บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
รายงานการจัด ทํา โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษา การผลิ ต สื่ อ วิ ดี โ อสํ า หรั บ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราช” โดยการค้นหาข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ โดยมีการนําทฤษฎีและแนวคิด
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องศึกษาและปรับใช้เพื่อความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ในการทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาดังต่อไปนี้
1.ทฤษฎีการตัดต่อวิดีโอ
2.ทฤษฎีการเล่าเรื่ อง
3.แนวคิดและทฤษฎีสื่อประสม
1.ทฤษฎีการตัดต่ อวิดีโอ
การตัดต่อ คือ การเชื่อมระหว่างช็อต 2 ช็อต โดยใช้ 1 ใน 3 รู ปแบบ ดังนี้
1. การตัด ชนภาพ คื อ การตัด ภาพชนกัน จากช็ อ ตหนึ่ ง ต่ อ เข้า กับ อี ก ช็ อ ตหนึ่ ง วิ ธี น้ ี คนดู จ ะไม่ ท ัน
สังเกตเห็น
2. การผสมภาพเป็ นการค่อย ๆ เปลี่ยนภาพจากช็อตหนึ่ งไปยังอีกช็อตหนึ่ ง โดยภาพจะเหลื่อมกัน และ
คนดูสามารถมองเห็นได้
3. การเลื่อนภาพเป็ นการเชื่ อมภาพที่คนดูสามารถเห็นได้ มี 2 แบบ คือ การเลือนภาพเข้า fade in คือการ
เริ่ มภาพจากดําแล้วค่อย ๆ ปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ้น มักใช้สําหรับการเปิ ดเรื่ อง การเลือนภาพออก fade
out คือการที่ภาพในท้ายช็อตค่อย ๆ มืดดําสนิท มักใช้สาํ หรับการปิ ดเรื่ องตอนจบ

ในการตัดต่อ ควรคํานึงถึงความรู ้เบื้องต้น 6 ประการดังนี้
1. แรงจู งใจในการตัดต่อ ไม่ว่าจะการ คัท , มิกซ์ หรื อ เฟด ควรมีเหตุผลที่ดีหรื อมีแรงจู งใจเสมอ ซึ่ ง
แรงจูงใจนี้อาจเป็ นภาพ เสี ยง หรื อทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ ในส่ วนของภาพอาจเป็ นการกระทําอย่างใด
อย่างหนึ่ ง แม้นกั แสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยับร่ างกายหรื อขยับส่ วนของหน้าตา สําหรับ
เสี ยงอาจเป็ นเสี ยงใดเสี ยงหนึ่ง เช่น เสี ยงเคาะประตู หรื อเสี ยงโทรศัพท์ดงั หรื ออาจเป็ นเสี ยงที่ไม่ปรากฏ
ในฉาก
2. ข้อมูลในที่น้ ีคือข้อมูลที่เป็ นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงข้อมูลใหม่ คือถ้าไม่มีขอ้ มูลอะไรใหม่ในช็อตนั้น
ก็ไม่จาํ เป็ นต้องนํามาตัดต่อ ไม่ว่าภาพจะมีความงดงามเพีย งไร ก็ควรที่ จะเป็ นข้อมู ลภาพที่ แตกต่า ง
จากช็อตที่แล้ว ยิ่งมีขอ้ มูลภาพที่คนดูเห็นและเข้าใจมากขึ้น ผูช้ มก็ย่งิ ได้รับข้อมูลและมีอารมณ์ร่วมมาก
ขึ้นเป็ นหน้าที่ของคนตัดที่จะนําข้อมูลภาพมาร้อยให้มากที่สุดโดยไม่เป็ นการยัดเยียดให้คนดู
3. องค์ประกอบภาพในช็อตผูต้ ดั ไม่สามารถกําหนดองค์ประกอบภาพในช็อตได้ แต่งานของผูต้ ดั คือควร
ให้มีองค์ประกอบภาพในช็อตที่สมเหตุสมผลและเป็ นที่ยอมรับปรากฏอยู่ องค์ประกอบภาพในช็อตที่
ไม่ดีมาจากการถ่ายทําที่แย่ ซึ่ งทําให้การตัดต่อทําได้ลาํ บากมากขึ้น
4. เสี ยงคือส่ วนสําคัญในการตัดต่ออีกประการหนึ่ ง เสี ยงรวดเร็ วและลึกลํ้ากว่าภาพ เสี ยงสามารถใส่ มา
ก่อนภาพหรื อมาทีหลังภาพเพื่อสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดันอันรุ นแรง และอีกหลากหลายอารมณ์
เสี ย งเป็ นการเตรี ย มให้ผูช้ มเตรี ย มพร้ อมสํา หรั บ การเปลี่ ยนฉาก สถานที่ หรื อแม้แต่ ป ระวัติศาสตร์
ความคลาดเคลื่อนของเสี ยงที่เหมาะสมเป็ นการลดคุณค่าของการตัดต่อ เช่น แอลเอส ของสํานักงาน ได้
ยินเสี ยงจากพวกเครื่ องพิมพ์ดีด ตัดไปที่ช็อตภาพใกล้ของพนักงานพิมพ์ดีด เสี ยงไม่เหมือนกับที่เพิ่งได้
ยินในช็อตปูพ้ืน คือ เครื่ องอื่น ๆ หยุดพิมพ์ทนั ทีเมื่อตัดมาเป็ นช็อตใกล้ ความสนใจของผูช้ มสามารถทํา
ให้เกิดขึ้นได้ดว้ ยเสี ยงที่มาล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การตัดเสี ยง 4 เฟรมล่วงหน้าก่อนภาพ เมื่อตัดจากภาพ
ในอาคารมายังภาพฉากนอกอาคาร
5. มุมกล้อง เมื่อผูก้ าํ กับฯ ถ่ายทําฉาก จะทําโดยเริ่ มจากตําแหน่งต่าง ๆ (มุมกล้อง) และจากตําแหน่งต่าง
ๆ เหล่านี้ ผูก้ าํ กับฯ จะให้ถ่ายช็อตหลาย ๆ ช็อต คําว่า “มุม” ถูกใช้เพื่ออธิ บายตําแหน่งของกล้องเหล่านี้
ซึ่ งสัมพันธ์กบั วัตถุหรื อบุคคลจากภาพล้อครึ่ งซี ก บุคคลอยูท่ ี่ดุมล้อ แต่ละซี่ ลอ้ แทนแกนกลางของกล้อง

และตํา แหน่ ง ของกล้องก็ อ ยู่ต รงปลายของซี่ ล้อ ตํา แหน่ ง จะแตกต่ า งกัน ไป จากแกนถึ ง แกน โดย
ระยะห่างที่แน่นอนเรี ยกว่า “มุมกล้อง” ซึ่ งเป็ นหนึ่งส่ วนสําคัญของการตัดต่อหัวใจสําคัญคือแต่ละครั้งที่
คัท หรื อ มิกซ์ จาก ช็อต หนึ่ งไปอีกช็อตหนึ่ ง กล้องควรมีมุมที่แตกต่างไปจากช็อตก่อนหน้านี้ สําหรับ
คนตัด ความแตกต่างระหว่างแกน ไม่ควรมากกว่า 180 องศา และมักจะน้อยกว่า 45 องศา เมื่อถ่ายบุคคล
เดียวกัน ด้วยประสบการณ์รูปแบบนี้อาจดัดแปลงได้อีกมาก
6. ความต่อเนื่ อง ทุ กครั้ งที่ ถ่ายทําในมุ ม กล้องใหม่ (ในซี เควนส์ เดี ยวกัน) นักแสดงหรื อคนนําเสนอ
จะต้องแสดงการเคลื่อนไหวหรื อทําท่าเหมือนเดิมทุกประการกับช็อตที่แล้ววิธีการนี้ ยังปรับใช้กบั เทค
ที่แปลกออกไปด้วยความต่อเนื่ องของเนื้อหาควรมีความต่อเนื่องของเนื้อหา เช่น นักแสดงยกหู โทรศัพท์
ด้วยมือขวาในช็อตแรก ดังนั้นก็คาดเดาได้วา่ หู โทรศัพท์ยงั คงอยูใ่ นมือขวาในช็อตต่อมา งานของคนตัด
คือ ทําให้แน่ใจว่าความต่อเนื่ องยังคงมีอยูท่ ุกครั้งที่ทาํ การตัดต่อในซี เควนส์ ของช็อตความต่อเนื่องของ
การเคลื่อนไหว เกี่ ยวข้องกับทิศทางการเคลื่ อนไหว หากนักแสดงหรื อบุคคลเคลื่ อนที่จากขวาไปซ้าย
ช็อตแรก ช็อตต่อมาก็คาดเดาว่านักแสดงหรื อบุคคลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดี ยวกัน เว้นแต่ในช็อ
ตจะให้เห็นการเปลี่ ยนทิศทางจริ ง ๆ ความต่อเนื่องของตําแหน่ งยังคงความสําคัญในเรื่ องของตําแหน่ ง
นักแสดงหรื อบุคคลในฉาก หากนักแสดงอยูท่ างขวามือของฉากในช็อตแรก ดังนั้นเขาจะต้องอยูข่ วามือ
ในช็อตต่อมาด้วย เว้นแต่มีการเคลื่ อนไหวไปมาให้เห็นในฉากถึ งจะมีการเปลี่ยนไปความต่อเนื่ องของ
เสี ย งและสั ดส่ วนของเสี ย งเป็ นส่ วนที่ สํา คัญมาก ถ้า การกระทํา กํา ลัง เกิ ดขึ้ นในที่ เดี ย วกันและเวลา
เดียวกัน เสี ยงจะต้องต่อเนื่องจากช็อตหนึ่งไปยังช็อตต่อไปเช่น ในช็อตแรกถ้ามีเครื่ องบินในท้องฟ้ าแล้ว
ได้ยนิ เสี ยง ดังนั้นในช็อตต่อมาก็ตอ้ งได้ยินจนกว่าเครื่ องบินนั้นจะเคลื่อนห่ างออกไป แม้วา่ บางครั้งอาจ
ไม่มีภาพเครื่ องบินให้เห็นในช็อตที่สอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่จาํ เป็ นต้องมีเสี ยงต่อเนื่องในช็อตต่อ
ไป นอกจากนี้ ช็ อตที่ อยู่ในฉากเดี ยวกันและเวลาเดี ยวกัน จะมี เสี ยงพื้นที่ เหมื อนกัน ซึ่ ง ต้องมีค วาม
ต่อเนื่อง
ชื่อผูแ้ ต่ง จุฑามาศ จิวะสังข์
ที่มา: http://5603105.blogspot.com/p/blog-page_70.html

โดยได้มีการนําทฤษฎีการตัดต่อเข้ามาใช้ในการเชื่ อมภาพให้มีความต่อเนื่องและเป็ นเรื่ องราว
เดี ยวกันเพื่อให้ผูร้ ับชมเข้าใจเนื้ อหาของคลิ ปวิดีโอแม้ภาพจะเปลี่ ยนจากเดิ มแต่ก็ไม่ทาํ ให้ขอ้ มู ลของ
วิดีโอนั้นเสี ยไป การตัดต่อคลิ ปวิดีโอนั้นได้มีการนําการผสมภาพ และ การเลื อนภาพเข้ามาใช้ร่วมกับ
การเชื่ อมระหว่างช็อต 2 ช็อตเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมูทของภาพมากยิ่งขึ้นในกรณี ที่ตอ้ งเปลี่ยน
ภาพที่ไม่ใช่สถานที่เดียวกัน หรื อ โดยใช้การเลือนภาพเพื่อให้เกิดภาพเหลื่อมกันก่อนจะเปลี่ ยนเป็ นอีก
ภาพหนึ่งการเลื อนภาพสามารถนํามาใช้ในการเปิ ดเรื่ อง และ ปิ ดเรื่ องได้เช่นกันการนําภาพขึ้นมาโดย
ทันที น้ ันอาจทําให้ภาพดู ไม่มีความสมูทดังนั้นการเฟดอิ นเพื่อให้ภาพค่อยๆเปลี่ ยนจากดําแล้วค่อยๆ
ปรากฏภาพของวิดีโอขึ้นจะช่ วยให้วิดีโอน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อวิดีโอจบ การปิ ดเรื่ องด้วยการใส่ เฟด
เอาท์น้ นั จะช่วยให้งานที่ตดั ออกมาดูดียงิ่ ขึ้น
2.แนวคิดและทฤษฎีการเล่ าเรื่ อง
องค์ ประกอบการเล่ าเรื่ อง
o โครงเรื่ อง (Plot)
โครงเรื่ อง (Plot) หมายถึง การลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลและมีจุดหมาย
ปลายทาง กล่าวคือ มีช่วงต้น ช่วงกลาง และตอนจบของเรื่ องการวางโครงเรื่ องคือการวางแผน
หรื อกําหนดเส้นทางของตัวละครภายในเรื่ องที่จะมีท้งั ปั ญหา อุปสรรค การกระทํา ทางเลือก
และบทสรุ ปของตัวละครแต่ละตัวว่าจะเป็ นอย่างไร
การลําดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ อง(อาจเรี ยกว่า ขนบของการเล่าเรื่ อง (Narration convention)
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition) การเริ่ มเรื่ องเป็ นการชักจูงความสนใจให้
ติดตามเรื่ องราว มีการปูเรื่ องเช่น แนะนําตัวละคร สถานที่ หรื อเผยปมปั ญหาหรื อข้อขัดแย้งให้ชวน
ติดตาม โดยที่ไม่จาํ เป็ นต้องไล่ตามลําดับเวลาจากก่อน-หลัง ก็ได

2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising action) คือการดําเนิ นเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ให้ต่อเนื่ องสมเหตุสมผล
โดยเพิม่ ปมปั ญหา ความขัดแย้งของตัวละครให้เข้มข้นขึ้นเพื่อพัฒนาเหตุการณ์สู่ข้ นั ต่อไป
3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็ นขั้นที่ความขัดแย้งหรื อปมปั ญหาพุง่ ถึงขีดสุ ดของเรื่ อง ตัวละครจะถูกบีบ
ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling action) เป็ นขั้นที่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ เปิ ดเผยหรื อคลี่คลายได้แล้ว
5) ขั้นยุติเรื่ องราว (Ending) เป็ นขั้นที่เรื่ องราวต่างๆ ได้จบสิ้ นลง โดยไม่จาํ เป็ นต้องจบแบบมีความสุ ข
เสมอไป อาจจะจบแบบสู ญเสี ย หรื อจบเป็ นปริ ศนาก็ได้
แบ่งลักษณะโครงเรื่ องออกเป็ น 8 ลักษณะ ดังนี้
ความรักของชายหญิง รักสามเส้า ความสําเร็ จ ซิ นเดอเรลลา คฤหาสน์ลึกลับ ใครทําอะไร แมวจับหนู
และ เพชรตัดเพชร
o แก่ นเรื่ อง (Theme)
แก่นเรื่ องหรื อแก่นความคิด (Theme) เป็ นแนวคิดหลักของเรื่ องที่เป็ นองค์ประกอบที่
สําคัญของการเล่าเรื่ องเมื่อต้องวิเคราะห์ใจความสําคัญของเรื่ องเพื่อให้ทราบว่าผูส้ ่ งสารต้องการ
บอกอะไร
โดยแก่นเรื่ องแบ่งได้ 6 ประเภท ดังนี้ (J.S.R. Good lad, 1971)
ความรัก (Love theme) ศีลธรรมจรรยา (Morality theme) แนวคิด (Idealism theme)
อํานาจ (Power theme) การทํางาน (Career theme) และ เหนือจริ ง (Outcast theme)
o ความขัดแย้ ง (Conflict)
ปริ ญญา เกื้อหนุน (2537, อ้างถึงในฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งว่า “ความขัดแย้งเป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของเรื่ องที่สร้างปมปั ญหา การ
หาหนทางแก้ปัญหา ความขัดแย้งของตัวละคร คือ การเป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน หรื อความไม่ลงรอย
ในพฤติกรรม การกระทํา ความคิด ความปรารถนา หรื อความตั้งใจของตัวละครในเรื่ อง”
ความขัดแย้งสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
1.ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน 2. ความขัดแย้งภายในจิตใจ 3. ความขัดแย้งกับภายนอก เช่น
ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรื อธรรมชาติอนั โหดร้าย

o ตัวละคร (Character)
ตัวละคร (Character) คือผูก้ ระทํา และผูท้ ี่ได้รับผลจากการกระทํา ตัวละครที่ดีจะต้องมี
พัฒนาการ คือมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อุปนิสัย ตลอดจนถึงทัศนคติและการกระทํา โดย
ที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะต้องไม่ขดั กับหลักเหตุผลและความเป็ นจริ ง
ตัวละครแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทดังนี้
1) ตัวละครลักษณะเดียวหรื อตัวละครแบบแบน (Flat character)
2) ตัวละครหลายลักษณะหรื อตัวละครแบบกลม (Round character)
o ฉาก (Setting)
ฉากเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มีอยูใ่ นเรื่ องเล่าแทบจะทุกประเภท เนื่ องจากฉากเป็ น
สถานที่ที่ดาํ เนินเหตุการณ์ต่างๆ ภายในเรื่ องซึ่ งสามารถบอกความหมายบางอย่างในเรื่ องและมี
อิทธิ พลต่อความคิดและการระทําของตัวละคร
ฉากในการเล่าเรื่ องแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1) ช่วงเวลา (Time) คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่ องเล่านั้นขึ้น
2) สถานที่ (Location) คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ข้ ึนเป็ นตัวกําหนดต่อจากช่วงเวลา
o บทสนทนา (Dialogue)
บทสนทนาเป็ นส่ วนที่ช่วยให้เหตุการณ์ในเรื่ องดําเนิ นไปตามที่ตอ้ งการ นอกจากนั้นบท
สนทนายังเป็ นส่ วนที่สะท้อนถึงความคิด อารมณ์ ความรู ้ สึ ก ลักษณะนิสัย และบุคลิกของตัว
ละครด้วย การเขียนบทสนทนาจึงจําต้องให้ความสําคัญกับความเหมาะสมของตัวละครด้วย ได้กล่าวไว้
ว่า บทสนทนา มีความสําคัญต่อการเขียนเรื่ อง วัตถุประสงค์สาํ คัญของการเขียนบทสนทนา คือ
1) ช่วยดําเนิ นเรื่ อง แทนการบรรยายของผูเ้ ล่า
2) ช่วยให้รู้จกั ตัวละครในเรื่ องโดยอ้อม
3) ช่วยให้วธิ ี การเขียนไม่ซ้ าํ ซากจําเจ
4) สร้างความสมจริ ง ทําให้ผูร้ ับสารรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจริ ง

5) ทําให้บทประพันธ์น่าอ่าน มีชีวติ ชีวา โดยเฉพาะบทสนทนาที่เขียน
ได้ตรงตามบุคลิกตัวละคร
o มุมมอง (Point of view)
มุมมอง เป็ นกลวิธีที่ผแู ้ ต่งใช้ในการเล่าเรื่ อง โดยกําหนดว่าจะเล่าเรื่ องผ่านมุมมองของ
ใครหรื อตัวละครตัวไหน กลวิธีในการเล่าเรื่ องจึงอาจแบ่งได้หลายวิธีดงั นี้
1) บุรุษที่หนึ่งที่เป็ นตัวละครสําคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่า
2) บุรุษที่หนึ่งซึ่ งเป็ นตัวละครรองในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่า
3) ผู ้ ประพันธ์ในฐานะเป็ นผู ้ รู ้ แจ้งเห็นจริ งทุกอย่างเป็ นผู ้ เล่า (The Omniscient author)
4) ผูป้ ระพันธ์ในฐานะเป็ นผูส้ ังเกตการณ์เป็ นผูเ้ ล่า (The Author as an observer) การเล่าแบบนี้จะไม่เล่า
ถึงความนึกคิดของตัวละคร และ เล่าเพียงลักษณะภายนอกที่เห็นและได้ยนิ เท่านั้น
5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผู ้ เล่าด้วยวิธีกระแสจิตประหวัด (Stream of consciousness) คือ การให้ตวั ละครสําคัญ
เล่าเรื่ องของตนเองแต่ไม่ใช่การเล่าตามเหตุการณ์ เป็ นการที่ตวั ละครเล่าผ่านความนึกคิด หรื อ ความทรง
จํา
o สั ญลักษณ์ พเิ ศษ (Special symbol)
เป็ น การใช้สัญลักษณ์ในการสื่ อความหมายทั้งในรู ปของคําพูดและภาพ สัญลักษณ์พิเศษที่พบ
ในภาพยนตร์ และละครแบ่งเป็ น 2 ชนิดดังนี้
1) สัญลักษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบของเรื่ องที่ถูกนําเสนอซํ้าๆโดยที่สัญลักษณ์ทางภาพเป็ นได้ท้ งั
ภาพเดียวหรื อกลุ่มภาพที่เกิดจากการตัดต่อ
2) สัญลักษณ์ทางเสี ยง คือ เสี ยงต่างๆ ที่ถูกใช้เพื่อสื่ อความหมายอื่นๆอาจจะเพื่อตอกยํ้าจากภาพหรื อเพื่อ
เปรี ยบเทียบจากภาพเพื่อให้ได้ความหมายที่ต่างไปก็ได้
ผูแ้ ต่ง กาญจนา แก้วเทพ
ที่มา: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcin/article/view/42384/35039

โดยได้มีการนําทฤษฏีการเล่าเรื่ องเข้ามาประกอบกับวิดีโอที่ตดั ต่อเพื่อให้ผรู ้ ับชมเข้าใจเนื้ อหา
ของวิดีโอ มี ก ารเรี ยงลําดับขั้นตอนอย่า งชัดเจนเพื่อไม่ใ ห้เกิ ดความสับสน การเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาไว้
ครบถ้วนให้ง่ายต่อการศึกษามีความกระชับทําให้เกิดความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
3.แนวคิดและทฤษฎีสื่อประสม
สื่ อ ประสมหรื อ สื่ อ หลายแบบ มัล ติ มี เ ดี ย เป็ นเทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยให้ ค อมพิ ว เตอร์ ส ามารถ
ผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูล ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง ตลอดจนระบบ โต้ตอบกับ
ผูใ้ ช้ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน สื่ อประสมหรื อมัล ติ มี เดี ย หมายถึ งการนําเอาสื่ อหลาย ๆ อย่าง เช่ น
รู ปภาพ เทป แผ่น โปร่ งใส มาใช้ร่วมกัน เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการเรี ยนการสอน
ต่อมาเมื่ อมี การ นําคอมพิวเตอร์ มาใช้มากขึ้ น และสามารถใช้งาน ได้ท้ งั ภาพนิ่ ง เสี ยง ข้อความและ
ภาพเคลื่ อนไหว ทําให้ความหมายของสื่ อประสมเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งส่ วนประกอบหลัก ที่มีใช้ทวั่ ไป
ของ คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียจะมีซีดี-รอม, ซาวน์การ์ ด และลําโพง เพิ่มเข้ามาในคอมพิวเตอร์ หรื ออาจมี
ส่ ว นประกอบที่ เ กี่ ย วกับ การใช้ ง านวิ ดี โ อด้ว ย นอกจากนี้ ยัง มี ค วามหมายรวมถึ ง การใช้ ก ารใช้
คอมพิวเตอร์ ควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่ องวิดีโอเทปเสี ยง ซี ดีรอม กล้องดิจิตอล โทรทัศน์ฯลฯ ให้ทา
งานร่ ว มกัน การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ค วบคุ ม อุ ป กรณ์ ห ลาย ๆ อย่า งดัง กล่ า วจะต้อ ง อาศัย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ต่าง ๆ ประกอบกัน บางครั้งจึง เรี ยกว่าสถานี ปฏิบตั ิการ
มัลติมีเดีย
ไฮเปอร์ มีเดีย หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย นําเสนอ สารสนเทศต่าง ๆ ในรู ปของ
ตัวอัก ษร ภาพ เสี ยง และการเคลื่ อนไหว โดยผูใ้ ช้ส ามารถเชื่ อมโยง เลื อกหรื อเปลี่ ย นแปลงวิธีก าร
ตลอดจนขั้นตอนการเรี ยนรู ้ได้ตามที่กาํ หนด ไว้ในโปรแกรม ลักษณะของสื่ อประสม การนําสื่ อหลาย
ชนิดมาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวจัดการ และควบคุมให้สื่อต่าง ๆ ให้

แสดงผลออกมาทางหน้าจอและลําโพงของคอมพิวเตอร์ อันประกอบ ไปด้วย
1. ภาพ ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทศั น์
2. เสี ยง ได้แก่ เสี ยงบรรยาย เสี ยงสนทนา ดนตรี และเสี ยงประกอบอื่น ๆ
3. ข้อความ ซึ่ งคอมพิวเตอร์ สร้างจากข้อมูลตัวอักษร
4. ความสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ คือ ความสามารถในการจัดการกับ ข้อมูลภาพและเสี ยง ให้แสดงผล
บนจอในลักษณะที่โต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ ไม่ใช่การแสดงผล แบบรวดเดียวจบ
ผูแ้ ต่ง บุญเกื้อ ควรหาเวช
ที่มา: https://www.st.ac.th/av/inno_multimedia.htm

การนําแนวคิ ดและทฤษฎี ของสื่ อประสมเข้ามาประกอบเพื่อให้วิดีโอมาความน่ า สนใจมาก
ยิ่งขึ้นการตัดต่อวิดีโอ การนําภาพนิ่ ง หรื อ ภาพกราฟิ กมาใช้ช่วยทําให้คลิ ปวิดีโอนั้นมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น การใส่ เสี ยง การบรรยายช่วยให้ผรู ้ ับชมสามารถเข้าใจเนื่ องหาจากภาพที่เห็นได้มากขึ้น การ
นําเสี ยงดนตรี เข้ามาประกอบกับคลิปวิดีโอก็สามารถทําให้งานออกมาดูดีข้ ึนได้

