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อุปกรณ์ในการผลติรายการโทรทศัน์



อุปกรณ์ในการผลติรายการโทรทศัน์

การสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ สามารถทาํไดง่้าย 

หากบุคคลผูผ้ลิตตั้งใจเรียนรู้ เขา้ใจการใชอุ้ปกรณ์ในการสร้าง

ผลงานในรูปแบบรายการโทรทศัน์ 



กล้องวดิโีอสําหรับการถ่ายทาํรายการ

กลอ้งโทรทศัน์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนัดบัแรกท่ี

ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์จะตอ้งรู้จกัและคุน้เคย เพราะกลอ้งเป็น

ตวัสร้างภาพให้ปรากฏข้ึนเพื่อนาํไปบนัทึกเทปโทรทศัน์ หรือ

สามารถนาํไปออกอากาศสดไดท้นัที



องค์ประกอบของกล้องโทรทศัน์

1. เลนส์ (Lens)

2. ตวักลอ้ง (Camera Head)

3.จอดูภาพ (Viewfinder)

4. แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply)



เลนส์ (Lens)

เลนส์คือส่วนท่ีเป็นกระจกช้ินเดียวหรือหลายช้ิน 

ประกอบกนัข้ึนมา เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นตาของกลอ้ง จึงตอ้ง

มีส่วนควบคุมความชดั ขนาดของช่องรับแสง และเวลา

ในการเปิดรับแสง เลนส์เป็นส่วนประกอบท่ีจะตอ้งทะนุ

ถนอมท่ีสุดของกลอ้ง



ส่วนควบคุมเลนส์ (Lens Control)

กลอ้งโทรทศัน์ท่ีใชอ้ยูโ่ดยทัว่ไป ระบบของเลนส์จะตอ้งถูกควบคุมดว้ยลกัษณะ 3 ประการต่อไปน้ี

1.การปรับเปลีย่นระยะความคมชัด (Focus)  คือ การปรับระยะห่างของเลนส์กบัตวัรับภาพ เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ี

คมชดัท่ีสุด

2. การปรับเปลีย่นช่องรับแสง (F-Stop) เป็นการปรับขนาดของช่องรับแสงจะเก่ียวขอ้งกบัการเปิดช่องกวา้ง

หรือแคบของตวั Diaphragm

3.การปรับเปลีย่นความยาวโฟกสั (Focal Length) เป็นการปรับระยะห่างระหวา่งเลนส์กบัตวัรับภาพ 

จนกระทัง่จะไดรั้บภาพท่ีคมชดัท่ีสุด



การควบคุมเลนส์จะได้ผลของภาพคือ

1. ความชดัเจนของภาพ ซ่ึงมีผลมาจากการปรับระยะชดั

2. ความคมชดัท่ีปรากฏมีความชดัเจนทั้งภาพ หรือในส่วนสาํคญัท่ีตอ้งการใหป้รับระยะชดั

3. การจดัองคป์ระกอบของภาพใหเ้หมาะสม

4. ความสวา่ง ความชดัเจนของโทนแสงสีในภาพ



คุณสมบัตต่ิาง ๆ ของเลนส์

สามารถแบ่งเลนส์ออกตามคุณสมบติัของเลนส์ไดด้งัน้ี คือ

1. เลนส์มาตรฐาน ( Standard Lens )

2. เลนส์มุมกวา้ง ( Wide - angle Lens )

3. เลนส์ถ่ายไกล ( Telephoto Lens )

4. เลนส์ตาปลา ( Fisheye Lens )

5. เลนส์ซูม ( Zoon Lens )

6. เลนส์มาโคร ( Macro Lens )

7. เลนส์ (fixed)



1. เลนส์มาตรฐาน ( Standard Lens ) หมายถึง เลนส์ท่ีใช้

ถ่ายภาพตามสถานท่ีมองเห็นทัว่ไป เหมาะสาํหรับการถ่ายภาพ

ทิวทศัน์หรือภาพทัว่ ๆ ไป เลนส์มาตรฐานท่ีติดมากบักลอ้งจะมี

ความยาวโฟกสั 50 มิลลิเมตร



2.เลนส์มุมกวา้ง ( Wide - angle Lens ) เป็นเลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสัสั้นกวา่เลนส์มาตรฐาน การใชเ้ลนส์

มุมกวา้งถ่ายภาพจึงครอบคลุมพื้นท่ีไดม้ากกวา่เลนส์ทัว่ไป และยงัไดร้ะยะชดัลึกตลอดทั้งภาพ แต่ภาพท่ีไดจ้ะมี

ความผดิเพี้ยนในเร่ืองของขนาดของภาพวตัถุท่ีถ่าย



3. เลนส์ถ่ายไกล ( Telephoto Lens ) เป็นเลนส์ท่ีมี

ความยาวโฟกสัมากกวา่เลนส์มาตรฐาน จึงครอบคลุม

พื้นท่ีการถ่ายไดน้อ้ยกวา่ สามารถท่ีจะถ่ายภาพวตัถุท่ี

อยูไ่กล ๆ ไดเ้สมือนวา่วตัถุนั้นเขา้มาอยูใ่กล้ ๆ



4. เลนส์ตาปลา ( Fisheye Lens ) เป็นเลนส์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยตา

ของปลาท่ีวา่ยอยูใ่นนํ้า กินมุมในระยะถ่ายภาพไดก้วา้งมากถึง 

180 องศา มากกวา่เลนส์ทุกชนิด จึงมีช่วงความชดัลึกมากกวา่

เลนส์อ่ืน เลนส์ชนิดน้ีเหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการภาพในลกัษณะ

พิเศษท่ีผดิไปจากภาพอ่ืน



5. เลนส์ซูม ( Zoon Lens ) เป็นเลนส์ท่ีสามารถ

เปล่ียนความยาวโฟกสัไดห้ลายค่าในตวัเดียวกนั คือ

เป็นทั้งเลนส์มุมกวา้ง เลนส์มาตรฐาน และเลนส์ถ่าย

ไกล ในตวัเดียวกนั



6. เลนส์มาโคร ( Macro Lens ) เป็นเลนส์ท่ีใชถ่้ายวตัถุขนาด

เลก็มาก ๆ ขยายใหใ้หญ่ข้ึนไดค้ลา้ยกบัเลนส์ถ่ายใกล้ แต่เลนส์

มาโครน้ีเป็นเลนส์ท่ีสามารถถ่ายภาพวตัถุท่ีอยูใ่กลม้าก ๆ

ประมาณ 1 - 1. 5 ฟุต



7. เลนส์ (fixed)  จะเป็นลกัษณะของเลนส์ ซ่ึง ความยาวโฟกสั

จะคงท่ี จะเป็นเลนส์ ช่วงเดียว ไม่สามารถซูมเข้า ซูมออก

คุณสมบติัเด่นของ เลนส์ (fixed) คือภาพถ่ายท่ีได้จะมีความ

คมชดัมากกวา่เลนส์ช่วงปกติ



ตวักลอ้ง (Camera Head) สร้างข้ึนจากโครงโลหะ

เบาไร้สนิมจาํพวกอลูมิเนียมหล่อ ซ่ึงภายในตวักลอ้งกจ็ะเป็น
ท่ีบรรจุอุปกรณ์และแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ถูกบรรจุไว้
ภายในอยา่งแน่นหนา เป็นลกัษณะเสียบเขา้ และถอดออกได้
โดยง่ายเพื่อสะดวกต่อการซ่อม



จอดูภาพ (Viewfinder)

จอดูภาพจะติดตั้งอยู่ส่วนหน้าของกลอ้งทางด้านซ้ายใกลก้บั

เลนส์ มีไวส้าํหรับดูภาพในขณะถ่ายทาํ และดูภาพจากเคร่ืองบนัทึกเทป

เวลาเล่นกลบั (Playback) ก็ได ้จอดูภาพในกลอ้งโทรทศัน์จะมีสีเป็น 

ขาว-ดาํ ไม่ใช่สีธรรมชาติ



จอดูภาพในรูปแบบ LCD 

กลอ้โทรทศัน์มีจอดูภาพในรูปแบบ LCD ติดตั้งเขา้ไปท่ี

ดา้นขา้งของตวักลอ้งดว้ย เพื่อสะดวกในการท่ีมองภาพตลอดจน

การเล่นกลบัเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาพท่ีถ่ายมาดว้ยจอ 

LCD



แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply)

กลอ้งโทรทศัน์ ตอ้งการพลงังานไฟฟ้าในการ

ทาํงาน ตามปกติถา้นาํกลอ้งไปใชน้อกสถานท่ี พลงังานไฟฟ้าก็

ไดม้าจากแบตเตอร่ี ซ่ึงแบตเตอร่ีท่ีนิยมใชก้บักลอ้งโทรทศัน์ใน

ปัจจุบนัคือ แบตเตอร่ีชนิด Lithium Ion ซ่ึงจะใหพ้ลงังานไฟฟ้า

ท่ีสูง และสามารถอดัไฟซํ้าไดท้นัที



กลอ้งถ่ายภาพทุกวนัน้ีสามารถถ่ายภาพคุณภาพสูงได้
อยา่งไม่ยากและยิง่ผูถ่้ายมีเทคนิคการถ่ายภาพท่ีดีและมีความรู้
เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของกลอ้ง  เลนส์  ความชดัต้ืนหรือชดัลึก 
f-stop การเคล่ือนกลอ้ง จึงมีบทบาทสาํคญัต่อการไดม้าซ่ึงภาพท่ี
จะสร้างผลกระทบต่อผูช้มไดม้ากท่ีสุด
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