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การใชงานโปรแกรม Vegas Pro V.14 โดย นายชาญชัย  บุญคุม นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

รายงานผลการเขารับการอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICT จัดโดย สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

หลักสูตร ICT601 เรื่องการตัดตอวีดิทัศนดวยโปรแกรมมัลติมีเดีย 

ระหวางวันท่ี 26 – 27 กรกฏาคม 2560 ณ สํานักคอมพิวเตอร 

และเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

โดยนายชาญชัย บุญคุม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 เนื่องจากการผลิตสื่อวีดิทัศน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จากระบบ SD 

ขนาดภาพ 4:3 ในระบบเทป และถูกพัฒนาเปนระบบ Nonlinear Editing โดยการตัดตอขอมูลไฟล

ภาพเคลื่อนไหว ในชวงแรกรูปแบบไฟล.AVI และ.MOV ท้ังระบบ PC และ Mac โดยการใชโปรแกรมในการ

ออกแบบ และผลิตสื่อ มีขอจํากัดกับรูปแบบไฟลขอมูลท่ีสามารถสนับสนุนโปรแกรมไมครอบคลุม ระบบ

ไฟลขอมูลภาพเคลื่อนไหว ไฟล.MP4 , H.264 , ในรูปแบบท่ีเผยแพรในเครือขายอินเตอรเน็ต เชน คลิป

ภาพเคลื่อนไหวจาก Youtube, Facebook และจากแหลงอ่ืนๆท่ีสามารถนํามาใชรวมกับการผลิตสื่อวีดิทัศน 

เพ่ือใหสามารถนําคลิปดังกลาว มาประยุกตใชงานรวมกับการผลิตสื่อของงานวีดิทัศน ฝายเทคโนโลยีทาง

การศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดเขารับการอบรมหลักสูตร ICT601 เรื่องการตัด

ตอวีดิทัศนดวยโปรแกรมมัลติมีเดีย ระหวางวันท่ี 26 – 27 กรกฏาคม 2560 ณ สํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงจากความรูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูในครั้งนี้ สามารถนํามา

พัฒนางานและแกไขปญหาจากการผลิตงานไดเปนอยางดี และขอสรุปการใชงานโปรแกรม Vegas Pro V.14 

เพ่ือเปนองคความรูสําหรับผูท่ีสนใจตอไป 

การใชงานโปรแกรม Vegas Pro V.14  

 โปรแกรม Vegas Pro V.14 เปนโปรแกรมท่ีใชในการตัดตอลําดับภาพและเสียงและสามารถใสเทคนิค

พิเศษตางๆใหกับภาพและเสียงได โดยมีวิธีการและข้ันตอนท่ีสะดวกในการทํางาน เพียงคลิกเลือก กดคาง แลว

ลากมาวางใสในตําแหนงคลิปท่ีตองการปรับแตง ท้ังภาพและเสียง และรองรับไฟลภาพเคลื่อนไหวท่ีมีรูปแบบ 

โคดรหัสท่ีถูกพัฒนามาใหมีความคมชัดสูง และสามารถเผยแพรผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว

กวาโปรแกรมในเวอรชั่น 8,9,10,11,12,13, และในป 2017 บริษัท Sony ไดขาย โปรแกรม Sony Vegas ให
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คาย Magic รับไปพัฒนาตอซ่ึงในอนาคต คงจะมีรูปแบบแปลกใหมๆและทันสมัยกวาเดิมใหใชทดลองใช และ

สรางสรรคงานสื่อวีดิทัศนใหมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน ระบบท่ีโปรแกรม Vegas Pro V.14 ตองการในการ

ติดตั้งเพ่ือใชงาน ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 64 Bit หนวยความจํา Ram 8 Gb ระบบเก็บขอมูล Hard 

disk ความจุ 250 Gb 7200 รอบ หรือระบบ Hard disk ระบบใหม SSD  

การใชงานเบ้ืองตน 

 การเริ่มตนใชงานโปรแกรมโปรแกรม Vegas Pro V.14 ใหทําการสําเนาขอมูลท่ีตองการผลิตลงใน 

Drive : D โดยสราง Fodel ตั้งชื่อ Project “Editing NLE”เม่ือโอนถายขอมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ

เสียงบรรยาย เสียงดนตรีปรนะกอบเรียบรอยแลว ใหเริ่มข้ันตอนการเปดโปรแกรม โดยการกดดับเบิลคลิกท่ี

ไอคอนโปรแกรมเพ่ือรันโปรแกรม จะปรากฎหนาตางโปรแกรมดังภาพ 

1.หนาตางโปรแกรม 

 มีหนาท่ีในการจัดเก็บขอมูลการผลิต 1.เมนูคําสั่ง 2.หนาตางตัดคลิป 3.หนาตางแสดงภาพการตัดตอ 

4.แทรกภาพและเสียงท่ีใชในการตัดตอลําดับภาพและเสียง  

 

2.ทําการเลือกระบบท่ีจะผลิตสื่อวีดิทัศน เชน 720X576 DV 25fs, 1080X720 HD25fs , 1920X1080 

FullHD 25fs , 4K เปนตน 

 โดยไปท่ี เมนู File เลือก New  (1) จากนั้นจะปรากฏหนาตาง Project Property  (2) ทําการปรับ

เลือกขนาดท่ีตองการผลิตสื่อ โดยแนะนําใหเลือก 1080X720 HD  และไมตองปรับแตงอะไรในขออ่ืน

โปรแกรมจะปรับเลือกระบบท่ีเหมาะสมใหเอง จากนั้น กดยืนยัน ปุม OK 

1 

2 3 

4 
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3.ทําการเลือกคลิปท่ีตองการท้ังคลิปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพ่ือเขาสูข้ันตอนการตัดตอลําดับภาพ

และเสียง  

 โดยการ ไปท่ีหนาตาง Project Media (3) ทําการกดคางเลือกแลวลากมาวางท่ี หนาตางแทรกภาพ 

ชื่อ Video และ Audio (4) ตามภาพประกอบ 

 

1 

2 

เมนู File เลือก New  (1) 

Project Property  (2) 
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4.ทําการเลือกคลิปท่ีตองการมาทําการใสเทคนิคการเชื่อมคลิปท้ังสองคลิป โดยผลจากการทําจะเกิดเสนโคงตัด

กัน แสดงการเชื่อมภาพลักษณะ ภาพแรกเริ่มจางหายและภาพท่ี2จะคอยๆปรากฏข้ึน เรียกวาการ  Dissolve 

(5) การละลาย 

 โดยการกดคลิกเลือกคลิปภาพดานหลังคางไว  (6)  แลวขยับไปทับคลิปภาพทางดานหนา (7)  ตาม

ภาพประกอบ 

 

 

 

3 Project Media (3) 

4 

หนาตางแทรกภาพ ชื่อ Video และ 

Audio (4) 

7 6 

Dissolve 

5 
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5.การบันทึก Save, Save as ควรทําการบันทึกขอมูลเปนระยะ เนื่องจากกระบวนการตัดตอจะใชการ

ประมวลผลขอมูลท่ีซับซอน เปนสาเหตุใหเกิด ความผิดพลาดไดงายไมวาจะเกิดจากโปรแกรม หรือระบบ

เครื่องท่ีใชในการทํางาน ดังนั้นเพ่ือเปนการแกปญหา ดังกลาว ควรกดปุม CtrL + S  พรอมกันเพ่ือทําการ

บันทึกงานท่ีกําลังตัดตออยูปองกันขอมูลสูญหาย  

 โดยมีข้ันตอนดังนี้ ไปท่ี เมนู Flie เลือก Save  จากนั้นทําการตั้งชื่อไฟลงาน “Edit NLE01” ในครั้ง

แรก ตอจากนั้น สามารถกด ปุม CtrL + S  เพ่ือบันทึกการทํางานไดเลย กรณีตองการบันทึกเปนชื่อไฟลใหม 

ใหเลือกคําสั่ง Save as (8) ดังภาพประกอบ 

 

6.สรางแทรกใหม Add  Track  โดยการลากคลิปลงมาวางท่ีหนาตางแทรก โปรแกรมจะสรางใหเพ่ือรองรับ

คลิปท่ีลากไปวางไดเลย  

 

8 



6 
 

การใชงานโปรแกรม Vegas Pro V.14 โดย นายชาญชัย  บุญคุม นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

7. ขยายขนาดของคลิปบนแทรก timeline เพ่ือทําการดูรายละเอียดในการตัดตอลําดับภาพ 

 สามารถทําไดโดยการเลือกกดปุม + และ – เพ่ือขยาย และลดขนาดภาพ (9) ดังภาพประกอบ 

 

 

8.การตัดคลิป สามารถตัดแบงสวนท่ีไมตองการออกแลวลบ หรือ ตัดแบงแยกออกเปน 2 สวนไดเพ่ือนําไปวาง

ลําดับคลิปภาพท่ีตองการ 

 โดยการ เลื่อนเสนอานท่ีบรรทัดเวลา (10) เพ่ือดูภาพ แลวทําการกําหนดจุดท่ีจะตัดแบง (11) จากนั้น

กดปุม S ท่ีแปน คียบอรด (12) เพ่ือตัดคลิปแลวจับขยับสวนท่ีเลือก ไปวางในแทรกไดตามตองการ 

 

9 

11

 

10

 12
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9. การนําไฟลภาพนิ่งมาประกอบการผลิตสื่อ  

 สามารถทําไดโยการ เขา เมนู File เลือก Import  จะปรากฏหนาตาง Import Media ทําการเลือก

ภาพนิ่งท่ีจะใชงาน แลวกดปุม Open เพ่ือยืนยันการทํางาน (13) ดังภาพประกอบ 

 

10. การสรางเทคนิคการเคลื่อนไหวภาพ จากซายไปขวา เรียกวา Pan Motion 

 มีข้ันตอนดังนี้  

 1.ทําการกําหนดจุดท่ีตองการจะ Pan Motion (14) 

 2. กดปุมมุมลางของภาพ เพ่ือเปดหนาตาง Video Effect (15) 

    

13
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 3.หนาตางหนาตาง Video Effect (16) 

 

 4. ทําการปรับ ท่ีปุม ยอ และ ขยายขนาดภาพ (17)  สังเกต ภาพท่ีแสดงในกรอบสีแดง (18) 

14

 

15

 

16
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  5. สราง Action Key frame ตามภาพเพ่ือกําหนดสิ่งท่ีตองการใหแสดงตามท่ีกําหนด เชน

การเลื่อนจากซาย ไป ขวาสุด (19) 

 

 

11. การปรับขนาดเฟรมภาพใหเหมาะสมกับงานท่ีตัดตอ โดยการนําขอมูลภาพมาใชงานอาจเกิดปญหาขนาด

ภาพท่ีเล็กบางใหญเกินไปบาง          

 เราสามารถปรับขนาด ภาพ กวาง X ยาว ไดโดยการกําหนดคาตัวเลข เชน จากภาพมีขนาดท่ีเล็ก

เกินไป (20) โดยการเปดหนาตาง Video Effect ท่ีมุมบนดานขวา สามารถปรับแตงขนาดภาพโดยการกําหนด

ตัวเลข เชน ขนาด 1920X1080 ในกรอบสีแดง ปรับเสนใหอยูในตําแหนงท่ีตองการ ( 21) 

18

 

17

 

19

 

Action Key frame 
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12. การปรับแตงการนําเสนอภาพรูปแบบ fade In เริ่มจากจางหายแลวคอยๆปรากฏเห็นภาพ ในลักษณะ

กําหนดเสน 

 สามารถทําไดโดยการวางเมาสทีมุมภาพจากนั้นกดคางแลวเลื่อนเขาจะปรากฏเสนแนวทแยง 45  

องศา นั่นคือวิธีการสรางภาพลักษณะ Fade In (22) 

20

 

21
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13. เทคนิการเปลี่ยนแปลงภาพ Transition สําเร็จรูป  คือ เทคนิคพิเศษท่ีโปรแกรมมีไวใหใชในการนําไปวาง

ในตําแหนงท่ีตองการเพ่ือใหภาพมีเทคนิคพิเศษในการแสดงภาพ  

 สามารถทําไดโดยกดเลือกรูปแบบท่ีตองการคางไว (23) ลากแลววางในตําแหนงหัวคลิป ทายคลิป 

หรือ ระหวางกลางของคลิป ไดตามรูปแบบท่ีกําหนดไวในการออกแบบ (24) 

 

 

14. Video Effect ใสรูปแบบพิเศษใหกับคลิป เชน ปรับโทนสี สวาง มืด ขาวและดํา และรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ  

22

 

23

 

24
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 โดยการเลือกรูปแบบท่ีตองการท่ีหนาตาง Video FX (25) จากนั้นใหกดเลือกคางไวแลวลากมาวางลง

ในคลิปไดเลย (26) จากภาพเปนการปรับเปลี่ยนภาพจากภาพสี เปนขาวดํา 

 

 

15. กรณีตองการ Load video ในเวบเพจ Youtube มาใชงานใหเขาไปใชงานผาน 

www.Onlinevideoconverter.com  ใหทําการคัดลอก Url ของคลิป แลวนํามาใสในชองจากนั่นกดเลือก

รูปแบบ กดยืนยัน เวบเพจจะทําการแปลงสัญญาณใหผานระบบเครือขาย แลวสามารถสั่ง บันทึกไฟลลงใน

ระบบเครื่องไดเลย 

 

 

 

 

25

 

26
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16. สามารถแกไขปญหา File.MOV ไมสนับสนุนระบบโปรแกรม ใหลงโปรแกรม Quick time โดยจะตองไม

เปดโปรแกรม Vegas Pro ไว เพ่ือใหระบบปฏิบัติการ Windows ตัดคลิปไฟล .MOV ได 

 

17. Web download code Full คือ การท่ีไฟลท่ีนํามาผลิตสื่อมาจากหลายแหลง อาจมีปญหาไมสามารถ

อานไฟลได ใหทําการเขาเวบเพจ www. download code Full.com เพ่ือ download Codec  มาติดตั้ง 

จะทําใหสามารถอานไฟล ท่ีไมสามารถอานได 
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18. การใสตัวอักษรประกอบการตัดตอ บางครั้งในกระบวนการผลิตสื่อจําเปนตองอธิบายรายละเอียด หรือเพ่ิม

ขอความในสื่อ โปรแกรม Vegas Pro สามารถทําไดโดย 

 ไปท่ีหนาตางชื่อ Media Generator (27) เลือก Title&Text (28) ทําการพิมพขอความท่ีตองการ 

“สนุกวันหยุด” (29) เลือกสีตัวอักษร ปรับขนาด ตามตองการ โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษร

ขอความท่ีหนาตางแสดงผลดานบนขวาของโปรแกรม  (30)  เม่ือออกแบบไดแลว ไปท่ีเมนู File เลือก Save 

โปรแกรมจะสรางคลิปตัวอักษรขอความให สามารถนํามาวางบนลูแทรก ในตําแหนงท่ีตองการใสขอความ (31) 

ดังภาพประกอบ 

 

 

19. การเพ่ิมเสียงใหกับสื่อท่ีผลิต โปรแกรมมีวิธีการทํางานท่ีงายมาก โดยการกดเลือกคลิปเสียงท่ีตองการ (31)  

จากนั้นทําการลาก มาวางในแทรกท่ีชื่อ Audio  (32)  ตามภาพประกอบ 

27

 
28

 

29

 

30
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20.การปรับระดับเสียงเฉพาะชวง หมายถึง การเรงระดับเสียงใหแรงมาก หรือ ลดระดับความแรงของเสียง จน

อยูในระดับท่ีไมไดยิน เปนเทคนิคในการใสดนตรี หรือเสียงพิเศษอ่ืนๆประกอบงานท่ีผลิต เพ่ือใหเกิดความ

นาสนใจ 

 สามารถทําไดโดย ไปท่ีเมนู Insert เลื่อกคําสั่ง Volume เพ่ือสรางเสนเสียงสีน้ําเงินในแทรกเสียง (33) 

 

 จากนั้น ปรับจุดเพ่ิมและลดระดับเสียง โดยการเลือกตําแหนงท่ีตองการ กดคลิกท่ีคลิปเสียง ปุมขวา

ของเมาส จะปรากฏเมนู เลือก Add point  (34)  เพ่ือสรางจุด ตามภาพประกอบ 

32

 

31

 

33
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 ทําการปรับระดับความดังของเสียง โดยการกดเลือกท่ีจุดท่ีสรางข้ึน  (35)  โดยการดึงลงสุด หมายถึง

การลดระดับเสียงจนไมไดยิน หรือปดเสียง  (36)   และถาดึงข้ึน หมายถึงการปรับเพ่ิมความแรงของ

สัญญาณเสียง 

 

 

 แนะนํากรณีตองการเสียงพิเศษแปลกๆ มาประกอบการผลิตสื่อ สามารถท่ีจะคนหาเสียง และทําการ

ดาวนโหลดไฟลเสียงมาใชงานได โดยเปนบริการฟรี ผานระบบเครือขาย  www.Orangefreesound.com 

34

 

36

 

35

 

http://www.orangefreesound.com/
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21.เทคนิคการปรับความเร็วของคลิปภาพเคลื่อนไหวใหเร็วกวาการเลนแบบ100%  

เพ่ือเปนการสรางการเคลื่อนไหวใหนาสนใจ เชน ตองการใหภาพคนวิ่งเร็วมากๆ หรื่อวิ่งแบบชามาก เพ่ือให

เห็นการขยับของแขนและขา เปนตน  

 สามารถทําไดโดยการ คลิกปุมขวาท่ีเมาสบนคลิป จะปรากฏหนาตาง  Properties เลือก play back  

(37)  ใสตัวเลข 10 หมายถึง เร็วข้ึน 10 % และถาใสเลข 0 หมายถึง ความเร็วปกติ  ถาใส -10 หมายถึง ชา

มาก 10% ของความเร็วคลิป จะเปนภาพท่ีเรียกวา Slow motion  

 

36
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22.นําคลิปออกไปใชงาน โดยการใชเมนูคําสั่ง Render  เปนข้ันตอนท่ีโปรแกรม Vegas Pro V.14 จะ

ดําเนินการประมวลผลขอมูลท้ังหมดท่ีเราไดทําการตัดตอลําดับภาพและเสียง ตามเรื่องราวท่ีกําหนดไว การ

ประมวลผลจะดําเนินสรางไฟลขอมูลท่ีเราไดเลือก เชน 1080P, 1920 HD, Mp4 , H.264 ซ่ึงมีใหเลือก

มากมาย จนถึงระดับ 4K การะมวลผลจะใชเวลานานมากเทาไร ข้ึนอยูกับองคประกอบ ของระบบ Hard 

Ware เชน หนวยความจํา Ram, ความเร็วรอบของ Hard disk,โปรเซสเซอร CPU เปนหลัก 

 มีข้ันตอนการทํางานดังนี้  

 1. ทําการสรางแถบสีน้ําเงินคลุมพ้ืนท่ีตองการจะ Render  (37)  

 2. ไปท่ีเมนู File เลือก Render as (38) 

 

 3.ตั้งคาระบบไฟลท่ีตองการนําไปใชงาน ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกใชงาน  (39)  

 4.จากนั้นทําการเรนเดอร โดยการกดปุม Render (40)  โปรแกรมจะเริ่มกระบวนการสรางไฟลขอมูล

    ข้ึนจากการตั้งคาท่ีเรากําหนด โดยจะใชเวลาสักครู 

37

 

38
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 5. ข้ันตอนนี้จะมีระดับแสดงสถานะเปนคาเปอรเซ็นต จาก 0- 100 %  จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ประมวลผลเพ่ือสรางไฟลขอมูล โดยสังเกต ขอความวา Completes  (41 )  สวนกรณีเกิดขอผิดพลาด 

โปรแกรมจะคาง ใหทําการปดแลวเปดโปรแกรมเขาสูกระบวนการ Render as อีกครั้ง 

 

 แนะนําแหลงคนหาขอมูลมาใชในการผลิตสื่อวีดิทัศน 

 ฟร ีขอมูลภาพเคลื่อนไหว  footage   www.Videvo.net 

 ฟร ีขอมูลเสียง sound www.bensound.com   www.audioblocks.com                                                                    

 

39

 

40

 

41

 

http://www.videvo.net/
http://www.bensound.com/
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ผลงานท่ีฝกปฏิบัติระหวางการอบรม 

https://www.facebook.com/chanchai.boonkum/videos/1348172178632680/ 

https://m.facebook.com/chanchai.boonkum/videos/1348172178632680/ 

จากการทดลองใชงานผลิตส่ือวีดิทัศน 2 เรื่อง 

 1. วีดิทัศนแนะนําสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 2. วีดิทัศนเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนดานการปฏิบัติงานและดานกีฬา 2560 

ผลท่ีได  

 1. สามารถแกไขปญหาดานการรองรับไฟลขอมูลไดหลากหลายข้ึน 

 2. การทํางานตัดตอลําดับภาพมีความคลองตัวข้ึน การประมวลผลไดรวดเร็วข้ึน  

 3. การสรางไฟลขอมูลเพ่ือนําไปใชงานมีใหเลือกเพ่ิมข้ึนและสามารถปรับแตงคาตามท่ีตองการได 

ปญหาและอุปสรรค 

 1. การใชงาน Vegas Pro V.14 บางคําสั่งถูกปด ไมใหใชงาน เนื่องจากเปนโปรแกรมทดลองใช 

 2. มีการตั้งคาการ Export File ท่ีถูกกําจัดระยะเวลา ไมเกิน 60 นาที 

 3. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ Windows ท่ีใชงาน Li01-058-280-55 มีอายุการใชงาน 

    6 ป ถาจะตัดไฟลงานคุณภาพสูง เชน 1920X1080 จะมีอาการกระตุก และไมสามารถผลิตงาน

    ความยาวเกิน 10 นาทีได  

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรจัดหาชุดครุภัณฑผลิตสื่อวีดิทัศนมาทดแทน 

 2. ควรจัดซ้ือโปรแกรมท่ีถูกตองตามลิขสิทธิ์มาใชงาน เพ่ือใหถูกตองตามกฎหมาย และสามารถใชงาน

    ไดครบทุกคําสั่งของโปรแกรม 

อางอิง 

 การบรรยายหลักสูตร  ICT 601   เรื่องการตัดตอวีดิทัศนดวยโปรแกรมมัลติมีเดีย โดย นายชิตชยั 

เลิศศิริวัฒนวงศ รก.หัวหนาฝายพัฒนาซอฟตแวร  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICT ระหวางวันท่ี 26 

– 27 กรกฏาคม 2560 ณ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

  

 

https://www.facebook.com/chanchai.boonkum/videos/1348172178632680/
https://m.facebook.com/chanchai.boonkum/videos/1348172178632680/

