
เทคโนโลยดีิจทิลั
เครื่องมือและอปุกรณ์ในการออกอากาศ

บทที่ 9



ประเภทของอุปกรณ์และเครื่องมือ

1. ส่วนประกอบและชนดิของกลอ้งโทรทศัน์

2. วสัดุอปุกรณบ์นัทกึภาพ

3. อปุกรณท์ีเ่กี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

4. อปุกรณแ์ละเครื่องมอืดา้นเสยีง

5. อปุกรณแ์ละเครื่องมอืดา้นแสง

6. อปุกรณส์นบัสนุนการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์



สว่นประกอบและชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

1. สว่นประกอบของกลอ้งโทรทศัน์ ส่วนประกอบหลกัของกลอ้งอย่างนอ้ย

ตอ้งม ี3 ส่วน คอื เลนส ์(lens) ตวักลอ้ง (camera itself) และช่องมองภาพ 

(viewfinder)



สว่นประกอบและชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

1. สว่นประกอบของกลอ้งโทรทศัน์

1.1 เลนส ์(lens) ท าหนา้ที่ในการควบคุมความชดั 

(focus) การปรบัเปลีย่นช่องรบัแสง (f-stop) และการ

ปรบัเปลีย่นความยาว โฟกสั (focal length) ซึง่เลนส์

ทีใ่ชก้บักลอ้งโทรทศันส์่วนใหญ่ เป็นเลนสซู์ม (zoom 

lens) 

กลอ้งท ัว่ไปจะมีปุ่ มที่ควบคุมการซูม โดยตวัอกัษร

ภาษาองักฤษ W (wide) หมายถงึ ภาพในลกัษณะ

มมุกวา้ง และ T (tele) หมายถงึ ภาพในลกัษณะใกล ้



สว่นประกอบและชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

1. สว่นประกอบของกลอ้งโทรทศัน์

1.2 ตัวกล้อง (camera) ท ำหน้ำที่รับภำพที่สะท้อนจำกเลนส์ โดยหลอดภำพ แล้ว
ระบบภำพสว่นในจะท ำกำรเปลี่ยนภำพที่ได้จำก เลนส์ให้เป็นสัญญำณไฟฟ้ำ เพื่อท ำกำร
บันทึกภำพ
ลงสู่ม้วนเทป หน่วยควำมจ ำภำยนอก 
(memory card) หรือ
ส่งไปยังแหล่งรับสัญญำณ
ภำพอื่นๆ โดยใช้สำย
เคเบิ้ล



สว่นประกอบและชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

1. สว่นประกอบของกลอ้งโทรทศัน์

1.3 ช่องมองภาพ (View finder) 

คอืส่วนทีท่  าหนา้ทีเ่ปลีย่นสญัญาณไฟฟ้า

กลบัมาเป็นสญัญาณภาพอกีคร ัง้หนึ่ง



สว่นประกอบและชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

2. ชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

กลอ้งโทรทศันส์  าหรบัมอือาชพี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ชนิดไดแ้ก่

2.1 กลอ้งในสตูดิโอ (studio camera) เป็นกลอ้งที่นิยม

ใชต้ามสตูดโิอของสถานี โทรทศัน ์มปีระสทิธิภาพสูง ราคาแพง 

ขนาดใหญ่น า้หนกัมาก มกัติดต ัง้กบัขาต ัง้กลอ้งแบบพิเศษที่

เรียกว่า พีเดสตอล (pedestal) ส่วนประกอบหลกัของกลอ้ง

สตูดโิอ คือ เลนสซู์ม (zoom lens) ตวักลอ้ง (camera itself) 

และช่องมองภาพ (viewfinder)



สว่นประกอบและชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

2.2 กลอ้งถา่ยท านอกสถานที่ 

(ENG/EFP camera) หรอื portable 

camera เป็นกลอ้งถ่ายภาพโทรทศันท์ีใ่ช ้

ส  าหรบัผลติรายการโทรทศัน ์นอกสถานที่

หรอืภายในสตูดโิอก็ได ้ตวักลอ้งและอปุกรณ์

ต่างๆ สามารถถอดประกอบเปลีย่นไดถ้า้ใช ้

นอกสถานทีก่็จะประกอบตวักลอ้งใหเ้ลก็ 

กะทดัรดั ซึง่ใชเ้จา้หนา้ทีเ่พยีง 1-2 คนในการ

ถา่ยท าได ้เช่น การท าขา่ว การถา่ยสารคดี



สว่นประกอบและชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

2.3 กลอ้งชนิด Convertible camera เป็นกลอ้งทีใ่ชไ้ดท้ ัง้ในหอ้งส่ง และใชไ้ดท้ ัง้

ถ่ายท านอกสถานทีเ่ป็นการพฒันาไปจากกลอ้งชนิด portable camera โดยหวัของกลอ้ง

จะมช่ีองมองภาพใหญ่พอๆ กบักลอ้งในหองสตูดโิอ และมเีลนส์ซูม ทีม่ปีระสทิธิภาพดกีว่า

กลอ้งชนิด portable camera



สว่นประกอบและชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

2.4 กลอ้งชนิด Electronic cinematography เป็นกลอ้งทีม่รูีปร่างคลา้ยกลอ้งถ่าย

ภาพยนตร ์ใหค้วามคมชดัเหมอืนถ่ายจากฟิลม์ 35 มม. มวีธิีการใชเ้หมอืนกบักลอ้งที่ใชใ้น

การถา่ยภาพยนตร์



สว่นประกอบและชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

2.5 กลอ้งชนิด HDTV (high definition television) เป็นกลอ้งถ่ายภาพ

โทรทศันท์ี่มคีวามคมชดัสูง โดยมกีารรบัส่งสญัญาณภาพในแบบจอกวา้ง หรือไวด์

สกรีน ( Widescreen) อตัราส่วน 16:9 หมายถงึ ความละเอยีดของการแสดงผล

อยู่ที ่1920 จดุในแนวนอน 

และมคีวามละเอยีด 1080 จดุในแนวตัง้ 

รวมเท่ากบั 1920 x 1080



สว่นประกอบและชนิดของกลอ้งโทรทศัน์

2.6 แคมคอรด์เดอร์ (camcorder) เป็นกลอ้งทีม่ตีวับนัทกึวดีทิศันอ์ยู่ภายในกลอ้ง ส าหรบั

กลอ้งรุ่นใหม่จะมขีนาดกะทดัรดั สะดวกสบาย ใชง้านง่ายและประสทิธิภาพการท างาน สูงขึ้น มี

ฟงักช์ ัน่พเิศษ

ทีช่่วยอ านวย ความสะดวกในการใชง้าน 

เช่น ระบบป้องกนัการส ัน่ไหว

ของภาพและ ระบบการ

ปรบัค่าแสงอตัโนมตัิ

เพือ่แกป้ญัหาเรื่อง

ความสมดุลของแสง



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

เป็นวสัดุอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลวดีิทศันใ์นยุคเริ่มตน้เป็นเทปในระบบ Analog และ

ต่อมาพฒันาเป็นเทประบบ Digital ซึ่งท ัง้คู่จดัอยู่ในกลุม่ของการท างานในระบบ Linear

หรือระบบใชเ้ทป ต่อมาแนวโนม้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรซ์ึ่งท างานในระบบดิจิทลัแบบ 

Non-linear หรอืระบบไมใ่ชเ้ทปไดร้บัความนิยมสูงขึ้น



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

1.1 Standard VHS เป็นรูปแบบหนึ่งของ Camcorder ทีใ่ชม้ว้นเทปขนาด เท่ากบัมว้น

เทปทีใ่ชก้บัเครื่องเลน่เทป VHS ขนาดความกวา้งของเทป 0.5 นิ้ว สามารถบนัทกึภาพได ้

นานที่สุดในบรรดา Camcorder บนัทกึไดเ้ท่ากบัขนาด ความยาวของมว้นเทปเช่น 3 

ชัว่โมง เป็นตน้ แต่คุณภาพของการบนัทกึก็ต า่ ทีสุ่ดในจ านวน Camcorder คือ มจี านวน

เสน้ที ่230-250 เสน้เท่านัน้จงึเป็น อปุกรณ์ส าหรบัใชใ้นบา้นไม่สามารถใชผ้ลติรายการเพือ่

การออกอากาศได ้แต่ขอ้ดคีอืมรีาคาถกู

1. ประเภทเทป



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

ประเภทเทป

Standard VHS



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

1.2 มว้นเทป VHS-C มลีกัษณะทางเทคนิคการบนัทกึและคุณภาพของภาพ เช่นเดียวกนั

กบั Standard VHS แต่แตกต่างกนัตรงขนาดของมว้นเทปที ่ใช ้คือมขีนาดเลก็กว่าเพือ่

ท าใหต้วักลอ้งมขีนาดเลก็ลงท ัง้นี้ เพื่อสะดวกในการน าไปใชง้าน ความยาวในการบนัทึก

ลดลง อยู่ที ่30 จนถงึ 45 นาที

1. ประเภทเทป



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

ประเภทเทป

มว้นเทป VHS-C 



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

1.3 มว้นเทป Super VHS มลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบั Standard VHS แตกต่างกนัตรง

จ านวนเสน้ของภาพคือสูงขึ้นไปที ่350 –400 เสน้ และมคีวามละเอยีดของภาพสูงกวา่ 

Camcorder จะสามารถบนัทกึภาพไดท้ ัง้ Standard และ Super VHS เพยีงแต่การ

เปลีย่นมว้นเทปทีน่ ามาบนัทกึและเปลีย่นฟงักช์ ัน่เท่านัน้ เพราะความแตกต่างอยู่ที่

เนื้อเทปทีใ่ช ้

1. ประเภทเทป



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

ประเภทเทป

มว้นเทป 

Super VHS 



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

1.4 มว้นเทป Betacam เป็นระบบทีพ่ฒันาขึ้นโดยบริษทัโซนี่ในช่วงปี 1980 เป็นระบบที่

ไดร้บัความนิยมใชท้ ัว่โลกในวงการการผลติรายการ โทรทศัน์ส  าหรบัการออกอากาศ

เพราะใหคุ้ณภาพของของภาพไดด้ีที่สุดจนเป็นมาตรฐานของการออกอากาศ เนื่อ งจาก

ระบบนี้ เป็นการใชง้านใน ลกัษณะ Professional กลอ้งจงึมรีะบบของการบนัทกึ Time 

code เพือ่ ใชใ้นการล  าดบัภาพโดยบนัทกึ Time code

1. ประเภทเทป



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

ประเภทเทป

มว้นเทป 

Betacam



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

1.5 มว้นเทป 8 MM. ใชก้บักลอ้งทีม่มีว้นเทปขนาด 8 มม. ขนาดมว้นเทป เท่าๆ กบั

ขนาดของเทปบนัทกึเสยีงแบบ Cassette camcorder ชนิดนี้ ออกแบบขึ้นมาเพือ่ให ้

กะทดัรดัพกพาไปไดส้ะดวก ระดบคุณภาพของภาพ เทยีบเท่ากบั standard VHS

คอื จ านวนเสน้ประมาณ 270 เสน้

1. ประเภทเทป



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

ประเภทเทป

มว้นเทป 8 MM.



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

1.6 มว้นเทป Hi 8 มลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบัชนิด 8 MM. แต่สามารถให ้ความละเอยีด

ของภาพไดสู้งกว่า คือมจี านวนเสน้ 400 เสน้ ซึง่เท่ากบัระดบั ของ SVHS ความยาวของ

เทปมคีวามยาวสูงสุดในการบนัทกึได ้120 นาที

1. ประเภทเทป



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

ประเภทเทป

มว้นเทป Hi 8 



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

1.7 มว้นเทป DVCAM เป็นโฉมใหม่ของ Camcorder ในรูปแบบ Digital ซึ่งการ

บนัทกึภาพ บนัทกึในรูปแบบขอ้มูลดจิิทลั ดงันัน้จึงใหร้ายละเอยีด ความคมชดัมากกว่า 

มรีายละเอยีดของภาพสูงสุด รวมท ัง้แทบไม่มอีตัราการสูญเสยีสญัญาณในขณะถ่ายโอน

สญัญาณ เหมาะแก่การใชง้านบนัทึกภาพเหตุการณ์และงานสารคดีท ัว่ไป มว้นเทปที่ใช ้

บนัทกึเป็นแบบ Mind DVCAM Tape มคีวามยาวในการบนัทกึอยู่ที ่40 - 60 นาที

1. ประเภทเทป



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

ประเภทเทป

มว้นเทป DVCAM 



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

วสัดุอปุกรณบ์นัทกึภาพประเภททีไ่มใ่ชเ้ทป (tapeless format) หรอื 

non-linear  เนื่องจากเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์ขา้มามบีทบาทในข ัน้ตอนการตดัต่อ

เช่น ความรวดเร็วในการดูภาพเลอืกภาพ และแกไ้ขภาพในข ัน้ตอนตดัต่อการรกัษา

คุณภาพของสญัญาณภาพและเสยีงใหเ้หมอืนกบัตน้ฉบบัเดมิ และการบบีอดัขอ้มลู

จ านวนมาก ๆ ลงไปในหน่วยเก็บความจ าแบบดจิติอลทีใ่ช ้พื้นทีเ่พยีงเลก็นอ้ย ท าให ้

ลกัษณะการทางานระบบนี้มขี ัน้ตอนที่ไม่ยุ่งยาก

2. ประเภทที่ไม่ใช่เทป



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

2.1 ฮารด์ดิสก ์(Hard drive)

2.2 แฟลช (flash memory drive) เก็บขอ้มลูไดเ้หมอืนฮารด์ดสิก ์คอื สามารถเขยีน

และลบขอ้มลูไดต้ามตอ้งการและเก็บขอ้มลูไดแ้มไ้มไ่ดต่้อเขา้กบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

มขีนาดเลก็ น า้หนกัเบา พกพาสะดวก มกัใชก้บักลอ้งดจิทิลั

2.3 แผ่นเกบ็ความจ า (memory stick and cards) คอื สือ่บนัทกึทีส่ามารถรองรบั

อปุกรณม์ลัตมิเีดยีไดม้ากมายท ัง้ เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบPC, กลอ้งดจิติอล, เครื่องเลน่ 

MP3 และ PDA

2. ประเภทที่ไม่ใช่เทป



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

ประเภทที่ไม่ใช่เทป

1.Hard drive

2.flash memory 

drive

3.memory stick 

and cards



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

เครื่องมอืทีใ่ชส้  าหรบับนัทกึรายการโทรทศันใ์นกรณีทีม่กีารถา่ยท ารายการ ในหอ้งสตูดโิอ 

สามารถแบ่งได ้3 ชนิด

3.1 เครื่องบนัทกึภาพแบบยูเมตกิ (U matic) 

ภาพทีบ่นัทกึจะมคีุณภาพเพยีง พอที่

จะใชอ้อกอากาศไดแ้ต่ปจัจบุนัใชก้นั

ค่อนขา้งนอ้ยมาก

3. เครื่องบนัทกึภาพ



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

3.2 เครื่องบันทึกภาพแบบ Betacam สำมำรถบันทึกภำพ คุณภำพสูงในระดับ

ออกอำกำศ ภำพมีควำมคมชัดมำกจึงได้รับควำมนิยม แพร่หลำยมักน ำมำใช้

ในกำรถ่ำยท ำรำยกำร

ข่ำว สำรคดี และกำร

ถ่ำยท ำนอก สถำนที่

ต่ำงๆ

3. เครื่องบนัทกึภาพ



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

3.3 เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิทัล (Digital video recorder) ได้รับควำมนิยมเพิ่ม

มำกขึ้นในปัจจุบัน เพรำะมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

และเทคโนลียีดิจิทัล โดยมีหลักกำรท ำงำนเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์สำมำรถ

บันทึกภำพลงในหน่วยควำมจ ำของคอมพิวเตอร์ได้ โดย ไฟล์ภำพและเสียงที่มีขนำดใหญ่

เครื่องบันทึกภำพดิจิทัล 

ข้อดีคือสำมำรถน ำภำพและเสียงที่บันทึกไว้มำใช้ซ้ ำได้หลำยครั้งโดยคุณภำพไม่ลดลง

3. เครื่องบนัทกึภาพ



อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

1. จอดูภาพหรือมอนิเตอร์ (TV monitor)

2. แผงจอดูภาพ (monitor sets)

3. อุปกรณ์ตัดต่อล าดับภาพ

3.1 ชุดอุปกรณ์ตัดต่อระบบลิเนียร์ (linear editing equipment)

3.2 ชุดอุปกรณ์ตัดต่อระบบนอนลิเนียร์ (non-linear editing equipment)

4. เครื่องตัดสลับภาพ (switcher)

5. เครื่องพิมพ์ตัวอักษร (character generator / CG) 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer graphic) 

7. เครื่องฉายเทเลซีน



อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

1. จอดูภาพหรือมอนิเตอร์ (TV 

monitor) เป็นเครื่องรับสัญญำณภำพ

โทรทัศน์ ประเภทหนึ่งมีควำมคมชัดสูง

ซึ่งในห้อง สตูดิโอและห้องควบคุมกำร

ผลิตจะมี มอนิเตอร์ส ำหรับให้ทีมงำน

ผู้ผลิตรำยกำร ได้เห็นภำพที่ก ำลัง

ออกอำกำศหรือบันทึกรำยกำรอยู่ใน

ขณะนั้น



อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

2. แผงจอดูภาพ (monitor sets)

ส ำหรับแสดงภำพที่มำจำกแหล่งภำพต่ำงๆ 

เช่น กล้อง เทเลซีน เครื่องบันทึกเทปภำพ 

ฯลฯ ท ำให้ต้องมีจอดูภำพไว้หลำยจอ             

เพื่อตรวจสอบภำพก่อนออกอำกำศจริง 

(preview) หรือกำรเตรียมภำพไว้ท ำเทคนิค 

พิเศษและตรวจสอบภำพที่ส่งออกอำกำศไป 

แล้ว หรือส่งไปบันทึกเทป (on air)



อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

3. อุปกรณ์ตัดต่อล าดับภาพ

ใช้ในขั้นตอนหลังผลิตรำยกำร (post-production) ในกำรน ำภำพที่ถ่ำยท ำมำตัดต่อล ำดับ

ภำพ ตกแต่งภำพ และท ำภำพพิเศษ



อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

3.1 ชุดอุปกรณ์ตัดต่อระบบลิเนียร์ (linear editing equipment) เป็นกำรตัดต่อ

ที่น ำเทปถ่ำยท ำมำตัดต่อใหม่ โดยกำรใส่เทปที่ต้องกำรตัดต่อเข้ำไปยังเครื่องเล่น เทป

แล้วก ำหนดช่วงของภำพและเสียงท่ีต้องกำรบันทึก ลงเทปด้วยแป้นควบคุมกำรตัดต่อ 

โดยกำรก ำหนดจุดเข้ำ (mark in) และจุดออก (mark out) จำกนั้นน ำเทปอีกหนึ่ง

ม้วนใส่เข้ำไปในเครื่องบันทึกเทป (VTR recorder) เพื่อบันทึกสัญญำณภำพและเสียง

จำกเครื่องเล่นเทป (VTR player) ในจุดท่ีได้ก ำหนดเอำไว้

3. อปุกรณ์ตดัต่อล าดบัภาพ



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

ชดุอปุกรณ์ตดัต่อ

ระบบลเินียร ์



อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

3.2 ชุดอุปกรณ์ตัดต่อระบบนอนลิเนียร์ (non-linear editing equipment)

เป็นกำรตัดต่อข้อมูลภำพและเสียงในรูปแบบ สัญญำณดิจิทัลซึ่งมีโปรแกรมส ำหรับ

ตัดต่อ ภำพ เสียง ท ำกรำฟิก และท ำเทคนิคพิเศษต่ำงๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่น

เทป เป็นกำรตัดต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์มีค ำสั่งปฏิบัติกำรให้เลือกมำกมำย

3. อปุกรณ์ตดัต่อล าดบัภาพ



วสัดอุปุกรณ์บนัทกึภาพ

ชดุอปุกรณ์ตดัต่อ

ระบบนอนลเินียร ์



อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ทั้งภำยในห้องสตูดิโอ และนอกสถำนที่มี

กำรใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในกำรเชื่อมต่อ

กับกล้องและแหล่งภำพต่ำง ๆ 

เพี่อท ำหน้ำที่ในกำรเลือกตัด

สลับภำพจำกแหล่งต่ำงๆ ลงเทป

หรือออกอำกำศ แบบทันที

ทันใดในขณะถ่ำยท ำ

4. เครื่องตดัสลบัภาพ (switcher)



อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์ตัวอักษรและะ

ข้อควำมต่ำงๆ 

เข้ำไปผสมกับสัญญำณภำพโทรทัศน์ 

ท ำให้ตัวอักษรปรำกฏขึ้นจอ

5. เครื่องพมิพต์วัอกัษร (character generator / CG)



อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

1) การใชก้ลอ้งจบัภาพนิ่ง เป็นการน าเอากลอ้งโทรทศัน์มาติดต ัง้ท  าเป็นแท่นส าหรบั ถ่ายภาพ

กราฟิกต่างๆ ท ัง้ภาพถา่ยจากตวัหนงัสอื งานพมิพ ์หรอืงานอืน่ๆ

2) การสรา้งตวัอกัษร ออกแบบตวัอกัษร สญัลกัษณต่์างๆ ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

3) การท าอะนิเมช ัน่ สรา้งเป็นภาพเคลือ่นไหวดว้ยเทคนิคพเิศษ

4) การสรา้งสรรคง์านกราฟิกดว้ยรูปแบบศิลปะต่างๆ

5) เครื่องคอมพวิเตอรก์ราฟิกบางชนิดไดผ้สมผสานระหว่างคุณสมบตัขิองเครื่อง ออกแบบกราฟิก

รวมเขา้กบัเครื่องตดัต่อล  าดบัภาพจนกลายเป็นเครื่องเดยีวกนัและ สามารถท างานตัดต่อและงาน

ออกแบบเบด็เสร็จเขา้ไวด้ว้ยกนั

6. เครื่องคอมพวิเตอรก์ราฟิก (Computer graphic)



อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน์

เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนภำพจำกฟิล์มให้เป็นสัญญำณโทรทัศน์โดยแหล่งภำพที่ใช้ในกำร

ผลิตอำจอยู่ในรูปของฟิล์มภำพยนตร์ เช่น ภำพยนตร์พระรำชพิธีส ำคัญต่ำงๆ ของไทย

ในอดีต ทั้งฟิล์มภำพยนตร์ที่เป็นเรื่องรำวต่อเนื่องและเคลื่อนไหว ฟิล์มสไลด์ที่เป็น

ภำพนิ่งก็สำมำรถใช้กับเคร่ืองฉำยเทเลซีนได้เช่นกัน

7. เครื่องฉายเทเลซีน



อปุกรณ์ดา้นเสยีง

1. Lavaliere Microphone

2. Desk Microphones

3. Hand Microphones

4. Stand Microphone

5. Headset Microphone

6. Boom Microphone

6.1 Hand-Held Fish pole
6.2 Tripod (Giraffe) Boom
6.3 Perambulator Boom

7.ไมโครโฟนแบบไรส้าย (Wireless Microphones) 

8. อปุกรณผ์สมเสยีง (Audio console / Mixer)

9. เครื่องเลน่แผ่นเสยีง เครื่องเลน่ซดี ีและเครื่องมนิิดสิก์



อปุกรณ์และเครื่องมือดา้นแสง

1. ดวงไฟที่ใหแ้สงเขม้ (Hard light)

1.1 Fresnel spotlight

1.2 Ellipsoidal spotlight

2.ดวงไฟที่ใหแ้สงนุ่มนวล (soft light)

2.1 Scoop

2.2 Soft light

2.3 Broad

2.4 Fluorescent bank

2.5 Cyclorama

3. อปุกรณ์ควบคมุแสง (Dimmers)

4. อปุกรณ์ที่ใชแ้ขวนและตดิต ัง้ไฟ



อปุกรณ์สนบัสนุนการผลติรายการ

1. อปุกรณ์ยึดกลอ้ง

1.1 ขาต ัง้กลอ้งพเีดสตอล

(studio pedestal)

1.2 ขาตัง้กลอ้งแบบ 3 ขา

1.3 ดอลลี ่(Dolly)

1.4 เครน (Crane)

2. เครื่องบอกบทอตัโนมตั ิ

(Teleprompter) 

3. รถโมบายยูนิต (Mobile unit)


