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รายละเอียดของเรื่อง

สรุปความรู้ที่ได้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย
ระบบโทรทัศน์ทั่วโลกนั้นมีการแบ่งอยู่
ในปั จ จุ บั นนี้ร ะบบโทรทัศน์ ทั่ว โลก 2 ประเภท
ด้ ว ยกั น คื อ Analog
นั้นมีการแบ่งอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ Television และ Digital Television
Analog Television และ Digital
Television
Analog Television
เป็ นโทรทัศน์ที่มีระบบการรับ ส่งสัญญาณภาพและเสียงในรูปสัญญาณ
อนาล็อกแบบ A.M. และ F.M. โดยมี
การส่ ง เป็ น สั ญ ญาณแพร่ ก ระจายคลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า เป็น การผสมคลื่ น แบบ
Vestigial Sideband (VSB) เป็น
สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ที่ มี ก ารใช้ ง านทั่ ว ไป
เช่น โทรทัศน์ที่เป็นระบบ NTSC, PAL
และ SECAM ซึ่งก็คือโทรทัศน์ทั่วไปที่ใช้
ตามบ้านเรือน แบบ SDTV โดยทั้ง 3
ระบบนั้ น ในแต่ ล ะโซนทั่ ว โลกจะใช้
แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ระบบนั้นมีที่มีและ
มีความแตกต่างกัน คือ
1. NTSC (Nation Television
Standards Committee) เป็นระบบ
โทรทัศน์สีระบบแรกที่ใช้งานในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 โดย
ประเทศที่ใช้ระบบนี้ต่อๆมาได้แก่ ญี่ปุ่น
แคนาดา เป็นต้น
2. PAL (Phase Alternation Line)
เป็นระบบโทรทัศน์ที่พัฒนามาจากระบบ
NTSC ทาให้มีการเพี้ยนของสีน้อยลง
โดยเริ่ ม ใช้ ง านตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1967 ใน
แถบยุโรปและในอีกหลายประเทศได้แก่
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อั ง กฤษ ออสเตรี ย บราซิ ล สิ ง ค์ โ ปร
มาเลเซี ย และรวมไปถึ ง ประเทศไทย
เป็นต้น
3. SECAM (Sequential Color with
Memory) เป็นระบบโทรทัศน์อนาล็อก
อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง ถู ก คิ ด ค้ น ขึ้ น โดย
Dr.Henry D.France ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส
ที่คิดค้นขึ้น โดยระบบนี้ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1967 ซึ่งนิยมใช้กันในแถบยุโรป
ตะวั น ออก ได้ แ ก่ ฝรั่ ง เศส เยอรมั น
ตะวันออก รัสเซีย เป็นต้น
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ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย

ในปัจจุบันนี้ระบบโทรทัศน์ทั่วโลกนั้นมีการแบ่งอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ Analog Television และ Digital
Television
Analog Television
เป็นโทรทัศน์ที่มีระบบการรับ - ส่งสัญญาณภาพและเสียงในรูปสัญญาณอนาล็อกแบบ A.M. และ F.M.
โดยมีการส่งเป็นสัญญาณแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นการผสมคลื่นแบบ Vestigial Sideband (VSB) เป็น
สัญญาณโทรทัศน์ที่มีการใช้งานทั่วไป เช่น โทรทัศน์ที่เป็นระบบ NTSC, PAL และ SECAM ซึ่งก็คือโทรทัศน์ทั่วไป
ที่ใช้ตามบ้านเรือน แบบ SDTV โดยทั้ง 3 ระบบนั้นในแต่ละโซนทั่วโลกจะใช้แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ระบบนั้นมีที่มี
และมีความแตกต่างกัน คือ

1. NTSC (Nation Television Standards Committee) เป็นระบบโทรทัศน์สีระบบแรกที่ใช้งานในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 โดยประเทศที่ใช้ระบบนี้ต่อๆมาได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา เป็นต้น
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2. PAL (Phase Alternation Line) เป็นระบบโทรทัศน์ที่พัฒนามาจากระบบ NTSC ทาให้มีการเพี้ยนของสี
น้อยลง โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 ในแถบยุโรปและในอีกหลายประเทศได้แก่ อังกฤษ ออสเตรีย บราซิล
สิงค์โปร มาเลเซีย และรวมไปถึงประเทศไทย เป็นต้น
3. SECAM (Sequential Color with Memory) เป็นระบบโทรทัศน์อนาล็อกอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งถูกคิดค้นขึ้น
โดย Dr.Henry D.France ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่คิดค้นขึ้น โดยระบบนี้ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 ซึ่งนิยมใช้กัน
ในแถบยุโรปตะวันออก ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมันตะวันออก รัสเซีย เป็นต้น

KM Center

ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)

KM Center

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่
๑.๑ การเตรียมความพร้อมสาหรับการผลิตวีดีโอ และเป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบการเตรียมความพร้อมสาหรับการผลิตวีดีโอ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดีโอ มาปรับใช้ได้ถูกต้อง
๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดีโอ มีขั้นตอนการทางานดังนี้
๑. การวางแผน
๒. การถ่ายทา
๓. แคปเชอร์ (Capture)
๔. การตัดต่อ
๕. การจัดทาสื่อประสม
๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดีโอ ปัจจุบันการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพ
ดีกว่า เนื่องจากสามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ จึงได้รับความนิยม แต่ผู้ที่ต้องการตัดต่อ
อย่างมืออาชีพต้องไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ตัดต่อนั้นมีราคาแพง หากจะทาการตัดต่อเพื่อเพิ่ม
ความรู้ก็ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะกับงานที่จะทา เพื่อป้องกันความสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

