
Mobile Journalism
makes journalistic
video productions
more  affordable, 
flexible and  faster.

Mobile journalism is a
form of digital storytelling
where the primary device
used for creating and
editing images, audio and 
video is a smartphone.
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*UNDER THE CAMERA         
RECORDING, YOU ARE        
UNNATURAL. 
*เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่ามีกล้องอยู่ เราจะ

ไม่มีทางเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง

การเล่าเรื่องผ่านสื่อทุกแขนง เช่น สารคดี 

ภาพยนตร์ มิวสิควีดีโอ ละคร ซีรีย์ โฆษณา 

นิยาย หนังสือการ์ตูน ฯลฯ จะจัดประเภทการ

เล่าเรื่องใหญ่ ๆ ดังนี้

STORYTELLING

1.1	 Realistic	ตั้งอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง

1.2	 Surrealistic	เล่าเรื่องเหนือจริง	เพ้อฝัน

1. Fiction เรื่องแต่ง

2.1 Documentary (Doco / Doc-

co)	สารคดีทั่วไป	ไม่มีการโน้มน้าวเข้ามา

เกี่ยวข้อง

2.2 Documentary drama (Doc-ma) 

สารคดีที่มีการแทรกการแสดงและการปรุง

แต่งสูง	แต่ให้ดูเหมือนเกิดขึ้นจริง	มักจะใช้

คำาโปรยว่า	Based	on	true	events.

2.3 Mock-up documentary  

(Mock-co)	สารคดีแบบหลอก	ทำามา

เพื่อตั้งใจให้ผู้ชมเชื่อตามนั้น	ทั้งที่

สิ่งนั้นอาจไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่มี

อยู่จริง

2. None Fiction เรื่องจริง



4 www.magazineonline.com

1. สารคดีสาระความรู้ 
(GENERAL FEATURE)  
คือ ความเรียงที่ผู้เขียนมุ่งแสดงข้อคิดเป็นหลัก 
ข้อคิดอันเป็นข้อคิดของชีวิต เป็นกระแสความ
ริเร่ิมหรือพัฒนาตนเองและสังคมให้ดีขึ้นในรูป
แบบการนำาเสนอแบบบอกเล่า แนะนำา สั่งสอน 
หรือใช้วิธีประมวลกรอบความคิดต่าง ๆ  เสนอ

แก่ผู้อ่าน

2. สารคดีเชิงข่าว
(NEWS DOCUMENTARY)
คือ การนำาเสนอข่าวในรูปแบบสารคดี คือ เล่า
เรื่องในรูปแบบวรรณศิลป์ ถ่ายทอดเรื่องที่เขียน
ขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดย
สามารถหยิบยกส่วนใดส่วนหนึ่งของเรื่องมา
เขียนก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องเล่าให้ครบองค์ประกอบ

เช่นข่าว

3. สารคดีเชิงวิเคราะห์
(DOCUMENTARY)
คือ สารคดีประเภทนี้จะมีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง
ในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และในตอนท้ายของ
รายการ ผู้ผลิตรายการก็มักจะทิ้งเนื้อหาเรื่อง
ราวที่อาจจะเป็นไปในอนาคตให้ผู้ฟังได้คิดต่อไป 
ตัวอย่างเช่น สารคดีเรื่องมลภาวะ เนื้อหาที่จะนำา
เสนอก็จะครอบคลุมถึงลักษณะความเป็นอยู่ของ
คนในประเทศ อาชีพ ผลที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพในแง่ของสภาวะต่างๆ อันตรายที่เกิดจาก
สภาวะนั้น แนวโน้มของมลภาวะในอีก ๕-๑๐ 
ปีข้างหน้า แนวทางแก้ไข เป็นต้น เพื่อเป็นการ
เตือนให้ประชาชนสังวรในเร่ืองของอันตรายจาก
มลภาวะ และร่วมกันแก้ไขดังนี้ เป็นต้น

ประเภทของสารคดี

4.สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ
(SPECIAL OCCASION FEATURE)
คือ สารคดีประเภทนี้สามารถผลิตได้ในทุก
โอกาสที่เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคล 
ประเพณี วันสำาคัญต่างๆ  เพื่อให้ความรู้และ
ความบันเทิงแก่ผู้ฟังเป็นสำาคัญ ซึ่งข้อมูลเหล่า
นี้สามารถค้นได้ไม่ยากนัก เพราะส่วนใหญ่จะ
มีเป็นประจำาปี เช่น สารคดีเรื่องวิสาขบูชา  
เพื่อมุ่งที่จะปลูกฝังความสามัคคี ความ
ซาบซึ้งในความเป็นชาติ หรือจูงใจให้รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามต่อไป

5. สารคดีท่องเที่ยว
(TOURING FEATURE)
คือ สารคดีที่เล่าเรื่องราวการเดินทางไปใน
สถานที่ต่าง ๆ มุ่งให้ความรู้ ในด้านภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ความเป็นอยู่ของ
ผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและ
วัฒนธรรมรวมท้ังรายละเอียดปลีกย่อยท่ี
เป็นคู่มือนักเดินทาง เช่น การเดินทาง ที่พัก 
อาหาร สถานที่สำาคัญ ฯลฯ นอกจากนี้ผู้
เขียนมักให้ข้อสังเกตและแสดงทัศนะต่อสิ่งที่
พบเห็นไว้ด้วย 

6. สารคดีชีวประวัติ
(Biography)
คือกล่าวถึงเรื่องราวและพฤติกรรมของบุคคล
จริงจะเขียนเน้นด้านบุคลิกภาพ ความรู้ และ
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ ตลอดจนผลงานที่
น่าสนใจเพื่อนำาประวัติชีวิตนั้นมาศึกษาแง่มุม
ต่างๆ
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 คือ การรายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สาธารณชน

ได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

 สำาหรับการเลือกรายงานเหตุการณ์ใดนั้น เราจะพิจารณาจากคุณค่าของข่าว กล่าวคือเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นนั้นจะมี “คุณค่าของข่าว”แตกต่างกันตามองค์ประกอบของเหตุการณ์ ทั้งนี้มีหลักพิจารณา ดังนี้

ความรวดเร็ว

การนำาเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นเรื่องจริง เคยเกิดขึ้นจริง มีอยู่จริง  โดยมีการเตรียมการหาข้อมูล 

เรียบเรียงภาพและเสียงให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถทำาให้ผู้ชม

ได้รับสาระความรู้ เกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กำาหนดไว้ใน

สารคดี

Documentary

สารคดี

ความใกล้ชิด

ความเด่นหรือความสำาคัญของเรื่อง

ผลกระทบ

ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ

เหตุการณ์สะเทือนอารมณ์

เหตุการณ์ที่มีเงื่อนงำา

ความขัดแย้ง ความแปลก

ขา่ว/News
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ต้องถ่ายทอดความจริงอย่างสร้างสรรค์

ต้องให้มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมของผู้ชม

หลักสำ�คัญของง�นส�รคดี
ส�รคดี ( Documentary )
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สารคดี ต้องถ่ายทอดความ
จริงอย่างสร้างสรรค์
สารคดี ต้องให้มีผลต่อความ
รู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วม
ของผู้ชม

ทำ�ไปเพื่ออะไร คือ  วัตถุประสงค์
-  กำาหนดแนวคิด และประเภทของงาน  ทำาไปให้ใครดู  ใคร คือ กลุ่มเป้าหมาย

-  กำาหนดรูปแบบการนำาเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดูแล้วจะได้อะไร

   คือผลที่คาดว่าจะได้รับ

-  กำาหนดเทคนิคการนำาเสนอ

หลักสำ�คัญของง�นส�รคดี
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WHO
WHAT
WHERE
WHEN
WHY

องค์ประกอบที่สำ�คัญของก�รเขียนส�รคดีข่�ว

how to start /

5 W 1 H HOW

ใคร / ทำ�อะไร / ที่ไหน / เมื่อไหร่ / ทำ�ไม / อย่�งไร
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HOW

1. เรื่องน่าสนใจ
2. เรื่องสร้างสรรค์
3. เรื่องมีประโยชน์
4. ไม่เคยมีใครทำามาก่อน
5. เรื่องเก่าแต่ประเด็นใหม่
6. เรื่องที่ส่งผลกระทบกับสังคม
7. เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

สิ่งที่ควรมีก�รลงมือเขียนบท

   “หัวข้อเรื่อง”



10 www.magazineonline.com

ไม่มีใครรู้ลึกซึ้งได้ในทุกเรื่อง  หากไม่ผ่านประสบการณ์อันเกิด

จากการปฏิบัติและฝึกฝนมาอย่างดี  แต่สิ่งที่คนเขียนบทควรมีคือ

คลังความรู้ที่ได้จากการ

สำาหรับคนทำา
อ่าน ฟัง ดู
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มอง 3 มุม

๑.ข้อมูลทางกายภาพ  

คือข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์ ซึ่ง

สามารถหาได้จากหนังสือ 

บทความ  อินเตอร์เนต 

ฯลฯ

๒.ข้อมูลทางจินตภาพ 

คือ ข้อมูลประเภททัศนะ 

ความรู้สึกนึกคิดของ

ผู้เขียน หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ 

มุมกว้าง  
    นำาเสนอเรื่องราวอย่างรอบด้าน
ทุกประเด็นสำาคัญที่ล้อมรอบตัวข้อมูล
ที่จะนำาเสนอ  เช่น  ที่นี่มองได้ทั้งในแง่
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชุมชนวิถีชีวิต

เกษตรกรรม  

มุมยาว  
   นำาเสนอภาพที่ทำาให้มองเห็นและ
เข้าใจพัฒนาการอันยาวไกลจากอดีต
สู่ปัจจุบัน เช่น ที่นี่เกิดขึ้นจาก? ส่งผล
ให้เกิดเป็นชุมชน? ส่งผลให้เกิดเป็นวิถี
ชีวิต? อาชีพ? ประเพณีและวัฒนธรรม? 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

มุมลึก  

   นำาเสนอเรื่องที่ลึกลงไปในจิต
วิญญาณของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่
กับสถานที่นั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ก่อให้เกิด
อารมณ์ด้านใดด้านหนึ่ง

การเขียนบท

ตัวอย่างมองมุมลึก
ลุงบุญมีเป็นชาวบ้าน  เกิดเติบโตอยู่ในสวน
ผักที่มีสายน้ำาจากคลองหล่อเลี้ยง  วันหนึ่ง
ลุงบุญมีมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
สายน้ำา  มีกลิ่นเน่าเหม็น  มีขยะ ลุงบุญมีที่
มีความรักและผูกพันกับสายน้ำาจึงพายเรือ
ลำาเล็กๆ ล่องจากคลองเล็กสายนี้สู่แม่น้ำา
เจ้าพระยาเพื่อเก็บขยะ  แล้วให้สัมภาษณ์
ว่าในแต่ละวันนับจำานวนปลาที่ลอยน้ำาตาย
ได้เฉลี่ยวันละกว่า ๒๐ กิโลกรัม  แม่น้ำา
ลำาคลองกำาลังจะตาย  ตราบเท่าที่คนไทย

ยังใช้แม่น้ำาลำาคลองเหมือนถังขยะ
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ทุกประเด็นเน้ือหา ส่ิงท่ีควรคิดควบคู่กัน คือ

ภาพท่ีจะนำาเสนอน้ันคือภาพอะไร และอารมณ์

ในประเด็นน้ันๆ คืออะไร 

ประสานในการทำางานผลิต3

คนเขียนบท1

คนถ่ายภาพ2

คนตัดต่อ3

ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ประดิษฐ์คิด
สร้างตัวอักษร และประโยค หรูๆ 

ที่ลึกซึ้งกินใจคน  หรือค้นหา
ข้อมูลเจาะลึกใส่ลงไปบทสารคดี 
จนลืมไปว่า “งานโทรทัศน์เป็น

ภาพเคลื่อนไหว  มีเสียง งาน
โทรทัศน์ควรเป็นสื่อให้ความ

บันเทิง ที่มีสาระทางปัญญาไป
พร้อมกัน ”

นอกจากความรู้พื้นฐานของอุปกรณ์ที่
ใช้ในการถ่ายทำาสิ่งที่ช่างภาพควรต้อง

มีคือ  การทำาหน้าที่กำากับภาพ  ทำา
อย่างไรให้ภาพสามารถเล่าเรื่องราว
และมีความหมายเชิงอารมณ์เหมาะ

สมกับเนื้อหา

ไม่ใช่คนที่ใช่โปรแกรมตัดต่อเป็นอย่าง
เดียว !!! แต่ควรเข้าใจเนื้อหาของเรื่อง  
และรู้จักนำาเทคนิคการตัดต่อ  รวมถึง

เสียงประกอบต่างๆ มาใช้ให้สอดคล้อง

กับเรื่องราวมากที่สุด



สารคดี 
คือ การนำา
เสนอความ
จริงอย่าง
สร้างสรรค์
ธีรภาพ  โลหิตกุล
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Theme-แก่นเรื่อง

หน้าท่ีของ บท+ภาพ+เสียง

ประเด็นหลักที่เราต้องการสื่อสารกับคนดู เป็นคู่มือ
ที่เรายึดในการผลิต  เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำาสื่อ
ตอบให้ ได้ว่าดูแล้วได้อะไร และใครที่ควรดู (กลุ่มเป้าหมาย)

ดังน้ันคนเขียนบทจึงควรมีความรู้พ้ืนฐานด้านองค์
ประกอบภาพ และศัพท์เทคนิค เช่น แพน ซูม ทิลท์ 
ดอลลี่ เครน ฯลฯ การเคลื่อนไหวของภาพเหล่านี้ก่อ
ให้เกิดอารมณ์อย่างไร หรือเราจะเคลื่อนไหวกล้องเพื่อ
ให้ได้ภาพไปรับใช้อารมณ์ หรือทิศทางของบทอย่างไร   
นอกจากนี้คนเขียนบทควรมีความรู้พื้นฐานการตัดต่อว่า
เทคนิคการตัดต่อก่อให้เกิดอารมณ์อย่างไร 
ต้องการบรรยากาศ ตื่นเต้น เศร้าสลด ซาบซึ้งกินใจ 
ฯลฯ  จะใช้เทคนิคไหนระหว่าง ควิกคัท ดิสโซล์ฟ  เฟด 
ฯลฯ ไม่เช่นนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือ เขียนบทไปนึกฝัน
ใช้เทคนิคเลิศหรู  แต่ศักยภาพของเครื่องตัด หรือคนตัด

ต่อไม่สามารถทำาได้

ปัญหาท่ีมักเกิดกับคนเขียนบท

อยากใส่ข้อมูลมากๆ แต่คิดไม่ออกว่าจะนำา

เสนอเป็นภาพอย่างไร 

เขียนบทยาว แต่มีภาพที่ถ่ายมานิดเดียว 

มภีาพที่ดีอยู่เยอะ แต่มีข้อมูลไม่มาก แล้วก็ไม่รู้

จะหาเทคนิคมานำาเสนออย่างไร  ทำาให้ภาพดีๆ 

กลายเป็นภาพธรรมดาๆ

เขียนบทแบบอธิบายภาพ เช่น ชายคนหนึ่งกำาลัง

เดินไปในทุ่งหญ้า ทั้งๆ ที่ภาพทำาหน้าที่อธิบายอยู่

แล้ว 

ทางลัด คือดูหนัง  มิวสิค
วิดีโอ  โฆษณา  สังเกตวิธี
การเล่าเร่ือง ตัดต่อลำาดับ
ภาพ กราฟิก ดนตรี บท 

การแสดง ฯลฯ แล้วเอามา
ประยุกต์ตาความ

เหมาะสม
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ช่างภาพควรเป็นทั้งนักสร้าง(สรรค์) ภาพและ
เป็นนักจัดการ  เช่น บางครั้งอาจต้องขอความร่วม
มือจากหลายๆ ฝ่าย  เพื่อให้สามารถถ่ายทำาตาม

สิ่งที่คิดให้ได้มากที่สุด

ช ่่างภาพต้องคิดถึงภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นเสมอ  
เพื่อวางแผนในการถ่ายภาพ  จะถ่ายมุมไหน ถ่าย
อย่างไร และถ่ายเพื่ออะไร 

ช่างภาพควรวางภาพการตัดต่อไว้ในหัว เพื่อ
ทำาให้สิ่งที่ถ่ายถูกนำาไปใช้ในการตัดต่อมากที่สุด

คนถ่ายภาพ
ปัญหาท่ีมักเกิดกับคนถ่ายภาพ
ขาดการวางแผนในการถ่ายทำา  ไม่รู้ว่าถ่ายอะไร  
ถ่ายมากน้อย เน้นย้ำาตรงไหน เก็บเสียงด้วยหรือ
ไม่ ฯลฯ ทำาให้ถ่ายผิดจุด  ผิดมุม  หรือถ่ายไม่ทัน   

ใช้อุปก รณ์ไม่เหมาะสม 

“ดังน้ันความสำาเร็จหรือล้มเหลวของงานี

ขึ้นอยู่กับความเป็นหนึ่งเดียวกันของ 

คนเขียนบท / คนถ่ายภาพ และคนตัดต่อ 

ควรหันหน้าคุยกันตั้งแต่เริ่มต้น ตีประเด็น

ให้แตก คิดค้นแนวทางการนำาเสนอที่น่า

สนใจ วางแผนการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม  

เชื่อว่าถ้าสร้างรากฐานมาดี โอกาสที่จะได้

งานดีๆ มีเกินครึ่ง 

คนตัดต่อ
ปัญหาท่ีมักเกิดกับคนถ่ายภาพ

ภาพ+บท+เสียง ไม่ไปด้วยกัน

ความเข้าใจในศิลปะการเล่าเรื่อง หรือการใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเล่าเรื่องเชิงอารมณ์  
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ช่างภาพควร 
“รู้เขารู้เรา  

รบร้อยครั้ง
ชนะร้อยครั้ง”

Pre-Production

3 ข้ันตอนการผลิตงาน

คือขั้นตอนของการเตรียมการผลิต วางแผนการถ่ายทำาแต่ละ
จุดแบบ 5 w 1 h  ถ่ายใคร  ถ่ายอะไร ถ่ายที่ไหน ถ่ายเมื่อไหร่ 
ถ่ายทำาไม และถ่ายอย่างไร ช่วงเวลาถ่ายทำา กลางวัน กลางคืน 
สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ถ่ายทำา การแต่งกาย เรียกว่าเตรียม 
ติดต่ดประสาน ทุกขั้นตอนก่อนการถ่ายทำา ฯลฯ  

ประกอบด้วย
1. หาข้อมูล
2. คิดหัวข้อเรื่อง
3. มอบหมายทีมงาน
4. สำารวจสถานที่
5. เขียนบท

6.วางแผนการถ่ายทำา ภายหลังจากได้รับมอบหมายงานการผลิตแล้ว ผู้ผลิตจะเริ่ม
ดำาเนินการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ประชุมวางแผนการผลิตเพื่อกำาหนดรูปแบบและเนื้อหา 
และการนำาเสนอสารคดี หารือร่วมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบฝ่าย
ต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเพื่อวางกรอบแนวคิดตามข้อ
กำาหนดที่มีขีดจำากัด ทั้งงบประมาณ เครื่องมือ บุคลากร สถาน
ที่  ภาวะเศรษฐกิจ และสิ่งอำานวยความสะดวก
2.กำาหนดเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย โดยการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งเอกสาร ตำาราจากห้องสมุด รายงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท เว็บไซด์  และผู้
เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
3. กำาหนดแก่นเรื่อง (Theme) และวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและสอดคล้องกับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
4. กำาหนดรูปแบบและสร้างสรรค์ เพื่อให้การนำาเสนอมีความ
น่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย
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1

2

-  แหล่งข้อมูลอาจได้จากข้อมูลที่เป็นเอกสาร ข้อมูลภาพ และวัสดุ หรือข้อมูลจากบุคคล (ที่น่าเชื่อถือ)

-  ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลประเภทใดก็ตามสิ่งสำาคัญ คือ หาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องกับเรื่องให้ได้มากที่สุด

เท่าที่จะหาได้

- ตั้งคำาถาม ข้อสงสัยกับข้อมูลนั้น ๆ ต้องซักถามให้มากที่สุด จนแน่ใจว่าไม่มีข้อสงสัยใด ๆ เพื่อให้มั่นใจ

ว่าได้ข้อมูลที่ กว้าง – ลึก – ถูกต้องที่สุด

การหาข้อมูล

การพิจารณาว่าจะจับประเด็นไหนมาใช้ ให้คำานึงถึง
-  แนวคิดของรายการหรือของงาน (CONCEPT) ข้อมูลชิ้นเดียวกันอาจทำาได้หลายรายการ หรือแตก
เป็นงานต่าง ๆ กันได้ ขึ้นอยู่กับแนวคิด (CONCEPT) ของรายการว่ากำาหนดไว้อย่างไร
-  ความสำาคัญของประเด็น อะไรเป็นหลัก อะไรเป็นรอง ข้อมูลที่หามาได้ทั้งหมดสามารถแยกแยะ
ออกมาได้เป็นประเด็นต่าง ๆ กัน  เมื่อเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายการได้แล้ว ต้องคิดด้วยว่า
ประเด็นสำาคัญใดบ้างที่ต้องใช้ ประเด็นรองๆ ลงไป ข้อใดที่ควรใช้ร่วมด้วย และประเด็นปลีกย่อยใดที่
ตัดทิ้งได้

การจับประเด็น

ข้อมูลทางกายภาพ คือ ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์  ซึ่งสามารถหาได้จากหนังสือ   บทความ  อินเตอร์เนต ฯลฯ
ข้อมูลทางจินตนาการ คือ ข้อมูลประเภททัศนะ ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ 

3

-  การวางโครงเรื่อง  เพื่อกำาหนดกรอบความคิดในการนำาเสนอ เพื่อให้การวางแผนการผลิตเป็นไปได้
อย่างถูกต้องและรอบคอบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทีมงานและเพื่อความสะดวกในการพัฒนา
บทสารคดี
-  การวางโครงเรื่องต้องมีแก่นเรื่อง (THEME) ที่ชัดเจน และเดินเรื่องทั้งหมดอยู่บนแก่นเรื่องนั้น
-  การวางโครงเรื่อง  เป็นการร้อยเรียงประเด็นหลัก ประเด็นรองเข้าด้วยกัน  โดยไม่จำาเป็นต้อง
ไล่เรียงจากหลักไปหารองเสมอ  แต่ให้คำานึงถึงความเชื่อมโยง (LINK) ของแต่ละประเด็นที่ร้อยต่อกัน
จนเป็นเรื่องที่น่าสนใจได้
-  การวางโครงเรื่อง ไม่จำาเป็นที่จะต้องเสนอในรูปแบบการบรรยายล้วนเสมอไป   ควรนำารูปแบบ
เทคนิคการนำาเสนอแบบอื่นมาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม  จะช่วยทำาให้เรื่องมีมติให้ติดตาม

การวางโครงเรื่อง

Pre-Production
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4

- ไม่ว่าเป็นรายการหรืองานผลิตทางด้านนี้ต้องเข้าใจว่าการเขียนบทเป็นงานเขียนเพื่อเล่าเรื่องควบคู่
ไปกับภาพ เมื่อเขียนบทต้องคิดถึงด้านภาพ (SHOT) เสมอว่าภาพสามารถเล่าเรื่องอะไรได้บ้าง
ภาพเล่าเรื่องได้ชัดเจนหรือไม่
- เมื่อเขียนบทควรย้อนกลับไปอ่านทบทวนเป็นระยะ เพื่อเป็นการเล่าเรื่องมีความต่อเนื่อง
สละสลวยในการเรียบเรียงเรื่อง

การเขียนบท

ขั้นตอนหลังจากได้บท

-  การกำาหนดสถานที่ถ่ายทำา / สำารวจสถานที่ / จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำา  โดยการตระเตรียมอุปกรณ
เพื่อการบันทึกภาพตามตารางเวลา (Schedule) ที่กำาหนดไว้ รวมทั้งกำาหนดสถานที่ ที่จะใช้ในการถ่ายทำา
- การเตรียมตารางและการวางแผนการถ่ายทำา เพื่อให้ทีมผลิตรายการทุกคนได้รู้ว่ากิจกรรมอะไร
จะทำาช่วงไหน เสร็จเมื่อไร  ใครรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถเห็นภาพรวมของการผลิตทั้งหมด
อย่างคร่าวๆ และสามารถควบคุมการทำางานให้เป็นไปตามตารางของการผลิตนอกจากนี้ ยังช่วย
ตรวจสอบความคืบหน้าของรายการและแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะเป็น
อุปสรรคในการผลิตรายการต่อไป
- การออกสำารวจสถานที่ หาจุดถ่ายที่ต้องการ ติดต่อขออนุญาตถ้าจำาเป็น โดยการสำารวจสถานที่นั้น
ถ้ามีข้อจำากัดในเรื่องของระยะทางที่ไกลหรือไม่สะดวก เรื่องของเวลา ควรติดต่อ นัดหมายวัน /เวลา /
บุคคลที่ต้องการสัมภาษณ์ไว้ให้พร้อม
- ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ์และบุคลากร ( เทคนิค ยานพาหนะ งบประมาณ ) 
นัดหมายทีมงานให้พร้อม และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ในการถ่ายทำา เรื่องของอุปกรณ์นี้
สำาคัญมากถ้าขาดแม้เพียงชิ้นเดียวก็จะทำาให้มีปัญหาอย่างมากในการถ่ายทำา นอกจากจะตรวจสอบให้
ครบถ้วนแล้วก็ต้องดูสภาพการทำางานของอุปกรณ์ด้วยว่าบกพร่องหรือไม่  ต้องเตรียมทุกอย่างเพื่อ
ความสะดวกในการถ่ายทำา    
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Production

Post-Production

คือขั้นตอนของการถ่ายทำาตามแผนที่วางไว้ตอน Pre-Production การถ่ายทำารายการ เป็นขั้นตอน
ที่จะทำาการบันทึกภาพต่างๆ ตามเนื้อหาที่กำาหนดในบท แต่ก่อนที่จะถึงเวลาทำาการบันทึกภาพ ผู้กำากับ
ควรตรวจสอบสิ่งต่างๆ ว่าเรียบร้อย และพร้อมที่จะถ่ายทำาหรือไม่ โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่อง
ของมุมภาพ ตำาแหน่งภาพกับมุมของฉากรวมไปจนถึงเรื่องของสี ความคมชัดความถูกต้อง และในกรณี
ที่เป็นการบันทึกภาพ เมื่อทำาการบันทึกภาพเสร็จแล้ว ควรจะเช็คดูภาพที่บันทึกไปนั้นว่ามีความคมชัด

และถูกต้องหรือไม่มีอะไรบกพร่องไหม หากพบสิ่งบกพร่องก็จะได้ถ่ายทำาใหม่

การดำาเนินงานหลังการถ่ายทำา กระบวนการท้ายสุดของการผลิต เป็นการเอาฟุตเทจทั้งหมดที่ถ่ายมา
คัดเลือกภาพที่ดีที่สุด แล้วเรียงลำาดับเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้ทำาการตัดต่อจะต้องเข้าใจบทนั้นเป็นอย่างดี
ในบางกรณีผู้เขียนบท หรือผู้กำากับอาจมาควบคุมการตัดต่อ หรือทำาหน้าที่เป็นผู้ตัดต่อเองก็ได้ เมื่อ
ผู้ตัดต่อเข้าใจบทว่ากล่าวถึงอะไร มีลำาดับขั้นตอน  ความเป็นมาของเรื่องราวอย่างไร แล้วจึงลงมือ
ทำาการตัดต่อ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำาคัญมาก  การเรียงลำาดับความสำาคัญของเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้น
จนจบ ต้องมีความประณีต พิถีพิถัน เพื่อให้เนื้อเรื่องออกมาได้ตามบทโทรทัศน์กำาหนด และได้อารมณ์
ของเรื่องราวนั้นอย่างสมบูรณ์ มีความน่าสนใจและน่าติดตามด้วย การตัดต่อภาพอาจมีการนำาเอา
เทคนิคภาพมาพลิกแพลงได้ หลังจากที่ตัดต่อภาพและบันทึกเสียงทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็

ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำาเผยแพร่ต่อไป
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หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะในการเขียนบท

การเขียนบท 
1.  ใช้ภาษาง่ายๆ ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน สื่ออารมณ์ความรู้สึก กระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้

2. หลีกเลี่ยงการใช้คำาพรรณนาโวหาร ให้ภาพทำาหน้าที่แทน

3. คำาพรรณนาโวหารสร้างอารมณ์ได้ดีกับภาพที่ไร้ชีวิต อดีตที่ตายแล้ว

4. ใช้ถ้อยคำาที่สามารถเป็นลูกเล่น โดยไม่จำาเป็นต้องอธิบายภาพตรง

5. ขยายความผิดที่ ไม่น่าสนใจ

6. เรียงประโยคผิดไม่น่าสนใจ

7. ข้อความไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน และสื่อความหมายผิด

8. ข้อความไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเท่าที่ควร และดูตรงเกินไประวังเรื่องความหมายของคำา

9. หลีกเลี่ยงคำาว่า “ที่ซึ่ง อันได้แก่ เช่น เป็นต้น”

10. การใช้ การ, ในการ, ความ ทำาให้ประโยคดูเป็นทางการและ เยิ่นเย้อ

11. หลีกเลี่ยงการใช้คำาเชื่อม ฟุ่มเฟือย ทำาให้ประโยคดูเยิ่นเย้อ

12. บทเยิ่นเย้อ ขยายความในประโยคจนความเป็นเหตุเป็นผลหายไป และใช้ภาษาเป็นทางการมาก

13. อย่าใช้คำาที่ดูเป็นทางการเกินไป

14. ไม่ควรใช้คำาประเภท ถูก (กระทำา) และขยายความในประโยค

15. บทพิธีกรไม่ควรบอกว่ากำาลังทำาอะไร กำาลังคิดอะไร

16. หลีกเลี่ยงการใช้คำาเชื่อมประเภท นอกจาก…แล้ว…ยังมี (เป็น)….อีกด้ว

17. ในหนึ่งย่อหน้าควรมีประเด็นเดียว ไม่ควรมีประโยคซ้อนประโยค ขยายความมาก จนจับความไม่ได้

18. ไม่ควรใส่ตัวเลขที่มีรายละเอียดมากเกินไป ให้ใช้ตัวเลขโดยประมาณ

19. ให้คำานึงถึงการใช้ประโยชน์จากภาพ จะช่วยให้การใช้ คำาเชิงอธิบายน้อยลง และใช้คำาในการสื่อ

ความหมาย ความรู้สึก ที่จะเพิ่มสีสันช่วยให้เรื่องน่าติดตามมากขึ้น
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ภาพยนตร์สั้น คือก็คือการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงที่มีประเด็นเดียวสั้น ๆ แต่ได้ใจความ ศิลปะการเล่า

เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นนิทาน นิยาย ละคร หรือภาพยนตร์ ล้วนแล้วแต่มีรากฐานแบบเดียวกัน นั่นคือ การเล่าเรื่องราว

ที่เกิดขึ้นของมนุษย์หรือสัตว์ หรือแม้แต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด ณ สถานที่ใดที่หนึ่งเสมอ ฉะนั้น 

องค์ประกอบที่สำาคัญที่ขาดไม่ได้คือ ตัวละคร สถานที่ และเวลา ตัวอย่าง เช่น สารคดีหนังสั้น ต่างๆ หนังสั้น ที่

สิ่งที่สำาคัญในการเขียนบทหนังสั้น ก็คือ การเริ่มค้นหาวัตถุดิบหรือแรงบันดาลใจให้ได้ ว่าเราอยากจะพูด 

จะนำาเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไร ตัวเราเองมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อย่างไร ซึ่งแรงบันดาลใจในการเขียนบท

ที่เราสามารถนำามาใช้ได้ก็คือ ตัวละคร แนวความคิด และเหตุการณ์ และควรจะมองหาวัตถุดิบในการสร้างเรื่องให้

แคบอยู่ในสิ่งที่เรารู้สึก รู้จริง เพราะคนทำาหนังสั้นส่วนใหญ่ มักจะทำาเรื่องที่ไกลตัวหรือไม่ก็ไกลเกินไปจนทำาให้เรา

ไม่สามารถจำากัดขอบเขตได้ เมื่อเราได้เรื่องที่จะเขียนแล้วเราก็ต้องนำาเรื่องราวที่ได้มาเขียน Plot (โครงเรื่อง) ว่า

ใคร ทำาอะไร กับใคร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร เพราะอะไร และได้ผลลัพธ์อย่างไร ซึ่งสิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ ข้อมูล หรือ

วัตถุดิบที่เรามีอยู่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนว่ามีแนวคิดมุมมองต่อชีวิตคนอย่างไร เพราะความ

เข้าใจในมนุษย์ ยิ่งเราเข้าใจมากเท่าไร เราก็ยิ่งทำาหนังได้ลึกมากขึ้นเท่านั้น
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และเมื่อเราได้เรื่อง ได้โครงเรื่องมาเรียบร้อยแล้ว เราก็นำามาเป็นราย

ละเอียดของฉาก ว่ามีกี่ฉากในแต่ละฉากมีรายละเอียดอะไรบ้าง เช่น

มีใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ไปเรื่อยๆ จนจบเรื่อง ซึ่งความจริงแล้ว

ขั้นตอนการเขียนบทไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมาย เพราะมีการกำาหนด

เป็นแบบแผนไว้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ยากมาก ๆ ก็คือกระบวนการคิด ว่าคิด

อย่างไรให้ลึกซึ้ง คิดอย่างไรให้สมเหตุสมผล ซึ่งวิธีคิดเหล่านี้ไม่มีใครสอน

กันได้ทุกคน ต้องค้นหาวิธีลองผิดลองถูก จนกระทั่งค้นพบวิธีคิดของตัว

เอง 

การเริ่มต้นเขียนบทภาพยนตร์ เราต้องมีเป้าหมายหลักหรือ

เนื้อหาเป็นจุดเริ่มต้นการเขียน เราเรียกว่าประเด็น (Subject) ของเรื่อง 

ที่ต้องชัดเจนแน่นอน มีตัวละคร และแอ็คชั่น ดังนั้น นักเขียนควรเริ่มต้น

จากจุดนี้พร้อมด้วยโครงสร้าง (Structure) ของบทภาพยนตร์ประเด็น

อาจเป็นสิ่งที่ง่าย ๆ เช่น มนุษย์ต่างดาวเข้ามาเยือนโลกแล้วพลัดพลาด

จากยานอวกาศของตน ไม่สามารถกลับดวงดาวของตัวเองได้ จนกระทั่ง

มีเด็กๆ ไปพบเข้าจึงกลายเป็นเพื่อนรักกัน และช่วยพาหลบหนีจาก

อันตรายกลับไปยังยานของตนได้ นี่คือเรื่อง E.T. – The Extra-Terres-

trial (1982) 

การคิดประเด็นของเรื่องในบทภาพยนตร์ของเราว่าคืออะไร ให้กรองแนวความคิดจนเหลือจุดที่สำาคัญมุ่งไปที่ตัว

ละครและแอ็คชั่น แล้วเขียนให้ได้สัก 2-3 ประโยค ไม่ควรมากกว่านี้ และที่สำาคัญไม่ควรกังวลในจุดนี้ว่าจะต้อง

ทำาให้บทภาพยนตร์ของเราถูกต้องในแง่ของเรื่องราว แต่ควรให้มันพัฒนาไปตามแนวทางของขั้นตอนการเขียนจะดี

กว่าสิ่งแรกที่เราควรฝึกเขียนคือต้องบอกให้ได้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร เช่น เรื่องเกี่ยวกับความดีและความชั่ว

ร้าย หรือเกี่ยวกับความรัก ดังนั้นประเด็นของเรื่องจึงเป็นสิ่งสำาคัญของจุดเริ่มต้นการเขียนบทภาพยนตร์

อย่างไรก็ตาม การเขียนบทภาพยนตร์สำาหรับนักเขียนหน้าใหม่ ควรค้นหาสิ่งที่น่าสนใจจากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวของ

นักเขียนเอง เขียงเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้ ทำาให้ได้รายละเอียดในเชิงลึกของเนื้อหา เกิดความจริง สร้างความตื่น

ตะลึงได้ เช่นเรื่องในครอบครัว เรื่องของเพื่อนบ้าน เรื่องในที่ทำางาน ของตนเอง เรื่องในหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น
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1. การค้นคว้าหาข้อมูล (research) เป็นขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์อันดับแรกที่ต้องทำาถือเป็นสิ่งสำาคัญหลังจาก

เราพบประเด็นของเรื่องแล้ว จึงลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเสริมรายละเอียดเรื่องราวที่ถูกต้อง จริง ชัดเจน และมีมิติ

มากขึ้น คุณภาพของภาพยนตร์จะดีหรือไม่จึงอยู่ที่การค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าภาพยนตร์นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม

2. การกำาหนดประโยคหลักสำาคัญ (premise) หมายถึงความคิดหรือแนวความคิดที่ง่าย ๆ ธรรมดา ส่วนใหญ่มักใช้ตั้ง

คำาถามว่า “เกิดอะไรขึ้นถ้า…” (what if) ตัวอย่างของ premise ตามรูปแบบหนังฮอลลีวู้ด เช่น เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์

ต่างดาวบุกโลก คือเรื่อง The Independence Day

3.การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) คือเรื่องย่อขนาดสั้น ที่สามารถจบลงได้ 3-4 บรรทัด หรือหนึ่งย่อหน้า หรืออาจเขียน

เป็น story outline เป็นร่างหลังจากที่เราค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก่อนเขียนเป็นโครงเรื่องขยาย (treatment)

4. การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) เป็นการเขียนคำาอธิบายของโครงเรื่อง (plot) ในรูปแบบของเรื่องสั้น โครง

เรื่องขยายอาจใช้สำาหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ บางครั้งอาจใช้สำาหรับยื่นของบประมาณได้

ด้วย และการเขียนโครงเรื่องขยายที่ดีต้องมีประโยคหลักสำาคัญ (premise) ที่ง่าย ๆ น่าสนใจ

5. บทภาพยนตร์ (screenplay) สำาหรับภาพยนตร์บันเทิง หมายถึง บท (script) ซีเควนส์หลัก (master scene/

sequence)หรือ ซีนาริโอ (scenario) คือ บทภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่อง บทพูด แต่มีความสมบูรณ์น้อยกว่าบทถ่าย

ทำา (shooting script) เป็นการเล่าเรื่องที่ได้พัฒนามาแล้วอย่างมีขั้นตอน ประกอบ ด้วยตัวละครหลักบทพูด ฉาก       

แอ็คชั่น ซีเควนส์ มีรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง เช่น บทสนทนาอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษฉาก เวลา สถานที่ อยู่ชิดขอบ

หน้าซ้ายกระดาษ ไม่มีตัวเลขกำากับช็อต และโดยหลักทั่วไปบทภาพยนตร์หนึ่งหน้ามีความยาวหนึ่งนาที

6. บทถ่ายทำา (shooting script) คือบทภาพยนตร์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียน บทถ่ายทำาจะบอกรายละเอียด

เพิ่มเติมจากบทภาพยนตร์ (screenplay) ได้แก่ ตำาแหน่งกล้อง การเชื่อมช็อต เช่น คัท (cut) การเลือนภาพ (fade) 

การละลายภาพ หรือการจางซ้อนภาพ (dissolve) การกวาดภาพ (wipe) ตลอดจนการใช้ภาพพิเศษ (effect) อื่น ๆ 

เป็นต้น

7. บทภาพ (storyboard) คือ บทภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่อธิบายด้วยภาพ คล้ายหนังสือการ์ตูน ให้เห็นความต่อ

เนื่องของช็อตตลอดทั้งซีเควนส์หรือทั้งเรื่องมีคำาอธิบายภาพประกอบ เสียงต่าง ๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก 

และเสียงพูด เป็นต้น ใช้เป็นแนวทางสำาหรับการถ่ายทำา หรือใช้เป็นวิธีการคาดคะเนภาพล่วงหน้า (pre-visualizing) 

ก่อนการถ่ายทำาว่า เมื่อถ่ายทำาสำาเร็จแล้ว หนังจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร 

ขั้นตอน

สำาหรับการเขียนบทภาพยนตร์
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1. ความยาว (Lenght) 
ภาพยนตร์สั้นมักมีความยาวตั้งแต่ 1–30 นาที ขึ้นอยู่กับความพอดีและลงตัว ว่าหนังสามารถตอบสนองเรื่องราวได้

อย่างน่าพอใจหรือยัง ความยาวจึงขึ้นอยู่กับผู้กำากับที่จะตัดสินใจว่า การเล่าเรื่องเกินพอดี หรือขาดความพอดีหรือไม่ 

ซึ่งการขาดความพอดี หรือการเกินความพอดี จะส่งผลให้หนังอืดอาดยืดยาด หรือหนังเร็วจนเรื่องขาดหายไปทำาให้

ดูไม่รู้เรื่องสำาหรับหนังของมือใหม่มักมีข้อบกพร่อง คือ กังวลว่าคนดูจะไม่รู้เรื่อง จึงมักพูดมาก จนน่าเบื่อ หรือความ

อ่อนประสบการณ์ทำาให้ไม่สามารถแตกช็อตให้คนดูเข้าใจเรื่องได้จึงกลายเป็นหนังที่ห้วนและดูไม่รู้เรื่อง

2. แก่นเรื่อง (Theme) 
แก่นเรื่อง คือ สาระหรือจุดเป้าหมายที่เรากำาลังพยายามเข้าถึงแก่นเรื่อง คือ ความคิดลึกซึ้งที่เป็นนามธรรม หรือ 

ความคิดที่ยึดโครงสร้างของเรื่อง และนำาเสนอผ่านตัวละคร เป็นแอ๊กชั่นของการแสดงทั้งหมด แก่นเรื่องเป็น

ศูนย์กลางความคิดหลักที่เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่ผู้กำากับต้องการสื่อสารกับคนดู สำาคัญมากหนังสั้นควรมีความคิดหลัก

ประการเดียว มิฉะนั้นจะทำาให้เรื่องซับซ้อนต้องใช้วิธีเล่าเรื่องแบบหนังที่มีความยาวทั่วไป ความคิดหลักไม่จำาเป็นต้อง

สอดคล้องกับคนดูเสมอไป แต่ให้คนดูมีโอกาสไตร่ตรองสำารวจความคิดของตนเองเป็นการจุดจินตนาการและทำาให้

เกิดความคิดทางสติปัญญาขึ้น

ปัจจัยสำาคัญของภาพยนตร์สั้น
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3. ความขัดแย้ง (Conflict) 
เป็นการกำาหนดความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวละครหรือเป็น

เป้าหมายที่ตัวละครต้องการจะไปให้ถึงแล้วเรา (ผู้เขียนบท) จะสร้าง

อุปสรรคให้ตัวละครแก้ปัญหา หรือสร้างวิธีการต่าง ๆ

นานาให้ตัวละครไปสู่เป้าหมายอย่างยากเย็น การสร้างความขัดแย้ง 

ผู้เขียนบทต้องเริ่มวางประเด็นของเรื่องไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือเขียนบท

เป็นประโยคสำาคัญ ความขัดแย้งมีหลายประเภท คือ

– ความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเอง

– ความขัดแย้งระหว่างบุคคล

– ความขัดแย้งระหว่างคนกับสังคม

– ความขัดแย้งระหว่างคนกับธรรมชาติ
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4. เหตุการณ์เดียว (One Primary Event)
เหตุการณ์หลักในหนังสั้น ควรมีเพียงเหตุการณ์เดียว ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

อาจจะกินระยะเวลาในหนังหลายวันหรือหลายอาทิตย์ก็ได้ ที่เป็นเช่นนี้ทำาให้เนื้อเรื่องดูง่าย ไม่ซับซ้อน

มีความยาวไม่มากนักใช้เหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์เดียวในการเล่าเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา

5. ตัวละครเดียว (One Major Character)
ตัวละครในภาพยนตร์ คือ การแสดงของคนที่มีบุคลิกลักษณะตามที่เราเลือกไว้

เพื่อวัตถุประสงค์สำาหรับการแสดงตัวละคร คือ มุมมอง หรือวิธีมองโลก (ซึ่งสามารถหมายถึง วิสัยทัศน์)

หรือวิธีที่ตัวละครมองโลกในแง่มุมต่างๆ หนังสั้นจะใช้ตัวละครหลักเพียงตัวเดียว และผู้เขียนจำาเป็นต้อง

สร้างให้ตัวละครให้มีความน่าสนใจ และใช้ตัวละครหลักไปสัมพันธ์กับตัวละครอื่น หรือปัญหาอื่นแ

ล้วเปิดเผยให้คนดูเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าตกใจ

6. ความต้องการ (Need & Want) 
ความต้องการของตัวละคร คือ สิ่งที่ตัวละครอยากได้ อยากมี อยากเป็น ต้องการให้ได้มาต้องการบรรลุในสิ่งใด

สิ่งหนึ่งในระหว่างเนื้อหาของเรื่องราวผู้เขียนต้องกำาหนดความต้องการของตัวละครก่อนเขียนบท โดยกำาหนดว่า

อะไร ? คือความต้องการของตัวละคร ความต้องการนี้จะเป็นตัวผลักดันตัวละคร ให้เกิดการกระทำา

จากนั้นผู้เขียนต้องสร้างอุปสรรคขัดขวางความต้องการนั้นสำาคัญมาก ความต้องการจะช่วยให้โครงเรื่อง

พัฒนาไปอย่างมีทิศทางในหนังสั้นความต้องการของตัวละครหลักมักมีหลายระดับ

7. โครงสร้างของบท (Structure) 
โครงสร้าง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับทั้งหมด ส่วนย่อยคือ แอ๊กชั่น , ตัวละคร , ฉาก , ตอน , องก์ 

(1,2,3) , เหตุการณ์ , สถานการณ์ , ดนตรี สถานที่ ฯลฯ ส่วนย่อยทั้งหมดล้วนสร้างขึ้นเพื่อหลอมรวมเป็นเรื่อง

แล้วโครงสร้างจะเป็นตัวยึดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นภาพรวมทั้งหมด

 8. ปูมหลัง (Backstory)
ปูมหลังของเรื่อง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเรื่องในภาพยนตร์จะเกิดเหตุการณ์ในอดีต

จะส่งผลตรงกับอารมณ์ของตัวละครหลักปูมหลังของเรื่องมีความสัมพันธ์กับความต้องการของตัวละคร

คนเขียนบทต้องกำาหนดล่วงหน้าก่อนลงมือเขียนบท แต่ปูมหลังไม่จำาเป็นต้องปรากฏอยู่ในบท

 

ที่มา : จากหนังสือ นักสร้างสร้างหนังหนังสั้น ของรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม

ที่มา  http://www.thaishortfilm.com/T013_screenplay.html

ปัจจัยสำาคัญของภาพยนตร์สั้น
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แผนผังกระบวนการผลิต ( Work Flow)

กำาหนดเนื้อหา / กลุ่มเป้าหมาย

กำาหนดแก่นเรื่อง ( Theme ) / วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

กำาหนดรูปแบบและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจในการนำาเสนอ

กำาหนดงบประมาณในการผลิต

คิดหัวข้อการผลิต / ประชุมหารือ

รับโจทย์

ตัดต่อ/กราฟฟิค/เอฟเฟ็กต์/ใส่เพลง

ถ่ายทำาตามแผนที่วาง

กำาหนดสถานที่ถ่ายทำา / วางแผนการถ่ายทำา/ 
จัดเตรียมอุปกรณ์และบุคลากร /ติดต่อสถานที่

และบุคคลที่จะสัมภาษณ์

หาข้อมูล/จับประเด็น/วางโครงเรื่อง/เขียนบท

มอบหมายผู้รับผิดชอบดำาเนินการด้านต่างๆ

ตรวจเช็คภาพ/คัดเลือกภาพที่ดีที่สุด/เลือกเพลง/ลง
เสียงบรรยาย (ถ้ามี)

ตรวจเช็คก่อนนำาไปเผยแพร่
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การโฆษณาโดยใช้สื่อ รูปแบบ หรือวิธีนำาเสนอใหม่ๆ
ที่แตกต่างไปจากสื่อ หรือวิธีการทั่วๆไปที่เคยใช้กันอยู่
เพื่อเพิ่มความสนใจในการรับรู้ข่าวสารที่นำาเสนอต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ใช้สื่อโฆษณาใหม่ที่ยังไม่เคยถูกใช้มาก่อน

NEW MEDIA

จากการเปิดรับสื่อหลากหลาย 

และต้องการมีส่วนร่วมในการ

สร้างคอนเทนท์ผ่านสื่อดิจิ ทัล 

พร้อมกับกระแส โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

ทิศทางดังกล่าวทำาให้ผู้บริโภควัย

รุ่นนิยมสื่อสารกันระหว่างบุคคล

มากกว่าสื่อสารกับแบรนด์ ดังนั้น

การสร้าง Brand Ambassador 

ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการสื่อสาร

กับผู้บริโภค จึงเป็นอีกทางเลือกที่

น่าสนใจนอกเหนือไปจาก Brand 

Fan Page ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

บริษัท แมคแคน เวิลด์ กรุ๊ป จำากัด ได้ทำาการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค
ปี 2011 ในกลุ่มคนเมืองอายุ 15-35 ปี หลายประเทศทั่วโลก

1 ผู้บริโภคจะก้าวสู่ยุค
ดิจิทัลมากขึ้น

การเข้า ถึง ผู้บ ริ โภคผ่านแอพ    

พลิเคชั่นต่างๆทางสมาร์ทโฟน

ทำาได้ง่ายข้ึนในรูปแบบเรียลไทม์ 

โดยสมาร์ทโฟนจะกลายเป็นสื่อ

ที่ทำาให้แบรนด์สามารถใกล้ชิด

กับผู้บริโภคได้ทุกช่วงเวลาและ

สถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

ใช้   Mobile Application เพื่อ

สร้ างประโยชน์ โดยตรงกับผู้

บริโภคผ่านรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่ง

ปัจจุบัน   Application   ที่ดึงดูด

ความสนใจของคนไทยได้มาก

ที่สุดจะอยู่ในประเภท Avatar 

หรือที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป

2 การเข้าถึงสมาร์ทโฟน
ได้อย่างกว้างขวาง

SLOW IS THE NEW 
FAST3

จากกระแสออนไลน์ ท่ีทำาให้ผู้

บริโภคสามารถรับรู้หรือค้นหา

ข้อมูลที่เป็นจริงได้มากขึ้น จะ

ช่วยกระตุ้นให้ ผู้บริโภคเริ่มหัน

มาสนใจในเหตุและผลและรับรู้

ถึงสิทธิในการบริโภคของตน ดัง

นั้นผู้บริโภคจึงเริ่มหันมาใส่ใจกับ

ความเป็นมาของส่ิงที่ที่ตนเอง

บริโภคมากขึ้น บรรดาแบรนด์

ต่างๆ จึงควรที่จะหันมาให้ความ

สำาคัญกับการสื่อสารแบบ Two-

Way Communication เพื่อ

แสดงความจริงใจต่อผู้บริโภค 

ด้วยการรับฟังความเห็น ความ

ต้องการของผู้บริโภค และพร้อม

ที่จะแก้ไขปรับปรุง แทนที่จะมุ่ง

เน้นแต่การสื่อสารออกไปยังผู้

บริโภคเพียงทางเดียว
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4  MEDIA GRAVITY

LIFE IN A CLOUD5

ตัวอย่างเทคโนโลยีท่ีมีให้เห็นใน

เมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น Mobile 

Banking หรือ Movie Ticket 

Vending Machine ซึ่งแม้จะ

เป็นเพียงเรื่องเล็กๆ ก็ได้ทำาให้

มุมมองการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

เปลี่ยนไปและเริ่มแสวงหาชีวิตใน

ฝัน ดังนั้นแบรนด์ที่ตั้งเป้าในการ

เป็นผู้นำาตลาด จึงต้องมองหาการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำาใคร

เพื่อตอบสนองความต้องการของ

หรือ การใช้สื่อ Across Platform 

เช่น การใช้ QR Code เชื่อมต่อ

ไปยัง Website หรือการสร้าง 

Augmented Reality ผ่านการ

ใช้ Print Ad กับ Web Camera 

นอกจากนี้แบรนด์ต่างๆ ยังอาจ

นำาสื่อต่างๆ มาเล่นกับเรื่องของ

ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันในแต่ละ

วันของผู้บริโภค

ด้ วยรูปแบบชี วิต ใน เมื องที่ มี

ลักษณะ On-the-go มากขึ้น ผู้

บริโภคหันมาเรียนรู้และยอมรับ

เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความ

สะดวกสบายในกับชีวิต

เนื่องจากผู้บริโภคไทยในยุคนี้

อยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยสื่อ

ต่างๆ มากมาย ผู้บริโภคจึงขาด

จุดสนใจในเลือกรับข้อมูลจากสื่อ 

ทั้ง น้ีการสร้างสื่อให้มีความน่า

สนใจและน่าต่ืนเต้นมากยิ่งขึ้นใน

อนาคต จึงต้องเน้นให้เกิด Inter-

action และ Participation กับ

ตัวผู้บริโภค ในปีหน้าเทรนด์การ

ใช้สื่อทั้ง Traditional Media 

และ New Media จะมีเรื่องของ

เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องมากขึ้นไม่

ว่าจะเป็น Interactive Outdoor 
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VDO CLIP

วิดีโอคลิป คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ประเภทภาพเคลื่อนไหวที่บรรจุเน้ือหาเป็น
เร่ืองสั้นๆ หรือ อาจตัดตอนมาจากเรื่องท้ังเร่ือง อาจเป็นเรื่องท่ีสร้างขึ้น
มาใหม่ หรือเป็นนำาเอาส่วนที่สำาคัญ หรือ เลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการจาก
ต้นฉบับเดิมนำามาแสดง

แหล่งของวิดีโอคลิป ได้แก่ ข่าว ข่าวกีฬา มิวสิกวิดีโอ รายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ปัจจุบันมี
การใช้วิดีโอคลิปแพร่หลาย เนื่องจากไฟล์คลิปนี้มีขนาดเล็ก สามารถส่งผ่านอีเมล หรือดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ได้สะดวก ในประเทศตะวันตก เรียกการแพร่หลายของวิดีโอคลิปนี้ว่า วัฒนธรรมคลิป 
(Clip Culture) คำาคำานี้ มีความหมายกว้างๆ หมายถึง ภาพยนตร์สั้นแบบไหนก็ได้ ที่มีความยาวน้อย
กว่ารายการโทรทัศน์ตามปกติ (โดยมากไม่เกิน 5-10 นาที และที่พบบ่อยที่สุดคือประมาณ 1 นาที)

Viral CLIP
 คลิปวิดีโอที่ถูกผลิตมาได้อย่างน่าสนใจจนเกิดเป็นกระแสบอกต่อผ่านทาง Social Media 

นับเป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่กำาลังได้รับความนิยมอย่างมากจากแบรนด์สินค้าต่างๆ แต่

ความยากของการทำา Viral Video คือทำาอย่างไรไม่ให้แป้ก ปัจจัยสำาคัญที่สุดที่ทำาให้ Viral Video 

ประสบความสำาเร็จก็คือตัวเนื้อหาของคลิป ข้อมูลจากจำานวนหลายล้านวิดีโอใน Facebook ที่มีผู้ใช้

ในประเทศไทยมากกว่า 30 ล้านคน ผ่านแฟนเพจที่เป็น Top 40 Fan Page in Thailand ใน Word 

of Mouth Online Network ออกมาเป็น 7 แนวทางของเนื้อหาวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดออก

มาเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้คือ.. รัก / โกรธ / โหด / แปลก / ขำา / Sexy / เศร้า

 แนวโน้มของเทรนด์วิดีโอว่า “ปี 2014 เป็นปีที่ดิจิทัลเอเจนซี่ในไทยเริ่มเห็นความสำาคัญ

ของไวรัลวิดีโอ (Viral Video) มากขึ้น ซึ่ง Facebook ก็ให้ความสำาคัญกับวิดีโอมากขึ้นกว่าที่ผ่าน

มา ด้วยการเริ่มทำาให้ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นทั้งการเล่นวิดีโออัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานบนอุปกรณ์โมบายล์ 

และการใส่ปุ่ม Call-to-Action ในวิดีโอ ด้วยเหตุนี้น่าจะยังทำาให้เทรนด์ของวิดีโอเติบโตได้อีกมาก

ในปีต่อๆ ไป

 หลายองค์กรให้ความสำาคัญกับ Viral Video เพราะ ณ วันนี้สิ่งที่จะดึงดูดผู้บริโภคไม่ใช่เรื่อง

ของ Function แต่เป็นเรื่อง Emotion ซึ่ง Viral Video ที่โดดเด่นจะทำาให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความ

แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ได้อย่างชัดเจนและทำาให้เราเข้าสู่ยุคใหม่ของการสื่อสารการตลาด



VIRAL CLIP

การสร้างวีดีโอให้เกิดไวรัลหรือแชร์กันอย่างแพร่หลาย (Viral Video) ก็คล้ายๆกับการสร้างหนังภาพยนตร์

ให้ชนะรางวัลออสการ์นั้นเอง  อาจจะไม่มีสูตรสำาเร็จตายตัว  แต่หากมองย้อนกลับไปวีดีโอคลิปที่ถูกแชร์

มากๆ จะพอมีองค์ประกอบบางอย่างที่ทำาให้ผู้ชมอยากกดแชร์หรือบอกต่อๆผู้อื่น

 

1. ถูกแชร์เยอะเพราะเป็นเรื่องที่เร้าความรู้สึก
อย่าไปพยายามลอกมาเพราะคลิปของเราจะไม่ต่าง	สิ่งที่คนทำาหนังควรมี	คือ	Passion	การแสดงที่สมบทบาท	

และสิ่งที่ทุกๆ	คนจะ“รู้สึกร่วมกันไป”	เป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่คนชอบ	คนชมอยากจะ	“รู้สึก”	บางอย่าง	ไม่ว่า

จะอารมณ์รัก	เศร้า	โกรธ	แม้กระทั่งทำาให้ขำา	ก็มักจะทำาให้คลิปนั้นดังได้ง่ายๆ	ฉะนั้นหนังที่สามารถทำาให้คน	

“รู้สึก”	ได้	คือหนังที่ชนะทั้งรางวัลและใจคนดู	ถ้าทำาคลิปให้แฟนๆ	ของแบรนด์เราดู	อย่าลืมแชร์เรื่องที่พวกเขา

เองก็รู้สึก
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2. คิดใหม่ดีที่สุด : ไม่มีที่ยืนสำาหรับที่ 2
แบรนด์ที่ทำาไวรัลได้เด่นที่สุดคือ	กระทิงแดง	(Red	Bull’s)	กับวิดีโอที่มีชื่อว่า	Red	Bull’s	supersonic	freefall	

starring	Felix	Baumgartner	ที่คนเข้าไปคลิ๊กดูถึง	36	ล้านครั้ง	แบรนด์อื่นอาจจะลองทำาตามดูก็ได้	แต่คนก็คง

ไม่ตื่นเต้นแล้ว	พูดกันง่ายๆ	คือ	ลอกเค้ามามันดูไม่ดีหรอก	เพราะคุณก็	“ไม่ได้สร้างความรู้สึกอะไรใหม่ๆ”ให้กับ

คนชม	ฉะนั้นแบรนด์จึงมีวิธีมากมายที่จะสร้างสร้างความผูกพันธ์กับแฟนๆ	ไม่ต้องเน้นอะไรที่เวอร์หรูหรา	หรือดู

แพง	ก็เหมือนกับคนนี่ล่ะ	แค่พยายามรู้จักคนที่เราจะคุยด้วยหน่อย	และแสดงให้เห็นว่าเราเห็นคุณค่าเค้า

 

3. สร้างแรงบัลดาลใจให้คนดู
การที่กระทิงแดง	(Red	Bull’s)	เกิดปรากฏการณ์ของอย่างหน้าทึ่ง	เพราะได้ผสานแบรนด์เข้ากับฮอร์โมน

อะดรีนาลีน	(Adrenaline)	คนชมเลยรู้สึกตื่นเต้นสุดๆ	คลิปนี้ได้ทลายขอบเขตข้อจำากัดทั้งหมดที่เคยมี	และยัง

สร้างแรงบัลดาลใจให้คนชมไปพร้อมกัน	ทุกอย่างที่ลงมือลงแรงต่างก็เกี่ยวข้องกับแบรนด์และสินค้าที่จะโปรโมท	

คลิปที่ออกมาสะท้อนทั้งบุคลิกภาพของแบรนด์	(Brand	Personality)	และสินค้าที่แบรนด์พยายามจะดึงความ

สนใจ

 

4. สร้างคอมมูนิตี้ : ไวรัล (Viral) ก็เหมือนกับทีมกีฬา
การจะทำาให้เกิด	ไวรัล	(Viral)	น้อยมากที่จะเกิดชั่วข้ามคืน	โดยเฉพาะเมื่อแบรนด์พยายามทำาให้ล้อไปกับเคมเปญ

การตลาด	คอมมูนิตี้อาจจะต้องใช้เวลาและความอดทน	แต่มีความยากลำาบากเบื้องหลังมากมากที่คลิปไวรัล

(Viral)	ทั้งหลายไม่ได้เอาออกมาให้เราดู	นักการตลาดหลายคนตะบี้ตะบันจะสร้างแต่คลิป	ไวรัล	(Viral)	ให้เกิด	

โดยหลงลืมว่าแบรนด์ต้องสร้างคนชมที่รักและเลือกเราก่อน

Tips:	สร้างฐานแฟนที่แข็งแรงซะก่อน	คอมมูนิตี้และแฟนที่รักเราจะช่วยเราแชร์วิดีโอ	ความสำาเร็จไม่ใช่การฉาย

เดี่ยว	แต่เป็นการขอแรงคนที่รักแบรนด์เราช่วยตะโกน

 

5. ทบทวนเป้าหมาย
การทำาไวรัล	(Viral)	ไม่ควรจะถูกตั้งเป็นเป้าหมายหลัก	การสร้างชื่อเสียงที่ดีของแบรนด์ผ่านทางเรื่องราว

ความผูกพันธ์ดีๆ	เนื้อหา	(Content)	ดีๆ	ต่างหากที่เป็นกุญแจสำาคัญจะทำาให้เกิด	ไวรัล	(Viral)	และมากกว่า

นั้น	คือ	ทำาให้เกิดความรักและแฟนๆ	ที่พร้อมภักดีและสนับสนุนเราทุกเมื่อ	(Royalty)	คลิปที่ทำาออกมากจึงควร

สะท้อนปรัชญาหลักของแบรนด์	เกี่ยวข้องกับคนดู	และเกี่ยวข้องกับหลายๆ	กลยุทธ์	เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ

และคอมมูนิตี้ที่แข็งแรง	การมีคลิป	ไวรัล	(Viral)	ดังๆ	เป็นเรื่องดี	แต่อย่าลืมถามตัวเองว่า	“เมื่อเวลาผ่านไปอะไร

ที่จะแปรเป็นยอดขายได้และอะไรจะถูกหยิบเป็นเรื่องราวของแบรนด์ที่ถูกบอกต่อ”

 

ที่มา	inc.com
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สร้างคลิปให้ถูกใจผู้บริโภค ต้องเล็ก สั้น โหลดไว 

แต่เนื้อหาจุใจเหมือนเคย

ใครๆ	ก็พูดกันว่ายุคแห่ง	
Video	มาถึงแล้ว	เพราะ
ตอนนี้ใครๆ	ก็ชอบเสพคอน

เทนท์ประเภทวิดีโอ	โดยเฉพาะ
การดูบนมือถือ	ที่ติดตัวผู้บริโภคไป
ด้วยทุกหนแห่ง	ทำาให้พวกเขาเข้า
ถึงวิดีโอได้ทุกเมื่อ	เบื่อก็หยิบมือ
ถือมาดู	และยิ่งจำานวนวิดีโอที่เพิ่ม
ปริมาณมหาศาล	ทำาให้การเสพคอน
เทนท์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป	วิดีโอ
เดี๋ยวนี้ต้องเป็นเหมือนขนม	ที่เคี้ยว
เพลิน	อร่อย	ย่อยง่าย	และไม่ต้อง
อ้างถึงผลสำารวจก็คงรู้กันดีว่าสมัยนี้

ผู้บริโภคจำานวนมากติดสมาร์ทโฟน
กันงอมแงม	ดังนั้นในฐานะแบรนด์	
เราทำาอะไรได้บ้างกับจอมือถือใน
มือผู้บริโภคหากเราจะส่งคอนเทนท์
ประเภทวิดีโอไปหาพวกเขา

ผลสำารวจพบว่า	59%	ของผู้บริโภค
มักกดดูวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน	1	
นาทีมากกว่า	ซึ่ง	96%	ของพวกเขา
ดูขณะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำางาน	และมี	
39%	ที่ชอบดูวิดีโอไปด้วยขณะเดิน
ทางไกลๆ
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นอกจากนั้นยังพบว่าความสั้นยาว
ของวิดีโอที่ผู้บริโภคต้องการดูยัง
ส่งผลต่อ	Pre	roll	ads	ที่พวกเขา
เห็นว่าเหมาะสมอีกด้วย	 เช่น	 ถ้า
วิดีโอที่กำาลังจะกดดู	 ยาวประมาณ	
1	นาที	ผู้บริโภคจะรู้สึกว่า	Pre	roll	
ads	 ไม่ควรเกิน	 15	 วินาที	 หาก
วิดีโอหลักยาว	1-5	นาที	Pre	roll	
ที่รับได้อยู่ที่	 16-30	 วินาที	 และ
หากวิดีโอหลักยาว	5-10	นาที	pre	
roll	 ที่เหมาะสมจะอยู่ที่	 16-60	
วินาที	 นอกจากนี้ผู้บริโภค	
72%	 ยังยอมรับ
ว่าโฆษณาที่มา
ที ห ลั ง ต อ น
วิดีโอจบแล้ว
ทำาให้รู้สึกถูก
รบกวนน้อย
ก ว่ า โ ฆ ษณ า
ท่ีมาก่อนวิ ดี โอ
จะเล่น	 77%	 ของผู้
บริโภคยอมที่จะดูโฆษณาตัว
เดียวยาวๆ	 ไปเลยมากกว่าที่จะตัด
สั้นๆ	 หลายๆ	 ตอน	 และกว่าครึ่ง
ของผู้บริโภค	 จำาโฆษณาที่พวกเขา
เคยผ่านตาได้
ระยะเวลาของการโหลดก็มีส่วน	
วิดีโอที่โหลดนานๆ	 กินดาต้า
เยอะๆ	 จะทำาให้ผู้บริโภคไม่อยาก
ดู	 55%	 ยอมรับว่าถ้ามีการหมุน
ติ้วกลางจอเพราะโหลดช้าเกิน	 2	
ครั้งจะปิดหนีทันที	 ดังนั้นนี่จึงเป็น
ข้อมูลท่ีแบรนด์ควรนำาไปใช้ในการ
ผลิตวิดีโอคอนเทนท์ของตัวเอง	ให้

ไฟล์มีขนาดเบาเหมาะสมกับการดู
บนมือถือที่	4G	เร็วแรงทะลุนรกไม่
ได้เข้าถึงทุกซอกตึก	 หนัง	 4K	 อาจ
ไม่ได้เหมาะกับการทำาแบรนด์คอน
เทนท์หรือโฆษณา	 การทำาคลิป
ให้สั้น	 ความละเอียดพอเหมาะ
จะช่วยทำาให้ไฟล์มีขนาดกำาลังดี	
โหลดง่าย	ดูได้ไว	จะดีที่สุด
ความสนใจในการดูวิ ดีโอของผู้
บริโภคเพิ่มขึ้นกว่าที่เคย	 นี่คือช่วง
เวลาสำาคัญที่แบรนด์ควรเข้าไป

เจาะและหาช่องว่างให้เจอ
เพื่ อรับกับนิสั ยนี้

ด้วยการพัฒนา
คอนเทนท์ให้
สร้ า งสรรค์ 	
ร ว ด เ ร็ ว	
ตอบรับกับ
สถานการณ์

ปัจจุบัน	และสั่น
กระชับเหมาะกับ

พฤติกรรมผู้บริโภคในขณะ
นี้



10 ปัจจัยที่ควรคำานึงในการทำา Clip VDO บน YouTube 

The YouTube Creator Playbook for Brands

1 เป็นคอนเทนต์ที่คนอยากแชร์หรือไม่?  

อาจจะใช้วิธีง่ายๆโดยการเริ่มต้นจาก
ถามตัวเองหรือคนรอบข้างว่า	ถ้ามี
คลิปวีดีโอเนื้อหาประมาณนี้	ดูน่า

สนใจมั้ย?	อยากแชร์มั้ย?	แชร์เพราะอะไร?	เนื้อหาดี?	
ตลก?	ฯลฯ

2เป็นคอนเทนต์ที่มีคนอื่นร่วมมือได้ด้วยหรือ
ไม่?

มันสามารถเปิดโอกาสให้คนอื่น		โดยเฉพาะ	
Influencer	ในออนไลน์		สามารถทำาคอน
เทนต์ร่วมกับเรา	หรือ	เลียนแบบคอนเทนต์

เราได้หรือไม่		เช่น	แพล็งกิ้ง	ที่มีแต่คนอยากทำาตาม	,	
เซลฟี่แบบแปลกๆที่คนอยากทำาตาม	เป็นต้น		เมื่อมัน
ง่ายก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อคลิปวีดีโอมากขึ้น

3เป็นคอนเทนต์ที่อยู่ในกระแสที่คนสนใจหรือ
ไม่?

กระแสที่คนสนใจนั้นเป็นทั้งเรื่องที่							
อินเทรนด์อยู่ในกระแส	ณ	ปัจจุบัน	
เช่น	ช่วงนี้คนสนใจซีรี่ย์ฮอร์โมนเยอะ	

ถ้า	VDO	มีมุกอะไรที่เชื่อมโยงกันก็จะทำาให้คนสนใจ
ขึ้น	หรืออีกแบบนึงคือ	“evergreen”		ซึ่งคอนเทนต์	
คือ	กลางๆไม่ว่าเมื่อไหร่คนก็ให้ความสนใจ		เช่นคลิป	
how-to	ต่างๆ
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4เป็นคอนเทนต์ที่เข้าถึงได้ง่ายหรือไม่?

เข้าถึงได้ง่ายในที่นี้หมายถึงในแง่ของเนื้อหาคลิปวีดีโอ		เช่น	ตัวเนื้อหาเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน,	ตัว
เนื้อหาสมบูรณ์ในตัวเอง		ไม่จำาเป็นต้องเคยดูคลิปวีดีโอตัวอื่นๆมาก่อนถึงจะเข้าใจคลิปวีดีโอชุดนี้		
เป็นต้น

5คอนเทนต์มีความคงที่สม่ำาเสมอหรือไม่?

ความคงที่	สม่ำาเสมอในที่นี้	เช่น		mood	&	tone	ในการนำาเสนอ	หรือ	เมสเสสไปในทางเดียวกัน		
มีวิดีโอใหม่เป็นประจำาทุกอาทิตย์	ซึ่งหากมีความสม่ำาเสมอนี้ก็จะเป็นผลดีกับแบรนด์

6กลุ่มเป้าหมายของคอนเทนต์คือใคร?

หากว่าเรากำาหนดได้ชัดเจนและรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร?	อายุเท่าไหร่?	สนใจอะไร?	
ไลฟ์สไตล์อย่างไร?	ฯลฯ	ยิ่งเป็นผลดีกับการทำาคลิปวีดีโอมากขึ้นเท่านั้น

7คอนเทนต์นั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ดูน่าสนใจอยู่เสมอหรือไม่?

หากคลิปวีดีโอนั้นๆเวลาผ่านไปแล้วกลับมาย้อนดู	ก็ยังรู้สึกว่าน่าสนใจอยู่	ก็ยิ่งเป็นผลดีเพราะ
แปลว่าได้ผลทั้งในระยะสั้นและยาว

8ได้พูดคุยกับผู้ที่มาชมคลิปวีดีโอหรือไม่?

T   actic	อย่างนึงที่ได้ผลเสมอไม่ว่าจะเป็น	Social	media	ไหนก็ตามคือ	Call	to	action	หากตัว
คลิปวีดีโอเองสามารถเชิญชวนให้คนมีส่วนร่วมได้ก็จะทำาให้คนที่มาร่วม	จดจำาคลิปวีดีโอได้ง่าย
ขึ้น	แต่ถ้าหากไม่สามารถชวนผ่านทางคลิปวีดีโอ	ได้ก็อาจจะลงไว้บน	Description	เป็นเชิงถาม

ความเห็นจากแฟนๆแทน	และจะให้ดีก็ต้องไม่ลืมที่จะตอบ	Comment	แฟนๆที่เข้ามาด้วย

9คอนเทนต์เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมได้หรือไม่ 

ถ้าคอนเทนต์ของคลิปวีดีโอ	เปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมได้	(Users	Generate	content)	
ก็ยิ่งทำาให้คลิปวีดีโอสนุกขึ้น	เข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น	

10	มีคอนเทนต์ที่บอกถึงแบรนด์หรือไม่?

ในยุคดิจิตัล	ผู้ชมล้วนอยากรู้จักแบรนด์ต่างๆมากขึ้น	ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรทำาก็คือควรมีคอนเทนต์ที่
บ่งบอกถึงแบรนด์ด้วยว่ามีเรื่องราวอย่างไร	ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ	VDO	ที่แนะนำาโดยเฉพาะหรือ
เป็นแบบสอดแทรกเล็กๆน้อย	เช่น	Ending	scene	ก็ตาม

 ที่มา	:	Brandbuffet.com
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 MUSIC VIDEO

ส่วน 1 พัฒนาแนวคิด 

ส่วน 2 ทีมงานถ่ายทำา

ส่วน 3 ถ่ายทำา

ส่วน 4 โพสต์โปรดัคชั่น

ส่วน 5 เรียนรู้จากบรรดามือฉมัง

ประกอบด้วย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการถ่ายทำา	 ทำาให้เราสามารถสร้างวิดีโอแบบมือสมัครเล่นนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น	 การ
สร้างสรรค์มิวสิควิดีโอนั้นก็อาจทำาให้หงุดหงิด	สนุก	คิดลองโน่นนี่	 เหนื่อยใจ	และต่ืนเต้น	บางทีก็ทุกความรู้สึก
รวมกันเลย	 มิวสิควิดีโอนั้นมีข้อจำากัดเพียงแค่จินตนาการกับงบประมาณของคุณเท่านั้นเราจะมาค้นหาพื้นฐาน
ทางเทคนิคและกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะทำามิวสิควิดีโอกัน
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มิวสิควิดีโอเจ๋งๆ	 นั้นไม่จำาเป็นต้องมีราคาแพงหรือยุ่งยากอะไรเลย	 มิวสิค
วิดีโอท่ีสร้างสรรค์และน่าจดจำาหลาย	 	 การรู้ว่าเรามีเงินจะใช้เท่าไหร่ล่วง
หน้าจะช่วยทำาให้คุณไม่ใช้เงินเกินงบที่ต้ังไว้	 มีสมุดบันทึกให้คุณสามารถ
รวบรวมความคิด	 จดบันทึกลงไป	 และสเก็ตภาพร่างคร่าวๆ	 สมุดบันทึกที่
จะติดตัวตลอดกระบวนการถ่ายทำา	 ไอเดียอาจเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่คุณ
ไม่ทันได้คาดคิดถึงมันก็ได้

งบประมาณ

 พวกเขาอาจมีไอเดียว่าอยากเห็นมิวสิควิดีโอของตนมีหน้าตาเป็นอย่างไร
บางความคิดอาจยอดเยี่ยมมาก	บางทีอาจเจ๋งสุดยอดเลยก็ได้	 ถ้าคุณมีงบไม่
อั้น	 สิ่งที่จะทำาได้ก็ไม่มีข้อจำากัดเช่นกัน	 แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณล่ะว่าไอเดียจาก

 ศิลปินตัวไหนที่เหมาะจะอยู่ในวิดีโอของคุณ	 พยายามยึดหลักความเป็นจริง
รู้ว่าไอเดียไหนเป็นจริงได้	ไอเดียไหนไม่มีทาง	และไอเดียไหนมันห่วย	ถ้าหาก
คุณบังเอิญเป็นสมาชิกของวงที่จะใช้ทำามิวสิค	คุณอยู่ในตำาแหน่งที่ทั้งท้าทาย
และได้ผลประโยชน์เต็มๆ	 คุณจะเป็นคนที่ได้เข้าถึงกระบวนการสร้างสรรค์
งานของทางวงด้วยตนเอง

พูดคุยกับศิลปินหรือวงดนตรี

ส่วน 1 การพัฒนาแนวคิด

อย่าเพิ่งทำาอะไรในตอนแรก	แค่ฟังเพลงอย่างเดียว	จากนั้นค่อยฟังซำ้าอีก
หลายๆ	ครั้ง	ฟังร่วมกับศิลปินหรือสมาชิกคนอื่นในวง	ถึงแม้ว่าคุณจะรู้จัก
 เพลงนั้นชนิดปรุโปร่ง	ก็ลองพยายามฟังมันเหมือนเพิ่งได้ยินเป็นหนแรก
 มันทำาให้คุณรู้สึกอย่างไร?	ทำาให้คุณอยากออกมาเต้น	ร้องไห้	ทำาตัวบ้าๆ
บอๆ	หรือตรงด่ิงเข้าบาร์?	หรือมันทำาให้คุณรู้สึกแปลกแยกด้วยอารมณ์ที่

 ผสมปนเปกัน?	จดบันทึกปฏิกิริยาของคุณ

 ฟังเพลงก่อน
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หลังจากท่ีคุณมีไอเดียถึงแก่นอารมณ์ของเพลง	 ก็ควรหาไอเดียในการทำา	 ถ้าขอคำาปรึกษากับ
สมาชิกทีมงาน	 เพื่อรู้ว่าตรงไหนท่ีถ่ายทำาง่ายและตรงไหนน่าจะเป็นเรื่องยาก	 ไอเดียในการทำา
มิวสิควิดีโอสามารถนำาเสนอออกมา
ตรงๆ	โดยยังคงได้อารมณ์ด้วย	ยกตัวอย่าง	ไอเดียสำาหรับเพลงเพื่อชีวิตเกี่ยวกับผู้คนที่ได้พบเจอ
ระหว่างการเดินทางอย่าง	 “ถ่ายตามผู้ชายคนหนึ่งที่กำาลังขับรถไปตามถนน	พบเจอผู้คนในร้าน

 ของชำาหรือปั๊มนำ้ามันประจำาเมืองเล็กๆ	 ระหว่างการเดินทางนั้นสะท้อนตามเนื้อหาของเพลง”
สามารถออกมายอดเยี่ยมได้ถ้าหากมีการเตรียมงานที่ดี		เติมรายละเอียดเล็กๆ	ที่จำาเป็น
สามารถทำาให้วิดีโอของคุณน่าจดจำาหรือกระทั่งเป็นที่กล่าวขวัญ
ภาพไม่จำาเป็นต้องสะท้อนตามเนื้อร้อง	 การให้ภาพและเนื้อเพลงตัดกันอาจสร้างความน่าสนใจ
ขึ้นมา	 วิดีโอบางเพลงอาจดูหลุดโลกหรือเพี้ยนหาเหตุผลไม่ได้เสียด้วยซำ้า	 อย่ากลัวที่จะสร้าง
ความงงงวยหรือช็อคคนดูถ้าคุณคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่เหมาะกับวิดีโอของตน	 การได้ต่อสู้กับ
ความเคยชินของคนดูนั้นเยี่ยมยอดเสมอ

ขัดเกลาไอเดีย

ส่วน 1 การพัฒนาแนวคิด

จำาเป็นต้องรู้แน่ชัดว่าจะถ่ายท่ีไหน	บางครั้งแนวคิดของวิดีโออาจจำาเป็นต้องออกไปถ่ายทำากัน
ในสถานท่ีห่างไกลหรือต้องสร้างฉากขึ้นมาเอง	ติดต่อเจ้าของหรือฝ่ายจัดการของสถานที่ใด
ก็ตามท่ีคุณอยากใช้	ให้แน่ใจว่าพวกเขายินดีให้คุณถ่ายทำา	และจะดีมากถ้าหากจะบอกกล่าวคน

 ละแวกนั้นถึงการถ่ายทำาล่วงหน้า	มิเช่นนั้น	พวกเขาอาจสับสนหรือไม่พอใจการถ่ายทำาของคุณ
รู้ข้อจำากัดทางเสียงล่วงหน้าเพื่อคุณจะได้เตรียมตัวหากเกิดมีใครไม่พอใจ

หาสถานที่ถ่ายทำา

 สตอร่ีบอร์ดก็คือภาพร่างในแต่ละช็อตของวิดีโอเพื่อจะกำากับฉากการแสดงของเรื่อง
มิวสิควิดีโอนั้นมักต้องการมุมกล้องท่ีแหวกแนวหรือเทคนิคทางภาพแบบพิเศษ	เพื่อสร้าง

    ประสบการณ์ท่ีโดดเด่น	ถ้าคุณวางแผนจะใช้มันทั้งคู่ในวิดีโอ	แน่ใจว่าต้องเขียนอธิบายไว้ใน
สตอร่ีบอร์ดด้วย	สตอรี่บอร์ดไม่จำาเป็นต้องหวือหวา	มันสามารถเรียบง่ายบอกแค่ตำาแหน่งของ
ตัวละครกับสิ่งของประกอบฉาก	หรือจะละเอียดลงลึกระดับการแสดงอารมณ์และทิศทางการ
เคล่ือนไหวของแต่ละตัวละครก็ได้	สามารถทำาสตอรี่บอร์ดแบบใช้ข้อความเอาก็ได้	ตราบเท่าที่
คุณมีไอเดียว่าเกิดอะไรข้ึนบ้างในแต่ละช็อต	และสามารถอธิบายให้ลูกทีมเข้าใจ	แค่นี้ก็พอลุย
โลดได้แล้ว	พยายามแตกวิดีโอของคุณเป็น	“ฉาก”	ที่ตรงกับภาพฝันของคุณ	คุณสามารถ	ร่น
ระยะเวลาถ่ายทำาหากคุณถ่ายฉากท่ีใช้สถานที่เดียวกันทั้งหมดในคราวเดียว	(ถึงมันจะไปปราก
ฎอยู่คนละจุดในวิดีโอตัวท่ีเสร็จแล้วก็ตาม)	วางแผนการถ่ายทำาเพื่อคุณจะได้เดินทางอย่างคุ้ม
ค่าเงิน

 สร้างสตอรี่บอร์ด
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STORY BOARD

ส่วน 2 ทีมงานถ่ายทำา

ข้ึนอยู่กับสเกลของงานถ่ายทำา	คุณอาจต้องพึ่งแค่ตัวเองกับนักแสดงเพียงลำาพัง	หรืออาจต้องใช้
ทีมงานทีมใหญ่	นี่คือตำาแหน่งที่คุณอาจต้องพิจารณามองหาตามงานที่จำาเป็นต้องทำา

 ผู้กำากับ	ต้องจัดการส่วนต่างๆ	ของการถ่ายทำา	ตั้งแต่อธิบายภาพในหัวให้นักแสดงและ
ทีมงาน	ประนีประนอม	เป็นเจ้านายใหญ่	แต่ก็ต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นๆ
 ช่างภาพ จะเป็นคนรับผิดชอบการถ่ายภาพให้ได้ด้วยกล้องหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้น	คุณ
จะเป็นผู้ออกแบบฉาก	แต่เขาจะเป็นคนที่จับภาพของฉากนั้น	ต้องทำางานร่วมกับช่างไฟเพื่อให้
มั่นใจว่าฉากถูกจัดแสงได้เหมาะสม	และให้ฝ่ายเสียงรู้ว่าต้องวางไมค์ไว้ตรงไหน
 ช่างไฟ ใครคนหนึ่งที่ต้องแน่ใจว่าไฟทุกดวงใช้งานได้	มองเห็นนักแสดง	และทุกอย่างได้
แสงเงาตามการถ่ายทำา	คนๆ	นั้นก็คือช่างไฟนั่นเอง
 ช่างเสียง คนที่ติดไมโครโฟนให้นักแสดงและตามสถานที่	ในวิดีโอที่มักจะไม่ต้องใช้บท
สนทนานั้น	เขาจะเป็นคนที่คอยเปิดเพลงตามคิวเพื่อนักแสดงจะได้แสดงตามบท	ในระหว่างการ
กดปุ่ม	“เปิด”	และ	“ปิด”	และ	“ย้อนกลับ”

 หาทีมงาน
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 ผู้ช่วย มันจะทำาให้ถ่ายง่ายขึ้นถ้าคุณมีใครสักคนคอยดูแลเรื่องพวกนี้ในขณะที่คุณต้อง
คอยดูภาพรวม
 ฝ่ายเสื้อผ้า ขึ้นอยู่กับงบ	คุณอาจแค่บอกตัวแสดง	(“นุ่งยีนส์กับเสื้อยืด”)	หรือตัดเสื้อผ้า
ให้นักแสดงเป็นพิเศษ	ไม่ว่าจะแบบไหน	ถ้าหากต้องมีการผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า	ให้แน่ใจว่ามีใครสัก
คนคอยดูแลระหว่างฉาก	และนักแสดงมีพื้นที่ส่วนตัวในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
 ฝ่ายฉาก ใครสักคนคอยหายานพาหนะที่ต้องใช้	หรือสิ่งที่นักแสดงหรือฉากนั้นต้องการ	
อาทิ	อะไรก็ตามที่ตัวแสดงต้องหยิบจับหรือวางลงที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้น
 ฝ่ายดูแลความต่อเนื่อง เว้นเสียแต่ว่าจะถ่ายฉากตั้งแต่เริ่มต้นจนจบภายในเทคเดียว	ก็
จำาเป็นต้องมีใครสักคนคอยดูแลว่าจุดที่ตัวแสดงจะเริ่มต้นแสดงเป็นจุดเดียวกับที่หยุดถ่ายไปก่อน
หน้า	นี่คือสิ่งที่ฝ่ายดูแลความต่อเนื่องทำา	พวกเขาจะบันทึกตำาแหน่งโดยความช่วยเหลือของกล้อง	
พวกเขาจะดูแลว่าของในฉากแรกนั้นยังคงอยู่ตรงนั้นในอีกสามวันถัดมาของการถ่ายฉากสุดท้าย	
(หรือในทางตรงกันข้าม	ของต้อง	“ไม่”	อยู่ตรงนั้นถ้าหากฉากที่ถ่ายทีหลังเป็นฉากก่อน)

 หาทีมงาน

ส่วน 2 ทีมงานถ่ายทำา

ทำาลิสต์ตัวละครทั้งหมดในวิดีโอ	วิดีโอของคุณอาจไม่จำาเป็นต้องมีฉากวงดนตรีกำาลังเล่น	แต่
หากต้องมี	คุณก็ต้องรับผิดชอบการแสดงของพวกเขาด้วย	ถ้าหากวิดีโอของคุณเป็นแบบเล่า
เรื่อง	ให้เขียนตัวละคร	อธิบายว่าพวกเขามีหน้าตาท่าทางอย่างไร	และต้องทำาตัวแบบไหน	จัด
ทดสอบหน้ากล้องและเลือกตัวแสดงที่เหมาะกับบทบาทที่สุด

 หานักแสดงที่เหมาะกับบทบาท

ส่วน 3 ถ่ายทำา

ตอนนี้คุณมีทุกอย่างพร้อมเสร็จสรรพ	เหล่านักแสดงก็ซักซ้อมกันมาดี	ตอนนี้ก็ได้เวลาจัดเตรียม
ฉากสำาหรับถ่ายวิดีโอ	เลือกฉากที่จะถ่าย	
	 จัดฉาก	อุปกรณ์ประกอบฉากและอย่างอื่นๆ	ที่อยู่ในฉากมาอยู่ตามตำาแหน่งที่กำาหนด	
ให้นักแสดงยืนตามจุดที่วางไว้
	 จัดไฟ	เพราะนี่เป็นการถ่ายทำานอกสถานที่	ถ้าหากคุณไม่มีเครื่องปั่นไฟก็อาจจำาเป็น
ต้องใช้	“รีเฟลคเตอร์”	ซึ่งก็คือแผ่นผ้าหรือกระดาษขาวขนาดใหญ่ใช้สะท้อนแสงอาทิตย์	ช่วย
ลบเงาให้จางลงและช่วยให้ฉากสว่างขึ้น	หากจะให้แสงมีความเด่นชัดตามต้องการยิ่งขึ้น	ต้อง
ใช้รีเฟลคเตอร์หลายแผ่น	หรือกระทั่งกระจกก็ได้	ผู้ช่วยจะคอยจัดการให้ตามการกำากับของคุณ
ถ้าคุณมีเงินจ้าง
	 ตัวละครหลักบนจอภาพจะเป็นคนที่เด่นสว่างที่สุดบนภาพเสมอ	เมื่ออยู่ข้างนอก	
พยายามให้หลังตัวละครอยู่ทางดวงอาทิตย์	เว้นแต่ว่าดวงอาทิตย์กำาลังอยู่กลางท้องฟ้า	ด้วยวิธี
นี้จะทำาให้รีเฟลคเตอร์สะท้อนแสงใส่ใบหน้าและลำาตัวด้านหน้าของนักแสดง	แม้จะมีหลายวิธีที่
จะจัดแสงอย่างได้ผล

จัดฉาก
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ให้ฝ่ายเสียงเตรียมท่อนเพลงที่ต้องการในเพลง	และมีท่อนเล่นก่อนเวลาเพื่อนักแสดงจะได	้
“แสดงตรงกับ”	ดนตรี	ในตอนแรกก็ให้ยาวกว่าเอาไว้ก่อน	ถ้าหากคุณต้องถ่ายหลายเทค	คุณ
อาจต้องตัดให้ช่วงนี้สั้นลง	เมื่อฝ่ายเสียงพร้อมและเล่นเพลง	ฝ่ายเสียงอาจต้องการให้อัดเสียง
เข้าไปในวิดีโอด้วย	เพื่อจะเป็นแทร็คอ้างอิงสำาหรับการตัดต่อภายหลัง	

เตรียมดนตรี

ในตอนท้าย	คุณอาจมีเทคหลายเทค	มุมกล้องหลายมุม	มีเทคที่เด็ดดวง	และเทคห่วยแตก	
ความสนุกมันเริ่มที่ตรงนี้ล่ะ!

ถ่ายฉากทุกอย่างซำ้า
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ส่วน 4 โพสต์โปรดัคชั่น

วิดีโอที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ	ดูทุกเทคแล้วเลือกเฉพาะเทคที่ดีที่สุด	ใช้แถบเสียงหยาบๆ	ใน
วิดีโอมาเป็นตัวกำาหนดท่อนที่จะตัดต่อเข้ากับดนตรี	แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงรบกวนในแถบ
เสียงนั้น	มันไม่ได้เอามาใช้ในวิดีโอขั้นตอนสุดท้าย

ใช้เทคที่ดีที่สุด

เมื่อใส่ดนตรีเข้ามาแล้ว	ให้เช็คดูว่าไอ้ที่คุณตัดต่อกับเพลงนั้นมันซิงค์กันไหม	ส่วนใหญ่มันจะ
ใกล้เคียงแต่ไม่ถึงกับพอดีเป๊ะ	เว้นเสียแต่คุณจะโชคดี	ปรับแต่งแต่ละคัทให้มันลงตัวอย่างที่ควร
จะเป็น	ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่าถ้าเป็นฉากที่วงดนตรีกำาลังเล่นเพลงนั้น	
	 ถ้าหากใช้ฟุตเทจของวงตอนกำาลังเล่น	ให้เตรียมปกปิดข้อผิดพลาด	ยกตัวอย่างเช่น	ถ้า
มือกีตาร์ในวิดีโอระหว่างฉากที่เขากำาลังเล่นโน้ตตัวเดียวไปตลอด	ให้ตัดไปยังสมาชิกคนอื่นใน
วง	หรือกลับไปหาฉากอื่นระหว่างช่วงเวลานั้น
	 พยายามเพลาการตัดต่อ	การซอยฉากย่อยๆ	มาวางต่อกันทำาให้ผู้ชมตามเรื่องไม่ทันได	้
ในขณะที่การวางภาพยาวโดยไม่ตัดต่อก็ทำาให้มันดูหลอกตา	ถ้าตัดต่อไม่ได้เรื่องมันจะเห็นผล	
อย่างชัดเจน	ใช้เวลาของคุณพิจารณาตัดสินให้ดีที่สุด

วางแทร็คเพลงลงบนฟุตเทจที่ถ่ายมา

วิดีโอที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ	ดูทุกเทคแล้วเลือกเฉพาะเทคที่ดีที่สุด	ใช้แถบเสียงหยาบๆ	ใน
วิดีโอมาเป็นตัวกำาหนดท่อนที่จะตัดต่อเข้ากับดนตรี	แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงรบกวนในแถบ
เสียงนั้น	มันไม่ได้เอามาใช้ในวิดีโอขั้นตอนสุดท้าย

ใช้เทคที่ดีที่สุด
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 ส่วน 5 เรียนรู้จากบรรดามือฉมัง

เหมือนศิลปะแขนงอื่นๆ	การสร้างมิวสิควิดีโอก็มีชิ้นงานระดับ	“ขึ้นหิ้ง”	เหมือนกัน	วิดีโอเหล่า
นี้มีอิทธิพลต่อวิดีโอของศิลปินและผู้กำากับรุ่นหลัง	ควรรู้ด้วยว่ามิวสิควิดีโอในตำานานเหล่านี้มี
ความยิ่งใหญ่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิง	บางชิ้นโดดเด่นด้านภาพ	บ้างก็มีมุมมองที่
เฉียบคม	และบ้างก็เข้ากับตัวเพลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ	โดยการทำาความเข้าใจว่าเหตุใดวิดีโอ
เหล่านี้ถึงมีอิทธิพลนัก	จะทำาให้คุณมีมุมมองว่าจะทำาวิดีโอให้เป็นที่จดจำาอย่างไรได้ดีขึ้น	

 ศึกษางานระดับขึ้นหิ้ง

มิวสิควิดีโอที่เป็นที่ชื่นชอบหลายชิ้นบอกเล่าเรื่องราวที่มีทั้งตลกขบขัน	ชวนช็อค	เศร้า	หรือ
กระตุ้นอารมณ์ชนะ	เรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยมจะคงอยู่ในหัวของผู้ชมเป็นอาทิตย์	เป็นเดือน	หรือ
กระทั่งเป็นปี

  เล่าเรื่องที่มันดี

มิวสิควิดีโอเป็นที่ทางสำาหรับการประชันนวัตกรรมและลูกเล่นทางภาพได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้ว	
วิดีโอเปิดโอกาสให้ได้ใช้ภาพในแบบนามธรรม	ใช้เอฟเฟกต์ไม่เหมือนใคร	หรือใช้อนิเมชั่นที่โทน
ภาพเข้ากันกับเนื้อเพลง	งานภาพไม่จำาเป็นต้อง	“มีเหตุผลรองรับ”	ในแบบที่เราคุ้นเคยด้วยซ้ำา	
ตราบเท่าที่มันสะดุดสายตาและไปกันได้ดีกับตัวเพลง	มันก็จะสร้างความประทับใจได้แล้ว	

  รังสรรค์งานภาพที่โดดเด่น

มันอาจสร้างความบันเทิงเริงใจกับเพียงแค่ทุ่มเงินลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้	ไปถ่ายใน
สถานที่ห่างไกลและแปลกตา	วางแผนใช้ฉากที่ต้องใช้นักเต้นประกอบฉากจำานวนมหาศาล	จ้าง
นางแบบระดับซูเปอร์โมเดล	มิวสิควิดีโอชั้นยอดอาจเป็นอะไรที่ง่ายๆ	แต่ตระการตาชะมัดก็ได้

  หรูบ้างก็ได้

ในทางตรงกันข้าม	มิวสิควิดีโอที่ดีหลายตัวกลับดำาเนินรอยตามปรัชญา	“น้อยคือมาก”	มิวสิค
วิดีโอเหล่านี้จะปล่อยให้ผู้ชมได้โฟกัสไปตรงสิ่งที่เกิดขึ้น	(และอารมณ์ที่สัมพันธ์กับตัวเพลง)	
โดยไม่มีอะไรมากวนสายตา	วิดีโอแบบมินิมอลนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำาหรับผู้กำากับที่มีงบจำากัด	

ทำาให้เรียบเข้าไว้

ที่มา	:	http://www.indefilms.net/html/techlingo.html

https://th.wikihow.com/ทำามิวสิควิดีโอ



อุปกรณ์
การจัดองค์ประกอบภาพ
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กล้อง (Camera) / เลนส์ประเภทต่�งๆ (Lens) / ข�ตั้งกล้อง (Tripod) /
จอภ�พ (Monitor) / ไมโครโฟน  (Microphone) / แบตเตอรี่  (Battery)  
แท่นช�รต์แบตเตอรี่   (Battery Charger) / หูฟัง   (Earphone) / 
ก�ร์ดสำ�หรับบันทึกภ�พ (Card) / อุปกรณ์เกี่ยวกับแสง  (Lighting  Device)
แผ่นสะท้อนแสง (Reflecting  Board) / อุปกรณ์ประกอบฉ�ก (Prop) /
แผ่นบันทึกก�รถ่�ยทำ� (Camera Report) / ตัวอ่�นก�ร์ด (Card Reader) /
คอมพิวเตอร์ Notebook / ฮ�ร์ดดิสค์ ไดร์ฟ

อุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับการถ่ายทำานอกสถานที่
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เมื่อกล้องถ่ายภาพนิ่ง กลายเป็นกล้องที่สามารถถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวได้ 

หลักการทำางานของกล้อง DSLR 

 ค่าความไวแสง หรือค่า ISO 

คือค่ามาตรฐานสากลท่ีถูกกำาหนดขึ้น 

ค่า ISO ได้นำามาใช้ตั้งแต่ยุคกล้องฟิล์ม 

ฟิล์มที่ใช้ถ่ายภาพจะมีค่าความไวแสง

ต่างกันตามชนิดของฟิล์ม เพื่อให้เรา

สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

กับงาน 

 เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลจึงเปลี่ยน

จากฟิล์มมาเป็นเซนเซอร์รับภาพ ค่า 

ISO จึงเป็นค่าที่ใช้บอกคุณสมบัติใน

การรับแสงของเซนเซอร์แต่ละตัวที่ใช้

ในกล้องดิจิตอลว่ามีช่วงการรับแสง

มากน้อยแค่ไหน มีหน่วยความต่าง

เป็นสตอปเช่นเดียวกับค่ารูรับแสงและ

ความเร็วชัตเตอร์ กล้องดิจิตอลส่วน

ใหญ่จะมีค่าความไวแสงอยู่ในช่วง ISO 

100 ไปจนถึง ISO 200000-300000 

ซึ่งเป็นกล้องสำาหรับมืออาชีพที่ได้รับ

การออกแบบเป็นพิเศษและมีราคาสูง

ค่าความไวแสงISO

 กลไกในการควบคุมปริมาณ

แสงท่ีส่งผ่านไปยังเซนเซอร์รับภาพ 

(Image Sensor) 

 ค่าเอฟสตอป หรือ ขนาดรูรับ

แสง คือค่าการเปิดรับแสงของเลนส์ 

โดยใช้กลีบม่านหรือไดอะแฟรมที่อยู่

ภายในกระบอกเลนส์เป็นตัวควบคุม 

เลนส์ในยุคดิจิตอลที่ ใช้ระบบอิ เลค

ทรอนิคเป็นตัวควบคุมและสั่งการจาก

ตัวกล้อง ทำาให้ไม่เห็นวงแหวนปรับรู

รับแสงในเลนส์รุ่นใหม่ๆท่ีผลิตออกมา

เหมือนในอดีต การเปลี่ยนแปลงนี้ทำาให้

เราสามารถปรับขนาดรูรับแสงได้อย่าง

ละเอียดขึ้น โดยแบ่งเป็นขั้นละ 1/3 ส

ตอป หรือ 1/2 สตอป ต่างจากเลนส์

แมคคานิค ที่เป็นกลไกล้วนโดยมากจะ

ปรับได้ขั้นละ 1 หรือ 1/2 สตอป

รูรับแสง
หรือเอฟ สตอปF Stop
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ตัวอย่างค่ารูรับแสงที่แบ่งเป็นขั้นละ 1 สตอป จะมีดังนี้ f1 / f1.4 / f1.8 / f2 / f2.8 / f4 

/ f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32 / f45 / f64 ตัวเลขแสดงค่ารูรับแสงจะให้ผลตรงกัน

ข้ามกับปริมาณการเปิดรับแสงของเลนส์ เช่นค่ารูรับแสง f2 จะให้ปริมาณแสงมากกว่า

ขนาดรูรับแสง f2.8 อยู่ 1 สตอป มากกว่า f4 อยู่ 2 สตอป หมายความว่ายิ่งเลือกใช้ค่ารูรับ

แสงมากขึ้น ม่านไดอะแฟรมในตัวเลนส์ก็จะยิ่งหรี่เล็กลง แสงจะผ่านไปยังเซนเซอร์ได้น้อย 

เพื่อไม่ให้สับสนควรจำาให้ได้ว่า ค่าตัวเลขน้อยขนาดรูรับแสงกว้าง ค่าตัวเลขมากขนาดรูรับ

แสงแคบ

รูรับแสง หรือเอฟ สตอปF Stop

รูรับแสง f4 ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 รูรับแสง f5.6 ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 รูรับแสง f8 ความเร็วชัตเตอร์ 1/30

รูรับแสง f11 ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 รูรับแสง f16 ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 รูรับแสง f22 ความเร็วชัตเตอร์ 1/30
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ขนาดภาพจัดว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญมากอย่างหนึ่งในการถ่ายทำา  เพราะภาพสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของ

นักแสดง บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหา ขนาดภาพจึงเป็นตัวกำาหนดสิ่งที่ต้องการนำา

เสนอว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นรือไม่เห็นส่ิงใดในฉากองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เกิดข้ึนจากผู้สร้างภาพยนตร์

ที่จะเลือกตั้งกล้องในมุมใดระยะห่างจากสิ่งที่ถ่ายเท่าใดและใช้ภาพขนาดใดเป็นตัวบอกเล่าเร่ืองขนาด

ภาพจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นมากที่จะต้องเรียนรู้พอๆกับเรื่องอื่นๆ

เป็นสิ่งสำาคัญมากในการถ่ายทำา เพราะภาพสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกของนักแสดง บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับนักแสดง

ขนาดภาพ

ภาพไกลมาก   (Extreme Long Shot หรือ ELS)

กล้องจะตั้งอยู่ไกลจากสิ่งที่ถ่ายมาก   สามารถมองเห็นองค์ประกอบของฉากได้ทั้งหมด   เห็นเต็มสัดส่วน   

ซึ่งภาพลักษณะนี้จะใช้เป็นภาพแนะนำาสถานที่   เหมาะสำาหรับการปูเรื่องเริ่มเรื่อง  ภาพขนาดไกลนี้จะ

สร้างความรู้สึกโอ่อ่า   อลังการ   แสดงออกถึงความใหญ่โตของสถานที่      ความน่าเกรงขาม  ความยิ่ง

ใหญ่  และยังสามารถสร้างความประทับใจรวมถึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อีกด้วย 
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ภาพไกล  (Long Shot หรือ LS)

ขนาดภาพแบบนี้ไม่สามารถกำาหนดระยะห่างระหว่างกล้องกับสิ่งที่ถ่ายได้  แต่จะกำาหนดโดยประมาณว่า

สิ่งที่ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame) พอดี  ถ้าเป็นคน ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพด้านบน  ส่วนกรอบ

ภาพด้านล่างก็จะพอดีกับเท้า   ซึ่งสามารถเห็นบุคลิกอากัปกิริยาการแสดง  การเคลื่อนไหวตำาแหน่งที่อยู่

ในการแสดงหรือในฉากด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้เป็นภาพแนะนำาตัวละคร  หรือเริ่มฉากใหม่ได้   บางครั้ง

อาจใช้เป็นภาพในฉากเริ่มเรื่องได้เช่นเดียวกันกับภาพขนาดไกลมาก   ส่วนองค์ประกอบรอบข้างผู้ชมจะ

ได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น

ภาพปานกลาง   (Medium Shot หรือ MS)

ขนาดภาพลักษณะนี้ถ้าเป็นภาพบุคคล   ผู้ชมจะได้เห็นตั้งแต่เอวของนักแสดงขั้นไปจนถึงศีรษะ   ขนาด

ภาพแบบนี้ผู้ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวขอนักแสดง   และรายละเอียดของฉากหลังพอสมควร   ซึ่ง

พอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้   จึงถือได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่องได้ดีขนาดภาพปานกลาง  

นอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน   หรือที่เรียกกันว่า   ภาพ 

Two Shot ซึ่งนิยมใช้กันมากในภาพยนตร์
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ภาพใกล้  (Close Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS 

 ภาพใกล้   ผู้ชมจะมองเห็นนักแสดงตั้งแต่ไหล่ขึ้นไป   เป็นขนาดภาพที่ผู้ชมสามารถเข้าถึง
อารมณ์ของนักแสดงได้มากที่สุด  เพราะการใช้ภาพขนาดใกล้ถ่ายบริเวณใบหน้าของนักแสดง  จะ
สามารถถ่ายทอดรายละเอียด   เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในของนักแสดงได้อย่างชัดเจน
มาก  นอกจากนี้ยังจะทำาให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับสิ่งที่ถ่ายอีกด้วย เพื่อทำาให้เข้าใจถึงรายละเอียด
ของวัตถุต่างๆ   ตามเนื้อหาที่กำาลังนำาเสนอ   และภาพขนาดใกล้ยังสามารถบังคับให้ผู้ชมสนใจใน
วัตถุที่กล้องกำาลังถ่าย  หรือสิ่งที่กำาลังนำาเสนอ
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ภาพใกล้มาก  (Extreme Close Up Shot หรือ ECU, 
Big Close Up หรือ BCU)

 เป็นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้มากๆ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นสิ่งที่ถ่าย  เพื่อให้ผู้ชมเห็นรายละเอียดของ

วัตถุ   หรือเพื่อเพิ่มความเข้าใจในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมากๆ  เช่น การถ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรือ

ถ้าถ่ายใบหน้านักแสดง ก็เพื่อเป็นการเน้นอารมณ์ของนักแสดง  เช่น จับภาพที่ดวงตาของนักแสดง  ทำาให้

เห็นน้ำาตาที่กำาลังไหลออกจากดวงตา  เป็นต้น 

         ทั้งหมดนี้ก็เป็นขนาดภาพที่นิยมนำามาถ่ายทอดเรื่องราว เป็นขนาดภาพสากลที่ทำาให้เราเข้าใจตรง

กันว่าต้องการให้ภาพออกมาในลักษณะใดเท่านั้น  นอกจากนี้อารมณ์และความรู้สึก ที่ผู้ชมจะได้รับขณะ

ชม  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดภาพเพียงย่างเดียว  แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบของภาพยนตร์อื่นๆ  เข้ามาเป็น

ตัวช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ  และความเป็นภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น
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PAN การเคลื่อนกล้องในแนวระดับจากด้านหนึ่งไปสู่ด้านหนึ่ง ไปทางซ้ายสู่ขวา หรือขวาสู่ซ้าย

TILT 

การเคลื่อนกล้องไปในแนวดิ่ง การ tilt ทำาให้เราสามารถเชื่อมต่อภาพต่างๆได้ การ tilt

มีทั้งยกกล้องขึ้น (tilt up) และกดกล้องลง (tilt down) ในกรณีที่มีพิธีกรเดินเรื่อง 

การ tilt up  พิธีกรจะแสดงประกอบเพื่อให้ความรู้สึกสนใจ และอารมณ์ต่าง ๆ เพิ่มสูง

ขึ้น  ในขณะที่ tilt down จะสร้างความสัมพันธ์โดยจะทำาให้ความสนใจและอารมณ์ต่ำาลง

สร้างความรู้สึกผิดหวังเศร้าหมอง

DOLLY 

การเคลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ หรือเคลื่อนถอยไกลจากพิธีกร หรือวัตถุที่กำาลังถ่ายทำา

-  Dolly IN คือการคเลื่อนกล้องเข้าไปหาพิธีกรหรือวัตถุที่กำาลังถ่ายทำา สร้าง

ความน่าสนใจ ความรู้สึกตึงเครียด แต่เมื่อกล้องเข้าไปใกล้มาก ภาพกล้องจะมีผลให้

เกิด ความผิดหวัง เปิดเผยความจริง ความไม่สำาคัญให้ความสนใจน้องลงไป

- Dolly OUT คือการคเลื่อนกล้องออกจากพิธีกรหรือวัตถุที่กำาลังถ่ายทำา

ให้ผล คือความน่าสนใจมีน้อย เป็นการผ่อนคลายความเครียด

การลากกล้องหรือลากขนานไปกับพิธีกรหรือวัตถที่เคลื่อนที่ไปเคลื่อนกล้องผ่านฉากTRACK

รูปแบบของการเคลื่อนกล้อง



53www.magazineonline.com

เป็นสิ่งสำาคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดองค์ประกอบเพื่อการถ่ายทำา
สัมพันธ์กับขนาดภาพ

มุมกล้อง

หากสังเกตุจากบทภาพยนตร์ หรือบทโทรทัศน์โดยทั่วไปนั้น  จะเห็นว่ารายละเอียด เรื่องของขนาดภาพและมุม

กล้องต้องถูกเขียนมาควบคู่กัน  ซึ่งบางครั้งอาจจะรวมถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของกล้องอีกด้วย มุมกล้องเกิดจาก

ความสัมพันธ์กันระหว่างระดับการตั้งกล้องภาพยนตร์กับวัตถุที่ถ่าย  การเลือกใช้มุมกล้องในระดับต่างๆ จะทำาให้

เกิดผลด้านภาพที่แตกต่างกันไป  รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมที่จะแตกต่างกันออกไปด้วย หากจะแบ่งมุม

กล้องในระดับต่างๆ โดยเริ่มจากระดับสูงก่อนสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

มุมกล้องระดับสายตานก   (Bird’s eye view)

เป็นการตั้งกล้องในระดับเหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุที่ถ่าย  ภาพที่ถูกบันทึกจะเหมือนกับภาพที่นกมองลงมาด้าน

ล่าง  เมื่อผู้ชมเห็น ภาพแบบนี้จะทำาให้ดูเหมือนกำาลังเฝ้ามองเหตุการณ์จากด้านบน  มุมกล้องในลักษณะนี้ จะทำาให้

ผู้ชมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยเหลือด้วยความที่มุมภาพในระดับนี้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดใน

ฉากได้ครบ เพราะเป็นภาพที่มองตรงลงมา  จึงทำาให้ภาพรู้สึกลึกลับ  น่ากลัว เหมาะกับเรื่องราวที่ยังไม่อยากเปิด

เผยตัวละครหรือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ
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มุมกล้องระดับสูง  (Hight Angle)

ตำาแหน่งของกล้องจะอยู่สูงกว่าสิ่งที่ถ่าย   ทำาให้เห็น

รายละเอียดของเหตุการณ์    ทั้งด้านหน้าและด้าน

หลังเท่ากันโดยตลอด   จึงทำาให้ภาพในระดับนี้มี

ความสวยงามทางด้านศิลปะมากกว่าภาพในระดับ

อื่น   นอกจากนี้สิ่งที่ถูกถ่ายด้วยกล้องระดับนี้ มักจะ

ทำาให้ผู้ชมรู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายมีความต่ำาต้อย   ไร้ค่า   ไร้

ความหมาย  สิ้นหวัง  ความพ่ายแพ้

มุมกล้องระดับสายตา  (Eye Level)

มุมกล้องในระดับนี้เป็นมุมกล้องในระดับสายตาคน  ซึ่ง

เป็นการเลียนแบบมาจากการมองเห็นของคน   ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่คนเราจะมองออกมาในระดับสายตาตัวเอง  

ทำาให้ภาพที่ผู้ชมเห็นรู้สึกมีความเป็นกันเอง  เสมอภาค  

และเหมือนตัวเองได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่

รายละเอียดของภาพในระดับนี้จะสามารถมองเห็นได้

แต่ด้านหน้าเท่านั้น
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มุมกล้องระดับต่ำา  (Low Angle)

เป็นการตั้งกล้องในระดับที่ต่ำากว่าสิ่งที่ถ่าย   ต้องเงยกล้องขึ้นขณะถ่ายทำา  ภาพมุมต่ำานี้ก็มีอิทธิพลต่อความ

รู้สึกของผู้ชมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำาให้ผู้ชมรู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายนั้นมีอำานาจ   มีค่า  น่าเกรงขาม  มีความยิ่งใหญ่

ซึ่งจะตรงข้ามกับภาพมุมสูง  นิยมถ่ายภาพโบราณสถาน  สถาปัตยกรรมแสดงถึงความสง่างาม   ชัยชนะ  และ

ใช้เป็น การเน้นจุดสนใจของภาพได้
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จุดตัดเก้าช่อง

การจัดองค์ประกอบภาพ
การจัดองค์ประกอบภาพถือเป็นหัวใจหลักในการสร้างสรรค์งานภาพ  นอกเหนือไปจากการควบคุม
ปริมาณของแสงที่ใช้ในการบันทึกภาพแล้ว  การจัดองค์ประกอบหรือการ compose ภาพจะช่วย
ทำาให้ภาพที่บันทึกได้ส่ือสารข้อมูลหรือทำาให้ภาพที่บันทึกได้น่าดูยิ่งขึ้นเพราะถือเป็นการสร้างเรื่อง
ราวหรือบรรยายลักษณะของภาพโดยปราศจากคำาพูด     หลักการง่ายๆ สำาหรับการสร้างภาพให้ดู
น่าสนใจหรือการเลือกตำาแหน่งในการวางภาพ ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ควรให้จุดสนใจหรือ Subject ของภาพอยู่บริเวณจุดตัดเหล่านี้
แทนการวางไว้กึ่งกลางภาพ
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เส้นระดับ 

การจัดองค์ประกอบภาพ

ในการบันทึกภาพวิว ทิวทัศน์  มีข้อกำาหนดไว้ว่าเส้นระดับจะไม่วางไว้กลางภาพ
หากไมจำาเป็น   เพราะจะทำาให้ภาพดูเป็นสองส่วนหรือแบ่งแยก   ควรให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีพื้นที่
มากกว่า
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ความสมดุลที่เท่ากัน
เป็นการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อให้ภาพดูนิ่ง  สง่างาม  น่าศรัทธา เน้นการให้น้ำาหนักรูป  รูปทรง
ซ้ายขวาเท่ากัน

ความสมดุลที่ไม่เท่ากัน
การจัดภาพแบบนี้จะให้ความรู้สึกที่สมดุลเช่นเดียวกับแบบที่แล้ว  แต่จะต่างกันอยู่ที่ วัตถุทั้งสอง
ข้าง มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน แต่สมดุลด้วยปัจจัย ต่าง ๆ เช่น รูปทรง สี ท่าทาง เป็นต้น 
ภาพดูน่าสนใจกว่าแบบสมดุลที่เท่ากัน แต่ความรู้สึกที่มั่นคงจะน้อยกว่า

ฉากหน้า
ส่วนใหญ่จะใช้ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ หรือภาพอื่น ๆ เรามักใช้ฉากหน้าเป็นตัวช่วยให้เกิดระยะ
ใกล้ ไกล หรือมีมิติขึ้น
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ฉากหลัง

พื้นหลังของภาพก็มีความสำาคัญหากเลือกที่น่าสนใจ กลมกลืน หรือช่วยให้สิ่งที่ต้องการเน้นเด่นชัดขึ้นมา  

เส้นนำาสายตา
เป็นการจัดภาพที่ใช้เส้นที่เกิดจากวัตถุ หรือสิ่งอื่น ๆ  ที่มีรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกัน  เรียงตัวกันเป็น
ทิศทางไปสู่จุดสนใจ
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เสียงพูดคุยระหว่างบุคคล และคนกับกล้อง จะเป็นเสียงที่ใช้มากที่สุด

เสียงสนทนา (Dialogue)  

การแบ่งชนิดของเสียง
การทำาสื่อโทรทัศน์ หรือ Video Clip เสียงเป็นส่วนประกอบสำาคัญที่ทำาให้การเล่าเรื่องหรือการดำาเนิน

เรื่องมีความสมบูรณ์ น่าสนใจติดตาม ดังนั้นสำาหรับผู้ที่ทำางานควรให้ความสำาคัญ และใส่ใจในเรื่องนี้

การใส่เสียงดนตรีจะสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กับวิดีโอ หรือสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดู เสียงดนตรี
มีบทบาทอย่างมากในการประกอบฉาก     ถ้าดนตรีตื่นเต้นรุนแรง    ก็เหมาะกับฉากที่ดูตื่นเต้น
เร้าใจ หรือแนวผจญภัย ถ้าดนตรีพริ้วไหว เบาสบายก็เหมาะกับฉากที่สร้างอารมณ์เพลิดเพลิน ก็
ต้องใช้ดนตรีให้เข้ากับฉากหรือโอกาสนั้นๆด้วย

ดนตรีประกอบ (Score / Music) 

จะเติมให้วิดีโอของเราเป็นไปตามรูปแบบที่เสียงที่เราใช้ เช่น เติมเสียงระเบิดให้กับฉากไฟไหม้ หรือเติม
เสียงเครื่องดนตรีบางอย่างลงไป ช่วยให้วิดีโอนั้นๆดูเกินความเป็นจริงก็ได้ หรือจะดูครึกครื้น สนุกสนาน

เสียงเอฟเฟ็กต์  (Sound Effects)

เป็นการตกแต่งวิดีโอของเราให้สมจริงมากขึ้น โดยการนำาเสียงบรรยากาศหรือเสียงจากสถานที่ หรือ
จำาลองเสียงจากสถานที่นั้นมาประกอบตามฉาก เพื่อช่วยสร้าง บรรยากาศความสมจริงมากยิ่งขึ้น

เสียงบรรยากาศ  (Ambient)

เป็นการบันทึกเสียงแยกจากการถ่ายทำา คือให้มีการถ่ายทำานั้นๆก่อน แล้วมาบรรยาย หรือพากย์ตาม
ในภายหลัง   หากเสียงที่บันทึกมาไม่ดีหรือไม่ได้ดังใจ ก็สามารถนำามาตัดต่อแยกเสียงและใส่เสียง
บรรยายแทนลงไป

เสียงบรรยาย  หรือเสียงพากย์ (Voice Over / Narration)
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ศัพท์ที่ควรรู้ในการทำางาน

1. Footage หมายถึงภาพถ่ายที่เราได้ถ่ายเก็บไว้เป็นคลังข้อมูลภาพ 
2. Insert (Ins.) หมายถึง การแทรกภาพประกอบที่เป็นไปตามเสียงบรรยาย
3. Shot หมายถึง ภาพ 1 ภาพ
4. Scene หมายถึง ฉาก เช่น ฉากทะเล ฉากภูเขา
5. Take หมายถึงการถ่ายซ้ำา
6. Cut มีนัยยะ 2 ความหมายถึงการแบ่งภาพว่าเราต้องการถ่ายกี่ภาพ อีกหนึ่งความหมาย หมายถึง
การถ่ายนั้นสมบูรณ์แล้ว
7. Zoom หมายถึงการปรับระยะภาพด้วยตัวเลนส์กล้อง เช่น Zoom In / Zoom Out
8. Headroom หมายถึง ช่องว่างระหว่างกรอบภาพบนกับศีรษะ
9. Interview (Int) หมายถึง การสัมภาษณ์บุคคล หรือการสัมภาษณ์ทั่วไป
10. Vox Pop หมายถึง การสัมภาษณ์คนหลายๆคน ด้วยคำาถามชุดเดียวกัน 
11. Voice Over (VO.) หมายถึง เสียงบรรยายที่อาศัยผู้พากย์เสียง หรือเสียงของผู้ดำาเนินรายการ
ในการบรรยาย
12. Sound Effect (SFX.) หมายถึง เสียงประกอบที่สร้างคุณลักษณะพิเศษ

13. Score, Music หมายถึง เสียงดนตรีประกอบ



การตัดต่อลำาดับภาพ
EDITTING
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การตัดต่อ คือการเชื่อมระหว่างช็อต 2 ช็อตเข้าด้วยกัน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตกแต่ง ต่อเติม 
ปรุงแต่ง เพื่อให้เกิดความน่าชม น่าติดตาม เป็นเสมือนผู้ช่วยที่คอยเรียงร้อยเรื่องราวให้ออกมาตรง
กับเรื่องที่ได้วางไว้ ไม่ได้เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นคนตัดต่อ หรือ Editor ได้นั้น
จะต้องมีความเข้าใจใน 2 ส่วนหลักๆ คือ ความเข้าใจในการตัดต่อ เล่าเรื่อง และโปรแกรมที่ใช้ใน
การตัดต่อ

การตัดต่อคืออะไร

1. ต้องมีแรงจูงใจ มีเหตุผลในการผสมหรือเชื่อมต่อภาพเสมอ ไม่ว่าจะใช้การ cut, dissolve หรือ fade  
ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเป็นภาพ เสียง หรือทั้งสองอย่างผสมกัน ในส่วนของภาพอาจเป็นการกระทำาอย่างใด
อย่างหนึ่ง แม้จะเพียงเล็กน้อย เช่น ขยับร่างกาย หรือขยับส่วนของหน้าตา สำาหรับเสียงอาจเป็นเสียงใด
เสียงหนึ่ง เช่นเสียงโทรศัพท์ หรือเคาะประตู
2. ข้อมูล (Information) ข้อมูลในที่นี้คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลใหม่ ไม่ว่าภาพจะมีความงดงามเพียงใด ก็ควร
จะเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากช็อตที่แล้ว ยิ่งมีข้อมูลภาพที่คนดูเห็นและเข้าใจมากขึ้น ผู้ชมก็ยิ่งได้รับข้อมูล
และอารมณ์ร่วมมากขึ้น แต่ต้องเป็นในลักษณะที่ไม่ยัดเยียด
3. องค์ประกอบภาพในช็อต (Composition, Compose) ผู้ตัดควรให้มีองค์ประกอบภาพที่สม เหตุสม
ผล และเป็นที่ยอมรับ องค์ประกอบภาพที่ไม่สมบูรณ์จากการถ่ายทำา อาจจะทำาให้งานของผู้ตัดต่อลำาบาก
มากยิ่งขึ้น
4. เสียง (Sound) คือส่วนสำาคัญของการตัดต่ออีกประการหนึ่ง ซึ่งสามารถใส่มา   ก่อนภาพหรือหลังภาพ
เพื่อสร้างบรรยากาศได้ สร้างความกดดันและอารมณ์รุนแรง และอีกหลากหลายอารมณ์ ให้ผู้ชมเตรียม
พร้อมสำาหรับการเปลี่ยนฉาก สถานที่
5. มุมกล้อง (Camera Angle) ผู้กำากับจะถ่ายหลายๆซ็อต จากหลายๆตำาแหน่ง ซึ่งตำาแหน่งนี้เองที่ถูก
เรียกว่ามุม จะสัมพันธ์กับบุคคลหรือวัตถุที่ถ่าย
6. ความต่อเนื่อง (Continue) ทุกครั้งที่ถ่ายทำาในมุมกล้องใหม่ ในซีเควนส์เดียวกัน ( เปลี่ยนมุมกล้อง
หรือเปลี่ยนขนาดภาพ ) ผู้แสดงหรือพิธีกรจะต้องแสดงการเคลื่อนไหวหรือทำาท่าทาง เหมือนเดิมกับช็อต
ที่แล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการตัดสลับช็อต ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็น เพราะการถ่ายทำาในหลายๆครั้ง เรา
ไม่สามารถถ่ายทำาเรียงตามลำาดับเนื้อหา ของบทได้ อาจมีการถ่ายทำากันคนละวัน จำาเป็นจะต้องควบคุม
ความต่อเนื่องให้ เหมือนเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน ซึ่งความต่อเนื่องนี้ยังมีอีกหลายกรณี 
เช่น
 6.1 ความต่อเนื่องของเนื้อหา (Continue of Content) เช่น นักแสดงหยิบปากกาด้วยมือข้าง
ขวาในช็อตแรก ดังนั้นช็อตต่อมาปากกาก็ควรจะอยู่ในมือข้างขวาเช่นกัน ซึ่งหน้าที่ของผู้ตัดต่อคือการ

ทำาให้แน่ใจว่าความต่อเนื่องยังคงมีอยู่ทุกครั้งในขณะที่ตัดต่ออยู่ภายในซีเควนส์เดียวกัน

หลักในการตัดต่อ
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 6.2 ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว (Continue of Movement) ความต่อเนื่องที่เกิดจาก
ทิศทางการเคลื่อนไหว หากนักแสดงกำาลังชูมือขวาขึ้นในช็อตแรก ช็อตต่อมาที่เป็นภาพแคบก็ต้องเห็นนัก
แสดงชูมือขวาค้างอยู่ เมื่อมีการเปลี่ยนขนาดภาพด้วยเช่นกัน
 6.3. ความต่อเนื่องของตำาแหน่ง (Continue of Position) ความต่อเนื่องจากตำาแหน่งของนัก
แสดงหรือบุคคลในฉาก หากมีสิ่งของอยู่ด้านขวาของนักแสดง ในช็อตแรก ช็อตต่อมาก็ควรจะมีสิ่งของ
นั้นอยู่ในตำาแหน่งเดิม เมื่อมีการเปลี่ยนขนาดภาพ
 6.4. ความต่อเนื่องของเสียง (Continue of Sound) ความต่อเนื่องของเสียงและสัดส่วนของ
เสียง ซึ่งเป็นส่วนที่สำาคัญมาก ถ้าการกระทำาเกิดขึ้นในที่เดียวกัน เวลาเดียวกัน เสียงก็จะต้องต่อเนื่องจา

กช็อตหนึ่งไปยังช็อตต่อไป

หลักในการตัดต่อ

มาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กันนั้น แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ NTSC อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุ่น, ระบบ PAL อย่างประเทศไทย หรือบางประเทศในแถบยุโรป และ SECAM ประเทศฝรั่งเศส 
หรือบางประเทศในแถบยุโรป ซึ่ง 3 ระบบนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้กันหลายพื้นที่ตามแต่ละประเทศ 
จวบจนปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ High Defination Television (HD) ซึ่งมีทั้ง HD (1280x720) 
และ Full HD (1920x1080) เป็นต้น

มาตรฐานการเผยแพร่วิดีโอ

เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดและคลายข้อมูล ซึ่งนำาไปใช้กับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรืออย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยส่วนมาก Codec จะใช้กับการบีบอัดแบบ MPEG และ Cinepak เป็นต้น 

CODEC 

การบีบอัดวิดีโอ

มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพและเสียง เป็นระบบที่ใช้กับระบบวิดีโอคุณภาพสูงทั่วไป ซึ่งโดย
ทั่วไปเราจะใช้ไฟล์ MPEG ในรหัสดังนี้
1. MPEG-2 รหัสเดียวกับที่ใช้อยู่ภายในแผ่น DVD
2. MPEG-4 (Mp.4) เป็นมาตรฐานที่มีความใกล้เคียงกับไฟล์ Quicktime เพื่อใช้ในงานด้าน
มัลติมีเดียที่มีแบนด์วิธ (Bandwith) ตำา่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้สำาหรับการทำาไฟล์ HD

MPEG
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คืออัตราความถี่ในการแสดงภาพจาก Timeline ออกทางหน้าจอ อัตราที่เฟรมถูกแสดงในวิดีโอมี
หน่วยเป็นเฟรมต่อวินาที FPS หรือ Frame Per Second เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการ
เก็บบันทึกและแสดงวิดีโอ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงเฟรมให้มีความต่อเนื่องในเวลาอันรวดเร็ว 
อย่างภาพยนตร์ อัตราเฟรมของภาพยนตร์เท่ากับ 24 fps. ส่วนระบบโทรทัศน์ PAL ที่ใช้กันอยู่ฝน
บ้านเรานั้น มีอัตราเฟรมเรทอยู่ที่ 25 fps. และระบบ NTSC มีอัตราเฟรมเรทอยู่ที่ 29 fps.

อัตราเฟรม ( Frame Rate )

คุณภาพของวิดีโอ

หมายถึงความคมชัดของภาพที่แสดงผลออกทางจอภาพ ความละเอียดนี้คือจำานวนจุดทั้งหมดที่
เกิดบนจอภาพ ซึ่งจุดต่างๆนี้เอง เราเรียกว่า “พิกเซล”( Pixel ) นอกจากนี้ภาพที่มีขนาดเท่ากัน 
บางครั้งก็อาจจะมีความละเอียดที่ต่างกันได้ เนื่องจากจำานวนพิกเซลที่ต่างกันจะส่งผลให้ขนาดของ
พิกเซลต่างกันตาม

ความละเอียด ( Resolution )
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ในการถ่ายวีดีโอการเล่าเรื่อง สิ่งสาคัญ 3 อย่างคือ

อย่าสั่น อย่าส่าย อย่าสั้น
อย่าสั่น คือ ถือมือถือนิ่งๆ ในกรณีที่ไม่มีขาตั้งกล้อง 

วิธีที่ดีที่สุด ที่จะทำาให้ไม่สั่น นั่นคือ การมีขาตั้งกล้อง

อย่าส่าย คือ การถ่ายงานวีดีโอ จะไม่มีการเหวี่ยงมือถือไปมา

หรือสาดมือถือไปมา เหมือนการรดน้ำาต้นไม้ แต่ให้ถ่ายนิ่งๆ

และใช้วิธีเปลี่ยนขนาดภาพ

อย่าสั้น คือ การถ่ายงานวีดีโอ ควรมีการบันทึกแต่ละคลิป
โดนประมาณ 6-10 วินาที

หลักสูตรการถ่ายภาพ
เล่าเรื่องและตัดต่อด้วยมือถือ
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อุปกรณ์เสริมสร้างความมั่นคง

ขาตั้งกล้องแบบสามขา (Tripod) และขาตั้งกล้องเดี่ยว (Monopod) : 

เป็นสิ่งสำาคัญในการถ่ายงานวีดีโอ	ช่วยไม่ให้ภาพสั่นไหว	และภาพถ่ายที่คมชัดขึ้น	

ไม่จำาเป็นต้องรองรับกล้องถ่ายรูปหนักหรือกล้อง	DSLR	ดังนั้นขาตั้งกล้องที่มีน้ำา

หนักเบาราคาไม่แพง	ก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ตัวจับมือถือ (Tripod Mount) : ในการติดสมาร์ทโฟนกับขาตั้งกล้องหรือ	

monopod	คุณจะต้องมีขายึดสกรูที่ฐานเพื่อติดขายึดของคุณกับขาตั้งมาตรฐาน

อุปกรณ์ใด...
ที่จำาเป็นต่อการทำางาน

ไมโครโฟนแบบคลิป : เหมาะสำาหรับการบันทึกการสัมภาษณ์ในบริเวณที่มี

เสียงดังหรือมีลมแรง ไมโครโฟนติดกับเสื้อผ้าของผู้สัมภาษณ์และปลั๊กปลายสาย

อื่น ๆ ในโทรศัพท์ มีช่องเสียบขนาด 3.5 มม.

หูฟังสมาร์ทโฟน : หากไม่มีไมโครโฟนภายนอกไมโครโฟนในชุดหูฟังโทรศัพท์

มือถือ	ก็สามารถบันทึกเสียงที่มีคุณภาพได้ดี

อุปกรณ์เสริมสร้างเสียง
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การวางกรอบภาพ (Composition) วางกรอบภาพให้ได้เนื้อหาอย่างน้อยร้อยละ 70 ของ
กรอบภาพ การถ่ายภาพเพื่อวิดีโอไม่ได้ถ่ายภาพ ๆ เดียว เพื่อนำาเสนอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น ภาพคนพาย
เรือ ควรจะมีภาพเรือ (ทั้งลำา) ภาพคนพาย ภาพหน้าคนพาย ภาพมือคนพาย ภาพพาย  แหวกน้ำา 
ภาพทิวทัศน์รอบ ๆ เรือ อย่าจำาว่าต้องถ่ายอะไร เพราะไม่มีสูตรตายตัว ขอให้เปิดใจและถามตัวเองว่า
ตนอยากบอกอะไร ตนเห็นอะไร และจะบันทึกอะไร ให้คนที่ดูเขาเห็นไปด้วย

1

สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงก่อนก�รบันทึกวีดีโอ

การปรับสีกล้อง และระดับความมืด ความสว่าง 	อันดับแรกให้หยิบกล้องขึ้นมาตรวจก่อน
ว่า	สีดูเป็นธรรมชาติหรือไม่	ถ้าไม่ให้ปรับค่าขาว	(White	Balance)	ระดับแสงมืดสว่างกำาลังดีไหม		
ถ้าไม่	ก็ให้ปรับรูรับแสง	(Exposure)

การโฟกัส  คือ การปรับสิ่งที่คิดว่าสาคัญที่สุดในภาพให้ชัดที่สุด ความลับก็คือ ความชัดไม่มีจริงใน
โลก ตรงไหนชัดสุด ผู้ชมจะเข้าใจโดยอัตโนมัติว่าสิ่งนั้นสำาคัญที่สุด

สิ่งที่ต้องคำานึงก่อนบันทึกวิดีโอ
1. การวางกรอบภาพ (Framing) 

2. ความสว่างของแสง (Explosure)
3. สมดุลแสงขาว (White Balance)
4. โฟกัส การล็อคโฟกัส (Focus) 
5. การเคลื่อนไหว (Movement)

6. ช่วงเวลาความยาว (Duration)

2

3
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ไวยากรณ์ของภาพ การเล่าเร่ือง

การถ่ายงานวีดีโอ จะใช้วิธีการเปลี่ยนขนาดภาพ กว้าง กลาง แคบ แคบมาก
หรือเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายคือ การถ่ายแบบ แม่ ลูก หลาน เหลน

 - ภาพแม่ ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้าง เพื่อบอกข้อมูลว่า ถ่ายที่ไหน เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

 - ภาพลูก คือการเจาะเข้าไปในรายละเอียดของภาพแม่

 - ภาพหลาน คือ การลงลึกเข้าไปในรายละเอียดของเรื่องที่จะเล่า

 - ภาพเหลน คือ การลงลึกเข้าไปอีกในรายละเอียด ที่อยากให้ผู้ชมเข้าใจและเห็นภาพ
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 - ภาพแม่ คือ กรอบสีแดงใหญ่ทั้งภาพ

 - ภาพลูก คือ ภาพกรอบสีแดง ขนาดกลาง

 - ภาพหลาน คือ คือ ภาพกรอบสีแดง ขนาดเล็กลงมา

 - ภาพเหลน คือ ภาพกรอบสีแดง ขนาดเล็กลงมาอีก

แม่ ลูก หล�น เหลน เชิงปฎิบัติก�ร
ภาพแม่ภาพลูก

ภาพหลาน

ภาพเหลน
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ในงานวีดีโอ แน่นอนว่าส่วนใหญ่ การเล่าเรื่องจะเล่าผ่านผู้คนเป็นหลัก
ดังนั้นการถ่ายคนจึงเป็นสิ่งสำาคัญ 

หลักการถ่ายคน

จะเห็นว่าวิธีการถ่ายคน คือ หลักเดียวกันกับ แม่ ลูก หลาน เหลน
คือ การเปลี่ยนขนาดภาพเช่นเดียวกัน แต่การถ่ายคน เราต้องให้ความสำาคัญกับสิ่งเหล่านี้

คือ แม่ มือ หน้า ไหล่ ตา
- แม่ คือ ภาพกว้างของคนที่เราถ่ายทำา เพื่อบอกให้รู้ว่า เขาหรือเธอกำาลังทำาอะไร

- มือ คือ การถ่ายภาพมือของผู้ที่ถูกถ่าย ว่ากำาลังทำาอะไร
- หน้า คือ การถ่ายสีหน้าของผู้ที่ถูกถ่าย ในขณะที่กำาลังทำาอะไรอยู่

- ไหล ่คือ การถ่ายผ่านไหล่ของผู้ที่ถูกถ่าย เสมือนเป็นการมองผ่านจากสายตาของผู้รับชมหรือคนดู
- ตา คือ การถ่ายสิ่งที่ผู้ถูกถ่ายเห็น และกำาลังทำาอะไรอยู่

เช่น คนคนนั้นกำาลังเล่นมือถือ สิ่งที่ตาของเขาหรือเธอกำาลังมองคือมือถือ
เราก็ถ่ายมือถือที่เขาหรือเธอกำาลังเล่นอยู่
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แม่ มือ หน้� ไหล่ ต� เชิงปฎิบัติก�ร
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STORY
1. ตะขอ (Hook) 

2. ให้ข้อมูลพื้นฐาน 5W+1H (Relevancy)
3. หา Unique Angle

4. การสัมภาษณ์
5. พูดปิด ปิดเรื่อง จุดสันดาป (Climax)

สิ่งที่ต้องอยู่ในเรื่องที่จะเล่า (Story)

1. ตะขอ คือ เรื่องที่ดีจะต้องเปิดเรื่องให้น่าสนใจ เพื่อดึงให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวต่อไป

2. 5W + 1 H 1 ให้ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ชมต้องรู้ ตามหลักการสื่อสาร

Who What When Where Why and How (ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำาไม และ อย่างไร)

3. Unique Angle คือ จุดหรือประเด็นที่น่าสนใจ ในเรื่องที่จะเล่า

4. การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ จะทำาให้เรื่องเล่า มีความลึก และน่าสนใจเพิ่มขึ้น

 การสัมภาษณ์ เวลาสัมภาษณ์ให้ตัดสินใจก่อนว่า เราจะอยู่ในกล้องด้วยหรือไม่ หากจะอยู่ในเฟรม

กล้องด้วย การถ่ายทำาจะเป็นลักษณะการนั่งข้างกันซึ่งไม่ค่อยนิยมนัก นอกจากเป็นการพูดคุยในเวลาสั้น ๆ 

ส่วนมากนักข่าวสะพายเป้จะไม่รวมตัวเองอยู่ในกรอบภาพเมื่อทำาการสัมภาษณ์ แต่จะเน้นถ่ายทำาผู้ให้

สัมภาษณ์เป็นหลัก โดยอาจจะปล่อยเสียงคำาถามของตนเอง

5. พูดเปิด ปิดเรื่อง โดยทั่วไปการเล่าเรื่อง ควรมีผู้ดำาเนินเรื่องราวในการเล่าเรื่อง

 การเปิดหน้า การถ่ายตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องฝึกหัดพอสมควร โดยส่วนมากจะใช้ขาตั้งกล้องช่วย 

และทำาการปรับกล้องและเสียงให้ดีเสียก่อน แล้วค่อยยืนหน้ากล้องและพูดกับกล้อง

 พาไปดู การพาไปดูมีลักษณะคล้ายการเปิดหน้า แต่แทนที่กล้องจะอยู่บนขาตั้ง เราจะต้องถือหัน

หน้ามาทางตัวเราเองและเดินไปด้วย การถ่ายทำาลักษณะนี้สามารถฝึกทำาได้ แต่ปัญหาส่วนใหญ่คือ คนเอเชีย

ส่วนใหญ่แขนมักสั้น ทำาให้ได้ภาพไม่สวยงามนัก ปัญหานี้มีวิธีแก้สองวิธี คือ ใส่เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle 

Lens) และต่อก้านที่เราสามารถถือได้ซึ่งจะทำาให้กล้องอยู่ห่างจากตัวเรามากขึ้น

 5.1 จุดสันดาปเรื่อง คือ การทำาให้เรื่องเล่า มีจุดหมายที่น่าสนใจและทำาให้ผู้ชมติดตามเรื่อง 

เพราะอยากทราบว่าเรื่องราวจะลงเอย หรือได้บทสรุปเช่นไร

เพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงบุคลิกของคนที่ทำาการสัมภาษณ์ได้เช่นกัน
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นอกจากนี้หัวใจที่สำาคัญอีกอย่างในการเล่าเรื่อง	คือ	การเล่าด้วยบทบรรยาย	คือ	การใส่เสียงพูดของเราเข้าไป	

เพื่อเป็นการให้ข้อมูล	และทำาให้ผู้ชมติดตาม	และเข้าใจเรื่องราวมากยิ่งขึ้น

แน่นอนว่าการเล่าเรื่องที่ดี	จะต้องมีการผลักดันเรื่องให้น่าสนใจไปจนจบ	สิ่งที่สำาคัญในการผลักดันเรื่องราวคือ

Story engine

Story engine คือ	สิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องให้ไปถึงเป้าหมาย	และเป็นพลังที่ทำาให้ผู้ชม	นั่งชมต่อไป	เฝ้ารอว่า

จะเกิดอะไรต่อไป

ทำาไมเราต้องการ	story	engine	เพราะ	Story	engine	จะช่วยให้เรื่องมีพัฒนาการไปข้างหน้าตลอด	และมีเป้า

หมาย	(goal)	ในเรื่อง	คือ	พลังในการขับเคลื่อนเรื่องราว	และเป็นพลังที่ทำาให้ผู้ชมติดตามเรื่องราว

Story	engine	คือ	ความน่าสนใจของเรื่อง	ความน่าสนใจของเหตุการณ์ที่นำาเสนอในเรื่อง

ความอยากรู้อยากเห็น	ความแปลกใหม่	ที่ไม่ค่อยมีใครรู้	เรื่องเดิมๆ	แต่นำาเสนอแง่มุมที่ต่างออกไป

การสร้างความสงสัย	การตั้งคำาถามในเรื่องเพื่อนำาไปสู่คำาตอบ

แรงบันดาลใจ	ความสะเทือนใจ	การเตือนใจ	ความตื่นเต้น	ความซาบซึ้ง
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ดาวน์โหลด Application นี้เข้าไปในมือถือของเรา เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทำาวีดีโอจากมือถือ

1
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ปุ่มที่	1	คือ	ปุ่มปรับเป็นกล้องหน้า	หรือกล้องหลัง

ปุ่มที่	2	คือ	ปุ่มปรับเปลี่ยนถ่ายภาพนิ่ง	หรือภาพวีดีโอ	(ภาพเคลื่อนไหว)

ปุ่มที่	3	คือ	ปุ่มปรับความมืด	สว่างของภาพ

ปุ่มที่	4	คือ	ปุ่มแม่กุญแข	สำาหรับล็อคค่าแสงไม่ให้เปลี่ยนแปลงขณะถ่ายทำา

ปุ่มที่	5	คือ	ปุ่มปรับอื่นๆ	เช่น	โฟกัส	ถ่ายใกล้	ปรับสมดุลแสง

ปุ่มที่	6	คือ	ปุ่มตั้งค่าแอพนี้

2
1 2 53 64

สำาหรับปุ่มที่	3	ปุ่มปรับความมืด	ความสว่าง	เมื่อเรากดเข้าไปแล้ว	จะปรากฎคำาสั่งดังภาพ	เราสามารถปรับความมืด	

สว่าง	ด้วยการรูดนิ้วไปซ้าย	หรือขวา	ถ้าไปซ้ายจะมืด	ขวาจะสว่าง		ส่วนปุ่ม	–	และ	+	คือ	การปรับมืด	และสว่างอย่าง

ละเอียด

3
3 4
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เมื่อได้สภาพแสงที่ต้องการแล้ว	ให้กดปุ่ม	4	เพื่อล็อคค่าแสงไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเวลา

ถ่ายทำา	หากมีการไปถ่ายที่อื่นที่สภาพแสงเปลี่ยนไป	ให้กดปุ่มที่	4	ปลดล็อค

และปรับแสงใหม่จนเป็นที่พอใจก็กดล็อคแสงอีกครั้ง

3
3 4

4
5

ปุ่มที่	5	เมื่อกดเข้าไปแล้วจะปรากฎคำาสั่งดังรูป

ปุ่มดอกไม้	คือ	เมื่อกดเข้าไปจะเป็นคำาสั่งถ่ายใกล้มากๆ	ได้

ปุ่มแม่กุญแจคือ	ล็อคโฟกัสของภาพ	เมื่อกดไปที่แม่กุญแจ	ภาพจะถูกล็อคโฟกัสไว้	

ดังภาพหมายเลข	5
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5

5

5

6

นอกจากนี้ในปุ่มที่	5	ยังมีคำาสั่งเกี่ยวกับการปรับสมดุลแสงขาวต่างๆ

ให้เลือกตามสภาพแสงจริง
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6

7

การโฟกัสภาพด้วยมือถือ	ให้เราแตะบริเวณที่เราต้องการจะโฟกัสภาพให้ชัด

และจะมีสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมเขียวเกิดขึ้น	แสดงว่าภาพโฟกัสชัดแล้ว

ในปุ่มที่	6	นี้ยังเป็นการตั้งค่าอื่นๆ	เมื่อกดเข้าไปที่ปุ่มที่	6	จะปรากฎคำาสั่งดังภาพล่าง

8
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9

ให้เลื่อนลงมาจนเห็นคำาว่า	On screen GUI	และกดเข้าไปเพื่อไป	กดปุ่ม	Show a grid

12

11

เมื่อกดเลือก	show a grid	จะมีคาสั่งให้เลือก	ให้เราเลือก	3x3

จะมีเส้นตัดเกิดขึ้น	เพื่อช่วยให้เราจัดองค์ประกอบภาพได้ดี
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นอกจากนี้	ยังมีคำาสั่ง	Photo	setting	และ	Video	setting	เพื่อช่วยให้เราเลือก
ว่าจะใช้คุณภาพในการบันทึกภาพละเอียดเท่าไหร่

14

13

15
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เมื่อเราพร้อมที่จะถ่ายทำาแล้ว	ให้เรากดปุ่มสัญลักษณ์กล้องวีดีโอสีฟ้า	เมื่อเริ่มบันทึกปุ่มนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
และเมื่อจะเลิกบันทึก	ให้กดปุ่มที่เป็นสีแดงนั้นอีกครั้ง	ปุ่มนั้นจะกลับเป็นสีฟ้า	เป็นอันว่าบันทึกคลิปวีดีโอเสร็จ	1	คลิป

17

16

18
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ตัดต่อด้วย KINEMASTER

การตัดต่อ (Editting)
1. วางภาพเป็น

2. วางเสียงเป็น (เสียงเพลง)
3. พากย์เสียงเป็น
4. ผสมเสียงเป็น

5. แยกภาพและเสียงเป็น (Split)
6. ปะภาพเป็น (Insert)

การตัดต่อ ต้องทำาสิ่งต่างๆ ดังนี้

ดาวน์โหลด	Application	ลงมือถือ	ซึ่งได้ทั้งแอนดรอยด์	และไอโอเอส

1
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เมื่อเปิดเข้ามาใน	Application	จะเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นนี้
ปุ่มที่	1	เป็นปุ่มการตั้งค่า

ปุ่มที่	2	การหาความรู้เพิ่มเติม
ปุ่มที่	3	เป็นปุ่มการทำางานแบบเรียงขั้นตอนให้

2

321

3

เมื่อเรากดปุ่มที่	1	จะปรากฎดังภาพข้างล่าง	ให้เราสามารถเข้าไปเรียนรู้และปรับแต่งได้
ที่แนะนำาให้เข้าไปตั้งค่าใหม่	คือ	การตัดบางส่วนของรูปถ่ายเริ่มต้น	ดังภาพข้างล่าง

กดเข้าไป	จะปรากฎหน้าต่างเล็กขึ้นมาให้เลือก	พอดีหน้าจอ
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4

5

การเข้าสู่โหมดการตัดต่อ ให้กดที่ปุ่มวงกลม + สีแดง ดังภาพช้างล่าง

6
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ในการตัดต่อด้วย KneMaster เราควรตั้งชื่อ Project หรือโครงการต่างๆ 
ของเราด้วย โดยแตะไปที่สัญลักษณ์ มุมขวาบน ดังภาพข้างบน

เมื่อกดแล้ว แอพจะกลับไปที่หน้าโครงการต่างๆ ดังภาพข้างล่าง
ให้เราแตะที่โครงการ ที่เราจะตั้งชื่อใหม่

พอขึ้นหน้านี้ ให้เราแตะที่ คาว่า ไม่มีชื่อ ดังภาพข้างล่าง

7

8

9
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10

จากนั้นเราก็ทำาการพิมพ์ชื่อโครงการที่เราตัดต่อ ดังภาพข้างล่าง

11

12

กดคำาว่า ตกลง ก็จะเป็นการตั้งชื่อโครงการเรียบร้อย ดังภาพข้างล่าง
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วงกลมใหญ่ด้านขวามือ	ที่บรรจุคำาว่า	มีเดียบราวเซอร์ ออดิโอ เสียง และ layer
เป็นที่เก็บวัตถุดิบต่างๆ	ที่เราจะใช้ในการเลือกมาตัดต่องาน

มีเดียบราวเซอร์ เป็นที่เก็บภาพสีแบคกราวน์	ภาพนิ่ง	และภาพวีดีโอ
ออดิโอ	เป็นที่เก็บเสียงดนตรี	ที่เราดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือ

เสียง	เป็นที่เก็บและบันทึกเสียงบรรยายของเราเอง
Layer	เป็นที่เก็บและทาตัวซ้อนต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร	สติ๊กเกอร์	ซ้อนภาพนิ่ง

ซ้อนภาพวีดีโอ

เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าของการตัดต่อ ดังภาพ

เมื่อเรากดที่ มีเดียบราวเซอร์ จะเข้าสู่หน้าของโฟลเดอร์เก็บภาพสี แบคกราวน์ ภาพนิ่ง
และภาพวีดีโอที่เราถ่ายมา

13

14
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16

เมื่อเรากดที่ มีเดียบราวเซอร์ จะเข้าสู่หน้าของโฟลเดอร์เก็บภาพสี แบคกราวน์ ภาพนิ่ง
และภาพวีดีโอที่เราถ่ายมา

หากต้องการใช้แบ็คกราวด์สี เลือกกดแบ็คกราวด์สีที่ชอบ ก็จะได้แถบคลิปแบ็คกราวด์สี
เพื่อใช้ในการทำางานตัดต่อ

15
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17

กลับมาที่หน้าโฟลเดอร์ มีเดียบราวเซอร์ จะเป็นที่ที่เราเก็บภาพนิ่งและภาพวีดีโอที่เราถ่ายไว้ 
ถ้าเราถ่ายภาพวีดีโอและภาพนิ่งใน แอพ Open camera ภาพนิ่งและวีดีโอจะอยู่ในโฟลเดอร์ 

Open camera ให้เรากดที่โฟลเดอร์นี้ แต่ถ้าถ่ายด้วยแอฟของกล้องมือถือเอง
จะอยู่ที่ Camera

เมื่อเรากดที่โฟลเดอร์ Open Camera แล้ว จะเข้าสู่สิ่งที่เราถ่ายทำาไว้ ดังภาพข้างล่าง ให้เราแตะ
เลือกคลิปต่างๆ คลิปวีดีโอเหล่านี้ก็จะลงไปสู่แถบข้างล่าง ที่เรียกว่า Timeline
หรือเส้นเวลาในการตัดต่อ โดยจะเรียงตามลำาดับจากที่เราแตะคลิปก่อนหลัง

จากนั้นกดปุ่ม เครื่องหมายถูกมุมขวาบน

18
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19

เมื่อเราเลือกคลิปลง Timeline แล้ว ภาพที่ปรากฎบนจอใหญ่ คือภาพที่ตรงกับเส้นสีแดงใน Timeline
ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้การตัดต่อด้วย kinemaster เรามารู้จักสัญลักษณ์คาสั่งอื่นๆ ที่ปรากฎกันก่อน

20

21
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ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้การตัดต่อด้วย KineMaster เรามารู้จักสัญลักษณ์คำาสั่งอื่นๆ ที่ปรากฎกันก่อน

22

ปุ่มนี้ที่อยู่ด้านซ้ายมือ คือ การตั้งค่าเฟดเสียง หรือภาพก่อนเริ่มตัวชิ้นงาน เมื่อกดที่ปุ่มนี้
จะปรากฎดังภาพข้างล่าง

23

การกดที่ออดิโอ แล้วเลือกกดเฟดเสียงเข้า ให้เป็นสีแดง จะทำาให้เสียงค่อยๆ เริ่มจากเงียบ
และค่อยๆ ดังขึ้น
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24

เช่นเดียวกัน เมื่อเลือกวีดีโอ และเลือกวีดีโอเฟดเข้าเป็นสีแดง ภาพจะเริ่มจากมืด
และค่อยๆ สว่างขึ้น

25
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26

สำาหรับสัญลักษณ์นี้ คือการขยาย Timeline ให้เห็นได้ทั้งหมด
เมื่อกดที่สัญลักษณ์นี้แล้ว ภาพจะเป็นดังข้างล่างนี้

27

28

และเมื่อกดปุ่มนี้ จะมีจอให้ดูภาพปรากฎขึ้นมาดังภาพ
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29

30

ในกรณีที่เรียงคลิปวีดีโอแล้ว เกิดอยากสลับที่ใหม่ ให้เราแตะคลิปที่ต้องการสลับที่ ค้างเอาไว้
จนรู้สึกว่าสั่น จากนั้นเคลื่อนคลิปนั้นไปไว้ที่ที่ต้องการได้เลย ดังสองภาพข้างล่าง

กรณีที่อยากลบคลิปนั้นออกไปจาก Timeline ให้แตะที่คลิปนั้นเบาๆ
จนขึ้นกรอบสีเหลือง แล้วไปที่สัญลักษณ์ถังขยะที่อยู่ด้านซ้ายมือ

และกดที่ปุ่มถังขยะ คลิปนั้นก็จะหายไป

และหากลบคลิปไปแล้ว อยากจะนำากลับมาใหม่ ให้กดที่ปุ่ม Undo
คลิปนั้นก็จะกลับมา
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31

สำาหรับการทำาคลิปวีดีโอที่ถ่ายมาให้สั้นลงตามที่ต้องการ ให้แตะที่คลิปที่ต้องการเบาๆ ใน
Timeline คลิปวีดีโอที่ถูกแตะจะขึ้นแถบเหลือง ดังภาพ

การทำาให้คลิปสั้นลง เราแค่แตะขอบสีเหลืองด้านหน้าหรือด้านหลัง และรูดเข้ามา
คลิปก็จะสั้นลงตามที่ต้องการ โดยจะมีระยะเวลาที่เหลือของคลิปนั้นแสดงให้เห็นด้วย

ดังภาพข้างล่าง

32
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33

นอกจากการใช้วิธีรูดแถบสีเหลือง เพื่อทาให้คลิปสั้นลงแล้ว อีกวิธีคือการ ใช้คำาสั่งกรรไกร 

ก่อนอีกต้องวางเส้นปะสีแดง ไว้ตรงตำาแหน่งที่ต้องการจะตัดออกก่อน
จากนั้นกดปุ่มคำาสั่ง กรรไกร แอพก็จะเข้าไปสู่โหมดคำาสั่งกรรไกร ดังภาพข้างล่าง

34
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35

36

เมื่อเราวางเส้นปะสีแดงไว้ตรงตำาแหน่งที่ต้องการแล้ว จะเกิดด้านซ้าย และด้านขวาของเส้นปะ
สีแดง ให้เราเลือกว่าจะตัดซ้าย หรือตัดขวา ตามคำาสั่งด้านบน คลิปก็จะสั้นลงตามที่เราเลือก

นอกจากคำาสั่ง ตัดไปทางซ้าย และตัดไปทางขวาแล้ว คำาสั่งถัดมาคือ แยกที่หัวอ่าน คือ การแบ่ง
คลิปวีดีโอให้ออกเป็นสองส่วน หรือสองคลิปย่อยได้ ด้วยการกดที่คำาสั่งแยกที่หัวอ่าน

คลิปนั้นๆ ก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองคลิปย่อยทันที ดังภาพข้างล่าง
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37

38

ในโหมดคำาสั่งกรรไกร ยังมีคำาสั่งย่อยคือ แยกเสียงออกมา นั่นคือ การแยกเสียงในวีดีโอออกมา
ให้เป็นอิสระต่อกัน เมื่อเรากดที่แยกเสียงออกมา ภาพและเสียงจะเป็นอิสระต่อกัน

ดังภาพข้างล่าง เสียงในวีดีโอจะเป็นแถบสีเขียว
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39

40

ส่วนรอยต่อระหว่างคลิปนี้ แสดงว่าคลิปที่หนึ่งจะต่อกับคลิปที่สองทันที หรือที่เรียกว่า คัทชนคัท 
หากเราแตะที่สัญลักษณ์นี้ จะปรากฎคำาสั่งการเชื่อมต่อคลิปขึ้นมาให้เลือกใช้ ดังภาพข้างล่าง
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41

42

เราก็แตะเลือก การเชื่อมต่อคลิปที่ต้องการ จะปรากฎคำาสั่งย่อยให้เราเลือกทำามากมาย
ดังภาพข้างล่าง

จากนั้น แตะเลือกตัวที่ต้องการ ดังภาพข้างล่าง
การเชื่อมต่อระหว่างคลิปก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือก

หากเปลี่ยนใจ อยากกลับมาเป็นคลิปชนคลิป ไม่มีตัวเชื่อม ให้กดที่ ช่องคำาสั่ง ไม่มี 
ดังภาพข้างบน หรือ กดปุ่ม Undo หรือ Redo ก็จะกลับย้อนไปได้
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43

44

สัญลักษณ์คำาสั่งนี้ เรียกว่า การ CROP หรือการเลือกขยายบางส่วนมาใช้

เมื่อกดที่คำาสั่ง crop จะปรากฎภาพดังข้างล่างนี้
อันดับแรก ให้เราเลือกที่ภาพตำาแหน่งเริ่มต้น ดังภาพ (44)

และใส่นิ้วขยายภาพในจอหลัก ภาพก็จะขยายขึ้น ดังภาพ (45)
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45

จากนั้นไปแตะที่ ตำาแหน่งสิ้นสุด และทำาการขยายภาพตามที่ต้องการ กดเครื่องหมายถูก
และลองเล่นคลิปนั้นดู คลิปนั้นจะขยายขึ้น และเกิดการเคลื่อนไหวตามที่กำาหนดไว้

46
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47

สำาหรับการปรับระดับเสียงในคลิปวีดีโอ ให้เบาลง ดังขึ้นหรือปิดเสียง ให้ไปที่ปุ่มคำาสั่ง

เมื่อกดปุ่มคำาสั่งแล้ว จะปรากฎตามภาพ ให้เราทำาการปรับระดับเสียง ดัง เบา ตามที่ต้องการ

48

49

แต่ถ้าอยากปิดเสียงเลย ให้กดที่ปุ่มลำาโพง ดังภาพ
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50

คำาสั่งการทำาตัวอักษรแบบสำาเร็จรูป ให้แตะที่ปุ่มคาสั่ง คลิปกราฟิก ดังภาพข้างล่าง

เมื่อแตะคำาสั่ง คลิปกราฟิกแล้ว จะมีโฟลเดอร์ ตัวเลือกแบบอักษรสำาเร็จรูปให้เราเลือก

51

เมื่อเราแตะที่ตัวเลือกแบบอักษร ก็จะเข้าไปสู่ตัวเลือกย่อย ให้เราแตะที่ตัวเลือกย่อยสีเขียว
ดังภาพข้างล่าง

52
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53

เราก็จะพบกับรูปแบบตัวอักษรดังกล่าว ให้เราแตะที่ช่องสี่เหลี่ยมยาวสีขาว เพื่อใส่ตัวอักษร
ส่วนวงกลมขาว และดำา ให้เราแตะเพื่อเปลี่ยนสีได้

54

คำาสั่งควบคุมความเร็ว คือ การทำาให้ภาพวีดีโอช้า หรือเร็วขึ้น

55
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56

เมื่อเราแตะที่คำาสั่ง ควบคุมความเร็ว จะปรากฎเส้นสีแดงแนวตั้ง ให้เราปรับความช้าหรือเร็ว 
ปรับขึ้นจะเร็วขึ้น ปรับลงจะช้าลง ดังภาพข้างล่าง

57

คำาสั่งต่อไป คือ หมุน/โหมดกระจก คือ การกลับมุมภาพ หรือ การกลับด้านของภาพ

58
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59

เมื่อเราแตะที่คำาสั่ง หมุน/โหมดกระจก จะมีคำาสั่งย่อยให้เราเลือก ว่าจะกลับมุมภาพ
หรือกลับด้านของภาพ ดังภาพข้างล่าง

60

คำาสั่งตัวกรองสี จะเปลี่ยนสีของภาพ ตามตัวเลือกที่ปรากฎ

61

เมื่อเราแตะคำาสั่ง ตัวกรองสี จะขึ้นตัวเลือกกรองสีให้เราเลือก
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คำาสั่งการปรับแต่งสี

62

เมื่อเราแตะที่คำาสั่ง การปรับแต่งสี จะมีตัวเลือกให้ สามอย่างคือ
1. การปรับความสว่าง

2. การปรับความเปรียบต่างของแสงและเงา
3. การปรับความเข้มของสี

63
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คำาสั่ง Vignette เป็นการทำาให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากขึ้น
ด้วยการแตะปุ่มวงกลมเทาให้เป็นแดง ดังภาพข้างล่าง

64

65
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โหมดออดิโอ

66

67

เมื่อแตะไปที่ปุ่มคำาสั่งออดิโอแล้ว ก็จะเข้าไปสู่ดนตรี ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือ
ดังภาพข้างล่าง จะอยู่ในโหมดเพลง



118 www.magazineonline.com

68

ให้เราแตะเลือกเพลงที่ต้องการ ที่ปุ่ม + เพลงนั้นก็จะไปลงที่ timeline เป็นเส้นสีเขียว

นอกจากนี้ เรายังสามารถโหลดเพลง จาก KineMaster ได้โดยตรง โดยไปกดที่ปุ่ม

69

ก็จะเข้าสู่หน้าด้านล่าง ซึ่งเป็นเสมือนที่ช็อบปิ้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟ็ก สติ๊กเกอร์ ตัวเชื่อมคลิป 
ดนตรี หรือตัวอักษร ซึ่งมีทั้งที่เสียเงิน และให้ดาวน์โหลดฟรี กดปุ่มตกลงและทำาต่อ

70
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จะปรากฎดนตรีให้เราเลือกไปดาวน์โหลดที่มีภาพต่างๆ ส่วนใหญ่จะเสียเงิน แต่ถ้าเป็น         
ภาพกีต้าร์และฉากสีเหลืองส้ม จะดาวน์โหลดได้ฟรี ให้เราเลือกเพลงด้วยการแตะที่เพลงนั้นๆ

71

72

จะปรากฎแถบด้านขวา เพื่อให้เราดาวน์โหลด เราก็ทำาการแตะเพื่อดาวน์โหลดเพลง

73
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เมื่อเสร็จสิ้น จะเห็นคำาว่า ติดตั้งแล้วด้านขวา ดังภาพข้างล่าง ให้เรากลับสู่หน้าตัดต่อ

74

75

ทำาการแตะที่ ชื่อเพลงที่ดาวน์โหลดมา

76

กดเครื่องหมาย + เพลงนั้นก็จะลงไปที่ timeline เป็นเส้นสีเขียว ดังภาพข้างล่าง
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เราสามารถปรับระดับเสียงของดนตรี ได้ด้วยการแตะที่ปุ่มลำาโพง แล้วทำาการปรับระดับเสียง

77

78

เราสามารถทำาสำาเนาของคลิปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง วีดีโอ หรือดนตรีได้ 
ด้วยการกดสัญลักษณ์จุดสามจุด ดังภาพข้างล่าง และกดที่ทำาสำาเนาก็จะได้คลิปสำาเนาขึ้นมา
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คำาสั่งต่อมาที่อยู๋ในวงกลมเก็บวัตถุดิบ คือ คำาสั่งการบันทึกเสียงพากย์
หรือเสียงบรรยายของเรา เป็นสัญลักษณ์รูปไมโครโฟน

ให้เราแตะที่ปุ่มดังกล่าว

79

80

ก็จะขึ้นแถบเสียง ดังภาพข้างล่าง ให้ทำาการทดสอบระดับเสียงที่จะบันทึก
เมื่อเป็นที่พอใจก็ทำาการกดที่ปุ่ม เริ่ม
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เราก็เริ่มลงเสียงบรรยายได้ทันที สังเกตว่าจะมีแถบสีแดงจางๆ เคลื่อนที่ตามเสียง
ที่เราบันทึกด้วย เมื่อลงเสียงบรรยายจบ ให้กดที่ปุ่ม หยุด ดังภาพข้างล่าง

81

82

เสียงบรรยายของเราก็จะขึ้นเป็นแถบเส้นสีม่วง ใน Timeline ดังภาพข้างล่าง
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เราสามารถย้ายเสียงบรรยายได้ด้วย การแตะที่เสียงบรรยายสีม่วง ค้างเอาไว้ จนรู้สึกสั่น 
แล้วทำาการย้ายไปวางตรงตำาแหน่งที่ต้องการ ดังภาพข้างล่าง

83

84
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ปุ่มคำาสั่งต่อไปในวงกลมสีเทาใหญ่ จะมีสัญลักษณ์ คือลิ้นชัก layer เอาไว้
สำาหรับซ้อนภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ ตัวอักษรต่างๆ ในงานวีดีโอของเราได้ แต่ที่จะ
แนะนำาในตอนนี้คือ การปะภาพประกอบ (Insert) ในกรณีที่สัมภาษณ์บุคคล
มา โดยใช้เสียงผู้ถูกสัมภาษณ์ แต่แทนหน้าของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยการปะภาพ

ประกอบอื่นๆ แทน เราใช้ปุ่มคาสั่ง layer

85

86

ขั้นแรก เราต้องนำาคลิปวีดีโอการสัมภาษณ์เข้ามาวางใน Timeline ก่อนดังภาพข้างล่าง 
และกำาหนดว่าตรงช่วงไหนของคลิปสัมภาษณ์ที่เราอยากจะปะภาพอื่น ๆ แทนหน้า

ผู้ถูกสัมภาษณ์
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87

เมื่อได้ตำาแหน่งที่ต้องการ ให้เราแตะที่ปุ่ม Layer
และเลือกแตะที่สัญลักษณ์ Media

88

แอพก็จะพาเราไปหน้าโฟลเดอร์วัตถุดิบ เพื่อเลือกคลิปวีดีโอที่จะเอามาซ้อน เพื่อทำาการ
ปะภาพ ให้เราเลือกโฟลเดอร์จาก Open Camera

(เพราะเราถ่ายคลิปวีดีโอต่างๆ จากแอพ open camera )
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89

แตะเลือกคลิปวีดีโอ ที่ต้องการ

90

คลิปวีดีโอก็จะลงมาซ้อนอีกชั้น ใน Timeline ดังภาพข้างล่าง สังเกตในจอด้านซ้ายบน
ของเรา จะมีภาพที่เราเลือกทับหน้าผู้ถูกสัมภาษณ์แล้ว แต่ยังทับไม่เต็ม
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91

ให้แตะที่คลิปวีดีโอที่ซ้อนใน Timeline จะขึ้นคำาสั่งบนจอด้านซ้ายบน
ให้เราทำาการแตะที่ลูกศรมุมจอดังภาพ

และทำาการยืดคลิปวีดีโอให้ทับหน้าผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เต็มจอ

92

เราก็จะได้ภาพปะการสัมภาษณ์เรียบร้อย (Insert) โดยมีเสียงผู้ถูกสัมภาษณ์
แต่แทนหน้าผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยภาพปะอื่นๆ ที่เราเลือก ดังภาพข้างล่าง
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93

ในปุ่มคำาสั่ง Layer เราสามารถทำาตัวอักษร บนพื้นวีดีโอได้ด้วยเช่นกัน 
โดยให้แตะที่คำาว่า T ดังภาพข้างล่าง

94

แล้วทำาการพิมพ์ตัวอักษร เข้าไป กดตกลง

เมื่อพิมพ์เสร็จ ก็จะเข้าไปสู่หน้านี้ ดังภาพข้างล่าง แถบสีเหลืองใน Timeline คือ
แถบตัวอักษรที่ซ้อนขึ้นมาในวีดีโอของเรา ส่วนในหน้าจอ ให้เราทำาการแตะที่สัญลักษณ์
ลูกศร เพื่อขยายขนาดตัวอักษร และแตะที่ตัวอักษร เพื่อเคลื่อนย้ายไปวางตามตำาแหน่ง

ที่เราต้องการ (95)
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95

96

ด้านขวามือ มีปุ่มคำาสั่งให้เราจัดการกับตัวอักษรได้หลายอย่าง
แตะวงกลมขาว คือ การเปลี่ยนสีตัวอักษร ดังภาพข้างล่างที่เห็นอยู่

97
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98

แตะที่ปุ่มคำาสั่ง ภาพเคลื่อนไหว ดังภาพข้างล่าง เราก็สามารถทำาให้ตัวอักษรมีการ
เคลื่อนไหวเข้ามาได้ โดยเลือกว่าจะให้ Fade หรือ Pop หรือเลื่อนไปทางขวา

ก็ได้ตามคำาสั่งย่อย ดังภาพข้างล่าง

99

100
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นอกจากนี้ ยังมีคำาสั่งย่อยอื่นๆ ให้เราเลือกใช้ได้อีก ตามภาพข้างล่าง
โดยให้แตะที่วงกลมเทา ให้เป็นสีแดง

101

ตัวปุ่มคำาสั่งเรื่องการปรับระดับเสียงที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือ สัญลักษณ์ เรียกว่า 
Volume Envelope

เป็นปุ่มคำาสั่งที่ทาให้เราสามารถปรับระดับเสียงต่างๆ ในคลิปดนตรีของเราได้
ด้วยการกำาหนดจุดขึ้นมาในคลิปดนตรี แล้วทำาการปรับระดับเสียงตามจุดต่างๆ

ได้ตามต้องการ อันดับแรกให้เราแตะที่ปุ่มคำาสั่งดังกล่าวก่อน

102
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เมื่อแตะแล้วจะปรากฎภาพนี้ ดังภาพข้างล่าง ในคลิปดนตรีของเรา จะมีเส้นสีขาวปรากฎ
ขึ้นมา โดยในจุดเริ่มของคลิปดนตรี จะปรากฎจุดสีแดงขอบขาวขึ้นมา

หน้าที่ของเราก็คือฟังว่า ตรงไหนของคลิปดนตรีที่เรา อยากจะปรับเสียง เราก็ทำาการ
กำาหนดจุดขึ้นมาเอง โดยให้ไปกดที่ปุ่ม

103

104

เมื่อกดที่ปุ่มวงกลมขาวบวกแล้ว จะปรากฎจุดสีแดงขอบขาวขึ้นมา ในคลิปดนตรีของเรา 
จากนั้นเราก็ฟังไปเรื่อยๆ และทำาการกำาหนดจุดขึ้นมาอีกตามที่เราต้องการจะปรับเสียง
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105

เมื่อกาหนดจุดต่างๆ ขึ้นมาแล้ว ดังภาพข้างล่าง เราก็ไปกดปุ่ม
เพื่อกลับไปสู่จุดสีแดงขอบขาวที่เราต้องการจะปรับระดับเสียง
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107

เมื่อจุดใดต้องการปรับระดับเสียง ให้ไปเลื่อนระดับเสียงขึ้นลงตามชอบใจ
เลื่อนขึ้น เสียงดังขึ้น เลื่อนลง เสียงเบาลง ดังภาพข้างล่าง
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109

หากอยากลบจุดแดงขอบขาวออก และกำาหนดจุดใหม่ ก็ทำาได้ด้วยการไปกดปุ่ม
จุดแดงขอบขาวก็จะลบออกไปทันที ดังภาพด้านล่าง
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111

ในกรณีที่ตัดต่องานเสร็จแล้ว เราต้องทำาการโยนงานนี้ ออกมาเป็นไฟล์วีดีโอเก็บไว้
ในมือถือของเรา ให้ไปที่ปุ่มแชร์ที่อยู่ด้านซ้ายมือ แตะไปที่ปุ่มนั้น

112

ก็จะปรากฎหน้านี้ขึ้นมา ดังภาพข้างล่าง ให้เราเลือกขนาดของการบันทึกไฟล์
1. กำาหนดค่า Resolution (ขนาดหน้าจอ) เช่น Facebook นั้นคือ HD720p

2. Framerate 25(PAL) 
3. กำาหนดค่า Bitrate (ยิ่งมากยิ่งชัด ไฟล์ยิ่งใหญ่)

แล้วกด Export

KineMaster เป็นแอพที่ให้ใช้ฟรี แต่มีลายน้ำา (ชื่อแอฟ) ปรากฎอยู่ หากจะไม่ให้มีลายน้ำา 
ต้องเช่าซื้อ สำาหรับคนที่ยังไม่ได้เช่าซื้อ จะปรากฎภาพดังข้างล่าง หากเรายังไม่อยากเช่าซื้อ 

อยากทดลองใช้ไปก่อน ให้เราเลือกไปที่ ไม่ละ ขอบคุณ บันทึกพร้อมลายน้ำา (113)

EXPORT / SHARE
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113

114

แอพก็จะทำาการ Export เส้นสีแดงจะเดินไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุด เราก็จะได้งานวีดีโอ
นำาไปใช้งานต่างๆ ทันที
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