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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

น.ส.นฤมล   ชุมคช     คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอและภาพยนตร์ 

๑. Frame Rate คือความเร็วในการแสดง
ภาพเคลื่อนไหวต่อหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วย
เป็นเฟรมต่อวินาทีโดยอัตราการเคลื่อนไหว
ที่จะเป็นภาพยนตร์ได้นั้นควรมีค่าขั้นต่ า
ตั้งแต่ ๗ – ๑๐ fps  โดยค่าเฟรมเรท ขึ้นอยู่
กับระบบของภาพยนตร์และระบบวีดีโอต่าง 
ๆ 

๒. รูปแบบของไฟล์วีดีโอ ประเภทต่างๆมีอยู่
หลายรูปแบบ แต่ที่รู้จักกันมีดังนี้ 

 •AVI เป็นไฟล์มาตรฐานของไฟล์
วีดีโอทั่วไป มีความคมชัดสูง แต่จุดด้อยคือ
ไฟล์มีขนาดความจุสูง 

 •Mpeg คือรูปแบบของไฟล์วีดีโอที่
ถูกบีบอัดแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก 
ข้อดีคือไฟล์มีขนาดเล็ก เลือกความคมชัดได้
หลายแบบเช่น 

 •WMA เป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐาน 
บนระบบ Windows นิยมเผยแพร่ทาง 
Internet 

 •MOV เป็นรูปแบบไฟล์ใน
โปรแกรม QuickTime ที่ผลิตใช้กับเครื่อง 
Apple แต่สามารถเปิดบนระบบ Windows 
ได้เช่นกัน 

 
 
 
 

รูปแบบของไฟล์วีดีโอ ประเภทต่างๆมี
อยู่หลายรูปแบบ แต่ที่รู้จักกันมีดังนี้ 

 ๑. AVI เป็นไฟล์มาตรฐานของ
ไฟล์วีดีโอทั่วไป มีความคมชัดสูง แต่จุด
ด้อยคือไฟล์มีขนาดความจุสูง 

 ๒. Mpeg คือรูปแบบของไฟล์
วีดีโอที่ถูกบีบอัดแบบหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมมาก ข้อดีคือไฟล์มีขนาดเล็ก เลือก
ความคมชัดได้หลายแบบเช่น 

 - Mpeg-1 เป็นไฟล์ที่นิยมท าใน 
VCD เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กที่สุด 

          - Mpeg-2 เป็นไฟล์ที่นิยมท า 
DVD เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ที่มีความคมชัด
สูงเมื่อเทียบกับตระกูล Mpeg ด้วยกัน 

 - Mpeg-4 เป็นไฟล์ที่ได้รับ
ความนิยมมาก มีคุณภาพเทียบเคียง 
DVD แต่มีขนาดเล็ก เหมาะกับการ
เผยแพร่ทาง Internet 

 ๓.WMA เป็นรูปแบบไฟล์
มาตรฐาน บนระบบ Windows นิยม
เผยแพร่ทาง Internet 

 ๔. MOV เป็นรูปแบบไฟล์ใน
โปรแกรม QuickTime ที่ผลิตใช้กับ
เครื่อง Apple แต่สามารถเปิดบนระบบ 
Windows ได้เช่นกัน 
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คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอ และภาพยนตร์ 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบจาก Internet 

 

 

คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอ และภาพยนตร์ 

 

1. Frame Rate คือความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหวต่อหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นเฟรมต่อวินาทีโดย
อัตราการเคลื่อนไหวที่จะเป็นภาพยนตร์ได้นั้นควรมีค่าข้ันต่ าตั้งแต่ 7 – 10 fps  โดยค่าเฟรมเรท ขึ้นอยู่กับ
ระบบของภาพยนตร์และระบบวีดีโอต่าง ๆ 
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ระบบต่างๆ Frame Rate (fps) 

ฟิล์มภาพยนตร์ทั่วไป 24 

วีดีโอ ระบบ NTSC 29.79 

วีดีโอ ระบบ PAL และ SECAM 25 

CD-ROM และเว็บไซด์ 15 

3D Animation 30 (non-Drop Frame) 

 

2. รูปแบบของไฟล์วีดีโอ ประเภทต่างๆมีอยู่หลายรูปแบบ แต่ที่รู้จักกันมีดังนี้ 

 •AVI เป็นไฟล์มาตรฐานของไฟล์วีดีโอทั่วไป มีความคมชัดสูง แต่จุดด้อยคือไฟล์มีขนาดความจุสูง 

 •Mpeg คือรูปแบบของไฟล์วีดีโอที่ถูกบีบอัดแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ข้อดีคือไฟล์มีขนาดเล็ก เลือก
ความคมชัดได้หลายแบบเช่น 

  - Mpeg-1 เป็นไฟล์ที่นิยมท าใน VCD เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กท่ีสุด 

- Mpeg-2 เป็นไฟล์ที่นิยมท า DVD เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ที่มีความคมชัดสูงเมื่อเทียบกับตระกูล 
Mpeg ด้วยกัน 

  - Mpeg-4 เป็นไฟล์ที่ได้รับความนิยมมาก มีคุณภาพเทียบเคียง DVD แต่มีขนาดเล็ก เหมาะกับ
การเผยแพร่ทาง Internet 

 •WMA เป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐาน บนระบบ Windows นิยมเผยแพร่ทาง Internet 

 •MOV เป็นรูปแบบไฟล์ในโปรแกรม QuickTime ที่ผลิตใช้กับเครื่อง Apple แต่สามารถเปิดบนระบบ 
Windows ได้เช่นกัน 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอ และภาพยนตร์ 
ได้แก่ 

 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอ และภาพยนตร์ 
และเป็นประโยชน์ให้แกบุ่คลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

 

๑.๒  มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษา คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอ และภาพยนตร์ 
ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอ และภาพยนตร์ 
มาปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่อง คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอ และภาพยนตร์ 
 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

การเรียนรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอ และภาพยนตร์ ท าให้เราทราบว่า รูปแบบของไฟล์วีดีโอนั้นมี
หลายรูปแบบ แต่ที่เรากันจะมีอยู่ 4 แบบ คือ 
•AVI เป็นไฟล์มาตรฐานของไฟล์วีดีโอทั่วไป มีความคมชัดสูง แต่จุดด้อยคือไฟล์มีขนาดความจุสูง 

 •Mpeg คือรูปแบบของไฟล์วีดีโอที่ถูกบีบอัดแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ข้อดีคือไฟล์มีขนาดเล็ก เลือก
ความคมชัดได้หลายแบบเช่น 

  - Mpeg-1 เป็นไฟล์ที่นิยมท าใน VCD เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กท่ีสุด 

- Mpeg-2 เป็นไฟล์ที่นิยมท า DVD เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ที่มีความคมชัดสูงเมื่อเทียบกับตระกูล 
Mpeg ด้วยกัน 
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  - Mpeg-4 เป็นไฟล์ที่ได้รับความนิยมมาก มีคุณภาพเทียบเคียง DVD แต่มีขนาดเล็ก เหมาะกับ
การเผยแพร่ทาง Internet 

 •WMA เป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐาน บนระบบ Windows นิยมเผยแพร่ทาง Internet 

 •MOV เป็นรูปแบบไฟล์ในโปรแกรม QuickTime ที่ผลิตใช้กับเครื่อง Apple แต่สามารถเปิดบนระบบ 
Windows ได้เช่นกัน 

 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

 


