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เถฌนิฌการถ่าฝวิดีไอ 
และตัดต่อแบบมืออาชีม 

ฤถธโิกร  นามเกษ , 2018 



เริ่มต้นก่อนถา่ฝวิดีไอ 

อุปกรณ์ถี่ต้องใช้ 

• กล้องดิจิตอล 

• ไถรศัมถ์มือถือ 

• ฌอมมิวเตอร์ 

อุปกรณ์ถี่ต้องเสริม 

• ขาตั๊งกล้อง 

• โมไฌรไภน 



การต๊ังฌ่าอุปกรณ ์

1. Resolution ฌวามละเอีฝด จะใช้เถ่าโยร่ดี 

สรุป : ฌวามละเอีฝดฝ่ิงสูงฝ่ิงดี แตอ่ฝ่าลืมว่าฌอมฯต้องแรงมอและม๊ืนถ่ีการ์ดกับ HDD ต้องเตรีฝมใย้
มร้อมรับขนาดโภล์ถ่ีใยญ่ 

• ฌวามละเอีฝดสูงกว่าฝ่อมดีกว่า  

• ฌวามละเอีฝด 4K ละเอีฝดกว่า Full HD 1080p ถึง 4 เถ่า (8 ล้านมิกเซล vs 2 ล้านมิกเซล)  

• ยากเราถ่าฝวิดีไอ 4K มาใช้งานบน Full HD จะเรามีม๊ืนถ่ีใย้ Crop วิดีไอโด้เฝอะมากไดฝถ่ีภามโม่แตกเลฝ  

• ข้อเสีฝของฌวามละเอีฝดสูง ฌือ มีขนาดถ่ีใยญ่มาก และกินถรัมฝากรฌอมมิวเตอร์ การตัดต่อวิดีไอ Full HD 

กับ 4K ต่างกันมาก 4K เราจะต้องใช้ม๊ืนถ่ี HDD เฝอะกว่ามาก กินแรมเฝอะกว่ามาก และใช้เวลาเรนเดอร์งาน

นานกว่าอฝ่างชัดเจน 



การต๊ังฌ่าอุปกรณ ์

2. ใช้ไยมดโยนดี 

• ส ายรับการถ่าฝวิดีไอน๊ันแนะน าใย้ใชไ้ยมด S เมราะเป็นไยมดถ่ีฌวบฌุม

ฌวามเร็วชัตเตอร์แล้วปล่อฝใย้กล้องจัดการกับรรูับแสงเอง 

• เมราะการถ่าฝวิดีไอต้องฌวบฌุมฌวามเร็วชัตเตอร์ใยเ้ป็น 2 เถ่าของ

เภรมเรตถ่ีเลือกใช้เสมอเม่ือใย้การเฌล่ือนโยวของวัตถุต่าง ๆ 

ในวิดีไอดูล่ืนโยลเป็นธรรมชาติ 

• ฉะน๊ันจึงส าฌัญมากถ่ีต้องฌุมฌวามเร็วชัตเตอร์ใยเ้ถ่าเดิมตลอดเวลา 

เช่น ถ่าฝถ่ี 30fps ใยใ้ช้ชัตเตอร์ 1/60 วินาถ ี
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3. ISO ฌ่าฌวามโวแสง 

• ใช้ในการถ่าฝภามยรือวิดีไอในสภาวะแวดล้อมถ่ีมีแสงสว่างน้อฝ จึงจ าเป็นต้องใช้ฌ่า ISO เร่งสัญญาณ 

ภาฝในตัวกล้องใย้ถีฌวามโวแสง เม่ือรับแสงมากขึ๊น 

• ฌ่าน้อฝภามมืด ฌ่ามากภามสว่าง  

• ข้อเสีฝ ฌ่า ISO สูงๆ เช่น ISO6400 จะมีพลต่อภามถ าใย้เกิด Noise เฝอะ เกิดเป็นภามโม่ชัด 

4. White Balance สมดุลแสงขาว 

• แนะน าฌวรต๊ังฌ่า White Balance Auto ในวิดีไอ  
 

• ยากสภามแสง อมเยลือง อมภา๋ ฌวรต๊ังฌ่า  
White Balance ในกล้องใย้สัมมันธ์กับสภามแสง
ด้วฝตัวเอง  



เตรีฝมเนื๊อยากอ่นถา่ฝวิดีไอ 

ฌิด Content ก่อนถ่าฝ 

• ฌอนเถนถ์ (Content) ฌือ สาร (Message) ถ่ีพู้ส่งสาร ส่งโปฝังพู้รับสารในรูปแบบต่างๆ  

    เช่น เน๊ือยาของการมูด เน๊ือยาของการเล่าเรื่อง เน๊ือยาของการบรรฝาฝ บถสนถนา  

    บถฌวาม ภามฝนตร์ ฌลิปวิดีไอ รูปภาม อินไภกราภภกิ ฯลฯ อฝ่างใดอฝ่างยน่ึง ไดฝใช้ 

    ส่ือต่าง ๆ ส่งโปฝังพู้รับสาร 

สรุป : การถ าฌอนเถนต ์ถือเป็นปัจจัฝยลัก และมีบถบาถมากในการถ าส่ือ เน่ืองจากฌอนเถนต ์
มีฌวามส าฌัญ  เม่ือใย้พู้รับสารเข้าใจและตอบสนองตามวัตถุประสงฌ์ของพู้ส่งสาร 



เถฌนิฌการถ่าฝวิดีไอ 

1. ถ่ายอย่างน้อย 10 วินาถี 

• การถ่าฝวีดีไอในแตล่ะช็อต ฌวรจะมีฌวามฝาวอฝ่างน้อฝ 10 วินาถ ีเมราะจะสะดวกในการตัดต่อวีดีไอ 

• เป็นการแบ่งช่วงของมุมในการถ่าฝ 

• ช็อตมุมกว้าง ฌือ เม่ือบอกใย้รู้สถานถ่ี และใย้โด้รู้ว่าเป็นงานอะโร  การถ่าฝแบบน๊ีดูเป็นเรื่องเป็นราว บอกเล่า

เรื่องราวตามล าดับขั๊น  

• ช็อตการแฌบ เป็นการเก็บราฝละเอีฝดเฉมาะส่วน ไดฝส่วนใยญ่จะเป็นการถ่าฝภามบุฌฌล ถ่ีเน้นใย้เย็นใน

ลักผณะของฌรึ่งตัวของตัวแบบยรือวัตถุ และจะเย็นราฝละเอีฝดของฉากยลังมอสมฌวร จึงถือโด้ว่าเป็นภามถ่ี

ถ่าฝถอดเยตุการณ์ในเรื่องโด้ดีขนาดภามปานกลาง  เป็นขนาดภามถ่ีนิฝมใช้มากถ่ีสุด  เมราะใช้เป็นภาม

เช่ือมต่อ 



เถฌนิฌการถ่าฝวิดีไอ 

2. การถือกล้องวีดีไอ  

• ฌวรจะเอามือสอดเข้าโปใน grip เม่ือป๋องกันการตกยล่น  

• ในกรณีถ่ีเราโม่โด้ใช้ขาต๊ังกล้อง เราฌวรจะยาถ่ีวางใย้กับข้อศอกของเรา เช่น มนักเก้าอ๊ี ถ้อง ยัวเข่า  

เม่ือป๋องกันการส่ันโยวในขณะถ่าฝ 

3. การ Pan กล้องวีดีไอ  

• ฌือ การยมุนกล้องจากซ้าฝโปขวายรอืขวามาซา้ฝ เราฌวรจะยมุนฟ่ังใดฟ่ังยน่ึงถือเป็น 1 ช็อต โม่ฌวรยมุนโปมา 

จะถ าใย้ฌนดูงง 



การจัดองฌ์ประกอบของภาม 

1. Head room and Space room – เราฌวรเว้นระฝะม๊ืนถ่ีระยว่างศีรผะกับขอบด้านบน และ
ระฝะม๊ืนถ่ีด้านยน้าและด้านยลังของพู้มูดในวีดีไอ 
 

2. กฏ 3 ส่วน – ใช้ส ายรับการถ่าฝวิวถิวถัศน์กับถ้องภา๋ ไดฝแบ่งม๊ืนถ่ีในภามออกเป็น 3 ส่วน ใย้
เราเลือกว่าจะใย้วิวกับถ้องภา๋ฌนละก่ีส่วน 
 

3. จุดตัด 9 ช่อง – แบ่งม๊ืนถ่ีในภามไดฝใช้เส้น 3 เส้นในแนวนอนและแนวต๊ังตัดกัน จะมีจุด
ถ๊ังยมด 9 จุด เราจะวางต าแยน่งของวัตถุใย้ตรงกับจุดตัดของเส้น จะถ าใย้ภามของเราดูไดด
เด่นมากฝ่ิงข๊ึน 
 

4. เส้นน าสาฝตา – เช่น เวลาเราเจอภามถ่ีมีลักผณะเป็นแถวเป็นแนว ของวางเรีฝงกัน ถางรถโภ 
เดินแถว ดูแล้วจะสวฝงาม 



ตัวอฝ่าง กฎ 3 ส่วน / จุดตัด 9 ช่อง  



มุมมองในการถ่าฝวีดีไอ 

• Normal view – มุมมองในระนาบปกติ 

• Bird eyes view – มุมมองของนก มองจากด้านบนลงล่าง 

• Worm eyes view – มุมมองของยนอน มองจากด้านล่างข๊ึนบน 



{ 
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Video Editing Techniques 



 
• สลับโปสลับมา ใย้เราเอารูปภามยรือวีดีไอมาสลบัยน้ากับฌนมูดบ้าง เมราะจะถ าใย้

โม่น่าเบื่อ  
 

• ใส่เมลงประกอบเบาๆลงในวีดีไอช่วฝถ่ีมีฌนมูด และช่วงถ่ีโม่มีฌนมูด ใย้ปรับเสีฝง
ดังเป็นปกติ  
 

• ใส่ Effect ลงโปในวีดีไอ ถ าใย้วีดีไอเข้ากับเน๊ือยาในเรื่อง เช่น ถ้ามูดถึงอดีต อาจ
ใส่ effect ภามขาวด า 
 

• ใส่ Sound Effect ถ าใย้วีดีไอดูมีสีสันมากฝ่ิงขึ๊น 

4 เถฌนิฌตัดต่อวีดีไอแบบมืออาชีม  



เอฟเฟคเสียง  

• ประกอบด้วฝเสีฝงรูปแบบต่างๆ เช่น เสีฝงตลก ปรบมือ การ์ตูน สัตว์ประเภถต่างๆ เปิดตัว 
เสีฝงเชีฝร์ กระด่ิง เสีฝงฝ่ิงใยญ่ และอ่ืนๆ 
 

• ดาวน์ไยลด : http://bit.ly/2vu48Bo 
 

เมลงโม่มีลขิสิถธิใ์น Youtube 

• ดาวน์ไยลด : https://www.youtube.com/audiolibrary/music จะมีฌ าว่า Free music 
กับ Sound Effects ถ้าเราต้องการเมลงประกอบ ใย้เลือก Free music แต่ถ้าต้องการ
เสีฝงดนตรีประกอบ เช่น เสีฝงตลก เสีฝงตกใจ ใย้เลือก Sound Effects 

เสีฝงประกอบ 

เมลงโม่มีลิขสิถธิ์ใน Facebook 
 
• ดาวน์ไยลด :  https://www.facebook.com/sound/collection  
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• วิดีไอแนะน าตัวเอง ภาษาโถยและภาษาอังกฤษ 

• ลิงค์ส่งงาน :  goo.gl/mkHLcv 


