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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอด

ชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง

การศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการ

เรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนๆ ที่ผู้เรียน

สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าเรียนตามปกติ (27 ปี มสธ. ,2548) 

 ในระยะแรก ระบบการเรียนการสอนทางไกลที ่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้เป็นระบบ  

สื่อประสม โดยอาศัยสิ่งพิมพ์ ในรูปของเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และเทปเสียงที่ส่งให้นักศึกษาทาง

ไปรษณีย์เป็นสื่อแกนกลาง มีรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา

ทุกจังหวัด และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการในชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นสื่อประกอบ (วิจิตร  

ศรีสอ้าน: 5-7) อ้างถึงใน http://www.stou.ac.th/applystou/stouplan.htm สืบค้นเมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 

2561 

 ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการสอนทางไกล โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบและสื่อ

การสอนทางไกล และสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ “ระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543” ในการ

ประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2544 โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 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 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ประกอบส าคัญๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผน มสธ. 2543 ได้แก่ 

 1.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนทางไกลเพ่ือให้เหมาะสม และสะดวกกับผู้เรียนในการเรียนด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ในลักษณะ

ชุดการสอนทางไกลที่ประมวลประสบการณ์แต่ละหลักสูตร และมีสื่อที่มีความหลากหลายในการถ่า ยทอด

ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในลักษณะการประสานสื่อ (Convergence media) ไปยังผู้ เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ชุดการสอนทางไกลมีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักโดยมีสื่อชนิดอ่ืนเป็นสื่อเสริม และมีกิจกรรม

ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา 

  1.1  รายการวิทยุกระจายเสียง 

   มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาท่ัวไป ชุดวิชา

แกน หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 15 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที นักศึกษาสามารถ

ติดตามรับฟังรายการดังกล่าวได้ตามตารางออกอากาศที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้กับนักศึกษาล่วงหน้า หรือรับฟัง

ผ่านทางเว็บไซต์ มสธ. คลิกที่ STOU Online และเลือก Radio Online และทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือใช้บริการการกระจายเสียงในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ทางสถานี
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วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพ่ือการศึกษา ที่ส่งสัญญาณจากสถานีแม่ข่ายที่กรุงเทพมหานคร

ไปยังสถานีย่อย 11 สถานี ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ล าปาง ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา 

นครสวรรค์ กระบี่ จันทบุรี ระนอง และแม่ฮ่องสอน 

  1.2  รายการวิทยุโทรทัศน์ 

   มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน 

หรือเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 4 รายการ ความยาวรายการละ 25 นาที โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งตาราง

ออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ในแต่ละภาคการศึกษาให้ล่วงหน้า นักศึกษาสามารถชมรายการทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล (DLTV14) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ

การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV ช่อง 180) หรือชมรายการผ่านทางเว็บไซต์ มสธ. คลิกที่ STOU Online 

เลือก TV Online นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU 

Channel) เพ่ิมอีก 1 ช่องทาง ออกอากาศผ่านดาวเทียมในระบบซีแบนด์(C Band) ตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้

นักศึกษาสามารถชมรายการเพ่ือการสอนเสริมรายการประกอบชุดวิชา รายการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

รายการแนะแนว และรายการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ ส าหรับช่องทางการรับชม STOU Channel 

สามารถติดต่อผู้ให้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม เพราะช่องทางการรับชมอาจแตกต่างกัน เช่น ของ PSI 

รับชมได้ที่ช่อง 144 หรือ 146 

  1.3  Media on Demand 

   นักศึกษาสามารถรับฟัง รับชม รายการวิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์ที่

เผยแพร่ออกอากาศไปแล้วได้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ Media on Demand เพ่ือเป็นทางเลือกในการเรียน

ของนักศึกษา โดยสามารถเลือกรับฟัง รับชม รายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ มสธ. คลิกที่ STOU Online เลือก 

Media on Demand 

  1.4  ดีวีดีประจ าชุดวิชา 

   ในชุดวิชาที่ต้องการขยายความเข้าใจเนื้อหาเอกสารการสอนประจ าชุดวิชาด้วยเสียง และ

ภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยได้ผลิตสื่อดีวีดีประจ าชุดวิชาขึ้น เพ่ือเสนอเรื่องราวการแสดงกระบวนการการ

สาธิตที่สอดคล้องเติมเต็มเนื้อหาสาระของชุดวิชา ไม่เกิน 1 แผ่นต่อชุดวิชา จ านวน 4 รายการๆ ละ 30 นาที 

  1.5  ซีดีเสียงประจ าชุดวิชา 

   มหาวิทยาลัยได้ผลิตซีดีเสียงในรูปของ MP3 ประจ าชุดวิชา เพ่ือขยายเสริมหรือสรุปเนื้อหา

สาระของเอกสารการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดส่งให้นักศึกษาพร้อมเอกสารการสอน จ านวน 1 แผ่น ต่อชุด

วิชา 
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  1.6 มัลติมีเดียประจ าชุดวิชา 

   มหาวิทยาลัยได้ผลิตชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์รูปแบบมัลติมีเดียประจ าชุดวิชา ในบางชุด

วิชา ใช้คู่ขนานกับเอกสารการสอน มีรูปแบบการน าเสนอลักษณะมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่จ าเป็น

ในเอกสารการสอน หรือการเสนอเรื่องราวเป็นกรณี ในลักษณะสื่อประสมที่เน้นการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน 

จ านวน 1 แผ่น ต่อชุดวิชา หรือประมาณ 15 โมดูล 

  1.7 การเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)  

   มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งระดับปริญญาตรี 

บางชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุม การจัดท าประกาศปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทิน

การศึกษา เนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ การมอบหมายกิจกรรม การประเมินผลรวมถึง

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดชุดวิชาที่

เปิดสอน และศึกษาได้ทางเว็บไซต์ มสธ. คลิกที่ STOU Online เลือก e-Learning 

  1.8  m-Learning :สื่อการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

   มหาวิทยาลัยได้จัดท าสื่อการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยน าสื่อภาพและเสียงมาปรับ

รูปแบบ เพ่ือให้นักศึกษาดาวน์โหลดมาใช้งานกับโทรศัพท์มือถือได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ มสธ. คลิกที่ STOU 

Online เลือก m-Learning และในอนาคตอันใกล้นี้มหาวิทยาลัยจะพัฒนา m-Learning ให้สามารถศึกษา

สื่อสาร พูดคุย และมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

  1.9  e -Tutorials : การสอนเสริมผ่านทางอินเทอร์เน็ตและดาวเทียม 

   มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต และดาวเทียม (e-Tutorials) 

เป็นรายการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการสอนเสริมในเนื้อหาสาระส าคัญของชุดวิชา และ

เพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการจากผู้สอนโดยตรง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา

สอบถามปัญหาข้อสงสัยในเนื้อหาวิชาผ่านทางโทรศัพท์ และกระดานสนทนาผ่านทางเว็บไซต์ มสธ. คลิกที่ 

STOU Online เลือก e-Tutorials  

 การพัฒนาสื่อดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจที่ส านักเทคโนโลยีการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 

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 

http://www.stou.ac.th/offices/oet/aboutus/
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 ส าหรับการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษา

ทั่วไป ชุดวิชาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะ บางชุดวิชา ความยาวรายการละ 20-30 นาที มุ่งขยายเนื้อหาที่เข้าใจ

ยากด้วยการแสดงเสียง และภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง ถ่ายทอดทัศนะของวิทยากรในแง่มุมต่างๆ โดย

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งตารางออกอากาศ รายการวิทยุโทรทัศน์แต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาทุกคนล่วงหน้า

ในข่าว มสธ. และทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th 

 โดยรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา และเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคมที่ส านักเทคโนโลยีการศึกษา

ผลิต ปีละประมาณ 200 รายการ 

 และเมื่อพิจารณาจากงบประมาณการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ย้อนหลัง 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560 จะ

เห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประจ าชุดวิชา และรายการบริการวิชาการแก่สังคม 

ประมาณปีละไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท (งบประมาณประจ าปี ส านักเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2560) 

 เพ่ือให้การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกิดประโยชน์สูงสุด และที่ส าคัญไปกว่า

นั้น คือ ประสิทธิภาพของสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาใช้ศึกษาเป็นสื่อประจ าชุดวิชา และสื่อประกอบชุดวิชา 

 ดังนั้น การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “เทคนิคการถ่ายท าโทรทัศน์เพ่ือการศึกษานอกสถานที่” 

จะเป็นแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานการถ่ายท า

รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษานอกสถานที่ในด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน ประหยัดเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ท าให้ประหยัดทรัพยากร และใช้งบประมาณท่ีได้รับให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด 

 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือเป็นแนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ เพ่ือการศึกษานอก

สถานที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. ขอบเขตของคู่มือกำรปฏิบัติงำน  

 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “เทคนิคการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษานอกสถานที่” ใช้ข้อมูล

เบื้องต้นจากการศึกษา และการสืบค้นจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และทักษะประสบการณ์การ

ท างานของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้มา 26 ปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใช้บริการ การ

วางแผน การเตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า เทคนิคการถ่ายท า และการตรวจสอบคุณภาพหลังการถ่ายท า ในการ

ถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ 

 

http://www.stou.ac.th/
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4. นิยำมศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 รำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ  หมายถึง รายการที่ผลิตขึ้นเพ่ือให้ความรู้และการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย  

เจตพิสัย และทักษะพิสัยโดยการน าเสนอทั้งภาพและเสียง 

 กำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่  หมายถึง การออกไปผลิตรายการ หรือการถ่ายท า

เหตุการณ์ กิจกรรม หรือการแสดงภายนอกห้องส่ง เป็นการถ่ายท าในสถานที่จริง หรือมีการสร้างฉากประกอบ

สถานที่จริงนั้นด้วย เพ่ือความเหมาะสมของรายการโดยการน ากล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายท า วีดิ

ทัศน์ ออกไปถ่ายท าภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายท ากลางแจ้ง หรือภายในอาคารสถานที่ก็ตาม ซึ่งในการถ่าย

ท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่จะมีข้ันตอนตั้งแต่ การเตรียมความพร้อม การวางแผน การถ่ายท านอกสถานที่ 

การเตรียมอุปกรณ์ การด าเนินการถ่ายท า และการตรวจสอบความถูกต้องหลังการถ่ายท า (พิไลพรรณ ปุกหุต 

,2530) 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  

 5.1 เพ่ือเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน ลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 

ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และใช้งบประมาณท่ีได้รับให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 

 5.2 เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน ประหยัดเวลา 

ประหยัดทรัพยากร และใช้งบประมาณท่ีได้รับให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 

 



 

 

บทที่ 2 

 การวิเคราะห์งาน  

 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “เทคนิคการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษานอกสถานที่” 

ผู้เขียน ได้วิเคราะห์งานออกเป็น 

1. โครงสร้างของส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

2. บทบาทหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

3. โครงสร้างของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 

4. บทบาทหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 

5. บทบาทหน้าที่งานถ่ายท าโทรทัศน์นอกสถานที่ 

 

1. โครงสร้างของส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

 
ที่มา : รายงานการประเมินตนเองของส านักเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2559  

http://eservice.stou.ac.th/edocument/oet/QA/SAR-59.pdf 
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2. บทบาทหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีการศึกษา  
 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาทางไกลให้เป็นไปตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ยึดการศึกษาตลอดชีวิต ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล
และสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการศึกษา วิจัย และ
พัฒนางานวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล ตลอดจน
ให้บริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบันส านัก
เทคโนโลยีการศึกษาแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย 

1) ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ ธุรการ งานพัสดุ งานวางแผน  

งานการเงิน งานงบประมาณ งานบุคคล งานประกันคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน งานจัดการความรู้ ตลอดจนงานติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผน 

2) ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวม จัดเก็บข้อมูลสื่อการศึกษา 

วางแผนผลิตสื่อการศึกษา รายงานผลการผลิตสื่อการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพสื่อการศึกษา

ก่อนการเผยแพร่ และวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพสื่อการศึกษา 

3) ศูนย์โสตทัศนศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  ให้บริการถ่ายภาพเพ่ือ

การศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับงาน

ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และคอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือใช้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

4) ศูน ย์บ ริ การการสอนทางวิทยุ และโทรทั ศน์  มี หน้ าที่ รับ ผิ ดชอบผลิ ตรายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา รายการเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม  

ผลิตสื่อภาพและเสียงในรูปแบบต่าง ๆ และผลิตวีดิทัศน์ตามความต้องการของหน่วยงาน 

5) ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล และให้บริการด้าน

เทคนิคระบบอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ควบคุมการแพร่

ภาพและเสียง และการออกอากาศทางช่องทางต่าง ๆ  

6) ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนางานวิชาการ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิจัยสื่อการศึกษาทางไกล ออกแบบและจัดระบบ
สื่อการศึกษาทางไกล และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

7) ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาระบบจัดการเรียนการ
สอนทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ และออฟไลน์  
ตลอดจนควบคุม ดูแล และให้บริการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



 

 

3. โครงสร้างของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 
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4. บทบาทหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร มีภาระหน้าที่จัดระบบการปฏิบัติงานผลิตรายการวิทยุและ 

โทรทัศน์ทางด้านเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ งานพัฒนาบุคลากร 

และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิตรายการการซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ และจัดหาให้เพียงพอ

ส าหรับการให้บริการ  

การแบ่งหน่วยงาน 

หน่วยวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์– หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ออกแบบระบบอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
2. ควบคุมและให้บริการบันทึกรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการและการบันทึกรายการ

โทรทัศน์นอกสถานที่ 
3. ควบคุมและให้บริการการถ่ายท าด้วยรถถ่ายทอดนอกสถานที่ (OB-VAN) 
4. ควบคุมและให้บริการตัดต่อรายการโทรทัศน์ 
5. ให้บริการแปลงสัญญาณและส าเนาเทปโทรทัศน์เพื่อออกอากาศและจ าหน่าย 
6. บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์บันทึกและตัดต่อรายการโทรทัศน์ 

หน่วยวิศวกรรมวิทยุกระจายเสียง– หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุมและให้บริการระบบอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงและการบันทึกเสียงนอก
สถานที่การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง 

2. ส าเนาเทปรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการออกอากาศและบริการ 
3. บ ารุงรักษา  เครื่องมืออุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง 

หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง– หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ออกแบบระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลังส าหรับอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
2. ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าก าลังและระบบไฟฟ้าส ารองของอาคารศูนย์ผลิตรายการ 

วิทยุโทรทัศน์ 
3. ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบปรับอากาศระบบควบคุมความชื้นระบบประปาและ

ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
หน่วยซ่อมบ ารุง– หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดหาวัสดุที่จ าเป็นในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

2. จัดเกบ็และเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการซ่อมบ ารุง 
3. ปรับปรุงแก้ไขการติดตั้งอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
4. ประสานงานการน าอุปกรณ์ส่งซ่อมภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หน่วยควบคุมระบบออกอากาศ – หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ควบคุม ดูแลระบบอุปกรณ์การออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
2. จัดเรียงล าดับรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงส าหรับการออกอากาศ 
3. ประสานงานกับผู้ ให้ บริการโครงข่ ายการออกอากาศรายการวิทยุ โทรทั ศน์ และ

วิทยุกระจายเสียง 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ 
(www.stou.ac.th/Offives/oet/abouts/structures.html#s5) 

 

5. บทบาทหน้าที่งานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ 

 จากโครงสร้างของส านักเทคโนโลยีการศึกษา งานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่อยู่ในฝ่ายวิศวกรรม

เทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้หน่วยวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์ หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ ช านาญงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553

ดังนี้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถความช านาญงานทักษะหรือ

ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและต้องท าการศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์

สังเคราะห์หรือช่วยวิจัยโดยใช้หรือประยุกต์หลักการเหตุผลแนวความคิดวิธีการเพ่ือการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่

ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 

 5.1. ด้านการปฏิบัติการ 

 5.1.1 เขียนแบบวงจรไฟฟ้าแบบชิ้นส่วนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แบบอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 5.1.2 ตรวจแก้ซ่อมบ ารุงรักษา ควบคุม ทดสอดติดตั้งปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์

นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีระบบการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก เพ่ือให้เกิดความพร้อมและตอบสนองความ

ต้องการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

http://www.stou.ac.th/Offives/oet/abouts/structures.html#s5
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 5.1.3 ตรวจทดสอบศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ๆ พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 5.1.4 ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 

 5.2 ด้านการก ากับดูแล 

 5.2.1 ส่งเสริมก ากับดูแลควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพ่ือให้

การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 5.2.2 วางแผนประเมินผลให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์

ในหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 ด้านการบริการ 

 5.3.1 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในความรับผิดชอบ

ให้แก่ผู้รับบริการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 5.3.2 ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้รับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรง

ตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งเลขที่ 1168 ต าแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช านาญงาน ตามที่ได้รับ

มอบหมาย มี 7 งาน ดังนี้ 

งานที่ 1 (ด้านการปฏิบัติงาน) 

 1. ดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์กล้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 เนื่องจากฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้ปรับระบบการท างานจากระบบแอนะล็อก(Analog) 

เป็นระบบดิจิทัล (Digital) ดังนั้นการดูแล รักษา ท าความสะอาด จัดเก็บ จึงเป็นการดูแลอุปกรณ์กล้อง ซึ่งรวม

ระบบ Hardware และระบบ Software อยู่ในอุปกรณ์กล้องด้วยกัน 

 

งานที่ 2 (ด้านการปฏิบัติงาน) 

2. ตรวจสอบสภาพของกล้อง และอุปกรณ์ส่วนควบคุมอ่ืน เช่น เลนส์ ขาตั้งกล้อง เป็นต้น 

 มีขั้นตอนการตรวจสอบสภาพกล้อง และอุปกรณ์ส่วนควบคุมอ่ืน ในระบบดิจิทัล มีดังนี้ 

 2.1. ตรวจสอบวิธีการดูแลรักษาตามตารางตรวจสอบ  

 2.2 ตรวจสอบการท างานของกล้องท้ังระบบ 
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 2.3 การตรวจสอบแบตเตอรี่กล้อง 

 2.4 จดบันทึกลงในตารางซ่อมบ ารุงประจ าเดือน 

 

งานที่ 3 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการก ากับดูแล 3. ด้านการบริการ) 

3. ท าหน้าที่ช่างกล้องบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ ตามความต้องการของผู้ก ากับรายการ ผู้ผลิต

รายการ โดยค านึงถึงความต่อเนื่องของภาพ และสามารถน าภาพเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และตัดต่อ

ล าดับภาพได้เป็นอย่างด ี

 มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

 3.1 วางแผนการผลิตรายการร่วมกับนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ก ากับรายการ ผู้ผลิตรายการ 

 3.2 ศึกษาโครงสร้างรายการ บทรายการ 

   - ท าความเข้าใจเรื่องภาพ ขนาดภาพ 

   - เตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า 

 3.3 การบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ 

   - ดูสถานที่ถ่ายท าจริง 

   - แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน 

 3.4 ตรวจสอบคุณภาพหลักจากบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ 

 3.5 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  3.6 ประชุมเพ่ือพัฒนางาน 

 

งานที่ 4 (ด้านการก ากับดูแล) 

 4. ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจ า จัดท าบัญชีและดูแลครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานทุกทีม 

ที่ได้รับมอบหมายในฐานะหัวหน้างานทีมบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ 

 มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 

 4.1 ควบคุมดูแลครุภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์บันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ทุกทีม (5 ทีม)  เช่น 

อุปกรณ์กล้อง แสง และเสียง ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 

 4.2 ตรวจสอบ ดูแล ในการบ ารุงรักษา ค านวณและประเมินราคาในการส่งซ่อมครุภัณฑ์ส่วนกลาง

ที่ใช้งานร่วมกับสตูดิโอ และครุภัณฑ์ของงานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ทั้งแบบ Single Camera และ

แบบ Multi Camera รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 
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 4.3 จัดท าบัญชีครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ใช้ในงานร่วมกันระหว่างในสตูดิโอและงานบันทึกเทปนอก

สถานที ่

 

งานที่ 5 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการก ากับดูแล 3. ด้านการบริการ) 

5. การท างานเป็นทีม 

มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 

 5.1 วางแผน ประสานงานการท างานพร้อมกัน เช่น นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ก ากับรายการ 

ผู้ผลิตรายการ ช่างแสง ช่างเสียง ช่างตัดต่อ วิทยากร ผู้ร่วมรายการ ผู้แสดง ฯลฯ 

 5.2 ให้ค าแนะน าทีมผลิตรายการ เช่น นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ก ากับรายการ ผู้ผลิตรายการ ช่าง

แสง ช่างเสียง ช่างตัดต่อ วทิยากร ผูร่้วมรายการ ผูแ้สดง ฯลฯ 

 

งานที่ 6 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการก ากับดูแล) 

6. พัฒนาแบบประเมินดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน (KPI) บุคลากรบันทึกเทป

โทรทัศน์นอกสถานที่ 

 ในฐานะเป็นหัวหน้างานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ จึงเป็นงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

ฝ่ายวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์ให้ท าแบบประเมินฯ (KPI) ของบุคลากรบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ เพ่ือให้

เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ตรงกับการปฏิบัติงานจริง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้  

มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 

 6.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา (Analysis)  

 6.2 ออกแบบแบบประเมินฯ (KPI) (Design)  

 6.3 พัฒนาแบบประเมินฯ (KPI) (Development)  

 6.4 การน าแบบประเมินฯ (KPI) ไปใช้ (Implementation)  

 6.5 ประเมินผลแบบประเมินฯ (KPI) (Evaluation) 

 

งานที่ 7 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการก ากับดูแล 3. ด้านการบริการ) 

7. งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 7.1 ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

 7.2 กรรมการจัดซื้อและก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
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  7.2.1 ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ จ านวน 5 ชุด 

  7.2.2 ครุภัณฑ์ชุดผลิตรายการชนิดกระเป๋าหิ้ว (เครื่องสลับภาพ Switcher) จ านวน 1 ชุด 

  7.2.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องน าเข้าสัญญาณภาพ จ านวน 1 ชุด 

  7.2.4  ครุภัณฑ์ Virtual Studio (เครื่องสร้างฉากเสมือนจริงจากคอมพิวเตอร์) จ านวน 1 ชุด 

  7.2.5 ครุภัณฑ์ขาต้ังกล้องวีดิทัศน์แบบ(Camcoarder) จ านวน 2 ชุด 

  7.2.6 ครุภัณฑ์ขาต้ังกล้องวีดิทัศน์แบบ(Camcoarder) จ านวน 1 ชุด 

  7.2.7 ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ ดิจิทัลส าหรับห้อง Studio  

  7.2.8 ระบบตัดต่อรายการวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง 

  7.2.9 ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ระบบดิจิทัล 

 

 



 

 

บทที่ 3 

องค์ประกอบของงาน 

 

 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “เทคนิคการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษานอกสถานที่” ผู้เขียนได้

ท าการศึกษา และสืบค้นข้อมูล จากหลักการ ทฤษฎี และแนวคิด เกี่ยวกับการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพ่ือ

การศึกษานอกสถานที่ เนื่องจากการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษานอกสถานที่ เป็นการท างานเป็นทีม

ที่ต้องท างานร่วมกับผู้ผลิตรายการ วิทยากร และผู้ร่วมรายการ ดังนั้นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 

ทฤษฎี แนวคิด ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ (ซึ่งเป็นองค์ประกอบของงานที่ส าคัญ) จึงมี

ความส าคัญและมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การท างานในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพ่ือ

การศึกษานอกสถานที่ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างกล้องจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือสามารถน าความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวไปประยุกต์ ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพของงาน การประหยัดเวลา และงบประมาณ ในที่นี้จะเน้น

เฉพาะด้านทีเ่กี่ยวข้องกับการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ ดังนี้ 

1. บุคลากร 

2. สถานที ่

3. อุปกรณ ์

4. รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

5. การถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ 

6. องค์ประกอบของสื่อ ความหมายทางโทรทัศน์ 

 

1. บุคลากร 

 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานหลายฝ่ายที่ต้องปฏิบัติงาน

ร่วมกันโดยตลอดจนกว่าการผลิตรายการนั้นจะเสร็จสิ้น ทีมงานดังกล่าว ได้แก่ 

 1.1 ทีมฝ่ายรายการ ได้แก่ ผู้ผลิตรายการ ผู้ก ากับรายการ ผู้ก ากับเวที และผู้เขียนบท 

 1.2 ทีมฝ่ายเทคนิค ได้แก่ ช่างเทคนิคด้านต่างๆ ช่างกล้อง ช่างแสง และช่างเสียง 

 1.3 ทีมฝ่ายฉาก ได้แก่ ผู้ก ากับฉาก เจ้าหน้าที่ฉาก/สร้างฉาก เจ้าหน้าที่จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ประกอบฉาก 
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 1.4 ทีมฝ่ายเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า ได้แก่ ช่างจัดเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับเรื่องราวใน

บทโทรทัศน์ ช่างแต่งหน้า ผู้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ 

 1.5 ทีมฝ่ายประสานงานการผลิต ได้แก่ ผู้ประสานงานด้านธุรการและการเงิน ช่วยประสานงานสถานที่

ถ่ายท า ประสานงานกับบุคลากรหรือทีมงานการผลิตด้านต่างๆ เพ่ือการนัดหมาย หรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

2. สถานที ่

 ในการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ อาจใช้สถานที่จริงหรือการสร้างฉากจ าลองทั้งในอาคารหรือภายนอก

อาคาร เพ่ือให้ได้ความสมบูรณ์ของภาพตามบทรายการ ซึ่งการถ่ายท ารายการภายในหรือภายนอกอาคาร มีลักษณะ

ในการถ่ายท าที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 2.1  การถ่ายท ารายการนอกสถานที่ภายในอาคาร มีสิ่งที่เอ้ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนี้ 

  2.1.1 ควบคุมแสง ให้อุณหภูมขิองแสงคงที่สม่ าเสมอได้ 

  2.1.2 ควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกได้โดยหากมีประตูหน้าต่าง สามารถปิดเพ่ือลดเสียงรบกวนได้ 

  2.1.3 สภาพดินฟ้าอากาศไม่ส่งผลกระทบกับการถ่ายท า 

  2.1.4 ไม่ต้องรอเวลาในการถ่ายท า หากต้องการถ่ายท าฉากกลางคืนในช่วงเวลากลางวัน สามารถหา

ผ้าสีด าปิดคลุมบริเวณประตูหน้าต่าง และจัดแสงให้เป็นแสงแบบเวลากลางคืนได้ และยังสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ประกอบฉากได้ง่ายกว่า 

  2.1.5 สามารถก าหนดมุมกล้อง และหลีกเลี่ยงปัญหาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในฉากของรายการได้ 

  ข้อควรค านึงของการถ่ายท ารายการภายในอาคาร 

  1) ปริมาณแสงสว่างน้อย ต้องจัดแสงเพ่ิมเติม 

  2) บางสถานที่อาจคับแคบ ไม่สะดวกในการวางมุมกล้อง จัดฉาก หรือ จัดแสง 

  3) การจัดแสงในอาคารบางสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย ในกรณีใช้โคมไฟหลายดวง กระแสไฟฟ้าอาจะ

ไม่เพียงพอ 

  4) บางสถานที่มีค่าใช้จ่ายในการขอใช้สถานที่ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้า 

  5) อาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาในการถ่ายท ารายการ เช่น เวลาเปิด-ปิด ท าการของสถานที่นั้นๆ 

 2.2  การถ่ายท ารายการนอกสถานที่ ภายนอกอาคารมีสิ่งที่เอ้ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนี้ 

  2.2.1 สามารถใช้แหล่งแสงจากธรรมชาติช่วยเพ่ิมแสงสว่างให้กับฉากในการถ่ายท าได้ เช่น แสงจาก

ดวงอาทิตย์ โดยการใช้แผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ช่วยสะท้อนแสงไปยังฉาก หรือตัวผู้แสดง 

  2.2.2 สถานที่กว้าง สะดวกต่อการถ่ายท ารายการ 

  2.2.3 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ 
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  ข้อควรค านึงของการถ่ายท ารายการภายนอกอาคาร 

  1) แสง และสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุมได้ ในช่วงเวลากลางวัน

การใช้แสงจากดวงอาทิตย์จะมีแสงเงาที่เข้มมาก ท าให้ภาพที่ได้จากการถ่ายท าไม่สวยงาม จึงไม่เหมาะในการถ่ายท า

ฉากที่มีผู้แสดงกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวัน ควรรอเวลาช่วงแสงแดดอ่อนๆ ในตอนเช้า หรือตอนเย็น จะสามารถลด

ความเข้มของเงาที่เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ และท าให้แสงที่ภาพดูนุ่มนวล สวยงาม 

  2) อาจมีเสียงรบกวน ทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ 

  3) บางสถานที่อาจมีผู้ไม่เกี่ยวข้องในการถ่ายท ารายการมายืนดู หรือเข้ามาในฉากที่ถ่ายท า ท าให้ไม่

สะดวกในการถ่ายท า ซึ่งอาจต้องรอจังหวะในการถ่ายท า เพ่ือให้ได้ภาพตามที่ต้องการ และอาจท าให้เสียเวลาหรือ

เสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายท ารายการเพ่ิมขึ้น 

 

3. อุปกรณ์ 

 การถ่ายท ารายการนอกสถานที่ เป็นการถ่ายท ารายการแบบกล้องเดียว ซึ่งในการถ่ายท าอาจต้องถ่ายท า 

แสดง หรือสาธิตซ้ า 2 – 3 ครั้ง เพ่ือเปลี่ยนมุมกล้อง หรือขนาดภาพ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของภาพ และเกิด

ความน่าสนใจกับผู้ชม อุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ 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 อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 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) 

 เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้อง และระบบในการ

บันทึกข้อมูล กล้องที่น ามาใช้ถ่ายท ารายการเป็นกล้องแบบความคมชัดสูง HD ( High Definition) ในการถ่ายท า

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) 

 ขาตั้งกล้องเป็นอุปกรณ์รองรับกล้องถ่ายท าวีดิทัศน์ ที่ช่วยให้ช่างกล้องสามารถถ่ายท าภาพได้สวยงาม

นุ่มนวลไม่สั่นไหว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยไม่ให้เกิดความเมื่อยล้ากับผู้ปฏิบัติงานเมื่อต้องใช้เวลาใน

การถ่ายท านาน 



20 
 

 

 
ภาพที่ 3-3 จอดูภาพ (Monitor) 

ที่มา : http://fb1-fv.lnwfile.com/yu4es3jpg 

 

 3.3 จอดูภาพ (Monitor) 

 Monitor เป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้ตรวจสอบ หรือตรวจสอบสัญญาณภาพ มุมกล้อง ทิศทางของแสง 

ตลอดจนการแสดง หรือการถ่ายท าในแต่ละฉากว่ามีความสมบูรณ์ตรงตามบท หรือตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ 

หรือไม ่

 

 
ภาพที่ 3-4 แบตเตอรี่ 

 3.4 แบตเตอรี่  

 เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกล้องวีดิทัศน์ แบตเตอรี่ 1 ก้อน สามารถใช้งานในการถ่ายท ารายการได้

ประมาณ 5-7 ชั่วโมง 
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ภาพที่ 3-5 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 

 

 3.5 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่  

 เป็นอุปกรณ์ส าหรับประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่กล้อง 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  

 ในการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ จะมีการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงมาพร้อมกัน ในบางรายการอาจมีผู้

ร่วมรายการ หรือผู้แสดงหลายคน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบันทึกเสียงจะใช้ไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wireless 

Microphone) หรือไมโครโฟนแบบ Shotgun และอาจใช้เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) ขนาดเล็ก ซึ่งใช้

กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 3-7 อุปกรณ์แสง 

ที่มา : http://www.thailed-studiotlights.com 
 

 3.7 อุปกรณ์แสง 

 การถ่ายท ารายการนอกสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จ าเป็นที่จะต้อง

จัดแสงเพ่ิมเติม เพ่ือให้ภาพมีความคมชัด สมจริง และดูสวยงาม อุปกรณ์แสงจะประกอบด้วย โคมไฟแบบมีขาตั้ง

ตามหลักการจัดแสงทั่วไป จ านวน 3 ดวง และแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ส าหรับใช้สะท้อนแสงจากแหล่งแสง

ธรรมชาต ิ

 3.8 อุปกรณ์ เสริมอ่ืนๆ เช่น เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens),กล้องแอคชั่นแคม ,ราง Dolly หรือ

อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง (Drone) บางรายการอาจจ าเป็นต้องใช้มุมภาพที่หลากหลายเพ่ือช่วยให้ภาพดูน่าสนใจมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งอุปกรณ์เสริมเหล่านี้สามารถน ามาใช้งานในการถ่ายท าเพ่ือให้ได้มุมภาพในลักษณะต่างๆเช่น  

            - เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) ใช้ในการถ่ายท าภาพอาคารสถานที่ต่างๆ เพ่ือช่วยให้ถ่ายภาพมุม

กว้างได้ครอบคลุมสถานที่นั้นๆได้ทั้งหมด  

            - กล้องแอคชั่นแคม เป็นกล้องขนาดเล็กใช้ในการถ่ายท าภาพที่มีลักษณะเคลื่อนที่ เช่น การเดิน, การวิ่ง 

หรือ ถ่ายท าบนรถยนต์, บนเรือ หรือถ่ายท าใต้น้ าเป็นต้น 
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            - ราง Dolly ใช้ในการถ่ายท าเพ่ือให้การเคลื่อนที่ของกล้องมีความนุ่มนวลและได้มุมภาพที่เคลื่อนไหว 

อย่างสวยงามไม่สั่นไหว 

            - อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง (Drone) ใช้ในการถ่ายท าภาพมุมสูงของสถานที่ต่างๆหรือบริเวณจุดถ่ายท าที่เข้า

ไปถ่ายท าได้ยากและเสี่ยงอันตรายสามารถควบคุมมุมกล้องได้จากระยะไกลและเป็นมุมมองภาพที่สร้างความ

น่าสนใจได้เป็นอย่างดี 

 

4. รูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1) รายการความรู้ทั่วไป หรือรายการเพ่ือการศึกษาส าหรับประชาชน เป็นรายการที่ให้ความรู้ทั่วไป 

หรือความรู้เฉพาะเรื่อง เฉพาะทางที่เป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน 

2) รายการเพ่ือการสอน เป็นรายการที่มุ่งหมายเพ่ือการสอน เนื้อหาสัมพันธ์กับหลักสูตรการศึกษา

ระดับหนึ่งระดับใดของสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรที่จัดขึ้นแก่กลุ่ม สนใจเฉพาะเรื่อง 

รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา แบ่งตามวิธีการน าเสนอเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1) รูปแบบการเสนอตรงแบบการสอน หรือรายการในห้องเรียน หรือห้องประชุมแก่ผู้เรียน ซึ่งอาจ

ใช้เป็นเครื่องมือในการสอนใช้เป็นการสื่อการสอนแทนครู ใช้เป็นสื่อการศึกษาระบบเปิด หรือใช้เป็นสื่อเพ่ือเพ่ิม

ความเป็นธรรมในสังคม 

2) รูปแบบรายการเพ่ือการศึกษาโดยการน ารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ทั่วไปมาใช้ในการให้

ความรู้ทั่วไปแก่ผู้ชมเพ่ือใช้เป็นสื่อเสริมความรู้ ใช้เป็นสื่อการศึกษาระบบเปิด หรือเพ่ิมคุณค่าทางการสอน 

 

 จากการแบ่งประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาดังกล่าวในข้างต้นแล้ว เพ่ือให้รายการ

โทรทัศน์เพ่ือการศึกษามีความน่าสนใจ ยังได้มีการน าเสนอรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เป็นรูปแบบ

บรรยาย รายการสนทนา รายการสัมภาษณ์  และรายการสารคดี  ซึ่ งแต่ ละรูปแบบมีลั กษณะ ดั งนี้  

(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 เป็นรายการที่น าเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว และให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง

นั้นทุกแง่ทุกมุม เช่น สารคดีเรื่องวันลอยกระทง สารคดีท่องเที่ยว เป็นต้น 

 

5. การถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ (ทิพย์เกสร บุญอ าไพ ,2540) มีดังนี้ 

 5.1 การเตรียมการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษานอกสถานที่ 

 5.2 การซ้อมและการจดบันทึกรายละเอียดการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษานอกสถานที่ 

 

 5.1  การเตรียมการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ มีดังนี้ 

  5.1.1 การส ารวจสถานที่ การส ารวจสถานที่ ซึ่งก าหนดไว้ว่าจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าตามบทโทรทัศน์ 

มีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นการเตรียมการล่วงหน้าก่อนการถ่ายท าจริง ผู้ผลิตรายการหรือผู้ก ากับ และช่างกล้องควร

ต้องไปตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่และด าเนินการในหลายๆ ด้าน ดังนี้ 

   5.1.1.1 ส ารวจบริเวณโดยรอบ เพ่ือพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสถานที่นั้นให้เหมาะสมกับ

เรื่องราวในบทโทรทัศน์ 

   5.1.1.2 ตรวจสอบเรื่องแสงและทิศทางของแสง ซึ่งจะมีผลกับการถ่ายท าในการท าให้ได้ภาพ

ออกมาสวยงามเป็นธรรมชาติ 

   5.1.1.3 ตรวจสอบเรื่องระบบไฟฟ้าของสถานที่ถ่ายท า เพ่ือเตรียมการส าหรับอุปกรณ์แสงที่ใช้ใน

การถ่ายท า หากสถานที่นั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตรายการจะได้เตรียมเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า หรือเตรียมแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟส่องสว่างมาให้เพียงพอ  

   5.1.1.4 ตรวจสอบเรื่องเสียง สถานที่นั้นมีเสียงรบกวนไหม สามารถควบคุมเสียงบางอย่างบ้างได้

หรือไม่ เสียงบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจต้องใช้เป็นเสียงต่อเนื่องไปโดยตลอด โดยถ่ายท าให้เห็นแหล่งของ

เสียงนั้นในบางฉาก 

   5.1.1.5 สนทนากับผู้เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ถ่ายท า ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจจะเป็นผู้ดูแลสถานที่

หรือเจ้าของสถานที่ ถ้าเป็นผู้ที่เราต้องการสัมภาษณ์ตามที่ก าหนดในบทโทรทัศน์ ควรมีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่

จะสัมภาษณ์ เพ่ือผู้ตอบหรือผู้ให้สัมภาษณ์จะได้เตรียมตัวล่วงหน้า 

   5.1.1.6ขออนุญาตใช้สถานที่ถ่ายท า ตรวจสอบว่าต้องการมีการขออนุญาตใช้สถานที่ถ่ายท า

หรือไม่ จะขออนุญาตจากใครบ้าง 

   5.1.1.7 ส ารวจสถานที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน สถานที่ส าหรับอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานส าหรับทีมงานมีหลายอย่าง เช่น สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่จอดรถ ห้องสุขา และที่พัก 
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   5.1.1.8 ถ่ายภาพนิ่งของสถานที่ถ่ายท า ภาพของสถานที่ถ่ายท า และบริเวณโดยรอบสามารถ

น ามาช่วยความจ าในการวางแผนจัดฉากเพ่ิมเติม ช่วยให้เตรียมการจัดล าดับการถ่ายท าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

  5.1.2 การท าบทส าหรับถ่ายท าแต่ละฉาก 

   5.1.2.1 พิจารณาบทแต่ละฉากจากบทโทรทัศน์สมบูรณ์ โดยแยกแยะว่าฉากใดที่จะต้องถ่ายท า ณ 

สถานที่ซึ่งได้ไปส ารวจมาแล้วบ้าง อาจจ าเป็นต้องใช้สถานที่หลายแห่ง เพราะฉะนั้นจึงควรก าหนดสถานที่ถ่ายท าให้

ชัดเจนในการท าบทถ่ายท าแต่ละฉาก 

   5.1.2.2 จัดล าดับการถ่ายท าแต่ละช็อต (Shot) เมื่อก าหนดสถานที่ในแต่ละฉากแน่นอนแล้ว 

ผู้ผลิตรายการและผู้ก ากับรายการจะมาพิจารณาดูว่า ณ สถานที่ถ่ายท านั้นในบทโทรทัศน์ระบุล าดับภาพอย่างไร ผู้

ก ากับรายการจะมาจัดล าดับภาพเสียใหม่ เพ่ือให้สะดวกกับการถ่ายท า ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงานในการ

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์การถ่ายท า 

  5.1.3 การประชุมทีมงาน 

   การประชุมทีมงาน (Production Meeting) เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตรายการ (Producer) ที่จะเชิญ

ทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านในการถ่ายท าโทรทัศน์มาประชุมก่อนการถ่ายท า เพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่อง

ของสถานที่ถ่ายท า บทโทรทัศน์ การจัดฉากเพ่ิมเติมและตัวแสดง เป็นต้น ทีมงานดังกล่าวนี้อาจจะเลือกเชิญมา

ประชุมเฉพาะระดับหัวหน้าของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิตรายการ ผู้ก ากับรายการ ผู้เขียนบท ผู้ก ากับ

เทคนิค ผู้ก ากับฉาก และผู้ประสานงานการผลิต เป็นต้น 

  5.1.4 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ถ่ายท า สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ฉาก 

   5.1.4.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ถ่ายท า ได้แก่ กล้อง ไฟ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง แผ่น

สะท้อนแสง (Reflector) และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ เช่น เลนส์มุมกว้าง (wide Angle Lens) อุปกรณ์ Dolly โดรน

ถ่ายภาพมุมสูง หรือกล้องแอคชั่นแคม เป็นต้น 

   5.1.4.2 การจัดเตรียมสถานที่ สถานที่ถ่ายท าซึ่งได้ส ารวจมาแล้วนั้น ผู้ผลิตรายการได้ทราบ

ล่วงหน้าแล้วว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  คงต้องมีการปรึกษากับฝ่ายฉากและฝ่ายเทคนิคว่าจ าเป็นต้องมีการตกแต่งหรือ

ดัดแปลงอย่างไรหรือไม่ ต้องใช้วัสดุฉากชนิดใดเพ่ิมเติม แสงและเสียงจะควบคุมอย่างไรจึงจะให้ได้ภาพออกมา

สวยงามตามจินตนาการในบทโทรทัศน์ 

   5.1.4.3 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ฉาก แม้ว่าการถ่ายท านอกสถานที่จะต้องการสถานที่ที่เป็น

ธรรมชาติ แต่บางครั้งอาจต้องมีการดัดแปลงตกแต่งให้เป็นไปตามบรรยากาศที่บทโทรทัศน์ได้บรรยายไว้  

จึงจ าเป็นต้องหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากที่ดูสมจริง 
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 5.2 การซ้อมและการจดบันทึกรายละเอียดการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ 

  5.2.1 การซ้อมรายการโทรทัศน์ 

   5.2.1.1 การซ้อมกล้อง ทีมเทคนิคจะมีโอกาสก าหนดต าแหน่งที่ตั้งวางกล้องในการถ่ายท าแต่ละ

ฉากให้เหมาะสม 

   5.2.1.2 การซ้อมแสง ช่างแสงต้องก าหนดทิศทางของแสง จ าเป็นต้องพิจารณาการใช้อุปกรณ์ไฟ

เข้าช่วยส่องสว่างเพ่ิมแสงพิเศษ หรือลบเงาด้านใดบ้าง หรือต้องใช้แผ่นสะท้อนแสงเป็นพิเศษไหม 

   5.2.1.3 การซ้อมเสียง ช่างเสียงจะพิจารณาชนิดของไมโครโฟนที่ควรเลือกใช้ควรเป็นไมโครโฟน

แบบใด ต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัว ส าหรับผู้แสดงท่านใดบ้าง จึงจะให้เสียงตรงตามวัตถุประสงค์ และมีความจ าเป็นต้อง

ถ่ายท าเสียงบรรยากาศรอบๆ ไปด้วยหรือไม่ เป็นต้น 

   5.2.1.4 การซ้อมผู้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ ได้แก่ พิธีกร ผู้ด าเนินรายการ ผู้แสดง และผู้ให้

สัมภาษณ์ จะต้องซ้อมมาล่วงหน้าด้วยตนเองมาก่อนแล้ว เมื่อมาถึงสถานที่ถ่ายท าจึงจะมาซ้อมพร้อมกับทีมงาน

เทคนิคอีกครั้งหนึ่ง หรือหลายครั้ง แล้วแต่ว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเรียบร้อยหรือยัง 

  5.2.2 การจดบันทึกรายละเอียดการถ่ายท า 

   5.2.2.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยให้บุคลากรในทีมงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจดบันทึก

รายละเอียดการถ่ายท า 

   5.2.2.2 เตรียมแบบฟอร์ม เพ่ือบันทึกรายละเอียดการถ่ายท า 

   5.2.2.3 จดบันทึกรายละเอียดตามล าดับที่ในบทโทรทัศน์ฉบับสมบูรณ์  

   5.2.2.4 จดรหัสเวลา (Time Code)  

   5.2.2.5 จดบันทึกทุกครั้งที่มีการสั่งเดินกล้องถ่ายท าจากผู้ก ากับรายการ 

   5.2.2.6 ท าเครื่องหมายในแบบฟอร์มว่าการถ่ายท าแต่ละครั้งแต่ละช็อตตามรหัสเวลาที่ 

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 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะ

สื่อความหมายกับผู้ชม ขนาดของภาพต่างๆ หากมีการก าหนดขนาดที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้ผู้ชมเกิดความ

สนใจ และรับรู้เรื่องราวในรายการโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามผู้ก ากับและช่างกล้องก็จะต้องเข้าใจ

ตรงกัน เพ่ือสื่อสารให้ช่างกล้องสามารถก าหนดขนาดภาพได้ตรงกับใจของผู้ก ากับ โดยหลักการพ้ืนฐานของการ
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ก าหนดขนาดภาพอาจแบ่งได้ 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 เป็น 

Shot เปิดเรื่อง แนะน าสถานที่ ท าให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใด หรือใช้ในการแสดงภาพรวมทั้งหมดของฉากนั้นๆ  

 

 
ภาพที่ 3-8 ภาพขนาด Extreme Long Shot (ELS) 

 

  6.1.2 ภาพไกล Long Shot (LS) เป็นภาพที่ไกล หรือ กว้างแต่จะเห็นรายละเอียดของภาพและ

เจาะจงให้เห็นความส าคัญมากข้ึน เช่น ภาพบุคคล จะมองเห็นขนาดเต็มตัว และเห็นว่าเขาก าลังท าอะไรที่ไหน 

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 เหมาะส าหรับใช้ถ่ายภาพในการแสดง 

 

 
ภาพที่ 3-13 ภาพขนาด Close-Up (CU) 
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  6.1.7 ภาพใกล้มาก Big Close-up (BCU) เป็นภาพขนาดใกล้มากกว่า ภาพ CU โดยตัดส่วน

บริเวณหน้าผากและส่วนคางออกไป เพ่ือเน้นเฉพาะส่วนที่แสดงการสื่ออารมณ์ของนักแสดง 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 เพ่ือให้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น แววตา หรือน้ าตาท่ีไหลออกจาก

ดวงตา รูปทรงของจมูก หรือสันจมูก ริมฝีปากหรือสีของปากผู้แสดง 

 

 
ภาพที่ 3-15 ภาพขนาด Extreme Close-up (ECU)  
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  6.1.9 ภาพที่แสดงจ านวนคน เช่น 2 Shot ในการถ่ายภาพอาจมีการก าหนดขนาดภาพตามจ านวน

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 และเห็นหน้าของคู่สนทนาที่ก าลังพูดหรือแสดง

โดยมีไหล่ หรือศีรษะบางส่วนของผู้ร่วมสนทนาเป็นฉากหน้า เพื่อให้รู้ว่าก าลังสนทนากันและท าให้ภาพดูมีมิติมี

ความลึกมากข้ึน 

 

 
ภาพที่ 3-17 ภาพขนาด Over Shoulder Shot (OVS)  

 6.2 การสื่อความหมายด้วยมุมกล้อง (Camera Angle) เป็นมุมกล้องหรือมุมมองในระดับความสูงต่ าที่
แตกต่างกันในการวางต าแหน่งกล้อง ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชม มุมกล้องอาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 



32 
 

 

  6.2.1 ภาพมุมสูง (High Angle) คือการตั้งกล้องในระดับสูงกว่าสิ่งที่ต้องการถ่าย เช่น ถ่ายคนที่นั่ง
อยู่กับพ้ืน มุมกล้องจะกดต่ าลง การวางมุมกล้องลักษณะนี้จะใช้แทนสายตาเจ้านายที่ยืนพูดคุยกับคนรับใช้ การ
ถ่ายภาพมุมสูง จะท าให้สิ่งที่ถูกถ่ายลดความส าคัญลง หรือเกิดความรู้สึกอ่อนแอ ต่ าต้อย หรือดูด้อยกว่า 
นอกจากนี้การถ่ายภาพมุมสูงโดยใช้เครน (Crane) หรือโดรน อาจใช้เพ่ือแสดงถึงเหตุการณ์หรือฉากที่เกิดขึ้น
โดยเน้นให้เห็นความมากมายของผู้คน การจราจรที่ติดขัดหรืออาคารบ้านเรือนที่หนาแน่น เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 3-18 ภาพมุมสูง (High Angle) 

  
  6.2.2 ภาพมุมระดับสายตา (Eye Angle) การตั้งกล้อง ตัวกล้องจะถูกจัดวางในระดับสายตาของผู้
แสดง ภาพที่เกิดขึ้นก็จะให้ความรู้สึกเป็นจริงตามสายตาที่เรามองเห็น ถึงแม้ว่ากล้องอาจลดระดับลงต่ ากว่า
สายตา แต่ยังขนานอยู่กับสิ่งที่ถ่ายก็ยังถือว่าเป็นมุมกล้องระดับสายตา จะไม่ถือว่าเป็นมุมกล้องระดับต่ า 
 

 
ภาพที่ 3-19 ภาพระดับสายตา (Eye Angle) 

  6.2.3 ภาพมุมต่ า (Low Angle) เป็นการตั้งกล้องที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าสิ่งที่จะถ่ายท าแล้วใช้
การทิลต์(Tilt) หรือเงยกล้องขึ้น การวางกล้องในมุมระดับนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์ใน 2 ลักษณะ 
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   6.2.3.1 ใช้แทนสถานที่ทีเ่ป็นอยู่หรือเกิดข้ึนในขณะนั้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็จะเป็นมุมมองของคน
รับใช้ ที่มองเจ้านายที่ก าลังยืนพูดอยู่ 
   6.2.3.2 เพ่ือต้องการให้เกิดความรู้สึกในเชิงของจิตวิทยา คือภาพที่เกิดจากการถ่ายมุมต่ า จะให้
ความรู้สึกว่ามีพลัง มีความเข้มแข็ง มีอ านาจ 
 

 

 
ภาพที่ 3-20 ภาพมุมต่ า (Low Angle) 

 
 นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วย เพราะการจัดองค์ประกอบภาพ เป็นการ
วางต าแหน่งหลักของภาพในต าแหน่งที่เหมาะสม และท าให้เกิดผลทางด้านความรู้สึก และสร้างความน่าสนใจ  
 
หลักการจัดองค์ประกอบภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ (ท่ีมาhttps://poysirikanda.wordpress.com) 

1. การใช้กฎสามส่วน 
2. ความสมดุล 
3. การใช้กรอบภาพ 
4. การใช้เส้นน าสายตา 
5. ความกลมกลืนของภาพกับฉากหลัง 

 

  

https://poysirikanda.wordpress.com/
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1. การใช้กฎสามส่วน 
การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้หลักการของกฎสามส่วนนั้น ในการถ่ายท าช่างกล้องจะต้องสร้าง

จินตนาการว่าในแต่ละเฟรม (Frame) จะมีตารางสี่เหลี่ยม 9 ช่องอยู่ในใจเสมอ บริเวณที่เส้นตัดกันจะมีจุดตัด
อยู่ 4 จุด นั่นคือจุดส าคัญ เป็นจุดสนใจของภาพ เช่น เส้นขอบฟ้า ขอบน้ า ขอบแผ่นดิน หรือเส้นระดับสายตา 
จะรวมอยู่ในจุดพวกนี้ แต่จะอยู่บนหรือล่างขึ้นอยู่กับภาพนั้นว่าจะสื่อให้เห็นสิ่งใด 

 

 
   ภาพที่ 3-21 แสดงการแบ่งพ้ืนที่และจุดตัดจากกฎสามส่วน 

 

  ตัวอย่างการถ่ายภาพและการวางต าแหน่ง จุดสนใจของภาพในลักษณะต่างๆ  
  1.1 การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ของทะเล โดยวางวัตถุไว้ที่จุดตัดใดจุดตัดหนึ่ง และวางเส้นขอบน้ ากับ
ฟ้าให้วางอยู่ 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอน เพ่ือสร้างความน่าสนใจของภาพระหว่างวัตถุหลักและพ้ืนที่ว่าง 
 

 
ภาพที่ 3-22 แสดงการวางวัตถุกับเส้นขอบน้ าวางอยู่ 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอนด้านบน 
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             1.2 การถ่ายภาพบุคคลที่มีฉากหลัง และต้องการให้เห็นถึงสภาพบรรยากาศแวดล้อมด้วยนั้น ควร

วางต าแหน่งบุคคลนั้นไว้ตามจุดตัดของเส้นแบ่งเฟรม (Frame)  

 

 
ภาพที่ 3-23 การวางต าแหน่งบุคคลไว้ตามจุดตัดของเส้นแบ่งเฟรม (Frame) 

 

  1.3 การถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน เส้นขอบฟ้า ควรอยู่ที่ต าแหน่ง 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอนด้านล่าง 

 

 

 
ภาพที่ 3-24 การวางเส้นขอบฟ้าไว้ 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอนด้านล่าง 
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  1.4 การถ่ายภาพในระดับสายตาในการวางต าแหน่งเพ่ือที่จะถ่ายหน้าตรงของบุคคล สายตาของผู้
ที่ถูกถ่ายมักจะอยู่บริเวณเส้นบนซ้ายหรือขวา เรียกว่า ระดับสายตา แต่องค์ประกอบส าคัญที่เป็นจุดเด่นนั้น
ควรจะอยู่ในพื้นท่ีที่เป็นจุดตัดทั้ง 4 จุด ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 3-25 การวางต าแหน่งหน้าตรงของบุคคลตามจุดตัดในระดับสายตา 

 

2. ความสมดุล (Balance) 
  ความสมดุลของภาพ คือการจัดองค์ประกอบของภาพให้เกิดความรู้สึกว่ามีความเท่ากันทั้ง 2 ข้าง 
ไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง เราสามารถจัดองค์ประกอบภาพให้เกิดความสมดุลได้ 2 แบบ ด้วยกันคือ 
  2.1 การสมดุลแบบสมมาตร เป็นความสมดุลที่เท่ากัน เหมือนกันทั้งรูปทรง ขนาด สัดส่วน และ
น้ าหนัก ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นความสมดุลโดยองค์ประกอบ และให้ความรู้ถึงความเป็นระเบียบแบบแผน 
 

 
ภาพที่ 3-26 ความสมดุลแบบสมมาตร 
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  2.2 การสมดุลแบบอสมมาตร เป็นความสมดุลด้วยความรู้สึกซึ่งวัตถุที่ถูกวางอยู่ในภาพไม่
จ าเป็นต้องเหมือนกัน ทั้งด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวาของภาพ และอาจมีขนาดที่แตกต่างกันด้วย
รูปทรง ขนาด น้ าหนัก แต่เม่ือจัดวางต าแหน่งให้เหมาะสม ก็จะท าให้ภาพนั้นเกิดความสมดุลได้ 
 

 
ภาพที่ 3-27 ความสมดุลแบบอสมมาตร 

  

3. การใช้กรอบภาพ 
  การจัดวางภาพลักษณะนี้เป็นการสร้างกรอบภาพโดยอาศัยการจัดวางองค์ประกอบและต าแหน่งของ
วัตถุมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นกรอบภาพโดยธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ภูเขา ซุ้มประตู หน้าต่าง หรือตัวอาคาร โดย
การวางจุดสนใจให้อยู่ในกรอบภาพ ซึ่งอาจจะอยู่ในต าแหน่งใดก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นตรงกลางเสมอ ขึ้นอยู่กับจุด
สนใจของภาพ จะท าให้ภาพนั้นเกิดความน่าสนใจมากขึ้น 
 

 
ภาพที่ 3-28 การถ่ายภาพแบบใส่กรอบ 
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4. การใช้เส้นน าสายตา 

  เส้นน าสายตาช่วยให้ภาพมีมิติขึ้นได้ ในการถ่ายภาพเราสามารถใช้เส้นของถนน ทางเดิน แม่น้ าล าธาร 

แนวต้นไม้ หรือวัตถุต่างๆ ที่วางเรียงเป็นแนวยาว อาจเป็นเส้นตรง หรือเส้นโค้ง ซึ่งให้ความรุ้สึกที่แตกต่างกัน 

  - เส้นตรง  ให้ความรู้สึกเที่ยงตรง แข็งแรง มีจุดมุ่งหมาย 

  - เส้นโค้ง  ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย นุ่มนวล เรียบง่าย 

  การใช้เส้นเป็นองค์ประกอบภาพในการวางแนวเส้นน าสายตาไปสู่จุดสนใจจะช่วยเสริมให้ภาพนั้นดูมี

มิติ และมีความลึกของภาพได้ 

 

ภาพที่ 3-29 เส้นน าสายตาแบบเส้นตรง 

 

 

ภาพที่ 3-30 เส้นน าสายตาแบบเส้นโค้ง 
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5. ความกลมกลืนของภาพกับฉากหลัง 

  ความกลมกลืนของภาพกับฉากหลัง ภาพวัตถุท่ีต้องการถ่ายท า ควรมีความกลมกลืนกับฉากด้านหลัง 

หรือเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกัน ฉากหลังที่ดีควรเป็นโทนสีเรียบ หากต้องการเน้นที่ตัววัตถุหลักควรให้บริเวณวัตถุ

หลักมีความคมชัดมากกว่าฉากหลัง 

 

 

 
ภาพที่ 3-31 ความกลมกลืนของวัตถุหลักกับฉากหลัง 

 

 

 
ภาพที่ 3-32 การเน้นวัตถุหลักชัดกว่าฉากหลัง 
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 6.3 การสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง (Camera Movement) การเคลื่อนไหวของภาพ

ที่เกิดจากการเคลื่อนกล้อง จะเป็นการเปลี่ยนต าแหน่งของกล้องไปในขณะถ่ายท า ภาพที่เกิดจากการเคลื่อน

กล้องอย่างนุ่มนวล และต่อเนื่อง จะท าให้อารมณ์ของภาพที่ได้มีความน่าประทับใจ มีชีวิตชีว า น่าสนใจ  

น่าติดตาม การเคลื่อนกล้องพ้ืนฐานที่ใช้ในงานถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ มีดังนี้ 

  6.3.1 การแพน (Pan) การแพนจะเป็นการเคลื่อนกล้องในลักษณะของการส่ายกล้องไปตาม

แนวราบ เช่น การแพนซ้าย การแพนขวา การแพนภาพที่ดีและนุ่มนวลจ าเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้อง และปรับ

ความสมดุล ความไหลลื่นของการแพนให้เหมาะสม จากนั้นทดลองการแพนทั้งซ้ายและขวา การแพนภาพต้อง

มีวัตถุประสงค์ในการแพน เช่น ต้องการให้เห็นความกว้างใหญ่ของฉาก หรือสถานที่ หรือการแพนตามการ

แสดงของ Subject ที่เคลื่อนที ่

  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 จะแสดงถึงความม่ันคง กว้างขวางใหญ่โต เป็นต้น 

  6.3.3 การซูม (Zoom) เป็นการเคลื่อนไหวของภาพด้วยการซูมที่เกิดจากการท างานของเลนส์แบบ

ความยาวโฟกัสไม่คงที่สามารถปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัสได้ตามต้องการโดยไม่จ าเป็นต้องถอดเปลี่ยนเลนส์ใน

การถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ จะใช้การซูมอิน (Zoon in) หรือ ซูมเอาท์ (Zoom out) การซูมอิน

(Zoom in) จะให้ความรู้สึกที่ต้องการเน้นสิ่งที่ถ่ายให้เห็นชัดและใกล้ขึ้น หรือเป็นการเปลี่ยนขนาดภาพให้ผู้ชม

เกิดความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้ามาใกล้ การซูมเอาท์ (Zoom out) เป็นภาพที่ถอยห่างออกมาเห็นภาพกว้างมาก

ขึ้น เพ่ือให้เห็นความใหญ่โตของฉากหรือสิ่งที่ถ่ายท า หรือใช้เพ่ือให้เกิดความรู้สึกของการจากกันของคน 2 คน 

หรือเป็นการซูมออกมาเพ่ือใช้เป็นการจบเรื่อง 

 



 

 

บทที่ 4 
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

“เทคนิคการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่” 
 
 การปฏิบัติหน้าที่ช่างกล้องบันทึกรายการโทรทัศน์นอกสถานที่เป็นขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ
ของการผลิตรายการโทรทัศน์ เนื่องจากช่างกล้องต้องถ่ายภาพเพ่ือให้ได้ภาพตามความต้องการของผู้ผลิต
รายการ ในที่นี้ขอใช้ค าว่าผู้ผลิตรายการโดยหมายรวมถึง นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ก ากับรายการ โดยเมื่อการ
ถ่ายท านอกสถานที่เสร็จสิ้นแล้วผู้ผลิตรายการสามารถน าภาพเหล่านั้นไปใช้งาน และตัดต่อภาพได้อย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งการท างานดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับทักษะ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ของช่างกล้อง จึงจะสามารถให้ได้ภาพตามความต้องการของผู้ผลิตรายการ  การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. วางแผนการผลิตรายการร่วมกับผู้ก ากับรายการ/ผู้ผลิตรายการ  
2. ศึกษาโครงสร้างรายการ/บทรายการ 

2.1 ก าหนดขนาดภาพ  
2.2 ก าหนดมุมกล้อง  
2.3 ก าหนดการจัดองค์ประกอบของภาพ  
2.4 ก าหนดการสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง 
2.5 อุปกรณ์เสริมที่ต้องการใช้เพ่ิมเติม 
2.6 การจัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายท า 

 3. ถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ 
3.1 การส ารวจสถานที่ถ่ายท ารายการจริง 
3.2 เทคนิคการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ 

 4. ตรวจสอบคุณภาพหลังการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ 
 5. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 6. ประชุมสรุปงานเพื่อพัฒนางาน 
ทั้ง 6 ขั้นตอน เขียนเป็นแผนภูมิ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4-1 แผนภูมิการปฏิบัติงาน 

เริ่มต้น 

1. วางแผนการผลิต 

2. ศึกษาโครงสร้างรายการ/บทรายการ 
 2.1 ก าหนดขนาดภาพ 
 2.2 ก าหนดมุมกล้อง 
 2.3 ก าหนดการจัดองค์ประกอบภาพ 
 2.4 ก าหนดการสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง 
 2.5 อุปกรณ์เสริม 
 2.6 จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายท า 

3. ถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ 

 การตัดสินใจ 
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 

4. ตรวจสอบคุณภาพหลังการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ 

5. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

สิ้นสุด 

6. ประชุมสรุปงานเพื่อพัฒนางาน 
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โดยในแต่ละข้ันตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. วางแผนการผลิตรายการร่วมกับผู้ก ากับรายการ/ผู้ผลิตรายการ การวางแผนการผลิตรายการ 
เป็นการวางแผนระหว่างช่างเทคนิคร่วมกับผู้ผลิตรายการ เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในโครงสร้างรายการ การ
ใช้บทรายการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในการถ่ายท ารายการ เช่น การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง การ
ถ่ายภาพใต้น้ า สถานที่ถ่ายท า เสียงรบกวนต่างๆ ตลอดจนทิศทางของแสง เป็นต้น 

 2. ศึกษาโครงสร้างรายการ/บทรายการ การศึกษาโครงสร้างรายการ/บทรายการ เมื่อได้มีการ
วางแผนในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ให้เป็นไปตามบทที่ผู้ผลิตรายการต้องการ โดยช่างกล้องต้อง
ท าความเข้าใจเรื่องภาพ ได้แก่ ขนาดของภาพ มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบของภาพ และการสื่อความหมาย
ด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง  ในเรื่องของขนาดภาพ มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบของภาพ และการสื่อ
ความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง ซึ่งผู้เขียนได้น าหลักการ ทฤษฎี ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะช่างกล้อง โดยอาศัยทักษะ ประสบการณ์ตรงที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานมาเพ่ืออธิบายเป็นขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบของการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ อธิบายใน
ส่วนของอุปกรณ์เสริมในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ โดยในส่วนของอุปกรณ์เสริมนี้ เป็นส่วนที่
ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลักการ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ปฏิบัติงานจริงในการท างาน
มา 26 ปี เพ่ืออธิบายถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบของการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษานอกสถานที ่
  2.1 ก าหนดขนาดภาพ (Field of view) โดยหลักการพื้นฐานของการก าหนดขนาดภาพอาจแบ่ง
ได้ ดังนี้ เช่น ภาพ ELS ,LS ,MLS ,MS ,MCU ,CU ,BCU ,ECU ,2 shot และ ภาพ OVS เป็นต้น 
  เทคนิคในการถ่ายท าขนาดภาพ 
  ในการถ่ายท าภาพขนาดต่างๆ ผู้เขียนได้น าหลักการ ทฤษฎี และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริง และได้น าตัวอย่างเทคนิคในการถ่ายท าภาพขนาดต่างๆ และขอใช้ค าทับศัพท์ในการอธิบาย ดังนี้ 
   2.1.1 การถ่ายภาพระยะไกลมาก Extreme Long Shot (ELS) เป็นภาพระยะไกลที่มีขนาด
กว้างมาก เป็น Shot เปิดเรื่อง แนะน าสถานที่ ท าให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใด หรือใช้ในการแสดงภาพรวม
ทั้งหมดของฉากนั้นๆ ในที่นี้ขอใช้ทับศัพท์ ELS ในการอธิบาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เนื่องจากใน
ภาษาไทยจะมีค าเรียกที่ต่างกันในการถ่ายภาพขนาด ELS ซึ่งเป็นลักษณะภาพที่ไกลมาก เพื่อที่จะได้ภาพตามที่
ผู้ผลิตต้องการ ช่างกล้องจะต้องส ารวจหาต าแหน่งการตั้งกล้องในบริเวณรอบๆ นั้นว่าจะมีจุดใดที่จะสามารถตั้ง
กล้องแล้วถ่ายภาพได้ครอบคลุมวัตถุที่เราต้องการถ่าย (Subject) เช่น ตัวอาคาร สถานที่ เพ่ือให้ได้ภาพขนาด 
ELS ดีที่สุด 
   ในบางครั้งอาจมีความจ าเป็นต้องตั้งกล้องในต าแหน่งที่อยู่สูง ช่างกล้องต้องมีความมุ่งมั่น 
อดทน เพ่ือหามุมภาพที่ดีที่สุด อาจต้องปีนเขา หรือขึ้นบันไดที่มีความชัน หรือแม้แต่อาจต้องเดินฝ่าสายน้ า  
คู คลอง ทุ่งนา นอกจากนี้ การถ่ายท าภาพขนาด ELS ควรถ่ายภาพในลักษณะแพน และทิลต์ เผื่อไว้เพ่ือให้
ผู้ผลิตรายการได้น ามาเลือกใช้เป็นช็อตเปิด ปิด หรือช็อตระหว่างรายการได้ 
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ภาพที่ 4-2 การถ่ายท าภาพขนาด Extreme Long Shot (ELS) ของเกาะบาหลีที่ถ่ายจากมุมสูง 
 
 

   จากภาพตัวอย่างรายการ @อาเซียน ผู้เขียนได้ถ่ายท าภาพขนาด ELS ของเกาะบาหลี โดยหา
ต าแหน่งตั้งกล้องจากมุมสูง ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ และเห็นนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินมา
ถ่ายรูปอยู่บริเวณโขดหิน จากภาพผู้ เขียนต้องการให้เห็นความสวยงามของบรรยากาศยามเย็นที่ยังมี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศริมทะเลตลอดเวลา โดยไม่ได้เน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง 
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   2.1.2 การถ่ายภาพขนาด Long Shot (LS) เป็นภาพระยะไกล แต่มีความกว้างน้อยกว่า
ขนาด ELS ภาพ LS จะเห็นรายละเอียดของภาพมากกว่าภาพ ELS  

 
 

 

ภาพที่ 4-3 การถ่ายท าภาพขนาด Long Shot (LS) 
 

   จากภาพตัวอย่างผู้เขียนตั้งกล้องในต าแหน่งเดียวกันกับภาพขนาด ELS แต่ใช้วิธีการซูมอิน
เปลี่ยนขนาดภาพ เพ่ือต้องการเน้นให้เห็นกิจกรรม และรายละเอียดของนักท่องเที่ยวมากขึ้น แต่หากบริเวณ
นั้นสามารถเคลื่อนย้ายกล้องได้สะดวก ควรเปลี่ยนมุมโดยการย้ายจุดตั้งกล้องเข้าไปใกล้ เพ่ือให้ ได้ภาพถ่าย
ขนาด LS โดยไม่ต้องใช้การซูมภาพจากระยะไกล จะท าให้ได้ภาพที่มีความคมชัดมากขึ้น 
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   2.1.3 การถ่ายภาพขนาด Medium Long Shot (MLS) เป็นภาพที่มีขนาดแคบกว่าภาพ
ขนาด LS ถ้าเปรียบกับภาพตัวบุคคลจะเห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวเขา บางครั้งอาจเรียกขนาดภาพระดับเข่า 
Knee Shot (KS) ภาพ MLS หรือ KS จะท าให้ผู้ชมเห็นรายละเอียดของสิ่งที่ถ่ายท าและบรรยากาศรอบๆ หรือ
วัตถุอ่ืนๆ ที่อยู่ในฉากนั้นด้วย 

 

 

ภาพที่ 4-4 การถ่ายท าภาพขนาด Medium Long Shot (MLS)  
 

   จากภาพตัวอย่างเป็นภาพจากรายการ “วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านทอผ้า” ผู้เขียน
ถ่ายภาพขนาด MLS ของแม่บ้าน 2 คน เพ่ือต้องการให้เห็นการสาธิตการย้อมสีเส้นด้าย โดยเน้นจุดเด่นอยู่ที
กิจกรรมของผู้แสดงทั้ง 2 คน แต่ยังคงเห็นองค์ประกอบของภาพ คือ บรรยากาศรอบๆ ที่เป็นบริเวณที่ใช้ใน
การย้อมสี 
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   2.1.4 การถ่ายภาพขนาด Medium Shot (MS) เป็นภาพขนาดปานกลาง ถ้าเปรียบเทียบกับ
ตัวบุคคล โดยจะเห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงระดับเอว ถือเป็นขนาดภาพที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะสามารถให้
รายละเอียดของภาพได้มากขึ้น ไม่เน้นฉากหลัง หรือรายละเอียดรอบๆ แต่จะเน้นกิจกรรมที่ท าอยู่ด้านหน้า 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-5 การถ่ายท าภาพขนาด Medium Shot (MS) 
 

   จากภาพตัวอย่างผู้เขียนถ่ายท ากิจกรรมของแม่บ้าน เป็นภาพขนาด MS แม่บ้านก าลังปรุง
อาหาร ซึ่งจะเน้นถึงวัตถุดิบ และกรรมวิธีในการท าอาหารแบบชาวบ้าน และยังสามารถสื่อให้เห็นถึงสีหน้า
ท่าทาง อารมณ์ และความรู้สึกของผู้แสดงได้ไปพร้อมๆ กัน 
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   2.1.5 การถ่ายภาพขนาด Medium Close-up (MCU) เป็นภาพขนาดใกล้ปานกลาง แคบ
กว่าขนาด MS ถ้าเปรียบเทียบกับตัวบุคคล เป็นภาพที่เห็นตั้งแต่หน้าอกจนถึงศีรษะ เป็นการเน้นรายละเอียด
ของวัตถุที่ถ่ายท าให้ใกล้เข้ามาอีก เพ่ือต้องการสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ และความรู้สึกของภาพ 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-6 การถ่ายท าภาพขนาด Medium Close-up (MCU)  
 
   จากภาพตัวอย่างผู้เขียนถ่ายภาพขนาด MCU ภาพแม่บ้านชิมอาหารซึ่งเป็นภาพต่อเนื่องจาก
ขนาด MS เพ่ือให้ผู้ชมเห็นว่า เมื่อผู้ปรุงได้ชิมอาหารแล้วรสชาติของอาหารที่ชิมนั้น มีรสชาติอย่างไรก็จะ
แสดงออกทางใบหน้าดังนั้นช่างกล้องจะต้องจับภาพขนาด MCU เพ่ือให้เห็นอารมณ์ สีหน้าของผู้ชิมได้อย่าง
ชัดเจน ท าให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่าอาหารที่ปรุงนั้นมีรสชาติที่ผู้ปรุงต้องการแล้วหรือไม่ 
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   2.1.6 การถ่ายภาพขนาด Close-up (CU) เป็นภาพขนาดระยะใกล้ โดยตัดส่วนที่ไม่ต้องการ
ออกไป ขยายให้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่ถ่ายท าให้ชัดเจนมากขึ้น 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-7 การถ่ายท าภาพขนาด Close-up (CU)  
 
   จากภาพตัวอย่างผู้เขียนถ่ายภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นภาพขนาด CU เพ่ือให้เห็น
รายละเอียดของผักแต่ละชนิดแบบเต็มกรอบภาพโดยตัดส่วนที่ไม่ต้องการรอบด้านออกไป เพ่ือสื่อให้ผู้ชมรู้ว่า
ผักที่ใช้ประกอบในการท าอาหารนั้นมีผักอะไรบ้าง 
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   2.1.7 การถ่ายภาพขนาด Big Close-up (BCU)  เป็นภาพขนาดใกล้มากกว่าภาพขนาด CU 
เน้นรายละเอียดมากกว่าขนาดภาพ CU มีความชัดเจนของภาพมากขึ้น 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-8 การถ่ายท าภาพขนาด Big Close-up (BCU)  
 
   จากภาพตัวอย่างผู้เขียนถ่ายภาพขนาด BCU เพ่ือต้องการเน้นให้เห็นวัตถุดิบ ความสดของผัก
ที่เก็บมาจากแปลงผักรอบบ้าน ซึ่งขนาดภาพอาจมีขนาดที่ใกล้เคียงกับภาพ CU แต่สามารถน าไปเลือกใช้ใน
การตัดต่อภาพ เพ่ือให้ได้ความหลากหลายของมุมภาพ ท าให้รายการมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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   2.1.8 การถ่ายภาพขนาด Extreme Close-up (ECU) เป็นภาพขนาดใกล้มากๆ คือใกล้ที่สุด 
เน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น เพ่ือต้องการให้เห็นรายละเอียดของวัตถุนั้นอย่างชัดเจน 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-9 การถ่ายท าภาพขนาด Extreme Close-up (ECU) 
 

   จากภาพตัวอย่างผู้เขียนถ่ายภาพผักชนิดเดียวที่วางรวมอยู่ในถาดในขนาดภาพ ECU เพ่ือ
ต้องการเน้นผักชนิดนี้ชนิดเดียว ซึ่งเป็นผักหลักที่ชาวบ้านปลูกไว้กินเอง มีความสดน่าน ามาปรุงอาหาร ขนาด
ภาพอาจใกล้เคียงกับภาพขนาด BCU ซึ่งในการถ่ายท าทั่วไปนิยมใช้เรียกขนาดภาพแบบ CU และ BCU 
มากกว่า เพ่ือสร้างความน่าสนใจในรายการ 
   ในการถ่ายท าเพ่ือให้ได้ภาพขนาดต่างๆ นั้น ภาพบางขนาดอาจมีความแตกต่างของภาพที่
ใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิตรายการ แต่ถึงแม้ว่าผู้ผลิตรายการไม่ได้บอกความต้องการใน
ขนาดภาพต่างๆ ช่างกล้องควรต้องถ่ายภาพขนาดต่างๆ เพ่ิมมาด้วย เพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถน าไปเลือกใช้ตัดต่อ
ภาพในรายการได้ อีกท้ังยังช่วยในการตัดต่อรายการไม่ให้เกิดการกระโดด (Jump cut) ของภาพได้อีกด้วย 
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   2.1.9 การถ่ายภาพขนาด 2 Shot เป็นขนาดภาพที่ใช้บอกจ านวนคนในกรอบภาพ ในที่นี้ขอ
กล่าวถึง และยกตัวอย่างภาพที่นิยมใช้เรียกกันดังนี้ คือ 2 Shot ,3 Shot และถ้ามากกว่า 3 คนขึ้นไปมักจะ
เรียกว่า Group Shot  
 

 

 
 

ภาพที่ 4-10 ภาพตัวอย่างที่ 1 การถ่ายท าภาพขนาด 2 Shot 
 
   จากภาพตัวอย่างที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์สมาชิกของกลุ่มแม่บ้าน ผู้เขียนถ่ายภาพขนาดครึ่งตัว
เหมือนกับขนาดภาพ MS แต่ต้องการให้เห็นทั้ง 2 คน ซึ่งเรียกว่า 2 Shot เพ่ือให้ผู้ชมรายการเห็นว่ามีผู้ให้
สัมภาษณ์ 2 คน โดยทั้ง 2 คน เป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้ชม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกพูดคุยอย่างเป็น
ธรรมชาติ เพราะมีการพูดคุยโต้ตอบ สนับสนุนกันและกันในเรื่องราวที่ถูกสัมภาษณ์อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด อีก
ทั้งยังสามารถน ามาตัดต่อสลับภาพ ท าให้รายการดูเป็นธรรมชาติ ดูน่าสนใจ และสมจริงมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4-11 ภาพตัวอย่างที่ 2 การถ่ายท าภาพขนาด 3 Shot  
 

   จากภาพตัวอย่างที่ 2 เป็นภาพขนาด 3 Shot หรืออาจใช้เรียก Group Shot ก็ได้ ผู้เขียน
ถ่ายภาพนี้เผื่อไว้ใช้ในการ Insert ภาพ เป็นภาพพิธีการต้อนรับแขกผู้มาเยือน เพื่อสื่อให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชาวบ้าน 
 

 

     

ภาพที่ 4-12 ภาพตัวอย่างที่ 3 การถ่ายท าภาพขนาด Group Shot 
 
   จากภาพตัวอย่างที่ 3 เป็นการถ่ายภาพขนาด Group Shot ผู้เขียนถ่ายท าเพ่ือต้องการให้เกิด
ความหลากหลายของมุมกล้อง และขนาดภาพ และน าไปเลือกใช้ในการตัดต่อภาพ 
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   2.1.10 การถ่ายภาพขนาด Over Shoulder Shot (OVS) เป็นภาพที่ถ่ายจากด้านหลังของคู่
สนทนา หรือผู้ฟัง 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-13 การถ่ายท าภาพขนาด Over Shoulder Shot (OVS) 
 
   ภาพลักษณะข้ามไหล่ เป็นภาพมุมเฉียงข้ามไหล่ด้านซ้าย หรือด้านขวา หรือมุมตรงกลาง
ระหว่างไหล่คน 2 คน โดยจะเน้นจุดสนใจไว้กลางภาพ 
   จากภาพตัวอย่าง รายการ “Young Smart Farmer” ผู้เขียนถ่ายท าภาพในลักษณะ OVS 
ซึ่งตั้งกล้องอยู่ในต าแหน่งตรงกลาง โดยใช้ไหล่ของคู่สนทนา 2 คน เป็น Foreground อยู่หน้ากล้อง แต่เน้นให้
จุดเด่นของผู้บรรยายไว้ที่กลางภาพ  โดยที่ภาพ Foreground นั้นไม่จ าเป็นต้องคมชัด ระดับในการวาง
ต าแหน่งกล้องไม่ควรสูงหรือต่ าเกินไป ควรเป็นระดับสายตา ซึ่งผู้เขียนต้องการให้เกิดความหลากหลายของมุม
กล้อง เพ่ือสร้างความน่าสนใจและสร้างมิติให้กับภาพ 
    
  2.2  ก าหนดมุมกล้อง (Camera Angle) เป็นมุมกล้องหรือมุมมองในระดับความสูงต่ าที่แตกต่าง
กันในการวางต าแหน่งกล้อง ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชม  
  เทคนิคการสื่อความหมายด้วยมุมกล้อง (Camera Angle)  
  การถ่ายภาพเพ่ือใช้ในการสื่อความหมายในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ โดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 
ลักษณะ ดังนี้ 
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   2.2.1 การถ่ายภาพมุมสูง (High Angle) เป็นการตั้งกล้องในต าแหน่งที่สูงกว่าสิ่งที่ถ่ายท า 
ภาพในมุมสูงสามารถบอกเล่าเรื่องราว และความรู้สึกได้หลากหลายตามกิจกรรมของภาพนั้น ไม่ได้ใช้แค่สื่อ
ความหมายถึงความต่ าต้อยเท่านั้น แต่เป็นการสร้างมุมมองของภาพอีกมิติหนึ่ง 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-14 การถ่ายท าภาพมุมสูง (High Angle) 
 
   จากภาพตัวอย่าง ผู้เขียนถ่ายภาพมุมสูงการทอผ้าของกลุ่มแม่บ้าน โดยการตั้งกล้องอยู่
ด้านหลัง เพ่ือต้องการสื่อให้เห็นรายละเอียดของกิจกรรมที่ท าอยู่ และถือเป็นมุมหลักของกิจกรรมนี้ โดย
ต้องการเน้นให้เห็นถึงวิธีการทอผ้า และความสวยงามของลายผ้า 
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   2.2.2 การถ่ายภาพระดับสายตา (Eye Angle) เป็นการตั้งกล้องให้อยู่ในระดับสายตา หรือ
ระดับเดียวกับวัตถุท่ีต้องการถ่ายท า เป็นมุมกล้องท่ีนิยมใช้กันทั่วไป 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-15 การถ่ายท าภาพมุมระดับสายตา (Eye Angle) 
 
   จากภาพตัวอย่าง ผู้เขียนต้องการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีด และต้องการให้เห็นฉาก
หลังที่เป็นโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด โดยตั้งกล้องในระดับสายตา ถึงแม้ว่ามุมกล้องในระดับสายตาจะไม่โดดเด่น แต่
สามารถสื่ออารมณ์ และบ่งบอกความรู้สึกได้ จากภาพผู้เขียนถ่ายท าโดยต้องการสื่อให้เห็นความเป็นธรรมชาติ 
ความเป็นกันเอง โดยไม่แต่งเติมฉากหรือตัวเกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
  



57 
 

 

   2.2.3 การถ่ายภาพมุมต่ า (Low Angle) เป็นการตั้งกล้องในต าแหน่งที่ต่ ากว่าระดับสายตา 
หรือต่ ามากในลักษณะเงยกล้องขึ้น สื่อให้เห็นถึงความรู้สึกถึงความแข็งแรง ยิ่งใหญ่ ความมีพลังมีอ านาจ มักใช้
กับการถ่ายท าภาพเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัด ความเชื่อ และศาสนา 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-16 ภาพตัวอย่างที่ 1 การถ่ายท าภาพมุมต่ า 
 
   จากภาพตัวอย่างที่ 1 รายการ “@อาเซียน” ผู้เขียนตั้งกล้องถ่ายจากด้านล่าง ซึ่งเป็นมุมเงย 
เพ่ือต้องการสื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ความศรัทธาของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเกาะบาหลีที่มีผู้คนหลั่งไหลขึ้นไป 
เพ่ือน าสิ่งของไปสักการะบูชา 
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ภาพที่ 4-17 ภาพตัวอย่างที่ 2 การถ่ายท าภาพมุมต่ า 
 
   จากภาพตัวอย่างที่ 2 รายการ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านอาหารพื้นบ้าน” ผู้เขียนวางกล้อง
ติดกับพ้ืน และใช้การ Zoom Out กว้างสุด เนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัดไม่สะดวกในการวางขาตั้งกล้อง เพ่ือต้องการ
สื่อให้เห็นถึงการท าอาหารชนิดนี้ต้องใช้ก าลังแรงกายในการท าด้วยความเหน็ดเหนื่อย ต้องใช้คนหนุ่มสาวที่มี
ความแข็งแรง เพราะกว่าจะท าอาหารเสร็จจะต้องใช้เวลานาน 
   
  2.3  ก าหนดการจัดองค์ประกอบของภาพ 
   การจัดองค์ประกอบภาพ เป็นการวางต าแหน่งหลักของภาพในต าแหน่งที่เหมาะสม และท า
ให้เกิดผลทางด้านความรู้สึก และสร้างความน่าสนใจ หลักการจัดองค์ประกอบภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

2.3.1 การใช้กฎสามส่วน 
2.3.2 ความสมดุล 
2.3.3 การใช้กรอบภาพ 
2.3.4 การใช้เส้นน าสายตา 

                     2.3.5    ความกลมกลืนของภาพกับฉากหลัง 
โดยหลักการจัดองค์ประกอบภาพ ทั้ง 5 ด้าน มีเทคนิคดังนี้ 
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  2.3.1 เทคนิคการถ่ายภาพโดยใช้กฏสามส่วน 
   การถ่ายภาพโดยใช้กฎสามส่วนในการถ่ายท า ผู้เขียนจะแบ่งจอมองภาพ (Viewfinder) ของ
กล้องให้เป็น 9 ช่อง โดยใช้เส้นแนวตั้ง 2 เส้น และแนวนอน 2 เส้น วางตัดกันท าให้เกิดจุดตัด 4 จุด เพ่ือวาง
เป็นจุดสนใจของภาพ และใช้เส้นแนวล่าง หรือแนวบนเป็นเส้นของขอบน้ า หรือเส้นขอบฟ้า เพ่ือใช้วาง
ต าแหน่งภาพ ซึ่งข้ึนอยู่ว่าต้องการให้ภาพนั้นสื่อถึงสิ่งใด 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-18 ภาพตัวอย่างที่ 1 การถ่ายท าภาพการวางต าแหน่งเส้นขอบน้ ากับขอบฟ้า 
 

   จากภาพตัวอย่างที่ 1 ผู้เขียนถ่ายภาพทิวทัศน์ของทะเลยามเย็น โดยวางเส้นขอบน้ ากับขอบฟ้า
ให้วางอยู่ 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอน เพ่ือต้องการสื่อให้เห็นความสวยงาม และคลื่นของน้ าทะเลที่ราบเรียบใน
บรรยากาศยามเย็น 
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ภาพที่ 4-19 ภาพตัวอย่างที่ 2 การถ่ายท าภาพโดยการวางจุดสนใจของภาพในเส้นแนวนอน 
 

   จากภาพตัวอย่างที่ 2 ผู้เขียนถ่ายภาพชาวบ้านก าลังนั่งเรือข้ามแม่น้ า โดยวางต าแหน่งของเรือ
ไว้ที่ 1 ใน 3 ของเส้นแนวนอน เพ่ือให้เห็นบรรยากาศ เห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือที่ก าลังแล่นออกไป และ
ท าให้ภาพมีความน่าสนใจมากข้ึน 
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ภาพที่ 4-20 ภาพตัวอย่างที่ 3 การถ่ายท าภาพการวางต าแหน่งหน้าตรงของบุคคล 
ไว้ทางด้านซ้ายมือของภาพตามจุดตัดในระดับสายตา 

 
 

 
 

ภาพที่ 4-21 ภาพตัวอย่างที่ 4 การถ่ายท าภาพการวางต าแหน่งหน้าตรงของบุคคล 
ไว้ทางด้านขวามือของภาพตามจุดตัดในระดับสายตา 

 
   จากภาพตัวอย่างที่ 3 และ 4 ผู้เขียนถ่ายท าผู้ด าเนินรายการโดยวางต าแหน่งหน้าตรงของคนไว้
ตามจุดตัดในระดับสายตา จะเห็นว่า สายตาของผู้ด าเนินรายการจะอยู่บริเวณจุดตัดด้านซ้ายและขวาของภาพ 
และมีส่วนของกิจกรรมอยู่บริเวณพ้ืนที่ด้านหน้า เพ่ือใช้เป็นตัวถ่วงน้ าหนักของภาพ 
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  2.3.2 เทคนิคการถ่ายภาพแบบสมดุล (Balance) 
   เป็นการถ่ายภาพที่จัดองค์ประกอบของภาพให้มีความรู้สึกว่าเท่ากันทั้งซ้ายและขวา มีน้ าหนัก
ใกล้เคียงกัน ไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ความสมดุลของภาพสามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แบบ
สมมาตร กับ แบบอสมมาตร ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง พร้อมอธิบายรายละเอียดของภาพ ดังนี้ 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-22 ภาพตัวอย่าง การถ่ายท าภาพความสมดุลแบบสมมาตร 
 
   จากภาพตัวอย่างเป็นความสมดุลแบบสมมาตร ผู้เขียนได้ถ่ายท าภาพอาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ โดย
จัดองค์ประกอบของภาพให้เป็นความสมดุลแบบเท่ากันด้วยรูปทรง ขนาด สัดส่วน และน้ าหนัก เป็นภาพที่เป็น
มุมมองจากด้านในตัวอาคารมองผ่านตัวโครงสร้างของอาคาร และมีจุดสนใจอยู่ที่ตัวอาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ โดย
ผู้เขียนใช้โครงสร้างของเสา และตัวอาคารบางส่วนเป็นตัวถ่วงน้ าหนักทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาเพ่ือให้เกิด
ความสมดุล และเม่ือมองดูแล้วจะให้ความรู้สึกถึงความเท่ากัน 
  



63 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-23 การถ่ายท าภาพความสมดุลแบบอสมมาตร 
 
   จากภาพตัวอย่างเป็นความสมดุลแบบอสมมาตร ผู้เขียนถ่ายท าภาพหญิงสาวที่ก าลังท าพิธีขอ
พรจากบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางศาสนาของชาวอินโดนีเซีย โดยผู้เขียนได้วางต าแหน่งของคนไว้
ทางด้านซ้ายมือ และให้น้ าที่ไหลออกมาจากบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวถ่วงน้ าหนัก เพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพ 
ซึ่งจากภาพตัวอย่างจะเห็นได้ว่า วัตถุที่วางอยู่ในภาพจะมีรูปทรง สีสัน และขนาดที่แตกต่างกัน หากช่างกล้อง
จัดวางหรือหามุมในต าแหน่งที่เหมาะสมแล้ว จะสามารถท าให้ภาพนั้นเกิดความรู้สึกสมดุลได้ 
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  2.3.3 เทคนิคการใช้กรอบภาพ 
   เป็นการสร้างจุดสนใจหรือเป็นมุมมองที่ท าให้เกิดมิติของภาพ ซึ่งกรอบของภาพอาจเป็นสิ่งที่
เกิดจากธรรมชาติ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ จุดสนใจของภาพจะอยู่ในกรอบภาพเท่านั้น 
 

 
ภาพที่ 4-24 ภาพตัวอย่างที่ 1 การถ่ายท าภาพแบบใส่กรอบภาพ 

 
  จากภาพตัวอย่างที่ 1 ผู้เขียนถ่ายภาพในมุมมองจากด้านในของโบสถ์มองย้อนออกมาเห็นเจดีย์ 
เห็นนักท่องเที่ยวมายืนถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าโบสถ์ โดยต้องการให้เห็นมิติของภาพที่เกิดจากการวางกรอบ
ภาพในรูปทรงต่างๆ ไม่เน้นรายละเอียดและลวดลายของกรอบ โดยใช้ความแตกต่างของแสง (Contrast) มา
ช่วยให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้น 

 

 
ภาพที่ 4-25 ภาพตัวอย่างที่ 2 การถ่ายท าภาพแบบใส่กรอบภาพ 

 

    จากภาพตัวอย่างที่ 2 ผู้เขียนถ่ายภาพผ่านซุ้มประตู โดยใช้ซุ้มประตูวางเป็นกรอบภาพ และ
วางจุดสนใจของภาพไว้ตรงกลางเป็นจุดน าสายตาเข้าไปยังกิจกรรมที่อยู่ด้านใน เพ่ือสร้างความรู้สึกให้ผู้ชม
อยากติดตามเข้าไปดูกิจกรรมในระยะใกล้ๆ 
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  2.3.4 เทคนิคการใช้เส้นน าสายตา 
  เส้นช่วยสร้างมุมมองที่น่าสนใจ และช่วยสร้างให้ภาพดูมีมิติขึ้นได้ โดยเราสามารถใช้เส้นของ
แนวถนน แนวต้นไม้ สายน้ า หรือวัตถุต่างๆ ที่วางเรียงตามแนว ทั้งแบบเส้นตรงและเส้นโค้ง ซึ่งให้ความรู้สึกที่
แตกต่างกัน 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-26 ภาพตัวอย่างที่ 1 การถ่ายท าภาพโดยใช้เส้นน้ าสายตาแบบเส้นตรง 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-27 ภาพตัวอย่างที่ 2 การถ่ายท าภาพโดยใช้เส้นน้ าสายตาแบบเส้นตรง 
 

   จากภาพตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 เป็นการใช้เส้นน าสายตาแบบเส้นตรง ผู้เขียนถ่ายภาพ
โดยใช้แนวถนน และแนวขอบของบ่อน้ าวางเป็นเส้นน าสายตาไปสู่จุดสนใจ เพ่ือสร้างความรู้สึกถึงความมี
จุดมุ่งหมาย ความแข็งแรง ความเที่ยงตรง ความมีระเบียบแบบแผน 
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ภาพที่ 4-28 ภาพตัวอย่างที่ 3 การถ่ายท าภาพโดยใช้เส้นน าสายตาแบบเส้นโค้ง 
 
 

   จากภาพตัวอย่างที่ 3 การใช้เส้นน าสายตาแบบเส้นโค้ง ผู้เขียนถ่ายภาพชาวบ้านชาวอินโดนีเซีย 
แต่งกายด้วยชุดตามประเพณีทูนสิ่งของไว้บนศีรษะเพ่ือน าไปสักการบูชา ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้เขียนใช้
แนวเส้นถนนที่เป็นเส้นโค้ง เพ่ือให้มองเห็นชาวบ้านเดินตามแนวถนนเป็นแนวยาวให้ความรู้สึกถึงความอ่อน
ช้อย ดูนุ่มนวล มีระเบียบ เรียบง่าย และสวยงาม 
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  2.3.5 เทคนิคความกลมกลืนของภาพกับฉากหลัง 
   ในการถ่ายท าแต่ละฉากภาพของวัตถุหลักกับฉากหลังควรเป็นเรื่องราวที่สอดคล้อง และมีความ
กลมกลืนของโทนสีไปในแนวเดียวกัน หากต้องการเน้นเฉพาะวัตถุหลักควรแยกวัตถุหลักออกจากฉากหลัง  
 

 

 
 

ภาพที่ 4-29 การถ่ายท าภาพความกลมกลืนของภาพวัตถุหลักกับฉากหลัง 
 
   จากภาพตัวอย่าง ผู้เขียนถ่ายท าภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านไทยลาว ที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ าโขง 
ไปมาหาสู่กันโดยทางเรือ โดยต้องการสื่อให้เห็นถึงความกลมกลืน ความเป็นธรรมชาติของวัตถุหน้าและฉาก
หลัง และท าให้ภาพบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 4-30 การถ่ายท าภาพการแยกวัตถุหน้ากับฉากหลัง 
 

   จากภาพตัวอย่าง ผู้เขียนถ่ายท าภาพชาวบ้านนั่งรอเรืออยู่ริมฝั่งแม่น้ า โดยต้องการเน้นจุดสนใจ
อยู่ที่ตัวคนให้มีความคมชัด เพ่ือแยกวัตถุหน้ากับฉากหลัง โดยการเปิดหน้ากล้องให้กว้างเพ่ือให้ภาพเกิดความ
ชัดตื้น และเว้นพื้นที่ด้านหน้าเพื่อสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก และทิศทางของภาพ 
 
  2.4 ก าหนดการสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง (Camera Movement) การ
เคลื่อนไหวของภาพที่เกิดจากการเคลื่อนกล้อง จะเป็นการเปลี่ยนต าแหน่งของกล้องไปในขณะถ่ายท า ภาพที่
เกิดจากการเคลื่อนกล้องอย่างนุ่มนวล และต่อเนื่อง จะท าให้อารมณ์ของภาพที่ได้มีความน่าประทับใจ มี
ชีวิตชีวา น่าสนใจ น่าติดตาม  
  เทคนิคในการสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของกล้อง (Camera Movement) 
  การเคลื่อนไหวของกล้องไปในทิศทางต่างๆ ด้วยความนุ่มนวล และต่อเนื่องช่วยสร้างให้ภาพเกิด
ความน่าสนใจ มีชีวิตชีวา น่าติดตาม การเคลื่อนไหวของภาพที่เกิดจากการเคลื่อนกล้องพ้ืนฐานทั่วไปในงาน
ถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ มีดังนี้ 
   2.4.1 การเคลื่อนไหวกล้องแบบการแพน (Pan) 
   2.4.2 การเคลื่อนไหวกล้องแบบการทิลต์ (Tilt)  
   2.4.3 การเคลื่อนไหวกล้องแบบการซูม (Zoom) 
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   2.4.1 เทคนิคในการแพน (Pan) กล้อง   
   ในการแพนภาพไปทางด้านซ้ายหรือขวา เพ่ือให้ได้ภาพที่ดูต่อเนื่องและนุ่มนวล ผู้ เขียนจะ
ก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการแพนภาพเพ่ือให้ได้องค์ประกอบภาพที่เหมาะสม และปรับตั้งปุ่มที่ใช้
ส าหรับปรับหรือล็อคต าแหน่งในการแพนที่ฐานตั้งกล้อง หรือภาษาเทคนิคในการท างาน เรียกว่า “การปรับ
ความหนืด” เพ่ือให้เกิดแรงต้านในการแพนภาพ ให้มีความหนืดที่เหมาะสมโดยทดสอบการแพน เมื่อแพนภาพ
จนถึงจุดสิ้นสุดแล้วหยุดกล้องจะต้องอยู่ในต าแหน่งหยุดนิ่งได้แบบนุ่มนวล และภาพไม่สั่นไหว หากปรับตั้ง
ความหนืดในการแพนมากเกินไป จะท าให้การแพนกล้องได้ช้า และต้องออกแรงในการแพนกล้องมาก หาก
เป็นการแพนภาพในแนวระนาบเดียวกัน ผู้เขียนจะใช้วิธีการล็อคต าแหน่งของปุ่มปรับการทิลต์ให้อยู่ใน
ต าแหน่งล็อค เพ่ือป้องกันการแกว่งของภาพในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง การปรับตั้งความหนืดในการแพนที่ฐานตั้ง
กล้องจะช่วยให้การควบคุมการแพนภาพมีการเคลื่อนที่แบบช้า หรือเร็วตามความต้องการ ได้อย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ และนุ่มนวล ช่วยท าให้ภาพดูน่าสนใจ น่าติดตาม 
   ในการแพนภาพ ไม่ควรปรับตั้งความหนืดของฐานตั้งกล้องแบบไหลลื่นเกินไป หรือที่เรียกว่า 
“ปล่อยฟรี” คือไม่มีความหนืด เพราะจะท าให้การแพนภาพทั้งด้านซ้ายและขวาไหลลื่นเกินไป ท าให้การ
ควบคุมการแพนภาพมีความเร็วไม่สม่ าเสมอ และเมื่อถึงต าแหน่งสิ้นสุดของภาพ กล้องอาจหยุดนิ่งแบบไม่
นุ่มนวล และท าให้ภาพสั่นไหวได้ 
 
   2.4.2 เทคนิคในการทิลต์(Tilt) กล้อง   
   การทิลต์เป็นการเคลื่อนไหวของกล้องในลักษณะก้มเงย เพ่ือให้ได้ภาพที่มีการเคลื่อนที่แบบ
นุ่มนวล และสวยงาม จะมีการใช้เทคนิคคล้ายๆ กันกับเทคนิคการแพนภาพ แต่เป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะก้มเงย 
ผู้เขียนจะก าหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของการทิลต์ เพื่อให้ได้องค์ประกอบภาพที่เหมาะสม และปรับตั้งปุ่ม
ที่ใช้ส าหรับปรับหรือล็อคต าแหน่งในการทิลต์ที่ฐานตั้งกล้อง หรือภาษาเทคนิคในการท างาน เรียกว่า  
“การปรับความหนืด” เพ่ือให้เกิดแรงต้านในการทิลต์ภาพ ให้มีความหนืดที่เหมาะสม โดยทดสอบการทิลต์
เมื่อทิลต์ภาพจนถึงจุดสิ้นสุดแล้วหยุด กล้องจะต้องอยู่ในต าแหน่งหยุดนิ่งได้แบบนุ่มนวล ภาพไม่สั่นไหว หรือ
เคลื่อนที่ต่อ หรือที่เรียกว่า “กล้องไหล” เนื่องจากในต าแหน่งการ Tilt Up และ Tilt Down จะมีปัจจัยเรื่อง
น้ าหนักของกล้อง ซึ่งเป็นหลักการของแรงโน้มถ่วงมาเกี่ยวข้องด้วย จึงท าให้การควบคุมการ Tilt Up และ Tilt 
Down ค่อนข้างยาก หากปรับตั้งความหนืดในการทิลต์กล้องมากเกินไป จะท าให้ต้องออกแรงในการทิลต์มาก
ตามไปด้วย หากเป็นการทิลต์ในแนวตั้งฉาก ผู้เขียนจะใช้วิธีการล็อคต าแหน่งของปุ่มปรับการแพนให้อยู่ใน
ต าแหน่งล็อค เพ่ือป้องกันการแกว่งของภาพในแนวนอน 
   การปรับตั้งความหนืดของการทิลต์ที่ฐานตั้งกล้องจะช่วยให้การควบคุมการทิลต์ภาพมีการ
เคลื่อนที่แบบช้าหรือเร็วตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และนุ่มนวล ช่วย ให้ภาพดูน่าสนใจน่า
ติดตาม 
   ในการถ่ายภาพแบบ Tilt Up และ Tilt Down ไม่ควรปรับความหนืดของฐานตั้งกล้องแบบ
ไหลลื่นเกินไป หรือที่เรียกว่า “ปล่อยฟรี” คือไม่มีความหนืด เพราะจะท าให้กล้องก้มลง หรือเงยขึ้นจาก
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น้ าหนักและแรงโน้มถ่วง ท าให้ควบคุมการทิลต์ได้ยาก การเคลื่อนที่ของกล้องจะไม่สม่ าเสมอ และเมื่อถึง
จุดสิ้นสุดของภาพอาจท าให้ภาพสั่นไหวได้ง่าย 
 
   2.4.3 เทคนิคการซูม (Zoom) ภาพ 
   การซูม เป็นการถ่ายภาพให้เคลื่อนไหวด้วยการท างานของเลนส์กล้องแบบความยาวโฟกัสไม่
คงที่ สามารถปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัสได้โดยไม่จ าเป็นต้องถอดเปลี่ยนเลนส์ ในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์
จะใช้การซูมอิน (Zoom in) หรือ ซูมเอาท์ (Zoom out) โดยควบคุมการซูมด้วยระบบมอเตอร์คอนโทรล ใน
การซูมอินหรือซูมเอาท์นั้น อาจจ าเป็นต้องมีการแพนหรือการทิลต์ภาพร่วมด้วย ผู้เขียนจะใช้หลักการคล้ายกับ
การแพนและการทิลต์ภาพ โดยการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของภาพ และปรับตั้งปุ่มปรับความหนืดใน
การแพนและการทิลต์ภาพที่ฐานตั้งกล้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในการเริ่มซูมภาพผู้เขียนจะค่อยๆ ทิ้ง
น้ าหนักลงบนปลายนิ้วที่กดปุ่มควบคุมการซูมจนกว่ามอเตอร์คอนโทรลจะเริ่มท างาน เพ่ือให้จุดเริ่มต้นในการ
ซูมภาพจะค่อยๆ เริ่มต้นแบบนุ่มนวลไม่กระตุก และหลังจากนั้นค่อยๆ ทิ้งน้ าหนักลงบนปลายนิ้วเพ่ือปรับ
ความเร็วในการซูมตามความต้องการ และทิ้งน้ าหนักที่ปลายนิ้วให้คงที่ตลอดการซูมจนถึงจุดสิ้นสุด จะท าให้ได้
ภาพที่ดูนุ่มนวล ต่อเนื่อง มีความเร็วของการซูมคงท่ี สม่ าเสมอ และท าให้ไดภ้าพทีดู่น่าสนใจ 
   ในการซูมภาพไม่ควรปรับตั้งปุ่มปรับความหนืดในการแพนและการทิลต์แบบปล่อยฟรี หรือ
ไหลลื่นเกินไป เพราะเมื่อท าการซูมภาพ และต้องควบคุมการทิลต์และการแพนด้วยพร้อมกันจะควบคุมกล้อง
ได้ยาก และอาจท าให้ภาพสั่นไหวได้ง่าย 
 
  2.5 อุปกรณ์เสริมในการถ่ายท า ในการถ่ายท าบางเรื่องบางเหตุการณ์ ปัจจุบันการถ่ายท านอก

สถานที่อาจจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของมุมกล้องให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น 

เลนส์ถ่ายภาพมุมกว้าง (Wide Angle Lens) อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูงโดรน กล้องแอคชั่นแคม (Action 

Camera) ส าหรับเดินถ่ายเป็นมุมแทนสายตา หรือกล้องถ่ายภาพใต้น้ า เป็นต้น 
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   เทคนิคการถ่ายภาพมุมกว้าง 
   ในการถ่ายท าสถานที่ส าคัญๆ เช่น วัด หรือสถานที่ต่างๆ ในกรณีที่สถานที่มีพ้ืนที่จ ากัด ไม่
สามารถตั้งกล้องในระยะไกลได้จ าเป็นต้องใช้เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) แบบ Fish eye สวมต่อที่
หน้าเลนส์ เพื่อให้ถ่ายภาพได้ครอบคลุมพ้ืนที่ตัวอาคารทั้งหมด  

 
 

ภาพที่ 4-31 การถ่ายท าด้วยการใช้เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) แบบ Fish eye 
 
   จากภาพตัวอย่าง ผู้เขียนถ่ายภาพสภาพที่อยู่อาศัยของชาวบ้านดั้งเดิมซึ่งเป็นสภาพห้องนอน
เล็กๆ มีพ้ืนที่แคบมาก ผู้เขียนใช้เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) แบบ Fish eye สวมต่อหน้าเลนส์โดยตั้ง
กล้องบริเวณหน้าประตู ภาพที่ได้จากการถ่ายท าจะท าให้ประตูเกิดความโค้งมน 
   ข้อควรค านึง ในการใช้เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) คือ บริเวณแนวเส้นตรงต่างๆ 
เช่น เสา ขอบตึก ขอบประตู จะดูเป็นเส้นโค้ง ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของเลนส์ แต่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจ 
   2.5.1 โดรน (Drone)  เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูงควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล การใช้โดรนจะ

เป็นมุมมองจากด้านบนมองลงมาเห็นมุมมองทั้งหมดของพื้นที่ที่ถ่ายท าได้เป็นอย่างดี 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 ท าให้ถ่ายภาพได้ไม่นิ่ง และอุปสรรคอีก

อย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือ นกเหยี่ยว เพราะนกจะคิดว่าเป็นศัตรู หรือเหยื่อ เมื่อนกเห็นจะเฉี่ยว หรือโฉบมาจิกตี

ที่ตัวโดรน ท าให้โดรนเสียการทรงตัว หรือตกหล่นเกิดความเสียหายได้ 

   2.5.2 กล้องแอคชั่นแคม (Action Camera) การใช้กล้องแอคชั่นแคม ซึ่งเป็นกล้องขนาดเล็ก 

เราสามารถใช้ถือเดินเป็นมุมแทนสายตาคนถ่าย หรือใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึดติดกับหน้ารถยนต์หรือรถจักรยาน 

เพ่ือให้เกิดมุมมองที่ดูน่าสนใจมากขึ้น  

 
 

ภาพที่ 4-33 การติดตั้งกล้องบนแฮนด์รถจักรยาน 
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ภาพที่ 4-34 ภาพการถ่ายท าจากมุมกล้องที่ติดบนแฮนด์รถจักรยาน 

 

   จากภาพตัวอย่าง รายการ “@ อาเซียน” ผู้เขียนถ่ายท าโดยใช้กล้องแอคชั่นแคมติดตั้งกับ

แฮนด์รถจักรยานเป็นมุมต่ าแบบเงยกล้องขึ้น เพ่ือต้องการให้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่โดยให้พิธีกรบรรยายและ

บอกเล่าเรื่องราวของบรรยากาศสองข้างทางในระหว่างข่ีรถจักรยานท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง 

   เทคนิคการใช้กล้องแอคชั่นแคม 

   ในการถ่ายภาพจากกล้องแอคชั่นแคม ให้ได้ภาพที่ดูไหลลื่นไม่สั่นไหวให้ตั้งโหมดขนาดภาพ

เป็น Wide หรือกว้างสุด และเปิดฟังก์ชั่นกันสั่นสะเทือน หรือใช้ติดตั้งกับตัวกันสั่นสะเทือนแบบมือถือ จะช่วย

ให้ถ่ายภาพติดตามคนเดิน หรือวิ่งได้โดยไม่ท าให้ภาพนั้นสั่นไหว 

 
ภาพที่ 4-35 กล้องแอคชั่นแคม และกล้อมถ่ายภาพใต้น้ า 

 

   2.5.3 กล้องถ่ายภาพใต้น้ า  ปัจจุบันกล้องมีขนาดเล็กลงมากสามารถใช้ถ่ายท าใต้น้ าได้ เช่น 

กล้อง Gopro ซึ่งบางรุ่นสามารถถ่ายใต้น้ าในระดับความลึกไม่เกิน 10 เมตร โดยไม่ต้องใส่เคสกันน้ า (Water 

Proof case) หรือที่นิยมเรียกว่า Housing แต่ถ้าต้องการถ่ายท าในระดับที่มีความลึกมากกว่า 10 เมตร หรือ

เพ่ือความปลอดภัยควรใส่เคส หรือ Housing จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการรั่วซึมของน้ าได้  
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   เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ า มีดังนี ้

   2.5.3.1 การถ่ายท าใต้น้ าที่มีความลึกมาก แสงที่ส่องผ่านน้ าจะท าให้ภาพที่ได้มีโทนสีเป็นสีฟ้า 

หากไม่มีแสงไฟช่วยให้ตั้งค่า ISO ให้สูงขึ้น และใช้ Filter สีแดงใส่ที่หน้าเลนส์จะช่วยท าให้โทนสีของกล้อง

กลับมาใกล้เคียงกับสีธรรมชาติมากขึ้น 

   2.5.3.2 ในการใช้กล้องถ่ายท าใต้น้ า ควรตรวจสอบอุปกรณ์ตัวเคส หรือ Housing กันน้ า ซีล  

ยางต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ กล้องที่ใส่อยู่ในเคสกันน้ าอาจพบปัญหาความร้อนสะสมในเคส ท าให้มี

อุณหภูมิสูง แต่อุณหภูมิของน้ าภายนอกมีความเย็นกว่า ท าให้เกิดเป็นฝ้าขึ้นบริเวณหน้าเลนส์ วิธีการแก้ไขเวลา

ประกอบตัวกล้องลงในเคสหรือตัว Housing กันน้ าให้น าแผ่นกันความชื้นใส่ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และด้านล่างอีก 

1 แผ่น เพ่ือช่วยดูดซับความชื้นภายในเคสไม่ให้เกิดเป็นฝ้าที่หน้าเลนส์ได้  

   2.5.3.3 ในการถ่ายกล้องใต้น้ า ควรยึดติดกล้องกับทุ่นลอยน้ า เพ่ือป้องกันกล้องหลุดมือ 

จมน้ าสูญหายได ้

  2.6 การจัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า หลังจากศึกษาโครงสร้าง และบทรายการแล้วช่างเทคนิค 

จะต้องจัดเตรียมการ ดังนี้ 

   2.6.1 จองหรือเบิกอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้เพิ่มเติม เช่น เลนส์มุมกว้าง กล้องถ่ายภาพมุมสูง 

โดรน หรือกล้องถ่ายภาพวีดิโอขนาดเล็ก แอคชั่นแคม 

   2.6.2 ตรวจเช็ค ทดสอบ และตั้งค่า (Setting) ระบบของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายท า ได้แก่ 

   2.6.2.1 กล้อง  ท าการตั้งค่าความละเอียดของภาพตามที่ผู้ผลิตรายการก าหนด ทดลอง

บันทึก เพ่ือท าการตรวจสอบการท างานของกล้องทั้งภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

   2.6.2.2 ขาต้ังกล้อง  ตรวจสอบการแพน ,ทิลต์ ตัวล็อคต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

   2.6.2.3 สื่อที่ใช้ในการบันทึกรายการ (Memory Card) ควรตรวจเช็คเวลาจากความยาว

ของรายการว่าควรเตรียมสื่อบันทึกรายการมากน้อยเพียงใด ควรมีสื่อที่ใช้ในการบันทึกรายการส ารองเผื่อไป

ด้วย หากเกิดปัญหาในการบันทึก หรืออาจมีส่วนที่ต้องการถ่ายท าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากบทที่เตรียมไว้ก็

สามารถน ามาใช้บันทึกเพ่ิมได้ และควรท าการ Format ล้างข้อมูลให้พร้อมใช้งานก่อนการถ่ายท าทุกครั้ง 

   ข้อควรระวัง ในการ Format Memory Card ต้องท าที่ตัวกล้องที่ใช้งานเท่านั้น เนื่องจาก

โครงสร้างของไฟล์ข้อมูลแต่ละกล้องไม่เหมือนกัน อาจท าให้เกิดปัญหาในระบบบันทึกในการถ่ายท าได้ 

   2.6.2.4 อุปกรณ์แสง ตรวจสอบการท างานของหลอดไฟ ฟิลเตอร์แสงแบบต่างๆ ตามที่

ผู้ผลิตรายการต้องการแสงในแต่ละฉากเป็นอย่างไร ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และสวิตช์เปิดปิดว่าใช้งานได้

ปกติหรือไม ่
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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 ขึ้นอยู่กับจ านวนการใช้

ไมโครโฟนมากน้อยเพียงใด ตรวจสอบถ่านขนาด 2A ส าหรับไมโครโฟนแบบไร้สาย และ(Audio Mixer) ให้

เพียงพอต่อการใช้งานตลอดการถ่ายท า 

   2.6.2.6 แบตเตอรี่  ในที่นี้หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้กับอุปกรณ์ในการถ่ายท าทั้งหมด เช่น 

แบตเตอรี่กล้อง แบตเตอรี่โคมไฟ ซึ่งตัวโคมไฟสามารถใช้ได้ทั้งไฟ AC220v. และไฟจากแบตเตอรี่ DC7.2v. 

แบตเตอรี่จอดูภาพ (monitor) ตรวจสอบกระแสไฟหากแบตเตอรี่ก้อนไหนถูกใช้งานจนกระแสไฟเหลือน้อย

ต้องน าไปประจุไฟโดยการชาร์จไฟไว้ล่วงหน้า 

   2.6.2.7 จอดูภาพ (Monitor) ตรวจสอบการท างานสวิตช์ปิดเปิด ตรวจสอบปุ่มปรับ

สัญญาณภาพต่างๆ สามารถท างานปกติหรือไม่  

   ในกรณีการถ่ายท านอกสถานที่ที่ต้องเดินทางไกล ควรมีอุปกรณ์ส ารอง เช่น การถ่ายท า

รายการต่างจังหวัด และมีรถยนต์ส าหรับขนอุปกรณ์และสัมภาระในการเดินทาง เราสามารถเตรียมเครื่องมือ

และอุปกรณเ์สริมเผื่อไปใช้ได้หลายอย่าง เช่น กล้องตัวที่ 2 ,เครนขนาดเล็ก หรือ Dolly เป็นต้น 

       ส าหรับในการเดินทางไปถ่ายท ารายการโทรทัศน์ในต่างประเทศนั้น ค่อนข้างมีข้อจ ากัดใน

เรื่องของงบประมาณ ความคล่องตัวในการเดินทางและช่วงการถ่ายท า ฉะนั้นอุปกรณ์หลักๆ ที่จ าเป็นต้องมี

ส ารอง ได้แก่ กล้องกับอุปกรณ์เสียงคือ ไมโครโฟน กล้องที่ใช้ในการเดินทางไปถ่ายท าในต่างประเทศควรใช้

เป็นกล้องขนาดเล็ก เช่น กล้อง DSLR ซ่ึงเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง แต่ปัจจุบันถูกพัฒนาจนสามารถถ่ายภาพ วีดิโอ

แบบความคมชัดสูงได้ และนิยมใช้กันทั่วไป สะดวกและมีความคล่องตัวในการถ่ายท า การลงทุนต่ ากว่าการ

จัดซื้อกล้องวีดิโอ 
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ภาพที่ 4-36 ภาพกล้องและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ในต่างประเทศ 

 

       อุปกรณ์เก็บเสียงที่ใช้กับงานถ่ายท ารายการโทรทัศน์ เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญอีกอย่าง

หนึ่งที่ควรมีส ารองในการเดินทางถ่ายท าในต่างประเทศ เพราะจ าเป็นต้องใช้เก็บเสียงสัมภาษณ์ หรือเสียง

สนทนาซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wireless Microphone) หรือ แบบ Shotgun แต่แบบ 

Wireless Microphone จะมีความสะดวกคล่องตัวในการใช้งานและได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนกว่าตัวอย่างเช่น 

รายการ @อาเซียน ซึ่งเป็นรายการสารคดีเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยง การศึกษา ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจของ

อาเซียน จ าเป็นต้องเดินทางถ่ายท าหลายประเทศ การใช้กล้องวีดิโอขนาดใหญ่อาจไม่สะดวกในการเดินทาง

และปฏิบัติงาน และในบางประเทศ ไม่อนุญาตให้ใช้กล้องวีดิโอขนาดใหญ่ในการถ่ายท า แต่กล้องขนาดเล็ก

สามารถถ่ายท าได้ เนื่องจากเป็นลักษณะเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป และสามารถเตรียมกล้องส ารองได้ 2-3 ตัว 

หากกล้องตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง ก็ยังมีกล้องส ารองเพ่ือถ่ายท าต่อได้ การเดินทางไปถ่ายท าในต่างประเทศนั้นใช้

งบประมาณค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการถ่ายท าจึงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้งานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ในการถ่ายท า 

 3. ถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ เป็นการน าแนวคิดจากการวางแผนการผลิตรายการและโครง

ร่างบทโทรทัศน์จากผู้ผลิตรายการมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เมื่อเริ่มต้นการผลิตในการเตรียมงานนั้นทีม

เทคนิค จะด าเนินการถ่ายท าตามตารางการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการจัดเตรียมท าตารางในการท างานในแต่ละ
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วัน จัดเตรียมการล าดับภาพ เพ่ือการถ่ายท า และการส ารวจสถานที่ เมื่อจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมจึงลงมือ

ปฏิบัติงานจริง 

  3.1 การส ารวจสถานที่ถ่ายท ารายการจริง ถึงแม้ในขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูลจะได้มีการส ารวจไป

แล้วแต่เป็นการส ารวจเพ่ือหาข้อมูลเพ่ือมาประกอบในการวางแผนการถ่ายท าตามบทโทรทัศน์ที่ผู้ผลิตเป็น

ผู้เขียนบท แต่เมื่อถ่ายท าจริงช่างเทคนิคต้องส ารวจสถานที่จริง เพ่ือวางแผนเกี่ยวกับมุมกล้อง ขนาดของภาพ 

ดูแสงในการถ่ายท าว่าเพียงพอหรือต้องใช้อุปกรณ์ แสงเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ภาพตามที่ผู้ผลิตต้องการ ที่ส าคัญ คือ 

ภาพที่ถ่ายออกมานั้นต้องมีความสวยงามตามหลักการจัดองค์ประกอบภาพเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจในการ

น าเสนอเรื่องราวผ่านภาพ ในการส ารวจมีสิ่งที่ต้องค านึงถึง ดังนี้ 

  3.1.1 อุปกรณ์ท่ีควรเตรียมไปด้วยในการส ารวจ เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่ง แผนที่ และไฟฉาย เป็นต้น 

  3.1.2 สถานที่ถ่ายท า ช่างเทคนิคต้องส ารวจว่าเป็นสถานที่ภายในหรือภายนอกอาคาร และ

อาคารนั้นมีความกว้าง ยาว ลึก แค่ไหน อย่างไร ประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก เป็นอย่างไร เป็นต้น เพ่ือ

วางแผนและติดตั้งอุปกรณ์ในการถ่ายท า 
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ตัวอย่างโครงร่างบทโทรทัศน์ (วีดิทัศน์) 
เรื่อง Young Smart Farmer ตอนที่ 1  

บันทึกเทปโทรทัศน์ จังหวัดชัยนาท 
 

ล าดับ
ที่ 

เนื้อหา เวลา วิธีการน าเสนอ 

1. ไตเติ้ลรายการ 0.30 Computer Graphic 
2. ความหมายของ Young Smart Farmer 1.00 ผู้ด าเนนิรายการ + Info Graphic 

+ Video Clip 
3. กรณีศึกษา Young Smart Farmer 

ผู้ด าเนนิรายการ สนทนากับวทิยากร โดยลงพืน้ทีจ่ริง 
   จังหวัดชัยนาท เก่ียวกับ 
วิทยากร  1. การด าเนินธุรกิจข้าวออริจิไรซ์ ตั้งแต่ต้นน้ า 
  ถึงปลายน้ า 
  - การเลือกเมล็ดพันธุ์ 
  - การปลูก 
  - การเก็บเก่ียว 
  - การเกษตรแบบผสมผสาน 
  - การขายสินคา้แบบออนไลน์ 
  - ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
  2. การน านวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจข้าวออริจิไรซ์ 
  - การศึกษาวิจัย 
  - การอบรม การปฏิบัติในพืน้ทีจ่ริง 
  - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์ 
  - ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

20.00  

4. สรุป 1.00 ผู้ด าเนนิรายการ + Info Graphic 
5. เครดิตท้าย 0.30 Computer Graphic 

 

ภาพที่ 4-37 ภาพตัวอย่างโครงร่างบท 
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แผนการถ่ายท าบันทึกเทปนอกสถานที่ (ช่างกล้อง) บางส่วน 
 

วันที่ ช่วงเวลา 
การถ่ายท า 

รายละเอียดในการถ่ายท า สถานที่ เรียบร้อย ปัญหา/ 
อุปสรรค ์

1 9.00-11.00 น. 1. สัมภาษณ์วิทยากร จ.ชัยนาท 
   1) การด าเนินธุรกิจข้าวออริจิไรซ์ตั้งแต่ต้นน้ า 
ถึงปลายน้ า 
- การเลือกเมล็ดพันธุ์ 
- การปลูก 
- การเก็บเก่ียว 
   - การเกษตรแบบผสมผสาน 
   - การขายสินคา้แบบออนไลน ์
- ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
2) การน านวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจข้าวออริจิไรซ์ 
- การศึกษาวิจัย 
- การอบรม การปฏิบัติในพืน้ทีจ่ริง 
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์ 
- ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

ลานหนา้บา้น
วิทยากร 

  

 11.00-12.00 น. 2. การเลือกเมล็ดพันธุ ์ ห้องบรรจุ
ผลิตภัณฑ ์

  

 13.00-14.00 น. 3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวออริจิไรซ์ ห้องบรรจุ
ผลิตภัณฑ ์

  

 14.00-15.00 น. 4. วิทยากรนั่งศึกษางานวจิัย คน้หาข้อมูลจาก 
Internet รวบรวมข้อมูล 

-   

 15.00-17.30น. 5. สภาพแวดล้อม แปลงเกษตรผสมผสาน 
   - แปลงข้าว 
   - พืชผักสวนครัว 
6. สภาพแวดล้อมการท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
   - การเลี้ยงเป็ด 

แปลงเกษตร
ผสมผสาน 

 
แปลงเลี้ยงเปด็ 

 ถ่ายท า
เพิ่ม 

(ฝนตก) 

 

ภาพที่ 4-38 ภาพตารางแสดงล าดับการท างาน 
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   3.1.3 เวลาในการถ่ายท า ช่างกล้องต้องรู้ว่าเป็นเวลาใด เช่น เช้า กลางวัน เย็น หรือกลางคืน 
เพ่ือจะได้เตรียมอุปกรณ์แสงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการถ่ายท า 
   3.1.4 แหล่งไฟฟ้า ในที่นั้นมีไฟฟ้าใช้หรือไม่มี เพราะบางทีเราต้องใช้อุปกรณ์ของแสง เพ่ือ
ช่วยในการถ่ายท า ต้องใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือไม่ ใช้ปลั๊กไฟแบบไหน แรงเคลื่อนไฟฟ้ากี่โวลท์ ในละแวกนั้น
มีเสาส่งสัญญาณวิทยุ คลื่นเรดาร์ คลื่นแม่เหล็ก รบกวนหรือไม่ เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอาจ
รบกวนสัญญาณภาพและเสียงในการถ่ายท าได้ 
   3.1.5 ทิศทางกล้อง หลังจากส ารวจดูสถานที่ ดูทิศทางของแสงแล้ว ช่างเทคนิคจะก าหนด
ทิศทางของกล้องได้ว่าจะวางกล้องจุดไหนบ้าง เพ่ือให้ได้ภาพตามที่ต้องการ จะใช้อุปกรณ์กล้องอ่ืนๆ ได้หรือไม่ 
เช่น ขาตั้งกล้อง หรือเครน หากต้องวางกล้องในที่สูงจะมีอุปกรณ์ติดตั้งที่ปลอดภัยหรือไม่ 
   3.1.6 เสียง ช่างเทคนิคต้องฟังเสียงต่างๆ ในบริเวณที่จะถ่ายท าโดยเฉพาะเสียงรบกวน เช่น 
เสียงเครื่องปรับอากาศ เสียงรถ หรือเสียงลม หากเป็นเสียงเครื่องปรับอากาศ กับเสียงรถ สามารถหาแนว
ทางแก้ไขได้โดย การปรับลดความแรงของพัดลมลง หรือปิดเวลาถ่ายท า ส่วนเสียงรถถ้าเป็นภายในอาคาร ควร
ปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือลดเสียงรบกวน หากเป็นภายนอกอาคารควรย้ายสถานที่ให้ห่างจากบริเวณนั้น หาก
เลี่ยงไม่ได้จ าเป็นต้องใช้สถานที่นั้นในการถ่ายท า ควรใช้ไมโครโฟนแบบรับเสียงแบบทิศทางเดียว และติดใน
ต าแหน่งใกล้กับปากผู้แสดงมากท่ีสุด ในกรณีเป็นเสียงรบกวนจากเสียงลม วิธีแก้ไขจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันลม
ส าหรับไมโครโฟน ซึ่งมีอยู่ 2 แบบที่นิยมใช้กันคือ แบบฟองน้ า และแบบเส้นขนท าจากใยสังเคราะห์ ที่เรียกว่า 
แบบขนแมว มีให้เลือกใช้งานได้หลายขนาดตามรูปแบบของไมโครโฟน 
   - อุปกรณ์กันลมแบบฟองน้ า สามารถใช้กับสภาพลมที่ไม่แรงนัก และต้องไม่อยู่ในต าแหน่ง
ทิศทางทวนกระแสลม 
   - อุปกรณ์กันลมแบบขนแมว เส้นขนที่มีความยาวและอ่อนนุ่มจะช่วยดูดซับแรงลมได้เป็น
อย่างดี แม้อยู่ในทิศทางทวนกระแสลม หากพบปัญหาเสียงรบกวนดังเกินไป และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
เสียงจากการก่อสร้าง เสียงเครื่องจักร ช่างเทคนิคควรให้ค าแนะน า เพ่ือให้ผู้ผลิตรายการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายท า
ใหม ่
   3.1.7 สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ นอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายท าโดยตรงแล้ว สิ่ง
สนับสนุนอื่นๆ ก็มีความจ าเป็น เช่น ที่จอดรถของกองถ่าย อาหาร ที่พัก เส้นทาง การเดินทาง เป็นต้น 
   นอกจากนี้ ขณะมาส ารวจควรถ่ายภาพนิ่งสถานที่นั้น สิ่งของ หรือบุคคลนั้นๆ ไว้ด้วย เพราะ
นอกจากช่วยความจ าเราด้วยแล้ว ยังช่วยในเรื่องของแสง เรื่องของฉาก หรืองานกราฟิกที่จะตามมาโดยเฉพาะ
ฉากละครนอกสถานที่ และที่ส าคัญก็คือ ผู้ร่วมส ารวจจะเป็นช่างเทคนิค หรือช่างกล้อง ควรร่วมปรึกษาหารือ
กันในความเป็นไปได้เพ่ือเตรียมการถ่ายท าได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด 
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  3.2 เทคนิคการถ่ายท ารายการนอกสถานที่  รายการโทรทัศน์เป็นการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวสู่
ผู้ชมด้วยภาพและเสียง การถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่เป็นการท างานที่ลงทุนมาก ในเรื่องของเวลา 
และงบประมาณ ดังนั้น เมื่อลงมือท าจึงต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี เพ่ือให้ได้ภาพที่สวยงาม น่าสนใจ และที่
ส าคัญภาพนั้นต้องเล่าเรื่องได้ ดังนั้นในการถ่ายท าภาพทุกช็อตต้องถ่ายอย่างประณีต โดยถือว่าทุกช็อตมี
ความส าคัญเท่ากันหมด เพราะเมื่อถ่ายท าทุกช็อตอย่างประณีตแล้ว เมื่อน าภาพเหล่านั้นมาตัดต่อ และน า
ออกอากาศ รายการโทรทัศน์นั้นจะมีคุณค่า มีสาระ มีความน่าสนใจ น่าติดตามชม (พิไลพรรณ ปุกหุต 2530) 
  จากประสบการณ์การถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ ผู้เขียนได้น าเทคนิคมาประยุกต์ใช้ใน
การถ่ายท ารายการ ซึ่ง มีเทคนิค 9 ภาพ 1 แสง และ 1 เสียง ที่ควรค านึง ดังนี้               
 เทคนิค 9 ภาพ 1 แสง และ 1 เสียงมีดังนี ้
   3.2.1 ภาพบอกสถานที่ และบรรยากาศทั่วไป เป็นภาพที่ใช้แสดงถึงสถานที่ที่เราไปถ่ายท า 
เพ่ือให้ผู้ชมรู้ว่าเหตุการณ์ กิจกรรม หรือบุคคลนั้นๆ อยู่ในสถานที่ใด ทุกครั้งที่ถ่ายท าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด 
หรืออาคารใดๆ ก็ตาม เราควรบันทึกภาพที่เป็นมุมมองทั่วๆ ไปจากภายนอก 2-3 ช็อต เพ่ือสื่อให้คนดูรู้ว่า
อาคารนั้นตั้งอยู่บริเวณใด มองจากภายนอกแล้วเป็นอย่างไร ถึงแม้ไม่มีก าหนดอยู่ในบทแต่ช่างกล้องควรถ่ายไว้
จะมีประโยชน์ในเวลาตัดต่อทั้งสิ้น ในการท าล าดับการถ่ายท าควรใส่รายการนี้ลงไปด้วย เพ่ือเป็นการแนะน า
สถานที่ที่เราจะไปสัมภาษณ์ นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ควรถ่ายเผื่อมา เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพตึก
อาคารบ้านเรือน ภาพเด็กก าลังเล่น ภาพวิถีชีวิตของชาวบ้าน หรือภาพผู้คนก าลังขับขี่ยานพาหนะ หรือคน
ก าลังเดิน ภาพประเภทนี้สามารถใช้ในกรณีที่มีการบรรยายถึงสิ่งที่อยากจะแสดงให้เห็นเป็นภาพโดยตรงได้
อย่างชัดเจน เราจะใช้ช็อตประเภทนี้มากน้อยแค่ไหน ก็ดูได้จากบท ควรเตรียมเผื่อไว้ให้พอ แต่ระวังอย่าใช้มาก
เกินไป ถ้าใช้ได้อย่างสัมพันธ์กับค าพูด หรือบทบรรยายมากเท่าไหร่ ช็อตนั้นก็จะมีคุณค่ามากข้ึนเท่านั้น 
   3.2.2 ถ่ายภาพครั้งเดียวเก็บเกี่ยวมุมกล้อง หมายถึง การถ่ายภาพช็อตเดียว แต่สามารถ
น ามาใช้ตัดต่อภาพได้ถึง 3 ช็อต การที่จะได้ภาพทั้ง 3 ช็อต ในการถ่ายท าจะใช้การถ่ายท าแบบซูม (Zoom) 
แพน (Pan) หรือ ทิลต์(Tilt) เช่น การถ่ายภาพนิ่งอยู่ก่อนประมาณ 10 วินาที จากนั้นจึงท าการซูม แพน 
หรือทิลต์ จนสิ้นสุดในจุดที่เราต้องการถ่ายแล้วหยุดนิ่งประมาณ 10 วินาที เราจะสามารถน าภาพมาใช้ตัดต่อได้
เป็นอย่างดี โดยภาพจะถูกแบ่งเป็น 3 ช็อต คือ ช็อตแรก เป็นภาพนิ่งก่อนซูม แพน หรือทิลต์ 1 ช็อต ส่วนช็อต
ที่ 2 เป็นภาพที่ก าลังซูม แพน หรือทิลต์ ช็อตที่ 3 เป็นช็อตสิ้นสุด ตอนหยุดนิ่ง ส่วนการน าภาพไปใช้ในการตัด
ต่อก็สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม หรือเก็บไว้ใช้ในล าดับอ่ืนๆ ได้อีก 
   3.2.3 ภาพเก่าเล่าเรื่อง เป็นการถ่ายท าแบบแสดงซ้ า หรือทวนแอคชั่นเดิม ตัวอย่างเช่น การ
ถ่ายท าในร้านอาหารมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านอาหารแล้วมานั่ งลงที่โต๊ะอาหาร การบันทึกภาพเราจะ
ถ่ายภาพเป็นมุมกว้าง ขนาด LS ก่อน เห็นภาพผู้หญิงเดินเข้ามาในร้านและนั่งลงบนโต๊ะอาหารจึงหยุดบันทึก 
จากนั้นเราจะเปลี่ยนมุมกล้องและขนาดภาพเพ่ือให้ภาพดูเหมือนมีหลายกล้อง โดยจับภาพขนาด MLS บริเวณ
โต๊ะอาหาร และให้ผู้แสดง แสดงซ้ าเหมือนเดิม การถ่ายท าแบบทวนแอคชั่นเดิมอาจถ่ายท าอย่างน้อย 2-3 ครั้ง
ต่อ 1 ฉาก 



82 
 

 

   การถ่ายท าแบบการทวนแอคชั่นเดิมทั้งภาพและเสียง สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบ
ละคร การสาธิตต่างๆ หรือแม้กระทั่งการทวนค าถามในรูปแบบการสนทนา หรือการสัมภาษณ์วิทยากรแบบ
กล้องเดียว แต่ต้องการความหลากหลายของขนาดภาพและมุมกล้อง 
   3.2.4 ภาพกระโดด (Jump cut) โปรดระวังในการเชื่อมต่อภาพหากช่างภาพไม่ได้ค านึงถึง
ในช่วงการถ่ายท า หรือผู้ถ่ายท าขาดการสังเกต ความรอบคอบ และประสบการณ์ เมื่อน าภาพมาตัดต่ออาจท า
ให้คนดูเกิดความรู้สึกสะดุดได้ 
   ภาพกระโดดอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุผลหลายอย่าง เช่น ภาพกระโดดด้วยขนาด สถานที่ เวลา 
ฉาก ผู้แสดง หรือสีของกล้องเป็นต้นสาเหตุที่อาจท าให้เกิดภาพกระโดดมีดังนี้ 
   - ภาพกระโดดที่เกิดจากขนาด เช่นภาพขนาดELS เป็น CUซึ่งมีความแตกต่างของขนาดภาพ 
ในการถ่ายท าควรถ่ายภาพแบบไล่ขนาด เช่นขนาดLS, MS และ CU 
   - สถานที่ ควรถ่ายท าในขั้นตอนต่างๆ ของฉากนั้นๆ ให้เสร็จในที่เดียวกัน แล้วจึงเปลี่ยน
สถานที่ เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายสิ่งของในฉากนั้น 
   - เวลา ในการถ่ายท าควรก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับบท เช่น เช้า กลางวัน หรือเย็น ในช่วง
เช้ากับเย็นจะต้องมีการวางแผนในการถ่ายท าอย่างดี เนื่องจากแสงในตอนเช้ากับตอนเย็นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 
อาจท าให้คนดูรู้สึกว่าไม่สมจริง 
   - ฉาก การถ่ายท าแต่ละครั้งอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ จะต้องมีอยู่ในฉากตั้งแต่ต้นจนจบ 
เช่น การถ่ายท าในฉากเดียวกัน ซึ่งมีแจกันดอกไม้หรือสิ่งของวางอยู่ แต่เมื่อเปลี่ยนมุมกล้องแล้วมีการน าแจกัน
ดอกไม้หรือสิ่งของนั้นออกไป เนื่องจากเกะกะอันนี้ถือว่าภาพกระโดด แต่ถ้าต้องการเอาออกจากฉากจริงๆ ก็
สามารถท าได้โดยเพิ่มหรือปรับบทให้ผู้แสดงน าออกไป เพ่ือให้ผู้ชมรู้ถึงที่มาที่ไป 
   - ผู้แสดง การถ่ายท าข้ามวันหรือถ่ายซ่อมของเดิม ตัวผู้แสดงจะต้องแต่งตัว เสื้อผ้า หน้าผมให้
เหมือนเดิม 
   - สีของกล้อง การถ่ายท าในแต่ละฉากจะต้องท าการ White Balance ให้ถูกต้องทุกครั้งที่
เปลี่ยนสถานที่ เพ่ือให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติเหมือนจริง หากลืม White Balance อาจท าให้สีของกล้องผิดเพ้ียน 
เวลาน าภาพมาตัดต่ออาจพบปัญหาโทนสีของภาพต่างกัน เรียกว่า ภาพกระโดดด้วยโทนสี ซึ่งอาจจะต้อง
เสียเวลาในการปรับแก้สีในช่วงการตัดต่อภาพ 
   3.2.5 ถ่ายภาพคั่นเพื่อย่นระยะเวลา (Cutaway) การใช้ภาพเพ่ือคั่นกลางในการถ่ายท า
รายการเพ่ือการสาธิต ใช้เพ่ือย่นระยะเวลาในการถ่ายท าที่ต้องใช้เวลานาน ตัวอย่างเช่น การถ่ายท าการ
ท าอาหาร การรอจนกว่าอาหารจะสุกอาจต้องใช้เวลา 15 -20 นาที ขั้นตอนในการถ่ายท าเมื่อถ่ายภาพการ
ท าอาหารใส่วัตถุดิบ และเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว ช่วงระหว่างรอจนสุกควรถ่ายภาพคั่นเวลา เช่น เปลวไฟที่
ก าลังถูกเร่งให้ร้อนแรงขึ้น ภาพอาหารเดือด ภาพการใช้อุปกรณ์คนอาหารที่ก าลังเดือด ภาพสีหน้าคน
ท าอาหาร หรือภาพการชิมอาหาร การตักใส่จาน ภาพเหล่านี้สามารถใช้เป็นภาพย่นระยะเวลาในการตัดต่อ
ภาพได้ทั้งสิ้น 
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   3.2.6 ถ่ายภาพ Insertเผื่อไว้ ช่างกล้องควรอ่านบทและท าความเข้าใจบทและเนื้อหา 
ตลอดจนเวลาที่ใช้ในแต่ละช่วงเพ่ือท าการประเมินว่าต้องใช้ภาพ Insert มากน้อยเพียงใด จะท าให้ช่างกล้อง
ถ่ายท าภาพ Insert ได้ง่าย และตรงกับเนื้อหาของรายการ ตัวอย่างเช่น เราต้องการท าสารคดี เรื่อง “การ
ป้องกันไฟป่า” จ าเป็นต้องเดินทางไปถ่ายท ารายการในต่างจังหวัด ซึ่งในขณะเดินทางอาจพบเห็นไฟป่าที่ก าลัง
เกิดขึ้นจริง ช่างกล้องซึ่งได้อ่านและท าความเข้าใจกับบทรายการมาแล้ว สามารถถ่ายท าภาพเหตุการณ์ที่เห็น
ได้ทันที เนื่องจากเป็นภาพที่น ามาใช้ Insert กับเนื้อหาของรายการได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
โดยธรรมชาติ และหาถ่ายได้ยาก ขนาดภาพที่น ามาใช้ตัดต่อภาพ ควรเป็นขนาดภาพที่ต่างระดับกัน เช่น  
LS ,MS ,CU ,ECU เป็นต้น 
   3.2.7 เทคนิคการถ่ายท าภาพหรือวัตถุที่อยู่นิ่งให้ดูน่าสนใจ ภาพนิ่ง คือ ภาพที่มาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากรูปภาพ จากหนังสือ หรือภาพวาดตามสถานที่ต่างๆ ถ้าเราถ่ายภาพนิ่งอยู่กับที่บาง
ภาพอาจจะเก่าและมองไม่ชัดเจน ก็อาจท าให้ไม่น่าดู แต่หากเราท าให้ภาพนั้นมีการเคลื่อนไหวบ้าง รายการนั้น
จะดูน่าสนใจยิ่งขึ้น เราจะใช้เทคนิคในการแพน การซูม การทิลต์ ช่วยให้ภาพมีการเคลื่อนไหว ในกรณีที่ภาพ
นั้นมีพ้ืนที่ภาพน้อยช่างกล้องสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ภาพเพ่ือให้สามารถแพน หรือทิลต์ได้ โดยสังเกตองค์ประกอบ
รอบๆ ภาพ หากมีพ้ืนที่ที่เป็นสีพ้ืนก็สามารถจับภาพบริเวณสีพ้ืนที่ไม่มีภาพ จากนั้นจะแพน ซูม หรือทิลต์ 
มาหาภาพหรือกลับกันจากภาพไปหาสีพ้ืน ก็จะท าให้ภาพนิ่งมีการเคลื่อนไหว และดูน่าสนใจได ้
   ข้อควรระวังในการถ่ายภาพ หรือวัตถุที่อยู่นิ่ง บางครั้งภาพที่ถ่ายอาจมีการสะท้อนแสง เช่น 
กรอบกระจก กระดาษ หรือวัสดุที่มีความมันวาว หรือไฟ Tally จากบริเวณหน้ากล้องสีแดง หรือแม้กระทั่งตัว
ผู้ถ่ายหรือทีมงานจะมีเงาสะท้อนเข้าไปในภาพ 
   วิธีการแก้ไข การใช้ผ้าพ้ืนสีด า ซึ่งช่างกล้องควรมีติดไว้เพ่ือน ามาขึงด้านหลังกล้องจะช่วยแก้
เงาได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่ไม่มีผ้าด า การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือให้หามุมตั้งกล้องใหม่ ซึ่งอาจจะต้องเป็น
มุมเฉียงส่วนสัญญาณไฟ Tally สามารถปิดสวิทต์ Tally ที่บริเวณหน้ากล้องได้ 
   3.2.8 ถ่ายกล้องเดียวแต่เหมือนมีหลายกล้อง ในการถ่ายท าด้วยกล้องตัวเดียว อาจท าได้
หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การถ่ายท าการสัมภาษณ์ อาจเปิดภาพด้วยภาพขนาด MS ผู้ด าเนินรายการเมื่อแนะน าผู้
ถูกสัมภาษณ์ก็จะใช้การซูมเอาท์ (Zoom out) เป็นภาพ 2 shot รอจนผู้ด าเนินรายการโยนค าถามให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ตอบ จึงใช้การซูมอิน (Zoom in) เป็นภาพขนาด MS ผู้ให้สัมภาษณ์คนเดียว ระหว่างการสนทนา
อาจใช้การซูมเอาท์ เป็น 2 shot สลับกับการซูมอิน หรืออาจใช้เป็นการแพนระหว่างคน 2 คน จนใกล้จบการ
สัมภาษณ์ช่างกล้องอาจใช้ประสบการณ์ หรืออาจซักซ้อมค าถามก่อนจบรายการไว้ก่อน เพ่ือจะได้ซูมเอาท์ 
ออกมาเป็น 2 shot เพ่ือปิดรายการ การถ่ายท ารูปแบบนี้เป็นการถ่ายท าแบบต่อเนื่องยาวจนจบรายการ หาก
ควบคุมเวลาได้ตามก าหนดก็จะไม่มีการตัดต่อช่วงการสัมภาษณ์ แต่หากต้องการตัดต่อบางค าถามออกไป ช่าง
กล้องจะต้องถ่ายภาพขนาด MS หรือ MCU ของทั้ง 2 คนไว้ในลักษณะเหมือนกับเป็นผู้ฟัง หรือการพยักหน้า
ตอบรับเก็บไว้ด้วย เพ่ือใช้คั่นในการตัดต่อภาพ 
   ตัวอย่างการถ่ายท าการสัมภาษณ์เพ่ือเปลี่ยนมุมกล้องแบบช็อต(Shot)ต่อช็อตระหว่างคู่
สนทนาทั้ง 2 คน โดยเริ่มถ่ายช็อตแรกด้วยภาพขนาด MS ผู้ด าเนินรายการพูดเปิดรายการและแนะน าผู้ให้
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สัมภาษณ์ ช็อตที่ 2 เปลี่ยนขนาดภาพเป็น 2 Shot ให้ผู้ด าเนินรายการทวนค าพูดเดิมตอนแนะน าผู้ให้
สัมภาษณ์อีกครั้ง ช็อตที่ 3 จะเป็นภาพขนาด MS ผู้ให้สัมภาษณ์ยาวจนจบรายการ หลักจากนั้นจึงถ่ายภาพ
ขนาด MS ผู้ด าเนินรายการแต่ละค าถามอีกครั้ง เมื่อครบทุกค าถามแล้วอาจเพ่ิมเติมด้วยมุมภาพ แบบภาพข้าม
ไหล่ (OVS) ของคู่สนทนาในลักษณะผู้ฟัง การพยักหน้ารับฟังและปิดรายการด้วยภาพ 2 Shot จะท าให้ผู้ชมได้
ความรู้สึกในการสนทนาในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น 
   3.2.9 ถ่ายภาพไม่ข้ามเส้น 180 องศา ในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ทั้งในสตูดิโอ และนอก
สถานที่ กฎ 180 องศา ส าคัญเสมอ ช่างกล้องต้องให้ความส าคัญและเข้าใจเส้น 180 องศา ในการวางมุมกล้อง 
หากช่างกล้องไม่มีความเข้าใจ และวางต าแหน่งมุมกล้องผิดจะสร้างความสับสนให้กับผู้ชมอย่างมาก เส้น 180 
องศา คือเส้นที่ก าหนดทิศทางของภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพ เมื่อถ่ายท าเสร็จและน าภาพมาตัดต่อภาพที่
ได้จะไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 
 

 
ภาพที่ 4-39 ภาพการวางมุมกล้องในมุมต่างๆตามกฏ 180 องศา 

  จากการวางต าแหน่งมุมกล้องข้ามเส้น 180 องศา ภาพที่ถ่ายท าจะอยู่ตรงข้ามกันโดยเด็กผู้หญิงจะ
อยู่ด้านขวามือ และเด็กผู้ชายจะอยู่ด้านซ้ายมือของจอภาพแทน ตามภาพ 4-41 
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ภาพที่ 4-40 ภาพจากการวางมุมกล้องข้ามเส้น 180 องศา 

 
 ในการถ่ายท าควรวางมุมกล้องถ่ายท าอยู่ฝั่งเดียวเท่านั้น ห้ามวางมุมกล้องถ่ายท าในต าแหน่งตรงข้าม
กัน และน าภาพขนาด Medium Shot (MS) ของเด็ก 2 คนมาตัดต่อร่วมกัน เพราะจะท าให้เราเห็นภาพหน้า
เด็กหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผิดหลักการของแกนสนทนาตามภาพ 4-41 
 

 
ภาพที่ 4-41 ภาพเปรียบเทียบจากการวางมุมกล้องในต าแหน่งต่างๆ 

 
ในกรณีถ่ายท าภาพขนาด 2 shot ภาพการสนทนาของเด็ก 2 คน จะสลับด้านตรงข้ามกัน กับภาพท่ีได้จากการ
วางมุมกล้องในแนวเส้น 180 องศา ตามภาพ 4-42 ซึ่งอาจท าให้ผู้ชมเกิดความสับสนได้ 
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ภาพที่ 4-42 ภาพขนาด 2 Shot จากการวางมุมกล้องข้ามเส้น 180 องศา 

 
   เทคนิคการถ่ายท าในการวางมุมกล้องเพื่อข้ามเส้น 180 องศา สามารถท าได้ดังนี้ 
         3.2.9.1 ป้องกันการกระโดดของภาพ (Jump Cut) โดยการวางมุมกล้องให้ตรงกับตัว
เด็กเพ่ือที่จะถ่ายภาพด้านหน้าตรงของเด็ก โดยที่ภาพนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงทิศทางว่าเด็กหันหน้าไปทางใด 
จากนั้นจึงสามารถข้ามเส้น 180 องศา เพื่อวางมุมกล้องถ่ายท า แต่ไม่ควรวางมุมกล้องข้ามกลับไปกลับมาบ่อย 
เพราะจะท าให้ผู้ชมสับสน 
         3.2.9.2 การวางมุมกล้องข้ามเส้น 180 องศา เพ่ือความต่อเนื่องของภาพ สามารถท าได้
โดยการเคลื่อนที่ของกล้องด้วยการ Dolly ซึ่งภาพที่ได้จากการเคลื่อนที่ของกล้องข้ามเส้น 180 องศา จะเป็น
การข้ามเส้นที่ท าให้ภาพที่ปรากฏไม่กระโดด (Jump Cut) ผู้ชมก็จะรู้สึกคล้อยตามไม่เกิดความสับสนเรื่อง
ทิศทาง 
   3.2.10 แสงช่วยสร้างภาพให้ดูดี แสงเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ทั้งใน
และนอกสถานที่ การจัดแสงสามารถช่วยสร้างบรรยากาศ ช่วยให้ภาพดูมีมิติ มีความคมชัดขึ้น ในการถ่ายท าจึง
จ าเป็นต้องมีการจัดแสงช่วยตามความเหมาะสมกับสถานที่ รูปแบบรายการ หรือตามบทรายการ การจัดแสงไม่
จ าเป็นต้องสว่างเท่ากันหมด 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  วางอยู่ในต าแหน่งด้านหน้า ซ้ายหรือขวา และท ามุมประมาณ 45 องศา 
กับตัวบุคคลที่จะถ่ายท าเป็นไฟหลักท่ีให้แสงสว่างกับตัวแบบช่วยให้ภาพมีมิติ 
   2) ไฟ Fill Light วางอยู่ในต าแหน่งคนละด้านกับไฟหลัก (Key Light) โดยแสงสว่างควรน้อย
กว่าไฟหลัก เพ่ือช่วยในการลดแสงเงาของตัวแบบ การลดแสงสว่างสามารถท าได้โดยการปรับลดความสว่าง
ด้วยชุดอุปกรณ์หรี่ไฟ (Dimmer) หรือหากไม่มีชุดอุปกรณ์หรี่ไฟ หากบริเวณสถานที่ถ่ายท ามีพ้ืนที่กว้างสามารถ
ลดแสงสว่างของโคมไฟโดยการวางโคมไฟให้ห่างจากตัวแบบ ก็จะท าให้แสงสว่างที่ส่องไปยังตัวแบบลดลงได้ 
   3) ไฟ Back Light หรืออาจเรียกว่า Hair Light เป็นไฟที่วางอยู่ในต าแหน่งตรงข้ามกับไฟ
หลักใช้เพ่ือส่องจากด้านหลังตัวแบบ เพื่อให้ตัวแบบลอยออกมาจากฉากหรือส่องให้เกิดแสงเงาบริเวณเส้นผม 
จะท าให้ภาพมีความสวยงามและดูมีมิติมากขึ้น 
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   เทคนิคการจัดแสงระหว่างกลางวันและกลางคืน 
   การจัดแสงในเวลากลางวันและกลางคืน มีหลักการจัดแสงคล้ายกัน แต่จะมีความแตกต่างกัน
ในเรื่องของอุณหภูมิแสง ซึ่งในช่วงเวลากลางวันการจัดแสงต้องการใช้อุณหภูมิแสงประมาณ 5600K (Kelvin) 
เป็นแสงในช่วงของแสง Cool White ขึ้นไปจนถึง Day Light ซึ่งมีโทนแสงสีเหลืองอ่อนผสมสีขาว ส่วน Day 
Light จะให้โทนแสงสีขาวผสมสีฟ้า 
   การจดัแสงในเวลากลางคืน ต้องการใช้อุณหภูมิแสงประมาณ 3200K (Kelvin) เป็นแสง
ในช่วงของ Warm White โทนสีเหลืองเข้ม เป็นโทนสีที่ดูอบอุ่น เพราะฉะนั้นในการจัดแสง ช่างเทคนิคต้องรู้ว่า
ในแต่ละฉากควรใช้อุณหภูมิแสงแบบไหน เพ่ือท าให้กล้องถ่ายท าออกมาแล้วได้โทนสีที่มีความสมจริงใกล้เคียง
แสงธรรมชาติ และสื่อถึงอารมณ์ของภาพได้ 
 
   3.2.11 เสียงบอกอารมณ์ และความรู้สึก เสียงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการถ่ายท ารายการ
โทรทัศน์ ในการถ่ายท าทุกครั้งควรบันทึกเสียงบรรยากาศ (Background) ในบริเวณนั้นมาด้วย หากไม่ใช้
สามารถปิดเสียงได้ในช่วงการตัดต่อภาพ แต่หากต้องการใช้และไม่ได้บันทึกมาตอนถ่ายท า อาจท าให้รายการ
ขาดความสมบูรณ์ได้ เสียงบรรยากาศ (Background) ที่บันทึกมีความยาวต่อเนื่อง สามารถน าเสียงมาใช้เพ่ือ 
Insert ภาพให้เข้ากับบรรยากาศได้ 
   ในการถ่ายท าในแต่ละฉาก เมื่อถ่ายท าฉากนั้นเสร็จแล้ว และต้องการใช้ภาพในฉากนี้
ประมาณ 1 นาที ควรบันทึกเสียงบรรยากาศ (Background) ในฉากนั้นมากกว่าความยาวของภาพเล็กน้อย 
ประมาณ 1.30 นาที เช่น เสียงบรรยากาศทุ่งนายามเย็น เราจะได้ยินเสียงนก กบเขียดเสียงแมลงต่างๆ หรือ
เสียงลมพัดผ่านต้นข้าว เมื่อน าไปใช้ตัดต่อภาพ เราจะใช้เสียงวางยาว 1 นาที จากนั้นจึง Insert ภาพทุ่งนา  
ต้นข้าว นกบินกลับรัง หรือพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน จะท าให้ภาพและเสียงบอกเล่าเรื่องราวบรรยากาศและ
ความรู้สึกได้เป็นอย่างด ี
  4. ตรวจสอบคุณภาพหลังการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่  หลังจากการถ่ายท าเสร็จสิ้น  
ช่างเทคนิคกับผู้ผลิตรายการต้องร่วมกันตรวจสอบดูว่าได้ภาพ ตรงตามบทเนื้อหาหรือไม่ คุณภาพของภาพ 
และเสียง ทางด้านเทคนิคมีความชัดเจนหรือไม่ หากพบปัญหาควรหาแนวทางแก้ไขทันทีที่พบภาพและเสียงที่
ไม่มีคุณภาพ เพ่ือท าการวางแผนในการถ่ายท าซ่อมใหม่ เพ่ือให้ได้ภาพครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทเนื้อหาของ
รายการ ดังนั้น ช่างกล้องจึงต้องท าการตรวจสอบคุณภาพหลังจากถ่ายท ารายการในแต่ละวันของการท างาน
ทุกครั้ง 
  5. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ   การประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการใช้แบบ
ประเมินของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ท างานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีแบบฟอร์ม ดังนี้ 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

 

ค าชี้แจง ขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

 โดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริง 

ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 

   ผู้รับบริการภายในส านักฯ   บุคลากรสายวิชาการ 

       บุคลากรสายสนับสนุน 

   ผู้รับบริการภายนอกส านักฯ  ส านัก ....................................................................................  

       สาขาวิชา ...............................................................................  

       นักศึกษาสาขาวิชา ................................................................. 

ส่วนที่ 2 การประเมินการให้บริการ 

 ห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ...........  ทีมบันทึกเทปนอกสถานที่ / webcasting …………. 

 ห้องตัดต่อแบบ non-linear…………… ห้องวิทยุกระจายเสียง ............................................ 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช้ 
2 

ปรับปรุง 
1 

1. การตรงต่อเวลาของผู้ให้บริการ      
2. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ      
3. ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ      
4. ประสิทธิภาพการท างานของผู้ให้บริการ      
5. คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์      
6. ความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริการ      
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

................................................................................................................................................................. ............ 
หมายเหต ุ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 

 

แบบประเมินที่น ามาใช้ประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน คือ ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในส านักฯ ซึ่งเป็นภาระงานหลัก และ

  หน่วยงานภายนอกส านักฯ รวมถึงงานรับจ้างผลิตรายการของส านักฯ 

ส่วนที่ 2  เป็นการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ทั้งด้านการให้บริการ และทางด้านคุณภาพทางเทคนิค 

 

 

การวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ 

 สูตรในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation – S.D.) (Lefferty 

,Petter and Rowe ,Julain ,1995 : 561-562)  

 

  6.ประชุมสรุปงานเพื่อพัฒนางาน  เมื่อกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่เสร็จสิ้น เพ่ือ

ออกอากาศ ทีมงานทั้งฝ่ายผู้ผลิตรายการและฝ่ายเทคนิค จะประชุมสรุปงานร่วมกันถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบ ใน

ขัน้ตอนการท างานและหาแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 



 

 

บทที่ 5 

การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

 การถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ เป็นการท างานที่ต้องอาศัยความรู้ เทคนิค และประสบการณ์

ในการท างาน ซึ่งผู้เขียนในฐานะผู้ปฏิบัติงานพบปัญหา และอุปสรรค และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 

 1. ด้านบุคลากร  

 2. ด้านสถานที่ถ่ายท ารายการ 

 3. ด้านอุปกรณ์ในการถ่ายท ารายการ 
 

1. ด้านบุคลากร 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.1 ฝ่ายเทคนิคไม่มีเวลาในการศึกษา และท าความ
เข้าใจกับรายการ หรือรายละเอียดของงาน เนื่องจาก
มีภาระงานต่อเนื่อง ท าให้การถ่ายท ารายการเกิด
ความล่าช้า หรือสื่อความหมายไม่ตรงกัน 

1.1 ควรก าหนดวันให้มีการประชุมทีมถ่ายท าทั้งหมด
ร่วมกัน ทั้งบุคลากรด้านเทคนิค ช่างกล้อง ช่างแสง 
ช่างเสียง และบุคลากรฝ่ายผลิตรายการ เพื่อร่วม
หารือแนวทางการถ่ายท ารายการร่วมกัน หรือส่งบท
รายการที่มีรายละเอียดของการถ่ายท าให้ทีมเทคนิค
ล่วงหน้า เพ่ือจะได้มีมีเวลาศึกษารายละเอียดก่อนการ
ถ่ายท า 

1.2 บุคลากรป่วย หรือลาหยุด ท าให้ขาดบุคลากรใน
การท างานด้านแสง หรือเสียง ส่งผลกระทบต่อการ
ท างาน 

1.2 บุคลากรฝ่ายเทคนิคควรท างานได้หลายหน้าที่ 
เพ่ือให้ท างานทดแทนกันได้ในกรณีมีการลาป่วย หรือ
ลาหยุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการถ่ายท ารายการ 

1.3 บุคลากรฝ่ายเทคนิค ขาดทักษะ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามา
พัฒนางาน เนื่องจากบางครั้งเวลาในการถ่ายท า
รายการตรงกับช่วงเวลาในการฝึกอบรม ท าให้ไม่
สามารถเข้าอบรมได้ 

1.3 จัดเวลาในการฝึกอบรมให้เหมาะสม และไม่ให้
ตรงกับการถ่ายท ารายการ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ช่างเทคนิคจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการฝึกอบรมให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
และเพ่ือน าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2. ด้านสถานที่ถ่ายท ารายการ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา 
2.1 สถานที่ถ่ายท าคับแคบ ท าให้ไม่สะดวกในการ
ท างาน เช่น การตั้งกล้องเพ่ือถ่ายท าการจัดวาง
อุปกรณ์ประกอบฉาก และการจัดแสง 

2.1 ในกรณสีถานที่คับแคบ ท าให้ไม่สะดวกในการ
วางขาตั้งกล้อง ช่างกล้องถ่ายท าอาจจ าเป็นต้องใช้
วิธีการแบกกล้องไว้บนบ่า เพ่ือถ่ายท าแทน และใช้
การ Zoom Out ให้กว้างที่สุด เพื่อช่วยลดการสั่น
ไหวของภาพ ส าหรับการวางต าแหน่งของแสง อาจใช้
วิธีการสะท้อนแสงจากผนังห้อง หรือเพดานแทน 
เนื่องจากการใช้แสงส่องโดยตรงในสถานที่แคบ อาจ
ท าให้เกิดแสงเงาได้ง่าย ท าให้ภาพที่ถ่ายท าดูไม่
สมจริง หรือในบริเวณใกล้เคียงมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมกว่า 
อาจใช้วิธีการย้ายอุปกรณ์ประกอบฉากออกมา จัด
ฉากใหม่ เพ่ือให้มีพ้ืนที่ในการตั้งขาตั้งกล้อง จัดแสง 
และสะดวกในการท างานมากขึ้น 

2.2 สถานที่ถ่ายท านอกสถานที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
งาน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ และการ
จัดแสง 

2.2 ในการถ่ายท านอกสถานที่ จ าเป็นต้องเตรียม
แบตเตอรี่ส ารองให้เพียงพอ หรือจัดเตรียมเครื่องปั่น
ไฟขนาดเล็ก หรือแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ส าหรับชาร์จ
แบตเตอรี่ และควรจัดหาโคมไฟแบบใช้แบตเตอรี่แทน 
หรือในบางสถานที่อาจใช้แผ่นสะท้อนแสง 
(Reflector) สะท้อนแสงจากแหล่งแสงธรรมชาติแทน 

2.3 สถานที่ถ่ายท ารายการเป็นห้องท่ีมีกระจก หรือ
ผนังที่มีการสะท้อนแสง ซึ่งอาจท าให้เกิดภาพเงา
สะท้อนจากตัวช่างกล้องเองหรือทีมถ่ายท า 

2.3 ควรตั้งกล้องถ่ายท าในมุมเฉียง และปิดสัญญาณ
ไฟ Tally ที่บริเวณหน้ากล้อง และควรมีผ้าพ้ืนสีด า 
ขนาดประมาณ 2 x 3 เมตร จัดเตรียมไว้ประจ ากอง
ถ่ายท า เพ่ือใช้ในการช่วยปิดบังแสงเงาสะท้อนต่างๆ 
ได้ 

2.4 ในการถ่ายท านอกสถานที่ อาจพบปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ,น้ าท่วม ท าให้ไม่สามารถถ่าย
ท ารายการจนส าเร็จได้ 

2.4 ส ารวจข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศก่อนก าหนด
ช่วงเวลาการถ่ายท านอกสถานที่ หากเกิดปัญหาขึ้น
ในช่วงการถ่ายท า อาจแก้ปัญหาโดยการถ่ายภาพจาก
รูปภาพแทน หรือหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมา
ถ่ายท าแบบเล่าเรื่อง และใช้ภาพถ่ายเป็นภาพ Insert 
แทนการถ่ายท าสถานที่จริง 
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2.5 สถานที่ถ่ายท าทุรกันดาร และเสี่ยงอันตราย เช่น 
การถ่ายท ารายการรูปแบบสารคดี อาจต้องเดินทาง
โดยเรือ หรือเดินทางด้วยเท้า หรือเดินลุยน้ าเพื่อข้าม
ห้วย หรือล าธารน้ าต่างๆ หรือปีนขึ้นที่สูงจะมีความ
ยากล าบากในการขนย้ายอุปกรณ์การถ่ายท า 

2.5 กรณีท่ีต้องมีการเดินทางโดยทางเรือ ควรมีกล่องใส่
อุปกรณ์ถ่ายท าแบบเข็งแรง และกันน้ าได้ 
      ส่วนในการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท าเดินทางด้วย
เท้า หรือปืนขึ้นที่สูง ควรมีกระเป๋าสะพายใส่กล้องแบบ
มีอุปกรณ์กันกระแทกบุอยู่ภายใน และมีน้ าหนักเบา 
หรือใช้สายสะพายส าหรับกล้องที่สามารถรองรับน้ า   
หนักของกล้องได้ จะช่วยให้ท างานได้สะดวก และ
คล่องตัวมากขึ้น และยังช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับอุปกรณ์ถ่ายท าได้ 

2.6 ในบางสถานที่ เช่น กรณีไปถ่ายท ารายการ
ต่างประเทศ ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้กล้องที่มีขนาดใหญ่ 
ในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ อาจเป็นเหตุผล
ทางด้านกฎหมาย หรือเป็นข้อห้ามของแต่ละประเทศ 

2.6 ในการถ่ายท าในต่างประเทศปัจจุบันจะใช้กล้อง
ถ่ายภาพแบบ DSLR ทีใ่ช้ถ่ายรูปภาพทั่วไป และ
ปรับเปลี่ยนเลนส์ขนาดต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถถ่ายท า   
วีดิทัศน์ ในระบบความคมชัดสูง HD (High Definition) 
ได้ แต่ในการใช้กล้องแบบ DSLR ถ่ายท าวีดิทัศน์ ช่าง
กล้องจะต้องมีทักษะในการใช้งาน เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ในการท างานของกล้อง เช่น การซูมภาพในขณะถ่ายท า 
เลนส์ของกล้อง DSLR ไม่สามารถซูมภาพด้วยการใช้
มอเตอร์คอนโทรลแบบกล้องถ่ายท าวีดิทัศน์ได้ การ 
ซูมภาพของกล้อง DSLR ต้องใช้มือหมุนตัวเลนส์ ท าให้
ภาพที่ได้ดูไม่นุ่มนวล จึงไม่นิยมใช้การซูม ส่วนการ
ปรับตั้งค่าในการถ่ายท าก็จะมีรายละเอียดมากกว่า
กล้องถ่ายท าวีดิทัศน์ เช่น การปรับค่าการรับแสงของ
กล้องวีดิทัศน์ จะมีการปรับค่า Shutter Speed กับ
การปรับค่ารูรับแสง (Iris) ของกล้อง แต่ในการถ่ายท า
ส่วนใหญ่ค่า Shutter Speed จะไม่ได้มีการปรับ  
เปลี่ยนค่าบ่อยนัก จะมีแต่การปรับค่ารูรับแสง (Iris) 
ของกล้อง เท่านั้น แต่ในการถ่ายท าด้วยกล้อง DSLR 
จะต้องมีการปรับค่าต่างๆให้มีความสัมพันธ์กัน เช่น ค่า 
Shutter Speed , Iris และค่า ISO ฉะนั้นช่างกล้อง
จะต้องมีทักษะการใช้งาน จึงจะสามารถใช้กล้อง DSLR 
ถ่ายท ารายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.7 บริเวณสถานที่ถ่ายท ารายการมีเสียงรบกวนของ
เครื่องจักรกล การก่อสร้างหรือเสียงจาก
เครื่องปรับอากาศ 

2.7 ในกรณีสถานที่ถ่ายท าเป็นห้อง และมีเสียง
รบกวนจากด้านนอก หากมีประตูหรือหน้าต่างให้ปิด
ให้สนิท หากเป็นเสียงรบกวนจากพัดลมแอร์ให้ปรับ
ความเร็วของพัดลมให้ต่ าสุด หรือใช้ไมโครโฟนแบบ
รับเสียงทิศทางเดียว และปรับต าแหน่งติดตั้งการรับ
เสียงให้ใกล้แหล่งเสียงให้มากที่สุด ก็จะสามารถ
แก้ปัญหารบกวนให้น้อยลง และได้คุณภาพเสียงที่ดี
ขึน้ 

 

3. ด้านอุปกรณ์ในการถ่ายท ารายการ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา 
3.1 สีจากกล้อง Video ไม่เหมือนสีตามความเป็นจริง 
ซึ่งอาจเห็นได้ชัดเจน ในกรณีการถ่ายภาพขนาด 
Long Shot (LS) 

3.1 ปรับ White Balance โดยการเปิดแสงสว่างจาก
โคมไฟให้มีความสว่างเพียงพอ ปรับ Filter ตาม
อุณหภูมิแสงโดยสังเกตดูว่า บริเวณจุดถ่ายท ามี
อุณหภูมิแสงแบบ 3200K หรือ 5600K (3200K เป็น
อุณหภูมิแสงที่มีโทนสีแบบสีเหลืองผสมสีส้ม หรือสี
แบบแสงเทียน ส่วน 5600K เป็นอุณหภูมิแสงที่มีโทนสี
เหลืองอ่อนผสมสีขาว หรือสีแบบแสงจากธรรมชาติใน
ตอนกลางวัน) จากนั้นใช้กล้องจับภาพกระดาษสีขาว
แบบเต็มจอภาพ และท าการปรับ White Balance  
 ในกล้องวีดิทัศน์ บางรุ่น ผู้เขียนพบว่า การใช้
กระดาษสีขาวไม่สามารถปรับ White Balance ให้
เหมือนสภาพสีตามความเป็นจริงได้ และได้ทดลองน า
กระดาษท่ีมีสีขาวนวล หรือสีครีมมาใช้แทนกระดาษสี
ขาว สามารถปรับ White Balance แล้วท าให้ได้สีที่
ใกล้เคียงกับสภาพสีตามความเป็นจริง 
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3.2 ในการถ่ายท ารายการในสภาพแสงปกติ เมื่อเปิด
หน้ากล้องจนกว้างสุดแล้ว แต่พบปัญหาสัญญาณภาพ
มืดผิดปกติ หรือภาพที่ได้เหมือนมีแสงเงาสีด าอยู่
บริเวณขอบของภาพ แสดงว่ากล้องมีการปรับตั้งค่า
การท างานบางอย่างค้างไว้ 

3.2 ให้ท าการตรวจสอบค่า Speed Shutter และ 
Filter กล้อง หากตั้งค่าไว้สูง กล้องจะต้องการใช้แสง
มากกว่าปกติ ควรปรับลดลงให้เหมาะสมกับสภาพแสง 
 ในกรณีภาพมีแสงเงาสีด าอยู่บริเวณขอบจอ 
เกิดจากการปรับตั้งค่าท่ีตัว Filter ปรับอุณหภูมิแสง
ค้าง หรือหมุนไม่ตรงต าแหน่งล็อค จะท าให้ตัวขอบ
ของ Filter บางส่วนเข้าไปบังการรับภาพจากเลนส์
กล้องมายังตัวเซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) ท าให้
เกิดเงาด าบริเวณขอบจอ 

3.3 ภาพที่ถ่ายท ารายการนอกสถานที่ไม่ค่อยคมชัด 
หรือภาพหลุดระยะโฟกัสง่าย 

3.3 การถ่ายท ารายการนอกสถานที่ ควรให้
ความส าคัญกับการจัดแสง หากสามารถจัดแสงได้ควร
จัดแสงให้สมบูรณ์ทุกครั้ง การเปิดหน้ากล้องกว้าง 
เนื่องจากแสงไม่พอภาพจะมีระยะชัดตื้น และมีโอกาส
หลุดระยะโฟกัสได้ง่าย หากมีแสงเพียงพอ การเปิด
หน้ากล้องแคบจะช่วยท าให้ภาพมีความคมชัดมีระยะ
ชัดลึกมากท าให้ภาพไม่หลุดระยะโฟกัส 

3.4 ในการถ่ายท านอกสถานที่ อาจพบปัญหากล้องมี
ความชื้นเกิดเป็นฝ้าที่บริเวณหน้าเลนส์กล้อง ท าให้
กล้องไม่สามารถถ่ายท าได้ เนื่องจากการถ่ายท านอก
สถานที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ปรับอากาศ ซึ่งภายใน
รถมีอุณหภูมิต่ า เมื่อน ากล้องถ่ายท าออกมานอกรถ 
ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าจะท าให้เกิดความชื้นเป็นไอน้ า
เกาะบริเวณหน้าเลนส์ และไม่สามารถเช็ด หรือท า
ความสะอาดเลนส์ให้แห้งได้ เพราะเมื่อเช็ดออกจน
แห้งก็จะเกิดฝ้าขึ้นอีกจ าเป็นต้องทิ้งไว้ประมาณ 15-20 
นาที จนกว่าอุณหภูมิที่เลนส์กล้องจะใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิภายนอก จึงจะสามารถใช้ถ่ายท าได้ปกติ 

3.4 ในการน าอุปกรณ์กล้องถ่ายท ารายการไปถ่ายท า
นอกสถานที่ หากต้องเดินทางระยะไกล เช่น 
ต่างจังหวัด ควรน ากล้องบรรจุในกระเป๋าใส่กล้อง
โดยเฉพาะ หากเป็นการเดินทางในระยะสั้น ควรน า
กล้องใส่กระเป๋าแบบสะพายบ่า หรือหากไม่มีให้ใช้ผ้า
คลุมกล้องไว้ จะท าให้กล้องถ่ายท าไม่พบปัญหาเรื่อง
ความชื้นกับตัวเลนส์ 
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3.5 การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ เพ่ือน าภาพมาท า 
Chroma Key ด้วยกล้องถ่ายท านอกสถานที่ หรือ
ต้องการใช้ฉากหลังที่เป็นผนังสีเขียว อาจพบปัญหาสี
ของฉากหลังที่เป็นสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสลับกับสีเขียว 
 สาเหตุเกิดจากภาพที่ถ่ายท าที่อยู่ด้านหน้า
ของฉากสีเขียว เช่น คน สัตว์ หรือสิ่งของที่มีการ
เคลื่อนไหว และตั้งค่าการ White Balance อยู่ใน
ต าแหน่งอัตโนมัติ (Auto) กล้องจะท าการประมวลผล
การปรับสี White Balance ตามการเคลื่อนไหวของ
ภาพท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีที่ฉากด้านหลัง 

3.5 ปรับตั้งการ White Balance เป็นแบบ Manual 
เพ่ือให้สีของกล้องคงที่สม่ าเสมอ ตามที่ปรับ White 
Balance ไว้ ถึงแม้ว่าวัตถุท่ีถ่ายท าอยู่ด้านหน้าฉากสี
เขียวจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา แต่สีเขียวที่เป็น
ฉากด้านหลังก็จะไม่เปลี่ยนแปลง 

3.6 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลกล้อง (Memory Card) ไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้ (Error) ซึ่งอาจเกิดจากการ
น าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Memory Card) ไปท าการ 
Format กับคอมพิวเตอร์ ท าให้โครงสร้างของข้อมูล
บางส่วนหายไปไม่สมบูรณ์ กล้องจะไม่สามารถบันทึก
หรืออ่านข้อมูล Video ได้ 

3.6 การแก้ไขเบื้องต้นให้น าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Memory Card) มา Format ที่ตัวกล้อง หากไม่
สามารถ Format ได้ ให้ท าการส าเนา (Copy) โดยการ
บันทึกข้อมูล Video ที่บันทึกจากกล้อง Video รุ่น
เดียวกันลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Memory Card) 
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้นจึงน าอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Memory Card) มาท าการ Format ที่
ตัวกล้อง ก็จะท าให้กล้องสามารถอ่านและบันทึกข้อมูล 
Video ได้ 

3.7 ในขณะถ่ายท ารายการนอกสถานที่ พบปัญหามี
สัญญาณความถี่จากอุปกรณ์สื่อสาร หรือเครื่องส่ง
สัญญาณต่างๆ รบกวน สัญญาณไมโครโฟนไร้สาย 
(Wireless Microphone) ท าให้ไม่สามารถ 
บันทึกเสียงได้ 

3.7 หากพบปัญหามีสัญญาณรบกวน ควรใช้ไมโครโฟน
แบบใช้สายแทน เช่น ไมโครโฟนแบบกระดุมติดเสื้อ 
หรือ หากเป็นฉากท่ีต้องมีการเคลื่อนไหวให้ใช้เป็นไมค์
บูมแทน 
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