
ใบความรู้ที ่1  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัการตัดต่อวดิีโอ 
 

 ในปัจจุบนังานวดีิโอไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติของเรามากข้ึน ดว้ยความสามารถของงานทางดา้น
มลัติมีเดียท่ีท าใหก้ารน าเสนองานของเราน่าสนใจแลว้ราคากลอ้งวดีิโอก็ราคาถูกลงมามากและหาซ้ือไดไ้ม่
ยาก พร้อมกบัโปรแกรมท่ีใชใ้นการตดัต่อวดีิโอก็มีใหเ้ลือกใชม้ากมายและกไ็ม่ยากจนเกินไปท่ีจะเรียนรู้ 
ส าหรับส่ือน้ีจะขอน าเสนอการตดัต่อดว้ยโปรแกรม Ulead Video Studio เพื่อเป็นพื้นฐานในการตดัต่อ เพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 
ประโยชน์ของงานวดิีโอ 
 1.  แนะน าองคก์รและหน่วยงาน การสร้างงานวดีิโอเพื่อแนะน าสถานท่ีต่างๆ หรือในการน าเสนอ
ขอ้มูลภายในหน่วยงานและองคก์ร เพื่อสร้างความน่าสนใจใหก้บัผูช้มผูฟั้งและยงัก่อใหเ้กิดความเขา้ใจใน
ตวังานไดง่้ายข้ึน 
 2.  บนัทึกภาพความทรงจ า และเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ เช่น การเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ 
งานวนัเกิดงานแต่งงาน งานรับปริญญางานเล้ียงของหน่วยงานหรือองคก์ร ซ่ึงเดิมเราจะเก็บไวใ้นรูปแบบ
ภาพน่ิง 
 3.  การท าส่ือการเรียนการสอน คุณครูสามารถสร้างส่ือการสอนในรูปแบบวิดีโอไวน้ าเสนอได้
หลายรูปแบบ เช่น เป็นวิดีโอโดยตรง เป็นภาพวดีิโอประกอบในโปรแกรม POWER POINT   เป็นภาพวิดีโอ
ประกอบใน Homepage และอ่ืนๆ 
 4.  การน าเสนอรายงาน วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัต่างๆ ซ่ึงปรับเปล่ียนการน าเสนองานจากรูป
แบบเดิม ท่ีเป็นเอกสารภาพประกอบ แผน่ชาร์จแผน่ใส ให้ทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 5.  วดีิโอส าหรับบุคคลพิเศษ บุคคลส าคญัในโอกาสพิเศษ อาจหมายถึง วทิยากรท่ีเชิญมาบรรยาย ผู ้
จะเกษียณอายจุากการท างาน เจา้ของวนัเกิดคู่บ่าวสาว โอกาสของบุคคลท่ีไดรั้บรางวลัต่างๆ 
 ท่ีกล่าวมาน้ีคือส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้รามองเห็นความส าคญัของงานวดีิโอมากข้ึน และไดรู้้วา่การท า
วดีิโอไม่ไดล้งทุนมากและยุง่ยากอยา่งท่ีคิดจากประสบการณ์ ในการท างานวดีิโอ สรุปไดว้า่วดีิโอท่ีดี ไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัจ  านวนเงินลงทุนท่ีใช ้แต่ข้ึนอยูก่บัความประณีต และความคิดสร้างสรรค ์
 
แนวคิดในการสร้างวดิีโอ 

ก่อนท่ีลงมือสร้างผลงานวิดีโอสักเร่ือง จะตอ้งผา่นกระบวนการคิด วางแผนมาอยา่งรอบครอบ 
ไม่ใช่ไปถ่ายวดีิโอแลว้ก็น ามาตดัต่อเลย โดยไม่มีการคิดใหดี้ก่อนท่ีจะถ่ายท า เพราะปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึนเสมอ
ก็คือการท่ีไม่ไดภ้าพตามท่ีตอ้งการ เน้ือหาท่ีถ่ายมาไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอ  ในท่ีน้ีขอแนะน า
แนวคิดในการท างานวิดีโออยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งการ จะไม่ตอ้งมาเสียเวลาแกไ้ขภายหลงั 
โดยมีล าดบัแนวคิดของงานสร้างวดีิโอเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 



1.  เขียน Storyboard 
ส่ิงแรกท่ีเราควรเรียนรู้ก่อนสร้างงานวดีิโอ ก็คือ   การเขียนStoryboard  คือ การจินตนาการฉาก

ต่างๆ ก่อนท่ีจะถ่ายท าจริงในการเขียน Storyboard อาจวธีิง่ายๆ ไม่ถึงขนาดวาดภาพปรกอบก็ได ้เพียงเขียน
วตัถุประสงคข์องงานใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการส่ืออะไรหรืองานประเภทไหน จากนั้นดูวา่เราตอ้งการภาพ
อะไรบา้ง เขียนออกมาเป็นฉาก เรียงล าดบั 1, 2, 3,.......(ดูรายละเอียดการเขียน Storyboard ทา้ยใบความรู้ท่ี 1) 

2.  เตรียมองค์ประกอบต่างๆ ทีต้่องใช้  
ในการท างานวดีิโอ เราจะตอ้งเตรียมองคป์ระกอบต่างๆ ใหค้รบถว้น ไม่วา่จะเป็นไฟลว์ดีิโอ ไฟล์

ภาพน่ิง ไฟลเ์สียง หรือไฟลด์นตรี 
3.  ตัดต่องานวดิีโอ 
การตดัต่อคือการน าองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเตรียมไวม้าตดัต่อเป็นงานวดีิโอ งานวดีิโอจะออกมาดี

น่าสนใจเพียงใดข้ึนอยูก่บัการตดัต่อเป็นส าคญั ซ่ึงเราจะตอ้งเรียนรู้การตดัต่อในบทต่อไปก่อน 
4.  ใส่เอฟ็เฟ็กต์/ตัดต่อใส่เสียง 
ในขั้นตอนการตดัต่อ เราจะตอ้งตกแต่งงานวดีิโอดว้ยเทคนิคพิเศษต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเล่นสี การ

ใส่ขอ้ความ หรือเสียงดนตรี ซ่ึงจะช่วยใหง้านของเรามีสีสัน และน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
5.  แปลงวดิีโอ เพ่ือน าไปใช้งานจริง 
ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็นขั้นตอนสุดทา้ย ในการท างานวดีิโอท่ีเราไดท้  าเรียบร้อยแลว้นั้นไปใช้

งาน โปรแกรม Ulead Video Studio สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น ท าเป็น VCD, DVD หรือเป็นไฟล์ 
WMV ส าหรับน าเสนอทางอินเทอร์เน็ต 

 
อุปกรณ์ในการตัดต่อวดิีโอ 

1.  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
     คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ช้ินแรกท่ีจ าเป็นตอ้งมี ปัจจุบนั
เทคโนโลยกีา้วหนา้ไปไกล ท าใหเ้ราสามารถมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในราคาประหยดั ส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการตดัต่อควรมีสเป็คเคร่ืองขั้นต ่า 
ดงัน้ี 
* ซีพยูี      แนะน า Pentium  4  ความเร็ว  1  GHz  ข้ึนไป 
* แรมหรือหน่วยความจ า    ขนาด 512  MB ข้ึนไป 
* ฮาร์ดดิสก์    80  GB  ซ่ึงปัจจุบนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   มีความจุ  ฮาร์ดดิสกม์ากพออยูแ่ลว้  
* ระบบปฏิบัติการ     แนะน าใหใ้ช ้Windows XP/2000 

 



2.  กล้องถ่ายวดิีโอ 
 กลอ้งถ่ายวดีิโอ มีหลายประเภท หลายรูปแบบ แต่ในท่ีจะ 
กล่าวถึงการใชง้านเฉพาะกลอ้งถ่ายวดีิโอแบบดิจิตอล หรือ 
กลอ้งดิจิตอลแบบ MiniDV 
 
  

 
3.  Capture  Card (การ์ดจับภาพวดิีโอ) 

เน่ืองจากเราไม่สามารถน าภาพวดีิโอท่ีอยู ่ในกลอ้งวิดีโอมาใช้
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง  ดงันั้นเราจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ 
ท่ีเรียกวา่การ์ดแคปเจอร์ หรือการ์ดจบัภาพวิดีโอ ช่วยเปล่ียน
เสมือนเป็นส่ือกลางในการส่งถ่ายขอ้มูล จากกลอ้งมายงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์นั้นเอง และแคปเจอร์ หรือการ์ดจบัภาพวดีิโอ ก็
มีหลายรูปแบบเช่นกนั  

4.  ไดรว์ส าหรับเขียนแผ่น CD หรือ DVD 
อุปกรณ์น้ีจ าเป็นตอ้งมีหากเราตอ้งการสร้างงานให้อยูใ่น
รูปแบบ VCD หรือ DVD ซ่ึงในปัจจุบนัก็หาซ้ือไดไ้ม่ยาก 
ราคาก็ไม่แพง 
 

 

        5.  แผ่น CD ส าหรับบันทกึข้อมูล 
 
        แผน่ CD-R  (CD-ReWrite หรือ  CD Record) ใชส้ าหรับ 
บนัทึกขอ้มูลทัว่ไป เช่น ขอ้มูลต่างๆ โปรแกรมเพลง รูปภาพ  
และภาพยนตร์ สามารถเขียนหรือบนัทึกขอ้มูลไดเ้พียงคร้ัง
เดียวจนกวา่จะเตม็แผน่ 

 
 
 



รูปแบบของแผ่นดีวดี ี
แผ่น  CD-RW (CD-Write) 
     แผน่  CD-RW (CD-Write) ใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูล
ทัว่ไปเช่นเดียวกบัแผน่ CD-R แต่มีความพิเศษกวา่ตรงท่ี
สามารถท่ีจะเขียนหรือบนัทึกซ ้ า และลบขอ้มูลท่ีเขียน
ไปแลว้ได ้

 
ดีวดีีอาร์ดับบลวิไดรว์์ 
     ดีวดีีดีอาร์ดบับลิวไดรว ์(DVD+-RW  drive) ก็คลา้ย
กบัซีดีอาร์ดบับลิวไดรวน์ัน่เอง คือสามารถอ่านและขียน
แผน่ดีวีดีแบบพิเศษ คือแผน่ DVD+-R  และ
แผน่ DVD+-RW ได ้

 
แผ่นดีวดีีอาร์ 
     ดีวดีีอาร์ (DVD+R : Digital Versatile Disc-
Recordable)  เป็นแผน่ดีวดีีท่ีผูใ้ชส้ามารถบนัทึก หรือ
เขียนขอ้มูลลงไปไดค้ร้ังเดียว จนกวา่จะเตม็แผน่ มีให้
เลือกแบบดา้นเดียว และ 2 ดา้น ในความจุดา้นละ 4.7 
GB  แผน่  ประเภทน้ียงัแบ่งออกเป็น 2 มาตรฐาน (จาก 2 
ค่าย) คือ แผน่ DVD-R    DVD+R 

 
แผ่นดีวดีีอาร์ดับบลวิ 
     ดีวดีีอาร์ดบับลิว (DVD+RW : Digital Versatile 
Disc-Re-recordable) เป็นแผน่ดีวดีีท่ีใชเ้ขียน และลบ
ขอ้มูลไดห้ลายคร้ังมีความจุ 4.7 GB 

 
 



รูปแบบไฟล์ภาพ 
BMP (Bitmap) 
     ไฟลภ์าพประเภทท่ีเก็บจุดของภาพแบบจุดต่อจุด
ตรงๆ เรียกวา่ไฟลแ์บบ บิตแมพ( Bitmap ) ไฟลป์ระเภท
น้ีจะมีขนาดใหญ่แต่สามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้
อยา่งสมบูรณ์ แต่เน่ืองจากการเก็บแบบ Bitmap ใชเ้น้ือท่ี
ในการเก็บจ านวนมาก จึงไดมี้การคิดคน้วธีิการเก็บ 
ภาพใหมี้ขนาดเล็กลงโดยยงัคงสามารถเก็บภาพได้
เช่นเดิม ข้ึนมาหลายวธีิการ เช่น JPEG และ GIF 

 

      JPEG ( Joint Graphics Expert Group ) 
      เป็นการเก็บไฟลภ์าพแบบท่ีบีบอดั สามารถท าภาพ 
ใหมี้ขนาดของไฟลภ์าพเล็กกวา่แบบ Bitmap หลายสิบ
เท่า แต่เหมาะจะใชก้บัภาพท่ีถ่ายจากธรรมชาติเท่านั้น 
ไม่เหมาะกบัการเก็บภาพเหมือนจริง  เช่น ภาพการ์ตูน 
เป็นตน้  
     GIF ( Graphics Interchange Format ) 
       เป็นวธีิการเก็บไฟลภ์าพแบบบีบอดัคลา้ยกบั JPEG 
โดยทัว่ไปแลว้ไม่สามารถเก็บภาพท่ีถ่ายจากธรรมชาติ
ไดมี้ขนาดเล็กเท่ากบัแบบ JPEG แต่สามารถเก็บภาพท่ี
ไม่ใช่ภาพถ่ายจากธรรมชาติเช่น ภาพการ์ตูน ไดเ้ป็น
อยา่งดี นากจากน้ี GIF ยงัสามารถเก็บภาพไวไ้ดห้ลายๆ
ภาพ ในไฟลเ์ดียว จึงถูกน าไปใชส้ร้างภาพเคล่ือนไหว
ง่ายๆ เช่น ในอินเตอร์เน็ต 

 
 

   

     TIFF ( Tagged Image File Format ) 
        คือการเก็บไฟลภ์าพในลกัษณะเดียวกบัไฟลแ์บบ BMP แต่ในไฟลมี์ Tagged File ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ี
ช่วยโปรแกรมควบคุมการแสดงภาพ เช่น การแสดงหรือไม่แสดงภาพบางส่วนได ้ภาพท่ีเก็บไวใ้นลกัษณะ
ของ TIFF จึงมีความพิเศษกวา่การเก็บแบบอ่ืนท่ีกล่าวมา นอกจากน้ียงัมีไฟลภ์าพแบบต่างๆ อีกหลายแบบ 
โดยแต่ละแบบจะมีจุดเด่นแตกต่างกนัไป มกันิยมใช่ในงานกราฟิกการพิมพ ์
 
 
 
 



รูปแบบของไฟล์วดิีโอ 
 ไฟลว์ดีิโอท่ีน ามาใชง้านกบันั้นมีหลายรูปแบบ  โดยเราจะมาท าความรู้จกักบัไฟลว์ดีิโอแบบต่าง 
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงตามประเภทของงาน 
          ไฟล์  MPEG  
           MPEG  ( Motion  Picture  Exports   Group )  เป็นมาตรฐานส าหรับการบีบอดัวดีิโอและเสียงแบบ
ดิจิตอล   ซ่ึงเป็นรูปแบบของวดีิโอท่ีมีคุณภาพสูงและนิยมใชก้บังานทุกประเภทโดยไฟล ์MPEGน้ี ก็ยงัแยก
ประเภทออกไปตามคุณสมบติัต่าง ๆ  อีกดว้ย   ดงัน้ี 
MPEG -1 ถือก าเนิดข้ึนมาในปี  2535   ซ่ึงเป็นรูปแบบของไฟลท่ี์เขา้รหสัมาดว้ยการบีบอดัใหไ้ดไ้ฟลท่ี์มี 

ขนาดเล็ก  เพื่อส าหรับการสร้างวดีิโอแบบ  VCD โดยจะมีการบีบอดัขอ้มูลสูง   มีค่าบิตเรตอยู่
ท่ี  1.5  Mb/s  ซ่ึงมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัเทปวดีิโอ 

MPEG -2 ถือก าเนิดข้ึนในปี 2538  ซ่ึงเป็นรูปแบบของไฟลท่ี์เขา้รหัสมาเพื่อการสร้างภาพยนตร์
โดยเฉพาะ โดยสามารถสร้างเป็น  SVCD  หรือ   DVD ก็ได ้  ซ่ึงอตัราการบีบอดัขอ้มูลจะนอ้ย
กวา่ MPEG-1  ไฟลท่ี์ไดจึ้งมีขนาดใหญ่กวา่และไดคุ้ณภาพสูงกวา่ดว้ย  อีกทั้งค่าบิตเรตก็ไม่
ตายตวั  ท าใหส้ามารถก าหนดอตัราการบีบอดัขอ้มูลไดเ้อง 

MPEG -4 เป็นรูปแบบของไฟลแ์บบใหม่ท่ีถือก าเนิดข้ึนในเดือนตุลาคม  2541   จากความร่วมมือกนัของ 
วศิวกรทัว่โลกและไดเ้ป็นมาตรฐานของนานาชาติเม่ือปี  2542  ซ่ึงถือเป็นการปฏิวติัวงการ
ดิจิตอลวดีิโอ  เพราะมีรูปแบบการบีบอดัท่ีดีกวา่    MPEG-1   และ   MPEG-2   โดยไฟล์
ประเภทน้ีจะมีคุณภาพของวิดีโอสูง  สามารถสร้างรหสัภาพวดีิโอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมี
จุดประสงคเ์พื่อการใชง้านอยู ่ 3 ประเภท  คือ  ระบบโทรทศัน์แบบดิจิตอล   งานดา้นแอพพลิเค
ชนักราฟิกและมลัติมีเดียต่างๆ  แต่ปัจจุบนัยงัมีส่ือท่ีรองรับไฟลป์ระเภทน้ีอยูน่อ้ย   จึงไม่ค่อย
ไดรั้บความนิยมมากนกั 

 
ระบบการส่งสัญญาณโทรทศัน์ 
          ในปัจจุบนัน้ีมีระบบการส่งสัญญาณโทรทศัน์ท่ีนิยมใชใ้นแถบภูมิภาคต่างๆ คือ 
       1.  ระบบ NTSC (National Televion Standards Committee) เป็นระบบโทรทศัน์สีระบบแรกท่ีใชง้านใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปีค.ศ.1953 ประเทศท่ีใชร้ะบบน้ีต่อ ๆ มาไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น แคนาดา เปอเตอริโก ้และ
เมก็ซิโก เป็นตน้  
       2.ระบบ PAL (Phase Alternation Line) เป็นระบบโทรทศัน์ท่ีพฒันามาจากระบบ NTSC ท าใหมี้การ
เพี้ยนของสีนอ้ยลง เร่ิมใชง้านมาตั้งแต่ปีค.ศ.1967 ในประเทศทางแถบยโุรป คือ เยอรมนัตะวนัตก องักฤษ 
ออสเตรเลีย เบลเยีย่ม บราซิล เดนมาร์ก นอร์เวย ์สวเีดน   สวติเซอร์แลนด ์และมีหลายประเทศในแถบเอเซีย
ท่ีใชก้นัคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมไปถึงประเทศไทยก็ใชร้ะบบน้ี  



       3. ระบบ SECAM (SEQuentiel A Memoire("memory sequential") เป็นระบบโทรทศัน์อีกระบบหน่ึง
คิดคน้ข้ึนโดย Dr.Henry D.France เร่ิมใชม้าตั้งแต่ปีค.ศ.1967 นิยมใชก้นัอยูห่ลายประเทศแถบยโุรป
ตะวนัออก ไดแ้ก่ ฝร่ังเศส อลัจีเรีย เยอรมนัตะวนัออก  ฮงัการี ตูนีเซีย รูมาเนีย และรัสเซีย เป็นตน้ 
 

รายละเอยีดของเทคโนโลยี  MPEG
 ไฟล์ประเภทอ่ืนๆ

MOV 
( Quick Time  Movie ) 

เป็นไฟลส์ าหรับโปรแกรม  QuickTime  จากบริษทั Apple  ซ่ึงนิยมใช้
ส าหรับเคร่ืองแมคอินทอช   แต่เคร่ืองพีซีก็สามารถใชไ้ด ้  โดยจะตอ้งมี
โปรแกรม QuickTime   เพื่อใชเ้ปิดไฟล ์  โดยไฟลป์ระเภทน้ีจะมี
คุณภาพสูงและประกอบดว้ยรายละเอียดต่างๆ มากมาย 

VOB 
เป็นรูปแบบของไฟลป์ระเภท  DVD – Video  ท่ีมีคุณภาพสูงทั้งดา้นภาพ
และเสียง   สามารถเล่นไดก้บัเคร่ืองเล่นดีวดีีหรือไดรฟ์ดีวีดีจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

DAT 

เป็นรูปแบบของไฟลป์ระเภท  Video  CD  ท่ีมีความละเอียดต ่ากวา่ไฟล์
ประเภทดีวีดี    โดยไดรั้บการเขา้รหสัมาจากเทคโนโลยขีอง  MPEG-
1  คุณภาพของวิดีโอก็พอ ๆ กบัเทป  VHS  สามารถเล่นไดก้บัเคร่ืองเล่น
วซีีดีโดยทัว่ไป หรือเล่นไดจ้ากคอมพิวเตอร์ 

AVI 
( Audio – Video Interleave ) 

เป็นมาตรฐานไฟลว์ดีิโอท่ีเร่ิมมีมาพร้อมกบั  Windows 3.11  พฒันาโดย 
ไมโครซอฟต ์  ซ่ึงมีความละเอียดสูงเหมาะกบัการใชง้านในการตดัต่อ
วดีิโอ  แต่ไม่นิยมใชใ้นการส่งสัญญาณหรือโอนยา้ยไปยงัปลายทาง

มาตรฐานวดิีโอ 

ความละเอียดสูงสุด 
มาตรฐานในระบบ   PAL 
มาตรฐานในระบบ   NTSC 
ความถ่ีของคล่ืนเสียงสูงสุด 
ช่องสัญญาณเสียงสูงสุด 
จ านวนเฟรมต่อวินาทีในระบบ PAL 
จ านวนเฟรมต่อวินาทีในระบบ NTSC 
คุณภาพของวดีิโอ 
ประสิทธิภาพของระบบ 

MPEG-1 

 352 x 288 
352 x 288 
352 x 288 
48  kHz 

2 
25 
30 

พอใช ้
ต ่า 

MPEG-2 

 1920 x 1152 
720 x 576 
640 x 480 
96  kHz 

8 
25 
30 

ดีถึงดีมาก 
สูง 

MPEG-4 

 720 x 576 
720 x 576 
640 x 480 
96  kHz 

8 
25 
30 

ดีมาก 
สูงมาก 



อ่ืนๆ  เพราะไฟลมี์ขนาดใหญ่ 

WMV 
( Windows  Media  Video ) 

เป็นไฟลว์ดีิโอของไมโครซอฟตอี์กเช่นกนั    ถือก าเนิดข้ึนมาจาก
เทคโนโลยขีอง   Microsoft  Windows  Media  ซ่ึงสามารถสร้างข้ึนมา
ไดจ้ากโปรแกรม Microsoft  Movie  Maker  โดยไฟลป์ระเภทน้ีก าลงั
ไดรั้บความนิยมทางอินเตอร์เน็ต  เช่น  การชมวดีิโอแบบ Movie on 
Demand  
 เพราะดว้ยขนาดไฟลท่ี์เล็กและมีคุณภาพดี   ท าใหส้ามารถโอนถ่าย
ขอ้มูลไดร้วดเร็ว 

 
มาตรฐานของวดิีโอแบบต่าง ๆ มาตรฐานของวดีิโอมีอยูด่ว้ยกนั 3  รูปแบบ คือ VCD , SVCD   และ  DVD    
ซ่ึงคุณภาพของวดีิโอก็มีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภท โดยแต่ละรูปแบบก็มีคุณสมบติัดงัน้ี  
VCD   ( Video  Compact  Disc )  

VCD  เป็นรูปแบบของวิดีโอท่ีไดรั้บความนิยมกนัโดยทัว่ไปประกอบดว้ยภาพและเสียงแบบ
ดิจิตอล   ความจุของแผน่  VCD  โดยปกติจะอยูท่ี่  74/80  นาทีหรือประมาณ  650/700  เมกกะไบต ์  โดย
ไดรั้บการเขา้รหสัมาจากเทคโนโลยขีอง  MPEG – 1  มีความละเอียดของภาพอยูท่ี่  352 x 288  พิกเซลใน
ระบบ  PAL  และ  352 x 240  พิกเซลในระบบ  NTSC   คุณภาพของวดีิโอใกลเ้คียงกบัเทป  VHS  ซ่ึง
สามารถเล่นไดก้บัเคร่ืองเล่นวซีีดีโดยทัว่ไปหรือจากไดรฟ์ซีดีรอมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์    และแผน่ซีดีท่ีใช้
เขียน  VCD  ไดก้็จะมีอยู ่2 แบบคือแผน่  CD-R   ซ่ึงเป็นชนิดท่ีเขียนขอ้มูลไดค้ร้ังเดียว   และแผน่  CD-
RW  ท่ีสามารถเขียนและลบเพื่อเขียนขอ้มูลลงไปใหม่ได ้  แต่ 
แผน่  CD-RW  มกัจะอ่านไม่ไดจ้ากจากเคร่ืองเล่น  VCD  หลายๆ รุ่น 
SVCD  ( Super  Video  Compact  Disc )  
 SVCD   เป็นรูปแบบของวิดีโอท่ีคลา้ยกบั  VCD  แต่จะใหคุ้ณภาพของวดีิโอทั้งในดา้นภาพและ
เสียงท่ีดีกวา่   โดยเขา้รหสัมาจากเทคโนโลยขีอง  MPEG – 2  จะมีความละเอียดของภาพอยูท่ี่ 
482 x 576  พิกเซลในระบบ  PAL  และ  480 x 480  พิกเซลในระบบ  NTSC   ซ่ึงแผน่ประเภทน้ียงัมีเคร่ือง
เล่น  VCD  หลาย ๆ รุ่นท่ีอ่านไม่ได ้  โดยจ าเป็นตอ้งอ่านจากเคร่ืองเล่น  DVD  หรือ  VCD บางรุ่นท่ี
สนบัสนุนหรือเล่นจาก  CD – ROM  จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
DVD  ( Digital  Versatile  Disc ) DVD  
 เป็นรูปแบบการเก็บขอ้มูลแบบใหม่ท่ีใหคุ้ณภาพของวิดีโอสูงทั้งดา้นภาพและเสียงซ่ึงมากกวา่
รูปแบบของ  VCD  หลายเท่าตวั  โดยใหค้วามละเอียดของภาพอยูท่ี่  720 x 480   พิกเซลในระบบ PAL 
  และ  720 x 576  พิกเซลในระบบ  NTSC   โดยมาตรฐานของแผน่  DVD  ก็มีหลายประเภท  เช่น  DVD + 
R/RW ,  DVD – R/RW ,  DVD + RDL  และ  DVD + RAM  ซ่ึงความจุของแผน่  DVD  ก็มีใหเ้ลือกใชต้าม



ชนิดของแผน่  โดยมีตั้งแต่  4.7   กิกะไบตไ์ปจนถึง  17  กิกะไบต ์  ท าใหส้ามารถบนัทึกภาพยนตร์ทั้งเร่ือง
ไดอ้ยา่งสบาย    ซ่ึงคาดการณ์กนัวา่ส่ือประเภท  DVD  คงจะเขา้มาแทนท่ี VCD  ไดใ้นไม่ชา้ 
 
 
รูปแบบของไฟล์เสียงชนิดต่าง ๆ 
 ในการบนัทึกเสียงในระบบ  Hard disk  Recording  จะมีรูปแบบของการเก็บขอ้มูลเสียงมากมาย 
และแต่ละรูปแบบก็สามารถเปล่ียนไปมากนัได ้บางรูปแบบท่ีมีการบีบอดั เม่ือเปล่ียนกบัมาเป็นรูปแบบท่ีไม่
มีการบีบอดัก็จะไดคุ้ณภาพเสียงเหมือนท่ีบีบอดัไปแลว้ เพราะมีการสูญเสียคุณภาพสัญญาณไปในขั้นตอน
ของการบีบอดัไปแลว้ไม่สามารถเรียกกลบัคืนมาไดโ้ปรแกรมดนตรีมกัจะเก็บขอ้มูลเสียงดงัน้ี 
AIFF 
 ยอ่มาจาก  Audio Interchange File Format เป็นรูปแบบท่ีใชก้นัมากกบัโปรแกรมบน Mac เพราะ 
Apple เป็นผูริ้เร่ิม เป็นไดท้ั้ง Mono และ Stereo ความละเอียดเร่ิมตน้ท่ี 8 Bit/22 kHz ไปจนถึง 24 bit/ 96 kHz 
และมากกวา่นั้น 
MP3 
 เป็นรูปแบบท่ีรู้จกักนัดีในปัจจุบนั ในฐานะท่ีคุณภาพเสียงท่ีดีในขณะท่ีขอ้มูลนอ้ยมาก ประมาณ 1 
MB ต่อ เพลงความยาว 1 นาทีแบบ Stereo ซ่ึงเป็นการบีบอดัโดยลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลเสียง และตดั
เสียงท่ีหูของมนุษยไ์ม่สามารถไดย้นิโดยอา้งอิงจากงานวิจยั Psychoacoustic   แต่ไม่สามารถใหคุ้ณภาพเสียง
ท่ีดีกวา่เสียงแบบ Full Bandwidth หรือ Hi-fi ได ้เพราะมนัเป็นการบีบอดัท่ีสูญเสียหรือเรียกวา่ “Lossy 
Technology” ถึงแมว้า่เจา้ของค่ายเพลงในเมืองไทยหรือทัว่โลกไม่ชอบมนั แต่ในเม่ือมนัคุม้ค่าส าหรับเก็บไว้
ฟังหรือส่งต่องานให้เพื่อน โปรแกรมดนตรีส่วนใหญ่ก็ให้เราสามารถ import /export งานเป็น MP3 ได ้
QuickTime 
 แมไ้ม่ไดเ้ป็นรูปแบบของการเก็บขอ้มูลเสียงโดยเป็นโปรแกรมเล่น  media  ท่ีพฒันาโดย Apple   แต่
โปรแกรมดนตรีบางตวัก็สามารถ Save หรือ Load  ขอ้มูลเสียง , Video , MIDI  เป็น File ของ QuickTime 
ได ้ส่ิงส าคญัท่ีควรรู้อีกอยา่งก็คือขอ้มูลเสียงท่ี  save  มาจาก QuickTime หรือโปรแกรมท่ี Compatible  กบั 
QT อยา่ง TC Works Spark  อาจจะเป็นไฟล ์ Extension  อยา่ง .mov , .aif  หรือ .WAV  ก็ได ้  แต่ไม่ตอ้งเป็น
ห่วงเร่ืองน้ี เน่ืองจากโปรแกรมดนตรีส่วนใหญ่จะสามารถเล่นไฟล ์ QT โดยไม่สนใจวา่จะเป็นไฟล ์
Extension แบบไหนก็ตาม RealAudio คนชอบฟังเพลงบน Internet คงรู้จกักนัดี ไฟล ์RealAudio จะแสดง 
Extension เป็น .ra หรือ .rm ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบ RealSystem G2 ไวส้ าหรับการเล่น multimedia จาก 
RealNetworks ซ่ึงจะมี Tools ในการเล่น, encode รวมไปถึง tools ในการท า server ใหใ้ชฟ้รี ๆ ในการส่ง 
Audio, Video, Animation ผา่นเวป แต่แมว้า่โปรแกรมดนตรีส่วนใหญ่จะไม่ใช ้RealAudio ในการบนัทึก แต่
กบับางโปรแกรม เราสามารถเก็บงานของเราเป็น RealAudio เพื่อใชบ้นเวป็ ซ่ึงแน่นอน วา่ RealAudio ก็เป็น 
Lossy Format เหมือนกบั MP3REX เป็นไฟลเ์สียงของโปรแกรม Propellerhead Recycle ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ี



แบ่งไฟลเ์สียงประเภท Loop (เป็นวลีดนตรีหรือจงัหวะท่ีสามารถเล่นซ ้ าไปเร่ือย ๆ ต่อเน่ืองกนัได)้ ออกเป็น
ช้ิน ๆ เช่นเสียงกระเด่ือง กลองสแนร์ หรือ ไฮ-แฮท ซ่ึงไฟลท่ี์ถูกแบ่งเหล่าน้ีสามารถน าไปใชก้บั Sampler 
แลว้ Trigger โดย MIDI Sequence ท่ีสร้างข้ึนมาโดย Recycle เช่นกนั ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะเร่งหรือลด
ความเร็วโดยท่ี pitch ของเสียงไม่มีการเปล่ียนเลย ซ่ึงเป็นหลกัการเดียวกนักบั Technology Groove Control 
จาก Spectrasonics และ ILIO แต่ต่างกนัตรงท่ี Groove Control นั้นมีการเตรียมไฟลท่ี์หัน่ไวแ้ลว้กบั MIDI 
โดยทาง Spectrasonics เอง ไม่รู้วา่ ทาง Spectrasonics จะใช ้Recycle ท ารึเปล่านะครับ ไฟล ์REX เองมี 
Extension อยูห่ลายอนัเลยอยา่ง .rx2 (Recycle 2.0 หรือสูงกวา่).ryc และ .rex ซ่ึงสร้างมาจากเวอร์ชนัแรก 
Sound Designer II 
 โด่งดงัมาจาก โปรแกรม Sound Designer Stereo Editing จาก Digidesign และใชก้บั Pro Tools ดว้ย 
Sound Designer II หรือ SD II สนบัสนุนไฟลเ์สียงท่ีความละเอียด ต่าง ๆ เหมือนกบั WAV และ AIFF 
โปรแกรมดนตรีส่วนใหญ่ก็จะมีคุณสมบติัในการแปลงไฟล ์WAV หรือ AIFF มาเป็น SD IIWAV ถูกสร้าง
ข้ึนจากการรวมตวักนัของ Microsoft กบั IBM WAV format สามารถใชไ้ดก้บั bit depths และ sample rate 
ในระดบัต่างกนั ในขณะท่ี AIFF เป็นท่ีนิยมในหมู่ผูใ้ช ้PC ดว้ย ในเร็วๆน้ี Acidized WAV files ไดรั้บความ
นิยมเพิ่มข้ึนอีก น่ีคือชนิดของ WAV files ท่ีรวมขอ้มูลของ pitch กบั tempo เขา้ไวด้ว้ยกนั Acidized WAV 
สามารถถูกอ่านไดโ้ดย Sonic Foundry Acid และโปรแกรมอ่ืนๆท่ีสามารถให้ samples ท่ีจดั pitch and tempo 
ไดโ้ดยอตัโนมติั
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Storyboard 
 Subject  Multimedia filename 

Title  sound  
Filename: Pageno:  
        File in form: 
 
 

File out to : 
 
 

image  
 

VDO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
note :  
 
 
 
Narration Script :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายวธีิการกรอกข้อมูล storyboard 
 

Subject :  ช่ือเร่ืองผลงานท่ีท า เช่น MV เพลงรักมากมาย ละครสั้นฟ้ามีตา โฆษณางดเหลา้
เขา้พรรษา 

Title :  ช่ือหวัขอ้ยอ่ยภายใตช่ื้อเร่ืองท่ีท า ในท่ีน้ีหมายถึง ช่ือของฉากน้ี เช่น ฉากซอ้นทา้ย
จกัรยาน ฉากมอบแหวน ฉากนางเอกเล่นไวโอลิน เป็นตน้ ในผลงานช้ินหน่ึงอาจ
ประกอบดว้ยฉากไดห้ลายร้อยฉาก แต่ละฉากจ าเป็นตอ้งใช ้storyboard 1 ใบ 

Filename :  ช่ือแฟ้มขอ้มูล (ในการเก็บแบบดิจิตอล) เช่น movie_section1.swf 
Pageno. :  หนา้ท่ี ในฉากหน่ึง ๆ อาจมีไดห้ลาย page เช่นฉากซอ้นทา้ยจกัรยาน มี page 1 

แสดงใหเ้ห็นระยะไกล page 2 คือการซูมเขา้ไปท่ีใบหนา้พระเอกและนางเอก เป็น
ตน้ 

File in form :  หนา้ก่อน ให้ระบุช่ือแฟ้มขอ้มูล เช่น movie_section2.swf ข้ึนอยูก่บัวา่ผลิตผลงาน
ดว้ยโปรแกรมอะไรเป็นหลกั 

File out to :  หนา้ถดัไป ใหร้ะบุช่ือแฟ้มขอ้มูล 
Sound  เพลงท่ีใชป้ระกอบในฉากน้ี ใหร้ะบุช่ือแฟ้มขอ้มูลประเภทเสียง เช่น piano.mp3 

รวมทั้งถา้มีเสียงบรรยายก็ให้ระบุไวท่ี้น่ีเช่นกนั 
Image  ภาพน่ิงท่ีใชป้ระกอบในฉากน้ี เช่น doSomething.jpg chicken.gif เป็นตน้ 
VDO  วดีิโอท่ีใชป้ระกอบในฉากน้ี 
note :  เป็นการให้รายละเอียดปลีกยอ่ยเพิ่มเติม เพื่ออธิบายใหเ้ขา้ใจตรงกนั เช่น “ มี

เดก็ผู้ชายว่ิงออกมาจากด้านขวาของฉาก และร้องตะโกนเรียก” 
Narration Script : ใส่บทพดูทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในฉากน้ี 

 

 


