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ขนาดของภาพทางวิทยุโทรทัศน์
 1. ภาพขนาดไกลยิ่งยวด 
   (Extreme Long Shot หรือ ELS / XLS)

2. ภาพขนาดไกล (Long Shot หรือ LS)

3. ภาพขนาดไกลระยะปานกลาง 

7. ภาพขนาดใกล้ (Close-up หรือ CU)

8. ภาพขนาดใกล้มาก (Big Close-up หรือ BCU)

9. ภาพขนาดใกล้อย่างยิ่ง (Very Close-up หรือ VCU)
3. ภาพขนาดไกลระยะปานกลาง 
   (Medium Long Shot หรือ MLS)

4. ภาพขนาดหัวเข่า (Knee Shot หรือ KS)

5. ภาพขนาดปานกลาง (Medium Shot หรือ MS)

6. ภาพขนาดปานกลางระยะใกล้ 
   (Medium Close-up หรือ MCU)

10. ภาพขนาดใกล้อย่างยิ่งยวด 
     (Extreme Close-up หรือ ECU)

 11. การถ่ายภาพตามจาํนวนคนที่ปรากฏในภาพ
◦ ภาพคนเดียว (Single Shot)
◦ ภาพสองคน (Two Shot) 
◦ ภาพกลุ่ม (Group Shot)



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 1. ภาพขนาดไกลยิ่งยวด 
   (Extreme Long Shot หรือ ELS / XLS)
◦ เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลในระยะไกลมากๆ ใช้ใน◦ เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลในระยะไกลมากๆ ใช้ใน
การถ่ายภาพบุคคลเพื่อสื่อให้ผู้ชมเห็นถึง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสื่อถึง
สถานที่ที่กว้างใหญ่ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่หรือ
สื่อถึงความอ้างว้างเดียวดายและเหมาะ
สําหรับการเริ่มเรื่องหรอืก่อนเข้าฉาก 



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 2. ภาพขนาดไกล (Long Shot หรือ LS)
◦ เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลในระยะไกล เห็นภาพ
ขนาดเต็มตัวของบุคคล เห็นภาพและ
สภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นหรือใช้ถ่ายทํา
ขนาดเต็มตัวของบุคคล เห็นภาพและ
สภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นหรือใช้ถ่ายทํา
ภาพบุคคลเพื่อสื่อให้เห็นถึงกิรยิาอาการ การ
กระทํา ความเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นหรือทํา
ให้เห็นความสัมพันธ์ของวัตถุหลักกับบริบท
แวดล้อมอาจใช้ภาพขนาดนี้ในการเปิดเรื่อง
ได้เช่นเดียวกับ ELS



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 3. ภาพขนาดไกลระยะปานกลาง      
   (Medium Long Shot หรือ MLS)
◦ เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะ◦ เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะ
ลงมาจนถึงปลายเท้าของบุคคลนั้นยังคงเป็น
ฉากหรือสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ ใช้
ถ่ายทําภาพบุคคลเพื่อสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงกิริยา
อาการ การกระทํา ความเคลื่อนไหวของ
บุคคลนั้นในระยะที่ใกล้เข้ามาอีกขั้นหนึ่ง



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 4. ภาพขนาดหัวเข่า (Knee Shot หรือ KS)
◦ เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะ
ลงมาจนถึงหัวเข่าของบุคคลนั้นๆ ยังคงเห็น
ฉากหรือสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นใช้ถ่าย
ลงมาจนถึงหัวเข่าของบุคคลนั้นๆ ยังคงเห็น
ฉากหรือสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นใช้ถ่าย
ทําภาพบุคคลเพื่อสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงกิริยา
อาการ การกระทา ความเคลื่อนไหวของ
บุคคลนั้นในระยะที่ใกล้เข้ามาอีกขั้นหนึ่ง



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 5. ภาพขนาดปานกลาง 

   (Medium Shot หรือ MS)
◦ เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะ◦ เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะ
ลงมาจนถึงเอวของบุคคล เพื่อทําให้ผู้ชม
เห็นถึงรูปลักษณ์หรือลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แบบการมองดูทั่วๆไป และนิยมใช้ถ่ายภาพ
การสนทนาของกลุ่มบุคคล



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 6. ภาพขนาดปานกลางระยะใกล้ 
(Medium Close-up หรือ MCU)
◦ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลงมา◦ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลงมา
จนถึงหน้าอกประมาณกระดุมเม็ดที่สอง 
มักใช้จับภาพการสนทนากันของผู้แสดง
แบบใกล้ชิดซึ่งช่วยทําให้เห็นทั้งสีหน้ากับ
บุคลิกการพูดของคนๆ นั้นไปพร้อมๆกัน 



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 7. ภาพขนาดใกล้ (Close-up หรือ CU) 
◦ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลงมา
จนถึงใต้หัวไหล่ของบุคคลนั้นประมาณจนถึงใต้หัวไหล่ของบุคคลนั้นประมาณ
กระดุมเม็ดที่หนึ่ง อาจสื่อความหมายว่า
บุคคลนั้นมีความสําคัญมากนอกจากนี้
ยังพบบ่อยในรายการสัมภาษณ์และ
สาธิตต่างๆ 



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 8. ภาพขนาดใกล้มาก 
   (Big Close-up หรือ BCU)

◦ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลงมา◦ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลงมา
จนถึงด้านบนของหัวไหล่ ประมาณปก
เสื้อ ไม่เห็นฉากหรือสภาพแวดล้อมของ
สถานที่นั้น ใช้ถ่ายทําภาพบุคคลเพื่อสื่อ
ให้ผู้ชมเห็นถึงสีหน้า ความคิด ความรู้สึก 
อารมณ์ของบุคคลนั้น 



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 9. ภาพขนาดใกล้อย่างยิ่ง 
   (Very Close-up หรือ VCU)
◦ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลงมา◦ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลงมา
จนถึงคางไม่เห็นฉากหรือสภาพแวดล้อม
ของสถานที่นั้นใช้ถ่ายทําภาพบุคคล
เพื่อสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงสีหน้า ความคิด 
ความรู้สึก อารมณ์ของบุคคลนั้น 



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 10. ภาพขนาดใกล้อย่างยิ่งยวด   
     (Extreme Close-up หรือ ECU) 
◦ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลง◦ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลง
มาถึงจมูก ส่วนใหญ่จะใช้ถ่ายภาพ
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
โดยเฉพาะ เช่น ดวงตา ไม่เห็นฉากหรือ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ สื่อให้เห็นถึง
สีหน้า ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของ
บุคคล



องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 11. การถ่ายภาพตามจํานวนคน
     ที่ปรากฏในภาพ

◦ภาพคนเดียว◦ภาพคนเดียว
◦ภาพสองคน
◦ภาพกลุ่ม



ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์
 1. Pan
2. Tilt

5. Dolly
6. Track/Truck2. Tilt

3. Pedestal
4. Crane/Boom

6. Track/Truck
7. Arc
8. Cant



ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์
 1. Pan
◦เป็นการหันหรือบิดหน้ากล้องไปใน
แนวนอนจากซ้ายไปขวาหรือขวาแนวนอนจากซ้ายไปขวาหรือขวา
ไปซ้ายโดยกล้องอยู่ที่จุดเดิม มักใช้
ในกรณีการกวาดภาพเพื่อให้เห็น
บรรยากาศรอบๆ จากด้านหนึ่งไป
ยังอีกด้านหนึ่ง 



ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์
 1. Tilt
◦ เป็นการเงยหน้ากล้องหรือกดหน้ากล้องลง
ในแนวดิ่งโดยกล้องอยู่ที่จุดเดิม หากเงย
หน้ากล้องขึ้น เรียกว่า Tilt up แต่หาก
กดหน้ากล้องลง เรียกว่า Tilt down กดหน้ากล้องลง เรียกว่า Tilt down 
มักใช้ในการอธิบายภาพเกี่ยวกับความสูง 
ความลึก ความชันหรือการมองแทน
สายตาในลักษณะมองขึ้นหรือกดสายตา
ลงมา เช่น การ Tilt up ให้เห็นความสูง
ของอาคารระฟ้า การ Tilt down 
ด้วยสายตาที่เหยียดหยาม ดูถูก



ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์
3. Pedestal 
◦เป็นการยกกล้องขึ้นหรือลงมาตาม
แนวดิ่งของแกนขาตั้งกล้อง แนวดิ่งของแกนขาตั้งกล้อง 
Pedestal มักใช้ในการปรับตําแหน่ง
สายตาการดูของผู้ชมให้อยูใ่นระดับ
เดียวกับผู้แสดง 



ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์
4. Crane / Boom
◦เป็นการเคลื่อนกล้องทั้งตัวในลักษณะ
เคลื่อนขึ้นหรือลงในแนวดิ่ง มักใช้
ในการเปิดหรอืปิดเรื่องโดยใช้ร่วมกับ
เคลื่อนขึ้นหรือลงในแนวดิ่ง มักใช้
ในการเปิดหรอืปิดเรื่องโดยใช้ร่วมกับ
การถ่ายภาพไกลมุมสูง



ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์
5. Dolly 
◦ เป็นการเคลื่อนกล้องเข้าหาหรือถอยห่างออก

จากวัตถุในแนวเส้นตรง Dolly in มักใช้ใน
การสร้างอารมณ์ตื่นเต้น เพิ่มแรงดึงดูดใจ การสร้างอารมณ์ตื่นเต้น เพิ่มแรงดึงดูดใจ 
การเผชิญหน้า การเข้าหา และการติดตาม 
เช่น ฉากแม่ทัพมาเผชิญหน้ากัน ฉากนางเอก
กําลังถูกผู้ร้ายเดินตามหลัง ส่วน Dolly out 
นิยมใช้ในอารมณ์คลี่คลาย ถอยหนี ลดความ 
สําคัญลง ออกห่าง ลาจาก เช่น ฉากอาลาของ
พระเอกที่กําลังเดินจากนางเอกไปโดยเห็นภาพ
นางเอกถอยห่างออกไปเรื่อยๆ 



ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์
6. Track / Truck 
◦ เป็นการเคลื่อนกล้องทั้งตัวไปทาง
ด้านซ้ายหรือด้านขวาในแนวนอน
โดยหน้ากล้องวิ่งขนานไปกับสิ่งที่ถูกถ่าย
ด้านซ้ายหรือด้านขวาในแนวนอน
โดยหน้ากล้องวิ่งขนานไปกับสิ่งที่ถูกถ่าย
ด้วยความเร็วเท่ากัน ช้ากว่า หรือเร็ว
กว่า ก็ได้ การเคลื่อนกล้องลักษณะนี้ส่วน
ใหญ่จําเป็นต้องใช้พาหนะที่มีล้อเข้ามา
ช่วยในการเคลื่อนกล้อง



ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์
7. Arc 
◦เป็นการเคลื่อนกล้องเป็นวงโค้งอย่าง
ช้าๆ รอบๆ วตัถุหลัก อาจต้องใช้
อุปกรณ์ติดตั้งกล้องแบบราง Dolly อุปกรณ์ติดตั้งกล้องแบบราง Dolly 
ช่วยในการทํางานการเคลื่อนกล้อง
แบบ Arc นิยมใช้ในฉากที่ตอ้งการ 
ให้เห็นบรรยากาศรอบๆ ของสถานที่
นั้นๆ อย่างต่อเนื่อง



ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์
8. Cant 
◦ เป็นการถ่ายภาพในลักษณะเอียงกล้องไป
ด้านข้างซึ่งมีผลทําให้เกิดภาพเอียงไปจากแนว
ระนาบ ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทําโดยใช้ไหล่แบกระนาบ ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทําโดยใช้ไหล่แบก
กล้องหรือใช้มือ แทนขาตั้งกล้อง ลักษณะภาพ
ดังกล่าวจะทําให้มีพลังดูตื่นเต้น Cant มักใช้
ในการถ่ายภาพที่ต้องการสร้างความแปลกตา 
ตื่นเต้น เร้าใจ และอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เป็น
ปกติ เช่น ฉากของคนที่อยู่ในอาการไม่ปกติหรือ
วิกลจริต มุมมองของวัยรุ่นที่ช่างคิด ช่างสงสัย
และการถ่ายทํา Music Video



มุมกล้องและการปรับเลนส์มุมกล้องและการปรับเลนส์
1.มุมกล้อง  เป็นการถ่ายภาพด้วยการกําหนดตาํแหน่งความสูงของกล้องในการถ่ายทํา
2. เลนส์กล้อง ที่ ใช้กันโดยปกติ ทั่วไปเป็นเลนส์ ซูม ซึ่ง มี คุณสมบัติ ในการปรับเปลี่ยนความ
ยาวโฟกัสในลักษณะของการซูมเข้าและซูมออกได้  ส่งผลต่อลักษณะของภาพที่ปรากฏ
และความหมายของภาพใน ความรู้สึกนึกคิดของผู้ชม ตามไปด้วย 



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 1. มุมปกติ

 2. มุมสูง

 3. มุมต่ํา

 8. มุมมองแบบวัตถุวิสยั

 9. มุมมองแบบอัตถวิสยั
◦ ภาพมุมแทนสายตา 3. มุมต่ํา

 4. มุมสูงตั้งฉากหรือมมุสายตานก

 5. มุมร่อน

 6. มุมสายตาหนอน

 7. มุมเอยีง

◦ ภาพมุมแทนสายตา
◦ ภาพข้ามไหล
◦ มุมตรงกันข้าม

 10. การซูม

 11. การเปลี่ยนระยะภาพ

 12. การเบลอภาพ



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 1. มุมปกติ Eye-level shot 
◦เป็นมุมระดับสายตาปกติ
ในการมองเห็นของคนทั่วๆ ไปในการมองเห็นของคนทั่วๆ ไป



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 2. มุมสูง (High-angle shot) 
◦ เป็นมุมที่เหมือนสายตาที่มองจากด้านบน
ลงมา ตําแหน่งของกล้องจะอยู่สูงกว่า
วัตถุที่ถูกถ่าย ใช้แสดงอารมณ์อ่อนแอ วัตถุที่ถูกถ่าย ใช้แสดงอารมณ์อ่อนแอ 
เปราะบาง เศร้าสร้อย สิ้นหวัง หดหู่ 
กดดัน ด้อยค่า พ่ายแพ้และความต่ําต้อย
กว่าสิ่งที่ถูกถ่ายแต่หากใช้กับภาพกว้าง
มุมสูงสามารถใช้สื่อถึงภูมิทัศน์ที่กว้าง
ใหญ่ได้ด้วย 



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 3. มุมต่ํา (Low-angle shot)
◦เป็นมุมที่เหมือนสายตาแหงนมอง
สูงขึ้นไป ตําแหน่งของกล้องจะอยู่ต่ํา
กว่าวัตถุที่ถูกถ่ายใช้แสดงอารมณ์กว่าวัตถุที่ถูกถ่ายใช้แสดงอารมณ์
ความรู้สึกเข้มแข็ง ยิ่งใหญ่ น่าเกรง
ขาม ความโอ่อ่า มั่งคั่ง มีอํานาจ 
มีค่า ชัยชนะและความสูงส่งกว่า
ของสิ่งที่ถูกถ่าย 



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 4. มุมสูงตั้งฉากหรือมุมสายตานก
◦เป็นมุมที่เหมือนกับสายตานกมองจิก
ลงมายังเบื้องล่างในมุม 90 องศา หรือ
เกือบ 90 องศา ใช้แสดงถึงความเกือบ 90 องศา ใช้แสดงถึงความ
ไร้อํานาจ ถูกควบคุม ไม่มีทางหนีรอด
ของสิ่งที่ถูกถ่าย มุมกล้องในลักษณะนี้
จะทําให้รู้สึกเหมือนว่าสิ่งๆ นั้นกําลัง
ถูกเฝ้าจับตามองหรือควบคุมจากผู้มี
อํานาจเหนือกว่าจากเบื้องบน 



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 5. มุมร่อน (Aerial view point) 
◦ เป็นมุมที่ถ่ายลงมายังเบื้องล่างโดยกล้อง
ถูกติดตั้งให้โบยบินอยู่บนท้องฟ้าด้วย
เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน หรือเครื่องร่อนเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน หรือเครื่องร่อน
ต่างๆ ภาพมุมนี้มักจะเป็นภาพกว้างมุม
สูงสําหรับถ่ายวิวทิวทัศน์จากเครื่องบิน
ลงมาใช้แสดงถึงความเป็นอิสระเสรี 
โลกทัศน์ที่เปิดกว้าง



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 6. มุมสายตาหนอน
   (Worm’s-eye view)
◦ตําแหน่งของกล้องนอนราบมอง◦ตําแหน่งของกล้องนอนราบมอง
เผชิญหน้ากับท้องฟ้าหรือเพดาน
ในแนวตั้งฉากมักใช้แทนสายตา
ตัวละครนอนจ้องมองดูขึ้นไป
เบื้องบน



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 7. มุมเอียง (Oblique shot หรือ 
Dutch angle)
◦ เป็นมุมที่เกิดจากการเคลื่อนกล้องแบบ
เอียง ไปด้านใดด้านหนึ่ง ภาพที่ได้จึงไม่อยู่
เป็นมุมที่เกิดจากการเคลื่อนกล้องแบบ
เอียง ไปด้านใดด้านหนึ่ง ภาพที่ได้จึงไม่อยู่
ในแนวระนาบปกติ แต่เอียงไปมา มักใช้
ในฉากแผ่นดินไหว ฉากฝูงชนที่กาลัง
บ้าคลั่งหรือการใช้แทนสายตาตัวละคร
ในสภาพไม่ปกติ เช่น เมาสุรา มนึงง 
สับสน



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 8. มุมมองแบบวัตถุวิสัย (Objective 
camera angle)
◦ เป็นลักษณะการจับภาพปกติทั่วไป โดย
กล้องทําหน้าที่เหมือนบุคคลที่สามในการกล้องทําหน้าที่เหมือนบุคคลที่สามในการ
เฝ้ามองเหตุการณ์ในฉากนั้นอยู่ห่างๆ 
การถ่ายทอดเรื่องราวด้วยมุมกล้องแบบนี้
ทําให้ผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่เป็นเสมือน
บุคคลที่สามที่คอยดูเรื่องราวต่างๆ ที่
เกิดขึ้นโดยมีกล้องในฐานะคนเล่าเรื่อง
กําลังถ่ายทอดออกมาให้ได้ชม



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 9. มุมมองแบบวัตถุวิสยั (Objective 
camera angle)
◦เป็นลักษณะการจับภาพโดยกล้องทํา
หน้าที่เหมือนคนที่ได้เข้าไปอยูร่่วม

 9.1 ภาพมุมแทนสายตา
      (Point of view หรือ POV)เป็นลักษณะการจับภาพโดยกล้องทํา

หน้าที่เหมือนคนที่ได้เข้าไปอยูร่่วม
ในเหตุการณ์หรือกลายเป็นคนวงใน 
ภาพที่ปรากฏออกมาจะเหมอืนการ
พาให้คนดูได้เข้ามาใกล้ชิดและมีส่วน
ร่วมในเหตุการณ์

      (Point of view หรือ POV)

9.2 ภาพข้ามไหล่
      (Over-the-shoulder shot หรือ O/S)

 9.3 มุมตรงกันข้าม
      (Cross shot หรือ X/S)



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 9. มุมมองแบบวัตถุวิสัย
◦ 9.1 ภาพมุมแทนสายตา 

คือ การวางกล้องในตาแหน่งที่แทนสายตา
การมองของผู้แสดงและ/หรือคนดูโดยไม่เห็นการมองของผู้แสดงและ/หรือคนดูโดยไม่เห็น
ตัวผู้แสดงและ/หรือคนดู ภาพมุมแทน
สายตาเป็นภาพที่ทาให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนตนได้
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในฉาก
ไม่ใช่เป็นแค่การดูด้วยสายตาในลักษณะวัตถุ
วิสัย 



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 9. มุมมองแบบวัตถุวิสัย
◦ 9.2 ภาพข้ามไหล่

คือ มุมในการมองของกล้องที่ถ่ายภาพข้าม
ไหล่ผู้แสดงคนหนึ่งไปให้เห็นภาพที่อยู่อีกไหล่ผู้แสดงคนหนึ่งไปให้เห็นภาพที่อยู่อีก
ด้านหนึ่ง 



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 9. มุมมองแบบวัตถุวิสัย
◦9.3 มุมตรงกันข้าม

คือ มุมมองกล้องที่มักใช้ควบคู่กับภาพข้าม
ไหล่ ในการสนทนากันของผู้แสดงตั้งแต่สองไหล่ ในการสนทนากันของผู้แสดงตั้งแต่สอง
คนขึ้นไป โดยการเลือกจับใบหน้าของคู่
สนทนาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไหล่ โดยภาพๆ นั้น
จะต้องเห็นใบหน้าโดยไม่มีไหล่ของคนที่เคย
เป็นพื้นหน้าให้เห็น การถ่ายทําในลักษณะ
ตัดสลับไปมาแบบนี้จําเป็นต้องมีความรู้เรื่อง
ทิศทางการมองด้วยเพื่อสร้างความต่อเนื่อง
ในการชม



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 10. การซูม (Zoom)
◦ เป็นการเปลี่ยนขนาดภาพผ่านการกด
เลื่อนปุ่มควบคุมการทางานของเลนส์ซูม
เพื่อดึงภาพให้เข้ามาหรือไกลออกไปอย่างเพื่อดึงภาพให้เข้ามาหรือไกลออกไปอย่าง
ต่อเนื่อง



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 11. การเปลี่ยนระยะภาพ 
(Throwing หรือ Pulling focus)
◦ เทคนิคนี้เป็นการเปลี่ยนระยะชัดภาพด้วย

การปรับโฟกัสที่เลนส์ให้วัตถุที่ถ่ายทํา
เทคนิคนี้เป็นการเปลี่ยนระยะชัดภาพด้วย
การปรับโฟกัสที่เลนส์ให้วัตถุที่ถ่ายทํา
จากจุดหนึ่งชัดแต่อีกจุดเบลอ



มุมกล้องและการปรับเลนส์
 12. การเบลอภาพ (Di Focus)
◦ เป็นภาพที่เกิดจากการปรับเลนส์ โดย
การปรับภาพที่คมชัดอยู่ให้พร่ามวั (Blur) 
แล้วกลับมาคมชัดเหมือนเดิมใช้สื่อแล้วกลับมาคมชัดเหมือนเดิมใช้สื่อ
ความหมายแทนความคิด ความฝันของ
ผู้แสดงที่กําลังนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต 
เป็นการใช้เทคนิคที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์พิเศษเพียงแต่ใช้การปรับ
เลนส์ของกล้อง



การจัดองค์ประกอบภาพการจัดองค์ประกอบภาพ
เป็นการสร้างความน่าสนใจ สร้างจุดเด่นให้กับภาพ สามารถสร้าง
ความรู้ สึกและอารมณ์ต่อผู้ชม โดยการคํานึงถึงองค์ประกอบภาพ 
ลักษณะ เส้น แสง เงา รวมถึงช่วงตาํแหน่งที่ลงภาพและสีของภาพ
ให้มี คุณค่าทางสุนทรียภาพ



การจัดองค์ประกอบภาพ
 1. การประกอบภาพให้มีความลึก  
    (Composing in depth)

2. การจัดภาพสมดุล และไม่สมดุล 

4. การใช้ภาพฉากหน้าบอกแก่นของเรื่อง 
   (Foreground treatment)

5. จุดสนใจ (Point of interest)2. การจัดภาพสมดุล และไม่สมดุล 
   (Balance and unbalance)

3. การจัดภาพแบบสามเหลี่ยม 
   (Triangular)

5. จุดสนใจ (Point of interest)



การจัดองค์ประกอบภาพ
 1. การประกอบภาพให้มคีวามลึก  
   (Composing in depth)
◦เป็นการประกอบภาพให้ดูแล้ว◦เป็นการประกอบภาพให้ดูแล้ว
เกิดเป็นภาพ 3 มิติ คือ 
มีความกว้าง ความสูง ความลึก 



การจัดองค์ประกอบภาพ
2. การจัดภาพสมดุล และไม่สมดุล 
   (Balance and unbalance)
◦หมายถึง ความเท่ากัน เป็นการจัด◦หมายถึง ความเท่ากัน เป็นการจัด
วางภาพให้เกิดความเหมาะสมได้
ความสมดุล การสมดุลนี้อาจจะไม่
สมดุลกันจริงก็ได้ แต่เป็นความสมดุล
ตามความรู้สึกของผู้ชม 



การจัดองค์ประกอบภาพ
3. การจัดภาพแบบสามเหลี่ยม 
   (Triangular)
◦ภาพที่ทําให้มีความรู้สึกมองเห็นได้รอบตัว◦ภาพที่ทําให้มีความรู้สึกมองเห็นได้รอบตัว
มักจะจัดให้เป็นกลุ่มเข้าด้วยกันในลักษณะ
เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อให้ผู้ชมที่มองภาพ
กลุ่มของวัตถุเข้าใจง่ายขึ้นและมองเห็น
ภาพได้ชัดเจน สื่อให้เห็นถึงความเข้มแข็ง 
มั่นคง และโดดเด่น และทําให้ภาพดู
มีความลึก



การจัดองค์ประกอบภาพ
 4. การใช้ภาพฉากหน้าบอกแก่น
ของเรื่อง (Foreground treatment)
◦เป็นการวางตําแหน่งของวัตถุที่เรา◦เป็นการวางตําแหน่งของวัตถุที่เรา
ต้องการนําเสนอไว้ฉากหน้าเพื่อช่วย
บอกเรือ่งราวของฉากหลังว่ามีผล
หรือเกี่ยวข้องกับฉากอย่างไร 



การจัดองค์ประกอบภาพ
 5. จุดสนใจ (Point of interest) 
◦ เป็นการจัดวางตําแหน่งของภาพให้เกิดความ

สนใจซึ่งมักใช้กฎ 1 ใน 3 ส่วน (rule of 
thirds) โดยการแบ่งสัดส่วนในจอโทรทัศน์thirds) โดยการแบ่งสัดส่วนในจอโทรทัศน์
ออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กันทั้งแนวนอนและ
แนวตั้งจะมีจุด 4 จุด เป็นจุดตัดของเส้นต่างๆ 
บริเวณจุดตัดเหล่านั้นเป็นตําแหน่งที่วางจุด
สนใจที่สําคัญในการจัดองค์ประกอบของภาพ 
การเน้นสุดสนใจเป็นสิ่งสําคัญ เป็นตัวบอก
เนื้อหาของภาพที่จะทําให้สะดุดตา



การจัดองค์ประกอบภาพ
 ข้อควรระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยง
สําหรับการจัดองค์ประกอบภาพ จุดสนใจ 

 5.1 สิ่งที่วางอยู่ด้วยกันแล้วไม่เหมาะสม  5.1 สิ่งที่วางอยู่ด้วยกันแล้วไม่เหมาะสม 

 5.2 ขาดที่ว่างเหนือศีรษะ 

 5.3 พื้นที่ว่างตามทิศทางที่มอง 

 5.4 ความแตกต่างของสิ่งที่ถ่าย 

 5.5 พื้นที่ว่างเกินไป 

 5.6 การเคลื่อนไหวที่หันเหความสนใจของผู้ชม 



ประเภทของเสียงในรายการโทรทัศน์
 1. เสียงพูด (Speech) 
◦1.1 เสียงพูดแบบเล่าเรื่อง  
     (narration) 

 2. เสียงพิเศษ (Sound effects) 
◦2.1 เสียงพิเศษที่เป็นการสร้างบริบท 
     (Contextual sound) 
◦

     (narration) 
◦1.2 เสียงพูดแบบสนทนา 
     (Dialogue) 

     (Contextual sound) 
◦2.2 เสียงพิเศษที่เป็นการเล่าเรื่อง    
     (narrative sound) 

 3. เสียงดนตรี (Music) 



เทคนิคการใช้เสียงในงานผลิตรายการโทรทัศน์ 
1. ใช้เสริมความจริงของภาพ

 2. ใช้ดําเนินเรื่องราวหรือเหตุการณ์

 3. ใช้บอกว่าเป็นช่วงไหนของวัน 3. ใช้บอกว่าเป็นช่วงไหนของวัน

 4. ใช้บอกสถานที่

 5. ใช้เสริมอารมณ์ตามบท

 6. ใช้เป็นเสียงแบ็คกราวด์ภาพ



ศัพท์เทคนิคด้านเสียงในงานผลิตรายการโทรทัศน์
 1. จางเสียงเข้า (Fade in) หมายถึง การค่อยๆ เพิ่มระดับความดังของเสียง

 2. จางเสียงออก (Fade out) หมายถึง การค่อยๆ ลดระดับเสียงความดังของเสียง

 3. เพิ่มเสียง (Fade up) หมายถึง การเพิ่มความดังของเสียงให้ดังขึ้นกว่าเดิม

 4. ลดเสียง (Fade down) หมายถึง การลดความดังของเสียงให้เบาลงจากเดิม

 5. คลอเสียง (Fade under) หมายถึง การเปิดเสียงคลอเบาๆ ไปเรื่อยๆ

 6. จางซ้อนเสียง (Cross fade) หมายถึง การนําเสียงสองเสียงมาซ้อนทับกันในช่วงหนึ่ง 
                      โดยเสียงแรกที่เปิดอยู่ก่อนค่อยๆ จางหายไปขณะที่เสียงใหม่ได้ซ้อนทับเข้ามา

 7. ตัด (Cut) หมายถึง การตัดเสียงตรงๆ เข้ามา หรือตัดตรงๆ ออกไป

 8. เสียงก้อง (Echo or reverb) หมายถึง เสียงที่เกิดจากทาเทคนิคพิเศษจากเสียงปกติให้กลายเป็นเสียงก้อง



ENDENDENDENDENDENDENDEND
THANK YOU


