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****************************************

ตามงานพฒันาตนเองหรือพฒันางาน  ในข้อตกลงที 2/2560 ได้กําหนดให้บคุลากรได้รับการ
อบรมเพือพฒันาตนเองในสายวิชาชีพในการพฒันางาน จงึเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร การตดัตอ่วีดทิศัน์ ด้วย
โปรแกรมมลัตมิิเดีย ทีสํานกัคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย เมือวนัที 26-27 กรกฎาคม 2560 ทีผา่นมา จงึได้
นําความรู้ทีได้รับจากอบรมมาพฒันางานทางด้านเคเบลิทีวีของสํานกัวิทยบริการ โดยได้มีการจดัทํา
ขั นตอนวิธีการนําเสนอขา่วประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบการตดัตอ่วีดทิศัน์ด้วยโปรแกรม SONY VEGAS PRO

14 ดงัรายระเอียดดงันี



ก่อนอืนมาทําความรู้จกักบัแถบควบคมุ เครืองมือและหน้าตา่งของโปรแกรม แถบควบคมุการ
ทํางานนี จะเป็นตวักําหนดการแสดงภาพและเสียงบน timeline โดยมีตําแหนง่เคอร์เซอร์เป็นจดุเริมต้นการ
แสดง ซึงมีปุ่ มตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี

Record สําหรับบนัทึกเสียงลงไปในแทร็ก

Loop playback เลน่วนซําไปเรือยๆ ในชว่งทีมีการกําหนดไว้บน Timeline

Play from start เลน่ตั งแตช่ว่งเริมต้นของTimeline

Play เลน่จากตําแหนง่ของเคอร์เซอร

Pause หยดุเลน่คลิปชัวคราว

การทาํงานกับแทร็ก

แทร็ก (Track) และไทมไลน์ (Timeline) คือสว่นสําคญัทีใช้ในการตดัตอ่และเรียงลําดบังานวิดีโอ
โดยการนําคลิปตา่งๆ มาเรียงตอ่กนั และตดัตอ่สว่นทีต้องการ รวมทั งการใสเ่สียงบรรยาย และเทคนิคภาพ
ตา่งๆ โดยในสว่นแรกนี ขอแนะนําการทํางานเกียวกบัแทร็กก่อน

การสร้างแทร็ก

ในSony Vegas pro จะมีแทร็กอยู่ 2 ประเภท คือ

1. Video Track สําหรับทํางานเกียวกบัภาพและข้อความ
2. Audio Track สําหรับทํางานเกียวกบัเสียง

เมือเปิดโปรแกรมขึ นมาในตอนแรกจะไมป่รากฏแทร็กใดๆ บนTimeline เลยเมือเรานําคลิปวิดีโอ
หรือคลิปเสียงมาใสใ่นนี  จะเป็นการสร้างแทร็กขึ นมาด้วยอตัโนมตัิ

Stop หยดุการแสดงคลปิ

Go to start ให้เคอร์เซอร์ไปอยูที่จดุเริมต้นของ
timeline

Go to start ให้เคอร์เซอร์ไปอยูที่จดุสิ นสดุของ
timeline

Forward กรอคลปิไปข้างหน้า
แลและข้างหลงั



เมือเปิดโปรแกรมขึ นมาจะไม่มีแทร็กอยูบ่น Timeline

เมือนําคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงมาใส ่จะเป็นการสร้างแทร็กใหมโ่ดยอตัโนมตัิ สําหรับในบางกรณี
เราจําเป็นต้องสร้างแทร็กขึ นมาก่อน เพือนําทรามไลท์อืนๆ มาวาง เชน่ข้อความ (Text) หรือ ภาพหรือเสียง
มาวางซ้อนให้อยู่อีกแทร็กหนึงตา่งหาก สามารถทําได้โดยคลิกขวาบริเวณทีวา่งของ Timeline หรือบน
track list และเลือกคําสัง

Insert Audio Track หากต้องการเพิมแทร็กเสียง

Insert Video Track หากต้องการเพิมแทร็กภาพ



1.คลิกขวาบริเวณทีวา่งบน รทําสรํา หรือ track list

2.เลือกคําสัง insert audio track เพือแทรกแทร็กเสียง หรือ insert video track เพือแทรกแทร็ก
ภาพ

แทร็กใหมที่เพิมขึ นมา

หาเราเพิม Video Track แทร็กทีได้จะซ้อนขึ นไปด้านบนAudio Track แทร็ก ทีได้จะซ้อนลงมา
ด้านลา่ง และเราสามารถเพิมได้อยา่งไมจํ่ากดั

Audio Track และ Video Track ทีเพิมเข้ามา



การลบแทร็ก

หากจะลบแทร็กทีไมต้่องการทิ งไป ก็สามารถทําได้ด้วยวิธีการง่ายๆ โดยในตวัอยา่งนี เราจะลบ
Video Track ทีอยูใ่นแทร็กแรกออกไป

1. คลิกขวาบนแทร็กทีต้องการจะลบ
2. เลือกคําสัง Delete Track

ขั นตอนตอ่ไปเรามาสร้างการทําวีดิทศัน์แนะนําสํานกัวิทยบริการและภาพขา่วสไลค์ตา่งๆทีมีการ
ประชาสมัพนัธ์ทางเวปไซคหรืออินเตอรเน็ตตา่งๆนํามาประกอบเพือผลิตในโปรแกรม Vegas pro

1 จดัหาข่าวแล้วเอาไปตกแตง่ในโปรแกรม adobe photosh แล้ว บนัทึกเป็น GPEG





ภาพตวัอย่างพอคราวๆการทําสไลค์ขา่ว และวีดิทศัน์แนะนําสํานกัวิทยบริการโดยเป็น ไฟล์ AVI

ความยาว 12 นาที เราจะเอาไฟล์ทั งสองไฟล์มารวมกนัทั งภาพนิงและภาพเคลือนไหว

ไฟล์วีดิทศัน์แนะนําสํานกัวิทยบริการ

เปิดโปรแกรม Sony Vegas pro 14



1 การสร้างแทร็กใหมข่ึ นมา ไปที เมนูInsert เลือก Video Track

เราจะได้ Track ใหมขี่ นมา ซึงทางด้านซ้ายมือคือ รายการแทร็กทั งหมดในงานวิดีโอTrack list

จะเป็นสว่นแสดงแทร็กทั งหมดทีเรานําเข้ามาในงานวิดีโอ โดยจะชว่ยในการกําหนดคา่ตา่งๆให้กบัแทร็ก
นั นๆ เชน่ ความสว่างของภาพ ระดบัความดงัสียง เป็นต้น ซึงเมือเรากําหนดคา่ทีTrack list ก็จะสง่ผลตอ่
คลิปทั งหมดทีอยูบ่นแทร็กนั นโดยTrack list นี จะแบง่เป็น2 ชนิด คือแทร็กภาพวิดีโอ (Video track)
และแทร็กเสียง (Audio track) โดยในการสร้างงานวิดีโอเราสามารถเพิมแทร็กเข้ามาใน Track list ได้
อยา่งชดัเจน



Timeline แสดงคลิปตามชว่งเวลา

Timeline เป็นสว่นทีเราใช้ในการตดัตอ่คลิปวิดีโอ/เสียง การใสเ่อฟเฟ็กต์ ซึงเราสามารถเห็น
รายละเอียดความตอ่เนืองของภาพและเสียง เปรียบเสมือนกบัแผน่ฟิล์มทีเราสามารถเห็นภาพแตล่ะเฟรม
เรียงตอ่กนัไปเรือยๆ ทําให้สะดวกในการตดัตอ่งาน

ตอ่มาเป็นการทําไตเตลิบาร์

ไปที Media Generators เลือก Test Pattern เลือก เพือเป็นการทําไตเตลิ
บาร์ขึ นก่อนนําเสนองาน จากนําคลิกทีรูปภาพค้างไว้แล้วลากเข้ามาทีแทร็กวิดีโอลงในชอ่งทามไลท์



จากนั นเราจะใสเ่ครดิตซึงจะเป็นตวัอกัษรเข้ามาประกอบและเสียงดนตรีเพือให้เล้าใจในการเตียม
นําเสนอข่าวประชาสมัพนัธ์ตา่งๆทีเราเตรียมเอาไว้แล้วทั งในรูปแบบวิดีทศัน์และภาพนิงเราสามารถทําให้
มนัเคลือนไหวได้

เราจะทําตวัหนงัสือวิงได้ มีขั นตอนการทําดงันี

1. ไปที Media Generators



2.ไปเลือกที legacy text

3. เลือก sample text ลากเข้ามาอยูใ่นแทร็กวิดีโอตามรูป

4. ในชอ่ง 3 ชอ่งนี จะเป็น ตวัจดัการทําตวัหนงัสือ การใสเอฟเฟกต์หรือสีสนัตา่งๆ ตามทีเรา
ต้องการ

5. คลิกทีช่องสีเหลียมก็จะมีหน้าตา่งขึ นมาดงัภาพ



ขั นตอนตอ่มาเราก็เอาโลโก้สํานกัวิทยบริการเข้ามาในองค์ประกอบด้วย ไปทีเพิมแทร็กโดยการ
สร้างแทร็กขึ นมาอีกดงัภาพ

1. เราไปเปิดไฟล์ทีเราจะนําเข้ามา



3. เลือกโลโก้ทีเราเตรียมไว้

ให้วางกนัเป็นแบบชั นตามรูป ขึ นมางานนี เราสร้างสามชั นก่อน ตอ่ไปก็จะลงมาเลือกเสียงประกอบ
ฉาก  เพือจะนําสูเ่นื อหาตอ่ไป



เปิดไฟล์เหมือนเดมิแล้วเลือก Sound เสียงประกอบ

เปิดขึ นมาแล้วลากลงแทร็กเสียงด้านลา่งของแทร็กวิดีโอ

จากนั นทําการเฟสเสียง Input Output ตามความเหมาะสม



จากนั นจะเป็นการนําคลิปวีดิทศัน์แนะนําสํานกัวิทยบริการลงตอ่ในทามไลน์ที 2

แล้วไปทีไฟล์เลือก Import – Media เพือนําคลิปวิดีโอเข้ามา

ก็จะได้คลิปแนะนําสํานกัวิทยบริการลงมาตอ่ทีทามไลน์ในแทร็กที 2



จากนั นเราจะนําภาพนิงทีเราทําไว้ในโปรแกรมโฟโตช๊อบมาใช้งานในการประชาสมัพนัธ์และใช้
เสียงดนตรีประกอบ



ลกัษณะภาพรวมในการเลือกภาพลงในแทร็กตอ่มาเราจะนําภาพมาตอ่กนัโดยจะใช้Transition

เทคนิคการเปลียนฉากในงานวิดีโอ

ทรานชิชนั คือ เทคนิคการเปลียนฉากทีช่วยทําให้เกิดความรู้สกึทีหลายหลายสมมตเิรา หากไมมี่
การใสเ่ทคนิคทรานชิชนัในขณะเปลียนฉาก ก็จะเป็นการสลบัไปยงัฉากใหมแ่บบทนัทีทนัใด ซึงบางครั งก็ทํา
ให้เรืองราวดไูมน่า่สนใจ หน้าตา่งทรานชิชนัมีหลายแบบด้วยกนั



เราเลือกตวัไดตวัหนึงมาลองก่อนดก็ูได้ โดยคลิกลากเข้ามายงัตรงจดุทีเราจะเอาภาพนิงมาตอ่กนั
ไปเรือยๆ แล้วลากไปชนกนั

ดตูามรูปจะเห็นได้วา่เรานําภาพไปชิดกนัแล้ว  จะเป็นรูปกากบาทขนึมาซึงความยาวในการเปลียน
ฉากกีวินาทีขึ นอยูก่บัเราเป็นผู้ กําหนด  จากนั นไปเลือกคลิกทรานชิชนัแล้วลากลงมาทีเป็นตวักากบาท



จะเกิดหน้าตา่งเอฟเฟกขึ นมาหรือถ้าเราไมใ่ช้ก็ปิด เพราะทรานชิชนัได้ลงไปเชือมตอ่ยงักากบาท
แล้วเราก็ปิดหน้าตา่งเล็กๆไปได้เลย

ทําตอ่กนัไปอยา่งนี เรือยๆจนกวา่เราจะพอใจในฉากตา่งๆ จากนั นเราก็นําเอาเสียงดนตรีมา
ประกอบ  เพือให้ภาพมีเสียงดนตรีประกอบเบาๆ



แล้วทําการเฟสเอาท์ชว่งท้ายลง จากนั นทําการตรวจเช็คทั งหมดขบวนการ โดยลองเลน่ตั งแต่
ชว่งแรกๆ จนสิ นสดุ วา่ภาพและเสียงสมัพนัธ์กนัดีหรือไม่

จากนั นเป็นขบวนการ Render งานเพือนําไปใช้งานในรูปแบบของเคเบลิทีวี  ไปที File เลือก
Render as จะได้หน้าตา่ง render as ขึ นมาดงัภาพ  และมีขั นตอนดงันี



1. เลือกตําแหนง่ในการเก็บ

2. ตั งชือไฟล์

3. เลือกชนิดของไฟล์ฟอร์แมตทีต้องการในทีนี เราเลือกMpeg -4

4. เลือกรูปแบบย่อยของฟอร์แมตวีดีโอ ในทีนี เราเลือกPal – avc/aac (mp4 - Internet HD

720P

5. คลิกปุ่ ม Render



โปรแกรมเริมเรนเดอร์งานวิดีโอออกมาเป็นไฟล์ฟอร์แมตทีต้องการ  ในทีนี เราเลือกเป็นMPEG-4

(รูปแบบทีใช้ในการเก็บข้อมลูบนแผน่ดีวีดี) คลิกปุ่ ม save จากนั นโปรแกรมจะเริมเรนเดอร์งานวิดีโอ
ออกมาเป็นไฟล์ฟอร์แมตตามทีต้องการ

รูปแบบของการนําเสนอขา่วประชาสมัพนัธ์ ของสํานกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ใน
รูปแบบเคเบลิทีวีและผา่นไฟเบอรออฟติกของมหาวิทยาลยั บนเว็ปไซค์ของมหาลยัฯ ในการเผยแพร่
ขา่วสารตา่งๆ ทั งในและนอกมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี





สดุท้ายนี จากการนําเสนอขั นตอนการผลิตวิดีทศัน์ด้วยโปรแกรม SONY VEGAS PRO 14 จะเกิด
ประโยชน์กบัผู้ ทีสนใจสามารถนําพฒันางานในรูปแบบสือตา่งๆ ตามความเหมาะสม


