บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดํา เนิ น รายงานสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ขั้น ตอนการทํา VTR เพื่ อ ใช้ใ นการ
โปรโมทรายการต่าง ๆ ของบริ ษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด” มุ่งศึกษากระบวนการ ขั้นตอนในการ
ผลิตสื่ อ ขั้นตอนการทํางานในบริ ษทั ตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม adobe premiere pro เพื่อใช้สาํ หรับ
การออกอากาศรายการต่าง ๆ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องผูศ้ ึ กษาในเรื่ อง
ต่อไปนี้คือ
2.1 VTR (Video Tape Recorder) และการโปรโมท
2.2 กระบวนการผลิตวีดิทศั น์
2.1 VTR (Video Tape Recorder) และการโปรโมท
VTR หมายถึ ง สื่ อ วี ดี ท ัศ น์ ห รื อ วิ ดี โ อซึ่ งใช้สํา หรั บ บัน ทึ ก ภาพและเสี ย ง ส่ ว นมากมัก
หมายถึ งวิดีโอแนะนําบุคคล องค์กร หรื อสถานที่โดยย่อเพื่อให้ผูช้ มเกิ ดความคุ น้ เคยและได้รับ
ข้อมูลที่สําคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล หรื อสิ่ งที่จะได้สัมผัสหลังจากที่ได้ชม VTR แล้ว เช่น VTR
แนะนําองค์กรจะทําให้ผชู ้ มได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรว่าทําอะไร มีใครเป็ นผูบ้ ริ หารบ้าง และอื่น ๆ
ก่อนที่จะได้ฟังการบรรยายจากตัวแทนขององค์กร เป็ นต้น
การโปรโมท หมายถึง การประชาสัมพันธ์หรื อการโฆษณาผลงานใหม่ๆ ของสิ นค้า หรื อ
การบริ การเพื่อที่จะให้ผบู ้ ริ โภคนั้นติดตามและใช้บริ การมากขึ้น เช่น ศิลปิ นทําเพลงขึ้นมาใหม่ จึง
ทําการโปรโมทเพลงอัลบั้มตัวเองผ่านรายการทีวี หรื อสถานีวิทยุต่าง ๆ และช่องทางการดาวน์โหลด
2.2 กระบวนการผลิตวีดิทศั น์
การผลิตรายการวีดิทศั น์ เป็ นการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมซึ่งต้องมีผนู ้ าํ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ มี
ความสามารถในการวางแผนดําเนิ นการและตัดสิ นใจได้ดี ในฐานะผูก้ าํ กับรายการ เพราะผูก้ าํ กับ
รายการจะทําหน้าที่ ในการพัฒนาแนวทางดําเนิ นรายการด้านเทคนิ คการผลิต และด้านความคิด
สร้างสรรค์การผลิต ตลอดจนถึงการลงมือการผลิต โดยให้คาํ ปรึ กษาหารื อ แนะนําตลอดรายการ
ตั้ง แต่ ข้ นั ประชุ ม ก่ อ นการวางแผนไปถึ ง ขั้น ตอนสุ ด ท้า ยของการลํา ดับ ภาพ และการถ่ า ยทอด
ออกอากาศ
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รายการผลิตวีดิทศั น์จะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั การวางแผนการผลิต และการ
ทํา งานของฝ่ ายสร้ า งสรรค์ที่ ดี โดยอาศัย จิ น ตนาการ ความอดทนและความรู ้ รวมทั้ง ศิ ล ปะ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้นการผลิตรายการวีดิทศั น์ผผู ้ ลิตต้องคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ผูผ้ ลิตต้องศึกษาและเข้าใจขอบเขตเนื้อหาเรื่ องราวที่จะผลิตเป็ นอย่างดี
2. ผูผ้ ลิตต้องเข้าใจพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย หรื อผูช้ มให้มากที่สุด เช่น พื้นฐานประสบการณ์ เพศ
วัย และความสนใจ เป็ นต้น
3. ต้องมีการวางแผนในการผลิตให้ครอบคลุมในสิ่ งที่ตอ้ งการมากที่สุด และผูช้ มเข้าใจได้ง่าย
วิภา อุดมฉันท์ (2544) ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานในการวางแผนผลิตรายการวีดิทศั น์ไว้ 4 ประการ
คือ
1. Why : (ผลิตรายการทําไม) ในการผลิตรายการก่อนอื่นใดทั้งหมด ผูผ้ ลิตจะต้องเข้าใจตนเองอย่าง
ชัดเจนก่อนว่ามีวตั ถุประสงค์อะไร หรื อมีความจําเป็ นอะไรที่จะต้องทําการผลิต เช่น
– เพื่อการสอน (รายการเพื่อการศึกษา)
– เพื่อแจ้งข่าวสาร (รายการข่าว)
– เพื่อบันทึกเหตุการณ์ (รายการสารคดี)
– เพื่อให้ความเพลิดเพลิน (รายการบันเทิง)
2. Who : (เพื่อใคร) ข้อสําคัญต่อมาก็คือ ผูช้ มที่เป็ นเป้าหมายคือใคร เช่น
– เด็กนักเรี ยน นักศึกษา
– ครู ปั ญญาชน
– ผูใ้ หญ่
– ผูช้ มทัว่ ไป
3. What : (ผลิตเรื่ องอะไร) เมื่อกําหนดเป้าหมายขอกลุ่มผูช้ มได้แล้ว จะต้องกําหนดเนื้ อหาสาระ ซึ่ ง
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดว้ ย เช่น
– จะสอนเรื่ องอะไร
– จะแจ้งข่าวอะไร
– จะบันทึกเหตุการณ์อะไร
– จะให้ความบันเทิงอะไร
4. How : (รู ปแบบอย่างไร) ในการผลิตรายการวีดิทศั น์ผูผ้ ลิตจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะ
ผลิตรายการในรู ปแบบใด จึงจะสอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด เช่น
– รู ปแบบการอ่านรายงาน (Announcing)
– รู ปแบบการสนทนา (Dialogue)
– รู ปแบบสารคดี (Documentary)
– รู ปแบบละคร (Drama)
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4. มีความเข้าใจในการใช้เครื่ องมือ เทคนิ ควิธีการในการผลิตโดยทัว่ ไป เช่ น เข้าใจการถ่ายภาพ
มุมมองภาพในระยะต่าง ๆ การเขียนบท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับกับการผลิต
5. ต้องตระหนักว่าทุกภาพ ทุกเสี ยงที่แพร่ ไปถึงผูช้ มต้องมีความหมายกระจ่างชัดในตัวของมันเอง
ทั้งนี้สื่อวีดิทศั น์เป็ นการสื่ อสารทางเดียว ไม่สามารถซักถาม และตอบโต้ตอบได้
6. ผูผ้ ลิตจะต้องเตรี ยมการให้ครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
6.1 เนื้อหาของรายการ (Program Content) เนื้อหาของรายการจะต้องน่าสนใจและดึงดูดผูช้ ม
6.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ (Budget) ผูผ้ ลิตรายการต้องคํานึ งถึงงบประมาณในการผลิตแต่ละ
ครั้ง
6.3 บทวีดิทศั น์ ผูผ้ ลิตรายการต้องเขียนบทหรื อจ้างเขียนบท และต้องนําบทวีดิทศั น์ที่เรี ยบร้อยให้แก่
ผูเ้ กี่ยวข้องในการผลิต
6.4 ผูร้ ับผิดชอบในการผลิต (Teams) ประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการผลิต ผูผ้ ลิต ผูเ้ ขียนบท ผูก้ าํ กับ
รายการ ผูจ้ ดั การกองถ่าย และฝ่ ายทําหน้าที่หลังกองถ่าย
6.5 ตัวแสดง (Talent) ควรเลือกผูแ้ สดงให้สอดคล้องกับบทวีดิทศั น์
6.6 อุปกรณ์ทางเทคนิค (Technical Facilities) ได้แก่ ฉากและวัสดุ โดยผูผ้ ลิตต้องคุยเกี่ยวกับแนวคิด
ของรายการกับผูอ้ อกแบบฉาก เพื่อให้ออกแบบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
รายการวีดีทศั น์
ดังนั้นก่อนการผลิตรายการวีดิทศั น์ ผูผ้ ลิตจําเป็ นต้องคํานึ งถึงสิ่ งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
การวางแผนการผลิต การเตรี ยมการผลิต การใช้อุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิต
ขั้นตอนการผลิตรายการวีดิทศั น์
ก่ อ นการผลิ ต รายการวี ดิ ท ัศน์ ผูผ้ ลิ ต จํา เป็ นจะต้อ งคํา นึ ง ถึ งสิ่ ง ต่ าง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นด้านการวาง
แผนการผลิ ต การเตรี ยมการผลิ ต การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการผลิ ต และการประเมิ นผลการผลิ ต
รายการ
อย่างไรก็ตามสามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนของการผลิตรายการวีดิทศั น์ได้ 3 ขั้นตอน (3P) ดังนี้
ขั้นเตรี ยมการผลิต (Pre-Production)
นับเป็ นขั้นตอนที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งก่อนเริ่ มทําการผลิตรายการ ได้แก่ การเตรี ยม
ข้อมู ล การกําหนดหรื อวางเค้าโครงเรื่ อง การประสานงาน กองถ่ ายกับสถานที่ ถ่ายทํา ประชุ ม
วางแผนการผลิต การเขียนสคริ ปต์ การจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์การถ่ายทํา อุปกรณ์การบันทึกเสี ยง
ห้องบันทึกเสี ยง ห้องตัดต่อ กล้องวีดีโอถ่ายทํา อุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์แสง การเตรี ยมตัวผู ้
ดํา เนิ น รายการ ผูร้ ่ ว มรายการ ที ม งาน ทุ ก ฝ่ าย การเดิ น ทาง อาหาร ที่ พ กั ฯลฯ หากจัด เตรี ย ม
รายละเอียดในขั้นตอนนี้ได้ดี ก็จะส่ งผลให้ข้นั ตอนการผลิตงานทําได้ง่ายและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ขั้นเตรี ยมการผลิต (Pre-Production) ประกอบด้วย ดังนี้
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1.1 การแสวงหาแนวคิด เป็ นการหาแนวทาง เรื่ องราวที่จะนํามาผลิตเป็ นรายการวีดิทศั น์ ซึ่ ง
ถื อว่าเป็ นภารกิ จแรกของผูผ้ ลิ ตรายการที่ จะต้องตั้งคําถามให้กับตัวเองว่า แนวคิดคิดที่ ได้น้ ันดี
อย่างไร และจะให้ประโยชน์อะไรต่อผูช้ ม การหาแนวคิดหรื อเรื่ องราว จึ งเป็ นงานที่ จะต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการคอนข้างสู ง
1.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective) เมื่อได้เรื่ องที่จะทําการผลิตารายการแล้ว เป็ นการ
คาดหวังถึ งผลที่ จะเกิ ดกับผูช้ มเมื่อได้รับชมรายการไปแล้ว ทุกเรื่ องที่นาํ มาจัดและผลิตรายการ
โทรทัศน์ ผูผ้ ลิตจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์วามุ่งจะให้ผรู ้ ับได้รับหรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
หรื อพฤติกรรมในด้านใดบ้าง การกําหนดวัตถุประสงค์อาจตั้งหลายวัตถุประสงค์กไ็ ด้
1.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) เมื่อได้กาํ หนดวัตถุประสงค์แล้ว ขั้นต่อไป
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรื อผูช้ มว่ามีลกั ษณะอย่างไร เป็ นการทําความรู ้ผชู ้ มในแง่มุมต่าง เกี่ยวกับ
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความสนใจ ความต้องการ และจํานวนผูช้ ม เพื่อให้สามารถผลิตรายการ
ได้ตรงความต้องการมากที่สุด
1.4 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็ นกระบวนการศึกษาเนื้อหา และข้อมูลที่เกี่ยวกับ
เรื่ อ งที่ จ ะทํา การผลิ ต แล้ว นํา มาวิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ไ ด้เ นื้ อ หาสาระ และข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งทัน สมัย
น่าสนใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์เนื้อหาเป็ นหน้าที่ของผูผ้ ลิตที่จะต้องทําการศึกษาจาก
ตํารา เอกสาร ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา และข้อมูล และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทําการ
ลํา ดับ เนื้ อ หาจากง่ ายไปยาก เพื่ อ การนํา เสนอที่ เ หมาะสม และสร้ า งความรู ้ ความเข้าใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเป็ นอย่างดี
1.5 การเขียนบทวีดิทศั น์ (Script Writing) เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการกําหนดแนวคิด
จนถึงการวิเคราะห์เนื้ อหา จนได้ประเด็นหลักและประเด็นย่อยของรายการ แล้วนํามาเขียนเป็ นบท
ซึ่งเป็ นการกําหนดลําดับก่อนหลังของการนําเสนอภาพและเสี ยง เพื่อให้ผชู ้ มได้รับเนื้ อหาสาระตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยระบุลกั ษณะภาพ และเสี ยงไว้ชดั เจน นอกจากนั้นบทรายการวีดิทศั น์
ยังถ่ ายทอดกระบวนการในการจัด รายการออกมาเป็ นตัว อักษรและเครื่ องหมายต่ าง ๆ เพื่อสื่ อ
ความหมายให้ผรู ้ ่ วมการผลิตรายการได้ทราบ และดําเนินการผลิตตามหน้าที่ของแต่ละคน
1.6 การกําหนดวัสดุ และอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยที่ผผู ้ ลิตรายการจะต้องทราบว่าต้อง
ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ใดบ้าง ซึ่ งต้องกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ดงั กล่าว เพื่อเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดหา และเตรี ยมการต่อไป
1.7 การกําหนดผูแ้ สดง หรื อผูด้ าํ เนิ นรายการ ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมของเนื้ อหาและ
รู ปแบบของรายการที่จะนําเสนอ
1.8 การจัดทํางบประมาณ โดยทัว่ ไปจะมีการตั้งงบประมาณไว้ก่อนแล้ว แต่ในขั้นนี้ จะเป็ น
การกําหนดการใช้งบประมาณโดยละเอียด ซึ่ งจะเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนิ นการผลิต เช่น
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ค่าตอบแทนผูร้ วมดําเนิ นการผลิตรายการ ค่าผลิตงานกราฟิ ก ค่าวัสดุรายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิ นทาง
ค่าที่พกั และค่าพาหนะ เป็ นต้น
ขั้นการผลิต (Production)
คือ เป็ นขั้นตอนการดําเนินการถ่ายทําตามเส้นเรื่ องหรื อบทตามสคริ ปต์ทีมงานผูผ้ ลิต ได้แก่
ผูก้ าํ กับ ช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสี ยง ช่างศิลป์ และทีมงานจะทําการบันทึกเทปโทรทัศน์ รวมทั้ง
การบันทึกเสี ยง ตามที่กาํ หนดไว้ในสคริ ปต์ อาจมีการเดินทางไปถ่ายทํายังสถานที่ต่างๆ ทั้งในร่ ม
และกลางแจ้ง มีการสัมภาษณ์ จัดฉากจัดสถานที่ภายนอกหรื อในสตูดิโอ ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายทํา
แก้ไขหลายครั้งจนเป็ นที่พอใจ (take) นอกจากนี้อาจจะเป็ นต้องเก็บภาพ/เสี ยงบรรยากาศทัว่ ไป ภาพ
เฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายความ(insert) เพื่อให้ผูช้ มได้เห็ นและเข้าใจรายละเอียดมาก
ยิง่ ขึ้น โดยทัว่ ไปจะมีการประชุมเตรี ยมงาน และมอบหมายงานให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้านและ
นั้นคือการทํางานของทีม
องค์ประกอบของขั้นการผลิต (Production) มีดงั นี้
2.1 ด้า นบุ ค ลากร ในการผลิ ต รายการวี ดิ ท ัศ น์ เ ป็ นการทํา งานที่ เ ป็ นที ม ผูร้ ่ ว มงานมาจาก
หลากหลายอาชีพที่มีพ้นื ฐานที่ต่างกัน ซึ่งการทํางานร่ วมกันจะประสบความสําเร็ จหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่
กับทีมงานที่ดี มีความความเข้าใจกัน พูดภาษาเดียวกัน รู ้จกั หน้าที่ และให้ความสําคัญซึ่งกันและกัน
2.2 ด้านสถานที่ สถานที่ในการผลิตรายการ แบ่งออกเป็ น 2 แห่ ง คือ ภายในห้องผลิตรายการ
และภายนอกห้องผลิ ตรายการ สําหรั บการผลิ ตรายการในห้องผลิ ตรายการ (Studio) นั้น ผูผ้ ลิ ต
จะต้องเตรี ยมการจองห้องผลิต และตัดต่อรายการล่วงหน้า กําหนดวันเวลาที่ชดั เจน กําหนดฉากและ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากให้เรี ยบร้อย ส่ วนการเตรี ยมสถานที่นอกห้องผลิตรายการ ผูผ้ ลิตจะต้อง
ดูแลในเรื่ องของการควบคุมแสงสว่าง ควบคุมเสี ยงรบกวน โดยจะต้องมีการสํารวจสถานที่จริ งก่อน
การถ่ายทํา เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น และเตรี ยมแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อจะได้ประหยัดเวลา
ในการถ่ายทํา
2.3 ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผูก้ าํ กับฝ่ ายเทคนิ คจะเป็ นผูส้ ั่งการเรื่ องการเตรี ยม
อุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต เช่ น กล้อ งวี ดิ ท ัศ น์ ระบบเสี ย ง และระบบแสงและเครื่ องบัน ทึ ก ภาพ
นอกจากนั้นยังจําเป็ นต้องเตรี ยมอุปกรณ์สาํ รองบางอย่างให้พร้อมด้วย ทั้งนี้เพื่อชวยแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างทันทวงที
2.4 ด้านผูด้ าํ เนินรายการ และผูร้ ่ วมรายการ การเตรี ยมผูจ้ ะปรากฏตัวบนจอโทรทัศน์เป็ นสิ งที่
จําเป็ น โดยเริ่ มจากการคัดเลือก ติดต่อ ซักซ้อมบทเป็ นการล่วงหน้า โดยให้ผดู ้ าํ เนิ นรายการ และผู ้
ร่ วมรายการได้ศึกษาและทําความเข้าใจในบทของตนเองที่จะต้องแสดง เพื่อจะได้ไม่เสี ยเวลาในการ
ถ่ายทํา
ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production)
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คือ การตัดต่อลําดับภาพ หรื อเป็ นขั้นตอนการตัดต่อเรี ยบเรี ยงภาพและเสี ยงเข้าไว้ดว้ ยกัน
ตามสคริ ปต์หรื อเนื้ อหาของเรื่ อง ขั้นตอนนี้ จะมีการใส่ กราฟิ กทําเทคนิ คพิเศษภาพ การแต่งภาพการ
ย้อมสี การเชื่ อมต่อภาพ/ฉาก อาจมีการบันทึกเสี ยงในห้องบันทึกเสี ยงใส่ เสี ยงพูดซาวน์บรรยากาศ
ต่างๆ เพิ่มเติม อื่นๆ อาจมีการนําดนตรี มาประกอบเรื่ องราวเพื่อเพิ่มอรรธรสในการรับชมยิ่งขึ้น
ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะดําเนินการอยูใ่ นห้องตัดต่อแต่มีขอ้ จํากัดหลายอย่างเช่น การเพิ่มเทคนิคพิเศษ
ต่างๆ ซึ่ งต้องใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัยและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีเฉพาะช่างเทคนิ คที่เกี่ ยวข้อง
และผูก้ าํ กับเท่านั้น (ในบางครั้งลูกค้าสามารถเข้ารับชมหรื อมีส่วนร่ วมในการผลิต) ระยะเวลาใน
ขั้น ตอนนี้ ขึ้ น อยู่ กับ ระยะเวลาของบทและการบัน ทึ ก ภาพ รวมถึ ง ความยากง่ า ยและการใส่
รายละเอียดต่างๆเพิม่ เติมของงานในแต่ละ THEME เช่น 3 วัน 7 วัน หรื อมากกว่า 15 วันขึ้นไป
องค์ประกอบของขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) มีดงั นี้
3.1 การลําดับภาพ หรื อการตัดต่อ (Editing) เป็ นการนําภาพมาตัดต่อให้เป็ นเรื่ องราวตามบท
วีดิทศั น์ โดยใช้เครื่ องตัดต่อ หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยการตัดต่อนี้มี 2 ลักษณะ คือ
1) Linear Editing เป็ นการตัดต่อระหว่างเครื่ องเล่น/บันทึกวีดิทศั น์ 2 เครื่ อง โดยให้เครื่ องหนึ่ งเป็ น
เครื่ องต้นฉบับ (Master) และอีกเครื่ องหนึ่ งเป็ นเครื่ องบันทึก (Record) ในปั จจุบนั ไมนิ ยมใช้แล้ว
เนื่องจากการตัดต่อลักษณะนี้ตอ้ งใช้ผทู ้ ี่มีความชํานาญเฉพาะด้าน และใช้เวลานานมาก
2) Non-Linear Editing เป็ นการติ ด ต่ อโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ ฉพาะ ซึ่ ง เป็ นการตัด ต่ อ ที่
รวดเร็ วและมีขอ้ ผิดพลาดน้อยที่สุด
3.2 การบันทึกเสี ยง (Sound Recording) จะกระทําหลังจากได้ดาํ เนินการตัดต่อภาพตามบทวีดิ
ทัศน์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงทําการบันทึกเสี ยงดนตรี เสี ยงบรรยาย และเสี ยงประกอบลงไป
3.3 การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) หลังจากตัดต่อภาพ และบันทึกเสี ยงเรี ยบร้อยแล้วจะต้อง
นํามาฉายเพื่อตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุ งแก้ไขหรื อไม่
3.4 ประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินรายการหลังการผลิต ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
1) ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเป็ นการประเมินด้านความถูกต้องของเนื้ อหาคุณภาพของ
เทคนิ คการนําเสนอ ความสมบูรณ์ ของเทคนิ คการผลิต โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา ผูเ้ ขียนบท ผู ้
กํากับรายการ ทีมงานการผลิต และ
2) การประเมินผลผลิต ซึ่ งจะเป็ นการประเมินโดยกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก โดยจะประเมินในด้าน
ของความน่าสนใจ ความเข้าใจในเนื้อหา และสาระที่นาํ เสนอ
3) การเผยแพร่ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้ และ
ควรเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูใ้ ช้ เพื่อนํามาแก้ไขเรื่ องอื่น ๆ ต่อไป
ดังนั้นก่อนการผลิตวีดิทศั น์ ผูผ้ ลิตจําเป็ นต้องคํานึ งถึงสิ่ งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการวางแผน การ
เตรี ยมการผลิต การใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิตรายการ
การผลิตวิดีโอ
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การวางแผนเป็ นการกําหนดเรื่ องราวที่จะถ่ายทําว่าต้องการถ่ายทําสิ่ งใด และกําหนดความ
ยาวของเรื่ องเพื่อที่จะได้เตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
การถ่ ายทําเป็ นการบันทึ กภาพเคลื่ อนไหว ภาพนิ่ งหรื อเหตุการณ์ สําคัญต่ าง ๆ ที่ ผูผ้ ลิ ต
ต้องการจะถ่ายทําเพื่อจะได้นาํ ข้อมูลนั้นเก็บไว้
แคปเชอร์ (Capture)เป็ นการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็ นภาพอย่างเดียว หรื อทั้งภาพและเสี ยงทีได้
จากเทปวีดี โอ (VHS) มาบัน ทึ ก ลงใน Harddisk ของเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ โดยทําการจัด เก็บเป็ น
ไฟล์ .AVI หลาย ๆ ไฟล์ ซึ่ งจะทําให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ และสามารถนําไฟล์ .AVI นี้ ไปใช้ในการ
ตัดต่อภาพได้
การตัดต่อเป็ นการนําไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ที่จดั เก็บอยูใ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์มาเรี ยงต่อกัน โดย
ทําการเลือกภาพและเสี ยงที่ตอ้ งการ จากนั้นจึงทําการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆเช่น
สี สัน ความสวยงาม ข้อความ เพิ่มความเร็ วหรื อลดความเร็ วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว ลดเหลี่ยม
ของภาพ หรื อ จะทํา การปรั บ เปลี่ ย นความยาวของข้อ มู ล ก็ไ ด้ เช่ น การตัด ต่ อ วี ดี โ อด้ว ย Adobe
Premiere ปั จ จุ บนั การตัด ต่ อวีดี โอด้ว ยเครื่ องคอมพิว เตอร์ จะได้งานที่ มีคุณ ภาพดี ก ว่า เนื่ องจาก
สามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ จึงได้รับความนิยม แต่ผทู ้ ี่ตอ้ งการตัดต่ออย่าง
มืออาชี พต้องไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรี ยมอุปกรณ์ตดั ต่อนั้นมีราคาแพง หากจะทําการตัดต่อ
เพื่อเพิ่มความรู ้ก็ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะกับงานที่จะทํา เพื่อป้องกันความสิ้ นเปลืองโดยเปล่า
ประโยชน์
การจัดทําสื่ อประสมเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยนํา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทําการเก็บบันทึกให้อยู่ในรู ปของไฟล์ต่าง ๆ เทปวีดีโอ แผ่นวีซีดี หรื อแผ่นดีวีดี
ซึ่ งเป็ นสื่ อที่นิยมมากในปั จจุ บนั เพื่อจะได้เก็บผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่ านั้นไว้ หรื อนําออกมาเพื่อ
เผยแพร่

