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พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดใหความสําคัญกับงานดานสหกรณ โดยมี
แนวคิดที่จะนําระบบสหกรณมาใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตร สหกรณจะเปนศูนยกลางในการสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรที่เปน
สมาชิก ทั้งในเรื่องการลดตนทุนการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาการเกษตรใหไดมาตรฐาน การ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา และการจัดหาชองทางการตลาดเขามารองรับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดขยายผลแนวคิดการพัฒนาสหกรณใหเปนศูนยเรียนรูดาน
การสหกรณจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ไดยกใหสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด เปนศูนยเรียนรูการ
สหกรณตนแบบและมอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณจัดทําโครงการพัฒนาสหกรณใหเปนศูนยเรียนรูการ
สหกรณประจําจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ไดมีการคัดเลือกสหกรณการเกษตรที่มีศักยภาพและพรอม
สําหรับการเปนสหกรณตนแบบแลว จํานวน 210 แหง โดยมีการจัดอบรมสมาชิกและตัวแทนสหกรณ
ใหเปนผูบรรยายถายทอดความรู การจัดใหมีฐานการเรียนรู มีการจัดทําคูมือกระบวนการเรียนรูเพื่อแจก
ใหกับคนที่มาชมงาน จัดทําวิดีทัศนนําเสนอเรื่องราวของสหกรณและความสําเร็จของศูนยเรียนรูแตละแหง
เพื่อใหสหกรณอื่นๆและประชาชนที่สนใจสามารถเขามาศึกษาเรียนรูไดเขาใจภายในเวลาสั้น ๆ และ
สามารถนําความรูกลับไปปรับใชในการพัฒนาสหกรณของตนเองและการสงเสริมอาชีพการเกษตรใหกับ
เกษตรกรทั่วไปดวย
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการสหกรณดังกลาวใหสามารถเปนแหลงเรียนรูได
อยางยั่งยืน สหกรณฯ จะตองมีการบริหารงานควบคูไปกับการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยใชสื่อตาง ๆ ได
ดวยตนเอง เนื่องจากจะตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดทํา
VTR แนะนําศูนยเรียนรูการสหกรณ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที่ 14 จังหวัดชัยนาท จึงไดจัดทําแผนการจัดการ
ความรู (KM) ประจําป 2558 เรื่อง"การจัดทําสื่อเพื่อแนะนําศูนยเรียนรูการสหกรณ (VTR) " ขึ้น เพื่อให
บุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณ และสหกรณที่เปนศูนยเรียนรูการสหกรณ สามารถนําไปใชในการ
เผยแพรประชาสัมพันธศูนยเรียนรูการสหกรณไดตอไป
หวังวา แผนการจัดการความรูชุดนี้ จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุก
ฝาย เพื่อจะทําใหการบริหารงานศูนยเรียนรูการสหกรณเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืนตลอดไป
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที่ 14 จังหวัดชัยนาท
สิงหาคม 2558
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การผลิตสื่อเพื่อแนะนําศูนยเรียนรูการสหกรณ (VTR)

VTR ยอมาจาก “ Video Tape Recorder” การสื่อสารมวลชลไดอธิบายศัพทคํานี้ไววา “
เครื่องบันทึกเทปโทรทัศนที่ทําหนาที่บันทึกภาพและเสียงจากวิทยุ โทรทัศน หรือจากกลองโทรทัศนลงบน
เทปแมเหล็กและใชเลนเทปนั้นใหเกิดภาพและเสียงจากเทปโทรทัศน ปรากฏบนจอเครื่องรับโทรทัศนหรือ
นําเทปนั้นสงออกอากาศทางวิทยุโทรทัศนไดดวย”
จากที่เราดูรายการโทรทัศนตางๆเรามักจะไดยินพิธีกร แนะนําใหชมการสัมภาษณ หรือ งาน
แนะนําองคกรตางๆ วา “ตอไปนี้ขอเชิญชมวีทีอาร ไดแลวครับ”เราจึงฝงใจวา งานที่นําเสนอเหลานั้น
เรียกรวมๆวา “วีทีอาร” ซึ่งจริงๆแลวเราควรจะเรียกวาภาพยนตร หรือ วีดที ัศน ซึ่ง พระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวีดที ัศน พ.ศ.2551 มาตรา 4 ระบุไววา
“วีดีทัศน” หมายถึง วัสดุที่มีการบันทึกภาพหรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนํามาฉายใหเห็นเปน
ภาพเคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่อง ในลักษณะที่เปนเกมการเลนคาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรือลักษณะอื่น
ใด ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“ภาพยนตร”หมายถึง วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนํามาฉายใหเห็นเปน
ภาพเคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่อง แตไมรวมถึง วีดีทัศน
“สรางภาพยนตร” หมายถึง การผลิต ถาย อัด บันทึก หรือทําดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหเปน
ภาพยนตร
จะเห็นไดวาคําวา วีทีอาร กับ วีดีทัศน จะมีความหมายคลายๆกัน ดังนั้นเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน
จึงขอเรียกการผลิตสื่อในที่นี้วา “VTR”
ขั้นตอนการผลิต VTR
1.วางแผน คือการกําหนดเรื่องราวขึ้นมาวาจะทําเกี่ยวกับอะไร กลุมเปาหมายผูชมคือใคร
2.เขียนสคริปต หรือสตอรี่บอรด ซึ่งเปนการวางแผนชิ้นงาน ออกแบบเรื่องราวที่ตองการ กําหนดฉาก,
ภาพ,เสียง รายละเอียดตางๆ เพื่อการถายทําจะไดตรงตามความตองการของงาน สําหรับวิธีการเขียน
สคริปตจะไดกลาวตอไป
3.การจัดเตรียม สิ่งที่ตองจัดเตรียม มีดังนี้
ภาพ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภายในและภายนอกสถานที่ รวมทั้งภาพจากแฟมภาพ
เสียง เสียงบรรยาย,เสียงเอฟเฟกตประกอบเหตุการณ,เสียงดนตรีประกอบ
ขอมูล ขอมูลที่เกี่ยวของ เชน เครดิตตอนจบ ภาพจากไหนใครถาย ผูตัดตอ ผูประสานงาน ผูอํานวยการ
ผลิต ฯลฯ ทั้งหมดนี้เราตองเตรียมไวใหพรอมกอนที่จะดําเนินการผลิตสื่อ
สรางโฟลเดอร สําหรับเก็บไฟลขอมูลตางๆเพื่อความสะดวกในการทํางาน โดยสรางโฟลเดอรดังนี้ (ควร
จะตั้งชื่อเปนภาษาอังกฤษ เพราะโปรแกรมเสริมบางโปรแกรมอานภาษาไทยไมได)
3.1 โฟลเดอรหลักตั้งชื่อตามชื่องานที่กําหนด เพื่อเก็บโฟลเดอรยอยตางๆ
3.2 โฟลเดอรยอย ชื่อ “ Image” เพื่อเก็บภาพนิ่ง
3.3 โฟลเดอรยอย ชื่อ “Video” เพื่อเก็บภาพภาพเคลื่อนไหว
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3.4 โฟลเดอรยอย ชื่อ “Sound” เพื่อเก็บเสียงตาง เชน เสียงบรรยาย , เสียงเอฟเฟกตประกอบ
3.5 โฟลเดอรยอยชื่อ “Music” เพื่อเก็บเสียงดนตรีประกอบ
3.6 โฟลเดอรยอยชื่อ “Document” เพื่อเก็บไฟลขอมูลที่เกี่ยวของเชน สคริปต,รายชื่อเครดิต
ตางๆ
3.7 โฟลเดอรยอยชื่อ “Working” เพื่อเก็บไฟลงานที่กําลังสราง
3.8 โฟลเดอรยอยชื่อ “Scene” เพื่อเก็บขอมูลของ Scene (ฉาก) ตางๆ ตั้งแต Title จนถึงฉาก
จบ โดยตั้งเปนโฟลเดอรยอยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง แลวตั้งชื่อโฟลเดอรเปนหมายเลข ตามลําดับที่ ในสคริปต
ตัวอยางเชน โฟลเดอร หมายเลข 1 คือโฟลเดอร Title ก็จะเก็บ ภาพ โลโก,เสียงดนตรีประกอบ,ภาพนิ่ง
หรือวีดิโอที่ใชเปนพื้นหลัง ไวในโฟลเดอรนี้ทั้งหมด
3.9 โฟลเดอรยอยชื่อ “Finish” เพื่อเก็บไฟลงานที่เสร็จแลว พรอมที่จะอัพโหลด หรือเขียนลง
แผน ดีวีดี เพื่อการนําเสนอตอไป
เหตุผลที่ตองสรางโฟลเดอรทั้งหมดนี้ เพื่อความสะดวกในการทํางาน และการแกไขในอนาคต
และชื่อโฟลเดอรตา งๆอาจจะตั้งชื่อตามความเขาใจของแตละคน
4. ตัดตอ โดยนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจัดหาและเตรียมไว ตามขอ 3 มาทําการตัดตอ ใหไดเรื่องราวตาม
สคริปตที่กําหนดและโครงเรื่องที่ไดคิดไว
5.แปลงไฟล ขั้นตอนนี้เปนการแปลงไฟลใหเปนภาพยนตร (ซึ่งคําที่เรียกจะไมเหมือนกันเชน Render ,
Create , Share , Publish แลวแตละโปรแกรมจะตั้งมา) เพื่อทําการนําเสนอตอไป
6.อัพโหลดไฟล เว็บไซต ที่นิยมอัพโหลดไฟลภาพยนตรไปฝากเพื่อเผยแพร มากที่สุดคือ “You Tube”
ซึ่งจะกลาวถึงในภายหลังถึงวิธีอัพโหลดไฟล
การเขียนสคริปตหรือสตอรี่บอรด
สคริปตหรือสตอรี่บอรดก็คือบทนั่นเอง ในที่นี้ขอเรียกงายๆวา “สคริปต” ความสําคัญของสคริปต
จะชวยใหการผลิตสื่อ ทุกขั้นตอน สะดวก และบรรลุวัตถุประสงคตามตองการ ตั้งแตเริ่มการจัดหาภาพ
จากแฟมภาพ จากการถายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เสียงและเอฟเฟกตประกอบตางๆ โดยที่
เราไมตองจัดหามั่วไปหมดโดยไมรูจะใชอะไรตรงไหน สคริปตตองใชจินตนาการอยางสูงพอสมควร ใน
บทความนี้จะใชสคริปตแบบกึ่งสมบูรณเทานั้น เพราะถาใชแบบสมบูรณจะทําไดยากสําหรับผูที่มีความรู
พื้นฐานระดับเบื้องตน จึงใชแบบกึ่งสมบูรณจะดูเขาใจงายกวา
ตัวอยางการเขียนสคริปต เพื่อการถายทําและตัดตอ
ลําดับ ภาพ
คําบรรยาย
ที่
1.
โลโกสหกรณ
2.
ภาพนิ่งสํานักงานสหกรณ
สหกรณการเกษตรลาดยาว
จํากัด ตั้งอยูที่ อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค

ดนตรี

คําสั่ง

Music.wav
Background
music

Title AVI
Pan จากซาย
ไปขวา
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3.

ปมน้ํามันและรานคาสหกรณ สหกรณใหบริการปมน้ํามัน
และสินคาราคาถูก

4.

วิดีโอสัมภาษณสมาชิก

สัมภาษณสมาชิกเกีย่ วกับ
เรื่อง ของสมาชิกไดรับ
ประโยชนจากสหกรณ
อยางไรบาง โดยใหสมาชิก
พูดเลาเรื่องเอง

เอฟเฟกต
เสียงประกอบ
หรือเสียงจาก
ภาพเคลื่อนไหว
ถาเสียงนั้นชัด
เสียงจากวีดิโอ
กรณีมีเสียง
รบกวนมากให
เขียนคํา
บรรยายใตภาพ
ตามเสียงพูด

ภาพเคลื่อนไหว
ถายระยะใกล

-ถายภาพ
เคลื่อนไหวดวย
ขาตั้งกลองครึ่ง
ตัว

นี่เปนเพียงตัวอยางการเขียนสคริปต แบบเขาตาราง อยางไรก็ตามการเขียนสคริปต ไมมีกฎตายตัว ไมมีคํา
ตัดสินวาอยางไรถูกตองจะดีหรือไมดี อยูที่ผูชมมากกวา
สรุปการเขียนสคริปต ก็เพื่อนําเนื้อหาที่จินตนาการหรือมีอยู นําเสนอไปสูผูชม ไหไดรับความพึง
พอใจ ประทับใจ ตอการรับรู กลาวไดเลยวา สคริปตคือหัวใจของการผลิตสื่อ ซึ่งผูเขียนบทความก็ไดใช
การเขียนสคริปตแบบเขาตารางในการจัดทํา วีทีอารทุกครั้ง ตลอดมา
เริ่มตนทําวีทีอาร
สําหรับขั้นตอนตอไปนี้คือวิธีการทําวีทีอาร ตามวิธีทผี่ ูเขียนปฏิบัติ และไดผลดีมาตลอด โดยใช
โปรแกรม Corel Video Studio Pro X7 แตกอนจะเขาถึงวิธีการทํา วีทีอาร เรามาทําความรูจักกับตัว
โปรแกรมกันกอน โปรแกรม Corel Video Studio Pro X7 ที่จะกลาวถึงนี้คือ เวอรชั่นลาสุดในขณะที่
เขียนบทความนี้
โปรแกรม Corel Video Studio Pro X7 เหมาะสําหรับผูเริ่มตนจนถึงระดับกลาง เปนโปรแกรม
ที่ทํางานไดรวดเร็ว เครื่องมือไมมากนัก แตผลงานที่ไดออกมานั้น คุณภาพระดับ HD เขาขั้นมือเซียนเลยที่
เดียวครับ ผูเขียนจะใชประสบการณที่ทํางานกับโปรแกรมนี้ มาแนะนําวิธีการจัดทําวีทีอาร ศูนยการเรียนรู
การสหกรณ แบบงายๆ เพื่อทานที่อานบทความนี้จบแลว ทานจะสามารถรูและเขาใจจนถึงสามารถนําไป
ปฏิบัติได ไมเพียงแมแตทํา วีทีอาร ศูนยการเรียนรูการสหกรณ เทานั้น สามารถที่จะนําไปทํา พรีเวดดิง้
(งานแตงงาน) หรือสไลดโชวตา งๆไดดี เรามาเริ่มการจัดทําวีทีอาร ตามขั้นตอน ตอไปนี้เลยครับ
.........................................................
1. การติดตั้งโปรแกรม Corel Video Studio Pro X 7
1.1 ดับเบิลคลิกที่ปุม VSX7_Pro_TBYB ตามรูปที่ 1
รูปที่ ๑
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1.2 คลิกปุม Save ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2

1.3 โปรแกรมทําการบันทึกไฟล ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3

1.4 โปรแกรมกําลังดําเนินการติดตั้ง ตามรูปที่ 4

รูปที่ 4
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1.5 ทําตามรูปที่ 5

รูปที่ 5

1.6 ทําตามรูปที่ 6 (กอนทําตามขอ 1 ใหติ๊กเลือกหนาหัวขอเลือกประเทศแลวเลือก
Thailand)
ขอ 1 เพื่อเลือกระบบการแสดงผลภาพวีดีโอ (ประเทศไทยนิยมใชระบบ Pal)
ขอ 2 เพื่อเลือกระบบ (ประเทศไทยนิยมใชระบบ Pal)
ขอ 3 คลิกปุม Install Now

รูปที่ 6

1.7 โปรแกรมกําลังดําเนินการติดตั้ง ตามรูปที่ 7

รูปที่ 7
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1.8 คลิกที่ปุม Finish (สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม) ตามรูปที่ 8

รูปที่ 8

เปนอันวาสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม หัวขอตอไปเราจะมาดูสว นประกอบตางๆของโปรแกรม
2. สวนประกอบหลัก ใน Corel Video Studio Pro X 7
เมื่อเขาสูโ ปรแกรม Corel Video Studio Pro X7 จะเขาสูหนาจอ ประกอบดวย ตามรูปที่ 9 ดังนี้
A. Preview window คือ จอแสดงผล
B. Library คือ ชุดเครื่องมือหลักที่ใชในการตัดตอ
C. Timeline คือ เรียบเรียง / ตัดตอวีดีโอคลิป

รูปที่ 9

สําหรับเครื่องมือใชงานตางๆ ในการทํางาน เราจะเรียนรูระหวางการปฏิบัติงานเลยนะครับ โดยขอให
ผูอานบทความนี้เตรียมไฟลตางๆใหพรอมแลวลงมือปฏิบัติตามไดเลยครับ
หลังจากไดเตรียมขอมูลพรอมทั้งหมดแลว ก็ใหเปดโปรแกรมขึ้นมา แลวตั้งคาเริ่มตนของโปรแกรมดังนี้
คลิกที่ Settings > Preferences… จะเปดหนาตางเพื่อตั้งคาตางๆ แลวตั้งคาตามรูปที่ 10-16
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รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

สําหรับ แถบ Performance จะมีหัวขอ Auto generate proxy template (Recommended)
เพื่อปรับแตงคาตางๆ เชนอัตราสวนของวิดีโอ และคาอื่นๆ โดยคลิกที่หมายเลข 1 ไมใหมีเครื่องหมายถูก
แลวคลิกที่ หมายเลข 2 ตามภาพที่ 13 จะไดหนาตาง Video Save Options ตามรูปที่ 14 ตั้งคาดัง
ภาพ แลวกด OK จะกลับมาที่หนาตาง Performance แลวใหติ๊กใหมีเครื่องหมายถูก ตามรูปที่ 15
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รูปที่ 14
รูปที่ 15
สําหรับรูปที่ 16 เปน แถบที่ใชกําหนดคาการจัดรูปแบบหนาตางการทํางาน เหมาะสําหรับ
เครื่องที่ติดตั้ง 2 หนาจอ ในที่นี้เราจะไมเปลี่ยนแปลงอะไร ใหเรากด OK หนาตางการปรับแตงก็จะปดไป
พรอมที่จะเริ่มทํางานได และครั้งตอๆไปไมตองตั้งคาอีก อนึ่ง สมมุติวาเราเคลื่อนยายรูปแบบหนาตาง จน
วุนวายไปหมดจนหาทางกลับไมได ขณะที่เปดโปรแกรมใชงาน แกไขโดย ใหเราคลิกเลือกที่
Settings>Layout Settings>Switch to>Default หรือ กด F7 หนาตางการทํางานก็จะกลับ
เหมือนคาเริ่มตน

รูปที่ 16
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1.สราง Title

หลังจากที่เราเตรียมความพรอมโดยกาสรางโฟลเดอรตางๆ พรอมทั้งจัดการขอมูลตามสคริปตแลว
ใหเปดโปรแกรม Corel Video Studio Pro X7 ขึ้นมา เลือกที่แถบ Edit ตรงกลางดานบนสุด แลวเซฟ
ไฟลงานของเรา โดยคลิกเลือกที่ File>Save As หนาตาง Save As จะเปดขึ้นมาใหเราตั้งชื่อไฟลในชอง
File name แลวเลือกเซฟไฟลที่โฟลเดอร working ที่เราไดสรางเตรียมไว ในชอง Save in แลวกด Save
หนาตาง Save As ก็จะปดไปพรอมที่จะใหเราทํางานตอ ขอควรจํา กดคียลัด Ctrl+S เปนระยะๆ เพื่อ
เซฟ ประกันความผิดพลาดเมื่อเครื่องมีปญหา
ทีนเี้ ราก็เริ่มทํา Title โดยเริ่มที่ฉากหลัง Title เปน วิดีโอ ที่ไดเตรียมไวแลว กอนหนานี้
( ขอควรระวัง ในการดาวนโหลดไฟลตางๆจาก อินเตอรเนต มาใชงานตองเลือกแบบแจกฟรีเทานั้น เพื่อ
ไมใหมีปญหาเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ติดคุกไดนะครับ )
ใหคลิกขวาตรงที่วาง ที่ชอง หมายเลข 2 แลวเลือก Insert Video ตามรูปที่ 17 ก็จะเปดหนาตางให
คนหาไฟลที่ตองการ (รูปที่ 18) (ในที่นี้อยูในโฟลเดอร scene>1 ที่เราไดเตรียมไว) เมื่อเจอไฟลที่ตองการ
แลว ใหกดเลือก แลวกด Open

รูปที่ 17

รปที่ 18

ไฟลที่เราเลือกก็จะปรากฏในชอง Overlay track

รูปที่ 19

หมายเลข 1 ซึ่งเปนแถวที่ 2 (รูปที่ 19)
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ขอสังเกตุ 1.สาเหตุที่มีแตหนาจอดําๆ ที่จอแสดงผล เพราะวาสวนหัวของ video ที่เรานําเขา เปนชวง
เริ่มที่มืด
2. สาเหตุที่ภาพไมเต็มจอ (สังเกตไดจากกรอบเสนประที่มีกริ๊ปสีเหลือง 8 อัน) เพราะวา ตั้งแต
แถบ Overlay track หมายเลข 1 ซึ่งเปนแถวที่ 2 เปนตนไป จะเปนลักษณะนี้หมด และเหตุผลที่นํา ไฟล
ภาพและ วีดีโอ ใสแถวที่ 2 , 3 , 4..... เพราะ ความยืดหยุนในการจัดการภาพ มีมากกวาแถวที่ 1 และ
แถวที่ 1 สงวนไวใชสําหรับบางโอกาส
หลังจากนําเขาไฟล วีดีโอ เพื่อทําภาพพื้นหลัง ของTitle แลว ใหเราทําการตัดเสียงของ ไฟลวีดีโอ
โดย เราจะไมเอาเสียงของวีดีโอที่ติดมาดวย จะเอาออกเลย ใหดูรูปที่ 20 โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล วีดีโอ ที่
เรานําเขา (หมายเลข ๑ ) แลวคลิกที่ แถบ edit (หมายเลข ๒ ) จากนั้นใหคลิกที่ Split Audio
(หมายเลข ๓ ) จากนั้นเราจะไดแถบเสียงแยกออกมา ทีช่ อง voice track (หมายเลข ๔ ) คลิกขวาที่
แถบเสียง แลวเลือก Delete แถบเสียงก็จะหายไป (กรณีที่เราไปเจอไฟลวีดีโอที่มีเสียงประกอบถูกใจ
เรา และตองการแตเสียงไมเอาไฟลวีดีโอ ใหทําวิธีเดียวกันแตใหลบไฟลวิดีโอ แลวแชรไฟลเปน Audio
ประเภท .wave เราก็จะไดเสียงที่เราชอบไวใชงานตอไป)

รูปที่ 20
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การตัดวิดีโอ
เมื่อเราตัดเสียงออกไปแลว เราก็มาตัดเลือกชวงวีดีโอเอาเฉพาะที่จะทําพื้นหลัง โดยกดเลนที่ปุม play ใต
จอแสดงผล หรือกดที่ Tab ของแปนพิมพ 1 ครั้งเพื่อเลน แลวกดที่ Tab ของแปนพิมพ 1 ครั้ง เพื่อหยุด
ในตําแหนงที่ตองการ ในตําแหนงแรก แลวกดที่รูปกรรไกรใตจอแสดงผล 1 ครั้ง หรือกดคียลัดที่แปนพิมพ
โดยกดที่คียตัว S จะเห็นไดวา วีดีโอ จะถูกตัดแยกจากกันตามตําแหนงที่เราเลือกไว ในที่นี้ใหเราคลิกขวา
สวนแรกที่เราไมตองการแลวเลือก Delete จากนั้นใหลากไฟลที่เหลือมาชนจุดเริ่มตนดานซายมือ โดย
คลิกเมาสที่แถบวีดีโอคางไวแลวลาก จากนั้นเลือกชวงที่จะตัดชวงหลังทิ้ง โดยทําวิธีเดียวกับตัดชวงแรก
แตคราวนี้เราจะลบชวงหลังออก อยางไรก็ตามการตัดวีดีโอ ไมใชวาจะตัดขาดเสียทีเดียวเราสามารถที่จะ
ยืดใหวีดีโอเลนตอไปอีกได โดยนําเมาส คลิกที่แถบวีดีโอใหเปนกรอบสีเหลืองเพื่อทํางานกับชวงที่เลือก
แลวนําเมาสไปไวที่ดานทายหรือหัวที่ถูกตัดไป ใหเคอเซอร เปนลูกศร 2 หัว หัวเล็ก กับหัวใหญ แลวคลิก
เมาสคางไว ลากออกมาตามตองการ

วิธีกําหนดคุณลักษณะบางประการของวัตถุ
ใหดูรูปที่ 21 ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล วีดีโอ ที่เรานําเขา ( หมายเลข 1 ) แลวเลือกที่ แถบ Attribute
( หมายเลข 2 ) หลังจากนั้น ใหคลิกที่หนาหัวขอ Advanced Motion ( หมายเลข 3 )

รูปที่ 21

12
หนาตาง Customize Motion จะเปดขึ้นมาใหเราแกไข ตกแตงไฟลได ตามรูปที่ 22 จะขออธิบาย
เฉพาะสวนที่เกี่ยวของนะครับ สวนอื่นๆคอยศึกษาเรียนรูในภายหลัง

รูปที่ 22

หมายเลข 1 Position สําหรับปรับตําแหนงภาพหรือวีดีโอ ในที่นี้ใหปรับที่ x = 0 y = 0 โดย
ไฮไลทที่ชองตัวเลข แลวพิมพคาเขาไปเลย
หมายเลข 2 Size สําหรับปรับขนาดภาพหรือวีดีโอ ในจอแสดงผล ถาคลิกที่รูปโซดานหลังใหขาด
ออกจากกันก็จะปรับโดยอิสระของความสูงและความกวาง ในที่นี้ใหปรับที่ x = 100 y =
100 โดยไฮไลทที่ชองตัวเลข แลวพิมพคาเขาไปเลย จะเห็นไดวา ที่จอแสดงผล หมายเลข 6
ขอบภาพจะใหญขึ้น (หรือจะใช เคอเซอร ของเมาสลากทีม่ ุมภาพโดยจะยอหรือขยายก็ได)
หมายเลข 3 Opacity สําหรับปรับความมืดความสวางของภาพ ระดับ 0 คือมืดที่สุด ระดับ 100
คือสวางตามตนฉบับ
หมายเลข 4 Scrubber คือลูกศรหัวลงสีขาว จะวิง่ ไปบน แถบ Key Frame สําหรับ กําหนด
ตําแหนงที่จะใสคียเฟรม และใสเอฟเฟกต เราสามารถที่จะลาก หัวลูกศรนี้ ไปตาม แถบ
Key Frame ตามตําแหนงที่เราตองการ
หมายเลข 5 Key Frame หมายเลข 0 โปรแกรมจะกําหนดไวใหแลว
หมายเลข 6 Key Frame 1 เปนตัวอยางคียเฟรมที่กําหนดเขามาใหมจากกลุมเครื่องมือ
หมายเลข 9
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หมายเลข 7 Key Frame 2 เปนตัวอยางคียเฟรมที่กําหนดเขามาใหม จากกลุมเครื่องมือ
หมายเลข 9 ถากําหนดเพิ่ม ก็จะเรียงเลขไปตามลําดับ
หมายเลข 8 Key Frame อันสุดทายที่โปรแกรมกําหนดใหแลว หมายเลข จะเปลี่ยนแปลงตาม
จํานวนคียเฟรมที่เราเพิ่มเขามา ถาคลิกขวาที่จุดคียเฟรมใดก็ได จะแสดงคียเฟรมทั้งหมด
หมายเลข 9 กลุมเครื่องมือ สําหรับทํางานรวมกันกับ Key Frame มีทั้งหมด 7 คําสั่ง เรียง
ตามลําดับ จากซายไปขวา ดังนี้ (ดูรูปที่ 23 )

รูปที่ 23
1. Add key frame เพิ่มจํานวนคียเฟรม วิธีใชคือ ลากลูกศรสีขาวหัวลง (Scrubber)
ไปตําแหนงที่ตองการกําหนด แลวคลิกที่ปุมนี้ 1 ครั้ง ก็จะเพิ่มคียเฟรมตามที่ตองการ 1
จุดเราสามารถเพิ่มไดเรื่อยๆจนเต็มความยาวของการแสดงภาพหรือวีดีโอ
2. Remove key frame ลบคียเฟรมที่ไมตองการ วิธีใชคือ คลิกที่คียเฟรมที่ไมตองการ คีย
เฟรมจะเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีแดงและลูกศรสีขาวหัวลง (Scrubber) จะเลื่อนมาที่
ตําแหนงนี้ แลวคลิก Delete ที่แปนพิมพของคียบอรด คียเฟรมที่ถูกเลือกจะหายไป
3. Go to previous key frame กลับไปที่คียเฟรมที่ผานมา
4. Revers key frame สลับคียเฟรม เชน จากหัวเปลี่ยนเปนทาย สลับไปมาของการคลิก
แตละครั้ง
5. Move key frame to the left เลื่อนคียเฟรมที่เลือกไปทางซาย ครั้งละ 1 เฟรม
6. Move key frame to the right เลื่อนคียเฟรมที่เลือกไปทางขวา ครั้งละ 1 เฟรม
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7. Go to next key frame ไปที่คียเฟรมตอไป
หมายเลข 10 กลุมเครื่องมือ สําหรับควบคุมการเลนเพื่อทดสอบชิ้นงาน ของหนาตาง Customize
Motion นี้
หมายเลข 11 จอแสดงผล ของหนาตาง Customize Motion นี้
หมายเลข 12 แสดงเวลาของงาน ชิ้นงานที่กําลังทํา โดยจะเริ่ม 0:00:00:00 ที่คียเฟรมแรก
สวนคียเฟรมสุดทายจะเทากับความยาวของงานที่กําลังทํากับหนาตาง Customize Motion นี้
หมายเลข 13 จบการทํางานของหนาตาง Customize Motion นี้ หลังจากที่ไดผลลัพธ ตาม
ตองการแลว ให คลิกปุม OK หนาตาง Customize Motion นี้ก็จะปดไป กลับเขาสูหนาตาง
หลักตอไป
หมายเลข 14 Show object distortion window เปนจอมีไวเพื่อบิดภาพ หรือวีดีโอ ใหเบี้ยว
ถาไมตองการใหแสดง ก็คลิกขวาที่หนาจอ แลวเอาเครื่องหมายถูกออกจากหนาหัวขอ Show
object distortion window
ขั้นตอนตอไป เราจะทําภาพวีดีโอพื้นหลังใหเฟดอินจากจอมีดแลวคอยๆสวาง พรอมนั้นก็ใหซูมเอาท คือ
จากภาพซูมระยะใกลใหออกไปเปนภาพมุมกวาง แลวตอนทายจะเฟดเอาท ใหมืดลง มีวิธีทําดังนี้ (ใหดู
หัวขอที่ผานมาประกอบดวย)
1. เปดหนาตาง Customize Motion โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล วีดีโอ ที่เรานําเขา แลวเลือกที่ แถบ
Attribute หลังจากนั้น ใหคลิกที่หนาหัวขอ Advanced Motion
2. ปรับขนาดภาพที่ Size เทากับ 500 x 500
3. ที่ คียเฟรม 0 (อันแรกซายสุด) ปรับคา Opacity ใหเทากับ 0 (มืดสุด)
4. เลื่อน Scrubber (ลูกศรหัวลงสีขาว) ไปที่ 0:00:01:00 (หรือจะคลิกเปลี่ยนตัวเลขที่ชองเวลา
ไดเลย)
5. เพิ่มคียเฟรมที่ 1 โดยคลิกที่ Add key frame
6. ที่คียเฟรมที่ 1 ปรับขนาดภาพที่ Size เทากับ 100 x 100 และปรับคา Opacity ใหเทากับ
100
7. เลื่อน Scrubber (ลูกศรหัวลงสีขาว) ไปที่ 0:00:06:00 (หรือจะคลิกเปลี่ยนตัวเลขที่ชองเวลา
ไดเลย) สําหรับคาตัวเลขนี้ ขึ้นอยูกับความยาวของการแสดงผลของภาพหรือวีดีโอ
8. เพิ่มคียเฟรมที่ 2 โดยคลิกที่ Add key frame
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9. ที่คียเฟรมที่ 2 ปรับขนาดภาพที่ Size เทากับ 100 x 100 และปรับคา Opacity ใหเทากับ
100
10. ที่คียเฟรมสุดทาย ปรับคา Opacity ใหเทากับ 0
ทดลองเลนดู ถูกใจแลวใหคลิกที่ OK ออกจากหนาตาง
กลับมาที่หนาตางหลัก ในกรณีที่ไฟลวีดีโอพื้นหลังสั้นไป อยากไดความยาวของไฟล เพิ่มอีกนิด
หนอย ใหทําดังนี้ (ดูรูปที่ 24)

รูปที่ 24

รูปที่ 24
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล วีดีโอ แลวคลิกเลือกที่ Edit (หมายเลข 2)
2. คลิกที่ Speed/Time-lapse (หมายเลข 3) จะปรากฏหนาตาง Speed/Time-lapse
(หมายเลข 4) เปดขึ้นมา
3. ที่ Speed (หมายเลข 5) คาปกติเทากับ 100 ใหปรับความเร็วของวีดีโอ ใหตัวเลข ลด
นอยลง จะทําใหเวลาแสดงผลของวีดีโอ ยาวขึ้น ภาพจะชาลง (ในทางกลับกัน ถาเพิ่ม
ตัวเลขมากขึ้น ภาพจะเร็วขึ้น)
4. กดที่ OK หนาตางนี้จะปดไป กลับเขาสูหนาตางหลัก และไดวีดีโอที่ยาวขึ้น
*ถากรณีเปนภาพนิ่ง ใหคลิกเมาสคางที่ดานทายของภาพในหนาตางหลัก แลวลากออกให
ยาวตามความตองการ*

ใสภาพซอนบนภาพพื้นหลัง
สําหรับใตเติ้ล (Scene 1) วัตถุประสงคเพื่อนําตราสัญลักษณ ของสหกรณ ขึ้นมากอน แลวใสชื่อเรื่อง
ตามมา มีวิธีทําดังนี้
1. ใสโลโก กอนใสโลโกตองเพิ่มแทรคภาพนิ่งหรือวีดีโอ (Overlay track) ขึ้นมากอน (ดูรูปที่ 25)
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1.1 คลิกที่ Track Manager (หมายเลข 1)
1.2 ในหนาตาง Task Manager ที่หัวขอ Overlay track (หมายเลข 2) ใหคลิกที่ลูกศร
หัวลง (หมายเลข 3) แลวเลือกจํานวน Track ในที่นี้เลือกที่ 2 Track แตถา ซอน
หลายๆชั้นก็เลือกเพิ่มไดอีกจนถึง 20 Track

รูปที่ 25

2. ใสโลโกใน Track 2 ที่เพิ่มตามขอ 1 แลวกําหนดใหโลโกหมุน ซูมอินจากตรงกลาง จากเล็กมา
ใหญ แลัวซูมเอาทออกไปจากใหญไปเล็กแลวหายไปตรงกลางจอภาพ ทําดังนี้ (ตองคลิกวัตถุ
ใหมีกรอบสีเหลืองกอนทํางานกับไฟลนี้)
2.1 คลิกตรงที่วางในแถบของ Track 2

แลวเลือก Insert Photo (ดูรูปที่ 26)

รูปที่ 26

2.2 เลือกโลโกที่เราเตรียมไวใน Scene 1 แลว กด Open (ใชไฟลภาพไดเกือบทุก
นามสกุลแตในตัวอยาง ใชไฟล PSD จาก Photoshop เพื่อให พื้นหลัง ของโลโกโปรง
แสงดวย) ถาใสไฟลผิด Track ก็ใชเมาสดึงมาใสใหถูกไดเลย
2.3 ขยับโลโกใหเริ่มเลนตามตําแหนงที่ตอการ โดยกดเมาสคางไวแลวขยับเลื่อน เมื่อได
ตําแหนงแลว ใหขยายความยาวหรือหดใหสั้นของภาพตามความพอใจ โดยนําตัวชี้
เมาส หรือเคอเซอร มาวางดานทายใหเปนลูกศร 2 หัว แลวกดเมาสคางไว จึงลากไป
มาตามความพอใจแลวปลอยเมาส
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2.4 เปดหนาตาง Customize Motion ขึ้นมา ( ดูที่หัวขอ “วิธีกําหนดคุณลักษณะบาง
ประการของวัตถุ” ประกอบไปดวย) แลวทําดังนี้ (ดูรูปที่ 27)
2.4.1 คลิกเมาสที่ คียเฟรม 0 (หมายเลข 1) แลวกําหนดคาที่ แกน z ของ
หัวขอ Relation (หมายเลข 2) เทากับ 0 แลวปรับขนาด ที่หัวขอ Size
(หมายเลข 3) ใหเทากับ 0

รูปที่ 27

2.4.2 คลิกเมาสที่ คียเฟรม สุดทาย (หมายเลข 4) แลวกําหนดคาที่ แกน z ของหัวขอ
Relation (หมายเลข 2) เทากับ 360 แลวปรับขนาด ที่หัวขอ Size (หมายเลข
3) ใหเทากับ 0
2.4.3 เพิม่ คียเฟรม (หมายเลข 5) แลวกําหนดคาที่ ที่หัวขอ Size (หมายเลข 3) ให
เทากับ 50
2.4.4 เพิม่ คียเฟรม (หมายเลข 6) แลวกําหนดคาที่ ที่หัวขอ Size (หมายเลข 3) ให
เทากับ 50 ลองเลนดู จนพอใจ จึงกด OK (หมายเลข 7) เพื่อกลับมาทํางานกับ
หนาตางหลักตอไป
3.ใสชื่อเรื่อง วิธีใสชื่อเรื่อง มี 2 วิธี คือแบบ อัตโนมัติ และ แบบใสเอฟเฟกต ลูกเลนเอง มีวิธีทําดังนี้
3.1 แบบอัตโนมัติ คลิกที่เมนูTitle
อยูชวงกลางจอภาพ แลวคลิกเลือก Title ที่ ชอง
Gallery
แลวจะมีรูปแบบฟอนตอนิเมชั่นใหเลือกอยูดาน
ขวามือ กรณีถามองไมเห็น ใหคลิกที่ ลูกศรหัวลงในแถบสีฟาอยู
ขวามือ ก็จะเห็น
รูปแบบ แลวคลิกเลือกรูปแบบตามความพอใจ โดยจะแสดงใหเราดูกอนที่จอแสดงภาพ
หลังจากตรงตามความตองการแลว ใหลากลงมาวางที่ แถบ title track
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(แถบนี้สามารถเพิ่มแถวไดอีก วิธีเพิ่มเหมือนกับการเพิ่ม Overlay track) แลวปรับแตง ตามรูปที่ 28

รูปที่ 28

1.หลังจากลากรูปแบบลงมาแลวใหเลือกที่แถบ Edit
2.ดับเบิ้ลคลิกที่ แถบตัวอักษรที่เราลากลงมาวาง ที่นี่เราสามารถเลื่อนไปมาตาม
ตําแหนงที่เราตองการ , สามารถยืด หด ความยาวของเวลาแสดงผล , และสามารถ
Copy นําไปวางตอกันจะกี่ครั้งก็ได
3.ที่จอแสดงผลจะแสดงผลตามตัวอยางคือมีกรอบลอมรอบ และมี กริ๊บ สีเหลือง 8
จุด ใหไฮไลท ทับตัวอักษรที่จอแสดงผลแลวพิมพขอความที่ตองการ ปรับรูปแบบ
ตางๆตามขอ 4
4.กลุม คําสั่งที่เกี่ยวกับฟอนต เชน ลักษณะฟอนต,สี,ขนาด....(.อยางอื่นใหลอง
ทดสอบดู)
เสร็จแลวลองเลนดู ปรับแตงจนพอใจ ก็กด Ctrl+s เพื่อเซฟ
3.2 ใสชื่อเรื่องหรือตัวอักษรแบบใสเอง (ดูรูปที่ 29)

รูปที่ 29
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1.เลื่อนตําแหนงเสนจุดเริ่มมาที่ตําแหนงที่เราตองการใหชื่อเรื่องเริ่มแสดง
2.คลิก
ที่เมนู Title อยูชวงกลางจอภาพ
3.ดับเบิ้ลคลิกบริเวณตัวอักษรบนจอแสดงผล จะมีเคอรเซอร กะพริบ อยูในกรอบ 4
เหลี่ยม
4.เลือกรูปแบบ,สี และขนาดตัวอักษร
5.พิมพขอความชื่อเรื่อง (ที่หมายเลข 3) บนจอแสดงผล แลวขยับเลื่อนใหไดตาม
ตําแหนงที่ตองการ
6.ใสเอฟเฟกตใหขอความชื่อเรื่อง ในที่นี้จะใหขอความคอยๆชัดขึ้น แลวจางหายไป
ในตอนทาย ดูรูปที่ 30

รูปที่ 30

6.1 หลังจากจัดการกับขอความจนพอใจแลว ใหดับเบิ้ลคลิกที่ขอความ
(หมายเลข 1)
แลวคลิกขวาที่ขอความนั้น จากนั้นใหเลือก Copy ไฟล
ที่เรา Copy จะติดเคอรเซอรมาเลย ใหนําเคอรเซอรมาวางทายขอความแรก
(หมายเลข 2)
6.2 ใหแนใจวาไดเลือกแถบ Attribute ไว (หมายเลข 3)
6.3 ติ๊กเลือกหนาหัวขอ Animation และใหมีเครื่องหมายถูก หนาหัวขอ Apply
(หมายเลข 4)
6.4 คลิกเลือกรูปแบบ Fade ที่ (หมายเลข 5)
6.5 คลิกเลือกรูปแบบ ชองแรก ในสวน(หมายเลข 4) เพื่อใหขอความชื่อเรื่อง
คอยๆสวางขึ้นมา
6.6 ดับเบิ้ลคลิกที่ขอความอันที่ copy มาวางตอ (หมายเลข 2) แลวทํา
เหมือนกับของ 6.2-6.4
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6.7 คลิกเลือกรูปแบบ ชองที่ 4 ในสวน(หมายเลข 4) เพื่อใหขอความชื่อเรื่อง
คอยๆจางลงแลวหายไป

4.ใสเสียงประกอบ เสียงประกอบในที่นี้หมายถึงวิธีใสเสียงเพลงชวง ไตเติ้ล และ เสียงบรรยาย มีวิธีทํา
ดังนี้ (ดูรูปที่ 31)

รูปที่ 31
4.1 คลิกขวาที่แถบ music tract เลือก Insert Audio > To Music Track #1…
จะเปดหนาตาง Open Audio File ขึ้นมาเพื่อใหเราเลือกเพลง ที่เราเตรียมไว
แลว คลิก Open ไฟลเพลงก็จะมาอยูทแี่ ถบ Music Track1 ใหตัดเพลงเหลือ
แคความยาวไตเติ้ล (ใหเลยมานิดหนอย) วิธีตัดเหมือนกับตัดไฟลวิดีโอ แลวลบ
สวนทายทิ้งไป(หมายเลข1)
4.2 คลิกขวาที่แถบ voice tract เลือก Insert Audio > To Voice Tract
จะเปดหนาตาง Open Audio File ขึ้นมาเพื่อใหเราเลือกไฟลเสียงบรรยายที่เรา
เตรียมไว แลว คลิก Open ไฟลเสียงบรรยายก็จะมาอยูที่แถบ Voice Tract แต
ไฟลเสียงบรรยายก็จะเริ่มตนที่จุดเริ่มตนเหมือนกับไฟลเพลง ซึ่งจะซอนทับกัน ให
ขยับไฟลเสียงบรรยายมาชวงทายของไตเติล้ เพื่อเริ่มเนื้อเรื่อง (หมายเลข2)
5.วิธีจัดการเรื่องเสียง เนื่องจากไฟลงานเริ่มยาวขึ้นเราจึงตองเลื่อนไฟลงาน (โดยเลื่อนที่ Scrollbar
แนวนอนที่อยูลางสุดของโปรแกรม) ในสวนที่เราจะจัดการเรื่องเสียง ในที่นี้คือจะ
ใหเสียงเพลงไตเติ้ลคอยๆเบาลงตอนจบ และจะใหเสียงบรรยายเริม่ ดังขึ้น มีวิธีทํา
ดังนี้ ดูรูปที่ 32
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รูปที่ 32
5.1 คลิกที่เมนู Sound Mixer (หมายเลข1) ใหเปนสีเหลือง
5.2 ไฟลตางๆจะแสดงเสนเสียง ขั้นตอนแรกใหเราทํางานกับไฟลเพลงไตเติ้ลกอน
โดยคลิกใหไฟลเพลง มีกรอบสีสมลอมรอบ และเสนเสียงจะเปนสีเหลือง ใหเอา
เคอรเซอรชี้ที่เสนเสียงสีเหลือง จนเคอรเซอรเปลี่ยนเปนลูกศรหางยาวสีขาวชีข้ ึ้น
ตรงตําแหนง A ซายมือ ในสวนของหมายเลข 2 แลวคลิกเมาสซาย 1 ครั้ง จะเกิด
เปนรูปสี่เหลี่ยมสีขาวบนเสนเสียง ตรงตําแหนงที่เราเลือก ใหทําแบบเดียวกันตรง
จุด B ที่จุด B นี้ใหนําเมาสไปชี้จนเกิดเปนรูปมือชี้นิ้ว แลวลากลงมาจนติดเสนลาง
ตัวเลขจะแสดง -36 และถาดึงต่ํากวานี้จนหลุดกรอบ สี่เหลี่ยมสีขาวจะหายไป
ตรงจุด C ก็ใหลากลงมาจนติดเสนลางเหมือนกัน ตองแนใจกอนนะวาเคอรเซอร
เปลี่ยนเปนรูปมือชี้นิ้ว
5.3 ที่ไฟลเสียงบรรยายก็ใชวิธีเดียวกับไฟลเพลงไตเติ้ล โดยใหสังเกตจุดตางดังรูปที่
32 หลังจากจัดการไฟลเสียงเสร็จสิ้นแลว ใหคลิกที่เมนู Sound Mixer (หมายเลข
1) ใหกลับเปนสีเทา เขาสูหนาจอ ทํางานปกติ
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6. ใสไฟลภาพหรือวีดีโอตามสคริปต ดูรูปที่ 33

รูปที่ 33

6.1 ใสไฟลภาพหรือไฟลวีดีโอใหตรงกับเสียงบรรยาย ที่กําหนดในสคริปต (หมายเลข
1)โดยใสใหครบจนเสร็จถึงซีนสุดทายกอน วิธีนําไฟลมาใสใหดูที่การใสพี้นหลังของ
ไตเติ้ล
6.2 ใส Transittion เพื่อเปลี่ยนภาพ (หมายเลข 2) โดยคลิกที่เมนู Transittion รูป
AB แลวเลือกรูปที่ตองการทางขวามือ แตจริงๆแลวเราสามารถกําหนดให
โปรแกรมสุมใสใหอัตโนมัติ โดยการตั้งคาตามรูปที่ 11
6.3 ใส pan&Zoom ให ไฟลภาพ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไฟลภาพ แลวคลิกเลือกแถบ
Edit (หมายเลข3) แลวติ๊กใหมีเครื่องหมายถูกที่หัวขอ Apply Pan & Zoom
(หมายเลข4) แลวคลิกที่ลูกศรหัวลง (หมายเลข5) เพื่อเปดตัวเลือก Pan&Zoom
(หมายเลข7) แลวคลิกเลือกตามตองการ สําหรับหมายเลข 6 เปนการทํา
Pan&Zoom ดวยการจัดการเองใหลองเลนดู วิธีทําคลายๆกับหัวขอ “วิธีกําหนด
คุณลักษณะบางประการของวัตถุ” (รูปที่ 22) ซึ่งไมแตกตางกันมากนัก
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6.4 ใสเอฟเฟกตอื่นๆใหไฟลภาพหรือไฟลวีดีโอในที่นี้ขอยกตัวอยางจะทําใหภาพ
ธรรมดาเปนไฟลภาพยนตรแบบเกาๆ มีเสน และกระตุกนิดหนอย ใหทําดังนี้
6.4.1 ใหดับเบิ้ลคลิกที่ ไฟลที่เราตองการใสเอฟเฟกต
6.4.2 คลิกที่ ลูกศรหัวลงในแถบสีฟาอยู
ขวามือ
6.4.3 จะมีหนาตางเอฟเฟกตแสดงออกมาทางดานขวามือ (ดูรูปที่ 34)

รูปที่ 34
เลือก Old Film (หมายเลข 1) แลวลากลงมาวางที่ไฟลที่เราเลือกไว (หมายเลข 2) แลว
ทดลองเลนดูผลงานที่จอแสดงผล (หมายเลข 3)
หลังจากใสภาพ ใสไฟลเอฟเฟกตตางๆเสร็จตรงตามสคริปต จนจบคําบรรยายแลว ขั้นตอน
ตอไปจะใสเครดิต ตอนจบของเรื่อง และใสเพลงประกอบ
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7.เครดิตของเรื่อง เครดิต อธิบายงายๆคือตอนจบของเรื่องเพื่อจะบอกวาใครสราง ใครกํากับ เปนตน มี
วิธีทํา งายๆดังนี้ โดยที่ไมใสฉากหลัง ปลอยใหฉากหลังมืด (ดูรูปที่ 35 )

รูปที่ 35
7.1 นําเสนแสดงภาพ มาไวที่วางๆทายเรื่อง แลวคลิกที่เมนู Title (หมายเลข 1 )
7.2 จะมีหนาตาง Title แสดงออกมาทางดานขวามือ เลือก Lorem ipsum dol
(หมายเลข 2) แลวลากลงมาไวในชอง title track (หมายเลข 3 )
7.3 ดับเบิ้ลคลิก ที่ไฟล (หมายเลข 3 ) จะแสดงผลตัวอักษรพรอมแกไขขึ้นมา
(หมายเลข 4)
7.4 ไฮไลททับตัวอักษร (หมายเลข 4) แลวพิมพคําที่ตองการลงไป เชน ภาพนิ่ง
ถายโดยใคร ใครลําดับภาพ ใครตัดตอ ผูอํานวยการผลิต ฯลฯ โดยพิมพ
ทีละแถว (ดูตัวอยาง รูปที่ 36) จนเสร็จ

รูปที่ 36

7.5 ถาอักษรเครดิตเลื่อนขึ้นเร็วไป ใหยืดไฟลในชอง title track
(หมายเลข 3 ของรูปที่ 35 ) ถาเลื่อนชาไป ก็ใหหดลงตามความพอใจ
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8. เพลงประกอบของเนือ้ เรือ่ งและชวงเครดิต ควรจะใสเพลงบรรเลงคลอไปเบาๆกับเสียงบรรยาย
เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาใหกับชิ้นงานของเรา ใหใชวิธีเดียวกับใสเพลงไตเติ้ล ในแถบ music
track ตอจากเพลงใตเติ้ลเลย แตลดความดังของเพลงลงมาประมาณ -12.0 มากกวา
หรือนอยกวาก็แลวแตตนฉบับ แตตองไมดังจนกลบเสียงคําบรรยาย กรณีที่เพลงสั้นไป ก็
ให Copy มาตอกันไดเรื่อยๆ หรือจะเปลี่ยนเพลงใหมก็ได และถาชวงสุดทายเพลง
ประกอบ ยาวถึงเครดิต ก็ใหยกความดังของเสียงชวงเครดิต ขึ้นเทากับความดังปกติ และ
กรณีที่ตองการลดเสียงเปนบางชวง แลวกลับมาดังใหม ใหดูตัวอยางตามรูปที่ 37

รูปที่ 37
เมื่อจัดการทุกอยางเสร็จสิ้นแลว ขั้นตอนตอไปคือการแชรไฟลไปเปนไฟล วีดีโอ พรอมที่
จะอัพโหลดขึ้นนําเสนอบนอินเตอรเนตตอไป

8. แชรไฟล การแชรไฟลก็คือการแปลงไฟลเปนไฟล วีดีโอ ในที่นี้ จะแชรเปนไฟล .mp4 ดูคําอธิบาย
ตามรูปที่ 38 ไดเลยครับ

รูปที่ 38
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8.1 คลิกเลือกที่ Share (หมายเลข 1)
8.2 คลิกเลือกที่เมนู Computer (หมายเลข 2)
8.3 คลิกเลือกที่ MPEG-4 (หมายเลข 3)
8.4 คลิกเลือก MPEG-4 AVC (1920x1080,15Mbps) ในชอง Profile
(หมายเลข 4)
8.5 แสดงรายละเอียดของงาน (หมายเลข 5)
8.6 ตั้งชื่อวีดีทัศน ในชอง File name (หมายเลข 6)
8.7 เลือกตําแหนงที่จะจัดเก็บ ในชอง File location (หมายเลข 7) เลือกหาไดโดย
คลิกที่รูปโฟลเดอรดานทาย
8.9 แสดงรายละเอียดของขนาดไฟล (หมายเลข 8)
8.10 กดทีส่ ตารท (หมายเลข 9) แลวรอจนกวาจะเสร็จ (ดูรูปที่ 39 ประกอบ)

รูปที่ 39

เมื่อเสร็จแลวจะเปดหนาตางแจงใหทราบ ใหคลิกOK ดูรูปที่ 40
หลังจากนั้นก็ปดหนาตางทั้งหมดไป เราก็จะไดไฟลวีดีโอ ที่พรอม
จะบันทึกลงแผน ดีวีดี หรืออัพโหลดขึ้นแสดงบนอินเตอรเนต
ตอไป

9.อัพโหลดขึน้ Youtube กอนอื่นจะตองมีบัญชี E-mail ของ Gmail กอน วิธีสมัคร Gmail ใหดูที่
ภาคผนวก
หลังจากที่ได หรือมี บัญชี Gmail แลว ใหเปด Browser ของ Google Chrome ขึ้นมา
แลวเลือก
ลงบัญชีเขาใชใหเรียบรอย แลวเปด Youtube โดยคลิกที่ เมนู แอป
Youtube
9.1 ที่หนาตาง Youtube ใหคลิกเปดเมนูดานซายที่
เมนูนี้
9.2 ที่หนาตาง เมนูดานซาย ใหคลิกเลือกที่ “ชองของฉัน”

รูปที่ 40
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9.3 ที่หนา “ชองของฉัน” ใหคลิกเลือก “อัพโหลด” อยูขวามือดานบน ตอจากชอง
คนหา
9.4 ที่หนาตาง “อัพโหลด” ใหเลือกไฟลที่จะอัพโหลดหรือลากมาวาง และใหเลือก
เปน "สาธารณะ" ดูรูปที่ 41

รูปที่ 41

9.5 ที่หนาตาง “อัพโหลด” ใหเลือกไฟลที่จะอัพโหลดหรือลากมาวาง โดยใหเลือก
เปน "สาธารณะ" กอน หลังจากนั้นหนาตางตามรูปที่ 42 จะเปดขึ้นมา ใหตั้ง
ชื่อไฟลที่ หมายเลข 1 และเขียนรายละเอียดที่ชองหมายเลข 2 แลวคลิกที่
“เผยแพร”หมายเลข 3

รูปที่ 42
หนาตางตามรูปที่ 43 ก็จะเปดขึ้นมา ทีนี้ก็รอจนกวาจะเสร็จ นานหรือชาอยูที่ขนาดไฟลหรือ
ความเร็วของอินเตอรเนต
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รูปที่ 43

เมื่อเสร็จแลว หนาตางตามรูปที่ 44 ก็จะเปดขึ้นมา ทีนี้ก็รอจนกวาจะเสร็จ นานหรือชาอยูที่
ขนาดไฟลหรือความเร็วของอินเตอรเนต เสร็จแลวใหทําตามรูปที่ 44

รูปที่ 44
เปนอันวาจบสิ้นกระบวนการ การผลิตสื่อประเภท วีทีอาร แนะนําศูนยการเรียนรูการสหกรณ ผูเขียนหวัง
วาบทความนี้ จะเปนประโยชนกับสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในภายภาคหนา สืบไป.
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ภาคผนวก

วิธีสมัคร Gmail
1. เขาเว็บไซตที่ https://www.gmail.com/intl/th/mail/help/about.html
2. คลิกที่เมนู “สรางบัญชี” เปนตัวหนังสือสีขาวบนพื้นสีฟา
3. กรอกขอมูลตามรายละเอียดของรูปที่ 1
1. ชื่อภาษาไทยหรืออังกฤษ
2. นามสกุลภาษาไทยหรืออังกฤษ
3. ชื่อผูใชภาษาอังกฤษ ไมตองตอทายดวย
@gmail.com เพราะโปรแกรมเตรียมไวแลว และชื่อ
ผูใชมีจุด หรือตัวเลขรวมดวยก็ได ถามีใครใชชื่อที่เรา
กรอกแลว โปรแกรมจะแจงใหเราเปลี่ยนใหมพรอม
คําแนะนํา
4. รหัสผานตัวเลขและตัวอักษรอยางนอย 8 ตัว
5. ยืนยันรหัสผานอีกครั้ง
6. วัน เดือน ปเกิด สําหรับปเกิดใหใช ป คศ. วิธีทํา
พ.ศ ใหเปน ค.ศ. ใหเอา 543 ไปลบออกจากป พ.ศ.
ผลลัพธที่ได คือป ค.ศ.ที่เราเกิด
7. เลือกเพศ
8. ใสเบอรโทรศัพทที่ใชไดจริง เพราะจะมีผลตอนให
ยืนยันการสมัคร
9. อีเมลของอะไรก็ไดที่มีอยูแ ลว
10.อยาติ๊กที่หนาขอ “ขามการยีนยัน.........”
11.ใสขอความที่เห็นในภาพดานบน ถาไมชัดเจน ให
คลิก
ที่ปุม
เพื่อสุมใหม
12.ติ๊กใหมีเครื่องหมายถูกหนาหัวขอ “ฉันยอมรับ
ขอกําหนด...............” แลวคลิกที่ปุม “ขั้นตอนตอไป”

รูปที่ 1
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4. หนาตางตามรูปที่ 2 จะปดขึ้นมา
ใหคลิก No ไปเลยก็ได

รูปที่ 2

5. แลวจะมีหนาตางใหยืนยันหมายเลขโทรศัพท
และใหเลือกเปนรับขอความ SMS สักครู Gmail
จะสงรหัสยืนยัน มาใหทาง SMS ที่โทรศัพทเรา
ใหนํารหัสนั้นมาใส ในชองปอนรหัส (รูปที่3)
แลวคลิกที่ “ทําตอ”
6. ถาทําถูกตองทุกขั้นตอน ก็จะมีหนาตางยืนยันออกมาตามรูปที่ 4 และพรอมใชงานไดทันที

รูปที่ 4

รูปที่ 3
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