
Streaming Video : เลาเรื่องหนังดีที่เลือกสรรแลว 

     ชัชวาล ศรีสละ* 

Streaming Media คือเทคโนโลยีการสงภาพและเสียงบนอินเทอรเน็ตเพื่อการแสดงผล เปน
ระบบการแพรภาพและเสียงจากคลังขอมูลเซิฟเวอรของระบบการเก็บขอมูล (Files Server)  ไปยัง
ผูชมที่อยูในเครือขายการสื่อสารผานเครือขายสารสนเทศ (Information Technology Network) ผาน
ระบบการจัดการโดยการทําระเบียนขอมูลวดีีทัศนแบบทยอยสงเรื่อยๆ(Streaming) โดยวิธีนี้ผูชมไม
จําเปนตองรอใหการดาวนโหลด (download)ไฟลเสร็จสิ้นเสียกอน ผูชมสามารถเลือกเนื้อหาวีดิ
ทัศนไดตามความตองการ และผูชม (user ) สามารถดูพรอมกันหลายๆคน เชนเดยีวกบัการดูวดีีโอ
หรือดีวดีี   คือตางคนตางด ูใครพรอมเมื่อไหรก็เปดดูได  ตางคนตางเลือกตอนที่ตองการจะชม เปน
อิสระตอกัน โดยวิธีการคือการนําไฟลวีดิทศันหรือไฟลเสียงมาทําการบีบอัดแลวอัพโหลด 
(upload)ลงเครื่องเซิฟเวอรบริการ โดยทั่วไป Streaming Media นี้มี 2 ลักษณะดวยกัน คือ 

1. Live Broadcasts หรือ สัญญาณสด ผูใชอินเตอรเนตสามารถชมหรือฟง ภาพและเสียงไดทันท ี
เปนการสงภาพและเสียงจากการถายทอดสดเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยตรงในทนัที  

2. Video Streaming หรือ วีดิทัศนแบบสายธาร หรือ ตามคําขอ (on demand) เมื่อผูใชเรียกใชไฟล 
(ซ่ึงเปนการดาวนโหลดไฟล)นั้นจากเครื่องเซิฟเวอรบริการมายังคอมพิวเตอร (Client )ของผูใช ก็จะ
สามารถดูภาพและเสียงไดทนัที ดังนั้นไมวาจะเปนสื่อโสตทัศนเพื่อการเรียนการสอนใดๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวดีิทัศนเพือ่การเรียนการสอนก็สามารถนํามาใสในระบบ Streaming นี้เพื่อให
นักศึกษาไดใชเรียนรูดวยตวัเองตามเวลาทีน่ักศึกษาสะดวก หรือตามโอกาสที่เหมาะสมและ
เชนเดยีวกันนกัศึกษาสามารถดูเปนอิสระตอกัน ตางคนตางดูตอนใดตอนหนึ่งชวงใดชวงหนึ่งโดย
ไมจําเปนตองดูพรอมกันก็ได 

       ในปจจุบนัการใหบริการ Streaming Video หรือ Video on Demand ของศูนยโสตทัศน
ศึกษากลาง เปนอีกกาวหนึ่งของงานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุของ ศูนยโสตทัศนศึกษากลาง สถาบัน
วิทยบริการ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสรางสรรคใหมีนวัตกรรมใหมๆทางเทคโนโลยี ในการ
ใหบริการแกนสิิตและบุคลากรของจุฬาฯทกุระดับ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนยโสตทัศนศึกษากลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



      ความกาวหนาของระบบไดพัฒนาศกัยภาพถึงระดับการใหบริการดวยความพึงพอใจอยางสูงสุด 
เมื่อทีมงานของศูนยโสตฯ upload ภาพยนตรที่จะใหบริการเก็บไวในระบบ Streaming ของศูนยฯ
แลว  ผูใช (user) เพียงแตเลือกเมนภูาพยนตรที่ตองการชม เลือกภาษา ใชหูฟง ( เพื่อไมเปนการ
รบกวน user ทานอื่น ) ภาพยนตรที่ถูกเลือกมาก็จะเลนผาน Program ของ computer ( เชน DVD 
player, Nero ) 

      User สามารถดูพรอมกันหลายๆคน เหมือนดู VDO, CD, DVD ก็ได ตางคนตางด ูตางพรอม
เมื่อไรก็เปดดูไดเมื่อนั้น ในบทความนี้จะขอเลาถึงตัวอยางหนังดีที่ถูกเลือกสรรมาแลวและคิดวา
นาสนใจบางเรื่องเพื่อเปนแนวคิดสําหรับผูใชทานอื่นๆที่จะสนุกและเรียนรูไปกับนวัตกรรมของเรา  

  

   BAND OF BROTHERS   เปนภาพยนตรชุดสงคราม มีช่ือภาษาไทยวา "เพื่อนตายสหายศึก" 

แตการที่คุณจะดภูาพยนตรใหสนุกนัน้ คุณตอง อาน หนังสือ มากอน (หนังสือในหองสมุดก็มีครับ ) 
Band of brothers เปนเรื่องราวของหนวยทหารพลรมที่ 101  ของประเทศสหรัฐอเมริกาสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตํานานที่ยิ่งใหญของเหลาทหารหาญในสงคราม สังกัดหนวยที่เรียกกนัวา 
EASY Company  จาก   506th Parachute Infantry Reg. ในสังกัด U.S. 101st Airborne Division.  

เร่ิมกอตั้งที่ Camp Toccoa, Georgia  
(ขอมูลสวนนี ้ผมคนเพิ่มเติมจากhttp://en.wikipedia.org/wiki/506th_Parachute_Infantry_Regiment

From Wikipedia, the free encyclopedia     ทานใดที่สนใจลองอานเนือ้หาเพิ่มเติมไดครับ)  

       ภาพยนตรชุด (series) มีเนื้อหาแบงเปน 6 volume แตละ volume มี 2 ตอน โดย volume 6 
เปน bonus feature และตอนสุดทายของ volume นี้ที่มีช่ือวา  We stand alone together : the men of 
easy company ซ่ึงเมื่อดูมาถึงตอนนี้ ทุกทานจะไดคําตอบโจทยที่วา “Was I a hero? No, but I served 
in the company of heroes.”   

       เร่ืองราวของภาพยนตรนี้สรางจากเรื่องจริงทั้งหมดโดยอาศัยเคาโครงจากงานเขียนของ 
Stephen E. Ambrose ผูแปลเปนภาษาไทย คือ นพดล เวชสวัสดิ์  นักแปลฝมือเยี่ยม เมื่อนํามาสราง
เปนภาพยนตรชุดก็ถือวาเปนสุดยอดหนังทหารสงครามโลกครั้งที่สองดีที่สุดเรื่องหนึง่เทาที่เคยมี
การสรางมา  ภาพยนตรนี้สรางโดยทีมงานเดียวกนักับทีมสรางหนัง Saving Private 
Ryan  (ภาพยนตร ที่วาดวยเรื่องของกองพันทหารพลรม Airborne Troop กองพัน 101--กองพัน
เดียวกับพลทหาร Ryan)   

http://en.wikipedia.org/wiki/506th_Parachute_Infantry_Regiment


       เร่ืองทั้งหมดในภาพยนตร Band of  brothers นี้ก็เปนเรื่องที่สรางจากเคาโครงเรื่องที่เกิดขึ้น
จริงเปนเรื่องของชีวิตทหารในหลากหลายมุม จัดเปนหนงัดีมากๆ อีกเรือ่งหนึ่ง  เนื้อหาดําเนินเรื่อง
ตั้งแตทหารใหมถูกผึกฝนอยางหนักในคายพักที่แคมปทอรโคไปจนจบสงคราม ผมชอบหนังเรื่องนี้
มาก ในดานการดําเนินเรื่องนั้นเปนในลักษณะ telling story การบรรยายดวยภาพ สลับกับบทหนังที่
ดําเนินไปอยางเขมขนและสลับกับการเลาเรื่องของตัวนําเรื่อง คือ วินเทอร นายรอยตรผูีนําหมูทหาร
ใหม เร่ืองเลาตั้งแตการฝกทหารใหเปนทหารนักรบ เมื่อถึงวันดเีดย กองรอยพลรมกองนี้โดดรมลง
แนวหลังของขาศึกเพื่อภารกิจทางทหารและเขาสงครามตามภารกิจของกองพล ตั้งแตนอรมังดี 
ฝร่ังเศส ฮอลแลนด เบลเยีย่ม จนเขาไปในดนิแดนเยอรมน ีพรอมกับการเดินทางในสงคราม หมวด
วินเทอรไดเล่ือนยศตามลําดบัชั้น ในขณะที่มุมมองสวนตัวของเขาที่มตีอกองรอยอีซ่ีก็แจมชดัขึ้น 
(ตอนจบสงคราม เขาไดเปนพันตรี) บทหนังถายทอดรายละเอียดจากหนังสือ และถอดความจาก
เร่ืองจริง ในหนาประวัติศาสตรไดดีมาก  หลายตอนเปนฉากเศรา กินใจ ฉากประหัตประหาร แต
หลายฉากซึ่งถายทําในสถานที่จริง ใหภาพสวยมากๆ ของธรรมชาติ เชน ในออสเตรยี เยอรมนี และ
ประเทศยุโรป             
  

       แมจะมีฉากสงคราม แตหนังเรื่องนี้ไมใชหนังสงครามที่มีแตฉากรบ หนังเนนเรื่องปรัชญา
การใชชีวิต ความเปนจริงที่โหดรายของโลก  มิตรภาพและความรักในมนุษยชาต ิซ่ึงฟงแลวไมนามี
อยูในหนังที่ถูกเรียกวา หนังสงครามไดเลยใชไหมครับ ตอนนี้หลายทานอาจชักสนใจขึ้นมาแลว 
ชวงหนังออกใหมๆ เหลานักรบและนักสะสมแผนตางตามหาแผน DVD แทของเรื่องนี้ในแบบ 
Limited Edition ซ่ึงเคยมีแผนแทจากเกาหลี ในรูปแบบแพ็คเกจหอผาทหาร มีพรอมแผนที่และ
เอกสารตางๆ สมัยนั้น (re-print) และ มี Dog Tag ดวย   
  

       ถึงตอนนี้อาจมีบรรณารักษหลายทานอยากไดรายละเอียดของบรรณานุกรม (ของหนังสือ) 
นะครับ  

แอมโบรส, สตีเฟน อี.  เพื่อนตายสหายศกึ Band of  brothers. พิมพคร้ังที่ 3 . กรุงเทพ : มติชน, 
2548        408 หนา.   

       ผมยังมีหนังสือและภาพยนตรเกี่ยวเนื่องกบัภาพยนตรสงครามเรื่องนี้นะครับ ถาใครเปนนัก
อานหนังสือตวัยง ก็จะพอทราบดีวามีหนังสือเกี่ยวกับสงคราม กอนหนานี้นานมากแลว เชน 
หนังสือเร่ือง The Longest day ผูประพันธคือ Cornelius Ryan. พิมพคร้ังแรกเมื่อป 2506  แปลโดย 
สุรพงษ บุนนาค ใชช่ือเร่ืองวา วันเผดจ็ศึก ผมมีรายละเอียดทางบรรณานุกรมดังนี้ครับ  



สุรพงษ บุนนาค, ผูแปล. วันเผด็จศึก แปลจาก The Longest day.   พระนคร :สํานักพมิพกาวหนา, 
2506.  

       ผูสนใจอาจหาอานไดใน หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการนะครับ   เลขหมู 813.5 ร99ว 

เลมนี้แคคําโปรยใบรองปกกว็างไมลงแลวครับ  

                     “วันเผดจ็ศึก วนัซึ่งคนขี้ขลาดกลายเปนลูกผูชายและลูกผูชายกลายเปนวีรชน”    

       หนังสือเร่ือง The Longest Day เลมนี้ ไดรับการนํามาทําเปนภาพยนตรและใชช่ือเร่ือง
ภาพยนตรวา The Longest Day เชนกัน เมื่อดูหนังก็เหมือนอานหนังสือ อานหนังสือก็จะพบวา ตรง
นี้ถายทอดออกมาเปนหนังแลว เชนเดยีวกบั บางบทบางตอนในหนังสือ  วันเผด็จศึก แตเลมนี้
กลาวถึงเฉพาะ วนัดีเดย วันที่ 6 มิถุนายน 1944 เลาเพียงวันเดียว แตใหรายละเอียดและฉายภาพได
ชัดเจนวา วนัดเีดยนัน้ กอน D Day ทหารหาญเขาสูสงครามกันอยางไรและรบกันดวยยุทธศาสตร
ไหน ยุทธวิธีอยางไร   

หนังสือทั้ง 2 เรื่องนี้ (คือ Band of brothers และ The Longest day) อานแลวไดอรรถรสของ
หนังสือในแตละบรรทัดจริงๆ ครับ  นอกจากนั้นเมื่ออานหนังสือเสร็จแลว ก็ตองตามไปดู
ภาพยนตรและถาจะดูใหสนกุตองดูในระบบ DVD on Demand ของงานบริการโสตทัศนวัสดุ ศูนย
โสตทัศนศึกษากลาง สถาบันวิทยบริการ นะครับ  

หนังสือเกีย่วของ 

      สุดทาย ผมคงรูสึกอายเพื่อนนักอานนะครับ ถาจะไมพูดถึงหนังสืออีก 2 เลมของ Cornelius 
Ryan คือหนังสือ ช่ือเร่ืองวา สะพานเผด็จศกึ ( A bridge too far) และเรือ่ง The Last battle (เลมนี้ไม
พบเลมแปลเปนไทยครับ)  

สุรพงษ บุนนาค, ผูแปล. สะพานเผด็จศึก แปลจาก A Bridge too far.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
ประพันธ สาสน, 2506. 2 เลม.   (เลขหมู 813.54 ร99ส)  

Ryan, Cornelius. The Last battle. New York : Simon and Schuster, 1966. (เลขหมู 940.542 
R988L) 

   
  



เร่ือง A bridge too far นี้ สุรพงษ บุนนาค ผูแปล แปลประมาณป 2521 และมีการนํามาทํา
ภาพยนตรเชนกันครับ กลาวถึงเหตุการณตอนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปฏิบัติการทางทหาร
ของฝายสัมพันธมิตรที่มีช่ือวา  ปฏิบัติการมารเก็ท-การเดน Market- Garden (ปรากฏอยูใน Band of 
brothers volume 4 - Replacement ) สวนหนังสือช่ือเร่ือง The Last battle นั้น เปนตอนสุดทายของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 บรรยายเหตกุารณการบุกของสัมพันธมิตรเขาสูเบอรลินและชะตากรรมของ 
Hitler นะครับ  

       ถึงตอนนี้คงมีหลายทานอยากทราบวิธีการใชบริการ Streaming Media ของเราบางนะครับ 
ผมขอฝากไวเพื่อชวยกันเผยแพรประชาสมัพันธนะครับ ทานที่สนใจมาใชบริการเชญิไดที่ ช้ัน 3 
หอสมุดกลาง อาคารมหาธีรราชานุสรณ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย นะครับ   

นาเสียดายที่โควตากระดาษของผมหมดแตเพียงเทานี้นะครับ โอกาสหนาฟาใหม สําหรับ
แฟนพนัธแทเพลงสากล ผมอยากจะแนะนาํเพลงสากลเพราะๆ ที่ประทับใจจากอดีตและประวัติที่
นาสนใจของศลิปนหลายทาน ซ่ึงผูใชสามารถรับฟงจากบริการ Streaming ของศูนยโสตทัศนศึกษา
กลางไดเชนเดยีวกันครับ  
             

  

Streaming Video : เลาเรื่องหนังดีที่เลือกสรรแลว 
ชัชวาล  ศรีสละ 
ขาวสารหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 
กําหนดออก 
ปละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม และธันวาคมในรูปแบบออนไลน เขาใชบริการไดที่  
http://www.car.chula.ac.th/car-journal/index.html 
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