
 

การบันทึกสัญญาณโทรทัศน์ (Video Recording) 

ถา้พูดถึงการบนัทึกสัญญาณโทรทศัน์ส่วนมากจะเขา้ใจว่า จะบนัทึกรายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศเช่น 

รายการละครโทรทศัน์ช่อง ๓, ๕, ๗, ๙,NBT และ TPBS ในกรณีท่ีไม่อยูบ่า้น ตอ้งไปทาํงานท่ีอ่ืนหรือไม่มีเวลาดู

รายการละครโทรทศัน์ในช่วงนั้น ตอ้งอาศยัคนท่ีบา้นใหช่้วยบนัทึกละครโทรทศัน์ไว ้แลว้มาดูายหลงั ซ่ึงแม่บา้น

ของผมมกัจะใช้บริการบ่อยคร้ังท่ีตอ้งเดินทางไปปฏิบัติราชการ สัมมนาหรืออบรมหลาย ๆ วนั การบนัทึก

รายการโทรทศัน์ท่ีสะดวกท่ีสุดคือใชเ้คร่ืองบนัทึกเทปโทรทศัน์แบบอ นาล็อก แต่ก็เป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ทนัสมยั

ในปัจจุบนัน้ี การบนัทึกละครโทรทศัน์สมยัใหม่จะใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์บนัทึกสัญญาณโทรทศัน์ ซ่ึงหลกัการ

ใช้งาน คือ คอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานจะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ (Tuner) ติดตั้งเพิ่มเติมในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ตอ้งต่อสายอากาศโทรทศัน์เขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เม่ือบนัทึกรายการโทรทศัน์ ไวแ้ลว้ การดูรายการ

โทรทัศน์ท่ีบันทึกไว ้ต้องเล่นจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หากต้องการทาํเป็น แผ่นซีดี หรือ ดีวีดี ก็สะดวกใช้

โปรแกรมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จดัทาํไดโ้ดยตรงเลยสามารถแจกจ่ายให ้เพื่อนฝงูนาํไปดูไดอี้ก 

นอกจากนั้นอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ท่ีติดตั้งเพิ่มเติมท่ีเรียกว่า การ์ดทีวี สามารถรับสัญญาณ

โทรทศัน์ และสัญญาณวิทยุ เอฟ.เอ็ม. ก็ยงัสามารถรับสัญญาณโทรทศัน์ายนอก เช่น จากกลอ้งโทรทศัน์ จาก

เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี เคร่ืองเล่นซีดี/ ดีวีดีแต่การบนัทึกรายการโทรทศัน์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็

ไม่ง่ายนกั ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ยงัไม่คล่องอาจทาํไม่ได ้ดงันั้นจะตอ้งเขา้ใจหลกัการในการบนัทึกสัญญาณ

โทรทศัน์ดว้ยการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

o HDTV (High Definition Television) โทรทศัน์ความชดัเจนสูง ขนาดจอาพ ๑๖ : ๙ มีรายละเอียดความชดัเจน

ของาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixels สัญญาณโทรทศัน์ MPEG-๒ อตัราส่งขอ้มูล ๒๐-๔๕ Mbps 

o Video production สัญญาณโทรทศัน์ท่ีใชใ้นการผลิตรายการโทรทศัน์ในห้องส่งโทรทศัน์ ขนาดจอาพ ๔:๓  มี

รายละเอียดความชดัเจนของาพ ๗๒๐ x ๕๗๖ pixels สัญญาณโทรทศัน์ MPEG-๒อตัราส่งขอ้มูล ๑๕-๕๐ Mbps 

o High quality video distribution สัญญาณโทรทศัน์คุณาพสูง ใชก้บั DVD และ SDTV (StandardTelevision) คือ

โทรทศัน์ส่งออกอากาศบริการทัว่ไป ขนาดจอาพ ๔:๓ มีรายละเอียดความชดัเจนของาพ ๗๒๐ x ๕๗๖  pixels 

สัญญาณโทรทศัน์ MPEG-๒ อตัราส่งขอ้มูล ๔-๑๐ Mbps 



o Intermediate quality video distribution (SIF : Source Intermediate Format) สัญญาณโทรทัศนคุณาพขนาด

กลาง ใชก้บั VCD และสัญญาณโทรทศัน์ทัว่ไปท่ีใชก้นัในบา้น (Home Use) ขนาดจอาพ ๔:๓ มีรายละเอียดความ

ชดัเจนของาพ ๓๕๒ x ๒๘๘ pixels สัญญาณโทรทศัน์ MPEG-อตัราส่งขอ้มูล ๑.๕ Mbps 

o Video Conferencing over ISDN/Internet (CIF : Common Intermediate Format) สัญญาณโท รทัศ น์ ใ นก า ร

ประชุมทางไกลผ่านระบบโทรศพัท์ดิจิทลั หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ขนาดจอาพ ๔:๓ มีรายละเอียดความ

ชดัเจนของาพ ๓๕๒ x ๒๘๘ pixels สัญญาณโทรทศัน์ MPEG-๔อตัราส่งขอ้มูล ๑๒๘-๓๘๔ Kbps 

o Video Telephony over wired / wireless modem (QCIF : Quarter Source Intermediate Format)สั ญ ญ า ณ

โทรทัศน์ท่ีส่งผ่านสายโทรศัพท์ ขนาดจอาพ ๔:๓ มีรายละเอียดความชัดเจนของาพ ๑๗๖ x ๑๔๔ pixels 

สัญญาณโทรทศัน์ MPEG-๔ อตัราส่งขอ้มูล ๒๐-๖๔ Kbps จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของคุณาพในการส่ง

สัญญาณโทรทศัน์ จะพบว่าขนาดของจอาพมี ๒ ขนาด คือ ๑๖:๙  (HDTV) และ ขนาด ๔:๓ (SDTV) คุณาพของ

โทรทศัน์ชดัเจนสูงขนาดจอภาพใหญ่และลกัษณะการใชง้านก็มีผลต่อขอ้มูลใน การส่งสัญญาณโทรทศัน์ ความ

ชดัเจนสูงใชข้อ้มูลมาก สัญญาณโทรทศัน์มาตรฐานทัว่ไปใชข้อ้มูลนอ้ยกว่า และใชง้านกบัอินเตอร์เน็ตหรือส่ง

สัญญาณผ่านสายโทรศพัท์จะใช้ขอ้มูลน้อยกว่า มาก เพื่อให้เขา้ใจง่ายกว่าน้ีก็จะแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ขนาดขอจอาพกบัขอ้มูล ของสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ขอ้มูลของสัญญาณโทรทศัน์มีปริมาณนอ้ยจอาพท่ี

มองจะมีขนาดเลก็ 

หากจะแบ่งคุณาพของสัญญาณโทรทศัน์ท่ีจะใชใ้นการบนัทึกรายการโทรทศัน์ท่ีคุณาพ ดีแลว้จะพบว่ามี

เพียงการบนัทึกในรูปแบบสัญญาณโทรทศัน์ ๒ แบบ คือ บนัทึกในรูปแบบ MPEG-2 ซ่ึงอยู่ในรูปแบบท่ีเรียก

ทัว่ไปว่า DVD และบนัทึกในรูปแบบ MPEG-๑ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบท่ีเรียกทัว่ไปว่า VCD ในการบนัทึกรายการ

โทรทศัน์มีโปรแกรมท่ีใชง้านหลายโปรแกรม คือ Video Studio ของ ULEAD ,Premier Pro ของ Adobe , Vegas 

ของ Sony, Avid Xpress Pro, PINNACLE STUDIO แต่ขอแนะนาํโปรแกรมง่าย ๆ ท่ีสะดวกในการใช้งาน คือ 

Video Studio ของ ULEAD ซ่ึโปรแกรมท่ีใชปั้จจุบนั คือ Video Studio 11 แต่ท่ีจะนาํมาเป็นตวัอย่างในท่ีน้ีจะใช้

โปรแกรมเก่า Video Studio ๗.๐ เป็นโปรแกรม ๓ ปีมาแลว้ คอมพิวเตอร์ทัว่ไปใชไ้ดทุ้กรุ่น ไม่จาํเป็นตอ้งใชก้บั

เคร่ืองท่ีมีประสิทธิาพสูง 

การบนัทึกรายการละครโทรทศัน์อนัดบัแรกเม่ือทาํการติดตั้งโปรแกรม Video Studio แลว้ จะตอ้งทาํ

การกาํหนดมาตรฐานสัญญาณโทรทศัน์ท่ีส่งออกอากาศ ของประเทศไทย คือ ระบบ PAL โดยก่อนท่ีจะบนัทึก

สัญญาณโทรทศัน์ตอ้งกดท่ีปุ่ ม Capture การกาํหนดมาตรฐานน้ีให้เขา้ไปในปุ่ ม Options โดยการกาํหนดรหัส



ประเทศไทย คือ ๖๖ ก็จะไดม้าตรฐานการส่งโทรทศัน์ของประเทศไทย การเลือกคุณภาพของสัญญาณโทรทศัน์ 

เลือกได ้คือ DVD , VCD และ SVCD 

เพื่อใช้ในการบนัทึกเป็นแผ่น DVD และ VCD นอกจากนั้นยงัสามารถเลือกรูปแบบการบนัทึกท่ีไม่มี

การบีบอดัขอ้มูลคือ Avi และรูปแบบท่ีใชก้บัคอมพิวเตอร์ WMV (Microsoft Windows Media) ซ่ึงผมไดท้าํการ

ทดสอบการบนัทึกสัญญาโทรทศัน์ในรูปแบบการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ แลว้ ปรากฏวา่มีขนาดของขอ้มูลต่างกนั คือ 

Avi File (.AVI) ใชเ้วลาบนัทึก ๑ นาที ขอ้มูล ๑,๕๐๔,๗๘๗ KB ๑ ชัว่โมง ๙๐๐ GB 

DVD File (.MPG) ใชเ้วลาบนัทึก ๑ นาที ขอ้มูล ๔๑,๗๙๒ KB ๑ ชัว่โมง ๒.๕ GB 

SVCD File (.MPEG) ใชเ้วลาบนัทึก ๑ นาที ขอ้มูล ๑๙,๕๒๘ KB ๑ ชัว่โมง ๑.๑๗ GB 

VCD File (.MPEG) ใชเ้วลาบนัทึก ๑ นาที ขอ้มูล ๑๐,๓๑๐ KB ๑ ชัว่โมง ๖๑๘ MB 

WMV File (.WMV) ใชเ้วลาบนัทึก ๑ นาที ขอ้มูล ๑,๖๙๗ KB ๑ ชัว่โมง ๑๐๐ MB 

ดัง นั้นในการบนัทึกสัญญาณโทรทศัน์ในรูปแบบ DVD าพยนตร์ 1 เร่ือง ประมาณความยาว ๑ ชั่วโมงคร่ึง 

จะต้องใช้ DVD ๑ แผ่น (ความจุ ๔.๗ GB) ส่วนบันทึกสัญญาณโทรทัศน์รูปแบบ VCD ภาพยนตร์ ๑ เร่ือง 

ประมาณความยาว ๑ ชัว่โมงคร่ึง จะตอ้งใชแ้ผ่น VCD จาํนวน ๒ แผ่น (ความจุแผ่นละ ๗๐๐ MB) วิธีการบนัทึก

สัญญาณโทรทศัน์เพียงแต่กดปุ่ ม Capture Video จากนั้นก็จะมีตวัเลขบอกเวลาในการบนัทึกแสดง ปุ่ มดงักล่าว

เปล่ียนช่ือเป็น Stop Capture เม่ือตอ้งการหยดุการบนัทึก ใหก้ดท่ีปุ่ ม Stop Capture ขอ้มูลท่ีบนัทึกจะถูกเก็บไวใ้น 

My Document/Ulead Videostudio/๗.๐ 

การบนัทึกรายการโทรทศัน์จากการ์ดทีวีท่ีนาํมาติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีจูนเนอร์รับสัญญาณ

โทรทศัน์ได ้เป็นวิธีหน่ึงในการบนัทึกสัญญาณโทรทศัน์ นอกจากนั้นการบนัทึกสัญญาณโทรทศัน์จากอุปกรณ์

โทรทศัน์อ่ืน ๆ สามารถทาํได้โดยป้อนสัญญาณโทรทศัน์ผ่านทางการ์ดทีวี เป็นสัญญาณโทรทศัน์อนาล็ อก 

(Composite Video) หรือ ทาง USB Port สาํหรับกลอ้งโทรทศัน์ และกลอ้งโทรทศัน์ดิจิตอล DVCPRO, DVCAM 

และ Digital-๘ ซ่ึงเป็นสัญญาณโทรทัศน์อนาล็อกหรือสัญญาณดิจิตอล DV (Digital Video) เป็นสัญญาณ

โทรทศัน์ของผูผ้ลิตอุปกรณ์กลอ้งบนัทึกสัญญาณโทรทศัน์ดิจิตอลของ ประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงบนัทึกในเทปคาสเส็ต

หรือ Harddisk ใชเ้ทคนิคในการเขา้รหัสสัญญาณ ๔:๑:๑ หรือ ๔:๒:๐ แลว้แต่บริษทัผูผ้ลิต การบีบอดัสัญญาณ

ประมาณ ๕:๑ อตัราขอ้มูลในการบนัทึก ๒๕ Mbps นอกจากนั้นยงัสามารถรับขอ้มูล สัญญาณโทรทศัน์ MPEG 

ได้ด้วย ดังนั้ นหากมีวีดิโอเทปเก่าท่ีต้องการเป็นให้เป็นแผ่นซีดี หรือดีวีดี ก็นํามาใช้กับโปรแกรมน้ีได้ 



ความสามารถของโปรแกรม Video Studio ของ ULEAD สามารถตัดต่อสัญญาณโทรทัศน์ ทาํรูปาพให้เป็น

สัญญาณโทรทศัน์ทาํไตเต้ิลรายการ ทาํเทคนิคพิเศษ (special effect) ขั้นรายการ ตดัต่อแยกสัญญาณเสียงออกจาก

สัญญาณโทรทศัน์ หรือเปล่ียนสัญญาณเสียง แทรกสัญญาณเสียงในสัญญาณโทรทศัน์ได ้และสามารถทาํขอ้มูล

File Video หรือเขียนเป็นแผน่ VCD, SVCD, DVD ซ่ึงจะเขียนในบทความคร้ังต่อไป 


