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    แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) 
เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Corel VideoStudio Pro X5 : การน าวีดีโอไปใช้ และลักษณะการท างานของ

วีดีโอ 
ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

น.ส.มัณฑนา  ตุลยนิษกะ การน าวีดีโอไปใช้งาน 
     วีดีโอสามารถน าไปใช้งานได้ในหลาย 
ๆ ลักษณะซึ่งสามารถแสดงดังต่อไปนี้ 
      - ด้านบันเทิง (Video 
Entertainment) สามารถบันทึกมิวสิกวี
ดีโอ รายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ บันทึก
การแสดงสด หรือในงานเลี้ยงสังสรรต่าง 
ๆ เพื่อน ากลับมาชมได้อีกครั้ง 
       - ด้านการน าเสนองาน (Video 
Presentation) ส าหรับแนะน าสินค้า 
กิจกรรมด้านต่าง ๆ 
       - ด้านงานสะสมวีดีโอ (Video 
Album) สามารถผลิต Video ที่ใช้เพื่อ
บันทึกภาพแห่งความทรงจ า รวมถึง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กระท าร่วมกันขณะที่
เราศึกษาอยู่ 
        - ด้านการศึกษา (Education 
Program) ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในรูปแบบของวีดีโอเทป 
ซีดีรอม หรือภาพนิ่ง เพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอนได้ทั้งในชั้นเรียน และทาง
ออนไลน์ 
 
ลักษณะการท างานของวีดีโอ 
         กล้องวีดีโอเป็นการน าเอา
หลักการของแสงที่ว่า “แสงตกกระทบ
กับวัตถุแล้วสะท้อนสู่เลนส์ในดวงตาของ
มนุษย์ท าให้เกิดการมองเห็น” มาใช้ใน
การสร้างภาพร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยภาพที่ได้จะถูกบันทึกเป็นสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า “สัญญาณ
อนาลอก” ประกอบด้วยข้อมูลสี ๓ ชนิด 
คือ แดง เขียว น้ าเงิน (Red, Green, 

   วีดีโอนั้นสามารถน าไปใช้งานได้หลายๆ
ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิง การ
น าเสนองาน งานสะสม การศึกษา ทั้งนี้
เพราะเราสามารถจะดูเวลาไหนก็ได้ 
สะดวกในการท าความเข้าใจ 
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Blue :สีRGB) และสัญญาณส าหรับเชื่อม
ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Synchronization Plus 
: สัญญาณ SYNC) สัญญาณวีดีโอจะถูก
ส่งไปบันทึกยังตลับวีดีโอ (Video 
Cassette Recorder : VCR) โดยการ
แปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เป็น
สัญญาณดิจิตอลและบันทึกลงบน
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลด้วยหลักการของ
สนามแม่เหล็ก การบันทึกจะต้องบันทึก
ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า “หัวเทปวีดีโอ” ที่
สามารถบันทึกได้ทั้งภาพ เสียง และ
ข้อมูลควบคุมการแสดงภาพ นอกจาก
บันทึกเป็นม้วนเทปวีดีโอแล้วยังสามารถ
บันทึกในรูปของสัญญาณวิทยุได้อีกด้วย 
โดยอาศัย NTSC,PAL หรือ SECAM  
เพ่ือช่วยในการส่งสัญญาณให้สามารถ
แพร่ภาพทางโทรทัศน์ได้ 
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การน าวีดีโอไปใช้งาน 
                วีดีโอสามารถน าไปใช้งานได้ในหลาย ๆ ลักษณะซึ่งสามารถแสดงดังต่อไปนี้ 
              - ด้านบันเทิง (Video Entertainment) สามารถบันทึกมิวสิกวีดีโอ รายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ บันทึก
การแสดงสด หรือในงานเลี้ยงสังสรรต่าง ๆ เพื่อน ากลับมาชมได้อีกครั้ง 
                - ด้านการน าเสนองาน (Video Presentation) ส าหรับแนะน าสินค้า กิจกรรมด้านต่าง ๆ 
                - ด้านงานสะสมวีดีโอ (Video Album) สามารถผลิต Video ที่ใช้เพื่อบันทึกภาพแห่งความทรงจ า 
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระท าร่วมกันขณะที่เราศึกษาอยู่ 
              - ด้านการศึกษา (Education Program) ผลิตสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ในรูปแบบของ
วีดีโอเทป ซีดีรอม หรือภาพนิ่ง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ท้ังในชั้นเรียน และทางออนไลน์ 
 
ลักษณะการท างานของวีดีโอ 
                กล้องวีดีโอเป็นการน าเอาหลักการของแสงที่ว่า “แสงตกกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนสู่เลนส์ในดวงตา
ของมนุษย์ท าให้เกิดการมองเห็น” มาใช้ในการสร้างภาพร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพที่ได้จะถูกบันทึกเป็น
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า “สัญญาณอนาลอก” ประกอบด้วยข้อมูลสี ๓ ชนิด คือ แดง เขียว น้ าเงิน 
(Red, Green, Blue : สี RGB) และสัญญาณส าหรับเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูล (Synchronization Plus 



 
 

KM Center 

: สัญญาณ SYNC) สัญญาณวีดีโอจะถูกส่งไปบันทึกยังตลับวีดีโอ (Video Cassette Recorder : VCR) โดยการ
แปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นสัญญาณดิจิตอลและบันทึกลงบนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลด้วยหลักการของ
สนามแม่เหล็ก การบันทึกจะต้องบันทึกผ่านอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า “หัวเทปวีดีโอ” ที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพ เสียง 
และข้อมูลควบคุมการแสดงภาพ นอกจากบันทึกเป็นม้วนเทปวีดีโอแล้วยังสามารถบันทึกในรูปของสัญญาณวิทยุได้
อีกด้วย โดยอาศัย NTSC, PAL หรือ SECAM เพ่ือช่วยในการส่งสัญญาณให้สามารถแพร่ภาพทางโทรทัศน์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 การน าวีดีโอไปใช้ และลักษณะการท างานของวีดีโอ ได้แก่ 
 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับการน าวีดีโอที่ตัดต่อไปใช้งาน และเป็นประโยชน์ให้แกบุ่คลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

 

๑.๒  มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าวีดีโอที่ตัดต่อไปใช้งาน ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการน าวีดีโอไปใช้ และลักษณะการท างานของวีดีโอ 
มาปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการน าวีดีโอไปใช้ และลักษณะการท างานของวีดีโอ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานที่เก่ียวข้อง เนื่องจาก   วีดีโอนั้นสามารถน าไปใช้งานได้หลายๆลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิง 
การน าเสนองาน งานสะสม การศึกษา ทั้งนี้เพราะเราสามารถจะดูเวลาไหนก็ได้ สะดวกในการท าความเข้าใจ 

 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

การบันทึกวีดีโอ นอกจากบันทึกเป็นม้วนเทปวีดีโอแล้วยังสามารถบันทึกในรูปของสัญญาณวิทยุได้อีกด้วย 
โดยอาศัย NTSC, PAL หรือ SECAM เพ่ือช่วยในการส่งสัญญาณให้สามารถแพร่ภาพทางโทรทัศน์ได้ 

๕.   คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน กันยายน ๒๕๕๘ 
 


