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ผู้เล่า

รายละเอียดของเรื่อง

สรุปความรู้ที่ได้

นายกุลภัทร พลายพลอยรัตน์

การผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์
และโทรทัศน์
ปัญหาหนึ่งของความไม่ชัดเจน
ระหว่างวีดีโอบนเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โทรทัศน์ ก็คือยังเข้าใจผิดว่าทั้งสองสิ่งนี้
มีลักษณะที่เหมือนกัน ทั้งที่จริงแล้ว
พื้นฐานของวีดีโอบนโทรทัศน์เป็น
เทคโนโลยีของสัญญาณอนาลอก สาหรับ
เป็นมาตรฐานการแพร่สัญญาณไปสู่
ครัวเรือน แต่คอมพิวเตอร์วีดีโออยู่บน
พื้นฐานของดิจิตอลเทคโนโลยี ทั้งสอง
เทคโนโลยีนี้จะพัฒนาไปสู่
ระบบ DVT และ HDTV ร่วมกันใน
อนาคต
ระบบการซ้อนภาพวีดีโอ (Video
Overlay System) หลังจากพัฒนา
วีดีโอและวีดีโอซีดี เพื่อแสดงผลบน
โทรทัศน์ได้ จึงได้มีการนาวีดีโอและ
คอมพิวเตอร์มาใช้งานร่วมกัน
เรียกว่า “Computer-Based
Training” (CBT) ซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุมการทางานของเครื่องเล่นวีดีโอ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ทาหน้าที่ส่งสัญญาณควบคุมผ่าน
สายสัญญาณไปบังคับการทางานของ
เครื่องเล่นวีดีโอ แล้วแสดงผลบนจอภาพ
โทรทัศน์ของผู้ผลิตงาน การแสดงภาพ
วีดีโอบนเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องแปลง
สัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล
และจะต้องติดการ์ดแสดงผลหรือ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สาหรับแปลงสัญญาณ
อนาลอกเป็นดิจิตอลให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วย

ความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์
วีดีโอและโทรทัศน์วีดีโอ ปกติขนาด
จอภาพของคอมพิวเตอร์จะใช้
อัตราส่วน ๔:๓ เท่ากับกับจอภาพโทรทัศน์
แต่การสร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอนจะ
ใช้ ๔๘๐ เส้นไม่เท่ากับจอภาพโทรทัศน์
และอัตราการรีเฟรชเป็น ๖๖.๖๗ Hz เมื่อ
ส่งสัญญาณภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด
จอภาพโทรทัศน์ ขอบของภาพจะขยาย
เรียบไปตามขอบโค้งของขนาดจอภาพ
โทรทัศน์ (Overscan) โดยตรงข้ามกับ
ขนาดจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงภาพที่มี
ขนาดเล็กกว่าภาพบนจอโทรทัศน์
(Underscan) ดังนั้นเมื่อแปลงภาพจาก
จอคอมพิวเตอร์ไปแสดงผลบนจอโทรทัศน์
ขนาดของภาพจะไม่เต็มจอภาพโทรทัศน์
นอกจากนี้สีของจอคอมพิวเตอร์จะใช้
องค์ประกอบสี RGB ด้วยการสร้างภาพ
เป็นดิจิตอลวีดีโอที่มีความชัดเจนมากกว่า
จอโทรทัศน์ที่จะต้องทาการแปลงสัญญาณ
ภาพเป็นอนาลอกวีดีโอ เพื่อแสดงผล
ออกมาบนจอภาพ ดังนั้นเมื่อจะสร้าง
มัลติมีเดียด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องแสดง
ภาพด้วยองค์ประกอบสี RGB หรือแปลง
สัญญาณก่อนที่จะแสดงผลบนจอภาพ
โทรทัศน์ เช่น เกมส์เพลยสเตชัน
และ VCD
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ภาพประกอบจาก Internet
การผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์
ปัญหาหนึ่งของความไม่ชัดเจนระหว่างวีดีโอบนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ ก็คือยังเข้าใจผิดว่า
ทั้งสองสิ่งนี้มีลักษณะที่เหมือนกัน ทั้งที่จริงแล้วพื้นฐานของวีดีโอบนโทรทัศน์เป็นเทคโนโลยีของสัญญาณอนาลอก
สาหรับเป็นมาตรฐานการแพร่สัญญาณไปสู่ครัวเรือน แต่คอมพิวเตอร์วีดีโออยู่บนพื้นฐานของดิจิตอลเทคโนโลยี ทั้ง
สองเทคโนโลยีนี้จะพัฒนาไปสู่ระบบ DVT และ HDTV ร่วมกันในอนาคต
ระบบการซ้อนภาพวีดีโอ (Video Overlay System) หลังจากพัฒนาวีดีโอและวีดีโอซีดี เพื่อ
แสดงผลบนโทรทัศน์ได้ จึงได้มีการนาวีดีโอและคอมพิวเตอร์มาใช้งานร่วมกันเรียกว่า “Computer-Based
Training” (CBT) ซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทางานของเครื่องเล่นวีดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ที่ทาหน้าที่ส่งสัญญาณควบคุมผ่านสายสัญญาณไปบังคับการทางานของเครื่องเล่นวีดีโอ แล้วแสดงผลบนจอภาพ
โทรทัศน์ของผู้ผลิตงาน การแสดงภาพวีดีโอบนเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณ
ดิจิตอล และจะต้องติดการ์ดแสดงผลหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สาหรับแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วย นอกจากนี้ปัจจุบันประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นจนสามารถแสดงผลได้อย่าง
มีคุณภาพ ซึ่งคุ้มค่ากับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
ความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์วีดีโอและโทรทัศน์วีดีโอ ปกติขนาดจอภาพของคอมพิวเตอร์จะใช้
อัตราส่วน ๔:๓ เท่ากับกับจอภาพโทรทัศน์ แต่การสร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอนจะใช้ ๔๘๐ เส้นไม่เท่ากับจอภาพ
โทรทัศน์ และอัตราการรีเฟรชเป็น ๖๖.๖๗ Hz เมื่อส่งสัญญาณภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดจอภาพโทรทัศน์ ขอบ
ของภาพจะขยายเรียบไปตามขอบโค้งของขนาดจอภาพโทรทัศน์ (Overscan) โดยตรงข้ามกับขนาด
จอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงภาพที่มีขนาดเล็กกว่าภาพบนจอโทรทัศน์ (Underscan) ดังนั้นเมื่อแปลงภาพจาก
จอคอมพิวเตอร์ไปแสดงผลบนจอโทรทัศน์ ขนาดของภาพจะไม่เต็มจอภาพโทรทัศน์ นอกจากนี้สีของ
จอคอมพิวเตอร์จะใช้องค์ประกอบสี RGB ด้วยการสร้างภาพเป็นดิจิตอลวีดีโอที่มีความชัดเจนมากกว่าจอโทรทัศน์
ที่จะต้องทาการแปลงสัญญาณภาพเป็นอนาลอกวีดีโอ เพื่อแสดงผลออกมาบนจอภาพ ดังนั้นเมื่อจะสร้างมัลติมีเดีย
ด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องแสดงภาพด้วยองค์ประกอบสี RGB หรือแปลงสัญญาณก่อนที่จะแสดงผลบนจอภาพ
โทรทัศน์ เช่น เกมส์เพลยสเตชัน และ VCD

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 การผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ ได้แก่
๑.๑ การเตรียมความพร้อมสาหรับการผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ และเป็นประโยชน์
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบการเตรียมความพร้อมสาหรับการผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ มา
ปรับใช้ได้ถูกต้อง
๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ คือ
วีดีโอบนโทรทัศน์เป็นเทคโนโลยีของสัญญาณอนาลอก สาหรับเป็นมาตรฐานการแพร่สัญญาณไปสู่ครัวเรือน แต่
คอมพิวเตอร์วีดีโออยู่บนพื้นฐานของดิจิตอลเทคโนโลยี ทั้งสองเทคโนโลยีนี้จะพัฒนาไปสู่ระบบ DVT
และ HDTV ร่วมกันในอนาคต
๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
การเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ ทาให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง
คอมพิวเตอร์วีดีโอและโทรทัศน์วีดีโอ ปกติขนาดจอภาพของคอมพิวเตอร์จะใช้อัตราส่วน 4:3 เท่ากับกับจอภาพ
โทรทัศน์ แต่การสร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอนจะใช้ 480 เส้นไม่เท่ากับจอภาพโทรทัศน์ ๕. คิดจะกลับไปทาอะไร
ต่อ
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

