การจัดการองคความรู (KM) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรื่อง
การจัดทําสื่อ VTR เพือ่ ประชาสัมพันธงานสหกรณในจังหวัดอ-างทอง
ดวยโปรแกรม Corel VideoStudio

สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง

คํานํา
เนื่องจากป%จจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญต.อชีวิตประจําวันของผูคนมากขึ้น
ทั้งในการทํางาน และการดํารงชีวิตประจําวันดานต.างๆ ทําใหสํานักงานสหกรณจังหวัดอ.างทองเล็งเห็นถึงความ
จําเป;นในการศึกษาเรียนรูเพื่อพัฒนาและผลิตสื่อสารสนเทศ ในการพัฒนางานประชาสัมพันธของสหกรณใน
จังหวัด
สํานักงานสหกรณจังหวั ดจึงไดจัดทํ า รวบรวม ขอมูลความรูเกี่ยวกั บการจัดทํา สื่อวีดี ทัศนเพื่อใช
ประชาสัมพันธงานสหกรณในจังหวัดขึ้น เพื่อใหผูศึกษาสามารถเพิ่มช.องทางและเรียนรูรูปแบบการสื่อสารใหกับ
ผูที่ตองการจะสื่อสาร และเพื่อพัฒนางานดานการประชาสัมพันธผ.านระบบสารสนเทศงานสหกรณในพื้นที่
จังหวัดอ.างทอง โดยภายในเล.มประกอบดวยเนื้อหาสําคัญในการผลิตสื่อวีดีทัศน (VTR) ดวยโปรแกรม Corel
VideoStudio ตั้งแต.การติดตั้ง รูจักเครื่องมือพื้นฐานต.างๆที่สําคัญในการใชงานของโปรแกรม วิธีการแทรก สื่อ
ต.างๆ และตัดต.อวีดีโอ เสียง เป;นตน
สํานักงานสหกรณจังหวัดอ.างทอง หวังเป;นอย.างยิ่งว.าองคความรูในการพัฒนาสารสนเทศ เรื่อง การ
จัดทําสื่อ VTR เพื่อประชาสัมพันธงานสหกรณในจังหวัดอ.างทองดวยโปรแกรม Corel VideoStudio เล.มนี้ จะ
ช.วยใหผูศึกษาที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอรและกําลังเริ่มตนศึกษาการจัดทําสื่อดังกล.าวสามารถนําความรูเป;น
พื้นฐานในการไปประยุกตใช และพัฒนาใหเกิดสื่อประชาสัมพันธรูปแบบวีดีทัศนต.อไป

ฝNายบริหารทั่วไป, ทีมประชาสัมพันธ
สํานักงานสหกรณจังหวัดอ.างทอง
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บทนํา
การประชาสัมพันธเป*นอีกหนึ่งชองทางสําคัญที่สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทองใช!เพื่อสื่อสารให!
ประชาชนหรือผู!ต!องการทราบข!อมูล ได!ทราบถึงบทบาท ภารกิจ หน!าที่ และสิ่งที่ผู!ต!องการสงสาร (สํานักงาน
สหกรณจังหวัด) ต!องการสื่อให!ผู!รับสารได!รับทราบข!อมูล โดยมีรูปแบบการนําเสนอตางๆมากมาย ซึ่งป=จจุบัน
ความก!าวหน!าทางเทคโนโลยีชวยสงเสริมงานด!านการประชาสัมพันธให!สื่อประชาสัมพันธมีความนาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือสื่อลักษณะการนําเสนอด!วยภาพเคลื่อนไหว หรือวีดีโอ พร!อมภาพและเสียงประกอบ ชวย
ดึงดูดความสนใจ ความสวยงาม ความคิดสร!างสรรค งายตอการรับรู!
โปรแกรม VideoStudio ชวยในการจัดการนําเสนอภาพเคลื่อนไหวพร!อมเสียง ให!ถายทอดเป*น
เรื่องราวเพื่อใช!ประชาสัมพันธสื่อให!ผู!รับชมได!เข!าใจถึงเนื้อหาสาระในเวลาสั้นๆ โดยกําหนดฉากในการนําเสนอ
ให!เป*นลําดับและนํามาตอกันเป*นเรื่องราว สามารถออกแบบดัดแปลงประยุกตการใช!งานได!ตามจินตนาการและ
ความคิดสร!างสรรคของผู!จัดทําวาต!องการเสนอเรื่องราวอยางไร เหมาะกับผู!ที่มีความรู!พื้นฐานทางคอมพิวเตอร
จะสามารถใช!โปรแกรมและเข!าใจ การจัดองคประกอบตางๆ เชน ข!อความ การใช!สี เลนเสียง ปรับวีดีโอ และ
แตงภาพด!วยเครื่องมือที่มีให!ใช!ในโปรแกรม เป*นต!น
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง จึงเห็นความสําคัญของการเผยแพรงานประชาสัมพันธและจัดทํา
สื่อด!วยวิธีการดังกลาวที่ชวยให!สารถูกสงเข!าถึงกลุมเปJาหมายได!งาย สะดวก และรวดเร็ว เป*นการสรุปภาพรวม
ของสิ่งที่ต!องการจะสื่อสารออกให!ผู!รับชมได!ทราบ และได!จัดทําเป*นองคความรู!สํานักงานสหกรณจังหวัดเพื่อให!
ผู!สนใจได!ศึกษาเรียนรู!ตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อให!ผู!ศึกษาได!รู!จักเครื่องมือและความสามารถของโปรแกรม
เพื่อให!ผู!ศึกษาสามารถใช!โปรแกรมเพื่อใช!ประชาสัมพันธงานสหกรณได!
เพื่อให!ผู!ศึกษาผลิตสื่อหรือสามารถแก!ไขงานให!เป*นไปตามรูปแบบที่ต!องการได!

ขอบเขตของการจัดทําองคความรู
เนื้อหาเน!นการใช!งานพื้นฐานเบื้องต!นให!ผู!ศึกษาได!รู!จักกับเครื่องมือสําคัญและจําเป*นที่ต!องใช!เพื่องาน
ประชาสัมพันธ การทําสื่อมีเดียเพื่อนําเสนอ เฉพาะบุคลากรสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง และสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดอางทองได!ศึกษาเรียนรู! จึงไมได!เจาะลึกขั้นตอนซับซ!อนมากมาย
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แนะนําโปรแกรม
โปรแกรม VideoStudio เป* น โปรแกรมที่ ถู ก พั ฒ นาโดยที ม ผู! พั ฒ นาจากบริ ษั ท คอเรล (Corel)
ประเทศแคนาดา (Canada) โดย VideoStudio Pro ตัวนี้เป*นโปรแกรมประเภทที่เอาไว!ใช!ในการตัดตอวีดีโอ
คลิ ป วี ดี โ อตางๆ ที่ จ ะชวยตั ด ตอวี ดีโ อได! อ ยางรวดเร็ ว และงายดาย ไมสํ า คั ญ วามี ไ ฟลวี ดี โ อประเภทไหน
โปรแกรม VideoStudio นี้จะมีเครื่องมือที่ชวยจัดการกับวีดีโอเหลานั้นได!เต็มประสิทธิภาพ รองรับวีดีโอระดับ
Ultra HD และลาสุด 4K อีกด!วย สวนความสามารถของอื่นๆนอกเหนือจากการตัดตอวีดีโอแล!ว ยังสามารถใช!
Motion Tracking ในการค!นหาวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวบนวีดีโอ และเพิ่มภาพกราฟฟ]ก เทหๆ รวมถึงข!อความ
ลงไปในวีดีโอ ลงไปใน โปรแกรมตัดตอวีดีโอ ตัวนี้ และสุดท!าย โปรแกรมนี้ก็จะมาชวยสร!างสรรควีดีโอให!เข!ากับ
อุปกรณตางๆ ไมวาจะเป*นมือถือ ผานเว็บไซต แผนดีวีดี (DVD) แผน Blu-ray และสื่อมีเดียอื่นๆ โดยจัดได!วา
โปรแกรม Video Studio เป*น โปรแกรมตัดตอคลิปวีดีโออีกหนึ่งตัวที่นาใช!มาก
คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม
• สร!างสรรควีดีโอได!รวดเร็ว และมีเครื่องมือที่ครบครันได!ในเวลาเพียงไมนาน และสามารถ
ลากแล!ววาง (Drag & Drop) ไปยังไทมไลน และ เพิ่มรูปภาพ วีดีโอ และเพลง
• โปรแกรมตัดตอคลิปวีดีโอ รองรับวีดีโอระดับ Ultra HD หรือ 4K
• ใสเอฟเฟค, สร!างหนังขนาดยอม ใสตัวอักษร และอนิเมชั่น ตัดตอคลิปวีดีโอ ได!สวยงาม
และมีความเป*นมืออาชีพ
• ตัดตอคลิปวีดีโอ ได!หลายนามสกุล และอุปกรณ อาทิเชน เว็บไซต, แผนบลูเรย (Blu-ray)
รวมไปถึง แผนดีวีดี (DVD) แท็บเล็ต (Tablet) หรือจะสงออกเป*นไฟล MP4
• สามารถอัพโหลดคลิปวีดีโอที่ตัดตอเสร็จ ลงบนเว็บโซเชียลเน็ตเวิรค อยาง Facebook หรือ
เว็บแหลงรวมคลิปวีดีโออยาง Youtube หรือจะเป*นการอัพโหลดคลิปขึ้นเว็บไซตได!โดยตรง
ผาน โปรแกรม VideoStudio ได!เลย
• จัดการกับคอนเทนทบนวีดีโอได!โดยตรงเพียงไมกี่คลิก เชน พวกเอฟเฟค, ข!อความ, เพลง
และอื่นๆ
• แก!ไขซับไตเติ้ลได!งายด!วยเทคโนโลยี Voice Detection ที่จะชวยจับคูซับไตเติ้ลกับวีดีโอ
• ภายใน โปรแกรมตัดตอคลิปวีดีโอ มีเทมเพลตให!เลือกในการสร!างสรรคงานวีดีโอ
• ลาก และวางองคประกอบตางๆ ลงบนไทมไลนของโปรแกรมตัดตอวีดีโอ Video Studio
X9 ได!ทันที
• สร!างวีดีโอ Stop Motion ความละเอียด Full HD จากกล!อง DSLR ได!
• รองรั บไฟลวีดีโอ ที่ใช! กันแบบมืออาชีพ ตามสตูดิโ อ ถายทํา หนัง ภาพยนตร ใช!กัน อยาง
AVCHD 2.0, AVCHD 3D, AVCHD Progressive และ AVCHD 3D/Progressive
• จับภาพหน!าจอของคอมพิวเตอร ทําสื่อการสอน หรือวิธีการใช!คอมพิวเตอร พร!อมกับแก!ไข
บันทึก และแชรวีดีโอได!
• สร!างสไลดโชวในโอกาสสําคัญตางๆ อาทิเชน งานแตง, งานรับปริญญา, ปารตี้ และงานอื่นๆ
ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเพลง, เอฟเฟค, การเคลื่อนไหว, กราฟ]ก และอื่นๆ
• รองรับ และสามารถสงออกผลงาน (Export) เป*นไฟลได!หลากหลายนามสกุล อาทิ เชน
ไฟล AVI, ไฟล MPEG-2, ไฟล MPEG-4, ไฟลของโปรแกรม QuickTime, ไฟล WebM,
ไฟล WMA ของ Windows Media, ไฟล HTML5 และไฟลอื่นๆ อีกเพียบ โดยไมต!องใช!
โปรแกรมแปลงไฟล อื่นๆ มาชวยอีก
“100 ป สหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจก!าวไกล สร!างสังคมไทยมั่นคง”
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การติดตั้งโปรแกรม
Corel VideoStudio เป*นโปรแกรมตัดตอวีดีโอที่มีการใช!งานไมยากจนเกินไป แม!ผู!ที่เริ่มใช!งานก็
สามารถที่จะสร!างวีดีโอได!เหมือนกับผู!ที่มีประสบการณตัดตอวีดีโอมานาน โปรแกรมนี้มีเครื่องมือตางๆสําหรับ
ตัดตอวีดีโออยางครบถ!วน เริ่มตั้งแตจับภาพจากกล!องเข!าคอมพิวเตอร ตัดตอวีดีโอ ใส Effect ตางๆแทรก
ดนตรีประกอบ แทรกคําบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดตอกลับลงเทป, VCD, DVD หรือแม!กระทั่งเผยแพร
ผลงานทางเว็บ
1. ดับเบิ้ลคลิกไฟลชื่อ Setup.exe เพื่อเรียก Wizard การติดตั้งโปรแกรม
2. กดยอมรับเงื่อนไขการใช!งานตางๆ และ license ผลิตภัณฑของโปรแกรม
3. เลือกประเทศที่ใช!งาน หรือเลือกระบบการแสดงผลภาพวีดีโอ (Pal สําหรับประเทศไทย)
4. เลือก path ที่ใช!ในการจัดเก็บโปรแกรม
5. เลือก/ไมเลือก โปรแกรมติดตั้งเสริมใน tab options
6. คลิกปุ•มติดตั้ง และรอการติดตั้งเสร็จสมบูรณ
รูจักการใชงานและส-วนประกอบต-างๆของโปรแกรม
เมื่อติ ดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณแล!วจะมีไอคอนที่ หน!า จอ Desktop สามารถเป]ดเรียกใช!งาน
โปรแกรมได!ทันที โปรแกรมก็จะ Run และโหลดขึ้น Logo ของโปรแกรมต!อนรับกอนเข!าสูตัวโปรแกรม
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เมื่อเข!าสูโปรแกรม Corel VideoStudio จะเข!าสูหน!าจอ ประกอบด!วย 3 สวนหลักดังนี้

1. Preview window
2. Library
3. Timeline

:
:
:

สําหรับแสดงผล
แถบเครื่องมือหลักที่ใช!ในการตัดตอ
เรียบเรียง / ตัดตอวีดีโอคลิป

คําสั่ง เครื่องมือ และหน!าตางแสดงผลตางๆ มีดังนี้
1. Step Panel กลุมของปุ•มที่ใช!สลับไปมาในขั้นตอนตางๆ ของการตัดตอวีดีโอ เชน ต!องการ
จับภาพจากกล!องวีดีโอก็คลิกปุ•ม Capture หากต!องการแก!ไข/ตัดตอวีดีโอ ใส Effect ใส
ข!อความตางๆ คลิกปุ•ม Edit เป*นต!น
- Capture เป*นขั้นตอนของการจับภาพวีดีโอเข!ามาในเครื่อง ไมวาจะเป*นการจับภาพจาก
กล!องดิจิตอลวีดีโอผานการด Fire Wire จับภาพจากกล!องอะนาล็อควีดีโอผาน Capture
Card หรือจะเป*นการจับภาพผานกล!อง Web Cam ที่ตอผาน USB Port (ถ!าไมต!องการ
นําภาพวีดีโอจากภายนอกเข!ามาใช!งานหรือมีไฟลวีดีโออยูแล!ว สามารถข!ามขั้นตอนนี้ได!
- Edit ผู!ใช!จะสามารถตัดตอวีดีโอ เรียงลําดับคลิปตางๆ ตามที่ผู!ใช!ต!องการ การใส Effect
ตางๆ โดยคลิกเลือก Effect ที่จะใช!และลากเอามาวางบนภาพ การใส Overlay Track
ซึ่งเป*นการซ!อนภาพเข!าด!วยกัน การใส Title ซึ่งโปรแกรมจะให!ใสข!อความตางๆ โดยการ
เลือกฉากที่ต!องการแล!วพิมพข!อความลงไป ซึ่งผู!ใช!สามารถเลือกใช! Effect ตัวอักษรแบบ
ตางๆ ได!และใสเสียงที่จะใสลงในวีดีโอ
- Share เป*นขั้นตอนสุดท!ายของการตัดตอ ซึ่งโปรแกรมสามารถเขียนวีดีโอที่ผู!ใช!ตัดตอให!
ออกมาเป*นไฟลวีดีโอ เป*นแผน VCD หรือ แผน DVD แล!วแตความสะดวกของผู!ใช!
2. Menu Bar แถบเมนูของชุดคําสั่งตางๆ เชน สร!างโครงการใหม เป]ดโครงการ บันทึก
โครงการ เป*นต!น
3. Options Panel สวนนี้จะมีปุ•มและข!อมูลอื่นๆ ที่ให!ได!ปรับแตงคลิปที่เลือกไว! ฟ=งชันกตางๆ
ในสวนนี้จะเปลี่ยนไปตามขั้นตอนที่กําลังทํางานอยู เชน หากเลือกคลิปวีดีโอ ก็จะมีฟ=งกชั่น
ตางๆ สําหรับจัดการกับคลิปวีดีโอ หรือหากเลือกเสียง ก็จะมีฟ=งกชั่นสําหรับการจัดการเรื่อง
เสียง เป*นต!น
4. Preview Window หน!าตางแสดงคลิปป=จจุบัน, ตัวกรองวีดีโอ, เอฟเฟ*กต, หรือ ตัวหนังสือ
ต!องการดูผลลัพธของการตัดตอตางๆ สามารถดูได!ในหน!าตางนี้
5. Navigation Panel มีปุ•มสําหรับเลนคลิปวีดีโอและสําหรับตัดวีดีโอ ในขั้นตอนการจับภาพ,
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สวนนี้จะทําหน!าที่เป*นอุปกรณควบคุมกล!องวีดีโอ เชน เลนวีดีโอ หยุด หยุดชั่วขณะ กรอไป
ข!างหน!า กรอกลับ เป*นต!น
6. Library เก็บและรวบรวมทุกอยางไว! ไมวาจะเป*น วีดีโอ, เสียง, ภาพนิ่ง, เอฟเฟ*กตตางๆ
เป*นต!น ทําให!สะดวกในการเรียกใช!งาน
7. Timeline แสดงคลิป, ตัวหนังสือและเอฟเฟ*กตตางๆ ที่อยูในโปรเจ็ค

แนวทางการจัดทํา VTR
1. วางแผน และสรุปข!อมูลที่ต!องการนําเสนอ สร!าง folder เตรียมรองรับสําหรับการจัดเก็บแบงข!อมูล
ประเภทตางๆ ได!แก document, images, music, sound, video, working (Scene) เป*นต!น
2. นําข!อมูลมาเรียบเรียง และทําสคริปตแยก scene แตละฉาก ใช! "Microsoft Excel" ชวยในการแบง
คอลัมน โดยกําหนดเป*นหัวข!อ ลําดับฉาก, เสียงพากย, คําบรรยายประกอบ, ภาพประกอบ, เสียงเพลง
ประกอบ, คลิปเสียงที่ใช! เป*นต!น
3. ลงพื้นที่เก็บ และหาภาพถายที่เกี่ยวข!องตามข!อมูลที่จะนําเสนอมารวบรวม และแตงขนาดภาพให!มีขนาด
สัดสวนเทากัน โดยใช! "Adobe Photoshop" ชวยแตงภาพ
4. อัดเสียงด!วยพากย (เสียงบรรยาย) ตามสคริปตที่ได!เรียบเรียงโดยใช! "Gilisoft Audio Recorder" ชวยใน
การอัดเสียงในคอมพิวเตอรได! โดยพยายามอัดเสียงพากยของคนในคลิปในสถานที่เดียวกัน เนื่องจากเสียง
จากสภาพแวดล!อมจะได!เป*นเสียงเดียวกัน
5. เมื่อได!คลิปเสียงพากยมาแล!วให!ทําการปรับความดังของคลิปเสียงให!มีความดังเทากันด!วย "MP3Gain"
6. นําไฟลภาพมาที่ได! จากการรวบรวมมาทําเป*น Video เพื่ อสร!า งแตละ Scene โดยใช! "ProShow
Producer" ทําให!เป*นลักษณะ Slideshow
7. นําเอาแตละ Scene ที่ได!ทําเป*นวีดีโอมาตัดตอพร!อมรวมกับเสียงและใสข!อความสร!างเป*น Project VTR
โดยใช! "Corel Videostudio"
8. นําเสียงทั้งหมดที่ใช!ใน Project VTR ไปตัดเสียงรบกวน, เสียงหายใจด!วย "Adobe Audition"
• วิธีการตัดเสียงคือ คลุมเลือกเสียงที่เป*นเสียงรบกวน, เสียงหายใจตรงชวงชองวางจากการพูด
• ไปที่ tab effect เลือกเมนู restoration แล!วดับเบิ้ลคลิก noise reduction
• กดปุ•ม capture profile เพื่อคัดลอกเสียงรบกวนเป*นต!นฉบับไว!ตัดออก
• กดปุ•ม select entries คือเลือกทั้งหมดแล!วกด ok รอโปรแกรมนําเสียงที่ capture ไว!ไปเทียบกับ
เสียงทั้งคลิปเพื่อตัดออก
9. นําเสียงพากยที่ได!ตัดเสียงรบกวนแล!วกลับไปใสใน Project VTR
10. เลือกใสเสียง echo ในบางชวงได!โดย sprit เสียงที่ต!องการแล!วปรับแตงคา
11. เครดิตตอนจบ ผู!เก็บภาพ ผู!เก็บข!อมูล ผู!ตัดตอ ผู!ประสานงาน ผู!ควบคุม และอํานวยการผลิต เป*นต!น

ตั้งค-าโปรแกรมก-อนเริ่มตนการใชงานโปรแกรม
กอนเริ่มการตัดตอในโปรแกรม ควรตั้งคาโปรแกรมเพื่อให!โปรแกรมปรับคาให!วีดีโ อหรือการทํางาน
ภายในโปรแกรมให!มีความสะดวกในการทํางาน โดยสามารถปรับคาจากเมนู Setting > Preferences แล!วตั้ง
คาตามภาพ
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เอาเครื่องหมายถูกหน!า Relink checking ออก

เลือก Resampling quality เป*น Best
และติ๊กถูกที่ Automatically add transition effect

ติ๊กเครื่องหมายหน!า Enable Smart Proxy
เอาเครื่องหมายหน!า Auto generate proxy template ออก
เพื่อตั้งคา Options… จะมีหน!าตางตามภาพขวา

ตั้งคา Display aspect ration เป*น 16:9
หลังจากตั้งคา Video Save Options แล!วให!
ติ๊กเครื่องหมาย Auto generate proxy template

เริ่มตนใชงานโปรแกรม
หลังจากที่ได!ตั้งคาโปรแกรมให!พร!อมใช!งานแล!ว วิธีการนําภาพ วีดีโอ เสียง ข!อความ หรือเพลงมาใสนั้น
สามารถคลิกขวาบนชองที่วางในสวนของ Timeline เพื่อแทรกสิ่งที่ต!องการได!เลย
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โดยชองบนสุดจะเป*นวีดีโอหรือภาพหลักที่จะใช!แสดงในชวงเวลานั้นๆ
ชองถัดมาจะเป*นวีดีโอหรือภาพที่เราต!องการจะซ!อน
ชองที่ 3 นับจากแถวบน จะเป*นชองสําหรับแทรกข!อความ
ชองที่ 4 จะเป*นชองสําหรับแทรกเสียง อาจเป*นเสียงบรรยายประกอบภาพหรือวีดีโอที่แทรก
และชองที่ 5 จะเป*นชองสําหรับใสเสียงเพลงบรรเลงประกอบ
สามารถให!แสดงปรากฏในชวงเวลาเดียวกันได!หากเส!นในแนวตั้งอยูในชวงเวลาเดียวกัน และทุกสิ่งที่จะ
แทรกซ!อนเข!าไปในชวงเวลาเดียวกันที่ต!องการให!แสดงสามารถเพิ่มได!โดยเลือก Track Manager จากนั้นเลือก
สิ่งที่ต!องการเพิ่มเพื่อซ!อนในชวงเวลาเดียวกัน

การแทรกวีดีโอ
เมื่อแทรกวีดีโอลงบน Timeline แล!ว ความยาวของวีดีโอจะแสดงเทากับเวลาใน Timeline ของ
โปรแกรม หากต!องการยืดหรือหดโดยไมตัดวีดีโอสามารถปรับความเร็วของวีดีโอได!โดยเลือก Speed/Timelaps.. แล!วระบุระยะเวลาของวีดีโอที่ต!องการเรงให!สั้นลง ให!ลดเวลาให!น!อยลงหรือเพิ่ม % ให!มากขึ้น วีดีโอจะ
เลนเร็วขึ้น
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สามารถปรับแตงลูกเลนการแสดงผลของวีดีโอจากตัวเลือก Customize Motion

สามารถเลือกรูปแบบในแสดงการเคลื่อนไหวตางๆของวีดีโอในชวงเวลาตางๆของวีดีโอได!

กําหนดชวงเวลาตางๆที่ต!องการโดยหากต!องการเพิ่มจุดสามารถดับเบิ้ลคลิกเพิ่มจุดที่ต!องการตั้งคาให!วีดีโอ
แสดงตามคาที่กําหนดในชวงเวลานั้นๆ จะมีจุดสีแดงๆขึ้นในชองเวลาที่เลือก จากนั้นตั้งคาตางๆที่ต!องการให!
วีดีโอแสดงในขณะถึงชวงเวลาที่กําหนดเมื่อได!รูปแบบที่ต!องการแล!วกด OK รายละเอียดคาตางๆ มีดังนี้
ชอง Position เลือกตําแหนงที่ต!องการให!วีดีโอแสดง
ชอง Size คือขนาดของวีดีโอที่จะแสดง
ชอง Opacity คือความเข!มของวีดีโอที่จะแสดง คาน!อยจะทําให!โปรงแสงขึ้นจะทําให!เห็นฉากหลักชัด
กรณีมีการซ!อนวีดีโอหรือภาพ
ชอง Rotation คือการหมุนวีดีโอ
ชอง Shadow คือการสร!างเงาให!วีดีโอโดยจะเป*นเงาแบบกรอบรอบคลิปนั้น
ชอง Border คือการสร!างกรอบให!วีดีโอ
ชอง Mirror คือการกําหนดคาการสะท!อนวีดีโอ
“100 ป สหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจก!าวไกล สร!างสังคมไทยมั่นคง”
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การแทรกภาพ
เมื่อใสรูปภาพแล!วรูปภาพก็จะถูกแสดงใน Video track หลัก สามารถเลือก effect ในการเปลี่ยนแตละ
ภาพให!มีลูกเลนโดยเลือกที่ Transition สัญลักษณ AB แตถ!าหากต!องการซ!อนภาพให!เลือกวางในชอง Overlay
track ภาพจะถูกแสดงซ!อนทับพร!อมกับ Track หลักชองแรก

และสามารถปรั บ แตงรู ป แบบการแสดง และการเคลื่ อ นไหวได! โ ดยเลื อก Customize
เชนเดียวกับวีดีโอ

Motion

การแทรกขอความ
สามารถเลือกแทรก Subtitle หรือเลือกพิมพข!อความเองได!โดยดับเบิ้ลคลิกในหน!าแสดงผล (Preview
Windows) แล!วใสข!อความที่ต!องการ หรือ ลาก effect text จาก title สวน Library มาใสที่ Timeline
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หากต!องการปรับแตงข!อความ เชน ใสสี, เลือกฟอนต, ขนาดตตัวอักษร, ใสเงา, ทําสีพื้นหลังข!อความ
และการปรับแตงรูปแบบการแสดงข!อความตัวอักษรอื่นๆ สามารถตั้งคาได!ใน tab Edit และ Attribute โดย
การใสลูกเลนตางๆเลือก Customize Motion เชนเดียวกับวีดีโอ

การแทรกเสียง
ไฟลเสียงมี 2 รูปแบบคือไฟลเสียงทั่วไป ซึ่งอาจเป*นคลิปเสียง หรือ sound effect ตางๆ และไฟลเพลง
ซึ่งอาจเป*นเพลงบรรเลงหรือเพลงประกอบ เป*นต!น ซึ่งหากแทรกเสียงเป*น Voice Track ไฟลจะถูกจัดลําดับให!
อยูในชอง Voice ใน Timeline

เมื่อแทรกไฟลเสียงแล!วสามารถดูคลื่นเสียงได!วาชวงเวลาไหนจะมีเสียงดังเบาเทาไหรได!จาก Sound
Mixer จะในชอง Timeline จะเปลี่ยนเป*นเส!นเสียงตามภาพ

“100 ป สหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจก!าวไกล สร!างสังคมไทยมั่นคง”

11
หากต!องการแยกเสียงที่อยูในคลิปวีดีโอ ออกจากวีดีโอให!เลือก Split Audio จากไฟลวีดีโอบนสวน
Timeline เพื่อเอาเสียงที่ติดมากับวีดีโอที่แทรก ออกจากวีดีโอ และสามารถลบเสียงที่ติดมากับวีดีโอได!หลังจาก
แยกเสียงออกมาจากวีดีโอแล!วก็ให!ลบออก

กรณีต!องการแทรกเพลงบรรเลงครอในการเลนประกอบภาพ วีดีโอ และคลิปเสียง เพิ่มให!เลือก Insert
Audio > To Music Track เมื่อเพิ่มเพลงแล!วสามารถปรับความเร็ว – ช!าของการเลนเพลงได!เชนเดียวกับวีดีโอ
และยังสามารถปรับเพิ่ม - ลดความดังของเสียงได!โดยเลือกที่เส!นแล!วปรับขึ้นสูงสุด +12.0 และต่ําสุด -36.0
คือป]ดเสียง อีกทั้งการใส effect ของเสียง เชน การเพิ่ม Echo โดยเลือก Audio Filter

โดยในการแทรกสื่อตางๆลงในชวงเวลาเดียวกันนั้น หากเป*นสื่อลักษณะชนิดเดียวกันสามารถซ!อนโดย
เพิ่มผานการเลือก Track Manager สามารถเพิ่มได!สูงสุด ดังนี้
• Overlay Tracks : ประเภทรูปภาพ และวีดีโอ สูงสุด 20 ชั้น
• Title Tracks : ประเภทข!อความตัวอักษรแสดงผล สูงสุด 2 ชั้น
• Music Tracks : ประเภทเสียง, เพลง สูงสุด 3 ชั้น
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กรณีสรางและออกแบบเร-งด-วนผ-าน template
เพื่อความรวดเร็วในการออกแบบโดยเลือกจากต!นแบบที่มีในโปรแกรม โดยไปที่สวน Library แล!วเลือก
ที่ Instant Project ซึ่งจะสามารถเลือกใช!รูปแบบที่โปรแกรมมีให!เลือก ใช!งานโดยลากเลือกรูปแบบที่ต!องการ
มาวางบน Timeline

การดูตัวอย-างผลงาน
เมื่ อ ได! จั ด เรี ย งไฟลทุ ก อยางลงบน Timeline สามารถกดเลนดู ตั ว อยาง ได! โ ดยไปที่ ส วน Preview
window แล!วเลือกกดปุ•ม Play trimmed clip (Hold SHIFT key to play whole clip)
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การบันทึกโครงการ
เมื่ อได! ต รวจสอบความเรี ย บร! อย ความสวยงามของผลงานแล! ว ให! บั น ทึ กโครงการไว! เ ผื่ อในอนาคต
สามารถกลับมาปรับแก!ในภายหลังได!โดย เลือก File > Save เลือกตําแหนงที่จะจัดเก็บงานพร!อมตั้งชื่อไฟล

การบันทึกผลงานเพื่อนําเสนอ
หากต!องการนําผลงานไปเผยแพรหรือใช!นําเสนอให! Render file ออก เพื่อทําให!เป*นไฟลที่สามารถเลน
ผานโปรแกรมเลนไฟลมีเดียวทั่วไปได! โดยให!เลือกที่เมนู Share แนะนําวาถ!านําไฟลไปใช!เพื่อนําเสนอรูปแบบ
ตางๆให!เลือกเป*น MPEG-4 เนื่องจากไฟลที่ได!จะมีคุณภาพสูง ขนาดไฟลเล็กเหมาะกับการพกพาและจัดเก็บ
จากนั้นเลือกสถานที่จะจัดเก็บที่รูป Folder ปุ•ม Browse เลือก path ที่จะจัดเก็บพร!อมตั้งชื่อไฟล

กระบวนการ Rendering เพื่ อสร! า งไฟลนํ า เสนอจะใช! เ วลาคอนข! า งนานและอาจทํ าให! เ ครื่ องช! า
เนื่องจากต!องใช!ทรัพยากรเครื่องในการทํางานสูง ให!รอจนกวาโปรแกรมจะทํางานเสร็จสิ้น หากระหวาง
กระบวนการทํางานต!องการใช!คอมพิวเตอรในการทํางาน สามารถหยุดการ Rendering วีดีโอชั่วคราวได!โดยกด
ปุ•ม Pause ได! เมื่อเสร็จสิ้นแล!วจะมีหน!าตางแจ!งให!ทราบผลการทํางาน
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