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รายละเอียดของเรื่อง
มาตรฐานของวีดีโอ (Video
Standard)
มาตรฐานของวีดีโอแบ่งอออกเป็น 4
แบบดังนี้
24 p เป็นมาตรฐานไฟล์
วีดีโอที่ภาพมีความคมชัดแต่ไม่ค่อย
ต่อเนื่อง มีอัตราความเร็วของเฟรม
อยู่ที่ 24 fps ซึ่งนิยมใช้ในงานถ่าย
ภาพยนตร์
PAL (Phase Alternate
Line) เป็นมาตรฐานไฟล์วีดีโอที่ภาพ
มีความคมชัดสูง แต่ไม่ค่อยต่อเนื่อง
มีอัตราความเร็วของเฟรมอยู่ที่ 25
fps ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์
NTSC (National
Television Standards
Committee) เป็นมาตรฐานไฟล์
วีดีโอที่ภาพไม่คมชัดแต่ต่อเนื่อง มี
อัตราความเร็วของเฟรมอยู่ที่ 29.79
fps ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศญิ่ปุ่น
SECAM (Sequential
Color and Memory) เป็น
มาตรฐไฟล์วีดีโอที่ภาพคมชัด และ
ต่อเนื่อง มีอัตราความเร็วของเฟรม
อยู่ที่ 25 fps เช่น ในประเทศจีน
และปากีสถาน

สรุปความรู้ที่ได้
มาตรฐานของวีดีโอแบ่งอออกเป็น
4 แบบดังนี้
24 p เป็นมาตรฐานไฟล์
วีดีโอที่ภาพมีความคมชัดแต่ไม่ค่อย
ต่อเนื่อง มีอัตราความเร็วของเฟรม
อยู่ที่ 24 fps ซึ่งนิยมใช้ในงาน
ถ่ายภาพยนตร์
PAL (Phase Alternate
Line) เป็นมาตรฐานไฟล์วีดีโอที่
ภาพมีความคมชัดสูง แต่ไม่ค่อย
ต่อเนื่อง มีอัตราความเร็วของเฟรม
อยู่ที่ 25 fps ซึ่งเป็นระบบ
โทรทัศน์ในประเทศไทย และ
ประเทศสิงคโปร์
NTSC (National
Television Standards
Committee) เป็นมาตรฐานไฟล์
วีดีโอที่ภาพไม่คมชัดแต่ต่อเนื่อง มี
อัตราความเร็วของเฟรมอยู่ที่
29.79 fps ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศญิ่ปุ่น
SECAM (Sequential
Color and Memory) เป็น
มาตรฐไฟล์วีดีโอที่ภาพคมชัด และ
ต่อเนื่อง มีอัตราความเร็วของเฟรม
อยู่ที่ 25 fps เช่น ในประเทศ
จีน และปากีสถาน
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รูปแบบไฟล์ (Video Format)
รูปแบบการเข้ารหัส
(Codec) และการบีบอัด
(Compression) ซึ่งเราจะเห็นเป็น
นามสกุลของไฟล์วีดีโอต่างๆ รูปแบบ
การบีบอัดนี้มีผู้คิดค้นขึ้นมามากมาย
หลายแบบ แต่ที่ใช้กันอยู่แพร่หลาย
ในปัจจุบันนั้นคือ
. AVI ( Audio Video
Interleave ) เป็นไฟล์ วีดีโอที่มี
ขนาดใหญ่และมีความคมชัดมาก
. MPEG ( Movie Picture
Experts Group ) มีด้วยกัน 3 แบบ
ดังนี้
- MPEG 1 ( VCD )
ไฟล์มีขนาดเล็ก ภาพที่ได้
คมชัดน้อย
- MPEG 2 ( DVD )
ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่า ภาพ ที่
ได้คมชัด
- MPEG 4 ไฟล์มี
ขนาดเล็ก ภาพคมชัด
พอควร
. WMV ( Windows Media
Video ) ไฟล์มี ขนาดใหญ่ ภาพ
คมชัด
. MOV ไฟล์มีขนาดเล็ก มี
ความคมชัด ใช้เล่น บนโปรแกรม
Quicktime
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. FLV ( Flash Video ) เป็น
ไฟล์วีดีโอขนาด เล็ก สามารถกาหนด
ความคมชัดของภาพได้ นิยมใช้แสดง
บนเว็บไซต์
. 3GP เป็นไฟล์วีดีโอขนาด
เล็ก ความคมชัด น้อย ใช้แสดงบนมือ
ถือ เป็นต้น
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มาตรฐานของวีดีโอ (Video Standard)
มาตรฐานของวีดีโอแบ่งอออกเป็น 4 แบบดังนี้
24 p เป็นมาตรฐานไฟล์วีดีโอที่ภาพมีความคมชัดแต่ไม่ค่อยต่อเนื่อง มีอัตราความเร็วของเฟรม อยู่ที่ 24
fps ซึ่งนิยมใช้ในงานถ่ายภาพยนตร์
PAL (Phase Alternate Line) เป็นมาตรฐานไฟล์วีดีโอที่ภาพมีความคมชัดสูง แต่ไม่ค่อยต่อเนื่อง มี
อัตราความเร็วของเฟรมอยู่ที่ 25 fps ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์
NTSC (National Television Standards Committee) เป็นมาตรฐานไฟล์วีดีโอที่ภาพไม่คมชัดแต่
ต่อเนื่อง มีอัตราความเร็วของเฟรมอยู่ที่ 29.79 fps ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาและประเทศญิ่ปุ่น
SECAM (Sequential Color and Memory) เป็นมาตรฐไฟล์วีดีโอที่ภาพคมชัด และต่อเนื่อง มี
อัตราความเร็วของเฟรมอยู่ที่ 25 fps เช่น ในประเทศจีน และปากีสถาน
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รูปแบบไฟล์ (Video Format)
รูปแบบการเข้ารหัส (Codec) และการบีบอัด (Compression) ซึ่งเราจะเห็นเป็นนามสกุลของไฟล์วีดีโอ
ต่างๆ รูปแบบการบีบอัดนี้มีผู้คิดค้นขึ้นมามากมายหลายแบบ แต่ที่ใช้กันอยู่แพร่หลายในปัจจุบันนั้นคือ
. AVI ( Audio Video Interleave ) เป็นไฟล์ วีดีโอที่มีขนาดใหญ่และมีความคมชัดมาก
. MPEG ( Movie Picture Experts Group ) มีดว้ ยกัน 3 แบบดังนี้
- MPEG 1 ( VCD ) ไฟล์มีขนาดเล็ก ภาพที่ได้ คมชัดน้อย
- MPEG 2 ( DVD ) ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่า ภาพ ที่ได้คมชัด
- MPEG 4 ไฟล์มีขนาดเล็ก ภาพคมชัดพอควร
. WMV ( Windows Media Video ) ไฟล์มี ขนาดใหญ่ ภาพคมชัด
. MOV ไฟล์มีขนาดเล็ก มีความคมชัด ใช้เล่น บนโปรแกรม Quicktime
. FLV ( Flash Video ) เป็นไฟล์วีดีโอขนาด เล็ก สามารถกาหนดความคมชัดของภาพได้ นิยมใช้แสดงบน
เว็บไซต์
. 3GP เป็นไฟล์วีดีโอขนาดเล็ก ความคมชัด น้อย ใช้แสดงบนมือถือ เป็นต้น
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)

