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การผลิตภาพยนตร์สั้นโดยใช้เทคนิคการถ่ายทำาวีดิทัศน์แนวตั้ง

The Short Film Production by Technique Vertical Video
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บทคัดย่อ

 การศึกษาเรื่องการผลิตภาพยนตร์สั้นโดยใช้เทคนิคถ่ายทำาวีดิทัศน์แนวตั้ง  เพื่อทราบถึงเนื้อหา ลักษณะภาพ

และมมุกลอ้งทีเ่หมาะสม รวมทัง้ลกัษณะการรบัชมและการใชง้านวดีทิศันแ์นวตัง้ โดยสมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันา

แอปพลิเคชันและผู้เชี่ยวชาญด้านการกำากับภาพ ผลิตภาพยนตร์สั้นที่ใช้วิธีการถ่ายทำาวีดิทัศน์แนวตั้ง  และทดสอบ

ภาพยนตร์ดังกล่าวกับผู้ชม จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาที่เหมาะสมกับการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้งคือ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

คน เน้นการแสดงออกและการกระทำาของคน ส่วนลักษณะภาพที่เหมาะสมคือ ภาพที่มีมุมมองในแนวตั้งโดยไม่ต้องการ

รายละเอียดด้านข้าง ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกขนาดภาพ และใช้มุมกล้องที่หลากหลายได้เช่นเดียวกับแนวนอน แต่ภาพที่มีข้อ

จำากัดคือ ภาพที่มีมุมมองเป็นภูมิทัศน์แนวนอน ขณะที่ความนิยมของผู้ชมภาพยนตร์พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ยังคงต้องการ

รับชมภาพยนตร์ในแนวนอนมากกว่า รวมถึงผู้ผลิตดั้งเดิมก็ยังคงนิยมใช้แนวนอนมากกว่าเช่นกัน แต่มีแนวโน้มของการ

ใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้ง 

คำาสำาคัญ: วีดิทัศน์แนวตั้ง, การผลิตภาพยนตร์สั้น, ภาพยนตร์สั้น

Abstract 

 The behavior of smartphone or tablet users nowadays is more to view objects or video                   

vertical than horizontal. Creators are therefore producing the motion picture by applying the vertical 

video production technique in order to further study detail contents, kind of pictures and camera 

angles including its potential view and usage. The creator have also identified, after interviewing                 

application and development production expert, that the most suitable contents for vertical video 

are all concerning human actions and expression Moreover, the most suitable pictures shooting is 

portrait regardless of the side detail, and different sizes of shots as well as its camera angles like 

horizontal picture. On the contrary, landscape pictures have more constrains than portrait even though 

most audiences prefer to watch motion picture horizontal than vertically. Plus, those traditional 

producers still prefer to make horizontal movies even there is a potential increasing of vertical video 

usage because many applications have already been launched to support vertical video function.
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บทนำา 

ปัจจุบันสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่คนทั่วไปใช้กันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น จากการสำารวจการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน พ.ศ.2558 โดยสำานกังานสถิตแิหง่ชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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และการสื่อสาร โดยสำารวจท้ังประเทศพบว่า จำานวนผู้ใช้

สมาร์ตโฟน 1 เครื่อง มีจำานวน 23,402,431 คน ใช้สมาร์ต

โฟน 2 เครื่อง  มีจำานวน 283,585 คน และใช้สมาร์ตโฟน 

3 เครื่อง มีจำานวน 26,095 คน (สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 

2559)

 จำานวนคนทีใ่ชเ้วลากบัสมารต์โฟนจะเพิม่สงูขึน้

เฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือประมาณ 232 นาทีต่อวัน เน้น

ไปที่การใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารและความบันเทิงเป็น

หลกั หากแบง่ตามสดัสว่นพบวา่ ใช้เพือ่การตดิตอ่สือ่สาร

สูงสุด 94 นาทีต่อวัน แอปพลิเคชัน 62 นาที เพื่อความ

บนัเทงิ 54 นาท ีทอ่งเวบ็ไซต ์14 นาท ีและหาบรกิารและ

บริหารจัดการต่าง ๆ 8 นาที (I-news, 2559)

 อยา่งไรกต็าม มกีารสำารวจข้อมลูเกีย่วกบัการใช้

งานหน้าจอประเภทต่าง ๆ  ของผู้ชมในสหรัฐอเมริกาโดย 

KPCB ได้ข้อสรุปดังนี้ (Mary Meeker, 2015)

 ใน 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2010-2015 จาก

จำานวนผูรั้บชมวดีทิศันท์ัง้หมดจากแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ  ใน 

12 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ชมร้อยละ 71 รับชมวีดิทัศน์แนวนอน

จากเคร่ืองรับโทรทัศน์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ โน้ตบุ๊ก 

หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีผู้

ชมร้อยละ 29 มีการรับชมวีดิทัศน์แนวตั้งจากโทรศัพท์

เคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากร้อยละ 0.4 เป็น 

2.8 ในเวลาการรับชมทั้งหมด 9.9 ชั่วโมงต่อวัน 

ภาพที่ 1 ผลการสำารวจการใช้งานหน้าจอลักษณะต่าง ๆ 

ของชาวอเมริกัน ตั้งแต่ปี 2010-2015

 จะเห็นได้วา่ ในสหรฐัอเมรกิาการใชง้านหนา้จอ

แนวตั้งมีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากการสำารวจ

ตัง้แต ่5 ปทีีผ่า่นมาถงึปจัจบุนั ซึง่พฤตกิรรมไมน่า่จะแตก

ต่างกันกับผู้ใช้ในประเทศไทย ที่สอดคล้องกับการเติบโต

ของตลาดสมารต์โฟนและแทบ็เลต็ทีม่รีาคาถกูลง รวมทัง้

ระบบโทรคมนาคมที่ตามมาอย่าง 4G ด้วย Joe Avella 

(2016) กล่าวว่า การถ่ายทำาวีดิทัศน์เป็นแนวนอน 

(horizontal video) เพราะรปูรา่งของเครือ่งรบัโทรทัศน์

สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้น ก่อนหน้านี้หน้าจอโทรทัศน์ก็เป็น

สีเ่หลีย่มจตัรุสั หากจะสรา้งวดีทิศันเ์ปน็แนวตัง้กไ็มน่า่จะ

เป็นปัญหาต่อการรับชม และจะมีประสิทธิภาพจากเดิม

มากขึ้นเป็น 9 เท่า 

 Lauren Johnson (2016) เขียนบทความใน

เว็บไซต์ Adweek เก่ียวกับการถ่ายทำาวีดิทัศน์แนวตั้ง

อย่างถูกหลักการตามความต้องการของการสร้างสรรค์ 

โดยกล่าวว่าการใช้งานสมาร์ตโฟนมักใช้ถือแบบตั้งข้ึน

มากกว่าแนวนอน รวมทั้งการถ่ายวีดิทัศน์เช่นกัน เพราะ

มีแอปพลิเคชัน Snapchat ท่ีใช้ส่งข้อความแบบภาพ

เคลือ่นไหวสัน้ ๆ  และเร่ิมแพรห่ลายในวงการโฆษณาเพิม่

มากขึ้น ปัจจุบันการถ่ายวีดีทัศน์แนวตั้งกลายเป็นที่พูด

ถึงกนัในวงกวา้งในตลาดดจิทัิล แอปพลเิคชันถ่ายทอดสด

(Streaming) อย่าง Periscope หรือ Meerkat และ

เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้รกิารข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  อยา่ง Mashable 

ซึ่งมีคลิปวิดีโอให้บริการด้วย รวมทั้งเว็บไซต์ YouTube 

ซึง่เคยยดึมัน่แนวคดิไวอ้ยา่งเหนยีวแนน่และมกีารยอมรบั

อย่างกว้างขวางข้ึน ท้ังกลุ่มของนักสร้างสรรค์และนัก

ออกแบบดัง้เดมิท่ีจำาเป็นตอ้งหาทางปรบัตัวในการถา่ยวดีิ

ทัศน์ขนาดสั้นตามไปด้วย

 Joe Avella กล่าวในเว็บไซต์ Business In-

sider ว่า กอ่นหนา้นีม้คีวามพยายามใหเ้ปลีย่นพฤติกรรม

การถ่ายวีดีทัศน์แนวตั้งเป็นแนวนอน แต่เมื่อประชาชน

ส่วนใหญ่มักจะถ่ายวิดีโอและใช้โทรศัพท์มือถือทุกวันๆ 

เป็นแนวตั้ง นั่นก็หมายความว่า วีดิทัศน์แนวตั้งได้ผ่าน

การคิดสร้างสรรค์แล้วว่าภาพแนวตั้งเป็นการมองเห็นที่

สบายตามากกว่า

 Jon Steinberg (2016) เขียนบทความใน

เว็บไซต์ medium.com เก่ียวกับวีดิทัศน์แนวตั้งว่า 

Daily Mail เป็นสื่อประเภทเดียวกันกับสื่อใหญ่อื่น ๆ  อีก

ว่า 10 สื่อหลักเช่น Vice และ ESPN ที่ใช้ช่องทาง Snap-

chat ทีก่ำาลงัไดร้บัความนยิมดว้ยเนือ้หา และคลปิโฆษณา

ความยาว 10 วินาที ซึ่งปัจจุบันช่องทางนี้มีผู้ชมเพิ่มขึ้น

เป็นจำานวนมากในแต่ละวัน  ผูช้มทีเ่ข้าชมสือ่ดงักลา่ว มกั

จะรับชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ลักษณะแนวตั้ง

เปน็ปกต ิโดยพวกเขาคดิวา่การตะแคงมอืถอืในแนวนอน

เพื่อดูวิดีโอนั้นติดขัดและยุ่งยาก
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 Farhad Manjoo (2016) กล่าวว่าการ

เปลีย่นแปลงการทำาวดีทิศันแ์นวนอนเปน็แนวตัง้ อาจจะ

ดูเปน็ประเดน็เลก็นอ้ย ทำาใหห้ลาย ๆ  คนไมส่งัเกตวา่โลก

การสื่อสารได้เปลี่ยนเป็นแนวต้ังไปแล้ว แต่ในแง่ของ

เทคโนโลยขีองผูผ้ลติและผูท้ำาสือ่ กลบัเปน็ประเด็นทีค่อ่น

ข้างอ่อนไหวที่ต้องระดมความคิดกันว่าภาพท่ีออกมาจะ

ต้องมีศิลปะด้วย ขณะเดียวกันในธุรกิจก็มองว่าจะต้อง

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ออกมา และเป็นข้อขัดแย้ง

ระหวา่งคนทำาวดิโีอรุ่นเก่าทีจ่ะต่อตา้นวา่การถา่ยวดีทัิศน์

แนวตั้งไม่เป็นธรรมชาติ ไม่ได้ตอบรับสายตาของคนที่ดู

 ปัจจุบันนี้มีการทำาวิจัยอยู่เรื่อย ๆ เกี่ยวกับการ

ถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง หรือการถ่ายวีดิทัศน์แนวนอน ถึงแม้

จะมีหลายกลุ่มสนับสนุนการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง แต่ใน

สถติกิย็งัมอีกีหลายกลุม่ รวมทัง้ผูผ้ลติรุน่เกา่ทีไ่มพ่อใจกับ

การถ่ายวีดทิศัน์แนวต้ัง ผูเ้ขยีนคาดหมายวา่ในอนาคตจะ

มีการยอมรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในแนวตั้ง และการ

สือ่สารของผู้ผลิตสือ่ก็จะเปลีย่นแปลงไปใช้การผลติในรปู

แบบนีด้้วยเชน่กนั ไม่วา่จะเปน็การผลติภาพยนตร์โฆษณา 

วดิีทศัน์การนำาเสนองาน หรอืศลิปะภาพเคล่ือนไหวอืน่ ๆ  

เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะรับชมภาพยนตร์ผ่านอุปกรณ์

เหล่านี้เพิ่มขึ้น 

วิธีการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาลักษณะการถ่ายทำา 

ลกัษณะภาพ และมุมกลอ้งทีเ่หมาะสมกบัภาพยนตรโ์ดย

ใช้วิธีการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง รวมทั้งศึกษาแนวโน้มการ

รับชมและการใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้ง ด้วยกระบวนการ

สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นในรูปแบบวีดิทัศน์แนวตั้งเรื่อง 

The Rest Room โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะ

วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีใช้         

สมารต์โฟนหรือแทบ็เลต็ จำานวน 92 คนเพือ่สำารวจความ

คิดเห็นและประเมินการรับชมภาพยนตร์สั้น และการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชันบนสมาร์ต

โฟนและแท็บเล็ต และผู้เชี่ยวชาญด้านการกำากับภาพใน

ภาพยนตร์

สรุปผลการวิจัย

 จากการถ่ายทำาภาพยนตร์สั้นด้วยเทคนิคการ

ถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง ได้ข้อสรุปดังนี้

 (1) ลักษณะการถ่ายทำาและการเลือกสถานท่ี

ถ่ายทำา 

 ผูส้รา้งสรรคเ์ขยีนบทใหเ้หตกุารณข์องเรือ่งเกดิ

ข้ึนในฉากห้องนำ้าหญิงเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นฉากและการ

เคลื่อนไหวของนักแสดงเป็นสำาคัญ ผู้สร้างสรรค์เลือก

สถานท่ีถ่ายทำา (Location) ในการถ่ายทำาเป็นห้องนำ้า

หญิงสาธารณะในอาคารเรียน เนื่องจากห้องนำ้าดังกล่าว

มีลักษณะเป็นแนวยาวมากกว่าแนวกว้าง ในเรื่องไม่

ตอ้งการรายละเอยีดของบรรยากาศอืน่ๆ เพราะตอ้งการ

แสดงใหเ้หน็แคห้่องนำา้ และนกัแสดงเท่านัน้ ส่วนลกัษณะ

การถา่ยทำาจะใชก้ลอ้ง DSLR มกีารจดัวางใหล้กัษณะแนว

ตั้งตลอดทั้งเรื่องแตกต่างไปจากการถ่ายทำาปกติ เพื่อให้

ไดภ้าพแนวตัง้ และเมือ่นำาไปตดัตอ่กเ็ลอืกขนาดภาพ full 

HD 9 : 16 ความสูงของภาพ 1080 ความกว้างของภาพ 

608 ซึ่งเป็นแนวตั้งทั้งหมดเช่นกัน 

 (2) การใช้ขนาดภาพ

 ผู้สร้างสรรค์พบว่าเราสามารถใช้ขนาดภาพที่

หลากหลายในการถ่ายทำาแนวตั้งได้เช่นเดียวกับการถ่าย

แนวนอนโดยไม่เสียองค์ประกอบของภาพท่ีต้องการนำา

เสนอ ได้แก่

2.1 ขนาดภาพใกล ้(Close 

Up Shot) เหน็ใบหนา้เตม็ 

แสดงอารมณ์ได้ชัดเจน

2.2 ขนาดภาพปานกลาง

ใกล ้(Medium Close Up 

Shot) เห็นตั้งแต่หน้าอก

นักแสดงขึ้นไป มองเห็น

หน้าและบรรยากาศหรือ

วัตถุในฉากบางส่วน
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2.3 ขนาดภาพปานกลาง 

(Medium Shot) เห็น

ตัง้แตส่ะโพกของนกัแสดง

ขึ้นไป เห็นท่าทางการ

แสดง และบรรยากาศใน

ฉากมากขึ้น หรือ Two 

Shot เห็นคนสองคนใน

เฟรมเดียวกัน

2.4 ขนาดภาพปานกลาง

ไกล (Medium Long 

Shot) เห็นตั้งแต่หน้าแข้ง

ขึ้นไป เห็นท่าทาง บุคลิก 

การเคลื่อนไหว และการก

ระทำาของนักแสดง รวมท้ัง

บรรยากาศในฉาก

2.5 ขนาดภาพไกล (Long 

shot) เหน็นกัแสดงตวัเลก็

อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเดน่

ชัดขึ้น

2.6 ขนาดภาพไกลมาก 

(Very Long Shot) เน้น

ให้คนดูเห็นสถานท่ีหรือ

ภมูทิศัน์เปน็หลกั นกัแสดง

ตัวเล็กมาก หรือไม่มีนัก

แสดงเลยก็ได้

 

 (3) การใช้มุมกล้อง

 การถ่ายทำาวีดิทัศน์แนวตั้งสามารถใช้มุมกล้อง

ที่หลากหลายได้เช่นเดียวกับแนวนอน ได้แก่

3.1 มมุกล้องระดบัสายตา

3.2 มุมกล้องระดับสูง

3.3 มุมกล้องระดับตำ่า

3.4 มุมข้ามไหล่
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3.5 มุมแทนสายตา

 (4) ผลสำารวจพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ตโฟน

หรือแท็บเล็ตและผลการทดสอบภาพยนตร์แนวตั้ง จาก

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 92 คน พบว่า 

 • ร้อยละ 41.3 มีการใช้งานสมาร์ตโฟนหรือ

แท็บเล็ตเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงต่อวันมากที่สุด 

 •  ร้อยละ 97.8 ถอืสมารต์โฟนหรอืแทบ็เลต็เพือ่

ใช้งานทั่วไปเป็นแนวตั้งมากกว่าแนวนอน 

 • รอ้ยละ 66.3 ถอืสมารต์โฟนหรอืแทบ็เลต็เพือ่

ดูคลิปทั่วไปเป็นแนวนอนมากกว่าแนวตั้ง 

 • ร้อยละ 57.6 ใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตถ่าย

คลิปทั่วไปเป็นแนวตั้งมากกว่าแนวนอน

หลังจากรับชมภาพยนตร์แนวตั้งแล้ว พบว่า 

 • ร้อยละ 51 ถืออุปกรณ์เพื่อชมภาพยนตร์เป็น

แนวนอน ร้อยละ 49 ถือแนวตั้ง

 • รอ้ยละ 58.7 เมือ่ทราบวา่ภาพยนตรท์ีช่มเปน็

แนวตัง้ รูส้กึอดึอดัและตอ้งการรายละเอยีดอืน่ ๆ  รอ้ยละ 

41.3 ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างจากภาพยนตร์แนวนอน

 • ร้อยละ 49 คิดว่าการแสดงผลภาพยนตร์หรือ

คลปิทัว่ไปในแนวต้ังไมเ่หมาะสม รอ้ยละ 46.7 เหมาะสม 

และอีกร้อยละ 4.3 มีเหตุผลอื่น ๆ เช่น ขึ้นอยู่กับขนาด

ของอุปกรณ์ ความถนัดในการใช้งาน เนื้อหาของเรื่อง

อภิปรายผล 

 พฤติกรรมการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

 จากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งานสมาร์ต

โฟนและแท็บเล็ตที่เป็นผู้ชมภาพยนตร์จำานวน 92 คน พบ

ว่า มีการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าววันละ 6-8 ชั่วโมง

มากทีส่ดุ คดิเปน็รอ้ยละ 41.3 ซึง่สะท้อนใหเ้หน็วา่ผูใ้ช้งาน

ต่างให้ความสำาคัญ และสนใจสิ่งท่ีอยู่สมาร์ตโฟนหรือ

แท็บเล็ตเป็นอย่างมาก และพบว่าร้อยละ 97.8 ใช้งาน

อุปกรณ์ดังกลา่วในแนวตัง้สอดคลอ้งกับ Luaren Johnson 

กล่าวว่าการใช้งานสมาร์ตโฟนมักจะถือแนวตั้งมากกว่า

แนวนอน 

 ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง (2559) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนาแอปลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต กล่าวถึง

พฤติกรรมการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตของคนใน

ยุคปัจจุบันว่าพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ตโฟนและ

แทบ็เลต็ของคนยคุปจัจบุนั มจีดุประสงคใ์ชท้ัง้ในเรือ่งงาน 

การตดิตอ่สือ่สาร และความบนัเทงิ เพราะวา่สมาร์ตโฟน

ปัจจุบันได้รวมคุณลักษณะทั้งโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ 

กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นเกม ไว้ใน

เครื่องเดียวซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของการหลอมรวม

เทคโนโลยี (Technology Convergence) ประกอบกับ

อัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและกระแสความ

นิยมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook 

Youtube Instagram Twitter Line ทำาให้ผู้ใช้ (User) 

ใชง้านสมารต์โฟนถ่ีมากข้ึนกว่าในอดตีมาก และถ้าสงัเกต

จากสถิตยิอดการดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั (Application) 

กจ็ะเหน็วา่พฤติกรรมคนสว่นใหญเ่นน้ดาวนโ์หลดหรอืใช้

งานแอพลเิกชนั ท่ีเนน้ความบันเทงิ เชน่ เกม ดภูาพยนตร ์

ดูรายการโทรทัศน์ คลิป ฟังเพลง เล่นเน็ตหรือเข้าสู่เครือ

ข่ายสังคมออนไลน์เป็นหลัก และคาดว่าในอนาคต

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์จากสมาร์ตโฟนใน

ประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

 โดยท้ังนีจ้ากการสงัเกตคนรอบข้างท่ีใกลชิ้ดและ

ตนเองนัน้ การถอืสมารต์โฟนจะถอืในแนวตัง้ดว้ยมอืเดยีว 

(มือที่ถนัด) เป็นส่วนมาก แต่แท็บเล็ตจะถือในแนวนอน

โดยประคองจบัทัง้ 2 มอื อาจเนือ่งดว้ยขนาดและนำา้หนกั

แท็บเล็ตที่มากกว่าสมาร์ตโฟน 

 ขณะที่การใช้งานด้วยการรับชมคลิปมีความ

แตกต่างกัน หากรับชมคลิปสั้นๆ ไม่กี่นาที ผู้ใช้งานมักจะ

รับชมด้วยแนวตั้ง แต่หากเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว หรือ

รายการใน YouTube ก็มักจะเปลี่ยนเป็นแนวนอน เพื่อ

ให้ได้อรรถรสเพิ่มมากขึ้นด้วยขนาดจอที่กว้างขึ้น 

 นอกจากนีค้วามรูส้กึในการรบัชมภาพยนตรข์ึน้

อยู่กับขนาดของอุปกรณ์ท่ีใช้ด้วย บางคนใช้งานจาก        

สมารต์โฟนทีม่ขีนาดแตกตา่งกนั กจ็ะไดข้นาดภาพทีแ่ตก

ต่างกันด้วย อาจจะรู้สึกอัดอึดเม่ือรับชมภาพยนตร์แนว

ตั้ง เพราะส่วนใหญ่มักจะใช้งานเพียงแค่อ่านและพิมพ์ 

ส่วนการรับชมภาพยนตร์หรือคลิปจึงมักจะรับชมผ่าน
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คอมพิวเตอร์มากกว่า แต่หากผู้ชมที่ใช้งานแท็บเล็ตจะ

ไม่มีปัญหาเรื่องขนาดภาพ เนื่องจากมีหน้าจอที่ใหญ่กว่า

สมาร์ตโฟนอยู่แล้ว

 สำาหรับการถ่ายคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟนหรือ

แทบ็เลต็น้ัน ผูใ้ชง้านทีต่อบแบบสอบถามสว่นเกนิครึง่มกั

จะถ่ายด้วยแนวนอนมากกว่าแนวตั้ง จากการสังเกตพบ

ว่าการถ่ายคลิปขึ้นอยู่กับเรื่องราว หรือวัตถุที่ถูกถ่าย

มากกว่า อาทิ การถ่ายบุคคลเพียงคนเดียวพูดหรือแสดง

การกระทำาบางอย่างอยู่ เช่น แต่งหน้า ร้องเพลง เต้นรำา 

เปน็ตน้ ไมว่่าจะเปน็การถา่ยด้วยกลอ้งหน้าหรอืกลอ้งหลงั

ก็ตามจะถ่ายในลักษณะแนวตั้ง 

 ส่วนการถ่ายคลิปที่ต้องการแสดงให้เห็นพื้นที่

ลกัษณะแนวนอน กม็กัจะถา่ยแนวนอนมากกวา่ เชน่ บา้น 

ทิวทัศน์ เป็นต้น แต่หากเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยความเร่งรีบ 

เชน่ แอบถา่ย มกัจะพบวา่เปน็การถา่ยภาพแนวตัง้ เพราะ

มีความสะดวกในการถือมากกว่าแนวนอน ซึ่งเราจะเห็น

ได้จากคลิปที่อยู่ในรายการข่าวต่าง ๆ จากโทรทัศน์ (แต่

แสดงผลเปน็แนวนอนตามลกัษณะจอโทรทศันโ์ดยมพีืน้ที่

ด้านข้างสีดำาสองข้าง) หรือคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดีย

จำานวนมาก มักเป็นคลิปแนวตั้ง 

 ขณะที่ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง (2559) ให้เหตุผล

วา่การชมคลปิสัน้ ๆ  ในสมารต์โฟนและแทบ็เลต็ทีเ่หมาะ

กับพฤติกรรมในปัจจุบันยังคงเหมาะกับ “แนวนอน” 

มากกว่าแนวตั้งอยู่ทั้งนี้เนื่องจาก

 (1) พฤติกรรมการชมวีดิทัศน์หรือคลิปของผู้ใช้

งานส่วนใหญย่งัคงเคยชินและคุ้นเคยการรบัชมแบบแนว

นอนอยู่ ซึ่งเป็นความคุ้นเคยจากการรับชมโทรทัศน์ ชม

ภาพยนตร์ 

 (2) ผู้พัฒนาคอนเทนต์อย่างค่ายหนัง หรือผู้

พฒันาระบบบรกิารวดิีทศัน์อยา่ง Youtube, Vimeo หรอื

ผู้ให้บริการฉายภาพยนตร์ ผู้พัฒนาเครื่องโทรทัศน์ จอ

มอนิเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ยังคงเลือกใช้แนว

นอนเปน็มาตรฐานหลกัในการนำาเสนอขอ้มลู โดยเฉพาะ

เมื่อนำาเสนอวีดิทัศน์แบบเต็มจอแนวนอนและตัดข้อมูล 

ข้อความต่าง ๆ ที่รบกวนสายตาส่วนอื่นออกไป 

 (3) ลักษณะทางกายวิภาคและสรีระวิทยาของ

ดวงตามนุษย ์ทีม่ดีวงตาซา้ยขวาชว่ยในการมองเหน็จะมี

รัศมีการมองเห็นในแนวนอนมากกว่าแนวตั้งจึงส่งต่อ

สมรรถนะการรับภาพของมนุษย์

 

อยา่งไรกด็ ีการชมคลปิสัน้ ๆ  ในสมารต์โฟนและแทบ็เลต็

ทีเ่นน้ตอ้งการชมอยา่งรวดเรว็ หรอืการพรวีวิดขู้อมลูบาง

สว่นท่ีไมเ่นน้รายละเอยีด นา่จะมคีวามเหมาะสมกับแนว

ตัง้มากกวา่ เพราะเมือ่ผูใ้ชถ้อืสมารต์โฟนและแทบ็เลต็มกั

จะเริ่มต้นใช้งานในแนวตั้ง หากสามารถนำาเสนอคลิปได้

ทันทีทันใดในแนวตั้งก็จะเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้งาน

มากขึ้น

 

ภาพที่เหมาะสมกับการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง

 John Whaley (Manjoo, 2016) ผู้ก่อตั้ง          

แอปพลิเคชัน Vervid ให้ความเห็นว่าการถ่ายภาพ

เหตุการณ์หลาย ๆ  อย่างในชีวิตในแนวตั้งจะทำาให้ภาพดู

ดีกว่า ผู้ชมจะเพ่งจุดสนใจไปที่จุดเดียว ทำาให้การถ่ายวีดิ

ทัศน์แนวตั้งได้ความสมบูรณ์กว่า 

 ผู้ เขียนเห็นตรงกัน จากงานสร้ างสรรค์

ภาพยนตรช์ิน้นีเ้ปน็การเลา่เรือ่งโดยตวัละครหลกัสามตวั 

เห็นการกระทำาของตัวละครแต่ละตัวอย่างชัดเจน และ

ฉากส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในห้องนำ้า ไม่ได้ต้องการราย

ละเอียดของทิวทัศน์หรือองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ชม

สนใจนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครทั้ง

สามมากกว่า

  เช่นเดียวกับความเห็นของสิทธิพงษ์ กองทอง 

(2016) ผู้เช่ียวชาญด้านการกำากับภาพในภาพยนตร์ ที่

กล่าวว่าวีดิทัศน์แนวตั้งส่วนใหญ่ที่ใช้งานกัน มักจะใช้กับ

ลกัษณะภาพทีไ่มต่อ้งการองคป์ระกอบอืน่ ๆ  นอกจากคน 

และการเคลื่อนไหวของคน เช่น การเดินแฟชั่น เป็นต้น 

 ดงันัน้อาจกลา่วไดว้า่หากตอ้งการผลติภาพยนตร์

หรือคลปิท่ีมตีอ้งการนำาเสนอแนวตัง้ ควรจะเนน้บททีม่กีาร

แสดงออกหรือการกระทำาหรือการเคล่ือนไหวของคน

มากกว่ารายละเอียดของบรรยากาศในเรื่อง 

 ชุมศักด์ิ สีบุญเรือง ได้กล่าวถึงการนำาเสนอ

ภาพยนตร์สั้นผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตในแนวตั้งว่า 

สามารถยอมรบัได้ เนือ่งจากสมารต์โฟนและแทบ็เล็ตไมม่ี

ข้อจำากัดด้านการติดต้ังบนพื้นท่ีแบบเดียวกับโทรทัศน์ที่

จำากัดให้ผู้ชมรับชมภาพแบบแนวนอน ดังนั้นผู้ใช้จึง

สามารถเคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยนตำาแหน่ง และมีลักษณะ

การถือสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้หลากหลายตาม

สถานการณ์ เช่น ยืนถือ นั่งถือ วางบนตัก วางบนโต๊ะ พิง

ผนัง และโดยเฉพาะสมาร์ตโฟนการหยิบจับเพื่อใช้งาน

เริ่มต้นส่วนใหญ่จะเริ่มจากแนวตั้ง และใช้มืออีกข้างปลด
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ล็อกหรือควบคุมการสั่งงานเครื่อง ดังนั้นหากภาพยนตร์

สั้นนำาเสนอผ่านแนวต้ังโดยทันที ก็จะเพิ่มความสะดวก

รวดเร็วต่อการชมมากยิ่งขึ้น แต่สิทธิพงษ์ กองทอง อาจ

จะยังยอมรับไม่ได้ที่จะใช้ขนาดภาพดังกล่าว เนื่องจาก

เชื่อว่าภาพยนตร์ยังจะต้องฉายในจอ widescreen ที่มี

ขนาด 16 : 9 อยู่เช่นเดิม

 สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมที่ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 49 ยังเห็นว่าคลิปหรือ

ภาพยนตร์แนวตั้งยังไม่เหมาะสมในการแสดงผลบน          

สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต เพราะต้องการเห็นบรรยากาศ

อื่น ๆ นอกเหนือจากตัวละคร ขณะที่ร้อยละ 46.7 เห็น

ว่าเหมาะสม โดยให้เหตุผลว่าสะดวกแก่การใช้งานและ

เหมาะกับคลิปสั้น ๆ และอีกร้อยละ 4.3 เห็นว่าอยู่ท่ี

การนำาเสนอหรือเนื้อหาที่ต้องการเล่า

 ในสว่นขอ้จำากดัของการถา่ยวดีทิศันแ์นวตัง้ อยู่

ที่การเขียนบทภาพยนตร์ หากเป็นบทภาพยนตร์ที่มีฉาก

หรือบรรยากาศในเรื่องเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะแนวนอน 

หรือ Landscape เช่น ทะเล ภูเขา สภาพบ้านเมือง ก็ไม่

เหมาะกับการถ่ายแนวตั้ง แต่หากเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะ

แนวตั้ง หรือ Portrait ก็สามารถทำาได้ เช่น ตึกสูง ถนน 

แม่นำ้าลำาธาร บันได เพราะมีลักษณะแนวตั้งเช่นกัน 

 อยา่งไรกด็ ีมผีูผ้ลติภาพยนตรห์ลายรายทีไ่มพ่งึ

พอใจกับการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง โดยมองว่าการถ่าย

ลักษณะน้ีไมส่ามารถถา่ยชอ็ตคู ่( Two shot) ได ้เปน็การ

เพิม่งบประมาณและเวลาในการผลติเปน็เท่าตัว ซึง่ผูเ้ขียน

เหน็ตา่งกนั กลา่วคอื ในการถา่ยทำาภาพยนตร์แนวต้ังเรือ่ง

นี้ สามารถถ่ายช็อตคู่ (Two shot) ได้โดยไม่มีปัญหา 

 

ภาพที่ 2

วิธีการคือ ถอยกล้องออกจากวัตถุเพื่อให้ได้ระยะตาม

ความเหมาะสม กจ็ะไดภ้าพตามตอ้งการ หรอืแม้แตภ่าพ

ของตวัละครยนื นัง่ นอน เดิน วิง่ กส็ามารถถ่ายไดเ้หมอืน

กบัการถา่ยดว้ยแนวนอน ขณะเดยีวกนัการถา่ยดว้ยแนว

ตั้งก็ไม่ได้ทำาให้เสียงบประมาณหรือเวลาเพิ่มข้ึนในการ

ผลติแตอ่ยา่งใด เพยีงปรบัขนาดภาพตอนตดัตอ่ใหต้รงกบั

ขนาดภาพที่ถ่ายมาทุกภาพเท่านั้น

การพัฒนาเทคโนโลยีในสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเพื่อ

รองรับวีดิทัศน์แนวตั้ง

 ปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ต

โฟนและแท็บเล็ตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการรับชม และการ

ถ่ายคลิปวิดีโอต่าง ๆ ด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้ผลิตและผู้

พัฒนาเทคโนโลยีในอุปกรณ์เหล่านี้จึงได้พยายามพัฒนา

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด โดย

เฉพาะการใช้งานในแนวตั้ง

 ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง (2559) ได้กล่าวถึงการออก

แบบแอปพลิเคชันไว้ดังนี้ 

 (1) การออกแบบแนวตัง้เหมาะกบัแอปพลเิคชนั

ทีม่กีลุม่ผูใ้ชง้านทีม่คีวามจำาเพาะเจาะจง เชน่ แอปพลเิคชนั

เพื่อใช้งานด้านธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ธุรกรรมทางการเงิน 

(Internet Banking)  โทรศัพท์ บันทึกช่วยจำา เครื่องคิด

เลข เปน็ตน้ จะมกีารใชง้านในลกัษณะแนวตัง้ โดยจำาเปน็

ตอ้งใชม้อืหนึง่ถอืสมารต์โฟน และใชมื้อขา้งทีถ่นดัเปน็มอื

ควบคุมการใช้งานด้วยวิธีการแตะสัมผัส (Tap) หรือเพื่อ

ใชง้านกรอกขอ้มูลผา่นคยีบ์อรด์เสมอืน และกดปุม่ตา่ง ๆ  

บนหน้าจอ (Screen) ประกอบกับสรีระทางร่างกาย

มนษุยก์ารถือสมารต์โฟนในแนวตัง้จะเหมาะมอืและถนดั

กว่าการถือในแนวนอน

 (2) การออกแบบแนวนอนเหมาะกับแอปพลเิคชนั 

ที่เน้นกลุ่มผู้ใช้งานเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ ที่มีทักษะหรือ

ความรูใ้นการใชง้านอปุกรณท์ีห่ลากหลายตัง้แตร่ะดบัเริม่

ต้นจนถึงระดับสูง และเป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบการ

ควบคุมหรือใช้งานแอปพลิเคชันจากมือทั้งสองข้าง หรือ

มเีซน็เซอรต์รวจจบัการเอยีงเครือ่ง เชน่ เกมขบัรถทีใ่ชม้อื

สองข้างด้านหนึ่งกดเบรค ด้านหนึ่งกดคันเร่ง และเอียง

เครือ่งเพือ่บงัคบัรถให้เลีย้วซา้ยขวา นอกจากนีแ้อปพลเิค

ชันเพื่อการศึกษา สารคดี ข่าวสาร ท่ีมีการแสดงข้อมูล

ประเภทตัวอักษร รูปภาพ วีดิทัศน์ส่วนใหญ่จะใช้การ

ออกแบบในแนวนอน 
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 (3) การออกแบบทีส่ามารถใชง้านทัง้แนวตัง้และ

แนวนอน เหมาะสำาหรับแอปพลิเคชันท่ีมีจำานวนผู้ใช้งาน

หรอืมสีมาชกิเปน็จำานวนมากและมทีกัษะหลายระดบั เชน่ 

แอปพลิเคชัน์ Facebook, YouTube ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก

และต่างวัฒนธรรม แอปพลเิคชนัอเีมล Gmail แอปพลเิคชนั

เพื่อการท่องเน็ต (Web Browser) ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่า

นี้ออกแบบรองรับการใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

 ทั้งนี้การวิเคราะห์การออกแบบแอปพลิเคชันว่า

จะมีลักษณะแนวตั้งหรือแนวนอนนั้น ไม่มีข้อกำาหนด

ตายตัวหรือชัดเจน แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ประเภท

แอปพลิเคชัน รวมถึงความตั้งใจของนักพัฒนาแอปพลิเค

ชันหรือนักออกแบบเป็นหลัก ว่าจะนำาเสนออะไร และ

ต้องการให้ผู้ใช้งานใช้งานแอปพลิเคชันแบบไหน 

 สำาหรับแอปพลิเคชันอย่าง Vervid ซ่ึงเป็น       

แอปพลเิคชันทีส่นับสนุนการถา่ยวดิีทศันแ์นวตัง้เปน็คลปิ           

สั้น ๆ แล้วนำาเสนอผลงานการถ่ายทำาผ่านแอปพลิเคชัน

ดงักล่าว เพ่ือใหผู้ช้มทีเ่ปน็สมาชกิทีม่รีสนยิมการถ่ายแนว

ตั้งเหมือนกันเข้ามาร่วมแบ่งปันภาพ แสดงความคิดเห็น

ได้ จากการสังเกตของผู้สร้างสรรค์เห็นว่าผู้ใช้งานส่วน

ใหญ่จะเข้าใจตรงกันว่าภาพที่เหมาะสมกับการถ่าย                    

วดิีทศันแ์นวต้ังน้ันเปน็เชน่ไร ดังน้ันเราจะเหน็วดีทัิศนแ์นว

ตั้งที่ปรากฏเป็นภาพคนหรือเหตุการณ์ที่มีคนอยู่ในภาพ

มากกว่าวัตถุอย่างอื่น

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน Vervid

 นอกจากนี้เว็บไซต์ที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานที่

เป็นคลิปหรือภาพยนตร์อย่าง Vimeo ก็ได้พัฒนา

เทคโนโลยกีารรบัชมวดิีทศันแ์นวตัง้ดว้ยเชน่กัน กลา่วคอื 

หากวีดทิศันน์ัน้ปรากฏในจอคอมพวิเตอรภ์าพทีแ่สดงผล

จะเป็นแนวนอน แต่หากปรากฏในสมาร์ตโฟนหรือ

แท็บเล็ตภาพที่แสดงผลจะเป็นแนวต้ังตามรูปทรงของ

อุปกรณ์ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีข้อความแจ้งให้ผู้ชม

ทราบว่าควรชมกบัอปุกรณป์ระเภทใดจงึจะเหมาะสมกบั

ภาพนั้น ๆ 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างเว็บไซต์ Vimeo

แนวโน้มการประยุกต์ใช้วีดิทัศน์แนวตั้งในสื่อต่าง ๆ 

 ปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะทำาให้วีดิทัศน์

แนวตั้งมีบทบาทและความสำาคัญมากข้ึน อย่างเช่นใน

เว็บไซต์ www.verly.io ซึ่งเป็นที่รวบรวมคลิปวิดีโอแนว

ตัง้คณุภาพ HD เพือ่จำาหนา่ย ผูส้รา้งสรรคส์ามารถสงัเกต

เห็นภาพต่าง ๆ  จำานวนมากที่อยู่ในสต๊อกคลิปวิดีโอได้ว่า

มภีาพอะไรบา้ง โดยเวบ็ไซตด์งักลา่วจะแยกหมวดหมูภ่าพ

ไว้ชัดเจน อาทิ สิ่งของ ธรรมชาติ การ์ตูน อาหาร อาคาร 

กีฬา ฯลฯ  เมื่อรับชมภาพตัวอย่างจากสมาร์ตโฟนหรือ

แท็บเล็ตจะเห็นภาพเต็มจอมากกว่าดูจากคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงความน่าสนใจอยู่ท่ีคลิปเหล่านี้มีการจำาหน่ายในราคา

ที่สูง แสดงให้เห็นว่ามีผู้นิยมใช้วีดิทัศน์เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่

ภาพขยะอย่างที่ผู้ผลิตสื่อบางรายกล่าวไว้

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเว็บไซต์ www.verly.io
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 Lauren Johnson (2016) กล่าวว่า เมื่อ 2-3 

ปกีอ่นมกีารตอ่ตา้นการถา่ยวดีทิศันแ์นวตัง้และมองวา่ไร้

ประโยชน์ แต่ทุกวันนี้โซเชียลมีเดีย กลายเป็นหนทางใน

การสร้างแบรนด์ต่าง ๆ  ด้วยคลิปสั้น ๆ  ที่ทรงพลังในการ

สร้างสรรค์เพื่อการทดลอง

 บรรดาเอเจนซี่โฆษณาทั้งหลายจึงพยายาม

ค้นหาเนื้อหาสำาหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ  ตามแนวคิดด้วย

เทคนิคใหม่ ๆ ในการสร้างภาพยนตร์อย่างการทำาคลิป

แนวตัง้ใหอ้อกมาดดู ีเชน่ การถา่ยทำาการสนทนากนัแบบ

แนวตั้งโดยไม่ทำาให้เสียเนื้อที่ด้านบนของภาพไป

 เนือ้ทีด่า้นบนทีเ่สยีไปนัน้จะสะดดุตาเปน็พเิศษ 

เมื่ออยู่บนโซเชียลมีเดียอย่างแฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ

ทวิตเตอร์ (Twitter) ซึ่งแสดงผลแบบแนวนอน ทำาให้ผู้

สรา้งมองหาแพลตฟอร์มทีส่ามารถรองรบัวดีทิศันท์ีส่รา้ง

มาใหญ่โต ดังน้ัน Facebook จึงตอบสนองด้วยการ

สร้างสรรค์หน้าจอแบบเต็ม (full-screen) เพื่อให้พื้นที่

โฆษณาแก่แบรนด์ต่าง ๆ 

 นักการตลาดและนักสร้างสรรค์โฆษณาของ

สหรัฐอเมริกาหลายคนเชื่อว่ามีโอกาสที่การถ่ายวีดิทัศน์

แนวตั้งจะได้รับความนิยมมากกว่าการถ่ายวีดิทัศน์แบบ

แนวนอนได ้แตอ่าจจะไมใ่ชเ่รว็วนันีท้ีจ่ะเหน็โฆษณาแนว

ตั้งทางโทรทัศน์ 

 อยา่งไรก็ตาม จะสงัเกตเหน็ว่าทกุวนันีม้โีฆษณา

ที่เป็นภาพเคล่ือนไหวที่ปรากฏบนอุปกรณ์ที่รองรับการ

แสดงผลวีดิทัศน์แนวตั้งเพิ่มมากขึ้น เช่น ในห้างสรรพ

สินค้า บนสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

ภาพที่ 17 โฆษณาในห้างสรรพสินค้า

ภาพที่ 18 โฆษณาที่ชานชาลาบนสถานีรถไฟฟ้า
 

แสดงให้เห็นว่าสื่อต่าง ๆ ได้มีความพยายามท่ีจะทำาให้

เกดิความเคยชินกบัมมุมองวดีทัิศนแ์นวตัง้ ซึง่เป็นทิศทาง

เดียวกับรูปทรงของสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต และ

พฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวของคนในปัจจุบัน

 นอกจากนี้การใช้วีดิทัศน์แนวตั้งยังเหมาะท่ีจะ

นำาไปปรับใช้งานกับการนำาเสนองานต่าง ๆ  ที่เน้นตัวการ

พดูและบุคลกิท่าทางของบุคคลซ่ึงจะทำาใหผู้ฟ้งัจดจอ่และ

ให้ความสนใจกับการพูดของบุคคลนั้น ๆ มากขึ้นด้วย

ภาพที่ 20

 ชุมศกัดิ ์สีบุญเรอืง (2559) กลา่วถึงแนวโนน้การ

ใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้งทั้งในแง่การถ่ายและการรับชมว่า

ความเป็นไปได้ ท่ีจะมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

เนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้

 (1) จำานวนผู้ใช้และอัตราการใช้งานสมาร์ตโฟน

หรือแทบ็เลต็ทัว่โลกเพิม่สงูข้ึน ในขณะทีจ่ำานวนช่ัวโมงการ

รับชมโทรทัศน์รุ่นเก่ามีแนวโน้มลดลง ทำาให้การรับชมวีดิ

ทัศน์ผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตย่อมเพิ่มสูงขึ้นตามไป

ดว้ย ประกอบกบัปจัจบุนัผูใ้ชง้านสามารถเลอืกเปน็ผู้ผลติ

คอนเทนต์และเผยแพร่ได้เองในอินเทอร์เน็ต การถือสมา

ร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
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ประจำาวัน อย่างการพบเจอดารา เหตุการณ์ที่คาดว่าจะ

เป็นข่าวต่าง ๆ เช่น ถอยรถชนกัน คนทะเลาะกัน จึงดู

เปน็เรือ่งปกติกบัพฤติกรรมของคนยคุนี ้ซึง่ผูใ้ชเ้องกม็กีาร

บันทึกภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามความถนัดแต่ละ

บุคคล

 (2) พฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้งานของคนรุ่นใหม่ Gen 

Y และผู้ที่เกิดมาภายหลังที่โลกมีอินเทอร์เน็ต จะมีความ

ยดืหยุน่สงูและไมถ่กูกรอบความเคยชนิการรบัชมวดีทิศัน์

แบบแนวนอนอย่างโทรทัศน์ครอบงำาเหมือนคนรุ่นก่อน 

ดงันัน้ทศันคติในแง่การรบัชมและถ่ายทำาวดิีทศันจ์งึนา่จะ

เปิดกว้าง คุ้นเคยการใช้งานสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตทั้ง

ที่เป็นแนวตั้งและแนวนอนมากกว่าคนรุ่นก่อน

 ดงันัน้การรบัชมวดีทิศันใ์นแนวตัง้ ในชว่งเวลานี้

ซึ่งเป็นช่วงที่วีดิทัศน์ส่วนใหญ่ในสังคมนำาเสนอแบบแนว

นอน จะมีแนวตั้งบ้างที่เป็นการถ่ายจากสมาร์ตโฟนหรือ

แทบ็เลต็โดยคนทัว่ไปแลว้เผยแพร่ ทำาใหค้วามรูส้กึการชม

แนวตั้งแตกต่างจากแนวนอน มีความรู้สึกว่าเป็นวีดิทัศน์

แบบถา่ยเอง สมคัรเลน่ ดูมคีวามสมจรงิ (Reality) ไม่เนน้

ว่าเป็นทางการ (Informal) ซึ่งอาจทำาให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็น

เหตุการณ์จริง ๆ ที่เกิดขึ้น จนกระทั่งเชื่อถือว่าเป็นเรื่อง

จริงมากกว่า 

 ฉะนัน้การถา่ยทำาทีต่อ้งการเจาะกลุม่เปา้หมาย

ทีใ่ชส้มารต์โฟนหรือแทบ็เลต็ และมลีกัษณะความตอ้งการ

สือ่ใหร้บัรูค้วามรูสึ้กเหมอืนจรงิขา้งต้นน่าจะเลอืกการถ่าย

ทำาแบบแนวตั้ง

 หากมีการยอมรับการถ่ายทำาและรับชมแบบ

แนวตั้งมากขึ้น คาดว่าจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้งาน

แบบใหม่สำาหรับสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตหลายรูปแบบ 

อาทิ การออกแบบแอปพลิเคชันที่แสดงผลบนหน้าจอ

สมาร์ตโฟนหรอืแทบ็เลต็ มทีางเลอืกมากขึน้ เชน่ (1) การ

ออกแบบให้หน้าจอแสดงวีดิทัศน์แนวตั้ง พร้อมกับพื้นที่

กดคีย์บอร์ดเสมือนด้านล่างที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อย่าง Facebook, Youtube, LINE ที่สามารถ

พูดคุยกับกลุ่มเพื่อน ๆ ไปพร้อมกันขณะที่รับชมวีดิทัศน์

ได้ ซ่ึงเป็นแนวโน้มพฤติกรรมการทำางานแบบ Multi-

tasking ของคนรุ่นใหม่ (2) การออกแบบสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ประเภทวีดิทัศน์ รวมถึง Screensaver 

บนหน้าจอสมารต์โฟนหรอืแทบ็เลต็ ทีต่อ้งการใหผู้ร้บัชม

สามารถชมได้ทันทีทันใด ไม่ต้องเอียงเครื่องในแนวนอน

ก่อนเพื่อจะชมภาพเต็มหน้าจอ ทำาให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้

รวดเร็ว ลดข้ันตอนการใช้งานแก่ผู้ใช้ หรือ (3) การนำา

เสนอข้อมูลวีดิทัศน์บนหน้าจอสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต 

สามารถแสดงตัวอย่างพรีวิววีดิทัศน์ได้มากขึ้น เช่น เมื่อ

เอียงเครื่องเป็นแนวนอน แต่วีดิทัศน์ถูกถ่ายทำาแบบแนว

ตั้ง สามารถจัดเรียงตัวอย่างวีดิทัศน์ที่ 1, 2, 3 ตามลำาดับ

ได้แบบซ้ายไปขวาของหน้าจอ ซ่ึงจะแตกต่างจากการ

แสดงภาพวดีทิศันแ์นวนอน แล้วเรยีงซอ้นวีดทิศันจ์ากบน

ลงล่างตามแนวตั้ง เพราะกรณีหลังนี้ภาพท่ีได้จะถูกลด

ขนาด (Zoom Out) ทำาให้มองเห็นรายละเอียดภาพได้

น้อยกว่า

 นอกจากนีใ้นอนาคตแนวโนม้เทคโนโลยกีระจก

อเิลก็ทรอนกิส ์ทีเ่ปลีย่นผนงักระจก หนา้ตา่ง ใหส้ามารถ

แสดงขอ้มลูดจิทิลัได ้หากแนวโนม้การใช้แนวตัง้เพิม่มาก

ข้ึนจนเป็นมาตรฐานใช้งานทั่วไป การเชื่อมต่อเพื่อส่ง

ข้อมูลจากหน้าจอสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ไปยังกระจก

อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้โดย

ลดข้อจำากัดที่แสดงผลเฉพาะแนวนอนออกไป

  ทั้งจากการสังเกตและการศึกษาข้างต้น มีแนว

โนม้ความเปน็ไปไดส้งูว่าสือ่ตา่ง ๆ  จะหนัมาใช้การนำาเสนอ

แนวตั้งเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสาร

ประเภทนี้มีความหลากหลายท้ังคุณภาพและยี่ห้อ ซ่ึงมี

ทศิทางการตลาดว่าจะขยายตวัเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยังมีการปรบั

ราคาให้ถูกลง เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย รองรับเทคโนโลยีการ

สื่อสารที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และเป็นอีกหนึ่งช่อง

ทางในการสื่อสารที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ด้วย

ข้อเสนอแนะ  

 ในแง่ของผู้ผลิต 

 (1) สื่อที่เป็นสำานักข่าวหรือองค์กรข่าวต่าง ๆ 

ควรจะให้ความสำาคัญและทดลองใช้การถ่ายและการนำา

เสนอในรปูแบบแนวตัง้ เช่น คลปิสมัภาษณ ์เพือ่เจาะกลุม่

เป้าหมายที่เป็นผู้ใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต 

 (2) เอเจนซี่โฆษณาและผู้ผลิตโฆษณาควรให้

ความสำาคญักบัจำานวนผูใ้ช้สมารต์โฟนและแท็บเลต็ทีเ่พิม่

มากขึ้นทุก ๆ  ปี โดยผลิตโฆษณาแนวตั้งเพื่อรองรับลูกค้า

ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

 (3) ผู้สร้างภาพยนตร์หรือผู้ผลิตสื่อดั้งเดิมควร

ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการถ่ายทำาวีดิ ทัศน์แนวตั้ ง 

เนือ่งจากเทคโนโลยอียา่งการตดัต่อและการนำาเสนอภาพ

วีดิทัศน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารก็ได้พัฒนาไปแล้ว เพื่อจะได้
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เห็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคต

ในแง่ของการวิจัยและการสร้างสรรค์

 (1) ควรศกึษาในดา้นของผูผ้ลติทีใ่ชง้านวดีทิศัน์

แนวตัง้มาแลว้ ว่าประสบความสำาเรจ็หรอืไม ่อยา่งไร เพือ่

ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียเพิ่มเติมและปรับปรุงตามความ

เหมาะสม

 (2) ควรมีการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ            

อื่น ๆ  เช่น สารคดี มิวสิควีดีโอ ภาพยนตร์โฆษณา เพื่อให้

เห็นถึงลักษณะภาพและมุมกล้องที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น   
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