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ดอกไม้

รายละเอียดของเรื่อง
การผลิตวีดีโอ
๑. การวางแผน เป็นการ
กาหนดเรื่องราวที่จะถ่ายทาว่าต้องการ
ถ่ายทาสิ่งใด และกาหนดความยาวของ
เรื่องเพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
พร้อม
๒. การถ่ายทา เป็นการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งหรือ
เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตต้องการ
จะถ่ายทาเพื่อจะได้นาข้อมูลนั้นเก็บไว้
๓. แคปเชอร์ (Capture) เป็น
การถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นภาพอย่างเดียว
หรือทั้งภาพและเสียงทีได้จากเทปวีดีโอ
(VHS) มาบันทึกลงใน Harddisk ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทาการจัดเก็บ
เป็นไฟล์ .AVI หลาย ๆ ไฟล์ ซึ่งจะทาให้
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และสามารถนา
ไฟล์ .AVI นี้ไปใช้ในการตัดต่อภาพได้
๔. การตัดต่อ เป็นการนาไฟล์
หลาย ๆ ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาเรียงต่อกัน โดยทาการ
เลือกภาพและเสียงที่ต้องการ จากนั้นจึง
ทาการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติม
ข้อมูลต่าง ๆ หรือจะทาการ
ปรับเปลี่ยนความยาวของข้อมูลก็ได้ เช่น
การตัดต่อวีดีโอด้วย Corel
VideoStudio Pro X5 หรือ Adobe
Premiere ปัจจุบันการตัดต่อวีดีโอด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพ
ดีกว่า เนื่องจากสามารถเพิ่มเทคนิค
พิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ จึง
ได้รับความนิยม แต่ผู้ที่ต้องการตัดต่อ
อย่างมืออาชีพต้องไม่ลืมว่างบประมาณ
ในการเตรียมอุปกรณ์ตัดต่อนั้นมีราคา

สรุปความรู้ที่ได้
การผลิตวีดีโอ มีขั้นตอนการทางานดังนี้
๑. การวางแผน
๒. การถ่ายทา
๓. แคปเชอร์ (Capture)
๔. การตัดต่อ
๕. การจัดทาสื่อประสม
ปัจจุบันการตัดต่อวีดีโอด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพ
ดีกว่า เนื่องจากสามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ
ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ จึงได้รับความ
นิยม แต่ผู้ที่ต้องการตัดต่ออย่างมืออาชีพ
ต้องไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียม
อุปกรณ์ตัดต่อนั้นมีราคาแพง หากจะทา
การตัดต่อเพื่อเพิ่มความรู้ก็ควรใช้อุปกรณ์
ที่มีราคาเหมาะกับงานที่จะทา เพื่อป้องกัน
ความสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
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แพง หากจะทาการตัดต่อเพื่อเพิ่มความรู้
ก็ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะกับงานที่
จะทา เพื่อป้องกันความสิ้นเปลืองโดย
เปล่าประโยชน์
๕. การจัดทาสื่อประสม เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการตัดต่อวีดีโอด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนาผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาทาการเก็บบันทึกให้อยู่ในรูปของ
ไฟล์ต่าง ๆ เทปวีดีโอ แผ่นวีซีดี หรือแผ่น
ดีวีดี ซึ่งเป็นสื่อที่นิยมมากในปัจจุบัน
เพื่อจะได้เก็บผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้น
ไว้ หรือนาออกมาเพื่อเผยแพร่
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ภาพประกอบจาก Internet
การผลิตวีดีโอ
๑. การวางแผน เป็นการกาหนดเรื่องราวที่จะถ่ายทาว่าต้องการถ่ายทาสิ่งใด และกาหนดความยาวของ
เรื่องเพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
๒. การถ่ายทา เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งหรือเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตต้องการจะถ่าย
ทาเพื่อจะได้นาข้อมูลนั้นเก็บไว้
๓. แคปเชอร์ (Capture) เป็นการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นภาพอย่างเดียว หรือทั้งภาพและเสียงทีได้จากเทป
วีดีโอ (VHS) มาบันทึกลงใน Harddisk ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทาการจัดเก็บเป็นไฟล์ .AVI หลาย ๆ ไฟล์ ซึ่ง
จะทาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และสามารถนาไฟล์ .AVI นี้ไปใช้ในการตัดต่อภาพได้
๔.การตัดต่อ เป็นการนาไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาเรียงต่อกัน โดยทาการ
เลือกภาพและเสียงที่ต้องการ จากนั้นจึงทาการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ เช่น สีสัน ความสวยงาม
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ข้อความ เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว ลดเหลี่ยมของภาพ หรือจะทาการปรับเปลี่ยน
ความยาวของข้อมูลก็ได้
เช่นการตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe
Premiere ปัจจุบันการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากสามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ จึงได้รับ
ความนิยม แต่ผู้ที่ต้องการตัดต่ออย่างมืออาชีพต้องไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ตัดต่อนั้นมีราคาแพง
หากจะทาการตัดต่อเพื่อเพิ่มความรู้ก็ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะกับงานที่จะทา เพื่อป้องกันความสิ้นเปลืองโดย
เปล่าประโยชน์
๕. การจัดทาสื่อประสม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนาผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาทาการเก็บบันทึกให้อยู่ในรูปของไฟล์ต่าง ๆ เทปวีดีโอ แผ่นวีซีดี หรือแผ่นดีวีดี ซึ่งเป็นสื่อที่นิยมมากใน
ปัจจุบัน เพื่อจะได้เก็บผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ หรือนาออกมาเพื่อเผยแพร่

เครดิต http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การผลิตวีดีโอ ได้แก่
๑.๑ การเตรียมความพร้อมสาหรับการผลิตวีดีโอ และเป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบการเตรียมความพร้อมสาหรับการผลิตวีดีโอ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดีโอ มาปรับใช้ได้ถูกต้อง
๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดีโอ มีขั้นตอนการทางานดังนี้
๑. การวางแผน
๒. การถ่ายทา
๓. แคปเชอร์ (Capture)
๔. การตัดต่อ
๕. การจัดทาสื่อประสม
๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดีโอ ปัจจุบันการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพ
ดีกว่า เนื่องจากสามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ จึงได้รับความนิยม แต่ผู้ที่ต้องการตัดต่อ
อย่างมืออาชีพต้องไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ตัดต่อนั้นมีราคาแพง หากจะทาการตัดต่อเพื่อเพิ่ม
ความรู้ก็ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะกับงานที่จะทา เพื่อป้องกันความสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

