
กระบวนการผลิตวีดิทัศน์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 การผลิตรายการวีดิทัศน์ เป็นการท างานร่วมกันเป็นทีมซึ่งต้องมีผู้น าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ มี
ความสามารถในการวางแผนด าเนินการและตัดสินใจได้ดี ในฐานะผู้ก ากับรายการ เพราะผู้ก ากับรายการจะท า
หน้าที่ในการพัฒนาแนวทางด าเนินรายการด้านเทคนิคการผลิต และด้านความคิดสร้างสรรค์การผลิต ตลอด
จนถึงการลงมือการผลิต โดยให้ค าปรึกษาหารือ แนะน าตลอดรายการ ตั้งแต่ขั้นประชุมก่อนการวางแผนไปถึง
ขั้นตอนสุดท้ายของการล าดับภาพ และการถ่ายทอดออกอากาศ 
 รายการผลิตวีดิทัศน์จะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวางแผนการผลิต และการท างานของฝ่าย
สร้างสรรค์ท่ีดี โดยอาศัยจินตนาการ ความอดทนและความรู้ รวมทั้งศิลปะหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้นการผลิตรายการวีดิ
ทัศน์ผู้ผลิตต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(วิจิตร ภักดรีัตน์, 2523 : 63 ) 
1. ผู้ผลิตต้องศึกษาและเข้าใจขอบเขตเนื้อหาเรื่องราวที่จะผลิตเป็นอย่างดี 
2. ผู้ผลิตต้องเข้าใจพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ชมให้มากท่ีสุด เช่น พ้ืนฐานประสบการณ์ เพศ วัย และความ 
สนใจ เป็นต้น 
3. ต้องมีการวางแผนในการผลิตให้ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการมากท่ีสุด และผู้ชมเข้าใจได้ง่าย 
วิภา อุดมฉันท์ (2544) ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานในการวางแผนผลิตรายการวีดิทัศน์ไว้ 4 ประการ คือ 
1. Why : (ผลิตรายการท าไม) ในการผลิตรายการก่อนอื่นใดท้ังหมด ผู้ผลิตจะต้องเข้าใจตนเองอย่างชัดเจนก่อนว่ามี 
   วัตถุประสงค์อะไร หรือมีความจ าเป็นอะไรที่จะต้องท าการผลิต เช่น 
 – เพ่ือการสอน (รายการเพ่ือการศึกษา) 
 – เพ่ือแจ้งข่าวสาร (รายการข่าว) 

 – เพ่ือบันทึกเหตุการณ์ (รายการสารคดี) 
 – เพ่ือให้ความเพลิดเพลิน (รายการบันเทิง) 
2. Who : (เพ่ือใคร) ข้อส าคัญต่อมาก็คือ ผู้ชมที่เป็นเป้าหมายคือใคร เช่น 

– เด็กนักเรียน นักศึกษา 
 – ครู ปัญญาชน 
 – ผู้ใหญ่ 
 – ผู้ชมทั่วไป 
3. What : (ผลิตเรื่องอะไร) เมื่อก าหนดเป้าหมายขอกลุ่มผู้ชมได้แล้ว จะต้องก าหนดเนื้อหาสาระ ซึ่งต้องสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ด้วย เช่น 
 – จะสอนเรื่องอะไร 
 – จะแจ้งข่าวอะไร 
 – จะบันทึกเหตุการณ์อะไร 
 – จะให้ความบันเทิงอะไร 



4. How : (รูปแบบอย่างไร) ในการผลิตรายการวีดิทัศน์ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะผลิตรายการใน
รูปแบบใด จึงจะสอดคล้องกับเนื้อหาให้มากท่ีสุด เช่น 

 – รูปแบบการอ่านรายงาน (Announcing) 
 – รูปแบบการสนทนา (Dialogue) 
 – รูปแบบสารคดี (Documentary) 
 – รูปแบบละคร (Drama) 
4. มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เทคนิควิธีการในการผลิตโดยทั่วไป เช่น เข้าใจการถ่ายภาพ มุมมองภาพในระยะ 
ต่าง ๆ การเขียนบท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับกับการผลิต 
5. ต้องตระหนักว่าทุกภาพ ทุกเสียงที่แพร่ไปถึงผู้ชมต้องมีความหมายกระจ่างชัดในตัวของมันเอง ทั้งนี้สื่อวีดิทัศน์

เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถซักถาม และตอบโต้ตอบได้ 
6. ผู้ผลิตจะต้องเตรียมการให้ครอบคลุมข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 6.1 เนื้อหาของรายการ (Program Content) เนื้อหาของรายการจะต้องน่าสนใจและดึงดูดผู้ชม 
 6.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ (Budget) ผู้ผลิตรายการต้องค านึงถึงงบประมาณในการผลิตแต่ละครั้ง 
 6.3 บทวีดิทัศน์ ผู้ผลิตรายการต้องเขียนบทหรือจ้างเขียนบท และต้องน าบทวีดิทัศน์ที่เรียบร้อยให้แก่

ผู้เกี่ยวข้องในการผลิต 
 6.4 ผู้รับผิดชอบในการผลิต (Teams) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการผลิต ผู้ผลิต ผู้เขียนบท     ผู้ก ากับรายการ 

ผู้จัดการกองถ่าย และฝ่ายท าหน้าที่หลังกองถ่าย 
 6.5 ตัวแสดง (Talent) ควรเลือกผู้แสดงให้สอดคล้องกับบทวีดิทัศน์ 
 6.6 อุปกรณ์ทางเทคนิค (Technical Facilities) ได้แก่ ฉากและวัสดุ โดยผู้ผลิตต้องคุยเก่ียวกับแนวคิดของ

รายการกับผู้ออกแบบฉาก เพ่ือให้ออกแบบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายการวีดีทัศน์ดังนั้นก่อน
การผลิตรายการวีดิทัศน์ ผู้ผลิตจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต 
การใช้อุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิต 
ขั้นตอนการผลิตรายการวีดิทัศน์ 
 ก่อนการผลิตรายการวีดิทัศน์ ผู้ผลิตจ าเป็นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนการผลิต 
การเตรียมการผลิต การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิตรายการ 
อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็นขั้นตอนของการผลิตรายการวีดิทัศน์ได้ 3 ขั้นตอน (3P) ดังนี้ (วชิระ อินทร์อุดม : 2539) 

1.ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
 นับเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มท าการผลิตรายการ ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การก าหนด
หรือวางเค้าโครงเรื่อง การประสานงาน กองถ่ายกับสถานที่ถ่ายท า ประชุมวางแผนการผลิต การเขียนสคริปต์ การ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การถ่ายท า อุปกรณ์การบันทึกเสียง ห้องบันทึกเสียง ห้องตัดต่อ กล้องวีดีโอถ่ายท า อุปกรณ์
ประกอบฉาก อุปกรณ์แสง การเตรียมตัวผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ ทีมงาน ทุกฝ่าย การเดินทาง อาหาร ที่พัก 
ฯลฯ หากจัดเตรียมรายละเอียดในขั้นตอนนี้ได้ดี ก็จะส่งผลให้ขั้นตอนการผลิตงานท าได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) ประกอบด้วย ดังนี้ 



 1.1 การแสวงหาแนวคิด เป็นการหาแนวทาง เรื่องราวที่จะน ามาผลิตเป็นรายการวีดิทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็น
ภารกิจแรกของผู้ผลิตรายการที่จะต้องตั้งค าถามให้กับตัวเองว่า แนวคิดคิดที่ได้นั้นดีอย่างไร และจะให้ประโยชน์อะไร
ต่อผู้ชม การหาแนวคิดหรือเรื่องราว จึงเป็นงานที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการคอนข้างสูง 
 1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) เมื่อได้เรื่องที่จะท าการผลิตารายการแล้ว เป็นการคาดหวังถึงผล

ที่จะเกิดกับผู้ชมเม่ือได้รับชมรายการไปแล้ว ทุกเรื่องที่น ามาจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผลิตจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์วามุ่งจะให้ผู้รับได้รับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมในด้านใดบ้าง การก าหนด
วัตถุประสงค์อาจตั้งหลายวัตถุประสงค์ก็ได้ 
 1.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) เมื่อได้ก าหนดวัตถุประสงค์แล้ว ขั้นต่อไปวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นการท าความรู้ผู้ชมในแง่มุมต่าง เกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
ความสนใจ ความต้องการ และจ านวนผู้ชม เพื่อให้สามารถผลิตรายการได้ตรงความต้องการมากที่สุด 
 1.4 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็นกระบวนการศึกษาเนื้อหา และข้อมูลที่เก่ียวกับเรื่องที่

จะท าการผลิตแล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้เนื้อหาสาระ และข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย น่าสนใจ และเพ่ิมความน่าเชื่อถือ 
การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตที่จะต้องท าการศึกษาจาก ต ารา เอกสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และข้อมูล 
และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ท าการล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพ่ือการน าเสนอที่เหมาะสม และสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี 
 1.5 การเขียนบทวีดิทัศน์ (Script Writing) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการก าหนดแนวคิดจนถึงการ

วิเคราะห์เนื้อหา จนได้ประเด็นหลักและประเด็นย่อยของรายการ แล้วน ามาเขียนเป็นบท ซึ่งเป็นการก าหนดล าดับ
ก่อนหลังของการน าเสนอภาพและเสียง เพ่ือให้ผู้ชมได้รับเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยระบุลักษณะ
ภาพ และเสียงไว้ชัดเจน นอกจากนั้นบทรายการวีดิทัศน์ยังถ่ายทอดกระบวนการในการจัดรายการออกมาเป็น
ตัวอักษรและเครื่องหมายต่าง ๆ เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้ร่วมการผลิตรายการได้ทราบ และด าเนินการผลิตตามหน้าที่
ของแต่ละคน 
 1.6 การก าหนดวัสดุ และอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยที่ผู้ผลิตรายการจะต้องทราบว่าต้องใช้วัสดุ

อุปกรณ์ใดบ้าง ซึ่งต้องก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดหา 
และเตรียมการต่อไป 
 1.7 การก าหนดผู้แสดง หรือผู้ด าเนินรายการ ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบของ

รายการที่จะน าเสนอ 
 1.8 การจัดท างบประมาณ โดยทั่วไปจะมีการตั้งงบประมาณไว้ก่อนแล้ว แต่ในขั้นนี้จะเป็น การก าหนดการ

ใช้งบประมาณโดยละเอียด ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการผลิต เช่น ค่าตอบแทนผู้รวมด าเนินการผลิต
รายการ ค่าผลิตงานกราฟิก ค่าวัสดุรายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ เป็นต้น 
2.ขั้นการผลิต (Production) 

 คือ เป็นขั้นตอนการด าเนินการถ่ายท าตามเส้นเรื่องหรือบทตามสคริปต์ทีมงานผู้ผลิต ได้แก่ ผู้ก ากับ ช่างภาพ 
ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสียง ช่างศิลป์ และทีมงานจะท าการบันทึกเทปโทรทัศน์ รวมทั้งการบันทึกเสียง ตามท่ีก าหนดไว้ใน
สคริปต์ อาจมีการเดินทางไปถ่ายท ายังสถานที่ต่างๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีการสัมภาษณ์ จัดฉากจัดสถานที่



ภายนอกหรือในสตูดิโอ ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายท าแก้ไขหลายครั้งจนเป็นที่พอใจ (take) นอกจากนี้อาจจะเป็นต้องเก็บ
ภาพ/เสียงบรรยากาศทั่วไป ภาพเฉพาะมุมเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการขยายความ( insert) เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นและเข้าใจ
รายละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะมีการประชุมเตรียมงาน และมอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและนั้น
คือการท างานของทีม 
องค์ประกอบของข้ันการผลิต (Production) มีดังนี้ 
 2.1 ด้านบุคลากร ในการผลิตรายการวีดิทัศน์เป็นการท างานที่เป็นทีม ผู้ร่วมงานมาจากหลากหลายอาชีพที่มี

พ้ืนฐานที่ต่างกัน ซึ่งการท างานร่วมกันจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทีมงานที่ดี มีความความเข้าใจกัน 
พูดภาษาเดียวกัน รู้จักหน้าที่ และให้ความส าคัญซึ่งกันและกัน 
 2.2 ด้านสถานที่ สถานที่ในการผลิตรายการ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ ภายในห้องผลิตรายการ และภายนอก

ห้องผลิตรายการ ส าหรับการผลิตรายการในห้องผลิตรายการ (Studio) นั้น ผู้ผลิตจะต้องเตรียมการจองห้องผลิต และ
ตัดต่อรายการล่วงหน้า ก าหนดวันเวลาที่ชัดเจน ก าหนดฉากและวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากให้เรียบร้อย ส่วนการ
เตรียมสถานที่นอกห้องผลิตรายการ ผู้ผลิตจะต้องดูแลในเรื่องของการควบคุมแสงสว่ าง ควบคุมเสียงรบกวน โดย
จะต้องมีการส ารวจสถานที่จริงก่อนการถ่ายท า เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น และเตรียมแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพ่ือ
จะได้ประหยัดเวลาในการถ่ายท า 
 2.3 ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผู้ก ากับฝ่ายเทคนิคจะเป็นผู้สั่งการเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ในการ

ผลิต เช่น กล้องวีดิทัศน์ ระบบเสียง และระบบแสงและเครื่องบันทึกภาพ นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์
ส ารองบางอย่างให้พร้อมด้วย ทั้งนี้เพ่ือชวยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันทวงที 
 2.4 ด้านผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ การเตรียมผู้จะปรากฏตัวบนจอโทรทัศน์เป็นสิงที่จ าเป็น โดย

เริ่มจากการคัดเลือก ติดต่อ ซักซ้อมบทเป็นการล่วงหน้า โดยให้ผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการได้ศึกษาและท า
ความเข้าใจในบทของตนเองที่จะต้องแสดง เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการถ่ายท า 
3.ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) 

คือ การตัดต่อล าดับภาพ หรือเป็นขั้นตอนการตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกันตามสคริปต์หรือ
เนื้อหาของเรื่อง ขั้นตอนนี้จะมีการใส่กราฟิกท าเทคนิคพิเศษภาพ การแต่งภาพการย้อมสี การเชื่อมต่อภาพ/ฉาก อาจ
มีการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงใส่เสียงพูดซาวน์บรรยากาศต่างๆ เพ่ิมเติม อื่นๆ อาจมีการน าดนตรีมาประกอบ
เรื่องราวเพ่ือเพ่ิมอรรธรสในการรับชมยิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะด าเนินการอยู่ในห้องตัดต่อแต่มีข้อจ ากัดหลาย
อย่างเช่น การเพ่ิมเทคนิคพิเศษต่างๆ ซึ่งต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีเฉพาะช่างเทคนิคที่
เกี่ยวข้องและผู้ก ากับเท่านั้น (ในบางครั้งลูกค้าสามารถเข้ารับชมหรือมีส่วนร่วมในการผลิต) ระยะเวลาในขั้นตอนนี้
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของบทและการบันทึกภาพ รวมถึงความยากง่ายและการใส่รายละเอียดต่างๆเพ่ิมเติมของงานใน
แต่ละ THEME เช่น 3 วัน 7 วัน หรือมากกว่า 15 วันขึ้นไป 
องค์ประกอบของข้ันการหลังการผลิต (Post-Production) มีดังนี้ 
 3.1 การล าดับภาพ หรือการตัดต่อ (Editing) เป็นการน าภาพมาตัดต่อให้เป็นเรื่องราวตามบทวีดิทัศน์ โดย

ใช้เครื่องตัดต่อ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการตัดต่อนี้มี 2 ลักษณะ คือ 



  1) Linear Editing เป็นการตัดต่อระหว่างเครื่องเล่น/บันทึกวีดิทัศน์ 2 เครื่อง โดยให้เครื่องหนึ่งเป็น
เครื่องต้นฉบับ (Master) และอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบันทึก (Record) ในปัจจุบันไมนิยมใช้แล้ว เนื่องจากการตัดต่อ
ลักษณะนี้ต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้าน และใช้เวลานานมาก 
  2) Non-Linear Editing เป็นการติดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ ซึ่งเป็นการตัดต่อที่

รวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
 3.2 การบันทึกเสียง (Sound Recording) จะกระท าหลังจากได้ด าเนินการตัดต่อภาพตามบทวีดิทัศน์เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงท าการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบลงไป 
 3.3 การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) หลังจากตัดต่อภาพ และบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วจะต้องน ามาฉาย

เพ่ือตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
 3.4 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินรายการหลังการผลิต ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 
  1) ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเป็นการประเมินด้านความถูกต้องของเนื้อหาคุณภาพของ

เทคนิคการน าเสนอ ความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เขียนบท ผู้ก ากับรายการ ทีมงาน
การผลิต และ 

  2) การประเมินผลผลิต ซึ่งจะเป็นการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยจะประเมินในด้านของ
ความน่าสนใจ ความเข้าใจในเนื้อหา และสาระท่ีน าเสนอ 

  3) การเผยแพร่ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เท่าท่ีจะท าได้ และ
ควรเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ใช้ เพ่ือน ามาแก้ไขเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 

ดังนั้นก่อนการผลิตวีดิทัศน์ ผู้ผลิตจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน  การเตรียมการผลิต 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิตรายการ 
การผลิตวิดีโอ 

1. การวางแผนเป็นการก าหนดเรื่องราวที่จะถ่ายท าว่าต้องการถ่ายท าสิ่งใด และก าหนดความยาวของเรื่อง
เพ่ือที่จะได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม 
2. การถ่ายท าเป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งหรือเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตต้องการจะถ่ายท า
เพ่ือจะได้น าข้อมูลนั้นเก็บไว้ 
3. แคปเชอร์ (Capture)เป็นการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นภาพอย่างเดียว หรือทั้งภาพและเสียงทีได้จากเทป
วีดีโอ (VHS) มาบันทึกลงใน Harddisk ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยท าการจัดเก็บเป็นไฟล์ .AVI หลาย ๆ ไฟล์ 
ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และสามารถน าไฟล์  .AVI นี้ไปใช้ในการตัดต่อภาพได้ 
4. การตัดต่อเป็นการน าไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาเรียงต่อกัน โดยท าการเลือก
ภาพและเสียงที่ต้องการ จากนั้นจึงท าการตกแต่งภาพ โดยการเพ่ิมเติมข้อมูลต่าง ๆเช่น สีสัน ความสวยงาม 
ข้อความ เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว ลดเหลี่ยมของภาพ หรือจะท าการ
ปรับเปลี่ยนความยาวของข้อมูลก็ได้ เช่นการตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere ปัจจุบันการตัดต่อวีดีโอด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากสามารถเพ่ิมเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ 
จึงได้รับความนิยม แต่ผู้ที่ต้องการตัดต่ออย่างมืออาชีพต้องไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ตัดต่อ



นั้นมีราคาแพง หากจะท าการตัดต่อเพ่ือเพ่ิมความรู้ก็ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะกับงานที่จะท า เพ่ือ
ป้องกันความสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 
5.การจัดท าสื่อประสมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยน าผลิตภัณฑ์ที่ได้มา
ท าการเก็บบันทึกให้อยู่ในรูปของไฟล์ต่าง ๆ เทปวีดีโอ แผ่นวีซีดี หรือแผ่นดีวีดี ซึ่งเป็นสื่อที่นิยมมากใน
ปัจจุบัน เพ่ือจะได้เก็บผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ หรือน าออกมาเพ่ือเผยแพร่ 

 (ที่มา https://sites.google.com/site/artipongseansitvdo/home/kar-phlit-widixo) 
 

ขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์ 
1.วางโครงเรื่อง เป็นการวางแผนชิ้นงานที่เราต้องการจะท า เป็นการออกแบบเรื่องราวที่เราต้องการเรียบ
เรียง อย่างเช่น การสอนหนังสือ เราควรวางแผนว่าเราต้องถ่ายวีดีโอแบบใด เวลาพักเราต้องการอะไรมาคั่น
รายการ โดยเราสามารถคิดและวาดขึ้นมา โดยเราเรียกขั้นแรกนี้ว่า การท า Storyboard 
2. การจัดเตรียมภาพยนตร์ เป็นขั้นตอนที่เราต้องท าต่อจากการวางโครงเรื่องและน ามาประกอบกันเป็น
เรื่องราวตาม Storyboard อย่างเช่น เราต้องถ่ายวีดีโอเกี่ยวกับงานสอน เราต้องถ่ายคลิปคั่นเวลา เป็นต้น 
3. ตัดต่อภาพยนตร์ เป็นการน าคลิปวีดีโอที่เราได้ท าการสอนไว้แล้วมาท าการตัดต่อ ให้ได้ดังโครงเรื่องที่เรา
คิดไว้ (เราสามารถแก้ไขในส่วนที่เราคิดไว้ได้ อย่างเช่น คลิปที่น ามา ไม่สวยไม่งาม ก็สามารถแก้ไขได้ 
4. แปลงไฟล์ภาพยนตร์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตัดต่อภาพยนตร์ ซึ่งเราต้องน าชิ้นงานที่เราได้ถ่ายท าไป
แล้วนั้นออกไปเผยแผ่ 

บุคคลที่เกี่ยวของในขั้นตอนการเตรียมงานสร้างภาพยนตร์ 
 1. ผู้อ านวยการผลิต (Producer) 

 ผู้อ านวยการผลิตเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการควบคุมการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมด นับตั้งแต่การวางแผน การถ่ายท า 
หลังการถ่ายท า เพ่ือให้การผลิตภาพยนตร์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสมบูรณ์ที่สุด 
 2. ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) 
 ฝ่ายกฎหมายท าหน้าที่ในการท าสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งได้แก่การท าสัญญาเช่า    

ลิขสิทธ์ การเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การท าประกันภัย ฯลฯ 
3. ผู้เขียนบทภาพยนตร์ (Script Writer) 

       ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ท าหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็จ เมื่อเขียนบทเสร็จแล้ว
ภาระหน้าที่ต่อไปก็คือการแก้ไขบท เมื่อแก้ไขบทจนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างแล้วภาระหน้าที่ของผู้เขียนบทก็หมดไป 
4. ผู้ก ากับภาพยนตร์ (Film Director) 
      ผู้ก ากับภาพยนตร์ มีหน้าที่ในการท าความเข้าใจบทภาพยนตร์ เลือกทีมงาน เลือกนักแสดง สถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตร์ และเป็นผู้ที่ควบคุมงานผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดภายใต้การดูแลของผู้อ านวยการผลิตภาพยนตร์ 
5. ผู้ช่วยก ากับภาพยนตร์ (Assistant Film Director) 
    ผู้ช่วยก ากับภาพยนตร์ โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นกองถ่ายภาพยนตร์ทีมใหญ่ๆ จะมีผู้ช่วยก ากับภาพยนตร์ 2-3 คน ซึ่ง

มีหน้าที่แตกต่างกัน 

https://sites.google.com/site/artipongseansitvdo/home/kar-phlit-widixo


 6. ผู้ก ากับภาพ (Director of Photography) 
 ผู้ก ากับภาพจะประสานงานกับผู้ก ากับภาพยนตร์ในการวางแผนการจัดแสงการออกแบบแสงและการวางมุม
กล้องเพ่ือการสิ่อความหมายด้วยภาพต่างๆ กองถ่ายหนังใหญ่ผู้ก ากับภาพนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นช่างกล้องด้วย 
 7. ช่างกล้อง (Camera Operator) 

 ช่างกล้องจะประสานงานกับผู้ก ากับและผู้ก ากับภาพในการถ่ายท าภาพยนตร์โดยการก าหนดการวางมุมกล้อง 
ขนาดภาพ การสื่อความหมายด้วยภาพซึ่งจะวางแผนล่วงหน้าในขั้นตอนเตรียมงานสร้างก่อนที่จะถ่ายจริง 

 8. ผู้ก ากับศิลป์ (Art Director) 
 ผู้ก ากับศิลป์ท าหน้าที่ในการไปหาสถานที่ ที่ถ่ายท า ร่วมกับผู้ท าหน้าที่จัดหาสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ ผู้ช่วยก ากับ ธุรกิจกองถ่าย ฯลฯ การออกแบบสร้างฉากตามยุคสมัยบรรยากาศตามเรื่องราวในบท
ภาพยนตร์ 
 9. ผู้ช่วยก ากับศิลป์ (Asst. Art Director) 
ผู้ช่วยผู้ก ากับศิลป์ท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ก ากับศิลป์ในการออกแบบฉากท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับศิลป์ 
 10. ฝ่ายจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก (Properties Master) 
 ฝ่ายจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากท าหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆเช่น จัดหา ตู้ โต๊ะ นาฬิกา 

ผ้าม่าน ฯลฯ ตามการออกแบบของฝ่ายศิลป์ 
 11. ฝ่ายสร้างฉาก 
 ฝ่ายสร้างฉากจะท าหน้าที่สร้างฉากตามที่ฝ่ายศิลป์ออกแบบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดก่อนที่จะมีการถ่ายท า

ภาพยนตร์ 
12. ผู้เขียนสตอรี่บอร์ด (Story Board Visualizer) 
 ผู้เขียนสตอรี่บอร์ด จะท าหน้าที่แปลงบทภาพยนตร์ให้เป็นภาพเขียน โดยก าหนด ขนาดภาพ มุมกล้อง การจัด

องค์ประกอบภาพ ฯลฯ เพ่ือให้ง่ายส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์ โดยทั่วไปแล้วการเขียนสตอรี่บอร์ดนั้นจะเขียนเฉพาะ
ฉากที่ถ่ายท ายากๆเท่านั้น เช่น ฉาก  ACTION ต่างๆซึ่งทีมงานที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้ก ากับภาพยนตร์ ช่างกล้อง ผู้ก ากับ
ศิลป์ ฯลฯ พอเห็นภาพจากสตอรี่บอร์ดแล้วก็สามารถจะออกแบบท างานตามหน้าที่ของตนได้ทันที 
13. ผู้ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (COSTUME DESIGNER) 
 ผู้ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท าหน้าที่ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับต่างๆ ของตัวละคร 

โดยค านึงถึงยุคสมัย บุคลิกของตัวละคร โดยก่อนที่จะออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนั้น ผู้ออกแบบนอกจะอ่าน
จากบทภาพยนตร์อย่างละเอียดแล้ว จะต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้ก ากับภาพยนตร์ ผู้ก ากับศิลป์ เพ่ือทราบแนวคิดและ
ก าหนดแนวทางของการออกแบบโทรและอารมณ์ของภาพยนตร์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
14. ผู้จัดคิวเสื้อผ้าเครื่องแต่ง (WARDROBE) 

 ผู้จัดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ท าหน้าที่จัดคิวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักแสดงให้เป็นไปตามตารางการถ่ายท า
ภาพยนตร์ ตลอดจนดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้สามารถใช้งานได้ทันทีที่ผู้ก ากับภาพยนตร์ต้องการ 
15. ผู้จัดการจัดหาสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ (LOCATION MANAGER) 



 บุคลากรต าแหน่งนี้เพ่ิงมีในกองถ่ายภาพยนตร์ไทยในระยะเวลาที่ไม่นานมานี้ เพราะก่อนหน้านี้ผู้ก ากับ ผู้ช่วย
ก ากับ และผู้ก ากับศิลป์ จะช่วยกันหาสถานที่ถ่ายท า แต่เพราะความไม่สะดวก เพ่ือให้การจัดหาสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงก าหนดให้มีต าแหน่งนี้ขึ้นมา 
16. ผู้คัดเลือกนักแสดง (CASTING) 

 ผู้คัดเลือกนักแสดง ท าหน้าที่คัดเลือกนักแสดงตามบุคลิกของตัวละครที่ก าหนดไว้ในบทภาพยนตร์ ซึ่งการ
คัดเลือกนักแสดงนี้ผู้คัดเลือกนักแสดงจะต้องท างานร่วมกับผู้อ านวยการผลิต ผู้ก ากับภาพยนตร์ และผู้ช่วยก ากับ
ภาพยนตร์ เป็นต้น 
17. ผู้ฝึกซ้อมนักแสดง (ACTING COACH) 

 ผู้ฝึกซ้อมนักแสดง จะท าหน้าที่หลังจากที่คัดเลือกนักแสดงแล้ว บางกองถ่ายจะก าหนดให้มีการฝึกซ้อม
นักแสดงก่อนที่จะมีการถ่ายท าภาพยนตร์ 2-3 เดือน เพ่ือให้นักแสดงบางคนที่ยังไม่มีพ้ืนฐานทางการแสดงได้พัฒนา
ตนเอง สามารถที่จะแสดงภาพยนตร์ในขั้นตอนการถ่ายท าได้อย่างราบรื่น ส าหรับนักแสดงที่มีประสบการณ์แล้วก็
จะต้องมีการฝึกซ้อมการแสดงตามบทภาพยนตร์ เช่นเดียวกัน 
18. ธุรกิจกองถ่ายภาพยนตร์ 

 ธุรกิจกองถ่ายภาพยนตร์ท าหน้าที่ติดต่อประสานงาน ขอใช้ ขอเช่าสถานที่ถ่ายท า ภาพยนตร์ การติดต่อ
นักแสดง การท างบประมาณค่าใช้จ่ายรายวัน การจ่ายเงินแก่นักแสดงทีมงานตลอดจนท าบัญชีการใช้จ่ายในแต่ละวัน
เพ่ือน าเสนอบริษัทบุคลากรเหล่านี้จะต้องเข้ามาเตรียมงานที่บริษัท ก่อนที่จะลงมือสร้างภาพยนตร์ ซึ่งภาพยนตร์บาง
เรื่องจะใช้เวลาในการเตรียมงานประมาณ 1-3 เดือน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความยากง่ายของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง 

(http://princezip.blogspot.com/2012/06/blog-post_07.html) 
 
ขั้นตอนในการถ่ายภาพยนตร์สั้น 
ขั้นที ่1 หาองค์ประกอบด้านวิธีการ คือ หลักการ การวางแผน การถ่ายท า การตัดต่อ การประเมินผล 
ขึ้นที ่2 หาองค์ประกอบด้านบุคลากร คือ บุคลากรในหน้าที่ต่างๆ ตั้งแต่ ตัวละคร บุคคลทางเทคนิค รวมไปถึง ผู้มี

ความสามารถเฉพาะ และทีมเวิร์ค 
ขั้นที ่3 เตรียมการผลิต คือ วางแผน เตรียมสถานที่ บท อุปกรณ์ ให้ครบ 
ขั้นที ่4 บทหนัง คือ วางบท ค าพูด ระยะเวลาสถานที่ เรื่องราว ที่จะสื่อออกมา เรื่องบทนี้จะมีหลายแบบ 
 – บทแบบสมบูรณ์  ประมาณว่า เก็บทุกรายละเอียดทุกค าพูด 
 – บทแบบอย่างย่อ ประมาณว่า เปิดกว้าง ๆ ให้ผู้ชมสังเกตในความเข้าใจของตนเอง 
 – บทแบบเฉพาะ 
 – บทแบบร่างก าหนด 
ขั้นที ่5 การผลิต อย่างแรกเลย แต่ละฉากคุณต้องเลือกมุมกล้องให้เหมาะสม กับสภาพอากาศ ขนาดวัตถุ ว่าควร

เห็นแค่ไหน ขนาดมุมกล้องมีหลายแบบ เช่น ระยะไกลมาก ระยะไกล ระยะปานกลาง ระยะใกล้ 
ขั้นที ่6 ค้นหามุมกล้อง 
 – มุมคนดู เป็นมุมถ่ายจากรอบนอกของฉากนั้นๆ ครับ เหมือนผู้ชมเป็นคนสังเกตฉากนั้นๆ 

http://princezip.blogspot.com/2012/06/blog-post_07.html


 – มุมแทนสายตา 
 – มุมพ้อยออฟวิว เป็นมุมที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ เช่น การถ่ายข้ามไหล่ของตัวละคร หรือวัตถุ 
ขั้นที ่7 การเคลื่อนไหวของกล้อง 
 – การแพน การทิลท์ คือ การท าการเคลื่อนไหวกล้องให้เห็นต าแหน่งวัตถุนั้นสัมพันธ์กัน 
 – การดอลลี่ คือ การติดตามการเคลื่อนไหว 
 – การซูม เป็นการเปลี่ยนองค์ประกอบภาพ เหมือนเน้นความสนใจในจุดๆหนึ่ง 
ขั้นที ่8 เทคนิคการถ่าย 
 – จับกล้องให้มั่น คือแขนทั้งสองข้างแนบตัว 
 – ไม่ควรเคลื่อนไหวกล้องแบบรวดเร็ว กล้องจะปรับโฟกัสไม่ทัน ท าให้ภาพเบลอ 
ขั้นที ่9 หลังการผลิต คือ ขั้นตัดต่อ เพิ่มเสียง เอฟเฟกต์ ความคมชัด ความเด่นชัดเรื่อง อักษรหนังสือ 
ขั้นที1่0 การตัดต่อ 
อย่างแรกต้องจัดล าดับภาพ และเวลาให้ตรงและเหมาะสม อันไหนเกินยาวก็ตัดทิ้งอย่าให้ขัดอารมณ์ 
อย่างสอง คือ จัดภาพให้เหมาะสม เนื้อหาและโครงเรื่องที่เราวางไว้ 
อย่างสามแก้ไขข้อบกพร่อง 
อย่างสี่ เพ่ิมเทคนิคให้ดูสวยงาม 

(www.htc.ac.th/audiotech/roched/3902-2108/Production.doc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปส าหรับโทรทัศน์ในปัจจุบัน 
          4K คือ 2 เท่าของ 2K หรือไม่? แล้วมันแตกต่างจ่า Ultra HD หรือเปล่า? 1080p คือ 1K หรือไม่? 

แล้วตัวเลขต่างๆนี้มีความหมายว่าอะไร? 

ความละเอียด หรือ Resolution หมายถึงจ านวนพิกเซลที่อยู่ในภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ ภาพหนึ่ง

ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ ประกอบด้วยจุดหลายจุดรวมกัน ปัจจุบันนี้หน้าจอทีวีจะมีจ านวนจุดตั้งแต่ 1 

ล้านจุด (ส าหรับโทรทัศน์ความละเอียด 720p) ไปจนถึง 8 ล้านจุด (ส าหรับโทรทัศน์ความละเอียด 4K Ultra 

HD) ซึ่งเราไม่อาจมองเห็นความแตกต่างได้ด้วยตาเปล่า

 
ความละเอียด 4K กับ Ultra HD (UHD) นั้นเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น Ultra HD Blu-ray และบริการ UHD 

Streaming ของทางช่อง Netflix, Amazon และเจ้าอ่ืนๆ หรือเปรียบเทียบได้กับหน้าจอฉายภาพยนตร์แบบ

ดิจิตอลในปัจจุบัน มีความละเอียดในแนวนอนเท่ากับ 4,096 พิกเซล แต่ความละเอียดในแนวตั้งนั้นขึ้นอยู่กับ

อัตราส่วนหน้าจอการฉายภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ 

 



ภาพแสดงความแตกต่างของความละเอียดแบบต่างๆ จากใหญ่สุดไปเล็กสุด: 4K Cinema ขนาดอัตราส่วน

หน้าจอ 1.78:1 (ด า); UHD (ขาว) 2K Cinema ขนาดอัตราส่วนหน้าจอ 1.78:1 (เขียว) Full HD 1080p 

(แดง) 720p (ฟ้า) 

 
ก่อนที่ 4K จะเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เราแทบจะไม่เคยได้ดูหน้าจอความละเอียด 2K เลย ซึ่งส่วนมากจะเป็น
ความละเอียดส าหรับฉายภาพยนตร์ในโรงในสมัยก่อน  ความละเอียดในแนวนอนอยู่ที่ 2,048 พิกเซล แต่ความ
ละเอียดในแนวตั้งนั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนหน้าจอการฉายภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ เหมือนกับ 4K แต่ในปัจจุบัน 4K 
เริ่มจะใช้กันอย่างแพร่หลายในโทรทัศน์ ท าให้ 2K มีสภาพไม่ต่างจาก 1080p ที่เคยใช้กันอย่างแพร่หลายใน 
HDTV รวมถึง Bluray ด้วยเช่นกัน 
1080p หรือ Full HD 

 
1080 พิกเซล คือความละเอียดในแนวตั้ง โดยมีอัตราส่วนหน้าจออยู่ที่ 1.78:1 (16 x 9 หรือ widescreen 
นั่นเอง) และมีความละเอียดในแนวนอนเท่ากับ 1,920 พิกเซล (รวมเป็น 1,920 x 1,080 พิกเซล) 



1080p นั้น ไม่ใช่ 1K แต่มันคือ 2K เหมือนกับที่ UHD TV คือ 4K  แต่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่นิยมเรียกโทรทัศน์
เหล่านี้ว่า 1080p 2K แต่มักจะเรียกว่า 1080p หรือ Full HD มากกว่า 
720p 

 
มีค่าความละเอียดเป็นครึ่งหนึ่งของ 1080p ซึ่งก็คือโทรทัศน์แบบธรรมดาทั่วไป ซึ่งสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะ
ออกอากาศเป็น 720p แต่เราจะไม่เป็นค าว่า 720p บนหน้าจอรายการที่ก าลังออกอากาศอยู่ 

 
โทรทัศน์ธรรมดาในปัจจุบันมีความละเอียดเป็น 720p (รายการโทรทัศน์ทั่วไป) หรือ 1080p (Full HD TV) 
และ  4K Ultra HD TV ตัวใหม่ จะมีค่าความละเอียดเป็น 4 เท่าของ 1080p 

 



Full HD กับ 4k ต่างกันอย่างไร 

 

คนส่วนใหญ่ตอนนี้คงจะคุ้นเคยกับวิดีโอความละเอียดสูงแบบ Full HD (1080P) ที่กลายเป็นมาตรฐานส าหรับ

ความคมชัดความละเอียดสูงที่ใช้งานทั่วโลก แม้แต่กล้อง DSLR ส าหรับผู้ใช้ทั่วไปก็ที่มีราคาต่ ากว่า $ 1,000 ก็

มักจะมีคุณสมบัติในบันทึกวิดีโอ 1080P ได้แล้วในทุกวันนี้ สิ่งนี้ท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีความคมชัด

สูงได้ง่ายขึ้น ท าให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ก้าวเข้าสู่ยุคที่เฟืองฟูวิทยาการมากที่สุด โดยเฉพาะการมาของ

เทคโนโลยี 4K เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากสุดในตอนนี้ ท าให้หลายคนเริ่มเกิดความสับสนขึ้นถึงความ

แตกต่างระหว่าง 1080P และ 4K ความแตกต่างระหว่างทั้งสองคือคืออะไรกันแน่ ท าไมตัวหนึ่งถึงดีกว่าอีกตัว

หนึ่ง เราจะบอกความแตกต่างมันได้อย่างไร4K เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Ultra High Definition (UHD) ในขณะที่ 

1080P จะใช้ชื่อว่า High Definition ในความหมายตามชื่อแปลว่า 4K UHD จะมีความละเอียดสูงกว่าแบบ 

HD 1080p ด้วยความละเอียด 4K เท่ากับ 3840 x 2160 พิกเซล ในขณะที่ 1080P มีความละเอียดเพียง 1920 

x 1080 พิกเซล แล้วท าไมถึงใช้ค าว่า 4K นั่นก็เพราะว่าเป็นค าที่สื่อว่ามีความละเอียดใกล้เคียงกับ 4000 พิก

เซลมากที่สุด ในขณะเดียวกันที่ 1080P นั้นหมายถึงความละเอียดในแนวตั้ง 1080 พิกเซล เมื่อเทียบกับอีก

ฝ่ายที่มี 2160 พิกเซลถือว่าเพ่ิมข้ึนมากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวในด้านของความละเอียด 



ส าหรับหน้าจอที่มีอัตราส่วน 16:9 ที่ใช้เทคโนโลยี 4K จะมีจ านวนพิกเซลบนหน้าจอมากกว่าเกือบสี่เท่าเม่ือ

เทียบกับเทคโนโลยี 1080P หรือคิดเป็นปริมาณมากกว่าแปดล้านพิกเซลส าหรับ เมื่อเทียบกับเพียงสองล้าน

พิกเซลส าหรับ 1080P ถือเป็นข้อได้เปรียบสูงสุดเวลาน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างทั้งสองรูปแบบที่เห็นได้

ชัดเจนมากสุด 

 

เหตุผลมากมายที่ท าให้ 4K ดีกว่าในหลายด้าน 

1. ความละเอียดที่มากข้ึน โทรทัศน์แบบ Ultra HD ที่ใช้เทคโนโลยี 4K สามารถสร้างรายละเอียดที่

ซับซ้อนที่สุดในรูปแบบคอนทราสต์ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างที่บอกว่ามันเพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิมถึง 4 

เท่า 

2. สามารถดูได้ใกล้ชิดขึ้น มันช่วยให้ผู้ดูอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้กับหน้าจอขนาดใหญ่ได้เป็นพิเศษ ท าให้

เพลิดเพลินกับภาพท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ในความเป็นจริงระยะทางที่เหมาะสมที่สุดที่แนะน าส าหรับการ

รับชมทีวี 4K สามารถเขยิบเข้ามาใกล้จอมากกว่าระยะจอปกติมากถึง 2 เท่า 

3. สามารถลดสเกลภาพได้โดยยังคงความชัดไว้ได้ บางครั้งภาพวีดีโอก็จ าเป็นต้องถูกลดให้กับเข้าความ

ละเอียดที่เหมาะสม อย่างเช่นในวีดีโอที่มีความละเอียดระดับ 4K สามารถลดลงมาที่ระดับ 2K ผลที่ได้

คือภาพที่ได้มีความคมชัดมากกว่าไฟล์วีดีโอที่ถูกถ่ายในความคมชัด 2K เสียอีก 



 

 
ความหมายของ 4K 

K หรือ Ultra High Definition คือ 
มาตรฐานใหม่ของความละเอียดของ "จอภาพ" และ "คอนเทนต์" โดย K ย่อมาจาก Kilo ซึ่งเท่ากับ 

1000 ดังนั้น 4K ก็หมายถึง 4000 นั่นเอง ส าหรับความละเอียดหน้าจอส าหรับทีวี 4K แบบ Widescreen 
หมายถึงมีความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล ผลรวมออกมาก็ได้ประมาณ 8.29 ล้านพิกเซล ทั้งนี้ความ
ละเอียดในแนวนอนเท่ากับ 3840 เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียกจึงมีการปัดเศษขึ้นให้เป็น 4000 จึงเป็นที่มาของค าา
ว่า 4K ในทางกลับกันทีวี Full HD ซึ่งเป็นมาตรฐานในตอนนี้มีความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล ซึ่งผลรวม
ออกมาได้ประมาณ 2.07 ล้าน พิกเซล จะเห็นได้ว่าความละเอียดหน้าจอของทีวี 4K มากกว่า ทีวีแบบ Full HD 
ถึง 4 เท่า โดยเจ้าความละเอียด 4K นั้นก าลังจะเข้ามาเป็นมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งการถ่าย
ท าด้วย กล้องความละเอียด 4K และจอฉายแบบ 4K และ ตลอดจนสินค้าทีวีและโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
4K ละเอียดกว่า Full HD ถึง 4 เท่า 
 รู้จักกันไปแล้วส าหรับค าว่า 4K ทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันมากขึ้นดีกว่า โดยความละเอียดที่ 4K นั้น 

ในตัวเลข 4 นอกจากจะหมายถึง 4000 แล้ว ยังหมายถึงความคมชัดมากกว่า 4 เท่า จากความละเอียดแบบ 
Full HD อีกด้วย “โอ้โห” ละเอียดกว่า 4 เท่ายังไง ในเมือ ความละเอียดของ Full HD คือ 1,920 x 1080 
pixel แต่ที่ความละเอียด 4K นั้นคือ 3,840 x 2,160 pixel ตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นมาดูไม่ได้มาก แต่หากเราเอามา
นับเป็นจ านวน Pixel แล้วนั้น Full HD จะอยู่ที่ 1,920 x 1,080 = 2.07 ล้านพิกเซล ส่วน 4K นั้นคือ 3,840 x 
2,160 = 8.29 ล้านพิกเซล “เห็นได้ชัดเจนเลยว่าละเอียดกว่าถึง 4 เท่าจริงๆ” 

 
 
 
 



 
 
 
PIXEL 
 ส าหรับบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่า pixel เยอะกว่ามันดียังไง รู้ว่าเยอะกว่าย่อมดีกว่า แล้วมันดีกว่า

ยังไงล่ะ ส าหรับความละเอียดของภาพใน 1 pixel คือจุดสีเพียง 1 สีเท่านั้น ไม่สามารถไล่ระดับสีจากสีหนึ่งไป
อีกสีหนึ่งใน 1 pixel ได้ เพราะฉะนั้นหากภาพยิ่งมีความละเอียดหลาย pixel มากขึ้น ภาพที่ออกมาก็จะยิ่ง
แสดงผลออกมาได้คมชัดยิ่งขึ้น ไม่มองเห็นเป็นรอยเหมือนขั้นบันไดดังภาพด้านล่าง (ปกติแล้ว Full HD เราก็
แทบจะมองไม่เห็นรอยขั้นบันไดอยู่แล้ว ยิ่งเป็น 4K ยิ่งละเอียดขึ้นไปอีก) 

 
ในภาพจะเปน็การ Zoom เข้าไปในมุมมองที่ใกล้มาก โดยปกติสายตาเราอาจจะไม่ได้มองเห็นเป็นลักษณะนี้ 

ที่มาภาพ : http://4k.com/resolution/ ทั้งนี้ทั้งนั้นหากไฟล์ต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ตามที่มี
ความละเอียดต่ าถึงจะน ามาใช้น าเสนอกับตัวเครื่องที่รองรับ 4K ก้ไม่ได้หมายความว่าภาพหรือวิดีโอนั้นจะ



คมชัดขึ้นมาได้ ต้องอาศัยไฟล์ต้นฉบับที่ชัดเจนถึง 4K เช่นกันจึงจะสามารถรับชมในความคมชัด 4K ได้ 

 
ตัวอย่างเปรียบเทียบความละเอียด 4K (Ultra hight Definition) 

 
Resolution คือ ความละเอียดของภาพ โดยจะเป็นตัวเลขสองจ านวนคูณกัน โดยเป็นจ านวน Pixel ต่อ

ขนาดของจอ โดยจ านวนแรกจะเป็น ขนาดของ แนวกว้างของภาพที่ฉายและ เลขจ านวนหลังเป็น ขนาดแนว
สูงของภาพที่ฉาย 
อัตราส่วนของภาพ (Aspect Ratio) คือ อัตราส่วนระหว่างแนวกว้างของภาพต่อแนวสูงของภาพ 
เรามักจะพบความละเอียดของโปรเจคเตอร์อธิบายกับทั้งตัวเลขและตัวย่อความละเอียดที่สูงขึ้นหมายถึงภาพ
ละเอียดมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นขนาดของภาพฉายที่ได้ แบ่งเป็นระดับดังนี้ 

SVGA (800 x 600) : ความละเอียดดีปานกลางราคาไม่แพงและคุณภาพสมราคา เหมาะกับการน าเสนอ 
Presentation รูปภาพ วิดีโอ 

XGA (1024 x 768) : นี่คือความละเอียดที่เหมาะส าหรับการน าเสนอ Presentation รูปภาพ 



WXGA (1280 x 800) : ความละเอียด XGA ในรูปแบบ Widescreen เหมาะส าหรับการน าเสนอภาพ ตัวเลข 
ตัวอักษร Full HD (1920 x 1080) : ความละเอียดนี้ส าหรับคอหนังที่ต้องการภาพคมชัดดูหนังได้อย่างสะใจ 
เป็นความละเอียดในด้านการฉายภาพยนต์ จะเป็น Resolution ที่มีเฉพาะใน Series Home Theater 
WUXGA (1920 x 1200) : ความละเอียดนี้ส าหรับคอหนังเช่นเดียวกันกับ Full HD แต่เป็นอัตราส่วน Scale 
(16:10) เหมาะส าหรับการน าเสนอภาพที่มีรายละเอียดยิบย่อยต่างๆ เยอะ อย่างเช่น ความคมชัดของตัวอักษร
, ตัวเลข, กราฟ, งานเส้น, แบบแปลน UHD (4K) (3840 x 2160) : ความละเอียดนี้คมชัดพิเศษสุดๆ ที่หลายๆ
คนเรียกกันว่าคมชัดระดับ 4K เหมาะส าหรับการรับชมภาพยนต์ ภายในบ้าน ภาพนั้นมีความคมชัดละเอียด ดู
สมจริง *อย่างไรก็ตาม ในทางเทคนิคแล้ว ค าว่า 4K จริง ๆ แล้วหมายถึงมาตรฐานการถ่ายท าภาพยนตร์ที่มี
ความละเอียด 4,096 x 2,160 พิกเซล (ซึ่งมากกว่า UHD ที่กล่าวไปข้างต้นเล็กน้อย) แต่ในด้านการโฆษณา แบ
รนด์ต่าง ๆ ก็มักจะใช้ค าว่า 4K กับ UHD แทนกัน ดังนั้นค าว่า 4K หรือ UHD (Ultra High definition) ก็มี
ความหมายไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดค่ะ นอกจากนี้แล้ว โปรเจคเตอร์ 4K บางรุ่น ก็จะมีระบบ Upscale ที่ช่วย
ยกระดับความคมชัดและรายละเอียดของภาพในระดับ Full HD ปกติ ให้ขึ้นมาอยู่ในระดับระดับที่ใกล้เคียงกับ 
4K ได้ โดยการปรับรายละเอียดและความคมชัด รวมถึงท าการลบ Noise ในภาพให้อัตโนมัติ ภาพที่ได้จึง
ออกมาใกล้เคียงกับความละเอียดแบบ 4K แม้ว่าต้นฉบับจะเป็นความละเอียดระดับ Full HD ก็ตาม 
4K Ultra HD TV คือทีวีที่มีความละเอียดสูงถึง 3840 x 2160 พิกเซลซึ่งคูณกันออกมาก็เท่ากับ 8.29 ล้าน

พิกเซลจุดเม็ดสี 
ค าว่า "พิกเซล" คือ "จุดเม็ดสี" เล็กๆ ที่รวมกันเป็นล้านๆ จุดในการก าเนิดภาพบนหน้าจอทีวี โดยทั่วไปจะ

ประกอบด้วย "3 ซับพิกเซลย่อย" ได้แก่แม่สีแสงทั้ง 3 ส ีแดง เขียว และน้ าเงิน หรือ R = RED, G = 
Green, B = Blue 

 

 



เวลาที่เราเปิดใช้งานจอภาพ พิกเซล ที่ประกอบไปด้วย 3 สีซับพิกเซลย่อย จะมีการเปิดปิดสลับไปมา
ตลอดเวลาเพ่ือผสมให้เกิดจุดสีต่างๆ เป็นภาพขึ้น 

หากทั้ง 3 สีซับพิกเซลเปิดท างานพร้อมกันก็จะได้เป็นจุดพิกเซลสีขาว และเม่ือปิดท างานหมดทั้ง 3 สี ก็จะ
กลายเป็นจุดสีด า 

การจัดเรียงโครงสร้างแบบนี้เรียกว่า RGB โดยส่วนใหญ่ทีวีในปัจจุบันจะใช้โครงสร้างหน้าจอลักษณะนี้ 
 

 
 

ภาพจ าลองเปรียบเทียบโครงสร้างการจัดเรียงพิกเซลแบบ RGB - ซ้าย กับ RGBW - ขวา 
4K RGBW 

 คือโครงสร้างทีวี 4K ชนิดใหม่ โดยน า ซับพิกเซลสีขาว "เข้ามาแทนที่" ซับพิกเซลแม่สี ทั้งสีแดง เขียว 
และน้ าเงิน โดยแนวทางนี้ถูกน ามาใช้ผลิตจอภาพ 4K LED TV ระดับเริ่มต้นบางรุ่น เหตุนี้จึงขอเรียกว่าเป็น 
"RGBW"!? 

หากท าการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดเรียงโครงสร้างซับพิกเซลย่อยของ RGB และ  RGBW จะมีความ
แตกต่างกันดังนี้ 
โครงสร้าง RGB 
= [RGB] [RGB] [RGB] [RGB] 
 
โครงสร้าง  RGBW 
= [RGB] [WRG] [BWR] [GBW] 

 จะเห็นว่าการจัดกลุ่มพิกเซลย่อยของ RGBW ออกไปทางกระจายตัว เพราะสีขาวถูกน าไปแทนที่ซับ
พิกเซลแม่สีในแต่ละชุดพิกเซลหลักที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จอภาพลักษณะนี้จะมี algorithm เพ่ือชดเชยบาลานซ์
ซับพิกเซลสีขาวเข้ากับซับพิกเซลแม่สีในแต่ละชุด ทว่าจะยังมีข้อจ ากัดอยู่บ้างตามลักษณะการจัดเรียงพิกเซลที่
ค่อนข้างซับซ้อน 
ข้อจ ากัดของ RGBW 

 ถึงจะมีจ านวน "พิกเซล" เท่ากับ 3840 x 2160 = 8.29 ล้านจุด แต่กระนั้นการเรียงตัวของชุด "ซับ
พิกเซล" ไม่ตรงตามมาตรฐานอ้างอิงแบบl RGB ผลที่เกิดขึ้น 



1) ไม่สามารถท า 1:1 Pixel Matching ได้ กล่าวคือการแสดงรายละเอียดบางจุดไม่สมบูรณ์เฉกเช่น RGB 
ซึ่งเมื่อใช้แพทเทิร์นทดสอบจะพบอาการสีเหลื่อมเล็กน้อย อันเป็นผลจากการเรียงตัวของซับพิกเซลที่กระจาย
แบบ [RGB] [WRG] [BWR] [GBW] 

 

 
 

ผลลัพธ์เมื่อเปิดแพทเทิร์นทดสอบจุดสีขาวสลับจุดสีด าขนาด 1:1 pixel ! ระหว่าง RGB และ RGBW 
หากเป็นโครงสร้างการจัดเรียงแบบ RGB (รูปซ้าย) ซับพิกเซลชุดแรก "เปิด" ให้จุด "สีขาว" ที่สมบูรณ์, 

ในขณะที่ซับพิกเซลชุดถัดมา "ปิด" จะให้จุด "สีด า" ที่สมบูรณ์ การแสดงผลจึงเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตาม
มาตรฐานอ้างอิง 
ทว่าเมื่อพิจารณาที่โครงสร้าง  RGBW (รูปขวา) จะเห็นว่ามีสีเหลื่อม อันเป็นผลจากการเรียงตัวของซับพิกเซล
แม่สีที่เหลื่อมกัน 
2) กรณีทดสอบด้วยแพทเทิร์น "เส้นตรงแนวตั้ง (ขนาด 1 pixel)" พบว่า ความต่อเนื่องของเส้นตรงถูก

ลดทอนลงจากอาการเหลื่อมของซับพิกเซลเช่นเดียวกัน 
 



 

ผลลัพธ์เม่ือเปิดแพทเทิร์นเส้นตรงแนวตั้ง ระหว่าง RGB และ  RGBW 
หากเป็ น โครงสร้ า ง  RGB ซับ พิก เซลจะสามารถแสดงผล เส้นตรง ได้ อย่ า งสมบู รณ์  ในขณะที่

โครงสร้าง  RGBW เส้นตรงจะถูกรบกวนจากการเหลื่อมกันของต าแหน่งซับพิกเซลย่อย ซึ่งประเด็นจากทั้ง 1) 
และ 2) จะส่งผลกระทบไปถึงการแสดงรายละเอียดของภาพ 

3) ระดับความเจิดจ้าของสีสันบนหน้าจอ RGBW (เมื่ออ้างอิงที่ระดับความสว่างสูง) จะถูกลดทอนลง 
เนื่องจากจ านวนชุดซับพิกเซลแม่สี แดง เขียว และน้ าเงิน บางส่วน หายไปเพราะถูกแทนที่ด้วยซับพิกเซลสีขาว 

อย่างไรก็ตามโครงสร้าง RGBW ก็มีข้อดีที่เป็นจอ 4K ที่ให้คุณภาพที่ใช้ได้ + ประหยัดพลังงานได้ดี ในระดับ
ราคาที่ไม่สูงนัก 
**สรุป 

เหตุที่ผู้ผลิตยังคงสามารถเรียกหน้าจอแบบ  RGBW นี้ ว่าเป็นจอความละเอียด 4K เพราะมีจ านวนจุดพิกเซล
รวมทั้งสิ้น 3840 x 2160 จุด = 8.29 ล้านจุดพิกเซล อ้างอิงจากระดับความหนาแน่นของซับพิกเซลย่อยที่ยังคง
เทียบเท่ากับ 4K TV ทั่วไป อีกทั้งยังสามารถรับและแสดงผลสัญญาณภาพจากต้นทางความละเอียด 4K ได้
โดยตรง เพียงแต่การแสดงผลในบางด้านจะถูกจ ากัดลดทอนตามระดับราคาที่ลดลง ดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น 
หมายเหตุ : 
- ที่กล่าวว่าหน้าจอ 4K แบบ RGB คือ 4K Ultra HD แท้ สังเกตได้ว่าจะถูกรับรองจากสถาบันอย่าง Digital 

Europe และรับรองมาตรฐานโดย CFA USA โดยสังเกตจากโลโก้ตามด้านล่างนี้ได้ 
- บทความนี้อ้างถึงทีวีที่เป็น LED-LCD Panel เท่านั้น 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

จอแสดงภาพแบบ HD,FULL HD,4K,5K แล้วอะไรต่อ อนาคตเทคโนโลยีแสดงภาพ 
ความละเอียดของหน้าจอในปัจจุบันนี้กลายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่หลายคนให้ความสนใจ จากเดิมที่

เราเคยตื่นเต้นกับการแสดงผลจากหน้าจอขาวด ามาเป็นหน้าจอสี แต่ในปัจจุบันนี้หน้าจอที่แสดงสีได้กลับเป็น
คุณสมบัติที่ไม่เพียงพอเสียแล้ว เพราะต้องมีความละเอียดคมชัดที่สมจริงจึงจะท าให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ 



ความละเอียดของหน้าจอที่พบเห็นได้บ่อย ๆในปัจจุบัน มีทั้งความละเอียดหน้าจอในระดับ HD , Full HD 
และท่ีก าลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ก็คือความละเอียดของหน้าจอในระดับ 4K , 5K ซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอ
เพราะมีการพัฒนาระดับความละเอียดของหน้าจอถึงระดับ 8k จากความแตกต่างของระดับความละเอียด
หน้าจอที่มีอยู่ด้วยกันหลายระดับ ก็ท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้นในการเลือกใช้งาน แต่อาจมีข้อสงสัยว่า
ความแตกต่างของความละเอียดหน้าจอเหล่านี้คืออะไร และความคมชัดระดับ 8k นั้นจะเป็นแบบไหน เรามา
เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้กัน 
ความละเอียดในการแสดงผลคืออะไร                                                                                               

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลอย่างหน้าจอโทรทัศน์ในทุกวันนี้ มีคุณสมบัติที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้อง
น ามาใช้ในการพิจารณาก็คือ Resolution คือความละเอียดของภาพที่หมายถึงการแสดงจ านวน Pixel หรือ
จุดภาพ ที่อยู่ในแนวนอนและแนวตั้ง ในรูปภาพหนึ่งจะประกอบไปด้วย Pixel จ านวนมาก ซึ่งหน้าจอที่มีการ
แสดงผลภาพที่มีจ านวน Pixel จ านวนมากก็จะยิ่งท าให้ภาพมีความคมชัดสูง โดยจะแสดงผลความละเอียด
ออกมาในรูปของตัวเลขของจ านวน Pixel อย่างเช่น 1024 x 768 ที่หมายความว่าหน้าจอสามารถแสดงผล
จ านวน Pixel ในแนวนอน 1024 และแนวตั้ง 768 เป็นต้นนอกจากนี้คุณอาจจะเห็นการแสดงจ านวนความ
ละเอียดในรูปของตัวเลขอย่างเช่น 1080p หรือ 1080i ซ่ึง p มาจากค าว่า Progressive Scan ที่มีความ
หมายถึงการแสกนภาพตั้งแต่บนลงล่างของหน้าจอ จะท าให้ได้ภาพท่ีมีความเนียนสมจริงในขณะที่ I มาจาก 
Interlaced Scan ที่มีความหมายถึงการแสกนแบบเส้นเว้นเส้นหรือมีการแสกน ภาพแบบฟันปลา ที่จะท าให้
บริเวณขอบของภาพมีรอยหยักเล็กน้อยหรือมีการกระพริบตามขอบภาพที่จะท าให้การแสดงผลภาพไม่เนียน
เหมือนกับ Progressive Scan                                                                                                                  
ความแตกต่างของ HD ,FULL HD,4K,5K ในตลาดที่เต็มไปด้วยโทรทัศน์ความละเอียดสูง ท าให้
ผู้บริโภคมีความคาดหวังท่ีจะได้คุณภาพของภาพที่ดีมากขึ้นๆ เรื่อยๆ 
เมื่อคุณก าลังมองหาโทรทัศน์เครื่องใหม่ และต้องการหน้าจอแสดงผลที่มีความละเอียดคมชัดสูง ซึ่งหากจะ
พิจารณาถึงตัวเลือกท่ีมีอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ ก็มีตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากมายดังต่อไปนี้                                                    
HD                                                                                                                                         
ความคมชัดระดับ HD มาจากค าว่า High-Definition ซึ่งเป็นมาตรฐานในการส่งสัญญาณภาพที่มีความละเอียด
สูง ในระดับ 720p, 1080i และ 1080p ซึ่งเป็นมาตรฐานของระดับสัญญาณภาพที่มีความละเอียดคมชัดสูง                                  
Full HD                                                                                                                                       
มาจากค าว่า Full High Definition ซึ่งมีความคมชัดมากกว่าระบบ HD 2 เท่า ที่ให้ภาพที่มีสีสันเจิดจ้ากว่า 
และมีความคมชัดมากกว่า โดยมีการสนับสนุนความละเอียดของภาพสูงถึง 1080p                                                                          
4K หรือ UHDUHD                                                                                                                          
มาจากค าว่า Ultra HD ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงผลจอภาพที่มีความละเอียดถึงระดับ K หรือ 1,000 ซ่ึง
หมายถึงความละเอียดในระดับ 3840 x 2160 ที่ก าลังจะมาเป็นมาตรฐานการแสดงภาพในอุตสาหกรรมการ
ถ่ายภาพยนตร์ในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้ผู้ชมได้สัมผัสกับประสบการณ์ของภาพที่มีความคมชัดสมจริงเหนือระดับ
มากยิ่งขึ้น ให้ภาพที่มีความคมชัดละเอียดกว่า Full HD ถึง 4 เท่า                                                                                                                           



5K                                                                                                                                             
5K Ultra HD เป็นมาตรฐานความละเอียดของหน้าจอในระดับ 5120 x 2880 Pixels ที่มีความละเอียดสูงกว่า 
Full HD ถึง 7 เท่า                                                                                                                        
HD,FULL HD,4K,5K แล้วอะไรต่อ                                                                                                
เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของการแสดงผลภาพหน้าจอโทรทัศน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็พบว่ามีการแสดงผลที่
ละเอียดมากขึ้นเรื่อย ๆแต่เทคโนโลยีก็ยังไม่หยุดอยู่แต่เพียงเท่านั้น เพราะหากคุณคิดว่าความคมชัดระดับ 5K 
คือความคมชัดระดับสุดยอดแล้ว 
อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดอีกครั้งเมื่อได้รู้ว่าได้มีการพัฒนาโทรทัศน์ที่มีความละเอียดสูงยิ่งกว่าถึงระดับ 8K ที่มี
ความละเอียดภาพ 7680 × 4320 
โทรทัศน์ที่มีความละเอียดสูงถึงระดับ 8K จะมีความคมชัดมากแค่ไหน? เมื่อเทียบกับโทรทัศน์ธรรมดาที่มีการ
ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วโทรทัศน์ 8K จะมีความละเอียดคมชัดสูงกว่าถึง 64 เท่า และเม่ือเทียบกับความ
ละเอียดระดับ Full HD ก็จะมีความคมชัดมากกว่าถึง 16 เท่า 
เทคโนโลยีการแสดงภาพที่มีความคมชัดสูงถึง 8K นี้ได้รับการพัฒนามาจากสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่น
ร่วมกับ BBC ของอังกฤษตั้งแต่ปี 2012 แต่ยังไม่มีการออกอากาศอย่างแพร่หลายเนื่องจากต้องใช้อัตราการส่ง
สัญญาณจ านวนมาก 
การพัฒนาโทรทัศน์ที่สามารถแสดงผลความละเอียดได้ถึงระดับ 8K จะเป็นการน าเสนอประสบการณ์ที่น่า
ตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมด้วยภาพที่มีความคมชัดสดใสอย่างถึงขีดสุด ไม่มีบล็อกพิกเซลที่สามารถสังเกตให้เห็นได้
แม้แต่นิดเดียว และยังสามารถแสดงภาพในมุมมองแนวนอนถึง 100 องศา มากกว่าระบบ 2K และ 4K ที่มี
มุมมองเพียง 55 องศา 
แต่อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยี 8K จะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจยังมีข้อจ ากัดคือ ยังไม่มี
เนื้อหาที่ใช้เทคโนโลยี 8K ในการถ่ายท าเพ่ือให้ได้ผลการแสดงภาพที่เต็มประสิทธิภาพมากนักและอาจมีราคาที่
สูงมากเกินกว่าที่ผู้บริโภคท่ัวไปจะเป็นเจ้าของได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8K คืออะไร? มาตรฐานความละเอียดใหม่ในวงการภาพ 

 
8K คืออะไร? 8K คือมาตรฐานความละเอียดใหม่ในวงการภาพ 7680 x 4320 = 33 ล้านพิกเซล ชัดกว่า 4K (8 

ล้านพิกเซล) ถึง 4 เท่า และชัดกว่า Full HD (2 ล้านพิกเซล) ถึง 16 เท่า ในตอนนี้หลายแบรนด์ได้เปิดตัวทีวี 8K 

ออกมาให้เห็นในไทยบ้างแล้วเช่น Samsung และ Sharp รวมถึงที่ต่างประเทศอย่าง LG 

 

 



 
 

อัตราเฟรมมากกว่า HD สองเท่า 

จ านวนภาพนิ่งต่อวินาทีที่สร้างขึ้นจากวิดีโอ เรียกว่า เฟรมเรต ยิ่งภาพนิ่งเหล่านี้อยู่ ใกล้กันเท่าไร 
ความลื่นไหลและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ ของวิดีโอจะปรากฏมากขึ้นเท่านั้น  อัตราเฟรม 
8K ปัจจุบันนี้คือ 120  
เฟรมต่อวินาที (fps). 
 

อัตราเฟรมปกติ                           อัตราเฟรม 8K UHD 

   
                         ภาพแบบอะนาล็อก : 30fps                 ภาพ UHD ขนาด 8K : 120 เฟรมต่อวินาที 

                         ภาพแบบHD : 60fps   

 
 

 

 

 

 



 

รายละเอียดเทคโนโลยี 8K UHD 

เปลี่ยนภาพให้สมจริงด้วยความละเอียดที่สูงกว่า Full HD ถึง 16 เท่า8K UHD - เหนือกว่า 4K UHD ไปอีกข้ัน 

ด้วยความละเอียด 7,680 x 4,320 พิกเซล หรือ 33.18 ล้านพิกเซล 8K UHD ให้ภาพที่ละเอียดกว่า Full HD 

ถึง 16 เท่า แม้ว่าคุณจะอยู่ใกล้จอ 8K UHD เท่าไร คุณจะไม่สามารถมองเห็นจุดบนทีวีด้วยตาเปล่าได้ 

 
 



8K มาตรฐานใหม่แห่งทีวีในอนาคตอันใกล้นี้

 
ทีวี 8K QLED TV จาก Samsung รุ่น Q900R มีขายในไทยแล้วนะ

 
ทีวี 8K จาก Sharp ตัวนี้ไซส์จัมโบ้ 80 นิ้ว มีขายในบ้านเราแล้วเช่นกัน 



 
เร็วๆ นี้จะมี 8K OLED TV ขนาดยักษ์ 88 นิ้ว จาก LG ด้วย 

ในการถ่ายหนังและรายการทีวี มีการใช้กล้อง 8K แท้กันบ้างแล้ว อย่าง Sharp ก็มีกล้องถ่ายวีดีโอ 8K ถ่ายท า

คอนเทนต์สาธิตตามสถานที่ท่ัวโลก รวมถึงคอนเทนต์ Amazing Thailand ที่ถ่ายตามท่ีท่องเที่ยวบ้านเรา ภาพ

สวยและคมชัดมาก ใช้เปิดเป็นภาพเดโม่ให้กับทีวี Sharp ทั่วโลกในตอนนี้ 

 



 
 

ในอนาคตอาจจะปล่อยสตรีมม่ิงในความละเอียด 8K หรือลงแผ่น 8K Blu-ray !? 
ปี 2020 จะมีการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาโอลิมปิคที่โตเกียวแบบ 8K แท้ ฉะนั้นการเตรียมความพร้อม

ทั้ง "ระบบนิเวศน์ 8K" จึงต้องเริ่มให้เร่งด่วนที่สุด 
 

 
 
 



อิจฉาคนญี่ปุ่นที่ได้ดูถ่ายทอดสดบนความละเอียด 8K แท ้
ยอมรับว่ายังไม่ค่อยมีคอนเทนต์ 8K แท้ท่ีสามารถรับชมได้จริงในช่วงนี้ อย่างไรก็ดีผู้ผลิตจอภาพซึ่ง

คือ ปลายทาง จ าเป็นต้องน าเสนอ นวัตกรรม เพ่ือประกาศศักดา ความเป็นผู้น า ให้ชาวโลกได้เห็นว่าพัฒนาการของ
เทคโนโลยีของเขาว่ามันไม่หยุดอยู่กับที่ ไม่งั้นป่านนี้เรายังคงดูจอขาวด าอยู่เป็นแน่ ราคาเปิดตัวของทั้ง 3 แบรนด์
ข้างต้นก็จะยังคงสูงตาม "ต้นทุนนวัตกรรม" ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ ส่วนพวกเราก็เฝ้าติดตามให้มันถูกผลักดันเป็นมาตรฐาน
ใหม่จริงในอนาคตอันใกล้นี้กันครับ 
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