขนแพนของตัวกลองก็ได (มักใชในสตูดิโอ) กลองขนาดเล็กนิยมใช
การโฟกัสแบบอัตโนมัติ เพราะสะดวกกวา แตอาจมีปญหาโฟกัสไมไดเพื่ออยูในที่มืด ฝนตก มีวัตถุ
ผานหนา หรือวัตถุที่ตองการจะถาย ไมอยูในบริเวณกลางจอภาพ (Viewfinder) เปนตน การฝกปรับ
โฟกัสเองดวยมือจะชวยแกปญหาเหลานี้ และยังสามารถควบคุมการเลือกโฟกัสเฉพาะจุดไดอีกดวย

ภาพที่ 2.23 แสดงการโฟกัสระบบ Auto Focus ของเลนสกลองวีดิทัศนระดับมืออาชีพ
ที่มา : http://www.sony-asia.com
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2. การปรับเปลี่ยนชองรับแสง (F-Stop) ขนาดของชองรับแสงเปนตัวกําหนดปริมาณแสงที่
สองผานเขามายังเลนสใน 1 ครั้ง ชองรับแสงอยูตรงเลนสของกลอง มีลักษณะคลายกับ “รูมานตา”
ของดวงตาของเรา โดยสามารถที่จะบีบใหมีขนาดเล็กลงหรือขยายตัวออกใหใหญขึ้นได แตสําหรับ
กลองวีดิทัศนจะมีไดอะแฟรม (Diaphragm) ประกอบไปดวยชุดของแผนโลหะบาง ๆ วางเรียงอยู
รอบ ๆ ชอง(รู)รับแสง (Aperture) เพื่ อควบคุม ปริมาณของแสงที่ จะวิ่งผานชองนี้เขาไปในกลอง
ขนาดของชองรับแสงจะบอกเปนชวงของตัวเลข แสดงความกวางสุดถึงแคบสุด ถาตัวเลขมีคานอย
ขนาดชองรับแสงก็จะยิ่งมีคากวาง เชน F-Stop 1.4 แสงก็จะเขาไปไดมาก หากปรับใหชองรับแสง
แคบ (ตัวเลขคามาก) เชน F-Stop 32 แสงก็จะผานเขาไปไดนอยลง

ภาพที่ 2.24 แสดงภาพเปรียบเทียบขนาดของชองรับแสง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
นอกจากนั้นขนาดของชองรับแสงมีผลตอระยะชัดของภาพดวย คือ หากชองรับแสงกวาง
เชน f /2.8 จะทําใหภาพที่ไดเปนภาพชัดตื้น หมายถึงภาพมีความชัดเฉพาะจุดที่ทําการโฟกัสเทานั้น
นิยมใชในการถายภาพบุคคล และหากชองรับแสงแคบ เชน f /22 ภาพที่ไดจะเปนภาพที่มีลักษณะ
ชัดลึก หมายถึงภาพดังกลาวจะมีลักษณะความคมชัดตลอดทั้งภาพ นิยมใชในการถายภาพทิวทัศน
เปนตน
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ภาพที่ 2.25 แสดงภาพระยะชัดของภาพวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
3. การปรับเปลี่ยนทางยาวโฟกัส (Focal Length) คือการปรับระยะหางจากจุดกึ่งกลางของ
เลนสถึงบริเวณจุดรับภาพ ซึ่งเปนสวนหนาของชุดจัดการภาพ CCD หรือหลอดรับภาพ จนกระทั่ง
ไดภาพที่ คมชัดที่ สุ ด โดยปกติ เลนสที่ติดมากับ กลองวีดิทัศ นโดยทั่วไปจะเปนเลนสซู ม (Zoom
Lens) มีสามารถดึงภาพจากหางไกล เขามาใกลและมีขนาดใหญขึ้น เรียกวาซูมอิน (Zoom in) และ
การผลั ก ภาพให ถ อยห างออกไป เรีย กวา ซู ม เอาท (Zoom out) ซึ่ ง ลั ก ษณะการซู ม นี้ จึงเป น การ
เปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส โดยภาพที่ไดจะมีความคมชัดอยูตลอดเวลา

ภาพที่ 2.26 แสดงภาพการปรับเปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ในการปรับทางยาวโฟกัสในแตละครั้ง เปนการเคลื่อนที่ของชิ้นแกวเลนส ซึ่งลักษณะของ
ชุดเลนสที่ดีจะมีหลักคือ มีความใสที่สามารถใหแสงผานไดมากโดยไมทําใหการแสดงผลของสี
ภาพผิดเพี้ยน และในทุ กชวงการซูมภาพจะไมมีความผิดเพี้ยนในเชิงรูปทรง (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
วั ต ถุ จ ะเล็ ก เมื่ อ เที ย บกั บ ฉากหลั ง มั ก นํ า มาใช กั บ การบั น ทึ ก ภาพที่ เห็ น เป น ภาพรวม ๆ เน น
ความสั ม พั นธ ระหว างวัตถุ ห รือความสั ม พั น ธระหวางวัตถุ กั บ เหตุ ก ารณ ถ านํ ามาใช กั บ วัตถุใ น
ระยะใกล ๆ ภาพจะสื่อในลักษณะความบิดเบื อน ความแปลกประหลาด และไมเหมือนจริงตาม
ธรรมชาติ

ภาพที่ 2.27 แสดงภาพเลนสมุมกวาง
ที่มา : http://www.generalmanual.com

ภาพที่ 2.28 แสดงภาพถายโดยใชเลนสมุมกวาง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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2. เลนส มาตรฐาน (Normal Lens) เปนเลนส ที่มีความยาวโฟกัสใกลเคียงกับ สายตาปกติ
ของมนุษย จะใหไดภาพเหมือนกับที่ตาของคนเรามองเห็น

ภาพที่ 2.29 แสดงภาพเลนสมาตรฐาน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 2.30 แสดงภาพถายโดยใชเลนสมาตรฐาน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
3. เลนสถายไกล (Telephoto Lens) เปนเลนสที่มีความยาวโฟกัสยาว สามารถดึงภาพวัตถุ
หรือผูแสดงจากไกลเขามาใกล โดยไมมีฉากหลังรบกวน ใชในกรณีที่ชางภาพไมสามารถเขาไปใกล
วัตถุหรือสิ่งที่ถายได โดยอาจมีสิ่งกีดขวางในการถายทํา หรือสิ่งที่ถายเปนสัตวที่ดุราย หรือไมมีเวลา
เพียงพอในการเคลื่อนยายกลอง และตําแหนงของการถายทําไมสามารถเปลี่ยนได อยางไรก็ตาม
เลนสถายไกลจะเปนเลนสที่มีคาทางยาวโฟกัสคงที่ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดเหมือนกับเลนสซูม
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ภาพที่ 2.31 แสดงภาพเลนสถายไกล
ที่มา : http://www.ebay.com

ภาพที่ 2.32 แสดงภาพใชเลนสถายไกล
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
กลองวีดิทัศนโดยทั่วไปมักจะมีการใชเลนสซูมแบบออปติคอล แตกลองวีดิทัศนรุนใหม ๆ
โดยเฉพาะรุนที่ใชระบบดิจิตอล ผูผลิตก็มักจะติดตั้งฟงกชั่นการทํางานของเลนสซูมแบบดิจิตอลมา
ใหดวย ซึ่งการใชงานทั้งสองลักษณะนี้สรางความสงสัยใหแกชางภาพมือใหมเปนอยางมาก วาจะ
ใชการทํางานของเลนสซูมแบบใดดี ระหวางระบบการซูม 2 ประเภท คือ 1) ระบบออปติคอลซูม
(Optical Zoom) และ 2) ระบบดิจิตอลซูม (Digital Zoom)
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ภาพที่ 2.33 แสดงตัวเลขกําลังขยายการซูมของเลนส
ที่มา : 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
ภาพที่ 2.34 แสดงภาพเปรียบเทียบการซูมแบบออปติคอล
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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2. การซู ม แบบดิจิตอล (Digital Zoom) จะเปนการขยายภาพจาก ชุ ดจัดการภาพ
(CCD) หรือโปรแกรมจัดการภาพที่มาพรอมกับกลองวีดิทัศน คือเอาภาพวิดโี อที่ถายมาแลว มาขยาย
ใหใหญขึ้น สิ่งที่ชางภาพตองตระหนักสําหรับการใชคือ ยิ่งใชดิจิตอลซูมมากเทาใด ภาพก็จะยิ่งลด
ความคมชัด มีเม็ดสีรบกวนเพิม่ ขึ้น จนในที่สุดมองไมออกวาเห็นเปนภาพอะไร

ภาพที่ 2.35 แสดงภาพเปรียบเทียบการซูมแบบดิจิตอล
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2. ชุดจัดการภาพ (Images Device)
ชุดจัดการภาพ เปนสวนที่ทําใหเกิดภาพเพื่อไปบันทึกลงบนสื่อบันทึก โดยแปรคาจากแสง
ที่ผานเลนสเขาไปในกลองใหเปนกระแสไฟฟา และเขารหัสบีบอัดจนกลายเปนไฟลดิจิตอลแลวก็
บันทึกลงสื่อบันทึก ซึ่งอาจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา อุปกรณทําใหเกิดภาพ ที่นิยมใชกับกลองวิดีโอ
มากที่สุดคือ CCD (Charged Couple Device) (อรวินท เมฆพิรุณ, 2548: 24)
2.1 ตัวรับภาพ (Charge Couple Device : CCD)
หลั ก การทํ างานของ CCD จะใช วิธีก ารสรา งแสงสี เลี ย นแบบธรรมชาติ ข องการ
มองเห็นดวยตามนุษย นั่นหมายถึง เมื่อแสงสองมากระทบกับวัตถุแลวจะสะทอนเขาดวงตา จากนั้น
ดวงตาจะทํ าการแยกแสงสี ข าวที่ ไ ด รับ ออกเป น แสงสี 3 สี คือ สี แดง สี เขี ยว และสี น้ํ าเงิน เพื่ อ
ประมวลผล แลวนํามารวมอีกครั้ง ทําใหไดสีที่แทจริงอีกครั้ง

ภาพที่ 2.36 แสดงภาพชุดจัดการภาพ (CCD) ของกลองวีดิทัศน ยี่หอ Sony
ที่มา : http://www.dvuser.co.uk/
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หากนํา CCD มาขยายจะมีลักษณะเปนชองเล็ก ๆ เหมือนกับตาราง และในชองเล็ก ๆ
นั้นจะมีสวนที่ยอยที่สุดของภาพ เรียกวา “พิกเซล” (Pixel) ที่พิกเซลจะเก็บจุดสีแตละจุดในภาพ แลว
นํามารวมกันแลวก็จะเกิดภาพ โดยมีฟลเตอรกรองแสงสี จํานวน 3 สี (แดง เขียว และน้ําเงิน) และ
เมือ่ มีแสงสีขาวเขามากระทบ หากมีสีตรงกับฟลเตอรสีใดก็จะไดสีนั้นออกมา แยกเปนสีตาง ๆ แลว
CCD จะนํ ากลั บ มาประมวลผลอี ก ครั้ ง เพื่ อ รวมแสงสี เหล านั้ น มาเป น ภาพอี ก ครั้ งหนึ่ ง (อติ พ ร
แสวงสุข และจุฑามาศ จิวะสังข, 2548: 40) CCD นี้เปรียบเสมือนสมองของกลองวีดิทัศน มีหนาที่
ในการรับแสงที่ผานจากเลนสเขามาแลวแปลงใหเปนขอมูลแบบดิจิตอล CCD ภายในตัวกลองมี
หลายขนาดดวยกัน มีตั้งแตขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ เชน 1/4 นิ้ว 1/3 นิ้ว และ 2/3 นิ้ว ซึ่งขนาด
ของ CCD ที่มีขนาดใหญก็จะยอมใหคุณภาพของภาพดีกวา

ภาพที่ 2.37 แสดงกระบวนการรับสัญญาณภาพของ CCD
ที่มา : http://sensorcleaning.com
กลองวีดิทัศนที่มี CCD อยูเพียงอันเดียวจะมีฟลเตอรแยกสีติดอยูที่ CCD โดยมีลักษณะการ
จัดเรียงเปนชองสี่เหลี่ยมสลับสีคลายกับตารางหมากรุก เมื่อแสงสองผานเลนสเขามา ฟลเตอรก็จะ
กรองสีของแสงออกมาเปนสีทั้งสามสี (RGB) เพื่อนําไปผสมเปนภาพตอไป
ในปจจุบันไดมีการพัฒนาชุดจัดการภาพเพื่อใหภาพเปนธรรมชาติมากที่สุด โดยจะมี CCD
อยู 3 ชุด และในแตละ CCD จะมีฟลเตอรกรองแสงสีเพียงสีเดียว คือ ชุดที่หนึ่งสีแดง (R) ชุดที่สอง
สีเขียว (G) และชุดที่สามสีน้ําเงิน (B) ซึ่งจะทําใหไดภาพมีสีสันที่สดใส และมีความคมชัดมากกวา
ซึ่งเราเรียกกลองที่มี CCD สามตัวนี้วากลอง 3 CCD ซึ่งจะมีราคาแพงตั้งแตระดับราคาเปนแสนบาท
จนถึงหลายลานบาททีเดียว
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ภาพที่ 2.38 แสดงการแยกสีของ 3 CCD ภายในกลองวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
จุดเดนของระบบ CCD คือ มีการสูญเสียพื้นที่ รับแสงจากระบบทางเดินไฟฟาภายในไม
มากนักทําใหภาพที่ไดมีจุดสีเพี้ยน (Noise) นอย มีชวงกวางในการรับแสงมาก นั่นคือสามารถใน
การรับแสงไดตั้งแตแสงเหนือมวง (Ultraviolet : UV) ไปจนถึงแสงใตแดง (Infrared : IR) และตัว
CCD มี ค วามซั บ ซ อ นน อ ยกว า CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ซึ่ ง เป น
อุปกรณรับแสงอีกชนิดหนึ่งที่ใชกันมากในกลองดิจิตอลถายภาพนิ่งและกลองวิดีโอระดับกึ่งมือ
อาชีพ และมืออาชีพ สิ่งที่ทําให CMOS แตกตางจาก CCD คือ ที่พื้นที่รับแสงแตละจุด (Pixel) ใน
CMOSจะมีวงจรขยายสัญญาณและมีตัวแปลงสัญญาณเปนระบบ Digital อยูในตัว ดังนั้น สัญญาณ
ที่ไดจาก CMOS จึงสามารถนําเขาสูอุปกรณ ประมวลภาพโดยผานขั้นตอนนอยกวา ทําใหกินพื้นที่
ภายในกล อ งน อ ย ด ว ยคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ข นาดเล็ ก นี้ เอง จึง เป น ที่ นิ ย มใช ใ นอุ ป กรณ สื่ อ สาร และ
อุปกรณถายภาพที่มีขนาดเล็ก แตเนื่องจาก 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 จนท ายสุดก็จะมีการผสมสัญญาณ
ใหม รวมเปนสัญญาณภาพสีที่สมบูรณ และสัญญาณนี้เองที่เรานําไปออกอากาศหรือบันทึ กเทป
วีดิทัศนเพื่อผลิตเปนรายการออกมา
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ภาพที่ 2.39 แสดงภาพแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสภายในกลองวีดิทัศน
ที่มา : http://sensorcleaning.com
3. จอดูภาพ / ชองมองภาพ (Viewfinder)
ช องมองภาพเปนจอมอง/ตรวจสอบภาพวีดิทัศ น ขนาดเล็ กที่ ติดตั้งบนสวนหน าของตัว
กลอง โดยแสดงใหเราไดเห็นภาพเดียวกับที่กลองเห็น กลองประเภทสมัครเลนบางชนิดอาจจะมีสี
เป น ขาว ดํ า อย างไรก็ ตามป จจุ บั นไดมี ก ารพั ฒ นาระบบชอ งมองภาพเป น สี ที่เหมือ นจริงตาม
ธรรมชาติทั้งหมด สําหรับการใชงานผูถายภาพจะตองมองผานชองมองภาพเพื่อจัดองคประกอบ
ภาพวีดิทัศนใหมีความสวยงาม และสามารถสื่อความหมายไดตรงตามเปาหมาย
1

ภาพที่ 2.40 แสดงชองมองภาพของกลองวีดิทัศน
ที่มา : http://www.ctechthai.com
นอกจากนั้ นชองมองภาพ ยังมีเลนสค รอบชนิ ดที่ ส ามารถปรับ ได สํ าหรับ คนสายตาสั้ น
ทําหนาที่ถายโดยไมตองใสแวนสายตาไดดวย และมีที่บังแสงรบกวนภาพอยูที่ขอบดานนอก และ
หากเป นกลองวีดิทัศน ประเภทมืออาชีพขึ้นไปชองมองภาพเปนชนิดแบบ LCD ที่สามารถพลิก/
หมุนเปดไดถึง 180 องศา ติดตั้งเขาไปที่ดานขาง หรือสวนบนของตัวกลองดวย เพื่อสะดวกในการที่
1

1

1

1
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มองภาพตลอดจนการเลนกลับเพื่อตรวจสอบความสมบูรณของภาพที่ถายมาดวย จอ LCD จะเปน
จอสี มีขนาด 2.3 นิ้ว ขึ้นไป และมีคาความละเอียดเกิน 100,000 pixels ก็ทําใหสามารถมองภาพได
ชั ด เจน (อติ พ ร แสวงสุ ข และจุ ฑ ามาศ จิ ว ะสั ง ข , 2548: 47) แต ก ารใช จ อ LCD ในการดู ภ าพ
เวลานาน ๆ ก็จะเปนการสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่ดว ย จะทําใหแบตเตอรีห่ มดเร็ว

ภาพที่ 2.41 แสดงชองมองภาพ (Viewfinder) ของกลองวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 2.42 แสดงชองมองภาพ (Viewfinder) แบบ LCD ของกลองวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
ในกรณีที่เปนการถายทําในสตูดิโอ จอดูภาพติดตั้งบริเวณดานหลังของกลอง และมีขนาด
จอที่โตกวา เพื่อสะดวกตอการดูภาพ ตามปกติจอแบบนี้จะมีขนาด 4” – 6” มีทั้งที่เปน สีเหมือนจริง
ตามธรรมชาติ และสีขาว-ดํา
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ภาพที่ 2.43 แสดงภาพจอดูภาพที่ติดกลองวีดิทัศนสตูดิโอ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
ประโยชนของชองมองภาพ หรือ LCD
1. จั ด องค ป ระกอบภาพในขณะถ า ยทํ า ภาพที่ ป รากฏในช อ งมองภาพจะมี สั ด ส ว นที่
ใกลเคียงกับจอโทรทัศน
2. เพื่อหาระยะชัดของภาพ
3. กล องวี ดิทั ศ น บ างยี่ ห ออาจใช จอดู ภาพเป น ที่ แสดงรายละเอี ย ดข อ มู ล ทางเทคนิ ค ให
ปรากฏบนจอดู ภ าพด วย เช น การแสดงตั วเลขของ ฟ ล เตอร การปรับ ค าสี การแสดงความเร็ ว
ชัตเตอร การเตือนเมื่อแบตเตอรี่ออน เปนตน

ภาพที่ 2.44 แสดงภาพการใชชองมองภาพของกลองวีดิทัศน
ที่มา : http://202.44.14.13/krugong/TeachTV/lerning_tv/
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4. แหลงจายไฟฟา (Power Supply) กลองวีดิทัศนตองการพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ใน
การทํางาน มีใหเลือกหลายชนิด แบตเตอรี่ที่ใชกับกลองวีดิทัศนมักจะเปนแบตเตอรี่แหง คือ ตอง
มีการเติมประจุไฟฟาเขาไปถึงจะใหพลังงานได เมื่อประจุไฟฟาลดลงหรือหมด ก็สามารถเติมประจุ
ไฟฟาเขาไปใหมดวยการชารจแบตเตอรี่ เพื่อใหสามารถใชแบตเตอรี่ตอไดในครั้งตอไป สวนใหญ
นิยมใชแบตเตอรี่ช นิ ดลิ เธี ยมไอออน (Lithium-lion) เพราะแบตเตอรี่ป ระเภทนี้ ส ามารถชารจได
ตลอดเวลา ไมวาใกลหมดหรือเหลือนอยโดยไมตองรอใหประจุไฟฟาหมดกอน และมีความคงทน
ในการงานเปนระยะเวลานาน และไมเกิดความจําสะสม (Memory Effect) เหมือนกับแบตเตอรี่ชนิด
นิคเกิล-แคดเมี่ยม (Nickel-cadmium : NiCad)

ภาพที่ 2.45 แสดงภาพแหลงจายไฟสําหรับกลองวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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บทสรุป

กล องวีดิทั ศ น ไดมี ก ารพั ฒนามามากกวา 100 ป ซึ่งจากเดิม ที่ม นุษ ยมีความตองการที่จะ
บันทึกภาพใหมีการเคลื่อนไหวเหมือนจริงตามธรรมชาติ โดยการนําภาพนิ่งที่มีลักษณะตอเนื่องกัน
หลาย ๆ ภาพมาเรียงตอกัน แลวทําใหเกิดการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วดวยระบบแมนนวล (Manual)
จนมาถึ งป จจุบั นที่ ก ลองวี ดิทั ศ น มีชุดจัดการภาพอิเล็ก ทรอนิ ก ส CCD (Charge Coupled Device)
และ CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ทํ าการแปลงแสงเป นสั ญ ญาณไฟฟ า
ในรูปแบบของดิจิตอล ทําให ภาพมีความคมชัด และเหมือนจริงตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึง
พัฒนาคุณภาพของเลนส ชองมองภาพ และแหลงจายไฟของกลองวีดิทัศน ใหสามารถรองรับการ
ทํางาน และความตองการของผูใชงานมากขึ้น
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 2
คําสั่ง จงเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับแนวคิดของการเกิดภาพเคลื่อนไหว
ก. การนําวัตถุเดียวกันมาวางเรียงตอกันหลาย ๆ ชิ้นมาหมุนในชองที่มีใบพัด
ข. การนําวัตถุที่มีลักษณะของภาพเหมือนกันหลาย ๆ ชิ้นมาหมุนในชองที่มีใบพัด
ค. การนําวัตถุที่มีลักษณะของภาพตอเนื่องหลาย ๆ ชิ้นมาหมุนในชองที่มีใบพัด
ง. การนําวัตถุที่มีลักษณะของภาพคลายคลึงกันหลาย ๆ ชิ้นมาหมุนในชองที่มีใบพัด
2. เครื่องมือถายภาพเคลื่อนไหวในขอใด ถือวาเปนตนแบบของการพัฒนากลองวีดิทัศนในสมัยแรก
ก. Cinematograph
ข. Iconoscope
ค. Kenetoscope
ง. Kenetoscope
3. อุปกรณรับแสง CCD รับแสงสีใดบาง
ก. สีเขียว สีแดง สีขาว
ข. สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน
ค. สีแดง สีเหลือง สีเขียว
ง. สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน
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

65

8. ขอใดเปนสวนประกอบของกลองวีดิทัศน
ก. ขาตั้งกลอง
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

2

1
3

11. หมายเลข 1 คืออะไร
ก. เลนสวีดิทัศน
ข. ชองมองภาพ
ค. ไมโครโฟน
ง. แบตเตอรี่
12. สวนจัดการภาพ คือหมายเลขใด
ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3
ง. หมายเลข 4
13. ในการถายภาพเราใชสว นใดของกลองตรวจสอบภาพ
ก. ใชอุปกรณเสริม
ข. ชองมองภาพ
ค. เลนสวีดิทัศน
ง. ตัวกลอง
14. เลนสของกลองวีดิทัศนทําหนาที่คลายอวัยวะสวนใดของมนุษยมากที่สุด
ก. ดวงตา
ข. ใบหนา
ค.มานตา
ง. เปลือกตา

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
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เฉลยคําตอบ
แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 2

1. ค
5. ค
9. ก
13. ข
17. ค

2. ก
6. ค
10. ค
14. ก
18. ง

3. ง
7. ก
11. ข
15. ค
19. ค

4. ง
8. ง
12. ข
16. ก
20. ค
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน
กิจกรรมที่ 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 จับสลากเลือกหัวขอเนื้อหาที่จะเรียนรูดังนี้
2.1 ประวัติความเปนมาของกลองวีดทิ ัศน
2.2 ประเภทของกลองวีดิทศั น
2.3 สวนประกอบของกลองวีดิทัศน
3. ปฏิบัติการคนควา รวบรวมเรียบเรียง จัดหมวดหมูเนื้อหา เพื่อเตรียมการจัดทํา
สื่อนําเสนอมัลติมีเดีย ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Power Point) โดยการสืบคนผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตภายในหองเรียน ตามหัวขอที่จับสลากได
4. จัดทําขอมูลการนําเสนอ นําขึ้นสูบทเรียนออนไลนเพื่อใหกลุมอื่นสามารถเขา
มาศึกษาไดดวยตนเอง
5. จับสลากเพื่อการนําเสนอ และนําเสนองานผานโปรเจคเตอร โดยบรรยาย
ประกอบดวยตัวแทนกลุม และรวมกันทํางานในการนําเสนอ
กิจกรรมที่ 2
1. มอบหมายใหแตละกลุมดําเนินการจัดทําอภิธานศัพทเกี่ยวกับการถายภาพวีดิทัศนบน
บทเรียนออนไลน
2. ศึกษาขอมูลทั้งในสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย เพื่อคนควาคําศัพท
พรอมความหมาย เปนการบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษ
3. นําขอมูลขึ้นสูระบบบทเรียนออนไลน พรอมกับประชาสัมพันธใหกลุมอื่น ๆ ทราบ
4. สรุปการศึกษาขอมูลทีไ่ ดในรูปแบบของรายงานอภิธานศัพท
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กิจกรรมที่ 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 ...........................................................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดี ( 3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
1. ทีมงาน

2. หนาที่/ความ
รับผิดชอบ
3. ขั้นตอนการทํางาน

4. การนําเสนอ

5. เวลา
6. ความรวมมือ

มีหัวหนา เลขานุการ
ผูรวมงาน ผูนําเสนอ
ผลงาน
กําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบใหทุกคน

ปรับปรุง (1 คะแนน)

ขาดองคประกอบ 1 อยาง

ขาดองคประกอบ 2
อยาง

มีการปฏิบัตงิ านครบทุก
ขั้นตอนการทํางานอยาง
ชัดเจน
นําเสนอไดอยางนาสนใจ
เรียงตามลําดับขั้นตอน
พูดไดนาติดตาม และใช
สื่อไดอยางเหมาะสม

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
นอยกวา 2 คน
ขาด 1 ขัน้ ตอน และไม
ชัดเจน

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
มากกวา 2 คน
ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน
และไมชัดเจน

นําเสนอไดดี เสนอ
ตามลําดับ ขาดการพูด
ผูฟงใหติดตาม สื่อ
ประกอบการนําเสนอนอย

เสร็จกอนกําหนด งานมี
คุณภาพ
ทุกคนมีสวนรวม และให
ความรวมมืออยางเต็มที่

เสร็จตามกําหนด งานไม
มีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
นอยกวา 2 คน

ขั้นตอนการนําเสนอไม
นาสนใจ ไมชักชวน
ใหติดตามฟง สื่อไม
เหมาะสมตอการ
นําเสนอ
เสร็จไมทันตามกําหนด
และงานไมมีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
มากกวา 2 คน

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

น้ําหนัก
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หนวยการเรียนที่ 2
แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน
ชื่อกลุม ..........................................................................................................................................
ชื่อผูเรียน ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น ...........................
วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช.................
ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการ
น้ําหนัก
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
ปรับปรุง (1 คะแนน)
1. อาสา รับปฏิบัติงานใน 1. ไมกลาแสดงออก
1. การใหความ 1. มีการอาสา รับ
ปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
บางครั้ง
2.ปฏิเสธการอาสาทุกกรณี
รวมมือ

2. การทํางาน
อยางมีระบบ

3. วัสดุ-อุปกรณ
และสถานที่

2. มีความกลาแสดงความ
คิดเห็น
3. มีความกระตือรือรน
รวมกิจกรรม
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
อยางเต็มใจและจริงจัง
1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน
ถูกตอง
2. มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางแผนงาน

2.กลาแสดงความคิดเห็น 3. ไมปฏิบัตติ ามกฎกติกา
เมื่อถูกเรียก
ฝาฝนบอยครั้ง
3. เฉื่อยชาในบางครั้ง
4.ไมยอมใหความรวมมือ
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกาเมื่อ
ถูกบังคับ

1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานแตไมถูกตอง
ตามขั้นตอน
2. มีการลัดขั้นตอน
บางขั้นตอนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา
1. มีการระมัดระวังดูแล
1. มีการดูแลรักษาความ
รักษาตลอดระยะเวลา
สะอาด ตามคําบอกเทานัน้
ใชงาน
2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน
2. มีการดูแลรักษาทําความ การปฏิบัตงิ านบาง
สะอาดหลังการใชงาน
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ การปฏิบัติแตไมครบถวน
การปฏิบัตงิ านอยาง
4. มีการเก็บผลงานแตขาด
ครบถวน
การดูแล
4. มีการเก็บดูแลผลงาน
อยางดี

1. ไมมีการวางแผนการ
ดําเนินงาน
2. ทําตามเพื่อนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา

1. ไมระมัดระวังในการ
ใชงาน
2. ไมรักษาความสะอาด
อุปกรณ และสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
3. ไมมีการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ
4. ไมเก็บรักษาผลงาน
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เกณฑการใหคะแนน
พอใช (2 คะแนน)

ปรับปรุง (1 คะแนน)

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง
2. ไมตระหนักและเห็น
2. ตระหนักและเห็นคุณคา คุณคา ของวิชาเรียน แต
ของวิชาเรียน
ไมตอตาน

1. ตอตานในทุกกรณี
2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม
ใด ๆ
3. หนีเรียน

ประเด็นการ
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
4. คุณคาของวิชา 1. เรียนอยางมีความสุข
สนุกสนานในการเรียน
เรียน

น้ําหนัก

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

หนวยการเรียนที่ 3
การใชงานกลองวีดิทัศน และอุปกรณเสริม
สาระสําคัญ
การใชกลองวีดิทัศน เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถของผูที่ทําหนาที่ชางภาพ เริ่ม
ตั้ ง แต ก ารเตรี ย มกล อ งให อ ยู ใ นสภาพดี พร อ มสํ า หรั บ การใช ง าน รวมถึ ง การใช ง านที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสมกั บเหตุ การณ ซึ่งจะทําให ไดภาพวีดิทัศนที่ มีความสมบู รณ และสื่ อความหมายไดตรง
เป าหมายที่ กํ าหนดไว นอกจากนั้ น ช างภาพยัง ตองคํ านึ งถึ งสื่ อที่ ใช ในการบัน ทึ ก ภาพ โดยแบ ง
ประเภทของสื่ อบันทึกภาพได 3 ประเภท คือ 1) แบบมวนเปด 2) แบบเทปคลาสเซ็ต 3) แบบสื่ อ
บันทึกอิเล็กทรอนิ กส การดู แลรักษากลองวีดิทัศน และสื่อบันทึกวีดิทัศนป ระเภทตาง ๆ การใช
อุปกรณเสริมอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับการถายภาพวีดิทัศน
เนื้อหา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การใชงานกลองวีดิทัศน
การจับ/ถือกลองวีดิทัศน
การดูแลรักษากลองวีดิทัศน
สื่อบันทึกภาพวีดิทัศน
ประเภทของสื่อบันทึกวีดิทัศน
การเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพ
อุปกรณเสริมการทํางานวีดิทัศน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. ใชงานกลองวีดิทัศนไดอยางถูกตอง
2. อธิบายวิธีการดูแลรักษากลองวีดิทัศน
3. จําแนกประเภทของสื่อบันทึกภาพวีดิทัศนไดถูกตอง
4. อธิบายวิธีการเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพวีดิทัศนไดอยางถูกตอง
5. เลือกใชอุปกรณเสริมรวมกับการถายภาพวีดิทัศนไดอยางเหมาะสม
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กลองวีดิทัศน เปนอุปกรณอันดับแรกที่ตองใช เพื่อใหไดภาพตามที่ผูผลิตสรางสรรค แต
ดวยกลองวีดิทัศนนั้นมีระบบการใชงานคอนขางซับซอน มีตําแหนงควบคุมมากมาย ผูใชจึงควร
รู จั ก ระบบกล อ งวี ดิ ทั ศ น และฝ ก ใช ก ล อ งจนชํ า นาญก อ นจึ ง จะทํ า ให ก ารใช ง านบรรลุ ผ ลตาม
จุดประสงค
1. การใชงานกลองวีดิทัศน
1.1 ศึ ก ษาระบบการทํ า งาน กล อ งแต ล ะรุ น แต ล ะบริ ษั ท จะออกแบบมาคล า ยคลึ ง กั น
ตําแหนงของปุมควบคุมอาจจะอยูในตําแหนงที่ตาง ๆ กันบาง แตจะยึดหลักคือ “งายตอการใชสอย”
เปนสําคัญ ระบบการใชงานที่นําเสนอตอไปนี้ เปนกลองวีดิทัศนระบบดิจิตอล ชนิด HandyCam ใช
สื่ อบั น ทึ ก ภาพเป น Mini DV และภาพการใช งานทั้ ง หมดไดนํ ามาจากประสบการณ จากการใช
ผสมผสานกับขอมูลรายละเอียดในคูมือการใชงานกลองวีดิทัศน ของบริษัทโซนี่ ประเทศไทยจํากัด
ตําแหนงปุมควบคุม และระบบการทํางานดานหนากลองวีดิทัศน

ภาพที่ 3.1 แสดงสวนประกอบของกลองวีดิทัศนทางดานหนา
1.
2.
3.
4.

สวิตซปรับเพิ่มแสงในเวลากลางคืน (NIGHTSHOT)
ปุมบันทึกภาพนิ่ง
ปุมใชในการ Zoom in and Zoom out
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

ภาพที่ 3.2 แสดงองคประกอบของกลองวีดิทัศนทางดานหลัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปุมแสดงผลการใชงานแบตเตอรี่
ปุมการตั้งคาการใชงานแบบอัตโนมัติ
ปุมตั้งคาจากโรงงาน (Reset)
จอมองภาพ เปนแบบ Touch Screen
ปุมเพื่อกดเริ่ม และหยุดการบันทึก
ปุมการดึงภาพเขา และผลักภาพออก (Zoom in และ Zoom out)
ปุมใชในสลับการแสดงผลระหวางแบบ Wide Screen (16:9) และ จอปกติ (4:3)
ลําโพง
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9. ปุมกดเพื่อนําเอาแบตเตอรีอ่ อก
10. ไฟแสดงผลการบรรจุไฟ
11. ไฟแสดงผลเมื่อบรรจุไฟเต็มพรอมที่จะใชงาน
12. ชองใสหนวยความจํา เพื่อการบันทึกภาพนิ่ง
13. ปุมเพิ่มความสวางของฉากหลัง
ตําแหนงปุมควบคุม ในการใชงานกลองวีดิทัศน

ภาพที่ 3.3 แสดงปุมควบคุมในการใชงานกลองวีดิทัศน

ภาพที่ 3.4 แสดงดานลางของกลองวีดิทัศน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

สวิตซเปด-ปดการใชงานกลองวีดิทัศน
ชองมองภาพ
ยางครอบชองมองภาพ
ปุมปรับระยะการมองของชางภาพ
ชองเสียบไฟ DC
ไฟแสดงผลการใชงาน ระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การเลนเทป และการ
บันทึกภาพนิ่ง
7. ปุมบันทึก และหยุดถายภาพ
8. ชองสัญญาณภาพและเสียงออก
9. ชองสําหรับติดตั้งขาตั้งกลอง
10. จุดเชื่อมตอฐานกลองวีดิทัศน เพื่อใชในการถายโอนลงคอมพิวเตอร
ตําแหนงจุดเชื่อมตอของอุปกรณฐานเชื่อมตอกลองวีดิทัศน

ภาพที่ 3.5 แสดงฐานเชื่อมตอของกลองวีดิทัศน
1.
2.
3.
4.
5.

จุดตอเชื่อมกลองวีดิทัศน
ชองตอ USB
ชองตอ DV หรือ IEEE1394 (4 pin) เพื่อใชในการถายโอนภาพลงสูคอมพิวเตอร
ชองเสียบไฟ DC สําหรับประจุไฟแบตเตอรี่
ชองสัญญาณออกของสัญญาณภาพ และเสียง ระบบแอนะล็อค (Analog)
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ตําแหนงปุมควบคุมของอุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Control)

ภาพที่ 3.6 แสดงอุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Control) ของกลองวีดิทัศน
1. ปุมบันทึกภาพนิ่ง
2. ปุมควบคุมหนวยความจําการบันทึก
3. ปุมการคนหาภาพ
4. ปุมเดินหนา และถอยหลังอยางเร็ว
5. ปุมควบคุมการเลนวีดิทัศนบนกลอง
6. ปุมลบความจํากลอง
7. จุดสงสัญญาณควบคุมระยะไกล
8. ปุมการเริ่ม และหยุดบันทึกการถายภาพ
9. ปุมการ Zoom in และ Zoom out
10. ปุมแสดงผลของแบตเตอรี่

79

สัญลักษณที่ปรากฏขึ้นในชองมองภาพระหวางการบันทึกภาพ และการดูภาพ

ภาพที่ 3.7 แสดงหนาจอมองภาพในระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระยะเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่ (โดยประมาณ)
โหมดบันทึกภาพ (SP หรือ LP)
แสดงสถานะภาพการบันทึก
บันทึกภาพ : ตัวนับเทป (ชั่วโมง-นาที-วินาที)
เลนภาพ : ตัวนับเทป (ชั่วโมง-นาที-วินาที)
ระยะเวลาที่บันทึกไดของเทป
ปุมสลับการแสดง END SEARCH/EDIT SEARCH/Rec review
ปุม GUIDE
ปุม Personal Menu สําหรับตั้งโปรแกรมสวนตัว

สัญลักษณที่ปรากฏขึ้นในชองมองภาพระหวางการบันทึกภาพ และการดูภาพ

ภาพที่ 3.8 แสดงหนาจอมองภาพในระหวางการบันทึกภาพนิ่ง
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9. โฟลเดอรสําหรับบันทึก
10. ขนาดภาพ
11. คุณภาพของภาพ
12. ตัวแสดง Memory Stick Duo” และจํานวนภาพที่บันทึกได
13. ปุมใชสําหรับการแสดงผล (Preview)
สัญลักษณที่ปรากฏในระหวางการเลน และดูภาพเคลื่อนไหวในกลองวีดิทัศน

ภาพที่ 3.9 แสดงหนาจอภาพในระหวางการเลน/ดูภาพ
14. ตัวแสดงการเดินของเทป
15. ปุม ควบคุมภาพเคลื่อนไหว
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สัญลักษณที่ปรากฏในระหวางการเลน และดูภาพถายในกลองวีดิทัศน

ภาพที่ 3.10 แสดงหนาจอในโฟลเดอรของ Memory Stick Duo
16. ชื่อไฟลภาพ ในภาพนี้ คือภาพที่ 10
17. หมายเลขภาพ/จํานวนภาพทั้งหมดที่บันทึกอยูในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน
18. โฟลเดอรแสดงภาพ
19. ปุมแสดงโฟลเดอรกอนหนานี้/ถัดไป
20. ปุมลบภาพ
21. ปุมเลือกการแสดงภาพจากเทป
22. ปุมเลือกภาพกอนหนานี้/ถัดไป
23. ปุมแสดงหนาจอดัชนี
24. สัญลักษณการปองกันการลบภาพ
25. สัญลักษณแสดงการพิมพภาพ
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1.2 เตรียมกลองวีดิทัศนกอนการบันทึกภาพ ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1.2.1 เปดเครื่อง และใหตั้งวันที่และเวลาใหตรง และจะตั้งเพียงครั้งเดียวในการเปด
ใชงานกลองถายวีดิทัศนเปนครั้งแรก หากไมตั้งวันที่และเวลา จะปรากฏขอความใหปรับตั้งจะขึ้น
เตือนบนจอภาพทุกครั้งที่เปดกลองถายวิดีโอขึ้นมาใชงาน

ภาพที่ 3.11 แสดงวิธีการเปดเพื่อใชงานกลองวีดิทัศน
1) เลื่อนสวิตช POWER ไปตามทิศทาง ลูกศรพรอมกับกดปุมสีเขียว เพื่อเปด
ไฟสถานะที่สัมพันธกัน มีรายละเอียดดังนี้
- CAMERA-TAPE: หากมีแสงไฟเขียวขึ้นในตําแหนงนี้ หมายถึงการ
บันทึกลงบนเทป
- CAMERA-MEMORY: หากมีแสงไฟเขียวขึ้นในตําแหนงนี้ หมายถึง
การบันทึกลงบนแผนหนวยความจํา (Memory Stick Duo)
- PLAY/EDIT: หากมีแสงไฟเขียวขึ้นในตําแหนงนี้ หมายถึงการเลน
หรือตัดตอภาพหนาจอ
2) ตั้ง [ป] (ป) ดวยการสัมผัสปุม  /  ซึ่งปรากฏบนหนาจอ LCD ของ
กลองวีดิทัศน จากนั้นสัมผัสปุม OK ก็สามารถตั้งคาปไดจนถึงป 2079
3) ตั้งคา [ด] (เดือน) จากนั้นสัมผัส OK และดําเนิ นการแบบเดียวกันกับ [ว]
(วัน), ชั่วโมง และนาที
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ภาพที่ 3.12 แสดงการตั้งวัน เดือน ป ของกลองวีดิทัศน
1.2.2 เป ด ฝาป ด เลนส โดยการเลื่ อ นสวิ ต ซ Lens Cover ไปตํ า แหน ง Open และ
หลังจากเสร็จสิ้นการใชงานใหเลื่อนสวิตซ Lens Cover ไปยังตําแหนง Close เพื่อปดฝาเลนสทุกครั้ง

ภาพที่ 3.13 แสดงการเปดหนาเลนสเพื่อเตรียมตัวถายภาพ
1.2.3 รัดสายกระชับมือ พรอมกับจับกลองถายวีดิทัศนใหถูกตอง

ภาพที่ 3.14 แสดงการรัดสายกระชับมือและการจับกลอง
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1.2.4 การดูภาพโดยใชชองมองภาพ จะเปนการประหยัดกําลังไฟในกอนแบตเตอรี่
นอกจากนั้นมีปุมปรับเลนสของชองมองภาพ สําหรับเลื่อนไปมาเพื่อปรับความชัดในการมองภาพ
และยังชวยใหผูที่มีสายตาสั้น หรือยาวถายภาพวีดิทัศนโดยไมตองใสแวนตาอีกดวย

ภาพที่ 3.15 แสดงการปรับชองมองภาพใหเหมาะสม
1.2.5 ใสมวนเทปวีดิทัศน โดยการเปดฝากลองวีดิทัศน แลวรอจนชุดรับมวนเทปเดง
ออกมา จากนั้นก็ใสมวนลงไปแลวกดปดฝาใหเรียบรอย

ภาพที่ 3.16 แสดงการเปดชองบรรจุเทป

ภาพที่ 3.17 แสดงการใสเทปลงในกลองวิดีทัศน
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1.3 การบันทึกภาพเมื่อปฏิบัติงาน เปนการนําเหตุการณสิ่ งที่พ บเห็ น มาบั นทึกลงในสื่ อ
บั นทึ ก ภาพ โดยมีกระบวนการทํ าให เกิ ดภาพ และมีวิธีก ารนําเสนอที่ส ามารถนําเหตุก ารณ ข อง
เรื่องราวนั้นๆ มาทบทวนความจํา หรือเผยแพร ใหผูที่อยูนอกเหตุการณรับรูได ดังนี้
1.3.1 ตรวจสอบระบบกลองวีดิทศั นกอนการใชงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงกระบวนการตรวจสอบกลองกอนการใชงาน
การปฏิบัติ
ภาพแสดงการทํางาน
1. ใสแบตเตอรี่ในกลองวีดิทัศน

2. เปดสวิตซ Power ไปที่ ON และสังเกตไฟ
แสดงผลใหไฟสีเขียวสวางที่ TAPE

3. เป ด ฝา เพื่ อ ใส เทปวี ดิ ทั ศ น จากนั้ น ให
บรรจุ เทปลงไป ขั้ น ตอนนี้ จะต องทํ า อย า ง
ระมัดระวังในการปดฝากลองวีดิทัศน
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) แสดงกระบวนการตรวจสอบกลองกอนการใชงาน
การปฏิบัติ
4. กดปุม Start / Stop
ครั้งที่ 1 เพื่อบันทึกภาพ
ครั้งที่ 2 เพื่อหยุดภาพชั่วขณะ
ครั้งที่ 3 เพื่อบันทึกภาพถัดไป

ภาพแสดงการทํางาน

1.3.2 ปรั บ ความสมดุ ล ของแสงสี ข าว (White Balance) การถ า ยภาพด ว ยกล อ ง
วีดิทัศนนั้น จะถายทอดสีของวัตถุที่มีสีขาวออกมาเปนสีตาง ๆ ตามอุณหภูมิของสีในชวงเวลานั้น
ไดเปน จริงตามธรรมชาติ ซึ่ งจะขั ดแยงกับ การมองเห็นโดยทั่วไป เชน ถายภาพในภายใตส ภาพ
ทองฟาที่โปรง ภาพที่ออกมาจะมีสีน้ําเงินยอมภาพ และหากถายภาพในชวงที่ดวงอาทิตยขึ้น หรือตก
สีของภาพก็จะมีสีเหลือง หรือแดงยอมภาพดังนั้น เพื่อใหภาพที่บันทึกจากกลองวีดิทัศนมีสีสันตรง
ตามความเป น จริ ง จึ ง จํ า เป น ต อ งปรั บ ความสมดุ ล ของแสงทุ ก ครั้ ง ที่ ส ภาพของแสงเปลี่ ย นไป
(เรื่องของอุณหภูมิสีจะกลาวถึงรายละเอียดอีกครั้งในหนวยการเรียนตอไป)
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ภาพที่ 3.18 แสดงภาพเปรียบเทียบการปรับ White Balance
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
ภาพทางซ ายมือเป นภาพที่ ถายภายใตแสงไฟ (หลอดใส) ในเวลากลางคืน และภาพทาง
ขวามือเปนภาพที่ไดมีปรับ White Balance จากฟลเตอรแกสีที่ติดตั้งในกลองวีดิทัศน
1) การปรับ ความสมดุล ของสี ขาวอัตโนมัติ กลองวีดิทั ศน ทุกรุนในปจจุบั น
เมือ่ เปดกลองทํางาน กลองจะพรอมและอยูในสภาพการปรับสมดุลของสีขาวอัตโนมัติ (Auto White
Balance) แล ว แต ยั ง มี ลั ก ษณะของแสงบางประเภทเช น แสงไฟตั ด หมอก หรื อแสงจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต เปนตน ที่อาจจะทําใหสีของภาพผิดเพี้ยนไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อกลองทําการ
ปรับแสงสีขาวอยางสมบูรณ สีของภาพก็จะเปนธรรมชาติ
2) การปรับความสมดุลของสีขาวดวยมือ เปนการปรับตั้งเพื่อใหผลของภาพ
ธรรมชาติและแกปญหาสภาพแสงที่แตกตางกัน ที่ในระบบอัตโนมัติไมสามารถทําได ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้
ตารางที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการปรับความสมดุลของแสงดวยมือ
การปฏิบัติ
ภาพแสดงการทํางาน
1. เปดฝาเลนสของกลองวีดิทัศน
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) แสดงขั้นตอนการปรับความสมดุลของแสงสีขาวดวยมือ
การปฏิบัติ
ภาพแสดงการทํางาน
2. เปดแผงจอภาพ LCD พรอมสัมผัสหนาจอ
โด ย ก ด ปุ ม P-Menu > Menu > CAMERA
SET จากนั้ นให เลื่ อนเมนู ไปเรื่อยจนกวาจะ
เจอคําสั่ง WHITE BAL. แลวกด OK
3. ห น า จอจะมี อ ยู 4 ปุ ม ให เ ลื อ ก คื อ 1)
อั ต โนมั ติ (ให ก ล อ งทํ า การปรั บ เองโดย
อัตโนมั ติ ) 2) กลางแจง (ทํ าการปรับ สภาพ
แสงภายนอกอาคาร) 3) ในอาคาร (ทํ า การ
ปรั บ สภาพแสงภายในอาคาร) 4) กดปรั บ
(เปนการปรับดวยมือ) โดยหากผูใชกดปุมนี้
ก็จะปรากฏปุมเครื่องหมาย
4. จับ ภาพวัตถุสีขาว อยางเชนแผนกระดาษ
ให เต็ ม จอภาพโดยให วั ต ถุ อ ยู ภ ายใต ส ภาพ
แสงเดี ย วกั น ทั้ ง หมด จากนั้ น ให สั ม ผั ส
เค รื่ อ งห ม าย
ซึ่ งจ ะ ก ร ะ พ ริ บ
อย า งเร็ ว และตั ว แสดงจะหยุ ด กระพริ บ ก็
ตอเมื่อการปรับความสมดุลสีขาวไดเสร็จสิ้น
และบันทึกลงในหนวยความจําเรียบรอยแลว
3.3 การปรับโฟกัสภาพ เปนการปรับระยะชัดในชองมองภาพใหวัตถุที่อยูในกรอบ
นั้ น มี ค วามชั ดเจนขึ้ น ในกล อ งวี ดิ ทั ศ น มี ก ารโฟกั ส ภาพเพื่ อ หาระยะชั ด 2 ระบบ คื อ การโฟกั ส
อัตโนมัติ และการโฟกัสดวยมือ ซึ่งทั้งสองระบบนั้นจะมีขั้นตอนการปฏิบัติคอนขางงาย ถามีปญหา
เกิดขึ้นกับระบบโฟกัสอัตโนมัติ เชนการถายภาพในสภาพแสงที่นอย ถึงนอยที่สุด ระบบการโฟกัส
อัตโนมัติไมสามารถทํางานได แตเพื่ อใหไดภาพก็สามารถโฟกัสภาพดวยมือแทนได การโฟกัส
อั ตโนมั ติ ไม ต องปรั บ ตั้ ง หรื อกดปุ ม ทํ างานใดๆ การปฏิ บั ติ เพี ย งจั ดภาพในช องมองภาพให ดี ก็
บันทึกภาพไดเลย แตผลของภาพอาจออกมาไมสูดีนัก เชน การบันทึกภาพที่มีแสงสวาง หรือแสง
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สะทอนทางดานหลังของภาพ หรือภาพที่มีพื้นผิวมันเปนตน ดังนั้นการปรับโฟกัสดวยมือจึงเปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่ง
ตารางที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการปรับโฟกัสดวยมือ
การปฏิบัติ
1. เปดฝาเลนสของกลองวีดิทัศน

ภาพแสดงการทํางาน

2. เป ดแผงจอภาพ LCD พร อ มสั ม ผั ส หน าจอ
โดยกดปุ ม P-Menu > Menu > CAMERA SET
จากนั้นใหเลื่อนเมนูไปเรื่อยจนกวาจะเจอคําสั่ง
FOCUS แลวกด OK
3. หนาจอจะมีปุมใหเลือกอยู 2 ปุม คือ
1) อัตโนมัติ 2) ปรับเอง ใหกดปุมที่ 2 (ปรับ
เอง) จะมีเครื่องหมาย
ปรากฏขึ้น แลว
สัมผัสรูปคน เพื่อโฟกัสวัตถุที่อยูใกล และรูป
ภูเขา เพื่อโฟกัสวัตถุที่อยูไกลออกไป เมื่อได
ภาพที่ชัดเจนแลว ก็กดปุม OK ไดทันที
3.4 การถายภาพที่มีแสงดานหลัง (ภาพยอนแสง) เปนภาพที่แสงเขาดานหลังหรือ
ภาพยอนแสง คือ ภาพวัตถุที่เปนเงามืดไมชัดเจนถาวัตถุนั้นเปนบุคคลจะไมเห็นรายละเอียด และ
ความรูสึกในสีหนาของบุคคลไดชัดเจน สาเหตุมาจากการกําหนดใหวัตถุอยูในที่รม แตมีฉากหลัง
ภายนอกสวาง(ซึ่งระบบการวัดแสงของกลองจะวัดในสวนที่สวาง) การถายภาพใหวัตถุชัดเจนควร
กดปุม Back Light ที่อยูดานในของแผงจอ LCD
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ตารางที่ 3.4 แสดงการแกไขภาพยอนแสง โดยการกดปุม Back Light
ภาพยอนแสง
ภาพแสดงการกดปุม

ภาพที่ได

3.5 นอกจากนั้นระบบกลองวีดิทัศนยังมีการตั้งคาของการใชงานตามสภาพของการ
บันทึกภาพ โดยที่กลองจะทําหนาที่ในการปรับสภาพของแสง และลักษณะของภาพโดยอัตโนมัติ
ตามสภาวะตาง ๆ ที่ก ลองไดโปรแกรมเอาไว เชน แสงยามเย็น แสงใตแสงเที ยน แสงในขณะที่
ดวงอาทิตยขึ้นหรือตก เปนตน
ตารางที่ 3.5 แสดงลักษณะภาพและความหมายที่ไดจากการปรับสภาพแสงของกลองวีดิทัศน
สัญลักษณ
ความหมาย
โอกาสที่ใช
ตัวอยางภาพ
ชื่อเรียก
กลองจะทําการ
เลือกใชเมื่อตองการ
ปรับตั้งคาใหเหมาะ ถายภาพในเวลา
Moon
กับการบันทึกภาพ กลางคืน หรือใน
Mode
กลางคืนโดย
สภาพแสงที่นอยมาก
อัตโนมัติ
ๆ

Low lux
Mode

กลองจะทําการ
เลือกใชเมื่อตองการ
ปรับตั้งคาใหเหมาะ ถายภาพในสภาพแสง
กับการบันทึกภาพ ที่สลัว ๆ หรือยามเย็น
ในสภาพแสงที่นอย
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ตารางที่ 3.5 (ตอ) แสดงลักษณะภาพ และความหมายที่ไดจากการปรับสภาพแสงของกลองวีดิทัศน
สัญลักษณ
ความหมาย
โอกาสที่ใช
ตัวอยางภาพ
ชื่อเรียก
กลองจะทําการ
เลือกใชเมื่อตองการ
ปรับตั้งคาใหเหมาะ สรางบรรยากาศของ
Sunset
กับการบันทึกภาพ การถายภาพใน
Mode
ดวงอาทิตยขึ้น หรือ ชวงเวลาดวงอาทิตย
ดวงอาทิตยตก
ขึ้น หรือดวงอาทิตย
ตก
กลองจะทําการ
เลือกใชเพื่อบันทึก
ปรับตั้งคาใหเหมาะ แสงและสีของพลุ
Fireworks กับการบันทึกภาพ หรือดอกไมไฟ
ความสวยงามของ
Mode
ดอกไมไฟ
กลองจะทําการ
ปรับตั้งคาใหเหมาะ
Landscape กับการบันทึกภาพ
Mode
ทิวทัศน

เลือกใชเพื่อบันทึก
ภาพทิวทัศน หรือวัตถุ
ที่อยูไกล ๆ

กลองจะทําการ
ปรับตั้งคาใหเหมาะ
กับการบันทึกภาพ
วัตถุเคลื่อนที่เร็ว
หรือภาพกีฬา

เลือกใชเพื่อลดการสั่น
เมื่อบันทึกภาพวัตถุ
เคลื่อนที่เร็ว

Sport
Mode
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ตารางที่ 3.5 (ตอ) แสดงลักษณะภาพ และความหมายที่ไดจากการปรับสภาพแสงของกลองวีดิทัศน
สัญลักษณ
ความหมาย
โอกาสที่ใช
ตัวอยางภาพ
ชื่อเรียก
กลองจะทําการ
เลือกใชสําหรับ
ปรับตั้งคาใหเหมาะ บันทึกบรรยากาศ
กับการบันทึกภาพ ชายหาดหรือทะเลที่
Beach
สภาพแวดลอมที่มี มีสีฟาสดใส
Mode
ความสวาง หรือมี
แสงสะทอนมาก ๆ
กลองจะทําการ
เลือกใชสําหรับ
ปรับตั้งคาใหเหมาะ บันทึกบรรยากาศ
กับการบันทึกภาพ หรือทิวทัศนที่มี
ทิวทัศนที่มีความ
ความขาวสวางจา
Snow
ขาวและสวางมาก มาก ๆ
Mode

Portrait
Mode

กลองจะทําการ
ปรับตั้งคาใหเหมาะ
กับการบันทึกภาพ
บุคคล

เลือกใชเพื่อทําให
บุคคลดูเดนขึ้นโดย
ทําใหฉากหลังดู
เบลอ และนุมนวล
ขึ้น
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ตารางที่ 3.5 (ตอ) แสดงลักษณะภาพ และความหมายที่ไดจากการปรับสภาพแสงของกลองวีดิทัศน
สัญลักษณ
ความหมาย
โอกาสที่ใช
ตัวอยางภาพ
ชื่อเรียก
กลองจะทําการ
เลือกใชสําหรับ
ปรับตั้งคาใหเหมาะ บันทึกภาพการแสดง
กับการบันทึกภาพ ที่มีลําแสงสองสวาง
Spotlight ที่มีลําแสงสอง
เพื่อปองกันไมให
Mode สวางบนใบหนา
ใบหนาของบุคคล
ของบุคคล
สวางมากเกินไป
ที่มา : ภาพทั้งหมดจาก ศรากร บุญปถัมภ
2. การจับ/ถือกลองวีดิทัศน
การบันทึกภาพที่มีสภาพพื้นที่ที่แตกตางกัน ขณะที่ชางภาพเองมีความตองการมุมกลองที่
หลากหลายลั ก ษณะท าทางการจั บ /ถื อกล องที่ ถู ก วิธี จะเป น สวนหนึ่งที่ ยืดอายุ ก ารใช งานกล อง
วีดิ ทั ศ น ให อยู ใ นสภาพที่ ป ลอดภั ย ไมต กหลน หรื อกระทบกระแทก และเพื่ อให ได ภาพตามที่
ตองการดวย เชน
2.1 เมื่ อ บั น ทึ ก ภาพในมุ ม กล อ งปกติ หรื อ มุ ม ระดั บ สายตา (Eye Level Shot) เป น การ
กําหนดตําแหนงของกลองวีดิทัศนใหอยูระดับสายตาที่เปนจริงตามการรับรูปกติของมนุษย จะให
ความรูสึ ก ที่ เป น ธรรมชาติ การนํ าเสนอภาพลั ก ษณะนี้ ผู ถ ายภาพตองรัก ษาความเป น จริง และ
ความถูกตองของรูปทรงของวัตถุตามที่ตาเห็น เชน เสนขอบฟา ระดับน้ํา อาคารสิ่งกอสราง ตนไม
และเสาไฟฟา เปนตน ในการบันทึกภาพระดับสายตาควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 ประทับ กลองบนไหล มือทั้งสองขางประคองกลองใหมั่นคง หากเปนกลอง
วีดิทัศนขนาดเล็ก มีน้ําหนักเบา ก็ใหประคองกลองดวยมือทั้งสองขาง
2.1.2 การยื น ให แ ยกขาทั้ ง สองข า งให ห า งกั น ประมาณความกว า งของช ว งไหล
ผูบันทึกภาพ และกอนที่จะบันทึก ภาพให สํารวจบริเวณนั้นด วยวา พื้ นที่ที่ ยืนเป นพื้นราบ และมี
ความมั่ น คงหรื อ ไม หากเป น พื้ น ต างระดั บ ไม มั่ น คง ควรพิ ง ผนั ง หรื อ ต น ไม ในระหว า งการ
บันทึกภาพดวย ทั้งนี้เพื่อใหภาพที่ไดคมชัด ไมสั่นไหว
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2.1.3 มือขวาจับที่ชุดควบคุมเลนสซึ่งติดอยูขางเลนสดานขวา โดยสอดนิ้วชี้ นิ้วกลาง
นิ้วนาง และนิ้วกอยเขาไปในสายรัดมือ นิ้วชี้จะอยูในตําแหนงปุม Zoom out และนิ้วกลาง นิ้วนางจะ
อยูปุม Zoom in สวนนิ้วหัวแมมือจะอยูที่ปุมสําหรับบันทึก ปกติปุมปุมนี้จะมีสีแดง
2.1.4 มื อ ซ า ยจั บ ที่ วงแหวนโฟกั ส สํ าหรั บ ปรั บ ความชั ด ของภาพ ส ว นแขนและ
ขอศอกทั้งสองขางจะแนบลําตัว ซึ่งจะทําใหการควบคุมกลองมีความมั่นคงมากยิ่งขึน้
2.1.5 ตั วกล องแนบให ชิ ด กั บ หู ด า นขวา และตาขวาประชิ ด ช อ งมองภาพติ ด กระ
กระบอกยาง (Eye cup) ของกล อง และในระหวางการบันทึ ก ภาพควรจะลื ม ตาทั้ งสองข าง โดย
ตาข างขวาจะสั งเกตความเป นไปของภาพในช องมองภาพ ส วนตาข างซ ายสํ าหรับ สั งเกตความ
เปนไปของบรรยากาศรอบขาง และหากมีการเคลื่อนไหวของกลอง ตาขางซายจะใชในการสํารวจดู
วามีสิ่งกีดขวางหรือไม

ภาพที่ 3.19 แสดงการจับถือกลองแบบประทับบา และตําแหนงการวางนิ้วมือเพื่อถายภาพ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2.1.6 กรณีเปนกลองวีดิทัศนขนาดเล็ก (HandyCAM) ใหใชมือทั้งสองประคองกลอง
หากใชตาขางขวามองชองมองภาพไมถนัด อาจจะใชจอมองภาพ (LCD) เพื่อจัดองคประกอบภาพก็
ได
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ภาพที่ 3.20 แสดงการจับ/ถือกลองวีดิทัศนแบบมือถือระดับสายตา
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 3.21 แสดงภาพที่ไดจากการบันทึกภาพดวยมุมมองปกติ (ระดับสายตา)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

96

2.2 การบั นทึ กภาพมุมต่ํา (Low Angel Shot) เปนการกําหนดตําแหนงของการถายภาพที่
กลองอยูต่ํากวาสิ่งที่ถาย การใชมุมกลองลักษณะนี้มุมกลองแหงนขึ้น โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ คือ
2.2.1 ปรับมุมชองมองภาพ ตามตําแหนงของการใชงาน
2.2.2 ใชสองมือจับประคองกลองใหมั่นคง ผูถายภาพอาจจะตองนั่ง เพื่อใหไดระดับ
ของการถายภาพในมุมต่ํา และอาจจะตองใชตนขาเพื่อชวยพยุงกลองใหนิ่งที่สุด
2.2.3 นิ้วมือขางที่ถนัดแตะที่ปุมบันทึก และปุมที่ใชในการซูมภาพ (Zoom in และ
Zoom out)
2.2.4 สํ าหรับการมองภาพในการถายภาพมุมต่ํานั้ น ผูถายภาพควรใช จอมองภาพ
LCD เพื่อใหมองดูภาพชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาพที่ปรากฏในชองมองภาพมีขนาดเล็กจนเกินไป
รวมถึ งกรณี ก ารถายภาพกลางแจง เราอาจจะมองไมเห็ นภาพเลย เพราะแสงจากภายนอกเข าไป
รบกวนการมองภาพได

ภาพที่ 3.22 แสดงการจับ/ถือกลอง เพื่อถายภาพมุมต่ํา
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ภาพที่ 3.23 แสดงภาพที่ไดจากการบันทึกภาพดวยมุมต่ํา
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2.3 การบันทึกภาพมุมสูง (High Angle Shot) เปนการถายภาพโดยการกําหนดตําแหนง
ของกลองไวสูงกวาวัตถุที่จะถาย ลักษณะของกลองและเลนสจะกดลงต่ํา ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับทิศทางและระยะทางระหวางกลองกับวัตถุ การถายภาพในมุมสูงนั้นใชเมื่อตองการถายภาพใน
มุมที่สูงกวาระดับสายตา เชน กรณีเกิดเหตุการณกลุมฝูงชนกําลังมุงดู ทําใหไมสามารถที่จะถายใน
มุมมองระดับ สายตาได จึงจําเปนตองยกกลองขึ้นสูง และมองผานช องมองภาพ หรือจอรับ ภาพ
LCD แลวจึงถายภาพ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
2.3.1 ยกกลองขึ้นดวยมือทั้งสองขางใหสู งกวาระดับสายตา และปรับ มุมช องมอง
ภาพ ตามตําแหนงของการใชงาน
2.3.2 การยื น ให แ ยกขาทั้ งสองข างให ห างกั น ประมาณความกว างของช วงไหล ผู
ถายภาพ และกอนที่จะบันทึกภาพใหผูถายภาพสํารวจบริเวณนั้นดวยวา พื้นที่ที่ยืนเปนพื้นราบ และ
มีความมั่นคงหรือไม หากเปนพื้นตางระดับ ไมมั่นคง ผูถายภาพควรพิงผนัง หรือตนไม ในระหวาง
การถายภาพดวย ทั้งนี้เพื่อใหภาพที่ไดคมชัด ไมสั่นไหว
2.3.3 มือทั้งสองขางประคองกลองใหมั่นคง โดยมือซายประคองฐานใตกลองเยื้อง
ไปทางดานทาย และมือขวาประคองกลองเยื้องไปทางดานหนา ทั้งนี้เพื่อใหน้ําหนักของกลองลงสู
มือทั้ งสองขางเทา ๆ กัน ทํ าให ไมเมื่ อยแขนในระหวางที่ ถายภาพมุมสูงเป นเวลานาน ๆ และให
นิ้วหัวแมมือแตะที่กดบันทึก เพื่อพรอมที่จะกดปุมบันทึกโดยทันทีทันใด
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2.3.4 ผูถายภาพมองภาพ เพื่อจัดองคประกอบผานทางชองมองภาพ หรือจอมองภาพ
LCD

ภาพที่ 3.24 แสดงการจับ/ถือกลอง เพื่อถายภาพมุมสูง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 3.25 แสดงภาพที่ไดจากการบันทึกภาพดวยมุมสูง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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3. การดูแลรักษากลองวีดิทัศน
เมื่อมีการใชงานกลองวีดิทัศนก็จะมีรองรอยของการสึกหรอและชํารุดทรุดโทรม ไปจนถึง
มีอาการก็คือ ระบบขัดของเสียหาย ซึ่งผูใชงานควรจะตองเขาใจขั้นตอนการใชงาน และดูแลรักษา
อยางถูกตอง รวมถึงหมั่นทําความสะอาด เพื่อใหมีความคงทนในการใชงาน และพรอมที่จะใชงาน
ไดในครั้งตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1 วิธีการบํารุง ดูแลรักษาเบื้องตน
3.1.1 ถาระบบการทํางานของกลองผิดปกติ ควรหยุดการใชงาน และสงฝายบริการ
ของบริษัทผูผลิตทันที ไมควรซอมกลองเอง
3.1.2 หากมีของเหลวตางๆ เชน น้ํา สารเคมี น้ํามัน ฯลฯ เขากลองใหหยุดการใชงาน
ทันที เพราะของเหลวเหลานี้อาจทําใหวงจรทางอิเล็กทรอนิกสของกลองเสียหายได
3.1.3 ในระหว างการบั น ทึ ก ภาพไม ค วรหั น หน ากล องเข าหาดวงอาทิ ตย โดยตรง
เพราะ CCD หรือหลอดรับภาพจะเสีย เนื่องจากเลนสถายภาพจะเปนตัวรวมแสง ซึ่งทําใหกลองเกิด
ความเสียหาย และไมสามารถนํามาใชงานไดอีก
3.1.4 การจับ หรือถื อกล อง ควรจับ ที่มื อจับ ที่ กําหนดให และใชส ายสะพายกลอง
ทุกครั้ง โดยไมจับ ถือ หิ้วที่ชองมองภาพ หรือที่ไมโครโฟน
3.1.5 การใชก ลองผิ ดลั กษณะ เชน ตะแคงกล อง คว่ํากลองในขณะใช งาน อาจจะ
ทําใหสายเทปที่กาํ ลังทํางานอยูพันกัน ซึ่งผลความเสียหายจะเกี่ยวของถึงระบบการทํางานกลองดวย
3.1.6 ไมควรใชกลองในพื้นที่ที่โลง ขณะฝนฟาคะนอง หากหลีกเลี่ยงไมได ควรใช
แหลงไฟจากแบตเตอรี่แทนการใชไฟฟาโดยตรง ทั้งนี้เพื่อปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร
3.1.7 เมื่อมีการเคลื่อนยายกลองหรือเก็บกลอง ตองปดหนากลองดวยฝาครอบเลนส
ทุกครั้ง
3.1.8 ไมควรเก็ บกลองในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 40 ขึ้นไป และพื้นที่ที่ มีก ระแส
ไฟฟารบกวนอยางรุนแรง
3.2 การบํารุง ดูแลรักษาเปนพิเศษ
3.2.1 หัวเทปวีดิทัศน เปนอุปกรณสําคัญที่ใชบันทึกและอานสัญญาณภาพ เมื่อใชงาน
เปนระยะเวลานานหั วเทปอาจสกปรก มีฝุนละอองอุดตัน ทําใหการบันทึกและการอานสัญญาณ
ไมดี ภาพพรามัว สั่นไหว หรือไมมีภาพปรากฏ กอนจะบันทึกภาพทุกครั้งควรตรวจที่ชองมองภาพ
ถาพบเครื่องหมายแสดง “X” หรือเมื่อตรวจเช็คภาพแลว ภาพที่บันทึกมีอาการดังกลาวขางตนจะ
เปนสัญญาณเตือนใหรูถึงสภาพหัวเทป ควรใหฝายบริการตัวแทนบริษัท ทําการตรวจเช็คทันที
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3.2.2 แหลงจายไฟ มี 2 ระบบ ใหเลือกใชไดตามความสะดวก ดังนี้
3.2.2.1 แบตเตอรี่ (Battery) เปนอุปกรณเก็บกระแสไฟฟา เพื่อจายไฟใหกลอง
วีดิทัศนสามารถทํางานได แบตเตอรี่แตละรุนจะถูกสรางมาคูกับกลองอยูแลวขึ้นอยูกับวากลองรุน
นั้นๆ ระบุวาใหใชแบตเตอรี่แบบใด ถาคุณสมบัติของแบตเตอรี่เหมือนกันก็สามารถใชรวมกันได
แบตเตอรี่ที่ใชกับกลองวีดิทัศนปจจุบันมักจะเปนแบตเตอรี่แหง คือตองมีการเติม
ประจุไฟฟาเขาไปถึงจะใหพลังงานได เมื่อประจุไฟฟาลดลงหรือหมด ก็สามารถเติมประจุไฟฟาเขา
ไปใหม ดวยการชารจแบตเตอรี่ เพื่ อให สามารถใชแบตเตอรี่ตอไดในครั้งตอไป ส วนใหญ กลอง
วีดิทั ศน จะนิ ยมใชแบตเตอรี่ Lithium-ion เพราะแบตเตอรี่ป ระเภทนี้ส ามารถชารจไดตลอดเวลา
โดยไมตองรอให ใกล หมดหรือหมดไปกอน ทําใหก ารใชงานสะดวกกวาการใชแบตเตอรี่ชนิ ด
นิคเกิล-แคดเมี่ยม (Ni-cd) ซึ่งเปนแบตเตอรี่ที่ตองคายประจุไฟฟา หรือประจุไฟฟาแบบดิสกชารจ
คือก อนที่ จะชารจใหมตองใชป ระจุไฟฟ าที่เหลือให หมดกอน ด วยการปลอยใหก ระแสไฟไหล
ออกไปจนหมด

ภาพที่ 3.26 แสดงภาพแบตเตอรี่แบบ Li-ion (Lithium-ion)
ที่มา : http://www.abelcine.com
ถึงแมวาจะใชแบตเตอรี่แบบสามารถสามารถชารจไดตลอดเวลาก็ตาม ผูใชงาน
ควรตองเขาใจวิธีการดูแลรักษา เพื่อใหสามารถใชไดเต็มประสิทธิภาพและทนนาน ดังนี้
1) เมื่อชารจไฟแบตเตอรี่ ควรใหอุณหภูมิอยูระหวาง 10-35
2) เมื่อสิ้นสุดการทํางาน จะตองถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองทุกครั้ง
3) ไมเก็บแบตเตอรี่ในที่มีอุณหภูมิสูง หรือวางแบตเตอรี่ไวบนวัตถุที่เปน
โลหะ เพราะจะทําใหไฟในแบตเตอรี่ลัดวงจร
4) แบตเตอรี่ที่หมดอายุการใชงานควรฝงดิน
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3.2.2.2 อแดปเตอร (Adapter) เปนอุปกรณที่ใชในการแปลงกระแสไฟฟาบาน
ใหมีกระแสลดลงตามความตองการของอุปกรณนั้น ๆ สําหรับกลองวีดิทัศนความตองการใชไฟฟา
มีเพียง 12 โวลต (V) สําหรับไฟกระแสตรง (DC) และ ไฟกระแสสลับ (AC) ขนาด 100 – 240 โวลต
(V) การบํารุงรักษาอแดปเตอรควรทําดังนี้
1) กอนใชกลอง ควรตรวจสภาพกําลังไฟของอแดปเตอรกับกําลังไฟใน
ทองถิ่นใหถูกตอง วาใชไดตามกําหนดหรือไมและเมื่อใชงานเสร็จแลว ควรถอดปลั๊กอแดปเตอร
ออกทุกครั้ง
2) อแดปเตอร เปนอุปกรณที่เสียหายงาย ไมควรใชหนุนเพื่อรองรับ
น้ําหนักทุกประเภท และไมควรใชอแดปเตอรใกลคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3.2.3 ชองมองภาพเมื่อแสดงเครื่องหมาย “DEW” หรือมีไอน้ําที่ชองมองภาพ
เนื่องจากอุณหภูมิ ณ จุดที่นํากลองออกมากับจุดที่บันทึกภาพแตกตางกัน การแกไขควรปฏิบัติ ดังนี้
3.2.3.1 เปดกลองรอจนกวาเครื่องหมายในชองมองภาพจะหายไป
3.2.3.2 เมื่อขอความ “DEW“ หายไป ใหเปดกลองทิ้งอีกตอ 1-3 ชั่วโมง เพื่อ
ความมั่นใจวา ไอน้ําระเหยออกหมด แลวจึงใชงานกลองตามปกติ
3.2.3.3 หากจําเปนตองใชงานกลองวีดิทัศนอยางเรงดวน ควรใชเครื่องเปาผม
เปาหาง ๆ เพื่อใหไอน้ําหายไป และเมื่อนํากลองเขาสถานที่ ที่มีอุณหภูมิที่แตกตางกันมาก ๆ ควร
เตรียมถุงพลาสติก สําหรับใสกลองเพื่อปองกันไอน้ําเกิดขึ้นในกลอง
3.2.4 เลนส (Lens) เป น แก ว ใส มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการรวมแสงจากดวงอาทิ ต ย ที่
สะทอนแสงกระทบวัตถุตางๆ มาเขาตาเราจนมองเห็นเปนแสง เปนสีตางๆ นอกจากนั้นยังรับแสง
ไปยังตัวรับภาพ (CCD) ที่อยูในตัวกลองอีกดวย ดังนัน้ ตองตระหนักไวเสมอวา “เลนสมีความสําคัญ
เชนเดี ยวกั บตาของมนุษ ย” ไม ควรทําให เกิดรอยขูดขีด หรือมีสิ่งที่ส กปรกมาจับ หากมีฝุ น หรือ
คราบสกปรกติดอยูหนาเลนส ไมควรใชมือ หรือผาเช็ดเด็ดขาด รวมถึงไมควรเปาฝุนบนเลนสดวย
ลมจากปากของเรา เนื่องจากจะเปนรอยติดบนเลนส แมวาเราจะมองไมเห็นดวยตาเปลา แตจะสงผล
เมื่อเวลาที่เจอแสงแดดสะทอนเลนส อาจจะทําใหแสงหักเหผิดเพี้ยนได หากวามีรอยเปนจํานวน
มาก อาจจะทําใหมีรอยขึ้นบนภาพได อยางไรก็ตามสามารถกําจัดไดดวยการสงทําการลางโดยชางที่
มีความชํานาญ
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ภาพที่ 3.27 แสดงภาพอุปกรณในการทําความสะอาดเลนสถายภาพ
ที่มา : http://www.klongdigital.com
อยางไรก็ตามในการทําความสะอาดเลนสเบื้องตน สามารถทําไดดวยตนเองอยาง
งาย ๆ ดังนี้
1) หากเป น เศษฝุ น ละอองขนาดเล็ ก ที่ บ นผิ วเลนส สามารถใช ท อ ยาง
เปาลม เพื่อเปาเศษละอองเหลานั้นไดออกไปได

ภาพที่ 3.28 แสดงภาพการทําความสะอาดดวยลูกยางเปาลม
ที่มา : http://www.klongdigital.com
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2) กรณี มีคราบฝงแนน หรือสกปรกมาก เชน รอยนิ้ วมือ หรือคราบสิ่ ง
สกปรกอื่นๆ ใหใชน้ํายาสําหรับเช็ดเลนสโดยเฉพาะ โดยการเทน้ํายาลงบนกระดาษเช็ดเลนสพอชุม
เปนวง และเหลือสวนที่แหงไวคอยเช็ดคราบหลังจากที่ผานการเช็ดดวยน้ํายาแลว สําหรับวิธีการเช็ด
ให เช็ ด ไปทางเดี ย ว ไม ค วรวนกลั บ ไปกลั บ มา เพราะสิ่ ง สกปรกจะสะสมอยู ใ นกระดาษ หาก
ยอนกลั บ มาเช็ ด ผ านพื้ น ที่ เดิ ม เศษสิ่ งสกปรกก็ จะยอ นกลั บ มายังที่ เดิม ได นอกจากนั้ น ห ามใช
กระดาษทิชชู เพราะเปนวัสดุที่มีพ้นื ผิวหยาบ กระดางไมเหมาะสําหรับการเช็ดเลนส

ภาพที่ 3.29 แสดงภาพการเช็ดเลนสดวยผา และน้ํายาทําความสะอาด
ที่มา : http://www.klongdigital.com
4. สื่อบันทึกภาพวีดิทัศน
เทปวีดิทัศน เปนวัสดุที่ใชในการเก็บ/บันทึกภาพ เสียง และขอมูล ที่ตองการไวในรูปของ
สัญญาณแมเหล็กไฟฟาบนเสนเทปพลาสติก ซึ่งพัฒนามาตั้งแตป ค.ศ. 1956 ในรูปแบบแอนะล็อก
(Analog) โดยเทปวี ดิทั ศ น ในยุ ค เริ่ ม ตน ชื่อเทปวา “Quad” ชื่ อเต็ ม วา Quadruplex ผลิตโดยบริษั ท
Ampex เป น เทปขนาดความกว า งของเนื้ อ เทป 2 นิ้ ว บั น ทึ ก ด วยระบบ 4 หั ว เทป เคลื่ อนที่ ด ว ย
ความเร็ ว 15 นิ้ ว ต อ วิ น าที (The Great Manual. สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 5พฤศจิ ก ายน 2554, จาก http://
thegreatgeekmanual.com) ในยุคนั้ นจะมี Cue-Track อีกหนึ่ ง Track ไวสําหรับบั นทึกเสี ยงผูกํากับ
หรือเสียงคิวตางๆ ใน Track นี้ผูกํากับจะพูดกํากับเปนระยะๆ ในขั้นตอนการตัดตอคนตัดจะไดยิน
เสียงผูกํากับดวยจะทําใหการตัดตองายขึ้น เทป Quad จะบันทึกสัญญาณวิดีโอโดยกวาดสัญญาณ
(Scan) ในลักษณะตั้งฉากแนวดิ่ง (ระดมศักดิ์ อุมัยชิต, 2547 : 75)
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ภาพที่ 3.30 แสดงภาพเทป Quadruplex ผลิตโดยบริษัท Ampex
ที่มา : http://www.labguysworld.com
ตอมาป ค.ศ. 1962 เริ่มมีการผลิตเทปวิดีโอที่บันทึกภาพโดยกวาด (Scan) สัญญาณภาพใน
ลักษณะแนวเฉียงขึ้นเรียกวา “Helical Scan” แตมีราคาแพงมาก จึงไมเปนทีย่ อมรับเทาที่ควร และใน
ป ค.ศ. 1970 บริษัท Sony ประเทศญี่ปุนไดผลิตวิดีโอเทปแบบใหมขึ้น มีขนาดความกวาง ¾ นิ้วขึ้น
เรียกวา เสนเทปแบบ “U-Matic” ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก โดยเฉพาะในอเมริกา ทั้งนี้เนื่องจาก
เปนเทปที่ใหความคมชัดสูงมาก เหมาะที่จะใชสําหรับงานออกอากาศทางสถานี โทรทัศน ตอมา
กลางป ค.ศ. 1980 เทปแบบ U-matic ถู ก พั ฒ นาอี ก ครั้งโดยเพิ่ ม แถบรหั ส ที่ อยู ข องสัญ ญาณภาพ
(Address Track) หรือ Time Code (TC) เขาไปดวย TC ถูกอัดลงบนเสนเทปแยกอิสระและสามารถ
บันทึกลงในแถบเสียงได ทําใหมีบทบาทแทนภาพยนตรขาวขนาด 16 มิลลิเมตร และตอมาไดถูกใช
แทนภาพยนตรขา ว เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตขาวที่สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถแสดงภาพชา
(Slow Motion) และภาพนิ่ง (Still) ไดดีดวย สงผลใหรายการโทรทัศนตางๆ หันมาใชเทป ¾ นิ้ว

ภาพที่ 3.31 แสดงภาพเทป U-matic และเครื่องเลนเทป
ที่มา : http://www.video99.co.uk
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ป ค.ศ. 1980 ได มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ใหญ เมื่ อ มี ก ารผลิ ต กล อ งถ า ยภาพวี ดิ ทั ศ น
โดยรวมเครื่องบันทึกเทปแบบกระเปาหิ้ว (Portable) รวมไวกับกลองเรียกวา “Camcorder” และมี
การพัฒนารูปแบบของเทปวีดิทัศนคุณภาพสูงควบคูกันไปดวย โดยบริษัท Sony ไดพัฒนา Betamax
มาเป น Betacam และ Betacam SP การพั ฒ นายั ง คงดํ าเนิ น อย า งต อ เนื่ อ ง ท า มกลางกระแสการ
แข งขันทางการตลาดอยางเขมขน ในป เดียวกันนั้นไดเกิดเทปรูปแบบใหม ขึ้นมาอีก มีขนาดเล็ ก
กะทัดรัดและราคาก็ไมสูงจนเกินไปนัก (ระดมศักดิ์ อุมัยชิต, 2547 : 80) อาทิ เทปแบบ VHS เสน
เทปมีความกวาง ½ นิ้ว แบบ VDO 8 มีขนาดความกวาง ¼ นิ้ว หรือ 8 มิลลิเมตร และแบบ VDO-8
ได พั ฒ นาเป น HI-8 โดยมุ งเน นที่ ผูใช ตามบ านทั่ วไป และถือเป น รุน สุดท ายของเทปวิดีโอแบบ
แอนะล็อกกอนเขายุควีดิทัศนดิจิตอล ทั้งนี้เนื่องจากการบันทึกสัญญาณในรูปแบบแอนะล็อก เปน
การนําสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่บันทึกติดตอกันเปนอนุกรมตอเนื่อง ลงบนเสนเทป ทําใหมี
สัญญาณไฟฟาอื่นมารบกวนไดงาย อีกทั้งจะมีการสูญเสียสัญญาณในระหวางการถายโอน หรือทํา
สําเนาคัดลอกลงมวนอื่นดวย ซึ่งมีผลตอความคมชัดของสัญญาณภาพโดยตรง แตสําหรับสัญญาณ
ดิจิตอลวิดีโอนั้นบันทึกเปนรหัสสัญญาณ 0 และ 1 ดวยคลื่นอิเล็กทรอนิกสลงในเสนเทปชนิดพิเศษ
จึงใหความคมชัดของสัญญาณภาพสูง ไมมีการสูญเสียสัญญาณระหวางถายโอน ถึงแมวาถายโอน
ซ้ําไปซ้ํามาหลาย ๆ ครั้งก็ตาม จึงเปนที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในวงการโทรทัศนและภาพยนตร
วีดิทั ศ น ดิจิตอลเริ่ม มาตั้ ง แตป ลายทศวรรษที่ 1970 จนถึ ง ตน ทศวรรษที่ 1980 แต มี ก าร
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/)

ภาพที่ 3.32 แสดงภาพ Sony D-1
ที่มา : http://www.videolinea.com/

ภาพที่ 3.33 แสดงภาพ Sony D-2
ที่มา : http://www.videolinea.com/
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ตอมาป ค.ศ. 1990 เทปวีดิทัศนดิจิตอลไดพัฒนารูปแบบ โดยบันทึกดวยเทปขนาด ½ นิ้ว
เรียกวา Sony D-3 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแกปญหา D1 กับ D2 ในเรื่องของราคา การเก็บรักษา และ
ขอจํากัดดานวัตถุประสงคการใช งาน (ระดมศักดิ์ อุมัยชิต, 2547 : 81) ตอมาป ค.ศ.1992 บริษั ท
Ampex ก็ ไ ด ผ ลิ ต เทปวี ดิ ทั ศ น ดิ จิ ต อลขึ้ น เรี ย กว า DCT ย อ มาจาก Digital Recording Component
Videocassette เปนเทคโนโลยีล้ําหนากวา ราคาก็ถูกกวาแบบ D-1 แตคุณภาพสูงกวา D-2 ซึ่งใหภาพ
คมชัดสมจริง (วิกิพีเดีย.สารานุกรมเสรี. สืบคนเมื่อ 21 กันยายน 2554, จาก http://en.wikipedia.org)
ปจจุบันมี การพั ฒนาเทปวีดิทั ศนดิจิตอลอยางตอเนื่ อง และมีการแข งขันเพื่ อที่ จะขยายวงผูใชให
กวางขวาง ยิ่งขึ้น เช น 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 นิ้ว และกวาง 1 นิ้ว บรรจุอยูในลอโลหะ คลายกับลอบรรจุฟลมภาพยนตร การใชงานตองรอยเสน
เทปผานระบบกลไกของเครื่องเลนวีดิทัศนดวยมือ ปจจุบันจะใชตามสถานีโทรทัศนเทานั้น

ภาพที่ 3.34 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบมวนเปด
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.2 ประเภทแบบเทปคลาสเซ็ต (Videocassette Format) เริ่มใชตั้งแตตนป 1970 เปนการเอา
มวนเทปใสลงในตลับพลาสติค ซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
5.2.1 รูป แบบแอนะล็ อก (Analog Formats) เป น รูป แบบของการบั น ทึ ก ภาพ และ
เสียงในลักษณะของความถี่ (Frequency) ลงในเสนเทป ซึ่งทุกครั้งที่มีการทําสําเนาคุณภาพของภาพ
และเสียงจะลดลง เทปวีดิทัศนในรูปแบบนี้ประกอบดวย
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5.2.1.1 U-Matic เปนระบบเทปที่นิยมใชในป ค.ศ. 1971 ใชเพื่องานโทรทัศน
อาชีพและเพื่อการศึกษา ใหคุณภาพดี ใหภาพคมชัดมาก เสนเทปมีความกวาง ¾ นิ้ว ความละเอียด
ในแนวนอน 330 เสน

ภาพที่ 3.35 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบเทป U-Matie
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.2.1.2 Betacam SP เป น ระบบเทปที่ นิ ย มใช ใ นป ค.ศ. 1986 จนถึ งป จจุ บั น
เทปมีความกวาง ½ นิ้ว มีความละเอียดในแนวนอน 360 เสน ทําใหภาพที่มีความคมชัดสูง นิยมใช
ในการทําขาว และงานวีดิทัศนทั่วไป ซึ่งพัฒนาจากระบบ U-Matic แตมีขนาดเล็กลง

ภาพที่ 3.36 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป Batacam
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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5.2.1.3 VHS เป น ม วนวี ดิ ทั ศ น ที่ พั ฒ นาในป ค.ศ.1976 มี ค วามละเอี ย ดใน
แนวนอน 240 เสน เสนเทปจะมีความกวาง ½ นิ้ว ออกแบบเพื่อใชในบาน ที่พักอาศัย โดยหลังจากที่
บันทึกภาพมาแลวสามารถเอามวนเทปไปเลนกับเครื่องเลนวีดิโอเทปไดทันที ตอมาป ค.ศ.1987 ได
พัฒนาเปน S-VHS (Super-VHS) มีความละเอียดในแนวนอน 400 เสน ซึ่งจะให ไดสัญญาณภาพ
และเสี ย งที่ มี คุ ณ ภาพมากกว า เดิ ม (Russell Video, สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2554, จาก
http://www.russellvideo.com)

ภาพที่ 3.37 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป VHS
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.2.1.4 VHS-C พัฒนาในป ค.ศ.1985 มีลักษณะคลายกับ VHS แตมีขนาดเล็ก
กวา มีความละเอียดในแนวนอน 240 เสน ออกแบบเพื่อตองการใหสามารถใชกับกลองวีดิทัศนที่มี
ขนาดเล็ก สะดวกตอการพกพา การใชจะตองใชรวมกับอุปกรณแปลงเฉพาะเพื่อใหสามารถใชกับ
เครื่องเลนวีดิทัศนปกติได

ภาพที่ 3.38 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป VHS - C
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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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 หรือจากเครื่องเลน Video 8 มาสูเครื่องรับโทรทัศน หรือมอนิเตอร

ภาพที่ 3.39 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป Video 8
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.2.1.6 Hi8 พั ฒนาจาก Video 8 ในป ค.ศ.1990 โดยมีความละเอียดแนวนอน
400 เสน ใชเทปโลหะขนาดกวาง 8 มิลลิเมตร เปนสื่อบันทึก ทําใหมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3.40 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป Hi8
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.2.2 รูป แบบดิจิตอล (Digital Formats) เป นรูป แบบที่ นิย มมากในป จจุ บั น และมี
ความคมชัดสูงมาก เพราะเปนการบันทึกขอมูล ที่ใชคาตัวเลข โดยเฉพาะเลขฐานสอง ในการสงผาน
ขอมูล ประมวลผล เก็บขอมูล หรือการแสดงผล ทําใหสามารถทําสําเนา (Copy) ไดหลายครั้ง โดย
ไมมีการสูญเสียในดานความคมชัดของสัญญาณภาพ และเสียงเลย ความละเอียดของภาพมากกวา
1

1
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500 เสนในแนวนอน นอกจากนั้นยังสามารถนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชในการตัดตอ และ
เผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย
5.2.2.1 Digital 8 เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนา และคิดคนโดยบริษัทโซนี่
จํากัด ในป ค.ศ.1999 เสนเทปกวาง 8 มิลลิเมตร เปนรูป แบบผสมผสานของการบันทึก ภาพและ
Analog และ Digital เขาดวยกัน โดยการใชบันทึ กในรูปแบบของ Hi8 แลวทําการแปลงสั ญญาณ
เขารหัสใหมใหกลายเปน Digital ทําใหคุณภาพของภาพ และเสียงที่ไดมีความคมชัดมากขึ้น

ภาพที่ 3.41 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป Digital 8
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.2.2.2 Mini-DV พั ฒ นาในป ค.ศ.1996 เปน เทปที่มีขนาดเล็ก มีค วามกวาง
ของเสนเทปเพียง 6.35 มิลลิเมตรเทานั้น รูปแบบของการบันทึกเปนดิจิตอล ซึ่งสามารถถายโอนลง
ในคอมพิ วเตอรส วนบุ ค คล โดยผ านสายสั ญ ญาณ USB หรือ IEEE1394 ได ทั นที และบั นทึ ก ได
60-90 นาที ตอ 1 มวน

ภาพที่ 3.42 แสดงภาพสื่อบันทึกภาพแบบเทป Mini DV
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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5.2.2.3 HDCAM เปนระบบที่ออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยีการออกอากาศ
วี ดิ ทั ศ น ค วามคมชั ด สู ง (HDTV) และการถ า ยทํ า ภาพยนตร ใ นระบบ Digital ใช เนื้ อ เทปโลหะ
(Metal) คุณภาพสูง สามารถบันทึกได 40 - 124 นาที

ภาพที่ 3.43 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบเทป HDCAM
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.2.2.4 MPEG IMX เป น ระบบที่ มี ก ารบี บ อั ด สั ญ ญาณ แบบ MPEG 2 ซึ่ ง
เหมาะสมสําหรับการออกอากาศในระบบ Digital Television (DTV) ใชเนื้อเทปแบบโลหะพิเศษ มี
ความกวางเทป ½ นิ้ว

ภาพที่ 3.44 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบเทป MPEG IMX
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.2.2.5 DVCAM เป น มาตรฐานสํ าหรับ งานในระดับ มืออาชีพ ที่พัฒ นาในป
ค.ศ.1996 โดยบริษัท Sony โดย DVCAM มีการบีบอัดสัญญาณดวยอัตรา 5:1 เปนสัญญาณติจิตอล
ใหความคมชัดสูง เสนเทปแมเหล็กของ DVCAM จะมีความกวางเทปเทากับ 6.35 มิลลิเมตร เสน

112

เทปมี ค วามทนทานตอสภาพแวดล อม และลั ก ษณะการใช งานต าง ๆ ได ดี ตัดตอในตําแหนง ที่
ตองการไดอยางแมนยํา

ภาพที่ 3.45 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบเทป DVCAM
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.2.2.6 DVC-Pro เปนระบบเทปที่พัฒนาโดยบริษัท Panasonic ในป ค.ศ.1995
เพื่อใหเปนรุนระดับมืออาชีพ แตปรับใหมีความเร็วเทปเพิ่มขึ้น 2 เทา คุณภาพของสัญญาณภาพและ
เสียงเทียบเคียงเทากับเสนเทปแบบ Betacam SP เลยทีเดียว

ภาพที่ 3.46 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบเทป DVC-Pro
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.3 ประเภทแบบสื่ อบั นทึก อิเล็ก ทรอนิก ส (Electronic Media Format) เริ่ม ใชตั้งแต ตน ป
2005 เปนตนมา เปนการบันทึกขอมูลภาพ ลงในสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส เชน
5.3.1 Optical Disc Format มี ลั ก ษณะเป น แผน พลาสติก ในรูป แบบของ CD,DVD
และ Blue Ray Disc ความจุขอมูล 750 MB , 4.7 GB และ 23.3 GB ตามลําดับ โดยสามารถบันทึกได
45-90 นาที มีสามารถสงขอมูลดวยความเร็วสูง เหมาะสําหรับการตัดตอแบบ Non-linear
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ภาพที่ 3.47 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส CD, DVD, Blue Ray Disc
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.3.2 Hard disk Format เปนแหลงบันทึกขอมูลในกลองวีดิทัศน ซึ่งส วนใหญ จะมี
ขนาดเล็ก ขนาดความจุประมาณ 40-80 GB รูปแบบของขอมูลที่บันทึก คือ MP4 ซึ่งมาตรฐานใน
การย อขนาดไฟล เสี ย งและภาพยนตรใ ห มี ข นาดเล็ ก แต ให คุ ณ ภาพ และความคมชัด ในระดั บ ที่
เทียบเทา DVD

ภาพที่ 3.48 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส Hard disk
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.3.3 Memory Format มีลักษณะเชนเดียวกับหนวยบันทึกในกลองถายภาพดิจิตอล
เลือกไดหลายขนาดบันทึกในรูปแบบ MP4 เชนเดียวกับ Hard disk Format ในปจจุบันบริษัทผูผลิต
ไดพัฒนา Memory Format เขาเปนสวนหนึ่งโดยเปนแหลงบันทึกสํารองของกลองวีดิทัศนประเภท
สมัครเลน และระดับมืออาชีพไปแลว
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ภาพที่ 3.49 แสดงภาพสื่อบันทึกวีดิทัศนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส Flash Memory
ที่มา : http://www.auroracell.com
6. การเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพ
6.1 กอนใชมวนเทปควรอานคําแนะนํากอนวาเทปมวนนั้นใชอยางไร หรือบันทึกเรื่องราว
อะไรไว จะไดไมทําใหเทปเสีย หรือลบเทปรายการสําคัญโดยไมจําเปน โดยเฉพาะปจจุบันสามารถ
ทํ าการถ ายโอนภาพลงในสื่ อ บั น ทึ ก ข อมู ล ได ห ลากหลาย เช น CD, DVD, Hard disk หรือ Flash
Memory เมื่อถายโอนเสร็จแลวควรจะลบขอมูลในเทปวีดิทัศน พรอมทั้งเขียนบอกไวที่ตลับดวยวา
สามารถนําไปใชงานในครั้งตอไปได
6.2 ก อ นที่ จ ะลบข อ มู ล ในเทปควรจะตรวจสอบให มั่ น ใจก อ นว า เป น ข อ มู ล ที่ ต รงกั บ
ขอความชื่อเรื่องที่เขียนไวหรือไม และขอมูลที่ถายโอนไปแลวสามารถใชงานไดหรือไม มิฉะนั้น
อาจจะทําใหสูญเสียขอมูลไปอยางนาเสียดาย
6.3 อยาเก็บ เทปไวใกลแมเหล็ก หรืออุปกรณ ที่มีสนามแมเหล็กแพรออกมา เชน ลําโพง
เพราะอาจจะทําใหขอ มูลในเทปเสียหายไมสามารถนํากลับมาใชงานได
6.4 อย าเก็ บ ในที่ มี อุณ หภู มิ สู งเกิ น 25 อาทิ ในรถยนต หรือภายในหอ งที่ ไม มี อากาศ
ถายเท จะสงผลใหอายุการใชงานของเทปสั้น และเสนเทปบิดเบี้ยว และตรงกันขามไมควรเก็บไว
ในที่เย็นเกินจนเทปแข็ง เพราะจะเกิดความชื้นสงผลไมสามารถใชงานได
6.5 ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมในการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณวีดิทัศน คือรอยละ 40-50
6.6 ไมควรใชเทปผิดประเภทกับกลองวีดิทัศน เช น ใช เทป VHS กั บกลองวีดิทั ศน แบบ
Batacam
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6.7 ไมควรเอามือจับเนื้อเทป หากจําเปนก็สวมถุงมือกอนจับทุกครั้ง เพราะคราบไขมันและ
เกลือที่มือจะทําใหเกิดฝุนจับที่เนื้อเทป ทําใหเสนเทปเสียหายได
6.8 หากไมไดใชกลองวีดิทัศนเปนเวลานาน มากกวา 2 สัปดาห ควรเอาเทปออกจากกลอง
วีดิทัศน มิฉะนั้นเทปอาจเสียหายที่เกิดจากความรอนภายในกลองได
6.9 ถาเทปอยูในหองที่มีความเย็นเปนเวลานาน เมื่อเอาออกมาภายนอกทันทีอาจจะเกิดหยด
น้ําได ซึ่งเมื่อใสเทปลงในกลองเพื่อใชงาน กลองวีดิทัศนอาจจะไมทํางาน เพราะเครื่องวัดความชื้น
จะตัดไฟไมให เขากลอง ดังนั้ นควรจะนําเทปดั งกล าวมาวางในอุ ณหภูมิหองปกติกอน เปนเวลา
ประมาณ 20-30 นาที
6.10 ไมควรแกะมวนเทปออกจากตลับอยางเด็ดขาด
6.11 การเก็บเทปวีดิทัศนควรวางตามแนวตั้ง ไมควรวางตามแนวนอน เพราะอาจจะทําให
ริมเสนเทปเสียหายได
6.12 หากเปนสื่อบันทึกภาพวีดิทัศนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส Hard disk ควรระวังไมใหตก
หรือกระทบกระเทือน เพราะอาจจะทําใหจานแมเหล็กและหัวบันทึกภาพเกิดความเสียหายได
6.13 สําหรับสื่อบันทึกภาพวีดิทัศนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส Flash Memory ควรใชวิธีการลบ
(Delete) ขอมูลหรือใชคําสั่ง Format ของกลองวีดิทัศน ไมควรใชคําสั่ง Format ของคอมพิวเตอร
ทั้ ง นี้ เพราะรู ป แบบการจั ด เรี ย งข อ มู ล ไม เหมื อ นกั น อาจจะส ง ผลให ไ ม ส ามารถใช ง าน Flash
Memory นั้นไดอีกเลย
7. อุปกรณเสริมการทํางานวีดิทัศน
ตามปกติแลวกลองวีดิทัศนเพียงตัวเดียว ก็สามารถนําไปใชถายทํา หรือผลิตรายการวีดิทัศน
ไดอยางหลากหลายแลว แตในบางสถานการณเชน การถายวีดิทัศนในสภาพแสงที่นอย หรือการ
ถายภาพที่ ตองการให เกิดผลพิเศษ นอกเหนื อจากที่ ช างภาพมี ความชํานาญ และกลองวี ดิทัศน มี
ประสิทธิภาพแลว อาจจะตองใชอุปกรณอื่นเพื่อเสริมการทํางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7.1 ขาตั้งกล อง (Tripod) เป นอุป กรณ สําคั ญสํ าหรับ ชางภาพทั้งมื ออาชีพ และสมัค รเล น
เพราะเปนอุปกรณที่ใชในการถายภาพที่มีความตอเนื่องเปนเวลานาน นอกจากนั้นยังชวยใหภาพที่
ไดนิ่งไมสั่นไหวถึงแมวาจะใชความไวชัตเตอรที่ต่ํา หรือการใชเทคนิคการซูม เชน การถายภาพสัตว
หรือภาพกีฬา เปนตน ขาตั้งกลองทุกวันนี้มีหลากหลายระดับราคา การเลือกก็ตองเหมาะกับการใช
งาน ทั้งวัสดุ การรับน้ําหนัก การปรับระยะ และการเก็บรักษา
1
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ขาตั้ ง กล อ งมี 2 ชนิ ด คื อ ขาตั้ ง แบบขาเดี่ ย ว (Monopod) และขาตั้ ง กล อ งแบบสามขา
(Tripod) โดยทั้ง 2 ชนิดนี้มีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน คือ ใหไดภาพที่นิ่ง ไมสั่นไหว แตจะแตกตาง
กันที่วัตถุประสงคของการใชงานดังนี้
7.1.1 ขาตั้งกลองแบบขาเดี่ยว (Monopod) มีลักษณะเปนขาเดียวสามารถยืด และหดได
เหมือนกั บ ขาตั้ งกลองแบบสามขา แตมี ขนาดเล็ก กวา และงายต อการใช น้ํ าหนักเบา พกพาและ
เคลื่อนยายไดสะดวก อยางไรก็ตามในการถายทํานั้นไมคอยนิยมใชมากนัก เพราะไมสามารถทําให
กลองนิ่งไดรอยเปอรเซ็นต และไมสะดวกตอการใชเทคนิคการเคลื่อนที่กลอง เชน การแพน (PAN)
หรือการทิวล (TILT)

ภาพที่ 3.50 แสดงภาพขาตั้งกลองแบบขาเดี่ยว
ที่มา : http://images.amazon.com
7.1.2 ขาตั้งกลองแบบสามขา (Tripod) มีลักษณะเปนสามขายืดและหดไดตามความ
เหมาะสมของระดับ ความสู งที่ตองการ ซึ่งถือวาเป นลักษณะที่ นิยมใชกันมากในวงการชางภาพ
รายการโทรทัศน หรือแมแตนักถายภาพ เนื่องจากมีความมั่นคง ภาพที่ไดนิ่งไมมีอาการสั่นไหว
และยังสามารถใชไดกับลอเลื่อนได เมื่อติดตั้งบนลอเลื่อนเราจะเรียกวา “The Rolling Tripod”

ภาพที่ 3.51 แสดงภาพขาตั้งกลองแบบสามขา
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ขาตั้งกลองสามขาที่มีคุณภาพสูงมักจะมีสวนหัวที่ติดกับตัวกลองสามารถถอดประกอบกับ
ตัวสามขาได ซึ่งมี 3 แบบตามลักษณะของการใชงาน ไดแก
1) Friction Heads เหมาะสํ า หรั บ ยึ ด กล อ งที่ ต อ งการเคลื่ อ นกล อ งอย า งเร็ ว
ขณะถายทํา

ภาพที่ 3.52 แสดงภาพหัวยึดแบบ Friction Heads
ที่มา : http://www.warehouseexpress.com/
2) Fluid Heads หรือเรียกอีกอยางวา “หัวน้ํามัน” ชวยใหการ Pan และการ Tilt มี
ความนิ่มนวลอยางมาก โดยทั่วไปนิยมใชหัวแบบนีใ้ นการถายทํารายการวีดิทัศน

ภาพที่ 3.53 แสดงภาพหัวยึดแบบ Fluid Heads
ที่มา : http://www.warehouseexpress.com/
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3) Geared Heads เปนหัวสามขาที่ตองใชรวมกับกลองที่มีขนาดใหญ นิยมใชกับ
กลองถายภาพยนตร

ภาพที่ 3.54 แสดงภาพหัวยึดแบบ Geared Heads
ที่มา : http://www.warehouseexpress.com/
7.2 แวนกรองแสง (Filter) เปนอุปกรณที่ใชใสดานหนาของเลนสกลองวีดิทัศน มีหนาที่ใน
การปรับแสงสีของภาพ รวมถึงสรางผลพิเศษใหเกิดขึ้นบนภาพ ดังนี้
7.2.1 UV Filter เป นฟ ลเตอรที่ มีหนาที่ป องกันแสง ที่มีความยาวคลื่นในชวง Ultra
Violet (UV) ทั้ ง นี้ เพราะแสง UV ทํ า ให ภ าพออกสี โ ทนฟ า และทํ า ให ค วามเปรี ย บต า งของสี
(Contrast) ลดลง ความคมชัดของภาพหายไป นอกจากนั้นยังเปนการปองกันรอยขีดขวนที่อาจจะ
เกิดขึ้นในระหวางการใชงาน ซึ่งควรจะมีฟลเตอรชนิดนี้ติดไวที่หนากลองตลอดเวลา
1

ภาพที่ 3.55 แสดงภาพเปรียบเทียบการใชงาน UV Filter
ที่มา : http://fridalarssonfoto.blogg.se
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7.2.2 Polarizing Filter (PL Filter) เป นฟ ลเตอรท่ี ใชในการลดแสงสะทอน เชน เงา
สะทอนตามกระจกใส แสงสะทอนสีขาวที่อยูตามยอดคลื่นในทะเล ซึ่งตัวฟลเตอรโพลาไรซมักจะ
ติดอยูบนวงแหวนที่หมุนได เวลาใชใหหมุนวงแหวนไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่แสงสะทอนลดลง โดย
ฟ ล เตอร ตั วนี้ จ ะทํ า งานได ดี ถ า กล อ ง วั ตถุ และแหล ง กํ าเนิ ด แสงอยู ใ นแนวตั้ ง ฉากกั น ฟ ล เตอร
โพลาไรซ นอกจากลดแสงสะท อนแลวยัง เพิ่ ม ความเขม ของสีให ดูเขม ขึ้น อิ่ม ขึ้ น และทํ าให เรา
มองเห็นทะลุวัตถุใสไดดี

ภาพที่ 3.56 แสดงภาพเปรียบเทียบการใชงาน PL Filter
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2.3 Natural Density Filter (ND Filter) เป น ฟ ล เตอร ที่ ใ ช ล ดแสงในการถ ายภาพ
ขณะที่มีแสงจามาก เชน ตามชายหาดในเวลากลางวัน ซึ่งแสงจะสวางจนมองไมเห็นรายละเอียดของ
ฉากหลัง โดยฟลเตอร ND จะชวยลดแสง และทําใหมองเห็นรายละเอียดในจุดที่สวางไดดีขึ้น แตก็
ทําใหภาพมืดลงโดยรวม ดังนั้นอาจจะตองใชรวมกับไฟสองสวาง หรือขาตั้งกลอง เพื่อใหสามารถ
มองเห็นคนหรือวัตถุที่อยูใกลกลองไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3.57 แสดงภาพ ND Filter
ที่มา : http://fridalarssonfoto.blogg.se
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ภาพที่ 3.58 แสดงภาพผลของการใชงาน ND Filter
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2.4 ไฟสองสวาง (Light) เปนอุปกรณเสริมที่จําเปนตอการใชงานกลองวีดิทัศนมาก
เพราะจะให แสงสวางกับ ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อนไหว โดยปกติกลองวีดิทัศ นจะมี ที่สํ าหรับ การ
ติ ดตั้ งไฟส องสว างบริ เวณด านบนของตั วกล อง มี ลัก ษณะคลายกั บ ที่ เสี ย บไฟแฟลชของกลอ ง
ถายภาพ โดยจะใชไฟรวมกับ แบตเตอรีข่ องกลอง ซึ่งใชในการสองสวางใหวัตถุที่อยูหางจากกลอง
ไปไมเกิน 1.5 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากไฟดังกลาวมีขนาดเล็ก หากตองการระบบไฟที่มีขนาดใหญ และ
มีกําลังในการสองสวางสูง จําเปนตองใชระบบไฟสองสวางภายนอกตัวกลอง

ภาพที่ 3.59 แสดงภาพอุปกรณไฟสองสวางสําหรับงานวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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2.5 ไมโครโฟน (Microphone) กลองวีดิทัศนเกือบทุกประเภททางบริษัทผูผลิตจะ
ติดตั้งไมโครโฟนเขาเปนสวนหนึ่งของกลองเลย สวนใหญจะติดตั้งดานบนของตัวกลอง แตหาก
เป น กลองขนาดเล็ ก ก็ อาจจะติดตั้ งทางดานหน า เพื่อให ส ะดวกในการรับ เสี ยง ไมโครโฟนที่ ใช
รวมกับกลองวีดิทัศนเปนประเภท ไมโครโฟนแบบบูม ซึ่งมีความไวในการรับเสียงมาก และบางรุน
อาจจะมีฟงคชนั่ ในการรับเสียงที่สัมพันธกับชวงของการใชเทคนิคการซูม (Zoom)

ภาพที่ 3.60 แสดงภาพไมโครโฟนที่ติดตั้งบนกลองวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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บทสรุป

การใชกลองวีดิทัศน เปนงานที่ตองใชทักษะความสามารถของผูที่ทําหนาที่ชางภาพโดย
จะตองทํ าความเขาใจกับ หลัก การการทํ างานของกล องวีดิทั ศน กลไก คํ าสั่ งในการใช งานตางๆ
เพื่อใหสามารถใชงานที่ถูกตอง และเหมาะสมกับเหตุการณ ซึ่งจะทําใหไดภาพวีดิทัศนที่มีความ
สมบูรณ ตลอดจนสื่อความหมายไดตรงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมถึงการใชงานกลองใน
รูปแบบตาง ๆ รวมกับอุปกรณเสริม และการดูแลรักษากลองวีดิทัศนใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นสื่อบันทึกขอมูลภาพเคลื่อนไหวมีมากมายหลากหลายชนิด โดยจะตองใชให
เหมาะสมกับชนิดของกลองวีดิทัศน เขาใจหลักการทํางาน และการเก็บรักษาสื่อบันทึกขอมูลชนิด
ตาง ๆ อยางถูกตอง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหขอมูลที่สําคัญมีคุณภาพ ไมสูญหาย
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 3
คําสั่ง จงดูภาพขางลางแลวตอบคําถามในขอที่ 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 ควรกระทํากับหมายเลขใดเปนอันดับแรก
ก. หมายเลข 7
ข. หมายเลข 8
ค. หมายเลข 9
ง. หมายเลข 10
4. หมายเลข 2 ใชสําหรับทําอะไร
ก. บันทึกภาพระยะใกล
ข. บันทึกภาพนิ่ง
ค. บันทึกภาพระยะไกล
ง. บันทึกภาพที่หยุดนิ่ง
5. หมายเลข 9 คืออะไร
ก. กระจกสะทอนภาพ
ข. ไมโครโฟน
ค. ตัวรับสัญญาณควบคุมระยะไกล
ง. ตัวรับรังสีความรอนจากวัตถุ
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6. ภาพนี้กําลังทําอะไร

ก. ใสแบตเตอรี่
ข. ถอดแบตเตอรี่
ค. เอาเทปบันทึกภาพเขา
ง. เอาเทปบันทึกภาพออก
7. หากนักเรียนตองการนํามวนเทปออกจากตัวกลอง ตองใชปุมใด
ก. Record
ข. Eject
ค. Focus
ง. Reset
8. ถาจะตองการบันทึกภาพจะตองกดปุมสัญลักษณสีใด
ก. สีขาว
ข. สีดํา
ค. สีเขียว
ง. สีแดง
9. แบตเตอรี่ที่ใชกับกลองวีดิทัศนเปนแบบใด
ก. ชนิดเดียวกับถานไฟฉาย
ข. แบบลิเธียม
ค. แบบใชแลวทิ้ง
ง. แบบอัลคาลาย
10. หากกดที่สัญลักษณ T จะไดภาพลักษณะใด

ก. ไดภาพเคลื่อนที่ออกจากตัวกลอง
ค. ไดภาพเคลื่อนไปทางซาย

ข. ไดภาพเคลื่อนเขาหาตัวกลอง
ง. ไดภาพเคลื่อนไปทางขวา
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11. การติดตั้งลักษณะใดที่เปนอิสระมากที่สุด
ก. ติดตั้งโดยใชมือถือ หรือแบกกลองอยูบนไหล
ข. ติดตั้งบนขาแบบไมมีลอ
ค. ติดตั้งบนขาแบบมีลอ
ง. ติดตั้งบนเครน
12. ขอใด ไมใช หลักการติดตั้งกลองวีดิทัศน
ก. การใชมือถือ
ข. การตั้งบนสามขา
ค. การตั้งบนเครนขนาดใหญ
ง. การตั้งบนรถยนต
13. สัญลักษณใดใชสําหรับถายภาพบุคคลมีความโดดเดนขึน้ ฉากหลังจากเบลอ
ก.

ข.

ค.
ง.
14. สัญลักษณใดใชสําหรับรักษาสภาพของแสง และบรรยากาศยามเชา และยามเย็น
ก.

ข.

ค.
ง.
15. ขอใดกลาวเกี่ยวกับการดูแลรักษากลองวีดิทัศนไดอยางถูกตอง
ก. การถายภาพยอนแสง เปนการหันกลองเขาดวงอาทิตยโดยตรง
ข. เมื่อกลองตกน้ําควรปด และเปดกลองทันที เพื่อตรวจสอบวาใชงานไดหรือไม
ค. ถายภาพใหสะดวกควรจับทีช่ องมองภาพ
ง. ควรเก็บกลองวีดิทัศนไวตูที่มีอากาศไหลผาน
16. หากมีสัญลักษณ “DEW” หมายถึงขอใด
ก. เทปหมดมวนตองเปลี่ยนมวนใหมทันที
ข. กําลังอยูในชวงบันทึกภาพ
ค. อุณหภูมิภายในกลองมีการเปลี่ยนอยางฉับพลัน
ง. เสนเทปชํารุด หรือเสนเทปติดในกลองวีดิทัศน
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คําชี้แจง ใชภาพตอไปนี้ตอบคําถามขอที่ 17-19

ก.
ข.
ค.
ง.
17. ชองใสเทปกําลังถูกดันออก หมายถึงขอใด
18. นําเทปใสลงในชองเทป หมายถึงขอใด
19. ดันเบา ๆ ใหชองเทปปด หมายถึงขอใด
20. จากรูป เปนสื่อบันทึกเทปวีดิทัศนชนิดใด

ก. VHS
ค. Beta Cam

ข. mini DV
ง. Hi-8
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21. ขอใด ไมใช วิธีการดูแลรักษาสื่อบันทึกวีดิทัศนที่ถูกตอง
ก. ควรเก็บไวในที่ที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเทานั้น
ข. ควรเก็บใหไกลกับสนามแมเหล็ก เพราะจะมีอันตรายกับขอมูล
ค. ควรลบขอมูลทันที หลังจากเอาขอมูลออกเรียบรอยแลว
ง. ควรเก็บไวในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธต่ํากวา รอยละ 20
22. หากนักเรียนไดรับมอบหมายใหเขาไปบันทึกภาพวีดิทัศนการประชุมวันครูโลก ควรติดตั้ง
กลองแบบใดดีที่สุด
ก. การใชมือถือ
ข. การตั้งบนขาตัง้ สามขา
ค. การตั้งบนขาตั้งขาเดี่ยว
ง. การตั้งบนเครน
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
5. ค
9. ข
13. ค
17. ก
21. ง

2. ก
6. ค
10. ข
14. ข
18. ค
22. ข

3. ข
7. ข
11. ก
15. ง
19. ง
23. ค

4. ข
8. ง
12. ง
16. ค
20. ข
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน
กิจกรรมที่ 1
1. ผู ส อนจั ด ครุ ภัณ ฑ ก ล องวีดิทั ศ น ให ก ลุ ม ของผูเรีย นไดศึก ษาเรียนรูก ารใช งานกล อ ง
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 ...........................................................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดี ( 3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
1. ทีมงาน

2. หนาที่/ความ
รับผิดชอบ
3. ขั้นตอนการทํางาน

4. การนําเสนอ

5. เวลา
6. ความรวมมือ

มีหัวหนา เลขานุการ
ผูรวมงาน ผูนําเสนอ
ผลงาน
กําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบใหทุกคน

ปรับปรุง (1 คะแนน)

ขาดองคประกอบ 1 อยาง

ขาดองคประกอบ 2
อยาง

มีการปฏิบัตงิ านครบทุก
ขั้นตอนการทํางานอยาง
ชัดเจน
นําเสนอไดอยางนาสนใจ
เรียงตามลําดับขั้นตอน
พูดไดนาติดตาม และใช
สื่อไดอยางเหมาะสม

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
นอยกวา 2 คน
ขาด 1 ขัน้ ตอน และไม
ชัดเจน

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
มากกวา 2 คน
ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน
และไมชัดเจน

นําเสนอไดดี เสนอ
ตามลําดับ ขาดการพูด
ผูฟงใหติดตาม สื่อ
ประกอบการนําเสนอนอย

เสร็จกอนกําหนด งานมี
คุณภาพ
ทุกคนมีสวนรวม และให
ความรวมมืออยางเต็มที่

เสร็จตามกําหนด งานไม
มีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
นอยกวา 2 คน

ขั้นตอนการนําเสนอไม
นาสนใจ ไมชักชวน
ใหติดตามฟง สื่อไม
เหมาะสมตอการ
นําเสนอ
เสร็จไมทันตามกําหนด
และงานไมมีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
มากกวา 2 คน

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

น้ําหนัก
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หนวยการเรียนที่ 3
แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน
ชื่อกลุม ..........................................................................................................................................
ชื่อผูเรียน ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น ...........................
วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช.................
ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการ
น้ําหนัก
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
ปรับปรุง (1 คะแนน)
1. อาสา รับปฏิบัติงานใน 1. ไมกลาแสดงออก
1. การใหความ 1. มีการอาสา รับ
ปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
บางครั้ง
2.ปฏิเสธการอาสาทุกกรณี
รวมมือ

2. การทํางาน
อยางมีระบบ

3. วัสดุ-อุปกรณ
และสถานที่

2. มีความกลาแสดงความ
คิดเห็น
3. มีความกระตือรือรน
รวมกิจกรรม
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
อยางเต็มใจและจริงจัง
1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน
ถูกตอง
2. มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางแผนงาน

2.กลาแสดงความคิดเห็น 3. ไมปฏิบัตติ ามกฎกติกา
เมื่อถูกเรียก
ฝาฝนบอยครั้ง
3. เฉื่อยชาในบางครั้ง
4.ไมยอมใหความรวมมือ
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกาเมื่อ
ถูกบังคับ

1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานแตไมถูกตอง
ตามขั้นตอน
2. มีการลัดขั้นตอน
บางขั้นตอนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา
1. มีการระมัดระวังดูแล
1. มีการดูแลรักษาความ
รักษาตลอดระยะเวลา
สะอาด ตามคําบอกเทานัน้
ใชงาน
2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน
2. มีการดูแลรักษาทําความ การปฏิบัตงิ านบาง
สะอาดหลังการใชงาน
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ การปฏิบัติแตไมครบถวน
การปฏิบัตงิ านอยาง
4. มีการเก็บผลงานแตขาด
ครบถวน
การดูแล
4. มีการเก็บดูแลผลงาน

1. ไมมีการวางแผนการ
ดําเนินงาน
2. ทําตามเพื่อนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา

1. ไมระมัดระวังในการ
ใชงาน
2. ไมรักษาความสะอาด
อุปกรณ และสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
3. ไมมีการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ
4. ไมเก็บรักษาผลงาน
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เกณฑการใหคะแนน
พอใช (2 คะแนน)

ปรับปรุง (1 คะแนน)

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง
2. ไมตระหนักและเห็น
2. ตระหนักและเห็นคุณคา คุณคา ของวิชาเรียน แต
ของวิชาเรียน
ไมตอตาน

1. ตอตานในทุกกรณี
2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม
ใด ๆ
3. หนีเรียน

ประเด็นการ
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
4. คุณคาของวิชา 1. เรียนอยางมีความสุข
สนุกสนานในการเรียน
เรียน

น้ําหนัก

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

หนวยการเรียนที่ 4
การสื่อความหมายดวยภาพวีดิทัศน
สาระสําคัญ
การสื่ อ ความหมายของภาพวี ดิ ทั ศ น เกิ ด จากการนํ าเอาภาพนิ่ ง แต ล ะเฟรมที่ มี ลั ก ษณะ
ตอเนื่องกันมาตอกันในรูปของช็อท ฉาก และตอน ทําใหเกิดเรื่องราวตาง ๆ ขึ้น โดยมีการกําหนด
ขนาดของภาพพื้ น ฐาน 3 ระยะ คื อ ระยะไกล (Long Shot) ระยะปานกลาง (Medium Shot) และ
ระยะใกล (Close Up) ลั ก ษณะของภาพวั น ช็ อ ท (One Shot, 1 – SHOT) ทู ช็ อ ท (Two Shot,
2 – SHOT) ทรี ช็อท (Three Shot, 3 – SHOT) กรุฟ ช็อท (Group Shot, GS) และโอเวอร โซลเดอร
ช็อท (Over Shoulder Shot, OSS) รวมถึงการใชมุมกลองระดับสายตา มุมสูง และมุมต่ํา ตลอดจน
การเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะชวยใหภาพวีดิทัศนสามารถสื่อความหมายได
ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
เนื้อหา

1.
2.
3.
4.
5.

ความรูพ ื้นฐานการสือ่ ความหมายดวยภาพ
ขนาดของภาพ
ลักษณะของภาพ
มุมกลอง
การเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของคําศัพทและลักษณะภาพที่ใชถายภาพวีดิทัศนได
2. เลือกใชขนาดของภาพไดอยางเหมาะสม
3. เลือกใชมุมกลองในการถายทําไดถูกวิธี
4. สามารถเคลื่อนที่กลองไดถูกลักษณะ ถูกวิธี
5. เลือกวิธีการเคลื่อนที่กลองไดเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
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“ภาพหนึ่งภาพมีความหมายมากกวาคําพูดนับพันคํา” จากขอความนี้เปนสิ่งที่ยืนยันวาภาษา
ภาพนั้ นเป นภาษาที่ไมตองการคําอธิบายใด ๆ เพราะมีความหมายที่ สมบูรณ ในตัวมั นเอง ดังนั้ น
ภาษาภาพจึงเปนการสื่อความหมายดวยภาพ ซึ่งอาจจะเปนภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวก็ได โดยใน
ที่นี้เราจะกลาวเฉพาะภาพเคลื่อนไหวที่ถายทอดโดยสื่อประเภทภาพยนตร หรือสื่อโทรทัศนหรือ
สื่อคอมพิวเตอรเทานั้น การนําเสนอความหมายโดยถายทอดผานภาพเคลื่อนไหวนั้น เปนสิ่งที่ทํา
ได งา ย ไม ซั บ ซ อ น เพี ย งแต ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต จะต อ งมี ค วามรู พื้ น ฐานด า น
ศิลปกรรม และมีความเขาใจดานการถายทําภาพเคลื่อนไหว เพื่อใหการถายทอดความหมายทั้งใน
ลักษณะรูปธรรม และนามธรรมไปสูกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ความรูพื้นฐานการสื่อความหมายดวยภาพ
ภาพเคลื่อนไหวทุกภาพที่ปรากฏบนจอของเครื่องรับโทรทัศนนั้น เกิดจากภาพนิ่งหลาย ๆ
ภาพที่มีลักษณะใกลเคียงกันรอยเรียงอยางตอเนื่องผานสายตาของมนุษย ซึ่งจะอยูที่อัตราความเร็วที่
25 ภาพนิ่ง ตอ 1 วินาที สําหรับสาเหตุที่มนุษยมองเห็นภาพนิ่งมีลักษณะเคลื่อนไหวได เนื่องจาก
ปรากฏการณการจําภาพติดตา (Persistence of Vision) โดยธรรมชาติของสายตามนุษยในการมอง
ภาพใดภาพหนึ่ ง แล ว หากภาพนั้ น หายไป สายตามนุ ษ ย จะยั ง คงรัก ษาภาพไว ที่ เรติ น าเป น ชว ง
ระยะเวลาสั้ น ๆ ประมาณ 1/15 วิ น าที (J-P Mascarella,AssassinDrake.com, สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 17
พฤศจิ ก ายน 2554, จาก http://assassindrake.com) เมื่ อนําภาพนิ่ งที่ มีลัก ษณะใกลเคีย งกัน มาเรีย ง
ตอเนื่อง และเคลื่อนที่ดวยความเร็วที่สูง จะทําใหเรามองภาพนิ่งตาง ๆ เปนภาพเคลื่อนไหวทันที

ภาพที่ 4.1 แสดงภาพหลักการการเกิดภาพเคลื่อนไหว
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
1

1

เฟรม (Frame) คือ หน วยการนับของภาพ ดังนั้นภาพนิ่ง 1 ภาพ นั่นหมายถึงภาพ 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
ภาพตอเนื่องที่เกิดจากการเริ่ม (Start) บันทึก หรือกดปุม Rec จนถึงหยุด (Stop) การบันทึก โดยการ
กดปุม Rec อี กครั้ง ภาพที่ไดจากการบันทึ กนี้คื อ หนึ่งช็อท ในแต ละช็อทที่บั นทึ กไว มัก จะไม มี
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ความหมายในตั ว เองที่ ส ามารถจะสื่ อ ความได ทั น ที ความหมายของช็ อ ทจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ต อ งมี
ความสัมพันธกับช็อทที่มากอน และช็อททีจ่ ะตามมาดวย ขอแนะนําในการบันทึกภาพแตละ 1 ช็อท
นั้ น ไม ไ ด กํ า หนดเวลาแน น อนขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสมของเนื้ อ หา ขนาดของภาพ และ
กลุมเปาหมายเปนสําคัญ โดยทั่วไปแลวจะยึด แนวกลาง ๆ เพื่อปฏิบัติ ดังนี้
1.1.1 ไมแชภาพนานเกินไปจนดูนาเบื่อ และ ไมควรเปลี่ยนภาพเร็วจนผูดูตามไมทัน
ช็อทที่ยาวที่สุด ไมควรเกิน 15 วินาที
1.1.2 เมื่อเปลี่ยนช็อท รายละเอียดของเหตุการณตองดูตอเนื่อง ช็อทที่มีรายละเอียด
มาก ๆ ควรใหเวลาผูดูไดเห็นรายละเอียดประมาณ 10 วินาที
1.1.3 ควรบันทึกภาพเผื่อสําหรับการตัดตอ เพื่อปองกันเหตุการณในภาพขาดตอน
1.2 ฉาก (SCENES) การนํ าช็ อทหลาย ๆ ช็อท ที่ ถายทํ าในสถานที่ เดี ยวกั นหรือส วนที่ มี
เนื้ อ หาต อ เนื่ อ งมารวมกั น ภาพที่ เห็ น ในฉากหนึ่ ง ๆ จะประกอบไปด ว ยสถานที่ เวลา และ
สถานการณ

ช็อทที่ 1

ช็อทที่ 2
ภาพที่ 4.2 แสดงภาพ 3 ช็อท ใน 1 ฉาก
ที่มา : ภาพยนตร เรื่อง ศึกซุปเปอรฮีโรพันธุมหากาฬ (Watchmen)

ช็อทที่ 3

ในการถายทํารายการวีดิทัศน ชางภาพจะตองพึงระวังในเรื่องขอจํากัดของเวลา ขนาดภาพ
และสีแสงที่ไมสัมพันธกัน ซึ่งอาจจะทําใหไดภาพในแตละฉากไมสัมพันธ และตอเนื่องกัน ดังนั้น
ชางภาพตองใชเทคนิคการถายทํา และเทคนิคตาง ๆ เชื่อมช็อท เพื่อรักษาความตอเนื่องของเนื้อหา
ใหดําเนินไปอยางเรียบ ไรรองรอยของการตัดและตอ การรวบรัดเนื้อหาจากบทจะทําใหเปนฉากที่
สมบูรณในที่สุด
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ตัวอยาง หนึ่งฉากในบทละครเรื่อง “บางรักซอย 9”
สถานที่
- 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

ช็อทที่ 1

ช็อทที่ 2
ช็อทที่ 3
ภาพที่ 4.3 แสดงฉาก 1 ฉากในเรื่องบางรักซอย 9
ที่มา : ละครเรื่อง “บางรักซอย 9” จากสถานีวิทยุโทรทัศน Modernine TV
1.3 ตอน (SEQUENCES) เปนการนําหลาย ๆฉากที่เปนแนวเดียวกันมารวมใหเปนเรื่องราว
ที่สามารถสรุปไดในขั้นสุดทาย ถาเปรียบกับการเขียนหนังสือ หนึ่งตอนในรายการโทรทัศน ก็คือ
หนึ่งบทของหนังสือ และเมื่อนําตอนแตละตอนมารวมกันก็จะเปนหนังสือหนึ่งเลม
หนึ่งตอน จะไมจํากัดจํานวนฉาก ขึ้นอยูกับเนื้อหาและเวลาในการนําเสนอเปนสําคัญ ใน
หนึ่งเนื้อหาที่ถูกกําหนดวาควรเปน 1 ตอน เมื่อมีระยะเวลาเขามาเปนตัวบังคับ ผูผลิตจะตองหาทาง
ที่จะบีบ ตัด หรือ ขยาย เนื้อหาสวนอื่นใดก็ได เพื่อใหพอดีกับเวลาดวย
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ฉากที่ 1 หองรับแขก

ฉากที่ 2 หองครัว

ฉากที่ 3 ประตูหนาบาน

ภาพที่ 4.4 แสดงตอน 1 ตอน ซึ่งประกอบดวย 3 ฉาก
ที่มา : ละครเรื่อง “บางรักซอย 9” จากสถานีวิทยุโทรทัศน Modernine TV
2. ขนาดของภาพ
ขนาดของภาพ (Picture size) การนําช็อทหลาย ๆ ช็อท มาเรียงตอกันเปนเรื่องราว ก็จะทํา
ใหมีขนาดและลักษณะของภาพที่แตกตางกัน จะทําใหเกิดการสื่อความหมายที่แตกตางกัน การที่ใช
ภาพที่ มี ความหลากหลายของขนาด และลัก ษณะ จะเป นการช วยป องกันไมให ผูดูเกิดความเบื่ อ
หนาย ซ้ําซาก จําเจ ซึ่งประกอบดวย
2.1 Long Shot (LS) อานวา ลอง ช็อท เปนภาพระยะไกล มองเห็นสิ่งตางๆ ไดกวาง เชน
ภาพวิวทิวทัศน ถนนหนทาง โดยทั่วไปจะใชเปนภาพเปดฉาก ทั้งนี้เนื่องจากภาพในระยะไกลจะมี
มุมรับภาพกวาง ทําใหสามารถใชภาพเลาเรื่อง และใหรายละเอียดความสัมพันธตาง ๆ ในฉากได
ทั้งหมด ผูดูจะรูวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไร กลองถายจะอยูน่ิง ๆ เพื่อใหผูชมทํา
ความเขาใจกับเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นในฉากอยางชัดเจนกอนที่จะเปลี่ยนฉากไปเปนภาพในขนาด
หรือลักษณะอื่น ๆ ตอไป

ภาพที่ 4.5 แสดงภาพขนาด Long Shot (LS)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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2.2 Medium Shot (MS) อานวา มีเดียม ช็อท เปนภาพระยะปานกลาง เปนภาพที่ใชในการ
เชื่อมโยงภาพระยะไกล และระยะใกลเขาดวยกัน จุดประสงคเพื่อตัดฉากหลัง และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่ไมจําเปนออกไป ทําใหผูชมเขาใจ และทราบรายละเอียดตาง ๆ ในฉากนั้นมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.6 แสดงภาพขนาด Medium Shot (MS)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2.3 Close Up (CU) อานวา โคลส อัพ เปนภาพระยะใกล มีจุดประสงคเพื่อเนนสิ่งที่จะถาย
ใหผูชมเห็นรายละเอียดอยางชัดเจน เพื่อรับรู หรือเขาใจอารมณของผูแสดงอยางเดนชัด เชน สีหนา
แววตา เปนตน และเห็นรายละเอียดของรูปราง สัดสวน สีสันชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังใช
เพื่อตัดสิ่งที่ไมตองการออก และ ขยายใหเห็นรายละเอียดเฉพาะสวนใหมคี วามชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.7 แสดงภาพขนาด Close Up (CU)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ขนาดภาพที่กลาวไปเปนการนําเสนอภาพในลักษณะสถานการณ ทั่วไป แตหากเปนการ
ถายภาพบุคคล หรือเหตุการณที่มีบุคคลเขาไปมีสวนรวมดวย ก็จะมีขอบเขตของภาพที่มีรายละเอียด
มากยิ่งขึ้น ซึ่งการกําหนดขนาดของภาพนั้น จะใชการเปรียบเทียบกับขนาดสัดสวนมาตรฐานของ
บุคคล ไดดังนี้

ภาพที่ 4.8 แสดงขนาดตาง ๆ ของภาพโดยใชบุคคลเปนเกณฑ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของลักษณะภาพในขนาดตาง ๆ
ลักษณะภาพ
ชื่อเรียก
คําอธิบายภาพ
เอ็กซทรีม โคลส อัพ เปนภาพระยะใกลที่สุด
(Extreme Close Up : เพือ่ เนนรายละเอียด
ECU)
สวนหนึ่งสวนใด
โดยเฉพาะ
บิ๊ก โคลส อัพ
เปนภาพถายเฉพาะ
(Big Close Up : BCU) ใบหนา

โคลส อัพ
(Close Up : CU)

เปนภาพระยะใกล ถา
เปนภาพบุคคลจะ
กําหนดจากศีรษะถึง
ไหล

มีเดียม โคลส อัพ
(Medium Close Up :
MCU)

เปนภาพ
ใกลปานกลาง ตัดสวน
ตั้งแตกระเปาเสื้อขึ้น
ไปจนถึงศีรษะ
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) แสดงรายละเอียดของลักษณะภาพในขนาดตาง ๆ
ลักษณะภาพ
ชื่อเรียก
คําอธิบายภาพ
มีเดียม ช็อท
เปนภาพปกติทั่วไป คือ
(Medium Shot : MS) ตัดสวนตั้งแตเอวถึง
ศีรษะ

มีเดียม ลอง ช็อท
เปนภาพระยะไกลปาน
(Medium Long Shot : กลาง ที่กําหนดใหเห็น
MLS)
ภาพของบุคคลตั้งแต
ศีรษะถึงเทา แตฉาก
หลังและฉากดานขาง
จะถูกบีบใหแคบลงจน
ไมเห็น บางครั้งเรียกวา
Full Shot
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) แสดงรายละเอียดของลักษณะภาพในขนาดตาง ๆ
ลักษณะภาพ
ชื่อเรียก
ลอง ช็อท
(Long Shot : LS)

คําอธิบายภาพ
ภาพระยะไกลที่
กําหนดใหเห็นภาพ
บุคคลเต็มตัวตั้งแตเทา
ถึงศีรษะ และเห็นฉาก
ดานขาง และดานหลัง
มากยิ่งขึ้น

เอ็กซทรีม ลอง ช็อท เปนขนาดภาพทีเ่ ห็น
(Extreme Long Shot : ภาพบุคคลทุกสัดสวน
ELS)
ตั้งแตเทาถึงศีรษะ
และยังมองเห็นฉากที่
อยูดานขาง และฉาก
หลังทั้งหมด

ที่มา : ภาพทั้งหมดจาก ศรากร บุญปถัมภ
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3. ลักษณะของภาพ
ลักษณะของภาพเปนภาพที่เจตนาจะใหเกิดขึ้นตามบท โดยการกําหนดจํานวนวัตถุ หรือ
บุคคลที่แสดงตองระบุชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดของลักษณะภาพในรูปแบบตาง ๆ
ลักษณะภาพ
คําอธิบาย
วัน ช็อท (One Shot, 1 - SHOT) หมายถึง
การบันทึกภาพบุคคล เพียงบุคคลเดียว

ทู ช็อท (Two Shot, 2 - SHOT) หมายถึง
การบันทึกภาพบุคคลสองคน ในภาพ
เดียวกัน

ทรี ช็อท (Three Shot, 3–SHOT) หมายถึง
การบันทึกภาพบุคคลสามคน ในภาพ
เดียวกัน
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) แสดงรายละเอียดของลักษณะภาพในรูปแบบตาง
ลักษณะภาพ

คําอธิบาย
กรุป ช็อท (Group Shot, GS) หมายถึงการ
บันทึกภาพบุคคลทั้งกลุมไมจํากัดจํานวน
คน ชางภาพตองพยายามหาขนาดภาพ มุม
ภาพ ที่ เก็ บ บุ ค คลทั้ ง กลุ ม ให อ ยู ใ นภาพ
เดียวกันใหหมด

โอเวอร โซลเดอร ช็อท (Over Shoulder
Shot, OSS) หมายถึง การบันทึกภาพขาม
ไหลบุคคลที่อยูดานหนา(บุคคลเปนฉาก
หนา) ผานไปยังวัตถุหลักภาพลักษณะจะ
ใหความรูสึกเสมือนผูดูไดรวมกิจกรรมใน
ขณะนั้นดวย

ที่มา : ภาพทั้งหมดที่นํามาใชเปนสวนหนึ่งของในภาพยนตร เรื่อง ศึกซุปเปอรฮีโรพันธุมหากาฬ
(Watchmen)
4. มุมกลอง
มุมกลอง คือ การตั้งกลองบันทึกภาพวัตถุ โดยใหระดับและตําแหนงตางกัน เชน ระดับสูง
กวาสายตา ระดับสายตา และระดับต่ํากวาสายตา การวางมุมกลองที่ถูกตอง เหมาะสม นอกจากจะ
ชวยเนนวัตถุใหเดนขึ้นแลว ยังเสริมภาพใหดูมีบรรยากาศ มีความสมจริง ดึงดูดอารมณผูดูใหมีความ
สนใจกับภาพที่นําเสนอนั้นอยางตอเนื่องดวย
4.1 มุมระดับสายตา (Eye Level Shot) มุมภาพที่ไดจากการตั้งกลองวีดิทัศน ในระดับการ
มองตามปกติ ข องบุ ค คลทั่ วไป โดยมีเกณฑ ก ารวัดอยูที่ ระดับ อกสําหรับ ภาพบุ คคล หรื อระดั บ
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เดียวกั บ ผูแสดง ใชถ ายการสนทนาระหวางบุ คคลที่ มีฐานะเท าเที ยมกั น สื่ อความหมายถึงความ
เรียบงาย คุนเคย และเปนกันเอง

ภาพที่ 4.9 แสดงภาพถายในมุมระดับสายตา
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
4.2 มุมต่ํา (Low Angle หรือ Ant Eye View) เปนมุมภาพที่ไดจากการตั้งกลองในตําแหนง
ต่ํากวาวัตถุ แลวเงยหน ากลองไปยังวัตถุ นั้น ผลของภาพจะทํ าให ผูดูมีค วามรูสึก เสมือนวัตถุ นั้น
แข็งแรง มีพลังที่ยิ่งใหญ มีความสงางาม มักใชกับภาพโบราณสถาน ตึกสูง ๆ หรือใชแทนสายตา
และความรูสึกของผูที่มีฐานะต่ํากวา

ภาพที่ 4.10 แสดงภาพถายในระดับมุมต่ํา
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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4.3 มุมสูง (High Angle หรือ Bird Eye View) เปนมุมภาพที่ไดจากการตั้งกลองบันทึกภาพ
เหนือวัตถุ ในมุมที่เกินกวาระดับสายตาคนแลวกดกลองใหกมไปยังวัตถุนั้น ผลของภาพที่ไดจาก
การบันทึกภาพมุมสูง จะใหภาพที่ใหความรูสึกที่สื่อไดหลายความหมายขึ้นอยูกับเหตุการณในเรื่อง
ที่กําลังเสนออยูนั้นเปนสําคัญ เชน ความไมมั่นใจ วาเหว ความต่าํ ตอย เปนตน

ภาพที่ 4.11 แสดงภาพถายระดับมุมสูง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
4.4 มุมคนดู หรือมุมของผูชม (Objective View) เปนมุมมองที่ผูชมเปนผูสังเกตการณ ไมได
มีสวนรวมในเหตุการณนั้น ในการบันทึกภาพมุมมองนี้ผูแสดงจะตองพูดคุยกันเอง โดยไมหันมาดู
กลอง สวนใหญจะใชในรายการละคร หรือภาพยนตร

ภาพที่ 4.12 แสดภาพมุมคนดู หรือมุมของผูชม
ที่มา : ภาพยนตร เรื่อง ศึกซุปเปอรฮีโรพันธุมหากาฬ (Watchmen)
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4.5 มุมแทนความรูสึกของผูชม (Subjective View) เปนมุมมองจากการที่ชางภาพถือ หรือ
หิ้วกลองวีดิทัศนดวยมือ โดยใชแทนสายตาของผูแสดงกําลังทํากิจกรรมนั้น ๆ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการใหผูชมเขามาเปรียบเสมือนหนึ่งมีสวนรวมในเหตุการณนั้น ๆ ดวย ภาพอาจจะพรามัว สั่น
เปนบางครั้ง ไมเนนความคมชัดของภาพ

ภาพที่ 4.13 แสดงภาพแทนความรูสึกของผูชม
ที่มา : ภาพยนตรโฆษณาขนม ยี่หอ เลย (สงครามโตะจีน:GTH)
4.6 มุ ม ผ า นไหล (Over Shoulder Shot) เป น มุ ม มองถ า ยภาพในแนวเฉี ย งผ า นไหล ข อง
ผูสนทนา ใหเห็นเฉพาะใบหนาของผูที่กําลังพูด หรือผูที่กําลังนั่งฟงอยูก็ได วิธีการนี้เปนการเปลี่ยน
มุมมองของผูชม

ภาพที่ 4.14 แสดงภาพผานไหล
ที่มา : ภาพยนตร เรื่อง ศึกซุปเปอรฮีโรพันธุมหากาฬ (Watchmen)
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4.7 มุ ม ผสมระหว างมุ ม ผู ช ม และมุ ม แทนความรูสึ ก ของผู ช ม (Point of View) มุ ม มอง
ลัก ษณะนี้ เป นมุ ม ที่ ผู ดําเนิ น รายการจะพู ดคุ ย กับ ผูช ม และคุ ย กับ วิท ยากร หรือผู ที่ กํ าลังสนทนา
บางครั้งอาจจะสลับกันไป-มา สวนใหญใชในรายการสนทนา และรายการสาธิต ซึ่งจะเปนการให
ผูชมเกิดความรูสึกวามีสวนรวมในการรายการนั้นดวย

ภาพที่ 4.15 แสดงภาพมุมผสมระหวางมุมผูชม และมุมแทนความรูสึกของผูชม
ที่มา : รายการกบนอกกะลา จากสถานีวิทยุโทรทัศน Modernine TV
5. การเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน
ความเคลื่อนไหวในลักษณะที่เปนการแสดง โดยมีบุคคลเปนผูแสดงลีลา ทาทางตามบท
กําหนด โดยมี ชางภาพใชกลองแทนสายตามนุษ ยเฝามองเหตุการณ ที่เกิดขึ้น บันทึกและนําภาพ
เรื่องราวนั้นมาถายทอดใหผูที่ไมอยูในเหตุการณไดรับรู การเฝาดูของกลองคงจะตองพยายามจับ
ภาพทุกมุมมองของการเคลื่อนไหวของผูแสดง เพราะถาใช กลองจับนิ่งอยูเพียงตําแหนงเดียวแลว
จะทํ า ให ภ าพนิ่ ง ไม ไ ด ส าระสํ าคั ญ และ ขาดอารมณ ค วามสมบู รณ ข องภาพและเนื้ อหาในการ
ถายทอดไป ดังนั้นการใชกลองเปนตัวแทนสายตาของผูดูสามารถเคลื่อนที่ เพื่อจัดองคประกอบ
ของภาพ ปรับขนาดภาพ ในสวนที่ตองการเนน และใชเสียง สื่อความหมายในสิ่งที่ตองการจะบอก
กับผูดูทุกแงมุม ซึ่งการเคลื่อนที่กลองสามารถทําได หลายรูปแบบ ดังนี้
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ภาพที่ 4.16 แสดงภาพการเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศนในลักษณะตาง ๆ
ที่มา : Zettl, Herleart. 2007 : P 71
5.1 การแพน (PAN) เป น การเคลื่อนกลองในลัก ษณะการสายหนากลองใหเคลื่อนที่ใ น
แนวนอนหรือแนวราบ โดยไม เปลี่ยนตําแหนงของกลองวีดิทัศ น ซึ่ งอาจจะเริ่ม จากซ ายไปขวา
(Pan Right) หรือจากขวาไปซาย (Pan Lift) ก็ไดซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําเสนอเพื่อการ
สื่อความหมาย และเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง หรือสัมพันธของสิ่งที่ถายสองสิ่งที่อยูหางกัน
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ภาพที่ 4.17 แสดงภาพลักษณะการ PAN ของกลองวีดิทัศน
ที่มา : Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P27

ภาพที่ 4.18 แสดงภาพที่ไดจากการใชเทคนิคการ PAN
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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การแพนกลองวีดิทัศน มีวัตถุประสงค เพื่อติดตามวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ หรือเพื่อสํารวจ โดย
การเคลื่อนหนากลองไปอยางชา ๆ เพื่อเนนรายละเอียดของแตละสิ่งที่กลองถายภาพผาน เชน การดู
แถวการสวนสนามของทหารโดยทั่วไป ไมเจาะจงวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมีหลักการ
ของการเคลื่อนกลองวีดิทัศน ดังนี้
5.1.1 ตองนุมนวล ภาพจะตองไมสั่นหรือกระตุก ในระหวางการแพน
5.1.2 ความเร็ว ตองเหมาะสมกับความเร็วของวัตถุที่ตองการแพน เชน นักกีฬากําลัง
วิ่ง หรือ เสือที่กําลังยางสามขุมเพื่อตะปบเหยื่อ และการแพนจะตองไมทําใหผูดูรูสึกวาชาอืดอาด
หรือ เร็วจนผูดูตามไมทัน
5.1.3 ไม ต กขอบ ต อ งจั ด วั ต ถุ ใ ห อ ยูใ นกรอบและขอบเขตของภาพที่ ถู ก ต อ ง ซึ่ ง
จะตองกําหนดจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุด เพื่อปองกันไมใหสวนใดสวนหนึ่งของวัตถุขาดหายไปจาก
จอภาพ
5.1.4 ควบคุมระยะการแพน ให ผูดูเห็นและติดตามวัตถุนั้นทั น โดยกอนการแพน
กลองใหเริ่มบันทึกภาพนิ่งกอนประมาณ 1 วินาที จากนั้นจึงเริ่มการแพนไป จนถึงจุดหมาย และ
หยุดนิ่งประมาณ 1 วินาที แลวจึงหยุดบันทึกภาพ เพื่อเปลี่ยนเปนภาพอื่นตอไป หรือพูดงาย ๆ คือ
ถายภาพใหนิ่งกอนการเคลื่อนกลอง 1 วินาที ในตนและทายช็อท นั่นเอง
5.1.5 ไมใชวิธีการแพนสวนทางกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ เชน วัตถุมีการเคลื่อนที่จาก
ซายไปขวา ควรจะแพนจากซายไปขวาดวยเชนเดียวกัน
5.2 การซู ม (ZOOM) เป นการปรับ เปลี่ยนความยาวโฟกัส ของเลนส ในขณะบั นทึ กภาพ
โดยไมเปลี่ยนตําแหนงที่ตั้งของกลอง ซึ่งผลของการปรับเลนสทําใหขนาดและมุมภาพเปลี่ยนแปลง
ไปอยางตอเนื่อง 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
เข า เพื่ อให ข อบเขตของภาพกว างขึ้ น วัต ถุในภาพจะเล็ก ลง ภาพที่ ไ ด จะเป น ภาพที่ ค อ ย ๆ ไกล
ออกไป เชน จากขนาดภาพ CU > MS > LS
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ภาพที่ 4.19 แสดงภาพลักษณะการ ZOOM ของกลองวีดิทัศน
ที่มา : Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P26

ขนาดภาพ LS

ขนาดภาพ MS
ภาพที่ 4.20 แสดงภาพที่ไดจากการใชเทคนิค ZOOM
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ขนาดภาพ CU

5.3 การทิ ล ท (TILT) เป น การเคลื่ อนที่ ก ล องในแนวตั้ ง โดยที่ก ลองยังคงรัก ษา
ระดับ ตําแหนงความสู ง-ต่ําคงที่ และไมเปลี่ ยนตํ าแหน งที่ ตั้งของกลอง เปลี่ ยนแปลงเฉพาะหน า
เลนสของกลอง หรือมุมของการบันทึกภาพในองศาที่สูง และต่ําจากเดิม หากเปนการเงยกลองใหสูง
กวาเดิมจากดานลางขึ้นดานบน เรียกวา ทิลท อัพ (Tilt Up) และหากกดหนากลองใหต่ํากวาเดิม จาก
ดานบนลงดานลาง เรียกวา ทิลท ดาวน (Tilt Down)

ภาพที่ 4.21 แสดงภาพลักษณะการ TILT ของกลองวีดิทัศน
ที่มา : Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P27
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ภาพที่ 4.22 แสดงภาพที่ไดจากการใชเทคนิค TILT
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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5.4 การดอลลี่ (DOLLY) เปนการเคลื่อนที่กลองวีดิทัศนในรูปแบบการเคลื่อนที่เขาหาสิ่งที่
ถาย หรือการถอยกลองใหหางจากสิ่ งที่ถาย ซึ่งจะมีผลทํ าใหขนาดของภาพเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง สวนใหญใชในการแทนสายตา หรือกิริยาการเคลื่อนที่ของผูแสดงที่เขาหา หรือถอย
หางจากเหตุการณนั้น ๆ การดอลลี่แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
5.4.1 การดอลลี่ อิน (Dolly In, D/I) คือ การเคลื่อนที่กลองพรอมขาตั้งกลองเขาหา
วัตถุภาพที่ไดจะเปนภาพที่เห็นวัตถุระยะไกล และคอยเขาใกลวัตถุนั้น เชน จากภาพ LS > MS > CU
5.4.2 การดอลลี่ เอาท (Dolly Out, D/O) คือการเคลื่อนที่กลองใหถอยหาง จากวัตถุ
ไปตามลําดับ เชน จากภาพ CU > MS > LS

ภาพที่ 4.23 แสดงภาพลักษณะการ DOLLY ของกลองวีดิทัศน
ที่มา : Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P29
ผลจากการเคลื่อนกลองลักษณะดอลลี่ จะทําใหเกิดการเนนและการลดความสําคัญของวัตถุ
ในภาพ เชน การดอลลี่เขาไปที่ใบหนาของตัวแสดงใชสําหรับเนนความรูสึกบางอยางของตัวละคร
ในช วงขณะหนึ่ ง เชน ในฉากหนึ่ งที่ พ ระเอกแอบรักหลงใหลนางเอกในห องเรีย น กลองคอย ๆ
ดอลลี่ อิน เขาหาพระเอกเปนภาพขนาดใกลที่กําลังแอบมองนางเอกอยูอยางเงียบ ๆ เปนตน ในทาง
ตรงกันขาม การดอลลี่ เอาท ออกจากวัตถุ นอกจากหมายถึงลดความสําคัญของวัตถุแลว ยังหมายถึง
การจากไปหรือการทิ้งใหอยูขางหลังอยางโดดเดี่ยวไดอีกดวย
การเปลี่ยนแปลงขนาดภาพดวยวิธีการดอลลี่ ภาพที่ถายจะรักษาสภาพความเปนจริงของ
การมองเห็ นดวยสายตามนุ ษยไวได ทุก ๆ ขนาดของภาพ ตามระยะทางและเวลาที่ ตําแหน งของ
กลองเปลี่ยนแปลง สวนใหญจะใชขาตั้งกลองที่ติดลอ หรือฐานเลื่อนบนรางเลื่อนคลายรางรถไฟ
เปนตัวเลื่อน เพื่อเคลื่อนกลองใหเขาหา หรือถอยหางจากวัตถุอยางนุมนวล และสวยงาม
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ภาพที่ 4.24 แสดงภาพอุปกรณที่ใชในการ DOLLY
ที่มา : http://www.dannyboyservices.com/dollys.html
การเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพในระหวางการถายภาพ นอกจากจะใชวิธกี ารดอลลี่ แลว ยัง
มี อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงขนาดของภาพได เช น เดี ย วกั น นั่ น คื อ การซู ม เป น การ
เปลี่ยนแปลงทางยาวโฟกัสของเลนส (ซึ่งไดกลาวรายละเอียดไปแลวในเบื้องตน) แตการใชวิธีการ
ซูม จะทําใหการมองเห็นมิติ และระยะชัดของภาพ ผิดเพี้ยนและคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง
ดังนั้นในการเลือกใชวิธีการซูม หรือการดอลลี่ ผูถายภาพจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม และความ
เปนจริงในดานการสื่อความหมายดวย
ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะภาพระหวางการใชเทคนิค การซูม และการดอลลี่
ซูม (Zoom)
ดอลลี่ (Dolly)
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) แสดงการเปรียบเทียบลักษณะภาพระหวางการใชเทคนิค การซูม และการดอลลี่
ซูม (Zoom)
ดอลลี่ (Dolly)

ที่มา : ภาพทั้งหมดจาก ศรากร บุญปถัมภ
5.5 การทรัค (TRUCK) เปนการเคลื่อนที่กลองวีดิทัศนไปทางดานขางในลักษณะที่ขนาน
ไปกับวัตถุ พรอมขาตั้งกลองที่มีลอหรือรางเลื่อนซึ่งเปนอุปกรณนํากลองเคลื่อนที่ สวนใหญใชเปน
ภาพแทนสายตาตามวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ การทรัคจะใหผลของภาพที่ตางไปจากการแพน (PAN)
เพราะการเคลื่อนที่กลองตามวัตถุไปนั้น ทําใหภาพมีการเปลี่ยนแปลงมิติและความลึกอยางตอเนื่อง
ภาพจะใหความรูสึกกับผูดูเสมือนตนเองไดนั่งรถและมองออกไปนอกหนาตาง ขณะที่รถแลนไป
ภาพตาง ๆ รอบขางที่ผานสายตา จะมีหลายขนาดภาพ ไมจําเจ
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ภาพที่ 4.25 แสดงภาพลักษณะการ TRUCK ของกลองวีดิทัศน
ที่มา : Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P28

ภาพที่ 4.26 แสดงภาพที่ไดจากการใชเทคนิค TRUCK
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
แนวทางการเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน โดยใชเทคนิคการทรัคที่ถูกตองปฏิบัติไดดังนี้
5.5.1 การทรัคกลองใหมีความเร็วเทากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ วิธีนี้นิยมใชกนั เรามัก
เห็นและคุนเคยในหนังสวนใหญที่ใชติดตามผูแสดงหลักประมาณ 2-3 คน ดวยความเร็วเทากัน โดย
รักษาระยะหางระหวางกลองและวัตถุเทากัน สวนตําแหนงกลองสามารถวางไวดานหนา ดานหลัง
หรือคูขนานเยื้องดานหนาหรือดานหลังก็ได โดยใชขนาดภาพเต็มตัวปานกลาง หรือภาพใกลตาม
ความเหมาะสม เชน ในฉากที่ ใชกันบ อย ๆ คื อฉากสนทนากันในรถ ในเรือ บนหลังมา หรือใน
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ยานพาหนะอื่ น ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในฉากแอ็ ค ชั่ น ซึ่ ง จะได ผ ลมากเมื่ อ ติ ด ตั้ ง กล อ งไว ที่
กระโปรงรถหรือดานขางประตูรถใหเคลื่อนพรอมกับวัตถุที่วิ่งเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว
5.5.2 การทรั ค กล องให เร็ว หรื อช ากว าการเคลื่ อนที่ ข องวัต ถุ ลั ก ษณะนี้ ค ล ายกั บ
ประการแรก แตมีขอแตกตางอยูที่กลองมีความเร็วไมเทากับวัตถุ โดยวัตถุเคลื่อนที่เร็วกวากลอง
หรือวัตถุถูกปลอยทิ้งไวดานหลังขณะที่กลองเคลื่อนที่เลยไป วิธีนี้จะชวยใหชางภาพสามารถปลอย
ใหวัตถุเขาออกเฟรมไดในขณะที่กลองกําลังเคลื่อนที่อยู เชน ในฉากวิ่งแขง เราสามารถแทรกกลอง
ใหเร็วกวานักวิ่ง แลวผานเลยขึ้นหนาไปโดยที่ไมตัด ถาหากใชในฉากตอสูก็จะใหความรูสึกตื่นเตน
มากกวาการเคลื่อนที่ธรรมดา เพราะภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในช็อทเดียวกัน
5.6 การอีลีเว็ท (ELEVATE) และ ดีเพรส (DEPRESS) เปนการเคลื่อนที่ของกลองทั้งตัวใน
แนวดิ่ง (ยกขึ้น- Elevate / ลดลง- Depress) ใชเปนภาพแทนสายตาของผูที่กําลังลุกขึ้น หรือนั่งลง ใน
การเคลื่อนกลองลักษณะนี้ จะตองตั้งกลองไวบนขาที่เปนระบบไฮโดรลิก หรือเครนที่สามารถปรับ
ขึ้นและลงได ทั้งนี้เพื่อใหไดภาพที่นิ่มนวล สวยงาม และไมสั่นไหว แตหากตองการใหผูชมเกิด
ความตื่นเตน อาจจะใชวิธีการยกขึ้น-ลง ดวยมือก็ได
ตารางที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการใชเทคนิคการ ELEVATE และ DEPRESS
ELEVATE
DEPRESS

ภาพที่ 4.27 แสดงภาพลักษณะการ ELEVATE และ DEPRESS ของกลองวีดิทัศน
ที่มา : Inman, Rogre. and Smith, Greg. 2006 : P28
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ภาพที่ 4.28 แสดงภาพจากการใชเทคนิค ELEVATE และ DEPRESS
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
5.7 การอารค (ARC) เปนการเคลื่อนที่กลองไปพรอมกับขาตั้งกลอง โดยเคลื่อนที่เปนแนว
โคงครึ่งวงกลม หรือวงกลม หากเคลื่อนไปดานซาย เรียกวา อารค เล็ฟท (Arc Left ) และเคลื่อนไป
ดานขวา เรียกวา อารค ไรท (Arc Right) โดยมีผูแสดง หรือวัตถุอยูตรงกลาง การอารคทําให ภาพ
วัตถุมีมุมมองคลายเปนการสํารวจตรวจตราสิ่งที่ตองการกอนนําเขาสูเปาหมาย
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ภาพที่ 4.29 แสดงภาพลักษณะการ ARC ของกลองวีดิทัศน
และภาพที่ไดจากการใชเทคนิคการ ARC
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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บทสรุป

ภาษาภาพวีดิทัศน เกิดจากเทคนิคการใชกลองวีดิทัศนในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค
ในการสื่อสาร หรือสื่อความหมายกับกลุมเปาหมาย เพื่อตองการสรางอารมณ และความรูสึกเชิง
จิตวิท ยาที่ เปนนามธรรมตาง ๆ ดังนั้ นในการถ ายทอดความต อเนื่ องของเนื้อหาสาระ หรือสราง
สถานการณ ให มีลัก ษณะเสมือนหนึ่งผูช มเปนสวนหนึ่งของเหตุการณนั้น จําเป นจะตองมีความ
เขาใจในรายละเอียดของการใชภาษาภาพในการสื่อความหมาย เพื่อใหการถายทอดเนื้อหาสาระจาก
ผูถายภาพวีดิทัศนไปยังผูชมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 4
คําสั่ง จงเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ภาพเคลื่อนไหวเกิดจากภาพนิ่งที่มีลักษณะตอเนื่องจํานวนกี่ภาพตอ 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. การบันทึกภาพที่ตอเนื่องตั้งแตเริ่มเดินกลอง (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 ที่มคี วามหมายตอกัน 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. หากตองการถายภาพคนงานกําลังเดินไปตามถนน ควรใชระยะภาพแบบใด
ก. LS
ข. CU
ค. MS
ง. MLS
10. หากตองการถายภาพรายการวีดิทัศนรปู แบบการสนทนา ควรใชระยะภาพแบบใด
ก. LS
ข. CU
ค. MS
ง. MLS
11. หากนักเรียนไดรับมอบหมายจากครูสอนวิทยาศาสตร ใหถายภาพการทดลองการดูดซึมอาหาร
ของพืช ควรใชระยะภาพแบบใดมากทีส่ ุด
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. การถายภาพมุมสูงจะใหความรูสึกอยางไร
ก. นากลัว
ข. ตื่นเตน
ค. มีอํานาจ
ง. ตอยต่ํา
16. ภาพที่ใหความรูสึกวาขาดอํานาจ ตองใชมุมกลองลักษณะใด
ก. มุมสูง
ข. มุมต่ํา
ค. มุมเอียง
ง. มุมระดับสายตา
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17. การถายภาพในขอใดเปนการถายภาพมุมต่ํา

ก.

ข.

ง.
ค.
18. การถายภาพมุมปกติ ภาพที่ไดจะอยูในระดับใด
ก. ระดับสายตา
ข. ต่ํากวาระดับสายตา
ค. สูงกวาระดับสายตา
ง. ระดับใดของชางภาพก็ได
19. ขอใดอธิบายเกี่ยวกับการ PAN กลองไดดีที่สุด
ก. การกม หรือเงยกลองในแนวตั้ง โดยที่ขาตั้งกลองอยูกับที่
ข. การสายกลองในแนวนอน ซาย หรือ ขวา โดยที่ขาตั้งกลองอยูกับที่
ค. การยกทั้งตัวกลองขึ้น ลงในแนวตั้ง โดยที่ขาตั้งกลองอยูกับไมอยูกับที่
ง. การเคลื่อนกลองในแนวนอนซาย หรือ ขวา โดยที่ขาตั้งกลองไมอยูกับที่
20. วัตถุประสงคของการ PAN คือขอใด
ก. เพื่อใหเห็นองคประกอบโดยรวมของฉาก
ข. เพื่อตองการใหเห็นวัตถุอยางชัดเจน
ค. เพื่อตองการเนนใหวัตถุมีความนาสนใจมากขึ้น
ง. เพื่อตองการใหเห็นความสัมพันธของภาพจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง
21. การเคลื่อนไหวกลอง โดยวิธีการกม เงยกลองในแนวดิ่ง ขาตั้งกลองอยูที่เดิม 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 มายังชัน้ ลาง ควรใช
เทคนิคการเคลื่อนที่กลองลักษณะใด
ก. PAN LEFT
ข. TILT DOWN
ค. ZOOM OUT
ง. DOLLY OUT
25. ภาพที่ใชแทนสายตาของผูแสดงในการนั่งลงบนเกาอี้ ควรใชเทคนิคการเคลื่อนที่กลองลักษณะ
ใด
ก. ELEVATE
ข. TILT DOWN
ค. DEPRESS
ง. TILT UP
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เฉลยคําตอบ
แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 4

1. ค
5. ข
9. ก
13. ง
17. ก
21. ข
25. ค

2. ง
6. ข
10. ค
14. ค
18. ก
22. ง

3. ก
7. ก
11. ข
15. ง
19. ข
23. ก

4. ก
8. ข
12. ก
16. ข
20. ง
24. ข
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน
กิจกรรมที่ 1
1. มอบหมายใหผูเรียนแตละกลุมรวมประชุมระดมสมอง ในหัวขอตอไปนี้
1.1 ความหมายของระยะภาพตาง ๆ เชน Long Shot, Medium Shot, Close Up
1.2 รางภาพกิจกรรมที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจําวันจํานวน 1 ฉาก ตามระยะภาพที่
ไดในหัวขอที่ 1.1
1.3 ลักษณะของภาพ และวิธีการติดตั้งกลองเพื่อบันทึกภาพในมุมตาง ๆ
2. นักเรียนระดมสมอง โดยใหหัวหนากลุมเปนผูนําการอภิปราย
3. จัดทําขอมูลการนําเสนอ โดยการเรียบเรียงลําดับเหตุการณ
4. จับสลากเพื่อการนําเสนอ และนําเสนองานผานโปรเจคเตอร โดยบรรยายประกอบดวย
ตัวแทนกลุม และรวมกันทํางานในการนําเสนอ
5. บันทึก และประมวลความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน โดยพิมพเปนเอกสารในรูปแบบของ
รายงาน
กิจกรรมที่ 2
1. ครู ผู ส อนจั ด ครุ ภั ณ ฑ ก ล องวี ดิ ทั ศ น ใ ห นั ก เรี ย น แต ล ะกลุ ม เพื่ อ ฝ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการ
บันทึกภาพในระยะภาพตาง ๆ มุมภาพตาง ๆ และเทคนิคการเคลื่อนที่ของกลองในลักษณะตาง ๆ
2. ใหนักเรียนบันทึกภาพ และผลของการบันทึกภาพลงในตารางเพื่อการวิเคราะหลักษณะ
ภาพ
ที่

ลักษณะภาพ

สภาพวัตถุ/
แสง

ช็อท/ขนาด
ภาพ

ผลของภาพ

หมายเหตุ

เปรียบเทียบผลของภาพ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3. จัดทําขอมูลการนําเสนอ โดยการเรียบเรียงลําดับเหตุการณ
4. จับสลากเพื่อการนําเสนอ และนําเสนองานผานโปรเจคเตอร โดยบรรยายประกอบดวย
ตัวแทนกลุม และรวมกันทํางานในการนําเสนอ
5. บั น ทึ ก และประมวลความรูที่ ไ ด จ ากการปฏิ บั ติ ง าน โดยสรุ ป พิ ม พ เป น เอกสารใน
รูปแบบของรายงาน
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
ชื่อกลุม ..............................................................................................
ชื่อผูเรียน 1. ................................................................................
2. ................................................................................
3. ................................................................................
4. ................................................................................
5. ................................................................................
กลุม / ชั้น ...........................................................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดี ( 3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
1. ทีมงาน

2. หนาที่/ความ
รับผิดชอบ
3. ขั้นตอนการทํางาน

4. การนําเสนอ

5. เวลา
6. ความรวมมือ

มีหัวหนา เลขานุการ
ผูรวมงาน ผูนําเสนอ
ผลงาน
กําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบใหทุกคน

ปรับปรุง (1 คะแนน)

ขาดองคประกอบ 1 อยาง

ขาดองคประกอบ 2
อยาง

มีการปฏิบัตงิ านครบทุก
ขั้นตอนการทํางานอยาง
ชัดเจน
นําเสนอไดอยางนาสนใจ
เรียงตามลําดับขั้นตอน
พูดไดนาติดตาม และใช
สื่อไดอยางเหมาะสม

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
นอยกวา 2 คน
ขาด 1 ขัน้ ตอน และไม
ชัดเจน

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
มากกวา 2 คน
ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน
และไมชัดเจน

นําเสนอไดดี เสนอ
ตามลําดับ ขาดการพูด
ผูฟงใหติดตาม สื่อ
ประกอบการนําเสนอนอย

เสร็จกอนกําหนด งานมี
คุณภาพ
ทุกคนมีสวนรวม และให
ความรวมมืออยางเต็มที่

เสร็จตามกําหนด งานไม
มีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
นอยกวา 2 คน

ขั้นตอนการนําเสนอไม
นาสนใจ ไมชักชวน
ใหติดตามฟง สื่อไม
เหมาะสมตอการ
นําเสนอ
เสร็จไมทันตามกําหนด
และงานไมมีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
มากกวา 2 คน

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

น้ําหนัก
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หนวยการเรียนที่ 4
แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน
ชื่อกลุม ..........................................................................................................................................
ชื่อผูเรียน ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น ...........................
วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช.................
ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการ
น้ําหนัก
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
ปรับปรุง (1 คะแนน)
1. อาสา รับปฏิบัติงานใน 1. ไมกลาแสดงออก
1. การใหความ 1. มีการอาสา รับ
ปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
บางครั้ง
2.ปฏิเสธการอาสาทุกกรณี
รวมมือ

2. การทํางาน
อยางมีระบบ

3. วัสดุ-อุปกรณ
และสถานที่

2. มีความกลาแสดงความ
คิดเห็น
3. มีความกระตือรือรน
รวมกิจกรรม
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
อยางเต็มใจและจริงจัง
1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน
ถูกตอง
2. มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางแผนงาน

2.กลาแสดงความคิดเห็น 3. ไมปฏิบัตติ ามกฎกติกา
เมื่อถูกเรียก
ฝาฝนบอยครั้ง
3. เฉื่อยชาในบางครั้ง
4.ไมยอมใหความรวมมือ
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกาเมื่อ
ถูกบังคับ

1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานแตไมถูกตอง
ตามขั้นตอน
2. มีการลัดขั้นตอน
บางขั้นตอนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา
1. มีการระมัดระวังดูแล
1. มีการดูแลรักษาความ
รักษาตลอดระยะเวลา
สะอาด ตามคําบอกเทานัน้
ใชงาน
2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน
2. มีการดูแลรักษาทําความ การปฏิบัตงิ านบาง
สะอาดหลังการใชงาน
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ การปฏิบัติแตไมครบถวน
การปฏิบัตงิ านอยาง
4. มีการเก็บผลงานแตขาด
ครบถวน
การดูแล
4. มีการเก็บดูแลผลงาน
อยางดี

1. ไมมีการวางแผนการ
ดําเนินงาน
2. ทําตามเพื่อนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา

1. ไมระมัดระวังในการ
ใชงาน
2. ไมรักษาความสะอาด
อุปกรณ และสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
3. ไมมีการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ
4. ไมเก็บรักษาผลงาน
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เกณฑการใหคะแนน
พอใช (2 คะแนน)

ปรับปรุง (1 คะแนน)

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง
2. ไมตระหนักและเห็น
2. ตระหนักและเห็นคุณคา คุณคา ของวิชาเรียน แต
ของวิชาเรียน
ไมตอตาน

1. ตอตานในทุกกรณี
2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม
ใด ๆ
3. หนีเรียน

ประเด็นการ
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
4. คุณคาของวิชา 1. เรียนอยางมีความสุข
สนุกสนานในการเรียน
เรียน

น้ําหนัก

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

หนวยการเรียนที่ 5
เทคนิคการถายภาพวีดิทัศน
สาระสําคัญ
การถายภาพวีดิทัศน ชางถายภาพจะตองคํานึงถึงเรื่องการจัดองคประกอบในภาพ คือการ
จัดสิ่งประกอบตาง ๆ ที่อยูในภาพใหมีลักษณะที่เหมาะสม นาดูและแสดงออกถึงอารมณตาง ๆ ได
อย างกลมกลื น เช น การใช เส น (Line) สี (Color) รู ป รา ง (Shape) รู ป ทรง (Form) กรอบ (Frame)
ความสมดุ ล (Balance) ความมี เ อกภาพ (Unity) มี ทิ ศ ทาง (Direction) สั ด ส ว นที่ เหมาะสม
(Proportion) ช อ งไฟสวยงาม (Space) และมี จัง หวะลีล าการเคลื่ อนไหว (Rhythm) นอกจากนั้ น
ขอบเขตของภาพตองจัดวางใหเหมาะสมกับจอภาพ และสัมพันธกับความรูสึก และมุมมองของผูชม
ในขณะที่ช มวีดิทั ศน ชางภาพวีดิทัศนตองเขาใจ และมีทั กษะในการถายภาพวีดิทัศนในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน การถายวีดิทัศนบุคคล การถายวีดิทัศนเด็ก การถายวีดิทัศนสัตว การถายวีดิทัศนกีฬา
การถายวีดิทัศนภูมิประเทศ สถาปตยกรรม และการถายวีดิทัศนการสัมภาษณ
เนื้อหา

1. การจัดองคประกอบภาพวีดิทัศน
2. ระยะ และขอบเขตของภาพวีดิทัศน
3. เทคนิคการถายภาพวีดิทัศนในรูปแบบตาง ๆ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. สามารถจัดองคประกอบภาพวีดิทัศนไดอยางถูกตอง
2. กําหนดขอบเขตของภาพวีดิทัศนไดถูกตอง
3. นําองคประกอบศิลปมาประกอบการบันทึกภาพไดถูกหลักการ
4. เลือกใชวิธีการถายภาพวีดิทัศนใหเหมาะสมกับรูปแบบรายการ
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การถายภาพวีดิทัศนที่จะใหผลของภาพออกมาสวยงาม และสามารถสื่อความหมายไดตรง
กับ วัตถุประสงคของผูถายภาพ และเกิดความพึงพอใจแกผูชมไดนั้น คือ การจัดวางวัตถุตางๆ ที่
ปรากฏอยูในกรอบภาพจากชองมองภาพอยางมีศิลปะ และจะตองจัดอยางตั้งใจ ไมใชแคยกกลอง
วีดิทัศนขึ้นมาแลวทําการกดบันทึกการถายภาพทันที หากทําอยางนั้นโอกาสที่จะไดภาพที่สวยงาม
และสื่อความหมายไดดีขึ้นอยูกับความบังเอิญเทานั้น ดังนั้นควรยึดคติที่วา "ตองมองใหออก ดูใหดี
และกดใหเปน" เพื่ อให สามารถบันทึกภาพวีดิทั ศนไดอยางสวยงาม และสื่ อความหมายไดอยาง
ถูกตอง
1. การจัดองคประกอบภาพวีดิทัศน
ในการสรางภาพขึ้นมาแตละภาพที่ใหทั้งเรื่องราว ความรูสึก ความสวยงาม และมีคุณคา
นั้น ผูถายภาพจําเปนจะตองเขาใจหลักการพื้นฐานในการจัดองคประกอบภาพ (Composition) ทั้งนี้
เพื่อใหไดภาพที่ดี และสามารถดึงดูดความสนใจไดดี
การจัดองคประกอบภาพเปนกระบวนการนําเสนอภาพ หรือเรื่องราวไดนาสนใจ อยางมี
ศิลปะดึงดูสายตา มองดูสวยงาม และดูไมเบื่อ กระบวนการดังกลาวเปนสิ่งที่มนุษยสรางสรรคอยาง
ตั้งใจในการจัดวางสิ่งตาง ๆ ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงแนวคิด และจินตนาการ
โดยใชเสน (Line) สี (Color) รูปราง (Shape) รูปทรง (Form) กรอบ (Frame) ความสมดุล (Balance)
ความมี เอกภาพ (Unity) มี ทิ ศ ทาง (Direction) สั ดส วนที่ เหมาะสม (Proportion) ช องไฟสวยงาม
(Space) และมีจังหวะลีลาการเคลื่อนไหว (Rhythm) ใหผูดูสามารถติดตามเรื่องราว และการแสดง
แตละฉาก แตละตอนไดอยางตอเนื่อง และสามารถเขาถึงจุดสําคัญของเรื่องไดอยางถูกตอง

ภาพที่ 5.1 แสดงภาพการจัดองคประกอบความสมดุล
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ภาพที่ 5.2 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพการใชกรอบภาพ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
ภาพวีดิทั ศน ที่ ดีควรจะเปนการบันทึกภาพเหตุการณ หรือการแสดงออกของบุ ค คล ที่ มี
การเคลื่ อ นไหวควรแก ก ารสนใจ และในขณะเดี ย วกั น จะต อ งประกอบภาพอย า งพิ ถี พิ ถั น
โดยคํานึงถึงความสวยงามของภาพ และจัดวางสิ่งตาง ๆ ที่ถายและมุมกลองในตําแหนงที่เหมาะสม
เพราะการประกอบภาพที่ดีจะชวยเพิ่มความนาสนใจ และชวยทําใหการเลาเรือ่ งเปนไปอยางราบรื่น
นาติดตามยิ่งขึ้น ดังนั้นชางภาพวีดิทัศน ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการประกอบภาพจะตองพิจารณาถึง
ความสวยงามของภาพ ความหมายของเรื่องราว และการเคลื่อนไหวบนจอภาพวีดิทัศนไปพรอม ๆ
กันดวย

ภาพที่ 5.3 แสดงภาพการถายวีดิทัศนเหตุการณการประชุมสัมมนา
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ในทางปฏิบัติชางภาพวีดิทัศนไมสามารถทีจ่ ะวางแผนประกอบภาพทีละภาพ ทีละช็อท แต
จะตองออกแบบจัดองคประกอบภาพของช็อทนั้นในภาพรวม รวมทั้งตองศึกษาการแสดง รวมถึง
การเคลื่อนไหวของตัวแสดงในฉากทั้งหมด และจัดวางตําแหนงของสิ่งที่ประกอบฉาก เพื่อใหได
รูป ทรงสวยงามลงตัว แล วจึ งจัดตั วแสดง วัตถุ และฉาก จากนั้ นจึงแยกการแสดงในแตล ะฉาก
ออกเปนสวนๆ ตามที่บันทึกภาพในแตละช็อท แลวจึงจัดวางตําแหนงของกลอง และอาจจัดแตง
แสงสวางแตละช็อทตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง กอนที่จะบันทึกภาพช็อทนั้น

ภาพที่ 5.4 แสดงภาพการถายวีดิทัศนเปนช็อท ของการประชุมสัมมนา
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
ดังนั้ นการประกอบภาพมี ค วามสวยงามและสามารถสื่อความหมายได ดีที่ สุ ด ช างภาพ
วีดิ ทั ศ น ค วรศึ ก ษาบทภาพวี ดิทั ศ น ให เขา ใจทั้ ง ในเรื่องของฉาก และการแสดงทั้ง หมด รวมถึ ง
วิเคราะหเรื่องราวของภาพวีดิทัศนดวยวา ในแตละฉาก แตละตอนตองการใหคนดูเกิดความรูสึก
เชนใด เชน ภาพวีดิทัศนบางตอนอาจตองการใหคนดูเกิดความรูสึกเวทนาสงสาร บางตอนอาจ
ตองการให ค นดู รูสึ กถึ งความยิ่ งใหญ ตระการตา และบางตอนอาจตองการใหค นดูรูสึ ก ถึงความ
ตื่ น เต น เร า ใจ นอกจากนั้ น จะต อ งอาศั ย ความรู ค วามเข า ใจพื้ น ฐานทางศิ ล ปะเช น เดี ย วกั บ การ
ประกอบภาพสําหรับการถายภาพหรือภาพเขียน โดยเฉพาะในดานองคประกอบทางศิลปะ จึงจะ
ทําใหภาพวีดิทัศนนั้นสามารถบอกทั้งเนื้อหาและอารมณแกคนดูไดพรอมๆ กันอยางมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้นในการวางสวนประกอบตาง ๆ ของภาพใหเกิดสวยงาม และเหมาะสม จําเปนตอง
พิจารณามีลักษณะของการจัดองคประกอบภาพที่แตกตางกันหลายหลากรูปแบบ ดังนี้
1.1 การจัดองคประกอบภาพตามแนวทางศิลป
1.1.1 รูป ทรง (Form) เป นการจัดองคป ระกอบภาพที่ให ค วามรูสึก สงางาม มั่นคง
เหมาะสําหรับการถายภาพวีดิทัศนทางสถาปตยกรรม โดยเนนไดภาพที่ใหความมีรูปทรง ซึ่งเห็นทั้ง
ดานหนาและดานขาง และความลึก หรือที่เรียกวาใหเห็นความเปน 3 มิติ เชน ภาพอาคารบานเรือน
ตึก วัด ผลไม เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ดังนั้นการที่จะถายภาพเพื่อใหเห็นรูปทรงที่เดนชัดขึ้นควร
พิจารณามุมมอง และแสงในการถายภาพดวย

ภาพที่ 5.5 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพรูปทรงสถาปตยกรรม
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
การประกอบภาพในภาพวีดิทัศนจะตองพิจารณาทั้งรูปทรงจริง ที่มองเห็นเปนตัวตนจริงๆ
ซึ่งหมายถึงรูปทรงภายนอกของสิ่งตางๆ ที่เรามองเห็นดวยตา และรูปทรงจินตนาการ ซึ่งหมายถึง
รูป ทรงที่เกิดขึ้นในจินตนาการของผูดูดวย สวนรูป ทรงในจินตนาการก็คือรูป ทรงที่ เกิดจากเส น
จิ น ตนาการซึ่ ง นํ า สายตาของผู ดู เคลื่ อ นที่ จ ากจุ ด หนึ่ ง ไปยั ง อี ก จุ ด หนึ่ ง ทํ า ให เกิ ด รู ป ทรงใน
จิน ตนาการของผู ดูขึ้น รูป ทรงในจิ น ตนาการนี้ จึงมองเห็ น ไดย ากกว ารู ป ทรงที่เป น จริง แต จะ
กระทบความรูสึกของผูดูไมนอยกวารูปทรงจริงเลย
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ภาพที่ 5.6 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานรูปทรงประติมากรรม
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
รูปทรงจินตนาการ หรือรูปทรงที่ไมมีตัวตน เกิดจากการจัดวางสิ่งตางๆ ในภาพ เมื่อผูดู
ดูภาพบนจอ สายตาที่กวาดจากตัวแสดงดานหนึ่งไปยังตัวแสดงตัวอื่นๆ อาจจะกอใหเกิดรูปทรง
ตางๆ ขึ้น เชน ในฉากๆ หนึ่งมีตัวแสดงอยู 3 ตัว ตัวแสดงแตละตัวจะมีรูปทรงของตนเอง ซึ่งใน
การประกอบภาพนี้ มีตัวแสดงหอยหัวลงมา 2 คน และมีตัวแสดงอีก 1 คนนั่งอยูตรงกลาง เมื่อผูดู
กวาดสายตามองตัวแสดงทั้งสามตัวนี้ จะทําใหเกิดรูปทรงสามเหลี่ยมขึ้น รูปทรงสามเหลี่ยมนี้เองที่
เปนรูปทรงในจินตนาการ การจัดวางตัวแสดง สิ่งประกอบฉาก และการกําหนดการเคลื่อนไหว
จะต อ งให ภ าพมี ค วามกลมกลื น และเกิ ดเส น จิ น ตนาการที่ นํ าสายตาผู ดู ไ ปยัง จุ ด ต า ง ๆ ในภาพ
เพื่อใหเกิดรูปทรงที่ไดอารมณและเกิดความสุนทรียภาพแกภาพนั้น

ภาพที่ 5.7 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานรูปทรงจินตนาการ
ที่มา : ภาพยนตรเรื่อง HOTEL M GANGSTER LAST DRAW
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ตารางที่ 5.1 แสดงรูปทรงจินตนาการแบบสามเหลี่ยมหัวตั้ง

ตารางที่ 5.2 แสดงรูปทรงจินตนาการแบบวงกลม

ตารางที่ 5.3 แสดงรูปทรงจินตนาการแบบรัศมี

ที่มา : ภาพทั้งหมดจาก ศรากร บุญปถัมภ
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1.1.2 รูปราง (Shape) มีการจัดองคป ระกอบภาพตรงขามกับรูปทรง โดยจะเนนให
เห็นถึงรูปรางลักษณะ หรือโครงรางของวัตถุเท านั้นมิไดแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดภายในวัตถุ
และมิ ติค วามลึ ก ของภาพ มี ลั ก ษณะเป น ภาพ 2 มิ ติ คื อ ความกวางกับ ความยาวเท า นั้ น ไม เห็ น
รายละเอียดของภาพ หรือที่เรียกวาภาพเงาดํา เพราะเปนการถายภาพในลักษณะยอนแสง จึงทําให
ไดภาพที่ดูแปลกตา นาสนใจ ลึกลับ ใหอารมณและสรางจินตนาการ ขอควรระวังในการถายภาพ
ลักษณะนี้คือ วัตถุที่ถายตองมีความเรียบงาย เดนชัด และสื่อความหมายไดชัดเจน นอกจากนั้นฉาก
หลังตองไมมารบกวน ซึ่งจะทําใหภาพนั้นหมดความสวยงามไป

ภาพที่ 5.8 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานรูปราง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
1.1.3 น้ํ า หนั ก สี (Tone) วั ต ถุ ต า ง ๆ ในธรรมชาติ ต า งก็ มี น้ํ า หนั ก ของสี เป น ของ
ตัวมันเอง ซึ่งมีคาความสวาง และความเขมไมเหมือนกัน และภาพที่ถูกบันทึกนั้น สีสันวัตถุและสี
ของแสงจะถูกออกแบบใหมีความหลากหลาย ซึ่งแตละสีจะใหน้ําหนัก อารมณ และความรูสึกที่
แตกตางกัน นอกจากนั้นน้ําหนัก ของสีที่แตกตางกันจะชวยสรางใหเกิดความรูสึกใหเห็นความลึก
ของภาพเชน วัตถุที่อยูใกลจะมีน้ําหนักสีที่เขมกวาวัตถุที่อยูไกลออกไป เปนตน
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ภาพที่ 5.9 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานน้ําหนักสี
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
หากภาพที่ถายมีความสวาง สีขาวสดใส เรียกภาพนั้นวา ภาพไฮคีย (High Key) ซึ่งจะให
ความรูสึกของภาพที่ใหความรูสึกที่ออนหวาน นุมนวล และบริสุทธิ์

ภาพที่ 5.10 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ High Key
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
และภาพที่ดูโดดเดนบนความมืด และอยูในเงาดําเขม และมีแสงสวางเพียงเล็กนอย เรียก
ภาพนั้นวาภาพโลคีย (Low Key) ซึ่งจะใหความรูสึกที่ลึกลับ เขมแข็ง รุนแรง อึดอัด หนัก และเรา
อารมณ โดยภาพจะมีสีทึบเขมเปนสวนใหญ และบางครั้งจะใหความรูสึกดูนากลัวนอกเหนือจากสี
จะใหบรรยากาศและอารมณตอผูดูแลวน้ําหนักของสีจะชวยในการจัดความสมดุลของภาพไดอีก
ดวย
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ภาพที่ 5.11 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ Low Key
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
1.1.4 ลักษณะพื้นผิว (Texture) เปนสวนหนึ่งของการจัดภาพ เพื่อใหมีความสวยงาม
และเห็นรายละเอียดที่เปนจริงของวัตถุ ซึ่งลักษณะของพื้นผิวมีสวนอยางมากในการสรางอารมณ
และเราความสนใจที่แตกตางกัน เชน ผิวของแกว ผิวของพื้นทราย หรือริ้วรอยของใบหนาคนชรา
เปนตน

ภาพที่ 5.12 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานลักษณะพื้นผิว
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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1.1.5 รูปแบบ (Pattern) เปนการจัดองคประกอบภาพที่มีลักษณะซ้ํา ๆ กัน ของวัตถุ
ซึ่งแสดงในรูปของเสน รูปราง ลักษณะพื้นผิว ก็ได จะชวยใหภาพมีลักษณะที่แปลกตามากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 5.13 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานรูปแบบ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
1.1.6 เสน (Line) เปนการจัดองคประกอบภาพที่สําคัญประการหนึ่ง เพราะสามารถ
บอกลัก ษณะโครงสรางของภาพ และสามารถนําไปสูจุดสําคัญของภาพ หรือจุดสนใจของภาพ
นอกจากนั้นยังใชเสนสรางความรูสึก สรางปริศนาขอคําถามใหกับผูดูตามลักษณะของเสน เชน
เสนตรงแนวนอนใหความรูสึกสงบ ราบเรียบ เสนตรงแนวเฉียงใหความรูสึกรวดเร็ว เคลื่อนไหว มี
พลั ง รุ น แรง เส น ตรงแนวตั้ ง ให ค วามรู สึ ก ถึ ง ให ค วามรู สึ ก แข็ ง แรง สง า งาม ส ว นเส น โค ง ให
ความรูสึกถึงการเคลื่อนที่ที่ออนไหว ออนชอย ออนโยน ซึ่งจากความหมายของเสนตางๆ ชางภาพ
วีดิทัศน ส ามารถนํ าลั ก ษณะเส นดั งกลาวได จากโครงสรางของฉาก หรื อจากการจัดวางอุป กรณ
ประกอบฉากอื่น ๆ เชน เสนในแนวตั้งจากวงกบหนาตาง หรือเส นแนวนอนเฉียงจากราวบันได
มาเปนสวนหนึ่งของการจัดภาพ และนําสายตาได ลักษณะของเสนที่ใชในการจัดองคประกอบภาพ
ไดแก
1.1.6.1 เสนตรง ซึ่งเปนไดทั้งเสนแนวตั้ง แสดงถึงความมั่นคง แข็งแรง และ
เสนแนวนอนที่ใหความรูสึกสงบนิ่ง เชน เสนขอบฟา ผูถายภาพจะตองระวังวางเสนขอบฟาใหตรง
มิฉะนั้นภาพนั้นจะดูเอียง และเบี้ยว นอกจากนั้นไมควรวางไวระดับกลางภาพ เพราะจะทําใหเกิด
ความรู สึ ก ที่ แ บ งภาพนั้ น ออกเป น 2 ส วน ดั ง นั้ น การพิ จารณาวางเส น ขอบฟ า ให สู ง หรือต่ํ ากวา
กลางภาพ ควรแบงภาพออกเปน 3 สวน ผูถายตองพิจารณาวาตองการเนนรายละเอียดของภาพสวน
ใดมีมากกวากัน เชน หากพื้นดิน หรือพื้นน้ํามีรายละเอียดมากกวาทองฟา ควรจัดใหภาพสวนพื้นดิน
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หรือพื้ นน้ํามีพื้นที่มากกวา แตหากทองฟามีความสวยงาม ทั้งในดานของแสง และจัดวางตัวของ
กอนเมฆ ควรจัด ใหพื้นที่สวนของทองฟามีมากกวาเชนเดียวกัน

ภาพที่ 5.14 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานเสนโดยการใชเสนตรงแนวนอน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 5.15 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพดานเสนโดยการใชเสนตรงแนวตั้ง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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1.1.6.2 เสนโคง ใหความรูสึกที่ออนชอย นิ่มนวล และนําสายตา พบมากใน
ธรรมชาติ เชน พื้นถนน รั้ว บันได และแมน้ําลําธาร เปนตน

ภาพที่ 5.16 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ
ดานการใชเสนโคง (ครึ่งวงกลม)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 5.17 แสดงภาพการจัดองคประกอบ
โดยการใชเสนโคง (ตัว L)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 5.18 แสดงภาพการจัดองคประกอบโดยการใชเสนโคง (ตัว S)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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1.1.6.3 เสนทแยงมุม ใหความรูสึกถึงความเคลื่อนไหว รุนแรง นอกจากนั้นยัง
เปนการสรางใหเกิดความลึก หรือมิติของภาพไดเปนอยางดี

ภาพที่ 5.19 แสดงภาพการจัดองคประกอบโดยการใชเสนทแยงมุม
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
1.2 การจัดองคประกอบภาพโดยการสรางความสมดุลของภาพ (Balance)
ภาพวีดิทัศนคอนขางจะซับซอน เพราะมีความเคลื่อนไหวเขามาเกี่ยวของทั้งการเคลื่อนไหว
ของตัวแสดงหรือสิ่งที่อยูในภาพเอง และการเคลื่อนไหวของกลอง ดังนั้นจึงจําเปนตองคํานึงถึง
ความสมดุลของภาพดวย ทั้งนี้เพื่อใหภาพที่ออกมามีความสวยงาม และดึงดูดความสนใจ ภาพที่มี
ความสมดุลนั้น คือ ภาพที่ทางดานซายและดานขวามีน้ําหนักภาพเทากันโดยการใชรูปราง ขนาด
หรื อของวั ตถุ เป น ส วนที่ ช วยให เกิดความสมดุล ขึ้น ซึ่ งการเท ากั น ของน้ํ าหนั ก ภาพนี้ ขึ้น อยูกั บ
องค ป ระกอบหลายประการ โดยไมจําเปนวาสิ่งที่อยูในดานซายและดานขวาของภาพจะตองมี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการเสมอ ดวยเหตุนี้จึงทําใหเราสามารถแบงความสมดุลในการประกอบ
ภาพออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1.2.1 ความสมดุ ล ที่ เท ากั น (Formal or Symmetry balance) เป น ลั ก ษณะการจั ด
องคประกอบภาพที่ใหองคประกอบที่มีขนาด รูปทรง หรือน้ําหนักสีทั้งสองขางซายขวาเทากัน ผูดู
จะไมใหความสนใจแกดานใดดานหนึ่งของภาพเปนพิเศษ เพราะไมมีดานใดสะดุดตาหรือนาสนใจ
กวาอีกดานหนึ่ง ดวยเหตุนี้ภาพที่มีความสมดุลแบบเทากันจึงเปนภาพที่ดูเรียบๆ ไมใหอารมณ ที่
รุนแรง ไมมีพลังของความขัดแยงหรือความแตกตางใด ๆ เกิดขึ้น
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ภาพที่ 5.20 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพแบบความสมดุลเทากันทั้ง 2 ขาง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
เราควรใชการประกอบภาพแบบสมดุลแบบเทากัน เมื่อตองการใหภาพนั้นแสดงความรูสึก
ที่เงียบสงบ ความเสมอภาค เชน ภาพที่แสดงความเทาเทียมกันของสองฝาย ภาพในศาลที่แสดง
ความยุติธรรม ภาพภายในโบสถที่แสดงความสงบของจิตใจ ภาพทุงนากวางใหญที่แสดงความ
ร ม รื่ น สบายอารมณ แม แ ต ภ าพที่ ต อ งการแสดงความอ อ นแอ ความพ ายแพ ก็ ส ามารถใช ก าร
ประกอบภาพแบบนี้เพื่อสื่อความหมายดังกลาวได

ภาพที่ 5.21 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพแบบความสมดุลเทากันทั้ง 2 ขาง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ตามปกติทั่วไป การบันทึกภาพเพื่อให เกิดการประกอบภาพที่มีความสมดุลแบบเทากัน
มักจะตั้งกลองเขาหาวัตถุตรงๆ โดยกลองไมทํามุมกับวัตถุ เพราะการหันกลองเขาหาวัตถุตรง ๆ จะ
ทําใหวัตถุทั้งที่อยูทางซายและทางขวาอยูหางจากกลองเทา ๆ กัน และมีขนาดไมตางกัน
1.2.2 ความสมดุลที่ไมเทากัน (Informal or Asymmetry Balance) ภาพประเภทนี้จะ
มีลักษณะตรงกันขามกับภาพที่มีการประกอบภาพแบบสมดุลที่เทากันคือ แตละดานของภาพจะมี
น้ํ าหนั ก ภาพ หรือ ความน าสนใจไม เท ากั น แตเมื่อ มาประกอบเป น ภาพถ ายแล ว จะผู ช มจะเกิ ด
ความรูสึกถึงความสมดุลของภาพได การประกอบภาพแบบนี้จะทําใหภาพดูมีพลังการเคลื่อนที่และ
ดูมีชีวิตชีวา เพราะเกิดความรูสึกที่ขัดแยงเกิดขึ้น

ภาพที่ 5.22 แสดงภาพองคประกอบภาพแบบความสมดุลไมเทากัน (สี)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
การจัดองคประกอบภาพโดยยึดหลักความสมดุลที่ไมเทากันนี้ จะตองมีวัตถุ หรือจุดเดน
หลักของภาพอยูเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น และเพิ่มความนาสนใจเพื่อรักษาความสมดุล ควรใหมี
วัตถุที่ ส องวางไว อีก ด านหนึ่ งเพื่ อเป นการถวงน้ําหนั ก ของภาพ โดยวัตถุที่ นํามาถวงนี้ จะต องมี
น้ําหนักภาพใกลเคียงกับวัตถุหลัก จึงจะสรางความสมดุลขึ้นได แตสิ่งสําคัญของการประกอบภาพ
แบบนี้อยูที่วา วัตถุที่ใชถวงน้ําหนักนั้นจะตองมีความแตกตางกับวัตถุแรก เชน อาจจะแตกตางกัน
ในดานรูปราง ขนาด สี ความสวาง การเคลื่อนไหว หรือการอยูนิ่ง ทั้งนี้เพื่อไมใหภาพเกิดความ
สมดุลแบบเทากันขึ้น
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ภาพที่ 5.23 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพแบบความสมดุลไมเทากัน (ความสวาง)
ที่มา: http://www.shutterphoto.com

ภาพที่ 5.24 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพแบบความสมดุลไมเทากัน (ขนาด)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
1.3 การจัดองคประกอบภาพโดยการสรางจุดแหงความสนใจ (Point of interest)
ภาพวีดิทัศนในแตละช็อท ควรมีจุดเดนซึ่งเปนจุดแหงความสนใจ โดยไมควรมีมากกวา 1
แหง แตถาจําเปนจะตองมีมากกวา 1 แหงก็ควรใหมีความสัมพันธเกี่ยวของ และสงเสริมซึ่งกันและ
กัน เพื่อใหภาพมีความเปนเอกภาพ (Unity) มีความหมายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยสวนใหญจะ

189

ไมนิยมวางจุดสนใจไวกลางภาพ เพราะจะทําใหภาพดูสงบนิ่ง และไมนาสนใจ ซึ่งสวนใหญจะ
นิยมใชกฎ 3 สวน (Rule of Third) เปนการแบงขนาดของภาพเปนสามสวนเทา ๆ กันทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน ลากเสน (ดวยสายตา) ใหตัดกัน จะเกิดจุด 4 จุด ซึ่งทั้ง 4 จุดนี้ จะเปนตําแหนงของการวาง
จุดแหงความสนใจ (เสนตัดกันคือจุดสนใจของภาพ) เมื่อกําหนดจุดไดแลว จึงพิจารณาวัตถุหลักอยู
ในตําแหนงนั้นๆ

ภาพที่ 5.25 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพโดยใชจุดแหงความสนใจ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 5.26 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ โดยใชสีเปนจุดแหงความสนใจ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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1.4 การจัดองคประกอบภาพโดยการกําหนดฉากหนา และฉากหลังของภาพ (Foreground
and Background)
ในการถายวีดิทัศนโดยเฉพาะภาพทิวทัศน ควรจัดใหมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนฉากหนา เพื่อให
ภาพดูมีความลึก การสรางภาพใหมีมิติ ซึ่งอาจใชวัตถุรองประกอบอื่น ๆ เชน ตนไม กรอบหนาตาง
เป น ฉากหน า หรื อ อาจใช เส น นํ า สายตาไปยั ง วั ต ถุ ห ลั ก เพื่ อ ให ภ าพนั้ น ๆ ดู มี ค วามลึ ก ก็ ไ ด
นอกจากนั้นยังชวยสรางใหเกิดมิติของภาพ และระยะใกลไกลของวัตถุในฉากไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สําหรับฉากหลัง ควรเลือกใหมีลักษณะเรียบงาย ไมรกรุงรัง เชน ทองฟา กําแพง เปนตน ซึ่งจะชวย
ใหวัตถุในภาพมีความโดดเดนขึ้น

ภาพที่ 5.27 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ (ฉากหนา)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 5.28 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ (ฉากหลัง)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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1.5 การจัดองคประกอบภาพ โดยใชกรอบ (Frame)
การใชกรอบเพื่อจัดองคประกอบของภาพนั้น จะชวยจํากัดขอบเขตการมองของผูดู ซึ่งจะ
ทําใหภาพมีการเดนชัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งดึงความสนใจของผูดูใหอยูกับภาพ เชน การถายผานกิ่งไม
กรอบประตู หนาตาง เปนตน

ภาพที่ 5.29 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ โดยใชกรอบของอาคาร
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 5.30 แสดงภาพการจัดองคประกอบภาพ โดยการใชกรอบบานประตู
ที่มา: ศรากร บุญปถัมภ
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2. ระยะ และขอบเขตของภาพวีดิทัศน
สวนประกอบที่สําคัญสําหรับการถายภาพวีดิทัศนประการหนึ่งการใชระยะ ขอบเขตหรือ
กรอบของภาพ ซึ่งจะตองจัดให ตําแหนงที่ตั้งของวัตถุอยูในที่ที่เหมาะสมภายในกรอบภาพ ทั้งนี้
เนื่ องจากอั ตราส วนของจอโทรทั ศนโดยทั่วไปจะถูกกําหนดไวเปน 4 : 3 (Aspect Ratio) ซึ่ งเป น
อัตราสวนที่ตั้งไวใหสัมพันธกับสายตามนุษย ที่มีมุมสายตามองไดประมาณ 48 องศาในดานกวาง
และ 60 องศาในดานยาว และเพื่อผลของภาพที่บั นทึ กดูใกลเคียงกับจอโทรทัศน และมุมสายตา
มนุษย ชองมองภาพของกลองถายวีดิทัศนทุกประเภทจึงกําหนดขนาดไวในอัตราสวนเดียวกัน เปน
การเอื้อใหชางภาพกําหนดขนาดและลักษณะของภาพไดโดยไมมีการผิดเพี้ยนเกิดขึ้น ในปจจุบันได
มี ก ารพั ฒ นาจอโทรทั ศ น เป น แบบ HDTV (High Definition Television) โดยมี อั ต ราส ว น 16 : 9
(Aspect Ratio) ทําใหภาพโทรทัศนมีความละเอียด และคมชัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีรูปลักษณ
หนาจอเหมือนกับจอของภาพยนตร เพื่อใหตอบสนองความรูสึกของผูชมเสมือนหนึ่งไดดูจากจอ
ภาพยนตร

ภาพที่ 5.31 แสดงภาพบนจอภาพโทรทัศนปกติ อัตราสวน 4:3
ที่มา: http://www.avmaster.com/

ภาพที่ 5.32 แสดงภาพบนจอภาพโทรทัศน Wide Screen อัตราสวน 16:9
ที่มา: http://www.avmaster.com/
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ภาพที่ 5.33 แสดงภาพผิดสวนบนจอภาพโทรทัศน Wide Screen โดยการยืดใหเต็มจอ
ที่มา: http://www.avmaster.com/

ภาพที่ 5.34 แสดงภาพบนจอภาพโทรทัศน Wide Screen ที่ตองตัดสวนบน และสวนลาง
ที่มา: http://www.avmaster.com/
อย างไรก็ ต ามการบั น ทึ ก ภาพด วยกล อ งวี ดิ ทั ศ น ต อ งคํ านึ ง ถึ ง อั ต ราส วนของเครื่อ งรั บ
โทรทั ศ น ด ว ยวิ ธี จั ด ให วั ต ถุ ที่ เคลื่ อ นไหวอยู ใ นกรอบภาพที่ ต อ งการเป น เรื่ อ งที่ ต อ งทํ า อย า ง
ระมัดระวัง เพราะเทปวีดิทัศนที่บันทึกไปแลวนั้น อาจจะไดภาพที่ไมสมบูรณ หรือผิดสวน บางสวน
จะขาดหาย และบางสวนที่เราไมตองการเขามาอยูในภาพ เชน ภาพที่ถายโดยการใชอัตราสวนของ
ภาพ 4:3 แตฉายบนจอภาพอัตราสวน 16:9 ตองการใหสัดสวนของภาพถูกตอง ก็จะเหลือขอบดําทั้ง
ซาย และขวา (ภาพที่ 5.32) หากเราตองการใหภาพเต็มจอจําเปนจะตองยืดภาพ ก็จะทําใหไดภาพที่
ผิดสั ดสวน (ภาพที่ 5.33) ถาตองการให ถูกสัดสวน และเต็มจอบนจอภาพ 4:3 จะตองตัดสวนบน
และส ว นล า งออกไป (ภาพที่ 5.34) ดั ง นั้ น ช า งภาพควรจะใช ทั ก ษะและความรู ใ นหลั ก ของ
องคประกอบศิลปมาพิจารณาจัดขอบเขตของภาพใหอยูในกรอบ ตั้งแตเริ่มบันทึกภาพ ดังนี้
2.1 จัดเนื้อที่กรอบใหสัมพันธกับภาพ ภาพใบหนาคนและสิ่งที่มีชีวิตอื่น ๆ ดวงตาเปนจุดที่
สําคัญ ควรจัดภาพใหดวงตาอยูในแนวกรอบภาพ
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ภาพที่ 5.35 แสดงภาพการจัดพื้นที่ของกรอบภาพใหเหมาะสมกับภาพ
ที่มา : ละครเรื่อง “ผูกองเจาเสนห” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.
2.2 ภาพในแนวดิ่ง (Vertical Framing) ภาพบุคคลในระยะใกลไมควรใหศีรษะแตะขอบบน
ของกรอบ เพราะจะทําใหภาพดูอึดอัด ควรเวนพื้นที่ในสวนบน (Headroom) ไวเปนชองวางเล็กนอย
และขณะเดี ยวกั นตําแหน งอื่ น ๆ ของใบหน า ก็ ไมค วรแตะขอบล างของกรอบดวย สํ าหรับ ภาพ
บุคคลที่ถายในระยะที่ใกลมาก เพื่อเนนรายละเอียดอื่น ๆ การจัดขอบเขตของภาพ ก็สามารถจัดได
ตามสวนที่เนนนั้น อยางไรก็ตามหากภาพที่ถายในระยะใกลมากขนาดที่เรียกวาลนกรอบ อาจจะ
ตองใชกรอบภาพตัดสวนหนาผาก และสวนคางออก ซึ่งจะตองรักษาความสัมพันธระหวางขนาด
ของภาพ และกรอบภาพใหเหมาะสมดวย

ภาพที่ 5.36 แสดงการจัดภาพสัมพันธกับกรอบภาพในแนวดิ่ง
ที่มา : ละครเรื่อง “ผูกองเจาเสนห” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.
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2.3 ภาพในแนวระนาบ (Horizontal Framing) ในการประกอบภาพโดยคํานึงตามแนวนอน
หรื อแนวระนาบ การจัดขอบเขตของภาพ ควรกําหนดให เนื้ อที่ สวนที่ วัตถุจะเคลื่อนที่ไ ป หรื อ
สายตาบุคคลที่ทอดไปนั้น ใหเพิ่มมากกวาปกติ (Walking Room) เพื่อใหผูดูรูสึกวา วัตถุที่เคลื่อนที่
หรือสายตาที่ทอดไปขางหนานั้นไมชนกรอบหรือจนมุมภาพคนที่มองหรือเดินไปทางดานขวา

ภาพที่ 5.37 แสดงภาพการจัดภาพสัมพันธกับกรอบภาพในแนวระนาบ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2.4 ภาพที่มีแนวดิ่งและแนวระนาบอยูในภาพเดียวกัน จะไมนิยมใหเสนที่ตัดกันทั้งสอง
แนวอยู ก ลางภาพ ควรพิ จารณาว าต อ งการเน น ส วนใดของภาพ แลวกําหนดให ส วนนั้น มี พื้ น ที่
มากกวาอีกสวนหนึ่ง

ภาพที่ 5.38 แสดงภาพการจัดภาพสัมพันธกับกรอบภาพในแนวดิ่งและแนวระนาบ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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2.5 กําหนดจุดตัดกรอบ (Frame Cutting Points) หมายถึง การกําหนดตําแหนงและสัดสวน
ที่เหมาะสมของวัตถุที่ชางภาพจะจัดลงในชองมองภาพ การแบงสวนวัตถุเพื่อจัดเขากรอบยังไมมี
กฎเกณฑใดตายตัว แตมีขอสังเกต คือ เมื่อจัดแลวขนาดภาพและจุดตัด ตองมองดูแลวไดสัดสวน ไม
มีสวนสําคัญของวัตถุนั้นหายไปจนภาพดูขาดความสมบูรณ ที่สําคัญในการถายวีดิทัศนที่เปนภาพ
บุ ค คลจะต อ งระวั ง ปรากฏการณ Cut-Off Lines หมายถึ ง ภาพที่ ไ ปปรากฏบนจอโทรทั ศ น แลดู
เหมือนกับวาอวัยวะบางสวนถูกตัดออกไป เชน คอขาด มือขาด ขาขาด หรือเทาขาด เปนตน สาเหตุ
เกิดจากชางภาพไมไดสังเกตทั่วทั้งบริเวณภาพที่เกิดขึ้น ทําใหจับภาพสวนรางกายไมถูกตอง เชน
หากตองการถายภาพในระยะใกลเพื่อใหเห็นใบหนาของผูแสดง โดยไมใหเห็นในสวนของไหล
ทํ าให ภาพที่ ป รากฏบนจอภาพเป นภาพที่ มี ลัก ษณะคอถูก ตั ดขาดไป ดังนั้ นควรจะตองให ความ
ระมัดระวังในการถายภาพเปนอยางมาก

ภาพที่ 5.39 แสดงจุดตัดของกรอบภาพโดยใชบุคคลเปนเกณฑในการถายภาพวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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2.6 กําหนดในดานความลึกของภาพ (Perspective) ดวยเหตุที่ภาพที่เราเห็นดวยตาในโลกที่
เป นจริงมี 3 มิติ คือ ความสู ง ความกวางและความลึก แตภาพที่เห็นในภาพวีดิทัศ นที่มีเพียง
2 มิติ คือความสูงและความกวางเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากจอโทรทัศนมีลักษณะแบนเรียบไมมีความลึก
ดังนั้นในการประกอบภาพเพื่อใหไดอารมณและความสวยงามจึงจําเปนที่ชางภาพวีดิทัศนจะตอง
พิจารณาเพื่อเพิ่มความลึกใหแกภาพวีดิทัศน และการเพิ่มความลึกใหแกภาพวีดิทัศนนี้ เราจะตอง
อาศัยเสนและแสงของบรรยากาศเขาไปเสริมเติมแตงในภาพ ซึ่งมีวิธีการสรางความลึกใหกับภาพ
วีดิทัศนอยู 6 วิธีการ คือ
2.6.1 การวางมุมกลองวีดิทัศนใหสัมพันธกับการจัดวางตําแหนงของวัตถุ ในการวาง
มุมกลองทุกครั้งจะตองพยายามใหกลองทํามุมเฉียง 45 องศา กับวัตถุเสมอ เพราะการตั้งกลองใน
ลักษณะนี้จะทําใหมองเห็นวัตถุมากกวาหนึ่งดาน สวนการตั้งกลองประจันหนากับวัตถุตรงๆ จะ
เห็นวัตถุดานเดียวซึ่งภาพจะดูแบน เชน การถายอาคารพระราชวัง หากตั้งกลองตรงๆ ภาพตึกจะดู
แบนเพราะเห็นดานหนาดานเดียว แตถาเคลื่อนกลองไปดานขางเล็กนอยก็จะเห็นทั้งดานหนาและ
ดานขางของอาคาร และถายกกลองใหสูงขึ้นอีก ก็จะทําใหเห็นอาคารดานหนาดานขางและดานบน
ภาพอาคารก็จะยิ่งมีความลึกมากขึ้น

ภาพที่ 5.40 แสดงความลึกหรือมิติของภาพโดยการวางมุมกลอง 45 องศากับวัตถุ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ในการถายภาพบุ คคลก็ เชนกัน หากตั้งกลองถายตรง ๆ เหมือนกับ การถายภาพติดบัตร
ภาพที่ไดจะขาดความสวยงามเพราะไมมีความลึก ดังนั้นควรถายใหเห็นสัดสวนของใบหนาของผู
แสดง โดยใหบุคคลเอียงดานขางเขาหากลอง ซึ่งจะทําใหไดภาพที่สวยงาม และสื่อความหมายไดดี
มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 5.41 แสดงความลึกของภาพโดยการจัดวางตําแหนงและสัดสวนของบุคคล
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2.6.2 การใช เลนส มุ ม กวาง (Wide Angle Lens) เป น การถ ายภาพโดยปรับ ทางยาว
โฟกัสของเลนสใหสั้นจะชวยใหภาพมีความลึกเพิ่มขึ้น เพราะจะทําใหเสนที่แสดงความลึกของภาพ
ใหแคบลง แตทั้งนี้จะตองระวังการบิดเบือนของภาพ เพราะการใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัสกวาง
มาก ๆ และตั้งกลองใกลวัตถุ จะทําใหเสนที่แสดงความลึกของภาพจะแคบลงจนทําใหกลายเปน
เสนโคง สงผลใหรูปทรงของวัตถุผิดเพี้ยนไปจากเดิม ฉะนั้นจึงตองเลือกใชเลนสใหสัมพันธกับ
ระยะทางระหวางกลองวีดิทั ศน กั บวัตถุดวย ทั้งนี้เพื่ อเปนการป องกั นการบิ ดเบือนของภาพ แต
บางครั้งอาจจะใชเลนสมุมกวาง เพื่อตองการใหเกิดผลพิเศษในดานความลึกของภาพก็ได ซึ่งจะทํา
ใหไดภาพที่แปลกตายิ่งขึ้น
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ภาพที่ 5.42 แสดงความลึกของภาพ โดยการใชเลนสมุมกวาง (Wide Angle)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2.6.3 การจัดวางวัตถุตาง ๆ ทุกอยางในฉาก ไมวาจะเปนตัวแสดง เฟอรนิเจอรหรือ
วัสดุประกอบฉากอื่นๆ หากใหมีบางสวนของวัตถุดังกลาวมีลักษณะซอนกันก็เปนวิธีการเพิ่มความ
ลึกของภาพอยางงายและไดผลวิธีหนึ่ง เพราะการวางตัวแสดงและสิ่งตางๆ ในฉากใหหางกันและ
ไมซอนกันเลย อาจทําใหผูดูสับสนวาอะไรอยูใกล อะไรอยูไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูดูไมคุนเคย
หรือไมรูขนาดของสิ่งที่อยูในฉากนั้น ก็จะยิ่งทําใหผูดูคาดคะเนระยะทางจากขนาดที่เห็นไดลําบาก

ภาพที่ 5.43 แสดงความลึกของภาพ โดยการจัดวางวัตถุใหซอนกัน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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2.6.4 การใหกลองวีดิทัศน หรือตัวแสดงเคลื่อนที่ผานวัตถุประกอบฉาก จะชวยสราง
ความลึกใหแกภาพไดอยางดี เชน ในขณะที่การแสดงดําเนินไปหากตัวแสดงหญิงเดินจากบันไดมา
นั่งที่โตะทานขาว ซึ่งอยูในหองครัว โดยมีตัวแสดงชายเดินตามเขามา ในขณะที่ตัวแสดงหญิงนั่งบน
เกาอี้เปดอานหนังสือพิมพ ตัวแสดงชายมาหยุดยืนอยูขางหลัง (ซอนผูแสดงหญิง) พรอมกับอานขาว
ในหนังสือพิมพนั้น โดยที่ตําแหนงของกลองวีดิทัศนอยูดานหนาของตัวแสดงทั้งหมด ซึ่งจะชวย
ใหผูดูภาพเกิดความรูสึกถึงระยะความลึกของภาพที่ตัวแสดงไดจริง และช็อทตอมาตําแหนงของ
กลองวีดิทัศนไดเคลื่อนไปดานขางของผูแสดง ทําใหเห็นถึงความลึกของภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 5.44 แสดงความลึกของภาพโดยการเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน
ที่มา : ละคร เรื่อง “บางรักซอย 9” สถานีวิทยุโทรทัศน Modernine TV
2.6.5 การใหแสงและสี ก็เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยสรางใหเกิดความลึกบนภาพ การให
แสงจากดานขางจะทําใหเกิดเงาที่แยกวัตถุจากฉากหลังและสรางความลึกใหแกภาพในการจัดแสง
ภายใน ควรจัดแสงใหดานหนาและดานหลังของฉากสวางไมเทากัน และใหมีสวนสวางและสวน
มืดผสมผสานกันในภาพเพื่อใหเกิดความลึก สวนการถายฉากภายนอกควรพยายามใหเห็นฉากหลัง
ที่สวางกวาฉากหนา จะชวยใหภาพมีบรรยากาศที่แสดงความลึก เทคนิคนี้ก็สามารถนํามาใชในการ
จัดแสงภายในไดเชนกัน คือ ใหฉากหลังสวางกวาดานหนาเล็กนอย เพื่อดึงสายตาผูดูไปยังฉาก
หลังที่อยูลึกเขาไปดานใน นอกจากนั้นการจัดแสงใหเห็นเงาของวัตถุทอดยาวไปตามพื้นก็ชวยเพิ่ม
ความสวยงามและความลึกใหแกภาพไดดว ย
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ภาพที่ 5.45 แสดงความลึกของภาพโดยการใชแสง และสีของภาพ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2.6.6 การใชกรอบภาพสรางความลึกของภาพ การจัดกรอบภาพ คือการใชฉากหนา
(foreground) ตัดบางสวนของภาพออกทําใหรูปทรงของกรอบภาพเปลี่ยนไปจากปกติฉากหนาที่
อาจใชจัดกรอบภาพมีม ากมายหลายอยาง เช น ซุ มประตู กรอบประตู กรอบหน าตาง ชายคา
โคมไฟ ป ายชื่อสถานที่ รั้ว เสา สะพาน หรือบางสวนของสิ่งหนึ่ งสิ่ งใด เชน ใบไม กิ่งกาน
ตนไม การจัดกรอบภาพนี้จะชวยสรางความงามและเสริมความลึกใหแกภาพ เพราะเปนการเพิ่ม
ฉากหนาใหแกภาพ นอกจากนั้น กรอบภาพที่สรางขึ้นจะชวยบังคับใหสายตาผูดูพุงไปที่จุดสนใจ
ของภาพ เปนการเนนความสําคัญของสิ่งนั้นใหเดนขึ้นอีก

ภาพที่ 5.46 แสดงความลึกของภาพโดยการใชฉากหนา
ที่มา : ละครเรือ่ ง “ผูกองเจาเสนห” สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.
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2.7 ขอบเขตกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ หัวใจสําคัญที่สุดสําหรับการถายภาพวีดิทัศน คือ
การถายภาพใหมีการเคลื่อนไหวบนจอโทรทัศน ทั้งนี้เพราะภาพวีดิทัศนสามารถสื่อใหผูดูรูสึกถึง
การเคลื่อนไหว และในขณะเดียวกันยังสามารถแสดงการเคลื่อนไหวใหประจักษตอสายตาผูดูไป
พรอมกันดวย ดังนั้นการจัดประกอบภาพที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อที่จะบงบอกถึงการเคลื่อนที่ผาน
หนากลอง จะเปนการแสดงออกของการเคลื่อนไหวในแนวนอน ควรจัดใหมีการเคลื่อนที่จากซาย
ไปขวา เพื่อทําใหงายตอการติดตามดู เพราะเปนการเคลื่อนที่ที่ดูเปนธรรมชาติและราบรื่นกวาการ
เคลื่อนที่จากขวาไปซาย ที่เปนเชนนี้เพราะผูดูสวนใหญเคยชินกับการอานหนังสือจากซายไปขวา
นอกจากนั้นชางภาพวีดิทัศนจึงควรมีการจัดกรอบภาพใหดานหนาของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ไปมี
พื้นที่วางมากกวาดานหลัง ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหผูดูเกิดความรูสึกวาวัตถุกําลังเคลื่อนที่ตกขอบ

ภาพที่ 5.47 แสดงการจัดวางตําแหนงของภาพตามทิศทางการเคลื่อนไหวของวัตถุ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
นอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง หรือแนวดิ่ง ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะนี้
จะแสดงถึงความทะเยอทะยาน การยกยอ ความปติยินดี ความเจริญเติบโต และการถูกปลดปลอย
นอกจากนั้น ความรูสึกสบาย อิสระ ความสุข ความราเริงก็สามารถแสดงดวยการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะนี้ เชน ตัวแสดงกระโดด ตัวลอยแสดงอาการลิงโลดดีใจ ในการจัดประกอบในลักษณะนี้
ไมควรจับภาพตามวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง เพราะจะทําใหเห็นการเคลื่อนที่ไดยากกวาการ
ตั้ ง กล อ งให อ ยู นิ่ ง และคอยทํ า การปรั บ โฟกั ส ซึ่ ง เทคโนโลยี ข องกล อ งวี ดิ ทั ศ น ป จ จุ บั น มี
ความสามารถปรับโฟกัสแบบอัตโนมัติอยูแลว
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ภาพที่ 5.48 แสดงการจัดวางตําแหนงของภาพตามทิศทางการเคลื่อนไหวของวัตถุ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
3. เทคนิคการถายภาพวีดิทัศนในรูปแบบตาง ๆ
3.1 การถายวีดิทัศนบุคคล ถือวาเปนงานที่คอนขางจะทาทาย เพราะการถายทําจะตองเนน
ใหเห็นถึงมุมมองที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เรากําลังถายทําอยู เชน ดานบุคลิกภาพ อายุ สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลนั้น ความสามารถพิเศษ สถานที่ เครื่องแตงกาย และชวงเวลาที่ เรื่องราวกําลัง
ดําเนินอยู โดยมีเทคนิค และแนวทางในการถายวีดิทัศนภาพบุคคล มีดังตอไปนี้
3.1.1 แนะนําผูแสดงหรือผูรวมรายการทั้งหมดกับผูชมกอนเสมอ โดยการจับภาพ
ระยะไกล (L.S.) หรือภาพหมูกอนเริ่ม รายการ เพื่ อให ผูช มสามารถลํ าดั บ เรื่องราว หรือมองเห็ น
ภาพรวมของรายการที่ พ วกเขากํ า ลั ง จะดู ไ ด จากนั้ น ค อย ๆ ดึ ง ภาพเข ามา เป น ภาพระยะกลาง
(Medium shot) แลวดําเนินเรื่องตอไป
3.1.2 ไมจับภาพระยะไกล (L.S.) นานเกินไป โดยใหเปลี่ยนระยะในการจับภาพมา
เปนระยะปานกลาง (M.S.) และสลับภาพไปมาเปนครั้งคราว ยกเวนฉากที่ตองการถายอยางตอเนื่อง
หรือดําเนินเรื่องราวที่ตองติดตาม นอกจากนั้นไมควรถายเก็บภาพในระยะเดียวกันตลอด เพราะจะ
ทําใหดูนาเบื่อ ควรถายเก็บภาพระยะตาง ๆ เอาไวบาง ทั้งนี้เพื่อจะไดมีภาพใหเลือกใชมาก ๆ ใน
ขั้นตอนของการลําดับภาพ
3.1.3 จับภาพผูแสดงแต ละคนให มีระยะใกลเคี ยงกัน ซึ่งจะทํ าให ส ามารถดํ าเนิน
รายการและเก็บภาพไปไดอยางตอเนื่อง
3.1.4 ศึกษาความเปนมาของตัวแสดงแตละตัว เพื่อหาความสัมพันธเกี่ยวของกัน จะ
ทําใหเกิดความงายตอการเขียนบทวีดทิ ศั นเชื่อมการแสดงของตัวละครทั้งหมด
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3.1.5 ควรเปลี่ ย นมุ ม กล องและขนาดของช็ อท เชน ถายระยะใกล (CU.) สลั บ กั บ
ระยะปานกลาง (MS.) สลับกับระยะไกล (LS.) บาง และพยายามเก็บภาพใหหลากหลายพฤติกรรม
เพื่อใหผูชมไดรับความรูสึกโดยผานทางสีหนา และทาทางของตัวแสดง นอกจากนั้นยังมีประโยชน
ในการนําไปใชในการคัดเลือกภาพที่ใชจริงในขั้นตอนของการลําดับภาพ
3.1.6 ภาพบุคคลที่สําคัญ ๆ ของประเทศ หรือบุคคลที่เปนที่สนใจของสังคม ควร
ตองวางกลองบนขาตั้งกลอง เพราะจะไดภาพนิ่งไมสั่นไหว เนื่องจากตองใชเวลานานในการถายทํา
และไมควรใชขากลองแบบ 3 ขา ในงานที่ตองการเปลี่ยนตําแหนงบอย ๆ ควรใชขาตั้งกลองแบบขา
เดี่ยวแทน

ภาพที่ 5.49 แสดงการถายภาพวีดิทัศนประเภทบุคคล
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
3.1.7 ในกรณี บุ ค คลที่ ม าร ว มรายการอาจไม ส ามารถอยู ไ ด ต ลอดรายการ จึ ง
จําเปนตองเก็บภาพผูรวมรายการใหครบทุกคนตั้งแตเริ่มรายการ เพื่อเอาไวใชในการตัดตอรายการ
ในภายหลัง โดยบันทึก ภาพใบหนาของบุคคลคนแรกทางซายมือของชางภาพวีดิทัศน แลวกดปุม
บันทึกของกลอง ทิ้งเอาไวระยะเวลาหนึ่ง (7-8 วินาที) จากนั้นเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของกลอง
ไปจับภาพบุคคลตอไป โดยการแพนกลองไปทางขวามือ แลวหยุดเก็บภาพใบหนาผูรวมรายการ
ทั้งหมดจนครบ
3.1.8 ในการเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน จะตองคํานึงถึงเสนวิกฤต หรือแนวเสนของ
การเคลื่อนที่ (Action line) ชางภาพวีดิทัศนจะตองระวังการถายขามแนวเสนดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจาก
จะทําใหมุมมองของบุคคล หรือเคลื่อนไหวของวัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลใหผูชมเกิด
ความสับสนได (สมเจตน เมฆพายัพ. 2549 : 28)

205

B

C

D

เสนสมมุติ

Action line

A

ภาพที่ 5.50 แสดงภาพการเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน กรณีขามเสนสมมุติ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
จากภาพที่ 5.50 กลองวีดิทัศนถายภาพบุคคลใสเสื้อสีดํานั่งอยูทางซายมือของผูชม
(A) กําลังสนทนากับบุคคลใสเสื้อสีน้ําตาลที่อยูทางขวามือ หากเปลี่ยนมุมมองโดยการเคลื่อนกลอง
ขามเส น สมมุ ติ (เส น D - E) ภาพบุคคลเสื้อดําจะเกิดการเปลี่ยนแปลง กลั บ กลายเป นนั่ งอยูท าง

E
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ขวามือของผูชม (B) กําลังสนทนากับบุคคลใสเสื้อสีน้ําตาลที่อยูทางซายมือ ซึ่งจะทําใหผูชมเกิด
ความสับสนได โดยภาพจะสลับซาย-ขวา ดังเชนภาพ C
ดังนั้นในการเคลื่อนที่ กลองวีดิทัศน เพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองไม ควรเคลื่อนที่เกิ น
180 องศา หากมีความจําเปนในการเคลื่อนที่กลองขามเสนสมมุติ ก็ไมควรเคลื่อนที่จากจุดเดิมไม
เกินครั้งละ 30- 45 องศา (ดังภาพที่ 5.51) เชน เคลื่อนกลองจากจุด E ถึงจุด B แลวหยุด ถาตองการ
จะเคลื่อนกลองครั้งตอไป ก็ให เคลื่อนจากจุด B ถึ งจุด F เป นต น ทั้งนี้ จะไมทํ าให ผูชมเกิดความ
สับสน

ภาพที่ 5.51 แสดงภาพการเคลื่อนที่ของกลองวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
3.2 การถายวีดิทัศนเด็ก สวนใหญจะเนนย้ําใหเห็นถึงกิจกรรมสนุกสนาน รื่นเริงของเด็ก
ในการถายทําเรื่องราวของเด็กเราจึงตองเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะเด็ก
อาจจะไมสามารถกระทําตามบทที่เรากําหนดไวได ดังนั้นบททีเ่ ตรียมไวถายทําอาจจะตองเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับเรือ่ งราวมากกวาที่เตรียมไวในบทวีดิทัศน มีวิธีการตอไปนี้
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3.2.1 วางแผนการถายทําโดยทําการรางบทวีดิทัศนลวงหนา เชน งานฉลองวันเกิด
หรืองานปดภาคเรียน
3.2.2 เริ่ม จากการเก็บภาพจากภาพระยะไกล (LS.) เพื่ อใหเห็นภาพเด็กทุกคนกอน
จากนั้นเปลี่ยนเปนภาพระยะปานกลาง (MS.) หรือ ระยะใกลปานกลาง (MCU.) แลวคอยเก็บภาพ
ใบหนาของเด็กแตละคน ๆ ใหครบ สวนภาพอื่น ๆ ขึ้นอยูกับอิริยาบถและการเคลื่อนไหวของเด็ก
อยางไรก็ตามอยาลืมเก็บภาพระยะใกล (CU.) เพื่อใหเห็ นรายละเอียดชัดเจนมายิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ใบหนา มือ และเทา
3.2.3 ในตอนจบควรจะแสดงใหเห็นถึงความสุข เชน การไดของเลนใหมจากเพื่อน
พรอมกันนั้นชางภาพก็เก็บภาพระยะปานกลาง (MS.) เห็นฝามือของเด็ก ๆ ที่กําลังจับของเลนนั้นอยู
และภาพระยะใกล (CU.) ใหเห็นใบหนาเด็กที่มีรอยยิ้มอยางมีความสุข และที่สําคัญระดับของการ
ถายภาพควรถายในระดับสายตาของเด็กเทานั้น เพราะจะทําใหผูชมรูสึกวาไดอยูรวมในเหตุการณ
นั้น

ภาพที่ 5.52 แสดงการถายภาพวีดิทัศนภาพเด็ก
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
3.3 การถ า ยวี ดิ ทั ศ น สั ต ว ในการถ า ยภาพสั ต ว ป า กั บ สั ต ว เลี้ ย งในบ า นมี ค วามยากง า ย
แตกตางกันมาก เพราะภาพสัตวปาที่เราเห็นในรายการสารคดีตาง ๆ นั้น ใชเวลาและทรัพยากรใน
การถายทํ ามากมายมหาศาล เพื่ อที่ จะสามารถเก็บ เรื่องราวในแงมุม ต าง ๆ มาให ดูไ ด ค รบ และ
จําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตและความเปนอยูของสัตวชนิดนั้น ๆ เพื่อที่สามารถคาดเดาพฤติกรรม
ของมันไดอยางถูกตอง อยางนอยที่สุดจะตองตรวจสอบวาชอบไปกินอะไร ที่ไหน เวลาเทาไหร
ตัวมีลักษณะใหญนอยเพียงใด อาศัยหรือพบไดในลักษณะภูมิประเทศแบบไหนและมีโอกาสที่จะ

208

พบได บอยเพี ยงใด ยิ่งชางภาพรูนิสั ยและพฤติก รรมมากเพี ยงใด ก็สามารถทําให การเตรียมงาน
ถายภาพทําไดงายขึ้นเทานั้น ในการถายภาพควรมีลักษณะดังตอไปนี้
3.3.1 แนะนํ าผูช มได รูจัก คุนเคยกับ สั ตว โดยการเริ่ม ถายจากภาพระยะไกล (LS.)
จากนั้นก็ดึงภาพเขามาเปนภาพระยะปานกลาง (MS.) เพื่อใหผูชมไดเห็นสภาพแวดลอมของสถานที่
ที่สัตวอาศัยอยู
3.3.2 ปรับระดับหนากลองและเก็บภาพใหอยูประมาณทีร่ ะดับความสายตาของสัตว
3.3.3 หากตองการถายภาพจากสวนสัตวหรืออุทยานแหงชาติ พยายามอยาใหมีภาพ
คอก กรง หรือรั้วตางๆ ติดมาเปนฉากหนา และฉากหลังของภาพ หากหลีกเลี่ยงไมไดควรจะปรับตั้ง
ใหมีลักษณะเบลอโดยโฟกัสที่ตัวสัตวและปลอยใหภาพฉากหลังเบลอ ๆ
3.3.4 ควรให สั ตวมี ความคุนเคยกั บเราโดยสั งเกตจากการที่สั ตวเริ่มดื่ มน้ํ าหรือกิ น
อาหาร กอนจะเริ่มการถายทํา จึงจะสามารถถายภาพสัตวที่ดูเปนธรรมชาติได

ภาพที่ 5.53 แสดงการถายภาพวีดิทัศนภาพสัตว
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
3.4 การถายวีดิทัศนกีฬา ในการถายวีดิทัศนลักษณะนี้จะตองมีการเตรียมการมากกวาการ
ถายภาพวีดิทัศนทั่ว ๆ ไป เนื่องจากภาพมีลักษณะของการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และมีความรวดเร็ว
ชางภาพจําเปนที่ตองมีการวางแผนที่ดี เพื่อใหไดภาพที่มีคุณภาพ ดังนี้
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3.4.1 ตองรักษาแนวกลองวีดิทัศนใหดี ระวังไมใหขามขอบสนามไปเก็บภาพจากอีก
ฟากหนึ่ ง เพราะจะทํ าให ก ารเคลื่ อนไหวของผูแสดงผิดทิศ ทางจากเดิม สง ผลให ผูช มเกิดความ
สับสน
3.4.2 เมื่อมีการไดเสียคะแนน หรือมีการแพชนะเกิดขึ้น ตองถายสลับภาพในขณะ
ผูชมที่แสดงอาการดีใจ หรือเสียใจดวย รวมถึงการใชระยะภาพใกล (CU.) เพื่อใหเห็นใบหนา หรือ
กริยาอาการของผูชนะดวย
3.4.3 เลือกถายทําช็อทตางๆ ใหชัดเจน เชน
- ภาพระยะใกล (CU.) ใบหน าของนั ก กี ฬ าในขณะที่ เตรียมพรอม เพื่ อเกิ ด
ความรูส ึกความตั้งใจ มุงมั่น
- ภาพระยะปานกลาง (MS.) หรืออาจจะสลับกับภาพระยะไกล (LS.) เพื่อให
เห็นนักกีฬาขณะที่สตารตออกไปในสนาม ภาพรวมหรือบรรยากาศภายในสนาม
- ภาพระยะใกล (ECU.) ในสวนตาง ๆ ของรายกายนักกีฬา เชน ใบหนา มือ
หรือ เทา เปนตน
- ภาพหนาตรง เชนเก็บภาพของนักวิ่ง หรือภาพรถที่กําลังวิ่งเขาหากลอง โดย
อาจจะไปดักรอถายที่ขอบโคงของสนาม

ภาพที่ 5.54 แสดงการถายภาพวีดิทัศนภาพกีฬา
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
3.4.4 ไมควรขาตั้งกลองแบบ 3 ขาในการถายภาพ ทั้งนี้เพราะภาพกีฬาเปนภาพที่ผู
แสดงมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ชางภาพจําเปนตองมีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ
การใชขาตั้งกลองอาจจะทําใหเกิดความไมคลองตัวในขณะถายภาพวีดิทัศน
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3.4.5 ควรระวังการใชกลองวีดิทัศน ในการถายภาพกีฬา เพราะอาจจะเสี่ ยงตอการ
กระทบกระเทือน และเสียหายไดงาย
3.5 การถายวีดิทัศนงานภูมิสถาปตยกรรม สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
3.5.1 การถายภาพงานภูมิประเทศ ในการถายภาพประเภทนี้จะยึดเอาความแตกตาง
ของภูมิประเทศเปนเกณฑในการพิจารณาถายทําดังนี้
3.5.1.1 ควรพิ จารณาเส นขอบฟ า ซึ่ งเป นตัวแบ งขอบฟา และขอบแผน ดิน
ชางภาพจะตองพิจารณาเลือกวาจะเอาทองฟาหรือพื้นดินเปนหลัก ซึ่งมีขอสังเกตบางประการโดย
พิจารณาจากรายละเอียดทั้ง 2 สวน หากสวนใดมีรายละเอียดมากกวา หรือสวยงามกวาก็จะใหพื้นที่
สวนนั้นมากกวา 3 สวน อีก 1 สวนเหลือไวเปนพื้นที่ที่มีรายละเอียดนอยกวา โดยสวนใหญจะไม
แบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนเทาๆ กัน เนื่องจากผูดูจะเกิดความรูสึกวาเปนการแบงพื้นที่ออกจากกัน
อยางเด็ดขาด
3.5.1.2 เลือกมุมกลอง ถาหากตองการบอกความใหญโต ตองมีภาพคนรวมอยู
ดวย เพือ่ เทียบใหเปนขนาดของโครงสรางกับขนาดของคนในภาพ
3.5.1.3 สีและแสง ควรเลือกเวลาถายทําในตอนเชาตรูหรือตอนที่พระอาทิตย
ใกลจะลับฟา เพราะจะใหสภาพแสงที่ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการถายทําตอนเที่ยงวัน เพราะภาพที่ไดจะ
ออกมาแบน ไมมีมิติ

ภาพที่ 5.55 แสดงการถายภาพวีดิทัศน ประเภทภูมิประเทศ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

211

3.5.2 ภาพงานสถาป ต ยกรรม โดยส วนใหญ จะเน น ให เห็ น ถึ ง โครงสรา งของตั ว
อาคาร สิ่งกอสราง รวมถึงการจัดแสงและเงาในรูปแบบตาง ๆ
3.5.2.1 ถายเนนสวนที่สวยงาม แลวใชขาตั้งกลองติดตั้งกลอง แลวใชเลนส
เทเลโฟโตเก็บภาพโครงสรางแตละสวนเอาไว
3.5.2.2 ติดตั้งกล องบนขาตั้ งกลองหรือที่ ๆ มั่ นคงไมสั่นไหว เพราะการใช
มือถือกลองในการถายภาพอาจจะเกิดการสั่นไหวได
3.5.2.3 ถ าถ ายภาพตอนกลางวัน เลือกใชระบบออโตโฟกัส แตถาเป นการ
ถายภาพตอนกลางคืนใหเลือกใชระบบปรับเอง (Manual)

ภาพที่ 5.56 แสดงการถายภาพวีดิทัศน ประเภทสถาปตยกรรม
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
3.6 การถายวีดิทัศนในกรณีสัมภาษณบุคคล ควรตองทํางานดวยไมโครโฟนภายนอกเสมอ
ทั้งนี้เนื่องจากการใชไมโครโฟนภายนอกจะใหเสียงที่ดีกวา นอกจากนั้นผูเปนพิธีกรเตรียมคําถาม
ไปใหผูถูกสัมภาษณศึกษากอนวาเราจะถามเรื่องอะไรบาง หากตองการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสาขา
ตางๆ ผูสัมภาษณตองเตรียมตัวเองใหคุนเคยกับความรูในสาขาวิชานั้น เตรียมเขียนคําถามหลัก ๆ
รอเอาไว โดยเรียบเรียงคําถามใหดีเพื่อที่จะถามคําถามไดอยางไมติดขัด และจะไดไมพลาดการถาม
คําถามที่สําคัญตางๆ
สําหรับการสัมภาษณอยางเปนทางการ ตองเตรียมการเรื่องฉากหลังใหถูกตอง ใหพิจารณา
หาวาที่ไหนควรจะเหมาะสําหรับการดําเนินการสัมภาษณและการนําไปตัดตอเขากับเทปตอนอื่นๆ
โดยใหพิจารณาเรื่องแสง เสียงรบกวน และสภาพอากาศ อาจจะตองใชผูชวยสําหรับการสัมภาษณ
อยางเปนทางการเสมอ โดยใหทําหนาที่ในดานการจัดเรื่องแสง เสียง และกลอง

212

ภาพที่ 5.57 แสดงการถายภาพวีดิทัศนในรูปแบบการสัมภาษณบุคคล
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
เมื่ อเริ่ม ดํ าเนิ น การสั ม ภาษณ ให เริ่ ม ด วยการถ า ยระยะไกล (LS.) ให ค ลอบคลุม ผูที่ รวม
รายการทุกคน พรอมทั้งอาจจะปอนคําถามแรกตอผูใหสัมภาษณ จากนั้นสักครูใหสลับภาพเขาไป
เปนภาพระยะปานวกลาง (MS.) และโฟกัสอยูที่ผูถูกสัมภาษณ นอกจากนั้นหากเปนการถายทําโดย
ใชกลองวีดิทัศนเพียงตัวเดียว ควรจะตองจับภาพในสวนผูรวมรายการคนอื่นในขณะที่เขาตั้งใจฟงผู
ถูกสัมภาษณคนอื่น เพื่อใชในการสลับภาพไป มา ระหวางผูถูกสัมภาษณ และผูรวมรายการซึ่งเปน
ผูฟงในขณะนั้น บางครั้งอาจจะมีการถายกลับมายังที่พิธีกรผูดําเนินการสัมภาษณ จะชวยใหรายการ
ดูไมนาเบื่อและบรรยากาศในการสัมภาษณดูดีขึ้น
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ภาพที่ 5.58 แสดงการใชงานกลองวีดิทัศน 1 ตัว ในการถายทํารายการสัมภาษณบุคคล
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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บทสรุป

การถายภาพวีดิทัศนเพื่อใหภาพที่เหมาะสม และสวยงาม ชางถายภาพจะตองคํานึงถึงเรื่อง
การจัดองคประกอบในภาพ คือการจัดสิ่งประกอบตาง ๆ ที่อยูในภาพใหมีลักษณะที่เหมาะสม นาดู
และแสดงออกถึง อารมณ ตาง ๆไดอยางกลมกลืน นอกจากนั้ น ขอบเขตของภาพต องจั ดวางให
เหมาะสมกั บ จอภาพ และสั ม พั น ธกับ ความรูสึก และมุม มองของผูช มในขณะที่ ช มวีดิทั ศ น ซึ่ ง
ช า งภาพวี ดิ ทั ศ น ต อ งเข า ใจ และมี ทั ก ษะในการถ า ยภาพวี ดิ ทั ศ น ใ นรู ป แบบต า ง ๆ เช น การ
ถายวีดิทัศนบุคคล การถายวีดิทัศนเด็ก การถายวีดิทัศนสัตว การถายวีดิทัศนกีฬา การถายวีดิทัศน
ภูมิประเทศ สถาปตยกรรม และการถายวีดิทัศนการสัมภาษณบคุ คล
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 5
คําสั่ง จงเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
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. วางจุดสนใจไวทางดานใดดานหนึ่งของภาพ
ค. วางจุดสนใจไวที่จุดตัดทั้ง 4 ของภาพ
ง. วางจุดสนใจไวที่ใดก็ได
9. วัตถุประสงคของการถายภาพใหมีฉากหนา และฉากหลัง เปนองคประกอบของภาพ คือขอใด
ก. สรางความเปนมิติใหกับภาพ
ข. สรางขอบเขตในการดูภาพ
ค. สรางความสวยงามใหกับภาพ
ง. สรางเรื่องราวใหเกิดบนภาพ
10. การกําหนดขอบเขตภาพในลักษณะใด ไมนิยมใชในการถายภาพบุคคล

ก.

ข.

ง.
ค.
11. หากนักเรียนไดรับมอบหมายใหถายภาพวีดิทัศนที่เนนใหเห็นถึงความมีมิติ หรือความลึกของ
ภาพ นักเรียนควรใชวิธีการใดเปนอันดับแรก
ก. ถายภาพใหมุมกลองเอียง 45 องศากับวัตถุ
ข. ถายภาพใหอยูในมุมกลองที่ต่ํากวาวัตถุ
ค. ถายภาพใหอยูในมุมกลองที่สูงกวาวัตถุ
ง. ถายภาพโดยใชอุปกรณอื่นเสริม
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12. ขอใด ไมใชวิธีการถายภาพบุคคลที่ถูกตอง
ก. ควรถายภาพระยะ L.S.ใหเห็นบุคคลทั้งหมดกอน
ข. ไมควรเปลี่ยนระยะการถายภาพบอยเกินไป
ค. ควรถายภาพบุคคลใหมีระยะที่หางกัน
ง. ควรติดตั้งกลองบนขาตั้งกลองเพื่อความมั่นคง
13. ขอใด ไมใชวิธีการถายภาพกีฬาที่ถูกตอง
ก. ควรถายภาพระยะ L.S.ใหเห็นสภาพของสนามกีฬา
ข. ควรถายภาพในมุมต่ํา เพื่อใหเกิดความรูสึกตื่นเตน เราใจ
ค. ควรถายภาพระยะ CU. ใหเห็นสีหนาของนักกีฬา
ง. ไมควรติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง
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เฉลยคําตอบ
แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 5

1. ง
5. ข
9. ก
13. ข

2. ก
6. ง
10. ข

3. ค
7. ค
11. ก

4. ค
8. ค
12. ง
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน
กิจกรรมที่ 1
1. ครู ผู ส อนจั ด ครุ ภั ณ ฑ ก ล องวี ดิ ทั ศ น ใ ห นั ก เรี ย น แต ล ะกลุ ม เพื่ อ ฝ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการ
บันทึกภาพในหัวขอตอไปนี้
1.1 การจัดองคประกอบภาพในรูปแบบตาง ๆ
1.2 ถายภาพวีดิทัศน โดยใหกําหนดเรื่องราวที่ครอบคลุมหัวขอ บุคคล การสนทนา
กีฬา สัตว เด็ก และภูมิสถาปตย
2. ใหนักเรียนบันทึกภาพ และผลของการบันทึกภาพลงในตารางเพื่อการวิเคราะหลักษณะ
ภาพ
ที่

ลักษณะภาพ

สภาพวัตถุ/
แสง

ช็อท/ขนาด
ภาพ

ผลของภาพ

หมายเหตุ

เปรียบเทียบผลของภาพ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. จัดทําขอมูลการนําเสนอ โดยการเรียบเรียงลําดับเหตุการณ
4. จับสลากเพื่อการนําเสนอ และนําเสนองานผานโปรเจคเตอร โดยบรรยายประกอบดวย
ตัวแทนกลุม และรวมกันทํางานในการนําเสนอ
5. บั น ทึ ก และประมวลความรู ที่ ไ ด จ ากการปฏิ บั ติ ง าน โดยสรุ ป พิ ม พ เป น เอกสารใน
รูปแบบของรายงาน
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
ชื่อกลุม ..............................................................................................
ชื่อผูเรียน 1. ................................................................................
2. ................................................................................
3. ................................................................................
4. ................................................................................
5. ................................................................................
กลุม / ชั้น ...........................................................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดี ( 3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
1. ทีมงาน

2. หนาที่/ความ
รับผิดชอบ
3. ขั้นตอนการทํางาน

4. การนําเสนอ

5. เวลา
6. ความรวมมือ

มีหัวหนา เลขานุการ
ผูรวมงาน ผูนําเสนอ
ผลงาน
กําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบใหทุกคน

ปรับปรุง (1 คะแนน)

ขาดองคประกอบ 1 อยาง

ขาดองคประกอบ 2
อยาง

มีการปฏิบัตงิ านครบทุก
ขั้นตอนการทํางานอยาง
ชัดเจน
นําเสนอไดอยางนาสนใจ
เรียงตามลําดับขั้นตอน
พูดไดนา ติดตาม และใช
สื่อไดอยางเหมาะสม

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
นอยกวา 2 คน
ขาด 1 ขัน้ ตอน และไม
ชัดเจน

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
มากกวา 2 คน
ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน
และไมชัดเจน

นําเสนอไดดี เสนอ
ตามลําดับ ขาดการพูด
ผูฟงใหติดตาม สื่อ
ประกอบการนําเสนอนอย

เสร็จกอนกําหนด งานมี
คุณภาพ
ทุกคนมีสวนรวม และให
ความรวมมืออยางเต็มที่

เสร็จตามกําหนด งานไม
มีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
นอยกวา 2 คน

ขั้นตอนการนําเสนอไม
นาสนใจ ไมชักชวน
ใหติดตามฟง สื่อไม
เหมาะสมตอการ
นําเสนอ
เสร็จไมทันตามกําหนด
และงานไมมีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
มากกวา 2 คน

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

น้ําหนัก
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หนวยการเรียนที่ 5
แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน
ชื่อกลุม ..........................................................................................................................................
ชื่อผูเรียน ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น ...........................
วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช.................
ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการ
น้ําหนัก
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
ปรับปรุง (1 คะแนน)
1. อาสา รับปฏิบัติงานใน 1. ไมกลาแสดงออก
1. การใหความ 1. มีการอาสา รับ
ปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
บางครั้ง
2.ปฏิเสธการอาสาทุกกรณี
รวมมือ

2. การทํางาน
อยางมีระบบ

3. วัสดุ-อุปกรณ
และสถานที่

2. มีความกลาแสดงความ
คิดเห็น
3. มีความกระตือรือรน
รวมกิจกรรม
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
อยางเต็มใจและจริงจัง
1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน
ถูกตอง
2. มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางแผนงาน

2.กลาแสดงความคิดเห็น 3. ไมปฏิบัตติ ามกฎกติกา
เมื่อถูกเรียก
ฝาฝนบอยครั้ง
3. เฉื่อยชาในบางครั้ง
4.ไมยอมใหความรวมมือ
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกาเมื่อ
ถูกบังคับ

1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานแตไมถูกตอง
ตามขั้นตอน
2. มีการลัดขั้นตอน
บางขั้นตอนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา
1. มีการระมัดระวังดูแล
1. มีการดูแลรักษาความ
รักษาตลอดระยะเวลา
สะอาด ตามคําบอกเทานัน้
ใชงาน
2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน
2. มีการดูแลรักษาทําความ การปฏิบัตงิ านบาง
สะอาดหลังการใชงาน
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ การปฏิบัติแตไมครบถวน
การปฏิบัตงิ านอยาง
4. มีการเก็บผลงานแตขาด
ครบถวน
การดูแล
4. มีการเก็บดูแลผลงาน
อยางดี

1. ไมมีการวางแผนการ
ดําเนินงาน
2. ทําตามเพื่อนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา

1. ไมระมัดระวังในการ
ใชงาน
2. ไมรักษาความสะอาด
อุปกรณ และสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
3. ไมมีการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ
4. ไมเก็บรักษาผลงาน
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เกณฑการใหคะแนน
พอใช (2 คะแนน)

ปรับปรุง (1 คะแนน)

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง
2. ไมตระหนักและเห็น
2. ตระหนักและเห็นคุณคา คุณคา ของวิชาเรียน แต
ของวิชาเรียน
ไมตอตาน

1. ตอตานในทุกกรณี
2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม
ใด ๆ
3. หนีเรียน

ประเด็นการ
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
4. คุณคาของวิชา 1. เรียนอยางมีความสุข
สนุกสนานในการเรียน
เรียน

น้ําหนัก

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

หนวยการเรียนที่ 6
แสงกับการถายภาพวีดิทศั น
สาระสําคัญ
แสงสว างเป น ป จจั ย สํ าคั ญ ที่ ทํ าภาพเปลี่ ย นแปลงได ห ลากหลายอารมณ การจัด แสงที่
เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง จะสงผลทําใหภาพนั้นดูมีคุณคานาสนใจมากยิ่งขึ้น คุณภาพของสีสามารถ
เปลี่ ยนสี ได โดยชั้ นของบรรยากาศ เมฆ หมอก ที่ อยูรอบ ๆ แหลงกํ าเนิ ดแสง สิ่งเหลานี้จะเป น
ตั ว กรองและดู ด ซั บ บางแสงไว เมื่ อ แหล ง แสงเคลื่ อ นที่ ระยะทาง และมุ ม ที่ แ สงตกกระทบ
สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตางกันจะทําใหสีของแสงแปรเปลี่ยนไปดวยเราเรียกวา “อุณหภูมิสี”
แหลงกําเนิดแสงของการถายภาพวีดิทัศน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) แสงกลางแจง หรือ
แสงจากดวงอาทิตย หรือดวงจันทร และ 2) แสงไฟประดิษฐ ซึ่งเปนแหลงกําเนิดแสงที่มนุษยสราง
หรือประดิษฐขึ้น เพื่อเปนการเสริมใหภาพมีความสวางมากขึ้น รวมถึงบางชนิดอาจจะทํ าใหเกิด
ผลพิ เศษขึ้ น บนภาพด วย การถ ายภาพวีดิทัศ น ใหมีค วามสวยงาม และสื่ อความหมายได จําเป น
จะตองเข าใจหลักการ และขอควรระวังในดานการจัดแสงสวาง ซึ่งประกอบด วยไฟ 3 ชนิ ด คื อ
1) ไฟหลัก 2) ไฟเสริม และ 3) ไฟสองหลัง
เนื้อหา

1.
2.
3.
4.

แสงกับการถายภาพวีดิทัศน
แหลงกําเนิดแสงสําหรับถายภาพวีดิทัศน
การจัดแสงพื้นฐานสําหรับถายภาพวีดิทัศน
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 ทั้งนี้เกิดจากมนุษย
สามารถที่จะมองเห็นสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวจากดวงตา มีแสงมากระทบกับวัตถุก็จะสะทอนมายัง
ดวงตา และมีเซลประสาททําหนาที่แปรผลวาสิ่งที่มองเห็นนั้นมีรูปรางลักษณะ และมีสีสันอยางไร
สําหรับภาพวีดิทัศน นอกจากแสงสวางจะทําใหสามารถมองเห็นวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวแลว ยัง
สามารถถายทอดบรรยากาศ และอารมณของเหตุการณไดเปนอยางดี แสงเปนพลังงานรูปหนึ่งที่
เคลื่อนที่ได การเคลื่อนที่ของพลังงานแสงจะอยูในรูปของคลื่น ซึ่งมีชวงความยาวคลื่นอยูระหวาง
380-760 นาโนเมตร (Nanometers = เศษ1ส วน 1000 ล านเมตร) เรียกวา Visible Light จะชวยให
มองเห็นวัตถุ สวนพลังงานอื่น เชนรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) รังสีเอกซ (X-rays) และรังสี
อินฟราเรด (Infrared) พลังงานเหลานี้ไมไดชวยใหเกิดการมองเห็น (สมเจตน เมฆพายัพ. สืบคนเมื่อ
5 ธันวาคม 2554, จาก http://dmaonline.in.th)

ภาพที่ 6.1 แสดงภาพคลื่นพลังงานแสง
ที่มา : http://science.hq.nasa.gov
แสงสีขาวที่ทําใหเรามองเห็นวัตถุตาง ๆ ที่อยูรอบตัวไดนั้น เกิดจากการรวมตัวของแสงสี
จํานวน 7 สีรังสีสเปคตรัม ประกอบดวยแสงสีแดง (Red) จะมีชวงความยาวคลื่นยาวที่สุด ถัดไปคือ
แสงสี ส ม (Orange) แสงสี เหลื อ ง (Yellow) แสงสี เขี ย ว (Green) แสงสี น้ํ า เงิ น (Blue) แสงสี ม ว ง
น้ําเงิน (Indigo) และแสงสีมวง (Violet) ซึ่งเปนแสงสีที่มีความยาวคลื่นที่สั้นที่สุด
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ภาพที่ 6.2 แสดงภาพชวงความยาวของแสงสีตาง ๆ
ที่มา : http://science.hq.nasa.gov
แสงมีผลตอคุณภาพของภาพที่ไดจากการถายวีดิทัศนมาก ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณความเขม
ของแสงที่ตกกระทบบนวัตถุนั้น ๆ ความเขมของแสงนี้มีหนวยวัดเปนลักซ (lux) ซึ่งเปนหนวยวัด
ของยุ โ รป โดยวั ด ระดั บ แสงจากเที ย น 1 เล ม ตกกระทบไปยั ง วั ต ถุ ที่ ห า งออกไป 1 เมตรจาก
แหลงกําเนิดแสง หากเปนทางอเมริกาจะใชคําวา ฟุต-แคนเดิล (foot-candles) ไดจากการที่วัดระดับ
แสงจากเทียน 1 เลม ที่ตกไปยังวัตถุที่หางออกไป 1 ฟุตจากแหลงกําเนิดแสง ดังนั้น 1 foot-candles
จะเทากับ 10 lux โดยทั่วไปในอดีตกลองวีดิทัศน จะไมสามารถจับภาพไดในบริเวณที่มีแสงต่ํากวา
50 ลักซ (Inman, Rogre and Smith, Greg. 2006 : 49) แตในป จจุบั นกลองวีดิทัศน ไดมีการพั ฒนา
ดานระบบเซลรับแสง ซึ่งสามารถรับแสงในบริเวณที่มีแสงต่ําไดถึง 1 ลักซ โดยจะอยูในโหมดการ
ถายภาพกลางคืน และภาพที่ไดมีลักษณะเปนภาพขาว-ดํา บางครั้งอาจจะมีสีเขียวปนเขามาดวย ใน
การถายภาพชางภาพจะตองคํานึงถึง ปริมาณความเขมของแสงดวย
นอกจากนั้นหากสังเกตแสงที่สงออกมาจากดวงอาทิตย จะเห็นเปนแสงสีขาว และมีการ
เปลี่ ย นแปลงไปตามช ว งเวลา เช น ช ว งเช า มี เห็ น เป น แสงสี แดง และแดงอมส ม ช ว งเที่ ย งก็ จ ะ
เปลี่ยนเปนสีขาว และชวงบายก็จะเปลี่ยนสีเปนแดง หรือแดงอมสม เชนเดียวกับการการเผาเหล็ก
นั่นคือ เมื่ออุณหภูมิของเหล็กสูงขึ้น สีของเหล็กก็จะเปลี่ยนสีจากสีดําเปนสีแดงสด สม เหลือง และ
ในที่ สุ ดก็ เปลี่ย นเป น สี ข าว การเปลี่ ย นแปลงสี ของวั ตถุนี้เราเรี ยกวา อุณ หภูมิ สี ข องแสง (Color
Temperature) หมายถึง สีที่เกิดจากการเผาไหมวัตถุสีดํา ซึ่งมีการดูดซับความรอนไดสมบูรณดวย
อุณหภูมิที่กําหนด คิดคนโดยนักฟสิกสและนักคณิ ตศาสตรชาวอังกฤษ ชื่อ William Thomson1st
Baron (ค.ศ.1824-1907) มีหนวยวัดเปน องศาเคลวิน (Degree Kelvin : °K) ซึ่ งกําหนดให สัม พันธ
กับอุณหภูมิความรอน ที่มีหนวยเปนองศาเซลเซียส (°C) นั่นคือ ใหจุดเริ่มตนที่ 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) คือแสงที่ เกิดจากการประดิษฐของมนุ ษย เชน แสงตะเกียง แสงเทียน
แสงไฟฟา เปนตน ซึ่งแสงทั้ง 2 ประเภท ตางก็มีอุณหภูมิสีที่แตกตางกันตางชวงเวลา และแหลงที่มา
ดังนี้
ตารางที่ 6.1 แสดงอุณหภูมิแสงของสีในชวงเวลา และแหลงกําหนดแสงที่แตกตางกัน
แสงธรรมชาติ (Natural Light)
อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature)
ชวงเวลา (Time)
หนวยเปนองศาเคลวิน (Degree Kelvin)
05.30-07.00 น. และ 17.30-18.30 น.
1,500 °K – 2,000 °K
07.00-08.30 น. และ 16.00-17.30 น.
2,000 °K – 3,500 °K
08.30-09.00 น. และ 15.00-16.00 น.
3,500 °K – 4,300 °K
ระหวางเวลา 09.00-15.00 น.
4,300 °K – 12,000 °K
อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature)
แสงประดิษฐ (Artificial Light)
หนวยเปนองศาเคลวิน (Degree Kelvin)
ไฟแฟลช (Electronic Flash)
6,000 °K – 7,000 °K
เปลวไมขีดไฟ
1,700 °K
เปลวเทียน
1,800 °K
ไฟนีออน (Fluorescent)
4,500 °K
หลอดไฟในหองถายภาพ (Tungsten) 1,000 W.
3,000 °K
หลอดไฟ ชนิด Daylight blue
4,800 °K
หลอดไฟ ชนิด Carbon Arc Lamp
5,000 °K – 5,500 °K
ที่มา : สมเจตน เมฆพายัพ. การผลิตรายการโทรทัศนเบื้องตน. ปทุมธานี. 2549
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ภาพที่ 6.3 แสดงภาพระดับของอุณหภูมิของแสงสี
ที่มา : http://www.รับถายวีดีโอ.com
การใชกลองวีดิทัศนเพื่อมอง หรือบันทึกภาพวัตถุที่มีสีที่แตกตางกัน อาจจะทําใหเกิดความ
ผิดเพี้ยนของสีตามคุณลักษณะแหลงกําเนิดแสง ทั้งนี้เนื่องจากกลองวีดิทัศนสามารถตอบสนองตอ
แสงสีที่เปนสีเดี่ยว (Single-color Temperature) เทานั้น ไมสามารถแยกแยะไดดีเชนเดียวกับสายตา
ของมนุษย ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดอุณหภูมิแสงหลัก (Primary Color Temperature) ของกลอง
วีดิทั ศนให เหมาะสมกับ สภาพแสง หรือที่ เรียกวาการปรับสมดุลสีขาว (White Balance) เป นการ
เลือกอุณหภูมิของแสงสีขาวไวเปนจุดอางอิง เพื่อใหอุณหภูมิแสงนี้เปนสีขาว ดังนั้นแสงสีขาวที่ใช
ในการถายทําจึงไมใชแสงที่เกิดตามธรรมชาติ แตเปนแสงอางอิงที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้น ทําใหภาพ
ที่ถายออกมาอาจจะใหแสงสีที่ขัดแยงกับการมองเห็นของนัยนตาได (กิติศักดิ์ มรินทร 2001: 23)

ภาพที่ 6.4 แสดงภาพการปรับสมดุลยสีขาว
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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การปรั บ White Balance สามารถทํ า ได ง า ยโดยการปรั บ ตามสั ญ ลั ก ษณ ต ามที่ ก ล อ งได
กําหนด เชน ถายในที่รม กลางแจง หรือถายในสภาพไฟนีออน หรือภายใตแสงไฟจากดวงเทียน ก็
จะมีสัญลักษณเปนรูปใหเขาใจไดงาย ๆ ซึ่งเปนการปรับแบบอัตโนมัติที่ตัวกลองใสโปรแกรมไวให
เรียบรอย สําหรับกลองระดับกลางถึงระดับสูง ก็จะมีระบบปรับ White Balance ไดดวยตัวเอง โดยมี
สัญลักษณเปนรูปสามเหลี่ยม 2 อัน หันชนกัน โดยมีรูปสี่เหลี่ยมขวางอยูตรงกลาง วิธีการปรับให
สังเกตสภาพของแสงหลักในสถานที่นั้นมีสีแบบใด จากนั้นกอนจะทําการบันทึกภาพใหกลองทํา
การจับภาพวัตถุหรือพื้นที่ที่เปนสีขาว เชน ฝาผนัง หรือผาปูโตะ เพื่อใหสีขาวเหลานี้ชวยสะทอน
แสงสีขาวเขามาในฉาก จัดแสงใหพอดีไมใหสวาง หรือมืดจนเกินไป แลวกดปุมคางไวจนกระทั่ง
กลองไดทําการคํานวณสภาพแสงสีเสร็จสิ้น แลวจึงจะนําไปใชถายภาพจริงเพื่อใหไดสภาพแสงที่
เหมาะสมตอไป อยางไรก็ตามปจจุบันกลองวีดิทัศนสวนใหญจะมีปุมปรับความสมดุลสีขาวโดย
อัตโนมัติอยูแลว กอนจะทําการบันทึกภาพชางภาพควรปรับใหเปนอัตโนมัติ แลวถือกลองเพื่อจับ
ภาพวั ตถุ หรื อเหตุ ก ารณ ที่ จะถ ายทําสั ก ครู กล องจะทํ าหน าที่ ใ นการคํ านวณสภาพแสงสีให เอง
จากนั้นจึงสามารถถายภาพวีดิทัศนไดทันที
2. แหลงกําเนิดแสงสําหรับถายวีดิทัศน
แหลงกําเนิดของแสงสวางที่ใชในการถายภาพวีดิทัศน สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
2.1 แสงธรรมชาติ (Natural Light) ไดแก แสงสวางจากดวงอาทิตย หรือแสงแดด ในเวลา
กลางวัน และแสงจากดวงจันทร ในเวลากลางคืน นับ วาเป นแหลงกํ าเนิดแสงที่ใหสีสันถูกตอง
สวยงามเปนไปตามธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนั้นการใชแสงธรรมชาติ โดยเฉพาะแสงจากดวง
อาทิตยเปนแสงหลัก จะตองจัดวัตถุใหหันเขาหาดวงอาทิตยตามสภาพที่เหมาะสม เพื่อใหเห็นถึง
รายละเอียด และความสวยงามของวัตถุมากยิ่งขึน้ ซึ่งสามารถแบงแสงธรรมชาติออกเปน 2 ชนิด คือ
(Zettl, Herbert. 2007 : 150)
2.1.1 แสงตรง (Directional light) เป น แสงที่ มี ลั ก ษณะแข็ ง ซึ่ ง ได จ ากแสงของดวง
อาทิตยเพียงดวงเดียว โดยไมมีเมฆมาบดบัง หรือเปนวันที่สดใสปราศจากเมฆหมอก จะทําใหเกิด
ความเปรียบตาง (Contrast) สูงมาก นั่นคือ สวนที่ถูกแสงจะสวางมาก สวนที่ไมโดนแสงสวางก็จะ
อยูในเงามืด หากผูถายภาพตองการใหเห็นรายละเอียดในสวนมืดจําเปนจะตองอาศัยแสงสะทอน
(Reflected) จากกระดาษ หรือวัสดุอื่น มารับแสงของดวงอาทิตยแลวสองไปยังบริเวณเงามืด ก็จะ
ชวยลบเงาเขมใหออ นลง และเพิ่มรายละเอียดในสวนเงาใหเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 6.5 แสดงภาพแสงตรง (Directional light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2.1.2 แสงออม หรือแสงพรา (Diffused light) มีลักษณะเปนแสงไมแข็ง และสวนที่
สว า งก็ ไ ม ส ว า งจ า มากเกิ น ไป แสงดั ง กล า วมี ลั ก ษณะมาจากหลายทิ ศ ทาง ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากเป น
แสงอาทิตยที่สะทอนจากฝุน หรือละอองน้ําในบรรยากาศกระจายออกไปหรืออาจจะกลาวงาย ๆ วา
เป น สภาพแสงในวั น ที่ มี เมฆหรื อ หมอกมาก ซึ่ ง เมฆหรื อ หมอกนี้ เองจะเป น ตั ว กรองแสงของ
ดวงอาทิตยใหลดนอยลง

ภาพที่ 6.6 แสดงภาพแสงพรา (Diffused light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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2.2 แสงประดิษฐ หรือแสงเที ยม (Artificial Light) ไดแกแสงสวางที่ ไดจากหลอดไฟทุ ก
ชนิ ด เช น แสงจากหลอดไฟอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Flash) แสงจากหลอดไฟโฟโตฟลั ด
(Photoflood light) แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Light) และ แสงอื่น ๆ เชน แสง
จากตะเกียง เทียนไข เปนตน การถายภาพวีดิทัศนโดยใชแสงประดิษฐนี้มักจะกระทําในหองผลิต
รายการวีดิทัศนเปนสวนใหญ ซึ่งตองพิจารณาถึงกําลังสองสวาง และสีของแสงที่ใกลเคียงกับแสง
ธรรมชาติ และเปนแสงที่สามารถบังคับทิศทางได ทําใหผลของภาพตรงตามจุดประสงค
ตามปกติภายในหองผลิตรายการวีดิทัศนจะเปนหองโลง ขนาดของหองยิ่งมีขนาดใหญมาก
เทาใด ก็จะยิ่งทําใหการผลิตรายการซับซอน และหลากหลายมากขึ้น ในการผลิตโทรทัศนนั้น ถา
เปนการผลิตรายการขาวและการสัมภาษณ มักจะเปนหองที่ไมใหญมากนัก สวนรายการประเภท
รายการเพลง ละคร และรายการที่มีผูชมเขามาชมรายการในหองสง จําเปนตองจัดรายการในหองที่
มีข นาดใหญ พื้ นห อง มั กจะมี ก ารจัดระดั บ และกลองนั้ นจะต องเคลื่อนยายไดอยางสะดวก และ
ราบเรียบไมสะดุด พื้นผิวสวนใหญจึงเปนคอนกรีตฉาบหรือปูกระเบื้อง

ภาพที่ 6.7 แสดงภาพภายในหองผลิตรายการวีดิทัศน
ที่มา : http://web.spu.ac.th/commarts
สําหรับเพดานหองผลิตรายการจะสูงประมาณ 5-11 เมตร มีโครงสรางที่ มั่นคงแข็งแรง
สําหรับการติดตั้งโครงรางเหล็ก และอุปกรณยึดจับโคมไฟ (Pantographs) เพื่อใชแขวนโคมไฟฟา
ขนาดตาง ๆ มีลักษณะเปนเหล็กยืดขึ้นลงไดถึง 40 – 700 เซนติเมตร และสามารถรับน้ําหนักของ
โคมไฟ 45-60 กิ โลกรัม ซึ่ งมี หน าที่ ในการปรับ ความสู ง และต่ํ าของโคมไฟ นิ ยมใช กัน มากใน
ปจจุบัน
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ภาพที่ 6.8 แสดงภาพโครงเหล็กยึดจับโคมไฟ (Pantographs) ในหองผลิตรายการ
ที่มา : https://confluence.rave.ac.uk
แหล ง กํ า เนิ ด แสง หรื อ โคมไฟ สํ า หรั บ ห อ งสตู ดิ โ อเพื่ อ ใช ใ นการถ า ยภาพวี ดิ ทั ศ น
มี 2 ประเภท ดังนี้
2.2.1 สปอตไลท (Spotlight) หรือ ดวงไฟที่ ให ลํ าแสงเป น มุ ม แคบเฉพาะจุ ด ใช
หลอดกํ าลั งวั ตต สู ง ประกอบด วยกระจกเลนส นู น หลอดไฟ พรอมจานสําหรับ สะทอนแสง มี
รูปแบบตามหนาที่ใชสอย ดังนี้
2.2.1.1 โปรไฟท (Profile) หรื อ Ellipsoidal เป น ดวงไฟที่ มี ลํ าแสงแคบ เข ม
มาก มักติดตั้งระยะไกลๆ ใชสําหรับการสองเนนความสวางใหกบั วัตถุเฉพาะจุด หรือวัตถุที่ตองการ
ใหเห็นรายละเอียดบนวัตถุมากๆ สามารถปรับแสงไดทั้งมุมกวางและมุมแคบ หากใชสําหรับการ
สองติดตามวัตถุเฉพาะจุด จะเรียกวาไฟ Follow spot ขนาดของหลอดมีตั้งแต 500-2,000 วัตต ให
อุณหภูมิสีของแสงประมาณ 3,000-3,200 °K อายุการใชงานเฉลี่ย 400 ชัว่ โมง

ภาพที่ 6.9 แสดงภาพแหลงกําเนิดแสง โปรไฟท (Profile)
ที่มา : 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) สํ าหรั บ บั งแสงให ต กไปยั ง พื้ น ที่ ที่ ต อ งการ ขนาดของหลอดมี ตั้ ง แต 500-2,000 วั ต ต ให
อุณหภูมิสีของแสงประมาณ 3,000-3,200 °K อายุการใชงานเฉลี่ย 400 ชัว่ โมง

ภาพที่ 6.10 แสดงภาพแหลงกําเนิดแสงฟรีสเนล (Fresnal)
ที่มา : http://www.archiexpo.com/
2.2.2 ฟลัคไลท (Flood light) เปนโคมไฟที่ใหแสงนุม (Soft) กระจายสม่ําเสมอทั่วไป
ฟลัคไลทมีหลายรูปแบบ สามารถแบงไดตามหนาทีใ่ ชสอย ดังนี้
2.2.2.1 บรอดไลท (Board light) เปนโคมไฟที่มีลักษณะลําแสงแบบกระจาย
นุมนวล มักใชเปนไฟเสริม (Fill light) หรือไฟลบเงา มีหนาที่ในการสองสวางใหกับพื้นที่ที่ตองการ
เปนบริเวณกวาง ไมนิยมใชในการถายทําหรือการแสดง เพราะโคมไฟชนิดนี้ไมสามารถควบคุม
ปริมาณ และขอบเขตพื้ นที่การถายทํา หรือการแสดงได ที่สําคัญใหพลังงานความรอนสูงมาก มี
ตั้งแต 150-1,500 วัตต ใหอุณหภูมิสี 3200 °K อายุการใชงานเฉลี่ยประมาณ 2,000 ชัว่ โมง

ภาพที่ 6.11 แสดงภาพแหลงกําเนิดแสงบรอดไลท (Board light)
ที่มา : http://www.skaeser.com
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2.2.2.2 สคูป (Scoop) เปนโคมไฟที่ใหแสงกระจาย เนื่องจากตัวโคมมีลักษณะ
กวาง ใชไดทั้งหลอดทังสเตน และหลอดควอรด โดยมีขนาดตั้งแต 1,000 - 2,000 วัตต และมีขนาด
เสนผาศูนยกลางของโคมตั้งแต 14 นิ้ว 16 นิ้ว และ 18 นิ้ว ที่นิยมใชคือขนาด 14 นิ้ว และ 16 นิ้ว ซึ่ง
ใชกับหลอด 1,000 วัตต

ภาพที่ 6.12 แสดงภาพแหลงกําเนิดแสงสคูป (Scoop)
ที่มา : http:// bhphotovideo.com
2.2.2.3 ไซโครรามา (Cyclorama) เปนแผงวางหรือแขวนอยูดานหนาฉาก ซึ่ง
อาจจะวางเปนชุด 4 โคม แบบเรียงตามแนว หรือ แบบโคมเดี่ยวก็ได ทําหนาที่เปนไฟสองฉากให
เปนสีตาง ๆ โดยไมตองทาสีผนัง เพื่ อแยกวัตถุออกจากฉาก ทําใหภาพมีความลึก มีมิติ เนื่องจาก
โคมไฟชนิดนี้ไดถูกออกแบบมาเพื่อใชในการสองสวางฉากหลัง ควรจะตองติดตั้งใหหลบมุมกลอง
หรือสายตาคน มีขนาดตั้งแต 500-1000 วัตต ใหอุณหภูมิสีของแสงประมาณ 3,000-3,200 °K อายุ
การใชงานเฉลี่ยประมาณ 400 ชั่วโมง

ภาพที่ 6.13 แสดงภาพแหลงกําเนิดแสงไซโครรามา (Cyclorama)
ที่มา : http://www.archiexpo.com
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2.2.2.4 ฟลูออเรสเซนต (Fluorescent) เปนแหลงกําเนิดแสงที่นิยมกันมากใน
ปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการใชกระแสไฟนอย แตใหความสวางมาก เชน โคมขนาด 300 Watt
จะมี ค วามสว างเท า กั บ หลอด Halogen 2,000 Watt ซึ่ ง มี ค วามประหยัด มากกว าการใช ห ลอดไส
นอกจากนั้นยังมีใหเลือกใชทั้งแบบ Daylight 5600 °K และแบบ Warm light 3200 °K สามารถปรับ
เพิ่ ม ลดระดั บ ความเข ม ของแสงได ตามความตองการ โดยผ านเครื่องควบคุ ม Dimmer DMX512
(สมเจตน เมฆพายัพ. 2549: 54) นิยมใชในการถายทําหัวขอขาว และใชเปนไฟลบเงา (Fill light)
ของวัตถุ

ภาพที่ 6.14 แสดงภาพแหลงกําเนิดแสงฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Light)
ที่มา : http://www.visiolight.com/
3. การจัดแสงพื้นฐานสําหรับการถายภาพวีดิทัศน
การจัดแสงเพื่อบันทึกภาพวีดิทัศน เปนสิ่งที่มีความจําเปนมากที่สุด ที่ขาดเสียไมได ไมวา
จะเป น การใช แ สงธรรมชาติ เป น หลั ก หรื อ ใช แ สงประดิ ษ ฐ ที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ใช ใ นการ
บันทึกภาพนั้น มีวัตถุประสงคไมแตกตางกัน คือ
3.1 เพื่อสรางมิติของภาพ ซึ่งเปนการสงเสริมใหสิ่งที่ตองการบันทึกภาพ (สิ่งที่ถาย) มีความ
เปนมิติเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงมีทั้งสวนกวาง สวนสูง และสวนลึกที่ไดจากการจัดแสง ถึงแมวาวัตถุ
หรือสถานที่เดียวกัน หากมีการจัดแสงใหมีมิติที่แตกตางกัน ก็จะใหไดภาพที่แตกตางกันดวย
3.2 การจัดแสงสามารถสรางบรรยากาศของเหตุการณตาง ๆ สมจริงตามธรรมชาติภายใน
เนื้ อ หาที่ ต อ งการ เช น บรรยากาศยามเย็ น หรื อ บรรยากาศยามเช า ซึ่ ง จะช ว ยให เกิ ด การสื่ อ
ความหมายที่ ดีมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใชในการเลียนแบบแสงของสถานที่นั้นไดดวย เชน โบสถ
วิหาร เปนตน
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3.3 การจัดแสงสามารถเสริมสรางความงาม และแกไขขอบกพรองของวัตถุใหเกิดขึ้นใน
การประกอบภาพ เช น ช ว ยแก ป ญ หาในการขาดสมดุ ล (Balance) ช ว ยเน น จุ ด สนใจของภาพ
(Center of Interest) ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถสรางอารมณใหเกิดขึ้นบนภาพได
อีกดวย เชน ความเงียบเหงา หรือความลึกลับ เปนตน
จากวั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า วจะเห็ น ได ว า การจั ด แสงเป น ส ว นสํ า คั ญ ของการบั น ทึ ก
ภาพวีดิทัศนมาก ทั้งนี้เพื่อที่จะชวยใหการถายทอดแนวความคิด และสามารถสื่อความหมายทาง
ภาพไดอยางชั ดเจน และตรงเป าหมายที่ กําหนดไว ดั งนั้ นรูป แบบและวิธีก ารจัดแสงในการถ าย
วีดิทัศนนั้นจะมีความแตกตางกันไป ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการถายภาพในแตละครั้ง
อยางไรก็ตามชางภาพ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหบันทึกภาพจะตองเรียนรูถึงหลักเกณฑที่
สําคัญของการจัดแสง โดยมีแสงหลักที่ควรรู 3 อยางคือ
1. ไฟหลัก (Main light)
2. ไฟเสริม หรือไฟลบเงา (Fill light)
3. ไฟสองหลัง หรือไฟแยก (Back light)
Back light
1,500 Watt

Fill light
750 Watt
Main light
1,500 Watt
ภาพที่ 6.15 แสดงภาพการจัดแสงโดยใชไฟ 3 ดวง
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
1. ไฟหลั ก (Mail light) เป น แสงสว า งที่ ส าดส อ งตรงไปยั ง วั ต ถุ บุ ค คล หรื อ
นักแสดง ที่จะถาย ไมวาจะเปนคน สัตว หรือสิ่งของ ทําใหเห็นรูปรางรูปทรงและรายละเอียดของ
วัตถุ บางครั้งก็เรียกวา Key light เพราะเปนแสงที่สําคัญที่สุด ตําแหนงของไฟหลักจะอยูกับกลอง
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วีดิทัศนในทิศทางเดียวกัน จะหางจากเสนแกนของเลนสไมเกิน 90 องศา สวนใหญจะใช Fresnel
Spotlight ใหแสงสวางหลัก ควรวางหางจากตัวแบบประมาณ 4-6 ฟุต และใหลําแสงทํามุม 30-45
องศา ไม ค วรวางไฟหลัก สู ง เกิ นไป อาจจะทํ าให บ ริเวณกระบอกตามื ดได สําหรั บ ในบุ ค คลที่ มี
กระบอกตาลึก ควรลดความสูงของไฟหลักลงจากตําแหนงทีใ่ ชสองในคนปกติ

ภาพที่ 6.16 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟหลัก (Main light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 6.17 แสดงลักษณะภาพที่เกิดจากการใชไฟหลัก (Main light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
2. ไฟเสริม (Fill light) เนื่องจากแสงที่เกิดขึ้นจากไฟหลักเปนแสงที่เขม จึงทําให
ดานที่โดนแสงจะสวางมาก และดานที่ไมโดนแสงจะมืด นอกจากนั้นยังทําใหเกิดเงาที่นาเกลียดบน
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วัตถุที่ถาย จึงจําเปนตองใชไฟเสริมเขาชวยเพื่อลบเงาที่เกิดจากไฟหลักใหจางลงไป อีกทั้งยังชวย
เพิ่มแสงในดานมืดใหมีอัตราสวนที่พอเหมาะกับดานสวางอีกดวย เพื่อชวยใหสามารถบันทึกภาพ
ในสวนที่มืดได และเห็นรายละเอียดของภาพมากยิ่งขึ้น ชนิดของไฟที่นํามาใช จะเปนไฟที่ใหแสง
นุมนวล เชน Fluorescent light ไฟลบเงานี้จะมีกําลังสองสวางนอยกวาไฟหลักประมาณ 1/4 - 1/2
เทา และทํามุมไมเกิน 90 องศา กับกลองในแตละมุมกลอง

ภาพที่ 6.18 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟเสริม (Fill Light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 6.19 แสดงลักษณะภาพที่เกิดจากการใชไฟเสริม (Fill Light)
ที่มา : 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

ภาพที่ 6.20 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองหลัง (Back light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 6.21 แสดงลักษณะภาพที่เกิดจากการใชไฟสองหลัง (Back light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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เมื่อกําหนดตําแหนงของโคมไฟที่ใชในการบันทึกภาพทั้งหมดไดแลว ขั้นตอนตอไปควร
จะกําหนดการโฟกัส (Focusing) ตําแหนงของแสงในการสองสวางของโคมไฟ โดยใหโฟกัสแสง
จากโคมไฟหลั ก ไปยั งวัตถุ ที่ เราตองการถ ายภาพเท านั้ น หากแสงมี รัศมีข องการส องสวางกว าง
เกินไป จนไปรบกวนสวนอื่นที่เราไมตองการ ก็ใหปรับขนาดของลําแสงใหเล็กลง แตถาปรับแลว
ยังไมขอบของแสงไปกวนสวนอื่นอยู ก็ใหใชอุปกรณประกอบ คือ Barn door ซึ่งเปนอุปกรณที่ติด
ดานหนาของโคมไฟ มีบานพับใชสาํ หรับบังแสงไมใหกวนสวนอื่นได
สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ของไฟเสริ ม หรื อ ไฟลบเงา โดยส ว นใหญ จ ะเลื อ กใช โ คมไฟชนิ ด
Soft light ซึ่งโคมไฟดังกลาวใหแสงกระจายไมสามารถที่จะควบคุมรัศมีของการสองสวางได แตเรา
ตองทําการโฟกัสแสงไปยังวัตถุที่ตองการลบเงาแลวใหสังเกตดูวาเงาของวัตถุที่เกิดจากไฟหลักลด
นอยลงไปหรือไม หากยังมีมากอยูก็ใหลดกําลังสองสวางของไฟหลักลง
ไฟสองหลังมีหนาที่ในการสรางมิติความลึกใหเกิดขึ้น โดยจะตองโฟกัสแสงของโคมไฟ
ใหสองสวางดานหลังของวัตถุตั้งแตบริเวณศีรษะลงมา ควรระวังอยาโฟกัสใหเหนือศีรษะขึ้นไป
อยางเด็ดขาด เพราะแสงอาจจะไปกวนกลองได จากนั้นใหสังเกตดูวาเงาของวัตถุที่เกิดจากไฟสอง
หลังมีมากไปหรือไม หากมีมากเกินไปใหลดกําลังการสองสวางของไฟหลังลง

ภาพที่ 6.22 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟ 3 ดวงประกอบกัน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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ภาพที่ 6.23 แสดงลักษณะภาพที่เกิดจากการใชไฟ 3 ดวงในการถายภาพวีดิทัศน
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
นอกจากการจัดแสงพื้นฐาน ซึ่งไดใชไฟ 3 ประเภทแลว ยังสามารถใชเทคนิคในการใหแสง
ในทิศทางตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใชในการสรางบรรยากาศ และอารมณ ความรูสึกของผูชมที่มีตอภาพ
วีดิทั ศ น ม ากยิ่ง ขึ้ น ได แก ไฟฉากหลั ง (Background light) ไฟข าง (Side Light) ไฟเฉี ย งด านหลั ง
(Kick Light) ไฟติดบนตัวกลอง (Eye Light) เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ไฟส อ งฉาก (Background light) เป น แสงที่ ส อ งสว า งไปยัง ฉาก ช ว ยให เห็ น
รายละเอียดตาง ๆ ภายในฉาก หรือสถานที่นั้น ๆ วามีอะไรบาง และยังชวยเลาเรื่องราวของสถานที่
บอกเวลา ฤดู เสริมบรรยากาศของหนัง และสรางความสวยงาม ปริมาณแสงอาจจะเทา ๆ กับแสง
หลัก (ในฉากปกติ) ทิศทางการสองสวางนั้นไมมีกฎเกณฑตายตัว เนนใหลักษณะของแสงปรากฏ
ออกมาอยางเปนธรรมชาติและสมจริง โดยพยายามอางอิงจากแหลงแสงที่มีอยูในฉาก โดยปกติจะ
ใชโคมไฟประเภท Cyclorama light เพราะจะทําใหไดแสงที่นิ่มนวล ไฟชนิดนี้จะเปนตัวที่ชวยสราง
บรรยากาศ และทําใหเกิดมิติของภาพระหวางวัตถุกับฉากดานหลัง
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ภาพที่ 6.24 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองฉาก (Background light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 6.25 แสดงลักษณะภาพ โดยใชไฟสองฉาก (Background light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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2. ไฟขาง (Side light) เปนไฟที่สองทางดานขางของวัตถุ หรือบุคคล เพื่อชวยเพิ่ม
จุดเดน และลดเงาบางครั้งอาจจะใชไฟขางแทนไฟเสริมก็ได

ภาพที่ 6.26 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองขาง (Side light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 6.27 แสดงลักษณะภาพที่เกิดจากการใชไฟขาง (Side light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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3. ไฟดานหนา (Front light) เปนโคมไฟที่สองสวางเขาทางดานหนาของวัตถุ หรือ
อาจจะเป น โคมไฟที่ ติดอยู ดานบนของตัวกลองวีดิทัศ นก็ได มี หน าที่ช วยให ตาของผู แสดงเป น
ประกาย และยังชวยใหกลองมองเห็นวัตถุที่อยูในที่มืดไดดีอีกดวย อยางไรก็ตามแสงที่สองจากทาง
ดานหน านี้ ยังสงผลทํ าให ภาพที่ไดแลดูแบน ไม มีมิติ เพราะแสงจะตกกระทบทั่ วทั้งบริเวณหนา
ดังนั้นควรจะใชรวมกับไฟในทิศทางอื่น ๆ ดวย เพื่อใหภาพมีความสวยงาม และสื่อความหมายได
ตามวัตถุประสงค

ภาพที่ 6.28 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองดานหนา (Front light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 6.29 แสดงลักษณะภาพที่เกิดจากการใชไฟดานหนา (Front light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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4. ไฟสองดานลาง (Under light) จะใหภาพที่ดูลึกลับ นากลัว มุมของแสงทําใหสิ่ง
รอบตัวผิดไปจากมุมมองอื่นๆ แสงลักษณะนี้จะใชกับเหตุการณที่ระทึกใจ เขยาขวัญ ใหบรรยากาศ
ดูลึกลับ วังเวง

ภาพที่ 6.30 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองดานลาง (Under light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 6.31 แสดงลักษณะภาพที่เกิดจากการใชไฟสองดานลาง (Under light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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5. ไฟส อ งด า นบน (Top light) เป น การให แ สงจากทางด า นบน เปรี ย บเสมื อ น
ถายภาพในชวงเวลาเที่ยงวันที่ดวงอาทิตยอยูกลางศีรษะ จะทําใหเกิดเงาขึ้นดานลางใตตา และจมูก
ไมนิยมในการบันทึกภาพบุคคล สวนใหญมักจะใชกับการถายวัตถุ หรือสิ่งของ

ภาพที่ 6.32 แสดงผังการจัดแสงโดยใชไฟสองดานบน (Top light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

ภาพที่ 6.33 แสดงลักษณะภาพที่เกิดจากการใชไฟสองดานบน(Top light)
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
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4. ขอควรพิจารณาในการจัดแสงเพื่อการถายภาพวีดิทัศน
ในการออกแบบระบบการจัดแสงเพื่อการถายภาพวีดิทัศนนั้น จะตองมีแสงสวางเพียงพอ
ต อ การบั น ทึ ก ภาพด วยกล อ งวี ดิ ทั ศ น โดยทั่ ว ไปควรต อ งมี ค า ความสว า งไม น อ ยกว า 750 Lux
นอกจากนั้นผูออกแบบระบบแสงจะตองกําหนดรายละเอียดของโคมไฟ และอุปกรณที่เกี่ยวของให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการถายทํารายการ และพื้นที่ในการจัดรายการนั้น ๆ
ตัวอยาง การจัดแสงภายในพื้นที่ที่มีขนาด กวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร และสูง 4 เมตร เพื่อใช
ในการถายทํารายการสัมภาษณ โดยมีบุคคลในรายการ จํานวน 2 คน ดังนั้นผูออกแบบการจัดแสง
จะต องคํานึ งถึงองค ประกอบต าง ๆ เช น มุม กลอง จํานวนของกลองที่ ใช ในการถ ายทํ า และการ
เคลื่ อ นที่ ข องกล อ ง รวมถึ ง ปริ ม าณความเข ม ของแสงเพื่ อ ที่ จะนํ า มาใช ใ นการกํ าหนดกํ าหนด
ตําแหนง และชนิดของของโคมไฟ ทั้งนี้เพื่อใหใหไดภาพที่ชัดเจน มีมิติ และเปนธรรมชาติ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

Cyc
500 w.x3cell
Fresnel 1000w.

FLU 110 w.

Fresnel
650 w.

Cyc
500 w.x3cell

C

Cyc
500 w.x3cell
Fresnel 1000w.

FLU 110 w.
Cyc
500 w.x3cell

Fresnel
650 w.

ภาพที่ 6.34 แสดงผังการจัดแสงรายการวีดิทัศน ประเภทรายการสัมภาษณ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ
4.1 โคมไฟแตละดวงจะมีความสามารถใหความเขมของแสงไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กั บ ระยะทางระหวางกลองกั บ วั ตถุ ที่ถา ย หากอยู ห างกั น มากเท าไหรค วามเข ม ของแสงก็ จะลด
นอยลงเทานั้น การใชอุปกรณประกอบ และการโฟกัสของแสง
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4.2 จากตําแหนงของบุคคลที่กําหนด จํานวนทั้งหมด 2 คน ดังนั้นจะตองจัดวาง
โคมไฟหลัก (Mail light) ที่ส ามารถสองสวางบริเวณดานหนาให กับ พิธีกร และนั กแสดง โดยใช
โคมไฟ ชนิด Fresnel ขนาด 1000 วัตต (W) ทั้งหมด 2 โคม เพื่อตองการเนนบุคคลทั้งสองใหมีความ
เด น ชั ดมากขึ้ น ในการจัดแสงของไฟหลั ก ควรจะต องตั้ งโคมไฟให สู งกว าระดับ ของกล อง แต
อยางไรก็ตามจะตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นอีกหลายประการ เชน ลักษณะของตัวแสดง หากผูนั้น
มีหนาตาเขม (หนากระดูก) ไฟไมควรอยูสูงกวาปกติ เพราะจะชวยใหเสนตัดบนใบหนาเขมมาก
ยิ่งขึ้น เปนตน
4.3 ไฟเสริม (Fill light) เปนไฟสําหรับลบเงาที่เกิดจากการสองสวางของไฟหลัก
โดยใชโคมไฟ ชนิด Fluorescent (FLU) ขนาด 110 วัตต (W) ตั้งอยูในระดับความสูงเดียวกับกลอง
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 แตตองระวังอยาใหแสงนี้สองเขามายัง
เลนสของกลองเด็ดขาด
4.5 ไฟสองฉาก (Background light) เปนการสองสวางใหกับฉากหลัง เพื่อเปนการ
สรางบรรยากาศใหกับรายการ โดยใชโคมไฟ ชนิด Cyclorama (Cyc) ขนาด 500 วัตต (W) ซึ่งโคม
ชนิดนี้จะใหลักษณะของแสงที่สม่ําเสมอ มีมุมของการกระจายแสงที่กวาง

ภาพที่ 6.35 แสดงภาพผลของการจัดแสงรายการวีดิทัศน ประเภทรายการสัมภาษณ
ที่มา : ศรากร บุญปถัมภ

248

การกําหนดตําแหนงโคมไฟ เปนงานที่ตองกระทํารวมกันระหวาง ชางภาพ ผูกํากับรายการ
และผูกํากับแสงและศิลปกรรม โดยตองเริ่มกําหนดทิศทางของแสงใหถูกตองกับสถานที่ วาแสงมา
จากจุดใด เชน จากประตู หนาตางหรือฝาผนั งที่มีบานเกล็ด ตลอดจนแสงที่เกิดจากตะเกียง หรือ
เทียนไขภายในหอง ทั้งนี้เพื่อจะไดกําหนดตําแหนงของไฟหลักไดอยางถูกตอง จากนั้นดําเนินการ
ศึกษาลักษณะของแสงสีที่เกิดขึ้นจากจุดแหลงกําเนิดแสงวาเปนแสงแบบใด เชน แสงจากเทียนไข
จากตะเกียง หรือจากหลอดไฟฟา กําหนดตําแหนงของผูแสดงหรือเปาหมาย ณ จุดตางๆ เพื่อหาแนว
สั น จมู ก โดยตํ าแหน ง กล องจะวางห างจากแนวสั น จมู ก ในด านซ ายหรือ ขวาของผู แ สดงไปอี ก
ประมาณ 1-25 องศา และหากถายรายการวีดิทัศนประเภทละคร จะตองพิจารณาถึงการเคลื่อนไหว
ของตัวแสดงวาไปมาในทิศทางใดบาง ตลอดถึงการเคลื่อนไหวของกลองวีดิทัศนดวย จากนั้นจึงวาง
ตําแหนงของโคมไฟตางๆ ใหถูกตอง และเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหการใชแสงในการถายภาพวีดิทัศน
เป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได ภ าพที่ มี คุ ณ ภาพ สวยงาม และสามารถสื่ อ ความหมายได ต าม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
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บทสรุป

แสงสามารถนํามาใชกับ การสื่ อความหมายในการถายภาพวีดิทั ศนไดหลายทาง ทั้ งการ
สรางบรรยากาศในการเชื่ อมโยงเรื่องราวให ตอเนื่ อง และการสร างอารมณ ข องภาพให ดูลึ ก ลั บ
ซับซอน หรือสดใสออนเยาวไดขณะเดียวกันก็ยังนํามาใชสําหรับการเนนรูปทรงและรูปรางใหมีมิติ
มีความงดงามไดดวย โดยทั่วไปแหลงกําเนิดแสงที่ใชในการถายภาพวีดิทัศนมี 2 ประเภท คือ แสง
จากธรรมชาติ ใช ในการถายทํากลางแจง ซึ่งเป นแสงที่ ดีที่สุ ด แตมีป ญหาคือไมสามารถควบคุ ม
ทิศทาง และปริมาณความเขมของแสงได และแสงประดิษฐ ซึ่งเปนแหลงกําเนิดที่มนุษยสรางขึ้นมา
เชน โคมไฟตาง ๆ สวนใหญจะใชในหองถายภาพ (สตูดิโอ) ซึ่งมีการออกแบบแสงไฟ และจัดฉาก
ไวอยางเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่อง จึงเปนการแกปญหาเรื่องแสงไดเปนอยางดี อีกทั้งสามารถจัด
ฉาก ประดิษฐอุปกรณประกอบตาง ๆ ไดตามตองการและใกลเคียงกับการถายทํานอกสถานที่ไดอีก
ดวย
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แบบทดสอบทายหนวยการเรียนที่ 6
คําสั่ง จงเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
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. อุณหภูมิสีที่เกิดจากการเผาไหมของน้ํามัน
4. แสงสวางของดวงอาทิตย เวลา 11.00-13.00 น.จะมีอุณหภูมิสีเทาใด
ก. 3200 องศา
ข. 3400 องศา
ค. 5500 องศา
ง. 7500 องศา
5. แหลงกําเนิดแสงประเภทใดถือวาเปนแหลงกําเนิดแสงที่เหมาะสําหรับการถายภาพวีดิทัศนมาก
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. สรางความเปนมิตใิ หกบั ภาพ
ข. สรางอารมณใหกับภาพ
ค. สรางความสวยงามใหกับภาพ
ง. สรางเรื่องราวใหเกิดบนภาพ
10. ทิศทางแสงใด ที่ไมนิยมใชในการถายภาพบุคคล เนื่องจากขาดความเปนมิติ
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
5. ก
9. ง

2. ข
6. ค
10. ก

3. ค
7. ก
11. ค

4. ค
8. ง
12. ค
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แบบมอบหมายงานปฏิบัติทายบทเรียน
กิจกรรมที่ 1
1. ครู ผู ส อนจั ด ครุ ภั ณ ฑ ก ล องวี ดิ ทั ศ น ใ ห นั ก เรี ย น แต ล ะกลุ ม เพื่ อ ฝ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการ
บันทึกภาพในหัวขอตอไปนี้
1.1 ถ า ยภาพวี ดิ ทั ศ น โดยให กํ า หนดเรื่ อ งราวโดยเลื อ กหั ว ข อ ใดหั ว ข อ หนึ่ ง
ประกอบดวยหัวขอ บุคคล การสนทนา กีฬา สัตว เด็ก และภูมิสถาปตย
1.2 กําหนดใหถายภาพโดยใชแสงธรรมชาติ
1.3 กําหนดใหถายภาพโดยใชแสงประดิษฐในหอง Studio
2. ใหนักเรียนบันทึกภาพ และผลของการบันทึกภาพลงในตารางเพื่อการวิเคราะหลักษณะ
ภาพ
ที่

ลักษณะภาพ

สภาพวัตถุ/
แสง

ช็อท/ขนาด
ภาพ

ผลของภาพ

หมายเหตุ

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 ...........................................................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดี ( 3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
1. ทีมงาน

2. หนาที่/ความ
รับผิดชอบ
3. ขั้นตอนการทํางาน

4. การนําเสนอ

5. เวลา
6. ความรวมมือ

มีหัวหนา เลขานุการ
ผูรวมงาน ผูนําเสนอ
ผลงาน
กําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบใหทุกคน

ปรับปรุง (1 คะแนน)

ขาดองคประกอบ 1 อยาง

ขาดองคประกอบ 2
อยาง

มีการปฏิบัตงิ านครบทุก
ขั้นตอนการทํางานอยาง
ชัดเจน
นําเสนอไดอยางนาสนใจ
เรียงตามลําดับขั้นตอน
พูดไดนาติดตาม และใช
สื่อไดอยางเหมาะสม

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
นอยกวา 2 คน
ขาด 1 ขัน้ ตอน และไม
ชัดเจน

มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ
มากกวา 2 คน
ขาดมากกวา 1 ขั้นตอน
และไมชัดเจน

นําเสนอไดดี เสนอ
ตามลําดับ ขาดการพูด
ผูฟงใหติดตาม สื่อ
ประกอบการนําเสนอนอย

เสร็จกอนกําหนด งานมี
คุณภาพ
ทุกคนมีสวนรวม และให
ความรวมมืออยางเต็มที่

เสร็จตามกําหนด งานไม
มีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
นอยกวา 2 คน

ขั้นตอนการนําเสนอไม
นาสนใจ ไมชักชวน
ใหติดตามฟง สื่อไม
เหมาะสมตอการ
นําเสนอ
เสร็จไมทันตามกําหนด
และงานไมมีคุณภาพ
มีผูไมใหความรวมมือ
มากกวา 2 คน

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

น้ําหนัก
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หนวยการเรียนที่ 6
แบบประเมินเจตคติตอวิชาเรียน
ชื่อกลุม ..........................................................................................................................................
ชื่อผูเรียน ........................................................................เลขที่..........กลุม / ชั้น ...........................
วัน.......................ที่.....................เดือน...........................................................พุทธศักราช.................
ภาคเรียนที่....................................ปการศึกษา................................................
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการ
น้ําหนัก
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
พอใช (2 คะแนน)
ปรับปรุง (1 คะแนน)
1. อาสา รับปฏิบัติงานใน 1. ไมกลาแสดงออก
1. การใหความ 1. มีการอาสา รับ
ปฏิบตั งิ านทุกครั้ง
บางครั้ง
2.ปฏิเสธการอาสาทุกกรณี
รวมมือ

2. การทํางาน
อยางมีระบบ

3. วัสดุ-อุปกรณ
และสถานที่

2. มีความกลาแสดงความ
คิดเห็น
3. มีความกระตือรือรน
รวมกิจกรรม
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
อยางเต็มใจและจริงจัง
1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน
ถูกตอง
2. มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางแผนงาน

2.กลาแสดงความคิดเห็น 3. ไมปฏิบัตติ ามกฎกติกา
เมื่อถูกเรียก
ฝาฝนบอยครั้ง
3. เฉื่อยชาในบางครั้ง
4.ไมยอมใหความรวมมือ
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกาเมื่อ
ถูกบังคับ

1. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานแตไมถูกตอง
ตามขั้นตอน
2. มีการลัดขั้นตอน
บางขั้นตอนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา
1. มีการระมัดระวังดูแล
1. มีการดูแลรักษาความ
รักษาตลอดระยะเวลา
สะอาด ตามคําบอกเทานัน้
ใชงาน
2. มีการยืมวัสดุอุปกรณใน
2. มีการดูแลรักษาทําความ การปฏิบัตงิ านบาง
สะอาดหลังการใชงาน
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ
3. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อ การปฏิบัติแตไมครบถวน
การปฏิบัตงิ านอยาง
4. มีการเก็บผลงานแตขาด
ครบถวน
การดูแล
4. มีการเก็บดูแลผลงาน
อยางดี

1. ไมมีการวางแผนการ
ดําเนินงาน
2. ทําตามเพื่อนเพื่อใหงาน
เสร็จตามเวลา

1. ไมระมัดระวังในการ
ใชงาน
2. ไมรักษาความสะอาด
อุปกรณ และสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
3. ไมมีการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ
4. ไมเก็บรักษาผลงาน
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เกณฑการใหคะแนน
พอใช (2 คะแนน)

ปรับปรุง (1 คะแนน)

1. ซึมเซาบางในบางครั้ง
2. ไมตระหนักและเห็น
2. ตระหนักและเห็นคุณคา คุณคา ของวิชาเรียน แต
ของวิชาเรียน
ไมตอตาน

1. ตอตานในทุกกรณี
2. ไมยอมเขารวมกิจกรรม
ใด ๆ
3. หนีเรียน

ประเด็นการ
ประเมิน
ดี (3 คะแนน)
4. คุณคาของวิชา 1. เรียนอยางมีความสุข
สนุกสนานในการเรียน
เรียน

น้ําหนัก

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

ผูประเมิน..............................................
(............................................)

