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กระบวนการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ชมนั้น ต้องอาศัยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธภิาพ 
มขีั้นตอนการท างานที่เป็นระบบ เนื่องจากการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ ค่อนข้างมีกระบวนการทีซ่ับซ้อน และมีปัจจัยหลายประการ
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการท างาน เช่น บุคลากร
ในการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือในการถ่ายท า การบริหารจัดการ 
งบประมาณ เวลา เป็นต้น



กระบวนการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
กระบวนการในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไป จะมีการใช้หลัก 
3 P’s เป็นบรรทัดฐานในการวางล าดับขั้นตอนในการท างาน คือ

1. P 1 (Pre-Production) หมายถึง ขั้นตอนก่อนการถ่ายท ารายการ

2. P 2 (Production) หมายถึง ขึ้นผลิตรายการ

3. P 3 (Post – Production) หมายถึง ขั้นหลังผลิตรายการ



IDEA
VDO production for Education



กระบวนการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแรก หรือ P 1 (Pre-Production) ยังมี
กระบวนการที่เป็นรากฐานส าคัญคือ การพัฒนาความคิด (Initiation) 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการท าใหเ้กิดรายการวิทยโุทรทศัน์ ไม่ว่าจะเป็น
รายการใหม่ หรือรายการที่ออกอากาศอยู่ ล้วนต้องเริ่มต้นจาก 
ความคิด (idea) มากมาย อาทิ ผลิตรายการอะไร เป้าหมายคืออะไร 
เนื้อหาอย่างไร รูปแบบไหน กลุ่มเป้าหมายคือใคร งบประมาณเท่าใด 
เป็นต้น



ขั้นตอนการพัฒนาความคิด (Initiation)
กลั่นกรองความคิดเพื่อผลิตเป็นรายการวิทยโุทรทศัน์ขึ้นมา

รายการใหม่อาจต้องใช้เวลาพอสมควร

ผู้อ านวยการผลิต มักจะเป็นผู้จุดประกาย
ความคิดในเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้าง
รายการใหม่โดยพิจารณาถึงสิง่ทีต่้องการ
น าเสนอแง่มุมต่างๆ อย่างคร่าวๆ



ขั้นตอนการพัฒนาความคิด (Initiation)
ระดมความคิดเห็น (brainstorming)

ช่วยกันท าให้ความคดิรายการ (program idea)

พัฒนาเป็นแก่นรายการ (theme) ที่น่าสนใจ 
และมีความเป็นไปได้ในการผลิต



ขั้นตอนการพัฒนาความคิด (Initiation)
ขั้นตอนที่ส าคัญในการพัฒนาความคิด คือ การลงรายละเอียดทาง
ความคิดให้มีความชัดเจนหรอืเรียกว่าการก าหนดกระบวนการสาร 
(defined process message) ได้แก่ การก าหนดกรอบสิ่งทีต่้องการ
น าเสนอว่า รายการต้องการน าเสนออะไร (what) เพื่ออะไร 
(for what) ให้ใคร (to whom) และอย่างไร (how)
ต้องมีการค้นคว้าหาขอ้มูล (research for information) จากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจ



- หลักจิตวิทยาของผู้รับชมประกอบในการพิจารณา
1. เนื้อหาของรายการต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ชม ท าให้ผู้ชมรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง เช่น รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตหรือ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวย่อมมีผลทางจิตวิทยาสูงกว่ารายการอย่างอ่ืน

2. รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางความคิดจะดึงดูด
ความสนใจได้มาก ความขัดแย้งระหว่างความคิดเห็นของคนสองคน 
ระหว่างคนกับสังคม หรือระหว่างคนกับธรรมชาติ การโต้แย้งทาง
ความคิด ซึ่งน าไปสู่ค าถามที่ท้าทายค าตอบ ปลุกเร้าความสนใจของผู้ชม



มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชม 
VDO production for Education



ขัดแย้งทางความคิด
VDO production for Education



- หลักจิตวิทยาของผู้รับชมประกอบในการพิจารณา
3. รายการที่เข้าใจง่าย และให้แง่คิดแก่ผู้ชม ย่อมได้รับความนิยม
มากกว่ารายการที่ล้ าลึก และสับสน

…การผลิตรายการมีจุดประสงค์ คือเป็นการสร้างสารเพือ่น าเสนอต่อ
กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้รบัสารหรือผู้รับชมนั่นเอง ดังนั้น การวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ของผู้รับสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและควรค านึงถึง
ประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับเป็นส าคัญ



โครงงานการผลิตรายการวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา
VDO production for Education



ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
1. การประชุมทีมงานผู้ผลิต :ระดมสมองในการเสนอความคิดเห็นและ
ตัดสินใจร่วมกัน

2. การหาข้อมูล :ศึกษาข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่จะสนับสนุนและ
เป็นประโยชน์ต่อการผลิตรายการ

3. การจัดท าโครงสรา้งรายการวิทยุโทรทัศน์

3.1 ไตเติ้ลรายการ :บอกชื่อรายการ ชื่อเรื่อง ผู้แสดง ผู้ด าเนินรายการ

http://www.youtube.com/watch?v=tCM_ZAN4XmI


ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
3.2 ส่วนเนื้อหา : เป็นการเกริ่นน าสัน้ๆ และเป็นส่วนแรกที่ส าคัญใน
การสร้างความจูงใจให้ผูช้ม หรือต้องการให้ทราบภาพรวม ความเป็นมา 
ความสาคัญของรายการ อาจใช้การเล่าเรื่องหรือแจ้งเรือ่ง การสร้าง
ความขัดแย้ง หรือการใช้ค าถามหรือปัญหาน าเพื่อสร้างความสนใจ
แกผู่้ชม ส่วนวิธีการน าเสนออาจใช้ผู้ด าเนินรายการ หรือการท าเป็น 
Scoop หรือ สารคดีโดยใช้เวลาที่ไม่มากนัก



ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
3.3 ส่วนน าเข้ารายการ

3.4 น าเสนอเนื้อหาตามประเด็น

3.5 ส่วนสรุป

3.7 เครดิตท้ายรายการ เป็นส่วนที่ระบุชื่อผู้ที่อยู่เบื้องหลงัรายการโดย
จาแนกเป็นกลุ่มต่างๆ

http://www.youtube.com/watch?v=5eDxKUQaswI


ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
4. การเตรียมบท เตรียมเขียนบทวิทยุโทรทศัน์ (Script) ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ของการผลิตรายการ เนื่องจากบทรายการวิทยโุทรทศัน์เป็นสิ่งที่แสดง
ถึงรายละเอียดของเน้ือหารายการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบทค าพดู 
ลักษณะของภาพที่จะปรากฏ เสียงประกอบ มุมกล้อง 
เทคนิคในการตัดต่อ



การท าบทโทรทัศน์อาจแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก
1. บทร่าง (Draft Script) ถือเป็นการเขียนบทครั้งแรก เพื่อให้ผู้ก ากบั
รายการตรวจสอบว่าตรงตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
บทโทรทัศนส์่วนใหญ่จะต้องถูกน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ลงตัว
ก่อนการถ่ายท าจริง บางครั้งเป็นการปรับเพื่อให้เข้ากับบุคลิกของผู้
แสดง บางคร้ังเป็นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ต้ังไว้ 
บางครั้งเป็นการปรับสถานที่ถ่ายท า หรือบางครั้งอาจปรับให้เข้ากับ
วัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนรายการ



การท าบทโทรทัศน์อาจแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก
4.2 บทโทรทัศน์ขั้นสุดท้าย (Final Script) หลังจากที่ได้ปรับบทจน
เป็นที่พอใจของผูม้ีอ านาจในการตัดสินใจ เช่น ผู้อ านวยการผลิต ผู้
ก ากับ ผู้เกี่ยวข้องในสถานีและผู้สนับสนุนทางด้านการเงนิแล้ว ผู้เขียน
บทโทรทัศนจ์ะน ามาใหผู้้อ านวยการผลิตอนุมัติเพื่อด าเนินการถ่ายท า
ต่อไป



การท าบทโทรทัศน์อาจแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก
4.3 บทถ่ายท า (Shooting Script) คือ บทโทรทัศน์ที่ผ่านการอนุมัติ
แล้ว จะน ามาแตกแยกย่อยเป็นแต่ละฉาก ให้รายละเอียดของมุมกล้อง 
แสง อุปกรณ์ประกอบฉาก เป็นต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับทีมงานผลิต 
เพื่อการเตรียมการถ่ายท าต่อไป



5. การจัดหานักแสดง (Casting)
VDO production for Education



ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
5. การจัดหานักแสดง (Casting) ต้องละเอียดรอบคอบในการจัดหา
เพื่อให้ได้นักแสดงที่มีวินัย รู้หน้าที่ในการท างาน มคีวามสามารถ
ในการถ่ายทอดตามที่ต้องการและที่สาคัญคือค่าตัวต้องอยู่ใน
งบประมาณที่ก าหนด

6. การก าหนดสถานที่ในการผลติรายการ

7. การก าหนดงบประมาณ



- การก าหนดสถานที่ในการผลิตรายการ



ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
8. การประสานงานกับทุกฝ่ายในทมีงานผู้ผลิต ซึ่งจะมีเอกสารประกอบ 
การผลิตรายการที่ละเอียดรอบคอบและถูกต้อง ประกอบด้วย

8.1 ตารางการผลิตรายการ (Master Production Schedule) เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงตารางการผลติรายการทกุขั้นตอน จนถึงงานเสร็จ
สิ้นและออกอากาศ ตารางแผนงานการผลติรายการจะรวมทุกขึน้ตอน
การผลิตที่สมบูรณ์ที่สุดถึงสิ่งทีต่้องท า



ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
8.2 เอกสารติดต่อทีมงานและนักแสดง (Cast/Crew sheet) 
ประกอบด้วยรายชื่อทีมงานและนักแสดงที่เกี่ยวข้อง เบอร์โทรศัพท ์
และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

8.3 ตารางการซ้อม (Rehearsal Schedule) ประกอบด้วยกาหนด
การ วัน เวลา และสถานที่ซ้อม

8.4 รายละเอียดอุปกรณ์ทีต่้องใช้ (Facilities Request Form or Fax 
Sheet) เพื่อการจัดเตรียมใหพ้รอ้มส าหรับวันถ่ายท า



ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
8.5 ตารางการด าเนินงาน (Operational Schedule) ประกอบด้วย
รายละเอียดของเวลา กิจกรรม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ
ในแต่ละวัน โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าสร้างฉาก เตรียมสถานที่ จัดแสง จัดวาง
กล้อง อุปกรณ์พิเศษ การซ้อม การถ่ายท า จนถึงการเก็บของ

8.6 ใบนัดหมาย (Call Sheet) จัดท าขึ้นเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ
นักแสดงหรือผู้ร่วมรายการเพือ่แจ้งเวลาและสถานที่ส าหรับการซ้อมและ
การถ่ายท าในใบนัดหมาย



ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
8.7 ตารางถ่ายท า (Shooting Schedule) ประกอบด้วยรายละเอียด
ของฉากที่ถ่าย วัน เวลาที่ถ่ายทาและอุปกรณ์ที่เกีย่วข้อง การท าตาราง
การถ่ายท าที่สมบูรณ์จะช่วยใหผู้้อ านวยการผลิตสามารถจดังบประมาณ
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด



ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
9. การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับถ่ายท า สิ่งส าคัญในการเตรียม
เครื่องมือต่างๆ คือ ควรตรวจสภาพการท างานของอปุกรณ์ทุกช้ินก่อน
ออกเดินทางไปถ่ายท านอกสถานทีห่รือก่อนการถ่ายท าในหอ้งสตูดิโอ 
เช่น แบตเตอรี่ควรชาร์จไฟให้เต็ม อุปกรณ์สัมภาระต่างๆ บรรจุให้
กะทัดรัดและรัดกุมเพื่อความสะดวกในการเคลือ่นย้าย



ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)
10. การซักซ้อมก่อนการถ่ายท าจริง สองข้ันตอน คือ ขันตอนแรกซ้อมแห้งหรือซ้อม
ย่อย (dry rehearsal) จะซ้อมนอกห้องส่งรายการ ยังไม่มีอุปกรณ์ในการถ่ายท าเป็น
การสร้างความเข้าใจกับบทก่อนเพื่อฝึกน้ าเสียงตามอารมณ์ของบทซ่ึงอาจจะมีการแก้ไข
บทบ้างให้เหมาะสมกับผู้แสดงเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะซ้อมต่อด้วยการก าหนดมุมกล้อง
หรือ camera blocking คือ การจัดวางตัวผู้แสดง ณ จุดต่างๆ ในฉากสมมติขึ้นโดยยัง
ไม่ต้องมีของจริง ขั้นตอนทีส่องการซ้อมใหญ่ (dress rehearsal) เป็นการซ้อมการ
แสดงทุกอย่างพร้อมเหมือนจริงไม่ว่าจะเป็นกล้อง อุปกรณ์ต่างๆ ฉาก รวมถึงเสื้อผ้าของ
นักแสดง และผู้ร่วมรายการทุกคนเพื่อเตรียมการถ่ายท าจริง



ขั้นการผลิตรายการ (Production)
การถ่ายท ารายการโทรทัศน์โดยท่ัวไปอาจจ าแนกได้ 3 วิธี คือ 
การถ่ายท ารายการตามวิธีการผลิตโดยพิจารณาจากจ านวนกล้อง 
การถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการ หรือสตูดิโอ
การถ่ายท ารายการภาคสนาม หรือนอกสถานที่



การถ่ายท ารายการ



การถ่ายท ารายการ
1. การถ่ายท ารายการจ าแนกตามลักษณะการแพร่ภาพ
ออกอากาศ จ าแนกเป็นการถ่ายท ารายการล่วงหน้า และการถ่าย
ท ารายการเพื่อออกอากาศหรือถ่ายทอดสด <<ข้อดี-ข้อเสีย>>



การถ่ายท ารายการ



การถ่ายท ารายการ
2. การถ่ายท ารายการโดยใช้กล้องตัวเดียวหรือหลายตัว
2.1 ถ่ายท ารายการโดยใช้กล้องตัวเดียว เหมาะสาหรับการถ่ายท า
รายการที่ต้องการความคล่องตัวในการถ่ายท าสูง มีการใช้ทีมงาน
น้อย ประหยัดงบประมาณ ใช้เวลาในการถ่ายท านาน เช่น รายการ
สารคดี แต่บางครั้งเป็นรายการที่มกีารน าเสนออย่างรวดเร็ว เช่น 
รายการข่าว



การถ่ายท ารายการ
2.2 การถ่ายท ารายการโดยใช้กล้องหลายตัว เป็นการใช้กล้อง 2 ตัวขึ้น
ไปในการถ่ายท ารายการหรือเหตุการณ์ภายในเวลาเดียวกัน โดยมีการ
เลือกภาพผ่านอปุกรณ์ที่เรียกว่า Switcher การถ่ายท ารายการแบบนี้
สามารถถ่ายท าได้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์และได้ภาพที่หลากหลายมุม
ท าให้เกิดความน่าสนใจในการน าเสนอและได้รายการที่สมบูรณ์หรือ
ค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการถ่ายท ารายการในห้องผลิต หรือ
นอกสถานที่และมีรถถ่ายท ารายการภาคสนาม



การถ่ายท ารายการ
3. การถ่ายท ารายการจ าแนกตามสถานที่ โดยสถานที่ในการถ่าย
ท ารายการจะมี 2 ประเภท คือ การถ่ายท ารายการในห้องผลิต
รายการหรือสตูดิโอและการถ่ายท ารายการภาคสนามหรือการ
ถ่ายท ารายการนอกสถานที่



3.1 การถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการหรือสตูดิโอ 
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ในด้านอุณหภูมิ แสงและเสียงได้
ตามที่ต้องการ การถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการนี้ ส่วนใหญ่
เป็นรายการทีถ่่ายท าในลักษณะรายการสมบูรณ์ เพราะมีวัสดุ
อุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมเช่น รายการข่าว รายการละคร รายการ
เกมโชว์



studio



3.2 การถ่ายท ารายการภาคสนาม 
เป็นการถ่ายท ารายการนอกห้องผลิตรายการ หรือการถ่ายท าในสถานที่
จริงดังนั้น รายการที่ถ่ายท าจึงได้บรรยากาศฉากที่มีความสมจรงิแต่อิง
กับสภาพแวดล้อมที่ธรรมชาติเป็นตัวก าหนด ซึ่งผู้ผลิตรายการไม่
สามารถควบคุมได้ ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ทางด้านเทคนิคเข้ามาช่วย
เสริมเพื่อใหก้ารถ่ายท ารายการเป็นไปด้วยความราบรื่นและเสร็จ
ทันเวลา การถ่าย แบ่งออกเป็น 3 แบบ



3.2 การถ่ายท ารายการภาคสนาม 
แบบใช้กล้องเดี่ยว เรียกว่า ชุด ENG. (Electronic News Gathering) 
ลักษณะที่ตัวกล้องกับเครือ่งบันทึกเทปประกอบติดกัน ทั้งแบบที่ถอด
แยกส่วนได้และแบบที่ประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน เหมาะสาหรับงานถ่าย
ทาข่าว ถ่ายทาสารคดีที่ต้องการความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วในการ
ทางาน ใช้ทีมงานไม่มาก



3.2 การถ่ายท ารายการภาคสนาม 
-ENG. (Electronic News Gathering) 



3.2 การถ่ายท ารายการภาคสนาม 
แบบใช้กล้องมากกว่าหนึ่งกล้อง เรียกว่า ชุด EFP (Electronic Field 
Production) เป็นอุปกรณ์คล้ายกับในห้องผลติรายการมีกล้องต้ังแต่ 
2 กล้องขึ้นไป ต่อสายสัญญาณภาพจากกล้องเชื่อมต่อไปยังเครื่องผสม
สัญญาณภาพ (Vision Mixer) สามารถเลือกภาพได้จากกลอ้งและหลาย
มุมมอง มีถ่ายทากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง



3.2 การถ่ายท ารายการภาคสนาม 
EFP (Electronic Field Production) 



3.3 การถ่ายท ารายการภาคสนาม 
แบบใช้รถ Mobile Unit และ รถ OB Van



ขั้นหลังการผลิตรายการ (Post - Production)
เป็นการน าเทปถ่ายท าที่ได้ เข้าสู่กระบวนการตัดต่อ (Editing) ซึ่งเป็น
การน าภาพที่ได้จากการถ่ายท ามาเรยีงลาดับ โดยเฉพาะในการถ่ายท า
แบบกล้องเดียวต้องน าภาพที่ถ่ายในแต่ละมุมมาเรียงล าดับกัน เพื่อ
เชื่อมภาพทั้งหมดให้ได้ตามเรื่องราวในบทโทรทัศน์ทีว่างไว้การตัดต่อ
ในปัจจุบันมีสองระบบ คือ ระบบลิเนียร์ (Linear system) และระบบ
นอนลิเนียร์ (Non – Linear)



การตัดต่อระบบลิเนียร์ 
เป็นการตัดต่อโดยใช้เทปโดยมีเครื่องตัดต่อเครื่องหนึ่งเป็นตัวเล่นเทป 
(player) อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครือ่งบันทึกเทปตัดต่อ (Recorder) 
การตัดต่อระบบนี้ คุณภาพของภาพและเสียงของเทปที่ได้จากการตัด
ต่อจะด้อยกว่าต้นฉบับ



การตัดต่อระบบลิเนียร์ 



ระบบนอนลิเนียร์ 
เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันเป็นการตัดต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดย
น าภาพและเสียงที่บันทึกได้น าใส่เข้าไปในเครื่องตัดต่อคอมพิวเตอร์แล้ว
ท าการตัดต่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัดต่อ ผู้ตัดต่อ
จะตัดต่อบน Timeline แล้วสลับภาพและเสียงไปมาได้โดยไม่ต้อง
เริ่มร้อยเรียงภาพใหม่เหมือนการตัดต่อในระบบเทป หรือระบบลิเนียร์ 
คุณภาพของภาพและเสียงที่ตัดต่อเสร็จแล้วในระบบนอนลิเนียร์จะไม่
แตกต่างจากเทปต้นฉบับมากนัก



Non-linear editing system



การตัดต่อมีอยู่ 2 ช่วง
1. การตัดต่อแบบ Off Line
◦1.1 อุปกรณ์แบบ Non–Linear
◦1.2 อุปกรณ์แบบ Linear

2. การตัดต่อแบบ On Line



1. การตัดต่อแบบ Off Line 
เป็นการตัดต่อที่ ยังไม่ต้องเน้นเทคนิคและคุณภาพ ตัดต่อเพื่อดูความต่อเนื่อง 
ความยาวในแต่ละ Shot ให้ตรงกับเนื้อหาตามบทเท่านั้น แบ่งเป็น 2 แบบดังนี้
1.1 อุปกรณ์แบบ Non–Linear เป็นการตัดต่อด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยถ่าย
สัญญาณข้อมูลภาพและเสียงลงไว้ในหน่วยความจ า (Hard Disk) แล้วบีบอัด
ข้อมูล (Compress) ไม่ต้องละเอียดมากนัก เพื่อให้สามารถบรรจุข้อมูลได้
ปริมาณมากๆ จากนั้นจึงตัดต่อเลือก Shot โดยมีรายละเอียด Time Code (TC.) 
ของแต่ละม้วนไว้ เพื่อจัดท าเป็น EDL (Edit Decision List) ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ตัดต่อแบบ Online ต่อไป



อุปกรณ์ตัดต่อแบบ Non–Linear



1. การตัดต่อแบบ Off Line 
1.2 อุปกรณ์แบบ Linear คือ ระบบเดิมที่ใช้เครื่องวีดีโอเทป 
ตัดต่อธรรมดาแบบ Cut to Cut ยังไม่ต้องใส่เทคนิคอะไรลงไป 
ตัดเพื่อเลือกดู Shot ที่ต้องการและ TC เพื่อใช้เป็นแนวตัวอย่าง
ส าหรับใช้ตัดต่อแบบ On Line ที่สมบูรณ์ต่อไป



2. การตัดต่อแบบ On Line
เป็นการน าข้อมูลรายละเอียดจากวิธี Off Line เพื่อจัดท าเทคนิค
พิเศษ เช่น ซ้อนตัวอักษร พลิกเปลี่ยนภาพ Dissolve Wipe ไตเติ้ล
(Title) เครดิต(Credit) ท้ายรายการเพื่อแสดงความรับผดิชอบผลงาน
และเป็นประวัติไว้สืบค้นได้ บันทึกเสียงบรรยาย เสียงประกอบ 
เสียงดนตรี โดยเน้นคุณภาพที่สมบูรณ์และถูกต้องก่อนทีจ่ะน าไปใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 



2. การตัดต่อแบบ On Line
เลือกใช้อุปกรณ์ได้ 2 แบบเช่นเดียวกันซึ่งอุปกรณ์แบบ 

Non – linear เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แต่จะบีบอัดข้อมูล (Compress) 
ให้มีความละเอียดของภาพคมชัดสูงโดยใช้ข้อมูล EDL, จากวิธี Off Line 
มาใช้เป็นตัวอย่าง 

Linear ใช้เครื่อง Video Tape เป็นเครื่องเล่น จ านวน 2 เครื่อง ต่อเชื่อมกับ
เครื่องผสมสัญญาณภาพและสร้างภาพพิเศษ โดยมี A และ B เป็นเครื่องเล่น



1. การเลือกภาพที่ใช้ในการตัดต่อล าดับภาพ
1.1 ความสมบูรณ์ของภาพ โดยภาพที่จะนามาใช้นั้นต้องมีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง สามารถพิจารณาได้จากขนาดของภาพ มุมกล้อง 
ความชัดเจนของภาพและเสียง

1.2 ความต่อเนื่องของภาพ เป็นการน าภาพที่ถูกเลือกไว้แล้วมาท าการ
ร้อยเรียงโดยให้มีความต่อเนื่องกันตามเนื้อหาเรื่องราว อาจใช้วิธีการ
เปลี่ยนขนาดของภาพ มุมกล้อง หรือการตัดภาพสลับไปมาระหว่าง
บุคคล



1. การเลือกภาพที่ใช้ในการตัดต่อล าดับภาพ
1.3 จังหวะในการตัดภาพ เป็นการค านึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของภาพ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการท างานที่ควบคู่กับความต่อเนื่องของภาพ
เมื่อภาพขาดความต่อเนื่องสามารถใช้เทคนคิการตัดภาพ(Cut) 
การเลื่อนภาพ (Fade) การจางภาพซ้อน (Dissolve) การกวาดภาพ (Wipe) 
และเทคนิคพิเศษอื่นๆ ที่สามารถน ามาใชแ้ก้ปัญหา หรือ ต้องการใหภ้าพ
มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น



2. การผสมเสียงประกอบรายการ
2.1 เสียงหลัก ใช้บอกเรื่องราวของรายการเป็นหลัก ได้แก่ เสียงจากการ
บรรยาย เสียงพูดของพธิีกร ผู้ด าเนินรายการ วิทยากร ผู้ให้สัมภาษณ์ 
หรือผู้แสดง

2.2 เสียงประกอบ เป็นเสียงที่ใช้ร่วมหรือเสริมเสยีงหลกั เพื่อให้รายการ
มคีวามสมบูรณ์ตามเรื่องราวของรายการ อาจเป็นเสียงทีเ่กิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติหรือเสียงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียงรถชน
กัน เสียงเครื่องบิน เสียงน้ าตก เสียงนกร้อง เป็นต้น



2. การผสมเสียงประกอบรายการ
2.3 เสียงดนตรี เป็นเสียงที่ช่วยท าใหร้ายการมคีวามสนุกสนาน ความ
เศร้า ความสุข ความเพลิดเพลิน



3. การท ากราฟิก 
รายการบางรายการอาจมลีักษณะเป็นนามธรรม คือ ไม่สามารถอธิบาย
ได้ชัดเจน ดังนั้น จึงต้องมีการแปลงบทเนื้อหารายการให้เป็นรูปธรรม
มากที่สุดโดยอาจอยู่ในลักษณะของตัวอักษร ภาพ ลายเส้นแผนภูมิ 
แผนภาพ เป็นต้น ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเสมอเพราะจะมีผล
ต่อการตีความหมายของผู้รบัชมด้วย



Graphic Design



4. การตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
เพื่อให้เหน็ภาพรวมของรายการว่ามีความต่อเนื่องและเป็นไปตามบท
หรือไม่ หากมีการเชื่อมรายการไปแล้วก็ยากทีจ่ะท าการแก้ไข

พิจารณาในด้านความถูกต้องของการล าดับเนื้อหาตามบท ความ
สอดคล้องของภาพและเสียงที่น าเสนอ ความถูกต้องของกราฟิกและ
ความเหมาะสมของการใช้เทคนิค หากพบว่ามีความบกพรอ่งหรอื
ผิดพลาดส่วนใด กจ็ะท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนการเช่ือมเป็นรายการ
สมบูรณ์



5. การเชื่อมรายการสมบูรณ์
การเชื่อมรายการสมบูรณ์ เป็นการรวมภาพที่ได้ท าการตัดต่อและล าดับ
ไว้แล้วให้เข้ากับเสียงจากแหล่งต่างๆ ที่วางไว้ในแต่ละร่องให้มีน้ าหนัก
เสียงตามที่ก าหนดไว้และเวลาที่ก าหนด นอกจากนั้นในส่วนของภาพก็มี
การใช้เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้รายการมีความน่าสนใจมากขึ้น
ด้วย



END
THANK YOU


