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KM Center 

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (KM) 
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 

ตอน ระบบการทํางานและข้ันตอนในการใชอุปกรณ 
ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 

วันอังคาร ท่ี ๗ ธันวาคม 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  นายมงคล ชนะบัว 
 คุณประสาน น.ส.ณัฏฐริกา   คลายสงคราม 
 
สมาชิกในกลุม 
 ๑. นายปฐมพงศ  จํานงคลาภ 
 ๒. นายกิตติ  แยมวิชา 
 ๓. น.ส.วันธนา  แกวผาบ 
 ๔. น.ส.ดลวรรณ   สุทธิวัฒนกําจร 
 ๕. น.ส.ปญญาพร แสงสมพร 
 ๖. นายกฤษณ  จํานงนิตย 
 ๗. นายภานุพงศ  พันธบัวหลวง 
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KM Center 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
นายมงคล ชนะบัว    ระบบการทํางานและข้ันตอนในการใชอุปกรณ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
     จากการท่ีไดศึกษาขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู ทําใหไดรับความรู
เก่ียวกับระบบการทํางานและข้ันตอนใน
การใชอุปกรณ 

๑. ข้ันตอนการควบคุมกลอง  
๒. ข้ันตอนการควบคุม Switcher 
๓. ข้ันตอนการความคุมภาพและ

เสียง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๔๗]                                                                       
 

KM Center KM Center 

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 

๑.ข้ันตอนการควบคุมกลอง 
  ๑.๑ การควบคุมกลอง Sony HVR-Z1P 
 

 
 

รูปท่ี ๑  กลอง Sony HVR-Z1P 
 

   - กลองถายภาพวิดีทัศน HDV คุณภาพสูงระดับมืออาชีพ 
   - เปนกลองโทรทัศนสีระบบดิจิตอลชนิด ๓ CCD คุณภาพสูงสําหรับถายทําเทปวีดีทัศน  
   - สามารถเลือกบันทึกเทปดวยระบบดิจิตอลท้ัง DV / DVCAM และ HDV  
   - มีการบันทึกเปนสัญญานดิจิตอลแบบสเตอริโอ พรอมไมโครโฟนภายในตัวเครื่อง  
   - เลนสซูมท่ีมีกําลังขยายขนาด ๑๒ เทา  
   - ชองมองภาพ Viewfinder สามารถเลือกปรับเปนสี หรือขาวดําได  
   - เลือกความเร็วชัตเตอรได โดยปรับไดตั้งแต ๑ / ๔ วินาทีถึง ๑ / ๑๐๐๐๐ วินาทีหรือดีกวา  
   - มีจอภาพชนิด LCD ๓.๕ นิ้ว อัตราสวนจอแบบ ๑๖:๙ ชนิด Hybrid ในตัวเครื่อง  
   - มีขายึดจับไมโครโฟนกับตัวกลองพรอมชองตอแบบ XLR-Type จํานวน ๒ ชอง  
   - มีฟงกชั่นอัตโนมัติควบคุมการทํางาน เชน Auto Focus, Auto Iris Control,  
     Auto White Balance  
   - มีชองตอสัญญาณเขาและออกดิจิตอลแบบ i. Link ( DV / DVCAM / HDV )  
   - การรับสงขอมูลภาพ / เสียงกับเครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกดิจิตอลโดยคุณภาพไมลดลง  
  - สามารถตอกับเครื่องควบคุมการตัดตอไดโดยใช Lance interface 
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KM Center KM Center 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี ๒  ภาพเกี่ยวกับการควบคุมและแสดงผล 
 
 
๑. จอแสดงผล LCD                                                                           ๒. ปุมปรับคาความสวางของแสง                                                         
๓. ปุมรีเซทคาตางๆ ใชในกรณีท่ีตองการกลับไปยังคา    
    เริ่มตนของกลอง    

๔. ปุมปรับระดับเสียง                 
                                                          

๕. ปุมบอกรายละเอียดเก่ียวกับภาพ                                                     ๖. ตัวแสดงรายละเอียดของหนาจอ                                                      
๗. ปุมหยุดการคนหา                                                                           ๘. ปุมกดเพ่ือซูม เขา-ออก                                                                    
๙. ปุมเลนวีดีโอ (เรงสปดภาพ,หยุด,ชาลงหรือบันทึก)                     ๑๐. เปดไฟหนาจอ LCD 
๑๑. ปดไฟหนาจอ LCD ๑๒. ปุม เปด,ปดโหมดการแสดงของเวลา 
๑๓. เรียกแถบคัลเลอรบาร ๑๔. ปุมกดบันทึกภาพ START/STOP 
๑๕. ปรับคาความดังของเสียง ชอง เสียงท่ี 1 ๑๖. สวิตชเลือกปรับเก่ียวกับเสียง ของ ชองเสียงท่ี1 
๑๗. สวิตชเลือกปรับเก่ียวกับเสียง  ของชองเสียงท่ี 2 ๑๘. ปรับคาความดังของเสียง ชอง เสียงท่ี 2 
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KM Center KM Center 

 

 

 
รูปท่ี ๓  ภาพเกี่ยวกับปุมตางๆภายนอกกลอง 

 
 
๑.  ปุมสําหรับปรับใชเปลี่ยนลักษณะการดําเนินงาน ๒. ท่ีรองตา 
๓. ปุมปรับคันโยกชองมองภาพ ๔. ชองรับเซนเซอร ของ สัญญาณรีโมต 

๕. ไฟดานหลังท่ีแสดงถึงการกําลังบันทึกวีดีโออยูใน   
ขณะนั้น 

๖. ปุมท่ีใชกดเพ่ือถอดแบตเตอรี่ 
 

๗. ปุมบันทึกวีดิโอ START/STOP ๘. ไฟแสดงสถานะของโหมดวีดีโอ 

๙. แบตเตอรี่ ๑๐. ชองท่ีใชในลักษณะวางไวเลสหรืออแดปเตอร  

๑๑. ปุมท่ีใช ซูมเขา – ออก ในลักษณะรวดเร็ว ๑๒. ปุมโฟกัสแบบซูม 

 ๑๓. เขมขัดรัดมือ ๑๔. ปุมเปด -  ปดกลอง 
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KM Center KM Center 

 

รูปท่ี ๔  ปุมท่ีใชเกี่ยวกับฟงช่ันของภาพ 
 
๑. ท่ีใสตะขอรอยสายคลองไหล                                                                      ๒. แหวนซูม                                                                                            
๓. แหวนโฟกัส                                                                                        ๔. สวิตชโฟกัส สําหรับ กรณีปรับแบบ (AUTO/MAN 

(manual)/INFINITY)     
๕. ปุมท่ีใชคําสั่งซูม                                                                                  ๖. ปุมปรับคาความตางของแสง                                                                
๗. ปุมกดโฟกัสอัตโนมัติ                                                                           ๘. ปุมวัดสมดุลแสงขาวของกลอง (ไวท บาลานซ)                                          
๙. สวิตชปรับความละเอียดของภาพ                                              ๑๐. ปุมวัดสมดุลแสงขาวของกลอง (A/B/PRESET)  

 
๑๑. ปุมปรับระดับความเร็วในการซูม ๑๒. ชองไฟแสดงสถานะภาพ     
๑๓. ชองมองภาพ ๑๔. ปุมเซฟคาความจําของกลอง 
๑๕.  ๑๖. ปุมปรับคาความสวางของภาพ 
๑๗. ปุมปรับคาความระเอียดของภาพ ๑๘. ปุมลอคคาสี 
๑๙. ปุมวัดสมดุลแสงขาวของกลอง ๒๐. ปุมปรับความไวชัตเตอร 
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KM Center KM Center 

 

 
รูปท่ี ๕   เปนรูปท่ีสําหรับอุปกรณเสริมของกลอง 

 
 
๑. ชองเสียบสายสัญญาณ S – Video ๒. ชองเสียบ สายสัญญาณ คอมโพเนนท 
๓. ท่ีจับกลอง ๔. รูเสียบหัวแจคแคนนอน ใชสําหรับเสียบกับไวเลส 

เพ่ือเชื่อมตอสัญญาณเสียง ชองท่ี ๑ 
๕. รูเสียบหัวแจคแคนนอน ใชสําหรับเสียบกับไวเลส 
เพ่ือเชื่อมตอสัญญาณเสียง ชองท่ี  ๒ 

๖. ชองเสียบสําหรับกรณีท่ีใชไมโครโฟนเพ่ือรับเสียง 

๗. ชองเสียบแจค สัญญาณ/ภาพ ๘. สวิตช  เปด - ปด สัญาณเสียงของ ชองท่ี ๑ 
๙. สวิตช เปด - ปด สัญาณเสียงของ ชองท่ี ๒  
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KM Center KM Center 

ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media )  

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (ARR) 

 

๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง ระบบการทํางานและข้ันตอนในการใชอุปกรณตางๆ ไดแก 
๑.๑  ระบบการทํางานและข้ันตอนในการใชอุปกรณตางๆ ใหเปนระบบและข้ันตอนการทํางานท่ีถูกตอง

และชัดเจน บุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถนําไปปฏิบัติตามได   
๑.๒  มีระบบและกลไก การทํางานและข้ันตอนในการใชอุปกรณตางๆ ใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

๑.๓  บุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถรูระบบการทํางานและข้ันตอนในการใชอุปกรณตางๆ ได 
 

๒. สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนในระบบการทํางานและข้ันตอนในการใชอุปกรณตางๆ ท่ีพึงประสงค ๓ ดาน 
รวมท้ังไดรูปแบบ, วิธีการดําเนินการตางๆ ในระบบการทํางานและข้ันตอนในการใชอุปกรณตางๆ 

 

๓.  สิ่งท่ียังไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 
๔.  สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 

 ระบบการทํางานและข้ันตอนในการใชอุปกรณตางๆ เปนการทํางานท่ีตองอาศัยความถูกตองและความ
แมนยําในการใชอุปกรณตางๆเปนอยางดียิ่ง 
 
๕.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ  
  กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม การใชกลอง Sony HVR-Z1P ครั้งตอไปประมาณ
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 
  
   
 


