
บทที่ 7

เสียงในการผลติรายการโทรทศัน์



เสียงในการผลติรายการโทรทศัน์

เสียงมีความสําคัญพอ ๆ กับภาพ เสียงในรายการ

โทรทัศน์ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศสมจริง สร้างอารมณ์

ความรู้สึกให้ผูช้มคลอ้ยตาม แต่เสียงตอ้งมีความสัมพนัธ์กับ

ภาพท่ีปรากฏใหผู้ช้มไดดู้



องค์ประกอบของเสียง

1.บทสนทนา (Dialog) ใชใ้นการบอกเล่าเร่ืองราวและเน้ือหา

2. เสียงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ นกัแสดง (Sound Effect) 



1.บทสนทนา (Dialog) ใชใ้นการบอกเล่า
เร่ืองราวและเน้ือหา ส่วนมากจะบนัทึกสดในการ
ขณะถ่ายทาํ เพราะส่ืออารมณ์ไดดี้กวา่การนาํมา
พากยใ์หม่



2. เสียงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ นกัแสดง (Sound Effect) จะมีส่วนช่วยเสริมใหค้นดูเช่ือในส่ิงท่ี

เห็นบนหนา้จอ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี

2.1 การทาํเสียงข้ึนมาใหม่ (Foley) ในขณะท่ีถ่ายทาํอาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะบนัทึกเสียง

ทุกอยา่งไดอ้ยา่งชดัเจน



2.2  เสียงท่ีเสริมความรู้สึก (Sound Design) คือเสียงท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนในชีวติจริง แต่ช่วยเสริม

ความรู้สึกใหก้บัภาพ

2.3 เสียงบรรยากาศ (Ambience) คือเสียงบรรยากาศในสถานท่ีต่างๆ

2.4 เสียงดนตรีประกอบ (Music) ถือเป็นอีกเสียงสาํคญัท่ีใชส้ร้างอารมณ์ใหส้มบูรณ์ข้ึน



อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัระบบเสียง

มีหลายชนิดเช่น ไมโครโฟน (Microphone) หูฟัง (Headphone Headset,Earphone) เคร่ือง

ผสมสญัญาณเสียง (Audio Mixer) เคร่ืองขยายเสียง (Amplifier) ตูล้าํโพง (Loudspeaker) รวมทั้ง

สายสญัญาณและหวัเช่ือมต่อสาย ( Cable And Connector) และอุปกรณ์เสริมอีกมากมาย



ไมโครโฟน

ไมโครโฟนทํางานโดยแปลงคล่ืนเสียงให้อยู่ในรูป

กระแสไฟฟ้า (สัญญาณเสียง)  แต่ส่ิงท่ีเราควรรู้คือ ไมโครโฟน

แต่ละประเภทมีคุณสมบติัแตกต่างกนัอยา่งไร



ไมโครโฟนตดิกล้อง

ไมโครโฟนติดกลอ้งมกัมีลกัษณะเป็นไมโครโฟนบิลท์

อินขนาดเลก็ติดตั้งไวด้า้นหนา้ของกลอ้ง   



ข้อดไีมโครโฟนตดิกล้อง ดงันี้

1. ไมโครโฟนติดอยูก่บัตวักลอ้งจึงไม่จาํเป็นตอ้งใชช่้างอีกคนมาดูแลเร่ืองเสียง

2. ไมโครโฟนหนัไปตามทิศทางของกลอ้ง

3. ไม่มีปัญหาเร่ืองการถ่ายติดเงาของขาไมค์



จุดด้อยไมโครโฟนตดิกล้อง ดงันี้

1. ไมโครโฟนติดกลอ้งมีคุณภาพเสียงไม่ดีนกั

2.ไมโครโฟนอยูใ่นตาํแหน่งท่ีห่างท่ีเหมาะสม จะใหคุ้ณภาพเสียงท่ีดีท่ีสุด 

3.ไมคป์รับตามระยะถ่ายของกลอ้ง ไม่ใช่การปรับตามคุณภาพเสียง

4. ระยะของไมโครโฟนมีระยะไม่เท่ากนัในทุกชอ็ต ทาํใหร้ะดบัความดงัของเสียงไม่เพิ่มข้ึน



5. จาํเป็นตอ้งวางไมคไ์วใ้กลก้บับุคคล

6. ไมคติ์ดกลอ้งไม่สามารถจบัเสียงตามบุคคลได ้ หากบุคคลนั้นหนัออกจากตาํแหน่งดา้นหนา้



ไมโครโฟนแบบมือถือ

ไมโครโฟนแบบมือถือ (stick mic) ใช้

กันแพร่หลายสําหรับรายการโทรทัศน์ทั้ งการ

สมัภาษณ์  ร้องเพลง  และบรรยาย 



ไมโครโฟนช็อตกนั (shotgun microphone)

ไมโครโฟนชอ็ตกนั (hypercardioid) ออกแบบ

ใหมี้ท่อแคปซูลประจุไฟฟ้าอยูท่ี่ปลายดา้นหน่ึงเพื่อรับเสียง

มุมแคบโดยตดัการรับเสียงจากทิศทางอ่ืน 

shotgun microphone



จุดเด่น

1. ตดัเสียงรอบขา้งภายนอกไดม้าก

2. เหมาะกบัเสียงคนพดูเพราะท่อทาํงานท่ีช่วงยา่นความถ่ีกลาง-สูง

3. หากตอ้งการตดัเสียงยา่นตํ่าลง และใชบู้มไกลข้ึน ตอ้งใชไ้มคท่ี์ยาวข้ึน เพราะท่อจะ

ทาํงานตามความยาวของคล่ืนเสียง

4. ยิง่ยาว องศาการรับเสียงยิง่แคบ ตดัภายนอกไดม้ากข้ึน



ข้อเสีย

1. ท่อมีหนา้ท่ีในการตดัเสียง สาํหรับเสียงหลากรูปแบบท่ีไม่เหมือนกนัภายนอก แต่หากนาํมาใชใ้นท่ี

ท่ีมีการสะทอ้นในหอ้งมากๆ เสียงจะมาจากหลายทิศทาง ตีกนัในท่อ ตดัเฟสไม่ไดเ้พราะเสียงเหมือนกนั เกิด

เป็นเสียงสะทอ้นท่ีมากกวา่ควรจะเป็น

2.ไมคป์ระเภทน้ีมีการสูญเสียรายละเอียดของเสียงครับ

3. ไมคป์ระเภทน้ีไวต่อลมมาก



ไมค์ช็อตกนัและขาบูม (fishpole)

ขาบูมเป็นทางเลือกยอดนิยมสําหรับการเก็บเสียงยงั

สถานท่ีถ่ายทาํและในสตูดิโอขนาดเลก็



วธีิใช้งานขาบูม

ขาบูมสามารถปรับการใชง้านไดห้ลากหลายดงัต่อไปน้ี

1. ยืน่ไมคเ์หนือศีรษะโดยท่ีผูใ้ชต้อ้งคอยประคองขาไมคไ์ว ้

2. ยดึขาพาดหวัไหล่เพื่อกระชบัใหม้ัน่คง

3. หนีบขาไมคไ์วท่ี้รักแร้เพื่อยืน่ไมคใ์หใ้กลข้ึ้นโดยไม่ทาํใหเ้ห็นขาไมคป์รากฏอยูใ่นชอ็ต



ไมโครโฟนลาวาเลยีร์ (ไมค์หนีบ)

ไมโครโฟนลาวาเลียร์ ซ่ึงมกัรู้จกักนัในช่ือไมค์

หนีบมกัใชใ้นการผลิตรายการ ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งปกปิดวา่มี

ไมโครโฟนหนีบอยูก่บัเส้ือผา้ของนกัแสดง



ไมโครโฟนไร้สาย

ไมโครโฟนไร้สาย เป็นไมโครโฟนสญัญาณ

คล่ืนวทิยท่ีุใชก้นัแพร่หลายท่ีสุด ไมคท์ั้งสองประเภทมี

เคร่ืองส่งสญัญาณแบบไร้สายในตวั หรือเคร่ืองส่ง

สญัญาณแบบคลอ้งกบัเขม็ขดั ทาํงานร่วมกบัเคร่ืองรับ

สญัญาณวทิยุ



การใช้ไมค์ไร้สายอาจมข้ีอจาํกดัดงันี้

1. ไมคไ์ร้สายจาํเป็นตอ้งใชแ้บตเตอรี

2. หากใชไ้มคไ์ร้สายในพื้นท่ีเดียวกนัตั้งแต่สองตวัข้ึนไปจาํเป็นตอ้งแยกช่องความถ่ีวทิยุ

3. เม่ือใชไ้มคไ์ร้สายใกลโ้ครงสร้างโลหะขนาดใหญ่อาจทาํใหเ้กิดจุดอบัสญัญาณคล่ืนวทิยุ



เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (audio mixer)

เครือ่งผสมสญัญาณเสียง (audio mixer )
เป็นอปุกรณท่ี์จะขาดเสียไมไ่ดส้าํหรบัการเลือกผสม
และควบคมุสญัญาณเสียงหลายชอ่ง



เสียงมีความสาํคญัพอๆ กบัภาพ เสียงในรายการโทรทศัน์ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศสมจริง สร้าง

อารมณ์ความรู้สึกให้ผู ้ชมคล้อยตาม แต่เสียงต้องมีความสัมพันธ์กับภาพท่ีปรากฏให้ผู ้ชมได้ชม

องคป์ระกอบเสียงในรายการโทรทศัน์ประกอบไปดว้ย บทสนทนา (Dialog) เสียงดนตรี

ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ท่ีนาํเสียงมาบนัทึก ไมโครโฟนมีหลายชนิด ไมโครโฟนแต่ละชนิดมีขอ้ดี 

ขอ้เสียต่างกนั ควรเลือกใชใ้ห้เหมาสมกบังาน เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) เป็นอุปกรณ์ท่ี

สาํคญัสาํหรับการเลือก  ผสม และควบคุมสญัญาณเสียง


	บทที่ 7�
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

