การสร้ างสรรค์ ภาพเคลือ่ นไหวด้ วยกล้ องดิจิทัล DSLR
รองศาสตราจารย์ เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

วิดีโอเป็ นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากวิดีโอในระบบ
ดิจิตอลสามารถนาเสนอข้อความหรื อรู ปภาพ (ภาพ นิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสี ยงได้
สมบู ร ณ์ ม ากกว่า องค์ป ระกอบชนิ ดอื่ นๆ อย่า งไรก็ ต าม ปั ญหาหลัก ของการใช้วิดี โอในระบบ
มัลติมีเดี ยก็คือ การสิ้ นเปลื องทรัพยากรของพื้นที่บนหน่ วยความจาเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากการ
นาเสนอวิดีโอด้วยเวลาที่เกิดขึ้นจริ ง (real- time) จะต้องประกอบด้วยจานวนภาพไม่ต่ากว่า 30 ภาพ
ต่อวินาที (frame/second) ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผา่ นกระบวนการบีบอัดขนาด
ของสัญญาณมาก่อน การนาเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจต้องใช้หน่วยความจามากกว่า 100 MB ซึ่ ง จะ
ทาให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกิ นขนาดและมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ด้อยลง ซึ่ งเมื่อมีการพัฒนา
เทคโนโลยีที่สามารถบีบอัดขนาดของภาพอย่างต่อเนื่ องจนทา ให้ภาพวิดีโอสามารถทางานได้อย่าง
มี ประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ นและกลายเป็ นสื่ อ ที่ มีบ ทบาทส าคัญต่อระบบมัล ติ มีเดี ย (multimedia
system)
ทุกวันนี้ กล้องดิจิทลั DSLR ได้พฒั นาความสามารถในการถ่ายวิดีโอไปได้อย่างมากแล้ว
เพียงแต่ความเข้าใจในการถ่ายทาวิดีโอด้วยกล้องดิจิทลั DSLR สาหรับนักถ่ายภาพนิ่ งนั้นอาจจะยัง
ไม่ได้แพร่ หลายเท่าใดนักทั้งที่จริ ง ๆแล้วพื้นฐานการใช้งานอยู่บนพื้นฐานเดี ยวกันเพียงแต่อาจจะ
ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการถ่ายภาพ ในขณะเดียวกันช่างภาพกล้องวิดีโอหลาย
ๆ คนที่คุน้ เคยกับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DV ปั จจุบนั การรใช้กล้องดิจิทลั DSLR เป็ นที่แพร่ หลาย
มากไม่วา่ จะเป็ นวงการภาพยนตร์ วงการโฆษณา วงการโทรทัศน์ หรื อแม่กระทัง่ wedding studio
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ระบบวิดีโอ
ระบบวิดีโอแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ระบบวิดีโอแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล
ซึ่ งแต่ละระบบจะมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันไปดังนี้
1. วิดีโออนาล็อก (analog video) ระบบวิดิโอแบบอนาล็อกหรื อเทปวิดีโอที่เราเคยใช้ใน
อดี ต ไม่ว่าจะเป็ นเทปวิดิโอแบบ VHS, S –VHS หรื อวิดีโอที่ได้มาจากกล้องวิดีโอระบบ 8 mm
และกล้องวิดีโอระบบ HI 8 ก็จดั ว่าเป็ นระบบอนาล็อกเช่นกัน ระบบวิดีโอแบบนี้ จะเก็บข้อมูลภาพ
และบันทึกเสี ยงไว้ในรู ปแบบของคลื่นไฟฟ้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงสู งต่าตามตาแหน่งของข้อมูล ซึ่ ง
จะทาให้เกิดความผิดเพี้ยนได้ง่ายเวลาส่ งออกไปยังสื่ อต่าง ๆ โดยเฉพาะการ copy ข้อมูลหลาย ๆ
ครั้งจะทาให้คุณภาพของภาพและเสี ยงลดต่าลงเรื่ อย ๆ ปั จจุบนั ได้ถูกระบบวิดีโอแบบดิจิตอลเข้ามา
แทนที่เรี ยบร้อยแล้ว
2. วิดีโอดิจิตอล (digital video) ระบบวิดีโอแบบดิจิตอลเป็ นวิดีโอต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อวิดีโอที่ จดั เก็บในรู ปแบบของแผ่น VCD และ DVD ซึ่ งการจัดเก็บข้อมูลใน
รู ปแบบนี้จะแตกต่างจากระบบอนาล็อกอย่างชัดเจน เพราะจัดเก็บโดยแปลงสัญญาณคลื่นให้อยูใ่ น
รู ปแบบตัวเลข 0 กับ 1 เมื่อมีการส่ งผ่านข้อมูลหรื อถูก copy หลาย ๆ ครั้งคุณภาพของข้อมูลจะเท่า
เดิม ยกเว้นการแปลงไฟล์ให้อยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆ คุณภาพที่ได้ก็อาจจะลดลงตามประสิ ทธิ ภาพของ
ฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่ใช้ เช่น การแปลงไฟล์ให้อยูใ่ นรู ปของ VCD หรื อ DVD คุณภาพที่ได้ก็
จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ปั จจุบนั ระบบวิดีโอแบบแบบดิจิตอลกาลังเป็ นที่ได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมาก
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การผลิตวิดีโอด้ วยกล้องดิจิทลั
1. การวางแผน เป็ นการกาหนดเรื่ องราวที่จะถ่ายทาว่าต้องการถ่ายทาสิ่ งใด และกาหนด
ความยาวของเรื่ องเพื่อที่จะได้เตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
2. การถ่ ายทา เป็ นการบันทึกภาพเคลื่ อนไหว ภาพนิ่ งหรื อเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่ผผู ้ ลิ ต
ต้องการจะถ่ายทาเพื่อจะได้นาข้อมูลนั้นเก็บไว้
3. แคปเชอร์ (capture) เป็ นการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็ นภาพอย่างเดียว หรื อทั้งภาพและเสี ยงที
ได้จากเทปวีดีโอ (VHS) มาบันทึกลงใน Harddisk ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยทาการจัดเก็บเป็ น
ไฟล์ .AVI หลาย ๆ ไฟล์ ซึ่ งจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ และสามารถนาไฟล์ .AVI นี้ ไปใช้ในการ
ตัดต่อภาพได้
4.การตัดต่ อ เป็ นการนาไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ที่จดั เก็บอยู่ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาเรี ยงต่อกัน
โดยทาการเลือกภาพและเสี ยงที่ตอ้ งการ จากนั้นจึงทาการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ
เช่ น สี สัน ความสวยงาม ข้อความ เพิ่มความเร็ วหรื อลดความเร็ วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว ลด
เหลี่ ย มของภาพ หรื อ จะท าการปรั บ เปลี่ ย นความยาวของข้อ มู ล ก็ ไ ด้ เช่ น การตัด ต่ อ วี ดี โ อด้ว ย
โปรแกรม Windows Movie Maker หรื อ Adobe Premiere ปั จจุ บนั การตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ จะได้งานที่มีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากสามารถเพิม่ เทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงาม
ได้ จึงได้รับความนิ ยม แต่ผทู ้ ี่ ตอ้ งการตัดต่ออย่างมืออาชี พต้องไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรี ยม
อุปกรณ์ตดั ต่อนั้นมีราคาแพง หากจะทาการตัดต่อเพื่อเพิ่มความรู ้ก็ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะกับ
งานที่ จะทา เพื่อป้ องกันความสิ้ นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
5. การจัดทาสื่ อประสม เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
นาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทาการเก็บบันทึกให้อยูใ่ นรู ปของไฟล์ต่าง ๆ เทปวีดีโอ แผ่นวีซีดี หรื อแผ่นดีวีดี
ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ นิยมมากในปั จจุ บนั เพื่อจะได้เก็ บผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่ านั้นไว้ หรื อนาออกมาเพื่ อ
เผยแพร่
การบีบอัดวิดีโอ
การบีบอัดวิดีโอเป็ นการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสี ยงของไฟล์ตน้ ฉบับให้มีขนาดลดน้อยลง
แต่ยงั คงมีปริ มาณของข้อมูลเท่าเดิม แต่ก็เป็ นที่ทราบกันดีแล้วว่าไฟล์อาจจะมีคุณภาพลดน้อยลงไป
ตามขนาดที่บีบอัด แต่เนื่องจากการบีบอัดข้อมูลมีประโยชน์เป็ นอย่างมากจึงทาให้มีการพัฒนาต่อมา
เรื่ อย ๆ ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
- เจเพ็ก (JPEG) : เป็ นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูล เนื่องจากมีความต้องการที่จะย่อภาพสี โดย
ให้คงรายละเอียดเดิมไว้ให้มากที่สุด ซึ่ งคอมพิวเตอร์ จะทาการสุ่ มตัวอย่างของจุดภาพในส่ วนต่าง ๆ
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ก่อนที่จะบีบอัดข้อมูล โดยตรวจสอบพื้นที่ว่าจะมีสีอะไรอยู่มากที่สุด จากนั้นจะยุบพื้นที่ให้เหลื อ
เพียงสี ที่ตอ้ งการเพียงหนึ่งพิกเซล ซึ่ ง JPEG จะถูกนามาใช้กบั ภาพนิ่ งที่อตั ราส่ วนการบีบประมาณ
25:1, 40:1 จนถึง 100:1
Motion – JPEG หรื อ M – JPEG : เป็ นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลที่สามารถบีบอัดและขยาย
สัญญาณได้ต้ งั แต่ 12:1, 5:1 และ 2:1 ทา ให้ภาพที่ได้ออกมามีคุณภาพและเป็ นที่น่าพอใจ สาหรับ
กลุ่มผูผ้ ลิตงานที่ไม่ตอ้ งการความละเอียดมากนัก จึงเป็ นระบบที่นิยมใช้ในการ์ ตดั ต่อ และการ์ ดแคป
เชอร์ (capture card) แบบต่าง แต่ในปั จจุบนั เริ่ มความนิ ยมเนื่ องจากระบบดิจิตอลของกล้องดิจิตอล
วีดีโอเข้ามาแทนที่
CODEC : เป็ นเทคโนโลยีการบีบอัดและการคลายข้อมูล ซึ่ งสามารถนาไปใช้กบั ซอฟต์แวร์
และฮาร์ ดแวร์ หรื อ อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ก็ ไ ด้ โดยส่ วนมาก CODEC จะนิ ย มใช้ก ันในบี บ อัดแบบ
MPEG, Indeo และ Cinepak
เอ็มเพ็ก (MPEG : Moving Picture Experts Group) : เป็ นมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ
และเสี ยง โดยใช้ระบบ DCT ซึ่ งเป็ นระบบที่ใช้กบั ระบบวีดีโอคุณภาพสู งทัว่ ไป จะมีความคล้ายคลึง
กับการบีบอัดข้อมูลแบบ JPEG แต่จะลดจานวนข้อมูลที่ซ้ ากันของภาพต่อไปด้วย การบีบอัดข้อมูล
แบบ MPEG นี้ เป็ นแบบไม่ ส มมาตร เนื่ อ งจากขั้น ตอนในการเข้า รหัส สั ญญาณวี ดีโ อนานกว่า
ขั้นตอนการถอดรหัสข้อมูล โดย MPEG ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้
- MPEG-1 ใช้กบั วีดีโอที่ดูตามบ้าน เป็ นที่รู้จกั กันดีในชื่ อ VHS ซึ่ งไฟล์ที่ได้จาก
การบีบอัดข้อมูลแบบนี้ สามารถใช้เครื่ องเล่น CD ทัว่ ไป อ่านหรื อเขียนข้อมูลได้ แต่ยงั ให้ภาพที่
ค่อนข้างหยาบ สัญญาณสี แต่ละจุดไม่สามารถกาหนดเป็ นสี ที่ถูกต้องได้ ถ้าเป็ นระบบที่ใช้อุปกรณ์
ฮาร์ ดแวร์ ช่วยในการถอดรหัสจะแสดงภาพที่ชดั เจนได้ เต็มจอภาพ แต่ถา้ ใช้ซอฟต์แวร์ อย่างเดียวจะ
แสดงภาพที่ชดั เจนได้เพียงครึ่ งจอภาพ
- MPEG-2 เพื่อ ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะการบีบอัดข้อมูลแบบนี้
ก่อนที่ คอมพิวเตอร์ จะคานวณผลเพื่อแทนค่าจุ ดสี ต่าง ๆ ภาพจะถู กแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ และจะ
คานวณทีละหลาย ๆ ภาพ เรี ยกว่า “GOP (group of picture) “ ซึ่ งเป็ นการมองภาพครั้งละ 8-24 ภาพ
โดยจะดูจากภาพที่หนึ่งของ GOP เป็ นหลัก จากนั้นจะทาการเข้ารหัสภาพ แล้วมองภาพถัดไปว่ามี
ความแตกต่างจากภาพแรกที่จุดใด จากนั้นจะทาการเปรี ยบเทียบและเก็บเฉพาะที่แตกต่างของภาพ
ไว้ในเฟรมนั้น ส่ วนภาพต่อไปก็ทาการเปรี ยบเทียบกับภาพติดกัน แล้วเก็บส่ วนต่างไว้เช่นกัน ทาให้
สามารถลดจานวนข้อมูลที่ตอ้ งการเก็บ และเก็บบันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการถอดรหัสได้
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- MPEG-3 เพื่อใช้งานกับโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสู ง หรื อเรี ยกว่า HDTV (High –
Definition Television) เป็ นโทรทัศน์ดิจิตอลชนิ ดใหม่ที่ใช้ในสหรัฐ แต่ไม่ได้นามาใช้งานเนื่ องจาก
ไม่ประสบความสาเร็ จ
- MPEG-4 เป็ นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับ Quick Time เพื่อใช้งานทางด้านมัลติมีเดีย
ที่มีแบนด์วดิ ท์ (bandwidth) ต่า ซึ่ งสามารถรวมภาพ เสี ยง และส่ วนประกอบอื่นที่คอมพิวเตอร์ สร้าง
ขึ้นได้ ที่สาคัญ MPEG-4 ได้ถูกออกแบบให้มีความสามารถในเชิงโต้ตอบกับวัตถุต่าง ๆ ในภาพได้
- MPEG-7 เป็ นตัวเชื่ อมรายละเอี ย ดเนื้ อหามัล ติ มี เดี ย เข้า ด้วยกัน (multimedia
content description interface) โดยมีจุดหมายที่จะสร้ างมาตรฐานการอธิ บายข้อมูลข่าวสารของ
มัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการสนับสนุนความหมายของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บนสื่ อ
อุปกรณ์ สาหรับถ่ ายภาพเคลือ่ นไหว
1. กล้องดิจิทลั DSLR
2. เลนส์ 18-55 mm หรื อที่เรารู ้จกั กันในนามว่าเลนส์คิท (เป็ นเลนส์ที่มากับกล้องดิจิทลั )
3. เลนส์ 24-105 mm
หลังจากที่เตรี ยมอุปกรณ์สาหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มาถึงขั้นตอนการถ่ายทาโดย
เริ่ มต้นจากการเลือกโหมดในการถ่ายภาพมาเป็ นโหมดวีดีโอตามภาพ
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เพื่อป้ องกันภาพที่ถ่ายออกมาสัน่ ไหวดังนั้นก่อนจะถ่ายวีดีโอจึงควรเลือ Stabilizer ไปที่ตาแหน่ง On

การถ่ ายวิดีโอด้ วยกล้ องดิจิทัล แบบ Manual
การถ่ายวีดีโอด้วยกล้องดิจิทลั แบบ Manual คือการที่เราตั้งค่า F Speed Shutter และ ISO
ด้วยตัวเองโดยทาการกาหนดค่าต่าง ๆ ของตัวกล้องสาหรับใช้ในการถ่าย
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จริ งๆ แล้วการถ่ายวีดีโอด้วยกล้องดิจิทลั มีหลักการและแนวคิดในการถ่ายคล้าย ๆกับการถ่ายภาพนิ่ ง เช่นกาหนด
ค่า F ก็คือลักษณะของภาพที่เราจะได้นนั่ แหล่ะ วิธีการ ปรับค่า F สาหรับการถ่ายวีดีโอ ปรับได้โดยการ กด
AV+- แช่ไว้ แล้วไปหมุนกงล้อตรงใกล้ๆ กับปุ่ มชัตเตอร์
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ภาพที่ 8.8 การปรับค่า ISO

วิธีการถ่ ายวิดีโอด้ วยกล้องดิจิทลั DSLR
หลังจากที่ได้ทาความเข้าในในเรื่ องของการปรับค่าต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมถ่ายภาพเคลื่อนไหว
แล้วก็มาถึงขึ้นตอนของการลงมือถ่ายทา ทีน้ ี เวลาเราจะถ่ายวีดีโอ อย่างที่บอกว่าให้อิงกับการถ่ายรู ป
เป็ นหลัก การถ่ายรู ป เราอิงค่า F เพื่อกาหนดภาพ การถ่ายถ่ายวีดีโอ เราก็จะอิงกับค่า F เหมือนกัน
เราจะทาการตั้งค่าไว้ก่อนแล้วจึงให้ Speed Shutter และ ISO เป็ นตัวช่วย เพื่อความเข้าใจในการใช้
งาน จะขอยกตัวอย่างปั ญหาขึ้นมา เพื่อให้เห็นวิธีการใช้กล้องและจัดการกับปั ญหา โดยปกติ การ
ถ่ายวีดีโอ หลักที่เห็นกันชัดๆ ก็คือ วีดีโอมืดไป หรื อวีดีโอสว่างไป ตัวอย่างแรกขอยกตัวอย่าง
วิดีโอมืดไป โดยตั้งโจทย์วา่ อยากถ่ายวิดีโอให้ได้สไตล์ภาพแบบชัดลึก ดังนั้นผูถ้ ่ายต้องเลือกค่า F
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เอง โดยเลือกไปที่ F22 ตอนที่เลือก F22 จะเห็นจากหน้าจอว่าภาพที่เห็นนั้นมีความมืดไปดังนั้นเรา
จะทาอย่างไรให้ภาพสว่างขึ้นได้ โดยที่ไม่ตอ้ งไปเปลี่ยนสไตล์ภาพวิดีโอแบบชัดลึกอย่างที่อยาก
ได้ Speed Shutter และ ISO สามารถที่จะช่วยได้
ดังนั้นเราจึงควรหันมาดู Speed Shutter ว่าได้ถูกตั้งค่าไว้เท่าไร ตามหลักการ เพื่อให้ภาพ
สว่างขึ้น เราต้องการ Speed Shutter ที่ชา้ กว่านี้ เพื่อให้แสงเข้ามากว่านี้ จึงควรตั้งค่า Speed Shutter ที่
ต่ากว่าที่เป็ นอยู่ แต่ก่อนอื่นต้องรู ้ก่อนว่า การถ่ายวิดีโอกล้องจะบังคับ Speed Shutter ห้ามต่ากว่า 30
( 1/30) ถ้าเราปรับให้ลงมาที่ 30 แล้ว ภาพก็ยงั ไม่สว่างขึ้น ISO จะเป็ นวิธีที่ช่วยให้ภาพสว่างขึ้นโดย
เริ่ มต้นการปรับค่าเพิ่มขึ้นไปจนกว่าจะเห็นภาพสว่างตามที่ตอ้ งการ
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การปรับค่าถ้าทาการปรับค่าไปในทาง – จะทาให้ภาพเกิดความมืดดังรู ป

ถ้าเลือกปรับในฝั่งที่บวกก็จะทาให้ภาพเกิดความสว่างขึ้น

เมื่อทาการปรับค่าต่าง ๆ ของกล้องเรี ยบร้อยแล้วก็สามารถลงมือบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยสามารถ
เลือกใช้มุมกล้องต่าง ๆ ได้ดงั นี้
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มุมกล้ อง หมายถึง ทิศทางที่ต้ งั กล้องกับวัตถุที่ถูกถ่าย ประกอบด้วยมุมหลักๆ ดังนี้
1. มุมกล้อง ออบเจกทีฟ (objective camera angle) มุมกล้องมุมนี้ทาให้ผดู ้ ูได้เห็นภาพ
โดยตรงจากเลนส์กล้อง ซึ่งทาหน้าที่เสมือนตาผูด้ ู
2. มุมกล้อง ซับเจกทีฟ (subjective camera angle) มุมกล้องมุมนี้ใช้กล้องแทนผูด้ ู ทาให้ผู ้
ดูเป็ นเสมือนผูแ้ สดงที่อยูน่ อกจอ ผูแ้ สดงจะมองหรื อพูดกับเลนส์กล้อง ทาให้รู้สึกว่าผูแ้ สดงในจอ
มองหรื อพูดกับผูด้ ูโดยตรง ทาให้ผดู ้ ูรู้สึกว่าเข้าไปมีส่วนร่ วมใน ภาพยนตร์ เรื่ องนั้น
3. มุมกล้อง พอยต์ ออฟ วิว (point of view camera angle, POV) มุมกล้องมุมนี้ผกู ้ ากับให้
ผูด้ ูเห็นภาพเหตุการณ์จากสายตาของผูแ้ สดงอีกทีหนึ่ง ผูด้ ูจะเห็นผูแ้ สดงจากมุมกล้องออบเจกทีฟ
และเห็นภาพที่ผแู้ สดงเห็นจากมุมกล้องพอยต์ ออฟ วิว ตัวอย่างเช่น ภาพแรกผูด้ ูเห็นภาพ
เฮลิคอปเตอร์บินเหนือกรุ งเทพฯ ตัดภาพไปที่คนขับมองลงมาข้างล่าง แล้วตัดเป็ นภาพการจราจรใน
กรุ งเทพฯ ภาพการจราจรในกรุ งเทพฯ เป็ นภาพจากมุมกล้องพอยต์ ออฟ วิว ของคนขับเครื่ องบิน
เฮลิคอปเตอร์
4. มุมที่ผกู ้ ากับกาหนดขึ้นเอง (director’s Interpretative Camera Angle) เป็ นมุมกล้องที่ผู้
กากับอาจกาหนดมุมกล้องขึ้นมาเพื่อให้เรื่ องราวเร้าใจ ชวนติดตามยิง่ ขึ้น เพื่อให้การสื่ อสารเข้าถึง
อารมณ์ของผูด้ ูโทรทัศน์ได้อย่างเต็มที่ มุมมองภาพ หมายถึง จุดดูภาพที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์และ
จอโทรทัศน์ ผูก้ ากับจะกาหนดว่าจะเสนอภาพจากมุมใด คือให้ผดู้ ูมองเห็นภาพจากมุมใดจึงจะ
น่าสนใจและสมจริ งกับเรื่ องราวที่เสนอ มุมมองภาพหรื อที่นิยมเรี ยกว่ามุมกล้องโดยทัว่ ไปจะ
ประกอบด้วย 3 มุม ได้แก่
1. มุมสู ง (high angle) ตั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์ และโทรทัศน์ไว้สูงกว่าวัตถุ ถ้าเป็ นภาพ
สถานที่กว้างใหญ่ การถ่ายภาพไกลจากมุมสู งทาให้เห็นภาพได้กว้างไกล เป็ นการเปิ ดฉากแนะนา
สถานที่ได้เป็ นอย่างดี แต่ถา้ เป็ นการถ่ายคน จะเป็ นการเสนอให้เห็นว่าคนๆ นั้นไม่สาคัญ เป็ นคนต่า
ต้อย ไม่สง่าผ่าเผย
2. ภาพมุมระดับสายตา (eye level angle) เป็ นภาพที่ต้ งั กล้องในระดับสายตาของคน หรื อ
ของวัตถุที่ถูกถ่าย ภาพในระดับสายตาเพื่อสื่ อความหมายว่าภาพที่ปรากฏจะเป็ นภาพให้ความรู ้สึก
ธรรมดา ไม่เด่นอะไร
3. ภาพมุมต่า (low angle) เป็ นภาพที่ต้ งั กล้องถ่ายในระดับต่ากว่าคนหรื อวัตถุที่ถูกถ่าย เป็ น
ภาพที่แหงนดู สื่ อความหมายหรื อให้เกิดความรู ้สึกว่าคนหรื อวัตถุที่ถูกถ่ายมีความสาคัญมากกว่า
ปกติ น่าเคารพ นับถือ
ขนาดภาพ หมายถึง บริ เวณของภาพที่ถ่าย มักจะเรี ยกว่า ช็อต (shot) ประกอบด้วยขนาด
ต่างๆ ดังนี้
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1. ภาพขนาดที่ถ่ายไกลมาก (extreme long shot = ELS) เป็ นภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์กว้าง และ
ถ่ายจากที่ไกล อาจจะถ่ายจากที่สูงด้วย เพื่อให้เห็นความยิง่ ใหญ่ของสถานที่ ภาพขนาดนี้มกั ใช้เป็ น
ภาพเปิ ดเรื่ องและแนะนาสถานที่ที่เรื่ องราวนั้นๆ เกิดขึ้น
2. ภาพถ่ายไกล (long shot = LS) เป็ นภาพที่ถ่ายให้ครอบคลุมบริ เวณพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์
ถ้าเป็ นภาพคนจะถ่ายเต็มตัว
3. ภาพถ่ายปานกลาง (medium shot = MS) ถ้าเป็ นภาพคนจะเป็ นภาพครึ่ งตัว
4. ภาพใกล้ (close up = CU) ถ้าเป็ นภาพคนจะถ่ายจากไหล่ข้ ึนไปถึงศีรษะ เพื่อแสดงให้
เห็นความรู้สึกของผูแ้ สดง หรื อรายละเอียดของสิ่ งที่นาเสนอให้เห็นรายละเอียดชัดเจนยิง่ ขึ้น
5. ภาพใกล้มาก (extreme close up = ECU)
เป็ นภาพที่ถ่ายใกล้มาก เน้นเฉพาะจุดที่ตอ้ งการจะเน้น เช่น เน้นที่ตาหวานเยิม้ แสดงถึงตาที่มีความ
รัก ตาที่แดง มีน้ าตา แสดงถึงความเศร้าโศก

การนาวิดีโอไปใช้ งาน
วิดีโอสามารถนาไปใช้งานได้ในหลาย ๆ ลักษณะซึ่ งสามารถแสดงดังต่อไปนี้
- ด้านบันเทิง (video entertainment) สามารถบันทึกมิวสิ กวีดีโอ รายการโทรทัศน์ที่ชื่น
ชอบ บันทึกการแสดงสด หรื อในงานเลี้ยงสังสรรต่าง ๆ เพื่อนากลับมาชมได้อีกครั้ง
- ด้านการนาเสนองาน (video presentation) สาหรับแนะนาสิ นค้า กิจกรรมด้านต่าง ๆ
- ด้านงานสะสมวีดีโอ (video album) สามารถผลิต Video ที่ใช้เพื่อบันทึกภาพแห่ งความ
ทรงจา รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทาร่ วมกันขณะที่เราศึกษาอยู
- ด้านการศึกษา (education program) ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนของอาจารย์ในรู ปแบบของ
วีดี โอเทป ซี ดี ร อม หรื อภาพนิ่ ง เพื่ อใช้ป ระกอบการเรี ย นการสอนได้ท้ งั ในชั้น เรี ย น และทาง
ออนไลน์
บทสรุ ป
ระบบวิดีโอแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ระบบวิดีโอแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล
ขั้นตอนในการผลิตวิดีโอด้วยกล้องดิจิทลั มีอยู่ 5 ขั้นตอนได้แก่ 1. การวางแผน 2. การถ่ายทา
3. แคปเชอร์ 4.การตัดต่อ 5. การจัดทาสื่ อประสม การผลิตวิดีโอด้วยกล้องดิจิทลั นั้นมีอุปกรณ์ใน
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การผลิต คือ กล้องดิจิทลั DSLR เลนส์ 18-55 mm หรื อที่เรารู ้จกั กันในนามว่าเลนส์คิท (เป็ นเลนส์
ที่มากับกล้องดิจิทลั ) และ เลนส์ 24-105 mm
มุมกล้อง หมายถึง ทิศทางที่ต้ งั กล้องกับวัตถุที่ถูกถ่าย ประกอบด้วยมุมหลักๆ ดังนี้
1. มุมกล้อง ออบเจกทีฟ (objective camera angle)
2. มุมกล้อง ซับเจกทีฟ (subjective camera angle
3. มุมกล้อง พอยต์ ออฟ วิว (point of view camera angle, POV )
4. มุมที่ผกู ้ ากับกาหนดขึ้นเอง (director’s interpretative camera angle)
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