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    แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) 
เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Corel VideoStudio Pro X5 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ 

ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

น.ส.ปัญญาพร แสงสมพร ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ 

     การน าเสนอภาพเพียง ๑ นาทีอาจ
ต้องใช้หน่วยความจ ามากกว่า ๑๐๐ 
MB ซึ่งจะท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกิน
ขนาดและมีประสิทธิภาพในการท างานที่
ด้อยลง ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่
สามารถบีบอัดขนาดของภาพอย่าง
ต่อเนื่องจนท าให้ภาพวิดีโอสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และกลายเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญต่อ
ระบบมัลติมีเดีย  (Multimedia 
System) 

ชนิดของวิดีโอ 
     วีดโีอที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถ
แบ่งได้เป็น ๒ ชนิดคือ 

๑. วีดีโออะนาลอก (Analog 
Video)  เป็นวีดีโอที่ท าการบันทึก
ข้อมูลภาพและเสียงให้อยู่ในรูปของ
สัญญาณอนาลอก (รูปของคลื่น) ส าหรับ
วีดีโอประเภทนี้ เช่น VHS (Video 
Home System) ซึ่งเป็นม้วนเทปวีดีโอที่
ใช้ดูกันตามบ้าน เมื่อท าการตัดต่อข้อมูล
ของวีดีโอชนิดนี้ อาจจะท าให้คุณภาพลด
น้อยลง 
          ๒. วีดีโอดิจิตอล (Digital 
Video)  เป็นวีดีโอที่ท าการบันทึก
ข้อมูลภาพและเสียงที่ได้มาจากกล้อง
ดิจิตอล ให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล 
คือ ๐ กับ ๑ ส่วนการตัดต่อข้อมูลของ
ภาพและเสียงที่ได้มาจากวีดีโอดิจิตอล
นั้น จะแตกต่างจากวีดีโออนาลอก 
เพราะข้อมูลที่ได้จะยังคงคุณภาพความ

     วีดโีอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดีย
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
วิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถน าเสนอ
ข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้
สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอ
ในระบบมัลติมีเดียก็คือ การสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของพื้นที่บนหน่วยความจ าเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากการน าเสนอวิดีโอ
ด้วยเวลาที่เกิดข้ึนจริง (Real-
Time)  จะต้องประกอบด้วยจ านวนภาพ
ไม่ต่ ากว่า ๓๐ ภาพต่อวินาที 
(Frame/Second)  ถ้าหากการ
ประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่าน
กระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมา
ก่อน 

     การน าเสนอภาพเพียง ๑ นาทีอาจ
ต้องใช้หน่วยความจ ามากกว่า ๑๐๐ 
MB ซึ่งจะท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขนาด
และมีประสิทธิภาพในการท างานที่ด้อยลง 
ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถ
บีบอัดขนาดของภาพอย่างต่อเนื่องจนท า
ให้ภาพวิดีโอสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและกลายเป็นสื่อที่
มีบทบาทส าคัญต่อระบบมัลติมีเดีย
(Multimedia System) 
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คมชัดเหมือนกับข้อมูลต้นฉบับ การ
พัฒนาของวีดีโอดิจิตอลส่งผลให้วีดีโอ
อนาลอกหายไปจากวงการมัลติมีเดีย 
เนื่องจากสัญญาณดิจิตอลสามารถที่จะ
บันทึกข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดีวี
ดี หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ และ
สามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการผลิต
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ สามารถ
เปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณอนาลอก
เป็นสัญญาณดิจิตอลได้ เพียงแต่ผู้ผลิตมี
ทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเท่านั้น 
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วีดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถ
น าเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิด
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็คือ การสิ้นเปลืองทรัพยากรของพ้ืนที่บน
หน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการน าเสนอวิดีโอด้วยเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real-Time)  จะต้อง
ประกอบด้วยจ านวนภาพไม่ต่ ากว่า ๓๐ ภาพต่อวินาที (Frame/Second)  ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าว
ไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมาก่อน 

 การน าเสนอภาพเพียง ๑ นาทีอาจต้องใช้หน่วยความจ ามากกว่า ๑๐๐ MB ซึ่งจะท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่
เกินขนาดและมีประสิทธิภาพในการท างานที่ด้อยลง ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบีบอัดขนาดของภาพ
อย่างต่อเนื่องจนท าให้ภาพวิดีโอสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นสื่อที่มีบทบาท
ส าคัญต่อระบบมัลติมีเดีย  (Multimedia System) 

 

 

 



 
 

KM Center 

ชนิดของวิดีโอ 
วีดีโอที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ชนิดคือ 
๑. วีดีโออะนาลอก (Analog Video)  เป็นวีดีโอที่ท าการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงให้อยู่ในรูปของ

สัญญาณอนาลอก (รูปของคลื่น) ส าหรับวีดีโอประเภทนี้ เช่น VHS (Video Home System) ซึ่งเป็นม้วนเทปวีดีโอ
ที่ใช้ดูกันตามบ้าน เมื่อท าการตัดต่อข้อมูลของวีดีโอชนิดนี้ อาจจะท าให้คุณภาพลดน้อยลง 
          ๒. วีดีโอดิจิตอล (Digital Video)  เป็นวีดีโอที่ท าการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงที่ได้มาจากกล้อง
ดิจิตอล ให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล คือ ๐ กับ ๑ ส่วนการตัดต่อข้อมูลของภาพและเสียงที่ได้มาจากวีดีโอ
ดิจิตอลนั้น จะแตกต่างจากวีดีโออนาลอก เพราะข้อมูลที่ได้จะยังคงคุณภาพความคมชัดเหมือนกับข้อมูลต้นฉบับ 
การพัฒนาของวีดีโอดิจิตอลส่งผลให้วีดีโออนาลอกหายไปจากวงการมัลติมีเดีย เนื่องจากสัญญาณดิจิตอลสามารถที่
จะบันทึกข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดีวีดี หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ และสามารถแสดงผลบน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการผลิตมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ สามารถเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณ
อนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลได้ เพียงแต่ผู้ผลิตมีทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครดิต http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post.html 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ ได้แก่ 
 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับการตัดต่อวีดีโอ 

และเป็นประโยชน์ที่บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   
 

๑.๒  มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับการตัดต่อวีดีโอ ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ มาปรับใช้ไดถู้กต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถน าเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับ
เสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ 

 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

ในการน าเสนอภาพเพียง ๑ นาทีอาจต้องใช้หน่วยความจ ามากกว่า ๑๐๐ MB ซึ่งจะท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่
เกินขนาดและมีประสิทธิภาพในการท างานที่ด้อยลง 

๕.   คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 


