คู่มือ
เทคนิคการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่

โดย
นายเชาวรัตน์ แจ่มหล้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชานาญงาน

สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ก

คำนำ
คู่มือเทคนิคการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ของงานบันทึกเทปโทรทัศน์นอก
สถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดทาขึ้นจากการที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานในฐานะช่างกล้องถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ ได้
เรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และประสบการณ์การทางานมากว่า 26 ปี จึงได้รวบรวมเทคนิคและขั้นตอนการ
ทางานอย่างเป็นระบบ ในเรื่องหลักการของขนาดภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ มุ มกล้อง การสร้างความ
น่าสนใจให้ภาพในมุมมองต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานในการถ่าย
ทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ และยังช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อน ประหยัดเวลา
ประหยั ดทรั พยากร เกิดประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานและใช้งบประมาณที่ได้รับให้ เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ ผู้เขียนหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

นายเชาวรัตน์ แจ่มหล้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชานาญงาน
9 สิงหาคม 2561
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิต มุ่ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพของประชาชนทั่ ว ไป เพิ่ ม พู น วิท ยฐานะแก่ผู้ ป ระกอบอาชี พ และขยายโอกาสทาง
การศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการ
เรีย นการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อสิ่ งพิ มพ์ สื่ อวิท ยุกระจายเสี ยง สื่ อวิทยุโทรทั ศน์ และวิธีการอื่น ๆ ที่ผู้ เรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าเรียนตามปกติ (27 ปี มสธ. ,2548)
ในระยะแรก ระบบการเรีย นการสอนทางไกลที ่ม หาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าชใช้เป็น ระบบ
สื่อประสม โดยอาศัยสิ่งพิมพ์ ในรูปของเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และเทปเสียงที่ส่งให้นักศึกษาทาง
ไปรษณีย์เป็นสื่อแกนกลาง มีรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา
ทุ กจั งหวั ด และการศึ กษาค้ นคว้ าจากแหล่ งวิ ทยาการในชุ มชนที่ มหาวิ ทยาลั ยจั ดให้ เป็ นสื่ อประกอบ (วิ จิ ตร
ศรี ส อ้ าน: 5-7) อ้ างถึ งใน http://www.stou.ac.th/applystou/stouplan.htm สื บ ค้ น เมื่ อวั น ที่ 5 พฤษภาคม
2561
ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการสอนทางไกล โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบและสื่อ
การสอนทางไกล และสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ “ระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543” ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2544 โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 9 องค์ประกอบ ดังนี้
(อ้างถึงใน http://www.stou.ac.th/applystou/stouplan.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561)
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(ระบบการสอนทางไกล STOU PLAN 2000 คณะกรรมการพัฒนาระบบและสื่อการสอนทางไกล : 4-7)
ที่มา : http://www.stou.ac.th/applystou/stouplan.htm
จากนั้น มหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ประกอบสาคัญๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผน มสธ. 2543 ได้แก่
1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงและพัฒ นาสื่อ
การเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้เหมาะสม และสะดวกกับผู้เรียนในการเรียนด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ในลักษณะ
ชุดการสอนทางไกลที่ประมวลประสบการณ์ แต่ละหลักสูตร และมีสื่อที่มีความหลากหลายในการถ่า ยทอด
ความรู้ ป ระสบการณ์ ต่ า งๆ ในลั ก ษณะการประสานสื่ อ (Convergence media) ไปยั ง ผู้ เรี ย นอย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ ชุด การสอนทางไกลมี สื่ อ สิ่ งพิ มพ์ เป็ น สื่ อหลั กโดยมี สื่ อชนิ ดอื่ น เป็ น สื่ อ เสริม และมี กิจ กรรม
ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา
1.1 รายการวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชา
แกน หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 15 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที นักศึกษาสามารถ
ติดตามรับฟังรายการดังกล่าวได้ตามตารางออกอากาศที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้กับนักศึกษาล่วงหน้า หรือรับฟัง
ผ่ านทางเว็บ ไซต์ มสธ. คลิ ก ที่ STOU Online และเลื อก Radio Online และทางสถานี วิท ยุกระจายเสี ย ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือใช้บริการการกระจายเสียงในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ทางสถานี
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วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษา ที่ส่งสัญญาณจากสถานีแม่ข่ายที่กรุงเทพมหานคร
ไปยั งสถานี ย่ อย 11 สถานี ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ล าปาง ขอนแก่น อุบลราชธานี สุ ราษฎร์ธ านี สงขลา
นครสวรรค์ กระบี่ จันทบุรี ระนอง และแม่ฮ่องสอน
1.2 รายการวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน
หรือเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 4 รายการ ความยาวรายการละ 25 นาที โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งตาราง
ออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ในแต่ละภาคการศึกษาให้ล่วงหน้า นักศึกษาสามารถชมรายการทางสถานี
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มโรงเรี ย นวั งไกลกั งวล (DLTV14) สถานี วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ เพื่ อ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV ช่อง 180) หรือชมรายการผ่านทางเว็บไซต์ มสธ. คลิกที่ STOU Online
เลือก TV Online นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (STOU
Channel) เพิ่มอีก 1 ช่องทาง ออกอากาศผ่านดาวเทียมในระบบซีแบนด์ (C Band) ตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้
นักศึกษาสามารถชมรายการเพื่อการสอนเสริมรายการประกอบชุดวิชา รายการบริการทางวิชาการแก่สังคม
รายการแนะแนว และรายการประชาสั ม พั น ธ์ได้อ ย่ างเต็ ม ที่ ส าหรับ ช่ องทางการรับ ชม STOU Channel
สามารถติดต่อผู้ให้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม เพราะช่องทางการรับชมอาจแตกต่างกัน เช่น ของ PSI
รับชมได้ที่ช่อง 144 หรือ 146
1.3 Media on Demand
นั กศึ กษาสามารถรับ ฟั ง รับ ชม รายการวิท ยุกระจายเสี ยง และรายการวิท ยุโทรทั ศน์ ที่
เผยแพร่ออกอากาศไปแล้วได้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ Media on Demand เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียน
ของนักศึกษา โดยสามารถเลือกรับฟัง รับชม รายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ มสธ. คลิกที่ STOU Online เลือก
Media on Demand
1.4 ดีวีดีประจาชุดวิชา
ในชุดวิชาที่ต้องการขยายความเข้าใจเนื้อหาเอกสารการสอนประจาชุดวิ ชาด้วยเสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยได้ผลิตสื่อดีวีดีประจาชุดวิชาขึ้น เพื่อเสนอเรื่องราวการแสดงกระบวนการการ
สาธิตที่สอดคล้องเติมเต็มเนื้อหาสาระของชุดวิชา ไม่เกิน 1 แผ่นต่อชุดวิชา จานวน 4 รายการๆ ละ 30 นาที
1.5 ซีดีเสียงประจาชุดวิชา
มหาวิทยาลัยได้ผลิตซีดีเสียงในรูปของ MP3 ประจาชุดวิชา เพื่อขยายเสริมหรือสรุปเนื้อหา
สาระของเอกสารการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดส่งให้นักศึกษาพร้อมเอกสารการสอน จานวน 1 แผ่น ต่อชุด
วิชา
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1.6 มัลติมีเดียประจาชุดวิชา
มหาวิทยาลัยได้ผลิตชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์รูปแบบมัลติมีเดียประจาชุดวิชา ในบางชุด
วิชา ใช้คู่ขนานกับเอกสารการสอน มีรูปแบบการนาเสนอลักษณะมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่จาเป็น
ในเอกสารการสอน หรือการเสนอเรื่องราวเป็นกรณี ในลักษณะสื่อประสมที่เน้นการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
จานวน 1 แผ่น ต่อชุดวิชา หรือประมาณ 15 โมดูล
1.7 การเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งระดับปริญญาตรี
บางชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุม การจัดทาประกาศปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทิน
การศึกษา เนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ การมอบหมายกิจกรรม การประเมินผลรวมถึง
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดชุดวิชาที่
เปิดสอน และศึกษาได้ทางเว็บไซต์ มสธ. คลิกที่ STOU Online เลือก e-Learning
1.8 m-Learning :สื่อการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
มหาวิทยาลั ยได้จัดทาสื่อการเรียนรู้ผ่ านโทรศัพท์มื อถือ โดยนาสื่อภาพและเสี ยงมาปรับ
รูปแบบ เพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดมาใช้งานกับโทรศัพท์มือถือได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ มสธ. คลิกที่ STOU
Online เลือก m-Learning และในอนาคตอันใกล้นี้มหาวิทยาลัยจะพัฒ นา m-Learning ให้ สามารถศึกษา
สื่อสาร พูดคุย และมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
1.9 e -Tutorials : การสอนเสริมผ่านทางอินเทอร์เน็ตและดาวเทียม
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต และดาวเทียม (e-Tutorials)
เป็นรายการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการสอนเสริมในเนื้อหาสาระสาคัญของชุดวิชา และ
เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการจากผู้สอนโดยตรง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สอบถามปัญหาข้อสงสัยในเนื้อหาวิชาผ่านทางโทรศัพท์ และกระดานสนทนาผ่านทางเว็บไซต์ มสธ. คลิกที่
STOU Online เลือก e-Tutorials
การพัฒนาสื่อดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สานักเทคโนโลยีการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
ดังนี้ (http://www.stou.ac.th/offices/oet/aboutus/ สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561)
1. พัฒนางานวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2. ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล
3. ให้บริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา
โดยในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน คือศูนย์วิชาการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ และฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
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สาหรับการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษา
ทั่วไป ชุดวิชาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะ บางชุดวิชา ความยาวรายการละ 20-30 นาที มุ่งขยายเนื้อหาที่เข้าใจ
ยากด้ ว ยการแสดงเสี ย ง และภาพเคลื่ อ นไหวที่ ส มจริ ง ถ่ า ยทอดทั ศ นะของวิ ท ยากรในแง่มุ ม ต่ างๆ โดย
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งตารางออกอากาศ รายการวิทยุโทรทัศน์แต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาทุกคนล่วงหน้า
ในข่าว มสธ. และทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th
โดยรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา และเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมที่สานักเทคโนโลยีการศึกษา
ผลิต ปีละประมาณ 200 รายการ
และเมื่อพิจารณาจากงบประมาณการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ย้อนหลัง 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560 จะ
เห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประจาชุดวิชา และรายการบริการวิชาการแก่สังคม
ประมาณปีละไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาท (งบประมาณประจาปี สานักเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2560)
เพื่อให้การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกิดประโยชน์สูงสุด และที่สาคัญไปกว่า
นั้น คือ ประสิทธิภาพของสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาใช้ศึกษาเป็นสื่อประจาชุดวิชา และสื่อประกอบชุดวิชา
ดังนั้น การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทาโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ ”
จะเป็นแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานการถ่ายทา
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ในด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อน ประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ทาให้ประหยัดทรัพยากร และใช้งบประมาณที่ได้รับให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานการถ่ายทารายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษานอก
สถานที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของคู่มือกำรปฏิบัติงำน
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ ” ใช้ข้อมูล
เบื้องต้นจากการศึกษา และการสืบค้นจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และทักษะประสบการณ์การ
ทางานของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้ มา 26 ปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใช้บริการ การ
วางแผน การเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทา เทคนิคการถ่ายทา และการตรวจสอบคุณภาพหลังการถ่ายทา ในการ
ถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่
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4. นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ หมายถึง รายการที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ความรู้และการศึกษาแก่นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย
เจตพิสัย และทักษะพิสัยโดยการนาเสนอทั้งภาพและเสียง
กำรถ่ ำ ยท ำรำยกำรโทรทั ศ น์ น อกสถำนที่ หมายถึ ง การออกไปผลิ ต รายการ หรื อ การถ่ ายท า
เหตุการณ์ กิจกรรม หรือการแสดงภายนอกห้องส่ง เป็นการถ่ายทาในสถานที่จริง หรือมีการสร้างฉากประกอบ
สถานที่จริงนั้นด้วย เพื่อความเหมาะสมของรายการโดยการนากล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทา วีดิ
ทัศน์ ออกไปถ่ายทาภายนอก ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายทากลางแจ้ง หรือภายในอาคารสถานที่ก็ตาม ซึ่งในการถ่าย
ทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่จะมีขั้นตอนตั้งแต่ การเตรียมความพร้อม การวางแผน การถ่ายทานอกสถานที่
การเตรียมอุปกรณ์ การดาเนินการถ่ายทา และการตรวจสอบความถูกต้องหลังการถ่ายทา (พิไลพรรณ ปุกหุต
,2530)
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
5.1 เพื่ อ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ลดปั ญ หาและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ซ้ าซ้ อ น
ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และใช้งบประมาณที่ได้รับให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด
5.2 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อน ประหยัดเวลา
ประหยัดทรัพยากร และใช้งบประมาณที่ได้รับให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

บทที่ 2
การวิเคราะห์งาน
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ ”
ผู้เขียน ได้วิเคราะห์งานออกเป็น
1. โครงสร้างของสานักเทคโนโลยีการศึกษา
2. บทบาทหน้าที่ของสานักเทคโนโลยีการศึกษา
3. โครงสร้างของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
4. บทบาทหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
5. บทบาทหน้าที่งานถ่ายทาโทรทัศน์นอกสถานที่
1. โครงสร้างของสานักเทคโนโลยีการศึกษา

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองของสานักเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2559
http://eservice.stou.ac.th/edocument/oet/QA/SAR-59.pdf
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2. บทบาทหน้าที่ของสานักเทคโนโลยีการศึกษา
ส านั กเทคโนโลยี การศึก ษา เป็ น หน่ว ยงานสนับ สนุ น ด้านการจัด การศึกษาทางไกลให้ เป็ นไปตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ยึดการศึกษาตลอดชีวิต ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล
และสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการศึกษา วิจัย และ
พัฒ นางานวิช าการด้ านเทคโนโลยี แ ละสื่ อสารการศึกษา ผลิ ตและพั ฒ นาสื่ อการศึกษาทางไกล ตลอดจน
ให้ บ ริการสื่ อและโสตทั ศนู ป กรณ์ แก่ห น่ ว ยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย ปัจจุบัน ส านั ก
เทคโนโลยีการศึกษาแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
1) สานักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิ ดชอบงานสารบรรณ ธุรการ งานพั สดุ งานวางแผน
งานการเงิน งานงบประมาณ งานบุคคล งานประกันคุณภาพ งานบริ หารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน งานจัดการความรู้ ตลอดจนงานติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผน
2) ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวม จัดเก็บข้อมูลสื่อการศึกษา
วางแผนผลิตสื่อการศึกษา รายงานผลการผลิตสื่อการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพสื่อการศึกษา
ก่อนการเผยแพร่ และวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพสื่อการศึกษา
3) ศูนย์โสตทัศนศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการถ่ายภาพเพื่อ
การศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ออกแบบคอมพิว เตอร์กราฟิกสาหรับงาน
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
4) ศู น ย์ บ ริ ก ารการสอน ท างวิ ท ยุ แ ละโท รทั ศ น์ มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบ ผลิ ต รายการ
วิท ยุ กระจายเสี ย งและวิทยุโทรทัศ น์เพื่ อการศึกษา รายการเพื่ อบริการวิช าการแก่สั งคม
ผลิตสื่อภาพและเสียงในรูปแบบต่าง ๆ และผลิตวีดิทัศน์ตามความต้องการของหน่วยงาน
5) ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล และให้บริการด้าน
เทคนิคระบบอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ควบคุมการแพร่
ภาพและเสียง และการออกอากาศทางช่องทางต่าง ๆ
6) ศู น ย์ วิช าการเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบพั ฒ นางานวิช าการ
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา วิ จั ย สื่ อ การศึ ก ษาทางไกล ออกแบบและจั ด ระบบ
สื่อการศึกษาทางไกล และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
7) ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาระบบจัดการเรียนการ
สอนทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ และออฟไลน์
ตลอดจนควบคุม ดูแล และให้บริการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. โครงสร้างของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
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4. บทบาทหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
ฝ่ ายวิศ วกรรมเทคโนโลยี การสื่ อสาร มี ภ าระหน้าที่ จัดระบบการปฏิบั ติงานผลิ ตรายการวิท ยุและ
โทรทัศน์ทางด้านเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ งานพัฒนาบุคลากร
และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิตรายการการซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์ และจัดหาให้เพียงพอ
สาหรับการให้บริการ
การแบ่งหน่วยงาน
หน่วยวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์– หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ออกแบบระบบอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
2. ควบคุมและให้บริการบันทึกรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการและการบันทึกรายการ
โทรทัศน์นอกสถานที่
3. ควบคุมและให้บริการการถ่ายทาด้วยรถถ่ายทอดนอกสถานที่ (OB-VAN)
4. ควบคุมและให้บริการตัดต่อรายการโทรทัศน์
5. ให้บริการแปลงสัญญาณและสาเนาเทปโทรทัศน์เพื่อออกอากาศและจาหน่าย
6. บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์บันทึกและตัดต่อรายการโทรทัศน์
หน่วยวิศวกรรมวิทยุกระจายเสียง– หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมและให้บริการระบบอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงและการบันทึกเสียงนอก
สถานที่การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง
2. สาเนาเทปรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการออกอากาศและบริการ
3. บารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง
หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง– หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ออกแบบระบบอุปกรณ์ไฟฟ้ากาลังสาหรับอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
2. ควบคุ ม ดู แ ลระบบไฟฟ้ า ก าลั ง และระบบไฟฟ้ า ส ารองของอาคารศู น ย์ ผ ลิ ต รายการ
วิทยุโทรทัศน์
3. ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบปรับอากาศระบบควบคุมความชื้นระบบประปาและ
ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
หน่วยซ่อมบารุง– หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัด หาวัส ดุที่ จ าเป็ น ในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ การผลิ ตรายการวิท ยุกระจายเสี ยงและวิท ยุ
โทรทัศน์
2. จัดเก็บและเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการซ่อมบารุง
3. ปรับปรุงแก้ไขการติดตั้งอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
4. ประสานงานการนาอุปกรณ์ส่งซ่อมภายนอกมหาวิทยาลัย
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หน่วยควบคุมระบบออกอากาศ – หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแลระบบอุปกรณ์การออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
2. จัดเรียงลาดับรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสาหรับการออกอากาศ
3. ประสานงานกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยการออกอากาศรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละ
วิทยุกระจายเสียง
4. ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
(www.stou.ac.th/Offives/oet/abouts/structures.html#s5)
5. บทบาทหน้าที่งานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่
จากโครงสร้างของสานักเทคโนโลยีการศึกษา งานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่อยู่ในฝ่ายวิศวกรรม
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ภายใต้ ห น่ ว ยวิ ศ วกรรมวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ชานาญงาน ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่กาหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กั นยายน 2553
ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถความช านาญงานทั ก ษะหรื อ
ประสบการณ์ สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและต้องทาการศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์
สั งเคราะห์ ห รื อ ช่ว ยวิจั ย โดยใช้ ห รื อประยุ ก ต์ห ลั ก การเหตุผ ลแนวความคิด วิธีก ารเพื่ อ การปฏิ บั ติ งานตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่
ปฏิบั ติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางตลอดจนให้ คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
5.1. ด้านการปฏิบัติการ
5.1.1 เขียนแบบวงจรไฟฟ้าแบบชิ้นส่วนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.1.2 ตรวจแก้ซ่อมบารุงรักษา ควบคุม ทดสอดติดตั้งปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีระบบการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนองความ
ต้องการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.1.3 ตรวจทดสอบศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ๆ พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.1.4 ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
5.2 ด้านการกากับดูแล
5.2.1 ส่งเสริมกากับดูแลควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
5.2.2 วางแผนประเมินผลให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 ด้านการบริการ
5.3.1 ให้คาแนะนาตอบปัญ หาและฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความชานาญงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.3.2 ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้รับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรง
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบตาแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งเลขที่ 1168 ตาแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชานาญงาน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย มี 7 งาน ดังนี้
งานที่ 1 (ด้านการปฏิบัติงาน)
1. ดูแลบารุงรักษา ทาความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์กล้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เนื่องจากฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้ปรับระบบการทางานจากระบบแอนะล็อก(Analog)
เป็นระบบดิจิทัล (Digital) ดังนั้นการดูแล รักษา ทาความสะอาด จัดเก็บ จึงเป็นการดูแลอุปกรณ์กล้อง ซึ่งรวม
ระบบ Hardware และระบบ Software อยู่ในอุปกรณ์กล้องด้วยกัน
งานที่ 2 (ด้านการปฏิบัติงาน)
2. ตรวจสอบสภาพของกล้อง และอุปกรณ์ส่วนควบคุมอื่น เช่น เลนส์ ขาตั้งกล้อง เป็นต้น
มีขั้นตอนการตรวจสอบสภาพกล้อง และอุปกรณ์ส่วนควบคุมอื่น ในระบบดิจิทัล มีดังนี้
2.1. ตรวจสอบวิธีการดูแลรักษาตามตารางตรวจสอบ
2.2 ตรวจสอบการทางานของกล้องทั้งระบบ
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2.3 การตรวจสอบแบตเตอรี่กล้อง
2.4 จดบันทึกลงในตารางซ่อมบารุงประจาเดือน
งานที่ 3 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการกากับดูแล 3. ด้านการบริการ)
3. ทาหน้าที่ช่างกล้องบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ ตามความต้องการของผู้กากับรายการ ผู้ผลิต
รายการ โดยคานึงถึงความต่อเนื่องของภาพ และสามารถนาภาพเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และตัดต่อ
ลาดับภาพได้เป็นอย่างดี
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
3.1 วางแผนการผลิตรายการร่วมกับนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้กากับรายการ ผู้ผลิตรายการ
3.2 ศึกษาโครงสร้างรายการ บทรายการ
- ทาความเข้าใจเรื่องภาพ ขนาดภาพ
- เตรียมอุปกรณ์การถ่ายทา
3.3 การบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่
- ดูสถานที่ถ่ายทาจริง
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
3.4 ตรวจสอบคุณภาพหลักจากบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่
3.5 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.6 ประชุมเพื่อพัฒนางาน
งานที่ 4 (ด้านการกากับดูแล)
4. ควบคุมดูแ ลครุภัณ ฑ์ที่ใช้งานอยู่เป็น ประจา จัดทาบัญ ชีและดูแลครุภัณ ฑ์ที่ใช้ในงานทุกทีม
ที่ได้รับมอบหมายในฐานะหัวหน้างานทีมบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่
มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
4.1 ควบคุมดูแลครุภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ บันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ทุกทีม (5 ทีม) เช่น
อุปกรณ์กล้อง แสง และเสียง ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
4.2 ตรวจสอบ ดูแล ในการบารุงรักษา คานวณและประเมินราคาในการส่งซ่อมครุภัณฑ์ส่วนกลาง
ที่ใช้งานร่วมกับสตูดิโอ และครุภัณฑ์ของงานบันทึกเทปโทรทัศน์ นอกสถานที่ทั้งแบบ Single Camera และ
แบบ Multi Camera รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
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4.3 จัดทาบั ญชีครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ใช้ในงานร่วมกันระหว่างในสตูดิโอและงานบันทึกเทปนอก
สถานที่
งานที่ 5 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการกากับดูแล 3. ด้านการบริการ)
5. การทางานเป็นทีม
มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
5.1 วางแผน ประสานงานการท างานพร้อมกัน เช่น นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ กากับ รายการ
ผู้ผลิตรายการ ช่างแสง ช่างเสียง ช่างตัดต่อ วิทยากร ผู้ร่วมรายการ ผู้แสดง ฯลฯ
5.2 ให้คาแนะนาทีมผลิตรายการ เช่น นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้กากับรายการ ผู้ผลิตรายการ ช่าง
แสง ช่างเสียง ช่างตัดต่อ วิทยากร ผูร้ ว่ มรายการ ผูแ้ สดง ฯลฯ
งานที่ 6 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการกากับดูแล)
6. พั ฒ นาแบบประเมิ น ดั ช นี ชี้ วัด ผลงานหรื อ ความส าเร็ จ ของงาน (KPI) บุ ค ลากรบั น ทึ ก เทป
โทรทัศน์นอกสถานที่
ในฐานะเป็นหัวหน้างานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ จึงเป็นงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ฝ่ายวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์ให้ทาแบบประเมินฯ (KPI) ของบุคลากรบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ตรงกับการปฏิบัติงานจริง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
6.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา (Analysis)
6.2 ออกแบบแบบประเมินฯ (KPI) (Design)
6.3 พัฒนาแบบประเมินฯ (KPI) (Development)
6.4 การนาแบบประเมินฯ (KPI) ไปใช้ (Implementation)
6.5 ประเมินผลแบบประเมินฯ (KPI) (Evaluation)
งานที่ 7 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการกากับดูแล 3. ด้านการบริการ)
7. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.1 ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
7.2 กรรมการจัดซื้อและกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
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7.2.1 ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ จานวน 5 ชุด
7.2.2 ครุภัณฑ์ชุดผลิตรายการชนิดกระเป๋าหิ้ว (เครื่องสลับภาพ Switcher) จานวน 1 ชุด
7.2.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องนาเข้าสัญญาณภาพ จานวน 1 ชุด
7.2.4 ครุภัณฑ์ Virtual Studio (เครื่องสร้างฉากเสมือนจริงจากคอมพิวเตอร์) จานวน 1 ชุด
7.2.5 ครุภัณฑ์ขาตัง้ กล้องวีดิทัศน์แบบ(Camcoarder) จานวน 2 ชุด
7.2.6 ครุภัณฑ์ขาตัง้ กล้องวีดิทัศน์แบบ(Camcoarder) จานวน 1 ชุด
7.2.7 ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ ดิจิทัลสาหรับห้อง Studio
7.2.8 ระบบตัดต่อรายการวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง
7.2.9 ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ระบบดิจิทัล

บทที่ 3
องค์ประกอบของงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ ” ผู้เขียนได้
ทาการศึกษา และสืบค้นข้อมูล จากหลักการ ทฤษฎี และแนวคิด เกี่ยวกับการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษานอกสถานที่ เนื่องจากการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ เป็นการทางานเป็นทีม
ที่ต้องทางานร่วมกับผู้ผลิตรายการ วิทยากร และผู้ร่วมรายการ ดังนั้นการทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ทฤษฎี แนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ (ซึ่ งเป็ น องค์ ป ระกอบของงานที่ ส าคั ญ ) จึ ง มี
ความส าคั ญ และมี ค วามจ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ก ารท างานในการถ่ า ยท ารายการโทรทั ศ น์ เพื่ อ
การศึกษานอกสถานที่ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ป ฏิบัติงานด้านช่างกล้องจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อสามารถนาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวไปประยุกต์ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพของงาน การประหยัดเวลา และงบประมาณ ในที่นี้จะเน้น
เฉพาะด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ ดังนี้
1. บุคลากร
2. สถานที่
3. อุปกรณ์
4. รูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
5. การถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่
6. องค์ประกอบของสื่อ ความหมายทางโทรทัศน์
1. บุคลากร
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทารายการนอกสถานที่ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานหลายฝ่ายที่ต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกันโดยตลอดจนกว่าการผลิตรายการนั้นจะเสร็จสิ้น ทีมงานดังกล่าว ได้แก่
1.1 ทีมฝ่ายรายการ ได้แก่ ผู้ผลิตรายการ ผู้กากับรายการ ผู้กากับเวที และผู้เขียนบท
1.2 ทีมฝ่ายเทคนิค ได้แก่ ช่างเทคนิคด้านต่างๆ ช่างกล้อง ช่างแสง และช่างเสียง
1.3 ที มฝ่ ายฉาก ได้แก่ ผู้ กากับฉาก เจ้าหน้ าที่ฉาก/สร้างฉาก เจ้าหน้าที่ จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบฉาก
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1.4 ทีมฝ่ายเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า ได้แก่ ช่างจัดเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับเรื่องราวใน
บทโทรทัศน์ ช่างแต่งหน้า ผู้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์
1.5 ทีมฝ่ายประสานงานการผลิต ได้แก่ ผู้ประสานงานด้านธุรการและการเงิน ช่วยประสานงานสถานที่
ถ่ายทา ประสานงานกับบุคลากรหรือทีมงานการผลิตด้านต่างๆ เพื่อการนัดหมาย หรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สถานที่
ในการถ่ายทารายการนอกสถานที่ อาจใช้สถานที่จริงหรือการสร้างฉากจาลองทั้งในอาคารหรือภายนอก
อาคาร เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ของภาพตามบทรายการ ซึ่งการถ่ายทารายการภายในหรือภายนอกอาคาร มีลักษณะ
ในการถ่ายทาที่แตกต่างกัน ดังนี้
2.1 การถ่ายทารายการนอกสถานที่ภายในอาคาร มีสิ่งที่เอื้อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนี้
2.1.1 ควบคุมแสง ให้อุณหภูมขิ องแสงคงที่สม่าเสมอได้
2.1.2 ควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกได้โดยหากมีประตูหน้าต่าง สามารถปิดเพื่อลดเสียงรบกวนได้
2.1.3 สภาพดินฟ้าอากาศไม่ส่งผลกระทบกับการถ่ายทา
2.1.4 ไม่ต้องรอเวลาในการถ่ายทา หากต้องการถ่ายทาฉากกลางคืนในช่วงเวลากลางวัน สามารถหา
ผ้าสีดาปิดคลุมบริเวณประตูหน้าต่าง และจัดแสงให้เป็นแสงแบบเวลากลางคืนได้ และยังสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ประกอบฉากได้ง่ายกว่า
2.1.5 สามารถกาหนดมุมกล้อง และหลีกเลี่ยงปัญหาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในฉากของรายการได้
ข้อควรคานึงของการถ่ายทารายการภายในอาคาร
1) ปริมาณแสงสว่างน้อย ต้องจัดแสงเพิ่มเติม
2) บางสถานที่อาจคับแคบ ไม่สะดวกในการวางมุมกล้อง จัดฉาก หรือ จัดแสง
3) การจัดแสงในอาคารบางสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย ในกรณีใช้โคมไฟหลายดวง กระแสไฟฟ้าอาจะ
ไม่เพียงพอ
4) บางสถานที่มีค่าใช้จ่ายในการขอใช้สถานที่ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้า
5) อาจมีข้อจากัดในเรื่องของเวลาในการถ่ายทารายการ เช่น เวลาเปิด-ปิด ทาการของสถานที่นั้นๆ
2.2 การถ่ายทารายการนอกสถานที่ ภายนอกอาคารมีสิ่งที่เอื้อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนี้
2.2.1 สามารถใช้แหล่งแสงจากธรรมชาติช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับฉากในการถ่ายทาได้ เช่น แสงจาก
ดวงอาทิตย์ โดยการใช้แผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ช่วยสะท้อนแสงไปยังฉาก หรือตัวผู้แสดง
2.2.2 สถานที่กว้าง สะดวกต่อการถ่ายทารายการ
2.2.3 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่
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ข้อควรคานึงของการถ่ายทารายการภายนอกอาคาร
1) แสง และสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุมได้ ในช่วงเวลากลางวัน
การใช้แสงจากดวงอาทิตย์จะมีแสงเงาที่เข้มมาก ทาให้ภาพที่ได้จากการถ่ายทาไม่สวยงาม จึงไม่เหมาะในการถ่ายทา
ฉากที่มีผู้แสดงกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวัน ควรรอเวลาช่วงแสงแดดอ่อนๆ ในตอนเช้า หรือตอนเย็น จะสามารถลด
ความเข้มของเงาที่เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ และทาให้แสงที่ภาพดูนุ่มนวล สวยงาม
2) อาจมีเสียงรบกวน ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้
3) บางสถานที่อาจมีผู้ไม่เกี่ยวข้องในการถ่ายทารายการมายืนดู หรือเข้ามาในฉากที่ถ่ายทา ทาให้ไม่
สะดวกในการถ่ายทา ซึ่งอาจต้องรอจังหวะในการถ่ายทา เพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการ และอาจทาให้เสียเวลาหรือ
เสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายทารายการเพิ่มขึ้น
3. อุปกรณ์
การถ่ายทารายการนอกสถานที่ เป็นการถ่ายทารายการแบบกล้องเดียว ซึ่งในการถ่ายทาอาจต้องถ่ายทา
แสดง หรือสาธิตซ้า 2 – 3 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนมุมกล้อง หรือขนาดภาพ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของภาพ และเกิด
ความน่าสนใจกับผู้ชม อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทารายการนอกสถานที่ มีดังนี้
3.1 กล้องวีดิทัศน์ ( Video Camera)
3.2 ขาตั้งกล้อง (Tripod)
3.3 จอดูภาพ (Monitor)
3.4 แบตเตอรี่
3.5 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
3.6 อุปกรณ์เสียง
3.7 อุปกรณ์แสง
3.8 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens), กล้องแอคชั่นแคม, Dolly หรืออุปกรณ์
ถ่ายภาพมุมสูง (Drone) เป็นต้น
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ภาพที่ 3-1 กล้องวีดิทัศน์ (Video Camera)
3.1 กล้องวีดิทัศน์ (Video Camera)
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้อง และระบบในการ
บันทึกข้อมูล กล้องที่นามาใช้ถ่ายทารายการเป็นกล้องแบบความคมชัดสูง HD ( High Definition) ในการถ่ายทา
รายการ จะใช้การบันทึกข้อมูล Video ด้วย Memory Card แบบ P2 Card ภายในตัวกล้องได้เลย ซึ่งความจุของ
P2 Card ใน 1 แผ่น จะมีความจุข้อมูล 64 GB ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูล Video ได้ประมาณ 70 นาที

ภาพที่ 3-2 ขาตั้งกล้อง (Tripod)
3.2 ขาตั้งกล้อง (Tripod)
ขาตั้งกล้องเป็ นอุปกรณ์ รองรับกล้องถ่ายทาวีดิทัศน์ ที่ช่วยให้ ช่างกล้องสามารถถ่ายทาภาพได้สวยงาม
นุ่มนวลไม่สั่นไหว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยไม่ให้เกิดความเมื่อยล้ากับผู้ปฏิบัติงานเมื่อต้องใช้เวลาใน
การถ่ายทานาน
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ภาพที่ 3-3 จอดูภาพ (Monitor)
ที่มา : http://fb1-fv.lnwfile.com/yu4es3jpg
3.3 จอดูภาพ (Monitor)
Monitor เป็ นอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ใช้ ตรวจสอบ หรื อตรวจสอบสั ญ ญาณภาพ มุ มกล้ อง ทิ ศทางของแสง
ตลอดจนการแสดง หรือการถ่ายทาในแต่ละฉากว่ามีความสมบูรณ์ตรงตามบท หรือตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ
หรือไม่

ภาพที่ 3-4 แบตเตอรี่
3.4 แบตเตอรี่
เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกล้องวีดิทัศน์ แบตเตอรี่ 1 ก้อน สามารถใช้งานในการถ่ายทารายการได้
ประมาณ 5-7 ชั่วโมง
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ภาพที่ 3-5 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
3.5 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
เป็นอุปกรณ์สาหรับประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่กล้อง หรือเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ DC ให้กับตัว
กล้อง โดยใช้สายที่มีขั้วต่อแบบ XLR 4 Pin เชื่อมต่อกับตัวกล้องใช้ในกรณีการบันทึกรายการการประชุมสัมมนา ซึ่ง
สามารถบันทึกข้อมูล Video ได้อย่างต่อเนื่องจนจบงาน

ภาพที่ 3-6 อุปกรณ์เสียง
ที่มา http://www.bhphotovideo.com/
3.6 อุปกรณ์เสียง
ในการถ่ายทารายการนอกสถานที่ จะมีการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงมาพร้อมกัน ในบางรายการอาจมีผู้
ร่วมรายการ หรือผู้แสดงหลายคน อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงจะใช้ไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wireless
Microphone) หรือไมโครโฟนแบบ Shotgun และอาจใช้เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) ขนาดเล็ก ซึ่งใช้
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
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ภาพที่ 3-7 อุปกรณ์แสง
ที่มา : http://www.thailed-studiotlights.com
3.7 อุปกรณ์แสง
การถ่ายทารายการนอกสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จาเป็นที่จะต้อง
จัดแสงเพิ่มเติม เพื่อให้ภาพมีความคมชัด สมจริง และดูสวยงาม อุปกรณ์แสงจะประกอบด้วย โคมไฟแบบมีขาตั้ง
ตามหลักการจัดแสงทั่วไป จานวน 3 ดวง และแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) สาหรับใช้สะท้อนแสงจากแหล่งแสง
ธรรมชาติ
3.8 อุ ปกรณ์ เสริ มอื่ นๆ เช่ น เลนส์ มุ มกว้าง (Wide Angle Lens),กล้ องแอคชั่ นแคม ,ราง Dolly หรื อ
อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง (Drone) บางรายการอาจจาเป็นต้องใช้มุมภาพที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ภาพดูน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งอุปกรณ์เสริมเหล่านี้สามารถนามาใช้งานในการถ่ายทาเพื่อให้ได้มุมภาพในลักษณะต่างๆเช่น
- เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) ใช้ในการถ่ายทาภาพอาคารสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยให้ ถ่ายภาพมุม
กว้างได้ครอบคลุมสถานที่นั้นๆได้ทั้งหมด
- กล้องแอคชั่นแคม เป็นกล้องขนาดเล็กใช้ในการถ่ายทาภาพที่มีลักษณะเคลื่อนที่ เช่น การเดิน, การวิ่ง
หรือ ถ่ายทาบนรถยนต์, บนเรือ หรือถ่ายทาใต้น้าเป็นต้น
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- ราง Dolly ใช้ในการถ่ายทาเพื่อให้ การเคลื่ อนที่ของกล้ องมีความนุ่มนวลและได้มุมภาพที่เคลื่อนไหว
อย่างสวยงามไม่สั่นไหว
- อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง (Drone) ใช้ในการถ่ายทาภาพมุมสูงของสถานที่ต่างๆหรือบริเวณจุดถ่ายทาที่เข้า
ไปถ่ายทาได้ยากและเสี่ ยงอันตรายสามารถควบคุ มมุมกล้ องได้จากระยะไกลและเป็ นมุ มมองภาพที่ สร้างความ
น่าสนใจได้เป็นอย่างดี
4. รูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) รายการความรู้ทั่วไป หรือรายการเพื่อการศึกษาสาหรับประชาชน เป็นรายการที่ให้ความรู้ทั่วไป
หรือความรู้เฉพาะเรื่อง เฉพาะทางที่เป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน
2) รายการเพื่อการสอน เป็นรายการที่มุ่งหมายเพื่อการสอน เนื้อหาสัมพันธ์กับหลักสูตรการศึกษา
ระดับหนึ่งระดับใดของสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรที่จัดขึ้นแก่กลุ่ม สนใจเฉพาะเรื่อง
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา แบ่งตามวิธีการนาเสนอเป็น 2 รูปแบบ คือ
1) รูปแบบการเสนอตรงแบบการสอน หรือรายการในห้องเรียน หรือห้องประชุมแก่ผู้เรียน ซึ่งอาจ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสอนใช้เป็นการสื่อการสอนแทนครู ใช้เป็นสื่อการศึกษาระบบเปิด หรือใช้เป็นสื่อเพื่อเพิ่ม
ความเป็นธรรมในสังคม
2) รูปแบบรายการเพื่อการศึกษาโดยการนารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ทั่วไปมาใช้ในการให้
ความรู้ทั่วไปแก่ผู้ชมเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมความรู้ ใช้เป็นสื่อการศึกษาระบบเปิด หรือเพิ่มคุณค่าทางการสอน
จากการแบ่ งประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาดังกล่าวในข้างต้นแล้ว เพื่อให้รายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษามีความน่าสนใจ ยังได้มีการนาเสนอรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นรูปแบบ
บรรยาย รายการสนทนา รายการสั ม ภาษณ์ และรายการสารคดี ซึ่ ง แต่ ล ะรู ป แบบมี ลั ก ษณะ ดั ง นี้
(กรรพุม บุญทวี ,2553)
1. รูปแบบบรรยาย เป็นการพูดโดยคนคนเดียว เช่น บรรยายธรรม บรรยายทางวิชาการ
2. รูปแบบสัมภาษณ์ เป็นการถามตอบในเรื่องที่น่าสนใจ โดยมีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถามอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ฝ่ายตอบ
3. รูปแบบสนทนา เป็นการพูดคุยโดยการตั้งประเด็นขึ้นมา ผู้ที่ร่วมสนทนาทุกคนมีบทบาทแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นนั้นเท่าเทียมกัน
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4. รายการสารคดี เป็นรายการที่นาเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว และให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นทุกแง่ทุกมุม เช่น สารคดีเรื่องวันลอยกระทง สารคดีท่องเที่ยว เป็นต้น
5. การถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ (ทิพย์เกสร บุญอาไพ ,2540) มีดังนี้
5.1 การเตรียมการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่
5.2 การซ้อมและการจดบันทึกรายละเอียดการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่
5.1 การเตรียมการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ มีดังนี้
5.1.1 การสารวจสถานที่ การสารวจสถานที่ ซึ่งกาหนดไว้ว่าจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาตามบทโทรทัศน์
มีความสาคัญยิ่งเพราะเป็นการเตรียมการล่วงหน้าก่อนการถ่ายทาจริง ผู้ผลิตรายการหรือผู้กากับ และช่างกล้องควร
ต้องไปตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่และดาเนินการในหลายๆ ด้าน ดังนี้
5.1.1.1 ส ารวจบริ เวณโดยรอบ เพื่อพิ จารณาการใช้ประโยชน์จากสถานที่นั้ นให้ เหมาะสมกั บ
เรื่องราวในบทโทรทัศน์
5.1.1.2 ตรวจสอบเรื่ องแสงและทิ ศทางของแสง ซึ่งจะมีผลกับการถ่ายทาในการทาให้ได้ภาพ
ออกมาสวยงามเป็นธรรมชาติ
5.1.1.3 ตรวจสอบเรื่องระบบไฟฟ้าของสถานที่ถ่ายทา เพื่อเตรียมการสาหรับอุปกรณ์แสงที่ใช้ใน
การถ่ายทา หากสถานที่นั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตรายการจะได้เตรียมเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า หรือเตรียมแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟส่องสว่างมาให้เพียงพอ
5.1.1.4 ตรวจสอบเรื่องเสียง สถานที่นั้นมีเสียงรบกวนไหม สามารถควบคุมเสียงบางอย่างบ้างได้
หรือไม่ เสียงบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจต้องใช้เป็นเสียงต่อเนื่องไปโดยตลอด โดยถ่ายทาให้เห็นแหล่งของ
เสียงนั้นในบางฉาก
5.1.1.5 สนทนากับผู้เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ถ่ายทา ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจจะเป็นผู้ดูแลสถานที่
หรือเจ้าของสถานที่ ถ้าเป็นผู้ที่เราต้องการสัมภาษณ์ตามที่กาหนดในบทโทรทัศน์ ควรมีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่
จะสัมภาษณ์ เพื่อผู้ตอบหรือผู้ให้สัมภาษณ์จะได้เตรียมตัวล่วงหน้า
5.1.1.6ขออนุ ญาตใช้ สถานที่ ถ่ายทา ตรวจสอบว่าต้องการมี การขออนุญาตใช้สถานที่ ถ่ายท า
หรือไม่ จะขออนุญาตจากใครบ้าง
5.1.1.7 สารวจสถานที่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน สถานที่สาหรับอานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานสาหรับทีมงานมีหลายอย่าง เช่น สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่จอดรถ ห้องสุขา และที่พัก
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5.1.1.8 ถ่ายภาพนิ่ งของสถานที่ถ่ายทา ภาพของสถานที่ถ่ายทา และบริเวณโดยรอบสามารถ
นามาช่วยความจาในการวางแผนจัดฉากเพิ่มเติม ช่วยให้เตรียมการจัดลาดับการถ่ายทาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
5.1.2 การทาบทสาหรับถ่ายทาแต่ละฉาก
5.1.2.1 พิจารณาบทแต่ละฉากจากบทโทรทัศน์สมบูรณ์ โดยแยกแยะว่าฉากใดที่จะต้องถ่ายทา ณ
สถานที่ซึ่งได้ไปสารวจมาแล้วบ้าง อาจจาเป็นต้องใช้สถานที่หลายแห่ง เพราะฉะนั้นจึงควรกาหนดสถานที่ถ่ายทาให้
ชัดเจนในการทาบทถ่ายทาแต่ละฉาก
5.1.2.2 จั ดล าดับการถ่ายท าแต่ ละช็อต (Shot) เมื่อกาหนดสถานที่ ในแต่ละฉากแน่ นอนแล้ ว
ผู้ผลิตรายการและผู้กากับรายการจะมาพิจารณาดูว่า ณ สถานที่ถ่ายทานั้นในบทโทรทัศน์ระบุลาดับภาพอย่างไร ผู้
กากับรายการจะมาจัดลาดับภาพเสียใหม่ เพื่อให้สะดวกกับการถ่ายทา ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงานในการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์การถ่ายทา
5.1.3 การประชุมทีมงาน
การประชุมทีมงาน (Production Meeting) เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตรายการ (Producer) ที่จะเชิญ
ทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านในการถ่ายทาโทรทัศน์มาประชุมก่อนการถ่ายทา เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่อง
ของสถานที่ถ่ายทา บทโทรทัศน์ การจัดฉากเพิ่มเติมและตัวแสดง เป็นต้น ทีมงานดังกล่าวนี้อาจจะเลือกเชิญมา
ประชุ มเฉพาะระดับหั วหน้ าของแต่ละฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ผู้ ผลิ ตรายการ ผู้ กากั บรายการ ผู้ เขียนบท ผู้ กากั บ
เทคนิค ผู้กากับฉาก และผู้ประสานงานการผลิต เป็นต้น
5.1.4 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ถ่ายทา สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ฉาก
5.1.4.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ถ่ายทา ได้แก่ กล้อง ไฟ ไมโครโฟน เครื่องบั นทึกเสียง แผ่น
สะท้ อนแสง (Reflector) และอุ ปกรณ์ เสริมอื่น ๆ เช่ น เลนส์ มุ มกว้าง (wide Angle Lens) อุปกรณ์ Dolly โดรน
ถ่ายภาพมุมสูง หรือกล้องแอคชั่นแคม เป็นต้น
5.1.4.2 การจั ดเตรี ยมสถานที่ สถานที่ ถ่ายท าซึ่ งได้ส ารวจมาแล้ วนั้ น ผู้ ผลิ ตรายการได้ ทราบ
ล่วงหน้าแล้วว่ามีสภาพเป็นอย่างไร คงต้องมีการปรึกษากับฝ่ายฉากและฝ่ายเทคนิคว่าจาเป็นต้องมีการตกแต่งหรือ
ดัดแปลงอย่ างไรหรือไม่ ต้องใช้วัสดุ ฉากชนิ ดใดเพิ่มเติม แสงและเสียงจะควบคุมอย่างไรจึงจะให้ ได้ภาพออกมา
สวยงามตามจินตนาการในบทโทรทัศน์
5.1.4.3 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ฉาก แม้ว่าการถ่ายทานอกสถานที่จะต้องการสถานที่ที่เป็น
ธรรมชาติ แต่ บ างครั้ งอาจต้ องมี การดั ดแปลงตกแต่ งให้ เป็ นไปตามบรรยากาศที่ บทโทรทั ศน์ ได้ บรรยายไว้
จึงจาเป็นต้องหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากที่ดูสมจริง
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5.2 การซ้อมและการจดบันทึกรายละเอียดการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่
5.2.1 การซ้อมรายการโทรทัศน์
5.2.1.1 การซ้อมกล้อง ทีมเทคนิคจะมีโอกาสกาหนดตาแหน่งที่ตั้งวางกล้องในการถ่ายทาแต่ละ
ฉากให้เหมาะสม
5.2.1.2 การซ้อมแสง ช่างแสงต้องกาหนดทิศทางของแสง จาเป็นต้องพิจารณาการใช้อุปกรณ์ไฟ
เข้าช่วยส่องสว่างเพิ่มแสงพิเศษ หรือลบเงาด้านใดบ้าง หรือต้องใช้แผ่นสะท้อนแสงเป็นพิเศษไหม
5.2.1.3 การซ้อมเสียง ช่างเสียงจะพิจารณาชนิดของไมโครโฟนที่ควรเลือกใช้ควรเป็นไมโครโฟน
แบบใด ต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัว สาหรับผู้แสดงท่านใดบ้าง จึงจะให้เสียงตรงตามวัตถุประสงค์ และมีความจาเป็นต้อง
ถ่ายทาเสียงบรรยากาศรอบๆ ไปด้วยหรือไม่ เป็นต้น
5.2.1.4 การซ้ อมผู้ ปรากฏตั วทางโทรทั ศน์ ได้ แก่ พิ ธี กร ผู้ ด าเนิ นรายการ ผู้ แสดง และผู้ ให้
สัมภาษณ์ จะต้องซ้อมมาล่วงหน้าด้วยตนเองมาก่อนแล้ว เมื่อมาถึงสถานที่ถ่ ายทาจึงจะมาซ้อมพร้อมกับทีมงาน
เทคนิคอีกครั้งหนึ่ง หรือหลายครั้ง แล้วแต่ว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเรียบร้อยหรือยัง
5.2.2 การจดบันทึกรายละเอียดการถ่ายทา
5.2.2.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยให้บุคลากรในทีมงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจดบันทึก
รายละเอียดการถ่ายทา
5.2.2.2 เตรียมแบบฟอร์ม เพื่อบันทึกรายละเอียดการถ่ายทา
5.2.2.3 จดบันทึกรายละเอียดตามลาดับที่ในบทโทรทัศน์ฉบับสมบูรณ์
5.2.2.4 จดรหัสเวลา (Time Code)
5.2.2.5 จดบันทึกทุกครั้งที่มีการสั่งเดินกล้องถ่ายทาจากผู้กากับรายการ
5.2.2.6 ท าเครื่ องหมายในแบบฟอร์ม ว่าการถ่ายท าแต่ล ะครั้งแต่ ล ะช็อตตามรหั ส เวลาที่
จดบันทึกไว้ ได้ภาพออกมาดีหรือไม่ดี เป็นที่พอใจในภาพใด
6. องค์ประกอบของการสื่อความหมายทางโทรทัศน์
องค์ประกอบของการสื่อความหมายทางโทรทัศน์ ได้แก่ ขนาดของภาพ มุมกล้อง ความต่อเนื่องของภาพ
ในเรื่องของขนาดภาพ มุมกล้อง ความต่อเนื่องของภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ (ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์ ,2541)
6.1 การสื่อความหมายด้วยขนาดภาพ (Field of view) ขนาดภาพ คือ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะ
สื่อความหมายกับผู้ชม ขนาดของภาพต่างๆ หากมีการกาหนดขนาดที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้ผู้ชมเกิดความ
สนใจ และรับรู้เรื่องราวในรายการโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามผู้กากับและช่างกล้องก็จะต้องเข้าใจ
ตรงกัน เพื่อสื่อสารให้ช่างกล้องสามารถกาหนดขนาดภาพได้ตรงกับใจของผู้กากับ โดยหลักการพื้นฐานของการ
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กาหนดขนาดภาพอาจแบ่งได้ ดังนี้ เช่น ภาพ ELS ,LS ,MLS ,MS ,MCU ,CU ,BCU ,ECU ,2 shot และ ภาพ
OVS เป็นต้น
6.1.1 ภาพระยะไกลมาก Extreme Long Shot (ELS) เป็นภาพระยะไกลที่มีขนาดกว้างมาก เป็ น
Shot เปิดเรื่อง แนะนาสถานที่ ทาให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใด หรือใช้ในการแสดงภาพรวมทั้งหมดของฉากนั้นๆ

ภาพที่ 3-8 ภาพขนาด Extreme Long Shot (ELS)
6.1.2 ภาพไกล Long Shot (LS) เป็นภาพที่ไกล หรือ กว้างแต่จะเห็นรายละเอียดของภาพและ
เจาะจงให้เห็นความสาคัญมากขึ้น เช่น ภาพบุคคล จะมองเห็นขนาดเต็มตัว และเห็นว่าเขากาลังทาอะไรที่ไหน
หรือจะไปในทิศทางไหน

ภาพที่ 3-9 ภาพขนาด Long Shot (LS)
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6.1.3 ภาพไกลปานกลาง Medium Long Shot (MLS) จากภาพบุคคลจะเห็นตั้งแต่หัวเข่าจนถึง
ศีรษะ ซึ่งจะเห็นรายละเอียดของภาพและฉากได้มากขึ้น

ภาพที่ 3-10 ภาพขนาด Medium Long Shot (MLS)
6.1.4 ภาพปานกลาง Medium Shot (MS) เป็นภาพขนาดครึ่งตัวจะเห็นตั้งแต่เอวถึงศีรษะ
สามารถเน้นสีหน้าท่าทางของผู้แสดงได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 3-11 ภาพขนาด Medium Shot (MS)
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6.1.5 ภาพใกล้ปานกลาง Medium Close-Up (MCU) เป็นภาพระยะใกล้สื่อให้เห็นรายละเอียด
มากขึ้น เป็นการถ่ายระดับหน้าอกขึ้นไปจนถึงศีรษะใช้เป็นภาพในการสัมภาษณ์หรือการสนทนา

ภาพที่ 3-12 ภาพขนาด Medium Close-Up (MCU)
6.1.6 ภาพใกล้ Close-Up (CU) เป็นภาพขนาดใกล้มาก ภาพบุคคล จะเน้นเฉพาะใบหน้า เพื่อ
แสดงให้เห็นสีหน้า อารมณ์ ความรู้สึก เหมาะสาหรับใช้ถ่ายภาพในการแสดง

ภาพที่ 3-13 ภาพขนาด Close-Up (CU)
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6.1.7 ภาพใกล้มาก Big Close-up (BCU) เป็นภาพขนาดใกล้มากกว่า ภาพ CU โดยตัดส่วน
บริเวณหน้าผากและส่วนคางออกไป เพื่อเน้นเฉพาะส่วนที่แสดงการสื่ออารมณ์ของนักแสดง เช่น ดีใจ เสียใจ
เหงา เศร้า โกรธ วิตกกังวล หรือตกใจ เป็นต้น

ภาพที่ 3-14 ภาพขนาด Big Close-up (BCU)
6.1.8 ภาพใกล้มากๆ Extreme Close-up (ECU) เป็นภาพขนาดใกล้มากๆ หรือเป็นภาพขนาด
ใหญ่พิเศษ เน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อให้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น แววตา หรือน้าตาที่ไหลออกจาก
ดวงตา รูปทรงของจมูก หรือสันจมูก ริมฝีปากหรือสีของปากผู้แสดง

ภาพที่ 3-15 ภาพขนาด Extreme Close-up (ECU)
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6.1.9 ภาพที่แสดงจานวนคน เช่น 2 Shot ในการถ่ายภาพอาจมีการกาหนดขนาดภาพตามจานวน
ผู้แสดง เช่น 2 Shot, 3 Shot หรือ Group Shot

ภาพที่ 3-16 ภาพขนาด 2 Shot
6.1.10 ภาพข้ามไหล่ Over Shoulder Shot (OVS) คือการตั้งกล้องไว้ทางด้านซ้าย หรือด้านขวา
ของคู่สนทนาเป็นมุมเฉียง หรือมุมตรงผ่านไหล่ของคู่สนทนา และเห็นหน้าของคู่สนทนาที่กาลังพูดหรือแสดง
โดยมีไหล่ หรือศีรษะบางส่วนของผู้ร่วมสนทนาเป็นฉากหน้า เพื่อให้รู้ว่ากาลังสนทนากันและทาให้ภาพดูมีมิติมี
ความลึกมากขึ้น

ภาพที่ 3-17 ภาพขนาด Over Shoulder Shot (OVS)
6.2 การสื่อความหมายด้วยมุมกล้อง (Camera Angle) เป็นมุมกล้องหรือมุมมองในระดับความสูงต่าที่
แตกต่างกันในการวางตาแหน่งกล้อง ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชม มุมกล้องอาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
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6.2.1 ภาพมุมสูง (High Angle) คือการตั้งกล้องในระดับสูงกว่าสิ่งที่ต้องการถ่าย เช่น ถ่ายคนที่นั่ง
อยู่กับพื้น มุมกล้องจะกดต่าลง การวางมุมกล้องลักษณะนี้จะใช้แทนสายตาเจ้านายที่ยืนพูดคุยกับคนรับใช้ การ
ถ่ายภาพมุมสู ง จะทาให้ สิ่ งที่ถูกถ่ายลดความส าคัญ ลง หรือเกิดความรู้สึ กอ่อนแอ ต่าต้อย หรือดูด้อยกว่า
นอกจากนี้การถ่ายภาพมุมสูงโดยใช้เครน (Crane) หรือโดรน อาจใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือฉากที่เกิดขึ้น
โดยเน้นให้เห็นความมากมายของผู้คน การจราจรที่ติดขัดหรืออาคารบ้านเรือนที่หนาแน่น เป็นต้น

ภาพที่ 3-18 ภาพมุมสูง (High Angle)
6.2.2 ภาพมุมระดับสายตา (Eye Angle) การตั้งกล้อง ตัวกล้องจะถูกจัดวางในระดับสายตาของผู้
แสดง ภาพที่เกิดขึ้นก็จะให้ความรู้สึกเป็นจริงตามสายตาที่เรามองเห็น ถึงแม้ว่ากล้องอาจลดระดับลงต่ากว่า
สายตา แต่ยังขนานอยู่กับสิ่งที่ถ่ายก็ยังถือว่าเป็นมุมกล้องระดับสายตา จะไม่ถือว่าเป็นมุมกล้องระดับต่า

ภาพที่ 3-19 ภาพระดับสายตา (Eye Angle)
6.2.3 ภาพมุมต่า (Low Angle) เป็นการตั้งกล้องที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่าสิ่งที่จะถ่ายทาแล้วใช้
การทิลต์(Tilt) หรือเงยกล้องขึ้น การวางกล้องในมุมระดับนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์ใน 2 ลักษณะ
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6.2.3.1 ใช้แทนสถานที่ทเี่ ป็นอยู่หรือเกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็จะเป็นมุมมองของคน
รับใช้ ที่มองเจ้านายที่กาลังยืนพูดอยู่
6.2.3.2 เพื่อต้องการให้เกิดความรู้สึกในเชิงของจิตวิทยา คือภาพที่เกิดจากการถ่ายมุมต่า จะให้
ความรู้สึกว่ามีพลัง มีความเข้มแข็ง มีอานาจ

ภาพที่ 3-20 ภาพมุมต่า (Low Angle)
นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วย เพราะการจัดองค์ประกอบภาพ เป็นการ
วางตาแหน่งหลักของภาพในตาแหน่งที่เหมาะสม และทาให้เกิดผลทางด้านความรู้สึก และสร้างความน่าสนใจ
หลักการจัดองค์ประกอบภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ (ที่มาhttps://poysirikanda.wordpress.com)
1. การใช้กฎสามส่วน
2. ความสมดุล
3. การใช้กรอบภาพ
4. การใช้เส้นนาสายตา
5. ความกลมกลืนของภาพกับฉากหลัง
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1. การใช้กฎสามส่วน
การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้หลักการของกฎสามส่วนนั้น ในการถ่ายทาช่างกล้องจะต้องสร้าง
จินตนาการว่าในแต่ละเฟรม (Frame) จะมีตารางสี่เหลี่ยม 9 ช่องอยู่ในใจเสมอ บริเวณที่เส้นตัดกันจะมีจุดตัด
อยู่ 4 จุด นั่นคือจุดสาคัญ เป็นจุดสนใจของภาพ เช่น เส้นขอบฟ้า ขอบน้า ขอบแผ่นดิน หรือเส้นระดับสายตา
จะรวมอยู่ในจุดพวกนี้ แต่จะอยู่บนหรือล่างขึ้นอยู่กับภาพนั้นว่าจะสื่อให้เห็นสิ่งใด

ภาพที่ 3-21 แสดงการแบ่งพื้นที่และจุดตัดจากกฎสามส่วน
ตัวอย่างการถ่ายภาพและการวางตาแหน่ง จุดสนใจของภาพในลักษณะต่างๆ
1.1 การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ของทะเล โดยวางวัตถุไว้ที่จุดตัดใดจุดตัดหนึ่ง และวางเส้นขอบน้ากับ
ฟ้าให้วางอยู่ 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอน เพื่อสร้างความน่าสนใจของภาพระหว่างวัตถุหลักและพื้นที่ว่าง

ภาพที่ 3-22 แสดงการวางวัตถุกับเส้นขอบน้าวางอยู่ 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอนด้านบน
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1.2 การถ่ายภาพบุคคลที่มีฉากหลัง และต้องการให้เห็นถึงสภาพบรรยากาศแวดล้อมด้วยนั้น ควร
วางตาแหน่งบุคคลนั้นไว้ตามจุดตัดของเส้นแบ่งเฟรม (Frame)

ภาพที่ 3-23 การวางตาแหน่งบุคคลไว้ตามจุดตัดของเส้นแบ่งเฟรม (Frame)
1.3 การถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน เส้นขอบฟ้า ควรอยู่ที่ตาแหน่ง 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอนด้านล่าง

ภาพที่ 3-24 การวางเส้นขอบฟ้าไว้ 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอนด้านล่าง
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1.4 การถ่ายภาพในระดับสายตาในการวางตาแหน่งเพื่อที่จะถ่ายหน้าตรงของบุคคล สายตาของผู้
ที่ถูกถ่ายมักจะอยู่บริเวณเส้นบนซ้ายหรือขวา เรียกว่า ระดับสายตา แต่องค์ประกอบสาคัญที่เป็นจุดเด่นนั้น
ควรจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดตัดทั้ง 4 จุด ดังภาพ

ภาพที่ 3-25 การวางตาแหน่งหน้าตรงของบุคคลตามจุดตัดในระดับสายตา
2. ความสมดุล (Balance)
ความสมดุลของภาพ คือการจัดองค์ประกอบของภาพให้เกิดความรู้สึกว่ามีความเท่ากันทั้ง 2 ข้าง
ไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง เราสามารถจัดองค์ประกอบภาพให้เกิดความสมดุลได้ 2 แบบ ด้วยกันคือ
2.1 การสมดุ ลแบบสมมาตร เป็ นความสมดุ ลที่ เท่ ากัน เหมือนกันทั้ งรูปทรง ขนาด สัดส่ วน และ
น้าหนัก ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นความสมดุลโดยองค์ประกอบ และให้ความรู้ถึงความเป็นระเบียบแบบแผน

ภาพที่ 3-26 ความสมดุลแบบสมมาตร
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2.2 การสมดุ ล แบบอสมมาตร เป็ น ความสมดุ ล ด้ ว ยความรู้ สึ ก ซึ่ งวั ต ถุ ที่ ถู ก วางอยู่ ในภาพไม่
จาเป็นต้องเหมือนกัน ทั้งด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวาของภาพ และอาจมีขนาดที่แตกต่างกันด้วย
รูปทรง ขนาด น้าหนัก แต่เมื่อจัดวางตาแหน่งให้เหมาะสม ก็จะทาให้ภาพนั้นเกิดความสมดุลได้

ภาพที่ 3-27 ความสมดุลแบบอสมมาตร
3. การใช้กรอบภาพ
การจัดวางภาพลักษณะนี้เป็นการสร้างกรอบภาพโดยอาศัยการจัดวางองค์ประกอบและตาแหน่งของ
วัตถุมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นกรอบภาพโดยธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ภูเขา ซุ้มประตู หน้าต่าง หรือตัวอาคาร โดย
การวางจุดสนใจให้อยู่ในกรอบภาพ ซึ่งอาจจะอยู่ในตาแหน่งใดก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นตรงกลางเสมอ ขึ้นอยู่กับจุด
สนใจของภาพ จะทาให้ภาพนั้นเกิดความน่าสนใจมากขึ้น

ภาพที่ 3-28 การถ่ายภาพแบบใส่กรอบ
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4. การใช้เส้นนาสายตา
เส้นนาสายตาช่วยให้ภาพมีมิติขึ้นได้ ในการถ่ายภาพเราสามารถใช้เส้นของถนน ทางเดิน แม่น้าลาธาร
แนวต้นไม้ หรือวัตถุต่างๆ ที่วางเรียงเป็นแนวยาว อาจเป็นเส้นตรง หรือเส้นโค้ง ซึ่งให้ความรุ้สึกที่แตกต่างกัน
- เส้นตรง ให้ความรู้สึกเที่ยงตรง แข็งแรง มีจุดมุ่งหมาย
- เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย นุ่มนวล เรียบง่าย
การใช้เส้นเป็นองค์ประกอบภาพในการวางแนวเส้นนาสายตาไปสู่จุดสนใจจะช่วยเสริมให้ภาพนั้นดูมี
มิติ และมีความลึกของภาพได้

ภาพที่ 3-29 เส้นนาสายตาแบบเส้นตรง

ภาพที่ 3-30 เส้นนาสายตาแบบเส้นโค้ง
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5. ความกลมกลืนของภาพกับฉากหลัง
ความกลมกลืนของภาพกับฉากหลัง ภาพวัตถุที่ต้องการถ่ายทา ควรมีความกลมกลืนกับฉากด้านหลัง
หรือเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกัน ฉากหลังที่ดีควรเป็นโทนสีเรียบ หากต้องการเน้นที่ตัววัตถุหลักควรให้บริเวณวัตถุ
หลักมีความคมชัดมากกว่าฉากหลัง

ภาพที่ 3-31 ความกลมกลืนของวัตถุหลักกับฉากหลัง

ภาพที่ 3-32 การเน้นวัตถุหลักชัดกว่าฉากหลัง
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6.3 การสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง (Camera Movement) การเคลื่อนไหวของภาพ
ที่เกิดจากการเคลื่อนกล้อง จะเป็นการเปลี่ยนตาแหน่งของกล้องไปในขณะถ่ายทา ภาพที่เกิดจากการเคลื่อน
กล้ อ งอย่ างนุ่ ม นวล และต่อ เนื่ อง จะท าให้ อารมณ์ ข องภาพที่ ได้ มีค วามน่ าประทั บใจ มีชี วิตชีว า น่ าสนใจ
น่าติดตาม การเคลื่อนกล้องพื้นฐานที่ใช้ในงานถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ มีดังนี้
6.3.1 การแพน (Pan) การแพนจะเป็ น การเคลื่ อ นกล้ อ งในลั ก ษณะของการส่ ายกล้ องไปตาม
แนวราบ เช่น การแพนซ้าย การแพนขวา การแพนภาพที่ดีและนุ่มนวลจาเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้อง และป รับ
ความสมดุล ความไหลลื่นของการแพนให้เหมาะสม จากนั้นทดลองการแพนทั้งซ้ายและขวา การแพนภาพต้อง
มีวัตถุประสงค์ในการแพน เช่น ต้องการให้เห็นความกว้างใหญ่ของฉาก หรือสถานที่ หรือการแพนตามการ
แสดงของ Subject ที่เคลื่อนที่
6.3.2 การทิลต์ (Tilt) การทิลต์เป็นลักษณะของการเคลื่อนกล้องในลักษณะก้มเงย (Tilt up) คือ
การเคลื่อนกล้องเงยขึ้น Tilt down คือ การเคลื่อนกล้องก้มลง การ Tilt นอกจากใช้ในการรักษาความสมดุล
ของภาพแล้ว ยังใช้ในการสื่อความหมายถึงความใหญ่โต มั่งคั่ง หรือ Tilt down จากยอดตึกลงมาชั้นล่างเห็น
ผู้คนเดินเข้าตึกขวักไขว่ จะแสดงถึงความมั่นคง กว้างขวางใหญ่โต เป็นต้น
6.3.3 การซูม (Zoom) เป็นการเคลื่อนไหวของภาพด้วยการซูมที่เกิดจากการทางานของเลนส์แบบ
ความยาวโฟกัสไม่คงที่สามารถปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัสได้ตามต้องการโดยไม่จาเป็นต้องถอดเปลี่ยนเลนส์ใน
การถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ จะใช้การซูมอิน (Zoon in) หรือ ซูมเอาท์ (Zoom out) การซูมอิน
(Zoom in) จะให้ความรู้สึกที่ต้องการเน้นสิ่งที่ถ่ายให้เห็นชัดและใกล้ขึ้น หรือเป็นการเปลี่ยนขนาดภาพให้ผู้ชม
เกิดความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้ามาใกล้ การซูมเอาท์ (Zoom out) เป็นภาพที่ถอยห่างออกมาเห็นภาพกว้างมาก
ขึ้น เพื่อให้เห็นความใหญ่โตของฉากหรือสิ่งที่ถ่ายทา หรือใช้เพื่อให้เกิดความรู้สึกของการจากกันของคน 2 คน
หรือเป็นการซูมออกมาเพื่อใช้เป็นการจบเรื่อง

บทที่ 4
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
“เทคนิคการถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่”
การปฏิบัติหน้าที่ช่างกล้องบันทึกรายการโทรทัศน์นอกสถานที่เป็นขั้นตอนการทางานอย่างเป็นระบบ
ของการผลิ ตรายการโทรทัศน์ เนื่ องจากช่างกล้องต้องถ่ายภาพเพื่อให้ ได้ ภ าพตามความต้องการของผู้ผลิ ต
รายการ ในที่นี้ขอใช้คาว่าผู้ผลิตรายการโดยหมายรวมถึง นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้กากับรายการ โดยเมื่อการ
ถ่ายท านอกสถานที่ เสร็ จสิ้ น แล้ ว ผู้ ผ ลิตรายการสามารถนาภาพเหล่านั้นไปใช้งาน และตัดต่อภาพได้อย่าง
สมบู รณ์ ซึ่งการทางานดังกล่ าวจ าเป็ น ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้กับทักษะ
ประสบการณ์ ที่ มี อ ยู่ ข องช่ า งกล้ อ ง จึ ง จะสามารถให้ ได้ ภ าพตามความต้ อ งการของผู้ ผ ลิ ต รายการ การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวมีขั้นตอน ดังนี้
1. วางแผนการผลิตรายการร่วมกับผู้กากับรายการ/ผู้ผลิตรายการ
2. ศึกษาโครงสร้างรายการ/บทรายการ
2.1 กาหนดขนาดภาพ
2.2 กาหนดมุมกล้อง
2.3 กาหนดการจัดองค์ประกอบของภาพ
2.4 กาหนดการสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง
2.5 อุปกรณ์เสริมที่ต้องการใช้เพิ่มเติม
2.6 การจัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทา
3. ถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่
3.1 การสารวจสถานที่ถ่ายทารายการจริง
3.2 เทคนิคการถ่ายทารายการนอกสถานที่
4. ตรวจสอบคุณภาพหลังการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่
5. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. ประชุมสรุปงานเพื่อพัฒนางาน
ทั้ง 6 ขั้นตอน เขียนเป็นแผนภูมิ ดังนี้
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เริ่มต้น
1. วางแผนการผลิต
2. ศึกษาโครงสร้างรายการ/บทรายการ
2.1 กาหนดขนาดภาพ
2.2 กาหนดมุมกล้อง
2.3 กาหนดการจัดองค์ประกอบภาพ
2.4 กาหนดการสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง
2.5 อุปกรณ์เสริม
2.6 จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทา
3. ถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่

การตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

4. ตรวจสอบคุณภาพหลังการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่

5. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. ประชุมสรุปงานเพื่อพัฒนางาน
สิ้นสุด

ภาพที่ 4-1 แผนภูมิการปฏิบัติงาน
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โดยในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้
1. วางแผนการผลิตรายการร่วมกับผู้กากับรายการ/ผู้ผลิตรายการ การวางแผนการผลิตรายการ
เป็นการวางแผนระหว่างช่างเทคนิคร่วมกับผู้ผลิตรายการ เพื่อทาความเข้าใจร่วมกันในโครงสร้างรายการ การ
ใช้บทรายการ และให้ข้อเสนอแนะเชิง เทคนิคในการถ่ายทารายการ เช่น การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง การ
ถ่ายภาพใต้น้า สถานที่ถ่ายทา เสียงรบกวนต่างๆ ตลอดจนทิศทางของแสง เป็นต้น
2. ศึกษาโครงสร้า งรายการ/บทรายการ การศึกษาโครงสร้างรายการ/บทรายการ เมื่อ ได้มีการ
วางแผนในการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ให้เป็นไปตามบทที่ผู้ผลิตรายการต้องการ โดยช่างกล้องต้อง
ทาความเข้าใจเรื่องภาพ ได้แก่ ขนาดของภาพ มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบของภาพ และการสื่อความหมาย
ด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง ในเรื่องของขนาดภาพ มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบของภาพ และการสื่ อ
ความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง ซึ่งผู้เขียนได้นาหลักการ ทฤษฎี ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะช่างกล้อง โดยอาศัยทักษะ ประสบการณ์ตรงที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานมาเพื่ออธิบายเป็นขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบของการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ อธิบายใน
ส่วนของอุปกรณ์เสริมในการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ โดยในส่วนของอุปกรณ์เสริมนี้ เป็นส่วนที่
ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลักการ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ปฏิบัติงานจริงในการทางาน
มา 26 ปี เพื่ อ อธิบ ายถึ งขั้ น ตอน วิธีก ารปฏิ บั ติ งานอย่ างเป็ น ระบบของการถ่ ายท ารายการโทรทั ศ น์ เพื่ อ
การศึกษานอกสถานที่
2.1 กาหนดขนาดภาพ (Field of view) โดยหลักการพื้นฐานของการกาหนดขนาดภาพอาจแบ่ง
ได้ ดังนี้ เช่น ภาพ ELS ,LS ,MLS ,MS ,MCU ,CU ,BCU ,ECU ,2 shot และ ภาพ OVS เป็นต้น
เทคนิคในการถ่ายทาขนาดภาพ
ในการถ่ายทาภาพขนาดต่างๆ ผู้เขียนได้นาหลักการ ทฤษฎี และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริง และได้นาตัวอย่างเทคนิคในการถ่ายทาภาพขนาดต่างๆ และขอใช้คาทับศัพท์ในการอธิบาย ดังนี้
2.1.1 การถ่ายภาพระยะไกลมาก Extreme Long Shot (ELS) เป็นภาพระยะไกลที่มีขนาด
กว้างมาก เป็น Shot เปิดเรื่อง แนะนาสถานที่ ทาให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใด หรือใช้ในการแสดงภาพรวม
ทั้งหมดของฉากนั้ น ๆ ในที่นี้ ขอใช้ทับ ศัพท์ ELS ในการอธิบาย เพื่ อให้ เกิดความเข้าใจตรงกัน เนื่องจากใน
ภาษาไทยจะมีคาเรียกที่ต่างกันในการถ่ายภาพขนาด ELS ซึ่งเป็นลักษณะภาพที่ไกลมาก เพื่อที่จะได้ภาพตามที่
ผู้ผลิตต้องการ ช่างกล้องจะต้องสารวจหาตาแหน่งการตั้งกล้องในบริเวณรอบๆ นั้นว่าจะมีจุดใดที่จะสามารถตั้ง
กล้องแล้วถ่ายภาพได้ครอบคลุมวัตถุที่เราต้องการถ่าย (Subject) เช่น ตัวอาคาร สถานที่ เพื่อให้ได้ภาพขนาด
ELS ดีที่สุด
ในบางครั้งอาจมีความจาเป็นต้องตั้งกล้ องในตาแหน่งที่อยู่สูง ช่างกล้องต้องมีความมุ่งมั่น
อดทน เพื่อหามุมภาพที่ดีที่สุด อาจต้องปีนเขา หรือขึ้นบันไดที่มีความชัน หรือแม้แต่อาจต้องเดินฝ่า สายน้า
คู คลอง ทุ่งนา นอกจากนี้ การถ่ายทาภาพขนาด ELS ควรถ่ายภาพในลักษณะแพน และทิลต์ เผื่อไว้เพื่อให้
ผู้ผลิตรายการได้นามาเลือกใช้เป็นช็อตเปิด ปิด หรือช็อตระหว่างรายการได้
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ภาพที่ 4-2 การถ่ายทาภาพขนาด Extreme Long Shot (ELS) ของเกาะบาหลีที่ถ่ายจากมุมสูง
จากภาพตัวอย่างรายการ @อาเซียน ผู้เขียนได้ถ่ายทาภาพขนาด ELS ของเกาะบาหลี โดยหา
ตาแหน่ งตั้งกล้องจากมุมสู ง ซึ่งสามารถมองเห็ นทิวทัศน์โดยรอบ และเห็ นนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินมา
ถ่ า ยรู ป อยู่ บ ริ เวณโขดหิ น จากภาพผู้ เขี ย นต้ อ งการให้ เห็ น ความสวยงามของบรรยากาศยามเย็ น ที่ ยั ง มี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศริมทะเลตลอดเวลา โดยไม่ได้เน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง
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2.1.2 การถ่ายภาพขนาด Long Shot (LS) เป็ น ภาพระยะไกล แต่มี ค วามกว้างน้ อยกว่ า
ขนาด ELS ภาพ LS จะเห็นรายละเอียดของภาพมากกว่าภาพ ELS

ภาพที่ 4-3 การถ่ายทาภาพขนาด Long Shot (LS)
จากภาพตัวอย่างผู้เขียนตั้งกล้องในตาแหน่งเดียวกันกับภาพขนาด ELS แต่ใช้วิธีการซูมอิน
เปลี่ยนขนาดภาพ เพื่อต้องการเน้นให้เห็นกิจกรรม และรายละเอียดของนักท่องเที่ยวมากขึ้น แต่หากบริเวณ
นั้นสามารถเคลื่อนย้ายกล้องได้สะดวก ควรเปลี่ยนมุมโดยการย้ายจุดตั้งกล้องเข้าไปใกล้ เพื่อให้ ได้ภาพถ่าย
ขนาด LS โดยไม่ต้องใช้การซูมภาพจากระยะไกล จะทาให้ได้ภาพที่มีความคมชัดมากขึ้น
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2.1.3 การถ่ ายภาพขนาด Medium Long Shot (MLS) เป็ น ภาพที่ มี ข นาดแคบกว่ าภาพ
ขนาด LS ถ้าเปรียบกับภาพตัวบุคคลจะเห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวเขา บางครั้งอาจเรียกขนาดภาพระดับเข่า
Knee Shot (KS) ภาพ MLS หรือ KS จะทาให้ผู้ชมเห็นรายละเอียดของสิ่งที่ถ่ายทาและบรรยากาศรอบๆ หรือ
วัตถุอื่นๆ ที่อยู่ในฉากนั้นด้วย

ภาพที่ 4-4 การถ่ายทาภาพขนาด Medium Long Shot (MLS)
จากภาพตัว อย่ างเป็ น ภาพจากรายการ “วิส าหกิจชุมชนของกลุ่ มแม่บ้านทอผ้ า ” ผู้ เขียน
ถ่ายภาพขนาด MLS ของแม่บ้าน 2 คน เพื่อต้องการให้เห็นการสาธิต การย้อมสีเส้นด้าย โดยเน้นจุดเด่นอยู่ที
กิจกรรมของผู้แสดงทั้ง 2 คน แต่ยังคงเห็นองค์ประกอบของภาพ คือ บรรยากาศรอบๆ ที่เป็นบริเวณที่ใช้ใน
การย้อมสี
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2.1.4 การถ่ายภาพขนาด Medium Shot (MS) เป็นภาพขนาดปานกลาง ถ้าเปรียบเทียบกับ
ตัว บุ ค คล โดยจะเห็ น ตั้ งแต่ศี ร ษะจนถึ งระดั บ เอว ถือ เป็ น ขนาดภาพที่ นิ ยมใช้กั น ทั่ ว ไป เพราะสามารถให้
รายละเอียดของภาพได้มากขึ้น ไม่เน้นฉากหลัง หรือรายละเอียดรอบๆ แต่จะเน้นกิจกรรมที่ทาอยู่ด้านหน้า

ภาพที่ 4-5 การถ่ายทาภาพขนาด Medium Shot (MS)
จากภาพตัวอย่างผู้เขียนถ่ายทากิจกรรมของแม่บ้าน เป็ นภาพขนาด MS แม่บ้านกาลังปรุง
อาหาร ซึ่งจะเน้นถึงวัตถุดิบ และกรรมวิธีในการทาอาหารแบบชาวบ้าน และยังสามารถสื่อให้เห็นถึงสีหน้า
ท่าทาง อารมณ์ และความรู้สึกของผู้แสดงได้ไปพร้อมๆ กัน
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2.1.5 การถ่ายภาพขนาด Medium Close-up (MCU) เป็นภาพขนาดใกล้ปานกลาง แคบ
กว่าขนาด MS ถ้าเปรียบเทียบกับตัวบุคคล เป็นภาพที่เห็นตั้งแต่หน้าอกจนถึงศีรษะ เป็นการเน้นรายละเอียด
ของวัตถุที่ถ่ายทาให้ใกล้เข้ามาอีก เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ และความรู้สึกของภาพ

ภาพที่ 4-6 การถ่ายทาภาพขนาด Medium Close-up (MCU)
จากภาพตัวอย่างผู้เขียนถ่ายภาพขนาด MCU ภาพแม่บ้านชิมอาหารซึ่งเป็นภาพต่อเนื่องจาก
ขนาด MS เพื่ อให้ ผู้ช มเห็ น ว่า เมื่อผู้ ป รุงได้ชิมอาหารแล้ว รสชาติของอาหารที่ชิมนั้น มีรสชาติอย่างไรก็จะ
แสดงออกทางใบหน้าดังนั้นช่างกล้องจะต้องจับภาพขนาด MCU เพื่อให้เห็นอารมณ์ สีหน้าของผู้ชิมได้อย่าง
ชัดเจน ทาให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่าอาหารที่ปรุงนั้นมีรสชาติที่ผู้ปรุงต้องการแล้วหรือไม่
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2.1.6 การถ่ายภาพขนาด Close-up (CU) เป็นภาพขนาดระยะใกล้ โดยตัดส่วนที่ไม่ต้องการ
ออกไป ขยายให้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่ถ่ายทาให้ชัดเจนมากขึ้น

ภาพที่ 4-7 การถ่ายทาภาพขนาด Close-up (CU)
จากภาพตัวอย่างผู้เขียนถ่ายภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นภาพขนาด CU เพื่อให้เห็น
รายละเอียดของผักแต่ละชนิดแบบเต็มกรอบภาพโดยตัดส่วนที่ไม่ต้องการรอบด้านออกไป เพื่อสื่อให้ผู้ชมรู้ว่า
ผักที่ใช้ประกอบในการทาอาหารนั้นมีผักอะไรบ้าง
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2.1.7 การถ่ายภาพขนาด Big Close-up (BCU) เป็นภาพขนาดใกล้มากกว่าภาพขนาด CU
เน้นรายละเอียดมากกว่าขนาดภาพ CU มีความชัดเจนของภาพมากขึ้น

ภาพที่ 4-8 การถ่ายทาภาพขนาด Big Close-up (BCU)
จากภาพตัวอย่างผู้เขียนถ่ายภาพขนาด BCU เพื่อต้องการเน้นให้เห็นวัตถุดิบ ความสดของผัก
ที่เก็บมาจากแปลงผักรอบบ้าน ซึ่งขนาดภาพอาจมีขนาดที่ใกล้เคียงกับภาพ CU แต่สามารถนาไปเลือกใช้ใน
การตัดต่อภาพ เพื่อให้ได้ความหลากหลายของมุมภาพ ทาให้รายการมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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2.1.8 การถ่ายภาพขนาด Extreme Close-up (ECU) เป็นภาพขนาดใกล้มากๆ คือใกล้ที่สุด
เน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น เพื่อต้องการให้เห็นรายละเอียดของวัตถุนั้นอย่างชัดเจน

ภาพที่ 4-9 การถ่ายทาภาพขนาด Extreme Close-up (ECU)
จากภาพตัวอย่างผู้เขียนถ่ายภาพผักชนิดเดียวที่วางรวมอยู่ในถาดในขนาดภาพ ECU เพื่อ
ต้องการเน้นผักชนิดนี้ชนิดเดียว ซึ่งเป็นผักหลักที่ชาวบ้านปลูกไว้กินเอง มีความสดน่านามาปรุงอาหาร ขนาด
ภาพอาจใกล้ เคีย งกั บ ภาพขนาด BCU ซึ่งในการถ่ายท าทั่ ว ไปนิ ย มใช้ เรีย กขนาดภาพแบบ CU และ BCU
มากกว่า เพื่อสร้างความน่าสนใจในรายการ
ในการถ่ายทาเพื่อให้ได้ภาพขนาดต่างๆ นั้น ภาพบางขนาดอาจมีความแตกต่างของภาพที่
ใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิตรายการ แต่ถึงแม้ว่าผู้ผลิตรายการไม่ได้บอกความต้องการใน
ขนาดภาพต่างๆ ช่างกล้องควรต้องถ่ายภาพขนาดต่างๆ เพิ่มมาด้วย เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถนาไปเลือกใช้ตัดต่อ
ภาพในรายการได้ อีกทั้งยังช่วยในการตัดต่อรายการไม่ให้เกิดการกระโดด (Jump cut) ของภาพได้อีกด้วย
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2.1.9 การถ่ายภาพขนาด 2 Shot เป็นขนาดภาพที่ใช้บอกจานวนคนในกรอบภาพ ในที่นี้ขอ
กล่าวถึง และยกตัวอย่างภาพที่นิยมใช้เรียกกันดังนี้ คือ 2 Shot ,3 Shot และถ้ามากกว่า 3 คนขึ้นไปมักจะ
เรียกว่า Group Shot

ภาพที่ 4-10 ภาพตัวอย่างที่ 1 การถ่ายทาภาพขนาด 2 Shot
จากภาพตัวอย่างที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์สมาชิกของกลุ่มแม่บ้าน ผู้เขียนถ่ายภาพขนาดครึ่งตัว
เหมือนกับขนาดภาพ MS แต่ต้องการให้เห็นทั้ง 2 คน ซึ่งเรียกว่า 2 Shot เพื่อให้ผู้ชมรายการเห็นว่ามีผู้ให้
สัมภาษณ์ 2 คน โดยทั้ง 2 คน เป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้ชม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกพูดคุยอย่างเป็น
ธรรมชาติ เพราะมีการพูดคุยโต้ตอบ สนับสนุนกันและกันในเรื่องราวที่ถูกสัมภาษณ์อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด อีก
ทั้งยังสามารถนามาตัดต่อสลับภาพ ทาให้รายการดูเป็นธรรมชาติ ดูน่าสนใจ และสมจริงมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 4-11 ภาพตัวอย่างที่ 2 การถ่ายทาภาพขนาด 3 Shot
จากภาพตัวอย่างที่ 2 เป็น ภาพขนาด 3 Shot หรืออาจใช้เรียก Group Shot ก็ได้ ผู้เขียน
ถ่ายภาพนี้เผื่อไว้ใช้ในการ Insert ภาพ เป็นภาพพิธีการต้อนรับแขกผู้มาเยือน เพื่อสื่อให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวบ้าน

ภาพที่ 4-12 ภาพตัวอย่างที่ 3 การถ่ายทาภาพขนาด Group Shot
จากภาพตัวอย่างที่ 3 เป็นการถ่ายภาพขนาด Group Shot ผู้เขียนถ่ายทาเพื่อต้องการให้เกิด
ความหลากหลายของมุมกล้อง และขนาดภาพ และนาไปเลือกใช้ในการตัดต่อภาพ
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2.1.10 การถ่ายภาพขนาด Over Shoulder Shot (OVS) เป็นภาพที่ถ่ายจากด้านหลังของคู่
สนทนา หรือผู้ฟัง

ภาพที่ 4-13 การถ่ายทาภาพขนาด Over Shoulder Shot (OVS)
ภาพลักษณะข้ามไหล่ เป็ นภาพมุมเฉียงข้ามไหล่ ด้านซ้าย หรือด้านขวา หรือ มุ มตรงกลาง
ระหว่างไหล่คน 2 คน โดยจะเน้นจุดสนใจไว้กลางภาพ
จากภาพตัวอย่าง รายการ “Young Smart Farmer” ผู้เขียนถ่ายทาภาพในลักษณะ OVS
ซึ่งตั้งกล้องอยู่ในตาแหน่งตรงกลาง โดยใช้ไหล่ของคู่สนทนา 2 คน เป็น Foreground อยู่หน้ากล้อง แต่เน้นให้
จุ ด เด่ น ของผู้ บ รรยายไว้ ที่ ก ลางภาพ โดยที่ ภ าพ Foreground นั้ น ไม่ จาเป็ น ต้ อ งคมชั ด ระดั บ ในการวาง
ตาแหน่งกล้องไม่ควรสูงหรือต่าเกินไป ควรเป็นระดับสายตา ซึ่งผู้เขียนต้องการให้เกิดความหลากหลายของมุม
กล้อง เพื่อสร้างความน่าสนใจและสร้างมิติให้กับภาพ
2.2 กาหนดมุมกล้อง (Camera Angle) เป็นมุมกล้องหรือมุมมองในระดับความสูงต่าที่แตกต่าง
กันในการวางตาแหน่งกล้อง ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชม
เทคนิคการสื่อความหมายด้วยมุมกล้อง (Camera Angle)
การถ่ายภาพเพื่ อใช้ในการสื่ อความหมายในการถ่ายทารายการโทรทั ศน์ โดยทั่ วไปจะมี อยู่ 3
ลักษณะ ดังนี้
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2.2.1 การถ่ายภาพมุ มสูง (High Angle) เป็นการตั้งกล้ องในตาแหน่งที่สูงกว่าสิ่ งที่ถ่ายทา
ภาพในมุมสูงสามารถบอกเล่าเรื่องราว และความรู้สึกได้หลากหลายตามกิจกรรมของภาพนั้น ไม่ได้ใช้แค่สื่อ
ความหมายถึงความต่าต้อยเท่านั้น แต่เป็นการสร้างมุมมองของภาพอีกมิติหนึ่ง

ภาพที่ 4-14 การถ่ายทาภาพมุมสูง (High Angle)
จากภาพตัว อย่ าง ผู้ เขี ย นถ่ายภาพมุ ม สู งการทอผ้ าของกลุ่ ม แม่ บ้ าน โดยการตั้ งกล้ อ งอยู่
ด้านหลั ง เพื่อต้องการสื่อให้ เห็ น รายละเอีย ดของกิจกรรมที่ทาอยู่ และถือเป็นมุมหลั กของกิจกรรมนี้ โดย
ต้องการเน้นให้เห็นถึงวิธีการทอผ้า และความสวยงามของลายผ้า
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2.2.2 การถ่ายภาพระดับสายตา (Eye Angle) เป็นการตั้งกล้องให้อยู่ในระดับสายตา หรือ
ระดับเดียวกับวัตถุที่ต้องการถ่ายทา เป็นมุมกล้องที่นิยมใช้กันทั่วไป

ภาพที่ 4-15 การถ่ายทาภาพมุมระดับสายตา (Eye Angle)
จากภาพตัวอย่าง ผู้เขียนต้องการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีด และต้องการให้เห็นฉาก
หลังที่เป็นโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด โดยตั้งกล้องในระดับสายตา ถึงแม้ว่ามุมกล้องในระดับสายตาจะไม่โดดเด่น แต่
สามารถสื่ออารมณ์ และบ่งบอกความรู้สึกได้ จากภาพผู้เขียนถ่ายทาโดยต้องการสื่อให้เห็นความเป็นธรรมชาติ
ความเป็นกันเอง โดยไม่แต่งเติมฉากหรือตัวเกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์
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2.2.3 การถ่ายภาพมุมต่า (Low Angle) เป็นการตั้งกล้องในตาแหน่งที่ต่ากว่าระดับสายตา
หรือต่ามากในลักษณะเงยกล้องขึ้น สื่อให้เห็นถึงความรู้สึกถึงความแข็งแรง ยิ่งใหญ่ ความมีพลังมีอานาจ มักใช้
กับการถ่ายทาภาพเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัด ความเชื่อ และศาสนา

ภาพที่ 4-16 ภาพตัวอย่างที่ 1 การถ่ายทาภาพมุมต่า
จากภาพตัวอย่างที่ 1 รายการ “@อาเซียน” ผู้เขียนตั้งกล้องถ่ายจากด้านล่าง ซึ่งเป็นมุมเงย
เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ความศรั ทธาของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเกาะบาหลีที่มีผู้คนหลั่งไหลขึ้นไป
เพื่อนาสิ่งของไปสักการะบูชา
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ภาพที่ 4-17 ภาพตัวอย่างที่ 2 การถ่ายทาภาพมุมต่า
จากภาพตัวอย่างที่ 2 รายการ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านอาหารพื้นบ้าน” ผู้เขียนวางกล้อง
ติดกับพื้น และใช้การ Zoom Out กว้างสุด เนื่องจากมีพื้นที่จากัดไม่สะดวกในการวางขาตั้งกล้อง เพื่อต้องการ
สื่อให้เห็นถึงการทาอาหารชนิดนี้ต้องใช้กาลังแรงกายในการทาด้วยความเหน็ดเหนื่อย ต้องใช้คนหนุ่มสาวที่มี
ความแข็งแรง เพราะกว่าจะทาอาหารเสร็จจะต้องใช้เวลานาน
2.3 กาหนดการจัดองค์ประกอบของภาพ
การจัดองค์ประกอบภาพ เป็นการวางตาแหน่งหลักของภาพในตาแหน่งที่เหมาะสม และทา
ให้เกิดผลทางด้านความรู้สึก และสร้างความน่าสนใจ หลักการจัดองค์ประกอบภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
2.3.1 การใช้กฎสามส่วน
2.3.2 ความสมดุล
2.3.3 การใช้กรอบภาพ
2.3.4 การใช้เส้นนาสายตา
2.3.5 ความกลมกลืนของภาพกับฉากหลัง
โดยหลักการจัดองค์ประกอบภาพ ทั้ง 5 ด้าน มีเทคนิคดังนี้
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2.3.1 เทคนิคการถ่ายภาพโดยใช้กฏสามส่วน
การถ่ายภาพโดยใช้กฎสามส่วนในการถ่ายทา ผู้เขียนจะแบ่งจอมองภาพ (Viewfinder) ของ
กล้องให้เป็น 9 ช่อง โดยใช้เส้นแนวตั้ ง 2 เส้น และแนวนอน 2 เส้น วางตัดกันทาให้เกิดจุดตัด 4 จุด เพื่อวาง
เป็ น จุ ดสนใจของภาพ และใช้เส้ น แนวล่ าง หรือ แนวบนเป็ น เส้ น ของขอบน้ า หรือ เส้ น ขอบฟ้ า เพื่ อ ใช้ว าง
ตาแหน่งภาพ ซึ่งขึ้นอยู่ว่าต้องการให้ภาพนั้นสื่อถึงสิ่งใด

ภาพที่ 4-18 ภาพตัวอย่างที่ 1 การถ่ายทาภาพการวางตาแหน่งเส้นขอบน้ากับขอบฟ้า
จากภาพตัวอย่างที่ 1 ผู้เขียนถ่ายภาพทิวทัศน์ของทะเลยามเย็น โดยวางเส้นขอบน้ากับขอบฟ้า
ให้วางอยู่ 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอน เพื่อต้องการสื่อให้เห็นความสวยงาม และคลื่นของน้าทะเลที่ราบเรียบใน
บรรยากาศยามเย็น
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ภาพที่ 4-19 ภาพตัวอย่างที่ 2 การถ่ายทาภาพโดยการวางจุดสนใจของภาพในเส้นแนวนอน
จากภาพตัวอย่างที่ 2 ผู้เขียนถ่ายภาพชาวบ้านกาลังนั่งเรือข้ามแม่น้า โดยวางตาแหน่งของเรือ
ไว้ที่ 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอน เพื่อให้เห็นบรรยากาศ เห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือที่กาลังแล่นออกไป และ
ทาให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น
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ภาพที่ 4-20 ภาพตัวอย่างที่ 3 การถ่ายทาภาพการวางตาแหน่งหน้าตรงของบุคคล
ไว้ทางด้านซ้ายมือของภาพตามจุดตัดในระดับสายตา

ภาพที่ 4-21 ภาพตัวอย่างที่ 4 การถ่ายทาภาพการวางตาแหน่งหน้าตรงของบุคคล
ไว้ทางด้านขวามือของภาพตามจุดตัดในระดับสายตา
จากภาพตัวอย่างที่ 3 และ 4 ผู้เขียนถ่ายทาผู้ดาเนินรายการโดยวางตาแหน่งหน้าตรงของคนไว้
ตามจุดตัดในระดับสายตา จะเห็นว่า สายตาของผู้ดาเนินรายการจะอยู่บริเวณจุดตัดด้านซ้ายและขวาของภาพ
และมีส่วนของกิจกรรมอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหน้า เพื่อใช้เป็นตัวถ่วงน้าหนักของภาพ
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2.3.2 เทคนิคการถ่ายภาพแบบสมดุล (Balance)
เป็นการถ่ายภาพที่จัดองค์ประกอบของภาพให้มีความรู้สึกว่าเท่ากันทั้งซ้ายและขวา มีน้าหนัก
ใกล้เคียงกัน ไม่ห นักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ความสมดุล ของภาพสามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แบบ
สมมาตร กับ แบบอสมมาตร ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง พร้อมอธิบายรายละเอียดของภาพ ดังนี้

ภาพที่ 4-22 ภาพตัวอย่าง การถ่ายทาภาพความสมดุลแบบสมมาตร
จากภาพตัวอย่างเป็นความสมดุลแบบสมมาตร ผู้เขียนได้ถ่ายทาภาพอาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ โดย
จัดองค์ประกอบของภาพให้เป็นความสมดุลแบบเท่ากันด้วยรูปทรง ขนาด สัดส่วน และน้าหนัก เป็นภาพที่เป็น
มุมมองจากด้านในตัวอาคารมองผ่านตัวโครงสร้างของอาคาร และมีจุดสนใจอยู่ที่ตัวอาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ โดย
ผู้เขียนใช้โครงสร้างของเสา และตัว อาคารบางส่วนเป็นตัวถ่วงน้าหนักทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้เกิด
ความสมดุล และเมื่อมองดูแล้วจะให้ความรู้สึกถึงความเท่ากัน
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ภาพที่ 4-23 การถ่ายทาภาพความสมดุลแบบอสมมาตร
จากภาพตัวอย่างเป็นความสมดุลแบบอสมมาตร ผู้เขียนถ่ายทาภาพหญิงสาวที่กาลังทาพิธีขอ
พรจากบ่ อน้ าศักดิ์สิ ทธิ์ตามความเชื่อทางศาสนาของชาวอินโดนี เซีย โดยผู้ เขียนได้วางตาแหน่งของคนไว้
ทางด้านซ้ายมือ และให้น้าที่ไหลออกมาจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวถ่วงน้าหนัก เพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพ
ซึ่งจากภาพตัวอย่างจะเห็นได้ว่า วัตถุที่วางอยู่ในภาพจะมีรูปทรง สีสัน และขนาดที่แตกต่างกัน หากช่างกล้อง
จัดวางหรือหามุมในตาแหน่งที่เหมาะสมแล้ว จะสามารถทาให้ภาพนั้นเกิดความรู้สึกสมดุลได้
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2.3.3 เทคนิคการใช้กรอบภาพ
เป็นการสร้างจุดสนใจหรือเป็นมุมมองที่ทาให้เกิดมิติของภาพ ซึ่งกรอบของภาพอาจเป็นสิ่งที่
เกิดจากธรรมชาติ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ จุดสนใจของภาพจะอยู่ในกรอบภาพเท่านั้น

ภาพที่ 4-24 ภาพตัวอย่างที่ 1 การถ่ายทาภาพแบบใส่กรอบภาพ
จากภาพตัวอย่างที่ 1 ผู้เขียนถ่ายภาพในมุมมองจากด้านในของโบสถ์มองย้อนออกมาเห็นเจดีย์
เห็นนักท่องเที่ยวมายืนถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าโบสถ์ โดยต้องการให้เห็นมิติของภาพที่เกิดจากการวางกรอบ
ภาพในรูปทรงต่างๆ ไม่เน้นรายละเอียดและลวดลายของกรอบ โดยใช้ความแตกต่างของแสง (Contrast) มา
ช่วยให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4-25 ภาพตัวอย่างที่ 2 การถ่ายทาภาพแบบใส่กรอบภาพ
จากภาพตัวอย่างที่ 2 ผู้เขียนถ่ายภาพผ่านซุ้มประตู โดยใช้ซุ้มประตูวางเป็นกรอบภาพ และ
วางจุดสนใจของภาพไว้ตรงกลางเป็นจุ ดนาสายตาเข้าไปยังกิจกรรมที่อยู่ด้านใน เพื่อสร้างความรู้สึกให้ผู้ชม
อยากติดตามเข้าไปดูกิจกรรมในระยะใกล้ๆ
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2.3.4 เทคนิคการใช้เส้นนาสายตา
เส้นช่วยสร้างมุมมองที่น่าสนใจ และช่วยสร้างให้ภาพดูมีมิติขึ้นได้ โดยเราสามารถใช้เส้นของ
แนวถนน แนวต้นไม้ สายน้า หรือวัตถุต่างๆ ที่วางเรียงตามแนว ทั้งแบบเส้นตรงและเส้นโค้ง ซึ่งให้ความรู้สึกที่
แตกต่างกัน

ภาพที่ 4-26 ภาพตัวอย่างที่ 1 การถ่ายทาภาพโดยใช้เส้นน้าสายตาแบบเส้นตรง

ภาพที่ 4-27 ภาพตัวอย่างที่ 2 การถ่ายทาภาพโดยใช้เส้นน้าสายตาแบบเส้นตรง
จากภาพตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 เป็นการใช้เส้นนาสายตาแบบเส้นตรง ผู้เขียนถ่ายภาพ
โดยใช้แนวถนน และแนวขอบของบ่ อน้ าวางเป็นเส้ นนาสายตาไปสู่ จุดสนใจ เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความมี
จุดมุ่งหมาย ความแข็งแรง ความเที่ยงตรง ความมีระเบียบแบบแผน
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ภาพที่ 4-28 ภาพตัวอย่างที่ 3 การถ่ายทาภาพโดยใช้เส้นนาสายตาแบบเส้นโค้ง
จากภาพตัวอย่างที่ 3 การใช้เส้นนาสายตาแบบเส้นโค้ง ผู้เขียนถ่ายภาพชาวบ้านชาวอินโดนีเซีย
แต่งกายด้วยชุดตามประเพณีทูนสิ่งของไว้บนศีรษะเพื่อนาไปสักการบูชา ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้เขียนใช้
แนวเส้นถนนที่เป็นเส้นโค้ง เพื่อให้มองเห็นชาวบ้านเดินตามแนวถนนเป็นแนวยาวให้ความรู้สึกถึงความอ่อน
ช้อย ดูนุ่มนวล มีระเบียบ เรียบง่าย และสวยงาม
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2.3.5 เทคนิคความกลมกลืนของภาพกับฉากหลัง
ในการถ่ายทาแต่ละฉากภาพของวัตถุหลักกับฉากหลังควรเป็นเรื่องราวที่สอดคล้อง และมีความ
กลมกลืนของโทนสีไปในแนวเดียวกัน หากต้องการเน้นเฉพาะวัตถุหลักควรแยกวัตถุหลักออกจากฉากหลัง

ภาพที่ 4-29 การถ่ายทาภาพความกลมกลืนของภาพวัตถุหลักกับฉากหลัง
จากภาพตัวอย่าง ผู้เขียนถ่ายทาภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านไทยลาว ที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้าโขง
ไปมาหาสู่กันโดยทางเรื อ โดยต้องการสื่อให้เห็น ถึงความกลมกลืน ความเป็นธรรมชาติของวัตถุหน้าและฉาก
หลัง และทาให้ภาพบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 4-30 การถ่ายทาภาพการแยกวัตถุหน้ากับฉากหลัง
จากภาพตัวอย่าง ผู้เขียนถ่ายทาภาพชาวบ้านนั่งรอเรืออยู่ริมฝั่งแม่น้า โดยต้องการเน้นจุดสนใจ
อยู่ที่ตัวคนให้มีความคมชัด เพื่อแยกวัตถุหน้ากับฉากหลัง โดยการเปิดหน้ากล้องให้กว้างเพื่อให้ภาพเกิดความ
ชัดตื้น และเว้นพื้นที่ด้านหน้าเพื่อสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก และทิศทางของภาพ
2.4 กาหนดการสื่ อความหมายด้ ว ยการเคลื่ อนไหวของกล้ อ ง (Camera Movement) การ
เคลื่อนไหวของภาพที่เกิดจากการเคลื่อนกล้อง จะเป็นการเปลี่ยนตาแหน่งของกล้องไปในขณะถ่ายทา ภาพที่
เกิดจากการเคลื่ อ นกล้ องอย่ างนุ่ มนวล และต่อเนื่อง จะทาให้ อารมณ์ ของภาพที่ได้ มีความน่าประทั บใจ มี
ชีวิตชีวา น่าสนใจ น่าติดตาม
เทคนิคในการสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง (Camera Movement)
การเคลื่อนไหวของกล้องไปในทิศทางต่างๆ ด้วยความนุ่มนวล และต่อเนื่องช่วยสร้างให้ภาพเกิด
ความน่าสนใจ มีชีวิตชีวา น่าติดตาม การเคลื่อนไหวของภาพที่เกิดจากการเคลื่อนกล้องพื้นฐานทั่วไปในงาน
ถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ มีดังนี้
2.4.1 การเคลื่อนไหวกล้องแบบการแพน (Pan)
2.4.2 การเคลื่อนไหวกล้องแบบการทิลต์ (Tilt)
2.4.3 การเคลื่อนไหวกล้องแบบการซูม (Zoom)

69
2.4.1 เทคนิคในการแพน (Pan) กล้อง
ในการแพนภาพไปทางด้านซ้ายหรือขวา เพื่อให้ได้ภาพที่ดูต่อเนื่องและนุ่มนวล ผู้ เขียนจะ
กาหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการแพนภาพเพื่อให้ได้องค์ประกอบภาพที่เหมาะสม และปรับตั้งปุ่มที่ใช้
สาหรับปรับหรือล็อคตาแหน่งในการแพนที่ฐานตั้งกล้อง หรือภาษาเทคนิคในการทางาน เรียกว่า “การปรับ
ความหนืด” เพื่อให้เกิดแรงต้านในการแพนภาพ ให้มีความหนืดที่เหมาะสมโดยทดสอบการแพน เมื่อแพนภาพ
จนถึงจุดสิ้นสุดแล้วหยุดกล้องจะต้องอยู่ในตาแหน่งหยุดนิ่งได้แบบนุ่มนวล และภาพไม่สั่นไหว หากปรับตั้ง
ความหนืดในการแพนมากเกินไป จะทาให้การแพนกล้องได้ช้า และต้องออกแรงในการแพนกล้องมาก หาก
เป็ น การแพนภาพในแนวระนาบเดีย วกั น ผู้ เขี ยนจะใช้ วิธีก ารล็ อคตาแหน่ งของปุ่ มปรับ การทิ ล ต์ให้ อยู่ ใน
ตาแหน่งล็อค เพื่อป้องกันการแกว่งของภาพในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง การปรับตั้งความหนืดในการแพนที่ฐานตั้ง
กล้องจะช่วยให้การควบคุมการแพนภาพมีการเคลื่อนที่แบบช้า หรือเร็วตามความต้องการ ได้อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ และนุ่มนวล ช่วยทาให้ภาพดูน่าสนใจ น่าติดตาม
ในการแพนภาพ ไม่ควรปรับตั้งความหนืดของฐานตั้งกล้องแบบไหลลื่นเกินไป หรือที่เรียกว่า
“ปล่อยฟรี” คือไม่มีความหนื ด เพราะจะทาให้ การแพนภาพทั้งด้านซ้ายและขวาไหลลื่นเกินไป ทาให้ การ
ควบคุมการแพนภาพมีความเร็วไม่สม่าเสมอ และเมื่อถึง ตาแหน่งสิ้นสุดของภาพ กล้องอาจหยุดนิ่งแบบไม่
นุ่มนวล และทาให้ภาพสั่นไหวได้
2.4.2 เทคนิคในการทิลต์(Tilt) กล้อง
การทิลต์เป็ นการเคลื่ อนไหวของกล้องในลั กษณะก้มเงย เพื่อให้ได้ภาพที่มีการเคลื่ อนที่แบบ
นุ่มนวล และสวยงาม จะมีการใช้เทคนิคคล้ายๆ กันกับเทคนิคการแพนภาพ แต่เป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะก้มเงย
ผู้เขียนจะกาหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของการทิลต์ เพื่อให้ได้องค์ประกอบภาพที่เหมาะสม และปรับตั้งปุ่ม
ที่ ใช้ ส าหรั บ ปรั บ หรื อ ล็ อ คต าแหน่ งในการทิ ล ต์ ที่ ฐ านตั้ งกล้ อ ง หรื อ ภาษาเทคนิ ค ในการท างาน เรี ย กว่ า
“การปรับความหนืด” เพื่อให้เกิดแรงต้านในการทิลต์ภาพ ให้มีความหนืดที่เหมาะสม โดยทดสอบการทิลต์
เมื่อทิลต์ภาพจนถึงจุดสิ้นสุดแล้วหยุด กล้องจะต้องอยู่ในตาแหน่งหยุดนิ่งได้แบบนุ่มนวล ภาพไม่สั่นไหว หรือ
เคลื่อนที่ต่อ หรือที่เรียกว่า “กล้องไหล” เนื่องจากในตาแหน่งการ Tilt Up และ Tilt Down จะมีปัจจัยเรื่อง
น้าหนักของกล้อง ซึ่งเป็นหลักการของแรงโน้มถ่วงมาเกี่ยวข้องด้วย จึงทาให้การควบคุมการ Tilt Up และ Tilt
Down ค่อนข้างยาก หากปรับตั้งความหนืดในการทิลต์กล้องมากเกินไป จะทาให้ต้องออกแรงในการทิลต์มาก
ตามไปด้วย หากเป็นการทิลต์ในแนวตั้งฉาก ผู้เขียนจะใช้วิธีการล็อคตาแหน่งของปุ่มปรับการแพนให้อยู่ใน
ตาแหน่งล็อค เพื่อป้องกันการแกว่งของภาพในแนวนอน
การปรับตั้งความหนืดของการทิลต์ที่ฐานตั้งกล้องจะช่วยให้การควบคุมการทิลต์ภาพมีการ
เคลื่อนที่แบบช้าหรือเร็วตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และนุ่มนวล ช่วยให้ภาพดูน่าสนใจน่า
ติดตาม
ในการถ่ายภาพแบบ Tilt Up และ Tilt Down ไม่ควรปรับความหนืดของฐานตั้งกล้องแบบ
ไหลลื่ น เกิน ไป หรื อที่เรีย กว่า “ปล่ อยฟรี ” คือไม่ มีความหนื ด เพราะจะทาให้ กล้ องก้มลง หรือเงยขึ้นจาก
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น้าหนั กและแรงโน้ มถ่ วง ทาให้ ควบคุมการทิลต์ได้ยาก การเคลื่อนที่ ของกล้องจะไม่สม่าเสมอ และเมื่อถึง
จุดสิ้นสุดของภาพอาจทาให้ภาพสั่นไหวได้ง่าย
2.4.3 เทคนิคการซูม (Zoom) ภาพ
การซูม เป็นการถ่ายภาพให้เคลื่อนไหวด้วยการทางานของเลนส์กล้องแบบความยาวโฟกัสไม่
คงที่ สามารถปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัสได้โดยไม่จาเป็นต้องถอดเปลี่ยนเลนส์ ในการถ่ายทารายการโทรทัศน์
จะใช้การซูมอิน (Zoom in) หรือ ซูมเอาท์ (Zoom out) โดยควบคุมการซูมด้วยระบบมอเตอร์คอนโทรล ใน
การซูมอินหรือซูมเอาท์นั้น อาจจาเป็นต้องมีการแพนหรือการทิลต์ภาพร่วมด้วย ผู้เขียนจะใช้หลักการคล้ายกับ
การแพนและการทิลต์ภาพ โดยการกาหนดจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้นสุดของภาพ และปรับตั้งปุ่มปรับความหนืดใน
การแพนและการทิลต์ภ าพที่ฐานตั้งกล้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในการเริ่มซูมภาพผู้เขียนจะค่อยๆ ทิ้ง
น้าหนักลงบนปลายนิ้วที่กดปุ่มควบคุมการซูมจนกว่ามอเตอร์คอนโทรลจะเริ่มทางาน เพื่อให้จุดเริ่มต้นในการ
ซูมภาพจะค่อยๆ เริ่มต้นแบบนุ่ มนวลไม่กระตุก และหลังจากนั้นค่อยๆ ทิ้งน้าหนักลงบนปลายนิ้วเพื่อปรับ
ความเร็วในการซูมตามความต้องการ และทิ้งน้าหนักที่ปลายนิ้วให้คงที่ตลอดการซูมจนถึงจุดสิ้นสุด จะทาให้ได้
ภาพที่ดูนุ่มนวล ต่อเนื่อง มีความเร็วของการซูมคงที่ สม่าเสมอ และทาให้ได้ภาพทีด่ ูน่าสนใจ
ในการซูมภาพไม่ควรปรับตั้งปุ่มปรับความหนืดในการแพนและการทิลต์แบบปล่อยฟรี หรือ
ไหลลื่นเกินไป เพราะเมื่อทาการซูมภาพ และต้องควบคุมการทิลต์และการแพนด้วยพร้อมกันจะควบคุมกล้อง
ได้ยาก และอาจทาให้ภาพสั่นไหวได้ง่าย
2.5 อุปกรณ์เสริมในการถ่ายทา ในการถ่ายทาบางเรื่องบางเหตุการณ์ ปัจจุบันการถ่ายทานอก
สถานที่อาจจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มความหลากหลายของมุมกล้องให้ ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น
เลนส์ ถ่ า ยภาพมุ ม กว้ า ง (Wide Angle Lens) อุ ป กรณ์ ถ่ า ยภาพมุ ม สู ง โดรน กล้ อ งแอคชั่ น แคม (Action
Camera) สาหรับเดินถ่ายเป็นมุมแทนสายตา หรือกล้องถ่ายภาพใต้น้า เป็นต้น
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เทคนิคการถ่ายภาพมุมกว้าง
ในการถ่ายทาสถานที่สาคัญๆ เช่น วัด หรือสถานที่ต่างๆ ในกรณีที่สถานที่มีพื้นที่จากัด ไม่
สามารถตั้งกล้องในระยะไกลได้จาเป็นต้องใช้เลนส์ มุมกว้าง (Wide Angle Lens) แบบ Fish eye สวมต่อที่
หน้าเลนส์ เพื่อให้ถ่ายภาพได้ครอบคลุมพื้นที่ตัวอาคารทั้งหมด

ภาพที่ 4-31 การถ่ายทาด้วยการใช้เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) แบบ Fish eye
จากภาพตัวอย่าง ผู้เขียนถ่ายภาพสภาพที่อยู่อาศัยของชาวบ้านดั้งเดิมซึ่งเป็นสภาพห้องนอน
เล็กๆ มีพื้นที่แคบมาก ผู้เขียนใช้เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) แบบ Fish eye สวมต่อหน้าเลนส์โดยตั้ง
กล้องบริเวณหน้าประตู ภาพที่ได้จากการถ่ายทาจะทาให้ประตูเกิดความโค้งมน
ข้อควรค านึง ในการใช้เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) คือ บริเวณแนวเส้ นตรงต่างๆ
เช่น เสา ขอบตึก ขอบประตู จะดูเป็นเส้นโค้ง ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของเลนส์ แต่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจ
2.5.1 โดรน (Drone) เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูงควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล การใช้โดรนจะ
เป็นมุมมองจากด้านบนมองลงมาเห็นมุมมองทั้งหมดของพื้นที่ที่ถ่ายทาได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนมุมมองของ
นก (Bird Eye View) สามารถควบคุมได้ไกล และเข้าถึงจุดที่เราไม่สามารถถ่ายได้ เช่น ยอดไม้ ภูเขา ทะเล
เป็นต้น
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ภาพที่ 4-32 อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูงโดรน (Drone)
เทคนิคการใช้โดรน (Drone)
ในการถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน ควรดูทิศทางและทดสอบความแรงของลมโดยบินทดสอบใน
ระยะใกล้ๆ ก่อนหากมีกระแสลมแรงโดรนจะไม่สามารถสู้กระแสลมได้ ทาให้ถ่ายภาพได้ไม่นิ่ง และอุปสรรคอีก
อย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือ นกเหยี่ยว เพราะนกจะคิดว่าเป็นศัตรู หรือเหยื่อ เมื่อนกเห็นจะเฉี่ยว หรือโฉบมาจิกตี
ที่ตัวโดรน ทาให้โดรนเสียการทรงตัว หรือตกหล่นเกิดความเสียหายได้
2.5.2 กล้องแอคชั่นแคม (Action Camera) การใช้กล้องแอคชั่นแคม ซึ่งเป็นกล้องขนาดเล็ก
เราสามารถใช้ถือเดินเป็นมุมแทนสายตาคนถ่าย หรือใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึดติดกับหน้ารถยนต์หรือรถจักรยาน
เพื่อให้เกิดมุมมองที่ดูน่าสนใจมากขึ้น

ภาพที่ 4-33 การติดตั้งกล้องบนแฮนด์รถจักรยาน
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ภาพที่ 4-34 ภาพการถ่ายทาจากมุมกล้องที่ติดบนแฮนด์รถจักรยาน
จากภาพตัวอย่าง รายการ “@ อาเซียน” ผู้เขียนถ่ายทาโดยใช้กล้องแอคชั่นแคมติดตั้งกับ
แฮนด์รถจักรยานเป็นมุมต่าแบบเงยกล้องขึ้น เพื่อต้องการให้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่โดยให้พิธีกรบรรยายและ
บอกเล่าเรื่องราวของบรรยากาศสองข้างทางในระหว่างขี่รถจักรยานท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง
เทคนิคการใช้กล้องแอคชั่นแคม
ในการถ่ายภาพจากกล้องแอคชั่นแคม ให้ได้ภาพที่ดูไหลลื่นไม่สั่นไหวให้ตั้งโหมดขนาดภาพ
เป็น Wide หรือกว้างสุด และเปิดฟังก์ชั่นกันสั่นสะเทือน หรือใช้ติดตั้งกับตัวกันสั่นสะเทือนแบบมือถือ จะช่วย
ให้ถ่ายภาพติดตามคนเดิน หรือวิ่งได้โดยไม่ทาให้ภาพนั้นสั่นไหว

ภาพที่ 4-35 กล้องแอคชั่นแคม และกล้อมถ่ายภาพใต้น้า
2.5.3 กล้องถ่ายภาพใต้น้า ปัจจุบันกล้องมีขนาดเล็กลงมากสามารถใช้ถ่ายทาใต้น้าได้ เช่น
กล้อง Gopro ซึ่งบางรุ่นสามารถถ่ายใต้น้าในระดับความลึกไม่เกิน 10 เมตร โดยไม่ต้องใส่เคสกันน้า (Water
Proof case) หรือที่นิยมเรียกว่า Housing แต่ถ้าต้องการถ่ายทาในระดับที่มีความลึกมากกว่า 10 เมตร หรือ
เพื่อความปลอดภัยควรใส่เคส หรือ Housing จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการรั่วซึมของน้าได้
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เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้า มีดังนี้
2.5.3.1 การถ่ายทาใต้น้าที่มีความลึกมาก แสงที่ส่องผ่านน้าจะทาให้ภาพที่ได้มีโทนสีเป็นสีฟ้า
หากไม่มีแสงไฟช่วยให้ ตั้งค่า ISO ให้ สูงขึ้น และใช้ Filter สีแดงใส่ที่หน้าเลนส์จะช่วยทาให้ โทนสี ของกล้อง
กลับมาใกล้เคียงกับสีธรรมชาติมากขึ้น
2.5.3.2 ในการใช้กล้องถ่ายทาใต้น้า ควรตรวจสอบอุปกรณ์ตัวเคส หรือ Housing กันน้า ซีล
ยางต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ กล้องที่ใส่อ ยู่ในเคสกันน้าอาจพบปัญหาความร้อนสะสมในเคส ทาให้ มี
อุณหภูมิสูง แต่อุณหภูมิของน้าภายนอกมีความเย็นกว่า ทาให้เกิดเป็นฝ้าขึ้นบริเวณหน้าเลนส์ วิธีการแก้ไขเวลา
ประกอบตัวกล้องลงในเคสหรือตัว Housing กันน้าให้นาแผ่นกันความชื้นใส่ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และด้านล่างอีก
1 แผ่น เพื่อช่วยดูดซับความชื้นภายในเคสไม่ให้เกิดเป็นฝ้าที่หน้าเลนส์ได้
2.5.3.3 ในการถ่ายกล้ องใต้ น้า ควรยึดติ ดกล้ องกับ ทุ่ น ลอยน้ า เพื่ อป้ องกัน กล้ องหลุ ดมื อ
จมน้าสูญหายได้
2.6 การจัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทา หลังจากศึกษาโครงสร้าง และบทรายการแล้วช่างเทคนิค
จะต้องจัดเตรียมการ ดังนี้
2.6.1 จองหรือเบิกอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้เพิ่มเติม เช่น เลนส์มุมกว้าง กล้องถ่ายภาพมุมสูง
โดรน หรือกล้องถ่ายภาพวีดิโอขนาดเล็ก แอคชั่นแคม
2.6.2 ตรวจเช็ค ทดสอบ และตั้งค่า (Setting) ระบบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทา ได้แก่
2.6.2.1 กล้อง ทาการตั้งค่าความละเอียดของภาพตามที่ผู้ผลิตรายการกาหนด ทดลอง
บันทึก เพื่อทาการตรวจสอบการทางานของกล้องทั้งภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.6.2.2 ขาตัง้ กล้อง ตรวจสอบการแพน ,ทิลต์ ตัวล็อคต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
2.6.2.3 สื่อที่ใช้ในการบันทึกรายการ (Memory Card) ควรตรวจเช็คเวลาจากความยาว
ของรายการว่าควรเตรียมสื่อบันทึกรายการมากน้อยเพียงใด ควรมีสื่อที่ใช้ในการบันทึกรายการสารองเผื่อไป
ด้วย หากเกิดปั ญ หาในการบั น ทึก หรืออาจมีส่ วนที่ต้องการถ่ายทาเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทที่เตรียมไว้ก็
สามารถนามาใช้บันทึกเพิม่ ได้ และควรทาการ Format ล้างข้อมูลให้พร้อมใช้งานก่อนการถ่ายทาทุกครั้ง
ข้อควรระวัง ในการ Format Memory Card ต้องทาที่ตัวกล้องที่ใช้งานเท่านั้น เนื่องจาก
โครงสร้างของไฟล์ข้อมูลแต่ละกล้องไม่เหมือนกัน อาจทาให้เกิดปัญหาในระบบบันทึกในการถ่ายทาได้
2.6.2.4 อุปกรณ์แสง ตรวจสอบการทางานของหลอดไฟ ฟิลเตอร์แสงแบบต่างๆ ตามที่
ผู้ผลิตรายการต้องการแสงในแต่ละฉากเป็นอย่างไร ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และสวิตช์เปิดปิดว่าใช้งานได้
ปกติหรือไม่
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2.6.2.5 อุปกรณ์เสียง จัดเตรียมและตรวจสอบไมโครโฟนว่าต้องใช้ไมโครโฟนชนิดใดบ้าง
เช่น ไมโครโฟนแบบกระดุมติดเสื้อ ไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wireless Microphone) ไมโครโฟนเก็บเสียงแบบ
Shotgun ตรวจสอบเครื่องผสมเสียงภาคสนาม (Audio Mixer) แบบ 2 หรือ 4 CH ขึ้นอยู่กับจานวนการใช้
ไมโครโฟนมากน้อยเพียงใด ตรวจสอบถ่านขนาด 2A สาหรับไมโครโฟนแบบไร้สาย และ(Audio Mixer) ให้
เพียงพอต่อการใช้งานตลอดการถ่ายทา
2.6.2.6 แบตเตอรี่ ในที่นี้หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้กับอุปกรณ์ในการถ่ายทาทั้งหมด เช่น
แบตเตอรี่กล้อง แบตเตอรี่โคมไฟ ซึ่งตัวโคมไฟสามารถใช้ได้ทั้งไฟ AC220v. และไฟจากแบตเตอรี่ DC7.2v.
แบตเตอรี่จอดูภาพ (monitor) ตรวจสอบกระแสไฟหากแบตเตอรี่ก้อนไหนถูกใช้งานจนกระแสไฟเหลือน้อย
ต้องนาไปประจุไฟโดยการชาร์จไฟไว้ล่วงหน้า
2.6.2.7 จอดู ภ าพ (Monitor) ตรวจสอบการท างานสวิต ช์ ปิ ด เปิ ด ตรวจสอบปุ่ ม ปรั บ
สัญญาณภาพต่างๆ สามารถทางานปกติหรือไม่
ในกรณีการถ่ายทานอกสถานที่ที่ต้องเดินทางไกล ควรมีอุปกรณ์สารอง เช่น การถ่ายทา
รายการต่างจังหวัด และมีรถยนต์สาหรับขนอุปกรณ์และสัมภาระในการเดินทาง เราสามารถเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ์เสริมเผื่อไปใช้ได้หลายอย่าง เช่น กล้องตัวที่ 2 ,เครนขนาดเล็ก หรือ Dolly เป็นต้น
สาหรับในการเดินทางไปถ่ายทารายการโทรทัศน์ในต่างประเทศนั้น ค่อนข้างมีข้อจากัดใน
เรื่องของงบประมาณ ความคล่องตัวในการเดินทางและช่วงการถ่ายทา ฉะนั้นอุปกรณ์หลักๆ ที่จาเป็นต้องมี
สารอง ได้แก่ กล้องกับ อุปกรณ์เสียงคือ ไมโครโฟน กล้องที่ใช้ในการเดินทางไปถ่ายทาในต่างประเทศควรใช้
เป็นกล้องขนาดเล็ก เช่น กล้อง DSLR ซึ่งเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง แต่ปัจจุบันถูกพัฒนาจนสามารถถ่ายภาพ วีดิโอ
แบบความคมชัดสูงได้ และนิยมใช้กันทั่วไป สะดวกและมีความคล่องตัวในการถ่ายทา การลงทุนต่ากว่าการ
จัดซื้อกล้องวีดิโอ
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ภาพที่ 4-36 ภาพกล้องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทารายการโทรทัศน์ในต่างประเทศ
อุปกรณ์เก็บเสียงที่ใช้กับงานถ่ายทารายการโทรทัศน์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสาคัญอีกอย่าง
หนึ่งที่ควรมีสารองในการเดินทางถ่ายทาในต่างประเทศ เพราะจาเป็นต้องใช้เก็บเสียงสัมภาษณ์ หรือเสียง
สนทนาซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wireless Microphone) หรือ แบบ Shotgun แต่แบบ
Wireless Microphone จะมีความสะดวกคล่องตัวในการใช้งานและได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนกว่าตัวอย่างเช่น
รายการ @อาเซียน ซึ่งเป็นรายการสารคดีเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยง การศึกษา ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจของ
อาเซียน จาเป็นต้องเดินทางถ่ายทาหลายประเทศ การใช้ กล้องวีดิโอขนาดใหญ่อาจไม่สะดวกในการเดินทาง
และปฏิบัติงาน และในบางประเทศ ไม่อนุญาตให้ใช้กล้องวีดิโอขนาดใหญ่ในการถ่ายทา แต่กล้องขนาดเล็ก
สามารถถ่ายทาได้ เนื่องจากเป็นลักษณะเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป และสามารถเตรียมกล้องสารองได้ 2-3 ตัว
หากกล้องตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง ก็ยังมีกล้องสารองเพื่อถ่ายทาต่อได้ การเดินทางไปถ่ายทาในต่างประเทศนั้นใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการถ่ายทาจึงเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการถ่ายทา
3. ถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ เป็นการนาแนวคิดจากการวางแผนการผลิตรายการและโครง
ร่างบทโทรทัศน์จากผู้ผลิตรายการมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เมื่อเริ่มต้นการผลิตในการเตรียมงานนั้นทีม
เทคนิค จะดาเนินการถ่ายทาตามตารางการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการจัดเตรียมทาตารางในการทางานในแต่ละ
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วัน จั ดเตรียมการลาดับ ภาพ เพื่ อการถ่ายท า และการส ารวจสถานที่ เมื่อจัดเตรียมทุ กอย่างพร้อมจึงลงมื อ
ปฏิบัติงานจริง
3.1 การสารวจสถานที่ถ่ายทารายการจริง ถึงแม้ในขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูลจะได้มีการสารวจไป
แล้วแต่เป็นการสารวจเพื่อหาข้อมูลเพื่อมาประกอบในการวางแผนการถ่ายทาตามบทโทรทัศน์ที่ผู้ผลิตเป็น
ผู้เขียนบท แต่เมื่อถ่ายทาจริงช่างเทคนิคต้องสารวจสถานที่จริง เพื่อวางแผนเกี่ยวกับมุมกล้อง ขนาดของภาพ
ดูแสงในการถ่ายทาว่าเพียงพอหรือต้องใช้อุปกรณ์ แสงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ภาพตามที่ผู้ผลิตต้องการ ที่สาคัญ คือ
ภาพที่ถ่ายออกมานั้นต้องมีความสวยงามตามหลักการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการ
นาเสนอเรื่องราวผ่านภาพ ในการสารวจมีสิ่งที่ต้องคานึงถึง ดังนี้
3.1.1 อุปกรณ์ที่ควรเตรียมไปด้วยในการสารวจ เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่ง แผนที่ และไฟฉาย เป็นต้น
3.1.2 สถานที่ถ่ายทา ช่างเทคนิคต้องสารวจว่าเป็นสถานที่ภายในหรือภายนอกอาคาร และ
อาคารนั้นมีความกว้าง ยาว ลึก แค่ไหน อย่างไร ประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก เป็นอย่างไร เป็นต้น เพื่อ
วางแผนและติดตั้งอุปกรณ์ในการถ่ายทา
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ตัวอย่างโครงร่างบทโทรทัศน์ (วีดิทัศน์)
เรื่อง Young Smart Farmer ตอนที่ 1
บันทึกเทปโทรทัศน์ จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ที่

เนื้อหา

1.
2.

ไตเติ้ลรายการ
ความหมายของ Young Smart Farmer

3.

กรณีศึกษา Young Smart Farmer
ผู้ดาเนินรายการ สนทนากับวิทยากร โดยลงพืน้ ทีจ่ ริง
จังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับ
วิทยากร 1. การดาเนินธุรกิจข้าวออริจิไรซ์ ตั้งแต่ต้นน้า
ถึงปลายน้า
- การเลือกเมล็ดพันธุ์
- การปลูก
- การเก็บเกี่ยว
- การเกษตรแบบผสมผสาน
- การขายสินค้าแบบออนไลน์
- ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
2. การนานวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจข้าวออริจิไรซ์
- การศึกษาวิจัย
- การอบรม การปฏิบัติในพืน้ ทีจ่ ริง
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
- ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
สรุป
เครดิตท้าย

4.
5.

เวลา

วิธีการนาเสนอ

0.30 Computer Graphic
1.00 ผู้ดาเนินรายการ + Info Graphic
+ Video Clip
20.00

1.00 ผู้ดาเนินรายการ + Info Graphic
0.30 Computer Graphic

ภาพที่ 4-37 ภาพตัวอย่างโครงร่างบท
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แผนการถ่ายทาบันทึกเทปนอกสถานที่ (ช่างกล้อง) บางส่วน
วันที่
1

ช่วงเวลา
การถ่ายทา
9.00-11.00 น.

รายละเอียดในการถ่ายทา

1. สัมภาษณ์วิทยากร จ.ชัยนาท
1) การดาเนินธุรกิจข้าวออริจิไรซ์ตั้งแต่ต้นน้า
ถึงปลายน้า
- การเลือกเมล็ดพันธุ์
- การปลูก
- การเก็บเกี่ยว
- การเกษตรแบบผสมผสาน
- การขายสินค้าแบบออนไลน์
- ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
2) การนานวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจข้าวออริจิไรซ์
- การศึกษาวิจัย
- การอบรม การปฏิบัติในพืน้ ทีจ่ ริง
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
- ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
11.00-12.00 น. 2. การเลือกเมล็ดพันธุ์
13.00-14.00 น. 3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวออริจิไรซ์
14.00-15.00 น. 4. วิทยากรนั่งศึกษางานวิจัย ค้นหาข้อมูลจาก
Internet รวบรวมข้อมูล
15.00-17.30น. 5. สภาพแวดล้อม แปลงเกษตรผสมผสาน
- แปลงข้าว
- พืชผักสวนครัว
6. สภาพแวดล้อมการทาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน
- การเลี้ยงเป็ด

สถานที่

เรียบร้อย ปัญหา/
อุปสรรค์
ลานหน้าบ้าน

วิทยากร

ห้องบรรจุ
ผลิตภัณฑ์
ห้องบรรจุ
ผลิตภัณฑ์
-



แปลงเกษตร
ผสมผสาน



แปลงเลี้ยงเป็ด

ภาพที่ 4-38 ภาพตารางแสดงลาดับการทางาน



ถ่ายทา
เพิ่ม
(ฝนตก)
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3.1.3 เวลาในการถ่ายทา ช่างกล้องต้องรู้ว่าเป็นเวลาใด เช่น เช้า กลางวัน เย็น หรือกลางคืน
เพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์แสงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการถ่ายทา
3.1.4 แหล่งไฟฟ้า ในที่นั้นมีไฟฟ้าใช้หรือไม่มี เพราะบางทีเราต้องใช้อุปกรณ์ของแสง เพื่อ
ช่วยในการถ่ายทา ต้องใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าหรือไม่ ใช้ปลั๊กไฟแบบไหน แรงเคลื่อนไฟฟ้ากี่โวลท์ ในละแวกนั้น
มีเสาส่ งสัญ ญาณวิทยุ คลื่น เรดาร์ คลื่นแม่เหล็ก รบกวนหรือไม่ เพราะสิ่งที่มองไม่เห็ นด้วยตาเปล่านั้นอาจ
รบกวนสัญญาณภาพและเสียงในการถ่ายทาได้
3.1.5 ทิศทางกล้อง หลังจากสารวจดูสถานที่ ดูทิศ ทางของแสงแล้ว ช่างเทคนิคจะกาหนด
ทิศทางของกล้องได้ว่าจะวางกล้องจุดไหนบ้าง เพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการ จะใช้อุปกรณ์กล้องอื่นๆ ได้หรือไม่
เช่น ขาตั้งกล้อง หรือเครน หากต้องวางกล้องในที่สูงจะมีอุปกรณ์ติดตั้งที่ปลอดภัยหรือไม่
3.1.6 เสียง ช่างเทคนิคต้องฟังเสียงต่างๆ ในบริเวณที่จะถ่ายทาโดยเฉพาะเสียงรบกวน เช่น
เสียงเครื่องปรับ อากาศ เสียงรถ หรือเสียงลม หากเป็นเสียงเครื่องปรับอากาศ กับเสียงรถ สามารถหาแนว
ทางแก้ไขได้โดย การปรับลดความแรงของพัดลมลง หรือปิดเวลาถ่ายทา ส่วนเสียงรถถ้าเป็นภายในอาคาร ควร
ปิดประตู หน้าต่าง เพื่ อลดเสียงรบกวน หากเป็นภายนอกอาคารควรย้ายสถานที่ให้ห่างจากบริเวณนั้น หาก
เลี่ยงไม่ได้จาเป็นต้องใช้สถานที่นั้นในการถ่ายทา ควรใช้ไมโครโฟนแบบรับเสียงแบบทิศทางเดียว และติดใน
ตาแหน่งใกล้กับปากผู้แสดงมากที่สุด ในกรณีเป็นเสียงรบกวนจากเสียงลม วิธีแก้ไขจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันลม
สาหรับไมโครโฟน ซึ่งมีอยู่ 2 แบบที่นิยมใช้กันคือ แบบฟองน้า และแบบเส้นขนทาจากใยสังเคราะห์ ที่เรียกว่า
แบบขนแมว มีให้เลือกใช้งานได้หลายขนาดตามรูปแบบของไมโครโฟน
- อุปกรณ์กันลมแบบฟองน้า สามารถใช้กับสภาพลมที่ไม่แรงนัก และต้องไม่อยู่ในตาแหน่ง
ทิศทางทวนกระแสลม
- อุปกรณ์กันลมแบบขนแมว เส้นขนที่มีความยาวและอ่อนนุ่มจะช่วยดูดซับแรงลมได้เป็น
อย่างดี แม้อยู่ในทิศทางทวนกระแสลม หากพบปัญหาเสียงรบกวนดังเกินไป และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
เสียงจากการก่อสร้าง เสียงเครื่องจักร ช่างเทคนิคควรให้คาแนะนา เพื่อให้ผู้ผลิตรายการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทา
ใหม่
3.1.7 สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ นอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทาโดยตรงแล้ว สิ่ง
สนับสนุนอื่นๆ ก็มีความจาเป็น เช่น ที่จอดรถของกองถ่าย อาหาร ที่พัก เส้นทาง การเดินทาง เป็นต้น
นอกจากนี้ ขณะมาสารวจควรถ่ายภาพนิ่งสถานที่นั้น สิ่ งของ หรือบุคคลนั้นๆ ไว้ด้วย เพราะ
นอกจากช่วยความจาเราด้วยแล้ว ยังช่วยในเรื่องของแสง เรื่องของฉาก หรืองานกราฟิกที่จะตามมาโดยเฉพาะ
ฉากละครนอกสถานที่ และที่สาคัญก็คือ ผู้ร่วมสารวจจะเป็นช่างเทคนิค หรือช่างกล้อง ควรร่วมปรึกษาหารือ
กันในความเป็นไปได้เพื่อเตรียมการถ่ายทาได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด
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3.2 เทคนิคการถ่ายทารายการนอกสถานที่ รายการโทรทัศน์เป็นการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวสู่
ผู้ชมด้วยภาพและเสียง การถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่เป็นการทางานที่ลงทุนมาก ในเรื่องของเวลา
และงบประมาณ ดังนั้น เมื่อลงมือทาจึงต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม น่าสนใจ และที่
สาคัญ ภาพนั้ น ต้องเล่ าเรื่องได้ ดังนั้ น ในการถ่ายทาภาพทุ กช็อตต้องถ่ายอย่างประณี ต โดยถือว่าทุ กช็อตมี
ความสาคัญเท่ากันหมด เพราะเมื่อถ่ายทาทุกช็อตอย่างประณีตแล้ว เมื่อนาภาพเหล่านั้นมาตัดต่อ และนา
ออกอากาศ รายการโทรทัศน์นั้นจะมีคุณค่า มีสาระ มีความน่าสนใจ น่าติดตามชม (พิไลพรรณ ปุกหุต 2530)
จากประสบการณ์การถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ ผู้เขียนได้นาเทคนิคมาประยุกต์ใช้ใน
การถ่ายทารายการ ซึ่ง มีเทคนิค 9 ภาพ 1 แสง และ 1 เสียง ที่ควรคานึง ดังนี้
เทคนิค 9 ภาพ 1 แสง และ 1 เสียงมีดังนี้
3.2.1 ภาพบอกสถานที่ และบรรยากาศทั่วไป เป็นภาพที่ใช้แสดงถึงสถานที่ที่เราไปถ่ายทา
เพื่อให้ผู้ชมรู้ว่าเหตุการณ์ กิจกรรม หรือบุคคลนั้นๆ อยู่ในสถานที่ใด ทุกครั้งที่ถ่ายทาไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด
หรืออาคารใดๆ ก็ตาม เราควรบันทึกภาพที่เป็นมุมมองทั่วๆ ไปจากภายนอก 2-3 ช็อต เพื่อสื่อให้คนดูรู้ว่า
อาคารนั้นตั้งอยู่บริเวณใด มองจากภายนอกแล้วเป็นอย่างไร ถึงแม้ไม่มีกาหนดอยู่ในบทแต่ช่างกล้องควรถ่ายไว้
จะมีประโยชน์ในเวลาตัดต่อทั้งสิ้น ในการทาลาดับการถ่ายทาควรใส่รายการนี้ลงไปด้วย เพื่อเป็นการแนะนา
สถานที่ที่เราจะไปสัมภาษณ์ นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ควรถ่ายเผื่อมา เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพตึก
อาคารบ้านเรือน ภาพเด็กกาลังเล่น ภาพวิถีชีวิตของชาวบ้าน หรือภาพผู้คนกาลังขับขี่ยานพาหนะ หรือคน
กาลังเดิน ภาพประเภทนี้สามารถใช้ในกรณีที่มีการบรรยายถึงสิ่งที่อ ยากจะแสดงให้เห็นเป็นภาพโดยตรงได้
อย่างชัดเจน เราจะใช้ช็อตประเภทนี้มากน้อยแค่ไหน ก็ดูได้จากบท ควรเตรียมเผื่อไว้ให้พอ แต่ระวังอย่าใช้มาก
เกินไป ถ้าใช้ได้อย่างสัมพันธ์กับคาพูด หรือบทบรรยายมากเท่าไหร่ ช็อตนั้นก็จะมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น
3.2.2 ถ่ายภาพครั้งเดีย วเก็บเกี่ยวมุมกล้อง หมายถึง การถ่ายภาพช็อตเดียว แต่สามารถ
นามาใช้ตัดต่อภาพได้ถึง 3 ช็อต การที่จะได้ภาพทั้ง 3 ช็อต ในการถ่ายทาจะใช้การถ่ายทาแบบซูม (Zoom)
แพน (Pan) หรื อ ทิ ล ต์ (Tilt) เช่น การถ่ายภาพนิ่ งอยู่ก่อ นประมาณ 10 วิน าที จากนั้ น จึงท าการซู ม แพน
หรือทิลต์ จนสิ้นสุดในจุดที่เราต้องการถ่ายแล้วหยุดนิ่งประมาณ 10 วินาที เราจะสามารถนาภาพมาใช้ตัดต่อได้
เป็นอย่างดี โดยภาพจะถูกแบ่งเป็น 3 ช็อต คือ ช็อตแรก เป็นภาพนิ่งก่อนซูม แพน หรือทิลต์ 1 ช็อต ส่วนช็อต
ที่ 2 เป็นภาพที่กาลังซูม แพน หรือทิลต์ ช็อตที่ 3 เป็นช็อตสิ้นสุด ตอนหยุดนิ่ง ส่วนการนาภาพไปใช้ในการตัด
ต่อก็สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม หรือเก็บไว้ใช้ในลาดับอื่นๆ ได้อีก
3.2.3 ภาพเก่าเล่าเรื่อง เป็นการถ่ายทาแบบแสดงซ้า หรือทวนแอคชั่นเดิม ตัวอย่างเช่น การ
ถ่ายทาในร้านอาหารมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านอาหารแล้วมานั่ งลงที่โต๊ะอาหาร การบันทึกภาพเราจะ
ถ่ายภาพเป็นมุมกว้าง ขนาด LS ก่อน เห็นภาพผู้หญิงเดินเข้ามาในร้านและนั่งลงบนโต๊ะอาหารจึงหยุดบันทึก
จากนั้นเราจะเปลี่ยนมุมกล้องและขนาดภาพเพื่อให้ภาพดูเหมือนมีหลายกล้อง โดยจับภาพขนาด MLS บริเวณ
โต๊ะอาหาร และให้ผู้แสดง แสดงซ้าเหมือนเดิม การถ่ายทาแบบทวนแอคชั่นเดิมอาจถ่ายทาอย่างน้อย 2-3 ครั้ง
ต่อ 1 ฉาก
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การถ่ายทาแบบการทวนแอคชั่นเดิมทั้งภาพและเสียง สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบ
ละคร การสาธิตต่างๆ หรือแม้กระทั่งการทวนคาถามในรูปแบบการสนทนา หรือการสัมภาษณ์วิทยากรแบบ
กล้องเดียว แต่ต้องการความหลากหลายของขนาดภาพและมุมกล้อง
3.2.4 ภาพกระโดด (Jump cut) โปรดระวังในการเชื่อมต่อภาพหากช่างภาพไม่ได้คานึงถึง
ในช่วงการถ่ายทา หรือผู้ถ่ายทาขาดการสังเกต ความรอบคอบ และประสบการณ์ เมื่อนาภาพมาตัดต่ออาจทา
ให้คนดูเกิดความรู้สึกสะดุดได้
ภาพกระโดดอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุผลหลายอย่าง เช่น ภาพกระโดดด้วยขนาด สถานที่ เวลา
ฉาก ผู้แสดง หรือสีของกล้องเป็นต้นสาเหตุที่อาจทาให้เกิดภาพกระโดดมีดังนี้
- ภาพกระโดดที่เกิดจากขนาด เช่นภาพขนาดELS เป็น CUซึ่งมีความแตกต่างของขนาดภาพ
ในการถ่ายทาควรถ่ายภาพแบบไล่ขนาด เช่นขนาดLS, MS และ CU
- สถานที่ ควรถ่ายทาในขั้นตอนต่างๆ ของฉากนั้นๆ ให้ เสร็จในที่เดียวกัน แล้ วจึงเปลี่ ย น
สถานที่ เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายสิ่งของในฉากนั้น
- เวลา ในการถ่ายทาควรกาหนดเวลาให้เหมาะสมกับบท เช่น เช้า กลางวัน หรือเย็น ในช่วง
เช้ากับเย็นจะต้องมีการวางแผนในการถ่ายทาอย่างดี เนื่องจากแสงในตอนเช้ากับตอนเย็นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
อาจทาให้คนดูรู้สึกว่าไม่สมจริง
- ฉาก การถ่ายทาแต่ละครั้งอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ จะต้องมีอยู่ในฉากตั้งแต่ต้นจนจบ
เช่น การถ่ายทาในฉากเดียวกัน ซึ่งมีแจกันดอกไม้หรือสิ่งของวางอยู่ แต่เมื่อเปลี่ยนมุมกล้องแล้วมีการนาแจกัน
ดอกไม้หรือสิ่งของนั้นออกไป เนื่องจากเกะกะอันนี้ถือว่าภาพกระโดด แต่ถ้าต้องการเอาออกจากฉากจริงๆ ก็
สามารถทาได้โดยเพิ่มหรือปรับบทให้ผู้แสดงนาออกไป เพื่อให้ผู้ชมรู้ถึงที่มาที่ไป
- ผู้แสดง การถ่ายทาข้ามวันหรือถ่ายซ่อมของเดิม ตัวผู้แสดงจะต้องแต่งตัว เสื้อผ้า หน้าผมให้
เหมือนเดิม
- สีของกล้อง การถ่ายทาในแต่ละฉากจะต้องทาการ White Balance ให้ ถูกต้องทุกครั้งที่
เปลี่ยนสถานที่ เพื่อให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติเหมือนจริง หากลืม White Balance อาจทาให้สีของกล้องผิดเพี้ยน
เวลาน าภาพมาตัด ต่ออาจพบปัญ หาโทนสีของภาพต่างกัน เรียกว่า ภาพกระโดดด้วยโทนสี ซึ่งอาจจะต้อง
เสียเวลาในการปรับแก้สีในช่วงการตัดต่อภาพ
3.2.5 ถ่ายภาพคั่น เพื่อย่นระยะเวลา (Cutaway) การใช้ภาพเพื่อคั่นกลางในการถ่ายทา
รายการเพื่อการสาธิต ใช้เพื่อย่ น ระยะเวลาในการถ่ายทาที่ต้องใช้เวลานาน ตัว อย่างเช่น การถ่ายท าการ
ทาอาหาร การรอจนกว่าอาหารจะสุกอาจต้องใช้เวลา 15-20 นาที ขั้นตอนในการถ่ายทาเมื่อถ่ายภาพการ
ทาอาหารใส่วัตถุดิบ และเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว ช่วงระหว่างรอจนสุกควรถ่ายภาพคั่นเวลา เช่น เปลวไฟที่
ก าลั งถู ก เร่ งให้ ร้ อ นแรงขึ้ น ภาพอาหารเดื อ ด ภาพการใช้ อุ ป กรณ์ ค นอาหารที่ ก าลั งเดื อ ด ภาพสี ห น้ าคน
ทาอาหาร หรือภาพการชิมอาหาร การตักใส่จาน ภาพเหล่านี้สามารถใช้เป็นภาพย่นระยะเวลาในการตัดต่อ
ภาพได้ทั้งสิ้น
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3.2.6 ถ่ า ยภาพ Insertเผื่ อ ไว้ ช่ างกล้ อ งควรอ่ า นบทและท าความเข้ า ใจบทและเนื้ อ หา
ตลอดจนเวลาที่ใช้ในแต่ละช่ วงเพื่อทาการประเมินว่าต้องใช้ภาพ Insert มากน้อยเพียงใด จะทาให้ช่างกล้อง
ถ่ายทาภาพ Insert ได้ง่าย และตรงกับเนื้อหาของรายการ ตัวอย่างเช่น เราต้องการทาสารคดี เรื่อง “การ
ป้องกันไฟป่า” จาเป็นต้องเดินทางไปถ่ายทารายการในต่างจังหวัด ซึ่งในขณะเดินทางอาจพบเห็นไฟป่าที่ กาลัง
เกิดขึ้นจริง ช่างกล้องซึ่งได้อ่านและทาความเข้าใจกับบทรายการมาแล้ว สามารถถ่ายทาภาพเหตุการณ์ที่เห็น
ได้ทันที เนื่องจากเป็นภาพที่นามาใช้ Insert กับเนื้อหาของรายการได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ และหาถ่ายได้ยาก ขนาดภาพที่นามาใช้ตั ดต่อภาพ ควรเป็นขนาดภาพที่ต่างระดับกัน เช่น
LS ,MS ,CU ,ECU เป็นต้น
3.2.7 เทคนิ ค การถ่า ยทาภาพหรื อวัต ถุที่อยู่นิ่งให้ดู น่าสนใจ ภาพนิ่ง คือ ภาพที่มาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากรูปภาพ จากหนังสือ หรือภาพวาดตามสถานที่ต่างๆ ถ้าเราถ่ายภาพนิ่งอยู่กับที่บาง
ภาพอาจจะเก่าและมองไม่ชัดเจน ก็อาจทาให้ไม่น่าดู แต่หากเราทาให้ภาพนั้นมีการเคลื่อนไหวบ้าง รายการนั้น
จะดูน่าสนใจยิ่งขึ้น เราจะใช้เทคนิคในการแพน การซูม การทิลต์ ช่วยให้ภาพมีการเคลื่อนไหว ในกรณีที่ภาพ
นั้นมีพื้นที่ภาพน้อยช่างกล้องสามารถเพิ่มพื้นที่ภาพเพื่อให้สามารถแพน หรือทิลต์ได้ โดยสังเกตองค์ประกอบ
รอบๆ ภาพ หากมีพื้น ที่ที่เป็ นสีพื้น ก็ส ามารถจับภาพบริเวณสีพื้นที่ไม่มีภ าพ จากนั้นจะแพน ซูม หรือทิล ต์
มาหาภาพหรือกลับกันจากภาพไปหาสีพื้น ก็จะทาให้ภาพนิ่งมีการเคลื่อนไหว และดูน่าสนใจได้
ข้อควรระวังในการถ่ายภาพ หรือวัตถุที่อยู่นิ่ง บางครั้งภาพที่ถ่ายอาจมีการสะท้อนแสง เช่น
กรอบกระจก กระดาษ หรือวัสดุที่มีความมันวาว หรือไฟ Tally จากบริเวณหน้ากล้องสีแดง หรือแม้กระทั่งตัว
ผู้ถ่ายหรือทีมงานจะมีเงาสะท้อนเข้าไปในภาพ
วิธีการแก้ไข การใช้ผ้าพื้นสีดา ซึ่งช่างกล้องควรมีติดไว้เพื่อนามาขึ งด้านหลังกล้องจะช่วยแก้
เงาได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่ไม่มีผ้าดา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือให้หามุมตั้งกล้องใหม่ ซึ่งอาจจะต้องเป็น
มุมเฉียงส่วนสัญญาณไฟ Tally สามารถปิดสวิทต์ Tally ที่บริเวณหน้ากล้องได้
3.2.8 ถ่ายกล้องเดียวแต่เหมือนมีหลายกล้อง ในการถ่ายทาด้วยกล้องตัวเดียว อาจทาได้
หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การถ่ายทาการสัมภาษณ์ อาจเปิดภาพด้วยภาพขนาด MS ผู้ดาเนินรายการเมื่อแนะนาผู้
ถูกสั มภาษณ์ ก็จ ะใช้การซูมเอาท์ (Zoom out) เป็นภาพ 2 shot รอจนผู้ดาเนินรายการโยนคาถามให้ ผู้ ให้
สัมภาษณ์ตอบ จึงใช้การซูมอิน (Zoom in) เป็นภาพขนาด MS ผู้ให้สัมภาษณ์คนเดียว ระหว่างการสนทนา
อาจใช้การซูมเอาท์ เป็น 2 shot สลับกับการซูมอิน หรืออาจใช้เป็นการแพนระหว่างคน 2 คน จนใกล้จบการ
สัมภาษณ์ ช่างกล้องอาจใช้ประสบการณ์ หรืออาจซักซ้อมคาถามก่อนจบรายการไว้ก่อน เพื่อจะได้ซูมเอาท์
ออกมาเป็น 2 shot เพื่อปิดรายการ การถ่ายทารูปแบบนี้เป็นการถ่ายทาแบบต่อเนื่องยาวจนจบรายการ หาก
ควบคุมเวลาได้ตามกาหนดก็จะไม่มีการตัดต่อช่วงการสัมภาษณ์ แต่หากต้องการตัดต่อบางคาถามออกไป ช่าง
กล้องจะต้องถ่ายภาพขนาด MS หรือ MCU ของทั้ง 2 คนไว้ในลักษณะเหมือนกับเป็นผู้ฟัง หรือการพยักหน้า
ตอบรับเก็บไว้ด้วย เพื่อใช้คั่นในการตัดต่อภาพ
ตัว อย่ างการถ่ายทาการสั มภาษณ์ เพื่ อเปลี่ ยนมุมกล้ องแบบช็อต(Shot)ต่อช็ อตระหว่างคู่
สนทนาทั้ง 2 คน โดยเริ่มถ่ายช็อตแรกด้วยภาพขนาด MS ผู้ดาเนินรายการพูดเปิดรายการและแนะนาผู้ให้
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สั ม ภาษณ์ ช็ อ ตที่ 2 เปลี่ ย นขนาดภาพเป็ น 2 Shot ให้ ผู้ ด าเนิ น รายการทวนค าพู ด เดิ ม ตอนแนะน าผู้ ให้
สัมภาษณ์อีกครั้ง ช็อตที่ 3 จะเป็นภาพขนาด MS ผู้ให้สัมภาษณ์ยาวจนจบรายการ หลักจากนั้นจึงถ่ายภาพ
ขนาด MS ผู้ดาเนินรายการแต่ละคาถามอีกครั้ง เมื่อครบทุกคาถามแล้วอาจเพิ่มเติมด้วยมุมภาพ แบบภาพข้าม
ไหล่ (OVS) ของคู่สนทนาในลักษณะผู้ฟัง การพยักหน้ารับฟังและปิดรายการด้วยภาพ 2 Shot จะทาให้ผู้ชมได้
ความรู้สึกในการสนทนาในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
3.2.9 ถ่ายภาพไม่ข้ามเส้น 180 องศา ในการถ่ายทารายการโทรทัศน์ทั้งในสตูดิโอ และนอก
สถานที่ กฎ 180 องศา สาคัญเสมอ ช่างกล้องต้องให้ความสาคัญและเข้าใจเส้น 180 องศา ในการวางมุมกล้อง
หากช่างกล้องไม่มีความเข้าใจ และวางตาแหน่งมุมกล้องผิดจะสร้างความสับสนให้กับผู้ชมอย่างมาก เส้น 180
องศา คือเส้นที่กาหนดทิศทางของภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพ เมื่อถ่ายทาเสร็จและนาภาพมาตัดต่อภาพที่
ได้จะไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ภาพที่ 4-39 ภาพการวางมุมกล้องในมุมต่างๆตามกฏ 180 องศา
จากการวางตาแหน่งมุมกล้องข้ามเส้น 180 องศา ภาพที่ถ่ายทาจะอยู่ตรงข้ามกันโดยเด็กผู้หญิงจะ
อยู่ด้านขวามือ และเด็กผู้ชายจะอยู่ด้านซ้ายมือของจอภาพแทน ตามภาพ 4-41
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ภาพที่ 4-40 ภาพจากการวางมุมกล้องข้ามเส้น 180 องศา
ในการถ่ายทาควรวางมุมกล้องถ่ายทาอยู่ฝั่งเดียวเท่านั้น ห้ามวางมุมกล้องถ่ายทาในตาแหน่งตรงข้าม
กัน และนาภาพขนาด Medium Shot (MS) ของเด็ก 2 คนมาตัดต่อร่วมกัน เพราะจะทาให้เราเห็นภาพหน้า
เด็กหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผิดหลักการของแกนสนทนาตามภาพ 4-41

ภาพที่ 4-41 ภาพเปรียบเทียบจากการวางมุมกล้องในตาแหน่งต่างๆ
ในกรณีถ่ายทาภาพขนาด 2 shot ภาพการสนทนาของเด็ก 2 คน จะสลับด้านตรงข้ามกัน กับภาพที่ได้จากการ
วางมุมกล้องในแนวเส้น 180 องศา ตามภาพ 4-42 ซึ่งอาจทาให้ผู้ชมเกิดความสับสนได้
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ภาพที่ 4-42 ภาพขนาด 2 Shot จากการวางมุมกล้องข้ามเส้น 180 องศา
เทคนิคการถ่ายทาในการวางมุมกล้องเพื่อข้ามเส้น 180 องศา สามารถทาได้ดังนี้
3.2.9.1 ป้องกันการกระโดดของภาพ (Jump Cut) โดยการวางมุมกล้องให้ตรงกับตัว
เด็กเพื่ อที่ จ ะถ่ายภาพด้านหน้ าตรงของเด็ ก โดยที่ภ าพนั้ น ไม่ไ ด้บ่ งบอกถึงทิศ ทางว่าเด็กหั น หน้าไปทางใด
จากนั้นจึงสามารถข้ามเส้น 180 องศา เพื่อวางมุมกล้องถ่ายทา แต่ไม่ควรวางมุมกล้องข้ามกลับไปกลับมาบ่อย
เพราะจะทาให้ผู้ชมสับสน
3.2.9.2 การวางมุมกล้องข้ามเส้น 180 องศา เพื่อความต่อเนื่องของภาพ สามารถทาได้
โดยการเคลื่อนที่ของกล้องด้วยการ Dolly ซึ่งภาพที่ได้จากการเคลื่อนที่ของกล้องข้ามเส้น 180 องศา จะเป็น
การข้ามเส้น ที่ทาให้ ภาพที่ป รากฏไม่กระโดด (Jump Cut) ผู้ช มก็จะรู้สึกคล้อยตามไม่เกิดความสับสนเรื่อง
ทิศทาง
3.2.10 แสงช่วยสร้างภาพให้ดูดี แสงเป็นส่วนสาคัญในการถ่ายทารายการโทรทัศน์ทั้งใน
และนอกสถานที่ การจัดแสงสามารถช่วยสร้างบรรยากาศ ช่วยให้ภาพดูมีมิติ มีความคมชัดขึ้น ในการถ่ายทาจึง
จาเป็นต้องมีการจัดแสงช่วยตามความเหมาะสมกับสถานที่ รูปแบบรายการ หรือตามบทรายการ การจัดแสงไม่
จาเป็นต้องสว่างเท่ากันหมด อาจเน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง หรืออาจใช้เฉพาะแสงจากธรรมชาติก็ได้
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ภาพที่ 4-43 การจัดแสงแบบ 3 จุด
เทคนิคในการจัดแสง จะใช้หลักการในการจัดแสงแบบ 3 จุด โดยใช้โคมไฟ 3 ดวง ดังนี้
1) ไฟ Key Light
2) ไฟ Fill Light
3) ไฟ Back Light
1) ไฟ Key Light วางอยู่ในตาแหน่งด้านหน้า ซ้ายหรือขวา และทามุมประมาณ 45 องศา
กับตัวบุคคลที่จะถ่ายทาเป็นไฟหลักที่ให้แสงสว่างกับตัวแบบช่วยให้ภาพมีมิติ
2) ไฟ Fill Light วางอยู่ในตาแหน่งคนละด้านกับไฟหลัก (Key Light) โดยแสงสว่างควรน้อย
กว่าไฟหลัก เพื่อช่วยในการลดแสงเงาของตัวแบบ การลดแสงสว่างสามารถทาได้โดยการปรับลดความสว่าง
ด้วยชุดอุปกรณ์หรี่ไฟ (Dimmer) หรือหากไม่มีชุดอุปกรณ์หรี่ไฟ หากบริเวณสถานที่ถ่ายทามีพื้นที่กว้างสามารถ
ลดแสงสว่างของโคมไฟโดยการวางโคมไฟให้ห่างจากตัวแบบ ก็จะทาให้แสงสว่างที่ส่องไปยังตัวแบบลดลงได้
3) ไฟ Back Light หรืออาจเรียกว่า Hair Light เป็นไฟที่วางอยู่ในตาแหน่งตรงข้ามกับไฟ
หลักใช้เพื่อส่องจากด้านหลังตัวแบบ เพื่อให้ตัวแบบลอยออกมาจากฉากหรือส่องให้เกิดแสงเงาบริเวณเส้นผม
จะทาให้ภาพมีความสวยงามและดูมีมิติมากขึ้น
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เทคนิคการจัดแสงระหว่างกลางวันและกลางคืน
การจัดแสงในเวลากลางวันและกลางคืน มีหลักการจัดแสงคล้ายกัน แต่จะมีความแตกต่างกัน
ในเรื่องของอุณหภูมิแสง ซึ่งในช่วงเวลากลางวันการจัดแสงต้องการใช้อุณหภูมิแสงประมาณ 5600K (Kelvin)
เป็นแสงในช่วงของแสง Cool White ขึ้นไปจนถึง Day Light ซึ่งมีโทนแสงสีเหลืองอ่อนผสมสีขาว ส่วน Day
Light จะให้โทนแสงสีขาวผสมสีฟ้า
การจัดแสงในเวลากลางคืน ต้องการใช้อุณหภูมิแสงประมาณ 3200K (Kelvin) เป็นแสง
ในช่วงของ Warm White โทนสีเหลืองเข้ม เป็นโทนสีที่ดูอบอุ่น เพราะฉะนั้นในการจัดแสง ช่างเทคนิคต้องรู้ว่า
ในแต่ละฉากควรใช้อุณหภูมิแสงแบบไหน เพื่อทาให้กล้องถ่ายทาออกมาแล้วได้โทนสีที่มีความสมจริงใกล้เคียง
แสงธรรมชาติ และสื่อถึงอารมณ์ของภาพได้
3.2.11 เสียงบอกอารมณ์ และความรู้สึก เสี ยงเป็นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ในการถ่ายทารายการ
โทรทัศน์ ในการถ่ายทาทุกครั้งควรบั น ทึกเสี ยงบรรยากาศ (Background) ในบริเวณนั้น มาด้วย หากไม่ใช้
สามารถปิดเสียงได้ในช่วงการตัดต่อภาพ แต่หากต้องการใช้และไม่ได้บันทึกมาตอนถ่ายทา อาจทาให้รายการ
ขาดความสมบูรณ์ได้ เสียงบรรยากาศ (Background) ที่บันทึกมีความยาวต่อเนื่อง สามารถนาเสียงมาใช้เพื่อ
Insert ภาพให้เข้ากับบรรยากาศได้
ในการถ่ า ยท าในแต่ ล ะฉาก เมื่ อ ถ่ า ยท าฉากนั้ น เสร็ จ แล้ ว และต้ อ งการใช้ ภ าพในฉากนี้
ประมาณ 1 นาที ควรบันทึกเสียงบรรยากาศ (Background) ในฉากนั้นมากกว่าความยาวของภาพเล็กน้อย
ประมาณ 1.30 นาที เช่น เสียงบรรยากาศทุ่งนายามเย็น เราจะได้ยินเสียงนก กบเขียดเสียงแมลงต่างๆ หรือ
เสียงลมพัดผ่านต้นข้าว เมื่อนาไปใช้ตัดต่อภาพ เราจะใช้เสียงวางยาว 1 นาที จากนั้นจึง Insert ภาพทุ่งนา
ต้นข้าว นกบิ นกลับ รัง หรือพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน จะทาให้ ภ าพและเสียงบอกเล่าเรื่องราวบรรยากาศและ
ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี
4. ตรวจสอบคุณภาพหลังการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ หลังจากการถ่ายทาเสร็จสิ้น
ช่างเทคนิคกับผู้ผลิตรายการต้องร่วมกันตรวจสอบดูว่าได้ภาพ ตรงตามบทเนื้อหาหรือไม่ คุณภาพของภาพ
และเสียง ทางด้านเทคนิคมีความชัดเจนหรือไม่ หากพบปัญหาควรหาแนวทางแก้ไขทันทีที่พบภาพและเสียงที่
ไม่มีคุณภาพ เพื่อทาการวางแผนในการถ่ายทาซ่อมใหม่ เพื่อให้ได้ภาพครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทเนื้อหาของ
รายการ ดังนั้น ช่างกล้องจึงต้องทาการตรวจสอบคุณภาพหลังจากถ่ายทารายการในแต่ละวันของการทางาน
ทุกครั้ง
5. สรุป ผลแบบประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ รับ บริ การ การประเมิ นผลความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการใช้แบบ
ประเมินของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ทางานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีแบบฟอร์ม ดังนี้
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แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร สานักเทคโนโลยีการศึกษา
คาชี้แจง ขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
โดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริง
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ผู้รับบริการภายในสานักฯ

 บุคลากรสายวิชาการ
 บุคลากรสายสนับสนุน

ผู้รับบริการภายนอกสานักฯ

 สานัก ....................................................................................
 สาขาวิชา ...............................................................................
 นักศึกษาสาขาวิชา .................................................................

ส่วนที่ 2 การประเมินการให้บริการ
ห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ...........  ทีมบันทึกเทปนอกสถานที่ / webcasting ………….
ห้องตัดต่อแบบ non-linear…………… ห้องวิทยุกระจายเสียง ............................................

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
5
4

ปานกลาง
3

พอใช้
2

ปรับปรุง
1

1. การตรงต่อเวลาของผู้ให้บริการ
2. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
3. ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ
4. ประสิทธิภาพการทางานของผู้ให้บริการ
5. คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์
6. ความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ............
หมายเหตุ โปรดส่งคืนที่งานธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร โทร. 7351-2
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ความหมายของค่าคะแนนระดับความพึงพอใจ
5

หมายถึง

มากที่สุด

4

หมายถึง

มาก

3

หมายถึง

ปานกลาง

2

หมายถึง

พอใช้

1

หมายถึง

ปรับปรุง

แบบประเมินที่นามาใช้ประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน คือ ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในสานักฯ ซึ่งเป็นภาระงานหลัก และ
หน่วยงานภายนอกสานักฯ รวมถึงงานรับจ้างผลิตรายการของสานักฯ
ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ทั้งด้านการให้บริการ และทางด้านคุณภาพทางเทคนิค

การวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ
สูตรในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation – S.D.) (Lefferty
,Petter and Rowe ,Julain ,1995 : 561-562)
6.ประชุมสรุปงานเพื่อพัฒนางาน เมื่อกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่เสร็จสิ้น เพื่อ
ออกอากาศ ทีมงานทั้งฝ่ายผู้ผลิตรายการและฝ่ายเทคนิค จะประชุมสรุปงานร่วมกันถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบ ใน
ขัน้ ตอนการทางานและหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

บทที่ 5
การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ เป็นการทางานที่ต้องอาศัยความรู้ เทคนิค และประสบการณ์
ในการทางาน ซึ่งผู้เขียนในฐานะผู้ปฏิบัติงานพบปัญหา และอุปสรรค และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านสถานที่ถ่ายทารายการ
3. ด้านอุปกรณ์ในการถ่ายทารายการ
1. ด้านบุคลากร
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.1 ฝ่ายเทคนิคไม่มีเวลาในการศึกษา และทาความ
เข้าใจกับรายการ หรือรายละเอียดของงาน เนื่องจาก
มีภาระงานต่อเนื่อง ทาให้การถ่ายทารายการเกิด
ความล่าช้า หรือสื่อความหมายไม่ตรงกัน

1.2 บุคลากรป่วย หรือลาหยุด ทาให้ขาดบุคลากรใน
การทางานด้านแสง หรือเสียง ส่งผลกระทบต่อการ
ทางาน
1.3 บุคลากรฝ่ายเทคนิค ขาดทักษะ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามา
พัฒนางาน เนื่องจากบางครั้งเวลาในการถ่ายทา
รายการตรงกับช่วงเวลาในการฝึกอบรม ทาให้ไม่
สามารถเข้าอบรมได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1.1 ควรกาหนดวันให้มีการประชุมทีมถ่ายทาทั้งหมด
ร่วมกัน ทั้งบุคลากรด้านเทคนิค ช่างกล้อง ช่างแสง
ช่างเสียง และบุคลากรฝ่ายผลิตรายการ เพื่อร่วม
หารือแนวทางการถ่ายทารายการร่วมกัน หรือส่งบท
รายการที่มีรายละเอียดของการถ่ายทาให้ทีมเทคนิค
ล่วงหน้า เพื่อจะได้มีมีเวลาศึกษารายละเอียดก่อนการ
ถ่ายทา
1.2 บุคลากรฝ่ายเทคนิคควรทางานได้หลายหน้าที่
เพื่อให้ทางานทดแทนกันได้ในกรณีมีการลาป่วย หรือ
ลาหยุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการถ่ายทารายการ
1.3 จัดเวลาในการฝึกอบรมให้เหมาะสม และไม่ให้
ตรงกับการถ่ายทารายการ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ช่างเทคนิคจึงจาเป็นต้อง
ได้รับการฝึกอบรมให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
และเพื่อนาไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. ด้านสถานที่ถ่ายทารายการ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2.1 สถานที่ถ่ายทาคับแคบ ทาให้ไม่สะดวกในการ
ทางาน เช่น การตั้งกล้องเพื่อถ่ายทาการจัดวาง
อุปกรณ์ประกอบฉาก และการจัดแสง

2.2 สถานที่ถ่ายทานอกสถานที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
งาน ซึ่งจาเป็นต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ และการ
จัดแสง

2.3 สถานที่ถ่ายทารายการเป็นห้องที่มีกระจก หรือ
ผนังที่มีการสะท้อนแสง ซึ่งอาจทาให้เกิดภาพเงา
สะท้อนจากตัวช่างกล้องเองหรือทีมถ่ายทา

2.4 ในการถ่ายทานอกสถานที่ อาจพบปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ,น้าท่วม ทาให้ไม่สามารถถ่าย
ทารายการจนสาเร็จได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.1 ในกรณีสถานที่คับแคบ ทาให้ไม่สะดวกในการ
วางขาตั้งกล้อง ช่างกล้องถ่ายทาอาจจาเป็นต้องใช้
วิธีการแบกกล้องไว้บนบ่า เพื่อถ่ายทาแทน และใช้
การ Zoom Out ให้กว้างที่สุด เพื่อช่วยลดการสั่น
ไหวของภาพ สาหรับการวางตาแหน่งของแสง อาจใช้
วิธีการสะท้อนแสงจากผนังห้อง หรือเพดานแทน
เนื่องจากการใช้แสงส่องโดยตรงในสถานที่แคบ อาจ
ทาให้เกิดแสงเงาได้ง่าย ทาให้ภาพที่ถ่ายทาดูไม่
สมจริง หรือในบริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่ที่เหมาะสมกว่า
อาจใช้วิธีการย้ายอุปกรณ์ประกอบฉากออกมา จัด
ฉากใหม่ เพื่อให้มีพื้นที่ในการตั้งขาตั้งกล้อง จัดแสง
และสะดวกในการทางานมากขึ้น
2.2 ในการถ่ายทานอกสถานที่ จาเป็นต้องเตรียม
แบตเตอรี่สารองให้เพียงพอ หรือจัดเตรียมเครื่องปั่น
ไฟขนาดเล็ก หรือแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้สาหรับชาร์จ
แบตเตอรี่ และควรจัดหาโคมไฟแบบใช้แบตเตอรี่แทน
หรือในบางสถานที่อาจใช้แผ่นสะท้อนแสง
(Reflector) สะท้อนแสงจากแหล่งแสงธรรมชาติแทน
2.3 ควรตั้งกล้องถ่ายทาในมุมเฉียง และปิดสัญญาณ
ไฟ Tally ที่บริเวณหน้ากล้อง และควรมีผ้าพื้นสีดา
ขนาดประมาณ 2 x 3 เมตร จัดเตรียมไว้ประจากอง
ถ่ายทา เพื่อใช้ในการช่วยปิดบังแสงเงาสะท้อนต่างๆ
ได้
2.4 สารวจข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศก่อนกาหนด
ช่วงเวลาการถ่ายทานอกสถานที่ หากเกิดปัญหาขึ้น
ในช่วงการถ่ายทา อาจแก้ปัญหาโดยการถ่ายภาพจาก
รูปภาพแทน หรือหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมา
ถ่ายทาแบบเล่าเรื่อง และใช้ภาพถ่ายเป็นภาพ Insert
แทนการถ่ายทาสถานที่จริง
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2.5 สถานที่ถ่ายทาทุรกันดาร และเสี่ยงอันตราย เช่น
การถ่ายทารายการรูปแบบสารคดี อาจต้องเดินทาง
โดยเรือ หรือเดินทางด้วยเท้า หรือเดินลุยน้าเพื่อข้าม
ห้วย หรือลาธารน้าต่างๆ หรือปีนขึ้นที่สูงจะมีความ
ยากลาบากในการขนย้ายอุปกรณ์การถ่ายทา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.5 กรณีที่ต้องมีการเดินทางโดยทางเรือ ควรมีกล่องใส่
อุปกรณ์ถ่ายทาแบบเข็งแรง และกันน้าได้
ส่วนในการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายทาเดินทางด้วย
เท้า หรือปืนขึ้นที่สูง ควรมีกระเป๋าสะพายใส่กล้องแบบ
มีอุปกรณ์กันกระแทกบุอยู่ภายใน และมีน้าหนักเบา
หรือใช้สายสะพายสาหรับกล้องที่สามารถรองรับน้า
หนักของกล้องได้ จะช่วยให้ทางานได้สะดวก และ
คล่องตัวมากขึ้น และยังช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับอุปกรณ์ถ่ายทาได้
2.6 ในบางสถานที่ เช่น กรณีไปถ่ายทารายการ
2.6 ในการถ่ายทาในต่างประเทศปัจจุบันจะใช้กล้อง
ต่างประเทศ ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้กล้องที่มีขนาดใหญ่ ถ่ายภาพแบบ DSLR ทีใ่ ช้ถ่ายรูปภาพทั่วไป และ
ในการถ่ายทารายการโทรทัศน์ อาจเป็นเหตุผล
ปรับเปลี่ยนเลนส์ขนาดต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถถ่ายทา
ทางด้านกฎหมาย หรือเป็นข้อห้ามของแต่ละประเทศ วีดิทัศน์ ในระบบความคมชัดสูง HD (High Definition)
ได้ แต่ในการใช้กล้องแบบ DSLR ถ่ายทาวีดิทัศน์ ช่าง
กล้องจะต้องมีทักษะในการใช้งาน เนื่องจากมีข้อจากัด
ในการทางานของกล้อง เช่น การซูมภาพในขณะถ่ายทา
เลนส์ของกล้อง DSLR ไม่สามารถซูมภาพด้วยการใช้
มอเตอร์คอนโทรลแบบกล้องถ่ายทาวีดิทัศน์ได้ การ
ซูมภาพของกล้อง DSLR ต้องใช้มือหมุนตัวเลนส์ ทาให้
ภาพที่ได้ดูไม่นุ่มนวล จึงไม่นิยมใช้การซูม ส่วนการ
ปรับตั้งค่าในการถ่ายทาก็จะมีรายละเอียดมากกว่า
กล้องถ่ายทาวีดิทัศน์ เช่น การปรับค่าการรับแสงของ
กล้องวีดิทัศน์ จะมีการปรับค่า Shutter Speed กับ
การปรับค่ารูรับแสง (Iris) ของกล้อง แต่ในการถ่ายทา
ส่วนใหญ่ค่า Shutter Speed จะไม่ได้มีการปรับ
เปลี่ยนค่าบ่อยนัก จะมีแต่การปรับค่ารูรับแสง (Iris)
ของกล้อง เท่านั้น แต่ในการถ่ายทาด้วยกล้อง DSLR
จะต้องมีการปรับค่าต่างๆให้มีความสัมพันธ์กัน เช่น ค่า
Shutter Speed , Iris และค่า ISO ฉะนั้นช่างกล้อง
จะต้องมีทักษะการใช้งาน จึงจะสามารถใช้กล้อง DSLR
ถ่ายทารายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการแก้ไขปัญหา

2.7 บริเวณสถานที่ถ่ายทารายการมีเสียงรบกวนของ
เครื่องจักรกล การก่อสร้างหรือเสียงจาก
เครื่องปรับอากาศ

2.7 ในกรณีสถานที่ถ่ายทาเป็นห้อง และมีเสียง
รบกวนจากด้านนอก หากมีประตูหรือหน้าต่างให้ปิด
ให้สนิท หากเป็นเสียงรบกวนจากพัดลมแอร์ให้ปรับ
ความเร็วของพัดลมให้ต่าสุด หรือใช้ไมโครโฟนแบบ
รับเสียงทิศทางเดียว และปรับตาแหน่งติดตั้งการรับ
เสียงให้ใกล้แหล่งเสียงให้มากที่สุด ก็จะสามารถ
แก้ปัญหารบกวนให้น้อยลง และได้คุณภาพเสียงที่ดี
ขึน้

3. ด้านอุปกรณ์ในการถ่ายทารายการ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
3.1 สีจากกล้อง Video ไม่เหมือนสีตามความเป็นจริง 3.1 ปรับ White Balance โดยการเปิดแสงสว่างจาก
ซึ่งอาจเห็นได้ชัดเจน ในกรณีการถ่ายภาพขนาด
โคมไฟให้มีความสว่างเพียงพอ ปรับ Filter ตาม
Long Shot (LS)
อุณหภูมิแสงโดยสังเกตดูว่า บริเวณจุดถ่ายทามี
อุณหภูมิแสงแบบ 3200K หรือ 5600K (3200K เป็น
อุณหภูมิแสงที่มีโทนสีแบบสีเหลืองผสมสีส้ม หรือสี
แบบแสงเทียน ส่วน 5600K เป็นอุณหภูมิแสงที่มีโทนสี
เหลืองอ่อนผสมสีขาว หรือสีแบบแสงจากธรรมชาติใน
ตอนกลางวัน) จากนั้นใช้กล้องจับภาพกระดาษสีขาว
แบบเต็มจอภาพ และทาการปรับ White Balance
ในกล้องวีดิทัศน์ บางรุ่น ผู้เขียนพบว่า การใช้
กระดาษสีขาวไม่สามารถปรับ White Balance ให้
เหมือนสภาพสีตามความเป็นจริงได้ และได้ทดลองนา
กระดาษที่มีสีขาวนวล หรือสีครีมมาใช้แทนกระดาษสี
ขาว สามารถปรับ White Balance แล้วทาให้ได้สีที่
ใกล้เคียงกับสภาพสีตามความเป็นจริง
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3.2 ในการถ่ายทารายการในสภาพแสงปกติ เมื่อเปิด
หน้ากล้องจนกว้างสุดแล้ว แต่พบปัญหาสัญญาณภาพ
มืดผิดปกติ หรือภาพที่ได้เหมือนมีแสงเงาสีดาอยู่
บริเวณขอบของภาพ แสดงว่ากล้องมีการปรับตั้งค่า
การทางานบางอย่างค้างไว้

แนวทางการแก้ไขปัญหา
3.2 ให้ทาการตรวจสอบค่า Speed Shutter และ
Filter กล้อง หากตั้งค่าไว้สูง กล้องจะต้องการใช้แสง
มากกว่าปกติ ควรปรับลดลงให้เหมาะสมกับสภาพแสง
ในกรณีภาพมีแสงเงาสีดาอยู่บริเวณขอบจอ
เกิดจากการปรับตั้งค่าที่ตัว Filter ปรับอุณหภูมิแสง
ค้าง หรือหมุนไม่ตรงตาแหน่งล็อค จะทาให้ตัวขอบ
ของ Filter บางส่วนเข้าไปบังการรับภาพจากเลนส์
กล้องมายังตัวเซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) ทาให้
เกิดเงาดาบริเวณขอบจอ
3.3 ภาพที่ถ่ายทารายการนอกสถานที่ไม่ค่อยคมชัด 3.3 การถ่ายทารายการนอกสถานที่ ควรให้
หรือภาพหลุดระยะโฟกัสง่าย
ความสาคัญกับการจัดแสง หากสามารถจัดแสงได้ควร
จัดแสงให้สมบูรณ์ทุกครั้ง การเปิดหน้ากล้องกว้าง
เนื่องจากแสงไม่พอภาพจะมีระยะชัดตื้น และมีโอกาส
หลุดระยะโฟกัสได้ง่าย หากมีแสงเพียงพอ การเปิด
หน้ากล้องแคบจะช่วยทาให้ภาพมีความคมชัดมีระยะ
ชัดลึกมากทาให้ภาพไม่หลุดระยะโฟกัส
3.4 ในการถ่ายทานอกสถานที่ อาจพบปัญหากล้องมี 3.4 ในการนาอุปกรณ์กล้องถ่ายทารายการไปถ่ายทา
ความชื้นเกิดเป็นฝ้าที่บริเวณหน้าเลนส์กล้อง ทาให้
นอกสถานที่ หากต้องเดินทางระยะไกล เช่น
กล้องไม่สามารถถ่ายทาได้ เนื่องจากการถ่ายทานอก ต่างจังหวัด ควรนากล้องบรรจุในกระเป๋าใส่กล้อง
สถานที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ปรับอากาศ ซึ่งภายใน โดยเฉพาะ หากเป็นการเดินทางในระยะสั้น ควรนา
รถมีอุณหภูมิต่า เมื่อนากล้องถ่ายทาออกมานอกรถ
กล้องใส่กระเป๋าแบบสะพายบ่า หรือหากไม่มีให้ใช้ผ้า
ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าจะทาให้เกิดความชื้นเป็นไอน้า
คลุมกล้องไว้ จะทาให้กล้องถ่ายทาไม่พบปัญหาเรื่อง
เกาะบริเวณหน้าเลนส์ และไม่สามารถเช็ด หรือทา
ความชื้นกับตัวเลนส์
ความสะอาดเลนส์ให้แห้งได้ เพราะเมื่อเช็ดออกจน
แห้งก็จะเกิดฝ้าขึ้นอีกจาเป็นต้องทิ้งไว้ประมาณ 15-20
นาที จนกว่าอุณหภูมิที่เลนส์กล้องจะใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิภายนอก จึงจะสามารถใช้ถ่ายทาได้ปกติ
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3.5 การถ่ายทารายการโทรทัศน์ เพื่อนาภาพมาทา
Chroma Key ด้วยกล้องถ่ายทานอกสถานที่ หรือ
ต้องการใช้ฉากหลังที่เป็นผนังสีเขียว อาจพบปัญหาสี
ของฉากหลังที่เป็นสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสลับกับสีเขียว
สาเหตุเกิดจากภาพที่ถ่ายทาที่อยู่ด้านหน้า
ของฉากสีเขียว เช่น คน สัตว์ หรือสิ่งของที่มีการ
เคลื่อนไหว และตั้งค่าการ White Balance อยู่ใน
ตาแหน่งอัตโนมัติ (Auto) กล้องจะทาการประมวลผล
การปรับสี White Balance ตามการเคลื่อนไหวของ
ภาพทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีที่ฉากด้านหลัง
3.6 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลกล้อง (Memory Card) ไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้ (Error) ซึ่งอาจเกิดจากการ
นาอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Memory Card) ไปทาการ
Format กับคอมพิวเตอร์ ทาให้โครงสร้างของข้อมูล
บางส่วนหายไปไม่สมบูรณ์ กล้องจะไม่สามารถบันทึก
หรืออ่านข้อมูล Video ได้

3.7 ในขณะถ่ายทารายการนอกสถานที่ พบปัญหามี
สัญญาณความถี่จากอุปกรณ์สื่อสาร หรือเครื่องส่ง
สัญญาณต่างๆ รบกวน สัญญาณไมโครโฟนไร้สาย
(Wireless Microphone) ทาให้ไม่สามารถ
บันทึกเสียงได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา
3.5 ปรับตั้งการ White Balance เป็นแบบ Manual
เพื่อให้สีของกล้องคงที่สม่าเสมอ ตามที่ปรับ White
Balance ไว้ ถึงแม้ว่าวัตถุที่ถ่ายทาอยู่ด้านหน้าฉากสี
เขียวจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา แต่สีเขียวที่เป็น
ฉากด้านหลังก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

3.6 การแก้ไขเบื้องต้นให้นาอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Memory Card) มา Format ที่ตัวกล้อง หากไม่
สามารถ Format ได้ ให้ทาการสาเนา (Copy) โดยการ
บันทึกข้อมูล Video ที่บันทึกจากกล้อง Video รุ่น
เดียวกันลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Memory Card)
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้นจึงนาอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Memory Card) มาทาการ Format ที่
ตัวกล้อง ก็จะทาให้กล้องสามารถอ่านและบันทึกข้อมูล
Video ได้
3.7 หากพบปัญหามีสัญญาณรบกวน ควรใช้ไมโครโฟน
แบบใช้สายแทน เช่น ไมโครโฟนแบบกระดุมติดเสื้อ
หรือ หากเป็นฉากที่ต้องมีการเคลื่อนไหวให้ใช้เป็นไมค์
บูมแทน
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิการศึกษา :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาไฟฟ้ากาลัง) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาไฟฟ้ากาลัง) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ครุศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

