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รายงานผลการเข้ารับการอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าร ICT จัดโดย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

หลักสูตร ICT 601เรื่องการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมมัลติมิเดีย 

ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2560 

ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

จัดท าโดย นายธนาชัย โสภามี ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  

 

การใช้งานโปรแกรม Vegas Pro V.14  

 โปรแกรม Vegas Pro V.14 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อล าดับภาพและเสียงและสามารถใส่เทคนิคพิเศษต่างๆให้กับภาพและ
เสียงได้ โดยมีวิธีการและขั้นตอนท่ีสะดวกในการท างาน เพียงคลิกเลือก กดค้าง แล้วลากมาวางใส่ในต าแหน่งคลิปท่ีต้องการปรับแต่ง ทั้ง
ภาพและเสียง และรองรับไฟล์ภาพเคลื่อนไหวท่ีมีรูปแบบ โค้ดรหัสที่ถูกพัฒนามาให้มีความคมชัดสูง และสามารถเผยแพร่ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วกว่าโปรแกรมใน เวอร์ช่ัน 8,9,10,11,12,13, และในปี 2017 บริษัท Sony ได้ขาย โปรแกรม Sony 
Vegas ให ้

ค่าย Magic รับไปพัฒนาต่อซึ่งในอนาคต คงจะมีรูปแบบแปลกใหม่ๆและทันสมัยกว่าเดิมให้ใช้ทดลองใช้ และสร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ให้มี
ความน่าสนใจมากยิ่งข้ึนระบบท่ีโปรแกรม Vegas Pro V.14 ต้องการในการติดตั้งเพื่อใช้งาน ในระบบปฏิบัติการ  Windows 10 64 Bit
หน่วยความจ า Ram 8 Gb ระบบเก็บข้อมูล Hard disk ความจุ 250 Gb 7200 รอบ หรือระบบ Hard disk ระบบใหม่ SSD  
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การใช้งานเบื้องต้น 

 การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมโปรแกรม Vegas Pro V.14 ให้ท าการส าเนาข้อมูลที่ต้องการผลิตลงใน Drive : D โดยสร้าง Fodel 
ตั้งช่ือ Project “Editing NLE”เมื่อโอนถ่ายข้อมูล ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย เสียงดนตรีปรนะกอบเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่ม
ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม โดยการกดดับเบิลคลิกท่ีไอคอนโปรแกรมเพื่อรันโปรแกรม จะปรากฎหน้าต่างโปรแกรมดังภาพ 

 เครื่องมือใน Sony Vegas Pro 14 

ในการท างาน ในโปรแกรม Sony Vegas Pro 14 มีเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ในการตัดต่อ มีหน้าต่างหลักๆแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 

1.เครื่องมือใน Sony Vegas Pro 14 

1.เมนูบาร์และทูลบาร์ ประกอบด้วยเครื่องมือลัดต่างๆที่ช่วยในการตัดต่อ 

2.Window docking area ประกอบด้วยหน้าต่าง Preview และหน้าต่างย่อยช่วยให้สามารถตัดต่อได้สะดวกขึ้น 

3.Track list และ Timeline ส าหรับท าการตัดต่อคลิป และใส่เอฟเฟ็กต์ต่างๆ 
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2. หน้าต่าง Project Media จัดการกับคลิปต่างๆ 

  หน้าต่าง Project Media ช่วยในการจัดการคลิปต่างๆ ท่ีจะน าเข้ามาตัดต่อ โดยเราสามารถสร้างโฟลเดอร์เหล่านี้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อ
ความสะดวกในการค้นหาได ้

 

3. หน้าต่าง Explorer ท างานกับไฟล์และโฟลเดอร์ 

   เราจะใช้หน้าต่าง Explore นี้ในการค้นหาและเลือกไฟล์งานที่จะใช้ในการตัดต่อ โดยการใช้เมาส์ลากไฟล์ที่ต้องการวางบน Timeline 
ได้ทันที 
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4. หน้าต่าง Transitions เลือกเทคนิคเปลี่ยนฉาก 

หน้าต่าง Transitions ประกอบด้วยทรานซิชันชนิดต่างๆที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราเลือกมากมายเราสามารถน าทรานซิชันไปเปลี่ยนฉาก
โดยลากรูปแบบทรานซิชันท่ีต้องการไปวางบน Timeline ระหว่างคลิปสองคลิปที่ซ้อนกันอยู ่

 

5. หน้าต่าง Video Fx เลือกเอฟเฟ็กต์งานวีดิโอ 

  หน้าต่าง Video Fx เป็นหน้าต่างท่ีบรรจุเอฟเฟ็กต์ด้านภาพไว้ให้เราเลือกใช้อย่างมากมายโดยมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่เช่นเดียวกับ
หน้าต่าง Transitions ซึ่งสามารถเลือกใช้ดดยลากเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการไปใส่ในคลิปท่ีอยู่บน Timeline ได้ทันที 
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6. หน้าต่าง Media Generators เลือกรูปแบบมีเดียงานวิดีโอ 

  หน้าต่าง Media Generators ประกอบไปด้วยรูปแบบมีเดียต่างๆที่โปรแกรมสร้างไว้ให้เราเลือกน าไปใช้งานได้ทันที เช่น พ้ืนหลังแบบ
ต่างๆรูปแบบตัวอักษร สร้างเครดิตท้ายเรื่อง เป็นต้น 

 

 

ตัวอย่างรูปแบบอื่นๆที่มีอยู่ใน Media Generators 

             

 รูปแบบ Text                                     รูปแบบ Solid Color                        รูปแบบ Test Pattern   
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7.การท างานกับคลิปมีเดียบน Track และ Timeline 

การน าคลิปเข้ามาบน Timeline เราสามารถจะน าคลิปมีเดียต่างๆเข้ามาใส่ได้ 3 วิธีดังนี ้

  วิธีที่ 1 การลากคลิปที่มีอยู่ใน Project Media แล้วลากลงไปวางบน Timeline ได้ทันที ่

 

 

  วิธีที่ 2 เลือกคลิปจากหน้าต่าง Explorer แล้วลากลงไปวางบน Timeline ได้ทันท ี
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  วิธีที่ 3 เปิดหน้าต่าง File Explorer ขึ้นมา จากนั้นเลือกคลิปท่ีต้องการ แล้วลากลงไปวางบน Timeline ได้ทันท ี

 

 

8.เทคนิคการเปลี่ยนฉากในงานวิดีโอ Transition 

  การเปลี่ยนฉากคือส่วนส าคัญอย่างหนึ่งในงานตัดต่องานวิดีโอ มีผลต่ออารมณ์ของงานเป็นส่วนมาก เช่น การเปลี่ยนฉากบางอย่างท าให้
รู้สึกหวานซึ้ง บางอย่างท าให้ความรู้สึกสนุกสนาน ซึ่งเราควรเลือกรูปแบบในการเปลี่ยนฉากให้เหมาะสมกับงาน  

  ทรานซิชัน Transition 
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ตัวอย่างการเลือกใช ้Transition 

 

 

9.เทคนิคการสร้างข้อความบนงาน วิดีโอ 

การใส่ตัวอักษรประกอบการตัดต่อบางครั้งในกระบวนการผลิตสื่อจ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียด หรือเพิ่มข้อความในสื่อ โปรแกรม Vegas 
Pro สามารถท าได้โดย 

 ไปที่หน้าต่างช่ือ Media Generator  เลือก Title & Text  ท าการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ “อบรมการตัดต่อวิดีโอ”  เลือกสี
ตัวอักษร ปรับขนาด ตามต้องการ โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรข้อความที่หน้าต่างแสดงผลด้านบนขวาของโปรแกรม เมื่อ
ออกแบบได้แล้ว ไปท่ีเมนู File เลือก Save โปรแกรมจะสร้างคลิปตัวอักษรข้อความให้ สามารถน ามาวางบนลู่แทรก ในต าแหน่งที่ต้องการ
ใส่ข้อความ ดังภาพประกอบ 
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10.ขบวนการ Render เพื่อด าเนินการสร้างไฟล์ข้อมูล 

  น าคลิปออกไปใช้งาน โดยการใช้เมนูค าสั่ง Render เป็นขั้นตอนท่ีโปรแกรม Vegas Pro V.14 จะด าเนินการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่
เราได้ท าการตัดต่อล าดับภาพและเสียง ตามเรื่องราวท่ีก าหนดไว้ การประมวลผลจะด าเนินสร้างไฟล์ข้อมูลที่เราได้เลือก เช่น 1080P, 1920 
HD, Mp4 , H.264 ซึ่งมีให้เลือกมากมาย จนถึงระดับ 4K การะมวลผลจะใช้เวลานานมากเท่าไร ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ ของระบบ Hard 
Ware เช่น หน่วยความจ า Ram, ความเร็วรอบของ Hard disk,โปรเซสเซอร์ CPU เป็นหลัก 

มีขั้นตอนการท างานดังน้ี  

  

 กรณีต้องการ Load video ในเว็บเพจ Youtube มาใช้งานให้เข้าไปใช้งานผ่าน www.Onlinevideoconverter.com  
ให้ท าการคัดลอก Url ของคลิป แล้วน ามาใส่ในช่องจากนั่นกดเลือกรูปแบบ กดยืนยัน เว็บเพจจะท าการแปลงสัญญาณให้
ผ่านระบบเครือข่าย แล้วสามารถสั่ง บันทึกไฟล์ลงในระบบเครื่องได้เลย 
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  สามารถแก้ไขปัญหา File.MOV ไม่สนับสนุนระบบโปรแกรม ให้ลงโปรแกรม Quick time โดยจะต้องไม่เปิดโปรแกรม 
Vegas Proไว้ เพื่อให้ระบบปฏิบัติการ Windows ตัดคลิปไฟล์ .MOV ได้ 

 

Web download code Full คือ การที่ไฟล์ที่น ามาผลิตสื่อมาจากหลายแหล่ง อาจมีปัญหาไม่สามารถอ่านไฟล์ได้ ให้ท า
การเข้า เว็บเพจ www.download code Full.com เพ่ือ download Codec  มาติดตั้ง จะท าให้สามารถอ่านไฟล์ ที่ไม่
สามารถอ่านได้ 

 

แนะน าแหล่งค้นหาข้อมูลมาใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 

  ฟรี ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว footage   www.Videvo.net 

  ฟรี ข้อมูลเสียงsound www.bensound.com www.audioblocks.com 

http://www.videvo.net/
http://www.bensound.com/
file:///H:\�ŧҹ�ͺ2�60\�ҹ�ԧ�Ѳ��\�Ѳ�ҵ��ͧ\www.audioblocks.com

