
Open Broadcaster Software (OBS) 

Open Broadcaster Software หรือ OBS เป็นโปรแกรม Open-Source ส ำหรับใช้บันทึกหน้ำจอ

เป็น VDO ได้ จึงถูกน ำไปใช้ในกำรสตรีม (Live Stream) อยู่บ่อยครั้ง เป็นโปรแกรมที่มีควำมสำมำรถสูง ใช้

งำนได้ฟรี และท ำงำนได้บนหลำยแพลตฟอร์ม 

วิธีการติดตั้งโปรแกรม OBS 

สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ https://obsproject.com/download คลิกท่ี Download Installer 

 

https://obsproject.com/download


เมื่อ Download ได้แล้ว ให้คลิกท ำกำร Install และติดตั้งไปตำมข้ันตอนจนส ำเร็จ 

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 

 

 



ส่วนประกอบของโปรแกรม 

 
ในโปรแกรมประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

 Menu bar เป็นเมนูค ำสั่งทั้งหมด 

 Monitor เป็นภำพตัวอย่ำงกำรแสดงผล 

(1) Scene คือ กำรจัดฉำกท่ีใช้บันทึก โดยในฉำกนึงจะประกอบไปด้วย source หลำยๆชิ้นรวมกัน สำมำรถ

บันทึกได้หลำย scene และสลับไปมำระหว่ำงบันทึกได้ 

 (2) Source คือส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่อยู่ในฉำกหนึ่ง อำจเป็นรูป เสียง webcam หรือโปรแกรมในเครื่องที่

ก ำลังใช้งำนอื่น ๆ 

(3) Audio Mixer เป็นส่วนจัดกำรเรื่องเสียง ให้ปิดในส่วนที่ไม่ใช้ได้ 

(4) Scene Transitions คือกำรก ำหนดรูปแบบกำรเปลี่ยน Scene 

 (5) Control ส่วนเริ่ม record , stop และกำรตั้งค่ำส่วนต่ำงๆ  

  



หลักการของโปรแกรม 

ท าความรู้จัก Scene และ Source 

Scene หนึ่ง scene คือ Source หลำยชิ้นประกอบกัน เรำเริ่มด้วยกำรเพ่ิม source ที่ต้องกำรในฉำกนั้นเข้ำ

ไปใน scene แล้วจัดต ำแหน่งตำมที่ต้องกำรได้ 

 
ตัวอย่ำงจำกภำพข้ำงบน เป็นกำรแสดงภำพจำก scene ที1่ (กรอบเลข 1) โดยใน scene นั้นประกอบด้วย 

source หลำยอย่ำง(กรอบเลข 2) คือ  

 Text คือ ตัวหนังสือที่เขียนว่ำ สอนกำรใช้งำน OBS 

 Video Capture Device คือ ภำพจำกกล้อง webcam  

 Display Capture คือ ภำพที่จับหน้ำจอทั้งหมด (ในที่นี้ ปิดกำรกำรมองเห็นไว้ได้) 

 Image คือ ภำพที่เรำเลือกให้แสดง ในที่นี้คือภำพที่ใช้เป็น Background 

 Audio input capture คือ แหล่งเสียงที่ต้องกำร 

 

ตัวอย่ำงกำรตั้งค่ำ scene ที่ 2 



 

 

การก าหนด Scene 

ในกำรเริ่มต้นใช้งำนโปรแกรม จะมี Scene ตั้งต้นให้แล้ว 1 Scene ซึ่งยังไม่มี source ใดๆ 

 

กำรเพ่ิม scene ให้กดท่ีเครื่องหมำย + แล้วท ำกำรตั้งชื่อ scene หำกต้องกำรลบให้กดปุ่มลบ - 



 

หำกคลิกขวำที่ชื่อ Scene สำมำรถเปลี่ยนชื่อ Scene ได ้ด้วยกำรเลือก Rename 

 

สำมำรถเลื่อนล ำดับของ scene ได้ โดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้น-ลง 



การเพิ่ม Source ใน Scene 

 

Source ของโปรแกรมที่ส ำคัญ แบ่งได้ตำมนี้ 

 Audio Input Capture ส ำหรับแหล่งเสียงขำเข้ำในกำรบันทึก เช่น ไมโครโฟน 

 Audio Output Capture คือแหล่งเสียงขำออกที่ออกจำกอุปกรณ์ Output ประเภทเสียง เช่น เสียง

โปรแกรมท่ีเปิดออกล ำโพง หูฟัง 

 Browser ใช้แสดงผลเว็บไซต์จำก Browser 

 Color Source เป็นกำรเติมพ้ืนสี 

 Display Capture ใช้แสดงหน้ำจอของเรำโดยกำรจับภำพทั้งหน้ำจอ 

 Game Capture แสดงภำพจำกกำรเล่นเกม  

 Image น ำรูปที่ต้องกำรมำแสดง 

 Image Slide show กำรแสดงชุดภำพตำมล ำดับน ำเสนอ 

 Media Source ใช้เปิดไฟล์ media ที่อยู่ในเครื่อง เช่น ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ เป็นต้น 

 Scene กำรเพ่ิม scene อ่ืนเข้ำมำใน scene นี้ 

 Text (GDI+) ใช้สร้ำงตัวอักษรได้ตำมที่ต้องกำร 



 VLC Video Source ภำพจำกโปรแกรม VLC เล่นไฟล์ VDO 

 Video Capture Device สัญญำณภำพจำกอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น กล้อง webcam 

 Window Capture แสดงหน้ำจอโปรแกรมที่ต้องกำร เช่น PowerPoint , PDF 

การจัดล าดับ Source  

Source ล ำดับบนจะแสดงอยู่เหนือ Source ล ำดับล่ำง จัดล ำดับได้โดยกำรกดลูกศรขึ้น-ลง ที่ปุ่มด้ำนล่ำง 

Source ที่ไม่ได้ใช้งำนหรือยังไม่ใช้สำมำรถ disable ไม่ให้โชว์ก่อนได้ โดยกำรคลกท่ีรูปดวงตำ 

เพ่ิมและลด source ได้โดยใช้ปุ่ม + และ – ที่อยู่ด้ำนล่ำง 

เครื่องหมำย Lock คือจะไม่มีอนุญำตเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน source ตัวนี้ 

 

 



กำรแสดงผลเมื่อจัดต ำแหน่งและล ำดับของ source 

 

 

การตั้งค่า setting ที่จ าเป็น 

ที่กรอบ Control คลิกท่ี Setting 

 



ที่แท็บ output ใหตั้งค่ำจุดที่จะให้ save ไฟล์ เลือก Quality ของไฟล์ และเลือก format ของไฟล์ที่ต้องกำร

บันทึก 

 

 

ที่แท็บ Video เลือกตั้งค่ำ Resolution และก ำหนด Framerate โดยปกติจะอยู่ที่ 25-30 FPS 

 

 

  



เริ่มการบันทึก VDO 

1. ให้เปิดโปรแกรมท่ีต้องกำรใช้งำนมำท้ังหมด 

2. เปิดโปแกรม OBS 

3. ตั้งค่ำ Source ใน scene ที่ 1 ว่ำต้องกำรมีอะไรบ้ำง 

โดยทั่วไปนั้นจะเริ่มต้น scence1 ด้วยกำรเกริ่นน ำเนื้อหำ ก่อนเข้ำบรรยยที่ slide จึงมักจะน ำภำพ 

Background สวยๆ มำขึ้นพร้อม Text ชื่อเรื่อง และกรอบ VDO จำก webcam ที่ค่อนข้ำงใหญ่ 

 

4. ถ้ำหำกมี Scence ที่ 2 ให้ตั้งค่ำ scence ที่ 2 ไว้ก่อน 

โดยทั่วไป เรำจะใช้ scene2 เมื่อเริ่มเข้ำสู่กำรบรรยำย slide ที่จะมีแต่หน้ำ slide powerpoint และ 



webcam หน้ำผู้สอน 

 

5. เมื่อเตรียม scene ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เริ่มท ำกำรบันทึก โดยกดปุ่ม Start Recording ที่ส่วน Control 

 

6. เริ่มกำรบรรยำย 



7. ในระหว่ำงบรรยำย หำกต้องกำรพักช่วง ในกดปุ่ม pause ที่อยู่ข้ำงๆ ปุ่ม stop 

เมื่อบรรยำยเสร็จแล้ว ให้กดที่ปุ่ม Stop Recording ได้เลย 

 

8. โปรแกรมจะท ำกำร render ไฟล์ตำมค่ำท่ีตั้งไว้ ณ จุดที่ตั้งค่ำไว้แล้ว 

 

9. ลองเปิดเทสไฟล์ที่บันทึก ฟังเสียงว่ำชัดเจนหรือไม่ 

 

 

  



แหล่งศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม 

 https://obsproject.com/  

 https://medium.com/@witchaya.to/วิธีกำรใช้โปรแกรม-open-broadcaster-software-obs-

เบื้องต้นส ำหรับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์-cb21d628815f#bb6e  

 https://muit.mahidol.ac.th/online-learning-tools.html 

https://obsproject.com/
https://medium.com/@witchaya.to/วิธีการใช้โปรแกรม-open-broadcaster-software-obs-เบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์-cb21d628815f#bb6e
https://medium.com/@witchaya.to/วิธีการใช้โปรแกรม-open-broadcaster-software-obs-เบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์-cb21d628815f#bb6e
https://muit.mahidol.ac.th/online-learning-tools.html
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