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การผลิตภาพยนตร์สั้นโดยใช้เทคนิคการถ่ายทำ�วีดิทัศน์แนวตั้ง
The Short Film Production by Technique Vertical Video
ชญานุช วีรสาร*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการผลิตภาพยนตร์สั้นโดยใช้เทคนิคถ่ายทำ�วีดิทัศน์แนวตั้ง เพื่อทราบถึงเนื้อหา ลักษณะภาพ
และมุมกล้องทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ลักษณะการรับชมและการใช้งานวีดทิ ศั น์แนวตัง้ โดยสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนา
แอปพลิเคชันและผู้เชี่ยวชาญด้านการกำ�กับภาพ ผลิตภาพยนตร์สั้นที่ใช้วิธีการถ่ายทำ�วีดิทัศน์แนวตั้ง และทดสอบ
ภาพยนตร์ดังกล่าวกับผู้ชม จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาที่เหมาะสมกับการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้งคือ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
คน เน้นการแสดงออกและการกระทำ�ของคน ส่วนลักษณะภาพที่เหมาะสมคือ ภาพที่มีมุมมองในแนวตั้งโดยไม่ต้องการ
รายละเอียดด้านข้าง ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกขนาดภาพ และใช้มุมกล้องที่หลากหลายได้เช่นเดียวกับแนวนอน แต่ภาพที่มีข้อ
จำ�กัดคือ ภาพที่มีมุมมองเป็นภูมิทัศน์แนวนอน ขณะที่ความนิยมของผู้ชมภาพยนตร์พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ยังคงต้องการ
รับชมภาพยนตร์ในแนวนอนมากกว่า รวมถึงผู้ผลิตดั้งเดิมก็ยังคงนิยมใช้แนวนอนมากกว่าเช่นกัน แต่มีแนวโน้มของการ
ใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้ง
คำ�สำ�คัญ: 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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บทนำ�
ปัจจุบันสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่คนทั่วไปใช้กันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น จากการสำ�รวจการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือน พ.ศ.2558 โดยสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ�ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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และการสื่อสาร โดยสำ�รวจทั้งประเทศพบว่า จำ�นวนผู้ใช้
สมาร์ตโฟน 1 เครื่อง มีจำ�นวน 23,402,431 คน ใช้สมาร์ต
โฟน 2 เครื่อง มีจำ�นวน 283,585 คน และใช้สมาร์ตโฟน
3 เครื่อง มีจำ�นวน 26,095 คน (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ,
2559)
จำ�นวนคนทีใ่ ช้เวลากับสมาร์ตโฟนจะเพิม่ สูงขึน้
เฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือประมาณ 232 นาทีต่อวัน เน้น
ไปที่การใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารและความบันเทิงเป็น
หลัก หากแบ่งตามสัดส่วนพบว่า ใช้เพือ่ การติดต่อสือ่ สาร
สูงสุด 94 นาทีต่อวัน แอปพลิเคชัน 62 นาที เพื่อความ
บันเทิง 54 นาที ท่องเว็บไซต์ 14 นาที และหาบริการและ
บริหารจัดการต่าง ๆ 8 นาที (I-news, 2559)
อย่างไรก็ตาม มีการสำ�รวจข้อมูลเกีย่ วกับการใช้
งานหน้าจอประเภทต่าง ๆ ของผู้ชมในสหรัฐอเมริกาโดย
KPCB ได้ข้อสรุปดังนี้ (Mary Meeker, 2015)
ใน 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2010-2015 จาก
จำ�นวนผูร้ บั ชมวีดทิ ศั น์ทงั้ หมดจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ใน
12 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ชมร้อยละ 71 รับชมวีดิทัศน์แนวนอน
จากเครื่องรับโทรทัศน์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ โน้ตบุ๊ก
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ผู้
ชมร้อยละ 29 มีการรับชมวีดิทัศน์แนวตั้งจากโทรศัพท์
เคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากร้อยละ 0.4 เป็น
2.8 ในเวลาการรับชมทั้งหมด 9.9 ชั่วโมงต่อวัน

ภาพที่ 1 ผลการสำ�รวจการใช้งานหน้าจอลักษณะต่าง ๆ
ของชาวอเมริกัน ตั้งแต่ปี 2010-2015

จะเห็นได้วา่ ในสหรัฐอเมริกาการใช้งานหน้าจอ
แนวตั้งมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการสำ�รวจ
ตัง้ แต่ 5 ปีทผี่ า่ นมาถึงปัจจุบนั ซึง่ พฤติกรรมไม่นา่ จะแตก
ต่างกันกับผู้ใช้ในประเทศไทย ที่สอดคล้องกับการเติบโต
ของตลาดสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตทีม่ รี าคาถูกลง รวมทัง้

ระบบโทรคมนาคมที่ตามมาอย่าง 4G ด้วย Joe Avella
(2016) กล่ า วว่ า การถ่ า ยทำ � วี ดิ ทั ศ น์ เ ป็ น แนวนอน
(horizontal video) เพราะรูปร่างของเครือ่ งรับโทรทัศน์
สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้น ก่อนหน้านี้หน้าจอโทรทัศน์ก็เป็น
สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั หากจะสร้างวีดทิ ศั น์เป็นแนวตัง้ ก็ไม่นา่ จะ
เป็นปัญหาต่อการรับชม และจะมีประสิทธิภาพจากเดิม
มากขึ้นเป็น 9 เท่า
Lauren Johnson (2016) เขียนบทความใน
เว็บไซต์ Adweek เกี่ยวกับการถ่ายทำ�วีดิทัศน์แนวตั้ง
อย่างถูกหลักการตามความต้องการของการสร้างสรรค์
โดยกล่าวว่าการใช้งานสมาร์ตโฟนมักใช้ถือแบบตั้งขึ้น
มากกว่าแนวนอน รวมทั้งการถ่ายวีดิทัศน์เช่นกัน เพราะ
มีแอปพลิเคชัน Snapchat ที่ใช้ส่งข้อความแบบภาพ
เคลือ่ นไหวสัน้ ๆ และเริม่ แพร่หลายในวงการโฆษณาเพิม่
มากขึ้น ปัจจุบันการถ่ายวีดีทัศน์แนวตั้งกลายเป็นที่พูด
ถึงกันในวงกว้างในตลาดดิจทิ ลั แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด
(Streaming) อย่าง Periscope หรือ Meerkat และ
เว็บไซต์ทใี่ ห้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่าง Mashable
ซึ่งมีคลิปวิดีโอให้บริการด้วย รวมทั้งเว็บไซต์ YouTube
ซึง่ เคยยึดมัน่ แนวคิดไว้อย่างเหนียวแน่นและมีการยอมรับ
อย่างกว้างขวางขึ้น ทั้งกลุ่มของนักสร้างสรรค์และนัก
ออกแบบดัง้ เดิมทีจ่ �ำ เป็นต้องหาทางปรับตัวในการถ่ายวีดิ
ทัศน์ขนาดสั้นตามไปด้วย
Joe Avella กล่าวในเว็บไซต์ Business Insider ว่า ก่อนหน้านีม้ คี วามพยายามให้เปลีย่ นพฤติกรรม
การถ่ายวีดีทัศน์แนวตั้งเป็นแนวนอน แต่เมื่อประชาชน
ส่วนใหญ่มักจะถ่ายวิดีโอและใช้โทรศัพท์มือถือทุกวันๆ
เป็นแนวตั้ง นั่นก็หมายความว่า วีดิทัศน์แนวตั้งได้ผ่าน
การคิดสร้างสรรค์แล้วว่าภาพแนวตั้งเป็นการมองเห็นที่
สบายตามากกว่า
Jon Steinberg (2016) เขียนบทความใน
เว็บไซต์ medium.com เกี่ยวกับวีดิทัศ น์แ นวตั้ ง ว่ า
Daily Mail เป็นสื่อประเภทเดียวกันกับสื่อใหญ่อื่น ๆ อีก
ว่า 10 สื่อหลักเช่น Vice และ ESPN ที่ใช้ช่องทาง Snapchat ทีก่ �ำ ลังได้รบั ความนิยมด้วยเนือ้ หา และคลิปโฆษณา
ความยาว 10 วินาที ซึ่งปัจจุบันช่องทางนี้มีผู้ชมเพิ่มขึ้น
เป็นจำ�นวนมากในแต่ละวัน ผูช้ มทีเ่ ข้าชมสือ่ ดังกล่าว มัก
จะรับชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ลักษณะแนวตั้ง
เป็นปกติ โดยพวกเขาคิดว่าการตะแคงมือถือในแนวนอน
เพื่อดูวิดีโอนั้นติดขัดและยุ่งยาก
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Farhad Manjoo (2016) กล่ า วว่ า การ
เปลีย่ นแปลงการทำ�วีดทิ ศั น์แนวนอนเป็นแนวตัง้ อาจจะ
ดูเป็นประเด็นเล็กน้อย ทำ�ให้หลาย ๆ คนไม่สงั เกตว่าโลก
การสื่อสารได้เปลี่ยนเป็นแนวตั้งไปแล้ว แต่ในแง่ของ
เทคโนโลยีของผูผ้ ลิตและผูท้ �ำ สือ่ กลับเป็นประเด็นทีค่ อ่ น
ข้างอ่อนไหวที่ต้องระดมความคิดกันว่าภาพที่ออกมาจะ
ต้องมีศิลปะด้วย ขณะเดียวกันในธุรกิจก็มองว่าจะต้อง
เหมาะสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ อกมา และเป็ น ข้ อ ขั ด แย้ ง
ระหว่างคนทำ�วิดโี อรุน่ เก่าทีจ่ ะต่อต้านว่าการถ่ายวีดทิ ศั น์
แนวตั้งไม่เป็นธรรมชาติ ไม่ได้ตอบรับสายตาของคนที่ดู
ปัจจุบันนี้มีการทำ�วิจัยอยู่เรื่อย ๆ เกี่ยวกับการ
ถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง หรือการถ่ายวีดิทัศน์แนวนอน ถึงแม้
จะมีหลายกลุ่มสนับสนุนการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง แต่ใน
สถิตกิ ย็ งั มีอกี หลายกลุม่ รวมทัง้ ผูผ้ ลิตรุน่ เก่าทีไ่ ม่พอใจกับ
การถ่ายวีดทิ ศั น์แนวตัง้ ผูเ้ ขียนคาดหมายว่าในอนาคตจะ
มีการยอมรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในแนวตั้ง และการ
สือ่ สารของผูผ้ ลิตสือ่ ก็จะเปลีย่ นแปลงไปใช้การผลิตในรูป
แบบนีด้ ว้ ยเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
วีดทิ ศั น์การนำ�เสนองาน หรือศิลปะภาพเคลือ่ นไหวอืน่ ๆ
เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะรับชมภาพยนตร์ผ่านอุปกรณ์
เหล่านี้เพิ่มขึ้น
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาลักษณะการถ่ายทำ�
ลักษณะภาพ และมุมกล้องทีเ่ หมาะสมกับภาพยนตร์โดย
ใช้วิธีการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง รวมทั้งศึกษาแนวโน้มการ
รับชมและการใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้ง ด้วยกระบวนการ
สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นในรูปแบบวีดิทัศน์แนวตั้งเรื่อง
The Rest Room โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใช้
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต จำ�นวน 92 คนเพือ่ สำ�รวจความ
คิดเห็นและประเมินการรับชมภาพยนตร์สั้น และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชันบนสมาร์ต
โฟนและแท็บเล็ต และผู้เชี่ยวชาญด้านการกำ�กับภาพใน
ภาพยนตร์
สรุปผลการวิจัย
จากการถ่ายทำ�ภาพยนตร์สั้นด้วยเทคนิคการ
ถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง ได้ข้อสรุปดังนี้
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ถ่ายทำ�

(1) ลักษณะการถ่ายทำ�และการเลือกสถานที่

ผูส้ ร้างสรรค์เขียนบทให้เหตุการณ์ของเรือ่ งเกิด
ขึ้นในฉากห้องนํ้าหญิงเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นฉากและการ
เคลื่อนไหวของนักแสดงเป็นสำ�คัญ ผู้สร้างสรรค์เลือก
สถานที่ถ่ายทำ� (Location) ในการถ่ายทำ�เป็นห้องนํ้า
หญิงสาธารณะในอาคารเรียน เนื่องจากห้องนํ้าดังกล่าว
มีลักษณะเป็นแนวยาวมากกว่าแนวกว้าง ในเรื่องไม่
ต้องการรายละเอียดของบรรยากาศอืน่ ๆ เพราะต้องการ
แสดงให้เห็นแค่หอ้ งนาํ้ และนักแสดงเท่านัน้ ส่วนลักษณะ
การถ่ายทำ�จะใช้กล้อง DSLR มีการจัดวางให้ลกั ษณะแนว
ตั้งตลอดทั้งเรื่องแตกต่างไปจากการถ่ายทำ�ปกติ เพื่อให้
ได้ภาพแนวตัง้ และเมือ่ นำ�ไปตัดต่อก็เลือกขนาดภาพ full
HD 9 : 16 ความสูงของภาพ 1080 ความกว้างของภาพ
608 ซึ่งเป็นแนวตั้งทั้งหมดเช่นกัน
(2) การใช้ขนาดภาพ
ผู้สร้างสรรค์พบว่าเราสามารถใช้ขนาดภาพที่
หลากหลายในการถ่ายทำ�แนวตั้งได้เช่นเดียวกับการถ่าย
แนวนอนโดยไม่เสียองค์ประกอบของภาพที่ต้องการนำ�
เสนอ ได้แก่
2.1 ขนาดภาพใกล้ (Close
Up Shot) เห็นใบหน้าเต็ม
แสดงอารมณ์ได้ชัดเจน

2.2 ขนาดภาพปานกลาง
ใกล้ (Medium Close Up
Shot) เห็นตั้งแต่หน้าอก
นักแสดงขึ้นไป มองเห็น
หน้าและบรรยากาศหรือ
วัตถุในฉากบางส่วน
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2.3 ขนาดภาพปานกลาง
(Medium Shot) เห็ น
ตัง้ แต่สะโพกของนักแสดง
ขึ้ น ไป เห็ น ท่ า ทางการ
แสดง และบรรยากาศใน
ฉากมากขึ้ น หรื อ Two
Shot เห็นคนสองคนใน
เฟรมเดียวกัน
2.4 ขนาดภาพปานกลาง
ไกล (Medium Long
Shot) เห็นตั้งแต่หน้าแข้ง
ขึ้นไป เห็นท่าทาง บุคลิก
การเคลื่อนไหว และการก
ระทำ�ของนักแสดง รวมทัง้
บรรยากาศในฉาก

2.5 ขนาดภาพไกล (Long
shot) เห็นนักแสดงตัวเล็ก
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ ด่น
ชัดขึ้น

2.6 ขนาดภาพไกลมาก
(Very Long Shot) เน้น
ให้ ค นดู เ ห็ น สถานที่ ห รื อ
ภูมทิ ศั น์เป็นหลัก นักแสดง
ตัวเล็กมาก หรือไม่มีนัก
แสดงเลยก็ได้

(3) การใช้มุมกล้อง
การถ่ายทำ�วีดิทัศน์แนวตั้งสามารถใช้มุมกล้อง
ที่หลากหลายได้เช่นเดียวกับแนวนอน ได้แก่
3.1 มุมกล้องระดับสายตา

3.2 มุมกล้องระดับสูง

3.3 มุมกล้องระดับตํ่า

3.4 มุมข้ามไหล่
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3.5 มุมแทนสายตา

(4) ผลสำ�รวจพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ตโฟน
หรือแท็บเล็ตและผลการทดสอบภาพยนตร์แนวตั้ง จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 92 คน พบว่า
• ร้อยละ 41.3 มีการใช้งานสมาร์ตโฟนหรือ
แท็บเล็ตเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงต่อวันมากที่สุด
• ร้อยละ 97.8 ถือสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตเพือ่
ใช้งานทั่วไปเป็นแนวตั้งมากกว่าแนวนอน
• ร้อยละ 66.3 ถือสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตเพือ่
ดูคลิปทั่วไปเป็นแนวนอนมากกว่าแนวตั้ง
• ร้อยละ 57.6 ใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตถ่าย
คลิปทั่วไปเป็นแนวตั้งมากกว่าแนวนอน
หลังจากรับชมภาพยนตร์แนวตั้งแล้ว พบว่า
• ร้อยละ 51 ถืออุปกรณ์เพื่อชมภาพยนตร์เป็น
แนวนอน ร้อยละ 49 ถือแนวตั้ง
• ร้อยละ 58.7 เมือ่ ทราบว่าภาพยนตร์ทชี่ มเป็น
แนวตัง้ รูส้ กึ อึดอัดและต้องการรายละเอียดอืน่ ๆ ร้อยละ
41.3 ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างจากภาพยนตร์แนวนอน
• ร้อยละ 49 คิดว่าการแสดงผลภาพยนตร์หรือ
คลิปทัว่ ไปในแนวตัง้ ไม่เหมาะสม ร้อยละ 46.7 เหมาะสม
และอีกร้อยละ 4.3 มีเหตุผลอื่น ๆ เช่น ขึ้นอยู่กับขนาด
ของอุปกรณ์ ความถนัดในการใช้งาน เนื้อหาของเรื่อง
อภิปรายผล
พฤติกรรมการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
จากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งานสมาร์ต
โฟนและแท็บเล็ตที่เป็นผู้ชมภาพยนตร์จำ�นวน 92 คน พบ
ว่า มีการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าววันละ 6-8 ชั่วโมง
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 41.3 ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าผูใ้ ช้งาน
ต่ า งให้ ค วามสำ � คั ญ และสนใจสิ่ ง ที่ อ ยู่ ส มาร์ ต โฟนหรื อ
แท็บเล็ตเป็นอย่างมาก และพบว่าร้อยละ 97.8 ใช้งาน
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อุปกรณ์ดงั กล่าวในแนวตัง้ สอดคล้องกับ Luaren Johnson
กล่าวว่าการใช้งานสมาร์ตโฟนมักจะถือแนวตั้งมากกว่า
แนวนอน
ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง (2559) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาแอปลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต กล่าวถึง
พฤติกรรมการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตของคนใน
ยุ ค ปั จ จุ บั น ว่ า พฤติ ก รรมการใช้ ง านสมาร์ ต โฟนและ
แท็บเล็ตของคนยุคปัจจุบนั มีจดุ ประสงค์ใช้ทงั้ ในเรือ่ งงาน
การติดต่อสือ่ สาร และความบันเทิง เพราะว่าสมาร์ตโฟน
ปัจจุบันได้รวมคุณลักษณะทั้งโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นเกม ไว้ใน
เครื่องเดียวซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของการหลอมรวม
เทคโนโลยี (Technology Convergence) ประกอบกับ
อัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและกระแสความ
นิยมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook
Youtube Instagram Twitter Line ทำ�ให้ผู้ใช้ (User)
ใช้งานสมาร์ตโฟนถีม่ ากขึน้ กว่าในอดีตมาก และถ้าสังเกต
จากสถิตยิ อดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (Application)
ก็จะเห็นว่าพฤติกรรมคนส่วนใหญ่เน้นดาวน์โหลดหรือใช้
งานแอพลิเกชัน ทีเ่ น้นความบันเทิง เช่น เกม ดูภาพยนตร์
ดูรายการโทรทัศน์ คลิป ฟังเพลง เล่นเน็ตหรือเข้าสู่เครือ
ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ป็ น หลั ก และคาดว่ า ในอนาคต
พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ จ ากสมาร์ ต โฟนใน
ประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
โดยทัง้ นีจ้ ากการสังเกตคนรอบข้างทีใ่ กล้ชดิ และ
ตนเองนัน้ การถือสมาร์ตโฟนจะถือในแนวตัง้ ด้วยมือเดียว
(มือที่ถนัด) เป็นส่วนมาก แต่แท็บเล็ตจะถือในแนวนอน
โดยประคองจับทัง้ 2 มือ อาจเนือ่ งด้วยขนาดและนํา้ หนัก
แท็บเล็ตที่มากกว่าสมาร์ตโฟน
ขณะที่การใช้งานด้วยการรับชมคลิปมีความ
แตกต่างกัน หากรับชมคลิปสั้นๆ ไม่กี่นาที ผู้ใช้งานมักจะ
รับชมด้วยแนวตั้ง แต่หากเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว หรือ
รายการใน YouTube ก็มักจะเปลี่ยนเป็นแนวนอน เพื่อ
ให้ได้อรรถรสเพิ่มมากขึ้นด้วยขนาดจอที่กว้างขึ้น
นอกจากนีค้ วามรูส้ กึ ในการรับชมภาพยนตร์ขนึ้
อยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ด้วย บางคนใช้งานจาก
สมาร์ตโฟนทีม่ ขี นาดแตกต่างกัน ก็จะได้ขนาดภาพทีแ่ ตก
ต่างกันด้วย อาจจะรู้สึกอัดอึดเมื่อรับชมภาพยนตร์แนว
ตั้ง เพราะส่วนใหญ่มักจะใช้งานเพียงแค่อ่านและพิมพ์
ส่วนการรับชมภาพยนตร์หรือคลิปจึงมักจะรับชมผ่าน
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คอมพิวเตอร์มากกว่า แต่หากผู้ชมที่ใช้งานแท็บเล็ตจะ
ไม่มีปัญหาเรื่องขนาดภาพ เนื่องจากมีหน้าจอที่ใหญ่กว่า
สมาร์ตโฟนอยู่แล้ว
สำ�หรับการถ่ายคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟนหรือ
แท็บเล็ตนัน้ ผูใ้ ช้งานทีต่ อบแบบสอบถามส่วนเกินครึง่ มัก
จะถ่ายด้วยแนวนอนมากกว่าแนวตั้ง จากการสังเกตพบ
ว่าการถ่ายคลิปขึ้นอยู่กับเรื่องราว หรือวัตถุที่ถูกถ่าย
มากกว่า อาทิ การถ่ายบุคคลเพียงคนเดียวพูดหรือแสดง
การกระทำ�บางอย่างอยู่ เช่น แต่งหน้า ร้องเพลง เต้นรำ�
เป็นต้น ไม่วา่ จะเป็นการถ่ายด้วยกล้องหน้าหรือกล้องหลัง
ก็ตามจะถ่ายในลักษณะแนวตั้ง
ส่วนการถ่ายคลิปที่ต้องการแสดงให้เห็นพื้นที่
ลักษณะแนวนอน ก็มกั จะถ่ายแนวนอนมากกว่า เช่น บ้าน
ทิวทัศน์ เป็นต้น แต่หากเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยความเร่งรีบ
เช่น แอบถ่าย มักจะพบว่าเป็นการถ่ายภาพแนวตัง้ เพราะ
มีความสะดวกในการถือมากกว่าแนวนอน ซึ่งเราจะเห็น
ได้จากคลิปที่อยู่ในรายการข่าวต่าง ๆ จากโทรทัศน์ (แต่
แสดงผลเป็นแนวนอนตามลักษณะจอโทรทัศน์โดยมีพนื้ ที่
ด้านข้างสีดำ�สองข้าง) หรือคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดีย
จำ�นวนมาก มักเป็นคลิปแนวตั้ง
ขณะที่ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง (2559) ให้เหตุผล
ว่าการชมคลิปสัน้ ๆ ในสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตทีเ่ หมาะ
กับพฤติกรรมในปัจจุบันยังคงเหมาะกับ “แนวนอน”
มากกว่าแนวตั้งอยู่ทั้งนี้เนื่องจาก
(1) พฤติกรรมการชมวีดิทัศน์หรือคลิปของผู้ใช้
งานส่วนใหญ่ยงั คงเคยชินและคุน้ เคยการรับชมแบบแนว
นอนอยู่ ซึ่งเป็นความคุ้นเคยจากการรับชมโทรทัศน์ ชม
ภาพยนตร์
(2) ผู้พัฒนาคอนเทนต์อย่างค่ายหนัง หรือผู้
พัฒนาระบบบริการวีดทิ ศั น์อย่าง Youtube, Vimeo หรือ
ผู้ให้บริการฉายภาพยนตร์ ผู้พัฒนาเครื่องโทรทัศน์ จอ
มอนิเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ยังคงเลือกใช้แนว
นอนเป็นมาตรฐานหลักในการนำ�เสนอข้อมูล โดยเฉพาะ
เมื่อนำ�เสนอวีดิทัศน์แบบเต็มจอแนวนอนและตัดข้อมูล
ข้อความต่าง ๆ ที่รบกวนสายตาส่วนอื่นออกไป
(3) ลักษณะทางกายวิภาคและสรีระวิทยาของ
ดวงตามนุษย์ ทีม่ ดี วงตาซ้ายขวาช่วยในการมองเห็นจะมี
รัศมีการมองเห็นในแนวนอนมากกว่าแนวตั้งจึงส่งต่อ
สมรรถนะการรับภาพของมนุษย์

อย่างไรก็ดี การชมคลิปสัน้ ๆ ในสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
ทีเ่ น้นต้องการชมอย่างรวดเร็ว หรือการพรีววิ ดูขอ้ มูลบาง
ส่วนทีไ่ ม่เน้นรายละเอียด น่าจะมีความเหมาะสมกับแนว
ตัง้ มากกว่า เพราะเมือ่ ผูใ้ ช้ถอื สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตมัก
จะเริ่มต้นใช้งานในแนวตั้ง หากสามารถนำ�เสนอคลิปได้
ทันทีทันใดในแนวตั้งก็จะเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้งาน
มากขึ้น
ภาพที่เหมาะสมกับการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง
John Whaley (Manjoo, 2016) ผู้ก่อตั้ง
แอปพลิ เ คชั น Vervid ให้ ค วามเห็ น ว่ า การถ่ า ยภาพ
เหตุการณ์หลาย ๆ อย่างในชีวิตในแนวตั้งจะทำ�ให้ภาพดู
ดีกว่า ผู้ชมจะเพ่งจุดสนใจไปที่จุดเดียว ทำ�ให้การถ่ายวีดิ
ทัศน์แนวตั้งได้ความสมบูรณ์กว่า
ผู้ เ ขี ย นเห็ น ตรงกั น จากงานสร้ า งสรรค์
ภาพยนตร์ชนิ้ นีเ้ ป็นการเล่าเรือ่ งโดยตัวละครหลักสามตัว
เห็นการกระทำ�ของตัวละครแต่ละตัวอย่างชัดเจน และ
ฉากส่ ว นใหญ่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห้ อ งนํ้ า ไม่ ไ ด้ ต้ อ งการราย
ละเอียดของทิวทัศน์หรือองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ชม
สนใจนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครทั้ง
สามมากกว่า
เช่นเดียวกับความเห็นของสิทธิพงษ์ กองทอง
(2016) ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำ�กับภาพในภาพยนตร์ ที่
กล่าวว่าวีดิทัศน์แนวตั้งส่วนใหญ่ที่ใช้งานกัน มักจะใช้กับ
ลักษณะภาพทีไ่ ม่ตอ้ งการองค์ประกอบอืน่ ๆ นอกจากคน
และการเคลื่อนไหวของคน เช่น การเดินแฟชั่น เป็นต้น
ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ หากต้องการผลิตภาพยนตร์
หรือคลิปทีม่ ตี อ้ งการนำ�เสนอแนวตัง้ ควรจะเน้นบททีม่ กี าร
แสดงออกหรือการกระทำ�หรือการเคลื่อนไหวของคน
มากกว่ารายละเอียดของบรรยากาศในเรื่อง
ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง ได้กล่าวถึงการนำ�เสนอ
ภาพยนตร์สั้นผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตในแนวตั้งว่า
สามารถยอมรับได้ เนือ่ งจากสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตไม่มี
ข้อจำ�กัดด้านการติดตั้งบนพื้นที่แบบเดียวกับโทรทัศน์ที่
จำ � กั ด ให้ ผู้ ช มรั บ ชมภาพแบบแนวนอน ดั ง นั้ น ผู้ ใช้ จึ ง
สามารถเคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยนตำ�แหน่ง และมีลักษณะ
การถื อ สมาร์ ต โฟนและแท็ บ เล็ ต ได้ ห ลากหลายตาม
สถานการณ์ เช่น ยืนถือ นั่งถือ วางบนตัก วางบนโต๊ะ พิง
ผนัง และโดยเฉพาะสมาร์ตโฟนการหยิบจับเพื่อใช้งาน
เริ่มต้นส่วนใหญ่จะเริ่มจากแนวตั้ง และใช้มืออีกข้างปลด
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ล็อกหรือควบคุมการสั่งงานเครื่อง ดังนั้นหากภาพยนตร์
สั้นนำ�เสนอผ่านแนวตั้งโดยทันที ก็จะเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วต่อการชมมากยิ่งขึ้น แต่สิทธิพงษ์ กองทอง อาจ
จะยังยอมรับไม่ได้ที่จะใช้ขนาดภาพดังกล่าว เนื่องจาก
เชื่อว่าภาพยนตร์ยังจะต้องฉายในจอ widescreen ที่มี
ขนาด 16 : 9 อยู่เช่นเดิม
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ช มที่ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 49 ยังเห็นว่าคลิปหรือ
ภาพยนตร์ แ นวตั้ ง ยั ง ไม่ เ หมาะสมในการแสดงผลบน
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต เพราะต้องการเห็นบรรยากาศ
อื่น ๆ นอกเหนือจากตัวละคร ขณะที่ร้อยละ 46.7 เห็น
ว่าเหมาะสม โดยให้เหตุผลว่าสะดวกแก่การใช้งานและ
เหมาะกับคลิปสั้น ๆ และอีกร้อยละ 4.3 เห็นว่าอยู่ที่
การนำ�เสนอหรือเนื้อหาที่ต้องการเล่า
ในส่วนข้อจำ�กัดของการถ่ายวีดทิ ศั น์แนวตัง้ อยู่
ที่การเขียนบทภาพยนตร์ หากเป็นบทภาพยนตร์ที่มีฉาก
หรือบรรยากาศในเรื่องเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะแนวนอน
หรือ Landscape เช่น ทะเล ภูเขา สภาพบ้านเมือง ก็ไม่
เหมาะกับการถ่ายแนวตั้ง แต่หากเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะ
แนวตั้ง หรือ Portrait ก็สามารถทำ�ได้ เช่น ตึกสูง ถนน
แม่นํ้าลำ�ธาร บันได เพราะมีลักษณะแนวตั้งเช่นกัน
อย่างไรก็ดี มีผผู้ ลิตภาพยนตร์หลายรายทีไ่ ม่พงึ
พอใจกับการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง โดยมองว่าการถ่าย
ลักษณะนีไ้ ม่สามารถถ่ายช็อตคู่ ( Two shot) ได้ เป็นการ
เพิม่ งบประมาณและเวลาในการผลิตเป็นเท่าตัว ซึง่ ผูเ้ ขียน
เห็นต่างกัน กล่าวคือ ในการถ่ายทำ�ภาพยนตร์แนวตัง้ เรือ่ ง
นี้ สามารถถ่ายช็อตคู่ (Two shot) ได้โดยไม่มีปัญหา

ภาพที่ 2
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วิธีการคือ ถอยกล้องออกจากวัตถุเพื่อให้ได้ระยะตาม
ความเหมาะสม ก็จะได้ภาพตามต้องการ หรือแม้แต่ภาพ
ของตัวละครยืน นัง่ นอน เดิน วิง่ ก็สามารถถ่ายได้เหมือน
กับการถ่ายด้วยแนวนอน ขณะเดียวกันการถ่ายด้วยแนว
ตั้งก็ไม่ได้ทำ�ให้เสียงบประมาณหรือเวลาเพิ่มขึ้นในการ
ผลิตแต่อย่างใด เพียงปรับขนาดภาพตอนตัดต่อให้ตรงกับ
ขนาดภาพที่ถ่ายมาทุกภาพเท่านั้น
การพัฒนาเทคโนโลยีในสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเพื่อ
รองรับวีดิทัศน์แนวตั้ง
ปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ต
โฟนและแท็บเล็ตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการรับชม และการ
ถ่ายคลิปวิดีโอต่าง ๆ ด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้ผลิตและผู้
พัฒนาเทคโนโลยีในอุปกรณ์เหล่านี้จึงได้พยายามพัฒนา
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด โดย
เฉพาะการใช้งานในแนวตั้ง
ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง (2559) ได้กล่าวถึงการออก
แบบแอปพลิเคชันไว้ดังนี้
(1) การออกแบบแนวตัง้ เหมาะกับแอปพลิเคชัน
ทีม่ กี ลุม่ ผูใ้ ช้งานทีม่ คี วามจำ�เพาะเจาะจง เช่น แอปพลิเคชัน
เพื่อใช้งานด้านธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ธุรกรรมทางการเงิน
(Internet Banking) โทรศัพท์ บันทึกช่วยจำ� เครื่องคิด
เลข เป็นต้น จะมีการใช้งานในลักษณะแนวตัง้ โดยจำ�เป็น
ต้องใช้มอื หนึง่ ถือสมาร์ตโฟน และใช้มอื ข้างทีถ่ นัดเป็นมือ
ควบคุมการใช้งานด้วยวิธีการแตะสัมผัส (Tap) หรือเพื่อ
ใช้งานกรอกข้อมูลผ่านคียบ์ อร์ดเสมือน และกดปุม่ ต่าง ๆ
บนหน้าจอ (Screen) ประกอบกับสรีระทางร่างกาย
มนุษย์การถือสมาร์ตโฟนในแนวตัง้ จะเหมาะมือและถนัด
กว่าการถือในแนวนอน
(2) การออกแบบแนวนอนเหมาะกับแอปพลิเคชัน
ที่เน้นกลุ่มผู้ใช้งานเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ ที่มีทักษะหรือ
ความรูใ้ นการใช้งานอุปกรณ์ทหี่ ลากหลายตัง้ แต่ระดับเริม่
ต้นจนถึงระดับสูง และเป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบการ
ควบคุมหรือใช้งานแอปพลิเคชันจากมือทั้งสองข้าง หรือ
มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียงเครือ่ ง เช่น เกมขับรถทีใ่ ช้มอื
สองข้างด้านหนึ่งกดเบรค ด้านหนึ่งกดคันเร่ง และเอียง
เครือ่ งเพือ่ บังคับรถให้เลีย้ วซ้ายขวา นอกจากนีแ้ อปพลิเค
ชันเพื่อการศึกษา สารคดี ข่าวสาร ที่มีการแสดงข้อมูล
ประเภทตัวอักษร รูปภาพ วีดิทัศน์ส่วนใหญ่จะใช้การ
ออกแบบในแนวนอน
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(3) การออกแบบทีส่ ามารถใช้งานทัง้ แนวตัง้ และ
แนวนอน เหมาะสำ�หรับแอปพลิเคชันที่มีจำ�นวนผู้ใช้งาน
หรือมีสมาชิกเป็นจำ�นวนมากและมีทกั ษะหลายระดับ เช่น
แอปพลิเคชัน์ Facebook, YouTube ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก
และต่างวัฒนธรรม แอปพลิเคชันอีเมล Gmail แอปพลิเคชัน
เพื่อการท่องเน็ต (Web Browser) ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่า
นี้ออกแบบรองรับการใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
ทั้งนี้การวิเคราะห์การออกแบบแอปพลิเคชันว่า
จะมีลักษณะแนวตั้งหรือแนวนอนนั้น ไม่มีข้อกำ�หนด
ตายตัวหรือชัดเจน แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ประเภท
แอปพลิเคชัน รวมถึงความตั้งใจของนักพัฒนาแอปพลิเค
ชันหรือนักออกแบบเป็นหลัก ว่าจะนำ�เสนออะไร และ
ต้องการให้ผู้ใช้งานใช้งานแอปพลิเคชันแบบไหน
สำ �หรับ แอปพลิเ คชันอย่าง Vervid ซึ่งเป็น
แอปพลิเคชันทีส่ นับสนุนการถ่ายวีดทิ ศั น์แนวตัง้ เป็นคลิป
สั้น ๆ แล้วนำ�เสนอผลงานการถ่ายทำ�ผ่านแอปพลิเคชัน
ดังกล่าว เพือ่ ให้ผชู้ มทีเ่ ป็นสมาชิกทีม่ รี สนิยมการถ่ายแนว
ตั้งเหมือนกันเข้ามาร่วมแบ่งปันภาพ แสดงความคิดเห็น
ได้ จากการสังเกตของผู้สร้างสรรค์เห็นว่าผู้ใช้งานส่วน
ใหญ่ จ ะเข้ า ใจตรงกั น ว่ า ภาพที่ เ หมาะสมกั บ การถ่ า ย
วีดทิ ศั น์แนวตัง้ นัน้ เป็นเช่นไร ดังนัน้ เราจะเห็นวีดทิ ศั น์แนว
ตั้งที่ปรากฏเป็นภาพคนหรือเหตุการณ์ที่มีคนอยู่ในภาพ
มากกว่าวัตถุอย่างอื่น

อุปกรณ์ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีข้อความแจ้งให้ผู้ชม
ทราบว่าควรชมกับอุปกรณ์ประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับ
ภาพนั้น ๆ
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แนวโน้มการประยุกต์ใช้วีดิทัศน์แนวตั้งในสื่อต่าง ๆ
ปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะทำ�ให้วีดิทัศน์
แนวตั้งมีบทบาทและความสำ�คัญมากขึ้น อย่างเช่นใน
เว็บไซต์ www.verly.io ซึ่งเป็นที่รวบรวมคลิปวิดีโอแนว
ตัง้ คุณภาพ HD เพือ่ จำ�หน่าย ผูส้ ร้างสรรค์สามารถสังเกต
เห็นภาพต่าง ๆ จำ�นวนมากที่อยู่ในสต๊อกคลิปวิดีโอได้ว่า
มีภาพอะไรบ้าง โดยเว็บไซต์ดงั กล่าวจะแยกหมวดหมูภ่ าพ
ไว้ชัดเจน อาทิ สิ่งของ ธรรมชาติ การ์ตูน อาหาร อาคาร
กีฬา ฯลฯ เมื่อรับชมภาพตัวอย่างจากสมาร์ตโฟนหรือ
แท็บเล็ตจะเห็นภาพเต็มจอมากกว่าดูจากคอมพิวเตอร์
ซึ่งความน่าสนใจอยู่ที่คลิปเหล่านี้มีการจำ�หน่ายในราคา
ที่สูง แสดงให้เห็นว่ามีผู้นิยมใช้วีดิทัศน์เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่
ภาพขยะอย่างที่ผู้ผลิตสื่อบางรายกล่าวไว้

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน Vervid

นอกจากนี้เว็บไซต์ที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานที่
เป็ น คลิ ป หรื อ ภาพยนตร์ อ ย่ า ง Vimeo ก็ ไ ด้ พั ฒ นา
เทคโนโลยีการรับชมวีดทิ ศั น์แนวตัง้ ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
หากวีดทิ ศั น์นนั้ ปรากฏในจอคอมพิวเตอร์ภาพทีแ่ สดงผล
จะเป็ น แนวนอน แต่ ห ากปรากฏในสมาร์ ต โฟนหรื อ
แท็บเล็ตภาพที่แสดงผลจะเป็นแนวตั้งตามรูปทรงของ

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเว็บไซต์ www.verly.io
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Lauren Johnson (2016) กล่าวว่า เมื่อ 2-3
ปีกอ่ นมีการต่อต้านการถ่ายวีดทิ ศั น์แนวตัง้ และมองว่าไร้
ประโยชน์ แต่ทุกวันนี้โซเชียลมีเดีย กลายเป็นหนทางใน
การสร้างแบรนด์ต่าง ๆ ด้วยคลิปสั้น ๆ ที่ทรงพลังในการ
สร้างสรรค์เพื่อการทดลอง
บรรดาเอเจนซี่ โ ฆษณาทั้ ง หลายจึ ง พยายาม
ค้นหาเนื้อหาสำ�หรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามแนวคิดด้วย
เทคนิคใหม่ ๆ ในการสร้างภาพยนตร์อย่างการทำ�คลิป
แนวตัง้ ให้ออกมาดูดี เช่น การถ่ายทำ�การสนทนากันแบบ
แนวตั้งโดยไม่ทำ�ให้เสียเนื้อที่ด้านบนของภาพไป
เนือ้ ทีด่ า้ นบนทีเ่ สียไปนัน้ จะสะดุดตาเป็นพิเศษ
เมื่ออยู่บนโซเชียลมีเดียอย่างแฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ
ทวิตเตอร์ (Twitter) ซึ่งแสดงผลแบบแนวนอน ทำ�ให้ผู้
สร้างมองหาแพลตฟอร์มทีส่ ามารถรองรับวีดทิ ศั น์ทสี่ ร้าง
มาใหญ่โต ดังนั้น Facebook จึงตอบสนองด้วยการ
สร้างสรรค์หน้าจอแบบเต็ม (full-screen) เพื่อให้พื้นที่
โฆษณาแก่แบรนด์ต่าง ๆ
นักการตลาดและนักสร้างสรรค์โฆษณาของ
สหรัฐอเมริกาหลายคนเชื่อว่ามีโอกาสที่การถ่ายวีดิทัศน์
แนวตั้งจะได้รับความนิยมมากกว่าการถ่ายวีดิทัศน์แบบ
แนวนอนได้ แต่อาจจะไม่ใช่เร็ววันนีท้ จี่ ะเห็นโฆษณาแนว
ตั้งทางโทรทัศน์
อย่างไรก็ตาม จะสังเกตเห็นว่าทุกวันนีม้ โี ฆษณา
ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏบนอุปกรณ์ที่รองรับการ
แสดงผลวีดิทัศน์แนวตั้งเพิ่มมากขึ้น เช่น ในห้างสรรพ
สินค้า บนสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

ภาพที่ 18 โฆษณาที่ชานชาลาบนสถานีรถไฟฟ้า

แสดงให้เห็นว่าสื่อต่าง ๆ ได้มีความพยายามที่จะทำ�ให้
เกิดความเคยชินกับมุมมองวีดทิ ศั น์แนวตัง้ ซึง่ เป็นทิศทาง
เดี ย วกั บ รู ป ทรงของสมาร์ ต โฟนหรื อ แท็ บ เล็ ต และ
พฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวของคนในปัจจุบัน
นอกจากนี้การใช้วีดิทัศน์แนวตั้งยังเหมาะที่จะ
นำ�ไปปรับใช้งานกับการนำ�เสนองานต่าง ๆ ที่เน้นตัวการ
พูดและบุคลิกท่าทางของบุคคลซึง่ จะทำ�ให้ผฟู้ งั จดจ่อและ
ให้ความสนใจกับการพูดของบุคคลนั้น ๆ มากขึ้นด้วย

ภาพที่ 20

ภาพที่ 17 โฆษณาในห้างสรรพสินค้า
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ชุมศักดิ์ สีบญ
ุ เรือง (2559) กล่าวถึงแนวโน้นการ
ใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้งทั้งในแง่การถ่ายและการรับชมว่า
ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะมี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในอนาคต
เนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้
(1) จำ�นวนผู้ใช้และอัตราการใช้งานสมาร์ตโฟน
หรือแท็บเล็ตทัว่ โลกเพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีจ่ �ำ นวนชัว่ โมงการ
รับชมโทรทัศน์รุ่นเก่ามีแนวโน้มลดลง ทำ�ให้การรับชมวีดิ
ทัศน์ผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตย่อมเพิ่มสูงขึ้นตามไป
ด้วย ประกอบกับปัจจุบนั ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกเป็นผูผ้ ลิต
คอนเทนต์และเผยแพร่ได้เองในอินเทอร์เน็ต การถือสมา
ร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

ประจำ�วัน อย่างการพบเจอดารา เหตุการณ์ที่คาดว่าจะ
เป็นข่าวต่าง ๆ เช่น ถอยรถชนกัน คนทะเลาะกัน จึงดู
เป็นเรือ่ งปกติกบั พฤติกรรมของคนยุคนี้ ซึง่ ผูใ้ ช้เองก็มกี าร
บันทึกภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามความถนัดแต่ละ
บุคคล
(2) พฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้งานของคนรุ่นใหม่ Gen
Y และผู้ที่เกิดมาภายหลังที่โลกมีอินเทอร์เน็ต จะมีความ
ยืดหยุน่ สูงและไม่ถกู กรอบความเคยชินการรับชมวีดทิ ศั น์
แบบแนวนอนอย่างโทรทัศน์ครอบงำ�เหมือนคนรุ่นก่อน
ดังนัน้ ทัศนคติในแง่การรับชมและถ่ายทำ�วีดทิ ศั น์จงึ น่าจะ
เปิดกว้าง คุ้นเคยการใช้งานสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตทั้ง
ที่เป็นแนวตั้งและแนวนอนมากกว่าคนรุ่นก่อน
ดังนัน้ การรับชมวีดทิ ศั น์ในแนวตัง้ ในช่วงเวลานี้
ซึ่งเป็นช่วงที่วีดิทัศน์ส่วนใหญ่ในสังคมนำ�เสนอแบบแนว
นอน จะมีแนวตั้งบ้างที่เป็นการถ่ายจากสมาร์ตโฟนหรือ
แท็บเล็ตโดยคนทัว่ ไปแล้วเผยแพร่ ทำ�ให้ความรูส้ กึ การชม
แนวตั้งแตกต่างจากแนวนอน มีความรู้สึกว่าเป็นวีดิทัศน์
แบบถ่ายเอง สมัครเล่น ดูมคี วามสมจริง (Reality) ไม่เน้น
ว่าเป็นทางการ (Informal) ซึ่งอาจทำ�ให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็น
เหตุการณ์จริง ๆ ที่เกิดขึ้น จนกระทั่งเชื่อถือว่าเป็นเรื่อง
จริงมากกว่า
ฉะนัน้ การถ่ายทำ�ทีต่ อ้ งการเจาะกลุม่ เป้าหมาย
ทีใ่ ช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต และมีลกั ษณะความต้องการ
สือ่ ให้รบั รูค้ วามรูส้ กึ เหมือนจริงข้างต้นน่าจะเลือกการถ่าย
ทำ�แบบแนวตั้ง
หากมีการยอมรับการถ่ายทำ�และรับชมแบบ
แนวตั้งมากขึ้น คาดว่าจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้งาน
แบบใหม่สำ�หรับสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตหลายรูปแบบ
อาทิ การออกแบบแอปพลิเคชันที่แสดงผลบนหน้าจอ
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต มีทางเลือกมากขึน้ เช่น (1) การ
ออกแบบให้หน้าจอแสดงวีดิทัศน์แนวตั้ง พร้อมกับพื้นที่
กดคีย์บอร์ดเสมือนด้านล่างที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่าง Facebook, Youtube, LINE ที่สามารถ
พูดคุยกับกลุ่มเพื่อน ๆ ไปพร้อมกันขณะที่รับชมวีดิทัศน์
ได้ ซึ่งเป็นแนวโน้มพฤติกรรมการทำ�งานแบบ Multitasking ของคนรุ่นใหม่ (2) การออกแบบสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ประเภทวีดิทัศน์ รวมถึง Screensaver
บนหน้าจอสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ทีต่ อ้ งการให้ผรู้ บั ชม
สามารถชมได้ทันทีทันใด ไม่ต้องเอียงเครื่องในแนวนอน
ก่อนเพื่อจะชมภาพเต็มหน้าจอ ทำ�ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้

รวดเร็ว ลดขั้นตอนการใช้งานแก่ผู้ใช้ หรือ (3) การนำ�
เสนอข้อมูลวีดิทัศน์บนหน้าจอสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต
สามารถแสดงตัวอย่างพรีวิววีดิทัศน์ได้มากขึ้น เช่น เมื่อ
เอียงเครื่องเป็นแนวนอน แต่วีดิทัศน์ถูกถ่ายทำ�แบบแนว
ตั้ง สามารถจัดเรียงตัวอย่างวีดิทัศน์ที่ 1, 2, 3 ตามลำ�ดับ
ได้แบบซ้ายไปขวาของหน้าจอ ซึ่งจะแตกต่างจากการ
แสดงภาพวีดทิ ศั น์แนวนอน แล้วเรียงซ้อนวีดทิ ศั น์จากบน
ลงล่างตามแนวตั้ง เพราะกรณีหลังนี้ภาพที่ได้จะถูกลด
ขนาด (Zoom Out) ทำ�ให้มองเห็นรายละเอียดภาพได้
น้อยกว่า
นอกจากนีใ้ นอนาคตแนวโน้มเทคโนโลยีกระจก
อิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ ปลีย่ นผนังกระจก หน้าต่าง ให้สามารถ
แสดงข้อมูลดิจทิ ลั ได้ หากแนวโน้มการใช้แนวตัง้ เพิม่ มาก
ขึ้นจนเป็นมาตรฐานใช้งานทั่วไป การเชื่อมต่อเพื่อส่ง
ข้อมูลจากหน้าจอสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ไปยังกระจก
อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้โดย
ลดข้อจำ�กัดที่แสดงผลเฉพาะแนวนอนออกไป
ทั้งจากการสังเกตและการศึกษาข้างต้น มีแนว
โน้มความเป็นไปได้สงู ว่าสือ่ ต่าง ๆ จะหันมาใช้การนำ�เสนอ
แนวตั้งเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทนี้มีความหลากหลายทั้งคุณภาพและยี่ห้อ ซึ่งมี
ทิศทางการตลาดว่าจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมีการปรับ
ราคาให้ถูกลง เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย รองรับเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และเป็นอีกหนึ่งช่อง
ทางในการสื่อสารที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ด้วย
ข้อเสนอแนะ		
ในแง่ของผู้ผลิต
(1) สื่อที่เป็นสำ�นักข่าวหรือองค์กรข่าวต่าง ๆ
ควรจะให้ความสำ�คัญและทดลองใช้การถ่ายและการนำ�
เสนอในรูปแบบแนวตัง้ เช่น คลิปสัมภาษณ์ เพือ่ เจาะกลุม่
เป้าหมายที่เป็นผู้ใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต
(2) เอเจนซี่โฆษณาและผู้ผลิตโฆษณาควรให้
ความสำ�คัญกับจำ�นวนผูใ้ ช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตทีเ่ พิม่
มากขึ้นทุก ๆ ปี โดยผลิตโฆษณาแนวตั้งเพื่อรองรับลูกค้า
ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
(3) ผู้สร้างภาพยนตร์หรือผู้ผลิตสื่อดั้งเดิมควร
ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ใ นการถ่ า ยทำ � วี ดิ ทั ศ น์ แ นวตั้ ง
เนือ่ งจากเทคโนโลยีอย่างการตัดต่อและการนำ�เสนอภาพ
วีดิทัศน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารก็ได้พัฒนาไปแล้ว เพื่อจะได้
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เห็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคต
ในแง่ของการวิจัยและการสร้างสรรค์
(1) ควรศึกษาในด้านของผูผ้ ลิตทีใ่ ช้งานวีดทิ ศั น์
แนวตัง้ มาแล้ว ว่าประสบความสำ�เร็จหรือไม่ อย่างไร เพือ่
		
ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียเพิ่มเติมและปรับปรุงตามความ

เหมาะสม
(2) ควรมี ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานในลั ก ษณะ
อื่น ๆ เช่น สารคดี มิวสิควีดีโอ ภาพยนตร์โฆษณา เพื่อให้
เห็นถึงลักษณะภาพและมุมกล้องที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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