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บทคัดย่อ 

 ฮับสปอร์ตดอทคอมผู้น�าด้านซอฟต์แวร์ส�าหรับการท�าตลาดอินบาวด์ท�านายไว้ว่าในปี 2561 78% ของคนบนโลกออนไลน์ 
ดูวีดิทัศน์ทุกอาทิตย์ และ 55% ของคนเหล่านั้นจะดูหนังโฆษณาผ่านสื่อวีดิทัศน์ทุกวัน ส่วนซินดาคาสทดอทคอมเป็นบริษัทที่              
ท�าการตลาดออนไลน์โดยเน้นเรือ่งของประสทิธภิาพเป็นหลกัได้ท�านายว่า 74% ของการจราจรทัง้หมดในอนิเทอร์เนต็จะเป็นวีดทัิศน์  
ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันการผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์ได้มีบทบาทในการน�ามาประยุกต์ ใช้ ในการตลาด เช่น วิดีโอท่ีนิยม          
ผ่านกระบวนการแบ่งปันทางอินเทอร์เน็ต (Viral Clip) และวิดี โอรีวิว (Video Review) ที่น�าเสนอเพื่อช่วยในการรับรู้จาก               
การใช้งานจริงของสินค้า แม้กระทั่งในวงการศึกษาในรูปแบบการน�าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์อย่าง MOOC 
(Massive Open Online Course) กต้็องใช้วดีทิศัน์เป็นสือ่กลางในการเรยีนรู ้ดงันัน้ การเรยีนรูเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์ในทางเทคนคิ
ส�าหรับผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์เป็นพื้นฐานก่อนการผลิตสื่อวีดิทัศน์

ค�าส�าคัญ: เครื่องมือและอุปกรณ์ เทคนิคการผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์

Abstract

 Hubspot.com is the leader of inbound marketing that predict in the next year is 78% of people online to 
watch the video every week and 55% of people online to watch advertising video everyday. syndacast.com is 
online marketing company that special of performance predicting the next year is 74% of internet are videos. 
Nowadays, film and video productions have applied to marketing promotion such as viral clip and video review that 
present about using of the product. Online learning courses is a component massive open online course. Therefore, 
technique learning of equipment and tools are the foundation before video production.   

Keywords: Tools and Equipment, Video and Film Production Techniques
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1. บทน�า

จากประสบการณ์การท�างานในวงการตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์มามากกว่า 10 ปี อีกทั้งได้มี
การศกึษาเพ่ิมเตมิจากการดูงานในต่างประเทศ และงานเปิดตวัเครือ่งมอื และอปุกรณ์ในทางเทคนคิส�าหรบัผลติวดีทัิศน์และภาพยนตร์
จนถงึปัจจบุนั เพือ่เป็นประโยชน์ต่อวงการการตลาดท่ีก้าวสู่ยคุออนไลน์ วงการศึกษาทีก่�าลงัพฒันาเพือ่เข้าสูก่ารเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ที่มีสื่อวิดีโอ (Video) เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และเนื่องด้วยปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางด้านคุณภาพของภาพที่ดี ยิ่งขึ้นจากระบบ 
Standard-definition (SD) เป็น High-definition (HD) จนปัจจุบนัก็ได้ก้าวสูร่ะบบ 4K (Ultra HD) ในทีน่ีผู้เ้ขยีนต้องการน�าเสนอถึงอปุกรณ์
หรอืเคร่ืองมอืประกอบการผลติวดีทิศัน์และภาพยนตร์โดยเฉพาะผูท้ีส่นใจในการผลติวดีทิศัน์และภาพยนตร์ในวงการต่างๆ ให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจในการเลือกใช้เครือ่งมอื และอปุกรณ์ในทางเทคนคิส�าหรับผลติวดิีทศัน์และภาพยนตร์ได้อย่างถกูต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ ในทางเทคนิคส�าหรับผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์

 ที่ผ่านมาปัญหาต่างๆ ที่ผู้ผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษาหลายท่านยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในเครื่องมือ และอุปกรณ์ ในทางเทคนิคส�าหรับผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์ หากจะว่าไปแล้วเคร่ืองมือดังกล่าวได้มีการพัฒนา         
ให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา เพ่ือตอบสนองการใช้งานให้ได้เตม็ประสทิธภิาพ เช่น ในอดตีการใช้ไฟให้แสงสว่างขณะถ่ายท�าอย่างโคมไฟ 
หลอด ไส้ หรือหลอดทังสเตนที่มีความร้อนสูง และสิ้นเปลืองกระแสไฟ ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยโคมไฟให้แสงสว่างชนิด LED  
ท่ี ไม่ร้อนอกีทัง้ประหยดัไฟ และอกีตวัอย่างคอื สือ่บนัทึกวดีทิศัน์และภาพยนตร์ทีอ่ดตีใช้ฟิล์มหรอืเทปบนัทกึ ในการตดัต่อแต่ละครัง้
ต้องใช้วิธี โหลดลงเครื่องตัดต่อท�าให้สิ้นเปลืองเวลา ก็ถูกแทนที่ด้วยสื่อเมมโมรีชนิดต่างๆ ที่ท�าให้การน�าไปใช้งานหรือตัดต่อ                        
โดยการคัดลอก (Copy) ไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานตัดต่อได้ทันที ประหยัดเวลา และสามารถท�างานได้อย่างรวดเร็ว

 2.1 ฉากส�าหรับถ่ายท�า

 ในอดีตเราจะคุ้นเคยกับฉากถ่ายท�าที่สร้างจากไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ต้องใช้เวลา และสถานที่ถ่ายท�าตามขนาดของฉากนั้นๆ

 

ภาพที่ 1 ฉากส�าหรบการถ่ายท�า

 ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่มาตอบโจทย์การใช้งาน โดยการใช้งานที่ง่าย และรวดเร็ว ประหยัดพื้นที่ และมีความสวยงาม
ใกล้เคียงกับฉากจริงมาก เรียกว่า Virtual Studio

ภาพที่ 2 Virtual Studio 
ที่มา: http://www.cg4tv.com/virtual-set
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 Virtual Studio หรือสตูดิโอเสมือนจริงให้มุมมองภาพที่เสมือนจริงใกล้เคียงกับฉากจริงๆ ที่สร้างจากโปรแกรมสร้างภาพ
สามมิติชนิดต่างๆ แล้วน�ามาใช้งานร่วมกับโปรแกรม Virtual Studio เพื่อให้ได้ภาพออกมาเสมือนจริงที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอาศัย
ฝีมือ และความช�านาญในการใช้โปรแกรมของผู้ผลิตเป็นอย่างสูงเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด ฉากพื้นหลังส�าหรับใช้งานใช้เพียง
ผ้าฉากสีเขียวหรือสีฟ้าในพื้นที่แคบๆ แล้วใช้โปรแกรมจัดการให้เกิดภาพตามฉากที่เราออกแบบได้

 2.2 ไฟให้แสงสว่างส�าหรับถ่ายท�า

  1)  Tungsten Lights

ภาพที่ 3 Tungsten Lights  
ที่มา: http://www.exportersindia.com/freesunbeijing/redhead-light-800w-china-338301.htm

 Tungsten Lights เป็นโคมไฟที่ ให้แสงสว่างได้ดี มีก�าลังของแสงที่สูง สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก            
ราคาไม่สูงมาก ทั้งนี้แล้วแต่คุณภาพของโคมไฟว่าผลิตที่ ไหน ใช้วัสดุตัวโคมชนิดอะไร หากโคมไฟผลิตด้วยวัสดุที่ทนความร้อน และ
วงจรไฟฟ้าภายในมีคุณภาพสูง ราคาก็จะสูงตาม ตัวโคมและหลอดเก็บความร้อนสูง เวลาใช้งานแล้วปิดต้องรอให้ตัวหลอดเย็นก่อน 
จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตัวหลอดขาดได้ง่ายมาก ถึงแม้ ใช้ของที่มีคุณภาพ) ไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แคบเพราะ                
แสงที่ส่องออกมาให้อุณหภูมิที่ร้อน ข้อดีคือโคมไฟชนิดนี้ ให้แสงสว่างได้ไกล และสว่างมาก

 2)  Fluorescent Lights

ภาพที่ 4 Fluorescent Lights 

ที่มา: http://www.cowboystudio.com/product_p/2x%206bank%20-%202x%20806.htm

 Fluorescent Lights เป็นโคมไฟท่ีให้แสงสว่างได้ด ีมกี�าลงัของแสงระดบัปานกลาง สามารถใช้งานได้ทัง้ภายในและภายนอก 
ราคาค่อนข้างสงู วสัดตุวัโคมและหลอดไม่เกบ็ความร้อน เวลาใช้งานเป็นเวลานานแล้วเลกิใช้งาน สามารถเปิดใช้งานได้ใหม่ตามปกติ
โดยไม่ต้องรอให้หายร้อน ตัวหลอดมีความคงทน แสงที่ส่องออกมาให้อุณหภูมิไม่ร้อน (เหมือนหลอดไฟที่ ใช้ตามบ้าน) ระยะแสง            
ที่ส่องมีระยะที่สั้นกว่าหากเทียบกับชนิด Tungsten Lights แต่การกระจายแสงจะท�าได้ดีกว่า 
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 3)  LED Lights

ภาพที่ 5 LED Lights  
ที่มา: http://www.avcamera.com/index.php/godox-led

 LED Lights เป็นโคมไฟที่ ให้แสงสว่างน้อย มีก�าลังของแสงระดับต�่า สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ราคา 
ค่อนข้างสูงมาก เป็นเทคโนโลยีใหม่ วัสดุตัวโคมและหลอดไม่เก็บความร้อน เวลาใช้งานแล้วปิด สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ  
ไม่ต้องรอให้หายร้อน ตวัหลอดมีความคงทน แสงทีส่่องออกมาให้อณุหภมูิไม่ร้อน ระยะแสงทีส่่องมรีะยะทีส่ัน้กว่าหากเทยีบกบัชนิด 
Tungsten และ Fluorescent น�้าหนักเบา พกพาง่าย สามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรีเสริมได้ เพราะกินไฟน้อย เหมาะกับงานที่มีพื้นที่
น้อยที่จ�าเป็นต้องส่องแสงในระยะใกล้ๆ

 2.3 อุปกรณ์ตอบสนองการเคลื่อนไหวของภาพขณะถ่ายท�า

1) Tripod, Dolly, Jib Crane

ภาพที่ 6 Tripod, Dolly, Jib Crane  
ที่มา: http://thietbiphongquay.com/cau-quay-phim-10m

 Tripod, Dolly เป็นอุปกรณ์ส�าหรับตั้งกล้อง บางชนิดสามารถใช้งานร่วมกับรางล้อเลื่อนได้ เพื่อให้ได้มุมมองภาพเคลื่อนที่
ขณะถ่ายท�าได้ ท�าให้ภาพที่ ได้มีความธรรมชาติกว่าการใช้การซูมจากเลนส์กล้อง

 Jib Crane เป็นเครื่องมือส�าหรับถ่ายท�ามุมสูงและมุมต�่า นิยมใช้เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศให้มีความอลังการยิ่งใหญ่ หรือ
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของภาพให้ดูแปลกตา หากใช้งานร่วมกับล้อเลื่อนก็จะได้มุมมองภาพเคลื่อนที่ระยะสั้นขณะถ่ายท�าเพิ่มเติม

 โดยส่วนมากจะเห็นอุปกรณ์ท้ังสองในรายการวาไรตี้ หรือแม้แต่ในละครก็นิยมใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อแสดงอารมณ์ของ 
ตัวละคร
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 1)  Dolly, Slider

ภาพที่ 7 Dolly, Slider  
ที่มา: http://fatcatfilmclub.com/episode-5/5

 Dolly, Slider เป็นอุปกรณ์ส�าหรบัถ่ายมุมมองภาพเคลือ่นท่ีระยะไกลและระยะใกล้ ให้ภาพทีเ่ป็นธรรมชาต ิ มคีวามนุ่มนวล              
ให้มุมมองภาพที่แปลกใหม่ ท�าให้ภาพที่น�าเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น การถ่ายนักแสดงหากมีการ Dolly หรือ Slider                
ผ่านจะท�าให้ภาพถ่ายทอดอารมณ์ได้น่าสนใจกว่าใช้ขาตั้งกล้อง PAN ผ่านนักแสดง

 2)  Steadicam

ภาพที่ 8 Steadicam  
ที่มา: http://th.aliexpress.com

 Steadicam เป็นอุปกรณ์เสริมส�าหรับผู้ที่ต้องการมุมมองภาพเคลื่อนที่เพื่อให้ได้ภาพหลากหลายมุมมอง เช่น การวิ่งตาม 

นักแสดง หรือเดินหมุนรอบๆ ตัวนักแสดงโดยไม่ท�าให้เกิดภาพสั่นไหวหรือกระเทือน ท�าให้ภาพที่ ได้มีความเป็นธรรมชาติ
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      3)   Handheld Cage

ภาพที่ 9 Handheld Cage 
ที่มา: http://www.cinearteshop.com

 Handheld Cage อปุกรณ์เสรมิส�าหรบักล้อง D-SLR หรอืกล้องถ่ายภาพทีม่ขีนาดเลก็ให้สามารถถอืหรอืจบัขณะถ่ายวดิีโอ 
และสามารถปรับโฟกัสของเลนส์ได้อย่างคล่องตัว ในปัจจุบันจะพบเห็นในงานโปรดักชั่น งานผลิตโฆษณา หรือหนังสั้น เนื่องจาก
เป็นการประยุกต์ ใช้กับกล้องถ่ายภาพ D-SLR ที่มีราคาถูกกว่ากล้องถ่ายวิดีโอ และสามารถเปลี่ยนเลนส์ตามความต้องการของ 
ผู้ ใช้งาน

 4)  Camera Gimbal Stabilizer

ภาพที่ 10 Camera Gimbal Stabilizer 
ที่มา: https://www.bhphotovideo.com

 Camera Gimbal Stabilizer อุปกรณ์เสริมส�าหรับกล้อง D-SLR หรือกล้องถ่ายภาพที่มีขนาดเล็กให้สามารถถือหรือ 

จับขณะถ่ายวิดีโอเพื่อถ่ายภาพที่ผู้ถ่ายจะต้องเคลื่อนที่ตามนักแสดง หรือบรรยากาศสถานที่ต่างๆ โดยไม่ท�าให้เกิดภาพสั่นไหวหรือ
เกิดการกระเทือนของภาพขณะบันทึกภาพ
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 5)  Car Mounts

ภาพที่ 11 Car Mounts  
ที่มา: http://www.thaidvshop.com

 Car Mounts อุปกรณ์เสริมส�าหรับถ่ายท�ามุมมองภาพเคลื่อนที่ทั้งในและนอกรถ เพื่อให้ได้มุมมองของภาพเหมือนอยู่ใน
เหตุการณ์ ในรถ หรือก�าลังขับตามรถในฉากภาพยนตร์ และในละครที่เราสามารถพบเห็นในปัจจุบัน

 6)  Drone

ภาพที่ 12 Drone 
ที่มา: http://www.bestdronedepot.com/dji-joins-micro-four-thirds-interchangeable-lens-alliance/

 Drone อุปกรณ์เสริมส�าหรับถ่ายท�ามุมมองระยะสูง (Bird Eye View) สามารถใช้ทดแทนมุมมองภาพที่ถ่ายท�าจาก
เฮลิคอปเตอร์ได้เป็นอย่างดี และประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเราจะพบเห็นมุมมองภาพลักษณะแบบนี้ ได้บ่อยไม่ว่า             
จะเป็นในรายการสารคดีต่างๆ งานกีฬา ฯลฯ เพราะมีให้เลือกใช้ตามความต้องการ ตามคุณภาพ และตามเงินในกระเป๋า                       
ด้วยความสามารถของ Drone ที่สามารถบินขึ้นลงในแนวตั้ง หลายครั้งก็จะเห็น Drone ท�าหน้าที่ถ่ายภาพมุมสูง และมุมต�่าทดแทน 
Jib Crane 
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 7)  Sounds for Film and Production

ภาพที่ 13 Sounds for Film and Production 
ที่มา: http://movies.stackexchange.com และ http://www.klittmark.com

 อุปกรณ์ส�าหรับบันทึกเสียงเพื่อใช้ ในการถ่ายท�าเช่นเสียงสนทนาของตัวนักแสดง หรือเสียงประกอบเพิ่มเติมในภาพยนตร์

 8)  ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ (Condenser Microphone)

 เป็นไมโครโฟนชนดิมีแผ่นเสยีงสัน่ ท�าหน้าทีเ่ป็นเพลท เมือ่มคีลืน่เสยีงมากระทบเพลทจะยดืตวัท�าให้เกดิความจ ุ(Capacity) 
เพื่อเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะผ่านวงจรตามจังหวะการอัดตัวของคาร์บอน ถ้าคาร์บอนอัดตัวแน่น
เนือ่งจากแรงกดของแผ่นเสยีงสัน่ทีส่ัน่สะเทอืนอนัเกดิจากคลืน่เสยีง ท�าให้กระแสไฟฟ้าผ่านน้อย ความต้านทานกจ็ะสงู ถ้าคาร์บอน 
อัดตัวกันน้อยท�าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก เนื่องจากไมโครโฟนชนิดนี้ ใช้คอนเดนเซอร์ เป็นตัวสร้างความถี่ เพื่อท�าให้เกิด 
สัญญาณขึ้น แต่ต้องอาศัยแบตเตอรี หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟ เป็นตัวช่วยในการท�างาน

ภาพที่ 14 Condenser Microphone 
ที่มา: http://music-boulevard.weloveshopping.com

 ปัจจุบันไมโครโฟนชนิดนี้นิยมใช้อยู่ในห้องบันทึกเสียงทั่วๆ ไป เพราะสามารถรับเสียงได้ไวมาก ตอบสนองความถี่เสียงที่ดี 
มีคุณสมบัติทางเสียงที่ดีเหมือนธรรมชาติจึงท�าให้มีราคาแพง หลายครั้งไมโครโฟนชนิดนี้ก็นิยมใช้ ในงานถ่ายท�านอกสถานท่ี             
ในกรณีที่ต้องการบันทึกเสียงการสนทนาในภาพยนตร์ หรือเสียงบรรยากาศ เพราะรับเสียงได้ ไว แต่ก็จะมีข้อเสียท่ีจะต้อง                      
รับเสียงรบกวนเข้ามาด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 15 Condenser Microphone 
ที่มา: http://music-boulevard.weloveshopping.com

 9)  ไมโครโฟนชนิดไดนามิค (Dynamic Microphone)

 เป็นไมโครโฟนที่ออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ท�างานโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวน�าของขดลวด                        
ในสนามแม่เหล็ก ไดอะแฟรมของไมโครโฟนชนิดนี้จะติดอยู่กับขดลวดซึ่งอยู่ระหว่างสนามแม่เหล็ก เมื่อมีเสียงมาตกกระทบกับ             
แผ่นไดอะเฟรม จะท�าให้แผ่นไดอะแฟรมสั่น ขดลวดก็จะสั่นตามไปด้วย ไดอะแฟรมจึงเกิดการตัดกันของสนามแม่เหล็ก และ                
เกิดการเหนี่ยวน�ากลายเป็นกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กส่งออกมาตามขดลวด ขนาดความแรงของสัญญาณไฟฟ้าและทิศทางขึ้นอยู่กับ 
การเคลื่อนไหวของขดลวด

ภาพที่ 16 Dynamic Microphone 
ที่มา: https://www.long-mcquade.com

 ไมโครโฟนชนิดนี้มีความแข็งแรงทนทานสูง จึงมีการใช้ไมโครโฟนชนิดนี้กันมากในระบบเสียงงานเวที งานสาธารณะต่างๆ 
แม้กระทั่งตามบ้านเรือนที่นิยมใช้ส�าหรับร้องคาราโอเกะก็ตาม ไมโครโฟนชนิดไดนามิกยังมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม                    
ที่เปลี่ยนแปลงไปของอุณหภูมิ และสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี
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 10)  Lavalier Microphones (Mini-Mic)

ภาพที่ 17 Lavalier Microphones (Mini-Mic) 
ที่มา: http://foto.potrebitel.ru

 ไมโครโฟนขนาดเลก็ทีต่ดิลงบนวตัถ ุมีทัง้ชนดิทีส่่งสญัญาณด้วยคลืน่วทิยุหรอืไมโครโฟนแบบไร้สาย และแบบสายสัญญาณ
ทั่วไป โดยไมโครโฟนชนิดนี้ส่วนมากจะใช้ ในลักษณะซ่อนไว้กับตัวนักแสดง หรือจะพบเห็นในงานอ่านข่าวในช่องต่างๆ

 11)  Shotgun Microphones

ภาพที่ 18 Shotgun Microphones 
ที่มา: https://www.lensrentals.com/rent/rode-ntg-2-shotgun

 ไมโครโฟนท่ีสามารถติดตั้งไว้กับขายึดไมโครโฟนแบบบูม (Boom) โดยหลักการของไมโครโฟนแบบนี้ คือ จะตัดเสียง           
ที่ ไม่ต้องการออกไป ด้วยมุมของการรับเสียงที่แคบและรับเสียงจากด้านหน้าหรือทางตรงเป็นหลัก ในทางปฏิบัติไมโครโฟนแบบนี้ 
จะมีลักษณะเป็นแขนยื่นต่อออกไปเพื่อสะดวกในการท�างาน ส่วนมากนิยมบันทึกเสียงการสนทนาของตัวนักแสดงคนเดียว                     
หรือหลายคน
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 12)  เครื่องขยาย และรวมสัญญาณเสียง (Cam Mix)

ภาพที่ 19 เครื่องขยายสัญญาณเสียง (Cam Mix) 
ที่มา: http://www.accessprosystem.com

 เคร่ืองขยาย และรวมสญัญาณเสยีงส�าหรบังานภาพยนตร์ ใช้ส�าหรบัผสมสญัญาณเสยีงจากแหล่งเสยีงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
จากไมโครโฟน หรือจากเครื่องเล่นเสียงต่างๆ เพ่ือน�าไปบันทึกลงในกล้องวีดิโอหรือบางรุ่นสามารถบันทึกในตัวลงเมมโมรีการ์ดได้           
ตัวเครื่องมีน�้าหนักเบาพกพาง่าย และสามารถใช้แหล่งไฟจากแบตเตอรีได้

 13) เครื่องบันทึกเสียง (Sound Recorder)

ภาพที่ 20 เครื่องบันทึกเสียงพกพา 
ที่มา: http://www.muzikant.cz
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 เคร่ืองบันทึกเสียงสเตอริโอระบบดิจิทัลผ่าน XY ไมโครโฟนคอนเด็นเซอร์ ปรับต�าแหน่งไมค์ AB ได้ แบบพกพาที่               
เหมาะอย่างยิง่ส�าหรับผูท่ี้ต้องการใช้งานบนัทกึเสยีงนอกสถานที ่บนัทกึเสยีงสด เสยีงบรรยาย เสยีงสมัภาษณ์ สามารถต่อไมโครโฟน
จากภายนอก และบันทึกในตัวลงเมมโมรีการ์ดได้ ตัวเครื่องมีน�้าหนักเบาพกพาง่าย

3. บทสรุป

 โดยหลกัๆ แล้วเครือ่งมือและอุปกรณ์ประกอบในทางเทคนคิส�าหรบัผลติวดีทิศัน์และภาพยนตร์ในบทความน้ีอาศยัข้อมลูที่ ได้
จากประสบการณ์การท�างาน อีกทั้งได้มีการศึกษาเพิ่มเติมจากการดูงานในต่างประเทศ และงานเปิดตัวเครื่องมือ และอุปกรณ์              
ในทางเทคนิคส�าหรับผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเขียนในเชิงการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจง่าย ด้วยแนวโน้มของ
การตลาดและการศึกษาได้ก้าวสู่ยุคออนไลน์มากขึ้น ผนวกกับแนวโน้มของสื่อวิดีโอได้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จ�าเป็นอย่างย่ิง             
ทีผู่ผ้ลติส่ือดงักล่าวจะต้องทราบคุณสมบติั และความสามารถของอุปกรณ์ประกอบการผลติวดีทิศัน์และภาพยนตร์ เพือ่น�ามาเลอืกใช้
ให้ถกูการใช้งานหรือให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของมมุมองภาพ ซึง่ในความจรงิแล้วในอนาคตกจ็ะมอีปุกรณ์ประกอบการใช้งาน
ผลติวีดิทัศน์และภาพยนตร์ทีถู่กพัฒนาให้ทนัยคุทนัสมัย และมกีารใช้งานร่วมกบัแอปพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ อปุกรณ์
รุ่นเก่าที่มีขนาดที่ ใหญ่หรือราคาสูงก็จะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะเห็นการผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์
ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพสูงก็เป็นได้
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