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KM Center 

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (KM) 
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 

ตอน ลักษณะของภาพท่ีถาย และหลักการกําหนดภาพ 
ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 

วันอังคาร ท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
หนวยงาน  ชุมชนนักปฏิบัติหนวยงานสนับสนุน กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รายชื่อสมาชิก 
 คุณเอ้ือ  ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล  
 คุณอํานวย นายเพชร สายเสน 
 คุณลิขิต  น.ส.รักอนงค ชมปรีดา 
 คุณกิจ  นายปฐมพงศ จํานงคลาภ 
 คุณประสาน น.ส.ณัฏฐริกา   คลายสงคราม 
 
สมาชิกในกลุม 
 ๑. นายกฤษณ  จํานงนิตย 
 ๒. นายกิตติ  แยมวิชา 
 ๓. น.ส.วันธนา  แกวผาบ 
 ๔. น.ส.ดลวรรณ   สุทธิวัฒนกําจร 
 ๕. น.ส.ปญญาพร แสงสมพร 
 ๖. นายมงคล  ชนะบัว 
 ๗. นายภานุพงศ  พันธบัวหลวง 
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KM Center 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
นายปฐมพงศ จํานงคลาภ ลักษณะของภาพท่ีถาย และหลักการกําหนดภาพ 

(ดังรายละเอียดแนบทาย) 
     จากการท่ีไดศึกษาขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู ทําใหไดรับความรู
เก่ียวกับลักษณะของภาพ และ หลักการ
กําหนดภาพ 
          - ภาพแบบออฟเจคตีฟ 
(Objective Shot) 
          - ภาพแบบซับเจคตีฟ 
(Subjective Shot) 
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KM Center 

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 

   ๑. ลักษณะของภาพท่ีถาย เพ่ือบอกเนื้อหา หรือเรื่องราวของภาพและลักษณะภาพหรือธรรมชาติของภาพ
ท่ีถาย 
     ๑.๑ ภาพท่ีถายจากมุมสูง (aerial shot / bird’s eyes view) หมายถึง ภาพถายในลักษณะถาย
จากมุมสูง เชน จากเครื่องบิน เสมือนภาพแทนสายตานก ในบทโทรทัศนนอกจากบอกวา ตั้งกลองมุมสูงแลว
จะตองระบุดวยวาถายจากเครื่องบิน 
   ๑.๒ ภาพท่ีถายในระยะใกลมาก (Big Close Up Shot) หมาย ถึง ภาพถายในลักษณะใกลมี
ขนาดใหญ เชน ภาพคนเต็มหนา หรือภาพบางสวนของใบหนาท่ีตองการเนนเฉพาะ เชน นัยนตา ปาก จมูก หรือ
บางสวนของวัตถุ  
   ๑.๓ ภาพครึ่งอก (Bust Shot) หมายถึง ภาพถายศีรษะกับหัวไหลท้ังสองของผูแสดง  
   ๑.๔ ภาพเอียง (Canted Shot) หมายถึง ภาพท่ีอยูนอกเสนดิ่งของภาพ ในบทโทรทัศนมักจะ
บอกรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน ภาพเอียง หรือภาพเฉียง ลักษณะใด 
   ๑.๕ ภาพถายขามไหล (Cross Shot) หมายถึง ภาพท่ีถายขามไหลดานหลังอีกคนหนึ่งเปนฉาก
หนา และเห็นหนาอีกคนหนึ่ง ในบทโทรทัศนใชคําวา X- Shot หรือถายขามไหล 
   ๑.๖ ภาพเต็มตัว (Full Shot) หมายถึง ภาพผูแสดงคนเดียว หรือหลายคนเต็มตัว โดยมีฉากหลัง
ประกอบ  
   ๑.๗ ภาพระดับเขาของรางกาย (Knee Shot) หมายถึง ภาพท่ีถายตั่งแตศีรษะลงไปจนถึงหัวเขา 
หรือการถายภาพตั่งแตหัวเขาลงไปถึงเทา ซ่ึงในบทโทรทัศนควรระบุใหชัดเจน 
   ๑.๘ ภาพถายจากกระจกเงา (Mirror Shot) หมายถึง ภาพท่ีถายผูแสดงจากภาพในกระจกเงา ซ่ึง
ในบทโทรทัศนควรระบุใหชัดเจนวาเปนภาพจากกระจกเงา 
   ๑.๙ ภาพหมู (Group shot) หมายถึง ภาพในลักษณะรวมกันเปนหมู หรือเปนกลุมคน 
   ๑.๑๐ ภาพบุคคล ๒ คนครึ่งตัว (Two Shot / Double Shot ) หมายถึง ภาพบุคคล ๒ คนครึ่ง
ตัวในกรอบภาพเดียวดัน หันหนาเขาหากัน 
 
  ๒. หลักการกําหนดภาพ 
   ๒.๑ ภาพแบบออฟเจคตีฟ (Objective Shot) หมายถึง การถายภาพในลักษณะแทนสายตาของ
ผูชม หรือผูสังเกตการณ ตําแหนงของกลองจะอยูทางดานหนาของนักแสดง 
   ๒.๒ ภาพแบบซับเจคตีฟ (Subjective Shot) หมายถึง การถายภาพในลักษณะกลองจะตั้งอยูใน
ตําแหนงแทนสายตาของผูแสดง และกํากับมองดูการกระทํา เชนเดียวกับท่ีผูแสดงมองเห็น ตัวอยางท่ีใชกันบอยๆ
คือ ตั้งกลองในมุมสูง ถายภาพขามไหลผูแสดงไปยังวัตถุท่ีกําลังแสดงอยู 
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รูปท่ี ๑ ระยะภาพแบงตามขนาดของบุคคลท่ีถาย 
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KM Center 

ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media ) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (ARR) 

 

๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง ลักษณะของภาพท่ีถาย และหลักการกําหนดภาพ ไดแก 
ลักษณะของภาพท่ีถาย และหลักการกําหนดภาพ ใหเปนความรูท่ีถูกตองแกบุคลากรท่ีเก่ียวของและสามารถนําไป
ปฏิบัติตามได  

  
๒. สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนในการใชช็อทพ้ืนฐาน (Basic shots) ของลักษณะภาพไดถูกตอง 
 

๓.  สิ่งท่ียังไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 

๔.  สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 

 ช็อทพ้ืนฐาน (Basic shots) ของลักษณะภาพ เปนคําท่ีใชเรียกเฉพาะและมีความหมายท่ีคนทํางานดาน
โทรทัศนจะตองทราบและเขาใจเปนอยางดี  
 
๕.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ  
  กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast 
ครั้งตอไปประมาณเดือน มกราคม ๒๕๕๔ 
 
  
   
 


