บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
รายงานปฏิบตั ิสหกิ จศึกษาเรื่ อง การตัดต่อวีดีโอด้วยระบบดิ จิทลั "รายการแนะนาซี รี่ย”์
ของบริ ษทั เอสทีจี มีเดียเพล็กซ์ จากัด เป็ นการปฏิบตั ิงานทางด้านการตัดต่อรายการแนะนาซีรี่ย ์ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาฝี มือ ความรู ้ ความเข้าใจในงานที่ ได้รับมอบหมาย และเทคนิ คการปฏิบตั ิ งาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั และผูจ้ ดั ทารายงานปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
เพิ่มทักษะทางด้านการตัดต่อ การพัฒนาการใช้โปรแกรมตัดต่อในการทางานให้กบั บริ ษทั และ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลควบคู่กบั เนื้อหา โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีดงั ต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีของการตัดต่อ
2.2 ทฤษฎีเทคนิคการเล่าเรื่ อง
2.3 ทฤษฎีสื่อใหม่
2.4 แนวคิดกระบวนการผลิต
2.1 ทฤษฎีของการตัดต่ อ
2.1.1 การตัดต่อ คือ การเชื่อมระหว่างช็อต 2 ช็อต โดยใช้ 1 ใน 3 รู ปแบบ ดังนี้
- การตัดชนภาพ The Cut คือ การตัดภาพชนกันจากช็อตหนึ่งต่อตรงเข้ากับอีกช็อตหนึ่ง วิธี
นี้คนดูจะไม่ทนั สังเกตเห็น
- การผสมภาพ The Mix หรื อ The Dissolve เป็ นการค่อย ๆ เปลี่ยนภาพจากช็อตหนึ่ งไปยัง
อีกช็อตหนึ่ง โดยภาพจะเหลื่อมกัน และคนดูสามารถมองเห็นได้
- การเลือนภาพ The Fade เป็ นการเชื่อมภาพที่คนดูสามารถเห็นได้ มี 2 แบบ คือ การเลือน
ภาพเข้า fade in คือ
การเริ่ มภาพจากดาแล้วค่อย ๆ ปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ้น มักใช้สาหรับการเปิ ดเรื่ องการเลือนภาพ
ออก fade out คือการที่ภาพในท้ายช็อตค่อยๆ มืดดาสนิท มักใช้สาหรับการปิ ดเรื่ อง
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2.1.2 ในการตัดต่ อ ควรคานึงถึงความรู้เบื้องต้ น 6 ประการดังนี้
1. แรงจูงใจ (Motivation)
ในการตัดต่อ ไม่ว่าจะการ cut, mix หรื อ fade ควรมี เหตุผลที่ ดีหรื อมี แรงจู งใจเสมอ ซึ่ ง
แรงจูงใจนี้ อาจเป็ นภาพ เสี ยง หรื อทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ ในส่ วนของภาพอาจเป็ นการกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่ง แม้นกั แสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยับร่ างกายหรื อขยับส่ วนของหน้าตา
สาหรับเสี ยงอาจเป็ นเสี ยงใดเสี ยงหนึ่ง เช่น เสี ยงเคาะประตู หรื อเสี ยงโทรศัพท์ดงั หรื ออาจเป็ นเสี ยง
ที่ไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene)
2. ข้อมูล (Information)
ข้อมูลในที่น้ ี คือข้อมูลที่เป็ นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงข้อมูลใหม่ คือถ้าไม่มีขอ้ มูลอะไรใหม่
ในช็ อ ตนั้น ๆ ก็ไ ม่ จ าเป็ นต้อ งน ามาตัด ต่ อ ไม่ ว่า ภาพจะมี ค วามงดงามเพี ย งไร ก็ค วรที่ จ ะเป็ น
ข้อมูลภาพที่แตกต่างจากช็อตที่แล้ว ยิ่งมีขอ้ มูลภาพที่คนดู เห็ นและเข้าใจมากขึ้น ผูช้ มก็ยิ่งได้รับ
ข้อมูลและมีอารมณ์ร่วมมากขึ้น
3. องค์ประกอบภาพในช็อต (Shot Composition)
ผู ้ต ัด ไม่ ส ามารถก าหนดองค์ป ระกอบภาพในช็ อ ตได้ แต่ ง านของผู ้ต ัด คื อ ควรให้ มี
องค์ประกอบภาพในช็อตที่สมเหตุสมผลและเป็ นที่ยอมรับปรากฏอยู่ องค์ประกอบภาพในช็อตที่ไม่
ดีมาจากการถ่ายทาที่แย่ ซึ่งทาให้การตัดต่อทาได้ลาบากมากขึ้น
4. เสี ยง (Sound)
เสี ยงคือส่ วนสาคัญในการตัดต่ออีกประการหนึ่ ง เสี ยงรวดเร็ วและลึ กล้ ากว่าภาพ เสี ยง
สามารถใส่ มาก่อนภาพหรื อมาทีหลังภาพเพื่อสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดันอันรุ นแรง และอีก
หลากหลายอารมณ์ เสี ยงเป็ นการเตรี ยมให้ผูช้ มเตรี ยมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนฉาก สถานที่ หรื อ
แม้แต่ประวัติศาสตร์ ความคลาดเคลื่อนของเสี ยงที่เหมาะสมเป็ นการลดคุณค่าของการตัดต่อ
5. มุมกล้อง (Camera Angle)
เมื่อผูก้ ากับฯ ถ่ายทาฉาก จะทาโดยเริ่ มจากตาแหน่งต่าง ๆ (มุมกล้อง) และจากตาแหน่งต่าง
ๆ เหล่านี้ ผูก้ ากับฯ จะให้ถ่ายช็อตหลายๆ ช็อตคาว่า “มุม” ถูกใช้เพื่ออธิ บายตาแหน่ งของกล้อง
เหล่านี้ซ่ ึงสัมพันธ์กบั วัตถุหรื อบุคคล
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6. ความต่อเนื่อง (Continuity)
ทุกครั้งที่ถ่ายทาในมุมกล้องใหม่ (ในซี เควนส์เดียวกัน) นักแสดงหรื อ คนนาเสนอจะต้อง
แสดงการเคลื่อนไหวหรื อทาท่าเหมือนเดิมทุกประการกับช็อตที่แล้ววิธีการนี้ ยังปรับใช้กบั เทคที่
แปลกออกไปด้ว ย ความต่ อเนื่ องของเนื้ อหา ควรมี ความต่ อเนื่ องของเนื้ อหา เช่ น นัก แสดงยก
หูโทรศัพท์ดว้ ยมือขวาในช็อตแรก ดังนั้นก็คาดเดาได้วา่ หูโทรศัพท์ยงั คงอยูใ่ นมือขวาในช็อตต่อมา
งานของ คนตัดคือ ทาให้แน่ใจว่าความต่อเนื่องยังคงมีอยูท่ ุกครั้งที่ทาการตัดต่อในซีเควนส์ของ ช็อต
ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว ความต่อเนื่องยังเกี่ยวข้องกับทิศทางการเคลื่อนไหว หากนักแสดง
หรื อบุ คคล เคลื่ อ นที่ จ ากขวาไปซ้า ยในช็ อ ตแรกช็อ ตต่ อ มาก็คาดเดาว่านัก แสดงหรื อ บุ ค คลจะ
เคลื่อนไหวไปในทิศทาง เดียวกัน เว้นแต่ในช็อตจะให้เห็นการเปลี่ยนทิศทางจริ ง ๆ
2.1.3 ประเภทของการตัดต่ อ การตัดต่ อมี 5 ประเภท
การตัดต่อการกระทา (The action edits)
บางครั้งเรี ยกการตัดต่อความเคลื่อนไหวหรื อตัดต่อความต่อเนื่อง เกือบจะใกล้เคียงการตัด
ชน ภาพ มันสามารถเป็ นการให้สญ
ั ญาณหรื อเคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุด เช่น การยกหูโทรศัพท์ การตัด
ต่ อ การ กระทาต้อ งมี ความรู ้ เ บื้ องต้น 6 ประการ หรื อเกื อ บครบ 6 ประการแรงจู ง ใจ ข้อ มู ล
องค์ประกอบของช็อต เสี ยง มุมกล้องใหม่ และความต่อเนื่อง เช่น ผูช้ ายคนหนึ่งกาลังนัง่ อยูท่ ี่โต๊ะ
เสี ยงโทรศัพท์ดงั ขึ้น เขายกหูโทรศัพท์ข้ ึนแล้วพูดตอบโต้ พิจารณา 2 ช็อต

ภาพที่ 2.1 การตัดต่อการกระทา (The action edits)
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การตัดต่อตาแหน่งภาพ (The screen position edits)
การตัดต่อชนิดนี้บางครั้งเรี ยกว่าการตัดต่อทิศทาง (Directional edit) หรื อการตัดต่อสถานที่
(Placement edit) อาจเป็ นการตดัชนภาพ (Cut) หรื อการผสม (Mix) แต่มกั จะเป็ นการตัดชนหากว่า
ไม่มีการเปลี่ยนของเวลา การตัดแบบนี้มกั จะมีการวางแผนไว้ต้ งั แต่ช่วงก่อนถ่ายทาหรื อช่วงระหว่าง
การถ่ายทาขึ้นอยู่กบั การกระทาของช็อตแรกที่บงั คับหรื อกากับให้สายตาของคนดูไปยังตาแหน่ ง
ใหม่บนจอ

ภาพที่ 2.2 การตัดต่อตาแหน่งภาพ (The screen position edits)
การตัดต่อรู ปแบบ (The Form Edit)
เป็ นการอธิ บายที่ดีที่สุดของการเชื่อมจากช็อตหนึ่ ง ซึ่ งมีการแสดงรู ป , สี , มิติหรื อเสี ยงไป
ยังอีกช็อต หนึ่ง ซึ่งมีการแสดงรู ปทรง สี มิติ หรื อเสี ยงนี้สมั พันธ์กนั หากมีเสี ยงเป็ นแรงจูงใจ การตัด
ต่อ รู ปแบบ สามารถเป็ นการตัดชนได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นการผสมหลักการนี้เป็ นจริ งเมื่อมีการ
เปลี่ ยนแปลงสถานที่และ/หรื อบางครั้ ง เวลาเปลี่ยน ตัวอย่าง 1 ในห้องที่ ร้อนชื้ นของบรรดาทูต
นักหนังสื อพิมพ์รอคอยการปล่อยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อที่จะ พาพวกเขาให้เป็ นอิสระ บนฝ้าเพดานมีพดั
ลมเพดานหมุน เฮลิคอปเตอร์มาถึง การตัดต่อสามารถทาได้ท้ งั ตัด ชนหรื อผสม การผสมภาพจะชี้ถึง
ความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ในเวลาที่ยิ่งใหญ่ รู ปแบบ อาจเป็ นการ หมุนของพัดลม ซึ่งสัมพันธ์
กับรู ปแบบการหมุนของใบพัดเฮลิคอปเตอร์ เสี ยงอาจเกยทับกันเพื่อสร้างความ เข้าใจล่วงหน้าหรื อ
ทีหลัง
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การตัดต่อที่มีเรื่ องราว (The Concept Edit)
บางครั้ งเรี ยกการตัดต่อที่เคลื่อนไหว หรื อการตัดต่อความคิด เป็ นการเสนอความคิดที่
บริ สุทธิ์ล้วน ๆ เพราะว่า 2 ช็อตที่ถูกเลือกและจุดที่ทาการตัดต่อ การตัดต่อเรื่ องราวนี้เป็ นการปูเรื่ อง
ในหัวเรา การตัดต่อที่ มีเรื่ องราว สามารถครอบคลุมถึงการเปลี่ยนสถานที่ เวลา ผูค้ น และบางครั้งก็
เป็ นตัวเรื่ อง มันสามารถทาได้ โดยไม่มีการสะดุดของภาพ ถ้าเป็ นการตัดต่อที่มีเรื่ องราวที่ดี มัน
สามารถบอกอารมณ์เป็ นอารมณ์ดราม่าและ สร้างความลึกซึ้ง แต่ทายาก ถ้าไม่ได้วางแผนเป็ นอย่างดี
แล้ว ความไหลลื่นของข้อมูลภาพ อาจชะงักงันไปเลย
การตัดต่อแบบผนวก (The combined edit)
เป็ นการตัดต่อที่ยากที่สุดแต่มีพลังมากที่สุด การตัดแบบผนวกนี้ เป็ นการรวมการตัดต่อ 2
แบบหรื อ มากกว่านั้นจากการตัดต่อทั้ง 4 แบบที่กล่าวมา เพื่อให้การตัดแบบผนวกได้ผลดี ผูต้ ดั
จาเป็ นต้องจาทั้งเสี ยง และภาพที่ใช้ได้ในแต่ละช็อต ดังนั้นการตัดแบบนี้ควรได้รับการวางแผนเป็ น
อย่างดีท้ งั ก่อนการถ่ายทาและ ขณะถ่ายทา สรุ ปหลักการของการตัดต่อโดยทัว่ ไป คือ
1. เสี ยงและภาพนั้นคือส่ วนที่เสริ มซึ่งกันและกัน
2. ภาพใหม่ควรให้ขอ้ มูลใหม่
3. ควรมีเหตุผลสาหรับทุกภาพที่ตดั
4. ให้ระวังเรื่ อง “การข้ามเส้น”
5. เลือกแบบการตัดที่เหมาะสมกับเรื่ อง
6. ยิง่ ตัดต่อดี ยิง่ ดูลื่นไหล
7. การตัดคือการสร้างสรรค์ข้ ึนมาใหม่
ทฤษฎีของการตัดต่อมีความสาคัญอย่างมากสาหรับทารายงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ทาให้
ทราบและควรคานึงถึงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดต่อ แรงจูงใจ ข้อมูล องค์ประกอบภาพ ช็อต
เสี ยง มุม กล้อง ความต่อเนื่อง การตัดต่อการกระทา การตัดต่อตาแหน่งภาพ และการตัดต่อรู ปแบบ
ต่างๆเพื่อนาทฤษฎี มาปรับใช้ในการตัดต่อ “รายการแนะนาซี รี่ย”์ ของบริ ษทั เอสทีจี มีเดียแพล็กซ์
จากัด โดยใช้การการตัดต่อที่มีการเล่าเรื่ องราว และตาแหน่ งของภาพ เพื่อให้ได้เนื้ อเรื่ องที่ตรงไป
ตามสคริ ป
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2.2 ทฤษฎีเทคนิคการเล่าเรื่ อง (StoryTelling)
“การเล่าเรื่ อง (StoryTelling)” คือการบอกเล่าเรื่ องราวและความรู ้ ที่อยู่กบั ตัวบุคคลจาก
ประสบการณ์การดาเนิ นชีวิตทั้งเรื่ องประทับใจ ซาบซึ้ ง หรื อได้จากการศึกษาและการทางานที่สั่ง
สมมาเป็ นทัก ษะเชิ ง ปฏิ บ ัติ ที่ ดี หรื อ จากพรสวรรค์ใ ห้ บุ ค คลอ่ า นได้ฟั ง เพื่ อ ให้ ผู ฟ้ ั ง ได้น าไป
ประยุกต์ใช้กบั การทางานของตนเอง โดยกระบวนการเล่าเรื่ องนี้ จดั เป็ นทรั พย์สินทางปั ญญาที่
สัมผัสไม่ได้ ซึ่ งการถ่ายทอดเรื่ องราวสามารถทาได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น รู ปแบบการเขียนเรื่ อง
เล่า การเล่าเรื่ องผ่านทางสื่ อต่างๆ คลิปวิดีโอ หรื อแม้กระทัง่ สไลด์นาเสนอ เป็ นต้น
2.2.1 หลักการพืน้ ฐานสาหรับการเขียนเรื่ องเล่า
การเขียนเรื่ องเล่าเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ แต่คนส่ วนมากมักจะคิดว่า นักเขียนเป็ นคนที่มี
พรสวรรค์ดา้ นการเขียนติดตัวมาแต่กาเนิ ด ทั้งที่ในความเป็ นจริ งนักเขียนเหล่านั้นต้องฝึ กปรื อฝี มือ
ตนเองอย่างหนักหน่วง และใฝ่ หาความรู ้เทคนิคการเขียนอยูเ่ สมอ ความคิดความเชื่อข้างต้นมีผลทา
ให้หลายๆ คน หมดกาลังใจในการเขียนและคิดว่าการเขียนเรื่ องเล่าเป็ นงานที่ หนักหนา คงไม่
สามารถเขียนได้เหมือนกับนักเขียนคนดังในดวงใจ
อย่างไรก็ตามในแวดวงนักเขียนมีคากล่าวหนึ่ งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและผลิตนักเขียนเรื่ องเล่า
ขึ้นมาหลายคน คากล่าวที่ว่าคือ “การเขียนสอนกันไม่ได้ แต่เรี ยนรู ้ได้” และเทคนิ คขั้นตอนในการ
เขียนเรื่ องเล่าที่จะให้รายละเอียดต่อไป ก็เป็ นไปเพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2.2.2.หัวใจของเรื่ อง
การนาเสนอเรื่ องเล่าในฐานะที่เป็ นกรณี ศึกษา(case study) ข้อที่ควรให้ความสาคัญอันดับ
แรกของการเล่าเรื่ องก็คือ เราจะต้องหาหัวใจของเรื่ องให้เจอก่อน หัวใจของเรื่ องหรื อประเด็นที่เรา
จะสื่ อสารกับผูอ้ ่านในเรื่ องเล่าเรื่ องนี้ คืออะไร เพราะเหตุการณ์ที่เราจะเล่ามีมากมายและหลากหลาย
รสชาติ เราจึงต้องมาดูก่อนว่าหัวใจของเรื่ องของเราคืออะไร ไม่อย่างนั้นจะเขียนลากยาวไปเรื่ อย
และแกว่งไปมาหลายทิศหลายทางหัวใจของเรื่ อง ยังเป็ นตัวช่วยกรองว่าเหตุการณ์ไหนที่เราควรจะ
ใส่ เข้ามาในเรื่ อง เหตุการณ์ ไหนที่ไม่เกี่ ยวข้องและเราควรตัดทิ้ง เพราะเวลาที่ เราเขียนเรื่ องเล่า
บ่อยครั้งที่เรื่ องราวมากมายที่เราไปพบเจออยูร่ ่ วมในเหตุการณ์ แต่เราจาไว้ว่าเรื่ องที่เราไปเจอมาเรา
ไม่ได้นาเหตุการณ์ท้ งั หมดที่พบนั้นมาเขียน อย่างมากเราใช้แค่ส่วนในส่ วนหนึ่งเท่านั้นที่เหลือเป็ น
เรื่ องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวใจของเรื่ องที่เราจะนาเสนอ
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หัวใจของเรื่ องเล่าไม่จาเป็ นต้องเป็ นเรื่ องที่เศร้าโศก รันทด สลดหดหู่ เสมอไป เรื่ องเกี่ยวกับ
ความดี เรื่ องที่ให้แรงบันดาลใจกับผูค้ น เห็นชีวิตด้านดีของผูค้ น หรื อชีวิตด้านดีขององค์กรก็สาคัญ
ไม่แพ้กนั
ลักษณะหัวใจของเรื่ องที่ดี คือเป็ นประเด็นใหม่ ที่ผคู ้ นไม่เคยรับรู ้มาก่อน ก่อผลกระทบวงกว้าง
2.2.3 การเดินเรื่ อง
พอได้โครงเรื่ อง หรื อเรื่ องราวทั้งหมดอย่างย่อๆ พอเป็ นไกด์ให้เราแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือจะ
เดินเรื่ องอย่างไร การเดินเรื่ องไม่จาเป็ นต้องเรี ยงตามลาดับเวลาตามโครงเรื่ องเสมอไป จะย้อนสลับ
ไปสลับมาก็ได้ แต่ขอให้การเดินเรื่ องรับใช้หวั ใจเรื่ องเล่าของเรา
ตัวอย่างเช่น เราต้องการนาเสนอเรื่ องราวของตัวละครคนหนึ่งที่ชีวิตสลับซับซ้อนมาก เกิด
เหตุการณ์บงั เอิญที่ร้ายๆ ต่างๆ ขึ้นมากมายในชีวิต จนตัวละครเองก็ไม่รู้จะหาคาตอบได้อย่างไร แต่
ตัวละครก็ยนื หยัดหล่อเลี้ยงชีวิตมาได้ ด้วยการมองโลกในแง่ดีและเพียรทาดี
หัวใจที่สาคัญที่สุดของการเขียนเล่าเรื่ องก็คือ การอนุญาตให้เรื่ องราว หรื อ case เป็ นตัวเล่า
เรื่ อง พูดง่ายๆ ไม่ใช่ให้เราเป็ นคนตัดสิ นเรื่ องราวที่เล่า หรื อบอกคนอ่าน แต่ให้เล่าผ่านเรื่ องราว หรื อ
case อันนี้สาคัญมากๆ ในการเขียนเรื่ องเล่า เพราะจะทาให้เรื่ องเล่ามีพลัง
ทฤษฎีเทคนิคการเล่าเรื่ อง (Storytelling) มีความสาคัญอย่างมากสาหรับการทา รายงานสห
กิจศึกษาในครั้งนี้ เมื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานของการสาหรับการเขียนเรื่ องเล่า เข้าถึงหัวใจของเรื่ อง
นั้นทาให้เราสามารถนาส่ วนนี้ มาประยุกต์ใช้ในการตัดต่อเล่าเรื่ อง รายการแนะนาซี รี่ย ์ ของบริ ษทั
เอสทีจี มีเดียแพล็กซ์ จากัด
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2.3 ทฤษฎีสื่อใหม่
ความหมายของสื่ อ (Media) เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่นาเสนอเนื้ อหาของสารไม่ว่าจะเป็ น
ข่าว ข้อ มู ลบัน เทิ งหรื อโฆษณาไปสู่ ผูบ้ ริ โภค การเปลี่ ย นแปลงระบบเทคโนโลยี น ามาซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงของรู ปแบบสื่ อที่พฒั นาให้ดีข้ ึนนับจากสื่ อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อ
สิ่ งพิมพ์พฒั นาเป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่ อวิทยุและสื่ อโทรทัศน์ ในปั จจุบนั การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ ง สื่ ออินเทอร์ เน็ตพัฒนาขึ้นมาเพื่อการติดต่อสื่ อสารเพิ่มขึ้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า
การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งสื่ อออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้
สื่ อเพื่อการกระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์ คือ สื่ อแบบดั้งเดิมและสื่ อใหม่ (พรจิต สมบัติพานิช, 2547: 4)
1) สื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่ อที่ผสู ้ ่ งสารทาหน้าที่ส่งสารไปยังผูร้ ับสารได้
ทางเดียวที่ผรู ้ ับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผูส้ ่ งสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้ดงั นี้ สื่ อที่
ทาหน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่ อที่ทาหน้าที่ส่งสารตัวหนังสื อหรื อเสี ยง หรื อภาพ ไป
อย่างเดียว ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ สื่ อโทรเลข และสื่ อวิทยุ แลสื่ อที่ทาหน้าที่ส่งสารสองอย่าง คือ ส่ งทั้ง
ภาพและเสี ยงพร้อมกัน ได้แก่ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อภาพยนตร์
2) สื่ อใหม่ (New media) หมายถึง สื่ อที่เอื้อให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารทาหน้าที่ส่งสารและ
รับสารได้พร้อมกันเป็ นการสื่ อสารสองทาง และสื่ อยังทาหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ
ภาพ เสี ยง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่ อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของ
ระบบเทคโนโลยีสัม พัน ธ์ ท าให้สื่ อ สามารถสื่ อสารได้ส องทางผ่า นทางระบบเครื อ ข่ า ยและมี
ศักยภาพเป็ นสื่ อแบบประสม (Multimedia) ปั จจุบนั สื่ อใหม่พฒั นาขึ้นหลากหลาย ที่เป็ นที่รู้จกั และ
นิยมกันมากขึ้น (Burnett, R. and Marshall D. P. 2003: 40-41)
บทบาทของเทคโนโลยีการสื่ อสารในปั จจุบนั เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียมเพื่อการสื่ อสาร
โครงข่ายโทรศัพท์ อุปกรณ์ภาพและเสี ยงมีผลกระทบต่อ "สื่ อแบบดั้งเดิม" (Traditional Media) ซึ่ง
ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ทาให้เกิดสิ่ งที่เรี ยกว่า "การปฏิวตั ิแห่ง
ระบบตัวเลข" (Digital Revolution) ทาให้ขอ้ มูลข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรู ปลักษณ์ใด เช่น ข้อความ
เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว รู ปภาพ หรื องานกราฟิ ก ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็ นภาษาอีกชนิดหนึ่งเป็ นรู ปแบบ
เดียวกันทั้งหมด คือ สามารถอ่านและส่ งผ่านได้อย่างรวดเร็ วด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์แล้วยังสามารถ
นาเสนอในลักษณะใดก็ได้ตามความต้องการใช้งานของผูใ้ ช้งาน ความเปลี่ยนแปลงนี้ ถูกเรี ยกขาน
ว่า "การทาให้เป็ นระบบตัวเลข" หรื อ "ดิ จิไทเซชัน่ " (Digitization) ด้วยระบบที่มีการทาให้เป็ น
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ระบบตัวเลข เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ ทาให้เกิ ด "สื่ อใหม่" (New Media) ขึ้น เป็ นสื่ อที่ มี
ลักษณะเกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้อนกลับ หรื อ “อินเตอร์
แอคทีฟ” (Interactive) คาดหวังกันว่าสื่ อใหม่ จะสามารถตอบสนองความต้องการของ "ผูแ้ สวงหา
ข้อมูลข่าวสาร" (Seeker) ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าสื่ อแบบดั้งเดิม เนื่องจากสื่ อใหม่ไม่มี ข้อจากัด
ในด้านเวลา (Time) และเนื้ อที่ (Space) เหมือนอย่างเคยเป็ นข้อจากัดของสื่ อแบบดั้งเดิ มมาก่ อน
(สุ รสิ ทธิ์ วิทยารัฐ, www, ม.ป.ป.)
สื่ อใหม่ หมายถึง ระบบการสื่ อสารหรื อเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื อข่ายระดับโลก
ได้แ ก่ เครื อข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) บริ การระดับเวิ ลต์ไ วด์เว็บ (World Wide Web : WWW)
บริ การข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิ ชย์ (Commercial on-line Service) เป็ นต้น (สุ รสิ ทธิ์ วิทยารัฐ, 2545)
เควิ้น คาวาโมโต้ (Kevin Kawamoto, 1997) ได้ให้ความหมายของ "สื่ อใหม่" (New Media) ว่า
หมายถึง ระบบการสื่ อสาร หรื อระบบที่มีการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื อข่ายในระดับโลก
ธิ ดาพร ชนะชัย (2550: 1-3) ได้ใ ห้ความหมายของ สื่ อใหม่ (New media) โดยแยกออกเป็ น 3
ประเด็นดังต่อไปนี้
1) Digital Media เป็ นการสื่ อสารไร้สายที่รวดเร็ วด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติก เชื่อมต่อข้อมูล
ผ่านดาวเทียม
2) สื่ อซึ่งเป็ นสื่ อใหม่ที่นอกเหนือจากสื่ อพื้นฐานเดิมที่มีอยู่
3) สื่ อสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่เพื่อ Support งานบางอย่าง โดยเน้น Creativity Innovation
เคนท์ เวอร์ ท าม และ เอี ย น เฟนวิ ก ค์ (Kent Wertime and Ian Fenwick) ได้ใ ห้ แ นวคิ ด
เกี่ยวกับสื่ อใหม่ (New Media) และการตลาดดิจิทลั และนิ ยามสื่ อใหม่ว่าหมายถึง เนื้ อหา (content)
ที่ อ ยู่ ใ นรู ปแบบดิ จิ ท ัล โดยลัก ษณะส าคัญ ของเนื้ อหาอยู่ ใ นรู ปแบบดิ จิ ท ัล ประกอบด้ ว ย
“อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้แก่ (ณงลักษณ์ จารุ วฒั น์ และ ประภัสสร วรรณสถิต , ผูแ้ ปล,
2551)
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1) อิสระจากข้อจากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาที่อยูใ่ นรู ปแบบดิจิทลั ทา
ให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกรับและส่ งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จาเป็ นต้องชมเนื้ อหา
ต่างๆ ตามเวลาที่กาหนด
2) อิ ส ระจากข้อ จ ากัด ด้า นพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนื้ อ หาใน
รู ปแบบดิจิทลั เป็ นเนื้ อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทวั่ โลกในเวลาอันรวดเร็ วทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เลือกรับ หรื อค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่ละคน
3) อิสระจากข้อจากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้ อหาที่สามารถย่อหรื อปรับขยาย
ขนาดหรื อเครื อข่ายได้ เช่น การปรับเนื้ อหาให้เหมาะสมสาหรับการเผยแพร่ ทวั่ โลก หรื อปรับให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้
4) อิสระจากข้อจากัดด้านรู ปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบดิจิทลั ไม่จาเป็ นต้อง
มีรูปแบบ หรื อลักษณะที่ตายตัว สื่ อดั้งเดิม เช่น สปอร์ตโฆษณามาตรฐานทางโทรทัศน์ถูกกาหนดว่า
ต้องมีความยาว 30 วินาที สื่ อสิ่ งพิมพ์ตอ้ งมีครึ่ งหน้าหรื อเต็มหน้าเป็ นต้น แต่สื่อดิ จิทลั เช่ น ไฟล์
วิดีโอภาพที่ถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วนาลงไปไว้ในเว็บไซต์จะต้องมีความยาวกี่วินาที
หรื อมีความละเอียดของไฟล์เป็ นเท่าไหร่ กไ็ ด้ เป็ นต้น
5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ ยคุ นักบริ โภคริ เริ่ มสร้าง และควบคุมเนื้ อหา
เอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้ ว ยพั ฒ นาการ
เทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้เจ้าของสื่ อไม่อาจควบคุมการแพร่ กระจายของสื่ อได้เหมือนอดีต เนื้ อหาที่
พบในบล็อก (Blog) หรื อคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของ YouTube และสื่ อผสมใหม่ๆ อาจสร้างสรรค์
จากผูบ้ ริ โภคคนใดก็ได้ เกิดเป็ นเนื้ อหาที่สร้างจากผูบ้ ริ โภค (Consumer-Created Content) หรื อเป็ น
คาพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)ที่แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว
ซึ่ งสอดคล้องกับ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2551: 43) กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่ อใหม่ว่า
สื่ อใหม่เป็ นสื่ อที่ตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตามความต้องการ เปิ ดรับสารของผูร้ ับสาร
มากที่สุด เพราะสื่ อใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการบรรจุเนื้ อหาของข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างเป็ นระบบ มีการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการง่าย อันจะส่ งผลให้เกิดความสาเร็ จในงานเผยแพร่
และรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า อีกทั้งยังใช้คุณสมบัติของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผสมผสานสื่ อต่าง ๆ ที่เรี ยกว่าสื่ อผสมผสาน
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ประเภทของสื่ อใหม่ คือ รู ปแบบเนื้ อหาแบบดิจิทลั ที่พบเห็นในปั จจุบนั และมีแนวโน้มว่า
จะมีบทบาทสาคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยสื่ อใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกัน
ตามประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อประเภทสื่ อใหม่ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ปิ ยะพร เขต
บรรณพต, 2553: 9) และ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , www)
1) เว็บไซต์ (Web site)
2) อินเทอร์เน็ต (Internet)
3) อีเมล (E-mail)
4) เทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์พกพาหรื อแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile Platform)
5) วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริ ง
6) ซอฟต์แวร์
7) บล็อกและวิกิ
8) หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
9) ตูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ
10) อุปกรณ์พกพาหรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์
11) นวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext fiction)
จากนิ ยามข้างต้น สรุ ปได้ว่าสื่ อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่ อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรื อสื่ อดั้งเดิม มาเป็ นระบบดิจิทลั ทาหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่าง
รวมกัน คือ ภาพ เสี ยง และข้อความไปพร้ อมกัน เช่ น Internet Website E-Book E-mail เป็ น
ต้น และสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระมากขึ้น ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้
จะพัฒนาต้นแบบสื่ อใหม่เพื่อดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ โดยเลือกพัฒนาเฉพาะสื่ อ Mobile Platform
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ประโยชน์ ที่ได้ จากสื่ อใหม่ (New Media)
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย และบทความ ของธิ ดาพร ชนะชัย (2550) และ ขวัญฤทัย สาย
ประดิษฐ์ (2551: 50-51) สามารถสรุ ปประโยชน์ที่ได้จาก สื่ อใหม่ (New Media) ดังต่อไปนี้
1) สามารถทาให้คน้ หาคาตอบในเรื่ องบางอย่างได้ โดยการเปิ ดหัวข้อไว้ ก็จะมีผูส้ นใจ
และมีความรู ้แสดงความคิดเห็นไว้มากมาย
2) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริ หารข้อมูล
3) ช่ ว ยสนับ สนุ น ในการท า E-Commerce เป็ นรู ปแบบการค้า บนอิ นเทอร์ เ น็ ตที่ สั่ง ซื้ อ
สิ นค้าได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งใช้ catalog อีกต่อไป
4) สามารถให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารประชาสั ม พัน ธ์ ไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ห ลากหลาย
กลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ ไปยังกลุ่มเป้าหมายจานวนมากได้ในระยะเวลาพร้อมๆ กัน
5) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทวั่ ประเทศและทัว่ โลก
6) ไม่ ต ้อ งเสี ย ค่ า เวลา สถานี วิ ท ยุ สถานี โ ทรทัศ น์ ไม่ ต ้อ งจ่ า ยค่ า เนื้ อ ที่ ใ ห้ นิ ต ยสาร
หนังสื อพิมพ์ เพราะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับสื่ อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสื อพิมพ์และ
ภาพยนตร์แล้วมีอตั ราค่อนข้างจะถูกกว่า
7) สื่ อใหม่ยงั เป็ นสื่ อที่มีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง จึงทาให้ผใู ้ ช้สามารถโต้ตอบได้
ทันที
การที่ น าสื่ อใหม่ เ ข้า มาใช้ง านในปั จ จุ บ ัน นั้น จะท าให้ สามารถเข้า ถึ ง ผูร้ ั บสารได้ม าก
ขึ้น เปิ ดกว้างให้กบั ทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ ที่ขอ้ จากัดของสื่ อ
แบบเดิมไม่สามารถทาได้ มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถโต้ตอบสื่ อสารได้แบบ Real-time ไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาเดินทาง เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งพึ่งบุคคลอื่น
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2.4 แนวคิดกระบวนการผลิต
ขั้นตอนในการผลิตรายการ มี 3 ขั้น (3 P) ได้แก่
Pre- production คือ ขั้นตอนของการเตรี ยมงาน ก่อนที่จะผลิตรายการจริ ง
Production

คือ ขั้นตอนของการผลิตรายการ

Post -production คือ ขั้นตอนสุ ดท้าย เป็ นการตัดต่อก่อนที่จะนาไปเผยแพร่
2.4.1 ขั้นตอนของการเตรียมงาน (PRE-PRODUCTION)
1.การวางแผน (Plan) คือการก าหนดเรื่ องราว เนื้ อหา จะทาอะไร จะทาอย่างไร จะได้
อะไร ยึดหลัก 5W+2H
- ใคร (Who) กลุ่มเป้าหมายเป็ นใคร/รายการตอบสนองคนกลุ่มไหน
- ทาไม (Why) วัตถุประสงค์ในการผลิตรายการ
- อะไร (What) จะผลิตรายการอะไร/ประเภทไหน
- ที่ไหน (Where) กาหนดสถานที่ในการถ่ายทารายการ (ในสตูดิโอ/ภายนอก) ออกอากาศ
ช่องทาง ไหน ตัดต่อที่ไหน
- เมื่ อ ไหร่ (When) จะเริ่ มผลิ ต เมื่ อ ไหร่ /ออกอากาศเมื่ อ ไหร่ เวลาไหน ให้ ต รงกับ
กลุ่มเป้าหมาย / จะใช้เวลาในการผลิตเท่าใด
- อย่างไร (How) จะผลิตรายการอย่างไร กาหนดรายละเอียดในการผลิต
- เท่าไหร่ (How Much) ใช้งบประมาณเท่าไหร่
2. การจัดหาข้อมูล โดยมีที่มาของแหล่งข้อมูล
- เอกสาร
- บุคคล
- สถานที่ โดยการไปสารวจแล้วจัดเรี ยบเรี ยงเนื้อหาจากพื้นที่จริ ง
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3. เขียนบท (Script) โดยเริ่ มจากการวางประเด็น (Concept) > แก่นของเรื่ อง (Theme) > เค้า
โครงเรื่ อง (Plot / Treatment) > บทร่ าง (Outline Script / Synopsis) > บทสมบูรณ์ (Full Script) > บท
ภาพ (Story board)
4. ประสานงาน กาหนดนัดหมายกับส่ วนต่างๆ (ทีมงาน) ภายนอก (สถานที่/พิธีกรหรื อผู ้
แสดง) และงบประมาณ
2.4.2 ขั้นตอนผลิตรายการ (PRODUCTION)
สถานที่ การถ่ายทานอกสตูดิโอ แบ่งตามลักษณะการทางานได้เป็ น 3 รู ปแบบ
1. กล้องโทรทัศน์แบบ ENG (Electronic News Gethering) เป็ นการถ่ายทาโดยที่ใช้กล้อง
เดี่ยว เหมาะ สาหรับงานที่ตอ้ งการความคล่องตัว ใช้ทีมงานในหารถ่ายทาไม่มากนัก เช่น ข่าว สาร
คดี
2. กล้องโทรทัศน์แบบ EFP (Electronic Field Product) เป็ นการถ่ายทาที่ใช้กล้องมากกว่า 1
ตัว ต่อสายเคเบิ้ล จากกล้องไปสู่ เครื่ องผสมสัญญาณ (Mixer) เพื่อทาการเลือกภาพ ให้ได้ภาพที่
หลากหลาย ได้อย่าง ต่อเนื่อง เหมาะกับงานประเภท สนทนา สาธิต หรื ออภิปราย
3. กล้องโทรทัศน์แบบ Mobile Unit เป็ นการถ่ายทาที่มีลกั ษณะคล้ายกับ EFP และการถ่าย
ทาใน สตูดิโอ โดยอุปกรณ์การควบคุม จะติดตั้งอยู่ในรถที่เรี ยก OB (Outside Broadcasting) ส่ วน
ใหญ่จะใช้ในงาน ที่มีการถ่ายทอดสดต่างๆ
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การเตรียมการในการถ่ ายทา
- เตรี ยมและตรวจเช็คอุปกรณ์
- จัดเตรี ยมฉากและพื้นที่ที่จะใช้
- จัดเตรี ยมแสง และเสี ยง
- จัดวางตาแหน่งกล้อง
- ซักซ้อมทีมงานทุกฝ่ าย
- ซ้อมการแสดง
- ถ่ายทาจริ ง ตามที่ได้ทาการซักซ้อมกับนักแสดงไว้แล้ว ควรจะมีการถ่ายทาเผือ่ ไว้หลังจาก
ถ่ายทาเสร็ จ
สิ้ นแล้ว เพื่อประโยชน์ในการตัดต่อ ในการเลือกภาพ หรื อแทรกภาพ (Insert / Cut away)
ความเข้าใจเรื่ องภาพและขนาดของภาพ
ขนาดภาพ
- Extreme Long Shot (ELS) เป็ นขนาดภาพที่วา้ งมาก ส่ วนใหญ่จะใช้เพื่อแนะนาสถานที่
แสดงภาพรวมทั้งหมดของฉากนั้นๆ
- Long Shot (ELS) ภาพกว้าง ที่เจาะจงสถานที่มากขึ้น เพื่อแสดงความสาคัญของภาพ
- Medium Shot (MS) ภาพระยะปานกลาง เป็ นภาพวัตถุในระยะปานกลางเพื่อ ตัดฉากหลัง
และรายละเอียดอื่นๆที่ไม่จาเป็ นออกไป และเน้นเรื่ องราวที่เราต้องนาเสนอ รายละเอียดจะเห็นมาก
มากขึ้น เช่นภาพครึ่ งตัว
- Close Up (CU) ภาพระยะใกล้ เป็ นภาพที่ตดั ฉากหลังออกทั้ง เพื่อเน้นในสิ่ งที่เราต้องการ
นาเสนอ เช่น สี หน้า แผลที่ขา ที่มือกาลังเขียนหนังสื อ เป็ นต้น ส่ วนใหญ่เป็ นภาพที่ใช้สื่อด้วยภาษา
กาย มากกว่าการสื่ อด้วยการพูด
- Extreme Close Up (ECU) ภาพใกล้ม าก จะเน้น เจาะจง เฉพาะจุ ด ที่ ส าคัญ เท่ า นั้น เช่ น
เฉพาะแววตา ปาก เพื่อแสดงอารมณ์ของภาพ
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มุมภาพ
- ภาพมุมสู ง / มุมกด – ให้ความรู ้สึกกดดัน หรื อตกตต่าของตัวละคร
- ภาพระดับสายตา – เป็ นทัว่ ไป คล้ายแทนสายตาผูช้ ม
- ภาพมุมต่า / มุมเงย – ให้ความรู ้สึกยิง่ ใหญ่ มีพลัง อานาจ
มุมภาพเพื่อบอกเนื้อหา และลักษณะภาพที่ถ่าย
- ภาพที่ถ่ายจากมุมสู ง (Aerial shot / bird’s eyes view)
- ภาพครึ่ งอก (Bust Shot)
- ภาพเอียง (Canted Shot)
- ภาพถ่ายข้ามไหล่ (Cross Shot / X Shot)
- ภาพเต็มตัว (Full Shot)
- ภาพบุคคล 2 คนครึ่ งตัว (Two Shot / Double Shot) เป็ นต้น
ลักษณะของภาพ
- ภาพแบบออฟเจคตีฟ (Objective Shot) เป็ นการถ่ายภาพในลักษณะแทนสายตาของผูช้ ม
- ภาพแบบซับ เจคตี ฟ (Subjective Shot) เป็ นการถ่ า ยภาพในลัก ษณะกล้อ งจะตั้ง อยู่ใ น
ตาแหน่งแทนสายตาของผูแ้ สดง
การเคลื่อนกล้อง
- การแพนกล้อง (Panning) หมายถึง การเคลื่อนที่ของกล้องตามแนวนอนไปทางซ้าย หรื อ
ไปทางขวา โดยกล้องยังอยู่ ณ จุดเดิม
- การทิ้ลท์ (Tilting) หมายถึง การเคลื่อนกล้องตามแนวดิ่ง จากล่างขึ้นบน และจากบนลง
ล่าง โดยกล้องยังอยู่ ณ จุดเดิม เพื่อให้เห็นวัตถุตามแนวตั้งเช่น ภาพอาคารสู ง
- การซู ม (Zooming) หมายถึง การเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนส์ ในขณะที่ถ่ายภาพโดยการใช้
เลนส์ซูม ทาให้มุมภาพ เปลี่ยนไป ถ้าเปลี่ยนความยาวโฟกัสสั้นลง มุมจะกว้าง แต่ถา้ ปรับความยาว
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โฟกัสให้ยาว มุมภาพจะแคบลง ดังนั้นการซูมจะช่วยเปลี่ยนขนาดของวัตถุให้ใหญ่ข้ ึน (Zoom In)
หรื อเปลี่ยนขนาดของวัตถุให้เล็กลง(Zoom Out)ได้โดยตั้งขาตั้งกล้องไม่ตอ้ งขยับเปลี่ยนตาแหน่ ง
กล้องไป
- การดอลลี่ (Dolly) จะคล้ายซูม (Zoom) ความลึกของภาพจะมากกว่าการซูม
- การแทรค (Trucking / Tracking ) หมายถึง การเคลื่อนกล้องไปด้านซ้ายหรื อขวาให้ขนาน
กับวัตถุ
- การแทร็ ค จะคล้ายกับการแพน แต่จะให้ความรู ้สึกเคลื่อนผูช้ มเคลื่อนที่ เพราะฉากจะมี
การเปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนกล้อง
- การอาร์ค (Arcing) หมายถึง การเคลื่อนกล้องในแนวเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม
- การเครน (Booming / Craning) หมายถึง การเคลื่อนกล้องแนวตั้ง ขึ้นลง
- การดี โฟกัส (De focus) หมายถึง การปรับเลนส์ภาพทาให้เบลอก่อนที่เปลี่ยนภาพแล้ว
กลับมาชัดอีกครั้ง (ส่ วนใหญ่จะใช้ในกรณี เป็ นความนึกคิดของตัวละคร)
- การชิพ โฟกัส (Shift focus) หมายถึง การปรับความคมชัดของภาพ จากจุดหนึ่ งไปยังอีก
จุดหนึ่ง เพื่อให้ผชู ้ มสนใจตรงจุดที่เราโฟกัสนัน่ เอง
- สติลช็อต (Still Shot) หมายถึง การถ่ายภาพโดยไม่เคลื่อนกล้อง ใช้มากในการถ่ายทา
รายการทัว่ ไป เป็ นภาพที่เห็นกันโดยทัว่ ไป
ความต่อเนื่อง และสมจริ ง
แกนสนทนาหรื อแกน 180 องศา (Axis Line/Conversation Line/180 Line) หมายถึง เส้น
สายตา ระหว่างคู่สนทนา มีเพื่อป้องกันการสับสนของผูช้ ม นัน่ คือ ไม่วา่ จะย้ายกล้องไปทิศทางใด ก็
ไม่ควรจะข้าม เส้นสมมติเส้นนี้ เพราะถ้าถ่ายข้ามเส้น 180 นี้ จะทาให้ ภาพที่ออกมา จะเป็ นมุม
กลับกัน ยกเว้นกรณี ที่ถ่าย Shot เดียวต่อเนื่อง แล้วเคลื่อนกล้องข้ามเส้น 180 นี้ไป
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องค์ ประกอบภาพ
กฎ 3 ส่ วน: เป็ นการแบ่งเฟรมภาพ ออกเป็ น 3 ส่ วนทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเป็ นแนว
ในการที่จะ เน้นสิ่ งที่เราต้องการจะสื่ อ
ขั้นเตรียมการ (POST-PRODUCTION)
เป็ นกระบวนการสุ ดท้ายก่อนที่จะเผยแพร่ สู่สาธารณชน เป็ นนาเอาภาพที่ไปถ่ายทา มาเรี ยบ
เรี ยงตัดต่ อส่ วนที่ เกิ นหรื อไม่ตอ้ งการออก หรื อเอาภาพที่ ตอ้ งการมาแทรก มี ก ารใส่ สีสัน ความ
น่าสนใจด้วยการใช้เอฟฟ็ คต่างๆ ใส่ กราฟฟิ ค ต่างๆ ขึ้นชื่อ ใส่ ดนตรี เสี ยงพากย์ ไตเติ้ล

แนวคิดกระบวนการผลิต มีความสาคัญอย่างมาก ทาให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตรายการ
บันได 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นตอนการเตรี ยมงาน (Pre- Production) ขั้นตอนการ ผลิตรายการ (Production)
ขั้น ตอนเรี ย บเรี ย งและล าดับ รายการ (Post-Production) ท าให้ ส ามารถน าทฤษฎี ม าปรั บ ใช้ ใ น
การตัดต่อ “รายการแนะนาซีรี่ย”์ ของบริ ษทั เอสทีจี มีเดีแพล็กซ์

