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คำนำ
คู่มือ“การติดตั้งระบบการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบหลายกล้อง (Multi Camera)”
ของงานบั น ทึกเทปโทรทัศน์ น อกสถานที่ ฝ่ ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่ อสาร สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทาขึ้น เนื่องจากในการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบหลาย
กล้ อง (Multi Camera) ผู้ป ฏิบั ติงานมักประสบปัญ หาในการติดตั้งระบบ ถึงแม้ว่าผู้ป ฏิบัติงานจะมีความรู้
พื้นฐานเรื่องการใช้งานของเครื่องมืออยู่แล้ว จากการอบรมการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องจากบริษัท แต่ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตั้งระบบจริง ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการฝึกอบรมรวมทั้ง
ต้องมี ทั กษะและประสบการณ์ ไปประยุ กต์ใช้ใ นการติด ตั้งระบบ จึง จะท าให้ การปฏิ บัติ งานเป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพลดการเกิดปัญหา อุปสรรคที่จะทาให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาในการปฏิบัติงานดังกล่าวได้
ดังนั้น คู่มือเล่มนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งระบบได้ถูกต้อง
และช่ว ยลดความผิ ดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดทรัพ ยากร เกิดประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานและใช้งบประมาณให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ ผู้เขียนหวังว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

เชาวรัตน์ แจ่มหล้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชานาญงาน
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- คาสั่งปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ประวัติผู้เขียน
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบ
เครื่องสลับภาพ (Switcher)
เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer)
ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
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ลักษณะงานในการขอใช้บริการผ่านระบบการจองอิเล็กทรอนิกส์
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ภาพตัวอย่างใบเบิกและตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลาง
วิธีการเปิดฝาเครื่อง
การพับฝาเป็นรูปสามเหลี่ยม
การปลดตัวล็อค
การยกจอขึ้นจนอยู่ในตาแหน่งล็อค
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การจัดวางอุปกรณ์
การติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง
การเชื่อมต่อ AC Adapter กับอุปกรณ์สารองไฟ (UPS)
การเชื่อมต่อสัญญาณ Output ของกล้องด้วยสายสัญญาณแบบ HD/SDI
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้องเข้ากับ Input ของเครื่องสลับภาพ
การเชื่อมต่อสัญญาณ Output ของเครื่องสลับภาพ
การเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับเครื่องบันทึกวีดิทัศน์ภายนอกที่ขั้วต่อสัญญาณแบบ
SDI IN
การเชื่อมต่อสัญญาณ Input ของเสียง
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงโดยใช้เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) จากภายนอก
การเชื่อมต่อสัญญาณ Output ของเสียง
การเชื่อมต่อสัญญาณ Tally เข้ากับเครื่องสลับภาพ ด้วยขั้วต่อแบบ GPI
การเชื่อมต่อระบบ Tally ชุด A และชุด B
การเชื่อมต่อระบบอุปกรณ์สื่อสารหลัก (Intercom) ตามจานวน Beltpack ที่ใช้
งาน
การเชื่อมต่อสัญญาณ Intercom และ Tally Light เข้ากับ Intercom
Beltpack
การเชื่อมต่อสาย Tally Light ของกล้องกับ Intercom Beltpack
การเชื่อมต่อสาย Tally Light ที่ติดบนตัวกล้อง
หน้าจอหลังจากเครื่อง Operate พร้อมสาหรับการตั้งค่าระบบ
การเปิดเข้าหน้า Menu หลัก
Menu การตั้งค่าสัญญาณ Video
การเลือก Input เพื่อเชื่อมต่อกล้อง
การเลือกรูปแบบของ System Format
จอแสดงผลภาพ (Main Screen)จากแหล่งภาพต่างๆ
Menu การเลือกแหล่งภาพต่างๆ เช่น ไฟล์ภาพถ่าย, ไฟล์ Video หรือกราฟิก
การเลือกสัญญาณ Input ของกล้องตัวที่ 1 เพื่อให้แสดงผลที่จอแสดงภาพ
การเปิดเข้าหน้า Menu หลัก
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Menu การตั้งค่าสัญญาณ Video
การเลือกสัญญาณ Output ของ Video แบบ (HD1080i)
การเลือกสัญญาณ Output (Video Format แบบ HD 1080i , HD 720P หรือ
แบบ SD)
การเปิดเข้าหน้าMenu หลัก
แสดงการเลือก Menu Audio
การตั้งค่า (Setting Audio Input)
การเลือก MIC / Line 1-4 , Line 5-6 และ เลือก Level แบบ Low , Middle ,
High
การตรวจสอบสัญญาณเสียงโดยการปรับปุ่มควบคุมเสียงของ Audio Mixer
การ Setting Audio Delay Output
การเปิดเข้าหน้า Menu หลัก
การเปิด Menu Tallyโดยเลือกที่ Tap Others
การ Setting ระบบTally กล้อง
การทดสอบสัญญาณไฟ Tally
การทดสอบระบบสื่อสาร (Intercom)
การทดสอบระบบการทางานของอุปกรณ์ทั้งหมดโดยการบันทึก Video
การตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียง (Playback)
การเลือกไฟล์ Video ที่บันทึกไว้
การ Play ภาพ Video
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บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนวิชำกำร จัดระบบ ออกแบบ วิจัย และพัฒนำ
สื่อ เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ ผลิตสื่อกำรศึกษำ และให้บริกำรสื่อประสมในระบบกำรสอนทำงไกลที่
เอื้อให้นักศึกษำสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเองโดยมีปณิธำนมุ่งควำมเป็นเลิศในกำรพัฒนำสื่อในระบบกำรศึกษำ
ทำงไกล เพื่อให้สำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำสำระและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำน ดังนี้
1.1 พัฒนำงำนวิชำกำรเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ
1.2 ผลิตและพัฒนำสื่อกำรศึกษำทำงไกล
1.3 ให้บริกำรและเผยแพร่สื่อกำรศึกษำ
(ออนไลน์ : www.stou.ac.th/offices/oet/aboutus/ สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561)
สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 7 หน่วยงำน ดังนี้
1. สำนักงำนเลขำนุกำร
2. ฝ่ำยจัดระบบและวิจัยสื่อกำรศึกษำ
3. ศูนย์โสตทัศนศึกษำ
4. ศูนย์บริกำรกำรสอนทำงวิทยุและโทรทัศน์
5. ฝ่ำยวิศวกรรมเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
6. ศูนย์กำรเรียนกำรสอนทำงอิเล็กทรอนิกส์
7. ศูนย์วิชำกำรเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ
ทั้งนี้ ฝ่ำยวิศวกรรมเทคโนโลยีกำรสื่อสำร ทำหน้ำที่จัดระบบกำรปฏิบัติงำนผลิตรำยกำรวิทยุและ
โทรทัศน์ทำงด้ำนเทคนิค กำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนที่ งำนพัฒนำบุคลำกร
และเครื่องมือให้มีประสิทธิภำพ สนับสนุนกำรผลิตรำยกำร กำรซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภั ณฑ์ และจัดหำให้เพียงพอ
ส ำหรับ กำรให้ บ ริ กำร (ออนไลน์ : www.stou.ac.th/offices/oet/about us/structures.html#s5 สื บ ค้ น
เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561)
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จำกบทบำทหน้ ำที่ ของฝ่ ำยวิศวกรรมเทคโนโลยีก ำรสื่ อ สำรดั งกล่ ำว ผู้ เขียนซึ่งดำรงตำแหน่ งช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ชำนำญงำน ได้รับมอบหมำยภำระงำนในกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่เพื่อกำรศึกษำ
รำยกำรบริกำรสังคม ตลอดจนงำนรับจ้ำงผลิตสื่อของมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ผู้เขียนได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำย
วิศวกรรมเทคโนโลยีกำรสื่อสำร ให้มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ครุภัณฑ์ส่วนกลำงที่ใช้งำนร่วมกันระหว่ำง
ทีมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ในสตูดิโอ และทีมผลิตรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่ ในกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์
นอกสถำนที่แบบหลำยกล้อง (Multi Camera) โดยปกติกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์แบบหลำยกล้องจะถ่ำยทำ
รำยกำรด้วยรถถ่ำยทำเคลื่อนที่ (OB-VAN) ซึ่งจะมีอุปกรณ์ กำรถ่ำยทำแบบครบชุด แต่เนื่องจำกรถถ่ำยทำ
เคลื่อนที่มี 1 คัน จึงไม่สำมำรถให้บริกำรได้เพียงพอกับปริมำณงำนที่มีอยู่ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในกำรให้บริกำร
เช่น กำรทำเรื่องขออนุมัติกำรใช้รถ หรือระบบไฟฟ้ำที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบไฟของรถต้องเป็นแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำที่
สำมำรถจ่ำยกระแสไฟได้แบบ 3 เฟส อีกทั้งบำงสถำนที่กำรนำรถถ่ำยทำเคลื่อนที่ไม่สำมำรถเข้ำไปได้ ประกอบ
กับปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรผลิตสื่อผ่ำนทำงเครือข่ำยสังคม เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook)และ ยูทูป
(YouTube)ซึ่งเป็นกำรถ่ำยทำแบบหลำยกล้อง (Multi Camera) มำกขึ้น ผู้เขียนในฐำนะที่ได้รับมอบหมำยให้
ดูแลอุป กรณ์ และครุ ภัณ ฑ์ ส่ ว นกลำงจึ งเห็ นว่ำ อุปกรณ์ ครุภัณ ฑ์ ส่ ว นกลำงที่มี อยู่นั้น สำมำรถน ำมำติดตั้ ง
เชื่อมต่อเพื่อให้ เกิดกำรใช้งำนในลั กษณะกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบหลำยกล้อง (Multi
Camera) ได้ ผู้เขียนจึงได้นำอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส่วนกลำงที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบมำติดตั้งเป็นระบบ
กำรทำงำนกำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์ น อกสถำนที่ แบบหลำยกล้ อง (Multi Camera) และเริ่มทดลองใช้
เครื่องมือนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในงำนถ่ำยทอดสด กำรถ่ำยทอดวงจรปิด งำนกิจกรรมของมหำวิทยำลัย กำร
ประชุม งำนสัมมนำ ของมหำวิทยำลัย ในกรณีที่รถถ่ำยทำเคลื่อนที่ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ เนื่องจำกติดภำระ
งำนอื่น กำรทดลองใช้งำนดังกล่ำวสำมำรถถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบหลำยกล้องได้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของงำน จนต่อมำมีกำรขยำยลักษณะกำรใช้งำนมำกขึ้น ทั้งในรูปแบบของรำยกำรชุดวิชำ รำยกำร
บริกำรวิช ำกำรแก่สั งคม รวมถึงรำยกำรรับ จ้ำงของมหำวิทยำลัย อีกทั้งยังเป็นกำรตอบสนองนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยในกำรผลิตสื่อผ่ำนช่องทำงเครือข่ำยสังคม (Social Media) ทั้งทำงเฟสบุ๊ค(Facebook) และยูทูป
(YouTube) อีกด้วย
แต่จำกกำรปฏิบัติงำนติดตั้งระบบ กำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบหลำยกล้อง (Multi
Camera) ที่ผ่ำนมำพบว่ำ ปัญหำ อุปสรรคของกำรติดตั้งระบบนี้ หำกผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจถึง
คุณ สมบั ติ ลั กษณะของอุป กรณ์ ขำดทักษะและประสบกำรณ์ ในกำรปฏิ บั ติงำน จะทำให้ ก ำรติด ตั้งระบบ
ดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปปฏิบัติงำนได้ หรือ อำจจะทำให้เกิดควำมล่ำช้ำต่อกำรปฏิบัติงำน ปัญหำดังกล่ำวส่งผล
ให้กำรปฏิบัติงำนขำดประสิทธิภำพ ต่อกำรทำงำนทั้งในด้ำนเวลำ ทรัพยำกร และงบประมำณ
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ดังนั้น ผู้เขียนในฐำนะที่ได้ศึกษำค้นคว้ำ และทดลองติดตั้งระบบกำรใช้งำนนี้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 – 2561 หำกนับลักษณะงำนดังกล่ำว ไม่ต่ำกว่ำ 50 งำน จนเกิดทักษะและประสบกำรณ์ จนสำมำรถ
ปฏิ บั ติ งำนกำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทั ศ น์ น อกสถำนที่ แบบหลำยกล้ อ ง (Multi Camera) ได้ ส ำเร็จ ตรงตำม
วัตถุประสงค์ของผู้ขอใช้บริกำร จึงได้จัดทำคู่มือ “กำรติดตั้งระบบกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบ
หลำยกล้อง (Multi Camera)”ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนหรือบุคคลอื่นที่มีควำมสนใจ ใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตั้ง
ระบบงำนนี้ได้อย่ำงถูกต้อง และเกิดประสิทธิภำพกับงำนมำกยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็น แนวทำง และมำตรฐำนกำรติดตั้งระบบกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบ
หลำยกล้อง (Multi Camera)
2.2 เพื่ อ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ ำพต่ อ กำรปฏิ บั ติ งำน ลดขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติ งำนที่ ซ้ ำซ้อ น ประหยั ด เวลำ
ประหยัดทรัพยำกร และใช้งบประมำณที่ได้รับให้เกิดควำมคุ้มค่ำและประโยชน์สูงสุด
3. ขอบเขตของคู่มือกำรปฏิบัติงำน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง “กำรติดตั้งระบบกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์ นอกสถำนที่แบบหลำยกล้อง
(Multi Camera)” ใช้ข้อมูลจำกกำรศึกษำจำกคู่มือกำรใช้งำน กำรฝึกอบรม ข้อมูลจำกเว็บไซต์ และทักษะ
ประสบกำรณ์ จ ำกกำรท ำงำนของผู้ เขี ย นที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ ป ฏิ บั ติ ง ำนเพิ่ ม เติ ม ในหน้ ำ ที่ นี้ ม ำ6 ปี
นอกเหนือจำกภำระงำนประจำที่ได้รับมอบหมำย โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และกำรใช้งำนอุปกรณ์
กำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำนอกสถำนที่แบบหลำยกล้อง (Multi Camera)
4. นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
4.1 กำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบหลำยกล้อง (Multi Camera) หมำยถึง กำร
ถ่ำยท ำรำยกำรโทรทั ศน์ น อกสถำนที่ ตั้งแต่ 2 กล้ อ งขึ้น ไป โดยมี อุป กรณ์ ถ่ำยท ำ ดังนี้ 1. เครื่องสลั บ ภำพ
(Switcher) 2. เครื่องผสมเสี ยง (Audio Mixer) 3. ไมโครโฟนไร้สำย (Wireless Microphone) 4. กล้ องวีดิ
ทัศน์ (Video Camera) 5. อุป กรณ์ สื่อสำร (Intercom) รวมถึงตัวส่ งสัญ ญำณ (Tally Box) อุปกรณ์สื่อสำร
แบบ (Intercom Beltpack) และไฟแสดงหน้ ำ กล้ อ ง (Tally Light) 6. เครื่ อ งบั น ทึ ก วี ดิ ทั ศ น์ (Video
Recorder) 7. จอดู ภ ำพ (Monitor) 8. ขำตั้ งกล้ อ ง (Tripod) 9. ระบ บ ส ำรองไฟ (UPS) 10. หู ฟั ง
(Headphones) 11. สำยสัญญำณ 12. แบตเตอรี่กล้อง 13. เครื่องชำร์จแบตเตอรี่
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4.2 กำรติดตั้งระบบกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบหลำยกล้อ ง (Multi Camera)
หมำยถึง กำรวิเครำะห์คุณสมบัติลักษณะของอุปกรณ์กำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบหลำยกล้อง
ได้ แก่ 1. เครื่อ งสลั บ ภำพ (Switcher) 2. เครื่อ งผสมเสี ยง (Audio Mixer) 3. ไมโครโฟนไร้ส ำย (Wireless
Microphone) 4. กล้ อ งวี ดิ ทั ศ น์ (Video Camera) 5. อุ ป กรณ์ สื่ อ สำร (Intercom) รวมถึ ง ตั ว ส่ งสั ญ ญำณ
(Tally Box) อุป กรณ์ สื่ อสำรแบบ (Intercom Beltpack) และไฟแสดงหน้ำกล้ อง (Tally Light) 6. เครื่ อง
บันทึกวีดิทัศน์ (Video Recorder) 7. จอดูภำพ (Monitor) 8. ขำตั้งกล้อง (Tripod) 9. ระบบสำรองไฟ (UPS)
10. หูฟัง (Headphones) 11. สำยสัญญำณ 12. แบตเตอรี่กล้อง 13. เครื่องชำร์จแบตเตอรี่ โดยนำอุปกรณ์
ดังกล่ำวมำเชื่อมต่อเป็นระบบให้สำมำรถทำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
5.1 ผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้เป็นแนวทำง และมำตรฐำนกำรติดตั้งระบบกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอก
สถำนที่แบบหลำยกล้อง (Multi Camera) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.2 เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ้ำซ้อน ประหยัดเวลำ
ประหยัดทรัพยำกร และใช้งบประมำณที่ได้รับให้เกิดควำมคุ้มค่ำและประโยชน์สูงสุด

บทที่ 2
การวิเคราะห์งาน
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “การติดตั้งระบบการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบ
หลายกล้อง (Multi Camera) ผู้เขียน ได้วิเคราะห์งานออกเป็น
1. โครงสร้างของสานักเทคโนโลยีการศึกษา
2. บทบาทหน้าที่ของสานักเทคโนโลยีการศึกษา
3. โครงสร้างของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
4. บทบาทหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
5. บทบาทหน้าที่งานถ่ายทาโทรทัศน์นอกสถานที่
1. โครงสร้างของสานักเทคโนโลยีการศึกษา

ที่มา :รายงานการประเมินตนเอง สานักเทคโนโลยีการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
http://eservice.stou.ac.th/edocument/oet/QA/SAR-59.pdf
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2. บทบาทหน้าที่ของสานักเทคโนโลยีการศึกษา
ส านั กเทคโนโลยี การศึก ษา เป็ น หน่ว ยงานสนับ สนุ น ด้านการจัด การศึกษาทางไกลให้ เป็ นไปตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ยึดการศึกษาตลอดชีวิต ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล
และสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการศึกษา วิจัย และ
พัฒ นางานวิช าการด้ านเทคโนโลยี แ ละสื่ อสารการศึกษา ผลิ ตและพั ฒ นาสื่ อการศึกษาทางไกล ตลอดจน
ให้ บ ริการสื่ อและโสตทั ศนู ป กรณ์ แก่ห น่ ว ยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย ปัจจุบัน ส านั ก
เทคโนโลยีการศึกษาแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
1) สานักงานเลขานุ การ มีห น้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ ธุรการ งานพัส ดุ งานวางแผน
งานการเงิน งานงบประมาณ งานบุคคล งานประกันคุณ ภาพ งานบริห ารความเสี่ ยงและ
ควบคุมภายใน งานจัดการความรู้ ตลอดจนงานติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผน
2) ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวม จัดเก็บข้อมูลสื่อการศึกษา
วางแผนผลิตสื่อการศึกษา รายงานผลการผลิตสื่อการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพสื่อการศึกษา
ก่อนการเผยแพร่ และวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพสื่อการศึกษา
3) ศูนย์โสตทัศนศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการถ่ายภาพเพื่อ
การศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับงาน
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
4) ศู น ย์ บ ริ ก ารการสอน ท างวิ ท ยุ แ ละโท รทั ศ น์ มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบ ผลิ ต รายการ
วิท ยุ กระจายเสี ย งและวิทยุโทรทัศ น์เพื่ อการศึกษา รายการเพื่ อบริการวิช าการแก่สั งคม
ผลิตสื่อภาพและเสียงในรูปแบบต่าง ๆ และผลิตวีดิทัศน์ตามความต้องการของหน่วยงาน
5) ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล และให้บริการด้าน
เทคนิคระบบอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ควบคุมการแพร่
ภาพและเสียง และการออกอากาศทางช่องทางต่าง ๆ
6) ศู น ย์ วิช าการเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบพั ฒ นางานวิช าการ
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา วิ จั ย สื่ อ การศึ ก ษาทางไกล ออกแบบและจั ด ระบบ
สื่อการศึกษาทางไกล และให้บริการทางวิชาการแกสังคม
7) ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาระบบจัดการเรียนการ
สอนทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ และออฟไลน์
ตลอดจนควบคุม ดูแล และให้บริการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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3. โครงสร้างของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
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4. บทบาทหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
ฝ่ ายวิศ วกรรมเทคโนโลยี การสื่ อสาร มี ภ าระหน้าที่ จัดระบบการปฏิบั ติงานผลิ ตรายการวิท ยุและ
โทรทัศน์ทางด้านเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ งานพัฒนาบุคลากร
และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิตรายการการซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์ และจัดหาให้เพียงพอ
สาหรับการให้บริการ
การแบ่งหน่วยงาน
หน่วยวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์– หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ออกแบบระบบอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
2. ควบคุมและให้บริการบันทึกรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการและการบันทึกรายการ
โทรทัศน์นอกสถานที่
3. ควบคุมและให้บริการการถ่ายทาด้วยรถถ่ายทอดนอกสถานที่ (OB-VAN)
4. ควบคุมและให้บริการตัดต่อรายการโทรทัศน์
5. ให้บริการแปลงสัญญาณและสาเนาเทปโทรทัศน์เพื่อออกอากาศและจาหน่าย
6. บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์บันทึกและตัดต่อรายการโทรทัศน์
หน่วยวิศวกรรมวิทยุกระจายเสียง– หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมและให้บริการระบบอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงและการบันทึกเสียงนอก
สถานที่การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง
2. สาเนาเทปรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการออกอากาศและบริการ
3. บารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง
หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง– หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ออกแบบระบบอุปกรณ์ไฟฟ้ากาลังสาหรับอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
2. ควบคุ ม ดู แ ลระบบไฟฟ้ า ก าลั ง และระบบไฟฟ้ า ส ารองของอาคารศู น ย์ ผ ลิ ต รายการ
วิทยุโทรทัศน์
3. ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบปรับอากาศระบบควบคุมความชื้นระบบประปาและ
ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
หน่วยซ่อมบารุง– หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัด หาวัส ดุที่ จ าเป็ น ในการซ่อ มบ ารุงอุปกรณ์ การผลิ ตรายการวิท ยุกระจายเสี ยงและวิท ยุ
โทรทัศน์
2. จัดเก็บและเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการซ่อมบารุง
3. ปรับปรุงแก้ไขการติดตั้งอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
4. ประสานงานการนาอุปกรณ์ส่งซ่อมภายนอกมหาวิทยาลัย
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หน่วยควบคุมระบบออกอากาศ – หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแลระบบอุปกรณ์การออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
2. จัดเรียงลาดับรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสาหรับการออกอากาศ
3. ประสานงานกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยการออกอากาศรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละ
วิทยุกระจายเสียง
4. ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
(www.stou.ac.th/Offives/oet/abouts/structures.html#s5)
5. บทบาทหน้าที่งานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่
จากโครงสร้างของสานักเทคโนโลยีการศึกษา งานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่อยู่ในฝ่ายวิศวกรรม
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ภายใต้ ห น่ ว ยวิ ศ วกรรมวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ชานาญงาน ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่กาหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวัน ที่ 21 กันยายน 2553
ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถความช านาญงานทั ก ษะหรื อ
ประสบการณ์ สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและต้องทาการศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์
สั งเคราะห์ ห รื อ ช่ว ยวิจั ย โดยใช้ ห รื อประยุ ก ต์ห ลั ก การเหตุผ ลแนวความคิด วิธีก ารเพื่ อ การปฏิ บั ติ งานตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่
ปฏิบั ติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางตลอดจนให้ คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เขียนแบบวงจรไฟฟ้าแบบชิ้นส่วนเครื่อ งปฏิกรณ์ปรมาณูแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ตรวจแก้ซ่อมบารุงรักษา ควบคุม ทดสอดติดตั้งปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีระบบการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนองความ
ต้องการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ตรวจทดสอบศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ๆ พัฒ นาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 ช่วยสอนและฝึ กงานภาคปฏิบั ติให้ แก่นั กศึกษาเพื่ อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ส่งเสริมกากับดูแลควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผนประเมินผลให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ใน
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนาตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในความรับผิดชอบให้แก่
ผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความชานาญงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้รับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งเลขที่ 1168 ตาแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชานาญงาน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย มี 7 งาน ดังนี้
งานที่ 1 (ด้านการปฏิบัติงาน)
1. ดูแลบารุงรักษา ทาความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์กล้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เนื่องจากฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้ปรับระบบการทางานจากระบบแอนะล็อก เป็นระบบ
ดิจิทัล (Digital) ดังนั้นการดูแล รักษา ทาความสะอาด จัดเก็บ จึงเป็นการดูแลอุปกรณ์กล้อง ซึ่งรวมระบบ
Hardware และระบบ Software อยู่ในอุปกรณ์กล้องด้วยกัน
งานที่ 2 (ด้านการปฏิบัติงาน)
2. ตรวจสอบสภาพของกล้อง และอุปกรณ์ส่วนควบคุมอื่น เช่น เลนส์ ขาตั้งกล้อง เป็นต้น
มีขั้นตอนการตรวจสอบสภาพกล้อง และอุปกรณ์ส่วนควบคุมอื่น ระบบดิจิทัล มีดังนี้
2.1 ตรวจสอบวิธีการดูแลรักษาตามตารางตรวจสอบ
2.2 ตรวจสอบการทางานของกล้องทั้งระบบ
2.3 การตรวจสอบแบตเตอรี่กล้อง
2.4 จดบันทึกลงในตารางซ่อมบารุงประจาเดือน
งานที่ 3 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการกากับดูแล 3. ด้านการบริการ)
3. ทาหน้าที่ช่างกล้องบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ ตามความต้องการของผู้กากับรายการ ผู้ผลิต
รายการ โดยคานึงถึงความต่อเนื่องของภาพ และสามารถนาภาพเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และตัดต่อ
ลาดับภาพได้เป็นอย่างดี
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
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3.1 วางแผนการผลิตรายการร่วมกับนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้กากับรายการ ผู้ ผลิตรายการ
การวางแผนการผลิ ตรายการ เป็ นการวางแผนระหว่างช่างเทคนิคร่วมกับผู้ผลิ ตรายการ เพื่อทาความเข้าใจ
ร่วมกันในโครงสร้างรายการ การใช้บทรายการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในการถ่ายทารายการ เช่น การใช้
อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง การถ่ายภาพใต้น้า สถานที่ถ่ายทา เสียงรบกวนต่างๆ ตลอดจนทิศทางของแสง เป็นต้น
3.2 ศึกษาโครงสร้างรายการ บทรายการ
3.2.1 การศึกษาโครงสร้างรายการ บทรายการ เมื่อได้มีการวางแผนในการถ่ายทารายการ
โทรทัศน์น อกสถานที่ให้ เป็ นไปตามบทที่ผู้ ผลิตรายการต้องการ โดยช่างกล้องต้องทาความเข้าใจเรื่องภาพ
ได้แก่ ขนาดของภาพ มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบของภาพ และการสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวของ
กล้อง
3.2.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทา
- จองหรือเบิกอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้เพิ่มเติม เช่น เลนส์มุมกว้าง กล้องถ่ายภาพมุมสูง
โดรน หรือกล้องถ่ายทาวีดิทัศน์ขนาดเล็ก แอคชั่นแคม
- ตรวจเช็ค ทดสอบ และตั้งค่า (Setting) ระบบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทา ได้แก่
กล้อง ขาตั้งกล้อง สื่อที่ใช้ในการบันทึกรายการ (Memory Card) อุปกรณ์แสง อุปกรณ์เสียง แบตเตอรี่ จอดูภาพ
(Monitor)
3.3 การบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่
- การสารวจสถานที่ถ่ายทารายการจริง เพื่อมาประกอบในการวางแผนการถ่ายทาตามบท
โทรทัศน์ที่ผู้ผลิตเป็นผู้เขียนบท แต่เมื่อถ่ายทาจริงช่างกล้องต้องสารวจสถานที่จริง เพื่อวางแผนเกี่ยวกับมุม
กล้อง ขนาดของภาพ ดูแสงในการถ่ายทาว่าเพียงพอหรือต้องใช้อุปกรณ์ แสงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ภาพตามที่ผู้ผลิต
ต้องการ
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในขณะบันทึกเทปนอกสถานที่
3.4 ตรวจสอบคุณ ภาพหลั งจากบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ หลังจากการถ่ายทาเสร็จสิ้น
ช่างเทคนิคกับผู้ผลิตรายการต้องร่วมกันตรวจสอบดูว่าได้ภาพ ตรงตามบทเนื้อหาหรือไม่ คุณภาพของภาพ
และเสียง ทางด้านเทคนิคมีความชัดเจนหรือไม่ หากพบปัญหาควรหาแนวทางแก้ไขทันทีที่พบภาพและเสียงที่
ไม่มีคุณภาพ เพื่อทาการวางแผนในการถ่ายทาซ่อมใหม่ เพื่อให้ได้ภาพครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทเนื้อหาของ
รายการ ดังนั้น ช่างกล้องจึงต้องทาการตรวจสอบคุณภาพหลังจากถ่ายทารายการในแต่ละวันของการทางาน
ทุกครั้ง
3.5 สรุ ปผลแบบประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้รั บบริ การ การประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการใช้แบบ
ประเมินของฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ทางานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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3.6 ประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นางาน เมื่ อกระบวนการผลิ ตรายการโทรทั ศน์ นอกสถานที่ เสร็ จสิ้ น เพื่ อ
ออกอากาศ ทีมงานทั้งฝ่ายผู้ผลิตรายการและฝ่ายเทคนิค จะประชุมสรุปงานร่วมกันถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบ ใน
ขั้นตอนการทางานและหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
งานที่ 4 (ด้านการกากับดูแล)
4. ควบคุ ม ดู แ ลครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ งานอยู่เป็ น ประจ า จั ด ท าบั ญ ชี แ ละดู แ ลครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ งานทุ ก ที ม
ที่ได้รับมอบหมายในฐานะหัวหน้างานทีมบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่
มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
4.1 ควบคุมดูแลครุภัณ ฑ์เกี่ย วกับอุปกรณ์ บันทึกเทปโทรทั ศน์นอกสถานที่ ทุกทีม (5 ที ม) เช่น
อุปกรณ์กล้อง แสง และเสียง ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
4.2 ตรวจสอบ ดูแล ในการบารุงรักษา คานวณและประเมินราคาในการส่งซ่อมครุภัณฑ์ ส่วนกลาง
ที่ใช้งานร่วมกับสตูดิโอและครุภัณฑ์ของงานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ทั้งแบบ Single Camera และแบบ
Multi Camera รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
4.3 จัดทาบัญชีครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกั นระหว่างในสตูดิโอและงานบันทึกเทปโทรทัศน์
นอกสถานที่
งานที่ 5 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการกากับดูแล 3. ด้านการบริการ)
5. การทางานเป็นทีม
มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
5.1 วางแผน ประสานงานการทางานพร้อมกัน เช่น นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้กากับรายการ
ผู้ผลิตรายการ ช่างแสง ช่างเสียง ช่างตัดต่อ วิทยากร ผู้ร่วมรายการ ผู้แสดง ฯลฯ
5.2 ให้คาแนะนาทีมผลิตรายการ เช่น นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้กากับรายการ ผู้ผลิตรายการ ช่าง
แสง ช่างเสียง ช่างตัดต่อ วิทยากร ผูร้ ว่ มรายการ ผูแ้ สดง ฯลฯ
งานที่ 6 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการกากับดูแล)
6. พั ฒ นาแบบประเมิ น ดั ช นี ชี้ วัด ผลงานหรื อ ความส าเร็ จ ของงาน (KPI) บุ ค ลากรบั น ทึ ก เทป
โทรทัศน์นอกสถานที่
ในฐานะเป็นหัวหน้างานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ จึง เป็นงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ฝ่ายวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์ให้ทาแบบประเมินฯ (KPI) ของบุคลากรบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ตรงกับการปฏิบัติงานจริง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
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มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
6.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา (Analysis)
6.2 ออกแบบแบบประเมินฯ (KPI) (Design)
6.3 พัฒนาแบบประเมินฯ (KPI) (Development)
6.4 การนาแบบประเมินฯ (KPI) ไปใช้ (Implementation)
6.5 ประเมินผลแบบประเมินฯ (KPI) (Evaluation)
งานที่ 7 (1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการกากับดูแล 3. ด้านการบริการ)
7. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.1 ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
7.2 กรรมการกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
7.2.1 ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ จานวน 5 ชุด
7.2.2 ครุภัณฑ์ชุดผลิตรายการชนิดกระเป๋าหิ้ว (เครื่องสลับภาพ Switcher) จานวน 1 ชุด
7.2.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องนาเข้าสัญญาณภาพ จานวน 1 ชุด
7.2.4 ครุภัณฑ์ Virtual Studio (เครื่องสร้างฉากเสมือนจริงจากคอมพิวเตอร์) จานวน 1 ชุด
7.2.5 ครุภัณฑ์ขาตั้งกล้องวีดิทัศน์แบบ(Camcoarder) จานวน 2 ชุด
7.2.6 ครุภัณฑ์ขาตั้งกล้องวีดิทัศน์แบบ(Camcoarder) จานวน 1 ชุด
7.2.7 ครุภัณฑ์ระบบอุปกรณ์ผลิตราการวิทยุโทรทัศน์แบบดิจิทัล (Digital) สาหรับ Studio-4
7.2.8 ครุภัณฑ์ระบบตัดต่อรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

บทที่ 3
องค์ประกอบของงาน
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “การติดตั้งระบบการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบ
หลายกล้ อ ง (Multi Camera)”ของฝ่ า ยวิ ศ วกรรมเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ส านั ก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ย สุ โขทั ยธรรมาธิร าช ผู้ จั ดทาคู่มือปฏิบัติงาน มีห น้าที่ รับผิ ดชอบในหน้าที่ ช่างอิเล็ กทรอนิ กส์
ชานาญงาน ในฐานะหัวหน้างานบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่ เป็นงานที่รับผิดชอบในการถ่ายทารายการ
โทรทัศน์นอกสถานที่ และทาหน้าที่ถ่ายทอดสดเพื่อออกอากาศผ่านระบบวงจรปิดทั้งในและนอกสถานที่แบบ
กล้องเดียว (Single Camera) และแบบหลายกล้อง (Multi Camera) ปัจจุบันมักนิยมใช้คาเรียกการถ่ายทา
แบบหลายกล้อง โดยใช้ทับศัพท์เรียกว่า การถ่ายทาแบบหลายกล้อง (Multi Camera) โดยใช้อุปกรณ์เครื่อง
สลับภาพ (Switcher) โดยมีองค์ประกอบของระบบงานในการปฏิบัติงาน 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ผลิตรายการ
ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ผลิตรายการ จะทาหน้าที่ประสานงาน เขียน และจัดทาบทโทรทัศน์ และ
ควบคุมการผลิ ตรายการ ตลอดจนตัดต่อรายการจนเสร็จสมบูรณ์ ในการขอใช้บริการ ผู้ ผ ลิ ต
รายการจะใช้ระบบการจองทีมปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงรายละเอียดเบื้องต้นไว้
ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือทีมเทคนิคทราบ
2. ผู้ปฏิบัติงาน หรือทีมเทคนิค
บุคลากรทีมเทคนิคในงานถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ มีทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็น 5 ทีมๆ
ละ 3 คน แต่ละทีมจะประกอบด้วย 1) ช่างกล้อง มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมทีม และถ่ายทา 2) ช่างแสง
ทาหน้าที่จัดแสง และเป็ น ผู้ช่วยกล้ อง 3) ช่างเสียง มีห น้าที่ ควบคุมเสี ย งและเป็นผู้ ช่วยกล้อง
ในการปฏิบัติงาน การถ่ายทาแบบหลายกล้อง (Multi Camera) จาเป็นต้องใช้ทีมเทคนิคมากกว่า
1 ทีม อาจะเป็น 2 ทีม หรือ 3 ทีม ขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบของงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคนิคทุกคนจะต้องทาได้หลายหน้าที่ ตั้งแต่ การสารวจสถานที่ การจัดเตรียม การตรวจสอบ
อุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการถ่ายทารายการ
3. อุปกรณ์
ในการติดตั้งระบบการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบหลายกล้อง (Multi Camera)
ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆ และมีหน้าที่การทางานและคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้
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3.1 เครื่องสลับภาพ (Switcher) Sony Anycast AWS-750 แบบระบบสัมผัส (Touch Screen)
ระบบ HD (High Definition)
3.2 เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) แบบ 4 Channel
3.3 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) จานวน 4 ชุด
3.4 กล้องวีดิทัศน์ (Video Camera) แบบ HD/SDI (High Definition) จานวน 3 กล้อง
3.5 ระบบสื่อสาร ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารหลัก (Intercom) และ Tally Box และอุปกรณ์
สื่อสาร (Intercom Beltpack) จานวน 4 ชุด สาหรับช่างกล้อง 3 ชุด ผู้กากับเวที 1 ชุด และ
อุปกรณ์ Tally Light สาหรับกล้อง จานวน 3 ชุด
3.6 เครื่ อ งบั น ทึ ก วีดิ ทั ศ น์ (Video Recorder) แบบ HD/SDI (High Definition) กรณี ต้ อ งการ
เชื่อมต่อ..เป็นเครื่องบันทึกภายนอก หรือใช้เป็นเครื่องบันทึกเพื่อสารองข้อมูล
3.7 จอดูภาพ (Monitor) แบบ HD/SDI (High Definition) ขนาด 7 นิ้ว
3.8 ขาตั้งกล้อง (Tripod) จานวน 3 ตัว
3.9 อุปกรณ์สารองไฟ (UPS) 220V. AC
3.10 หูฟัง (Headphones)
3.11 สายสัญญาณต่างๆ
3.12 แบตเตอรี่กล้อง 3 ก้อน และแบตเตอรี่สารอง 3 ก้อน
3.13 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
โดยอุปกรณ์ดังกล่าว มีลักษณะดังภาพ

ภาพที่ 3-1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบ

16
หน้าที่การทางานและคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ การถ่ายทาโทรทัศน์นอกสถานที่แบบหลายกล้อง
(Multi Camera)
3.1 เครื่องสลับภาพ (Switcher)

ภาพที่ 3-2 เครื่องสลับภาพ (Switcher)
ที่มา : คู่มือการใช้งาน Sony Anycast Touch AWS-750
Switcher เป็นเครื่องสลับภาพ โดยเลือกภาพจากมุมกล้องต่างๆ ของกล้องแต่ละตัว หรือภาพ
จากแหล่งภาพต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่น DVD มาบันทึก หรือออกอากาศสดแบบต่อเนื่อง เป็น
เครื่องระบบ HD (High Definition) มีการทางานแบบ Touch Screen มีเครื่องผสมเสียง Audio Mixer และ
เครื่ องบั น ทึ กวีดิ ทั ศน์ (Video Recorder) ในตัว มี Effect ในการเปลี่ ย นภาพ ซ้ อ นตั ว หนั งสื อ หรือ Logo
รองรับต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เล่นภาพต่างๆ ได้ อีกทั้งยังมีขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานถ่ายทานอก
สถานที่แบบ Multi Camera
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องสลับภาพ (Switcher)
- รองรับ Input ภาพแบบต่างๆ ได้ 6 Input เช่น SDI ,HDMI ,VGA และแบบ Composite สัญญาณ
Output แบบ PGM/AUX ,HD ,SDI และ PGM แบบ HD/SD ,SDI
- รองรับ Input เสียงได้ 6 Input พร้อมไฟเลี้ยง 48v.4 ช่อง มีสัญญาณ Outputแบบ PGM และ MIX
- มีระบบบันทึกข้อมูลวีดิทัศน์ (Video Recorder) แบบ HD มีหน่วยความจา 192 GB สามารถบันทึก
ข้อมูลวีดิทัศน์ได้นานประมาณ 600 นาที มีรูปแบบไฟล์แบบ MPEC HD (.mxf) ความละเอียดของภาพ
1920x1080 (50i)
- มีระบบบันทึกข้อมูลวีดิทัศน์แบบ Streaming รูปแบบไฟล์แบบ Flash ความละเอียดสูงสุดที่
960x540 Frame rate 25/30 fPS
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- มีระบบควบคุม (Control) กล้องโดม (SONY) ผ่านขั้วต่อ VISCA แบบ (RS-422) สามารถควบคุม
กล้องได้ 6 ตัว
- มี Video effect แบบ Transition : Mix ,Wipe ,Pin P และ Chromakey
- มีระบบสัญญาณ Tally กล้องโดยเชื่อมต่อสัญญาณผ่านขั้วต่อแบบ GPI
3.2 เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer)

ภาพที่ 3-3 เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer)
ที่มา : http://www.phonic.com/images/detailed/1/im-AM440D-front.jpg?t=1457944132
Audio Mixer เป็นเครื่องผสมเสียงจากแหล่งเสียงต่างๆ เช่น ไมโครโฟนมือถือ ไมโครโฟนแบบ
กระดุมติดเสื้อ หรือ ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)ในการถ่ายทาจาเป็นต้องใช้ไมโครโฟนหลาย
ตัว จึงต้องนา Audio Mixer มาใช้ เพื่อเป็นตัวรวมสัญญาณInput และนาสัญญาณ Output ออกมาใช้งาน
คุณสมบัติทางเทคนิคของ (Audio Mixer)
- รองรับ Input ได้ 4 Input 4 Mic/Line 4 Stereo ,4 mono mic / Line Channels All other
Input+ 21dBu
- Output Stereo RCA
- Frequency Response 20 Hz to 60 KHz : 0/-1dB ,20Hz to 100KHz : 0/-3dB
- 32/40-bit digital stereo multi-effect processor with 100 programs + top delay
- Mic Preamp Input + 10 dBu
- 3 band EQ
- 48V Phantom Power
- Balanced Output ± 28dBu

18
ในการปฏิบัติงานจริงถึงแม้ในตัวเครื่องสลับภาพจะมีระบบ Audio Mixer อยู่ในตัวแล้วก็ตาม แต่
ในช่วงการปฏิบัติงานบนแป้นควบคุมการทางานของเครื่องสลับภาพมีพื้นที่ค่อนข้างจากัดไม่สะดวกต่อการ
ทางานด้านภาพและเสียง จึงจาเป็นต้องนา Audio Mixer มาต่อใช้งานภายนอก เพื่อให้การทางานได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)

ภาพที่ 3-4 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
ที่มา : http://www.google.co.th/search?q=wireless+microphone
Wireless Microphone เป็นไมโครโฟนแบบไร้สาย เนื่องจากสะดวกในการเคลื่อนที่ของผู้แสดง
หรือพิธีกร สามารถใช้งานร่วมกันได้หลายตัว โดยการตั้งค่าความถี่ไม่ให้ตรงกัน
คุณสมบัติทางเทคนิคของ Wireless Microphone
- เป็นไมโครโฟนแบบ Condenser
- ใช้งานในย่านความถี่ UHF470-542 MHz สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้
RF Bandwidth 72 MHz
Sensitivity -43.0dB ± 3.0dB (1kH2/Pa)
Dynamic Range 86dB or more
Maximum Input 120dB SPL
- การรับสัญญาณเสียงแบบรอบทิศทาง (Onni directional)
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3.4 กล้องวีดิทัศน์ (Video Camera)

ภาพที่ 3-5 กล้องวีดิทัศน์แบบ HD (High Definition)
กล้องวีดิทัศน์นับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
กล้ อ ง และระบบในการบั น ทึ ก กล้ อ งที่ น ามาใช้ เป็ น กล้ อ งระบบ HD (High Definition) ฉะนั้ น อุ ป กรณ์ ที่
นามาใช้งานจาเป็นต้องเป็นระบบเดียวกัน ซึ่ง กล้องสามารถใช้ถ่ายทาได้ทั้งแบบ Single Camera และแบบ
Multicamera โดยในการใช้ ถ่ ายท าแบบ Single Camera จะใช้ ก ารบั น ทึ ก ด้ ว ย Memory Card แบบ P2
บันทึกภายในตัวกล้องได้เลย ซึ่งความจุของการ์ด P2ใน 1 แผ่น จะมีความจุ 64GB ซึ่งสามารถถ่ายได้ประมาณ
70 นาที ในการนากล้องมาใช้งานแบบ Multi Camera นั้น เราสามารถนาสัญญาณ Output ที่เป็นสัญญาณ
แบบ SDI มาต่อใช้งานผ่านเครื่องสลับภาพ (Switcher) ได้
คุณสมบัตทิ างเทคนิคของกล้อง
- เป็นกล้องแบบ HD (High Definition) 1920 x 1080 50i
- สามารถบันทึก (Recording) ได้ในตัวโดยใช้ Memory Card แบบ P2 ขนาด 64GB โดยมีช่องใส่
Card ได้ 2 Slots และสามารถบันทึกได้ต่อเนื่องประมาณ 140 นาที
- มี Output แบบ HDMI HD/SDI
- Pick-up Device ขนาด 2/3 –Type Mos x 1 ship
- Video S/N = 59dB (Standard)
- Audio In Pin Jack x 2 (CH1/CH2)
- TC IN/OUT – BNC
- Genlock in – BNC (75 Ohms)
- สามารถใช้กับ Battery 12 VDC ได้ช่วง Voltage ที่ใช้งาน (11.0 – 17.0 V)
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3.5 อุปกรณ์สื่อสารหลัก (Intercom) และชุดระบบสื่อสาร Tally Box

ภาพที่ 3-6 อุปกรณ์สื่อสารหลัก (Intercom) และชุดระบบสื่อสาร Tally Box
ที่มา : http://www.centralsolution.co.th/catalog/p_173087.jpg
อุปกรณ์สื่อสารหลัก (Intercom) และชุดระบบสื่อสาร Tally Box เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างผู้กากับเทคนิค กับช่างกล้อง เพื่อให้ช่างกล้องได้รู้ว่า เมื่อสัญญาณไฟ Tally ติดอยู่แสดงว่าภาพกาลัง
ถูก ON Air อยู่ หากจะเปลี่ยนขนาดภาพหรือเคลื่อนย้ายกล้องต้องทาด้วยความนุ่มนวล เพื่อให้ภาพใช้งานได้
ตลอดจนกว่าสัญญาณไฟ Tally จะดับลง หรือใช้เพื่อสื่อสารพูดคุยให้ช่างกล้ องเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนมุม
กล้องหรือขนาดภาพ
คุณสมบัตทิ างเทคนิคของอุปกรณ์สื่อสารหลัก (Intercom) และชุดระบบสื่อสาร Tally Box
- สามารถเชื่อมต่อกับตัว Beltpack ได้ 8 ตัว โดยแบ่งเป็นชุด A และ B ชุดละ 4 ตัว พร้อมสัญญาณ
ไฟ Tally
- มีระบบสัญญาณเสียงเรียก
- มีลาโพงเสียง (Monitor Speaker)
- มีไมโครโฟนภายนอกและแบบ Headset
- มีไฟส่องสว่างเวลาทางานแบบปรับตาแหน่งได้

21
3.5.1 อุปกรณ์สื่อสาร (Intercom Beltpack) และ Tally Light

ภาพที่ 3-7 อุปกรณ์สื่อสาร (Intercom Beltpack) และ Tally Light
ที่มา : http://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_NjIntercom Belt Pack และ Tally Light เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สื่อสารหลัก โดยจะถูก
เชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณมาในสายเส้ น เดี ย วกั น เพื่ อ ความสะดวกในการใช้ งาน และเพื่ อ ให้ ช่ างกล้ อ งสามารถ
ติด ต่ อสื่ อสารกับ ผู้ ก ากับ เทคนิ คได้ ผ่ าน Intercom Beltpack โดยกดสวิท ช์ค้ างไว้ และพู ดโต้ ต อบกั น ผ่ าน
ไมโครโฟน และหูฟังแบบ Headset ซึ่งระบบสื่อสารและ Tally Light นั้น ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์สาคัญที่ทาให้
การถ่ายทารายการมีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์ของงานมากขึ้น
คุณสมบัตทิ างเทคนิคของอุปกรณ์สื่อสาร (Intercom Beltpack) และ Tally Light
- สามารถพูดโต้ตอบกับผู้กากับเทคนิคได้
- สามารถพูดโต้ตอบกับผู้กากับเวที หรือช่างกล้องคนอื่นได้
- มีระบบสัญญาณเรียกไปยังตัวแม่
- ปรับระดับความดังของเสียงได้
- มีสัญญาณไฟ Tally Light แสดงที่ตัว Intercom และตัว Tally Light
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3.6 เครื่องบันทึกวีดิทัศน์ (Video Recorder)

ภาพที่ 3-8 เครื่องบันทึกวีดิทัศน์แบบ HD (High Definition)
ที่มา : https://www.aja.com/assets/images/products/4/32-features_cameos_block1.jpg
เครื่องบั น ทึกวีดิ ทัศน์ (Video Recorder) เป็นเครื่องบันทึกที่ต่อเชื่อมกับระบบภายนอก การ
นามาใช้ เพื่อใช้เป็นเครื่องสารองข้อมูลวีดิทัศน์ซึ่งในการถ่ายทาจริงจะใช้บันทึกควบคู่ไปด้วย เพราะในแต่ละ
งานที่เป็นการถ่ายทอดสด หรือพิธีการต่างๆ เหตุการณ์เหล่านั้นไม่สามารถย้อนกลับมาถ่ายทาซ้าได้อีก การ
สารองข้อมูลหรือบันทึกเผื่อไว้ ถือว่าลดความผิดพลาดในการทางานได้ดีที่สุด
คุณสมบัตทิ างเทคนิคของ Video Recorder
- Video Input 1080i ,1080P ,720P ,625i ,525i
- Video Input / Output Digital แบบ SD/HD SDI ,HDMI Single link 4:2:2 (BNC)
- Video Input / Output Analog แบบ SD/HD Component (3 x BNC)
- Audio Input / Out Digital แบบ SDI embedded
- Audio Input / Output Analog แบบ balance (XLR)
- External Harddisk 2 slots
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3.7 จอดูภาพ (Monitor)

ภาพที่ 3-9จอดูภาพ (Monitor)
ที่มา : https//fb1-fv.Inwfile.com/yu4es3jpg
Monitor เป็นอุปกรณ์สาหรับใช้ตรวจสอบ หรือเช็คสัญญาณภาพมุมกล้อง ทิศทางของแสง
ตลอดจนการแสดงหรือการถ่ายทาในแต่ละฉากว่ามีความสมบูรณ์ตรงตามบท หรือตามวัตถุประสงค์ของงาน
นั้นๆ หรือไม่
คุณสมบัตทิ างเทคนิคของ Monitor
- เป็นระบบ HD (High Definition) ขนาดจอแบบ LED 7 นิ้ว
- Video Input HD SDI/HDMI
- Video Input แบบ BNC Component/Composite
- Video Output HD SDI/HDMI
- Resolution 1280 x 800 (native) – 1920 x 1080
- Audio Output L ,R (RCA)
- สามารถใช้ Battery ขนาด 7.2 VDC ได้
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3.8 ขาตั้งกล้อง (Tripod)

ภาพที่ 3-10 ขาตั้งกล้องวีดิทัศน์ (Tripod)
ขาตั้งกล้องเป็น อุป กรณ์รองรับกล้องถ่ายทาวีดิ ทัศน์ ที่ช่วยให้ช่างกล้องสามารถถ่ายทาภาพได้
สวยงามนุ่มนวลไม่สั่นไหว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยไม่ให้เกิดความเมื่อยล้ากับผู้ปฏิบัติงานเมื่อ
ต้องใช้เวลาในการถ่ายทานาน
คุณสมบัติทางเทคนิคของขาตั้งกล้อง
- สามารถรับน้าหนักได้Payload

5.5 – 14 Kg.

- Diameter/Thread

100 mm Bowl

- Couter Balance Infinitely Adjustable Perfect Balance
- Couter Balance Pange

5.5 – 12.5 Kg.

- Tilt Drag

Calibrated

- Tile Range

+90/-90˚

- Tlit Lock

Yes
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3.9 อุปกรณ์สารองไฟ (UPS)

ภาพที่ 3-11 อุปกรณ์สารองไฟ (UPS)
ที่มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/image?q=tbn:ANd9GcTf2t02kdHJefMhVUPS เป็นอุปกรณ์สารองระบบไฟฟ้า 220v เนื่องจากอุปกรณ์ในการถ่ายทาแบบ Multi Camera
เช่น เครื่องสลับภาพ (Switcher) หรือเครื่อง Video Recorder มีราคาค่อนข้างสูงในการใช้งานควรเชื่อมต่อ
ผ่านระบบไฟฟ้าสารอง (UPS) เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบสารองไฟจะยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ต่อเนื่องได้อีกประมาณ 15 นาที เพื่อทาการปิดเครื่อง หรือ Shut Down ได้ทัน และไม่เกิดผลเสียหายกับ
ข้อมูลที่บันทึก และเครื่องมือที่ต่อเชื่อมอยู่
คุณสมบัตทิ างเทคนิคของเครื่อง UPS
- Input Voltage 160-280 VAC
- Freuency 50/60 Hz+ / -3Hz Autosensing
- Output Battery Backup 500VA/30W
- Protection and Filter Full Time
- Voltage On Battery 230VAC ± 8%
- สารองไฟได้ประมาณ 15 นาที
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3.10 หูฟังมอนิเตอร์ (Headphones)

ภาพที่ 3-12 หูฟังมอนิเตอร์ (Headphones)
ที่มา : https://www.yamahamusiclondon.com/sites/ymlv5.93/productimages/big/CHPHMT7.jpg
หูฟังมอนิเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้สาหรับทดสอบเสียงในการติดตั้งเชื่อมต่อสัญญาณเสียง ว่ามี
สัญญาณเสียงชัดเจน หรือมีเสียงรบกวนมากน้อยเพียงใดในแต่ละขั้นตอนการติดตั้ง ตลอดจนใช้ตรวจสอบ
คุณภาพเสียงปลายทาง หลังจากการทดลองบันทึก วีดิทัศน์แล้ว เพื่อดูว่าเสียงที่ได้มีคุณภาพมีความดังชัดเจน
หรือไม่ หูฟังมอนิเตอร์ควรใช้ เป็นแบบที่สามารถครอบหูได้ เพื่อความชัดเจนในการฟังเสียงในขณะปฏิบัติงาน
และลดเสียงรบกวนจากภายนอก
คุณสมบัตเิ ทคนิคของหูฟังมอนิเตอร์
- Closed-back ,circumoural (over ear)
- Frequency Response 15Mz to 25KHz
- Sound Pressure Level 99dB/mW
- Impedance 49 Qhms @ 1KHz
- Driver Unit 1.6” (40mm.) Dynamic CCAW Voice coil
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3.11 สายสัญญาณภาพ

ภาพที่ 3-13 สายสัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Digital) HD/SDI
สายสัญญาณที่นามาใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อติดตั้งระบบ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
3.11.1 สายสัญญาณภาพ Video
สายสัญญาณภาพเป็นสายนาสัญญาณแบบดิจิทัล HD ที่มีขั้วต่อ (Connector) แบบ SDI
- ขนาดความยาวที่ใช้งานประมาณ 30 – 100 เมตรต่อเส้นขึ้นอยู่กับสถานที่ถ่ายทา จานวน 3
เส้น หรือตามจานวนกล้องที่นามาเชื่อมต่อใช้งาน
- ขนาดความยาว 1 – 2 เมตร จานวน 2 เส้ น เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก ข้อมูล วีดิ ทัศน์
ภายนอก และมอนิเตอร์ สายสัญญาณภาพ แบบ HD/SDI ยังสามารถส่งสัญญาณภาพพร้อมเสียงแบบดิจิทัล
AES/EBU แบบ Unbalance 70Ohms รวมไปในเส้นเดียวกัน
คุณสมบัติทางเทคนิคของสายสัญญาณภาพ Video
- ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล

SD ที่ 270-360 MHz และ HD ที่ 1.5-3 GHz ขึ้ น อยู่ กั บ ความ

ยาวในการใช้งาน
- Impedance

75±3 Ohms

- Static Capacity

53 nF/km 1 KHz

ในการส่งสัญญาณเมื่อความถี่สูงขึ้นระยะทางของสายที่ใช้ก็จะสั้นลง เนื่องจากเกิดการสูญเสียของ
สัญญาณ และขนาดของสายที่นามาใช้ซึ่งเป็นข้อควรระวังและต้องคานึงถึง หากต้องการส่งสัญญาณให้ไกลขึ้น
ควรใช้เป็นสายแบบไฟเบอร์ออฟติกแทน
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3.11.2 สายสัญญาณเสียง

ภาพที่ 3-14 สายสัญญาณเสียง
สายสัญญาณเสียงเป็นสายนาสัญญาณแบบบาลานซ์ (Balance Wiring) มีขั้วต่อสัญญาณแบบ
Cannon XLR 3 Pin
- ขนาดความยาวที่ใช้งานประมาณ 30-50 เมตร จานวน 1 เส้น ในกรณีใช้สัญญาณ Line Out
จากแหล่งเสียงอื่นหากใช้แหล่งเสียงจากไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) ก็สามารถใช้สายสัญญาณ
ของชุดไมโครโฟนติดตั้งบริเวณ Audio Mixer ได้เลย
- สายเชื่อมต่อสัญญาณเสียงระหว่าง Audio Mixer กับเครื่องสลับภาพเป็นขั้วต่อแบบ Phone
หรือ TRSและปลายสายอีกด้านเป็นแบบขั้วต่อ XLR ขนาดความยาวประมาณ 1-2 เมตร จานวน 2 เส้น
คุณสมบัติทางเทคนิคของสายสัญญาณเสียง
- Nominal Impedance

88 Ohms

- Nominal Attenuation

0.9V / 1000’ (0.3V / 100m)

- Group Delay Time

1.83 ns / ƒt (6ns/m)

- Brittle Point

- 56˚F (-49˚C)

- Length

6S6’ (200m)
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3.11.3 สายสัญญาณสื่อสาร Intercom และ Tally

ภาพที่ 3-15 สายสัญญาณสื่อสาร Intercom และ Tally
สายสั ญ ญาณ Intercom และ Tally เป็ น สายสั ญ ญาณแบบขั้ ว ต่ อ Cannon XLR 5 Pin ใช้
สาหรับส่งสัญญาณของระบบ Intercom และสัญญาณไฟ Tally ไปยังกล้องแต่ละตัวเพื่อให้ช่างกล้องได้รู้ว่า
ขณะนี้กล้องตัวไหนกาลังถูกเลือกใช้งานอยู่
- ขนาดความยาวที่ใช้งานประมาณ 30-100 เมตร หรือเท่ากับความยาวของสายสัญญาณกล้อง
จานวนสายที่ใช้งานดังนี้ ช่างกล้อง 3 คน และผู้กากับเวที 1 คน รวมใช้สายสัญญาณ Intercom และ Tally
จานวน 4 เส้น
คุณสมบัติทางเทคนิคของสายสัญญาสื่อสาร Intercom และ Tally
- เป็นสายส่งสัญญาณในการสื่อสาร
- สามารถส่งสัญญาณไฟ Tally ไปแสดงที่ Tally Light ที่ติดตั้งบนตัวกล้องได้
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3.11.4 สายไฟและปลั๊ก AC 220V

ภาพที่ 3-16 สายไฟและปลั๊ก AC 220V
สายไฟ AC ใช้สาหรับจ่ายกระแสไฟเพื่อเลี้ยงวงจรภายในอุปกรณ์ต่างๆ
- ขนาดความยาวที่ใช้งานเส้นละ 1-2 เมตร จานวน 6 เส้น
- ปลั๊กไฟ AC 220V แบบรางยาวมีช่องเสียบได้ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
คุณสมบัติทางเทคนิคของสายไฟและปลั๊ก AC 220V
- เป็นสายไฟ AC ขนาด 220 – 300V AC
- สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ (Max load) 15 A.
- มีสวิทต์ตัดกระแสไฟเมื่อเกิดการลัดวงจร
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3.12 แบตเตอรี่กล้อง (Battery)

ภาพที่ 3-17 แบตเตอรี่กล้อง
แบตเตอรี่ เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกล้องแต่ละตัว เนื่องจากระบบนี้ ผู้เขียนได้นากล้องที่
ใช้งานในการถ่ายทานอกสถานที่แบบกล้องเดียวมาใช้งาน เพราะฉะนั้นจาเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เป็นตัวจ่าย
กระแสไฟฟ้าแทน ซึ่งไม่สามารถใช้ AC Adapter จ่ายกระแสไฟมาตามสายเคเบิ้ลได้
- จานวนแบตเตอรี่ที่ใช้งานกับกล้อง 1 ตัว จานวน 3 ก้อน และแบตเตอรี่สารอง 3 ก้อน
คุณสมบัติทางเทคนิคของแบตเตอรี่
- มีตัวล็อคแบบ AB-mount
- เป็นแบตเตอรี่ชนิด Lithium – Ion
- กาลังไฟ 130 W/h
- Voltage 14.8V
- มี Port USB สาหรับจ่ายกระแสไฟให้อุปกรณ์ต่างๆ ได้
- สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน 5-7 ชั่วโมง
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3.13 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กล้อง (Battery Charger)

ภาพที่ 3-18 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กล้อง
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์สาหรับประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่กล้อง หรือเป็นแหล่งจ่าย
กระแสไฟฟ้า แบบ DC ให้กับตัวกล้อง โดยใช้สายที่มีขั้วต่อแบบ XLR 4 Pin เชื่อมต่อกับตัวกล้อง สามารถใช้
งานได้ในระยะทางประมาณ 15 เมตร หากใช้สายยาวมากกว่านี้กระแสไฟฟ้าจะถูกลดทอนลงไป ทาให้จ่ าย
กระแสไฟฟ้าให้กับตัวกล้องได้ไม่เต็มที่ จึงไม่ควรนามาใช้ในการจ่ายกระแสไฟให้กับตัวกล้องในการติดตั้งระบบ
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กล้อง
- สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้พร้อมกัน 2 ก้อน
- มีระบบตัดไฟแบบอัตโนมัติเมื่อประจุไฟเต็ม
- Input AC 100 – 240V 50 / 60 Hz 125W.
- Output 16.8V 2A Charger Mode
- มีช่องต่อ DC Output 15V 70W แบบ XLR 4 Pin

บทที่ 4
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิ านอย่างเป็นระบบ
การติดตั้งระบบการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบหลายกล้อง(Multi Camera)
สำหรับขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนกำรติดตั้งระบบกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบ
หลำยกล้อง (Multi Camera) ประกอบด้วย
1. กำรขอใช้บริกำร
2. กำรสำรวจสถำนที่
3. กำรติดตั้งระบบกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบหลำยกล้อง (Multi Camera)
4. กำรปฏิบัติงำนจริง
5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
โดยมีแผนภูมิขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 4-1 แผนภูมิขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบของงำนบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถำนที่
แบบหลำยกล้อง (Multi Camera)
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โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีรำยละเอียด ดังนี้
1. การขอใช้บริการ
1.1 การจองผ่านระบบ ผู้ผลิตรำยกำรจะขอใช้บริกำรผ่ำนระบบกำรจองอิเล็กทรอนิกส์ดังภำพ

กำรจองขอใช้อุปกรณ์เครื่องสลับภำพ (Switcher) และทีมถ่ำยทำ

ภาพที่ 4-2 ตำรำงกำรจองขอใช้บริกำร

ภาพที่ 4-3 ลักษณะงำนในกำรขอใช้บริกำรผ่ำนระบบกำรจองอิเล็กทรอนิกส์
ในกำรจองผ่ำนระบบหัวหน้ำทีม จะต้องประสำนงำนกับผู้ขอใช้บริกำรเพื่อทรำบถึงรำยละเอียด และ
ลักษณะงำน บทรำยกำร หรือลำดับ พิธีกำรของงำน ตลอดจนอุปกรณ์ที่ต้องกำรใช้เพื่อวำงแผนกำรทำงำน
สำรวจสถำนที่ จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้งำน
1.2 การจัดภาระงาน ช่ำงกล้องที่เป็นหัวหน้ำทีมจะมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนทำงด้ำนเทคนิค หลังจำก
ประสำนงำนกับผู้ขอใช้บริกำรแล้ว หัวหน้ำทีมจะนำข้อมูลมำถ่ำยทอดให้กับทีมเทคนิค หลังจำกนั้นจะมีกำร

36
แบ่งงำนโดยหัวหน้ำทีมจะเป็นผู้สำรวจสถำนที่ จัดเตรียม และเบิกอุปกรณ์ ช่ำงแสงและช่ำงเสียงจะทำหน้ำที่
ช่วยตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์
1.3 ประสานงานกับผู้ผลิต หัวหน้ำทีมจะประสำนงำนกับผู้ขอใช้บริกำรเพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจก่อน
กำรถ่ำยทำจริง
2. การสารวจสถานที่
กำรสำรวจสถำนที่จริงในกำรถ่ำยทำเป็นกำรหำข้อมูล เพื่อนำมำประกอบในกำรวำงแผนกำรติดตั้ง
อุปกรณ์ในกำรถ่ำยทำตำมบทโทรทัศน์ หรือตำมลักษณะงำนที่ผู้ผลิตเป็นผู้เขียนบท ซึ่งในกำรสำรวจมีสิ่งที่ต้อง
คำนึงถึง ดังนี้
2.1 อุปกรณ์ที่ควรเตรียมไปด้วยในกำรสำรวจ เช่น กล้องถ่ำยภำพนิ่ง แผนที่ และไฟฉำย เป็นต้น
2.2 สถำนที่ถ่ำยทำ ช่ำงเทคนิคต้องสำรวจว่ำเป็นสถำนที่ภำยในหรือภำยนอกอำคำร และอำคำรนั้นมี
ควำมกว้ำงยำวลึกแค่ไหน อย่ำงไร ประตู หน้ำต่ำง ทำงเข้ำ ทำงออก เป็นอย่ำงไร เป็นต้น เพื่อวำงแผนและ
ติดตั้งอุปกรณ์ในกำรถ่ำยทำ
2.3 เวลำในกำรถ่ำยทำ ช่ำงเทคนิคต้องรู้ว่ำเป็นเวลำใด เช่น เช้ำ กลำงวัน เย็น หรือกลำงคืน เพื่อจะได้
เตรียมอุปกรณ์แสงให้เหมำะสมกับช่วงเวลำในกำรถ่ำยทำ
2.4 แหล่งไฟฟ้ำ ในที่นั้นมีไฟฟ้ำใช้หรือไม่มี เพรำะบำงทีเรำต้องใช้อุปกรณ์ของแสง เพื่อช่วยในกำรถ่ำย
ท ำ ต้ องใช้เครื่ อ งก ำเนิ ด ไฟฟ้ ำหรื อ ไม่ ใช้ป ลั๊ ก ไฟแบบไหน แรงเคลื่ อนไฟฟ้ ำกี่โวลท์ ในละแวกนั้ น มี เสำส่ ง
สัญญำณวิทยุ คลื่ นเรดำร์ คลื่ น แม่เหล็ก รบกวนหรือไม่ เพรำะสิ่งที่มองไม่เห็ นด้วยตำเปล่ ำนั้นอำจรบกวน
สัญญำณภำพและเสียงในกำรถ่ำยทำได้
2.5 ทิศทำงกล้อง หลังจำกสำรวจดูสถำนที่ ดูทิศทำงของแสงแล้ว ช่ำงเทคนิคจะกำหนดทิศทำงของ
กล้องได้ว่ำจะวำงกล้องจุดไหนบ้ำง เพื่อให้ได้ภำพตำมที่ต้องกำร จะใช้อุปกรณ์กล้องอื่นๆ ได้หรือไม่ เช่น ขำตั้ง
กล้อง หรือเครน หำกต้องวำงกล้องในที่สูงจะมีอุปกรณ์ติดตั้งที่ปลอดภัยหรือไม่
2.6 เสี ย ง ช่ ำงเทคนิ ค ต้องฟั งเสี ย งต่ำงๆ ในบริเวณที่ จะถ่ำยทำโดยเฉพำะเสี ย งรบกวน เช่ น เสี ย ง
เครื่องปรับอำกำศ เสียงรถ หรือเสียงลม หำกเป็นเสียงเครื่องปรับอำกำศ กับเสียงรถ สำมำรถหำแนวทำงแก้ไข
ได้โดย กำรปรับลดควำมแรงของพัดลมลง หรือปิดเวลำถ่ำยทำ ส่วนเสียงรถถ้ำเป็นภำยในอำคำร ควรปิดประตู
หน้ำต่ำง เพื่อลดเสียงรบกวน หำกเป็นภำยนอกอำคำรควรย้ำยสถำนที่ให้ห่ำงจำกบริเวณนั้น หำกเลี่ยงไม่ได้
จำเป็นต้องใช้สถำนที่นั้นในกำรถ่ำยทำ ควรใช้ไมโครโฟนแบบรับเสียงแบบทิศทำงเดียว และติดในตำแหน่งใกล้
กับ ปำกผู้แสดงมำกที่สุด ในกรณีเป็นเสียงรบกวนจำกเสียงลม วิธีแก้ไขจะต้องเตรียมอุปกรณ์ กันลมสำหรับ
ไมโครโฟน ซึ่งมีอยู่ 2 แบบที่นิยมใช้กันคือ แบบฟองน้ำ และแบบเส้นขนทำจำกใยสังเครำะห์ ที่เรียกว่ำ แบบ
ขนแมว มีให้เลือกใช้งำนได้หลำยขนำดตำมรูปแบบของไมโครโฟน
- อุปกรณ์กันลมแบบฟองน้ำ สำมำรถใช้กับสภำพลมที่ไม่แรงนัก และต้ องไม่อยู่ในตำแหน่ง
ทิศทำงทวนกระแสลม
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- อุปกรณ์กันลมแบบขนแมว เส้นขนที่มีควำมยำวและอ่อนนุ่มจะช่วยดูดซับแรงลมได้เป็น
อย่ำงดี แม้อยู่ในทิศทำงทวนกระแสลม หำกพบปัญหำเสียงรบกวนดังเกินไป และไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น
เสียงจำกกำรก่อสร้ำง เสียงเครื่องจักร ช่ำงเทคนิคควรให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ผลิตรำยกำรเปลี่ยนสถำนที่ถ่ำยทำ
ใหม่
2.7 สิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ นอกจำกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรถ่ำยทำโดยตรงแล้ว สิ่งสนับสนุน
อื่นๆ ก็มีควำมจำเป็น เช่น ที่จอดรถของกองถ่ำย อำหำร ที่พัก เส้นทำง กำรเดินทำง เป็นต้น
นอกจำกนี้ ขณะมำส ำรวจควรถ่ำยภำพนิ่ งสถำนที่ นั้น สิ่ งของ หรือบุค คลนั้ นๆ ไว้ด้ว ย เพรำะ
นอกจำกช่วยควำมจำเรำด้วยแล้ว ยังช่วยในเรื่องของแสง เรื่องของฉำก หรืองำนกรำฟิกที่จะตำมมำโดยเฉพำะ
ฉำกละครนอกสถำนที่ และที่สำคัญก็คือ ผู้ร่วมสำรวจจะเป็นช่ำงเทคนิค หรือช่ำงกล้อง ควรร่วมปรึกษำหำรือ
กันในควำมเป็นไปได้เพื่อเตรียมกำรถ่ำยทำได้ถูกต้องไม่ผิดพลำด
3. การติดตั้งระบบการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบหลายกล้อง (Multi Camera)
ในกำรติดตั้งระบบกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์นอกสถำนที่แบบหลำยกล้อง (Multi Camera)
ประกอบด้วย
3.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการตรวจสอบอุปกรณ์
ในกำรจั ด เตรี ย มอุป กรณ์ สิ่ งที่ ค วรค ำนึ งถึงทุ ก ครั้ง คื อ กำรออกแบบและวำดผั งในกำรติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์ เพื่อจะได้รู้ว่ำต้องใช้อุปกรณ์อย่ำงไร ใช้สำยสัญญำณจำนวนเท่ำไหร่ และจะได้ไม่เกิดควำมสับสนหรือ
ผิดพลำดในกำรเชื่อมต่อสัญญำณ
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ภาพที่ 4-4 กำรออกแบบ และกำรวำดผังกำรติดตัง้ อุปกรณ์ระบบกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์
แบบหลำยกล้อง (Multi Camera)
เมื่อศึกษำรำยละเอีย ดจำกผั งกำรติดตั้งระบบแล้ว ว่ำจะต้องใช้อุป กรณ์ และสำยสั ญ ญำณอย่ำงไร
ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องกรอกรำยละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องกำรใช้ในใบเบิกอุปกรณ์ส่วนกลำงตำมแบบฟอร์ม และ
เมื่อเบิกอุปกรณ์มำแล้วต้องนำมำตรวจสอบสภำพกำรทำงำนของอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้งำน อุปกรณ์ที่ต้องเบิก
ไปใช้งำน มีดังนี้
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ภาพที่ 4-5 ภำพตัวอย่ำงใบเบิกและตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลำง
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กำรตรวจสอบอุปกรณ์
กำรตรวจสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้งำนถือได้ว่ำเป็นกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรอบคอบ
อย่ำงยิ่ง เนื่องจำกกำรออกไปถ่ำยทำนอกสถำนที่ อุปกรณ์ที่นำไปใช้งำนต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งำน
ขั้นตอนกำรตรวจสอบอุปกรณ์ มีดังนี้
3.1.1 กำรตรวจสอบเครื่องสลับภำพ (Switcher)
- เปิดเครื่องสลับภำพ ตรวจสอบกำรทำงำนของเมนู (Menu) ต่ำงๆ
- ตรวจสอบกำรตั้งค่ำต่ำงๆ ให้เป็นมำตรฐำน
- ตรวจสอบหน่วยควำมจำในตัวเครื่อง หำกมีข้อมูลงำนเก่ำที่ไม่ได้ใช้งำนแล้วให้ทำกำรลบทิ้ง
- ตรวจสอบขั้วต่อสัญญำณ สวิตช์ควบคุมกำรทำงำนต่ำงๆ ว่ำชำรุดหรือไม่
3.1.2 กำรตรวจสอบเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer 4 Channel)
- เปิดเครื่อง Audio Mixer
- นำแหล่งเสียงจำกไมโครโฟน หรือ Line มำเชื่อมต่อเพื่อทดสอบในแต่ละChannel โดย
ตรวจสอบสัญญำณเสียงจำกหูฟัง (Headphones)
- ตรวจสอบขั้วต่อสัญญำณสวิตช์ควบคุมต่ำงๆ
- ตรวจสอบวอลลุ่ม (Volume) ปรับแต่งเสียงในช่องต่ำงๆ ว่ำทำงำนได้ตำมปกติหรือไม่
3.1.3 กำรตรวจสอบไมโครโฟนไร้สำย (Wireless Microphone)ทั้ง4 ชุด
- เปิดเครื่องทั้ง 4 เครื่อง พร้อมกับทดสอบดูว่ำมีกำรรบกวนสัญญำณควำมถี่กันหรือไม่ หำกมีกำร
รบกวนสัญญำณให้ตั้งค่ำควำมถี่ของแต่ละเครื่องให้ห่ำงกัน
- ตรวจสอบและเตรียมถ่ำนสำหรับใช้กับไมโครโฟนไร้สำย จำนวน 4 ชุด ให้เพียงพอ
- ตรวจสอบไมโครโฟนที่ใช้ว่ำต้องกำรใช้แบบรับเสียงทิศทำงเดียว หรือแบบรับเสียงรอบทิศทำง
รวมทั้งอุปกรณ์กันลม (Wind Screen)
3.1.4 กำรตรวจสอบกล้อง
- ตรวจสอบทำควำมสะอำดเลนส์ และจอมองภำพ (Viewfinder)
- เปิดเครื่องตรวจสอบกำรตั้งค่ำควำมละเอียดของภำพ สัดส่วนภำพ และเมนู (Menu) ต่ำงๆ ให้
เป็นค่ำมำตรฐำน
- ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ต่ำงๆ
- ตรวจสอบกำรทำงำนของเลนส์ กำรซูมอิน (Zoom In) ซูมเอำท์ (Zoom Out) วงแหวนเปิดปิด หน้ำกล้อง และกำรโฟกัส ว่ำทำงำนได้ปกติหรือไม่
3.1.5 กำรตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสำรหลัก (Intercom) และ Tally Box
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- เปิดเครื่องทดสอบกำรทำงำนของสวิตซ์ต่ำงๆ
- ตรวจสอบกำรสื่อสำรกับ Intercom Belt pack โดยกำรเชื่อมต่อสำยสัญญำณ และควร
ตรวจสอบให้ครบทุกตัวตำมจำนวนที่ใช้งำน
- ตรวจสอบกำรส่งสัญญำณไฟ Tally Light โดยกำรเชื่อมต่อสำยสัญญำณที่ตัว Tally Box กับ
ตัว Switcher และ Intercom หลัก
3.1.6 กำรตรวจสอบ (Intercom Belt Pack) ทั้ง 4 ชุด
- เปิดเครื่องและทดสอบกำรเรียกกลับไปยังอุปกรณ์สื่อสำรหลัก Intercom
- ตรวจสอบวอลลุ่มกำรปรับควำมดัง และทดสอบกำรพูดโต้ตอบกับอุปกรณ์สื่อสำรหลัก
(Intercom)
- ตรวจสอบกำรแสดงสัญญำณไฟ Tally Light ทุกตัว
3.1.7 กำรตรวจสอบเครื่องบันทึกวีดิทัศน์ (Video Recorder)
- เปิดเครื่องตรวจสอบ Menu กำรตั้งค่ำต่ำงๆ
- ตรวจเช็คหน่วยควำมจำในตัวเครื่อง หำกมีข้อมูลวีดิทัศน์ที่ไม่ได้ใช้งำนแล้วให้ทำกำรลบทิ้ง เพื่อ
เตรียมพื้นที่ไว้บันทึกงำนใหม่
- ตรวจสอบกำรบันทึกโดยกำรนำสัญญำณภำพและเสียง มำเชื่อมต่อ และตรวจสอบควำม
สมบูรณ์ของภำพและเสียง
3.1.8 กำรตรวจสอบจอดูภำพ (Monitor)
- เปิดเครื่องตรวจสอบดูสวิตซ์ และปุ่มควบคุมต่ำงๆ โดยนำสัญญำณภำพมำเชื่อมต่อ
3.1.9 กำรตรวจสอบขำตั้งกล้อง (Tripod) จำนวน 3 ขำ
- ตรวจสอบตัวล็อคในกำรปรับระดับควำมสูงต่ำ
- ตรวจสอบกำรแพน (Pan) กำรทิลต์(Tilt)
- ตรวจสอบกำรปรับตั้ง Balance
3.1.10 กำรตรวจสอบระบบสำรองไฟ (UPS)
- ตรวจสอบแบตเตอรี่ในตัวเครื่องหำกไม่มีให้ทำกำรชำร์จทิ้งไว้
- ตรวจสอบกำรจ่ำยไฟออกโดยกำรหำอุปกรณ์ไฟฟ้ำมำต่อใช้งำน และทดสอบดึงปลั๊กไฟ UPS
ออก ตรวจดูว่ำ UPS ยังจ่ำยไฟได้หรือไม่
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3.1.11 กำรตรวจสอบหูฟัง (Headphones)
- ตรวจสอบโดยกำรนำไปต่อกับแหล่งเสียงต่ำงๆว่ำมีเสียงดังชัดเจนหรือไม่ เช่น ทีวี หรือ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3.1.12 กำรตรวจสอบสำยสัญญำณต่ำงๆ
- สำยสัญญำณภำพตรวจสอบโดยกำรเชื่อมต่อกล้องกับ Audio Monitor ทดสอบกำรขยับสำย
บริเวณขั้วต่อสัญญำณ SDI ทั้งสองด้ำนทีละเส้น หำกพบปัญหำควรเปลี่ยนเส้นใหม่
- สำยสัญญำณเสียงตรวจสอบโดยกำรเชื่อมต่อไมโครโฟนกับตัวกล้อง หรือ Mixer ทดสอบเสียง
และทดสอบกำรขยับสำยบริเวณขั้วต่อสัญญำณ XLR ทั้งสองด้ำน หำกพบปัญหำให้เปลี่ยนเส้นใหม่
- สำยสั ญ ญำณสื่ อ สำร Intercom ตรวจสอบโดยกำรเชื่ อ มต่ อ ตั ว Intercom หลั ก กั บ ตั ว
Beltpack ทดสอบกำรขยับสำยบริเวณขั้วต่อสัญญำณ XLR แบบ 5 Pin ทั้งสองด้ำน หำกพบปัญหำให้เปลี่ยน
เส้นใหม่ และทำกำรตรวจสอบจนครบทุกเส้น
3.1.13 กำรตรวจสอบแบตเตอรี่กล้อง จำนวน 6 ก้อน
- ตรวจสอบจำกระดับไฟแสดงปริมำณประจุไฟของแบตเตอรี่บริเวณหัวมุมด้ำนข้ำง เป็นกำร
ตรวจสอบเบื้องต้น หำกแบตเตอรี่ถูกชำร์จทิ้งไว้หลำยวัน กำรแสดงผลระดับปริมำณไฟที่ตัวแบตเตอรี่อำจ
ผิดพลำดได้
- กำรตรวจสอบจำกตัวกล้องโดยกำรนำแบตเตอรี่ใส่ที่ตัวกล้อง และเปิดกำรทำงำนของกล้องใน
จอภำพของกล้องจะแสดงปริมำณประจุไฟของแบตเตอรี่ได้ค่อนข้ำงแน่นอนกว่ำ หำกพบว่ำเหลือน้อยให้ทำกำร
ชำร์จทิ้งไว้ และทำกระบวนกำรตรวจสอบจนครบทุกก้อน
3.1.14 กำรตรวจสอบเครื่องชำร์จแบตเตอรี่
- ทดสอบกำรทำงำนของเครื่อง โดยนำแบตเตอรี่มำติดตั้งลงบนเครื่องชำร์จทั้ง 2 ช่อง และเปิด
เครือ่ งตรวจสอบโดยดูจำกไฟแสดงกำรชำร์จว่ำทำงำนปกติหรือไม่
- ตรวจเช็คไฟ DC Output ด้วยมัลติมิเตอร์ โดยกำรใช้มัลติมิเตอร์วัดที่ช่องต่อ DC Output ต้อง
ได้ 15VDC และที่ขั้วชำร์จแบตเตอรี่ต้องได้เท่ำกับ 16.8VDC
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3.2 การติดตั้งอุปกรณ์
ในกำรติดตั้งอุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงำนต้องอำศัยทักษะ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ซึ่งมีเทคนิคในกำร
ปฏิบัติงำน ดังนี้
3.2.1 เปิดฝำเครื่องสลับภำพ (Switcher) โดยใช้มือทั้งสองยกตรงมุมทั้ง 2 ข้ำงขึ้นตรงๆ

ภาพที่ 4-6 วิธีกำรเปิดฝำเครื่อง
ที่มำ : คู่มือกำรใช้งำน Sony Anycast Touch AWS-750
3.2.2 พับฝำปิดโดยกำรพลิกไปตำมรอยพับจนสุด จะเป็นสำมเหลี่ยมตำมรูป

ภาพที่ 4-7 กำรพับฝำเป็นรูปสำมเหลี่ยม
ที่มำ : คู่มือกำรใช้งำน Sony Anycast Touch AWS-750
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3.2.3 ใช้มือสองข้ำงปลดตัวล็อค โดยเลื่อนตัวล็อคตำมทิศทำงของลูกศรตำมภำพทั้ง 2 ข้ำง

ภาพที่ 4-8 กำรปลดตัวล็อค
ที่มำ : คู่มือกำรใช้งำน Sony Anycast Touch AWS-750
3.2.4 จำกนั้นใช้มือสองข้ำงยกหน้ำจอขึ้น และดันไปด้ำนหน้ำไปจนสุด และอยู่ในตำแหน่งล็อค




ภาพที่ 4-9 กำรยกจอขึ้นจนอยู่ในตำแหน่งล็อค
ที่มำ : คู่มือกำรใช้งำน Sony Anycast Touch AWS-750

45
3.2.5 นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้งำนร่วมกัน มำจัดวำงในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถควบคุม และ
ปรับแต่งได้สะดวกเวลำทำงำน

ภาพที่ 4-10 กำรจัดวำงอุปกรณ์
ติดตั้งกล้ องบนขำตั้งกล้อง และตรวจสอบตำแหน่ง Balance ของขำกล้องให้ กล้องอยู่ในตำแหน่ง
สมดุล และทำกำรปรับตัวล็อคให้มั่นคง

ภาพที่ 4-11 กำรติดตั้งกล้องบนขำตั้งกล้อง
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3.2.6 เชื่อมต่อ AC adapter กับอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS) กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์สำรองไฟ (UPS) เพื่อ
ป้ องกัน ควำมเสีย หำยของเครื่องสลับ ภำพ (Switcher) ในกรณี ที่กระแสไฟฟ้ำภำยนอกเกิดดับกะทันหั นใน
ขณะที่เครื่องกำลังทำงำนอยู่ อุปกรณ์สำรองไฟที่เครื่อง (UPS) ก็ยังจ่ำยกระแสไฟต่อได้ชั่วครำว เพื่อให้เรำ
สำมำรถ Shut Down เครื่องได้ทัน

เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์สารองไฟ UPS

ภาพที่ 4-12 กำรเชื่อมต่อ AC adapter กับอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS)
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3.2.7 เชื่อมต่อสัญญำณ Output ของกล้อง หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น Computer หรือเครื่องเล่นภำพ
ต่ำงๆ เข้ำกับ Input ของเครื่องสลับภำพ (Switcher)โดยมีขั้วต่อสัญญำณต่ำงๆ ให้เลือกใช้ ดังนี้
1) HD / SD SDI

(BNC type)

4 input

2) HDMI

(Type A)

2 input

3) RGB

(VGA Type)

2 input

4) Composite

(RCA Type)

2 input

แต่สำมำรถเลือกต่อใช้งำนพร้อมกันได้เพียง 6 input เท่ำนั้น

ภาพที่ 4-13 กำรเชื่อมต่อสัญญำณ Output ของกล้องด้วยสำยสัญญำณแบบ HD/SDI

ภาพที่ 4-14กำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพจำกกล้องเข้ำกับ Input ของเครื่องสลับภำพ
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3.2.8 เชื่อมต่อสัญญำณ Output ในกรณีที่ต้องกำรนำสัญญำณออกไปใช้งำน เช่น เครื่องฉำยภำพ
Projector ,Monitor หรือเครื่องบันทึกวีดิทัศน์ภำยนอก โดยมีช่องสัญญำณให้เลือกดังนี้
3.2.8.1HD/SD SDI แบบ PGM เป็นขั้วต่อแบบ BNC Type มีรูปแบบสัญญำณ (Video
Format) ออกให้เลือกได้แบบ HD (1080i) HD (720P) และแบบ SD
3.2.8.2 HD / SDIแบบ PGM / AUX เป็นขั้วต่อแบบ BNC Type มีรูปแบบสัญญำณ (Video
Format) ออกเป็น HD (1080i)
3.2.8.3RGB เป็นขั้วต่อแบบ VGA Type
3.2.8.4 HDMI เป็นขั้วต่อแบบ HDMIType A

ภาพที่ 4-15 กำรเชื่อมต่อสัญญำณ Output ของเครื่องสลับภำพ
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3.2.9 ในกรณีใช้เครื่องบันทึกวีดิทัศน์จำกภำยนอก (Video Recorder) มำต่อร่วมเพื่อใช้เป็นเครื่อง
สำรองข้อมูลวีดิทัศน์สำมำรถทำได้ดังนี้
3.2.9.1 เชื่อมต่อสัญญำณ Video Output ของเครื่องสลับภำพ (Switcher) ที่ขั้วต่อ PGM/AUX
ตำมภำพที่ 4-15
3.2.9.2 นำสำยสัญญำณอีกด้ำนหนึ่งเชื่อมต่อเข้ำกับ Input ของเครื่องบันทึกวีดิทัศน์ (Video
Recorder) โดยใช้สำยสัญญำณแบบ SDI ซึ่งจะรวมทั้งสัญญำณภำพและเสียงมำในเส้นเดียวกัน

ภาพที่ 4-16 กำรเชื่อมต่อสัญญำณเข้ำกับเครื่องบันทึกวีดิทัศน์ ภำยนอกที่ขั้วต่อสัญญำณแบบ SDI In
ที่มำ : http://www.google.co.th/search?q=AJA++Ki+Pro+Rack&rls=i
หำกต้องกำรตรวจสอบสัญญำณภำพสำมำรถนำ Monitor มำเชื่อมต่อที่ขั้วต่อสัญญำณ SDI Out เพื่อ
ตรวจสอบสัญญำณภำพจำกเครื่องบันทึกวีดิทัศน์
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3.2.10เชื่อมต่อสัญญำณ Input ของเสียงจำกไมโครโฟน หรือ Line จำกแหล่งเสียงต่ำงๆ โดยมี
ช่องสัญญำณให้เลือก ดังนี้
3.2.10.1 Line in แบบ RCA Type(2 input)
3.2.10.2 Mic / Line in แบบ XLR Type 3 pin (4 input) และสำมำรถจ่ำยไฟ +48v ให้กับ
ไมโครโฟนได้โดยมีสวิทช์ON/OFF ทั้ง 4 ช่องสัญญำณ

ภาพที่ 4-17 กำรเชื่อมต่อสัญญำณ Input ของเสียง
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3.2.11 ในกรณีที่ใช้เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) จำกภำยนอกเพื่อควำมสะดวกในกำรปรับแต่ง
ระดับเสียงในกำรปฏิบัติงำน มีขั้นตอน ดังนี้
3.2.11.1 เชื่อมต่อสัญญำณ Input ของเสียงจำกไมโครโฟน หรือ Line จำกแหล่งเสียงต่ำงๆ เข้ำ
ที่ช่อง Input Channel 1-4 โดยมีขั้วต่อสั ญญำณให้ เลือก 2 แบบ คือ Balance แบบ XLR และ Balance/
Unbalance แบบ TRS
3.2.11.2 เชื่อมต่อสัญญำณ Output ของเสียงโดยใช้ขั้วต่ อแบบ TRS ที่ช่อง Main L,R เข้ำกับ
เครื่องสลับภำพ (Switcher) ที่ช่อง Audio Input 1-4 (แบบ XLR และTRS) ตำมภำพที่ 4-17

ภาพที่ 4-18 กำรเชื่อมต่อสัญญำณเสียงโดยใช้เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) จำกภำยนอก
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3.2.12 เชื่อมต่อสัญญำณ Output ของเสียงโดยมีช่องต่อสัญญำณให้เลือก 2 แบบ
3.2.12.1PGM (PGM Audio Output) L และ R แบบ Balanced TRS
3.2.12.2 MIX (MIX Audio Output) L และ R แบบ RCA Type

ภาพที่ 4-19กำรเชื่อมต่อสัญญำณ Output ของเสียง
3.2.13 เชื่อมต่อระบบ Tally กล้องโดยนำสำยสัญ ญำณจำก Tally Box ต่อเข้ำกับเครื่องสลับภำพ
(Switcher) ที่ขั้ว GPI แบบ 9 pinและขั้ว Tally Inputชุด A และชุด B ของตัว Intercom ตำมภำพ 4-21

ภาพที่ 4-20 กำรเชื่อมต่อสัญญำณ Tally เข้ำกับเครื่องสลับภำพด้วยขั้วต่อแบบ GPI
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ภาพที่ 4-21 กำรเชื่อมต่อระบบ Tally ชุด A และชุด B
3.2.14 เชื่ อ มต่ อ ระบบอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรหลั ก (Intercom) เพื่ อ ใช้ สื่ อ สำรกั บ ช่ ำ งกล้ อ ง โดยใช้
สำยสัญญำณที่มีขั้วต่อแบบ XLR 5 Pin เชื่อมต่อที่เครื่อง Intercom โดยในสำยสัญญำณนี้จะมีสัญญำณของ
Tally กล้องรวมอยู่ด้วย จำกนั้นจึงเชื่อมต่อปลำยสำยเข้ำกับ Intercom Beltpack และกล่องแสดงสัญญำณไฟ
Tally ที่ติดไว้กับตัวกล้องตำมภำพที่ 4-22, 4-23, 4-24 และ 4-25

ภาพที่ 4-22 กำรเชื่อมต่อระบบอุปกรณ์สื่อสำรหลัก (Intercom) ตำมจำนวน Beltpack ที่ใช้งำน
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ภาพที่ 4-23 กำรเชื่อมต่อสัญญำณ Intercom และ Tally Light เข้ำกับ Intercom Beltpack

ภาพที่ 4-24 กำรเชื่อมต่อสำย Tally Light ของกล้องกับ Intercom Beltpack
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ภาพที่ 4-25 กำรเชื่อมต่อสำย Tally Light ที่ติดบนตัวกล้อง
3.3 การตั้งค่าระบบ (Setting)
หลั งจำกเชื่ อ มต่ อ ระบบเสร็ จ แล้ ว จะต้ อ งท ำกำรตั้ งค่ ำ ระบบที่ เครื่ อ งสลั บ ภำพ เพื่ อ ให้ Software
ประมวลผลและมองเห็นอุปกรณ์ที่นำมำเชื่อมต่อ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.3.1เปิดสวิทช์ Power เครื่องสลับภำพ (Switcher) รอจนเครื่อง Operate และแสดงหน้ำจอ
โดยสมบูรณ์ จำกนั้นจึงเปิดสวิทช์ Power อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เชื่อมต่อทุกตัว

ภาพที่ 4-26 หน้ำจอหลังจำกเครื่อง Operate พร้อมสำหรับกำรตั้งค่ำระบบ
ที่มำ : คู่มือกำรใช้งำน Sony Anycast Touch AWS-750
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3.3.2 กำร Setting Video Inputโดยเริ่มจำกกำรเปิดเข้ำหน้ำMenu หลัก จำกนั้น
3.3.2.1 เลือกที่ Tap บริเวณมุมด้ำนขวำมือตำมภำพ

ภาพที่ 4-27 กำรเปิดเข้ำหน้ำ Menu หลัก

3.3.2.2 เลือก Tap กำรตั้งค่ำสัญญำณ Video

ภาพที่ 4-28 Menu กำรตั้งค่ำสัญญำณ Video
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3.3.2.3 เลือก Input เพื่อเชื่อมต่อกล้อง สำมำรถเชื่อมต่อแบบ HD / SDI ได้ 4 Input คือ
Input ที่ 1, 3, 5 และ 6 โดยทำตำมลำดับ ดังนี้

ภาพที่ 4-29 กำรเลือกInput เพื่อเชื่อมต่อกล้อง
(1) เลือกที่ Tap Input
(2) เลือกที่ Tap Input 1
(3) เลื อก Tap Connectorตำมขั้วที่ใช้เชื่อมต่อ จะมีให้ เลื อก 2 รูปแบบ คือ แบบ
SDI และแบบ Composite ให้เลือกเป็นแบบ SDI
(4) เลือก Tap สัดส่วนภำพ (Input Aspect) 4 : 3 หรือ 16 : 9 ระบบ HD ให้เลือก
สัดส่วนภำพเป็น 16 : 9
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3.3.2.4 เลือกรูปแบบของระบบ (System Format)

ภาพที่ 4-30 กำรเลือกรูปแบบของSystem Format
(1) เลือกที่ Tap System
(2) เลื อก Tap System Format โดยมีค่ำให้ เลื อกแบบ 1080 60iและ 1080 50i
ให้เลือกเป็นแบบ1080 50i
3.3.2.5 เลือกกำรแสดงผลภำพบนหน้ำจอ (Main Screen)

ภาพที่ 4-31 จอแสดงผลภำพ (Main Screen) จำกแหล่งภำพต่ำงๆ
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จอแสดงผลภำพเป็ น จอแสดงภำพจำกแหล่ งภำพต่ ำ งๆ เช่ น ไฟล์ ภ ำพถ่ ำ ย ไฟล์ Video
ภำพกรำฟิก หรือภำพจำกกล้อง Video มีขั้นตอน ดังนี้
(1) เลือกที่ Tap ที่จอแสดงผลภำพ IN 1
(2)เลือกที่ Tap Add Source

ภาพที่ 4-32 Menu กำรเลือกแหล่งภำพต่ำงๆ เช่น ไฟล์ภำพถ่ำย,ไฟล์ Video หรือ กรำฟิก

ภาพที่ 4-33 กำรเลือกสัญญำณ Input ของกล้องตัวที่ 1 เพื่อให้แสดงผลที่จอแสดงภำพ
(3) เลื อ ก Tap Video Input 1 (SDI) IN 1 และคลิ ก OK เรำจะเห็ นสั ญ ญำณภำพ
จำกกล้องที่เรำเชื่อมต่อไว้ปรำกฏในจอแสดงผลภำพเล็กๆ ด้ำนซ้ำยมือตำม Tap ที่เรำเลือก หำกมีกล้องหลำย
ตัวและเป็นสัญญำณแบบ SDI ให้เลือก Tap ที่เป็น SDI ถัดไป คือ IN 3 ,IN 5 และ IN 6 และทำตำมขั้นตอนที่
2 และ 3 จนครบทุกกล้อง

60
3.3.3 กำร Setting Video Outputโดยเริ่มจำกกำรเปิดเข้ำหน้ำ Menu หลัก
ในกรณี ที่ เรำต้ องกำรน ำสั ญ ญำณ Output ออกไปใช้งำน เช่น น ำสั ญ ญำณไปใช้ ออกอำกำศ
ถ่ำยทอดสด วงจรปิด หรือใช้บันทึกกับเครื่องบันทึกวีดิทัศน์ ภำยนอก สำมำรถเลือก Video Format แบบ HD
(1080i) HD (720P) หรือแบบ SD ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.3.3.1 เลือกที่ Tap บริเวณมุมด้ำนขวำมือตำมภำพ

ภาพที่ 4-34 กำรเปิดเข้ำหน้ำ Menu หลัก
3.3.3.2 เลือก Tap กำรตั้งค่ำสัญญำณ Video

ภาพที่ 4-35 Menu กำรตั้งค่ำสัญญำณ Video
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3.3.3.3 กำรเลือกสัญญำณ Output ของ Video แบบ HD (1080i) ดังนี้

ภาพที่ 4-36 กำรเลือกสัญญำณ Output ของ Video แบบ HD (1080i)
(1) เลือก Tap Output
(2) เลือก Tap SDI
(3) เลือก Tap Video Source เป็น AUX หรือ PGM ในกรณีที่เรำเลือก Tap SDI
สั ญ ญำณจะออกเป็ น HD (1080i) เท่ ำนั้ น หำกเรำเลื อ ก Tap SDI PGM เรำสำมำรถปรับ รูป แบบ (Video
Format) เป็นแบบ HD (1080i) ,HD (720P) หรือแบบ SD ได้โดยกำร Shut Down แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
Video Format ก็จะเปลี่ยนไปตำมที่เรำตั้งไว้
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กำรเลือกสัญญำณ Output (Video Format) แบบ HD (1080i) ,HD (720P) หรือแบบ SD
สำมำรถทำได้ ดังนี้
(1) เลือก Tap Output
(2) เลือก Tap SDI PGM
(3) เลือก Tap Video Format ตำมที่ต้องกำร โดยมีให้เลือกแบบ HD (1080i) ,HD (720P)
และแบบ SD
(4) Shut Down เครื่องจะทำกำร Restart และเปลี่ยน Format ของ Output ให้ตำมที่เรำตั้งไว้

ภาพที่ 4-37 กำรเลือกสัญญำณ Output (Video Formatแบบ HD 1080i ,HD 720P หรือแบบ SD)
3.3.4 กำร Setting Audio Inputโดยเริ่มจำกกำรเปิดเข้ำหน้ำ Menu หลัก จำกนั้น
3.3.4.1 เลือกที่ Tap บริเวณมุมด้ำนขวำมือตำมภำพ

ภาพที่ 4-38 กำรเปิดเข้ำหน้ำMenu หลัก
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3.3.4.2 เลือก Tap Audio

ภาพที่ 4-39 แสดงกำรเลือก Menu Audio
เลือกกำรตั้งค่ำ (Setting Audio Input) ดังนี้
(1) เลือก Tap Input Channel Assign
(2) เลือก Tap Fader 1 MIC 1-4 ตำม Input Connector ที่เชื่อมต่อ
(3) ตั้งชื่อในแต่ละ Channels 1-4
(4) เลือก Tap Input (L) (R) เป็น MIC / LINE 1-4 ตำม Input Connector ที่เชื่อมต่อ
(5) คลิกเครื่องหมำยถูกทั้ง PGM และ MIX OUT ตำม Input ที่เชื่อมต่อ

ภาพที่ 4-40 กำรตั้งค่ำ (Setting Audio Input)
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(6) เลือก Tap MIC LINE
(7) เลือก Tap MIC LINE 1 ตำม Input Connector ที่เชื่อมต่อ
(8) เลือก Tap MIC LINE Level ซึ่งมีให้เลือกแบบ High (+4dB) , Middle(-20dB)
และ Low (-44dB) ให้เลือกเป็นแบบ Middle (-20dB)เป็นระดับที่มีเสียงรบกวนน้อย แต่หำกปรับระดับเสียง
แล้ว ระดับสัญญำณเสียงยังเบำอยู่ให้เลือกแบบ Low (-44dB)
- แบบ High (+4dB) สัญญำณเสียงจะถูกลดทอนลงไป เสียงจะเบำมำก
- แบบ Middle (-20dB) สัญญำณเสียงอยู่ในระดับที่สำมำรถนำไปใช้งำนได้มีเสียง
รบกวนน้อย
- แบบ Low (-44dB) สัญญำณเสียงจะถูกขยำยขึ้น และมีเสียงรบกวนมำกขึ้น

ภาพที่ 4-41 กำรเลือก MIC / LINE 1-4 ,LINE 5-6 และเลือก Level แบบ Low ,Middle ,High
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ขั้นตอนการตรวจสอบสัญญาณเสียง
กำรตรวจสอบสัญญำณเสียงหลังจำก Setting ค่ำต่ำงๆ แล้ว เพื่อดูว่ำมีสัญญำณเสียงมำตำมที่เรำ
Setting ไว้หรือไม่มีขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกที่ Tap Audio Mixer มุมบนด้ำนซ้ำยมือ
2. เปิดกำรทำงำนของ MIC1 โดยแตะที่ Tap MIC1 สังเกตไฟสีส้มติดแสดงว่ำ MIC1 พร้อม
ทำงำน
3. เลื่อนสไลด์ MIC1 เพื่อปรับระดับเสียง
4.เลื่อนสไลด์ MIX ให้อยู่ในระดับที่ 0 dB เรำจะเห็นไฟสัญญำณ Audio Level meter สีเขียว
แสดงที่ด้ำนขวำมือ
5. เลื่อนสไลด์ PGM ให้อยู่ในระดับ 0dB
6.เลื่อนสไลด์ Monitor Level เพื่อฟังสัญญำณเสียง

ภาพที่ 4-42 กำรตรวจสอบสัญญำณเสียง โดยกำรปรับปุ่มควบคุมเสียง ของ Audio Mixer
ข้อควรระวัง ในกรณีที่ช่อง PGM ไม่ได้ถูกสไลด์ขึ้น แต่เรำยังจะได้ยินเสียงออกจำก Monitor อยู่ แต่
สัญญำณเสียงจะไม่ถูกส่งไปบันทึกเวลำ Recording
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การ Setting Audio Delay Output
ในกรณีที่เสียงกับภำพไม่ตรงกัน เรำสำมำรถปรับแก้ไขได้ มีขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 4-43 กำร Setting Audio Delay Output
1. เลือกที่ Tap Output
2. เลื่อนแถบสไลด์ที่แถบ PGM OUT Delay และแถบ MIX OUT Delay กำรปรับ Delay นั้น
ต้องทดสอบโดยกำรให้กล้องจับภำพคนพูด และทดลองบันทึก และ Play ภำพทดสอบดูว่ำเสียงกับภำพตรงกัน
หรือไม่ หำกไม่ตรงก็สำมำรถเลื่อนแถบสไลด์เพื่อปรับค่ำโดยมี Range ตั้งแต่ 0 - 7.5 Frame ทั้ง PGM OUT
Delay และ MIX OUT Delay
การ Setting ระบบ Tally กล้อง
โดยเริ่มจำกกำรเปิดเข้ำหน้ำ Menu หลัก จำกนั้น
1. เลือกที่ Tap บริเวณมุมด้ำนขวำมือตำมภำพ

ภาพที่ 4-44 กำรเปิดเข้ำหน้ำ Menu หลัก
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2. เลือกที่ Tap Others

ภาพที่ 4-45 กำรเปิด Menu Tally โดยเลือกที่ Tap Others

ภาพที่ 4-46 กำร Setting ระบบ Tally กล้อง
3. เลือกที่ Tap GPI
4. เลือก GPI Out1 สำหรับกล้องตัวที่ 1
5. เลือก Tap PGM Tally Input1 (CAM1)
ในกรณีใช้กล้องหลำยตัวให้ทำตำมขั้นตอนที่ 4 – 5 โดยเลือกที่ Tap GPI Out 2 ,3 และ 4
และเลือก PGM Tally Input 3 ,5 และ 6 เป็นกล้องตัวที่ 2 ,3 และ 4 ตำมสัญญำณ Input ที่เชื่อมต่อไว้
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การทดสอบสัญญาณไฟ Tally

ภาพที่ 4-47 กำรทดสอบสัญญำณไฟ Tally

กำรทดสอบสั ญ ญำณไฟ Tally โดยกำรเลื อ กสลั บ สั ญ ญำณภำพจำกกล้ อ งที่ เครื่ อ งสลั บ ภำพ (Switcher)
ไฟ Tally จะต้องติ ดตำมกล้ องที่ เลื อกออกที่ จอ PGM หำกไฟ Tally ไม่ ติดโดยที่ กำรติ ดตั้งถูก ต้องแล้ ว ให้
ตรวจสอบสำยสัญญำณโดยกำรนำสำยสัญญำณเส้นใหม่มำเปลี่ยนและทดสอบใหม่
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การทดสอบระบบสื่อสาร (Intercom)
โดยมีขั้นตอน ดังนี้

Intercom (Beltpack)

Intercom

ภาพที่ 4-48 กำรทดสอบระบบสื่อสำร (Intercom)
1. เปิดสวิทช์ Power ON
2. กดสวิทช์ CALL ให้ไฟสีแดงติดในช่องที่ 1 – 4 หรือตำมจำนวนช่องสัญญำณที่เชื่อมต่อไว้
3. เปิดสวิทช์ Volume ที่ตัว Beltpack และปรับระดับควำมดังของเสียง
4. กดสวิทช์ Talk ค้ำงไว้ และทดสอบพูดสื่อสำรระหว่ำง Intercom หลัก และ Intercom
Beltpack จนครบทุกตัว
หำกทำตำมขั้นตอนแล้วยังไม่สำมำรถสื่อสำรกันได้ ให้ตรวจสอบบริเวณขั้วต่อ และทดลองเปลี่ยน
สำยสัญญำณเส้นใหม่ หรือย้ำยช่องสัญญำณเป็นช่องอื่นแทน
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3.4 การทดสอบระบบการทางานของอุปกรณ์ทั้งหมด
หลังจำกติดตั้งอุปกรณ์ และตั้งค่ำระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นขั้นตอนกำรทดสอบระบบรวม
ทั้งหมด และทดลองบันทึก (Recording) โดยปฏิบัติเหมือนจริง

ภาพที่ 4-49 กำรทดสอบระบบกำรทำงำนของอุปกรณ์ทั้งหมดโดยกำรบันทึก Video
กำรทดลองบันทึก (Recording) จำกตัวบันทึกภำยในเครื่องสลับภำพ มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกที่ Tap Recording
2. เลือกที่ Tap File Name ทำกำรตั้งชื่อไฟล์
3. คลิกที่ Tap REC เพื่อทำกำรบันทึก Video
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กำรตรวจสอบสัญญำณภำพและเสียง (Playback) จำกกำรทดลองบันทึก มีขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 4-50กำรตรวจสอบสัญญำณภำพและเสียง (Playback)
1. เลือกที่ Tap
2. เลือก Tap Open

ภาพที่ 4-51กำรเลือกไฟล์ Video ที่บันทึกไว้
3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่Tap Recording
4. เลือกไฟล์ภำพตำมชื่อที่ตั้งไว้
5. คลิก OK ไฟล์ภำพที่เลือกจะแสดงที่จอด้ำนซ้ำยมือ
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ภาพที่ 4-52 กำร Play ภำพ Video
6. Play ภำพ
7. เลื่อนสไลด์ปรับระดับ เสียง และตรวจดูควำมสมบูรณ์ ทั้งภำพและเสียง หำกภำพและเสียง
สมบูรณ์ แสดงว่ำกำรติดตั้งระบบพร้อมที่จะปฏิบัติงำนในกำรถ่ำยทำจริง
ข้อควรคำนึง
กำรตั้งค่ำระบบหำกซอฟต์แวร์ (Software) ของเครื่องไม่แสดงผลตำมกำรตั้งค่ำ ให้ทำกำร Restart
เครื่อง 1 ครั้ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ (Software) ประมวลผลและทำงำนตำมค่ำที่ตั้งไว้ และในกำรติดตั้งระบบกำร
ถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์แบบหลำยกล้อง (Multi Camera) ควรมีเวลำในกำรติดตั้งระบบอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง
เมื่อพบปัญหำหรืออุปสรรค จะมีเวลำในกำรแก้ไขปัญหำได้ทัน
4. ปฏิบัติงานจริง
4.1 ปฏิบัติงานจริงตามที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อได้จัดเตรียมอุปกรณ์โดยทำตำมขั้นตอนกำรเตรียมอุปกรณ์ และตรวจสอบอุปกรณ์ กำรติดตั้ง
อุป กรณ์ กำรตั้งค่ำระบบ กำรทดสอบอุปกรณ์ ก็มำถึงขั้นตอนปฏิบัติงำนจริง ตำมที่ได้รับมอบหมำย ในกำร
ปฏิบัติงำน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ผู้ขอใช้บริกำรจะเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบฟอร์มกำร
ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรโดยมีรำยละเอียด (ในภำคผนวก หน้ำ 81 ) เมื่องำนเสร็จสิ้น ผู้ขอใช้
บริกำรจะส่งแบบประเมินมำยังผู้ปฏิบัติงำนเพื่อรวบรวมข้อมูลเมื่อผู้ปฏิบัติงำนได้รับแบบประเมินก็จะนำผลที่
ได้มำประชุมสรุปงำนและแก้ไข/ปรับปรุงในกำรปฏิบัติงำนครั้งต่อไป โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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5.1 การประชุมสรุปงาน
เป็นกำรประชุม ร่วมกันระหว่ำงทีมเทคนิคและทีมผู้ผลิตรำยกำร เพื่อหำแนวทำงแก้ไขในครั้งต่อไป
จำกแบบฟอร์มกำรขอใช้บริกำรและจำกกำรประชุมร่วมกันว่ำในกำรปฏิบัติในแต่ละงำน บรรลุวัตถุประสงค์
ของงำนมำกน้อยแค่ไหน งำนใดประสบควำมสำเร็จก็จะเป็นกำรถอดบทเรียนเพื่อนำมำพัฒนำในงำนอื่นต่อไป
หำกงำนใดมีปัญหำอุปสรรคก็หำวิธีกำรแก้ไขเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนครัง้ ต่อไป
5.2 แก้ไข/ปรับปรุงในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป
นำผลกำรประเมินจำกแบบฟอร์มกำรขอใช้บริกำร และจำกกำรประชุมสรุปงำนร่วมกัน มำสรุปผลเพื่อ
ประชุมกับทีมเทคนิคทุกทีม เพื่อให้รับทรำบทั้งงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์และงำนที่ยังต้องพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข
เพื่อเสนอวิธีกำรที่เหมำะสม ในกำรประชุมกับฝ่ำยวิศวกรรมเทคโนโลยีกำรสื่อสำร ซึ่งจะมีกำรประชุมเดือนละ
1 ครั้ง เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ตลอดจนปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อกำรทำงำนที่เป็นระบบ
ต่อไปของสำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ

บทที่ 5
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การถ่ายทารายการโทรทัศน์น อกสถานที่ แบบหลายกล้อง (Multi Camera) เป็นการทางานที่ต้อง
อาศัยอุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณ ในการถ่ายทามากกว่าการถ่ายทาแบบกล้องเดียว จากประสบการณ์
การทางานการติดตั้งระบบการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบหลายกล้อง (Multi Camera) อาจเกิด
ปัญหา และอุป สรรคในการทางาน หากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์การ
ทางานได้ ดังนี้
1. ด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือ
2. ด้านบุคลากร ฝ่ายเทคนิค
1. ปัญหาด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.1 การติดตั้งอุปกรณ์ อาจเกิดกรณีที่ซอฟต์แวร์
(Software) ของเครื่องสลับภาพ (Switcher) ไม่
สามารถเชื่อต่อกับอุปกรณ์ได้ หรือมองไม่เห็นอุปกรณ์
ที่นามาเชื่อมต่อ เช่น กล้อง, คอมพิวเตอร์ หรือเครื่อง
บันทึกข้อมูลวีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดจากขั้วต่อ
สายสัญญาณไม่แน่น ชารุด หรือสายสัญญาณขาดจาก
ข้างในสาย

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1.1 ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อว่าถูกต้องหรือไม่ การ
เชื่อมต่อต้องแน่น กระชับพอดี หรือเปลี่ยน
สายสัญญาณเส้นใหม่
ในกรณีที่นาสายสัญญาณภาพที่ใช้กับระบบ
SD (Standard) มาใช้ สามารถใช้ได้ แต่ต้องมีความ
ยาวของสายสัญญาณภาพไม่เกิน 50 เมตร หาก
สายสัญญาณมีความยาวมากสัญญาณจะเกิดการ
สูญเสีย (Loss) และไม่สามารถส่งสัญญาณภาพไปยัง
ปลายทางได้ ทาให้เกิดกรณีซอฟต์แวร์มองไม่เห็น
สัญญาณภาพจากกล้อง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่นามา
เชื่อมต่อ หากต้องการใช้สายสัญญาณที่มีความยาว
มากกว่า 50 เมตร ต้องใช้สายสัญญาณแบบ HD/SDI
หรือสายไฟเบอร์ออฟติก
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1.2 สัญญาณภาพจาก Power Point ไม่คมชัด
เนื่องจากใช้สายสัญญาณแบบ VGA ยาวเกินไป
สัญญาณจะถูกลดทอดลงไปตามความยาวของสาย

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1.2 ในการนาสัญญาณภาพ Power Point จาก
คอมพิวเตอร์มาใช้งาน ในกรณีที่ต้องเดินสายสัญญาณ
แบบ VGA ยาวเกิน 30 เมตร ควรใช้อุปกรณ์แปลง
สัญญาณภาพแบบ HDMI เป็น SDI โดยการเชื่อมต่อ
สายสัญญาณแบบ HDMI จากคอมพิวเตอร์เข้ากับ
Input ของอุปกรณ์แปลงสัญญาณและเชื่อมต่อ
Output จากอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่ขั้ว SDI Out ไป
เชื่อมต่อกับเครื่องสลับภาพ (Switcher) จะทาให้ได้
สัญญาณภาพจาก Power Point ที่มีความคมชัด
1.3 กล้องแต่ละตัวสีไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะมีการ
1.3 ตรวจสอบค่า White Balance Temperature
ปรับ White Balance แล้ว ซึ่งอาจจะเกิดจากการ
Set ในเมนูของกล้องทุกตัว โดยตั้งค่าให้เท่ากัน เช่น
ปรับตั้งค่าต่างๆ ไม่เท่ากัน เช่น ฟิลเตอร์ หรือจุดที่ทา 3,700K ปรับฟิลเตอร์ด้านนอกตัวกล้องให้เป็นเบอร์
การปรับ White Balance คนละจุดกัน ค่าอุณหภูมิ เดียวกัน เช่น 1) จับภาพสีขาวในตาแหน่งเดียวกัน
ของแสงสีอาจแตกต่างกัน เมื่อทาการปรับ White
เปิดแสงสว่างจากโคมไฟและเปิดหน้ากล้องให้เท่ากัน
Balance ทาให้สีของกล้องแต่ละตัวไม่เหมือนกัน เมื่อ หากกล้องตัวไหนต้องเปิดหน้ากล้องกว้างกว่าตัวอื่นให้
สลับภาพจากกล้องที่เครื่องสลับภาพ (Switcher) จะ ตรวจสอบค่าของ Shutter speed ให้ตั้งค่าอยู่ที่ 50
ทาให้มองดูแล้วเกิดภาพกระโดดจากสีของกล้องที่ไม่ เท่ากันทุกตัว และทาการปรับ White Balance จะ
เหมือนกันได้
ทาให้สีของกล้องใกล้เคียงกัน
1.4 กรณีที่ต้องการใช้อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 1.4 ควรนาอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็น
(AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)หรือที่เรียกว่า (AC
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)หรือที่เรียกว่า (AC Adapter)
Adapter) เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวกล้องแทน ไปติดตั้งไว้ใกล้กับตัวกล้องให้มากที่สุด และใช้วิธีการ
การใช้แบตเตอรี่เพื่อให้กล้องทางานได้อย่างต่อเนื่อง เดินสายไฟ AC 220v. เป็นระยะทางยาวแทน โดยต่อ
ไม่ต้องคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่ การเดินสายไฟใน
ผ่านอุปกรณ์สารองไฟ (UPS) จะทาให้ (AC Adapter)
ระยะทางยาว และตัว AC Adapter จ่ายกระแสไฟฟ้า จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวกล้อง และทางานได้อย่าง
DC ได้น้อย ทาให้กระแสไฟถูกลดทอนลงไป หรือที่
เต็มประสิทธิภาพ
เรียกว่า กระแสไฟตก อาจทาให้เกิดความเสียหาย
หรือกล้องไม่สามารถเปิดใช้งานได้
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1.5 ปัญหาสัญญาณเสียงที่นามาบันทึกไม่ชัดเจน มี
เสียงรบกวน (Noise) หรือสัญญาณเสียงแตกพร่า ซึ่ง
อาจเกิดจากอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน จุดเชื่อมต่อ
หรือสายสัญญาณ

1.6 สัญญาณภาพกับสัญญาณเสียงไม่ตรงกัน เมื่อ
ตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงก่อนทาการบันทึก
ข้อมูลวีดิโอในระบบดิจิทัล มักพบว่าภาพกับเสียงจะ
ไม่ตรงกัน ซึ่งเกิดจากการหน่วงเวลาของสัญญาณ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1.5 กรณีใช้แหล่งเสียงจากไมโครโฟนแบบไร้สาย
(Wireless Microphone) ให้ตรวจสอบ ดังนี้
1) ปรับลดค่าการขยายสัญญาณที่ตัวไมโครโฟน
ลง และปรับตาแหน่งการติดตั้งไมโครโฟนให้ใกล้กับ
แหล่งเสียง
2) ตรวจสอบขั้วต่อ และสายสัญญาณ หรือ
เปลี่ยนสายสัญญาณเส้นใหม่ กรณีใช้แหล่งเสียงที่เป็น
Line Out จากเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) ให้
ตรวจสอบ ดังนี้
2.1) ปรับลดค่าการขยายสัญญาณเสียง
Output ของเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) ลง
2.2) ตรวจสอบขั้วต่อ และสายสัญญาณ หรือ
เปลี่ยนสายสัญญาณเส้นใหม่
หากตรวจสอบและทาตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วยัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้แก้ปัญหาโดยการใช้
ไมโครโฟนแบบรับเสียงทิศทางเดียว นามาติดตั้ง
บริเวณหน้าลาโพง โดยให้ห่างจากด้านหน้าลาโพง
เล็กน้อย เพื่อป้องกันเสียงจากการสั่นสะเทือนของ
ลาโพง ก็จะสามารถนาเสียงมาใช้ในการบันทึก
รายการได้
1.6 ปรับการตั้งค่า Audio Delay ที่ PGM Output
โดยการปรับตั้งค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ Frame และ
ใช้กล้องจับภาพปากคนที่พูด ทดลองบันทึกภาพและ
เสียง และตรวจสอบดูหากสัญญาณภาพกับ
สัญญาณเสียงยังไม่ตรงกันให้ทาตามขั้นตอนเดิม
จนกว่าจะได้สัญญาณภาพกับสัญญาณเสียงตรงกัน
การปรับตั้งค่าทีละหลาย Frame อาจทาให้
สัญญาณภาพกับเสียงตรงกันได้ยาก
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1.7 อุปกรณ์มีการใช้หมุนเวียน ทาให้ผู้ใช้งานแต่ละ
คนจะมีการปรับการตั้งค่าในเมนูต่างๆ ของอุปกรณ์
ตามลักษณะของงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานก็
ไม่ได้ปรับตั้งค่าคืนตามค่ามาตรฐาน เมื่อผู้ใช้งานคน
อื่นนาไปใช้งาน จะเกิดปัญหากับอุปกรณ์ไม่ทางาน
ตรงตามที่ต้องการ หรือติดตั้งระบบไม่ได้
1.8 ไม่มีคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ เนื่องจาก
บางอย่างเป็นอุปกรณ์เก่า หรือคู่มือหาย
1.9 ไม่มีการดูแลซ่อมบารุงอุปกรณ์ เนื่องจากเป็น
อุปกรณ์กลาง และถูกใช้งานหมุนเวียน
1.10 อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบชุด เนื่องจาก
ข้อจากัดเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1.7 ตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆ ตามค่ามาตรฐาน และ
จัดทาสมุดบันทึกข้อมูลการใช้งาน และปัญหาต่างๆ ที่
พบของอุปกรณ์ให้ผู้ที่นาไปใช้งานจดบันทึกทุกครั้ง
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับคนที่จะนาไปใช้งานต่อไป และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และเกิด
ความผิดพลาดน้อยที่สุด
1.8 ควรมีการจัดฝึกอบรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจาก
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้
1.9 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ และ
กาหนดวันตรวจสอบ บารุงรักษา โดยจัดทาเป็นตาราง
การซ่อมบารุง
1.10 จัดหาอุปกรณ์จากส่วนงานอื่นๆ ดัดแปลงและ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มี หรืออุปกรณ์เก่าเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น ในการถ่ายทารายการ
โทรทัศน์นอกสถานที่แบบหลายกล้อง (Multi
Camera) ต้องใช้ระบบสื่อสาร (Intercom) ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้กากับเทคนิค กับช่างกล้อง ใน
กรณีไม่มีระบบสื่อสาร หรืออุปกรณ์เสีย เราสามารถ
นาชุดไมโครโฟนไร้สาย (wireless Microphone) มา
ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารแทนได้ โดยการใช้
ไมโครโฟนตัวส่ง 1 ตัว สาหรับคนสั่งงาน หรือผู้กากับ
เทคนิค และใช้ตัวรับตามจานวนช่างกล้อง โดยปรับ
จูนคลื่นความถี่เครื่องรับให้เป็นความถี่เดียวกัน และ
นาหูฟัง (Headphones) มาต่อที่ช่อง Monitor ที่
เครื่องรับก็จะสามารถใช้สื่อสารและปฏิบัติงานได้
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2.1 บุคลากรขาดความรู้ ความชานาญ ไม่พัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บางครั้งอุปกรณ์ที่นามาเชื่อมต่อกับเครื่องสลับภาพ
(Switcher) เป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่
2.2 บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากบางครั้งมีภาระงาน
มาก หรือมีการลาป่วย ลาพักผ่อน ในการถ่ายทา
รายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบหลายกล้อง (Multi
Camera) จาเป็นต้องใช้บุคลากรหลายคน บางหน้าที่
จาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชานาญโดยเฉพาะ
เช่น ช่างกล้อง และผู้กากับเทคนิค

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
2.1 บุคลากรฝ่ายเทคนิค ควรต้องมีการฝึกอบรม
ศึกษาเรียนรู้จากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
ต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนางาน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานให้มากขึ้น
2.2 ปรับระบบงานให้เกิดความคล่องตัว และยืดหยุ่น
ได้ เช่น เกลี่ยบุคลากรภายในสตูดิโอออกมาช่วยงาน
ในการถ่ายทารายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบหลาย
กล้อง (Multi Camera)
ฝึกบุคลากรด้านเทคนิค ให้ทางานได้หลายหน้าที่
เพื่อที่จะสามารถทางานทดแทนในภาระงานที่ขาด
บุคลากรได้
2.3 การขาดความรับผิดชอบ เช่น การไม่ตรงต่อเวลา 2.3 มอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับบุคคล ปลูกฝัง
เนื่องจากลักษณะงานเป็นการทางานเป็นทีม หากขาด การทางานเป็นทีมให้มีความรักในองค์กร จัดระบบ
ความรับผิดชอบ ทาให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติ
งาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการทางานมากขึ้น
งาน
และกาหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน
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กล้อง Panasonic P2 เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (อัดสำเนำ)

ภาคผนวก
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แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร สานักเทคโนโลยีการศึกษา
คาชี้แจง ขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
โดยกาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง
และช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ผู้รับบริการภายในสานัก ฯ

บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน

ผู้รับบริการภายนอกสานัก ฯ

สานัก............................................................................................
สาขาวิชา......................................................................................
นักศึกษาสาขาวิชา........................................................................

ส่วนที่ 2 การประเมินการให้บริการ
ห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์.............

ทีมบันทึกเทปนอกสถานที่ / webcasting……………..

ห้องตัดต่อแบบ non-linear……….….…

ห้องวิทยุกระจายเสียง……………..……….………..…….…

รายการประเมิน
มาก
ที่สุด
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง พอใช้
4
3
2

ปรับปรุง
1

การตรงต่อเวลาของผู้ให้บริการ
ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ให้บริการ
คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์
ความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริการ

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ โปรดส่งคืนที่ งานธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร โทร. 7351-2
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล :

นายเชาวรัตน์ แจ่มหล้า

ตาแหน่ง :

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชานาญงาน

ประเภทบุคลากร :

ข้าราชการ

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ: 2 ตุลาคม พ.ศ. 2535
สังกัด :

ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิการศึกษา :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาไฟฟ้ากาลัง) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาไฟฟ้ากาลัง) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ครุศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

