คูมือปฏิบตั ิงาน
การผลิตวีดิทศั น์

ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ ายนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ สสวท.
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คํานํา
สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีหนาที่หลักอยางหนึ่ง คือการผลิตสื่อวีดิทัศน ซึ่งในการผลิตมีกระบวนการ ขั้นตอนตาง ๆ อยู
พอสมควร
เพื่อใหกระบวนการขั้นตอนตาง ๆ ในการผลิตสื่อวีดิทัศนของสวนเทคโนโลยีทางการศึกษามีความ
ชัดเจนและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูเกี่ยวของหรือผูที่ตองการใชบริการการผลิตสื่อ
วีดิทัศน สวนเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานนี้ขึ้น
หวังวาคูมือการปฏิบัติงานการผลิตวีดิทัศนฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกบุคลากรของสวนเทคโนฯ และผู
ที่เกี่ยวของหรือผูที่ตองการใชบริการผลิตสื่อวีดิทัศนทุกทาน

สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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บทนํา
สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งของฝายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ออกแบบและผลิต งานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟ-กราฟก สื่อวีดิทัศน สื่อดิจิทัลและนวัตกรรม
ทางการศึกษาประเภทตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลอง
กับหลักสูตรการเรียนรู
2. รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการออกแบบและผลิต งานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟ-กราฟก สื่อ
วีดิทัศน สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนรู
3. วิเคราะห พัฒนา และปรับปรุง งานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟ-กราฟก สื่อวีดิทัศน สื่อดิจิทัลและ
นวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน
4. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบ
และผลิตงานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟ-กราฟก สื่อวีดิทัศน สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภท
ตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
5. สงเสริมและใหคําปรึกษา แนะนํา บรรยาย เผยแพรขอมูลและฝกอบรมบุคลากรของ สสวท.
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจทั่วไป ใหสามารถออกแบบ ผลิต หรือใช งานศิลป ภาพกราฟกและ
อินโฟ-กราฟก สื่อวีดิทัศน สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน การเรียน
การสอน พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ใหบริการและบริหารจัดการงานโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท.
การผลิตรายการวีดิทัศนมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production)
2. ขั้นการผลิต (Production)
3. ขั้นหลังการผลิต (Post- Production)
4. ขั้นตรวจสอบคุณภาพ หรือประเมินผล (Evaluation)
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แผนผังขั้นตอนการผลิตวีดิทัศน

การผลิตวีดิทัศน
หนวยงาน/สาขาฯ ขอใชบริการ
ผ.อ.ฝายมอบผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบประชุมกับ
เจาของงาน
ผูรับผิดชอบประชุมทีมงาน

ถายทําในสตูดิโอ

การผลิต/ถาย

ถายทํานอกสถานที่

เตรียมการ

เตรียมการ

ถายทํา

ถายทํา
ตัดตอ
ตรวจสอบคุณภาพ
ทํา Master
สงมอบงาน
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ขั้นตอนการผลิตวีดิทัศนของสวนเทคโนโลยีทางการศึกษา มีดังนี้
1. สาขาฯ/หนวยงาน ทําบันทึกหรือใชแบบฟอรมขอใชบริการ มายังฝายนวัตกรรม
2. ผูอํานวยการฝายฯ /หัวหนาสวนฯ มอบใหบุคลากรของฝายฯ/สวนฯ เปนผูรับผิดชอบ(ประสานงาน)
การผลิต/ถายทํา
3. ผูรับผิดชอบประชุมประสานงานกับหนวยงานที่ขอใชบริการ เพื่อ
- กําหนดรูปแบบ/ลักษณะการผลิต/ถายทํา
การถายทํามี 2 ลักษณะ คือ
- ถายทําในสตูดิโอ
- ถายทํานอกสถานที่
- กําหนดวันเวลาและสถานที่การถายทํา (จองคิวการถายทําบนกระดานปฏิทินการทํางานของสวน
เทคโนฯ)
- การจัดทําบท/ลําดับขั้นตอนการถายทํา
- การแตงหนา/ทําผม/การแตงกาย ผูแสดง
- การตัดตอและ/หรือการแทรก(insert) ภาพ/กราฟก/animation/video clip
- ลักษณะของผลิต(ไฟล/CD/DVD)
- การสงมอบงาน/กําหนดวัน/เวลา ที่ตองการผลผลิต
4. ผูรับผิดชอบกําหนดทีมงานการผลิตและประชุมประสานงานกับทีมงาน เพื่อ
- ชี้แจงรูปแบบ/ลักษณะการผลิต/ถายทํา
- กําหนดจํานวนและหนาที่ของบุคลากร
- ศึกษาบท/ลําดับขั้นตอนการถายทํา
- กําหนดวันเวลา, สถานที่, อุปกรณ การถายทํา
- การตัดตอ
- การทําภาพกราฟก/animation/ภาพ/video insert
- ลักษณะของผลผลิต (ไฟล/CD/DVD)
- การสงมอบงาน/กําหนดวัน/เวลา ที่ตองการผลผลิต
5. ขั้นตอนการผลิต/ถายทํา มี 2 ลักษณะ คือ
5.1. การถายทําในสตูดิโอ มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
5.1.1. กอนการถายทํา(ควรจะลวงหนา 1 วัน)
- เตรียมหองสตูดิโอ จัดฉาก/แสง
- เตรียมอุปกรณประกอบฉาก/ตกแตงฉาก
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- เตรียมอุปกรณประกอบการแสดง/ทดลอง
- เตรียมกลองวีดิทัศน/ทดสอบการทํางาน/การเชื่อมตอสายสัญญาณ
- เตรียม Notebook(สําหรับ PowerPoint) ตองนํามาทดสอบใหพอดีกับจอโทรทัศนลวงหนา
- เตรียมไมโครโฟน/แบตเตอรี่
- ทดสอบการทํางานของ Switcher/mixer
- แตงหนา/ทําผม/แตงกาย ผูแสดง
- ประสานงาน/เตรียมการสั่งอาหาร
5.1.2. การถายทําวีดิทัศนในสตูดิโอ มีดังนี้ เชน
a. การแสดง/สาธิตการทดลอง 1 – 2 คนขึ้นไป ใชกลอง 3 ตัว มีบุคลากรที่ตองปฏิบัติงาน 7 คน
คือ
1. ชางกลอง 3 คน
2. ผูกํากับเวที 1 คน
3. ผูกํากับภาพ(Director/Switcher) 1 คน (ทําหนาที่บันทึกวีดิทัศนดวย)
4. ผูกํากับเสียง/แสง 1 คน
5. ผูกํากับเวลา/ความตอเนื่องของวีดิทัศน(ทํา slate บอก shot) 1 คน
b. การแสดง/บรรยาย(ประกอบ PowerPoint) 1 คน ใชกลอง 1-2 ตัว บุคลากรที่ตองปฏิบัติงาน
5/6 คน คือ
1. ชางกลอง 1/2 คน
2. ผูกํากับเวที 1 คน
3. ผูกํากับภาพ(Director/Switcher) 1 คน (ทําหนาที่บันทึกวีดิทัศนดวย)
4. ผูกํากับเสียง/แสง 1 คน
5. ผูกํากับเวลา/ความตอเนื่องของวีดิทัศน(ทํา slate บอก shot) 1 คน
c. การบันทึกเสียงประกอบ PowerPoint ไมใชกลอง บุคลากรที่ตองปฏิบัติงาน 5/6 คน คือ
1. ผูกํากับเวที 1 คน
2. ผูกํากับภาพ(Director/Switcher) 1 คน (ทําหนาที่บันทึกวีดิทัศนดวย)
3. ผูกํากับเวลา/ความตอเนื่องของวีดิทัศน(ทํา slate บอก shot) 1 คน
4. ผูกํากับเสียง 1 คน
5.2. การถายทํานอกสถานที่ มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
5.2.1.กอนการถายทํา
- สํารวจสถานที่ถายทํา(ลวงหนาอยางนอย 1-2 วัน)
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- เตรียมกลอง/ขาตั้ง/ไมโครโฟน/แบตเตอรี่/adaptor/monitor/สายสัญญาณ video/audio/ไฟ/
สายไฟ/reflector
- เตรียมอุปกรณประกอบการถายทํา(เจาของงานอาจเปนผูเตรียมไปเอง)
- นัดหมายการเดินทาง/จองรถ
5.2.2. การถายทํา มีดังนี้ เชน
a. การถายทําการอบรม/สัมมนา บันทึกภาพดวยกลอง 2 ตัว มีบุคลากรที่ตองปฏิบัติงาน 3 คน คือ
1. ชางกลอง 2 คน
2. ผูชวยชางกลอง 1 คน
b. การแสดง/สาธิตการทดลอง/สาธิต(ตัวอยาง)การสอน 1 – 2 คนขึ้นไป ใชกลอง 3 ตัว ไมใช
switcher มีบุคลากรที่ตองปฏิบัติงาน 6 คน คือ
1. ชางกลอง 3 คน
2. ผูชวยชางกลอง 1 คน
3. ผูกํากับเสียง/แสง 1 คน
4. ผูกํากับเวลา/ความตอเนื่องของวีดิทัศน(ทํา slate บอก shot) 1 คน
c. การแสดง/สาธิตการทดลอง/สาธิต(ตัวอยาง)การสอน 1 – 2 คนขึ้นไป ใชกลอง 3 ตัว ใช switcher
มีบุคลากรที่ตองปฏิบัติงาน 7 คน คือ
1. ชางกลอง 3 คน
2. ผูกํากับเวที 1 คน
3. ผูกํากับภาพ(Director/Switcher) 1 คน (ทําหนาที่บันทึกวีดิทัศนดวย)
4. ผูกํากับเสียง/แสง 1 คน
5. ผูกํากับเวลา/ความตอเนื่องของวีดิทัศน(ทํา slate บอก shot) 1 คน
6. การตัดตอมีขั้นตอน ดังนี้ (ในขั้นตอนนี้เพื่อความถูกตองรวดเร็วในการทํางาน ควรใหเจาของงานรวมดู
หรือตรวจสอบความถูกตองไปพรอม ๆ กับการตัดตอ จะทําใหไมตองเสียเวลาแกไขมากนัก)
- การนําไฟลวีดิทัศนบันทึกลงเครื่องตัดตอ
- การ import file เขาไปในโปรแกรมตัดตอ
- การปรับแตงภาพ/เสียงวีดิทัศนที่ถายทํามา
- การ cut หรือ trim วีดิทัศนสวนที่ไมตองการออก
- การนําวีดิทัศนแตละ shot มาเรียงรอยหรือเชื่อมกันใหเปนวีดิทัศนเรื่องเดียวกัน
- การแทรก (insert) ภาพ/เสียง กราฟก หรือ animation
- การทํา special effect
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- การทํา caption ชื่อคน/สถานที่/สิ่งของ
- การทํา title/sub title/end credit
- การใสเสียง/เพลงประกอบ
7. การตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพโดยใหเจาของงานมาตรวจสอบที่เครื่องตัดตอ โดยในขั้นตอนการตัดตอถาเจาของ
งานมาตรวจสอบหรือเลือกภาพที่ตองการไปพรอมกับการตัดตอจะไมตองมีการแกไขในภายหลัง (แตมี
ขอจํากัดคือเจาของงานกับผูตัดตออาจจะมีเวลามารวมในการตัดตอไมตรงกัน)
- ตรวจสอบโดยผูตัดตอ ตัดตอแบบเครา ๆ และใหเจาของงานมาตรวจสอบที่เครื่องตัดตอ หรือ
export file แบบหยาบ แลวสงไปใหเจาของงานตรวจสอบ (ปจจุบันสามารถนําไฟลขึ้นไปไวบน
google drive หรือ dropbox แลวใหเจาของงานตรวจและทําขอเสนอแนะใหผูตัดตอแกไขก็ได)
8. การทําตนฉบับ (Master)
การ export file สามารถทําไดตามความตองการของผูใช ดังนี้ เชน
- .AVI สําหรับใชกับโทรทัศนระบบ 4:3 (ปจจุบันไมใชแลว)
- .mpeg2 สําหรับทํา DVD
- P2 Movie สําหรับการนําไปเผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศน(ที่ใชไฟลระบบนี้)
- .WMV (Windows media) สําหรับในไปใชเลนในเครื่องคอมพิวเตอรระบบ Windows
- .MOV สําหรับในไปใชเลนในเครื่องคอมพิวเตอรระบบ i os
- H.264 (mp4) ซึ่งสามารถเลือกชนิดไฟลยอยไดอีก เชน
- HD1080i 25 สําหรับการนําไปเผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศน เชน ETV หรือ ไกลกังวล
- YouTube HD1080p25 สําหรับเผยแพรทาง YouTube (ความละเอียดสูง)
- YouTube HD720p25 สําหรับเผยแพรทาง YouTube เพื่อประหยัดเนื้อที่/โหลดไดเร็วเลนไดไม
กระตุก สําหรับที่ความเร็วอินเตอรเน็ตต่ํา
- export file เปนไฟลตามความตองการของเจาของงาน/ผูใช
- บันทึกไฟลลงแผน CD/DVD หรือบันทึกลง Hard disk หรือ Handy drive
- จัดทํา Master file เก็บไวที่สวนเทคโนฯ (เปนผลงานสวนฯ/เพื่อสํารองกรณีมีการขอใชในภายหลัง)
9. สงมอบงานใหกับผูขอใชบริการงานผลิตวีดิทัศน
- บันทึกตอบกลับใบขอใชบริการ/บันทึกขอความอนุเคราะหถายทําวีดิทัศน
- สงบันทึกตอบกลับพรอมผลผลิตใหกับธุรการฝายฯ เพื่อสงเรื่องกลับไปยังหนวยงานที่ขอใชบริการ
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การผลิตสื่อวีดิทัศน
ความหมายของวีดิทัศน
วีดิทัศนเปนการเลาเรื่องดวยภาพ ภาพทําหนาที่หลักในการนําเสนอ เสียงจะเขามาชวยเสริมในสวน
ของภาพเพื่อใหเขาใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้น วีดิทัศนเปนสื่อในลักษณะที่นําเสนอเปนภาพเคลื่อนไหวและสราง
ความตอเนื่องของการกระทําของวัตถุจากเรื่องราวตางๆ สรางความรูสึกใกลชิดกับผูชม เปนสื่อที่เขาถึงงาย มี
ความรวดเร็วสามารถเสนอเหตุการณไดทันที ถาเสนอรายการผานระบบโทรทัศน ก็จะเปนรายการโทรทัศน
การผลิตวีดิทัศนในการศึกษานั้น เปนเรื่องของการสื่อสาร การถายทอดความรูผานสื่อวีดิทัศนไปยัง
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนและครูเปนจุดมุงหมายหลัก ขั้นตอนการผลิตนั้นเหมือนกับการผลิตรายการวีดิทัศน
ทั่วไป แตจะแตกตางกันที่รายละเอียดความถูกตอง นาเชื่อถือ และการสื่อความหมายเพื่อการเรียนรู การสอน
รายการวีดิทัศน ที่มีคุณภาพนั้นตองสื่อความหมายหรือถายทอดความรูตางๆ ไดตามวัตถุประสงคหลักที่ตั้ง
เอาไว
ลักษณะเฉพาะของวีดิทัศน
1. เปนสื่อที่สามารถเห็นไดทั้งภาพ และเสียง
2. มีความคงที่ของเนื้อหา
3. เสนอเปนภาพเคลื่อนไหวที่แสดงความตอเนื่องของการกระทํา
4. สามารถรับชมไดทุกกลุม ทุกวัย หรือเฉพาะกลุม
5. เสนอไดทั้งภาพจริงและกราฟกตางๆ
6. สามารถเก็บเปนขอมูลและนํามาเผยแพรไดหลายครั้ง
ประเภทของรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา
รายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาตามลักษณะของรายการจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก
1. รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา (Education Television : ETV) รายการประเภทนี้มุงสงเสริมการ
ใหความรูทั่วไปในดานตางๆ แกผูชม เชน สารคดี วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน
2. รายการโทรทัศนเพื่อการสอน (Instruction Television : ITV) รายการประเภทนี้เนน ในเรื่องการ
เรียนการสอนแกกลุมผูชมบางกลุมโดยตรง ใชไดทั้งการสอนเนื้อหาทั้งหมดเปนหลัก และการสอนเสริม มักจะ
เปนรายการที่ครอบคลุมกระบวนการเรียนการสอนที่สมบูรณ ตั้งแตวัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน
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และการวัดผล ใชไดทั้งภายในสถานศึกษาโดยตรง หรือการศึกษาระบบเปด เชน รายการสถานีวิทยุโทรทัศน
เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
กระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน
ในการผลิตรายการวีดิทัศนนั้น จะมีองคประกอบหลัก 3 ดานดังนี้
1. องคประกอบดานวิธีการ การผลิตรายการวีดิทัศน นั้นจะมี หลักการ วิธีการ ขอปฏิบัติตางๆ ของ
การผลิต ไมวาจะเปนการวางแผนการผลิต การเขียนบท การถายทํา การตัดตอ การประเมินผล ผูผลิตรายการ
ควรมีความรูความเขาใจ ซึ่งจะเปนแนวทางในการทํางานในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
2. องคประกอบดานบุคลากร บุคลากรที่มีความรูความสามารถ และสามารถทํางานเปนทีมได โดยที่
แตละคนมีอิสระทางความคิดในการสรางสรรคงาน ซึ่งบุคลากรที่มารวมงานดวยกันตองเขาใจแนวคิด
(concept) ของงานเปนอยางดี และมีความรับผิดชอบสูง บุคลากรดานการผลิตรายการวีดิทัศนประกอบดวย
บุคลากรทางเทคนิค บุคลากรการผลิตรายการ และบุคลากรสนับสนุนงาน
3. องคประกอบดานเทคนิค องคประกอบดานเทคนิคไดแกอุปกรณ และ เครื่องมือตางๆ ดานอุปกรณ
เชน อุปกรณประกอบฉาก อุปกรณประกอบการถายทํา เครื่องมือ เชน กลองถาย วีดิทัศน เครื่องตัดตอ
ลําดับภาพ เครื่องควบคุมเสียง นอกจากนี้ยังมีการแตงหนา ซึ่งเปนองคประกอบดานเทคนิค เชนกัน
ขั้นตอนในการผลิตรายการวีดิทัศน
1. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production)
2. ขั้นการผลิต (Production)
3. ขั้นหลังการผลิต (Post- Production)
4. ขั้นตรวจสอบคุณภาพ หรือประเมินผล (Evaluation)
ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production)
1.1 สํารวจความตองการและวิเคราะหปญหา
1.2 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดเรื่อง
1.3 วางแผนการผลิต/ถายทํา
องคประกอบที่สําคัญของการวางแผนการผลิต/ถายทํา
WHO - กลุมเปาหมาย/เรื่อง

12
WHY - วัตถุประสงคเพื่ออะไร
WHAT - ขอบเขตเนื้อหา
HOW - เทคนิคการนําเสนอ นาสนใจ มีชีวิตชีวา มีลูกเลน มีขึ้น-ลง
WHEN - เวลา / ความยาว / ออกอากาศ
WHERE - โรงเรียน / สถานีโทรทัศน
1.4 เขียนบทวีดิทัศน
องคประกอบที่สําคัญของบทวีดิทัศน
1. สวนที่นําเขาสูเรื่องหรือแนะนําเรื่อง (introduction) เปนตอนตนของเรื่อง ใหผูชมสนใจเรื่องราว
ตางๆ ที่จะบอกเลา
2. สวนที่เปนการดําเนินเรื่อง เปนสวนที่บอกถึงเรื่องนั้นๆวาดําเนินอยางไร(development)
3. สวนที่เปนแกนของเรื่อง เปนสวนที่สําคัญที่สุด สวนที่จะเปดเผยเรื่อง(climax)
4. เปนสวนที่สรุป เมื่อเสนอเรื่องนั้นจบแลว บางครั้งอาจจะใหผูดูสรุปเอง ขึ้นอยูกับการออกแบบ
รายการ
สิ่งที่ควรรูในการกําหนดมุมกลองมีดังนี้
ลักษณะภาพ
ลักษณะภาพ (Image size) คือ การกําหนดขนาดของภาพที่จะสื่อสารเนื้อหา หรือเหตุการณตอผูชม
ลักษณะภาพตางๆ มีดังนี้
Extreme Long Shot (ELS.) เปนภาพระยะไกลมากๆ Subject หรือ วัตถุที่จะถายมี ขนาดเล็กมาก
เมื่อเทียบกับฉากหลัง (Background) ที่กวางใหญเปนภาพที่เนนใหผูชมเห็นสภาพแวดลอมหรือฉากหลังเปน
หลัก โดยมี Subject เปนสวนประกอบ
Long Shot (LS.) เปนภาพระยะไกลที่ใกลเขามากกวา ELS เล็กนอย แต Subject ก็ยังไมเดนเทาฉาก
หลัง
Medium Close Up (MCU.) ภาพจะเนน Subject มากขึ้น
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Close Up (CU.) เปนภาพที่ถายใกลมากจนฉากหลังไมมีความหมาย ภาพ (CU.) เปนภาพที่สราง
ปฏิกิริยาตอบสนองและอารมณจากผูดูปรับความสนใจ และเนนย้ําวัตถุหรือ ตัวแสดง
Extreme Close Up (ECU) เปนภาพที่ใกลมากจนเห็น Subject เต็มจอ แสดงราย ละเอียดของวัตถุ
และตัวแสดงเนนอารมณของผูแสดง ภาพใกลมากๆ ชวยเนนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปน พิเศษ
มุมกลอง (Camera angle)
มุมกลองก็เปนเชนเดียวกับระยะภาพที่ชวยใหผูดูสามารถมองเห็นวัตถุไดหลายแง หลายมุม มีอิทธิพล
ตอทัศนคติของผูดูตอสิ่งนั้นและยังชวยสรางบรรยากาศที่แตกตางกันออกไปดวย
ภาพระดับสายตา (Eye level shot) เปนมุมกลองปกติที่ใชมากที่สุด ภาพอยูใน ระดับสายตาโดยยึด
เอาสิ่งที่ถายเปนหลัก ไมใชสายตาของผูถาย
ภาพมุมสูง (Hight angle shot) กลองจะตั้งสูงกวาระดับสายตา และถายลงไปยัง วัตถุ ภาพมุมสูงชวย
แนะนําผูชม เพราะแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ทั้งหมด ใหความรู สึกวาวัตถุมีขนาดเล็ก
ภาพมุมต่ํา (Low angle shot) กลองอยูในตําแหนงใตระดับสายตา เงยกลองขึ้นทํา ใหวัตถุปรากฏให
เห็นความแข็งแรงมีพลังมาก ถาเปนภาพบุคคลจะดูนากลัว การถายภาพมุมต่ํามัก ใชกับการถายสิ่งของเชน
เครื่องจักรที่ใหญโตภายในโบสถ
การเคลื่อนไหวของกลอง (Camera Movement)
การแพน (Panning) เปนการวาดกลองไปทางซายหรือขวาตามแนวนอน โดยวัตถุ อาจอยูนิ่งหรือ
กวาดกลองตามวัตถุที่เคลื่อนที่ไป การแพนควรใชอยางมีจุดมุงหมาย จากจุดเริ่มแพน และจุดสุดทายที่กลอง
หยุดนิ่งควรใหอยูในลักษณะภาพที่พอดี เมื่อถายตามวัตถุที่เคลื่อนที่ เรียกวา Follow Shot ผูดูจะติดตามการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ฉากหลังจะเคลื่อนไหวตัวอยางเชน จับภาพ Subject เคลื่อนที่ผานฝูงชน เปนตน
การกมหรือเงยกลอง (Tilting) เปนการเคลื่อนไหวกลองทางแนวดิ่ง โดยการลดกลองลง เรียกวา Tilt
down หรือเงยกลองขึ้นเรียกวา Tilt up จะไดภาพตอเนื่องกันใชเมื่อถายที่มีความ ตอเนื่องในแนวดิ่งหรือถาย
ครอบคลุมความสูงของวัตถุที่มีขนาดใหญเกินกวาที่กลองจะบันทึกภาพไวไดทั้งหมด เชน หอคอย โบสถ เจดีย
ตึกสูง เปนตน
การซูม (Zooming) เปนการเปลี่ยนแปลงของภาพอยางตอเนื่องจากขนาดเล็กไป หาขนาดใหญ
(Zoom in) หรือจากขนาดใหญไปหาขนาดเล็ก (Zoom out) ขณะที่กลองอยูกับที่ การซูมควรทําอยางมี
วัตถุประสงคเทานั้น เชน เมื่อเปดเรื่องหรือเพื่อเนนวัตถุบางอยาง หรือภาพรวม ทําใหผูดูมีความรูสึกวากําลัง
เคลื่อนที่ไปพบกับวัตถุเพื่อดูรายละเอียดใหชัดเจนยิ่งขึ้น
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การดอลลี่ (Dolly) เปนการเคลื่อนกลองเขาใกลวัตถุมากขึ้น (Dolly in) หรือ เคลื่อนกลองออกหาง
จากวัตถุ (Dolly out) คลายกับการซูม ตางกันตรงที่วาการดอลลี่จะแสดงให เห็นมุมของภาพที่เปลี่ยนไปพรอม
กับขนาดของภาพก็เปลี่ยนไปดวย ภาพที่ดีตอเนื่องกันเหมือนกับ คนดูกาวเขาไปหาตัวแสดงแบบที่สายตาจอง
จับอยูที่ตัวแสดง
การแทรค (Tracking) คือการเคลื่อนที่กลองไปตามแนวขนาดกับวัตถุทางซาย (Tracking left) หรือ
เคลื่อนไปทางขวา (Tracking right) มักใชเมื่อตองการติดตามการเคลื่อนที่ของ วัตถุหรือใหผูดูมีความรูสึกรวม
รับรูในการเคลื่อนที่ดวย
ขั้นการผลิต/ถายทํา (Production)
คือ การถายทําวีดิทัศน เปนการบันทึกภาพวีดิทัศนตามบทวีดิทัศนที่ไดเขียนไว ในการถายทําควร
จะตองศึกษาบทวีดิทัศนอยางละเอียด ถายทําใหไดภาพครบตามที่ตองการ
ขั้นหลังการผลิต (Post-Production)
คือ การตัดตอลําดับภาพ ในขั้นนี้ถือวาเปนสุดทายของการผลิต เปนขั้นสําคัญอีกขั้นหนึ่งที่ตองมีความ
ระเอียดรอบคอบทั้งทางดานภาพและเสียง โดยการนําภาพตางๆ เสียง กราฟก มาเรียบเรียง ลําดับใหเปน
เรื่องราวตามบทวีดิทัศนที่กําหนดไว พรอมทั้งการแกไข ปรับแตงใหมีความเหมาะสม สวยงาม นาสนใจติดตาม
และจะตองคํานึงถึงรูปแบบของสื่อที่จะเผยแพรอีกดวย
ขั้นการตรวจสอบคุณภาพหรือประเมินผล (Evaluation)
- การตรวจสอบคุณภาพเปนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนทั้งในดานเทคนิค/การถายทําและ
เนื้อหา
- การประเมินผล เปนการประเมินผลสื่อ เมื่อไดผลิตรายการวีดิทัศนมาแลวตองนําไปใชกับ
กลุมเปาหมายจริงจํานวนหนึ่ง เพื่อนําขอมูลตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขตามที่เห็นสมควร เพื่อใหวีดิทัศนมีคุณภาพ
กอนจะนําไปเผยแพรตอไป
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