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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (KM) 
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 

ตอน การเตรียมหองควบคุม (Control room) 
ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ  (Studio Media) 

วันอังคาร ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 
ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
หนวยงาน  ชุมชนนักปฏิบัติหนวยงานสนับสนุน กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รายชื่อสมาชิก 
 คุณเอ้ือ  ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล  
 คุณอํานวย นายเพชร สายเสน 
 คุณลิขิต  น.ส.รักอนงค ชมปรีดา 
 คุณกิจ  นายปฐมพงศ จํานงคลาภ 
 คุณประสาน น.ส.ณัฏฐริกา   คลายสงคราม 
 
สมาชิกในกลุม 
 ๑. นายกฤษณ  จํานงนิตย 
 ๒. นายกิตติ  แยมวิชา 
 ๓. น.ส.วันธนา  แกวผาบ 
 ๔. น.ส.ดลวรรณ   สุทธิวัฒนกําจร 
 ๕. น.ส.ปญญาพร แสงสมพร 
 ๖. นายมงคล  ชนะบัว 
 ๗. นายภานุพงศ  พันธบัวหลวง 
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ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
นายปฐมพงศ จํานงคลาภ การเตรียมหองควบคุม (Control room)  

(ดังรายละเอียดแนบทาย) 
      จากการท่ีไดศึกษาขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู ทําใหไดรับความรู
เก่ียวกับการเตรียมหองควบคุม 
(Control room) ดังนี้ 
     ๑. การเตรียมกลอง 
     ๒. การเช็คสภาพกลอง สายภาพ
และแบตเตอรี่ 
     ๓. วิธีการทํา White balance  
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กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 

  ๑. เตรียมหองควบคุม (Control room) จะเปนหองท่ีควบคุมเรื่องของภาพและเสียง เปนศูนยกลางของ
การสั่งการตางๆในการผลิตรายการ ขางในหองควบคุมจะมีจอภาพประมาณ ๔ – ๕ ตัว แตละจอจะแสดงภาพของ
แหลงผลิตภาพ เชนมี กลอง ๓ ตัว ก็จะมีมอนิเตอรของกลองแตละตัว และยังมี จอภาพแสดงกอนนําออกอากาศ 
(Preview monitor)และจอแสดงภาพท่ีกําลังออกอากาศ (Program monitor) โดยจอภาพแสดงกอนนํา
ออกอากาศ (Preview monitor) จะเปนจอท่ีใชตรวจสอบท่ีจะตองถูกสงออกอากาศ ถาไดภาพท่ีไมดีไมสมบูรณ ก็
ตองทําการแกไข ตรงหนาของผนังมอนิเตอรก็จะมีโตะยาวๆใหทีมงานนั่งอยู (Production console) ก็จะมีผู
กํากับรายการ ท่ีดูรายละเอียดของรายการและผูท่ีอยูหนาแผงควบคุมในการเลือกภาพ(Switcher) อาจจะเปนคน
เดียวกันก็ได การติดตอระหวางทีมงานควบคุมกับบริเวณหองบันทึกรายการสามารถติดตอไดโดยใช Intercom ใช
พูดและฟงโตตอบกัน  
 

    

 

    การทํางานในสวนนี้จะทํางานควบคูกันไป เชนการสรางฉากใหเสร็จกอนแลวคอยการติดตั้งแสง

หรือติดตั้งเสียงเสร็จแลวจึงเริ่มวางระบบเสียง ซ่ึงการทํางานตางๆจะควรทํางานไปพรอมๆกัน ในขณะท่ีตกแตงหอง

สําหรับบันทึกรายการในขณะเดียวกันในสวนหองควบคุมเทคนิคจะตองตรวจสอบอุปกรณอิเลคทรอนิคสตางๆ ท้ัง

ดานภาพและเสียง ในดานเสียงนั้นจะตองตรวจสอบดูสายสัญญาณเสียงและทดสอบเสียงจากไมโครโฟนเสียงจาก

เครื่องบันทึกเทป ในดานของภาพจะตองตรวจเช็คสัญญาณสีและระดับของสัญญาณภาพจากกลองวาไดภาพท่ีดี

และสมบูรณแบบ 

   ๑.๑ เตรียมกลอง สําหรับการถายทําซ่ึงจะมีอยู ๒-๓ ตัวหรือมากกวานั้นแลวแตละรายการแตใน
ท่ีนี้จะขอยกออกเปน ๒ แบบคือรายการแบบทฤษฎีและรายการแบบมีปฏิบัติ 
    - แบบทฤษฎีจะใชกลอง ๑-๒ ตัวเปนการจับภาพแบบ Close-up และ 
 แบบ Long shots 
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    - แบบปฏิบัติจะใชกลองมากกวากลองแบบทฤษฎีเพราะมีการเคลื่อนไหวมากกวาและ

ตองระมัดระวังในการปรับเปลี่ยนมุมกลองอยางมากจะจับภาพหลายๆแบบเชน Long shots, medium shots 

และ close up เปนตนแลวแตรายการท่ีมีความซับซอนมากๆ 

    ๑.๒ เช็คสภาพกลอง,สายภาพและแบตเตอรี่พรอมใชงานทําการ White Balance กลอง  
ตรวจดูมอนิเตอร 
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    ๑.๓ วิธีการทํา White balance ข้ันแรกตองดูกอนวาถายทํากลางแจงหรือในสตูดิโอ ถาถาย
กลางแจงใหปรับ filter ของกลองไปท่ี ๕,๖๐๐ เคลวิน แตถาถายในสตูดิโอ ปรับ filter ของกลองไปท่ี ๓,๒๐๐ เคล
วิน ตอมาใหหากระดาษสีขาว ๑ แผน ใหกลองจับภาพกระดาษสีขาวนั้นใหเต็ม เม่ือไดแลวใหกดปุม white 
balance ท่ีกลอง หลอดไฟเล็กๆจะกระพริบ ซ่ึงกลองกําลังทําการวัดแสงอยู เม่ือไฟหยุดกระพริบถือวาเปนเสร็จ 
 
    - เตรียมคอมพิวเตอร สําหรับการถายทํา และการบันทึกรายการ 

    

  

    - เตรียม Audio Console เครื่องมิกซ 
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     -  เตรียมไมโครโฟน (Wireless) 

    

     -   เตรียมเครื่องสลับภาพ (Any cast)   
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media ) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (ARR) 

 
๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
  การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง การเตรียมหองควบคุม (Control room) ไดแก 
  ๑.๑  การเตรียมหองควบคุม (Control room) ใหมีรูปแบบการทํางานท่ีชัดเจน และเปนข้ันตอนท่ี
บุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถนําไปปฏิบัติตามได   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมหองควบคุม (Control room) ใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
๑.๓  บุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถจัดเตรียมหองควบคุม (Control room) ได 

 
๒. สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนในการเตรียมหองควบคุม (Control room) ท่ีพึงประสงค ๓ ดาน รวมท้ังได
รูปแบบ, วิธีการดําเนินการตางๆ ในการเตรียมหองควบคุม (Control room) 
 
๓.  สิ่งท่ียังไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 
๔.  สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 
 ทําใหทราบวาหองควบคุม (Control room) เปนหองท่ีควบคุมเรื่องของภาพและเสียง เปนศูนยกลางของ
การสั่งการตางๆในการผลิตรายการโทรทัศน 
  
๕.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ  
  กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ข้ันตอนการเตรียมทําการทดสอบระบบกอนถาย
ทํารายการ เพ่ือใหสอดคลองกับการเตรียมหองควบคุม (Control room) ครั้งตอไปประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 
  
   
 


