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บทคดัย่อ 
 

            บริษทั ทริปเปิล วี บรอดคาสท ์จาํกดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการออกอากาศทางออนไลน์และ
โทรทัศน์  ด้วยระบบ  “ดิ จิทัล” (Digital) การนําเสนอข่าวสาร  เน้ือหาบรรเทิง  วาไรต้ี  กีฬา 
สารประโยชน์ 
           ผูจ้ดัทาํไดป้ฎิบติัสหกิจเร่ือง “การแพร่ภาพสดการเป็นผูช่้วยช่างภาพและขั้นตอนการแพร่
ภาพสด  บริษทั ทริปเปิล วี บรอดคลาสท์” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเป็นผูช่้วยช่างภาพและ
เรียนรู้ขั้นตอนการแพร่ภาพสด บริษทั ทริปเปิล วี บรอดคาสท ์จาํกดั เป็นบริษทัท่ีผลิตส่ือ สกู๊ป และ
ถ่ายทอดสดกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลทีมชาติไทย ทางผูจ้ดัทาํนั้นไดรั้บมอบหมายงานในตาํแหน่ง 
ผูช่้วยช่างภาพ โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการถ่ายกลอ้งถ่ายทอดสดโดยใช้กลอ้ง Panasonic 
AK-HC3800 และงานถ่ายทาํสกู๊ปงานจะใช้กลอ้งCanon 70D ฝึกฝนการเปล่ียนเลนส์และการจดั
แสง  
             จากการปฎิงานกบัทางบริษทัททริปเปิล วี บรอดคลาสท ์จาํกดั ตลอดการปฎิบติัสหกิจศึกษา
เป็นเวลา 16 สัปดาห์จึงทาํให้ไดเ้รียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทาํงานเป็นผูช่้วยช่างภาพ ทฤษฎีใน
การจบักลอ้งประเภทต่างๆ การเก็บรักษากลอ้ง การจดัแสง และยงันาํความรู้ท่ีไดม้าบูรณาการเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ในการประกอบอาชีพได ้
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 บทที1่ 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

          ปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเปล่ียนแปลงไปทุกวนั ส่ือดิจิทลัถูกสร้างข้ึนโดยความกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยโีดยนาํขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว เสียง มาจดัการ ผา่นการรับรู้ข่าวสารดว้ยการรับชม

ผ่านโทรทัศน์  หรือ  โทรศัพท์มือถือ  เป็นการเข้าถึงได้ง่ายในยุค  4.0 และปัจจุบันข่าวสารมี

ความสําคญัอย่างมาก การไดรั้บชมไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบา้นเมืองกีฬา กอสซิบ หรือรีวิวสถานท่ี

ท่องเท่ียว ร้านอาหาร ดงันั้นการถ่ายวีดีโอ ตอ้งมีการใส่ใจรายละเอียด จึงจะไดภ้าพท่ีสวยงามและ

น่าสนใจและประเภทงานดงักล่าว ลว้นมีการผลิต (Production) ท่ีเป็นขั้นตอน 

          การถ่ายวีดีโอและการถ่ายทอดสดผา่นกลอ้ง มีกระบวนการผลิต (Production) ท่ีตอ้งคาํนึงคือ 

การจดัองคป์ระกอบภาพให้สวยงาม น่าสนใจ และดึงดูดสายตา ไม่ว่าจะเป็นตาํแหน่งส่ิงของหรือ

บุคคล การควบคุมองคป์ระกอบของภาพ ภาพท่ีนาํมาใชจ้ะมีความน่าสนใจมากข้ึน และการจดัแสง 

ต้องจัดให้มีมิติและความโดดเด่น จะทาํให้งานเขา้ใจง่าย และทาํให้งานท่ีถ่ายโดดเด่น ดั้ งนั้ น

ตาํแหน่งช่างภาพหรือผูช่้วยช่างภาพจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝนทกัษะการใชเ้ลนส์การจดัแสง

ใหมี้มิติ จดัองคป์ระกอบของภาพ ผูจ้ดัทาํมีความตั้งใจท่ีจะมุ่งปฎิบติัสหกิจศึกษาในดา้นการถ่ายภาพ

ยิง่ใหมี้คุณภาพ ทาํใหดึ้งดูดสายตา และน่ารับชมมากยิง่ข้ึน  

1.2 วตัถุประสงค์ 

          1.2.1 เพื่อศึกษาการเป็นผูช่้วยช่างภาพ บริษทัทริปเปิล วี บรอดคลาสท ์

          1.2.2 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการแพร่ภาพสด 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

          1.3.1 การปฎิบติัหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยช่างภาพ บริษทัทริปเปิล วี บรอดคลาสท ์

1.3.2 ปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

          1.4.1ไดเ้รียนรู้เทคนิคการเป็นผูช่้วยช่างภาพ  

         1.4.2 ไดป้ระสบการณ์ในการใชก้ลอ้งในการแพร่ภาพออกอากาศ 

 



   บทที ่2 

       การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

          “รายงานการปฎิบติังานสหกิจเร่ืองการแพร่ภาพสดการเป็นผูช่้วยช่างภาพและขั้นตอนการ
แพร่ภาพสด บริษทั ทริปเปิล วี บรอดคลาสท"์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาขั้นตอนการแพร่ภาพสด
ทางออนไลน์ และโทรทศัน์ดว้ยภาพและเสียง  
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการถ่ายภาพ 

          1. การจัดองค์ประกอบภาพ หมายถึง การจดัวางส่ิงของ หรือใหส่ิ้งท่ีตอ้งการถ่ายทอด มี
จุดเด่นชวน  มอง ถ่ายทอดอารมณ์ ประกอบไปดว้ย แบบคือองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหน่ึงของการ
ถ่ายภาพคือแบบ ซ่ึงแบบมีหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัวา่ส่ืออะไรใหแ้ก่ผูช้มภาพ ภาพไม่มีตวัแบบยอ่ม
ขาดความน่าสนใจในการดึงดูดและความหมายของภาพท่ีผูถ่้ายส่ือถึงหากภาพมีตวัแบบท่ีน่าสนใจก็
จะดึงดูดและมองถึงความหมายของภาพน้ีได ้
          2 กฎสามส่วน ซ่ึงเป็นวิธีจดัองคป์ระกอบ เพื่อทาํใหภ้าพสวยงาม โดยวิธีน้ีจะแบ่งเฟรม ภาพ

ออกเป็นสามส่วนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง และจะมีจุดท่ีเสน้ทั้งหมดมาตดักนัเรียกวา่ จุดตดัเกา้ช่อง 

ซ่ึงเม่ือเราวางตวัแบบไวท่ี้จุดตดันั้น ภาพถ่ายจะดูน่าสนใจมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 2.1 กฎสามส่วน  
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2.2 ทฤษฎกีารถ่ายภาพ  

          การถ่ายภาพคือ การบนัทึกเหตุการณ์ ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง ผา่นอุปกรณ์รับแสงท่ีเรียกวา่

กลอ้งถ่ายรูป ซ่ึงปัจจุบนั เทคโนโลยมีีการพฒันา อยา่งมาก และใหก้าํเนิดส่ือชนิดใหม่คือ 

โทรศพัทมื์อถือ ท่ีเป็นเคร่ืองมือไวส้าํหรับการติดต่อส่ือสารปัจุบนัมีการพฒันาใหมี้ความสามารถ

ถ่ายรูปได ้ ซ่ึงปัจุบนัถือวา่เป็น “ยคุดิจิทลั” มนุยษนิ์ยมถ่ายรูป ลง Social Network(ส่ือสงัคม

ออนไลน์) แสดงใหค้นอ่ืนเห็นถึงการใชชี้วติของตนเอง การถ่ายภาพสามารถทาํไดง่้ายมากข้ึนหาก

เปรียบเทียบจากอดีตถึงปัจุบนัในอดีตคือกลอ้งฟิมล ์เขา้สูย้คุปัจุบนัคือกลอ้งดิจิทลั DSLR และ 

กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ การถ่ายภาพเปรียบสเหมือนการบนัทึกความทรงจาํ การถ่ายภาพบุคคล หรือ

ภาพววิทิวทศัน์สถานท่ีท่ีสวยงามเม่ือเดินทางไปท่องเท่ียวหรือภาพสถาปัตยกร์รมท่ีสวยงาม การ

ภาพถ่ายเพื่อการประชาสาํพนัธ์การนาํเสนอเร่ืองราวใหค้นอ่ืนรับทราบ เช่นภาพข่าวบา้นเมือง

เหตุการณ์ท่ีเกิดรายวนั และนาํ เสนอในส่ือสงัคมออนไลน์ หรือโทรทศัน์ อยา่งท่ีเป็นอยู ่ในปัจจุบนั 

(จุฑารัตน์ โสดาศรี, 2559) 
2.3 อุปกรณ์การถ่ายภาพและบันทกึภาพ 

          กลอ้งถ่ายภาพ หรือ กลอ้งถ่ายรูป เป็นเหมือนกล่องทึบแสง ทาํหนา้ท่ีรับแสงในปริมาณเพื่อใช้

ในการสร้างภาพ กลไกและช้ินส่วนต่าง ๆ ของกลอ้งทาํงานสมัพนัธ์กนัในการท่ีจะควบคุมปริมาณ

แสงไปยงัหน่วยรับภาพ อีกทั้งยงัควบคุมความคมชดัของภาพ อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ

บนัทึกภาพ (Jutamanee phromrit, 2558) 

          Canon 70D กลอ้งDSLR ส่วนประกอบหลกัของกลอ้ง DSLR คือ Digital Single Lens Reflex 

หรือกลอ้งสะทอ้นภาพเลนส์เด่ียว มีลกัษณะเป็นกล่องทึบแสงซ่ึงมีหนา้ท่ีไม่ใหแ้สงสวา่งผา่นเขา้ไป

ยงัตวักลอ้งได ้ตวั กลอ้งมีขนาด แตกต่างกนัไปตามคุณภาพและราคาของกลอ้ง  

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี  2.2 กลอ้ง Canon 70D 
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          กลอ้งวดีีโอ มีการจาํแนกออกตามประเภท เพราะวา่กลุ่มของผูใ้ชน้ั้นแตกต่างกนัไปตาม

จุดประสงค ์เช่น เพื่อถ่าย งานท่องเท่ียว บางคนกใ็ชก้ลอ้งวีดีโอสาํหรับ รับจา้งถ่ายงานวีดีโอ งาน

วีดีโอในพิธีการต่างๆกลอ้งวีดีโอใน สตูดิโอ (Studio Cameras) ของสถานีโทรทศัน์ ดงันั้น รูปร่าง 

ขนาด ฟังชัน่การใชง้าน รวมทั้งอุปกรณ์เสริม จึงแตกต่างกนัไป 

          กลอ้งวดีิโอ EOS C100 ไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่อการถ่ายภาพยนตร์ดว้ยคนใชง้านเพียงคนเดียว

โดยไม่ตอ้งอาศยัทีมงาน จึงมีขนาดกะทดัรัด ตวักลอ้งมีนํ้าหนกัเบา และออกแบบตามหลกัสรีระ

ศาสตร์ ภายในบรรจุเซ็นเซอร์ Super 35mm CMOS และโปรเซสเซอร์ภาพ DiGiC DV III จึงมีความ

ไวแสงเพื่อการถ่ายในสภาพแสงนอ้ย กลอ้ง EOS C100 รองรับความละเอียดระดบั Full HD 

(1920x1080) สามารถใชง้านไดก้บัเลนส์ EF รุ่นต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์เสริม 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                          รูปท่ี 2.3  กลอ้ง EOS C100 

          กลอ้งวดีิโอ Panasonic AK-HC3800 สาํหรับการใชง้านในสตูดิโอและภาคสนาม ดา้นการ

ออกแบบกลอ้ง มีคุณสมบติัท่ีเพิ่มความสะดวกมากมาย เช่น ไฟแบค็ไลทท่ี์แผงควบคุมดา้นหลงัเพื่อ

ช่วยใหใ้ชง้านในท่ีมืดไดง่้ายข้ึน  นํ้าหนกัท่ีสมดุล เม่ือใชปุ่้มด่วนสาํหรับเขา้ถึงการตั้งค่าเมนู ช่วยให้

ใชง้านฟังกช์ัน่กลอ้งทั้งหมดไดส้ะดวกและรวดเร็วมีช่องใส่การ์ดหน่วยความจาํ SD สาํหรับจดัเกบ็

และเรียกใชก้ารตั้งค่าของผูใ้ชไ้ด ้3 รายการ ไฟลฉ์าก 8 ไฟล ์และไฟลเ์ลนส์อีก 16 ไฟล ์AK-

MSU935A มีขนาดเลก็แค่ 340 มม. x 75 มม. x 264 มม. และหนกัเพยีง 3.25 กก. สามารถติดตั้งได้

ทั้งในรถออกอากาศและควบคุมระบบกลอ้งไดสู้งสุด 12 ตวั ช่องใส่การ์ดหน่วยความจาํ SD  

         

 

        
 

                                                           
 

 

                                                     รูปท่ี 2.4 กลอ้ง Panasonic AK-HC3800 
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          กลอ้งวดีิโอ Panasonic AG-HPX250P2 ระบบรับภาพขนาด 1/3 น้ิว ระบบ 3MOS Sensor 

ความละเอียด 2.2 MPกาํลงัขยายเลนส์ 22 เท่า (เท่ากบั 28-616 mm.) บนัทึกสญัญาณความคมชดั 10-

Bit AVC ท่ี 100 Mb/sสามารถบนัทึกไดใ้นระบบ DVCPRO HD & SD โหมดแปร Variable Frame 

Rates & 24p หนา้จอ LCD 3.45" 1920 x 480 มีช่องใส่หน่วยความจาํ P2 Memory 2ช่อง มีวงแหวน

สาํหรับซูมมือ, ปรับโฟกสั และ รูรับแสง มีช่องสญัญาณ HDMI 

 

 

 

 

 
                                             รูปท่ี 2.5 Panasonic AG-HPX250P2 

          2. เลนส์ กลอ้งส่วนใหญ่จะไม่สามารถถอดหรือเปล่ียนเลนส์ได ้แต่หากกลอ้งท่ีเปล่ียนเลนส์

ได ้ จะมีราคาแพง 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                 รูปท่ี  2.6 เลนส์ 

          2.1 เลนส์เด่ียว คือ เลนส์ทางยาวโฟกสัเด่ียว หรือเลนส์ฟิกซ์ หรือ เลนส์ท่ีไม่สามาปรับเปล่ียน

ความ ยาวโฟกสัไดจุ้ดเด่นคือ ทาใหภ้าพมีความคมชดัมาก  

     2.2 เลนส์ซูม มีความแตกต่างในทางตรงขา้มกบัเลนส์เด่ียว นัน่คือ สามารถปรับเปล่ียน ความ

ยาวโฟกสัไดต้วัอยา่ง 18-250 mm มีความหมายคือ 18 คือช่วงความกวา้งสุดของเลนส์ เลขหลงั 250 

คือระยะซูมไดไ้กลสุด 

     2.3 เลนส์ทัว่ไป (Normal หรือStandard Lens) หมายถึง เลนส์ท่ีมองช่องผา่นเลนส์เห็น 

อยา่งไรกจ็ะถ่ายออกมาไดอ้ยา่งนั้น เลนส์ประเภทน้ีเป็นไดท้ั้งเลนส์เด่ียวและเลนส์ซูม  
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          2.4 เลนส์มุมกวา้ง (Wide Angle Lens) หมายถึง เลนส์ประเภทเดียวกนั เป็นเลนส์ท่ีรับ ภาพ

มุมกวา้งไดม้ากกวา่ปกติเหมาะสาํหรับถ่ายในพื้นท่ีแคบหรือจาํกดั  และไดภ้าพแบบกวา้ง  

          2.5 เลนส์มาโคร(Macro Lens) หมายถึง เลนส์ท่ีใชส้าหรับถ่ายภาพ  

          2.6 เลนส์ถ่ายไกล (Telephoto) หมายถึง เลนส์ท่ีใชส้าหรับการถ่ายภาพระยะไกล ภาพท่ีถ่าย

จะออกมาสมจริงมากข้ึน ยิง่เลนส์มีทางยาวโฟกสัเท่าใด จะยิง่สามารถดึงวตัถุใหเ้ขา้มาใกล ้และถ่าย

วตัถุท่ีอยูไ่กลไดเ้ตม็เฟรมมากข้ึน 

          3. แบตเตอร่ี การทางานของกลอ้งดิจิทลัตอ้งอาศยัพลงังานจากแบตเตอร่ีหรือ พลงังานจาก

หมอ้แปลงไฟฟ้าแบตเตอร่ีท่ีใชก้บักลอ้งดิจิทลั ช่างภาพส่วนใหญ่มีแบตเตอร่ีสาํรองติดตวัไวเ้สมอ

เพราะเม่ือถ่ายงานเวลานานแบตเตอร่ีกอ้นเดียวไม่เพยีงพอต่อการถ่าย 

 

   

 

 

                                                   

            รูปท่ี  2.7 แบตเตอร่ี 

          4. หน่วยความจาํ เปรียบเทียบไดก้บัฟิลม์ของกลอ้งถ่ายภาพธรรมดา หน่วยความจาํ ทาํหนา้ท่ี

ในการบนัทึกภาพถ่ายท่ีไดจ้ากกลอ้งดิจิทลัลงบนหน่วยความจาํ ของตวักลอ้ง เป็นอุปกรณ์เกบ็

รูปภาพ ในปัจจุบนั มี หน่วยความจาํ ท่ีมากสามารถเกบ็ภาพถ่ายได ้หลายภาพ  

 

 

 

 

                                                                               

                                                                รูปท่ี 2.8 หน่วยความจาํ 
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          5.ขาตั้งกลอ้ง เป็นส่วนสาํคญัในการถ่ายภาพในคมชดั และป้องกนัภาพสัน่ กค็วรเลือกใหต้รง

กบัวตัถุประสงคข์องการถ่ายภาพ กบัขนาดของกลอ้งและเลนส์บวกกบัอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ก่อนจะ

นาํไปวางบนขาตั้งกลอ้ง จะตอ้งรองรับนํ้าหนกัไดท้ั้งหมด และรวมถึงนํ้าหนกัของขาตั้งกลอ้งดว้ย  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 ขาตั้งกลอ้ง 

           6.ตูก้นัช้ืน การจดัเกบ็ จาํเป็นต่อกลอ้ง เพราะ กลอ้งถ่ายภาพ ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็น

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกซ์และยาง จึงทาํ ใหก้ารจดัเกบ็ท่ีเหมาะสม ในความตูป้ลอดความช้ืน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           รูปท่ี 2.10 ตูก้นัช้ืน 
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2.4 แนวคดิการจัดแสงเบือ้งต้น           

          ในเร่ืองของการจดัแสงมีความสาํคญักบัการถ่ายภาพมาก แมว้า่จะใชแ้สงธรรมชาติ แต่ใน

บางคร้ังอาจตอ้งมีการจดัแสงเพิ่มเติมเพื่อใหภ้าพนั้นดูดีท่ีสุด การจดัแสงยงัสามารถถ่ายทอดอารมณ์

กาํหนดบรรยากาศของภาพได ้ช่วยเสริมจุดเด่น จุดดอ้ยใหภ้าพถ่ายหรือวิดีโอได ้หลกัการจดัแสง

เบ้ืองตน้จะประกอบดว้ยแสงหลกั 4 อยา่ง (Metha, 2560) 

          1.การจัดแสงเบือ้งต้น 

          1.1 ไฟหลกั (Key Light) เป็นไฟท่ีใหค้วามสวา่งกบัวตัถุ โดยจะวางอยูด่า้นขา้งกลอ้ง ซ่ึงจะ

ส่องไปยงัวตัถุส่ิงท่ีถ่าย ตาํแหน่งของไฟโดยทัว่ ๆ ไป จะอยูใ่กลก้บักลอ้ง ในทิศทางเดียวกนั ไฟ

หลกัจะใชส้ปอร์ตไลทเ์ป็นตวัใหแ้สงสวา่ง ดงันั้นไฟท่ีเกิดจากไปดวงน้ีจึงเป็นเงาท่ีดาํเขม้ 

          1.2 ไฟลบเงา (Fill Light) เป็นไฟท่ีส่องไปยงัวตัถุเช่นเดียวกบัไฟหลกั ใชเ้พื่อลบเงาท่ีอาจเกิด

จากไฟหลกัทาํใหเ้ห็นรายละเอียดดา้นขา้งของวตัถุ โดยแสงจากไฟลบเงาจะสวา่งนอ้ยกวา่ไฟหลกั 

เป็นแสงท่ีนุ่มนวล เน่ืองจากแสงท่ีเกิดจากไฟหลกั เป็นแสงท่ีเขม้จึงทาํใหด้า้นท่ีโดนกบัแสงจะสวา่ง 

และดา้นท่ีไม่โดนแสงจะมืด จึงจาํเป็นตอ้งใชไ้ฟหลบเงาเขา้ช่วย เพื่อทาํใหเ้งาอนัเกิดจากไฟหลกัจาง

ลบไป อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มแสงในดา้นมืดใหมี้อตัราส่วนท่ีพอเหมาะ เพื่อช่วยใหบ้นัทึกภาพในส่วนท่ี  

มีรายละเอียดของภาพเพ่ิมข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                       รูปท่ี  2.11 ไฟหลกั และ ไฟลบเงา 
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          1.3 ไฟแยก (Separation Light or Back Light) 

จะทาํใหเ้กิดเงาหลงัตวัแบบ และจะทาํใหต้วัแบบดูไม่มีมิติ จึงตอ้งใชไ้ฟแยกซ่ึงส่องมาจากดา้นหลงั

ของแบบ เพื่อแยกตวัแบบและฉากออกจากกนั แต่เพื่อเป็นการเนน้ใหส่ิ้งท่ีถ่ายเด่นข้ึนแยกตวัออกมา

จากฉาก จึงใชไ้ฟดวงน้ีส่องไปยงัส่ิงท่ีถ่ายอีกทางหน่ึง ซ่ึงจะช่วยใหมิ้ติท่ีสามของส่ิงท่ีถ่ายมีมากข้ึน

ไฟดวงน้ีจะใชส้ปอร์ตไลทท่ี์มีกาํลงัไฟสูง โดยปกติจะสูงกวา่ไฟหลกั ซ่ึงแลว้แต่ความตอ้งการของผู ้

ถ่ายตาํแหน่งของไฟกจ็ะอยูต่รงขา้มกบัไฟหลกัส่องมาจากท่ีสูงดา้นหลงัของส่ิงท่ีถ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           รูปท่ี 2.12 ไฟแยก 

          1.4 ไฟฉาก (Background Light) 

เป็นไฟท่ีส่องไปยงัฉาก เพื่อทาํใหฉ้ากสวา่ง และไดเ้ห็นบรรยากาศของฉาก ปกติจะใชไ้ฟ ประเภท 

FLOOD   LIGHT ซ่ึงจะใหแ้สงท่ีน่ิมนวลไฟชนิดน้ี จะเป็นตวัช่วยสร้างบรรยากาศของฉาก ใหมี้

มากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                    รูปท่ี 2.13 ไฟฉาก 
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          คุณภาพของแสง ในสภาพแสงท่ีมีหลายลกัษณะ บางคร้ังอาจมีความแตกต่างกนัของแสงมาก 

เม่ือเราถ่ายภาพออกมา ภาพท่ีไดก้จ็ะมีค่าคอนทราสตสู์ง เช่น แสงช่วงกลางวนัท่ีแดดจดัๆ โดยแสง

พวกน้ีจะมีความแขง็ ทาํใหส่้วนท่ีไดรั้บแสงและส่วนท่ีเกิดเงาต่างกนัอยา่งชดัเจนในภาพถ่าย ซ่ึงจะ

เหมาะกบัภาพท่ีตอ้งการเนน้ใหเ้ห็นรูปทรงของวตัถุ และในลกัษณะทางตรงกนัขา้มแสงท่ีทาํใหเ้กิด

เงาไม่เด่นชดันกั เรียกวา่ แสงนุ่ม เช่นวนัท่ีมีกอ้นเมฆมากปกคลุมทอ้งฟ้า ทาํใหด้วงอาทิตยส่์อง

โดยตรงไม่ได ้แสงลกัษณะน้ีจะทาํใหภ้าพมีค่าคอนทราสตท่ี์ตํ่า เหมาะสาํหรับการถ่ายภาพท่ีเนน้

รายละเอียดของวตัถุ สาํหรับการถ่ายภาพกลางแจง้นั้น หลายคนจะกาํหนดใหต้วัแบบหนัหนา้เขา้หา

แสงโดยตรง ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดเงามืดอยา่งชดัเจนบริเวณใบหนา้ของแบบ ถา้เป็นไปไดค้วรเลือกทาํเล

โดยใหต้วัแบบอยูใ่นร่ม ภาพถ่ายท่ีได่จะมีความสมํ่าเสมอของแสงมากกวา่ ทั้งยงัไม่เกิดเงามืด

บริเวณใบหนา้ มิเช่นนั้นกอ็าจจะเลือกถ่ายภาพในเวลาท่ีแดดไม่จดั เช่น ช่วงเชา้หรือช่วงเยน็ 

          2. ทศิทางการจัดแสง 

ทิศทางแสงท่ีแตกต่างกนัจะส่งต่อมิติของภาพ หรือใหอ้ารมณ์ภาพแตกต่างกนัได ้ดงันั้นในการ

ถ่ายภาพส่ิงท่ีควรพิจารณาอีกอยา่งคือความเหมาะสมของทิศทางของแสง โดยเราสามารถแบ่ง

ทิศทางของแสงออกเป็น 5 ทิศทางใหญ่ๆ ดงัน้ี 

          2.1 ทศิทางแสงจากด้านหน้า แสงท่ีส่องทางดา้นหนา้มาจากทิศทางเดียวกนักบักลอ้งถ่ายภาพ 

เรียกกนัวา่ ถ่ายตามแสง ทาํใหแ้บบไดรั้บแสงสวา่งทัว่ดา้นหนา้ ไม่มีเงาทาํใหไ้ดภ้าพมีลกัษณะเรียบ

แบนไม่มีความลึก ความหนา จะทาํไดภ้าพมีท่ีรายละเอียด 

 

 
 

                                                          

                                              รูปท่ี 2.14 ทิศทางดา้นหนา้ 

          2.2 ทศิทางแสงจากด้านข้าง แสงท่ีมาจากดา้นขา้งน้ี ส่วนมากจะวางไวท่ี้มุม 45 องศาจากหนา้ 

จะทาํใหภ้าพมิติ แต่จะทาํใหเ้กิดแสงเงาทางดา้นตรงขา้มของแสง หรือสวา่งคร่ึงนึงและมืดคร่ึงนึง 

 

 

  

                        

                                                            รูปท่ี 2.15 ทิศทางดา้นขา้ง 
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          2.3 ทศิทางแสงจากด้านหลงั แสงส่องมาจากดา้นหลงั อยูต่รงกนัขา้มกบักลอ้งถ่ายภาพ จะ

เรียกวา่แสง Rim light  แต่อาจจะตอ้งระวงัรายละเอียดดา้นหนา้ของตวัแบบมืดเกินไป หรือเกิดการ

ยอ้นแสง อาจจะมีการจดัแสงช่วยหรือใช่อุปกรณ์สะทอ้นแสงเพื่อใหเ้ห็นรายละเอียด 

 

 

 

 

                                            รูปท่ี 2.16 ทิศทางแสงดา้นหลงั 

          2.4 ทศิทางจากด้านบน คือแหล่งกาํเนิดแสงจะอยูด่า้นบน จะทาํใหเ้กิดเงาตกกระทบทางดา้น

ล่างของวตัถุ แสงในทิศทางน้ีมีขอ้เสียซ่ึงทาํใหเ้กิดเงาท่ีไม่ตอ้งการได ้แต่สามารถนาํมาใชไ้ด ้โดย

มกัใชใ้นฉากท่ีตอ้งการใหมี้เงาข้ึนท่ีผม 

 

 

 

                    

        รูปท่ี 2.17 ทิศทางดา้นบน 

          2.5 ทศิแสงจากด้านล่าง แสงท่ีส่องมาจากดา้นล่าง จะใชเ้ปิดเงาดา้นล่าง หรือเปิดเงาใตค้าง 

หรือคอ ไม่นิยมใชแ้ต่กส็ามารถจดัแสงใหใ้ชง้านไดต้ามลกัษณะงาน 

 

 

 

 

                                                               รูปท่ี 2.18 ทิศทางแสงดา้นล่าง 

           
 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

          ช่ือสถานประกอบการ    บริษทั ทริปเปิล วี บรอดคลาสท ์จาํกดั 

          ท่ีตั้งสถานประกอบการ  1 ซอย วิภาวดีรังสิต 7 แขวง จอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

………………………………  10900 

          เบอร์โทรศพัท ์               0-2127-1199 

          เวบ็ไซต ์                         www.thairath.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

รูปท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั ทริปเปิลวี บรอดคลาสท ์จาํกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณท์การให้บริการหลกัขององค์กร 

              "ไทยรัฐ" เป็นช่องโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในประเทศไทย ความคมชดัสูง ผลิตโดยบริษทั 

ทริปเปิลวีบรอดคลาสต์ จาํกัด ในเครือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ"ไทยรัฐทีวี" หลงัจากเคยขยายช่อง

ทางการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ ก่อนหนา้น้ีแลว้เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในปีพ.ศ. 2557 "ไทยรัฐ"  

เขา้สู่แวดวง "ดิจิตอลทีวี" อย่างเป็นทางการ จากการท่ีกสทช. จะเปล่ียนระบบการออกอากาศ

โทรทศัน์ภาคพื้นดิน จากระบบ "อนาลอ็ก" (Analog) เป็นระบบ "ดิจิทลัทีวี" (Digital) 

 

 

 

  

 

 

                                  รูปท่ี 3.2 ตราสญัลกัษณ์ของสถานประกอบการ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

แผนกเทคโนโลยส่ืีอสารเพือ่การออกอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       รูปท่ี 3.3 โครงสร้างการจดัการบริษทั ทริปเปิล วี บรอดคลาสท ์จาํกดั 

 

ทีมถ่ายทอดสด 

ช่างภาพ 

หวัหน้าช่างภาพ  หวัหน้าออกแบบเสียง 

นกัออกแบบเสียง 

ผู้ อํานวยการ 

ประสานงาน 

ผู้จดัการ 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

           3.4.1 นาย อติกานต ์พรหมจนัทร์    
                                ตาํแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ 

                      งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูช่้วยช่างภาพในการใชง้านกลอ้งถ่ายทอดสด  
                     รับหนา้ท่ีควบคุมกลอ้ง3ในการถ่ายทอกสดและจดัแสงเปล่ียนเลนส์  

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

                    นายศรันย ์รักรุ่ง   ตาํแหน่ง  หวัหนา้ช่างภาพ 

3.6 ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 

                    14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

                                                  ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการปฎิบติังาน 

 

 

 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฎิบติังาน 

สปัดาห์ท่ี 1  เรียนรู้งานในองกรณ์และทาํความรู้จกักบัเพื่อนร่วมงาน 

สปัดาห์ท่ี 2   เรียนรู้การปฎิบติังานระหวา่งออกกองสนามฟุตซอลชลบุรีบลูเวฟ 

สปัดาห์ท่ี 3   ปฎิบติังานในตาํแหน่งผูช่่วยช่างภาพสนามฟุตซอลชลบุรีบลูเวฟ 

สปัดาห์ท่ี 4   ปฎิบติังานในตาํแหน่งช่างภาพสนามฟุตซอลมหาลยัเกษมบณัณิต 

สปัดาห์ท่ี 5   ปฎิบติังานในตาํแหน่งผูช่่วยช่างภาพสนามฟุตซอลบางกอกซิต้ี 

สปัดาห์ท่ี 6   ปฎิบติังานในตาํแหน่งผูช่่วยช่างภาพสนามฟุตซอลท่าเรือ 

สปัดาห์ท่ี 7   ปฎิบติังานในตาํแหน่งช่างภาพสนามฟุตซอลบีทีเอส 

สปัดาห์ท่ี 8 ปฎิบติังานในตาํแหน่งช่างภาพสนามฟุตซอลชลบุรีบลูเวฟ 

สปัดาห์ท่ี 9 ปฎิบติังานในตาํแหน่งช่างภาพสนามฟุตซอลสิงสมุทรสาคร 

สปัดาห์ท่ี 10 ปฎิบติังานในตาํแหน่งช่างภาพสนามฟุตซอลราชนาวี 

สปัดาห์ท่ี 11 ปฎิบติังานในตาํแหน่งผูช่่วยช่างภาพถ่ายสกู๊ปงานรายการลกัษณะไทย 

สปัดาห์ท่ี 12 ปฎิบติังานในตาํแหน่งผูช่่วยช่างภาพรายการเอไอเอสแจกโชค 

สปัดาห์ท่ี 13 ปฎิบติังานในตาํแหน่งผูช่่วยช่างภาพรายการตะลอนความเช่ือ 

สปัดาห์ท่ี 14 ปฎิบติังานในตาํแหน่งผูช่่วยช่างภาพซิทคอม 

สปัดาห์ท่ี 15 ปฎิบติังานในตาํแหน่งผูช่่วยช่างภาพซิทคอมไปรษณีไทย 

สปัดาห์ท่ี 16 ทาํรายงานสหกิจศึกษา 
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ตาราง 3.2 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 กลอ้ง Canon 70D 

3.8.2 กลอ้ง EOS C100 

3.8.3 กลอ้ง Panasonic AG-HPX250P2 

3.8.4 กลอ้ง Panasonic AK-HC3800 

3.8.5 เลนส์ 

3.8.6 Global (แผน่กนัแสง) 

3.8.7 ขากลอ้งยีห่อ้ Vistess และ Shotoku 

3.8.8 ไมค ์Wireless 
 

ขั้นตอนวิธีการ

ดาํเนินงาน 

พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 ส.ค. 2562 

1.ศึกษาและ

วิธีการใชก้ลอ้ง 

2. เร่ิมใชก้ลอ้ง

ถ่ายทอดสด 

3.ปฎิบติัหนา้ท่ี

เป็น ผูช่้วย

ช่างภาพ 

4. จดัทาํเอกสาร 

 

    



 
 

บทที ่4 

                               ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  

บริษทั ทริปเปิลวี บรอดคลาสด ์จาํกดั ดาํเนินการถ่ายทอดสด การแข่งขนักีฬาซ่ึงมี ผงั
กระบวนการทาํงานแบ่งทีมงานเป็น 2 ทีม คือ TR1และTR2(Theater1,Theater2) และไดแ้บ่งงาน
ตามฝ่ังกีฬาซ่ึงจะเป็นแผนกท่ีจดัการทาํงานตามตารางดา้นล่าง 

 
 

 

 

 

                                                  
                                                          รูปท่ี 4.1 ตารางการแข่งขนั 
          ทางทีม OB (Outside Broadcasting)ไดแ้บ่งเป็น2ทีมการทาํงานคือTRและTR2 
(Theater1,Theater2)ส่วนนกัศึกษาสหกิจไดอ้ยูที่มTR2ซ่ึงจะไปตามตารางท่ีกาํหนดวา่ตอ้งไปถ่าย
ทีมใดแข่งขนักนัท่ีสนาม
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          รูปท่ี 4.2 รถท่ีใชใ้นการถ่ายทอดสด 

          รูปซา้ยจะเป็นรถท่ีใชส้าํหรับขนกลอ้งและสายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดสด
ส่วนรถรูทางดา้นขวาจะเป็นรถOB TRUCK (Outside Broadcasting Truck) ท่ีเป็นรถใน
การควมคุมการถ่ายทอดสด เช่น การข้ึน CG (Computer Grapic) นกัฟตุซอล การSWICTH 
กลอ้ง  

 
 
 

 

 

 

                                         

                                           รูปท่ี 4.3 การติดตั้งและประกอบอุปกรณ์กลอ้ง 

          การ SETUP(การประกอบกลอ้ง)กลอ้งโดยจดัเตรียมการประกอบกลอ้งเขา้กบัขาและZOOM

และFOCUSและMONITORของกลอ้งและไมคท่ี์เป็นส่วนหนา้ท่ีของทีมงานSOUND การประกอบ

กลอ้งเป็นหนา้ท่ีของช่างภาพ 
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                                                    รูปท่ี 4.4 การเดินสายต่อกลอ้ง 

          การเดินสายต่อกลอ้งและรถOB TRUCK  จะเป็นหนา้ท่ีของทีมงานเดินสายจะลากสายไปตาม

จุดท่ีกลอ้งอยูซ่ึ่งทีมงานTR2จะมีกลอ้งอยู5่จุดคือกลอ้ง 1,2,3และกลอ้งหลงัประตูทั้ง2ฝ่ังและสายอีก

ดา้นนึงจะเช่ือมเขา้รถ OB TRUCK  
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                                             รูปท่ี 4.5 การวางกลอ้งท่ีตาํแหน่งจุดถ่าย 

          การนาํกลอ้งไปไวท่ี้จุดท่ีกลอ้งตวันั้นอยูต่ามสายท่ีทีมงานเดินไปและต่อสายSETUP ZOOM 

FOCUS สายท่ีทีมงานเดินไปเขา้กลบักลอ้งและรอทางOB TRUCK ผา่นหูฟังเพื่อทาํการTEST 

SING และการ WHIHEBALANCE (การทาํใหสี้ของภาพเท่ากนัทุกกลอ้ง) 
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                              กลอ้ง3 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                

                                                        กลอ้ง1                            กลอ้ง2 

 

                                                           รูปท่ี 4.6 ตาํแหน่งวางกลอ้ง 

           ทีม TR2  จะมีกลอ้ง 3 ตวั และวางตามตาํแหน่งในภาพโดยกลอ้ง 1 และกลอ้ง 2 จะเป็นกลอ้ง

ท่ีจบัภาพกวา้งในสนามในขณะท่ีมีการแข่งขนั และ กลอ้ง 3 จบัโคช้ท่ีอยูท่างฝ่ังเดียวกบักลอ้ง 1 และ 

กองเชียร์ 

 

 

                                                         

 

 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลโครงงาน  
          สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  การปฎิบติังานบริษทัทริปเปิลวี บรอดคลาสทจ์าํกดักบั
ทีมงาน OB (Outside Broadcasting Truck) ของไทยรัฐทีวีเป็นระยะเวลา 16สปัดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี14 
พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม พศ 2562 งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฎิบติัในการควบคุมกลอ้งและเป็น
ผูช่้วยช่างภาพนั้นทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆในการทาํงานมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมายและเรียนรู้ระบบการทาํงานขององคก์รตอ้งรู้จกัการทาํงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็น
ของคนในทีมเพื่อนาํมาปรับใชแ้ละตอ้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาปฎิบติังานเพ่ือใหง้านมีคุณภาพ
มากท่ีสุด 

ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ในเร่ืองการจดัองคป์ระกอบภาพ การจดัแสง
เบ้ืองตน้ และทิศทางของแสง การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆเก่ียวกบักลอ้งไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยใชค้วามรู้จาก
การเรียนมาใชป้ฎิบติั  

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

                            1.   การใชก้ลอ้งและการปรับซูมโฟกสัวตัถุเคล่ือนท่ี 
 2.   ยงัไม่สามารถจดัแสงใหไ้ดต้ามความตอ้งการของช่างภาพ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ในการทาํงานนั้นควรพฒันาทกัษะการใชก้ลอ้งซ่ึงจะทาํใหก้ารทาํงานของเรามี

คุณภาพและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
2. งานท่ีถ่ายถูกนาํไปใชจ้ริงควรมีประสิทธิภาพใหม้ากท่ีสุด 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา  
5.2.1     ข้อดีของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา  

1. ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงในการทาํงานในสถาน   
ประกอบการขนาดใหญ่ 
2. ไดรู้้จกัการปรับตวัเขา้กบัสงัคมในการปฏิบติังานจริง  
3.ไดฝึ้กความอดทน และความตรงต่อเวลาในการทาํงาน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
   1. ไม่มีความรู้ในการทาํระบบงานในบางส่วน  
  5.2.3     ข้อเสนอแนะ 
                         1. ศึกษาการใชง้านกลอ้งบนัทึกภาพ 
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ภาคผนวก ก 
1.ถ่าย Insert สถานท่ีท่องเท่ียว รายการ ตะลอนทวัร์ 
           
          เป็นการเกบ็ภาพสถานท่ีสาํคญัเพื่อนาํไปเป็นสกู๊ปในช่วงการออกอากาศข่าวประจาํวนั 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   รูปท่ี ก.1 ถ่าย Insert สถานท่ีท่องเท่ียว รายการ ตะลอนทวัร์
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2.ถ่าย Sport โฆษณาทีมชาติไทย 

           เป็นการถ่ายวีดิโอระยะสั้นเพื่อนาํไปโปรโมทการแข่งขนัฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ใน

รายการ   แข่งขนัโดยจะนาํไปโปรโมทช่วงโฆษณาในช่องThairathTV32  

  

 

 

 

 

 

                                             รูปท่ี ก.2 ถ่าย Sport โฆษณาทีมชาติไทย 
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3.ถ่าย Insert ร้านอาหาร รายการ ตะลอนข่าว 

          เป็นการเกบ็ภาพร้านอาหารและอาหารเด่นประจาํร้านเพื่อนาํไปเป็นสกู๊ปในช่วงการออกอากา

ประจาํวนั 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.3 ถ่าย Insert ร้านอาหาร รายการ ตะลอนข่าว 
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4.การถ่ายสมัพาษณ์ กองสลาก 

เป็นการถ่ายภาพเคล่ือนไหวของกองสลากซ่ึงมาแนะนาํวธีิการเช็คสลากและเตือนภยัมิจฉาชีพ ดว้ย

กลอ้ง P2(Panasonic AG-HPX250P2) 

 

รูปท่ี ก.4 การถ่ายสมัพาษณ์คู่ กองสลาก 

5.ช่วยประกอบกลอ้งงานเอไอเอสแจกโชค 

                     ทาํการประกอบกลอ้งงาน โดยมีกลอ้ง และเครนยกกลอ้ง สายท่ีเช่ือมต่อเขา้กบัรถ OB 

 

รูปท่ี ก.5 ช่วยประกอบกลอ้งงานเอไอเอสแจกโชค 
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6.ผูช่้วยช่างภาพ Insert รายการลกัษณะไทย 

          เป็นการเกบ็ภาพการทาํนํ้าอบเพื่อนาํไปเป็นสกู๊ปในช่วงการออกอากาศข่าวประจาํวนั 

ผูช่้วยช่างภาพ รายการ  Thairath Talk  

 

 

 

 

 

 

 

                                            รูปท่ี ก.6 ผูช่้วยช่างภาพ Insert รายการลกัษณะไทย                                                  

7. ผูช่้วยช่างภาพ รายการ  Thairath Talk 

 

รูปท่ี ก.7 ผูช่้วยช่างภาพ รายการ  Thairath Talk 
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7. ช่วยสบัสเลทคทัฉาก ซิทคอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                รูปท่ี  ก.8 ช่วยสบัสเลทคทัฉาก ซิทคอม 
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