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สุธิดา  สิงหราช: การศึกษาการตัดต่อภาพยนตร์เบ้ืองต้น: มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดต่อภาพยนตรเ์บื้องต้น  ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการการตัดต่อภาพยนตร์สั้น แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย คือเป็น
งานวิจัยเอาไว้ให้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา  FPR1206   การตัดต่อภาพยนตร ์ ในหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 
ช้ันปีที่  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และส่งภาพยนตร์สั้นไปประกวดและจัดฉายในเทศกาล
ต่างๆ สุดท้ายคือการเผยแพร่ภาพยนตร์ในสือ่ออนไลน ์
 
 การวิจัยในครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ที่จะสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) อาจารย์ที่มีความช านาญ
ทางด้านการตัดต่อภาพยนตร์สั้น และศึกษาจากผู้เข้าร่วมโครงการตัดต่อภาพยนตรส์ั้นเบื้องต้น  
จ านวน  30 คน  ที่เข้าร่วมโครงการ  ในระหว่างวันที่ 8-9  มกราคม 2561ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถตัดต่อภาพยนตรส์ั้นเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหลงัจากจบการอบรม  โดยใช้โปรแกรม
แบบง่ายได้  โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เป็นพีเ่ลี้ยง   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเรื่องการศึกษาการตัดต่อภาพยนตร์สั้นเบื้องต้น  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีอันเนื่องมาจงบ
ประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทางผู้วิจัย  ต้องขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านการตัดต่อภาพยนตร์สั้น  จ านวน  2 ท่าน ซึ่งได้แก่ อาจารย์ธีรพงศ์  เสรีส าราญ  และ
อาจารย์ศุภรดา  ประภาวงศ์  และผู้เข้าร่วมโครงการตัดต่อภาพยนตร์สั้น จ านวน  30  คน  และ
นักศึกษารายวิชา  FPR1206   การตัดต่อภาพยนตร์ ที่ได้แสดงความคิดและแบ่งปันความรู้ให้กับ
งานวิจัยในครั้งนี้ 

 

  ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหมร่วมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่านส าหรบัความ
ช่วยเหลือที่ท าให้การวิจัยครัง้นี้เสร็จสิ้นไปด้วยดี 
 

  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครบูาอาจารย์ ครอบครัว มิตรสหายทั้งหมดของ
ผู้วิจัยที่คอยเป็นก าลังใจและสนับสนุนเรื่อยมาและผู้วิจัยหวังว่าการวิจัยฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้คน
หมู่มากให้ได้ทราบแนวทางในการการศึกษาการตัดต่อภาพยนตร์สั้นเบื้องต้นที่มปีระสิทธิภาพต่อไปใน
อนาคต 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ 

วีดีโอเป็นองค์ประกอบของมลัติมเีดียที่มีความส าคัญเป็นอยา่งมากเนือ่งจากวิดีโอในระบบ
ดิจิตอลสามารถน าเสนอข้อความหรอืรปูภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคลือ่นไหว) ประกอบกบัเสียงได้
สมบรูณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบมลัติมีเดียก็
คือ การสิ้นเปลืองทรัพยากรของพื้นที่บนหน่วยความจ าเปน็จ านวนมาก เนื่องจากการน าเสนอวิดีโอ
ด้วยเวลาที่เกิดข้ึนจรงิ (Real-Time) จะต้องประกอบด้วยจ านวนภาพไม่ต่ ากว่า30ภาพต่อวินาที
(Frame/Second) ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดของ
สัญญาณมาก่อการน าเสนอภาพเพียง 1นาทีอาจต้องใช้หนว่ยความจ ามากกว่า100MBซึ่งจะท าให้ไฟล์
มีขนาดใหญ่เกินขนาดและประสิทธิภาพในการท างานที่ด้อยลงซึง่เมื่อมีการพฒันาเทคโนโลยทีี่สามารถ
บีบอัดขนาดของภาพอย่างต่อเนื่องจนท าให้ภาพวิดีโอสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน
และกลายเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบมลัติมเีดีย  (Multimedia System) 

Edit หมายถึง   การแก้ไข ปรับเปลื่ยน หรือตัดต่อ แต่ความหมายลึกๆ ในศาสตร์ภาพยนตร์ 
       คือd 

 E =   Elect        =  เลือก Shot ที่ดีที่สุด 
D =   Decision   =  ตัดสินใจ อย่าเสียดาย Shot 
I  =    Integrate  =  น า Shot มาร้อยเรียง เช่ือมโยง ผสมผสาน 
T =   Terminate =  ท าให้สิ้นสุดจบลงด้วยดี 

 
การตัดต่อ  Editing 

        คือการน าเสนอภาพหลายภาพมาประกอบกันใหเ้ปน็เรือ่งราวโดนการน ารายละเอียดของภาพ
และเหตุการณ์ที่ส าคัญจากม้วนเทปที่ได้บันทึกไว้หลายๆม้วน มาท าการเลือกสรรภาพใหม่เพื่อ
เรียงล าดับให้ได้เนื้อหาตามบท ภาพแต่ละภาพที่น ามาล าดับไม่จ าเป็นต้องส าคัญเท่ากันทุกภาพ 
ความส าคัญอาจจะลดหลั่นลงไปตามเนื้อหา ภาพบางภาพเป็นหัวใจของการเกิดของเหตุการณ์ แต่บาง
ภาพอาจเป็นส่วนประกอบ  
      การตัดต่อภาพแต่ละครั้งจะท าให้ผู้ชมถูกกระตุ้นความรู้สึกข้ึนครั้งหนึ่ง แล้วความรู้สึกนั้นค่อยๆ 
ลดลง จนกระทั่งมีการตัดภาพใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้าความยาวของภาพพอเหมาะ อารมณ์ของผู้ชมจะถูก
กระตุ้นจังหวะ ถ้าความยาวของภาพมากไป อารมณ์ของผู้ชมจะราบเรียบไม่ตื่นเต้น 
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การตัดต่อมี 4 วิธี  
     1. การเชื่อมภาพ (Combine) เป็นการน าภาพที่ถ่ายไว้ทั้งหมดมาเรียงล าดับ  โดยการเช่ือมภาพ
หรือ shot แต่ละ shot เข้าด้วยกันตามล าดับให้ถูกต้องตามบทโทรทัศน์  การเช่ือมภาพส่วนใหญ่จะใช้
ในการผลิตนอกสถานที่ที่ใช้กลอ้งโทรทศัน์ตัวเดียว  ส าหรับงานที่ผลิตในสตูดิโอที่มีกล้องหลายตัว ส่วน
ใหญ่มักจะเช่ือมภาพระหว่างการถ่ายท า แต่ก็มีบ้างที่มาเช่ือมหลังการถ่ายท า 
     2.การย่นย่อภาพ (Condense) เป็นการตัดต่อภาพเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ต้องการจะสือ่สารในเวลาที่
จ ากัด  เช่น  การตัดต่องานข่าว โฆษณา   การตัดต่อเพื่อย่นย่อภาพนี้ เนื้อหาของภาพจะต้องกระชับ 
และได้ใจความในเวลาที่จ ากัด   ฉะนั้นผู้ตัดต่อต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมากในการย่นย่อ
ภาพ  เพื่อให้ได้ความหมายที่ชัดเจนที่สุดเพื่อเสนอต่อผู้ชม 
     3.การแก้ไขภาพ (Correct) เป็นการแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดในการผลิต  โดยการตัดภาพหรือเสียง
ที่ไม่ต้องการออกไป  หรือแทรกภาพใหม่และเสียงใหม่เข้าไปแทนที่ภาพและเสียงเดิมได้  นอกจากนั้น
ความผิดพลาดที่เกิดจากสีและระดับเสียงที่เกิดจากการถ่ายแต่ละครั้ง (Take) แต่ละวันไม่เท่ากัน หรือ
ความไม่ต่อเนื่องของภาพ (Continuty) ทิศทางของภาพ (Directional) ไม่ถูกต้อง  การตัดต่อสามารถ
แก้ไขได ้
     4.การสร้างภาพ (Build) เป็นการตัดต่อโดยใช้อุปกรณ์พิเศษของเครื่องตัดต่อ เช่น การท าภาพ
จาง (Fade) ภาพจางซ้อน (Dissolve) กวาดภาพ (Wipe) หรือเทคนิคอื่นๆ เข้าช่วย เพื่อให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกว่าฉากนี้ได้เปลี่ยนเวลา เปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนสถานการณ์แวดล้อม 
 โปรแกรมส าหรับตัดต่อเบ้ืองต้น ท่ีได้รับความนิยมอันดับต้นๆ (Credit : NTK MESISE : 
วันพุธท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558  http://5603105.blogspot.com/) Credit : yod 
chandhiraj 

พัฒนาการของการตัดต่อในโลกภาพยนตร์ แนวคิดและทฤษฎีในการตัดต่อภาพยนตร์ 
ตลอดจนการน าเอาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการตัดต่อภาพยนตร์  ผู้วิจัยได้สนใจรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์สั้น  เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดทางการศึกษา  และให้นักศึกษาได้มี
ส่วนในการศึกษาค้นคว้าวิจัย  

 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาเทคนิคการตัดต่อภาพยนตรเ์บือ้งต้น   
 2.  เพื่อให้นกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในการศึกษาเทคนิคเทคนิคการตัดต่อภาพยนตรเ์บื้องต้น   
 3.  เพื่อศึกษาการน าองค์ความรูท้างด้านการเขียนบทน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC5FZatdrHLeyaW0LUIoQx7A
http://5603105.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8HrJfb27i3cP9w4RFQCOmA
https://www.youtube.com/channel/UC8HrJfb27i3cP9w4RFQCOmA
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1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1) แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย คือเป็นงานวิจัยเอาไว้ให้ใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชา  FPR1206   การตัดต่อภาพยนตร ์ ในหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ช้ันปีที่  1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 และส่งภาพยนตร์สั้นไปประกวดและจัดฉายในเทศกาลต่างๆ สุดท้ายคือการเผยแพร่ภาพยนตร์ในสื่อ
ออนไลน์  
 2) ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย คือ 
           งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน  FPR1206   
การตัดต่อภาพยนตร์  ในหลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ของวิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และโครงการบริการ
วิชาการ  ปีงบประมาณ  2561  เรื่อง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อภาพยนตรเ์บือ้งต้น 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ส่งเสรมิให้นักศึกษา สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ 
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  มีการศึกษาค้นคว้าเทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์เบื้องต้น 

      2) นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 การตัดต่อ  คือ  การน าเสนอภาพหลายภาพมาประกอบกันให้เป็นเรื่องราว  โดยการน า
รายละเอียดของภาพและเหตุการณ์ที่ส าคัญจากม้วนเทปที่ได้บันทึกไว้หลายๆม้วน  มาท าการ
เลือกสรรภาพใหม่ เพื่อเรียงล าดับให้ได้เนื้อหาตามบท    
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
   

 วิดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบ
ดิจิตอลสามารถน าเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้
สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็
คือ การสิ้นเปลืองทรัพยากรของพื้นที่บนหน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการน าเสนอวิดีโอ
ด้วยเวลาที่เกิดข้ึนจริง (Real-Time) จะต้องประกอบด้วยจ านวนภาพไม่ต่ ากว่า 30ภาพต่อวินาที
(Frame/Second) ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดของ
สัญญาณมาก่อน  การน าเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจต้องใช้หน่วยความจ ามากกว่า 100 MB ซึ่งจะท า
ให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขนาดและมีประสิทธิภาพในการท างานที่ด้อยลง ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่สามารถบีบอัดขนาดของภาพอย่างต่อเนื่องจนท าให้ภาพวิดีโอสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนและกลายเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบมัลติมีเดีย  
ที่มา: (Multimedia System) https://sites.google.com/site/krjiraporn/khwam-hmay 
  

การตัดต่อวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์ 
Post Production 
Post-Production เป็นข้ันตอนหลังจากข้ันตอน การเขียนบท, Pre-production และ Production 
ตามล าดับ โดยข้ันตอน Post-Production เป็นข้ันตอนหลงัการผลิตภาพยนตร์ ที่ได้ถ่ายท ามาแล้ว 
ข้ันตอนน้ีจะท าเกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนตร์ (editing) การใส่เอ็ฟเฟ็คต่างๆที่ต้องการ รวมไปถึงการ
แปลงไฟล์ต่างๆ เพื่อน าลงสื่อทีเ่หมาะสม 

1.  การตัดต่อเสียง การใช้โปรแกรมที่ใช้ในงานด้านการตัดตอ่เสียง เช่น โปรแกรม Adobe 
Audition เป็นต้น ในการตัดต่อเสียงที่จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอ 

2.  การตัดต่อวิดีโอ การใช้โปรแกรมที่ใช้ในงานด้านการตัดตอ่วิดีโอ เช่น Sony vegus, Adobe 
Premier Pro, Edius เป็นต้น 

3.  การใส่วิดีโอเอ็ฟเฟ็ค การใช้โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอฟ็เฟ็คในงานวิดีโอ เช่น Adobe After 
Effect เป็นต้น 

 
ความหมายของการตัดต่อ 

การตัดต่อ หมายถึง การเปลี่ยนภาพและเสียงจากหนึง่ช็อต (Shot) ไปยังช็อตต่อไปโดยให้มี
ความต่อเนื่องและเรียงล าดับเรื่องราว ไม่มีการกระโดดหรืออิริยาบถซ้้าซ้อนกัน โดยรกัษาคุณภาพของ
ภาพและเสียงใหก้ลมกลืนกันโดยตลอด 

การตัดต่อภาพยนตร์ คือ การล าดับภาพจากภาพยนตร์ที่ถ่ายท าไว้ โดยน าแต่ละฉากมาเรียง
กันตามโครงเรือ่ง จากนั้นใช้เทคนิคการตัดต่อให้ภาพและเสยีงมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน เพือ่ให้ได้
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ภาพยนตร์ที่เต็มรูปแบบ ถือได้ว่าการตัดต่อภาพยนตรเ์ป็นข้ันตอนส าคัญอีกอย่างหนึง่ของการสร้าง 
ภาพยนตร์ก่อนการน าไปเผยแพร ่
การตัดต่อหรือว่าการล าดับภาพเป็นข้ันตอนที่ 3 ในกระบวนการโปรดักช่ันคือโพสต์โปรดักช่ัน ซึ่งเป็น
ข้ันตอนสุดท้ายส าหรบัการปรุงแต่งงานให้ชวนลิ้มรสตอ่คนดู 
ความส าคัญของการตัดต่อ 

1.  ช่วยเชื่อมต่อภาพ ในการถ่ายวิดีโอนั้นไม่นิยมแช่กล้องจบัภาพหรอืฉากใดนิ่งนานๆ เพราะจะ
ท าให้ผู้ชมเบื่อหน่าย ดังนั้นจงึมีการถ่ายเป็นช็อตสั้นๆ จับภาพในมุมต่างๆ กัน ถ้าเป็นการถ่ายท าด้วย
กล้องเดียวก็จะต้องน าภาพทัง้หมดเหล่าน้ันมาเรียงล าดับเข้าด้วยกันให้ถูกต้องตามเรื่องราวหรือตาม
บทวิดีโอ 

2.  ช่วยแก้ไขส่วนบกพร่อง ในการถ่ายวิดีโอบางครัง้มีการระมัดระวังและพจิารณากันอย่าง
รอบคอบแล้วก็ตาม ยังมักจะพบข้อบกพร่องอยู่เสมอ การตดัต่อสามารถช่วยได้โดยการตัดภาพที่ไม่
ต้องการออกไปหรือแทรกภาพที่ดีเข้าไปแทนที่ หรือตอ้งการแต่ภาพที่ไม่ต้องการเสียงที่มากับภาพน้ันก็
สามารถเอาออกไปได้ 

3.  ช่วยก าจัดเวลา ในการถ่ายวิดีโอรายการต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็นรายการส าหรับออกอากาศนั้น 
เวลาเป็นเรื่องส าคัญมากจ าเป็นทีจ่ะต้องถ่ายให้ได้เวลาตามทีก่ าหนด แม้ว่าจะถ่ายภาพที่ดีๆ สวยๆ 
และมีประโยชน์กบัเรื่องที่จะเสนอมากเพียงไร ก็จ าเป็นจะตอ้งเลือกภาพน้ันมาตัดต่อให้ได้ความยาว
พอเหมาะกบัเวลาที่ก าหนดเท่านั้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตัดต่อล าดับภาพก็จะต้องใช้กระบวนการตัดต่อน้ี
ปรับแตง่ตัดภาพส่วนเกินออกไป หรือแทรกบางภาพเพิม่เข้ามาเพื่อให้ได้เวลาที่พอดี 

4.  ช่วยสรา้งเรื่องราวอย่างต่อเน่ือง การล าดับภาพเป็นการน าภาพแต่ละฉากแต่ละตอนมา
เช่ือมต่อเข้าด้วยกัน ถ้าเป็นการต่อเช่ือมภาพอย่างมีศลิปะด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผู้ชมจะรูส้ึกต่อเนือ่ง
ในเรื่องราวที่เช่ือมต่อกันอย่างเป็นล าดับนั้น ให้รายละเอียดมากพอเท่าทีผู่้ชมอยากจะรู้ ให้ความรู้สกึ
และอารมณ์ตามที่ควรจะเป็น ทั้งนีห้มายถึงว่าในข้ันตอนการถ่ายท้านั้นต้องได้ภาพที่ดี มีรายละเอียด
เพียงพอ มทีั้งภาพขนาดไกล ขนาดกลาง ภาพถ่ายใกล้และภาพหลายๆ มุมของแตล่ะฉากแต่ละตอน 
เจ้าหน้าที่ตัดต่อจงึจะสามารถเลือกภาพมาตัดต่อได้ตามต้องการ 
ในการตัดต่อมีวัตถุประสงค์อยู่ 5 ประการ ดังน้ี (สุชาติ พรหมปญัญา, 2544 : 26) 

1.  เพื่อคัดเลือก การถ่ายวิดีโอแม้มืออาชีพก็ยังต้องถ่ายท ากนัหลายๆ รอบ ไม่ต้องพูดถึงวิดีโอทีเ่รา
ถ่ายกันเองประเภทม้วนเดียวจบ จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องคัดเลือกเอาเฉพาะช่วงที่ดีทีสุ่ด ส่วนที่เหลือ
ตัดทิ้งไป 

2.  เพื่อล าดับภาพ เมือ่คัดเลอืกตอนต่างๆ มาแล้วก็ต้องน ามาเรียงล าดับให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องหรอื
สคริปตท์ี่วางไว้ 

3.  เพื่อปรบัความยาว หลังจากที่น าตอนต่างๆ มาเรียงกันแล้ว ความยาวทั้งหมดอาจจะสั้นหรือยาว
เกินไป จึงตอ้งมกีารตัดออกหรือหามาเพิม่ และปรับต าแหนง่เข้าออกและความยาวของแต่ละท่อนให้
เหมาะสม 

4.  เพื่อปรบัแต่งแก้ไข ตอนที่เราเลือกมาอาจมีข้อบกพร่องในเรื่องแสง สีและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ 
เข้ามา การตัดต่อจะท าใหเ้ราได้แก้ไข ลบออกหรือปรบัแต่งให้แต่ละทอ่นมีความ กลมกลืนกัน 
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5.  เพื่อปรงุแต่ง เป็นการเพิ่มสีสันเช่นการใส่เสียงดนตรี เสียง Effect การใส่ Transition การซ้อน
ตัวหนังสือ จะท าให้วิดีโอมีความน่าดูย่ิงข้ึนอย่างไรก็ตาม การใช้เทคนิคพร่าเพรือ่ก็อาจท าให้ดเูลอะ
เทอะ และลดความน่าสนใจของเนื้อหาลงได้ เช่นกัน วิดีโอจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ ถ้าขาดการจัดการเรื่อง
เสียงที่ดี การแทรกค าบรรยาย การปรับความดังของช่วงต่างๆ การแพนซ้ายขวาของเสียง การเพิ่ม
เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบ รวมทั้งการเพิ่มเสียงเทคนิคต่างๆ ลงไปในวิดีโอถือเป็นเสนห่์ทีจ่ะ
ท้าให้เกิดความประทับใจได้อย่างยิ่งทีเดียว (ดลใจ อุดมสิน, มปป.: 28-29) 

 
ระบบการตัดต่อ 
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดังนี้ คือ 

1. ระบบลเินียร์ (Linear) 
2. ระบบนอนลิเนียร์ (Non-Linear) 
3. ระบบไฮบริดจ์ (Hybrid) 

           1.ระบบลิเนียร์ (Linear) เป็นวิธีล าดับภาพไปตามล าดับอย่างต่อเนื่องกันไม่สามารถ
กระโดดไปท างานช่วงใดช่วงหนึ่งที่มีความพร้อมมากกว่าได้ เป็นระบบการตัดต่อม้วนเทปวิดีโอเป็น
หลักอย่างน้อย 2 เครื่อง คือตัวเล่น 1 เครื่อง กับตัวบันทึกอีก 1 เครื่อง เรียกการตัดต่อแบบนี้ว่า A/X 
Roll กรณีต้องการท าเทคนิคการเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่ง (Transition) จ าเป็นต้องใช้
เครื่องเล่นเทปเพิ่มข้ึนอีก 1 เครื่อง รวมเป็น 2 เครื่อง เรียกว่า A/B Roll การท้างานระบบนอนลิเนียร์ 
จะต้องมีชุดควบคุมเครื่องเล่นเทป (Edit Controller) เครื่องสลับภาพ (Switcher) เครื่องใส่เอฟเฟ็กต์ 
(Effect Generator) รวมทั้งอุปกรณ์ซ้อนตัวหนังสือ (Character Generator) โดยที่อุปกรณ์ควบคุม
ทั้งหมด อาจจะรวมอยู่ในอุปกรณ์เพียงช้ินเดียวหรือแยกกันทั้งหมดก็ได้ 4 กรณีที่มีการแก้ไขจ าเป็น
จะต้องท าใหม่ทั้งหมดตั้งแต่จุดที่แก้ไขไปจนถึงจุดสุดท้ายหากการแก้ไขนั้นท้าให้ความยาวของ งาน
เปลี่ยนแปลงไป ที่ส าคัญการใช้เทปส าหรับตัดต่อสองหรือสามตัวเป็นการไม่ประหยัดเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะนอกจากเทปเหล่านี้จะมีราคาสูงแล้ว ยังจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงทั้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์และทางกลไก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเทปที่มีราคาแพง และจะต้องเปลี่ยนตามอายุใช้
งานเป็นระยะๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
           2. ระบบนอนลิเนียร์ (Non-Linear) เป็นวิธีล าดับภาพที่สามารถกระท าในช่วงใดๆ ก่อนก็
ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับก่อนหลังของเนื้อหา การแก้ไขสามารถกระท าได้อย่างอิสระ ส่วนหลัง
ของงานจะย้ายไปมาเพื่อปรับไปตามการแก้ไขนั้น ฟิล์มภาพยนตร์คือตัวอย่างของสื่อที่เป็นนอนลิเนียร์ 
กรณีของภาพวิดีโอจะต้องถูกแปลงให้อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลดิจิทัลของคอมพิวเตอร์เสียก่อน จึงจะ
ท างานแบบนอนลิเนียร์ได้ โปรแกรมล าดับภาพจะน าข้อมลูวิดีโอที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์มาแสดงเป็นสื่อนอน
ลิเนียร์ที่มองเห็นได้ (Non-Linear Visual Media) บนเส้นเวลา (Timeline) เหมือนกับการท้างานกับ
ฟิล์มภาพยนตร์ ดังนั้นโดยทั่วไปจึงอธิบายการล าดับภาพแบบนอนลิเนียร์นี้ว่า เป็นการล าดับภาพโดย
ใช้ฮาร์ดดิสก์เป็นหลัก 
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ข้อดีของระบบนอนลิเนียร์ 

ระบบนอนลิเนียร์ (Non-Linear) เป็นระบบที่พัฒนาข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหาของระบบลิเนียร์เดิม 
โดยการย้ายวิดีโอที่เคยอยู่บนเทปไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ แล้วใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
ที่มีให้เลือกใช้มากมายมาท าการตัดต่อวิดีโอแทน หลังจากการตัดต่อเสร็จก็โอนย้ายงานที่อยู่ใน
ฮาร์ดดิสก์ไปเก็บไว้บนตัวเดิม ด้วยวิธีนี้ท าให้ระบบนอนลิเนียร์ได้เปรียบระบบลิเนียร์หลายๆ อย่างดังนี้ 

1.  ประหยัดราคาและพื้นที่การท างาน เพราะระบบนอนลิเนียร์ใช้เทปเพียงตัวเดียวก็ท างานได้ 
2.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเทป เนื่องจากมีการใช้งานเทปน้อยมากปกติจะใช้ตอน

น าวิดีโอเข้าและออกจากฮาร์ดดิสก์เท่านั้น 
3.  การค้นหาและคัดเลือกภาพท าได้รวดเร็ว เนื่องจากการท างานจะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด 

จึงท าได้รวดเร็วและแม่นย ากว่าสามารถไปยังจุดใดก็ได้ในทันที โดยไม่ต้องรอการกรอกลับไปกลับมา 
4.  สามารถท างานในช่วงต่างๆ ได้อย่างอิสระ ไม่ต้องท าตามล าดับก่อนหลังตั้งแต่ต้นจนจบ 
5.  ผลิตงานที่ซับซ้อนได้ง่าย โปรแกรมล าดับภาพปจัจบุันมปีระสิทธิภาพสูงสามารถสร้างไตเติล้ 

กราฟิกและแอนิเมช่ันได้สะดวก สามารถซ้อนภาพได้หลายๆ ช้ันในเวลาเดียวกัน 
6.   คุณภาพสู ง  ร ะบบนอนลิ เ นี ยร์ ปั จ จุบั นสามารถท า ง านกับ ข้อมู ลที่ ไม่ บี บอั ด 

(Uncompressed) เลย หรือบีบแบบไม่สูญเสีย (Lossless Compression) หรือสูญหายแบบมองไม่
เห็น (Visual Lossless) หรือแบบดิจิทัลดั้งเดิม (Native Digital) ได้ จึงให้คุณภาพของงานสูงสุด
เหมือนกับต้นฉบับ นอกจากนี้งานที่ซับซ้อน เช่น การซ้อนภาพหลายๆ ช้ัน สามารถท้าได้ในครั้งเดียว
โดยไม่ต้องสูญเสียคุณภาพจากการโยนภาพกลับไปกลับมา 

7.  ท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ สามารถแบ่งกันท้างานใช้ทรัพยากรที่มีราคาแพงร่วมกัน 
เช่น เครื่องเล่นเทป, ฮาร์ดดิสก์, สแกนเนอร์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยไม่ต้องเดินไปมา 

8.  เผยแพร่ข้อมูลในรูปดิจิทัลได้สะดวก ระบบนอนลิเนียร์สามารถผลิตหรือส่งแฟ้มข้อมูล
ส าหรับ วิดีโอซีดี ดีวีดี วิดีเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ดิจิทัลได้ทันที 
 
3. ระบบไฮบริดจ์ (Hybrid) เป็นระบบลูกผสมที่สามารถตัดต่อวิดีโอได้ทั้งระบบลเินียรแ์ละระบบนอน
ลิเนียร์ในตัวเอง การท างานสามารถควบคุมเทปได้อย่างน้อย 3 เครื่อง เพื่อตัดต่อแบบ A/B/C Roll ได้ 
สามารถบันทึกสัญญาณวิดีโอลงบนฮาร์ดดิสก์ เพื่อตัดต่อแบบ A/B Roll บนฮาร์ดดิสก์ได้สามารถตัด
ต่อวิดีโอจากเทปร่วมกับวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วบนฮาร์ดดิสก์ได้ สามารถสลับการท างานจากเครื่องเล่น
เทปไปฮาร์ดดิสก์หรอืจากฮารด์ดิสก์ไปยังเครื่องเล่นเทปทันที ระบบไฮบริดจ์นี้น ามาใช้เพื่อเช่ือมต่อช่วง
คาบเกี่ยวของการเปลี่ยนจากระบบลิเนียร์ไปสู่ระบบนอนลเินียร ์โดยเฉพาะผูป้ฏิบัติงานทีย่ังปรับตัวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ทัน ปัจจุบันโปรแกรมตัดต่อระบบนอนลิเนียร์พัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายข้ึน นักตัด
ต่อส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น จึงถือว่าได้ผ่านพ้นช่วงนั้นไปแล้ว ระบบไฮบริดจ์จึง
เสื่อมความนิยมลงไปผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใหม่กับระบบนอนลิเนียร์ได้ทันที ตัวอย่างของระบบ
ไฮบริดจ์ ได้แก่ Sony ES-7 และ FAST Video Machine เป็นต้น 
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ชนิดของวิดีโอ 

วิดีโอที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ 

1.  วิดีโออะนาลอก (Analog Video) เป็นวีดีโอที่ท าการบนัทึกข้อมลูภาพและเสียงให้อยู่ใน
รูปของสัญญาณอนาลอก (รปูของคลื่น) ส าหรบัวีดีโอประเภทนี้ เช่น VHS (Video Home 
System) ซึ่งเป็นม้วนเทปวีดีโอที่ใช้ดูกันตามบ้าน เมื่อท าการตัดต่อข้อมลูของวีดีโอชนิดนี้ อาจจะท าให้
คุณภาพลดน้อยลง 

2.  วีดีโอดิจิตอล (Digital Video)  เป็นวิดีโอที่ท าการบันทึกข้อมลูภาพและเสียงที่ได้มา
จากกล้องดจิิตอล ใหอ้ยู่ในรปูของสัญญาณดจิิตอล คือ 0 กับ 1 ส่วนการตัดต่อข้อมลูของภาพและเสียง
ที่ได้มาจากวีดีโอดิจิตอลนั้น จะแตกต่างจากวีดีโออนาลอก เพราะข้อมลูที่ได้จะยังคงคุณภาพความ
คมชัดเหมือนกับข้อมลูต้นฉบบั การพฒันาของวีดีโอดิจิตอลส่งผลให้วีดีโออนาลอกหายไปจากวงการ
มัลติมเีดีย เนื่องจากสัญญาณดจิิตอลสามารถที่จะบันทกึข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดีวีดี หรือ
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่น ๆ และสามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการผลิต
มัลติมเีดียบนคอมพิวเตอร์ สามารถเปลี่ยนรปูแบบของสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดจิิตอลได้ 
เพียงแต่ผูผ้ลิตมีทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรท์ี่เหมาะสมเท่านั้น 

 
ระบบวิดีโอในปัจจุบัน 

ระบบวิดีโอในปจัจบุันมีความสมัพันธ์กับการน าเอาไฟล์วิดีโอไปเผยแพร่ในรปูแบบต่างๆ ซึง่ไฟล์
วิดีโอนั้นๆ จะเปิดกับโทรทัศน์ หรอืเครือ่งเล่นอื่นได้หรือไม่ขึน้อยู่กับการก าหนดค่าของระบบวิดีโอใน
ข้ัน ตอนการตัดต่อด้วย โดยต้องก าหนดค่าในตรงกับระบบวิดีโอทั่วไปที่แต่ละประเทศเลอืกใช้เท่านั้น
ใน ปัจจุบนันิยมใช้ 4ระบบด้วยกันคือ 

1. ระบบ PAL(Phase Alternate Line)   

เป็นระบบพื้นฐานทีม่ีความคมชัดสูง แต่การเคลื่อนไหวของภาพจะไม่ราบรื่นเท่ากบัระบบอื่น โดยมี
อัตราการแสดงผลภาพ เท่ากับ 25 เฟรมต่อวินาที (fps) และใช้ขนาดของภาพที่ 720 x 576 Pixel ที่
ค่า PAR (Pixel Aspect Ratio) 1 : 1.0667 นิยมใช้ในกลุ่มประเทศยุโรปแอฟริกาใต้และเอชียบาง
ประเทศซึง่ในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นหลกั 

2. ระบบ NTSC (National Television System Committee) 

เป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบในการตัง้มาตรฐานที่เกี่ยวกับโทรทัศน์และวีดีโอในสหรฐั มาตรฐานนี้เป็น
การเข้ารหสัข้อมลูแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  ก าหนดใหส้ร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอน 525 เส้นต่อ
เฟรม ในอัตรา 30 เฟรมต่อวินาที มสี ี16 ล้านสีที่แตกต่างกนัและอัตรารีเฟรช เป็น 60 Halt-
Frame (Interlace)ต่อวินาที แต่บนจอภาพคอมพิวเตอร์นั้นจะใช้วิธีการที่เรียกว่า “Progressive-
Scan” ซึ่งมีความแตกต่างจากจอภาพโทรทัศน์ตรงทีส่ามารถสร้างภาพเป็นแบบเฟรมตอ่เฟรม โดยไม่
มีการ Interlacing 
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ระบบ NTSC เป็นระบบที่มีความคมชัดสงูระบบ PAL ไม่ได้ แต่การเคลื่อนไหวของภาพน้ันราบรื่นและ
สวยงามกว่าระบบระบบ PAL โดยมีอัตราการแสดงผลภาพ เท่ากับ 29.79 เฟรมต่อวินาทีนิยมใช้ใน
กลุ่มประเทศอเมริกาและญี่ปุ่น 

3. ระบบ SECAM (Sequential Color and Memory) 
เป็นมาตรฐานของการแพร่สญัญาณโทรทัศน์และวีดีโอที่ใช้กนัในฝรั่งเศส ยุโรปตะวันออก ตะวันออก
กลาง และประเทศในพื้นที่ใกลเ้คียง ท าการแพรส่ัญญาณแบบอนาลอก ส่วนการสร้างภาพจะ
เป็น 819 เส้น ด้วยอัตรารเีฟรช 25 เฟรมต่อวินาที ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรฐาน NTCS และ PAL ใน
เรื่องการผลิต วิธีการแพร่ภาพออกอากาศ และจากสาเหตุทีร่ะบบนี้ไม่แตกต่างจากระบบ PAL มากนัก 
เครื่องรับโทรทัศน์ในยุโรปจงึท าการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ PAL และ SECAM 

4. ระบบ HDTV (High Definition Television) 
เป็นเทคโนโลยีของการแพร่ภาพโทรทัศน์ที่ถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อแสดงภาพทีม่ีความละเอียดสงู 
คือ 1280×720 ซึ่งเป็นความละเอียดส าหรบัการแสดงภาพเช่นเดียวกับโรงภาพยนตร์ แต่ในขณะ
พัฒนานั้นได้มีการโต้เถียงกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมโทรทศัน์กับกลุม่อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ว่า
จะใช้ความละเอียดจอภาพเป็น1920×1080 พิกเซล หลังจากนั้นสรปุได้ว่า ความละเอียดนี้ไม่
เหมาะสม ดังนั้นมาตรฐาน HDTV จึงได้ก าหนดให้มีความละเอียดของจอภาพเป็น 1280×720 
 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตัดต่อวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอจะต้องมีอปุกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1.  กล้องวิดีโอ เป็นกล้องที่ใช้ในการถ่ายข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เพือ่ท าการตัดต่อโดยการ
ตัดต่อจะเน้นการตัดต่อในระบบ Non-Linear หรือการตัดตอ่ด้วยคอมพิวเตอรเ์ป็นหลกั ดังนั้นจึงตอ้งมี
การถ่ายข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ก่อน 

2.  การ์ดตัดต่อ การถ่ายข้อมูลจากกล้องวิดีโอเข้าสู่คอมพิวเตอร์ จะต้องมีการ์ดตัดต่อ 
(Capture card) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการผ่านสญัญาณวิดีโอเข้าสู่คอมพิวเตอร์ และท าหน้าที่ใน
การบบีอัดข้อมลูวิดีโอใหม้ีขนาดเลก็ลง 

3.  สายส่งสัญญาณ เป็นสายส าหรบัสง่สญัญาณจากกลอ้งวิดีโอเข้าสูเ่ครื่องคอมพิวเตอร์ 
หากกล้องที่ใช้เป็นแบบ Analog ก็จะใช้สายประเภท S-Video หรือ Component แต่ถ้าเป็นกลอ้ง
ประเภท Digital ก็จะใช้สายประเภท IEEE 1394 หรอืสาย DV เช่น สาย Fire wire, I. Link, m LAM 
เป็นต้น 

4.  ซอฟต์แวร ์หรือโปรแกรมส าหรับการจบัภาพวิดีโอ (Capture) ซึ่งคุณอาจจะใช้โปรแกรม
ที่ได้รับมาพร้อมกับการ์ดท าการ Capture ก็ได้ หรือจะใช้โปรแกรมอื่นๆ ก็ได้ เช่น WinDVR, 
PowerVCR, Pinnacle Studio, WinDVR, AVI_io_tral เปน็ต้น ซึ่งบางโปรแกรมก็มีให้คุณสามารถ
ดาวน์โหลดมาทดลองหรือใช้งานฟรีก็ม ี

5.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ควรเป็นเครือ่งทีม่าความเร็วของซีพยีูสูง ไม่ควรต่ ากว่า Pentium III 
500 MHz ควรเป็นเครื่องที่ใช้ฮาร์ดดิสกท์ี่มีความเร็วสูง เช่น ความเร็ว 7200 rpm แบบ UDMA /66 
หรือ UDMA/100 หากเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ SCSI จะยิง่ดี และควรมีขนาดที่มากเพียงพอส าหรบัเกบ็
ข้อมูลวิดีโอได ้
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หลักพ้ืนฐานส าคัญในการตัดต่อวิดีโอ 
          การตัดต่อเป็นการสร้างเรื่องราวข้ึนมาให้สมบูรณ์ โดยให้ภาพและเสียงมีความต่อเนื่องกันโดย
ตลอด การจะท้าเรื่องราวให้สมบูรณ์โดยการตัดต่อน้ันจะต้องค านึงถึงหลักพื้นฐานส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ความต่อเน่ือง (Continuity) การตัดต่อเทปวิดีโอต้องพยายามรักษาหรือสร้างความ
ต่อเนื่องในสิ่งต่อไปนี้ 

 1.1 รายละเอียดของสิ่งท่ีต้องการจะกล่าวถึง ผู้ชมรายการมักจะต้องการจดจ้าภาพ
ของบุคคลหรือสิ่งของจากช็อตหนึ่งไปยังอีกช็อตหนึ่งได้ ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงการตัดต่อภาพจากภาพที่
เปลี่ยนระยะทางหรือมุมกล้องที่ไกลมากมาเป็นภาพที่ใกล้มาก หรือภาพถ่ายจากมุมด้านหน้าของคนที่
ไกลตัดมาเป็นภาพถ่ายจากข้างหลังบุคคลเดียวกันที่ใกล้มาก แต่ถ้าจ้าเป็นต้องตัดต่อภาพแบบนี้ 
จะต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์ของภาพให้ต่อเนื่อง โดยค้าอธิบายว่าภาพน้ีเป็นบุคคลเดียวกันกับที่เห็นในช็อ
ตก่อนหน้านี้ 

1.2 สถานท่ีในฉาก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของภาพ จะตอ้งรักษาให้ต าแหน่งของ 
บุคคลหรือสิ่งของที่ปรากฏในภาพอยู่ในฉากเดียวกัน เช่น ฉากการสนทนาของ 2 คน ซึ่งถ่ายข้ามไหล่
ของแต่ละคนเพื่อจับภาพของคู่สนทนานั้น ผู้ชมก็ต้องการที่จะเห็นว่าอีกคนน้ันก็ยังอยู่ในจอเหมือนกัน 
แต่จะเปลี่ยนไปถ่ายในมุมตรงข้าม และที่ส าคัญเวลาถ่ายท้าและต้องย้ายกล้องก็ต้องค านึงถึงเส้นแบ่ง
การสนทนา (Vector Line บางทีเรียกว่า Line of Conversation หรือ Conversation Axis หรือ 
Principal Axis) คือ จะต้องตั้งกล้องถ่ายจากเส้นแบ่งด้านเดียวกัน มิฉะนั้นการตัดต่อภาพจะกระโดด 
หรือจะเป็นภาพการสนทนาที่หันหน้าไปทิศทางเดียวกัน 

1.3 การเคลื่อนไหวของผู้แสดง การตัดต่อภาพให้อากัปกิริยาของผู้แสดงมีความ 
ต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด ให้ตัดภาพระหว่างการเคลื่อนไหวของผู้แสดง ไม่ใช่ก่อนและหลัง
การเคลื่อนไหวนั้น 

1.4 ส ีสีสันของภาพมีความส าคัญในการล้าดับภาพให้ต่อเนื่อง ถ้าฉากต่อเนื่องที่เป็น 
ฉากเดียวกันแต่ถ่ายท้าหลายครั้ง ต่างเวลากัน เมื่อน้ามาล้าดับเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันต้องระมัดระวัง
ว่าอุณหภูมิสีของแสงแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้สะดุดความรู้สึกของผู้ชม 

1.5 เสียง เสียงจะต้องมีความสัมพันธ์กับภาพ การตัดต่อบางรายการต้องการใช้เสียง 
จริงที่ได้บันทึกไว้ระหว่างการถ่ายท้าในบางช่วง เช่น เสียงการสัมภาษณ์ ในการตัดต่อค้าพูดที่ไม่
ต้องการออก ต้องระวังให้ค้าพูดนั้นลงจังหวะให้ดี ในช่วงค้าถามหรือค้าตอบ ส่วนบางตอนอาจต้องการ
ให้ได้เสียงประกอบพิเศษเข้าไป เพื่อแสดงเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมนั้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เสียงแบ
คกราวน์ เสียงยวดยาน เสียงผู้คนโห่ร้อง เป็นต้น 

2.  ความซับซ้อน (Complexity) การตัดต่อภาพให้ได้เรื่องราวที่น่าสนใจ ชวนติดตาม
มองเห็นรายละเอียดที่ซบัซ้อนของเหตุการณ์นั้น จะสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจและซาบซึ้งในเรื่องราว
นั้นมากขึ้น ซึ่งการตัดต่อเทปวิดีโอให้เรื่องราวต่อเนื่องธรรมดา ผู้ชมก็สามารถจะดูรายการนั้นได้อย่างรู้
เรื่องราวตั้งแต่ตั้งต้นจนจบว่าเหตุการณ์ด าเนินไปอย่างไร แต่จะเป็นรายการที่ขาดรสชาติบางอย่าง 
ผู้ชมไม่ได้เห็นว่ากล่าวจะถึงเหตุการณ์แต่ละตอนนั้น มีรายละเอียดที่สลับซับซ้อนอย่างไร การตัดต่อ
รายการแบบนี้ได้ จะต้องได้ภาพที่ถ่ายระยะใกล้แสดงรายละเอียดของส่วนประกอบในเหตุการณ์นั้น
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หลายๆ ภาพหลายๆ มุม ใช้จังหวะในการตัดต่อแทรกภาพเข้าไปอย่างเหมาะสมหรอืใช้เสยีงดนตรทีี่เรง่
เร้า หรือเสียงแบคกราวด์ที่สอดคล้องกับภาพ เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับภาพน้ัน 

 
3.  ความเป็นจริง (Context) การตัดต่อทุกชนิดต้องเสนอเรื่องที่เป็นจริงแก่ผู้ชม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องของข่าว ในการถ่ายท้าเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม ภาพที่ถ่ายจากเหตุการณ์นั้นจะมีทั้งส่วนที่
สื่อความหมายให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ และก็อาจมีบางภาพที่อยู่ในเหตุการณ์จรงิเช่นกัน แต่เป็น
ส่วนเล็กน้อยที่มิได้มีความหมายว่าเหตุการณ์โดยรวมจะเป็นเช่นนั้น การตัดต่อเทปวิดีโออาจท้าให้
ความเป็นจริงบิดเบือนไปได้เช่น ตัดต่อข่าวการหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมืองคนหนึ่ง มีภาพที่ช่าง
กล้องถ่ายมาเป็นภาพขนาดใกล้ของคนที่มาฟังการปราศรัยแล้วนั่งหลับน้ าลายยืด 2-3 หยด แต่ความ
จริงแล้วภาพอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นภาพฝูงชนที่แสดงความกระตือรือร้นในการฟัง ให้ความสนใจกับค้า
ปราศรัยนั้นมาก ถ้าเราตัดต่อเฉพาะคนที่นั่งหลับเข้าไป ก็เท่ากับว่าได้บิดเบือนความจริงไปจาก
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท าส าหรับภาพจากแหล่งภาพสะสมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาพ
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเรื่องธรรมดาทั่วๆ ไป เช่น เมฆ ท้องฟ้า หาดทราย ฝนตก ฟ้าแลบ ยวดยาน ฝูง
ชน เป็นต้น ภาพเหล่านี้สามารถน้ามาใช้ได้ดีกับการตัดต่อเรื่องราวที่สอดคล้องกัน แต่มิ ใช่น้าไป
สอดแทรกเพื่อบิดเบือนความจริง 

4.  ความมีคุณธรรม (Ethics) เจ้าหน้าที่ตัดต่อเทปวิดีโอจะต้องเป็นผู้ยึดหลักคุณธรรมไม่ใช้ 
การตัดต่อเป็นเครื่องมอืสร้างเรื่องราวใหบ้ิดเบือนไปจากเหตกุารณ์ที่เป็นจริง นอกเสียจากจะเป็น
รายการละครหรอื     นวนิยายที่แต่งข้ึนมาเท่าน้ัน ต้องไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวของตนเองเป็นเครื่อง
ตัดสินใจทีส่อดแทรกบางภาพที่มิได้มีความจรงิปรากฏอยู่ ดังนั้นในการตัดต่อเทปวิดีโอท่านต้อง
ค านึงถึงความมีคุณธรรม ระมัดระวังไม่ให้มกีารแต่งเติมหรือบิดเบอืนอันอาจท้าใหผู้้หนึง่ ผู้ใดเกิดความ
เสียหายจากการตัดต่อของตัวท่าน 
 
เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 

เทคนิคการเลือกใช้ภาพในการตัดต่อเทปวิดีโอ สามารถน ามากล่าวไว้ได้ดังนี้ 

1. มุมกล้อง มุมกลอ้งในระดับที่แตกต่างกันจะท้าให้ความหมาย และความรู้สึกที่แสดงออกมา
นั้นแตกต่างกันออกไป 
– ภาพมุมปกติ (Normal Angle Shot) เป็นมมุกล้องที่ใช้กันมากทีสุ่ด ภาพจะอยู่ในระดับ

สายตา โดยยึดเอาสิง่ที่ถ่ายเป็นหลักไมใช่ระดับสายตาของผูถ่้าย 
– ภาพมุมสูง (High Angle Shot) ระดับของกล้องจะอยู่สงูกว่าวัตถุที่ถ่าย โดยถ่ายลงมาให้

เห็นภาพแสดงถึงความต้อยต่ าขาดพลงัภาพมุมสูงเหนือศีรษะ และปลายเท้าเป็นภาพทีม่ีระยะใกลเ้ข้า
มามากกว่า ELS 

– Medium Close Up (MCU) ภาพจะเน้นสิ่งที่ถ่ายมากขึน้ 
– Close up (CU) เป็นภาพที่ถ่ายใกลม้ากๆ จนฉากหลังแทบจะไม่มีความหมาย 8 
– Extreme Close up (ECU) เป็นภาพที่ถ่ายใกลม้ากๆ จนสิ่งที่ถ่ายเป็นจุดเด่นเตม็

จอโทรทัศน์ 
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2.  การเคลื่อนกล้อง 
– Pan คือ การเคลื่อนกล้องในแนว Horizontal คือ จากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายใน

แนวนอน 
– Till เป็นการเคลือ่นกล้องในแนวดิ่ง (Vertical) คือขาของกล้องอยู่กับที่แต่หัวกล้องยกขึ้นใน

แนวดิ่ง (Till-Up) และกดลง (Till-down) 
– Dolly คือ การเคลื่อนกล้องทั้งขากล้องและตัวกล้องเข้าไปใกล้หรือถอยหลังห่างจากผู้แสดง 
– Zoom เป็นการเคลือ่นเข้า-ออกเฉพาะเลนส ์

3.  การประกอบภาพหรือการจัดองค์ประกอบภาพ การประกอบภาพน้ันไม่ใช่เพียงแต่จับภาพ
ออกมา แต่หมายถึงวิธีการควบคุมความต่อเนื่องทางความคิด ต้องให้ผู้ชมได้รู้ได้เห็นในสิง่ที่ตนเอง
ต้องการจะบอก ซึ่งตอ้งไม่ท้าให้ผู้ชมไขว้เขวสบัสนหรือหันเหความสนใจไปยังจุดอื่นทีผ่ิดไปจาก
เป้าหมายที่วางไว้ 

4.  การเชื่อมต่อภาพ (Transition) 
เป็นวิธีการล าดับเวลาและเหตกุารณ์ โดยการใช้เทคนิคพิเศษ ดังนี้ 

  4.1 การตัดภาพ (Cut) หมายถึง การเปลี่ยนภาพอย่างแบพลัน โดยการเปลี่ยนจากภาพหนึ่ง
มาอีกภาพหนึง่ โดยไม่มี อะไรมาค่ัน ใช้ช็อทที่มีความสมัพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว การตัดต่อตาปกติ มกัใช้การตัดภาพแบบนี ้
  4.2 การตัดแบบเร็ว (Quick cut) หมายถึง การตัดแบบเรว็ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและให้
กระซบั 

4.3 ภาพจางซ้อน (Dissolve) หมายถึง การเช่ือมต่อภาพ โดยการใช้ช็อทแรกค่อยๆจาง
ออกไป ในขณะเดียวกับฉากหลงัจะ ค่อยๆจางซ้อนเข้ามา จนกระทัง่ช็อทแรกจางหายออกไปเหลือ
แต่ช็อทหลงัเท่านั้น ใช้ส าหรบัค่ันเช่ือมโยงระหว่างฉากแรกกบัฉากหลัง หรือระหว่างหลายฉาก ซึง่เป็น
เวลาทีล่่วงเลยมาไม่นานนัก และในภาพของฉากแรกกับฉากหลงัไม่มีอะไรใหส้ังเกตเห็นได้ว่ามีความ
ต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน 

4.4 การหยุดภาพ (Freeze) หมายถึง การหยุดภาพที่ก าลงัเคลื่อนไหวให้นิ่งตรวจจุดที่
ต้องการ เพื่อเน้นความสนใจ เพือ่แสดงแสดงรายละเอียดบางส่วนของสิ่งที่ถกูถ่าย 
  4.5 ภาพจาง (Fade) ภาพจางมี 2 แบบ คือ 
 Fade In คือ การต่อเช่ือมภาพเริม่จากภาพมือสนทิไม่มีภาพ แล้วค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพ
เลือนลางจนเป็นภาพที่มองเห็นชัดเจนมักใช้ในตอนเริ่มเรื่อง หรือเริม่ต้นใหม่ เหมือนการเปิด ฉาก 

  Fade Out เป็นการเริ่มต้นจากภาพทีป่รากฏชัดเจนอยู่แลว้ ค่อยๆ เลือนลางและหายไป
กลาย เป็นภาพมืดสนิท มกัใช้ตอนจบเรือ่ง การใช้การจางภาพสามารถใช้ค่ันเช่ือมโยงระหว่าง
ฉากแรกกบัฉากหลัง ซึง่เป็นเวลาที่ล่วง มานาน หรือสถานทีน่ั้นอยู่ห่างกันไกลมาก 
4.6 ภาพกวาด (Wipe) หมายถึง การใช้ภาพต่อเนือ่งโดยให้ภาพใหมเ่ข้ามากวาดภาพเก่าออก

จากจอทีละน้อยจนภาพเก่าหมดจากจอ หรือภาพใหม่เข้ามาแทนที่ เช่น กวาดจากซ้ายไปขวา หรือบน
จอลงล่างจอ เป็นต้น 
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4.7 ภาพซ้อน (Superimpose) หมายถึง การซ้อนฉาก 2 ฉากเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงถึง
เหตุการณ์ต่างสถานที่ในเวลา เดียวกัน แสดงภาพการคิดค านึงของบุคคลต่อสิง่ใดสิ่งหนึ่ง โดยการ
ถ่ายภาพใบหน้าและภาพเหตุการณ์ไป พร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังใช้ในการสร้างภาพพเิศษ เช่นภาพผี 

4.8 ภาพเลือนเข้าหากัน (Morphink) การเปลี่ยนจากภาพหนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่งอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการละลายเข้าหากนัจนเป็นภาพใหม่ ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่องคนเหล็ก และเรื่อง โร
โบคอบ 

4.9 ภาพกระโดด (Jump Cut) การเกิดภาพกระโดด การที่มีภาพหายไปจากกลาง Shot ที่
ควรจะเช่ือมระหว่าง Shot แรก กับ Shot สุดท้าย ท าให้ภาพดูไม่ต่อเนื่อง / การตัดภาพทีม่ีลกัษณะ
คล้ายคลึงกันมาก บุคคลเดียวกัน ขนาดภาพเท่ากัน / การตดัภาพที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น จากภาพ 
VLS เป็น CU 

 
เทคนิคในการเรียงล าดับภาพ 

เทคนิคในการเรียงล้าดับภาพน้ีประกอบด้วยสิ่งทีส่ าคัญ 2 ประการ คือ 

1. ความยาวของภาพหรือช็อต การเปลี่ยนภาพแต่ละครั้งจะทา้ให้ผู้ชมถกกระตุ้นความรูส้ึกขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง แล้วความรูส้ึกนั้นจะค่อยๆ ลดลงจนกระทัง่มีการตัดภาพอีกครั้งหนึ่ง ถ้าความยาว
ของช็อตพอเหมาะกบัอารมณ์ของผู้ชม ผู้ชมกจ็ะถูกกระตุ้นตามจังหวะ ถ้าช็อตยาวเกินไป
อารมณ์ของผู้ชมจะราบเรียบไม่ตื่นเต้น แต่ถ้าช็อตสั้นเกินไปอารมณ์ของผู้ชมจะถูกกระตุ้นแต่
เพียงบางเบาเพราะเกิดความเคยชิน 

2. ความถี่ของการเปลี่ยนภาพ การเปลี่ยนภาพจากภาพทีห่นึ่งไปสู่ภาพทีส่อง หรือถ้าจะเรียก
ง่ายๆ ว่าการตัดภาพน้ัน ตามธรรมดารายการที่มีความยาว 30 นาทีจะมีความถ่ีในการตัดภาพ 
ประมาณ 20 ครั้งแต่ความถ่ีนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามเนือ้เรื่องของเรื่องที่แสดง ถ้าเป็นเรือ่ง
ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวทีร่วดเร็ว เช่น การว่ิง การกระโดด อาจตัดภาพที่มีความถ่ีสงู ความ
จริงแล้วความยาวช็อต และความถ่ีของการเปลี่ยนภาพน้ีมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว 
(มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2537 : 77) 

 คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ 

– Frame Rate คือ ความเร็วที่ใช้ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวต่อ 1 วินาที โดยที่เราต้องใช้คือ 25 
เฟรมต่อวินาที (หมายถึง การเคลื่อนไหว 25 รูปต่อวินาที ซึง่ท าใหเ้รามองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว) 
โดยภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเริม่ต้นที่ 7 – 10 เฟรมตอ่วินาที ซึ่งเป็นการเคลือ่นไหวของภาพยนตร์
การ์ตูน 
– ขนาดของเฟรม เป็นขนาดของความกว้างคูณความยาของเฟรม เช่น Aspect Ratio เท่ากบั 4 : 3 
ซึ่งหมายความว่าเป็นการแสดงผลทีเ่ต็มจอ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้แสดงผลเกี่ยวกบังานน าเสนอจ าพวกข่าว 
,หนังวีซีดี Aspect Ratio เท่ากับ 16 : 9 เป็นการแสดงผลทีไ่ม่เต็มจอ โดยส่วนใหญจ่ะใช้ในการชม
ภาพยนตร์ 
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 การน าวิดีโอไปใช้งาน 
วิดีโอสามารถน าไปใช้งานได้ในหลาย ๆ ลักษณะซึ่งสามารถแสดงดังต่อไปนี ้
– ด้านบันเทิง (Video Entertainment) สามารถบันทึกมวิสิกวีดีโอ รายการโทรทัศน์ที่ช่ืน

ชอบ บันทึกการแสดงสด หรือในงานเลี้ยงสงัสรรค์ต่าง ๆ เพือ่น ากลับมาชมได้อีกครัง้ 
– ด้านการน าเสนองาน (Video Presentation) ส าหรับแนะน าสินค้า กิจกรรมด้านต่าง ๆ 
– ด้านงานสะสมวีดีโอ (Video Album) สามารถผลิต Video ที่ใช้เพื่อบันทึกภาพแหง่

ความทรงจ า รวมถึงกจิกรรมต่าง ๆ ที่กระท าร่วมกันขณะที่เราศึกษาอยู่ 
– ด้านการศึกษา (Education Program) ผลิตสือ่การเรียนการสอนของอาจารย์ในรูปแบบ

ของวีดีโอเทป ซีดีรอม หรอืภาพน่ิง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ทั้งในช้ันเรียน และทาง
ออนไลน ์

 
 การบีบอัดวีดีโอ 

เป็นการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงของไฟล์ต้นฉบับให้มีขนาดลดน้อยลง แต่ยังคงมีปริมาณ
ของข้อมูลเท่าเดิม แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าไฟล์อาจจะมีคุณภาพลดน้อยลงไปตามขนาดที่บีบอัด 
แต่เนือ่งจากการบีบอัดข้อมูลมีประโยชน์เป็นอย่างมากจึงท าให้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ ซึ่งสามารถ
แสดงได้ดังต่อไปนี้ 

– เจเพ็ก (JPEG) : เป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูล เนื่องจากมีความต้องการที่จะย่อภาพสี
โดยให้คงรายละเอียดเดิมไว้ให้มากที่สดุ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะท าการสุ่มตัวอย่างของจุดภาพในส่วนต่าง ๆ 
ก่อนที่จะบีบอัดข้อมูล โดยตรวจสอบพืน้ที่ว่าจะมสีีอะไรอยู่มากทีสุ่ด จากนั้นจะยุบพื้นที่ให้เหลือเพียงสี
ที่ต้องการเพียงหนึ่งพิกเซล ซึ่ง JPEG จะถูกน ามาใช้กับภาพนิ่งที่อัตราส่วนการบีบประมาณ  25:1, 
40:1 จนถึง 100:1 
Motion – JPEG หรือ M – JPEG : เป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลที่สามารถบีบอัดและขยาย
สัญญาณได้ต้ังแต่ 12:1, 5:1 และ 2:1 ท าให้ภาพที่ได้ออกมามีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ ส าหรับกลุ่ม
ผู้ผลิตงานที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก จึงเป็นระบบที่นิยมใช้ในการ์ตัดต่อ และการ์ดแคปเชอร์ 
(Capture Card) แบบต่าง แต่ในปัจจุบันเริ่มความนิยมเนื่องจากระบบดิจิตอลของกล้องดิจิตอลวีดีโอ
เข้ามาแทนที่ 
CODEC : เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดและการคลายข้อมูล ซึ่งสามารถน าไปใช้กับซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยส่วนมาก  CODEC จะนิยมใช้กันในบีบอัดแบบ  MPEG, 
Indeo และ Cinepak 

– เอ็มเพ็ก (MPEG : Moving Picture Experts Group) : เป็นมาตรฐานการบีบอัด
สัญญาณภาพและเสียง โดยใช้ระบบ DCT ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กับระบบวีดีโอคุณภาพสูงทั่วไป จะมีความ
คล้ายคลึงกับการบีบอัดข้อมูลแบบ JPEG แต่จะลดจ านวนข้อมูลที่ซ้ ากันของภาพต่อไปด้วย การบีบอัด
ข้อมูลแบบ MPEG นี้ เป็นแบบไม่สมมาตร เนื่องจากข้ันตอนในการเข้ารหัสสัญญาณวีดีโอนานกว่า
ข้ันตอนการถอดรหัสข้อมูล โดย MPEG ได้ถูกพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

– MPEG-1 ใช้กับวีดีโอที่ดูตามบ้าน เป็นที่รู้จักกันดีในช่ือ VHS ซึ่งไฟล์ที่ได้จากการบีบอัด
ข้อมูลแบบนี้สามารถใช้เครื่องเล่น CD ทั่วไป อ่านหรือเขียนข้อมูลได้ แต่ยังให้ภาพที่ค่อนข้างหยาบ 
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สัญญาณสีแต่ละจุดไม่สามารถก าหนดเป็นสีที่ถูกต้องได้ ถ้าเป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ช่วยในการ
ถอดรหัสจะแสดงภาพที่ชัดเจนได้เต็มจอภาพ แต่ถ้าใช้ซอฟต์แวร์อย่างเดียวจะแสดงภาพที่ชัดเจนได้
เพียงครึ่งจอภาพ 

– MPEG-2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะการบีบอัดข้อมูลแบบนี้ก่อนที่
คอมพิวเตอร์จะค านวณผลเพื่อแทนค่าจุดสีต่าง ๆ ภาพจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และจะค านวณทีละ
หลาย ๆ ภาพ เรียกว่า “GOP (Group of Picture) “ ซึ่งเป็นการมองภาพครั้งละ 8-24 ภาพ โดยจะดู
จากภาพที่หนึ่งของ GOP เป็นหลัก จากนั้นจะท าการเข้ารหัสภาพ แล้วมองภาพถัดไปว่ามีความ
แตกต่างจากภาพแรกที่จุดใด จากนั้นจะท าการเปรียบเทียบและเก็บเฉพาะที่แตกต่างของภาพไว้ใน
เฟรมนั้น ส่วนภาพต่อไปก็ท าการเปรียบเทียบกับภาพติดกัน แล้วเก็บส่วนต่างไว้เช่นกัน ท าให้สามารถ
ลดจ านวนข้อมูลที่ต้องการเก็บ และเก็บบันทึกข้อมูลที่ต้องการถอดรหัสได้ 

– MPEG-3 เพื่อใช้งานกับโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสูง หรือเรียกว่า  HDTV (High – 
Definition Television) เป็นโทรทัศน์ดิจิตอลชนิดใหม่ที่ใช้ในสหรัฐ แต่ไม่ได้น ามาใช้งานเนื่องจากไม่
ประสบความส าเร็จ 

– MPEG-4 เป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับ Quick Time เพื่อใช้งานทางด้านมัลติมีเดียที่มี
แบนด์วิดท์ (Bandwidth) ต่ า ซึ่งสามารถรวมภาพ เสียง และส่วนประกอบอื่นที่คอมพิวเตอร์สร้างข้ึน
ได้ ที่ส าคัญ MPEG-4 ได้ถูกออกแบบให้มีความสามารถในเชิงโต้ตอบกับวัตถุต่าง ๆ ในภาพได้ 

– MPEG-7 เป็นตัวเช่ือมรายละเอียดเนื้อหามัลติมีเดียเข้าด้วยกัน (Multimedia Content 
Description Interface)  โดยมีจุดหมายที่จะสร้างมาตรฐานการอธิบายข้อมูลข่าวสารของมัลติมีเดีย 
เพื่อใช้ในการสนับสนุนความหมายของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บนสื่อ 

– Microsoft Video : ท างานในข้ันตอนการบีบอัดข้อมูลที่อัตราส่วนการบีบอัดต่ าได้อย่าง
รวดเร็ว เหมาะส าหรับภาพที่มีความเคลื่อนไหวมาก ๆ แต่ความละเอียดต่ า (240×180 พิกเซล) 

– Microsoft RLE : ใช้อัตราส่วนในการบีบอัดต่ า เหมาะส าหรับภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มี
ความชัดเจน แต่ไม่เหมาะกับงานวีดีโอ 

– DV Format : มีการสร้างระบบการเข้ารหัสเพือ่บันทกึเปน็สัญญาณดิจิตอลโดยตรง เพื่อใช้
กับกล้องถ่ายวีดีโอแบบดิจิตอล ซึ่งเรียกการเข้ารหัสแบบนี้ว่า “DV Format” โดยสัญญาณที่ถูกบันทึก
จะผ่านการบีบอัดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งผ่านเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยตรงไม่มีปัญหาก าร
สูญเสียความคมชัดของภาพ แต่ข้อมูลภาพดิจิตอลวีดีโอค่อนข้างใหญ่การส่งผ่านข้อมูลจะใช้เวลานาน 
จึงมีการพัฒนามาตรฐาน IEEE หรือที่เรียกว่า “Fire Wire” มารองรับการสง่ข้อมลูแบบ DV จนกระทั่ง
ได้กลายเป็นมาตรฐานการเช่ือมต่อส าหรับกล้องดิจิตอลวีดีโอในที่สุด 

– DivX : กลุ่มโปรแกรมเมอร์ใต้ดินได้ร่วมกันพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถลดข้อมูล
เหลือเพียง10-20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณข้อมูลเดิม และยังสามารถเปิดชมภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม
ธรรมดาได้อีกด้วย 

– DVI : เป็นเทคโนโลยี CODEC ที่ถูกพัฒนาซึ่งมีมาตรฐาน NTST ในการแสดงภาพที่มี
อัตรา 30เฟรมต่อวินาที สามารถบันทึกและแสดงภาพวีดีโอที่มีการเคลื่อนไหวที่สมจริงเหมือนใน
โทรทัศน์ แต่บางครั้งมักจะเกิดปัญหาเพราะเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ เนื่องจากสามารถบันทึก
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ข้อมูลได้ในปริมาณมาก ดังนั้น DVI จึงแก้ปัญหานี้โดยการบีบอัดข้อมูลและคลายข้อมูล  DVI ด้วย
อุปกรณ์ที่เป็นฮารด์แวร์ทั้งหมด 

– Cinepak : เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดและการคลายข้อมูล สามารถส่งข้อมูลวีดีโอ
ขนาด 24 บิต บนพื้นที่ขนาด 1 ต่อ 4 ของจอภาพวินโดว์ ซึ่งนิยมใช้ในรูปแบบของไฟล์วีดีโอที่
เป็น *.avi โดยสามารถบีบอัดข้อมูลได้ดีแต่มีข้อเสียตรงที่ใช้เวลานานในการบีบอัดข้อมูล 

– Indeo : มีพื้นฐานมาจาก DVI ที่ เป็นฮาร์ดแวร์ล้วน ๆ ส่วนการเข้าและถอดรหัส
ของ Indeo จะเป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมด โดยนิยมน ามาประยุกต์ใช้ในการประชุมด้วยภาพ 

 
 ขั้นตอนการตัดต่อ 

1.  การเรียงซีน (Assembly) 
คือ การเรียงฟลิ์มทัง้หมดเป็นล าดับก่อนหลังตามเนื้อเรือ่งของบทภาพยนตร์ จะใช้ดินสอท า
เครื่องหมายบนเส้นภาพและเรียงเส้นให้ตรงกันเพื่อรักษาความพร้อมของเส้นเสียงและเส้นภาพไว้ 

 
2.  การตัดต่อขั้นแรก (Rough cut) 

เป็นการตัดต่ออย่างหยาบๆ โดยตัดหัวและท้ายของแต่ละซ็อตออกเพื่อให้การแสดงตอ่เนื่องกัน ตัดการ
แสดงทีซ่้อนกันอยู่ออก การตัดต่อข้ันน้ีผู้ตัดต่อสามารถเปลี่ยนแปลงโยกย้ายภาพและเสียงในแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ภาพยนตร์สามารถสร้างอารมณ์และถ่ายทอดเรือ่งราวได้ 

3.  การตัดต่อขั้นสุดท้าย (fine cut )  
การตัดต่อข้ันสุดท้ายตอ้งท าอย่างละเอียด ต้องตัดต่อจนได้ภาพตรงตามที่ต้องการให้ภาพยนตร์ที่จะ
ปรากฎบนจอควรจะเป็น ถือว่าการตัดต่อภาพเรียบร้อยแล้วพิมพ์ฟลิ์มจากต้นฉบับทันทีทีเ่รียบรอ้ย
แล้ว 
 
ฝ่ายตัดต่อภาพยนตร์ (Editorial department)  

คือ ฝ่ายที่มีข่ายการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบครอบคลุมงานด้านการตัดต่อล าดับ
ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่บรษัิทผลิตทั้งด้านงานตัดต่อภาพและงานตัดต่อเสียง ในที่นี้จะกล่าวถึงบุคลากรใน
ฝ่ายตัดต่อภาพยนตร์ดังนี้ 

1.  หัวหน้าแผนก (department head)ท าหน้าทีจ่ัดการและรบัผิดชอบดูแลโดยทั่วไปทั้ง
แผนกเพือ่ทีจ่ะให้การปฏิบัตงิานตัดต่อด าเนินไปอย่างเรียบรอ้ยและลลุ่วงไปด้วยดีทันก าหนดเวลาที่วาง
ไว้ รวมทั้งการแกป้ัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทัง้หมด 

2.  หน่วยท่ีปรึกษาการตัดต่อภาพยนตร์ (supervising film editor)ท าหน้าทีเ่สมือนผู้ช่วย
ของหัวหน้าแผนกทีจ่ะจัดการและประสานงานใหก้ารตัดต่อด าเนินไปอ่างเรียบร้อยแล้วเสรจ็ตาม
ก าหนดเวลา 

3.  ผู้ตัดต่อและล าดับภาพยนตร์ (film editor) คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการตัดต่อและล าดับ
ภาพของภาพยนตร์จากวัสดุที่ได้จากการถ่ายท าคือ เวอร์คพรินต์ของภาพยนตร์ (work printsX) หรือ
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ที่เรียกว่า รัช หรือ เดลีส์ เป็นผูท้ างานในระดับการตัดสินใจการตัดต่อโดยปรึกษาและประสาน
ความคิดกับผู้ก ากบัการแสดง ( และ/ หรือผู้อ านวยการสร้าง) 

1.  ผู้ช่วยผู้ตัดต่อและล าดับภาพยนตร์ท าหน้าที่ช่วยผู้ตัดต่อและล าดับภาพยนตร์ เช่น เป็นผู้
เรียงล าดับตัดต่อเตรียมงานภาพยนตรเ์รียกว่าท า rough cut เตรียมห้องเวอร์คพรินต์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์การตัดต่อรอไว้ให้พรอ้มทีผู่้ตัดต่อจะมาลงมือปฏิบัตงิานได้ทันที บันทึกรายงานการตัดต่อ หา
เวอร์คพรินต์ภาพที่ผูตัดต่อต้องการ หาเศษฟิลม์ช่วยท าเครื่องหมายบนเวอร์คพรินต์ที่ตัดต่อแล้ว 

2.  ผู้ฝึกหัดงานตัดต่อถือเสมือนเป็นผูฝ้ึกงาน ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยผู้ตัดต่ออีกทีหนึง่ 
รวมไปถึงงานบรกิารต่างๆ ที่จะอ านวยความสะดวกให้แกผู่้ตดัต่อ ท าให้ผู้ตัดต่อท างานไปได้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยสมาธิที่ด ี

3.  ช่างตัดฟิล์มเนกาทีฟเป็นผูป้ฏิบัติงานหลังจากผู้ตัดต่อและล าดับภาพยนตร์ท างานตัดต่อ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเอาเวอร์พรินต์ที่ใครไปเทียบตัดฟิลม์เนกาทีฟต้นฉบับใหส้อดคล้องกัน 

4.  ผู้ตัดตอ่เสียงประกอบ คือผู้ท าหน้าที่ตัดต่อเสียงเอฟเฟกต์เสียงประกอบ เช่น เสียงเดิน 
เสียงยงิปืน เสียงระเบิด ใหส้อดคล้องกบัภาพที่ผู้ตัดต่อและละดับภาพยนตร์ตัดต่อไว้ 

5.  ผู้ตัดต่อเสียงดนตรี ท าหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ตัดต่อเสียงเอฟแฟกต์แต่จะตัดต่อทางด้าน
เสียงเพลงและดนตร ี

6.  ผู้ดูแลเก็บรักษาฟิล์มท าหน้าที่ดูแลการเกบ็รกัษาฟิลม์ภาพยนตร์และเส้นเสียงทัง้หมดของ
ภาพยนตร์แต่ละเรืองของบริษัท 

ที่มา  : (ปิยะดนัย  วิเคียน, https://krupiyadanai.wordpress.com/myprofile/) 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องศึกษาเทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์เบื้องต้น เป็นการวิจัยภาพยนตร์โดยใช้วิธี

วิเคราะหเ์นื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชา FPR1206   การตดัต่อภาพยนตร์  ใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ
สื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมกบัการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฏีต่างๆที่น ามาใช้ใน
การศึกษา จากการวิเคราะห์ด้วยตนเอง ด้วยเหตุน้ีจงึเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 

   
1.  การก าหนดกลุ่มประชากร 
 -  นักศึกษาช้ันปีที่  1  ปีการศึกษา  2560  สาขาการสร้างภาพยนตร์  จ านวน  10  คน 
 -  ผู้เข้าร่วมแหล่งเรียนรู้การตัดต่อภาพยนตร์สั้น-แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  จ านวน  30  คน 
 
2.  การก าหนดเครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือ 

การวิจัยในครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยจะ 
ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย ดังนี ้
 1. การก าหนดกลุ่มประชากร 
 2. การก าหนดเครื่องมือและคุณภาพของเครือ่งมอื 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

 ในการศึกษาทฤษฏีและข้อเท็จจรงิต่างๆ เกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร์เบื้องต้น แล้วสรุป
น าไปปรบัใช้ในการเรียนการสอน   เอกสารประกอบการสอน  ตัวอย่างไฟล์  VDO มีการเกบ็รวบรวม
ข้อมูดังต่อไปนี ้
 
 3.1 ข้อมูลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 - การท าแบบสอบถาม (Questionnaire) ได้ผลความพงึพอใจและความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายและทัศนคติต่อการตัดตอ่ภาพยนตร์สั้น จากกลุ่มตัวอย่างในแบบสุม่ (Random 
Sampling) จ านวน 51 คน (แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การตัดต่อภาพยนตรส์ั้นเบื้องต้น  เมื่อวันที่  8-9  มกราคม 2561) 
 - การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) ได้รับความคิดเห็นและความรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบรายบุคคล จ านวน 2 คน อาจารย์ธีรพงศ์  เสรี
ส าราญ  และอาจารย์ศุภรดา  ประภาวงศ์ 
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 3.2 ข้อมูลการวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis Result) 
  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากศึกษา  ค้นคว้า  แหล่งข้อมูลต่างๆ   
 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
  
 หลงัจากได้มกีารเก็บรวบรวมข้อมูล ได้มีการวิเคราะห์เนือ้หาและการวิจัยเชิงส ารวจแล้ว 
จะมีการหาความแตกต่าง จุดแข็งและจุดอ่อนของผูเ้ข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อ
ภาพยนตร์สั้นเบื้องต้น  เมือ่วันที่  8-9  มกราคม 2561  ผลปรากฏว่า   
 จุดแข็ง  วิทยาลัยเปิดแหลง่เรียนรู้ให้ชุมชนสามารถเข้ารบัค าแนะน าในการผลิต
ภาพยนตร์สั้นในพื้นที่ภายในชุมชน   
 จุดอ่อน    1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในชุมชนไม่มีพื้นฐานในการผลิตสื่อ 
           2.  บุคลากรไม่เพียงพอกบัหน่วยงาน 
           3.  ภาระงานไม่เอื้ออ านวย 
 โอกาส 1.  การท าเทคโนโลยีมาใช้อ านวยความสะดวกในหน่วยงาน 
   2.  การประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อออนไลน ์
   3.  การประชาสมัพันธ์ทีร่วดเร็ว  และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 อุปสรรค์   1.  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ล้าสมัย 
   2.  ไม่มีงบประมาณสนบัสนุน 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การตัดต่อภาพยนต์และทฤษฏีวีดีโอ  

การตัดต่อภาพยนต์ คือ การล าดับภาพจากภาพยนต์ที่ถ่ายท าไว้ โดยน าแต่ละฉากมาเรียงกันตามโครง
เรื่อง จากนั้นใช้เทคนิคการตัดต่อให้ภาพและเสียงมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

ประเภทของการตัดต่อภาพยนต์ 

มีอยู่ 2 
ประเภทได้แก ่

 

 

 

 

 

- การตดัต่อแบบ Linear คือ การตัดต่อ
จากเทปวีดีโอ โดยที่ต้องมีเทปต้นฉบบั 
และเทปปลา่วเพื่อท าการบนัทกึการตัด
ต่อ การตัดต่อชนิดนีต้้องเร่ิมจากต้นเร่ือง
ไปจนจบเร่ือง ไม่สามารถกระโดดข้ามไป
มาได้ 

- การตดัต่อแบบ Non – Linear เป็นการ
ตดัต่อที่พฒันามาจากแบบแรก โดยจะ
มุ่งเน้นไปในการแก้ไขที่ง่าย โดยการตดั
ต่อชนิดนีจ้ะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น
หลกั 
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ข้ันตอนการสร้างภาพยนต์ 

1.วางโครงเรื่อง เป็นการวางแผนช้ินงานที่เราต้องการจะท า เป็นการออกแบบเรื่องราวที่เรา
ต้องการเรียบเรียง อย่างเช่น การสอนหนงัสือ เราควรวางแผนว่าเราต้องถ่ายวีดีโอแบบใด เวลาพักเรา
ต้องการอะไรมาค่ันรายการ โดยเราสามารถคิดและวาดข้ึนมา โดยเราเรียกข้ันแรกนี้ว่า การท า 
Storyboard 

2. การจัดเตรียมภาพยนต์ เป็นข้ันตอนที่เราต้องท าต่อจากการวางโครงเรื่องและน ามา
ประกอบกันเป็นเรือ่งราวตาม Storyboard อย่างเช่น เราต้องถ่ายวีดีโอเกี่ยวกบังานสอน เราต้องถ่าย
คลิปค่ันเวลา เป็นต้น 

3. ตัดต่อภาพยนต์ เป็นการน าคลปิวีดีโอทีเ่ราได้ท าการสอนไว้แล้วมาท าการตัดต่อ ให้ได้ดัง
โครงเรื่องที่เราคิดไว้ (เราสามารถแก้ไขในส่วนทีเ่ราคิดไว้ได้ อย่างเช่น คลิปที่น ามา ไม่สวยไม่งาม ก็
สามารถแก้ไขได ้

4. แปลงไฟล์ภาพยนต์ เป็นข้ันตอนสุดท้ายในการตัดตอ่ภาพยนต์ ซึ่งเราต้องน าช้ินงานทีเ่รา
ได้ถ่ายท าไปแล้วนั้นออกไปเผยแผ่ โดยผ่านสือ่ต่างๆ 

 (รวบรวมการเรียนการสอนในวิชา  FPR1206   การตัดต่อภาพยนตร-์วิทยาลัยการภาพยนตร์  
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ สาขาการสร้างภาพยนตร์  ช้ันปทีี่ 1) 

 

แนวความคิดเก่ียวกับการตัดต่อ 

 การตัดต่อหรือว่าการล าดับภาพเป็นข้ันตอนที่ 3 ในกระบวนการโปรดักช่ันคือโพสต์โปรดักช่ัน 
ซึ่งเป็นข้ันตอนสุดท้ายส าหรบัการปรงุแต่งงานให้กลมกล่อม ชวนลิ้มรสตอ่คนดู การเป็นนักตัดต่อน้ัน                          
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน 2 ส่วน คือในส่วนของเครื่องตดั และในส่วนของความเข้าใจในการตัดซึ่ง
สัดส่วนความส าคัญนั้น อยูร่ะหว่าง 70/30 เปอร์เซ็น 

การตัดต่อ  คือ  การเชื่อมระหว่างช็อต 2 ช็อต โดยใช้ 1 ใน 3 รูปแบบ ดังน้ี 
 

1. การตัดชนภาพ The Cut  
คือ การตัดภาพชนกันจากช็อตหนึง่ต่อตรงเข้ากับอีกช็อตหนึง่ วิธีนี้คนดูจะไม่ทัน 

สังเกตเห็น 
 

2. การผสมภาพ The Mix หรือ The Dissolve  
เป็นการค่อย ๆ เปลี่ยนภาพจากช็อตหนึ่งไปยงัอีกช็อตหนึ่ง โดยภาพจะเหลื่อมกัน  

และคนดูสามารถมองเห็นได้ 
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3. การเลือนภาพ The Fade  
   เป็นการเช่ือมภาพที่คนดูสามารถเห็นได้ มี 2 แบบ คือ การเลือนภาพเข้า fade in 

คือการเริ่มภาพจากด าแล้วค่อย ๆ ปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ้น มักใช้ส าหรบัการเปิดเรือ่ง  การเลือนภาพ
ออก fade out คือการที่ภาพในท้ายช็อตค่อย ๆ มืดด าสนิทมักใช้ส าหรับการปิดเรือ่งตอนจบ 
 
ในการตัดต่อ ควรค านึงถึงความรู้เบ้ืองต้น 6 ประการดังน้ี 

1. แรงจูงใจ Motivation ในการตัดต่อ ไม่ว่าจะการ cut, mix หรือ fade ควรมีเหตุผลที่ดี
หรือมีแรงจูงใจเสมอ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเป็นภาพ เสียง หรือทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ ในส่วนของภาพ
อาจเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้นักแสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยับร่างกายหรือ
ขยับส่วนของหน้าตา ส าหรับเสียงอาจเป็นเสียงใดเสียงหนึ่ง เช่น เสียงเคาะประตู หรือเสียงโทรศัพทด์ัง 
หรืออาจเป็นเสียงที่ไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene) 

2. ข้อมูล Information ข้อมูลในที่นี้คือข้อมูลที่เป็นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงข้อมูลใหม่ คือ
ถ้าไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ในช็อตน้ัน ๆ ก็ไม่จ าเป็นต้องน ามาตัดต่อ ไม่ว่าภาพจะมีความงดงามเพียงไร ก็
ควรที่จะเป็นข้อมูลภาพที่แตกต่างจากช็อตที่แลว้ ยิ่งมีข้อมูลภาพที่คนดูเห็นและเข้าใจมากขึ้น ผู้ชมก็ยิ่ง
ได้รับข้อมูลและมีอารมณ์ร่วมมากข้ึน  
เป็นหน้าที่ของคนตัดที่จะน าข้อมูลภาพมาร้อยให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการยัดเยียดให้คนดู 

3.องค์ประกอบภาพในช็อต Shot Composition ผู้ตัดไม่สามารถก าหนดองค์ประกอบภาพ
ในช็อตได้ แต่งานของผู้ตัดคือควรให้มีองค์ประกอบภาพในช็อตที่สมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับ
ปรากฏอยู่ องค์ประกอบภาพในช็อตที่ไม่ดีมาจากการถ่ายท าที่แย่ ซึ่งท าให้การตัดต่อท าได้ล าบากมาก
ข้ึน 

4. เสียง Sound เสียงคือส่วนส าคัญในการตัดต่ออีกประการหนึ่ง เสียงรวดเร็วและลึกล้ ากว่า
ภาพ เสียงสามารถใส่มาก่อนภาพหรือมาทีหลังภาพเพื่อสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดันอันรุนแรง 
และอีกหลากหลายอารมณ์ เสียงเป็นการเตรียมให้ผู้ชมเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนฉาก สถานที่                                        
หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ 

5. มุมกล้อง Camera Angle เมื่อผู้ก ากับฯ ถ่ายท าฉาก จะท าโดยเริ่มจากต าแหน่งต่าง ๆ 
(มุมกล้อง) และจากต าแหน่งต่าง ๆ เหล่าน้ี ผู้ก ากับฯ จะให้ถ่ายช็อตหลาย ๆ ช็อต  ค าว่า “มุม” ถูกใช้
เพื่ออธิบายต าแหน่งของกล้องเหล่าน้ีซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุหรือบุคคล 
หัวใจส าคัญคือแต่ละครั้งที่ cut หรือ mix จาก shot หนึ่งไปอีกช็อตหนึ่ง กล้องควรมีมุมที่แตกต่างไป
จากช็อตก่อนหน้านี้ ส าหรับคนตัด ความแตกต่างระหว่างแกน ไม่ควรมากกว่า 180 องศา และมักจะ
น้อยกว่า 45 องศา เมื่อถ่ายบุคคลเดียวกัน  ด้วยประสบการณ์รูปแบบนี้อาจดัดแปลงได้อีกมาก 

6. ความต่อเน่ือง Continuity ทุกครั้งที่ถ่ายท าในมุมกล้องใหม่ (ในซีเควนส์เดียวกัน) 
นักแสดงหรือคนน าเสนอจะต้องแสดงการเคลื่อนไหวหรือท าท่าเหมือนเดิมทุกประการกับช็อตที่แล้ว
วิธีการนี้ ยังปรับใช้กับ take ที่แปลกออกไปด้วย 
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ความต่อเน่ืองของเน้ือหา Continuity of content  
ควรมีความต่อเนื่องของเนื้อหา เช่น นักแสดงยกหูโทรศัพท์ด้วยมือขวาในช็อตแรก ดังนั้นก็ 

คาดเดาได้ว่าหูโทรศัพท์ยังคงอยู่ในมือขวาในช็อตต่อมา งานของคนตัดคือ ท าให้แน่ใจว่าความต่อเนื่อง
ยังคงมีอยู่ทุกครั้งที่ท าการตัดต่อในซีเควนส์ของช็อต 
 
ความต่อเน่ืองของการเคลื่อนไหว Continuity of movement 

ความต่อเนื่องยังเกี่ยวข้องกับทิศทางการเคลื่อนไหว หากนักแสดงหรือบุคคลเคลื่อนที่จากขวา 
ไปซ้ายในช็อตแรก ช็อตต่อมาก็คาดเดาว่านักแสดงหรือบุคคลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน        
เว้นแต่ในช็อตจะให้เห็นการเปลี่ยนทิศทางจริง ๆ 
 
ความต่อเน่ืองของต าแหน่ง Continuity of position 

ความต่อเนื่องยังคงความส าคัญในเรื่องของต าแหน่งนักแสดงหรือบุคคลในฉาก หากนักแสดง 
อยู่ทางขวามือของฉากในช็อตแรก ดังนั้นเขาจะต้องอยู่ขวามือในช็อตต่อมาด้วย เว้นแต่มีการ
เคลื่อนไหวไปมาให้เห็นในฉากถึงจะมีการเปลี่ยนไป 
 
ความต่อเน่ืองของเสียง Continuity of sound  

ความต่อเนื่องของเสียงและสัดส่วนของเสียงเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ถ้าการกระท าก าลังเกิดข้ึน 
ในที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน เสียงจะต้องต่อเนื่องจากช็อตหนึ่งไปยังช็อตต่อไป 
 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ VDO 
 

 
 วิดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถน าเสนอข้อความ
หรือรูปภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้
สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหา
หลักของการใช้วิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็คือ การสิ้นเปลือง

ทรัพยากรของพื้นที่บนหน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการน าเสนอวิดีโอด้วยเวลาที่เกิดข้ึน
จริง (Real-Time) จะต้องประกอบด้วยจ านวนภาพไม่ต่ ากว่า 30 ภาพต่อวินาที(Frame/Second) ถ้า
หากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมาก่อน 
การน าเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจต้องใช้หน่วยความจ ามากกว่า 100 MB ซึ่งจะท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่
เกินขนาดและมีประสิทธิภาพในการท างานที่ด้อยลง ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบีบอัด
ขนาดของภาพอย่างต่อเนื่องจนท าให้ภาพวิดีโอสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ
กลายเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบมัลติมีเดีย  (Multimedia System) 
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ชนิดของวิดีโอ 
                วิดีโอที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถแบง่ได้เป็น 2 ชนิดคือ 
                1. วิดีโออะนาลอก (Analog Video) เป็นวีดโีอที่ท าการบันทึกข้อมลูภาพและเสียงให้
อยู่ในรูปของสญัญาณอนาลอก (รปูของคลื่น) ส าหรบัวีดีโอประเภทนี้ เช่น VHS (Video Home 
System) ซึ่งเป็นม้วนเทปวีดีโอที่ใช้ดูกันตามบ้าน เมื่อท าการตัดต่อข้อมลูของวีดีโอชนิดนี้ อาจจะท าให้
คุณภาพลดน้อยลง 
                2. วีดีโอดิจิตอล (Digital Video)  เป็นวีดีโอที่ท าการบันทกึข้อมลูภาพและเสียงที่
ได้มาจากกล้องดจิิตอล ใหอ้ยู่ในรปูของสัญญาณดจิิตอล คือ 0 กับ 1 ส่วนการตัดต่อข้อมูลของภาพ
และเสียงที่ไดม้าจากวีดีโอดิจิตอลนั้น จะแตกต่างจากวีดีโออนาลอก เพราะข้อมลูที่ได้จะยังคงคุณภาพ
ความคมชัดเหมือนกบัข้อมลูต้นฉบบั การพฒันาของวีดีโอดิจิตอลส่งผลให้วีดีโออนาลอกหายไปจาก
วงการมลัติมเีดีย เนื่องจากสญัญาณดจิิตอลสามารถที่จะบันทึกข้อมลูลงบนฮาร์ดดิสก์ ซีดรีอม ดีวีดี 
หรืออปุกรณ์บันทกึข้อมลูอื่น ๆ และสามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ผลิตมลัติมเีดียบนคอมพิวเตอร์ สามารถเปลี่ยนรปูแบบของสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลได้ 
เพียงแต่ผูผ้ลิตมีทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรท์ี่เหมาะสมเท่านั้น 
 
การน าวีดีโอไปใช้งาน 
                วีดีโอสามารถน าไปใช้งานได้ในหลาย ๆ ลักษณะซึ่งสามารถแสดงดังต่อไปนี้ 
              - ด้านบันเทิง (Video Entertainment)สามารถบันทึกมิวสิกวีดีโอ รายการโทรทัศน์ที่ช่ืน
ชอบ บันทึกการแสดงสด หรือในงานเลี้ยงสงัสรรต่าง ๆ เพื่อน ากลับมาชมได้อีกครั้ง 
                - ด้านการน าเสนองาน (Video Presentation) ส าหรับแนะน าสินค้ากิจกรรมด้านต่าง ๆ 
                - ด้านงานสะสมวีดีโอ (Video Album) สามารถผลิต Video ที่ใช้เพื่อบันทึกภาพแห่ง
ความทรงจ า รวมถึงกจิกรรมต่าง ๆ ที่กระท าร่วมกันขณะที่เราศึกษาอยู่ 
              - ด้านการศึกษา (Education Program) ผลิตสือ่การเรียนการสอนของอาจารย์ในรูปแบบ
ของวีดีโอเทป ซีดีรอม หรอืภาพน่ิง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ทั้งในช้ันเรียน และทาง
ออนไลน ์
 
ลักษณะการท างานของวีดีโอ 
                กล้องวีดีโอเป็นการน าเอาหลักการของแสงที่ว่า “แสงตกกระทบกบัวัตถุแล้วสะท้อนสู่
เลนส์ในดวงตาของมนุษย์ท าให้เกิดการมองเห็น” มาใช้ในการสร้างภาพร่วมกับวงจรอเิล็กทรอนิกส์ 
โดยภาพที่ได้จะถูกบันทึกเป็นสญัญาณอเิลก็ทรอนิกส์ หรือทีเ่รียกว่า “สัญญาณ
อนาลอก” ประกอบด้วยข้อมลูส ี3 ชนิด คือ แดง เขียว น้ าเงิน (Red, Green, Blue : สRีGB) และ
สัญญาณส าหรับเช่ือมความสมัพันธ์ของข้อมลู (Synchronization Plus : สัญญาณ SYNC) สัญญาณ
วีดีโอจะถูกสง่ไปบันทึกยงัตลบัวีดีโอ (Video Cassette Recorder : VCR) โดยการแปลงสัญญาณ
อิเลก็ทรอนิกส์เป็นสัญญาณดิจิตอลและบันทกึลงบนอปุกรณ์บันทึกข้อมลูด้วยหลักการของ
สนามแมเ่หล็ก การบันทึกจะต้องบันทึกผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า “หัวเทปวีดีโอ” ที่สามารถบันทึกได้ทั้ง
ภาพ เสียง และข้อมูลควบคุมการแสดงภาพ นอกจากบันทกึเป็นม้วนเทปวีดีโอแล้วยังสามารถบันทึก
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ในรูปของสัญญาณวิทยุได้อีกด้วย โดยอาศัย NTSC, PAL หรือ SECAM เพื่อช่วยในการสง่สญัญาณให้
สามารถแพร่ภาพทางโทรทัศน์ได้ 
 
มาตรฐานการแพร่ภาพวีดีโอ 
                มาตรฐานการแพร่ภาพทั้งสาม ได้แก ่NTSC, PAL และ SECAM เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้
กันในหลายพื้นที่ทั่วโลก และได้มีการพฒันามาตรฐานใหม่ขึน้มา เรียกว่า “HDTV (High-Definition 
Television” ท าใหผู้้ผลิตมลัติมีเดียจ าเป็นทีจ่ะต้องทราบถึงมาตรฐานที่ใช้งานในแต่ละพื้นที่อย่าง
เหมาะสม 
                - National Television System Committee (NTSC) เป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบใน
การตั้งมาตรฐานทีเ่กี่ยวกับโทรทัศน์และวีดีโอในสหรัฐ มาตรฐานนี้เป็นการเข้ารหสัข้อมลูแบบสัญญาณ
อิเลก็ทรอนิกส ์ ก าหนดให้สร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอน 525 เส้นต่อเฟรม ในอัตรา 30 เฟรมต่อ
วินาที มีสี 16 ล้านสีที่แตกต่างกันและอัตรารเีฟรช เป็น 60 Halt-Frame (Interlace) ต่อวินาที แต่บน
จอภาพคอมพิวเตอร์นั้นจะใช้วิธีการที่เรียกว่า “Progressive-Scan” ซึ่งมีความแตกต่างจากจอภาพ
โทรทัศน์ตรงทีส่ามารถสร้างภาพเป็นแบบเฟรมต่อเฟรม โดยไม่มีการ Interlacing 
                - Phase Alternate Line (PAL)  เป็นมาตรฐานของโทรทัศน์และวีดีโอที่นิยมในแถบ
ยุโรป รวมถงึไทยด้วย เป็นการสร้างภาพจากแนวนอน 625 เส้นต่อเฟรม ในอัตรา 25 เฟรมตอ่วินาที
และท าการแสดงภาพด้วยวิธี Interlacing เช่นกันแต่จะแสดงภาพในอัตรารเีฟรช เป็น 50 Halt-
Frame ต่อนาที 
                - Sequential Color and Memory (SECAM) เป็นมาตรฐานของการแพรส่ัญญาณ
โทรทัศน์และวีดีโอที่ใช้กันในฝรั่งเศส ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และประเทศในพื้นที่ใกลเ้คียง 
ท าการแพร่สญัญาณแบบอนาลอก ส่วนการสร้างภาพจะเปน็ 819เส้น ด้วยอัตรารีเฟรช 25 เฟรมต่อ
วินาที ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรฐาน NTCS และ PAL ในเรื่องการผลิต วิธีการแพร่ภาพออกอากาศ 
และจากสาเหตุทีร่ะบบนี้ไม่แตกต่างจากระบบ PAL มากนัก เครื่องรับโทรทัศน์ในยุโรปจึงท าการ
พัฒนาใหส้ามารถใช้งานได้ทัง้ระบบ PALและ SECAM 
- High Definition Television (HDTV) เป็นเทคโนโลยีของการแพร่ภาพโทรทัศน์ที่ถูกพฒันาข้ึนมา 
เพื่อแสดงภาพที่มีความละเอียดสูง คือ 1280x720 ซึ่งเป็นความละเอียดส าหรับการแสดงภาพ
เช่นเดียวกับโรงภาพยนต์ แต่ในขณะพัฒนานั้นได้มีการโต้เถียงกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมโทรทัศน์
กับกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ว่าจะใช้ความละเอียดจอภาพเป็น 1920x1080 พิกเซล หลงัจากนั้น
สรปุได้ว่า ความละเอียดนี้ไม่เหมาะสม ดังนั้นมาตรฐาน HDTV จึงได้ก าหนดให้มีความละเอียดของ
จอภาพเปน็ 1280x720 
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การผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ 
                ปัญหาหนึ่งของความไม่ชัดเจนระหว่างวีดีโอบนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ ก็คือยัง
เข้าใจผิดว่าทัง้สองสิง่นี้มลีักษณะทีเ่หมอืนกัน ทั้งที่จริงแล้วพื้นฐานของวีดีโอบนโทรทัศน์เป็นเทคโนโลยี
ของสัญญาณอนาลอก ส าหรับเป็นมาตรฐานการแพร่สญัญาณไปสู่ครัวเรือน แต่คอมพิวเตอร์วีดีโออยู่
บนพื้นฐานของดจิิตอลเทคโนโลยี ทั้งสองเทคโนโลยีน้ีจะพฒันาไปสู่ระบบ DVT และ HDTV ร่วมกันใน
อนาคต 
                ระบบการซอ้นภาพวีดีโอ (Video Overlay System)  หลังจากพฒันาวีดีโอและวีดีโอซีดี 
เพื่อแสดงผลบนโทรทัศน์ได้ จึงได้มีการน าวีดีโอและคอมพิวเตอร์มาใช้งานร่วมกัน
เรียกว่า “Computer-Based Training” (CBT) ซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท างานของเครื่อง
เล่นวีดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ท าหน้าที่สง่สญัญาณควบคุมผ่านสายสัญญาณไปบงัคับการ
ท างานของเครื่องเล่นวีดีโอ แล้วแสดงผลบนจอภาพโทรทัศน์ของผูผ้ลิตงาน การแสดงภาพวีดีโอบน
เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสญัญาณดิจิตอล และจะต้องติดการ์ดแสดงผล
หรืออปุกรณ์ฮาร์ดแวรส์ าหรับแปลงสญัญาณอนาลอกเป็นดิจติอลให้กบัเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย 
นอกจากนีป้ัจจุบันประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิม่มากข้ึนจนสามารถแสดงผลได้อย่างมี
คุณภาพ ซึ่งคุ้มค่ากับงบประมาณที่เพิ่มข้ึน 
                ความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์วีดีโอและโทรทัศน์วีดีโอ ปกติขนาดจอภาพของ
คอมพิวเตอรจ์ะใช้อัตราส่วน 4:3 เท่ากับกบัจอภาพโทรทัศน์ แต่การสร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอนจะ
ใช้ 480 เส้นไม่เท่ากับจอภาพโทรทัศน์ และอัตราการรีเฟรชเป็น 66.67 Hzเมื่อส่งสัญญาณภาพทีม่ี
ขนาดใหญ่กว่าขนาดจอภาพโทรทัศน์ ขอบของภาพจะขยายเรียบไปตามขอบโค้งของขนาดจอภาพ
โทรทัศน์ (Overscan) โดยตรงข้ามกบัขนาดจอคอมพิวเตอร ์ซึ่งจะแสดงภาพที่มีขนาดเล็กกว่าภาพบน
จอโทรทัศน์ (Underscan) ดังนั้นเมื่อแปลงภาพจากจอคอมพิวเตอร์ไปแสดงผลบนจอโทรทัศน์ ขนาด
ของภาพจะไมเ่ต็มจอภาพโทรทัศน์ นอกจากนีส้ีของจอคอมพิวเตอรจ์ะใช้องค์ประกอบสี RGB ด้วยการ
สร้างภาพเป็นดิจิตอลวีดีโอที่มีความชัดเจนมากกว่าจอโทรทศัน์ที่จะต้องท าการแปลงสญัญาณภาพเป็น
อนาลอกวีดีโอ เพื่อแสดงผลออกมาบนจอภาพ ดังนั้นเมือ่จะสร้างมัลตมิีเดียด้วยคอมพิวเตอรจ์ะต้อง
แสดงภาพด้วยองค์ประกอบส ีRGB หรือแปลงสัญญาณก่อนที่จะแสดงผลบนจอภาพโทรทัศน์ เช่น 
เกมส์เพลยสเตชัน และ VCD 
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การผลิตวีดีโอ 
1. การวางแผน เป็นการก าหนดเรื่องราวที่จะถ่ายท าว่าต้องการถ่ายท าสิ่งใด และก าหนด

ความยาวของเรื่องเพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม 
2. การถ่ายท า เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งหรือเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่ผู้ผลิต

ต้องการจะถ่ายท าเพื่อจะได้น าข้อมูลนั้นเก็บไว้ 
3. แคปเชอร์ (Capture) เป็นการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นภาพอย่างเดียว หรือทั้งภาพและเสียง

ทีได้จากเทปวีดีโอ (VHS) มาบันทึกลงใน Harddisk ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยท าการจัดเก็บเป็น
ไฟล์ .AVI หลาย ๆ ไฟล์ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และสามารถน าไฟล์  .AVI นี้ไปใช้ในการตัดต่อ
ภาพได ้

4.การตัดต่อ เป็นการน าไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาเรียงต่อกัน 
โดยท าการเลือกภาพและเสียงที่ต้องการ จากนั้นจึงท าการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติมข้อมูลต่าง 
ๆ  เช่น สีสัน ความสวยงาม ข้อความ เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว ลด
เหลี่ยมของภาพ หรือจะท าการปรับเปลี่ยนความยาวของข้อมูลก็ได้ เช่นการตัดต่อวีดีโอด้วย  Adobe 
Premiere ปัจจุบันการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพดีกว่า เนื่องจาก
สามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ จึงได้รับความนิยม แต่ผู้ที่ต้องการตัดต่ออย่าง
มืออาชีพต้องไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ตัดต่อน้ันมีราคาแพง หากจะท าการตัดต่อเพื่อ
เพิ่มความรู้ก็ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะกับงานที่จะท า เพื่อป้องกันความสิ้นเปลื องโดยเปล่า
ประโยชน์ 

5. การจัดท าสื่อประสม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยน า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาท าการเก็บบันทึกให้อยู่ในรูปของไฟล์ต่าง ๆ เทปวีดีโอ แผ่นวีซีดี หรือแผ่นดีวีดี ซึ่ง
เป็นสื่อที่นิยมมากในปัจจุบัน เพื่อจะได้เก็บผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่าน้ันไว้ หรือน าออกมาเพื่อเผยแพร่ 
การบีบอัดวีดีโอ 
                เป็นการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงของไฟล์ต้นฉบับให้มีขนาดลดน้อยลง แต่ยังคงมี
ปริมาณของข้อมูลเท่าเดิม แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าไฟล์อาจจะมีคุณภาพลดน้อยลงไปตามขนาดที่
บีบอัด แต่เนื่องจากการบีบอัดข้อมูลมีประโยชน์เป็นอย่างมากจึงท าให้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ ซึ่ง
สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
                - เจเพ็ก (JPEG) : เป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูล เนื่องจากมีความต้องการทีจ่ะย่อ
ภาพสีโดยให้คงรายละเอียดเดิมไว้ให้มากที่สุด ซึ่งคอมพิวเตอร์จะท าการสุ่มตัวอย่างของจุดภาพในส่วน
ต่าง ๆ ก่อนที่จะบีบอัดข้อมูล โดยตรวจสอบพื้นที่ว่าจะมสีีอะไรอยู่มากที่สุด จากนั้นจะยบุพื้นที่ให้เหลือ
เพียงสีที่ต้องการเพียงหนึ่งพิกเซล ซึง่ JPEG จะถูกน ามาใช้กับภาพน่ิงที่อัตราส่วนการบบี
ประมาณ 25:1, 40:1 จนถึง 100:1 
                Motion – JPEG หรือ M – JPEG : เป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลที่สามารถบบีอัด
และขยายสัญญาณได้ต้ังแต่ 12:1, 5:1 และ 2:1 ท าให้ภาพทีไ่ด้ออกมามีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ 
ส าหรับกลุ่มผูผ้ลิตงานที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก จงึเป็นระบบทีน่ิยมใช้ในการ์ตัดต่อ และการ์ด
แคปเชอร์ (Capture Card) แบบต่าง แต่ในปจัจบุันเริ่มความนิยมเนื่องจากระบบดจิิตอลของกล้อง
ดิจิตอลวีดีโอเข้ามาแทนที ่
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                CODEC : เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดและการคลายข้อมูล ซึ่งสามารถน าไปใช้กับ
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยส่วนมาก CODEC จะนิยมใช้กันในบบีอัด
แบบ MPEG, Indeo และ Cinepak 
                เอ็มเพ็ก (MPEG : Moving Picture Experts Group) : เป็นมาตรฐานการบบีอัด
สัญญาณภาพและเสียง โดยใช้ระบบ DCT ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กับระบบวีดีโอคุณภาพสงูทั่วไป จะมีความ
คล้ายคลึงกบัการบบีอัดข้อมลูแบบ JPEG แต่จะลดจ านวนข้อมูลทีซ่้ ากันของภาพต่อไปด้วย การบบีอัด
ข้อมูลแบบ MPEG นี้ เป็นแบบไมส่มมาตร เนื่องจากข้ันตอนในการเข้ารหสัสญัญาณวีดีโอนานกว่า
ข้ันตอนการถอดรหัสข้อมูล โดย MPEG ได้ถูกพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่องดังนี ้
                                                - MPEG-1 ใช้กับวีดีโอที่ดูตามบ้าน เป็นที่รูจ้ักกันดีใน
ช่ือ VHS ซึ่งไฟล์ที่ได้จากการบีบอัดข้อมูลแบบนีส้ามารถใช้เครื่องเล่น CD ทั่วไป อ่านหรอืเขียนข้อมลู
ได้ แต่ยังให้ภาพที่ค่อนข้างหยาบ สญัญาณสีแต่ละจุดไม่สามารถก าหนดเป็นสีที่ถูกต้องได้ ถ้าเป็นระบบ
ที่ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ช่วยในการถอดรหัสจะแสดงภาพที่ชัดเจนได้เต็มจอภาพ แต่ถ้าใช้ซอฟต์แวร์
อย่างเดียวจะแสดงภาพที่ชัดเจนได้เพียงครึ่งจอภาพ 
                                                - MPEG-2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะ
การบบีอัดข้อมลูแบบนี้ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะค านวณผลเพื่อแทนค่าจุดสีต่าง ๆ ภาพจะถูกแบ่ง
ออกเป็นส่วน ๆ และจะค านวณทีละหลาย ๆ ภาพ เรียกว่า “GOP (Group of Picture) “ซึ่งเป็นการ
มองภาพครัง้ละ 8-24 ภาพ โดยจะดูจากภาพที่หนึง่ของ GOP เป็นหลกั จากนั้นจะท าการเข้ารหสัภาพ 
แล้วมองภาพถัดไปว่ามีความแตกต่างจากภาพแรกทีจุ่ดใด จากนั้นจะท าการเปรียบเทียบและเก็บ
เฉพาะที่แตกต่างของภาพไว้ในเฟรมนั้น ส่วนภาพต่อไปก็ท าการเปรียบเทียบกบัภาพติดกัน แล้วเกบ็
ส่วนต่างไว้เช่นกัน ท าให้สามารถลดจ านวนข้อมูลที่ต้องการเก็บ และเก็บบันทึกข้อมูลที่ต้องการ
ถอดรหสัได้ 

- MPEG-3 เพื่อใช้งานกับโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสงู หรอืเรยีกว่า HDTV (High – Definition 
Television) เป็นโทรทัศน์ดิจิตอลชนิดใหม่ที่ใช้ในสหรัฐ แต่ไม่ได้น ามาใช้งานเนื่องจากไม่ประสบ
ความส าเรจ็ 

 - MPEG-4 เป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับ Quick Time เพื่อใช้งานทางด้านมัลตมิีเดียทีม่ี
แบนด์วิดท์ (Bandwidth) ต่ า ซึ่งสามารถรวมภาพ เสียง และส่วนประกอบอื่นที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้น
ได้ ที่ส าคัญ MPEG-4 ได้ถูกออกแบบใหม้ีความสามารถในเชิงโต้ตอบกบัวัตถุต่าง ๆ ในภาพได้ 

 - MPEG-7 เป็นตัวเช่ือมรายละเอียดเนือ้หามลัติมเีดียเข้าด้วยกัน (Multimedia Content 
Description Interface)  โดยมีจุดหมายทีจ่ะสร้างมาตรฐานการอธิบายข้อมลูข่าวสารของมลัติมเีดีย 
เพื่อใช้ในการสนับสนุนความหมายของข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ บนสื่อ 

 - Microsoft Video : ท างานในข้ันตอนการบีบอัดข้อมูลทีอ่ัตราส่วนการบบีอัดต่ าได้อย่าง
รวดเร็ว เหมาะส าหรับภาพที่มีความเคลื่อนไหวมาก ๆ แต่ความละเอียดต่ า (240x180 พิกเซล) 

- Microsoft RLE : ใช้อัตราส่วนในการบีบอัดต่ า เหมาะส าหรบัภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มี
ความชัดเจน แต่ไม่เหมาะกับงานวีดีโอ 

- DV Format : มีการสร้างระบบการเข้ารหัสเพื่อบันทึกเปน็สัญญาณดจิิตอลโดยตรง เพื่อใช้
กับกล้องถ่ายวีดีโอแบบดิจิตอล ซึ่งเรียกการเข้ารหัสแบบนี้ว่า “DV Format” โดยสญัญาณที่ถูกบันทึก
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จะผ่านการบีบอัดข้อมลูเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งผ่านเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยตรงไมม่ีปญัหาการ
สูญเสียความคมชัดของภาพ แต่ข้อมูลภาพดิจิตอลวีดีโอค่อนข้างใหญ่การสง่ผ่านข้อมูลจะใช้เวลานาน 
จึงมกีารพฒันามาตรฐาน IEEE หรือทีเ่รียกว่า “Fire Wire” มารองรับการส่งข้อมูลแบบ DV จนกระทัง่
ได้กลายเป็นมาตรฐานการเช่ือมต่อส าหรบักล้องดจิิตอลวีดีโอในที่สุด 
                   DivX : กลุ่มโปรแกรมเมอร์ใต้ดินได้ร่วมกันพัฒนาระบบซอฟต์แวรซ์ึ่งสามารถลดข้อมลู
เหลือเพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณข้อมูลเดิม และยงัสามารถเปิดชมภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม
ธรรมดาได้อีกด้วย 
                   - DVI : เป็นเทคโนโลย ีCODEC ที่ถูกพัฒนาซึ่งมีมาตรฐาน NTST ในการแสดงภาพที่
มีอัตรา 30 เฟรมตอ่วินาที สามารถบันทึกและแสดงภาพวีดีโอที่มีการเคลื่อนไหวทีส่มจริงเหมือนใน
โทรทัศน์ แต่บางครั้งมักจะเกิดปัญหาเพราะเนือ้ที่ของฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ เนือ่งจากสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ในปริมาณมาก ดังนั้น DVI จึงแก้ปญัหาน้ีโดยการบบีอัดข้อมลูและคลายข้อมลู DVI ด้วย
อุปกรณ์ที่เป็นฮารด์แวรท์ั้งหมด 
                   - Cinepak : เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดและการคลายข้อมลู สามารถสง่ข้อมลูวีดีโอ
ขนาด 24 บิต บนพื้นที่ขนาด 1 ต่อ 4 ของจอภาพวินโดว์ ซึ่งนิยมใช้ในรูปแบบของไฟล์วีดีโอที่
เป็น *.avi โดยสามารถบีบอัดข้อมลูได้ดีแต่มีข้อเสียตรงที่ใช้เวลานานในการบบีอัดข้อมลู 
                     - Indeo : มีพื้นฐานมาจาก DVI ที่เป็นฮาร์ดแวร์ล้วน ๆ ส่วนการเข้าและถอดรหสั
ของ Indeo จะเป็นซอฟต์แวร์ทัง้หมด โดยนิยมน ามาประยกุต์ใช้ในการประชุมด้วยภาพ 
 
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการผลิตวีดีโอ 

- Macromedia Flash MX โปรแกรมส าหรบัสร้างงานอนิเมช่ัน มัลติมีเดีย งานอินเตอร์เอค
ทีฟ และรองรับงานออนไลน์ต่าง ๆ 

- Ulead Video Studio เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Capture ภาพที่น าสัญญาณผ่านเข้ามา
สามารถตัดต่อวีดีโอให้อยู่ในฟอร์แมต MPEG I, MPEG II, DV และ VCD ได้ 

- Adobe Photoshop CS โปรแกรมส าหรับตกแต่งรปูภาพ 
- Windows Movie Maker โปรแกรมส าหรบัใช้ในการตัดตอ่ภาพ เป็นมลัติมีเดียสตรมีมิ่งทั้ง

ภาพและเสียงที่ไดจ้ากการตัดต่อวีดีโอ และสามารถน าเข้าไฟล์ไม่ว่าจะเป็น *.avi, *.afs, *.MPEG, 
*.MPG, *.MPA เป็นต้น 

- VirtualDub เป็นโปรแกรมที่ช่วยใส ่Feeling ต่าง ๆ ให้แก่ภาพ ช่วยในการลดเม็ดสทีี่คล้าย
เม็ดหมิะทีเ่กิดจากการตัดต่อภาพจาก TV หรือ TV จูนเนอร ์และสามารถท าการบีบอัดข้อมูลได ้

- TMPGEnc หรือทีเอม็เพ็ค 2 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดัดแปลงไฟล ์VDOแบบ *.avi ให้
เป็น *.MPEG ได้สามารถใช้โปรแกรม TMPGEnc ร่วมกับ VirtualDub ได้ 

- Cyberlink Videolive Mail เป็นโปรแกรมทีส่ามารถปรับแต่งภาพ และสนับสนุนการรบัชม
รายการโทรทัศน์ วีดีโอ และบันทึกรายการโทรทัศน์หรือวีดีโอที่รบัชมได้ 

- Flash เป็นโปรแกรมส าหรบัพัฒนางานรปูแบบต่าง ๆ เช่น งานวีดีโอ งานมัลติมเีดีย งานเว็บ
แอพพลเิคช่ัน ระบบ E-Learning  และระบบแอพพลิเคช่ันขนาดใหญ่ 
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รูปแบบการบันทึกข้อมลู 
                        ภาพวีดีโอที่ได้จาการบันทกึข้อมลูด้วยกล้องวีดีโอ หรือวีดีโอคลิป ที่ท าการบันทึก
ด้วยเครื่องบันทึก สามารถน าเข้าภาพได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่หากท าการบันทึกด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอรจ์ะสามารถบันทึกข้อมูลไดห้ลายรูปแบบดังนี้ 
  S-VHS (Super Video Home System) เป็นรปูแบบวีดีโอที่มีคุณภาพ มีความละเอียดสงู
กว่า VHS เนื่องจากข้อมลูสีและความสว่าง สามารถจะแยกการบันทึกออกเป็น 2 แทร็กได้ เพื่อใหง้่าย
ต่อการปรับปรงุคุณภาพของการแสดงผลให้ดีข้ึน นอกจากนีย้ังสามารถแพร่ภาพความถ่ีต่ าได้อีกด้วย 
โดยปกติแล้วเทป S-VHS ต้องใช้กับเครือ่งเล่น S-VHS จะท าให้ได้ภาพที่มีความคมชัดเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เล่นกบัโทรทัศน์ทีม่ีความละเอียดสูง และหากผู้ผลิตต้องการมัลติมเีดียที่แพร่ภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ก็
ไม่ควรเลือกการจัดเก็บรูปแบบนี ้
    YUV หรือ YUV 4:2:2 เป็นรปูแบบของสญัญาณวีดีโอพืน้ฐานโดยที ่Y คือ ค่าความสว่างม U คือ
ค่าสีแดงลบค่าความสว่าง V คือค่าสีน้ าเงินลบค่าความสว่าง (ขนาดของข้อมูลเลก็กว่า 3 เท่า) ในการ
เก็บบันทึกและการแสดงผลวีดีโอลงบนจอภาพน้ัน จะต้องแปลงข้อมูล YUV ให้เป็น RGB ก่อนเสมอ 
 
คุณภาพของวีดีโอ 
                        การวัดคุณภาพของวีดีโอสามารถวัดได้จาก อัตราเฟรม และความละเอียดของ
ภาพ   อัตราเฟรม (Frame Rate) คืออัตราความถ่ีในการแสดงภาพจาก Timeline ออกทางหน้าจอ 
อัตราที่เฟรมถูกแสดงในวีดีโอมีหน่วยเป็นเฟรมต่อวินาที (FPS ย่อมาจาก Frame Per Second เป็น
หน่วยวัดปริมาณข้อมลูที่ใช้ในการเกบ็บันทกึและแสดงวีดีโอ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงเฟรมใหม้ี
ความต่อเนื่องในเวลาอันรวดเร็ว) โดยผู้จัดท าสามารถทีจ่ะก าหนดอัตราเฟรมเองได้ เช่น อัตราเฟรม
ของภาพยนตร์เท่ากับ  24 fps อัตราเฟรมโทรทัศน์ระบบ PAL เท่ากบั 25 fps และอัตราเฟรม
โทรทัศน์ระบบ NTSC เท่ากับ 30 fps 
    ความละเอียด (Resolution) หมายถึง ความคมชัดของภาพที่แสดงผลออกทางจอภาพ ความ
ละเอียดของจอภาพข้ึนอยู่กับจ านวนจุดทัง้หมดที่เกิดบนจอ จุดต่าง ๆ นี้ เรียกว่า พิกเซล 
(Pixel)  นอกจากนี้ภาพที่มีขนาดเท่ากัน บางครั้งก็อาจจะมคีวามละเอียดที่ต่างกันได้ เนื่องจากจ านวน
พิกเซลต่างกันจะส่งผลให้ขนาดของพิกเซลต่างกันด้วย ยิ่งความละเอียดของจอภาพสงูจะยิง่ท าให้
มองเห็นพื้นที่ใช้งานบนจอกว้างมากข้ึน แต่จะท าให้มีขนาดเล็กลง 

 
 
 
รูปแบบของไฟล์วีดีโอท่ีใช้บนเว็บ 
เป็นรปูแบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลภาพและเสียง
ที่สามารถน ามาแสดงผลบนเว็บได้เลย มีหลาย
รูปแบบโดยมรีายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้
*.rm/ *.ra/ *.ram  เป็นฟอร์แมตที่พฒันาโดย
บริษัท RealNetwork นิยมใช้น าเสนอข้อมลูไฟล์
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ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม Real Player 
*.MPEG2 / *.MPEG4 เป็นฟอรแมตทีส่ามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Windows Media Player 
*.asf/ *.wmv เป็นฟอร์แมตที่คล้ายคลึงกบั *.MPEG2/ *.MPEG4 สามารถเปิดไฟล์ทัง้สองได้ด้วย
โปรแกรม Windows Media Player เช่นกัน 
*.viv เป็นฟอร์แมตทีส่ามาถเปิดไฟล์ได้ด้วยโปรแกรม Vivo Active Player แต่ในปัจจบุันน้ีได้เลิกใช้ไป
แล้ว 
 *.mov เป็นฟอร์แมตทีพ่ัฒนาโดยบริษัท Apple นิยมใช้น าเสนอข้อมลูไฟลผ์่านอินเตอรเ์น็ตโดยใช้
โปรแกรม Quick Time 
 
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการับชมวีดีโอ 
    Microsoft Windows Media Player : เป็นโปรแกรมมัลตมิีเดีย โดยสามารถใช้เล่นไฟล์มลัติมี
ดีย เช่น *.asf, *.MPEG-1, *.MPEG-2, *.wav, *.avi, *.MIDI, *.vod, *.au, 
*.mp3 และ QuickTime เป็นต้น 
    I-Video CD Player : เป็นโปรแกรมที่นิมยอีกอย่างเนือ่งจากเป็นโปรแกรมที่สามารถเล่นไฟล์
เกี่ยวกับมลัติมเีดียได้มากมาย เช่น VideoCD, *.MPEG, *.avi, *.dat และ *.mov นอกจากนี้ยัง
สามารถขยายภาพจากปรกติใหเ้ป็น 1 หรือ 2 เท่าและโปรแกรมนี้ยงัเปน็ Freeware อีกด้วย 
    RealPlayer : เป็น player ที่สามารถรองรบัการแพร่ภาพสด และเสียงสดแบบ Streaming บน
อินเตอรเ์น็ตได้ 
    QuickTime : เป็น Plug-in ที่แสดงผลใช้งานร่วมกับบราวเซอร์ คล้ายกบั RealPlayer กล่าวคือ
ใช้ในการชมวีดีโอ รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่านทางอินเตอรเ์น็ต ปัจจบุันมีการพัฒนาซึ่งมีความสามารถ
ปรับเปลี่ยนการควบคุมเสียง (Audio Control) ระหว่างการชมวีดีโอ เช่นการปรับเสียงเบส ให้อยู่
ระดับเสียงสงูและระดับเสียงต่ าได ้
  Shockwave : เป็น Plug-in เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานส าหรับการน าเสนอในรปูแบบ
ต่างๆ เช่น การสร้างภาพเคลื่อนไหว เสียง และการสร้างปุม่ที่ใช้ในการท างานต่าง ๆ ทัง้ยังมี
ความสามารถในด้านการสร้างไฟล์ภาพยนตร์และการเขียนโปรแกรมทีซ่ับซ้อนเพื่อใช้ในการท างาน
อย่างเป็นระบบ ซึง่สามารถน าข้ึนบนเว็บได้ เนื่องจากข้อมลูที่ได้นั้นจะมีการบบีอัดข้อมลูที่
ประสิทธิภาพสงูจงึท าใหส้ามารถน าเสนอบนเว็บได้โดยไม่มปีัญหาในเรื่องขนาดของข้อมลู 
  MBed : เป็น Plug-in ที่เพิ่มความสามารถในการแสดงภาพแบบ Streaming ที่เป็นทั้ง
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในรปูแบบของ “Mbedlets” โดยสามารถสร้างได้โดยโปรแกรม Mbed 
Interactor ซึ่ง Mbedlets สามารถท าการโต้ตอบกบัผู้ใช้ได้โดยการคลกิเมาส์ หรือการพิมพผ์่านทาง
แป้น เมื่อมกีารบันทึกจะได้ไฟลร์ูปแบบ *.mdb 
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ระบบวีดีโอในปัจจุบัน 

ระบบวีดีโอ มีความสัมพันธ์กับการน าไฟล์วีดีโอไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งไฟล์วีดีโอนั้นตอ้งน าไป
เปิดกบัโทรทัศน์ หรือเครื่องเล่นอื่นหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการก าหนดค่าของระบบในวีดีโอในข้ันตอนการตัด
ต่อด้วย ซึ่งแต่ละประเทศจะใช้ระบบไม่เหมือนกัน คือ 

- ระบบ PAL เป็นระบบทีม่ีความคมชัดสูง แต่การเคลือ่นไหวไม่ค่อยราบรื่น โดยมอีัตราการ
แสดงภาพ (Frame Rate)   25 เฟรมตอ่วินาที นิยมใช้ในหลายประเทศ โดยประเทศไทยก็ใช้ระบบนี ้

- ระบบ NTSC เป็นระบบที่มีความคมชัดสู้ ระบบ PAL ไม่ได้ แต่การเคลื่อนไหวของภาพจะ
ราบรื่นกว่าระบบ PAL   เพราะมีอัตราการแสดงภาพ( Frame Rate ) 29.79 เฟรมต่อวินาที นิยมใช้ที่
ประเทศญีปุ่่น และอเมริกา 

- ระบบ SECAM เป็นระบบที่มีความคมชัดสูง การเคลื่อนไหวของภาพมีความราบรื่น มีอัตรา
การแสดงผล   ( Frame Rate ) 25 เฟรมต่อวินาที นิยมใช้ในแถบแอฟริกา  

คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอ 

- Frame Rate คือ ความเร็วที่ใช้ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวต่อ 1วินาที โดยที่เราต้องใช้คือ 
25 เฟรมต่อวินาที (หมายถึง การเคลื่อนไหว 25 รูปต่อวินาที ซึ่งท าใหเ้รามองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว) 
โดยภาพยนต์ส่วนใหญจ่ะเริ่มต้นที่ 7 – 10 เฟรมต่อวินาที ซึง่เป็นการเคลื่อนไหวของภาพยนต์การ์ตูน 

- ขนาดของเฟรม เป็นขนาดของความกว้างคูณความยาของเฟรม เช่น Aspect Ratio เท่ากบั 
4 : 3 ซึ่งหมายความว่าเป็นการแสดงผลที่เตม็จอ ซึง่โดยส่วนใหญ่ใช้แสดงผลเกี่ยวกบังานน าเสนอ
จ าพวกข่าว ,หนังวีซีดี Aspect Ratio เท่ากบั 16 : 9 เป็นการแสดงผลที่ไม่เตม็จอ โดยส่วนใหญจ่ะใช้
ในการชมภาพยนต์ ดีวีด ี

ฟอร์แมตของไฟล์วีดีโอประเภทต่างๆ 

- AVI เป็นไฟล์มาตรฐานทั่วไปของไฟล์วีดีโอ มีความคมชัดสงู แต่ข้อเสียคือมีขนาดใหญ่ 
สามารถน าไปท าเป็นวีซีดี หรือดีวีดี ก็ได้ โดยผ่านกระบวนการบีบอัดไฟล์ของโปรแกรมนั้นๆ เช่น 
Nero , NTI  

- MPEG เป็นฟอร์แมตของไฟล์วีดีโอที่ได้รับความนิยมมากทีสุ่ด เนื่องจากไฟล์มีขนาดเล็ก 
และมีคุณภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่คมชัดทีสุ่ด ไปถึงอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ โดยมีหลายรูปแบบดังนี ้

- MPEG – 1 เป็นไฟล์ที่นิยมใช้ท าวีซีดี โดยมีขนาดที่เล็กมากที่สุด - MPEG – 2 เป็นไฟล์ที่
นิยมใช้ท าดีวีดี โดยไฟล์มีขนาดใหญ่ (แต่ไม่เท่า AVI) แต่คุณภาพในการแสดงผลมีความคมชัดสูง - 
MPEG – 4 เป็นไฟล์ที่ก าลังได้รบัความนิยมมากช้ึน เนื่องจากมีคุณภาพในการแสดงผลใกลเ้คียงกบัดีวี
ดี แต่เป็นไฟล์ขนาดเล็ก นิยมน าไปใช้ในโทรศัพท์มือถือ , อินเตอรเ์น็ต - WMV เป็นฟอร์แมตมาตรฐาน
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ของ Windows มีคุณภาพที่ดีฟอร์แมตหนึ่ง นิยมน ามาเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต - MOV เป็นฟอร์แมต
ของโปรแกรม Quick Time ที่ใช้กับเครื่อง Apple แต่สามารถเปิดใน Windows ได้เช่นกัน - 3GP 
เป็นไฟล์ขนาดเลก็ นิยมใช้ในโทรศัพทม์ือถือ 

(รวบรวมการเรียนการสอนในวิชา  FPR1206   การตัดต่อภาพยนตร-์วิทยาลัยการภาพยนตร์  
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ สาขาการสร้างภาพยนตร์  ช้ันปทีี่ 1) 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจัยในครัง้นี้ ได้ผลการด าเนินการวิจัยมาดังนี้ 

 
  เนื่องด้วยการวิจัยในครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงมี
ข้ันตอนในการวิจัย 2 ข้ันตอนซึ่งปรากฎผลดังต่อไปนี ้

1. ผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Result) 
2. ผลการวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis Result) 

 
 
1.  ผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Result) 
 สรปุผลจากการท าแบบประเมินโครงการแหลง่เรียนรู้การตัดต่อภาพยนตร์สั้น-แหล่งเรียนรู้
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ แหล่งเรียนรู้
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  วันที่ 8-9  เดือน  
มกราคม   พ.ศ. 2561  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 51 คน และส่งแบบประเมินโครงการทั้งหมด  
51  คน มีผลการวิเคราะห์ผลดังตารางต่อไปนี ้

 
  ตอนที่ 1 การประเมินโครงการบริการวิชาการด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านความพึงพอใจโดยรวม 
1. วิทยากรมีองค์ความรู้ในการถ่ายองค์
ความรู้ 

41 9 
1 0 0 4.78 95.69 

2. รูปแบบการจัดโครงการ “การมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน” 

40 10 
1 0 0 4.76 95.29 

3. อาหารและเครื่องดื่ม 42 7 2 0 0 4.78 95.69 
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด
โครงการ 

45 2 
4 0 0 4.80 96.08 

5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด
โครงการ 

43 4 
4 0 0 4.76 95.29 

ผลรวมด้านความพึงพอใจทั้งหมด 211 32 12 0 0 4.78 95.61 
ด้านความรู้ ความเข้าใจโดยรวม 
6. มีความรู้เก่ียวกับเรื่องการตัดต่อ
ภาพยนตร์สั้น 

45 3 3 0 0 4.82 96.47 

7. มีการรับรู้และเข้าใจถึงความส าคัญของ
องค์ความรู้จากโครงการ 

41 8 2 0 0 4.76 95.29 
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รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

8. มีความเข้าใจสาระส าคัญและ
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 

43 5 3 0 0 4.78 95.69 

9. มีการรับรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตลอดโครงการ 

40 11 0 0 0 4.78 95.69 

10. มีการปฏิบัติและมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของโครงการอย่างครบถ้วน 

42 6 3 0 0 4.76 95.29 

ผลรวมด้านความรู้ความเข้าใจทั้งหมด 211 33 11 0 0 4.78 95.69 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยรวม 
11. ท่านสามารถน าความรู้จากการร่วม
กิจกรรมไปใช้และสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้ 

43 6 2 0 0 4.80 96.08 

12. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้จริงและ
ต่อเน่ือง 

41 8 2 0 0 4.76 95.29 

13. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมใน
อนาคต 

44 3 4 0 0 4.78 95.69 

14. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 

42 9 0 0 0 4.82 96.47 

15. กิจกรรมน้ีท าให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ในชุมชน/สังคม 

43 4 4 0 0 4.76 95.29 

ผลรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ทั้งหมด 

213 30 12 0 0 4.79 95.76 

   

   
 การสรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามโครงการแหล่งเรียนรู้การตัดต่อภาพยนตร์สั้น-แหล่ง
เรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  ณ แหล่ง
เรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม สามารถ
สรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลรวมการประเมินด้านความพึงพอใจ   ค่าเฉลี่ย  4.78 คิดเป็น ร้อยละ .95.61 
 2. ผลรวมการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ  ค่าเฉลี่ย  4.78 คิดเป็น ร้อยละ 95.69 
 3. ผลรวมการประเมินด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย  4.79 คิดเป็น ร้อยละ 95.76 
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2.  ผลการวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis Result) 
 รวบรวมวิธีการตัดต่อจากโปรแกรมต่างๆ   

 
 
รู้จักส่วนต่างๆของโปรแกรมตัดต่อภาพยนต์ Adobe Premiere Pro 2.0 
การเข้าใช้โปรแกรม และส่วนต่างๆ ของโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2.0  
(หรอืท่านทีม่ีเวอร์ชันสูงกว่าก็ใช้ได้ครับ เพราะใช้หลักการเดยีวกัน ส่วนผมจะใช้ adobe premiere 
pro 2.0 เป็นหลัก  
 
เข้าสู่โปรแกรม Premiere Pro  
1. คลิ๊กที่ Start Program เลือกที่ All Program Adobe Premiere Pro 2.0 ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 

https://itguest.blogspot.com/2011/04/02-adobe-premiere-pro-20.html
http://4.bp.blogspot.com/-OLLT1x6_gP8/TbKSuhitLKI/AAAAAAAAAZ4/22bObw5o-GA/s1600/Start-Program.jpg
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จากนั้นเราจะพบกบัหน้าต่าง Welcome to Adobe Premiere Pro 2.0 ดังรูป 

 
 
ตั้งช่ือโฟลเดอรท์ี่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-EOGg9iXDCwI/TbKTZRsWvSI/AAAAAAAAAaA/hcot0J956kc/s1600/WelComePage.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Pa-j1qJ6G1A/TbKWRtsYnFI/AAAAAAAAAbI/U26f9r6U8Iw/s1600/NewProject4.jpg
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New Project เป็นการเริม่สร้างช้ินงานใหม่ โดยเมื่อเราเริ่มท างานเริ่มแรก เรายังไม่มีช้ินงานทีเ่คยท า 
ให้เราเลอืกข้อนี ้

 
 
Open Project คือการเปิดช้ินงานที่เราเคยเซฟไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เราสามารถเลอืกข้อนี้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-0zAx3bwbvJ8/TbKTmiUQEjI/AAAAAAAAAaI/G7eDwDXeV2c/s1600/WelComePage1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_VGlVnR8SYw/TbKTvHFyDVI/AAAAAAAAAaQ/nivh3ufO4hU/s1600/WelComePage2.jpg
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Recent Project คือ ช้ินงานที่เราเคยเปิดมาแล้ว เคยท าผ่านมาแล้ว รายช่ือช้ินงานเราจะปรากฏที่นี่ 
เราสามารถคลิ๊กเพือ่เข้าอย่างรวดเร็วได้  

 
 
กรณีนี้ยังไม่มีช้ินงานให้เราเลือกที่ New Project เพื่อท าการสร้างโปรเจ็คใหม่ แล้วจะเข้ามาสูห้น้าจอ
ถัดไป ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-xvbQJ666FmY/TbKUW1kmS7I/AAAAAAAAAag/0tlqgOH7Y_I/s1600/WelComePage3.jpg
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คลิ๊กที่ Browse เพื่อท าการเลอืกโฟลเดอร์ที่ตอ้งการสร้างช้ินงาน ดังรูป 

 
 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอข้ึนมาเพือ่ให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้สร้างช้ินงาน ใหเ้ราเลือกหาที่
โฟลเดอร์นั้นๆ ดังรปู 
 

 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-uK01BeX9Nxc/TbKVNRLWAPI/AAAAAAAAAaw/NQiAUT43KqM/s1600/NewProject1.jpg
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กรณีที่เรายังไม่ได้ท าการสร้างโฟลเดอร์ไว้ ให้เราเลือกที่ Make New Folder ดังรปู 

 
 
เมื่อสร้างโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้ว ให้เราต้ังช่ือช้ินงานที่เราต้องการสร้าง 

 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-ub94g9_Nmus/TbKV6GzvGBI/AAAAAAAAAbA/YycJMIaSqFg/s1600/NewProject3.jpg
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หลงัจากที่ได้ท าการตัง้ช่ือไฟลเ์รียบร้อยแล้วก็จะเข้าสูห่น้าจอการท างานของเราต่อไป โดยทีห่น้าจอ
ของเราจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 
 
ส่วนแรก คือ ส่วนทีใช้ในการแสดงไฟล์วีดีโอต่างๆ ที่เราท าการ Import เข้ามา เพื่อใช้ในการตัดต่อ 

 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-Cmr32ynYmII/TbKXAXd9cjI/AAAAAAAAAbY/0cRvQOCmy4I/s1600/Timeline.jpg
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ส่วนที่สองคือ หน้าจอ Monitor 

 
 
ส่วนที่สามคือ หน้าจอ แสดงสถานะของคลปิวีดีโอ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/--HDaxkb56o0/TbKX6WV-V3I/AAAAAAAAAbo/cFTLnYhEo54/s1600/page3.jpg
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ส่วนที่สี่ คือ Time Line ใช้ส าหรบัการตัดต่อ แก้ไข ดัดแปลงวีดีโอของเรา โดยเราต้องน าคลปิลงไปใส่
ใน Time Line เพื่อท าการแก้ไข 

 
 
ส่วนที่ห้า คือ หน้าจอแสดงระดับเสียงและเครือ่งมอืที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-OhoubiMO8sA/TbKYXA7ve2I/AAAAAAAAAb4/52a2d2Z-zFo/s1600/page5.jpg
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เซรามิกทีเ่ป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถ้วย จาน แก้ว แจกัน ถาด ตะกร้า และผลิตภัณฑเ์ซรามิกที่ใช้เพื่อการ
ตกแต่งหรอืเป็นของทีร่ะลึก เช่น รูปปั้นคน สัตว์ ดอกไม้ หรอืจานที่ออกแบบมาอย่างหรหูราเพื่อการ
ตกแต่ง โดยมีการออกแบบทีห่ลากหลายทั้งทางด้านรปูทรงและสสีัน ส่วนทางด้านประโยชน์การใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ก็สามารถใช้สอยได้ตามปกติทั่วไป ไม่ได้มีการออกแบบให้
สามารถใช้งานในรปูแบบพิเศษ ส่วนผลิตภัณฑ์เซรามกิที่ใช้เพื่อการตกแตง่หรือเป็นของที่ระลึกก็มี
ประโยชน์การใช้งานได้เพียงเพื่อการตกแตง่และเป็นของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์เซรามิก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ ์
 
การตัดต่อวีดีโอ Sony Vegas แนะน าส่วนต่างๆของตัวโปรแกรมและเครื่องมือ 

 

 

รูปท่ี 1 หน้าตาของโปรแกรม Sony Vegas Pro 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-c6yX1V97of4/UvBi_yyPk6I/AAAAAAAADJY/-DgGj2bpJL8/s1600/sony1+Interface1.png
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เมื่อเปิดโปรแกรม Sony Vegas Pro ข้ึนมาแล้วจะเป็นหน้าตาดังนี้  
หน้าตาของโปรแกรม Sony Vegas Pro แต่ล่ะ version หน้าตาจะไม่ต่างกันมากนัก 
 

 
รูปท่ี 2 Menu Bar and Tool Bar 
 
ส่วนแรกคือ ส่วนทีเ่รียกว่า เมนบูาร์ และทลูบาร์(รปูที่ 2 ) ซึง่ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ทีจ่ าเป็น
ในการตัดต่อวีดีโอ 
 

 
รูปท่ี 3 Window docking area 
 
ส่วนที่สองคือ Window docking area เป็นส่วนทีป่ระกอบไปด้วยหน้าต่าง Preview และหน้าต่าง
ย่อยที่ช่วยให้เราสามารถต้ดต่อวีดีโอได้สะดวกยิ่งข้ึน 
 
 

 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-qzST9oipVM4/UvBj-ZNurhI/AAAAAAAADJg/rYaqsAIk2jU/s1600/window+area3.png
http://1.bp.blogspot.com/-L3IsKY3GX5M/UvBkvNeZyHI/AAAAAAAADJo/wDOIRfb0MVg/s1600/window+area1.png
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รูปท่ี 4 Timeline and Tracklist 
 
ส่วนที่สามคือ Timeline และ Tracklist(รูปที่ 4) เป็นส่วนทีใ่ช้ส าหรบัตัดต่อคลปิวีดีโอ คลิปเสียง และ
ใส่เอฟเฟคต่างๆ เราจะท างานที่ส่วนน้ีเป็นส่วนใหญ่กันนะครบั 
 
เอาละครับ เมื่อรูจ้ักส่วนต่างๆ ของโปรแกรมกันไปแล้ว เรามาดูว่า เครื่องไม้เครื่องมือแต่ละอย่างคือ
อะไร 
อย่างแรกเอารปูที่ 2 มาดูกันดีกว่า 
 

 
 
ส่วนของเมนูบาร์ (File, Edit, View, Inset, Option, Help) จะเป็นส่วนส าหรบัใช้ค าสั่งต่างๆนะครบั 
(ซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้ ถ้าหาปุ่มในทูลบาร์ไมเ่จอจรงิๆ จงึจะหาในเมนบูาร)์ 
ส่วนของทลูบาร์(ด้านล่างของเมนูบาร์) จะประกอบไปด้วยปุม่ต่างๆดังนี้ (ไล่จากซ้ายไปขวานะครับ) 
 
ปุ่มที่ 1 (ที่เป็นรปูกระดาษพับตรงมมุ) จะเป็นปุ่ม New ใช้ส าหรับสร้างโปรเจ็กงานใหม่ 
ปุ่มที่ 2 (เป็นรปูโฟลเดอร์) จะเป็นปุ่ม Open ใช้หรับเปิดโปรเจ็กที่มีอยู่แล้วมาท างาน 
ปุ่มที่ 3 (เป็นรปูแผ่นดิสก์เกต) จะเป็นปุ่ม Save ใช้ส าหรบับนัทึกช้ินงานที่เราก าลังสร้าง (หรือจะกดปุม่
ลัดคือ Ctrl+s ก็ได้ครับ) บันทกึเรื่อยๆ หากไฟดับมาจะได้ไมต่้องร้อง "โอ้ยยยยยยย" 
ปุ่มที่ 4 (เป็นรปูแผ่นดิสก์เกตอะไรเอ่ย) จะเป็นปุ่ม Save as name ใช้ส าหรับบันทึกช้ินงานให้เป็นช่ือ 
 ปุ่มที่ 5 (เป็นรูปฟลิ์มตัง้มีรปูคลื่นด้านล่างสีเขียวๆ เป็นปุม่ Render นะครับ คือ เมือ่เราท าการติดต่อ
ช้ินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วกระบวนการสุดท้ายคือการน าช้ินงานออกมาเผยแพร่เป็นไฟล์วีดีโอ ปุ่มนี้ 
เอาไว้ประมวลผลช้ินงานหลงัตัดต่อวีดีโอเสรจ็ 
ปุ่มที่ 6 (เป็นปุ่มที่มรีูปเมาส์วางอยู่บนพื้นที่สีขาวเป็นปุ่มที่ใช้เปิดคุณสมบัติของโปรเจ็ค (Properties 
Project) เช่น video ก็จะบอกว่า ใช้ templet อะไร ขนาดเท่าไหร่ audio ก็จะเป็น stereo หรือ 
mono  
ปุ่มที่ 7 (รูปกรรไกร) เป็นปุ่ม Cut ที่ใช้ลบคลิปที่ไม่ต้องการออกจาก Timeline 
ปุ่มที่ 8 (รูปกระดาษสองแผ่น) เป็นปุม่ Copy ใช้คัดลอกคลปิที่อยู่บน Timeline 
ปุ่มที่ 9 (รูปคลิปบอร์ด) เป็น Paste ใช้วางคลิปที่คัดลอกมาแล้วบน Timeline 
ปุ่มที่ 10 และ 11 (ลูกศรโค้งๆช้ีด้านซ้ายและขวา) เป็น Undo และ Redo 
ปุ่มที่ 12 (รูปลูกศร มีแม่เหลก็) เป็นปุ่ม Enable snapping เมื่อกดปุ่มนี้แล้ว  น าคลิปสองคลิปมาใกล้
กัน คลิปสองช้ินจะดุดติดกันเป็นลักษณะ Crossfades 
ปุ่มที่ 13 (รูปแหลมๆ สองแหลม อะไรก็ไมรู่้) เป็นปุ่ม Enable automatic crossfades เมื่อกดปุ่มนี้

http://4.bp.blogspot.com/-qzST9oipVM4/UvBj-ZNurhI/AAAAAAAADJg/rYaqsAIk2jU/s1600/window+area3.png
http://4.bp.blogspot.com/-qzST9oipVM4/UvBj-ZNurhI/AAAAAAAADJg/rYaqsAIk2jU/s1600/window+area3.png
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แล้ว เมื่อน าคลปิสองคลปิมาวางเกยทบั จะเกิดภาพจางซ้อนกันเป็น crossfades 
ปุ่มที่ 14 ปุ่ม Enable automatic ripple editing เมื่อกดปุม่นี้ เมื่อลบคลปิตรงกลาง  
ส่วนคลิปทีเ่หลือจะดูดติดสนทิกัน 
ปุ่มที่ 15 (รูปแม่กุญแจลอ็กจุดสามจุด) ปุ่ม Lock envelopes to events เมื่อกดปุ่มนี้ จะท าให้ค่า
ต่างๆที่ตั้งไว้กบัคลิป จะเคลื่อนตามคลปิไปด้วยเมื่อมีการย้ายคลิป 
ปุ่มที่ 16 (รูปแม่กุญแจปลดลอ็ก) ปุม่ Ignore event grouping เมื่อกดปุ่มนี้ เมื่อมกีารเคลื่อนย้าย 
ภาพและเสียงจะแยกอสิระกัน 
ปุ่มที่ 17 (รูปตัวไอมีคลื่น) ปุ่ม Normal Edit Tool เป็นเครือ่งมือพื้นฐานส าหรบัเลือกท างานกับคลิป
ทั่วๆไป 
ปุ่มที่ 18 (รูปจุดสามจุด) Envelope edit tool กดปุ่มนี้ เพือ่ตั้งค่าคลิปต่างกันในแต่ละช่วงเวลา 
ปุ่มที่ 19 (ปุ่มลูกศร) Select edit tool ใช้ส าหรบัเลือกคลิปหลายๆคลิปพร้อมกัน 
ปุ่มที่ 20 (แว่นขยาย) เอาไว้ซูมครับ 
ปุ่มที่ 21 (มือช้ี) เป็นเครือ่งมือช่วยอธิบายโปรแกรม โดยมกีารตอบโตก้ับผู้ใช้งานด้วย 
ปุ่มที่ 22 เป็นปุ่ม Help ครับ 
 
 

 

หน้าตาของตัวโปรแกรม 
 Track list และ Timeline 

http://2.bp.blogspot.com/-c6yX1V97of4/UvBi_yyPk6I/AAAAAAAADJc/YDtgb0tQdhQ/s1600/sony1+Interface1.png
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ในส่วนน้ีเป็นกลุ่มของเครื่องมอืหลักที่ใช้ส าหรับงานตัดต่อวีดโีอ เช่น การเรียบเรียงล าดับช้ินงานของ
วีดีโอ การเช่ือมต่อวีดีโอ การแทรกเทคนิคพเิศษลงในงานวีดีโอ เป็นต้น เรามาดูว่า ส่วนประกอบของ
มันมีอะไรกันบ้างครับ  

 

Track list 
กรอบสีแดงในรูป แสดงหมายเลขของแทร็ค 
กรอบสเีขียวในรูป แสดง วีดีโอแทร็ค (Video Track) 
กรอบสเีหลืองในรูป แสดง แทร็คของเสียง (Audio Track) 
Track list จะเป็นส่วนที่แสดงแทร็คทั้งหมดทีเ่ราน าเข้ามาใช้ในงานวีดีโอ โดยจะช่วยในการก าหนดค่า
ต่างๆให้กบั แทร็คนั้นๆ เช่น ความสว่างของคลิปวีดีโอ ระดบัความดังของเสียง เป็นต้น ซึ่งเมื่อเรา
ก าหนดค่าที่ Track list  ก็จะสง่ผลต่อคลิปทัง้หมดที่อยุบ่นแทร็คนั้น โดย Track list จะแบ่งออกเป็น 
2 ชนิดคือ แทร็คของภาพวีดีโอ (Video Track) และ แทร็คของเสียง (Audio Track) โดยการสร้าง
งานวีดีโอเราสามารถสร้างแทร็คออกมาได้ไม่จ ากัด 
 

 
Timeline 

http://4.bp.blogspot.com/-JoS67aFMy7s/UvBlydjTluI/AAAAAAAADJ4/2XyALNrmwtQ/s1600/window+area2.png
http://2.bp.blogspot.com/-c5lhxUNWKBA/UvGnuHd57QI/AAAAAAAADKE/Q_plUyH1qME/s1600/tracklist1.png
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Timeline 
Timeline เป็นส่วนที่เราใช้ในการตัดต่อวีดีโอ/เสียง การใสเ่อฟเฟค ซึ่งเราสามารถเห็นรายละเอียด
ความต่อเนื่องของภาพและเสียง และสามารถเห็นแต่ละเฟรมเรียงต่อกันไปเรือ่ยๆ ท าใหส้ะดวกในการ
ตัดต่อช้ินงาน 
 

 

Time Display 
หน้าต่าง Time Display มีไว้บอกเวลา ณ ต าแหน่งที่เคอร์เซอร์ก าลังท างานอยูบ่นแทร็ค 
 

 

Ruler 
Ruler บรรทัดบอกเวลาบน Timeline แสดงใหเ้ห็นว่าความยาวของงานวีดีโอเรามีความยาวเท่าใด 
 

 

Scrub Control 
Scrub Control ใช้ส าหรับแสดงภาพไปข้างหน้า หรอืย้อนหลังใหเ้ร็วข้ึนหรือช้าลง เช่น หากต้องการ
ให้เล่นไปข้างหน้าเร็วข้ึน ก็ใหเ้ลื่อนไปทางขวา จะท าให้ภาพและเสียงแสดงไปข้างหน้าเร็วข้ึน 

http://1.bp.blogspot.com/-hldNaXHRsio/UvGsV9zRa7I/AAAAAAAADKY/T8uhBBoqvy8/s1600/tracklist3.png
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50 

 

 

แถบควบคุมการท างานบน Timeline 
แถบควบคุมการท างานบน timeline จะเป็นปุม่ที่ใช้ในการแสดงรายละเอียดของการแสดงภาพและ
เสียงบน Timeline 

 

Docking Area 
เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผล เมื่อท าการตัดต่อวีดีโอ จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
Project Media : ช่วยในการจัดการคลิปต่างที่เรา Import เข้ามา สามารถจัดหมวดหมู่ให้คลิปได ้
Explorer : ท างานเช่นเดียวกบั window explorer สามารถลากไฟล์งานเข้ามาใช้งานใน timeline 
ได้เลย 
Transitions : หน้าต่างเทคนิคการเปลี่ยนฉาก เมื่อสิ้นสุดคลิปวีดีโอ มีคลปิเปลี่ยนฉากให้เลือก
มากมาย 
Video FX : เป็นหน้าต่างส าหรับบรรจเุอฟเฟคส าหรบัใส่ใหก้ับช้ินงานของเรา 
Media Generators : ประกอบไปด้วยรูปมีเดียต่างๆ รูปภาพพื้นหลงั รปูตัวอักษรที่โปรแกรมเตรียม
ไว้ให้ใช้งาน 
Mixer (ด้านซ้ายสุด) : เป็นหน้าต่างที่ใช้ควบคุมการท างานเกี่ยวกับเสียง 
Preview : เป็นหน้าต่างที่ใช้แสดงผลงานทีเ่ราท าการตัดต่อ (สามารถเลือกความละเอียดในการ
แสดงผลได้)  
 
ที่มา  https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/1 
 

http://1.bp.blogspot.com/-Zq3CHe4fcLA/UvGv_m30diI/AAAAAAAADK0/y1P714I5XSE/s1600/tracklist6.png
http://3.bp.blogspot.com/-L3IsKY3GX5M/UvBkvNeZyHI/AAAAAAAADJs/yfX7evvL0is/s1600/window+area1.png
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการศึกษา 
 

 การสรุปผลการศึกษาการตัดต่อภาพยนตรเ์บื้องต้น  พบว่า 
 1.1 สรุปผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Result) จากการวิเคราะห์พบว่า  
ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความพึงพอใจในการอบรม  ร้อยละ  95.61  และมีความรู้ความเข้าใจ  ในการตัดต่อภาพยนตร์
สั้นเบื้องต้น  ร้อยละ  95.69  และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  ร้อยละ  95.76  โดยผู้เข้าร่วมอบรมก่อน
เข้ารับการอบรมไม่มีพื้นฐานทางด้านการถ่ายภาพ  ถ่ายวีดีโอ  และไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์   
 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการตัดต่อภาพยนตร์สั้น  อาจารย์ศุภรดา  ประภาวงศ์  แนะน าว่า
ผู้เข้าร่วมต้องเรียนรู้อุปกรณ์ที่ตนเองมีและศึกษาวิธีการอย่างง่ายๆ  ค่อยๆ เรียนรู้โดยศึกษาจาก
อินเตอร์เน็ต  อาจารย์ธีรพงศ์  เสรีส าราญ  แนะน าว่า  การวางแผนการตัดต่อเป็นเรื่องส าคัญ มีสตอรี่
บอร์ด  รวมถึงการเรียนรู้ถึงโปรแกรมใหม่ๆ  ท าให้ได้รู้เทคนิค  วิธีการตัดต่อ 
 1.2  สรุปผลข้อมูลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Result) 
  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากศึกษา  ค้นคว้า  แหล่งข้อมูลต่างๆ  ดังนี ้
โปรแกรม Ulead VideoStudio 11  
Ulead VideoStudio 11 เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอทีม่ีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป แม้ผูท้ี่เริ่มใช้งานก็
สามารถทีจ่ะสร้างวีดีโอได้เหมือนกบัผูท้ี่มีประสบการณ์ตัดตอ่วีดีโอมานาน โปรแกรมนีม้ีเครือ่งมอืต่างๆ 
ส าหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน 
     โปรแกรม Ulead VideoStudio 11 มีการท างานเป็นข้ันตอนที่ง่าย ตั้งแต่จบัภาพ ตัดต่อไปจนถึง
เขียนลงแผ่น นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมยังมี Effect ต่างๆ อีกมากมาย ข้อความส าเรจ็รปูแบบมืออาชีพ 
รวมทั้งยงัมเีครื่องมือที่ใช้ส าหรบัสร้างเสียงประกอบอย่างง่ายๆ อีกด้วย 
 
ในการสร้างวีดีโอนั้น เริ่มแรกจบัภาพวีดีโอจากกล้องหรือว่าดึงไฟล์วีดีโอจากแผ่น VCD/DVD  เข้ามา
จากนั้นก็ตัดแต่งวีดีโอทีจ่ับภาพมา เรียงล าดับเหตุการณ์ ใส่ Transtion (Effect ที่ใสร่ะหว่างคลิปวีดีโอ
ท าให้การเปลี่ยนคลปิวีดีโอจากคลปิหนึ่งไปยังอกีคลิปหนึ่งนา่ดูยิ่งขึ้น) ท าภาพซ้อนภาพ ใส่ข้อความน า  
ใส่ค าบรรยายแทรกดนตรปีระกอบ ซึง่ส่วนต่างๆ เหล่าน้ีจะแยก Track กัน ท าให้การท างานในแต่ละ 
Track จะไม่มผีลกระทบกบั Track อื่นๆ เมื่อท าเสรจ็แล้วข้ันตอนสุดท้ายก็คือ การเขียนวีดีโอลงแผ่น 
การตัดต่อใน Ulead VideoStudio 11 นั้น จะสร้างเป็นไฟล์ project ข้ึนมา (.VSP) ซึ่งไฟล์นี้ จะเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ไว้  หากว่าท างานยังไม่เสร็จก็สามารถเปิดเพือ่ท างานต่อในภายหลังได้ ไฟล์นีจ้ะมีขนาด
เล็ก การตัดต่อวีดีโอนี้ แม้จะตัดต่ออย่างไรในวีดีโอกจ็ะไม่มผีลกระทบตอ่ไฟล์ต้นฉบบั ข้อมูลการตัดต่อ
ต่างๆ จะบันทึกอยู่ในไฟล์ project ทั้งหมด แต่เมื่อมกีารสรา้งวีดีโอที่ได้จากการตัดต่อ โปรแกรมจะ
อ่านข้อมูลจากต้นฉบบัตามข้อมลูที่อ้างอิงในไฟล์ project นี้ ดังนั้น การบันทึกไฟล์งานหากต้องการ
น าไปท าต่อที่อื่นจะบันทึกไฟล์ต้นฉบับติดไปด้วย 
รายการโทรทัศน์  
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          รายการโทรทัศน์  เป็นส่วนต่างๆ ของการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ การออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ มีขึ้นเป็นครัง้แรก ในปี ค.ศ. 1936 ในกรุงลอนดอน 
รายการโทรทัศน์ อาจออกอากาศเพียงแค่ครั้งเดียว หรือมีตอนต่อ ที่เรียกว่า ทีวี ซีรีส์ (T.V. Series) 
ส่วนมาก มักเป็นรายการประเภทละครโทรทัศน์ ในทีวีซรีีส์ มักแบ่งเป็นภาคๆ (Episode) โดยในหนึ่ง
ภาค ในสหรัฐอเมรกิาจะเรียกว่า ซีช่ัน (Season) แต่ในอังกฤษจะเรียกว่า ซีรีส์ (Serie) ใน 1 ซีซั่น 
มักจะมีความยาวประมาณ 6-26 ตอน 
 
รายการโทรทัศน์ ที่ออกอากาศเป็นพเิศษเพียงครั้งเดียว จะเรียกว่า รายการพเิศษ (Special 
Program) และสถานีวิทยุโทรทัศน์บางสถานี ยังมี ภาพยนตร์โทรทัศน์ (T.V. Movies) ที่สร้างขึ้นเพื่อ
ออกอากาศทางโทรทัศน์โดยเฉพาะ ไม่ได้ออกฉายทางโรงภาพยนตร์ หรอืบันทกึลงในวิดีโอ วีซีดี ดีวีดี 
หรือสื่ออื่นๆ 
ทุกวันน้ี การออกอากาศ ภาพยนตร์โฆษณา (Commercial Advertisment) ถือเป็นส่วนส าคัญของ
รายการโทรทัศน์ โดยมีข้อปฏิบัตเิป็นเกณฑ์ว่า ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์ 1 ช่ัวโมง จะมี
ภาพยนตร์โฆษณาได้ไม่เกิน 15 นาที  รายการประเภทให้ข้อมูล  รายการข่าว 
 
 1. การเรียกไฟล์วีดีโอเข้ามาใช้ใน Project Timeline  
หลงัจากที่เราได้เพิ่มไฟล์มเีดีย เช่น วีดีโอและภาพน่ิงเข้ามาในส่วนของ Library แล้ว ต่อไปแล้วจะน า
ไฟล์มีเดียมาใช้งานในส่วนของ Project Timeline ตามล าดับเรือ่งราวที่ต้องการ เริม่จากไฟล์วีดีโอ
หรือรูปภาพน่ิงก็ได้ เพียงเปลี่ยนโหมดการเลือกจากส่วนของ Library 
  
 
  

 
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-tVFVYC9-7Rg/UtIiwLczcFI/AAAAAAAAAC4/bBf2SU6S3dA/s1600/02.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-qKdIe7bNqAc/UtIiwA6QKjI/AAAAAAAAAC0/i5q_IhnbERo/s1600/01.jpg
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 2.การก าหนดค่าต่างๆ ในส่วนของ Options Panel 
การก าหนดค่าต่างๆ ในส่วนของ Options Panel นั้นจะแตกต่างกันไปในการเลือกไฟล์มเีดียเข้ามาใช้ 
เช่น คลิปวีดีโอ ก็จะต้องไปก าหนดในแท็บของ Video ส าหรบัภาพน่ิงต้องไปก าหนดในแทบ็
ของ Image แต่การทีจ่ะก าหนดได้ จ าเป็นต้องดึงไฟล์มีเดียมาลงในส่วนของ Project Timeline ก่อน
เสมอ 
        แท็บ Video 
เมื่อคลกิที่คลปิวีดีโอส่วนของ Project Timeline แล้ว แท็บ Options Panel จะแสดงแทบ็ Video 
 

 

https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-10-19.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/26-8-2556%2010-48-43.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-10-43.jpg?attredirects=0
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            แท็บ Image 
    เมื่อคลิกที่ภาพน่ิงในส่วน Project Timeline แล้ว แท็บ Options Panel จะแสดงแท็บ Image 
        

 

 
 
   
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-11-13.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-11-29.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-11-45.jpg?attredirects=0
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   แท็บ Color 
  เมื่อคลิกที่ภาพสีในส่วนของ Project Timeline แล้วแถบ Options Panel จะแสดง
แท็บ Color ข้ึนมาให้ก าหนดค่าดังนี ้
 

 

 
          
         แท็บ Attribute 
    เมื่อคลิกที่คลิปวีดีโอในส่วนของ Project Timeline แล้วคลิกแท็บ Attribute แล้วลาก Filter จาก
ส่วนของ Library มาวางไว้ในคลิปดังกล่าว จากนั้นให้ก าหนดค่าต่างๆ ในแท็บของ Attribute ดังนี ้
 

 

 
 

https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-12-07.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-12-21.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-12-51.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-13-09.jpg?attredirects=0
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       3.การจัดเรียงคลิปวิดีโอ 
    เมื่อเราน าคลิปวีดีโอมาวางบน  Project Timeline  บางครั้งเราอาจจัดวางผิดต าแหน่ง เรา
สามารถทีจ่ะจัดเรียงล าดับคลปิวีดีโอทีจ่ัดวางไปแล้วใหม่ดังนี้    
 

 

 

 
 
  4.การลบคลิปวีดีโอ 
    ถ้าหากเราน าคลปิวีดีโอ  ภาพน่ิง  หรอืภาพสีมาวางผิด  ก็สามารถที่จะลบจากส่วน  Project 
Timeline  ได้  2 วิธี  คือ  การลบออกจาก  Project Timeline  และการลบออกจาก  Library 
                    วิธีท่ี  1  ลบออกจาก  Project Timeline 
 
 

https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-13-30.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-13-46.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-14-14.jpg?attredirects=0
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                    คลิกขาวบนคลปิวีดีโอที่ต้องการลบ  แล้วคลิกเลือก  Delete  หรือจะลบโดยการกด
ปุ่ม  <Delete>  บนคีย์บอร์ดก็ได ้ คลอปวีดีโอจะถูกลบออกจาก  Project Timeline โดยทันที ่
 

 
 
       
  วิธีท่ี  2  ลบออกจาก  Library 
                    การลบคลปิวีดีโอจาก  Library  สมารถท าได้โดยคลิกขาวบนวีดีโอที่ต้องการ
ลบ  แล้วเลือก  Delete ยื่นยันการลบด้วยการคลิกปุม่  OK  คลิปสีดีโอนั้นจะถูกลบออก
จาก  Library  โดยทันที ่ แต่คลิปวีดีโอนั้นยังถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก ์
 

 

 
 

https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-14-30.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-17-16.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-16-31.jpg?attredirects=0
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   5.การตรวจสอบคุณสมบัติของคลิปวีดีโอ 
    คลิปวีดีโอที่ได้มานั้นอาจมีความแตกต่างกันทัง้ความคมชัดและรปูแบบของไฟล์  ในหัวข้อนี้  เราจงึ
มาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ  ของคลิปวีดีโอกัน 

 

 

 
 

https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-17-51.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/16-8-2556%2012-18-13.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/2-9-2556%209-29-24.jpg?attredirects=0
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   6.เทคนิคการตัดต่อวีดีโอ 
    การตัดต่อวีดีโอนั้นนิยมตัดต่อกัน  2  แบบ คือ  แบบแรกตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิง้  ส่วนแบบที่สอง
ตัดออกเปน็ส่วนๆ  เพื่อแยกคลิปวีดีโอที่ยาวๆ  ให้สั้นลง  จึงง่ายส าหรับน าไปตัดต่อ 
                    1)การตัดวีดีโอส่วนท่ีไม่ต้องการ 
                    ข้ันตอนการตัดวีดีโอแบบตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนั้น  ส่วนมากแล้วจะตัดส่วนที่
เริ่มต้น  เช่น  หัวม้วนเทป  และตัดส่วนปลาย  เช่น  ปลายมว้นเป็นเทปเก่าติดงานอื่นอยู ่ ดังนั้น  จึง
จ าเป็นต้องตัด  2  ส่วนออก 
                    2)การตัดวีดีโอออกเป็นส่วนๆ  
                    การตัดวีดีโอออกเป็นส่วนๆ  หัวใจหลักเป็นการแบ่งซอยคลิปวีดีโอทีม่ีความยาว
มากๆ  ออกโดยการใช้เครื่องมือ  Cut  Clip  ซึ่งมสีัญลักษณ์เหมอืนกรรไกร  เพื่อให้ง่ายในการน าคลปิ
ย่อยดังกล่าวไปใช้ในงานตัดต่อ 
 
    7.การแยกเสียงออกจากคลิปวีดีโอ 
    โปรแกรม  VideoStudio  Editor  มีความสมรถในการแยกเสียงออกจากคลปิวีดีโอ  ซึ่งเป็นผลดี
มากส าหรบังานตัดต่อที่ต้องการน าเสียงออกมาปรับแตง่เพิม่เติมซึง่จะช่วยใหเ้สียงที่ได้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น  ให้เลือกคลิปวีดีโอ  แล้วแยกเสียงออกจากคลปิวีดีโอโดยใช้ค าสั่ง  Split  Audio 
  
  
    8.การแบ่งวีดีโอออกเป็น  Scene 
    Scene  คือ  การแบ่งวีดีโอจากการถ่ายทอดเป็นหลายๆ คลิป  เช่น  ถ้าถ่ายวี    ดีโอเพื่อนๆ 
แล้ว  กดปุ่ม  Record  เพื่อหยุด หลังจากนั้นกเ็ปลี่ยนไปถ่ายวิวทัศน์ต่อ  ซึ่งส่วนน้ีโปรแกรมจะแบง่
ออกเป็น  2  ส่วน  หรอืเรียกว่า  2  Scene  นั่นเอง 

 
    9.การก าหนดความเร็วในการแสดงผลวีดีโอ 
    งานตัดต่อวีดีโอบางครั้งก็ต้องเพิ่มลูกเล่นให้บ้าง  เพื่อใหภ้าพรวมดูแล้วออกมาสนุกหรอืสร้าง
บรรยากาศให้ดูโรแมนติก ที่กล่าวไปถ้าจะให้สนุกก็จะตอ้งเพิม่ความเร็วให้กบัคลปิวีดีโอ  แต่ถ้าสร้าง
บรรยากาศโรแมนตกิก็จะต้องลดความเร็วให้คลิปวีดีโอ 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/2-9-2556%209-33-08.jpg?attredirects=0


60 

 

o      การก าหนดความเร็วในการแสดงผลวีดีโอ 

ในหัวข้อนี้จะมาลดความเร็วในการแสดงผล  ให้คลิปวีดีโอนีข่ี้จักรย่านแบบช้าๆ  ก็จะได้อารมณ์โรแมน 
 
ติกไปอีกแบบ 
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10.การบันทึกคลิปวีดีโอจากการติดต่อ 
เมื่อเราได้ตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ  ของคลปิวีดีโอไปแล้วพอสมควร  ข้ันตอนต่อไปที่
จ าเป็นต้องท า  คือ  การบันทึกคลิปวีดีโอส่วนที่แก้ไขไปแล้วเก็บไว้ก่อน  เราสามารถท าได้โดย 
 

o การบันทึกวีดีโอจากการตัดต่อ 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 

https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/2-9-2556%209-43-01.jpg?attredirects=0
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บรรณานุกรม 
 

 เว็บไซต์  https://sites.google.com/site/jakkapatpimpa/-edit-1/2-9-2556/9-45-
52jpg?attraireats 
  
 เว็บไซต ์https://1bp.blogspot.com/-
zq3che4fcla/uvgv_m30dii/aaaaaaaadk0/y1p714i5xese/s1600/tracklist6.png 
  
 Kamol Khampibool (iModClub) Thailand. Dynamic Views theme. Powered 
by Blogger. https://itguest.blogspot.com/2011/04/01.html 
 
 เว็บไซต์  http://5603105.blogspot.com/p/blog-page_70.html 
  
          Adisak Tisanon . http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post.html 
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แบบประเมิน 

โครงการแหล่งเรียนรู้การตัดต่อภาพยนตร์สั้น-แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

วันท่ี 8-9  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2561 

  
  ตอนที่ 1 การประเมินโครงการบริการวิชาการด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ 

 และด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. วิทยากรมีองค์ความรู้ในการถ่ายองค์ความรู้      
2. รูปแบบการจัดโครงการ “การมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ร่วมกัน” 

  
   

3. อาหารและเครื่องดื่ม      
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ      
5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ      

ผลรวมด้านความพึงพอใจทั้งหมด      
6. มีความรู้เก่ียวกับเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์สั้น      
7. มีการรับรู้และเข้าใจถึงความส าคัญขององค์
ความรู้จากโครงการ 

     

8. มีความเข้าใจสาระส าคัญและรายละเอียด
กิจกรรม/โครงการ 

     

9. มีการรับรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตลอดโครงการ 

     

10. มีการปฏิบัติและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
โครงการอย่างครบถ้วน 

     

ผลรวมด้านความรู้ความเข้าใจทั้งหมด      
11. ท่านสามารถน าความรู้จากการร่วมกิจกรรม
ไปใช้และสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้ 

     

12. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้จริงและต่อเน่ือง 

     

13. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในอนาคต 

     

14. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

     

15. กิจกรรมน้ีท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายใน      
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รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ชุมชน/สังคม 
ผลรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด      

   

   
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 


