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วดีิโอเป็นองคป์ระกอบของมลัติมีเดียท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากวิดีโอในระบบ
ดิจิตอลสามารถน าเสนอขอ้ความหรือรูปภาพ (ภาพ น่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกบัเสียงได้
สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบ
มลัติมีเดียก็คือ การส้ินเปลืองทรัพยากรของพื้นท่ีบนหน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากการ
น าเสนอวิดีโอดว้ยเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง (real- time) จะตอ้งประกอบดว้ยจ านวนภาพไม่ต ่ากวา่ 30 ภาพ
ต่อวินาที (frame/second) ถา้หากการประมวลผลภาพดงักล่าวไม่ไดผ้า่นกระบวนการบีบอดัขนาด
ของสัญญาณมาก่อน การน าเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจตอ้งใชห้น่วยความจ ามากกวา่ 100 MB ซ่ึง จะ
ท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขนาดและมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีด้อยลง ซ่ึงเม่ือมีการพฒันา
เทคโนโลยท่ีีสามารถบีบอดัขนาดของภาพอยา่งต่อเน่ืองจนท า ให้ภาพวิดีโอสามารถท างานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและกลายเป็นส่ือ ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อระบบมลัติมีเดีย (multimedia 
system) 

ทุกวนัน้ีกลอ้งดิจิทลั   DSLR ไดพ้ฒันาความสามารถในการถ่ายวิดีโอไปไดอ้ย่างมากแลว้ 
เพียงแต่ความเขา้ใจในการถ่ายท าวิดีโอดว้ยกลอ้งดิจิทลั  DSLR ส าหรับนกัถ่ายภาพน่ิงนั้นอาจจะยงั
ไม่ไดแ้พร่หลายเท่าใดนกัทั้งท่ีจริง ๆแลว้พื้นฐานการใชง้านอยู่บนพื้นฐานเดียวกนัเพียงแต่อาจจะ
ตอ้งมีการปรับตวัและปรับเปล่ียนวิธีคิดในการถ่ายภาพ  ในขณะเดียวกนัช่างภาพกลอ้งวิดีโอหลาย 
ๆ คนท่ีคุน้เคยกบัการถ่ายวิดีโอดว้ยกลอ้ง DV ปัจจุบนัการรใชก้ลอ้งดิจิทลั DSLR เป็นท่ีแพร่หลาย
มากไม่วา่จะเป็นวงการภาพยนตร์ วงการโฆษณา วงการโทรทศัน์ หรือแม่กระทัง่ wedding studio  
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ระบบวดิีโอ 
 ระบบวดีิโอแบ่งออกเป็น  2  ประเภทหลกั ๆ คือ ระบบวดีิโอแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล
ซ่ึงแต่ละระบบจะมีจุดเด่นและจุดดอ้ยท่ีแตกต่างกนัไปดงัน้ี 
 1. วิดีโออนาล็อก (analog video)  ระบบวิดิโอแบบอนาล็อกหรือเทปวิดีโอท่ีเราเคยใชใ้น
อดีต  ไม่ว่าจะเป็นเทปวิดิโอแบบ VHS, S –VHS หรือวิดีโอท่ีไดม้าจากกลอ้งวิดีโอระบบ  8  mm 
และกลอ้งวดีิโอระบบ  HI 8 ก็จดัวา่เป็นระบบอนาล็อกเช่นกนั  ระบบวิดีโอแบบน้ีจะเก็บขอ้มูลภาพ
และบนัทึกเสียงไวใ้นรูปแบบของคล่ืนไฟฟ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูงต ่าตามต าแหน่งของขอ้มูล  ซ่ึง
จะท าให้เกิดความผิดเพี้ยนไดง่้ายเวลาส่งออกไปยงัส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะการ copy ขอ้มูลหลาย ๆ 
คร้ังจะท าใหคุ้ณภาพของภาพและเสียงลดต ่าลงเร่ือย ๆ ปัจจุบนัไดถู้กระบบวิดีโอแบบดิจิตอลเขา้มา
แทนท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 2. วิดีโอดิจิตอล (digital video)  ระบบวิดีโอแบบดิจิตอลเป็นวิดีโอต่าง ๆ ท่ีอยู่ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หรือวิดีโอท่ีจดัเก็บในรูปแบบของแผ่น VCD และ  DVD  ซ่ึงการจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบน้ีจะแตกต่างจากระบบอนาล็อกอยา่งชดัเจน  เพราะจดัเก็บโดยแปลงสัญญาณคล่ืนให้อยูใ่น
รูปแบบตวัเลข 0 กบั 1 เม่ือมีการส่งผา่นขอ้มูลหรือถูก copy หลาย ๆ คร้ังคุณภาพของขอ้มูลจะเท่า
เดิม  ยกเวน้การแปลงไฟลใ์หอ้ยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ คุณภาพท่ีไดก้็อาจจะลดลงตามประสิทธิภาพของ
ฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ท่ีใช ้ เช่น  การแปลงไฟล์ให้อยูใ่นรูปของ VCD หรือ DVD คุณภาพท่ีไดก้็
จะแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั  ปัจจุบนัระบบวดีิโอแบบแบบดิจิตอลก าลงัเป็นท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมาก 
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การผลติวดิีโอด้วยกล้องดิจิทลั 
1. การวางแผน เป็นการก าหนดเร่ืองราวท่ีจะถ่ายท าว่าตอ้งการถ่ายท าส่ิงใด และก าหนด

ความยาวของเร่ืองเพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้ร้อม 
2. การถ่ายท า เป็นการบนัทึกภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงหรือเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ท่ีผูผ้ลิต

ตอ้งการจะถ่ายท าเพื่อจะไดน้ าขอ้มูลนั้นเก็บไว ้
3. แคปเชอร์ (capture) เป็นการถ่ายโอนขอ้มูลท่ีเป็นภาพอยา่งเดียว หรือทั้งภาพและเสียงที

ไดจ้ากเทปวีดีโอ (VHS) มาบนัทึกลงใน Harddisk ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยท าการจดัเก็บเป็น
ไฟล์ .AVI หลาย ๆ ไฟล์ ซ่ึงจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ และสามารถน าไฟล์  .AVI น้ีไปใชใ้นการ
ตดัต่อภาพได ้

4.การตัดต่อ เป็นการน าไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ท่ีจดัเก็บอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเรียงต่อกนั 
โดยท าการเลือกภาพและเสียงท่ีตอ้งการ จากนั้นจึงท าการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติมขอ้มูลต่าง ๆ  
เช่น สีสัน ความสวยงาม ขอ้ความ เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วในการแสดงภาพเคล่ือนไหว ลด
เหล่ียมของภาพ หรือจะท าการปรับเปล่ียนความยาวของข้อมูลก็ได้ เช่นการตัดต่อวีดีโอด้วย
โปรแกรม Windows Movie Maker หรือ Adobe Premiere ปัจจุบนัการตดัต่อวีดีโอด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์จะไดง้านท่ีมีคุณภาพดีกวา่ เน่ืองจากสามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงาม
ได ้จึงได้รับความนิยม แต่ผูท่ี้ตอ้งการตดัต่ออย่างมืออาชีพตอ้งไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียม 
อุปกรณ์ตดัต่อนั้นมีราคาแพง หากจะท าการตดัต่อเพื่อเพิ่มความรู้ก็ควรใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีราคาเหมาะกบั
งานท่ี จะท า เพื่อป้องกนัความส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 

5. การจัดท าส่ือประสม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้าการตดัต่อวีดีโอดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดย
น าผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าท าการเก็บบนัทึกใหอ้ยูใ่นรูปของไฟลต่์าง ๆ เทปวีดีโอ แผน่วีซีดี หรือแผน่ดีวีดี 
ซ่ึงเป็นส่ือท่ีนิยมมากในปัจจุบนั เพื่อจะได้เก็บผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้นไว ้หรือน าออกมาเพื่อ
เผยแพร่ 

 
การบีบอดัวดิีโอ 
 การบีบอดัวิดีโอเป็นการจดัเก็บขอ้มูลภาพและเสียงของไฟล์ตน้ฉบบัให้มีขนาดลดนอ้ยลง 
แต่ยงัคงมีปริมาณของขอ้มูลเท่าเดิม แต่ก็เป็นท่ีทราบกนัดีแลว้วา่ไฟล์อาจจะมีคุณภาพลดนอ้ยลงไป
ตามขนาดท่ีบีบอดั แต่เน่ืองจากการบีบอดัขอ้มูลมีประโยชน์เป็นอยา่งมากจึงท าให้มีการพฒันาต่อมา 
เร่ือย ๆ ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี  
 - เจเพก็ (JPEG) : เป็นมาตรฐานการบีบอดัขอ้มูล เน่ืองจากมีความตอ้งการท่ีจะยอ่ภาพสีโดย
ใหค้งรายละเอียดเดิมไวใ้หม้ากท่ีสุด ซ่ึงคอมพิวเตอร์จะท าการสุ่มตวัอยา่งของจุดภาพในส่วนต่าง ๆ 
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ก่อนท่ีจะบีบอดัขอ้มูล โดยตรวจสอบพื้นท่ีว่าจะมีสีอะไรอยู่มากท่ีสุด จากนั้นจะยุบพื้นท่ีให้เหลือ
เพียงสีท่ีตอ้งการเพียงหน่ึงพิกเซล ซ่ึง JPEG จะถูกน ามาใชก้บัภาพน่ิงท่ีอตัราส่วนการบีบประมาณ 
25:1, 40:1 จนถึง 100:1 
 Motion – JPEG หรือ M – JPEG : เป็นมาตรฐานการบีบอดัขอ้มูลท่ีสามารถบีบอดัและขยาย
สัญญาณไดต้ั้งแต่ 12:1, 5:1 และ 2:1 ท า ให้ภาพท่ีไดอ้อกมามีคุณภาพและเป็นท่ีน่าพอใจ ส าหรับ
กลุ่มผูผ้ลิตงานท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดมากนกั จึงเป็นระบบท่ีนิยมใชใ้นการ์ตดัต่อ และการ์ดแคป
เชอร์ (capture card) แบบต่าง แต่ในปัจจุบนัเร่ิมความนิยมเน่ืองจากระบบดิจิตอลของกลอ้งดิจิตอล
วดีีโอเขา้มาแทนท่ี 
 CODEC : เป็นเทคโนโลยกีารบีบอดัและการคลายขอ้มูล ซ่ึงสามารถน าไปใชก้บัซอฟตแ์วร์
และฮาร์ดแวร์ หรืออย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ โดยส่วนมาก CODEC จะนิยมใช้กันในบีบอดัแบบ 
MPEG, Indeo และ Cinepak 
 เอ็มเพก็ (MPEG : Moving Picture Experts Group) : เป็นมาตรฐานการบีบอดัสัญญาณภาพ
และเสียง โดยใชร้ะบบ DCT ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชก้บัระบบวดีีโอคุณภาพสูงทัว่ไป จะมีความคลา้ยคลึง
กบัการบีบอดัขอ้มูลแบบ JPEG แต่จะลดจ านวนขอ้มูลท่ีซ ้ ากนัของภาพต่อไปดว้ย การบีบอดัขอ้มูล
แบบ MPEG น้ี เป็นแบบไม่สมมาตร เน่ืองจากขั้นตอนในการเข้ารหัสสัญญาณวีดีโอนานกว่า
ขั้นตอนการถอดรหสัขอ้มูล โดย MPEG ไดถู้กพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 
   - MPEG-1 ใชก้บัวีดีโอท่ีดูตามบา้น เป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ VHS ซ่ึงไฟล์ท่ีไดจ้าก
การบีบอดัขอ้มูลแบบน้ีสามารถใช้เคร่ืองเล่น CD ทัว่ ไป อ่านหรือเขียนขอ้มูลได ้แต่ยงัให้ภาพท่ี
ค่อนขา้งหยาบ สัญญาณสีแต่ละจุดไม่สามารถก าหนดเป็นสีท่ีถูกตอ้งได ้ถา้เป็นระบบท่ีใชอุ้ปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ช่วยในการถอดรหสัจะแสดงภาพท่ีชดัเจนได ้เต็มจอภาพ แต่ถา้ใชซ้อฟตแ์วร์อยา่งเดียวจะ
แสดงภาพท่ีชดัเจนไดเ้พียงคร่ึงจอภาพ 
   - MPEG-2 เพื่อ ใชใ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะการบีบอดัขอ้มูลแบบน้ี
ก่อนท่ีคอมพิวเตอร์จะค านวณผลเพื่อแทนค่าจุดสี ต่าง ๆ ภาพจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และจะ
ค านวณทีละหลาย ๆ ภาพ เรียกวา่ “GOP (group of picture) “ ซ่ึงเป็นการมองภาพคร้ังละ 8-24 ภาพ 
โดยจะดูจากภาพท่ีหน่ึงของ GOP เป็นหลกั จากนั้นจะท าการเขา้รหสัภาพ แลว้มองภาพถดัไปว่ามี
ความแตกต่างจากภาพแรกท่ีจุดใด จากนั้นจะท าการเปรียบเทียบและเก็บเฉพาะท่ีแตกต่างของภาพ
ไวใ้นเฟรมนั้น ส่วนภาพต่อไปก็ท าการเปรียบเทียบกบัภาพติดกนั แลว้เก็บส่วนต่างไวเ้ช่นกนั ท าให้
สามารถลดจ านวนขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บ และเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งการถอดรหสัได ้
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   - MPEG-3 เพื่อใชง้านกบัโทรทศัน์ท่ีมีความคมชดัสูง หรือเรียกวา่ HDTV (High – 
Definition Television) เป็นโทรทศัน์ดิจิตอลชนิดใหม่ท่ีใชใ้นสหรัฐ แต่ไม่ไดน้ ามาใชง้านเน่ืองจาก
ไม่ประสบความส าเร็จ 
   - MPEG-4 เป็นมาตรฐานท่ีใกลเ้คียงกบั Quick Time เพื่อใชง้านทางดา้นมลัติมีเดีย
ท่ีมีแบนดว์ดิท ์(bandwidth) ต  ่า ซ่ึงสามารถรวมภาพ เสียง และส่วนประกอบอ่ืนท่ีคอมพิวเตอร์สร้าง
ข้ึนได ้ท่ีส าคญั MPEG-4 ไดถู้กออกแบบใหมี้ความสามารถในเชิงโตต้อบกบัวตัถุต่าง ๆ ในภาพได ้
   - MPEG-7 เป็นตวัเช่ือมรายละเอียดเน้ือหามลัติมีเดียเขา้ด้วยกัน (multimedia 
content description interface)  โดยมีจุดหมายท่ีจะสร้างมาตรฐานการอธิบายขอ้มูลข่าวสารของ
มลัติมีเดีย เพื่อใชใ้นการสนบัสนุนความหมายของขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ บนส่ือ 
 
อุปกรณ์ส าหรับถ่ายภาพเคลือ่นไหว 

1.  กลอ้งดิจิทลั  DSLR  
2. เลนส์ 18-55 mm หรือท่ีเรารู้จกักนัในนามวา่เลนส์คิท (เป็นเลนส์ท่ีมากบักลอ้งดิจิทลั) 
3. เลนส์ 24-105 mm  
หลงัจากท่ีเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพเคล่ือนไหวแลว้ก็มาถึงขั้นตอนการถ่ายท าโดย

เร่ิมตน้จากการเลือกโหมดในการถ่ายภาพมาเป็นโหมดวดีีโอตามภาพ 
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เพื่อป้องกนัภาพท่ีถ่ายออกมาสัน่ไหวดงันั้นก่อนจะถ่ายวดีีโอจึงควรเลือ Stabilizer ไปท่ีต าแหน่ง On  

 
 
 

การถ่ายวดิีโอด้วยกล้องดิจิทัล  แบบ Manual  
              การถ่ายวดีีโอดว้ยกลอ้งดิจิทลั แบบ Manual คือการท่ีเราตั้งค่า F Speed Shutter และ ISO 
ดว้ยตวัเองโดยท าการก าหนดค่าต่าง ๆ ของตวักลอ้งส าหรับใชใ้นการถ่าย 
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จริงๆ แลว้การถ่ายวดีีโอดว้ยกลอ้งดิจิทลัมีหลกัการและแนวคิดในการถ่ายคลา้ย ๆกบัการถ่ายภาพน่ิง  เช่นก าหนด 
ค่า F ก็คือลกัษณะของภาพท่ีเราจะไดน้ัน่แหล่ะ วธีิการ ปรับค่า F ส าหรับการถ่ายวดีีโอ ปรับไดโ้ดยการ กด 
AV+- แช่ไว ้แลว้ไปหมุนกงลอ้ตรงใกล้ๆ  กบัปุ่มชตัเตอร์ 
 

 
 
 
 



8 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 8.8 การปรับค่า ISO 
 

วธีิการถ่ายวดิีโอด้วยกล้องดิจิทลั DSLR 
หลงัจากท่ีไดท้  าความเขา้ในในเร่ืองของการปรับค่าต่าง ๆ เพื่อเตรียมถ่ายภาพเคล่ือนไหว

แลว้ก็มาถึงข้ึนตอนของการลงมือถ่ายท า ทีน้ี เวลาเราจะถ่ายวดีีโอ อยา่งท่ีบอกวา่ให้อิงกบัการถ่ายรูป
เป็นหลกั การถ่ายรูป เราอิงค่า F เพื่อก าหนดภาพ   การถ่ายถ่ายวดีีโอ เราก็จะอิงกบัค่า F เหมือนกนั 
เราจะท าการตั้งค่าไวก่้อนแลว้จึงให ้Speed Shutter และ ISO เป็นตวัช่วย  เพื่อความเขา้ใจในการใช้
งาน จะขอยกตวัอยา่งปัญหาข้ึนมา เพื่อให้เห็นวธีิการใชก้ลอ้งและจดัการกบัปัญหา โดยปกติ การ
ถ่ายวดีีโอ หลกัท่ีเห็นกนัชดัๆ ก็คือ วดีีโอมืดไป หรือวดีีโอสวา่งไป   ตวัอยา่งแรกขอยกตวัอยา่ง 
วดีิโอมืดไป โดยตั้งโจทยว์า่ อยากถ่ายวดีิโอใหไ้ดส้ไตลภ์าพแบบชดัลึก ดงันั้นผูถ่้ายตอ้งเลือกค่า F 
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เอง โดยเลือกไปท่ี F22 ตอนท่ีเลือก  F22 จะเห็นจากหนา้จอวา่ภาพท่ีเห็นนั้นมีความมืดไปดงันั้นเรา
จะท าอยา่งไรใหภ้าพสวา่งข้ึนได ้  โดยท่ีไม่ตอ้งไปเปล่ียนสไตลภ์าพวดีิโอแบบชดัลึกอยา่งท่ีอยาก
ได ้Speed Shutter และ ISO สามารถท่ีจะช่วยได ้ 
               ดงันั้นเราจึงควรหนัมาดู Speed Shutter วา่ไดถู้กตั้งค่าไวเ้ท่าไร ตามหลกัการ เพื่อใหภ้าพ
สวา่งข้ึน เราตอ้งการ Speed Shutter ท่ีชา้กวา่น้ี เพื่อใหแ้สงเขา้มากวา่น้ี จึงควรตั้งค่า Speed Shutter ท่ี
ต  ่ากวา่ท่ีเป็นอยู ่แต่ก่อนอ่ืนตอ้งรู้ก่อนวา่ การถ่ายวดีิโอกลอ้งจะบงัคบั Speed Shutter หา้มต ่ากวา่ 30 
( 1/30) ถา้เราปรับใหล้งมาท่ี 30 แลว้ ภาพก็ยงัไม่สวา่งข้ึน   ISO จะเป็นวธีิท่ีช่วยใหภ้าพสวา่งข้ึนโดย
เร่ิมตน้การปรับค่าเพิ่มข้ึนไปจนกวา่จะเห็นภาพสวา่งตามท่ีตอ้งการ 
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การปรับค่าถา้ท าการปรับค่าไปในทาง – จะท าใหภ้าพเกิดความมืดดงัรูป 
 

 
 
 
 

ถา้เลือกปรับในฝ่ังท่ีบวกก็จะท าใหภ้าพเกิดความสวา่งข้ึน 
 

 
 
 

เม่ือท าการปรับค่าต่าง ๆ ของกลอ้งเรียบร้อยแลว้ก็สามารถลงมือบนัทึกภาพเคล่ือนไหวโดยสามารถ
เลือกใชมุ้มกลอ้งต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
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มุมกล้อง หมายถึง ทิศทางท่ีตั้งกลอ้งกบัวตัถุท่ีถูกถ่าย ประกอบดว้ยมุมหลกัๆ ดงัน้ี  
                1. มุมกลอ้ง ออบเจกทีฟ (objective camera angle) มุมกลอ้งมุมน้ีท าใหผู้ดู้ไดเ้ห็นภาพ
โดยตรงจากเลนส์กลอ้ง ซ่ึงท าหนา้ท่ีเสมือนตาผูดู้  
                2. มุมกลอ้ง ซบัเจกทีฟ (subjective camera angle) มุมกลอ้งมุมน้ีใชก้ลอ้งแทนผูดู้ ท าใหผู้ ้
ดูเป็นเสมือนผูแ้สดงท่ีอยูน่อกจอ ผูแ้สดงจะมองหรือพดูกบัเลนส์กลอ้ง ท าใหรู้้สึกวา่ผูแ้สดงในจอ
มองหรือพดูกบัผูดู้โดยตรง ท าใหผู้ดู้รู้สึกวา่เขา้ไปมีส่วนร่วมใน ภาพยนตร์เร่ืองนั้น  
                3. มุมกลอ้ง พอยต ์ออฟ ววิ (point of view camera angle, POV) มุมกลอ้งมุมน้ีผูก้  ากบัให้
ผูดู้เห็นภาพเหตุการณ์จากสายตาของผูแ้สดงอีกทีหน่ึง ผูดู้จะเห็นผูแ้สดงจากมุมกลอ้งออบเจกทีฟ 
และเห็นภาพท่ีผูแ้สดงเห็นจากมุมกลอ้งพอยต ์ออฟ ววิ ตวัอยา่งเช่น ภาพแรกผูดู้เห็นภาพ
เฮลิคอปเตอร์บินเหนือกรุงเทพฯ ตดัภาพไปท่ีคนขบัมองลงมาขา้งล่าง แลว้ตดัเป็นภาพการจราจรใน
กรุงเทพฯ ภาพการจราจรในกรุงเทพฯ เป็นภาพจากมุมกลอ้งพอยต ์ออฟ วิว ของคนขบัเคร่ืองบิน
เฮลิคอปเตอร์  
               4. มุมท่ีผูก้  ากบัก าหนดข้ึนเอง (director’s Interpretative Camera Angle) เป็นมุมกลอ้งท่ีผู ้
ก  ากบัอาจก าหนดมุมกลอ้งข้ึนมาเพื่อให้เร่ืองราวเร้าใจ ชวนติดตามยิง่ข้ึน เพื่อใหก้ารส่ือสารเขา้ถึง
อารมณ์ของผูดู้โทรทศัน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มุมมองภาพ หมายถึง จุดดูภาพท่ีปรากฏบนจอภาพยนตร์และ
จอโทรทศัน์ ผูก้  ากบัจะก าหนดวา่จะเสนอภาพจากมุมใด คือใหผู้ดู้มองเห็นภาพจากมุมใดจึงจะ
น่าสนใจและสมจริงกบัเร่ืองราวท่ีเสนอ มุมมองภาพหรือท่ีนิยมเรียกวา่มุมกลอ้งโดยทัว่ไปจะ
ประกอบดว้ย 3 มุม ไดแ้ก่  
               1. มุมสูง (high angle) ตั้งกลอ้งถ่ายภาพยนตร์และโทรทศัน์ไวสู้งกวา่วตัถุ ถา้เป็นภาพ
สถานท่ีกวา้งใหญ่ การถ่ายภาพไกลจากมุมสูงท าใหเ้ห็นภาพไดก้วา้งไกล เป็นการเปิดฉากแนะน า
สถานท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ถา้เป็นการถ่ายคน จะเป็นการเสนอใหเ้ห็นวา่คนๆ นั้นไม่ส าคญั เป็นคนต ่า
ตอ้ย ไม่สง่าผา่เผย  
               2. ภาพมุมระดบัสายตา (eye level angle) เป็นภาพท่ีตั้งกลอ้งในระดบัสายตาของคน หรือ
ของวตัถุท่ีถูกถ่าย ภาพในระดบัสายตาเพื่อส่ือความหมายวา่ภาพท่ีปรากฏจะเป็นภาพใหค้วามรู้สึก
ธรรมดา ไม่เด่นอะไร  
               3. ภาพมุมต ่า (low angle) เป็นภาพท่ีตั้งกลอ้งถ่ายในระดบัต ่ากวา่คนหรือวตัถุท่ีถูกถ่าย เป็น
ภาพท่ีแหงนดู ส่ือความหมายหรือให้เกิดความรู้สึกวา่คนหรือวตัถุท่ีถูกถ่ายมีความส าคญัมากกวา่
ปกติ น่าเคารพ นบัถือ  

ขนาดภาพ   หมายถึง บริเวณของภาพท่ีถ่าย มกัจะเรียกวา่ ช็อต (shot) ประกอบดว้ยขนาด
ต่างๆ ดงัน้ี  
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               1. ภาพขนาดท่ีถ่ายไกลมาก (extreme long shot = ELS) เป็นภาพท่ีถ่ายดว้ยเลนส์กวา้ง และ
ถ่ายจากท่ีไกล อาจจะถ่ายจากท่ีสูงดว้ย เพื่อใหเ้ห็นความยิง่ใหญ่ของสถานท่ี ภาพขนาดน้ีมกัใชเ้ป็น
ภาพเปิดเร่ืองและแนะน าสถานท่ีท่ีเร่ืองราวนั้นๆ เกิดข้ึน  
               2. ภาพถ่ายไกล (long shot = LS) เป็นภาพท่ีถ่ายใหค้รอบคลุมบริเวณพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
ถา้เป็นภาพคนจะถ่ายเตม็ตวั  
              3. ภาพถ่ายปานกลาง (medium shot = MS) ถา้เป็นภาพคนจะเป็นภาพคร่ึงตวั  
              4. ภาพใกล ้(close up = CU) ถา้เป็นภาพคนจะถ่ายจากไหล่ข้ึนไปถึงศีรษะ เพื่อแสดงให้
เห็นความรู้สึกของผูแ้สดง หรือรายละเอียดของส่ิงท่ีน าเสนอใหเ้ห็นรายละเอียดชดัเจนยิง่ข้ึน  
              5. ภาพใกลม้าก (extreme close up = ECU)  
เป็นภาพท่ีถ่ายใกลม้าก เนน้เฉพาะจุดท่ีตอ้งการจะเนน้ เช่น เนน้ท่ีตาหวานเยิม้ แสดงถึงตาท่ีมีความ
รัก ตาท่ีแดง มีน ้าตา แสดงถึงความเศร้าโศก 

 
 
 

การน าวดิีโอไปใช้งาน 
 วดีิโอสามารถน าไปใชง้านไดใ้นหลาย ๆ ลกัษณะซ่ึงสามารถแสดงดงัต่อไปน้ี  
  - ดา้นบนัเทิง (video entertainment) สามารถบนัทึกมิวสิกวีดีโอ รายการโทรทศัน์ท่ีช่ืน
ชอบ บนัทึกการแสดงสด หรือในงานเล้ียงสังสรรต่าง ๆ เพื่อน ากลบัมาชมไดอี้กคร้ัง 
 - ดา้นการน าเสนองาน (video presentation) ส าหรับแนะน าสินคา้ กิจกรรมดา้นต่าง ๆ 
 - ดา้นงานสะสมวีดีโอ (video album) สามารถผลิต Video ท่ีใชเ้พื่อบนัทึกภาพแห่งความ
ทรงจ า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกระท าร่วมกนัขณะท่ีเราศึกษาอย ู

 - ดา้นการศึกษา (education program) ผลิตส่ือการเรียนการสอนของอาจารยใ์นรูปแบบของ
วีดีโอเทป ซีดีรอม หรือภาพน่ิง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ทั้ งในชั้นเรียน และทาง
ออนไลน ์
 
บทสรุป 
 ระบบวดีิโอแบ่งออกเป็น  2  ประเภทหลกั ๆ คือ ระบบวดีิโอแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล 
ขั้นตอนในการผลิตวดีิโอดว้ยกลอ้งดิจิทลั มีอยู ่5 ขั้นตอนไดแ้ก่  1. การวางแผน   2. การถ่ายท า       
3. แคปเชอร์  4.การตดัต่อ  5. การจดัท าส่ือประสม การผลิตวดีิโอดว้ยกลอ้งดิจิทลันั้นมีอุปกรณ์ใน
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การผลิต คือ กลอ้งดิจิทลั  DSLR   เลนส์ 18-55 mm หรือท่ีเรารู้จกักนัในนามวา่เลนส์คิท (เป็นเลนส์
ท่ีมากบักลอ้งดิจิทลั)   และ  เลนส์ 24-105 mm  
 มุมกลอ้ง หมายถึง ทิศทางท่ีตั้งกลอ้งกบัวตัถุท่ีถูกถ่าย ประกอบดว้ยมุมหลกัๆ ดงัน้ี 

1. มุมกลอ้ง ออบเจกทีฟ (objective camera angle) 
2. มุมกลอ้ง ซบัเจกทีฟ (subjective camera angle 
3. มุมกลอ้ง พอยต ์ออฟ ววิ (point of view camera angle, POV ) 

            4. มุมท่ีผูก้  ากบัก าหนดข้ึนเอง (director’s interpretative camera angle)  
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