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คํานํา 

 สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีหนาท่ีหลักอยางหนึ่ง คือการผลิตสื่อวีดิทัศน ซ่ึงในการผลิตมีกระบวนการ ข้ันตอนตาง ๆ อยู

พอสมควร 

 เพ่ือใหกระบวนการข้ันตอนตาง ๆ ในการผลิตสื่อวีดิทัศนของสวนเทคโนโลยีทางการศึกษามีความ

ชัดเจนและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูเก่ียวของหรือผูท่ีตองการใชบริการการผลิตสื่อ   

วีดิทัศน สวนเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานนี้ข้ึน 

 หวังวาคูมือการปฏิบัติงานการผลิตวีดิทัศนฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกบุคลากรของสวนเทคโนฯ และผู

ท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีตองการใชบริการผลิตสื่อวีดิทัศนทุกทาน 

 

    สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

                 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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บทนํา 

สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งของฝายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน 

4. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบ

และผลิตงานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟ-กราฟก สื่อวีดิทัศน สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภท

ตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

5. สงเสริมและใหคําปรึกษา แนะนํา บรรยาย เผยแพรขอมูลและฝกอบรมบุคลากรของ สสวท. 

ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจท่ัวไป ใหสามารถออกแบบ ผลิต หรือใช งานศิลป ภาพกราฟกและ

อินโฟ-กราฟก สื่อวีดิทัศน สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน การเรียน

การสอน พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ใหบริการและบริหารจัดการงานโสตทัศนศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท. 

การผลติรายการวีดิทัศนมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1. ข้ันเตรียมการผลิต (Pre-Production)  

      2. ข้ันการผลิต (Production)  

      3. ข้ันหลังการผลิต (Post- Production)  

      4. ข้ันตรวจสอบคุณภาพ หรือประเมินผล (Evaluation) 



4 

 

แผนผังข้ันตอนการผลิตวีดิทัศน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผลิตวีดิทัศน 

ผูรับผิดชอบประชุมกับ

เจาของงาน 

การผลิต/ถาย

 

หนวยงาน/สาขาฯ ขอใชบริการ 

สงมอบงาน 

ผ.อ.ฝายมอบผูรับผิดชอบ 

 

ผูรับผิดชอบประชุมทีมงาน 

 

ถายทํานอกสถานท่ี 

 

เตรียมการ 

 

ถายทํา 

 

ถายทําในสตูดิโอ 

 

เตรียมการ 

 

ถายทํา 

 
ตัดตอ 

 

ตรวจสอบคุณภาพ 

 

ทํา Master 
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ข้ันตอนการผลิตวีดิทัศนของสวนเทคโนโลยีทางการศึกษา มีดังนี้ 

1. สาขาฯ/หนวยงาน ทําบันทึกหรือใชแบบฟอรมขอใชบริการ มายังฝายนวัตกรรม 

2. ผูอํานวยการฝายฯ /หัวหนาสวนฯ มอบใหบุคลากรของฝายฯ/สวนฯ เปนผูรับผิดชอบ(ประสานงาน)

การผลิต/ถายทํา 

3. ผูรับผิดชอบประชุมประสานงานกับหนวยงานท่ีขอใชบริการ เพ่ือ 

- กําหนดรูปแบบ/ลักษณะการผลิต/ถายทํา 

การถายทํามี 2 ลักษณะ คือ 

       - ถายทําในสตูดิโอ 

       - ถายทํานอกสถานท่ี 

- กําหนดวันเวลาและสถานท่ีการถายทํา (จองคิวการถายทําบนกระดานปฏิทินการทํางานของสวน

เทคโนฯ) 

- การจัดทําบท/ลําดับข้ันตอนการถายทํา 

- การแตงหนา/ทําผม/การแตงกาย ผูแสดง 

- การตัดตอและ/หรือการแทรก(insert) ภาพ/กราฟก/animation/video clip 

- ลักษณะของผลิต(ไฟล/CD/DVD) 

- การสงมอบงาน/กําหนดวัน/เวลา ท่ีตองการผลผลิต 

4. ผูรับผิดชอบกําหนดทีมงานการผลิตและประชุมประสานงานกับทีมงาน เพ่ือ 

- ชี้แจงรูปแบบ/ลักษณะการผลิต/ถายทํา 

- กําหนดจํานวนและหนาท่ีของบุคลากร 

- ศึกษาบท/ลําดับข้ันตอนการถายทํา 

- กําหนดวันเวลา, สถานท่ี, อุปกรณ การถายทํา 

- การตัดตอ 

- การทําภาพกราฟก/animation/ภาพ/video insert 

- ลักษณะของผลผลิต (ไฟล/CD/DVD) 

- การสงมอบงาน/กําหนดวัน/เวลา ท่ีตองการผลผลิต 

5. ข้ันตอนการผลิต/ถายทํา มี 2 ลักษณะ คือ 

5.1. การถายทําในสตูดิโอ มีข้ันตอนการทํางาน 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 คนข้ึนไป ใชกลอง  3 ตัว มีบุคลากรท่ีตองปฏิบัติงาน 7 คน 

คือ 

     1. ชางกลอง 3 คน 

     2. ผูกํากับเวที 1 คน 

     3. ผูกํากับภาพ(Director/Switcher) 1 คน (ทําหนาท่ีบันทึกวีดิทัศนดวย) 

     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 บุคลากรท่ีตองปฏิบัติงาน 

5/6 คน คือ 

     1. ชางกลอง 1/2 คน 

     2. ผูกํากับเวที 1 คน 

     3. ผูกํากับภาพ(Director/Switcher) 1 คน (ทําหนาท่ีบันทึกวีดิทัศนดวย) 

     4. ผูกํากับเสียง/แสง 1 คน 

     5. ผูกํากับเวลา/ความตอเนื่องของวีดิทัศน(ทํา slate บอก shot) 1 คน 

  c. การบันทึกเสียงประกอบ PowerPoint ไมใชกลอง บุคลากรท่ีตองปฏิบัติงาน 5/6 คน คือ 

     1. ผูกํากับเวที 1 คน 

     2. ผูกํากับภาพ(Director/Switcher) 1 คน (ทําหนาท่ีบันทึกวีดิทัศนดวย) 

     3. ผูกํากับเวลา/ความตอเนื่องของวีดิทัศน(ทํา slate บอก shot) 1 คน 

     4. ผูกํากับเสียง 1 คน 

5.2. การถายทํานอกสถานท่ี มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

5.2.1.กอนการถายทํา 

- สํารวจสถานท่ีถายทํา(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 มีบุคลากรท่ีตองปฏิบัติงาน 3 คน คือ  

     1. ชางกลอง 2 คน 

     2. ผูชวยชางกลอง 1 คน 

b. การแสดง/สาธิตการทดลอง/สาธิต(ตัวอยาง)การสอน 1 – 2 คนข้ึนไป ใชกลอง 3 ตัว ไมใช 

switcher มีบุคลากรท่ีตองปฏิบัติงาน 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 คนข้ึนไป ใชกลอง 3 ตัว ใช switcher 

มีบุคลากรท่ีตองปฏิบัติงาน 7 คน คือ 

     1. ชางกลอง 3 คน 

     2. ผูกํากับเวที 1 คน 

     3. ผูกํากับภาพ(Director/Switcher) 1 คน (ทําหนาท่ีบันทึกวีดิทัศนดวย) 

     4. ผูกํากับเสียง/แสง 1 คน 

     5. ผูกํากับเวลา/ความตอเนื่องของวีดิทัศน(ทํา slate บอก shot) 1 คน 

6. การตัดตอมีข้ันตอน ดังนี้ (ในข้ันตอนนี้เพ่ือความถูกตองรวดเร็วในการทํางาน ควรใหเจาของงานรวมดู

หรือตรวจสอบความถูกตองไปพรอม ๆ กับการตัดตอ จะทําใหไมตองเสียเวลาแกไขมากนัก) 

- การนําไฟลวีดิทัศนบันทึกลงเครื่องตัดตอ 

- การ import file เขาไปในโปรแกรมตัดตอ 

- การปรับแตงภาพ/เสียงวีดิทัศนท่ีถายทํามา 

- การ cut หรือ trim วีดิทัศนสวนท่ีไมตองการออก 

- การนําวีดิทัศนแตละ shot มาเรียงรอยหรือเชื่อมกันใหเปนวีดิทัศนเรื่องเดียวกัน 

- การแทรก (insert) ภาพ/เสียง กราฟก หรือ animation 

- การทํา special effect 
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- การทํา caption ชื่อคน/สถานท่ี/สิ่งของ 

- การทํา title/sub title/end credit  

- การใสเสียง/เพลงประกอบ 

7. การตรวจสอบคุณภาพ 

- ตรวจสอบคุณภาพโดยใหเจาของงานมาตรวจสอบท่ีเครื่องตัดตอ โดยในข้ันตอนการตัดตอถาเจาของ

งานมาตรวจสอบหรือเลือกภาพท่ีตองการไปพรอมกับการตัดตอจะไมตองมีการแกไขในภายหลัง (แตมี

ขอจํากัดคือเจาของงานกับผูตัดตออาจจะมีเวลามารวมในการตัดตอไมตรงกัน) 

- ตรวจสอบโดยผูตัดตอ ตัดตอแบบเครา ๆ และใหเจาของงานมาตรวจสอบท่ีเครื่องตัดตอ หรือ 

export file แบบหยาบ แลวสงไปใหเจาของงานตรวจสอบ (ปจจุบันสามารถนําไฟลข้ึนไปไวบน 

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(ท่ีใชไฟลระบบนี้) 

  - .WMV (Windows media) สําหรับในไปใชเลนในเครื่องคอมพิวเตอรระบบ Windows 

  - .MOV สําหรับในไปใชเลนในเครื่องคอมพิวเตอรระบบ i os 

  - H.264 (mp4) ซ่ึงสามารถเลือกชนิดไฟลยอยไดอีก เชน 

    - HD1080i 25 สําหรับการนําไปเผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศน เชน ETV หรือ ไกลกังวล 

    - YouTube HD1080p25 สําหรับเผยแพรทาง YouTube (ความละเอียดสูง) 

    - YouTube HD720p25 สําหรับเผยแพรทาง YouTube เพ่ือประหยัดเนื้อท่ี/โหลดไดเร็วเลนไดไม

กระตุก สําหรับท่ีความเร็วอินเตอรเน็ตต่ํา 

- export file เปนไฟลตามความตองการของเจาของงาน/ผูใช 

- บันทึกไฟลลงแผน CD/DVD หรือบันทึกลง Hard disk หรือ Handy drive 

- จัดทํา Master file เก็บไวท่ีสวนเทคโนฯ (เปนผลงานสวนฯ/เพ่ือสํารองกรณีมีการขอใชในภายหลัง) 

9. สงมอบงานใหกับผูขอใชบริการงานผลิตวีดิทัศน 

- บันทึกตอบกลับใบขอใชบริการ/บันทึกขอความอนุเคราะหถายทําวีดิทัศน 

- สงบันทึกตอบกลับพรอมผลผลิตใหกับธุรการฝายฯ เพ่ือสงเรื่องกลับไปยังหนวยงานท่ีขอใชบริการ 
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การผลิตส่ือวีดิทัศน 

ความหมายของวีดิทัศน 

วีดิทัศนเปนการเลาเรื่องดวยภาพ ภาพทําหนาท่ีหลักในการนําเสนอ เสียงจะเขามาชวยเสริมในสวน

ของภาพเพ่ือใหเขาใจเนื้อเรื่องมากยิ่งข้ึน วีดิทัศนเปนสื่อในลักษณะท่ีนําเสนอเปนภาพเคลื่อนไหวและสราง

ความตอเนื่องของการกระทําของวัตถุจากเรื่องราวตางๆ สรางความรูสึกใกลชิดกับผูชม เปนสื่อท่ีเขาถึงงาย มี

ความรวดเร็วสามารถเสนอเหตุการณไดทันที ถาเสนอรายการผานระบบโทรทัศน ก็จะเปนรายการโทรทัศน  

การผลิตวีดิทัศนในการศึกษานั้น เปนเรื่องของการสื่อสาร การถายทอดความรูผานสื่อวีดิทัศนไปยัง

กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนและครูเปนจุดมุงหมายหลัก ข้ันตอนการผลิตนั้นเหมือนกับการผลิตรายการวีดิทัศน

ท่ัวไป แตจะแตกตางกันท่ีรายละเอียดความถูกตอง นาเชื่อถือ และการสื่อความหมายเพ่ือการเรียนรู การสอน 

รายการวีดิทัศน ท่ีมีคุณภาพนั้นตองสื่อความหมายหรือถายทอดความรูตางๆ ไดตามวัตถุประสงคหลักท่ีตั้ง

เอาไว 

ลักษณะเฉพาะของวีดิทัศน 

1. เปนสื่อท่ีสามารถเห็นไดท้ังภาพ และเสียง  

2. มีความคงท่ีของเนื้อหา  

3. เสนอเปนภาพเคลื่อนไหวท่ีแสดงความตอเนื่องของการกระทํา  

4. สามารถรับชมไดทุกกลุม ทุกวัย หรือเฉพาะกลุม 

5. เสนอไดท้ังภาพจริงและกราฟกตางๆ  

6. สามารถเก็บเปนขอมูลและนํามาเผยแพรไดหลายครั้ง 

ประเภทของรายการวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา 

รายการวีดิทัศนเพ่ือการศึกษาตามลักษณะของรายการจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก  

1. รายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา (Education Television : ETV) รายการประเภทนี้มุงสงเสริมการ

ใหความรูท่ัวไปในดานตางๆ แกผูชม เชน สารคดี วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน  

2. รายการโทรทัศนเพ่ือการสอน (Instruction Television : ITV) รายการประเภทนี้เนน ในเรื่องการ

เรียนการสอนแกกลุมผูชมบางกลุมโดยตรง ใชไดท้ังการสอนเนื้อหาท้ังหมดเปนหลัก และการสอนเสริม มักจะ

เปนรายการท่ีครอบคลุมกระบวนการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ ตั้งแตวัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน
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และการวัดผล ใชไดท้ังภายในสถานศึกษาโดยตรง หรือการศึกษาระบบเปด เชน รายการสถานีวิทยุโทรทัศน

เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

กระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน 

ในการผลิตรายการวีดิทัศนนั้น จะมีองคประกอบหลัก 3 ดานดังนี้  

1. องคประกอบดานวิธีการ การผลิตรายการวีดิทัศน นั้นจะมี หลักการ วิธีการ ขอปฏิบัติตางๆ ของ

การผลิต ไมวาจะเปนการวางแผนการผลิต การเขียนบท การถายทํา การตัดตอ การประเมินผล ผูผลิตรายการ

ควรมีความรูความเขาใจ ซ่ึงจะเปนแนวทางในการทํางานในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. องคประกอบดานบุคลากร บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และสามารถทํางานเปนทีมได โดยท่ี

แตละคนมีอิสระทางความคิดในการสรางสรรคงาน ซ่ึงบุคลากรท่ีมารวมงานดวยกันตองเขาใจแนวคิด 

(concept) ของงานเปนอยางดี และมีความรับผิดชอบสูง บุคลากรดานการผลิตรายการวีดิทัศนประกอบดวย 

บุคลากรทางเทคนิค บุคลากรการผลิตรายการ และบุคลากรสนับสนุนงาน  

3. องคประกอบดานเทคนิค องคประกอบดานเทคนิคไดแกอุปกรณ และ เครื่องมือตางๆ ดานอุปกรณ 

เชน อุปกรณประกอบฉาก อุปกรณประกอบการถายทํา เครื่องมือ เชน กลองถาย    วีดิทัศน เครื่องตัดตอ

ลําดับภาพ เครื่องควบคุมเสียง นอกจากนี้ยังมีการแตงหนา ซ่ึงเปนองคประกอบดานเทคนิค เชนกัน 

ข้ันตอนในการผลิตรายการวีดิทัศน 

1. ข้ันเตรียมการผลิต (Pre-Production)  

      2. ข้ันการผลิต (Production)  

      3. ข้ันหลังการผลิต (Post- Production)  

      4. ข้ันตรวจสอบคุณภาพ หรือประเมินผล (Evaluation) 

ข้ันเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

1.1 สํารวจความตองการและวิเคราะหปญหา  

1.2 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดเรื่อง  

1.3 วางแผนการผลิต/ถายทํา 

องคประกอบท่ีสําคัญของการวางแผนการผลิต/ถายทํา 

WHO  - กลุมเปาหมาย/เรื่อง  
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WHY  - วัตถุประสงคเพ่ืออะไร  

WHAT  - ขอบเขตเนื้อหา  

HOW  - เทคนิคการนําเสนอ นาสนใจ มีชีวิตชีวา มีลูกเลน มีข้ึน-ลง  

WHEN  - เวลา / ความยาว / ออกอากาศ  

WHERE - โรงเรียน / สถานีโทรทัศน 

1.4 เขียนบทวีดิทัศน  

องคประกอบท่ีสําคัญของบทวีดิทัศน 

1. สวนท่ีนําเขาสูเรื่องหรือแนะนําเรื่อง (introduction) เปนตอนตนของเรื่อง ใหผูชมสนใจเรื่องราว

ตางๆ ท่ีจะบอกเลา  

2. สวนท่ีเปนการดําเนินเรื่อง เปนสวนท่ีบอกถึงเรื่องนั้นๆวาดําเนินอยางไร(development)  

3. สวนท่ีเปนแกนของเรื่อง เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด สวนท่ีจะเปดเผยเรื่อง(climax)  

4. เปนสวนท่ีสรุป เม่ือเสนอเรื่องนั้นจบแลว บางครั้งอาจจะใหผูดูสรุปเอง ข้ึนอยูกับการออกแบบ

รายการ 

ส่ิงท่ีควรรูในการกําหนดมุมกลองมีดังนี้ 

ลักษณะภาพ  

ลักษณะภาพ (Image size) คือ การกําหนดขนาดของภาพท่ีจะสื่อสารเนื้อหา หรือเหตุการณตอผูชม 

ลักษณะภาพตางๆ มีดังนี้  

Extreme Long Shot (ELS.) เปนภาพระยะไกลมากๆ Subject หรือ วัตถุท่ีจะถายมี ขนาดเล็กมาก 

เม่ือเทียบกับฉากหลัง (Background) ท่ีกวางใหญเปนภาพท่ีเนนใหผูชมเห็นสภาพแวดลอมหรือฉากหลังเปน

หลัก โดยมี Subject เปนสวนประกอบ  

Long Shot (LS.) เปนภาพระยะไกลท่ีใกลเขามากกวา ELS เล็กนอย แต Subject ก็ยังไมเดนเทาฉาก

หลัง  

Medium Close Up (MCU.) ภาพจะเนน Subject มากข้ึน  
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Close Up (CU.) เปนภาพท่ีถายใกลมากจนฉากหลังไมมีความหมาย ภาพ (CU.) เปนภาพท่ีสราง

ปฏิกิริยาตอบสนองและอารมณจากผูดูปรับความสนใจ และเนนย้ําวัตถุหรือ ตัวแสดง  

Extreme Close Up (ECU) เปนภาพท่ีใกลมากจนเห็น Subject เต็มจอ แสดงราย ละเอียดของวัตถุ

และตัวแสดงเนนอารมณของผูแสดง ภาพใกลมากๆ ชวยเนนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปน พิเศษ 

มุมกลอง (Camera angle) 

มุมกลองก็เปนเชนเดียวกับระยะภาพท่ีชวยใหผูดูสามารถมองเห็นวัตถุไดหลายแง หลายมุม มีอิทธิพล

ตอทัศนคติของผูดูตอสิ่งนั้นและยังชวยสรางบรรยากาศท่ีแตกตางกันออกไปดวย  

ภาพระดับสายตา (Eye level shot) เปนมุมกลองปกติท่ีใชมากท่ีสุด ภาพอยูใน ระดับสายตาโดยยึด

เอาสิ่งท่ีถายเปนหลัก ไมใชสายตาของผูถาย  

ภาพมุมสูง (Hight angle shot) กลองจะตั้งสูงกวาระดับสายตา และถายลงไปยัง วัตถุ ภาพมุมสูงชวย

แนะนําผูชม เพราะแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ท้ังหมด ใหความรู สึกวาวัตถุมีขนาดเล็ก  

ภาพมุมต่ํา (Low angle shot) กลองอยูในตําแหนงใตระดับสายตา เงยกลองข้ึนทํา ใหวัตถุปรากฏให

เห็นความแข็งแรงมีพลังมาก ถาเปนภาพบุคคลจะดูนากลัว การถายภาพมุมต่ํามัก ใชกับการถายสิ่งของเชน 

เครื่องจักรท่ีใหญโตภายในโบสถ 

การเคล่ือนไหวของกลอง (Camera Movement) 

การแพน (Panning) เปนการวาดกลองไปทางซายหรือขวาตามแนวนอน โดยวัตถุ อาจอยูนิ่งหรือ

กวาดกลองตามวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีไป การแพนควรใชอยางมีจุดมุงหมาย จากจุดเริ่มแพน และจุดสุดทายท่ีกลอง

หยุดนิ่งควรใหอยูในลักษณะภาพท่ีพอดี เม่ือถายตามวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี เรียกวา Follow Shot ผูดูจะติดตามการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุ ฉากหลังจะเคลื่อนไหวตัวอยางเชน จับภาพ Subject เคลื่อนท่ีผานฝูงชน เปนตน  

การกมหรือเงยกลอง (Tilting) เปนการเคลื่อนไหวกลองทางแนวดิ่ง โดยการลดกลองลง เรียกวา Tilt 

down หรือเงยกลองข้ึนเรียกวา Tilt up จะไดภาพตอเนื่องกันใชเม่ือถายท่ีมีความ ตอเนื่องในแนวดิ่งหรือถาย

ครอบคลุมความสูงของวัตถุท่ีมีขนาดใหญเกินกวาท่ีกลองจะบันทึกภาพไวไดท้ังหมด เชน หอคอย โบสถ เจดีย 

ตึกสูง เปนตน 

การซูม (Zooming) เปนการเปลี่ยนแปลงของภาพอยางตอเนื่องจากขนาดเล็กไป หาขนาดใหญ 

(Zoom in) หรือจากขนาดใหญไปหาขนาดเล็ก (Zoom out) ขณะท่ีกลองอยูกับท่ี การซูมควรทําอยางมี

วัตถุประสงคเทานั้น เชน เม่ือเปดเรื่องหรือเพ่ือเนนวัตถุบางอยาง หรือภาพรวม ทําใหผูดูมีความรูสึกวากําลัง

เคลื่อนท่ีไปพบกับวัตถุเพ่ือดูรายละเอียดใหชัดเจนยิ่งข้ึน  
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การดอลลี่ (Dolly) เปนการเคลื่อนกลองเขาใกลวัตถุมากข้ึน (Dolly in) หรือ เคลื่อนกลองออกหาง

จากวัตถุ (Dolly out) คลายกับการซูม ตางกันตรงท่ีวาการดอลลี่จะแสดงให เห็นมุมของภาพท่ีเปลี่ยนไปพรอม

กับขนาดของภาพก็เปลี่ยนไปดวย ภาพท่ีดีตอเนื่องกันเหมือนกับ คนดูกาวเขาไปหาตัวแสดงแบบท่ีสายตาจอง

จับอยูท่ีตัวแสดง  

การแทรค (Tracking) คือการเคลื่อนท่ีกลองไปตามแนวขนาดกับวัตถุทางซาย (Tracking left) หรือ

เคลื่อนไปทางขวา (Tracking right) มักใชเม่ือตองการติดตามการเคลื่อนท่ีของ วัตถุหรือใหผูดูมีความรูสึกรวม

รับรูในการเคลื่อนท่ีดวย 

ข้ันการผลิต/ถายทํา (Production) 

คือ การถายทําวีดิทัศน เปนการบันทึกภาพวีดิทัศนตามบทวีดิทัศนท่ีไดเขียนไว ในการถายทําควร

จะตองศึกษาบทวีดิทัศนอยางละเอียด ถายทําใหไดภาพครบตามท่ีตองการ 

ข้ันหลังการผลิต (Post-Production) 

คือ การตัดตอลําดับภาพ ในข้ันนี้ถือวาเปนสุดทายของการผลิต เปนข้ันสําคัญอีกข้ันหนึ่งท่ีตองมีความ

ระเอียดรอบคอบท้ังทางดานภาพและเสียง โดยการนําภาพตางๆ เสียง กราฟก มาเรียบเรียง ลําดับใหเปน

เรื่องราวตามบทวีดิทัศนท่ีกําหนดไว พรอมท้ังการแกไข ปรับแตงใหมีความเหมาะสม สวยงาม นาสนใจติดตาม 

และจะตองคํานึงถึงรูปแบบของสื่อท่ีจะเผยแพรอีกดวย 

ข้ันการตรวจสอบคุณภาพหรือประเมินผล (Evaluation) 

- การตรวจสอบคุณภาพเปนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนท้ังในดานเทคนิค/การถายทําและ

เนื้อหา  

          - การประเมินผล เปนการประเมินผลสื่อ เม่ือไดผลิตรายการวีดิทัศนมาแลวตองนําไปใชกับ

กลุมเปาหมายจริงจํานวนหนึ่ง เพ่ือนําขอมูลตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหวีดิทัศนมีคุณภาพ

กอนจะนําไปเผยแพรตอไป 

 

 

 

 

 



15 

 

 

บรรณานุกรม 

 

ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง ปรับปรุงการจัดแบงสวนงาน พ.ศ. 2650 

(ฉบับท่ี 2) 

สมเจตน เมฆพายัพ. (2552) การผลิตรายการโทรทัศน กรุงเทพฯ : ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 


