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บทคัดย่อ 

 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาการเป็นผูช่้วยผูก้าํกับ ช่างภาพวิดีโอและตดัต่อของ

บริษทั วายพี โปรดกัชัน่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบขั้นตอนและกระบวนการทาํงานของฝ่ายผูช่้วยผู ้

กาํกบั ช่างภาพวิดีโอและตดัต่อ รวมไปถึงศึกษาเทคนิคการทาํงานซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนหลกั

คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการถ่ายทาํและขั้นตอนการตดัต่อ 

จากการปฏิบติัติงานสหกิจศึกษา ไดรู้้กระบวนการในการทาํงานของผูช่้วยผูก้าํกบั ช่างภาพ

วิดีโอและตดัต่อ ไดรู้้ถึงเทคนิคในการทาํงานท่ีสามารถนาํเอามาใชใ้นการทาํงาน ดา้นผูช่้วยผูก้าํกบั

ไดป้ระชุมเพื่อหาขอ้สรุปในขั้นการเตรียมงาน การประสานงานกบัส่วนต่าง ๆในขั้นการออกกอง

ถ่ายช่างภาพวิดีโอในส่วนของการถ่ายวิดีโอประกอบคลิปเพื่อนํามาใส่เขา้กับบทสัมภาษณ์และ

กระบวนการตดัต่อท่ีใชเ้ทคนิคการทาํงานของ 2โปรแกรมระหว่าง อะโดบี พรีเมียร์โปรและอะโดบี

อาฟเตอร์เอฟเฟกต ์รวมถึงการใชเ้สียงประกอบกบัภาพเพื่อใหเ้กิดความหมายท่ีตอ้งการส่ือ 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นั้นนอกจากจะไดพ้ฒันา

ความรู้ความสามารถและทกัษะทางวิชาชีพแลว้ ยงัไดพ้ฒันาทกัษะการปฏิบติังานตามสภาพจริง 

และไดบู้รณาการความรู้ทางดา้นกระบวนการการทาํงานของฝ่ายผูช่้วยผูก้าํกบั ช่างภาพวิดีโอและ

ตดัต่อซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกา้วเขา้สู่การทาํงานอยา่งมืออาชีพต่อไปในอนาคต 

คําสําคัญ : ผูช่้วยผูก้าํกบั  ช่างภาพวิดีโอ การตดัต่อ 
ผูต้รวจ 

……………………………. 
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Abstract 

This report of the role’s of assistant director, videographer, and editor of YP Production 

company analyzed each department's methods and working procedures. This included the study of 

working procedures, which was divided into three steps: preparation, filming and editing. 

Results from collaborative efforts to know the process of the assistant director, editor, and 

videographer working procedures taught the approaches that can be applied in the workplace. In 

the pre-production stage, the assistant director convened a conference to reach a conclusion while 

coordinating with diverse components. In production, the videographer shoots video to be 

integrated into the interview and editing process using two dynamic link techniques between Adobe 

Premiere Pro and Adobe After Effects, as well as using sound effects to create the meaning that 

they want to convey. 

Over the course of 16 weeks of cooperative education, the student learned practical skills 

in real-world situations in addition to knowledge, competence, and professional abilities, and 

integrated knowledge of the assistant director, videographer, and editor's working methods, which 

serves as preparation for future professional employment. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

การผลิตรายการบนส่ือออนไลน์ มีรูปแบบและลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น 

รายการออนไลน์ ท่ีมีการใชซุ้ปเปอร์และรูปแบบรายการท่ีแปลกใหม่ ใชเ้วลาในการส่ือสารท่ี

สั้นลงและเขา้ใจง่าย รายการสารคดีออนไลน์ท่ีไม่จาํกดัรูปแบบของการนาํเสนอ การตีแผ่ความ

จริงบางอย่างโดยไม่จาํเป็นต้องผ่านการคัดกรองจากสถานีโทรทัศน์เหมือนสมัยก่อน แต่

รูปแบบของรายการท่ีคลา้ยคลึงกบัรายการโทรทศัน์ คือกระบวนการผลิต เร่ิมจากการหาเน้ือหา 

(Content) และทาํการประชุมหากลุ่มเป้าหมาย และหาจุดเด่นของรายการมาเป็นจุดขาย เพื่อ

ดึงดูดให้ผูใ้ช้ส่ือออนไลน์เข้ามาชมบนส่ือออนไลน์หลัก ๆ ท่ีคนส่วนใหญ่ใช้เช่น เฟสบุ๊ค 

(Facebook), ยทููป (Youtube)  

 

จากการท่ีได้ปฏิบัติงานท่ี บริษัท วาย พี โปรดักชั่น เป็นบริษัทท่ีมีรายการบนส่ือ

ออนไลน์อย่างยูทูป (Youtube) มีช่ือช่องว่า YP Entertainment มีรายการท่ีเป็นท่ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั

อยา่งรายการอะไรวะโดยมีคุณตรีภพ ปรุงเสริม (เอส) เป็นพิธีกรหลกัและรับผลิตโฆษณาบนส่ือ

ออนไลน์ทุกชนิด โดยผูจ้ดัทาํมีหนา้ท่ีในการทาํงานเบ้ืองหลงั ไม่วา่จะเป็นการเป็นผูช่้วยผูก้าํกบั 

ช่างภาพวิดีโอและตดัต่อ ผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตผลงานและเผยแพร่ 

โดยในการทาํงานจะพบปัญหาส่วนใหญ่คือ ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ียงัไม่

สามารถรองรับไฟลง์านทั้งหมดได ้ทาํใหเ้คร่ืองชา้และคา้งได ้ 

 

รายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ีจึงเป็นการศึกษากระบวนการทําหน้าท่ี ผูช่้วยผูก้ ํากับ 

ช่างภาพวิดีโอและตดัต่อ เพื่อศึกษาถึงการทาํงานในการเป็นผูช่้วยผูก้าํกบั ช่างภาพวิดีโอและตดั

ต่อท่ีดีตอ้งมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  มีความอดทนสูง กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้งาน อีกทั้ง

ยงัปรับตวัใหเ้หมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอย่างดี นอกจากจะไดเ้รียนรู้เทคนิควิธีการ

ในการทาํงาน ยงัไดเ้พิ่มพูนทกัษะในดา้นความละเอียดรอบคอบในการทาํงานเพื่อเผยแพร่บน

ส่ือออนไลน์ โดยมีจุดหมุ่งหมายท่ีจะผลิตรายการและโฆษณาออนไลน์ท่ีดีและมีคุณภาพ ใหก้บั

ผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ไดรั้บชม  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

- เพื่อศึกษาถึงหนา้ท่ีผูช่้วยผูก้าํกบั ช่างภาพวิดีโอและตดัต่อของบริษทั วายพี โปรดกัชัน่ 

 

1.3 ขอบเขตของรายงาน  

- ศึกษากระบวนการทาํงานในบทบาทผูช่้วยผูก้าํกบั ช่างภาพวิดีโอและตดัต่อของบริษทั 

วายพี โปรดกัชัน่ ในระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 เท่านั้น 

  

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

-      สามารถเขา้ใจกระบวนการทาํงานในบทบาทหนา้ท่ี ผูช่้วยผูก้าํกบั ช่างภาพวิดีโอและ

การตดัต่อ  

-      ไดเ้พิ่มประสบการณ์การทาํงานในสถานท่ีจริง 

-       ช้ินงานท่ีสมบูรณ์ถูกส่งต่อใหล้กูคา้สร้างรายไดใ้หก้บับริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  

 

 จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั หวัขอ้ 

รายงานบทบาทหนา้ท่ีของผูช่้วยผูก้าํกบัใชแ้นวคิดในการผลิตรายการ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง 

2. แนวคิดเก่ียวกบัวิดีโอคอนเทนต ์

3. แนวคิดอุปกรณ์สาํหรับถา่ยภาพ 

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการเล่าเร่ือง 

  การเล่าเร่ืองเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กบัสังคมมนุษย ์เน่ืองจากการส่ือสารต่างๆ ถือเป็นการเล่าเร่ือง

ทั้งส้ิน ไม่ว่าจะส่ือสารระหว่างบุคคลหรือเป็นการส่ือสารผ่านส่ือกลางต่างๆ ก็ตาม Storytelling คือ 

การเล่าเร่ืองท่ีใช้ในความหมายกวา้ง ๆ คาํว่า Storytelling น้ีมกัจะใชโ้ดยทัว่ ๆ ไปเม่ือกล่าวถึงเร่ือง

เล่าหรือการเล่าเร่ืองในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ดา้นการศึกษา เม่ือพูดถึงเทคนิคการเล่าเร่ือง โดยเฉพาะ

นิทาน ด้านสังคมวิทยาเม่ือพูดถึงเร่ืองเล่าในชุมชน ฯลฯ Narration เป็นคาําท่ีใช้ในศาสตร์ทาง 

ภาษาศาสตร์ ทางงานวรรณกรรม และน่าจะรวมถึงงานทางนิเทศศาสตร์บางสาขา เช่น ดา้นละคร

และ ภาพยนตร์ เม่ือกล่าวถึงเร่ืองเล่าหรือการเล่าเร่ือง การเล่าเร่ืองเป็นวิธีการส่งสารท่ีมีโครงสร้าง

และองคป์ระกอบท่ีแน่นอน นัน่คือตอ้งมีตรรกะของการเล่า (Logic of narration) ซ่ึงมีองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ (กาญจนา แกว้เทพ, 2554:166) ดงัน้ี 

1. พระเอก นางเอกหรือตวัเอก  

2. ตวัร้าย 

3. ความขดัแยง้ระหวา่งสองฝ่าย  

4. ผูช่้วยเหลือหรือมือท่ีสามท่ีคอยช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

5. Magic อาจจะหมายถึงของวิเศษ อาวุธ หรือความสามารถเหนือมนุษยธ์รรมดา  

การเล่าเร่ืองแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

1. ระดบัเน้ือความหรือระดบัตวับท คือเน้ือความท่ีรับรู้ไดด้ว้ยตาเป็นรูปธรรมตามท่ีปรากฏจริง ๆ 

เช่น เน้ือความต่าง ๆ ในนวนิยาย 

2. ระดบัเน้ือเร่ือง เป็นระดบัโครงสร้าง ท่ีเป็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของแนวคิดหรือมโนทศัน์ 

(Concept) ท่ีอยูใ่นเร่ือง โดยการศึกษาการเล่าเร่ืองในระดบัเน้ือความจะดูท่ีองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง 
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โครงเร่ือง (Plot) หมายถึง การลาํดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลและมีจุดหมาย

ปลายทาง กล่าวคือ มีช่วงตน้ ช่วงกลาง และตอนจบของเร่ืองการวางโครงเร่ืองคือการวางแผนหรือ

กาํหนดเส้นทางของตวัละครภายในเร่ืองท่ีจะมีทั้ง ปัญหา อุปสรรค การกระทาํ ทางเลือก และ

บทสรุปของตวัละครแต่ละตวัว่าจะเป็นอย่างไร การลาํดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ือง อาจเรียกว่าขนบ

ของการเล่าเร่ือง Narration convention) มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (อุมาพร มะโรณีย,์ 2551:31) 

1.ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition) การเร่ิมเร่ืองเป็นการชกัจูงความสนใจให้ติดตามเร่ืองราว มีการ

ปูเร่ืองเช่น แนะนาตวัละคร สถานท่ี หรือเผยปมปัญหาหรือข้อขัดแยง้ให้ชวนติดตาม โดยท่ีไม่

จาํเป็นตอ้งไล่ตามลาดบัเวลาจากก่อน หลงั ก็ได ้

2.ขั้นพฒันาเหตุการณ์ (Rising action) คือการดาํเนินเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ให้ต่อเน่ือง

สมเหตุสมผล โดยเพิ่มปมปัญหา ความขดัแยง้ ของตวัละครให้เขม้ขน้ขึ้นเพื่อพฒันาเหตุการณ์สู่ขั้น

ต่อไป 

3.ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็นขั้นท่ีความขดัแยง้หรือปมปัญหาพุ่งถึงขีดสุดของเร่ือง ตวั

ละครจะถูกบีบใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

4.ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling action) เป็นขั้นท่ีปัญหาความขัดแยง้ต่าง ๆ เปิดเผยหรือ

คล่ีคลายไดแ้ลว้ 

5.ขั้นยติุเร่ืองราว (Ending) เป็นขั้นท่ีเร่ืองราวต่างๆ ไดจ้บส้ินลง โดยไมจ่าเป็นตอ้งจบแบบมี

ความสุขเสมอไป อาจจะจบแบบสูญเสีย หรือจบเป็นปริศนาก็ได ้แบ่งลกัษณะโครงเร่ืองออกเป็น 8 

ลกัษณะ ดงัน้ี ความรักของชายหญิง รักสามเส้า ความสําเร็จ ซินเดอเรลลา คฤหาสน์ลึกลบั ใครทาํ

อะไร แมวจบัหนู และเพชรตดัเพชร 

  แก่นเ ร่ือง  (Theme) หรือแก่นความคิด  (Theme) เ ป็นแนวคิดหลักของเ ร่ือง ท่ี เ ป็น

องคป์ระกอบท่ีสําคญัของการเล่าเร่ืองเม่ือตอ้งวิเคราะห์ใจความสําคญัของเร่ืองเพื่อให้ทราบว่าผูส่้ง

สารตอ้งการบอกอะไรโดยแก่นเร่ืองแบ่งได ้6 ประเภท ดงัน้ี 

ความรัก (Love theme) ศีลธรรมจรรยา (Morality theme) แนวคิด (Idealism theme) 

 อาํนาจ (Power theme) การทาํงาน (Career theme) และเหนือจริง (Outcast theme) 

ความขดัแยง้ (Conflict) (ปริญญา เก้ือหนุน, 2537 อา้งถึงฉลองรัตน์ ทิพยพ์ิมาน, 2539) ให้

ความเห็นเก่ียวกบัความขดัแยง้ว่า “ความขดัแยง้เป็นองคป์ระกอบสําคญัอย่างหน่ึงของเร่ืองท่ีสร้าง

ปมปัญหา การกาํหนดทางแกปั้ญหา ความขดัแยง้ของตวัละคร คือการเป็นปฏิปักษต่์อกนั หรือความ

ไม่ลงรอยในพฤติกรรม การกระทาํ ความคิด ความปรารถนา หรือความตั้งใจของตวัละคร 

ความขดัแยง้สามารถแบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคน  

2. ความขดัแยง้ภายในจิตใจ 

3. ความขดัแยง้กบัภายนอก เช่นความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มหรือธรรมชาติอนัโหดร้าย 
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ตัวละคร (Character) คือผูก้ระทาํและผูท่ี้ได้รับผลจากการกระทาํ ตัวละครท่ีดีจะต้องมี

พฒันาการ คือมีการเปล่ียนแปลงทางความคิด อุปนิสัย ตลอดจนถึงทศันคติและการกระทาํ โดยท่ี

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นน้ีจะตอ้งไม่ขดักบัหลกัเหตุผลและความเป็นจริง 

ตวัละครแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1. ตวัละครลกัษณะเดียวหรือตวัละครแบบแบน (Flat character) 

2. ตวัละครหลายลกัษณะหรือตวัละครแบบกลม (Round character) 

ฉากเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีอยูใ่นเร่ืองเล่าแทบจะทุกประเภท เน่ืองจากฉากเป็นสถานท่ีท่ี

ดาํเนินเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเร่ืองซ่ึงสามารถบอกความหมายบางอย่างในเร่ืองและมีอิทธิพลต่อ

ความคิดและการกระทาํของตวัละครฉากในการเล่าเร่ืองแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. ช่วงเวลา (Time) คือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ในเร่ืองเล่านั้นขึ้น 

2. สถานท่ี (Location) คือสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นตวักาหนดต่อจากช่วงเวลา 

บทสนทนา (Dialogue) เป็นส่วนท่ีช่วยให้เหตุการณ์ในเร่ืองดําเนินไปตามท่ีต้องการ 

นอกจากนั้นบทสนทนายงัเป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ลกัษณะนิสัย และ

บุคลิกของตวัละครด้วย การเขียนบทสนทนาจึงจาํตอ้งให้ความสําคญักับความเหมาะสมของตวั

ละครดว้ยเพราะบทสนทนา มีความสาํคญัต่อการเขียนเร่ือง  

1.ช่วยดาํเนินเร่ือง แทนการบรรยายของผูเ้ลา่ 

2.ช่วยใหรู้้จกัตวัละครในเร่ืองโดยออ้ม 

3.ช่วยใหวิ้ธีการเขียนไม่ซํ้าซากจาํเจ 

4.สร้างความสมจริง ทาใหผู้รั้บสารรู้สึกวา่เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นจริง 

5.ทาํให้บทประพนัธ์น่าอ่าน มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะบทสนทนาท่ีเขียนไดต้รงตามบุคลิกตวั

ละคร 

มุมมอง (Point of view) เป็นกลวิธีท่ีผูแ้ต่งใชใ้นการเล่าเร่ือง โดยกาํหนดว่าจะเล่าเร่ืองผ่าน

มุมมองของใครหรือตวัละครตวัไหน กลวิธีในการเล่าเร่ืองจึงอาจแบ่งไดห้ลายวิธีดงัน้ี 

1. บุรุษท่ีหน่ึงท่ีเป็นตวัละครสาํคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่า 

2. บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัละครรองในเร่ืองเป็นผูเ้ล่า 

3. ผูป้ระพนัธ์ในฐานะเป็นผูรู้้แจง้เห็นจริงทุกอยา่งเป็นผูเ้ล่า (The Omniscient author) 

4. ผูป้ระพนัธ์ในฐานะเป็นผูส้ังเกตการณ์เป็นผูเ้ล่า (The Author as an observer) การเล่าแบบ

น้ีจะไม่เล่าถึงความนึกคิดของตัวละคร และเล่าเพียงลักษณะภายนอกท่ีเห็นและได้ยิน

เท่านั้น 

5. บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่าดว้ยวิธีกระแสจิตประหวดั (Stream of consciousness) คือ การให้ตวั

ละครสาํคญัเล่าเร่ืองของตนเองแต่ไม่ใช่การเล่าตามเหตุการณ์ เป็นการท่ีตวัละครเล่าผา่นความนึกคิด

หรือความทรงจาํ 
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สัญลกัษณ์พิเศษ (Special symbol) เป็นการใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือความหมายทั้งในรูปของ

คาํพูดและภาพ สัญลกัษณ์พิเศษท่ีพบในภาพยนตร์และละครแบ่งเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

1. สัญลกัษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบของเร่ืองท่ีถูกนาํเสนอช้า ๆ โดยท่ีสัญลกัษณ์ทาง

ภาพเป็นไดท้ั้งภาพเดียวหรือกลุ่มภาพท่ีเกิดจากการตดัต่อ 

2. สัญลกัษณ์ทางเสียง คือ เสียงต่าง ๆ ท่ีถูกใช้เพื่อส่ือความหมายอ่ืน ๆ อาจจะเพื่อตอกย ํ้า

จากภาพหรือเพื่อเปรียบเทียบจากภาพเพื่อให้ไดค้วามหมายท่ีต่างไปก็ได ้กระบวนทศัน์ของการเล่า

เร่ือง (Narrative paradigm) เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ในการศึกษาเร่ืองเล่าใน 3 จุด

ใหญ่ ดว้ยกนั 

1. เปล่ียนจากเดิมท่ีมองวา่ เร่ืองเล่าเป็นภาพสะทอ้นของความเป็นจริง (Reflection) มาเป็น 

การมองใหม่ว่า เร่ืองเล่าไม่ได้เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นโลกของความเป็นจริง แต่เร่ืองเล่ามีการประกอบ

สร้างในตวัของมนัเอง เราจะหนัมาใหค้วามสาํคญักบัส่ิงท่ีเรียกวา่ Construction ของเร่ืองเล่ามากกว่า

มองวา่มนัสะทอ้นความเป็นจริง 

2. การเปล่ียนแปลงในกระบวนทศัน์ของการศึกษาเร่ืองขอบเขตของเร่ืองเล่าจากเดิมท่ีเร่ือง

เล่าถูกมองว่าจาํกดัตวัอยู่แต่เฉพาะในงานวรรณกรรมเป็นเร่ืองสมมุติ Fiction) ตอนน้ีขยายออกไปสู่

ตวับทประเภทอ่ืนท่ีเรียกว่า Non fiction ขอบเขตของตวัเร่ืองเล่ากวา้งขึ้นจากเดิมท่ีมีแต่เร่ืองสั้นจาก 

นวนิยาย ขยายไปสู่ ขา่วและสารคดี ฯลฯ 

3. การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการศึกษา มีการเปล่ียนจุดเน้นของเป้าหมายใน

การศึกษาเร่ืองเล่า จากเดิมท่ีเน้นเร่ืองความซาบซ้ึง Appreciation) เปล่ียนมาเป็นความเข้าใจ

(Understanding) เป็นหลกัแทน ใชค้าํว่าเปล่ียนจุดเนน้เพราะเราไม่ไดถึ้งกบัละทิ้งเร่ืองความซาบซ้ึง 

เพียงแต่เราไม่เนน้ท่ีจุดนั้น เป้าหมายของการศึกษาเปล่ียนมาท่ีการพยายามทาความเขา้ใจกบัตวัเร่ือง

เล่ามากกวา่ (จินตทศัน์ทางสังคมในภาษาส่ือมวลชน, 2542) 

สรุปไดว้า่กระบวนทศัน์ในการเล่าเร่ือง ประกอบดว้ยการประกอบสร้างในการเล่าเร่ือง การ

เล่าเร่ืองใช้ทั้งในงานประเภทเร่ืองสมมุติ (Fiction) และสารัตถคดี (Non-fiction) และในการศึกษา

เร่ืองเล่าจะเนน้ท่ีการทาความเขา้ใจมากกวา่ความซาบซ้ึง 

  

ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองมาปรับใชใ้นการคิดไอเดียกบัผูก้าํกบัโดยการนาํ

เร่ืองราว (Story) จากโจทยง์านของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการผลิตส่ือวิดีโอออนไลน์ท่ีเป็นวิดีโอขนาด

สั้น โดยการเปล่ียนความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นเพียงเร่ืองราวสั้น ๆ ท่ีตอ้งการจะส่ือสารกบัผูดู้ส่ือ 

เล่าเร่ืองไดเ้ร็วและดูไม่น่าเบ่ือซํ้ าซาก ภายในเวลาท่ีจาํกดั คิดขั้นตอนการเล่าเป็นสตอร่ีบอร์ดจาก

เร่ืองเล่าท่ีเป็นเพียงคาํพูดท่ีลูกคา้ หาจุดขดัแยง้ (Conflict) ให้เร่ืองราวดูน่าสนใจและต่ืนเตน้ รวมถึง

การเตรียมการวนัถ่ายจริงของสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการประกอบฉาก ดังนั้นแนวคิด

เก่ียวกบัการเล่าเร่ืองจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างมาก หากผูจ้ดัทาํไม่สามารถทาํให้ผูท่ี้ไดรั้บส่ือไดเ้ขา้ใจ



7 
 

ในสารหลกั (Key message) ของวิดิโอตอ้งการจะส่ือ ก็จะทาํให้ผลงานช้ินนั้นเกิดตามปัญหาตามมา

ภายหลงั  

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัวิดีโอคอนเทนต์ 

ในปี 2018 คอนเทนต์ท่ีมาแรงท่ีสุดคือ วิดีโอ จากการคาดการณ์ของ Filmora เผยว่า ในปี 

2020 คอนเทนตก์วา่ 80% ของกราฟิกทัว่โลกจะมาจากวิดีโอ 90% ของคอนเทนตท่ี์ผูบ้ริโภคแชร์ใน 

Social Network จะเป็นวิดีโอ และ 87% ของนกัการตลาด ก็จะใช้วิดีโอเป็นส่วนหน่ึงในแคมเปญ 

(อพัเดทการใชง้บโฆษณา, 2560) ทาํให้คุณค่าของการศึกษา VDO Content จึงมีมากขึ้นตามไปดว้ย 

และท่ีสําคญัคือดว้ยปริมาณมหาศาลบนดิจิทลั การแข่งขนัการทาํ VDO Content จึงดุเดือดรุนแรง

เกินกว่าจะปล่อยให้ขาดความเขา้ใจจนเต็มเกล่ือนไปดว้ยปริมาณแต่ขาดคุณภาพ แนวคิดของการทาํ 

วิดีโอคอนเทนตจ์ะสําคญัอย่างยิ่งสําหรับวงการธุรกิจส่ือดิจิทลั เพราะวิดีโอรวมไปถึงมลัติมีเดีย คือ 

เคร่ืองมือในการทาํการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถส่ือสารถึงผูรั้บไดอ้ย่างชดัเจนและเขา้ใจ

ง่าย โดยจากสถิติในปี 2015 ผา่นมาพบวามีจาํนวนผูเ้ขามาชมวิดีโอแบบออนไลนมากถึง 169.3 ลา้น

คน เพิ่มขึ้นกวา่ปี 2015 อยู ่7.1% การสาํรวจยงัแสดงใหเ้ห็นถึง ประโยชน์ของการใชวิดีโอในการทาํ

การตลาดแบบออนไลน์ ซ่ึงมีส่วนสําคญั ท่ีช่วยในเร่ืองของความน่าเช่ือถือและการจดจาํแบรนด์

สินคา้ โดยผูบ้ริโภคกว่า 52% รู้สึกวา่การดูคลิปวิดีโอสินคา้ทาํให ้มีความมัน่ใจในการซ้ือสินคาผ่าน

ทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีการใชคลิปวิดีโอยงัเป็นการกระตุน้ความสนใจในการซ้ือสินคา้ 

ซ่ึงพบวา่กวา่ 85% มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้หลงัดูคลิปวีดีโออีกดว้ย (ศุภภทัรา บุณยสุรักษ 2559:8) 

โดยปัจจุบันการนําเสนอการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) โดยเฉพาะการนําเสนอใน

รูปแบบ VDO Content ซ่ึงเป็นรูปแบบการนาํเสนอโดยมีภาพเคล่ือนไหว เสียงอธิบายชดัเจน 

 

ลกัษณะของ VDO Content ดงัน้ี (ศุภภทัรา บุณยสุรักษ,์ 2559:8) 

1. วิดีโอท่ีใชค้วรมีความยาวท่ีเหมาะสม คลิปไทยท่ีไดรั้บความนิยมท่ีมีเพจวิวเกิน 1 ลา้น 

วิวขึ้นไป ส่วนใหญ่แลว้มกัจะมีความยาวของวิดีโอประมาณ 2-5 นาที 

2. ทดสอบการเผยแพร่ก่อนทาํการสุ่มทดลองให้กลุ่มตวัอย่างไดดู้วิดีโอก่อนเพื่อท่ีจะหา

ขอ้บกพร่อง เช่น วิดีโอยาวไป สั้นไป หรือน่าเบ่ือ เพื่อนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงต่อไป 

3. มีเน้ือหา Content ท่ีดี เน้ือหาวิดีโอนั้นถือว่าเป็นส่ิงสําคัญท่ีสุด เพราะหากไม่ตรงใจ

กลุ่มเป้าหมายแลว้ พวกเขาจะขา้มผา่นวิดีโอของคุณไปเลยอยา่งไมล่งัเล ดงันั้นควรวางแผนการวาง 

เน้ือหา ใหดี้เพราะมนัคือหวัใจ 

  4. ปล่อยวิดีโอในเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ดูความหนาแน่นของประชากรท่ีใช้อินเทอร์เน็ต

ในช่วงนั้นสูง ๆ อาจจะเป็นช่วง 7-9 โมงเชา้ก่อนเวลาทาํงาน ช่วงบา่ยและช่วงเยน็เป็นตน้ 

5. ปล่อยวิดีโอในท่ี ๆ เหมาะสม เช่น อาจจะเร่ิมปล่อยจาก Social Network ตามดว้ย 
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กระจายไปแหล่งชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเราตอ้งการจะส่ือสารดว้ย 

6. ใช ้Influencer หรือผูท่ี้มีอิทธิพลทางความคดิ ซ่ึงบุคคลพวกน้ีมีศกัยภาพในการโนม้นา้ว 

ผูท่ี้ติดตามพวกเขาช่วยผลกัดนัวิดีโอใหแ้พร่หลายออกไปไดม้ากและรวดเร็วยิง่ขึ้น 

7. ใช้กระแสท่ีอยู่ในความสนใจในช่วงนั้ นให้เป็นประโยชน์ หลายคลิปวิดีโอมีผูค้น

มากมายเขา้ไปชมทั้ง ๆ ท่ีไม่ได้มีเน้ือหาอะไรเป็นพิเศษแต่เป็นเพราะเพียงวิดีโอคลิปนั้น ๆ มี

เร่ืองราวอยใูนช่วงเวลาและสัมพนัธก์บักระแสท่ีสังคมกาํลงัใหความสนใจ 

8. ทาํใหวิ้ดีโอท่ีนาํเสนอนั้นง่ายต่อการแชร์ ส่งต่อ เพราะหากวิดีโอคอนเทนต์จะยอดเยี่ยม

เพียงไร แต่ขาดการส่งต่อ บอกต่อและการเขาถึงวิดีโอ คอนเทนตนั้น ๆ ของกลุ่มเป้าหมายก็จะ

น้อยลงไปด้วยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องของ (ณัฐธภา ชัยถิรสกุล , 2559) ซ่ึงได้

ทาํการศึกษาประเภทและรูปแบบในการนําเสนอเน้ือหาเพื่อการส่ือสารการตลาดดิจิทลัสําหรับ

โรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) จะตอ้งเป็นเน้ือหา (Video Content) 

ท่ีอยู่ในความสนใจของสมาชิกแฟนเพจ สั้น กระชบั เขา้ใจง่ายและมีส่วนร่วมไดจ้ริง ใชเ้วลาในการ

รับขอ้มูลไม่นานจะทาํให้สมาชิกแฟนเพจเกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) กบัเน้ือหา (Content) 

นั้ น ๆ และพร้อมจะบอกต่อด้วยการแชร์ออกไป ส่วนสําคัญของ VDO Content ท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จหรือไม่นั้น มีผูศึ้กษาเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ไดก้ล่าวไวว้า่การตลาดจาก VDO Content ตาม

เกณฑข์อง Viral Marketing (ปราณิศา ธวชัรุ่งโรจน์ และวรัชญ ์ครุจิต, 2559) 

1. Attractive: หวัขอ้ตอ้งน่าสนใจ คือ ช่ือเร่ือง พาดหวั หรือ Title เป็นส่ิงดึงดูดผูช้มใหเ้ขา้ 

หาวิดีโอ ซ่ึงมีโอกาสสูงมากท่ีวิดีโอนั้นจะถูกแบ่งปันหรือส่งต่อ รวมถึงระยะเวลาของตวัวิดีโอท่ีไม่

ควรจะยาวเกินไป เพราะจะทาให้ผูช้มเกินความเบ่ือหน่ายและเลิกดูเสียก่อน อีกทั้งการมีรูปตวัอยา่ง

ท่ีน่าสนใจจะทาํใหผู้ช้มเกิดความสนใจจนตอ้งคลิกรับชมคลิปวิดีโอนั้น 

2. Emotional: เก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก คือ วิดีโอท่ีเขา้ถึงอารมณ์ของผูช้ม ไม่ว่าจะเป็น

เศร้า ตลก สนุก ประทบัใจ ต่ืนเตน้ ซ้ึงกินใจ โกรธ เซ็กซ่ี หรือ เร่ืองน่าอบัอาย เป็นตน้ ท่ีใหค้วามรู้สึก 

ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ โดยผูช้มอาจมีประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ จึงทาํให้มีอารมณ์ร่วม

ไปกบัส่ิงท่ีไดพ้บเห็นและทาํใหแ้นวโนม้การแบ่งปันท่ีสูง 

3. Unseen: มีลกัษณะท่ีแตกต่างคือ การคิดและการส่ือสารท่ีนอกกรอบแตกต่างจากส่ิงท่ีเคย

มีมาก่อน อาจจะเป็นวิดีโอท่ีไม่ไดถู้กเผยแพร่ผา่นส่ือหลกัหรือวิดีโอท่ีทาํขึ้นมาเพื่อนาํเสนอผา่นส่ือ 

ออนไลน์โดยเฉพาะ จะทาใหผู้ช้มสนใจในความแปลกใหม่และเกิดการแบ่งปันใหผู้อ่ื้นในเครือข่าย 

ไดรั้บชม 

4. Controversial มีความขดัแยง้คือ วิดีโอท่ีเป็นประเด็นถกเถียง เป็นกระแส Talk of The 

Town ซ่ึงอาจจะเป็นวิดีโอท่ีมีความรุนแรง มีภาพท่ีวาบหวิว ทาํให้ผูช้มต่างมีความคิดเห็นต่างกนัใน

แต่ละมุมมองจนเกิดเป็นท่ีสนใจและเกิดการแบ่งปันเป็นกระแสการบอกต่อไดใ้นท่ีสุด 
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5. Useful ให้ประโยชน์ ให้แง่คิดคือ ลกัษณะวิดีโอท่ีให้ประโยชน์ อาจจะในดา้นให้ความรู้

ใหแ้ง่คิดการใชชี้วิต หรือทาํใหค้นหยดุคิดทบทวนไตร่ตรองส่ิงต่าง ๆ เช่น คาํคม คาํสอน ขอ้คิด  

6. Convenient ง่ายต่อการแบ่งปันและไม่จาํกดัการเขา้ชม คือ สามารถส่งต่อแบ่งปันไดง้่าย

ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และตอ้งไม่จาํกดัการเขา้ชม เพราะการจาํกดัการเขา้ชมจะทาํให้การบอกต่อมี

ประสิทธิภาพลดลง 

7. Un-Advertising: ดูไม่เหมือนการโฆษณา คือ วิดีโอท่ีไม่เน้นขายของจนเกินไปเพราะ

ผูช้มจะเกิดความรู้สึกอคติไม่อยากแบ่งปัน เพราะเหมือนเป็นการไปโฆษณาสินคา้นั้นหรือวิดีโอท่ี

สร้างขึ้นมาในรูปแบบท่ีจงใจให้เหมือนว่าไม่ใช่โฆษณา เช่น คลิปวิดีโอต่าง ๆ ท่ีทาํเหมือนแอบถ่าย 

แต่สุดทา้ยมาเฉลยวา่ เป็นการโฆษณาสินคา้ชนิดหน่ึง ๆ 

8. Unique มีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มีลกัษณะเฉพาะของตราสินค้า อาจจะเป็นเร่ืองสี 

Mood and Tone หรือรวมไปถึงนกัแสดงท่ีเป็นคาแรกเตอร์ของสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงตวันกัแสดงมีส่วนท่ี

จะทาํใหเ้กิดการแบ่งปันวิดีโอนั้นได ้

9. Sufficiently Promoted ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอคือ คลิปวิดีโอท่ีคิดเน้ือเร่ือง

รูปแบบการนาํเสนอต่าง ๆ มาอยา่งดีแลว้ ตอ้งไดรั้บการโปรโมทส่งเสริมใหผู้ค้นในเครือข่ายไดเ้ห็น 

อยา่งเพียงพอ ทาํใหไ้วรัลวิดีโอถูกเผยแพร่ในวงกวา้ง และตวัตน้ส่ือตอ้งปล่อยวิดีโอใหห้ลากหลาย 

ช่องทาง 

10. Effectively Executed ดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การดาํเนินงานในการผลิต

ตอ้งเป็นไปอย่างถูกวิธี ทั้งการควบคุมคุณภาพในด้านการผลิต นักแสดงรวมทั้งงบประมาณตอ้ง

เพียงพอต่อการถ่ายทาํ เพื่อทาํใหไ้อเดียท่ีสร้างสรรคน์ั้นไดรั้บการเผยแพร่ การทาํ Video Content จะ

มากขึ้นและหลากหลายกว่าเดิม (ณัฐพชัญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2560) เร่ืองการทาํ Video Content คง

ไม่ใช่เทรนด์อีกแลว้ หากแต่เป็น Content Form ท่ีถูกหยบิมาใชม้ากขึ้นเร่ือย ๆ อนัเน่ืองจากศกัยภาพ

ของการผลิตนั้นง่ายขึ้นกวา่เดิม (ในมุมผูบ้ริโภค) และความสามารถของ Mobile Internet ท่ีทาํใหเ้รา

ดู Video Content ไดเ้ป็นเร่ืองปกติ 

พฤติกรรมการใช้ VDO Content กับการทาํศัลยกรรมความงาม (ศุภภัทรา บุณยสุรักษ, 

2559) ไดส้รุปผลวิจยัว่า ผูต้อบแบบสอบถามสวนใหญ่รับชม VDO Content โดยดูตั้งแต่ตน้จนจบ

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดูแบบ Skip ดูแบบ 30 วินาที ก่อนจบดูแบบ 1 นาที ก่อนจบและดูแบบ เล่ือน 

ไปตอนทาํศลัยกรรม ตามลาํดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาจะพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้ม

ในการสนใจการทาํศลัยกรรมและมีความตอ้งการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํศลัยกรรม ดงันั้นการ

รับชมคลิปวีดีโอเก่ียวกบัการทาํศลัยกรรมแบบจบทั้งคลิปจึงถือเป็นการศึกษาขอ้มูลอย่างหน่ึง ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ (ปราณิศา ธวชัรุงโรจน์, 2558) ท่ีศึกษาการวิเคราะห์ Video Viral 

Marketing และปัจจยัท่ีมีลต่อการตดัสินใจแบ่งปัน ผลการศึกษาพบว่า เวลาในการดาํเนินเร่ืองใน

คลิปวิดีโอไม่มีผลต่อการรับชมและแบ่งปันของกลุ่มตวัอย่าง ถา้เน้ือหาและการนาํเสนอของคลิป
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วิดีโอมีความน่าสนใจ และเปนประเภทคลิปวิดีโอท่ีกลุ่มตวัอย่างชอบเปนการส่วนตวั ถึงแมค้ลิป

วิดีโอจะมีระยะเวลาเกิน 5 นาทีก็รับชม 

  

 ผูจ้ ัดทาํได้นําแนวคิดวิดีโอคอนเทนต์มาใช้ในการประชุมร่วมกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ 

(Content Creator) ของรายการอะไรวะในแต่ละตอน (Episode) ในด้านของเน้ือหาท่ีตัวพิธีกร

ตอ้งการนาํเสนอเพราะในบางคร้ังหากเน้ือหาไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายสนใจก็จะทาํให้ยอดวิวของ

คลิปตํ่ารวมถึงการตัดต่อ การใส่ Super การเลือก อารมณ์(Mood) และสี (Tone) ของตอนนั้น ๆ 

รวมถึงวางแผนการถ่าย Insert ลว้นตอ้งผ่านการประชุมและวางแผนก่อนออกกองถ่ายและส่ิงท่ี

สาํคญัอยา่งยิง่คือระยะเวลาของตวัวิดีโอท่ีหากยาวเกินไป ก็อาจทาํใหผู้ท่ี้เห็นคลิปบนยทููปเลือกท่ีจะ

ไม่คลิกเขา้มาดูเพราะคิดวา่เตม็ไปดว้ยการพูดคุยท่ีอาจจะน่าเบ่ือ  

 

2.3 แนวคิดอุปกรณ์สําหรับถ่ายภาพ 

กลอ้ง DSLR หมายถึง กลอ้งท่ีสามารถเปล่ียนเลนส์ได ้มีขนาดใหญ่เหมาะมือ แต่อาจจะ

พกพาไม่สะดวกในกรณีท่ีตอ้งถือนาน ๆ หรือเดินดว้ยเทา้ไกล ๆ กลอ้ง DSLR จะไม่มีระบบ Digital 

zoom ตอ้งซูมดว้ยเลนส์เท่านั้น หากตอ้งการซูมภาพมาก ๆ จะตอ้งซ้ือเลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัมาก ๆ 

แทน กล้อง DSLR จึงเหมาะสําหรับมืออาชีพท่ีต้องการคุณภาพของไฟล์ภาพ Portrait ในงาน

โฆษณา ภาพถ่ายลงหนังสือ หรือนิตยสารกล้อง DSLR มีหลักการทํางานคล้ายกับกล้องฟิล์ม

สมยัก่อนคือ วตัถุท่ีไดรั้บแสงจะผา่นจากเลนส์มายงัตวักลอ้งท่ีตวักลอ้งนั้น หากยงัไม่ไดล้ัน่ชตัเตอร์

จะพบกบักระจกอยู่หน่ึงช้ินซ่ึงทาํหนา้ท่ีสะทอ้นภาพไปยงัตาของผูอ่้าน เพื่อตดัสินใจก่อนถ่ายภาพ 

จากนั้นเม่ือผูอ่้านลัน่ชตัเตอร์ กระจกก็จะยกขึ้น เพื่อให้แสงท่ีกระทบวตัถุตกลงท่ีอิมเมจเซนเซอร์ 

จากนั้นอิมเมจเซนเซอร์ก็จะแปลแสงท่ีกระทบนั้นออกมาเป็นภาพถ่าย จะเห็นวา่ กระบวนการต่าง ๆ 

ส่ิงสําคญัในกลอ้งก็คือ กระจกท่ียกขึ้นลงขณะบนัทึกภาพ จะเรียกกลอ้งน้ีว่า กลอ้งบนัทึกภาพชนิด 

Single lens reflex เพราะกระจกเป็นกลไกสาํคญั(ชยัณรงค ์แกว้เกิด, 2553:16) 

(ณฐัพงศ ์ฐิติมานะกุล และรักษศ์กัด์ิ สิทธิวิไล,2554:12) กลอ้ง DSLR หมายถึง กลอ้งดิจิตอล

ประเภทน้ีจะสามารถถอดเปล่ียนเลนส์ได้ โดยมีเลนส์ให้เลือกมากมาย เช่น เลนส์มุมกวา้งพิเศษ 

เลนส์เทเลกาํลงัขยายสูง เลนส์ซูม เลนส์มาโคร และเลนส์พิเศษอ่ืน ๆ อีกทั้ง มีกลไกการทาํงานของ

ช่องมองภาพ และระบบกระจก สะทอ้นภาพ ใช้อิมเมจเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ทาให้ไดคุ้ณภาพของ

ภาพท่ีดี รองรับความตอ้งการของมืออาชีพท่ีมีความรู้ในการถ่ายภาพ ไดเ้ป็นอยา่งดีเลนส์ 

(ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุลและรักษ์ศกัด์ิ สิทธิวิไล, 2554:405) การจดัแบ่งประเภทของเลนส์

ออกเป็นหมวดหมู่นั้น สามารถนาเอาหลกัเกณฑม์าใชใ้นการจดัแบ่งไดด้งัน้ี 

 1. ระบบโฟกสัของเลนส์  

2. การปรับเปล่ียนทางยาวโฟกสั เลนส์แลว้สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ไดด้งัน้ี 
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เลนส์ Manual focus เลนส์ท่ีผูใ้ชจ้าํตอ้งเลือกปรับตาํแหน่งของจุดโฟกสัภาพดว้ยตนเองโดย

ใชก้ารหมุนปรับจากวงแหวนโฟกสัท่ีตวัเลนส์ แลว้มองจากช่องมองภาพเพี่อดูวา่ตาํแหน่ง ท่ีโฟกสั

นั้นเป็นไปตามตอ้งการหรือไม่ (ณฐัพงศ ์ฐิติมานะกุล และรักษศ์กัด์ิ สิทธิวิไล, 2554:405) 

เลนส์ Auto focus เป็นเลนส์ท่ีมีระบบการโฟกสัภาพแบบอตัโนมติั ทาํงานสัมพนัธ์กบั ตวั

กลอ้ง โดยทนัทีท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหน่ึงกลอ้งและเลนส์จะคน้หาตาํแหน่งโฟกสัให้โดยอาศยั

การคาํนวณความเปรียบต่างระหว่างวตัถุในภาพ ให้ความคล่องตวัในการใช้งานสูง (ณัฐพงศ์ ฐิติ

มานะกุล และรักษศ์กัด์ิ สิทธิวิไล, 2554:405) 

เลนส์ทางยาวโฟกสัเดียว (Lens fix) เป็นเลนส์ท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนทางยาวโฟกสั ได้

หรือไม่ สามารถซูมไดน้ัน่เอง ท่ีกระบอกเลนส์จึงไม่มีวงแหวนสาํหรับซูม แต่จะมีวงแหวน สาหรับ

การปรับโฟกสัเท่านัน่ เลนส์ทางยาวโฟกสัเด่ียวออกแบบไดง้่ายและใชช้ิ้นเลนส์น้อยกว่า เลนส์ซูม 

จึงมกัให้คุณภาพแสงท่ีตกกระทบบนตวัเซ็นเซอร์ดี (ณัฐพงศ ์ฐิติมานะกุล และรักษศ์กัด์ิ สิทธิวิไล, 

2554:12) จึงเหมาะสําหรับการถ่ายภาพ Portrait ท่ีสถานท่ีเอ้ืออาํนวยเพราะเลนส์ ไม่สามารถซูมได้

ตอ้งเดินเขา้ออกจุดเด่นของเลนส์เด่ียวก็คือ รูรับแสงท่ีค่อนขา้งกวา้งกว่าปกติ เช่น F1.8, F1.4 เพราะ

ไม่มีกลไกเร่ืองของการซูม นอกจากความสะดวกของสถานท่ีแลว้ระยะของเลนส์ (ชยัณรงค์ แกว้

เกิด, 2553:22) 

เลนส์มาตรฐานหรือเลนส์นอร์มอล (Normal lens) เป็นเลนส์ท่ีมีช่วงทางยาวโฟกสัอยู่ใน

ระยะกลางตั้งแต่ช่วงประมาณ เทียบเท่า 35--70 mm ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมุมรับภาพใกลเ้คียงกับสายตา

มนุษยม์ากท่ีสุด เหมาะสําหรับใช้ในงานถ่ายภาพไดห้ลากหลาย ทั้งงานภาพทัว่ ๆ ไป ภาพงานพิธี 

ไปจนถึงงานถ่ายภาพในสตูดิโอ (ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุลและรักษ์ศกัด์ิ สิทธิวิไล, 2554:406) เลนส์ 

Normal นั้นมกัจะซูมได ้และมีช่วงทางยาวโฟกสัอยู่ระหว่าง 18-55 mm ในกลอ้งตวัคูณแต่ถา้หาก

เป็นกล้อง Full frame เลนส์ Normal จะเป็นช่วง 24-70 mm เลนส์ Normal จะเหมาะสําหรับถ่าย 

Portrait (ชยัณรงค ์แกว้เกิด, 2553:26) 

เลนส์ไวดห์รือเลนส์มุมกวา้ง (Wide angle lens) เป็นกลุ่มของเลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัตํ่ากว่า

เลนส์ช่วงนอร์มอลลงมาคือ ประมาณ 28--35 mm ลงไป เลนส์ในกลุ่มน้ีให้มุมมองในการรับภาพ

กวา้ง จึงเหมาะสาํหรับใชถ้่ายภาพวิวทิวทศัน์ ภาพสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง หรือภาพท่ีตอ้งการเก็บ

บรรยากาศในภาพรวมกว้าง ๆ เอาไว้ทั้ งหมด (ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุลและรักษ์ศักด์ิ สิทธิวิไล, 

2554:407) เลนส์ท่ีมีระยะท่ีตํ่ากว่า 15 mm (ในกล้องตัวคูณ) หรือตํ่ากว่า 24 mm (ในกล้อง Full 

Frame) ลกัษณะของภาพท่ีไดจ้ากเลนส์มุมกวา้งคือ จะไดท้ั้งแบบและฉากหลงั ฉะนั้น ภาพท่ีจะใช้

เลนส์แบบน้ีฉากหลงัตอ้งน่าสนใจพอกบัแบบท่ีถ่ายภาพปัจจุบนั (ชยัณรงค ์แกว้เกิด, 2553:24) 

เลนส์ Fisheye คือ เลนส์ท่ีมีมุมรับภาพ 180 องศา นั่นหมายความว่า เม่ือนาํมาใช้กับภาพ 

Portrait จะให้ภาพท่ีบิดเบ้ียวเกินกว่าความเป็นจริง ซ่ึงการถ่ายภาพแบบน้ีก็จะให้อารมณ์ของภาพ

แบบสนุกสนาน ต่ืนเตน้ แปลก แหวกแนว เปล่ียนจากภาพของนางแบบแบบเดิม ๆ ให้ออกมา โดด
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เด่นมากขึ้น ส่วนใหญ่เลนส์ Fisheye จะเป็นเลนส์เด่ียว เช่น 8 mm 10 mm (ในกลอ้งตวัคูณ) หรือ 15 

mm ในกลอ้ง Full frame (ชยัณรงค ์แกว้เกิด, 2553:25) 

เลนส์เทเลโฟโต ้(Telephoto lens) เป็นเลนส์ท่ีมีช่วงทางยาวโฟกสัสูงกวา่ ช่วงนอร์มอล เร่ิม

ตั้งแต่ 70 mm ขึ้นไป เป็นเลนส์ท่ีมุมในการรับภาพแคบและยิง่ทางยาวโฟกสัสูงยิ่งแคบขึ้นไปอีก จึง

สามารถครอบวตัถุระยะไกลให้อยู่แน่นในเฟรมได ้เลนส์ประเภทน้ี เหมาะสําหรับงานถ่ายภาพใน

ระยะไกล ๆ เช่น ภาพนก สัตวป่์า ภาพกีฬา รวมถึงภาพบุคคลท่ีตอ้งการละลายฉากหลงัมาก ๆ เป็น

ต้น (ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุลและรักษ์ศักด์ิ สิทธิวิไล, 2554:407) สําหรับการถ่ายภาพ Portrait การ

เลือกใชเ้ลนส์เทเลโฟโต ้จุดประสงคค์ือ ช่วยให้นางแบบมีใบหนา้ท่ีเรียวมากขึ้น นอกจากน้ี ยงัช่วย

ทาํใหฉ้ากหลงัทิ้งออกไปไดไ้กลกวา่เลนส์แบบ Normal (ชยัณรงค ์แกว้เกิด, 2553:23) 

 

ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดอุปกรณ์สําหรับการถ่ายภาพมาประยุกตใ์ช้กบัการถ่ายวิดีโอเน่ืองจาก

บริษทั วาย พี โปรดกัชัน่ ใช้กลอ้ง DSLR และกลอ้ง Mirrorless ในการถ่ายวิดีโอ ผูจ้ดัทาํจึงตอ้งมี

ความรู้และความเขา้ใจในความแตกต่างของอุปกรณ์กลอ้งและเลนส์แต่ละชนิดเพื่อไม่ให้เกิดความ

ผิดพลาดในการนาํอุปกรณ์ในการออกกองถ่ายและความรวดเร็วในการบนัทึกวิดีโอในแต่ละฉาก

เพราะระยะของเลนส์ลว้นมีผลต่อความบิดเบ้ียวของภาพวิดีโอและระยะท่ีช่างภาพวิดีโอไม่สามารถ

เขา้ใกลก้บัผูใ้หส้ัมภาษณ์หรือวตัถุอนัเน่ืองมาจากการจดัแสงและขนาดของสถานท่ี



 
 

บทท่ี 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีของท่ีประกอบการ 

      บริษทั วายพี โปรดกัชัน่ จาํกดั 136/17 หมูท่ี่ 8 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จ.สมุทรสาคร 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์(โลโก)้ของบริษทั วาย พี โปรดกัชัน่ จาํกดั  

 

 

 

     

 

  

 

 

                                         

                                    ภาพท่ี 3.2 ตาํแหน่งท่ีตั้งบริษทั วาย พี โปรดกัชัน่ จาํกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

บริษทั วาย พี โปรดกัชัน่ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีรับผลิตส่ือวิดีโอ ภาพน่ิง เพื่อการโฆษณาและมี

รายการภายในบริษทั เช่น รายการต่อมรับรส รายการงานก็ตอ้งทาํกิจกรรมก็ตอ้งเล่น รายการอะไร

วะ รายการครัวมงคล สามารถติดตามผลงานไดท่ี้ช่อง YP Entertainment บนยทููป (YouTube) 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารขององค์กร  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ภาพท่ี 3.3  ตาํแหน่งพนกังาน บริษทั วาย พี โปรดกัชัน่ จาํกดั 
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3.4 ตําแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ช่ือ นาย พิพฒัน์ นรัฐกิจ ตาํแหน่งนกัศึกษาฝึกงาน ช่างภาพวิดีโอและผูต้ดัต่อ ลกัษณะงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย ถ่ายวิดีโอและตดัต่อรายการในบริษทั รวมถึงงานท่ีบริษทัรับผลิตส่ือวิดีโอ เพราะการ

ถ่ายทาํวิดีโอและการตดัต่อเป็นหน่ึงส่ิงท่ีสําคญัในการเล่าเร่ือง ภายในบริษทัมีการถ่ายทาํและตัดต่อ

หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบรายการสมยัใหม่ท่ีมีตวัขอ้ความเด้งขึ้นตลอดเวลา การใช้ซาวน์เอฟเฟค

(Sound Effect)เพื่อให้ผูช้มได้อรรถรสมากขึ้น รวมถึงการถ่ายทาํแนว Cinematic การเล่าเร่ืองด้วยมุม

ภาพสวย ๆ การเคล่ือนกลอ้งท่ีแปลกใหม่ท่ีมีความรวดเร็วในการเคล่ือนยา้ย จึงทาํใหก้ารถ่ายและตดัต่อ

ในแบบท่ีเรียนมาไม่พอเพียงต่อการทาํงานในปัจจุบนั   

3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 3.4 คุณฐาบดี นาคโมรา พนกังานท่ีปรึกษา 
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3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 เร่ิมปฏิบติังาน วนัท่ี 19 พฤษภาคม – 27 สิงหาคม 2564  

โดยปฏิบติังาน 5 วนั/สัปดาห์ (องัคาร - เสาร์) เวลา 10.00 – 19.00 น. 

3.7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

สัปดาห์ท่ี                                                  รายละเอียด  

1 ออกกองถ่ายรายการอะไรวะรายการอะไรวะ Ep. เปิดกล่องรีวิว "Ninebot Gokart 

Pro Lamborghini Edition" 10,000 คนัในโลก !!!  ตดัต่อและ เรียนรู้การใช ้Plug in 

Misterhorse ในโปรแกรม Aftet Effect, เขา้ประชุมงานประจาํสัปดาห์ของบริษทั, 

ออกกองฝึกใชอุ้ปกรณ์ Ronin Rs2 ท่ี สนามแข่งรถ Speedway จ.ปทุมธานี 

2 ถ่ายรายการต่อมรับรส EP.มณีกรอบในสตูดิโอของบริษทั เรียนรู้การใชเ้ลนส์

มาโครและการจดัไฟ , เขา้ประชุมงานประจาํสัปดาห์ของบริษทั ,ออกกองฝึกใช้

อุปกรณ์ Ronin Rs2 ท่ี สนามแข่งรถ Speedway จ.ปทุมธานี , ประชุม Pre 

Production รายการ Motor Cycle Diary EP.ถนนขา้วสาร  

3 เรียนรู้การใชเ้ลนส์มาโครและการจดัไฟ , เขา้ประชุมงานประจาํสัปดาห์ของบริษทั, 

ออกกองถ่ายรายการอะไรวะ EP.ลงทุนได ้กาํไรมี กบัหมี Be@rbrick และตดัต่อ, 

ออกกองถ่ายรายการ Motor Cycle  Diary EP.ถนนขา้วสาร ท่ีถนนขา้วสาร            

4 ถ่ายรายการต่อมรับรส EP.กุง้ซอสมะขาม ในสตูดิโอของบริษทั, เขา้ประชุมงาน

ประจาํสัปดาห์ของบริษทั, เป็นผูช่้วยตดัต่อ รายการ Motor Cycle Diary EP. ถนน

ขา้วสาร และทาํ Colour Grading  

5 ออกไปดูสถานท่ีถ่ายงาน BOTB 2021 ท่ีจ.ชลบุรี, ทาํภาพกราฟิกทาํเนียบนกัแข่ง

ใหก้บังาน BOTB 2021, เขา้ประชุมงานประจาํสัปดาห์ของบริษทั , ถ่ายงานใน

สตูดิโอของบริษทั รายการงานก็ตอ้งทาํ กิจกรรมก็ตอ้งเล่น EP.05 ปิดตาฟาดหวั หา

ตวัคนตี 

6 ฝึกบินโดรน Mavic Air 2 เรียนรู้การใชโ้หมดต่าง ๆ , เขา้ประชุมงานประจาํ

สัปดาห์ของบริษทั, ถ่ายงานในสตูดิโอของบริษทั รายการ EP.05 ปิดตาฟาดหวั หา
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ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานสหกิจ 

ตวัคนตี, ออกกองถ่าย Video Crew Pilot ท่ีริมทะเลมหาชยั,ตดัต่อ และทาํ Colour 

Grading  

7 ถ่ายงานในสตูดิโอของบริษทั รายการงานก็ตอ้งทาํ กิจกรรมก็ตอ้งเลน่ EP.06 ทาย

คาํหรรษา, ฝึกบินโดรน DJI FPV เรียนรู้การใชโ้หมดต่าง ๆ , เขา้ประชุมงาน

ประจาํสัปดาห์ของบริษทั, ฝึกใชโ้ปรแกรม Davinci Resolve  

8 ประชุม Pre Production รายการ Motor Cycle Diary EP.Onlyfans, ฝึกการทาํ 

Creative ตั้งคาํถามบทสัมภาษณ์และติดต่อหา Contact จากกลุ่มใน Facebook , 

Twitter, 

9 ออกกองถ่ายรายการอะไรวะ EP.โมเดลรถท่ีราคาไม่(ลด) ท่ีซอยพฒันาการและตดั

ต่อ(Work from home), เขา้ประชุมงานประจาํสัปดาห์ของบริษทัผา่นโปรแกรม 

Line 

10 ออกกองถ่ายงานของบริษทัท่ีศูนยล์า้งรถ Heaven Auto car สวนหลวง ร.9 , ตดัต่อ

รายการอะไรวะ EP.โมเดลรถท่ีราคาไม่(ลด), เขา้ประชุมงานประจาํสัปดาห์ของ

บริษทัผา่นโปรแกรม Line และทาํ Proposal ของงานโฆษณาร้าน Hangetsu 

Omakase  

11 ออกกองถ่ายภาพน่ิงและวิดีโอท่ีศูนยร์ถ Lamboghini, ตดัต่อเบ้ืองหลงัการทาํงานท่ี

ศูนยร์ถ Lamboghini (Work from home), ออกกองดูสถานท่ีถา่ยทาํท่ีร้าน Hangetsu 

Omakase ท่ีเอกมยั, เขา้ประชุมงานประจาํสัปดาห์ของบริษทัผา่นโปรแกรม Line 

12 ออกกองถ่ายงานของบริษทัท่ีศูนยล์า้งรถ Heaven Auto car สวนหลวง ร.9, ประชุม 

Pre Production รายการต่อมรับรส ออกแบบสตอร่ีบอร์ด และทาํโมชัน่กราฟิก   

13 ออกกองถ่ายงาน Hangetsu box ท่ีเอกมยั 

14 ออกกองถ่ายงานของบริษทัท่ีศูนยล์า้งรถ Heaven Auto car สวนหลวง ร.9        

ประชุม Pre Production รายการต่อมรับรส ออกแบบสตอร่ีบอร์ด และทาํโมชัน่

กราฟิก ตอนประวติัขา้วผดั  

15 ประชุม Pre Production รายการต่อมรับรส ออกแบบสตอร่ีบอร์ด และทาํโมชัน่

กราฟิก ตอนประวติัผดักะเพรา  
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้  

  

 

                         

 

 

 

 

                                              

                                               ภาพท่ี 3.5 กลอ้ง Mirror less รุ่น A7S III 

 

                                         ภาพท่ี 3.6ไมก้นัสั่น ยีห่อ้ DJI รุ่น Ronin Rs 2 
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                                 ภาพท่ี 3.7 ไฟ 300 วตัต ์ยีห่้อ Nanlite รุ่น Forza 300 

 

   

          

 

   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 Fog machine เคร่ืองยงิสโมค 
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ภาพท่ี 3.9 คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

  

                                              

 

 

 

 

                                             ภาพท่ี 3.10 โดรน DJI Mavic Air 2  
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ภาพท่ี 3.11 โดรน DJI FPV 

 

 

 

ภาพท่ี 3.12 โปรแกรมท่ีใชใ้นการทาํงาน Adobe illustrator , Adobe Photoshop 

Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการปฏิบัติงาน 

 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในตาํแหน่งผูช่้วยผูก้าํกับ ช่างภาพวิดีโอและตัดต่อของ

บริษทั วายพี โปรดกัชัน่ มีผลการปฏิบติังานดงัน้ี 

4.1 หน้าท่ีช่างภาพวีดิโอ รายการ Motorcycle Diary  

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre - production) 

ในช่วงของสถานการณ์โควิดท่ีระบาดอย่างหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม ทาํให้ครีเอทีฟ

(Creative) ของรายการ Motorcycle Diary เกิดความคิดอยากจะทาํคลิปวิดีโอไวรัล (Viral) ท่ีพูดถึง

ปัญหาของคนท่ีเป็นพ่อคา้ แม่คา้ ผูป้ระกอบกิจการ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจท่ีถนน

ขา้วสาร จึงเกิดการประชุมว่าวนัท่ีทีมงานจะออกกอง การเตรียมอุปกรณ์ก่อนเพื่อท่ีจะให้มีความ

เพียงพอต่อการถ่ายทําเน่ืองจากต้องมีการแยกกองออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อเล่ียงปัญหาภาพวิดีโอ 

(Footage) ท่ีจะใชเ้ล่าไม่เพียงพอ และเก็บภาพเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคาํใหส้ัมภาษณ์  

ขั้นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

 ขั้นตอนการถ่ายทาํ ผูจ้ดัทาํไดรั้บบทบาทเป็นช่างภาพวิดีโอในคืนนั้นโดยหนา้ท่ีหลกัของ

ผูจ้ดัทาํจะเป็นการถ่าย Insert เป็นหลกั อุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นกลอ้ง Sony A7SIII กบัเลนส์ 55 มิลลิเมตร 

เดินไปตามบริเวณถนนขา้วสาร เม่ือเห็นร้านคา้ร้านไหนท่ีปิดตวัลงเพราะการระบาดของโควิดหรือ

ผูค้นท่ีกาํลงัเดินทางผา่นบริเวณถนนขา้วสาร ผูจ้ดัทาํก็จะสังเกตุวา่ภาพท่ีเห็นตรงหนา้สามารถเอาไป

เล่าเร่ืองไดอ้ยา่งไร โดยในการถ่าย ผูจ้ดัทาํจะถ่ายแต่ละภาพท่ีเห็นจาํนวน 3 คร้ัง คร้ังละ 10-15วินาที 

ภาพท่ีไดจ้ะเป็นภาพกวา้ง (Long Shot) ภาพกลาง (Medium Shot) และภาพแคบ (Close Up)  
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ภาพท่ี 4.1 บรรยากาศของถนนขา้วสารคืนท่ีรายการ Motorcycle Diary ออกกอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ภาพท่ี 4.2 ลุงไก่ วินมอไซค ์หน่ึงในผูใ้หส้ัมภาษณ์  

ขั้นตอนการตดัต่อและทาํสี (Post - Production) 

 หลงัจากท่ีไดต้วัคลิปวิดีโอท่ีผ่านการตดัต่อในฉบบัร่างแรก ทีมงานไดป้ระชุมเพื่อดูภาพ

ร่วมและช้ีจุดท่ีทุกคนเห็นพร้อมตอ้งกนัว่าควรจะแกใ้นแนวทางไหนไดอ้ย่างไรบา้ง เช่นการเปล่ียน

เพลงเพื่อใหเ้ขา้กบัอารมณ์และความรู้สึก (Mood & Tone) ของวิดีโอ ผูจ้ดัทาํไดห้นา้ท่ีในการแกไ้ขสี

วิดีโอโดยภาพวิดีโอทั้ งหมดท่ีถ่ายใช้โปรไฟล์สี (Color Profile) Slog-3 ผูจ้ ัดทาํต้องทาํการแก้สี
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เบ้ืองตน้ (Primary) โดยเร่ิมจาก Slog-3 เป็น Rec709 จากนั้นจึงทาํการปรับแต่งสี (Creative look) ให้

เขา้กบับรรยากาศแห่งความเงียบเหงา 

 

 

 

 

 

                                    ภาพท่ี 4.3 ภาพก่อนและหลงักระบวนการการแกสี้ (Color Grading)  

 

                                

 

 

 

 

 

                               ภาพท่ี 4.4 กระบวนการแกสี้ดว้ยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

4.2 หน้าท่ีช่างภาพวดิีโอและตัดต่อ รายการอะไรวะ  

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre - production) 

 รายการอะไรวะเป็นรายการท่ีพูดถึงการเกร็งกาํไรจากของท่ีเก็บสะสม โดยพิธีกรหลกัของ

รายการคือคุณตรีภพ ปรุงเสริม (เอส) จะพาคนดูไปรู้จกักบันกัสะสมของเล่นต่าง ๆ และจะมีขอ้คิด

ทิ้งทา้ยให้กบัคนดูในทุกตอน ในส่วนน้ีผูจ้ดัทาํไดร่้วมประชุมวางแผนถึงสถานท่ีท่ีจะเขา้ไปถ่ายทาํ 

จดัแจงวนัเวลา อุปกรณ์ท่ีจะตอ้งใชถ้า่ย รวมถึงตวัอยา่งงาน (Reference) ของงานท่ี Creative ตอ้งการ

ท่ีจะใหต้วัวิดีโอออกมาเป็นแนวทางอยา่งท่ีตอ้งการ  
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ภาพท่ี 4.5  คุณตรีภพ ปรุงเสริม (เอส) 

ขั้นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

 ผูจ้ดัทาํไดรั้บให้เป็นช่างภาพวิดีโอท่ีถ่ายภาพ Insert เป็นหลกั โดยหนา้ท่ีของผูจ้ดัทาํเม่ือถึง

บา้นของแขกรับเชิญก็จะเซ็ตอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายทาํ เดินดูสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการถ่ายทาํและ เก็บ

ภาพบรรยากาศของบา้นแขกรับเชิญท่ีเราเขา้ไปถ่ายทาํโดยในการถ่ายของแต่ละช้ินผูจ้ดัทาํเก็บภาพ 3 

ขนาด ภาพกวา้ง (Long Shot) ภาพกลาง (Medium Shot) ภาพแคบ ( Close Up)โดยแต่ละคร้ังจะ

บนัทึกประมาณ 10 – 15 วินาที ระหวา่งท่ีทาํการสัมภาษณ์ผูจ้ดัทาํก็จะจดบนัทึกส่ิงต่าง ๆ ท่ีตวัพิธีกร

พูดถึงและตวัแขกรับเชิญพูดถึง จากนั้นทาํการถ่าย Insert อีกคร้ังเพื่อท่ีจะนาํไปใชใ้นการตดัต่อ     

 

 

 

 

                                   

 

ภาพท่ี 4.6 การเตรียมพร้อมอุปกรณ์ในสถานท่ีถ่ายทาํ 
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                         ภาพท่ี 4.7 กระบวนการการถา่ยทาํรายการอะไรวะ ขณะนัง่สัมภาษณ์ 

              ขั้นตอนการตดัต่อและใส่ซุปเปอร์ (Post - Production) 

 การตดัต่อรายการอะไรวะจะมีการใชซุ้ปเปอร์ในการเสริมความน่าสนใจของตวัวิดีโอ โดย

การทาํงานในการตดัต่อ ผูจ้ดัทาํจะใชก้ารทาํงานสลบัระหวา่ง 2 โปรแกรมระหวา่ง Adobe Premiere 

Pro และ Adobe After Effect นั้นคือการทาํงานท่ีเรียกว่าการทาํไดนามิกลิงก์ (Dynamic link) โดยท่ี

โปรแกรม Adobe After Effect ผูจ้ดัทาํจะใช้ปลัก๊อิน (Plug – in) ท่ีมีช่ือว่า Animation Composer 3 

เป็นปลั๊กอินท่ีใช้ในการ Animate ข้อความโดยท่ีผูจ้ ัดทําไม่ต้องคอยตั้ งเวลา ( Key Frame) เอง

ตลอดเวลาซ่ึงทาํใหก้ารทาํงานสะดวกและรวดเร็วเป็นอยา่งมาก   

 

 

 

 

 

     

ภาพท่ี 4.8 Plug – in Animation Composer 3 
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ภาพท่ี 4.9 Timeline ในโปรแกรมตดัต่อของรายการอะไรวะ 

4.3 หน้าท่ีผู้ช่วยผู้กาํกบัและช่างภาพวิดีโอ งาน Hangetsu Omakase Boxset  

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre - production) 

ในขั้นตอนของการเตรียมขอ้เสนอใหก้บัลูกคา้ (Proposal) ภายในบริษทัมีการประชุมและ

ไดจ้ดัตั้งทีมท่ีตอ้งรับผิดชอบงานน้ี โดยหลงัจากท่ีตั้งทีมงานสาํเร็จ ภายในทีมไดมี้การประชุมผา่น

โปรแกรมไลน์วิดีโอคอล (Line Video Call) โดยผูจ้ดัทาํไดรั้บหนา้ท่ีในการพดูคุยและรับฟังส่ิงท่ี

ลูกคา้ตอ้งการจากนั้นผูจ้ดัทาํไดมี้ส่วนร่วมในการออกแบบตวังานนาํเสนอ (Presentation)  เพื่อ

นาํไปเสนอใหก้บัลกูคา้ หลงัจากท่ีลูกคา้ตอบรับ ทางทีมไดมี้การเดินทางดูสถานท่ีถ่ายทาํจริงนั้นก็

คือร้าน Hangetsu Omagase ตั้งอยูท่ี่ซอยสุขมุวิท 63 เพือ่ทาํการพูดคุยกบัเชฟ (Chef) ถึงกระบวนการ

การทาํอาหารแต่ละอยา่งตอ้งใชเ้วลาเท่าไหร่ รวมถึงเตรียมการวางไฟ ตาํแหน่งวางกลอ้งแต่ละตวั 

การเขา้ออกของตวัช่างภาพวิดีโอ รวมถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะถ่ายทาํ 

                                        

                                   

                                       

 

ภาพท่ี 4.10 การประชุมออนไลน์ผา่นโปรแกรม Line 
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ภาพท่ี 4.11 Artboard ของ Presentation ท่ีไดรั้บบทบาทในการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12 ทีมงานท่ีกาํลงัวางแผนการวางตาํแหน่งของไฟและกลอ้ง 
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ขั้นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

 หลักจากท่ีได้ข้อสรุปการแบ่งการถ่ายทาํออกเป็น 2 วนั ภายในร้านมีการเซ็ตไฟและ

แบ่งสเตชัน่(Station) การถ่ายทาํออกเป็น 2 Stations เพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทาํ โดยช่างภาพ

วิดีโอจะสลับหน้าท่ีกันดูกลอ้งหลกัและกลอ้งท่ีต้องถ่ายมาโคร (Macro) เพราะกล้องท่ีใช้ถ่ายมี

ทั้งหมด 4 ตวั การตั้งค่า (Setting) ตวักลอ้งจะใชโ้ปรไฟลสี์ Slog-3 ความคมชดัระดบั Full HD ขนาด 

1920x1080 เฟรมเรทท่ีใชค้ือ 100 เฟรมต่อวินาที (Frame Per Second)   

 

      

 

 

 

              

                             ภาพท่ี 4.13 ผูจ้ดัทาํขณะท่ีกาํลงัถ่ายทาํภาพขนาดมาโคร (Macro) 

 

 

                               

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.14 ผูจ้ดัทาํขณะท่ีกาํลงัจดัไฟ 



30 
 

4.4 หน้าท่ีช่างภาพวดิีโอเบื้องหลงัและผู้ช่วยภาพน่ิงการถ่ายภาพโฆษณารถ Lamborghini  Essenza 

SCV12 

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre - production) 

ผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ร่วมการประชุมกบัลูกคา้ซ่ึงเป็นหัวหนา้ฝ่ายข่ายของแลมโบกินีประเทศไทย

ได้รับรู้ถึงข้อมูลรถ Lamborghini Essenza SCV12 ท่ีกําลังจะเปิดตัวในต่างประเทศ รวมถึงวาง

แผนการถ่ายรูปตวัรถว่าตอ้งใชก้ลอ้งและเลนส์ระยะใดบา้ง โดยการถ่ายคร้ังน้ีจะแบ่งเป็น 2 อย่างก็

คือ ภาพน่ิงและวิดีโอ แต่ในส่วนของผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายให้ถ่ายวิดีโอเบ้ืองหลงัขณะท่ีช่างภาพ

และผูช่้วยช่างภาพกาํลงัปฏิบติังานและในขณะเดียวกนัก็ไดเ้รียนรู้ในการเป็นผูช่้วยในการจดัไฟและ

เป็นผูช่้วยช่างภาพน่ิง 

ขั้นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

ผูจ้ดัทาํมีส่วนร่วมในการจดัวางไฟในตาํแหน่งท่ีช่างภาพหลกัตอ้งการและในขณะเดียวกนั

ก็ตอ้งถ่ายวิดีโอเบ้ืองหลงัขณะท่ีช่างภาพน่ิงและช่างภาพวิดีโอกาํลงัถ่ายทาํ โดยการถ่ายทาํผูจ้ดัทาํ

ตอ้งการให้ผูท่ี้ไดรั้บชมวิดีโอเบ้ืองหลงัเห็นถึงบรรยากาศในการถ่ายทาํในวนันั้น อุปกรณ์ท่ีผูจ้ดัทาํ

ได้รับเป็นกลอ้ง Sony A7SIII คู่กับเลนส์ ขนาด 35 มิลลิเมตรโดยผูจ้ดัทาํตอ้งพยายามถ่ายขณะท่ี

ช่างภาพและผูช่้วยช่างภาพกาํลงัทาํงาน ในวนันั้นผูจ้ดัทาํเรียนรู้เทคนิคการวาดไฟแบบท่ีช่างภาพทัว่

โลกใช้ โดยการตั้งค่าตวักลอ้งให้สปีดชัดเตอร์ตํ่า โดยการตั้งค่าท่ีใช้คือ ISO 50 Speed Shutter 20 

วินาที และ F Stop อยู่ท่ี 16 จากนั้นใชไ้ฟยีห่้อแนนไลท ์(Nanlite) ท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบัหลอดไฟยาวท่ี

สามารถเห็นตามบา้น เดินรอบตวัรถ โดยจะตอ้งถ่ายภาพ 2 ภาพคือภาพขณะท่ียงัไม่ไดเ้ดินวาดไฟ

และภาพขณะท่ีกาํลงัเดินวาดไฟโดยท่ีกลอ้งหา้มเคล่ือนท่ีโดยเด็ดขาด 
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ภาพท่ี 4.15 ผูช่้วยช่างภาพขณะกาํลงัเดินวาดไฟรอบตวัรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.16 ผูจ้ดัทาํขณะท่ีกาํลงัถ่ายวิดีโอรายละเอียด (Detail) ตวัรถ 
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                                ภาพท่ี 4.17 หลอดไฟยาวท่ีใชใ้นการวาดไฟ ยีห่อ้ Nanlite  

ขั้นตอนการแกไ้ขภาพ (Post - Production)  

การแกไ้ขภาพโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop เทคนิคท่ีใชจ้ะเป็นการซ้อนภาพโดยใช้

การนํารูปมาวางซ้อนกันโดยภาพด้านบนจะเป็นภาพท่ีใช้หลอดไฟวาดไปท่ีตัวรถ จากนั้ นใช้

เคร่ืองมือ Mask Layer และใชเ้คร่ืองมือพู่กนั (Brush) ในการระบายไปท่ีตวัรถ ก็จะไดภ้าพท่ีซ้อนตวั

รถกบัฉากหลงั เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์  

 

 

 

 

 

 

                                             

ภาพท่ี 4.18 ภาพท่ีผูจ้ดัทาํไดท้าํการตกแต่ง 
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4.5 หน้าท่ีออกแบบกราฟิกและโมช่ันกราฟิก รายการต่อมรับรส  

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre - production) 

 เ น่ืองจากสถานการณ์โควิดระบาดในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ทําให้ต้องเกิดการ

เปล่ียนแปลงเป็นการทาํงานท่ีบา้น (Work from home) จึงทาํให้ครีเอทีฟของรายการต่อมรับรสเกิด

ความคิดอยากจะทาํโมชัน่กราฟิกท่ีเล่าเร่ืองประวติัความเป็นมาของอาหารทั้งท่ีคนไทยกินกนัเป็น

ประจาํ ในส่วนของผูจ้ดัทาํไดร่้วมประชุมในการหาขอ้มูลของอาหารท่ีทางครีเอทีฟตอ้งการจะทาํใน

ตอน (Episode) นั้นๆรวมถึงมีส่วนร่วมในการคิด เรียบเรียงบทพากยแ์ละหาภาพท่ีตอ้งการใชใ้นการ

เล่าเร่ือง 

ขั้นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

 ในการ Work from home ทางผูจ้ดัทาํได้ใช้โปรแกรมดิสคอร์ด (Discord) ในการประชุม

งานและแชร์หน้าจอเพื่อท่ีครีเอทีฟจะได้เห็นภาพขณะท่ีผูจ้ดัทาํกาํลงัทาํการไดคทัภาพวางสตอร่ี

บอร์ดในโปรแกรม  Adobe Photoshop ภาพรวมถึงการโมชัน่และต่างฉากในโปรแกรม Adobe After 

Effect  

 

 

              

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.19 อาร์ทบอร์ด ในโปรแกรม Photoshop ท่ีเตรียมนาํไปเขา้สู่กระบวนการโมชัน่ 

 



34 
 

ขั้นตอนการตดัต่อและวางซาวน์เอฟเฟค (Post - Production)  

หลังจากท่ีได้ประมวลผล (Render) ออกมาเป็นไฟล์ท่ีมีนามสกุล .AVI จากโปรแกรม 

Adobe After Effect ผูจ้ดัทาํนาํวิดีโอท่ีได ้มาใส่ซาวน์เอฟเฟคเช่นเสียงนํ้ าร้อนเดือด เสียงไฟ เสียง

กระทะกระแทกกบัตาหลิว ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro อีกคร้ังและใส่ซับไตเต้ิล (Subtitle) 

เพื่อให้ตวังานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงทาํการ Render ตวัวิดีโอออกมาเป็นไฟล ์.MP4 เป็นอนั

เสร็จงานโดยสมบูรณ์   

 

 

 

 

 

 

           ภาพท่ี 4.20 Timeline ในโปรแกรม Adobe After Effect รายการต่อมรับรสตอนผดักะเพรา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.21 Timeline ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro รายการต่อมรับรสตอนผดักะเพรา 
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4.6 สรุปผลการดําเนินงานหน้าท่ีผู้ช่วยผู้กาํกบั ช่างภาพวิดโีอและตัดต่อ  

หลงัจากการถ่ายทาํในแต่ละรายการหรือโปรเจคท่ีบริษทัได้รับการว่าจ้าง ผูจ้ดัทาํได้ใช้

ความรู้ท่ีไดเ้รียนมาใชท้ั้งในดา้นการถ่ายวิดีโอ ความรู้เร่ืององคป์ระกอบภาพ กฎสามส่วน ( Rule of 

third) รวมถึงขนาดต่าง ๆ ของภาพในการเล่าเร่ือง เช่น ภาพกวา้ง (Longshot) ในการเล่าถึงสถานท่ีท่ี

ตวัละครอยู่ ภาพแคบ ( Close Up) เพื่อให้คนดูเห็นรายละเอียดหรือความรู้สึกของตัวละคร การ

ลาํดบัภาพกบัการเล่าเร่ือง โดยการใช ้Hard Cut เพื่อตดัอารมณ์คนดู การใชเ้ทคนิคการเปล่ียนเฟรม 

(Transition) แบบ ค่อย ๆ จางไปอย่างช้า ๆ (Dissolve) การขึ้นซุปเปอร์โดยการเปิดโปรแกรม 2

โปรแกรมให้ทาํงานไปพร้อมกนั (Dynamic Link) ของโปรแกรม Adobe Premiere Pro กบั Adobe 

After Effect   ความรู้เร่ืองคุณภาพไฟล์ของวิดีโอในแบบต่าง ๆ ของกลอ้ง Mirrorlese ในปัจจุบนั 

รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพโดยการใชเ้ทคนิคการวาดไฟและนาํมาซ้อนกนัเพื่อให้ไดภ้าพท่ีสวยงาม 

โดยทุกคร้ังท่ีจบงานทางทีมงานก็จะทาํการสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีใช้ในการถ่ายทาํและส่งให้แก่

ฝ่ายบญัชีของบริษทั วาย พี โปดกัชัน่ และทาํการพูดคุยว่ามีใครไดเ้รียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากงานคร้ัง

นั้น ๆ และพูดถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในการทาํงานทั้งหมดว่ามีจุดไหนท่ีบกพร่องและควรปรับปรุง

ในการถ่ายทาํรายการหรืองานลูกคา้คร้ังหนา้อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

จากการท่ีไดไ้ปสหกิจศึกษา จึงไดท้ราบถึงกระบวนการทาํงานของบทบาทหน้าท่ีผูช่้วยผู ้

กาํกบั ช่างภาพวิดีโอและตดัต่อของบริษทั วายพี โปรดกัชัน่ไดรู้้ถึงการทาํงานจริงวา่การปฏิบติัติจริง 

ในการผลิตส่ือออนไลน์ และไดท้ราบถึงทฤษฎี แนวคิด รวมทั้งรู้วิธีการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างไร

ให้งานดาํเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน การไปฝึกงานสหกิจในคร้ังน้ีทาํให้ไดป้ระโยชน์ดงัวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงคท่ี์ 1 ไดท้ราบถึงกระบวนการทาํงานของผูช่้วยผูก้าํกบั ช่างภาพวิดีโอและตดั

ต่อของบริษทั วายพี โปรดกัชัน่ การทาํงานหรืองานส่วนใหญ่คือการจดัวางองคป์ระกอบของงาน

ทั้งหมดให้ไดภ้าพออกมาตรงตามโจทยท่ี์ไดรั้บ มีการประชุมและวางแผนงานอย่างละเอียดตั้งแต่

การวางเน้ือเร่ือง การวางแผนการถ่ายทาํ รวมถึงกระบวนการตัดต่อ ในบางคร้ังผูจ้ ัดทาํเป็นผูท่ี้

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของพื้นท่ีนั้น ๆ หรือมีส่วนร่วมในการออกความคิดเพิ่มเติมใหเ้น้ือเร่ืองมีความ

สมบูรณ์มากยิง่ขึ้น ทกัษะท่ีไดจ้ากการไปสหกิจศึกษาสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นอนาคต เพื่อนาํไป

ต่อยอดในวิชาชีพ โดยการนาํกรอบความคิด คือ ผูช่้วยผูก้าํกบัซ่ึงทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบตั้งแต่การออก

ความคิด การนาํตวัอยา่งงานท่ีเคยเห็น (Reference) มานาํเสนอใหก้บัผูก้าํกบั ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ในการ

ผลิตส่ือออนไลน์แต่ละช้ินให้สมบูรณ์นั้ น นอกเหนือจากการท่ีมีนักแสดงท่ีเล่นได้ดี การถ่าย

บนัทึกภาพดี การกาํกบัท่ีดี การตดัต่อลาํดบัภาพและเสียงท่ีดีและยงัตอ้งทาํให้ฉากท่ีปรากฏออกเป็น

ภาพ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์นกัแสดง สถานท่ี เคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า

และเหมาะสมดว้ย เพื่อใหเ้กิดภาพท่ีสวยงามและสมบูรณ์ในดา้นศิลปะ ลว้นแต่เป็นความรับผิดชอบ

ของผูช่้วยผูก้าํกบัดว้ยทั้งส้ินท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในการประสานงานกบัฝ่ายท่ีไดก้ล่าวมาทั้งส้ิน จะ

เห็นไดจ้ากการประกวดภาพยนตร์และแต่ละคร้ังนั้นจะมีการมอบรางวลัในดา้นการกาํกบั เน่ืองจาก

ผูก้าํกบัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการปฏิบติังานในการกาํกบัให้งานท่ีไดต้กลงไวก้บันายทุนหรือฝ่ายอ่ืน ๆ 

ในกองถ่าย เช่น ผูก้าํกบัภาพและผูท้าํงานฝ่ายศิลป์ใหอ้อกมาในแบบท่ีทุกฝ่ายเขา้ใจ 

ผูจ้ดัทาํรับผิดชอบงานผูช่้วยผูก้าํกบั ช่างภาพวิดีโอและตดัต่อจึงตอ้งศึกษาจากภาพยนตร์

และวิดีโอออนไลน์อยา่งละเอียด เพื่อใหเ้กิดแนวคิดในการออกแบบวา่ วิดีโอออนไลน์ดงักล่าวควร
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มีรูปแบบอย่างไร ใชก้ารเคล่ือนกลอ้งและขนาดภาพแบบใด เพื่อให้เกิดแนวคิดในการคิดเน้ือเร่ือง 

มุมกล้องและการตัดต่อของวิดีโอออนไลน์ แนวคิดทฤษฎีการทาํงานท่ีอยู่ภายใต้การดูแลและ

ควบคุมของผูก้าํกับและโปรดิวเซอร์ ในการทาํงานของฝ่ายผูช่้วยผูก้ ํากับนั้ นต้องควบคุมและ

ประสานงานการทาํงานทั้งหมด  

ผูช่้วยผูก้าํกบั ช่างภาพวิดีโอและตดัต่อ ควรจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นภาพยนตร์หรือวิดีโอ

ออนไลน์รวมถึงการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อในระดับหน่ึง เพราะงานทุกช้ินนั้นเกิดขึ้นจากการ

เรียนรู้และจดจาํจากประสบการณ์ท่ีเคยไดดู้ ไดล้งมือทาํโดยเฉพาะการสร้างสรรคเ์น้ือเร่ือง ลกัษณะ

ของตวัละครท่ีปรากฏในฉากรวมถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีประกอบอยู่ในฉากลว้นมีความหมายแฝง ท่ีให้ภาพ

สวยงามและสมจริง ซ่ึงผูช่้วยผูก้าํกบัจะมีบุคคลจาํนวนมากนอ้ยเพียงไรก็ขึ้นกบัปริมาณงานของการ

สร้างวิดีโอออนไลน์นั้น ๆ และตอ้งถูกตอ้งตามหลกัการเช่น 

ในกองถ่ายผูช่้วยผูก้าํกบัคือคนท่ีประสานงานผูก้าํกบักบัทีมงานฝ่ายต่าง ๆ เป็นคนออกแบบ

ระบบในการถ่ายทาํร่วมกบัโปรดิวเซอร์และฝ่ายจดัการ เป็นคนท่ีประสานงานกบัทุกฝ่ายเพื่อให้งาน

อยูใ่นงบประมาณและเสร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนด ในกองถ่ายเลก็ ๆ อาจจะมีคนเดียว กองใหญ่ขึ้นมา

อาจจะมี 2 – 3 คน กองถ่ายท่ีใหญ่มาก ๆ อาจจะมีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปจะให้ดีน่าจะมีผูช่้วยท่ีอยู่หลกัๆ

ซักสามคนจะเป็นการเหมาะครับ เราเรียกกนั ผูช่้วย 1 ผูช่้วย 2 และผูช่้วย 3 ในวนัออกกองถ่ายทาํ 

ผูช่้วยผูก้าํกบัจะมีหนา้ท่ีในการช่วยผูก้าํกบัในส่วนของการจดัการมากกว่าความคิดสร้างสรรค ์กอง

ถ่ายดาํเนินงานไดอ้ยา่งล่ืนไหล ถ่ายครบตามท่ีตั้งไว ้

ผูช่้วยผูก้าํกบั 1 หน้าท่ีคือการจดัการในภาพรวมของงานสร้าง การคาํนวนคิวถ่าย วางคิว 

ดาํเนินการหนา้กองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยการเป็นส่ือกลางให้ผูก้าํกบักบัทีมงาน ตอ้งเป็น

คนท่ีรู้จกัผูก้าํกบัดีท่ีสุด รู้กระทัง่ว่าผูก้าํกบัคนน้ีทาํงานชา้หรือเร็วแค่ไหน แนวคิดในการทาํงานเป็น

อย่างไร และจะจดัการกองถ่ายให้เคล่ือนไหวไปในทิศทางนั้น ผูช่้วยผูก้าํกบั 1 ตอ้งทาํงานละเอียด

มาก งานหนา้กองของผูช่้วย 1 คือ ดาํเนินในการถ่ายทาํ นาํเสนอผูก้าํกบัว่าถ่ายอนัไหนก่อนอนัไหน

หลงัแลว้งานจะเร็วขึ้น สะดวกกบัทุกฝ่าย  

ผูช่้วยผูก้าํกบั 2 คือถา้ผูช่้วย 1 อยู่หนา้เซ็ต ผูช่้วย 2 ควรจะอยู่รอบเซ็ตคอยซ้อมบทนกัแสดง 

ดูความเรียบร้อยภายนอก ก่อนท่ีจะเขา้ไปถึงหนา้เซ็ต คอยประสานตามนกัแสดง ตรวจเช็คอุปกรณ์

ประกอบฉากก่อนถ่าย ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลต้องรีบแจ้งผูช่้วย 1 ให้เขาสลับปรับเปล่ียน
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แผนงานเพื่อไม่ให้กองถ่ายหยุดชะงกั ดูแลในเร่ืองท่ีผูช่้วย 1 มองขา้ม เช่นฉากน้ีนกัแสดงตอ้งตกนํ้า 

ผูช่้วย 1 อาจจะมองเร่ืองเส้ือไว2้ ตวัแต่ผูช่้วย 2 จะมองเร่ืองผา้ห่ม คนท่ีคิดว่านกัแสดงเม่ือขึ้นมาจาก

นํ้ าแลว้จะต้องหนาว ควรมีผา้ห่มให้ระหว่างนักแสดงรอจดัไฟ อีกหน้าท่ีของผูช่้วย 2 คือจัดหา

นักแสดงประกอบ ตอ้งดูท่ีบุคลิกเขา้กบัเน้ือเร่ือง เตรียมบรีฟนักแสดงประกอบ ดูแลให้นักแสดง

สนุกกบังาน ก่อนจะไปถึงหนา้เซ็ต 

ผูช่้วยผูก้าํกบั 3 คือคนท่ีอยู่หน้าเซ็ต ทาํทุกอย่างท่ีหน้าเซ็ตตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นดมัม่ี (แส

ตนด์อิน) ให้ฝ่ายช่างจดัไฟจดัแสงวางกลอ้ง คอยบอกตาํแหน่งนกัแสดง ปล่อยคิวตวัประกอบ บอก

ฝ่ายจดัการให้คอยกนัรถท่ีจะโผล่เขา้มาในเฟรม คอยประสานกบัผูก้าํกบัและผูช่้วย 1 ในการขยบั

กลอ้งใหต้รงใจผูก้าํกบั  

ในส่วนของช่างภาพวิดีโอ ผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้การทาํงานจริงร่วมกบัช่างภาพวิดีโอคนอ่ืน การ

จดัวางกลอ้งในตาํแหน่งต่าง ๆ ท่ีผูก้าํกบัหรือครีเอทีฟตอ้งการในซีนนั้น ๆ รวมถึงการตดัต่อในงาน

ต่าง ๆ ผูจ้ดัทาํไดเ้ห็นกระบวนการทาํงานและแนวคิดในการลาํดบัภาพในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อให้

ลูกคา้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีได้จากการทาํงานในช้ินงานนั้น ผูจ้ดัทาํได้ร่วมประชุมหาแนวทางในการ

แกไ้ข เห็นถึงแนวคิดของลูกท่ีตอ้งการใหง้านช้ินนั้น ๆ แกไ้ขและสามารถส่งใหลู้กคา้เป็นอนัส้ินสุด

งาน 

5.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของการศึกษาสหกจิ 

ปัญหาของการไปสหกิจในคร้ังน้ี ปัญหาท่ีไดพ้บจะเป็นเร่ืองของการแพร่ระบาดของเช้ือโค

วิด 19 ท่ีแพร่ระบาดอย่างมากในช่วงท่ีผูจ้ดัทาํกาํลงัสหกิจศึกษา เพราะการออกกองนั้นจะตอ้งออก

กองไม่เกิน 5 คน รวมถึงการทาํงานรวมกบัหลาย ๆ ฝ่ายหลายบริษทัก่อนถ่ายทาํไดมี้การประชุมนดั

หมายให้เตรียมพร้อมกบัอุปกรณ์ประกอบฉากนั้น ๆ ทาํให้ผูจ้ดัทาํรู้สึกกลวัว่าการเขา้ประชุมแต่ละ

คร้ัง อาจมีการแพร่เช้ือโดยท่ีผูจ้ดัทาํไม่รู้ตวัแต่การทาํงานก็ตอ้งดาํเนินต่อไปโดยมีการสวมหนา้กาก

ป้องกนัการแพร่เช้ือ ทางฝ่ายผูก้าํกบัและฝ่ายช่างภาพวิดีโอตอ้งพูดคุยเร่ืองน้ีกนัในท่ีประชุมว่าฉาก

ไหนมีอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรบา้ง เน่ืองจากทางทีมฝ่ายช่างภาพวิดีโอตอ้งเตรียมอุปกรณ์กลอ้ง

และฝ่ายศิลป์ก็จะตอ้งเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากตามท่ีไดป้ระชุมไว ้แต่เม่ือถึงการถ่ายทาํผูก้าํกบั

ตอ้งการอุปกรณ์ประกอบฉากตอ้งการเพิ่มจากส่วนท่ีมีอยู่ ทางฝ่ายศิลป์ก็จะตอ้งจดัหาหรือถา้ไม่มี

หน้างานก็ตอ้งแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ให้ไดโ้ดยการหยิบส่ิงของจากท่ีอ่ืนหรือสร้างขึ้นมาใหม่ใน
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ตรงนั้นใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุดเพื่อท่ีจะไดต้รงตามความตอ้งการของผูก้าํกบัหรือฝ่ายช่างภาพวิดีโอท่ีมีปัญหา

ในเร่ืองของเทคนิคอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งแกปั้ญหาอนัเน่ืองมาจากการท่ีช่างภาพวิดีโอไม่ไดเ้ตรียมตวัมา

พร้อมในการทาํงาน ผูจ้ดัทาํจึงไดเ้รียนรู้กระบวนการการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าและการดาํเนินงาน

อยา่งไรใหร้าบร่ืนและมีปัญหานอ้ยท่ีสุด 

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาสหกจิ 

การทาํงานในบริษทั วาย พี โปรดักชั่น ฝ่ายผูช่้วยกาํกับและช่างภาพวิดีโอ จะตอ้งยืนอยู่

ประจาํหน้าเซ็ตการถ่ายทาํทุกระยะเวลาการถ่ายทาํ เน่ืองจากตอ้งประสานงานกันมีการโยกยา้ย

ส่ิงของอยูต่ลอดเวลา และ ตอ้งทาํใหร้วดเร็วมากท่ีสุดเพื่อไม่ใหก้ารถ่ายทาํนั้นล่าชา้ และ การทาํงาน

ของทางฝ่ายผูช่้วยผูก้าํกบัและช่างภาพวิดีโอตอ้งรวดเร็วและต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา 

5.4 ผลการปฏิบัติงานสหกจิ 

ข้อดีของการฝึกปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ได้เรียนรู้ถึงการทํางานจริงในสถานท่ีจริงและได้รับประสบการณ์ท่ีดีและได้รับรู้ถึง

กระบวนการการทาํงานดา้นการผลิตส่ือออนไลน์เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งประสบการณ์ทางดา้นฝ่าย

ผูช่้วยผูก้าํกับท่ีสามารถ เรียนรู้งานจริงก่อนจบจากทางมหาวิทยาลยั เพื่อไปทาํงานทางด้าน ฝ่าย

ผูช่้วยผูก้าํกับ ช่างภาพวิดีโอและตัดต่อ ในกองถ่ายภาพยนตร์ โปรดักชั่นท่ีถ่ายทาํวิดีโอในส่ือ

ออนไลน์หรือนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัต่อ ๆ ไปได ้

ปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติติงานสหกจิศึกษา 

การไดไ้ปฝึกงานทางสหกิจคือ การออกกองถ่ายทาํจริง ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นเร่ือง

ของเวลา เพราะการทาํงานทางดา้นส่ือออนไลน์หรือภาพยนตร์ จะตอ้งมีเวลาเป็นส่ิงสาํคญัและควร

มีร่างกายท่ีพร้อมรับทุกสภาพอากาศ อีกทั้งยงัมีอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ประกอบฉากส่วนใหญ่ท่ีเตรียม

มาจะไม่ตรงตามท่ีทางผูก้าํกบัตอ้งการอนัเน่ืองมาจากเวลาท่ีกระชนัชิดและการจดัหาท่ีอาจจะเกิน

งบประมาณท่ีกาํหนด ทาํใหผู้จ้ดัทาํไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และการประสานงานกบัฝ่ายท่ี

ไดรั้บผลกระทบ 
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5.5 ข้อเสนอแนะ 

การไดไ้ปฝึกงานสหกิจในบริษทั วาย พี โปรดกัชัน่ นั้นผูจ้ดัทาํไดไ้ปออกกองถ่ายทาํ ซ่ึงได้

เรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการทาํงาน กระบวนการผลิตงานว่ามีขั้นตอนใดบา้งและการไปสหกิจใน

คร้ังน้ี สามารถนาํมาใชง้านไดซ่ึ้งถือวา่เป็นประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้นอกสถานท่ี 

-  ไดรั้บประสบการณ์กบัการทาํงานร่วมกนักบัคนจาํนวนมาก 

-  ไดรั้บประสบการณ์ในขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการทาํงาน 
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ภาพขณะท่ีผูจ้ดัทาํออกกองถ่ายวิดีโองานลูกคา้ท่ี Heaven Auto สาขานนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเบ้ืองหลงัการถ่ายภาพน่ิงรถแลมโบกินี (lamborghini) 
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ภาพเบ้ืองหลงัการฝึกใชอุ้ปกรณ์กนัสั่น Ronin RS2 ท่ีสนามปทุมสปีดเวย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเบ้ืองหลงัการฝึกบินโดรน DJI Mavic Air2 
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ภาพเบ้ืองหลงัการถ่ายรายการครัวมงคลภายในบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเบ้ืองหลงัการถ่ายรายการต่อมรับรสในบริษทั 
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ภาพผูจ้ดัทาํขณะถ่ายทาํรายการต่อมรับรสในบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผูจ้ดัทาํขณะแกสี้วิดีโอมณีกรอบของรายการต่อมรับรส 
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