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โดยออกแบบ คาแรคเตอร์ตวัการ์ตูน รูปแบบวีดิทศัน์ ให้น่าสนใจ ผูช้มทุกคนสามารถรับชมได ้ทุกเพศ 
ทุกวยั และยงัใหป้ระโยชน์แก่ผูช้มไดรั้บความรู้และความบนัเทิงต่อไป 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ความรู้ของชาวบา้น ซ่ึงเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง 
และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผูมี้ความรู้ในหมู่บา้นในทอ้งถ่ินต่าง ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเป็น
ความรู้ความสามารถท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่างท่ีท าให้
ความรู้เหล่าน้ีเกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบนั และการท าธูปหอมสมุนไพร ก็เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
อีกอย่างหน่ึง ท่ีชาวบ้านได้อนุรักษ์และพฒันาจนได้เกิดเป็นธูปหอมสมุนไพรท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบจนถึงทุกวนัน้ี  

แนวทางการอนุรักษอี์กวธีิหน่ึงไม่ใหภู้มิปัญญาเหล่านั้นสูญหายไป คือการน าเทคโนโลยีและ
การผลิตส่ือเพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยการท าส่ือวีดิทศัน์ ซ่ึงจะมีการตดัต่อวีดิทศัน์
เป็นการเล่าเร่ืองดว้ยภาพและใชก้ารน าเสนอเป็นภาพแอนนิเมชัน่ 2D เพื่อน าเสนอ เพราะเป็นส่ือท่ี
เขา้ถึงไดง่้าย รวดเร็วทนัเหตุการณ์ ส่ือวดิีทศัน์เม่ือน าไปเผยแพร่ จะเป็นส่ือท่ีให้ความบนัเทิงและท า
ให้เกิดความตะหนกัในการรักษาภูมิปัญญาชาวบา้นแก่ผูช้ม การผลิตวีดิทศัน์เพื่อการศึกษานั้นจะ
เป็นการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูท่ี้สนใจทุกเพศทุกวยั ท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลและเขา้ใจภูมิปัญญาชาวบา้น 
ท่ีควรไดรั้บการอนุรักษแ์ละพฒันาจนท าใหเ้กิดประโยชน์ไดม้ากข้ึน 

ผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะผลิตส่ือวีดีทศัน์ด้วยการสอดแทรกคาแรคเตอร์เทคนิคพิเศษ
จ าลองเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการรักษาภูมิปัญญาไทย เก่ียวกับการท าธูปหอม
สมุนไพร ให้ผูส้นใจรับชมรายการวีดิทศัน์เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด  เกิดความสนใจ สามารถน าไป
ปรับใชห้รือต่อยอดเป็นอาชีพได ้อีกทั้งยงัเป็นการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่
การจดัท าส่ือวีดิทศัน์จะเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาค้นควา้และการน ามาปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
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1.2 วตัถุประสงค์โครงการ 
1.2.1   เพื่อพฒันาส่ือวดิีทศัน์เร่ือง ธูปหอม แฮนดเ์มด 
1.2.2   เพื่อพฒันาทกัษะการสร้างและออกแบบส่ือวีดิทศัน์ เร่ือง ธูปหอม แฮนดเ์มด 
1.2.3   เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บชมไดรั้บประโยชน์จากการชมส่ือวีดิทศัน์เร่ือง ธูปหอม แฮนดเ์มด 
1.2.4   เพื่อเผยแพร่ส่ือวีดิทศัน์เร่ือง ธูปหอม แฮนดเ์มด 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1   ศึกษาการใส่เทคนิคพิเศษตวัการ์ตูนในกระบวนการผลิตวดิีทศัน์ 
1.3.2   ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการท าธูปหอมสมุนไพร 
1.3.3   ศึกษากระบวนการผลิตและเทคนิคพิเศษในงานวดิีทศัน์ 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1   ไดส่ื้อวดิีทศัน์ เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด 
1.4.2   ไดพ้ฒันาทกัษะการสร้างและออกแบบส่ือวดิีทศัน์ เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด 
1.4.3   ผูท่ี้ไดรั้บชมไดรั้บประโยชน์จากการชมส่ือวีดิทศัน์เร่ือง ธูปหอม แฮนดเ์มด 
1.4.4   เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจในส่ือวดิีทศัน์เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด ไดรั้บชมส่ือวดิีทศัน์เร่ือง  
           ธูปหอม แฮนดเ์มด 

1.5 ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.5.1   ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้  

             -   ศึกษาประวติัของบา้นธูปหอม 
             -   ศึกษาการตดัต่อวิดีโอเบ้ืองตน้ 
             -   ศึกษาวธีิการท าธูปหอมสมุนไพร 

1.5.2   จดัท าแบบร่าง  
      -    วเิคราะห์เน้ือหา 
      -    เขียนบท (Script) 
      -    เขียนบทภาพ (Story board) 
      -    เขียนบทถ่ายท า (Shooting Script) 
      -    พฒันาส่ือวีดิทศัน์ 

 1.5.3   การวางแนวคิด  
        -    วเิคราะห์ขอ้มูลการท าธูปหอมสมุนไพร 
      -    ไดพ้ฒันาทกัษะการท างานวดิีทศัน์ 

             -     ใส่เทคนิคพิเศษในงานวดิีทศัน์ 



 

3 

 

            -     ผูรั้บชมส่ือวดิีทศัน์จะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการท าธูปหอมสมุนไพร 
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1.6 แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart)  

รายการ 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เสนอหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1) 

   
 

            
25 มิถุนายน  -  

12 กรกฎาคม 62 
ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 1 

    
 

            16 กรกฎาคม 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ  
รอบท่ี 2 (บทท่ี1) 

     
 

          
17-19  

กรกฎาคม 62 
ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 2 

      
 

         20  กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 2         
 

       
9 -16 

สิงหาคม 62 

ส่งบทท่ี 3           
 

     20-30 สิงหาคม 62 

สอบหวัขอ้โครงการ 
(บทท่ี 1-3) 

           
 

    3-7 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 70%              
 

  10-14 กนัยายน 62 
ส่งความคืบหนา้ 80%               

 

 14-28 กนัยายน 62 

รายการ 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ์ 63 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 100% 
 

               
1-9 พฤศจิกายน 
62 เป็นตน้ไป 

สอบโปรแกรม  
 

               24 พฤศจิกายน 62 

ส่งบทท่ี 4      
 

           3-14  ธนัวาคม 62 
ส่งบทท่ี 5         

 

       14-21 มกราคม 63 
ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่า
เขา้เล่ม 

         
 

      
22 มกราคม –  

15 กุมภาพนัธ์ 63 

ตารางที ่1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
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1.7 กลุ่มเป้าหมาย 

1.7.1   ทุกเพศทุกวยัท่ีสนใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

1.8 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 1.8.1   โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการออกแบบ LOGO 

1.8.2   โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในการออกแบบคาแรคเตอร์ 
1.8.3   โปรแกรม Adobe after effect ในการท าลูกเล่น 
1.8.4   โปรแกรม Sony Vegas ในการตดัต่อส่ือวดิีทศัน์ 
1.8.5   โปรแกรม Microsoft word 2010 ในการท าเอกสาร 
1.8.6   โปรแกรม PowerPoint 2010 ในการน าเสนอ 

1.9 งบประมาณการด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ  จ านวน ราคา 
1 ค่าปร้ิน -          100    บาท 
2 ค่ากระดาษ 2 รีม 100    บาท 
3 ค่าหมึก 1 ขวด 120    บาท 
4 ค่าเขา้เล่ม 1 เล่ม          200    บาท 
5 ค่าท าธูปและวทิยากร 2 คร้ัง 200    บาท 
6 ค่าอุปกรณ์ Production -          100    บาท 
7 ค่าเดินทาง 2 คร้ัง 100    บาท 

รวมเป็นเงิน          800    บาท 
 

ตารางที ่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
 



 
 

บทที ่2 
กรณศึีกษาและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั โปรเจครายการวดิีทศัน์เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด 
พบวา่ ประกอบดว้ยแนวคิดและทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 ภูมิปัญญาของชาวบา้น 
2.1.2 ประวติัของธูปหอม 
2.1.3 ความหมายของวดีีทศัน์ 
2.1.4 กระบวนการผลิตวดีีทศัน์ 
2.1.5 ประโยชน์ของวดีีทศัน์ 
2.1.6 รูปแบบของรายการวดีีทศัน์ 
2.1.7 มุมกลอ้ง (Camera Angle) 
2.1.8 ขนาดภาพ 
2.1.9 ทฤษฎีสีหรือจดัแสงในการถ่ายท า 
2.1.10 หลกัการสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบต่าง ๆ 
2.1.11 การออกแบบคาแรคเตอร์  
2.1.12 โปรแกรม Photoshop Cs6 
2.1.13 โปรแกรม Illustratos Cs6 
2.1.14 โปรแกรม Adobe after effect 
2.1.15 โปรแกรม Sony vegas 

2.2  ศึกษาประโยชน์ 
2.3 รูปแบบการน าเสนอ 
2.4 กรณศึีกษาและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
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2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 ภูมิปัญญาของชาวบา้น 

           1) ความหมายของภูมิปัญญาชาวบา้น  
ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือความรู้ของชาวบา้นซ่ึงได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียว

ฉลาดของชาวบา้น รวมทั้งความรู้ท่ีสั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่น
หน่ึง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปล่ียนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตาม
สภาพการณ์ทางสังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  

ภูมิปัญญาเป็นความรู้ท่ีประกอบไปด้วยคุณธรรมซ่ึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้ งเดิมของ
ชาวบา้นในวถีิดั้งเดิมนั้น ชีวติของชาวบา้นไม่ไดแ้บ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอยา่งมีความสัมพนัธ์
กนัการท ามาหากิน การอยูร่่วมกนัในชุมชน การปฏิบติัศาสนา พิธีกรรมและประเพณี  

นอกจากนั้น ภูมิปัญญาพื้นบา้นยงักล่าวถึง การเอาทรัพยากรความรู้ ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่
ในทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ซ่ึงอาจเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน หรือเป็นลกัษณะสากลท่ีหลายๆ ทอ้งถ่ินมี
คลา้ยกนัก็ได ้ภูมิปัญญาพื้นบา้นในแต่ละทอ้งถ่ินเกิดจากการท่ีชาวบา้นแสวงหาความรู้เพื่อเอาชนะ
อุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคมท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต ภูมิปัญญาพื้นบา้นจึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตและวถีิชีวติชาวบา้น  

ภูมิปัญญาชาวบา้นอาจเกิดจากการไดม้าขององค์ความรู้ของชนพื้นเมืองจากส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั โดยอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติใช้ชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากความมากมายและความ
หลากหลายของระบบนิเวศท่ีซับซ้อน และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของพืชและสัตว ์หรือ
แมแ้ต่หน้าท่ีต่าง ๆ ของระบบนิเวศ เทคนิคในการใช้และการจดัการ โดยมีการใช้ประโยชน์ในรูป
ของ อาหาร ยา เช้ือเพลิง หรือเป็นวสัดุส าหรับการสร้างท่ีอยูอ่าศยั หรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  

     2) ภูมิปัญญาชาวบา้นแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
    (1)  ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการท ามาหากินวถีิชีวติของชาวบา้นในอดีตเรียบง่ายกวา่ทุก 

วนัน้ี อาศยั  
    (2)  ภูมิปัญญาอนัเน่ืองมาจากสภาวะธรรมชาติ ธรรมชาติและแรงงานเป็นหลกัในการท า 

มาหากิน และใชส้ติปัญญาท่ีบรรพบุรุษถ่ายทอดมาให้เพื่อจะไดอ้ยูร่อด เช่น การขยายท่ีท ากิน ตอ้ง
หกัร้างถางพง บุกเบิก พื้นท่ีท ากินใหม่ การปรับพื้นท่ีป้ันคนันาเพื่อท านา การท าไร่ท านา ปลูกพืช
เล้ียงสัตวแ์ละดูแลรักษาให้เติบโตและไดผ้ล การจดัการแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรก็เป็นหน่ึงในภูมิ
ปัญญาชาบา้นในอดีตเช่นกนั 

    (3)  ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการรักษาโรคและแกปั้ญหาสุขภาพเช่น การใชส้มุนไพรเป็น
ยาและอาหาร พืชสมุนไพร หมอพื้นบา้น และการแพทยแ์ผนโบราณ 
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    (4)  ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการกินอยู่เช่นการถนอมอาหาร การปรุงอาหาร การกิน
อาหาร 

    (5)  ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรมปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และนาฏกรรม 

    (6)  ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นภาษาและวรรณกรรมปรากฏในผลงานสร้างสรรคด์า้นภาษา
และส านวนไทย เช่น ค าสอน ความเช่ือ ปริศนาค าทาย และ บทเพลงพื้นบา้น เช่น เพลงแหล่ เพลง
กล่อมเด็ก เพลงฉ่อย กลอนล า เพลงอีแซว เพลงเก่ียวขา้ว ฯลฯ 

    (7)  ภูมิปัญญาชาวบา้นด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีใช้ในการปรับประยุกต์
พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความมั่นคงของชุมชน ประเพณีเก่ียวกับชีวิต ตั้ งแต่เกิดจนตาย เช่น 
ประเพณีการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย ฯลฯ 

    (8)  ภูมิปัญญาชาวบา้นด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใช้ในการ
จดัการทรัพยากรดิน น ้ า และป่าไม ้เช่น การสร้างเข่ือน เหมือง ฝาย การควบคุมคุณภาพน ้ า การ
ป้องกนั น ้าท่วม การจดัการป่าไม ้เช่น การปลูกสวนป่า และการอนุรักษป่์า 

    (9)  ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการอยู่ร่วมกนัในสังคมการอยู่ร่วมกนัในชุมชนดั้งเดิมนั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องไม่ก่ีตระกูล ซ่ึงไดอ้พยพยา้ยถ่ินฐานมาอยู่ หรือสืบทอดบรรพบุรุษจน
นบัญาติกนัไดท้ั้งชุมชน มีคนเฒ่าคนแก่ท่ีชาวบา้นเคารพนบัถือเป็นผูน้ าหนา้ท่ีของผูน้ าไม่ใช่ การสั่ง 
แต่เป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษา มีความแม่นย  าในกฎระเบียบประเพณีการด าเนินชีวิต ตดัสินไกล่เกล่ีย
หากเกิดความขดัแยง้ ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ปัญหาในชุมชนก็มีไม่น้อย ปัญหาการท ามาหากิน ฝนแลง้ น ้ าท่วม โรคระบาด โจรลกัววั
ควาย เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัมีปัญหาความขดัแยง้ภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชน การละเมิด
กฎหมายประเพณี ส่วนใหญ่จะเป็นการ"ผิดผ"ีคือ ผีของบรรพบุรุษ ผูซ่ึ้งไดส้ร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไว ้
เช่น กรณีท่ีชายหนุ่มถูกเน้ือตอ้งตวัหญิงสาวท่ียงัไม่แต่งงาน เป็นตน้ หากเกิดการผิดผีข้ึนมา ก็ตอ้งมี
พิธีกรรมขอขมา โดยมีคนเฒ่าคนแก่เป็นตวัแทนของบรรพบุรุษ มีการว่ากล่าวสั่งสอนและชดเชย
การท าผดินั้นตามกฎเกณฑท่ี์วางไว ้

ชาวบา้นอยูอ่ยา่งพึ่งพาอาศยักนั ยามเจ็บไขไ้ดป่้วย ยามเกิดอุบติัเหตุเภทภยั ยามท่ีโจรขโมย
ววัควายขา้วของ การช่วยเหลือกนัท างานท่ีเรียกกนัว่า การลงแขก ทั้งแรงกายแรงใจท่ีมีอยู่ก็จะ
แบ่งปันช่วยเหลือ เอ้ืออาทรกนั การแลกเปล่ียนส่ิงของ อาหารการกิน และอ่ืน ๆ จึงเก่ียวขอ้งกบัวิถี
ของชุมชน ชาวบา้นช่วยกนัเก็บเก่ียวขา้ว สร้างบา้น หรืองานอ่ืนท่ีตอ้งการคนมาก ๆ เพื่อจะไดเ้สร็จ
โดยเร็ว ไม่มีการจา้ง  

     3) กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัแบ่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9C%E0%B8%B5
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    (1)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลทอ้งถ่ินเช่น การผลิตอาหาร
และเคร่ืองด่ืม การผลิตผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือใช้ และการผลิต
ผลิตภณัฑจ์ากไม ้หิน โลหะ แกว้ เซรามิค ดินเผา เคร่ืองหนงั และอ่ืน ๆ 

    (2)  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเภทงานศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นเช่น เร่ืองเล่าพื้นบ้าน กวี
นิพนธ์พื้นบา้น ปริศนาพื้นบา้น เพลงพื้นบา้น ดนตรีพื้นบา้น การฟ้อนร าพื้นบา้น ละครพื้นบา้น จิต
กรรมพื้นบา้น ประติมากรรมพื้นบา้น หตัถกรรมพื้นบา้น เคร่ืองแต่งกายพื้นบา้น และส่ิงทอพื้นบา้น 

4) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีบริบทส าคัญของสังคมเป็นแหล่งเพาะภูมิปัญญาอย่างน้อย 4 
ประการคือ 

    (1)  ภูมิปัญญาอนัเน่ืองมาจากสภาวะธรรมชาติ ลกัษณะทางภูมิประเทศอนัหลากหลาย 
ทั้งทิวเขา สันทราย ท่ีราบลุ่ม มีแม่น ้ าล าคลองผ่านหลายสาย ภูมิอากาศร้อนช้ืน ฝนตกชุกตลอดปี 
สภาพทางธรณีวทิยาอุดมไปดว้ยแร่ธาตุและชั้นหินต่าง ๆ มีเขตแดนติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย และ
ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอนัเป็นเส้นทางทางการคา้สภาพทางภูมิประเทศอนัหลากหลายลว้นก่อให้เกิด
ภูมิปัญญาในการเลือกถ่ินฐานบา้นเรือน ว่าจะต้อง“แค่บ่อท่านาวดั”คือ ตอ้งให้ใกล้กบัแหล่งน ้ า 
สะดวกแก่การสัญจร ใกลก้บัแหล่งท ากิน (ท านา) และใกลว้ดัเพื่ออยู่ใกลศ้าสนา อนัเป็นแหล่งยึด
เหน่ียวทางจิตใจ ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ก่อให้เกิดภูมิปัญญาและคติทาง
สถาปัตยกรรม เช่น การปลูกบา้นโดยมีตีนเสา เพื่อรองรับเสาแทนการขุดหลุมฝังเสา เพื่อสะดวกใน
การโยกยา้ย และกนัความช้ืน มีการวางเสาแบบเอนสอบข้ึนด้านบนเล็กน้อย ช่วยให้ตา้นลมได้ดี
ยิ่งข้ึนจากสภาพความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ดงักล่าว ไดก่้อให้เกิดภูมิปัญญาในการตั้งช่ือท่ีอยู่
อาศยัละแวกหรือเขตนั้น ๆ ตามสภาพและทรัพยากรธรรมชาติทอ้งถ่ินหรือลกัษณะการท ามาหากิน
มาเป็นนาม เช่น บา้นโคกเสม็ดชุน, บา้นคูเต่า, บา้นคอหงส์, บา้นควนลงั, บา้นคลองแห เป็นตน้
บางคร้ังการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาวะทางภูมิศาสตร์ ก็
ก่อใหเ้กิดภูมิปัญญาชาวบา้นอีกทอดหน่ึง เช่น ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารเพื่อกินและใชใ้นช่วงท่ี
ขาดแคลน 

    (2)  ภูมิปัญญาอนัเน่ืองมาจากภาวะสร้างสรรค์ของบรรพชน ภูมิปัญญาในการจดัการ 
การสร้างสรรคข์องคนรุ่นก่อนๆ ยอ่มกลายเป็นแหล่งให้ความรู้และประสบการณ์แก่คนรุ่นต่อ ๆ มา 
จนเกิดแตกก่อ แต่งเติม ตกทอด สืบเน่ืองเร่ือยมา เช่น ภูมิปัญญาในการท าอาชีพ บรรพชนท่ีมีอาชีพ
ช่างเหล็กรู้วา่การน าถ่านไมเ้ค่ียมมาเผาเหล็กจะดีกวา่ไมช้นิดอ่ืน ๆ เพราะไมช้นิดน้ีให้ความร้อนสูง 
ไม่เกิดดอกไฟ และมีภูมิปัญญาในการเลือกเหล็กและโลหะอ่ืนมาประสาน เพื่อให้เน้ือโลหะเหนียว
และแขง็ต่างกนั ภูมิปัญญาอนัเป็นกุศโลบายในการน าคติความเช่ือมาปฏิบติัเพื่อบ ารุงขวญัและไม่ให้
เกิดความประมาท อนัเป็นภยนัตรายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น เช่น คติความเช่ือเร่ืองแม่ยา่นาง เป็นตน้ 
ภูมิปัญญาสร้างขยายและพิทกัษ์ฐานอ านาจแต่รุ่นบรรพชนมาสู่รุ่นลูกหลาน เช่น การผูกเกลอ อนั
เป็นเคร่ืองมือเพื่อตกทอดความสามคัคีดุจญาติมิตรมาสู่รุ่นลูกหลาน 
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    (3)  ภูมิปัญญาอนัเน่ืองมาจากความเช่ือเก่ียวกบัโลกและจกัรวาล คติความเช่ือท่ีสืบทอด
กนัมาแต่โบราณมีว่า สรรพส่ิงทั้งหลายในโลก นบัตั้งแต่เล็กสุดจนมองไม่เห็นไปจนถึงส่ิงท่ีใหญ่
ท่ีสุด เช่น โลกและจกัรวาล ทั้งท่ีเป็นสสารท่ีเป็นรูปทรงสัณฐานและท่ีเป็นพลงังาน ลว้นปรุงแต่งข้ึน
จากธาตุส่ี คือ ดิน(ปฐวธีาตุ) น ้า(อาโปธาตุ) ลม(วาโยธาตุ) และไฟ (เตโชธาตุ) เช่ือกนัวา่ความสมดุล
ของธาตุส่ีในร่างกาย ช่วยใหแ้ต่ละคนมีพลานามยัสมบูรณ์ แต่ถา้ขาดธาตุใดธาตุหน่ึงก็หมายถึงความ
เจ็บไขไ้ดป่้วย สภาพภูมิอากาศแปรปรวน มีลมแรง อากาศร้อนจดั และมีความช้ืนเยน็ จึงก่อให้เกิด
ภูมิปัญญาในการจดัการดา้นโภชนาการและการป้องกนัโรคภยั จึงมกันิยมกินอาหารท่ีมีรสจดัและ
พืชผกัท่ีมีธาตุไฟมาก ด้านการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ ก็มีภูมิปัญญาในการพิจารณาคุณสมบติัของ
สมุนไพรท่ีมีธาตุส่ี เด่น-ชดั และเลือกเพื่อน ามาใชแ้กโ้รคต่าง ๆ แลว้แต่วา่โรคใด เน่ืองมาจากสาเหตุ
จากธาตุใดก าเริบ เช่น คนท่ีไขข้ึ้นสูงร้อนจดั ก็ตอ้งใช้ตวัยาท่ีมีธาตุน ้ าผสม ภูมิปัญญาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ก็มาจากความเช่ือจากต านานการสร้างโลกโดยอ านาจเหนือธรรมชาติ ซ่ึงแฝง
เร้นอยูทุ่กหนทุกแห่ง คือ ถือวา่สรรพส่ิงทั้งปวง ทั้งคน สัตว ์พืช หรืออากาศธาตุทั้งมวลมีผูส้ร้างและ
ผูคุ้ม้กนัท่ีมองไม่เห็น สร้างเป็นคติใหต้ระหนกัถึงคุณค่าธรรมชาติ เป็นภูมิปัญญาท่ีเป็นกุศโลบายให้
เกิดการสงวนทรัพยากรโดยทางออ้ม เช่น เร่ืองพระภูมิเจา้ท่ี เทพารักษ์ นางไม ้นางธรณี นางมณี
เมขลา แม่โพสพ พระพาย เหล่า น้ี  ล้วนมุ่งให้กตัญญูรู้ คุณของแผ่นดิน น ้ า  ลม ไฟ และ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งส้ินแต่แตกต่อเป็นแขนงภูมิปัญญาย่อย ๆ นานาประการ เช่น ห้ามกินขา้ว
เหลือแลว้เททิ้งเพราะจะขวญัขา้ว (ลบหลู่) ห้ามพูดหยาบคายขณะกินขา้วจะขวญัขา้ว จะท าให้ขา้ว 
น ้ า น้อยใจ จะท ามาหากินยาก ตกอบั ฝืดเคือง เป็นตน้ ภูมิปัญญาเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นเคร่ืองอบรม
สะสม ก่อใหเ้กิดจริยธรรม ความเช่ือ ประเพณี และคติทางโลกนานปัการ 

    (4)  ภูมิปัญญาอนัเน่ืองมาจากความศรัทธาทางศาสนา ศาสนาท่ีมีผลต่อการบ่มเพาะภูมิ
ปัญญาไดแ้ก่ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ศาสนิกชนศาสนาใดก็มกัจะถูกบ่ม
เพาะดว้ยศาสนานั้น ๆ เป็นพิเศษ แต่บางคนอาจถูกบ่มเพาะดว้ยลทัธิศาสนาทั้ง 3 ศาสนาผสมผสาน
กนั เช่น ชาวไทยพุทธอาจมีรอยบ่มเพาะของศาสนาพราหมณ์ปนแทรกอยูอ่ย่างซบัซ้อน ภูมิปัญญา
ในการครองตนของทุกศาสนิกชน มกัมีหลกัให้ละเวน้ส่ิงท่ีถือวา่เป็นบาปท่ีคนดีพึงรักษาตวัให้ห่าง 
และมุ่งบ าเพญ็กุศลเพื่อเป็นเน้ือนาบุญ 

ภูมิปัญญาชาวบา้น (Traditional Knowledge) คือ ความรู้ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 
ผา่นรุ่นสู่รุ่น โดยอาจมีการเปล่ียนแปลง พฒันา ปรับปรุง ไปตามยุคสมยั มีความเป็นเอกลกัษณ์ มี
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต ในหลายๆ ดา้น ทั้งการประกอบอาชีพ และเก่ียวกบัปัจจยัจ าเป็นในการ
อยูร่อด (อาหาร ยา เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั) 

ภูมิปัญญามีความเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของมนุษย ์ทั้งในแง่ของการท ามาหากิน ความบนัเทิง 
ศิลปวฒันธรรม โดยเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการปรับตัวของมนุษย์ให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละภูมิภาค เกิดจากการเรียนรู้ธรรมชาติ พืช สัตว ์สภาพภูมิอากาศ 
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ความสัมพนัธ์ขา้งตน้ของมนุษยก์บัธรรมชาติ ก็คือการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biopersity) โดยอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้และมีการถ่ายทอด ซ่ึงก็คือภูมิปัญญา
ชาวบา้นนัน่เอง  
  2.1.2 ประวติัของธูปหอมสมุนไพร 
 ธูป เป็นส่ิงท่ีใช้เป็นเคร่ืองสักการบูชาตั้งแต่สมยัอียิปต์โบราณ เพื่อบูชาเทพเจา้หรือท าให้
เทพเจา้พอใจด้วยของหอม ในอดีตธูปท าจากเน้ือไมห้อม (Aromatic wood) หลายชนิด เช่น ไม้
จนัทน์ขาว (Sandalwood) จนัทน์เทศ (Nutmeg) ก ายาน (GumBenzoin เป็นยางไมห้อมชนิดหน่ึง) 
ไมก้ฤษณา (Agar wood) กนัเกรา (Tembusu) หรือตน้บง หรือโกวบัว๊ะ (น ามาผสมน ้ าเพื่อให้เน้ือผง
ธูปเหนียว พอท่ีจะฟ่ันเป็นธูปได)้ บดเน้ือไมใ้หเ้ป็นผงละเอียด น ามาเป็นวตัถุดิบในการท าธูป 

ธูปไทยในอดีตท่ีผลิตจากไมห้อม มีลกัษณะคลา้ยธูปจีนโบราณ (วฒันธรรมและการท าธูป
ในไทย สืบทอดมาจากการแลกเปล่ียนวฒันธรรม และการคา้ในอดีต) และเน่ืองจากตวัวตัถุดิบเป็น
ไมห้อม ควนัธูปค่อนขา้งละเอียด ไม่ระคายเคืองจมูกและตา 
 ปัจจุบนั เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป ประกอบกบัวตัถุดิบท่ีแพงข้ึน ไมห้อมต่าง ๆ 
ท่ีน ามาผลิตธูปเร่ิมมีราคาแพง ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ จึงเปล่ียนมาใช้ข้ีเล่ือยไมย้างพาราแทน เน่ืองจากมี
ราคาถูกกวา่และมีสีขาวนวลเหมือนไมจ้นัทน์ขาว ลกัษณะเป็นผงละเอียด ข้ึนรูปไดง่้าย แลว้จึงน ามา
ผสมน ้าหอม เรียกวา่ “ธูปหอม” เม่ือน ามาจุดจะใหค้วนัและกล่ินหอม  
  2.1.3 ความหมายของวดิีทศัน์ 

ค าวา่ “วีดิทศัน์” มีความหมายตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Video Tape” ซ่ึงมีความหมายว่า 
แถบบนัทึกวีดิทศัน์ แถบบนัทึกภาพ เทปบนัทึกภาพ เทปวีดิทศัน์ ซ่ึงแต่เดิมค าว่า Video เป็นภาษา
ลาติน แปลว่า “I see = ฉันเห็น” เม่ือมาเป็นภาษาไทยก็ใช้ค  าว่า “ภาพ” ต่อมาปี พ.ศ.2525 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช แนะน าให้ใช ้ค  าวา่ “ภาพทศัน์” โดยอาศยับญัญติัค าใกลเ้คียงกบั
ภาพยนตร์ ค าน้ีปรากฏในเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนกระทั่ง พ.ศ.2530 
ราชบณัฑิตยสถานไดบ้ญัญติัค าวา่ “วีดิทศัน์” แทนค าวา่ Video ค าวา่ วีดิ มาจากค าวา่ วิติ ซ่ึงแปลวา่ 
ร่ืนรมยห์รือชวนให้ร่ืนรมยจึ์งท าให้ใช้ ค  าว่า วีดิทศัน์ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2540) 

กิดานนัท ์มลิทอง (2536) ไดก้ล่าววา่วดิีทศัน์ (Video Tape) ซ่ึงตามปกติเรามกัเรียกทบัศพัท์
วา่“วดิีโอเทป” เป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญัท่ีสามารถใชใ้นการบนัทึกภาพ และเสียงไวไ้ดพ้ร้อมกนัใน
แถบเทปในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และยงัสามารถลบแลว้บนัทึกใหม่ได ้

รสริน พิมลบรรยงก์ (2536) ไดอ้ธิบายวา่ วีดิทศัน์ คือ เทปท่ีใช้บนัทึกภาพ และเสียงไวใ้น
รูปแบบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถลบแลว้บนัทึกใหม่ หรือบนัทึกซ ้ าได ้

วชิระ อินทร์อุดม (2539) ให้ความหมายวีดิทศัน์ว่า เป็นวสัดุท่ีสามารถใช้บนัทึกภาพและ
เสียงได ้โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดว้ยวิธีการทางแสงเสียง และแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึง
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สามารถบนัทึกและเปิดใหช้มไดท้นัที โดยอาศยัเคร่ืองเล่น/บนัทึกวดิีทศัน์ ซ่ึงสามารถบนัทึกและลบ
สัญญาณภาพและเสียงได ้

ประทิน คลา้ยนาค (2545) ให้ความหมายของวีดิทศัน์ในทางเทคนิคว่า เป็นการใช้กล้อง
อิเล็กทรอนิกส์ถ่ายภาพเคล่ือนไหว พร้อมกบเสียงแลว้สงเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปออกท่ีจอโทรทศัน์ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า วีดิทศัน์ หมายถึง แถบ วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงเป็น
แถบเคลือบแม่เหล็กสามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลไดห้ลายมิติ เช่น ภาพ และเสียง ในรูปแบบของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า สามารถติดต่อเพิ่มเติม ลบออกได้โดยมีส่ือแพร่ภาพ แพร่เสียง เช่น เคร่ืองรับ
โทรทศัน์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองแสดงภาพและเสียง 

วีดิทศัน์ (Video) คือ มลัติมีเดียท่ีสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงบรรยายได ้การ
น าเสนอวดีิโอมีหลายรูปแบบ เช่น วดีิโอเพื่อการศึกษา วดีิโอเพื่อความบนัเทิง ประโยชน์ของวิดีโอมี
มากมาย นอกจากให้ความรู้ ให้ความบนัเทิง ยงัสามารถสร้างรายได้ให้กับผูใ้ช้งาน เช่น วิดีโอ
น าเสนอสินคา้ ผลิตภณัฑต่์างๆ เป็นตน้ 

วีดิทศัน์เป็นการเล่าเร่ืองดว้ยภาพ ท าหนา้ท่ีหลกัในการน าเสนอ เสียงจะเขา้มาช่วยเสริมใน
ส่วนของภาพเพื่อให้เข้าใจเน้ือเ ร่ืองมากยิ่ง ข้ึน วี ดิทัศน์เป็นส่ือในลักษณะท่ีน า เสนอเป็น
ภาพเคล่ือนไหวและสร้างความต่อเน่ืองของการกระท าของวตัถุจากเร่ืองราวต่าง ๆ สร้างความรู้สึก
ใกลชิ้ดกบัผูช้ม เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่าย มีความรวดเร็ว 

การผลิตวีดิทศัน์ในการศึกษานั้น เป็นเร่ืองของการส่ือสาร การถ่ายทอดความรู้ผา่นส่ือ วีดิ
ทศัน์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนและครูเป็นจุดมุ่งหมายหลกั ขั้นตอนการผลิตนั้นเหมือนกบั
การผลิตรายการวีดิทศัน์ทัว่ไป แต่จะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และการส่ือ
ความหมายเพื่อการเรียนรู้ การสอน รายการวดิีทศัน์ ท่ีมีคุณภาพนั้นตอ้งส่ือความหมายหรือถ่ายทอด
ความรู้ต่าง ๆ ไดต้ามวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตั้งเอาไว ้
  2.1.4 กระบวนการผลิตวดิีทศัน์ 

การผลิตรายการวดิีทศัน์ เป็นการท างานร่วมกนัเป็นทีมซ่ึงตอ้งมีผูน้ าท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ มี
ความสามารถในการวางแผนด าเนินการและตดัสินใจไดดี้ ในฐานะผูก้  ากบัรายการ เพราะผูก้  ากบั
รายการจะท าหน้าท่ีในการพฒันาแนวทางด าเนินรายการด้านเทคนิคการผลิต และด้านความคิด
สร้างสรรค์การผลิต ตลอดจนถึงการลงมือการผลิต โดยให้ค  าปรึกษาหารือ แนะน าตลอดรายการ 
ตั้ งแต่ขั้นประชุมก่อนการวางแผนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของการล าดับภาพ และการถ่ายทอด
ออกอากาศ 

รายการผลิตวีดิทศัน์จะประสบความส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กบัการวางแผนการผลิต และการ
ท างานของฝ่ายสร้างสรรค์ท่ีดี โดยอาศัยจินตนาการ ความอดทนและความรู้ รวมทั้ งศิลปะ
หลกัเกณฑต่์าง ๆ ดงันั้นการผลิตรายการวดิีทศัน์ผูผ้ลิตตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
(วจิิตร  ภกัดีรัตน์, 2523 : 63 ) 
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ผูผ้ลิตตอ้งศึกษาและเขา้ใจขอบเขตเน้ือหาเร่ืองราวท่ีจะผลิตเป็นอยา่งดี 
ผูผ้ลิตตอ้งเขา้ใจพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย หรือผูช้มใหม้ากท่ีสุด เช่น พื้นฐานประสบการณ์ เพศ วยั 
และความสนใจ เป็นตน้ 
ตอ้งมีการวางแผนในการผลิตใหค้รอบคลุมในส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุด และผูช้มเขา้ใจไดง่้าย 

1) หลกัการพื้นฐานในการวางแผนผลิตรายการวดิีทศัน์มี 4 ประการ คือ 
      (1) Why : (ผลิตรายการท าไม) ในการผลิตรายการก่อนอ่ืนใดทั้งหมด ผูผ้ลิตจะตอ้ง

เขา้ใจตนเองอยา่งชดัเจนก่อนวา่มีวตัถุประสงคอ์ะไร หรือมีความจ าเป็นอะไรท่ีจะตอ้งท าการผลิต 
เช่น เพื่อการสอน (รายการเพื่อการศึกษา) เพื่อแจ้งข่าวสาร (รายการข่าว) เพื่อบนัทึกเหตุการณ์ 
(รายการสารคดี) เพื่อใหค้วามเพลิดเพลิน (รายการบนัเทิง) 

      (2) Who : (เพื่อใคร) ขอ้ส าคญัต่อมาก็คือ ผูช้มท่ีเป็นเป้าหมายคือใคร เช่น 
       – เด็กนกัเรียน นกัศึกษา 
       – ครู ปัญญาชน 
       – ผูใ้หญ่ 
       – ผูช้มทัว่ไป 
      (3) What : (ผลิตเร่ืองอะไร) เม่ือก าหนดเป้าหมายขอกลุ่มผูช้มไดแ้ลว้ จะตอ้งก าหนด

เน้ือหาสาระ ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์ว้ย เช่น 
       – จะสอนเร่ืองอะไร 
       – จะแจง้ข่าวอะไร 
       – จะบนัทึกเหตุการณ์อะไร 
       – จะใหค้วามบนัเทิงอะไร 
      (4) How : (รูปแบบอย่างไร) ในการผลิตรายการวีดิทศัน์ผูผ้ลิตจะตอ้งพิจารณาอย่าง

รอบคอบวา่จะผลิตรายการในรูปแบบใด จึงจะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใหม้ากท่ีสุด เช่น 
       – รูปแบบการอ่านรายงาน (Announcing) 
       – รูปแบบการสนทนา (Dialogue) 
       – รูปแบบสารคดี (Documentary) 
       – รูปแบบละคร (Drama) 
2) ผูผ้ลิตจะตอ้งเตรียมการใหค้รอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี  
      (1) เน้ือหาของรายการ (Program Content) เน้ือหาของรายการจะตอ้งน่าสนใจและ

ดึงดูดผูช้ม 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ (Budget) ผูผ้ลิตรายการตอ้งค านึงถึงงบประมาณใน

การผลิตแต่ละคร้ัง 
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      (3) บทวีดิทศัน์ ผูผ้ลิตรายการตอ้งเขียนบทหรือจา้งเขียนบท และตอ้งน าบทวีดิทศัน์ท่ี
เรียบร้อยใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลิต 

      (4) ผูรั้บผิดชอบในการผลิต (Teams) ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการผลิต ผูผ้ลิต ผูเ้ขียนบท 
ผูก้  ากบัรายการ ผูจ้ดัการกองถ่าย และฝ่ายท าหนา้ท่ีหลงักองถ่าย 

      (5) ตวัแสดง (Talent) ควรเลือกผูแ้สดงใหส้อดคลอ้งกบับทวดิีทศัน์ 
      (6) อุปกรณ์ทางเทคนิค (Technical Facilities) ไดแ้ก่ ฉากและวสัดุ โดยผูผ้ลิตตอ้งคุย

เก่ียวกับแนวคิดของรายการกับผูอ้อกแบบฉาก เพื่อให้ออกแบบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
วตัถุประสงคข์องรายการวดีีทศัน์ 

ดงันั้นก่อนการผลิตรายการวีดิทศัน์ ผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใชอุ้ปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิต 
ขั้นตอนการผลิตรายการวดิีทศัน์ 

ก่อนการผลิตรายการวีดิทศัน์ ผูผ้ลิตจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการ
วางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใช้วสัดุอุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิต
รายการ 

3) ขั้นตอนของการผลิตรายการวดิีทศัน์ได ้3 ขั้นตอน (3P) ดงัน้ี  
      (1) ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) นับเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง

ก่อนเร่ิมท าการผลิตรายการ ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การก าหนดหรือวางเค้าโครงเร่ือง การ
ประสานงาน กองถ่ายกบัสถานท่ีถ่ายท า ประชุมวางแผนการผลิต การเขียนสคริปต ์การจดัเตรียม
วสัดุ อุปกรณ์การถ่ายท า อุปกรณ์การบนัทึกเสียง ห้องบนัทึกเสียง ห้องตดัต่อ กลอ้งวีดีโอถ่ายท า 
อุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์แสง การเตรียมตวัผูด้  าเนินรายการ ผูร่้วมรายการ ทีมงาน ทุกฝ่าย การ
เดินทาง อาหาร ท่ีพกั ฯลฯ หากจดัเตรียมรายละเอียดในขั้นตอนน้ีไดดี้ ก็จะส่งผลให้ขั้นตอนการ
ผลิตงานท าไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

      (2) ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
      (3) การแสวงหาแนวคิด เป็นการหาแนวทาง เร่ืองราวท่ีจะน ามาผลิตเป็นรายการวีดิ

ทศัน์ ซ่ึงถือว่าเป็นภารกิจแรกของผูผ้ลิตรายการท่ีจะตอ้งตั้งค  าถามให้กบัตวัเองว่า แนวคิดคิดท่ีได้
นั้นดีอยา่งไร และจะให้ประโยชน์อะไรต่อผูช้ม การหาแนวคิดหรือเร่ืองราว จึงเป็นงานท่ีจะตอ้งใช้
ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการคอนขา้งสูง 

      (4) การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective) เม่ือไดเ้ร่ืองท่ีจะท าการผลิตารายการแลว้ เป็น
การคาดหวงัถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูช้มเม่ือไดรั้บชมรายการไปแลว้ ทุกเร่ืองท่ีน ามาจดัและผลิตรายการ
โทรทศัน์ ผูผ้ลิตจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคว์ามุ่งจะให้ผูรั้บไดรั้บหรือเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ 
หรือพฤติกรรมในดา้นใดบา้ง การก าหนดวตัถุประสงคอ์าจตั้งหลายวตัถุประสงคก์็ได ้
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      (5) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) เม่ือไดก้ าหนดวตัถุประสงคแ์ลว้ ขั้น
ต่อไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือผูช้มว่ามีลกัษณะอย่างไร เป็นการท าความรู้ผูช้มในแง่มุมต่าง 
เก่ียวกบัเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความสนใจ ความตอ้งการ และจ านวนผูช้ม เพื่อให้สามารถผลิต
รายการไดต้รงความตอ้งการมากท่ีสุด 

      (6) การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็นกระบวนการศึกษาเน้ือหา และขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท าการผลิตแลว้น ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ไดเ้น้ือหาสาระ และขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัสมยั 
น่าสนใจ และเพิ่มความน่าเช่ือถือ การวเิคราะห์เน้ือหาเป็นหนา้ท่ีของผูผ้ลิตท่ีจะตอ้งท าการศึกษาจาก 
ต ารา เอกสาร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และขอ้มูล และขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างครบถว้น ท าการ
ล าดับเน้ือหาจากง่ายไปยาก เพื่อการน าเสนอท่ีเหมาะสม และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี 

      (7) การเขียนบทวีดิทศัน์ (Script Writing) เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจากการก าหนด
แนวคิดจนถึงการวิเคราะห์เน้ือหา จนไดป้ระเด็นหลกัและประเด็นยอ่ยของรายการ แลว้น ามาเขียน
เป็นบท ซ่ึงเป็นการก าหนดล าดบัก่อนหลงัของการน าเสนอภาพและเสียง เพื่อให้ผูช้มไดรั้บเน้ือหา
สาระตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้โดยระบุลักษณะภาพ และเสียงไวช้ัดเจน นอกจากนั้นบท
รายการวีดิทศัน์ยงัถ่ายทอดกระบวนการในการจดัรายการออกมาเป็นตวัอกัษรและเคร่ืองหมายต่าง 
ๆ เพื่อส่ือความหมายใหผู้ร่้วมการผลิตรายการไดท้ราบ และด าเนินการผลิตตามหนา้ท่ีของแต่ละคน 

      (8) การก าหนดวสัดุ และอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยท่ีผูผ้ลิตรายการจะตอ้งทราบ
วา่ตอ้งใช้วสัดุอุปกรณ์ใดบา้ง ซ่ึงตอ้งก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าว เพื่อ
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัหา และเตรียมการต่อไป 

      (9) การก าหนดผูแ้สดง หรือผูด้  าเนินรายการ ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมของเน้ือหา
และรูปแบบของรายการท่ีจะน าเสนอ 

      (10) การจดัท างบประมาณ โดยทัว่ไปจะมีการตั้งงบประมาณไวก่้อนแลว้ แต่ในขั้นน้ีจะ
เป็น การก าหนดการใช้งบประมาณโดยละเอียด ซ่ึงจะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการผลิต 
เช่น ค่าตอบแทนผูร้วมด าเนินการผลิตรายการ ค่าผลิตงานกราฟิก ค่าวสัดุรายการ ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าพาหนะ เป็นตน้ 

      (11)  ขั้นการผลิต (Production) 
       คือ เป็นขั้นตอนการด าเนินการถ่ายท าตามเส้นเร่ืองหรือบทตามสคริปตที์มงานผูผ้ลิต 

ไดแ้ก่ ผูก้  ากบั ช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสียง ช่างศิลป์ และทีมงานจะท าการบนัทึกเทปโทรทศัน์ 
รวมทั้งการบนัทึกเสียง ตามท่ีก าหนดไวใ้นสคริปต ์อาจมีการเดินทางไปถ่ายท ายงัสถานท่ีต่างๆ ทั้ง
ในร่มและกลางแจง้ มีการสัมภาษณ์ จดัฉากจดัสถานท่ีภายนอกหรือในสตูดิโอ ขั้นตอนน้ีอาจมีการ
ถ่ายท าแกไ้ขหลายคร้ังจนเป็นท่ีพอใจ (take) นอกจากน้ีอาจจะเป็นตอ้งเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศ
ทั่วไป ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายความ(insert) เพื่อให้ผู ้ชมได้เห็นและเข้าใจ
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รายละเอียดมากยิง่ข้ึน โดยทัว่ไปจะมีการประชุมเตรียมงาน และมอบหมายงานให้กบัผูเ้ช่ียวชาญใน
แต่ละดา้นและนั้นคือการท างานของทีม องคป์ระกอบของขั้นการผลิต (Production) มีดงัน้ี 

      (11) ดา้นบุคลากร ในการผลิตรายการวดิีทศัน์เป็นการท างานท่ีเป็นทีม ผูร่้วมงานมาจาก
หลากหลายอาชีพท่ีมีพื้นฐานท่ีต่างกัน ซ่ึงการท างานร่วมกันจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น 
ข้ึนอยูก่บัทีมงานท่ีดี มีความความเขา้ใจกนั พูดภาษาเดียวกนั รู้จกัหนา้ท่ี และให้ความส าคญัซ่ึงกนั
และกนั 

      (12) ดา้นสถานท่ี สถานท่ีในการผลิตรายการ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ ภายในห้องผลิต
รายการ และภายนอกห้องผลิตรายการ ส าหรับการผลิตรายการในห้องผลิตรายการ (Studio) นั้น 
ผูผ้ลิตจะตอ้งเตรียมการจองห้องผลิต และตดัต่อรายการล่วงหนา้ ก าหนดวนัเวลาท่ีชดัเจน ก าหนด
ฉากและวสัดุอุปกรณ์ประกอบฉากใหเ้รียบร้อย ส่วนการเตรียมสถานท่ีนอกห้องผลิตรายการ ผูผ้ลิต
จะตอ้งดูแลในเร่ืองของการควบคุมแสงสวา่ง ควบคุมเสียงรบกวน โดยจะตอ้งมีการส ารวจสถานท่ี
จริงก่อนการถ่ายท า เพื่อทราบข้อมูลเบ้ืองตน้ และเตรียมแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เพื่อจะได้
ประหยดัเวลาในการถ่ายท า 

      (13) ดา้นอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผูก้  ากบัฝ่ายเทคนิคจะเป็นผูส้ั่งการเร่ืองการ
เตรียมอุปกรณ์ในการผลิต เช่น กล้องวีดิทศัน์ ระบบเสียง และระบบแสงและเคร่ืองบนัทึกภาพ 
นอกจากนั้นยงัจ าเป็นตอ้งเตรียมอุปกรณ์ส ารองบางอยา่งใหพ้ร้อมดว้ย ทั้งน้ีเพื่อชวยแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ไดอ้ยา่งทนัทวงที 

      (14) ดา้นผูด้  าเนินรายการ และผูร่้วมรายการ การเตรียมผูจ้ะปรากฏตวับนจอโทรทศัน์
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น โดยเร่ิมจากการคดัเลือก ติดต่อ ซกัซอ้มบทเป็นการล่วงหนา้ โดยให้ผูด้  าเนินรายการ 
และผูร่้วมรายการไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจในบทของตนเองท่ีจะตอ้งแสดง เพื่อจะไดไ้ม่เสียเวลา
ในการถ่ายท า 

(15) ขั้นการหลงัการผลิต (Post-Production) 
       คือ การตดัต่อล าดบัภาพ หรือเป็นขั้นตอนการตดัต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้

ดว้ยกนัตามสคริปตห์รือเน้ือหาของเร่ือง ขั้นตอนน้ีจะมีการใส่กราฟิกท าเทคนิคพิเศษภาพ การแต่ง
ภาพการยอ้มสี การเช่ือมต่อภาพ/ฉาก อาจมีการบนัทึกเสียงในห้องบนัทึกเสียงใส่เสียงพูดซาวน์
บรรยากาศต่างๆ เพิ่มเติม อ่ืนๆ อาจมีการน าดนตรีมาประกอบเร่ืองราวเพื่อเพิ่มอรรธรสในการรับชม
ยิ่งข้ึน ขั้นตอนน้ีส่วนใหญ่จะด าเนินการอยู่ในห้องตดัต่อแต่มีข้อจ ากัดหลายอย่างเช่น การเพิ่ม
เทคนิคพิเศษต่างๆ ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนมีเฉพาะช่างเทคนิค
ท่ีเก่ียวข้องและผูก้  ากับเท่านั้น (ในบางคร้ังลูกค้าสามารถเข้ารับชมหรือมีส่วนร่วมในการผลิต) 
ระยะเวลาในขั้นตอนน้ีข้ึนอยูก่บัระยะเวลาของบทและการบนัทึกภาพ รวมถึงความยากง่ายและการ
ใส่รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมของงานในแต่ละ THEME เช่น 3 วนั 7 วนั หรือมากกวา่ 15 วนัข้ึนไป 
องคป์ระกอบของขั้นการหลงัการผลิต (Post-Production) มีดงัน้ี 
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     (16) การล าดบัภาพ หรือการตดัต่อ (Editing) เป็นการน าภาพมาตดัต่อให้เป็นเร่ืองราว
ตามบทวดิีทศัน์ โดยใชเ้คร่ืองตดัต่อ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

     (17) การบนัทึกเสียง (Sound Recording) จะกระท าหลงัจากไดด้ าเนินการตดัต่อภาพตาม
บทวดิีทศัน์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงท าการบนัทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบลงไป 

     (18) การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) หลงัจากตดัต่อภาพ และบนัทึกเสียงเรียบร้อยแลว้
จะตอ้งน ามาฉายเพื่อตรวจสอบก่อนวา่มีอะไรท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ 

     (19) ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินรายการหลงัการผลิต ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ  
4) การผลิตวดีิโอ 
     (1) การวางแผน เป็นการก าหนดเร่ืองราวท่ีจะถ่ายท าวา่ตอ้งการถ่ายท าส่ิงใด และก าหนด

ความยาวของเร่ืองเพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้ร้อม 
     (2) การถ่ายท า เป็นการบนัทึกภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงหรือเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ท่ี

ผูผ้ลิตตอ้งการจะถ่ายท าเพื่อจะไดน้ าขอ้มูลนั้นเก็บไว ้
     (3) แคปเชอร์ (Capture) เป็นการถ่ายโอนขอ้มูลท่ีเป็นภาพอย่างเดียว หรือทั้งภาพและ

เสียงทีไดจ้ากเทปวีดีโอ (VHS) มาบนัทึกลงใน Harddisk ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยท าการจดัเก็บ
เป็นไฟล์ .AVI หลาย ๆ ไฟล์ ซ่ึงจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ และสามารถน าไฟล์   .AVI น้ีไปใชใ้น
การตดัต่อภาพได ้

     (4) การตดัต่อ เป็นการน าไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ท่ีจดัเก็บอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเรียงต่อ
กนั โดยท าการเลือกภาพและเสียงท่ีตอ้งการ จากนั้นจึงท าการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติมขอ้มูลต่าง 
ๆเช่น สีสัน ความสวยงาม ขอ้ความ เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วในการแสดงภาพเคล่ือนไหว ลด
เหล่ียมของภาพ หรือจะท าการปรับเปล่ียนความยาวของขอ้มูลก็ได ้เช่นการตดัต่อวีดีโอดว้ย Adobe 
Premiere ปัจจุบนัการตดัต่อวีดีโอด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะได้งานท่ีมีคุณภาพดีกว่า เน่ืองจาก
สามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพใหส้วยงามได ้จึงไดรั้บความนิยม แต่ผูท่ี้ตอ้งการตดัต่ออยา่ง
มืออาชีพตอ้งไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ตดัต่อนั้นมีราคาแพง หากจะท าการตดัต่อ
เพื่อเพิ่มความรู้ก็ควรใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีราคาเหมาะกบังานท่ีจะท า เพื่อป้องกนัความส้ินเปลืองโดยเปล่า
ประโยชน ์

     (5) การจดัท าส่ือประสม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้าการตดัต่อวีดีโอดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โดยน าผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าท าการเก็บบนัทึกใหอ้ยูใ่นรูปของไฟล์ต่าง ๆ เทปวีดีโอ แผน่วีซีดี หรือแผน่
ดีวดีี ซ่ึงเป็นส่ือท่ีนิยมมากในปัจจุบนั เพื่อจะไดเ้ก็บผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้นไว ้หรือน าออกมาเพื่อ
เผยแพร่ 
  2.1.5 ประโยชนข์องวดิีทศัน์ 

วีดิทศัน์ (Video tape) เป็นส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน เพราะวีดิทศัน์
เป็นส่ือท่ีสามารถท าใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นภาพ ซ่ึงอาจเป็นภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว และท าให้ผูเ้รียน
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ได้ยินเสียงท่ีสอดคล้องกบัภาพนั้นๆ ด้วย วีดิทศัน์สามารถใช้ในการสาธิตอย่างได้ผล เป็นสิงท่ี
สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเห็นส่ิงท่ีควรเห็น และยงัจดัความผิดพลาดในการสาธิตกระบวนการทดลอง
ต่าง ๆ ได้ เพราะผูส้าธิตสามารถจดัเตรียม และจดัท าวีดิทศัน์อย่างถูกตอ้งก่อนท่ีจะน าไปใช้จริง 
(เปร่ือง กุมุท.2515) นอกจากนั้นการใชว้ดิีทศัน์สามารถเลือกดูภาพชา้ หรือหยุดดูเฉพาะภาพได ้การ
บนัทึกภาพวีดิทัศน์สามารถกระท าได้ทั้ งในห้องถ่ายภาพ (Studio) และห้องปฏิบัติการ ซ่ึงเรา
สามารถตดัต่อส่วนท่ีไม่ตอ้งการ หรือเพิ่มเติมส่วนใหม่ลงไปได ้(กิดานนัท,์2536:144) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ณรงค ์สมพงษ ์(2535) ท่ีกล่าววา่วีดิทศัน์เป็นส่ือท่ีสามารถตรวจเช็คภาพไดท้นัที และในขณะท่ี
ถ่ายภาพถา้ไม่พอใจก็สามารถลบทิ้ง และบนัทึกใหม่ได ้ส าหรับเสียงก็สามารถบนัทึกลงในแหล่ง
บนัทึก ไปพร้อม ๆ กบัการบนัทึกภาพได้ทนัที ในขั้นตอนของการตดัต่อท าได้โดยง่าย และไม่
จ  าเป็นตอ้งแยกการบนัทึกเสียงต่างหากเหมือนกบภาพยนตร์  

1) คุณค่าและประโยชน์ของวดิีทศัน์ 
      (1) ผูช้มไดเ้ห็นภาพ และไดย้นิเสียงไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงเป็นการรับรู้โดยประสาทสัมผสั

ทั้ง 2 ทาง ซ่ึงยอมดีกวา่การรับรู้โดยผา่นประสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 
        (2) ผูช้มสามารถเขา้ในกระบวนการท่ีซบัซอ้นไดโ้ดยอาศยัศกัยภาพของเคร่ืองมือ 
        (3) การผลิตวีดิทศัน์ท่ีสามารถย่อ ขยายภาพ ท าให้ภาพเคล่ือนท่ีชา้ เร็ว หรือหยุดน่ิงได ้

แสดง กระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง มีล าดบัขั้นตอนไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ โดยอาศยัเทคนิคการถ่าย
ท า และเทคนิคการตดัต่อ 

        (4) บนัทึกเหตุการณ์ในอดีต และหรือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่างสถานท่ี ต่างเวลา แล้ว
น ามาเปิดชมไดท้นัที 

        (5) เป็นส่ือท่ีใชไ้ดท้ั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่ และใชก้บัมวลชนทุกเพศ ทุก
วยั และทุกระดบัชั้น 

        (6) วดิีทศัน์ท่ีไดรั้บการวางแผนการผลิตท่ีดี และผลิตอยา่งมีคุณภาพ สามารถใชแ้ทนครู
ได ้ซ่ึงจะเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนครูไดเ้ป็นอยา่งดี 

        (7) ใชไ้ดก้บัทุกขั้นตอนของการสอน ไมวา่จะเป็นการน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นระหวา่งการ
สอน หรือขั้นสรุป 

        (8) ใชเ้พื่อการสอนซ่อมเสริมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
        (9) ใชเ้พื่อบนัทึกภาพท่ีเกิดจากอุปกรณ์การฉายไดห้ลายชนิด เช่น ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ 

โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองฉายหลายประเภทในหอ้งเรียน 
        (10) ใช้เป็นแหล่งส าหรับให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยการท าห้องสมุดวีดิ

ทศัน์ ใชใ้นการฝึกอบรมผูส้อนดว้ยการบนัทึกการสาธิตวิธีการสอน การบนัทึกรายการ หรือการจดั
การศึกษาใหม่ ๆ 
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     (11) ช่วยปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนของครู โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบจุลภาค 
(Micro teaching) การเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning) และการศึกษาทางไกล (Distance Education) 
  2.1.6 รูปแบบของรายการวดิีทศัน์ 

รูปแบบรายการวีดิทศัน์ หมายถึง เทคนิค วิธีการ และลกัษณะในการน าเสนอเน้ือหาสาระ 
ขอ้มูลข่าวสารจากผูผ้ลิต (ผูส่้งสาร) ไปยงัผูรั้บสาร (ผูช้ม) ท่ีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
เพื่อใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจและส่ือความหมายไดอ้ยา่งอยูต่อ้ง 
ณรงค ์สมพงษ ์(2535) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบรายการผลิตวดิีทศัน์ ดงัต่อไปน้ี 

1) รูปแบบพูดคนเดียว (Monologue Program Format) เป็นรายการท่ีผูป้รากฏตวัพูดคุย 
กบัผูช้มเพียงหน่ึงคน ส่วนมากจะมีภาพประกอบเพื่อมิใหเ้ห็นหนา้ผูพู้ดอยูต่ลอดเวลา ผูท่ี้มาบรรยาย
ควรเป็นผูท่ี้มีความสามารถ และเช่ียวชาญในเน้ือหาท่ีจะพูดเพื่อใหผู้ช้มสนใจ 
 

 
 

รูปที ่2.1 รูปแบบพูดคนเดียว 
2) รูปแบบสนทนา (Dialogue Program format)  เป็นรายการท่ีผูด้  าเนินการอภิปราย 1 คน  

และมีผูร่้วมอภิปรายตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมาสนทนาพูดคุยกนถึงเร่ืองราวต่างๆ มีการถามค าถาม
สนทนากนั แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีผู ้
ด  าเนินรายการ ใครจะพูดก่อนพูดหลงั หรือจะพูดเสริมกนัไดต้ามแต่ผูอ้อกรายการจะเห็นสมควร 



20 
 

 
 

รูปที ่2.2 รูปแบบสนทนา 
3) รูปแบบอภิปราย (Discussion Program format) เป็นรายการท่ีผูด้  าเนินรายการอภิปราย 

หน่ึงคนปูประเด็นค าถามให้ผูร่้วมอภิปรายตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ไม่ควรเกิน 4 คน ผูอ้ภิปรายแต่ละ
คนจะแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นต่าง ๆ 
 

 
 

รูปที ่2.3 รูปแบบอภิปราย 
4) รูปแบบสัมภาษณ์ (Interview Program format) เป็นรายการท่ีมีผูส้ัมภาษณ์และผูถู้กสัม 

ภาษณ์ คือ วทิยากรและพิธีกรมาสนทนากนั 



21 
 

 
 

รูปที ่2.4 รูปแบบสัมภาษณ์ 
5) รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา (Quiz Program format) มกัเป็นรายการบนัเทิงเป็นส่วน 

ใหญ่ โดยให้ผูช้มทางบา้นเล่นเกมแข่งขนักนตามท่ีผูจ้ดัก าหนดให้ หรือตอบปัญหาต่าง ๆ รายการ 
ประเภทน้ี นอกจากจะไดรั้บความสนุกสนานแลว้ยงัไดรั้บความรู้ไปดว้ย 
 

 
 

รูปที ่2.5 รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา 
6) รูปแบบสารคดี (Documentary Program format) เป็นรายการท่ีเสนอเน้ือหาดว้ยภาพ 

และเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไม่มีพิธีการ ซ่ึงเป็นรูปแบบรายการท่ีให้ทั้ งความรู้ ความ
เพลิดเพลิน เร้าอารมณ์ และโนม้นา้วจิตใจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

     (1) สารคดีเตม็รูป เป็นการด าเนินเร่ืองดว้ยภาพและเน้ือหาตลอดรายการ 
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รูปที ่2.6.1 รูปแบบสารคดีเต็มรูป 
     (2) ก่ึงสารคดีก่ึงพูดคนเดียว (Semi Documentary) เป็นรายการท่ีมีผูด้  าเนินรายการท า

หน้าท่ีเดินเร่ืองพูดคุยกบัผูช้มและให้เสียงบรรยายตลอดรายการ นอกนั้นเป็นภาพแสดงเร่ืองราว
ต่างๆ 

 

 
 

รูปที ่2.6.2 รูปแบบก่ึงสารคดีก่ึงพูดคนเดียว 
7) รูปแบบละคร (Dramatically style) เป็นการจดัรายการโดยใชก้ารแสดงเป็นหลกัในการ 

เดินเร่ืองใหเ้หมือนจริงมากท่ีสุด อาจจดัฉากข้ึนในสตูดิโอ หรือออกไปถ่ายท าในสถานท่ีจริง ๆ ก็ได้
ในทางการศึกษาใช้ละครเพื่อจ าลองสถานการณ์ชีวิตคนในสังคม โดยสอดแทรกเน้ือหาไวใ้นบท
สนทนาและภาพท่ีปรากฏโดยผูช้มไมรู้ตวั มีหลายรูปแบบ อาจจะเป็นการแสดงละครอย่างเดียว
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ตลอดรายการ ละครจากวรรณคดีท่ีตอ้งการน ามาเผยแพรวฒันธรรมและประเพณีไทย หรืออาจใช้
รูปแบบท่ีมีผูด้  าเนินรายการผสมกบัละครดว้ยเช่น ใชล้ะครน าเร่ือง ใชล้ะครเป็นตวัอยา่งเพื่อเป็นตวั
เร้าให้เกิดความคิดและน าไปสู่การอภิปราย ขยายประเด็น หรือสรุปประเด็นจากเร่ืองท่ีไดพู้ดถึงไป
แลว้ 
 

 
รูปที ่2.7 รูปแบบละคร 

8) รูปแบบสารละคร (Docu – Drama Program format) เป็นรายการท่ีผสมผสานรูปแบบ 
สารคดีเขา้กบัรูปแบบละครหรือการน าละครมาประกอบรายการท่ีเสนอเน้ือหาบางส่วน มิใช่เสนอ
เป็นละครทั้งรายการ เพื่อใหก้ารศึกษาความรู้และแนวคิด 

 
 

รูปที ่2.8 รูปแบบสารละคร 
9) รูปแบบสาธิต (Demonstration Program format) เป็นรายการท่ีเสนอขั้นตอนในการ 
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ท าส่ิงต่าง ๆ ใหผู้ช้มน าไปปฏิบติัหรือทดลองท าดว้ยตนเอง เป็นงานฝีมือต่าง ๆ 
 

 
 

รูปที ่2.9 รูปแบบสาธิต 
 

10) รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music Program Format) เป็นรายการเพื่อความ 
บนัเทิง โดยน าเสนอการบรรเลงดนตรี และการใชเ้พลง มี 4 ลกัษณะ คือ 

     (1) แบบมีวงดนตรี และนกัร้องมาแสดงสดในสตูดิโอ 
 

 
 

รูปที ่2.10.1 รูปแบบมีวงดนตรีและนกัร้องมาแสดงสดในสตูดิโอ 
     (2) ใหน้กัร้องมาร้องควบคู่ไปกบัเสียงดนตรีท่ีบนัทึกมาแลว้ 
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รูปที ่2.10.2 รูปแบบให้นกัร้องมาควบคู่ไปกบัเสียงดนตรีท่ีบนัทึกมาแลว้ 
     (3) ใหน้กัร้องและนกัดนตรีมาแสดง แต่ใชเ้สียงท่ีบนัทึกมาแลว้ 

 
 

รูปที ่2.10.3 รูปแบบให้นกัร้องและนกัดนตรีมาแสดง แต่ใชเ้สียงท่ีบนัทึกมาแลว้ 
     (4) แบบมีภาพประกอบ หรือ Music VDO 
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รูปที ่2.10.4 รูปแบบมีภาพประกอบ หรือ Music VDO 
ยกเวน้ การแสดงเพื่อส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมของไทย ท่องไปกบัดนตรีไทย ซ่ึงถือวา่

เป็นรายการศึกษาไดป้ระเภทหน่ึง 
11) รูปแบบการถ่ายทอดสด (Live Program format) เป็นรายการท่ีถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ี 

เกิดข้ึนจริงในขณะนั้น 

 
 

รูปที ่2.11 รูปแบบการถ่ายทอด 
12) รูปแบบนิตยสาร (Magazine Program format) หรือรายการแมกกาซีน เป็นรายการท่ี 

น าเสนอแบบเดียวกบันิตยสารส่ือส่ิงพิมพ ์
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รูปที ่2.12 รูปแบบนิตยสาร 
13) รูปแบบข่าว (New Program format) เป็นรายการท่ีน าเสนอรายงานเหตุการณ์ท่ีส าคญั 

เป็นท่ีสนใจของประชาชน ลกัษณะรายการมีผูบ้รรยาย 2-3 คน และจดัฉากหลงัให้สวยงาม เพื่อให้
ไม่น่าเบ่ือ พร้อมกบัเหตุการณ์ท่ีก าลงัรายงาน 
 

 
 

รูปที ่2.13 รูปแบบข่าว 
14) รูปแบบสถานการณ์จ าลอง (Contrived Program format) ส่วนใหญ่ใชใ้นการศึกษา 

เฉพาะกรณี มีลกัษณะสร้างสถานการณ์ข้ึนมา เพื่อใชเ้ป็นกรณีตวัอยา่งในการศึกษา เช่น สถานการณ์
จ าลองการแนะแนว สถานการณ์จ าลองการสอน 
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รูปที ่2.14 รูปแบบสถานการณ์จ าลอง 
15) รูปแบบการสอนโดยตรง (Direct Teaching Program format) เป็นการน าเสนอการ 

สอนของครูแต่ละวชิา โดยมีผูเ้รียนเป็นกลุ่มเป้าหมาย มีวธีิการอยู ่3 รูปแบบ 
      (1) ถ่ายทอดรายการสดดว้ยกลอ้งวงจรปิด อาจใชห้้องเรียนขนาดใหญ่หรือถ่ายทอดไป

ยงัหอ้งต่าง ๆ ในบริเวณใกลเ้คียง ผูเ้รียนสามารถเห็นเหตุการณ์ในหอ้งเรียนปกติ 
      (2) ถ่ายทอดออกอากาศไปทางโรงเรียน หรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 

                    (3) บนัทึกเทปโทรทศัน์ เป็นการลดขอ้บกพร่องในการน าเสนอ 
 

 
 

รูปที ่2.15 รูปแบบการสอนโดยตรง 
16) รูปแบบโตว้าที (Debate Program format) เป็นวธีิการพูดแบบโตว้าทีมาน าเสนอโดย 
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ผูด้  าเนินรายการจะตอ้งตั้งญตัติหรือหัวขอ้ท่ีเป็นประโยชน์ และน่าสนใจ มีความสามารถในศิลปะ
การพูดเพื่อสร้างบรรยากาศ และประสานฝ่ายเสนอ และฝ่ายคา้นใหก้ลมกลืนไปในทิศทางเดียวกนั 

 
 

รูปที ่2.16 รูปแบบโตว้าที 
17) รายการปกิณกะบนัเทิงหรือวาไรต้ี (Variety Program format) รายการท่ีรวบรวม 

ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองกลุ่มผูช้อบท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีความสนใจในการชม
ต่างกนั รูปแบบรายการมีทั้งการแสดงดนตรี ร้องเพลง ละครสั้น เกม สาธิต สนทนาและสัมภาษณ์ผู ้
ร่วมรายการ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในรายการ มีพิธีกรเป็นผูด้  าเนินรายการและสร้างสีสันให้กับ
รายการ 
 

 
 

รูปที ่2.17 รูปแบบรายการปกิณกะบนัเทิงหรือวาไรต้ี 
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2.1.7 มุมกลอ้ง (Camera Angle) 
1) Bird eye view (มุมเปรียบเสมือนสายตานก) 
    ภาพมุม Bird eye view คือ ภาพแทนสายตาของนกเวลามองวตัถุ สามารถถ่ายทอด

ความรู้สึกได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหดหู่ หรือดูต ่าต้อย บางทีก็ใช้ภาพมุมสูงเพื่อให้เห็นความ
อลงัการของฉากก็ได ้เช่น ภาพคนใส่สูทด าเป็นร้อยๆ คนมีคนทะล่ึงใสสีแดงอยู่คนเดียว อยา่งน้ีใช้
ภาพมุม Bird eye view จะเห็นไดช้ดัมาก หรือค าอธิบายอีกแบบหน่ึงก็คือ เป็นการตั้งกลอ้งในระดบั
เหนือศีรษะหรือเหนือวตัถุท่ีถ่าย ภาพท่ีถูกบนัทึกจะเหมือนกบัภาพท่ีนกมองลงมาดา้นล่าง  เม่ือผูช้ม
เห็น ภาพแบบน้ีจะท าให้ดูเหมือนก าลงัเฝ้ามองเหตุการณ์จากดา้นบน  มุมกลอ้งในลกัษณะน้ี  จะท า
ใหผู้ช้มรู้สึกเหมือนตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีช่วยเหลือ  ตวัเองไม่ได ้ เวิง้วา้ง  ไร้อ านาจ  ตกอยูใ่นภาวะ
คบัขนั  ไม่มีทางรอด  เพราะตามหลกัความเป็นจริงแลว้มนุษยเ์ราจะเคยชินกบัการยืน นัง่ นอน เดิน
หรือใชชี้วติส่วนใหญ่บนพื้นโลกมากกวา่ท่ีจะเดินเหินยูบ่นท่ีสูง  และดว้ยความ  ท่ีมุมภาพในระดบั
น้ีไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดในฉากไดค้รบ  เพราะเป็นภาพท่ีมองตรงลงมา  จึงท าให้ภาพรู้สึก
ลึกลบั  น่ากลวั  เหมาะกบัเร่ืองราวท่ียงัไม่อยากเปิดเผยตวัละครหรือเป็นภาพยนตร์สยองขวญั 

2) High-angle shot (มุมสูง) 
     High-angle shot คือ มุมสูงกลอ้งอยูด่า้นบนหรือวางไวบ้นเครน (Crane) ถ่ายกดมาท่ีผู ้

แสดง แต่ไม่ตั้งฉากเท่า Bird's-eye view ประมาณ 45 องศา เป็นมุมมองท่ีเห็นผูแ้สดงหรือวตัถุอยูต่  ่า
กวา่ ใชแ้สดงแทนสายตามองไปเบ้ืองล่างท่ีพื้น ถา้ใชก้บัตวัละครจะใหค้วามรู้สึกต ่าตอ้ย ไร้ศกัด์ิศรี 
ไม่มีความส าคญั หรือเพื่อเผยใหเ้ห็นลกัษณะภูมิประเทศหรือความกวา้งใหญ่ไพศาลของภูมิทศัน์
เม่ือใชก้บัภาพระยะไกล (LS) 

3) Eye-level shot (มุมระดบัสายตา)  
    มุมระดบัสายตา (Eye-level shot)  เป็นมุมท่ีมีความหมายตรงตามช่ือท่ีเรียก คือคนดูถูก

วางไวใ้นระดบัเดียวกบัสายตาของตวัละครหรือระดบัเดียวกบักลอ้งท่ีวางไวบ้นไหล่ของตากลอ้ง 
โดยผูแ้สดงไม่เหลือบสายตาเขา้ไปในกลอ้งในระหวา่งการถ่ายท า มุมระดบัสายตาน้ีถึงแมจ้ะเป็นมุม
ท่ีเราใช้มองในชีวิตประจ าวนั แต่ก็ถือว่าเป็นมุมท่ีสูงเล็กน้อย เพราะโดยปกติมกัใช้กลอ้งสูงระดบั
หนา้อก ซ่ึงเรียกวา่ A chest high camera angle หรือเป็นมุมปกติ (normal camera angle) ไม่ใช่มุม
ระดบัสายตา ซ่ึงเป็นมุมท่ีคนดูคุน้เคยกบัการดูหนงับนจอใหญ่ท่ีถ่ายดาราภาพยนตร์ให้ดูใหญ่เกิน
กวา่ชีวติจริง larger-than-life 

4) Low-angle shot (มุมต ่า) 
    Low-angle shot คือ มุมท่ีต ่ากวา่ระดบัสายตาของตวัละคร แลว้เงยกลอ้งข้ึนประมาณ 70 

องศา ท าให้เกิดผลทางด้านความลึกของซับเจ็คหรือตวัละคร มีลกัษณะเป็นสามเหล่ียมรูปทรง
เรขาคณิตให้ความมัน่คง น่าเกรงขาม ทรงพลงัอ านาจ ความเป็นวีรบุรุษ เช่น ช็อตของคิงคอง ยกัษ ์
ตึกอาคารส่ิงก่อสร้าง สัตวป์ระหลาด พระเอก เป็นตน้ 
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5) Worm eye view (มุมตาหนอน) 
     ภาพท่ีกลอ้งอยูต่  ่ากวา่วตัถุ (น่าจะเรียกภาพมุมต ่านะ) แทนกลอ้งเป็นหนอนนอ้ย ภาพมุม

น้ีสามารถบอกวา่ วตัถุดูน่ากลวั หรือยิง่ใหญ่ แค่ไหนได ้เช่น ในภาพ การถ่ายให้เห็นวา่ องคค์รูบาศรี
วชิยั ยิง่ใหญ่มากขนาดไหน ท าใหเ้ห็นถึงบารมีท่ียิง่ใหญ่ของครูบาเจา้ศรีวชิยันัน่เอง 

     และในเชิงขอ้มูลจะบอกไดด้งัน้ี  คือ มุมท่ีตรงขา้มกบัมุมสายตานก (Bird's-eye view) 
กลอ้งเงยตั้งฉาก 90 องศากบัตวัละครหรือซบัเจ็ค บอกต าแหน่งของคนดูอยูต่  ่าสุด มองเห็นพื้นหลงั
เป็นเพดานหรือทอ้งฟ้า เห็นตวัละครมีลกัษณะเด่น เป็นมุมท่ีแปลกนอกเหนือจากชีวิตประจ าวนัอีก
มุมหน่ึง  ลักษณะของมุมน้ี เม่ือใช้กับซับเจ็คท่ีตกลงมาจากท่ีสูงสู้พื้นดิน เคล่ือนบงัเฟรม อาจ
น าไปใชเ้ป็นตวัเช่ือมระหวา่งฉาก (Transition) คลา้ยการเฟดมืด (Fade out) 

     ดงันั้นเทคนิคการถ่ายภาพหรือการใชมุ้มกลอ้งขา้งตน้น้ี  สามารถน าไปใช ้ในการถ่ายรูป 
ต่างๆ ให้มีความสายงามได ้และนอกจากนั้นมุมกลอ้งหรือเทคนิคเหล่าน้ีจะถูกน ามาใชใ้นการถ่าย
ท าภาพยนตร์ ละคร mv ต่างๆ ไดอี้กดว้ย 
การเคล่ือนไหวกลอ้ง 

1) Pan (แพน)   
      เป็นเทคนิคการเคล่ือนกลอ้งจากซา้ย ไป ขวา หรือ ขวามาซา้ยก็ได ้เราจะ เรียกวา่ แพน 

ใชใ้นหลายกรณีมากๆไม่วา่จะเป็นบอกเร่ืองราว เช่ือมระหวา่งสถานท่ีหน่ึงไปอีกสถานท่ีหน่ึง เช่น 
การหนักลอ้งตามวตัถุ ท่ีก าลงัเคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ี หน่ึง โดยกลอ้งจะอยูท่ี่จุดเดิม 

2) Tilt (ทิ้ว)    
             จะคลา้ยกบั Pan แต่เปล่ียนเป็น จาก บนลงล่าง เรียกว่า Tilt down หรือ ล่างข้ึนบน 
เรียกวา่ Tilt up ก็ได ้คือวา่ การท่ี กลอ้งจะอยูก่บัท่ี แลว้ใชว้ธีิการเงยกลอ้งหรือกม้กลอ้งตามวตัถุหรือ 
Tilt ไปหาวตัถุก็ได ้เช่น การ Tilt จากทอ้งฟ้า ลงมา หาบา้น การถ่ายแบบน้ีในภาพยนตร์ส่วนมากจะ
ใชใ้นการเปิดเร่ือง ส่วนการ Tilt จากลา้งข้ึนบน เช่น การถ่ายคู่พระนาง ก าลงักอดกนั แลว้กลอ้ง Tilt 
ข้ึนไปหาทอ้งฟ้า แลว้มีตวัหนงัสือปรากฏ วา่ จบบริบูรณ์ แบบน้ีจะเป็นถ่ายบอกวา่จบแลว้ เป็นตน้ 

3) Tracking (แทรค)   
     การแทรค (Tracking) หรือเรียกอีกอย่างว่า การทรัก (Truck) ก็ได้ การแทรคเป็นการ

เคล่ือนกลอ้งจากต าแหน่งหน่ึงไปยงัอีกต าแหน่งหน่ึง ใชใ้นการติดตามผูแ้สดงหรือส ารวจตรวจตรา
พื้นท่ี (space) เป็นการเคล่ือนไหวติดตามตวัละคร หรือวตัถุท่ีเคล่ือนท่ี การแทรคจะไม่เหมือนการ
แพน การแทรค กลอ้งจะเคล่ือนท่ีตามวตัถุไปดว้ย เช่น การตั้งกลอ้งอยูบ่นรถยนต ์และถ่ายคนก าลงั
ป่ันจกัรยาน การแทรคแบบน้ีจะท าเป็นแบบการขนานดา้นขา้ง แลว้เคล่ือนท่ีไปพร้อมๆ กนักบัวตัถุ 
ไปพร้อมๆ กนั เป็นตน้ 

4) Dolly (ดอลล่ี) 
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    การดอลล่ี (Dolly)  คือ การเคล่ือนกลอ้งเขา้หาผูแ้สดงหรือออกจากผูแ้สดง เรียกวา่ Dolly 
in และ dolly out แต่ในปัจจุบนัความหมายระหวา่ง dolly กบั track นั้นใชป้ะปนกนั ดงัเช่นผูก้  ากบั
บางคนเรียกการเคล่ือนกลอ้งท่ีใช้ยานพาหนะพาไป เช่น รถยนต์ รถจกัรยาน เป็นดอลล่ีช็อต หรือ
แทรคก้ิงช็อต (tracking shot หรือ traveling shot) ทั้งส้ิน ทั้งน้ีเพื่อง่ายต่อความเขา้ใจของทีมงาน 

5) Handheld Camera (การถือกลอ้งถ่าย) 
                การถือกลอ้งถ่ายภาพ เป็นการเคล่ือนท่ีกลอ้งท่ีท าให้ภาพไหวอยูต่ลอดเวลา ลกัษณะเป็น
การถ่าย ภาพท่ีไม่เป็นแบบแผนเหมือนการเคล่ือนกลอ้งแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงให้ความรู้สึกวา่คนดูอยู ่ณ ท่ี
นั้น หรือมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้น โดยใช้กลอ้งถ่ายทอดความสับสนอลหม่าน ฉุกเฉิน รวดเร็ว
ของแอ็คชั่น แต่อย่างไรก็ตาม การถือกล้องถ่ายภาพหากใช้ไม่ถูกกาลเทศะ อาจเป็นตัวท าลาย
ภาพยนตร์ได ้
  2.1.8 ขนาดภาพ 

ขนาดภาพ 
ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) ขนาดภาพลกัษณะน้ีกลอ้งจะตั้งอยูไ่กลจาก

ส่ิงท่ีถ่ายมาก ซ่ึงภาพท่ีได้จะเป็นภาพมุม-กวา้ง ผูช้มสามารถมองเห็นองค์-ประกอบของฉากได้
ทั้งหมด สามรถมองเห็นส่ิงท่ีถ่ายไดเ้ตม็สัดส่วน แมส่ิ้งท่ีถ่ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซ่ึงภาพลกัษณะ
น้ี จะใช้เป็นภาพแนะน า-สถานท่ี เหมาะส าหรับการปูเร่ือง เร่ิมเร่ือง ซ่ึงภาพยนตร์ในต่างประเทศ
นิยมใส่ไตเต้ิลส่วนหัวไวใ้นฉากประเภทน้ีตอนท่ีภาพยนตร์เร่ิมเขา้เน้ือเร่ือง ภาพขนาดไกลน้ีจะ
สร้างความรู้สึกโอ่อ่า อลงัการ แสดงออกถึงความใหญ่โตของสถานท่ี ความน่าเกรงขาม ความ
ยิง่ใหญ่ และยงัสามารถสร้างความประทบัใจรวมถึงสร้างความประทบัใจให้กบัผูช้มไดอี้กดว้ย เช่น 
กลุ่มเรือโจรสลดัก าลงัแล่นเรือออกสู่ทะเลกวา้งโดยมีเรือของหวัหนา้โจรสลดัแล่นออกเป็นล าหน้า 
ตามดว้ยกลุ่มเรือลูกนอ้งอีกนบั 10ล า โดยใชภ้าพขนาดไกลมาก ตั้งกลอ้งในมุมสูงท าให้ผูช้มเห็นถึง
ความยิง่ใหญ่และน่าเกรงขามของโจรสลดักลุ่มน้ี เป็นตน้ 
ภาพไกล (Long Shot หรือ LS) 

ขนาดภาพแบบน้ีไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างกลอ้งกบัส่ิงท่ีถ่ายได ้แต่จะก าหนด
โดยประมาณว่าส่ิงท่ีถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถา้เป็นคน ศีรษะจะพอดีกบักรอบภาพ
ดา้นบน ส่วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกบัเทา้ ซ่ึงสามารถเห็นบุคลิกอากปักิริยาการแสดง การ
เคล่ือนไหว ต าแหน่งท่ีอยูใ่นการแสดงหรือในฉาก ดว้ยเหตุน้ีจึงสามารถใชเ้ป็นภาพแนะน าตวัละคร 
หรือเร่ิมฉากใหม่ได้ บางคร้ังอาจใช้เป็นภาพในฉากเร่ิมเร่ืองได้เช่นเยวกนักบัภาพขนาดไกลมาก 
และบางคร้ังภาพขนาดไกลยงัมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing Shot) 
ส่วนองคป์ระกอบรอบขา้งผูช้มจะไดเ้ห็นรายละเอียดชดัเจนมากข้ึน 
ภาพปานกลาง Medium Shot หรือ MS) 
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ขนาดภาพลกัษณะน้ีถา้เป็นภาพบุคคล ผูช้มจะไดเ้ห็นตั้งแต่เอวของนกัแสดงขั้นไปจนถึง
ศีรษะ ขนาดภาพแบบน้ีผูช้มสามารถเห็นการเคล่ือนไหวของนกัแสดง และรายละเอียดของฉากหลงั
พอสมควร ซ่ึงพอท่ีจะเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆได ้จึงถือไดว้า่เป็นภาพท่ีถ่ายทอดเหตุการณ์ในเร่ืองไดดี้
ขนาดภาพปานกลาง เป็นขนาดภาพท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด เพราะใช้เป็นภาพเช่ือมต่อ กล่าวคือ การ
เปล่ียนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็นภาพใกลห้รือจากภาพใกลม้าเป็นภาพไกลก็ตาม จะตอ้งเปล่ียน
มาเ ป็นภาพขนาดปานกลาง เสีย ก่อน ทั้ ง น้ี เพื่ อไม่ ให้ขัด ต่ออารมณ์ความ รู้ สึกของผู ้ชม 
เน่ืองจากภาพจะกระโดด นอกจากน้ีภาพขนาดปานกลางยงันิยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉาก
เดียวกนั หรือท่ีเรียกกนัวา่ ภาพ Two Shot ซ่ึงนิยมใชก้นัมากในภาพยนตร์บนัเทิง 
ภาพใกล ้(Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS) 

ภาพใกล ้ผูช้มจะมองเห็นนกัแสดงตั้งแต่ไหล่ข้ึนไป เป็นขนาดภาพท่ีผูช้มสามารถเขา้ถึง
อารมณ์ของนกัแสดงไดม้ากท่ีสุด เพราะการใช้ภาพขนาดใกลถ่้ายบริเวณใบหน้าของนกัแสดง จะ
สามารถภ่ายถอดรายละเอียด เก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึกท่ีอยูภ่ายในของนกัแสดงไดอ้ยา่งชดัเจนมาก 
นอกจากน้ียงัจะท าใหผู้ช้มไดรู้้สึกใกลชิ้ดกบัส่ิงท่ีถ่ายอีกดว้ยทั้งน้ีเพื่อท าให้เขา้ใจถึงรายละเอียดของ
วตัถุต่างๆ ตามเน้ือหาท่ีก าลงัน าเสนอ และภาพขนาดใกลน้ี้ยงัสามารถบงัคบัให้ผูช้มสนใจในวตัถุท่ี
กลอ้งก าลงัถ่าย หรือส่ิงท่ีก าลงัน าเสนอ 
ภาพใกลม้าก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up Shot หรือ BCU) 

เป็นภาพท่ีถ่ายในระยะใกลม้ากๆ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเนน้ส่ิงท่ีถ่าย เพื่อใหผู้ช้มเห็นรายละเอียด
ของวัตถุ  หรือเพื่อเพิ่มความเข้าใจในกรณีท่ีว ัตถุ มีขนาดเล็กมากๆ เ ช่น การถ่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้หรือถา้ถ่ายใบหน้านกัแสดง ก็เพื่อเป็นการเน้นอารมณ์ของนกัแสดงเช่น จบั
ภาพท่ีดวงตาของนกัแสดง ท าให้เห็นน ้ าตาท่ีก าลงัไหลออกจากดวงตา เป็นตน้และทั้งหมดน้ีก็เป็น
ขนาดภาพท่ีนิยมน ามาถ่ายทอดเร่ืองราวของภาพยนตร์ ซ่ึงตมความเป็นจริงแล้ว เราสามารถท่ีจะ
ประยุกต์หรือดดัแปลงขนาดภาพไปเป็นอยา่งอ่ืนก็ไม่ไดผ้ิดอะไร เพียงแต่ทั้งหมดน้ีเป็นขนาดภาพ
สากลท่ีท าให้เรา (ทีมงานถ่ายท าภาพยนตร์) เขา้ใจตรงกนัว่าตอ้งการให้ภาพออกมาในลกัษณะใด
เท่านั้น นอกจากน้ีอารมณ์และความรู้สึกท่ีผูช้มจะไดรั้บขณะชมภาพยนตร์ ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัขนาด
ภาพเพียงย่างเดียว แต่ต้องอาศยัองค์ประกอบของภาพยนตร์อ่ืนๆ เขา้มาเป็นตวัช่วยเสริมความ
น่าเช่ือถือ และความเป็นภาพยนตร์มากยิง่ข้ึน 
  2.1.9 ทฤษฎีสีหรือจดัแสงในการถ่ายท า 
แสงและการจดัแสงเบ้ืองตน้ 

การถ่ายภาพน่ิงหรือวิดีโอ หากมีความรู้เร่ืองแสงเบ้ืองตน้จะท าให้สามารถประยุกตใ์ช้กบั
การท างานในสถานการณ์ต่างๆได ้และงานท่ีออกมาจะสวยงามมากข้ึน โดยเฉพาะงานถ่ายภาพและ
วดีิโอบุคคล โดยส่ิงหลกัท่ีตอ้งค านึงเสมอในการจดัแสง คือ “มิติ และความโดดเด่น” 
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“มิติ” ในท่ีน้ีหมายถึงความมีมิติของภาพ เพราะปกตินั้นตาของมนุษยจ์ะมองภาพเป็น 3 มิติ 
แต่เม่ือเราถ่ายภาพผลงานท่ีออกมาจะอยูใ่นรูปแบบ 2 มิติ ถา้หากขาดแสงเงาท่ีดีจะท าให้ภาพไร้มิติ
หรือท่ีเรียกกนัสั้นๆวา่ “ภาพแบน” ดงันั้นการค านึงถึงแสงเงาท่ีเกิดข้ึน หรือการจดัไฟให้เกิดแสงเงา
ท่ีดี จะท าใหง้านท่ีออกมามีมิติ น่าสนใจ “ความโดดเด่น” หมายถึงการดูทิศทางของแสงหรือจดัแสง
เพื่อใหต้วัแบบโดดเด่นออกมาจากฉากหลงั เพราะจะท าให้คนท่ีดูงานเขา้ใจไดง่้ายข้ึนวา่เราตอ้งการ
ถ่ายเนน้ไปท่ีใด 

แหล่งก าเนิดแสง แสงจากธรรมชาติ ซ่ึงหมายถึงแสงอาทิตย ์การถ่ายภาพส่วนใหญ่แลว้ก็
อาศยัแสงจากดวงอาทิตยเ์ป็นหลกั ซ่ึงแสงจากดวงอาทิตยใ์นแต่ละช่วงเวลาจะมีทิศทางและสีท่ี
แตกต่างกนั 

ช่วงแสงทไวไลท์ หรือช่วงเวลาโพลเ้พลห้รือพระอาทิตยก์ าลงัจะข้ึนหรือตกไปแลว้ เวลา
ประมาณ 05.30-06.30 น. และช่วงเวลา 18.00-19.00 น. จะมีแสงนอ้ย ทอ้งฟ้าจะมีสีสันต่างๆ น ้ าเงิน 
ม่วง ชมพู ฯลฯ ดงันั้นการถ่ายภาพมกัจะใช้ขาตั้ง ถา้ถ่ายบุคคลจะตอ้งใชไ้ฟเขา้ช่วยถึงจะมองเห็น
ใบหนา้ตวัแบบ 

ช่วงแสงสีทอง หรือช่วงเวลาเชา้ตรู่และตอนเยน็ก่อนพระอาทิตยต์ก เวลาประมาณ 6.30-
8.30 น. และ 16.00-18.00 น. แสงอาทิตยจ์ะเร่ิมเปล่ียนเป็นสีทองหรือสีส้ม จะเป็นช่วงท่ีช่างภาพ
นิยมเก็บภาพกนั จะไดภ้าพท่ีมีความนุ่มนวล ดูมีมิติ ไดอ้ารมณ์ มองดูสบายตา สภาพอากาศก็ก าลงัดี
ไม่ร้อนจนเกินไป แต่บางคร้ังภาพอาจจะมีเงาด ามากเกินไป (Contrastสูง) ช่างภาพบางคนก็จะจดั
แสงช่วยในการเปิดเงาดว้ย 

ช่วงแสงใส เป็นช่วงท่ีแสงพระอาทิตยไ์ม่มีสีส้ม และทอ้งฟ้าเป็นสีน ้าเงิน ฟ้า (ยกเวน้ฝนตก) 
จะอยูท่ี่เวลาประมาณ 9.00-11.00 น. และ 14.00-15.30 น. ช่วงน้ีพระอาทิตยจ์ะมีต าแหน่งให้แสงใน
ทิศทางท่ีเหมาะกบัการถ่ายภาพบุคคลใหสี้สันท่ีถูกตอ้ง 

ช่วงแสงเท่ียง เป็นช่วงท่ีแสงของพระอาทิตยจ์ะแรงมาก หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “แสงแข็ง” 
โดยจะอยู่ท่ีเวลาประมาณ 11.30-13.30 น. ซ่ึงช่วงเวลาน้ี นอกจากจะให้แสงท่ีแรงและร้อนแล้ว 
ทิศทางของแสงยงัมาจากดา้นบน ท าให้เกิดเงาข้ึนท่ีใตต้า จมูกและปาก ซ่ึงเป็นเงาท่ีไม่พึงประสงค ์
ไม่เหมาะกบัการถ่ายภาพและวดีีโอเลยโดยเฉพาะอยา่งยิง่การถ่ายภาพบุคคล ถา้จะถ่ายควรถ่ายในร่ม
ใหแ้สงสะทอ้นเขา้มาทางหนา้ต่างแทน 

แสงประดิษฐ์ หรือแหล่งก าเนิดแสงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น หลอดไฟ กองไฟ เทียน  แฟลช 
ฯลฯ โดยส่วนมากแสงเหล่าน้ีจะสามารถควบคุมไดท้ั้งความแรงและทิศทาง แต่การใชแ้สงประดิษฐ์
จะมีอุณหภูมิสีท่ีแตกต่างกนั อาจจะตอ้งใส่ใจเร่ืองการตั้งค่ากลอ้งมากข้ึน 

ทิศทางของแสง ทิศทางแสงท่ีแตกต่างกนัจะส่งต่อมิติของภาพ หรือให้อารมณ์ภาพแตกต่าง
กนัได ้ดงันั้นในการถ่ายภาพส่ิงท่ีควรพิจารณาอีกอยา่งคือความเหมาะสมของทิศทางของแสง โดย
เราสามารถแบ่งทิศทางของแสงออกเป็น 5 ทิศทางใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
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ทิศทางจากดา้นบน คือแหล่งก าเนิดแสงจะอยูบ่นหวัเรา จะท าให้เกิดเงาตกกระทบทางดา้น
ล่างของวตัถุ แมแ้สงในทิศทางน้ีจะไม่นิยมใชถ่้ายงาน แต่ในหลายๆคร้ังก็สามารถน ามาใชไ้ด ้โดย
มกัใชใ้นฉากท่ีตอ้งการใหต้วัแบบมีเงาข้ึนท่ีผม หรือ สร้างออร่าดูเป็นผูสู้งส่ง 
ทิศทางแสงจากดา้นหนา้ แสงท่ีส่องมาจากทางดา้นหนา้ของวตัถุท่ีจะถ่ายมาจากทิศทางเดียวกนักบั
กลอ้งถ่ายภาพ หรือท่ีเรียกกนัว่า “ถ่ายตามแสง” ท าให้ตวัแบบไดรั้บแสงสวา่งไดท้ัว่ดา้นหนา้ วตัถุ
จะไม่มีเงาท าให้ไดภ้าพมีลกัษณะเรียบแบนไม่มีความลึก ความหนา เหมาะส าหรับการถ่ายภาพท่ี
ตอ้งการเนน้ใหเ้ห็นรายละเอียด 

ทิศทางแสงจากดา้นขา้ง แสงท่ีมาจากดา้นขา้งน้ี จะท าให้ภาพมีมิติ แต่จะท าให้เกิดแสงเงา
ทางดา้นตรงขา้มของแสง โดยปกติมกัจะใช้อุปกรณ์สะทอ้นแสง หรือสร้างแสงท่ีอ่อนกวา่เพื่อเปิด
เงาใหเ้ห็นรายละเอียด และส่วนมากจะวางไวท่ี้มุมราวๆ 45 องศาจากหนา้ตรง 

ทิศทางแสงจากด้านหลงั แสงท่ีส่องมาจากด้านหลงัของวตัถุท่ีจะถ่าย อยู่ตรงกนัขา้มกบั
กลอ้งถ่ายภาพ ท าให้มองเห็นวตัถุแยกออกจากพื้นฉากหลงัชดัเจน บางคร้ังก็จะเรียกว่าแสง “Rim 
light”  แต่อาจจะตอ้งระวงัรายละเอียดดา้นหนา้ของตวัแบบมืดเกินไป อาจจะมีการจดัแสงช่วยหรือ
ใช่อุปกรณ์สะทอ้นแสงเพื่อใหเ้ห็นรายละเอียดในส่วนน้ี 

ทิศแสงจากด้านล่าง แสงท่ีส่องมาจากด้านล่างของตวัแบบ จะใช้เปิดเงาด้านล่างของตวั
แบบ หรือใชใ้นงานถ่ายฉากสยองขวญั ผีหลอก หรือเปิดเงาใตค้าง แมจ้ะไม่นิยมใชแ้ต่ก็สามารถจดั
แสงใหใ้ชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
การจดัแสงเบ้ืองตน้ แมปั้จจุบนัจะมีเทคนิคการจดัแสงท่ีซับซ้อนมากมาย แต่เทคนิคพื้นฐานก็ยงั
ไดรั้บการยอมรับและใชง้านอยูเ่สมอๆ เพราะสามารถท าไดง่้าย ไม่ซบัซ้อน และใชอุ้ปกรณ์ไม่มาก 
นัน่คือกฎ Three-Point Lighting 

การจดัแสงแบบ Three-Point Lighting (การจดัแสงสามจุด) เป็นการจดัแสงท่ีใช้กนัใน 
Studio ต่างๆซ่ึงส่วนใหญ่จะใชใ้นการถ่ายคน โดยภาพท่ีไดจ้ะดูโดดเด่น มีมิติ ไม่ราบเรียบไปกบัพื้น
หลงั โดยต าแหน่งไฟ 3 ต าแหน่ง คือ Key Light, Fill Light และ Rim Light แต่ละต าแหน่งมีหนา้ท่ี 
ดงัน้ี 

Key Light ท าหนา้ท่ีเป็นตวัหลกัท่ีให้แสงสว่างกบัวตัถุ จะอยูด่า้นซ้ายหรือขวาจากกลอ้งก็
ได ้จะท ามุมไม่เกิน 15 – 45 องศาจากหนา้ตรงของแบบ และระดบัความสูงของไฟจะสูงกวา่ใบหนา้
ของตวัแบบประมาณ15-45องศา ส่องกดลงมาท่ีตวัแบบ 

Fill Light เม่ือเราถ่ายวีดีโอโดยใช ้Key Light อยา่งเดียวมกัจะเกิด contrast (ส่วนต่างแสง
และเงา) เราจึงตอ้งใช ้Fill Light เป็นตวัช่วยเพื่อลบเงาท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้Key Light ซ่ึงมกัจะใชไ้ฟ
ท่ีมีก าลงัอ่อน หรืออุปการณ์สะทอ้นแสงช่วย โดยจะตั้งไวด้า้นตรงขา้มกบั Key Light และอยู่ใน
ระดบัสายตาของตวัแบบ 
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Rim Light/Back Light จะท าให้เกิดแสงจากดา้นหลงัเวลาถ่ายวีดีโอออกมาท าให้ตวัแบบดู
โดดเด่นข้ึนจากฉากหลงัการวางต าแหน่งของไฟจะวางอยูข่า้งหลงัวตัถุทางดา้นขา้ง และอยูสู่งกว่า
วตัถุและส่องท ามุมประมาณ 45 องศาส่องลงมายงัศรีษะ ไหล่ และหลงั 
  2.1.10 หลกัการสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบต่าง ๆ 

การสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame-by-Frame) การสร้างภาพเคล่ือนไหว 
แบบน้ี เป็นการสร้างคียเ์ฟรม หลายๆ คียเ์ฟรมต่อเรียงกนั แต่ละเฟรมจะเป็นอิสระต่อกนั การแกไ้ข
เฟรมใดเฟรมหน่ึง ไม่ส่งผลต่อเฟรมอ่ืนๆ ซ่ึงหลกัๆ มีอยู ่3 รูปแบบคือ 

1) การสร้างขอ้ความเคล่ือนไหว 
2) การสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบยา้ยต าแหน่งวตัถุ 
3) การสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบยอ่-ขยายวตัถุ 
รูปแบบท่ี 1 การสร้างขอ้ความเคล่ือนไหว 

ขั้นท่ี 1 พิมพข์อ้ความลงบน Stage โดยเร่ิมท่ีคียเ์ฟรมใดคียเ์ฟรมหน่ึง 
ขั้นท่ี 2 เพิ่มคียเ์ฟรมท่ี 2 โดย กด F6 หรือ คลิกขวาท่ีคียเ์ฟรมท่ี 1 แลว้คลิก Insert Keyframe 
ขั้นท่ี 3 คลิกท่ีคียเ์ฟรมท่ี 2 พิมพต์วัอกัษรตวัท่ี 2 หรือขอ้ความท่ีตอ้งการ 
ขั้นท่ี 4 ท าขั้นตอนท่ี 2 ต่อดว้ยขั้นตอนท่ี 3 วนอยา่งน้ี จนกวา่จะครบขอ้ความท่ีตอ้งการ 
ขั้นท่ี 5 ท าจนครบขอ้ความท่ีตอ้งการ 
ขั้นท่ี 6 ทดสอบ Movie โดยกดCtrl+ Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie 
จะไดไ้ฟล ์Movie เป็น .swf 

รูปแบบท่ี 2. การสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบยา้ยต าแหน่งวตัถุ 
ขั้นท่ี 1 สร้างวตัถุข้ึนมา 1 ช้ิน จะวาดเป็นภาพธรรมดาหรือ ท าเป็น ซิมโบลก็ได ้บนเฟรมท่ี 1 
ขั้นท่ี 2 คลิกขวาท่ีเฟรมท่ี 2 หรือ กด ปุ่ม F6 เพื่อเพิ่มคียเ์ฟรม (Keyframe) 
ขั้นท่ี 3 ใชลู้กศรสีด า (Selection Tool) คลิกแลว้ยา้ยต าแหน่งวตัถุขยบัจากต าแหน่งเดิมเล็กนอ้ย 
ขั้นท่ี 4 ท าซ ้ าขั้นท่ี 2 คือ คลิกขวาท่ีเฟรมถดัไปคือเฟรมท่ี 3 หรือ กดปุ่ม F6 เพื่อเพิ่มคียเ์ฟรม จากนั้น
ใชลู้กศรสีด า (Selection Tool) คลิกแลว้ยา้ยต าแหน่งวตัถุอีกเล็กนอ้ย 
ขั้นท่ี 5 เพิ่มคียเ์ฟรมต่อไปเร่ือยๆ และ ขยบัวตัถุ ไปเร่ือยจนกระทัง่ไดภ้าพเคล่ือนไหวตามตอ้งการ 
จากนั้นตรวจสอบการเคล่ือนไหวโดยการคลิกท่ีหวัอ่าน(Play Head) แลว้ลากเมา้ส์ซา้ย-ขวา 
ขั้นท่ี 6 กด Ctrl + Enter หรือ คลิกท่ีเมนู Control > Test Movie เพื่อชมตวัอยา่ง 

รูปแบบท่ี 3. การสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบยอ่-ขยายวตัถุ 
การเปล่ียนขนาดวัตถุให้ใหญ่ข้ึนหรือเล็กลงเ ป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการสร้าง

ภาพเคล่ือนไหวตวัอยา่งเช่นการท าใหว้ตัถุเคล่ือนท่ีจากต าแหน่งท่ีอยูไ่กลมาใกลเ้ป็นตน้ 
ขั้นท่ี 1 วาดวตัถุข้ึนมา 1 ช้ิน  ดงัรูป   
ขั้นท่ี 2  ใชลู้กศรสีด า (Selection Tool) ลากครอบวตัถุทั้งหมด 
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ขั้นท่ี 3 กดปุ่ม Ctrl คา้งไวแ้ลว้กด ตวั G เพื่อสร้างกลุ่มของวตัถุ (Group) จะปรากฏขอบสีฟ้าข้ึน    
ขั้นท่ี 4 คลิกเลือกเคร่ืองมือ Free Transform Control จะมีกรอบสีด าข้ึนรอบวตัถุ 
ขั้นท่ี 5 น าเมา้ส์มาช้ีท่ีกรอบส่ีเหล่ียมสีด าเล็ก ๆ ท่ีมุมของวตัถุแลว้ยอ่ยใหเ้ป็นภาพขนาดเล็ก 
ขั้นท่ี 6 คลิกขวาท่ีเฟรมท่ี 2 เลือก Insert Keyframeหรือ กดปุ่ม F6 เพิ่มคียเ์ฟรม แลว้ขยายภาพให้
ใหญ่ข้ึนเล็กนอ้ย     
ขั้นท่ี 7 กดปุ่ม F6 เพิ่มคียเ์ฟรมแลว้ขยายภาพข้ึนอีกเล็กนอ้ย 
ขั้นท่ี 8 ท าซ ้ าขั้นตอนท่ี 7 จนไดข้นาดภาพท่ีตอ้งการอาจจะตอ้งเพิ่มหลายๆคียเ์ฟรมก็ได ้
ขั้นท่ี 9 กด Ctrl+ Enter เพื่อชมผลงาน 
หากตอ้งการท าให้ภาพใหญ่เป็นเล็กตอ้งท าให้ภาพในต าแหน่งเฟรมท่ี 1 เป็นภาพขนาดใหญ่ เฟรม
ถดัไปค่อยๆปรับใหเ้ล็กลงเร่ือยๆทีละเฟรม 

  2.1.11 การออกแบบคาแรคเตอร์  
ขั้นตอนการออกแบบ Character  
เร่ิมจากโจทย์ สร้างและออกแบบข้อมูลของ Character  วาด เตรียมตัวละคร สร้าง 

Character Model Sheet  
1) เร่ิมจากโจทย ์ 
โจทยท่ี์วา่ก็มาจากเน้ือเร่ือง ตอ้งมี Character ท่ีใช่ ดงันั้น ในขั้นตอนแรก ควรดูเน้ือเร่ืองแลว้

สรุปโจทยอ์อกมาให้ไดเ้สียก่อนวา่จะท าอะไร เช่น “ออกแบบตวัละครหลกัส าหรับเกม โดยให้เป็น
อาชีพนักรบเด็ก เป็นตวัท่ีมีเผ่าผสมระหว่างซอมบ้ีกบัมงักร และ มีอารมณ์ท่ีชวนอึดอดั” ทีน้ีคน
ออกแบบ Character ก็ควรจะท างานออกมาตอบโจทยท่ี์ก าหนดมาใหไ้ดถู้กตอ้งท่ีสุด  

2) สร้างและออกแบบขอ้มูลของ Character  
หลังจากได้โจทย์ส าหรับการท างานมาแล้ว คราวน้ีถึงขั้นตอนท่ีต้องสร้างข้อมูลของ 

Character ข้ึนมาก่อนตรงน้ีให้กรอกขอ้มูลในส่วนของ Profile Data ให้ครบก็ถือวา่เพียงพอแลว้ แต่
โดยหลกัการอยากให้มองวา่ Profile Data เป็นเพียงแบบฟอร์มเบ้ืองตน้เท่านั้น ถา้อยากให้ตวัละคร
ของเรามีชีวิตจริงๆ ก็ควรจะมีขอ้มูลต่างๆ ให้เหมือนส่ิงมีชีวิตจริงๆ มากท่ีสุด การวาดให้สวยเป็น
ส่วนหน่ึงเท่านั้น เพราะขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนมาจะส่งผลกบัตวัละครท่ีพบเจอส่ิงต่างๆ ในเน้ือเร่ืองดว้ย 
ดงันั้น เตรียมขอ้มูลใหเ้ยอะท่ีสุด ตวัละครก็จะดูเหมือนจริงมากท่ีสุด 

3) วาด 
เคล็ดลบัส าคญัในการออกแบบ Character คือ ตอ้งออกแบบให้มีเอกลกัษณ์ เอกลกัษณ์ก็คือ

เอกลักษณ์ ไม่มีค  าอ่ืนท่ีสามารถถ่ายทอดได้ดีกว่าค าน้ี แต่ถ้าจะลองให้พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็จะ
เหมือนกบัการใส่ความโดดเด่นดา้นต่างๆ หรือถา้เป็น Character Designer ท่ีมืออาชีพหน่อยก็จะถึง
ขั้นท่ีสามารถใส่สไตล์ท่ีเป็นของคนออกแบบเองลงไปในทุกๆ ตวัละครไดเ้ลย ไม่ว่าจะเห็นท่ีไหน
เราก็จะรู้ไดเ้ลยวา่ตวัละครตวัน้ีใครออกแบบมา 
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4) เตรียมตวัละคร (The Cast) 
หลงัจากท่ีไดอ้อกแบบเรียบร้อยแลว้ ตอ้งขดัเกลา (Clean up) หรือลอกเส้นหรือวาดใหม่ให้

สวยงามพร้อมน าตวัการ์ตูนไปใชต่้อได ้การวาดภาพการ์ตูนควรเร่ิมตน้จากโครงสร้างของภาพดว้ย
รูปทรงพื้นฐานต่างๆ เช่น ส่ีเหล่ียม, วงกลม, วงรี เป็นตน้ และควรค านึงถึงขนาดและสัดส่วนของ
รูปทรง เพื่อใหต้วัการ์ตูนท่ีออกมาไดภ้าพท่ีไดอ้งคป์ระกอบท่ีถูกตอ้ง ยกตวัอยา่งภาพโครงสร้างของ
เต่าต่อไปน้ีก็เกิดจากการวาดด้วยรูปวงรี โดยท่ีขนาดของส่วนหัวจะดูใหญ่พอๆ กบัขนาดของตวั 
ส่วนขาจะใหญ่กวา่ส่วนแขนเพียงเล็กนอ้ย เม่ือเราเขา้ใจ สัดส่วนและขนาดของตวัการ์ตูนแลว้ จะท า
ใหเ้ราสามารถออกแบบท่าทางของตวัการ์ตูนในลกัษณะต่างๆ กนัไดอ้ยา่งแม่นย  าข้ึน 

5) สร้าง Character Model Sheet  
เป็นการวาดดา้นอ่ืน ๆ ของตวัละคร เพื่อใหค้นท่ีเอางานไปท าต่อเขา้ใจตวัละครไดม้ากท่ีสุด 

โดยท าออกมาเป็น Character Model Sheet Character Model Sheet คือ แผน่แสดงภาพการ์ตูนหรือ
ตวัแสดงต่างๆ ท่ีใช้งานในแอนิเมชัน ซ่ึงแสดงถึงการออกแบบ รูปทรง สัดส่วน และโครงสร้าง
ต่างๆ ของร่างกาย เป็นตน้ การ์ตูนแต่ละตวัจะถูกออกแบบในหลายลกัษณะท่าทางโดยนกัวาดภาพ 
(Artists) ซ่ึงแต่ละคนก็จะมีสไตล์เป็นของตวัเอง ดงันั้น นักแอนิเมเตอร์ (Animator) จึงตอ้งอาศยั
เคร่ืองมือ Model Sheet ในการอา้งอิงเพื่อให้ภาพท่ีไดรั้บการออกแบบมานั้นมีทิศทางท่ีตรงกนั การ
วาดภาพโดยการอา้งอิง Model Sheet มกัจะเรียกกนัว่า “On-model” ภายใน Model Sheet จะ
ประกอบไปดว้ยภาพการ์ตูนท่ีมีหลากหลายท่าละมุมมองท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากตวัประกอบบางตวั
ไม่ได้แสดงในหลายๆ ฉาก อาจไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ Model Sheet ในการอา้งอิง (Off-model) แต่
อย่างไรก็ตามแนะน าให้สร้าง Model Sheet ในการอา้งอิงก่อนลงมือสร้างการ์ตูนแอนิเมชนัดว้ย
โปรแกรม Flash เพราะช่วยสร้างมาตรฐานของตวัละคร และยงัประหยดัเวลา ท าให้งานเสร็จส้ินได้
ในเวลาอนัสั้น 
  2.1.12 โปรแกรม Photoshop Cs6 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 คือ โปรแกรมท่ีสามารถสร้างออกแบบกราฟฟิคแกไ้ข 
ภาพเคล่ือนไหวรวมทั้ งการออกแบบหน้าเว็บเพจซ่ึงโปรแกรม Adobe โฟโต้ช็อปซีเอส6มี 
เคร่ืองมือเพื่อสนบัสนุนการสร้างช้ินงานประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ประเภทส่ิงพิมพง์านน าเสนอตลอดจน 
การออกแบบเวบ็เพจดงันั้นโปรแกรม Adobe โฟโตช็้อปซีเอส 6 จึงเป็นโปรแกรมท่ีมีความนิยมสูง 
และเหมาะสมกบัการสร้างช้ินงานดา้นกราฟฟิกการแกไ้ขภาพและการออกแบบประเภทต่างๆ 

1) ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe โฟโตช็้อปซีเอส 6  
(1) แถบเมนู คือกลุ่มเมนูท่ีรวบรวมค าสั่งต่างๆเพื่อควบคุมการท างานกอบดว้ยเมนูต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี  
(2)  Menu file คือชุดค าสั่งส าหรับการจดัไฟลภ์าพ 
 (3)  Menu Edit คือแถบชุดค าสั่งท่ีท าหนา้ท่ีในการแกไ้ขปรับแต่งภาพชนิดงานต่างต่างท่ี 
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สร้างข้ึนเช่นการปรับขนาดของภาพการคดัลอกภาพการมองภาพการยอ้นกลบัการท างานเป็นตน้ 
 (4)  Manu Image คือแถบชุดค าสั่งท่ีท าหนา้ท่ีจดัการและปรับแต่งไฟลภ์าพเช่นสีแสง 

ปรับแต่งภาพความคมชดัปรับเปล่ียนโหมดใหเ้ป็นขาวด าเป็นตน้ 
 (5) Manu Layer คือแบบชุดค าสั่งท่ีท าหน้าท่ีจดัการต่างๆของLayerเช่นการลบเพิ่ม 

Layerและการยา้ยต าแหน่งล าดบัของไดL้ayerเป็นตน้ 
 (6) Menu Select คือแถมชุดกลุ่มค าสั่งท่ีท าหน้าท่ีจดัการกบัการเลือกวตัถุหรือพื้นท่ี 

แบบต่างๆเพื่อน าไปใช้ร่วมกบัค าลงัอ่ืนเช่นเร่ืองพื้นท่ีเพื่อยา้ยต าแหน่งเลือกพื้นท่ีเพื่อเปล่ียนสีเป็น
ตน้ 

 (7)  Menu Filter คือแถบชุดค าสั่งท่ีใชป้ากและ effect พิเศษใหก้บัวตัถุ 
 (8)  Menu 3D คือ แถบชุดค าสั่งท่ีใชใ้นการสร้างภาพแบบสามมิติ 
 (9)  Menu View คือค าสั่งท่ีใช้ปรับแต่งแก้ไขและแสดงผลให้หน้าจอโปรแกรมเช่น 

บรรทดัและการยอ่/ขยายของมุมภาพ 
 (10) Menu Window คือแถบชุดค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงและการซ่อนของแถบ 

เคร่ืองมือต่างๆ 
 (11)Menu Help คือถ้าซ้ือค าสั่งท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงและการสอนของแถบ 

Adobe Photoshop CS6 
2) เมนูของพื้นท่ีท างาน Panel menu 

Panel (พาเนล) เป็นวนิโดวย์อ่ย ๆ ท่ีใชเ้ลือกรายละเอียด หรือค าสั่งควบคุมการท างานต่าง ๆ 
 ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น พาเนล Color ใชส้ าหรับเลือกสี,  
พาเนล Layers ใช้ส าหรับจดัการกบัเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงต าแหน่งท่ีช้ีเมาส์ 
 รวมถึงขนาด/ต าแหน่งของพื้นท่ีท่ีเลือกไว ้

3) พื้นท่ีท างาน Stage หรือ Panel 
เป็นพื้นท่ีวา่งส าหรับแสดงงานท่ีก าลงัท าอยู ่

4) เคร่ืองมือท่ีใชง้าน Tools panel หรือ Tools box 
Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเคร่ืองมือ จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้น 

การวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก ดงันั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือท่ีท า 
หนา้ท่ีคลา้ย ๆ กนัไวใ้นปุ่มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหล่ียมอยูบ่ริเวณมุมดา้นล่างดงัภาพ 2  
เพื่อบอกใหรู้้วา่ในปุ่มน้ียงัมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูด่ว้ย 

5) ส่ิงท่ีควบคุมเคร่ืองมือท่ีใชง้าน Tools control menu หรือ Option bar 
 Option Bar (ออปชั่นบาร์) เป็นส่วนท่ีใช้ปรับแต่งค่าการท างานของเคร่ืองมือต่าง ๆ 

 โดยรายละเอียดในออปชัน่บาร์จะเปล่ียนไปตามเคร่ืองมือท่ีเราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น 
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 เม่ือเราเลือกเคร่ืองมือ Brush (พู่กนั) บนออปชัน่บาร์จะปรากฏออปชัน่ท่ีใช้ในการก าหนดขนาด 
 และลกัษณะหวัแปรง, โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอตัราการไหลของสี เป็นตน้ 
  2.1.13 โปรแกรม Illustrator Cs6 

Illustrator (อิลลาสเตรเตอร์) คือ โปรแกรมท่ีใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพท่ีมี
ลกัษณะเป็นลายเส้น หรือท่ีเรียกวา่ Vector Graphic (เวค็เตอร์ กราฟฟิก) จดัเป็นโปรแกรมระดบัมือ
อาชีพท่ีใช้กันเป็น มาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถท างานออกแบบต่างๆ ได้
หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นส่ิงพิมพ ์บรรจุภณัฑ ์เวบ็ และภาพเคล่ือนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้
เป็นภาพประกอบในการท างานอ่ืนๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนงัสือ 
โปรแกรม Illustrator ท าอะไรไดบ้า้ง 

โปรแกรม Illustrator ใหเ้ราสามารถสร้างภาพโดยเร่ิมจากหนา้กระดาษเปล่า เหมือนจิตรกร
ท่ีเขียนภาพลงบนผืนผา้ โดยใน Illustrator จะมีทั้งปากกา พู่กนั ดินสอ และอุปกรณ์การวาดภาพ
อ่ืนๆ ซ่ึงเราสามารถน ามาใช้สร้างงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น งานส่ือส่ิงพิมพ์ โบรชัวร์  
นามบตัร หนงัสือ งานออกแบบทางกราฟิก โลโก ้งานดา้นการ์ตูน งานดา้นเวบ็ไซต ์
หนา้จอโปรแกรม Illustrator 

หนา้จอของโปรแกรม Illustrator จะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ซ่ึงมีหนา้ท่ีการใชง้านแตกต่าง
กนัออกไปดงัน้ี 

 

 
 

รูปที ่2.18 รูปแถบเมนูค าสั่ง (Menu bar) 
แถบเมนูค าสั่ง (Menu bar) เป็นเมนูค าสั่งหลกัของโปรแกรม Illustrator  แบ่งออกเป็น

หมวดหมู่ต่างๆ ดงัน้ี 
File: เป็นหมวดของค าสั่งท่ีจดัการเก่ียวกบัไฟลแ์ละโปรแกรมทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการ เปิด-ปิดไฟล ์
การ บนัทึกไฟล ์การน าภาพเขา้มาใช ้(Place) ตลอดจนการออกจากโปรแกรม (Exit) 
Edit: เป็นหมวดของค าสั่งท่ีจดัการแกไ้ข เช่น Undo Cut Copy Paste Select รวมทั้งการก าหนด
คุณสมบติั ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการปรับแต่งภาพด้วย เช่นการสร้างรูปแบบ (Define Pattern) การ
ก าหนดค่าสี (Color Setting) เป็นตน้ 
Type: เป็นหมวดของค าสั่งท่ีใชจ้ดัการตวัหนงัสือ เช่น Fonts Paragraph เป็นตน้ 
Select: เป็นหมวดของค าสั่งท่ีใชใ้นการเลือกวตัถุ สามารถเลือกดว้ยคุณสมบติัได ้เช่น เลือกวตัถุท่ี
มี Fill และ Stroke แบบเดียวกนั วตัถุท่ีอยูบ่น Layer เดียวกนั เป็นตน้ 
Filter: เป็นหมวดของค าสั่งท่ีใชส้ร้างเทคนิคพิเศษใหก้บัภาพ โดยจะมีผลต่อรูปร่างของ Path 

https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/google-for-work/225-google-drawings/3844-google-drawings-2-creating-a-vector.html
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Effect: เป็นหมวดของค าสั่งท่ีใช้สร้างเทคนิคพิเศษให้กบัภาพคลา้ย Filter แต่จะไม่มีผลกบัรูปร่าง
ของ PathView: เป็นหมวดของค าสั่งเก่ียวกบัการมองทุกส่ิงในงาน เช่น Zoom Show/Hide Ruler 
Bounding Box Outline Mode/Preview Mode เป็นตน้ 
Window: เป็นหมวดของค าสั่งเก่ียวกับการเปิด-ปิดหน้าต่างเคร่ืองมือต่างๆ เช่น Palette Tool 
Box เป็นตน้ 
Help: เป็นหมวดท่ีรวบรวมวธีิการใชง้านและค าแนะน าเพื่อช่วยเหลือผูใ้ชโ้ปรแกรม 
 กล่องเคร่ืองมือ (Toolbox)  

เป็นส่วนท่ีเก็บรวบรวมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้าง การปรับแต่งและการแกไ้ขภาพ 
 

 
 

รูปที ่2.19 รูปกล่องเคร่ืองมือ (Toolbox) 
คอนโทรลพาเนล (Control Panel) 

 
รูปที ่2.20 รูปคอนโทรลพาเนล (Control Panel) 

เป็นแถบตวัเลือกส าหรับก าหนดค่าต่างๆ ของวตัถุ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้ให้
สามารถก าหนดค่าสี ขนาด ต าแหน่ง และคุณสมบติัต่างๆ ของวตัถุท่ีเลือกไดง่้ายข้ึน 
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 พี้นท่ีการท างาน (Artboard) 
เป็นบริเวณท่ีเราใช้วางวตัถุเพื่อสร้างช้ินงาน ส่วนพื้นท่ีนอกเหนือจากนั้น (Scratch area) 

เป็นบริเวณท่ีเราวางวตัถุแต่ไม่ตอ้งการใหแ้สดงในช้ินงานใชเ้พื่อพกัวตัถุ หรือเผือ่ไวใ้ชใ้นภายหลงั 
 

 
 

รูปที ่2.21 รูปพื้นท่ีการท างาน (Artboard) 
พาเนลควบคุมการท างาน (Panel) 

เป็นหน้าต่างย่อยท่ีรวบรวมคุณสมบติัการท างานของเคร่ืองมือต่างๆ ให้เราเลือกปรับแต่ง
การใช้งานได้ง่ายๆ ไม่ต้องเปิดหาแถบค าสั่ง ซ่ึงพาเนลจะถูกจัดเก็บไวใ้นกรอบจัดเก็บพาเนล
ดา้นขวาของหนา้จอ 
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รูปที ่2.22 รูปพาเนลควบคุมการท างาน 
 

2.1.12 โปรแกรม Adobe after effect cs6 
ส่วนประกอบของหนา้จอโปรแกรม Adobe after Effect CS6 

1) ไตเต้ิลบาร์ (Title Bar) แถบท่ีอยูท่างดา้นบนสุดของหนา้ต่างโปรแกรมเพื่อใชแ้สดงช่ือโปร 
แกรม Adobe after Effects CS6และช่ือไฟลท่ี์ก าลงัเปิดท างานอยูใ่นขณะนั้นและทางดา้นขวามือของ
ไตเต้ิลบาร์เป็นปุ่มควบคุมการยอ่ - ขยายหรือปิดโปรแกรม       

2) เมนูบาร์ (Menu Bar) เมนูบาร์แสดงอยูใ่นบรรทดัล่างต่อจากไตเต้ิลบาร์ซ่ึงเป็นท่ีเก็บค าสั่ง 
ต่างๆท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานซ่ึงอยู่ในรูปแบบของค าสั่งเมนูโดยเร่ิมตั้งแต่เมนู File เร่ือยไป
จนถึงเมนู Help ตามล าดบัแต่ละเมนูจะมีรายการค าสั่งยอ่ยออกมาโดยแต่ละเมนูจะมีรายการค าสั่ง
ยอ่ยแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะประเภทของเมนูดงัรายการต่อไปน้ี 

(1) เมนู File  เป็นค าสั่งเก่ียวกบัการท างานทางดา้นไฟล์ทั้งไฟล์วีดีโอและไฟล์ภาพ เช่นการ
บนัทึกไฟล ์การเปิดไฟล ์เป็นตน้ 

(2) เมนู Edit เป็นค าสั่งเก่ียวกบัการปรับแต่งแกไ้ขไฟลภ์าพหรือไฟลว์ดีีโอ 
(3) เมนู Composition เป็นค าสั่งเก่ียวกบัเทคนิคต่างๆในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
(4) เมนู Layer เป็นค าสั่งเก่ียวกบัการจดัเลเยอร์ต่าง ๆ 
(5) เมนู Effect เป็นค าสั่งเก่ียวกบัการจดัการeffect ต่าง ๆ 
(6) เมนู Animationเป็นค าสั่งเก่ียวกบัการก าหนดการเคล่ือนไหวของไฟลต่์างๆ                    
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(7) เมนูViewเป็นค าสั่งเก่ียวกบัการดูมุมมองของไฟลต์ลอดจนการยอ่-ขยายไฟล ์                 
(8) เมนู  Window เป็นค าสั่งท่ีรวบรวมการเรียกใช ้Palette เพื่อใหส้ะดวกต่อการสร้างสรรค์

ผลงาน 
(9) เมนู Help เป็นค าสั่งท่ีรวบรวมการช่วยเหลือและแนะน าการใชโ้ปรแกรมAdobe after 

Effect CS3  
3) กล่องเคร่ืองมือ (Toolbox)  เป็นท่ีจดัเก็บกลุ่มเคร่ืองมือต่างๆเคร่ืองมือเหล่าน้ีมีหลากหลาย 

ประเภทดังนั้ นจึงมีการรวมเคร่ืองมือบางตัวซ่อนเอาไวซ่ึ้งสังเกตได้ว่าหากเคร่ืองมือใดมีปุ่ม
สามเหล่ียมสีด าอยูท่างดา้นขวาล่างแสดงวา่ยงัมีเคร่ืองมืออ่ืนซ่อนอยูอี่ก 

4) Palette เป็นไดอะล็อกซ์ประเภทหน่ึงท่ีใชเ้ลือกรายละเอียดส าหรับการท างานต่างๆในโปร 
แกรมควบคู่กบัค าสั่งและเคร่ืองมือ 
 2.1.14 โปรแกรม Sony vegas 

1)  Menu bar & Toolbar ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่างๆดงัน้ี 
(1) New สร้างโปรเจก็ตง์านใหม่ 
(2) Open เปิดโปรเจก็ตท่ี์ม่ีอยูแ่ลว้ข้ึนมาท างาน 
(3) Save บนัทึกงานท่ีท า 
(4) Save As บนัทึกงานในช่ืออ่ืน 
(5) Render As เรนเดอร์หรือประมวลผลงาน 
(6) Properties เปิดหนา้ต่าง Project Properties เพื่อตั้งค่าต่าง ๆ 
(7) Cut ลบคลิปท่ีไม่ตอ้งการออกจาก Timeline 
(8) Copy คดัลอกคลิปท่ีอยูบ่น Timeline 
(9) Paste วางคลิปท่ีคดัลอกมาแลว้บน Timeline 
(10) Undo ยกเลิกค าสั่งท่ีผา่นมา 
(11) Redo ใชค้  าสั่งท่ียกเลิกไปอีกคร้ัง 
(12) Automatic Cross fades ใส่ Cross fades อตัโนมติัเม่ือลากคลิปมาซอ้นกนั 
(13) Auto Ripple เม่ือเล่ือนคลิป คลิปท่ีอยูถ่ดัไปทางขวาทั้งหมดจะเล่ือนดว้ย 
(14) Ignore Event Grouping เม่ือตอ้งแยกไม่ใหค้ลิปภาพและเสียงติดกนั 
(15) Normal Edit tool เคร่ืองมือพื้นฐานส าหรับเลือกท างานกบัคลิปทัว่ๆไป 
(16) Selection Edit tool เลือกคลิปหลาย ๆ คลิปพร้อมกนั 
(17) Zoom Edit tool ยอ่/ขยายขนาดของคลิปใน Timeline 
(18) Interactive Tutorials เคร่ืองมือช่วยอธิบายวธีิการใชโ้ปรแกรมโดยมีการตอบโต ้

กบัผูใ้ชง้านดว้ย 
(19) What’s This Help เคร่ืองมือช่วยอธิบายวธีิการใชโ้ปรแกรม 
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2) Window docking area ประกอบดว้ยหน้าต่าง Preview และหนา้ต่างย่อยท่ีช่วยให้เรา
สามารถตดัต่อไดส้ะดวกข้ึน  

     (1) Explorer  ใชค้น้หาไฟลท่ี์จะใชต้ดัต่อ 
     (2) Trimmer ใชเ้ลือกช่วงคลิปวดีิโอ 

       (3) Project Media ใชจ้ดัหมวดหมู่คลิปท่ีน าเขา้มาตดัต่อ 
        (4) Transitions ใชเ้ลือกเทคนิคเปล่ียนฉาก 

     (5) Video FX ใชเ้ลือกเอฟเฟ็กตด์า้นภาพ 
     (6) Media Generators รวมรูปแบบส าเร็จท่ีโปรแกรมสร้างไวใ้ห้เราเลือกน าไปใช้ได้

ทนัที เช่น พื้นหลงั ตวัอกัษร เครดิตทา้ยเร่ือง เป็นตน้ 
     (7) Mixer  ควบคุมการท างานของเสียง 
     (8) Preview แสดงภาพตวัอยา่งในช่วงท่ีเราก าลงัตดัต่ออยูโ่ดยบอกรายละเอียดของภาพ 

เช่น ขนาดภาพ เวลา เป็นตน้ 
3) Timeline & Track list ส าหรับท าการตดัต่อคลิปและใส่เอฟเฟ็กตต่์างๆ 
     (1) Track list แสดงรายการแทร็กทั้งหมดในงานวดีิโอ แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ Video  

Track และ Audio Track โดยสามารถเพิ่มแทร็กไดไ้ม่จ  ากดั 
     (2) Timeline แสดงคลิปท่ีเราก าลงัตดัต่อ 

 
2.2  ศึกษาประโยชน์ 

2.2.1 ช่วยพฒันาทกัษะในการท าส่ือวดิีทศัน์ 
2.2.2 สร้างความบนัเทิงและใหค้วามรู้กบัคนดู 
2.2.3 ฝึกการท าธูปหอมสมุนไพร 
2.2.4 เป็นแนวทางในการท าส่ือวดิีทศัน์ในอนาคต 

 
2.3 รูปแบบการน าเสนอ 

2.3.1 2D Animation 
2.3.2 Vector 
2.3.3 การออกแบบตวัละคร 
2.3.4 วดิีทศัน์ 
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2.4 กรณศึีกษาและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 
 

รูปที ่2.23 รูปแบบ รายการกบนอกกะลา ยอ้มผา้ สร้างสีสันใส่ผนืผา้ 
รายการกบนอกกะลา เป็นรายการ สารคดีภายใตแ้นวคิด ให้ความรู้ดูสนุก  เป็นรายการ

โทรทศัน์ประเภทสารคดี รายการกบนอกกะลาน้ีจะมีวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างไปจากรายการสาร
คดี อ่ืน ๆ เพราะมีความคิดสร้างสรรค์ ท่ีท าให้ เ กิดวิธีการน าเสนอคล้ายขั้ นตอนของทาง
วทิยาศาสตร์  ไดมี้การหา ความจริง ของจริงในพื้นท่ีจริงจากบุคคลจริง และมกัมีการลงไปตามไปดู
การสาธิตหรือทดลองลงมือท า มีการแทรกอินโฟกราฟิกในรายการ เม่ือภาพบางภาพไม่สามารถหา
มาทดแทนได ้หรือเพื่อใหผู้ช้มดูแลว้เกิดการเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
รายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดว้ยกนั 

ช่วงท่ี 1 เปิดรายการ แนะน าพิธีกร เกร่ินน าเขา้สู่รายการและหวัขอ้ท่ีจะพาไปรับชม 
ช่วงท่ี 2 พิธีกร พาไปดูสถานท่ีจริง ในเร่ืองท่ีจะพาไปรับชม พร้อมแทรก Infographic เป็น 

ระยะๆ 
 ช่วงท่ี 3 ปิดรายการ จะแทรกบางช่วงของรายการใส่เป็นวดีีโอ พร้อมใส่เครดิตการถ่ายท า 
 เม่ือได้รับชมรายการน้ีแล้ว ผูจ้ดัท าเรียนรู้เก่ียวกับเทคนิคการถ่ายท าการตดัต่อและการ
น าเสนอขอ้มูลเน้ือหา ผ่านมุมกลอ้งท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย มีการด าเนินเร่ืองท่ีกระชบัท าให้ผูช้มมี
ความสนใจติดตามชม ไม่เบ่ือเพราะเน้ือหาไม่ยดืเยื้อ มีขั้นตอนการน าเสนอท่ีตรงตามรูปแบบ 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นายธีมากร ดีใจและนายวนัชนะ จนัทร์เพ็ง (2561)  ได้ท าโครงการเร่ือง “วีดิทศัน์ เร่ือง 
โรคหวัใจ ไม่ควรมองขา้ม” โดยจากการท าโครงการ วีดิทศัน์ เร่ือง โรคหวัใจ ไม่ควรมองขา้ม นั้นมี
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จุดมุ่งหมายอยา่งหน่ึงเพื่อให้นกัศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาเร่ือง การท างานของสายงานแอนิเมชัน่ และ
ท าการออกแบบคาแร็คเตอร์2D เร่ิมท าการ และหาสถานท่ีถ่ายท าวิดิโอ ตดัต่อใส่เสียง เพื่อให้ผูท่ี้
สนใจในเร่ืองน้ีไดรั้บความรู้จากการศึกษาการผลงานช้ินน้ี 
 คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินงานตามขั้นตอนท่ีได้วางแผนไวเ้พื่อให้ท่านผูท่ี้เขา้มารับชมได้รับ
ประโยชน์จากผลงานท่ีพวกเราไดจ้ดัท าข้ึน และไดน้ าเสนอเผยแพร่ผลงานโดย  การน าเสนอส่ือวีดิ
ทศัน์ 
 คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าส่ือวีดิทศัน์ เร่ือง โรคหัวใจ ไม่ควรมองขา้ม ข้ึนเพื่อให้ท่านผูช้มได้
ศึกษาคน้หาความรู้ เร่ือง โรคหวัใจ และวธีิผลิตส่ือวดิีทศัน์ ท่ีพวกเราไดจ้ดัท า ผูท่ี้จะศึกษาจะไดรู้้วิธี
และข้ึนตอนในการส่ือวดิีทศัน์ใหถู้กตอ้ง 

 



 
 

บทที ่3 
วธีิการด าเนินงาน 

 
3.1 ศึกษาข้อมูลในการออกแบบ 
 จากท่ีไดศึ้กษาเร่ืองราวความเป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการรับชมรายการวีดิทศัน์ ท าไห้เกิด
ความรู้สึกวา่การท ารายการวดิีทศัน์เป็นการน าเสนอท่ีเขา้ถึงบุคคลท่ีสนใจในเร่ืองนั้น ๆ ให้ สามารถ
เขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน และการน าเสนอรายการวีดิทศัน์มีหลายรูปแบบ และ รูปแบบการน าเสนอท่ี
แตกต่างกนั 
 1.การเลือกใชมุ้มกลอ้ง 

2.การเลือกใชรู้ปแบบรายการ 
3.การจดัองคป์ระกอบของรายการ 
4.การเลือกรูปแบบการถ่ายท าท่ีเขา้กบัรายการ 

 
3.2 แนวคิดในการออกแบบ 
 จากการศึกษาข้อมูลเน้ือหาและทฤษฎีในการท ารายวีดิทัศน์ เร่ืองธูปหอม แฮนด์เมด  
ผูจ้ดัท าโครงการไดท้ราบวิธีการท ารายการวีดิทศัน์เพื่อการศึกษาและสามารถจดัท ารายการไดโ้ดย
การด าเนินการออกแบบวดิีทศัน์ และการออกแบบคาแรกเตอร์ของงานช้ินน้ีจะเป็นการออกแบบให้
เป็นเด็กผูช้ายท่ีใส่ชุดไทย มาอธิบายในภูมิปัญญาชาวบา้น และมีคาแรกเตอร์หน้าตาความเป็นไทย 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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3.2.1 แนวความคิดในการน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 แนวคิดในการน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 ขอบเขตการออกแบบ 

พฒันาสารคดีเพื่อการศึกษา เร่ือง ธูปหอม แฮนดเ์มด 

กระบวนการพฒันาวดิีทศัน์เพื่อการศึกษาเร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด 
1. การตดัต่อวิดีโอเน้ือหารายการเร่ือง ธูปหอม แฮนดเ์มด 

2. การตดัต่อโดยใชเ้ทคนิคพิเศษ 
 

มีการเผยแพร่ใหบุ้คคลทัว่ไปไดรั้บชม 

ศึกษาแนวทางดา้นเทคนิคการท ารายการสารคดีเพื่อการศึกษา เร่ือง “ธูปหอม แฮนดเ์มด” 

มีการออกแบบคาแรกเตอร์ 2D 
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จากกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพื่อการออกแบบวดิีทศัน์ โดยมุ่งเนน้ในการเผยแพร่ความรู้
ใหก้บักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุดรวมถึงไดรั้บความสนใจในดา้นการถ่ายวดิีทศัน์อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่3.2 ขอบเขตการออกแบบ 
 
 
 
 
3.3 การออกแบบตัวละคร (Character design)  

ขั้นผลติ (Production) 
 1.สร้างตวัคาแรกเตอร์ 
 2.ถ่ายท าวดีีทศัน์เพื่อเตรียมการตดัต่อ 

ขั้นหลังการผลติ (Post-production) 

 1.ตดัต่อคลิปวดีิโอตามล าดบัของสตอร่ีบอร์ด 
 2.ใส่ตวัตวัคาแรกเตอร์ 2D 

3.ใส่เทคนิคตดัต่อพิเศษ 
 4.ใส่เสียงประกอบและเสียงประกอบพิเศษ 

5. ใส่ค าบรรยายใตภ้าพ 
 6.ตรวจเช็คก่อนน าออกเผยแพร่  
  

ขั้นก่อนผลติ (Pre-production) 

 1.เขียนบทร่าง (Outline Script) 
 2.เขียนบทสมบูรณ์ (Full Script) 
 3.ออกแบบคาแรกเตอร์ 

4.สตอร่ีบอร์ด 
 5.เตรียมเพลงประกอบ 
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 การออกแบบในงานจะมีตวั Character หน่ึงตวัเพื่อท่ีจะบอกถึงภูมิปัญญาชาวบา้น ผูจ้ดัท า
จึงออกแบบใหมี้ความเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอมากท่ีสุดจึงออกแบบมาเป็นดงัน้ี 
 3.3.1 การอ้างองิ (Reference)  
 การท่ีออกแบบตวั Character น้ีอา้งอิงมาจากเด็กไทยผมจุก 

(1) การอ้างอิง (Reference) รูปแบบของเด็กไทยผมจุก 
 

 
 

รูปที่ 3.3 เด็กไทยผมจุก  
 
3.4 การออกแบบโครงร่าง ตัวละคร (Sketch) 
 3.4.1 โครงร่าง ตวัละครท่ีเป็นรูปแบบร่าง 
  1) Character design ของ นอ้งชมพู 

 
 

รูปที ่3.4 ภาพ Character design ของนอ้งชมพู 
 
3.4 การออกแบบสตอร่ีบอร์ด Shooting Script และ Story Board 
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ซีน 1 เปิดรายการ 
 ช่ือรายการข้ึน – เร่ิมตน้การแนะน าตวั 
 ภายนอก / ท่าเรือวดับางน า้ผึง้นอก / ตอนเช้า 
1. MLS พิธีกรทั้ง 2 คนพูดเปิดรายการ 

- สวสัดีค่ะ/ครับ วนัน้ีเราจะพามาชมการท าธูปหอมสมุนไพรท่ีบา้นธูปหอมสมุนไพร กนั
นะคะ 
2. MLS พิธีกรทั้ง 2 คนแนะน าตวั 
 - อยูก่บัพิธีกรทั้งสองคนนะคะ มายค่ะ/แมนครับ 
3. MLS 2D Animation แผนท่ีจากท่าเรือวดับางน ้าผึ้งนอก ไปบา้นธูปหอมสมุนไพร 
 - พวกเราจะพาทุกคนเดินทางจากท่าเรือวดับางน ้ าผึ้งนอกไปบา้นธูปหอมสมุนไพรกนันะ
คะ/ครับ  
ซีน 2 แนะน าสถานท่ีและสาธิตวธีิการท า 
 ภายนอก / หน้าบ้านธูปหอมสมุนไพร / ตอนเช้า 
4. MLS พิธีกรทั้ง 2 คนแนะน าทางเขา้ 

- ตอนน้ีเราก็อยู่กนัท่ีหนา้ทางเขา้บา้นธูปหอมสมุนไพรกนัแลว้นะคะ เด๋ียวเราจะพาทุกคน
เดินเขา้ไปดูพร้อมกนัเลยค่ะ 
5. LS ถ่ายทางเขา้ตั้งไปจนถึงบา้นธูปหอมสมุนไพร 
6. MS พิธีกรพูดเกร่ิน และแทรก ตวัคาแรคเตอร์ 2D เพื่อแนะน าประวติัของบา้นธูปหอมสมุนไพร 

- ตอนน้ีเราก็ถึงท่ีบา้นธูปหอมสมุนไพรกนัแล้วนะคะ แลว้ก่อนท่ีเราจะพาเขา้ไปดูขา้งใน 
เด๋ียวมายกบัแมนจะพาไปรู้จกักบัประวติัของบา้นธูปหอมสมุนไพรกนัก่อนค่ะ 
7. LS ตวัคาแรคเตอร์ 2D นอ้งชมพู พูดประวติับา้นธูปหอมสมุนไพร 

- สวสัดีค่ะ วนัน้ีนอ้งชมพู จะพาไปรู้จกักบั ประวติัของบา้นธูปหอมสมุนไพร กนันะคะ 
8. LS ตวัคาแรคเตอร์ 2D นอ้งชมพู พูดประวติับา้นธูปหอมสมุนไพร 
 - บา้นธูปหอมสมุนไพร เกิดจากแนวความคิดของ ลุงตอ้ย สุวฒัน์ นวลสะอาด 
9. LS ตวัคาแรคเตอร์ 2D นอ้งชมพู พูดประวติับา้นธูปหอมสมุนไพร 
 - ท่ีมีความสนใจในการท าธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง แล้วน ามาดดัแปลง สร้างเอกลักษณ์
เฉพาะ 
10. LS ตวัคาแรคเตอร์ 2D นอ้งชมพู พูดประวติับา้นธูปหอมสมุนไพร 
 - โดยใชส้มุนไพรธรรมชาติในทอ้งถ่ินมาเป็นส่วนผสม 
11 LS ตวัคาแรคเตอร์ 2D นอ้งชมพู พูดประวติับา้นธูปหอมสมุนไพร 
 - ในการท าธูปสมุนไพรไล่ยงุหลากสี จนเป็นท่ีรู้จกั 
12 LS ตวัคาแรคเตอร์ 2D นอ้งชมพู พูดประวติับา้นธูปหอมสมุนไพร 
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 - และพฒันามาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน “วิสาหกิจชุมชนบา้นธูปหอม
สมุนไพร” แห่งน้ีค่ะ 
13. MLS พิธีกรแนะน าวทิยากร 

- ตอนน้ีนะคะ เราก็เขา้มาอยูก่นัท่ี วสิาหกิจชุมชนบา้นธูปหอมกนัแลว้นะคะ แลว้เราก็จะพา
มารู้จกักบัวทิยากรของบา้นธูปหอมกนันะคะ 
14. MLS วทิยากรอธิบายส่วนผสมของการท าธูป 
 - หน่ึงเลยนะคะ เด๋ียวเราก็จะใหห้นูเน้ีย ผสมเน้ือเองดว้ยนะคะ 
15. MLS วทิยากรใหพ้ิธีกรทั้งสองคนลงมือท า 
 - ขั้นตอนต่อไป เด๋ียวเราจะมาผสม ผสมธูปกนันะคะ 
16. MLS พิธีกรทั้งสองคนลงมือท า 
 - แลว้ก็ในส่วนสมุนไพรก็คืออนัน้ี หนูเทเขา้ไปเลย 
17. MLS พิธีกรทั้งสองคนลงมือท า 
 - ค่ะ อนัน้ีคือเป็นอนัท่ีเรานวดเสร็จแลว้นะคะ เป็นนุ่ม ๆ แบบน้ี 
18. MLS พิธีกรทั้งสองคนลงมือท า 
 - กา้นธูปอนัน้ีจะเป็น กา้นท่ีผสมกบักอ้เหนียว กบัทราย 
19. MLS ถ่าย Footage ตอนท าธูปหอมสมุนไพร 
ซีน 3 ปิดรายการ 
 พูดสรุปถึงประโยชน์ของการท าธูปหอม – กล่าวปิดรายการ 
 ภายใน / บ้านธูปหอมสมุนไพร / ตอนสาย 
20. MLS ไดท้  าธูปหอมสมุนไพรเสร็จ 
 - ฝีมือนะคะ แต่วา่ท่ีเราจะออกสู่ตลาดขายจริง ๆ คืออนัน้ี 
21. MLS พิธีกรไดข้อใหว้ทิยากรเชิญชวนทุกคนมาท าธูปหอม 

- ค่ะ เด๋ียวขอใหป้้าแมวเชิญชวนทุกคนมาท าธูปหอม 
22. MLS พิธีกร กล่าวปิดรายการ พร้อมใส่เครดิต 
 - แลว้สุดทา้ยในคลิปน้ีนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกคนท่ีรับชมกบัเรามาจนถึงตอนน้ีนะคะ แลว้ก็
ขอบคุณป้าแมวดว้ยค่ะ ท่ีมาเป็นวทิยากรใหเ้รานะคะ 
 
 
 
Storyboard 

ล าดับ Storyboard 
รายละเอยีด 
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การเคล่ือนไหว เสียง 

 
 
 

1  

ขนาดภาพ: - บรรยาย: โลโกว้ทิลยัฯ 
การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 
มุมกลอ้ง:eye level Effect: Zoom out 

Location: - เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
2 

 

ขนาดภาพ: - บรรยาย: โลโกส้าขา 
การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ  
มุมกลอ้ง: eye level Effect: - 

Location: - เช่ือมภาพ: Fade 
 
 
 

3 

 

ขนาดภาพ: - บรรยาย: โลโกร้ายการ 
การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 
มุมกลอ้ง: eye level Effect: - 

Location: - เช่ือมภาพ: Fade 
 
 
 
4 

 

ขนาดภาพ: LS บรรยาย :  อินโทร เ ปิด
รายการ 

การเคล่ือนกลอ้ง: 
แทร๊ก 

ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 

มุมกลอ้ง: eye level Effect: ตวัหนงัสือลอย
ตามจกัรยาน 

Location: พระประแดง เช่ือมภาพ: Fade 

 
 
 

5 

 

ขนาดภาพ: MLS บรรยาย: สวสัดีค่ะ/ครับ 
วนัน้ีเราจะพามาชมการ
ท าธูปหอมสมุนไพรท่ี
บ้านธูปหอมสมุนไพร 
กนันะคะ 

การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง:eye level Effect:  

Location: ท่าเรือวดับางน ้าผึ้งนอก เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
6 

 

ขนาดภาพ: MLS บรรยาย: อยูก่บัพิธีกรทั้ง
สองคนนะคะ มายค่ะ/
แมนครับ 

การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: -  
มุ ม ก ล้ อ ง :  eye 
level 

Effect:  ช่ือพิ ธีกรทั้ ง  2 
คน ข้ึนมาขา้ง ๆ  

Location: ท่าเรือวดับางน ้าผึ้งนอก เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
7 

 

ขนาดภาพ: - บรรยาย: พวกเราจะพา
ทุ ก ค น เ ดิ น ท า ง จ า ก
ท่าเรือวดับางน ้ าผึ้ งนอก
ไ ป บ้ า น ธู ป ห อ ม
สมุนไพรกนันะคะ 

การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 
มุมกลอ้ง:eye level Effect: Animation 2D 

Location: - เช่ือมภาพ: Fade 
 
 
 

8 

 

ขนาดภาพ: LS บรรยาย: อินโทรเปิด
ช่วงท่ี 2 

การเคล่ือนกลอ้ง: 
แทร๊ก 

ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 

มุมกลอ้ง:eye level Effect: ตวัหนงัสือลอย
ตามจกัรยาน 

Location: พระประแดง เช่ือมภาพ: cut 
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9 
  

ขนาดภาพ: MLS บรรยาย: ตอนน้ีเราก็อยู่
กันท่ีหน้าทางเข้าบ้าน
ธูปหอมสมุนไพรกัน
แล้วนะคะ เด๋ียวเราจะ
พาทุกคนเดินเข้าไปดู
พร้อมกนัเลยค่ะ 

การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง:eye level Effect: - 

Location:  หน้ า ท า ง เ ข้ าบ้าน ธูปหอม
สมุนไพร 

เช่ือมภาพ: cut 

 
 
 
10 

 

ขนาดภาพ: MLS บรรยาย: - 
การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 
มุมกลอ้ง:eye level Effect: - 

Location: ทางเขา้บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: Fade 
 
 
 
 
 
11 

 

 

 

ขนาดภาพ: MS บรรยาย: ตอนน้ีเราก็ถึง
ท่ีบา้นธูปหอมสมุนไพร
กัน แ ล้ ว น ะ ค ะ  แ ล้ ว
ก่อนท่ีเราจะพาเขา้ไปดู
ขา้งใน เด๋ียวมายกบัแมน
จะพาไปรู้จกักบัประวติั
ข อ ง บ้ า น ธู ป ห อ ม
สมุนไพรกนัก่อนค่ะ 

การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง:eye level Effect: - 

Location: หนา้บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
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12 
 

 
ขนาดภาพ: LS บรรยาย: สวสัดีค่ะ วนัน้ี

น้องชมพู จะพาไปรู้จกั
กบั ประวติัของบา้นธูป
หอมสมุนไพร กนันะคะ 

การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 
มุมกลอ้ง:eye level Effect: Animation 2D , 

Infographic Location: - เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
13 

 
ขนาดภาพ: LS บรรยาย: บ้านธูปหอม

ส มุ น ไ พ ร  เ กิ ด จ า ก
แนวความคิดของ ลุง
ตอ้ย สุวฒัน์ นวลสอาด 

การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 
มุมกลอ้ง:eye level Effect: Animation 2D , 

Infographic Location: - เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
14 

 

 

 

ขนาดภาพ: LS บรรยาย: ท่ีมีความสนใจ
ใ น ก า ร ท า ธู ป ห อ ม
สมุนไพรไ ล่ ยุ ง  แล้ว
น ามาดัดแปลง สร้าง
เอกลกัษณ์เฉพาะ 

การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 
มุมกลอ้ง:eye level Effect: Animation 2D , 

Infographic Location: - เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 

15 

 ขนาดภาพ: LS บ ร ร ย า ย : โ ด ย ใ ช้
สมุนไพรธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ินมาเป็นส่วนผสม 

การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 
มุมกลอ้ง:eye level Effect: Animation 2D , 

Infographic 

Location: - เช่ือมภาพ: cut 
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16 
 

 
ขนาดภาพ: LS บรรยาย: ในการท าธูป

สมุนไพรไล่ยุงหลากสี 
จนเป็นท่ีรู้จกั 

การเคล่ือนกลอ้ง:- ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 
มุ ม ก ล้ อ ง : eye 
level 

Effect: Animation 2D , 
Infographic 

Location: - เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
 
17 

 
ขนาดภาพ: LS บรรยาย: และพฒันามา

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
เ รี ย น รู้ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้ อ ง ถ่ิ น  “ วิ ส า ห กิ จ
ชุ ม ชนบ้ า น ธู ปหอม
สมุนไพร” แห่งน้ีค่ะ 

การเคล่ือนกลอ้ง:- ดนตรี: เสียงเพลงเบา ๆ 
มุมกลอ้ง:eye 
level 

Effect: Animation 2D , 
Infographic 

Location: - เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
18 

  

ขนาดภาพ: MLS บรรยาย: ตอนน้ีนะคะ 
เ ร า ก็ เ ข้ า ม า อ ยู่ กัน ท่ี 
วิสาหกิจชุมชนบา้นธูป
หอมกนัแลว้นะคะ แลว้
เราก็จะพามา รู้จักกับ
วิทยากรของบ้านธูป
หอมกนันะคะ  

การเคล่ือนกลอ้ง:- ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง:eye 
level 

Effect: ช่ือเดง้ข้ึนมา 

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
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19 

 

ขนาดภาพ: MLS  บรรยาย: หน่ึงเลยนะ
คะ เด๋ียวเราก็จะให้หนู
เน้ีย ผสมเน้ือเองด้วย
นะคะ 

การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: แทรกรูปภาพ
พร้อมช่ือสมุนไพร 

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
20 

 

ขนาดภาพ: MLS  บ ร ร ย า ย :  ขั้ น ต อ น
ต่อไป เด๋ียวเราจะมา
ผสม ผสมธูปกนันะคะ  

การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect:  

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
21 

 

ขนาดภาพ: CU บรรยาย: มีจันเหนียว 
ไม้มะม่วงนะคะ ไม้
เทพทาโร 

การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect:  

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
22 

 

ขนาดภาพ: MLS  บรรยาย: แลว้ก็ในส่วน
ส มุนไพรก็ คื ออัน น้ี 
หนูเทเขา้ไปเลย 

การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: เสียงน ้า  

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
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23 

 

ขนาดภาพ: CU  บรรยาย :  เ ร าก็นวด 
นวด นวดให้ เหนียว
เลย  

การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect:  

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
24 

 

ขนาดภาพ: MLS  บรรยาย: ค่ะ อันน้ีคือ
เป็นอนัท่ีเรานวดเสร็จ
แล้วนะคะ เป็นนุ่ม ๆ 
แบบน้ี 

การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect:  

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
25 

 

ขนาดภาพ: MLS  บรรยาย: ก้านธูปอนัน้ี
จะเป็น ก้านท่ีผสมกับ
กอ้เหนียว กบัทราย  

การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect:  

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
26 

 

ขนาดภาพ: MLS  บรรยาย: Footage  
การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: เสียงเพลงเบาๆ 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: Speed 

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
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27 

 

ขนาดภาพ: LS  บรรยาย: อินโทรเปิด
ช่วงท่ี 3 

การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: เสียงเพลงเบาๆ 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: ตวัหนงัสือลอย
ตามจกัรยาน 

Location: พระประแดง เช่ือมภาพ: Fade 
 
 
 
28 

 

ขนาดภาพ: MLS  บรรยาย: ฝีมือนะคะ  
การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect:  

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
29 

 

ขนาดภาพ: CU บรรยาย:  
การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: เสียงดีใจ , 
Infographic 

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
30 

 

ขนาดภาพ: MLS  บรรยาย: แต่ว่าท่ีเราจะ
ออกสู่ตลาดขายจริง ๆ 
คืออนัน้ี  

การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: - 

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
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31 

 

ขนาดภาพ: MLS  บรรย าย :  ค่ ะ  เ ด๋ี ย ว
ขอให้ป้าแมวเชิญชวน
ทุกคนมาท าธูปหอม  

การเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: เสียงหวัเราะ 

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
 
 
 
32 

 

ขนาดภาพ: MLS  บรรยาย: แล้วสุดท้าย
ใ น ค ลิ ป น้ี น ะ ค ะ  ก็
ขอขอบคุณทุกคน ท่ี
รับชมกับเรามาจนถึง
ตอน น้ีนะคะ  แล้วก็
ขอบคุณป้าแมวดว้ยค่ะ 
ท่ีมาเป็นวิทยากรให้เรา
นะคะ  

การเคล่ือนกลอ้ง:- ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect:  

Location: บา้นธูปหอมสมุนไพร เช่ือมภาพ: cut 
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ขนาดภาพ: - บรรยาย: Credits 
การเคล่ือนกลอ้ง:- ดนตรี: - 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: เล่ือนข้ึน 

Location:  เช่ือมภาพ: Fade 
 
 
 
 
 



62 
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ขนาดภาพ: -  บรรยาย: โลโกร้ายการ 
การเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบาๆ 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: - 

Location: - เช่ือมภาพ: Fade 
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ขนาดภาพ: - บรรยาย: โลโกส้าขา 
การเคล่ือนกลอ้ง:- ดนตรี: เสียงเพลงเบาๆ 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: - 

Location: - เช่ือมภาพ: Fade 
 
 
 
21  

ขนาดภาพ: - บรรยาย: โลโกว้ทิลยัฯ 
การเคล่ือนกลอ้ง:- ดนตรี: เสียงเพลงเบาๆ 
มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect: - 

Location: - เช่ือมภาพ: Fade 
 



 

 
 

บทที ่4 

ผลการด าเนินงานโครงงาน 

การจดัท าโครงการวดิีทศัน์ รายการประเภทสารคดี เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด เน้ือหาเก่ียวกบั
รายการท่ีท าใหเ้ห็นความส าคญัของการท าธูปหอมสมุนไพร มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษาการท าธูปหอมสมุนไพรใหท้ราบถึงขั้นตอนกระบวนการท าธูปหอมสมุนไพร
ใหผู้ช้มรายการไดรั้บความรู้และความพึงพอใจจากการชมรายการโดยมีผลการด าเนินงานโครงงาน 
ดงัน้ี  

4.1 การทดสอบโปรแกรม 
                   4.1.1 ได้สร้างวีดิทัศน์ประเภทรายการสารคดี เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด ตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
                           1) เพื่อใหเ้ห็นถึงวธีิการท าธูปหอมสมุนไพร 
                           2) เพื่อใหผู้ช้มไดรั้บประโยชน์จากการชมวดิีทศัน์รายการสารคดี เร่ือง   
                                ธูปหอมแฮนดเ์มด 
                           3) เพื่อใหค้วามรู้ใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษาการท าธูปหอม แฮนดเ์มด 
เปิดรายการ 
 

 
 

รูปที ่4.1 เปิดรายการ 
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ช่วงพูดเปิดรายการ 
 

 
 

รูปที ่4.2 ช่วงพูดเปิดรายการ 
 

ช่วงอินโฟ บอกประวติัของบา้นธูปหอม 
 

 
 

รูปที ่4.3 ช่วงอินโฟ บอกประวติัของบา้นธูปหอม 
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ช่วงสัมภาษณ์พิธีกร 
 

 
 

รูปที ่4.4 ช่วงสัมภาษณ์พิธีกร 
 

ช่วงสาธิตวธีิการท าธูปหอมสมุนไพร 
 

 
 

รูปที ่4.5 ช่วงสาธิตวธีิการท าธูปหอมสมุนไพร 
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ช่วงโชวผ์ลงาน 
 

 
 

รูปที ่4.6 ช่วงโชวผ์ลงาน 
 
 

ช่วงพูดปิดรายการ 
 

 
 

รูปที ่4.7 ช่วงพูดปิดรายการ 
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End Credit 
 

 
 

รูปที ่4.8 End credit
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4.1.2 การทดสอบความพงึพอใจ 
 มีผูเ้ขา้ร่วมทดสอบและท าการประเมินจ านวน 3 คน ซ่ึงเป็นบุคคลทัว่ไป โดยใช้เคร่ืองมือ
แบบสอบถามในการประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้
รับการประเมิน  

แบบประเมินความพงึพอใจทีม่ีต่อส่ือ วดีิทัศน์ เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด 
ค าช้ีแจง แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ วดิีทศัน์ เร่ือง ธูปหอม แฮนดเ์มด แบ่งเป็น 3 ตอน  
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 
ค าช้ีแจง กรุณากรอกขอ้มูลส่วนตวัของท่านใหค้รบ 
เพศ                            ชาย                หญิง 
ระดบัการศึกษา          อนุบาล          ประถม         มธัยมศึกษาตอนตน้          มธัยมตอนปลาย 
                                   ปวช.              ปวส.            ปริญญาตรี                        ปริญญาโท 
อาย ุ                            8-12               13-18 
                                   19-22             23 ข้ึนไป 
 
แบบประเมินตอนที ่2 เป็นการประเมินความพงึพอใจ 
ตอนที ่2 ข้อค าถามเกีย่วกบัส่ือ วดีิทศัน์ เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด 
ค าช้ีแจง ท าเคร่ืองหมาย         ลงในช่องวา่งทางดา้นขวาท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยเกณฑ์
  การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   5 หมายถึง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก 
   3 หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ด้านวตัถุประสงค์ 

 

หัวข้อประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1.ไดท้ราบวธีิการท าธูปหอมสมุนไพร      
2. ไดรั้บความบนัเทิงจากการรู้จากการรับชมรายการ ธูป
หอม แฮนดเ์มด 

     

 
ตารางที ่4.1 แบบฟอร์มการประเมิน  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้เข้าการรับประเมินให้ค าแนะน าจากการรับชมส่ือ 
วดีิทศัน์ เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4.2 ผลการทดสอบ 
 โดยการประเมิน ส่ือวดิีทศัน์รายการสารคดี เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด ในคร้ังน้ี 

 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
พงึพอใจ 

1.ไดท้ราบวธีิการท าธูปหอมสมุนไพร 4.40 0.55 มาก 
2. ไดรั้บความบนัเทิงจากการรู้จากการรับชมรายการ ธูป
หอม แฮนดเ์มด 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.00 มากท่ีสุด 
 

ตารางที ่4.2 สรุปผลการประเมิน 
 

 สรุปผลการประเมินจะใช้วิธีการประเมินโดยการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อการประเมินความพึง
พอใจ จากตารางใช้การประเมินความพึงพอใจของ ส่ือวีดิทัศน์ เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด ใช้
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยใช ้scale 5 ระดบั หรือท่ีเรียกวา่วดัเจตคติตามเทคนิคของ  
ลิเคิร์ท (Likert technique) หรือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ทสเกล 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 
 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
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4.3 การปรับปรุง 
 
ตดัต่อเรียบเรียงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

 
 

รูปที ่4.9 ฉากแกไ้ขระหวา่งการเรียบเรียงเน้ือหา 



 

 
 

บทที ่5 

สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 ผลของการด าเนินการ 

การด าเนินการโครงการส่ือวีดิทศัน์ประเภทสารคดี เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด เร่ิมตั้งแต่การ
เสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณา ซ่ึงทางคณะกรรมการไดท้  าการอนุมติัให้เร่ิมเขียนบท หา
ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบับา้นธูปหอมสมุนไพร และได้เร่ิมท าการออกแบบคาแรคเตอร์ของอินโฟก
ราฟิค โดยจะให้ออกแบบเป็นตวัการ์ตูน 2D ลงสี ตดัต่อใส่เสียง เขียนบทถ่ายท า บทสัมภาษณ์ และ
ท าการถ่ายท า น าภาพและเสียง มาท าเป็นส่ือรายการวีดิทศัน์ และผ่านการแกไ้ขจนเสร็จเป็นส่ือวีดิ
ทศัน์เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด อยา่งสมบูรณ์เพื่อเป็นส่ือวีดิทศัน์ละพฒันาและให้ผูช้มไดรั้บแนวคิด
ในการท าส่ือวีดิทศัน์ ความรู้ในเร่ืองของการท าธูปหอมสมุนไพรและประวติัความเป็นมาของบา้น
ธูปหอม 

 
5.2   สรุปผลการด าเนินงาน 

5.2.1 ไดท้ราบขั้นตอนการท าธูปหอมสมุนไพร  
5.2.2 ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัประวติัของบา้นธูปหอมสมุนไพร 
 

5.3 อภิปรายผล 
จากการด าเนินโครงการส่ือวดิีทศัน์ประเภทรายการสารคดี เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด ผูจ้ดัท า

ไดพ้ฒันาส่ือวดิีทศัน์ประเภทรายการสารคดีเร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด เพื่อพฒันาทกัษะการสร้างและ
ออกแบบรายการสารคดี โดยฝึกทกัษะการเขียนบทรายการ การเขียนสคริปต์ถ่ายท ารายการ การ
วางแผนการถ่ายท า อีกทั้งยงัไดพ้ฒันาทกัษะทางการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 
Cs6 ในการสร้างตวัคาแรคเตอร์ และใช้โปรแกรม Sony vegas ในการตดัต่อวีดีโอ เพื่อเป็นการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ และ การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการออกแบบคาแรคเตอร์ และการ
ตดัต่อวดีีโอมาใช ้การท่ีผูช้มไดรั้บชมส่ือวดิีทศัน์ประเภทรายการสารคดีนั้น และตอบแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินพบว่ามีค่า SD เท่ากบั 0.00 และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.50 ซ่ึงอยู่
ในระดบั มากท่ีสุด ตรงกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ  
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5.4 ปัญหาในการจัดท าโครงการ 
 5.4.1 เวลาวา่งของสมาชิกในกลุ่ม ไม่ตรงกนั 
 5.4.2 สถานท่ีท่ีไปถ่ายท าวดิีทศัน์ เดินทางล าบาก 
 5.4.3 อุปกรณ์ในการถ่ายท า ไม่ครบสมบูรณ์  
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

จากการท าโครงการวีดิทศัน์ประเภทรายการสารคดี เร่ือง ธูปหอม แฮนด์เมด  ผูจ้ดัท าได้
ศึกษากระบวนการท าและพฒันาทกัษะด้านส่ือวีดิทศัน์ แต่ยงัมีบางส่วนท่ีหากได้รับการพฒันา
เพิ่มเติมอีกหลายอยา่ง เช่นเน้ือหา การถ่ายท า การตดัต่อ ซ่ึงบางส่วนอาจยงัมีขอ้บกพร่องอยู ่ถา้หาก
แกไ้ขได ้ก็จะท าใหส่ื้อวดิีทศัน์มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 
        5.5.1 ข้อเสนอทัว่ไป 
   1) ลูกเล่น เอฟเฟคค่อนขา้งนอ้ย 
   2) วดิีทศัน์บางช่วงมีความยาวเกินไป 
 
         5.5.2 ข้อเสนอแนะทางเทคนิค 
 1) การใชเ้สียง Music Sound ค่อนขา้งนอ้ย 
   2) เสียงพากยย์งัไม่ค่อยตรงกบัจงัหวะของรายการ 
              3) การใชเ้อฟเฟคบางประเภทยงัไม่ตรงกบัจงัหวะของรายการ 
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5.5 สรุปแผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
 

รายการ 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เสนอหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1) 

                26-30 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 1 

                 6 กรกฎาคม 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ  
รอบท่ี 2 (บทท่ี1) 

                
11-13  

กรกฎาคม 62 
ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 2 

                17  กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 2       
 

         
11-23  

กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3           
 

     
26 ก.ค. – 

20 ส.ค. 62 
สอบหวัขอ้โครงการ 
(บทท่ี 1-3) 

                4-8 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 70%                 11-15 กนัยายน 62 
ส่งความคืบหนา้ 80%                 18-29 กนัยายน 62 

รายการ 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ์ 63 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 
1-3 พฤศจิกายน 
62 เป็นตน้ไป 

สอบโปรแกรม                  
11 พฤศจิกายน 

2562 

ส่งบทท่ี 4                  1-15  ธนัวาคม 62 
ส่งบทท่ี 5                 15-19 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่า
เขา้เล่ม 

         
 

      
22 มกราคม –  
20 กุมภาพนัธ์ 

2563 

ตารางที ่5.1 สรุปแผนการด าเนินงาน(Gantt Chart)  
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5.6 สรุปงบประมาณการด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา 

1 ค่าปร้ิน - 100 บาท 

2 ค่ากระดาษ 2 รีม 100 บาท  
3 ค่าหมึก 1 ขวด 120 บาท 
4 ค่าเขา้เล่ม 1 เล่ม 200    บาท 
5 ค่าท าธูปและวทิยากร 2 คร้ัง 200  บาท 
6 ค่าอุปกรณ์ Production -    100 บาท 
7 ค่าเดินทาง 2 คร้ัง    100 บาท 

รวม    800     บาท 

 

ตารางที ่5.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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ประวตัคิณะผู้จดัท า 

 
ช่ือ – สกุล  นางสาวปิยธิดา  ทิมาบุตรเจริญ 
รหสันกัศึกษา  37087 
วนั / เดือน / ปี เกิด 4 พฤศจิกายน 2542 
ประวติัการศึกษา ปัจจุบันก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562  

ท่ีอยู ่ 54 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30 แยก 14 เขตประเวศ 
แขวงดอกไม้  จังหวัดก รุ ง เทพมหานครฯ 
รหสัไปรษณีย ์10250  

เบอร์โทรศพัท ์ 091-721-5309 
   Facebook  ปิยธิดา ทิมาบุตรเจริญ 
   Line   Mamideeiei 
 
 

ช่ือ – สกุล  นายพงศพ์ิสุทธ์ิ  พลอยฉิมพลี 
รหสันกัศึกษา  37760 
วนั / เดือน / ปี เกิด 22 กนัยายน 2542 
ประวติัการศึกษา ปัจจุบันก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562  

ท่ีอยู ่ 1596/113 หมู่ 4 ต าบล ส าโรงเหนือ อ าเภอ เมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์10270 

เบอร์โทรศพัท ์ 061-818-0720 
   Facebook  Phongpisut Ploychimplee 

   Line   Lukearthhh 
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ภาคผนวก 

- แบบประเมินหวัขอ้โครงการ (CG01) 

- เสนออนุมติัโครงการ (CG02) 

- เสนอท่ีปรึกษาร่วมโครงการ (CG03) 

- ขอสอบโครงการ (CG04) 

- ใบบนัทึกรายงานความคืบหนา้ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (CG05) 

- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ (CG06) 

- ใบแบบฟอร์มอนุมติัข้ึนสอบโครงการ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (CG07) 

- Prepro Book 
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                  ปิยธิดา ทิมาบุตรเจริญ                                     

    2.   ยพงศพ์ิสุทธ์ิ พลอยฉิมพลี                                     

                                       เมชั ่  

                   ธูปหอม แฮนดเ์มด   

                      Handmade incense   

                                                     

                                                 1               

                                        

                                                                     ....          

           (นางสาวปิยธิดา ทิมาบุตรเจริญ)  
                                
             
    

ผา่น 
    

   ผา่น 
   

           

             

                                                                                                                        ................ 
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             นนทยา ณ สงขลา     

                  ปิยธิดา ทิมาบุตรเจริญ              37087                 
 2.   ยพงศพ์ิสุทธ์ิ พลอยฉิมพลี              37760                 
 
 

                                  นนทยา ณ สงขลา มาเป็นท่ีปรึกษาร่วมโครงการของกลุ่ม
ขา้พเจา้                            วดิีทศัน์                    “ธูปหอม แฮนดเ์มด” 
 

                                 ห ั                 
 
 

                                  
 
 

                                                                   
(นางสาวปิยธิดา ทิมาบุตรเจริญ) 

 
 
                             ..........................          

(นายพงศพ์ิสุทธ์ิ พลอยฉิมพลี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 

(อาจารยน์นทยา ณ สงขลา) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CG. 04 
 

ขอสอบโครงการ 
 

                          
 

                                   
 

       16      ก ั      .ศ. 2562 
 

           บ            

        ะ                   บ    ก ั         

          .       ปิยธิดา ทิมาบุตรเจริญ        ศ      7 87  ะ  บ    . 2    
 2.   ยพงศพ์ิสุทธ์ิ พลอยฉิมพลี        ศ      776   ะ  บ    . 2    
  

        ะ                 ะ ภ  วดิีทศัน์ 

 

    ภ   ไ   ธูปหอม แฮนด์เมด     

    ภ          Handmade incense     

                                       สิริมาศ สุภาพ  

                                  นนทยา ณ สงขลา   

 
        ไ    บ        ะ  บ       บ       ระบบคอมพิวเตอร์ 

  

 ผ                          
              (      บ     -3)              
                                     
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

          ................................................   ศ     
           (นางสาวปิยธิดา ทิมาบุตรเจริญ) 
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                 โครงการ ธูปหอม แฮนด์เมด 
                        Handmade incense 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       า าร  สิริมาศ สุภาพ   

                        า าร  นนทยา ณ สงขลา   

                                                                     

 าค ร       1/2562     

1           โครงการ ร       ....../...... /......   

2   ง  ก าร       ....../...... /......   

3   ง  ก าร       ....../...... /......   

4   ง  ก าร       ....../...... /......   

5   ง  ก าร     PowerPoint      การ ....../...... /......   
   า       ก าร       - 3   

     

 าค ร       2/2562     

6   งค     าโ ร กร โครงการ     ....../...... /......   

7   งค     าโ ร กร โครงากร     ....../...... /......   

8   งค     าโ ร กร โครงการ      ....../...... /......   

9   ง  ก าร    โ ร กร โครงการ ....../...... /......   
      การ  า     โ ร กร โครงการ   

     

10   งโ ร กร โครงการ ....../...... /......   

     ก ้      (           

11   ง  ก าร       ....../...... /......   

12   ง  ก าร       ....../...... /......   

13   ง  ก ารร               ร   ....../...... /......   

14   ง     ....../...... /......   

15   าร ค า   า     ....../...... /......    
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แผ ่     1 
 

 

          1.   ง   ปิยธิดา ทิมาบุตรเจริญ                                    
2.   ง               พลอยฉิมพลี                                      

         
          
   520002        

   ง       ภ  วดิีทศัน์      

     ง ธูปหอม แฮนดเ์มด        

                                      ภ       

                            นนทยา ณ สงขลา     

    ง             ห ั                              

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           



CG. 07  

 

 

แบบฟอร์มอนุมตัขิึน้สอบโครงการ 

แบบขออนุมติัสอบโครงการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 วนัท่ี................เดือน.........................พ.ศ...................  

เร่ือง ขอสอบโครงการ 

เรียน ประธานกรรมการ ท่ีปรึกษาโครงการ 

ขา้พเจา้ 1.   นางสาวปิยธิดา  ทิมาบุตรเจริญ รหสันกัศึกษา  37087  ระดบั ปวส. 2/14 

2.   นายพงศพิ์สุทธ์ิ                       พลอยฉิมพลี รหสันกัศึกษา  37760  ระดบั ปวส. 2/14 

 ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอสอบโครงการเร่ือง ธูปหอม แฮนดเ์มด 

ช่ือภาษาองักฤษ Handmade incense 

ซ่ึงไดท้าํโครงการเสร็จเรียบร้อยแลว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ 

1. อาจารยสิ์ริมาศ  สุภาพ      ประธานกรรมการ ลงนาม..................................................................... 

2. อาจารยน์นทยา   ณ สงขลา       กรรมการ     ลงนาม...................................................................... 

และกาํหนดสอบโครงการ ในวนัท่ี16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะผูจ้ดัทาํขอรับรองว่าโครงการและ

บทความวิชาการน้ีเป็นผลงานของคณะผูจ้ ัดทาํ หากวิทยาลยัไดรั้บการ ร้องเรียนจากเจ้าของผลงาน หรือภายหลงัได้

ตรวจสอบ พบวา่ เป็นเอกสารท่ีลอกเลียนจากเอกสารของผูอ่ื้น หรือจากแห่งใด แห่งหน่ึง หรือรวมถึงการให้ผูอ่ื้นจดั ทาํ ไม่

วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม คณะผูจ้ดัทาํยอมท่ีจะให้วิทยาลยัเพิกถอน โครงการของคณะผูจ้ดัทาํ และคณะผูจ้ดัทาํ 

ยนิยอมรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวโดยไม่ขอทกัทว้งแต่ประการใด จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดาํ เนินการต่อไป 

(ลงช่ือ)......................................................นกัศึกษา 

(นางสาวปิยธิดา ทิมาบุตรเจริญ) 

ความเห็นประธานกรรมท่ีปรึกษาโครงการ ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 

เรียน ประธานสาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

………………………………… 

( อาจารยสิ์ริมาศ  สุภาพ ) 

ประธานสาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วนัท่ี………./……/……… 

เรียน อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

………………………………… 

(อาจารยน์นทยา ณ สงขลา) 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

วนัท่ี………./……/……… 
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